
 

 

 อก. เผย MPI เดือน พ.ย. พลกิฟ้ืนคร้ังแรกในรอบ 19 เดือนขยายตัวร้อยละ 0.35  
ช้ีจับตาดูสถานการณ์โควดิ-19  

 

 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤศจิกายน 2563 
ขยายตัวร้อยละ 0.35 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวคร้ังแรกในรอบ 19 เดือนนับจากเหตุการณ์
สงครามการค้าและการระบาดของไวรัสโควิด- 19 สะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองจากการควบคุมการระบาดได้ดีและมาตรการของภาครัฐท่ีกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ท้ังนี้ ยังคง
จ าเป็นต้องจับตาดูสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ขณะท่ีเศรษฐกิจ
โลกมีแนวโน้มฟ้ืนตัวต่อเน่ืองอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า กระทรวง
อุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จดัท าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) โดยดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤศจิกายน 2563 ขยายตวัเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.35 เม่ือเทียบ
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นการขยายตวัคร้ังแรกในรอบ 19 เดือนนบัจากเหตุการณ์สงครามการคา้และ
การระบาดของไวรัสโควิด- 19 สะทอ้นให้เห็นว่าสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมไดป้รับตวัเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ืองจากการควบคุมการระบาดได้ดีและมีมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะการ
ขยายตวัเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมส าคญัอยา่งอุตสาหกรรมรถยนตท่ี์ขยายตวัเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.02 เม่ือเทียบจาก
ช่วงเดียวกนัของ   ปีก่อน โดยการจ าหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นคร้ังแรกนับตั้งแต่มีการระบาด ในขณะท่ีการ
ส่งออกหดตวัเลก็นอ้ยร้อยละ 0.87 นบัเป็นการขยายตวัคร้ังแรกในรอบ 19 เดือนเช่นกนั  
  “เศรษฐกิจโลกมีแนวโนม้ดีขึ้น มีค าสั่งซ้ือสินคา้เพิ่มขึ้นจากการท่ีหลายประเทศมีมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจ และได้รับข่าวดีจากความคืบหน้าของวคัซีนโควิด-19 ท าให้เกิดความเช่ือมั่นในการผลิตและการ
บริโภค อยา่งไรก็ตาม การระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควิด-19 ท่ีเกิดขึ้นตอ้งควบคุมสถานการณ์ไม่ใหก้ารแพร่
ระบาดขยายตวัออกไปเป็นวงกวา้ง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และบรรยากาศในการจบัจ่ายใช้สอยและการ
เดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศใหก้ลบัมาอีกคร้ัง” นายสุริยะ กล่าว  

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า            
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจจากภาครัฐส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศทยอยกลบัมาใกลเ้คียงกบั
ช่วงก่อนโควิด-19 โดยเฉพาะการท่องเท่ียวในประเทศอนัเน่ืองมาจากมาตรการของภาครัฐท่ีกระตุน้การ



 

 

ท่องเท่ียวในประเทศ ซ่ึงส่งผลในแง่บวกสะทอ้นไดจ้ากดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมส าคญัอย่างอุตสาหกรรม
การกลั่นน ้ ามันปิโตรเลียมท่ีขยายตัวร้อยละ 4.95 เม่ือเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่นเดียวกันกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีกลบัมาขยายตวัเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.02 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สอดคลอ้งกบัอตัรา
การใชก้ าลงัการผลิตเดือนพฤศจิกายนท่ีขยายตวัเพิ่มจากระดบั 63.19 ในปีก่อนมาอยู่ท่ีระดบั 64.80 ส่งผลให้
ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายนกลบัมาขยายตวัเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนและ
ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคมท่ีร้อยละ 1.77  

นายทองชัย กล่าวต่อว่า อุตสาหกรรมหลักท่ีมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม           
ท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการในชีวิตวิถีใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.00 และอุตสาหกรรมถุงมือยางขยายตัวเพิ่มขึ้ นจาก      
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 14.71 ในขณะท่ีอุตสาหกรรมหลกั ๆ ท่ีเร่ิมฟ้ืนกลบัมาขยายตวัอีกคร้ัง เช่น 
อุตสาหกรรมรถยนต์และเคร่ืองยนต์ ขยายตวัเพิ่มขึ้นตามความตอ้งการซ้ือในประเทศท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
อุตสาหกรรมยางรถยนต์ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองกลบัมาขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน       
ร้อยละ 11.92 โดยอุตสาหกรรมหลกัที่ยังคงขยายตัวได้ดีในเดือนพฤศจิกายน ได้แก่่ 

รถยนต์ และเคร่ืองยนต์ ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.02 เน่ืองจากความ
ตอ้งการซ้ือในกลุ่มสินคา้รถปิคอพัและรถยนต์นั่งขนาดเล็กขยายตวัทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี
ปัจจยัหลกัจากก าลงัซ้ือในประเทศฟ้ืนตวัไดดี้ขึ้น ตามราคาสินคา้เกษตรท่ีปรับตวัสูง และการเตรียมเปิดตวั
รถยนตรุ่์นใหม่เพื่อกระตุน้ตลาดในช่วงงาน Motor Expor 2020 (2-13 ธ.ค.63) รวมถึงค าสั่งซ้ือของประเทศคู่
คา้ต่าง ๆ ท่ีเร่ิมมีมากขึ้น 

น ้ามันปิโตรเลียม ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.95 เน่ืองจากโรงกลั่นและ
บริษทัหลายแห่งหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ในปีก่อน แต่ปีน้ีมีการซ่อมบ ารุงเพียงบางแห่งและเร่ิมกลับมาผลิต
ตามปกติแลว้  

ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.71 
เน่ืองจากความต้องการใช้ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกท่ีมีทิศทางเพิ่มขึ้ น โดยเฉพาะสินค้าประเภท
หน่วยความจ า sensors และ Integrated Circuit เป็นตน้ 

เภสัชภัณฑ์ ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 19.61 จากผลิตภณัฑ์ยาเม็ด ยาน ้ า ยา
แคปซูล และยาฉีด เป็นหลกั เน่ืองจากการออกผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ของผูผ้ลิตไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะ



 

 

ผลิตภณัฑมี์คุณภาพเทียบเท่าต่างประเทศ รวมถึงผูผ้ลิตบางรายสามารถเพิ่มการผลิตไดสู้งขึ้นหลงัขยายอาคาร
เก็บรักษายาตั้งแต่ปลายปีก่อน 

มอเตอร์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 31.29 จาก
ผลิตภณัฑม์อเตอร์และหมอ้แปลงไฟฟ้า เน่ืองจากความตอ้งการใชใ้นช่วงการกกัตวัอยูบ่า้นของลูกคา้ประเทศ
ต่าง ๆ โดยเป็นมอเตอร์ป๊ัมน ้าส าหรับสระวา่ยน ้า ส่งผลใหก้ารส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 82.66 ส าหรับหมอ้แปลง
ไฟฟ้าเดือนน้ีผลิตเป็นหมอ้แปลงขนาดเลก็ก าลงัไฟต ่าจึงผลิตไดม้ากกวา่ปกติ 

 
 
 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและการใช้ก าลงัการผลติ (รายเดือน)  

Index 2562 2563 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.* 

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 

97.20 98.94 103.95 100.90 103.68 78.08 79.68 82.88 87.24 95.30 95.30 95.84 97.54 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(MOM) % 

0.99 1.80 5.06 -2.93 2.75 -24.69 2.05 4.01 5.26 5.15 3.89 0.57 1.77 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(YOY) % 

-8.02 -4.37 -4.02 -4.24 -10.48 -18.22 -23.80 -17.80 -12.93 -9.05 -2.15 -0.42 0.35 

อัตราการใช้
ก าลังการผลิต 

63.19 64.02 66.75 66.06 67.78 51.27 52.34 55.07 57.58 60.86 63.46 63.47 64.80 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 

 

 


