
 

 

อก. เผยโครงการกระตุ้น ศก. ของรัฐ และการได้รับวัคซีน สร้างความม่ันใจให้กบัผู้บริโภคและ
นักลงทุน ช้ีอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัการป้องกนัโควิด-19 ยังคงขยายตัวต่อเน่ือง  

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหักทองค าในเดือนธันวาคม 2563 
ขยายตัวร้อยละ 6.68 โดยเป็นการขยายตัวคร้ังแรกในรอบ 12 เดือน ขณะท่ีการน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและ        
กึ่งส าเร็จรูปหักทองค าขยายตัวร้อยละ 13.61 สูงสุดในรอบ 26 เดือน สะท้อนสัญญาณท่ีดีต่อแนวโน้มการ
ผลิตในระยะต่อไป โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนธันวาคม 2563 หดตัวเล็กน้อยร้อยละ 2.44             
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยไตรมาส 4/2563 อยู่ท่ีระดับ 96.57 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 
3/2563 ท่ีร้อยละ 5.63 ตามเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มดีขึน้ตามล าดับ เผยข่าวดีประเทศไทยจะได้รับวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 ล็อตแรก และเร่ิมฉีดได้ในเดือนกุมภาพันธ์ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล           
ท าให้เกดิความเช่ือมั่นในการผลติและการบริโภค  

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่ากระทรวง
อุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จดัท าดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) โดยภาพรวมการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมหักทองค าในเดือนธันวาคม 2563 ขยายตวัร้อยละ 6.68 
โดยเป็นการขยายตวัคร้ังแรกในรอบ 12 เดือน ขณะท่ีการน าเขา้สินคา้วตัถุดิบและก่ึงส าเร็จรูปหักทองค า
ขยายตวัร้อยละ 13.61 สูงสุดในรอบ 26 เดือน สะทอ้นสัญญาณท่ีดีต่อแนวโน้มการผลิตในระยะต่อไป       
โดยดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนธนัวาคม 2563 หดตวัลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  ร้อยละ 
2.44 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ซ่ึงคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการ
ควบคุมการระบาด เน่ืองจากระบบการสาธารณสุขของไทยมีความสามารถในการป้องกนัและควบคุมโรค
ไดดี้ ประกอบกบัประชาชนมีความรู้และมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัสถานการณ์ในเบ้ืองตน้ 
รวมทั้ งผู ้ประกอบการก็มีระบบการจัดการแก้ปัญหาจากโควิด -19 รอบแรก จึงส่งผลให้เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมชะลอตวัลงเพียงเล็กน้อย โดยสินคา้อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ยงัคงขยายตวัตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น อุตสาหกรรม
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงมือยาง เภสัชภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอาหาร          
เป็นตน้ ประกอบกับในเดือนกุมภาพนัธ์ประเทศไทยจะได้รับวคัซีนป้องกันโควิด-19 ในล็อตแรก และ
ต่างประเทศเร่ิมมีการฉีดวคัซีนเช่นเดียวกัน จะสร้างความเช่ือมั่นทั้งในการผลิตและการบริโภคตาม
แนวโนม้เศรษฐกิจโลกท่ีดีขึ้น  นายสุริยะ กล่าว 



 

 

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า แนวโน้ม
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยค่อย ๆ ฟ้ืนตวัขึ้น เน่ืองจากอุตสาหกรรมหลกัท่ีส าคญั เช่น อุตสาหกรรม                
ยานยนตข์ยายตวัเป็นเดือนท่ี 2 หลงัจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และอยู่ในหลกัแสนคนัเป็นเดือนแรก
เน่ืองจากเศรษฐกิจในประเทศเร่ิมฟ้ืนตวัจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ รวมทั้งมีการออกรถยนต์รุ่นใหม่
และการส่งเสริมการขายในงานมหกรรมยานยนต์เม่ือวนัท่ี 1-13 ธนัวาคม 2563 โดยมียอดจองรถยนต์กว่า 
33,000 คนั และการผลิตเป็นไปตามเป้าของปี 2563 จ านวน 1.4 ลา้นคนั ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ยางรถยนต์                
มีค  าสั่งซ้ือเพิ่มตาม นอกจากน้ีอุตสาหกรรมท่ีมีความเก่ียวข้องกับการป้องกันโควิด-19 ยงัขยายตวัตาม              
อุปสงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งการน าเขา้สินคา้วตัถุดิบและก่ึงส าเร็จรูป (ไม่รวมทองค า)       
ในเดือนธนัวาคมขยายตวัร้อยละ 13.61 ซ่ึงเป็นการขยายตวัสูงท่ีสุดในรอบ 26 เดือน สะทอ้นถึงสัญญาณท่ีดี
ต่อแนวโนม้การผลิตในระยะต่อไป  

นายทองชัยกล่าวต่อว่า นโยบายของภาครัฐสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น 
โครงการคนละคร่ึง ช้อปดีมีคืน และบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ อีกทั้งในเดือนกุมภาพนัธ์รัฐบาลได้อนุมัติ
โครงการเราชนะ จะส่งผลให้การบริโภคของภาคครัวเรือนและการผลิตของผูป้ระกอบการโดยเฉพาะ 
SMEs ดีขึ้น ซ่ึงเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และเม่ือประเทศไทยเร่ิมมีการฉีดวคัซีนไดผ้ลและ
มีประสิทธิภาพ คาดว่าการส่งออกรวมถึงการท่องเท่ียวท่ีเป็นกลจกัรส าคญัของประเทศกลบัมาฟ้ืนตวัดีขึ้น
ตามล าดบั 

โดยอุตสาหกรรมหลกัท่ียังคงขยายตัวดีในเดือนธันวาคม 2563 ได้แก่ 
ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.03 

เน่ืองจากตามความตอ้งการในตลาดโลกท่ีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับอุปกรณ์ทาง
การแพทย ์ช้ินส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ 

รถยนต์ และเคร่ืองยนต์ ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 4.49 จากรถบรรทุกปิค
อพั รถยนตน์ั่งขนาดเล็ก และเคร่ืองยนต์ดีเซล จากตลาดในประเทศท่ีปรับตวัไดดี้ขึ้นจากการจดังานมอเตอร์
เอ็กซ์โป 2020 ช่วงตน้เดือนธนัวาคมผูผ้ลิตออกรถยนต์รุ่นใหม่และจดัแคมเปญพิเศษท าให้มีค  าสั่งซ้ือและส่ง
มอบเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีก าลงัซ้ือจากสินคา้เกษตรปรับตวัสูง รวมทั้งการขยายตวัของธุรกิจขนส่งจากการ
เติบโตของตลาดออนไลน์ 

 
 



 

 

ยางรถยนต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.80 จากยางนอกรถยนต์นั่ง                   
ยางนอกรถกะบะ และยางนอกรถบรรทุกรถโดยสาร เน่ืองจากผูผ้ลิตบางรายได้รับค าสั่งผลิตเพิ่มขึ้ น
เน่ืองจากไทยมีตน้ทุนการผลิตท่ีถูกกวา่ประเทศอ่ืน การขยายสาขาศูนยย์างรถยนตใ์หม่และอานิสงคจ์ากงาน
มอเตอร์เอ็กซ์โป 2020 ท าใหไ้ดรั้บค าสั่งซ้ือเพิ่มขึ้น 

เฟอร์นิเจอร์ ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 17.50 จากเคร่ืองเรือนท าด้วยไม้              
เป็นหลกั เป็นค าสั่งซ้ือพิเศษจากอเมริกาเพื่อจ าหน่ายในหา้งสรรพสินคา้ 

เหล็กและเหล็กกล้าข้ันมูลฐาน ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 7.30 จากเหล็ก
แผ่นเคลือบสังกะสี เหล็กแผ่นเคลือบโครเม่ียม เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เหล็กลวดและลวดเหล็ก เป็นหลกั 
ตามความตอ้งการใชใ้นอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น ยานยนต ์อาหารกระป๋อง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  

 
ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและการใช้ก าลงัการผลติ (รายเดือน)  

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

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 

98.94 103.95 100.90 103.68 78.08 79.68 82.88 87.24 91.73 95.30 95.84 97.35 96.53 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(MOM) % 

1.80 5.06 -2.93 2.75 -24.69 2.05 4.01 5.26 5.15 3.89 0.57 1.57 -0.84 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(YOY) % 

-4.37 -4.02 -4.24 -10.48 -18.22 -23.80 -17.80 -12.93 -9.05 -2.15 -0.42 0.15 -2.44 

อัตราการใช้
ก าลังการผลิต 

64.02 66.75 66.06 67.78 51.27 52.34 55.07 57.58 60.86 63.46 63.47 65.43 63.77 

                                                 ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2564 

 

 

 

 

 



 

 

 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและการใช้ก าลงัการผลติ (รายไตรมาส) 

Index 2562 2563 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4* 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 109.83 100.29 99.48 97.46 102.85 80.21 91.42 96.57 

อัตราการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกบั
ไตรมาสก่อน  % 

5.02 -8.69 -0.81 -2.03 5.53 -22.00 13.97 5.63 

อัตราการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกบั
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  % 

-1.22 -2.44 -4.18 
 
 

-6.80 -6.36 -20.02 -8.10 -0.91 

อัตราการใช้ก าลังการผลิต 70.82 65.04 64.78 63.33 66.86 52.89 60.63 64.22 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2564 

 

 

                                                                                                   27 มกราคม 2564 


