
 

 

อก. เผย MPI เดือน ก.ย. ขยายตัวจากเดือนก่อนร้อยละ 3.25 ส่งสัญญาณ ศก.ภาคอุตฯ ฟ้ืน
ตัวอย่างต่อเน่ือง พร้อมใช้โอกาสท่ีไทยควบคุมโรคได้ดีดึงดูดนักลงทุน 

 
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกันยายน 2563 ขยายตัวร้อย

ละ 3.25 เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 5 อีกท้ังอัตราการใช้ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้น
ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 5 เช่นกนั โดยอยู่ท่ีระดับ 63.07 สะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมได้ปรับตัวเพิม่ขึน้ใกล้
กับระดับในช่วงก่อนหน้าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส  โควิด-19 
ระลอกท่ีสองในต่างประเทศ ท าให้เศรษฐกิจไทยจ าเป็นต้องหันมาให้ความส าคัญการบริโภคภายในประเทศ
และใช้จุดเด่นในการควบคุมโรคเพ่ือดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า กระทรวง
อุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จดัท าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) โดยดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกนัยายน 2563 ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนท่ีร้อยละ 3.25 
โดยขยายตวัติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 5 รวมถึงอตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนกนัยายนขยายตวัเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบ
กบัเดือนก่อนอยู่ท่ีระดบั 63.07 จากเดิมท่ีระดบั 60.86 ส่งผลให้ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมในไตรมาสท่ี 3 ปี 
2563 อยู่ท่ีระดบั 91.22 ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากไตรมาสท่ี 2 ท่ีร้อยละ 13.73 สะทอ้นให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรม
ไดป้รับตวัเพิ่มขึ้นใกลก้บัระดบัในช่วงก่อนหนา้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการขยายตวัเพิ่มขึ้นใน
อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคและบริโภค เช่น อุตสาหกรรมอาหาร (ไม่รวมน ้ าตาล) หลายตวัยงัคงขยายตวัดี 
เช่นเดียวกนักบัอุตสาหกรรมยารักษาโรคท่ีขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 8 ติดต่อกนั 

“ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดไดดี้ ภาคการผลิตอุตสาหกรรมกลบัมาฟ้ืนตวัอยู่ใน
ระดบัใกลเ้คียงก่อนเกิดสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในขณะท่ีต่างประเทศยงัคงน่ากงัวลอนัเน่ืองจากการแพร่
ระบาดไวรัสโควิด-19 รอบท่ีสองโดยเฉพาะในโซนยุโรป ประเทศไทยจึงจ าเป็นตอ้งหนัมาใหค้วามส าคญักบั
การบริโภคภายในประเทศมากขึ้น โดยภาครัฐไดเ้ตรียมด าเนินนโยบายกระตุ้นการบริโภคภายประเทศผ่าน
โครงการคนละคร่ึง โครงการเพิ่มก าลงัซ้ือให้แก่ผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ และโครงการชอ้ปดีมีคืนเพื่อสร้าง
การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในประเทศในช่วงส้ินปี ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจในช่วงไตรมาสท่ี 4 
ขยายตวัเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีการออกวีซ่าพิเศษให้นักท่องเท่ียวต่างชาติจะเป็นการดึงให้นักลงทุนสามารถเขา้
มายงัประเทศไทยได ้นบัเป็นโอกาสท่ีประเทศไทยมีจุดเด่นทั้งทางดา้นสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐานใน



 

 

เขตเศรษฐกิจพิเศษดึงดูดให้เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (S-Curve) ซ่ึงจะเป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตและสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคไดท้ัว่โลก” นายสุริยะ กล่าว 

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า แนวโน้ม
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยค่อย ๆ ฟ้ืนตวัหลงัจากท่ีภาครัฐมีการคลายล็อกกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบ
ทั้งหมดให้สามารถกลบัมาเปิดด าเนินการได ้ส่งผลให้อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนกนัยายนขยายตวัเพิ่ม
ขึ้ นอยู่ ท่ีระดับ 63.07 สอดคล้องกันกับการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมท่ีทยอยฟ้ืนตัว อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์ต่างประเทศยงัคงประสบปัญหาในการควบคุมการแพร่ระบาดอยู่ อนัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
การคา้ระหว่างประเทศ ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักับการบริโภคภายในประเทศ 
ประกอบกบัใช้จุดเด่นท่ีประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไดดี้เพื่อดึงดูดนัก
ลงทุนต่างประเทศในการยกระดบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศและเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่สินคา้ไทย 

นายทองชัย กล่าวต่อว่า อุตสาหกรรมหลักท่ีมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
อุปโภคบริโภคเป็นหลกั อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร (ไม่รวมน ้ าตาล) ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนร้อยละ 2.40 อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน
ร้อยละ 5.50 หลงัรัฐบาลออกมาตรการดูแลและเยยีวยาผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ทั้งมาตรการดา้น
การเงินและการคลงัเพื่อช่วยเหลือประชาชนทัว่ไปและผูป้ระกอบการ  ในขณะท่ีสินคา้อุตสาหกรรมหลกัๆ 
ได้เร่ิมฟ้ืนกลบัมาโดยเพิ่มก าลังการผลิตอีกคร้ัง เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ได้เพิ่มก าลงัการผลิตในเดือน
กันยายนมาอยู่ท่ีระดับ 76.98 จากระดับ 59.81 ในเดือนก่อน โดยมีความต้องการเพิ่มขึ้นจากทั้งตลาดใน
ประเทศท่ีขยายตวัเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมท่ีร้อยละ 13.10 และตลาดส่งออกขยายตวัร้อยละ 11.40 โดย
อุตสาหกรรมหลกัท่ียังคงขยายตัวดีในเดือนกนัยายน ได้แก่ 

เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ท่ีใช้รักษาโรค ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 30.20 เน่ืองจาก
ในปีก่อนได้มีการหยุดผลิตเพื่อยา้ยโรงงาน ประกอบกับได้รับค าสั่งซ้ือเพิ่มขึ้นจากตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ 

เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 34.07 จากผลิตภณัฑ์ตูเ้ย็น
และเคร่ืองซักผา้ โดยตู้เย็น มีความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับได้มี
ผูป้ระกอบการยา้ยฐานการผลิตมาจากประเทศจีนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ในขณะท่ีเคร่ืองซักผา้ไดมี้การเปิด



 

 

ช่องทางการตลาดใหม่ ท าให้มีค  าสั่งซ้ือจากตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงการส่งออกเพิ่มขึ้น ไปยงัประเทศ
มาเลเซียและญ่ีปุ่ น 

แปรรูปและถนอมผลไม้และผัก ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 27.03 จาก
ผลิตภณัฑส์ับปะรดกระป๋อง ผลไมก้ระป๋อง และขา้วโพดหวานเป็นหลกั เน่ืองจากปีน้ีมีการปลูกสับปะรดใน
หลายพื้นท่ีท าให้ยงัมีผลผลิตในการเก็บเก่ียวนอกฤดูกาล รวมถึงการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกของขา้วโพดของ
เกษตรกร 

เฟอร์นิเจอร์ ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 13.13 จากผลิตภณัฑ์เคร่ืองเรือนท า
ด้วยไม้และท่ีนอน เน่ืองจากผูผ้ลิตได้เร่งผลิตให้ทันส่งมอบตามค าสั่งซ้ือจากสหรัฐฯ และญ่ีปุ่ น ท่ีมีความ
ตอ้งการเพิ่มขึ้นจากการกกัตวัอยู่บา้นในช่วงการระบาดขแงไวรัสโควิด-19 ในขณะท่ีสินคา้ท่ีนอนได้มีการเพิ่ม
ช่องทางจ าหน่ายออนไลน์ 

อาหารสัตว์ส าเร็จรูป ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 6.18 จากผลิตภณัฑอ์าหาร
สัตว์เล้ียงส าเร็จรูปและอาหารปลา เน่ืองจากความต้องการมีการเติบโตขึ้นต่อเน่ืองในตลาดต่างประเทศ 
ประกอบกบัในปีก่อนเกิดภาวะภยัแลง้ท าใหมี้การเล้ียงปลานอ้ยกวา่ในปีน้ี 

 
ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและการใช้ก าลงัการผลติ (รายเดือน)  

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

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 

97.39 96.24 97.20 98.94 103.95 100.90 103.68 78.08 79.68 82.88 87.24 91.73 94.71 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(MOM) % 

-3.44 -1.18 0.99 1.80 5.06 -2.93 2.75 -24.69 2.05 4.01 5.26 5.15 3.25 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(YOY) % 

-4.97 -7.98 -8.02 -4.37 -4.02 -4.24 -10.48 -18.22 -23.80 -17.80 -12.93 -9.05 -2.75 

อัตราการใช้
ก าลังการผลิต 

63.63 62.79 63.19 64.02 66.75 66.06 67.78 51.27 52.34 55.07 57.58 60.86 63.07 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ตุลาคม 2563 

 



 

 

 

 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและการใช้ก าลงัการผลติ (รายไตรมาส) 

Index 2562 2563 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3* 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 109.83 100.29 99.48 97.46 102.85 80.21 91.22 

อัตราการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกบัไตร
มาสก่อน  % 

5.02 -8.69 -0.81 -2.00 5.53 -22.00 13.73 

อัตราการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกบัไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน  % 

-1.22 -2.44 -4.18 
 
 

-6.80 -6.36 -20.02 -8.30 

อัตราการใช้ก าลังการผลิต 71.26 65.57 64.78 63.33 66.86 52.89 60.50 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ตุลาคม 2563 


