
 

 

เร่ิมต้นปี 64 อก. เผยดัชนอุีตฯ ม.ค. ขยายตัวเพิม่ขึน้ เม่ือเทียบกบั ธ.ค.63 ร้อยละ 6.03 
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 2 

และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 29 เดือน 

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2564 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือน
ธันวาคม 2563 ร้อยละ 6.03 โดยระดับการผลิตอยู่ท่ี 101.82 และอัตราการใช้ก าลังการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือนท่ีผ่านมาอยู่ท่ีระดับร้อยละ 66.41 สะท้อนภาพเศรษฐกิจเดือนแรกปี 2564 มีแนวโน้มการขยายตัว
ดีขึ้น จากแนวโน้มเศรษฐกิจท่ีดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐและการบริหารจัดการโควิด-19 
ซ่ึงเกิดความเช่ือมั่นในการผลิต ส่งผลให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหักทองและรายการพิเศษในเดือน 
ม.ค.64 ขยายตัวร้อยละ 8.22 โดยเป็นการขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 และขยายตัวสูงท่ีสุดในรอบ                             
29 เดือน 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) เดือนมกราคม 2564 ดชันีเพิ่มขึ้นจากเดือนธนัวาคม 2563 อยูท่ี่ระดบั 101.82 และอตัรา
การใช้ก าลังการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้ นจากเดือนท่ีผ่านมาอยู่ ท่ีระดับร้อยละ 66.41 ท าให้ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม เดือนแรกของปี 2564 กลบัมามีแนวโน้มขยายตวั เน่ืองจากความเช่ือมัน่ในการจดัหาและ
บริหารจดัการวคัซีนโควิด-19 ท่ีลอ็ตแรกไดจ้ดัส่งถึงประเทศไทยแลว้เม่ือวานน้ี (24 ก.พ.64)  และจะเร่ิมฉีด
เข็มแรกโดยเร็วท่ีสุด ตามแผนการกระจายวคัซีนโควิด-19 ประกอบกับมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของ
ภาครัฐ เช่น โครงการคนละคร่ึง ชอ้ปดีมีคืน บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ เราชนะ และโครงการเรารักกนั จะเป็น
ปัจจยัส าคญัในการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภคและนกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2564 หดตัวร้อยละ 2.80 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 
ส่งผลต่อเน่ืองมายงัเดือนมกราคม 2564 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การจบัจ่ายใช้สอย 
รวมถึงความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศลดลง ท าใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวัในระยะสั้น  

นายทองชยักล่าวต่อว่า  แนวโน้มเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยจะปรับตวัดีขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาในการกระจายวคัซีนโควิค-19 ทั้งในและต่างประเทศ มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ 
จ านวนการแพร่ระบาดท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางเขา้มามีแนวโนม้ท่ีดีขึ้น 



 

 

อีกทั้ งรัฐบาลได้ผ่อนคลายกิจกรรมในพื้นท่ีควบคุม อาทิเช่น ร้านอาหารเปิดบริการได้ตามปกติ                        
สถานบันเทิง ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา สถาบันกวดวิชา และสถานท่ีออกก าลังกาย 
เป็นตน้  ส าหรับในมุมเศรษฐกิจโลกมีแนวโนม้ดีขึ้นตามล าดบั จากความคืบหนา้ในการฉีดวคัซีนโควิด-19 
ในหลายประเทศ ท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการผลิตและการบริโภค ส่งผลใหก้ารส่งออกสินคา้อุตสาหกรรม
หักทองและรายการพิเศษเดือนมกราคม 2564 ขยายตวัร้อยละ 8.22 โดยเป็นการขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือน           
ท่ี  2 และเป็นการขยายตวัสูงท่ีสุดในรอบ 29 เดือน ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาสะทอ้นให้เห็นสภาวะเศรษฐกิจของ
ไทยท่ีมีแนวโนม้ดีขึ้นตามล าดบั 

อุตสาหกรรมหลักท่ียังคงขยายตัวดีในเดือนมกราคม 2564 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ได้แก่ 

เม็ดพลาสติก ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.86  จากความต้องการใช้ใน
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเพิ่มขึ้ น เช่น ช้ินส่วนยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อีกทั้ งจากสถานการณ์โควิด-19                         
ท่ีหลายสถานประกอบการมีนโยบายให้พนักงาน work from home ประกอบกับการลดการเดินทางไปยงั
สถานท่ีต่าง ๆ จึงส่งผลให้กลุ่มสินคา้บรรจุภณัฑ์ ถุงอาหาร ขวด และเคร่ืองใช้ในครัวเรือนขยายตวัมากกว่า             
ปีก่อน 

 เหล็กและเหล็กกล้าข้ันมูลฐาน ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 9.44 จากความ
ต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น ยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และบรรจุภัณฑ์อาหาร นอกจากน้ี 
สถานการณ์ราคาเหล็กท่ีปรับตัวสูงขึ้ นเน่ืองจากจีนมีการน าเข้าสินค้าเหล็กเพิ่มสูงขึ้ นมากจนเกิดภาวะ 
ขาดแคลนสินคา้ (Short Supply) ผูผ้ลิตจึงเร่งผลิตเพื่อขายท าก าไรในช่วงน้ี 

เฟอร์นิเจอร์ ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 23.63 จากเฟอร์นิเจอร์ท าดว้ยไม้
เป็นหลกั จากการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา รวมถึงสามารถกลบัมาส่งสินคา้ไดต้ามปกติหลงัมีปัญหาการขาด
แคลนตูค้อนเทนเนอร์ในช่วงก่อนหนา้ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
อาหารสัตว์ส าเร็จรูป ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 9.21 จากอาหารสัตว์เล้ียง

ส าเร็จรูปและอาหารปลาเป็นหลกั โดยเพิ่มขึ้นจากการผลิตอาหารแมวเพื่อส่งออกไปสหรัฐอเมริกา เน่ืองจาก
ผูผ้ลิตในสหรัฐอเมริกาเลิกการผลิตและหนัมาสั่งซ้ือสินคา้จากไทยเพื่อจ าหน่ายแทน 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.74 จาก 
สินคา้ Printer เป็นหลกั ซ่ึงผูผ้ลิตไดรั้บค าสั่งซ้ือต่อเน่ืองในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เน่ืองจากผูผ้ลิตจาก
อินโดนีเซีย จีน และฟิลิปปินส์ ไม่สามารถผลิตและส่งมอบสินคา้ได ้รวมถึงความตอ้งการใช้เพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับการท างาน work from home  
 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและการใช้ก าลงัการผลติ (รายเดือน)  

Index 2563 2564 

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

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 

104.75 100.77 103.47 77.57 79.84 83.11 86.95 91.50 94.93 95.22 96.71 96.03 101.82 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(MOM) % 

6.01 -3.79 2.67 -25.04 2.94 4.10 4.62 5.23 3.75 0.30 1.56 -0.70 6.03 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(YOY) % 

-3.75 -4.86 -11.06 -19.11 -24.07 -17.86 -13.56 -9.28 -2.56 -1.31 -0.64 -2.81 -2.80 

อัตราการใช้
ก าลังการผลิต 

67.58 65.57 67.66 50.90 52.10 55.42 57.25 60.55 63.44 63.35 64.81 63.16 66.41 

                                                 ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 

 

                                                                                                   25  กุมภาพนัธ์ 2564 


