
 

 

สศอ. เผยโควิด-19 กระทบ MPI เดือนมี.ค. หดตัวร้อยละ 11.25  
ชี้ผู้ประกอบการเริ่มปรับตัวเตรียมเพิ่มการผลิต 

 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมีนาคม 2563 หด

ตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.25 โดยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 และภัยแล้ง ส่งผลให้ MPI ไตรมาสแรกปี 2563 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.63 อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบางอุตสาหกรรมได้ปรับเพิ่มการผลิตให้เข้ากับ
สถานการณ์และความต้องการสินค้า ส่งผลให้ MPI เดือนมีนาคมขยายตัวจากเดือนก่อนร้อยละ 1.87 รวมถึง 
MPI ไตรมาสแรกที่ขยายตัวจากไตรมาสก่อนร้อยละ 5.22 

 
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมีนาคม 2563 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.25 
โดยได้รับผลกระทบเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและภัยแล้ง ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ไตรมาส
แรกปี 2563 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.63 อย่างไรก็ตามการจำหน่ายมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 3.49 โดยผู้ประกอบการในบางอุตสาหกรรม อาทิ อาหารแปรรูป 
ได้ปรับเพิ่มการผลิตสินค้าให้เข้ากับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 
โดยที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมีนาคม ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ร้อย
ละ 1.87 อัตราการใช้กำลังการผลิต เพิ ่มขึ ้นจากเดือนก่อนอยู ่ท ี ่ร ้อยละ 67.22 ในขณะที่ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) ไตรมาสแรกของปีนี้เพิ ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 5.22 โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรม Hard disk drive ที ่มีความต้องการเพิ ่มขึ ้นหลังทั ่วโลกใช้นโยบาย work from home และ
อุตสาหกรรมอาหารเกือบทุกประเภทที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ยกเว้นอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้งจึงมีปริมาณอ้อยเข้าโรงงานลดลง โดยมีดัชนีผลผลิตหดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 68.93 
ทั้งนี้ มีความต้องการอาหารจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอาหารพร้อมทาน ทำให้การส่งออกอาหาร
กลับมาขยายตัวเป็นเดือนแรกในรอบ 8 เดือน โดยการส่งออกอาหารเดือนมีนาคมขยายตัวร้อยละ 0.8 



 

 

นายทองชัย กล่าวต่อว่า อุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลลบต่อดัชนี MPI เดือนมีนาคม 2563 ได้แก่ น้ำตาล
จากภาวะภัยแล้ง รถยนต์และเครื่องยนต์จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และสำหรับอุตสาหกรรมหลักท่ียังคง
ขยายตัวดีในเดือนมีนาคม ได้แก่ 

Hard disk drive ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.18 มีคำสั่งผลิตและส่งมอบ
เพิ ่มขึ้นหลังห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ในประเทศจีนมีปัญหา และการปิดฐานการผลิตที ่ประเทศ
มาเลเซียและฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ รวมถึงผู้ผลิตได้ปรับแผนเร่งผลิตและส่งออกให้มากขึ้นผ่านทางเรือ
เน่ืองจากเที่ยวบินขนส่งสินค้าลดลง 

เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.25 ได้รับคำสั่ง
ซื้อเพิ่มขึ้นจากประเทศญี่ปุ ่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย เนื่องจากประเทศคู่แข่งขาดชิ้นส่วนในการผลิต  
ในขณะที่ตลาดภายในประเทศอยู่ในระดับทรงตัว 

การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.22 จาก
ผลิตภัณฑ์กะทิเป็นหลักที่ปีนี้มีวัตถุดิบมะพร้าวจำนวนมาก รวมถึงการขยายศูนย์กระจายสินค้าและการเพิ่ม
ช่องทางการจัดจำหน่ายจึงมีการเร่งการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ  

เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค  ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.70 จาก
ผลิตภัณฑ์นาเม็ด ยาแคปซูล และยาครีม โดยยาเม็ดและยาแคปซูลได้ผลิตตามคำสั่งขององค์การอาหารและยา 
(อย.) เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด (ยารักษาตามอาการและยาฆ่าเชื้อ) ให้ผลิตเก็บเป็นสต็อกอย่างน้อย 3 เดือน 
รวมถึงยารักษาโรคความดัน เบาหวานและลดไขมันตามคำสั่งซื้อจากโรงพยาบาลที่เปลี่ยนจำนวนการใหย้า
ผู้ป่วยตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 

อาหารทะเลแช่แข็ง ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.75 จากผลิตภัณฑ์จากปลาแช่
แข็งและเนื้อปลาบด ตามความต้องการบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 

 
ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ความต้องการสินค้าในตลาดโลกได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็น

อย่างมาก อุตสาหกรรมบางสาขามีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมอาหารบางสาขา และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ส่งสัญญาณแสดงให้เห็นถึงการเตรียมผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมที่จะเพิ่มขึ้น ทำให้ภาพรวมการนำเข้ารวม (ไม่รวมทองคำ) ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.49 และการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป  (ไม่รวมทองคำ) เพิ่มขึ้น เมื่อ
เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.72 อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องปรับแผนการผลิต



 

 

ให้เข้ากับสถานการณ์โลกปัจจุบันรวมถึงการปรับเปลี่ยนตัวสินค้าให้เข้ากับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริโภค นายทองชัย กล่าวปิดท้าย 

 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการใช้กำลังการผลิต (รายเดือน)  

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

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 

115.82 95.47 104.57 100.82 100.19 100.78 97.39 96.24 97.20 98.94 103.95 100.90 102.79 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(MOM) % 

9.91 -17.57 9.53 -3.58 -0.63 0.59 -3.37 -1.18 0.99 1.80 5.06 -2.93 1.87 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(YOY) % 

-2.54 1.50 -3.21 -5.14 -3.32 -4.43 -4.97 -7.98 -8.02 -4.37 -4.02 -4.24 -11.25 

อัตราการใช้
กำลังการผลิต 

73.93 63.12 67.38 64.62 65.05 65.65 63.63 62.79 63.19 64.02 66.75 66.06 67.22 

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการใช้กำลังการผลิต (รายไตรมาส) 

Index 2562 2563 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 109.83 100.17 99.45 97.46 102.55 

อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกบัไตร
มาสก่อน  % 

5.09 -8.80 -0.72 -2.00 5.22 

อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกบัไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน  % 

-1.22 -2.55 -4.20 
 
 

-6.75 -6.63 

อัตราการใช้กำลังการผลิต 71.26 65.57 64.78 63.33 66.68 

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 


