
 

 

 

อก. ช้ีเศรษฐกิจฟ้ืนตัวหลังการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 สร้างความเช่ือมั่นนักลงทุนและประชาชน 
สถานการณ์การผลิตในอุตสาหกรรมส าคัญกลับมาขยายตัว  

การส่งออกเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 3 

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยว่า การผลิตในภาคอุตสาหกรรมหลักกลับมาขยายตัวส่งผลให้
ภาพรวมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เดือน ก.พ.2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.94 เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 3 โดยดัชนีอุตสาหกรรมเดือน ก.พ. 2564 ระดับการผลิตอยู่ที่ 99.68 หดตัวลงเล็กน้อยร้อยละ 1.08 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และอัตราการใช้ก าลังการผลิตลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ระดับร้อยละ 65.08 
อย่างไรก็ตาม ในหลายประเทศเร่ิมมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ส่งผลให้เกิดความเช่ือมั่นต่อภาคการผลิต          
การบริโภค และการลงทุน  ในระยะถัดไป  

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า การผลิตใน
อุตสาหกรรมหลกักลบัมาขยายตวั อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร 
ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) และรายการพิเศษ เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 
ขยายตวัร้อยละ 6.94 ต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 3 การส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมที่ขยายตวั เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ผลิตภณัฑ์ยาง (ถุงมือยาง) เม็ดพลาสติกและเคมีภณัฑ์ สอดรับกบัตวัเลข
การผลิตที่ เ พ่ิมขึ้ นเช่นเดียวกัน โดยอุตสาหกรรมรถยนต์ เพ่ิมขึ้ นร้อยละ 3.05 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1 และอาหารเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.7 ตามล าดบั เน่ืองจากความเช่ือมัน่ในการ
จดัหาวคัซีนโควิด-19 ให้บริการแก่ประชาชน    ประกอบกบัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น 
โครงการคนละคร่ึง ชอ้ปดีมีคืน บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ เราชนะ และโครงการเรารักกนั จึงเป็นปัจจยัส าคญัที่
ส่งผลให้เกิดการกระตุน้เศรษฐกิจ และการกระจายรายไดอ้ยา่งหมุนเวียน รวมถึงเศรษฐกิจโลก  มีแนวโน้ม
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากความคืบหน้าของการฉีดวคัซีนโควิด-19 ในหลายประเทศ ท าให้ความเช่ือมัน่ในการ
ผลิตและการบริโภคดีขึ้น 

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  กล่าวว่า ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 หดตวัเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 1.08 โดยอตัราการใช้ก าลงั
การผลิตเดือน ก.พ.64 อยู่ที่ระดบัร้อยละ 65.08 ลดลงจากเดือน ม.ค. 64 อยู่ที่ระดบัร้อยละ 66.60 เน่ืองจาก
การระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ท าให้ภาครัฐออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโดยก าหนดพ้ืนที่
ควบคุม แมใ้นเดือนน้ีจะมีการผ่อนคลายบางส่วนแล้ว แต่ยงัส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ใน
ประเทศชะลอตวัลงบา้งเล็กนอ้ย 



 

 

 

นายทองชยักล่าวต่อว่า  เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยจะมีแนวโนม้ปรับตวัดีขึ้น รวมถึงมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการคนละคร่ึง บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ เราชนะ และ
โครงการเรารักกัน เป็นต้น อีกทั้งการผ่อนคลายมาตรการควบคุมในบางพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนมีความ
เช่ือมัน่ และพร้อมเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวนัหยุดยาว ประกอบกบัภาครัฐมีนโยบายเปิดประเทศ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวเร็วกว่าแผนเดิมจากไตรมาส 4 ขยบัมาเป็นไตรมาส 3 และมีแผนน าร่องในเดือน
เมษายน โดยจงัหวดัภูเก็ตเป็นจงัหวดัแรก จะส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยมีแนวโนม้ดีขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

อุตสาหกรรมหลักที่ยังคงขยายตัวดีในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ได้แก่  

น ้าตาล ขยายตวัเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 19.85 จากปริมาณออ้ยที่เขา้หีบมีมากกว่า
ปีก่อน 52.77 รวมถึงโรงงานที่ปิดหีบแลว้บางส่วนมีการละลายน ้าตาลดิบเป็นน ้าตาลทรายอยา่งต่อเน่ือง 

ช้ินส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 16.30           
จาก ความตอ้งการช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกที่มีแนวโนม้เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์
ที่ยงัมีความตอ้งการต่อเน่ือง 

รถยนต์และเคร่ืองยนต์ ขยายตวัเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 4.97 จากรถบรรทุกปิคอพั 
และเคร่ืองยนตดี์เซล ที่มีค  าส่ังซ้ือทะยอยเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง รวมทั้ง ผูผ้ลิตมีการผลิตรถรุ่นใหม่ ๆ  

เม็ดพลาสติก ขยายตวัเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 16.43 จากความตอ้งการที่ขยายตวั
ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่าง ๆ ทั้งบรรจุภณัฑ ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและยานยนต ์ประกอบกบัปีก่อนมีผูผ้ลิตหลาย
รายหยดุซ่อมบ ารุงตามรอบการซ่อมบ ารุง  

เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ขยายตวัเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 16.04 การเร่งผลิต
เพื่อขายท าก าไรในช่วงที่ยงัมีภาวะขาดแคลนสินคา้ (Short Supply) และผลิตรองรับความต้องการใช้ใน
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่าง ๆ รวมทั้งความตอ้งการจากอุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่เพ่ิมขึ้น เช่น อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมรถยนต ์

 

 

 



 

 

 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการใช้ก าลังการผลติ (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. ก.พ. 

ดัชนีผลผลิต 
อุตสาหกรรม 

104.75 100.77 103.47 77.57 79.84 83.11 86.95 91.50 94.93 95.22 96.71 96.03 102.63 99.68 

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 6.88 -2.87 

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 -2.02 -1.08 

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 66.60 65.08 

ที่มา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 

 

31 มีนาคม 2564 


