
 

 

 

อก. เผยดัชนีอตุฯ ม.ีค. 64 เพิม่ขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 4.12 
ขยายตัวสูงสุดในรอบ 29 เดือน การส่งออกสินค้าอตุสาหกรรมขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที ่4 

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยการผลิตในอุตสาหกรรมหลักปรับตัวดีขึน้ ส่งผลให้ภาพรวมดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมีนาคม 2564 มีระดับอยู่ที่ 107.73 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.12 เมื่อเทียบกับ   
เดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 29 เดือน (ต.ค. 61 –  ก.พ. 64) หลังจากที่ภาค        
การผลิตได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา  และการแพร่ระบาด
โควิด-19 โดยอัตราการใช้ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน (ร้อยละ 69.59) เป็นผลจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐและความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ ท าให้เกิดความ
เช่ือมั่นของผู้ผลิตและผู้บริโภค ส่งผลให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไม่รวมทองค าและรายการพิเศษ
เดือนมีนาคม 2564 ขยายตัวร้อยละ 25.77 เป็นการขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนที ่4 และเป็นการขยายตัวระดับ 
2 หลักในรอบ 31 เดือน ซ่ึงจากการกลับมาขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมนี้ ท าให้ในไตรมาสที่ 
1/2564 ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมขยายตัวทีร้่อยละ 0.25 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยว่า สถานการณ์ 
ภาคการผลิตอุตสาหกรรมเร่ิมส่งสัญญาณฟ้ืนตวั ส่งผลให้ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมีนาคม 
2564 อยูท่ี่ระดบั 107.73 เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.12 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน กลบัมาเป็นบวกและเป็น
การขยายตัวสูงสุดในรอบ 29 เดือน (ต.ค. 61 –  ก.พ. 64) โดยมีอัตราการใช้ก าลังการผลิตอยู่ท่ีระดับ            
ร้อยละ 69.59 สะทอ้นให้เห็นแนวโนม้ภาคการผลิตของประเทศเติบโตตามเศรษฐกิจของโลกท่ีดีข้ึน รวมถึง
รัฐบาลไม่ไดใ้ชม้าตรการล็อกดาวน์ และกลุ่มแพร่ระบาดไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มแรงงาน โรงงาน ดงันั้น ภาคการ
ผลิตอุตสาหกรรมยงัคงประกอบกิจการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัรัฐบาลยงัคงมีมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ
อยา่งต่อเน่ือง เช่น โครงการเราชนะ เรารักกนั คนละคร่ึงเฟส 3 เป็นตน้ และประเทศไทยเร่ิมทยอยฉีดวคัซีน
ใหป้ระชาชนและมีแผนบริหารจดัการวคัซีนใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศภายในส้ินปี 2564 ท าให้ความเช่ือมัน่ทั้งใน
ภาคการผลิตและการบริโภคดีข้ึน 

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  กล่าวว่า 
อุตสาหกรรมส าคญัท่ีส่งให้ MPI ขยายตวั ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีมีการผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.53      
จากการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนของรถยนตทุ์กประเภทตามความตอ้งการทั้งจากในประเทศและการส่งออกท่ีขยายตวั 
ในกลุ่มประเทศเอเชีย โอเชียเนีย และยุโรป และอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ขั้นมูลฐานมีการผลิตเพิ่มข้ึน 



 

 

ร้อยละ 19.19 เน่ืองจากเร่งผลิตเพื่อท าก าไรในช่วงท่ีราคาเหล็กในตลาดโลกเพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 40-60 และ
การปรับตวัของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเพิ่มข้ึน  

นายทองชัยกล่าวต่อว่า มูลค่าการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค าและรายการพิเศษ) 
ขยายตวัร้อยละ 25.77 ขยายตวัระดบั 2 หลกัคร้ังแรกในรอบ 31 เดือน อีกทั้งมีการน าเขา้สินคา้วตัถุดิบและ
ก่ึงส าเร็จรูป ขยายตวัร้อยละ 26.45 สินคา้ท่ีมีการน าเขา้เพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ เหล็ก เหล็กกลา้และผลิตภณัฑ์ และ
อุปกรณ์ส่วนประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยในภาคการผลิตอุตสาหกรรมมี
แนวโนม้การขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง จากการน าเขา้สินคา้วตัถุดิบและก่ึงส าเร็จรูปท่ีเพิ่มข้ึน สะทอ้นให้เห็นวา่
ภาคการผลิตในเดือนถดัไปจะมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน  

ส าหรับอุตสาหกรรมหลักที่มีดัชนีผลผลติขยายตัวในเดือนมีนาคม 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ได้แก่  

รถยนต์และเคร่ืองยนต์ ขยายตวัเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 7.53 จากรถบรรทุกปิคอพั
รถยนต์นัง่ขนาดเล็ก และเคร่ืองยนต์ดีเซล เน่ืองจากความตอ้งการในประเทศท่ีในช่วงปลายเดือนมีนาคม 
2564 มีการจดังานมอเตอร์โชว ์และการส่งออกท่ีขยายตวัในกลุ่มประเทศเอเชีย โอเชียเนีย และยโุรป 

เหล็กและเหล็กกล้าข้ันมูลฐาน ขยายตวัเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 19.19 จากเหล็ก
แผน่รีดเยน็ เหล็กเคลือบสังกะสี เหล็กลวด เหล็กรูปพรรณรีดร้อน และเหล็กเส้นกลม เป็นหลกั โดยไดรั้บ
อานิสงส์จากปริมาณเหล็กในตลาดโลกลดลง ท าให้ราคาเหล็กโลกปรับตวัสูง ข้ึน ผูผ้ลิตจึงมีการเร่งผลิต 
เพื่อท าก าไรในช่วงท่ียงัมีภาวะขาดแคลนสินคา้  

น า้ตาล ขยายตวัเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 26.89 เน่ืองจากปีน้ีโรงงานปิดหีบชา้กวา่
ปีก่อน และผลผลิตออ้ยสดมีคุณภาพสามารถหีบสกดัเป็นน ้าตาลไดสู้งกวา่ปีก่อน  
 เฟอร์นิเจอร์ ขยายตวัเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 42.76 จากเคร่ืองเรือนท าดว้ยไม้
เน่ืองจากมีค าสั่งซ้ือจากสหรัฐอเมริกาอยา่งต่อเน่ือง 
 อาหารสัตว์ส าเร็จรูป ขยายตวัเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 15.48 จากการขยายตลาด
ของกลุ่มอาหารสัตว์เล้ียง และสุกร โดยเฉพาะค าสั่งซ้ืออาหารแมวจากสหรัฐอเมริกาท่ีมีเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากน้ีผูผ้ลิตยงัไดข้ยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคท่ีใชชี้วติตามวถีิใหม่ 
 
 
 
 



 

 

ดัชนีผลผลติอตุสาหกรรมและการใช้ก 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. ก.พ. มี.ค. 
ดชันีผลผลิต 
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 99.41 107.73 

อตัราการ 
เปล่ียนแปลง
(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 -3.14 8.36 

อตัราการ 
เปล่ียนแปลง 

(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 -1.35 4.12 

อตัราการใช ้
ก าลงัการผลิต 

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 65.06 69.59 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2564 
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