
 

 

สศอ. เผย MPI เดือน มิ.ย. ส่งสัญญาณ ศก.ภาคอุตฯ พลิกฟื้น 
ขยายตัวจากเดือนก่อนร้อยละ 4.18 อัตราการใช้ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

ชี้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวตามการบริโภคยุค New Normal 

 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิถุนายน 2563 

ขยายตัวร้อยละ 4.18 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 2 อัตราการใช้ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง ส่งสัญญาณการพลิกฟื้นของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หลายอุตสาหกรรมหลักเร่ิมทยอยกลับมา
ขยายตัว ชี้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวสอดรับหลังพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ท่ีมี
ความต้องการสินค้าอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้น แต่ชะลอการบริโภคสินค้าคงทน 

นายทองชัย ชวลิตพิ เชฐ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า                  
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิถุนายน 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ ร้อยละ 4.18  
โดยขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 รวมถึงอัตราการใช้ก าลังการผลิตเดือนมิถุนายนขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน
ก่อนอยู่ที่ร้อยละ 55.21 จากเดิมที่ร้อยละ 52.34 บ่งบอกถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 
อย่างไรก็ตาม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2563 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 17.66 โดยยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่กิจกรรมส าคัญทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งกิจกรรมด้านการขนส่งทั่วโลกหยุดชะงักลง เศรษฐกิจทั่วโลกต้องชะลอตัว ส่งผลให้ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม  ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 19.97  

นายทองชัย กล่าวต่อว่า พฤติกรรมการบริโภคในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่เปลี่ยนแปลงจาก
เดิมได้ส่งผลต่อความต้องการสินค้าคงทนลดลง ประชาชนชะลอการซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูง ท าใ ห้
อุตสาหกรรมหลักหดตัวลงและส่งผลลบต่อดัชนี MPI เดือนมิถุนายน 2563 ได้แก่ การผลิตรถยนต์และ
เคร่ืองยนต์ น้ ามันปิโตรเลียม และเคร่ืองปรับอากาศและชิ้นส่วน แต่ทว่า ความต้องการในสินค้าจ าพวก
อุปโภคและบริโภคกลับขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยอุตสาหกรรมหลักท่ียังคงขยายตัวดีในเดือนมิถุนายน ได้แก ่

อาหารสัตว์ส าเร็จรูป ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.78 จากผลิตภัณฑ์อาหาร
สัตว์เลี้ยงและอาหารปลาเป็นหลัก เนื่องจากความต้องการอาหารสัตว์ส าหรับสัตว์เลี้ยงที่มีการเติบโตขึ้น
ต่อเน่ือง 



 

 

อาหารทะเลกระป๋อง ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 30.46 โดยเฉพาะปลาทูน่า
กระป๋อง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลให้เกิดความต้องการอาหารที่เก็บไว้ได้นานเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

ผลิตภัณฑ์นม ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.74 จากผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม
และนมผง เน่ืองจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการท าโปรโมชั่นและเพิ่มช่องทางจ าหน่ายออนไลน์ โดย
ได้รับค าสั่งซื้อจากมาเลเซีย อินโดนีเซียและพม่าเพิ่มขึ้นหลังผู้ผลิตในมาเลเซียปิดโรงงานชั่วคราวตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 

เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.74 จากผลิตภัณฑ์ตู้เย็น 
เตาอบไมโครเวฟ และกระติกน้ าร้อน เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเร่ืองการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผล
ให้ใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้นและให้มีความต้องการสินค้าในกลุ่มนี้มากขึ้น รวมถึงการส่งออกที่เพิ่มขึ้นจากการเร่ิม
เปิดประเทศของกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะตลาดหลักจากประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศในภูมิภาคเอเชียอย่างญ่ีปุ่น
และบังคลาเทศ 

เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมก าลังฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมหลักมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร (หักน้ าตาล) 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.30 อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของ   ปีก่อนร้อยละ 2.25 ในขณะที่อุตสาหกรรมหลักอ่ืน ๆ ได้เร่ิมกลับมาเพิ่มก าลังการผลิตอีกคร้ัง 
เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมที่ร้อยละ 28.00 โดยตลาดในประเทศขยายตัว
ร้อยละ 43.50 และตลาดส่งออกขยายตัวร้อยละ 67.40 เนื่องจากในช่วงเดือนมิถุนายนผู้ประกอบการเร่ิม
กลับมาเปิดสายการผลิต ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศไทยที่ค่อย ๆ ฟื้นตัว  

“รัฐบาลได้เตรียมด าเนินแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงมาตรการเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ อาทิ มาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และ
มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 6 ที่จะอนุญาตให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับต่างชาติ เช่น ชาวต่างชาติเข้ามาจัด
แสดงสินค้าในราชอาณาจักร กองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติ กลุ่ม Medical and Wellness ฯลฯ โดยคาดว่าภาค
การผลิตจะกลับมาผลิตได้เต็มก าลังอีกคร้ัง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับตัวและแผนการด าเนินการให้
เข้ากับพฤติกรรมการบริโภคในยุคชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ที่มีความต้องการในสินค้าอุปโภคและ
บริโภคเพิ่มขึ้น” นายทองชัย กล่าวปิดท้าย 

 



 

 

 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการใช้ก าลังการผลิต (รายเดือน)  

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

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 

100.8
2 

100.19 100.78 97.39 96.24 97.20 98.94 103.95 100.90 103.68 78.08 79.68 83.02 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(MOM) % 

-3.58 -0.63 0.59 -3.37 -1.18 0.99 1.80 5.06 -2.93 2.75 -24.69 2.05 4.18 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(YOY) % 

-5.14 -3.22 -4.43 -4.97 -7.98 -8.02 -4.37 -4.02 -4.24 -10.48 -18.22 -23.80 -17.66 

อัตราการใช้
ก าลังการผลิต 

64.62 65.05 65.65 63.63 62.79 63.19 64.02 66.75 66.06 67.78 51.27 52.34 55.21 

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 

 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการใช้ก าลังการผลิต (รายไตรมาส) 

Index 2562 2563 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2* 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 109.83 100.29 99.45 97.46 102.85 80.26 

อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกบัไตร
มาสก่อน  % 

5.02 -8.69 -0.83 -2.00 5.53 -21.96 

อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกบัไตร
มาสเดียวกันของปีก่อน  % 

-1.22 -2.44 -4.20 
 
 

-6.80 -6.36 -19.97 

อัตราการใช้ก าลังการผลิต 71.26 65.57 64.78 63.33 66.86 52.94 

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 


