
 

 

อก. เผย MPI เดือน ก.ค. ขยายตัวจากเดือนก่อนร้อยละ 3.12 ส่งสัญญาณ ศก.ภาคอุตฯ ฟ้ืนตัว 
การระบาดของโควิด-19 ในต่างประเทศส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทาน ช้ีเป็นโอกาสดึงนักลงทุนมาไทย 

 
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผย ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกรกฎาคม 2563 ขยายตัวร้อย

ละ 3.12 เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 อัตราการใช้ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง        
3 เดือน สะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมได้ผ่านจุดต ่าสุดแล้ว และก าลงัทยอยฟ้ืนตัวขึน้สู่ระดับปกติ หลาย
อุตสาหกรรมหลกัเร่ิมทยอยกลบัมาขยายตัว แม้สถานการณ์ต่างประเทศยังคงมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 

กระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ท่ัวโลก ชี้เป็นโอกาสดึงนักลงทุนย้ายฐานการผลติมาท่ีประเทศ
ไทย 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า กระทรวง
อุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ .) จดัท าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) โดยท่ีดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกรกฎาคม 2563 ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนท่ีร้อยละ 
3.12 โดยขยายตวัติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 3 รวมถึงอตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนกรกฎาคมขยายตวัเพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อนอยู่ท่ีร้อยละ 56.01 จากเดิมท่ีร้อยละ 55.07 อยา่งไรก็ตาม ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 
2563 หดตวัลงเม่ือเทียบจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 14.69 โดยยงัคงไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์
ไวรัส   โควิด-19 ท่ีส่งผลให้เศรษฐกิจทัว่โลกตอ้งชะลอตวั แต่เป็นการหดตวัท่ีลดลงจากเดือนก่อน สะทอ้น
ให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมไดผ้่านจุดต ่าสุดแลว้ และก าลงัทยอยฟ้ืนตวัขึ้นสู่ระดบัปกติในช่วงก่อนโควิด-19 
ภายใตเ้ง่ือนไขว่าประเทศไทยจะไม่มีการระบาดของโควิด-19 รอบท่ี 2 สอดคลอ้งกันกับการส่งออกสินคา้
อุตสาหกรรมท่ีทยอยฟ้ืนตวัขึ้นสู่ระดบัปกติ ส่งผลให้เกิดการขยายตวัเพิ่มขึ้นในบางอุตสาหกรรมท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อผูบ้ริโภคได ้เช่น อุตสาหกรรมอาหาร (ไม่รวมน ้าตาล) หลายตวัยงัคงขยายตวัดี เช่นเดียวกนักบั
อุตสาหกรรมยารักษาโรคท่ีขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 6 ติดต่อกนั 

“ในขณะท่ีสถานการณ์ต่างประเทศท่ีมีทั้งการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในประเทศคู่คา้ท่ีส าคญั 
และสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐและจีน รวมถึงสถานการณ์น ้ าท่วมในประเทศจีนได้ส่งผลต่อห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) ภาคอุตสาหกรรมทัว่โลกตอ้งชะงกัลง อุตสาหกรรมบางประเภทตอ้งขาดช้ินส่วน
การผลิต เกิดปัญหาทางดา้นการขนส่งสินคา้และวตัถุดิบจากฐานการผลิตในต่างประเทศ เช่น จีน ไดส่้งผลให้
ผูป้ระกอบการหลายรายตอ้งยา้ยฐานการผลิตออกเพื่อกระจายความเส่ียง นบัเป็นโอกาสของประเทศไทยท่ีจะ



 

 

ไดรั้บผลอานิสงส์ โดยท่ีประเทศไทยมีจุดแข็งทางดา้นของแรงงานฝีมือและการควบคุมโรคระบาดไวรัสโค
วิด-19ท่ีดี สอดรับกบันโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีมุ่งพฒันาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมท่ีจะยา้ยเขา้มาใหม่ได้ รวมถึงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออก (EEC) การเตรียมความพร้อมในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีสามารถ
รองรับการยา้ยฐานการผลิตของนกัลงทุนต่างชาติไดท้นัที” นายสุริยะ กล่าว 

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า แนวโน้ม
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยค่อย ๆ ฟ้ืนตวัหลงัจากท่ีภาครัฐมีการคลายล็อกกิจกรรมและกิจการบาง
ประเภทใหส้ามารถกลบัมาเปิดด าเนินการได ้ส่งผลใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจกลบัมาเปิดด าเนินการแลว้เกือบ
ทั้ งหมด โดยเม่ือพิจารณาดัชนีการส่งสินค้าและดัชนีแรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามีทิศทางเป็นไปตาม
สถานการณ์การผลิตท่ีปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหนา้ และมีแนวโนม้ติดลบนอ้ยลงเร่ือย ๆ อย่างไรก็ตามใน
บางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารมีค าสั่งซ้ือจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เน่ืองจากภาวะการ
หยุดผลิตในประเทศท่ีมีการแพร่ระบาดโควิด-19 จึงเปล่ียนค าสั่งซ้ือมายงัไทย ส่งผลให้นักลงทุนเร่ิมปรับ
แผนการผลิตโดยใหค้วามส าคญักบัการกระจายความเส่ียง จึงเป็นโอกาสท่ีประเทศไทยจะไดรั้บผลประโยชน์
หลงัจากท่ีประเทศไทยมีการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไดดี้ 

นายทองชัย กล่าวต่อวา่ เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมก าลงัฟ้ืนตวัขึ้นอยา่งต่อเน่ือง อุตสาหกรรมหลกัมี
การขยายตวัเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร 
(หักน ้ าตาล) ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 2.70 อุตสาหกรรม เคมีภณัฑ์ขยายตวัเพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 0.70 ในขณะท่ีอุตสาหกรรมหลกัอ่ืน ๆ ไดเ้ร่ิมกลบัมาเพิ่มก าลงัการผลิต 
อีกคร้ัง เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ท่ีขยายตวัเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนท่ีร้อยละ 24.50 โดยตลาดในประเทศ
ขยายตวัร้อยละ 2.30 หลงัผูป้ระกอบการเร่ิมกลบัมาเปิดสายการผลิตครบทุกค่ายรถแลว้ รวมทั้งมีการท า
กิจกรรมกระตุน้ตลาดในประเทศ ประกอบรัฐบาลไดผ้่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์ โดยอุตสาหกรรมหลักท่ี
ยังคงขยายตัวดีในเดือนกรกฎาคม ได้แก่ 

เบียร์ ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 24.96 เน่ืองจากผูป้ระกอบการไดเ้ร่งผลิต
เพื่อชดเชยในช่วงล็อกดาวน์ท่ีไม่สามารถผลิตไดอ้ย่างเต็มท่ี รวมถึงไดรั้บค าสั่งซ้ือเพิ่มขึ้นหลงักิจการร้านคา้ 
ร้านอาหารและสถานบนัเทิงกลบัมาเปิดกิจการไดอี้กคร้ัง 



 

 

ปุ๋ยเคมี ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 48.23 โดยในปีก่อนไดเ้กิดภยัแลง้ ส่งผลให้
มีความตอ้งการใชน้อ้ย ในขณะท่ีปีน้ีฝนตกต่อเน่ืองในหลายพื้นท่ี เกษตรกรสามารถเพาะปลูกขา้วไดต้ามปกติ
จึงมีความตอ้งการใชเ้พิ่มขึ้น 

อาหารสัตว์ส าเร็จรูป ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 9.68 จากผลิตภณัฑอ์าหาร
สัตวเ์ล้ียงและอาหารปลาเป็นหลกั เน่ืองจากความตอ้งการมีการเติบโตขึ้นต่อเน่ือง 

เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 19.00 จากผลิตภณัฑ์ตูเ้ย็น 
เตาอบไมโครเวฟ และกระติกน ้ าร้อน เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความกงัวลเร่ืองการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผล
ให้ใช้เวลาอยู่บา้นมากขึ้นและให้มีความตอ้งการสินคา้ในกลุ่มน้ีมากขึ้น รวมถึงการส่งออกท่ีเพิ่มขึ้นหลงัจาก
คลายลอ็กดาวน์ในประเทศคู่คา้ส าคญัโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบา้น และประเทศในภูมิภาคเอเชียอยา่งญ่ีปุ่ นและ
สหรัฐอเมริกา 

น ้ามันปาล์ม ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 14.53 จากผลิตภณัฑน์ ้ ามนัปาลม์ดิบ
และบริสุทธ์ิ เน่ืองจากสภาพอากาศฝนตกต่อเน่ืองส่งผลให้ปาล์มน ้ ามนัมีเปอร์เซ็นต์ดีและสกัดน ้ ามันได้
ปริมาณเพิ่มขึ้น รวมถึงความตอ้งการใช้น ้ ามนั (ไบโอดีเซล) และการใช้น ้ ามนัปาล์มส าหรับการบริโภคมี
เพิ่มขึ้น 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและการใช้ก าลงัการผลติ (รายเดือน)  

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

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 

100.19 100.78 97.39 96.24 97.20 98.94 103.95 100.90 103.68 78.08 79.68 82.88 85.47 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(MOM) % 

-0.63 0.59 -3.37 -1.18 0.99 1.80 5.06 -2.93 2.75 -24.69 2.05 4.01 3.12 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(YOY) % 

-3.22 -4.43 -4.97 -7.98 -8.02 -4.37 -4.02 -4.24 -10.48 -18.22 -23.80 -17.80 -14.69 

อัตราการใช้
ก าลังการผลิต 

65.05 65.65 63.63 62.79 63.19 64.02 66.75 66.06 67.78 51.27 52.34 55.07 56.01 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 26 สิงหาคม 2563 


