
 

 

อก. เผย MPI เดือน ส.ค. ขยายตัวจากเดือนก่อนร้อยละ 4.81 ส่งสัญญาณ ศก.ภาคอุตฯ ฟ้ืนตัว 
ช้ีต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้างศก. ไทย หลงัต่างชาติประสบปัญหาโควิด-19 ระลอก 2 

 
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนสิงหาคม 2563 ขยายตัวร้อย

ละ 4.81 เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 อีกท้ังอัตราการใช้ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้น
ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 เช่นกัน โดยอยู่ท่ีระดับ 60.69  สะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมได้ผ่านจุดต ่าสุดและ
ทยอยฟ้ืนตัวขึ้นสู่ระดับปกติ หลายอุตสาหกรรมหลักเร่ิมทยอยกลับมาขยายตัว อย่างไรก็ตาม จาก
สถานการณ์ต่างประเทศมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกท่ี 2 ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่าง
ประเทศโดยเฉพาะภาคบริการและท่องเท่ียว ดังน้ันเศรษฐกิจไทยจ าเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และหันมาให้ความส าคัญการบริโภคภายในประเทศเป็นหลกั 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า กระทรวง
อุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จดัท าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) โดยท่ีดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนสิงหาคม 2563 ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนท่ีร้อยละ 
4.81 โดยขยายตวัติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 4 รวมถึงอตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนสิงหาคมขยายตวัเพิ่มขึ้นเม่ือ
เทียบกบัเดือนก่อนอยู่ท่ีระดบั 60.69 จากเดิมท่ีระดบั 57.58  อย่างไรก็ตาม แมว้่าดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม
เดือนสิงหาคม 2563 จะยงัคงหดตวัลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 9.34 แต่เป็นการหดตวัท่ี
ลดลงจากเดือนก่อนท่ีหดตวัร้อยละ 12.93 เขา้สู่เลขหลกัเดียว สะทอ้นให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมไดผ้่านจุด
ต ่าสุดและก าลงัทยอยฟ้ืนตวัขึ้นสู่ระดบัปกติในช่วงก่อนหนา้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีว่า
ประเทศไทยจะไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบท่ี 2 สอดคลอ้งกนักบัการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมท่ี
ทยอยฟ้ืนตวัขึ้นสู่ระดบัปกติ ส่งผลให้เกิดการขยายตวัเพิ่มขึ้นในบางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อุปโภคและบริโภค เช่น อุตสาหกรรมอาหาร (ไม่รวมน ้ าตาล) หลายตวัยงัคงขยายตัวดี เช่นเดียวกันกับ
อุตสาหกรรมยารักษาโรคท่ีขยายตวัต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 7 ติดต่อกนั 

“สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศยงัคงน่าเป็นห่วงวา่จะเกิดการแพร่ระบาด
ระลอกท่ี 2 ส่งผลให้เศรษฐกิจการคา้ระหว่างประเทศชะลอตวัลง ประเทศไทยท่ีมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
พึ่งพาต่างประเทศมากจ าเป็นตอ้งปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและหันมาให้ความส าคญักับการบริโภค
ภายในประเทศมากขึ้น โดยท่ีประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีขึ้ น อีกทั้งภาคการผลิต



 

 

อุตสาหกรรมกลบัมาฟ้ืนตวัอยู่ในระดบัใกลเ้คียงก่อนเกิดสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทั้งน้ี ภาครัฐไดเ้ตรียม
ด าเนินนโยบายกระตุน้การบริโภคภายประเทศผา่นโครงการ คนละคร่ึง เพื่อสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
ในประเทศ อีกทั้งยงัไดจ้ดังาน Job Expo Thailand 2020 เพื่อเป็นช่องทางหางานใหก้บัผูว้่างงานและนกัศึกษา
จบใหม่ นอกจากน้ี กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ไดผ้ลกัดนัแผนพฒันาอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลให้เป็น
อุตสาหกรรมสนบัสนุนเพิ่มขีดความสามารถการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ลดการน าเขา้
จากต่างประเทศและหันมาใช้เคร่ืองจกัรกลท่ีผลิตภายในประเทศแทน ซ่ึงจะเป็นจุดเร่ิมตน้ในการปฏิรูป
โครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาต่างประเทศ” นายสุริยะ กล่าว 

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า แนวโน้ม
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยค่อย ๆ ฟ้ืนตวัหลงัจากท่ีภาครัฐมีการคลายล็อกกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบ
ทั้งหมดให้สามารถกลบัมาเปิดด าเนินการได ้ส่งผลให้อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนสิงหาคมขยายตวัเพิ่ม
ขึ้นอยูท่ี่ระดบั 60.69 ใกลเ้คียงกบัสภาวะก่อนหนา้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกนั
กบัก าลงัซ้ือภายในประเทศท่ีทยอยปรับตวัดีขึ้น โดยสะทอ้นจากอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในเดือนสิงหาคม 2563 
หดตวัลงเม่ือเทียบจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 0.50 ปรับตวัดีขึ้นอยา่งต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 และหดตวั
ในอตัราท่ีนอ้ยท่ีสุดในรอบ 6 เดือน อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ต่างประเทศยงัคงประสบปัญหาในการควบคุม
การแพร่ระบาดอยู่  อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศให้ชะลอตัวลง ดังนั้ น
ภาคอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้มีการพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศ 
ประกอบกบัใหค้วามส าคญักบัการดึงดูดนกัลงทุนต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกนั 

นายทองชัย กล่าวต่อว่า อุตสาหกรรมหลักท่ีมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
อุปโภคบริโภคเป็นหลกั อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร (หักน ้ าตาล) ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน
ร้อยละ 0.40 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขยายตัวเพิ่มขึ้ นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.50 และจาก
ผลิตภณัฑ์ปุ๋ ยเคมีท่ีเกษตรกรเตรียมพร้อมท่ีจะเพาะปลูกอีกคร้ัง ในขณะท่ีสินคา้อุตสาหกรรมหลกัๆ ไดเ้ร่ิม
ฟ้ืนกลบัมาโดยเพิ่มก าลงัการผลิตอีกคร้ัง เช่น อุตสาหกรรมรถยนตไ์ดเ้พิ่มก าลงัการผลิตในเดือนสิงหาคมมา
อยูท่ี่ระดบั 59.81 จากระดบั 45.85 ในเดือนก่อน โดยความตอ้งการจากตลาดในประเทศขยายตวัร้อยละ 16.10 
หลงัผูป้ระกอบการเร่ิมกลบัมาเปิดสายการผลิตครบทุกค่ายรถแลว้ รวมทั้งมีการท ากิจกรรมกระตุน้ตลาดใน
ประเทศ ประกอบรัฐบาลไดผ้่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ โดยอุตสาหกรรมหลักท่ียังคงขยายตัวดีในเดือน
สิงหาคม ได้แก่ 



 

 

ปุ๋ยเคมี ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 66.76 เน่ืองจากฝนตกต่อเน่ืองในหลาย
พื้นท่ี เกษตรกรสามารถเพาะปลูกขา้วไดต้ามปกติจึงมีความตอ้งการใชเ้พิ่มขึ้น 

เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 23.60 จากผลิตภณัฑ์ตูเ้ย็น
และเคร่ืองซักผา้ โดยตูเ้ยน็ ผูบ้ริโภคภายในประเทศยงัมีความตอ้งการส ารองอาหารสดเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับ
ลดราคาเพื่อขยายฐานลูกคา้ ในขณะท่ีเคร่ืองซักผา้ไดมี้การเปิดช่องทางการตลาดใหม่ ท าใหมี้ค าสั่งซ้ือจากตลาด
ในประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงการส่งออกเพิ่มขึ้น ไปยงัประเทศมาเลเซียและญ่ีปุ่ น 

เฟอร์นิเจอร์ ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 10.75 จากผลิตภณัฑ์เคร่ืองเรือนท า
ดว้ยไมแ้ละโลหะ เน่ืองจากผูผ้ลิตไดเ้ร่งผลิตให้ทนัส่งมอบทั้งตลาดในประเทศและส่งออก โดยเป็นค าสั่งซ้ือ
เฟอร์นิเจอร์ขนาดเลก็และราคาไม่สูงมากส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น 

อาหารสัตว์ส าเร็จรูป ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 3.82 จากผลิตภณัฑอ์าหาร
สัตวเ์ล้ียง เน่ืองจากความตอ้งการมีการเติบโตขึ้นต่อเน่ือง รวมถึงการขยายตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 

อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ขยายตวัเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 10.42 เน่ืองจากมีความ
ตอ้งการสินคา้จ านวนมากหลงัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปทัว่โลกโดยเฉพาะในตลาดส่งออกส าคญัยงั
มีการระบาดอยู ่ประกอบกบัช่องทางการคา้ปลีกมีการขยายตวัไดดี้ขึ้น 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและการใช้ก าลงัการผลติ (รายเดือน)  

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

ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 

100.78 97.39 96.24 97.20 98.94 103.95 100.90 103.68 78.08 79.68 82.88 87.24 91.43 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(MOM) % 

0.59 -3.37 -1.18 0.99 1.80 5.06 -2.93 2.75 -24.69 2.05 4.01 5.26 4.81 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(YOY) % 

-4.43 -4.97 -7.98 -8.02 -4.37 -4.02 -4.24 -10.48 -18.22 -23.80 -17.80 -12.93 -9.34 

อัตราการใช้
ก าลังการผลิต 

65.65 63.63 62.79 63.19 64.02 66.75 66.06 67.78 51.27 52.34 55.07 57.58 60.69 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 


