อก. เผย MPI เดือน ส.ค. ขยายตัวจากเดือนก่อนร้ อยละ 4.81 ส่ งสัญญาณ ศก.ภาคอุตฯ ฟื้ นตัว
ชี้ต้องเร่ งปฏิรูปโครงสร้ างศก. ไทย หลังต่ างชาติประสบปัญหาโควิด-19 ระลอก 2
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนสิ งหาคม 2563 ขยายตัวร้ อย
ละ 4.81 เมื่ อ เทียบกับ เดื อนก่ อน ขยายตัว ต่ อเนื่ องเป็ นเดื อนที่ 4 อีกทั้งอัต ราการใช้ กาลังการผลิตเพิ่มขึ้น
ต่ อเนื่องเป็ นเดือนที่ 4 เช่ นกัน โดยอยู่ที่ระดับ 60.69 สะท้ อนให้ เห็นว่ าภาคอุตสาหกรรมได้ ผ่านจุดต่าสุ ดและ
ทยอยฟื้ นตั ว ขึ้ น สู่ ระดั บ ปกติ หลายอุ ต สาหกรรมหลั ก เริ่ ม ทยอยกลั บ มาขยายตั ว อย่ า งไรก็ ต าม จาก
สถานการณ์ ต่างประเทศมีการแพร่ ระบาดของไวรั สโควิด -19 ระลอกที่ 2 ส่ งผลกระทบต่ อการค้ าระหว่ าง
ประเทศโดยเฉพาะภาคบริการและท่ องเที่ยว ดังนั้นเศรษฐกิจไทยจาเป็ นต้ องปฏิรูปโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ
และหันมาให้ ความสาคัญการบริโภคภายในประเทศเป็ นหลัก
นายสุ ริ ย ะ จึ ง รุ่ ง เรื อ งกิ จ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม (อก.) เปิ ดเผยว่า กระทรวง
อุตสาหกรรมได้มอบหมายให้สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดทาดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม
(MPI) โดยที่ดชั นี ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนสิ งหาคม 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ร้อยละ
4.81 โดยขยายตัวติดต่อกันเป็ นเดือนที่ 4 รวมถึงอัตราการใช้กาลังการผลิตเดือนสิ งหาคมขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนอยู่ที่ระดับ 60.69 จากเดิมที่ระดับ 57.58 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม
เดือนสิ งหาคม 2563 จะยังคงหดตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 9.34 แต่เป็ นการหดตัวที่
ลดลงจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ 12.93 เข้าสู่ เลขหลักเดียว สะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมได้ผ่านจุ ด
ต่าสุ ดและกาลังทยอยฟื้ นตัวขึ้นสู่ ระดับปกติในช่วงก่อนหน้าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า
ประเทศไทยจะไม่มีการแพร่ ระบาดของโควิด-19 รอบที่ 2 สอดคล้องกันกับการส่ งออกสิ นค้าอุตสาหกรรมที่
ทยอยฟื้ นตัวขึ้นสู่ ระดับปกติ ส่ งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นในบางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อุปโภคและบริ โภค เช่น อุตสาหกรรมอาหาร (ไม่รวมน้ าตาล) หลายตัวยังคงขยายตัวดี เช่ นเดี ยวกันกับ
อุตสาหกรรมยารักษาโรคที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน
“สถานการณ์การแพร่ ระบาดไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศยังคงน่าเป็ นห่วงว่าจะเกิดการแพร่ ระบาด
ระลอกที่ 2 ส่ งผลให้เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศชะลอตัวลง ประเทศไทยที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
พึ่งพาต่างประเทศมากจาเป็ นต้องปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและหันมาให้ความสาคัญกับการบริ โภค
ภายในประเทศมากขึ้ น โดยที่ ป ระเทศไทยสามารถควบคุ ม การแพร่ ระบาดได้ดีข้ ึ น อี ก ทั้ง ภาคการผลิ ต

อุตสาหกรรมกลับมาฟื้ นตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงก่อนเกิดสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ภาครัฐได้เตรี ยม
ดาเนินนโยบายกระตุน้ การบริ โภคภายประเทศผ่านโครงการ คนละครึ่ ง เพื่อสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
ในประเทศ อีกทั้งยังได้จดั งาน Job Expo Thailand 2020 เพื่อเป็ นช่องทางหางานให้กบั ผูว้ ่างงานและนักศึกษา
จบใหม่ นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ได้ผลักดันแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลให้เป็ น
อุตสาหกรรมสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ลดการนาเข้า
จากต่างประเทศและหันมาใช้เครื่ องจักรกลที่ ผลิ ตภายในประเทศแทน ซึ่ งจะเป็ นจุ ดเริ่ มต้นในการปฏิ รูป
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่พ่ึงพาต่างประเทศ” นายสุ ริยะ กล่าว
นายทองชั ย ชวลิตพิเชฐ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า แนวโน้ม
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยค่อย ๆ ฟื้ นตัวหลังจากที่ภาครัฐมีการคลายล็อกกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบ
ทั้งหมดให้สามารถกลับมาเปิ ดดาเนิ นการได้ ส่ งผลให้อตั ราการใช้กาลังการผลิตเดือนสิ งหาคมขยายตัวเพิ่ม
ขึ้นอยูท่ ี่ระดับ 60.69 ใกล้เคียงกับสภาวะก่อนหน้าสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกัน
กับกาลังซื้ อภายในประเทศที่ทยอยปรับตัวดีข้ ึน โดยสะท้อนจากอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปในเดือนสิ งหาคม 2563
หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 0.50 ปรับตัวดีข้ นึ อย่างต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 3 และหดตัว
ในอัตราที่นอ้ ยที่สุดในรอบ 6 เดือน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ต่างประเทศยังคงประสบปัญหาในการควบคุม
การแพร่ ระบาดอยู่ อั น ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ การค้ า ระหว่ า งประเทศให้ ช ะลอตั ว ลง ดั ง นั้ น
ภาคอุตสาหกรรมจาเป็ นต้องปฏิ รูป โครงสร้ า งเศรษฐกิ จไทยให้มี ก ารพึ่ ง พาการบริ โภคภายในประเทศ
ประกอบกับให้ความสาคัญกับการดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
นายทองชั ย กล่า วต่อว่า อุ ตสาหกรรมหลัก ที่ มี ก ารขยายตัวเพิ่ ม ขึ้ น ส่ วนใหญ่ เป็ นอุ ตสาหกรรม
อุปโภคบริ โภคเป็ นหลัก อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร (หักน้ าตาล) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่ อน
ร้ อ ยละ 0.40 อุ ต สาหกรรมเคมี ภัณ ฑ์ ข ยายตัว เพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นร้ อ ยละ 10.50 และจาก
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรเตรี ยมพร้อมที่จะเพาะปลูกอีกครั้ง ในขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมหลักๆ ได้เริ่ ม
ฟื้ นกลับมาโดยเพิ่มกาลังการผลิตอีกครั้ง เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ได้เพิ่มกาลังการผลิตในเดือนสิ งหาคมมา
อยูท่ ี่ระดับ 59.81 จากระดับ 45.85 ในเดือนก่อน โดยความต้องการจากตลาดในประเทศขยายตัวร้อยละ 16.10
หลังผูป้ ระกอบการเริ่ มกลับมาเปิ ดสายการผลิตครบทุกค่ายรถแล้ว รวมทั้งมีการทากิจกรรมกระตุน้ ตลาดใน
ประเทศ ประกอบรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ โดยอุตสาหกรรมหลักที่ยังคงขยายตัวดีในเดื อน
สิงหาคม ได้แก่

ปุ๋ยเคมี ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อนร้อยละ 66.76 เนื่ องจากฝนตกต่อเนื่ องในหลาย
พื้นที่ เกษตรกรสามารถเพาะปลูกข้าวได้ตามปกติจึงมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น
เครื่ องใช้ ในครัวเรื อน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 23.60 จากผลิตภัณฑ์ตูเ้ ย็น
และเครื่ องซักผ้า โดยตูเ้ ย็น ผูบ้ ริ โภคภายในประเทศยังมีความต้องการสารองอาหารสดเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับ
ลดราคาเพื่อขยายฐานลูกค้า ในขณะที่เครื่ องซักผ้าได้มีการเปิ ดช่องทางการตลาดใหม่ ทาให้มีคาสั่งซื้อจากตลาด
ในประเทศเพิม่ ขึ้น รวมถึงการส่ งออกเพิม่ ขึ้น ไปยังประเทศมาเลเซียและญี่ปุ่น
เฟอร์ นิเจอร์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 10.75 จากผลิตภัณฑ์เครื่ องเรื อนทา
ด้วยไม้และโลหะ เนื่ องจากผูผ้ ลิตได้เร่ งผลิตให้ทนั ส่ งมอบทั้งตลาดในประเทศและส่ งออก โดยเป็ นคาสั่งซื้ อ
เฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กและราคาไม่สูงมากส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น
อาหารสั ตว์ สาเร็จรู ป ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 3.82 จากผลิตภัณฑ์อาหาร
สัตว์เลี้ยง เนื่องจากความต้องการมีการเติบโตขึ้นต่อเนื่ อง รวมถึงการขยายตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 10.42 เนื่องจากมีความ
ต้องการสิ นค้าจานวนมากหลังการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปทัว่ โลกโดยเฉพาะในตลาดส่ งออกสาคัญยัง
มีการระบาดอยู่ ประกอบกับช่องทางการค้าปลีกมีการขยายตัวได้ดีข้ นึ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการใช้ กาลังการผลิต (รายเดือน)
Index
ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม
อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(MOM) %
อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(YOY) %
อัตราการใช้
กาลังการผลิต

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.*

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

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

-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

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
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