สศอ. เผย MPI เดือนมีนาคมได้รับผลกระทบการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ชี้ตลาดส่งออก CLMV ยังเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมีนาคม 2562
ยังคงแข็งแกร่งแม้ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและอากาศที่ร้อนจัดที่ส่งผลให้สินค้าเกษตรมี
ผลผลิต ลดลง โดยที่ ดั ชนีผลผลิต อุ ต สาหกรรมเดื อนมีน าคมหดตั วลงร้ อยละ 2.54 เมื่อ เทียบจากช่ว ง
เดียวกันของปีก่อน แนะจับตา มองตลาดส่งออกกลุ่ม CLMV ที่ขยายตัวต่อเนื่อง 27 เดือน
นายอิทธิ ชัย ยศศรี รองผู้ อำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่ำ ดัช นี
ผลผลิตอุตสำหกรรม (MPI) เดือนมีนำคม 2562 ยังคงแข็งแกร่งแม้ได้รับผลกระทบจำกอำกำศที่ร้อนจัดที่ส่งผล
ให้สินค้ำเกษตรซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมแปรรู ปอำหำรมีจำนวนลดลง รวมถึงกำรปรับลดคำดกำรณ์
เศรษฐกิจโลกของ IMF เนื่องจำกเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยที่ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมเดือนมีนำคมหดตัวลง
ร้อยละ 2.54 เมื่อเทียบจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมในไตรมำสที่ 1 ปี 2562
หดตัวลดลงร้อยละ 1.13 เมื่อเทียบจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ควรจับตำมองตลำดในกลุ่มประเทศ
CLMV จำกที่มีกำรปรับลดภำษีตำมข้อตกลง AFTA เป็นร้อยละ 0 ในกลุ่ม CLMV ตั้งแต่เดือนมกรำคม
ปี 2561 เนื่องจำกกำรส่งออกสินค้ำอุตสำหกรรมไทย (ไม่รวมทองคำ) ไปยังประเทศกลุ่ม CLMV มีกำรขยำยตัว
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยำยตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 27 โดยอุตสำหกรรม
ส ำคั ญ ที่ ส่ ง ผลบวกต่ อ MPI เดื อ นมี น ำคม 2562 ได้ แ ก่ รถยนต์ แ ละเครื่ อ งยนต์ น้ ำมั น ปิ โ ตรเลี ย ม ยำ
ผลิตภัณฑ์นม และน้ำมันปำล์ม
อุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมีนาคมมีการขยายตัว ได้แก่
รถยนต์ แ ละเครื่องยนต์ ขยำยตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.47 จำกช่ว งเดียวกันของปีก่อน จำกรถปิคอัพ
รถยนต์นั่งขนำดเล็ก และรถยนต์นั่งขนำดกลำง โดยเป็นไปตำมควำมต้องกำรของตลำดภำยในประเทศหลังสิ้นสุด
มำตรกำรรถยนต์คันแรก ผู้ผลิตได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และทำกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย (บำงกอกมอเตอร์โชว์)
โดยยอดจำหน่ำยรถยนต์ในประเทศขยำยตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 27 แล้ว รวมถึงกำรส่งออกที่ขยำยตัว
ในตลำดเอเชีย ตะวันออกกลำง และยุโรป ส่งผลให้ปริมำณกำรผลิตรถยนต์สูงที่สุดในรอบ 68 เดือน
น้ามันปิโตรเลียม ขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.01 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกผลิตภัณฑ์น้ำมัน
เบนซิน 95 เป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตำมควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศที่เพิ่มขึ้น
ยา ขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.28 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกผลิตภัณฑ์ยำเม็ด ยำฉีด ยำผง
และยำครีม เนื่องจำกผู้ผลิตบำงรำยได้เร่งกำรผลิตเต็มที่หลังจำกกำรติดตั้งเครื่องจักรใหม่ตั้งแต่ต้นปี
ผลิตภัณฑ์นม ขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.85 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกในปีนี้มีปริมำณ
น้ำนมดิบมำกขึ้น ผู้ผลิตจึงต้องผลิตสินค้ำเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รวมถึงกำรเปิดช่องทำง
ใหม่ ๆ ในกำรจำหน่ำยสินค้ำ และขยำยไปยังตลำดต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น อำทิ ประเทศพม่ำ มำเลเซีย และ
กัมพูชำ

น้ามันปาล์ม ขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.63 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกผลิตภัณฑ์น้ำมันปำล์มดิบ
และปำล์มบริสุทธิ์ โดยมีสำเหตุจำกอำกำศที่ร้อนจัดจึงส่งผลให้ผลปำล์มสุกเร็วขึ้น อีกทั้งเกษตรกรหลำยพื้นที่
ได้เปลี่ยนมำปลูกน้ำมันปำล์มเพิ่มขึ้น
สรุปภาวะอุตสาหกรรมสาขาสาคัญไตรมาสที่ 1 ปี 2562
อุตสาหกรรมรถยนต์ ในไตรมำสที่ 1 ปี 2562 กำรผลิตรถยนต์ 561,487 คัน เพิ่มขึ้นจำกช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.04 โดยเป็นกำรจำหน่ำยในประเทศ 263,549 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.16 และ
เป็นกำรส่งออก 299,841 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.56
อุตสาหกรรมอาหาร กำรผลิตและกำรส่งออกในภำพรวมอุตสำหกรรมอำหำร ไตรมำสที่ 1 ปี 2562
ยังคงทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.3 และ 0.1 ตำมลำดับ แม้จะมีปัจจัยลบอย่ำง
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ประกอบกับสินค้ำเกษตรที่ Over Supply ในปีก่อนอย่ำงสับปะรดกระป๋อง โดยกำรผลิต
สับปะรดกระป๋องในปีก่อนฐำนค่อนข้ำงสูงและระดับรำคำปรับตัวลดลงมำก รวมทั้งกำรเร่งระบำยสต็อกไก่สดแช่
เย็นแช่แข็งที่ผลิตไว้ในช่วงปลำยปี และฐำนในปีก่อนค่อนข้ำงสูง แต่ยังคงมีปัจจัยบวกสำคัญจำกกำรเร่งกำลังกำร
ผลิตน้ำตำลให้ทันช่วงปิดหีบอ้อย อีกทั้งควำมต้องกำรนำเข้ำที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ในสินค้ำแป้งมันสำปะหลัง
ทูน่ำกระป๋อง ซำร์ดีนกระป๋อง และไก่แปรรูปในประเทศคู่ค้ำสำคัญ เช่น ญี่ปุ่น สหรำชอำณำจักร และกลุ่ม
ประเทศอำเซียน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในไตรมำสที่ 1 ปี 2562 กำรผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.59 จำกกำรผลิต
เพื่อกำรส่งออกที่มีปริมำณเพิ่มขึ้น ในขณะที่รำคำปิโตรเคมีเฉลี่ยอยู่ที่ 1,185 เหรียญสหรัฐ/ตัน
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการใช้กาลังการผลิต
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