สศอ. เผย MPI เดือนตุลาคม หดตัวร้ อยละ 8.45 จากช่ วงเดียวกันของปี ก่อน
คาดแนวโน้ มภาคอุตสาหกรรมปี 2563 จะขยายตัวเพิม่ ขึน้
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2562 หดตัว
ลงเมื่อเทียบจากช่ วงเดียวกันของปี ก่ อนร้ อยละ 8.45 เป็ นการหดตัวลงต่ากว่ าที่คาดจากการหยุดซ่ อมบารุ งของโรง
กลั่นน้ามัน 2 แห่ ง อีกทั้งได้ รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ โลกและการค้ าโลกที่ชะลอตัว อย่ างต่ อเนื่อง อย่ างไรก็ดี
หากได้ จาลองสถานการณ์ การผลิตของโรงกลั่นน้ามัน 2 แห่ งที่ปิดซ่ อมบารุ งให้ มีการดาเนินการผลิตเท่ ากับเดือน
ก่ อนหน้ า จะส่ งผลให้ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวลงเพียงร้ อยละ 5.77 ทั้งนี้คาดว่ าแนวโน้ มการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมปี 2563 MPI จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้ อยละ 2-3 และ GDP ภาคอุตสาหกรรม จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้ อยละ1.5-2.5 เมื่อเทียบจากปี 2562 สื บเนื่องจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และนักลงทุนมีการย้ าย
สายการผลิตมาลงทุนในประเทศไทย
นายอดิทัต วะสี นนท์ รองผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิ ดเผยว่า ดัชนี ผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2562 หดตัวลงเมื่ อเที ยบจากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อนร้อยละ 8.45 อยู่ที่ ระดับ
95.70โดยอุตสาหกรรมหลักที่ ส่ งผลลบต่อดัชนี MPI เดื อนตุลาคม 2562 ได้แก่ รถยนต์และเครื่ องยนต์ น้ ามัน
ปิ โตรเลียม เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ และแปรรู ปและถนอมผลไม้และผัก สาเหตุหลักมา
จากผลกระทบจากสงครามการค้าที่ ยงั ไม่มีทีท่าจะสิ้ นสุ ดลง ส่ งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวเกิดผลกระทบต่อ
การส่ งออกสิ นค้าอุตสาหกรรม โดยในเดือนตุลาคม 2562 มีมูลค่าส่ งออกสิ นค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา)
ในขณะที่อตั ราการใช้ กาลังการผลิตอยูท่ ี่ร้อยละ 62.83 เนื่องจากอุตสาหกรรมการกลัน่ น้ ามันบางรายมีการหยุดซ่อม
บารุ งตามรอบปี ทาให้อตั ราการใช้กาลังการผลิตรวมลดลง
อุตสาหกรรมหลักทีย่ ังคงมีการผลิตขยายตัวดีในเดือนตุลาคม ได้แก่
เครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่ วน ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.01 จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน จากการส่ งออกเพิ่มขึ้นไปกลุ่มอาเซี ยน และอินเดีย รวมถึงคาสั่งซื้ อเพิ่มจากญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศใน
สหภาพยุโรป ส่ วนตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นจากการกระตุน้ ตลาดด้วยการออกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายโดยเฉพาะ
เครื่ องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์
Hard Disk Drive ขยายตัวเพิ่ ม ขึ้ นร้ อยละ 5.22 จากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อน จากค าสั่ งผลิ ตเพิ่ ม ขึ้น หลัง
การปิ ดฐานผลิตที่ประเทศมาเลเซี ยตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 รวมถึงการพัฒนาสิ นค้าให้มีคุณภาพและตอบสนอง
ต่อการใช้งานประเภทต่าง ๆ ของลูกค้าได้มากขึ้น

สัตว์ น้าแช่ เย็นหรือแช่ แข็ง ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.63 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากปลาแช่แข็ง และ
กุง้ แช่แข็ง รองรับคาสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและส่ งออก จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าพร้อมทาน การขยาย
ฐานลูกค้าในช่องทางการจาหน่ายออนไลน์และตลาดโมเดิร์นเทรดมากขึ้น
เบี ย ร์ ขยายตัว เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 14.53 จากช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น จากการออกผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ๆ ที่ มี
ความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของตลาดมากขึ้น
สบู่ และสารซั ก ฟอก เคมี ท าความสะอาด ขยายตัว เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 9.45 จากช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น
จากยาสระผม ผงซัก ฟอก สบู่ และเครื่ องบ ารุ งผิว เนื่ อ งจากการปรั บ เครื่ องจัก รของผูผ้ ลิ ตบางรายเพื่ อรองรั บ
การผลิตสิ นค้ารู ปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ทั้ง นี้ สศอ. ยัง ได้ พิ จ ารณาข้อ มู ล ทางเทคนิ ค ของอุ ต สาหกรรมปิ โตรเลี ย มที่ ส่ ง ผลต่ อ ดัช นี ผ ลผลิ ต
อุตสาหกรรมในเดือนนี้ โดยโรงกลัน่ น้ ามันที่หยุดซ่อมบารุ ง 2 แห่ งนั้น มีการผลิตคิดเป็ นร้อยละ 36 ของการผลิต
ทั้งหมด
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แนวโน้ มการขยายตัวของรายอุตสาหกรรมสาคัญปี 2563
อุตสาหกรรมอาหาร คาดว่าดัชนีการผลิตและการส่ งออกในภาพรวมปี 2563 ขยายตัวเล็กน้อยจากปี ก่อน
ร้อยละ 1.2 - 1.5 และ 2.7 - 3 ตามล าดับ จากปั จจัยบวกอย่างความต้องการบริ โภคของต่ างประเทศเพิ่ ม ขึ้ นใน
ตลาดหลักอย่างญี่ ปุ่ นเพื่ อรองรั บการจัดการแข่งขันกี ฬ าโอลิ มปิ กครั้ งที่ 32 และตลาดจี นที่ เพิ่ ม คาสั่งซื้ อไก่ ส ด
แช่เย็นแช่แข็ง เนื่องจากในปี 2562 จีนได้ให้การรับรองโรงงานผลิตและแปรรู ปเนื้ อสัตว์ปีกของไทยมากขึ้น
อุตสาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ สิ นค้าอิเล็กทรอนิ ก ส์ปี 2563 คาดว่าจะได้รับผลบวก
จากวัฏจักรของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ อยูใ่ นภาวะฟื้ นตัว โดยคาดว่าจะมีดชั นี ผลผลิตและมูลค่าการส่ งออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 และ 1.5 ตามลาดับ โดยสิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เริ่ มมีสัญญาณที่ดีข้ ึน เช่น HDD และ IC
อุตสาหกรรมรถยนต์ แนวโน้มของการผลิตรถยนต์ในปี 2563 คาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ
ปี ก่อน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี แนวโน้มปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อย จากตลาดในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ จีน
ญี่ ปุ่น เวียดนาม เป็ นต้น ส่ วนปั จจัยที่ ท าให้อุตสาหกรรมขยายตัว ได้ไม่มาก เกิดจากราคาและสถานการณ์ การ
ส่งออกที่ได้รับแรงกดดันจากสงครามการค้า
อุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยาง การผลิ ต ยางรถยนต์ใ นประเทศปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้ อ ยละ 1.27
ตามแนวโน้ม การขยายตัวของตลาดต่ างประเทศ ในขณะที่ ก ารจาหน่ ายในประเทศชะลอตัวลงร้ อ ยละ 0.82
จากการชะลอตัวของตลาด Replacement สาหรับถุงมือยางคาดว่าจะมีปริ มาณการผลิตและจาหน่ ายในประเทศ
เพิ่ มขึ้นร้ อยละ 3.04 และ 2.91 ตามล าดับ ตามแนวโน้มการขยายตัวที่ ดีของตลาดส่ งออกและความต้องการใช้
ในประเทศที่สูงขึ้น
อุตสาหกรรมพลาสติก คาดว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติกปี 2563 จะขยายตัวเพียงเล็กน้อย โดยการ
ผลิตในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ1.33 การส่ งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกจะขยายตัวร้อยละ 4.06 เนื่องจากเศรษฐกิจ
โลกมีแนวโน้มชะลอตัวและการที่สหรั ฐฯ ตัดสิ ทธิ GSP ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม 2563 จะส่ งผลต่อ
การส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกเนื่องจากสหรัฐฯ เป็ นตลาดคู่คา้ หลักของไทย
อุต สาหกรรมเคมี ภั ณ ฑ์ คาดว่าการผลิต จะขยายตัวร้อยละ 2.18 และการส่ งออกขยายตัว ร้อยละ 2.09
อย่า งไรก็ ต ามในปี 2563 ยัง มี ปั จจัย ที่ อ าจส่ งผลต่ อ การผลิ ตและการส่ งออกของอุต สาหกรรมเคมี ภัณ ฑ์ เช่ น
ความผันผวนของราคาน้ ามันในตลาดโลก ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และสงครามการค้า
ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริ กาที่ยงั ไม่มีขอ้ ยุติ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อห่ วงโซ่ การผลิตและส่ งผลให้เศรษฐกิจโลก
ชะลอตัว

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ า คาดการณ์ว่า การผลิตและการบริ โภคในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เมื่ อเที ย บกับ ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น โดยมี ปั จจัย สนั บ สนุ น จากการขยายตัวของอุ ตสาหกรรมต่ อ เนื่ อ ง เช่ น
อุตสาหกรรมก่อสร้าง การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ อาทิ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย
อุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุ่งห่ ม การผลิตเส้นใยสิ่ งทอ ผ้าผืน และเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป คาดว่าจะขยายตัว
เล็กน้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562 ตามแนวโน้มการส่ งออกที่คาดว่าจะขยายตัวในสิ นค้ากลุ่มส้นใยประดิษฐ์ไป
ยังตลาดจีน และเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ไปยังตลาดญี่ ปุ่น และสหภาพยุโรป สาหรับ การนาเข้า คาดว่า จะมี การนาเข้า
วัตถุดิบราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาทดแทนการใช้วตั ถุดิบในประเทศบางส่วน เช่น กลุ่มผ้าผืน
แนวทางเพือ่ บรรเทาผลกระทบ
จากสถานการณ์ของเศรษฐกิจในปัจจุบนั ที่ส่งผลต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรม สศอ. จึงได้เสนอแนวทาง
เพื่อบรรเทาผลกระทบโดยแบ่งเป็ นแนวทางในระยะสั้น และระยะกลาง ดังนี้
แนวทางระยะสั้น ได้แก่ 1. เร่ งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ 2. กาหนดสัดส่วนการใช้วตั ถุดิบในประเทศ
(Local Content) สาหรับโครงการลงทุนภาครัฐ 3. เสริ มสภาพคล่องให้กบั ผูป้ ระกอบการเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ และ 4. ดูแลสถานการณ์ค่าเงินเพื่อให้สินค้าและบริ การของไทยแข่งขันได้ในตลาดโลก
แนวทางระยะกลาง ได้แ ก่ 1. เร่ ง ผลัก ดัน การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมศัก ยภาพ (S Curve) โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
อุตสาหกรรมที่ไทยมีฐานศักยภาพ เช่น Bio Economy และ Circular Economy 2. ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั้ง การใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถ 3. Upskill/Reskill แรงงานเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมใหม่ และบรรเทาการว่างงาน 4. มาตรการจูงใจให้ผูไ้ ด้รับอนุ มตั ิการส่ งเสริ มการลงทุนเริ่ ม
ลงทุนจริ งในปี 2563 และ 5. ผูป้ ระกอบการปรับตัวโดยการเพิ่มผลิตภาพ ลดค่าใช้จ่าย และพิจารณาเพิ่มการลงทุน
ในกรณีที่มีสภาพคล่อง

