สศอ. เผย MPI เดือนพฤศจิกายน 2562 ทรงตัวจากเดือนก่อน
คาดปี 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้ อยละ 2-3 เมื่อเทียบกับปี 2562
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤศจิกายน
2562 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่ วงเดียวกันของปี ก่ อนร้ อยละ 8.27 อยู่ที่ระดับ 96.77 โดยอัตราการใช้ กาลัง
การผลิตปรับเพิม่ ขึน้ อยู่ที่ร้อยละ 63.17 คาด GDP ภาคการผลิตปี 2563 จะขยายตัวร้ อยละ 1.5 – 2.5 และ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้ อยละ 2-3 เมือ่ เทียบกับปี 2562
นายทองชัย ชวลิ ตพิเชฐ ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรม (สศอ.) เปิ ดเผยว่า ดัชนี ผลผลิ ต
อุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤศจิกายน 2562 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 8.27 อยูท่ ี่ระดับ
96.77 โดยอยู่ใ นระดับทรงตัวจากเดื อนก่ อนหน้า สาเหตุ หลักมาจากผลกระทบจากสงครามทางการค้าทาให้
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง เมื่อดูจากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศคู่คา้ สาคัญของไทยใน
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตน้ ปี 2562 อาทิ สหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป และจีน ส่ งผล
ต่อเนื่ องมายังการส่ งออกสิ นค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) ในเดือนพฤศจิกายน หดตัวลงร้อยละ 6.37 สาหรับ
การผลิตที่หดตัวลงส่ วนหนึ่ งเป็ นผลจากการปิ ดซ่ อมบารุ งของโรงกลัน่ น้ ามัน 2 โรง โดยหากได้จาลองสถานการณ์
การผลิตของโรงกลัน่ ที่ปิดซ่อมบารุ งดังกล่าวให้มีการดาเนินการผลิตเป็ นปกติเท่ากับเดือนก่อนหน้าจะส่ งผลให้ดชั นี
ผลผลิ ตอุ ตสาหกรรมหดตัวลงเพี ยงร้ อยละ 6.11 ซึ่ งการปิ ดซ่ อมเป็ นไปตามแผนงานในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตในอนาคต นอกจากนี้ยงั มีโรงกลัน่ น้ ามันรายใหญ่อยูร่ ะหว่างขยายกาลังการผลิตซึ่ งจะรองรับความต้องการ
ของตลาดที่มีแนวโน้มขยายตัวในปี หน้า รวมถึ งให้เป็ นไปตามข้อกาหนดด้านสิ่ งแวดล้อม อาชี วอนามัยและความ
ปลอดภัย
สาหรับอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลลบต่อดัชนี MPI เดือนพฤศจิกายน 2562 ได้แก่ รถยนต์และเครื่ องยนต์
น้ ามันปิ โตรเลียม ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ น้ ามันปาล์ม และเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน
อุตสาหกรรมหลักทีส่ ่ งผลให้ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายนลดลง ได้ แก่
รถยนต์ และเครื่องยนต์ การผลิตลดลงร้อยละ 21.59 จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ หลัก ทาให้มีคาสั่ง
ซื้ อจากต่างประเทศลดลง ประกอบกับกาลังซื้ อในประเทศชะลอตัวลง ส่ วนหนึ่ งมาจากสถาบันการเงินเข้มงวดใน
การปล่อยสิ นเชื่อ
นา้ มันปิ โตรเลียม การผลิตลดลงร้อยละ 18.50 จากการหยุดซ่อมบารุ งโรงกลัน่ น้ ามันจานวน 2 ราย ส่ งผลให้การผลิต
ปรับตัวลดลง
ผลิตภัณฑ์ ยางอื่น ๆ การผลิ ตลดลงร้ อยละ 11.10 จากการผลิ ตยางแผ่น และยางแท่งลดลงตามการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากค่าเงินบาทที่ทาให้ผผู ้ ลิตบางรายชะลอการผลิตเนื่องจากรายได้ที่เป็ นเงินบาทลดลง

อุตสาหกรรมหลักทีส่ ่ งผลให้ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายนขยายตัว ได้ แก่
เครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่ วน การผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.19 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากคาสั่งซื้ อที่มีเข้ามาซึ่ งจะมี
การส่ งมอบในไตรมาสแรกของปี 2563 ประกอบกับตลาดในประเทศยังขยายตัวได้ดี
เคมีภัณฑ์ ข้ ันมูลฐาน การผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.07 เนื่ องจากในปี นี้ มีการผลิ ตกลับมาเป็ นปกติจากที่เดือน
พฤศจิกายนในปี ก่อนมีการหยุดซ่อมบารุ งของผูผ้ ลิตหลายราย
เบี ยร์ การผลิ ตขยายตัว เพิ่ ม ขึ้ นร้ อยละ 8.29 จากช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น จากการออกผลิ ตภัณ ฑ์ใ หม่ ๆ ที่ มี
ความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้ง นี้ สถานการณ์ ก ารผลิ ต อยู่ ใ นระดั บ ภาวะทรงตัว ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลลบจากภายนอก
ก็ตาม โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนี้เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.76 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ อัตราการ
ใช้กาลังการผลิ ตอยู่ที่ระดับ 63.17 ซึ่ งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดื อนที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลจานวนเงิ นลงทุนใน
กิจการใหม่และขยายกิจการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงมกราคม – 24 ธันวาคม 2562 มีมูลค่า 471,118 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนอย่างมีนยั สาคัญที่มีมูลค่า 366,802 ล้านบาท ซึ่ งคาดว่าจะส่ งผลบวกต่อการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต สาหรับในปี 2563 สศอ. ได้รับการจัดสรรงบบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริ การแห่งอนาคตจานวน 1,200 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อาหารแห่ งอนาคต
ดิ จิท ลั หุ่ นยนต์และระบบอัตโนมัติ และอุ ตสาหกรรม/บริ ก ารทางการแพทย์ ซึ่ ง จะเป็ นเครื่ องยนต์ใ หม่ ใ นการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม โดย สศอ. ได้คาดการณ์ GDP ภาคการผลิตในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 1.5 – 2.5 และดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2-3 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
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