อก. ชี้เศรษฐกิจฟื้ นตัวหลังการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 สร้ างความเชื่อมั่นนักลงทุนและประชาชน
สถานการณ์ การผลิตในอุตสาหกรรมสาคัญกลับมาขยายตัว
การส่ งออกเพิ่มขึ้นต่ อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยว่ า การผลิตในภาคอุตสาหกรรมหลักกลับมาขยายตัวส่ งผลให้
ภาพรวมการส่ งออกสินค้ าอุตสาหกรรม เดือน ก.พ.2564 เพิ่มขึ้นร้ อยละ 6.94 เป็ นการเพิ่มขึ้นต่ อเนื่องเป็ น
เดือนที่ 3 โดยดัชนีอุตสาหกรรมเดือน ก.พ. 2564 ระดับการผลิตอยู่ที่ 99.68 หดตัวลงเล็กน้ อยร้ อยละ 1.08
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน และอัตราการใช้ กาลังการผลิตลดลงเล็กน้ อย อยู่ที่ระดับร้ อยละ 65.08
อย่ างไรก็ตาม ในหลายประเทศเริ่ มมีการฉี ดวัคซี นโควิด-19 ส่ ง ผลให้ เ กิดความเชื่ อมั่ นต่ อภาคการผลิต
การบริโภค และการลงทุน ในระยะถัดไป
นายสุ ริยะ จึงรุ่ งเรื องกิจ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิ ดเผยว่า การผลิตใน
อุตสาหกรรมหลักกลับมาขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร
ส่งผลให้ภาพรวมการส่ งออกสิ นค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) และรายการพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ขยายตัวร้อยละ 6.94 ต่อเนื่ องเป็ นเดือนที่ 3 การส่ งออกสิ นค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัว เช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิ กส์ คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ยาง (ถุงมือยาง) เม็ดพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ สอดรับกับตัวเลข
การผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เช่ น เดี ย วกัน โดยอุ ต สาหกรรมรถยนต์ เพิ่ ม ขึ้ นร้ อ ยละ 3.05 เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิ กส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 และอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ตามลาดับ เนื่ องจากความเชื่อมัน่ ในการ
จัดหาวัคซี นโควิด-19 ให้บริ การแก่ประชาชน ประกอบกับมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จของภาครัฐ เช่ น
โครงการคนละครึ่ ง ช้อปดีมีคืน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราชนะ และโครงการเรารักกัน จึงเป็ นปัจจัยสาคัญที่
ส่งผลให้เกิดการกระตุน้ เศรษฐกิจ และการกระจายรายได้อย่างหมุนเวียน รวมถึงเศรษฐกิจโลก มีแนวโน้ม
ที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ องจากความคืบหน้าของการฉี ดวัคซี นโควิด-19 ในหลายประเทศ ทาให้ความเชื่อมัน่ ในการ
ผลิตและการบริ โภคดีข้ นึ
นายทองชั ย ชวลิตพิเชฐ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกุมภาพันธ์ 2564 หดตัวเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 1.08 โดยอัตราการใช้กาลัง
การผลิตเดือน ก.พ.64 อยู่ที่ระดับร้อยละ 65.08 ลดลงจากเดือน ม.ค. 64 อยู่ที่ระดับร้อยละ 66.60 เนื่ องจาก
การระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 ทาให้ภาครัฐออกมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดโดยกาหนดพื้นที่
ควบคุม แม้ในเดือนนี้ จะมีการผ่อนคลายบางส่ วนแล้ว แต่ยงั ส่ งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิ จและอุปสงค์ใน
ประเทศชะลอตัวลงบ้างเล็กน้อย

นายทองชัยกล่าวต่อว่า เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยจะมีแนวโน้มปรับตัวดีข้ นึ รวมถึงมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิ จของภาครัฐอย่างต่อเนื่ อง เช่น โครงการคนละครึ่ ง บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ เราชนะ และ
โครงการเรารักกัน เป็ นต้น อีกทั้งการผ่อ นคลายมาตรการควบคุม ในบางพื้นที่ ทาให้ประชาชนมีความ
เชื่อมัน่ และพร้อมเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายเปิ ดประเทศ
ต้อ นรับนักท่องเที่ยวเร็ วกว่าแผนเดิ มจากไตรมาส 4 ขยับมาเป็ นไตรมาส 3 และมีแผนนาร่ อ งในเดื อ น
เมษายน โดยจังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดแรก จะส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มดีข้ นึ อย่างต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมหลักที่ยังคงขยายตัวดีในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่อน
ได้แก่
น้าตาล ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 19.85 จากปริ มาณอ้อยที่เข้าหีบมีมากกว่า
ปี ก่อน 52.77 รวมถึงโรงงานที่ปิดหีบแล้วบางส่วนมีการละลายน้ าตาลดิบเป็ นน้ าตาลทรายอย่างต่อเนื่อง
ชิ้นส่ วนและแผ่ นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อ นร้ อยละ 16.30
จาก ความต้องการชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกทีม่ ีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์
ที่ยงั มีความต้องการต่อเนื่อง
รถยนต์และเครื่องยนต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 4.97 จากรถบรรทุกปิ คอัพ
และเครื่ องยนต์ดีเซล ที่มีคาสั่งซื้อทะยอยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้ง ผูผ้ ลิตมีการผลิตรถรุ่ นใหม่ ๆ
เม็ดพลาสติก ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 16.43 จากความต้องการที่ขยายตัว
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ทั้งบรรจุภณ
ั ฑ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและยานยนต์ ประกอบกับปี ก่อนมีผผู้ ลิตหลาย
รายหยุดซ่อมบารุ งตามรอบการซ่อมบารุ ง
เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 16.04 การเร่ งผลิต
เพื่อ ขายทากาไรในช่ วงที่ยงั มีภาวะขาดแคลนสิ นค้า (Short Supply) และผลิตรองรับความต้องการใช้ใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่ องต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการจากอุตสาหกรรมต่อ เนื่ องที่เพิ่มขึ้น เช่น อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมรถยนต์
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