สศอ. เผย MPI เดือนพฤษภาคมหดตัวร้ อยละ 3.99 ได้ รับผลกระทบ
จาก แนวโน้ มการค้ าโลกชะลอตัวต่ อเนื่องตัง้ แต่ เดือน พ.ย. 61
ส านั กงานเศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม (MPI) เดื อ น
พฤษภาคม 2562 หดตัวลงร้ อยละ 3.99 เมื่อเทียบจากช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน โดยได้ รับผลกระทบ
จากแนวโน้ มการค้ าโลกที่ชะลอตัวต่ อเนื่องตัง้ แต่ เดือน พ.ย. 2561 ที่เป็ นปั จจัยภายนอก
นายณัฐพล รั งสิตพล ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) เปิ ดเผยว่ำ ดัชนี
ผลผลิตอุตสำหกรรม (MPI) เดือนพฤษภำคม 2562 ได้ รับผลกระทบจำกแนวโน้ มมูลค่ำกำรส่งออกโลกที่
ชะลออย่ำงต่อเนื่องตังแต่
้ เดือนพฤศจิกำยน 2561 โดยมูลค่ำกำรส่งออกโลกในช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2561
ถึง เมษำยน 2562 หดตัว ร้ อยละ 1.01 เมื่ อเที ยบจำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทำให้ MPI ช่วงเดือน
พฤศจิกำยน 2561 ถึงพฤษภำคม 2562 หดตัวร้ อยละ 0.63 เมื่อเทียบจำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยดัชนี
ผลผลิ ตอุตสำหกรรมเดือนพฤษภำคมหดตัวลงร้ อยละ 3.99 เมื่ อเที ยบจำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน แต่
ขยำยตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.63 เมื่อเทียบจำกเดือนก่อน โดยอุตสำหกรรมหลักที่ส่งผลลบต่อดัชนี MPI เดือน
พฤษภำคม 2562 ได้ แก่ ปุ๋ยเคมี รถยนต์ และเครื่ องยนต์ ผลิตภัณฑ์ยำง เครื่ องประดับแท้ และ Hard Disk
Drive สำเหตุหลักมำจำกควำมต้ องกำรบริ โภคภำยในประเทศและคำสัง่ ซื ้อจำกตลำดต่ำงประเทศชะลอตัว
ลง ในขณะที่อุตสำหกรรมสำคัญที่ส่ งผลบวกต่อ MPI ได้ แก่ เครื่ องปรับอำกำศและชิน้ ส่วน นำ้ มันปำล์ม
เครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และน ้ำดื่ม เบียร์ เหล็กและเหล็กกล้ ำขันมู
้ ลฐำน
อุต สาหกรรมหลั ก ที่ส่งผลให้ ดั ชนี ผ ลผลิตอุ ตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคมมี การขยายตัว
ได้ แก่
เครื่ องปรั บอากาศและชิน้ ส่ วน ขยำยตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.77 จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน จำก
ตลำดในประเทศเนื่องจำกสภำพอำกำศร้ อนจัดและกำรเร่งทำตลำดของผู้ผลิตโดยเฉพำะชนิดอินเวอร์ เตอร์
และตลำดส่งออกได้ รับคำสัง่ ซื ้อจำกประเทศเวียดนำม อินโดนีเซียและญี่ปนุ่ รวมถึงอินเดียที่เป็ นลูกค้ ำใหม่
นา้ มันปาล์ ม ขยำยตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 26.91 จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน จำกผลิตภัณฑ์น ้ำมัน
ปำล์มดิบ ที่ได้ มีกำรลงนำมสัญญำซื ้อขำยน ้ำมันปำล์มของกำรไฟฟ้ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย

เครื่องดื่มไม่ มีแอลกอฮอล์ และนา้ ดื่ม ขยำยตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.48 จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน
จำกนำ้ อัดลม น ้ำดื่มให้ พลังงำน และนำ้ ดื่มบริ สุทธิ์ ได้ อำนิสงส์จำกสภำพอำกำศที่ ร้อนจัด รวมถึง ผู้ผลิต
ออกผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ๆ และกำรท ำกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรขำย รวมถึ ง กำรขยำยตลำดในประเทศจี น
และเวียดนำม
เบียร์ ขยำยตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 22.21 จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อน กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบและขนำด
บรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ที่มีปริมำณแอลกอฮอล์ที่ลดลง รวมถึงกำรส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้ ำน CLMV ที่ขยำยตัว
เหล็ ก และเหล็ ก กล้ า ขั น้ มู ล ฐาน ขยำยตัว เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 3.40 จำกช่ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น
จำกผลิ ต ภัณ ฑ์ เ หล็ ก แผ่ น รี ด ร้ อนที่ ก ลับ มำผลิ ต ปกติห ลัง จำกผู้ผ ลิ ต หยุด ผลิ ต ชั่ว ครำว และผลิ ต ภัณ ฑ์
เหล็กเส้ นชนิดต่ำง ๆ โดยเฉพำะเหล็กเส้ นกลมและเหล็กเส้ นข้ ออ้ อย ได้ มีกำรเร่ งผลิตชดเชยกำรหยุดซ่อม
บำรุงในเดือนก่อนของผู้ผลิต
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