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เศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม 2563 หดตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอน โดย
การระบาดของCOVID-19 สงผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจรุนแรงขึ้นใน
ทุกดาน โดยเฉพาะภาคการทองเที่ยวที่หดตัวรุนแรง หลังหลายประเทศรวมถึง
ไทยประกาศใชมาตรการจํากัดการเดินทางระหวางประเทศ ดานการสงออก
สินคาที่ไมรวมทองคําหดตัวสูงขึ้น ตามอุปสงคของประเทศคูคาและราคาน้ํามัน
สาหรับเครื่องชี้การบริโ ภคภาคเอกชนหดตัว ตามปจจัยสนับ สนุน กาลัง ซื้อ ที่
อ อ นแอลง และมาตรการควบคุ ม โรคที่ เ ข ม งวดขึ้ น ทั้ ง นี้ อุ ป สงค ทั้ ง ในและ
ตางประเทศที่หดตัวสงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุน
ภาคเอกชนหดตัวสูงขึน้ สอดคลองกัน มีเพียงการใชจายภาครัฐที่ขยายตัวตามการ
ทยอยเบิกจายภายหลัง พ.ร.บ. งบประมาณป 2563 ประกาศใช
ภาคเอกชน หดตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามการใชจายในเกือบทุกหมวด
จากปจจัยสนับสนุนกําลังซื้อภาคครัวเรือนที่ออนแอลง ทั้งในดานรายได การจาง
งาน และความเชื่อมั่นผูบริโภค รวมทั้งเปนผลจากมาตรการควบคุมและความ
กังวลตอโรค COVID-19 ซึ่งทําใหการเดินทางและการใชจายนอกบานลดลง โดย
มี เ พี ย งการใช จ า ยในหมวดสิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภคที่ จํ า เป น และการใช ไ ฟฟ า ที่
ขยายตัวได ทั้งนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวสูงขึ้น สอดคลองกับอุปสงค ทั้ง
ในและตางประเทศที่ออนแอลง
การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 2.2 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวมการ
สงออกทองคํา มูลคา การสงออกหดตัวที่รอยละ 6.5 โดยเปนการหดตัวสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนกอนและเปนการหดตัวในหลายหมวดสินคา โดยเฉพาะยาน
ยนตและชิ้นสวน เครื่องจักรและอุปกรณ และสินคากลุมที่มูลคาเคลื่อนไหวตาม
ราคาน้ํามัน ดิบในตลาดโลก สว นหนึ่งเปน ผลจากมาตรการปด เมืองในหลาย
ประเทศ ซึ่งสงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงคของประเทศคูคา อาทิ
อิเล็กทรอนิกส สินคาเกษตรแปรรูป และเครื่องใชไฟฟา

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณ
บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก -
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การนําเขาสินคา กลับมาขยายตัวรอยละ 4.4 จากระยะเดียวกันปกอน หลังจากที่หดตัว

สูงในเดือนกอนหนา หากไมรวมการนําเขาทองคํา มูลคาการนําเขาขยายตัวที่รอยละ 1.3
ตามการนําเขาสินคาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง โดยเฉพาะการนาเขาจากจีน จากการผอน
คลายมาตรการการปดเมือง สงผลใหการนาเขาสินคาบางกลุมกลับมาขยายตัว ประกอบกับ
การนํ า เข า น า มั น ดิ บ ขยายตั ว ตามคาสั่ ง ซื้ อ ที่ ต กลงไว ก อ นการระบาดของ COVID-19
อยางไรก็ดี การนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคและสินคาทุนยังคงหดตัว สอดคลองกับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ออนแอ
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน จากการลงทุนทั้งในหมวด
เครื่องจักรและอุปกรณและหมวดกอสราง สอดคลองกับอุปสงคทั้งในและตางประเทศที่
ออนแอลง รวมทั้งความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ลดลงตอเนื่องตามสถานการณการระบาด
ของ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น

รายไดเกษตรกร รายไดเกษตรกรหดตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามปริมาณผลผลิต
ที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวสูงสุดนับตั้งแตชวง
มหาอุทกภัยป 2554 ตามอุปสงคทั้งในและตางประเทศที่ออนแอ สําหรับภาคบริการ
หดตั ว แรงขึ้ น โดยเฉพาะธุ ร กิจ ที่ เ กี่ ยวเนื่ อ งกั บ ภาคการท องเที่ ย ว ซึ่ ง เปน ผลจาก
มาตรการควบคุมโรคของหลายประเทศรวมถึงไทย

ตัว ชี้วั ดทางเศรษฐกิ จ ที่ส ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไ ท ย ไ ด แ ก
ภาคเอกชน หดตั ว จาก
ระยะเดีย วกั น ปกอน ตาม
การใช จ า ยในเกื อ บทุ ก
หมวด จากปจจัยสนับสนุน
กํ า ลั ง ซื้ อ ภาคครั ว เรื อ นที่
ออนแอลง
การส ง ออกสิ น ค า หดตั ว
ร อ ยละ 2.2 จากระยะ
เดียวกันปกอน หากไมรวม
การส ง ออกทองคํ า มู ล ค า
การสงออกหดตัวที่รอยละ
6.5
การลงทุนภาคเอกชน หด
ตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกัน
ปกอน จากการลงทุนทั้งใน
ห ม ว ด เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ
อุปกรณและหมวดกอสราง
รายได เ กษตรกร รายได
เกษตรกรหดตัว จากระยะ
เ ดี ย ว กั น ป ก อ น ต า ม
ปริ ม าณผลผลิ ต ที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากภัยแลง
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ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดตอ : ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-712-4402-7 ตอ 211 - 213

ภาวะอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล เดือนมีนาคม ปี 2563
Mill Baht

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

40,721
46,500

34,889
27,665

37,046
34,113

2562
2563

18,888
18,735

18,898
17,761

22,821
18,869

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

39,565

Jun
Import
39,326 34,909

40,228

35,798

37,363

38,359

38,287

36,874

16,621

Export
20,475 19,773

17,964

21,914

19,070

18,075

16,986

18,434

ในเดือนมีนาคมป 2563 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูลคาการคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดย
การนําเขา ขยายตัวรอยละ 23.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา
และลดลงรอยละ 7.3 YoY ดานการสงออก ขยายตัวรอยละ 6.2
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 17.3 YoY
การนํ า เข า มู ล ค า การนํ า เข า อยู ที่ 34,113ล า นบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 2,425
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 17.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หด
ตัวรอยละ 14.8 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคา
การนําเขาอยูที่ 26,778 ลานบาทขยายตัวรอยละ 27.5 เมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 5.2 YoY ในขณะที่
หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูที่ 4,909 ลานบาท หดตัวรอยละ
6.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 17.4 YoY
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 18,869 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูที่ 2,850 ลานบาท
ขยายตัวรอยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอย
ละ11.5 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลคาอยูที่
14,343 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 9.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอน
หนา และหดตัวรอยละ 14.1% YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือ
กล มีมูลคาอยูที่ 1,675 ลานบาท หดตัวรอยละ 10.6 เมื่อเทียบ
กับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 42.3% YoY
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูท ี่ 15,244 ลานบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนมีนาคม ปี 2563
Agricultural M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

3,054
3,276

2,399
2,060

2,600
2,425

2562
2563

2,772
2,897

2,704
2,780

3,220
2,850

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2,993

May
Jun
Import
2,919
3,038

3,286

3,460

3,554

3,052

4,140

3,010

2,717

Export
2,744
2,451

2,574

2,996

2,769

3,159

2,773

2,520

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนมีนาคม ป 2563
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 2,425 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 17.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หดตัวรอยละ 14.8
YoY โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การนํ า เข า สู ง สุ ด ได แ ก เครื่ อ ง
บํ า รุ ง รั ก ษา และส ว นประกอบ อยู ที่ 1,387.2 ล า นบาท
จากประเทศจีน
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 2,850 ลานบาท ขยายตัว
รอยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
11.5 YoY โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การส ง ออกสู ง สุ ด ได แ ก
แทรกเตอรและสวนประกอบ อยูที่ 1,436.2 ลานบาท ไป
ประเทศกัมพูชา
ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาเกินดุลอยูที่ 425 ลานบาท

Analyze by ISIT
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือนมีนาคม ปี 2563
Industrial M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

31,544
37,492

26,666
21,009

28,257
26,778

2562
2563

14,117
14,083

14,243
13,106

16,697
14,343

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

31,018

Jun
Import
30,422 26,224

31,095

27,122

28,013

29,347

28,102

28,847

11,709

Export
15,298 14,914

13,260

16,881

14,415

13,003

12,228

14,078

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนมีนาคม ป 2563
การนําเขา มีมูลค าอยูที่ 26,778 ลานบาท ขยายตั ว
รอยละ 27.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
5.2 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง
กั ง หั น ไอพ น และส ว นประกอบ (เครื่ อ งจั ก รใช ใ น
อุตสาหกรรมทั่วไป) อยูที่ 6,114.6 ลานบาท จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การส งออก มี มูลคา อยูที่ 14,343 ลา นบาทขยายตั ว
รอยละ 9.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
14.1 YoY โดยสิ น คา ที่มี มูล ค าการส งออกสูง สุ ด ได แ ก
เครื่ อ งสู บ ลม/อั ด ลมและส ว นประกอบ(เครื่ อ งจั ก รใช ใ น
อุตสาหกรรมทั่วไป) อยูที่ 1,961.3 ลานบาท ไปประเทศจีน
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 12,435 ลานบาท

Analyze by ISIT
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนมีนาคม ปี 2563
Machine Tools

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

6,122
5,732

5,511
4,596

5,942
4,909

2562
2563

1,999
1,756

1,951
1,875

2,904
1,675

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

6,027

Jun
Import
5,985
5,647

5,847

5,216

5,796

5,960

6,045

5,017

2,195

Export
2,433
2,408

2,131

2,037

1,886

1,913

1,984

1,836

มูลคาการคาเครื่องมือกล
เดือนมีนาคม ป 2563
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 4,909 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 6.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
17.4 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก กลุม
หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก1,768.1 ลาน
บาท จากประเทศจีน
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 1,875 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 6.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 42.3
YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก หีบแบบ
หลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) 391.7
ลานบาท ไปประเทศญี่ปุน
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาด
ดุลอยูที่ 3,234 ลานบาท

Analyze by ISIT

รายละเอียดเพิ่มเติม
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Article Title Smart Farming using IoT, a solution for optimally monitoring farming conditions
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Author
Year
Abstract

Source

2019
Internet of Things (IoT) is present and future of every field impacting everyone’s life by making everything
intelligent. It is a network of different devices which make a self-configuring network. The new developments of
Smart Farming with use of IoT, by day turning the face of conventional agriculture methods by not only making it
optimal but also making it cost efficient for farmers and reducing crop wastage. The aim is to propose a
technology which can generate messages on different platforms to notify farmers. The product will assist farmers
by getting live data (Temperature, humidity, soil moisture, UV index, IR) from the farmland to take necessary steps
to enable them to do smart farming by also increasing their crop yields and saving resources (water, fertilizers).
The product proposed in this paper uses ESP32s Node MCU, breadboard, DHT11 Temperature and Humidity
Sensor, Soil Moisture Sensor, SI1145 Digital UV Index / IR / Visible Light Sensor, Jumper wires, LEDs and live data
feed can be monitored on serial monitor and Blynk mobile. This will allow farmer to manage their crop with new
age in farming
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050919317168
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ส.อ.ท.ตัง้ 7
แม่ทพั ลุยศึก
“โควิด” ฟื้ น
ธุรกิจ ดัน
Local
Economy

หลังจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
ลดลงต่อเนื่องตัง้ แต่ช่วงต้นปี 2563 กระทั่งล่าสุดในเดือน มี.ค. ดัชนียงั คงตํ่าสุดในรอบ 28
เดือน หรืออยู่ท่ีระดับ 88.0 ผลจากจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําให้ภาครัฐ
ประกาศปิ ดห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และสถานที่ต่าง ๆ รวมทัง้ การประกาศใช้ พ.ร.ก.บริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน (เคอร์ฟิว)จึงส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศลดลง ทัง้ การบริโภคสินค้าและบริการ ฉุดให้ดชั นีในอีก 3 เดือนข้างหน้า ซึง่
เข้าไตรมาส 2/2563 จะยังลดลงเช่นกัน
ส.อ.ท.จึงตัง้ รับสถานการณ์นี ้ โดยตัง้ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์โควิด-19
ภาคอุตสาหกรรรม โดย นายสุพนั ธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. เป็ นประธาน ประกอบด้วย
คณะอนุกรรมการ 7 ชุด ซึง่ แต่งตัง้ ให้ รองประธาน ส.อ.ท. ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ
เป็ นประธานคณะอนุกรรมการ (ตามกราฟิ ก) ทําหน้าที่เป็ นที่ปรึกษา (consult) กําหนด
แนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทัง้ ด้านสาธารณสุข ด้าน
เศรษฐกิจระยะสัน้ -ระยะยาว กําหนดแนวทางการเยียวยา การช่วยเหลือในขณะนีแ้ ละหลัง
จบวิกฤต เตรียมข้อเสนอแนะให้กบั รัฐบาล

„

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
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1.คณะอนุกรรมการมาตรการภาษีและการเงิน ทําหน้าที่รวบรวมประกาศมาตรการ
ต่าง ๆ ทางด้านภาษีและการเงินของรัฐ-เอกชน ให้ผปู ้ ระกอบการรับทราบเพื่อให้
เข้าใจตรงกันลดปัญหาความสับสน โดยเฉพาะรายเล็ก และยังรวบรวมปัญหาเพื่อ
เสนอแก่ภาครัฐ ซึ่ งจะมีเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากร สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการลงทุน (บีโอไอ) เข้ามาร่ วมทํางาน
2.คณะอนุกรรมการมาตรการแรงงาน ซึ่ งจะมีบทบาทสําคัญมาก เพราะขณะนี้ มี
กฎหมายแรงงาน และมาตรการหลายอย่างที่รัฐประกาศออกมา ช่วยเหลือทั้ง
แรงงาน ทั้งผูป้ ระกอบการสิ ทธิ ประโยชน์ที่ท้ งั 2 ฝ่ ายจะได้รับนั้นเป็ นเช่นใด รวมถึง
ยังมีกฎหมายฉบับไหนอีกที่แรงงานสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้
3.คณะอนุกรรมการมาตรการโลจิสติกส์ ต้องเร่ งเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต้นทุนโลจิ
สติกส์ที่สูงขึ้น และยังเป็ นต้นทุนที่สูงอันดับ 1 ของภาคอุตสาหกรรม ซึ่ งคณะ
นอกจากดูเรื่ องข้อกําหนดการเดินรถตามระยะเวลาของเคอร์ฟิวแล้ว ยังต้องดูเรื่ อง
ตัวแทนผูร้ ับ จัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) การขนส่งที่
ไหนจะได้ราคาดี โลจิสติกส์แบบไหนจะประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด เพื่อให้ขอ้ มูลกับ
สมาชิกทุกคนรู ้ถึงประโยชน์และลดต้นทุนด้านขนส่งให้ได้ ซึ่งจะมีตวั แทนจาก
กระทรวงคมนาคมเข้ามาร่ วมทํางานเช่นกัน
4.คณะอนุกรรมการป้องกันการระบาดโควิด-19 ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลด้านโควิด
ทั้งแนะนําสถานที่ผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ ต้องการซื้ อเพื่อไปขาย เพื่อไปบริ จาค ซึ่งจะ
มีทีมแพทย์เข้ามาทํางานร่ วมกัน

„

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
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5.คณะอนุกรรมการสนับสนุนสมาชิก ทําหน้าที่รวบรวม content จากทั้ง 4 คณะ
ข้างต้น ประสานต่อไปยังสมาชิกเพื่อรับทราบ รวมถึงทําโครงการช่วยเหลือสังคม
เช่น บริ จาคหน้ากากผ้า, ทําแผนช่วยเหลือสมาชิกในการจําหน่ายสิ นค้าผ่าน eCommerce
6.คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ทําหน้าที่รวบรวมนํา content มาจัดรู ปแบบ
ใหม่ให้เข้าใจง่าย เผยแพร่ ขอ้ มูลและมาตรการต่าง ๆ ของ ส.อ.ท. และภาครัฐไปยัง
สมาชิก สภาอุตสาหกรรมจังหวัด กลุ่มอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรม สาธารณชน
ผ่านช่องทางโซเชียลที่เข้าถึงทั้งหมด
และ 7.คณะอนุกรรมการฟื้ นฟูหลังโควิด-19 ทําหน้าที่จดั ทําแผนฟื้ นฟูกิจการของ
สมาชิกที่ได้รับผลกระทบ กําหนดแนวทางการเยียวยา และการช่วยเหลือสมาชิก ซึ่ง
ทางภาคเอกชนสนับสนุนและพร้อมที่จะเดินหน้าตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก
(local economy)ร่ วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ในอนาคตอาจตั้ง
คณะอนุกรรมการด้าน e-Commerce เพิ่ม ทําหน้าที่เรื่ อง payment finance trade
produce เป็ นต้น
นายสุ พนั ธุ์ยอมรับว่า การฟื้ นธุรกิจ เราจะต้องใช้ local economy มาช่วยโดยขณะนี้
ต้องช่วยกันคิดว่า อะไรคือสิ่ งที่ควรทํา อย่าง Made in Thailand เราจะทํากันยังไง
เพราะต่อไปมันจะเป็ นnew normal เราก็ตอ้ งมาดูอุตสาหกรรมอะไรต้องทําอะไร
และต้องทํางานกับรัฐมากขึ้น

„

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
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พิษโค
วิด-19
“สศอ.”
รับ
กระทบ
MPI
มี.ค.63
หดตัว
11.25%
ผูป้ ระกอ
บการ
ปรับตัว
รับมือ
ผลิต
สินค้า

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(สศอ.) เปิ ดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมี.ค.63 หดตัว
ลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 11.25 โดยได้รับ
ผลกระทบเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและภัยแล้ง ส่งผลให้ดชั นี ผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) ไตรมาสแรกปี 2563 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 6.63 อย่างไรก็ตาม ยอดการจําหน่ายมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 3.49 โดยผูป้ ระกอบการใน
บางอุตสาหกรรมอาทิ อาหารแปรรู ป ได้ปรับเพิ่มการผลิตสิ นค้าให้เข้า
กับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 และความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่
เปลี่ยนไป โดยที่ดชั นีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)เดือนมี.ค.63 ได้
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากเดือนก.พ.63ที่ร้อยละ 1.87 อัตราการใช้
กําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยูท่ ี่ร้อยละ 67.22

„

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
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ขณะที่ดชั นี ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ไตรมาสแรกของปี นี้ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี
2562 ร้อยละ 5.22 โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม Hard disk drive ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น
หลังทัว่ โลกใช้นโยบาย work from home และอุตสาหกรรมอาหารเกือบทุกประเภทที่มี
การผลิตเพิ่มขึ้น ยกเว้นอุตสาหกรรมนํ้าตาลทรายที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จึงมี
ปริ มาณอ้อยเข้าโรงงานลดลง โดยมีดชั นีผลผลิตหดตัวจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ
68.93 ทั้งนี้ มีความต้องการอาหารจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอาหารพร้อมทาน
ทําให้การส่งออกอาหารกลับมาขยายตัวเป็ นเดือนแรกในรอบ 8 เดือน โดยการส่ งออก
อาหารเดือนมี.ค.63 ขยายตัวร้อยละ 0.8

„

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
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สําหรับอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลลบต่อดัชนี MPI เดือนมี.ค.63 ได้แก่ นํ้าตาลจากภาวะภัย
แล้ง รถยนต์และเครื่ องยนต์จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และสําหรับอุตสาหกรรมหลักที่
ยังคงขยายตัวดีในเดือนมี.ค.63 ได้แก่ Hard disk drive,เครื่ องปรับอากาศและชิ้นส่ วน,การ
แปรรู ปและการถนอมผลไม้และผัก,เภสัชภัณฑ์ เคมีภณั ฑ์ที่ใช้รักษาโรคและอาหารทะเล
แช่แข็ง ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ความต้องการสิ นค้าในตลาดโลกได้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็ นอย่างมาก อุตสาหกรรมบางสาขามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นได้แก่
อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ อุตสาหกรรมอาหารบางสาขา และ
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ส่ งสัญญาณแสดงให้เห็นถึงการเตรี ยมผลิตสิ นค้าอุตสาหกรรมที่
จะเพิ่มขึ้น ทําให้ภาพรวมการนําเข้ารวม (ไม่รวมทองคํา) ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 4.49 และการนําเข้าสิ นค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรู ป (ไม่รวม
ทองคํา) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 4.72 อย่างไรก็ตาม
ผูป้ ระกอบการไทยจําเป็ นต้องปรับแผนการผลิตให้เข้ากับสถานการณ์โลกปัจจุบนั รวมถึง
การปรับเปลี่ยนตัวสิ นค้าให้เข้ากับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ โภค

„

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
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