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เศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม 2563 หดตัวสูงขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนกอน โดย

การระบาดของCOVID-19 สงผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจรุนแรงขึ้นใน

ทุกดาน โดยเฉพาะภาคการทองเท่ียวท่ีหดตัวรุนแรง หลังหลายประเทศรวมถึง

ไทยประกาศใชมาตรการจํากัดการเดินทางระหวางประเทศ ดานการสงออก

สินคาท่ีไมรวมทองคําหดตัวสูงขึ้น ตามอุปสงคของประเทศคูคาและราคาน้ํามัน 

สาหรับเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนหดตัวตามปจจัยสนับสนุนกาลังซื้อ ท่ี

ออนแอลง และมาตรการควบคุมโรคท่ีเขมงวดขึ้น ท้ังนี้ อุปสงคท้ังในและ

ตางประเทศท่ีหดตัวสงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุน

ภาคเอกชนหดตวัสูงขึน้สอดคลองกัน มีเพียงการใชจายภาครัฐท่ีขยายตัวตามการ

ทยอยเบิกจายภายหลัง พ.ร.บ. งบประมาณป 2563 ประกาศใช

ภาคเอกชน หดตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามการใชจายในเกือบทุกหมวด 

จากปจจัยสนับสนุนกําลังซื้อภาคครัวเรือนที่ออนแอลง ทั้งในดานรายได การจาง

งาน และความเชื่อมั่นผูบริโภค รวมท้ังเปนผลจากมาตรการควบคุมและความ

กังวลตอโรค COVID-19 ซึ่งทําใหการเดินทางและการใชจายนอกบานลดลง โดย

มีเพียงการใชจายในหมวดสินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนและการใชไฟฟาท่ี

ขยายตัวได ทั้งนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวสูงขึ้น สอดคลองกับอุปสงค ทั้ง

ในและตางประเทศที่ออนแอลง

การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 2.2 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวมการ

สงออกทองคํา มูลคา การสงออกหดตัวท่ีรอยละ 6.5 โดยเปนการหดตัวสูงขึ้น

เมื่อเทียบกับเดือนกอนและเปนการหดตัวในหลายหมวดสินคา โดยเฉพาะยาน

ยนตและชิ้นสวน เครื่องจักรและอุปกรณ และสินคากลุมท่ีมูลคาเคล่ือนไหวตาม

ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก สวนหนึ่งเปนผลจากมาตรการปดเมืองในหลาย

ประเทศ ซึ่งสงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงคของประเทศคูคา อาทิ 

อิเล็กทรอนิกส สินคาเกษตรแปรรูป และเครื่องใชไฟฟา

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณ

บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก -



4

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสง

สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไ ท ย  ไ ด แ ก

ภาคเอกชน หดตัวจาก

ระยะเดียวกันปกอน ตาม

การ ใช จ า ย ใน เ กือบ ทุก

หมวด จากปจจัยสนับสนุน

กําลังซ้ือภาคครัวเรือนท่ี

ออนแอลง 

การสงออกสินคา หดตัว

ร อยละ 2 . 2 จากระยะ

เดียวกันปกอน หากไมรวม

การสงออกทองคํา มูลคา 

การสงออกหดตัวท่ีรอยละ 

6.5

การลงทุนภาคเอกชน หด

ตัวสูงข้ึนจากระยะเดียวกัน

ปกอน จากการลงทุนท้ังใน

ห ม ว ด เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ

อุปกรณและหมวดกอสราง 

รายไดเกษตรกร รายได

เกษตรกรหดตัวจากระยะ

เ ดี ย ว กั น ป ก อ น  ต า ม

ปริ มาณผลผลิ ต ท่ี ได รั บ

ผลกระทบจากภัยแลง 

การนําเขาสินคา กลับมาขยายตัวรอยละ 4.4 จากระยะเดียวกันปกอน หลังจากท่ีหดตัว

สูงในเดือนกอนหนา หากไมรวมการนําเขาทองคํา มูลคาการนําเขาขยายตัวท่ีรอยละ 1.3 

ตามการนําเขาสินคาวัตถุดิบและสินคาข้ันกลาง โดยเฉพาะการนาเขาจากจีน จากการผอน

คลายมาตรการการปดเมือง สงผลใหการนาเขาสินคาบางกลุมกลับมาขยายตัว ประกอบกับ 

การนําเขานามันดิบขยายตัว ตามคาสั่งซ้ือท่ีตกลงไวกอนการระบาดของ COVID-19 

อยางไรก็ดี การนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคและสินคาทุนยังคงหดตัว สอดคลองกับกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจท่ีออนแอ

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวสูงข้ึนจากระยะเดียวกันปกอน จากการลงทุนท้ังในหมวด

เครื่องจักรและอุปกรณและหมวดกอสราง สอดคลองกับอุปสงคท้ังในและตางประเทศท่ี

ออนแอลง รวมท้ังความเชื่อม่ันของภาคธุรกิจท่ีลดลงตอเนื่องตามสถานการณการระบาด

ของ COVID-19 ท่ีรุนแรงข้ึน

รายไดเกษตรกร รายไดเกษตรกรหดตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามปริมาณผลผลิต

ที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวสูงสุดนับตั้งแตชวง

มหาอุทกภัยป 2554 ตามอุปสงคท้ังในและตางประเทศท่ีออนแอ สําหรับภาคบริการ

หดตัวแรงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับภาคการทองเท่ียว ซึ่งเปนผลจาก

มาตรการควบคุมโรคของหลายประเทศรวมถึงไทย





ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดตอ : ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท : 02-712-4402-7 ตอ 211 - 213
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Mill Baht Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2562 40,721 34,889 37,046 39,565 39,326 34,909 40,228 35,798 37,363 38,359 38,287 36,874

2563 46,500 27,665 34,113

Export

2562 18,888 18,898 22,821 16,621 20,475 19,773 17,964 21,914 19,070 18,075 16,986 18,434

2563 18,735 17,761 18,869

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนมีนาคม ปี 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ในเดือนมีนาคมป 2563 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ของไทยมีมูลคาการคาเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดย 

การนําเขา ขยายตัวรอยละ 23.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา 

และลดลงรอยละ 7.3 YoY ดานการสงออก ขยายตัวรอยละ 6.2

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ  17.3 YoY

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 34,113ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 2,425

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 17.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หด

ตัวรอยละ 14.8 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคา

การนําเขาอยูท่ี 26,778 ลานบาทขยายตัวรอยละ 27.5 เมื่อ

เทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 5.2 YoY ในขณะท่ี 

หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี 4,909 ลานบาท หดตัวรอยละ 

6.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 17.4 YoY 

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 18,869 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูท่ี 2,850 ลานบาท 

ขยายตัวรอยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอย

ละ11.5 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลคาอยูท่ี 

14,343 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 9.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอน

หนา และหดตัวรอยละ 14.1%  YoY ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือ

กล มีมูลคาอยูท่ี 1,675 ลานบาท หดตัวรอยละ 10.6 เมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ  42.3% YoY 

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดุล

อยูท่ี 15,244 ลานบาท 
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนมีนาคม ปี 2563

Agricultural M. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2562 3,054 2,399 2,600 2,993 2,919 3,038 3,286 3,460 3,554 3,052 4,140 3,010

2563 3,276 2,060 2,425

Export

2562 2,772 2,704 3,220 2,717 2,744 2,451 2,574 2,996 2,769 3,159 2,773 2,520

2563 2,897 2,780 2,850

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 2,425 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 17.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หดตัวรอยละ 14.8

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

บํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 1,387.2 ลานบาท  

จากประเทศจีน 

การสงออก  มีมูลคาอยูท่ี 2,850 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

11.5 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก 

แทรกเตอรและสวนประกอบ อยูท่ี 1,436.2 ลานบาท ไป

ประเทศกัมพูชา

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาเกินดุลอยูท่ี  425 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เดือนมีนาคม ป 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม 8
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนมีนาคม ปี 2563

Industrial M. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2562 31,544 26,666 28,257 31,018 30,422 26,224 31,095 27,122 28,013 29,347 28,102 28,847

2563 37,492 21,009 26,778

Export

2562 14,117 14,243 16,697 11,709 15,298 14,914 13,260 16,881 14,415 13,003 12,228 14,078

2563 14,083 13,106 14,343

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 26,778 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 27.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ

5.2 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

กั งหัน ไอพ น  และส วนประกอบ ( เค รื่ อ งจั ก ร ใช ใน

อุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 6,114.6 ลานบาท จากประเทศ

สหรัฐอเมริกา

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 14,343 ลานบาทขยายตัว

รอยละ 9.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

14.1 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก 

เครื่องสูบลม/อัดลมและสวนประกอบ(เครื่องจักรใชใน

อุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี  1,961.3 ลานบาท ไปประเทศจีน

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 12,435 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

เดือนมีนาคม ป 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนมีนาคม ปี 2563

Machine Tools Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2562 6,122 5,511 5,942 6,027 5,985 5,647 5,847 5,216 5,796 5,960 6,045 5,017 

2563 5,732 4,596 4,909

Export

2562 1,999 1,951 2,904 2,195 2,433 2,408 2,131 2,037 1,886 1,913 1,984 1,836 

2563 1,756 1,875 1,675

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

เดือนมีนาคม ป 2563

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 4,909 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 6.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

17.4 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก กลุม

หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก1,768.1 ลาน

บาท จากประเทศจีน

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 1,875 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 6.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 42.3 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก  หีบแบบ

หลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) 391.7

ลานบาท ไปประเทศญี่ปุน

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาด

ดุลอยูท่ี 3,234 ลานบาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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Article Title Smart Farming using IoT, a solution for optimally monitoring farming conditions

Author Jash Doshi , Tirthkumar Patel , Santosh kumar Bharti

Year 2019

Abstract 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

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050919317168
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หลงัจากดชันีความเช่ือมั่นภาคอตุสาหกรรม โดย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

ลดลงต่อเน่ืองตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2563 กระทั่งล่าสดุในเดือน มี.ค. ดชันียงัคงตํ่าสดุในรอบ 28 

เดือน หรอือยู่ท่ีระดบั 88.0 ผลจากจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ทาํใหภ้าครฐั

ประกาศปิดหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้ และสถานท่ีต่าง ๆ รวมทัง้การประกาศใช ้พ.ร.ก.บรหิาร

ราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน (เคอรฟิ์ว)จงึส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ภายในประเทศลดลง ทัง้การบรโิภคสินคา้และบรกิาร ฉดุใหด้ชันีในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ ซึง่

เขา้ไตรมาส 2/2563 จะยงัลดลงเช่นกนั

ส.อ.ท.จงึตัง้รบัสถานการณนี์ ้โดยตัง้คณะกรรมการบรหิารสถานการณโ์ควิด-19

ภาคอตุสาหกรรรม โดย นายสพุนัธุ ์มงคลสธีุ ประธาน ส.อ.ท. เป็นประธาน ประกอบดว้ย

คณะอนกุรรมการ 7 ชดุ ซึง่แต่งตัง้ให ้รองประธาน ส.อ.ท. ท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นต่าง ๆ 

เป็นประธานคณะอนกุรรมการ (ตามกราฟิก) ทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรกึษา (consult) กาํหนด
แนวทางมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ทัง้ดา้นสาธารณสขุ ดา้น

เศรษฐกิจระยะสัน้-ระยะยาว กาํหนดแนวทางการเยียวยา การช่วยเหลือในขณะนีแ้ละหลงั

จบวิกฤต เตรยีมขอ้เสนอแนะใหก้บัรฐับาล



14

‟

„

1.คณะอนุกรรมการมาตรการภาษีและการเงิน ทาํหนา้ท่ีรวบรวมประกาศมาตรการ

ต่าง ๆ ทางดา้นภาษีและการเงินของรัฐ-เอกชน ใหผู้ป้ระกอบการรับทราบเพ่ือให้

เขา้ใจตรงกนัลดปัญหาความสบัสน โดยเฉพาะรายเลก็ และยงัรวบรวมปัญหาเพ่ือ

เสนอแก่ภาครัฐ ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีจากกรมสรรพากร สาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เขา้มาร่วมทาํงาน

2.คณะอนุกรรมการมาตรการแรงงาน ซ่ึงจะมีบทบาทสาํคญัมาก เพราะขณะน้ีมี

กฎหมายแรงงาน และมาตรการหลายอยา่งท่ีรัฐประกาศออกมา ช่วยเหลือทั้ง

แรงงาน ทั้งผูป้ระกอบการสิทธิประโยชน์ท่ีทั้ง 2 ฝ่ายจะไดรั้บนั้นเป็นเช่นใด รวมถึง

ยงัมีกฎหมายฉบบัไหนอีกท่ีแรงงานสามารถใชป้ระโยชน์จากมนัได้

3.คณะอนุกรรมการมาตรการโลจิสติกส์ ตอ้งเร่งเขา้มาช่วยแกปั้ญหาตน้ทุนโลจิ

สติกส์ท่ีสูงข้ึน และยงัเป็นตน้ทุนท่ีสูงอนัดบั 1 ของภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงคณะ

นอกจากดูเร่ืองขอ้กาํหนดการเดินรถตามระยะเวลาของเคอร์ฟิวแลว้ ยงัตอ้งดูเร่ือง

ตวัแทนผูรั้บ จดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ (freight forwarder) การขนส่งท่ี

ไหนจะไดร้าคาดี โลจิสติกส์แบบไหนจะประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือใหข้อ้มูลกบั

สมาชิกทุกคนรู้ถึงประโยชน์และลดตน้ทุนดา้นขนส่งใหไ้ด ้ซ่ึงจะมีตวัแทนจาก

กระทรวงคมนาคมเขา้มาร่วมทาํงานเช่นกนั

4.คณะอนุกรรมการป้องกนัการระบาดโควิด-19 ทาํหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูลดา้นโควิด 

ทั้งแนะนาํสถานท่ีผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ ตอ้งการซ้ือเพ่ือไปขาย เพ่ือไปบริจาค ซ่ึงจะ

มีทีมแพทยเ์ขา้มาทาํงานร่วมกนั

ท่ีมา : สยามรฐัออนไลน์
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5.คณะอนุกรรมการสนบัสนุนสมาชิก ทาํหนา้ท่ีรวบรวม content จากทั้ง 4 คณะ

ขา้งตน้ ประสานต่อไปยงัสมาชิกเพ่ือรับทราบ รวมถึงทาํโครงการช่วยเหลือสงัคม 

เช่น บริจาคหนา้กากผา้, ทาํแผนช่วยเหลือสมาชิกในการจาํหน่ายสินคา้ผา่น e-

Commerce

6.คณะอนุกรรมการประชาสมัพนัธ์ ทาํหนา้ท่ีรวบรวมนาํ content มาจดัรูปแบบ

ใหม่ใหเ้ขา้ใจง่าย เผยแพร่ขอ้มูลและมาตรการต่าง ๆ ของ ส.อ.ท. และภาครัฐไปยงั

สมาชิก สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั กลุ่มอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรม สาธารณชน 

ผา่นช่องทางโซเชียลท่ีเขา้ถึงทั้งหมด

และ 7.คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูหลงัโควิด-19 ทาํหนา้ท่ีจดัทาํแผนฟ้ืนฟูกิจการของ

สมาชิกท่ีไดรั้บผลกระทบ กาํหนดแนวทางการเยยีวยา และการช่วยเหลือสมาชิก ซ่ึง

ทางภาคเอกชนสนบัสนุนและพร้อมท่ีจะเดินหนา้ตามนโยบายเศรษฐกิจฐานราก

(local economy)ร่วมกบักระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากน้ีในอนาคตอาจตั้ง

คณะอนุกรรมการดา้น e-Commerce เพ่ิม ทาํหนา้ท่ีเร่ือง payment finance trade 

produce เป็นตน้

นายสุพนัธ์ุยอมรับวา่ การฟ้ืนธุรกิจ เราจะตอ้งใช ้local economy มาช่วยโดยขณะน้ี

ตอ้งช่วยกนัคิดวา่ อะไรคือส่ิงท่ีควรทาํ อยา่ง Made in Thailand เราจะทาํกนัยงัไง 

เพราะต่อไปมนัจะเป็นnew normal เรากต็อ้งมาดูอุตสาหกรรมอะไรตอ้งทาํอะไร 

และตอ้งทาํงานกบัรัฐมากข้ึน

ท่ีมา : สยามรฐัออนไลน์
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ท่ีมา : สยามรฐัออนไลน์

พษิโค
วิด-19 
“สศอ.”

รบั
กระทบ 
MPI 

มี.ค.63 
หดตวั

11.25% 
ผูป้ระกอ
บการ

ปรบัตวั
รบัมือ
ผลติ
สนิคา้

นายทองชยั ชวลิตพิเชฐ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

(สศอ.) เปิดเผยวา่ ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมี.ค.63 หดตวั

ลงเม่ือเทียบจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 11.25 โดยไดรั้บ

ผลกระทบเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัและภยัแลง้ ส่งผลใหด้ชันีผลผลิต

อุตสาหกรรม (MPI) ไตรมาสแรกปี 2563 หดตวัลงเม่ือเทียบจากช่วง

เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 6.63 อยา่งไรกต็าม ยอดการจาํหน่ายมีการ

ขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหนา้ร้อยละ 3.49 โดยผูป้ระกอบการใน

บางอุตสาหกรรมอาทิ อาหารแปรรูป ไดป้รับเพ่ิมการผลิตสินคา้ใหเ้ขา้

กบัสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 และความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี

เปล่ียนไป โดยท่ีดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)เดือนมี.ค.63 ได้

ปรับตวัเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบจากเดือนก.พ.63ท่ีร้อยละ 1.87 อตัราการใช้

กาํลงัการผลิตเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนอยูท่ี่ร้อยละ 67.22



„

‟ขณะท่ีดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ไตรมาสแรกของปีน้ีเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 4 ปี 

2562 ร้อยละ 5.22 โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม Hard disk drive ท่ีมีความตอ้งการเพ่ิมข้ึน

หลงัทัว่โลกใชน้โยบาย work from home และอุตสาหกรรมอาหารเกือบทุกประเภทท่ีมี

การผลิตเพ่ิมข้ึน ยกเวน้อุตสาหกรรมนํ้ าตาลทรายท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ จึงมี

ปริมาณออ้ยเขา้โรงงานลดลง โดยมีดชันีผลผลิตหดตวัจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 

68.93 ทั้งน้ีมีความตอ้งการอาหารจากต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะอาหารพร้อมทาน 

ทาํใหก้ารส่งออกอาหารกลบัมาขยายตวัเป็นเดือนแรกในรอบ 8 เดือน โดยการส่งออก

อาหารเดือนมี.ค.63 ขยายตวัร้อยละ 0.8

ท่ีมา : สยามรฐัออนไลน์
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‟สาํหรับอุตสาหกรรมหลกัท่ีส่งผลลบต่อดชันี MPI เดือนมี.ค.63 ไดแ้ก่ นํ้ าตาลจากภาวะภยั

แลง้ รถยนตแ์ละเคร่ืองยนตจ์ากเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั และสาํหรับอุตสาหกรรมหลกัท่ี

ยงัคงขยายตวัดีในเดือนมี.ค.63 ไดแ้ก่ Hard disk drive,เคร่ืองปรับอากาศและช้ินส่วน,การ

แปรรูปและการถนอมผลไมแ้ละผกั,เภสชัภณัฑ ์เคมีภณัฑท่ี์ใชรั้กษาโรคและอาหารทะเล

แช่แขง็ ทั้งน้ีภายใตส้ถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ความตอ้งการสินคา้ในตลาดโลกได้

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็นอยา่งมาก อุตสาหกรรมบางสาขามีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนไดแ้ก่ 

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารบางสาขา และ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ส่งสญัญาณแสดงใหเ้ห็นถึงการเตรียมผลิตสินคา้อุตสาหกรรมท่ี

จะเพ่ิมข้ึน ทาํใหภ้าพรวมการนาํเขา้รวม (ไม่รวมทองคาํ) ขยายตวัเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบจากช่วง

เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 4.49 และการนาํเขา้สินคา้วตัถุดิบและก่ึงสาํเร็จรูป (ไม่รวม

ทองคาํ) เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 4.72 อยา่งไรกต็าม

ผูป้ระกอบการไทยจาํเป็นตอ้งปรับแผนการผลิตใหเ้ขา้กบัสถานการณ์โลกปัจจุบนัรวมถึง

การปรับเปล่ียนตวัสินคา้ใหเ้ขา้กบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภค

ท่ีมา : สยามรฐัออนไลน์
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