
 

 

สศอ. เผย MPI เดือนกุมภาพันธ์ยังแกร่งแม้อุตฯ เหล็กได้รับผลกระทบ 
 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกุมภาพันธ์  
2562 ยังคงแข็งแกร่งแม้ได้รับผลกระทบจากการหยุดผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน
ของผู้ผลิตบางรายที่ลดการผลิตลงกว่าร้อยละ 14.4 โดยที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน
กุมภาพันธ์หดตัวลงร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 
นายณัฐพล  รังสิตพล ผู้อ ำนวยกาำสำ ำนวกาาำนวศรสฐกาจออตสำำกาสส  (ำรอ.)  ศปิดศผกย่ำ  ดกชนวีผลผลจส

อตสำำกาสส  (MPI) ศดือนวาต ภำพกนวธ์ปี 2562 กกาคาแข็าแาส่าแ ้ได้สกบผลาสะทบอำาาำสกกตดผลจสศพ่ือซ่อ บ ำสตา
ศคสื่อาอกาสทีช่ ำสตดขอาอตสำำกาสส ศกล็าและศกล็าาล้ำขก้นว ูลกำนวขอาผู้ผลจสบำาสำกที่ลดาำสผลจสลาาย่ำส้อกละ 
14.4  โดกที่ดกชนวีผลผลจสอตสำำกาสส  (MPI) ศดือนวาต ภำพกนวธ์กดสกยลาส้อกละ 1.6 ศ ื่อศทีกบอำาช่ยาศดีกยากนว
ขอาปีา่อนว   อีาทก้าภำพสย อตสำำกาสส ที่ดีขึ้นวอนวท ำใก้าำสำ่าออาำจนวค้ำอตสำำกาสส  (ไ ่สย ทอาค ำแท่า) 
ขกำกสกยที่ส้อกละ 6.0  โดกอตสำำกาสส ำ ำคกญที่ำ่าผลบยาส่อ MPI ศดือนวาต ภำพกนวธ์ 2562 ได้แา่ สถกนวส์และ
ศคสื่อากนวส์  นว้ ำสำล  ำตสำ  นว้ ำ กนวปิโสสศลีก   และศ ็ดพลำำสจา 

 
อุตสาหกรรมหลักท่ีส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกุมภาพันธ์ที่มีการขยายตัว ได้แก่ 
 
  รถยนต์และเครื่องยนต์  ขกำกสกยศพจ่ ข้ึนวส้อกละ 3.14 อำาช่ยาศดีกยากนวขอาปีา่อนว อำาสถปิคอกพ 1 สกนว 
ที่กอดอ ำกนว่ำกในวปสะศทรศพจ่ ขึ้นวส้อกละ 6.59  สย ถึาสถกนวส์นวก่าขนวำดาลำาที่กอดอ ำกนว่ำกในวปสะศทรศพจ่ ขึ้นว  
ส้อกละ 69.78  และกอดำ่าออาศพจ่ ขึ้นวส้อกละ 59.59  โดกศป็นวผลอำาาำสศปิดสกยสถกนวส์สต่นวใก ่ และาำสท ำ
าจอาสส ำ่าศำสจ าำสขำกขอาผู้ผลจส   
 น้ าตาล  ขกำกสกยศพจ่ ขึ้นวส้อกละ 4.91  อำาช่ยาศดีกยากนวขอาปีา่อนว  อำานว้ ำสำลทสำกดจบ  และ
าำานว้ ำสำล  โดก ีำำศกสตอำาโสาาำนวนว้ ำสำลที่ขกำกา ำลกาาำสผลจสและาำสำส้ำาโสาาำนวนว้ ำสำลใก ่  ำ่าผลใก้
า ำลกาาำสกีบอ้อกศพจ่ ข้ึนว 

 สุรา  ขกำกสกยศพจ่ ขึ้นวส้อกละ 65.56  อำาช่ยาศดีกยากนวขอาปีา่อนว  อำาำตสำขำยและำตสำผำ   โดก ี
ำำศกสตอำาาำสกกตดผลจสศพ่ือซ่อ บ ำสตาศคสื่อาอกาสในวปีา่อนว  สย ถึาาำสศส่าผลจสศพ่ือสอาสกบาำสบสจโภคในวช่ยา
ศทราำลำาาสำนวส์ 

น้ ามันปิโตรเลียม  ขกำกสกยศพจ่ ขึ้นวส้อกละ 2.93  อำาช่ยาศดีกยากนวขอาปีา่อนว  อำานว้ ำ กนวศบนวซจนว 95   
นว้ ำ กนวศคสื่อาบจนว  และแา๊ำโซฮอล์ 95  ที่ศป็นวไปสำ คยำ ส้อาาำสใช้นว ำ กนวในวปสะศทรศพ่ือาำสศดจนวทำาขนวำ่าที่
ขกำกสกยส่อศนวื่อา 

เม็ดพลาสติก  ขกำกสกยศพจ่ ขึ้นวส้อกละ 3.48  อำาช่ยาศดีกยากนวขอาปีา่อนว  อำาผลจสภกณฑ์ 
Polyethylene  ศนวื่อาอำา ีาำสศส่าผลจสศส็ ที่กลกาอำาาำสขกำกา ำลกาาำสผลจสสก้าแส่ศดือนว ีนวำค  2561 ขอา
ผู้ผลจสบำาสำก 



 

 

 
สรุปภาวะอุตสาหกรรมสาขาส าคัญเดือนกุมภาพนัธ์ 
 อตสำำกาสส ปิโสสศค ี  ดกชนวีอตสำำกาสส ปิโสสศค ีศดือนวาต ภำพกนวธ์ ปี 2562  ีค่ำ 101.55 ศ ื่อ
ศปสีกบศทีกบากบช่ยาศดีกยากนวขอาปีา่อนวขกำกสกยส้อกละ 3.48  อำาผลจสภกณฑ์ Polystyrene resin (PS), 
Expandable polystyrene (EPS), ABS resin และ Polyethylene resin (PE) ที่ศพจ่ ข้ึนวส้อกละ 18.94 16.26 
11.55 และ 7.34 สำ ล ำดกบ  ศนวื่อาอำาาำสขกำกสกยขอาสลำดำ่าออา  อำาาำสที่ำกสกกฯ ปสะาำรศลื่อนวาำสศา็บ
ภำฐีนว ำศข้ำอำาอีนว 
 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการใช้ก าลังการผลิต 
Index 2561 2562 
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ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 

106.91 118.70 93.99 107.98 106.38 103.41 105.22 102.34 104.54 105.49 103.52 108.40 105.24 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(MOM) % 

-0.82 11.03 -20.81 14.88 -1.49 -2.79 1.74 -2.73 2.15 0.91 -1.86 4.71 -2.91 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(YOY) % 

5.25 4.62 3.61 4.89 4.89 4.83 2.31 -0.08 5.75 0.85 
 
 

1.19 0.56 -1.56 

อัตราการใช้
ก าลังการ

ผลิต 

70.87 77.08 62.73 71.06 70.69 68.68 69.11 68.18 69.99 70.30 67.56 70.46 69.03 

ที่ ำ : าอาำำสำนวศทรและดกชนวีศรสฐกาจออตสำำกาสส   ำ ำนวกาาำนวศรสฐกาจออตสำำกาสส  ข้อ ูล ณ ยกนวท่ี 26  ีนวำค  2562 


