
 

 

สศอ. เผย MPI เดอืนกนัยายนลดส่งผลไตรมาส 3 หดตวัร้อยละ 4.15 
หลายอุตสาหกรรมการผลติขยายตวัจากการขยายตลาดต่างประเทศ 

 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกันยายน 2562 

หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.73 โดยได้รับผลกระทบจากแนวโน้มเศรษฐกิจและ
การค้าโลกที่ชะลอตัวต่อเน่ือง ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3 หดตัวลงเมื่อเทียบจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 4.15 หลายอุตสาหกรรมการผลติขยายตัวจากการขยายตลาดต่างประเทศ ส าหรับ
ตลาดในประเทศคาดหวงัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิช่วยกระตุ้นดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมเดือนหน้า 

 
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน

เศรษฐกจิอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยวา่ ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกนัยายน 2562 หดตวัลงเม่ือ
เทียบจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 4.73 โดยอุตสาหกรรมหลกัท่ีส่งผลลบต่อดชันี MPI เดือนกนัยายน 
2562 ไดแ้ก่ น ้ามนัปิโตรเลียม ผลิตภณัฑย์างอ่ืน ๆ รถยนตแ์ละเคร่ืองยนต ์เหล็กและเหล็กกลา้ขั้นมูลฐาน และ
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สาเหตุหลกัมาจากผลกระทบจากเศรษฐกิจและการคา้โลกท่ีชะลอตวัต่อเน่ืองและ
ค าสั่งซ้ือจากตลาดต่างประเทศชะลอตวัลง ท าให้การส่งออกสินคา้อุตสาหกรรม (ไม่รวมทองค า) หดตวัลง
เม่ือเทียบจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 1.60 โดยสินคา้ท่ีขยายตลาดต่างประเทศท่ีขยายตวั ไดแ้ก่ เบียร์ 
สุรา เคร่ืองปรับอากาศ 

นายทองชัย กล่าวต่อว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกนัยายน 2562 เม่ือเทียบกบัเดือน
เดียวกนัของปีก่อน อยูท่ี่ระดบั 97.50 หดตวัลงร้อยละ 4.73 ในขณะท่ีอัตราการใช้ก าลังการผลิตอยู่ท่ีร้อยละ 
63.87 เน่ืองจากอุตสาหกรรมการกลัน่น ้ามนับางรายหยดุซ่อมบ ารุงตามรอบปี ท าให้อตัรการใชก้ าลงัการผลิต
รวมลดลง ภาพรวมไตรมาสท่ี 3 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เม่ือเทียบจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยูท่ี่ระดบั 
99.35 หดตวัลงร้อยละ 4.15 ในขณะท่ีอัตราการใช้ก าลังการผลิตอยูท่ี่ร้อยละ 64.98 โดยอุตสาหกรรมหลักที่
ยงัคงขยายตัวดีในเดือนกนัยายน ได้แก่ 

เม็ดพลาสติก ขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.16 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากผลิตภณัฑ์ Polyethylene 
resin และ Propylene เน่ืองจากในปีก่อนผูผ้ลิตบางรายมีการหยุดซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร ภาพรวมไตรมาสท่ี 3 
ปี 2562 ขยายตวัเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 3.79 



 

 

เฟอร์นิเจอร์ ขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.20 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากผลิตภณัฑ์เคร่ืองเรือนท าดว้ย
โลหะและเคร่ืองเรือนท าด้วยไม ้ท่ีผูผ้ลิตได้ออกผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด 
ภาพรวมไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 ขยายตวัเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 8.36 โดยผูผ้ลิตบางรายได้
รับค าสั่งซ้ือสินคา้เคร่ืองเรือนท าดว้ยไมจ้ากต่างประเทศเพิ่มข้ึน จึงไดเ้ร่งการผลิตเพื่อใหท้นัการส่งมอบ 

เบียร์ ขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.26 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยผูผ้ลิตไดข้ยายตลาดส่งออกไปยงั
ประเทศเวยีดนาม รวมทั้งไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมการขายและพฒันาสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาด ภาพรวมไตรมาส
ท่ี 3 ปี 2562 ขยายตวัเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 8.15 ตามการขยายตวัของตลาดต่างประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน อาทิ เวยีดนาม พม่า เป็นตน้ 

สุรา ขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.28 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากผลิตภณัฑ์สุราขาวและสุราผสม 
เน่ืองจากผูป้ระกอบการไดท้  าการตลาดโดยไดป้รับภาพลกัษณ์ของสินคา้และออกผลิตภณัฑ์ใหม่ ซ่ึงมีการ
ตอบรับท่ีดีท าใหมี้ค าสั่งซ้ือเพิ่มข้ึน รวมถึงการวางแผนขยายตลาดไปต่างประเทศ เช่น ประเทศพม่า ภาพรวม      
ไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 อุตสาหกรรมสุราขยายตวัเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 36.14 

เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค ขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.19 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จาก
ผลิตภณัฑ์ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาฉีด และยาครีม โดยส่วนใหญ่เป็นยาพาราเซตามอล ยาแกอ้กัเสบ ยาแกแ้พ ้ท่ี
ผูผ้ลิตไดข้ยายตลาดใหม่หลงัจากการขยายก าลงัการผลิต และไดเ้ตรียมความพร้อมให้สถานท่ีเก็บรักษายาท่ี
สามารถรองรับการผลิตยาไดม้ากข้ึน ส่งผลให้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 อุตสาหกรรมเภสัชภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ท่ีใช้
รักษาโรค ขยายตวัเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 12.05 
 

มาตรการกีดกนัทางการคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจีนไดส่้งผลให้เศรษฐกิจและการคา้โลกเกิดการ
ชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยงัส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผูป้ระกอบการอยา่งมีนยัส าคญั จึงเป็นประเด็นท่ี
ตอ้งเฝ้าระวงัและติดตามอยา่งใกลชิ้ด อยา่งไรก็ตาม ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึง
ไดอ้นุมติัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจท่ีส าคญั ๆ อาทิ มาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวทั้งนกัท่องเท่ียวในและ
ต่างประเทศ ชิมชอ้ปใชเ้ฟส 2 ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความตอ้งการซ้ือจากทั้งการบริโภคในประเทศและการส่งออก
ภาคบริการ (นกัท่องเท่ียวต่างประเทศ) โดยคาดวา่มาตรการดงักล่าวจะช่วยกระตุน้การผลิตภาคอุตสาหกรรม
กระเต้ืองข้ึน นายทองชัย กล่าวปิดทา้ย 
 
 



 

 

 
ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและการใช้ก าลงัการผลติ (รายเดือน)  

Index 2561 2562 
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.* 

ดชันีผลผลติ
อุตสาหกรรม 

102.34 104.54 105.49 103.52 108.40 105.56 115.55 95.44 104.30 100.78 99.98 100.57 97.50 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(MOM) % 

-2.73 2.15 0.91 -1.86 4.71 -2.62 9.46 -17.40 9.28 -3.38 -0.79 0.59 -3.06 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(YOY) % 

-0.08 5.75 0.85 
 
 

1.19 0.56 -1.26 -2.66 1.54 -3.41 -5.27 -3.32 -4.41 -4.73 

อตัราการใช้
ก าลงัการผลติ 

68.18 69.99 70.30 67.56 70.46 69.07 74.25 63.62 67.83 65.26 65.26 65.81 63.87 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 

 
 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและการใช้ก าลงัการผลติ (รายไตรมาส) 

Index 2561 2562 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3* 

ดชันีผลผลติอุตสาหกรรม 111.13 102.79 103.66 104.52 109.83 100.17 99.35 

อตัราการเปลีย่นแปลงเมือ่เทยีบกบัไตร
มาสก่อน  % 

9.04 -7.51 0.85 0.83 5.09 -8.80 -0.82 

อตัราการเปลีย่นแปลงเมือ่เทยีบกบัไตร
มาสเดยีวกนัของปีก่อน  % 

5.18 4.49 2.32 
 
 

2.55 -1.17 -2.54 -4.15 

อตัราการใช้ก าลงัการผลติ 72.92 68.16 68.66 69.28 71.26 65.57 64.98 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 ตุลาคม 2562 

 


