
 

 

 
 
 
 

สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดอืนกันยายน ลดลงร้อยละ 2.6 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ในขณะทีไ่ตรมาส 3/2561 ปรับตวัเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดยีวกัน

ของปีก่อน และในขณะที่ 9 เดือนแรกยังคงขยายตัวร้อยละ 2.9  
 
 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกันยายน ลดลงร้อยละ 2.6 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ไตรมาส 3/2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน และในขณะที่ 9 เดือนแรกยังคงขยายตัวร้อยละ 2.9 ขณะที่อุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกคือ น้ าตาลทราย ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์  น้ ามันปิโตรเลียม เสื้อผ้าส าเร็จรูป และเครื่องปรับอากาศยังส่งผลบวก  

นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์  รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index - MPI)  ประจ าเดือนกันยายน 2561 ลดลงร้อยละ 2.6 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ในขณะที่ 9 เดือนแรกของปี 2561 MPI ขยายตัวร้อยละ 2.9 (9 เดือนแรกปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 1.9) อัตรา
การใช้ก าลังการผลิตเดือนกันยายน 2561 อยู่ที่ร้อยละ 66.35 ซึ่งยังมีอุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผลบวกในเดือนกันยายน 2561 
ได้แก่  น  าตาลทราย  ชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  น  ามันปิโตรเลียม เสื อผ้าส าเร็จรูป (ผ้าทอ) และเครื่องปรับอากาศ   
 

อุตสาหกรรมหลักท่ีส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจ าเดือนกันยายน ได้แก่  
 น้ าตาลทราย  ขยายตัวร้อยละ 107.98  จากผลผลิตอ้อยที่มีมากกว่าปกติท าให้โรงงานปิดหีบช้ากว่าปีก่อน จึงยังมี
การแปรสภาพน  าตาลทรายดิบไปเป็นน  าตาลทรายขาว 
 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  ขยายตัวร้อยละ 7.14  จาก PCBA และ Other IC ตามความต้องการชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ของตลาดโลกที่เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง 
 น้ ามันปิโตรเลียม  ขยายตวัร้อยละ 8.57  จากน  ามันแก๊สโซฮอล95 และน  ามันดีเซลหมุนเร็ว ตามความต้องการของ
ตลาดภายในประเทศภาคการขนส่งที่ดีขึ น  
 เสื้อผ้าส าเร็จรูป (ผ้าทอ)  ขยายตัวร้อยละ 17.72  จากเครื่องแต่งกายชั นนอกบุรุษและเด็กชาย โดยเพ่ิมขึ นจากตลาด
ส่งออกไปยังอเมริกาและยุโรปโดยเป็นสินค้าชุดกีฬา และตลาดในประเทศ จากการเร่งผลิตเพ่ือรอจ าหน่ายในช่วงปลายปี 
 เครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่วน  ขยายตัวร้อยละ 15.81 จากการส่งออกที่ เพ่ิมขึ นไปตลาดญี่ปุ่นรวมถึงตลาด
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียที่ยังมีความต้องการเพ่ิมขึ น การจ าหน่ายในประเทศจากการกระตุ้นยอดขายของผู้ผลิต 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 

นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผลบวกต่อดัชนีในเดือนกันยายน  ได้แก่ 
 อุตสาหกรรมอาหาร  การผลิตในภาพรวมเดือนกันยายนปรับตัวเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 8.3 เพ่ือรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญเพ่ิมขึ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปรสภาพน  าตาลทรายดิบเป็นน  าตาล
ทรายขาวที่เพ่ิมขึ นมาก  และการผลิตทูน่ากระป๋องเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดส่งออก และผล
จากเศรษฐกิจภาพรวมที่ก าลังซื อในประเทศเริ่มแข็งแกร่งขึ น รวมทั งเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส าคัญฟ้ืนตัวอย่าง เข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง ซึ่งช่วยหนุนความต้องการสินค้าไทยทั งทางตรงและทางอ้อมผ่านห่วงโซ่อุปทานการผลิต  
          อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง  ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจมีปริมาณการผลิตขยายตัวร้อยละ 32.00   ตามการขยายตัวที่ดี
ของตลาดทั งในและต่างประเทศ 
  
 
 
 

    ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการใช้ก าลังการผลิต ปี 2560 – 2561 

 
ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 

 

 

Index 2560 2561 
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ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 

112.30 114.12 108.37 115.44 117.70 117.30 117.23 129.48 102.40 117.50 116.20 112.91 113.19 111.20 

 อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(MOM) % 

4.36 1.62 -5.04 6.53 -3.24 5.01 -0.06 10.45 -20.92 14.74 -1.10 -2.83 0.24 -1.75 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(YOY) % 

5.63 5.34 1.02 6.29 5.80 4.70 4.63 3.17 3.10 2.87 5.01 4.93 0.79 -2.56 

อัตราการใช้ 
ก าลังการ
ผลิต 

67.87 68.41 65.18 69.11 67.77 70.55 70.53 76.30 60.94 69.82 69.06 66.88 66.34 66.35 


