
 

 

 
 
 
 

สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2561  
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.08  จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2561  ขยายตัว
ร้อยละ 4.08  จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  ทั้ งรถยนต์และเครื่องยนต์  บุหรี่  น้ าตาลทราย น้ ามันปิโตรเลี ยม 
เครื่องปรับอากาศ และช้ินส่วน เป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีส่งผลบวก 

นายอดิทัต วะสีนนท์   รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิต
อุตสาห กรรม  (Manufacturing Production Index - MPI)  ป ระจ า เดื อน ตุ ล าคม  2561 ขยายตั ว ร้ อ ยละ  4.08              
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน   โดย 10  เดือนแรกของปี 2561  MPI ขยายตัวร้อยละ 3.04    อัตราการใช้ก าลังการผลิต   
เดือนตุลาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ  67.75  โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผลบวกในเดือนตุลาคม 2561 ได้แก่  รถยนต์และ
เครื่องยนต์ บุหรี่ น  าตาลทราย น  ามันปิโตรเลียม และเครื่องปรับอากาศและชิ นส่วน 
 

อุตสาหกรรมหลักท่ีส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจ าเดือนตุลาคม ได้แก่  
รถยนต์และเครี่องยนต์  ขยายตัวร้อยละ 16.73   เกือบทุกรายการสินค้าโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล รถบรรทุกปิคอัพ 

และรถยนต์นั่งขนาดกลาง ตามการขยายตัวของตลาดในประเทศ เป็นหลักจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ 
บุหรี่  ขยายตัวร้อยละ 434.61  จากฐานต่ าในปีก่อนที่เริ่มต้นบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ส่งผลให้

ราคาบุหรี่ในตลาดมีความผันผวนกระทบต่อค าสั่งซื อโรงงานยาสูบจึงหยุดผลิตเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
น้ าตาลทราย  ขยายตัวร้อยละ 145.09   จากผลผลิตอ้อยที่มีมากกว่าปกติท าให้โรงงานปิดหีบช้ากว่าปีก่อน จึงยังมี

การแปรสภาพน  าตาลทรายดิบเป็นน  าตาลทรายขาว 

 น้ ามันปิโตรเลียม  ขยายตัวร้อยละ 9.84 จากน  ามันแก๊สโซฮอล 95 น  ามันดีเซล และน  ามันเบนซินออกเทน 91   
เป็นหลักตามความต้องการใช้น  ามันเพ่ือการคมนาคมและการขนส่งในประเทศที่เพ่ิมขึ นตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตต่อเนื่อง 
 เครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่วน  ขยายตัวร้อยละ 18.54  ตามการขยายตัวของตลาดในประเทศ จากการท ากิจกรรม
ทางการตลาดเพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจและเพ่ิมยอดขายของผู้ผลิต และการส่งออกยังคงเป็นค าสั่งซื อจากตลาดญี่ปุ่น เป็นหลัก 
รวมถึงค าสั่งซื อเพ่ิมขึ นจากลูกค้าแอฟริกา และอินโดนีเซีย 
 
ส าหรับแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมส าคัญในปี 2562   เช่น 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  คาดว่าจะมีการผลิตเพ่ิมขึ นเล็กน้อยร้อยละ 0.5  เมื่อเทียบกับปีเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากความต้องการส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพ่ิมขึ น และตามความต้องการของสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์โลกที่เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง 



 

 

 
 
 
อุตสาหกรรมรถยนต์ คาดว่าจะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 2,200,000 คัน เพ่ิมขึ นจากปีก่อนร้อยละ 4.76 เนื่องจาก

เศรษฐกิจในประเทศจะขยายตัว จากการใช้จ่ายของภาคเอกชนทั งการบริโภคและการลงทุนที่จะขยายตัวดีขึ น อันเนื่องจาก
เกิดความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากเสถียรภาพทางการเมือง ประกอบกับการลงทุนของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และการส่งออก  
มีแนวโน้มขยายตัวตามอุปสงค์โลก อย่างไรก็ตามยังต้องค านึงถึงผลของสงครามการค้า สหรัฐ-จีน ด้วย 

อุตสาหกรรมอาหาร  คาดว่าขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.5  จากปัจจัยบวก    
อย่างเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวระดับใกล้เคียงปีก่อน ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าด้วยทิศทางดอกเบี ยขาขึ นของ
สหรัฐอเมริกา ปี  2562  ประกอบกับแนวโน้มราคาส่งออกสินค้าเกษตรปรับตัวเพ่ิมขึ น อาทิ  ข้าว น  าตาลทราย               
แป้งมันส าปะหลัง และสับปะรดกระป๋อง รวมทั งการขยายตัวต่อเนื่องของสินค้าส าคัญ เช่น ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่แปรรูป 
และทูน่ากระป๋อง นอกจากนี  คาดว่าสินค้าส าคัญอีกรายการที่จะกลับมาขยายตัว คือ กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง  
 อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม คาดว่าการผลิตเส้นใยสิ่งทอจะขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2561 โดยเฉพาะเส้นใย
สังเคราะห์ และเส้นใยสมบัติพิเศษ  
 อุตสาหกรรมเหล็ก คาดว่าการผลิตปรับตัวเพ่ิมขึ นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปรับเพ่ิมขึ นทั ง
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเหล็กทรงยาวและกลุ่มเหล็กทรงแบน จากค าสั่งซื อที่ปรับเพ่ิมขึ นของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ผลจาก        
การก่อสร้างที่ขยายตัวตามแรงสนับสนุนของภาครัฐ และการขยายตัวของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของภาคเอกชน  โดยเฉพาะ
การก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า 
 
 

    ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการใช้ก าลังการผลิต ปี 2560 – 2561  

 
        ทีม่า : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ข้อมูล ณ วันที ่27 พฤศจิกายน 2561 

Index 2560 2561 
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ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 

114.12 108.37 115.44 111.70 117.30 117.23 129.48 102.40 117.50 116.20 112.91 113.19 111.08 112.79 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(MOM) % 

1.62 -5.04 6.53 -3.24 5.01 -0.06 10.45 -20.92 14.74 -1.10 -2.83 0.24 -1.86 1.55 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(YOY) % 

5.34 1.02 6.29 5.80 4.70 4.63 3.17 3.10 2.87 5.01 4.93 0.79 -2.67 4.08 

อัตราการใช้ 
ก าลังการผลิต 

68.41 65.18 69.11 67.77 70.55 70.53 76.30 60.94 69.82 69.06 66.88 66.34 66.09 67.75 


