
 

 

 
 
 
 

สศอ.เผย MPI เดือน ธ.ค. 2561 ขยายตัวร้อยละ 0.75  กลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต์เป็นพระเอก
กระตุ้นตลาด  ส่งผลให้ภาพรวม MPI ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.80  

 
ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรม (MPI) เดือนธันวาคม 2561 ขยายตัวอย่าง
ต่อเน่ืองที่ร้อยละ 0.75 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่การผลิต
ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง  ส่งผลให้ MPI ไตรมาสที ่4 ขยายตัว   ร้อยละ 2.43  และ MPI ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 
2.80 ขยายตัวเพิม่ขึน้จากปี 2560 ทีข่ยายตัวร้อยละ 2.50 

นายณัฐพล  รังสิตพล ผูอ้  านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ผศอ.) เผย ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) เดือนธนัวาคม 2561 ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 0.75 เม่ือเทียบจากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีการผลิตขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม
ไตรมาสท่ี 4 ขยายตัวร้อยละ 2.43 เม่ือเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และภาพรวมดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมของปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 2.80 ขยายตวัเพิ่มข้ึนมากกว่าปี 2560 ท่ีภาพรวมดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 2.50 โดยอุตสาหกรรมส าคญัท่ีส่งผลบวกต่อ MPI เดือนธันวาคม 2561 ไดแ้ก่ 
รถยนต ์ น ้าตาลทราย  ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และแผน่วงจร  โซดาและน ้ าด่ืมบรรจุขวด  กระเป๋าเดินทางและ
กระเป๋าถือ 

 
อุตสาหกรรมหลกัทีส่่งผลให้ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรม (MPI) เดือนธันวาคมมีการขยายตัว ได้แก่ 
 

  รถยนต์  ขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.65 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากรถปิคอพั  เคร่ืองยนต์ดีเซล  
รถยนตน์ัง่ขนาดกลาง  และเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน  โดยเฉพาะรถยนตปิ์คอพัและเคร่ืองยนตดี์เซล รวมถึงผูผ้ลิตมี
การเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่ และการท ากิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงปลายปีอย่างต่อเน่ือง  โดยภาพรวมยงัคง
เติบโตจากตลาดในประเทศ เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.11 
  น ้าตาลทราย  ขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 30.46  จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีสาเหตุจากโรงงาน
ส่วนใหญ่เปิดหีบออ้ย ตั้งแต่วนัท่ี 20 พ.ย.61 และเพิ่มประสิทธิภาพการหีบท าใหผ้ลิตไดดี้ข้ึน 

ช้ินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ และแผ่นวงจร  ขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.96  จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  จาก
ผลิตภณัฑ ์PCBA  ท่ีมีความตอ้งการสินคา้มากข้ึนในตลาดโลก 

 



 

 

 
 
 

 
โซดาและน า้ดื่มบรรจุขวด  ขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.43  จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  จากผลิตภณัฑ์

น ้าอดัลม น ้าด่ืมให้ก าลงังาน น ้ าชาและน ้ าโซดา โดยมีสาเหตุจากการเร่งผลิตหลงัขยายก าลงัการผลิต การเร่ง
ผลิตหลงัจากเปิดไลน์การผลิตใหม่ และการท ากิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุน้ตลาด 

กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือ  ขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 189.74  จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  จาก
ผลิตภณัฑ์กระเป๋าถือท่ีไดเ้ร่งผลิตและส่งมอบเพื่อจ าหน่ายช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยปีน้ีลูกคา้สั่งผลิตกระเป๋า
ขนาดเล็กจ านวนมาก และเป็นค าสั่งซ้ือจากตลาดในประเทศเป็นหลกั เพิ่มข้ึนร้อยละ 685.59 
 
สรุปภาวะอุตสาหกรรมสาขาส าคัญไตรมาสที ่4 ปี 2561 
 
 อุตสาหกรรมรถยนต์  ในไตรมาสที่ 4 การผลิตรถยนต์มีจ  านวน 563 ,578 คนั เพิ่มข้ึนจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 10.27  เป็นการจ าหน่ายในประเทศมีจ  านวน 295,155 คนั เพิ่มข้ึนจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 17.62 และการส่งออกรถยนต์ 281,853 คนั ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  
ร้อยละ 2.71 

อุตสาหกรรมอาหาร  การผลิตและการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 
ยงัคงขยายตวัต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อน และเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนขยายตวัร้อยละ 6.4 
และ 0.2 ตามล าดบั เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญัเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการผลิตน ้ าตาลทราย
ดิบ เน่ืองจากปีน้ีเข้าสู่ฤดูการเปิดหีบอ้อยเร็วกว่าปีก่อน  ด้วยปริมาณผลผลิตออ้ยท่ีคาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้างสูง และปัจจัยบวกอย่างความต้องการน าเข้าท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองของสินค้าส าคญั อาทิ ทูน่า
กระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋อง ไก่แปรรูป ขา้ว (ขา้วขาว และขา้วหอมมะลิ) และข้าวโพดหวานกระป๋อง  แม้
เศรษฐกิจโลกเร่ิมโตเต็มศกัยภาพและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็เร่ิมชะลอลง และยงัไดรั้บผลกระทบจากสงคราม
การคา้ระหวา่งจีนกบัสหรัฐอเมริกาบา้ง รวมทั้งค่าเงินบาทแขง็ค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมและการใช้ก าลงัการผลติ 

 
Index 2560 2561 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.* 
ดชันีผลผลติ
อุตสาหกรรม 

111.70 117.30 117.23 129.48 102.40 117.50 116.20 112.91 113.19 111.08 114.62 116.50 112.54 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(MOM) % 

-3.24 5.01 -0.06 10.45 -20.92 14.74 -1.01 -2.83 0.24 -1.86 3.19 1.64 -3.40 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
(YOY) % 

5.80 4.70 4.63 3.17 3.10 2.87 5.01 4.93 0.79 -2.67 5.76 0.91 
 
 

0.75 

อตัราการใช้
ก าลงัการ
ผลติ 

67.77 70.55 70.53 76.30 60.94 69.82 69.06 66.88 66.34 66.09 68.86 69.31 66.88 

ท่ีมา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 


