
 

 

 
 
 
 

สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิถุนายน 2561  
ขยายตัวร้อยละ 4.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิถุนายน 2561 นี้ ขยายตัว
ร้อยละ 4.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เดือนมิถุนายน 2560 ขยายตัวร้อยละ 0.97) โดยขยายตัวติดต่อกันเป็น      
เดือนที่ 14   
 นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index - MPI) 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.7   เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 
14  เป็นผลจากการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเดือนมิถุนายนมีมูลค่า 2,487 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
นอกจากนี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังสูงสุดในรอบ 40 เดือน และดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรมสูงสุดในรอบ 42 เดือน  
ท าให้ไตรมาสที่ 2/2561 MPI ขยายตัวร้อยละ 3.6 ขณะที่ 6 เดือนแรกของปี 2561 MPI ขยายตัวร้อยละ 3.9 ( 6 เดือนแรก
ของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 0.5) มีอัตราการใช้ก าลังการผลิตเดือนมิถุนายน 2561 อยู่ที่ร้อยละ 69.04  โดยอุตสาหกรรม
ส าคัญที่ส่งผลบวกประจ าเดือนมิถุนายน 2561 ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์  น้ าตาลทราย เครื่องปรับอากาศ เม็ดพลาสติก
และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์    
 

 อุตสาหกรรมหลักท่ีส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจ าเดือนมิถุนายน ได้แก่  
 

รถยนต์และเครื่องยนต์ ขยายตัวร้อยละ 11.59 (จ านวนคัน) จากรถปิคอัพ เครื่องยนต์ดีเซล และรถยนต์นั่งขนาด    
ไม่เกิน 1,800 ซีซี ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ท าให้ยอดจ าหน่ายในประเทศขยายตัวร้อยละ 22.88 (จ านวนคัน)       
ส่วนการส่งออกขยายตัวร้อยละ 5.81 (จ านวนคัน) 

น้ าตาลทราย ขยายตัวร้อยละ 78.9 (จ านวนตัน) จากการปิดหีบการผลิตช้ากว่าปีก่อน (ปีก่อนปิดหีบ 4 พ.ค.60 ปีนี้
ปิดหีบ 5 มิ.ย.61) ซึ่งเป็นผลจากการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกและสภาพอากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเจริญเติบโต 

เครื่องปรับอากาศและช้ินส่วน  ขยายตัวร้อยละ 12.97  จากการจ าหน่ายในประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.82 จากการท า
กิจกรรมกระตุ้นตลาดของผู้ผลิตโดยการเพ่ิมจุดขายด้านฟังก์ชั่นและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้าใหม่
ทดแทนของเก่า ส่วนการส่งออกขยายตัวร้อยละ 15.52 จากกลุ่มลูกค้า CLMV โดยเฉพาะเวียดนามและอินโดนีเซียที่มี     
ความต้องการสินค้าจากไทย 
 เม็ดพลาสติก  ขยายตัวร้อยละ 8.03 จากสินค้า PP และ LLDPE เป็นหลักเนื่องจากปีก่อนมีจ านวนวันหยุด       
ซ่อมบ ารุงมากกว่าปีนี้ 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมส าคัญท่ีส่งผลบวกต่อดัชนี ได้แก่ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ขยายตัวร้อยละ 6.0 ตามการขยายตัวของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลก โดยเฉพาะ IC ที่

ปรับตัวเพ่ิมขึ้น เนื่องจากใช้เป็นชิ้นส่วนส าคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสูง รวมถึงน าไปใช้เป็นชิ้นส่วน Smart 
phone, Tablet ส่วน HDD มีการพัฒนาให้มีความจุมากขึ้นเพ่ือใช้ใน Cloud Storage และในตลาดมีการพัฒนา 
Semiconductor มากขึ้น เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์สมาร์ทต่าง ๆ เช่น นาฬิกา จอ LED และโฟโต้เซนเซอร์ที่ใช้
ในกล้องถ่ายรูป 
 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง  การผลิตยางรถยนต์ในประเทศขยายตัวร้อยละ 1.33  ส าหรับถุงมือยาง/ถุงมือตรวจมี
ปริมาณการผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.45 ตามแนวโน้มความต้องการใช้ที่สูงขึ้น 
 อุตสาหกรรมสิ่งทอ  การผลิตผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ ขยายตัว ร้อยละ 5.83 ในกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ และเส้นใย
สมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่น เส้นใยคอลาเจน เส้นใยอาระมิด เพ่ือรองรับการส่งออกท่ีขยายตัว 
 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้  มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.6 และเมื่อพิจารณาตามผลิตภัณฑ์หลัก 
คือ เหล็กทรงแบนและเหล็กทรงยาว พบว่า เหล็กทรงแบน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.0 เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของเหล็กแผ่น
เคลือบโครเมียม ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 53.2    จากค าสั่งซื้อที่เพ่ิมขึ้นของอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง ส่วนเหล็ก ทรงยาว 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.1 โดยเหล็กเส้นกลม เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 ซึ่งเหล็กทรงยาวเพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจากการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 
ของภาครัฐ 
 

    ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการใช้ก าลังการผลิต ปี 2560 – 2561 
 

Index 2560  2561 
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ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 

114.22 110.66 107.61 112.30 114.12 108.37 115.44 111.70 117.30 117.23 129.48 102.40 117.92 115.90 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(MOM) % 

15.00 -3.12 -2.76 4.36 1.62 -5.04 6.53 -3.24 5.01 -0.06 10.45 -20.92 14.74 -1.36 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(YOY) % 

2.96 0.97 3.97 5.63 5.34 1.02 6.29 5.80 4.70 4.63 3.17 3.10 2.87 4.74 

อัตราการใช้ 
ก าลังการผลิต 

67.99 66.05 64.89 67.87 68.41 65.18 69.11 67.77 70.55 70.53 76.30 60.94 69.82 69.04 

ทีม่า : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ข้อมูล ณ วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 
 

 


