
 

 

 
 
 
 

สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดอืนกรกฎาคม 2561  
ขยายตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.64   จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกรกฎาคม 2561
ขยายตัว ร้อยละ 4.64  จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่  15               
โดย 7 เดือนแรกของปี 2561 MPI ขยายตัวร้อยละ 4.0 ( 7 เดือนแรกของปี 2560  ขยายตัวร้อยละ 0.9 )     
 นายณัฐพล รังสิตพล  ผู้ อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิต
อตุสาหกรรม (Manufacturing Production Index - MPI) ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 ขยายตวัร้อยละ 4.64   เพิ่มขึน้
จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน ขยายตวัเป็นบวกตดิตอ่กนัเป็นเดือนท่ี 15   เป็นผลจากการส่งออกของไทยในเดือนกรกฎาคม 
2561 มีมลูคา่ 20,424 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตวัร้อยละ 8.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการเติบโตตอ่เน่ือง
เป็นเดือนท่ี 17 โดยการส่งออกไปยงัตลาดส าคญัขยายตวัดีโดยเฉพาะตลาดญ่ีปุ่ น สหภาพยุโรป อินเดียและอาเซียน   
นอกจากนี ้ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคและดชันีความเช่ือมัน่ภาคอตุสาหกรรมสงูสดุในรอบ 62 เดือน   ขณะท่ี 7 เดือนแรก
ของปี 2561 MPI ขยายตวัร้อยละ 4.0  ( 7 เดือนแรกของปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 0.9) มีอตัราการใช้ก าลงัการผลิต   
เดือนกรกฎาคม 2561 อยู่ท่ีร้อยละ 67.23  โดยอตุสาหกรรมส าคญัท่ีส่งผลบวกในเดือนกรกฎาคม 2561 ได้แก่ รถยนต์
และเคร่ืองยนต์  น า้ตาลทราย  ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์  น า้มนัปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ยาง    
 

อุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจ าเดือนกรกฎาคม ได้แก่  
รถยนต์และเคร่ืองยนต์ ขยายตวัร้อยละ 13.17  จากรถบรรทกุปิคอพั เคร่ืองยนต์ดีเซล รถยนต์นัง่ขนาดไม่เกิน 

1800 ซีซี ตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในประเทศ การกระตุ้นตลาดด้วยการเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่ รวมทัง้การส่งออกท่ียัง
เตบิโตได้ดี การผลิตรถยนต์เดือนกรกฎาคมปี 2561 มีจ านวน 183,119 คนั แบ่งเป็นการผลิตรถยนต์นัง่ ร้อยละ 40 
รถกระบะ 1 ตนัและอนพุนัธ์ ร้อยละ 58 และรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์อ่ืน ๆ ร้อยละ 2 

น า้ตาลทราย  ขยายตวัร้อยละ 82.26   จากปีนีมี้ปริมาณผลผลิตอ้อยจ านวนมาก ท าให้แปรสภาพน า้ตาลทราย
ดบิเป็นน า้ตาลทรายขาวได้มากขึน้     

ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์  ขยายตวัร้อยละ 9.18  จาก PCBA และ other integrated circuits ( IC ) ตามความ
ต้องการของตลาดอิเล็กทรอนิกส์โลกท่ีเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง 
 น า้มันปิโตรเลียม  ขยายตวัร้อยละ 14.24 จากน า้มนัแก๊สโซฮอล 95 น า้มนัเคร่ืองบินและน า้มนัเตาจากการเร่ง
ผลิตตามความต้องการใช้ในภาคการขนสง่และภาคอตุสาหกรรมท่ีขยายตวั ส่วนการสง่ออกท่ีเพิ่มขึน้จากน า้มนัเบนซิน 
91 เป็นหลกั  มีโรงกลัน่บางรายจะปิดซ่อมบ ารุงในเดือนสิงหาคม จงึเร่งผลิตในเดือนกรกฎาคม 
  



 

 

 
 
 
 ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตวัร้อยละ 9.82 จากยางแทง่เป็นหลกั เน่ืองจากปีนีมี้น า้ยางออกสูต่ลาดมาก ราคายางจงึ
ปรับตวัลดลง  ท าให้ลกูค้าจีนมีค าสัง่ซือ้เพิ่มขึน้ โดยการจ าหนา่ยในประเทศเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.76 สว่นการสง่ออกเพิ่มขึน้
ร้อยละ 20.46 แตใ่นสว่นของการผลิตยางรถยนต์ท่ีหดตวั เน่ืองจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก าลงัปรับผลิตภณัฑ์ให้ได้
มาตรฐาน  ตามมาตรฐาน มอก. ใหม ่ท่ีคาดวา่จะประกาศใช้ในปีนี ้
 
  
 
 
 
 

    ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการใช้ก าลังการผลิต ปี 2560 – 2561 
 
Index 2560 2561 

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

110.66 107.61 108.37 114.12 108.37 115.44 111.70 117.30 117.23 129.48 102.40 117.50 116.20 112.60 

อัตราการ
เปล่ียนแปลง 
(MOM) % 

-3.12 -2.76 4.36 1.62 -5.04 6.53 -3.24 5.01 -0.06 10.45 -20.92 14.74 -1.10 -3.01 

อัตราการ
เปล่ียนแปลง 
(YOY) % 

0.97 3.97 5.63 5.34 1.02 6.29 5.80 4.70 4.63 3.17 3.10 2.87 5.01 4.64 

อัตราการใช้ 
ก าลังการ
ผลิต 

66.05 64.89 67.87 68.41 65.18 69.11 67.77 70.55 70.53 76.30 60.94 69.82 69.06 67.23 

ที่มา : กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ข้อมลู ณ วนัที่ 27 สิงหาคม 2561 
 

 


