
 

 

 
 
 

 

 

สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.62  ขณะที่อัตราการใช้ก าลัง
การผลิตเดือนมีนาคมสูงสุดในรอบ 60 เดือน นับแต่เดือนเมษายน 2556 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI ) ประจ าเดือนมีนาคม  
ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.62  จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 11  เป็นผลมาจาก
การส่งออกที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ก าลังซื้อในประเทศก็มีทิศทางที่ดีเช่นเดียวกัน  ส่งผล    
ท าให้ไตรมาสที่ 1/61 MPI ขยายตัวร้อยละ 3.93 (ไตรมาสที่ 1/60 ขยายตัวร้อยละ 0.11 )  อัตราการใช้ก าลังการผลิต
เดือนมีนาคม 2561 อยู่ท่ีร้อยละ 76.06 สูงสุดในรอบ 60 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 

 นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing 
Production Index - MPI) ประจ าเดือนมีนาคม 2561 มีการขยายตัวร้อยละ 2.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน       
โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผลบวกประจ าเดือนมีนาคม 2561 ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์ น  าตาลทราย น  ามันปิโตรเลียม       
เม็ดพลาสติกและน  ามันพืช 

อุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือนมีนาคม 2561 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ได้แก ่

รถยนต์และเครื่องยนต์  ขยายตัวเพ่ิมขึ นร้อยละ 11.01 เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากเครื่องยนต์        
และรถปิคอัพเป็นหลัก ตามการเติบโตของก าลังซื อภายในประเทศที่ดีขึ น และการกระตุ้นตลาดด้วยการเปิดตัวรถยนต์ รุ่นใหม่ๆ 
และการส่งออกไป ออสเตรเลีย อาเซียน (ยกเว้นเวียดนาม) ยังเติบโตได้ดี 

น้ าตาลทราย  ขยายตัวเพิ่มขึ นร้อยละ 25.59 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายพื นที่เพาะปลูกและ
สภาพอากาศเอื ออ านวยต่อการเจริญเติบโต ท าให้วัตถุดิบคืออ้อยเข้าสู่โรงงานจ านวนมาก  

น้ ามันปิโตรเลียม ขยายตัวเพ่ิมขึ นร้อยละ 21.98 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากน  ามันแก๊สโซฮอล 91 และ 95 
น  ามันดีเซลหมุนเร็วและน  ามันเครื่องบินเป็นหลัก   จากการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและปริมาณรถยนต์ที่เพ่ิมสูงขึ น รวมถึง
การท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

เม็ดพลาสติก ขยายตัวเพ่ิมขึ นร้อยละ 17.67 จาก พอลิโพไพลีน เรซิน (PP) พีวีซี เรซิน (PVC) และ โพลีเอธิลีน   (PE ) 
เป็นหลัก เนื่องจากในปีก่อนผู้ผลิตบางรายมีการปิดซ่อมบ ารุงเครื่องจักร ส าหรับ LLDPE (พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ า) 
เพ่ิมขึ น เนื่องจากผู้ผลิตบางรายการมีการขยายก าลังการผลิตในเดือนนี  

น้ ามันพืช ขยายตัวเพ่ิมขึ นร้อยละ 34.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากน  ามันปาล์มดิบ เป็นหลัก เนื่องจากช่วง
ต้นปี 2560 พื นที่เพาะปลูกในหลายจังหวัดทางภาคใต้ประสบปัญหาน  าท่วม ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลปาล์มได้ ประกอบกับปีนี มีการ
ขยายพื นที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ น รวมทั งสภาพอากาศเอื ออ านวย ส่งผลให้มีผลผลิตปาล์มเพ่ิมมากขึ น 
 นอกจากนี้ภาวะอุตสาหกรรมส าคัญท่ียังคงขยายตัวได้ดี ได้แก่  

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ปรับตัวเพ่ิมขึ นร้อยละ 3.33 เนื่องจากกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หลัก ได้แก่ 
Semiconductor, Monolithic IC, PCBA และ HDD ตามการขยายตัวของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลก โดย IC ปรับตัวเพ่ิมขึ น
เนื่องจากใช้เป็นชิ นส่วนส าคัญในการพัฒนาสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสูง รวมถึงน าไปใช้เป็นชิ นส่วน Smart phone, Tablet 
ส่วน HDD มีการพัฒนาให้มีความจุมากขึ นเพ่ือใช้ใน Cloud Storage 

อุตสาหกรรมอาหาร  ปรับตัวเพ่ิมขึ นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 22.2  การบริโภคในประเทศขยายตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการส่งออกสินค้าอาหารขยายตัวจากการฟ้ืนตัวที่เข้มแข็งและต่อเนื่องของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าส าคัญโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน รวมถึง กลุ่มประเทศ CLMV  ซึ่งช่วยหนุนความต้องการ
สินค้าไทยทั งทางตรงและทางอ้อมผ่านห่วงโซ่อุปทานการผลิต 
  

    ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการใช้ก าลังการผลิต 
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ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม 

112.03 112.05 125.51 99.32 114.22 110.66 107.61 112.30 114.12 108.37 115.44 111.70 117.30 117.23 128.80 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(MOM) % 

6.11 0.01 12.01 -20.86 15.00 -3.12 -2.76 4.36 1.62 -5.04 6.53 -3.24 5.01 - 0.06 9.87 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(YOY) % 

0.95 -1.55 0.88 -1.61 2.69 0.97 3.97 5.63 5.34 1.02 6.29 5.80 4.70 4.63 2.62 

อัตราการใช้
ก าลังการผลิต 

67.79 67.18 73.86 59.40 67.99 66.05 64.89 67.87 68.41 65.18 69.11 67.77 70.55 70.53 76.06 

 
ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ขอ้มูล ณ วันที ่30 เมษายน 2561 

 


