
 

 

 
 
 
 

สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนเมษายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.0 
 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI ) ประจ าเดือน
เมษายน ปี 2561 ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.0  จากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมาและขยายตัวเป็นบวก
ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12   
 นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing 
Production Index - MPI) ประจ าเดือนเมษายน 2561 มีการขยายตัวร้อยละ 4.0 และขยายตัวเป็นบวก
ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12 ท าให้ 4 เดือนแรกของปี 2561 MPI ขยายตัวร้อยละ 4.1  โดยอุตสาหกรรมส าคัญท่ี
ส่งผลบวกประจ าเดือนเมษายน 2561 ได้แก่ น้ าตาลทราย รถยนต์และเครื่องยนต์ เม็ดพลาสติก  Hard Disk 
Drive และน้ ามันปิโตรเลียม 
 
สินค้าในอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจ าเดือนเมษายน มีการขยายตัว
ได้แก ่

น้ าตาลทราย  ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลผลิต
อ้อยที่มีมากกว่าปีก่อน  ฝนตกชุกกระทบต่อการตัดอ้อยล่าช้ากว่าปกติ    ผลผลิตจึงมากระจุกตัวอยู่ช่วงท้ายฤดู
หีบอ้อย ส่งผลให้มีการผลิตน้ าตาลเพิ่มข้ึนมากกว่าปกติ 
  รถยนต์และเครื่องยนต์ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.31 จากเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล 
รถยนต์นั่งขนาดไม่เกิน 1,800 cc และรถปิคอัพ  

เม็ดพลาสติก      ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.41 จากสินค้า PP , PVC , PE และ LLDPE  เป็นหลัก  
จากการขยายก าลังการผลิตของบางบริษัทที่รองรับการส่งออกและความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง
ในประเทศ เช่น บรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

Hard Disk Drive ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 19.78 เนื่องจากผู้ผลิตได้รับค าสั่งซื้อเพ่ิมข้ึนและภาพรวม
อุตสาหกรรมยังเติบโต 

น้ ามันปิโตรเลียม     ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  จากน้ ามัน
แก๊สโซฮอล 95 และน้ ามันดีเซลหมุนเร็วเป็นหลัก   
  
 
 



 

 

 
 
 
 
นอกจากนี้ภาวะอุตสาหกรรมส าคัญท่ียังคงขยายตัวได้ดี ได้แก่ 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.03  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากกลุ่มสินคา้อิเล็กทรอนิกส์หลัก ได้แก่ HDD, Monolithic IC, Semiconductor และ PCBA ตามการ
ขยายตัวของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลก โดย IC ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการใช้เป็นชิ้นส่วนส าคัญในการพัฒนา
สินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสูง รวมถึงน าไปใช้เป็นชิ้นส่วน Smart phone, Tablet ส่วน HDD มีการพัฒนาให้มี
ความจุมากขึ้นเพ่ือใช้ใน Cloud Storage 

อุตสาหกรรมรถยนต์ การผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.87 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากตลาดในประเทศและตลาดส่งออก เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศ การลงทุนจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตในภาพรวมปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 46.8   
เพ่ือรองรับผลผลิตสินค้าส าคัญที่เพ่ิมข้ึนได้แก่ น้ าตาลทรายดิบ แป้งมันส าปะหลัง น้ ามันปาล์มดิบ น้ ามันปาล์ม
บริสุทธิ์ ทูน่ากระป๋อง ซาร์ดีนกระป๋องและไก่แช่เย็นและแช่แข็ง ประกอบกับภาพรวมการบริโภคในประเทศ
ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง 
 
         ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการใช้ก าลังการผลิต ปี 2560 

 
Index 

2560 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

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 

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 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(YOY) % 

0.95 -1.55 0.88 -1.61 2.96 0.97 3.97 5.63 5.34 1.02 6.29 5.80 

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 

                     
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
                 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการใช้ก าลังการผลิต ม.ค. – เม.ย.  ปี 2561 

 
Index 

2561 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.* 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 117.30 117.23 129.48 103.28 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (MOM) % 5.01 -0.06 10.45 -20.24 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (YOY) % 4.70 4.63 3.17 3..99 

อัตราการใช้ก าลังการผลิต 70.55 70.53 76.30 61.58 

 
ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 
 

 


