
 

 

 
 
 
 

สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.2  
เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 
 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคม 2561 นี้ 
ขยายตัวร้อยละ 3.2   เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เดือนพฤษภาคม 2560 ขยายตัวร้อยละ 2.96)  
 นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index - MPI) 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 มีการขยายตัวร้อยละ 3.2 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็น
เดือนที่ 13 เป็นผลจากการส่งออกที่ฟ้ืนตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง ท าให้ 5 เดือนแรกของปี 2561 MPI 
ขยายตัวร้อยละ 3.8 (5 เดือนแรกปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 0.4) โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผลบวกประจ าเดือนพฤษภาคม 
2561 ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์  น้ าตาลทราย  เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ยา  Hard Disk Drive  และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์    
 
สินค้าในอุตสาหกรรมหลักท่ีส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ประจ าเดือนพฤษภาคม มีการขยายตัวได้แก่ 

รถยนต์และเครื่องยนต์  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.89  จากรถปิคอัพ และรถยนต์นั่งขนาดไม่เกิน 1,800 cc. เป็นไปตามภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศที่กลับมาขยายตัวต่อเนื่อง ผู้บริโภคมีก าลังซื้อมากขึ้น และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่กลับมาฟ้ืนตัว 
ส าหรับเครื่องยนต์รถยนต์ขยายตัวในเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล ตามความต้องการใช้ที่สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของตลาดรถยนต์ภายในประเทศและปริมาณการส่งออกที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

น้ าตาลทราย  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.93 จากการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกอ้อย และสภาพอากาศเอ้ืออ านวยท าให้มีผลผลิต
มากกว่าปีก่อน 

เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ยา  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.43 จากยาแคปซูลและยาเม็ดเป็นหลัก จากการขยายก าลังการผลิตเพ่ือ
รองรับการขยายตลาดที่มีการเปิดตลาดใหม่ (เช่น ฮ่องกง) และตลาดในประเทศ 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.92  โดยเฉพาะ HDD ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการที่บริษัท
แมไ่ด้เพ่ิมการผลิตในไทย รวมถึงความต้องการในตลาดโลกยังคงเพ่ิมขึ้นตามการพัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร   เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.32  โดยเป็นการปรับตัวเพ่ิมขึ้นเกือบทุกสินค้าเช่น PCBA 
Semiconductor จากความต้องการของตลาดโลกเพ่ิมสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
นอกจากนี้การคาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรมส าคัญในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ที่ยังคงขยายตัวได้ดี ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมไฟฟ้า จะมีการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย จากภาคอสังหาริมทรัพย์ เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน และคาดว่าผู้ผลิตและผู้ค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า จะเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ๆ  
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  จะมีการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.65 จากความต้องการส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ Hard Disk Drive จากการได้รับยอดผลิตเพ่ิมขึ้นจากบริษัทแม่ของผู้ผลิต
บางราย เนื่องจากการปิดฐานที่สิงคโปร์และจีน และย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทย  ส่วน IC คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น ตามความ
ต้องการของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกที่เริ่มฟ้ืนตัว 

อุตสาหกรรมรถยนต์  จะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 530,000 คัน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.61 
โดยเป็นการจ าหน่ายในประเทศประมาณ 220 ,000 คัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.40 เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศขยายตัว 
ประกอบกับสิ้นสุดการถือครองรถยนต์ภายใต้โครงการรถยนต์คันแรก ส่วนการส่งออกทรงตัว เนื่องจากการกีดกันการค้าจาก
ประเทศเวียดนาม 

อุตสาหกรรมอาหาร จะขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.6 จากปัจจัยบวกอย่างผลผลิต
สินค้าเกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกและสภาพอากาศที่เอ้ืออ านวย อาทิ ปาล์มน้ ามัน สับปะรด และอ้อย เป็นต้น 
ประกอบกับเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการขยายตลาดใหม่เพ่ิมขึ้น และเศรษฐกิจโลกก็มีแนวโน้มฟ้ืน
ตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักของไทยอย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และ CLMV 
 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดว่าการผลิตยางรถยนต์ในประเทศจะขยายตัว
ร้อยละ 1.66 ในส่วนของการผลิตยางรถจักรยานยนต์/จักรยานคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.10  ส าหรับถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ
คาดว่าจะมีปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.33 ตามแนวโน้มความต้องการใช้ที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและตลาดส่งออก
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา 
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ขยายตัวตามทิศทางการส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจของ 
คู่ค้า เช่น จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม โดยเฉพาะการส่งออกเส้นใย และผ้าผืนจากใยสังเคราะห์ ไปยังตลาด CLMV ซึ่งเป็นฐานการ
ผลิตเครื่องนุ่งห่มในปัจจุบัน  ประกอบกับผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิตเส้นใยสมบัติพิเศษหลายชนิด เป็นการเพ่ิม
ช่องทางและโอกาสทางการตลาดสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องสาขาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม S-Curve ตามเป้าหมายของ
รัฐบาลได้เป็นอย่างด ี
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

    ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการใช้ก าลังการผลิต ปี 2560 – 2561 
 

Index 2560 2561 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.* 

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 

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 15.15 

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 3.24 

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 69.91 

 
ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ข้อมูล ณ วนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 

 

 


