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มองอัตราการใช้กําลงัการผลิต กําหนดทศิการลงทนุภาคอุตสาหกรรม 

อภิยุกต์ อํานวยกาญจนสิน 
กองวจิัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

เครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สําคัญที่จัดทําโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
นอกเหนือจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing production index : MPI) ยังมีเครื่องช้ีฯ ที่สําคัญ
อีกหน่ึงตัว ได้แก่ อัตราการใช้กําลังการผลิต (Capacity  Utilization  Rate : CAP-U) ซึ่งเผยแพร่เป็นประจํา
ทุก ๆ เดือน โดยอัตราการใช้กําลังการผลิตหรือ CAP-U เป็นเคร่ืองแสดงการใช้กําลังการผลิตทั้งในระดับราย
ผลิตภัณฑ์ รายอุตสาหกรรม และในภาพรวมของประเทศ ซึ่งทําให้เห็นแนวโน้มการใช้กําลังการผลิตในระยะ
ข้างหน้า รวมถึงสามารถสะท้อนทิศทางการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต นอกจากน้ียังใช้เป็น
เครื่องมือช่วยพยากรณ์การถดถอยหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป็นสัญญาณเตือนการเกิดภาวะเงินเฟ้อ
ล่วงหน้าได้ในระยะสั้น ทั้งน้ีในปัจจุบันมีการจัดทําอัตราการใช้กําลังการผลิตแบ่งการจัดหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมตาม ISIC Rev.4 ครอบคลุมจํานวน 21 สาขา 57 กลุ่มอุตสาหกรรม 235 ผลิตภัณฑ์ ปีฐาน 2554 
ถ่วงนํ้าหนัก (Fixed Weight) ด้วยมูลค่าผลผลิตที่อ้างอิงจากการสํารวจสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2555 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
อัตราการใช้กําลังการผลิตหรือ CAP-U หมายถึง ค่าร้อยละของการผลิตที่เกิดขึ้นจริงเม่ือเทียบกับการผลิต
สูงสุดเต็มศักยภาพ หรือเต็มกําลังการผลิต ซ่ึงโดยทั่วไปถือว่าอัตราการใช้กําลังการผลิตประมาณร้อยละ 
80 ขึ้นไป เป็นเครื่องชี้ว่าอุตสาหกรรมกําลังจะมีปัญหาการขาดแคลนกําลังการผลิต 

อัตราการใช้กําลังการผลิตหรือ CAP-U หมายถึง ค่าร้อยละของการผลิตที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับ
การผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพ หรือเต็มกําลังการผลิต (capacity) ณ ช่วงเวลาหน่ึง เช่น โรงงานหน่ึงมียอดการ
ผลิตรถยนต์ในเดือนมกราคม 2561 เท่ากับ 80 คัน ขณะที่กําลังการผลิตสูงสุดของโรงงานน้ีสามารถผลิตได้ 
100 คันต่อเดือน ดังน้ัน อัตราการใช้กําลังการผลิตของบริษัทน้ีจึงอยู่ที่ร้อยละ 80 ซึ่งโดยปกติแล้ว อัตราการใช้
กําลังการผลิตจะตํ่ากว่าร้อยละ 100 แต่อัตราการใช้กําลังการผลิตของบางอุตสาหกรรมอาจจะสูงกว่าร้อยละ 
100 ก็ได้  สาเหตุที่เป็นเช่นน้ีอาจจะเป็นเพราะอุตสาหกรรมอาจมีการรีบเร่งเพ่ิมปริมาณผลิตในระยะสั้น โดยที่
ไม่ได้มีการลงทุนเพ่ิมกําลังการผลิต แต่อาจจะใช้วิธีการอ่ืน ๆ อาทิ การเพ่ิมการจ้างคนงานหรือการทํางาน
ล่วงเวลา ส่วนอุตสาหกรรมที่มีอัตราการใช้กําลังการผลิตตํ่ากว่าร้อยละ 100 ก็มิได้หมายความว่าอุตสาหกรรม
น้ันมีประสิทธิภาพการผลิตตํ่า  แต่หมายถึงว่าอุตสาหกรรมน้ันยังมีกําลังการผลิตส่วนเกิน  ซึ่งอาจเกิดจากความ
ต้องการซื้อสินค้าอุตสาหกรรมน้ันลดลง หรือเพราะขาดแคลนปัจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบบางอย่าง จึงทําให้
อุตสาหกรรมน้ันต้องลดปริมาณผลิต หรือไม่สามารถเพิ่มปริมาณผลิตได้ หรืออาจเป็นเพราะว่าในระยะเวลานั้น 
ได้มีการเพ่ิมการลงทุนขยายกําลังการผลิตก็ได้ 
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โดยทั่วไปถือว่าอัตราการใช้กําลังการผลิตประมาณร้อยละ 80 ขึ้นไป เป็นเคร่ืองช้ีว่าอุตสาหกรรม
กําลังจะมีปัญหาการขาดแคลนกําลังการผลิต อุตสาหกรรมจะต้องทําการลงทุนในโรงงาน เครื่องจักรและ
เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตในอนาคต  มิฉะน้ันอุตสาหกรรมจะไม่สามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได้ทัน
เพียงพอกับการเพ่ิมขึ้นของความต้องการสินค้าได้ และถ้าอัตราการใช้กําลังการผลิตรวมย่ิงสูงขึ้นมากกว่าร้อย
ละ 80 เท่าใด ย่ิงแสดงถึงความจําเป็นที่ต้องเพ่ิมการลงทุนและขยายกําลังการผลิต และแสดงว่าภาวะเศรษฐกิจ
อยู่ในช่วงขยายตัว มีแรงกดดันให้ระดับราคาสินค้าสูงขึ้น และมีแนวโน้มเกิดภาวะเงินเฟ้อ แต่ในทางตรงกันข้าม 
อัตราการใช้กําลังการผลิตที่ตํ่า เช่น ตํ่ากว่าร้อยละ 60 เป็นเคร่ืองช้ีว่าภาคอุตสาหกรรมกําลังมีปัญหาเพราะมี
กําลังการผลิตส่วนเกินหรือเหลือใช้ ถ้าอัตราการใช้กําลังการผลิตย่ิงตํ่าลงไปกว่าน้ันอีก (ตํ่ากว่าร้อยละ 50) การ
ลงทุนใหม่เพ่ือขยายกําลังการผลิตสนองความต้องการซื้อสินค้าแทบไม่เกิดขึ้น (ยกเว้นการลงทุนใหม่ที่ต้องการ
ดําเนินไปตามแผนการลงทุนระยะยาว) อัตราการใช้กําลังการผลิตที่ตํ่าจึงเป็นเครื่องช้ีว่าภาวะเศรษฐกิจซบเซา 
แต่ถ้าอัตราการใช้กําลังการผลิตสูงขึ้นจากระดับที่เคยตํ่าและดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสูงขึ้น แม้ว่าการลงทุน
ใหม่ยังไม่เพ่ิมขึ้นก็ตามเป็นเคร่ืองช้ีว่าเศรษฐกิจกําลังอยู่ในช่วงฟ้ืนตัวจากภาวะซบเซา 

 
จากข้อมูลเชิงประจักษ์ CAP-U สามารถสะท้อนทิศทางการลงทุนได้เป็นอย่างดี และทิศการลงทุนใน
ภาพรวมของประเทศต่อจากนี้ไปน่าจะยังคงเติบโตต่อเนื่องไปอีกสักระยะตามทิศทางของ CAP-U ที่มี
แนวโน้มตึงตัวขึ้นตามลําดับ 

จากที่กล่าวไปในข้างต้น ประโยชน์ประการสําคัญของการใช้ข้อมูลอัตราการใช้กําลังการผลิตก็คือ 
สามารถใช้คาดการณ์แนวโน้มการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมได้ เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงประจักษ์ อัตราการใช้
กําลังการผลิตในภาพรวมของประเทศกับการลงทุนภาคเอกชนรายไตรมาสจากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต้ังแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2555 จนถึง ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 พบว่า อัตรา
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อัตราการใช้กําลังการผลิตในภาพรวมของประเทศ (CAP-U)
กับการลงทุนภาคเอกชน

CAP-U (ปรับฤดูกาล) การลงทุนภาคเอกชน (CVM-ปรับฤดูกาล-แกนขวา)
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การใช้กําลังการผลิตสามารถสะท้อนทิศทางการลงทุนได้เป็นอย่างดีโดยมีทิศทางการเคลื่อนไหวที่สอดรับกัน 
โดยเมื่ออัตราการใช้กําลังการผลิตมีทิศทางปรับลดลงในช่วงปี 2555-2559 การลงทุนภาคเอกชนก็ปรับตัว
ลดลงเช่นกัน จากไตรมาสท่ี 4 ปี 2555 ที่อัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 75.25 และการลงทุน
ภาคเอกชนมีมูลค่า 487,999 ล้านบาท จนถึงในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 อัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 
65.82 และการลงทุนภาคเอกชนมีมูลค่าลดลงเป็น 435,422 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสท่ี 4 ปี 2555 ร้อยละ 
10.77 ต่อมาหลังจากน้ันในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน อัตราการใช้กําลังการผลิตมีทิศทางปรับตัวเพ่ิมขึ้น จากไตร
มาสที่ 3 ปี 2559 ที่อัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 64.43 และการลงทุนภาคเอกชนมีมูลค่า 432,773 
ล้านบาท ข้อมูลล่าสุดในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 อัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 69.06 และการลงทุน
ภาคเอกชนมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 464,267 ล้านบาทขยายตัวจากไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ร้อยละ 7.28 ทั้งน้ีหาก
พิจารณาจากข้อมูลอัตราการใช้กําลังการผลิตเชิงประจักษ์ดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า ทิศการลงทุนในภาพรวม
ของประเทศต่อจากน้ีไปน่าจะยังคงเติบโตต่อเน่ืองไปอีกสักระยะตามทิศทางของอัตราการใช้กําลังการผลิตที่มี
แนวโน้มตึงตัวขึ้นตามลําดับ หากไม่มีปัจจัยที่ส่งผลรบกวนดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจในทิศทางที่แย่ลง 
(Disturbance) เช่น เกิดภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย หรือความไม่สงบทางการเมือง 

ในระดับของสาขาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ การกลั่นปิโตรเลียม เม็ดพลาสติก         
แบตเตอรี่รถยนต์ ยานยนต์ และอุตสาหกรรมสายไฟรถยนต์ เป็นกลุ่มที่ CAP-U อยู่ในระดับสูง และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น สะท้อนว่าน่าจะได้เห็นการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มนี้ในระยะใกล้ 

จากมิติของภาพรวมระดับประเทศ เมื่อพิจารณาในระดับของแต่ละสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งจากที่ได้
กล่าวในข้างต้นแล้วว่าในปัจจุบันมีการจัดทําอัตราการใช้กําลังการผลิตแบ่งการจัดหมวดสินค้าอุตสาหกรรม
ตาม ISIC Rev.4 ครอบคลุมจํานวน 57 กลุ่มอุตสาหกรรมน้ัน พบว่า เมื่อพิจารณาข้อมูลอัตราการใช้กําลังการ
ผลิตเป็นรายปีย้อยหลังไป 5 ปีต้ังแต่ปี 2557 จนถึงช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561 สามารถแบ่ง 57 กลุ่ม
อุตสาหกรรมดังกล่าวออกได้เป็น 5 กลุ่มตามทิศทางการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่อัตราการใช้กําลังการผลิตมีทิศทางไม่ชัดเจนหรืออัตราการใช้กําลังการผลิตขึ้นอยู่กับ
ผลผลิตทางการเกษตรเป็นตัวกําหนด ซึ่งทําให้ภาพทิศทางการลงทุนของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มน้ีที่สะท้อน
ได้จากอัตราการใช้กําลังการผลิตไม่มีทิศทางที่แน่นอนเช่นกัน อุตสาหกรรมในกลุ่มน้ี ได้แก่ 1.นํ้าตาล 2.ยาสูบ 
3.การฟอกหนัง และ 4.แป้งมันสําปะหลัง ในกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่อัตราการใช้กําลังการผลิตยังอยู่ในระดับตํ่า 
(ตํ่ากว่าร้อยละ 60) การลงทุนใหม่ของอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มน้ีอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหน่ึงหรืออาจ
กล่าวได้ว่าน่าจะยังไม่เห็นการลงทุนใหม่ของอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มน้ีในช่วงระยะเวลาอันใกล้ อุตสาหกรรมที่
อยู่ในกลุ่มน้ีมีทั้งหมด 24 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.แปรรูปสัตว์นํ้า 2.แปรรูปผักผลไม้ 3.นํ้ามันพืช 4.นม       
5.ขนมอบ 6.สุรา 7.เบียร์ 8.นํ้าด่ืม  9.เส้นใยสิ่งทอ 10.การทอผ้า 11.เคร่ืองแต่งกายจากผ้าทอ 12.กระเป๋า   
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13.รองเท้า 14.ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ (ยางแผ่น ยางแท่ง ถุงมือยาง) 15.เซรามิก 16.แอสฟัลท์ 17.เหล็ก          
18.ผลิตภัณฑ์โลหะ 19.มอเตอร์ไฟฟ้า 20.เครื่องใช้ฟ้าในครัวเรือน 21.เครื่องยนต์การเกษตร 22.เฟอร์นิเจอร์ 
23.เครื่องประดับอัญมณี และ 24.เครื่องประดับจากอัญมณีเทียม  
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กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่อัตราการใช้กําลังการผลิตยังอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 60-80) แต่มี
แนวโน้มคงที่หรือลดลง สะท้อนว่าอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มน้ี หากจะมีการลงทุนใหม่เพ่ือขยายกําลังการผลิต 
น่าจะต้องเป็นแผนการขยายลงทุนในอนาคตระยะกลางข้ึนไป อาจจะเป็นในระยะ 3-5 ปี เป็นต้น อุตสาหกรรม
ที่อยู่ในกลุ่มน้ี มีทั้งหมด 12 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป 2.ผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืน ๆ (กาแฟ 
และเครื่องปรุงรสอาหารต่าง ๆ ) 3.อาหารสัตว์ 4.เครื่องแต่งกายจากผ้าถัก 5.กระดาษลูกฟูก 6.สี 7.ยางล้อ        
8.ผลิตภัณฑ์พลาสติก 9.แก้วและกระจก 10.กระเบ้ืองและสุขภัณฑ์ 11.ปูนซีเมนต์ และ 12.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
ในกลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มที่อัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 60-80) และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
สะท้อนว่าอาจจะเห็นการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มน้ีในอนาคตระยะข้างหน้า อาจจะเป็นในระยะ 
1-2 ปี อุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มน้ี มีทั้งหมด 11 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.กระดาษแข็ง 2.ผ้าอนามัย 3.สบู่
และสารซักฟอก 4.เส้นใยประดิษฐ์ 5.ยา 6.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 7.HDD 8.สายไฟฟ้า 9.เครื่องปรับอากาศ 
10.จักรยานยนต์ และ 11.อุปกรณ์การแพทย์ สําหรับในกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ 5 เป็นกลุ่มที่อัตราการใช้กําลังการ
ผลิตอยู่ในระดับสูง (มากกว่าร้อยละ 80) และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สะท้อนว่าน่าจะได้เห็นการลงทุนใหม่ใน
อุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มน้ีในระยะใกล้ มิฉะน้ันอุตสาหกรรมจะไม่สามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได้ทันเพียงพอ
กับการเพ่ิมขึ้นของความต้องการสินค้าได้ อุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มน้ี มีทั้งหมด 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่    
1.แปรรูปเน้ือสัตว์ 2.การกลั่นปิโตรเลียม 3.เม็ดพลาสติก 4.แบตเตอรี่รถยนต์ 5.ยานยนต์ (รถยนต์และ
เครื่องยนต์) และ 6.สายไฟรถยนต์ 
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ทั้งน้ีหากพิจารณาตามทฤษฎี การที่โรงงานต้องมีการลงทุนขยายโรงงานหรือซื้อเครื่องจักรใหม่
เพ่ิมเติมเมื่ออัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ในระดับสูง เน่ืองมาจากต้องการ “กําลังการผลิตที่ประหยัด” ซึ่งกําลัง
การผลิตที่ประหยัด หมายถึง ระดับกําลังการผลิตที่ทําให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยตํ่าที่สุด ทั้งน้ีโดยทั่วไปเมื่อมี
ปริมาณการผลิตที่สูงขึ้น ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยมักจะตํ่าลง เพราะต้นทุนการผลิตคงที่หรือค่าใช้จ่ายหรือ

รายจ่ายที่ ไม่ขึ้นอ ยู่ กับปริมาณของ
ผลผลิต อาทิ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อ
ที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร
สํานักงานโรงงาน ถูกเฉลี่ยไปยังแต่ละ
หน่วยของสินค้าด้วยปริมาณการผลิต
ที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามหากยังคงทํา
การผลิตต่อไปเรื่อย ๆ เกินกว่าระดับ
การผลิตที่ เหมาะสมที่สุดซึ่งมีต้นทุน
เฉลี่ยต่อหน่วยตํ่าที่สุดแล้ว ทําให้กิจการ
ต้องจัดหาทรัพยากรในการดําเนินงาน
เพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับหน่วยการผลิตที่มี
เพ่ิมขึ้นซึ่งจะมีผลทําให้ต้นทุนในการ
ดําเนินงานเพ่ิมขึ้นด้วย ดังน้ันหน่วยการ
ผลิตที่เกินกว่าระดับการดําเนินงานที่
เหมาะสมที่สุดน้ันจึงแสดงถึงส่วนของ
ข น า ด ก า ร ผ ลิ ต ที่ ไ ม่ ป ร ะ ห ยั ด
(Diseconomies of Scale) อีก ต่อ ไป

เพราะเคร่ืองจักรทํางานหนักเกินไปจนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง ในด้านค่าแรงก็สูงขึ้นเพราะต้องมีการ
ทํางานล่วงเวลา จึงต้องมีการขยายกําลังการผลิตโดยการขยายโรงงานหรือซื้อเคร่ืองจักรใหม่เพ่ิมเติม ทําให้
กําลังการผลิตเปลี่ยนไปเป็นระดับใหม่ ซึ่งทําให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงจนอยู่ในระดับที่ตํ่ากว่าการคง
ระดับการผลิตเดิมไว้ และทําให้เกิดขนาดการผลิตที่ประหยัดได้ อย่างไรก็ตามการลงทุนจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้า 
นอกเหนือจากแรงกดดันจากการใช้กําลังการผลิตแล้ว การตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ถึงแนวโน้มของ
อุตสาหกรรม ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ รวมทั้งความพร้อมทางการเงินประกอบกัน 

 

ท่ีมา : http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/articles_preview.php?cid=11591 
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แหล่งที่มาของข้อมูล 
 เครื่องช้ีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค รัตนา สายคณิต โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/articles_preview.php?cid=11591 
 http://e-book.ram.edu/e-book/g/GM303/gm303-7.pdf 
 https://www.flaticon.com 


