
สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดอืน

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 
ความต้องการภายในประเทศยังชะลอตัวลง ซ่ึงเป็นผลจากรายได้เกษตรกรท่ีปรับตัวลดลงตามราคาสินค้าเกษตร 
อัตราการใช้กําลังการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ 

สถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรมในเดือน
ปีก่อน เป็นผลจากความต้องการภายในประเทศยังคงชะลอตัวลง เน่ืองจากรายได้เกษตรกรท่ีลดลงเป็นไปตามราคาสินค้าเกษตร
ในตลาดโลกท่ียังคงตกต่ําต่อเน่ือง ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศ สําหรับ

อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive 
เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําให้ความต้องการสินค้าท่ีใช้ในกลุ่มคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลลดลง
ก็ตามการผลิตสินค้าในกลุ่มท่ีใ

อุตสาหกรรมรถยนต์ดัชนีผลผลิต
รถยนต์น่ังขนาดเล็กปรับตัวลดลง จากการปรับภาษีสรรพสามิตใหม่ ทําให้ผู้บริโภคเร่งการซ้ือไปในช่วงปลายปี 
2558 แล้ว แต่อย่างไรก็ตามการผลิตรถยนต์ในกลุ่ม 
ต้องการท้ังในประเทศและต่างประเทศ

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ภายในประเทศในหลายผลิตภัณฑ์ลดลง แต่จากสภาพอากาศท่ีเริ่มร้อนข้ึน ส่งผลให้ความต้องการสินค้าในกลุ่ม
พัดลมปรับตัวเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในตลาดอาเซียน

ม.ค. ก.พ

เส้ือผ้าสําเร็จรูป 3.3 -2.5

เหล็ก 0.0 -0.2

ยานยนต์ 1.2 3.4

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า -3.0 5.2

Hard Disk Drive -9.6 -1.9

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 0.7 1.7
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สถานการณ์การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดอืนกุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์ 2559 หดตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ความต้องการภายในประเทศยังชะลอตัวลง ซ่ึงเป็นผลจากรายได้เกษตรกรท่ีปรับตัวลดลงตามราคาสินค้าเกษตร 

กุมภาพันธ์ 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 65.7 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ 

ตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 หดตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน เป็นผลจากความต้องการภายในประเทศยังคงชะลอตัวลง เน่ืองจากรายได้เกษตรกรท่ีลดลงเป็นไปตามราคาสินค้าเกษตร
ในตลาดโลกท่ียังคงตกต่ําต่อเน่ือง ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศ สําหรับอัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ท่ีร้อยละ 

Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิตหดตัวลงร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําให้ความต้องการสินค้าท่ีใช้ในกลุ่มคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลลดลง
ก็ตามการผลิตสินค้าในกลุ่มท่ีใช้งานกับระบบเครื่องเครือข่าย (Server) เพ่ิมข้ึนตามความต้องการในตลาดโลก

ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
รถยนต์น่ังขนาดเล็กปรับตัวลดลง จากการปรับภาษีสรรพสามิตใหม่ ทําให้ผู้บริโภคเร่งการซ้ือไปในช่วงปลายปี 

แล้ว แต่อย่างไรก็ตามการผลิตรถยนต์ในกลุ่ม PPV (Pickup Passenger Vehicle)
ต้องการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 2.4 เน่ืองจากความต้องการสินค้า
ภายในประเทศในหลายผลิตภัณฑ์ลดลง แต่จากสภาพอากาศท่ีเริ่มร้อนข้ึน ส่งผลให้ความต้องการสินค้าในกลุ่ม
พัดลมปรับตัวเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในตลาดอาเซียน 

พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

2558

5 10.0 2.0 6.4 -2.5 -2.4 -13.6 -24.1 -21.2

2 -6.7 12.1 2.4 -7.6 1.5 -10.7 -8.2 -11.9

4 0.7 -1.7 -10.3 -5.7 8.5 12.6 4.9 6.5

2 -5.2 1.9 -1.6 -7.0 0.6 -2.0 0.5 -12.2

9 -13.0 -26.2 -19.9 -21.7 -32.1 -32.2 -8.4 -21.3

7 -1.0 -0.1 -0.1 -0.6 2.7 0.5 -0.3 -0.8

ดัชนีอุตสาหกรรมรายสาขา

 

กุมภาพันธ์ปี 2559 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจาก
ความต้องการภายในประเทศยังชะลอตัวลง ซ่ึงเป็นผลจากรายได้เกษตรกรท่ีปรับตัวลดลงตามราคาสินค้าเกษตร สําหรับ

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ 
ปีก่อน เป็นผลจากความต้องการภายในประเทศยังคงชะลอตัวลง เน่ืองจากรายได้เกษตรกรท่ีลดลงเป็นไปตามราคาสินค้าเกษตร

อัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ท่ีร้อยละ 65.7 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําให้ความต้องการสินค้าท่ีใช้ในกลุ่มคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลลดลง แต่อย่างไร

เพ่ิมข้ึนตามความต้องการในตลาดโลก 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากความต้องการ
รถยนต์น่ังขนาดเล็กปรับตัวลดลง จากการปรับภาษีสรรพสามิตใหม่ ทําให้ผู้บริโภคเร่งการซ้ือไปในช่วงปลายปี 

PPV (Pickup Passenger Vehicle) ปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามความ

เน่ืองจากความต้องการสินค้า
ภายในประเทศในหลายผลิตภัณฑ์ลดลง แต่จากสภาพอากาศท่ีเริ่มร้อนข้ึน ส่งผลให้ความต้องการสินค้าในกลุ่ม 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

2559
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อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก
ต้องการในตลาดโลกท่ีลดลง และยังคงมีการนําเข้าเหล็กสําเร็จรูปราคาถูกจากประเทศจีนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผล
จากกําลังการผลิตของประเทศจีนท่ีทําให้สินค้าล้นตลาด  
 อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรู
คําสั่งซ้ือท้ังจากภายในประเทศและต่างประเทศลดลง เป็นผล
ประเทศเวียดนาม กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบกับการยกเว้นสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีจากสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ในประเทศดังกล่าว

อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอต้นน้ําดัชนีผลผลิตหดตัว
ต้องการสิ่งทอเพ่ือผลิตเครื่องนุ่งห่มลดลง

สําหรับการผลิตในอุตสาหกรรมสําคัญได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต
พลาสติก ดัชนีผลผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ 

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับเพชรพลอย
ของปีก่อน เน่ืองจากผู้ประกอบการรายใหญ่มีผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ออกสู่ตลาด ประกอบกับความต้องการสินค้า
เพ่ือการลงทุนและเป็นของสะสมทดแทนการลงทุนในรูปแบบอ่ืน

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ
ปีก่อน จากความต้องการในต่างประเทศ เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีร้อนอย่างต่อเน่ืองในหลายภูมิภาค

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 
ปีก่อน เน่ืองจากมีการเพ่ิมกําลังการผลิตของผู้ประกอบการบางราย ประกอบกับความต้องการสินค้าในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกเพ่ิมมากข้ึน

อัตราการใช้กําลังการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์

ขอข้อมูลเพิ่มเติม: ประวีณาภรณ์  อรุณรัตน์   สํานักวิจยัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    โทร
     

ม.ค. ก.พ.

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 4.0 2.6

เครื่องปรับอากาศ -9.8 -1.6

เครื่องประดับเพชรพลอย 12.1 21.9

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 0.7 1.7
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การผลิตเหล็กดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 15.2  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ต้องการในตลาดโลกท่ีลดลง และยังคงมีการนําเข้าเหล็กสําเร็จรูปราคาถูกจากประเทศจีนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผล
จากกําลังการผลิตของประเทศจีนท่ีทําให้สินค้าล้นตลาด   

การผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 27.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จาก
คําสั่งซ้ือท้ังจากภายในประเทศและต่างประเทศลดลง เป็นผลจากต้นทุนการผลิตท่ีสูงกว่าประเทศอ่ืน ๆ เช่น 
ประเทศเวียดนาม กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบกับการยกเว้นสิทธิประโยชน์ทาง

จากสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ในประเทศดังกล่าว 

การผลิตสิ่งทอต้นน้ําดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากความ
ต้องการสิ่งทอเพ่ือผลิตเครื่องนุ่งห่มลดลง แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความต้องการสินค้าในกลุ่มสิ่งทอเทคนิคเพ่ิมข้ึน

การผลิตในอุตสาหกรรมสําคัญได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับเพชรพลอย เครื่องปรับอากาศ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ขยายตัว จากการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนตามความต้องการในตลาด

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับเพชรพลอยดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 33.1 
เน่ืองจากผู้ประกอบการรายใหญ่มีผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ออกสู่ตลาด ประกอบกับความต้องการสินค้า

เพ่ือการลงทุนและเป็นของสะสมทดแทนการลงทุนในรูปแบบอ่ืน 

การผลิตเคร่ืองปรับอากาศ ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ความต้องการในต่างประเทศ เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีร้อนอย่างต่อเน่ืองในหลายภูมิภาค

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
เน่ืองจากมีการเพ่ิมกําลังการผลิตของผู้ประกอบการบางราย ประกอบกับความต้องการสินค้าในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกเพ่ิมมากข้ึน 

กุมภาพันธ์ 2559 อยู่ท่ีระดับร้อยละ 65.7 

สํานักวิจยัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    โทร. 0 2202 3915     

. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

2558

10.5 18.4 16.4 24.8 20.5 3.4 16.5 -11.9

6 -5.0 -6.1 -3.5 -0.7 -2.7 -2.9 1.8 -7.4

9 -15.6 9.3 22.3 13.5 -0.1 11.6 -6.2 33.5

-1.0 -0.1 -0.1 -0.6 2.7 0.5 -0.3 -0.8

ดัชนีอุตสาหกรรมรายสาขา

 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากความ
ต้องการในตลาดโลกท่ีลดลง และยังคงมีการนําเข้าเหล็กสําเร็จรูปราคาถูกจากประเทศจีนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผล

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จาก
ต้นทุนการผลิตท่ีสูงกว่าประเทศอ่ืน ๆ เช่น 

ประเทศเวียดนาม กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบกับการยกเว้นสิทธิประโยชน์ทาง

เดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากความ
แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความต้องการสินค้าในกลุ่มสิ่งทอเทคนิคเพ่ิมข้ึน 

เครื่องปรับอากาศ และผลิตภัณฑ์
การผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนตามความต้องการในตลาด 

1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
เน่ืองจากผู้ประกอบการรายใหญ่มีผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ออกสู่ตลาด ประกอบกับความต้องการสินค้า

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ 
ความต้องการในต่างประเทศ เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีร้อนอย่างต่อเน่ืองในหลายภูมิภาค 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ 
เน่ืองจากมีการเพ่ิมกําลังการผลิตของผู้ประกอบการบางราย ประกอบกับความต้องการสินค้าในกลุ่ม

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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15.5 7.2 17.3 7.9
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