
สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดอืน

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 
กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเพ่ือการส่งออกมีการผลิตลดลง 
ใช้กําลังการผลิตในเดือนมกราคม 2559
 

สถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรมในเดือน
เป็นผลจากการผลิตท่ีลดลงในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นสําคัญ 
ชะลอตัวจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีปรับตัวลดลง
อย่าง ประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 
การใช้กําลังการผลิตอยู่ท่ีร้อยละ 63.9 

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ปีก่อน เน่ืองจากความต้องการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
โลกท่ีชะลอตัว 

อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive 
สินค้ากลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลลดลง
งานกับเทคโนโลยี Cloud 

อุตสาหกรรมการผลิต
เน่ืองจากการปรับภาษีสรร
ก่อนหน้า ส่งผลให้คําสั่งซ้ือในเดือนมกราคม 

ม.ค. ก.พ

เส้ือผ้าสําเร็จรุป 3.3 -2.

เหล็ก 0.0 -0.

Hard Disk Drive -9.6 -1.

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2.7 7.

ยานยนต์ 1.2 3.

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 0.7 1.
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สถานการณ์การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดอืนมกราคมปี

มกราคม 2559 หดตัวร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเพ่ือการส่งออกมีการผลิตลดลง เน่ืองจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ียังคงชะลอตัว

2559 อยู่ท่ีร้อยละ 63.9 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ 

อุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2559 หดตัวร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับเดือน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นสําคัญ เน่ืองจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก

จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีปรับตัวลดลง ประกอบกับการฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเศรษฐกิจประเทศสําคัญ
อย่าง ประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ทําให้ความต้องการสินค้าจากต่างประเทศลดลง

 

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
เน่ืองจากความต้องการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกสใ์นตลาดโลกลดลง ซ่ึงเป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจ

Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิตหดตัวลงร้อยละ 12.8 ซ่ึง
สินค้ากลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลลดลง แต่อย่างไรก็ตามการผลิตสินค้าในกลุ่มท่ีใช้

Cloud เพ่ิมข้ึนตามความต้องการในตลาดโลก 

การผลิตรถยนต์ ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ปรับภาษีสรรพสามิตใหม่ท่ีเริ่มในเดือนมกราคม 2559 ทําให้ผู้บริโภคเร่งการซ้ือ

ก่อนหน้า ส่งผลให้คําสั่งซ้ือในเดือนมกราคม 2559 ลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มรถบรรทุกปิคอัพ

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

2558
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ปี 2559 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ียังคงชะลอตัว สําหรับอัตราการ

เดือนเดียวกันของปีก่อน  
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ียังคง 

ของเศรษฐกิจประเทศสําคัญ
าจากต่างประเทศลดลง สําหรับอัตรา

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ซ่ึงเป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจ

ซ่ึงเป็นไปตามความต้องการ
แต่อย่างไรก็ตามการผลิตสินค้าในกลุ่มท่ีใช้

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ทําให้ผู้บริโภคเร่งการซ้ือไปแล้วในเดือน

ลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มรถบรรทุกปิคอัพ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
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อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก
ต้องการในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก 
ราคาถูกจากประเทศจีนอย่างต่อเน่ือง

อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรู
เน่ืองจากต้นทุนการผลิตท่ีปรับสูงข้ึน ทําให้ผู้ประกอบการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศอ่ืน ๆ ประกอบกับสินค้าท่ี
ผลิตในประเทศมีราคาสูงกว่าสินค้าท่ีนําเข้าจากประเทศจีน และเวียดนาม ทําให้ผู้บริโภคหันไปซ้ือสนิค้านําเข้าเพ่ิมข้ึน

อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอต้นน้ํา
ส่งออกเส้นใยท่ีลดลงในตลาดใหม่อย่าง ประเทศตุรกี และอินเดีย ท่ีเคยขยายตัวในระดับสูงในช่วงก่อนหน้า แต่อยา่งไร
ก็ตามยังคงมีความต้องการ

อย่างไรก็ตามการผลิตในอุตสาหกรรมสําคัญได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องปรับ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก ดัชนีผลผลิตในเดือนมกราคม 

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เน่ืองจาก

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ
ก่อน จากความต้องการใน

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ก่อน เน่ืองจากมีคําสั่งซ้ือเพ่ิมมากข้ึน

ม.ค. ก.พ

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 4.0 2.6

เคร่ืองปรับอากาศ -9.8 -1.

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า -3.0 5.2
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อัตราการใช้กําลังการผลิตในเดือนมกราคม 

ขอข้อมูลเพิ่มเติม: ประวีณาภรณ์  อรุณรัตน์   สํานักวิจยัเศรษฐกิจอุต
     

การผลิตเหล็ก ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ต้องการในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ประกอบกับยังคงมีการนําเข้าเหล็กสําเร็จรูป
ราคาถูกจากประเทศจีนอย่างต่อเน่ือง 

การผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ต้นทุนการผลิตท่ีปรับสูงข้ึน ทําให้ผู้ประกอบการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศอ่ืน ๆ ประกอบกับสินค้าท่ี

ผลิตในประเทศมีราคาสูงกว่าสินค้าท่ีนําเข้าจากประเทศจีน และเวียดนาม ทําให้ผู้บริโภคหันไปซ้ือสนิค้านําเข้าเพ่ิมข้ึน

การผลิตสิ่งทอต้นน้ํา ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ส่งออกเส้นใยท่ีลดลงในตลาดใหม่อย่าง ประเทศตุรกี และอินเดีย ท่ีเคยขยายตัวในระดับสูงในช่วงก่อนหน้า แต่อยา่งไร

ความต้องการสินค้าในกลุ่มผ้าผืนจากประเทศกัมพูชาท่ีมีอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่มเพ่ิมมากข้ึ

อย่างไรก็ตามการผลิตในอุตสาหกรรมสําคัญได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องปรับ
ในเดือนมกราคม 2559 ขยายตัว จากความต้องการท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ

การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 3.6
เน่ืองจากความต้องการสินค้าภายในประเทศเริ่มฟ้ืนตัว 

การผลิตเคร่ืองปรับอากาศ ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ความต้องการในต่างประเทศ เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีร้อนอย่างต่อเน่ืองในหลายภูมิภาค

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
องจากมีคําสั่งซ้ือเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก  

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

2558
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มกราคม 2559 อยู่ท่ีระดับร้อยละ 63.9 

สํานักวิจยัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    โทร. 0 2202 3915     

 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากความ
ประกอบกับยังคงมีการนําเข้าเหล็กสําเร็จรูป

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ต้นทุนการผลิตท่ีปรับสูงข้ึน ทําให้ผู้ประกอบการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศอ่ืน ๆ ประกอบกับสินค้าท่ี

ผลิตในประเทศมีราคาสูงกว่าสินค้าท่ีนําเข้าจากประเทศจีน และเวียดนาม ทําให้ผู้บริโภคหันไปซ้ือสนิค้านําเข้าเพ่ิมข้ึน 

เดียวกันของปีก่อน จากการ
ส่งออกเส้นใยท่ีลดลงในตลาดใหม่อย่าง ประเทศตุรกี และอินเดีย ท่ีเคยขยายตัวในระดับสูงในช่วงก่อนหน้า แต่อยา่งไร

สินค้าในกลุ่มผ้าผืนจากประเทศกัมพูชาท่ีมีอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่มเพ่ิมมากข้ึน 

อย่างไรก็ตามการผลิตในอุตสาหกรรมสําคัญได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องปรับอากาศ และ
ขยายตัว จากความต้องการท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ 

6 จากการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนใน

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีร้อนอย่างต่อเน่ืองในหลายภูมิภาค 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

2559
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