
สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน
เป็นผลมาจากการขยายตัวของการผลิตรถยนต์ 
อัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ท่ีร้อยละ 

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมคร่ึงปีแรกของปี 
2559 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกําลังซ้ือในประเทศท่ียังไม่ฟ้ืนตัว 
ประกอบกับภาวะการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมโดยรวมท่ีชะลอลง

การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในเดือน
เดือนเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ 

อุตสาหกรรมการผลิต
ของปีก่อน  เน่ืองจากกําลังซ้ือฟ้ืนตัวดีข้ึน  ตลาดมีความต้องการรถป๊ิกอัพและรถยนต์น่ังขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ
เดียวกันของปีก่อน  เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงข้ึน  มีคําสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนจากยุ

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เดือนเดียวกันของปีก่อน

ม.ค. ก.พ. มี

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 0.7 1.7 -1

รถยนต์ 1.2 3.4 0

เคร่ืองปรับอากาศ -9.8 -1.6 -5

ช้ินส่วนอิเล็คทรอนิคส์ 2.7 7.2 -1
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สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน และภาพรวม

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 2559 ขยายตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  
าจากการขยายตัวของการผลิตรถยนต์ การผลิตคร่ืองปรับอากาศ และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

อัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ท่ีร้อยละ 66.3 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมคร่ึงปีแรกของปี 2559 ค่อนข้างทรงตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยคร่ึงปี 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกําลังซ้ือในประเทศท่ียังไม่ฟ้ืนตัว 

ประกอบกับภาวะการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมโดยรวมท่ีชะลอลง 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ 

ตัวในเดือนมิถุนายน 2559 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 
อุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ 3 อันดับแรกท่ีส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ผลิตรถยนต์ ในเดือนมิถุนายน 2559  ขยายตัวร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ก่อน  เน่ืองจากกําลังซ้ือฟ้ืนตัวดีข้ึน  ตลาดมีความต้องการรถป๊ิกอัพและรถยนต์น่ังขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ  ในเดือนมิถุนายน 2559 ขยายตัวร้อยละ  
เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงข้ึน  มีคําสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนจากยุ

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  ในเดือนมิถุนายน 2559 ขยายตัวร้อยละ 
เดือนเดียวกันของปีก่อน  เป็นผลมาจากมีคําสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะสินค้าช้ินส่วนประเภท 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
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0.7 -1.7 -10.3 -5.7 8.5 12.6 4.9 6.5 4.5 3.9 -13.1
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และภาพรวมคร่ึงปีแรก 2559 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  
ะการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  

โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยคร่ึงปี 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกําลังซ้ือในประเทศท่ียังไม่ฟ้ืนตัว 

ตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับ
ส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ได้แก่   

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ก่อน  เน่ืองจากกําลังซ้ือฟ้ืนตัวดีข้ึน  ตลาดมีความต้องการรถป๊ิกอัพและรถยนต์น่ังขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน 

ขยายตัวร้อยละ  50.1 เมื่อเทียบกับเดือน
เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงข้ึน  มีคําสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนจากยุโรปและเวียดนาม   

ขยายตัวร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับ
เป็นผลมาจากมีคําสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะสินค้าช้ินส่วนประเภท Other IC  

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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3 7.4 12.9 11.7 29.1 50.1
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อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์
รถยนต์เฉลี่ยครึ่งปีแรก ขยายตัวร้อยละ 
ในโรงงานแห่งใหม่ของผู้ผลิตรถยนต์รายหน่ึง และการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ชองผู้ผลิตรถยนต์หลายราย

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ
ของปีก่อน โดยดัชนีผลผลิตขยายตั
มากข้ึนโดยมีการปรับปรุงสินค้าให้ตอบสนองผู้บริโภคได้ดีข้ึนท้ังตลาดในประเทศและตลาดส่งออก

อุตสาหกรรมการผลิต 
หดตัวร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากความต้องการคอมพิวเตอร์ในตลาด
ลดลงอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการแข่งขันจาก 

อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป
26.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
บางรายได้ย้ายคําสั่งซ้ือจากในประเทศไปสั่งซ้ือประเทศเพ่ือนบ้านแทน เช่น เวียดนาม กัมพูชา

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง
ของปี 2559 หดตัวร้อยละ 
มีราคาสูงข้ึน เช่น ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน กุ้ง

การผลิตภาคอุตสาหกรรมคร่ึงปีแรกของปี 
เพียงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive 

ขอข้อมูลเพิ่มเติม: ปัทมาภรณ์  พรายภู ่  สํานักวิจยัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    โทร
                      กุลชลี  โหมดพลาย 

อัตราการใช้กําลังการผลิตในเดือนมิถนุายน

ม.ค. ก.พ. มี

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 0.7 1.7 -1

Hard Disk Drive -13.4 -9.3 -16

เส้ือผ้าสําเร็จรูป 3.3 -2.5 10

อาหารทะเล -4.8 -4.4 -6

-40.0
-35.0
-30.0
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0

10.0
15.0

อัต
รา

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
ง

เม
ื่อเ

ทีย
บกั

บเ
ดือ

นเ
ดีย

วกั
นข

อง
ปีก่

อน
 (%

)

อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ในครึ่งปีแรกของปี 2559 ยังคงขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิต
รถยนต์เฉลี่ยครึ่งปีแรก ขยายตัวร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากมีการเปิดไลน์การผลิต
ในโรงงานแห่งใหม่ของผู้ผลิตรถยนต์รายหน่ึง และการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ชองผู้ผลิตรถยนต์หลายราย

การผลิตเคร่ืองปรับอากาศ ในครึ่งปีแรกของปี 2559 ขยายตัวอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 20.6 เป็นผลมาจากสภาพอากาศท่ีร้อนข้ึน และผู้ผลิตมีการทําตลาด
มากข้ึนโดยมีการปรับปรุงสินค้าให้ตอบสนองผู้บริโภคได้ดีข้ึนท้ังตลาดในประเทศและตลาดส่งออก

การผลิต Hard Disk Drive ลดลงในครึ่งปีแรก โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยครึ่งปีแรกของปี 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากความต้องการคอมพิวเตอร์ในตลาด

ลดลงอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการแข่งขันจาก SSD (Solid State Drives) เข้ามานิยมในตลาดมากข้ึน

การผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป ลดลงอย่างมากในครึ่งปีแรกของปี 2559 โดยดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

บางรายได้ย้ายคําสั่งซ้ือจากในประเทศไปสั่งซ้ือประเทศเพ่ือนบ้านแทน เช่น เวียดนาม กัมพูชา

การผลิตอาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง ลดลงในครึ่งปีแรก โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยครึ่งปีแรก
หดตัวร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากวัตถุดิบสัตว์นํ้าท่ีหายากข้ึนและ

มีราคาสูงข้ึน เช่น ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน กุ้ง 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมคร่ึงปีแรกของปี 2559 ค่อนข้างทรงตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยคร่ึงปี 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการผลิตรถยนต์และการผลิตเครื่องปรับอากาศยังคงขยายตัว ขณะท่ี

Hard Disk Drive เสื้อผ้าสําเร็จรูป และอาหารทะเล หดตัวในครึ่งปีแรก 

สํานักวิจยัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    โทร. 0 2202 3915      

มิถนุายน 2559 อยู่ท่ีระดับร้อยละ 66.3 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
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16.1 -26.8 -24.1 -25.9 -33.4 -33.3 -17.5 -25.4 -23.8 -22.4 -14.8
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6.5 -9.2 -7.1 3.2 -3.5 -7.3 -10.4 -7.1 -14.9 -6.4 -2.1
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ยังคงขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิต
องปีก่อน เน่ืองจากมีการเปิดไลน์การผลิต

ในโรงงานแห่งใหม่ของผู้ผลิตรถยนต์รายหน่ึง และการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ชองผู้ผลิตรถยนต์หลายราย 

ขยายตัวอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
เป็นผลมาจากสภาพอากาศท่ีร้อนข้ึน และผู้ผลิตมีการทําตลาด

มากข้ึนโดยมีการปรับปรุงสินค้าให้ตอบสนองผู้บริโภคได้ดีข้ึนท้ังตลาดในประเทศและตลาดส่งออก 

ลดลงในครึ่งปีแรก โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยครึ่งปีแรกของปี 2559  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากความต้องการคอมพิวเตอร์ในตลาด

เข้ามานิยมในตลาดมากข้ึน 

โดยดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ และลูกค้า

บางรายได้ย้ายคําสั่งซ้ือจากในประเทศไปสั่งซ้ือประเทศเพ่ือนบ้านแทน เช่น เวียดนาม กัมพูชา 

ลดลงในครึ่งปีแรก โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยครึ่งปีแรก
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากวัตถุดิบสัตว์นํ้าท่ีหายากข้ึนและ 

โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยคร่ึงปี 2559 ขยายตัว
โดยการผลิตรถยนต์และการผลิตเครื่องปรับอากาศยังคงขยายตัว ขณะท่ี

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

2559

-1.7 2.2 0.9 2.7 0.8

8 -18.9 -22.0 -9.9 -19.9 -9.3

7 -32.2 -29.0 -30.0 -33.5 -16.9

-8.6 -7.5 -4.6 -2.4 -8.6


