
สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 
เ น่ืองจากมี คําสั่ ง ซ้ือจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ประกอบกับการเร่ งผลิตก่อนวันหยุดยาวตามเทศกาล โดยใน
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 
ใช้กําลังการผลิตในเดือนมีนาคม 2559

สถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรมในเดือน
ผลจากการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนของอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือส่งออกเป็นหลัก ซ่ึงเป็นไปตามคําสั่งซ้ือจากต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกับ
การเร่งผลิตก่อนการปิดทําการในวันหยุดยาวตามเทศกาล สําหรับอัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ท่ีร้อยละ 
ปี 2559 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 
ภายในประเทศท่ีชะลอลง และการฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเศรษฐกิจโล

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 
เพ่ิมข้ึนในหลายกลุ่มสินค้า เช่น ตู้เย็น พัดลม กระติกนํ้าร้อน จากการทําตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับ
สภาพอากาศท่ีเริ่มร้อนข้ึน ส่งผลให้ในไตรมาสท่ี 

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผลผลิตขยายตัวร้อยละ 
เน่ืองจากมีคําสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนในเดือนมีนาคม แต่อย่างไรก็ตามดัชนีผลผลิตในไตรมาสท่ี 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากความต้องการในตลาดโลกยังมีแนวโน้มชะลอตัว เป็นไปตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 
และในไตรมาสท่ี 1 ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 
ร้อนกว่าปีก่อนในหลายภูมิภาค

ม.ค. ก.พ.
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สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคมปี 2559 และไตรมาสที่ 

มีนาคม 2559 กลับมาขยายตัวร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เน่ืองจากมี คําสั่ ง ซ้ือจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ประกอบกับการเร่ งผลิตก่อนวันหยุดยาวตามเทศกาล โดยใน

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
2559 อยู่ท่ีร้อยละ 72.5 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ 

อุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2559 กลับมาขยายตัวร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็น
ผลจากการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนของอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือส่งออกเป็นหลัก ซ่ึงเป็นไปตามคําสั่งซ้ือจากต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกับ

นวันหยุดยาวตามเทศกาล สําหรับอัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ท่ีร้อยละ 
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากความต้องการ

ภายในประเทศท่ีชะลอลง และการฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเศรษฐกิจโลก 

การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 8.1 เน่ืองจากมีความต้องการสินค้า
เพ่ิมข้ึนในหลายกลุ่มสินค้า เช่น ตู้เย็น พัดลม กระติกนํ้าร้อน จากการทําตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับ
สภาพอากาศท่ีเริ่มร้อนข้ึน ส่งผลให้ในไตรมาสท่ี 1 ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผลผลิตขยายตัวร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากมีคําสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนในเดือนมีนาคม แต่อย่างไรก็ตามดัชนีผลผลิตในไตรมาสท่ี 1 

เน่ืองจากความต้องการในตลาดโลกยังมีแนวโน้มชะลอตัว เป็นไปตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากสภาพอากาศท่ี

ร้อนกว่าปีก่อนในหลายภูมิภาค 

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

 

และไตรมาสที่ 1 ปี 2559 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เ น่ืองจากมี คําสั่ ง ซ้ือจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน ประกอบกับการเร่ งผลิตก่อนวันหยุดยาวตามเทศกาล โดยใน 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สําหรับอัตราการ

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็น
ผลจากการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนของอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือส่งออกเป็นหลัก ซ่ึงเป็นไปตามคําสั่งซ้ือจากต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกับ

นวันหยุดยาวตามเทศกาล สําหรับอัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ท่ีร้อยละ 72.5 โดยในไตรมาสท่ี 1  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากความต้องการ

เน่ืองจากมีความต้องการสินค้า
เพ่ิมข้ึนในหลายกลุ่มสินค้า เช่น ตู้เย็น พัดลม กระติกนํ้าร้อน จากการทําตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับ

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
1 หดตัวร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับ

เน่ืองจากความต้องการในตลาดโลกยังมีแนวโน้มชะลอตัว เป็นไปตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
นของปีก่อน เน่ืองจากสภาพอากาศท่ี

.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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อุตสาหกรรมรถยนต์ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 
ภายในประเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะรถป๊ิกอัพท่ีมีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่ออกสู่ตลาด สําหรับการผลิตในไตรมาสท่ี 
ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 5
เกษตรกรท่ีลดลง 

อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive 
ก่อน และไตรมาสท่ี 1 ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 
สินค้าท่ีใช้ในกลุ่มคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลลดลง

อย่างไรก็ตามการผลิตในอุตสาหกรรมสําคัญได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต
ดัชนีผลผลิตในเดือนมีนาคม 2559 ยังคงหด

อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก
สําเร็จรูปราคาถูกจากประเทศจีน ซ่ึงเป็นผลจากกําลังการผลิตสูงของประเทศจีนท่ีทําให้สินค้าล้นตลาดจึงต้องระบายสต๊อค
อย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่ปีก่อน ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตในไตรมาสท่ี 

อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอต้นน้ําดัชนีผลผลิตหดตัว
ต้องการสิ่งทอเพ่ือผลิตเครื่องนุ่ง
ประเทศเวียดนาม และเมียนมาร์ ส่งผลให้ในไตรมาสท่ี 

อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 
ไตรมาสท่ี 1 ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 
ภายในประเทศและต่างประเทศลดลง ประกอบกับการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเวีย
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา

อัตราการใช้กําลังการผลิตในเดือนมีนาคม

ขอข้อมูลเพิ่มเติม: ประวีณาภรณ์  อรุณรัตน์   สํานักวิจยัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    โทร
     

ม.ค. ก.พ.
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อุตสาหกรรมรถยนต์ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ภายในประเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะรถป๊ิกอัพท่ีมีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่ออกสู่ตลาด สําหรับการผลิตในไตรมาสท่ี 

5.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากกําลังซ้ือภายในประเทศชะ

Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิตหดตัวลงร้อยละ 23.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากความต้องการ

สินค้าท่ีใช้ในกลุ่มคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลลดลงตามเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง 

การผลิตในอุตสาหกรรมสําคัญได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive เหล็ก เสื้อผ้าสําเร็จรูป และสิ่งทอต้นนํ้า
ยังคงหดตัว เน่ืองจากความต้องการท้ังภายในประเทศและต่างประเทศลดลง

การผลิตเหล็กดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากการนําเข้าเหล็ก
สําเร็จรูปราคาถูกจากประเทศจีน ซ่ึงเป็นผลจากกําลังการผลิตสูงของประเทศจีนท่ีทําให้สินค้าล้นตลาดจึงต้องระบายสต๊อค
อย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่ปีก่อน ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตในไตรมาสท่ี 1 หดตัวร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

การผลิตสิ่งทอต้นน้ําดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากความ
ต้องการสิ่งทอเพ่ือผลิตเครื่องนุ่งห่มในประเทศลดลง ประกอบกับเริ่มมีการตั้งโรงงานสิ่งทอต้นนํ้าในประเทศเพ่ือนบ้าน อย่าง 
ประเทศเวียดนาม และเมียนมาร์ ส่งผลให้ในไตรมาสท่ี 1 ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

การผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 29.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และ
ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 25.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากคําสั่ง ซ้ือท้ังจาก

ภายในประเทศและต่างประเทศลดลง ประกอบกับการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเวีย
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

มีนาคม 2559 อยู่ท่ีระดับร้อยละ 72.5 

สํานักวิจยัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    โทร. 0 2202 3915     

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

 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากความต้องการ
ภายในประเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะรถป๊ิกอัพท่ีมีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่ออกสู่ตลาด สําหรับการผลิตในไตรมาสท่ี 1 น้ี  

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากกําลังซ้ือภายในประเทศชะลอตัวตามรายได้

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากความต้องการ

เหล็ก เสื้อผ้าสําเร็จรูป และสิ่งทอต้นนํ้า 
เน่ืองจากความต้องการท้ังภายในประเทศและต่างประเทศลดลง 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากการนําเข้าเหล็ก
สําเร็จรูปราคาถูกจากประเทศจีน ซ่ึงเป็นผลจากกําลังการผลิตสูงของประเทศจีนท่ีทําให้สินค้าล้นตลาดจึงต้องระบายสต๊อค 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากความ
ประกอบกับเริ่มมีการตั้งโรงงานสิ่งทอต้นนํ้าในประเทศเพ่ือนบ้าน อย่าง 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และ
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากคําสั่ง ซ้ือท้ังจาก

ภายในประเทศและต่างประเทศลดลง ประกอบกับการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนามซ่ึงได้รับการยกเว้น

. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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