สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม ปี 2562
การผลิ ต ภาคอุ ตสาหกรรมเดื อ นมี นาคม 2562 ดั ช นี ผลผลิ ตอุ ต สาหกรรมหดตั ว ร้อ ยละ 2.5
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ อาทิ อุตสาหกรรม
การผลิต คอมพิวเตอร์แ ละอุปกรณ์ต่อพ่ว งอื่น ๆ อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า ขั้ นมูล ฐาน
และอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างอื่ น ๆ อั ต ราการใช้ ก าลั ง การผลิ ต ในเดื อ นมี นาคม 2562
อยู่ทรี่ ้อยละ 74.4
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสาคัญ
ดัชนีผ ลผลิตอุตสาหกรรมเดือ นมี นาคม 2562 หดตัวร้อยละ 2.5 เมื่ อ เทียบกั บเดือนเดียวกั นของปีก่ อน
สาขาอุตสาหกรรมการผลิต ส าคั ญ ที่ ห ดตัว อาทิ อุ ตสาหกรรมการผลิต คอมพิ วเตอร์แ ละอุ ป กรณ์ต่อ พ่วงอื่น ๆ
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ
อุตสาหกรรมการผลิตคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ ต่ อพ่ วงอื่น ๆ ดั ชนี ผลผลิ ตหดตั วร้ อยละ 21.2
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นการลดลงในกลุ่มสินค้า Hard Disk Drive เป็นหลัก เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี อุปกรณ์ จัดเก็ บข้อมูลเป็น SSD รวมทั้งการจัดเก็บข้อมู ลแบบคลาวด์
(Cloud)
อุตสาหกรรมการผลิต เหล็ กและเหล็ก กล้ า ขัน้ มูลฐาน ดั ช นีผ ลผลิ ตหดตั วร้ อยละ 11.3
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นการลดลงจากเหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น
เหล็ กแผ่ นเคลื อบดี บุ ก เหล็ กเส้ นข้ ออ้ อย และเหล็ กรู ปพรรณรี ดร้ อน เป็ นหลั ก เนื่ องจาก
ผู้ผลิตบางรายยังคงหยุดผลิตชั่วคราว รวมทั้งการชะลอคาสั่งซื้อจากลูกค้า
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน เป็ นการลดลงในกลุ่ ม สิ นค้ า ยางแผ่ นและยางแท่ ง เป็ นหลั ก
เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและร้อนจัดส่งผลให้น้ายางออกน้อย

สาหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสาคัญที่ขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตการผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
ที่ใช้รักษาโรค อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ และอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมการผลิตการผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค ดัชนีผลผลิตขยายตัว
ร้ อยละ 13.3 เมื่อเที ยบกั บ เดื อนเดี ยวกั นของปี ก่อน เป็ นการเพิ่ม ขึ้ นในกลุ่ ม ยาเม็ ด
(ยาลดกรด) และยาน้า (ยาลดไข้ และยาแก้ไอ) เป็นหลัก เนื่องจากผู้ผลิตรายหนึ่งสร้าง
โรงเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาให้สามารถรองรับการผลิตยาที่เพิ่มมาก
ขึ้นได้ รวมทั้งนี้การแก้ไขเครื่องจักรที่มีปัญหาในเดือนก่อนเสร็จสิ้น ทาให้กลับมาผลิตได้
ตามปกติ
อุตสาหกรรมการผลิ ตยานยนต์ ดั ช นี ผ ลผลิ ตขยายตั ว ร้ อยละ 2.5 เมื่ อเที ยบกับ เดือน
เดียวกันของปี ก่อน เป็นการเพิ่มขึ้ นจากรถปิ คอัพ รถยนต์นั่งขนาดเล็ ก และรถยนต์นั่ง
ขนาดกลาง เป็ นหลั ก เนื่ อ งจากความต้ องการรถยนต์ เพิ่ ม ขึ้ นทั้ ง ในทั้ ง ประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าจากตะวันออกกลาง และยุโรป
อุตสาหกรรมการผลิตที่ ไ ด้ จ ากการกลั่ นปิ โ ตรเลี ยม ดั ช นี ผ ลผลิ ตขยายตั ว ร้ อ ยละ 2.0
เมื่อเที ย บกับ เดื อนเดี ย วกันของปี ก่อน เป็ นการเพิ่ม ขึ้ นจากการผลิ ตน้ ามั นเบนซิ น 95
เป็นหลัก เนื่องจากความต้องการในประเทศเพิ่มขึ้น

อัตราการใช้กาลังการผลิตในเดือนมีนาคม 2562
อยู่ที่ระดับร้อยละ
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