
 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 
ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 เน่ืองจาก
อัตราการใช้กําลังการผลิตในเดือนพฤษภาคม 

สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ

อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์
เน่ืองจากความต้องการท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้ารถปิคอัพและรถยนต์
น่ังตรวจการ ประกอบกับการขยายโรงงานของผู้ประกอบการทําให้กําลังการผลิตรถยนต์น่ังเพ่ิมข้ึน

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศดัชนีผลผลิต
ก่อน เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีร้อนข้ึนในหลายภูมิภาค และการกระตุ้นตลาดของผู้ผลิต ทําให้มีคําสั่งซ้ือจาก
ภายในประเทศและต่างประเทศท้ังภูมิภาคอาเซียน และสหภาพยุโรปเพ่ิมข้ึน  

สถานการณ์การผลิตของอุตสาหกรรมในเดือน
ปีก่อน ซ่ึงเป็นผลจากการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนในอุตสาหกรรมสําคัญตามคําสั่งซ้ือจากในประเทศและต่างประเทศ 
อุตสาหกรรมยังมีความต้องการจากตลาดโลกในระดับสูง 

 

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าดัชนี
เน่ืองจากความต้องการจากกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน

ม.ค. ก.พ. มี.ค
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พฤษภาคม 2559 ขยายตัวร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เน่ืองจากมีคําสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนในอุตสาหกรรมสําคัญจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

พฤษภาคม 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 67.5 

สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมปี 2559

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ 

รถยนต์ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 23.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เน่ืองจากความต้องการท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้ารถปิคอัพและรถยนต์
น่ังตรวจการ ประกอบกับการขยายโรงงานของผู้ประกอบการทําให้กําลังการผลิตรถยนต์น่ังเพ่ิมข้ึน

การผลิตเคร่ืองปรับอากาศดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 27.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีร้อนข้ึนในหลายภูมิภาค และการกระตุ้นตลาดของผู้ผลิต ทําให้มีคําสั่งซ้ือจาก

ภายในประเทศและต่างประเทศท้ังภูมิภาคอาเซียน และสหภาพยุโรปเพ่ิมข้ึน   

อุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2559 ขยายตัวร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนในอุตสาหกรรมสําคัญตามคําสั่งซ้ือจากในประเทศและต่างประเทศ 

อุตสาหกรรมยังมีความต้องการจากตลาดโลกในระดับสูง สําหรับอัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ท่ีร้อยละ 67

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากความต้องการจากกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านยังคงขยายตัว 

ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม
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ดัชนีอุตสาหกรรมรายสาขา

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นการ
มีคําสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึนในอุตสาหกรรมสําคัญจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ สําหรับ

2559 

เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากความต้องการท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้ารถปิคอัพและรถยนต์
น่ังตรวจการ ประกอบกับการขยายโรงงานของผู้ประกอบการทําให้กําลังการผลิตรถยนต์น่ังเพ่ิมข้ึน 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีร้อนข้ึนในหลายภูมิภาค และการกระตุ้นตลาดของผู้ผลิต ทําให้มีคําสั่งซ้ือจาก

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ 
ผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนในอุตสาหกรรมสําคัญตามคําสั่งซ้ือจากในประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากสินค้าในบาง

67.5 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

2559

8.7 -14.3 -3.6 3.0 1.9

3.6 -2.4 8.5 -5.8 1.0

17.3 7.4 12.9 11.7 27.2

13.1 -7.8 5.0 8.7 23.2

3.5 -1.7 2.2 0.9 2.6

2.6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก
ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเหล็กเส้น เน่ืองจากราคาเหล็กรูปพรรณในตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึน ประกอบกับมีความ
ต้องการจากโครงการลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพ้ืนฐาน

อย่างไรก็ตามการผลิตในอุตสาหกรรมสําคัญได้แก่ 
สําเร็จรูป และสิ่งทอต้นนํ้า ดัชนีผลผลิตในเดือนพฤษภาคม 
 

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ก่อน เป็นไปตามความต้องการในตลาดโลกท่ีชะลอลง เน่ืองจากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศท่ีเป็นตลาด
หลักของไทยฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป  

อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive 
ก่อน เน่ืองจากความต้องการสินค้าท่ีใช้ในกลุ่มคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลลดลง
ตลาดโลกปรับเปลี่ยนเพ่ิมข้ึนในสินค้ากลุ่มท่ีใช้งานกับระบบเครื่องเครือข่าย

อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรู
เน่ืองจากการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านซ่ึงมีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานมากกว่า และได้รับ
การยกเว้นสิทธิประโยชน์ทางภาษี ประกอบกับคําสั่งซ้ือจากต่างประเทศชะลอลงอย่างต่อเน่ือง

อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอต้นน้ําดัชนีผลผลิตห
เน่ืองจากความต้องการสิ่งทอเพ่ือผลิตเครื่องนุ่งห่มในประเทศลดลง
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเริ่มลดลง
ผลิตเอง 

อัตราการใช้กําลังการผลิตในเดือนพฤษภาคม 

ขอข้อมูลเพ่ิมเติม: ประวีณาภรณ์  อรุณรัตน์ สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทร

ม.ค. ก.พ.

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนกิส์ 2.7 7.2

Hard Disk Drive -9.6 -1.9

เส้ือผ้าสําเรจ็รูป 3.3 -2.5
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การผลิตเหล็กดัชนีผลผลิตขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดี
ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเหล็กเส้น เน่ืองจากราคาเหล็กรูปพรรณในตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึน ประกอบกับมีความ
ต้องการจากโครงการลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การผลิตในอุตสาหกรรมสําคัญได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
ในเดือนพฤษภาคม 2559 ยังคงหดตัว เน่ืองจากความต้องการจากต่างประเทศลดลง

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน เป็นไปตามความต้องการในตลาดโลกท่ีชะลอลง เน่ืองจากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศท่ีเป็นตลาด
หลักของไทยฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป   

Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิตหดตัวลงร้อยละ 23.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกั
ก่อน เน่ืองจากความต้องการสินค้าท่ีใช้ในกลุ่มคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลลดลง อย่างไรก็ตามความต้องการสินค้าใน
ตลาดโลกปรับเปลี่ยนเพ่ิมข้ึนในสินค้ากลุ่มท่ีใช้งานกับระบบเครื่องเครือข่าย 

การผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 33.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านซ่ึงมีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานมากกว่า และได้รับ
การยกเว้นสิทธิประโยชน์ทางภาษี ประกอบกับคําสั่งซ้ือจากต่างประเทศชะลอลงอย่างต่อเน่ือง

การผลิตสิ่งทอต้นน้ําดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับ
เน่ืองจากความต้องการสิ่งทอเพ่ือผลิตเครื่องนุ่งห่มในประเทศลดลง ประกอบกับความได้เปรียบเรื่องต้นทุนของ
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเริ่มลดลง ทําให้ผู้ประกอบการนําเข้าสินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้านมาจําหน่ายแทนการ

อัตราการใช้กําลังการผลิตในเดือนพฤษภาคม 2559 อยู่ท่ีระดับร้อยละ 67.5 

ประวีณาภรณ์  อรุณรัตน์ สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 3915  

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเหล็กเส้น เน่ืองจากราคาเหล็กรูปพรรณในตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึน ประกอบกับมีความ

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ Hard Disk Drive เสื้อผ้า
เน่ืองจากความต้องการจากต่างประเทศลดลง 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน เป็นไปตามความต้องการในตลาดโลกท่ีชะลอลง เน่ืองจากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศท่ีเป็นตลาด

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
อย่างไรก็ตามความต้องการสินค้าใน

บกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านซ่ึงมีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานมากกว่า และได้รับ
การยกเว้นสิทธิประโยชน์ทางภาษี ประกอบกับคําสั่งซ้ือจากต่างประเทศชะลอลงอย่างต่อเน่ือง 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ประกอบกับความได้เปรียบเรื่องต้นทุนของ

ทําให้ผู้ประกอบการนําเข้าสินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้านมาจําหน่ายแทนการ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
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