สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 5.2
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ อาทิ อุตสาหกรรม
การผลิตยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตนำตาล และอุตสาหกรรมการผลิตยางนอกและยางใน การหล่อดอกยาง
และการซ่อมสร้างยาง อัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 อยูท่ รี่ ้อยละ 65.3
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสำคัญ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 หดตัวร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสำคัญที่หดตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล และ
อุตสาหกรรมการผลิตยางนอกและยางใน การหล่อดอกยาง และการซ่อมสร้างยาง
อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 18.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่ อ น เนื่ อ งจากตลาดส่ ง ออกได้ รั บ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จ และสงครามการค้ า
ส่วนตลาดในประเทศ ผู้บริโภคชะลอการจับจ่าย
อุตสาหกรรมการผลิตน้้าตาล ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 36.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจากปัญหาภัยแล้งท้าให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบมีลดลง โรงงานใช้ก้าลังการผลิตไม่ครบ
24 ชั่วโมง และมีโรงงานน้้าตาลปิดหีบอ้อยแล้ว 27 แห่ง
อุตสาหกรรมการผลิตยางนอกและยางใน การหล่อดอกยาง และการซ่อมสร้างยางดัชนีผลผลิต
หดตัวร้อยละ 23.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากยางนอกรถยนต์นั่ง รถบรรทุก
รถโดยสาร และรถกระบะเป็นหลัก ซึ่ งมี ผู้ผลิตบางรายปิดสายการผลิตบางส่วนตามภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว

อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน (ร้อยละ)
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สำหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสำคัญที่ ขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้
รักษาโรค อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
และแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ
40.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากเกือบทุกรายการสินค้า เนื่องจากผู้ผลิต
ขาดวัตถุดิบเพื่อผลิตในเดือนก่อนจึงเร่งผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าในเดือนนี้แทน รวมถึง
ปัญหาเครื่องจักรช้ารุดในปีก่อนท้าให้ผลิตได้น้อยกว่าปกติ
อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ดัชนีผลผลิต
ขยายตัวร้อยละ 26.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะปลาแช่แข็งและ
เนื้อปลาบด จากความกังวลต่อสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด -19 ท้าให้ผู้บริโภคมี
ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากตลาดโลกเริ่มมีความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มขึ้น หลังจากผ่านช่วงตกต่้าของอุตสาหกรรมมาหลายปี อย่างไรก็ตาม การขยายตัวใน
ปีนี้อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
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อยู่ที่ระดับร้อยละ
ข้อมูลเพิ่มเติม : ณัฏฐ์วารี น้อยบุญญะ
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