สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ
น ถุนายน และภาพรวมครึ
และภาพรวม ่งปีแรก 2559
การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนมิ
น ถุนายน 2559 ขยายตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เป็นผลมาจากการขยายตั
าจากการขยายตัวของการผลิตรถยนต์ การผลิตครื่องปรับอากาศ และการผลิ
ะการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 66.3
การผลิตภาคอุตสาหกรรมครึ่งปีแรกของปี 2559 ค่อนข้างทรงตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยครึ่งปี
2559 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกําลังซื้อในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว
ประกอบกับภาวะการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมโดยรวมที่ชะลอลง
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัตัวในเดือนมิ
น ถุนายน 2559 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน อุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ 3 อันดับแรกที่ส่สง่ ผลบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ได้แก่
อุตสาหกรรมการผลิ
ผลิตรถยนต์ ในเดือนมิถุนายน 2559 ขยายตัวร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่กอ่ น เนื่องจากกําลังซื้อฟื้นตัวดีขึ้น ตลาดมีความต้องการรถปิ๊กอัพและรถยนต์นั่งขนาดเล็กเพิ่มขึ้น
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ในเดือนมิถุนายน 2559 ขยายตัวร้อยละ 50.1 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น มีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากยุโรปและเวียดนาม
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในเดือนมิถุนายน 2559 ขยายตัวร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากมีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าชิ้นส่วนประเภท Other IC
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อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (%)

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2558

2559

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 0.7

1.7

-11.0 -0.1 -0.1 -0.6

2.7

รถยนต์

1.2

3.4

0
0.7

8.5 12.6 4.9

เครื่องปรับอากาศ

-9.8 -1.6 -55.0 -6.1 -3.5 -0.7 -2.7 -2.9

1.8

-7.4 15.5 7.2 17.33 7.4 12.9 11.7 29.1 50.1

ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์

2.7

1.4

0.4

7.2

-1.7 -10.3 -5.7

-11.4 -0.3

6.3

-7.6

1.9

0.5

-2.6

-0.3 -0.8
6.5

0.3

1.4

-3.5 -1.7

2.2

0.9

4.5

3.9 -13.11 -7.8

5.0

8.7 23.3 13.3

7.9

-3.5 -13.44 0.0

5.3

3.3

2.7

-2.8

0.8

4.5

การผลิตภาคอุตสาหกรรมครึ่งปีแรกของปี 2559 ค่อนข้างทรงตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยครึ่งปี 2559 ขยายตัว
เพียงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการผลิตรถยนต์และการผลิตเครื่องปรับอากาศยังคงขยายตัว ขณะที่
อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive เสื้อผ้าสําเร็จรูป และอาหารทะเล หดตัวในครึ่งปีแรก
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ในครึ่งปีแรกของปี 2559 ยังคงขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิต
รถยนต์เฉลี่ยครึ่งปีแรก ขยายตัวร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
องปีก่อน เนื่องจากมีการเปิดไลน์การผลิต
ในโรงงานแห่งใหม่ของผู้ผลิตรถยนต์รายหนึ่ง และการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ชองผู้ผลิตรถยนต์หลายราย
อุตสาหกรรมการผลิ
การผลิตเครื่องปรับอากาศ ในครึ่งปีแรกของปี 2559 ขยายตัวอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 20.6 เป็นผลมาจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น และผู้ผลิตมีการทําตลาด
มากขึ้นโดยมีการปรับปรุงสินค้าให้ตอบสนองผู้บริโภคได้ดีขึ้นทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก
อุตสาหกรรมการผลิ
การผลิต Hard Disk Drive ลดลงในครึ่งปีแรก โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยครึ่งปีแรกของปี 2559
หดตัวร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากความต้องการคอมพิวเตอร์ในตลาด
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการแข่งขันจาก SSD (Solid State Drives) เข้ามานิยมในตลาดมากขึ้น
อุตสาหกรรมการผลิ
การผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป ลดลงอย่างมากในครึ่งปีแรกของปี 2559 โดยดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ
26.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และลูกค้า
บางรายได้ย้ายคําสั่งซื้อจากในประเทศไปสั่งซื้อประเทศเพื่อนบ้านแทน เช่น เวียดนาม กัมพูชา

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (%)

อุตสาหกรรมการผลิ
การผลิตอาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง ลดลงในครึ่งปีแรก โดยดัชนีผลผลิตเฉลี่ยครึ่งปีแรก
ของปี 2559 หดตัวร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากวัตถุดิบสัตว์น้ําที่หายากขึ้นและ
มีราคาสูงขึ้น เช่น ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน กุ้ง

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

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขา

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2558

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 0.7
Hard Disk Drive

1.7

-11.0 -0.1 -0.1 -0.6

2.7

2559
0.5

-0.3 -0.8

0.3

1.4

-3.5 -1.7

2.2

0.9

2.7

0.8

-13.4 -9.3 -16
16.1 -26.8 -24.1 -25.9 -33.4 -33.3 -17.5 -25.4 -23.8 -22.4 -14.88 -18.9 -22.0 -9.9 -19.9 -9.3

เสื้อผ้าสําเร็จรูป

3.3

อาหารทะเล

-4.8 -4.4 -66.5 -9.2 -7.1

-2.5 10.0
10
2.0

6.4

-2.5 -2.4 -13.6 -24.1 -21.2 -26.4 -26.6 -13.77 -32.2 -29.0 -30.0 -33.5 -16.9
3.2

-3.5 -7.3 -10.4 -7.1 -14.9 -6.4 -2.1 -8.6 -7.5 -4.6 -2.4 -8.6

อัตราการใช้กําลังการผลิตในเดือนมิมิถนุ ายน 2559 อยู่ที่ระดับร้อยละ 66.3
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