สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน และภาพรวมครึ่งปีแรก 2560

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2560 หดตัวเล็กน้อย โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 0.2
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสาคัญ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องปรับอากาศ อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า และอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป อัตราการใช้
กาลังการผลิตในเดือนมิถุนายน 2560 อยู่ที่ร้อยละ 61.1
การผลิตภาคอุตสาหกรรมครึ่งปีแรกของปี 2560 ค่อนข้างทรงตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยครึ่งปี 2560
ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสาคัญ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2560 หดตัวร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสาคัญที่หดตัว เช่น อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก
และเหล็กกล้า และอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่อ งปรับ อากาศ ดัชนี ผ ลผลิตหดตัวร้ อยละ 27.5 เมื่ อเที ยบกั บ
เดือนเดียวกันของปีก่ อน เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนความต้องการสินค้าลดลง รวมทั้ งมีการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตบางส่วนไปผลิตที่ประเทศจีน
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า ดัชนีผ ลผลิตหดตัวร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกั บ
เดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นการลดลงในสินค้าเหล็กเส้นกลม เหล็กเส้นข้ออ้อย และเหล็ก
ทรงแบน เนื่อ งจากราคาเหล็ก ในตลาดโลกปรับ ตัวสูง ขึ้น รวมทั้ง ปัจ จุบันเข้าสู่ฤดูฝ นการ
ก่อสร้างทาได้ล่าช้า ทาให้ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กลดลง

อุตสาหกรรมการผลิตเสื้ อผ้าส าเร็จ รู ป ดัช นีผ ลผลิตหดตัวร้อยละ 8.5 เมื่ อเที ยบกั บ
เดือ นเดียวกั นของปีก่ อ น เนื่องจากลูก ค้าเปลี่ยนไปซื้อสินค้าจากประเทศกั ม พูชาและ
เวียดนาม เพราะสินค้ามีราคาถูกกว่า

ส าหรั บ สาขาอุ ต สาหกรรมการผลิต ส าคั ญ ที่ ข ยายตั ว เช่ น อุ ต สาหกรรมการผลิ ต Hard Disk Drive
อุตสาหกรรมการผลิตปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมการผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์
อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิต ขยายตัวร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีการจัดทาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จึงทาให้ความต้องการ
สินค้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการย้ายฐานการผลิตบางส่วนจากประเทศมาเลเซียมาที่ประเทศไทย
อุตสาหกรรมการผลิตปิโตรเลียม ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน การผลิตเพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าน้ามันดีเซลหมุนเร็ว และน้ามันเครื่องบิน ประกอบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อนมีการหยุดซ่อมบารุง
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ส่ วนประกอบและอุ ป กรณ์ ย านยนต์ ดั ช นี ผ ลผลิ ต ขยายตั วร้ อยละ 11.3
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน มีการผลิตเพิ่มขึ้นในสินค้าเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในการผลิ ต
เครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ลดมลพิษ

การผลิตภาคอุตสาหกรรมครึ่งปีแรกของปี 2560 ค่อนข้างทรงตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยครึ่ง ปีแ รก
2560 ขยายตั ว เพี ยงร้ อ ยละ 0.2 เมื่ อ เที ยบกั บ ช่ ว งเดี ยวกั น ของปี ก่ อ น อุ ต สาหกรรมส าคั ญ ที่ ส่ งผลให้ ดั ช นี ผ ลผลิ ต
อุตสาหกรรมขยายตัว เช่น อุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive
สาหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัว เช่น อุตสาหกรรมการผลิต เครื่องปรับอากาศ และ
อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์

อุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีผลผลิตเฉลี่ยครึ่งปีแรก 2560 ขยายตัวร้อยละ
12.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากความต้องการในกลุ่มสินค้า
Memory, Fabrication Facilities Equipment และ Wafer manufacturing ที่เพิ่มขึ้น
ตามแนวโน้มเทคโนโลยีโลก

อุตสาหกรรมการผลิต Hard Dise Drive ดัชนีผลผลิตเฉลี่ยครึ่งปีแรก 2560 ขยายตัว
ร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการจัดทาระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทาให้ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ดัชนี ผลผลิตเฉลี่ยครึ่งปี แรก 2560 หดตั ว
ร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากฐานสูงในปีก่อนจาก
สภาพอากาศที่ร้อนจัดจึงทาให้มีความต้องการสินค้ามาก

อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ดัชนีผลผลิตเฉลี่ยครึ่งปีแรก 2560 หดตัวร้อยละ 4.5
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากตลาดตะวันออกกลางซึ่งเป็นตลาด
หลั ก ในการส่ ง ออกรถกระบะเศรษฐกิ จชะลอตั ว รวมทั้ ง นโยบายลดมลพิ ษ ทาง
สิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มอัตราภาษีในรถยนต์ที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูง ส่งผลให้
ยอดขายรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลลดลง

อัตราการใช้ กาลังการผลิตในเดือนมิถนุ ายน 2560
อยู่ที่ระดับร้ อยละ 61.1
ข้ อมูลเพิ่มเติม : กุลชลี โหมดพลาย
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