สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมปี
นพฤษภาคม 2559
การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม
พฤษภาคม 2559 ขยายตัวร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นการ
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เนื่องจากมี
งจากมีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมสําคัญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ สําหรับ
อัตราการใช้กําลังการผลิตในเดือนพฤษภาคม
พฤษภาคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 67.5

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
สถานการณ์ ก ารผลิ ต ของอุอุ ต สาหกรรมในเดื อ นพฤษภาคม
น
2559 ขยายตั ว ร้ อ ยละ 2.6 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของ
ปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการผลิ
ผลิตที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมสําคัญตามคําสั่งซื้อจากในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากสินค้าในบาง
อุตสาหกรรมยังมีความต้องการจากตลาดโลกในระดับสูง สําหรับอัตราการใช้กําลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 67.5
67
อุต สาหกรรมการผลิ ต รถยนต์ดั ช นี ผลผลิ ตขยายตั ว ร้ อยละ 23.2 เมื่อ เที ยบกั บ เดื อ นเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น
เนื่องจากความต้องการทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้ารถปิคอัพและรถยนต์
นั่งตรวจการ ประกอบกับการขยายโรงงานของผู้ประกอบการทําให้กําลังการผลิตรถยนต์นั่งเพิ่มขึ้น
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากความต้องการจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านยั
น งคงขยายตัว
อุตสาหกรรมการผลิ
การผลิตเครื่องปรับอากาศดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 27.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในหลายภูมิภาค และการกระตุ้นตลาดของผู้ผลิต ทําให้มีคําสั่งซื้อจาก
ภายในประเทศและต่างประเทศทั้งภูมิภาคอาเซียน และสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (ร้อยละ)
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อุตสาหกรรมการผลิ
การผลิตเหล็กดัชนีผลผลิตขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเหล็กเส้น เนื่องจากราคาเหล็กรูปพรรณในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับมีความ
ต้องการจากโครงการลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐาน
อย่างไรก็ตามการผลิ
การผลิตในอุตสาหกรรมสําคัญได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ Hard Disk Drive เสื้อผ้า
สําเร็จรูป และสิ่งทอต้นน้ํา ดัชนีผลผลิตในเดือนพฤษภาคม 2559 ยังคงหดตัว เนื่องจากความต้องการจากต่างประเทศลดลง
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน เป็นไปตามความต้องการในตลาดโลกที่ชะลอลง เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศที่เป็นตลาด
หลักของไทยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิตหดตัวลงร้อยละ 23.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจากความต้องการสินค้าที่ใช้ในกลุ่มคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลลดลง อย่างไรก็ตามความต้องการสินค้าใน
ตลาดโลกปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นในสินค้ากลุ่มที่ใช้งานกับระบบเครื่องเครือข่าย
อุตสาหกรรมการผลิ
การผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 33.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานมากกว่า และได้รับ
การยกเว้นสิทธิประโยชน์ทางภาษี ประกอบกับคําสั่งซื้อจากต่างประเทศชะลอลงอย่างต่อเนื่อง

อัตราการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (ร้อยละ)

อุ ต สาหกรรมการผลิ
การผลิ ต สิ่ ง ทอต้ น น้ํ า ดั ช นี ผ ลผลิ ต หดตั
ห ว ร้ อ ยละ 8.7 เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
เนื่องจากความต้องการสิ่งทอเพื่อผลิตเครื่องนุ่งห่มในประเทศลดลง ประกอบกับความได้เปรียบเรื่องต้นทุนของ
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเริ่มลดลง ทําให้ผู้ประกอบการนําเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาจําหน่ายแทนการ
ผลิตเอง
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อัตราการใช้กําลังการผลิตในเดือนพฤษภาคม 2559 อยู่ที่ระดับร้อยละ 67.5
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