ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมิถุนายน 2560
สรุ ปประเด็นสาคัญ
ดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม เดื อ นมิ ถุน ายน 2560 หดตัว เล็ ก น้ อยร้ อยละ 0.2
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมสาคัญยังคงขยายตัว อาทิ
ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร การกลัน่ น ้ามันปิ โตรเลียม
อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เดือนมิถนุ ายน ปี 2560 ขยายตัวเนื่องจาก IC
เป็ นชิ ้นส่วนสาคัญในการพัฒนาสินค้ าที่มีการใช้ เทคโนโลยีที่สงู ขึ ้น สาหรับ HDD การส่งออก
ไปตลาดหลักเกือบทังหมดปรั
้
บตัวเพิ่มขึ ้น
อุตสาหกรรมอาหาร เดือนมิถนุ ายน ปี 2560 ภาวะการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน เนื่ องจากได้ รั บแรงขับเคลื่อนสาคัญจากการส่งออกที่ ความต้ องการ
บริ โ ภคขยายตัว อย่า งต่ อเนื่ อ ง และการบริ โ ภคในประเทศปรั บ ตัว เพิ่ ม ขึน้ จากภาพรวม
เศรษฐกิจมีแนวโน้ มดีขึ ้น
การแจ้ ง ประกอบกิ จ การและการจ าหน่ า ยทะเบี ย นโรงงาน เดื อนมิ ถุน ายน
2560 มีโรงงานที่ ได้ รับใบอนุญ าตและแจ้ งประกอบกิจการจานวน 391 ราย เพิ่มขึ ้นจาก
เดือนพฤษภาคม 2560 ร้ อยละ 7.4 มีจานวนการจ้ างงานเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 29.9 แต่มียอดเงิน
ลงทุนรวมลดลงร้ อยละ 24.0 โดยอุตสาหกรรมที่สาคัญ ได้ แก่ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถลุง
หล่อ หลอม รี ด ดึง หรื อผลิ ต เหล็ ก หรื อเหล็ กกล้ า จานวนเงิน ทุน 5,295 ล้ า นบาท เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับเดือนเดี ยวกันของปี ก่อน มี โรงงานที่ ไ ด้ รับใบอนุญ าตและแจ้ งประกอบ
กิจการเพิ่มขึน้ จากเดือนมิถุนายน 2559 ร้ อยละ 8.0 สาหรั บโรงงานที่ จาหน่ายทะเบียน
โรงงานมีจานวน 112 ราย มากกว่าเดือนพฤษภาคม 2560 ร้ อยละ 8.7 แต่น้อยกว่าเดือน
เดียวกันของปี ก่อน ร้ อยละ 6.7
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมิถุนายน 2560
การน าเข้ า ของภาคอุ ต สาหกรรมไทย ในเดื อ นมิ ถุน ายน 2560 การน าเข้ า
เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมลู ค่า 1,369.31 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หดตัวร้ อยละ
3.7 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อนเดี ยวกันของปี ก่ อน จากการน าเข้ า เครื่ องกั งหันไอพ่ นและส่ วนประกอบ
เครื่ องจักรใช้ ในการก่อสร้ างและส่วนประกอบ และเครื่ องจักรใช้ ในการแปรรู ปโลหะที่หดตัว ขณะที่
การนาเข้ าเครื่ องยนต์ เพลาส่งกาลังและส่วนประกอบ และเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ยงั คง
ขยายตัว
ด้ านการนาเข้ าสินค้ าวัตถุดบิ และกึ่งสาเร็จรูป (ไม่รวมทองคา) มีมลู ค่า 6,987.5 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ ขยายตัวร้ อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามการนาเข้ าเคมีภัณฑ์
เหล็ก เหล็ กกล้ าและผลิตภัณ ฑ์ และอุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่
ขยายตัว
การใช้ ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในเดือนมิถนุ ายน 2560 มีปริ มาณ
ทังหมดจ
้
านวน 10,773.3 ล้ านกิโลวัตต์ -ชัว่ โมง ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้ อยละ 2.6 ที่ปริ มาณ
11,065.9 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง แต่เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้ อยละ 2.3 ที่ปริ มาณ 10,528.3
ล้ านกิโลวัตต์ -ชั่วโมงหากพิจ ารณาแยกการใช้ ไ ฟฟ้ าตามขนาดของกิ จ การ พบว่า ทุกกิจ การของ
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าทังกิ
้ จการขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าลดลง
จากเดือนที่ผา่ นมา แต่เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนมิถุนายน 2560 เปรี ยบเทียบกับประเทศสาคัญในเอเชีย

การผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรมไทยเมื่ อ พิ จ ารณาจากดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม
(Manufacturing Production Index : MPI)เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน หดตัวร้ อย
ละ 0.2 อุ ต สาหกรรมส าคั ญ ที่ ส่ ง ผล ด้ านลบต่ อ ดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม เช่ น การผลิ ต
เครื่ องปรับอากาศและชิ ้นส่วน การผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ าขันมู
้ ลฐาน การผลิตเครื่ องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์และน ้าดื่ม การผลิตเครื่ องประดับเพชรพลอย และการผลิตโลหะประดิษฐ์ อื่น ๆ เป็ น
ต้ น
ขณะที่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศไต้ หวันขยายตัวร้ อยละ 3.6
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ หดตัวร้ อยละ 0.4
สาหรับข้ อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจาเดือน
มิถุนายน 2560 ยังไม่มีการเผยแพร่ โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียขยายตัวร้ อยละ 7.2 และ 4.0 ตามลาดับ
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2560
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นมิ ถุน ายน 2560 เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับเดื อ นพฤษภาคม 2560 มี โ รงงานที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การจ านวน 391 ราย เพิ่ ม ขึน้ จากเดื อ น
พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีโรงงานเริ่ มประกอบกิจการจานวน 364 ราย หรื อคิดเป็ นจานวนมากกว่าร้ อยละ 7.4 มีการ
จ้ างงานจานวน 16,335 คน เพิ่มขึ ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ที่มีจานวนการจ้ างงาน 12,575 คน ร้ อยละ 29.9
แต่มียอดเงินลงทุนรวมทังสิ
้ น้ 27,582 ล้ านบาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมีการลงทุน 36,286 ล้ าน
บาท ร้ อยละ 24.0
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อ นมิ ถุน ายน 2560 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการมากกว่าเดือนมิถนุ ายน 2559 ซึ่งมีโรงงาน
เริ่มประกอบกิจการจานวน 362 ราย หรื อคิดเป็ นจานวนมากกว่าร้ อยละ 8.0 มียอดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ ้นจากเดือน
มิถุนายน 2559 ซึ่งมีการลงทุน 18,604 ล้ านบาท ร้ อยละ 48.3 และมีการจ้ างงานรวมเพิ่มขึ ้นจากเดือนมิถนุ ายน
2559 ที่มีจานวนการจ้ างงาน 9,406 คน ร้ อยละ 73.7
- อุต สาหกรรมที่ มี จ านวนโรงงานเริ่ ม ประกอบกิ จ การมากที่ สุ ด ในเดื อ นมิ ถุน ายน 2560 คื อ
อุ ต สาหกรรมการขุ ด หรื อ ลอกกรวด ทราย หรื อดิ น จ านวน 38 โรงงาน รองลงมา คื อ
อุตสาหกรรม การทาผลิตภัณฑ์คอนกรี ต จานวน 21 โรงงาน
- อุตสาหกรรมที่เริ่มประกอบกิจการโดยมีการลงทุนสูงสุดในเดือนมิถนุ ายน 2560 คือ อุตสาหกรรม
เกี่ยวกับการถลุง หล่อ หลอม รี ด ดึง หรื อผลิตเหล็ก หรื อเหล็กกล้ า จานวนเงินทุน 5,295 ล้ านบาท
ร อ ง ล ง ม า คื อ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า จ า ก พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น
จานวนเงินทุน 2,446 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การและมี ก ารจ้ างงานสู ง สุ ด ในเดื อ น มิ ถุ น ายน 2560 คื อ
อุตสาหกรรมการถนอมเนือ้ สัตว์ โดยวิธี อบ รมควัน ใส่เกลื อ ดอง ทาให้ เยื อกแข็ ง โดยฉับพลัน
จานวนคนงาน 5,093 คน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมผลิต ประกอบหรื อซ่อมแซมเครื่ องรับวิทยุ
เครื่ องรับโทรทัศน์ จานวนคนงาน 779 คน
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมิถนุ ายน 2560 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนพฤษภาคม 2560 มีโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการจานวน 112 ราย มากกว่าเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมี
โรงงานที่ปิดดาเนินกิจการจานวน 103 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 8.7 มีการเลิกจ้ างงาน จานวน 4,758 คน มากกว่าเดือน
พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีการเลิกจ้ างงานจานวน 2,595 คน แต่มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม 4,874 ล้ านบาท น้ อย
กว่าเดือนพฤษภาคม 2560 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 10,021 ล้ านบาท
ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนมิถนุ ายน 2560 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการน้ อยกว่าเดือนมิถนุ ายน 2559 ซึ่งมีโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการ
จานวน 120 ราย คิดเป็ นจานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 6.7 แต่มีเงินทุนของการเลิกกิจการมากกว่าเดือนมิถนุ ายน 2559
ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 3,057 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงานมากกว่าเดือนมิถนุ ายน 2559 ที่การเลิกจ้ าง
งานมีจานวน 2,177 คน
- อุตสาหกรรมที่มีจานวนโรงงานเลิกกิจการมากที่สดุ ในเดือนมิถนุ ายน 2560 คือ อุตสาหกรรมการ
ซ่อมแซมยานที่ขบั เคลื่อนด้ วยเครื่ องยนต์ จานวน 22 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการขุด
หรื อลอก กรวด ทราย หรื อดิน จานวน 10 โรงงาน
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การโดยที่ มี เ งิ น ลงทุ น สู ง สุ ด ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2560 คื อ
อุตสาหกรรมผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรื อซ่อมแซมเครื่ องคานวณ เครื่ องทาบัญชี เงินทุน 1,676
ล้ านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการซ่อมแซมยานที่ขบั เคลื่อนด้ วยเครื่ องยนต์ เงินทุน 1,307
ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การและจ านวนคนงานสู ง สุ ด ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2560
คือ อุตสาหกรรมการตัดหรื อการเย็บเครื่ องนุ่งห่ม ผ้ าเช็ดหน้ า ผ้ าพันคอ จานวนคนงาน 1,384
คน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการถลุง หลอม หล่อ รี ด ดึง เหล็ก หรื อเหล็กกล้ า จานวนคนงาน
600 คน
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1.อุตสาหกรรมอาหาร
ภาวะการผลิต และมูลค่ าการส่ งออกของอุตสาหกรรม
อาหารปรั บ ตั วเพิ่ม ขึน้ จากช่ ว งเดีย วกั น ของปี ก่ อ น เนื่ อ งจาก
ได้ รั บ แรงขั บ เคลื่ อนส าคั ญ จากการส่ งออกที่ ค วามต้ อ งการ
บริ โ ภคขยายตั ว อย่ างต่ อเนื่ อง และการบริ โ ภคในประเทศ
ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้ มดีขึน้
ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหารที่สาคัญ

มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารที่สาคัญ

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1. การผลิต
ภาวการณ์ผลิตกลุม่ สินค้ าอาหารเดือนมิถนุ ายน 2560 ปรับตัว
เพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ7.6 แบ่งเป็ น
1) กลุม่ สินค้ าที่อิงตลาดส่งออก คือ สับปะรดกระป๋ อง กุ้งสดแช่เย็น
แช่แข็ง และแป้งมันสาปะหลัง ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี
ก่อนร้ อยละ 58.1 15.9 และ 5.6 ตามลาดับ เนื่องจากวัตถุดิบที่
เพิ่มขึ ้น
2) กลุม่ สินค้ าที่อิงตลาดภายในประเทศ คือ น ้ามันปาล์ม ไก่สด
แช่เย็นแช่แข็ง และอาหารสัตว์ (ไก่) การผลิตปรับตัวเพิ่มขึ ้นจาก
เดื อ นเดี ย วกัน ของปี ก่ อนร้ อยละ 8.4 3.7 และ 1.9 ตามล าดับ
เนื่องจากความต้ องการบริ โภคปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
2. การตลาด
1) ตลาดในประเทศ ปริ มาณการจาหน่ายสินค้ าอาหารใน
ประเทศเดือนมิถนุ ายน 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี
ก่อนร้ อยละ 1.7 เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิ จมีแนวโน้ มดีขึน้ ทาให้ การ
บริ โภคเพิ่มขึ ้น
2) ตลาดต่ า งประเทศ ภาพรวมมู ล ค่ า การส่ง ออกสิ น ค้ า
อาหารเดือนมิถนุ ายน 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี
ก่อนร้ อยละ 9.9 ในกลุม่ สินค้ าที่สาคัญ เช่น ไก่แช่เย็นแช่แข็ง บะหมี่กึ่ง
สาเร็ จ กุ้งสดแช่ เย็นแช่ แข็ ง ไก่ แปรรู ป และข้ าวโพดหวานกระป๋ อง
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 20.7 24.9 18.0
12.9 และ 10.1ตามลาดับ เนื่องจากการเพิ่มคาสัง่ ซื ้อของประเทศ
ผู้นาเข้ า ทาให้ ระดับราคาปรับเพิ่มขึ ้น
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2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ ม
“ การผลิ ตกลุ่ มสิ่ ง ทอขยายตั วตามทิ ศทางการส่ งออก และเริ่ ม

พัฒนาเส้ นใยคุณสมบัตพ
ิ ิเศษเพื่อเจาะตลาดต่ างประเทศ ส่ วนการ
ผลิตเครื่ องนุ่งห่ มชะลอตัว จากการจัดระเบียบแรงงานต่ างด้ าว ใน
ส่ วนการส่ งออกสิ่งทอยังคงขยายตัวต่ อเนื่องเป็ นเดือนที่ 6”
ปริ มา การผลิตเส้ นใยสิ่งทอ
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มู ลค่ าการส่ งออก สิ่งทอและเครื่ องนุ่ งห่ ม
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1.การผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม สิ่ ง ทอเมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของ
ปี ก่ อนกลุ่มเส้ นใยสิ่งทอขยายตัว ร้ อยละ 5.2 ตามทิศทางการส่ งออก
ประกอบกับผู้ผลิ ต เริ่ มมี การพัฒนาเส้ นใยคุณ สมบัติ พิ เศษ เพื่ อ เจาะ
ตลาดต่า งประเทศมากขึ น้ ส าหรั บผ้ าผื นหดตัว ร้ อยละ 3.0 จากการ
จ าหน่ ายในประเทศหดตัว และมี สิ นค้ า คงคลังจากการน าเข้ า ผ้ าผื น
จานวนมากในช่วงไตรมาสแรกของปี อย่างไรก็ตาม การผลิตเพื่ อการ
ส่งออกยังคงขยายตัว
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่ องนุ่งห่มเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ลดลง ร้ อยละ 7.4 โดยการผลิตของผู้ประกอบการรายใหญ่ปรับลด
ตามทิศทางการส่งออก ในขณะที่ผ้ ูผลิตรายเล็ก ที่เน้ นการจาหน่ายใน
ประเทศยังทรงตัว นอกจากนี ้ พ.ร.ก. การบริ หารจัดการการทางานของ
คนต่างด้ าว พ.ศ.2560 ที่บังคับใช้ เมื่ อ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ส่งผล
กระทบต่อการผลิตเสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ปของโรงงานที่มีการจ้ างแรงงานต่าง
ด้ าว จากการที่แ รงงานบางส่วนไม่เข้ าใจในข้ อ กฎหมายเดินทางกลับ
ภูมิลาเนา
2.การจาหน่ าย
การจ าหน่ า ยในประเทศ เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของ
ปี ก่อนกลุ่มเส้ นใยสิ่งทอลดลง ร้ อยละ 2.0 เนื่องจากความต้ องการเพื่อใช้
ผลิ ตผ้ าผื นของผู้ ประกอบการในประเทศลดลง ส าหรั บผ้ าผื นหดตัว
ร้ อยละ 2.2 จากการชะลอความต้ องการเพื่อใช้ ผลิตเสือ้ ผ้ าสาเร็ จรู ปเพื่ อ
การส่ งออก ในส่ วนเสื อ้ ผ้ าส าเร็ จรู ปขยายตัว ร้ อยละ 6.9 โดยขยายตัว
ต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3 ซึง่ สินค้ าที่มีการขยายตัว คือ เสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ปผู้หญิง
ผ่านการจาหน่ายในตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ ้น
การส่งออกเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ผลิตภัณฑ์เส้ น
ใยสิ่ งทอ มี มูลค่าขยายตัว ร้ อยละ 6.8 ซึ่งขยายตัวต่อเนื่ องตัง้ แต่ เดื อน
พฤศจิ กายน 2559 จากการส่ งออกเส้ นใยส าหรั บผลิ ตเสื อ้ ผ้ ากี ฬาของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ไปยังญี่ ปุ่ น ในส่ วนผ้ าผื น ขยายตัว ร้ อยละ 0.8
โดยเฉพาะตลาดเวียดนาม และ เมี ยนมา ซึ่งอุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่มใน
ตลาดดังกล่ าวขยายตัว ส่ วนเสื อ้ ผ้ าส าเร็ จรู ปกลับมาหดตัว ร้ อยละ 7.6
หลังจากขยายตัวได้ ในเดือนก่อน โดยตลาดหลักที่ลดลง คือ สหรัฐอเมริ กา
และสหภาพยุโรป ประกอบกับผู้ประกอบการรายใหญ่ไปเพิ่มการส่งออกจาก
ฐานการผลิตในเวียดนามและกัมพูชา อย่างไรก็ตาม การส่งออกเสื ้อผ้ า และ
ชุดชันในไปยั
้
งตลาดอาเซียน และญี่ปนุ่ ยังคงขยายตัว

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ า
1.การผลิต
สถานการณ์ ก ารผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมเหล็ ก ใน
เดือนมิถุนายน 2560 ลดลงเมื่อเที ยบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนี ้มีค่า 118.43 มี
อัต ราการเปลี่ ยนแปลง ลดลงร้ อยละ 11.74 การบริ โภคใน
ประเทศมีปริ มาณ 1.48 ล้ านตัน ลดลงร้ อยละ 17.9 โดยเป็ น
การลดลง 6 เดื อนติดต่อกัน ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2560มิถุนายน 2560 เมื่อเที ยบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน การ
นาเข้ ามีปริ มาณ 1.09 ล้ านตัน ลดลงร้ อยละ 8.2 เมื่อเที ยบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ขณะที่ การส่งออกมีปริ มาณ 0.13 ล้ านตัน
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 22.3 โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้น 7 เดือนติดต่อกัน ตังแต่
้
เดือนธันวาคม 2559-มิถุนายน 2560 โดยสามารถแบ่งตามกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงแบนมีค่า 111.28
ลดลงร้ อยละ 5.88 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดย
เหล็กแผ่นเคลือบโครเมี่ยม ลดลงร้ อยละ 38.03 รองลงมาคือ
เหล็กแผ่นเคลือบดีบกุ ลดลงร้ อยละ 26.46 และจากข้ อมูลของ
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย พบว่า การบริ โภค
เหล็กทรงแบนในประเทศมีประมาณ 981,867 ตัน ลดลงร้ อยละ
4.7 โดยเหล็กแผ่นหนารี ดร้ อน ลดลงร้ อยละ 48.3 รองลงมาคือเหล็ก
แผ่นเคลือบดีบกุ ลดลงร้ อยละ 37.4 สาหรับการนาเข้ า มีปริ มาณ
835,132 ตัน ลดลงร้ อยละ 5.4 โดยเหล็ กแผ่ นรี ดร้ อน (Carbon
steel) ลดลงร้ อยละ 41.3 และการส่งออกมีปริ มาณ 59,661 ตัน
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 71.4 โดยเหล็กแผ่นรี ดร้ อน (Stainless steel)
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1,625
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 ดัชนีผลผลิตในกลุ่มเหล็กทรงยาวมีค่า 122.89
ลดลงร้ อยละ 21.10 โดยเหล็ กเส้ นกลม ลดลงร้ อยละ 25.05
รองลงมาคือ เหล็กเส้ นข้ ออ้ อย ลดลงร้ อยละ 23.57 และจากข้ อมูล
ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย พบว่า การ
บริ โภคเหล็กทรงยาวในประเทศ ประมาณ 502,151 ตัน ลดลง
ร้ อยละ 35.3 โดยเหล็กลวด ลดลงร้ อยละ 39.3 รองลงมาคื อ
เหล็ กเส้ นและเหล็ กโครงสร้ างรู ปพรรณ ลดลงร้ อยละ 34.8
สาหรับการนาเข้ า มีปริ มาณ 254,312 ตัน ลดลงร้ อยละ 16.5 โดย
เหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณรี ดร้ อน (Alloy- steel) ลดลงร้ อยละ
91.8 การส่งออก มีปริ มาณ 70,499 ตัน ลดลงร้ อยละ 1.6 โดย
เหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณ-รี ดร้ อน (Alloy steel, Stainless steel)
ลดลงร้ อยละ 100
2. ราคาเหล็ก
จากข้ อมูลดัชนี ร าคาเหล็กต่างประเทศของสถาบัน
เหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนีราคาเหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยที่สาคัญในตลาด CIS ณ
ท่าทะเลดา (Black Sea) ในเดือนมิถุนายน 2560 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ดังนี ้ เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เพิ่มขึน้
จาก 74.82 เป็ น 98.79 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 32.04 เหล็กแผ่นรี ด
ร้ อน เพิ่ มขึน้ จาก 73.47 เป็ น 93.97 เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 27.97
เหล็กแผ่นรี ดเย็น เพิ่มขึ ้นจาก 74.39 เป็ น 95.09 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
27.83 เหล็กแท่งแบน เพิ่มขึ ้นจาก 73.95 เป็ น 94.04 เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 27.17 และเหล็กเส้ น เพิ่ มขึน้ จาก 76.17 เป็ น 92.02
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20.81
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์
รถยนต์
อุ ต สาหกรรมรถยนต์ ใ นเดื อ นมิ ถุ น ายน 2560
ชะลอตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี
2559 โดยเป็ นการลดลงของตลาดส่ งออกอย่ างไรก็
ตาม ตลาดในประเทศเพิ่มขึน้ เนื่ องจากเศรษฐกิ จ
ปรั บ ตั ว ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ องและการส่ งออกสิ น ค้ า
เกษตรเพิ่มขึน้

1. การผลิตรถยนต์
จานวน 175,443 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559
ซึ่ง มี การผลิต 179,875 คัน ร้ อยละ 2.46 โดยเป็ นการ
ปรับลดลงของการผลิตรถยนต์นั่ง และรถยนต์เพื่ อการ
พาณิชย์
2. การจาหน่ายรถยนต์
จานวน 69,798 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนมิถนุ ายน 2559
ซึ่งมีการจาหน่าย 66,049 คัน ร้ อยละ 5.68 โดยเป็ นการ
ปรับเพิ่มขึ ้นของการจาหน่ายรถยนต์นงั่ และรถยนต์ PPV
รวมกับ SUV
3. การส่งออกรถยนต์
จานวน 93,086 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559
ซึง่ มีการส่งออก 107,025 คัน ร้ อยละ 13.02 โดยเป็ นการ
ลดลงในประเทศแถบโอเชี ย เนี ย ยุโ รปและตะวัน ออก
กลาง

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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รถจักรยานยนต์
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ในเดือนมิถุนายน
2560 ขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเดียวกันของ
ปี 2559 โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ ของตลาดส่ งออก

1. การผลิตรถจักรยานยนต์
จ านวน 188,389 คัน เพิ่ ม ขึ น้ จากเดื อ นมิ ถุน ายน
2559 ซึ่งมีการผลิต 168,245 คัน ร้ อยละ 11.97 โดยเป็ น
การปรั บ เพิ่ ม ขึ น้ ของการผลิ ต รถจั ก รยานยนต์ แ บบ
อเนกประสงค์ และแบบสปอร์ ต
2. การจาหน่ายรถจักรยานยนต์
จานวน 175,802 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2559
ซึง่ มีการจาหน่าย 184,457 คัน ร้ อยละ 4.69 โดยเป็ นการ
ปรั บลดลงของการจาหน่ายรถจักรยานยนต์ ขนาดน้ อย
กว่าหรื อเท่ากับ 100 ซีซี และขนาด101-125 ซีซี
3. การส่งออกรถจักรยานยนต์สาเร็จรูป(CBU)
จานวน 26,095 คัน เพิ่มขึ ้นจากเดือนมิถนุ ายน 2559
ซึ่ง มี ก ารส่ง ออก 23,176 คัน ร้ อยละ12.59 โดยตลาด
ส่ ง ออกมี ก ารขยายตั ว ในประเทศสหรั ฐ อเมริ กา
เนเธอร์ แลนด์และญี่ปนุ่
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กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมิถุนายน 2560
5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

1.การผลิตและการจาหน่ ายในประเทศ

อุ ตสาหกรรมปู นซี เมนต์ ในภาพรวมมี ทิ ศทางที่ ดี ขึ้ น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับช่ วงเดียวกันของปี ก่ อน โดยมีปริ มาณการผลิตและการ
จาหน่ ายในประเทศลดลงเพียงเล็ กน้ อย เนื่ องจากปั จจั ยฤดู กาลและ
ความต้ องการในการใช้ ปูนซีเมนต์ ลดลง ส่ งผลให้ ภาคก่ อสร้ างชะลอตัว
สาหรั บการส่ งออกมีมูลค่ าเพิ่มขึ้นจากการปรั บเพิ่มปริ มาณการสั่งซื้อ
ปูนซีเมนต์ ของบังคลาเทศ

การผลิตและการจาหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่
รวมปูนเม็ด) เดือนมิถุนายน 2560 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อน ลดลงร้ อยละ 10.2 และ 6.4 ตามลาดับ
เนื่องจากปั จจัยฤดูกาลที่ยงั อยู่ในช่วงฤดูฝน และมีฝนตกชุก
ทาให้ เกิดการชะลอตัวของภาคการก่อสร้ าง ส่งผลให้ ความ
ต้ องการใช้ และยอดคาสัง่ ซื ้อปูนซีเมนต์ ในประเทศชะลอตัว
นอกจากนี ย้ ัง มี ปั ญ หาขาดแคลนแรงงาน ท าให้ ก ารผลิ ต
ลดลงตามไปด้ วย

ปริมา การผลิตปูนซีเมนต์
5
4
3
2
1
เดือน

0
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.
2557

มิ.ย.

ก.ค.

2558

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

2559

พ.ย.

.ค.
2560

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ปริมา การจาหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ

ล้านตัน
4

3
2
เดือน

1
ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2557
2558

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
2559

ต.ค.

พ.ย.
.ค.
2560

2. การส่ งออก
การส่ง ออกรวมของปูน ซีเ มนต์ ใ นเดือ นมิถุน ายน
2560 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีมูลค่า
การส่งออกเพิ่ มขึน้ ที่ ร้ อยละ 3.52 เนื่ องจากคาสั่งซือ้ จาก
บั ง คลาเทศซึ่ ง เป็ นตลาดส่ ง ออกหลั ก ของไทยเพิ่ ม ขึ น้
ค่อนข้ างมาก โดยตลาดส่งออกปูนซีเมนต์ ที่สาคัญ 3 อันดับ
แรกของไทยในเดือนนี ้ คือ บังคลาเทศ กัมพูชา และเมียนมา
ตามลาดับ รวมมูลค่า 34.0 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 62.7 ของมูลค่าการส่งออกปูนซีเมนต์ทงหมดของไทย
ั้

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ล้านเหรียญสหรัฐ
80

มูลค่าการส่งออกปูนซีเมนต์
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2557
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2559
2560

เดือน

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวมภาวะการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าและ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ในเดื อนมิถุ นายน 2560 ปรั บ ตัวลดลง ร้ อยละ
1.48 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าปรั บ ตัวลดลงร้ อยละ 16.96 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกั น
ของปี ก่ อ น จากการผลิตเครื่ อ งปรั บ อากาศ พัดลม และตู้เ ย็น
ปรั บตัวลดลง โดยอุ ตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ปรั บตัวเพิ่มขึน้
ร้ อยละ 11.12 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน โดยมาจาก
การผลิต Semiconductor, IC และ HDD ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ดัชนีผลผลิตมีการปรับปี ฐานการผลิตใหม่เป็ นปี 2554

1.การผลิต
ภา พ ร ว ม ภา ว ะ ก า รผ ลิ ต อุ ต สา ห ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์ของเดือนมิถนุ ายน 2560 มีดชั นีผลผลิตอยูท่ ี่ระดับ
118.75 ลดลงร้ อยละ 1.48 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ ามีดชั นีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 117.02 ลดลง
ร้ อยละ 16.96 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น กลุ่ ม
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าที่มีการปรับตัวลดลง คือ เครื่ องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนคอนเดนซิ่ง เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยนู ิต
คอมเพรสเซอร์ พัดลม ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ และหม้ อหุงข้ าว ลดลง
ร้ อยละ 29.69, 25.77, 9.22, 22.61, 17.02, 9.43 และ 3.13
ตามล าดับ เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น เนื่ อ งจาก
ผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศบางรายมีปริ มาณการผลิต
ลดลง รวมถึงส่งออกไปตลาดหลักเกือบทังหมดปรั
้
บตัวลดลง
อุต สาหกรรมอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ มี ดัช นี ผลผลิต อยู่ที่ 119.84
ปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 11.12 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน โดยมาจาก Semiconductor, Other IC และ HDD เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 19.27, 10.83 และ 31.07 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก IC เป็ นชิ ้นส่วนสาคัญในการพัฒนา
สินค้ าที่มีการใช้ เทคโนโลยีที่สงู ขึ ้น สาหรับ HDD มีการส่งออกไป
ตลาดหลักเกือบทังหมดปรั
้
บตัวเพิ่มขึ ้น

ตารางที1่ สินค้ าเครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์หลักที่มีมลู ค่า
การส่งออกมากเป็ นอันดับต้ นๆ ในเดือน มิ.ย. 2560
เครื่องใช้ ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ประกอบของ
เครื่ องคอมพิวเตอร์
วงจรรวม (IC)

มูลค่ า

%YoY

(ล้ านเหรียญสหรัฐ )

1,202.62

10.72

704.39

6.47

เครื่ องปรับอากาศ
377.34
ตู้เย็น
142.31
รวมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
5,293.97
และอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

-2.51
-0.05

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

14.52

กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนมิถุนายน 2560
6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ อ)
2. การส่ งออก
มูลค่าการส่งออกเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เดือน
มิถุนายน 2560 มีมูลค่า 5,293.97 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 14.52 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สินค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า มีมลู ค่าการส่งออก 2,048.63 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.44 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักทังหมดปรั
้
บตัวเพิ่มขึน้
ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป ญี่ปนุ่ จีน และอาเซียนเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 14.55, 14.19, 14.19, 11.31 และ 5.01 เมื่อเทียบกับ
เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ตามล าดับ โดยสิ น ค้ าที่ ก ารส่ง ออก
ขยายตัวดี ได้ แก่ แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้ า มีมลู ค่า
การส่งออก 140.68 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 51.11
เมื่ อ เที ย บกับ เดื อนเดี ยวกันของปี ก่ อน เนื่ อ งจากการส่ง ออกไป
ตลาดหลักทังหมดปรั
้
บตัวเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา ญี่ ปนุ่ จีน
อาเซียน และสหภาพยุโรป เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 69.25, 47.02, 44.33,
36.96 และ 35.79 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
ตามลาดับ รองลงมาคือ กล้ องถ่ายบันทึกภาพและส่วนประกอบ
มีมลู ค่าส่งออก 131.44 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 29.59
เมื่อ เทีย บกับ เดือ นเดี ยวกันของปี ก่อน เนื่ องจากการส่งออกไป
ตลาดหลั ก ทั ง้ หมดปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ น้ ได้ แก่ ญี่ ปุ่ น อาเซี ย น
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กา และจีน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 74.77, 58.17,
55.44, 7.01 และ 6.33 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
ต า ม ล า ดั บ แ ต่ สิ น ค้ า ห ลั ก ที่ มี ก า ร ส่ ง อ อ ก ล ด ล ง คื อ
เครื่ อ งปรั บ อากาศและตู้เ ย็ น โดยเครื่ อ งปรั บ อากาศ มี มูล ค่ า
ส่งออก 377.34 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 2.51 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลัก
เกื อ บทั ง้ หมดปรั บ ตั ว ลดลง ได้ แก่ สหภาพยุ โ รป อาเซี ย น
สหรัฐอเมริ กา และจีน ลดลงร้ อยละ 18.50, 12.94, 4.34 และ
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1.59 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ รองลงมา
คื อ ตู้เ ย็ น มี มูล ค่า ส่ง ออก 142.31 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ลดลง
ร้ อยละ 0.05 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน โดยตลาดหลัก
ที่สง่ ออกปรับตัวลดลง ได้ แก่ อาเซียน และจีน ลดลงร้ อยละ 11.26
และ 8.06 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ
สิ น ค้ าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 3,245.34
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 16.56 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ น
เดียวกันของปี ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักทังหมดปรั
้
บตัว
เพิ่มขึ ้น ได้ แก่ ญี่ปนุ่ จีน สหภาพยุโรป อาเซียน และสหรัฐอเมริ กา
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 41.72, 39.25, 13.68, 13.26 และ 12.81 เมื่อ
เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ตามล าดั บ โดยสิ น ค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด คือ อุปกรณ์ ประกอบ
ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าส่งออก 1,202.62 ล้ านเหรี ยญ
สหรั ฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.72 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักเกื อบทัง้ หมดปรั บตัวเพิ่มขึน้
ได้ แก่ จีน ญี่ปนุ่ อาเซียน และสหภาพยุโรป เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 55.78,
26.11, 21.12 และ 14.23 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
ตามลาดับ รองลงมา คือ วงจรรวม (IC) มีมลู ค่าส่งออก 704.39
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.47 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักเกื อ บทัง้ หมดปรั บตัว
เพิ่มขึ ้น ได้ แก่ จีน สหภาพยุโรป ญี่ปนุ่ และอาเซียน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
37.51, 20.43, 18.90 และ 0.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน ตามลาดับ
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