ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนพฤษภาคม 2560
สรุ ปประเด็นสาคัญ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2560 ขยายตัวร้ อยละ 1.4 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยอุตสาหกรรมสาคัญที่ ขยายตัว อาทิ ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ยาง (ยางแผ่น) ผลิตภัณฑ์จากเนื ้อสัตว์ การกลัน่ น ้ามันปิ โตรเลียม อุตสาหกรรม
รถยนต์
อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เดือนพฤษภาคม ปี 2560 ขยายตัวเนื่องจาก IC
เป็ นชิ ้นส่วนสาคัญในการพัฒนาสินค้ าที่มีการใช้ เทคโนโลยีที่สงู ขึ ้น สาหรับ HDD การส่งออก
ไปตลาดหลักทังหมดปรั
้
บตัวเพิ่มขึ ้น
อุต สาหกรรมรถยนต์ เดื อ นพฤษภาคม ปี 2560 ขยายตัว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นของตลาดในประเทศ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากเนื ้อสัตว์ เดือนพฤษภาคม ปี 2560 ขยายตัวจากไก่สด
แช่เย็นแช่แข็ง เนื่องจากความต้ องการบริ โภคปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
การแจ้ งประกอบกิจการและการจาหน่ ายทะเบียนโรงงาน เดือนพฤษภาคม
2560 มีโรงงานที่ ได้ รับใบอนุญาตและแจ้ งประกอบกิจการจานวน 364 ราย เพิ่มขึ ้นจาก
เดือนเมษายน 2560 ร้ อยละ 31.9 มียอดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 186.8 และมีจานวน
การจ้ า งงานเพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 131.0 โดยอุต สาหกรรมที่ ส าคัญ ได้ แก่ อุต สาหกรรม ผลิ ต
ประกอบ เครื่ อ งรั บ วิ ท ยุ เครื่ อ งรั บ โทรทั ศ น์ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ ป็ นตัว กึ่ ง น า จ านวนเงิ น ทุ น
14,380.62 ล้ า นบาท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ เดื อ นเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น มี โ รงงานที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตและแจ้ งประกอบกิจการเพิ่มขึ ้นจากเดือนพฤษภาคม 2559 ร้ อยละ 14.5 สาหรับ
โรงงานที่จาหน่ายทะเบียนโรงงานมีจานวน 103 ราย มากกว่าเดือนเมษายน 2560 ร้ อยละ
94.3 และมากกว่าเดือนเดียวกันของปี ก่อน ร้ อยละ 49.3
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เดือนพฤษภาคม 2560
การนาเข้ า ของภาคอุ ตสาหกรรมไทย ในเดือนพฤษภาคม 2560 การนาเข้ า
เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบ มีมลู ค่า 1,538.6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ขยายตัวร้ อยละ
10.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการนาเข้ าเครื่ องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เครื่ อง
กังหันไอพ่นและส่วนประกอบ และเครื่ องจักรใช้ ในการก่อสร้ างและส่วนประกอบ ที่ขยายตัว
ด้ านการนาเข้ าสิ นค้ าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็ จรู ป (ไม่รวมทองคา) มี มูลค่า 7,169.7
ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ ขยายตัวร้ อยละ 21.5 เมื่ อเที ยบกับเดื อนเดียวกันของปี ก่อน ตามการน าเข้ า
เคมี ภั ณ ฑ์ เหล็ ก เหล็ ก กล้ าและผลิ ต ภั ณ ฑ์ และอุ ป กรณ์ ส่ ว นประกอบเครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ขยายตัว
การใช้ ไ ฟฟ้ าของภาคอุ ตสาหกรรมการผลิ ต ในเดื อ นพฤษภาคม 2560 มี
ปริ มาณทังหมดจ
้
านวน 11,068.0 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง เพิ่มขึ ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้ อยละ 10.5 ที่
ปริ มาณ 10,015.1 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมง แต่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้ อยละ 0.4 ที่ปริ มาณ
11,111.6 ล้ านกิโลวัตต์-ชัว่ โมงหากพิจารณาแยกการใช้ ไฟฟ้าตามขนาดของกิจการ พบว่า กิจการ
ขนาดเล็กและกลางมีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นจากเดือนที่ผ่านมาแต่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี
2559 ส่วนกิจการขนาดใหญ่มีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นจากเดือนที่ผ่านมาและจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2559
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ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนพฤษภาคม 2560 เปรี ยบเทียบกับประเทศสาคัญใน
เอเชีย

การผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรมไทยเมื่ อ พิ จ ารณาจากดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม
(Manufacturing Production Index : MPI) เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ขยายตัว
ร้ อยละ 1.4 อุตสาหกรรมสาคัญที่ส่งผลด้ านบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เช่น การผลิตหลอด
อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ การผลิตเนื ้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการกลัน่ น ้ามันปิ โตรเลียม เป็ นต้ น
ขณะที่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศไต้ หวันขยายตัวร้ อยละ 2.0
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศเกาหลีใต้ คงที่เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน
สาหรับข้ อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประจาเดือน
พฤษภาคม 2560 ยังไม่มีการเผยแพร่ โดยในเดือนเมษายน 2560 การผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขยายตัวร้ อยละ 6.7 และ 6.4 ตามลาดับ
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สถานภาพการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2560
ภาวะการประกอบกิจ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2560 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเดือนเมษายน 2560 มีโรงงานที่เริ่ มประกอบกิจการจานวน 364 ราย เพิ่มขึ ้นจากเดือนเมษายน
2560 ซึ่งมีโรงงานเริ่ มประกอบกิจการจานวน 276 ราย หรื อคิดเป็ นจานวนมากกว่าร้ อยละ 31.9 มียอดเงินลงทุน
รวมทังสิ
้ น้ 36,286 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากเดือนเมษายน 2560 ซึ่งมีการลงทุน 12,653 ล้ านบาท ร้ อยละ 186.8
และมีการจ้ างงานจานวน 12,575 คน เพิ่มขึ ้นจากเดือนเมษายน 2560 ที่มีจานวนการจ้ างงาน 5,444 คน ร้ อยละ
131.0
ภาวะการประกอบกิ จ การของโรงงานจากกรมโรงงานอุต สาหกรรมในเดื อนพฤษภาคม 2560 เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ เริ่ มประกอบกิจ การมากกว่าเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่ง มี
โรงงานเริ่ มประกอบกิจการจานวน 318 ราย หรื อคิดเป็ นจานวนมากกว่าร้ อยละ 14.5 มียอดเงินลงทุนรวมเพิ่มขึ ้น
จากเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งมีการลงทุน 14,653 ล้ านบาท ร้ อยละ 147.6 และมีการจ้ างงานรวมเพิ่มขึ ้นจาก
เดือนพฤษภาคม 2559 ที่มีจานวนการจ้ างงาน 7,858 คน ร้ อยละ 60.0
- อุต สาหกรรมที่ มี จ านวนโรงงานเริ่ ม ประกอบกิ จ การมากที่ สุด ในเดื อ นพฤษภาคม 2560 คื อ
อุ ต สาหกรรมการขุ ด หรื อ ลอกกรวด ทราย หรื อ ดิ น จ านวน 28 โรงงาน รองลงมา คื อ
อุตสาหกรรมคัดแยกหรื อฝั งกลบสิ่งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว จานวน 20 โรงงาน
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การโดยมี ก ารลงทุ น สู ง สุ ด ในเดื อ น พฤษภาคม 2560 คื อ
อุต สาหกรรม ผลิ ต ประกอบ เครื่ องรั บ วิ ท ยุ เครื่ อ งรั บ โทรทัศ น์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ นตัว กึ่ ง น า
จานวนเงินทุน 14,380.62 ล้ านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็ จรูปจาก
เนื ้อสัตว์ จานวนเงินทุน 2,954.28 ล้ านบาท
- อุต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ประกอบกิ จ การและมี ก ารจ้ า งงานสูง สุด ในเดื อ นพฤษภาคม 2560 คื อ
อุ ต สาหกรรมผลิ ต ประกอบ เครื่ อ งรั บ วิ ท ยุ เครื่ อ งรั บ โทรทัศ น์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ นตัว กึ่ ง น า
จานวนคนงาน 3,611 คน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรื อการแปรรูป
ไม้ จานวนคนงาน 886 คน
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ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2560 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนเมษายน 2560 มีโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการจานวน 103 ราย มากกว่าเดือนเมษายน 2560 ซึ่งมีโรงงานที่
ปิ ดดาเนินกิจการจานวน 53 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 94.3 มีเงินทุนของการเลิกกิจการรวม 10,021.2 ล้ านบาท มากกว่า
เดือนเมษายน 2560 ที่ การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 708.2 ล้ านบาท และมีการเลิกจ้ างงาน จานวน 2,595 คน
มากกว่าเดือนเมษายน 2560 ซึง่ มีการเลิกจ้ างงานจานวน 702 คน
ภาวะการเลิกกิจการของโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2560 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน มีโรงงานที่ปิดดาเนินกิจการมากกว่าเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งมีโรงงานที่ปิดดาเนิน
กิจการจานวน 69 ราย คิดเป็ นจานวนมากกว่าร้ อยละ 49.3 มีเงินทุนของการเลิกกิจการมากกว่าเดือนพฤษภาคม
2559 ที่การเลิกกิจการคิดเป็ นเงินทุน 8,237 ล้ านบาท มีการเลิกจ้ างงานมากกว่าเดือนพฤษภาคม 2559 ที่การเลิก
จ้ างงานมีจานวน 1,452 คน
- อุตสาหกรรมที่มีจานวนโรงงานเลิกกิจการมากที่สุด ในเดือนพฤษภาคม 2560 คือ อุตสาหกรรม
โรงงานทาเครื่ องเรื อนหรื อเครื่ องตบแต่ง ในอาคารจากไม้ เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จ านวน 10 โรงงาน
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการสี ฝั ด หรื อขัดข้ าว จานวน 7 โรงงาน
- อุต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การโดยที่ มี เ งิ น ลงทุน สูง สุด ในเดื อ น พฤษภาคม 2560 คื อ
อุตสาหกรรมการทาน ้าตาลทรายดิบ หรื อน ้าตาลทรายขาว เงินทุน 8,100 ล้ านบาท รองลงมาคือ
อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้ อน เงินทุน 352.9 ล้ านบาท
- อุ ต สาหกรรมที่ เ ลิ ก ประกอบกิ จ การและจ านวนคนงานสู ง สุ ด ในเดื อ นพฤษภาคม 2560
คื อ อุต สาหกรรมการท าน า้ ตาลทรายดิบ หรื อ น า้ ตาลทรายขาว จ านวนคนงาน 550 คน
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมโรงงานหมัก ชาแหละ อบ ปนหรื อบด ฟอก ขัดและแต่งสาเร็ จ หนังสัตว์
จานวนคนงาน 266 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 าอาหารเดือนพฤษภาคม 2560 ปรับตัว
เพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 8.4 แบ่งเป็ น
1) กลุ่มสินค้ าที่อิ งตลาดส่งออก คื อ สับปะรดกระป๋ อง กุ้งสด
แช่เย็นแช่แข็ง และแป้งมันสาปะหลัง ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อนร้ อยละ 74.6 21.6 และ 20.9 ตามลาดับ เนื่องจาก
วัตถุดิบที่เพิ่มขึ ้น
2) กลุ่มสินค้ าที่อิงตลาดภายในประเทศคือ น ้ามันปาล์ม ไก่สด
แช่เย็นแช่แข็ง และอาหารสัตว์ (ไก่) การผลิตปรับตัวเพิ่มขึ ้นจาก
เดือนเดียวกัน ของปี ก่อนร้ อยละ 12.1 11.9 และ 3.8 ตามลาดับ
เนื่องจากความต้ องการบริ โภคปรับตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
2. การตลาด
1) ตลาดในประเทศ ปริ มาณการจาหน่ายสินค้ าอาหารใน
ประเทศเดือนพฤษภาคม 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อนร้ อยละ 4.0 เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้ มดีขึ ้นทาให้
การบริ โภคเพิ่มขึ ้น
2) ตลาดต่ า งประเทศ ภาพรวมมู ล ค่ า การส่ง ออกสิ น ค้ า
อาหารเดือนพฤษภาคม 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อนร้ อยละ 9.9 ในกลุม่ สินค้ าที่สาคัญ เช่น น ้าตาล ไก่แช่เย็นแช่แข็ง
ไก่แปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าว ข้ าวโพดหวานกระป๋ องและปลาทูนา่ กระป๋ อง
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 46.5 42.9 16.8
14.2 11.6 และ 6.0 ตามลาดับ เนื่องจากการเพิ่มคาสัง่ ซื ้อของประเทศ
ผู้นาเข้ า ทาให้ ระดับราคาปรับเพิ่มขึ ้น
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2. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ ม
“การผลิตกลุ่ มสิ่งทอหดตัวเล็กน้ อยตามสั ดส่ วนการผลิตที่รองรั บ

ความต้ องการของอุ ตสาหกรรมต่ อเนื่ องในประเทศ ในส่ วนการ
ส่ งออกสิ่งทอยังขยายตัวต่ อเนื่องเป็ นเดือนที่ 5”
ปริ มา การผลิตเส้ นใยสิ่งทอ
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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 ก่อนการผลิตกลุ่มเส้ นใยสิ่งทอในภาพรวมหดตัวเล็กน้ อย ร้ อยละ 0.5
โดยลดลงในส่วนการผลิตเส้ นใย และเส้ นด้ ายที่ รองรับความต้ องการ
ในประเทศที่ลดลง ในขณะที่การผลิตผ้ าผื นเพื่อผลิตเสื อ้ ผ้ าสาเร็ จรู ป
และเคหะสิ่ ง ทออื่ น ๆ เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 3.1 ตามความต้ องการใช้
ภายในประเทศ และเพื่อการส่งออกที่ขยายตัว
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่ องนุ่งห่มเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี
ก่อน การผลิต เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.3 เพื่อรองรับการจาหน่ายในประเทศ
และ การส่ง ออก โดยเป็ นการผลิต เสื อ้ ผ้ า ประเภทชุด นักศึกษาเพื่ อ
จาหน่ายในประเทศ และผลิตเสื ้อผ้ าบุรุษและสตรี เพื่อการส่งออก
2.การจาหน่ าย
การจ าหน่ า ยในประเทศ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ช่ ว งเดี ย วกัน ของ
ปี ก่ อ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ก ลุ่ ม เส้ นใยสิ่ ง ทอในภาพรวมลดลง ร้ อยละ 4.0
เนื่องจากเส้ นใยสิ่งทอส่วนใหญ่เป็ นการผลิตเพื่อการส่งออก สาหรับผ้ า
ผืน และเสื อ้ ผ้ าสาเร็ จรู ปขยายตัว ร้ อยละ 7.7 และ 16.0 ตามลาดับ
โ ด ย สิ น ค้ า ที่ มี ก า ร จ า ห น่ า ย เ พิ่ ม ขึ ้ น เ ป็ น สิ น ค้ า ใ น ก ลุ่ ม
ผ้ าทอ เสื ้อผ้ าประเภทชุดนักศึกษา เพื่อรองรับ การเปิ ดภาคเรี ยนในช่วง
เดือนกรกฎาคม
การส่ งออกเมื่ อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ผลิตภัณฑ์
เส้ นใยสิ่งทอ ผ้ าผืน และเสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ป ขยายตัว ร้ อยละ 4.1 9.9 และ
3.0 ตามลาดับ โดยสินค้ าเส้ นใยประดิษฐ์ ในกลุ่มเส้ นใยสิ่งทอ ขยายตัว
ร้ อยละ 10.4 ซึง่ ขยายตัวต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 5 สาหรั บผ้ าผืน ขยายตัว
ในกลุ่มผ้ าผื นที่ท าจากฝ้ าย และผ้ าผื นที่ ทาจากเส้ นใยประดิษฐ์ โดย
ตลาดหลั ก ที่ ข ยายตั ว ได้ แก่ เวี ย ดนาม และ เมี ย นมา เนื่ อ งจาก
อุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่มในตลาดดังกล่าวขยายตัว ส่วนเสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ป
ขยายตัวจากการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป ญี่ ปุ่น และอาเซียน
ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ าที่ฟืน้ ตัว
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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
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3. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ า
1.การผลิต
สถานกา รณ์ การผลิ ต ขอ งอุ ต สา หกรรม เหล็ ก ใ น
เดือนพฤษภาคม 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนนี ้มีค่า 120.76 มีอตั ราการ
เปลี่ยนแปลง ลดลงร้ อยละ 17.15 โดยเป็ นการลดลงเดือนแรก
หลังจากที่เพิ่มขึ ้น 9 เดือน ติดต่อกันในก่อนหน้ านี ้ (สิงหาคม 2559เมษายน 2560) เนื่องจากผู้จาหน่ายในประเทศชะลอคาสัง่ ซื ้อจาก
โรงงาน ส่งผลให้ ผ้ ูผลิ ตในประเทศลดปริ มาณการผลิตลง การ
บริ โภคในประเทศมีปริ มาณ 1.29 ล้ านตัน ลดลงร้ อยละ 34.3 เมื่อ
เที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อน โดยเป็ นการลดลง 5 เดื อน
ติดต่อกัน ตังแต่
้ เดือนมกราคม 2560-พฤษภาคม 2560 การนาเข้ า
มีปริ มาณ 0.99 ล้ านตัน ลดลงร้ อยละ 22.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน ขณะที่การส่งออกมีปริ มาณ 0.15 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
32.5 โดยเป็ นการเพิ่ มขึน้ 6 เดื อนติดต่อกัน ตัง้ แต่เดือนธันวาคม
2559-พฤษภาคม 2560 โดยสามารถแบ่งตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
 ดัชนี ผลผลิ ตในกลุ่มเหล็ กทรงแบนมี ค่ า 123.05
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเหล็ก
แผ่นเคลือบสังกะสี เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 23.12 รองลงมาคือ เหล็กแผ่นรี ด
เย็ น เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 9.23 โดยเป็ นการผลิต เพื่ อ ส่ง มอบให้ กับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ แต่จากข้ อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้ า
แห่ งประเทศไทย พบว่ า การบริ โภคเหล็ ก ทรงแบนในประเทศ
ประมาณ 898,919 ตัน ลดลง ร้ อยละ 21.5 โดยเหล็กแผ่นหนารี ดร้ อน
ลดลงร้ อยละ 65.7 รองลงมาคือเหล็กแผ่นเคลือบดีบกุ ลดลงร้ อยละ
21.9 สาหรับการนาเข้ า มีปริ มาณ 757,145 ตัน ลดลงร้ อยละ 22.4 โดย
เหล็กแผ่นรี ดร้ อน (Alloy steel) ลดลงร้ อยละ 89.4 และการส่งออกมี
ปริ มาณ 53,085 ตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 42.6 โดยเหล็กแผ่นรี ดเย็น (Alloy
steel) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8,304.9
 ดัชนี ผลผลิ ตในกลุ่มเหล็ ก ทรงยาวมี ค่ า 115.55
ลดลงร้ อยละ 35.20 โดยเหล็กเส้ นกลม ลดลงร้ อยละ 47.43 เนื่องจากใน

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ปี นี ้มีฝนตกชุกและตกเร็ วกว่าปี ก่อนทาให้ การก่อสร้ างทาได้ ลา่ ช้ ากว่าปกติ
รองลงมาคือ เหล็กเส้ นข้ ออ้ อย ลดลงร้ อยละ 37.09 และจากข้ อมูลของ
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย พบว่า การบริ โภค
เหล็กทรงยาวในประเทศ ประมาณ 395,963 ตัน ลดลงร้ อยละ 52.0
โดยเหล็กเส้ นและเหล็กโครงสร้ างรู ปพรรณ ลดลงร้ อยละ 66.0 สาหรับ
การนาเข้ า มี ปริ มาณ 228,163 ตัน ลดลงร้ อยละ 21.2 โดยเหล็ ก
โครงสร้ างรู ปพรรณรี ดร้ อน (Alloy steel) ลดลง ร้ อยละ 99.6 การ
ส่งออก มีปริ มาณ 96,243 ตัน เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 27.5 โดยท่อไร้ ตะเข็บ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 357
2. ราคาเหล็ก
จากข้ อมูลดัชนีราคาเหล็กต่างประเทศของสถาบัน เหล็ก
และเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา
เหล็ก (FOB) โดยเฉลี่ยที่สาคัญในตลาด CIS ณ ท่าทะเลดา
(Black Sea) ในเดือนมิถนุ ายน 2560 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ดังนี ้ เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เพิ่มขึ ้นจาก 73.17 เป็ น 93.52
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 27.81 เหล็กเส้ น เพิ่มขึน้ จาก 75.53 เป็ น 87.36
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 15.66 เหล็กแท่งแบน เพิ่ม ขึน้ จาก 80.23 เป็ น
92.44 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.22 เหล็กแผ่นรี ดร้ อน ลดลงจาก 80.00
เป็ น 89.87 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.34 และเหล็กแผ่นรี ดเย็น เพิ่มขึน้
จาก 85.04 เป็ น 92.64 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.94
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4. อุตสาหกรรมยานยนต์
รถยนต์
อุต สาหกรรมรถยนต์ ในเดื อนพฤษภาคม 2560
ขยายตัวเล็กน้ อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วงเดียวกัน
ของปี 2559 โดยเป็ นการเพิ่ ม ขึ น้ ของตลาดใน
ประเทศ เนื่ องจากเศรษฐกิ จ ปรั บ ตั ว ขึ น้ อย่ าง
ต่ อเนื่ องและการส่ งออกสิ น ค้ าเกษตรเพิ่ มขึ ้น
อย่ างไรก็ตาม ตลาดส่ งออกยังคงชะลอตัว

1. การผลิตรถยนต์
จ านวน 169,495 คัน เพิ่ ม ขึน้ จากเดื อนพฤษภาคม
2559 ซึ่งมีการผลิต 168,394 คัน ร้ อยละ 0.65 โดยเป็ น
การปรับเพิ่มขึ ้นของการผลิตรถยนต์นงั่ และรถยนต์เพื่อ
การพาณิชย์
2. การจาหน่ายรถยนต์
จ านวน 66,425 คัน เพิ่ ม ขึ น้ จากเดื อ นพฤษภาคม
2559 ซึง่ มีการจาหน่าย 66,035 คัน ร้ อยละ 0.59 โดยเป็ น
การปรับเพิ่มขึ ้นของการจาหน่ายรถยนต์นงั่ รถยนต์เพื่อ
การพาณิชย์และรถยนต์ PPV รวมกับ SUV
3. การส่งออกรถยนต์
จานวน 90,092 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2559
ซึ่ ง มี ก ารส่ ง ออก 99,547คัน ร้ อยละ 9.50 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศแถบเอเชีย โอเชียเนีย และ
ยุโรป
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รถจักรยานยนต์
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ ใ น เ ดื อ น
พฤษภาคม 2560 ขยายตัวเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่ วง
เดียวกันของปี 2559 โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ ของตลาด
ในประเทศ

1. การผลิตรถจักรยานยนต์
จ านวน 191,176 คัน เพิ่ ม ขึน้ จากเดือ นพฤษภาคม
2559 ซึ่งมีการผลิต 146,767 คัน ร้ อยละ 30.26 โดยเป็ น
การปรั บ เพิ่ ม ขึ น้ ของการผลิ ต รถจั ก รยานยนต์ แ บบ
อเนกประสงค์
2. การจาหน่ายรถจักรยานยนต์
จ านวน 188,881 คัน เพิ่ม ขึน้ จากเดือ นพฤษภาคม
2559 ซึ่ง มี การจ าหน่าย 165,644 คัน ร้ อยละ 14.03
โดยเป็ นการปรับเพิ่มขึ ้นของการจาหน่ายรถจักรยานยนต์
ขนาด101-125 ซี ซี ขนาด 126-150 ซี ซี และขนาด
มากกว่าหรื อเท่ากับ 151 ซีซี
3. การส่งออกรถจักรยานยนต์สาเร็จรูป(CBU)
จานวน 24,525 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2559
ซึ่ง มี การส่ง ออก 26,290 คัน ร้ อยละ 6.71 โดยตลาด
ส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศเนเธอร์ แลนด์ญี่ปุ่ นและ
เบลเยียม
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5.อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

1.การผลิตและการจาหน่ ายในประเทศ

อุ ตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในภาพรวมของเดื อนพฤษภาคม
2560 ชะลอตั วลง เมื่อเปรี ยบเทียบกั บช่ วงเดี ยวกั นของปี ก่ อน โดยมี
ปริ มาณการผลิตและการจาหน่ ายในประเทศลดลงอย่ างต่ อเนื่ องจาก
ช่ วงต้ นปี ที่ผ่ านมา เนื่ องจากการชะลอตั วของการลงทุ นภาคก่ อสร้ าง
ประกอบกั บเป็ นช่ วงฤดูฝน สาหรั บการส่ งออกมี มู ลค่ าเพิ่ มขึ้ นจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกทีเ่ ริ่มฟื้ นตัว

การผลิตและการจาหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ (ไม่
รวมปูนเม็ด) เดือ นพฤษภาคม 2560 เมื่อ เปรี ย บเที ย บกับ
เดือนเดียวกัน ของปี ก่อน มีปริ มาณลดลงต่อเนื่องเป็ นเดือน
ที่ 5 ร้ อยละ 17.4 และ 16.1 ตามลาดับเนื่องจากเป็ นผลมา
จากภาวะเศรษฐกิจที่ยงั ฟื น้ ตัวไม่มากนักประกอบกับการเข้ า
สู่ ช่ ว งฤดู ฝ นแล้ ว จึ ง ท าให้ การก่ อ สร้ างหรื อ การซ่ อ มแซม
บ้ านเรื อนชะลอตัวลง

ปริมา การผลิตปูนซีเมนต์
5
4
3
2
1
เดือน

0
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.
255

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

255

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

2559

พ.ย.

.ค.
2560

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ปริมา การจาหน่ ายปูนซีเมนต์ ในประเทศ

ล้ านตัน
4

3
2
เดือน

1
ม.ค.

ก.พ. มี.ค.
255

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
255

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
2559

ต.ค.

2. การส่ งออก
ก า ร ส ่ง อ อ ก ร ว ม ข อ ง ป ูน ซ ี เ ม น ต ์ ใ น เ ด ื อ น
พฤษภาคม 2560 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน มูล ค่า การส่งออกรวมปรับตัวเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย ร้ อยละ
1.03 จากตลาดส่งออกหลัก 3 อันดับแรก ได้ แก่ กัมพูชา
บังคลาเทศ และเมียนมา ตามลาดับ รวมมูลค่า 33.8 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 60.8 ของมูลค่า
การส่งออกปูนซีเมนต์ทงหมดของไทย
ั้

พ.ย.
.ค.
2560

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
80

มูลค่ าการส่ งออกปูนซีเมนต์

70
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40
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20
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. .ค.
255
255
2559
2560

เดือน

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาพรวมภาวะการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเดือนพฤษภาคม 2560 ปรั บตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
5.00 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่ อน โดยอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าปรับตัวลดลงร้ อยละ 1. 5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่ อน จากการผลิตเครื่ องปรั บ อากาศ พัดลม และกระติก นา้
ร้ อน ปรั บ ตั วลดลง ส่ ว นอุ ตสาหกรรมอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ป รั บ ตั ว
เพิ่มขึ น้ ร้ อยละ 10. เมื่ อเที ยบกั บ เดื อนเดี ย วกั นของปี ก่ อ น
โดยมาจากการผลิต Semiconductor, IC และ HDD ที่ปรั บตัว
เพิ่มขึน้
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ดัชนีผลผลิตมีการปรับปี ฐานการผลิตใหม่เป็ นปี 2554

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

มูลค่ า

%YoY

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
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องเดื อ นพฤษภาคม 2560 มี ดัช นี ผ ลผลิ ต
อยู่ที่ ร ะดับ 125.68 เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 5.00 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ น
เดียวกันของปี ก่ อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ ามี ดัชนีผลผลิตอยู่ที่
ระดับ 141.35 ลดลงร้ อยละ 1.85 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่ อ น ก ลุ่ ม เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า มี ก า ร ป รั บ ตั ว ล ด ล ง คื อ
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่ง เครื่ องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต พัดลม ตู้เย็น เตาไมโครเวฟ กระติกน ้า
ร้ อน และสายไฟฟ้ า ลดลงร้ อยละ 6.48, 2.70, 21.09, 5.73,
19.06, 26.78 และ 6.27 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการผลิตเครื่ องปรับอากาศบาง
รายลดปริ มาณการผลิตลง ส่งผลให้ การจาหน่ายในประเทศลดลง
และส่งออกไปตลาดหลักเกือบทังหมดปรั
้
บตัวลดลง
อุต สาหกรรมอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ มี ดัช นี ผลผลิต อยู่ที่ 115.91
ปรับตัวเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10.88 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อน โดยมาจาก Semiconductor, Monolithic IC, Other IC
และ HDD เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.21, 1.43, 12.92 และ 14.69
ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก IC
เป็ นชิ น้ ส่ว นสาคัญ ในการพัฒ นาสิน ค้ าที่ มี ก ารใช้ เทคโนโลยี ที่
สูงขึ ้น สาหรับ HDD มีการส่งออกไปตลาดหลักทังหมดปรั
้
บตัว
เพิ่มขึ ้น

(ล้ านเหรียญสหรัฐ )

1,148.93

9.04

696.84

31.88

เครื่ องปรับอากาศ
420.47
กล้ องถ่ายบันทึกภาพและ
153.44
ส่วนประกอบ
รวมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
5,153.36
และอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

-3.24
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1 .60
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6. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่ อ)
2. การส่ งออก
มูลค่ า การส่ง ออกเครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าและอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
เดือนพฤษภาคม 2560 มีมูลค่า 5,153.36 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.60 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน
สินค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า มีมลู ค่าการส่งออก 2,079.44 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15.98 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักทังหมดปรั
้
บตัวเพิ่มขึน้
ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา จีน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่ น และอาเซียนเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 39.63, 35.20, 23.01, 13.85 และ 5.21 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ โดยสินค้ าที่มีการส่งออกมาก
ที่ สุด ได้ แ ก่ เครื่ อ งปรั บ อากาศ มี มูล ค่ า ส่ง ออก 420.47 ล้ า น
เหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 3.24 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี ก่อน เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลักเกื อบทัง้ หมดปรั บตัว
ลดลง ได้ แก่ อาเซียน ญี่ปนุ่ สหภาพยุโรป และจีน ลดลงร้ อยละ
19.31, 6.25, 2.66 และ 2.37 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่ อ น ตามล าดั บ รองลงมาคื อ กล้ องถ่ า ยบั น ทึ ก ภาพและ
ส่วนประกอบ มีมลู ค่าส่งออก 153.44 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้น
ถึงร้ อยละ 75.66 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการ
ส่งออกไปตลาดหลักทังหมดปรั
้
บตัวเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา
สหภาพยุโรป อาเซียน จี น และญี่ ปุ่น เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 99.61,
96.29, 86.46, 72.66 และ 60.99 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปี ก่อน ตามลาดับ

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สิ น ค้ าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี มู ล ค่ า การส่ ง ออก 3,073.93
ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 20.44 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ น
เดียวกันของปี ก่อน จากการส่งออกไปตลาดหลักทังหมดปรั
้
บตัว
เพิ่มขึ ้น ได้ แก่ ญี่ปนุ่ อาเซียน จีน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริ กา
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 81.40, 16.90, 15.23, 14.38 และ 2.59 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ โดยสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์
ที่ มี มู ล ค่ า การส่ ง ออกสูง สุด คื อ อุ ป กรณ์ ป ระกอบของเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ มี มู ล ค่ า ส่ ง ออก 1,148.93 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 9.04 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
เนื่ อ งจากการส่ ง ออกไปตลาดหลั ก ทั ง้ หมดปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ น้
ได้ แก่ อาเซี ย น จี น ญี่ ปุ่ น สหภาพยุ โ รป และสหรั ฐ อเมริ ก า
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.73, 7.26, 5.66, 5.45 และ 1.38 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ รองลงมา คือ วงจรรวม (IC)
มีมูลค่าส่งออก 696.84 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ
31.88 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน จากการส่งออกไป
ตลาดหลักทังหมดปรั
้
บตัวเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ ญี่ปนุ่ สหภาพยุโรป จีน
อาเซียน และสหรัฐอเมริ กา เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 56.24, 32.49, 27.88,
17.79 และ 7.81 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ก่อน ตามลาดับ
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