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ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2558

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ ส่ีของปี 2558 ขยายตวัร้อยละ 2.8 YoY เทียบกบัร้อยละ 2.9 
YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจยัสนบัสนนุจากการขยายตวัเร่งขึน้ของ
การลงทุนภาครัฐ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและภาครัฐ และการปรับตวัดีขึน้ของการลงทุน
ภาคเอกชน ในขณะท่ีการส่งออกสินค้าลดลงและเป็นข้อจ ากัดส าหรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ในด้านการผลิต สาขาก่อสร้างขยายตวัสงู สาขาโรงแรมและภตัตาคาร และสาขา
บริการอ่ืนๆ ขยายตวัในเกณฑ์ดี สาขาอุตสาหกรรมขยายตวัตอ่เน่ือง แต่สาขาเกษตรกรรม
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2558 ขยายตวัร้อยละ 0.8 
เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ีสามของปี 2558

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัร้อยละ 2.5 YoY ลดลงเล็กน้อยจากการขยายตวั
ร้อยละ 1.8 YoY ในไตรมาสท่ีสามของปี 2558 โดยได้รับปัจจยัสนบัสนุนจากการขยายตวั
ตอ่เน่ืองของรายจา่ยบริโภคสินค้าไมค่งทน และการหดตวัช้าลงของรายจ่ายในหมวดรถยนต์
นัง่ โดยลดลงร้อยละ 11.9 YoY ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
อยูท่ี่ระดบั 63.6 เทียบกบัระดบั 61.8 ในไตรมาสก่อนหน้า

การลงทุนภาคเอกชน เร่ิมกลบัมาขยายตวัอย่างช้าๆ หลงัจากปรับตวัลดลงติดต่อกนัสอง
ไตรมาส โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการลงทุนในหมวดเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร ในขณะท่ีการลงทุนในหมวดก่อสร้างยังคงหดตัว  โดยการลงทุนภาคเอกชน 
ขยายตวัร้อยละ 1.9 YoY เทียบกบัการลดลงร้อยละ 10.1 ในไตรมาสท่ีสามของปี 2558 โดย
การลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.7 YoY เทียบกับการลดลงร้อยละ 13.0 
YoY ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับมูลค่าการน าเข้าสินค้าทุนท่ีขยายตัวร้อยละ 3.1 
YoY ด้านการลงทนุก่อสร้างลดลงร้อยละ 1.3 YoY เทียบกบัการลดลงร้อยละ 0.3 YoY ใน
ไตรมาสก่อนหน้า ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจอยู่ท่ีระดบั 49.7 เทียบกับระดบั 46.7 ในไตร
มาสก่อนหน้า

การส่งออกสินค้า มีมูลคา่ 52,253 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 7.9 YoY การลดลง
ของมลูคา่การสง่ออกมีสาเหตสุ าคญัมาจากปัจจยั 2 ประการ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจประเทศคู่
ค้าหลกัยงัอยูใ่นภาวะชะลอตวั โดยเฉพาะจีนและญ่ีปุ่ น และ (2) ราคาสินค้าส่งออกปรับตวั
ลดลงตอ่เน่ืองตามการลดลงของราคาน า้มนัดบิและราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก

ในไตรมาสที่  4 ปี 2558 มี
ตั ว ชี ้วั ด ท า ง เ ศ รษฐ กิ จที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชน
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 
ขยายตวัร้อยละ 2.5 YoY ขยาย
ตั ว เ ร่ ง ขึ ้น โ ด ย ไ ด้ รั บ ปั จ จั ย
สนับสนุนจากการขยายตัวของ
รายจ่ายบริโภคสินค้าไม่คงทน 
และรายจ่ายในหมวดรถยนต์นั่ง
หดตวัช้าลง

ภาครัฐ
การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อย
ละ 41.4 YoY ส่วนการบริโภค
ภาครัฐขยายตวัร้อยละ 4.8 

ที่มา :ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ Analyst by ISIT 3
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การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ทัง้สิน้ 42,616 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 13.2 YoY เทียบ
กบัการหดตวัร้อยละ 14.5 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีสาเหตสุ าคญัมาจากการลดลง
ของราคาน าเข้าร้อยละ 11.0 โดยเฉพาะราคาน า้มันดิบ น า้มันส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ และปริมาณการน าเข้าท่ีลดลงร้อยละ 2.5 เน่ืองจากการลดลง
ของการน าเข้าในหมวดสินค้าวตัถดุิบและสินค้าขัน้กลาง เม่ือหกัการน าเข้าทองค าออกแล้ว 
มลูค าการน าเข้าลดลงร้อยละ 15.3

สาขาอุตสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 0.8 YoY ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกับการขยายร้อยละ 
1.0 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ขยายตวัสอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ของการผลิตในหมวดยาน
ยนต์ หมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม และหมวดยางและพลาสตกิ

รายได้เกษตรกร หดตวัร้อยละ 10.8 YoY ในไตรมาสนี ้เน่ืองจากการลดลงของผลผลิต
และราคาสินค้าเกษตร โดยผลผลิตการเกษตรลดลงร้อยละ 5.3 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตร
หดตวัท่ีร้อยละ 5.8 YoY เน่ืองจากการลดลงของราคายางพารา มนัส าปะหลงั และประมง 
โดย (1) ราคายางพาราลดลงเน่ืองจากราคาน า้มนัดบิท่ีปรับตวัลดลงต ่าสดุในรอบเกือบ 7 ปี 
(2) ราคามนัส าปะหลังลดลงเน่ืองจากผลผลิตเร่ิมทยอยออกสู่ตลาดมากขึน้ประกอบกับ
คณุภาพมนัส าปะหลงัไมไ่ด้มาตรฐาน และ (3) ราคากุ้งลดลงเน่ืองจากผลผลิตท่ีเพิ่มสงูขึน้

ภาครัฐ การลงทนุภาครัฐขยายตวัร้อยละ 41.4 YoY ส่วนการบริโภคภาครัฐขยายตวัร้อยละ 
4.8 โดยรัฐบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณทัง้สิน้ 807,674 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 5.4

ในไตรมาสที่  4 ปี  2558 มี
ตั ว ชี ้วั ด ท า ง เ ศ รษฐ กิ จที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

รายได้เกษตรกร
หดตวัร้อยละ 10.8 YoY ในไตร
มาสนี ้เนื่องจากการลดลงของ
ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร 
โดยผลผลติการเกษตรลดลงร้อย
ละ 3.4 YoY ด้านราคาสินค้า
เกษตรหดตัวต่อเนื่องเป็นไตร
มาสที่เจ็ดที่ร้อยละ 5.8 YoY

การส่งออก
มีมูลค่า 52,253 ล้านดอลลาร์
สรอ. ลดลงร้อยละ 7.9 YoY การ
ลดลงของมูลค่าการส่งออกมี
สาเหตุส าคญัมาจาก เศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าหลกัยงัอยู่ในภาวะ
ชะลอตัว  โดยเฉพาะจีนและ
ญ่ีปุ่ น





ศูนยว์เิคราะหข์อ้มูลเชงิลกึอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

เพือ่เป็นศูนยก์ลางการ Update ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนต์่อ

อตุสาหกรรมเคร ือ่งจกัรกล รวมถงึเป็นตวักลางแลกเปลีย่น

ขอ้มูลระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีในอตุสาหกรรมและหน่วยงานภาครฐั 

ทัง้หน่วยงานในประเทศและตา่งประเทศ

Machinery  

Intelligence  

Unit 



ภาวะอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องไตรมาสที่ 4 ปี 2558

Base Period - Jan 2009 = 100

Base Period - Jan 2007 = 100

Cost Freight Rate Price

*** Hot-dipped Galvanize ไม่มกีารเผยแพรข่อ้มูลตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม ปี 2558 ดงัน้ันจงึไม่มกีาร

น าเสนอขอ้มูลในสว่นนี้
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สถานการณ์ด้านแรงงาน

8Analyst by ISIT

การจ้างงาน ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2558 การจ้างงานรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.3 YoY ตามการเพิ่มขึน้ของการจ้าง
งานนอกภาคเกษตรร้อยละ 0.8 โดยเฉพาะการจ้างงานในสาขากิจกรรมอสงัหาริมทรัพย์ สาขากิจกรรมการบริหารและ
การบริการสนบัสนนุ และสาขาท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.5 ร้อยละ 17.7 และร้อยละ 4.0 
ตามล าดบั ในขณะท่ีการจ้างงานในสาขาอตุสาหกรรมปรับตวัลดลงร้อยละ 1.0 ส่วนการจ้างงานภาคเกษตรลดลงร้อย
ละ 0.7 แตป่รับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัการลดลงร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเล่ือนการ
ปลกูข้าวนาปี เน่ืองจากปัญหาภยัแล้งสง่ผลให้การเก็บเก่ียวข้าวเล่ือนมาอยูใ่นไตรมาสนีม้ากขึน้

อัตราการว่างงานในไตรมาสท่ีส่ีของปีมีว่างงานเฉล่ียในไตรมาสนีมี้จ านวน 308,840 คน คิดเป็นอัตราการ
วา่งงานร้อยละ 0.8

ภาวะอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องไตรมาสที่ 4 ปี 2558



รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเนน้การบูรณาการขอ้มูลเพือ่สรา้งประโยชนข์องขอ้มูลตอ่การด าเนินธรุกจิในอตุสาหกรรม

เคร ือ่งจกัรกลใหเ้พิม่มากขึน้

เพือ่ใหย้ทุธศาสตรก์ารพฒันาอตุสาหกกรรมเคร ือ่งจกัรกลสามารถเชือ่มโยงกบัภาคการเกษตรและ

อตุสาหกรรมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

และเกดิประสทิธผิลสงูสดุ

ศูนยข์อ้มูลเชงิลกึอตุสาหกรรมเคร ือ่งจกัรกล 
สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย

อาคารส านักพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ช ัน้ 1-2 

ซอยตรมีติร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

กรงุเทพฯ 10110

โทรศพัท ์: 02-712-4402-7
http://miu.isit.or.th



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558

ในไตรมาสที่สี่ปี 2558 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของ
ไทยขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจาก
มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลของไทยที่เพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า
หดตวัร้อยละ 1.4 เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อย
ละ 3.1 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า ด้านการส่งออก
ขยายตัวร้อยละ 15.8 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 14.0 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลมีมูลค่าอยู่ที่ 115,155 ล้านบาท 
โดยหมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
9,209 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 7.4 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่  89,484 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 10.0 YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมี
มูลค่าการน าเข้าเป็น 16,461 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 17.0 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 19.2 YoY

การส่งออก เคร่ืองจักรกลมีมูลค่าอยู่ที่ 70,587 ล้านบาท 
โดยหมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
8,835 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกบัไตรมาส
ก่อนหน้า  และขยายตัว ร้อยละ 18,4  YoY ด้านหมวด
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 54,829 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 18.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
และขยายตวัร้อยละ 16.6 YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 6,922 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 4.7 เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 7.0 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการค้า
อยู่ที่ 44,568 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 11,197 ล้าน
บาทจากไตรมาสก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 5,186 
ล้านบาทจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2558

Mill Baht Q4-57 Q1-58 Q2-58 Q3-58 Q4-58

Import 111,674.1 106,879.7 119,351.6 116,737.0 115,155.8

Export 61,919.3 57,669.2 66,240.8 60,971.7 70,587.7

Trade Balance -49,754.8 -49,210.5 -53,110.8 -55,765.3 -44,568.1



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่สี่ ปี 
2558 เคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่สี่ ปี  2558
ปรับตัวดีขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจากตัวเลข
การค้าระหว่างประเทศของเคร่ืองจักรกลการเกษตรที่
เพิ่มขึน้

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตร ขยายตวัร้อยละ 8.7 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตวัตวัร้อยละ 7.4 YoY
มลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 9,209 ล้านบาท โดยกลุ่มเคร่ืองจักร
งานเกษตรกรรมขยายตวัร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 7.1 YoY มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
8,850 ล้านบาท ส่วนกลุ่มเคร่ืองจักรงานปศุสตัว์ขยายตัว
ร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 
16.2 YoY มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 359 ล้านบาท ส าหรับ
สินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสดุ ได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา 
และสว่นประกอบ มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 5,069 ล้านบาท 

การส่งออก เคร่ืองจกัรกลการเกษตร ขยายตวัร้อยละ 17.3 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 18.4 
YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 8,835 ล้านบาท โดยกลุ่ม
เคร่ืองจกัรงานเกษตรกรรมขยายตวัร้อยละ 17.8 เมื่อเทียบ
กบัไตรมาสก่อนหน้าและขยายตวัร้อยละ 18.7 YoY มลูค่า
การส่งออกอยู่ที่ 8,818 ล้านบาท ส่วนกลุ่มเคร่ืองจักรงาน
ปศุสตัว์หดตวัร้อยละ 61.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
และหดตวัร้อยละ 48.4 YoY มลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 17 ล้าน
บาท ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ 
แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ มลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 3,057 
ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 374 ล้านบาท ขาดดลุการค้าลดลง 568 
ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 
2,116 ล้านบาทจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า

สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซต ์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/

Agricultural Machinery (Mill Baht) Q4-57 Q1-58 Q2-58 Q3-58 Q4-58

Import 9,951.1 8,746.3 9,300.4 8,474.9 9,209.8

Export 7,460.8 7,646.1 6,164.8 7,532.4 8,835.7

Trade Balance -2,490.3 -1,100.2 -3,135.6 -942.5 -374.1

Q1 - Q4

Q4-57 Q1-58 Q2-58 Q3-58 Q4-58 2558

เคร่ืองจักรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine) 9,522.1 8,137.0 8,834.6 8,124.5 8,850.2 33,946.3 -7.1 8.9

   เคร่ืองเตรียมดนิ/เพาะปลูก และส่วนประกอบ 265.2 137.1 151.2 178.3 191.3 657.9 -27.9 7.3

   แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ 2,394.4 2,035.5 2,165.2 1,792.7 2,299.6 8,293.0 -4.0 28.3

   รถพ่วงและรถก่ึงรถพ่วง 19.5 8.2 2.7 3.9 3.5 18.3 -82.2 -11.0

   เคร่ืองบ ารุงรักษา และส่วนประกอบ 5,517.8 5,241.7 5,754.3 5,149.6 5,069.8 21,215.4 -8.1 -1.5

   เคร่ืองเก็บเก่ียว และส่วนประกอบ 767.3 324.0 259.8 585.1 838.4 2,007.2 9.3 43.3

   เคร่ืองคัดแยก/สี ธัญพชื และส่วนประกอบ 420.5 302.6 297.7 278.4 287.7 1,166.4 -31.6 3.4

   เคร่ืองคัดแยกขนาด 17.3 24.0 75.9 83.2 25.0 208.1 44.2 -70.0

   เคร่ืองท าให้แห้ง 120.0 64.0 127.7 53.4 135.0 380.1 12.5 153.0

เคร่ืองจักรงานปศุสัตว์ (Livestock Machine) 429.1 609.3 465.8 350.4 359.6 1,785.1 -16.2 2.6

   เคร่ืองรีดนม 2.5 21.7 3.3 4.4 10.1 39.6 299.1 128.3

   เคร่ืองเลีย้งสัตว์ปีก/เพาะช า และส่วนประกอบ 426.5 587.6 462.5 345.9 349.5 1,745.5 -18.1 1.0

มูลค่ารวม 9,951.1 8,746.3 9,300.4 8,474.9 9,209.8 35,731.4 -7.4 8.7

มูลค่าการน าเข้าเคร่ืองจักรกลการเกษตร (ล้านบาท) YOY (%) QOQ (%)

Q1 - Q4

Q4-57 Q1-58 Q2-58 Q3-58 Q4-58 2558

เคร่ืองจักรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine) 7,427.5 7,571.4 6,086.8 7,487.8 7,487.8 8,818.6 18.7 17.8

   เคร่ืองเตรียมดนิ/เพาะปลูก และส่วนประกอบ 290.1 333.6 364.0 332.8 332.8 377.3 30.0 13.4

   แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ 3,126.5 3,690.0 2,910.0 2,900.7 2,900.7 3,057.4 -2.2 5.4

   รถพ่วงและรถก่ึงรถพ่วง 0.2 1.5 1.8 1.6 1.6 2.5 929.8 55.2

   เคร่ืองบ ารุงรักษา และส่วนประกอบ 1,890.1 1,846.3 1,822.1 1,742.8 1,742.8 2,070.9 9.6 18.8

   เคร่ืองเก็บเก่ียว และส่วนประกอบ 1,759.9 1,163.0 661.1 2,234.8 2,234.8 3,038.4 72.6 36.0

   เคร่ืองคัดแยก/สี ธัญพชื และส่วนประกอบ 342.1 525.4 314.8 269.9 269.9 265.6 -22.4 -1.6

   เคร่ืองคัดแยกขนาด 0.7 6.8 0.3 3.3 3.3 0.3 -59.6 -91.5

   เคร่ืองท าให้แห้ง 17.8 4.7 12.7 2.0 2.0 6.3 -64.7 216.4

เคร่ืองจักรงานปศุสัตว์ (Livestock Machine) 33.2 74.8 78.0 44.6 44.6 17.2 -48.4 -61.6

   เคร่ืองรีดนม 0.3 0.0 0.1 0.1 0.4 41.0 580.9

   เคร่ืองเลีย้งสัตว์ปีก/เพาะช า และส่วนประกอบ 32.9 74.8 78.0 44.6 44.6 16.7 -49.2 -62.4

มูลค่ารวม 7,460.8 7,646.1 6,164.8 7,532.4 7,532.4 8,835.7 18.4 17.3

มูลค่าการส่งออกเคร่ืองจักรกลการเกษตร (ล้านบาท) YOY (%) QOQ (%)



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สี่ ปี 
2558 ปรับตวัขยายตวัขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจาก
ตวัเลขการค้าระหว่างประเทศของเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมที่
เพิ่มขึน้

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 1.2 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 10.0 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 89,484 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการน า เข้าสูงสุด ได้แก่  เค ร่ืองกังหันไอพ่ น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) มูลค่า
การน าเข้าอยูท่ี่ 12,380 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ
18.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 
16.6 YoY มลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 54,829 ล้านบาท ส าหรับ
สนิค้าที่มีมลูค่าการสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองกรองของเหลว 
หรือก๊าซ (เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 8,181 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 34,655 ล้านบาท ขาดดลุการค้าลดลง 7,588 
ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า แตข่าดดลุการค้าเพิ่มขึน้ 317 
ล้านบาทจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต ์

MIU : http://miu.isit.or.th/miux/

Industrial Machinery (Mill Baht) Q4-57 Q1-58 Q2-58 Q3-58 Q4-58

Import 81,352.0 80,557.6 90,774.8 88,417.4 89,484.5

Export 47,014.5 43,738.9 53,685.3 46,173.8 54,829.1

Trade Balance -34,337.5 -36,818.7 -37,089.5 -42,243.6 -34,655.4

Q1 - Q4

Q4-57 Q1-58 Q2-58 Q3-58 Q4-58 2558

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 656.7 576.9 672.4 767.7 804.4 2,821.4 16.6 18.7

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมก่อสร้าง 10,582.8 10,198.7 12,546.8 8,832.3 12,395.6 43,973.4 22.5 4.8

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 554.6 527.4 349.3 484.7 429.7 1,791.2 17.1 40.3

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 1,142.7 1,065.5 987.1 1,064.8 962.6 4,080.0 -22.5 -11.3

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 528.6 660.0 609.8 389.4 180.7 1,839.9 -15.8 -9.6

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 282.8 318.0 265.3 335.3 616.0 1,534.6 -65.8 -53.6

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมกระดาษและส่ิงพมิพ์ 4,138.5 4,677.5 6,347.6 5,659.4 5,196.6 21,881.1 117.9 83.7

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมส่ิงทอ 804.1 659.8 615.3 738.5 693.0 2,706.6 25.6 -8.2

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 5.9 12.2 18.6 13.8 17.4 62.1 -13.8 -6.2

เคร่ืองจักรงานโลหกรรม หรือหล่อโลหะ 581.5 684.5 713.0 684.0 427.7 2,509.1 193.4 25.7

เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป 27,736.3 24,358.4 30,560.0 27,203.8 33,105.4 115,227.7 -26.5 -37.5

มูลค่ารวม 47,014.5 43,738.9 53,685.3 46,173.8 54,829.1 198,427.1 19.4 21.7

มูลค่าการส่งออกเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม (ล้านบาท) YOY (%) QOQ (%)

Q1 - Q4

Q4-57 Q1-58 Q2-58 Q3-58 Q4-58 2558

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 2,845.9 2,798.8 2,511.0 3,376.2 2,978.1 11,664.1 4.6 -11.8

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมก่อสร้าง 16,524.0 15,559.8 18,291.0 19,224.9 19,959.7 73,035.5 20.8 3.8

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 2,347.9 901.7 1,392.3 919.4 1,320.2 4,533.7 -43.8 43.6

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 5,112.9 6,785.7 6,419.4 7,377.1 7,466.3 28,048.5 46.0 1.2

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 933.4 669.2 883.2 1,316.0 2,411.5 5,279.9 158.3 83.2

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 1,389.7 1,189.8 2,250.0 2,287.0 1,903.2 7,630.0 37.0 -16.8

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมกระดาษและส่ิงพมิพ์ 2,514.2 3,513.8 2,535.0 3,693.5 3,437.1 13,179.4 36.7 -6.9

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมส่ิงทอ 2,588.0 2,076.3 2,707.3 2,937.9 2,255.8 9,977.2 -12.8 -23.2

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 46.6 62.6 46.7 70.3 79.0 258.7 69.4 12.4

เคร่ืองจักรงานโลหกรรม หรือหล่อโลหะ 2,201.3 1,901.4 1,743.8 1,416.6 1,255.0 6,316.9 -43.0 -11.4

เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป 44,848.2 45,098.5 51,994.9 45,798.4 46,418.5 189,310.3 3.5 1.4

มูลค่ารวม 81,352.0 80,557.6 90,774.8 88,417.4 89,484.5 349,234.2 10.0 1.2

มูลค่าการน าเข้าเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม (ล้านบาท) YOY (%) QOQ (%)



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่ สี่ ปี  2558
เคร่ืองมือกลในไตรมาสที่สามปี 2558 ปรับตวัลดลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจากตัวเลขการค้าระหว่าง
ประเทศของเคร่ืองจกัรกลการเกษตรที่ลดลง

การน าเข้า เคร่ืองมือกล หดตวัร้อยละ 17.0 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 19.2 YoY มลูค่าการ
น าเข้าอยู่ที่ 16,461 ล้านบาท โดยกลุม่เคร่ืองมือกลหดตวั
ร้อยละ 18.0 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อย
ละ 20.2 YoY มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 14,997 ล้านบาท สว่น
กลุ่มเคร่ืองใช้มือหดตัวร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.5 YoY มลูคา่การน าเข้าอยู่ที่ 
1,464 ล้านบาท  ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสงูสดุ 
ได้แก่ หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก มลูค่าการ
น าเข้าอยูท่ี่ 5,171 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกล หดตวัร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 7.0 YoY มูลค่าการ
สง่ออกอยู่ที่ 6,922 ล้านบาท โดยกลุม่เคร่ืองมือกลหดตวั
ร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อย
ละ 7.5 YoY มลูค่าการส่งออกอยู่ที่ 6,367 ล้านบาท สว่น
กลุ่มเคร่ืองใช้มือหดตวัร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 0.8 YoY มลูค่าการสง่ออกอยู่
ที่ 555 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มีมลูค่าการสง่ออกสงูสดุ 
ได้แก่ หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก มลูค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 1,863 ล้านบาท

ดุลการค้า เค ร่ืองมือกลของไทยในไตรมาสนี ข้าด
ดุลการค้าอยู่ที่  9,538 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 
3,040 ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า และขาดดุลการค้า
ลดลง 3,388 ล้านบาทจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิม่เตมิไดท้ี่เว็บไซต ์

MIU : http://miu.isit.or.th/miux/

Machine Tools (Mill Baht) Q4-57 Q1-58 Q2-58 Q3-58 Q4-58

Import 20,371.0 17,575.7 19,276.4 19,844.7 16,461.5

Export 7,444.1 6,284.3 6,390.7 7,265.5 6,922.8

Trade Balance -12,926.9 -11,291.4 -12,885.7 -12,579.2 -9,538.7

Q1 - Q4

Q4-57 Q1-58 Q2-58 Q3-58 Q4-58 2558

เคร่ืองมือกล (Machine Tool) 18,804.6 16,175.2 17,513.5 18,299.1 14,997.0 66,984.8 -20.2 -18.0

   เคร่ืองมือกล ใช้ล าแสงเลเซอร์ 776.3 583.8 1,045.9 1,467.0 667.5 3,764.1 -14.0 -54.5

   เคร่ืองมือกล แบบศนูย์ร่วม 1,394.9 1,404.2 1,199.5 1,621.4 939.5 5,164.5 -32.6 -42.1

   เคร่ืองมือกล กลึงโลหะ 1,631.8 1,645.3 1,412.8 1,689.9 1,191.6 5,939.6 -27.0 -29.5

   เคร่ืองมือกล เจาะ คว้าน เซาะ ท าเกลียว 837.4 725.7 1,120.5 1,220.8 609.6 3,676.7 -27.2 -50.1

   เคร่ืองมือกล เจียรไน ลับ ขัด 1,095.2 1,140.1 1,093.8 1,167.6 1,065.2 4,466.7 -2.7 -8.8

   เคร่ืองมือกล ไส เล่ือย ตดั กัดเฟือง 1,000.8 903.8 745.0 668.8 687.4 3,005.0 -31.3 2.8

   เคร่ืองมือกล ต ีทุบ อัด ดดั 4,059.7 2,929.2 3,775.2 2,828.2 2,620.4 12,152.9 -35.5 -7.3

   เคร่ืองมือกล แปรรูปโลหะ 453.3 334.3 365.2 323.2 419.6 1,442.2 -7.4 29.8

   เคร่ืองมือกล แปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต 173.4 111.3 126.7 106.7 123.8 468.4 -28.6 16.0

   เคร่ืองมือกล แปรรูปไม้ ยาง พลาสตกิ 639.5 620.5 874.2 596.6 618.7 2,710.0 -3.2 3.7

   ส่วนประกอบเคร่ืองมือกล 1,066.6 1,150.1 978.8 1,390.6 882.7 4,402.2 -17.2 -36.5

   หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสตกิ 5,675.7 4,627.1 4,776.0 5,218.4 5,171.1 19,792.5 -8.9 -0.9

เคร่ืองใช้มือ (Hand Tool) 1,566.3 1,400.5 1,762.9 1,545.6 1,464.5 6,173.6 -6.5 -5.2

   เคร่ืองมือใช้งานด้วยมือ 1,445.3 1,306.4 1,614.6 1,429.3 1,372.4 5,722.7 -5.0 -4.0

   เคร่ืองมือบัดกรี เช่ือม เป่าแล่น 121.1 94.1 148.3 116.3 92.2 450.9 -23.9 -20.8

มูลค่ารวม 20,371.0 17,575.7 19,276.4 19,844.7 16,461.5 73,158.4 -19.2 -17.0

มูลค่าการน าเข้าเคร่ืองมือกล (ล้านบาท) YOY (%) QOQ (%)

Q1 - Q4

Q4-57 Q1-58 Q2-58 Q3-58 Q4-58 2558

เคร่ืองมือกล (Machine Tool) 6,884.5 5,779.8 5,790.0 6,559.9 6,367.8 24,497.6 -7.5 -2.9

   เคร่ืองมือกล ใช้ล าแสงเลเซอร์ 1,041.4 696.5 848.0 1,035.8 803.6 3,383.9 -22.8 -22.4

   เคร่ืองมือกล แบบศนูย์ร่วม 117.2 83.5 67.7 120.7 111.4 383.4 -4.9 -7.7

   เคร่ืองมือกล กลึงโลหะ 1,060.3 955.3 902.9 1,008.2 1,112.4 3,978.8 4.9 10.3

   เคร่ืองมือกล เจาะ คว้าน เซาะ ท าเกลียว 193.6 120.6 87.5 247.8 68.1 524.0 -64.8 -72.5

   เคร่ืองมือกล เจียรไน ลับ ขัด 876.1 802.2 788.0 844.6 957.5 3,392.4 9.3 13.4

   เคร่ืองมือกล ไส เล่ือย ตดั กัดเฟือง 110.2 95.0 200.6 115.2 121.6 532.4 10.3 5.6

   เคร่ืองมือกล ต ีทุบ อัด ดดั 171.6 282.7 213.9 337.9 274.1 1,108.6 59.7 -18.9

   เคร่ืองมือกล แปรรูปโลหะ 50.2 82.9 17.2 34.2 16.5 150.7 -67.2 -51.8

   เคร่ืองมือกล แปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต 5.8 12.5 6.1 19.4 14.6 52.6 152.8 -24.7

   เคร่ืองมือกล แปรรูปไม้ ยาง พลาสตกิ 60.0 77.8 47.5 48.6 59.2 233.2 -1.2 21.9

   ส่วนประกอบเคร่ืองมือกล 1,459.8 905.8 1,104.8 925.6 965.7 3,901.8 -33.8 4.3

   หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,738.3 1,665.0 1,505.9 1,822.0 1,863.1 6,855.9 7.2 2.3

เคร่ืองใช้มือ (Hand Tool) 559.6 504.5 600.7 705.6 555.0 2,365.8 -0.8 -21.3

   เคร่ืองมือใช้งานด้วยมือ 486.8 432.9 542.7 648.7 502.1 2,126.4 3.1 -22.6

   เคร่ืองมือบัดกรี เช่ือม เป่าแล่น 72.8 71.5 57.9 56.9 52.9 239.3 -27.2 -6.9

มูลค่ารวม 7,444.1 6,284.3 6,390.7 7,265.5 6,922.8 26,863.4 -7.0 -4.7

มูลค่าการส่งออกเคร่ืองมือกล (ล้านบาท) YOY (%) QOQ (%)
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โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
เดือนตุลาคม ปี 2558
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ล าดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น 

(สัญชาติ)

การจ้างงาน 

(คน)

1 นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์ ปทุมธานี เครื่องจักรหรือ อุปกรณ์ที่มีการ

ออกแบบทางวิศวกรรม เช่น 

เครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริก 

เครื่องปลูกหรือเก็บเกี่ยวพืช และ

อุปกรณ์ต่อพ่วง แทรกเตอร์ เครื่องสี

ข้าวชุมชน และเครื่องคว้านหรือปอก

ผลไม้ เป็นต้น และการซ่อมแซม

เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ผลิตเอง

32.00 ไทย 50

2 MR. HUANG LINE-HSI ชลบุรี แม่พิมพ์ รวมทั้งการซ่อมแม่พิมพ์ที่

ผลิตเอง และเครื่องจักรที่มีการ

ออกแบบทางวิศวกรรม เช่น

MILLING MACHINE และ

LATHE MACHINE เป็นต้น

81.50 ไต้หวัน 20

3 แอดวานซ์ เพาเวอร์

คอนเวอร์ชั่น จ ากัด

ADVANCE POWER

CONVERSION CO.,LTD.

ชลบุรี เครื่องจักรส าหรับงานอุตสาหกรรม

เช่น เครื่องย่อยเช้ือเพลิง เครื่องสับไม้ 

และระบบล าเลียง เป็นต้น

142.00 ร่วมทุน

ไทย/อินโดนีเซีย

/ญี่ปุ่น

70

4 นายสมพงษ์ เผอิญโชค ระยอง ชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนพลาสติก 

แม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด และการ

ซ่อมแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยดึที่

ผลิตเอง

778.60 ไทย 550

5 คอสตาร์ แมชชีนเนอรี่

(ไทยแลนด์) จ ากัด

COSTAR MACHEINERY

(THAILAND) LTD.

ชลบุรี การตัดโลหะและชิ้นส่วนเครื่องจักร

ได้แก่ HYDRAULIC CYLINDER 

TUBE และ HYDRAULIC

CYLINDER

100.00 ไต้หวัน 26

6 การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด

GUARANTEE ENGINEERING 

CO.,LTD.

เพชรบุรี เครื่องจักรส าหรับงานอุตสาหกรรม

เช่น เครื่องท าน้ าร้อนประหยดั

พลังงาน (HEAT PUMP) และ

เครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อน 

(HEAT PUMP DRYER) เป็นต้น

12.00 ไทย 18

7 บูห์เล่อร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

BUHLER (THAILAND) CO.,

LTD.

สระบุรี ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น ลูกกลิ้ง

ส าหรับเครื่องโม่แป้ง เป็นต้น

15.40 สิงคโปร์ 5

รวม 7 โครงการ 1,161.50

ไทย 43%

ต่างชาติ 43%

ร่วมทุน 14%

739



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
เดือนพฤศจกิายน ปี 2558
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ล าดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น 

(สัญชาติ)

การจ้างงาน 

(คน)

1 พีซีแอล (ประเทศไทย) จ ากัด

PCL (THAILAND) CO., LTD.

สมุทรปราการ แม่พิมพ์และการซ่อมแซมแมพ่ิมพท์ี่

ผลิตเอง

50.60 สิงคโปร์ 28

2 ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จ ากัด

SRITHAI ENGINEERING 

PRODUCT CO., LTD.

สมุทรปราการ ส่วนประกอบของลิฟท์ เช่น 

โครงสร้างของตู้ควบคุม (CONTROL 

BOX FRAME) และตัวแขวนประตู 

(DOOR HANGER) เป็นต้น และ

ชิ้นส่วนของลิฟท์ที่ผลิตเอง เช่น บาน

ประตู วงกบประตูราวจับ และตัวยึด 

เป็นต้น

400.00 ไทย 180

3 นายณรงค์ โลหิตคุปต์ ระยอง ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น HYDRAULIC 

CYLINDER, HOIST ASSEBLY 

เป็นต้น

43.00 ร่วมทุน

ไทย/ญี่ปุ่น

15

4 MR. CHENG, MING - SHAN ชลบุรี ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น EDM WIRE

เป็นต้น

24.00 ไต้หวัน 10

รวม 4 โครงการ 517.60

ไทย 25%

ต่างชาติ 50%

ร่วมทุน 25%

233

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, Analyst by ISIT



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
เดือนธันวาคม ปี 2558

17

ล าดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น 

(สัญชาติ)

การจ้างงาน 

(คน)

1 สายทิพย์ สแปพาร์ท จ ากัด   

SAITHIP SPAREPART 

CO., LTD.

นครราชสีมา ชิ้นส่วนโลหะ 48.00 ไทย 169

2 ราโวเทค จ ากัด

RAVOTEX CO., LTD.

ปทุมธานี SOLAR COLLECTOR 20.00 ไทย 28

3 อาซาฮี โซเซทสึ

(ประเทศไทย) จ ากัด

ASAHI SOSETSU 

(THAILAND)

CO., LTD.

สมุทรปราการ เครื่องจักรส าหรับอุตสาหกรรมผลิต

อาหาร เช่น เครื่องทอด เครื่องอบ

และเครื่องคลุกเกล็ดขนมปัง เป็นต้น

10.00 ร่วมทุนไทย 

ญี่ปุ่น

9

4 เดลต้า พาร์ท แอนด์ ดาย 

จ ากัด

DELTA PARTS AND DIES 

CO., LTD.

ระยอง ชิ้นส่วนโลหะ เช่น BRACKET และ 

RECLINER ASSY เป็นต้น

600.00 ญี่ปุ่น 195

5 ไดโด พีดีเอ็ม

(ไทยแลนด์) จ ากัด

DAIDO PDM THAILAND 

CO., LTD.

ฉะเชิงเทรา ชิ้นส่วนโลหะ (METAL PARTS) และ

การอบ-ชุบโลหะ (HEAT

TREATMENT) 

150.00 ร่วมทุนไทย

ญี่ปุ่น

20

รวม 5 โครงการ 828

ไทย 40%

ต่างชาติ 20%

ร่วมทุน 40%

421

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, Analyst by ISIT



ที่มา : แนวหน้า

นายอาทิตย ์วฒิุคะโร ปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวง

อตุสาหกรรม ไดเ้สนอของบประมาณปี 2560 ตอ่ส านกังบประมาณ เพื่อด าเนินงาน

ตามนโยบายรฐับาลและยทุธศาสตรข์องกระทรวงอตุสาหกรรม จ านวน 9,787 ลา้น

บาท และคณะรัฐมนตรีไดพ้ิจารณาเห็นชอบขอ้เสนอกรอบงบประมาณเบ้ืองตน้ของ

กระทรวงอตุสาหกรรมเมื่อวันที่ 2 กมุภาพันธ ์2559 จ านวน 6,980 ลา้นบาท ซ่ึง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงอตุสาหกรรม ไดร้ับงบประมาณ จ านวน 

5,986 ลา้นบาท ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบแลว้เพิ่มขึ้น จ านวน 994 ลา้นบาท คิดเป็น  

16.61%

ก.อตุฯ ไดร้บังบปี 2560 รว่ม 7 พนัลา้น 

หนนุศกัยภาพ-สง่เสรมิเอสเอ็มอี

18



19ที่มา : แนวหน้า

ขนาดย่อม จ านวน 568 ล้านบาท 3) พัฒนาเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 140 ล้านบาท 4) พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ จ านวน 99 ล้านบาท 5) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
จ านวน 58 ล้านบาท 6) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จ านวน 52 ล้านบาท 7) อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 45 ล้านบาท และ 8) สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จ านวน 31 ล้านบาท

โดยกรอบงบประมาณท่ีได้รับนี้ มุ่งไปด าเนินงานขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 
อุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลก าลังเร่งด าเนินการในขณะนี้ อย่างไรก็ดี ในส่วนของการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ี
มีศักยภาพในอนาคต (New S-Curve) จ านวน 5 สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร รวมถึงการพัฒนาผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) ตาม
แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรม Industry4.0 ท่ีหลายประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าได้ปรับตัวไปก่อนหน้านี้แล้ว

"งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรในเบ้ืองตน้นี้ยังไม่มากนัก หลายโครงการที่ เสนอขอ

งบประมาณไปยังไม่ไดร้ับการจดัสรร ซ่ึงอาจส่งผลใหพ้ลังการขบัเคลื่อนไม่เต็มที่และเกิด

ความลา่ชา้ หรือใชเ้วลาในการด าเนนิการนาน" นายอาทิตย ์กลา่ว

ท้ังนี้ ภาพรวมงบประมาณ
ปี 2560 จ านวนท้ังสิ้น 6,980 
ล้ านบาท  แบ่ ง เป็ น  งบด้ าน
บุ ค ล าก ร  1 , 6 97  ล้ า นบาท 
(24.3%) งบด า เนินงานตาม
ภารกิจประจ า 2,986 ล้านบาท 
(42.8%) และงบโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ ของรั ฐบาลและ
กระทรวงฯ 2,297 ล้านบาท 
( 3 2 . 9 % )  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  8 
แผนงาน โครงการหลัก คือ 1) 
พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
จ านวน 1,304 ล้ านบาท 2) 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ



"วิรไท"ระบหุากทกุประเทศแข่งกันลด

ค่าเงิน ไม่คิดว่าจะมีใครไดป้ระโยชน์จาก

ตรงน้ี แมผ้ลประโยชนท่ี์ว่าจะมีส่วนช่วย

กระต ุน้การสง่ออกบา้ง

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 20

หลาย ปท.ห่วงหนีน้อกพุ่ง

นอกจากนี ้เวลาที่บอกว่าก าลังเกิดสงครามค่าเงินในระบบ
การเงินโลก แล้วไปสร้างความตระหนกตกใจ หลายคนก็ชะลา่ใจ
โดยเฉพาะผู้สง่ออกซึง่คิดว่าค่าเงินจะไปทิศทางเดียว เพราะมอง
วา่ธนาคารกลางจะพยายามท าให้ค่าเงินอ่อนลง ซึ่งจริงๆ แล้วไม่
มีธนาคารกลางประเทศไหนที่อยากท าให้มลูค่าสินทรัพย์ของคน
ในประเทศตวัเองลดลงเร่ือยๆ

วิรไท บอกวา่ ธนาคารกลางคงต้องหาความสมดลุที่เหมาะสม ซึ่ง
หลายประเทศก็มีหนีต้่างประเทศที่สูง หากปล่อยให้ค่าเงินของ
ตวัเองออ่นลงไปมากๆ ก็จะยิ่งท าให้หนีต้่างประเทศเหล่านีส้งูขึน้
ด้วย บางประเทศเร่ืองเหลา่นีเ้ปรียบเหมือนเป็นระเบิดเวลา

กรณีของประเทศไทยก็เคยมีบทเรียนตอนวิกฤติปี 2540 ดงันัน้
ช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่า ค่าเงินสามารถเคลื่อนไหวได้ในทัง้ 2 
ทิศทาง มีอ่อนลงบ้าง และแข็งค่าขึน้บ้าง “ตรงนีเ้ป็นเร่ืองส าคญั 
ประชาชนและนกัธุรกิจทัว่ไป เวลามองว่าจะเกิดสงครามค่าเงิน
แล้วคิดไปว่า ค่าเ งินจะอ่อนอย่างเดียว ตรงนี ถื้อเป็น เร่ือง
อนัตราย”

ผ ูว่้าแบงกช์าติ ลัน่‘สงครามคา่เงิน’ ไมมี่ใครไดป้ระโยชน์

การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกที่ลา่ช้า ท าให้หลายประเทศ
ต้องหนัมาด าเนินนโยบายการเงินท่ี “ผอ่นคลาย” เพิ่มเติม 
ล่าสุดเมื่อไม่นานนี ้ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (บีโอจี)"ช็อก" 
ตลาดการเงินโลก ด้วยการประกาศใช้ "ดอกเบีย้ติดลบ" 
เป็นครัง้แรกที่ -0.1% ซึ่งอยู่เหนือความคาดหมายของ
ตลาด

นโยบายการเงินของบีโอเจที่ผอ่นคลายเพิ่มเติมนัน้ หลาย
คนมองว่านี่คือการ “ปลุก” ให้สถานการณ์ “สงคราม
ค่าเงิน” กลบัมาร้อนแรงขึน้อีกครัง้ เพราะมีความเป็นไป
ได้ที่ “ธนาคารกลาง” ประเทศอื่นๆ อีกหลายแหง่ อาจต้อง
ผอ่นคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม ซึ่งวิธีการเหล่านี ้“ไม่
ตา่ง” จากการ “แขง่กนัลดคา่เงิน”

"วิรไท สนัติประภพ" ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย(ธปท.) ให้
สมัภาษณ์"สทุธิชยั หยุ่น" ที่ปรึกษากองบรรณาธิการเครือเนชั่น
ผ่านรายการ "ไทม์ไลน์ สุทธิชัย หยุ่น"ว่าหลายประเทศที่ต้อง
ด าเนินนโยบายการเงินผอ่นคลาย เพราะเศรษฐกิจของประเทศ
อยู่ในภาวะอ่อนแอ จึงต้องอดัฉีดสภาพคลอ่งเข้าระบบการเงิน
ของประเทศตวัเองเพิ่ม หากทกุประเทศแข่งกนัลดค่าเงิน ไม่คิด
วา่จะมีใครได้ประโยชน์จากตรงนี ้แม้ผลประโยชน์ที่ว่าจะมีสว่น
ช่วยกระตุ้นการสง่ออกบ้าง แตเ่ป็นเพียงผลประโยชน์ระยะสัน้ ที่
อาจต้องแลกด้วยผลกระทบอื่นๆ อีกมากมาย

"เวลาที่ธนาคารกลางตัดสินใจ เขาคงต้องดูหลายๆ ด้าน
ประกอบกัน ด้านหนึ่งอาจช่วยเร่ืองสง่ออก แต่ถ้าค่าเงินลดไป
มากๆ ก็อาจเผชิญปัญหาเงินเฟอ้ ขณะเดียวกนัยงักระทบความ
เป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม น าไปสู่ภาระหนีต้่างประเทศที่
เพิ่มขึน้ หลายครัง้ที่ค่าเงินอ่อน เงินมกัไหลออก อัตราดอกเบีย้
ในประเทศจึงต้องปรับขึน้ สภาพคลอ่งก็หดหาย กระทบต่อภาค
ธุรกิจและครัวเรือน ซึง่ไมเ่กิดประโยชน์ในระยะยาว"



21

นโยบายต่างหวั่นเป็นแหล่งพักเงนิ

ส าหรับแรงกดดนัต่อการท านโยบายการเงินของไทยนัน้ วิรไท 
บอกวา่ ไมจ่ าเป็นท่ีประเทศอื่นท านโยบายการเงินอย่างไร แล้ว
ประเทศไทยต้องท าตามด้วย เพราะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
มีความแตกตา่งกนั แตข่ณะเดียวกนัยอมรับวา่ เวลาที่มีเงินไหล
เข้าหรือไหลออกมากๆ อาจท าให้เราไม่สามารถท านโยบาย
การเงินท่ีแตกตา่งจากคนอื่นได้มากนกั เพราะถ้าความแตกตา่ง
มีมาก ก็อาจกลายเป็นท่ีพกัเงินได้

ห่วงตลาดการเงนิจีนผันผวนแรง

สว่นการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนนัน้ วิรไท ยอมรับวา่ เป็นหนึง่
ในเร่ืองที่ ธปท. หว่งว่า อาจสง่ผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ
ไทยในปีนี ้แต่อย่างไรก็ตามการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน ถือ
เป็นเร่ืองที่ทกุคนคาดการณ์ไว้อยู่แล้ว เนื่องจากจีนอยู่ระหว่าง
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยลดการพึ่งพาการลงทุนและ
การส่ งออก  หันมากระตุ้ น เศ รษฐ กิ จผ่ านกา รบ ริ โภค
ภายในประเทศ

"การลดลงทุนเป็นเร่ืองง่าย เพราะเห็นผลในทันที แต่การไป
สร้างภาคบริการ พวกนีต้้องใช้เวลา ดังนัน้ช่วงเวลาของการ
เปลีย่นผา่น เศรษฐกิจจึงชะลอลงได้"

อยา่งไรก็ตามเท่าที่ ธปท. ได้มีโอกาสพดูคยุกบัทางการจีน เขา
มัน่ใจว่าเคร่ืองมือต่างๆ ที่มีจะดูแลให้เศรษฐกิจไม่ชะลอตวัลง
แรงจนเกิดภาวะฮาร์ดแลนดิง้ เพียงแต่ตวัที่ดจูะมีความท้าทาย
มากในเวลานี ้คือ ภาคการเงิน สะท้อนผ่านความผันผวนที่
รุนแรงขึน้ตัง้แตต้่นปีที่ผา่นมา
จบัตาเศรษฐกิจจีนชะลอตวั

จับตาการด าเนินนโยบายของจีน

"วิรไท" มองว่า หากความผนัผวนในตลาดการเงินของจีนยงัมี
ความรุนแรง อาจสะท้อนกลับมาที่ความไม่มั่นใจของคนจีน 
หรือคนที่เคยปลอ่ยกู้ ให้กบัจีนได้ และถ้าเกิดภาวะเงินไหลออก
มากๆ พวกนีก็้อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจจีนได้เช่นกัน ซึ่งเวลานีดู้
เหมือนวา่ จะมีเงินไหลออกจากจีนพอสมควร

"สิ่งที่น่าห่วงสุด คือ แนวทางการบริหารจัดการของทางจีน

มากกวา่วา่จะเป็นอยา่งไร เพราะด้านหนึ่งจีนมีการเปิดเสรีมาก
ขึน้ แตอ่ีกด้านก็ยงัมีลกัษณะท่ีควบคมุ และเวลาที่เขาแก้ปัญหา 
เขาก็ใช้วิธีการเข้าควบคุม ซึ่งอันที่สร้างความกังวลให้กับนัก
ลงทุนทัง้คนจีนและต่างประเทศ คือ ไม่สามารถคาดเดา
นโยบายที่จะออกมาได้เลยวา่ จะเป็นอยา่งไร"

"วิรไท" ยอมรับว่า ข้อมูลเก่ียวกับจีนที่  ธปท . มี เป็นข้อมูล
เดียวกับที่ภาคเอกชนและนักธุรกิจทั่วไปรับทราบ เพียงแต่มี
ข้อมูลบางอย่างที่เราดูแล้วอาจต้องดิสเคาท์ลงบ้าง แต่ถ้าดู
ความสามารถของทางการจีนในการจัดการปัญหาเศรษฐกิจ 
จะเห็นว่าการด าเนินนโยบายของจีนในระยะหลงั เร่ิมเห็นการ
ท านโยบายที่ตอบสนองตอ่เศรษฐกิจที่มากขึน้

แนะมองความเสี่ยงปลายหาง

นอกจากนีก้ารคาดการณ์เศรษฐกิจจีน รวมถึงเศรษฐกิจโลก ถือ
เป็นความท้าทายของนกัเศรษฐศาสตร์ทัว่ไป ซึ่งที่ผ่านมามกัให้
ความส าคญักับ ประมาณการพืน้ฐาน เช่น ถ้าเกิดกรณีแบบนี ้
กบัเศรษฐกิจโลกขึน้ จะสง่ผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยอย่างไร 
แตใ่นภาวะปัจจบุนั เราควรต้องให้ความส าคญักบัการวิเคราะห์
สถานการณ์ที่เรียกว่า Scenario Analysis ที่มากขึน้ กล่าวคือ 
เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ในรูปแบบตา่งๆ

วิรไท ยกตวัอยา่งว่า ในกรณีฐาน มองว่าเศรษฐกิจไทยจะโตได้ 
3.5% สว่นกรณีที่ดีอาจโตได้ 3.8% หรือในกรณีเลวร้าย ก็อาจ
โตเพียง 3.1-3.2% แต่ในภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องเจอ 
เช่น จีน ถ้าเกิดอะไรขึน้ที่เราไม่ได้คาดคิด มนัจะไม่เป็นแค่เคส
เลวร้าย เพราะอาจจะแย่ยิ่งกว่านัน้ได้ดังนัน้เราต้องคิดถึง 
Scenario Analysis ด้วย ซึ่งศพัท์ภาษาไทย อาจเรียกว่า เป็น
ความเสีย่งที่ปลายหาง

"เวลานกึถึงเร่ืองตวัเลขประมาณการท่ีเป็นกรณีฐาน เราก็จะดทูี่
ตรงกลาง แตอ่นันีจ้ะพดูถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ที่ปลายหาง แม้
โอกาสเกิดจะไมม่าก แต่ถ้าเกิดขึน้จริง ผลกระทบจะแรง เราจึง
ต้องให้ความส าคญักบัเร่ืองนีม้ากขึน้"

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
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ส่งออกโดนผลกระทบอือ้

วิรไท ย า้ด้วยวา่ หลกัส าคญัของ ธปท. ในการดแูลคา่เงิน คือ ดใูห้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การฟืน้ตวั สว่นการ
สง่ออกของไทยที่หดตวัในช่วงที่ผา่นมา ไมไ่ด้เกิดจากปัญหาคา่เงินเพียงอยา่งเดียว แตเ่กิดจากปัญหาอื่นอีก 2-3 ประเด็น คือ เร่ืองราคา
สนิค้าที่อยูร่ะดบัต ่า โดยเฉพาะราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ ขณะเดียวกนัยงัเป็นผลจากความต้องการของโลกที่ลดลง รวมทัง้โครงสร้างสนิค้าที่
ไมต่รงกบัความต้องการของโลก

"โครงสร้างเทคโนโลยีตา่งๆ ที่เปลีย่นไป ท าให้สนิค้าของเราไมเ่ป็นสนิค้าที่ทนัสมยัที่สดุ เนื่องจากเราไมม่ีการลงทนุใหม่ๆ  เราขาดการ
ลงทนุในช่วง 3-4 ปีที่ผา่นมา การแก้ปัญหาจึงต้องแก้ในเชิงโครงสร้าง"

อนาคตส่งออกยงัหนุนศก.

วิรไท บอกด้วยวา่ การสง่ออกยงัไงก็ยงัคงเป็นเคร่ืองยนต์หลกัของเศรษฐกิจไทย เพราะด้วยโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่เร่ิมเข้าสูส่งัคม
ผู้สงูอาย ุการจะหวงัให้ภาคบริการหรือการบริโภคมาเป็นตวัขบัเคลือ่นแทน คงเป็นไปได้อยาก เพียงแตส่ิง่ที่ประเทศไทยต้องตอบโจทย์ให้
ได้ก่อนในเร่ืองของการสง่ออก คือ เราจะสง่ออกอะไร ซึง่ทัง้หมดนี ้จะกลบัไปท่ีเร่ืองการลงทนุ เพราะเป็นตวัที่ท าให้สนิค้าสง่ออก เป็น
สนิค้าที่มีมลูคา่ทางเศรษฐกิจเพิ่ม

"หลายคนอยากให้ลดการสง่ออก หนัมาพึง่การบริโภคในประเทศแทน แตผ่มอยากให้ดรูายละเอียดของโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วย ซึง่
โครงสร้างเราเร่ิมเข้าสูส่งัคมชราภาพ การจะหวงัพึง่พาการบริโภคคงไมไ่ด้ ดงันัน้การสง่ออกยงัคงมีความส าคญั เพียงแตเ่ราต้องมุง่ไปสู่
การผลติสนิค้าที่มีมลูคา่ ลดการพึง่พาการใช้แรงงาน"

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
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