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ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2559

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2559 ขยายตวัร้อยละ 3.2 YoY ต่อเน่ืองจากการ
ขยายตวัร้อยละ 3.5 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการใช้จา่ย การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการ
ลงทุนภาครัฐขยายตวัดีตอ่เน่ือง การส่งออกบริการขยายตวัเร่งขึน้ และการส่งออกสินค้ากลบัมา
ขยายตวั แต่การใช้จ่ายภาครัฐปรับตวัลดลง ในด้านการผลิต สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยาย
ตวัเร่งขึน้ สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาก่อสร้าง สาขาการค้าส่งค้าปลีกและสาขาอุตสาหกร รม
ขยายตวัตอ่เน่ือง และสาขาเกษตรกรรมกลบัมาขยายตวัครัง้แรกในรอบแปดไตรมาส

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัร้อยละ 3.5 ตอ่เน่ืองจากการขยายตวัในเกณฑ์สงูร้อย
ละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึน้ของการผลิตภาค
การเกษตรและรายได้เกษตรกร การเพิ่มขึน้ของปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นัง่และปริมาณการ
จ าหนา่ยรถจกัรยานยนต์ร้อยละ 11.0 และร้อยละ 17.8 ตามล าดบั และการใช้จ่ายในหมวดสินค้า
อ่ืนๆ ขยายตวัตอ่เน่ือง ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ท่ีระดบั 62.3 
เทียบกับระดบั 61.1 ในไตรมาสก่อนหน้า การใช้จ่ายภาครัฐ ลดลงร้อยละ 5.8 สอดคล้องกับการ
ลดลงของการเบกิจา่ยรายจา่ยประจ าเน่ืองจากมีการเร่งเบกิจา่ยไปในชว่งก่อนหน้า

การลงทุนรวม ขยายตวัร้อยละ 1.4 โดยการลงทนุภาครัฐขยายตวัในเกณฑ์ดีตอ่เน่ืองร้อยละ 6.3 
เป็นผลจากการลงทุนภาครัฐบาลท่ีขยายตวัร้อยละ 3.8 และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจท่ีขยายตวั
สงูร้อยละ 10.5 ในขณะท่ีการลงทนุภาคเอกชนลดลงร้อยละ 0.5 ในขณะท่ีการลงทนุในสิ่งก่อสร้าง
ของภาคเอกชนลดลงร้อยละ 0.2 ส าหรับยอดการอนมุตัิส่งเสริมการลงทนุในไตรมาสนีเ้พิ่มขึน้ร้อย
ละ 50.2 โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีการอนุมัติโครงการท่ีมีมูลค่าการลงทุนสูง
จ านวนหลายโครงการ อาทิ โครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ มูลค่าประมาณ 96,500 
ล้านบาท และโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี มูลค่าประมาณ 74,200 ล้านบาท ดชันีความ
เช่ือมัน่ทางธุรกิจอยูท่ี่ระดบั 49.2 เทียบกบัระดบั 50.0 ในไตรมาสก่อนหน้า

การส่งออกสินค้า มีมลู่า 54,907 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 0.4 เป็นการเร่ิมกลบัมา
ขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบเจ็ดไตรมาส โดยราคาสินค้าส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.8 (เพิ่มขึน้เป็น
ครัง้แรกในรอบสิบส่ีไตรมาส) ในขณะท่ีปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 0.3 ตามการลดลงของ
ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตร ในขณะท่ีปริมาณการส่งออกสินค้าประมงและสินค้า
อตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ การส่งออกไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป (15) ญ่ีปุ่ น 
และอาเซียน (5) ขยายตวั แต่การส่งออกไปตลาดจีน ตะวนัออกกลาง และกลุ่มประเทศ CLMV 
ลดลง เม่ือหกัการส่งออกทองค าท่ียงัไม่ขึน้รูปออกแล้ว มลูคา่การส่งออกลดลงร้อยละ 0.1 เม่ือคิด
ในรูปของเงินบาท การส่งออกสินค้ามีมูลคา่ 1,913 พนัล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.7 เทียบกับการ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559
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สาขาอุตสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 0.9 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า 
โดยอตุสาหกรรมท่ีมีสดัส่วนการส่งออกมากกว่าร้อยละ 60 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.5 สอดคล้องกบัการ
ขยายตวัของปริมาณการส่งออกสินค้าอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมท่ีมีสดัส่วนการส่งออกน้อยกว่า
ร้อยละ 30 ขยายตวัร้อยละ 0.5 สอดคล้องกบัการขยายตวัของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ในขณะท่ี
อตุสาหกรรมท่ีมีสดัส่วนการส่งออกระหว่างร้อยละ 30 – 60 ลดลงร้อยละ 4.1 สอดคล้องกับการ
ลดลงของการผลิตรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีขยายตัว เช่น เคร่ืองปรับอากาศ หลอด
อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ และรถจกัรยานยนต์ เป็นต้น กลุ่มอุตสาหกรรมท่ี
ลดลง เชน่ สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบส าหรับยานยนต์ เคร่ืองแตง่กาย และยานยนต์ เป็น
ต้น อตัราการใช้ก าลงัการผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 64.01

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตวัสูงและเร่งขึน้ร้อยละ 15.9 จากการขยายตวัร้อยละ 12.7 
ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีจ านวนนกัท่องเท่ียวตง่ชาติ 8.23 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.1 ซึ่งเป็น
การเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวจากทุกภูมิภาค โดยนกัท่องเท่ียวจากรัสเซียกลบัมาขยายตวัเป็นไตร
มาสท่ีสามติดต่อกัน รายรับจากการท่องเท่ียวอยู่ท่ี 441.71 พันล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.1 
อตัราการเข้าพกัเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 60.4 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 58.5 ในชว่งเดียวกนัของปีก่อน

สาขาก่อสร้าง ขยายตวัในเกณฑ์ดีร้อยละ 5.0 ต่อเน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 7.8 ในไตรมาส
ก่อนหน้า เป็นผลจากการขยายตัวของก่อสร้างของภาครัฐร้อยละ 10.7 (โดยการก่อสร้างของ
รัฐบาลขยายตวัร้อยละ 5.0 และการก่อสร้างรัฐวิสาหกิจขยายตวัร้อยละ 25.3) ในขณะท่ีการ
ก่อสร้างภาคเอกชนลดลงร้อยละ 0.2

สาขาเกษตรกรรม ขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบแปดไตรมาสร้อยละ 0.9 เทียบกับการลดลงร้อย
ละ 1.2 ในไตรมาส ก่อนหน้า เน่ืองจากสถานการณ์ภยัแล้งท่ีผ่อนคลายลง โดยผลผลิตพืชเกษตร
ส าคัญท่ีขยายตวั ได้แก่ มันส าปะหลัง ปาล์มน า้มัน ปศุสัตว์ และประมง ในขณะท่ีผลผลิตพืช
เกษตรส าคญัท่ีปรับตวัลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ยางพารา และไม้ผล ราคาสินค้าเกษตร
โดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.1 ตามการเพิ่มขึน้ของราคายางแผ่นดิบชัน้ 3 ราคาปาล์มน า้มนั ราคา
เนือ้สุกร ราคาไข่ไก่ และราคากุ้ งขาวแวนนาไม ในขณะท่ีราคามนัส าปะหลงั ข้าวโพด และอ้อย 
ลดลง การเพิ่มขึน้ของราคาสินค้าเกษตรส่งผลให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึน้ต่อเน่ือง เป็นไตรมาสท่ี
สองร้อยละ 12.5
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ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ Update ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม
และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

Machinery  

Intelligence  

Unit 



ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไตรมาสที่ 3 ปี 2559

Base Period - Jan 2009 = 100
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Base Period - Jan 2007 = 100
Cost Freight Rate Price
*** Hot-dipped Galvanize ไม่มีการเผยแพรข่อ้มลูตั้งแต่เดอืนพฤษภาคม ปี 2558 ดังนั้นจึงไม่มีการน าเสนอขอ้มลูในส่วนนี้

SepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct

20162015

HR plate 166.6172.3271.9220.1234.2244.5206.2153.0125.0146.6133.8103.1

HR sheet 196.0244.9197.8191.2243.1212.0205.2178.9181.5181.4158.7184.5

CR sheet 252.8248.1222.4263.3211.2217.2214.4190.2189.1170.9192.2228.0

Coated Galv.sheet 217.8260.2248.5268.9255.9225.6214.0200.1216.9220.8204.9240.2

Coated Tin plate 144.2121.5149.3131.0144.0113.3133.0103.1137.181.3105.294.0

Coated Tin free 118.3144.4124.5115.1122.3136.6138.7123.6123.793.892.796.4

Coated Other coated steel 361.7344.4336.1391.9408.3338.7312.6285.1287.5305.4279.7329.4
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ดัชนีการใช้งานเหล็กแผ่นในประเทศ

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

2015 2016

Hot-rolled Plate 54.76 54.20 55.14 56.07 57.00 69.15 84.11 67.28 65.42 65.42 69.15 71.02

Hot-rolled Coil 53.59 52.03 51.84 54.36 56.11 68.34 81.74 77.28 65.82 71.45 74.95 75.14

Cold-rolled Coil 51.69 50.84 56.77 61.01 64.40 76.27 90.67 75.42 70.33 70.33 72.03 78.81

CR Stainless steel (304, 2mm., 2B) 41.76 41.05 40.58 39.29 38.37 38.56 39.64 42.00 40.58 42.82 44.58 43.88

25.00

50.00

75.00

100.00

ดัชนีราคาน าเข้าเหล็กแผ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก



ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

สถานการณ์ด้านแรงงาน
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การจ้างงาน การจ้างงานรวมลดลงตามการลดลงของการจ้างงานภาคเกษตรเป็นส าคญั แตก่ารจ้างงานนอก
ภาคเกษตรขยายตวัต่อเน่ืองและอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดบัต ่า ในไตรมาสท่ีสามของปี 2559 การจ้างงานรวม
ลดลงร้อยละ 0.2 ปรับตวัดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 0.9 ในไตรมาสท่ีสองของปี 2559 โดยในไตรมาสนี ้การจ้างงาน
ภาคเกษตรลดลงร้อยละ 2.3 ปรับตวัดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 6.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามแรงงานภาคเกษตรท่ีใช้ใน
การเก็บเก่ียวเพิ่มขึน้เน่ืองจากการเข้าสู่ฤดกูาลเก็บเก่ียว ส่วนการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ น้ร้อยละ 0.9 เทียบกับ
การเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากการขยายตวัของการจ้างงานในภาคบริการ โดยเฉพาะสาขา
กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์ สาขาท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร และสาขาการขายส่งและการขาย
ปลีก การซ่อมยานยนต์ฯ ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.1 ร้อยละ 6.1 และร้อยละ 3.9 ตามล าดบั ในขณะท่ีการจ้างงานสาขา
อตุสาหกรรมลดลงร้อยละ 1.9 เน่ืองจากการลดลงของการจ้างงานในอตุสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์ยางและพลาสติก 
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ และการผลิตยานยนต์ สาหรับผู้วา่งงานเฉล่ียในไตรมาสนีมี้จ านวน 3.63 แสนคน คิดเป็นอตัราการ
วา่งงานร้อยละ 0.9

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไตรมาสที่ 3 ปี 2559

%YoY
สดัส่วน 
Q3/59

2558 2559
ทัง้ปี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การจ้างงานรวม 100 -0.2 -0.5 -0.2 -0.2 0.3 0.2 -0.9 -0.2 0.8 -0.1 -1.2

- ภาคเกษตร 33.2 -3.6 -4.4 -5.8 -3.8 -0.7 -2.7 -6.2 -2.3 2.5 -4.4 -4.7

- นอกภาคเกษตร 66.8 1.6 1.3 2.6 1.7 0.8 1.5 1.4 0.9 -0.03 2.3 0.6

อตุสาหกรรม 16.3 0.9 1.2 3 0.6 -1 -2.2 -1.7 -1.9 -5.6 -0.3 0.6

ก่อสร้าง 5.7 0.6 1.9 2.5 2.4 -4.9 5.8 5.4 0.1 -1.3 5.6 -4.5

สาขาการขายส่งและการขายปลีก การ
ซอ่มยานยนต์ฯ

16.6 -0.1 -2.6 2 -0.2 0.3 2.9 1.4 3.9 4.1 5.1 1.7

ท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร 7.2 3 2.3 3.6 1.9 4 2.9 4 6.1 5.3 12.7 1

จ านวนผู้วา่งงาน (แสนคน) 3.4 3.6 3.4 3.6 3.1 3.7 4.1 3.6 3.9 3.6 3.3

อตัราการวา่งงาน (%) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 1 1.1 0.9 1 0.9 0.9



รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสรา้งประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลให้เพิ่มมากข้ึน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลเชงิลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอตุสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 
ซอยตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ในไตรมาสที่สาม ปี 2559 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้าหดตัวร้อยละ 
1.5 เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 0.3 เทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า ด้านการสง่ออกขยายตวัร้อยละ 
3.9 เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.4 เทยีบ
กบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า 

การน าเข้า มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 116,373 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 9,533 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และขยายตวัร้อยละ 12.5 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่  89,279 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 1.0 YoY ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูคา่
การน าเข้าเป็น 17,561 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 1.7 เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 11.5 YoY

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 62,453 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 9,001 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 18.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และขยายตวัร้อยละ 19.5 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่  46,744 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 1.2 YoY ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูคา่
การส่งออกอยู่ที่ 6,708 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.4 เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 7.7 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการค้า
อยูท่ี่ 53,920 ล้านบาท 

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2559
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MIU Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 106,880 119,352 116,737 115,156

2559 110,997 114,646 116,373

Export

2558 57,669 66,241 60,972 70,588

2559 70,596 60,124 62,453



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2559

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่สาม 
ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตร มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 9,533 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกบัไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 12.5 YoY ส าหรับสินค้า
ที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองบ า รุงรักษา และ
สว่นประกอบ มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 6,006 ล้านบาท 

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก
อยู่ที่ 9,001 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 18.1 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 19.5 YoY ส าหรับ
สนิค้าที่มีมลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองเก็บเก่ียว และ
สว่นประกอบ มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 3,165 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 533 ล้านบาท 

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์  MIU 
http://miu.isit.or.th/miux/

AM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 8,746 9,300 8,475 9,210

2559 9,013 8,527 9,533

Export

2558 7,646 6,165 7,532 8,836

2559 8,194 7,621 9,001

11



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สาม ปี 
2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 89,279 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.0 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการน า เข้าสูงสุด ได้แก่  เค ร่ืองกังหันไอพ่ น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) มูลค่า
การน าเข้าอยูท่ี่ 14,125 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม มีมลูค่าการส่งออก
อยูท่ี่ 46,744 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกบัไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.2 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม (เคร่ืองจกัร
ที่ใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) มลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 7,339 ล้าน
บาท

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 42,535 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2559

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  MIU 
http://miu.isit.or.th/miux/

IM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 80,558 90,775 88,417 89,484

2559 85,684 88,846 89,279

Export

2558 43,739 53,685 46,174 54,829

2559 55,687 46,200 46,744
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มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่สาม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกล มีมูลค่าการน าเข้าเป็น 17,561 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า แต่หดตวัร้อยละ 11.5 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่า
การน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,889 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 6,708 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า แตห่ดตวัร้อยละ 7.7 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมลูค่าการ
ส่งออกสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,661 ล้านบาท

ดุลการค้า เค ร่ืองมือกลของไทยในไตรมาสนี ข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 10,852 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2559

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  MIU 
http://miu.isit.or.th/miux/
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MT Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 17,576 19,276 19,845 16,462

2559 16,299 17,273 17,561

Export

2558 6,284 6,391 7,266 6,923

2559 6,715 6,304 6,708



ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึก

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรมิีตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110

โทรศพัท ์: 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213



การส่งเสริมการลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2559

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ; Analyst by ISIT 15

การส่งเสริมการลงทนุผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559
มีมลูค่าการลงทนุรวมอยู่ท่ี 3.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 50.2 ปรับตวัดีขึน้มากโดยในไตรมาสนี ้
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุได้มีการอนมุตัิโครงการท่ีมีมลูค่าการลงทนุสงูจ านวนหลายโครงการ อาทิ
โครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ มลูค่าประมาณ 96,500 ล้านบาท และโครงการผลติ
ผลติภณัฑ์ปิโตรเคมี มลูค่าประมาณ 74,200 ล้านบาท ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจอยู่ท่ีระดบั 49.2 เทียบ
กบัระดบั 50.0 ในไตรมาสก่อนหน้า

เดือน
จ านวนโครงการที่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน (โครงการ)

กรกฎาคม 2559 3

สิงหาคม 2559 10

กันยายน 2559 5

รวม 18

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคร่ืองจักรกลตัง้แต่เดือนกรกฎาคมถึง
เดือนตุลาคม ปี  2559 มีจ านวน 22 
โครงการ โดยมากท่ีตัง้โรงงานจะอยู่ภาค
ตะวันออกร้อยละ 59 ประกอบด้วย
จังหวัดระยอง และชลบุรี รองลงมาเป็น
ภาคกลางร้อยละ 32 ส่วนใหญ่อยู่ใน
จงัหวดัสมทุรปราการ โดยท่ีสญัชาติผู้ ถือ
หุ้ นส่วนใหญ่เป็นไทยและต่างชาติอยู่ท่ี
ร้ อ ย ล ะ  8 6 ส า ห รั บ ต่ า ง ช า ติ จ ะ
ประกอบด้วยประเทศเกาหลี ญ่ีปุ่ น และ
จีน ท่ีเหลืออีกร้อยละ 14 เป็นการร่วมทุน
ระหว่างไทยกบัต่างชาติ 

คิดสัดส่วนจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 18 
โครงการ

สามารถดูรายละเอียดโครงการเป็นรายเดือนเพิ่มเติม
ได้ที่ http://miu.isit.or.th

หุ้นตา่งชาติ
78%

ร่วมทนุไทย
และ

ตา่งชาติ
17%

หุ้นไทย
5%

ไตรมาสท่ี 3
ปี 2559

ภาคตะวนัออก
23%

ภาคกลาง
65%

ภาคอ่ืนๆ
12%

ไตรมาสท่ี 3
ปี 2559
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Abstract The optimal design of hydraulic excavator working device is often characterized by 

computationally expensive analysis methods such as finite element analysis. Significant 
difficulties also exist when using a sensitivity-based decomposition approach to such 
practical engineering problems because explicit mathematical formulas between the 
objective function and design variables are impossible to formulate. An effective alternative 
is known as the surrogate model. The purpose of this article is to provide a comparative 
study on multiple surrogate models, including the response surface methodology, Kriging, 
radial basis function, and support vector machine, and select the one that best fits the 
optimization of the working device. In this article, a new modeling strategy based on the 
combination of the dimension variables between hinge joints and the forces loaded on 
hinge joints of the working device is proposed. In addition, the extent to which the accuracy 
of the surrogate models depends on different design variables is presented. The bionic 
intelligent optimization algorithm is then used to obtain the optimal results, which 
demonstrate that the maximum stresses calculated by the predicted method and finite 
element analysis are quite similar, but the efficiency of the former is much higher than that 
of the latter.

Source http://ade.sagepub.com/content/8/5/1687814016647947.full.pdf
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