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ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสที ่4 ปี 2559

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ ส่ีของปี 2559 ขยายตวัร้อยละ 3.0 YoY ตอ่เน่ืองจากการขยายตวั
ร้อยละ 3.2 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจยัสนบัสนนุจากการขยายตัวเร่งขึน้
ของการสง่ออกสินค้า การใช้จา่ยของรัฐบาลและการลงทนุรวม ในขณะท่ีการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
ขยายตวัต่อเน่ืองและ การส่งออกบริการชะลอตวั ในด้านการผลิต การผลิตสาขาเกษตร สาขา
อตุสาหกรรม และสาขาการค้าสง่และค้าปลีกขยายตวัเร่งขึน้ ในขณะท่ีสาขาโรงแรมและภัตตาคาร
ชะลอตวั

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัร้อยละ 2.5 ตอ่เน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 3.0 ในไตร
มาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเร่ิมปรับตัวดีขึน้ของฐานรายได้ภาคเกษตร และ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ สอดคล้องกับการขยายตวัของดชันีภาษีมูลค่าเพิ่มหมวด
โรงแรมและภัตตาคาร (ราคาคงท่ี) ร้อยละ 9.6 และการเพิ่มขึน้ของการน าเข้าสินค้าหมวดสิ่งทอ
เคร่ืองนุ่งห่ม ปริมาณการจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ ปริมาณการจ าหน่ายน า้มันเบนซินและแก๊ส
โซฮอล์ และปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัดีเซลร้อยละ 7.7 ร้อยละ 7.0 ร้อยละ 5.4 และร้อยละ 0.7 
ตามล าดบั ในขณะท่ีปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นัง่ลดลงร้อยละ 10.3 ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค
เก่ียวกับ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ท่ีระดบั 61.9 การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคของรัฐบาล เพิ่มขึน้
ร้อยละ 1.5 สอดคล้องกบัมาตรการเร่งรัดการเบกิจา่ยงบประมาณของภาครัฐ 

การลงทุนรวม ขยายตวัร้อยละ 1.8 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 1.0 ในไตรมาสท่ีสาม โดยการ
ลงทุนภาครัฐขยายตวัร้อยละ 8.6 เป็นผลมาจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และการลงทุนของ
รัฐบาลท่ีขยายตวั ในขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนลดลง ร้อยละ 0.4 โดยการลงทุนในสิ่งก่อสร้าง
ลดลงร้อยละ 0.5 และการลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรลดลงร้อยละ 0.4 เน่ืองจากการส่งออกยงั
อยู่ในระยะแรกของการฟืน้ตวัและการใช้ก าลงัการผลิตยงัอยู่ในเกณฑ์ต ่า ในขณะท่ีความเช่ือมัน่
ของนกัลงทุนอยู่ในเกณฑ์ดีโดยดชันีความเช่ือมั่นทางธุรกิจอยู่ท่ีระดบั 49.7 สูงสุดในรอบ 4 ไตร
มาส และมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 245.2

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 54,596 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.6 เร่งขึน้อย่างช้าๆ ตาม
การฟืน้ตวัอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลกัและการปรับตวัดีขึน้ของ ราคาสินค้าใน
ตลาดโลก กลุ่มสินค้าส่งออกท่ีมูลค่าขยายตัว เช่น ชิน้ส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ ยางพารา 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี และกุ้ ง ปู กัง้ และล็อบสเตอร์ เป็นต้น กลุ่มสินค้า
สง่ออกท่ีมลูคา่ลดลง เชน่ ข้าว มนัสาปะหลงั น า้ตาล รถยนต์นัง่ เคร่ืองปรับอากาศ และผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม เป็นต้น การสง่ออกไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป (15) จีน ญ่ีปุ่ น และอาเซียน 
(9) ขยายตวั แตก่ารสง่ออกไปยงัตลาดออสเตรเลีย และตะวนัออกกลาง

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559
มีตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่
ส่ งสัญญาณบวกต่ อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การ อุป โภคบ ริ โภค
ภาคเอกชน
มี ปัจจัยสนับสนุนจาก
การเร่ิมปรับตัวดีขึน้ของ
ฐานรายได้ภาคเกษตร 
และมาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิจของภาครัฐ 

การลงทุนรวม
ก า ร ล ง ทุ น ภ า ค รั ฐ
ขยายตัวเป็นผลมาจาก
ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง
รัฐวิ สาห กิจ  และการ
ล ง ทุ น ข อ ง รั ฐ บ า ล ที่
ขยายตวั

การส่งออกสินค้า
ขยายตัวตามการ ฟื้น
ตัวอย่า งต่อ เนื่ อ งของ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
หลกัและการปรับตวัดีขึน้
ข อ ง  ร า ค า สิ น ค้ า ใ น
ตลาดโลก

สาขาอุตสาหกรรม
ป รับตัว ดี ขึ น้ ข อ งกา ร
ส่งออกและอุปสงค์ใน
ป ร ะ เ ท ศ ที่ ข ย า ย ตั ว
ตอ่เนื่อง

ที่มา :ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ Analyst by ISIT 3
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สาขาอุตสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 2.1 เร่งตวัขึน้อยา่งช้า ๆ ตามการปรับตวัดีขึน้ของการส่งออก
และอุปสงค์ในประเทศท่ีขยายตวัต่อเน่ือง โดยดชันีอุตสาหกรรมท่ีมีสดัส่วน การส่งออกมากกว่า
ร้อยละ 60 เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.7 และอตุสาหกรรมท่ีมีสดัส่วนการส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30 เพิ่มขึน้
ร้อยละ 2.5 ในขณะท่ีอุตสาหกรรมท่ีมีสดัส่วนการส่งออกระหว่างร้อยละ 30 – 60 ลดลงร้อยละ 
1.7 ตามการลดลงของการผลิตรถยนต์ กลุม่อตุสาหกรรมท่ีขยายตวั เช่น หลอดอิเล็กทรอนิกส์และ
สว่นประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็กกล้าขัน้มลูฐาน และผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการ
กลัน่น า้มนัปิโตรเลียม เป็นต้น กลุ่มอตุสาหกรรมท่ีลดลง เช่น ยานยนต์ ส่วนประกอบและอปุกรณ์
ประกอบส าหรับยานยนต์ เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ รวมทัง้น า้ด่ืมบรรจุขวด และเฟอร์นิเจอร์ 
เป็นต้น อตัราการใช้กาลงัการผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 65.11

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตวัร้อยละ 4.8 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 13.5 ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยมีรายรับรวมจากการทอ่งเท่ียว 631.9 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.0 ประกอบด้วย 
(1) รายรับจากนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ 403.9 พนัล้านบาท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.9) ทัง้นี ้รายรับจาก
นกัท่องเท่ียวตา่งประเทศสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย มาเลเซีย อเมริกา และออสเตรเลีย 
และ (2) รายรับจากนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย 228.0 พนัล้านบาท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.9) โดยได้รับปัจจยั
สนบัสนุนจากมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ อตัราการเข้าพกัเฉล่ียในไตรมาสนี ้
อยูท่ี่ร้อยละ 65.50

สาขาก่อสร้าง ขยายตวัร้อยละ 6.1 ต่อเน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 5.2 ในไตรมาสก่อนหน้า 
เป็นผลจาก การขยายตวัของการก่อสร้างของภาครัฐร้อยละ 11.7 (โดยการก่อสร้างของรัฐบาล
ขยายตวัร้อยละ 2.7 และ การก่อสร้างรัฐวิสาหกิจขยายตวัร้อยละ 44.0) ในขณะท่ีการก่อสร้าง
ภาคเอกชนลดลงร้อยละ 0.5

สาขาเกษตรกรรม ขยายตวัร้อยละ 3.2 เร่งตวัขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อน
หน้า ภายหลังสถานการณ์ภัยแล้งสิน้สุดลง โดยผลผลิตพืชเกษตรส าคัญท่ีขยายตัว ได้แก่ 
ข้าวเปลือก (ร้อยละ 7.9) ปาล์มน า้มนั (ร้อยละ 10.2) และยางพารา (ร้อยละ 1.1) ดชันีราคาสินค้า
เกษตรเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.8 ตามการเพิ่มขึน้ของราคาอ้อย ราคายางแผ่นดิบชัน้ 3 ราคาปาล์มน า้มนั 
และราคากุ้ งขาวแวนนาไม อย่างไรก็ตามราคาข้าวเปลือกและราคามันส าปะหลังลดลง การ
เพิ่มขึน้ของดชันีผลผลิตและดชันีราคาสินค้าเกษตรส่งผลให้ดชันีรายได้เกษตรกร เพิ่มขึน้ต่อเน่ือง
เป็นไตรมาสท่ีสามร้อยละ 9.1

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559
มีตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่
ส่ ง สั ญญ าณ ล บ ต่ อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่





ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ Update ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม
และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

Machinery  

Intelligence  

Unit 



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

DecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan

2016

HR plate 145.5254.7109.2166.6172.3271.9220.1234.2244.5206.2153.0125.0

HR sheet 231.0190.4173.2196.0244.9197.8191.2243.1212.0205.2178.9181.5

CR sheet 205.1251.4250.5252.8248.1222.4263.3211.2217.2214.4190.2189.1

Coated Galv.sheet 202.9296.6246.7217.8260.2248.5268.9255.9225.6214.0200.1216.9

Coated Tin plate 120.8103.8123.1144.2121.5149.3131.0144.0113.3133.0103.1137.1

Coated Tin free 133.6137.8127.7118.3144.4124.5115.1122.3136.6138.7123.6123.7

Coated Other coated steel 318.8331.3314.6361.7344.4336.1391.9408.3338.7312.6285.1287.5

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ดัชนีการใช้งานเหล็กแผ่นในประเทศ

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

2016

Hot-rolled Plate 56.07 57.00 69.15 84.11 67.28 65.42 65.42 69.15 71.02 70.09 71.96 83.17

Hot-rolled Coil 54.36 56.11 68.34 81.74 77.28 65.82 71.45 74.95 75.14 75.33 86.79 98.68

Cold-rolled Coil 61.01 64.40 76.27 90.67 75.42 70.33 70.33 72.03 78.81 80.50 86.44 98.30

CR Stainless steel (304, 2mm., 2B) 39.29 38.37 38.56 39.64 42.00 40.58 42.82 44.58 43.88 44.44 48.35 51.91

25.00

50.00

75.00

100.00

ดัชนีราคาน าเข้าเหล็กแผ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไตรมาสที่ 4 ปี 2559



ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

สถานการณ์ด้านแรงงาน
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การจ้างงาน การจ้างงานรวมลดลงตามการลดลงทัง้การจ้างงานภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ในขณะท่ี
อตัราการว่างงานยงัอยู่ในระดบัต่า ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2559 การจ้างงานรวมลดลงร้อยละ 2.5 โดยการจ้างงานใน
ภาคเกษตรลดลงร้อยละ 6.0 เน่ืองจากการลดลงของการจ้างงานในการผลิตและเก็บเก่ียวมนัสาปะหลงั อ้อย และข้าว 
เป็นต้น สว่นการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลงร้อยละ 0.7 เน่ืองจากการลดลงของการจ้างงานในสาขาอตุสาหกรรมเป็น
สาคัญ โดยเฉพาะการลดลงของการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ การผลิต
ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในทาง ทศันศาสตร์ และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ส่วนการ
จ้างงานภาคบริการชะลอลงตวัลง สาหรับผู้ว่างงานเฉล่ียในไตรมาสนีมี้จานวน 3.8 แสนคน คิดเป็นอตัราการว่างงาน
ร้อยละ 1.0

%YoYใจ
สดัสว่น
Q4/59

2558 2559
ทัง้ปี Q1 Q2 Q3 Q4 ทัง้ปี Q1 Q2 Q3 Q4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การจ้างงานรวม 100 -0.2 -0.5 -0.2 -0.2 0.3 -0.9 0.2 -0.9 -0.2 -2.5 -2.5 -1.2 -3.9
- ภาคเกษตร 32.5 -3.6 -4.4 -5.8 -3.8 -0.7 -4.3 -2.7 -6.2 -2.3 -6.0 -7.2 -3.5 -7.8
- นอกภาคเกษตร 67.5 1.6 1.3 2.6 1.7 0.8 0.8 1.5 1.4 0.9 -0.7 -0.3 -0.1 -1.8

อตุสาหกรรม 16.4 0.9 1.2 3.0 0.6 -1.0 -2.6 -2.2 -1.7 -1.9 -4.4 -6.1 -1.3 -6.0
ก่อสร้าง 5.5 0.6 1.9 2.5 2.4 -4.9 3.1 5.8 5.4 0.1 0.2 7.3 2.1 -9.6
สาขาการขายสง่และ
การขายปลกี การซอ่ม
ยานยนต์ฯ

16.6 -0.1 -2.6 2.0 -0.2 0.3 2.5 2.9 1.4 3.9 1.9 2.0 2.0 1.9

ที่พกัแรมและบริการ
ด้านอาหาร

7.1 3 2.3 3.6 1.9 4.0 3.2 2.9 4.0 6.1 0.1 3.3 2.2 -1.2

จ านวนผู้วา่งงาน (แสนคน) 3.4 3.6 3.4 3.6 3.1 3.8 3.7 4.1 3.6 3.8 4.5 3.8 3.0
อตัราการวา่งงาน (%) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 1.0 1.0 1.1 0.9 1.0 1.2 1.0 0.8

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไตรมาสที่ 4 ปี 2559



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



ในไตรมาสที่สี่  ปี 2559 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าลดลง โดยการน าเข้าหดตวัร้อยละ 2.3 
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 1.2 เทียบกับ
ไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า ด้านการสง่ออกขยายตวัร้อยละ 
8.7 เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 3.8 เทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า 

การน าเข้า มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 113,745 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การน าเข้าอยู่ที่ 10,334 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
และขยายตัวร้อยละ 12.2 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักร
อตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 86,871 ล้านบาท หดตวั
ร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 
2.9 YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 
16,540 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 0.5 YoY

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 64,624 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 9,277 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
และขยายตัวร้อยละ 5.0 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่  52,808 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่หด
ตวัร้อยละ 3.7 YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 5,807 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกบั
ไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 16.1 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการค้า
อยูท่ี่ 45,852 ล้านบาท 

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2559
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MIU Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2559 110,997 114,646 116,373 113,745

Export

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

2559 70,596 60,124 62,453 67,892



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที ่4 ปี 2559

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่สี่  ปี 
2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตร มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 9,930 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 7.8 YoY ส าหรับสินค้าที่
มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 5,781 ล้านบาท 

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก
อยูท่ี่ 9,521 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกบัไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 7.8 YoY ส าหรับสินค้าที่
มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองเก็บเ ก่ี ยว และ
สว่นประกอบ มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 3,538 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 1,057 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 10,334

Export

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

2559 8,194 7,621 9,001 9,277
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มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สี่  ปี 
2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 86,871 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 2.9 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมลูค่า
การน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองกงัหนัไอพ่น และส่วนประกอบ 
(เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
9,848 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม มีมลูค่าการส่งออก
อยู่ที่ 52,808 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 3.7 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม (เคร่ืองจกัร
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 12,218 
ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 34,063 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ 4 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 86,871

Export

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

2559 55,687 46,200 46,744 52,808
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มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่สี่ ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกล มีมูลค่าการน าเข้าเป็น 16,540 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
แต่ขยายตวัร้อยละ 0.5 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการ
น าเข้าสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 5,370 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 5,807 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และหดตวัร้อยละ 16.1 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมลูค่า
การส่งออกสงูสดุ ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,370 ล้านบาท

ดุลการค้า เค ร่ืองมือกลของไทยในไตรมาสนี ข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 10,733 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ไตรมาสที ่4 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 16,540

Export

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

2559 6,715 6,304 6,708 5,807



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



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

การส่งเสริมการลงทนุผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) เพิ่มขึน้ทัง้มลูค่าการขอรับ การ
อนุมัติ และการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน โดยยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในไตรมาสนีอ้ยู่ท่ี 215.3 
พนัล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 245.2 ในขณะท่ียอดการอนมุตัิส่งเสริมการลงทนุอยู่ท่ี 185.7 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้
ร้อยละ 29.2 ส่วนการออกบตัรส่งเสริมการลงทนุอยู่ท่ี 162.2 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นครัง้แรก ในรอบ 6 ไตรมาส 
ร้อยละ 5.2 ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจอยู่ท่ีระดบั 49.7 เทียบกบัระดบั 49.2 ในไตรมาสก่อนหน้า

เดือน
จ านวนโครงการที่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน (โครงการ)

ตุลาคม 2559 4

พฤศจิกายน 2559 6

ธันวาคม 2559 4

รวม 14

โครงการอนุมัติ ให้การส่งเสริมการลงทุนท่ี
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลตัง้แต่ เดือน
ตลุาคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2559 มีจ านวน 14 โครงการ 
โดยมากท่ีตั ง้โรงงานจะอยู่ ภาคกลางร้อยละ 64
ประกอบด้วยจังหวัดกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ 
รองลงมาเป็นภาคตะวนัออกร้อยละ 36 ส่วนใหญ่อยู่ใน
จังหวัดชลบุรี และระยอง โดยท่ีสัญชาติผู้ ถือหุ้นส่วน
ใหญ่เป็นต่างชาติอยู่ ท่ีร้อยละ 79 ส าหรับต่างชาติจะ
ประกอบด้วยประเทศจีนและญ่ีปุ่ น อีกร้อยละ 14 และ
ร้อยละ 7 เป็นการร่วมทนุระหว่างไทยกบัต่างชาติ และผู้
ถือหุ้นไทยตามล าดบั

คิดสัดส่วนจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 14 โครงการ

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

หุ้นตา่งชาติ
79%

ร่วมทนุไทย
และตา่งชาติ

14%

หุ้นไทย
7%

Q4 2016

ภาคตะวนัออก
36%ภาคกลาง

64%

Q4 2016

การส่งเสริมการลงทุนไตรมาสที่ 4 ปี 2559



16

Article Title Improvement in machining speed with working gap control in EDM milling
Author Takayuki Nakagawa, Takashi Yuzawa, Mitsuji Sampei , Atsushi Hirata 
Year 2016
Abstract High-speed electrical discharge machining (EDM) milling is investigated with working gap 

control. EDM milling has a merit that does not need complex electrode fabrication; however, 
it is necessary to improve the removal rate in EDM milling. Rotation of the electrode 
improves the removal rate, but this rotation causes a periodic change in the working voltage. 
As a consequence, the periodic change causes a dis-turbance that decreases the control 
performance. EDM milling realizes a high machining precision by the scanning method. A 
small working area allows for fast scanning. If the working gap is appropriate, it becomes 
longer because the machined surface of the workpiece is removed. Therefore, the 
conventional controller remains at the steady offset and lowers the machining efficiency. The 
proposed controller introduces a notch filter, which eliminates the frequency component due 
to rotation of the electrode. It also has a feed-forward compensator to eliminate the steady 
offset. The controller for each machining condition is derived from a coordinate 
transformation and the least-squares approximation. It is con-firmed that the proposed 
controller achieves machining speeds that are 2–6 times faster in a straight line and greater 
than 30% higher in the profile machining than in the conventional one.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141635916301416
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