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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559
เศรษฐกิจปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้ อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึน้ เมื่ อ
เทียบกับการขยายตัวร้ อยละ 2.9 ในปี 2558 โดยการบริ โภคภาคครัวเรื อน
การลงทุนภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้ อยละ 3.1 ร้ อยละ
9.9 และร้ อยละ 0.4 ตามลาดับ มูลค่าการส่งออกสินค้ าทรงตัวที่ร้ อยละ
0.0 อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลี่ยร้ อยละ 0.2 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้ อยละ
11.4 ของ GDP

ในปี 2559 นี ม้ ี ตั ว ชี ว้ ั ด ทาง
เศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง สั ญ ญาณบวก
ต่ออุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ไทย ได้ แก่
ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชน
โดยได้ รับ ปั จจัยสนับสนุน จาก
การเริ่ ม ปรั บ ตัว ดี ขึน้ ของ ฐาน
ร า ย ไ ด้ ภ า ค เ ก ษ ต ร แ ล ะ
มาตรการกระตุ้ นการใช้ จ่ า ย
แ ล ะ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น ช่ ว ง
ปลายปี
การลงทุนภาครั ฐ
ขยายตัวเนื่ องจากได้ รับปั จจัย
สนับสนุนจากมาตรการเร่ งรั ด
การเบิ ก จ่ า ยรายจ่ า ยลงทุ น
ประกอบกับโครงการลงทุนที่ มี
ความชัดเจนมากขึ ้น

การอุ ป โภคบริ โ ภคภาคเอกชน ขยายตัว ต่ อ เนื่ อ ง โดยได้ รั บ ปั จ จั ย
สนับ สนุ น จากการเริ่ ม ปรั บ ตัว ดี ขึ น้ ของ ฐานรายได้ ภ าคเกษตร และ
มาตรการกระตุ้นการใช้ จ่ายและการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี ขยายตัวร้ อย
ละ 3.1 ปรับตัวดีขึ ้นจากการขยายตัวร้ อยละ 2.2 ในปี 2558
การลงทุ น ภาคเอกชน ขยายตัว ร้ อยละ 2.8 โดยการลงทุน ภาครั ฐ
ขยายตัวร้ อยละ 9.9 และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้ อยละ 0.4 มูลค่า
การขอรับส่งเสริ มการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
อยู่ที่ 584.4 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 172.1

3 ที่มา : NESDB, FPO
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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559
มู ลค่ าการส่ ง ออกสิ นค้ า การส่ง ออกมี มูล ค่า 214,112 ล้ า นดอลลาร์
สรอ. ทรงตัวที่ร้อยละ 0.0 ปรับตัวดีขึ ้นเมื่อเทียบกับ การลดลงร้ อยละ 5.6
ในปี 2558 โดยปริ ม าณการส่ งออกเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.1 ในขณะที่ ราคา
สินค้ าส่งออกลดลง ร้ อยละ 0.1 และเมื่อคิดในรู ปของเงินบาท การส่ งออก
มีมลู ค่า 5,623 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.3 เทียบกับการลดลงร้ อยละ
0.4 ในปี 2558
มูลค่ าการนาเข้ าสินค้ า การนาเข้ ามีมลู ค่า 178,359 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ลดลงร้ อยละ 4.7 เทียบกับการลดลงร้ อยละ 10.6 ในปี 2558 โดยปริ มาณ
และราคานาเข้ าลดลงร้ อยละ 2.2 และร้ อยละ 2.7 ตามลาดับ และเมื่อคิด
ในรู ปของเงินบาท มูลค่าการนาเข้ าลดลงร้ อยละ 1.8 เทียบกับการลดลง
ร้ อยละ 5.8 ในปี 2558
สาขาเกษตรกรรม ขยายตัวร้ อยละ 0.6 ดัชนีราคาสินค้ าเกษตรและดัชนี
รายได้ เกษตรกรเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 4.0 และร้ อยละ 2.8 ตามลาดับ
สาขาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่ขยายตัว ได้ แก่ หลอดอิเล็กทรอนิกส์
และส่ ว นประกอบอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ (ร้ อยละ 13.1) เหล็ ก และผลิ ต ภัณ ฑ์
เหล็กกล้ าขัน้ มูลฐาน (ร้ อยละ 17.5) ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ จากการกลั่นนา้ มัน
ปิ โตรเลียม (ร้ อยละ 8.8) รถจักรยานยนต์ (ร้ อยละ 11.9) การแปรรู ปและ
การถนอมสัตว์น ้า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น ้า (ร้ อยละ 4.7) เครื่ องจักรที่ใช้
งานทั่ว ไปอื่ น ๆ (ร้ อยละ 7.7) ผลิ ต ภัณ ฑ์ พลาสติ ก (ร้ อยละ 5.5) และ
ผลิตภัณฑ์จากคอนกรี ต ซีเมนต์ และปูนปลาสเตอร์ (ร้ อยละ 6.0)
อุตสาหกรรมที่ ลดลง ได้ แก่ ยานยนต์ (ร้ อยละ -6.8) ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบสาหรับยานยนต์ และเครื่ องยนต์ (ร้ อยละ -5.8) เครื่ องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมทังน
้ ้าดื่มบรรจุขวด (ร้ อยละ-8.5) เฟอร์ นิเจอร์ (ร้ อย
ละ -9.2) และผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ร้ อยละ -9.5)
การลงทุ น ภาครั ฐ ขยายตัว ที่ ร้ อยละ 29.8 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ นหน้ า
เนื่องจากได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากมาตรการเร่ งรัดการเบิกจ่า ยรายจ่าย
ลงทุน ประกอบกับโครงการลงทุนที่มีความชัดเจนมากขึ ้น อาทิ เม็ ดเงิน
จากงบกลางที่กนั ไว้ เบิกจ่ายเหลื่อมปี และงบไทยเข้ มแข็ง โครงการบริ หาร
จัดการทรัพยากรน ้าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่ งด่วน การลงทุน ของ
รัฐวิสาหกิจ

4 ที่มา : NESDB, FPO

ในปี 2559 นี ม้ ี ตั ว ชี ว้ ั ด ทาง
เศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณลบต่อ
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลไทย
ได้ แก่
มู ลค่ าการนาเข้ าสินค้ า การ
นาเข้ ามี มูล ค่า 178,359 ล้ า น
ดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้ อยละ
4.7 เทียบกับการลดลงร้ อยละ
10.6 ในปี 2558 โดยปริ ม าณ
และราคาน าเข้ า ลดลงร้ อยละ
2.2 และร้ อยละ 2.7 ตามลาดับ
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Machinery
Intelligence
Unit
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
เพื่อเป็นศูนย์กลางการ Update ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม
และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง ปี 2559
ดัชนีราคานาเข้ าเหล็กแผ่ นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
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Hot-rolled Plate

113.55

Hot-rolled Coil

117.62

105.31

97.04

64.84

69.15

110.97

101.09

65.42

73.83

Cold-rolled Coil
Hot-dipped Galvanize

116.67

110.88

103.67

66.66

77.04

142.15

137.52

129.17

CR Stainless steel (304, 2mm., 2B)

63.09

57.52

60.98

47.90

42.87

Base Period - Jan 2007 = 100
Cost Freight Rate Price
*** Hot-dipped Galvanize ไม่มีการเผยแพร่ขอ้ มูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2558 ดังนั้นจึงไม่มีการนาเสนอข้อมูลในส่วนนี้

ดัชนีการใช้ งานเหล็กแผ่ นในประเทศ
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HR plate
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HR sheet
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CR sheet

216.58

207.68

221.06

213.00
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Coated Galv.sheet

218.51

226.03

199.47
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237.84

Coated Tin plate

117.93

115.65

122.59

111.00

127.01

Coated Tin free

110.42

105.77

110.81

114.00

128.86

Coated Other coated steel

257.28

340.57

341.89

338.00

335.92

Base Period - Jan 2009 = 100
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Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง ปี 2559
สถานการณ์ ด้านแรงงาน
การจ้ างงานเฉลี่ยทัง้ ปี 2559
การจ้ างงานรวมลดลงตามการลดลงทังการจ้
้
างงานภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ในขณะที่อตั ราการว่างงานยังอยู่ ใน
ระดับต่า ในปี 2559 การจ้ างงานรวมลดลง โดยการจ้ างงานในภาคเกษตรลดลงร้ อยละ 4.3 เนื่องจากการลดลงของการ
จ้ างงานในการผลิตและเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง อ้ อย และข้ าว เป็ นต้ น ส่วนการจ้ างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
0.8 เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของสาขาอุตสาหกรรมก่อสร้ าง ที่พกั แรมและบริ การด้ านอาหาร และสาขาการขายส่ วและการ
ขายปลีก การซ่อมยานยนต์
เฉลี่ยทัง้ ปี 2559 มีผ้ วู า่ งงานจานวน 3.8 แสนคน คิดเป็ นอัตราการว่างงานร้ อยละ 1.0

ที่มา : NESDB, FPO
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Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง ปี 2559
อัตราการขยายตัวของการผลิตภาคเศรษฐกิจที่สาคัญ
ในปี 2559 มีอตั ราการขยายตัวของผลผลิตรวมภายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 3.2 YoY
การลงทุนรวม ปรับตัวลดลง อยู่ที่ร้อยละ 2.8 เป็ นผลมาจากภาครัฐเป็ นสาคัญ
การบริโภคภาคเอกชน ปรับเพิม่ ขึ ้น อยู่ที่ร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
การบริโภคภาครัฐ หดตัวเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า อยู่ที่ร้อยละ 1.6
ปริมาณการส่งออกสินค้ าและบริการ เพิม่ ขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า อยู่ที่ร้อยละ 2.1
ปริมาณการนาเข้ าสินค้ าและบริการ อยู่ที่ -1.4% ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ าที่ 0.0%
ข้ อมูลจริง
ปี 2558
GDP (ณ ราคาประจาปี : พันล้ านบาท)
รายได้ ตอ่ หัว (บาทต่อคนต่อปี )
GDP (ณ ราคาประจาปี พนั ล้ านดอลลาร์ สรอ.)
รายได้ ตอ่ หัว (ดอลลาร์ สรอ.ต่อคนต่อปี )
อัตราขยายตัวของ GDP (CVM, %)
การลงทุนรวม (CVM, %)
ภาคเอกชน (CVM, %)
ภาครัฐ (CVM, %)
การบริ โภคภาคเอกชน (CVM, %)
การบริ โภคภาครัฐบาล (CVM, %)
ปริ มาณการส่งออกสินคาและบริ การ (ปริ มาณ, %)
มูลค่าการส่งออกสินค้ า (พันล้ านดอลลาร์ สรอ.)
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)2/
อัตราการขยายตัว (ปริ มาณ, %)2/
ปริ มาณการนาเข้ าสินค้ าและบริ การ (ปริ มาณ, %)
มูลค่าการนาเข้ าสินค้ า (พันล้ านดอลลาร์ สรอ.)
อัตราการขยายตัว (มูลค่า, %)2/
อัตราการขยายตัว (ปริ มาณ, %)2/
ดุลการค้ า (พันล้ านดอลลาร์ สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้ านดอลลาร์ สรอ.)
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%)
เงินเฟ้อ (%)
ดัชนีราคาผู้บริ โภค
GDP Deflator

8

ปี 2559

13,672.9
203,356.1
399.2
5,937.0
2.9
4.4
-2.2
29.3
2.2
3.0
0.7
214.1
-5.6
-3.4
0.0
187.2
-10.6
0.2
26.8
32.1
8.1

14,360.6
212,862.3
406.9
6,032.7
3.2
2.8
0.4
9.9
3.1
1.6
2.1
214.1
0.0
0.1
-1.4
178.4
-4.7
-2.2
35.8
46.4
11.4

-0.9
0.6

0.2
1.7
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Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง ปี 2559
อัตราการใช้ กาลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ปี 2559 อัตราการใช้ กาลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมอยูท่ ี่ 0.4 YoY เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เล็กน้ อย
โดยเฉพาะการผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่อปุ สงค์ต่างประเทศดีต่อเนื่อง และหมวดชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่การผลิตขยายตัวตามอุปสงค์ต่างประเทศที่มีต่อเนื่อง

ที่มา : BOT Analyst by ISIT
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รายงานสภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศูนย์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่ งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

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

http://miu.isit.or.th

ภาวะอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลไทย ปี 2559
ภาพรวมมูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ าเครื่องจักรกลของไทย ปี 2559
MIU (Million Baht)
Import
Export
Trade Balance

2555
575,320
192,281
-383,039

2556
479,221
206,544
-272,677

2557
487,340
245,882
-241,458

2558
458,124
255,470
-202,655

2559
455,584
261,029
-194,556

มู ล ค่ า การค้ าเครื่ องจั ก รกลปี 2559 ภาวะอุ ต สาหกรรม
เครื่ องจักรกลของไทยขยายตัวเทียบกับปี ก่อนหน้ า สะท้ อนจาก
มูลค่าการค้ าระหว่างประเทศของเครื่ องจักรกลไทยที่เพิ่ มขึน้
โดยการนาเข้ าหดตัวร้ อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า ด้ าน
การส่งออกขยายตัวร้ อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
การนาเข้ า มีมลู ค่าการนาเข้ าอยู่ที่ 455,760 ล้ านบาท โดย
หมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการนาเข้ าเป็ น 37,407
ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า ด้ าน
หมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 350,680
ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า ในขณะ
ที่หมวดเครื่ องมือกลมีมูลค่าการนาเข้ าเป็ น 67,672 ล้ านบาท
หดตัวร้ อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
การส่ งออก มีมลู ค่าการส่งออกอยู่ที่ 261,065 ล้ านบาท โดย
หมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 34,093
ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า ด้ าน
หมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 201,439
ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า ในขณะ
ที่หมวดเครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 25,533 ล้ านบาท
หดตัวร้ อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
ดุลการค้ า เครื่ องจักรกลของไทยในปี นี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่ที่
194,695 ล้ านบาท

สามารถด รู ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ที่ เ ว็ บ ไซต์ MIU:
http://miu.isit.or.th/miux/
Analyst by ISIT
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มูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ าเครื่ องจักรกลการเกษตรของไทย ปี 2559
AM (Million Baht)
Import
Export
Trade Balance

2555
34,860
18,450
-16,409

2556
35,563
20,314
-15,249

2557
35,674
25,369
-10,305

2558
35,731
30,179
-5,552

2559
37,407
34,093
-3,315

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรกลการเกษตรในปี 2559
การนาเข้ า เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น
37,407 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
หน้ า ซึง่ การนาเข้ ากลุม่ เครื่ องจักรงานเกษตรกรรมขยายตัว
ร้ อยละ 4.2 และการน าเข้ า กลุ่ม เครื่ อ งจัก รงานปศุสั ต ว์
ขยายตัวร้ อยละ 13.4 โดยกลุ่มสินค้ าที่มีมูลค่าการนาเข้ า
สูงสุดในปี นี ้ ได้ แก่ เครื่ องบารุงรักษา และส่ว นประกอบ ซึ่งมี
มูลค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 22,649 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออก
เป็ น 34,093 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับปี
ก่อ นหน้ า ซึ่ง การส่งออกกลุ่ม เครื่ องจักรงานเกษตรกรรม
ขยายตัวร้ อยละ 13.2 และการส่งออกกลุม่ เครื่ องจักรงานปศุ
สัตว์หดตัวร้ อยละ 25.9 โดยกลุม่ สินค้ าที่มีมลู ค่าการส่งออก
สูงสุดในปี นี ้ ได้ แก่ แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ ซึ่ งมีมลู ค่า
การส่งออกอยูท่ ี่ 13,025 ล้ านบาท
ดุลการค้ า เครื่ องจักรกลการเกษตรของไทยขาดดุลการค้ า
อยูท่ ี่ 3,315 ล้ านบาท

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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มูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ าเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมของไทย ปี 2559
IM (Million Baht)
Import
Export
Trade Balance

2555
397,070
151,274
-245,796

2556
343,874
163,082
-180,792

2557
349,357
193,224
-156,133

2558
349,234
198,427
-150,807

2559
350,680
201,439
-149,241

มู ล ค่ า การค้ า เครื่ องจั ก รอุ ต สาหกรรมในปี
2559
การนาเข้ า เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการนาเข้ า
เป็ น 350,680 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 0.4 เมื่อเทียบ
กับปี ก่อนหน้ า โดยสินค้ าที่มีมลู ค่าการนาเข้ าสูงสุด ได้ แก่
เครื่ องกังหันไอพ่น (เครื่ องจักรที่ใช้ ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป)
ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 43,722 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการส่งออก
เป็ น 201,439 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 1.5 เมื่อเทียบ
กับ ปี ก่ อ นหน้ า โดนสิน ค้ า ที่ มี มูลค่า การส่ง ออกสูง สุด
ได้ แ ก่ เค รื่ อ งสู บ ลม / อั ด ลม ( เค รื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ น
อุตสาหกรรมทัว่ ไป) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 40,150
ล้ านบาท
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งจัก รอุต สาหกรรมของไทยขาด
ดุลการค้ าอยูท่ ี่ 149,241 ล้ านบาท

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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มูลค่ าการนาเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ าเครื่ องมือกลของไทย ปี 2559
MT (Million Baht)
Import
Export
Trade Balance

2555
143,391
22,557
-120,834

2556
99,784
23,148
-76,636

2557
102,308
27,288
-75,020

2558
73,158
26,863
-46,295

2559
67,672
25,533
-42,139

มูลค่ าการค้ าเครื่ องมือกลในปี 2559
การนาเข้ า เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 67,672
ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า ซึ่ง
การนาเข้ ากลุ่มเครื่ องมือกลหดตัวร้ อยละ 7.7 และการ
นาเข้ ากลุม่ เครื่ องใช้ มือหดตัวร้ อยละ 5.5 โดยกลุม่ สินค้ าที่
มีมูลค่านาเข้ าสูงสุดในปี นี ้ ได้ แก่ กลุ่มหี บแบบหล่อแก้ ว
โลหะ ยาง และพลาสติ ก ซึ่ ง มี มู ล ค่ า การน าเข้ าอยู่ ที่
20,046 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 25,533
ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า ซึ่ง
การส่งออกกลุ่มเครื่ องมือกลหดตัวร้ อยละ 5.3 และการ
ส่ง ออกกลุ่ม เครื่ อ งใช้ มื อขยายตัว ร้ อยละ 1.2 โดยกลุ่ม
สิน ค้ า ที่ มีมูลค่า การส่ง ออกสูง สุด ในปี นี ้ ได้ แก่ กลุ่ม หี บ
แบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่า การ
ส่งออกอยูท่ ี่ 6,146 ล้ านบาท
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งมื อ กลของไทยขาดดุล การค้ าอยู่ ที่
42,139 ล้ านบาท

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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ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก
อ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จากัด

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
อาคารสานักพัฒนาอ ุตสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กร ุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 211-212

โครงการอนุมัตใิ ห้ การส่ งเสริมการลงทุนปี 2559
โครงการอนุมัติให้ การส่ งเสริ มการลงทุนปี 2559 การส่งเสริ มการลงทุนผ่านคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการลงทุน (BOI) เพิ่มขึ ้นทั ้งมูลค่าการขอรับการอนุมตั ิ และการออกบัต รส่งเสริ มการ
ลงทุน โดยยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนปี 2559 อยู่ที่ 590.3 พันล้ านบาท ในขณะที่ยอด
การอนุมตั ิสง่ เสริมการลงทุนอยู่ที่ 861.7 พันล้ านบาท
โครงการอนุ มั ติ ใ ห้ การ
ส่งเสริ มการลงทุนที่เกี่ ยวข้ องกับ
อุ ต สาหกรรมเครื่ องจั ก รกล ปี
2559 มี จ านวน 104 โครงการ
โดยมากที่ ตัง้ โรงงานจะอยู่ ภาค
ต ะ วั น อ อ ก ร้ อ ย ล ะ 47
ประกอบด้ วยจังหวัดชลบุรี และ
ระยอง รองลงมาเป็ น ภาคกลาง
ร้ อยละ 38 ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัด
สมุ ท รปราการ กรุ ง เทพฯ และ
พระนครศรี อยุธยา โดยที่สญ
ั ชาติ
ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็ นต่างชาติอยู่
ที่ ร้อยละ 79 ส าหรั บต่ างชาติ จะ
ประกอบด้ วยประเทศจี น และ
ญี่ ปุ่น อีกร้ อยละ 14 และร้ อยละ
7 เป็ นการร่ วมทุนระหว่างไทยกับ
ต่ า ง ช า ติ แ ล ะ ผู้ ถื อ หุ้ น ไ ท ย
ตามลาดับ

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน, Analyst by ISIT
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Article Title Abrasive fine-finishing technology
Fukuo Hashimoto (1), Hitomi Yamaguchi (2), Peter Krajnik (2), Konrad Wegener (2),
Author
Rahul Chaudhari , Hans-Werner Hoffmeister , Friedrich Kuster
2016
Year
Abrasive fine-finishing technology is often applied as a final finishing process, and the
Abstract
selection of the right technology is crucial to obtaining the desired performance of functions
such as fatigue life. This paper begins with classifications of the technology along with
fundamentals and brief histories of the individual methods. The material removal
mechanisms, specific energies, and finishing characteristics of the various technologies are
summarized giving assessments of the surfaces created by them. Guidelines developed for
selecting the appropriate methods, and case studies illustrate the effectiveness of various
methods. This paper ends with a discussion of the future prospects of the technology.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007850616301950
Source

Fig. Effect of abrasive fine-finishing method on circumferential residual stress
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