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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม ปี 2560

ในเดือนมีนาคม 2560 โดยมีแรงขบัเคล่ือนจากการส่งออก ท่ีขยายตวัดีในหลายหมวด
สินค้า สอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศท่ีดีขึน้ต่อเน่ือง การท่องเท่ียวท่ีกลบัมาขยายตวั
จากเดือนก่อน การบริโภคภาคเอกชนท่ีมีทิศทางปรับดีขึน้โดยเฉพาะสินค้าคงทน 
สอดคล้องกับรายได้ครัวเรือนและความเช่ือมั่นท่ีปรับดีขึน้ และการใช้จ่ ายภาครัฐ
โดยเฉพาะรายจ่ายลงทนุ อย่างไรก็ดี การผลิตภาคอตุสาหกรรมและการลงทนุภาคเอกชน
ยงัหดตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน

การบริโภคภาคเอกชน มีทิศทางปรับดีขึน้ โดยการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนปรับดีขึน้
ตามการซือ้รถยนต์ ปัจจยัสนบัสนนุมาจากรายได้ครัวเรือนโดยเฉพาะรายได้เกษตรกรท่ีฟืน้
ตวัตอ่เน่ืองตามราคายางและผลผลิตข้าว และความเช่ือมัน่ผู้บริโภคทยอยปรับดีขึน้ รวมทัง้
สถาบนัการเงินมีมุมมองท่ีลดความเข้มงวดมาตรฐานการให้สินเช่ือ เช่าซือ้รถยนต์ลงบ้าง 
สว่นการใช้จา่ยหมวดสินค้าไม่คงทนเพิ่มขึน้เล็กน้อย จากปริมาณการใช้เชือ้เพลิงท่ีเพิ่มขึน้
ตามราคา ท่ีปรับลดลงเป็นส าคญั ส่งผลให้ดชันีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) 
ขยายตวัร้อยละ 0.1 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.0 YoY

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 20.8 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 10.8 YoY และ
หากหักทองค า ขยายตวัร้อยละ 12.1 ตามการขยายตวัในหลายหมวดสินค้า ได้แก่ 1) 
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และทศันปูกรณ์ เพ่ือใช้เป็นชิน้ส่วนการผลิตอปุกรณ์ท่ีรองรับ Internet 
of Things (IoT) ชิน้ส่วนรถยนต์ และสมาร์ทโฟน 2) สินค้าท่ีมลูคา่การส่งออกเคล่ือนไหว
ตามราคาน า้มนัดิบ ขยายตวัทัง้ด้านราคาตามราคาน า้มนัดิบท่ีสงูกว่าระยะเดียวกนัปีก่อน 
และด้านปริมาณตามการขยายตวัของการส่งออกยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง ปิโตรเลียม
ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ จากอุปสงค์จีนและอาเซียนท่ีเพิ่มขึน้ 3) สินค้าหมวดยานยนต์
ตามการส่งออกรถยนต์เชิงพาณิชย์ไปออสเตรเลียจากการท่ีผู้ประกอบการหาตลาดใหม่
เพ่ือทดแทนตลาดตะวนัออกกลางท่ียงัหดตวัตอ่เน่ือง และการสง่ออกรถจกัรยานยนต์ขนาด
ใหญ่ไปยโุรปและอาเซียน ตามการขยายก าลงัการผลิตของผู้ประกอบการรายใหญ่ในช่วง
ก่อนหน้า และ 4) สินค้าหมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศและแผงก าเนิด
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ จากการขยายก าลงัการผลิตและการย้ายฐานการผลิตมา
ไทยในช่วงท่ีผ่านมา อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าท่ีปรับดีขึน้ ส่วนหนึ่ งเป็นการระบาย
สินค้าคงคลงัโดยเฉพาะในหมวดยานยนต์ ส่งผลให้โดยรวม การผลิตภาคอุตสาหกรรม
หดตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า
ขยายตวัในหลายหมวดสนิค้า 
ได้แก่ 1) สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์
และทศันปูกรณ์ 2) ยางพารา
ผลติภณัฑ์ยาง ปิโตรเลยีม
ปิโตรเคมี และเคมีภณัฑ์ 3) 
สนิค้าหมวดยานยนต์ 4) 
สนิค้าหมวดเคร่ืองใช้ไฟฟา้

การน าเข้าสินค้า
ขยายตวัของการน าเข้า 1) 
เชือ้เพลงิและโลหะ และ 2) 
ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์และ
เคร่ืองใช้ไฟฟา้

รายได้เกษตรกร 
ขยายตวัสงูจากระยะเดียวกนั
ปีก่อน ตามปริมาณผลผลติ
สนิค้าเกษตรเป็นส าคญั
โดยเฉพาะผลผลติข้าวนาปรัง
ทีเ่พิ่มขึน้

การใช้จ่ายภาครัฐ
ยงัเป็นแรงขบัเคลือ่นส าคญั
ของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
รายจ่ายลงทนุ
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การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 17.8 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 22.4 และหากไม่
รวมทองค า ขยายตวัร้อยละ 21.4 ตามการขยายตวัของการน าเข้าโดยเฉพาะหมวดวตัถดุิบ
และสินค้าขัน้กลาง ในกลุ่ม 1) เชือ้เพลิงและโลหะท่ีขยายตวัทัง้ด้านราคาจากราคาสงูท่ีขึน้
ตามราคาน า้มันดิบ และด้านปริมาณจากภาวะเศรษฐกิจท่ีฟื้นตัว และ 2) ชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า สอดคล้องกับการส่งออกสินค้ากลุ่มดงักล่าวท่ีปรับดีขึน้
ตอ่เน่ือง

การลงทุนภาคเอกชน หดตวัจากระยะเดียวกันปีก่อน ทัง้การลงทุนในภาคก่อสร้างและ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์หลงัจากมีการเร่งลงทุนในช่วงก่อนหน้า โดยเฉพาะในธุรกิจการค้า 
พลงังาน และโทรคมนาคม สะท้อนว่าการฟืน้ตวั ของการลงทนุภาคเอกชนยงัไม่เข้มแข็งนกั 
อย่างไรก็ตาม การลงทนุซือ้รถยนต์เชิงพาณิชย์เพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 ส่วนหนึ่งได้รับ
ผลดีจากการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ และรายได้เกษตรกรท่ีขยายตวัต่อเ น่ือง 
ส่งผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) หดตวัร้อยละ 2.2 YoY การจ าหน่ายเคร่ืองจักรใน
ประเทศหดตวัร้อยละ 6.2 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัสูงจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร
เป็นส าคญัโดยเฉพาะผลผลิตข้าวนาปรังท่ีเพิ่มขึน้จากปริมาณน า้ท่ีเอือ้ตอ่การเพาะปลกูและ
ผลของฐานต ่าในระยะเดียวกนัปีก่อนจากปัญหาภยัแล้ง ขณะท่ีราคาสินค้าเกษตรขยายตวั
ชะลอลงตามราคายางพาราหลงัจากเร่งขึน้ไปในช่วงก่อนหน้าเน่ืองจากได้รับผลกระทบจาก
เหตกุารณ์อทุกภยัในพืน้ท่ีภาคใต้ โดยรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 29.9 YoY ผลผลิต
สินค้าเกษตรกรรมขยายตวัท่ีร้อยละ 20.1 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมกลบัมาขยายตวั
ร้อยละ 8.1 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ท่ีไม่รวมเงินโอนยงัเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
รายจ่ายลงทุนท่ีขยายตวัร้อยละ 11.9 จากการใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหวา่งเมืองของกรมทางหลวงเป็นส าคญั ขณะท่ีรายจา่ยประจ าหดตวัร้อยละ 3.5 จากฐาน
ท่ีสงูในปีก่อนท่ีมีการเบกิจา่ยตามมาตรการสง่เสริมความเป็นอยูร่ะดบัต าบลเป็นส าคญั

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน
หดตัวจากระยะเดียวกันปี
ก่อน ทัง้การลงทุนในภาค
ก่อสร้างและเคร่ืองจักรและ
อปุกรณ์ สะท้อนว่าการฟืน้ตวั 
ของการลงทุนภาคเอกชนยัง
ไมเ่ข้มแข็งนกั

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม ปี 2560





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



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนมีนาคม ปี 2560

ในเดือนมีนาคม ปี 2560 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของ
ไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า ขยายตวัร้อยละ 7.8 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.7 YoY ด้าน
การส่งออก ขยายตวัร้อยละ 19.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
แตห่ดตวัร้อยละ 18.4 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 37,331 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,355 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 25.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 7.1 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการ
น าเข้าเป็น 28,573 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 4.5 มื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.3 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,403 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 
3.9 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 23,639 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,641 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 49.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 27.9 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการส่งออกเป็น 17,481 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 15.2 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 26.1 YoY ในขณะ
ที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,517 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 1.9 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
13,691 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/
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MIU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 40,090 34,920 35,986 37,613 37,963 39,069 38,518 39,473 38,382 34,986 37,946 40,813

2560 31,591 34,625 37,331

Export

2559 21,062 20,561 28,973 18,995 18,967 22,163 19,457 20,257 22,739 21,629 25,808 20,456

2560 19,658 19,715 23,639

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนมีนาคม ปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
มีนาคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,355 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 25.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 7.1 YoY โดยสินค้าที่
มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองบ ารุง รักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,923 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 3,641 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 49.9 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 27.9 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองเก็บเก่ียว และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,356 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าเกินดลุอยูท่ี่ 286 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนมีนาคม ปี 2560
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AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 3,119 2,763 3,131 3,033 2,481 3,013 2,857 3,436 3,240 3,254 3,865 3,214

2560 2,946 2,682 3,355

Export

2559 2,461 2,887 2,846 2,405 2,482 2,734 2,690 2,880 3,431 3,211 3,303 2,764

2560 3,170 2,429 3,641



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
มีนาคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้า 
28,573 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 4.5 มื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 3.3 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อดัลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,066 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 17,481 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 26.1 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 9,078 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 11,091 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนมีนาคม ปี 2560
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 31,056 26,973 27,655 28,731 30,333 29,783 29,102 30,340 29,837 26,935 27,652 32,284

2560 24,480 27,342 28,573

Export

2559 16,457 15,573 23,657 14,500 14,609 17,090 14,497 15,053 17,195 16,545 20,446 15,818

2560 14,535 15,173 17,481



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนมีนาคม
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,403 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 3.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,399 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,517 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 1.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 518 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,886 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนมีนาคม ปี 2560
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 5,915 5,184 5,200 5,849 5,150 6,274 6,558 5,697 5,306 4,796 6,429 5,315

2560 4,165 4,601 5,403

Export

2559 2,144 2,101 2,469 2,089 1,875 2,339 2,270 2,324 2,114 1,873 2,059 1,874

2560 1,953 2,113 2,517
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Article Title A shrinkage cavity prediction model for gravity castings based onpressure distribution: A 
casting steel case

Author Yun Ling, Jianxin Zhou, Hai Nan, Yajun Yin, Xu Shen
Year 2017
Abstract Numerical simulation of casting solidification process is of great importance for producing of gravity 

casting part. In the paper, two key points of evolution of isolated liquid areas and shrinkage location 
in each isolated liquid area in the shrinkage prediction are discussed. The boundary criterion used 
in isolated liquid areas searching algorithm and rule of shrinkage distribution based on the principle 
of minimum potential energy is derived. The pressure plays a key role in both points. Then we 
discussed the detail of the workfiow and solution of shrinkage cavities prediction model. Finally, a 
group of U-type casting experiments are simulated and implemented in order to test and verify 
effectiveness of the proposed model. An excellent agreement is indicated for the numerical 
simulation result and the experiment results.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526612517300452
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Fig. The evolution of isolated liquid areas in gravity casting processes.
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กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม เร่งส่งเสริมสนบัสนนุสนบัสนนุผูป้ระกอบการ 

SMEs แปลงเคร่ืองจักรเป็นทนุ วงเงินกูร้ายละไม่เกิน 15 ลา้นบาท พรอ้มชวนผูป้ระกอบการเขา้

ร่วมโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือรับ 5 

สิทธิประโยชน ์ไดแ้ก่ 1.ไดร้ับเงินทนุหมนุเวียนและเคร่ืองจักรใหม่ 2.ไดร้ับสิทธิพิเศษดา้นงานเงิน 

3.ไดร้บัการยกเวน้ภาษี 4. ไดร้บั Fast Track จดทะเบียน และ 5.ไดร้ับค าแนะน า ทั้งนี้สิ้นปี ปี2560 

คาดว่าจะมีผูป้ระกอบการ SMEs ย่ืนขอจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักร ไม่นอ้ยกว่า 500 ราย 

อย่างไรก็ตามจากขอ้มลูไตรมาส 1 ของปี2560 มียอดการจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักร

จ านวน จ านวน 1,639 เคร่ือง รวมมลูคา่กว่า 21,383,461,711 ลา้นบาท

ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ รวมถึงขอ้มลูต่างๆ สามารถสอบถามขอ้มลู

เพ่ิมเติมได ้ท่ี  ส านักงานทะเบียนเคร่ืองจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

อตุสาหกรรม ถนนพระรามท่ี 6 กรงุเทพฯ โทร. 02202-4055 หรือเขา้ไปที่www.diw.go.th

กรมโรงงานฯ หนนุโรงงาน SMEs แปลงเครือ่งจกัร

เป็นเงิน สงูสดุรายละ 15 ลา้น พรอ้ม ช ู5 สิทธิ

ประโยชนก์ระต ุน้เศรษฐกิจไตรมาส 2
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นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม กล่าวว่า สถิติการจดทะเบียน

กรรมสิทธ์ิเคร่ืองจกัรชว่งไตรมาสแรก เดือนมกราคม-มีนาคม 2560 มีการปรับตวัเพ่ิมขึ้น โดยมียอด

จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักรแลว้ 306 ราย จ านวน 1,639 เคร่ือง รวมมลูค่าทนุจดทะเบียน

เคร่ืองจกัร 21,383,461,711 ลา้นบาท และในส่วนของตวัเลขยอดจดทะเบียนจ านองเคร่ืองจักรช่วง

ไตรมาสแรก มีมลูค่าวงเงินจ านองกว่า 41,043,317,241 ลา้นบาท โดยกลุ่มอตุสาหกรรมท่ีจด

ทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักรสงูสดุ 4 อันดับแรก ไดแ้ก่ อตุสาหกรรมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากโลหะ 113 

ราย จ านวนเคร่ืองจกัร 354 เคร่ือง รองลงมาคือผลิตภณัฑจ์ากพลาสติก 53 ราย จ านวนเคร่ืองจักร 

317 เคร่ือง , การขดั การสี การโม่, การพิมพ ์ราย 53 ราย จ านวนเคร่ือง 104 เคร่ือง และผลิตภณัฑ์

อโลหะอ่ืน 33 ราย จ านวนเคร่ือง 56 เคร่ือง อย่างไรก็ตาม จากขอ้มลูสถิตติัง้แตปี่ 2515 ถึงปัจจบุันมี

โรงงานอตุสาหกรรมจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักรรวม 59,247 ราย จ านวน 808,994 เคร่ือง 

รวมมลูคา่ทนุจดทะเบียนเคร่ืองจกัร 5.8 ลา้นลา้นบาท

นายมงคล กล่าวต่อว่า ในช่วงไตรมาส 2 ของ ปี2560 นี้ กรมโรงงานอตุสาหกรรมได ้ด าเนิน

โครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเคร่ืองจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือเร่งส่งเส ริม

สนบัสนนุผูป้ระกอบการ SMEs ในภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ ในกิจกรรมการแปลงเคร่ืองจักรเป็นทนุ และ 

กิจกรรมการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร โดยใหน้ าเคร่ืองจักรภายในโรงงาน เขา้มาจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ

กบักรมโรงงานอตุสาหกรรม เพ่ือน าใบจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเป็นหลกัทรัพยค์ า้ประกนั โดยประโยชนท่ี์

ผูป้ระกอบการ SMEs จะไดร้บัในการเขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่

1.ไดร้บัเงนิทนุหมนุเวียนและเคร่ืองจกัรใหม ่โดยผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมจะตอ้ง

น าเคร่ืองจักรเดิมมาจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเป็นหลักทรัพย์ค ้าประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบัน

การเงนิเพ่ือจะไดร้บัเงนิหมนุเวียนในกิจการหรือซ้ือเคร่ืองจักรใหมเ่พื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

2. ไดร้บัสิทธิพิเศษดา้นงานเงนิ ผูป้ระกอบการจะไดว้งเงนิกูร้ายละไมเ่กิน 15 ลา้นบาท สามารถ

กูไ้ดส้งูสดุถึง 90% ของใบสัง่ซ้ือเคร่ืองจักร โดยดอกเบ้ีย 4% ต่อปี ตลอดอายสุัญญาและสามารถ

ผอ่นนานไดถึ้ง 7 ปี โดยปลอดช าระคืนเงนิตน้สงูสดุไมเ่กิน 12 เดือน

3.ไดร้ับการยกเวน้ภาษี ผูป้ระกอบการจะไดย้กเวน้อากรขาเขา้ของเคร่ืองจักร และยกเว้นภาษี

เงินไดน้ิติบคุคล 3 ปี เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 50 ของเงินทนุโดยไม่รวมค่าท่ีดิน และทนุหมุนเวียนในการ

ปรบัปรงุ ทัง้นีใ้หไ้ดร้บัการยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลจากรายไดข้องกิจการที่ไดด้ าเนนิการอยู่เดิมแลว้

4.ไดร้ับ Fast Track จดทะเบียน ผูป้ระกอบการสามารถย่ืนค าขอจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิ

เคร่ืองจกัรผา่นชอ่งทางพิเศษส าหรบัผูป้ระกอบการ SME ไดร้วจเร็วทนัใจ ภายใน 3 วัน

5.ไดร้ับค าแนะน า ผูป้ระกอบการทกุท่านจะไดร้ับค าปรึกษาในการปรับเปลี่ยนเคร่ื องจักร

อปุกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การน าพลังงานทดแทนมาใชใ้นกิจการเพ่ือการปร ะหยัด

พลงังาน และค าแนะน าในการลดตน้ทนุทั้งในดา้นพลงังาน ดา้นสิ่งแวดลอ้ม และไดน้วัตกรรมใหม่ๆ ใช ้

ในการตอ่ยอดประกอบธรุกิจ

‟

„



ทั้งนี้ ในปี 2560 คาดว่าจะมีผูป้ระกอบการ SMEs ย่ืนขอจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจักร ไม่นอ้ยกว่า 

500 ราย และผูป้ระกอบการ SMEs ไดร้ับการใหค้ าปรึกษาแนะน าในการลงทนุปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร 

และสามารถน าเคร่ืองจักร ไม่นอ้ยกว่า 1,000เคร่ือง เพ่ือย่ืนขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ท่ีกรม

โรงงานอตุสาหกรรม โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีปรึกษาโครงการเร่งรัดการจดทะเบียน

เคร่ืองจกัรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไดบ้นัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือร่วมกบัธนาคารไว ้5 

แห่งดว้ยกนั ไดแ้ก ่ธนาคารออมสิน ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.

ก.ส.) และธนาคารเกียรตินาคิน วงเงินท่ีจะปล่อยสินเชื่อไดร้วม 10,400ลา้นบาท รวมถึงสามารถ

ขอรับสิทธิประโยชน์ในดา้นการน าเขา้เคร่ืองจักรและสิทธิประโยชน์ดา้นภาษีอ่ืนๆ กับส า นักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) เพ่ือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจและการลงทนุในกลุ่ม

อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมตามนโยบายของรัฐบาลท่ีจะผลัดดันและเพ่ิมศักยภาพในการ

แขง่ขนัในตลาดโลกตอ่ไป

ส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ รวมถึงขอ้มลูตา่งๆ สามารถสอบถามขอ้มลู เพ่ิมเติมได ้

ท่ี ส านกังานทะเบียนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ถนนพระราม

ท่ี 6 กรงุเทพฯ โทร. 02202-4055 หรือเขา้ไปท่ีwww.diw.go.th
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'ชเูกียรติ'มัน่ใจปีน้ีไทยจะสง่ขา้วออกเกิน 10 ลา้นตนั ‟
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นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์  สมาคมผู้

ส่งออกขา้วไทย กล่าวว่า การคา้ขา้วของโลกปีนี้มีแนวโนม้

เพ่ิมขึ้นดว้ยปริมาณขา้วประมาณ 41.5 ลา้นตนั เทียบกับ

ปีท่ีผ่านมาอยู่ท่ี 40 ลา้นตนั ขณะท่ีผลผลิตขา้วไทยในปีนี้

คาดว่าจะอยู่ท่ีประมาณ 18.5 ลา้นตนั มากกว่าปีท่ีผ่านมา

ท่ีอยู่ท่ี 16.5 ลา้นตนั ส าหรับราคาขา้วในตลาดโลก ราคา

ขา้วหอมมะลิ คาดว่าจะอยู่ท่ีตนัละ 750 – 780 ดอลลาร์

สหรัฐฯ (26,250 – 27,300 บาท/ตนั ) ขา้วขาว 5 % 

คาดว่าจะอยู่ ท่ีตันละ 390 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,650

บาท/ตัน ) และขา้วนึ่ง 5 % คาดว่าจะอยู่ท่ีตันละ 410 

ดอลลาร์สหรัฐฯ (14,350 บาทต่อตัน ) ส่วนราคา

ขา้วเปลือกปีนี้คาดว่าจะอยู่ท่ีเกวียนละ 8,500 -9,000 

บาท สงูกว่าปีท่ีแลว้ซ่ึงอยู่ท่ี 6,000 – 6,500 บาท จาก

สถานการณ์ราคาขา้วตลาดโลกท่ีปรับตัวสงูขึ้น ช่วยให้

เกษตรกรไทยมีรายไดจ้ากการขายขา้วท่ีดีมากขึ้นตามไป

ดว้ย
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ดา้น การสง่ออกขา้วไทยในปีนีม้ีทิศทางที่ดี คาดจะสง่ออกไดม้ากกว่า 10 ลา้นตนัอยู่ท่ีประมาณ 10.5 

ลา้นตนั คิดเป็นมลูคา่ 160,000 ลา้นบาท มากกว่าปี 2559 ท่ีสง่ออกได ้9.87 ลา้นตนั คิดเป็นมลูค่า 

154,000 ลา้นบาท เนื่องจาก ราคาขา้วไทยใกลเ้คียงกับประเทศคู่แข่ง รวมทั้งตลาดท่ีส าคัญใน

ภมูิภาคแอฟริกา และเอเชียยังคงมีความตอ้งการน าเขา้ขา้วเพ่ือการบริโภค ประกอบกบัก าลงัซ้ือของ 

ประเทศผูซ้ื้อเร่ิมดีขึ้น ซ่ึงถือเป็นสัดส่วนการส่งออกขา้วท่ีใกลเ้คียงกบัประเทศอินเดีย ส่วนจะกลับมา

เป็นผูส้ง่ออกขา้วอนัดบัหนึง่ของโลกหรือไมน่ัน้ ตอ้งประเมินในชว่งคร่ึงปีหลงัอีกครั้งหนึ่ง ส าหรับการ

ส่งออกขา้วในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 ส่งออกขา้วไปแลว้ 3.5 ลา้นตนั คิดเป็นมลูค่ามากกว่า 

40,000 ลา้นบาท โดยมีคูค่า้ท่ีส าคญั คือ จีน ฟิลิปปินส ์แอฟริกา 

ดา้นปัจจัยบวกสนบัสนนุการส่งออกขา้วของไทย คือ การท่ีรัฐบาลระบายขา้วจากสตอกรัฐ ท า ใหม้ี

อปุทานขา้วท่ีจะส่งมอบใหป้ระเทศท่ีนิยมบริโภคขา้วเก่า ขณะท่ีราคาส่งออกขา้วของไทยอยู่ในระดับ

ใกลเ้คียงกบัประเทศคู่แขง่ท่ีส าคญัช่วยใหก้ารแขง่ขนัดีขึ้น ดา้นราคาน า้มนัมี ทิศทางขยับสงูขึ้น ส่งผล

ตอ่ก าลงัซ้ือของกลุม่ประเทศท่ีพ่ึงพาการสง่ออกน า้มนัเพ่ิมขึน้ตามไปดว้ย 

ขณะท่ี ปัจจัยลบ คือ ประเทศคู่แข่ง ทั้ง อินเดีย เวียดนาม และเมียนมาร ์มีการพัฒนาสินคา้และเร่ง

การส่งออกมากขึ้น ดา้นประเทศผูน้  าเขา้ขา้วมีมาตรการกีดกันทางการคา้หลากหลายรปูแบบ เช่น 

มาตรการดา้นสขุอนามัย มาตรการดา้นภาษีและการก าหนดโควตา้น าเขา้ท่ีเป็นอปุสรรคต่อการ

ส่งออกของไทยและยังมีความผันผวนของค่าเงินบาทและตลาดการเงินจากการด าเนินนโยบาย

การเงินของประเทศต่างๆ ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกของไทย รวมถึงการฟ้ืนตัวของ

เศรษฐกิจโลกท่ียังเปราะบางและปัญหาในภาคการเงินของประเทศจีนและประเทศ ในสหภาพยโุรป 

ยงัคงเป็นปัจจยัเสี่ยงท่ีจะตอ้งตดิตามอย่างใกลช้ิด 

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรไทยควรพัฒนาพันธุข์า้วใหม้ีคณุภาพและมีความหลากหลายมากขึ้น และหา

แนวทางลดตน้ทนุการผลิต โดยภาครัฐตอ้งมีมาตรการช่วยเหลืออย่างจริงจัง ไม่ใช่การช่วยเร่ือง

ราคาขา้วเพียงอย่างเดียว แต่จ าเป็นตอ้งหาวิธีช่วยลดตน้ทนุในการผลิตอย่างแทจ้ริง เพ่ือส่งเสริม

ศักยภาพในการแขง่ขนัใหก้บัขา้วไทยในตลาดโลก และควรหาตลาดสง่ออกใหม่ๆ  เช่น ตลาดตะวันออก

กลาง อาทิ อิรกัและอิหร่าน เนือ่งจากมียอดค าสัง่ซ้ือขา้วในแตล่ะปีมากกว่า 1 ลา้นตนั
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เชน่เดียวกบัที่งาน CEO Innovation Forum 2017 “นวัตกรรมน าไทยสูป่ระเทศพฒันาแลว้” ณ โรงแรม

สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรงุเทพฯ ดร .อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทย ์ไดร้ับมอบหมายจากรัฐบาลในการ

น าเอาวิทยาศาสตร์มาใชข้ับเคลื่อนประเทศในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะ “ยทุธศาสตร์ดา้นวิจัยและ

นวัตกรรม” และไดก้ าหนดมาตรการแรงจงูใจ เพื่อสง่เสริมการลงทนุดา้นการวิจยัและพฒันา

อาทิ มาตรการดา้นยกเวน้ภาษีส าหรับค่าใชจ้่าย RDI 300% ส าหรับกลุ่มอตุสาหกรรม กองทนุ

สนบัสนนุการพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน 2,500 ลา้นบาท กองทนุเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย ท่ีร่วมด าเนินการกับ BOI 

มาตรการเสริมสรา้งความเขม้แข็งและผลิตภาพของเอสเอ็มอี ทั้ง iTAP ท่ีช่วยสนบัสนนุ SMEs เพิ่ม

มลูคา่ทางเทคโนโลยีสูต่ลาดโลก

การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ SME มาตรการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีใชน้วัตกรรมเขม้ขน้ผ่าน

โครงการ “โรงเรียนในโรงงาน” ที่ถอดความรูด้า้นอตุสาหกรรมมาสอนนกัเรียนสายอาชีวะ ที่ใหเ้รียน

และปฏิบัติงานจริงในโรงงานไปดว้ยในเวลาเดียวกนั การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีเอ้ือต่อกิจกรรม

วิจยัและพฒันา ซ่ึงมีโครงการน าร่องไปแลว้คือ “เมืองนวัตกรรมอาหาร” และสดุทา้ยคือ สนบัสนนุให้

มีเกิดการอดุหนนุผลงานนวัตกรรมของไทย โดยการอนญุาตใหห้นว่ยงานรัฐด าเนินการดว้ยวิธีพิเศษ 

หากจดัซ้ือจดัจา้งนวัตกรรมท่ีอยู่ในบญัชีนวัตกรรมไทย

ท่ีผ่านมามกัมีเสียง “ค่อนขอด” อยู่เสมอว่าสงัคมไทยไม่ส่งเสริมงาน “วิจัยและพัฒนา” (Research & 

Development-R&D) เท่าท่ีควร มีการเปรียบเทียบงบประมาณ R&D ระหว่างไทยกบัประเทศเอเชีย

อ่ืนๆ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร ์เกาหลีใต ้ซ่ึงบา้นเรามีสัดส่วนนอ้ยกว่าประเทศเหล่านั้นอย่างไรก็ตาม 

ดร.กิติพงศ์ พรอ้มวงค ์เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแล ะ

นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน .)กล่าวว่า ปีหลังๆ มานี้ ประเด็นดังกล่าว “เปลี่ยนแปลง”ดีขึ้นมา

ตามล าดบั

อาทิ ในปี 2557 ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนมีการลงทนุ R&D ทัง้สิ้น 63,490 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

0.48 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) แตใ่นปี 2558 ขยบัขึน้มาเป็น 84,671 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 0.62 ของ GDP กลุ่มท่ีพบการลงทนุ R&D สงู คือ“อตุสาหกรรมอาหาร ยานยนตแ์ละ

เคม”ี โดยในปี 2558 มีการลงุทนุเพ่ิมขึ้นจากเมื่อ 10 ปีท่ีผ่าน มากถึงรอ้ยละ 73 นบัเป็นสญัญาณท่ี

ดีว่าภาคเอกชนใหค้วามสนใจดา้นวิจยัและพฒันามากขึน้เร่ือยๆ จึงตัง้เป้าหมายไวว่้า สิ้นปี 2561 ไทย

นา่จะมีการลงทนุในดา้นการวิจยัและพฒันาถึง “รอ้ยละ 1”ของ GDP
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เมื่อไปดจู านวนบคุลากร พบว่า ในปี 2558 เอกชนมีจ านวนบคุลากรดา้นการวิจัยและพัฒนามากขึ้น

เป็น 89,617 คิดเป็นสดัส่วน 13.6 คนตอ่ประชากร 10,000 คน และสดัส่วนบคุลากรดา้นการวิจัย

และพัฒนาของภาคเอกชนในปี 2558ท่ีผ่านมามีมากถึง รอ้ยละ 55 มากกว่าภาครัฐท่ีมีเพียงรอ้ยละ 

45 และนกัวิจัยในภาคเอกชนเป็นระดบัปริญญาตรี รอ้ยละ 88 ปริญญาโท รอ้ยละ 10 และปริญญา

เอก รอ้ยละ 2

“จากตัวเลขบ่งบอกว่าภาคเอกชนในบา้นเราหันมาใหค้วามส าคัญกับการวิจัยและพัฒนามากขึ้น 

เหตผุลเพราะการวิจัยและพัฒนาสามารถเพ่ิมรายไดใ้หก้บัองคก์รเขาได ้ซ่ึงบริษทัยักษ์ใหญ่หลายแห่ง

ในบา้นเราท่ีลงทนุดา้นการวิจัยและพัฒนาก็จะเห็นตวัเลขท่ีชดัเจนว่า ย่ิงลงทนุดา้นนี้มากเท่าไรรายได้

หรือผลประกอบการของบริษทัก็จะย่ิงเพ่ิมขึน้ตามไปดว้ย” เลขาธิการ สวทน. ระบุ

จากขอ้มลูดงักล่าวของ สวทน. แมจ้ะเป็นเร่ืองดีท่ีเอกชนไทยปรับตวักันไดอ้ย่างรวดเร็ว แตก่ารเขา้สู่

ไทยแลนด ์4.0 ไดน้ัน้ตอ้งไปกนั “ทกุภาคสว่น” อาทิ เกษตรกรท่ีตอ้งเป็น “Smart Farmer” ใชเ้ทคโนโลยี

วางแผนการเพาะปลกู แรงงานท่ีตอ้งเป็น “Skill Labour” มีฝีมือมีทักษะการท างานสงู รวมถึงกิจการ

รายย่อย (SMEs) ตอ้งเปลี่ยนจากการคา้ขายแบบเดิมๆ น าเทคโนโลยีมาชว่ยบริหารจัดการมากขึ้น ซ่ึง

เมื่อด ู“ความเขา้ใจ” ของคนไทย พบว่า...

น่าห่วง!!!

ดังท่ี “ธรุกิจบัณฑิตย์โพล” มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย ์เปิดเผยผลส ารวจประชาชนกลุ่มตวัอย่าง

จ านวน 1,033 คน เมื่อเดือน มี.ค. 2560 พบว่า กลุ่มตวัอย่างถึง รอ้ยละ 59.66 “ไม่เขา้ใจ” ว่าอะไร

คือไทยแลนด ์4.0 และในจ านวนนี ้รอ้ยละ 38.22 “ไมร่ ูเ้ร่ืองเลย” สว่นรอ้ยละ 21.44 ทราบว่ารัฐบาล

มีเป้าหมายนี ้แตไ่มเ่ขา้ใจว่าหมายถึงอะไร

เช่นเดียวกนั..อีกค าหนึ่งท่ีรัฐบาลมกัพดูถึงบ่อยๆ คือ “สตารท์อัพ” (Start Up) พบว่ามีกลุ่มตวัอย่าง

เพียง รอ้ยละ 32.94 เท่านัน้ท่ีร ูว่้าสินคา้หรือบริการใดเป็นสตารท์อัพ นอกจากนี้ กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ยังค่อนขา้ง “ไม่มัน่ใจ” ในคณุภาพของสินคา้และบริการจากธรุกิจประเภทดังกล่าว ฉะนัน้แลว้นี่

จึงเป็น “โจทยใ์หญ”่ ท่ีรฐับาลตอ้งน ากลบัไปทบทวน ว่าจะท าอย่างไรใหส้งัคมไทย...

“ต่ืนตวั” กว่าท่ีเป็นอย ู!่!!



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอ้มลูและวิเคราะหอ์ตุสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ต่อ 211-213

E-mail: miu@isit.or.th

!!! สนใจประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ติดต่อทีมงาน MIU ได้ที่ โทร 02-712-4402-7 ต่อ 213

mailto:miu@isit.or.th

