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ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสที ่1 ปี 2560

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่หน่ึงของปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 3.3 YoY ปรับตวัดีขึน้จากการ
ขยายตวัร้อยละ 3.0  YoYในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจยัสนบัสนนุจากการขยาย
ตวัเร่งขึน้ของการใช้จา่ยภาคครัวเรือน และการส่งออกสินค้าและบริการ และการขยายตัวตอ่เน่ือง
ของการลงทุนรวม ในขณะท่ีการใช้จ่ายของรัฐบาลชะลอตวัลง ในด้านการผลิต การผลิตสาขา
เกษตรกรรม สาขาการค้าสง่และค้าปลีก สาขาขนส่งและคมนาคม และการผลิตสาขาโรงแรมและ
ภตัตาคารขยายตวัเร่งขึน้ ในขณะท่ีสาขาอตุสาหกรรม และสาขาก่อสร้างชะลอตวั
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัร้อยละ 3.2 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 2.5 ในไตร
มาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการขยายตัวเร่งขึน้ของปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นั่งท่ีกลับมา
ขยายตวัในเกณฑ์สงูร้อยละ 38.8 จากการเปิดตวัรถยนต์นัง่รุ่นใหม่ และการขยายตวัของปริมาณ
การจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ร้อยละ 4.4 ในขณะท่ีการใช้จ่ายในหมวดสินค้าอ่ืนๆ ยงัคงขยายตวั
ตอ่เน่ือง การปรับตวัดีขึน้ของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในไตรมาสนีส้อดคล้องกบัการปรับตวัดีขึน้
ของรายได้ครัวเรือนภาคเกษตร ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ท่ี
ระดบั 64.2 เทียบกบัระดบั 61.9 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 7 ไตรมาส
การลงทุนรวม ขยายตวัร้อยละ 1.7 โดยการลงทุนภาครัฐขยายตวัร้อยละ 9.7 เร่งขึน้จากการ
ขยายตวัร้อยละ 8.6 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลงทนุของรัฐวิสาหกิจท่ีขยายตวัร้อยละ 
17.0 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 12.3 ในไตรมาสก่อนหน้า และการลงทนุของรัฐบาลขยายตวั
ร้อยละ 5.3 ตอ่เน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อนหน้า การลงทนุภาคเอกชน ลดลง
ร้อยละ 1.1 โดยการลงทุนในสิ่งก่อสร้างลดลงร้อยละ 4.5 และการลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร
ลดลงร้อยละ 0.3 สอดคล้องกบัอตัราการใช้ก าลงัการผลิตภาคอตุสาหกรรมท่ีอยู่ในระดับต ่า และ
การลดลงของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดบัเศรษฐกิจฐานราก ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจอยู่
ท่ีระดบั 50.8 เทียบกบัระดบั 49.7 ในไตรมาสก่อนหน้า
การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 56,220 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.6 เร่งขึน้จากการ
ขยายตวัร้อยละ 3.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการขยายตวัสงูสดุในรอบ 17 ไตรมาส ตามการ
ฟื้นตัวอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก และการปรับตัวดีขึน้ของราคาสินค้าใน
ตลาดโลก โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.8 และราคาสินค้าส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.7 
กลุม่สินค้าสง่ออกท่ีมลูคา่ขยายตวั เชน่ ยางพารา ผลิตภณัฑ์ยาง ชิน้ส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ รถ
กระบะและรถบรรทกุ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภณัฑ์ เป็นต้น กลุ่มสินค้าส่งออกท่ี
มลูคา่ลดลง เชน่ ข้าว มนัส าปะหลงั น า้ตาล รถยนต์นัง่ และชิน้ส่วนและอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น การส่งออกไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป (15) จีน และ CLMV ขยายตวั สอดคล้อง
กับการปรับตวัดีขึน้ของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และการฟื้นตวัของ เศรษฐกิจ
ประเทศ CLMV แต่การส่งออกไปยงัตลาดออสเตรเลีย ญ่ีปุ่ น ตะวนัออกกลาง และอาเซียน (5) 
ลดลง เม่ือหกัการส่งออกทองค าท่ียงัไม่ขึน้รูปออกแล้ว มูลคา่การส่งออกเพิ่มขึ น้ร้อยละ 9.0 และ
เม่ือคดิในรูปของเงินบาท มลูคา่การสง่ออกสินค้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.0
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สาขาอุตสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 1.2 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ 2.2 ในไตรมาสก่อน
หน้า สอดคล้องกับการลดลงร้อยละ 2.5 ของดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีมีสดัส่วนส่งออกในช่วง
ร้อยละ 30 - 60 ซึง่มีสาเหตสุ าคญัมาจากการลดลงของการผลิตรถยนต์ร้อยละ 6.0 ในขณะท่ีดชันี
ผลผลิตอตุสาหกรรมกลุม่การผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศ (สดัส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) 
ขยายตัวร้อยละ 1.7 ส่วนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อส่งออก (สัดส่วนส่งออก
มากกว่าร้อยละ 60) เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.4 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีขยายตัว เช่น หลอด
อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขัน้มูลฐาน และ
เนือ้สัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนือ้สัตว์ เป็นต้น ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีลดลง เช่น ยานยนต์ 
สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบส าหรับยานยนต์ฯ และผลิตภณัฑ์ยางอ่ืนๆ เป็นต้น อัตราการใช้
ก าลงัการผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 62.57
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตวัร้อยละ 5.3 ปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 4.9 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า โดยในไตรมาสนีมี้รายรับรวมจากการท่องเท่ียว 712.5 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 4.7 ประกอบด้วย (1) รายรับจากนกัท่องเท่ียวตา่งประเทศ 481.7 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
3 9 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 2.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับปัจจยัสนบัสนุนจากรายรับ
ของนกัท่องเท่ียวรัสเซีย ยุโรปตะวนัออก อเมริกา ฝร่ังเศส และญ่ีปุ่ น เป็นส าคัญ และ (2) รายรับ
จากนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย 230.8 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 65 ตอ่เน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 
8.9 ในไตรมาสก่อนหน้า 
สาขาก่อสร้าง ขยายตวัร้อยละ 2.8 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ 6.1 ในไตรมาสก่อนหน้า 
โดยการก่อสร้างภาครัฐขยายตวั ร้อยละ 8.5 ชะลอลงจากการขยายตวัร้อยละ 11.7 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ในขณะท่ีการก่อสร้างภาคเอกชนลดลงร้อยละ 4.5 ดชันีราคาวสัดกุ่อสร้างเพิ่มขึน้เป็น
ครัง้แรกในรอบ 10 ไตรมาส ร้อยละ 2.0 ตามการเพิ่มขึน้ของดชันีราคาหมวดเหล็กและผลิตภณัฑ์
เหล็ก หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ในขณะท่ีดชันีราคาหมวด
ซีเมนต์ หมวดผลิตภณัฑ์คอนกรีต และหมวดวสัดกุ่อสร้างอ่ืนๆ ปรับตวัลดลง
สาขาเกษตรกรรม ขยายตวัสูงร้อยละ 7.7 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อน
หน้า และเป็นการขยายตัวสูงสุด ในรอบย่ีสิบไตรมาส (นับตัง้แต่ไตรมาสท่ีสองของปี 2555) 
เน่ืองจากผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งสิน้สุดลง โดยผลผลิตพืชเกษตรสาคญัท่ีขยายตัว ได้แก่ 
ข้าวเปลือก (ร้อยละ 63.0) ข้าวโพด (ร้อยละ 39.6) ปาล์มน า้มนั (ร้อยละ 7.0) และอ้อย (ร้อยละ 
7.3) ในขณะท่ีผลผลิตพืชเกษตรส าคญัท่ีปรับตวัลดลง ได้แก่ ยางพารา และมนัส าปะหลัง ดชันี
ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.1 ต่อเน่ืองจากการเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.5 ใน ไตรมาสก่อนหน้า 
ตามการเพิ่มขึน้ของราคายางแผน่ดบิชัน้ 3 อ้อย ปาล์มน า้มนั และกุ้งขาวแวนนาไม ในขณะท่ีราคา
ข้าวเปลือก มนัส าปะหลงั และข้าวโพดลดลง การเพิ่มขึน้ของดชันีผลผลิตและดชันี ราคาสินค้า
เกษตรส่งผลให้ดชันีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองเป็นไตรมาสท่ีสามร้อยละ 20.1 และ
เป็นปัจจยัสนบัสนนุให้การใช้จา่ยภาคครัวเรือนปรับตวัดีขึน้
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ส าคัญมาจากการลดลง
ของกา รผลิ ต ในกลุ่ ม
อตุสาหกรรมรถยนต์เป็น
ส าคญั 





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

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2560

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

2016 2017

Hot-rolled Plate 84.11 67.28 65.42 65.42 69.15 71.02 70.09 71.96 83.17 89.71 84.11 92.52

Hot-rolled Coil 81.74 77.28 65.82 71.45 74.95 75.14 75.33 86.79 98.68 97.96 98.83 98.34

Cold-rolled Coil 90.67 75.42 70.33 70.33 72.03 78.81 80.50 86.44 98.30 101.86 101.69 106.77

CR Stainless steel (304, 2mm., 2B) 39.64 42.00 40.58 42.82 44.58 43.88 44.44 48.35 51.91 53.05 52.94 52.82

25.00

50.00

75.00

100.00

ดชันีราคาน าเข้าเหล็กแผ่นในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก

MarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr

20172016

HR plate 145.0217.7155.9145.5254.7109.2166.6172.3271.9220.1234.2244.5

HR sheet 228.0195.6155.1231.0190.4173.2196.0244.9197.8191.2243.1212.0

CR sheet 273.7245.7216.7205.1251.4250.5252.8248.1222.4263.3211.2217.2

Coated Galv.sheet 237.1175.4189.2202.9296.6246.7217.8260.2248.5268.9255.9225.6

Coated Tin plate 153.5141.2140.1120.8103.8123.1144.2121.5149.3131.0144.0113.3

Coated Tin free 134.0155.1123.8133.6137.8127.7118.3144.4124.5115.1122.3136.6

Coated Other coated steel 370.0295.6355.8318.8331.3314.6361.7344.4336.1391.9408.3338.7

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ดชันีการใช้เหล็กแผ่นในประเทศ



ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

สถานการณ์ด้านแรงงาน
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การจ้างงาน การจ้างงานรวมยงัปรับตวัลดลง แตมี่แนวโน้มปรับตวัดีขึน้ในช่วงปลายไตรมาสโดยเฉพาะการจ้าง
งานภาคเกษตรท่ีเร่ิมกลบัมาขยายตวั ในขณะท่ีอตัราการว่างงานยงัอยู่ในระดบัต ่า ในไตรมาสแรกของปี 2560 การจ้าง
งานรวมลดลงร้อยละ 0.6 ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัการลดลงร้อยละ 2.5 ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2559 โดยการจ้างงาน
ภาคเกษตรลดลงร้อยละ 1.4 ปรับตวัดีขึน้เมื่อเทียบกบัการลดลงร้อยละ 6.0 ในไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากการปรับตวัดี
ขึน้ของการจ้างงานในการผลิตและเก็บเก่ียวอ้อย และข้าว เป็นส าคญัสว่นการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลงร้อยละ 0.3 
ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัการลดลงร้อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของการจ้างงานภาคบริการ 
โดยเฉพาะบริการท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหารขยายตวัร้อยละ 4.2 และการปรับตวัดีขึน้ของการจ้างงานในสาขา
อตุสาหกรรม ในขณะท่ีการจ้างงานของสาขาก่อสร้างปรับตวัลดลง ส าหรับผู้ ว่างงานเฉล่ียในไตรมาสนี มี้จ านวน 4.6 
แสนคน คดิเป็นอตัราการวา่งงานร้อยละ 1.2

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2560

%YoY
สดัสว่น 
Q1/60

2558 2559 2560
ทัง้ปี ทัง้ปี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 ม.ค. ก.พ. มี.ค.

การจ้างงานรวม 100 -0.2 -0.9 0.2 -0.9 -0.2 -2.5 -0.6 -1.0 -0.5 -0.4
- ภาคเกษตร 29.4 -3.6 -4.3 -2.7 -6.2 -2.3 -6.0 -1.4 -1.7 -4.4 0.8
- นอกภาคเกษตร 70.6 1.6 0.8 1.5 1.4 0.9 -0.7 -0.3 -0.7 1.2 -0.9

อตุสาหกรรม 16.7 0.9 -2.6 -2.2 -1.7 -1.9 -4.4 -1.5 -5.6 1.3 -0.4
ก่อสร้าง 6.4 0.6 3.1 5.8 5.4 0.1 0.2 -8.7 -9.0 -7.5 -10.3
สาขาการขายสง่และการ
ขายปลกี การซอ่มยาน
ยนต์ฯ

17.2 -0.1 2.5 2.9 1.4 3.9 1.9 0.9 5.6 0.1 -1.6

ที่พกัแรมและบริการด้าน
อาหาร

7.6 3.0 3.2 2.9 4.0 6.1 0.1 4.2 6.0 4.7 1.9

จ านวนผู้วา่งงาน (แสนคน) 3.4 3.8 3.7 4.1 3.6 3.7 4.6 4.5 4.3 5.0
อตัราการวา่งงาน (%) 0.9 1.0 1.0 1.1 0.9 1.0 1.2 1.2 1.1 1.3



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



ในไตรมาสที่หน่ึง ปี 2560 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าลดลง โดยการน าเข้าหดตวัร้อยละ 9.0 
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 6.7 เทียบกับ
ไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า ด้านการสง่ออกหดตวัร้อยละ 7.2 
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 10.7 เทียบกับ
ไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า 

การน าเข้า มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 103,547 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 8,983 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
และหดตวัร้อยละ 0.3 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม
มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 80,935 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 7.5 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 6.2 YoY
ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 14,168 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 14.3 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
และหดตวัร้อยละ 13.1 YoY

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 63,012 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 9,240 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
แต่ขยายตัวร้อยละ 12.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักร
อตุสาหกรรมมีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 47,189 ล้านบาท หดตวั
ร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อย
ละ 15.3 YoY ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูคา่การส่งออก
อยูท่ี่ 6,583 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกบัไตร
มาสก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 2.0 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการค้า
อยูท่ี่ 40,535 ล้านบาท 

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2560
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MIU Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2560 103,547

Export

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

2560 63,012



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที ่1 ปี 2560

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่หน่ึง 
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตร มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 8,983 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.3 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่  เค ร่ืองบ ารุง รักษา และ
สว่นประกอบ มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 5,107 ล้านบาท 

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก
อยู่ที่ 9,240 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 12.8 YoY ส าหรับสินค้าที่
มี มูลค่ ากา รส่ งออกสูงสุด  ไ ด้ แก่  แทรก เตอ ร์  และ
สว่นประกอบ มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 3,681 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
เกินดลุการค้าอยูท่ี่ 256 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

2559 9,013 8,527 9,533 10,334

2560 8,983

Export

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

2560 9,240
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มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่หน่ึง 
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 80,935 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.2 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมลูค่า
การน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองกงัหนัไอพ่น และส่วนประกอบ 
(เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
11,676 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม มีมลูค่าการส่งออก
อยู่ที่ 47,189 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 15.3 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม (เคร่ืองจกัร
ที่ใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) มลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 7,740 ล้าน
บาท

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 33,206 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2560

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

2559 85,684 88,846 89,279 86,871

2560 80,395

Export

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

2560 47,189
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มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่หน่ึงปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกล มีมูลค่าการน าเข้าเป็น 14,168 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 14.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และหดตวัร้อยละ 13.1 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมลูค่า
การน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,023 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 6,583 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน
หน้า แตห่ดตวัร้อยละ 2.0 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมลูค่าการ
ส่งออกสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,384 ล้านบาท

ดุลการค้า เค ร่ืองมือกลของไทยในไตรมาสนี ข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 7,585 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ไตรมาสที ่1 ปี 2560

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

2559 16,299 17,273 17,561 16,540

2560 14,168

Export

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

2560 6,583



ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึก

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรมิีตร
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การส่งเสริมการลงทนุผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในไตรมาสนีอ้ยู่ท่ี 6.0 พนัล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 26.0 ซึง่มีสาเหตสุ าคญัจากการลดลงในมลูค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทนุของนกัลงทนุ
จากประเทศจีน แต่การขอรับการส่งเสริมการลงทุนของนกัลงทุนจากประเทศอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ ในขณะท่ียอดการ
อนุมัติและการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึน้ต่อเน่ือง โดยยอดการอนุมตัิส่งเสริมการลงทุนอยู่ท่ี 239.6 
พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 119.5 ปรับตัวดีขึน้จากการเพิ่มขึน้ร้อยละ 29.2 ในไตรมาสก่อนหน้า (เพิ่มขึน้
ต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 3) ส่วนการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนอยู่ท่ี 241.5 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 85.3 
ปรับตวัดีขึน้จากการเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.2 ในไตรมาสก่อนหน้า (เพิม่ขึน้ต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 2) ดชันีความเช่ือมัน่
ทางธุรกิจอยู่ท่ีระดบั 50.8 เทียบกบัระดบั 49.7 ในไตรมาสก่อนหน้า

เดือน
จ านวนโครงการที่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน (โครงการ)

มกราคม 2560 1

กุมภาพันธ์ 2560 3

มีนาคม 2560 2

รวม 6

โครงการอนุมัติ ให้การส่งเสริมการลงทุนท่ี
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลตัง้แต่ เดือน
มกราคมถึงเดือนมีนาคม ปี 2560 มีจ านวน 6 โครงการ 
โดยมากท่ีตั ง้โรงงานจะอยู่ ภาคกลางร้อยละ 67
ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรปราการ รองลงมาเป็นภาค
ตะวันออกร้อยละ 33 ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวดัชลบุรี และ
ปราจีนบุรี โดยท่ีสญัชาติผู้ ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นต่างชาติ
อยู่ท่ีร้อยละ 33 ส าหรับต่างชาติจะประกอบด้วยประเทศ
จีนและบริติชเคย์แมน ส่วนการร่วมทุนระหว่างไทยกับ
ต่างชาติ และผู้ ถือหุ้นไทยอยู่ท่ีร้อยละ 33% เท่ากนั

คิดสัดส่วนจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 6 โครงการ

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

การส่งเสริมการลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2560
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Article Title Study on quality improvement of machine tools
Author Makoto Fujishima, Masahiko Mori, Kimiyuki Nishimura, Katsuhiko Ohno

DMGMORI Co,. Ltd., Nagoya, Japan,
Year 2017
Abstract Quality management of machine tools is the key to reducing downtime of customers’ 

machines and the manufacturers’ service cost. This paper introduces DMG MORI’s 
systematic workflow from designing, procurement, manufacturing, and acceptance 
inspections to the delivery of machines, which contributes to improvement of machine 
quality. Two quality management systems, one for before shipment and the other for after 
shipment, are described in this paper. Various workflow systems, data analysis, remote 
monitoring, continuous Kaizen approaches are integrated in the systems. However, defects 
of machines cannot be completely eliminated, so proactive maintenance and strong service 
networks are vital for business success. Especially, proactive maintenance is favorably 
accepted in the industry as a solution to minimize machine downtime and the repairing cost. 
This paper introduces various sensing technologies to improve the functions of proactive 
maintenance.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116309684

Research and Technology
Research and Technology

Fig. Smart manufacturing at Iga facility of DMGMORI
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