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ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสที ่2 ปี 2560

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีสองของปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 3.7 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อย
ละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจยัสนบัสนนุจากการขยายตวัเร่งขึน้ของการ
ส่งออกสินค้าและบริการ และการใช้จ่ายภาครัฐบาล รวมทัง้การขยายตวัตอ่เน่ืองของการบริโภค
ภาคเอกชน และการปรับตวัดีขึน้ของการลงทุนภาคเอกชน ในขณะท่ีการลงทุนภาครัฐลดลง ใน
ด้านการผลิต การผลิตสาขาเกษตรกรรม สาขาการค้าส่งค้าปลีก สาขาโรงแรมและภตัตาคาร และ
สาขาการขนสง่และคมนาคมขยายตวัเร่งขึน้ ในขณะท่ีสาขาอตุสาหกรรมชะลอตวั
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัในเกณฑ์ดีร้อยละ 3.0 ตอ่เน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 
3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากการปรับตวัดีขึน้ของรายได้ครัวเรือนภาคเกษตร 
ภาคการสง่ออกและภาคการทอ่งเท่ียว สอดคล้องกบัการขยายตวัของปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์
นัง่ ปริมาณการจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ และดชันีภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร 
(ราคาคงท่ี) ร้อยละ 13.9 ร้อยละ 8.2 และร้อยละ 6.5 ตามล าดับ ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ บริโภค
เก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยูท่ี่ระดบั 64.3 การใช้จา่ยเพ่ือการอปุโภคของรัฐบาล เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 2.7 ปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 0.3 ในไตรมาสก่อนหน้า
การลงทุนรวม ขยายตวัร้อยละ 0.4 โดยการลงทุนภาคเอกชน กลับมาขยายตวัร้อยละ 3.2 
ปรับตวัดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 1.1 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากการลงทุนในหมวด
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรขยายตัวร้อยละ 3.2 และการลงทุนในหมวดก่อสร้างขยายตวั ร้อยละ 3.1 
ในขณะท่ีการลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 7.0 โดยการลงทุนของรัฐบาลลดลงร้อยละ 18.2 
สอดคล้องกับการลดลงของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ 17.7 และอัตราการ
เบกิจ่ายร้อยละ 14.3 เทียบกบัเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 22.0 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
เร่งเบิกจ่ายในช่วงก่อนหน้า ในขณะท่ีการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมยังอยู่ใน
ระยะแรกของ การด าเนินการ สว่นการลงทนุของรัฐวิสาหกิจขยายตวัร้อยละ 20.5 ปรับตวัดีขึน้จาก
การขยายตวัร้อยละ 17.0 ในไตรมาสแรก
การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 56,145 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัเร่งขึน้จากร้อยละ 6.8 ในไตรมาส
ก่อนหน้า เป็นร้อยละ 8.0 ในไตรมาสนี ้ตามการขยายตวัเร่งขึน้ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลกัและ
การเพิ่มขึน้ของราคาสินค้าในตลาดโลก โดยปริมาณ การสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.1 เร่งขึน้จากการ
ขยายตวัร้อยละ 2.9 ในไตรมาสแรก และราคาสินค้าสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.8 กลุ่มสินค้าส่งออกท่ี
มลูค่าขยายตวั เช่น ข้าว ยางพารา ผลิตภณัฑ์ยาง ชิน้ส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นต้น กลุ่มสินค้าส่งออกท่ีมูลค่าลดลง เช่น รถยนต์นั่ง 
เคร่ืองปรับอากาศ และมนัส าปะหลงั เป็นต้น การส่งออกไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป 
(15) ญ่ีปุ่ น จีน และอาเซียน (9) ขยายตวั แต่การส่งออกไปยงัตลาดออสเตรเลีย และตะวันออก
กลาง (15) ลดลง เม่ือหกัการสง่ออกทองค าท่ียงัไม่ขึน้รูปออกแล้ว มลูคา่การส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 
9.9 เม่ือคดิในรูปของเงินบาท มลูคา่การสง่ออกสินค้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.9
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สาขาอุตสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 1.0 ชะลอตวัลงจากไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกบัดชันีผลผลิต
อตุสาหกรรมท่ีลดลงร้อยละ 0.1 โดยดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศ 
(สดัส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 1.4 ซึ่งมีสาเหตสุ าคญัมาจากการลดลงของการผลิต
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขัน้มูลฐาน และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ รวมทัง้ น า้ด่ืมบรรจุขวด 
ในขณะท่ีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วน การส่งออกในช่วงร้อยละ 30 - 60 และดัชนีผลผลิต
อตุสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพ่ือส่งออก (สดัส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.3 และร้อย
ละ 1.5 ตามล าดบั ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีขยายตวั เช่น หลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืนๆ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกลั่นน า้มันปิโตรเลียม ส่วนประกอบและ
อปุกรณ์ประกอบส าหรับยานยนต์และเคร่ืองยนต์ และการแปรรูปและการถนอมสตัว์น า้และผลิตภัณฑ์
จากสตัว์น า้ เป็นต้น ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมท่ีลดลง เชน่ เหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็กกล้าขัน้มลูฐาน ยาน
ยนต์ และเคร่ืองดื่มท่ีไมมี่แอลกอฮอล์ รวมทัง้น า้ด่ืมบรรจขุวด เป็นต้น อตัราการใช้ก าลงัการผลิตเฉล่ียอยู่
ท่ีร้อยละ 59.0 เทียบกบัร้อยละ 58.9 ในชว่งเดียวกนัของปีก่อนหน้า
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตวัร้อยละ 7.5 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 5.3 ในไตรมาสแรก 
โดยในไตรมาสนี ้มีรายรับรวมจากการทอ่งเท่ียว 625.0 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.4 ประกอบด้วย (1) 
รายรับจากนกัท่องเท่ียวตา่งประเทศ 395.0 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.8 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อย
ละ 3.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากรายรับของนกัท่องเท่ียวสหรัฐอเมริกา เกาหลี
ใต้ มาเลเซีย ลาว และจีน เป็นส าคญั และ (2) รายรับจากนักท่องเท่ียวชาวไทย 230.0 พันล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.3 
สาขาก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 6.2 เทียบกับการขยายตวัร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรก โดยการก่อสร้าง
ภาครัฐลดลงร้อยละ 12.8 (การก่อสร้างของรัฐบาลลดลงร้อยละ 23.2 ในขณะท่ีการก่อสร้างของ
รัฐวิสาหกิจเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.5) เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 8.5 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนการก่อสร้าง
ภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 3.1 ปรับตวัดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 4.5 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการ
ก่อสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยัและการก่อสร้างอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0 และร้อยละ 12.9 ตามล าดบั อย่างไรก็
ตาม การก่อสร้างอาคารส านกังานและอาคารพาณิชย์ และการก่อสร้างอาคารโรงงานลดลงร้อยละ 1.8 
และร้อยละ 9.1 ตามล าดบั ดชันีราคาวสัดกุ่อสร้างลดลง ร้อยละ 1.0 ตามการลดลงของดชันีราคาหมวด
ซีเมนต์ หมวดเหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็ก และหมวดวสัดกุ่อสร้างอ่ืนๆ เป็นส าคญั
สาขาเกษตรกรรม ขยายตวัสงูและเร่งขึน้เป็นร้อยละ 15.8 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 5.7 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ตามการปรับตวัเข้าสู่ภาวะปกติของการผลิตหลงัจากภัยแล้งสิน้สุดลง โดยผลผลิตพืชเกษตร
ส าคญัท่ีขยายตวั ได้แก่ ขา่วเปลือกนาปรัง ยางพารา มนัส าปะหลงั ข้าวโพด ปาล์มน า้มนั และผลไม้ (เช่น 
ทเุรียน สบัปะรด ล าไย มงัคดุ และลิน้จ่ี เป็นต้น) เช่นเดียวกับการเพิ่มขึน้ของผลผลิตหมวดปศสุตัว์และ
หมวดประมง (เฉพาะกุ้งขาวแวนนาไม) ดชันีราคาสินค้าเกษตรเร่ิมปรับตวัลดลงร้อยละ 1.9 ตามปริมาณ
ผลผลิตท่ีออกสู่ตลาดมากขึน้ โดยราคาพืชเกษตรส าคญัท่ีลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก ปาล์มน า้มนั ข้าวโพด 
มนัส าปะหลงั เชน่เดียวกบัราคาหมวดปศสุตัว์และหมวดประมง (เฉพาะกุ้งขาวแวนนาไม) ท่ีปรับตวัลดลง 
ในขณะท่ีราคายางพาราและอ้อยเพิ่มขึน้ การเพิ่มขึน้ของดชันีผลผลิตสินค้าเกษตรส่งผลให้ ดชันีรายได้
เกษตรกรเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองเป็นไตรมาสท่ีส่ี ร้อยละ 14.6
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ลงทุนของรัฐบาล
ลดลง  โดยส่ ว น
หนึ่ ง เ ป็ น ผ ลม า
จ า ก ก า ร เ ร่ ง
เบิ ก จ่ า ย ในช่ ว ง
ก่อนหน้า





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 2 ปี 2560

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

2016 2017

Hot-rolled Plate 65.42 69.15 71.02 70.09 71.96 83.17 89.71 84.11 92.52 87.85 82.24 84.35

Hot-rolled Coil 71.45 74.95 75.14 75.33 86.79 98.68 97.96 98.83 98.35 87.09 84.47 87.62

Cold-rolled Coil 70.33 72.03 78.81 80.50 86.44 98.30 101.86 101.69 106.77 97.46 83.90 86.44

CR Stainless steel (304, 2mm., 2B) 42.82 44.58 43.88 44.44 48.35 51.91 53.05 52.94 52.82 50.09 47.53 43.91

25.00

50.00

75.00

100.00

ดชันีราคาน าเข้าเหล็กแผ่นในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก

JunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul

20172016

HR plate 148.9108.4196.5145.0217.7155.9145.5254.7109.2166.6172.3271.9

HR sheet 192.1192.5175.1228.0195.6155.1231.0190.4173.2196.0244.9197.8

CR sheet 258.8256.8242.9273.7245.7216.7205.1251.4250.5252.8248.1222.4

Coated Galv.sheet 259.9219.4178.3237.1175.4189.2202.9296.6246.7217.8260.2248.5

Coated Tin plate 167.0139.2113.9153.5141.2140.1120.8103.8123.1144.2121.5149.3

Coated Tin free 72.095.6119.5134.0155.1123.8133.6137.8127.7118.3144.4124.5

Coated Other coated steel 389.0353.0321.7370.0295.6355.8318.8331.3314.6361.7344.4336.1

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ดชันีการใช้เหล็กแผ่นในประเทศ



ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

สถานการณ์ด้านแรงงาน
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การจ้างงาน การจ้างงานรวมกลบัมาขยายตวั ในขณะท่ีอตัราการว่างงานยงัอยู่ในระดบัต ่า ในไตรมาสท่ีสอง
ของปี 2560 การจ้างงานรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.4 ตามการเพิ่มขึน้ของการจ้างงานภาคเกษตรท่ีเพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.3 
ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกับการลดลงร้อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากการปรับตวัดีขึน้ของการจ้างงานในการ
ผลิตและการเก็บเก่ียว ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว อ้อย และยางพารา เป็นส าคญั ในขณะท่ีการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลง
ร้อยละ 2.1 ตามการลดลงของการจ้างงานสาขาก่อสร้าง สาขาอตุสาหกรรม และสาขาท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร 
ซึง่ลดลงร้อยละ 11.8 ร้อยละ 4.2 และร้อยละ 2.7 ตามลาดบั ส าหรับ ผู้ว่างงานเฉล่ียในไตรมาสนีมี้จ านวน 4.6 แสนคน 
คดิเป็นอตัราการวา่งงานร้อยละ 1.2

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560

%YoY
สัดส่วน 
Q2/60

2559 2560

ทัง้ปี H1 H2 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 Q1 Q2

การจ้างงานรวม 100.0 -0.9 -0.4 -1.3 0.2 -0.9 -0.2 -2.5 -0.1 -0.6 0.4
- ภาคเกษตร 31.0 -4.3 -4.5 -4.1 -2.7 -6.2 -2.3 -6.0 2.4 -1.4 6.3
- นอกภาคเกษตร 69.0 0.8 1.4 0.1 1.5 1.4 0.9 -0.7 -1.2 -0.3 -2.1

อตุสาหกรรม 16.4 -2.6 -2.0 -3.1 -2.2 -1.7 -1.9 -4.4 -2.8 -1.5 -4.2

ก่อสร้าง 6.1 3.1 5.6 0.1 5.8 5.4 0.1 0.2 -10.2 -8.7 -11.8

สาขาการขายสง่และการ
ขายปลกี การซอ่มยาน
ยนต์ฯ

17.1 2.5 2.1 2.9 2.9 1.4 3.9 1.9 1.0 0.9 1.0

ที่พกัแรมและบริการด้าน
อาหาร

7.2 3.2 3.4 3.1 2.9 4.0 6.1 0.1 0.7 4.2 -2.7

จ านวนผู้ว่างงาน (แสนคน) 3.8 3.9 3.6 3.7 4.1 3.6 3.7 4.6 4.6 4.6
อัตราการว่างงาน (%) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 0.9 1.0 1.2 1.2 1.2



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



ในไตรมาสที่สอง ปี 2560 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้าขยายตวัร้อยละ 
8.7 เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 1.8 เทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า ด้านการสง่ออกขยายตวัร้อยละ 
0.4 เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 5.2 เทยีบ
กบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า 

การน าเข้า มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 112,550 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 8,769 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
แต่ขยายตัวร้อยละ 2.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่  86,984 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตวั
ร้อยละ 2.1 YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 16,797 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 18.6 เมื่อเทียบ
กบัไตรมาสก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 2.8 YoY

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 63,264 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 8,098 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
แต่ขยายตัวร้อยละ 6.3 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่  48,141 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 4.2 YoY ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูคา่
การส่งออกอยู่ที่ 7,025 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.7 เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 11.4 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการค้า
อยูท่ี่ 49,285 ล้านบาท 

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2560
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MIU Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2560 103,547 112,550

Export

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

2560 63,012 63,264



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที ่2 ปี 2560

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่สอง 
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตร มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 8,769 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 2.8 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่  เค ร่ืองบ ารุง รักษา และ
สว่นประกอบ มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 5,353 ล้านบาท 

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก
อยู่ที่ 8,098 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบกบัไตร
มาสก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 6.3 YoY ส าหรับสนิค้าที่มี
มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ 
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 3,610 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 671 ล้านบาท 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ MIU http://miu.isit.or.th/

AM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2560 8,983 8,769

Export

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

2560 9,240 8,098
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มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สอง ปี 
2560

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 86,984 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 2.1 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่  เคร่ืองกังหันไอพ่ น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) มูลค่า
การน าเข้าอยูท่ี่ 10,157 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม มีมลูค่าการส่งออก
อยูท่ี่ 48,141 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกบัไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 4.2 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม (เคร่ืองจกัร
ที่ใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) มลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 7,261 ล้าน
บาท

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 38,843 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ 2 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/

IM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2560 80,395 86,984

Export

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

2560 47,189 48,141
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มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่สอง ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกล มีมูลค่าการน าเข้าเป็น 16,797 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 18.6 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน
หน้า แตห่ดตวัร้อยละ 2.8 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมลูค่าการ
น าเข้าสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,769 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 7,025 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และขยายตัวร้อยละ 11.4 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง 
และพลาสติก มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,463 ล้านบาท

ดุลการค้า เค ร่ืองมือกลของไทยในไตรมาสนี ข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 9,772 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ไตรมาสที ่2 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/
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MT Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2560 14,168 16,797

Export

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

2560 6,583 7,025



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

การส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในไตรมาสนี ้อยู่ท่ี 229.8 
พนัล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 7.0 ปรับตวัดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 26.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะท่ียอดการ
อนมุตัิและการออกบตัรส่งเสริม การลงทนุปรับตวัลดลง โดยยอดการอนมุตัิและการออกบตัรส่งเสริมการลงทนุ
อยู่ท่ี 101.7 และ 80.6 พนัล้านบาท ลดลงร้อยละ 45.5 และร้อยละ 3.7 ตามลาดบั ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ
อยู่ท่ีระดบั 50.9 เทียบกบัระดบั 50.8 ในไตรมาสก่อนหน้า

รวมคร่ึงแรกของปี 2560 การลงทนุภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 1.0 เทียบกับการขยายตวัร้อยละ 1.4 
ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า

เดือน
จ านวนโครงการที่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน (โครงการ)

เมษายน 2560 3

พฤษภาคม 2560 4

มิถุนายน 2560 10

รวม 17

โครงการอนุมัติ ให้การส่งเสริมการลงทุนท่ี
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลตัง้แต่ เดือน
เมษายนถึ งเดือนมิถุนายน ปี  2560 มีจ านวน 17
โครงการ โดยมากท่ีตัง้โรงงานจะอยู่ภาคกลางร้อยละ 53
ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรปราการ รองลงมาเป็นภาค
ตะวนัออกร้อยละ 47 ส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดัชลบรีุ โดยท่ี
สัญชาติผู้ ถือหุ้ นส่วนใหญ่เป็นต่างชาติอยู่ท่ีร้อยละ 65
ส าหรับต่างชาติจะประกอบด้วยประเทศญ่ีปุ่ น ไต้หวัน
และจีน ส่วนการร่วมทุนระหว่างไทยกับต่างชาติอยู่ท่ี
ร้อยละ 29 และผู้ ถือหุ้นไทยอยู่ท่ีร้อยละ 6%

คิดสัดส่วนจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 17 โครงการ

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

การส่งเสริมการลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2560

ภาคกลาง
53%

ภาคตะวันออก
47%

Q2 2017

ร่วมทนุไทยกบั
ตา่งชาติ

29%

หุ้นตา่งชาติ
65%

หุ้นไทย 6%

Q2 2017
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Article Title Improvement of wear resistance of some cold working tool steels
Author Daniel Toboła, WitoldBrostowb, KazimierzCzechowski, PiotrRusek

University of North Texas, 3940 North Elm Street, Denton, TX 76207, USA
Year 2017
Abstract There are two basic options for improvement of surfaces of heat treated tool steels for cold 

working: mechanical treatment such as burnishing, or else chemical modification such as 
nitriding. The latter is affected not only by the nature of the chemical agent but also by 
diffusivity of that agent through the steel. We focus first on the number and order of 
operations performed on the steel surfaces: turn- ed+burnished (T+B), turned + nitrided
(T+B) and turned + burnished + nitrided (T+B+N). We have investigated two tool 
steels,Sverker21(AISID2) and Vanadis 6. The former belongs to traditional steels, the latter is 
classified as advanced powder metallurgy (P/M) alloyed steel. We have performed pin-on-
disc tribological experiments to determine abrasive friction and we ar. Our evaluation of 
tribological properties of these two cold working steels enables an improve ment of their 
manufacturing procedures leading to significant wear reduction. The improvement 
proposed is applicable not only to tool steels but also for instance to titanium alloys.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043164817301515

Research and Technology
Research and Technology

Fig. Tribological test
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