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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกนัยายน ปี 2559

ในเดือนกันยายน 2559 ขยายตวัดีขึน้จากเดือนก่อน ตามการใช้จ่ายภาครัฐท่ียงัขยายตวั
ดีและเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัของเศรษฐกิจ ประกอบกบัมลูคา่การส่งออกปรับดีขึน้พร้อม
กนัหลายสินค้า จงึชว่ยชดเชยภาคการทอ่งเท่ียวท่ีเร่ิมได้รับผลจากการปราบปรามทวัร์ศนูย์
เหรียญ การลงทนุภาคเอกชนปรับดีขึน้บ้างในบางธุรกิจ สะท้อนจากการน าเข้าสินค้าทนุท่ี
เพิ่มขึน้ในอตุสาหกรรมท่ีผลิตเพ่ือการส่งออก ขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชนยังขยายตวั แต่
ในอตัราท่ีชะลอลงบ้างเมื่อเทียบกบัชว่งท่ีผา่นมาตามการใช้จา่ยหมวดสินค้าไมค่งทน

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัจากระยะเดียวกันปีก่อนในอัตราท่ีชะลอลงบ้างเม่ือ
เทียบกับช่วงท่ีผ่านมา ตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สอดคล้องกับปัจจยั
สนบัสนนุการบริโภคโดยรวมท่ียงัไม่เข้มแข็งนกั สะท้อนจากรายได้นอกภาคเกษตรกรรมท่ี
ทรงตวั ประกอบกบัความเช่ือมัน่ผู้บริโภคปรับลดลงบ้างจากเดือนก่อนท่ีได้ รับผลดีจากผล
ประชามติรับร่างรัฐธรรมนญูและตวัเลข GDP ในไตรมาสท่ีสองท่ีดีกว่าการคาดการณ์ของ
ตลาด ส่งผลให้ดัชนีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 0.1 เม่ือ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.5 YoY

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 19.3 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 3.5 YoY ซึ่งหาก
ไมร่วมการสง่ออกทองค า มลูคา่การส่งออกขยายตวัร้อยละ 3.9 YoY โดยเป็นการขยายตวั
ในหลายหมวดสินค้า ส่วนหนึ่งมาจากหมวดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับผลดีจากการผลิต
สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ รวมทัง้หมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีผู้ผลิตขยายก าลงัการผลิตเพ่ือรองรับอุป
สงค์ท่ีเพิ่มขึน้ในหลายตลาดโดยเฉพาะ CLMV ยโุรป และสหรัฐฯ และอีกส่วนหนึ่งเป็นผล
จากมูลค่าการส่งออกสินค้าท่ีหดตวัจากระยะเดียวกันปีก่อนในอตัราท่ีลดลงตามทิศทาง
ราคาน า้มันดิบ  ทั ง้ นี  ้การส่ งออกท่ีทยอยปรับดีขึ น้สอดคล้องกับดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมท่ีขยายตวัร้อยละ 0.6 YoY โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม
ขยายตวัเล็กน้อยแตก่ลุม่ท่ีผลิตเพ่ือการสง่ออกขยายตวัดี

การลงทุนภาคเอกชน โดยรวมทรงตวัเม่ือเทียบกบัระยะเดียวกนัปีก่อน แตมี่ทิศทางปรับ
ดีขึน้บ้างจากเดือนก่อนตามการลงทนุในภาคอตุสาหกรรม สะท้อนจากการน าเข้าสินค้าทนุ
ท่ีเพิ่มขึน้ในอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพ่ือการส่งออก นอกจากนี ้การลงทุนในกลุ่มพลังงาน
ทดแทนยงัคงมีต่อเน่ือง โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าท่ีได้รับผลดีจากนโยบายสนบัสนุนของ
ภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโดยรวมอยู่ในระดบัใกล้เคียงกับเดือนก่อนเพราะแม้
ภาครัฐบาลมีการลงทุนต่อเน่ือง ซึ่งท าให้เกิดการก่อสร้างของภาคเอกชนตามมา แต่ใน
ขณะเดียวกนั ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ชะลอตวัเน่ืองจากอปุสงค์ต ่าลงหลงัจากหมดมาตรการ
ภาครัฐ ส่งผลให้ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตวัร้อยละ 0.1 YoY การจ าหน่าย
เคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 6.8 YoY

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

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตวั
ดีตอ่เนื่องทัง้รายจ่ายประจ า
และรายจ่ายลงทนุ ด้าน
รายได้จดัเก็บของรัฐบาล
ขยายตวัจากรายได้ภาษีเป็น
ส าคญั

รายได้เกษตรกร
ขยายตวัจากการขยายตวัของ
ทัง้ผลผลติเนื่องจากปริมาณ
น า้ฝนท่ีเพิ่มขึน้เอือ้ตอ่การ
เพาะปลกู และราคาตามกลุม่
ไม้ยืนต้นเป็นส าคญั โดยราคา
ยางพารา

การส่งออกสินค้า
ขยายตวัในหลายหมวดสนิค้า 
สว่นหนึง่มาจากหมวดสนิค้า
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีได้รับผลดี
จากการผลติสมาร์ทโฟนรุ่น
ใหม ่รวมทัง้หมวด
เคร่ืองใช้ไฟฟา้
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การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 15.6 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 1.7 YoY ซึ่งหากไม่
รวมการน าเข้าทองค า มลูคา่การน าเข้าขยายตวัร้อยละ 0.3 จากการขยายตวัในหลายหมวด
สินค้า โดยหมวดสินค้าทุนขยายตัวตามการน าเข้าหม้อแปลงและเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
สอดคล้องกบัการลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทนท่ียงัมีอยู่ตอ่เน่ือง และการน าเข้าเคร่ืองจกัร
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีการส่งออกมีแนวโน้มปรับ ดีขึน้ 
เช่นเดียวกบัมูลค่าการน าเข้าหมวดวตัถุดิบและสินค้าขัน้กลางท่ีเพิ่มขึ น้ตามการผลิตสินค้า
ดงักลา่ว

รายได้เกษตรกร ขยายตวัร้อยละ 12.4 YoY จากการขยายตวัของทัง้ผลผลิตและราคา โดย
ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมกลับมาขยายตวัท่ีร้อยละ 4.0 YoY เน่ืองจากปริมาณน า้ฝนท่ี
เพิ่มขึน้เอือ้ต่อการเพาะปลูก ท าให้ผลผลิตข้าวนาปรังและผลไม้ปรับเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ยงั
ท าให้เกษตรกรเร่งเก็บเก่ียวพืชผลบางชนิด อาทิ ข้าวโพด และมนัส าปะหลงั เพ่ือลดโอกาสท่ี
ผลผลิตอาจเสียหายจากภาวะน า้ทว่มในระยะข้างหน้า ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมขยายตวั
ร้อยละ 8.0 YoY เม่ือเทียบกับระยะเดียวกนั ปีก่อนตามกลุ่มไม้ยืนต้นเป็นส าคญั โดยราคา
ยางพารามีทิศทางปรับดีขึน้ตามราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก ขณะท่ีราคาผลไม้ขยายตวัใน
อตัราท่ีชะลอลงเน่ืองจากผลผลิตขยายตวัดีขึน้ หลงัภาวะภยัแล้งคล่ีคลาย

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตวัดีตอ่เน่ืองทัง้รายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุน โดยเฉพาะใน
ส่วนของค่าตอบแทนบุคลากร และรายจ่ายโครงการด้านคมนาคมและชลประทาน 
ตามล าดบั ด้านรายได้จดัเก็บของรัฐบาลขยายตวัจากระยะเดียวกันปีก่อนตามรายได้ภาษี
เป็นส าคญั ซึง่สว่นหนึง่สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีปรับดีขึน้ ขณะท่ีรายได้ท่ีมิใช่ภาษีหด
ตวัเม่ือเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนจากผลของฐานสูง เน่ืองจากรัฐบาลเร่งจัดเก็บรายได้
เพิ่มเตมิจากรัฐวิสาหกิจบางแหง่ในชว่งดงักลา่ว

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตวัจากระยะเดียวกันปี
ก่อนในอัตราที่ชะลอลงบ้าง
เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา 
ตามการใ ช้ จ่ า ยในหมวด
สิ น ค้ า อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค 
สอดคล้องกบัปัจจยัสนบัสนนุ
การบริโภคโดยรวมที่ยังไม่
เข้มแข็งนกั
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ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย กันยายน ปี 2559

ในเดือนกันยายน ปี 2559 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า หดตวัร้อยละ 2.8 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 4.0 YoY ด้าน
การส่งออก ขยายตวัร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
และขยายตวัร้อยละ 14.4 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 38,182 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,240 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อย
ละ 15.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 28,837 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 3.4 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 5,306 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 6.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 1.0 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 22,739 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,431 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 25.4 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการส่งออกเป็น 17,195 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 14.2 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 17.2 YoY
ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 2,114 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวั
ร้อยละ 14.1 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
15,643 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนกนัยายน ปี 2559
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MIU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 36,046 35,414 35,419 40,262 38,230 40,859 39,709 40,127 36,902 37,170 38,427 39,559

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

Export

2558 18,132 18,366 21,172 20,653 20,547 25,041 20,716 20,385 19,871 22,192 19,935 28,461

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



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
กันยายน ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,240 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 15.8 YoY โดยสินค้าที่มี
มลูค่าการน าเข้าสงูสดุในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา 
และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,926 ล้าน
บาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 3,431 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 25.4 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองเก็บเก่ียว และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,360 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าเกินดลุอยูท่ี่ 191 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนกนัยายน ปี 2559
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AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 3,047 2,631 3,069 3,111 3,180 3,010 2,613 3,065 2,797 3,101 3,394 2,715

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

Export

2558 2,638 2,433 2,575 1,967 2,076 2,122 2,311 2,484 2,737 3,199 3,034 2,603

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



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
กันยายน ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
28,837 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 3.4 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,585 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 17,195 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 14.2 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 17.2 YoY โดยสินค้า
ที่มีมลูคา่การสง่ออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,722 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 12,642 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนกนัยายน ปี 2559

9Analyst by ISIT

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

Import

2558 27,026 27,208 26,323 30,971 28,688 31,117 29,607 29,959 28,852 28,800 29,060 31,625

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

Export

2558 13,665 13,911 16,162 16,693 16,447 20,545 16,059 15,442 14,673 16,553 14,839 23,438

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



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนกันยายน
ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,306 ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตัวร้อยละ 1.0 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,451 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,114 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 14.1 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่าการส่งออกสงูสดุ
ได้แก่ หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมลูค่า
การสง่ออกอยูท่ี่ 442 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 3,192 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนกนัยายน ปี 2559
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 5,974 5,574 6,028 6,181 6,363 6,733 7,490 7,102 5,253 5,268 5,974 5,220

2559 5,915 5,184 5,200 5,849 5,150 6,274 6,558 5,697 5,306

Export

2558 1,829 2,021 2,434 1,993 2,024 2,374 2,345 2,459 2,461 2,440 2,062 2,420

2559 2,144 2,101 2,469 2,089 1,875 2,339 2,270 2,324 2,114
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตลุาคม ปี 2559

ในเดือนตุลาคม 2559 ขยายตวัในอตัราชะลอลงเม่ือเทียบกับเดือนก่อน โดยการใช้จ่าย
ภาครัฐยงัคงเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกัของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเท่ียวชะลอ
ตวัทัง้จากนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศและนกัทอ่งเท่ียวไทย สง่ผลให้การบริโภคภาคเอกชนใน
หมวดท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมการท่องเท่ียวแผ่วลงด้วย ส าหรับมูลคา่การส่งออกในเดือนนี ้
หดตวั แตก่ารส่งออกไปตลาดหลกัและสินค้าบางกลุ่มยงัอยู่ในทิศทางท่ีปรับดีขึน้ สะท้อน
จากการผลิตสินค้าในกลุม่อตุสาหกรรมเพ่ือการสง่ออกและการน าเข้าวตัถดุิบและสินค้าขัน้
กลางท่ีขยายตวั ขณะท่ีการลงทนุภาคเอกชนหดตวัจากการลงทุนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
และภาคการก่อสร้างท่ีหดตวัตอ่เน่ือง

ภาคการท่องเที่ยว ชะลอตวัทัง้จากจ านวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศและนกัท่องเท่ียวไทย 
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปราบปรามทวัร์ผิดกฎหมายและการปรับขึน้คา่ธรรมเนียมการท า 
visa on arrival นอกจากนี ้การเดินทางของนกัท่องเท่ียวไทยท่ีลดลงส่งผลให้ การบริโภค
ภาคเอกชนโดยเฉพาะในหมวดท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมการท่องเท่ียว อาทิ โรงแรมและ
ภตัตาคาร การขนส่งผู้ โดยสาร และการใช้เชือ้เพลิงชะลอลงด้วย ส าหรับปัจจยัสนบัสนุน
การบริโภคโดยรวมยงัไมเ่ข้มแข็งนกั สะท้อนจากรายได้ภาคเกษตรกรรมท่ีแม้ขยายตวัได้แต่
ยงัอยู่ในระดบัต ่า โดยปริมาณผลผลิตขยายตวัได้โดยเฉพาะข้าวโพด ผลไม้ และปศสุตัว์ 
ขณะท่ีราคาหดตวัตามราคาข้าวหอมมะลิเป็นส าคญั สง่ผลให้ความเช่ือมัน่ของครัวเรือนใน
ภาคเกษตรกรรมลดลง ส่วนรายได้และการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมทรงตวั ส่งผลให้
ดชันีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) หดตวัร้อยละ 1.5 เม่ือเทียบกับเดือนก่อน
หน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 2.1 YoY

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 17.6 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 4.3 YoY ซึ่งหากไม่
รวมการส่งออกทองค า มูลค่าการส่งออกหดตวัร้อยละ 3.6 โดยเป็นการหดตวัในหลาย
หมวดสินค้า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอปุสงค์ท่ียงัฟืน้ตวัไม่ทัว่ถึง โดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์
ไปกลุ่มประเทศตะวนัออกกลางท่ีลดลงตามการชะลอตวัของเศรษฐกิจ รวมทัง้การส่งออก
สินค้าเกษตรแปรรูปท่ีได้รับผลกระทบจากวตัถดุิบขาดแคลนจากปัญหาภยัแล้งในช่วงก่อน
หน้า อย่างไรก็ดี การส่งออกไปตลาดหลกัและสินค้าบางกลุ่มยังอยู่ในทิศทาง ท่ีปรับดีขึน้ 
สอดคล้องกับการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพ่ือการส่งออกท่ีขยายตัว สูงขึน้ 
โดยเฉพาะหมวดสินค้าแผงวงจรรวม (IC) และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

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

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตวั
ดีตอ่เนื่องและเป็นแรง
ขบัเคลือ่นหลกัของเศรษฐกิจ 
ซึง่สว่นหนึง่เป็นผลของ
มาตรการเพิ่มประสทิธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณ

การน าเข้าสินค้า
ขยายตวัในหมวดวตัถดุิบและ
สนิค้าขัน้ การน าเข้าโลหะ
ขยายตวัสอดคล้องกบัการ
ผลติเหลก็และผลติภณัฑ์ที่
ขยายตวั รวมถึงการน าเข้า
แผงวงจรไฟฟา้และชิน้สว่น
และชิน้สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟา้

3ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyst by ISIT



ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyst by ISIT 4

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 15.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 7.4 จากระยะ
เดียวกนัปีก่อน ซึ่งหากไม่รวม การน าเข้าทองค า มูลคา่การน าเข้าขยายตวัร้อยละ 2.6 ตาม
การขยายตัวในหมวดวัตถุดิบและสินค้าขัน้กลาง โดยการน าเข้าเชือ้เพลิงขยายตัวตาม
ปริมาณน า้มันดิบสอดคล้องกับการผลิตปิโตรเลียมท่ีเพิ่มขึน้ และราคาน า้ มันดิบใน
ตลาดโลกท่ีกลับมาขยายตัวได้เป็นครัง้แรกตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2557 การน าเข้าโลหะ
ขยายตวัสอดคล้องกับการผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์ท่ีขยายตวั รวมถึงการน าเข้าแผงวงจร
ไฟฟ้าและชิน้สว่น และชิน้สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า สะท้อนแนวโน้มการส่งออกของสินค้าดงักล่าว
ท่ีดีขึน้ อย่างไรก็ตาม การน าเข้าสินค้าทนุหดตวัตามการน าเข้าหมวดอปุกรณ์โทรคมนาคม 
เน่ืองจากผลของฐานสูงในระยะเดียวกันปีก่อนท่ีมีการน าเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมเพ่ือ
เตรียมการลงทุน 4G การน าเข้าสินค้าทุนท่ีหดตวั ประกอบกับยอดจ าหน่ายรถยนต์เชิง
พาณิชย์ และการก่อสร้างโดยรวมท่ีหดตวัต่อเน่ือง สะท้อนภาวะการลงทุนภาคเอกชน
โดยรวมท่ีสญัญาณการฟืน้ตวัยงัไม่ชดัเจน ส่งผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) หดตวั
ร้อยละ 1.5 YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศหดตวัร้อยละ 0.7 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัร้อยละ 4.6 YoY ขยายตวัต่อเน่ืองแต่ยังอยู่ในระดบัต ่า โดย
ปริมาณผลผลิตขยายตัวได้โดยเฉพาะข้าวโพด ผลไม้ และปศุสัตว์ โดยผลผลิตสินค้ า
เกษตรกรรมกลบัมาขยายตวัท่ีร้อยละ 5.9 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัร้อยละ 
1.2 YoY เมื่อเทียบกบัระยะเดียวกนั หดตวัจากราคาข้าวหอมมะลิเป็นส าคญั

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตวัดีตอ่เน่ืองและเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกัของเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นผลของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบกิจา่ยงบประมาณ โดยรายจ่ายประจ าขยายตวั
ตามการเพิ่มขึน้ของรายจ่ายเบีย้หวดับ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และรายจ่ายซือ้สินค้าและ
บริการ ขณะท่ีรายจ่ายลงทุนขยายตัวจากโครงการก่อสร้างสถานศึกษาและโครงการ
คมนาคม

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน
ชะลอตวัในหมวดที่เก่ียวข้อง
กบักิจกรรมการทอ่งเที่ยว

การส่งออกสินค้า
หดตัวในหลายหมวดสินค้า 
โดยเฉพาะการสง่ออกรถยนต์
ไปกลุ่มประเทศตะวันออก
กลาง  รวมทัง้ การส่งออก
สินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้รับ
ผลกระทบจากวัตถุดิบขาด
แคลนจากปัญหาภัยแ ล้ ง
ในช่วงก่อนหน้า

การลงทุนภาคเอกชน
การน าเข้าสินค้าทุนที่หดตัว 
ประกอบกับยอดจ าหน่าย
รถยนต์เชิงพาณิชย์ และการ
ก่อส ร้ า ง โดยรวมที่ หดตัว
ตอ่เนื่อง

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตลุาคม 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



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนตุลาคม ปี 2559

ในเดือนตุลาคม ปี 2559 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของ
ไทยมีมลูค่าการค้าลดลง โดยการน าเข้า หดตวัร้อยละ 8.8 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 5.9 YoY ด้านการ
สง่ออก หดตวัร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 2.5 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 34,986 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,254 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 4.9 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการ
น าเข้าเป็น 26,935 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 6.5 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 4,796 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 9.6 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 9.0 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 21,629 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,211 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 0.4 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการสง่ออกเป็น 16,545 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 3.8 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 0.05 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการสง่ออกเป็น 1,873 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 
23.2 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
13,357 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนตลุาคม ปี 2559

Analyst by ISIT 7

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

Import

2558 36,046 35,414 35,419 40,262 38,230 40,859 39,709 40,127 36,902 37,170 38,427 39,559

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

Export

2558 18,132 18,366 21,172 20,653 20,547 25,041 20,716 20,385 19,871 22,192 19,935 28,461

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



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
ตุลาคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,254 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 4.9 YoY โดยสินค้าที่
มีมลูคา่การน าเข้าสงูสดุในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา 
และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,852 ล้าน
บาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 3,211 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 0.4 YoY โดยสนิค้าที่มีมลูคา่
การสง่ออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองเก็บเก่ียว และส่วนประกอบ 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,172 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 44 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนตลุาคม ปี 2559
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AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 3,047 2,631 3,069 3,111 3,180 3,010 2,613 3,065 2,797 3,101 3,394 2,715

2559 3,119 2,763 3,131 3,033 2,481 3,013 2,857 3,436 3,240 3,24

Export

2558 2,638 2,433 2,575 1,967 2,076 2,122 2,311 2,484 2,737 3,199 3,034 2,603

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



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
ตุลาคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
26,935 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.5 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
กา รน า เ ข้ า สูงสุด ไ ด้ แก่  เ ค ร่ื อ งกั งหัน ไอพ่น  และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,381 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 16,545 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 0.05 YoY โดยสนิค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองพิมพ์ (เคร่ืองจักร
อตุสาหกรรมกระดาษและสิง่พิมพ์) มีมลูคา่การสง่ออกอยู่
ที่ 2,822 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 10,390 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนตลุาคม ปี 2559
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 27,026 27,208 26,323 30,971 28,688 31,117 29,607 29,959 28,852 28,800 29,060 31,625

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

Export

2558 13,665 13,911 16,162 16,693 16,447 20,545 16,059 15,442 14,673 16,553 14,839 23,438

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



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนตุลาคม
ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 4,796 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 9.0 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,424 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 1,873 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 23.2 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่าการส่งออกสงูสดุ
ได้แก่ เคร่ืองมือกล กลงึโลหะ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 356 
ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,923 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนตลุาคม ปี 2559

Analyst by ISIT
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 5,974 5,574 6,028 6,181 6,363 6,733 7,490 7,102 5,253 5,268 5,974 5,220

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

Export

2558 1,829 2,021 2,434 1,993 2,024 2,374 2,345 2,459 2,461 2,440 2,062 2,420

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



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


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



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ปี 2559

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ขยายตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน ตามมูลคา่การส่งออก
สินค้าท่ีขยายตวัสูง สอดคล้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกและการน าเข้า
วตัถดุบิและสินค้าขัน้กลางโดยเฉพาะชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี ้การใช้จ่ายอปุโภค
และลงทุนภาครัฐขยายตัวดีต่อเน่ืองและยังคงเป็น แรงขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจ 
อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเท่ียวได้รับผลกระทบจากการหดตัวของจ านวนนักท่องเ ท่ียว
ตา่งประเทศและการชะลอตวัของจ านวนนกัท่องเท่ียวไทย ขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชน
ชะลอลง เป็นเดือนท่ีสองและการลงทนุภาคเอกชนยงัคงหดตวั

ภาคการท่องเที่ยว ตา่งประเทศหดตวัจากระยะเดียวกันปีก่อน และเม่ือปรับฤดูกาลแล้ว
ลดลงจากเดือนก่อนโดยเฉพาะนกัทอ่งเท่ียวจีนและมาเลเซีย ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวในกลุ่ม
ประเทศยโุรป รัสเซีย และสหรัฐฯ ยงัขยายตวัดีตอ่เน่ือง ส าหรับการท่องเท่ียวในประเทศยงั
ชะลอตัว สอดคล้องกลับการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค ส่งผล ให้การบริโภค
ภาคเอกชน การบริโภคภาคเอกชนโดยรวมชะลอลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ีสอง ทัง้นี  ้ปัจจยั
สนบัสนุนการบริโภคโดยรวมยงัไม่เข้มแข็งนกั สะท้อนจากก าลงัซือ้ของครัวเรือนนอกภาค
เกษตรกรรมท่ีลดลงโดยเฉพาะภาคการค้า ส่งผลให้ดชันีการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน 
(PCI) หดตวัร้อยละ 0.5 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 1.6 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 18.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 10.1 YoY
หลงัจากหดตวัร้อยละ 4.3 ในเดือนก่อน จาก 1) ฐานท่ีต ่าในปีก่อนหน้า 2) ปัจจยัชัว่คราว
จากการเร่งน าเข้าสินค้าเกษตรของจีน รวมทัง้มี การส่งออกแท่นขุดเจาะน า้มันมูลค่า
ค่อนข้างสูงไปบราซิล 3) อุปสงค์ต่างประเทศในหลายสินค้าปรับดีขึน้ต่อเน่ือง อาทิ 
แผงวงจรรวม (IC) สอดคล้องกับการขยายก าลงัการผลิตในช่วงก่อนหน้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ขยายตัวตามการส่งออกแผงก าเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปสหรัฐฯ หลัง
ผู้ประกอบการจากจีนย้ายฐานการผลิตมาไทย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ขยายตวัตามการ
ส่งออก printer ไปสหรัฐฯ และญ่ีปุ่ น และชิน้ส่วน compressor ไปจีน และ 4) สินค้าท่ี
ราคาส่งออกเคล่ือนไหวตามราคาน า้มนัดิบซึ่งเคยหดตวัอย่างต่อเน่ืองกลบัมาขยายตวัได้
ในเดือนนีท้ัง้ราคาและปริมาณ ทัง้นีก้ารผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตวัในหลายหมวด
สินค้าเชน่กนัซึง่สอดคล้องกบัภาคการสง่ออก

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

การใช้จ่ายภาครัฐ ยงัคงเป็น
แรงขบัเคลือ่นหลกัของ
เศรษฐกิจ

การส่งออกสินค้า
ขยายตวัจากปัจจยัชัว่คราว
จากการเร่งน าเข้าสนิค้า
เกษตรของจีน อปุสงค์
ตา่งประเทศในหลายสนิค้า
ปรับดีขึน้ และสนิค้าที่ราคา
สง่ออกเคลือ่นไหวตามราคา
น า้มนัดิบกลบัมาขยายตวั

การน าเข้าสินค้า
ขยายตวัตามการขยายตวัใน
หมวดวตัถดุิบและสนิค้าขัน้
กลางเป็นหลกั
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การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 16.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 2.5 จากระยะ
เดียวกนัปีก่อน ตามการขยายตวัในหมวดวตัถดุบิและสินค้าขัน้กลางเป็นหลกั โดยการน าเข้า
เชือ้เพลิงขยายตัวจากทัง้ปริมาณเน่ืองจากฐานท่ีต ่าในระยะเดียวกันปีก่อน และราคาท่ี
ขยายตวัตามราคาน า้มนัดิบ ส าหรับการน าเข้าโลหะขยายตวัสอดคล้องกับการผลิตเหล็ก
แผน่ส าเร็จรูปท่ีขยายตวั และการน าเข้าชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ขยายตวัต่อเน่ืองสอดคล้องกบั
แนวโน้มการส่งออกของสินค้าดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การน าเข้าสินค้าทนุยงัคงหดตวัจาก
ผลของฐานท่ีอยู่ในระดบัสงูเน่ืองจากระยะเดียวกนัปีก่อนมีการน าเข้าอปุกรณ์โทรคมนาคม
เพ่ือเตรียมการลงทนุ 4G

การลงทุนภาคเอกชน โดยรวมมีทิศทางปรับดีขึน้บ้าง แตย่งัคงหดตวัและกระจุกตวัอยู่ใน
บางธุรกิจ อาทิ พลงังานทดแทน ท่ีได้รับผลดีจากมาตรการสนบัสนุนจากภาครัฐ สะท้อน
จากการน าเข้าสินค้าทุนในหมวดพลังงานทดแทนท่ีเพิ่มขึน้และสินเช่ือในภาคดังกล่าวท่ี
ขยายตวั และธุรกิจภาคบริการ อาทิ ภาคการค้าและร้านอาหาร ตามยอดจ าหน่ายเคร่ืองท า
ความเย็นและพืน้ท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้างภาคบริการและขนส่งท่ีปรับดีขึ น้อย่างต่อเน่ือง 
ส าหรับการลงทนุภาคก่อสร้างปรับดีขึน้ตามยอดจ าหนา่ยวสัดกุ่อสร้าง สอดคล้องกบัอปุทาน
อสงัหาริมทรัพย์แนวราบท่ีปรับเพิ่มขึน้บ้างส่งผลให้ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตวั
ร้อยละ 1.3 YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 7.1 YoY

รายได้เกษตรกร ยงัฟืน้ตวัไม่ทัว่ถึง โดยในเดือนนีก้ลบัมาหดตวัตามผลผลิตข้าวนาปีเป็น
ส าคัญ ส่วนหนึ่งจากการเล่ือนการเก็บเก่ียวไปเดือนหน้า ในขณะท่ีราคาสินค้ าเกษตร
ขยายตัวตามราคายางพารา ส่งผลให้ความเช่ือมั่นภาคครัวเรือนทัง้ในและนอกภาค
เกษตรกรรมยงัอยูใ่นระดบัต ่า อยา่งไรก็ดี การซือ้รถจกัรยานยนต์ยงัขยายตวัได้ จากก าลงัซือ้
ท่ีปรับดีขึน้ของเกษตรกรสวนยางพารา และรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่ท่ีได้รับความนิยม
เพิ่มขึน้ โดยรายได้เกษตรกรหดตวัร้อยละ 0.4 YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมหดตวัท่ีร้อยละ 
3.3 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมกลบัมาขยายตวัร้อยละ 3.0 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ไม่รวมเงินโอนขยายตวัทัง้รายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทนุ และยงัคง
เป็นแรงขบัเคล่ือนหลกัของเศรษฐกิจ ซึง่สว่นหนึง่เป็นผลของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณ โดยรายจ่ายประจ าขยายตัวตามรายจ่ายเพ่ือซือ้สินค้าและบ ริการ 
ขณะท่ีรายจ่ายลงทุนขยายตวัจากโครงการคมนาคมและค่าชดเชยอสงัหาริมทรัพย์ในการ
เวนคืนท่ีดินของกรมทางหลวงเป็นส าคญั ด้านรายได้จดัเก็บของรัฐบาลหดตวัจากรายได้ท่ี
มิใชภ่าษีเป็นส าคญั เน่ืองจากมีการเล่ือนน าสง่คา่ภาคหลวงปิโตรเลียมไปแล้วในเดือนก่อน

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน
ชะลอลงเป็นเดือนที่สอง ทัง้นี ้
ปัจจัยสนับสนุนการบริโภค
โดยรวมยัง ไม่ เ ข้มแข็ งนัก
สะท้อนจากก าลังซื อ้ ของ
ค รั ว เ รื อ น น อ ก ภ า ค
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ที่ ล ด ล ง
โดยเฉพาะภาคการค้า

รายได้เกษตรกร
ยัง ฟื้นตัว ไม่ทั่วถึ ง  โดยใน
เดือนนี ก้ลับมาหดตัวตาม
ผลผลติข้าวนาปีเป็นส าคญั

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ปี 2559





ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนพฤศจิกายน ปี 2559

ใน เดื อนพฤศจิ ก ายน  ปี  255 9 ภาวะอุต สาหกร รม
เคร่ืองจักรกลของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า 
ขยายตวัร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 1.3 YoY ด้านการส่งออก ขยายตัวร้อยละ 19.3 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 29.5 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 37,946 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,865 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 18.8 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 13.9 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การ
น าเข้าเป็น 27,652 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 4.8 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 6,429 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แลขยายตัวร้อยละ 
37.8 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 25,808 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,303 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 8.9 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการส่งออกเป็น 20,446 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 23.6 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 37.8 YoY
ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 2,059 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวั
ร้อยละ 0.1 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
12,138 ล้านบาท

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนพฤศจิกายน ปี 2559
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MIU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 36,046 35,414 35,419 40,262 38,230 40,859 39,709 40,127 36,902 37,170 38,427 39,559

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

Export

2558 18,132 18,366 21,172 20,653 20,547 25,041 20,716 20,385 19,871 22,192 19,935 28,461

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



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,865 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 18.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 13.9 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการน า เ ข้าสูงสุดในเดือนนี ไ้ ด้แก่  เค ร่ือง
บ ารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
2,013 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 3,303 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 8.9 YoY โดยสินค้าที่
มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองเก็บเก่ี ยว และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,426 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 562 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนพฤศจิกายน ปี 2559
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AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 3,047 2,631 3,069 3,111 3,180 3,010 2,613 3,065 2,797 3,101 3,394 2,715

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

Export

2558 2,638 2,433 2,575 1,967 2,076 2,122 2,311 2,484 2,737 3,199 3,034 2,603

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



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
27,652 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 4.8 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
การน า เ ข้าสูงสุด ได้แก่  เค ร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,046 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 20,446 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 37.8 YoY โดยสินค้า
ที่มีมลูคา่การสง่ออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 7,444 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 7,206 ล้านบาท

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนพฤศจิกายน ปี 2559
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 27,026 27,208 26,323 30,971 28,688 31,117 29,607 29,959 28,852 28,800 29,060 31,625

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

Export

2558 13,665 13,911 16,162 16,693 16,447 20,545 16,059 15,442 14,673 16,553 14,839 23,438

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



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนพฤศจิกายน
ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 6,429 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แล
ขยายตวัร้อยละ 37.8 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,960 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,059 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หด
ตวัร้อยละ 0.1 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 517 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 4,369 ล้านบาท

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนพฤศจิกายน ปี 2559
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 5,974 5,574 6,028 6,181 6,363 6,733 7,490 7,102 5,253 5,268 5,974 5,220

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

Export

2558 1,829 2,021 2,434 1,993 2,024 2,374 2,345 2,459 2,461 2,440 2,062 2,420

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

ในเดือนธันวาคม 2559 ขยายตวัตอ่เน่ืองจากเดือนก่อน จากการใช้จ่ายภาครัฐท่ีขยายตวั
สงูทัง้รายจ่ายประจ าและลงทนุ และมลูคา่การส่งออกสินค้าท่ีฟืน้ตวัชดัเจนขึน้ สอดคล้อง
กับการผลิตในอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกและการน าเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั น้กลางท่ี
เพิ่มขึน้โดยเฉพาะชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี ้ภาคการท่องเท่ียวกลับมาขยายตวั
ตามจ านวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศท่ีได้รับผลดีจากมาตรการยกเว้นและลดค่าธรรมเนียม
วีซ่าชัว่คราวส าหรับบางประเทศ ประกอบกบัการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมปรับดีขึ น้ตาม 
ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค และผลของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปี ส าหรับการ
ลงทนุภาคเอกชนมีทิศทางปรับดีขึน้ตอ่เน่ืองแตย่งักระจกุตวัอยูใ่นบางธรุกิจ

การบริโภคภาคเอกชน โดยรวมปรับดีขึน้ตามความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคด้านรายได้ใน
อนาคต สอดคล้องกับภาคการส่งออกและการท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มปรับดีขึน้ นอกจากนี ้
ยงัได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเท่ียวในช่วงปลายปี อย่างไรก็
ตาม การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนหดตวัจากผลของฐานท่ีสูงในระยะเดียวกันปีก่อน 
จากการเร่งซือ้รถยนต์ก่อนมีการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิตในเดือนมกราคม 2559 ส่งผลให้
ดชันีการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 1.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน
หน้า และขยายตวัร้อยละ 2.7 YoY

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 18.1 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 5.6 YoY ฟืน้ตวั
ชดัเจน จาก 1) อุปสงค์ต่างประเทศในหลายสินค้าปรับดีขึน้ต่อเน่ือง อาทิ แผงวงจรรวม 
(IC) เพื่อผลิตสมาร์ทโฟน รถยนต์และอุปกรณ์เพื่อรองรับ Internet of Things (IoT) 
สอดคล้องกับการขยายก าลังการผลิตในช่วงก่อนหน้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขยายตวัตามการ
ส่งออกเคร่ืองปรับอากาศไปยงัอินเดีย ประเทศในตะวนัออกกลาง และเวียดนาม และการ
ส่งออกแผงก าเนิดไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ไปยงัสหรัฐฯ 2) อุปสงค์ท่ีเร่งขึน้ชัว่คราว
จากการเร่งน าเข้าสินค้าจากจีน อาทิ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือใช้ผลิตยางล้อไป
สหรัฐฯ และ 3) สินค้าท่ีราคาส่งออกเคล่ือนไหวตามราคาน า้มนัดิบขยายตวัต่อเน่ือง ทัง้
ราคาท่ีปรับเพิ่มขึน้หลงัจากประเทศผู้ผลิตน า้มนับรรลขุ้อตกลงการลดก าลงั การผลิต และ
ปริมาณท่ีขยายตวัจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสินค้าปิโตรเคมีไปจีน ทัง้นี ้การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตวัเล็กน้อยตามการผลิตในหลายหมวดสินค้าสอดคล้องกบั
ภาคการส่งออก อย่างไรก็ตาม การผลิตในกลุ่มยานยนต์หดตวัสงูเน่ืองจากผู้ผลิตบางราย
หยดุการผลิตเพ่ือปรับเปล่ียนสายการผลิตเป็นรถยนต์ รุ่นใหม่

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

การบริโภคภาคเอกชน 
โดยรวมปรับดีขึน้ตามความ
เช่ือมัน่ของผู้บริโภคด้าน
รายได้ในอนาคต สอดคล้อง
กบัภาคการสง่ออกและการ
ทอ่งเที่ยวที่มีแนวโน้มปรับดี
ขึน้ 

การส่งออกสินค้า
ฟืน้ตวัชดัเจน จาก 1) อปุสงค์
ตา่งประเทศในหลายสนิค้า
ปรับดีขึน้ตอ่เนื่อง 2) อปุสงค์ที่
เร่งขึน้ชัว่คราวจากการเร่ง
น าเข้าสนิค้าจากจีน 3) สนิค้า
ที่ราคาสง่ออกเคลือ่นไหวตาม
ราคาน า้มนัดิบขยายตวั
ตอ่เนื่อง 

การน าเข้าสินค้า
ขยายตวัในทกุหมวด 
โดยเฉพาะหมวดวตัถดุิบและ
สนิค้าขัน้กลางที่ขยายตวัสงู
ตอ่เนื่อง

รายได้เกษตรกร 
ขยายตวัสงูจากระยะเดียวกนั
ปีก่อน ตามการขยายตวัของ
ราคาสนิค้าเกษตรโดยเฉพาะ
ราคายางพาราที่ปรับสงูขึน้
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การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 16.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 10.5 ตามการ
ขยายตวัในทกุหมวด โดยเฉพาะหมวดวตัถดุิบและสินค้าขัน้กลางท่ีขยายตวัสงูต่อเน่ือง โดย
การน าเข้าเชือ้เพลิงขยายตวั จากทัง้ปริมาณเน่ืองจากฐานท่ีต ่าในระยะเดียวกนัปีก่อน และ
ราคาท่ีสงูขึน้ตามราคาน า้มนัดิบ การน าเข้าโลหะขยายตวัตามการผลิตเหล็กแผ่นส าเร็จรูป
เพ่ือใช้ในการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเตรียมผลิตรถยนต์ และการน าเข้าชิน้ส่วนแผงวงจรรวม 
พลาสติก และเคมีภัณฑ์ขยายตัวต่อเน่ืองสอดคล้องกับแนวโน้มการส่งออกของสิ นค้า
ดงักลา่ว

การลงทุนภาคเอกชน มีทิศทางปรับดีขึน้ต่อเน่ือง ทัง้การลงทนุภาคการก่อสร้างและการ
ลงทนุเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ อยา่งไรก็ดี ดชันีการลงทนุภาคเอกชนยงัคงหดตัวเม่ือเทียบกบั
ระยะเดียวกนัปีก่อนและกระจกุตวัอยู่ในธุรกิจพลงังานทดแทน ธุรกิจบริการและขนส่ง และ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับกับการส่งออกและการก่อสร้างของภาครัฐ ส่งผลให้ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) หดตวัร้อยละ 0.1 YoY การจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 
8.5 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัสูงจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการขยายตวัของราคาสินค้า
เกษตรโดยเฉพาะราคายางพาราท่ีปรับสงูขึน้หลงัผลผลิตยางลดลงเน่ืองจากได้รับผลกระทบ
จากเหตอุุทกภัยในพืน้ท่ีภาคใต้ อุปสงค์ท่ีเพิ่มขึน้จากจีน และราคาน า้มนัดิบท่ีปรับเพิ่มขึน้ 
ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรกลบัมาขยายตวัจากข้าวเป็นส าคญั ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
เล่ือนการเก็บเก่ียวผลผลิตจากเดือนก่อนโดยรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 18.6 YoY
ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมหดตวัท่ีร้อยละ 1.2 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมกลับมา
ขยายตวัร้อยละ 13.0 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตวัทัง้รายจ่ายประจ าและลงทนุ และยงัคงเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกั
ของเศรษฐกิจโดยรายจ่ายประจ าขยายตวัตามค่าใช้จ่ายดาเนินงานเพ่ือการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ขณะท่ีรายจ่ายลงทุนขยายตัวจากโครงการคมนาคมและระบบ
ชลประทานท่ีเร่งเบิกจ่ายได้มากตามผลของมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กและการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านรายได้จดัเก็บของรัฐบาลหดตวัจากรายได้ท่ี
ไม่ใช่ภาษีเป็นส าคญัเน่ืองจากฐานท่ีสูงในปีก่อนซึ่งมีการนาส่งรายได้จากการประมูลคล่ืน
ความถ่ียา่น 4G แตห่ากหกัผลดงักล่าว รายได้จดัเก็บของรัฐบาลยงัขยายตวัได้ตามภาษีเงิน
ได้นิตบิคุคลท่ีเพิ่มขึน้จากก าไรสง่กลบัของบริษัทตา่งชาตใินไทย

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน
ชะลอลงเป็นเดือนที่สอง ทัง้นี ้
ปัจจัยสนับสนุนการบริโภค
โดยรวมยัง ไม่ เ ข้มแข็ งนัก
สะท้อนจากก าลังซื อ้ ของ
ค รั ว เ รื อ น น อ ก ภ า ค
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ที่ ล ด ล ง
โดยเฉพาะภาคการค้า

รายได้เกษตรกร
ยัง ฟื้นตัว ไม่ทั่วถึ ง  โดยใน
เดือนนี ก้ลับมาหดตัวตาม
ผลผลติข้าวนาปีเป็นส าคญั

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธนัวาคม ปี 2559





ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนธันวาคม ปี 2559

ในเดือนธันวาคม ปี 2559 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าลดลง โดยการน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 
7.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.7 YoY
ด้านการสง่ออก หดตวัร้อยละ 20.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า 
และหดตวัร้อยละ 28.3 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 40,637 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,039 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อย
ละ 11.9 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 32,284 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.1 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 5,315 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 17.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 1.8 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 20,419 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,727 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 4.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูคา่การสง่ออกเป็น 15,818 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 22.6 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 32.5 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการสง่ออกเป็น 1,874 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
22.6 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
20,218 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนธนัวาคม ปี 2559
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MIU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 36,046 35,414 35,419 40,262 38,230 40,859 39,709 40,127 36,902 37,170 38,427 39,559

2559 40,090 34,920 35,986 37,613 37,963 39,069 38,518 39,473 38,382 34,986 37,946 40,637

Export

2558 18,132 18,366 21,172 20,653 20,547 25,041 20,716 20,385 19,871 22,192 19,935 28,461

2559 21,062 20,561 28,973 18,995 18,967 22,163 19,457 20,257 22,739 21,629 25,808 20,419



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
ธันวาคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,039 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 11.9 YoY โดยสินค้าที่
มีมลูคา่การน าเข้าสงูสดุในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา 
และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,915 ล้าน
บาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 3,303 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 8.9 YoY โดยสินค้าที่
มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองเก็บเก่ี ยว และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,426 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 312 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนธนัวาคม ปี 2559
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AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 3,047 2,631 3,069 3,111 3,180 3,010 2,613 3,065 2,797 3,101 3,394 2,715

2559 3,119 2,763 3,131 3,033 2,481 3,013 2,857 3,436 3,240 3,254 3,865 3,039

Export

2558 2,638 2,433 2,575 1,967 2,076 2,122 2,311 2,484 2,737 3,199 3,034 2,603

2559 2,461 2,887 2,846 2,405 2,482 2,734 2,690 2,880 3,431 3,211 3,303 2,727



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
ธันวาคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
32,284 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.1 YoY โดยสินค้าที่
มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,619 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 15,818 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 22.6 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 32.5 YoY โดยสนิค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,345 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 16,466 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนธนัวาคม ปี 2559
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 27,026 27,208 26,323 30,971 28,688 31,117 29,607 29,959 28,852 28,800 29,060 31,625

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

Export

2558 13,665 13,911 16,162 16,693 16,447 20,545 16,059 15,442 14,673 16,553 14,839 23,438

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



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนธันวาคม
ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,315 ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตัวร้อยละ 1.8 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,985 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 1,874 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 22.6 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่าการส่งออกสงูสดุ
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 503 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 3,441 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนธนัวาคม ปี 2559
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 5,974 5,574 6,028 6,181 6,363 6,733 7,490 7,102 5,253 5,268 5,974 5,220

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

Export

2558 1,829 2,021 2,434 1,993 2,024 2,374 2,345 2,459 2,461 2,440 2,062 2,420

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



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



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


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



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2560

ในเดือนมกราคม 2560 ขยายตวัตอ่เน่ืองจากเดือนก่อน โดยแรงขบัเคล่ือนหลกัมาจาก
การใช้จ่ายภาครัฐท่ีขยายตวัดี และมลูค่าการส่งออกสินค้าท่ีฟืน้ตวัตอ่เน่ือง สอดคล้องกับ
ทิศทางการส่งออกของภูมิภาค ขณะท่ี ภาคการท่องเท่ียวฟืน้ตวัชดัเจนขึน้ อย่างไรก็ตาม 
การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงบ้างหลังมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วง
ปลายปี 2559 สิน้สดุลง สาหรับการลงทนุภาคเอกชนทรงตวัใกล้เคียงกบัเดือนก่อน

การบริโภคภาคเอกชน ชะลอลงหลังจากเร่งขึน้ค่อนข้างมากในเดือนก่อนหน้าท่ีได้รับ
ผลดีจากมาตรการกระตุ้น การบริโภคและการท่องเท่ียวของภาครัฐ สะท้อนให้เห็นว่าการ
บริโภคท่ีเร่งขึน้ในช่วงดงักล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเล่ือน การบริโภคของประชาชน
โดยเฉพาะสินค้าอปุโภคบริโภค อยา่งไรก็ดี การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนในกลุ่มรถยนต์
นัง่ส่วนบุคคลกลับมาขยายตวัได้เน่ืองจากได้รับผลดีจากการเปิดตวัรถยนต์ รุ่นใหม่ ด้าน
ปัจจัยพืน้ฐานท่ีสนบัสนุนก าลังซือ้ของครัวเรือนโดยรวมอยู่ในทิศทางการฟื้นตวัแต่ยังไม่
เข้มแข็งนกั โดยรายได้เกษตรกรขยายตวัแต่ยงัคงกระจกุตวัอยู่ในบางสินค้าและ บางพืน้ท่ี 
อาทิ เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีได้รับผลดีจากราคาและอุป
สงค์จากจีนท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากมีอปุทานเพียงพอรองรับความต้องการ ขณะท่ีรายได้เฉล่ียท่ี
แท้จริงของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมยงัไม่ฟืน้ตวั ส่งผลให้ดชันีการอปุโภคบริโภคของ
ภาคเอกชน (PCI) หดตวัร้อยละ 1.5 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.3 
YoY

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 17.1 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 8.5 YoY ฟืน้ตวั
ตอ่เน่ือง จาก 1) สินค้าท่ีอปุสงค์ตา่งประเทศดีขึน้ตอ่เน่ือง โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
สอดคล้องกับทิศทางการส่งออกในภูมิภาค 2) สินค้าท่ีราคาส่งออกเคล่ือนไหวตามราคา
น า้มนัดิบขยายตวัต่อเน่ือง จากผลของฐานท่ีต ่าและทิศทางราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกท่ี
ปรับเพิ่มขึน้ รวมทัง้ปริมาณการส่งออกไปจีนปรับเพิ่มขึน้ส่วนหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ใน
กลุ่มสินค้าปิโตรเคมี 3) หมวดท่ีได้รับผลดีจากการย้ายฐานการผลิตของผู้ผลิตตา่งชาติมา
ไทย อาทิ ยางล้อรถยนต์ และแผงกาเนิดไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ขยายตวัตอ่เ น่ือง
จากการท่ีผู้ผลิตจีนย้ายฐานการผลิตมาไทยเพ่ือหลีกเล่ียงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 
(Anti-dumping) จากสหรัฐฯ และสมาร์ทโฟนท่ีการส่งออกไปญ่ีปุ่ นเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 
และ 4) การส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางไปจีนขยายตวัตอ่เน่ืองจากทัง้ปริมาณท่ีผู้
น าเข้าจีนเร่งน าเข้าเพ่ือสะสมสินค้าคงคลงัท่ียงัอยูใ่นระดบัต ่า และราคาท่ีเพิ่มขึน้ตามราคา
น า้มันดิบ รวมทัง้ได้รับผลกระทบจากอุปทานท่ีลดลงจากเหตุอุทกภัยในพื น้ท่ีภาคใต้ 
สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม ท่ีการผลิตเพ่ือการส่งออกในหลายสินค้า
ขยายตวัตอ่เน่ือง

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

การส่งออกสินค้า
จาก 1) สนิค้าที่อปุสงค์
ตา่งประเทศดีขึน้ตอ่เนื่อง 2) 
สนิค้าที่ราคาสง่ออก
เคลือ่นไหวตามราคา
น า้มนัดิบขยายตวัตอ่เนื่อง 3) 
หมวดที่ได้รับผลดีจากการ
ย้ายฐานการผลติของผู้ผลิต
ตา่งชาติมาไทย

การน าเข้าสินค้า
โดยหมวดวตัถดุิบและสนิค้า
ขัน้กลางขยายตวัจากสนิค้า
เชือ้เพลงิ เคมีภณัฑ์ และโลหะ
และสนิค้าชิน้สว่นแผงวงจร
รวมขยายตวัตามการสง่ออก
สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมี
แนวโน้มดีตอ่เนื่อง

รายได้เกษตรกร 
ราคายางพาราที่สงูขึน้จาก 
(1) อปุทานลดลงเนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากเหตุ
อทุกภยัในพืน้ท่ีภาคใต้ (2) 
อปุสงค์จากจีนท่ีเพิ่มขึน้ และ 
(3) การเก็งก าไรในตลาดซือ้
ขายลว่งหน้าตามราคาที่โน้ม
ขึน้ตามทิศทางราคาน า้มนัดิบ
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การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 15.2 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 14.0 โดยในเดือนนี ้
มีการน าเข้าทองค ามูลค่า 1,203 ล้านดอลลาร์ สรอ. หากไม่รวมทองค ามูลค่าการน าเข้า
ขยายตวัลดลงเหลือร้อยละ 5.4 โดยหมวดวตัถุดิบและสินค้าขัน้กลางขยายตวัจากสินค้า
เชือ้เพลิง เคมีภณัฑ์ และโลหะท่ีราคาในตลาดโลกปรับเพิ่มขึน้ และสินค้าชิ น้ส่วนแผงวงจร
รวมขยายตวัตามการสง่ออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีแนวโน้มดีตอ่เน่ือง

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตวัจากเดือนก่อน ทัง้การลงทุนในภาคการก่อสร้างและการ
ลงทนุในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ โดยยงักระจกุตวัอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลงังานทดแทน และภาค
บริการโดยเฉพาะธุรกิจบริการและขนส่ง สอดคล้องกบัสินเช่ือธนาคารพาณิชย์ท่ีขยายตวัใน
ธุรกิจดงักลา่ว สง่ผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) หดตวัร้อยละ 1.4 YoY การจ าหน่าย
เคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 3.1 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัสูงจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามราคาสินค้าเกษตรเป็นส าคญั
โดยเฉพาะราคายางพาราท่ีสูงขึน้จาก (1) อปุทานลดลงเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากเหตุ
อทุกภัยในพืน้ท่ีภาคใต้ (2) อุปสงค์จากจีนท่ีเพิ่มขึน้ และ (3) การเก็งก าไรในตลาดซือ้ขาย
ลว่งหน้าตามราคาท่ีโน้มขึน้ตามทิศทางราคาน า้มนัดิบ ขณะท่ีผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตวั
ชะลอลงตามผลผลิตยางพารา โดยรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 19.5 YoY ผลผลิตสินค้า
เกษตรกรรมขยายตวัท่ีร้อยละ 3.4 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมกลบัมาขยายตวัร้อยละ 
15.6 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ยังขยายตัวดีและยังคงเป็นแรงขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจ โดย
รายจา่ยประจ าขยายตวัดี ตามคา่ใช้จ่ายด้านการศกึษาท่ีส่วนหนึ่งเล่ือนการเบิกจ่ายมาจาก
เดือนก่อน ขณะท่ีรายจ่ายลงทุนขยายตวัชะลอลงบ้างหลงัเร่งไปมากในเดือนก่อน โดยใน
เดือนนีส้่วนใหญ่เป็นการลงทนุด้านคมนาคม รวมทัง้การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ .ศ. 2559 
เพิ่มเตมิด้านการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ด้าน
รายได้จดัเก็บของรัฐบาลกลบัมาขยายตวั จากรายได้ท่ีไม่ใช่ภาษีเป็นส าคญั ส่วนหนึ่งจาก
การเล่ือนน าส่งรายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมจากเดือนกุมภาพนัธ์มาเป็นเดือนมกราคม 
ส าหรับรายได้จากภาษีขยายตวัตอ่เน่ืองสะท้อนภาวะเศรษฐกิจท่ีฟืน้ตวั

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน
ทรงตวัจากเดือนก่อน ทัง้การ
ลงทนุในภาคการก่อสร้างและ
การลงทุนในเคร่ืองจักรและ
อปุกรณ์

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2560





ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนมกราคม ปี 2560

ในเดือนมกราคม ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าลดลง โดยการน าเข้า หดตวัร้อยละ 22.6 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 21.2 YoY ด้าน
การส่งออก หดตวัร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
หดตวัร้อยละ 6.7 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 31,591 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 2,946 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
5.5 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการน าเข้า
เป็น 24,480 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 24.2 มื่อเทียบกบัเดือนก่อน
หน้า และหดตวัร้อยละ 21.2 YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมี
มลูค่าการน าเข้าเป็น 4,165 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 21.6 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 29.6 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 19,658 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,170 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 28.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการสง่ออกเป็น 14,535 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 8.1 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 11.7 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 1,953 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อย
ละ 8.9 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
11,934 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

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

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนมกราคม ปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
มกราคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 2,946 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 5.5 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
การน าเข้าสูงสุดในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,582 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 3,170 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 28.8 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่  แทรกเตอร์  แ ละ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,518 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าเกินดลุอยูท่ี่ 223 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนมกราคม 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

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



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
มกราคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
24,480 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 24.2 มื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 21.2 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,090 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 14,535 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 11.7 YoY โดยสนิค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,438 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 9,945 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนมกราคม 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

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



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนมกราคม
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 4,165 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 21.6 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 29.6 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสงูสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,373 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 1,953 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หด
ตวัร้อยละ 8.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 421 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,212 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนมกราคม 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

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
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2560

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ขยายตวัตอ่เน่ืองจากเดือนก่อน โดยการส่งออกสินค้าขยายตวั
ในเกือบทุกหมวดสอดคล้องกับการส่งออกของภูมิภาคท่ีฟืน้ตวัต่อเน่ือง และการบริโภค
ภาคเอกชนขยายตวัโดยเฉพาะในหมวดสินค้าคงทน จากผลของการเปิดตวัรถรุ่นใหม่และ
รายได้ครัวเรือนท่ีดีขึน้ อย่างไรก็ตาม การผลิตในภาคอตุสาหกรรมลดลงบ้าง เพราะได้เร่ง
ผลิตไปแล้วในชว่งก่อน ขณะท่ีการใช้จา่ยภาครัฐชะลอลง ส าหรับการลงทนุภาคเอกชนทรง
ตัวจากเดือนก่อน ส่วนภาคการท่องเท่ียวหดตัวตามจ านวนนักท่องเท่ียวชาวจี นและ
มาเลเซียท่ีลดลงหลงัพ้นเทศกาลตรุษจีน

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัจากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะการใช้จา่ยในหมวดสินค้า
คงทนท่ีขยายตัวดีขึน้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดตวัรถรุ่นใหม่เพิ่มเติมจากเดือนก่อน 
สง่ผลให้ยอดขายรถยนต์นัง่สว่นบคุคลและยอดขายรถจกัรยานยนต์เติบโตดี สอดคล้องกบั
สินเช่ือผู้ บริโภคในหมวดยานยนต์ท่ีเพิ่มขึน้ ด้านปัจจัยพืน้ฐานท่ีสนับสนุนก าลังซือ้ของ
ครัวเรือนโดยรวมดีขึน้ สะท้อนจากจ านวนผู้ มีงานท าและรายได้ท่ีแท้จริงท่ีปรับสูงขึน้บ้าง 
ส่งผลให้ความเช่ือมั่นผู้ บริโภคโดยรวมดีขึน้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ก าลั งซือ้ในภาค
เกษตรกรรมยังค่อนข้างกระจุกอยู่ในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาง ขณะท่ีก าลัง ซือ้นอกภาค
เกษตรกรรมปรับดีขึน้เล็กน้อยจากรายได้ภาคบริการ ส่งผลให้ดชันีการอปุโภคบริโภคของ
ภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 1.4 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 
4.0 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 18.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ . ขยายตัวร้อยละ 0.7 YoY
ขยายตัวในเกือบทุกหมวด โดยเป็นการขยายตวัของทัง้ปริมาณและราคา จาก 1) การ
สง่ออกยางพาราและผลิตภณัฑ์ยางท่ีขยายตวัดีจากราคาท่ีปรับสงูขึน้และอุปสงค์จากจีนท่ี
เพิ่มขึน้ต่อเน่ือง เน่ืองจากผู้น าเข้าจีนเร่งน าเข้าเพ่ือสะสมสินค้าคงคลงัท่ียงัอยู่ในระดบัต ่า 
2) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และทศันปูกรณ์ โดยเฉพาะแผงวงจรรวม (IC) ท่ีการส่งออกไปยงั
จีน ฮอ่งกง ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้ขยายตวัดี ตามการน าไปใช้เป็นชิน้ส่วนในการผลิตสมาร์ท
โฟน อุปกรณ์ท่ีรองรับ Internet of Things (IoT) และชิน้ส่วนรถยนต์ 3) สินค้าท่ีราคา
ส่งออกเคล่ือนไหวตามราคาน า้มนัดิบขยายตวัตอ่เน่ือง ตามราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกท่ี
ปรับสูงขึน้เม่ือเทียบกับปีก่อน และ 4) สินค้าหมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะแผงก าเนิด
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ จากการท่ีผู้ผลิตจีนย้ายฐานการผลิตมาไทยเพ่ือหลีกเล่ียง
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping) จากสหรัฐฯ และเคร่ืองปรับอากาศท่ีการ
ส่งออกไปยงักลุ่มประเทศ CLMV ขยายตวัดีต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม แม้การส่งออกสินค้า
ปรับดีขึน้ แตก่ารผลิตภาคอตุสาหกรรมในเดือนนีป้รับลดลงบ้าง เน่ืองจากสินค้าหมวดยาน
ยนต์ แผงวงจรรวม และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีการเร่งผลิตไปในช่วงก่อน และอีกส่วนหนึ่งเป็นผล
จากปัจจยัชัว่คราวจากการปิดซอ่มบ ารุงโรงกลัน่น า้มนับางแหง่

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

การบริโภคเอกชน
การใช้จ่ายในหมวดสนิค้า
คงทนที่ขยายตวัดีขึน้ สว่น
หนึง่เป็นผลจากการเปิดตวัรถ
รุ่นใหมเ่พิ่มเติมจากเดือนก่อน

การส่งออกสินค้า
ขยายตวัในเกือบทกุหมวด 
โดยเป็นการขยายตวัของทัง้
ปริมาณและราคา 

การน าเข้าสินค้า
โดยหมวดวตัถดุิบและสนิค้า
ขัน้กลางขยายตวัจากสนิค้า
เชือ้เพลงิ เคมีภณัฑ์ และโลหะ
และสนิค้าชิน้สว่นแผงวงจร
รวมขยายตวัตามการสง่ออก
สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมี
แนวโน้มดีตอ่เนื่อง

รายได้เกษตรกร 
ตามราคาสนิค้าเกษตรเป็น
ส าคญัโดยเฉพาะราคา
ยางพาราที่สงูขึน้จาก (1)
อปุทานลดลงเนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากเหตอุทุกภยัใน
พืน้ท่ีภาคใต้ (2) อปุสงค์จาก
จีนท่ีเพิ่มขึน้ และ (3) การเก็ง
ก าไรในตลาดซือ้ขายลว่งหน้า
ตามราคาที่โน้มขึน้ตาม
ทิศทางราคาน า้มนัดิบ
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การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 14.4 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 13.4 โดยหมวด
วตัถุดิบและสินค้าขัน้กลางขยายตวัจากมูลค่าการน าเข้าเชือ้เพลิง โลหะ และเคมีภัณฑ์ ท่ี
ราคาสงูขึน้ตามราคาน า้มนั และการน าเข้าชิน้ส่วนแผงวงจรรวมท่ีเพิ่มขึน้สอดคล้องกบัการ
ส่งออกสินค้ากลุ่มดงักล่าวท่ีปรับดีขึน้ นอกจากนี ้การน าเข้าหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
ขยายตวัตามการน าเข้าปลาทูน่า ท่ีส่วนใหญ่น าไปแปรรูปเป็นปลากระป๋องเพ่ือส่งออก แต่
หากหักปลาทูน่า การน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคหดตวัร้อยละ 1.3 ตามการน าเข้าสินค้า
คงทนท่ีลดลงในหมวดนาฬิกา และเฟอร์นิเจอร์และชิน้สว่น

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตวัจากเดือนก่อน โดยการลงทนุส่วนใหญ่ยงัจ ากัดอยู่ในธุรกิจ
พลงังาน ธุรกิจภาคบริการ
และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการส่งออก สอดคล้องกับพืน้ท่ีเพ่ือการอตุสาหกรรมและโรงงานท่ี
ได้รับอนญุาตเพิ่มขึน้ และความเช่ือมัน่ของภาคธุรกิจท่ีปรับดีขึน้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ส่งออก 
อย่างไรก็ดี แนวโน้มการลงทนุส่วนอ่ืนๆ ในระยะสัน้ยงัอ่อนแอสะท้อนจากการน า เข้าสินค้า
ทนุไมร่วมเคร่ืองบนิและแทน่ขดุเจาะท่ียงัหดตวั ส่งผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) หด
ตวัร้อยละ 0.5 YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศหดตวัร้อยละ 2.5 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัสูงจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามราคาสินค้าเกษตรเป็นส าคญั 
โดยเฉพาะราคายางพาราท่ีสงูขึน้จาก (1) อปุสงค์ของจีนท่ีเพิ่มขึน้ตอ่เน่ือง และ(2) การเก็ง
ก าไรในตลาดซือ้ขายล่วงหน้าตามราคาท่ีโน้มขึน้ตามทิศทางราคาน า้มันดิบนอกจากนี ้
ผลผลิตเกษตรกรรมขยายตวัสูงเช่นกัน จากผลของฐานท่ีต ่าในปีก่อนเน่ืองจากปัญหาภัย
แล้ง โดยรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 21.8 YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตวัท่ี
ร้อยละ 8.2 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมกลบัมาขยายตวัร้อยละ 12.7 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ชะลอลง แต่ยังขยายตวัจากปีก่อนและเป็นแรงขับเคล่ือนหลักของ
เศรษฐกิจ โดยรายจา่ยประจ าท่ีไมร่วมเงินโอนยงัขยายตวัในหมวดคา่ตอบแทนบคุลากรตาม
การปรับขึน้เงินเดือนข้าราชการ และรายจ่ายลงทุนขยายตัวจากการใช้จ่ายในโครงการ
ก่อสร้างถนนและระบบชลประทานของ 3 หนว่ยงานหลกั ได้แก่ กรมทางหลวงกรมทางหลวง
ชนบท และกรมชลประทาน

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน
ทรงตัวจากเดือนก่อน โดย
การลงทุนส่วนใหญ่ยังจ ากัด
อยู่ในธุรกิจพลังงาน ธุร กิจ
ภ า คบ ริ ก า ร แ ล ะ ธุ ร กิ จ ที่
เก่ียวเนื่องกบัการสง่ออก 
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ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 
9.6 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 0.8 YoY ด้าน
การสง่ออก ขยายตวัร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่
หดตวัร้อยละ 4.1 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 34,625 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 2,682 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
2.9 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการน าเข้า
เป็น 27,342 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 11.7 มื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 1.4 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 4,601 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 11.3 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 19,715 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,429 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
หดตวัร้อยละ 15.9 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมี
มลูค่าการสง่ออกเป็น 15,173 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 8.1 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 11.7 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,113 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 0.6 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
14,910 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

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

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 2,682 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 2.9 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
การน าเข้าสูงสุดในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,601 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 2,429 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 15.9 YoY โดยสินค้าที่มี
มู ลค่ า ก า รส่ ง ออกสู ง สุด ไ ด้ แก่  แ ท รก เ ตอ ร์  แล ะ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,038 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าเกินดลุอยูท่ี่ 223 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนกมุภาพนัธ ์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

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 



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
27,342 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 11.7 มื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 1.4 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,131 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 15,173 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 11.7 YoY โดยสนิค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,445 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 12,169 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนกมุภาพนัธ ์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

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



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนกุมภาพันธ์
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 4,601 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
หดตวัร้อยละ 11.3 YoY โดยสนิค้าที่มีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุ
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,250 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,113 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 0.6 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 445 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,488 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนกมุภาพนัธ ์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

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 



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



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


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





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





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 2559

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



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



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





ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือเมษายน ปี 2560

ในเดือนเมษายน 2560 ขยายตวัต่อเน่ือง โดยการส่งออกยงัขยายตวัในหลายหมวด
สินค้า เช่นเดียวกบัการท่องเท่ียวท่ีขยายตวัดี สอดคล้องกบัอปุสงค์ตา่งประเทศท่ีปรับดีขึน้
ตอ่เน่ือง ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตวัจากหมวดบริการเป็นส าคญั ขณะท่ีการลงทนุ
ภาคเอกชนทรงตวัจากเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตวัตามการ
ผลิตหมวดยานยนต์เป็นส าคญั ขณะท่ีการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนหดตวั
หลงัจากเร่งเบกิจา่ยในชว่งท่ีผา่นมา

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเน่ือง จากการใช้จ่ายหมวดบริการตามจ านวน
นักท่องเท่ียวทัง้ไทยและต่างประเทศท่ีเพิ่มขึน้ และการใช้จ่ายในหมวดสิน ค้าคงทนท่ี
ขยายตัวต่อเน่ืองตามการซือ้รถยนต์นั่ง โดยมีปัจจัยสนับสนุน จากรายได้ค รัวเรือน
โดยเฉพาะรายได้เกษตรกรท่ีขยายตัวดีต่อเน่ืองและกระจายตัวในหลายสินค้ามากขึน้ 
ประกอบกับเป็นผลจากฐานต ่าในระยะเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ดี เน่ืองจากรายได้
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมยังค่อนข้างทรงตวั สะท้อนว่าก าลังซือ้ในภาพรวมยังไม่
เข้มแข็งนกั ส่งผลให้ดชันีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) หดตวัร้อยละ 0.3 เม่ือ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 3.6 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 16.5 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 5.9 YoY และ
หากหกัทองค า ขยายตวั ร้อยละ 5.5 ชะลอลงบ้างเม่ือเทียบกบัเดือนก่อน โดยยงัเป็นการ
ขยายตวัในหลายหมวดสินค้า ทัง้จากด้านราคาท่ีขยายตวั ตามราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก 
และด้านปริมาณท่ีเพิ่มขึน้จากการส่งออก 1) ผลิตภัณฑ์ยาง น า้ตาล และข้าว ท่ีขยายตวั
ตามอปุสงค์จากตา่งประเทศท่ีปรับดีขึน้ และ 2) อปุกรณ์ส่ือสารและโทรคมนาคม ตามการ
ส่งออกโทรศัพท์มือถือ ซึ่งขยายตัวต่อเน่ืองจากการย้ายฐานการผลิตจากญ่ีปุ่ นมายัง
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การส่งออกยานยนต์และแผงวงจรรวมหดตวั ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากการเร่งส่งออกไปในช่วงก่อนหน้า ทัง้นี ้การส่งออกท่ีชะลอลง ประกอบกับการระบาย
สินค้าคงคลังในบางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในหมวดยานยนต์ ส่งผลให้การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมยงัคงหดตวั

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

การส่งออกสินค้า
ขยายตวัในหลายหมวดสนิค้า 
ทัง้จากด้านราคาที่ขยายตวั 
ตามราคาน า้มนัดิบใน
ตลาดโลก และด้านปริมาณที่
เพิ่มขึน้จากการสง่ออก 1) 
ผลติภณัฑ์ยาง น า้ตาล และ
ข้าว และ 2) อปุกรณ์สือ่สาร
และโทรคมนาคม 

รายได้เกษตรกร 
ปัจจยัสนบัสนนุการบริโภค
ปรับดีขึน้โดยเฉพาะจาก
รายได้เกษตรกรที่ขยายตวั
ตอ่เนื่องและกระจายตวัใน
หลายสนิค้า
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การน าเข้าสินค้า มีมลูค่า 15.1 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 10.1 และหากหกั
ทองค า ขยายตวั ร้อยละ 8.8 ตามการขยายตวัในหมวดวตัถุดิบและสินค้าขัน้กลางในกลุ่ม 
1) เชือ้เพลิงท่ีขยายตวัจากราคาท่ีสูงขึน้ตามราคาน า้มนัดิบ และ 2) ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท่ีปรับดีขึน้ตามการผลิตในหมวดดงักลา่วท่ีขยายตวัดี

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนก่อน ตามการลงทุนในหมวดเคร่ืองจักรและ
อปุกรณ์เป็นสาคญั ขณะท่ีการลงทนุในภาคก่อสร้างชะลอลงตามพืน้ท่ีได้รับอนญุาตก่อสร้าง
ของธุรกิจบริการและขนส่งท่ีลดลงหลงัจากเร่งตวัใน ช่วงก่อน อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการส่งออก และธุรกิจปิโตรเลียมยงัขยายตวัได้ ส่งผลให้ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) หดตวัร้อยละ 0.2 YoY การจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 
4.6 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัสูงต่อเน่ืองจากทัง้ด้านผลผลิตและราคา โดยปริมาณผลผลิต
สินค้าเกษตรขยายตวัสงู โดยเฉพาะผลผลิตข้าวนาปรังท่ีเพิ่มขึน้จากปริมาณน า้ท่ีเอือ้ตอ่การ
เพาะปลูก และผลของฐานต ่าในระยะเดียวกันปีก่อนจากปัญหาภัยแล้งขณะท่ีราคาสินค้า
เกษตรขยายตวัตามราคายางพาราและอ้อยท่ีปรับดีขึน้ตามความต้องการจากตา่งประเทศ
โดยรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 30.9 YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตวัท่ีร้อยละ 
27.4 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมกลบัมาขยายตวัร้อยละ 2.8 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ท่ีไม่รวมเงินโอนหดตวัทัง้รายจ่ายลงทนุและประจ า โดยรายจ่ายลงทุน
หดตัวหลังจากท่ีเร่งไปมากในช่วงก่อนหน้า โดยเฉพาะการลงทุนของกรมทางหลวง ใน
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง ขณะท่ีรายจา่ยประจ าหดตวัเล็กน้อยจากฐาน
ท่ีสงูในปีก่อน ท่ีมีการเบกิจา่ยตามมาตรการสง่เสริมความเป็นอยูร่ะดบัต าบลเป็นส าคญั

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ
ที่ ไม่รวมเ งินโอนหดตัวทั ง้
รายจ่ายลงทนุและประจ า

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ปี 2560





ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนมีนาคม ปี 2560

ในเดือนเมษายน ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าลดลง โดยการน าเข้า หดตวัร้อยละ 11.8 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 12.4 YoY ด้าน
การสง่ออก หดตวัร้อยละ 24.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
หดตวัร้อยละ 6.5 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 32,943 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 2,644 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 21.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อย
ละ 12.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 25,570 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 10.5 มื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 11.0 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 4,729 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 12.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 19.2 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 17,751 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,252 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 38.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
หดตัวร้อยละ 6.4 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมี
มลูคา่การสง่ออกเป็น 13,516 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 22.7 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.8 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการสง่ออกเป็น 1,983 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 
5.1 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
15,192 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 32,943

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 17,751

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนเมษายน ปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
เมษายน ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 2,644 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 21.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 12.8 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,671 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 2,252 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 38.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.4 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่  เค ร่ืองเ ก็บเ ก่ีย ว และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,356 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 985 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนเมษายน 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 2,644

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 2,252



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
เมษายนปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้า 
25,570 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 10.5 มื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 11.0 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,504 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 13,516 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 22.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.8 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,201 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 12,054 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนเมษายนปี 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 25,570

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 13,516



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนเมษายน
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 4,729 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 19.2 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสงูสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,397 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 1,983 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 5.1 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 429 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,746 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนเมษายน 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 4,729

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 1,983



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2560

ในเดือนเมษายน 2560 ขยายตวัตอ่เน่ือง โดยการส่งออกขยายตวัดีในหลายหมวดสินค้า 
เช่นเดียวกบัภาคการท่องเท่ียวท่ีเติบโตดี สอดคล้องกบัอปุสงค์ต่างประเทศท่ีดีขึน้ตอ่เน่ือง 
สง่ผลให้การผลิตภาคอตุสาหกรรมปรับดีขึน้ ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตวัจากหมวด
บริการเป็นส าคญั อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐชะลอลงต่อเน่ืองตามรายจ่ายลงทุน 
ขณะท่ีการลงทนุภาคเอกชนยงัทรงตวัในระดบัต ่า

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเน่ือง จากการใช้จ่ายหมวดบริการตามจ านวน
นักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้ และการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนท่ีขยายตัวตามการซือ้
รถจักรยานยนต์เป็นส าคัญ สอดคล้องกับรายได้และความเช่ือมั่นผู้ บริโภคในภาค
เกษตรกรรมท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะท่ีรายได้นอกภาคเกษตรกรรมคอ่นข้างทรงตวั ส่งผลให้
ดชันีการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 1.3 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน
หน้า และขยายตวัร้อยละ 2.4 YoY

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 19.8 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 10.6 YoY และ
หากหักทองค า ขยายตวัร้อยละ 14.1 ตามการขยายตวัในหลายหมวด ได้แก่ 1) สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์และทศันปูกรณ์ โดยเฉพาะหมวดโทรศพัท์มือถือ ท่ีขยายตวัตอ่เน่ือง จากการ
ย้ายฐานการผลิตจากญ่ีปุ่ นมายังประเทศไทยและการออกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ และ
แผงวงจรรวม เพ่ือใช้เป็นชิน้ส่วนในการผลิตอปุกรณ์ท่ีรองรับ Internet of Things (IoT) 2) 
สินค้าท่ีมูลค่าการส่งออกเคล่ือนไหวตามราคาน า้มันดิบ ขยายตัวจากด้านปริมาณเป็น
ส าคญั ตามการส่งออกผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จากอุปสงค์จีนและอาเซียน ท่ี
เพิ่มขึน้ 3) สินค้าเกษตรแปรรูป ขยายตวัตอ่เน่ืองตามการส่งออกผลิตภณัฑ์ยางไปจีน และ
การสง่ออกน า้ตาลไปอินโดนีเซีย 4) เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ขยายตวัดีในหลายหมวดสินค้า 
อาทิ คอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้า จากอุปสงค์ท่ีเพิ่มขึน้ในหลาย
ตลาดส่งออก และ 5) สินค้าหมวดยานยนต์ ขยายตวัตามการส่งออกรถยนต์เชิงพาณิชย์ 
รถจักรยานยนต์ และชิน้ส่วนยานยนต์ ขณะท่ีการส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยงัหดตวั
ตอ่เน่ือง ทัง้นี ้การส่งออกสินค้าท่ีปรับดีขึน้ ส่วนหนึ่งยงัเป็น การระบายสินค้าคงคลงั และ
ผลของฐานต ่าในบางหมวดสินค้า กอปรกับการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการใน
ประเทศยงัหดตวั สง่ผลให้โดยรวมการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึน้ไมม่ากนกั

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

การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตวัตอ่เนื่องจากการใช้
จ่ายหมวดบริการตามจ านวน
นกัทอ่งเที่ยวที่เพิ่มขึน้ และ
การใช้จ่ายในหมวดสนิค้า
คงทนที่ขยายตวัตามการซือ้
รถจกัรยานยนต์เป็นส าคญั

การส่งออกสินค้า
ขยายตวัในหลายหมวด ได้แก่
1) สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์และ
ทศันปูกรณ์ 2) สนิค้าที่มลูคา่
การสง่ออกเคลือ่นไหวตาม
ราคาน า้มนัดิบ 3) สนิค้า
เกษตรแปรรูป 4) เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์ และ 5) สนิค้า
หมวดยานยนต์ 

รายได้เกษตรกร 
ขยายตวัตอ่เนื่องจากระยะ
เดียวกนัปีก่อนจากด้าน
ผลผลติ โดยเฉพาะผลผลติ
ข้าวนาปรังที่ได้รับผลดีจาก
ปริมาณน า้ซึง่เอือ้ต่อการ
เพาะปลกู 
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การน าเข้าสินค้า มีมลูค่า 17.6 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 18.2 และหากหกั
ทองค า ขยายตวัร้อยละ 17.9 ตามการขยายตวัในหลายหมวด ได้แก่ 1) หมวดวตัถดุิบและ
สินค้าขัน้กลาง จากการน าเข้าชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ผลิตสมาร์ทโฟน และชิน้ส่วนเพ่ือ
ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า รวมทัง้การน าเข้าเชือ้เพลิงท่ีขยายตวัทัง้ด้านราคาจากราคาท่ีสงูขึน้ตาม
ราคาน า้มนัดิบ และด้านปริมาณตามภาวะเศรษฐกิจท่ีฟืน้ตวั และ 2) หมวดสินค้าทุนท่ีไม่
รวมเคร่ืองบนิและแทน่ขดุเจาะ ตามการน าเข้าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในหมวดโทรคมนาคม 
สอดคล้องกบัการลงทนุในหมวดดงักลา่ว

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวในระดับต ่า โดยการลงทุนในภาคก่อสร้างยังคงลดลง
ตอ่เน่ือง ตามพืน้ท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้างและยอดจ าหน่ายวสัดกุ่อสร้าง สอดคล้องกับการ
เปิดขายโครงการใหม่ท่ีลดลงจากท่ีอยู่อาศัยแนวราบ อย่างไรก็ดี การลงทุนในหมวด
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ปรับดีขึน้ ตามการน าเข้าสินค้าทนุโดยเฉพาะหมวดโทรคมนาคม และ
หมวดพลงังานหลงัชะลอตวัมาตัง้แต่ต้นปี ส่งผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) หดตวั
ร้อยละ 0.5 YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 5.2 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัต่อเน่ืองจากระยะเดียวกันปีก่อนจากด้านผลผลิต โดยเฉพาะ
ผลผลิตข้าวนาปรังท่ีได้รับผลดีจากปริมาณน า้ซึ่งเอือ้ตอ่การเพาะปลูก ประกอบกับผลของ
ฐานต ่าจากปัญหาภยัแล้งในปีก่อน อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรหดตวัลงบ้างจากราคา
ข้าวซึง่เป็นผลของฐานสงูในปีก่อนจากปัญหาภยัแล้งเช่นกนั ขณะท่ีราคายางพาราและอ้อย
ยงัขยายตวัดีตามอปุสงค์ตา่งประเทศทัง้นี ้แม้ราคายางจะโน้มลงแตย่งัสงูกว่าราคาในระยะ
เดียวกันปีก่อน โดยรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 3.8 YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม
ขยายตวัท่ีร้อยละ 6.9 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัร้อยละ 2.8 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ท่ีไม่รวมเงินโอนหดตวัเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามรายจ่าย
ลงทนุท่ีมีการเร่งเบิกจ่ายไปมากในช่วงก่อนหน้า โดยเฉพาะการลงทนุของกรมทางหลวงใน
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง อยา่งไรก็ตาม รายจา่ยประจ าขยายตวัได้ตาม
รายจา่ยคา่ตอบแทนบคุลากร

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน
ทรงตัวในระดับต ่า โดยการ
ลงทุนในภาคก่อสร้างยังคง
ลดลงตอ่เนื่อง 

การใช้จ่ายภาครัฐ
ที่ ไ ม่ ร ว ม เ งิ น โ อ น ห ด ตั ว
เล็กน้อยจากระยะเดียวกันปี
ก่อน

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2560





ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 
30.8 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 13.5 YoY
ด้านการส่งออก ขยายตวัร้อยละ 32.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า และขยายตวัร้อยละ 23.8 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 43,088 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,026 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 22.0 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การ
น าเข้าเป็น 33,734 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 31.9 มื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 11.2 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 6,328 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 33.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 
22.9 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 23,484 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,007 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 33.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 21.1 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการส่งออกเป็น 18,184 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 34.5 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 24.5 YoY
ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 2,293 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 22.3 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
19,603 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 32,943 43,088

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 17,751 23,484

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนพฤษภาคม ปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
พฤษภาคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,026 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 22.0 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองบ า รุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,803 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 3,007 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 33.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 21.1 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่  แทรกเตอร์  แ ละ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,439 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 19 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนพฤษภาคม ปี 2560

8Analyst by ISIT

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 2,644 3,026

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 2,252 3,007



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
พฤษภาคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้า 
33,734 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 31.9 มื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 11.2 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,818 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 18,184 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 34.5 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 24.5 YoY โดยสินค้า
ที่มีมลูค่าการส่งออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองกังหนัไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 3,439 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 15,549 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนพฤษภาคม ปี 2560

9Analyst by ISIT

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 25,570 33,734

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 13,516 18,184



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนพฤษภาคม
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 6,328 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 33.8 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 22.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,397 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,293 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 22.3 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 429 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 4,035 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนพฤษภาคม ปี 2560

Analyst by ISIT
10

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 4,729 6,328

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 1,983 2,293



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



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
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September 2016

THAILAND MACHINERY OUTLOOK
November 2016



September 2016

เศรษฐกจิเดือนกันยายน 2559

- ขยายตวัดีขึน้จากเดือนก่อน 
- ตามการใช้จ่ายภาครัฐที่ยงัขยายตวัดีและเป็นแรงขบัเคลือ่นส าคญัของเศรษฐกิจ
- ประกอบกบัมลูค่าการสง่ออกปรับดีขึน้พร้อมกนัหลายสนิค้า
- ช่วยชดเชยภาคการท่องเท่ียวท่ีเร่ิมได้รับผลจากการปราบปรามทวัร์ศนูย์เหรียญ
- ส าหรับการลงทนุภาคเอกชนปรับดีขึน้บ้างในบางธุรกิจ
- สะท้อนจากการน าเข้าสนิค้าทนุที่เพิ่มขึน้ในอตุสาหกรรมท่ีผลติเพ่ือการสง่ออก
- ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนยงัขยายตวั แต่ในอตัราท่ีชะลอลงบ้างเม่ือเทียบกบัช่วงท่ีผ่านมาตาม

การใช้จ่ายหมวดสนิค้าไมค่งทน

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกันยายน ปี 2559



September 2016

การผลติภาคอตุสาหกรรม
โดยรวมขยายตวัเลก็น้อย
แต่กลุม่ท่ีผลติเพ่ือการสง่ออก
ขยายตวัดี

MPI

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกันยายน ปี 2559



September 2016

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทย เดือนกันยายน 2559

การน าเข้า มลูค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 38,182 ล้านบาท
ขยายตวั ร้อยละ 4.0YoY

การส่งออก มลูค่าการสง่ออกอยู่ท่ี 22,739 ล้านบาท 
ขยายตวั ร้อยละ 14.4 YoY

ดุลการค้า ขาดดลุการค้าอยู่ท่ี 15,643 ล้านบาท 



September 2016

การน าเข้า มลูค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 3,240 ล้านบาท
ขยายตวั ร้อยละ 15.8 YoY

การส่งออก มลูค่าการสง่ออกอยู่ท่ี 3,431 ล้านบาท
ขยายตวั ร้อยละ 25.4 YoY

ดุลการค้า ดลุการค้าเกินดลุอยู่ท่ี 191 ล้านบาท 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทย เดือนกันยายน 2559



September 2016

การน าเข้า ขยายตวั ร้อยละ 15.8 YoY
โดยสนิค้าท่ีมีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ ซึง่
มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 1,926 ล้านบาท

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทย เดือนกันยายน 2559



September 2016

การส่งออก ขยายตวั ร้อยละ 25.4 YoY
โดยสนิค้าท่ีมีมลูค่าการสง่ออกสงูสดุในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองเก็บเก่ียว และสว่นประกอบ ซึง่มี
มลูค่าการสง่ออกอยู่ท่ี 1,360 ล้านบาท

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทย เดือนกันยายน 2559



September 2016

http://miu.isit.or.th
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December 2016



December 2016

เศรษฐกจิเดือนตุลาคม 2559

- ขยายตวัในอตัราชะลอลงเมื่อเทียบกบัเดือนก่อน
- โดยการใช้จ่ายภาครัฐยงัคงเป็นแรงขบัเคลื่อนหลกัของเศรษฐกิจ
- อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวชะลอตวัทัง้จากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศและนกัทอ่งเที่ยวไทย 
- สง่ผลให้การบริโภคภาคเอกชนในหมวดที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมการท่องเท่ียวแผ่วลงด้วย
- ส าหรับมลูค่าการสง่ออกในเดือนนีห้ดตวั แต่การสง่ออกไปตลาดหลกัและสนิค้าบางกลุ่มยงัอยู่ใน

ทิศทางท่ีปรับดีขึน้
- สะท้อนจากการผลติสนิค้าในกลุม่อตุสาหกรรมเพ่ือการสง่ออกและการน าเข้าวตัถดุิบและสนิค้าขัน้

กลางท่ีขยายตวั
- ขณะท่ีการลงทนุภาคเอกชนหดตวัจากการลงทนุเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์
- และภาคการก่อสร้างท่ีหดตวัต่อเน่ือง

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม ปี 2559



December 2016

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม ปี 2559

การผลติภาคอตุสาหกรรม
โดยรวมขยายตวัชะลอลง แต่
การผลติสนิค้าเพ่ือการส่งออก
ยงัขยายตวัดี

MPI



December 2016

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทย เดือนตุลาคม 2559

การน าเข้า มีมลูค่า 34,986 ล้านบาท หดตวั ร้อยละ 5.9 YoY
การส่งออก มีมลูค่า 21,629 ล้านบาท หดตวั ร้อยละ 2.5 YoY
ดุลการค้า ขาดดลุ 13,357 ล้านบาท 



December 2016

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกล
การเกษตรของไทย เดือนตุลาคม 2559

การน าเข้า มีมลูค่า 3,254 ล้านบาท ขยายตวั ร้อยละ 4.9 YoY
การส่งออก มีมลูค่า 3,211 ล้านบาท ขยายตวั ร้อยละ 0.4 YoY
ดุลการค้า ขาดดลุ 44 ล้านบาท 



December 2016

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกล
การเกษตรของไทย เดือนตุลาคม 2559

การน าเข้า สนิค้าท่ีมีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุในเดือนนี ้ได้แก่
เคร่ืองบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 1,852 ล้านบาท



December 2016

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกล
การเกษตรของไทย เดือนตุลาคม 2559

การส่งออก สนิค้าท่ีมีมลูค่าการสง่ออกสงูสดุในเดือนนี ้ได้แก่
เคร่ืองเก็บเก่ียว และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 1,172 ล้านบาท



December 2016

http://miu.isit.or.th
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January 2017

เศรษฐกจิเดือนพฤศจกิายน 2559

- ขยายตวัดีขึน้เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน
- ตามมลูค่าการสง่ออกสนิค้าท่ีขยายตวัสงู
- สอดคล้องกบัการผลติในอตุสาหกรรมเพ่ือการสง่ออก
- และการน าเข้าวตัถดุิบและสนิค้าขัน้กลางโดยเฉพาะชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส์
- นอกจากนี ้การใช้จ่ายอปุโภคและลงทนุภาครัฐขยายตวัดีต่อเน่ืองและยงัคงเป็นแรงขบัเคลื่อนหลกั

ของเศรษฐกิจ
- อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการหดตวัของจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ

และการชะลอตวัของจ านวนนกัท่องเท่ียวไทย
- ขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชนชะลอลง เป็นเดือนท่ีสอ
- และการลงทนุภาคเอกชนยงัคงหดตวั

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจกิายน ปี 2559



January 2017

การผลติภาคอตุสาหกรรม
ขยายตวัในหลายหมวดสนิค้า
สอดคล้องกบัการสง่ออกที่
ขยายตวัโดยเฉพาะหมวด
อิเลก็ทรอนิกส์และช ินส่วน

MPI

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจกิายน ปี 2559



January 2017

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทย เดือนพฤศจกิายน 2559

การน าเข้า มีมลูค่า 37,946 ล้านบาท ขยายตวั ร้อยละ 1.3 YoY
การส่งออก มีมลูค่า 25,808 ล้านบาท ขยายตวั ร้อยละ 29.5 YoY
ดุลการค้า ขาดดลุ 12,138 ล้านบาท 



January 2017

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทย เดือนพฤศจกิายน 2559

การน าเข้า มีมลูค่า 3,865 ล้านบาท ขยายตวั ร้อยละ 13.9 YoY
การส่งออก มีมลูค่า 3,303 ล้านบาท ขยายตวั ร้อยละ 8.9 YoY
ดุลการค้า ขาดดลุ 562 ล้านบาท 
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การน าเข้า สนิค้าท่ีมีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุในเดือนนี ้ได้แก่
เคร่ืองบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 2,013 ล้านบาท

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทย เดือนพฤศจกิายน 2559
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การส่งออก สนิค้าท่ีมีมลูค่าการสง่ออกสงูสดุในเดือนนี ้ได้แก่
เคร่ืองเก็บเก่ียว และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 1,426 ล้านบาท

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทย เดือนพฤศจกิายน 2559
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การจัดกลุ่มเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม

เพิ่ม

สว่นประกอบรถ
แทรกเตอร์

8407.32 
(AM)

เคร่ืองยนต์สนัดาปภายในแบบลกูสบูเคลือ่นตรงจดุระเบิดด้วยประกายไฟ มีความจขุองกระบอกสบูเกิน 50 ลกูบาศก์เซนติเมตร 
แตไ่มเ่กิน 110 ลกูบาศก์เซนติเมตร ส าหรับแทรกเตอร์

8407.32.11

เคร่ืองยนต์สนัดาปภายในแบบลกูสบูเคลือ่นตรงจดุระเบิดด้วยประกายไฟ มีความจขุองกระบอกสบูเกิน 110 ลกูบาศก์
เซนติเมตร แตไ่มเ่กิน 250 ลกูบาศก์เซนติเมตร ส าหรับแทรกเตอร์

8407.32.21

8407.33 
(AM)

เคร่ืองยนต์สนัดาปภายในแบบลกูสบูเคลือ่นตรงจดุระเบิดด้วยประกายไฟ มีความจขุองกระบอกสบูเกิน 250 ลกูบาศก์
เซนติเมตร แตไ่มเ่กิน 1,000 ลกูบาศก์เซนติเมตร ส าหรับแทรกเตอร์

8407.33.10

8407.34 
(AM)

เคร่ืองยนต์สนัดาปภายในแบบลกูสบูเคลือ่นตรงจดุระเบิดด้วยประกายไฟ มีความจขุองกระบอกสบูเกิน 1,000 ลกูบาศก์
เซนติเมตร  ท่ีประกอบเข้าด้วยกนัอยา่งสมบรูณ์ ส าหรับแทรกเตอร์ชนิดคนเดินตาม มีความจขุองกระบอกสบูไม่เกิน 1,100 
ลกูบาศก์เซนติเมตร

8407.34.40

เคร่ืองยนต์สนัดาปภายในแบบลกูสบูเคลือ่นตรงจดุระเบิดด้วยประกายไฟ มีความจขุองกระบอกสบูเกิน 1,000 ลกูบาศก์
เซนติเมตร ที่ประกอบเข้าด้วยกนัอยา่งสมบรูณ์ ส าหรับแทรกเตอร์อื่นๆ

8407.34.50

เคร่ืองยนต์สนัดาปภายในแบบลกูสบูเคลือ่นตรงจดุระเบิดด้วยประกายไฟ มีความจขุองกระบอกสบูเกิน 1,000 ลกูบาศก์
เซนติเมตร  อ่ืนๆ ส าหรับแทรกเตอร์ชนิดคนเดินตาม มีความจขุองกระบอกสบูไมเ่กิน 1,100 ลกูบาศก์เซนติเมตร

8407.34.91

เคร่ืองยนต์สนัดาปภายในแบบลกูสบูเคลือ่นตรงจดุระเบิดด้วยประกายไฟ มีความจขุองกระบอกสบูเกิน 1,000 ลกูบาศก์
เซนติเมตร อื่นๆ ส าหรับแทรกเตอร์อื่นๆ

8407.34.92

8408.20 
(AM)

เคร่ืองยนต์สนัดาปภายในแบบลกูสบูชนิดจดุระเบิดด้วยการอดั (เคร่ืองยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) ใช้ขบัยานบก ที่ประกอบเข้า
ด้วยกนัอยา่งสมบรูณ์ ส าหรับแทรกเตอร์ชนิดคนเดินตาม

8408.20.10

8483.90 
(AM)

สว่นประกอบรวมทัง้ล้อเฟือง ล้อเฟืองขบัโซ ่และ สว่นอื่น ๆ ของระบบสง่ก าลงัที่แยกน าเข้ามา ของเพลาสง่ก าลงัและข้อเหวีย่ง 
ส าหรับแทรกเตอร์ใช้ในการเกษตร

8483.90.11

สว่นประกอบรวมทัง้ล้อเฟือง ล้อเฟืองขบัโซ ่และ สว่นอื่น ๆ ของระบบสง่ก าลงัที่แยกน าเข้ามา อื่นๆ ส าหรับแทรกเตอร์ใช้ใน
การเกษตร

8483.90.91

8706.00 
(AM)

แชสซีส์ที่มีเคร่ืองยนต์ติดตัง้ ส าหรับแทรกเตอร์ ใช้ในการเกษตรชนิดคนเดินตาม และอื่นๆ 8706.00.11

8707.90 
(AM)

ตวัถงั (รวมถึงแค้ป) ส าหรับแทรกเตอร์ 8707.90.10
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การจัดกลุ่มเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม

เพิ่ม

สว่นประกอบรถแทรกเตอร์

8708.10 (AM) กนัชน/สว่นประกอบกนัชน ส าหรับแทรกเตอร์ 8708.10.10.

8708.29 (AM)
ชดุประกอบประตดู้านใน ส าหรับแทรกเตอร์ 8708.29.11
สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ ของตวัถงั อ่ืนๆ ส าหรับแทรกเตอร์ 8708.29.92

8708.30 (AM) เบรก/สว่นประกอบเบรก ส าหรับแทรกเตอร์ 8708.30.10

8708.40 (AM)
กระปกุเกียร์ท่ียงัไมไ่ด้ประกอบ ส าหรับแทรกเตอร์ 8708.40.14
กระปกุเกียร์ท่ีประกอบแล้ว ส าหรับแทรกเตอร์ 8708.40.25
สว่นประกอบกระปกุเกียร์ ส าหรับแทรกเตอร์ 8708.40.91

8708.50 (AM)
ระบบสง่ก าลงัท่ียงัไมไ่ด้ประกอบ ส าหรับแทรกเตอร์ 8708.50.15
สว่นประกอบระบบสง่ก าลงั ส าหรับแทรกเตอร์ เฟืองบายศรีและเฟืองเล็ก 8708.50.91
สว่นประกอบระบบสง่ก าลงั ส าหรับแทรกเตอร์ อ่ืนๆ 8708.50.92

8708.70 (AM)

ฝาครอบดมุล้อ ส าหรับแทรกเตอร์ 8708.70.15
ล้อท่ีตดิมากบัยางรถ ส าหรับแทรกเตอร์ 8708.70.21
ล้อท่ีไมต่ดิมากบัยางรถ ส าหรับแทรกเตอร์ 8708.70.31
ล้อและสว่นประกอบอ่ืนๆ ส าหรับแทรกเตอร์ 8708.70.95

8708.80 (AM)
ระบบกนัสะเทือน ส าหรับแทรกเตอร์ 8708.80.15
ระบบกนัสะเทือนและสว่นประกอบอ่ืนๆ ส าหรับแทรกเตอร์ 8708.80.91

8708.91 (AM)
หม้อน า้ ส าหรับแทรกเตอร์ 8708.91.15
สว่นประกอบของหม้อน า้ ส าหรับแทรกเตอร์ 8708.91.91

8708.92 (AM) ทอ่ไอเสียและสว่นประกอบ ส าหรับแทรกเตอร์ 8708.92.10
8708.93 (AM) คลตัช์และสว่นประกอบ ส าหรับแทรกเตอร์ 8708.93.50
8708.94 (AM) พวงมาลยัและสว่นประกอบอ่ืนๆ ส าหรับแทรกเตอร์ 8708.94.94
8708.99 (AM) สว่นประกอบ/อปุกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ ส าหรับแทรกเตอร์ 8708.99.10
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การจัดกลุ่มเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม

เพิ่ม
รถพ่วงและรถกึ่งรถพว่ง 
(รถอีแต๋น)

8716.20
รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงท่ีมีเคร่ืองขนถ่ายของได้ในตวัส าหรับ 
ใช้ในการเกษตร

8716.20.00

8716.39 (AM)
รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอ่ืน ๆ ส าหรับใช้ในการขนส่งของ ท่ีใช้
ในการเกษตร

8716.39.40

สว่นประกอบรถพ่วงและ
รถกึ่งรถพ่วง

8716.90 (AM)
สว่นประกอบ ส าหรับรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงท่ีมีเคร่ืองขน
ถ่ายของได้ในตวัส าหรับ ใช้ในการเกษตร

8716.90.13
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เศรษฐกจิเดือนธันวาคม2559

- ขยายตวัต่อเน่ืองจากเดือนก่อน
- จากการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตวัสงูทัง้รายจ่ายประจ าและลงทนุ
- และมลูค่าการสง่ออกสนิค้าท่ีฟืน้ตวัชดัเจนขึน้
- สอดคล้องกบัการผลติในอตุสาหกรรมเพ่ือการสง่ออกและการน าเข้าวตัถดุิบและสนิค้าขัน้กลางที่

เพิ่มขึน้โดยเฉพาะชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์
- นอกจากนี ้ภาคการท่องเที่ยวกลบัมาขยายตวัตามจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีได้รับผลดี

จากมาตรการยกเว้นและลดคา่ธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวสาหรับบางประเทศ
- ประกอบกบัการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมปรับดีขึน้ตาม ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค
- และผลของมาตรการกระตุ้นการใช้จา่ยในช่วงปลายปี
- ส าหรับการลงทนุภาคเอกชนมีทิศทางปรับดีขึน้ต่อเน่ืองแต่ยงักระจกุตวัอยู่ในบางธรุกิจ

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธันวาคม ปี 2559
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ปี 2559 อตัราการใช้ก าลงัการผลติ
ภาคอตุสาหกรรมอยู่ท่ี 0.4 YoY
เพิ่มขึน้จากปี 2558 เลก็น้อย
โดยเฉพาะการผลติเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ี
อปุสงค์ต่างประเทศดีต่อเน่ือง และ
หมวดชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีการ
ผลติขยายตวัตามอปุสงค์
ต่างประเทศที่มีต่อเน่ือง

MPI

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธันวาคม ปี 2559



February 2017

Million Baht 2556 2557 2558 2559

Import 479,221 479,221 458,124 455,760

Export 206,544 245,882 255,470 261,065

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทย ปี 2559



February 2017

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทย ปี 2559
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ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทย ปี 2559

ประเทศ มูลคา่ (บาท) Share(%)

JAPAN           120,563,189,167 26%

CHINA           107,759,954,181 24%

UNITED STATES             40,305,736,608 9%

GERMANY             37,015,858,115 8%

TAIWAN             19,729,195,153 4%

Others           130,635,751,196 29%

Total           456,009,684,420 100%

ประเทศ มูลคา่ (บาท) Share(%)

JAPAN       124,462,870,283 27%

CHINA       106,703,053,176 23%

UNITED STATES         39,844,456,493 9%

GERMANY         36,440,288,347 8%

TAIWAN         18,580,396,110 4%

Others       132,092,961,071 29%

Total       458,124,025,480 100%
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ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทย ปี 2559

ประเทศ มูลคา่ (บาท) Share(%)

JAPAN             27,263,674,637 10%

CHINA             20,370,735,013 8%

UNITED STATES             27,742,660,607 11%

INDONESIA             15,786,330,680 6%

NETHERLANDS             14,779,966,479 6%

Others           155,390,020,522 59%

Total           261,333,387,938 100%

ประเทศ มูลคา่ (บาท) Share(%)

JAPAN         26,773,141,903 10%

CHINA         16,973,231,321 6%

UNITED STATES         28,957,188,115 11%

SINGAPORE         21,295,254,223 8%

INDONESIA         14,187,299,974 5%

Others       147,283,389,532 56%

Total       255,469,505,068 100%
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ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทย เดือนพฤศจกิายน 2559

การน าเข้า เดือนธนัวาคมมีมลูค่า 3,865 ล้านบาท ขยายตวั ร้อยละ 13.9 YoY รวมปี 2559 มีมลูค่า 37,406 ล้านบาท
การส่งออก เดือนธนัวาคมมีมลูค่า 3,303 ล้านบาท ขยายตวั ร้อยละ 8.9 YoY รวมปี 2559 มีมลูค่า 34,039 ล้านบาท
ดุลการค้า เดือนธนัวาคมขาดดลุ 562 ล้านบาท ปี 2559 ขาดดลุการค้า 3,315 ล้านบาท
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ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทย ปี 2559

ประเทศ มูลคา่ (บาท) Share(%)

JAPAN           120,563,189,167 26%

CHINA           107,759,954,181 24%

UNITED STATES             40,305,736,608 9%

GERMANY             37,015,858,115 8%

TAIWAN             19,729,195,153 4%

Others           130,635,751,196 29%

Total           456,009,684,420 100%

ประเทศ มูลคา่ (บาท) Share(%)

JAPAN                11,773,557,866 31%

CHINA                  9,029,881,846 24%

UNITED STATES                  2,679,094,540 7%

GERMANY                  1,648,898,299 4%

MALAYSIA                  1,541,995,432 4%

Others                10,734,051,159 29%

Total                37,407,479,142 100%
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ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทย ปี 2559

ประเทศ มูลคา่ (บาท) Share(%)

JAPAN             27,263,674,637 10%

CHINA             20,370,735,013 8%

UNITED STATES             27,742,660,607 11%

INDONESIA             15,786,330,680 6%

NETHERLANDS             14,779,966,479 6%

Others           155,390,020,522 59%

Total           261,333,387,938 100%

ประเทศ มูลคา่ (บาท) Share(%)

JAPAN                  2,219,505,858 7%

MYANMAR                  6,672,100,065 20%

UNITED STATES                  2,818,926,975 8%

CAMBODIA                  6,533,135,075 19%

VIETNAM                  2,136,123,578 6%

Others                13,712,957,249 40%

Total                34,092,748,800 100%
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การน าเข้า สนิค้าท่ีมีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุในเดือนนี ้ได้แก่
เคร่ืองบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูค่าอยู่ท่ี 1,915 ล้านบาท
ปี 2559 สนิค้าท่ีมีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุ ได้แก่
เคร่ืองบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูค่าอยู่ท่ี 22,649 ล้านบาท

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทย ปี 2559
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ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทย ปี 2559

การส่งออก สนิค้าท่ีมีมลูค่าการสง่ออกสงูสดุในเดือนนี ้ได้แก่
เคร่ืองเก็บเก่ียว และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูค่าอยู่ท่ี 940 ล้านบาท
ปี 2559 สนิค้าท่ีมีมลูค่าการสง่ออกสงูสดุ ได้แก่
แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูค่าอยู่ท่ี 13,025 ล้านบาท



February 2017

http://miu.isit.or.th

http://miu.isit.or.th



February 2017

http://miu.isit.or.th



February 2017

http://miu.isit.or.th



March 2017

THAILAND MACHINERY OUTLOOK
March 2017



March 2017

เศรษฐกจิเดือนมกราคม 2560

- ขยายตวัต่อเน่ืองจากเดือนก่อน
- โดยแรงขบัเคลือ่นหลกัมาจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตวัดี
- และมลูค่าการสง่ออกสนิค้าท่ีฟืน้ตวัต่อเน่ือง
- สอดคล้องกบัทิศทางการสง่ออกของภมูภิาค
- ขณะท่ีภาคการท่องเท่ียวฟืน้ตวัชดัเจนขึน้
- อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงบ้างหลงัมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ

ในช่วงปลายปี 2559 สิน้สดุลง
- ส าหรับการลงทนุภาคเอกชนทรงตวัใกล้เคียงกบัเดือนก่อน

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2560



March 2017

การผลติภาคอตุสาหกรรมขยายตวั
ต่อเน่ืองตามการผลติในหลาย
หมวดสนิค้าสอดคล้องกบัภาคการ
สง่ออก

MPI

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2560



March 2017

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทยเดือนมกราคม ปี 2560

การน าเข้า มีมลูค่า 31,591 ล้านบาท หดตวั ร้อยละ 21.2 YoY
การส่งออก มีมลูค่า 19,658 ล้านบาท หดตวั ร้อยละ 6.7 YoY
ดุลการค้า ขาดดลุ 11,934 ล้านบาท 



March 2017

การน าเข้า มีมลูค่า 2,946 ล้านบาท หดตวั ร้อยละ 5.5 YoY
การส่งออก มีมลูค่า 3,170 ล้านบาท ขยายตวั ร้อยละ 28.8 YoY
ดุลการค้า เกินดลุ 223 ล้านบาท 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทยเดือนมกราคม ปี 2560



March 2017

การน าเข้า สนิค้าท่ีมีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุในเดือนนี ้ได้แก่
เคร่ืองบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 1,582 ล้านบาท

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทยเดือนมกราคม ปี 2560



March 2017

การส่งออก สนิค้าท่ีมีมลูค่าการสง่ออกสงูสดุในเดือนนี ้ได้แก่
แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 1,518 ล้านบาท

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทยเดือนมกราคม ปี 2560



March 2017

http://miu.isit.or.th



March 2017

THAILAND MACHINERY OUTLOOK
April 2017



March 2017

เศรษฐกจิเดือนกุมภาพันธ์ 2560

- ขยายตวัต่อเน่ืองจากเดือนก่อน
- โดยการสง่ออกสนิค้าขยายตวัในเกือบทกุหมวด
- สอดคล้องกบัการสง่ออกของภมูภิาคที่ฟืน้ตวัต่อเน่ือง
- และการบริโภคภาคเอกชนขยายตวัโดยเฉพาะในหมวดสนิค้าคงทน จากผลของการเปิดตวัรถรุ่น

ใหมแ่ละรายได้ครัวเรือนท่ีดีขึน้
- อย่างไรก็ตาม การผลติในภาคอตุสาหกรรมลดลงบ้าง เพราะได้เร่งผลติไปแล้วในช่วงก่อน
- ขณะที่การใช้จา่ยภาครัฐชะลอลง แต่ยงัขยายตวัและเป็นแรงขบัเคลื่อนของเศรษฐกิจ
- ส าหรับการลงทนุภาคเอกชนทรงตวัจากเดือนก่อน
- สว่นภาคการท่องเที่ยวหดตวัตามจ านวนนกัท่องเที่ยวชาวจีนและมาเลเซียท่ีลดลงหลงัพ้นเทศกาล

ตรุษจีน

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2560



March 2017

การผลติภาคอตุสาหกรรมหดตวั 
แต่สว่นหนึ่งเป็นเพราะหลาย
อตุสาหกรรมได้เร่งผลติสนิค้าไป
แล้วในช่วงก่อน และอีกสว่นหนึ่ง
เป็นปัจจยัชัว่คราวจากการปิดซ่อม
บ้ารุงโรงกลัน่น้า้มนับางแห่ง

MPI

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2560



March 2017

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560

การน าเข้า มีมลูค่า 34,625 ล้านบาท หดตวั ร้อยละ 0.8 YoY
การส่งออก มีมลูค่า 19,715 ล้านบาท หดตวั ร้อยละ 4.1 YoY
ดุลการค้า ขาดดลุ 14,910 ล้านบาท 



March 2017

การน าเข้า มีมลูค่า 2,682 ล้านบาท หดตวั ร้อยละ 2.9 YoY
การส่งออก มีมลูค่า 2,429 ล้านบาท หดตวั ร้อยละ 15.9 YoY
ดุลการค้า ขาดดลุ 253 ล้านบาท 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560



March 2017

การน าเข้า สนิค้าท่ีมีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุในเดือนนี ้ได้แก่
เคร่ืองบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 1,601 ล้านบาท

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560



March 2017

การส่งออก สนิค้าท่ีมีมลูค่าการสง่ออกสงูสดุในเดือนนี ้ได้แก่
เคร่ืองแทรกเตอร์ และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 1,038 ล้านบาท

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทยเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560



March 2017

1. สิทธิประโยชน์การลงทุน 
- การให้สทิธิประโยชน์ตามยทุธศาสตร์สง่เสริมการลงทุน 
2558-2564
- ทิศทางการลงทนุเพ่ือก้าวไปสู ่Thailand 4.0
- มาตรการการสง่เสริมอ่ืนๆ

2. สแกนงบการเงนิก่อนยื่นภาษี ปี 2559
- เชิญผู้ให้บริการเก่ียวกบัการวางแผนภาษี การเงิน การลงทนุ 
มาให้ความรู้เก่ียวกบัภาษีดงันี ้
2.1 รู้จกักบัภาษีท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธุรกิจ
2.2 นิติบคุคลต้องมีการจดัท าบญัชี ท าความเข้าใจกบัการบญัชี
2.3 มาตรการตรวจสอบทางภาษีของกรมสรรพากร
2.4 สอ่งงบฯ ดอูะไรบ้างว่าผิดปกติ
2.5 วิธีจดัการ รับมือเมื่องบการเงินแสดงความเสี่ยง

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
ณ ห้อง MR  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สถานภาพปัจจุบันของหุ่นยนต์อัตโนมัต ิความพร้อม
และการปรับตัวในภาคอุตสาหกรรมของไทย (ร่าง)
- สถานภาพปัจจบุนัของหุ่นยนต์อตัโนมตัิในภาคอตุสาหกรรม
การผลติของไทย
- ความพร้อม โอกาสและอปุสรรคของผู้ประกอบการใน
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย
- การปรับตวัของภาคอตุสาหกรรมเพ่ือการเปลีย่นแปลงใน

อนาคต
- โดย MTEC

ภาคเช้า ภาคบ่าย



March 2017

http://miu.isit.or.th



April 2017

THAILAND MACHINERY OUTLOOK
May 2017



April 2017

เศรษฐกจิเดือนมีนาคม 2560

- โดยมีแรงขบัเคลื่อนจากการสง่ออกที่ขยายตวัดีในหลายหมวดสนิค้า
- สอดคล้องกบัอปุสงค์ต่างประเทศท่ีดีขึน้ต่อเน่ือง
- การท่องเที่ยวท่ีกลบัมาขยายตวัจากเดือนก่อน
- การบริโภคภาคเอกชนท่ีมีทิศทางปรับดีขึน้โดยเฉพาะสนิค้าคงทน
- สอดคล้องกบัรายได้ครัวเรือนและความเช่ือมัน่ที่ปรับดีขึน้
- และการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะรายจา่ยลงทนุ
- อย่างไรก็ดี การผลติภาคอตุสาหกรรมและการลงทนุภาคเอกชนยงัหดตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม ปี 2560



April 2017

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทยเดือนมีนาคมปี 2560

การน าเข้า มีมลูค่า 37,331 ล้านบาท ขยายตวั ร้อยละ 3.7 YoY
การส่งออก มีมลูค่า 23,639 ล้านบาท หดตวั ร้อยละ 18.4 YoY
ดุลการค้า ขาดดลุ 13,691 ล้านบาท 



April 2017

การน าเข้า มีมลูค่า 3,355 ล้านบาท ขยายตวั ร้อยละ 7.1 YoY
การส่งออก มีมลูค่า 3,641 ล้านบาท ขยายตวั ร้อยละ 27.9 YoY
ดุลการค้า เกินดลุ 286 ล้านบาท 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทยเดือนมีนาคม ปี 2560



April 2017

การน าเข้า สนิค้าท่ีมีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุในเดือนนี ้ได้แก่
เคร่ืองบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 1,923 ล้านบาท

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทยเดือนมีนาคม ปี 2560



April 2017

การส่งออก สนิค้าท่ีมีมลูค่าการสง่ออกสงูสดุในเดือนนี ้ได้แก่
เคร่ืองเก็บเก่ียว และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 1,356 ล้านบาท

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทยเดือนมีนาคม ปี 2560



April 2017

http://miu.isit.or.th



April 2017

THAILAND MACHINERY OUTLOOK
June 2017



April 2017

เศรษฐกจิเดือนเมษายน 2560

- ขยายตวัต่อเน่ือง โดยการสง่ออกยงัขยายตวัในหลายหมวดสนิค้า
- เช่นเดียวกบัการท่องเท่ียวที่ขยายตวัดี
- สอดคล้องกบัอปุสงค์ต่างประเทศท่ีปรับดีขึน้ต่อเน่ือง
- ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตวัจากหมวดบริการเป็นส าคญั
- ขณะท่ีการลงทนุภาคเอกชนทรงตวัจากเดือนก่อน
- อย่างไรก็ตาม การผลติภาคอตุสาหกรรมหดตวัตามการผลติหมวดยานยนต์เป็นส าคญั
- ขณะที่การใช้จา่ยภาครัฐโดยเฉพาะรายจา่ยลงทนุหดตวัหลงัจากเร่งเบกิจ่ายในชว่งท่ีผ่านมา

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ปี 2560



April 2017

มลูค่าการสง่ออกขยายตวัต่อเน่ือง
จากระยะเดียวกนัปีก่อน จากทัง้อปุ
สงค์ในหลายสนิค้าท่ีดีต่อเน่ือง และ
ราคาสนิค้าท่ีขยายตวัตามราคา
น า้มนัดิบ

MPI

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ปี 2560



April 2017

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทยเดือนเมษายน ปี 2560

การน าเข้า มีมลูค่า 32,943 ล้านบาท หดตวั ร้อยละ 12.4 YoY
การส่งออก มีมลูค่า 17,751 ล้านบาท หดตวั ร้อยละ 6.5 YoY
ดุลการค้า ขาดดลุ 15,192 ล้านบาท 



April 2017

การน าเข้า มีมลูค่า 2,644 ล้านบาท หดตวั ร้อยละ 12.8 YoY
การส่งออก มีมลูค่า 2,252 ล้านบาท หดตวั ร้อยละ 6.4 YoY
ดุลการค้า ขาดดลุ 393 ล้านบาท 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทยเดือนเมษายน ปี 2560



April 2017

การน าเข้า สนิค้าท่ีมีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุในเดือนนี ้ได้แก่
เคร่ืองบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 1,671 ล้านบาท

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทยเดือนเมษายน ปี 2560



April 2017

การส่งออก สนิค้าท่ีมีมลูค่าการสง่ออกสงูสดุในเดือนนี ้ได้แก่
แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 985 ล้านบาท

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทยเดือนเมษายน ปี 2560
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เศรษฐกจิเดือนพฤษภาคม 2560

- ขยายตวัต่อเน่ือง โดยการสง่ออกขยายตวัดีในหลายหมวดสนิค้า
- เช่นเดียวกบัภาคการท่องเท่ียวที่เติบโตดี
- สอดคล้องกบัอปุสงค์ตา่งประเทศที่ดีขึน้ต่อเน่ือง
- สง่ผลให้การผลติภาคอตุสาหกรรมปรับดีขึน้
- ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตวัจากหมวดบริการเป็นส าคญั
- อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐชะลอลงต่อเน่ืองตามรายจา่ยลงทนุ
- ขณะท่ีการลงทนุภาคเอกชนยงัทรงตวัในระดบัต ่า

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2560



การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม
ปรับดีขึน้ตามการส่งออก ขณะท่ี
การผลิต เ พ่ื อตอบสนองความ
ต้องการในประเทศยงัโน้มลดลง

MPI

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2560



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2560

การน าเข้า มีมลูค่า 43,088 ล้านบาท ขยายตวั ร้อยละ 13.5 YoY
การส่งออก มีมลูค่า 23,484 ล้านบาท ขยายตวั ร้อยละ 23.8 YoY
ดุลการค้า ขาดดลุ 19,603 ล้านบาท 



การน าเข้า มีมลูค่า 3,026 ล้านบาท ขยายตวั ร้อยละ 22.0 YoY
การส่งออก มีมลูค่า 3,007 ล้านบาท ขยายตวั ร้อยละ 21.1 YoY
ดุลการค้า ขาดดลุ 19 ล้านบาท 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2560



การน าเข้า สนิค้าท่ีมีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุในเดือนนี ้ได้แก่
เคร่ืองบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 1,803 ล้านบาท

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2560



การส่งออก สนิค้าท่ีมีมลูค่าการสง่ออกสงูสดุในเดือนนี ้ได้แก่
แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 1,439 ล้านบาท

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เคร่ืองจักรกลของไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2560
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โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

บริษัท ยนัมา่ร์ เอส.พี. จ ากดั 

 
 
คณุหทัยา ตวัแทนกลุม่เคร่ืองจกัรกลและโลหะการ 

 

 

 

 

 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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