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ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสที ่3 ปี 2560

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 4.3 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อย
ละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจยัสนบัสนนุจากการขยายตวัเร่งขึน้ของการ
สง่ออกสินค้าและการขยายตวัตอ่เน่ืองของการบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐบาล และการ
ลงทนุรวม ในด้านการผลิต การผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาการค้าส่งค้าปลีก สาขาไฟฟ้า ก๊าซ 
และการประปา และสาขาประมงขยายตวัเร่งขึน้ สาขาเกษตรกรรมขยายตวัในเกณฑ์สงู ส่วนสาขา
ขนส่งและคมนาคม และสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวดีต่อเน่ือง ในขณะท่ีสาขาการ
ก่อสร้างปรับตวัลดลง
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัในเกณฑ์ดีร้อยละ 3.1 ตอ่เน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 
3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึน้ของฐานรายได้ในระบบ
เศรษฐกิจ รวมทัง้อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบีย้ท่ียังอยู่ในระดบัต ่า โดยการใช้จ่ายซือ้สินค้า
คงทนขยายตวัร้อยละ 7.0 สอดคล้องกบัปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นัง่ท่ีขยายตวัตอ่เน่ืองร้อยละ 
10.9 ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายซือ้สินค้ากึ่งคงทน และสินค้าไม่คงทน ขยายตวัร้อยละ 3.5 และร้อยละ 
3.0 ตามล าดบั ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ท่ี ระดบั 62.4 การใช้
จา่ยเพ่ือการอปุโภคของรัฐบาล เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.8 ปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 2.6 ในไตร
มาสก่อนหน้า
การลงทุนรวม เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.2 ปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหน้า 
โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 2.9 ต่อเน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 3.2 ในไตรมาส
ก่อนหน้า เป็นผลมาจากการลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีขยายตวัร้อยละ 4.3 ในขณะท่ีการ
ลงทนุ ในสิ่งก่อสร้างลดลงร้อยละ 1.1 ส่วนการลงทนุภาครัฐปรับตวัลดลงร้อยละ 2.6 แตดี่ขึน้เม่ือ
เทียบกับการลดลงร้อยละ 7.0 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ลงทนุในไตรมาสนีอ้ยูท่ี่ร้อยละ 19.6 เทียบกบัอตัราเบิกจ่ายร้อยละ 20.1 ในไตรมาสเดียวกนัของปี
ก่อน
การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 61,633 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัสงูสดุในรอบ 19 ไตรมาส ร้อยละ 
12.5 เร่งขึน้จากร้อยละ 7.9 ในไตรมาสก่อนหน้า และกระจายตวัมากขึน้ทัง้ในด้านจ านวนสินค้า 
และตลาดสง่ออก สอดคล้องกบัการขยายตวัเร่งขึน้ของเศรษฐกิจประเทศคูค้่าหลกั และการเพิ่มขึน้
ของราคาสินค้าในตลาดโลก กลุม่สินค้าส่งออกท่ีมลูคา่ขยายตวั เช่น ข้าว ยางพารา มันส าปะหลงั 
น า้ตาล ผลิตภัณฑ์ยาง ชิน้ส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม เป็นต้น กลุ่มสินค้าส่งออกท่ีมลูคา่ลดลง เช่น รถยนต์นัง่ รถกระบะและรถบรรทกุ และ
เคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (15) จีน ญ่ีปุ่ น 
อาเซียน (9) ขยายตวัดีตอ่เน่ือง ในขณะท่ีการสง่ออกไปยงัตะวนัออกกลางกลบัมาขยายตวัเป็นครัง้
แรกในรอบ 13 ไตรมาส แต่การส่งออกไปยงัตลาดออสเตรเลียลดลงเล็กน้อย เม่ือหกัการส่งออก
ทองค าท่ียังไม่ขึน้รูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.2 เม่ือคิดในรูปของเงินบาท 
มลูคา่การสง่ออกสินค้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.7
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สาขาอุตสาหกรรม ขยายตวัสงูสดุในรอบ 18 ไตรมาสร้อยละ 4.3 ปรับตวัดีขึน้อย่างชดัเจนจากการ
ขยายตัวร้อยละ 1.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวเร่งขึน้และกระจายตัวมากขึน้ของ
อุตสาหกรรมสาคญัๆ สอดคล้องกับดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.0 โดยดชันีผลผลิต
อุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 - 60 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.6 ดัชนีผลผลิต
อตุสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศ (สดัส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ขยายตวั
ร้อยละ 2.6 ในขณะท่ีดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพ่ือส่งออก (สดัส่วนส่งออกมากกว่าร้อย
ละ 60) ลดลงร้อยละ 0.4 ซึ่งมีสาเหตุส าคญัมาจากการลดลงของการผลิตเคร่ืองจักรท่ีใช้งานทั่วไป
อ่ืนๆ ในขณะท่ีอตุสาหกรรมเพ่ือการส่งออกส าคญัส่วนใหญ่ขยายตวัและเร่งขึน้ อตัราการใช้กาลงัการ
ผลิตเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 62.0 เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัร้อยละ 58.5 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ดชันีผลผลิต
อตุสาหกรรมส าคญัๆ ขยายตวัเกือบทกุรายการ เช่น ยานยนต์ เคร่ืองยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์
ประกอบส าหรับยานยนต์ หลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ ท่ีได้จาก
การกลั่นน า้มันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์จากเนือ้สัตว์ การผลิต เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี
แอลกอฮอล์ เป็นต้น ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมท่ีลดลง เช่น เคร่ืองจกัรท่ีใช้งานทัว่ไปอ่ืนๆ เคร่ืองเพชร
พลอยและรูปพรรณ และของท่ีเก่ียวข้อง และการจดัเตรียมและการป่ันเส้นใยสิ่งทอรวมถึ งการทอสิ่ง
ทอ เป็นต้น
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตวัดีตอ่เน่ืองร้อยละ 6.7 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 7.5 ในไตร
มาสก่อนหน้า โดยในไตรมาสนีมี้รายรับรวมจากการท่องเท่ียว 693.4 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.5 
ประกอบด้วย (1) รายรับจากนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ 453.4 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.8 ตอ่เน่ือง
จากการขยายตัวร้อยละ 9.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากรายรับของ
นกัทอ่งเท่ียวจีน เกาหลีใต้ อินเดีย และสหรัฐอเมริกา เป็นสาคญั และ (2) รายรับจากนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย 240.0 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.0 เร่งตวัขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 8.6 ในไตรมาสก่อน
หน้า อตัราการเข้าพกัเฉล่ียในไตรมาสนีอ้ยู่ท่ีร้อยละ 63.71 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 61.90 ในช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า
สาขาเกษตรกรรม ขยายตวัในเกณฑ์สูงต่อเน่ืองร้อยละ 9.9 เทียบกับการขยายตวัร้อยละ 16.1 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการขยายตวัของสาขาเกษตรกรรม และสาขาประมงร้อยละ 10.1 และ
ร้อยละ 8.6 ตามล าดับ ผลผลิตพืชเกษตรส าคัญท่ีขยายตัว ได้แก่ ข้าวเปลือกนาปี มันส าปะหลัง 
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ยางพารา และผลไม้ (เช่น มะม่วง ล าไย เงาะ มงัคดุ สบัปะรด และลิน้จ่ี) เป็นต้น 
เช่นเดียวกับการเพิ่มขึน้ของผลผลิตหมวด ปศุสัตว์และหมวดประมง อย่างไรก็ตาม ผลผลิ ตปาล์ม
น า้มนัลดลง ดชันีราคาสินค้าเกษตรลดลงจากฐานท่ีสงูในช่วงก่อนหน้าร้อยละ 12.9 สอดคล้องกบัการ
เพิ่มขึน้ของปริมาณผลผลิต โดยราคาพืชเกษตรส าคญัท่ีลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก ปาล์มน า้มนั ข้าวโพด 
มนัส าปะหลงั เช่นเดียวกับการลดลงของราคาหมวดปศสุตัว์และหมวดประมง (เฉพาะกุ้ งขาวแวนนา
ไม) ในขณะท่ีราคายางพาราและอ้อยเพิ่มขึน้ การลดลงของดชันีราคาสินค้าเกษตรส่งผลให้ดชันีรายได้
เกษตรกรโดยรวมลดลงร้อยละ 2.6

ใ น ไ ต ร ม า ส นี ้ มี
ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจ
ที่ส่งสัญญาณลบต่อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เค ร่ื อง จัก รกลไทย 
ได้แก่
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ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ Update ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม
และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

Machinery  

Intelligence  

Unit 



Base Period - Jan 2009 = 100
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Base Period - Jan 2007 = 100
Cost Freight Rate Price
*** Hot-dipped Galvanize ไม่มีการเผยแพรข่อ้มลูตั้งแต่เดอืนพฤษภาคม ปี 2558 ดังนั้นจึงไม่มีการน าเสนอขอ้มลูในส่วนนี้

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

SepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct

20172016

HR plate 216.1150.8158.9148.9108.4196.5145.0217.7155.9145.5254.7109.2

HR sheet 200.8210.5175.7192.1192.5175.1228.0195.6155.1231.0190.4173.2

CR sheet 269.6242.8261.0258.8256.8242.9273.7245.7216.7205.1251.4250.5

Coated Galv.sheet 246.2216.0237.7259.9219.4178.3237.1175.4189.2202.9296.6246.7

Coated Tin plate 116.6100.1127.8167.0139.2113.9153.5141.2140.1120.8103.8123.1

Coated Tin free 121.590.477.572.095.6119.5134.0155.1123.8133.6137.8127.7

Coated Other coated steel 332.9360.6347.8389.0353.0321.7370.0295.6355.8318.8331.3314.6

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ดชันีการใช้เหลก็แผน่ในประเทศ

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

2016 2017

Hot-rolled Plate 70.09 71.96 83.17 89.72 84.11 92.52 87.85 82.24 84.35 85.51 91.12 104.67

Hot-rolled Coil 75.33 86.79 98.68 97.96 98.83 98.35 87.09 84.47 87.62 96.91 106.60 113.79

Cold-rolled Coil 80.50 86.44 98.30 101.86 101.69 106.78 97.46 83.90 86.44 89.83 95.55 103.39

CR Stainless steel (304, 2mm., 2B) 44.44 48.35 51.91 53.06 52.94 52.82 50.09 47.53 43.91 45.62 50.12 54.44

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ดชันีราคาน าเข้าเหล็กแผ่นในภมิูภาคเอเชียตะวนัออก



ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

สถานการณ์ด้านแรงงาน
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การจ้างงาน การจ้างงานรวมลดลงตามการลดลงของการจ้างงานภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ส่วนอตัรา
การวา่งงานยงัอยูใ่นระดบัต ่า ในไตรมาสท่ีสามของปี 2560 การจ้างงานรวมลดลงร้อยละ 1.6 เทียบกบัการเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยในไตรมาสนี ้การจ้างงานภาคเกษตรลดลงร้อยละ 1.2 ตามการลดลงของการจ้าง
งานในการปลูกมนัส าปะหลงั การปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ และการเลีย้งโคนมและโคเนือ้ เป็นส าคญั ด้านการจ้างงาน
นอกภาคเกษตรลดลงร้อยละ 1.8 ตามการลดลงของการจ้างงานในสาขาการผลิตส าคัญต่างๆ เช่น (1) สาขา
อตุสาหกรรม ลดลงร้อยละ 4.0 ตามการลดลงของการจ้างงานในการผลิต เคร่ืองแตง่กายและการผลิตโลหะขัน้มลูฐาน 
สอดคล้องกบัการลดลงของดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมในสาขาดงักล่าว (2) สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อม
ยานยนต์ฯ ลดลงร้อยละ 2.6 ตามการลดลงของการ จ้างงานในการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และรถจกัรยานยนต์) 
และ (3) สาขาก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 6.8 ตามการลดลงของการจ้างงานในการก่อสร้างอาคาร สอดคล้องกบัการลดลง
ของการผลิตในสาขาก่อสร้าง เป็นต้น

ส าหรับผู้ว่างงานเฉล่ียในไตรมาสนีมี้จ านวน 4.5 แสนคน คดิเป็นอตัราการวา่งงานร้อยละ 1.22

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

%YoY
สัดส่วน
Q3/60

2559 2560
ทัง้ปี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

การจ้างงานรวม 100.0 -0.9 0.2 -0.9 -0.2 -2.5 -0.6 0.4 -1.6
- ภาคเกษตร 33.4 -4.3 -2.7 -6.2 -2.3 -6.0 -1.4 6.3 -1.2
- นอกภาคเกษตร 66.6 0.8 1.5 1.4 0.9 -0.7 -0.3 -2.1 -1.8

อตุสาหกรรม 15.9 -2.6 -2.2 -1.7 -1.9 -1.5 -4.2 -1.5 -4.0
ก่อสร้าง 5.4 3.1 5.8 5.4 0.1 -8.7 -11.8 -8.7 -6.8
สาขาการขายสง่และการ
ขายปลกี การซอ่มยาน
ยนต์ฯ

16.4 2.5 2.9 1.4 3.9 0.9 1.0 0.9 -2.6

ที่พกัแรมและบริการด้าน
อาหาร

7.2 3.2 2.9 4.0 6.1 4.2 -2.7 4.2 -1.0

จ านวนผู้ว่างงาน (แสนคน) 3.8 3.7 4.1 3.6 3.7 4.6 4.6 4.5
อัตราการว่างงาน (%) 1.0 1.0 1.1 0.9 1.0 1.2 1.2 1.2



รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสรา้งประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลให้เพิ่มมากข้ึน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

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

http://miu.isit.or.th



ในไตรมาสที่สาม ปี 2560 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้าขยายตวัร้อยละ 
1.0 เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 2.3 เทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า ด้านการสง่ออกขยายตวัร้อยละ 
16.7 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 18.2
เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า 

การน าเข้า มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 113,678 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 9,785 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และขยายตัวร้อยละ 2.6 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่  87,813 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตวั
ร้อยละ 1.6 YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 16,080 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกบั
ไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 8.4 YoY

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 73,831 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 8,786 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
แตห่ดตวัร้อยละ 2.4 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม
มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 57,209 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 
18.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 
22.4 YoY ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการสง่ออกอยู่
ที่ 7,837 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 16.8 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการค้า
อยูท่ี่ 39,846 ล้านบาท 

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2560
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MIU Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2560 103,547 112,550 113,678

Export

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

2560 63,012 63,264 73,831



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที ่3 ปี 2560

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่สาม 
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตร มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 9,785 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกบัไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.6 YoY ส าหรับสินค้าที่
มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 5,230 ล้านบาท 

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก
อยูท่ี่ 8,786 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกบัไตร
มาสก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 2.4 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ 
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 3,027 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 999 ล้านบาท 

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  MIU 
http://miu.isit.or.th/

AM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2560 8,983 8,769 9,785

Export

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

2560 9,240 8,098 8,786
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มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สาม ปี 
2560

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 87,813 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 1.6 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่  เคร่ืองกังหันไอพ่ น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) มูลค่า
การน าเข้าอยูท่ี่ 13,665 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม มีมลูค่าการส่งออก
อยู่ที่ 57,209 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 18.8 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 22.4 YoY ส าหรับ
สนิค้าที่มีมลูค่าการสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองกรองของเหลว 
หรือก๊าซ (เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 13,755 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 30,605 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  MIU 
http://miu.isit.or.th/

IM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2560 80,395 86,984 87,813

Export

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

2560 47,189 48,141 57,209
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มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่สาม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกล มีมูลค่าการน าเข้าเป็น 16,080 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
และหดตัวร้อยละ 8.4 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการ
น าเข้าสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,512 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 7,837 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน
หน้า และขยายตัวร้อยละ 16.8 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง 
และพลาสติก มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,651ล้านบาท

ดุลการค้า เค ร่ืองมือกลของไทยในไตรมาสนี ข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 8,243 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ไตรมาสที ่3 ปี 2560

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  MIU 
http://miu.isit.or.th/
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MT Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2560 14,168 16,797 16,080

Export

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

2560 6,583 7,025 7,837



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
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Year 2017
Abstract This paper presents the development of an industrial design approach for CNC machine 

tools and its implementation perspectives in the advanced mechatronic and CNC machine 
application contexts. Firstly, the investigation is focused on the industrial design ideas for 
CNC machine tools by formulating the advanced design concepts, ergonomics and 
human-machine interactions, and UED. Then, the industrial design principles are discussed 
particularly concerned with the geometrical shape, colour and human-machine interaction, 
etc. Furthermore, the industrial design approach is proposed with application case studies. 
Finally, the implementation of the approach is demonstrated through the development of 
virtual machine tools at Brunel University London. The paper is concluded with further 
discussion on the potential and application of the industrial design approach for CNC 
machines broadly.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978917304845
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Fig. Industrial design of CNC machine tools – design exemplars 1
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