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ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสที ่4 ปี 2560

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ส่ีของปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 4.0 ตอ่เน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 
4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึน้ของการ
บริโภคภาคเอกชน การขยายตวัในเกณฑ์สูงของการส่งออกสินค้า และการขยายตวัตอ่เน่ืองของ
การลงทนุภาคเอกชน ในขณะท่ีการลงทนุภาครัฐลดลง ในด้านการผลิต การผลิตสาขาโรงแรมและ
ภตัตาคาร สาขาการค้าสง่ค้าปลีก สาขาขนสง่และคมนาคม และสาขาไฟฟ้า ก๊าซ และ การประปา
ขยายตวัเร่งขึน้ ส่วนสาขาอุตสาหกรรมขยายตวัในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง ในขณะท่ี ภาคเกษตร และ
สาขาก่อสร้างปรับตวัลดลง
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัในเกณฑ์สงูร้อยละ 3.5 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 
3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากการปรับตวัดีขึน้ของฐานรายได้รวมในระบบ
เศรษฐกิจ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ รวมทัง้อตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบี ย้ท่ียงัอยู่
ในระดบัต ่า และการปรับตวัดีขึน้ของความเช่ือมัน่ผู้บริโภค โดยการใช้จ่ายซือ้สินค้าคงทนขยายตวั
ในเกณฑ์สงูและเร่งขึน้ร้อยละ 21.8 สอดคล้องกบัการขยายตวัของปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นัง่
ร้อยละ 33.9 ในขณะท่ีการใช้จา่ยของด้านบริการ สินค้ากึ่งคงทน และสินค้าไม่คงทน ขยายตวัร้อย
ละ 2.3 ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 1.8 ตามล าดบั ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม อยู่ท่ีระดบั 65.2 และเป็นระดบัสูงสดุในรอบ 11 ไตรมาส การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคของ
รัฐบาล ขยายตวัร้อยละ 0.2 ชะลอลงจากการขยายตวัร้อยละ 1.8 ในไตรมาสก่อนหน้า
การลงทุนรวม เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.3 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการ
ลงทุนภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 2.4 ต่อเน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 2.5 ในไตรมาสก่อนหน้า 
(ขยายตัวต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 3) โดยการลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเพิ่มขึ น้ร้อยละ 3.4 
สอดคล้องกับการปรับตวัดีขึน้ของการส่งออกและการลดลงของก าลงัการผลิตส่วนเกินในหลาย
อตุสาหกรรม แตก่ารลงทนุในสิ่งก่อสร้างยงัปรับตวัลดลงร้อยละ 2.3 ส่วนการลงทนุภาครัฐปรับตวั
ลดลงร้อยละ 6.0 โดยการลงทนุของรัฐวิสาหกิจขยายตวั แตก่ารลงทนุของรัฐบาลลดลง โดยส่วน
หนึง่เป็นผลมาจากปัญหาอทุกภยัและการปรับตวัด้านการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ
การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 61,164 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัในเกณฑ์สงูตอ่เน่ืองร้อยละ 11.6 
ซึง่เป็นการขยายตวัในทกุตลาดสง่ออกส าคญั และเกือบทกุหมวดสินค้า สอดคล้องกบัการขยายตวั
เร่งขึน้ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลกั และการเพิ่มขึน้ของราคาสินค้าในตลาดโลก โดยปริมาณ
การส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.0 และราคาสินค้าส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.3 กลุ่มสินค้าส่งออกที่
มูลค่าขยายตัว เช่น ข้าว ยางพารา มนัส าปะหลงั ผลิตภัณฑ์ยาง อุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม 
ชิน้ส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถกระบะและรถบรรทุก เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นต้น การส่งออกไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป (15) จีน ญ่ีปุ่ น 
อาเซียน (9) และตะวันออกกลาง (15) ขยายตวัดีต่อเน่ือง ในขณะท่ีการส่งออกไปออสเตรเลีย
กลบัมาขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 5 ไตรมาส

ในไตรมาสนี ้มีตัวชีว้ัด
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การ อุป โภคบ ริ โภค
ภาคเอกชน ขยายตวัใน
เกณฑ์สูง  โดยมี ปัจจัย
ส นั บ ส นุ น จ า ก ก า ร
ป รับตัวดี ขึ น้ ของฐาน
ร า ย ไ ด้ ร ว ม ใ น ร ะบบ
เศรษฐ กิจ  มาต รกา ร
กระตุ้ นการใช้จ่ายของ
ภาครัฐ รวมทัง้อตัราเงิน
เฟ้อและอตัราดอกเบีย้ที่
ยังอยู่ในระดับต ่า และ
กา รป รับตัว ดี ขึ น้ ข อ ง
ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค
การส่งออกสินค้า
ขยายตัว ใน เกณฑ์สูง
ต่ อ เ นื่ อ ง  ซึ่ ง เ ป็ น กา ร
ขยายตัว ในทุกตลาด
สง่ออกส าคญั และเกือบ
ทุ ก ห ม ว ด สิ น ค้ า 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
ข ย า ย ตั ว เ ร่ ง ขึ ้น ข อ ง
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
หลกั และการเพิ่มขึน้ของ
ราคาสนิค้าในตลาดโลก
สาขาอุตสาหกรรม
ขยายตัวในเกณฑ์ดีตาม
การปรับตวัดีขึน้ของการ
ส่งออก สอดคล้องกับ
การขยายตัวของดัชนี
ผลผลิตอตุสาหกรรมการ
ผลติเพื่อสง่ออก 
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สาขาอุตสาหกรรม ขยายตวัในเกณฑ์ดีร้อยละ 3.0 ตอ่เน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 4.2 ในไตรมาส
ก่อนหน้าตามการปรับตวัดีขึน้ของการสง่ออก สอดคล้องกบัการขยายตวัของดชันีผลผลิตอตุสาหกรรม
การผลิตเพ่ือสง่ออก (สดัสว่นสง่ออกมากกวา่ร้อยละ 60) ร้อยละ 3.1 ปรับตวัดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 
0.1 ในไตรมาสก่อนหน้า และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วนส่งออกในช่วงร้อยละ 30 - 60 
ขยายตัวในเกณฑ์ดีร้อยละ 4.0 ในขณะท่ีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพ่ือบริ โภค
ภายในประเทศ (สดัสว่นสง่ออกน้อยกวา่ร้อยละ 30) ปรับตวัลดลงร้อยละ 0.3 เน่ืองจากการลดลงของ
อตุสาหกรรมบางรายการ อตัราการใช้ก าลงัการผลิตเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 60.8 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 59.5 
ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีขยายตวั เช่น ผลิตภณัฑ์ยาง ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ประกอบส าหรับยานยนต์และเคร่ืองยนต์ ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคร่ืองใช้ใน
บ้านเรือน เป็นต้น ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมท่ีลดลง เช่น เหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็ก การจดัเตรียมและ
การป่ันเส้นใยสิ่งทอ การแปรรูปสตัว์น า้และผลิตภณัฑ์จากสตัว์น า้ เป็นต้น
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตวัในเกณฑ์สงูร้อยละ 15.3 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 6.9 
ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีจ านวนนกัท่องเท่ียวตา่งประเทศ 9.28 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.5 เร่งขึน้
จากการขยายตวัร้อยละ 6.4 ในไตรมาสก่อนหน้า รายรับรวมจากการท่องเท่ียว 729.0 พนัล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.9 ประกอบด้วย (1) รายรับจากนักท่องเท่ียวต่างประเทศ 494.0 พันล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 23.2 ตามการขยายตวัในเกณฑ์สูงของรายรับจากนักท่องเท่ียวจีน รัสเซีย เกาหลีใต้ 
และอินเดีย และ (2) รายรับจากนกัท่องเท่ียวชาวไทย 235.0 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.1 อตัรา
การเข้าพกัเฉล่ียในไตรมาสนีอ้ยู่ท่ีร้อยละ 69.44 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 66.97 ในไตรมาสเดียวกัน ของปี
ก่อน
สาขาเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 1.3 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 9.7 ในไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจาก
ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกชกุ อทุกภยั และสภาพอากาศท่ีไม่เอือ้อ านวยในหลายพืน้ท่ี  ผลผลิต
สินค้าเกษตรส าคญัท่ีลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกนาปี และมันส าปะหลัง และผลผลิตในหมวดประมง 
อยา่งไรก็ตาม ผลผลิตอ้อย ปาล์มน า้มนั กลุม่ไม้ผล ยางพารา ข้าวโพด และหมวดปศสุตัว์เพิ่มขึน้ ส่วน
ดชันีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 6.1 เน่ืองจากสินค้าเกษตรบางรายการออกสู่ตลาดมากขึน้ โดย
ราคาสินค้าเกษตรท่ีลดลง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน า้มัน และสุกร ในขณะท่ีราคา มันส าปะหลัง 
ข้าวเปลือก ไก่เนือ้ และข้าวโพดเพิ่มขึน้ การลดลงของดชันีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้า
เกษตรสง่ผลให้ดชันีรายได้เกษตรกรโดยรวมในไตรมาสนีล้ดลงร้อยละ 7.0

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

สาขาเกษตรกรรม 
หดตัวเนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากภาวะ
ฝนตกชุ ก  อุทกภัย 
และสภาพอากาศที่ไม่
เอือ้อ านวยในหลาย
พืน้ที่  ผลผลิตสินค้า
เกษตรส าคญัที่ลดลง 
ได้แก่ ข้าวเปลอืกนาปี 
และมันส าปะหลัง 
และผลผลิตในหมวด
ประมง
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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 4 ปี 2560

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

2017

Hot-rolled Plate 89.72 84.11 92.52 87.85 82.24 84.35 85.51 91.12 104.67 100.47 100.47 100.47

Hot-rolled Coil 97.96 98.83 98.35 87.09 84.47 87.62 96.91 106.60 113.79 108.76 107.82 111.12

Cold-rolled Coil 101.86 101.69 106.78 97.46 83.90 86.44 89.83 95.55 103.39 103.39 102.54 102.97

CR Stainless steel (304, 2mm., 2B) 53.06 52.94 52.82 50.09 47.53 43.91 45.62 50.12 54.44 51.72 52.94 51.35

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ดชันีราคาน าเข้าเหล็กแผ่นในภมิูภาคเอเชียตะวนัออก

DecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan

2017

HR plate 198.0177.3188.8216.1150.8158.9148.9108.4196.5145.0217.7155.9

HR sheet 210.8162.7252.2200.8210.5175.7192.1192.5175.1228.0195.6155.1

CR sheet 185.5169.6173.6269.6242.8261.0258.8256.8242.9273.7245.7216.7

Coated Galv.sheet 246.3276.0268.6246.2216.0237.7259.9219.4178.3237.1175.4189.2

Coated Tin plate 229.8232.3242.2116.6100.1127.8167.0139.2113.9153.5141.2140.1

Coated Tin free 109.5109.3106.5121.590.477.572.095.6119.5134.0155.1123.8

Coated Other coated steel 65.982.9102.4332.9360.6347.8389.0353.0321.7370.0295.6355.8

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ดชันีการใช้เหล็กแผน่ในประเทศ



ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

สถานการณ์ด้านแรงงาน
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การจ้างงาน การจ้างงานนอกภาคเกษตรเร่ิมกลับมาขยายตวัและส่งผลให้อัตราการว่างงานปรับตวัลดลง
ในขณะท่ีการจ้างงานในภาคเกษตรยงัปรับตวัลดลงตอ่เน่ืองสอดคล้องกับการลดลงของผลผลิตสินค้าเกษตรส าคญัๆ 
บางรายการท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาอทุกภยัและสภาพอากาศท่ีไม่เอือ้อ านวย ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2560 การจ้าง
งานรวมลดลงร้อยละ 0.6 ปรับตวัดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 1.6 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกบัการปรับตวัดีขึน้ของ
การจ้างงานนอกภาคเกษตร (สดัส่วนร้อยละ 67.9) ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.1 เทียบกับการลดลงร้อยละ 1.8 ในไตรมาส
ก่อนหน้า และเป็นการกลบัมาขยายตวัครัง้แรกในรอบ 5 ไตรมาส โดยการจ้างงานในสาขาท่ีพกัแรมและบริการด้าน
อาหารขยายตวัร้อยละ 6.8 สอดคล้องกบัการขยายตวัในเกณฑ์สงูของจ านวนนกัทอ่งเท่ียวต ่างประเทศ และการจ้างงาน
ในสาขาอตุสาหกรรมขยายตวัตดิตอ่กนัในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม สอดคล้องกบัการขยายตวัท่ีชัดเจนมาก
ขึน้ของการผลิตภาคอตุสาหกรรมในช่วงคร่ึงหลงัของปี ในขณะท่ีการจ้างงานในสาขาก่อสร้างยงัปรับตวัลดลงตอ่เน่ือง 
ส่วนการจ้างงานภาคเกษตร (สดัส่วนร้อยละ 32.1) ปรับตวัลดลงร้อยละ 2.0 สอดคล้องกับการลดลงของปริมาณการ
ผลิตสินค้าเกษตรสาคญัๆ เชน่ ข้าว มนัส าปะหลงั และประมง เป็นต้น

อตัราการวา่งงานในไตรมาสท่ีส่ีอยูท่ี่ร้อยละ 1.1 ลดลงจากร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีผู้ ว่างงานเฉล่ีย 
จ านวน 4.2 แสนคน

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560

%YoY
สัดส่วน 
Q4/60

2559 2560
ทัง้ปี Q1 Q2 Q3 Q4 ทัง้ปี Q1 Q2 Q3 Q4

การจ้างงานรวม 100.0 -0.9 0.2 -0.9 -0.2 -2.5 -0.6 -0.6 0.4 -1.6 -0.6
- ภาคเกษตร 32.1 -4.3 -2.7 -6.2 -2.3 -6.0 0.3 -1.4 6.3 -1.2 -2.0
- นอกภาคเกษตร 67.9 0.8 1.5 1.4 0.9 -0.7 -1.0 -0.3 -2.1 -1.8 0.1

อตุสาหกรรม 16.2 -2.6 -2.2 -1.7 -1.9 -1.5 -2.9 -1.5 -4.2 -4.0 -1.8
ก่อสร้าง 5.3 3.1 5.8 5.4 0.1 -8.7 -8.2 -8.7 -11.8 -6.8 -4.3
สาขาการขายสง่และการขาย
ปลกี การซอ่มยานยนต์ฯ

16.7 2.5 2.9 1.4 3.9 0.9 -0.2 0.9 1.0 -2.6 0.02

ที่พกัแรมและบริการด้านอาหาร 7.7 3.2 2.9 4.0 6.1 4.2 1.8 4.2 -2.7 -1.0 6.8
จ านวนผู้ว่างงาน (แสนคน) 3.8 3.7 4.1 3.6 3.7 4.5 4.6 4.6 4.5 4.8
อัตราการว่างงาน (%) 1.0 1.0 1.1 0.9 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3



รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสรา้งประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลให้เพิ่มมากข้ึน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

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

http://miu.isit.or.th



ในไตรมาสที่สี่  ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมลูค่าการค้าลดลง โดยการน าเข้าขยายตวัร้อยละ 
0.2 เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 0.1 เทยีบ
กบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า ด้านการสง่ออกหดตวัร้อยละ 
13.7 เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.1 เทียบ
กบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า 

การน าเข้า มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 113,881 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การน าเข้าอยู่ที่ 10,785 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และขยายตัวร้อยละ 4.4 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักร
อตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 87,216 ล้านบาท หดตวั
ร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 
0.4 YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 
15,880 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 4.0 YoY

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 63,758 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 8,560 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
และหดตวัร้อยละ 7.7 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม
มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 47,490 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 17.0 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 10.1 YoY
ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 7,708 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
แตข่ยายตวัร้อยละ 32.7 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการค้า
อยูท่ี่ 50,123 ล้านบาท 

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2560
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MIU Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2560 103,547 112,550 113,678 113,881

Export

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

2560 63,012 63,264 73,831 63,758



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที ่4 ปี 2560

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่สี่  ปี 
2560

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตร มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 10,785 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกบัไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 4.4 YoY ส าหรับสินค้าที่
มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 5,102 ล้านบาท 

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก
อยู่ที่ 8,560 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 7.7 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ 
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 3,316 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 2,225 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 10,785

Export

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

2560 9,240 8,098 8,786 8,560
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มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สี่  ปี 
2560

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 87,216 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 0.4 YoY ส าหรับสนิค้าที่มีมลูค่า
การน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองกงัหนัไอพ่น และส่วนประกอบ 
(เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
14,051 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม มีมลูค่าการส่งออก
อยู่ที่ 47,490 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 17.0 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 10.1 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) มูลค่า
การสง่ออกอยูท่ี่ 8,225 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 39,726 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ 4 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 87,216

Export

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

2560 47,189 48,141 57,209 47,490
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มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่สี่ ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกล มีมูลค่าการน าเข้าเป็น 15,880 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
และหดตัวร้อยละ 4.0 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการ
น าเข้าสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,214 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 7,708 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
แต่ขยายตวัร้อยละ 32.7 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,700 ล้านบาท

ดุลการค้า เค ร่ืองมือกลของไทยในไตรมาสนี ข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 8,172 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ไตรมาสที ่4 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 15,880

Export

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

2560 6,583 7,025 7,837 7,708



ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึก

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล
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เดือน
จ านวนโครงการทีไ่ด้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน (โครงการ)

ตุลาคม 2560 1

พฤศจิกายน 2560 3

ธันวาคม 2560 1

รวม 5

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนที่ เ ก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลตัง้แต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2560 พบว่า มีโครงการอนุมตัิให้การ
สง่เสริมการลงทนุท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลจ านวน 5 โครงการ ได้แก่

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

การส่งเสริมการลงทุนไตรมาสที่ 4 ปี 2560

ยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) 
ในไตรมาสนี ้อยู่ท่ี 265.4 พันล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 57.5 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 
29.6 ในไตรมาสก่อนหน้า (เพิ่มขึน้ต่อเน่ืองเป็นไตรมาสที่ 3) ในขณะท่ียอดการออกบตัร
ส่งเสริมการลงทนุอยู่ท่ี 264.9 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 63.4 ปรับตวัดีขึน้มากเมื่อเทียบ
กับการขยายตวัร้อยละ 22.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ดัชนีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจอยู่ท่ีระดับ 
50.7 เทียบกบัระดบั 51.1 ในไตรมาสก่อนหน้า

1. MR. TSUNH-HSIANG CHEN
2. บริษัท พีอีซี แมนแูฟคเจอร่ิง (ไทยแลนด์) จ ากดั
3. บริษัท โพลีวิชัน่ พรีซิชัน่ โมลด์ (ประเทศไทย) จ ากดั
4. บริษัท เซกิเนะ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากดั
5. บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จ ากดั
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Article Title Improving the punch and die wear behavior in tin coated steel stamping 
process

Author L. Fernandes, F.J.G. Silva, M.F. Andrade, R. Alexandre, A.P.M. Baptista, C. 
Rodrigues

Year 2017
Abstract Prestigious brands of cookies usually use metallic tins as packaging to distribute and sell 

their products, trying to impress the customer through the appearance of the packaging 
and simultaneously avoiding smashing or damaging of the cookies during logistics 
operations. These packages are commonly made in a tin coated (2.8 g/m2) thin steel sheet 
(ARCELOR electrolytic Tin plate), which causes severe wear problems on both die and 
punch tool components during the stamping process at room temperature. The border of 
the package presents an inconsiderable deformation, despite its almost perpendicular 
orientation to the top surface, but this top is usually patterned, which also implies the flow of 
the sheet between the top and bottom die surfaces. Due to the softness of the Tin coating, it 
easily adheres to the die, generating premature wear and several other concerns in 
maintaining the required final shape of the tin lid. Lubrication would be an easy way to solve 
the problems referred above however, lubricated operations should be avoided as these 
kinds of packages are for food purposes.

Research and Technology
Research and Technology

Fig. 1.  View of the block on ring 
tribometer used in tribological tests.
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Article Title Improving the punch and die wear behavior in tin coated steel stamping 
process

Author L. Fernandes, F.J.G. Silva, M.F. Andrade, R. Alexandre, A.P.M. Baptista, C. 
Rodrigues

Year 2017
Abstract This study started by identifying the main wear mechanism developed in the main surfaces 

of the stamping tool, promoted by the Tin coated steel sheet used in the packages. Two 
advanced PVD coatings (B4C and Mo) were tested, leading to the improvement of the 
punch and die wear behavior under these working conditions. The transfer of Tin material 
from the metallic sheet to the punch and die was studied, as well as the friction coefficient of 
this sheet against some selected coatings, while also trying to minimize the Tin adherence to 
the surface of the tool. Tribological tests under medium loads were carried out in order to 
ascertain what kind of coating presents better wear behavior in the referred work conditions. 
Regarding the obtained results, some improvements will be applied to the coating structure 
to adjust the deposition parameters in order to go forward to industrial tests. Worn surfaces 
were studied by Scanning Electron Microscopy (SEM) and material transfer was analyzed 
by Energy Dispersive Spectroscopy (EDS).
Results obtained with some of the tested coatings confirm that it is possible to minimize the 
Tin transfer from the covered steel sheet to the die and punch, ensuring a longer life of these 
parts, decreasing the tool maintenance operations and improving the Overall Equipment 
Efficiency (OEE) of that stamping process.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0257897217309246
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