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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่หน่ึงของปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 4.8 เร่งขึน้จากการขยายตวั ร้อย
ละ 4.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจยัสนบัสนนุจากการขยายตวัเร่งขึน้ของการ
บริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายของรัฐบาล การลงทุนรวม และการขยายตวัในเกณฑ์สูงของการ
ส่งออกสินค้าและบริการ ในด้านการผลิต การผลิตสาขาอุตสาหกรรม และสาขาการขายส่ง การ
ขายปลีก และการซ่อมแซมขยายตวัเร่งขึน้ สาขาโรงแรมและภตัตาคาร และสาขาการขนส่งและ
การคมนาคมขยายตวัดีตอ่เน่ือง ในขณะท่ีสาขาเกษตรกรรมและสาขาก่อสร้างกลบัมาขยายตวั
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัร้อยละ 3.6 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 3.4 ในไตร
มาสก่อนหน้า โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากการปรับตวัดีขึน้และกระจายตวัมากขึน้ของฐานรายได้ใน
ระบบเศรษฐกิจ มาตรการดแูลผู้ มีรายได้น้อยของภาครัฐ และอตัราเงินเฟ้อและอตัราดอกเบีย้ท่ียงั
อยูใ่นระดบัต ่า สอดคล้องกบัการปรับตวัเพิ่มขึน้ของความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคและการขยายตวัเร่ง
ขึน้ของสินเช่ือภาคครัวเรือน โดยการใช้จ่ายซือ้สินค้าคงทนขยายตวัร้อยละ 9.4 สอดคล้องกับ
ยอดขายรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลท่ีขยายตวัร้อยละ 14.8 ในขณะท่ีการใช้จ่ายด้านบริการ สินค้ากึ่ง
คงทน และสินค้าไม่คงทน ขยายตวัร้อยละ 4.9 ร้อยละ 2.4 และร้อยละ 2.0 ตามล าดบั ความ
เช่ือมัน่ของผู้บริโภคเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ท่ีระดบั 66.7 เทียบกบัระดบั 65.2 ในไตร
มาสก่อนหน้า และเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 12 ไตรมาส
การลงทุนรวม เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 ปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 0.3 ในไตรมาสก่อนหน้า 
โดยการลงทนุภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 3.1 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 2.4 ในไตรมาสก่อน
หน้า และเป็นการขยายตวัต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 4 โดยการลงทุนในหมวดเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร
ขยายตวัร้อยละ 3.1 ตอ่เน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะท่ีการลงทนุ
ในหมวดก่อสร้างขยายตวัร้อยละ 3.4 ปรับตวัดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า 
ส่วนการลงทุนภาครัฐกลบัมาขยายตวัเป็นครัง้แรก ในรอบ 4 ไตรมาส ร้อยละ 4.0 เทียบกับการ
ลดลงร้อยละ 6.0 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.5 ขณะท่ี 
การลงทนุของรัฐบาลปรับตวัลดลงร้อยละ 0.3
การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 61,788 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัในเกณฑ์สงูตอ่เน่ืองจากไตรมาส
ก่อนหน้า ร้อยละ 9.9 ซึ่งเป็นการขยายตวั ในทุกตลาดส่งออกส าคญั และเกือบทุกหมวดสินค้า 
สอดคล้องกับการขยายตวัเร่งขึน้ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และการเพิ่มขึน้ของราคาสินค้าใน
ตลาดโลก โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.0 และราคาสินค้าส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.7 
กลุ่มสินค้าส่งออกท่ีมูลค่าขยายตัว เช่น ข้าว (ร้อยละ 21.1) มันส าปะหลัง (ร้อยละ 28.7) 
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (ร้อยละ 41.1) ชิน้สว่นและอปุกรณ์ยานยนต์ (ร้อยละ 15.4) รถยนต์นัง่ (ร้อย
ละ 18.5) รถกระบะและรถบรรทกุ (ร้อยละ 1.8) เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (ร้อยละ 9.4) ชิน้ส่วนและ
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 16.1) และอปุกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม (ร้อยละ 37.7) เป็นต้น การ
ส่งออกไปยงัตลาดส าคญัขยายตวัในเกณฑ์ดีตอ่เน่ืองในทุกตลาดทัง้สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 
(15) จีน ญ่ีปุ่ น อาเซียน (9) ออสเตรเลีย และตะวนัออกกลาง (15) 
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สาขาอุตสาหกรรม ขยายตวัในเกณฑ์ดีร้อยละ 3.7 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 3.4 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ตามการเร่งตวัขึน้ของดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมท่ีมีสดัสว่นการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 – 60 
ท่ีขยายตวัร้อยละ 7.2 และดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศ (สดัส่วน
สง่ออกน้อยกวา่ร้อยละ 30) ท่ีขยายตวัร้อยละ 4.0 ในขณะท่ีดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมการผลิตเพ่ือการ
ส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.6 เน่ืองจากการลดลงของ
อตุสาหกรรมบางรายการ ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมท่ีเพิ่มขึน้ เช่น ยานยนต์ (ร้อยละ 12.0) ผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม (ร้อยละ 20.6) น้ามนัและไขมนัจากพืชและสตัว์ (ร้อยละ 38.8) พลาสติกและยาง (ร้อยละ 
8.7) และคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร้อยละ 10.2) เป็นต้น ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีลดลง 
เช่น ผลิตภัณฑ์จากยาสูบ (ร้อยละ -31.2) การต้ม การกลั่นและการผสมสุรา (ร้อยละ -29.6) และ
ผลิตภณัฑ์ยางชนิดอ่ืนๆ (ร้อยละ -4.3) เป็นต้น
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตวัในเกณฑ์สูงร้อยละ 12.8 ต่อเน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 
15.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากจ านวนนกัท่องเท่ียวตา่งประเทศ 10.61 ล้าน
คน ขยายตวัในเกณฑ์สงูร้อยละ 15.4 สอดคล้องกบัการปรับตวัดีขึน้ของภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ี
เป็นแหล่งต้นทางของนกัท่องเท่ียว และรายรับรวมจากการท่องเท่ียว 840.5 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 16.8 ประกอบด้วย (1) รายรับจากนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ 573.3 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
19.0 โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากการเพิ่มขึน้ของรายรับจากนกัท่องเท่ียวจีน รัสเซีย อินเดีย เยอรมนี 
และเกาหลีใต้ เป็นส าคญั และ (2) รายรับจากนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย 267.2 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
12.2 อตัราการเข้าพกัเฉล่ียในไตรมาสนีอ้ยู่ท่ีร้อยละ 76.79 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 69.44 ในไตรมาสก่อน
หน้า และร้อยละ 73.35 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน
สาขาเกษตรกรรม กลบัมาขยายตวัในเกณฑ์สงูร้อยละ 6.5 ปรับตวัดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 1.3 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุท่ีส าคญัจากสภาพอากาศ รวมทัง้ปริมาณน า้ชลประทาน
และปริมาณน า้ฝนท่ีเอือ้อ านวยตอ่การเพิ่มขึน้ของผลผลิต ผลผลิตสินค้าเกษตรส าคญัท่ีเพิ่มขึน้ ได้แก่ 
ข้าวเปลือก (ร้อยละ 31.8) ยางพารา (ร้อยละ 12.0) ปาล์มน า้มัน (ร้อยละ 22.0) ข้าวโพด (ร้อยละ 
41.9) กุ้ ง (ร้อยละ 13.4) และสุกร (ร้อยละ 3.3) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผลผลิตมันส าปะหลงัลดลง 
(ร้อยละ 6.0) ส่วนดชันีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 12.3 ตามการลดลงของราคายางพารา ราคา
ปาล์มน า้มนั และการลดลงจากฐานท่ีสงูของราคาอ้อยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 ในขณะท่ีราคา
สินค้าเกษตรส าคญัหลายรายการปรับตวัเพิ่มขึน้ เช่น ราคาข้าวเปลือก (ร้อยละ 14.2) ราคามนัสาปะ
หลงั (ร้อยละ 43.8) และราคาข้าวโพด (ร้อยละ 29.5) เป็นต้น การลดลงของดชันีราคาสินค้าเกษตร
บางรายการยงัสง่ผลให้ดชันีรายได้เกษตรกรโดยรวมปรับตวัลดลงร้อยละ 4.8

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
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*** Hot-dipped Galvanize ไม่มีการเผยแพรข่อ้มลูตั้งแต่เดอืนพฤษภาคม ปี 2558 ดังนั้นจึงไม่มีการน าเสนอขอ้มลูในส่วนนี้

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

MarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr

20182017

HR plate 53.8194.1166.8210.8162.7252.2216.1150.8158.9148.9108.4196.5

HR sheet 218.3200.2205.2185.5169.6173.6200.8210.5175.7192.1192.5175.1

CR sheet 283.8260.9274.6246.3276.0268.6269.6242.8261.0258.8256.8242.9

Coated Galv.sheet 216.2230.6202.7229.8232.3242.2246.2216.0237.7259.9219.4178.3

Coated Tin plate 146.987.4116.7109.5109.3106.5116.6100.1127.8167.0139.2113.9

Coated Tin free 119.499.0126.465.982.9102.4121.590.477.572.095.6119.5

Coated Other coated steel 318.3340.4365.3298.5372.2266.8332.9360.6347.8389.0353.0321.7

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ดชันีการใช้เหลก็แผน่ในประเทศ

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

2017 2018

Hot-rolled Plate 87.85 82.24 84.35 85.51 91.12 104.67 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47

Hot-rolled Coil 87.09 84.47 87.62 96.91 106.60 113.79 108.76 107.82 111.12 112.93 115.97 116.70

Cold-rolled Coil 97.46 83.90 86.44 89.83 95.55 103.39 103.39 102.54 102.97 106.36 105.51 109.32

CR Stainless steel (304, 2mm., 2B) 50.09 47.53 43.91 45.62 50.12 54.44 51.72 52.94 51.35 52.59 54.35 54.29

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ดชันีราคาน าเข้าเหลก็แผน่ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก



ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

สถานการณ์ด้านแรงงาน
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การจ้างงาน การจ้างงานภาคเกษตรกลบัมาขยายตวัสอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของผลผลิตสินค้าเกษตรส าคญัๆ 
ในขณะท่ีการจ้างงานนอกภาคเกษตรยงัปรับตวัลดลง ในไตรมาสแรกของปี 2561 การจ้างงานรวมลดลงร้อยละ 0.2 แต่
ปรับตวัดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 0.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการจ้างงานภาคเกษตร (สดัส่วนร้อยละ 31.2) ขยายตวั
ในเกณฑ์ดีร้อยละ 6.0 และเป็นการปรับตวัดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 1.2 และร้อยละ 2.0 ในไตรมาสท่ีสาม และไตร
มาสท่ีส่ีของปี 2560 ตามลาดบั สอดคล้องกบัการขยายตวัในเกณฑ์สงูของผลผลิตสินค้าเกษตรส าคญัๆ เช่น ข้าวเปลือก 
ยางพารา ปาล์มน้ามนั และข้าวโพด เป็นต้น ในขณะท่ีการจ้างงานนอกภาคเกษตร (สดัส่วนร้อยละ 68.8) ยงัปรับตวั
ลดลงร้อยละ 2.8 ตามการลดลงของการจ้างงานในสาขาก่อสร้าง และสาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซม 
ส่วนการจ้างงานในสาขาอตุสาหกรรมยงัปรับตวัลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.03 ทรงตวัมากขึน้เทียบกับการลดลงร้อยละ 
4.2 ร้อยละ 4.0 และร้อยละ 1.8 ในไตรมาสท่ีสอง ไตรมาสท่ีสาม และไตรมาสท่ีส่ีของปี 2560 ตามลาดบั สอดคล้องกบั
ปรับตวัดีขึน้อยา่งตอ่เน่ืองของการผลิตภาคอตุสาหกรรม

อตัราการวา่งงาน ในไตรมาสนีอ้ยูท่ี่ร้อยละ 1.2 โดยมีผู้วา่งงานเฉล่ีย จ านวน 4.7 แสนคน

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

%YoY
สัดส่วน 
Q1/61

2559 2560 2561
ทัง้ปี ทัง้ปี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 ม.ค. ก.พ. มี.ค.

การจ้างงานรวม 100.0 -0.9 -0.6 -0.6 0.4 -1.6 -0.2 -0.2 -0.4 -0.2 -0.3
- ภาคเกษตร 31.2 -4.3 0.3 -1.4 6.3 -1.2 6.0 6.0 7.0 5.4 4.5
- นอกภาคเกษตร 68.8 0.8 -1.0 -0.3 -2.1 -1.8 0.1 -2.8 -3.3 -2.4 -2.4

อตุสาหกรรม 16.8 -2.6 -2.9 -1.5 -4.2 -4.0 -1.8 -0.03 -2.1 -0.8 3.4
ก่อสร้าง 5.6 3.1 -8.2 -8.7 -11.8 -6.8 -4.3 -11.8 -13.7 -10.7 -9.4
สาขาการขายส่งและการขาย
ปลีก การซอ่มยานยนต์ฯ

16.8 2.5 -0.2 0.9 1.0 -2.6 0.02 -2.8 -5.7 0.7 -2.6

ท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร 7.5 3.2 1.8 4.2 -2.7 -1.0 6.8 -1.3 -1.1 1.6 -4.8
ก าลังแรงงานรวม (ล้านคน) 38.3 38.1 38.2 38.3 38.2 37.7 38.1 37.8 38.4 38.1
จ านวนผู้มีงานท า (ล้านคน) 37.7 37.5 37.4 37.5 37.6 37.2 37.4 37.1 37.6 37.3
จ านวนผู้ว่างงาน (แสนคน) 3.8 4.5 4.6 4.6 4.5 4.2 4.7 4.7 4.9 4.4
อัตราการว่างงาน (%) 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.3 1.3 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



ในไตรมาสที่หน่ึง ปี 2561 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าลดลง โดยการน าเข้าหดตวัร้อยละ 5.8 
เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 3.6 เทียบกับ
ไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า ด้านการสง่ออกขยายตวัร้อยละ 
1.0 เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.2 เทยีบ
กบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า 

การน าเข้า มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 107,231 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 8,912 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
และหดตวัร้อยละ 0.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม
มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 82,263 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 5.7 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 2.3 YoY
ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 16,055 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
และขยายตวัร้อยละ 13.3 YoY

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 64,397 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 8,613 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
แตห่ดตวัร้อยละ 6.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม
มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 48,221 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 
1.5 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.2 
YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
7,563 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน
หน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 14.9 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการค้า
อยูท่ี่ 42,834 ล้านบาท
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MIU Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2561 107,231

Export

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

2561 64,397

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลไทยไตรมาสท่ี 1 ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่หน่ึง 
ปี 2561

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตร มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 8,912 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกบัไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.8 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่  เค ร่ืองบ ารุง รักษา และ
สว่นประกอบ มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,535 ล้านบาท 

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก
อยูท่ี่ 8,613 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกบัไตร
มาสก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 6.8 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ 
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 3,377 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 299 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

2560 8,983 8,769 9,785 10,785

2561 8,912

Export

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

2561 8,613

11

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสท่ี 1 ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่หน่ึง 
ปี 2561

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 82,263 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 2.3 YoY ส าหรับสนิค้าที่มีมลูค่า
การน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองกงัหนัไอพ่น และส่วนประกอบ 
(เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
12,664 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม มีมลูค่าการส่งออก
อยูท่ี่ 48,221 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกบัไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.2 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) มูลค่า
การสง่ออกอยูท่ี่ 8,180 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 34,042 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/

IM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2560 80,395 86,984 87,813 87,216

2561 82,263

Export

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

2561 48,221
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มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย ไตรมาสท่ี 1 ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่หน่ึง ปี 2561

การน าเข้า เคร่ืองมือกล มีมูลค่าการน าเข้าเป็น 16,055 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และขยายตัวร้อยละ 13.3 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มลูค่าการน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง 
และพลาสติก มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,283 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 7,563 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
แต่ขยายตวัร้อยละ 14.9 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองมือกล กลึงโลหะ มูลค่ าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 1,590 ล้านบาท

ดุลการค้า เค ร่ืองมือกลของไทยในไตรมาสนี ข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 8,492 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/
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MT Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2560 14,168 16,797 16,080 15,880

2561 16,055

Export

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

2561 7,563

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย ไตรมาสท่ี 1 ปี 2561



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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โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน จากผลการประชุมพิจารณา
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ปี 2561 
พบว่า มีโครงการอนุมตัิให้การส่งเสริมการ
ลงทุ น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ งกั บอุ ต ส าหก ร รม
เคร่ืองจกัรกลจ านวน 20 โครงการ โดยมาก
ท่ีตัง้โรงงานจะอยู่ภาคตะวนัออกร้อยละ 60 
ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง และ
ปราจีนบุรี รองลงมาเป็นภาคกลางร้อยละ
40 ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ 
ปทุมธานี และกรุงเทพฯ โดยท่ีสญัชาติผู้ ถือ
หุ้ นส่วนใหญ่เป็นต่างชาติอยู่ท่ี ร้อยละ 70 
ส าหรับต่างชาติจะประกอบด้วยประเทศจีน 
และญ่ีปุ่ น รองลงมาร้อยละ 20 เป็นการร่วม
ทนุระหว่างไทยกบัต่างชาติ ท่ีเหลือเป็นผู้ ถือ
หุ้นชาวไทยร้อยละ 10

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

การส่งเสริมการลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2561

มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ในไตรมาสนี ้อยู่ท่ี 203.6 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 228.5 โดยเป็นมลูค่าการขอรับ
การสง่เสริมการลงทนุในพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก จานวน 165.4 พนัล้าน
บาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนซึง่อยู่ท่ี 12.3 พนัล้านบาท
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Abstract The new optimization task within the integrated model of the renewal of the fleet of harvesters 

has been considered in this paper. The aim of the study is generation of the mathematical 
model for the renewal of the combine harvester fleet on the basis of integral equations with 
an unknown lower limit of integration. The integro-functional equations for main trajectories 
have been obtained, and the qualitative behaviour of main trajectories depending on the 
rates of scientific and technological advancement has been studied
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