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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 4.6 เทียบกบัการขยายตวั ร้อยละ 4.9 
ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึน้ของการบริ โภค
ภาคเอกชนและการลงทุนรวม การขยายตวัในเกณฑ์สงูของการส่งออกสินค้า และการขยายตวัต่อเน่ือง
ของการใช้จ่ายภาครัฐบาล ในด้านการผลิต การผลิตภาคเกษตร และสาขาการขายส่งและ การขายปลีก
ฯ ขยายตวัในเกณฑ์สงูและเร่งขึน้ สาขาอุตสาหกรรม สาขาโรงแรมและภตัตาคาร สาขาการขนส่งและ
การคมนาคมชะลอตวัตามฐานการขยายตวัท่ีสงูขึน้ ในขณะท่ีสาขาการก่อสร้างขยายตวัดีตอ่เน่ือง
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัร้อยละ 4.5 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 3.7 ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึน้ของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ การลดลงของ
ข้อจ ากดัจากมาตรการรถยนต์คนัแรก การด าเนินมาตรการดแูลผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ รวมทัง้อตัรา
เงินเฟ้อและอตัราดอกเบีย้ท่ียงัอยู่ในระดบัต ่า และการปรับตวัเพ่ิมขึน้ของความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค โดย
การใช้จ่ายซือ้สินค้าคงทนขยายตวัเร่งขึน้ สอดคล้องกบัยอดขายรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลท่ีขยายตวัร้อยละ 
25.1 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 14.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะท่ีการใช้จ่ายในหมวดสินค้าอื่น ๆ 
ขยายตวัดีต่อเน่ือง โดยดชันีภาษีมลูค่าเพ่ิมหมวดโรงแรมและภตัตาคาร ดชันีปริมาณการน าเข้าสินค้า
หมวดสิ่งทอเคร่ืองนุ่งห่ม และดชันียอดขายบริการคมนาคมขนสง่ ขยายตวัร้อยละ 7.7 ร้อยละ 12.0 และ
ร้อยละ 13.5 ตามลาดบั ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ท่ีระดบั 67.5 และ
เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 13 ไตรมาส
การลงทุนรวม เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.6 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการ
ลงทนุภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 3.2 ปรับตวัดีขึน้อย่างตอ่เน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 3.1 ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยการลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจักรขยายตวัร้อยละ 3.3 เร่งขึน้อย่างช้า ๆ จากการขยายตวั
ร้อยละ 3.1 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึน้ของอัตราการใช้ก าลังการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม รวมทัง้การเพ่ิมขึน้ของดชันีปริมาณการน าเข้าสินค้าทุน และปริมาณการจ าหน่าย
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในประเทศ ร้อยละ 6.6 และร้อยละ 7.6 ตามล าดบั ส่วนการลงทุนในสิ่งก่อสร้างท่ี
ขยายตวัร้อยละ 2.8 เทียบกับการขยายตวัร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า การลงทุนภาครัฐขยายตวั
ร้อยละ 4.9 เร่งขึน้จากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจท่ีขยายตวัร้อยละ 8.9 และการลงทนุของรัฐบาลที่ขยายตวัร้อยละ 0.9
การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 63,014 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเน่ืองร้อยละ 12.3 
สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึน้ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก และการเพ่ิมขึน้ของราคาสิ นค้าใน
ตลาดโลก โดยปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.5 และราคาสินค้าส่งออกเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.5 กลุ่ม
สินค้าส่งออกที่ มูลค่าขยายตัว เช่น ข้าว (ร้อยละ 14.5) มันส าปะหลัง (ร้อยละ 4.7) ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม (ร้อยละ 31.1) ปิโตรเคมี (ร้อยละ 22.7) เคมีภัณฑ์ (ร้อยละ 28.5) ชิน้ส่วนและอปุกรณ์ยาน
ยนต์ (ร้อยละ 13.4) รถยนต์นั่ง (ร้อยละ 12.4) รถกระบะและรถบรรทุก (ร้อยละ 23.9) ชิน้ส่วนและ
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 16.8) และเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (ร้อยละ 7.7) เป็นต้น การส่งออกไปยงั
ตลาดส าคัญขยายตัวดีต่อเน่ืองทัง้สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (15) จีน ญ่ีปุ่ น อาเซียน (9) และ
ออสเตรเลีย เมื่อหกัการส่งออกทองค าท่ียงัไม่ขึน้รูปออกแล้ว มลูค่าการส่งออกเพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.9 เมื่อ
คิดในรูปของเงินบาท มลูคา่การสง่ออกสินค้าเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.6 ปรับตวัดีขึน้เมื่อเทียบกบัการลดลงร้อย
ละ 1.3 ในไตรมาสก่อนหน้า

ในไตรมาสนี ้ มีตัวชี ว้ัด
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ท่ี ส่ ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ไทย ได้แก่

ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชน ขยายตวั โดย
มีปัจจัยสนับสนุนจากการ
ปรับตวัดีขึน้ของฐานรายได้
ในระบบเศรษฐกิจ  การ
ลดลงของข้อจ ากัดจาก
มาตรการรถยนต์คันแรก 
การด าเนินมาตรการดแูลผู้
มีรายได้น้อยของภาครัฐ
การลงทุนรวม
เพิ่ ม ขึ น้  โดยการล งทุน
ภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ
3 . 2  การ ล งทุนภ าค รั ฐ
ขยายตวัร้อยละ 4.9
การส่งออกสินค้า
ข ย า ย ตั ว ใ น เ กณ ฑ์ สู ง
ต่อเน่ือง สอดคล้องกับการ
ปรับตวัดีขึน้ของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าหลกั และการ
เพิ่มขึน้ของราคาสินค้าใน
ตลาดโลก โดยปริมาณการ
ส่งออกและราคาสินค้า
ส่งออกเพิ่มขึน้
ส า ข า เ ก ษ ต ร ก ร ร ม 
ขยายตัวในเกณฑ์สูง โดย
ไ ด้ รับปัจจัยสนับสนุน ท่ี
ส าคัญจากสภาพอากาศ 
ร ว ม ทั ้ ง ป ริ ม า ณ น ้ า
ชลประทานและปริมาณ
น า้ฝนท่ีเอือ้อานวยต่อการ
ผ ลิ ต  แ ล ะ อุ ป ส ง ค์
ต่างประเทศท่ีขยายตัวใน
เกณฑ์ดีตอ่เน่ือง
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สาขาอุตสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 3.1 ชะลอลงจากการขยายตวัร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า 
ตามฐานการขยายตวัท่ีสูงขึน้ สอดคล้องกับการชะลอตวัของดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิต
เพ่ือบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีมี
สดัส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 – 60 จากการขยายตวัร้อยละ 4.0 และร้อยละ 7.5 ในไตรมาส
แรก เป็นร้อยละ 1.9 และร้อยละ 7.0 ในไตรมาสท่ีสองตามล าดบั ในขณะท่ีดชันีผลผลิตอตุสาหกรรม
การผลิตเพ่ือการส่งออก (สดัส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ขยายตวัเร่งขึน้ อตัราการใช้ก าลงัการ
ผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 66.6 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 64.5 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และเป็นอตัราการ
ใช้ก าลงัการผลิตไตรมาสท่ีสองท่ีสงูสดุนบัจากปี 2557

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตวัร้อยละ 9.4 ชะลอลงจากการขยายตวัร้อยละ 12.8 ในไตร
มาสก่อนหน้า ตามการชะลอตวัลงของจ านวนและรายรับจากนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศ โดยในไตร
มาสนีมี้จ านวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ 8.87 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.1 และรายรับจากนกัท่องเท่ียว
ต่างประเทศ 442.6 พันล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.1 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากรายรับจาก
นกัท่องเท่ียวจากประเทศจีน มาเลเซีย อินเดีย ฮ่องกง และไต้หวนั เป็นส าคญั อตัราการ เข้าพกัเฉล่ีย
อยูท่ี่ร้อยละ 71.4 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 67.5 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

สาขาเกษตรกรรม ขยายตวัในเกณฑ์สงูร้อยละ 10.4 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 6.5 ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนท่ีส าคัญจากสภาพอากาศ รวมทัง้ปริมาณน า้ชลประทานและ
ปริมาณน า้ฝนท่ีเอือ้อานวยตอ่การผลิต และอปุสงค์ตา่งประเทศท่ีขยายตวัในเกณฑ์ดีตอ่เน่ือง ผลผลิต
สินค้าเกษตรส าคญัท่ีเพิ่มขึน้ ได้แก่ อ้อย ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ และยางพารา เป็นต้น ในขณะ
ท่ี ผลผลิตมนัส าปะหลงั สกุร และกุ้งขาวลดลง ส่วนดชันีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 6.0 ปรับตวัดี
ขึน้จากการลดลงร้อยละ 12.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยราคาสินค้าเกษตรหลายรายการปรับตัว
เพิ่มขึน้ เช่น ราคาข้าวเปลือก (ร้อยละ 18.1) ราคามนัส าปะหลงั (ร้อยละ 108.7) และราคาข้าวโพด 
(ร้อยละ 39.3) เป็นต้น ส่วนสินค้าส าคญัท่ีราคาลดลง เช่น ยางพารา (ร้อยละ -27.8) กลุ่มไม้ผล (ร้อย
ละ -13.1) อ้อย (ร้อยละ -20.7) สุกร (ร้อยละ -9.9) และปาล์มน า้มัน (ร้อยละ -18.8) เป็นต้น การ
เพิ่มขึน้ในเกณฑ์สงูของผลผลิตสินค้าเกษตรส่งผลให้ดชันีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.1 
ซึง่เป็นการเพิ่มขึน้ครัง้แรกในรอบ 4 ไตรมาส

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

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561

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

2017 2018

Hot-rolled Plate 85.51 91.12 104.67 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47

Hot-rolled Coil 96.91 106.60 113.79 108.76 107.82 111.12 112.93 115.97 116.70 113.79 115.73 117.48

Cold-rolled Coil 89.83 95.55 103.39 103.39 102.54 102.97 106.36 105.51 109.32 105.08 108.47 110.17

CR Stainless steel (304, 2mm., 2B) 45.62 50.12 54.44 51.72 52.94 51.35 52.59 54.35 54.29 54.75 54.29 54.56

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ดชันีราคาน าเข้าเหลก็แผน่ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก

JunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul

20182017

HR plate 189.4176.1197.353.8194.1166.8210.8162.7252.2216.1150.8158.9

HR sheet 199.2167.4212.2218.3200.2205.2185.5169.6173.6200.8210.5175.7

CR sheet 298.7295.4279.7283.8260.9274.6246.3276.0268.6269.6242.8261.0

Coated Galv.sheet 251.1296.8277.5216.2230.6202.7229.8232.3242.2246.2216.0237.7

Coated Tin plate 144.8119.6134.3146.987.4116.7109.5109.3106.5116.6100.1127.8

Coated Tin free 146.590.9107.6119.499.0126.465.982.9102.4121.590.477.5

Coated Other coated steel 364.7392.0357.8318.3340.4365.3298.5372.2266.8332.9360.6347.8

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ดชันีการใช้เหลก็แผน่ในประเทศ



ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

สถานการณ์ด้านแรงงาน
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การจ้างงาน ผู้มีงานท า: ผู้มีงานท าเพิ่มขึ้นคร้ังแรกในรอบ 4 ไตรมาส โดยผู้มีงานท าภาคเกษตร
ขยายตัวต่อเน่ืองสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตสินค้าเกษตร ในขณะท่ีผู้มีงานท าในสาขา
อุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวเป็นคร้ังแรกในรอบ 11 ไตรมาส ในไตรมาสท่ีสองของปี 2561 ผู้ มีงานท าเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 0.9 ปรับตวัดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 0.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยผู้ มีงานท าภาคเกษตร (สดัส่วนร้อยละ 31.7) 
ขยายตวัร้อยละ 3.0 และเป็นการขยายตวัต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 2 สอดคล้องกบัการขยายตวัในเกณฑ์สงูของผลผลิต
สินค้าเกษตรส าคญั เชน่ ข้าวเปลือกและอ้อย เป็นต้น ในขณะท่ีผู้ มีงานท านอกภาคเกษตร (สดัส่วนร้อยละ 68.3) ลดลง
ร้อยละ 0.01 ซึง่ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัการลดลงร้อยละ 2.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.6 ของผู้ มี
งานท าในสาขาอตุสาหกรรม และเป็นการเพิ่มขึน้ครัง้แรกในรอบ 11 ไตรมาส สอดคล้องกบัผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมท่ี
ขยายตวัตอ่เน่ือง และการเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.7 ของผู้ มีงานท าในสาขาท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร สอดคล้องกบัการ
ขยายตวัตอ่เน่ืองในเกณฑ์สงูของจานวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ

อัตราการว่างงาน ในไตรมาสนีอ้ยูท่ี่ร้อยละ 1.1 โดยมีผู้ว่างงานเฉล่ียจ านวน 4.1 แสนคน

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561

%YoY
สัดส่วน 
Q2/61

2560 2561
ทัง้ปี H1 H2 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 Q1 Q2

การจ้างงานรวม 100.0 -0.6 -0.1 -1.1 -0.6 0.4 -1.6 -0.2 0.4 -0.2 0.9
- ภาคเกษตร 31.7 0.3 2.4 -1.6 -1.4 6.3 -1.2 6.0 4.5 6.0 3.0
- นอกภาคเกษตร 68.3 -1.0 -1.2 -0.9 -0.3 -2.1 -1.8 0.1 -1.4 -2.8 -0.01

อตุสาหกรรม 16.7 -2.9 -2.8 -2.9 -1.5 -4.2 -4.0 -1.8 1.3 -0.8 2.6
ก่อสร้าง 5.8 -8.2 -10.2 -5.6 -8.7 -11.8 -6.8 -4.3 -4.4 -10.7 -2.7
สาขาการขายส่งและการขายปลีก 
การซอ่มยานยนต์ฯ

6.6 -0.2 1.0 -1.3 0.9 1.0 -2.6 0.02 -2.5 0.7 -2.2

ท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร 7.5 1.8 0.7 2.9 4.2 -2.7 -1.0 6.8 2.1 1.6 5.7
ก าลังแรงงานรวม (ล้านคน) 38.1 38.2 38.0 38.2 38.3 38.2 37.7 38.3 38.1 38.5
จ านวนผู้มีงานท า (ล้านคน) 37.5 37.5 37.4 37.4 37.5 37.6 37.2 37.6 37.4 37.9
จ านวนผู้ว่างงาน (แสนคน) 4.5 4.6 4.4 4.6 4.6 4.5 4.2 4.4 4.7 4.1
อัตราการว่างงาน (%) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1



รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสรา้งประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลให้เพิ่มมากข้ึน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

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

http://miu.isit.or.th



ในไตรมาสที่สอง ปี 2561 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า โดยการ
น าเข้าขยายตวัร้อยละ 5.5 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 0.5 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า 
ด้านการสง่ออกหดตวัร้อยละ 1.3 เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
และขยายตวัร้อยละ 0.4 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า 

การน าเข้า มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 113,119 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 8,048 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
และหดตวัร้อยละ 8.3 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม
มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 86,794 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 5.5 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.2 YoY
ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 18,277 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
และขยายตวัร้อยละ 13.8 YoY

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 63,543 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 7,926 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
และหดตวัร้อยละ 2.1 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม
มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 47,715 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 1.0 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.9 YoY
ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 7,903 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
และขยายตวัร้อยละ 12.5 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการค้า
อยูท่ี่ 49,576 ล้านบาท 
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MIU Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2561 107,231 113,119

Export

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

2561 64,397 63,543

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลไทยไตรมาสท่ี 2 ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่สอง 
ปี 2561

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตร มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 8,048 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 8.3 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่  เค ร่ืองบ ารุง รักษา และ
สว่นประกอบ มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,732 ล้านบาท 

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก
อยู่ที่ 7,926 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 2.1 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ 
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 3,440 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 122 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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มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561

AM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2561 8,912 8,048

Export

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

2561 8,613 7,926



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สอง ปี 
2561

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 86,794 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 0.2 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่  เคร่ืองกังหันไอพ่ น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) มูลค่า
การน าเข้าอยูท่ี่ 13,864 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม มีมลูค่าการส่งออก
อยู่ที่ 47,715 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 0.9 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) มูลค่า
การสง่ออกอยูท่ี่ 8,277 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 39,079 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/

12

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561

IM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2561 82,263 86,794

Export

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

2561 48,221 47,715



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่สอง ปี 2561

การน าเข้า เคร่ืองมือกล มีมูลค่าการน าเข้าเป็น 18,277 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และขยายตัวร้อยละ 13.8 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มลูค่าการน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง 
และพลาสติก มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 5,051 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 7,903 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และขยายตัวร้อยละ 12.5 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มู ลค่ า ก า รส่ ง อ อกสูง สุด  ไ ด้ แก่  เ ค ร่ื อ งมื อ กล  ใ ช้
ล าแสงเลเซอร์ มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,652 ล้านบาท

ดุลการค้า เค ร่ืองมือกลของไทยในไตรมาสนี ข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 10,374 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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มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561

MT Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2561 16,055 18,277

Export

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

2561 7,563 7,903



ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึก

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรมิีตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110

โทรศพัท ์: 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213



ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ; Analyst by ISIT 15

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน จากผลการประชุมพิจารณา
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ปี 2561 
พบว่า มีโครงการอนุมตัิให้การส่งเสริมการ
ลงทุ น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ งกั บอุ ต ส าหก ร รม
เคร่ืองจักรกลจ านวน 16 โครงการ โดยมาก
ท่ีตัง้โรงงานจะอยู่ภาคกลางร้อยละ 56 
ประกอบด้ วยจั งหวัดสมุทรปราการ 
ปทมุธานี สมทุรสาคร และอยธุยา รองลงมา
เป็นภาคตะวันออกร้อยละ 38 ส่วนใหญ่อยู่
ในจงัหวดัชลบรีุ และระยอง โดยท่ีสญัชาติผู้
ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นต่างชาติอยู่ท่ีร้อยละ 50
ส าหรับต่างชาติจะประกอบด้วยประเทศ
ญ่ีปุ่ น  ไ ต้ หวัน  ออสเตร เ ลี ย  และ จี น 
รองลงมาร้อยละ 31 เป็นการร่วมทนุระหว่าง
ไทยกบัต่างชาติ ท่ีเหลือเป็นผู้ ถือหุ้นชาวไทย
ร้อยละ 19

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

การส่งเสริมการลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2561

มูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ในไตรมาสนี ้อยู่ท่ี 118.0 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.1 และมลูค่าการออกบตัร
สง่เสริมการลงทนุอยู่ท่ี 148.7 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 84.4
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Article Title Reshaping the Washing Machine Industry through Circular Economy and 
Product-Service System Business Models

Author Gianmarco Bressanelli, Marco Perona, Nicola Saccani 
RISE Laboratory, University of Brescia, Via Branze 38, Brescia 25123, Italy

Year 2017
Abstract Although circular economy is usually indicated as a way to reconcile economic growth and sustainability, circular 

business models and related product-service systems are not implemented on a large scale yet. Providing information 
about how to develop circular business models and methods to evaluate their expected impacts, can support 
stakeholders to embrace this transition. To this regard, the aim of this paper is to propose and discuss the actions 
required for reshaping the washing machine industry towards a circular economy scenario. The paper, based on a 
recently launched research project, describes a set of actions and develops very preliminary computations of their 
expected impact. Results show that customers could benefit from an average yearly saving of almost 30% of the current 
washing cost, while country total electricity generation and water consumption could be reduced of about 0.6% and 1% 
respectively. Albeit they are only preliminary estimates and further research and empirical validation are certainly needed, 
these outcomes gives an idea about the order of magnitude of benefits gathered by a circular economy transition for a 
mass durable consumer goods industry such as washing machines.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827117302111
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