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ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2561
เศรษฐกิจ ปี 2561 เศรษฐกิ จ ไทยขยายตัวร้ อยละ 4.1 เร่ ง ขึน้ จากการ
ขยายตัวร้ อยละ 4.0 ในปี 2560 และเป็ นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี
โดยมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.7 การบริ โภคภาคเอกชน และการ
ลงทุนรวมขยายตัวร้ อยละ 4.6 และร้ อยละ 3.8 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อ
ทัว่ ไปเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 1.1 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้ อยละ 7.4 ของ
GDP

ในปี 2561 นี ม้ ี ตั ว ชี ว้ ั ด ทาง
เศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง สั ญ ญาณบวก
ต่ออุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ไทย ได้ แก่
ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน
มูลค่ าการส่ งออกสินค้ า
สาขาเกษตรกรรม
สาขาอุตสาหกรรม

การอุปโภคบริ โภคภาคเอกชน ขยายตัวร้ อยละ 4.6 สูงสุดในรอบ 6 ปี
การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้ อยละ 3.9 สูงสุดในรอบ 6 ปี
มู ลค่ าการส่ ง ออกสิ นค้ า การส่ง ออกมี มูล ค่า 253,431 ล้ า นดอลลาร์
สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 7.7 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้ อยละ 9.8 ในปี 2560
โดยปริ มาณ การส่งออกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.2 และราคาส่งออกเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 3.4 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท การส่งออกเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 2.7
สาขาเกษตรกรรม การผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.0 ปรับตัวดีขึ ้น
จากการขยายตัวร้ อยละ 3.7 ในปี 2560 โดยดัชนี ผลผลิตสินค้ าเกษตร
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5.5 ในขณะที่ ดัช นี ร าคาสิน ค้ าเกษตรลดลงร้ อยละ 5.7
ส่งผลให้ ดชั นีรายได้ เกษตรกรโดยรวมลดลงร้ อยละ 0.4
สาขาอุตสาหกรรม การผลิตสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้ อยละ 3.0 เร่ ง
ขึ ้นจากการขยายตัวร้ อยละ 2.9 ในปี 2560 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 2.8 อัตราการใช้ กาลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 68.5
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ที่มา : NESDB

Analyst by ISIT

Machinery
Intelligence
Unit
ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพื่อเปนศูนยกลางการ Update ขอมูลที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรม
และหนวยงานภาครัฐ ทั้งหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง ปี 2561

Base Period - Jan 2007 = 100
Cost Freight Rate Price
*** Hot-dipped Galvanize ไมมีการเผยแพรขอ มูลตั้งแตเดือนพฤษภาคม ป 2558 ดังนั้นจึงไมมีการนําเสนอขอมูลในสวนนี้

Base Period - Jan 2009 = 100

Analyst by ISIT
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Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง ปี 2561
สถานการณดานแรงงาน

การจางงาน: ขยายตัวในเกณฑดีตอเนื่อง และเปนการขยายตัวของผูมีงานทําทั้งใน
เกือบทุกสาขาการผลิตสอดคลองกับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กระจาย
ตัวมากขึ้น ในขณะที่อัตราการวางงานลดลงต่ําสุดในรอบ 12 ไตรมาส

เฉลี่ยทั้งป 2561 มีผูวางงานจํานวน 4.0 แสนคน คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 1.1

ที่มา : NESDB
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Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง ปี 2561
อัตราการขยายตัวของการผลิตภาคเศรษฐกิจที่สาํ คัญ
ในปี 2561 มีอตั ราการขยายตัวของผลผลิตรวมภายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 4.1YoY
การลงทุนรวม การลงทุนรวมขยายตัวร้ อยละ 3.8
การบริโภคภาคเอกชน การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้ อยละ 4.6 สูงสุดในรอบ 6 ปี
การบริโภคภาครัฐ ขยายตัวร้ อยละ 1.8
ปริมาณการส่งออกสินค้ าและบริการ ขยายตัวร้ อยละ 7.7
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Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง ปี 2561
อัตราการใช้ กาํ ลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ปี 2561 อัตราการใช้ กําลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอยู่ที่ 2.8 YoY เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
เล็กน้ อย โดยกลุม่ ที่ขยายตัวตัวหลักคือกลุม่ ยานยนต์และปิ โตรเลียม

ที่มา : BOT Analyst by ISIT
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รายงานสภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศูนย์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
มุงเนนการบูรณาการขอมูลเพื่อสรางประโยชนของขอมูลตอการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลใหเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่ งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลไทย ปี 2561
MIU
(Million Baht)

2558

2559

2560

2561

Import

458,124

455,760

443,670

452,257

Export

255,470

261,065

263,878

260,695

Trade Balance

-202,655

-194,695

-179,792

-191,562

มู ล ค่ า การค้ าเครื่ องจั ก รกลปี 2561 ภาวะอุต สาหกรรม
เครื่ องจักรกลของไทยขยายตัวเทียบกับปี ก่อนหน้ า สะท้ อนจาก
มูลค่าการค้ าระหว่างประเทศของเครื่ องจักรกลไทยที่เพิ่มขึน้
โดยการนําเข้ า ขยายตัวร้ อยละ 1.9 เมื่อเที ยบกับปี ก่อนหน้ า
ด้ านการส่งออกหดตัวร้ อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
การนําเข้ า มีมลู ค่าการนําเข้ าอยู่ที่ 452,257 ล้ านบาท โดย
หมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนําเข้ าเป็ น 35,702
ล้ า นบาท หดตัว ร้ อยละ 6.9%เมื่ อ เที ย บกับ ปี ก่ อ นหน้ า ด้ า น
หมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการนําเข้ าเป็ น 343,801
ล้ า นบาท ขยายตัว ร้ อยละ 0.4%เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ นหน้ า
ในขณะที่หมวดเครื่ องมือ กลมีมูลค่าการนํา เข้ าเป็ น 72,754
ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 15.6% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
การส่ งออก มีมลู ค่าการส่งออกอยู่ที่ 260,695 ล้ านบาท โดย
หมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 36,192
ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 4.3% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า ด้ าน
หมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 194,056
ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 3.0% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า ในขณะ
ที่หมวดเครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 30,448 ล้ านบาท
ขยายตัวร้ อยละ 4.4% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
ดุลการค้ า เครื่ องจักรกลของไทยในปี นี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่ที่
191,562 ล้ านบาท

Analyst by ISIT

สามารถด ูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU: http://miu.isit.or.th
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มูลค่ าการนําเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ าเครื่ องจักรกลการเกษตรของไทย ปี 2561
AM
(Million Baht)

2558

2559

2560

2561

Import

35,731

37,407

38,337

35,702

Export

30,179

34,093

34,696

36,192

Trade Balance

-5,552

-3,315

-3,641

490

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรกลการเกษตรในปี 2561
การนําเข้ า เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนําเข้ าเป็ น
35,702 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 6.9% เมื่อเทียบกับปี ก่อน
หน้ า ซึ่งการนําเข้ ากลุ่มเครื่ องจักรงานเกษตรกรรมหดตัว
ร้ อยละ 5.7 และการนําเข้ ากลุม่ เครื่ องจักรงานปศุสตั ว์หดตัว
ร้ อยละ 25.5 โดยกลุม่ สินค้ าที่มีมลู ค่าการนําเข้ าสูงสุดในปี นี ้
ได้ แก่ เครื่ องบํารุ งรักษา และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการ
นําเข้ าอยูท่ ี่ 19,110 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออก
เป็ น 36,192 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับปี
ก่อ นหน้ า ซึ่ง การส่งออกกลุ่ม เครื่ องจักรงานเกษตรกรรม
ขยายตัวร้ อยละ 4.5 และการส่งออกกลุม่ เครื่ องจักรงานปศุ
สัตว์หดตัวร้ อยละ 32.8 โดยกลุม่ สินค้ าที่มีมลู ค่าการส่งออก
สูงสุดในปี นี ้ ได้ แก่ แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่า
การส่งออกอยูท่ ี่ 14,466 ล้ านบาท
ดุลการค้ า เครื่ องจักรกลการเกษตรของไทยเกินดุลการค้ า
อยูท่ ี่ 490 ล้ านบาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ เี ว็บไซต์ MIU:
http://miu.isit.or.th
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มูลค่ าการนําเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ าเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมของไทย ปี 2561
IM
(Million Baht)

2558

2559

2560

2561

Import

349,234

350,680

342,408

343,801

Export

198,427

201,439

200,029

194,056

Trade Balance

-150,807

-149,241

-142,379

-149,745

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรอุตสาหกรรมในปี 2561
การนําเข้ า เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการนําเข้ าเป็ น
343,801 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
หน้ า โดยสิน ค้ า ที่ มี มูล ค่ า การนํ า เข้ า สูง สุด ได้ แ ก่ เครื่ อ ง
กัง หันไอพ่น (เครื่ องจักรที่ ใ ช้ ใ นอุต สาหกรรมทั่วไป) ซึ่ง มี
มูลค่าการนําเข้ าอยูท่ ี่ 48,212 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น
194,056 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
หน้ า โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้ แก่ เครื่ องสูบ
ลม/อัดลม (เครื่ องจักรที่ใช้ ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป) ซึ่งมีมลู ค่า
การส่งออกอยูท่ ี่ 32,853 ล้ านบาท
ดุลการค้ า เครื่ องจักรอุตสาหกรรมของไทยขาดดุลการค้ า
อยูท่ ี่ 149,745 ล้ านบาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ เี ว็บไซต์ MIU:
http://miu.isit.or.th
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มูลค่ าการนําเข้ า-ส่ งออก และดุลการค้ าเครื่ องมือกลของไทย ปี 2561
MT
(Million Baht)

2558

2559

2560

2561

Import

73,158

67,672

62,925

72,754

Export

26,863

25,533

29,153

30,448

Trade Balance

-46,295

-42,139

-33,772

-42,307

มูลค่ าการค้ าเครื่ องมือกลในปี 2561
การนําเข้ า เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการนําเข้ าเป็ น 72,754
ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 15.6% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า
ซึง่ การนําเข้ ากลุม่ เครื่ องมือกลขยายตัวร้ อยละ 11.6 และ
การนําเข้ ากลุม่ เครื่ องใช้ มือขยายตัวร้ อยละ 16.0 โดยกลุม่
สิน ค้ า ที่มี มูล ค่านํ าเข้ า สูง สุดในปี นี ้ ได้ แ ก่ กลุ่มหี บแบบ
หล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการนําเข้ า
อยูท่ ี่ 19,365 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 30,448
ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า ซึ่ง
การส่งออกกลุ่มเครื่ องมือกลขยายตัวร้ อยละ 23.3 และ
การส่งออกกลุ่มเครื่ องใช้ มือหดตัวร้ อยละ 0.3 โดยกลุ่ม
สินค้ าที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุดในปี นี ้ ได้ แก่ เครื่ องมือกล
กลึงโลหะ ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 6,357 ล้ านบาท
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งมื อ กลของไทยขาดดุล การค้ าอยู่ ที่
42,307 ล้ านบาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ เี ว็บไซต์ MIU:
http://miu.isit.or.th
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(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
อาคารสํานักพัฒนาอ ุตสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
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โครงการอนุมัตใิ ห้ การส่ งเสริมการลงทุนปี 2561
โ ค ร ง ก า ร อ นุ มั ติ ใ ห้ ก า ร
ส่ ง เสริ ม การลงทุนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล ปี 2561
มีจํานวน 62 โครงการ โดยมากที่ตงั ้
โรงงานจะอยู่ภาคตะวันออกร้ อยละ
55 ประกอบด้ วยจังหวัดชลบุรี และ
ระยอง รองลงมาเป็ นภาคกลางร้ อย
ละ 43 ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นจั ง หวั ด
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร โดย
ที่ สั ญ ชาติ ผ้ ู ถื อ หุ้ นส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ต่ า งชาติ อ ยู่ ที่ ร้ อยละ 60สํ า หรั บ
ต่างชาติ จะประกอบด้ วยประเทศ
ญี่ปนุ่ จีนและไต้ หวัน อีกร้ อยละ 21
และร้ อยละ 18 เป็ นผู้ถือหุ้นไทยและ
ผู้ ถื อ หุ้ น ไ ท ย แ ล ะ ต่ า ง ช า ติ
ตามลําดับ

YEAR 2018
ร่ วมทุน
18%

ไม่ ระบุ
1%

ไทย
21%

ต่ างชาติ
60%

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน, Analyst by ISIT
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Research and Technology
Article Title
Author
Year
Abstract

Source

Machine learning methods for wind turbine condition monitoring: A review
Adrian Stetco, Fateme Dinmohammadi, Xingyu Zhao, Valentin Robu, David Flynn, Mike
Barnes, John Keane, Goran Nenadic
2018
This paper reviews the recent literature on machine learning (ML) models that have been used for
condition monitoring in wind turbines (e.g. blade fault detection or generator temperature monitoring).
We classify these models by typical ML steps, including data sources, feature selection and extraction,
model selection (classification, regression), validation and decision-making. Our findings show that most
models use SCADA or simulated data, with almost two-thirds of methods using classification and the
rest relying on regression. Neural networks, support vector machines and decision trees are most
commonly used. We conclude with a discussion of the main areas for future work in this domain.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096014811831231X

Fig. 2. Two main approaches to learning from data.
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