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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสี่ ป 2561 ขยายตัวรอยละ 3.7 เรงตัวขึ้นจากการขยายตัวรอย

ละ 3.2 ในไตรมาสท่ี 3/2561 ในดานการผลิต ผลผลิตภาคเกษตรชะลอตัวตามผลผลิตพืช

หลัก สวนภาคนอกเกษตรขยายตัวเรงขึ้น ตามการปรับตัวดีขึ้นของการผลิตสาขา

อุตสาหกรรมและภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว ในดานการใชจาย การใชจายเพ่ือ

การอุปโภคบริโภคขั้นสุดทายของเอกชนขยายตัวในเกณฑสูงตอเนื่อง การใชจายเพ่ือการ

อุปโภคของรัฐบาลชะลอลง และการลงทุนโดยรวมขยายตวัตอเนื่อง สาหรับดานตางประเทศ 

การสงออกสินคาและบริการปรับตัวดีขึ้น ขณะท่ีการนาเขาสินคาและบริการชะลอจากไตร

มาสกอนหนา

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑสูงรอยละ 5.3 ตอเนื่องจากการขยายตัว

รอยละ 5.2 ในไตรมาสที่ 3/2561 ปจจัยสนับสนุนหลักมาจากเงินเฟอท่ียังคงอยูในระดับต่ํา 

สินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภคสวนบุคคลของธนาคารพาณิชยขยายตัวตอเนื่อง รายได

ครัวเรือนปรับตวัดีขึน้ ท้ังในภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร อัตราการมีงานทาของประชากร

เพ่ิมขึ้นสอดคลองกับการลดลงของอัตราการวางงาน และการดาเนินมาตรการดูแลผูมีรายได

นอยของภาครัฐ ในไตรมาสนี้การใชจายในกลุมสินคาคงทนโดยเฉพาะการใชจายซื้อ

ยานพาหนะขยายตัวตอเนื่อง กลุมสินคาไมคงทน และกลุมสินคากึ่งคงทนและบริการสุทธิ

ขยายตัวในเกณฑดี

การสงออกสินคา มูลคาท่ีแทจรงิขยายตัวรอยละ 0.8 ปรับตัวดีขึน้จากการลดลงรอยละ 0.5 

ในไตรมาสกอนหนา สินคาอุตสาหกรรมขยายตัวตามการสงออกสินคาสําคัญ เชน สินคาใน

กลุมโลหะ ชิ้นสวนยานพาหนะ เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑปโตรเคมี และผลิตภัณฑปโตรเลียม เปน

ตน รวมท้ังสินคาอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งขยายตัวตามการสงออกนาตาล เนื่องจาก

อุปทานในตลาดโลกมปีรมิาณสูงสงผลใหราคาตกต่าํ ผูนาเขาจึงเรงการนาเขาเพ่ิมขึ้น อยางไร

ก็ตาม การสงออกสินคาอุตสาหกรรมบางประเภทลดลง อาทิ เครื่องซักผา และเซลล

แสงอาทิตย ซึ่งไดรับผลกระทบจากมาตรการทางภาษีเพ่ือคุมครองผูผลิตในประเทศของ

สหรัฐอเมริกา รวมท้ังการลดลงของการสงออกแผงวงจรไฟฟารวมท้ังอุปกรณคอมพิวเตอร

และชิ้นสวนซึ่งเปนหนึ่งในหวงโซอุปทานของจีน สะทอนถึงผลกระทบทางออมจากกรณี

พิพาททางการคาระหวางจีนกับสหรัฐอเมริกาผานหวงโซการผลิต สินคาเกษตรลดลงตาม

การสงออกขาวซึ่งมูลคาสงออกลดลงในตลาดแอฟริกาเปนสําคัญ แมวาตลาดขาวเอเชียจะ

ขยายตัวไดดีโดยเฉพาะตลาดจีนและฟลิปปนส ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากการสงมอบขาวแบบ

รัฐตอรัฐและการชนะการประมูลก็ตาม สวนการสงออกพืชสําคัญอื่น เชน ยางพารา และมัน

สาปะหลัง ปรับตัวลดลง อยางไรก็ตามการสงออกทองคาในไตรมาสนี้ขยายตัวในเกณฑสูง 

และเปนปจจัยสนับสนุนใหการสงออกโดยรวมในไตรมาส 4 ป 2561 ปรับตัวดีขึ้น

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ี

ส งสัญญาณบวกต อ

อุ ต ส า ห ก ร ร ม

เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ไ ท ย 

ไดแก
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การลงทุนรวม ขยายตัวรอยละ 4.2 ปรับตัวดีขึน้ตอเนือ่งจากการขยายตวัรอยละ 3.9 ในไตร

มาสกอนหนา โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 5.5 เรงตัวขึ้นจากท่ีขยายตัวรอยละ 

3.8 ในไตรมาสกอนหนา ปจจัยหลักมาจากการขยายตัวของการลงทุนดานการกอสราง และ

ดานเครื่องจักรเครื่องมือท่ีขยายตัวรอยละ 5.1 และรอยละ 5.6 ตามลาดับ สวนการลงทุน

ภาครัฐลดลงรอยละ 0.1 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 4.2 ในไตรมาสกอนหนา 

ประกอบดวยการลงทุนดานการกอสรางขยายตัวรอยละ 2.0 และดานเครื่องจักรเครื่องมือ

ลดลงรอยละ 6.1

สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวรอยละ 3.3 เรงตัวขึ้นจากท่ีขยายตัว รอยละ 1.6 ในไตรมาสที่ 

3/2561 เปนการขยายตัวในการผลิตเพ่ือตอบสนองท้ังอุปสงคในประเทศ และการสงออก 

โดยกลุมอุตสาหกรรมเบาเรงตัวขึ้น และอุตสาหกรรมสินคาทุนและเทคโนโลยีขยายตัว

ตอเนื่อง

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวรอยละ 5.3 เรงขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 4.1 ในไตร

มาสกอนหนา และเปนการเรงตัวขึ้นท้ังบริการโรงแรมและบริการภัตตาคาร โดยบริการ

โรงแรมขยายตวัรอยละ 5.6 บริการภัตตาคารขยายตวัรอยละ 5.2 โดยมีปจจัยสนับสนุนหลัก

จากดานการทองเที่ยวท้ังคนไทยทีเ่ดินทางทองเที่ยวในประเทศ และจานวนนักทองเที่ยวตาง 

ประเทศที่เพ่ิมขึ้น หลังจากที่ชะลอตัวลงในไตรมาสกอนหนา ประกอบกับอัตราเขาพักเฉล่ียท่ี

อยูในระดับสูง โดยจานวนนักทองเท่ียวตางประเทศในไตรมาสนี้เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.3 เรงขึ้น

จากการขยายตัวรอยละ 1.9 ในไตรมาสกอนหนา ในไตรมาสนี้นักทองเท่ียวจากภูมิภาค

เอเชียตะวันออก ขยายตัวรอยละ 5.1 ตามการขยายตัวของจากนักทองเท่ียวประเทศ

มาเลเซีย ลาว ญี่ปุน และเกาหลี รวมถึงนักทองเท่ียวจากภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคอเมริกา 

ภูมิภาคเอเชียใต และภูมิภาคแอฟริกาท่ีเพ่ิมขึ้นเชนกัน สงผลใหรายไดจากการทองเท่ียว

ปรับตัวดีขึ้น

สาขาเกษตรกรรม ขยายตัวรอยละ 1.9 ชะลอตัวลงจากท่ีขยายตัวรอยละ 3.2 ในไตรมาส

กอนหนา โดยผลผลิตพืชหลักที่ขยายตัว ไดแก ขาวเปลือก มันสาปะหลัง ยางพารา ผัก และ

ผลไม สาหรับหมวดปศุสัตว ผลผลิตสุกรและไกเนื้อหดตัว

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ี

ส ง สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ

อุ ต ส า ห ก ร ร ม

เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ไ ท ย 

ไดแก
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Base Period - Jan 2007 = 100

Cost Freight Rate Price

ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ไตรมาสที่ 4 ปี 2561



รายงานสภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุงเนนการบูรณาการขอมูลเพ่ือสรางประโยชนของขอมูลตอการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใหเพ่ิมมากข้ึน

เพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 

ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท : 02-712-4402-7
http://miu.isit.or.th
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Mill Baht Q1 Q2 Q3 Q4 Growth Rate (Q4)

Import

2560 103,548 112,553 113,689 113,881 0.1%

2561 107,231 113,119 113,747 118,161 3.8%

Export

2560 63,012 63,265 73,843 63,758 -6.1%

2561 64,328 63,543 67,915 64,910 1.8%

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล ไตรมาสท่ีสี ่ปี 2561

ใน ไตรมาส ท่ีสาม  ป  2561 ภาวะ อุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลของไทยมีมูลคาการคาเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสกอน

หนา โดยการนําเขาขยายตัวรอยละ 3.9 เทียบกับไตรมาส

กอนหนา และหดตัวรอยละ 3.8 เทียบกับไตรมาสเดียวกันป

กอนหนา ดานการสงออกขยายตัวรอยละ 4.4 เทียบกับไตร

มาสกอนหนา และขยายตัวรอยละ 1.8 เทียบกับไตรมาส

เดียวกันปกอนหนา 

การนําเขา มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 118,161ลานบาท 

โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 

9,475 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 2.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส

กอนหนา และหดตัวรอยละ 12.2 YoY ดานหมวดเครื่องจักร

อุตสาหกรรมมีมูลคาการนําเขาอยู ท่ี 89,007 ลานบาท 

ขยายตัวรอยละ 1.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา และ

ขยายตัวรอยละ 3.8 YoY ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมูลคา

การนําเขาเปน 19,679 ลานบาท ขยายตัวรอยละ5.0เมื่อ

เทียบกับไตรมาสกอนหนา และขยายตัวรอยละ 23.9 YoY

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 64,910 ลานบาท 

โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการสงออกอยูท่ี 

10,133 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 6.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส

กอนหนา และขยายตัวรอยละ 18.4% YoYดานหมวด

เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคาการสงออกอยูท่ี 47,484 ลาน

บาท หดตัวรอยละ 6.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา และ

คงท่ีเมื่อเทียบกับปกอนหนา ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมี

มูลคาการสงออกอยูท่ี 7,292 ลานบาท หดตัวรอยละ 5.2 

เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา และหดตัวรอยละ 5.4 YoY

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในไตรมาสน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 53,251 ลานบาท 
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสท่ีสี ่ปี 2561

การนําเขา เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการนําเขา

อยูท่ี 9,475 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 2.2 เมื่อเทียบกับไตร

มาสกอนหนา และหดตัวรอยละ 12.2 YoY สําหรับสินคาท่ี

มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่องบํารุงรักษา และ

สวนประกอบ มูลคาการนําเขาอยูท่ี 4,925 ลานบาท 

การสงออก เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการ

สงออกอยูท่ี 10,133 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 6.3 เมื่อ

เทียบกับไตรมาสกอนหนา และขยายตัวรอยละ 18.4 YoY

สําหรับสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก แทรกเตอร 

และสวนประกอบ มูลคาการสงออกอยูท่ี 4,409 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาส

น้ี ดุลการคาเกินดุลอยูท่ี 658 ลานบาท 

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

ไตรมาสที่สี่ ป 2561

รายละเอียดเพ่ิมเติม

Agricultural M. Q1 Q2 Q3 Q4 Growth Rate (Q4)

Import

2560 8,985 8,771 9,796 10,785 4.4%

2561 8,912 8,048 9,267 9,475 -12.2%

Export

2560 9,240 8,098 8,797 8,560 -7.7%

2561 8,603 7,926 9,530 10,133 18.4%
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย ไตรมาสท่ีสี่ ปี 2561

การนําเขา เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมูลคาการ

นําเขาอยูท่ี 89,007 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 3.8 เมื่อ

เทียบกับไตรมาสกอนหนา และขยายตัวรอยละ 2.1 YoY

สําหรับสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่องกังหัน

ไอพน และสวนประกอบ (เครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรม

ท่ัวไป) มูลคาการนําเขาอยูท่ี 11,909 ลานบาท

การสงออก เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมูลคาการ

สงออกอยูท่ี 47,484 ลานบาท หดตัวรอยละ 6.3 เมื่อเทียบ

กับไตรมาสกอนหนา และคงท่ีเมื่อเทียบกับปกอนหนา

สําหรับสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่องสูบ

ลม / อั ดลม และส วนประกอบ  ( เค รื่ อ งจั กร ท่ี ใช ใน

อุตสาหกรรมท่ัวไป) มูลคาการสงออกอยูท่ี 7,987 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในไตรมาสน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 41,523 ลานบาท 

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

ไตรมาสที่สาม ป 2561

รายละเอียดเพ่ิมเติม

Industrial M. Q1 Q2 Q3 Q4 Growth Rate (Q4)

Import

2560 80,395 86,984 87,813 87,216 0.4%

2561 82,263 86,794 85,737 89,007 2.1%

Export

2560 47,189 48,141 57,209 47,490 -10.1%

2561 48,162 47,715 50,695 47,484 0.0%
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย ไตรมาสท่ีสาม ปี 2561

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

ไตรมาสที่สาม ป 2561

การนําเขา เครื่องมือกล มีมูลคาการนําเขา เปน 

19,679 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 5.0 เมื่อเทียบกับไตร

มาสกอนหนา และขยายตัวรอยละ 23.9 YoY สําหรับสินคา

ท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก หีบแบบหลอแกว โลหะ 

ยาง และพลาสติก มูลคาการนําเขาอยูท่ี 4,843 ลานบาท

การสงออก เครื่องมือกล มีมูลคาการสงออกอยู ท่ี 

7,292 ลานบาท หดตัวรอยละ 5.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส

กอนหนา และหดตัวรอยละ 5.4 YoY สําหรับสินคาท่ีมี

มูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่องมือกล กลึงโลหะ มูลคา

การสงออกอยูท่ี 1,727 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในไตรมาสน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 12,387 ลานบาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม

Machine Tools Q1 Q2 Q3 Q4 Growth Rate (Q3)

Import

2560 14,168 16,797 16,080 15,880 -4.0%

2561 16,055 18,277 18,743 19,679 23.9%

Export

2560 6,583 7,025 7,837 7,708 32.7%

2561 7,563 7,903 7,689 7,292 -5.4%
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Abstract Consistent supply chain management across all levels of value creation is a common approach in the 

industrial sector. The implementation in agricultural processes requires rethinking the supply chain 

concept. The reasons are the heuristic characterised processes, the stochastic environmental 

conditions, the mobility of the production facilities and the low division of work.

In this paper we deal with how concepts of innovative supply chain management in the era of Industrie

4.0 could not only deliver a way to overcome said problems but also provide the foundation for the 

development of new forms of work and business models for Farming 4.0.
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