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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณ

บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวดี

ตอเน่ืองจากระยะเดียวกันปกอนใน

ทุกหมวดการใชจาย 

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจาก

ระยะเดียวกันปกอน จากเครื่องช้ี

การลงทุนในหมวดเครื่องจักร และ

อุปกรณ  ต ามยอดจดทะเ บียน

รถยนตเพ่ือการลงทุนท่ีขยายตัวดี 

การใชจายภาครัฐ ดานรายจาย

ลงทุนกลับมาขยายตัวตามการเรง

เบิกจายโครงการขนาดเล็กของบาง

หนวยงาน ภายหลังการทบทวน

โครงการใหสอดคลองกับแผนแมบท 

ภายใตยุทธศาสตรชาติ 

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะ

เดียวกันปกอนจากดานผลผลิต 

3

เศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 2562 ขยายตัวตอเน่ืองจากเดือนกอนจากอุป

สงคในประเทศเปนสําคัญ โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวตอเนื่องใน

ทุกหมวดการใชจาย เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว จากหมวดเครื่องจักรและ

อุปกรณและยอดจําหนายวัสดุกอสราง และการใชจายภาครัฐกลับมาขยายตัวจากท้ัง

รายจายประจาและรายจายลงทุน สาหรับภาคการทองเท่ียวขยายตัวชะลอลงเล็กนอย

ตามจํานวนนักทองเท่ียวมาเลเซียเปนสําคัญ ขณะท่ีการสงออกสินคาหดตัวตอเนื่อง 

สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออกท่ีหดตัว ขณะท่ีการผลิต เพ่ือ

รองรับอุปสงคในประเทศยังขยายตัวได 

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวดีตอเนื่องจากระยะเดียวกันปกอนในทุกหมวดการ

ใชจาย สําหรับปจจัยสนับสนุนกาลังซ้ือโดยรวมปรับดีข้ึนตามรายไดครัวเรือนท้ังใน

และนอกภาคเกษตรกรรม โดยรายไดครัวเรือน ในภาคเกษตรกรรมขยายตัวตอเนื่อง

ตามผลผลิต ขณะท่ีราคาหดตัวนอยลง ประกอบกับรายไดรวมนอกภาคเกษตรกรรม

ขยายตัวดีในทุกสาขา สอดคลองกับดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน 

การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 4.7 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคํา

หดตัวรอยละ 3.9 โดยเปน การหดตัวในหลายหมวดสินคาจาก 1) ผลของอุปสงคใน

ตลาดโลกท่ีชะลอลงจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาและ ผลของมาตรการกีดกัน

ทางการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน สงผลใหการสงออกยางพาราและผลิตภัณฑยาง

หดตัว ประกอบกับการสงออกฮารดดิสกไดรฟหดตัวตามการปรับลดสินคาคงคลังของ

ผูนาเขา 2) วัฏจักรสินคาอิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในชวงขาลง สงผลใหสินคาอิเล็กทรอนิกส

ในหลายหมวดหดตัวตอเนื่อง และ 3) ราคานามันดิบท่ีปรับลดลง สงผลใหมูลคาสินคา

ท่ีเคลื่อนไหวตามราคานามันดิบ อาทิ ผลิตภัณฑปโตรเลียม ปโตรเคมี และเคมีภัณฑ

หดตัว 

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ทรงตัวจากระยะเดียวกันปกอน แมการผลิตเพ่ือ

รองรับอุปสงคในประเทศ อาทิ หมวดยานยนต หมวดเครื่องใชไฟฟา และหมวด

ผลิตภัณฑปโตรเลียม ขยายตัวสอดคลองกับอุปสงคในประเทศท่ีเติบโตไดดี แต

การผลิตเพ่ือสงออก อาทิ หมวดฮารดดิสกไดรฟ และหมวดยางและพลาสติก หด

ตัวตามคาส่ังซื้อจากตางประเทศท่ีชะลอลง

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสง

สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก

การสงออกสินคา หดตัว

ร อยละ 4 .7 จากระยะ

เดียวกันปกอน และหาก

หักทองคําหดตัวรอยละ 

3.9

การนําเขาสินคา ขยายตัวท่ีรอยละ 4.2 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคา

ขยายตัวรอยละ 4.5 ตามการขยายตัวใน 1) หมวดวัตถุดิบและสินคาข้ันกลางท่ีขยายตัวดีใน

หลายหมวด โดยเฉพาะการนาเขาถ่ัวเหลืองจากสหรัฐฯ และเชื้อเพลิง ตามการนาเขากาซ

ธรรมชาติท่ีขยายตัวจากดานราคา 2) หมวดสินคาทุนท่ีไมรวมหมวดเครื่องบินและ แทนขุด

เจาะ ตามการนาเขาเครื่องจักรและอุปกรณท่ีขยายตัวดีในหลายหมวด สะทอนการลงทุน

ภาคเอกชนท่ีขยายตัว และ 3) หมวดสินคาอุปโภคบริโภค ตามการนาเขาสินคาไมคงทน

และสินคาคงทน สอดคลองกับการบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัวดี

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน จากเครื่องชี้การลงทุนในหมวด

เครื่องจักร และอุปกรณ ตามยอดจดทะเบียนรถยนตเพ่ือการลงทุนท่ีขยายตัวดี และการ

นําเขาสินคาทุนภาคเอกชนท่ีกลับมาขยายตัว ในหลายหมวดสินคา อยางไรก็ดี เครื่องชี้การ

ลงทุนในหมวดกอสรางหดตัวตอเนื่องตามพ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสราง แมยอดจําหนายวัสดุ

กอสรางยังขยายตัวดี 

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนจากดานผลผลิต ดานการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมทรงตัวเม่ือเทียบกับ ระยะเดียวกันปกอน โดยการผลิตเพ่ือรองรับ

อุปสงคในประเทศขยายตัว ขณะท่ีการผลิตเพ่ือสงออกหดตัว สาหรับภาคบริการปรับ

เพ่ิมข้ึน จากเดือนกอนจากบริการทางธุรกิจและธุรกิจสื่อสารเปนสําคัญ 

การใชจายภาครัฐ ท่ีไมรวมเงินโอนกลับมาขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามรายจาย

ประจาท่ีขยายตัว ตามการเบิกจายเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ สวนหนึ่งจากผลของฐานต่ําในป

กอน และการเบิกจายคาตอบแทนบุคลากร ท่ีขยายตัวสูงจากผลของการเหลื่อมเดือนจาก

ปกติท่ีจายในเดือนมีนาคมเปนมกราคมในปนี้ ดานรายจายลงทุนกลับมาขยายตัวตามการ

เรงเบิกจายโครงการขนาดเล็กของบางหนวยงาน ภายหลังการทบทวนโครงการให

สอดคลองกับแผนแมบท ภายใตยุทธศาสตรชาติ 





ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดตอ : ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท : 02-712-4402-7 ตอ 211 - 213
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Mill Baht Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2561 42,089 32,927 32,215 34,464 38,917 39,738 37,935 40,559 35,253 37,883 42,489 37,789

2562 40,721

Export

2561 20,072 20,368 23,887 19,120 21,877 22,546 21,771 23,913 22,231 23,084 20,928 20,898

2562 18,888

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนมกราคม ปี 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ในเดือนมกราคม ป 2562 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ของไทยมีมูลคาการคาเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดย

การนําเขา ขยายตัวรอยละ 7.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

หดตัวรอยละ 3.2 YoY ดานการสงออก หดตัวรอยละ 9.6 เมื่อ

เทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 5.9 YoY

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยู ท่ี 40,721ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 3,054ลาน

บาท ขยายตัวรอยละ 19.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหด

ตัวรอยละ 8.9 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคา

การนําเขาอยูท่ี 31,544ลานบาท ขยายตัวรอยละ 9.9 เมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 3.7 YoY ในขณะท่ี หมวด

เครื่องมือกล มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 6,122 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 6.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 2.5 

YoY

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 18,888 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 2,772

ลานบาท ขยายตัวรอยละ5.2เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

ขยายตัวรอยละ 10.3 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี

มูลคาการสงออกอยูท่ี 14,117 ลานบาท หดตัวรอยละ 11.9

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 7.8 YoY ในขณะ

ท่ีหมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 1,999 ลานบาท 

หดตัวรอยละ 10.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอย

ละ 11.0 YoY

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดลุ

อยูท่ี 21,833 ลานบาท 
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนมกราคม ปี 2562

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

Import

2561 3,353 2,712 2,848 2,519 2,700 2,828 2,918 3,166 3,183 3,332 3,586 2,556

2562 3,054

Export

2561 2,512 3,026 3,065 2,376 2,879 2,671 2,769 3,491 3,270 4,516 2,981 2,636

2562 2,772

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 3,054 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 

19.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 8.9 

YoYโดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

บํารุงรักษา และสวนประกอบ อยู ท่ี 1,586 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 2,772 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 

5.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 10.3 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก แทรกเตอร 

และสวนประกอบ อยูท่ี 1,375 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 283 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เดือนมกราคม ป 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม 8
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนมกราคม ปี 2562

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

Import

2561 32,761 25,099 24,403 26,628 30,198 29,968 28,553 30,546 26,638 28,113 32,192 28,702

2562 31,544

Export

2561 15,315 14,882 17,965 14,728 16,294 16,694 16,470 17,695 16,530 16,068 15,385 16,032

2562 14,117

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 31,544 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 9.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

3.7 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

กังหันไอพนและสวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม

ท่ัวไป) อยูท่ี 3,517 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 14,117 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 11.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 7.8 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่องสูบ

ลม/อัดลมและสวนประกอบ(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม

ท่ัวไป) อยูท่ี 2,367 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 17,427 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

เดือนมกราคม ป 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนมกราคม ปี 2562

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

Import

2561 5,975 5,116 4,964 5,317 6,019 6,942 6,464 6,847 5,431 6,438 6,711 6,530

2562 6,122

Export

2561 2,245 2,460 2,857 2,016 2,705 3,182 2,532 2,726 2,431 2,499 2,562 2,230

2562 1,999

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

เดือนมกราคม ป 2562

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 6,122 ลานบาท หดตัวรอยละ 

6.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 2.5 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก กลุมหีบ

แบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูท่ี 1,691 ลาน

บาท

การสงออก มีมีมูลคาอยูท่ี 1,999 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 10.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 11 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่องมือ

กล กลึงโลหะ อยูท่ี 586 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 4,123 ลานบาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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(ล้านบาท)

2560 2561 2562
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Article Title Enhanced machinability of SiC-reinforced metal-matrix composite with hybrid turning

Author Wei Bai, Anish Roy, Ronglei Sun, Vadim V.Silberschmidt

Year 2019

Abstract Particle-reinforced metal-matrix composites are promising engineering materials thanks to their superior mechanical and 

thermal properties. However, their poor machinability is a deterrent for use in wider applications, due to the presence of hard 

ceramic particles, which results in rapid tool wear during machining. Ultrasonically assisted turning (UAT) is a hybrid 

machining technique, in which the cutting tool is made to vibrate at high frequencies and low amplitudes. In this study, the 

machinability and tool wear of machining SiCp/Al metal matrix-composite was compared for dry UAT and conventional turning 

with the use of a cemented carbide (WC) and a polycrystalline diamond (PCD) tool. With the use of ultrasonic assistance, a 

significant reduction in cutting forces was achieved with a slight increase in cutting temperature. Continuous and semi-

continuous chips were obtained in UAT, with better surface topography. A chip-formation mechanism in UAT show increased 

ductility of the workpiece material when subjected to a repeated high-frequency microchipping process. Abrasive and 

adhesive wear occurred on the WC tool in both conventional turning and UAT. However, the machined surface obtained in 

UAT with a WC tool was comparable and sometimes even better than that achieved with the PCD tool.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924013619300238#!



ท่ีมา : อาร์ วาย ที ไนน์ 1313/03/2019 

ญีปุ่่นเผยยอดส ัง่ซื้อ
เครือ่งจกัรเดอืน 

ม.ค.ร่วงลง 5.4% 
ทาํสถติิหดตวั

ติดต่อกนัเดอืนท่ี 3

‟

„

รัฐบาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้่า ยอดสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรพืน้ฐานซึง่ไม่รวมเคร่ืองจกัร

สําหรับอตุสาหกรรมต่อเรือและสาธารณปูโภค ปรับตวัลงติดตอ่กนัเป็นเดือนท่ี 3 ในเดือนม.ค. 

นบัเป็นการส่งสญัญาณว่าบริษัทต่างๆของญ่ีปุ่ นต้องการลดการใช้จ่ายในช่วงเวลาท่ีต้องเผชิญกบั

ภาวะชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน

สํานกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ยอดสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรซึง่เป็นมาตรวดัการใช้จ่ายด้าน

ทนุของภาคเอกชน ร่วงลง 5.4% ในเดือนม.ค. แตะท่ีระดบั 8.223 แสนล้านเยน (ประมาณ 7.4

พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากเดือนก่อนหน้า โดยยอดสัง่ซือ้เดือนม.ค.ร่วงลงหนกัสดุนบัตัง้แต่เดือน

ก.ย.ปีท่ีแล้ว

สํานกังานคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นยงัคงระดบัการประเมินยอดสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรเอาไว้ท่ี

ระดบัเดิม โดยระบวุ่า "ยอดสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรชะลอตวัลง"

ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่ นระบวุ่า การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนส่งผลให้ยอด

สัง่ซือ้เคร่ืองจกัรร่วงลง



„

‟

13/03/2019 ท่ีมา:ประชาชาติธุรกิจ 

ดชันคีวามเชือ่ม ัน่
ผูบ้รโิภค ก.พ. ปรบั
ขึ้นต่อเนือ่งเดอืนท่ี 2 
รบัเลอืกต ัง้-นทท.จนี

กลบัมาแลว้
นายวาทิตร รักษ์ธรรม อาจารย์ประจําศนูย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยวา่ ศนูย์

พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย เปิดเผยวา่ จากการสํารวจดชันีความเช่ือมัน่

ผู้บริโภค ในเดือนกมุภาพนัธ์? 2562 พบวา่ ปรับตวัดีขึน้ตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 อยูท่ี่ระดบั 82.0 จาก 80.7 ใน

เดือน มกราคม 2562

นอกจากนีย้งัมีปัจจยัท่ีสง่ผลบวก อาทิ การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตัง้สภา
ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวนัท่ี 24 มีนาคมนี ้สง่ผลให้บรรยากาศการหาเสียงเลือกตัง้คกึคกัทัว่ประเทศ, การ

กลบัมาเท่ียวไทยของนกัทอ่งเท่ียวจีน สํานกังานสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) หรือ

สภาพฒัน์ ประกาศตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ในไตรมาส 4/2561 เพิ่มขึน้ 3.7% ขยายตวั

จาก 3.2% ในไตรมาสก่อนหน้า รวมทัง้ปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตวั 4.1% และคาดการณ์วา่จีดีพีในปีนี ้จะ

โตอยูท่ี่ประมาณ 3.5-4.5% รวมทัง้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอตัราดอกเบีย้นโยบาย ขณะท่ี

สงครามการค้าระหวา่งจีนกบัสหรัฐฯ เร่ิมคล่ีคลาย คา่เงินบาทปรับตวัแข็งคา่ขึน้เล็กน้อย และพืชผลเกษตรบาง

รายการเพิ่มปรับตวัดีขึน้ เป็นต้น

นายวาทิตร กลา่ววา่ ขณะท่ีปัจจยัลบมาจาก ภาคการสง่ออกในเดือนมกราคม 2562 ตดิลบ 
5.65%, ราคานํา้มนัในประเทศปรับตวัเพิ่มขึน้, ความกงัวลเก่ียวกบัปัญหาสงครามการค้า ในแงท่ี่อาจจะ

กระทบตอ่การสง่ออกและเศรษฐกิจไทยในอนาคต, ความกงัวลตอ่สถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 ในเขต
พืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมไปถึงจงัหวดัในพืน้ท่ีภาคเหนือ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินชีวิต?ของ

ประชาชน และผู้บริโภคมีความรู้สกึวา่เศรษฐกิจฟืน้ตวัช้าและยงักระจกุตวั
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