
Quarter 1, 
2019

THAILAND  MACHINERY 
OUTLOOK



THAILAND MACHINERY
OUTLOOK Quarter 1, 

2019

ภาวะเศรษฐกิจไทย

 ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 3

ภาวะอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

 ดชันรีาคานาํเขา้เหล็กแผน่ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก 7

 ดชันกีารใชง้านเหล็กแผน่ในประเทศ 7

 สถานการณด์า้นแรงงาน 8

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

 มลูค่าการนาํเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองจกัรกลของไทย

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 10

 มลูค่าการนาํเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองจกัรกลการเกษตร

ของไทยไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 11

 มลูค่าการนาํเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม

ของไทยไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 12

 มลูค่าการนาํเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองมอืกลของไทย

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 13

ขอ้มูลการลงทุน ความรู ้และขา่วสาร

 โครงการอนมุตัใิหก้ารสง่เสริมการลงทนุ 15

 Research and Technology 16

 ขา่วสารอตุสาหกรรม 17

Contact Us 24

Contents

ท่ีปรกึษา

วิกรม วัชระคปุต์

ณัฐพล รตันมาลี

ประภทัร รณเกียรตเิมธา

ทีมงาน

ศิริศักดิ์ อาจแยม้สรวล

สาํเร็จ เกษยา

ณัฐพล องคพิ์สทุธ์ิ

ฟ้าใหม ่กมุาทร 

ติดต่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

ศิริศักดิ์ อาจแยม้สรวล

02-712-4402-7 ตอ่ 

213





เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2562 ขยายตวัร้อยละ 2.8 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 

3.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และเม่ือปรับผลของฤดกูาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรก ของปี 

2562 ขยายตวัจากไตรมาสท่ีส่ีของปี 2561 ร้อยละ 1.0 (QoQ_SA)

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัในเกณฑ์สงูร้อยละ 4.6 ตอ่เน่ืองจากการขยายตวัร้อย

ละ 5.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากฐานรายได้และการจ้างงานท่ีขยายตวั

ตอ่เน่ือง อตัราเงินเฟ้อท่ีอยูใ่นระดบัต่ํา การดําเนินมาตรการดแูลผู้ มีรายได้น้อยของภาครัฐ และ

การปรับตวัเพิ่มขึน้ของความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค โดยในไตรมาสนีก้ารใช้จา่ยซือ้สินค้าคงทน

ขยายตวัตอ่เน่ือง สอดคล้องกบัยอดขายรถยนต์นัง่สว่นบคุคลท่ีขยายตวัร้อยละ 12.3 ขณะท่ีการใช้

จา่ยในหมวดสินค้าอ่ืน ๆ ขยายตวัในเกณฑ์ดี โดยดชันีปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน ดชันี

ปริมาณการนาเข้าสินค้าหมวดสิ่งทอเคร่ืองนุง่หม่ ดชันีปริมาณการค้าปลีกสินค้าก่ึงคงทน และ

ดชันีภาษีมลูคา่เพิ่มหมวดโรงแรมและภตัตาคาร ขยายตวัร้อยละ 11.9 ร้อยละ 7.6 ร้อยละ 1.8 

และร้อยละ 3.2 ตามลาดบั ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยูท่ี่ระดบั 

68.1 

การลงทุนรวม เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.2 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 4.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดย

การลงทุนภาคเอกชนขยายตวัในเกณฑ์ดี ร้อยละ 4.4 ตอ่เน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 5.5 ใน

ไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลงทนุในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีขยายตวัร้อยละ 5.1 และการ

ลงทนุในสิ่งก่อสร้างท่ีขยายตวัร้อยละ 1.8 สว่นการลงทุนภาครัฐลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.1 

เทา่กบัการลดลงร้อยละ 0.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทนุของรัฐวิสาหกิจลดลงร้อยละ 1.4 

ในขณะท่ีการลงทนุของรัฐบาลขยายตวัร้อยละ 0.6 อตัราการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุ

ในไตรมาสนีอ้ยูท่ี่ร้อยละ 15.5 เทียบกบัอตัราเบกิจา่ยร้อยละ 17.4 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 60,221 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปรับตวัลดลงร้อยละ 3.6 เทียบกบัการ

ขยายตวัร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจประเทศคูค้่า และการ

ปรับตวัของผู้ประกอบการในตา่งประเทศตอ่มาตรการกีดกนัทางการค้าระหวา่งสหรัฐฯ กบัจีน โดย

ปริมาณการสง่ออกลดลงร้อยละ 3.9 ในขณะท่ีราคาสง่ออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.4 กลุ่มสินค้าส่งออก

ท่ีมูลค่าลดลง เชน่ ข้าว (ร้อยละ -10.1) มนัสาปะหลงั (ร้อยละ -14.2) ยางพารา (ร้อยละ -8.9) 

น้าตาล (ร้อยละ -16.5) รถยนต์นัง่ (ร้อยละ -8.4) ชิน้สว่นและอปุกรณ์ยานยนต์ (ร้อยละ -0.8) 

เคมีภณัฑ์ (ร้อยละ -7.1) ปิโตรเคมี (ร้อยละ -6.2) ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (ร้อยละ -9.2) เคร่ืองจกัร

และอปุกรณ์ (ร้อยละ -2.9) และกุ้ง ป ูกัง้และล็อบสเตอร์ (ร้อยละ -14.2) เป็นต้น กลุ่มสินค้า

ส่งออกท่ีมูลค่าขยายตัว เชน่ รถกระบะและรถบรรทกุ (ร้อยละ 6.8) คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 42.6) 

และผลิตภณัฑ์ยาง (ร้อยละ 4.8) เป็นต้น การสง่ออกไปยงัจีน ญ่ีปุ่ น สหภาพยโุรป (15) อาเซียน 

(5) ออสเตรเลีย และตะวนัออกกลาง (15) ปรับตวัลดลง ขณะท่ีการสง่ออกไปยงัตลาด

สหรัฐอเมริกาและกลุม่ประเทศ CLMV ขยายตวั เม่ือหกัการสง่ออกทองคาท่ียงัไมข่ึน้รูปออกแล้ว 
มลูคา่การสง่ออกลดลงร้อยละ 3.8 เม่ือคดิในรูปของเงินบาท มลูคา่การสง่ออกสินค้าลดลงร้อยละ 

3.3 ) 

ในไตรมาสนี ้มีตวัชีว้ัด

ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ท่ี ส่ ง

สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ

อุ ต ส า ห ก ร ร ม

เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การ อุ ป โภค บ ริ โภค

ภาคเอกชน ขยายตวัใน

เก ณฑ์ สูง ร้ อ ยละ  4 . 6 

ตอ่เน่ืองจากการขยายตวั

ร้อยละ 5.4 ในไตรมาส

ก่ อ น ห น้ า  โ ด ย ไ ด้ รั บ

ปัจจัยสนบัสนุนจากฐาน

รายได้และการจ้างงานท่ี

ขยายตวัตอ่เน่ือง 

การลงทุนรวม

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.2 เทียบ

กับการขยายตัวร้อยละ

4.2 ในไตรมาสก่อนหน้า

สาขา อุต สาหกรรม

ข ย า ย ตัว ร้ อ ย ละ  0 . 6 

ช ะ ล อ ตั ว ล ง จ า ก ก า ร

ขยายตัวร้อยละ 3.5 ใน

ไ ต ร ม า ส ก่ อ น ห น้ า

สอดคล้องกับการลดลง

ของมลูคา่การสง่ออก

ส า ข า โ ร ง แ ร ม แ ล ะ

ภตัตาคาร 

ข ย า ย ตัว ร้ อ ย ละ  4 . 9 

ช ะ ล อ ตั ว ล ง จ า ก ก า ร

ขยายตัวร้อยละ 5.3 ใน

ไตรมาสก่อนหน้า ตาม

การชะลอตวัของจํานวน

แ ล ะ ร า ย รั บ จ า ก

นกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ

ส า ข า เ ก ษ ต ร ก ร ร ม

ขยายตัวร้อยละ 0.9 เร่ง

ขึน้จากการขยายตวัร้อย

ละ 0.7
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สาขาอุตสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 0.6 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ 3.5 ในไตรมาสก่อน

หน้าสอดคล้องกบัการลดลงของมลูคา่การสง่ออก โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือการ

ส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 4.4 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่ม

การผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 1.0 

ในขณะท่ี ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 – 60 ขยายตวั
ตอ่เน่ืองร้อยละ 1.3 อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉล่ีย อยูท่ี่ร้อยละ 71.3 เทียบกบัร้อยละ 72.9 ใน

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ท่ีเพิ่มขึน้ เชน่ ยานยนต์ (ร้อยละ 

4.6) ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม (ร้อยละ 2.2) เคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ (ร้อยละ 5.4) การต้ม การกลัน่ และการผสม

สรุา (ร้อยละ 17.9) น้าตาล (ร้อยละ 3.2) เคร่ืองมือและอปุกรณ์การแพทย์และทนัตกรรม (ร้อยละ 

10.7) ผลิตภณัฑ์นม (ร้อยละ 5.1) สตัว์น้าบรรจกุระป๋อง (ร้อยละ 6.0) กระเป๋าเดนิทาง และกระเป๋าถือ 

(ร้อยละ 18.5) และเคร่ืองด่ืมท่ีไมมี่แอลกอฮอล์ (ร้อยละ 2.1) เป็นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

สาคัญ ๆ ท่ีลดลง เชน่ คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ตอ่พว่ง (ร้อยละ -15.2) เหล็กและเหล็กกล้า (ร้อยละ 

-11.3) ผลิตภณัฑ์ยาง (ร้อยละ -6.5) การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผกั (ร้อยละ -10.6) และ

มอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (ร้อยละ -21.1) เป็นต้น 

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตวัร้อยละ 4.9 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ 5.3 ในไตร

มาสก่อนหน้า ตามการชะลอตวัของจํานวนและรายรับจากนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ โดยในไตรมาสนี ้

มีจํานวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศ 10.80 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.8 ชะลอตวัลงจากการ

ขยายตวัร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า เม่ือรวมกบัการขยายตวัตอ่เน่ืองของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย 

สง่ผลให้ในไตรมาสนี ้มีรายรับรวมจากการท่องเท่ียว 850.2 พันล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.3 

ประกอบด้วย (1) รายรับจากนักท่องเท่ียวต่างประเทศ 573.8 พันล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.4 

โดยรายรับจากนกัทอ่งเท่ียวจากประเทศสําคญัท่ียงัขยายตวัสงู ประกอบด้วย อินเดีย มาเลเซีย ญ่ีปุ่ น 

สหรัฐฯ และเกาหลีใต้ เป็นสําคญั ในขณะท่ีรายรับจากนกัทอ่งเท่ียวจีนและยโุรปลดลง (2) รายรับ

จากนักท่องเท่ียวชาวไทย 276.5 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.3 อัตราการเข้าพักเฉล่ียอยู่

ท่ีร้อยละ 77.16 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 71.12 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 76.79 ในไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน 

สาขาเกษตรกรรม ขยายตวัร้อยละ 0.9 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตาม

การเพิ่มขึน้ของผลผลิตสินค้าสําคญั เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเหมาะสมสง่ผลให้เกษตรกรผู้ปลกูข้าว 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ และไม้ผลขยายพืน้ท่ีเพาะปลกู ในขณะท่ีราคาสินค้าเกษตรปรับตวัลดลงเล็กน้อย 

ผลผลิตสินค้าเกษตรสาํคัญท่ีเพิ่มขึน้ ได้แก่ ข้าวเปลือก (ร้อยละ 6.6) ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ (ร้อยละ 

21.5) กลุม่ไม้ผล (ร้อยละ 3.5) ยางพารา (ร้อยละ 2.1) ปาล์มน้ามนั (ร้อยละ 18.7) และมนัสาปะหลงั 

(ร้อยละ 5.6) เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม และอ้อยลดลง สว่นดัชนีราคาสินค้า

เกษตรลดลงร้อยละ 0.7 เทียบกบัการลดลงร้อยละ 1.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของราคา

อ้อย ราคาปาล์มน้ามนั ราคายางพารา และราคากุ้งขาวแวนนาไม

ใ น ไ ต ร ม า ส นี ้ มี

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจ

ท่ีส่งสัญญาณลบต่อ

อุ ต ส า ห ก ร ร ม

เ ค ร่ื อ ง จัก ร ก ลไ ท ย 

ได้แก่

การส่งออกสินค้า

มีมูลค่า 60,221 ล้าน

ด อ ล ล า ร์  ส ร อ . 

ปรับตัวลดลงร้อยละ

3.6

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 1 ปี 2561



ที่มา :สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ Analyst by ISIT 4

อยา่งไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรหลายรายการปรับตวัเพิ่มขึน้ เชน่ ราคาสกุร (ร้อยละ 38.7) ราคา

ข้าวเปลือก (ร้อยละ 4.1) ราคาไขไ่ก่ (ร้อยละ 4.7) ราคาไก่เนือ้ (ร้อยละ 1.4) และราคาข้าวโพดเลีย้ง

สตัว์ (ร้อยละ 2.5) เป็นต้น การลดลงของราคาสินค้าเกษตรสําคญับางรายการ สง่ผลให้รายได้

เกษตรกรโดยรวมลดลงร้อยละ 0.3 

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 1 ปี 2561





ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพ่ือเปนศูนยกลางการ Update ขอมูลท่ีเปนประโยชนตออุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล รวมถึงเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรม

และหนวยงานภาครัฐ ท้ังหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

Machinery  
Intelligence  

Unit 



Base Period - Jan 2009 = 100

7Analyst by ISIT

Base Period - Jan 2007 = 100

Cost Freight Rate Price

*** Hot-dipped Galvanize ไมมีการเผยแพรขอมลูตั้งแตเดอืนพฤษภาคม ป 2558 ดังนั้นจึงไมมีการนําเสนอขอมลูในสวนนี้

ภาวะอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง

ไตรมาสที่ 1 ปี 2562



ที่มา : สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

สถานการณดานแรงงาน

8Analyst by ISIT

การจ้างงาน ขยายตวัตอ่เน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 4 ตามการขยายตวัเร่งขึน้ของผู้ มีงานทานอกภาคเกษตร ในขณะท่ี

ผู้ มีงานทาในภาคเกษตรปรับตวัลดลง และอตัราการว่างงานอยู่ในระดบัต่ําร้อยละ 0.9 ในไตรมาสแรกของปี 2562 ผู้ มี

งานทําเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองร้อยละ 0.9 โดยผู้ มีงานทํานอกภาคเกษตร (สดัส่วนร้อยละ 70.35) ขยายตวัร้อยละ 3.2 และเป็น

การขยายตวัตอ่เน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 3 เน่ืองจากการขยายตวัตอ่เน่ืองและเร่งขึน้จาก ไตรมาสก่อนหน้าของผู้ มีงานทําใน

สาขาก่อสร้างและสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ร้อยละ 10.5 และร้อยละ 2.4 

ตามลําดับ ส่วนผู้ มีงานทําในสาขาการผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 1.0 ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า 

สอดคล้องกับการชะลอตวัของการผลิตสาขาการผลิตอุตสาหกรรม ในขณะท่ีผู้ มีงานทําในสาขาท่ีพกัแรมและบริการ

ด้านอาหารลดลงร้อยละ 0.2 สอดคล้องกบัการชะลอตวัของการผลิตสาขาท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร ในขณะท่ีผู้ มี

งานทําภาคเกษตร (สดัส่วนร้อยละ 29.65) ลดลงร้อยละ 4.2 สอดคล้องกับการลดลงของผลผลิตสินค้าเกษตรสําคญั

บางรายการ เชน่ กุ้ งขาวแวนนาไม และอ้อย อตัราการวา่งงานในไตรมาสนีอ้ยูท่ี่ร้อยละ 0.9 โดยมีผู้ว่างงานเฉล่ียจํานวน 

3.5 แสนคน

ภาวะอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง

ไตรมาสที่ 1 ปี 2562



รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล
มุงเนนการบูรณาการขอมูลเพ่ือสรางประโยชนของขอมูลตอการดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลใหเพ่ิมมากข้ึน

เพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเช่ือมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยขอมูลเชงิลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

อาคารสํานักพัฒนาอตุสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 

ซอยตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ในไตรมาสที่หน่ึง ปี 2562 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล

ของไทยมมีลูคา่การค้าลดลง โดยการนําเข้าหดตวัร้อยละ 1.6

เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 5.1 เทียบกับ

ไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า ด้านการสง่ออกหดตวัร้อยละ6.6

เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 5.8 เทียบกับ

ไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า 

การนําเข้า มีมลูค่าการนําเข้าอยู่ท่ี 112,656 ล้านบาท โดย

หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การนําเข้าอยูท่ี่ 8,053

ล้านบาท หดตวัร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 

และหดตวัร้อยละ 9.6 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม

มีมูลค่าการนําเข้าอยู่ท่ี 86,467 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 2.9 

เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 5.1 YoY

ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูคา่การนําเข้าเป็น 17,575

ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

หน้า และขยายตวัร้อยละ 9.5 YoY

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ท่ี 60,607 ล้านบาท โดย

หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 8,695

ล้านบาท หดตวัร้อยละ 14.2 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 

แต่ ข ย า ย ตัว ร้อ ย ละ  1 . 1  YoY ด้ า น ห ม วด เ ค ร่ื อ ง จัก ร

อตุสาหกรรมมีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 45,057 ล้านบาท หดตวั

ร้อยละ 5.1% เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อย

ละ 6.4 YoY ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการสง่ออก

อยูท่ี่ 6,854 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกบัไตรมาส

ก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 9.4% YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการค้า

อยูท่ี่ 51,488 ล้านบาท

Analyst by ISIT 10

MIU Q1 Q2 Q3 Q4
Import

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

2562 112,656

Export
2561 64,328 63,543 67,915 64,910

2562 60,607

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลไทยไตรมาสท่ี 1 ปี 2562



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่หน่ึง 

ปี 2562

การนําเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตร มีมลูค่าการนําเข้าอยู่

ท่ี 8,053 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบกบัไตรมาส

ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 9.6 YoY สําหรับสินค้าท่ีมี

มูลค่าการนําเข้าสูงสุด ได้แก่  เค ร่ืองบํารุงรักษา และ

สว่นประกอบ มลูคา่การนําเข้าอยูท่ี่ 4,398.4 ล้านบาท 

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก

อยูท่ี่ 8,695  ล้านบาท หดตวัร้อยละ 14.2 เมื่อเทียบกบัไตร

มาสก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 1.1 YoY สาํหรับสนิค้าท่ีมี

มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ 

มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 4,392.4 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้

เกินดลุการค้าอยูท่ี่ 642 ล้านบาท 

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต  MIU 

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

AM Q1 Q2 Q3 Q4
Import

2561 8,912 8,048 9,267 9,475

2562 8,053

Export
2561 8,603 7,926 9,530 10,133

2562 8,695
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มลูค่าการนําเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่หน่ึง 

ปี 2562

การนําเข้า เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม มีมลูค่าการนําเข้าอยู่

ท่ี 86,467 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกบัไตรมาส

ก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 5.1 YoY สาํหรับสนิค้าท่ีมีมลูค่า

การนําเข้าสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองกงัหนัไอพ่น และสว่นประกอบ 

(เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) มูลค่าการนําเข้าอยู่ท่ี 

9,661.3 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม มีมลูค่าการส่งออก

อยู่ท่ี 45,057 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับไตร

มาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.4 YoY สําหรับสินค้าท่ีมี

มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองสูบลม/อัดลม และ

ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรท่ีใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) มูลค่า

การสง่ออกอยูท่ี่ 7,361.1 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด

ดลุการค้าอยูท่ี่ 41,410 ล้านบาท 

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต  MIU 

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

IM Q1 Q2 Q3 Q4
Import

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

2562 86,467

Export
2561 48,162 47,715 50,695 47,484

2562 45,057
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มลูค่าการนําเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่หน่ึง ปี 2562

การนําเข้า เคร่ืองมือกล มีมลูคา่การนําเข้าเป็น 17,575

ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน

หน้า และขยายตวัร้อยละ 9.5 YoYสําหรับสินค้าท่ีมีมลูค่า

การนําเข้าสงูสดุ ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ

พลาสติก มลูคา่การนําเข้าอยูท่ี่ 4,953.7 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 6,854

ล้านบาท หดตวัร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 

แต่หดตัวร้อยละ 9.4 YoY สําหรับสินค้าท่ีมีมูลค่าการ

ส่งออกสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองมือกล กลึงโลหะ มูลค่าการ

สง่ออกอยูท่ี่ 1,628.1 ล้านบาท

ดุลการค้า เค ร่ืองมือกลของไทยในไตรมาสนี ข้าด

ดลุการค้าอยูท่ี่ 10,720 ล้านบาท 

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต  MIU 

http://miu.isit.or.th/
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MT Q1 Q2 Q3 Q4
Import

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

2562 17,575

Export
2561 7,563 7,903 7,689 7,292

2562 6,854

มลูค่าการนําเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562



ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึก

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

อาคารสํานกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรมิีตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110

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



ท่ีมา : สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ; Analyst by ISIT 15

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม

การลงทุน จากผลการประชุมพิจารณา

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ปี 2562 

พบว่า มีโครงการอนุมตัิให้การส่งเสริมการ

ล ง ทุ น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ อุ ต ส า ห ก ร ร ม

เคร่ืองจกัรกลจํานวน 14 โครงการ โดยมาก

ท่ีตัง้โรงงานจะอยู่ภาคกลางร้อยละ 50 

ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง และ

รองลงมาเป็นภาคตะวนัออกร้อยละ 43 ส่วน

ใหญ่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี 

และกรุงเทพฯ โดยท่ีสัญชาติผู้ ถือหุ้ นส่วน

ใหญ่เป็นต่างชาติอยู่ท่ีร้อยละ 100 สําหรับ

ต่างชาติจะประกอบด้วยประเทศจีน ญ่ีปุ่ น 

ไต้หวนั มาเลเซีย องักฤษ สหรัฐอเมริกา

สามารถดูรายละเอียดโครงการเปนรายเดือนเพ่ิมเติมไดท่ี http://miu.isit.or.th
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Abstract Increasing the efficiency of agricultural production is a very important task. To solve this 

problem, it is proposed to use the “Smart Farming” cloud system for precision farming 

management. The novelty of the proposed approach lies in using the knowledge base and 

multi-agent technology to develop coordinated decisions on management of agricultural 

enterprises. The paper focuses on development of the knowledge base in the "Smart 

Farming" system on precision agriculture. Information storage is organized in the form of a 

semantic network of concepts and relations on the "All about the concept" principle in a 

single repository, which facilitates the work of farmers with this resource. The paper covers 

storage, editing, verification, and visualization of knowledge representation about the 

domain of crop production, production resources, agricultural machinery, equipment and 

other material resources, as well as peculiarities of the tasks of precision farming. The 

knowledge base of plant production, built on ontological principles, will be useful to 

enterprise managers, agronomists, machine operators, planning services and other 

specialists of large, medium and small farms, as well as to individual farmers.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050919303734
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