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ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2561
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2562 ขยายตัวร้ อยละ 2.8 เทียบกับการขยายตัวร้ อยละ
3.6 ในไตรมาสก่อนหน้ า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรก ของปี
2562 ขยายตัวจากไตรมาสที่สี่ของปี 2561 ร้ อยละ 1.0 (QoQ_SA)
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑ์สงู ร้ อยละ 4.6 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้ อย
ละ 5.4 ในไตรมาสก่อนหน้ า โดยได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากฐานรายได้ และการจ้ างงานที่ขยายตัว
ต่อเนื่อง อัตราเงินเฟ้อที่อยูใ่ นระดับตํ่า การดําเนินมาตรการดูแลผู้มีรายได้ น้อยของภาครัฐ และ
การปรับตัวเพิ่มขึ ้นของความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภค โดยในไตรมาสนี ้การใช้ จา่ ยซื ้อสินค้ าคงทน
ขยายตัวต่อเนื่อง สอดคล้ องกับยอดขายรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลที่ขยายตัวร้ อยละ 12.3 ขณะที่การใช้
จ่ายในหมวดสินค้ าอื่น ๆ ขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยดัชนีปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าภาคครัวเรื อน ดัชนี
ปริ มาณการนาเข้ าสินค้ าหมวดสิ่งทอเครื่ องนุง่ ห่ม ดัชนีปริ มาณการค้ าปลีกสินค้ ากึ่งคงทน และ
ดัชนีภาษี มลู ค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวร้ อยละ 11.9 ร้ อยละ 7.6 ร้ อยละ 1.8
และร้ อยละ 3.2 ตามลาดับ ความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยูท่ ี่ระดับ
68.1
การลงทุนรวม เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.2 เทียบกับการขยายตัวร้ อยละ 4.2 ในไตรมาสก่อนหน้ า โดย
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดี ร้ อยละ 4.4 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้ อยละ 5.5 ใน
ไตรมาสก่อนหน้ า เป็ นผลจากการลงทุนในเครื่ องมือเครื่ องจักรที่ขยายตัวร้ อยละ 5.1 และการ
ลงทุนในสิ่งก่อสร้ างที่ขยายตัวร้ อยละ 1.8 ส่วนการลงทุนภาครัฐลดลงเล็กน้ อยร้ อยละ 0.1
เท่ากับการลดลงร้ อยละ 0.1 ในไตรมาสก่อนหน้ า โดยการลงทุนของรัฐวิสาหกิจลดลงร้ อยละ 1.4
ในขณะที่การลงทุนของรัฐบาลขยายตัวร้ อยละ 0.6 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ในไตรมาสนี ้อยูท่ ี่ร้อยละ 15.5 เทียบกับอัตราเบิกจ่ายร้ อยละ 17.4 ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
การส่ งออกสินค้ า มีมลู ค่า 60,221 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวลดลงร้ อยละ 3.6 เทียบกับการ
ขยายตัวร้ อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้ า ตามการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจประเทศคูค่ ้ า และการ
ปรับตัวของผู้ประกอบการในต่างประเทศต่อมาตรการกีดกันทางการค้ าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดย
ปริ มาณการส่งออกลดลงร้ อยละ 3.9 ในขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.4 กลุ่มสินค้ าส่ งออก
ที่มูลค่ าลดลง เช่น ข้ าว (ร้ อยละ -10.1) มันสาปะหลัง (ร้ อยละ -14.2) ยางพารา (ร้ อยละ -8.9)
น้ าตาล (ร้ อยละ -16.5) รถยนต์นงั่ (ร้ อยละ -8.4) ชิ ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ (ร้ อยละ -0.8)
เคมีภณ
ั ฑ์ (ร้ อยละ -7.1) ปิ โตรเคมี (ร้ อยละ -6.2) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ร้ อยละ -9.2) เครื่ องจักร
และอุปกรณ์ (ร้ อยละ -2.9) และกุ้ง ปู กังและล็
้
อบสเตอร์ (ร้ อยละ -14.2) เป็ นต้ น กลุ่มสินค้ า
ส่ งออกที่มูลค่ าขยายตัว เช่น รถกระบะและรถบรรทุก (ร้ อยละ 6.8) คอมพิวเตอร์ (ร้ อยละ 42.6)
และผลิตภัณฑ์ยาง (ร้ อยละ 4.8) เป็ นต้ น การส่งออกไปยังจีน ญี่ปนุ่ สหภาพยุโรป (15) อาเซียน
(5) ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง (15) ปรับตัวลดลง ขณะที่การส่งออกไปยังตลาด
สหรัฐอเมริกาและกลุม่ ประเทศ CLMV ขยายตัว เมื่อหักการส่งออกทองคาที่ยงั ไม่ขึ ้นรูปออกแล้ ว
มูลค่าการส่งออกลดลงร้ อยละ 3.8 เมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกสินค้ าลดลงร้ อยละ
3.3 )

ที่มา :สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในไตรมาสนี ้ มีตวั ชี ว้ ัด
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เครื่ องจักรกลไทย ได้ แก่
ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชน ขยายตัวใน
เกณฑ์ สู ง ร้ อยละ 4.6
ต่อเนื่องจากการขยายตัว
ร้ อยละ 5.4 ในไตรมาส
ก่ อ น ห น้ า โ ด ย ไ ด้ รั บ
ปั จจัยสนับสนุนจากฐาน
รายได้ และการจ้ างงานที่
ขยายตัวต่อเนื่อง
การลงทุนรวม
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.2 เทียบ
กับ การขยายตัว ร้ อยละ
4.2 ในไตรมาสก่อนหน้ า
ส า ข า อุ ต ส า ห ก รร ม
ขย า ย ตั ว ร้ อ ย ละ 0 .6
ช ะ ล อ ตั ว ล ง จ า ก ก า ร
ขยายตัว ร้ อยละ 3.5 ใน
ไ ต ร ม า ส ก่ อ น ห น้ า
สอดคล้ อ งกับ การลดลง
ของมูลค่าการส่งออก
สาขาโรงแรมและ
ภัตตาคาร
ขย า ย ตั ว ร้ อ ย ละ 4 .9
ช ะ ล อ ตั ว ล ง จ า ก ก า ร
ขยายตัว ร้ อยละ 5.3 ใน
ไตรมาสก่ อ นหน้ า ตาม
การชะลอตัวของจํานวน
แ ล ะ ร า ย รั บ จ า ก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
สาขาเกษตรกรรม
ขยายตัวร้ อยละ 0.9 เร่ ง
ขึ ้นจากการขยายตัวร้ อย
ละ 0.7
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ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2561
สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวร้ อยละ 0.6 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้ อยละ 3.5 ในไตรมาสก่อน
หน้ าสอดคล้ องกับการลดลงของมูลค่าการส่งออก โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการ
ส่ งออก (สัดส่ วนส่ งออกมากกว่ าร้ อยละ 60) ลดลงร้ อยละ 4.4 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่ม
การผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่ วนส่ งออกน้ อยกว่ าร้ อยละ 30) ลดลงร้ อยละ 1.0
ในขณะที่ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดส่ วนการส่ งออกในช่ วงร้ อยละ 30 – 60 ขยายตัว
ต่อเนื่องร้ อยละ 1.3 อัตราการใช้ กาลังการผลิตเฉลี่ย อยูท่ ี่ร้อยละ 71.3 เทียบกับร้ อยละ 72.9 ใน
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ ที่เพิ่มขึน้ เช่น ยานยนต์ (ร้ อยละ
4.6) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ร้ อยละ 2.2) เครื่ องจักรอื่น ๆ (ร้ อยละ 5.4) การต้ ม การกลัน่ และการผสม
สุรา (ร้ อยละ 17.9) น้ าตาล (ร้ อยละ 3.2) เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์และทันตกรรม (ร้ อยละ
10.7) ผลิตภัณฑ์นม (ร้ อยละ 5.1) สัตว์น้าบรรจุกระป๋ อง (ร้ อยละ 6.0) กระเป๋ าเดินทาง และกระเป๋ าถือ
(ร้ อยละ 18.5) และเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (ร้ อยละ 2.1) เป็ นต้ น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
สาคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง (ร้ อยละ -15.2) เหล็กและเหล็กกล้ า (ร้ อยละ
-11.3) ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้ อยละ -6.5) การแปรรูปและการถนอมผลไม้ และผัก (ร้ อยละ -10.6) และ
มอเตอร์ ไฟฟ้า เครื่ องกําเนิดไฟฟ้า (ร้ อยละ -21.1) เป็ นต้ น
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวร้ อยละ 4.9 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้ อยละ 5.3 ในไตร
มาสก่อนหน้ า ตามการชะลอตัวของจํานวนและรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยในไตรมาสนี ้
มีจํานวนนักท่ องเที่ยวต่ างประเทศ 10.80 ล้ านคน เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1.8 ชะลอตัวลงจากการ
ขยายตัวร้ อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้ า เมื่อรวมกับการขยายตัวต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ส่งผลให้ ในไตรมาสนี ้ มีรายรั บรวมจากการท่ องเที่ยว 850.2 พันล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 2.3
ประกอบด้ วย (1) รายรั บจากนักท่ องเที่ยวต่ างประเทศ 573.8 พันล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.4
โดยรายรับจากนักท่องเที่ยวจากประเทศสําคัญที่ยงั ขยายตัวสูง ประกอบด้ วย อินเดีย มาเลเซีย ญี่ปนุ่
สหรัฐฯ และเกาหลีใต้ เป็ นสําคัญ ในขณะที่รายรับจากนักท่องเที่ยวจีนและยุโรปลดลง (2) รายรั บ
จากนักท่ องเที่ยวชาวไทย 276.5 พันล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 6.3 อัตราการเข้ าพักเฉลี่ยอยู่
ที่ร้อยละ 77.16 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 71.12 ในไตรมาสก่อนหน้ า และร้ อยละ 76.79 ในไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน
สาขาเกษตรกรรม ขยายตัวร้ อยละ 0.9 เร่งขึ ้นจากการขยายตัวร้ อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้ า ตาม
การเพิ่มขึ ้นของผลผลิตสินค้ าสําคัญ เนื่องจากสภาพอากาศที่เหมาะสมส่งผลให้ เกษตรกรผู้ปลูกข้ าว
ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ และไม้ ผลขยายพื ้นที่เพาะปลูก ในขณะที่ราคาสินค้ าเกษตรปรับตัวลดลงเล็กน้ อย
ผลผลิตสินค้ าเกษตรสําคัญที่เพิ่มขึน้ ได้ แก่ ข้ าวเปลือก (ร้ อยละ 6.6) ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ (ร้ อยละ
21.5) กลุม่ ไม้ ผล (ร้ อยละ 3.5) ยางพารา (ร้ อยละ 2.1) ปาล์มน้ ามัน (ร้ อยละ 18.7) และมันสาปะหลัง
(ร้ อยละ 5.6) เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม และอ้ อยลดลง ส่วนดัชนีราคาสินค้ า
เกษตรลดลงร้ อยละ 0.7 เทียบกับการลดลงร้ อยละ 1.1 ในไตรมาสก่อนหน้ า ตามการลดลงของราคา
อ้ อย ราคาปาล์มน้ ามัน ราคายางพารา และราคากุ้งขาวแวนนาไม
ที่มา :สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ใ น ไ ต ร ม า ส นี ้ มี
ตัวชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจ
ที่ส่งสัญญาณลบต่อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เค รื่ อง จั ก ร ก ลไท ย
ได้ แก่
การส่ งออกสินค้ า
มีมูลค่า 60,221 ล้ าน
ด อ ล ล า ร์ ส ร อ .
ปรั บ ตัว ลดลงร้ อยละ
3.6

4

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2561
อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้ าเกษตรหลายรายการปรับตัวเพิ่มขึ ้น เช่น ราคาสุกร (ร้ อยละ 38.7) ราคา
ข้ าวเปลือก (ร้ อยละ 4.1) ราคาไข่ไก่ (ร้ อยละ 4.7) ราคาไก่เนื ้อ (ร้ อยละ 1.4) และราคาข้ าวโพดเลี ้ยง
สัตว์ (ร้ อยละ 2.5) เป็ นต้ น การลดลงของราคาสินค้ าเกษตรสําคัญบางรายการ ส่งผลให้ รายได้
เกษตรกรโดยรวมลดลงร้ อยละ 0.3

ที่มา :สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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Machinery
Intelligence
Unit
ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพื่อเปนศูนยกลางการ Update ขอมูลที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรม
และหนวยงานภาครัฐ ทั้งหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

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

Base Period - Jan 2009 = 100
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ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
สถานการณดานแรงงาน

การจ้ างงาน ขยายตัวต่อเนื่องเป็ นไตรมาสที่ 4 ตามการขยายตัวเร่ งขึ ้นของผู้มีงานทานอกภาคเกษตร ในขณะที่
ผู้มีงานทาในภาคเกษตรปรับตัวลดลง และอัตราการว่างงานอยู่ในระดับตํ่าร้ อยละ 0.9 ในไตรมาสแรกของปี 2562 ผู้มี
งานทําเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องร้ อยละ 0.9 โดยผู้มีงานทํานอกภาคเกษตร (สัดส่วนร้ อยละ 70.35) ขยายตัวร้ อยละ 3.2 และเป็ น
การขยายตัวต่อเนื่องเป็ นไตรมาสที่ 3 เนื่องจากการขยายตัวต่อเนื่องและเร่งขึ ้นจาก ไตรมาสก่อนหน้ าของผู้มีงานทําใน
สาขาก่อสร้ างและสาขาการขายส่ง การขายปลี ก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ร้อยละ 10.5 และร้ อยละ 2.4
ตามลํ าดับ ส่วนผู้มี ง านทํ า ในสาขาการผลิ ตอุตสาหกรรมขยายตัวร้ อยละ 1.0 ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้ า
สอดคล้ องกับการชะลอตัวของการผลิตสาขาการผลิตอุตสาหกรรม ในขณะที่ผ้ มู ีงานทําในสาขาที่พกั แรมและบริ การ
ด้ านอาหารลดลงร้ อยละ 0.2 สอดคล้ องกับการชะลอตัวของการผลิตสาขาที่พกั แรมและบริ การด้ านอาหาร ในขณะที่ผ้ มู ี
งานทําภาคเกษตร (สัดส่วนร้ อยละ 29.65) ลดลงร้ อยละ 4.2 สอดคล้ องกับการลดลงของผลผลิตสินค้ าเกษตรสําคัญ
บางรายการ เช่น กุ้งขาวแวนนาไม และอ้ อย อัตราการว่างงานในไตรมาสนี ้อยูท่ ี่ร้อยละ 0.9 โดยมีผ้ วู ่างงานเฉลี่ยจํานวน
3.5 แสนคน

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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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

ภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2562
MIU
2561
2562
2561
2562

Q1

Q2
Import
107,231
113,119
112,656
Export
64,328
63,543
60,607

Q3

Q4

113,747

118,161

67,915

64,910

ในไตรมาสที่หนึ่ง ปี 2562 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ของไทยมีมลู ค่าการค้ าลดลง โดยการนําเข้ าหดตัวร้ อยละ 1.6
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อยละ 5.1 เทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันปี ก่อนหน้ า ด้ านการส่งออกหดตัวร้ อยละ6.6
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 5.8 เทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันปี ก่อนหน้ า
การนําเข้ า มีมลู ค่าการนําเข้ าอยู่ที่ 112,656 ล้ านบาท โดย
หมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนําเข้ าอยูท่ ี่ 8,053
ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 15.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า
และหดตัวร้ อยละ 9.6 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรม
มีมูลค่าการนําเข้ าอยู่ที่ 86,467 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 2.9
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อยละ 5.1 YoY
ในขณะที่หมวดเครื่ องมือกลมีมลู ค่าการนําเข้ าเป็ น 17,575
ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อ น
หน้ า และขยายตัวร้ อยละ 9.5 YoY
การส่ งออก มีมลู ค่าการส่งออกอยู่ที่ 60,607 ล้ านบาท โดย
หมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 8,695
ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 14.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า
แต่ ข ยายตั ว ร้ อยละ 1.1 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจั ก ร
อุตสาหกรรมมีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 45,057 ล้ านบาท หดตัว
ร้ อยละ 5.1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า และหดตัวร้ อย
ละ 6.4 YoY ในขณะที่หมวดเครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออก
อยูท่ ี่ 6,854 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อยละ 9.4% YoY
ดุลการค้ า เครื่ องจักรกลของไทยในไตรมาสนี ้ ขาดดุลการค้ า
อยูท่ ี่ 51,488 ล้ านบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
AM

2561

Q2
Import
8,912
8,048
8,053
Export
8,603
7,926

2562

8,695

2561
2562

Q1

Q3

Q4

9,267

9,475

9,530

10,133

มูลค่ าการค้ าเครื่องจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่หนึ่ง
ปี 2562
การนําเข้ า เครื่ องจักรกลการเกษตร มีมลู ค่าการนําเข้ าอยู่
ที่ 8,053 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 15.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่ อ นหน้ า และหดตัว ร้ อยละ 9.6 YoY สํ า หรั บ สิ น ค้ า ที่ มี
มู ล ค่ า การนํ า เข้ าสู ง สุ ด ได้ แก่ เครื่ อ งบํ า รุ ง รั ก ษา และ
ส่วนประกอบ มูลค่าการนําเข้ าอยูท่ ี่ 4,398.4 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก
อยูท่ ี่ 8,695 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 14.2 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อยละ 1.1 YoY สําหรับสินค้ าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้ แก่ แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ
มูลค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 4,392.4 ล้ านบาท
ดุลการค้ า เครื่ องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
เกินดุลการค้ าอยูท่ ี่ 642 ล้ านบาท
ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต MIU
http://miu.isit.or.th/
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งจักรกลอ ุตสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
IM
2561
2562
2561
2562

Q1

Q2
Import
82,263
86,794
86,467
Export
48,162
47,715
45,057

Q3

Q4

85,737

89,007

50,695

47,484

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่หนึ่ ง
ปี 2562
การนําเข้ า เครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม มีมลู ค่าการนําเข้ าอยู่
ที่ 86,467 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อยละ 5.1 YoY สําหรับสินค้ าที่มีมลู ค่า
การนําเข้ าสูงสุด ได้ แก่ เครื่ องกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ
(เครื่ องจักรที่ใช้ ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป) มูลค่าการนําเข้ าอยู่ที่
9,661.3 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม มีมลู ค่าการส่งออก
อยู่ที่ 45,057 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 6.4 YoY สําหรับสินค้ าที่มี
มูล ค่ า การส่ง ออกสูง สุด ได้ แ ก่ เครื่ อ งสูบ ลม/อัด ลม และ
ส่วนประกอบ (เครื่ องจักรที่ใช้ ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป) มูลค่า
การส่งออกอยูท่ ี่ 7,361.1 ล้ านบาท
ดุลการค้ า เครื่ องจักรอุตสาหกรรมของไทยในไตรมาสนี ้ขาด
ดุลการค้ าอยูท่ ี่ 41,410 ล้ านบาท
ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต MIU
http://miu.isit.or.th/
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
MT

Q1

2561

Q2
Import
16,055
18,277

2562

17,575

2561

7,563

2562

6,854

Export
7,903

Q3

Q4

18,743

19,679

7,689

7,292

มูลค่ าการค้ าเครื่องมือกลในไตรมาสที่หนึ่ง ปี 2562
การนําเข้ า เครื่ องมือกล มีมลู ค่าการนําเข้ าเป็ น 17,575
ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้ า และขยายตัวร้ อยละ 9.5 YoYสําหรับสินค้ าที่มีมลู ค่า
การนําเข้ าสูงสุด ได้ แก่ หีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มูลค่าการนําเข้ าอยูท่ ี่ 4,953.7 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 6,854
ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า
แต่ ห ดตัว ร้ อยละ 9.4 YoY สํ า หรั บ สิ น ค้ า ที่ มี มูล ค่ า การ
ส่ง ออกสูง สุด ได้ แ ก่ เครื่ อ งมื อ กล กลึง โลหะ มูล ค่ า การ
ส่งออกอยูท่ ี่ 1,628.1 ล้ านบาท
ดุ ล การค้ า เครื่ องมื อ กลของไทยในไตรมาสนี ข้ าด
ดุลการค้ าอยูท่ ี่ 10,720 ล้ านบาท

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต MIU
http://miu.isit.or.th/
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ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก
อ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
อาคารสํานักพัฒนาอ ุตสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กร ุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213

การส่ งเสริมการลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2561

โครงการอนุ มั ติให้ การส่ งเสริ ม
การลงทุ น จากผลการประชุ มพิ จารณา
โครงการอนุ มัติ ให้ การส่ งเสริ มการลงทุ น
เดื อนมกราคม ถึ งเดื อนมี นาคม ปี 2562
พบว่า มีโครงการอนุมตั ิให้ การส่งเสริ มการ
ล ง ทุ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เครื่ องจักรกลจํานวน 14 โครงการ โดยมาก
ที่ ตั ง้ โรงงานจะอยู่ ภ าคกลางร้ อยละ 50
ประกอบด้ วยจั ง หวั ด ชลบุ รี ระยอง และ
รองลงมาเป็ นภาคตะวันออกร้ อยละ 43 ส่วน
ใหญ่ อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี
และกรุ งเทพฯ โดยที่ สัญชาติ ผ้ ูถื อหุ้นส่ วน
ใหญ่ เป็ นต่างชาติอยู่ที่ร้อยละ 100 สําหรับ
ต่างชาติจะประกอบด้ วยประเทศจีน ญี่ ปุ่น
ไต้ หวัน มาเลเซีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

สามารถดูรายละเอียดโครงการเปนรายเดือนเพิ่มเติมไดที่ http://miu.isit.or.th
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Article Title Development of a Knowledge Base in the “Smart Farming” System for
Agricultural Enterprise Management
P.O. Skobelev, E.V.Simonova, S.V.Smirnov, D.S.Budaev, G.Yu.Voshchuk,
Author
A.L.Morokov
2019
Year
Increasing the efficiency of agricultural production is a very important task. To solve this
Abstract
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.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050919303734
Source
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