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เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤษภาคม 2562 ชะลอลงจากเดือนกอนจากอุปสงคทั้ง

ในและตางประเทศ โดยการบริโภคภาคเอกชนยังเปนแรงขับเคล่ือนท่ีสําคัญของ

เศรษฐกิจ ขณะท่ีเครื่องชี้การลงทนุภาคเอกชนและ การใชจายภาครัฐหดตวั ดาน

การสงออกสินคาหดตัวตอเนื่องสงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว

สอดคลองกัน สําหรับภาคการทองเท่ียวกลับมาหดตัวจากนักทองเท่ียวจีนและ

ยุโรปเปนสําคัญ

ภาคเอกชน ขยายตัวตอเนื่องจากระยะเดียวกันปกอนในเกือบทุกหมวดการใชจาย 

ยกเวน ในหมวดสินคาคงทนท่ีทรงตัว ตามปจจัยสนับสนุนกาลังซ้ือโดยรวมท่ียังอยูใน

เกณฑดี โดยรายไดครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมขยายตัวจากท้ังผลผลิตและราคา 

ขณะท่ีรายไดลูกจางนอกภาคเกษตรกรรมทรงตัว

การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 7.2 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคํา

หดตัวท่ีรอยละ 6.1 เนื่องจากอุปสงคในตลาดโลกชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศคูคา ผลของมาตรการกีดกันทางการคาระหวาง สหรัฐฯ กับจีน วัฏจักรสินคา

อิเล็กทรอนิกสท่ียังชะลอลงตอเนื่อง และราคานามันดิบในตลาดโลกท่ีกลับมาหดตัว 

สงผลให การสงออกในหลายหมวดสินคายังคงหดตัว ไดแก สินคาท่ีมูลคาเคลื่อนไหว

ตามราคาน้ํามันดิบ ยานยนตและชิ้นสวนโดยเฉพาะรถยนตนั่งสวนบุคคลและรถยนต

เชิงพาณิชย สินคาอิเล็กทรอนิกส สินคาเกษตรโดยเฉพาะขาวและยางพารา และ

สินคาเกษตรแปรรูปโดยเฉพาะผลิตภัณฑยางและนาตาล อยางไรก็ดี การสงออกใน

บางหมวดสินคายังขยายตัวได อาทิ เครื่องใชไฟฟา ตามการสงออกเครื่องปรับอากาศ 

ตูเย็น และเครื่องรับโทรทัศน สินคาเกษตรตามการสงออกผลไม และยานยนตและ

ชิ้นสวนตามการสงออกรถจักรยานยนตและยางลอเปนสําคัญ

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณ

บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว

ตอเน่ืองจากระยะเดียวกันปกอนใน

เกือบทุกหมวดการใชจาย ยกเวน 

ในหมวดสินคาคงทนท่ีทรงตัว

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะ

เดียวกันปกอนจากท้ังดานราคาและ

ดานผลผลิต โดยราคาสินคาเกษตร

ขยายตัวจากราคาสุกรท่ีขยายตัว

ตอเน่ือง 
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสง

สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก

การสงออกสินคา หดตัว

ร อยละ 7 .2 จากระยะ

เดียวกันปกอน และหาก

หักทองคําหดตัวท่ีรอยละ 

6.1 

การนําเขาสินคา หดตัว

เล็กนอยท่ีรอยละ 0.2 จาก

ระยะเดียวกันปกอน ตาม

การนําเขาทองคาท่ีหดตัว

สูง

การลงทุนภาคเอกชน หด

ตัวจากระยะเดียวกันปกอน 

จากท้ังเครื่องชี้การลงทุน

ในหมวดกอสรางท่ีหดตัว

การใชจายภาครัฐ หดตัว

จากระยะเดียวกันปกอน 

ตามรายจายประจําท่ีหดตัว

จากผลของฐานสูง

การนําเขาสินคา หดตัวเล็กนอยท่ีรอยละ 0.2 จากระยะเดียวกันปกอน ตามการนําเขา

ทองคาท่ีหดตัวสูง โดยหากหักทองคาขยายตัวท่ีรอยละ 1.1 จากการนําเขาสินคาในหมวด

วัตถุดิบและสินคาข้ันกลางตามการนําเขานามันดิบ ท่ีปริมาณขยายตัวจากผลของฐานต่ําใน

ปกอนเนื่องจากมีการปดซอมบํารุงโรงกลั่นเปนสําคัญ ขณะท่ีการนําเขาหมวดสินคาทุน ท่ีไม

รวมเครื่องบินและแทนขุดเจาะหดตัวตามการนําเขาโทรศัพทมือถือและสวนประกอบ และ

เครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชในอุตสาหกรรมตางๆ สอดคลองกับการลงทุนภาคเอกชนท่ีหด

ตัวในเดือนนี้

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวจากระยะเดียวกันปกอน จากท้ังเครื่องชี้การลงทุนในหมวด

กอสรางท่ีหดตัว โดยพ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสรางท่ัวประเทศหดตัวตอเนื่องยกเวนพ้ืนท่ีเพ่ือ

การอุตสาหกรรม ประกอบกับยอดจาหนาย วัสดุกอสรางหดตัวหลังจากท่ีเรงไปในชวงกอน

หนา และเครื่องชี้การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณหดตัวตาม ยอดจําหนาย

เครื่องจักรในประเทศและยอดจดทะเบียนรถยนต เพ่ือการพาณิชย สวนหนึ่งจากผลของ

ฐานสูงในระยะเดียวกัน ปกอนเปนสําคัญ อยางไรก็ดี เม่ือขจัดผลของฤดูกาลแลว เครื่องชี้

การลงทุนภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากเดือนกอน

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนจากท้ังดานราคาและดานผลผลิต 

โดยราคาสินคาเกษตรขยายตัวจากราคาสุกรท่ีขยายตัวตอเนื่อง สวนหนึ่งจากผลของ

ฐานต่ําในระยะเดียวกันปกอนท่ีมีปญหาอุปทานสุกรลนตลาด ประกอบกับผลกระทบ

ของโรคระบาดสุกรในจีนและประเทศเพ่ือนบาน และราคายางพาราขยายตัว

สวนหนึ่งจากมุมมองของนักลงทุนในตลาดลวงหนาตอราคายางพาราท่ีปรับดีขึ้นจาก 

(1) ปญหาโรคระบาดยางในอินโดนีเซียที่สงผลใหผลผลิตลดลง (2) ปญหาภัยแลง

ในพ้ืนที่กรีดยางหลักของจีน และ (3) มาตรการจากัดการสงออกยางของ อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย และไทย ดานผลผลิตสินคาเกษตรขยายตัวจากผลไม ยางพาราและ

ปาลมนามันเปนสําคัญ สอดคลองกับพ้ืนที่เพาะปลูกในหมวดดังกลาวที่ขยายตัว

การใชจายภาครัฐ หดตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามรายจายประจําท่ีหดตัวจากผลของ

ฐานสูง ในปกอนท่ีมีการเรงเบิกจายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ภายหลังการปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกจายงบประมาณ ประกอบกับมีการตกเบิกงบกลาง

รายการคาใชจายสาหรับผูปวยในในเดือนเดียวกันของปกอน อยางไรก็ดี ดานรายจายลงทุน

ยังขยายตัวไดตามการเรงเบิกจายงบลงทุนของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรม

ชลประทาน ท่ีเริ่มกอสรางไดภายหลังการทบทวนโครงการลงทุนใหสอดคลองกับแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ







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 34,889 37,046 39,565 39,326

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 18,898 22,821 16,621 20,475

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนเมษายน ปี 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ใน เ ดือนพฤษภาคม  ป  2562 ภาวะ อุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลของไทยมีมูลคาการคาเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือน

กอนหนา โดยการนําเขา ลดลงรอยละ 1.8 เมื่อเทียบกับเดือน

กอนหนา และขยายตัวรอยละ 1.1 YoY ดานการสงออก 

ขยายตัวรอยละ 23.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัว

รอยละ 6.4 YoY

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 39,326 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 2,993

ลานบาท หดตัวรอยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

ขยายตัวรอยละ 8.1 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี

มูลคาการนําเขาอยูท่ี 30,422 ลานบาท หดตัวรอยละ 1.9 เมื่อ

เทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 0.7 YoY ในขณะท่ี 

หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 5,985 ลานบาท หด

ตัวรอยละ 0.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

0.6 YoY 

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 20,475 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 2,744

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

หดตัวรอยละ 4.7 YoY  ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี

มูลคาการสงออกอยูท่ี 15,298 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 30.7%

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 6.1 YoY ในขณะ

ท่ีหมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 2,433 ลานบาท 

ขยายตัวรอยละ 10.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัว

รอยละ 10.0% YoY  

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดลุ

อยูท่ี 18,851 ลานบาท 
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนเมษายน 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 2,399 2,600 2,993 2,919

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 2,704 3,220 2,717 2,744

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 2,919 ลานบาท หดตัวรอยละ 

2.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 8.1

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

บํารุงรักษา และสวนประกอบ อยู ท่ี 1,741 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 2,744 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 

1.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 4.7 YoY 

โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก แทรกเตอร และ

สวนประกอบ อยูท่ี 1,173 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 174 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เดือนพฤษภาคม ป 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม 8
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนเมษายน 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 26,666 28,257 31,018 30,422

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 14,243 16,697 11,709 15,298

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 30,422 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 1.9% เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 

0.7 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

กังหันไอพนและสวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม

ท่ัวไป) อยูท่ี 3,136 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 15,298 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 30.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

6.1 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่อง

สูบลม / อั ดลมและส วนประกอบ ( เ ค รื่ อ งจั ก ร ใช ใน

อุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 2,512 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 15,124 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

เดือนพฤษภาคม ป 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนเมษายน 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 5,511 5,942 6,027 5,985

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 1,951 2,904 2,195 2,433

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

เดือนพฤษภาคม ป 2562

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 5,985 ลานบาท หดตัวรอยละ 

0.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 0.6 YoY 

โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก กลุมหีบแบบหลอ

แกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูท่ี 1,725 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 2,433 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 10.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

10.0 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก   

เครื่องมือกล กลึงโลหะ (เครื่องมือกล)  647 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 3,552 ลานบาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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Article Title Improvement of machining consistency during through-mask electrochemical large-area machining

Author Guoqian WANG , Hansong LI , Chao ZHANG , Di ZHU

Year 2018

Abstract Electrochemical machining (ECM) is an important machining technique for the aeronautical manufacturing industry. Through-

mask ECM is a form of ECM for machining metal parts with a hole array. In order to extend the machining area, a serpentine 

flow channel with multiple curves was used for through-mask ECM. With the extension of the flow channel, ensuring a 

machining consistency along the flow channel has been a challenge. The electrolyte conductivity is the main factor affecting 

the machining consistency. To analyze the change rules of the electrolyte conductivity, variations in the bubble rate and the

temperature of the electrolyte in the electrolyte flow were explored under different power sources. Results indicate that pulse-

power machining can reduce variations in the bubble rate and the temperature in the serpentine flow channel, and then the 

electrolyte conductivity can be stabilized within a very small range. Experiments using through-mask ECM were conducted in 

two types of power sources. Experimental results support the importance of pulse-power machining. A 14 × 28 hole array with 

a 2.5 mm diameter was fabricated by a pulsed power source. The aperture deviation of the hole array is less than 0.05 mm, 

and the roundness deviation is less than 15μm when fabricated with pulse machining.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S100093611830195X

Fig. 1. Schematic of the serpentine flow channel.



ท่ีมา : เกษตรกา้วไกล 1310/07/2019 

สยามคูโบตา้
ผนกึกาํลงั

สอน.-ธ.ก.ส. 
เดนิหนา้
โครงการ

เกษตรปลอด
การเผา 

‟

„

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทราย 

กระทรวงอุตสาหกรรม (คนท่ี 5 จากซา้ย) นายพิษณุ มิลินทานุช ผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษทัสยามคูโบตา้

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (คนท่ี 4 จากซา้ย) ร่วมดว้ยผูแ้ทนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผูแ้ทนองคก์รชาวไร่ออ้ย และผูแ้ทนกลุ่มสมาคมโรงงาน

นํ้ าตาลทราย ร่วมลงนามในพิธีบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วา่ดว้ยการ

ดาํเนินโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) เพ่ือส่งเสริม และเผยแพร่องค์

ความรู้แก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ยพฒันากระบวนการปลูก และเกบ็เก่ียวออ้ยโดยวิธี

ปลอดการเผา ผา่นกิจกรรมและโครงการรณรงคต่์างๆ ใหเ้กษตรกรเกิดความยัง่ยนืใน

อาชีพ ตลอดจนสร้างรายไดเ้พ่ิมจากการใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรแบบครบวงจร ณ 

สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้ าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
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05/07/2019   ท่ีมา : ไทยโพสต์

“คลงั” 
ถก

พาณชิย์
ม ัน่ใจ

ส่งออกปี
นี้ไม่แย่
ถงึข ัน้ติด

ลบ 
นายลวรณ แสงสนิท ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) 

เปิดเผยวา่จากท่ี สศค. หารือกบักระทรวงพาณิชย ์ยงัมีความเช่ือมัน่วา่

การส่งออกในคร่ึวหลงัของปีน้ีขยายตวัไดดี้กวา่คร่ึงปีแรก และการ

ส่งออกทั้งปีไม่น่าจะแยถึ่งขนาดไม่ขยายตวัเลยหรือขยายตวัติดลบ 

เหมือนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือสาํนกัวิจยัเศรษฐกิจของ

ธนาคารพาณิชย ์ประเมินออกมาก่อนหนา้น้ี โดยกระทรวงพาณิชยย์งัตั้ง

เป้ามูลค่าการส่งออกทั้่งปีจะขยายตวัได ้3%

"กระทรวงพาณิชยม์ัน่ใจวา่มาตรการกระตุน้การส่งออกท่ีดาํเนินการมา 

และปัญหาสงครามการคา้ดีข้ึน จะส่งผลดีใหก้ารส่งออกของไทยทั้งปี

ขยายตวัเป็นบวกได"้ นายลวรณ กล่าว
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05/07/2019  ท่ีมา : ไทยโพสต์

สาํหรับปัญหาค่าเงินบาทแขง็ มาจากหลายสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากท่ีประเทศไทยเกินดุล

บญัชีสะพดัต่อเน่ืองมานาน ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไดติ้ดตามดูแลอยา่ง

ใกลชิ้ด

นายลวรณ กล่าววา่ สศค. ไดเ้ตรียมมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจใหรั้ฐบาลใหม่ตดัสินใจวา่

จะดาํเนินมาตรการอะไรบา้ง กรอบใหญ่ของมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ ตอ้งดูแลเร่ืองการ

บริโภคภาคเอกชน เป็นมาตรการท่ีมีผลต่อการขยายตวัเศรษฐกิจเร็ว สถานการปัจจุบนัจะ

หวงัผลจากมาตรการการลงทุนหรือการส่งออก ใหเ้ศรษฐกิจขยายตวัไดเ้ร็วๆ เป็นเร่ืองท่ี

ยาก

"มาตรการกระตุน้การบริโภคจะมีส่วนช่วยพยงุเศรษฐกิจไม่ใหห้ดตวัไปมากกวา่น้ี จะมี

มาตรการทางการเงินและการคลงั ซ่ึงขอใหเ้สนอ รมว.การคลงั และรัฐบาลใหม่พิจารณา

ก่อน โดย สศค. เตรียมมาตรการไวค้รบทุกดา้น และคิดวา่ตรงจุด และคุม้ค่ากบัเมด็เงินท่ี

ถูกใชไ้ป ถา้ใชย้าแรงกต็อ้งใชเ้งินงบประมาณมากหน่อย" นายลวรณ กล่าว
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