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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีส่องของปี 2562 ขยายตวัรอ้ยละ 2.3 เทียบกบัการขยายตวั รอ้ยละ 2.8 

ในไตรมาสก่อนหนา้ และเม่ือปรบัผลของฤดูกาลออกแลว้ เศรษฐกิจไทยในไตรมาส ท่ีสองของปี 2562 

ขยายตวัจากไตรมาสแรกของปี 2562 รอ้ยละ 0.6 (QoQ_SA) รวมคร่ึงแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทย

ขยายตวัรอ้ยละ 2.6

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัในเกณฑส์งูรอ้ยละ 4.4 ต่อเน่ืองจากการขยายตวัรอ้ยละ 4.9 

ในไตรมาสก่อนหนา้ โดยไดร้บัปัจจยัสนบัสนุนจากอตัราดอกเบีย้ อตัราเงินเฟ้อ และอตัราการว่างงานท่ี

ยงัอยู่ในระดบัตํ่า ราคาสินคา้เกษตรสาํคญัหลายรายการอยู่ในเกณฑดี์ และการดาเนินมาตรการดแูลผูมี้

รายไดน้อ้ยของภาครฐั สอดคลอ้งกบัการขยายตวัเร่งขึน้ของเครื่องชีด้า้นการใชจ้่ายสาํคญั ๆ โดยเฉพาะ

ดชันีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าภาคครวัเรือน ดชันีปริมาณการจาหน่ายนา้มนัเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และนา้มนั

ดีเซล และดชันีปริมาณคา้ปลีกสินคา้กึ่งคงทน ซึง่ขยายตวัรอ้ยละ 17.2 รอ้ยละ 4.7 และรอ้ยละ 3.5 ตาม

ลาดบั ในขณะท่ียอดขายรถยนตเ์ชิงพาณิชย ์และยอดขายรถยนตน์ั่งส่วนบุคคล ขยายตวัรอ้ยละ 5.4 

และรอ้ยละ 1.7 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัรอ้ยละ 10.6 และรอ้ยละ 12.3 ในไตรมาสแรก ตามลาดบั 

ความเช่ือมั่นของผูบ้ริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ท่ีระดบั 64.8 เทียบกบัระดบั 68.1 ในไตร

มาสก่อนหนา้ การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตวัรอ้ยละ 1.1 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ย

ละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหนา้ อตัราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมในไตรมาสนีอ้ยู่ท่ีรอ้ยละ 19.7 

(ตา่กวา่อตัราเบิกจ่ายรอ้ยละ 22.8 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน)

รวมคร่ึงแรกของปี 2562 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวรอ้ยละ 4.6 และการใช้จ่ายของรัฐบาล

ขยายตวัรอ้ยละ 2.2

การลงทุนรวม เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2.0 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหนา้ โดยการ

ลงทุนภาคเอกชนขยายตวัรอ้ยละ 2.2 ชะลอลงจากการขยายตวัรอ้ยละ 4.4 ในไตรมาสก่อนหนา้ เป็น

ผลจากการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรท่ีขยายตวัรอ้ยละ 2.5 และการลงทุน ในสิ่งก่อสรา้งท่ีขยายตวั

รอ้ยละ 0.9 ส่วนการลงทุนภาครัฐเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.4 โดยการลงทุนของรัฐบาลขยายตัวรอ้ยละ 5.9 

ขณะท่ีการลงทนุของรฐัวิสาหกิจลดลงรอ้ยละ 5.0 สาหรบัอตัราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทนุใน

ไตรมาสนีอ้ยูท่ี่รอ้ยละ 14.4 เทียบกบัอตัราเบิกจ่าย รอ้ยละ 15.6 ในไตรมาสก่อนหนา้ และรอ้ยละ 17.0

ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

รวมคร่ึงแรกของปี 2562 การลงทนุรวมขยายตวัรอ้ยละ 2.6 โดยการลงทุนภาครฐัขยายตวัรอ้ยละ 0.6 

และการลงทนุภาคเอกชนขยายตวัรอ้ยละ 3.3

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 60,553 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ลดลงรอ้ยละ 4.2 ต่อเน่ืองจากการลดลงรอ้ยละ 

4.0 ในไตรมาสก่อนหนา้ สอดคลอ้งกับการลดลงของการส่งออกและการชะลอตัวเป็นวงกวา้งของ

เศรษฐกิจประเทศคูค่า้ และการเพ่ิมขึน้ของมาตรการกีดกนัทางการคา้ โดยปริมาณการส่งออกลดลงรอ้ย

ละ 4.4 ในขณะท่ีราคาสง่ออกเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.2 กลุ่มสินค้าส่งออกทีมู่ลค่าขยายตัว เช่น ชิน้ส่วนและ

อปุกรณย์านยนต ์(รอ้ยละ 1.0) เครื่องปรบัอากาศ (รอ้ยละ 10.6) และผลไม ้(รอ้ยละ 39.0) เป็นตน้ กลุ่ม

สินค้าส่งออกทีมู่ลค่าลดลง เช่น ขา้ว (ลดลงรอ้ยละ 23.9) มนัสาปะหลงั (ลดลงรอ้ยละ 8.5) ยางพารา 

(ลดลงรอ้ยละ 11.8) รถยนตน์ั่ง (ลดลงรอ้ยละ 12.9) ปิโตรเคมี (ลดลงรอ้ยละ 10.2) และผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม (ลดลงรอ้ยละ 14.2) เป็นตน้ การส่งออกสินคา้ไปยังตลาดจีน ญ่ีปุ่ น อาเซียน (9) สหภาพ

ยโุรป (15) ออสเตรเลีย และตะวนัออกกลาง (15) ลดลง ขณะท่ีการสง่ออกไปยงัตลาดสหรฐัฯ ขยายตวั

ในไตรมาสนี้ มีตัวชี ้วัด

ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ท่ี ส่ ง

สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ

อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล

ไทย ไดแ้ก่

ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค

ภาคเอกชน ขยายตัวใน

เ ก ณ ฑ์ สู ง ร ้ อ ย ล ะ  4 . 4 

ต่อเน่ืองจากการขยายตัว

ร้อยละ 4.9 ในไตรมาส

ก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัย

ส นั บ ส นุ น จ า ก อั ต ร า

ดอกเ บี ้ย  อัตรา เงิน เฟ้อ

และอัตราการว่างงานท่ียัง

อยู่ในระดบัต ํ่า 

การลงทุนรวม

เพิ่มขึน้ร ้อยละ 2.0 เทียบ

กบัการขยายตวัรอ้ยละ 3.2 

ในไตรมาสก่อนหน้า การ

ลงทุนภาครัฐเพ่ิมขึน้ร ้อย

ละ 1.4
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ตอ่เน่ือง เม่ือหกัการสง่ออกทองคาท่ียงัไมข่ึน้รูปออกแลว้ มลูคา่การสง่ออกลดลงรอ้ยละ 5.8 เม่ือคิดในรูปของ

เงินบาท มลูคา่การสง่ออกสินคา้ลดลงรอ้ยละ 5.3

รวมคร่ึงแรกของปี 2562 การส่งออกสินคา้มีมูลค่า 120,405 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ลดลงรอ้ยละ 4.1 โดย

ปริมาณการสง่ออกลดลงรอ้ยละ 4.4 ในขณะท่ีราคาสง่ออกเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.3 เม่ือคิดในรูปของเงินบาท การ

สง่ออกมีมลูคา่ 3,804 พนัลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.5

สาขาอุตสาหกรรม ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 0.2 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 0.6 ในไตรมาสก่อนหนา้ 

สอดคลอ้งกบัการลดลงของการสง่ออกท่ีไดร้บัผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกและ

มาตรการกีดกนัทางการคา้ โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ การส่งออก (สัดส่วน

ส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงรอ้ยละ 7.5 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมทีม่ีสัดส่วนการส่งออก

ในช่วงร้อยละ 30 – 60 ลดลงรอ้ยละ 4.3 ในขณะท่ีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพือ่
บริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.8 อัตราการใช้

กาํลังการผลิตเฉลี่ยอยูท่ี่รอ้ยละ 65.58 ลดลงจากรอ้ยละ 68.16 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  ดัชนี 

ผลผลิตอุตสาหกรรมสาํคัญ ๆ ทีล่ดลง เชน่ การผลิตผลิตภณัฑย์าง (ลดลงรอ้ยละ 16.9) การผลิต

นํา้ตาล (ลดลงรอ้ยละ 24.8) และการผลิต เครื่องประดบัเพชรพลอยแท ้(ลดลงรอ้ยละ 34.3) เป็นตน้ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาํคัญ ๆ ทีเ่พิม่ขึน้ เชน่ การผลิตเครื่องจกัรอ่ืน ๆ (รอ้ยละ 13.9) และ

การผลิตนํา้มนัปาลม์ (รอ้ยละ 23.7) เป็นตน้

รวมคร่ึงแรกของปี 2562 การผลิตสาขาการผลิตอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.2 โดยดชันีผลผลิต

อตุสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 1.9 อตัราการใชก้าํลงัการผลิตเฉล่ียอยูท่ี่รอ้ยละ 68.4

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตวัรอ้ยละ 3.7 ชะลอลงจากการขยายตวัรอ้ยละ 4.9 ในไตรมาส

ก่อนหนา้ ตามการชะลอตวัของจานวนนกัท่องเท่ียวตา่งประเทศและรายไดท่ี้ยงัขยายตวัในเกณฑต์ํ่า 

และการชะลอตวัอย่างชา้ ๆ ของการใชจ้่ายภาคครวัเรือน โดยในไตรมาสนีมี้จาํนวนนักท่องเที่ยว

ต่างประเทศ 8.97 ล้านคน เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.1 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัรอ้ยละ 1.8 ในไตรมาส

ก่อน เม่ือรวมกับการขยายตวัต่อเน่ืองของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ส่งผลใหใ้นไตรมาสนีมี้รายรับรวม

จากการท่องเที่ยว 708.3 พันล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.4 เท่ากบัการขยายตวัในไตรมาสก่อน

หนา้ ประกอบดว้ย (1) รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 448.4 พันล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 

1.6 โดยรายรบัจากนักท่องเท่ียวจากประเทศสาํคัญท่ียังขยายตวัสูง ประกอบดว้ย อินเดีย ญ่ีปุ่ น 

มาเลเซีย สหราชอาณาจกัร และสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ ในขณะท่ีรายรบัจากนกัท่องเท่ียวจีนและรสัเซีย

ลดลง และ (2) รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 259.8 พันล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 3.9 

อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ทีร้่อยละ 69.83 ลดลงจากรอ้ยละ 70.37 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

รวมคร่ึงแรกของปี 2562 การผลิตท่ีพกัแรมและบรกิารดา้นอาหารเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.3 โดยรายรบัจาก

นกัท่องเท่ียวต่างประเทศอยู่ท่ี 1,022.2 พนัลา้นบาท จานวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

1.5 และอตัราการเขา้พกัเฉล่ียอยูท่ี่รอ้ยละ 73.50

ใ น ไ ต ร ม า ส นี้ มี

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจ

ท่ีส่งสัญญาณลบต่อ

อุ ต ส า ห ก ร ร ม

เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ลไ ท ย 

ไดแ้ก่

การส่งออกสินค้า

ล ด ล ง ร้อ ย ล ะ  4 . 2 

ต่ อ เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร

ลดลงรอ้ยละ 4.0 ใน

ไ ต ร ม า ส ก่ อ น ห น้า 

ส อ ด ค ล้อ ง กับ ก า ร

ลดลงของการส่งออก

และการชะลอตวัเป็น

วงกวา้งของเศรษฐกิจ

ประเทศคู่คา้ และการ

เพ่ิมขึน้ของมาตรการ

กีดกนัทางการคา้ 

สาขาเกษตรกรรม 

ล ด ล ง ร้อ ย ล ะ  1 . 1 

เทียบกบัการขยายตวั

ร้อยละ 1.7 ในไตร

มาสก่อนหน้า  ตาม

การลดลงของผลผลิต

พืชเกษตรสาํคญั

สาขาอุตสาหกรรม 

ปรับตัวลดลงรอ้ยละ

0 . 2  เ ที ย บ กั บ ก า ร

ขยายตัวร้อยละ 0.6 

ในไตรมาสก่อนหน้า 

ส อ ด ค ล้อ ง กับ ก า ร

ลดลงของการส่งออก

ท่ีไดร้บัผลกระทบจาก

ก า ร ช ะ ล อ ตั ว ข อ ง

เศรษ ฐกิจ โลกและ

มาตรการกีดกันทาง

การคา้

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 2 ปี 2562
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สาขาเกษตรกรรม ลดลงรอ้ยละ 1.1 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 1.7 ในไตรมาสก่อนหนา้ ตามการ

ลดลงของผลผลิตพืชเกษตรสาํคญั เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากปัญหาสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้และ

ฝนทิง้ช่วง ในขณะท่ีราคาสินคา้เกษตรปรับตัวเพิ่มขึน้ครัง้แรกในรอบ 9 ไตรมาส ส่งผลให้รายได้

เกษตรกรปรับตัวเพิ่มขึน้ติดต่อกันเป็นไตรมาสท่ีสอง ผลผลิตพืชเกษตรสําคัญที่ลดลง เช่น 

ขา้วเปลือก (ลดลงรอ้ยละ 15.3) และออ้ย (ลดลงรอ้ยละ 65.3) เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตสาํคญั

อ่ืน ๆ ยงัขยายตวัในเกณฑดี์ ไดแ้ก่ ยางพารา มนัสาปะหลงั และปาลม์นํา้มนั เป็นตน้ ในขณะท่ีผลผลิต

หมวดปศุสัตวแ์ละหมวดประมงกลับมาขยายตวั ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.0 

ปรบัตวัดีขึน้จากการลดลงรอ้ยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหนา้ ตามการเพิ่มขึน้ของราคาสุกร (รอ้ยละ 

26.1) ราคายางพารา (รอ้ยละ 9.5) และราคากลุม่ไมผ้ล (รอ้ยละ 9.3) การเพิ่มขึน้ของดชันีราคาสินคา้

เกษตร สง่ผลใหด้ชันีรายไดเ้กษตรกรโดยรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.4

รวมคร่ึงแรกของปี 2562 การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม ้และการประมงเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.4 

โดยดชันีผลผลิตสินคา้เกษตรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.2 ส่วนดชันีราคาสินคา้เกษตรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.7 และ

ดชันีรายไดเ้กษตรกรโดยรวมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.9

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 2 ปี 2562





ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพ่ือเปนศูนยกลางการ Update ขอมูลท่ีเปนประโยชนตออุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล รวมถึงเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรม

และหนวยงานภาครัฐ ท้ังหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

Machinery  
Intelligence  

Unit 



Base Period - Jan 2009 = 100
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Base Period - Jan 2007 = 100

Cost Freight Rate Price

ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง

ไตรมาสที ่2 ปี 2561
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สถานการณดานแรงงาน
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การจ้างงาน ผู้มีงานทาํ : ปรบัตวัลดลงตามการลดลงของผูมี้งานทาํในภาคเกษตรและการชะลอตวัของผูมี้งาน

ทาํนอกภาคเกษตร ในไตรมาสท่ีสองของปี 2562 จานวนผูมี้งานทาํลดลงรอ้ยละ 0.3 โดยผู้มีงานทาํภาคเกษตร

(สดัส่วนรอ้ยละ 30.18) ลดลงรอ้ยละ 4.9 และเป็นการลดลงต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ีสอง สอดคลอ้งกับการลดลงของ

ผลผลิตสินคา้เกษตรสาํคญับางรายการ เช่น ขา้วเปลือก และออ้ย ในขณะท่ีผูมี้งานทาํนอกภาคเกษตร (สดัส่วนรอ้ย

ละ 69.82) ขยายตวัรอ้ยละ 1.9 ซึ่งเป็นการขยายตวัตอ่เน่ืองเป็นไตรมาสท่ีส่ี แตช่ะลอตวัลงจากรอ้ยละ 3.2 ในไตรมาส

แรก ตามการชะลอตวัของจานวนผูมี้งานทาํในสาขาก่อสรา้ง สาขาการผลิตอตุสาหกรรม และสาขาการขายส่ง การขาย

ปลีก การซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ในขณะท่ีจานวนผูมี้งานทาํในสาขาท่ีพกัแรมและบริการดา้นอาหารกลบัมา

ขยายตวั อตัราการว่างงาน ในไตรมาสนีอ้ยู่ท่ีรอ้ยละ 1.0 ต่ากว่าอัตราการว่างงานรอ้ยละ 1.1 ในช่วงเดียวกันของปี

ก่อน โดยมีผู้ว่างงานเฉล่ีย จานวน 3.8 แสนคน

เฉล่ียคร่ึงแรกของปี 2562 ผูมี้งานทาํเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.3 อตัราการวา่งงานอยูท่ี่รอ้ยละ 1.0

ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง

ไตรมาสที ่2 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



ในไตรมาสที่สอง ปี 2562 ภาวะอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกล

ของไทยมีมูลค่าการคา้ลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้ โดยการ

นาํเขา้ขยายตวัรอ้ยละ 1.9 เทียบกับไตรมาสก่อนหนา้ และ

ขยายตัวรอ้ยละ 1.0 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหนา้ 

ดา้นการสง่ออกหดตวัรอ้ยละ 6.2 เทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ 

และหดตวัรอ้ยละ 10.5 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหนา้ 

การนําเข้า มีมลูค่าการนาํเขา้อยู่ท่ี 112,095 ลา้นบาท โดย

หมวดเครือ่งจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การนาํเขา้อยูท่ี่ 8,949

ลา้นบาท ขยายตัวรอ้ยละ 11.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

หนา้ และขยายตวัรอ้ยละ 11.2 YoY ดา้นหมวดเครื่องจักร

อุตสาหกรรมมีมูลค่าการนําเข้าอยู่ ท่ี  87,664 ล้านบาท 

ขยายตัวร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ

ขยายตวัรอ้ยละ 1.0 YoY ในขณะท่ีหมวดเครือ่งมือกลมีมลูคา่

การนาํเขา้เป็น 17,660 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 0.5 เมื่อ

เทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ และหดรอ้ยละ 3.4 YoY

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ท่ี 56,869 ลา้นบาท โดย

หมวดเครือ่งจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 7,912 

ลา้นบาท หดตัวรอ้ยละ 9.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหนา้ 

และหดตวัรอ้ยละ 0.2 YoY ดา้นหมวดเครือ่งจกัรอตุสาหกรรม

มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ท่ี 41,921 ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 7.0 

เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหนา้ และหดตวัรอ้ยละ 12.1 YoY

ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี 7,037 

ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 2.7 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ 

และหดตวัรอ้ยละ 11.0 YoY

ดุลการค้า เครือ่งจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการคา้

อยูท่ี่ 57,403 ลา้นบาท 
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MIU Q1 Q2 Q3 Q4
Import

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

2562 112,095 114,273

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

2562 60,607 56,869

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลไทยไตรมาสท่ี 2 ปี 2562



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่สอง 

ปี 2562

การนําเข้า เครื่องจกัรกลการเกษตร มีมลูค่าการนาํเขา้อยู่

ท่ี 8,949 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 11.1 เมื่อเทียบกบัไตร

มาสก่อนหนา้ และขยายตวัรอ้ยละ 11.2 YoY สาํหรบัสนิคา้

ท่ีมีมูลค่าการนาํเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่องบาํรุงรักษา และ

สว่นประกอบ มลูคา่การนาํเขา้อยูท่ี่ 5,172 ลา้นบาท 

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก

อยู่ท่ี 7,912 ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 9.0 เมื่อเทียบกบัไตร

มาสก่อนหนา้ และหดตวัรอ้ยละ 0.2 YoY สาํหรบัสินคา้ท่ีมี

มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ไดแ้ก่ แทรกเตอร ์และสว่นประกอบ 

มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 3,396 ลา้นบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้

ขาดดลุการคา้อยูท่ี่ 1,037 ลา้นบาท 

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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มลูค่าการนําเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสท่ี 2 ปี 2562

AM Q1 Q2 Q3 Q4
Import

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

2562 8,053 8,949

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

2562 8,695 7,912



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สอง ปี 

2562

การนําเข้า เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรม มีมลูค่าการนาํเขา้อยู่

ท่ี 87,664 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 1.4 เมื่อเทียบกับไตร

มาสก่อนหนา้ และขยายตวัรอ้ยละ 1.0 YoY สาํหรบัสินคา้ท่ีมี

มูลค่าการนํา เข้าสูงสุด ได้แก่  เครื่องกังหันไอพ่น และ

ส่วนประกอบ (เครื่องจักรท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่า

การนาํเขา้อยูท่ี่ 9,887 ลา้นบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมลูค่าการส่งออก

อยู่ท่ี 41,921 ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 7.0 เมื่อเทียบกบัไตร

มาสก่อนหนา้ และหดตวัรอ้ยละ 12.1 YoY สาํหรบัสินคา้ท่ีมี

มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เครื่องสูบลม/อัดลม และ

ส่วนประกอบ (เครื่องจักรท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่า

การสง่ออกอยูท่ี่ 6,986 ลา้นบาท

ดุลการค้า เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด

ดลุการคา้อยูท่ี่ 45,743 ลา้นบาท 

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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มลูค่าการนําเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย ไตรมาสท่ี 2 ปี 2562

IM Q1 Q2 Q3 Q4
Import

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

2562 86,467 87,664

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

2562 45,057 41,921



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่สอง ปี 2562

การนําเข้า เครือ่งมือกล มีมลูคา่การนาํเขา้เป็น 17,660

ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

หนา้ และหดตวัรอ้ยละ 3.4 YoY สาํหรบัสินคา้ท่ีมีมูลค่า

การนาํเขา้สงูสดุ ไดแ้ก่ หีบแบบหล่อแกว้ โลหะ ยาง และ

พลาสติก มลูคา่การนาํเขา้อยูท่ี่ 4,800 ลา้นบาท

การส่งออก เครือ่งมือกลมีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 7,037

ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 2.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

หนา้ และหดตวัรอ้ยละ 11.0 YoY สาํหรบัสินคา้ท่ีมีมลูค่า

การสง่ออกสงูสดุ ไดแ้ก่ เครื่องมือกล กลงึโลหะ มลูค่าการ

สง่ออกอยูท่ี่ 1,643 ลา้นบาท

ดุลการค้า  เครื่องมือกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาด

ดลุการคา้อยูท่ี่ 10,623 ลา้นบาท 

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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มลูค่าการนําเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย ไตรมาสท่ี 2 ปี 2562

MT Q1 Q2 Q3 Q4
Import

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

2562 17,575 17,660

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

2562 6,854 7,037



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 : สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ, สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ; Analyst by ISIT 15

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม

การลงทุน จากผลการประชุมพิจารณา

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ปี 2562 

พบว่า มีโครงการอนุมตัิใหก้ารส่งเสริมการ

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

เครื่องจักรกลจาํนวน 13 โครงการ โดยมาก

ท่ีตัง้โรงงานจะอยู่ภาคตะวนัออกรอ้ยละ 61

ประกอบดว้ยจงัหวดัชลบรุี ระยอง รองลงมา

เป็นภาคกลางรอ้ยละ 31ส่วนใหญ่อยู่ใน

จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร โดยท่ี

สญัชาติผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติอยู่ท่ี

รอ้ยละ 77 สาํหรบัต่างชาติจะประกอบดว้ย

ประเทศญ่ีปุ่ น ไต้หวัน เดนมารก์ และจีน 

รองลงมารอ้ยละ 15 เป็นเป็นผู้ถือหุ้นชาว

ไทย ท่ี เหลือร้อยละ 8 เป็นการร่วมทุน

ระหว่างไทยกบัต่างชาติ 

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

การส่งเสริมการลงทุนไตรมาสที ่2 ปี 2562
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Article Title A comprehensive review on automation in agriculture using artificial 

intelligence

Author Kirtan Jha , Aalap Doshi , Poojan Patel , Manan Shah

Year 2019

Abstract Agriculture automation is the main concern and emerging subject for every country. The world population is increasing at 

a very fast rate and with increase in population the need for food increases briskly. Traditional methods used by farmers 

aren't sufficient enough to serve the increasing demand and so they have to hamper the soil by using harmful pesticides 

in an intensified manner. This affects the agricultural practice a lot and in the end the land remains barren with no fertility.

This paper talks about different automation practices like IOT, Wireless Communications, Machine learning and Artificial 

Intelligence, Deep learning. There are some areas which are causing the problems to agriculture field like crop diseases, 

lack of storage management, pesticide control, weed management, lack of irrigation and water management and all this 

problems can be solved by above mentioned different techniques. Today, there is an urgent need to decipher the issues 

like use of harmful pesticides, controlled irrigation, control on pollution and effects of environment in agricultural practice.

Automation of farming practices has proved to increase the gain from the soil and also has strengthened the soil fertility. 

This paper surveys the work of many researchers to get a brief overview about the current implementation of automation 

in agriculture. The paper also discusses a proposed system which can be implemented in botanical farm for flower and 

leaf identification and watering using IOT.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589721719300182

Research and Technology
Research and Technology
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