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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของป 2562 ขยายตัวรอยละ 1.6 ชะลอตัวลงจากการขยายตัว
รอยละ 2.6 ในไตรมาสกอนหนา ตามความลาชาในการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ความลาชา
ของกระบวนการงบประมาณ ผลกระทบจากภั ย แล ง และป จ จั ย ชั่ ว คราวในการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม ดานการใชจาย การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑดี การลงทุน
ภาคเอกชนปรับตัวดีขนึ้ ในขณะที่การใชจายภาครัฐ การลงทุนภาครัฐ และการสงออกสินคา
ปรับตัวลดลง ดานการผลิต การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการดานอาหาร และสาขาการ
ขนสงและสถานที่เก็บสินคาขยายตัวเรงขึ้น สวนการผลิตสาขาการขายสง การขายปลีก และ
การซอมฯ ขยายตัวตอเนื่อง ในขณะที่การผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขา
กอสราง และสาขาไฟฟา กาซฯ ปรับตัวลดลง เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแลว เศรษฐกิจ
ไทยในไตรมาสที่สี่ของป 2562 ขยายตัวจากไตรมาส ที่สามของป 2562 รอยละ 0.2 (QoQ
SA) รวมทั้งป 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ 2.4 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 4.2 ใน
ป 2561
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑรอยละ 4.1 ตอเนื่องจากการขยายตัวรอย
ละ 4.3 ในไตรมาสกอนหนา โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟอ
ที่ยังอยูในระดับ ต่ํา มาตรการของภาครัฐ และการเรงตัว ขึ้น ของรายจายของคนไทยใน
ตางประเทศ การขยายตัวของการใชจายภาคครัวเรือนในไตรมาสนี้ สอดคลองกับเครื่องชี้
ดานการใชจายสําคัญ ๆ โดยเฉพาะภาษีมูลคาเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร ดัชนีปริมาณ
การจําหนายน้ํามั น เบนซิน แก สโซฮอล และนา มัน ดี เซล และปริ ม าณการใชไ ฟฟา ภาค
ครัวเรือนซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 รอยละ 3.4 และรอยละ 3.1 ตามลําดับ ในขณะที่ยอดขาย
รถยนตนั่งสวนบุคคลและยอดขายรถยนตเชิงพาณิชยปรับตัวลดลงรอยละ 16.4 และรอยละ
17.2 ตามลําดับ ความเชื่อมั่นของผูบริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยูที่ระดับ 56.8
เทียบกับระดับ 60.8 ในไตรมาสกอนหนา
การสงออกสินคา มีมูลคา 59,169 ลานดอลลาร สรอ. ปรับตัวลดลงรอยละ 4.9 เทียบกับ
รอยละ 0.0 ในไตรมาสกอนหนา โดยปริมาณการสงออกลดลงรอยละ 5.3 ในขณะที่ราคา
สงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 0.4 กลุมสินคาสงออกที่มูลคาขยายตัว เชน น้ําตาล (รอยละ 51.1)
อากาศยาน เรื อ แท น ขุ ด เจาะน้ํ า มั น และรถไฟ (ร อ ยละ 26.5) ชิ้ น ส ว นและอุ ป กรณ
คอมพิวเตอร (รอยละ 5.2) รถจักรยานยนต (รอยละ 44.1) เครื่องปรับอากาศ (รอยละ 8.2)
เครื่องดื่ม (รอยละ 11.4) และผลไม (รอยละ 9.9) เปนตน กลุมสินคาสงออกที่มูลคาลดลง
เชน ผลิตภัณฑปโตรเลียม (ลดลงรอยละ 30.7) เคมีภัณฑ (ลดลงรอยละ 25.9) ขาว (ลดลง
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รอยละ 33.3) มันสาปะหลัง (ลดลงรอยละ 37.7) ยางพารา (ลดลงรอยละ 15.2) รถกระบะ
และรถบรรทุก (ลดลงรอยละ 22.6) เครื่องจักรและอุปกรณ (ลดลงรอยละ 8.2) รถยนตนั่ง
(ลดลงรอยละ 6.3) ชิ้นสวนและอุปกรณสําหรับยานยนต (ลดลงรอยละ 3.1) และผลิตภัณฑ
ยาง (ลดลงรอยละ 0.5) เปนตน การสงออกสินคาไปยังตลาดสหรัฐฯ จีน ตะวันออกกลาง
(15) และไตหวัน ขยายตัว ขณะที่การสงออกไปยังญี่ปุน สหภาพยุโรป (15) อาเซียน (9)
และออสเตรเลีย ปรับตัวลดลง เมื่อหักการสงออกทองคําที่ยังไมขึ้นรูปออกแลว มูลคาการ
สงออกลดลงรอยละ 4.7 เมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลคาการสงออกสินคาลดลงรอยละ
12.3
การลงทุนรวม ขยายตัวรอยละ 0.9 ชะลอลงจากการขยายตัวรอยละ 2.7 ในไตรมาสกอน
หนาตามการลดลงของการลงทุนภาครัฐ ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขนึ้ โดยการ
ลงทุนภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 2.6 เรงขึ้นจากการขยายตัวรอยละ 2.3 ในไตรมาสกอน
หนา โดยการลงทุนในสิ่งกอสรางขยายตัวรอยละ 3.1 และการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร
ขยายตัวรอยละ 2.5 ในขณะทีก่ ารลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงรอยละ 5.1 ตามความลาชาของ
กระบวนการงบประมาณ เทียบกับการขยายตัวรอยละ 3.7 ในไตรมาสกอนหนา โดยการ
ลงทุนของรัฐบาลปรับตัวลดลงรอยละ 16.7 ขณะที่การลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัวรอยละ
13.1 สาหรับอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนในไตรมาสนี้อยูที่รอยละ 4.0 เทียบ
กับอัตราเบิกจายรอยละ 21.6 ในไตรมาสกอนหนา และรอยละ 13.7 ในชวงเดียวกันของป
กอน
สาขาอุตสาหกรรม ปรับตัวลดลงรอยละ 2.3 ตอเนื่องจากการลดลงรอยละ 0.8 ในไตรมาส
กอนหนา สอดคลองกับการลดลงของการสงออก และปจจัยชั่วคราวในการผลิตอุตสาหกรรม
สําคัญบางรายการ โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนการสงออกในชวง รอยละ 30 –
60 ลดลงรอยละ 16.0 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุมการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ
(สัดสวนสงออกนอยกวารอยละ 30) ลดลงรอยละ 4.5 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการ
ผลิตเพื่อการสงออก (สัดสวนสงออกมากกวารอยละ 60) ลดลงรอยละ 1.6 อัตราการใช
กําลังการผลิตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 63.4 ลดลงจากรอยละ 65.0 ในไตรมาสกอนหนา และรอย
ละ 69.3 ในไตรมาสเดียวกันของ ปกอน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ที่ลดลง เชน
ยานยนต (ลดลงรอยละ 21.4) ผลิตภัณฑปโตรเลียม (ลดลงรอยละ 15.2) และน้ําตาล (ลดลง
รอยละ 22.1) เปนตน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เชน เครื่องจักรอื่น ๆ ที่
ใชงานทั่วไป (รอยละ 17.0) คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง (รอยละ 7.3) และการตม การ
กลั่น และการผสมสุรา (รอยละ 31.7) เปนตน
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สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวในเกณฑสูงรอยละ 6.8 ตอเนื่องจากการขยายตัวรอย
ละ 6.7 ในไตรมาสก อ นหน า ตาม การขยายตั ว ในเกณฑ สู ง ของจํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย ว
ตางประเทศ โดยในไตรมาสนี้มีจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ 10.33 ลานคน เพิ่มขึ้นรอย
ละ 6.4 ตอเนื่องจากการขยายตัว รอยละ 7.2 ในไตรมาสกอนหนา รายรับรวมจากการ
ทองเที่ยวมีมูลคา 0.79 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 ประกอบดวย (1) รายรับจาก
นักทองเที่ยวตางประเทศมูลคา 0.50 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.9 ชะลอลงจากรอยละ
5.8 ในไตรมาสก อ น โดยรายรั บ จากนั ก ท อ งเที่ ย วจากประเทศสํ า คั ญ ที่ ยั ง ขยายตั ว สู ง
ประกอบด ว ย จี น อิ น เดี ย ญี่ ปุ น รั ส เซี ย และไต ห วั น เป น ต น และ (2) รายรั บ จาก
นักทองเที่ยวชาวไทยมูลคา 0.29 ลานลานบาท ลดลงรอยละ 0.8 ตอเนื่องจากการลดลงรอย
ละ 3.0 ในไตรมาสกอนหนา อัตราการเขาพักเฉลี่ยอยูที่รอยละ 71.24 เพิ่มขึ้นจากรอยละ
64.08 ในไตรมาสกอนหนา
สาขาเกษตรกรรม ลดลงรอยละ 1.6 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 2.7 ในไตรมาสกอนหนา
ตามการลดลงของผลผลิตพืชเกษตรสําคัญ เนื่องจากไดรับผลกระทบจากปญหาสภาพอากาศ
ที่แหงแลงและฝนทิ้งชวง ไดแก ขาวเปลือก (ลดลงรอยละ 3.2) ออย (ลดลงรอยละ 21.2)
ปาลมน้ํามัน (ลดลงรอยละ 15.2) และขาวโพดเลี้ยงสัตว (ลดลงรอยละ 4.9) เปนตน สวน
ผลผลิตสําคัญที่เพิ่มขึ้น เชน กลุมไมผล (รอยละ 8.4) ยางพารา (รอยละ 2.4) และมันสาปะ
หลัง (รอยละ 10.9) เปนตน ดานหมวดประมงและหมวดปศุสัตวขยายตัวตอเนื่องเปนไตร
มาส ที่สองรอยละ 13.7 และรอยละ 0.7 ตามลาดับ ดัชนีราคาสินคาเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ
3.8 เรงขึ้นจากรอยละ 2.5 ในไตรมาสกอนหนา โดยดัชนีราคาผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ไดแก กลุม
ไมผล (รอยละ 10.3) ขาวเปลือก (รอยละ 6.7) ปาลมน้ํามัน (รอยละ 39.8) และออย (รอย
ละ 1.0) เปนตน อยางไรก็ตาม ดัชนีราคาสินคาเกษตรสําคัญบางรายการปรับตัวลดลง เชน
มันสาปะหลัง (ลดลงรอยละ 23.6) ยางพารา (ลดลงรอยละ 2.3) และขาวโพดเลี้ยงสัตว
(ลดลงรอยละ 5.8) เปนตน การเพิ่มขึ้น ของดัชนีราคาสิน คาเกษตร สงผลใหดัชนีร ายได
เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 2.6
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ภาวะอุตสาหกรรมที่เกีย่ วข้อง ไตรมาสที่ 4 ปี 2562
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รายงานสภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุงเนนการบูรณาการขอมูลเพื่อสรางประโยชนของขอมูลตอการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใหเพิ่มมากขึ้น
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ภาวะอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล ไตรมาสที่สี่ ปี 2562
Mill Baht

Q1

Q2

2561
2562

107,231
112,095

113,119
114,273

2561
2562

64,328
60,607

63,543
56,869

Q3

Q4

Growth Rate (Q4)

113,747
113,389

118,161
113,520

3.8%
-3.9%

67,915
58,949

64,910
53,494

1.8%
-17.6%

Import
Export

ในไตรมาสที่สี่ ป 2562 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูลคาการคาเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนหนา โดยการ
นําเขา ขยายตัวรอยละ 0.1 เทียบกับไตรมาสกอนหนา และ
หดตัวรอยละ 3.9 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอนหนา ดาน
การส งออก หดตัว รอ ยละ 9.3 เทีย บกั บไตรมาสกอ นหน า
และหดตัวรอยละ 17.6 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอนหนา
การนําเขา มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 113,520 ลานบาท
โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูล คาการนําเขาอยู ที่
10,201 ลานบาท หดตัวรอยละ -1.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส
กอนหนา และขยายตัวรอยละ 7.7 YoY ดานหมวดเครื่องจักร
อุ ต สาหกรรมมี มู ล ค า การนํ า เข า อยู ที่ 86,296 ล า นบาท
ขยายตัวรอยละ 0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา และหด
ตัวรอยละ 3.0 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลคาการ
นําเขาเปน 17,022 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 1.0 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสกอนหนา และหดตัวรอยละ 13.5 YoY
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 53,494 ลานบาท
โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการสงออกอยูที่
8,451 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 1.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส
กอนหนา และหดตัวรอยละ 16.6 YoYดานหมวดเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลคาการสงออกอยูที่ 39,309 ลานบาท หด
ตัวรอยละ 11.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา และหดตัว
รอยละ 17.2 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลคาการ
สงออกอยูที่ 5,733 ลานบาท หดตัวรอยละ 6.3 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสกอนหนา และหดตัวรอยละ 21.4 YoY
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในไตรมาสนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 60,026 ลานบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที่ส่ี ปี 2562
Agricultural M.

Q1

Q2

2561
2562

8,912
8,053

8,048
8,949

2561
2562

8,603
8,695

7,926
7,912

Q3

Q4

Growth Rate (Q4)

9,267
10,301

9,475
10,201

-12.2%
7.7%

9,530
8,338

10,133
8,451

18.4%
-16.6%

Import
Export

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
ไตรมาสที่สี่ ป 2562
การนําเขา เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการนําเขา
อยูที่ 9,475 ลานบาท หดตัวรอยละ 1.0 เมื่อเทียบกับไตร
มาสกอนหนา และขยายตัวรอยละ 7.7 YoY สําหรับสินคาที่
มี มู ล ค า การนํ า เข า สู ง สุ ด ได แ ก เครื่ อ งบํ า รุ ง รั ก ษา และ
สวนประกอบ มูลคาการนําเขาอยูที่ 5,922 ลานบาท
การส ง ออก เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร มี มู ล ค า การ
สงออกอยูที่ 8,451ลานบาท ขยายตัวรอยละ 1.4 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสกอนหนา และหดตัวรอยละ 16.6 YoY สําหรับ
สินคา ที่มีมู ลคา การสงออกสูง สุด ไดแ ก แทรกเตอร และ
สวนประกอบ มูลคาการสงออกอยูที่ 3,490 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาส
นี้ ดุลการคาเกินดุลอยูที่ 1,750 ลานบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่สี่ ปี 2562
Industrial M.

Q1

Q2

2561
2562

82,263
86,467

86,794
87,664

2561
2562

48,162
45,057

47,715
41,921

Q3

Q4

Growth Rate (Q4)

85,737
86,229

89,007
86,296

2.1%
-3.0%

50,695
44,556

47,484
39,309

0.0%
-17.2%

Import
Export

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
ไตรมาสที่สี่ ป 2562
การนํ า เข า เครื่ อ งจั ก รกลอุ ต สาหกรรม มี มู ล ค า การ
นําเขาอยูที่ 86,296 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.1 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสกอนหนา และหดตัวรอยละ 3.0 YoY สําหรับ
สินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่องกังหันไอพน
และสวนประกอบ (เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมทั่วไป)
มูลคาการนําเขาอยูที่ 13,043 ลานบาท
การสงออก เครื่ องจักรกลอุ ตสาหกรรม มีมู ลคา การ
ส ง ออกอยู ที่ 39,309 ล า นบาท หดตั ว ร อ ยละ 11.8 เมื่ อ
เที ย บกั บ ไตรมาสก อนหนา และลดลงรอ ยละ 17.2 YoY
สําหรับสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่องสูบ
ลม/อั ด ลม และส ว นประกอบ (เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช ใ น
อุตสาหกรรมทั่วไป) มูลคาการสงออกอยูที่ 6,290 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในไตรมาสนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 46,987 ลานบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย ไตรมาสที่ส่ี ปี 2562
Machine Tools

Q1

Q2

2561
2562

16,055
17,575

18,277
17,660

2561
2562

7,563
6,854

7,903
7,037

Q3

Q4

Growth Rate (Q4)

18,743
16,859

19,679
17,022

23.9%
-13.5%

7,689
6,054

7,292
5,733

-5.4%
-21.4%

Import
Export

มูลคาการคาเครื่องมือกล
ไตรมาสที่สี่ ป 2562
การนํ า เข า เครื่ อ งมื อ กล มี มู ล ค า การนํ า เข า เป น
17,022 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 1.0 เมื่อเทียบกับไตร
มาสกอนหนา หดตัวรอยละ 13.5 YoY สําหรับสินคาที่มี
มูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง
และพลาสติก มูลคาการนําเขาอยูที่ 4,830 ลานบาท
การส ง ออก เครื่ อ งมื อ กล มี มู ล ค า การส ง ออกอยู ที่
5,733 ลานบาท หดตัวรอยละ 5.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส
กอนหนา และหดตัวรอยละ 21.4 YoY สําหรับสินคาที่มี
มูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง
และพลาสติก มูลคาการสงออกอยูที่ 1,328 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในไตรมาสนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 11,289 ลานบาท
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ; Analyst by ISIT

รายละเอียดเพิ่มเติม

15

Article Title
Author
Year
Abstract

Source

AI Based Injection Molding Process for Consistent Product Quality
Hong Seok Park , Dang Xuan Phuong , Saurabh Kumar
2019
In manufacturing processes, Injection Molding is widely used for producing plastic components with
large lot size. So, continuous improvements in product quality consistency is crucial to maintaining a
competitive edge in the injection molding industry. Various optimization techniques like ANN, GA,
Iterative method, and simulation based are being used for optimization of Injection Molding process and
obtaining optimal processing conditions. But still due to variation during molding cycles, quality failure
occurs. As many constituents like process, Material, machine together yields product quality. This paper
is focused on Real time AI based control of process parameters in injection molding cycle. Process
parameters and their interrelationship with quality failure has been studied and later supposed to be used
to generate algorithm for compensating the deviation of process parameters. Pressure and temperature
sensor assisted monitoring system is used to collect data in real time and based on its comparison with
the standard values an interrelationship is formed between parameters and plastic material properties.
Algorithm generates new process parameter values to compensate the deviation and machine control
follows the same. The entire process is supposed to be smart and automatic after being trained with AI
and machine learning techniques. Simulation using Moldflow software and real industry collected data
has been used for understanding whole molding process establishing relationship between failure and
parameters. An automotive product in real industry is chosen for data acquisition, implementation and
validation of entire AI based system.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978918313593
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