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ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2562
เศรษฐกิจปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับร้อยละ 4.2 ในปี 2561
โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 3.2 การบริโภคภาคเอกชน และ
การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.5 และร้อยละ 2.2 ตามลําดับ อัตราเงิน
เฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 0.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.8 ของ
GDP

ในปี 2562 นี ้มี ตั ว ชี ้วั ด ทาง
เศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง สั ญ ญาณบวก
ต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ได้แก่
ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน
สาขาเกษตรกรรม
ตั ว ชี ้ วั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบ ต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่
มูลค่าการส่งออกสินค้า

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ
4.5
การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.8
มูลค่าการส่งออกสินค้า การส่งออกสินค้ารวมมีมูลค่า 243.0 พันล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 3.2 การส่งออกในรู ปเงินบาทลดลงร้อยละ
7.0
สาขาเกษตรกรรม การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่ าไม้ และการประมง
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.1 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร
เพิ่ม ขึน้ ร้อ ยละ 0.2 และร้อ ยละ 1.9 ตามลาดับ ดัช นี ร ายได้เ กษตรกร
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.3
สาขาอุตสาหกรรม การผลิตสาขาอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 0.7 ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 3.7 และอัต ราการใช้ก าลังการผลิ ต
เฉลี่ยอยู่ท่ีรอ้ ยละ 66.3
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ที่มา : NESDB

สาขาอุตสาหกรรม

Analyst by ISIT

Machinery
Intelligence
Unit
ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพื่อเปนศูนยกลางการ Update ขอมูลที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรม
และหนวยงานภาครัฐ ทั้งหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง ปี 2562

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

Base Period - Jan 2009 = 100

Analyst by ISIT
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Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง ปี 2562
สถานการณดานแรงงาน

การจางงาน : ปรับตัวลดลงตามการลดลงของผูมีงานทาทั้งในภาคเกษตรและนอก
ภาคเกษตร แตอัตราการวางงานยังอยูในระดับต่ํา

เฉลี่ยทั้งป 2562 มีผูวางงานจานวน 3.7 แสนคน คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 1.0

ที่มา : NESDB

Analyst by ISIT
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Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง ปี 2562
อัตราการขยายตัวของการผลิตภาคเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญ
ในปี 2562 มีอตั ราการขยายตัวของผลผลิตรวมภายในประเทศอยู่ท่ีรอ้ ยละ 2.4 YoY
การลงทุนรวม การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.2
การบริโภคภาคเอกชน การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.5
การบริโภคภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 1.4
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ หดตัวร้อยละ 3.2
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Analyst by ISIT

ที่มา : NESDB

Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง ปี 2562
อัตราการใช้กาํ ลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ปี 2562 การผลิตสาขาอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 0.7 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปี 2561
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 3.7 และอัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยอยูท่ ่ีรอ้ ยละ 66.3
เทียบกับร้อยละ 69.8 ในปี 2561

ที่มา : BOT Analyst by ISIT
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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

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ปี 2562
MIU
(Million Baht)

2559

2560

2561

2562

Import

455,760

443,670

452,257

453,277

Export

261,065

263,878

260,695

229,919

Trade Balance

-194,695

-179,792

-191,562

-223,358

มู ล ค่ า การค้ า เครื่ อ งจั ก รกลปี 2562 ภาวะอุต สาหกรรม
เครือ่ งจักรกลของไทยขยายตัวเทียบกับปี ก่อนหน้า สะท้อนจาก
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของเครื่องจักรกลไทยที่ลดลงโดย
การนําเข้าขยายตัวร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ด้าน
การส่งออกหดตัวร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า
การนําเข้า มีมลู ค่าการนําเข้าอยู่ที่ 453,277 ล้านบาท โดย
หมวดเครือ่ งจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนําเข้าเป็ น 37,504
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.0% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ด้าน
หมวดเครือ่ งจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการนําเข้าเป็ น 346,657
ล้า นบาท ขยายตัว ร้อ ยละ 0.8% เมื่ อ เที ย บกับ ปี ก่ อ นหน้า
ในขณะที่หมวดเครื่องมือ กลมีมูลค่าการนํา เข้าเป็ น 69,116
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 5.0% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า
การส่งออก มีมลู ค่าการส่งออกอยู่ที่ 229,919 ล้านบาท โดย
หมวดเครือ่ งจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 33,397
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 7.7% เมื่อเทีย บกับปี ก่อนหน้า ด้า น
หมวดเครือ่ งจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 170,844
ล้า นบาท หดตัว ร้อ ยละ 12.0% เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ นหน้า
ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 25,678
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 15.7% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า
ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในปี นี ้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่
223,358 ล้านบาท

Analyst by ISIT

สามารถด ูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU: http://miu.isit.or.th
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มูลค่าการนําเข้ า-ส่งออก และดุลการค้ าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย ปี 2562
AM
(Million Baht)

2559

2560

2561

2562

Import

37,407

38,337

35,702

37,504

Export

34,093

34,696

36,192

33,397

Trade Balance

-3,315

-3,641

490

-4,108

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในปี 2562
การนําเข้า เครือ่ งจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนําเข้าเป็ น
37,504 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
หน้า ซึง่ การนําเข้ากลุม่ เครื่องจักรงานเกษตรกรรมขยายตัว
ร้อยละ 6.13 และการนําเข้ากลุ่มเครื่องจักรงานปศุสตั ว์หด
ตัวร้อยละ 16.42 โดยกลุ่มสินค้าที่มีมลู ค่าการนําเข้าสูงสุด
ในปี นี ้ ได้แก่ เครือ่ งบํารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่า
การนําเข้าอยูท่ ี่ 21,252 ล้านบาท
การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออก
เป็ น 33,397 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า ซึ่งการส่งออกกลุม่ เครื่องจักรงานเกษตรกรรมหด
ตัวร้อยละ 7.82 และการส่งออกกลุม่ เครื่องจักรงานปศุสตั ว์
ขยายตัวร้อยละ 21.65 โดยกลุม่ สินค้าที่มีมลู ค่าการส่งออก
สูงสุดในปี นี ้ ได้แก่ แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่า
การส่งออกอยูท่ ี่ 14,500 ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยขาดดุลการค้า
อยูท่ ี่ 4,108 ล้านบาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่เี ว็บไซต์ MIU:
http://miu.isit.or.th
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมของไทย ปี 2562
IM
(Million Baht)

2559

2560

2561

2562

Import

350,680

342,408

343,801

346,657

Export

201,439

200,029

194,056

170,844

Trade Balance

-149,241

-142,379

-149,745

-175,813

มูลค่าการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในปี 2562
การนําเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการนําเข้าเป็ น
346,657 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
หน้า โดยสิน ค้า ที่ มี มูล ค่ า การนํา เข้า สูง สุด ได้แ ก่ เครื่อ ง
กัง หันไอพ่น (เครื่องจักรที่ ใ ช้ใ นอุต สาหกรรมทั่วไป) ซึ่ง มี
มูลค่าการนําเข้าอยูท่ ี่ 43,703 ล้านบาท
การส่งออก เครือ่ งจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น
170,844 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 12.0 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
หน้า โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องสูบ
ลม/อัดลม (เครือ่ งจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมลู ค่า
การส่งออกอยูท่ ี่ 27,603 ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยขาดดุลการค้า
อยูท่ ี่ 175,813 ล้านบาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่เี ว็บไซต์ MIU:
http://miu.isit.or.th
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย ปี 2562
MT
(Million Baht)

2559

2560

2561

2562

Import

67,672

62,925

72,754

69,116

Export

25,533

29,153

30,448

25,678

Trade Balance

-42,139

-33,772

-42,307

-43,437

มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในปี 2562
การนําเข้า เครือ่ งมือกลมีมลู ค่าการนําเข้าเป็ น 69,116
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ซึ่ง
การนําเข้ากลุ่มเครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 4.01 และการ
นําเข้ากลุม่ เครือ่ งใช้มือหดร้อยละ 15.68 โดยกลุม่ สินค้าที่
มีมูลค่านําเข้าสูงสุดในปี นี ้ ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว
โลหะ ยาง และพลาสติ ก ซึ่ ง มี มู ล ค่ า การนํา เข้า อยู่ ที่
20,024 ล้านบาท
การส่งออก เครือ่ งมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 25,678
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 15.66 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ซึง่
การส่งออกกลุม่ เครือ่ งมือกลหดตัวร้อยละ 16.67 และการ
ส่ง ออกกลุ่ม เครื่ อ งใช้มื อ หดตัว ร้อ ยละ 4.60 โดยกลุ่ม
สินค้าที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุดในปี นี ้ ได้แก่ เครือ่ งมือกล
กลึงโลหะ ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 5,706 ล้านบาท
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งมื อ กลของไทยขาดดุล การค้า อยู่ ที่
43,437 ล้านบาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่เี ว็บไซต์MIU:
http://miu.isit.or.th
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โครงการอนุมัตใิ ห้การส่งเสริมการลงทุนปี 2561
โ ค ร ง ก า ร อ นุ มั ติ ใ ห้ ก า ร
ส่ ง เสริ ม การลงทุนที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ปี 2562
มีจาํ นวน 60 โครงการ โดยมากที่ตงั้
โรงงานจะอยู่ภาคกลางร้อยละ 55
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ
สมุทรสาคร สระบุรี รองลงมาเป็ น
ภาคตะวันออกร้อยละ 41 ส่วนใหญ่
อยู่ในจังหวัดระยอง ชลบุ รี โดยที่
สั ญ ชาติ ผู้ ถื อ หุ้ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ต่ า งชาติ อ ยู่ ท่ี ร ้อ ยละ 67 สํา หรับ
ต่างชาติ จะประกอบด้วยประเทศ
ญี่ปนุ่ จีนและไต้หวัน อีกร้อยละ 15
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ไทย

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, Analyst by ISIT
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Analysis and Forecast of Industrial Structure with Dynamic Model of Jiangsu Province
Xia Ri , Wang Yinchu , Liu Weiliang , Cai Tonggang , Hu Jinsheng , Li Xiaoliu
2017
Industrial structure is a complex dynamic system which has multilevels and positive and negative
feedback. This paper designs a system dynamic model of industrial structure of Jiangsu province on the
basis of distinguishing relations between many economic factors according to the real economic
process of industrial structure system, input and output of material product section, distribution and
accumulation of national income and so on. By the use of this model, we have analysed and forecasted
economic development foreground, system dynamic tendency on industrial structure and the effect of
technical progress on economic structure in Jiangsu province until the end of this century. From the
analysis and forecast, we have concluded that excessive investment would not be suitable for gaining a
good economic return, saving energy and raw material would be main standard of adjusting product
structure, and the key of adjusting industrial structure would be controlling investment scale and its
investment structure.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474667017500610
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