


ภาวะเศรษฐกิจไทย

 ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2562 3

ภาวะอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

 ดชันรีาคานาํเขา้เหล็กแผน่ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก 5

 ดชันกีารใชง้านเหล็กแผน่ในประเทศ 5

 สถานการณด์า้นแรงงาน 6

 อตัราการขยายตวัของการผลติภาคเศรษฐกิจท่ีสาํคญั 7

 อตัราการใชก้าํลงัการผลติภาคอตุสาหกรรม 8

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

 มลูค่าการนาํเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองจกัรกลของไทยปี 2562 10

 มลูค่าการนาํเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยปี 2562 11

 มลูค่าการนาํเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยปี 2562 12

 มลูค่าการนาํเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองมอืกลของไทยปี 2562 13

ขอ้มูลการลงทุน ความรู ้และขา่วสาร

 โครงการอนมุตัใิหก้ารสง่เสริมการลงทนุ 15

 งานวิจยัและเทคโนโลยี 16

Contact Us 17

ท่ีปรกึษา

วิกรม วัชระคปุต์

ณัฐพล รตันมาลี

ทีมงาน

ศิริศักดิ์ อาจแยม้สรวล

สาํเร็จ เกษยา

ฟ้าใหม ่กมุาทร 

ติดต่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

ศิริศักดิ์ อาจแยม้สรวล

02-712-4402-7 ตอ่ 

213





ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2562

เศรษฐกิจปี 2561 ขยายตวัรอ้ยละ 2.4 เทียบกับรอ้ยละ 4.2 ในปี 2561 

โดยมลูค่าการส่งออกสินคา้ลดลงรอ้ยละ 3.2 การบรโิภคภาคเอกชน และ

การลงทุนรวมขยายตวัรอ้ยละ 4.5 และรอ้ยละ 2.2 ตามลาํดบั อตัราเงิน

เฟ้อทั่วไปเฉล่ียรอ้ยละ 0.7 และบัญชีเดินสะพดัเกินดุลรอ้ยละ 6.8 ของ 

GDP

ในปี 2562 นี ้มีตัว ชี ้วัดทาง

เศรษฐกิจท่ีส่งสัญญาณบวก

ต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแ้ก่

ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค

ภาคเอกชน

การลงทนุภาคเอกชน

สาขาเกษตรกรรม 

ตัว ชี ้วัด ทา ง เศ ร ษ ฐ กิ จ ท่ี ส่ ง

สัญญาณลบ ต่ออตุสาหกรรม

เครื่องจกัรกลไทย ไดแ้ก่

มูลค่าการส่งออกสินค้า 

สาขาอุตสาหกรรม 

ท่ีมา : NESDB Analyst by ISIT3

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัรอ้ยละ 

4.5

การลงทนุภาคเอกชน การลงทนุภาคเอกชนขยายตวัรอ้ยละ 2.8

มูลค่าการส่งออกสินค้า การส่งออกสินคา้รวมมีมูลค่า 243.0 พนัลา้น

ดอลลาร ์สรอ. ลดลงรอ้ยละ 3.2 การส่งออกในรูปเงินบาทลดลงรอ้ยละ 

7.0

สาขาเกษตรกรรม การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม ้และการประมง

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.1 ดชันีผลผลิตสินคา้เกษตรและดชันีราคาสินคา้เกษตร

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.2 และรอ้ยละ 1.9 ตามลาดับ ดัชนีรายได้เกษตรกร

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.3

สาขาอุตสาหกรรม การผลิตสาขาอุตสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 0.7 ดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 3.7 และอัตราการใชก้าลังการผลิต

เฉล่ียอยู่ท่ีรอ้ยละ 66.3



ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพ่ือเปนศูนยกลางการ Update ขอมูลท่ีเปนประโยชนตออุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล รวมถึงเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรม

และหนวยงานภาครัฐ ท้ังหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

Machinery  
Intelligence  

Unit 



Base Period - Jan 2009 = 100

5Analyst by ISIT

Base Period - Jan 2007 = 100

Cost Freight Rate Price

*** Hot-dipped Galvanize ไมมีการเผยแพรขอมลูตั้งแตเดอืนพฤษภาคม ป 2558 ดังนั้นจึงไมมีการนําเสนอขอมลูในสวนนี้

Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง ปี 2562
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Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง ปี 2562

สถานการณดานแรงงาน

การจางงาน : ปรับตัวลดลงตามการลดลงของผูมีงานทาท้ังในภาคเกษตรและนอก

ภาคเกษตร แตอัตราการวางงานยังอยูในระดับตํ่า

เฉลี่ยทั้งป 2562 มีผูวางงานจานวน 3.7 แสนคน คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 1.0



ในปี 2562 มีอตัราการขยายตวัของผลผลิตรวมภายในประเทศอยู่ท่ีรอ้ยละ 2.4 YoY

การลงทนุรวม การลงทนุรวมขยายตวัรอ้ยละ 2.2

การบรโิภคภาคเอกชน การบรโิภคภาคเอกชนขยายตวัรอ้ยละ 4.5

การบรโิภคภาครฐั ขยายตวัรอ้ยละ 1.4

ปรมิาณการส่งออกสินคา้และบรกิาร หดตวัรอ้ยละ 3.2
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Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง ปี 2562

อัตราการขยายตัวของการผลิตภาคเศรษฐกิจทีส่าํคัญ



ปี 2562 การผลติสาขาอตุสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 0.7 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 3.2 ในปี 2561

ดชันีผลผลติอตุสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 3.7 และอตัราการใชก้าลงัการผลติเฉลี่ยอยูท่ี่รอ้ยละ 66.3

เทียบกบัรอ้ยละ 69.8 ในปี 2561

8ท่ีมา : BOT Analyst by ISIT

Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง ปี 2562

อัตราการใช้กาํลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม



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



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลปี 2562 ภาวะอุตสาหกรรม

เครือ่งจกัรกลของไทยขยายตวัเทียบกบัปีก่อนหนา้ สะทอ้นจาก

มลูคา่การคา้ระหวา่งประเทศของเครื่องจกัรกลไทยท่ีลดลงโดย

การนาํเขา้ขยายตัวรอ้ยละ 0.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ ดา้น

การสง่ออกหดตวัรอ้ยละ 11.8 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

การนําเข้า มีมลูค่าการนาํเขา้อยู่ท่ี 453,277 ลา้นบาท โดย

หมวดเครือ่งจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การนาํเขา้เป็น 37,504

ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 5.0% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ ดา้น

หมวดเครือ่งจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การนาํเขา้เป็น 346,657

ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการนาํเขา้เป็น 69,116

ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 5.0% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ท่ี 229,919 ลา้นบาท โดย

หมวดเครือ่งจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 33,397

ลา้นบาท หดตัวรอ้ยละ 7.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ ดา้น

หมวดเครือ่งจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 170,844

ล้านบาท หดตัวร้อยละ 12.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 25,678

ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 15.7% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในปีนี ้ขาดดุลการคา้อยู่ท่ี 

223,358 ลา้นบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต ์MIU: http://miu.isit.or.thAnalyst by ISIT 10

MIU
(Million Baht) 2559 2560 2561

Import 455,760 443,670 452,257

Export 261,065 263,878 260,695

Trade Balance -194,695 -179,792 -191,562

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ปี 2562

2562

453,277

229,919

-223,358



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในปี 2562

การนําเข้า เครือ่งจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการนาํเขา้เป็น 

37,504 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน

หนา้ ซึง่การนาํเขา้กลุม่เครื่องจกัรงานเกษตรกรรมขยายตวั

รอ้ยละ 6.13 และการนาํเขา้กลุ่มเครื่องจกัรงานปศสุตัวห์ด

ตวัรอ้ยละ 16.42 โดยกลุ่มสินคา้ท่ีมีมลูค่าการนาํเขา้สงูสดุ

ในปีนี ้ไดแ้ก่ เครือ่งบาํรุงรกัษา และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูค่า

การนาํเขา้อยูท่ี่ 21,252 ลา้นบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก

เป็น 33,397 ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 7.7 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหนา้ ซึ่งการสง่ออกกลุม่เครื่องจกัรงานเกษตรกรรมหด

ตวัรอ้ยละ 7.82 และการสง่ออกกลุม่เครื่องจกัรงานปศสุตัว์

ขยายตวัรอ้ยละ 21.65 โดยกลุม่สินคา้ท่ีมีมลูค่าการสง่ออก

สงูสดุในปีนี ้ไดแ้ก่ แทรกเตอร ์และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่

การสง่ออกอยูท่ี่ 14,500 ลา้นบาท 

ดุลการค้า เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทยขาดดลุการคา้

อยูท่ี่ 4,108 ลา้นบาท 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต ์MIU: 

http://miu.isit.or.th
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ปี 2562

AM
(Million Baht) 2559 2560 2561

Import 37,407 38,337 35,702

Export 34,093 34,696 36,192

Trade Balance -3,315 -3,641 490

2562

37,504

33,397

-4,108



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในปี 2562

การนําเข้า เครื่องจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการนาํเขา้เป็น 

346,657 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 0.8 เมื่อเทียบกบัปีก่อน
หน้า โดยสินค้าท่ีมีมูลค่าการนาํเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่อง

กังหันไอพ่น (เครื่องจักรท่ีใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมี

มลูคา่การนาํเขา้อยูท่ี่ 43,703 ลา้นบาท

การส่งออก เครือ่งจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 

170,844 ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 12.0 เมื่อเทียบกบัปีก่อน

หนา้ โดยสินคา้ท่ีมีมูลค่าการส่งออกสงูสดุไดแ้ก่ เครื่องสบู

ลม/อดัลม (เครือ่งจกัรท่ีใชใ้นอตุสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมลูค่า

การสง่ออกอยูท่ี่ 27,603 ลา้นบาท

ดุลการค้า เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทยขาดดลุการคา้

อยูท่ี่ 175,813 ลา้นบาท 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต ์MIU: 

http://miu.isit.or.th
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มูลค่าการนาํเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมของไทย ปี 2562

IM
(Million Baht) 2559 2560 2561

Import 350,680 342,408 343,801

Export 201,439 200,029 194,056

Trade Balance -149,241 -142,379 -149,745

2562

346,657

170,844

-175,813



สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซตM์IU:

http://miu.isit.or.th
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มูลค่าการนาํเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ปี 2562

มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในปี 2562

การนําเข้า เครือ่งมือกลมีมลูคา่การนาํเขา้เป็น 69,116

ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ ซึ่ง

การนาํเขา้กลุ่มเครื่องมือกลหดตวัรอ้ยละ 4.01 และการ

นาํเขา้กลุม่เครือ่งใชม้ือหดรอ้ยละ 15.68 โดยกลุม่สินคา้ท่ี

มีมูลค่านาํเขา้สงูสดุในปีนี ้ไดแ้ก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว 

โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการนําเข้าอยู่ ท่ี 

20,024 ลา้นบาท

การส่งออก เครือ่งมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 25,678

ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 15.66 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ ซึง่

การสง่ออกกลุม่เครือ่งมือกลหดตวัรอ้ยละ 16.67 และการ

ส่งออกกลุ่มเครื่องใช้มือหดตัวร้อยละ 4.60 โดยกลุ่ม

สนิคา้ท่ีมีมลูคา่การสง่ออกสงูสดุในปีนี ้ไดแ้ก่ เครือ่งมือกล 

กลงึโลหะ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 5,706 ลา้นบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยขาดดุลการค้าอยู่ ท่ี 

43,437 ลา้นบาท 

MT
(Million Baht) 2559 2560 2561

Import 67,672 62,925 72,754

Export 25,533 29,153 30,448

Trade Balance -42,139 -33,772 -42,307

2562

69,116

25,678

-43,437
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ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ, Analyst by ISIT 15

โ ค ร ง ก า ร อ นุ มั ติ ใ ห้ ก า ร

ส่งเสริมการลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับ

อตุสาหกรรมเครื่องจกัรกล ปี 2562 

มีจาํนวน 60 โครงการ โดยมากท่ีตัง้

โรงงานจะอยู่ภาคกลางรอ้ยละ 55 

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย จั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ

สมุทรสาคร สระบุรี รองลงมาเป็น

ภาคตะวนัออกรอ้ยละ 41 สว่นใหญ่

อยู่ในจังหวัดระยอง ชลบุรี โดยท่ี

สัญชาติผู้ ถื อหุ้นส่วนใหญ่ เป็น

ต่างชาติอยู่ ท่ีร ้อยละ 67 สําหรับ

ต่างชาติจะประกอบดว้ยประเทศ

ญ่ีปุ่ น จีนและไตห้วนั อีกรอ้ยละ 15

เป็นผูถื้อหุน้ไทย

โครงการอนุมัตใิหก้ารส่งเสริมการลงทุนปี 2561
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Article Title Analysis and Forecast of Industrial Structure with Dynamic Model of Jiangsu Province

Author Xia Ri , Wang Yinchu , Liu Weiliang , Cai Tonggang , Hu Jinsheng , Li Xiaoliu

Year 2017

Abstract 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.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474667017500610

Research and Technology
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