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ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2563
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.8 เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 1.5 ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) และเมื่อรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทย
ในไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงจากไตรมาสที่ส่ีของปี 2562 ร้อยละ 2.2 (%QoQ_SA)
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 3.0 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อน
หน้า ตามการลดลงของการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนและกึ่งคงทน สอดคล้องกับการชะลอตัว
ของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจและการลดลงของความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภค ในขณะที่การใช้จ่าย ใน
หมวดสินค้าไม่คงทนและหมวดบริการขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทน
ลดลงร้อยละ 8.8 สอดคล้องกับการลดลงของปริมาณการจําหน่ายรถยนต์น่ งั ส่วนบุคคล หมวด
สินค้ากึ่งคงทนลดลงร้อยละ 4.4 สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของดัชนีปริมาณค้าปลีกสินค้ากึ่ง
คงทนและ ดัชนีปริมาณการนาเข้าสินค้าหมวดสิ่งทอเครื่องนุง่ ห่ม ในขณะที่การใช้จ่ายหมวดสินค้า
ไม่คงทนขยายตัวร้อยละ 2.8 โดยได้รบั ปั จ จัยสนับสนุนส่วนหนึ่ง จาก การเตรียมการของภาค
ครัวเรือนเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลให้การใช้จ่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
หลายประเภทขยายตัว เช่น ปลาทูน่ากระป๋ อง บะหมี่ก่ึงสําเร็จรู ป และน้าดื่มบริสุทธิ์ และการใช้
จ่ายในหมวดบริการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.3 สอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ภาค
ครัวเรือน ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ท่ีระดับ 49.7 เทียบกับ
ระดับ 56.8 ในไตรมาสก่อนหน้า
การลงทุนรวม ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.5 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงร้อยละ 5.5 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาส
ก่อนหน้า เป็ นผลจากการปรับตัวลดลงของการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรร้อยละ 5.7 และ การ
ลงทุนในสิ่งก่อสร้างปรับตัวลดลงร้อยละ 4.3 และการลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 9.3 เทียบกับการ
ลดลงร้อยละ 5.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนของรัฐบาลลดลงร้อยละ 22.1 ขณะที่การ
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 12.1 สาหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนใน
ไตรมาสนีอ้ ยูท่ ่ีรอ้ ยละ 10.5 เทียบกับอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ
18.2 ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน
การส่งออกสินค้า ตามระบบดุลการชําระเงินมีมลู ค่า 60,867 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อย
ละ 1.5 เทียบกับการลดลงร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึน้ ร้อยละ
1.9 ในขณะที่ราคาส่งออกลดลงร้อยละ 0.4 กลุม่ สินค้าส่งออกที่มลู ค่าขยายตัว เช่น น้าตาล (ร้อย
ละ 16.2) คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 11.0) ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 15.0)
เครื่องปรับอากาศ (ร้อยละ 14.8) ชิน้ ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ 12.4) และอาหารสัตว์ (ร้อยละ
10.6) เป็ นต้น กลุม่ สินค้าส่งออกที่มลู ค่าลดลง เช่น ข้าว (ลดลงร้อยละ 25.0) ยางพารา (ลดลงร้อย
ละ 2.7) มันสําปะหลัง (ลดลงร้อยละ 19.0) รถยนต์น่ งั (ลดลงร้อยละ 11.1)

ที่มา :สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในไตรมาสนี้ มีตัวชี ว้ ัด
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เครือ่ งจักรกลไทย ได้แก่
ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชน ขยายตั ว
ร้อยละ 3.0
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รถกระบะและรถบรรทุก (ลดลงร้อยละ 27.4) เคมีภณ
ั ฑ์ (ลดลงร้อยละ 14.0) ปิ โตรเคมี (ลดลงร้อยละ
10.7) และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 4.4) เป็ นต้น การส่งออกสินค้าไปยังตลาดอาเซียน (9)
และตะวันออกกลาง (15) ขยายตัว ขณะที่การส่งออกไปยังสหรัฐฯ จีน ญี่ปนุ่ สหภาพยุโรป (15) และ
ออสเตรเลีย ปรับตัวลดลง เมื่อหักการส่งออกทองคําที่ยงั ไม่ขนึ ้ รูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกลดลงร้อย
ละ 3.1 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ 0.5
สาขาอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.7 ต่อเนื่องจากร้อยละ 2.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมที่มีสดั ส่วน การส่งออกในช่วงร้อยละ 30 - 60 ลดลงร้อยละ 19.0 และดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมกลุม่ การผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงร้อย
ละ 2.2 ในขณะที่ดชั นีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ
60) ขยายตัวร้อยละ 0.8 อัตราการใช้กาํ ลังการผลิตเฉลี่ยอยูท่ ่ีรอ้ ยละ 66.7 ลดลงจากร้อยละ 70.8 ใน
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญที่ลดลง เช่น การผลิตยานยนต์ (ลดลงร้อย
ละ 18.8) การผลิตนํา้ ตาล (ลดลงร้อยละ 37.7) และการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 4.3)
เป็ นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญที่เพิ่มขึน้ เช่น การผลิตเครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้งานทั่วไป (ร้อยละ
13.0) การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง (ร้อยละ 6.9) และการผลิตสัตว์นาํ้ และผลิตภัณฑ์สตั ว์
นํา้ สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง (ร้อยละ 12.7) เป็ นต้น
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ลดลงร้อยละ 24.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อน
หน้า ตามการลดลงของจํานวนนักท่องเที่ยวและรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็ นสําคัญ
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยในไตรมาสนีม้ ีจาํ นวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 6.69 ล้านคน ลดลงร้อยละ 38.0 ลดลงครัง้ แรกในรอบ 13 ไตรมาส
(นับตัง้ แต่ไตรมาสที่ส่ีของปี 2559) เมื่อรวมกับการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่งผลให้ในไตรมาส
นีม้ ีรายรับรวมจากการท่องเที่ยว 0.515 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 38.2 ลดลงครัง้ แรกในรอบ 6 ไตร
มาส (นับตัง้ แต่ไตรมาสที่สามของปี 2561) ประกอบด้วย (1) รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 0.
332 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 40.4 โดยรายรับจากนักท่องเที่ยวจากประเทศสําคัญที่ลดลง
ประกอบด้วย รายรับจากนักท่องเที่ยวจีน มาเลเซีย อินเดีย และเกาหลีใต้ ตามลาดับ และ (2) รายรับ
จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 0.183 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.6 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยูท่ ่ีรอ้ ยละ
51.50 ลดลงจากร้อยละ 71.26 ในไตรมาสก่อนหน้า และลดลงจากร้อยละ 78.62 ในไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน
สาขาเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 5.7 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 2.5 ในไตรมาสก่อนหน้าตามการ
ลดลงของผลผลิตพืชเกษตรสําคัญ เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากภัยแล้ง ผลผลิตพืชเกษตรสาคัญที่
ลดลง เช่น ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ 29.4) ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ (ลดลงร้อยละ 29.2) อ้อย (ลดลงร้อยละ
12.7) ปาล์มน้ามัน (ลดลงร้อยละ 19.1) มันสาปะหลัง (ลดลงร้อยละ 5.4)

ที่มา :สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ใ น ไ ต ร ม า ส นี้ มี
ตัวชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจ
ที่ส่งสัญญาณลบต่อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เค รื่ อ ง จั ก ร ก ลไท ย
ได้แก่
การลงทุนรวม
ปรับ ตัว ลดลงร้อ ยละ
6 . 5 เ ที ย บ กั บ ก า ร
ขยายตัว ร้อ ยละ 0.8
ในไตรมาสก่อนหน้า
การส่ ง ออกสิ น ค้ า
ต า ม ร ะ บ บ
ดุ ล กา รชํ า ร ะเงิ น มี
มูล ค่ า 60,867 ล้า น
ด อ ล ล า ร์ ส ร อ .
ขยายตัว ร้อ ยละ 1.5
เที ย บกั บ การลดลง
ร้อ ยละ 4.9 ในไตร
มาสก่อนหน้า
สาขาอุ ต สาหกรรม
ลด ล ง ร้ อ ย ล ะ 2 . 7
ต่ อ เนื่ อ งจากร้อ ยละ
2.2 ในไตรมาสก่ อ น
หน้า
สาขาโรงแรมและ
ภั ต ตาคาร ลดลง
ร้อยละ 24.1 เทียบกับ
การขยายตัว ร้อ ยละ
6.8 ในไตรมาสก่ อ น
หน้า
สาขาเกษตรกรรม
ลด ล ง ร้ อ ย ล ะ 5 . 7
ต่ อ เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
ลดลงร้อ ยละ 2.5 ใน
ไตรมาสก่อน
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และกลุม่ ไม้ผล (ลดลงร้อยละ 0.4) เป็ นต้น ส่วนผลผลิตพืชเกษตรสาคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ยางพารา
(ร้อยละ 1.1) ด้านผลผลิตหมวดประมงลดลงร้อยละ 8.3 ขณะที่ผลผลิตหมวดปศุสตั ว์ขยายตัวต่อเนื่อง
ในเกณฑ์ดีรอ้ ยละ 3.6 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 8 8 เร่งขึน้ จากการขยายตัวร้อยละ 3.5
ในไตรมาสก่อนหน้า นับเป็ นการเพิ่มขึน้ เป็ นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกัน โดยเฉพาะราคาปาล์มนํา้ มัน (ร้อย
ละ 123.2) ราคากลุม่ ไม้ผล (ร้อยละ 23.4) ราคาข้าวเปลือก (ร้อยละ 6.7) และราคาอ้อย (ร้อยละ
17.3) อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรสําคัญบางรายการปรับตัวลดลง เช่น ราคายางพารา
(ลดลงร้อยละ 9.0) ราคามันสาปะหลัง (ลดลงร้อยละ 11.8) และข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ (ลดลงร้อยละ
10.0) เป็ นต้น การเพิ่มขึน้ ของ ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ดชั นีรายได้เกษตรกรโดยรวมกลับมา
ขยายตัวร้อยละ 2 0

ที่มา :สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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Machinery
Intelligence
Unit
ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพื่อเปนศูนยกลางการ Update ขอมูลที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรม
และหนวยงานภาครัฐ ทั้งหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

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

Base Period - Jan 2009 = 100
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ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
สถานการณ์ด้านแรงงาน

การจ้างงาน ลดลงต่อเนื่องเป็ นไตรมาสที่ 4 ตามการลดลงของผูม้ ีงานทําภาคเกษตร ในขณะที่ผมู้ ีงานทํานอก
ภาคเกษตรกลับมาขยายตัว แต่อตั ราการว่างงานยังอยูใ่ นระดับตํ่า ในไตรมาสแรกของปี 2563 ผูม้ ีงานทารวมลดลงร้อย
ละ 0 7 แต่ปรับตัวดีขึน้ จากลดลงร้อยละ 1.1 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยผูม้ ีงานทาภาคเกษตร (สัดส่วนร้อยละ 28.78)
ลดลงร้อยละ 3.7 และเป็ นการลดลงต่อเนื่องเป็ นไตรมาสที่ 5 สอดคล้องกับการลดลงของผลผลิตสินค้าเกษตรสําคัญ
บางรายการ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ อ้อยโรงงาน และปาล์มน้ามัน เป็ นต้น และผูม้ ีงานทํานอกภาคเกษตร
(สัดส่วนร้อยละ 71.22) ขยายตัวร้อยละ 0.5 และเป็ นการกลับมาขยายตัวครัง้ แรกในรอบ 3 ไตรมาส ตามการกลับมา
ขยายตัวของผูม้ ีง านทําในสาขาการศึกษา และสาขาที่ พักแรมและบริการด้านอาหาร ตามลําดับ ประกอบกับ การ
ขยายตัวต่อเนื่องและเร่งขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้าของ ผูม้ ีงานทําในสาขากิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
เป็ นสําคัญ อย่างไรก็ตาม ผูม้ ีงานทําในสาขาการผลิตอุตสาหกรรม และสาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อม
ยานยนต์ฯ ปรับตัวลดลง

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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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

ภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2563
MIU

Q1

Q2

Q3

Q4

114,273

113,389

113,520

Export
56,869

58,949

53,494

Import
2562
2563

112,095
108,277

2562
2563

60,607
55,365

ในไตรมาสที่หนึ่ง ปี 2563 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมลู ค่าการค้าลดลง โดยการนําเข้าหดตัวร้อยละ 4.6
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 3.4 เทียบกับไตร
มาสเดียวกันปี ก่อนหน้า ด้านการส่งออกขยายตัวร้อยละ3.5
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 8.6 เทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันปี ก่อนหน้า
การนําเข้า มีมลู ค่าการนําเข้าอยู่ที่ 108,277 ล้านบาท โดย
หมวดเครือ่ งจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนําเข้าอยูท่ ี่ 8,526
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
และหดตัวร้อยละ 3.6 YoY ด้านหมวดเครือ่ งจักรอุตสาหกรรม
มีมูลค่าการนําเข้าอยู่ที่ 85,279 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.2
เมื่ อ เที ย บกับ ไตรมาสก่ อ นหน้า แต่ ห ดตัว ร้อ ยละ 1.4 YoY
ในขณะที่หมวดเครือ่ งมือกลมีมลู ค่าการนําเข้าเป็ น 15,237
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
และหดตัวร้อยละ 13.3 YoY
การส่งออก มีมลู ค่าการส่งออกอยู่ที่ 55,365 ล้านบาท โดย
หมวดเครือ่ งจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 8,526
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
แต่หดตัวร้อยละ 1.9 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม
มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 41,533 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ
5.7 เมื่ อ เที ย บกับ ไตรมาสก่ อนหน้า และหดตัว ร้อ ยละ 7.8
YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่
5,306 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า แต่หดตัวร้อยละ 22.6% YoY
ดุลการค้า เครือ่ งจักรกลของไทยในไตรมาสนี ้ ขาดดุลการค้า
อยูท่ ี่ 52,912 ล้านบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
AM

2562

Q2
Import
8,053
8,949
7,760
Export
8,695
7,912

2563

8,526

2562
2563

Q1

Q3

Q4

10,301

10,201

8,338

8,451

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่หนึ่ง
ปี 2563
การนําเข้า เครื่องจักรกลการเกษตร มีมลู ค่าการนําเข้าอยู่
ที่ 7,760 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 23.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่ อ นหน้า และหดตัว ร้อ ยละ 3.6 YoY สํา หรับ สิ น ค้า ที่ มี
มู ล ค่ า การนํา เข้า สู ง สุ ด ได้แ ก่ เครื่ อ งบํา รุ ง รัก ษา และ
ส่วนประกอบ มูลค่าการนําเข้าอยูท่ ี่ 4,538.9 ล้านบาท จาก
ประเทศจีน
การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก
อยูท่ ี่ 8,526 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 1.9 YoY สําหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 4,279.3 ล้านบาท ไปที่ประเทศ
กัมพูชา
ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
เกินดุลการค้าอยูท่ ี่ 766 ล้านบาท
ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต MIU
http://miu.isit.or.th/
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งจักรกลอ ุตสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
IM
2562
2563
2562
2563

Q1

Q2
Import
86,467
87,664
85,279
Export
45,057
41,921
41,533

Q3

Q4

86,229

86,296

44,556

39,309

มูลค่าการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่หนึ่ ง
ปี 2563
การนําเข้า เครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรม มีมลู ค่าการนําเข้าอยู่
ที่ 85,279 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 1.4 YoY สําหรับสินค้าที่มีมลู ค่า
การนําเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ
(เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่าการนําเข้าอยู่ที่
1,865.3 ล้านบาท จากประเทศสหรัฐอเมริกา
การส่งออก เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมลู ค่าการส่งออก
อยูท่ ี่ 41,533 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 7.8 YoY สําหรับสินค้าที่มี
มูล ค่ า การส่ง ออกสูง สุด ได้แ ก่ เครื่ อ งสูบ ลม/อัด ลม และ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่า
การส่งออกอยูท่ ี่ 5,809 ล้านบาท ไปประเทศจีน
ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้ าด
ดุลการค้าอยูท่ ี่ 43,747 ล้านบาท
ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต MIU
http://miu.isit.or.th/
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
MT

Q1

2562

Q2
Import
17,575
17,660

2563

15,237

2562

6,854

2563

5,306

Export
7,037

Q3

Q4

16,859

17,022

6,054

5,733

มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในไตรมาสที่หนึ่ง ปี 2563
การนําเข้า เครือ่ งมือกล มีมลู ค่าการนําเข้าเป็ น 15,237
ล้านบาท หดตัว ร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อ น
หน้า และหดตัวร้อยละ 13.3 YoYสําหรับสินค้าที่มีมูลค่า
การนําเข้าสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มูลค่าการนําเข้าอยู่ที่ 4,330.4 ล้านบาท จาก
ประเทศจีน
การส่งออก เครือ่ งมือกลมีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 5,306
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
แต่ ห ดตัว ร้อ ยละ 22.6 YoY สํา หรับ สิน ค้า ที่ มี มูล ค่ า การ
ส่ง ออกสูง สุด ได้แ ก่ หี บ แบบหล่อ แก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติ ก มูล ค่า การส่ง ออกอยู่ที่ 1,233.3 ล้า นบาท ไป
ประเทศญี่ปนุ่
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งมื อ กลของไทยในไตรมาสนี ้ข าด
ดุลการค้าอยูท่ ี่ 9,932 ล้านบาท
ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต MIU
http://miu.isit.or.th/
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ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก
อ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
อาคารสํานักพัฒนาอ ุตสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กร ุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213

การส่งเสริมการลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2563

โครงการอนุ มั ติให้ การส่ งเสริ ม
การลงทุ น จากผลการประชุ มพิ จารณา
โครงการอนุ มัติ ให้การส่ งเสริมการลงทุ น
เดื อนมกราคม ถึ งเดื อนมี นาคม ปี 2563
พบว่า มีโครงการอนุมตั ิให้การส่งเสริมการ
ล ง ทุ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เครื่องจักรกลจํานวน 18 โครงการ โดยที่ตั้ง
โรงงานจะอยู่ ภาคกลางร้ อ ยละ 5 0
ประกอบด้ ว ยจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
ป ทุ ม ธ า นี พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า
กรุ งเทพมหานคร และเป็ นภาคตะวันออก
ร้อยละ 50 ส่วนใหญ่ อยู่ในจังหวัดชลบุรี
ระยอง โดยที่สญ
ั ชาติผถู้ ือหุน้ ส่วนใหญ่เป็ น
ต่างชาติอยู่ท่ีรอ้ ยละ 72 สําหรับต่างชาติจะ
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ป ร ะ เ ท ศ จี น ญี่ ปุ่ น
สหรัฐอเมริกา

สามารถดูรายละเอียดโครงการเป็ นรายเดือนเพิ่ มเติ มได้ที่ http://miu.isit.or.th
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; Analyst by ISIT
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Developing intermediate machines for high-land agriculture
Walter Franco , Filippo Barbera , Luigi Barto lucci , Tiziano Felizia , Federica Focanti
2020
The article analyzes the role of appropriate technologies for mechanization and innovation in
small-scale farming in the mountainous and hilly areas of Italy's Piedmont region. Our
approach to appropriate technologies focuses on mountain farmers whose needs have not
been met by advances in agricultural mechanization, which have largely served the
interests of lowland agribusiness. Mountain farmers’ technological needs were determined
using a specific methodology based on an in-depth analysis of the reference target and a
field work using an open and inclusive process. The needs thus identified served as the
starting point for designing appropriate and intermediate machines. In the conclusions, we
present some general implications of appropriate technologies in terms of co-design for
development.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235272852030004X

Fig. 4. Outline of the design methodology.
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