
Quarter 1, 2020

THAILAND  MACHINERY OUTLOOK



THAILAND MACHINERY OUTLOOK
Quarter 1, 2020

ภาวะเศรษฐกิจไทย

 ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 3

ภาวะอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

 ดชันรีาคานาํเขา้เหล็กแผน่ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก 7

 ดชันกีารใชง้านเหล็กแผน่ในประเทศ 7

 สถานการณด์า้นแรงงาน 8

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

 มลูค่าการนาํเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองจกัรกลของไทย

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 10

 มลูค่าการนาํเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองจกัรกลการเกษตร

ของไทยไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 11

 มลูค่าการนาํเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม

ของไทยไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 12

 มลูค่าการนาํเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองมอืกลของไทย

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 13

ขอ้มูลการลงทุน ความรู ้และขา่วสาร

 โครงการอนมุตัใิหก้ารสง่เสริมการลงทนุ 15

 Research and Technology 16

Contact Us 17

Contents

ทีมงาน

ศิริศักดิ์ อาจแยม้สรวล

สาํเร็จ เกษยา

ณัฐพล องคพิ์สทุธ์ิ

ฟ้าใหม ่กมุาทร 

ติดต่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

ศิริศักดิ์ อาจแยม้สรวล

02-712-4402-7 ตอ่ 

213





เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2563 ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 1.8 เทียบกบัการขยายตวั

รอ้ยละ 1.5 ในไตรมาสก่อนหนา้ (%YoY) และเม่ือรบัผลของฤดกูาลออกแลว้ เศรษฐกิจไทย

ในไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงจากไตรมาสท่ีส่ีของปี 2562 รอ้ยละ 2.2 (%QoQ_SA)

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัรอ้ยละ 3.0 ชะลอตวัลงจากรอ้ยละ 4.1 ในไตรมาสก่อน

หนา้ ตามการลดลงของการใชจ้่ายในหมวดสินคา้คงทนและก่ึงคงทน สอดคลอ้งกบัการชะลอตวั

ของฐานรายไดใ้นระบบเศรษฐกิจและการลดลงของความเช่ือมั่นผูบ้ริโภค ในขณะท่ีการใชจ้่าย ใน

หมวดสินคา้ไม่คงทนและหมวดบริการขยายตวัในเกณฑดี์ โดยการใชจ้่ายในหมวดสินคา้คงทน

ลดลงรอ้ยละ 8.8 สอดคลอ้งกับการลดลงของปริมาณการจาํหน่ายรถยนตน์ั่งส่วนบุคคล หมวด

สินคา้ก่ึงคงทนลดลงรอ้ยละ 4.4 สอดคลอ้งกบัการปรบัตวัลดลงของดชันีปริมาณคา้ปลีกสินคา้ก่ึง

คงทนและ ดชันีปรมิาณการนาเขา้สินคา้หมวดสิ่งทอเครื่องนุง่หม่ ในขณะท่ีการใชจ้่ายหมวดสินคา้

ไม่คงทนขยายตวัรอ้ยละ 2.8 โดยไดร้บัปัจจัยสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก การเตรียมการของภาค

ครวัเรือนเพ่ือรองรบัการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลใหก้ารใชจ้่ายสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืม

หลายประเภทขยายตวั เช่น ปลาทูน่ากระป๋อง บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป และนา้ด่ืมบริสุทธ์ิ และการใช้

จ่ายในหมวดบริการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.3 สอดคลอ้งกับการเพิ่มขึน้ของปริมาณการใชไ้ฟฟ้า ภาค

ครวัเรือน ดชันีความเช่ือมั่นของผูบ้รโิภคเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ท่ีระดบั 49.7 เทียบกบั

ระดบั 56.8 ในไตรมาสก่อนหนา้

การลงทุนรวม ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 6.5 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหนา้ 

โดยการลงทนุภาคเอกชนปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 5.5 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 2.6 ในไตรมาส

ก่อนหนา้ เป็นผลจากการปรบัตวัลดลงของการลงทนุในเครื่องมือเครื่องจกัรรอ้ยละ 5.7 และ การ

ลงทนุในสิ่งก่อสรา้งปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 4.3 และการลงทนุภาครฐัลดลงรอ้ยละ 9.3 เทียบกบัการ

ลดลงรอ้ยละ 5.1 ในไตรมาสก่อนหนา้ โดยการลงทนุของรฐับาลลดลงรอ้ยละ 22.1 ขณะท่ีการ

ลงทนุของรฐัวิสาหกิจขยายตวัรอ้ยละ 12.1 สาหรบัอตัราการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุใน

ไตรมาสนีอ้ยูท่ี่รอ้ยละ 10.5 เทียบกบัอตัราเบกิจา่ยรอ้ยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหนา้ และรอ้ยละ 

18.2 ในชว่งเดียวกนัของปีก่อน

การส่งออกสินค้า ตามระบบดลุการชาํระเงินมีมลูคา่ 60,867 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ขยายตวัรอ้ย

ละ 1.5 เทียบกบัการลดลงรอ้ยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหนา้ โดยปรมิาณการสง่ออกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 

1.9 ในขณะท่ีราคาสง่ออกลดลงรอ้ยละ 0.4 กลุม่สินคา้สง่ออกท่ีมลูคา่ขยายตวั เชน่ นา้ตาล (รอ้ย

ละ 16.2) คอมพิวเตอร ์(รอ้ยละ 11.0) ชิน้สว่นและอปุกรณค์อมพิวเตอร ์(รอ้ยละ 15.0) 

เคร่ืองปรบัอากาศ (รอ้ยละ 14.8) ชิน้สว่นเครื่องใชไ้ฟฟ้า (รอ้ยละ 12.4) และอาหารสตัว์ (รอ้ยละ 

10.6) เป็นตน้ กลุม่สินคา้สง่ออกท่ีมลูคา่ลดลง เชน่ ขา้ว (ลดลงรอ้ยละ 25.0) ยางพารา (ลดลงรอ้ย

ละ 2.7) มนัสาํปะหลงั (ลดลงรอ้ยละ 19.0) รถยนตน์ั่ง (ลดลงรอ้ยละ 11.1)

ในไตรมาสนี้ มีตัวชีว้ัด

ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ท่ี ส่ ง

สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ

อุ ต ส า ห ก ร ร ม

เครือ่งจกัรกลไทย ไดแ้ก่

การ อุ ป โภค บ ริ โภค

ภาคเอกชน ขยายตัว

รอ้ยละ 3.0
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รถกระบะและรถบรรทกุ (ลดลงรอ้ยละ 27.4) เคมีภณัฑ ์(ลดลงรอ้ยละ 14.0) ปิโตรเคมี (ลดลงรอ้ยละ 

10.7) และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (ลดลงรอ้ยละ 4.4) เป็นตน้ การสง่ออกสินคา้ไปยงัตลาดอาเซียน (9) 

และตะวนัออกกลาง (15) ขยายตวั ขณะท่ีการสง่ออกไปยงัสหรฐัฯ จีน ญ่ีปุ่ น สหภาพยโุรป (15) และ

ออสเตรเลีย ปรบัตวัลดลง เม่ือหกัการสง่ออกทองคาํท่ียงัไมข่ึน้รูปออกแลว้ มลูคา่การสง่ออกลดลงรอ้ย

ละ 3.1 และเม่ือคดิในรูปของเงินบาท มลูคา่การสง่ออกสินคา้ขยายตวัรอ้ยละ 0.5

สาขาอุตสาหกรรม ลดลงรอ้ยละ 2.7 ตอ่เน่ืองจากรอ้ยละ 2.2 ในไตรมาสก่อนหนา้ โดยดชันีผลผลิต

อตุสาหกรรมท่ีมีสดัสว่น การสง่ออกในชว่งรอ้ยละ 30 - 60 ลดลงรอ้ยละ 19.0 และดชันีผลผลิต

อตุสาหกรรมกลุม่การผลิตเพ่ือบรโิภคภายในประเทศ (สดัสว่นสง่ออกนอ้ยกวา่รอ้ยละ 30) ลดลงรอ้ย

ละ 2.2 ในขณะท่ีดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมการผลิตเพ่ือการสง่ออก (สดัสว่นสง่ออกมากกวา่รอ้ยละ 

60) ขยายตวัรอ้ยละ 0.8 อตัราการใชก้าํลงัการผลิตเฉล่ียอยูท่ี่รอ้ยละ 66.7 ลดลงจากรอ้ยละ 70.8 ใน

ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมสาํคญัท่ีลดลง เชน่ การผลิตยานยนต ์(ลดลงรอ้ย

ละ 18.8) การผลิตนํา้ตาล (ลดลงรอ้ยละ 37.7) และการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (ลดลงรอ้ยละ 4.3) 

เป็นตน้ ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมสาํคญัท่ีเพิ่มขึน้ เชน่ การผลิตเคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ ท่ีใชง้านทั่วไป (รอ้ยละ 

13.0) การผลิตคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณต์อ่พว่ง (รอ้ยละ 6.9) และการผลิตสตัวน์ ํา้และผลติภณัฑส์ตัว์

น ํา้สด แชเ่ย็นหรือแชแ่ข็ง (รอ้ยละ 12.7) เป็นตน้

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ลดลงรอ้ยละ 24.1 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 6.8 ในไตรมาสก่อน

หนา้ ตามการลดลงของจาํนวนนกัทอ่งเท่ียวและรายรบัจากนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ เป็นสาํคญั 

เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 โดยในไตรมาสนีมี้จาํนวน

นกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ 6.69 ลา้นคน ลดลงรอ้ยละ 38.0 ลดลงครัง้แรกในรอบ 13 ไตรมาส 

(นบัตัง้แตไ่ตรมาสท่ีส่ีของปี 2559) เม่ือรวมกบัการลดลงของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย สง่ผลใหใ้นไตรมาส

นีมี้รายรบัรวมจากการทอ่งเท่ียว 0.515 ลา้นลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 38.2 ลดลงครัง้แรกในรอบ 6 ไตร

มาส (นบัตัง้แตไ่ตรมาสท่ีสามของปี 2561) ประกอบดว้ย (1) รายรบัจากนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ 0.
332 ลา้นลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 40.4 โดยรายรบัจากนกัทอ่งเท่ียวจากประเทศสาํคญัท่ีลดลง

ประกอบดว้ย รายรบัจากนกัทอ่งเท่ียวจีน มาเลเซีย อินเดีย และเกาหลีใต ้ตามลาดบั และ (2) รายรบั

จากนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย 0.183 ลา้นลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 33.6 อตัราการเขา้พกัเฉล่ียอยูท่ี่รอ้ยละ 

51.50 ลดลงจากรอ้ยละ 71.26 ในไตรมาสก่อนหนา้ และลดลงจากรอ้ยละ 78.62 ในไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อน

สาขาเกษตรกรรม ลดลงรอ้ยละ 5.7 ตอ่เน่ืองจากการลดลงรอ้ยละ 2.5 ในไตรมาสก่อนหนา้ตามการ

ลดลงของผลผลิตพืชเกษตรสาํคญั เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้ ผลผลิตพืชเกษตรสาคญัท่ี

ลดลง เชน่ ขา้วเปลือก (ลดลงรอ้ยละ 29.4) ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์(ลดลงรอ้ยละ 29.2) ออ้ย (ลดลงรอ้ยละ 

12.7) ปาลม์นา้มนั (ลดลงรอ้ยละ 19.1) มนัสาปะหลงั (ลดลงรอ้ยละ 5.4)

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 
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และกลุม่ไมผ้ล (ลดลงรอ้ยละ 0.4) เป็นตน้ สว่นผลผลติพืชเกษตรสาคญัท่ีขยายตวั ไดแ้ก่ ยางพารา 

(รอ้ยละ 1.1) ดา้นผลผลิตหมวดประมงลดลงรอ้ยละ 8.3 ขณะท่ีผลผลิตหมวดปศสุตัวข์ยายตวัตอ่เน่ือง

ในเกณฑดี์รอ้ยละ 3.6 ดชันีราคาสินคา้เกษตรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8 8 เรง่ขึน้จากการขยายตวัรอ้ยละ 3.5 

ในไตรมาสก่อนหนา้ นบัเป็นการเพิ่มขึน้เป็นไตรมาสท่ี 4 ตดิตอ่กนั โดยเฉพาะราคาปาลม์นํา้มนั (รอ้ย

ละ 123.2) ราคากลุม่ไมผ้ล (รอ้ยละ 23.4) ราคาขา้วเปลือก (รอ้ยละ 6.7) และราคาออ้ย (รอ้ยละ 

17.3) อยา่งไรก็ตาม ดชันีราคาสินคา้เกษตรสาํคญับางรายการปรบัตวัลดลง เชน่ ราคายางพารา 

(ลดลงรอ้ยละ 9.0) ราคามนัสาปะหลงั (ลดลงรอ้ยละ 11.8) และขา้วโพดเลีย้งสตัว ์(ลดลงรอ้ยละ

10.0) เป็นตน้ การเพิ่มขึน้ของ ดชันีราคาสินคา้เกษตร สง่ผลใหด้ชันีรายไดเ้กษตรกรโดยรวมกลบัมา

ขยายตวัรอ้ยละ 2 0

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 1 ปี 2563





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

*** Hot-dipped Galvanize ไมมีการเผยแพรขอมลูตั้งแตเดอืนพฤษภาคม ป 2558 ดังนั้นจึงไมมีการนําเสนอขอมลูในสวนนี้

ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง

ไตรมาสที ่1 ปี 2563



ที่มา : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

สถานการณ์ด้านแรงงาน

8Analyst by ISIT

การจ้างงาน ลดลงต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 4 ตามการลดลงของผูมี้งานทาํภาคเกษตร ในขณะท่ีผูมี้งานทาํนอก

ภาคเกษตรกลบัมาขยายตวั แตอ่ตัราการวา่งงานยงัอยูใ่นระดบัตํ่า ในไตรมาสแรกของปี 2563 ผูมี้งานทารวมลดลงรอ้ย

ละ 0 7 แต่ปรบัตวัดีขึน้จากลดลงรอ้ยละ 1.1 ในไตรมาสก่อนหนา้ โดยผูมี้งานทาภาคเกษตร (สดัส่วนรอ้ยละ 28.78) 

ลดลงรอ้ยละ 3.7 และเป็นการลดลงต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 5 สอดคลอ้งกบัการลดลงของผลผลิตสินคา้เกษตรสาํคญั

บางรายการ เช่น ขา้วเปลือก ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ออ้ยโรงงาน และปาลม์นา้มนั เป็นตน้ และผูมี้งานทาํนอกภาคเกษตร 

(สดัส่วนรอ้ยละ 71.22) ขยายตวัรอ้ยละ 0.5 และเป็นการกลบัมาขยายตวัครัง้แรกในรอบ 3 ไตรมาส ตามการกลบัมา

ขยายตวัของผูมี้งานทาํในสาขาการศึกษา และสาขาท่ีพักแรมและบริการดา้นอาหาร ตามลาํดบั ประกอบกับการ

ขยายตวัตอ่เน่ืองและเรง่ขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้ของ ผูมี้งานทาํในสาขากิจกรรมดา้นสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห ์

เป็นสาํคญั อย่างไรก็ตาม ผูมี้งานทาํในสาขาการผลิตอุตสาหกรรม และสาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อม

ยานยนตฯ์ ปรบัตวัลดลง

ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง

ไตรมาสที ่1 ปี 2563



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



ในไตรมาสที่หน่ึง ปี 2563 ภาวะอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกล

ของไทยมมีลูคา่การคา้ลดลง โดยการนาํเขา้หดตวัรอ้ยละ 4.6

เทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ แต่หดตวัรอ้ยละ 3.4 เทียบกบัไตร

มาสเดียวกันปีก่อนหนา้ ดา้นการส่งออกขยายตวัรอ้ยละ3.5

เทียบกับไตรมาสก่อนหนา้ และหดตัวรอ้ยละ 8.6 เทียบกับ

ไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหนา้ 

การนําเข้า มีมลูค่าการนาํเขา้อยู่ท่ี 108,277 ลา้นบาท โดย

หมวดเครือ่งจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การนาํเขา้อยูท่ี่ 8,526

ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 0.9 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ 

และหดตวัรอ้ยละ 3.6 YoY ดา้นหมวดเครือ่งจกัรอตุสาหกรรม

มีมูลค่าการนาํเขา้อยู่ท่ี 85,279 ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 1.2

เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตัวรอ้ยละ 1.4 YoY

ในขณะท่ีหมวดเครือ่งมือกลมีมลูคา่การนาํเขา้เป็น 15,237

ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 10.7 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ 

และหดตวัรอ้ยละ 13.3 YoY

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ท่ี 55,365 ลา้นบาท โดย

หมวดเครือ่งจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 8,526

ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 0.9 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ 

แตห่ดตวัรอ้ยละ 1.9 YoY ดา้นหมวดเครื่องจกัรอตุสาหกรรม

มีมูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี 41,533 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 

5.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวรอ้ยละ 7.8

YoY ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี 

5,306 ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 7.5 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน

หนา้ แตห่ดตวัรอ้ยละ 22.6% YoY

ดุลการค้า เครือ่งจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการคา้

อยูท่ี่ 52,912 ลา้นบาท
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MIU Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2562 112,095 114,273 113,389 113,520

2563 108,277

Export
2562 60,607 56,869 58,949 53,494

2563 55,365

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลไทยไตรมาสท่ี 1 ปี 2563



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่หน่ึง 

ปี 2563

การนําเข้า เครื่องจกัรกลการเกษตร มีมลูค่าการนาํเขา้อยู่

ท่ี 7,760 ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 23.9 เมื่อเทียบกบัไตรมาส

ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 3.6 YoY สาํหรับสินค้าท่ีมี

มูลค่าการนําเข้าสูงสุด ได้แก่  เครื่องบํา รุงรักษา และ

สว่นประกอบ มลูคา่การนาํเขา้อยูท่ี่ 4,538.9 ลา้นบาท จาก

ประเทศจีน

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก

อยูท่ี่ 8,526 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 0.9 เมื่อเทียบกบัไตร

มาสก่อนหนา้ แต่หดตวัรอ้ยละ 1.9 YoY สาํหรบัสินคา้ท่ีมี

มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ไดแ้ก่ แทรกเตอร ์และสว่นประกอบ 

มูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี  4,279.3 ลา้นบาท ไปท่ีประเทศ

กมัพชูา

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้

เกินดลุการคา้อยูท่ี่ 766 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/

AM Q1 Q2 Q3 Q4
Import

2562 8,053 8,949 10,301 10,201

2563 7,760

Export
2562 8,695 7,912 8,338 8,451

2563 8,526
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มลูค่าการนําเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่หน่ึง 

ปี 2563

การนําเข้า เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรม มีมลูค่าการนาํเขา้อยู่

ท่ี 85,279 ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 1.2 เมื่อเทียบกบัไตรมาส

ก่อนหนา้ แต่หดตวัรอ้ยละ 1.4 YoY สาํหรบัสินคา้ท่ีมีมลูค่า

การนาํเขา้สงูสดุ ไดแ้ก่ เครื่องกงัหนัไอพ่น และสว่นประกอบ 

(เครื่องจกัรท่ีใชใ้นอตุสาหกรรมทั่วไป) มูลค่าการนาํเขา้อยู่ท่ี 

1,865.3 ลา้นบาท จากประเทศสหรฐัอเมรกิา

การส่งออก เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมลูค่าการส่งออก

อยูท่ี่ 41,533 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 5.7 เมื่อเทียบกบัไตร

มาสก่อนหนา้ และหดตวัรอ้ยละ 7.8 YoY สาํหรบัสินคา้ท่ีมี

มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เครื่องสูบลม/อัดลม และ

ส่วนประกอบ (เครื่องจักรท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่า

การสง่ออกอยูท่ี่  5,809 ลา้นบาท ไปประเทศจีน

ดุลการค้า เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด

ดลุการคา้อยูท่ี่ 43,747 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/

IM Q1 Q2 Q3 Q4
Import

2562 86,467 87,664 86,229 86,296

2563 85,279

Export
2562 45,057 41,921 44,556 39,309

2563 41,533
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มลูค่าการนําเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่หน่ึง ปี 2563

การนําเข้า เครือ่งมือกล มีมลูคา่การนาํเขา้เป็น 15,237

ลา้นบาท หดตัวรอ้ยละ 10.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

หนา้ และหดตวัรอ้ยละ 13.3 YoYสาํหรบัสินคา้ท่ีมีมูลค่า

การนาํเขา้สงูสดุ ไดแ้ก่ หีบแบบหล่อแกว้ โลหะ ยาง และ

พลาสติก มูลค่าการนาํเขา้อยู่ท่ี 4,330.4 ลา้นบาท จาก

ประเทศจีน

การส่งออก เครือ่งมือกลมีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 5,306

ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 7.5 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ 

แต่หดตัวร้อยละ 22.6 YoY สาํหรับสินค้าท่ีมีมูลค่าการ

ส่งออกสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ

พลาสติกมูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี  1,233.3 ลา้นบาท ไป

ประเทศญ่ีปุ่ น

ดุลการค้า  เครื่องมือกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาด

ดลุการคา้อยูท่ี่ 9,932 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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MT Q1 Q2 Q3 Q4
Import

2562 17,575 17,660 16,859 17,022

2563 15,237

Export
2562 6,854 7,037 6,054 5,733

2563 5,306

มลูค่าการนําเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563



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

เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ปี 2563

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

เครื่องจกัรกลจาํนวน 18 โครงการ โดยท่ีตั้ง

โ ร ง ง า นจ ะ อ ยู่ ภ า ค ก ล า ง ร้อ ย ล ะ  5 0 

ประกอ บด้วยจั งหวัด สมุทรป รากา ร 

ป ทุ ม ธ า นี  พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า 

กรุงเทพมหานคร และเป็นภาคตะวันออก

รอ้ยละ 50 ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวดัชลบุร ี

ระยอง โดยท่ีสญัชาติผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่เป็น

ต่างชาติอยู่ท่ีรอ้ยละ 72 สาํหรบัต่างชาติจะ

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ป ร ะ เ ท ศ จี น  ญ่ี ปุ่ น 

สหรฐัอเมรกิา

สามารถดรูายละเอียดโครงการเป็นรายเดือนเพ่ิมเติมได้ท่ี http://miu.isit.or.th
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Abstract 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.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235272852030004X
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Fig. 4. Outline of the design methodology.
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