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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที ่2 ปี 2563 หดตัวสูง จากผลของมาตรการปิดเมืองเพ่ือควบคมุการ

แพรร่ะบาด ของโรค COVID-19 ท่ีเขม้งวดทัง้ในและตา่งประเทศ ส่งผลใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจ

หลายภาคสว่นตอ้งหยดุดาเนินการชั่วคราว โดยอปุสงคต์า่งประเทศหดตวัสงู ทัง้ภาคการท่องเท่ียว

ท่ีไดร้บัผลกระทบจากมาตรการจาํกัดการเดินทางระหว่างประเทศ และภาคการส่งออกสินคา้ท่ี

ไดร้บัผลกระทบจากอปุสงคข์องประเทศคูค่า้ท่ีอ่อนแอลงมาก ส่งผลกระทบตอ่เน่ืองมายงักิจกรรม

ทางเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะเคร่ืองชีก้ารบรโิภคและการลงทนุของภาคเอกชน รวมทัง้การ

ผลิตภาคอตุสาหกรรม ท่ีหดตวัสงู อยา่งไรก็ดี การใชจ้า่ยภาครฐัขยายตวัไดแ้ละมีบทบาทสาํคญัใน

การช่วยพยุงเศรษฐกิจ ดา้นเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบตามอตัราเงินเฟ้อ

หมวดพลงังานเป็นสาํคญั ขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานเป็นบวกเล็กนอ้ย ดา้นดลุบญัชีเดินสะพดั

ขาดดุลเล็กน้อยจากท่ีเกินดุลสูงในไตรมาสก่อน จากรายรับภาคการท่องเท่ียวท่ีลดลงมาก 

ประกอบกับเป็นฤดูกาลส่งกลับกาํไรและเงินปันผลกลับต่างประเทศของบริษัทต่างชาติในไทย 

สว่นดลุบญัชีเงินทนุเคล่ือนยา้ยเกินดลุสทุธิ ทัง้ดา้นสินทรพัยแ์ละดา้นหนีส้ิน

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyst by ISIT 3

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 2 ปี 2563



ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพ่ือเปนศูนยกลางการ Update ขอมูลท่ีเปนประโยชนตออุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล รวมถึงเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรม

และหนวยงานภาครัฐ ท้ังหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

Machinery  
Intelligence  

Unit 



Base Period - Jan 2009 = 100

4Analyst by ISIT

Base Period - Jan 2007 = 100

Cost Freight Rate Price

*** Hot-dipped Galvanize ไมมีการเผยแพรขอมลูตั้งแตเดอืนพฤษภาคม ป 2558 ดังนั้นจึงไมมีการนําเสนอขอมลูในสวนนี้

ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง

ไตรมาสที ่2 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



ในไตรมาสที่สอง ปี 2563 ภาวะอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกล

ของไทยมีมูลค่าการค้าลดลง โดยการนาํเขา้หดตัวรอ้ยละ 

18.3 เทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ แต่หดตวัรอ้ยละ 22.6 เทียบ

กบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหนา้ ดา้นการสง่ออกหดตวัรอ้ยละ

27.6เทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ และหดตวัรอ้ยละ 29.5 เทียบ

กบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหนา้ 

การนําเข้า มีมูลค่าการนาํเขา้อยู่ท่ี 88,489 ลา้นบาท โดย

หมวดเครือ่งจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การนาํเขา้อยูท่ี่ 7,724

ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 0.5 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ 

แ ล ะ ห ด ตั ว ร้อ ย ล ะ  13.7 YoYด้า น ห ม ว ด เ ค รื่ อ ง จั ก ร

อตุสาหกรรมมีมลูคา่การนาํเขา้อยูท่ี่ 67,877 ลา้นบาท หดตวั

รอ้ยละ 20.4 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ แต่หดตวัรอ้ยละ 

22.6 YoY ในขณะท่ีหมวดเครือ่งมือกลมีมลูค่าการนาํเขา้เป็น 

12,888 ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 15.4 เมื่อเทียบกบัไตรมาส

ก่อนหนา้ และหดตวัรอ้ยละ 27.0 YoY

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ท่ี 40,087 ลา้นบาท โดย

หมวดเครือ่งจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 6,021

ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 29.4 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ 

แ ต่ ห ด ตั ว ร้อ ย ล ะ  23. 9 YoY ด้ า น ห ม ว ด เ ค รื่ อ ง จั ก ร

อตุสาหกรรมมีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 29,710ลา้นบาท หดตวั

รอ้ยละ 28.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหนา้ และหดตวัรอ้ย

ละ 29.1 YoY ในขณะท่ีหมวดเครือ่งมือกลมีมลูคา่การสง่ออก

อยู่ท่ี 4,355 ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 17.9 เมื่อเทียบกับไตร

มาสก่อนหนา้ แตห่ดตวัรอ้ยละ 29.1 YoY

ดุลการค้า เครือ่งจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการคา้

อยูท่ี่ 48,291 ลา้นบาท
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MIU Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2563 108,277 88,489

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

2563 55,365 40,087

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลไทยไตรมาสท่ี 2 ปี 2563



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่สอง 

ปี 2563

การนําเข้า เครื่องจกัรกลการเกษตร มีมลูค่าการนาํเขา้อยู่

ท่ี 7,724 ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 0.5 เมื่อเทียบกบัไตรมาส

ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 13.7 YoY สาํหรับสินค้าท่ีมี

มูลค่าการนําเข้าสูงสุด ได้แก่  เครื่องบํา รุงรักษา และ

ส่วนประกอบ มูลค่าการนาํเขา้อยู่ท่ี 5,6188.2 ลา้นบาท 

จากประเทศจีน

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก

อยู่ท่ี 6,021ลา้นบาท หดตัวรอ้ยละ 29.4 เมื่อเทียบกับไตร

มาสก่อนหนา้ แต่หดตวัรอ้ยละ 23.9 YoY สาํหรบัสินคา้ท่ีมี

มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ไดแ้ก่ แทรกเตอร ์และสว่นประกอบ 

มูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี  2,383.1 ล้านบาท ไปท่ีประเทศ

กมัพชูา

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้

เกินดลุการคา้อยูท่ี่ 672 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 7,724

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

2563 8,526 6,021
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มลูค่าการนําเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สอง ปี 

2563

การนําเข้า เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรม มีมลูค่าการนาํเขา้อยู่

ท่ี 67,877 ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 20.4 เมื่อเทียบกบัไตรมาส

ก่อนหนา้ แต่หดตวัรอ้ยละ 22.6 YoY สาํหรบัสินคา้ท่ีมีมลูค่า

การนาํเขา้สงูสดุ ไดแ้ก่ เครื่องกงัหนัไอพ่น และสว่นประกอบ 

(เครื่องจกัรท่ีใชใ้นอตุสาหกรรมทั่วไป) มูลค่าการนาํเขา้อยู่ท่ี 

9,098.3 ลา้นบาท จากประเทศสหรฐัอเมรกิา

การส่งออก เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมลูค่าการส่งออก

อยู่ท่ี 29,710 ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 28.5 เมื่อเทียบกบัไตร

มาสก่อนหนา้ และหดตวัรอ้ยละ 29.1 YoY สาํหรบัสินคา้ท่ีมี

มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เครื่องสูบลม/อัดลม และ

ส่วนประกอบ (เครื่องจักรท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่า

การสง่ออกอยูท่ี่  4,234.6 ลา้นบาท ไปประเทศจีน

ดุลการค้า เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด

ดลุการคา้อยูท่ี่ 38,167 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 67,877

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

2563 41,533 29,710
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มลูค่าการนําเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย ไตรมาสท่ี 2 ปี 2563



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่สอง ปี 2563

การนําเข้า เครือ่งมือกล มีมลูคา่การนาํเขา้เป็น 12,888

ลา้นบาท หดตัวรอ้ยละ 15.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

หนา้ และหดตวัรอ้ยละ 27.0 YoYสาํหรบัสินคา้ท่ีมีมูลค่า

การนาํเขา้สงูสดุ ไดแ้ก่ หีบแบบหล่อแกว้ โลหะ ยาง และ

พลาสติก มูลค่าการนาํเขา้อยู่ท่ี 5,015.8 ลา้นบาท จาก

ประเทศจีน

การส่งออก เครือ่งมือกลมีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 4,355

ลา้นบาท หดตัวรอ้ยละ 17.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

หนา้ แต่หดตวัรอ้ยละ 38.1 YoY สาํหรบัสินคา้ท่ีมีมูลค่า

การสง่ออกสงูสดุ ไดแ้ก่ หีบแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และ

พลาสติกมูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี  594.5 ล้านบาท ไป

ประเทศญ่ีปุ่ น

ดุลการค้า  เครื่องมือกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาด

ดลุการคา้อยูท่ี่ 8,533 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 12,888

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

2563 5,306 4,355

มลูค่าการนําเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย ไตรมาสท่ี 2 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 9

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม

การลงทุน จากผลการประชุมพิจารณา

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 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

เครื่องจักรกลจาํนวน 32โครงการ โดยท่ีตั้ง

โรงงานจะอยู่ภาคตะวันออกร้อยละ 59

ประกอบดว้ยจังหวัดชลบุรี ระยองและเป็น

ภาคกลางรอ้ยละ 38 ส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร โดยท่ีสญัชาติผูถื้อหุน้ส่วน

ใหญ่เป็นต่างชาติอยู่ท่ีรอ้ยละ 67 สาํหรับ

ต่างชาติจะประกอบดว้ยประเทศจีน ญ่ีปุ่ น 

สหรฐัอเมรกิา

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

การส่งเสริมการลงทุนไตรมาสที ่2 ปี 2563
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Article Title Prediction of epidemic trends in COVID-19 with logistic model and machine 

learning technics

Author Peipei Wang , Xinq iZheng , Jiayang Li , Bangren Zhua

Year 2020

Abstract COVID-19 has now had a huge impact in the world, and more than 8 million people in more 

than 100 countries are infected. To contain its spread, a number of countries published 

control measures. However, it’s not known when the epidemic will end in global and various 

countries. Predicting the trend of COVID-19 is an extremely important challenge. We 

integrate the most updated COVID-19 epidemiological data before June 16, 2020 into the 

Logistic model to fit the cap of epidemic trend, and then feed the cap value into FbProphet

model, a machine learning based time series prediction model to derive the epidemic curve 

and predict the trend of the epidemic. Three significant points are summarized from our 

modeling results for global, Brazil, Russia, India, Peru and Indonesia. Under mathematical 

estimation, the global outbreak will peak in late October, with an estimated 14.12 million 

people infected cumulatively.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960077920304550

Research and Technology
Research and Technology

Fig. 1. All infected countries with COVID-19 pandemic by June 16, 2020. The warmer 

the color is, the more infections are in the country..

.



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอ้มลูและวิเคราะหอ์ตุสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ต่อ 211-213

E-mail: miu@isit.or.th

!!! สนใจประชาสัมพันธขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ติดตอทีมงาน MIU ไดท่ี โทร 02-712-4402-7 ตอ 213

Contact  Us

THAILAND MACHINERY OUTLOOK

mailto:miu@isit.or.th

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15

