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ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2563
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 หดตัวสูง จากผลของมาตรการปิ ดเมืองเพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาด ของโรค COVID-19 ที่เข้มงวดทัง้ ในและต่างประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หลายภาคส่วนต้องหยุดดาเนินการชั่วคราว โดยอุปสงค์ตา่ งประเทศหดตัวสูง ทัง้ ภาคการท่องเที่ยว
ที่ได้รบั ผลกระทบจากมาตรการจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศ และภาคการส่งออกสินค้าที่
ได้รบั ผลกระทบจากอุปสงค์ของประเทศคูค่ า้ ที่อ่อนแอลงมาก ส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะเครื่องชีก้ ารบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน รวมทัง้ การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม ที่หดตัวสูง อย่างไรก็ดี การใช้จา่ ยภาครัฐขยายตัวได้และมีบทบาทสําคัญใน
การช่วยพยุงเศรษฐกิ จ ด้านเสถี ยรภาพเศรษฐกิ จ อัตราเงิ นเฟ้อทั่วไปติดลบตามอัตราเงิ นเฟ้ อ
หมวดพลังงานเป็ นสําคัญ ขณะที่อตั ราเงินเฟ้อพืน้ ฐานเป็ นบวกเล็กน้อย ด้านดุลบัญชีเดินสะพัด
ขาดดุล เล็ ก น้อ ยจากที่ เ กิ น ดุล สู ง ในไตรมาสก่ อ น จากรายรับ ภาคการท่ อ งเที่ ย วที่ ล ดลงมาก
ประกอบกับเป็ นฤดูกาลส่งกลับกําไรและเงิ นปั นผลกลับต่างประเทศของบริษัทต่างชาติในไทย
ส่วนดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุลสุทธิ ทัง้ ด้านสินทรัพย์และด้านหนีส้ ิน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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Machinery
Intelligence
Unit
ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพื่อเปนศูนยกลางการ Update ขอมูลที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรม
และหนวยงานภาครัฐ ทั้งหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ไตรมาสที่ 2 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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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 2 ปี 2563
MIU

Q1

Q2

Q3

Q4

113,389

113,520

58,949

53,494

Import
2562
2563
2562
2563

112,095
108,277

114,273
88,489
Export
60,607
56,869
55,365
40,087

ในไตรมาสที่สอง ปี 2563 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูล ค่าการค้าลดลง โดยการนํา เข้า หดตัวร้อ ยละ
18.3 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 22.6 เทียบ
กับไตรมาสเดียวกันปี ก่อนหน้า ด้านการส่งออกหดตัวร้อยละ
27.6เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 29.5 เทียบ
กับไตรมาสเดียวกันปี ก่อนหน้า
การนําเข้า มีมูลค่าการนําเข้าอยู่ที่ 88,489 ล้านบาท โดย
หมวดเครือ่ งจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนําเข้าอยูท่ ี่ 7,724
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
แ ล ะ ห ด ตั ว ร้ อ ย ล ะ 13.7 YoYด้ า น ห ม ว ด เ ค รื่ อ ง จั ก ร
อุตสาหกรรมมีมลู ค่าการนําเข้าอยูท่ ี่ 67,877 ล้านบาท หดตัว
ร้อยละ 20.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ
22.6 YoY ในขณะที่หมวดเครือ่ งมือกลมีมลู ค่าการนําเข้าเป็ น
12,888 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 27.0 YoY
การส่งออก มีมลู ค่าการส่งออกอยู่ที่ 40,087 ล้านบาท โดย
หมวดเครือ่ งจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 6,021
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 29.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
แ ต่ ห ด ตั ว ร้ อ ย ล ะ 23. 9 YoY ด้ า น ห ม ว ด เ ค รื่ อ ง จั ก ร
อุตสาหกรรมมีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 29,710ล้านบาท หดตัว
ร้อยละ 28.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อย
ละ 29.1 YoY ในขณะที่หมวดเครือ่ งมือกลมีมลู ค่าการส่งออก
อยู่ท่ี 4,355 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 29.1 YoY
ดุลการค้า เครือ่ งจักรกลของไทยในไตรมาสนี ้ ขาดดุลการค้า
อยูท่ ี่ 48,291 ล้านบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
AM

2562

Q2
Import
8,053
8,949
7,760
7,724
Export
8,695
7,912

2563

8,526

2562
2563

Q1

Q3

Q4

10,301

10,201

8,338

8,451

6,021

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่สอง
ปี 2563
การนําเข้า เครื่องจักรกลการเกษตร มีมลู ค่าการนําเข้าอยู่
ที่ 7,724 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่ อ นหน้า และหดตัว ร้อ ยละ 13.7 YoY สํา หรับ สิน ค้า ที่ มี
มู ล ค่ า การนํา เข้า สู ง สุ ด ได้แ ก่ เครื่ อ งบํา รุ ง รัก ษา และ
ส่วนประกอบ มูลค่าการนําเข้าอยู่ท่ี 5,6188.2 ล้านบาท
จากประเทศจีน
การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก
อยู่ที่ 6,021ล้านบาท หดตัวร้อยละ 29.4 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 23.9 YoY สําหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ
มูล ค่ า การส่ง ออกอยู่ที่ 2,383.1 ล้า นบาท ไปที่ ป ระเทศ
กัมพูชา
ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
เกินดุลการค้าอยูท่ ี่ 672 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 2 ปี 2563
IM

Q1

2562
2563

86,467
85,279

2562
2563

45,057
41,533

Q2
Import
87,664
67,877
Export
41,921
29,710

Q3

Q4

86,229

86,296

44,556

39,309

มูลค่าการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สอง ปี
2563
การนําเข้า เครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรม มีมลู ค่าการนําเข้าอยู่
ที่ 67,877 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 20.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 22.6 YoY สําหรับสินค้าที่มีมลู ค่า
การนําเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ
(เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่าการนําเข้าอยู่ที่
9,098.3 ล้านบาท จากประเทศสหรัฐอเมริกา
การส่งออก เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมลู ค่าการส่งออก
อยู่ที่ 29,710 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 28.5 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 29.1 YoY สําหรับสินค้าที่มี
มูล ค่ า การส่ง ออกสูง สุด ได้แ ก่ เครื่ อ งสูบ ลม/อัด ลม และ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่า
การส่งออกอยูท่ ี่ 4,234.6 ล้านบาท ไปประเทศจีน
ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้ าด
ดุลการค้าอยูท่ ี่ 38,167 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/

7

มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
MT

Q1

2562

Q2
Import
17,575
17,660

2563

15,237

2562

12,888
Export
6,854
7,037

2563

5,306

Q3

Q4

16,859

17,022

6,054

5,733

4,355

มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในไตรมาสที่สอง ปี 2563
การนําเข้า เครือ่ งมือกล มีมลู ค่าการนําเข้าเป็ น 12,888
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และหดตัวร้อยละ 27.0 YoYสําหรับสินค้าที่มีมูลค่า
การนําเข้าสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มูลค่าการนําเข้าอยู่ที่ 5,015.8 ล้านบาท จาก
ประเทศจีน
การส่งออก เครือ่ งมือกลมีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 4,355
ล้า นบาท หดตัว ร้อ ยละ 17.9 เมื่ อเที ยบกับไตรมาสก่ อ น
หน้า แต่หดตัวร้อยละ 38.1 YoY สําหรับสินค้าที่มีมูลค่า
การส่งออกสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติ ก มูล ค่า การส่ง ออกอยู่ที่ 594.5 ล้า นบาท ไป
ประเทศญี่ปนุ่
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งมื อ กลของไทยในไตรมาสนี ้ข าด
ดุลการค้าอยูท่ ี่ 8,533 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 2 ปี 2563

โครงการอนุ มั ติให้ การส่ งเสริ ม
การลงทุ น จากผลการประชุ มพิ จารณา
โครงการอนุ มัติ ให้การส่ งเสริมการลงทุ น
เดื อนเมษายน ถึ งเดื อนมิ ถุนายน 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 32โครงการ โดยที่ตั้ง
โรงงานจะอยู่ ภ าคตะวั น ออกร้อ ยละ 59
ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยองและเป็ น
ภาคกลางร้อยละ 38 ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยที่สญ
ั ชาติผถู้ ือหุน้ ส่วน
ใหญ่ เป็ นต่ างชาติ อยู่ท่ี ร อ้ ยละ 67 สําหรับ
ต่างชาติจะประกอบด้วยประเทศจีน ญี่ ปุ่น
สหรัฐอเมริกา

สามารถดูรายละเอียดโครงการเป็ นรายเดือนเพิ่ มเติ มได้ที่ http://miu.isit.or.th
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; Analyst by ISIT
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Article Title Prediction of epidemic trends in COVID-19 with logistic model and machine
learning technics
Peipei Wang , Xinq iZheng , Jiayang Li , Bangren Zhua
Author
2020
Year
COVID-19 has now had a huge impact in the world, and more than 8 million people in more
Abstract
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.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960077920304550
Source

.

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..
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