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เศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2563 ปรับดีขึ้นตอเน่ือง ตามการใชจาย

ภาครัฐและการผอนคลายมาตรการ ปดเมืองท้ังในและตางประเทศ โดยเครื่องชี้

การบริโภคภาคเอกชน มูลคาการสงออกสินคา และการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

หดตัวนอยลง อยางไรก็ดี ภาวะการลงทุนยังเปราะบาง สะทอนจากเครื่องชี้การ

ลงทุนภาคเอกชนท่ีหดตัวสูงขึ้น ขณะที่ ภาคการทองเท่ียวหดตัวสูงตอเนื่อง จาก

มาตรการจํากัดการเดินทางระหวางประเทศท่ียังคงมีอยู

ภาคเอกชน หดตัวนอยลงตอเนื่องจากเดือนกอน ตามการใชจายท่ีปรับดีขึ้นใน

เกือบทุกหมวด โดยเปนผลจากการผอนคลายมาตรการปดเมือง และปจจัย

ชั่วคราวท่ีในเดือนนี้มีวันหยุดยาวมากกวาระยะเดียวกันปกอน สวนหนึ่งมาจาก

การประกาศวันหยุดชดเชยวันสงกรานตท่ีเล่ือนมาจากเดือนเมษายน ประกอบ

กับสถานการณการจางงาน รายไดครัวเรือน และความเชื่อมั่นของผูบรโิภคปรับดี

ขึ้นบาง สงผลใหประชาชนออกมาเดินทางทองเท่ียวและใชจายมากขึ้น

การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 11.9 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวมการ

สงออกทองคํา มูลคาการสงออกหดตัวที่รอยละ 14.3 โดยเปนการหดตัวนอยลง

ตอเนื่องจากเดือนกอนท้ังท่ีรวมและไมรวมการสงออกทองคํา ตามการสงออกท่ี

ปรับดีขึ้นในหลายหมวดสินคา อาทิ หมวดยานยนตและชิ้นสวน หมวดเครื่องจักร

และอุปกรณ และหมวดอิเล็กทรอนิกส สอดคลองกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

ประเทศคูคาท่ีทยอยฟนตัวตามการผอนคลายมาตรการปดเมืองในหลายประเทศ 

ท้ังนี้ การผลิตภาคอตุสาหกรรมหดตัวนอยลงในเกือบทุกหมวดสินคา สอดคลอง

กับการสงออกและการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้น

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณ

บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก 

ภาคเอกชน หดตัวนอยลงตอเน่ือง

จากเดือนกอน ตามการใชจายท่ี

ปรับดีข้ึนในเกือบทุกหมวด โดยเปน

ผลจากการผอนคลายมาตรการปด

เมือง และปจจัยช่ัวคราวท่ีในเดือนน้ี

มีวันหยุดยาวมากกวาระยะเดียวกัน

ปกอน 

รายไดเกษตรกร รายไดเกษตรกร

กลับมาขยายตัวจากระยะเดียวกันป

กอน ตามราคาสินคาเกษตรเปน

สําคัญ



4

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสง

สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไ ท ย  ไ ด แ ก

การสงออกสินคา หดตัว

รอยละ 11.9 จากระยะ

เดียวกันปกอน 

การนําเขาสินคา หดตัว

รอยละ 25.4 จากระยะ

เดียวกันปกอน โดยเปน

การหดตัวสูงข้ึนเม่ือเทียบ

กับเดือนกอนในทุกหมวด

สินคา 

การลงทุนภาคเอกชน หด

ตัวสู ง ข้ึนจากเดือนกอน 

ต า ม ก า ร ล ง ทุ น ห ม ว ด

เครื่องจักรและอุปกรณ ท้ัง

การนําเขาสินคาทุน ยอด

จดทะเบียนรถยนต และ

ยอดจําหนายเครื่องจักรใน

ประเทศ

การนําเขาสินคา หดตัวรอยละ 25.4 จากระยะเดียวกันปกอน โดยเปนการหดตัวสูงข้ึน

เม่ือเทียบกับเดือนกอนในทุกหมวดสินคา สวนหนึ่งเปนผลของฐานการนําเขาน้ํามันดิบและ

สินคาทุนท่ีต่ําในปกอนหมดลง ขณะท่ีอีกสวนหนึ่งสะทอน ถึงอุปสงคท้ังในและตางประเทศ

ท่ีแมปรับดีข้ึน แตยังคงอยูในระดับต่ํา

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวสูงข้ึนจากเดือนกอน ตามการลงทุนหมวดเครื่องจักรและ

อุปกรณ ท้ังการนําเขาสินคาทุน ยอดจดทะเบียนรถยนต และยอดจําหนายเครื่องจักรใน

ประเทศ เนื่องจากอุปสงคท้ังในและตางประเทศยังอยูในชวงเริ่มตนของการฟนตัว รวมท้ัง

ยังมีกาลังการผลิตสวนเกินเหลืออยูมาก อีกท้ังเศรษฐกิจยังมีความไมแนนอนสูง อยางไรก็ดี 

การลงทุนหมวดกอสรางขยายตัวเล็กนอยจากท่ีหดตัวในเดือนกอน ตามยอดจําหนายวัสดุ

กอสรางท่ีเพ่ิมข้ึน

รายไดเกษตรกร รายไดเกษตรกรกลับมาขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามราคาสินคา

เกษตรเปนสําคัญ ดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวนอยลงตอเนื่องสอดคลองกับการ

สงออกและการบริโภคภาคเอกชนท่ีปรับดีข้ึน สําหรับภาคบริการหดตัวนอยลง จากการ

ผอนคลายมาตรการปดเมือง มาตรการกระตุนการทองเท่ียวภายในประเทศของภาครัฐ 

และวันหยุดยาวในเดือนนี้ท่ีมากกวาระยะเดียวกันปกอน





ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดตอ : ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท : 02-712-4402-7 ตอ 211 - 213
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Mill Baht Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2562 40,721 34,889 37,046 39,565 39,326 34,909 40,228 35,798 37,363 38,359 38,287 36,874

2563 46,500 27,665 34,113 33,252 26,113 29,088 29,321

Export

2562 18,888 18,898 22,821 16,621 20,475 19,773 17,964 21,914 19,070 18,075 16,986 18,434

2563 18,735 17,761 18,869 14,968 13,376 11,742 15,589

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนกรกฎาคม ปี 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ในเดือนกรกฎาคมป 2563 ภาวะอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล

ของไทยมีมูลคาการคาเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดย 

การนําเขา ขยายตัวรอยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

หดตัวรอยละ 27.1 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานการสงออก 

ขยายตัวรอยละ 32.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัว

รอยละ  13.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 29,321 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 2,651

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หด

ตัวรอยละ 9.1 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานหมวดเครื่องจักร

อุตสาหกรรมมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 22,456 ลานบาทหดตัวรอย

ละ 0.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 27.8 เมื่อ

เทียบกับปกอนหนา ในขณะท่ี หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี

4,214 ลานบาท หดตัวรอยละ 4.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา 

และหดตัวรอยละ 27.9 เมื่อเทียบกับปกอนหนา

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 15,589 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูท่ี 2,832 ลานบาท 

ขยายตัวรอยละ 46.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัว

รอย 10.0 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานหมวดเครื่องจักร

อุตสาหกรรม มีมูลคาอยูท่ี 11,302 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 

32.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 14.8 เมื่อ

เทียบกับปกอนหนา ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี 

1,455 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 17.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอน

หนา และหดตัวรอยละ  31.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนา

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดุล

อยูท่ี 13,617 ลานบาท 



Analyze by ISIT

มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนกรกฎาคม ปี 2563

Agricultural M. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2562 3,054 2,399 2,600 2,993 2,919 3,038 3,286 3,460 3,554 3,052 4,140 3,010

2563 3,276 2,060 2,425 2,577 2,611 2,536 2,651

Export

2562 2,772 2,704 3,220 2,717 2,744 2,451 2,574 2,996 2,769 3,159 2,773 2,520

2563 2,897 2,780 2,850 2,037 2,045 1,940 2,832

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 2,651 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หดตัวรอยละ 9.1 เมื่อ

เทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด 

ไดแก เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 1,674.7

ลานบาท จากประเทศจีน

การสงออก  มีมูลคาอยูท่ี 2,832 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 46.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย

ละ 10.0 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการ

สงออกสูงสุด ไดแก  เครื่องเก็บเก่ียว และสวนประกอบ อยู

ท่ี 1,056.3 ลานบาท ไปประเทศเมียนมาร

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาเกินดุลอยูท่ี  296 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เดือนกรกฎาคม ป 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม 8
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนกรกฎาคม ปี 2563

Industrial M. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2562 31,544 26,666 28,257 31,018 30,422 26,224 31,095 27,122 28,013 29,347 28,102 28,847

2563 37,492 21,009 26,778 26,031 19,278 22,533 22,456

Export

2562 14,117 14,243 16,697 11,709 15,298 14,914 13,260 16,881 14,415 13,003 12,228 14,078

2563 14,083 13,106 14,343 11,326 9,824 8,560 11,302

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 22,456 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 0.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 27.8 

เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด 

ไดแก  เครื่องกังหันไอพน และสวนประกอบ (เครื่องจักรใช

ในอุตสาหกรรมท่ัวไป) อยู ท่ี 2,247.6 ลานบาท จาก

ประเทศอังกฤษ

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 11,302 ลานบาทขยายตัว

รอยละ 32.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

14.8 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการ

สงออกสูงสุด ไดแก เครื่องสูบลม/อัดลมและสวนประกอบ

(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 1,648.5 ลาน

บาทไปประเทศจีน

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 11,154 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

เดือนกรกฎาคม ป 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนกรกฎาคม ปี 2563

Machine Tools Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2562 6,122 5,511 5,942 6,027 5,985 5,647 5,847 5,216 5,796 5,960 6,045 5,017 

2563 5,732 4,596 4,909 4,645 4,224 4,019 4,214

Export

2562 1,999 1,951 2,904 2,195 2,433 2,408 2,131 2,037 1,886 1,913 1,984 1,836 

2563 1,756 1,875 1,675 1,606 1,507 1,242 1,455

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

เดือนกรกฎาคม ป 2563

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 4,214 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 4.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 27.9 

เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด 

ได แก  หีบแบบหลอแก ว  โลหะ ยาง และพลาสติก  

(เครื่องมือกล)  อยูท่ี 1,512.8 ลานบาท จากประเทศจีน 

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 1,455 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 17.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

31.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการ

สงออกสูงสุด ไดแก  หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และ

พลาสติก (เครื่องมือกล) อยูท่ี  328.6 ลานบาท ประเทศ

สหรัฐอเมริกา   

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 2,759 ลานบาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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Article Title Machine learning technologies for order flowtime estimation in manufacturing systems

Author Rory Murphy , AnthonyNewell , Vincent Hargaden , NikolaosPapakostas

Year 2019

Abstract The problem of order due date assignment is an important issue for many companies and especially SMEs, which 

typically rely on production managers’ best estimates to assign customer order due-dates. This paper investigates 

the use of machine learning (ML) technologies for order flowtime estimation in dynamic job shops, utilising a 

discrete event simulation framework for modelling manufacturing operations. The data generated via simulation is 

used by a series of ML technologies for predicting when orders could be completed. A series of experiments are 

conducted, and the performance of the proposed approach is compared with conventional due date assignment 

methods.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827119304846



ท่ีมา : แนวหนา้ 13

กสอ.จบัมือ
‘RST’ จอ่
เสรมิเขี้ยว
เลบ็ กลุ่ม

สนิคา้เกษตร 
ใชร้ะบบแขน

กล

‟

„

นายภาสกร ชยัรตัน ์รองอธิบดี กรมส่งเสรมิ
อตุสาหกรรม(กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ.ส่งเสรมิศกัยภาพผูป้ระกอบการ

ในการปรบัตวัเพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสรา้งของ

ภาคอตุสาหกรรม โดยหนึ่งในแนวทางท่ีสาํคญั คือ การพฒันาไปสู่

การเป็นอตุสาหกรรมอจัฉรยิะคาดว่าจะสามารถเพิ่มมลูค่าทาง

เศรษฐกิจไดไ้ม่ต ํ่ากว่า 10-15% โดยล่าสดุไดน้าํรอ่งท่ี ศนูยป์ฏิรูป

อตุสาหกรรม 4.0 หรอื ศนูย ์ITC 4.0 ของศนูยส์่งเสรมิอตุสาหกรรม

ภาคท่ี 7 จ.อบุลราชธานี ดาํเนินการ บรูณาการความรว่มมือกบั 

บรษัิท อารเ์อสทีโรโบติกส์ จาํกดั
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‟

„

นายอินทชั อนพุรรณสว่าง กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท อารเ์อสทีโรโบติกส์

จาํกดั (RST Robotic) ผูผ้ลิตหุ่นยนตแ์ขนกล ระบวุ่า บรษัิทมีความเช่ียวชาญในการ

ออกแบบระบบออโตเมชั่น (ระบบใชเ้ครื่องจกัรทดแทนคน)สาํหรบัภาคการเกษตร 

โดยเฉพาะกระบวนการแปรรูปท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่ เน่ืองจากมี

ประสบการณก์ว่า 30 ปี ในการใหบ้รกิารเครื่องจกัรกลเกษตร จงึเขา้ใจกระบวนการและ

อปุสรรคท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่ตน้นํา้ไปจนถึงปลายนํา้ โดยไดค้ิดคน้นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีเป็น

ของตนเอง

ทัง้นี ้บรษัิทตอ้งการการสนบัสนนุจาก กสอ. เพ่ือการประสานงานระหว่าง

บรษัิท และผูป้ระกอบการเกษตรท่ีมีความตอ้งการเพิ่มขีดความสามารถดา้นการผลิตท่ีมี

คณุภาพ ในการสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บัผูป้ระกอบการเพ่ือช่วยขบัเคล่ือนไปสู่การเป็น

เกษตรอตุสาหกรรมอจัฉรยิะ

ท่ีมา : แนวหนา้



„

‟

ท่ีมา : อาร ์วาย ที ไนน์

เยอรมนเีผย
การผลติ

ภาค
อุตสาหกรรม
เดอืน ก.ค.

เพิม่ขึ้น
1.2% นอ้ย

กว่า
คาดการณ์

สาํนกังานสถิติแห่งชาติเยอรมนีรายงานวา่การผลิต

ภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ค.เพ่ิมข้ึนเพียง 1.2% เม่ือเทียบรายเดือน 

ซ่ึงแมว้า่ปรับตวัข้ึนติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 3 แต่กย็งัตํ่ากวา่ท่ี

นกัวิเคราะห์คาดวา่จะขยายตวั 4.7%

การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีท่ีปรับตวัข้ึน

นอ้ยกวา่คาดการณ์นั้น สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ

เยอรมนีเป็นไปอยา่งเช่ืองชา้ และทาํใหก้ารผลิตใน

ภาคอุตสาหกรรมยงัไม่สามารถพลิกฟ้ืนข้ึนสู่ระดบัเดียวกบัช่วง

ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้

รายงานของสาํนกังานสถิติระบุวา่ การผลิตในภาค

ก่อสร้าง ร่วงลง 4.3% ซ่ึงเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหต้วัเลขการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมขยายตวัไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร



„

‟ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 2 ของเยอรมนี หดตวั

ลง 9.7% เม่ือเทียบเป็นรายไตรมาส ซ่ึงหดตวัลงนอ้ยกวา่ตวัเลขประมาณการเบ้ืองตน้ท่ี

ระบุวา่ GDP หดตวัรุนแรงถึง 10.1%

อยา่งไรกดี็ GDP ไตรมาส 2 ท่ีมีการประมาณการล่าสุดนั้น ยงัคงเป็นสถิติท่ี

หดตวัมากท่ีสุดนบัตั้งแต่ท่ีเร่ิมมีการรวบรวมขอ้มูลเม่ือปี 2513

ท่ีมา : อาร ์วาย ที ไนน์
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