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ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2563
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.4 ต่อเนื่องจากการลดลง
ร้อยละ 12.1 ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยใน
ไตรมาสที่สามของปี 2563 เพิ่มขึน้ จากไตรมาสที่สองของปี 2563 (%QoQ_SA) ร้อยละ 6.5 รวม 9
เดือนแรกของปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.7
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ลดลงร้อยละ 0.6 น้อยกว่าการลดลงร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อน
หน้า โดยเป็ นผลจากการผ่อนคลายมาตรการปิ ดสถานที่ และยกเลิ กการจํากัดการเดินทางใน
ประเทศ และการดําเนินมาตรการช่วยเหลือ เยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบและฟื ้ นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผล
ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายภายในประเทศกลับมาฟื ้ นตัวตามลําดับ การใช้จ่ายใน
หมวดสินค้าไม่คงทนขยายตัวร้อยละ 2.7 ต่อเนื่องจาก การขยายตัวร้อยละ 1.6 ในไตรมาสก่อน
หน้า โดยการใช้จา่ ยเพื่อซือ้ อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ขยายตัวร้อยละ 2.9 การใช้จ่ายใน
หมวดบริการขยายตัวร้อยละ 3.8 เทียบกับการลดลงร้อยละ 7.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการใช้
จ่ายกลุม่ การเช่าที่อยูอ่ าศัย กลุม่ การใช้นา้ ประปา ไฟฟ้าและพลังงาน การบริการสุขภาพ และกลุ่ม
การบริการด้านการศึกษาขยายตัวร้อยละ 3.7 ร้อยละ 4.3 และร้อยละ 0.7 ตามลาดับ การใช้จา่ ย
ในหมวดสินค้ากึ่งคงทนลดลงร้อยละ 14.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 15.7 ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยการใช้จ่ายเพื่อซือ้ อุปกรณ์ตกแต่งที่อยู่อาศัยและการใช้จ่ายเกี่ ยวกับเสือ้ ผ้าและรองเท้าลดลง
ร้อยละ 5.2 และร้อยละ 20.4 ตามลาดับ และการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนลดลงร้อยละ 19.3
เทียบกับการลดลงร้อยละ 30.4 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการซือ้ ยานพาหนะลดลงร้อยละ 17.6
ส่วนการใช้จา่ ยเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 3.4 เร่งขึน้ จากการขยายตัวร้อยละ 1.3
ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของหมวดการโอนเพื่อสวัสดิการทางสังคมที่ไม่เป็ นตัวเงิน
สําหรับสินค้าและบริการในระบบตลาดซึ่งขยายตัวร้อยละ 8.0 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายรวมในไตรมาสนีอ้ ยู่ท่ี รอ้ ยละ 21.6 (สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 21.0 ในไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน)
รวม 9 เดือนแรกของปี 2563 การบริโภคภาคเอกชนลดลงร้อยละ 1.7 และการใช้จ่ายของ
รัฐบาลขยายตัวร้อยละ 0.7
การลงทุนรวม ลดลงร้อยละ 2.4 ปรับตัวดีขนึ ้ จากการลดลงร้อยละ 8.0 ในไตรมาสก่อนหน้า โดย
การลงทุนภาคเอกชนลดลงร้อยละ 10.7 เทียบกับการลดลงร้อยละ 15.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ตาม
การลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรที่ลดลงร้อยละ 14.0 เทียบกับการลดลงร้อยละ 18.4 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ขณะที่การลงทุนในสิ่งก่อสร้างกลับมาขยายตัวร้อยละ 0.3 การลงทุนภาครัฐขยายตัว
ร้อยละ 18.5 เป็ นผลจากการลงทุนรัฐบาลเพิ่มขึน้ ที่รอ้ ยละ 29.5 ที่การลงทุนรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึน้
ร้อยละ 0.9 สําหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนี อ้ ยู่ท่ี รอ้ ยละ 30.8
เทียบกับอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 19.2 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 21.6 ในช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน
รวม 9 เดือนแรกของปี 2563 การลงทุนรวมลดลงร้อยละ 5.6 โดยการลงทุนภาคเอกชนลดลง
ร้อยละ 10.3 ขณะที่การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 7.3
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ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2563
การส่งออกสินค้า ตามระบบดุลการชําระเงินมีมลู ค่า 57,990 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 8.2
น้อยกว่าการลดลงร้อยละ 17.8 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่
ค้า และการขยายตัวของการส่งออกสินค้าบางรายการที่ได้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 7.6 และราคาส่งออกลดลงร้อยละ 0.7 กลุ่มสินค้าส่งออกที่
มู ลค่ า ขยายตั ว เช่น มัน สําปะหลัง (ร้อยละ 27.9) ปลากระป๋ องและปลาแปรรู ป (ร้อยละ 10.1)
ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ 34.1) เตาอบ (ร้อยละ 71.8) ตูเ้ ย็น (ร้อยละ 21.9) เป็ นต้น กลุ่มสินค้าส่งออก
ทีม่ ูลค่าลดลงแต่เป็ นการลดลงในอัตราที่ช้าลงจากไตรมาสก่อนหน้า เช่น ยางพารา (ลดลงร้อย
ละ 35.5) ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ลดลงร้อยละ 1.8) รถยนต์น่ งั (ลดลงร้อยละ 22.9) รถ
กระบะและรถบรรทุก (ลดลงร้อ ยละ 29.5) ชิ น้ ส่ ว นและอุป กรณ์ย านยนต์ (ลดลงร้อ ยละ 16.0)
เคมีภณ
ั ฑ์ (ลดลงร้อยละ 6.7) เป็ นต้น การส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่
ตลาดญี่ ปนุ่ สหภาพยุโรป (27) ไม่รวมสหราชอาณาจักร อาเซียน (9) ออสเตรเลีย และจีนยังปรับตัว
ลดลง เมื่อหักการส่งออกทองคําที่ยงั ไม่ขนึ ้ รูปออก มูลค่า การส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 10.5 และเมื่อ
คิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 6.3
รวม 9 เดือนแรกของปี 2563 การส่งออกสินค้ามีมลู ค่า 168,644 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ
8.2 โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 7.3 และราคาส่งออกลดลงร้อยละ 1.0 เมื่อคิดในรูปของเงิน
บาท การส่งออกมีมลู ค่า 5,314 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.6
สาขาอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 5.3 ปรับตัวดีขึน้ จากการลดลงร้อยละ 14.6 ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 - 60 ลดลงร้อยละ 23.9
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ การส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อย
ละ 6.0 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อย
กว่าร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 1.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 7.7 ในไตรมาสก่อนหน้า อัตราการใช้
กําลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ท่ีรอ้ ยละ 60.5 เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 52.9 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ต่าํ กว่าร้อย
ละ 64.8 ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิต
ยานยนต์ (ลดลงร้อ ยละ 30.2) การผลิ ต นํ้า ตาล (ลดลงร้อ ยละ 65.2) และการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ปิ โตรเลียม (ลดลงร้อยละ 7.5) เป็ นต้น ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ที่เพิ่มขึน้ เช่น การ
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (ขยายตัวร้อยละ 25.6) การผลิตปุ๋ ยเคมี (ขยายตัวร้อยละ 30.7) และ
การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ท่ีใช้รกั ษาโรค (ขยายตัวร้อยละ 15.5) เป็ นต้น
รวม 9 เดือ นแรกของปี 2563 การผลิ ตสาขาการผลิ ตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 7.4 โดยดัช นี
ผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 11.4 อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยอยูท่ ่ีรอ้ ยละ 60.1
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ใ น ไ ต ร ม า ส นี้ มี
ตัวชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจ
ที่ ส่ ง สั ญ ญาณบวก
ต่ อ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เค รื่ อ ง จั ก ร ก ลไท ย
ได้แก่
สาขาเกษตรกรรม
ลด ล ง ร้ อ ย ล ะ 0 . 9
ปรับ ตัว ดี ขึน้ จากการ
ลดลงร้อ ยละ 3.3 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า
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สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ลดลงร้อยละ 39.6 ปรับตัวดีขนึ ้ เมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 50.2 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า เป็ น การลดลง 3 ไตรมาสติดต่อกัน ตามการลดลงของจํานวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศเป็ นสําคัญ โดยในไตรมาสนีม้ ีจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 0 คน ลดลงร้อยละ 100.0
ต่อเนื่องเป็ นไตรมาสที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีการระบาดใน
ทุกภูมิภาคของโลก ส่งผลให้ในไตรมาสนีม้ ีรายรับรวมจากการท่องเที่ยว (เป็ นรายรับจากนักท่องเที่ยว
ชาวไทยทัง้ หมด) 0.116 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 84.3 โดยรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยลดลง
ร้อยละ 55.9 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยูท่ ่ีรอ้ ยละ 26.76 เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 6.51 ในไตรมาสก่อนหน้า
แต่ต่าํ กว่าร้อยละ 64.03 ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
รวม 9 เดือนแรกของปี 2563 การผลิตสาขาที่พกั แรมและบริการด้านอาหารลดลงร้อยละ 37.2 โดย
จํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลงร้อยละ 77.3 รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยูท่ ่ี 0.332
ล้านล้านบาท และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยูท่ ่ีรอ้ ยละ 28.55
สาขาเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 0.9 ปรับตัวดีขนึ ้ จากการลดลงร้อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตาม
การลดลงของผลผลิตพืชเกษตรสําคัญ เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากปั ญหาสภาพอากาศที่แห้งแล้ง
และฝนทิง้ ช่วง ส่งผลให้ปริมาณนํา้ น้อยกว่าปี ท่ี ผ่านมา ผลผลิตพืชเกษตรสําคัญทีล่ ดลงในอัตราที่
ชะลอตัวลง ได้แก่ ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ 4.2) และยางพารา (ลดลงร้อยละ 2.3) ส่วนผลผลิตพืช
เกษตรสําคัญทีล่ ดลงต่อเนื่อง ได้แก่ ปาล์มนํา้ มัน (ลดลงร้อยละ 5.6) และมันสําปะหลัง (ลดลงร้อย
ละ 0.8) ส่วนผลผลิต พืชเกษตรสําคัญทีข่ ยายตัว ได้แก่ ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ (เพิ่มขึน้ ร้อยละ 22.7)
ไก่เนือ้ (เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.7) กลุม่ ไม้ผล (เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.5) ตามลําดับ ด้านหมวดประมงลดลงร้อยละ
1.9 ในขณะที่หมวดปศุสตั ว์ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 2.7 ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมกลับมา
ขยายตัวร้อยละ 6.4 โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือก (เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.4) ราคาปาล์มนํา้ มัน (เพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 44.2) ราคากลุม่ ไม้ผล (เพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.8) ราคาสุกร (เพิ่มขึน้ ร้อยละ 11.8) ราคายางพารา
(เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.0) และราคาโคเนือ้ (เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.4) เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาสินค้า
เกษตรสําคัญบางรายการปรับตัวลดลง เช่น ราคาไก่เนือ้ (ลดลงร้อยละ 6.2) และราคาไข่ไก่ (ลดลง
ร้อยละ 0.4) เป็ นต้น การเพิ่มขึน้ ของดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวม
กลับมาเพิม่ ขึน้ ครั้งแรกในรอบ 3 ไตรมาสทีร่ ้อยละ 6.2
รวม 9 เดือนแรกของปี 2563 การผลิตสาขาเกษตรกรรมฯ ลดลงร้อยละ 5.2 โดยดัชนีผลผลิตสินค้า
เกษตรลดลงร้อยละ 7.0 ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.5 และดัชนีรายได้เกษตรกร
โดยรวมลดลงร้อยละ 2.9

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 -
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ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2563
แนวโนมเศรษฐกิจไทย ป 2563 - 2564
แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2563 คาดวาจะลดลงรอยละ 6.0 โดยมูลคาการสงออกสินคา
ปรับตัวลดลงรอยละ 7.5 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลดลงรอยละ 0.9
และรอยละ 3.2 ตามลาดับ อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยอยูที่รอยละ -0.9 และดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลรอยละ 2.8 ของ GDP
แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2564 คาดวาจะขยายตัวในชวงรอยละ 3.5 – 4.5 โดยมีแรง
สนับสนุนจาก (1) การปรับตัวดีขึ้นของอุปสงคภายในประเทศ (2) การฟนตัวของเศรษฐกิจ
และปริมาณการคาโลก (3) แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐจากการเบิกจายภายใตกรอบ
งบประมาณรายจายประจําปและมาตรการทางเศรษฐกิจ และ (4) ฐานการขยายตัวที่ต่ํา
ผิดปกติในป 2563 ทั้งนี้ คาดวามูลคาการสงออกสินคาจะขยายตัวรอยละ 4.2 การบริโภค
ภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 2.4 และรอยละ 6.6 ตามลําดับ อัตราเงินเฟอ
ทั่วไปเฉลี่ยอยูที่ชวงรอยละ 0.7 - 1.7 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ 2.6 ของ GDP

ที่มา :สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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Machinery
Intelligence
Unit
ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพื่อเปนศูนยกลางการ Update ขอมูลที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรม
และหนวยงานภาครัฐ ทั้งหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ไตรมาสที่ 3 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

ผูมีงานทํา : ปรับตัวดีขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของผูมีงานทํานอกภาคเกษตร สวนผูมีงานทําภาคเกษตรลดลง
ตอเนื่อง ในขณะที่อัตราการวางงานลดลงจากไตรมาสกอนหนาแตยังอยูในระดับสูงกวาชวงเดียวกันของ ปกอน ในไตร
มาสที่สามของป 2563 ผูมีงานทํารวมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส โดยผูมีงานทํานอก
ภาคเกษตร (สัดสวนรอยละ 66.88) ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 เนื่องจากผูมีงานทําในสาขาการขายสง การขายปลีก การ
ซอมยานยนตฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 4.6 สอดคลองกับการปรับตัวดีขึ้นจาก ไตรมาสกอนหนาของการผลิตสาขาการขายสง การ
ขายปลีก การซอมยานยนตฯ และผูมีงานทําในสาขากอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 สอดคลองกับการขยายตัวของการผลิต
สาขากอสราง อยางไรก็ตาม จํานวนผูมีงานทําในสาขาการผลิตอุตสาหกรรม และสาขาที่พักแรมและบริการดานอาหาร
ยังคงอยูในระดับต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอน สวนผูมีงานทําภาคเกษตร (สัดสวนรอยละ 33.12) ลดลงรอยละ 0.1 นอย
กวาการลดลงรอยละ 0.3 ในไตรมาสกอนหนา สอดคลองกับผลผลิตสินคาเกษตรสําคัญบางรายการที่ปรับตัวดีขึ้น ไดแก
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ไกเนื้อ และขาวเปลือก เปนตน อัตราการวางงานในไตรมาสนี้อยูที่รอยละ 1.9 ลดลงเล็กนอยจากรอย
ละ 2.0 ในไตรมาสกอนหนา แตยังอยูในระดับสูงกวาอัตราการวางงานรอยละ 1.0 ในไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยมี
ผูวางงานจํานวน 7.4 แสนคน เทียบกับผูวางงานจํานวน 3.9 แสนคนในชวงเดียวกันในปกอน
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 3 ปี 2563
MIU

Q1

Q2

Q3

Q4

113,389
96,022

113,520

58,949
50,357

53,494

Import
2562
2563
2562
2563

112,095
108,277

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

ในไตรมาสที่สาม ปี 2563 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมลู ค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการนําเข้าขยายตัวร้อยละ
8.5 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 15.3 เทียบ
กับไตรมาสเดียวกันปี ก่อนหน้า ด้านการส่งออกขยายตัวร้อย
ละ 25.6 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 14.6
เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี ก่อนหน้า
การนําเข้า มีมูลค่าการนําเข้าอยู่ที่ 96,022 ล้านบาท โดย
หมวดเครือ่ งจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนําเข้าอยูท่ ี่ 8,701
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และหดตัวร้อยละ 15.5 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี ก่อน
หน้า ด้านหมวดเครือ่ งจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการนําเข้าอยู่
ที่ 73,674 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 20.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 8.5 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี
ก่อนหน้า ในขณะที่หมวดเครือ่ งมือกลมีมลู ค่าการนําเข้าเป็ น
13,647 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 19.1 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี
ก่อนหน้า
การส่งออก มีมลู ค่าการส่งออกอยู่ที่ 50,357 ล้านบาท โดย
หมวดเครือ่ งจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 9,072
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 50.7เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
แต่ขยายตัวร้อยละ 8.8 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี ก่อนหน้า
ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่
36,861 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 28.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า ขยายตัวร้อยละ 24.1 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี
ก่อนหน้า ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกอยู่
ที่ 4,424 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 26.9 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี
ก่อนหน้า
ดุลการค้า เครือ่ งจักรกลของไทยในไตรมาสนี ้ ขาดดุลการค้า
อยูท่ ี่ 45,162 ล้านบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
AM

Q1

2562
2563

8,053
7,760

2562
2563

8,695
8,526

Q2
Import
8,949
7,724
Export
7,912
6,021

Q3

Q4

10,301
8,701

10,201

8,338
9,072

8,451

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่สาม
ปี 2563
การนําเข้า เครื่องจักรกลการเกษตร มีมลู ค่าการนําเข้าอยู่
ที่ 8,701 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่ อ นหน้า และหดตัว ร้อ ยละ 15.5 เที ย บกับ ไตรมาส
เดียวกันปี ก่อนหน้า สําหรับสินค้าที่มีมลู ค่าการนําเข้าสูงสุด
ได้แก่ เครือ่ งบํารุงรักษา และส่วนประกอบ มูลค่าการนําเข้า
อยูท่ ี่ 5,446.1 ล้านบาท จากประเทศจีน
การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก
อยู่ท่ี 9,072 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 50.7 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 8.8 เทียบกับไตรมาส
เดียวกันปี ก่อนหน้า สําหรับสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สูงสุด ได้แก่ แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ มูลค่าการส่งออก
อยูท่ ี่ 3,282.5 ล้านบาท ไปที่ประเทศอินเดีย
ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
เกินดุลการค้าอยูท่ ี่ 873 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 3 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
73,674

86,296

44,556
36,861

39,309

มูลค่าการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สาม ปี
2563
การนําเข้า เครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรม มีมลู ค่าการนําเข้าอยู่
ที่ 73,674 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่ อ นหน้า แต่ ห ดตั ว ร้อ ยละ 14.6 เที ย บกั บ ไตรมาส
เดียวกันปี ก่อนหน้า สําหรับสินค้าที่มีมลู ค่าการนําเข้าสูงสุด
ได้แก่ เครือ่ งกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ (เครือ่ งจักรที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่าการนําเข้าอยู่ที่ 8,567.2 ล้านบาท
จากประเทศสหรัฐอเมริกา
การส่งออก เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมลู ค่าการส่งออก
อยู่ที่ 36,861 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 24.1 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 17.3 เทียบกับไตรมาส
เดียวกันปี ก่อนหน้า สําหรับสินค้าที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุด
ได้แก่ เครื่องสูบลม/อัดลม และส่วนประกอบ (เครื่องจักรที่ใช้
ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 5,548.1 ล้าน
บาท ไปประเทศจีน
ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้ าด
ดุลการค้าอยูท่ ี่ 36,813 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 3 ปี 2563
MT

Q1

Q3

Q4

2562

Q2
Import
17,575
17,660

16,859

17,022

2563

15,237

13,647

2562

12,888
Export
6,854
7,037

2563

5,306

4,424

4,355

6,054

5,733

มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในไตรมาสที่สาม ปี 2563
การนําเข้า เครือ่ งมือกล มีมลู ค่าการนําเข้าเป็ น 13,647
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และหดตัวร้อยละ 19.1 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี
ก่อนหน้า สําหรับสินค้าที่มีมูลค่าการนําเข้าสูงสุด ได้แ ก่
หี บ แบบหล่อ แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติ ก มูล ค่ า การ
นําเข้าอยูท่ ี่ 4,143.4 ล้านบาท จากประเทศจีน
การส่งออก เครือ่ งมือกลมีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 4,424
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
แต่หดตัวร้อยละ 26.9 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี ก่อนหน้า
สําหรับ สิน ค้า ที่มี มูลค่าการส่ง ออกสูงสุด ได้แ ก่ หีบ แบบ
หล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติกมูลค่าการส่งออกอยู่ที่
1,087.3 ล้านบาท ไปประเทศสหรัฐอเมริกา
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งมื อ กลของไทยในไตรมาสนี ้ข าด
ดุลการค้าอยูท่ ี่ 9,223 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 3 ปี 2563

โครงการอนุ มั ติให้ การส่ งเสริ ม
การลงทุ น จากผลการประชุ มพิ จารณา
โครงการอนุ มัติ ให้การส่ งเสริมการลงทุ น
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 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 12 โครงการ โดยที่ตงั้
โรง งานจะ อยู่ ภาค กล างร้ อ ย ล ะ 42
ประกอบด้วยจังหวัดสระบุรี อยุธยา และ
เป็ นภาคตะวันออกร้อยละ 33 ส่วนใหญ่อยู่
ในจังหวัดชลบุรี ระยอง โดยที่สญ
ั ชาติผูถ้ ื อ
หุ้นส่ วนใหญ่ เป็ นต่ างชาติ อยู่ท่ี ร อ้ ยละ 55
สําหรับต่างชาติจะประกอบด้วยประเทศจีน
ญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกา

สามารถดูรายละเอียดโครงการเป็ นรายเดือนเพิ่ มเติ มได้ที่ http://miu.isit.or.th
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; Analyst by ISIT
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Research and Technology

Research and Technology

Article Title Special Issue: Engineering advances to improve the safety of agricultural
machines
Giovanni Molari , Paul D.Ayers , Henning J.Meyer , Valda Rondelli
Author
2019
Year
Agriculture is one of the most hazardous of commercial sectors with every year many of its
Abstract
workers suffering occupational accidents and ill health. The International Labour
Organisation (ILO) defines agriculture as the second greatest source of employment after
services with more than a third of the world's labour force (ILO, 2011). This Special Issue
with the open call for papers aimed to demonstrate the importance of engineering advances
in relation to the safety of agricultural machines with the main purpose of encouraging and
investigating new research opportunities targeted improve human safety.
A wide variety of hazardous machines, vehicles and processes are involved in daily farming
operation: tractors, seeding equipment, sprayers, harvesters, mowers, trailers, all-terrain and
other vehicles often operated in-field. Consequently, accident occur when working with
machines and tools; operating in varying environmental conditions, such as extreme
temperatures or adverse weather conditions, when exposed to excessive noise, vibration,
dust and other chemical substances; experiencing slips and falls from heights and lifting
excessive weights.
Source

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1537511019307822
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