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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีส่ี่ของปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 4.2 ปรบัตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัการลดลง

รอ้ยละ 6.4 ในไตรมาสท่ีสาม (%YoY) และเม่ือปรบัผลของฤดกูาลออกแลว้ เศรษฐกิจไทย

ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2563 ขยายตวัจากไตรมาสท่ีสามของปี 2563 รอ้ยละ 1.3 (QoQ_SA)

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัว การลงทุน

ภาคเอกชนและการสง่ออกสินคา้ลดลงในอตัราท่ีชะลอลง ขณะท่ีการใชจ้่ายและการลงทนุภาครฐั

ขยายตวั การส่งออกบริการลดลงต่อเน่ือง ดา้นการผลิต สาขาเกษตรกรรมกลบัมาขยายตวั ส่วน

การผลติสาขาอตุสาหกรรม สาขา ท่ีพกัแรมและบรกิารดา้นอาหาร สาขาการขนสง่และสถานท่ีเก็บ

สนิคา้ และสาขาการขายสง่ การขายปลีกและการซอ่มแซมฯ ลดลงในอตัราท่ีชะลอลง ขณะท่ีสาขา

ไฟฟา้และก๊าซฯ ลดลงตอ่เน่ือง

รวมทัง้ปี 2563 เศรษฐกิจไทยลดลงรอ้ยละ 6.1 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 2.3 ในปี 2562 โดย

มลูคา่การสง่ออกสนิคา้ การอปุโภคบรโิภคภาคเอกชน และการลงทนุรวมลดลงรอ้ยละ 6.6 รอ้ยละ 

1.0 และรอ้ยละ 4.8 ตามลาดบั อตัราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียอยู่ท่ีรอ้ยละ -0.8 และดลุบญัชีเดินสะพดั

เกินดลุรอ้ยละ 3.3 ของ GDP

การลงทุนรวม ลดลงรอ้ยละ 2.5 ต่อเน่ืองจากการลดลงรอ้ยละ 2.6 ในไตรมาสท่ีสาม โดยการ

ลงทุนภาคเอกชนลดลงรอ้ยละ 3.3 ปรบัตวัดีขึน้จากการลดลงรอ้ยละ 10.6 ในไตรมาสก่อนหนา้ 

ประกอบดว้ยการลงทนุในเครื่องมือเครื่องจกัรลดลงรอ้ยละ 3.2 และการลงทนุในสิ่งก่อสรา้งลดลง

รอ้ยละ 3.8 ส่วนการลงทุนภาครฐัขยายตวัรอ้ยละ 0.6 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 17.6 ในไตร

มาสก่อนหนา้ โดยการลงทนุรฐับาลขยายตวัรอ้ยละ 20.0 ขณะท่ีการลงทุนรฐัวิสาหกิจลดลงรอ้ย

ละ 21.8 อตัราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทนุในไตรมาสนีอ้ยู่ท่ีรอ้ยละ 11.2 เทียบกบัรอ้ย

ละ 4.7 ในไตรมาสเดียวกนั ของปีงบประมาณก่อน

รวมทั้งปี 2563 การลงทนุรวมลดลงรอ้ยละ 4.8 โดยการลงทนุภาคเอกชนลดลงรอ้ยละ 8.4 ส่วน

การลงทนุภาครฐัขยายตวัรอ้ยละ 5.7

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

เครื่องจกัรกลไทย ไดแ้ก่ 

กา ร อุป โ ภคบ ริ โ ภ ค

ภาคเอกชน การอปุโภค

บ ริ โ ภ ค ภ า ค เ อ ก ช น

กลับมาขยายตัว  การ

ลงทุนภาคเอกชนและ

การส่งออกสินค้าลดลง

ใ น อั ต ร า ท่ี ช ะ ล อ ล ง 

ขณะท่ีการใช้จ่ายและ

ก า ร ล ง ทุ น ภ า ค รั ฐ

ข ยายตัว  การส่ งออ ก

บริการลดลงต่อ เ น่ือง 

การส่งออกสินค้า มี

มู ล ค่ า  5 8 , 0 9 5  ล้า น

ดอลลาร ์สรอ. ลดลงรอ้ย

ละ 1.5 ปรบัตวัดีขึน้จาก

การลดลงรอ้ยละ 8.2 ใน

ไตรมาสก่อนหนา้ 

สาขา อุตสาหกรรม 

ลดลงร้อยละ 0.7 น้อย

กวา่การลดลงรอ้ยละ 5.3

ใ น ไ ต ร ม า ส ก่ อ น ห น้า 

สอดคลอ้งกบัการส่งออก

สินคา้อุตสาหกรรมท่ีเริ่ม

ปรบัตวัดีขึน้จากไตรมาส

ก่อนหนา้ 

ท่ีมา :สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ Analyst by ISIT 3

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 4 ปี 2563



ท่ีมา :สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ Analyst by ISIT 4

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 58,095 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ลดลงรอ้ยละ 1.5 ปรบัตวัดีขึน้จากการลดลง

รอ้ยละ 8.2 ในไตรมาสก่อนหนา้ โดยปรมิาณ การสง่ออกลดลงรอ้ยละ 1.6 ขณะท่ีราคาสง่ออกเพิ่มขึน้

รอ้ยละ 0.1 กลุ่มสินคา้ท่ีมีมลูค่าส่งออกเพิ่มขึน้ ไดแ้ก่ ยางพาราขยายตวัรอ้ยละ 25.4 มนัสาํปะหลงั

ขยายตัวร ้อยละ 30.2 ผลิตภัณฑ์ยางขยายตัวรอ้ยละ 29.8 คอมพิวเตอรข์ยายตัวรอ้ยละ 2.6 

เครื่องปรบัอากาศขยายตวัรอ้ยละ 11.2 รถยนตน์ั่งขยายตวัรอ้ยละ 0.5 ชิน้ส่วนและอปุกรณย์านยนต์

ขยายตัวรอ้ยละ 6.1 และปิโตรเคมีขยายตัวรอ้ยละ 0.5 กลุ่มสินคา้ท่ีมีมูลค่าส่งออกลดลง ไดแ้ก่ 

นํา้ตาลลดลงรอ้ยละ 67.4 ชิน้ส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอรล์ดลงรอ้ยละ 11.4 รถกระบะและ

รถบรรทุกลดลงรอ้ยละ 10.9 และเคมีภณัฑล์ดลงรอ้ยละ 0.6 การส่งออกสินคา้ไปยังตลาดสหรฐัฯ 

ญ่ีปุ่ น และออสเตรเลียขยายตวั ขณะท่ีการส่งออกไปยงัตลาดจีน อาเซียน (9) สหภาพยโุรป (27) ไม่

รวมสหราชอาณาจกัร และตะวนัออกกลาง (15) ลดลง เม่ือหกัการส่งออกทองคาท่ียงัไม่ขึน้รูปออก

แลว้ มลูค่าการส่งออกสินคา้ลดลงรอ้ยละ 0.9 และเม่ือคิดในรูปของเงินบาท มลูค่าการสง่ออกสินคา้

ลดลงรอ้ยละ 0.4

รวมทัง้ปี 2563 การสง่ออกสนิคา้มีมลูคา่ 226,716 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ลดลงรอ้ยละ 6.6 โดยปรมิาณ

และราคาสง่ออกลดลงรอ้ยละ 5.9 และรอ้ยละ 0.8 ตามลาดบั เม่ือคิดในรูปของเงินบาท การสง่ออกมี

มลูคา่ 7,091 พนัลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 5.9 จากปี 2562

สาขาอุตสาหกรรม ลดลงรอ้ยละ 0.7 นอ้ยกว่าการลดลงรอ้ยละ 5.3 ในไตรมาสก่อนหนา้ สอดคลอ้ง

กับการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมท่ีเริ่มปรับตัวดีขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า โดยดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงรอ้ยละ 3.0 

ปรบัตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัการลดลงรอ้ยละ 5.7 ในไตรมาสก่อนหนา้ และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

กลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงรอ้ยละ 

0.5 นอ้ยกว่าการลดลงรอ้ยละ 1.6 ในไตรมาสก่อนหนา้ ในขณะท่ีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ที่มี

สัดส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30–60 ขยายตวัรอ้ยละ 0.4 ปรบัตวัดีขึน้มากจากการลดลงรอ้ย

ละ 23.3 ในไตรมาสก่อนหนา้ อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉล่ียอยู่ท่ีรอ้ยละ 64.22 เพิ่มขึน้จากรอ้ย

ละ 60.63 ในไตรมาสก่อนหนา้ และเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 63.33 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิตนํา้ตาล ลดลงรอ้ยละ 43.9 การผลิตเสือ้ผา้

เครื่องแต่งกาย ลดลงรอ้ยละ 17.2 และการผลิตผลิตภณัฑย์างอ่ืน ๆ ลดลงรอ้ยละ 7.7 เป็นตน้ ดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมสาํคัญ ๆ ทีเ่พิ่มขึน้ เช่น การผลิตยานยนต ์รอ้ยละ 3.7 การผลิตชิน้ส่วนและ

แผน่วงจรอิเลก็ทรอนิกส ์รอ้ยละ 6.8 และการผลิตมอเตอรไ์ฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟา้ รอ้ยละ 32.5 เป็น

ตน้

รวมทั้งปี 2563 การผลิตสาขาอุตสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 5.7 เทียบกับการลดลงรอ้ยละ 0.7 ในปี

2562 ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 8.8 และอตัราการใชก้าลงัการผลิตเฉล่ียอยู่ท่ีรอ้ยละ 

61.15

ใ น ไ ต ร ม า ส นี้  มี

ตวัชีว้ัดทางเศรษฐกิจ

ท่ีส่ง สัญญาณบวก

ต่ อ อุ ต ส า ห ก ร ร ม

เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ไ ท ย 

ไดแ้ก่ 

สาขาโรงแรมและ

ภัตตาคาร ปรับตัว

ลดลงร้อยละ 35.2

ตามการลดลงของ

จาํนวนนักท่องเท่ียว

ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  แ ต่

ปรบัตวัดีขึน้เม่ือเทียบ

กับการลดลงรอ้ยละ 

39.3 ในไตรมาสก่อน

หนา้ 

สาขาเกษตรกรรม 

กลับมาขยายตัวครัง้

แรกในรอบ 5 ไตรมา

สรอ้ยละ 0.9 ปรบัตัว

ดีขึ ้นจากการลดลง

ร้อยละ 1.1 ในไตร

มาสก่อนหนา้

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 4 ปี 2563



ท่ีมา :สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ Analyst by ISIT 4

สาขาโรงแรมและภตัตาคาร ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 35.2 ตามการลดลงของจาํนวนนกัท่องเท่ียว

ตา่งประเทศ แตป่รบัตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัการลดลงรอ้ยละ 39.3 ในไตรมาสก่อนหนา้ สอดคลอ้งกบั

การปรบัตวัดีขึน้จากการท่องเท่ียวภายในประเทศ โดยในไตรมาสนีมี้รายรบั จากนกัท่องเท่ียวชาวไทย

อยูท่ี่ 0.159 ลา้นลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 45.1 ปรบัตวัดีขึน้จากการลดลงรอ้ยละ 57.1 ในไตรมาสก่อน

หนา้ นอกจากนี ้การดาเนินมาตรการเปิดประเทศสาหรบันกัทอ่งเท่ียวประเภทพิเศษ (Special Tourist 

VISA : STV) สง่ผลใหใ้นไตรมาสนีมี้นกัท่องเท่ียวตา่งประเทศเดนิทางเขา้มาท่องเท่ียวเป็นครัง้แรกใน

รอบ 3 ไตรมาส จานวน 10,822 คน (รวมนกัท่องเท่ียวกลุม่ Thailand Privilege Card) อตัราการเขา้

พกัเฉล่ียอยูท่ี่รอ้ยละ 32.49 เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 26.69 ในไตรมาสก่อนหนา้ แตล่ดลงจากรอ้ยละ 

70.71 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

รวมทัง้ปี 2563 การผลติสาขาท่ีพกัแรมและบรกิารดา้นอาหารลดลงรอ้ยละ 36.6 เทียบกบัการ

ขยายตวัรอ้ยละ 7.8 ในปี 2562 โดยนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ มีจานวน 6.70 ลา้นคน ลดลงรอ้ยละ 

83.2 รายรบัจากนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศอยูท่ี่ 0.441 ลา้นลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 76.2 (เป็นขอ้มลู

จากบญัชีดลุการชาระเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทย) รายรบัจากนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยอยูท่ี่ 0.482

ลา้นลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 55.4 และอตัราการเขา้พกัเฉล่ียอยูท่ี่รอ้ยละ 29.51

สาขาเกษตรกรรม กลบัมาขยายตวัครัง้แรกในรอบ 5 ไตรมาสรอ้ยละ 0.9 ปรบัตวัดีขึน้จากการลดลง

รอ้ยละ 1.1 ในไตรมาสก่อนหนา้ ตามการเพิ่มขึน้ของผลผลติหมวดพืชผลสาํคญั เน่ืองจากสภาพ

อากาศท่ีเอือ้อานวย และปรมิาณนา้ท่ีเพียงพอตอ่ การเพาะปลกู ไดแ้ก่ ขา้วเปลือกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.9 

ไก่เนือ้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.7 ไขไ่ก่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.6 มนัสาํปะหลงัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.1 และขา้วโพดเลีย้ง

สตัวเ์พิ่มขึน้รอ้ยละ 3.1 เป็นตน้ สว่นผลผลติพืชเกษตรสาํคญัท่ีลดลง เช่น กลุม่ไมผ้ลลดลงรอ้ยละ 

22.0 ออ้ยลดลงรอ้ยละ 10.8 ยางพาราลดลงรอ้ยละ 0.8 และปาลม์นา้มนัลดลงรอ้ยละ 2.7 เป็นตน้

และหมวดปศสุตัวข์ยายตวัตอ่เน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 12 รอ้ยละ 4.5 ในขณะท่ีหมวดประมงปรบัตวัลดลง

ตอ่เน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 4 รอ้ยละ 5.6 สว่นดชันีราคาสนิคา้เกษตรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.0 เรง่ขึน้จาก การ

ขยายตวัรอ้ยละ 6.3 ในไตรมาสก่อนหนา้ และเป็นการเพิ่มขึน้ตดิตอ่กนั โดยเฉพาะราคายางพารา

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 50.2 ราคาปาลม์นํา้มนัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 71.4 ราคาสกุรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 22.9 และราคา

กลุม่ไมผ้ลเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.9 เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ดชันีราคาสนิคา้เกษตรสาํคญับางรายการปรบัตวั

ลดลง ไดแ้ก่ ราคาขา้วเปลือกลดลงรอ้ยละ 10.8 และราคาไก่เนือ้ลดลงรอ้ยละ 9.4 เป็นตน้ การเพิ่มขึน้

ของทัง้ดชันีผลผลติสนิคา้เกษตร และดชันีราคาสนิคา้เกษตร สง่ผลใหด้ชันีรายไดเ้กษตรกรโดยรวม

เพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 2 ท่ีรอ้ยละ 12.1

รวมทัง้ปี 2563 การผลติสาขาเกษตรกรรม การป่าไม ้และการประมงลดลงรอ้ยละ 3.4 เทียบกบัการ

ลดลงรอ้ยละ 0.6 ในปี 2562 สาํหรบัดชันีผลผลติสนิคา้เกษตรลดลงรอ้ยละ 4.4 ในขณะท่ีดชันีราคา

สนิคา้เกษตรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.0 สง่ผลใหด้ชันีรายไดเ้กษตรกรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.3

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 4 ปี 2563

ใ น ไ ต ร ม า ส นี้ มี

ตวัชีว้ัดทางเศรษฐกิจ

ท่ีส่งสัญญาณลบต่อ

อุ ต ส า ห ก ร ร ม

เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ไ ท ย 

ไดแ้ก่

ก า ร ล ง ทุ น ร ว ม 

ล ด ล ง ร้อ ย ล ะ  2 . 5

ต่ อ เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร

ลดลงรอ้ยละ 2.6 ใน

ไตรมาสท่ีสาม 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 4 ปี 2563

แนวโน้มเศรษฐกจิไทย ปี 2564

สศช. คาดว่าเศรษฐกจิไทยในปี 2564 จะขยายตวัร้อยละ 2.5 – 3.5 โดยมีแรงสนบัสนนุสาํคญั 

ประกอบดว้ย (1) แนวโนม้การฟ้ืนตวั ของเศรษฐกิจและปรมิาณการคา้โลก (2) แรงขบัเคล่ือนจากการ

ใชจ้่ายและการลงทนุของภาครฐั (3) การกลบัมาขยายตวัอยา่งชา้ ๆ ของอปุสงคภ์าคเอกชนใน

ประเทศ และ (4) การปรบัตวัตามฐานการขยายตวัท่ีต ํ่าผิดปกตใินปี 2563 ทัง้นี ้คาดวา่มลูคา่การ

สง่ออกสนิคา้จะขยายตวัรอ้ยละ 5.8 การบรโิภคภาคเอกชน และการลงทนุรวมขยายตวัรอ้ยละ 2.0

และรอ้ยละ 5.7 ตามลาํดบั อตัราเงินเฟอ้ทั่วไปเฉล่ียอยูใ่นช่วงรอ้ยละ 1.0 – 2.0 และดลุบญัชี

เดนิสะพดัเกินดลุรอ้ยละ 2.3 ของ GDP





ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพ่ือเปนศูนยกลางการ Update ขอมูลที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล รวมถึงเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรม

และหนวยงานภาครัฐ ทั้งหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

Machinery  
Intelligence  

Unit 



Base Period - Jan 2009 = 100
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Base Period - Jan 2007 = 100

Cost Freight Rate Price

*** Hot-dipped Galvanize ไมมีการเผยแพรขอมูลตั้งแตเดอืนพฤษภาคม ป 2558 ดังนั้นจึงไมมีการนําเสนอขอมูลในสวนนี้

ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง

ไตรมาสที ่4 ปี 2563



ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

สถานการณ์ด้านแรงงาน
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ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง

ไตรมาสที ่4 ปี 2563

ผู้มีงานทาํ: ปรับตวัดขีึน้ตามการเพิม่ขึน้ของผู้มีงานทาํทัง้ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ในขณะทีอั่ตรา

การว่างงานลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าแตย่ังอยู่ในระดบัสูงกว่าช่วงเดยีวกันของปีก่อน

ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2563 จาํนวนผูมี้งานทาํเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 2 รอ้ยละ 2.2 สงูกวา่การเพิ่มขึน้

รอ้ยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหนา้ โดยผูมี้งานทาํภาคเกษตร (สดัสว่นรอ้ยละ 32.30) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.0 และ

เป็นการเพิ่มขึน้ครัง้แรกในรอบ 8 ไตรมาส สอดคลอ้งกบัการเพิ่มขึน้ของผลผลติสนิคา้เกษตรสาํคญับางรายการ

เช่น ขา้วเปลือก มนัสาํปะหลงั และขา้วโพดเลีย้งสตัว ์เป็นตน้ เช่นเดียวกบัผูมี้งานทาํนอกภาคเกษตร (สดัสว่น

รอ้ยละ 67.70) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.9 และเป็นการเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 2 ตามการเพิ่มขึน้ของจาํนวนผูมี้

งานทาํ ในสาขาก่อสรา้งและสาขาท่ีพกัแรมและบรกิารดา้นอาหารเป็นสาํคญั อยา่งไรก็ตามสาหรบัผูมี้งานทาํใน

สาขาการผลติอตุสาหกรรม และสาขาการขายสง่ การขายปลีก และการซอ่มยานยนตฯ์ ปรบัตวัลดลง

อัตราการว่างงานในไตรมาสนีอ้ยูท่ี่รอ้ยละ 1.86 ลดลงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัรอ้ยละ 1.90 ในไตรมาสก่อนหนา้

แตส่งูกวา่อตัราการวา่งงานรอ้ยละ 1.0 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีผู้ว่างงานเฉล่ียจานวน 7.3 แสนคน

เทียบกบัผูว้า่งงานจาํนวน 3.7 แสนคนในช่วงเดียวกนัในปีก่อน

เฉล่ียทัง้ปี 2563 มีผูว้า่งงานจาํนวน 6.5 แสนคน คดิเป็นอตัราการวา่งงานรอ้ยละ 1.7



รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล
มุงเนนการบูรณาการขอมูลเพ่ือสรางประโยชนของขอมูลตอการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใหเพ่ิมมากขึ้น

เพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ

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



ในไตรมาสที่สี่ ปี 2563 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ของไทยมีมลูค่าการคา้เพิ่มขึน้ โดยการนาํเขา้ขยายตวัรอ้ยละ 

6.3 เทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ แต่หดตวัรอ้ยละ 10.1 เทียบ

กบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหนา้ ดา้นการส่งออกขยายตวัรอ้ย

ละ 12.1 เทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ และขยายตวัรอ้ยละ 5.5

เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหนา้ 

การนําเข้า มีมลูค่าการนาํเขา้อยู่ท่ี 102,023 ลา้นบาท โดย

หมวดเครื่องจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การนาํเขา้อยูท่ี่ 8,647

ลา้นบาท หดตัวรอ้ยละ 0.6 เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อนหนา้ 

และหดตวัรอ้ยละ 15.2 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหนา้ 

ดา้นหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการนาํเขา้อยู่ท่ี 

79,174 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 7.5 เม่ือเทียบกบัไตรมาส

ก่อนหนา้ และหดตวัรอ้ยละ 8.3 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี

ก่อนหนา้ ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมลูค่าการนาํเขา้เป็น 

14,202 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 4.1 เม่ือเทียบกบัไตรมาส

ก่อนหนา้ และหดตวัรอ้ยละ 16.6 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปี

ก่อนหนา้ 

การส่งออก มีมลูค่าการส่งออกอยู่ท่ี 56,454 ลา้นบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกอยู่ ท่ี 

11,272 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 24.2 เม่ือเทียบกบัไตรมาส

ก่อนหนา้ และขยายตวัรอ้ยละ 33.4 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนั

ปีก่อนหนา้  ดา้นหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ

สง่ออกอยู่ท่ี 39,254 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 6.5 เม่ือเทียบ

กับไตรมาสก่อนหน้า หดตัวรอ้ยละ 0.1 เทียบกับไตรมาส

เดียวกนัปีก่อนหนา้ ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมลูค่าการ

สง่ออกอยู่ท่ี 5,928 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 34.0 เม่ือเทียบ

กับไตรมาสก่อนหนา้ และขยายตวัรอ้ยละ 3.4 เทียบกับไตร

มาสเดียวกนัปีก่อนหนา้ 

ดุลการค้า เครื่องจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการคา้

อยูท่ี่ 45,632 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 96,022 102,023

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

2563 55,365 40,087 50,357 56,454

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลไทยไตรมาสท่ี 4 ปี 2563



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสทีส่ี่ ปี 

2563

การนําเข้า เครื่องจกัรกลการเกษตร มีมลูค่าการนาํเขา้อยู่

ท่ี 8,647 ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 0.6 เม่ือเทียบกบัไตรมาส

ก่อนหนา้ และหดตวัรอ้ยละ 15.2 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนั

ปีก่อนหนา้  สาํหรบัสินคา้ท่ีมีมลูค่าการนาํเขา้สงูสดุ ไดแ้ก่ 

เครื่องบาํรุงรกัษา และส่วนประกอบ มลูค่าการนาํเขา้อยู่ท่ี 

5,023.7  ลา้นบาท 

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก

อยู่ท่ี 11,272 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 24.2 เม่ือเทียบกบั

ไตรมาสก่อนหนา้ แต่ขยายตวัรอ้ยละ 33.4 เทียบกับไตร

มาสเดียวกนัปีก่อนหนา้ สาํหรบัสินคา้ท่ีมีมลูค่าการสง่ออก

สงูสดุ ไดแ้ก่ แทรกเตอร ์และสว่นประกอบ มลูค่าการสง่ออก

อยูท่ี่  4,302.9 ลา้นบาท 

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี้

เกินดลุการคา้อยูท่ี่ 2,562 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 8,701 8,647

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

2563 8,526 6,021 9,072 11,272

6

มลูค่าการนําเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสท่ี 4 ปี 2563



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สี่ ปี 

2563

การนําเข้า เครื่องจกัรกลอตุสาหกรรม มีมลูค่าการนาํเขา้อยู่

ท่ี 79,174 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 7.5 เม่ือเทียบกบัไตร

มาสก่อนหนา้ แต่หดตวัรอ้ยละ 8.3 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนั

ปีก่อนหนา้ สาํหรบัสินคา้ท่ีมีมลูค่าการนาํเขา้สงูสดุ ไดแ้ก่  

เครื่องสูบลม/อัดลม และส่วนประกอบ (เครื่องจักรท่ีใช้ใน

อตุสาหกรรมทั่วไป) มลูคา่การนาํเขา้อยูท่ี่ 8,044.6 ลา้นบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมลูค่าการส่งออก

อยู่ท่ี 39,254 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 6.5 เม่ือเทียบกบัไตร

มาสก่อนหนา้ และหดตัวรอ้ยละ 0.1 เทียบกับไตรมาส

เดียวกนัปีก่อนหนา้ สาํหรบัสินคา้ท่ีมีมลูค่าการสง่ออกสงูสดุ 

ไดแ้ก่ เครื่องสบูลม/อดัลม และส่วนประกอบ (เครื่องจกัรท่ีใช้

ในอตุสาหกรรมทั่วไป) มลูค่าการส่งออกอยู่ท่ี  6,688.1 ลา้น

บาท

ดุลการค้า เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด

ดลุการคา้อยูท่ี่ 39,920 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 73,674 79,174

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

2563 41,533 29,710 36,861 39,254

7

มลูค่าการนําเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย ไตรมาสท่ี 4 ปี 2563



มูลค่าการค้าเคร่ืองมอืกลในไตรมาสทีส่ี่ ปี 2563

การนาํเข้า เครื่องมือกล มีมลูคา่การนาํเขา้เป็น 14,202

ลา้นบาท ขยายตัวรอ้ยละ 4.1 เม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน

หนา้ และหดตัวรอ้ยละ 16.6 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี

ก่อนหนา้ สาํหรับสินคา้ท่ีมีมูลค่าการนาํเขา้สูงสุด ไดแ้ก่ 

หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก มูลค่าการ

นาํเขา้อยูท่ี่ 4,711.2 ลา้นบาท

การส่งออก เครื่องมือกลมีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 5,928

ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 34.0 เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน

หนา้ และขยายตวัรอ้ยละ 3.4 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปี

ก่อนหนา้  สาํหรบัสินคา้ท่ีมีมลูค่าการส่งออกสูงสดุ ไดแ้ก่ 

หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติกมูลค่าการ

สง่ออกอยูท่ี่  1,528.1 ลา้นบาท

ดุลการค้า เครื่ อง มือกลของไทยในไตรมาสนี้ขาด

ดลุการคา้อยูท่ี่ 8,274 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 13,647 14,202

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

2563 5,306 4,355 4,424 5,928

มลูค่าการนําเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย ไตรมาสท่ี 4 ปี 2563



ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึก

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

อาคารสาํนกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรมิีตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110

โทรศพัท ์: 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213



ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ, สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ; Analyst by ISIT 9

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม

การลงทุน จากผลการประชุมพิจารณา

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 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 9 โครงการ โดยท่ีตัง้

โรงงานจะอยู่ภาคตะวันออกร้อยละ 67

ประกอบดว้ยจงัหวดัชลบรุ ีและ ระยอง เป็น

ภาคกลางรอ้ยละ 33 สว่นใหญ่อยู่ในจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร 

โดยท่ีผูป้ระกอบการสัญชาติไทยเป็นผูถื้อ

หุน้อยูท่ี่รอ้ยละ 50

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

การส่งเสริมการลงทุนไตรมาสที ่4 ปี 2563
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Article Title A computer system supporting agricultural machinery and farm tractor 

purchase decisions

Author Karol Durczak , Adam Ekielski , Radosław Kozłowski , Tomasz Żelaziński , 

Krzysztof Pilarski

Year 2020

Abstract Operational research, i.e. searching for optimal solutions in a situation of uncertainty and risk, 

can also be used to support decisions to purchase expensive agricultural machinery. 

Although Polish farmers receive subsidies from the EU, it does not mean they do not need to 

make well-thought-out purchases, because wrong purchase decisions will have long-term 

consequences while using machinery. The article presents the results of the IFOP – the 

system which has been available on the Internet for several years. It collects data on farming 

machinery and vehicles based on users' voluntary but subjective opinions. The authors of 

this article developed an original multi-criteria method of evaluating the quality of these 

specific products, which enabled them to make relevant rankings of brands. It is an 

algorithmic-heuristic method, which uses pairwise comparison tools to determine the 

significance ratios of the criteria. This article presents the results of the 1st and 2nd IFOP 

edition (Race Ranking), which included several dozen brands of tractors registered in 

Poland. More than fifty qualitative (Q) and non-qualitative (C) traits of farm tractors were 

taken into account. According to Polish farmers, Valtra – a Finnish brand of farm tractors, 

part of the AGCO concern, was the most versatile (Q = 4.39 and Q&C = 4.23). These 

tractors received the best opinions for their functionality, durability, ergonomics and safety.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402031882X

Research and Technology
Research and Technology
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