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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2557
เศรษฐกิจปี 2557 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 จากปีก่อน เพราะมีข้อจากัดด้านการเติบโตจาก
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยในช่ว งครึ่ งแรกของปี เศรษฐกิจไทยไม่ขยายตัว
เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองส่ งผลต่อการดาเนิ นงานบางส่ วนของภาครัฐ และความ
เชื่อมั่นของครัวเรือนธุรกิจ รวมทั้งนักท่องเที่ยว ประกอบกับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงทาให้
ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายและสถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ นอกจากนี้
การส่งออกยังฟื้นตัวช้าตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ขยายตัวอย่างช้าๆ รวมทั้งไทยมีข้อจากัดด้าน
การผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวธุรกิจจึงชะลอการผลิตและการ
ลงทุนใหม่ออกไป ในช่วงครึ่งหลังของปี เศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัวจากการใช้จ่ายในประเทศ
และการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายและภาครัฐกลับมา
ดาเนินการได้ตามปกติ ประกอบกับมีการขยายการลงทุนของธุรกิจโทรคมนาคมและค้าปลีก
เพื่อรองรับการเติบโตของอุปสงค์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเป็นไป
อย่างช้าๆ เพราะการส่งออกยังอ่อนแอตามภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก โดยเฉพาะจีน
ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศยุโรป นอกจากนี้การใช้จ่ายของครัวเรือนยังถูกถ่วงด้วยรายได้เกษตรกร
ที่ตกต่าและภาระหนี้ที่สูง ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวยังกลับมาไม่หมดเพราะหลายประเทศ
ยังประกาศเตือนการเดินทางมาไทย ตลอดจนธุรกิจส่วนใหญ่ยังชะลอการลงทุนเพราะรอการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจและรอภาครัฐลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

ใน ปี 2 5 5 7 นี้ มี ตั วชี้ วั ด ทา ง
เศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง สั ญ ญาณบวกต่ อ
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกลไทย
ได้แก่
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ปรับดีขึ้นจากปีก่อน แต่ยังคงเป็น
การขยายตั ว ในอั ต ราที่ ต่ ากว่ า
ระดั บ ปกติ โ ดยขยายตั ว ร้ อ ยละ
0.3 เพราะสถานการณ์ ท างการ
เมืองในช่วงครึ่งแรกของปี ภาระ
หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และ
รายได้ เ กษตรกรที่ ต กต่ าการ
อุปโภคบริโภคภาคเอกชน

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน แต่เป็นการขยายตัวในอัตราที่ต่ากว่า
ระดับปกติโดยขยายตัวร้อยละ 0.3 เพราะสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงครึ่งแรกของปี ภาระ
หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และรายได้เกษตรกรที่ตกต่าการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในช่วง
ครึ่งแรกของปีหดตัวต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง
และภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงส่งผลให้ครัวเรือนยังระมัดระวังการใช้จ่าย ในช่วงครึ่งหลังของปีการ
อุปโภคบริโภคค่อยๆ กลับมาฟื้นตัวโดยเฉพาะการใช้จ่ายในสินค้าไม่คงทนและบริการที่ปรับดี
ขึ้นตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคหลังจากสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลาย และรายได้นอก
ภาคเกษตรที่ช่วยประคองกาลังซื้อของครัวเรือน อย่างไรก็ดี การบริโภคโดยรวมยังขยายตัวต่า
กว่าปกติ จากการใช้จ่ ายในสิ น ค้าคงทนโดยเฉพาะการซื้อรถยนต์ที่ ยังไม่ฟื้ นตัว เนื่องจาก
ผู้บริโภคบางส่วนได้เร่งซื้อรถยนต์ไปมากภายใต้โครงการรถคันแรก ประกอบกับสถาบันการเงิน
เพิ่มความระมัดระวังในการให้สินเชื่อแก่ครัวเรือนเพราะมีความกังวลในเรื่องคุณภาพสินเชื่อ
รวมทั้งรายได้เกษตรกรตกต่าตามราคาสินค้าเกษตรที่ลดลง ทั้งราคายางพาราและข้าว
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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2557
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวจากปีก่อน โดยหดตัวร้อยละ 1.9 เป็นผลของสถานการณ์ทาง
การเมืองในช่วงครึ่งแรกของปี การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวต่ากว่าระดับปกติ การส่งออก
สินค้าที่ฟื้นตัวช้าการลงทุนในช่วงครึ่งแรกของปีหดตัวต่อเนื่องจากปีก่อน ทั้งการลงทุนด้าน
เครื่ อ งจั ก รและการก่ อ สร้ า ง เพราะความไม่ แ น่ น อนของสถานการณ์ ท างการเมื อ งท าให้
หน่วยงานราชการบางส่วนไม่สามารถดาเนินการได้ตามปกติประกอบกับครัวเรือนระมัดระวัง
การใช้จ่ายและธุรกิจจึงชะลอการลงทุนออกไปเพื่อรอประเมินความชัดเจนของสถานการณ์ทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ การลงทุน ในช่วงครึ่ งหลั งของปี เริ่มฟื้นตัว หลั งจากสถานการณ์ทาง
การเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้นและการบริโ ภคฟื้นตัว เป็นล าดับ ทาให้การลงทุนภาคเอกชน
กลับมาขยายตัวได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 หลังจากหดตัวติดต่อกัน 4ไตรมาส สอดคล้องกับดัชนี
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ปรับดีขึ้นเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี โดยการลงทุนด้านเครื่องจักรและ
อุปกรณ์กลับมาขยายตัว ส่วนหนึ่งจากการเร่งลงทุนของธุรกิจโทรคมนาคม และจากการที่
หน่วยงานราชการกลับมาดาเนินงานได้อย่างไรก็ดี การลงทุนในหลายอุตสาหกรรมยังต่ากว่า
ปกติ เนื่องจากหลายธุรกิจยังมีกาลังการผลิตส่วนเกินและรอประเมินความชัดเจนในการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงความชัดเจนของนโยบายและโครงการลงทุนภาครัฐ

ใน ปี 2 5 5 7 นี้ มี ตั วชี้ วั ด ทา ง
เศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง สั ญ ญาณลบต่ อ
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกลไทย
ได้แก่

การส่งออกสินค้า หดตัวต่อเนื่องจากปีก่อน ต่างจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนที่มูลค่า
การส่ งออกขยายตัว ดี สะท้อนให้เห็ นปั ญหาเชิงโครงสร้ างในภาคการผลิตของไทย รวมถึง
ปัญหาราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่ปรับลดลงมากจนส่งผลให้ราคาสินค้าส่งออกโดยรวม
ของไทยหดตัว มูลค่าการส่งออกสินค้าในปี 2557 อยู่ที่ 224.8 พันล้านดอลลาร์สรอ.หดตัว
ต่อเนื่องจากปีก่อนร้อยละ 0.3 YoY เป็นผลจากด้านราคาเป็นสาคัญ ขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวได้เล็กน้อย โดยราคาสินค้าส่งออกหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ในตลาดโลกที่ปรับลดลงมากและต่อเนื่อง โดยเฉพาะยางพาราที่ประสบปัญหาอุปทานล้นตลาด
สวนทางกับความต้องการที่ชะลอลง นอกจากนี้ ราคาส่งออกข้าวของไทยลดลงมากจากปีก่อน
เนื่องจากสิ้ นสุ ดโครงการรับ จ านาข้า ว ประกอบกับ นโยบายระบายสต็ อกของรั ฐ บาลและ
อุปทานในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวต่าที่สุดในรอบ 7 ปี โดยราคาส่งออกใน
หมวดสินค้าเกษตรที่ปรับลดลงรุนแรงเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ราคาส่งออกสินค้าโดยรวมหดตัว
ในปีนี้

การนาเข้าสินค้า
หดตัวในทุกหมวดตามอุปสงค์ใน
ประเทศที่ชะลอตัวการส่งออกที่
ฟื้นตัวช้า และการลดลงของราคา
น้ามัน ดิบมู ลค่าการน าเข้า สินค้ า
ในปี 2557 หดตั ว มากในทุ ก
หมวด
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การลงทุนภาคเอกชน
หดตัวจากปีก่อน โดยหดตัวร้อ ย
ละ 1.9 เป็น ผลของสถานการณ์
ทางการเมือง
การส่งออกสินค้า
หดตัวต่อเนื่องจากปีก่อน ต่างจาก
ประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนที่
มู ล ค่ า กา รส่ ง ออกขยายตั ว ดี
ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น ปั ญ ห า เ ชิ ง
โครงสร้างในภาคการผลิตของไทย

รายได้เกษตรกร
ในปี 2557 หดตัวร้อยละ 5.3 หด
ตัวต่อเนื่องเป็นปีที่สาม เนื่องจาก
ราคาสิ น ค้ า เกษตรกรรมที่ ล ดลง
เป็นสาคัญ
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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2557
การนาเข้าสินค้า หดตัวในทุกหมวดตามอุปสงค์ในประเทศที่ชะลอตัวการส่งออกที่ฟื้นตัวช้า และการลดลงของราคาน้ามันดิบ
มูลค่าการนาเข้าสินค้าในปี 2557 หดตัวมากในทุกหมวดเพราะ (1) การบริโภคและการลงทุนชะลอตัวโดยเฉพาะในช่วงครึ่ง
แรกของปีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง รวมทั้งการส่งออกที่ฟื้นตัวช้า ทาให้การนาเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้น
กลาง สินค้าทุน และยานยนต์และชิ้นส่วนฟื้นตัวช้าตามไปด้วย (2) อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ามันของไทยมีการปิดซ่อมบารุง
มากกว่าปกติ ส่งผลให้ปริมาณการนาเข้าน้ามันดิบเฉลี่ยเหลือเพียง 25.2 บาร์เรลต่อเดือน ลดลงจาก 27.8 บาร์เรลต่อเดือนใน
ปีก่อน และ (3) ราคาน้ามันดิบลดลงมาก โดยไทยมีสัดส่วนการนาเข้าน้ามันดิบสูงถึงร้อยละ 14.6 ของมูลค่าการนาเข้ารวม

รายได้เกษตรกร ในปี 2557 หดตัวร้อยละ 5.3 หดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่สาม เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ลดลงเป็นสาคัญ
โดยราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ 6.2 จากการหดตัวของราคาพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ลาดับแรกของไทย ได้แก่ ยางพารา
ข้าวเปลือก และอ้อย ซึ่งมีมูลค่ารวมถึงร้อยละ 5 ของสินค้าเกษตรกรรมทั้งหมด โดยหดตัวร้อยละ 26, 18 และ 5 ตามลาดับ
ขณะที่ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 1 โดยผลผลิตผักและผลไม้ขยายตัวตามสภาพอากาศที่เหมาะสม
ในช่วงต้นปี และผลผลิตปศุสัตว์ โดยเฉพาะไก่เนื้อ ขยายตัวตามความต้องการจากต่างประเทศที่ดีขึ้นอีกทั้งผู้ประกอบการราย
ใหญ่กลับมาดาเนินการผลิตได้ในช่วงกลางปี สาหรับผลผลิตยางพาราทรงตัวจากปีก่อน โดยแม้จะเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปีตามการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกในช่วงก่อนหน้า แต่ในช่วงครึ่งหลังของปีผลผลิตยางพาราลดลงเนื่องจากชาวสวนยางชะลอการกรีดยาง
ออกไปเพราะราคาตกต่า ขณะที่ผลผลิตข้าวทรงตัวตามพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ใกล้เคียงกับปีก่อน
การใช้จ่ายภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลตั้งงบประมาณแบบขาดดุล 250 พันล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้
ความสาคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ แต่ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ สถานการณ์ทางการเมือ งส่ งผลให้ การอนุ มัติ เบิกจ่ายมีความติด ขัด แม้ต่อมาสถานการณ์ทางการเมืองมี
เสถียรภาพมากขึ้นแล้ว แต่การเร่งรัดเบิกจ่ายก็ยังทาได้ค่อนข้างจากัด โดยเฉพาะงบลงทุน เนื่องจากมาตรการตรวจสอบความ
โปร่งใสของการใช้จ่ายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทาให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจบางแห่งต้องทบทวนแผนลงทุนและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้โดยรวมแล้วรัฐบาลเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ได้เพียงร้อยละ89 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่
ร้อยละ 95 และต่ากว่าอัตราเบิกจ่ายเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังที่ร้อยละ 92.6 ในขณะเดียวกันรัฐบาลจัดเก็บรายได้ได้ต่ากว่าเป้า
หมายถึงร้อยละ 8.8โดยภาษีฐานรายได้หดตัวจากการปรับลดอัตราภาษีและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวประกอบกับภาษีฐาน
การบริโภคจัดเก็บได้ต่ากว่าเป้าหมายจากทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกกระทบจากภาวะการบริโภคที่ชะลอตัว ภาษีสรรพสามิต
รถยนต์ที่หดตัวตามยอดขายรถยนต์ที่ลดลง และภาษีสรรพสามิตน้ามันที่ลดลงเพราะการขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษี
สรรพสามิตน้ามันดีเซล รายได้สุทธิที่ต่ากว่าเป้าหมายค่อนข้างมากทาให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดในปีงบประมาณ 2557 ถึง 327
พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของGDP เทียบกับปีงบประมาณก่อนที่ร้อยละ 1.8 ของ GDP และส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 2557 ลดลงมาอยู่ที่ 496 พันล้านบาท
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Machinery
Intelligence
Unit
ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพื่อเป็นศูนย์กลางการ Update ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียใน
อุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2557
ดัชนีราคานาเข้าเหล็กแผ่นในภูมิภาคเอเซียตะวันออก

Base Period - Jan 2007 = 100
Cost Freight Rate Price

ดัชนีการใช้งานเหล็กแผ่นในประเทศ

Base Period - Jan 2009 = 100
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ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2557
สถานการณ์ด้านแรงงาน
การจ้างงานเฉลี่ยทั้งปี 2557 ทรงตัวจากปีก่อน โดยในช่วงครึ่งแรกของปีความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง
ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานสะท้อนจากอัตราการว่างงานที่ปรับสูงขึ้นเล็กน้อยและการจ้างงานที่หดตัวทั้งในและนอกภาค
เกษตรกรรม โดยเฉพาะในภาคก่อสร้าง ภาคการค้า และภาคโรงแรมและภัตตาคาร สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
และจานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ขณะที่การจ้างงานในภาคเกษตรกรรมหดตัวตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นมา ตามราคาสินค้า
เกษตรที่อยู่ในระดับต่าซึ่งไม่จูงใจให้เกษตรกรเพิ่มการเพาะปลูก ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของปี กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ค่อยๆ
ฟื้นตัวส่งผลให้อัตราการว่างงานลดลงและการจ้างงานโดยรวมปรับดีขึ้นตามการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม

การจ้างงาน ผู้มีงานทามีจานวน 38.6 ล้านคน ลดลงจากปีก่อนหน้า
อัตราการว่างงาน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.8 โดยมีผู้ว่างงานมีจานวน 3.2 แสนคน มากกว่าระยะปีก่อนหน้า
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ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2557
อัตราการขยายตัวของการผลิตภาคเศรษฐกิจที่สาคัญ
ในปี 2557 มีอัตราการขยายตัวของผลผลิตรวมภายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 0.7 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ภาคเกษตรกรรม ปรับตัวดีขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 1.1 เป็นผลมาจากสาขาการประมงที่ปรับตัวที่ขึ้นจากปีที่แล้วเป็นสาคัญ
ด้านนอกภาคเกษตร ปรับลดลง อยู่ที่ร้อยละ 0.7 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยในสาขาที่มีการปรับดีขึ้นมาก ได้แก่ สาขา
ไฟฟ้า ก๊าซ และประปา สาขาการบริหารราชการแผ่นดิน สาขาการศึกษา และสาขางานด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ใน
ขณะที่สาขาที่มีการปรับตัวลดลงได้แก่ สาขาการก่อสร้าง สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาสถาบันการเงิน สาขาอสังหาริมทรัพย์
และสาขากิจกรรมด้านบริการชุมชน
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ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2557
อัตราการใช้กาลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ในปี 2557 อัตราการใช้กาลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 60.5 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวโดยอุตสาหกรรม IC ใช้กาลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาก สะท้อนการฟื้นตัวที่ชัดเจน ขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์ใช้กาลังการ
ผลิตลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนจากอุปสงค์ที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่
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Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบรูณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อโยงกับภาคการเกษตรและอุตาสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

http://miu.isit.or.th/
ศูนย์ขอ้ มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารสานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยปี 2557
ภาพรวมมูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลของไทย ปี 2557

มู ล ค่ า การค้ า เครื่ อ งจั ก รกลปี 2557 ภาวะอุ ต สาหกรรม
เครื่ อ งจั ก รกลของไทยขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เที ย บกั บ ปี ก่ อ นหน้ า
สะท้อนจากตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของเครื่องจักรกลไทย
ที่เพิ่มขึ้น โดยการนาเข้าขยายตัวร้อยละ 2.23 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า และการส่งออกขยายตัวร้อยละ 19.83 เมื่อเทียบกับ
ปีก่ อ นหน้ า เนื่ อ งจากการลงทุ น ด้า นเครื่ อ งจั กรและอุ ป กรณ์
กลับมาขยายตัว เพราะการเร่งลงทุนของธุรกิจโทรคมนาคม
แม้ว่าภาพรวมของการลงทุนจะหดตัวก็ตาม ขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวได้เล็กน้อย ถึงแม้ราคาสินค้าส่งออกจะหดตัวลง

การนาเข้า ขยายตัวร้อยละ 2.23 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดย
มีมูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 478,035 ล้านบาท เป็นผลมาจากการ
ขยายตั ว ของทุ ก หมวด ทั้ ง หมวดเครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร
เครื่องจักรอุตสาหกรรม และเครื่องมือกล โดยขยายตัวร้อยละ
3.68, 2.02 และ 2.52 ตามลาดับ
การส่งออก ขยายตัวร้อยละ 19.83 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 241,470 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
การขยายตัวของทุกหมวด ทั้งหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่องจักรอุตสาหกรรม และเครื่องมือกล โดยขยายตัวร้อยละ
34.39, 18.66 และ 17.89 ตามลาดับ
ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในปีนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่
236,565 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลงจากปีก่อนหน้า
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย ปี 2557

มูล ค่ า การค้า เครื่ อ งจั กรกลการเกษตรในปี 2557
ภาวะเครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวดีขึ้นจากปีก่อน
หน้ า สะท้ อ นจากตั ว เลขการค้ า ระหว่ า งประเทศที่
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตัว
ร้อยละ 1 โดยผลผลิตผักและผลไม้ขายตัวตามสภาพ
อากาศที่เ หมาะสมในช่ว งต้น ปี และผลผลิ ตปศุสั ต ว์
โดยเฉพาะเนื้ อ ไก่ ขยายตั ว ตามความต้ อ งการจาก
ต่างประเทศที่ดีขึ้น
การนาเข้า ขยายตัวร้อยละ 3.68 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
โดยมูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 30,619 ล้านบาท ซึ่งการนาเข้ากลุ่ม
เครื่องจักรงานเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 3.29 และการ
นาเข้ากลุ่มเครื่องจักรงานปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 11.48 โดย
กลุ่ ม สิ น ค้ า ที่ มี มู ล ค่ า การน าเข้ า สู ง สุ ด ในปี นี้ ได้ แ ก่ เครื่ อ ง
บ ารุ ง รั ก ษา และส่ ว นประกอบ ซึ่ ง มี มู ล ค่ า การน าเข้ า อยู่ ที่
21,641 ล้านบาท
การส่งออก ขยายตัวร้อยละ 34.39 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
โดยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 21,551 ล้านบาท ซึ่งการส่งออก
กลุ่มเครื่องจักรงานเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 35.11 และ
การส่งออกกลุ่มเครื่องจักรงานปศุสัตว์หดตัวร้อยละ 14.16
โดยกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดในปีนี้ ได้แก่ เครื่อง
บารุงรักษา และกลุ่มแทรกเตอร์ รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วง ซึ่งมี
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 3,693 ล้านบาท และ 3,649 ล้านบาท
ตามลาดับ
ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยขาดดุลการค้าอยู่
ที่ 9,068 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลงจากปีก่อนหน้า

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU :
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx

14

มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย ปี 2557

มูลค่าการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในปี 2557 ภาวะ
เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัว ดีขึ้น จากปี ก่อนหน้ า
สะท้ อ นจากตั ว เลขการค้ า ระหว่ า งประเทศที่ ดี ขึ้ น
นอกจากนี้ การลงทุ น ด้ า นเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์
กลั บ มาขยายตั ว เพราะการเร่ ง ลงทุ น ของธุ ร กิ จ
โทรคมนาคม
การนาเข้า ขยายตัวร้อยละ 2.02 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดย
มูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 345,133 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค้า
การนาเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น (เครื่องจักรที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 36,347 ล้าน
บาท
การส่งออก ขยายตัวร้อยละ 18.66 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
โดยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 192,630 ล้านบาท โดนสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องสูบ /อัดลม (เครื่องจักรที่ใช้
ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 28,769 ล้าน
บาท
ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยขาดดุลการค้าอยู่ที่
152,630 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลงจากปีก่อนหน้า

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU :
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย ปี 2557

มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในปี 2557
ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือกลขยายตัวจากปีก่อนหน้า
สะท้ อ นจากตั ว เลขการค้ า ระหว่ า งประเทศของ
เครื่ อ งมื อ กลที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ผลจากการลงทุ น ด้ า น
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่กลับมาขยายตัว
การนาเข้า ขยายตัวร้อยละ 2.52 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
โดยมูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 102,281 ล้านบาท ซึ่งการนาเข้า
กลุ่มเครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 3.49 และการนาเข้ากลุ่ม
เครื่องใช้มือหดตัวร้อยละ 9.85 โดยกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการ
นาเข้าสูงสุดในปีนี้ ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง
และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 25,419 ล้านบาท
การส่งออก ขยายตัวร้อยละ 17.89 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
โดยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 27,288 ล้านบาท ซึ่งการส่งออก
กลุ่มเครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 21.85 และการส่งออกกลุ่ม
เครื่องใช้มือหดตัวร้อยละ 13.26 โดยกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดในปีนี้ ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง
และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 6,738 ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยขาดดุลการค้าอยู่ที่ 74,993
ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลงจากปีก่อนหน้า

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU :
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx
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ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
(Machinery Intelligence Unit : MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
อาคารสานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

20 ตุลาคม 2557 – 19 พฤศจิกายน 2557
ลาดับ

บริษัท

ที่ตั้งโรงงาน

ผลิตภัณฑ์

กาลังการผลิต
(ต่อปี)
12,810 ชุด

เงินลงทุน สัญชาติ
(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น
40.00
ญี่ปุ่น

การจ้าง
งาน
19

2,200,000 ชิ้น

271.50

25

ชิ้นส่วนเหล็กทุบและชิน้ ส่วนโลหะ เช่น
ELBOW และ BLOCK ASSY เป็นต้น
ชิ้นส่วนโลหะ เช่น SPROCKET, SUPPLY
PUMP SHAFT เป็นต้น
ชิ้นส่วนโลหะ เช่น NO-HUB COUPLING
เป็นต้น
CUTTING TOOLS เช่น DRILL, REAMER
CUTTER และ DENTAL IMPLANTS DRILL
เป็นต้น
ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น SHIFTER FORK
GEAR เป็นต้น
ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่น OIL SEPARATOR,
AIR DRYER, BRAKE CHAMBER,
REDUCING VALVE, GOVERNOR, RELAY
VALVE และ CLUTCH เป็นต้น
แม่พมิ พ์
การซ่อมแซมแม่พิมพ์

14 ตัน

100.00

ร่วมทุน
ไทย
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น

717,125 ชิ้น

83.90

ญี่ปุ่น

9

8,000,000 ชิ้น

30.00

เกาหลี

98

280,000 ชิ้น

62.00

มาเลเซีย

15

60 ตัน

34.00

ญี่ปุ่น

10

1,059,000 ชิ้น

50.00

ร่วมทุน
ไทย
ญี่ปุ่น

91

195 ชุด
145 ชุด

100.10

ร่วมทุน
มาเลเซีย
ญี่ปุ่น
ร่วมทุน
ไทย
ญี่ปุ่น
อิตาลี
สิงคโปร์
ไทย

23

ร่วมทุน
ญี่ปุ่น
สิงคโปร์

16

1

ไทเกอร์ คาวาชิมะ
(ประเทศไทย) จากัด

จ.ชลบุรี

2

นิชินโบะ สมบูรณ์
ออโตโมทีฟ จากัด

จ.ระยอง

3

บางกอก-เอเอ็มซี จากัด

จ.ชลบุรี

4

จ.ฉะเชิงเทรา

6

ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย)
จากัด
ซัมอิล เทคโนโลยี
(ไทยแลนด์) จากัด
MS. CHAU KOON KUAN

7

โอวายที จากัด

จ.ระยอง

8

แน็บเทสโก้ ออโตโมทีฟ
โพร์ดักส์ (ไทยแลนด์) จากัด

จ.สมุทรปราการ

9

ไฟน์ คอมโปรแนนท์
(ประเทศไทย) จากัด

จ.ระยอง

10

ไทย – เยอรมัน โปรดักส์
จากัด (มหาชน)

จ.ระยอง

แม่พมิ พ์ (MOLD)

101 ชุด

46.00

11

ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอรี่
เซอร์วิสเซส จากัด

จ.ชลบุรี

ซินเนอร์ยี่ ดับเบิ้ลยู
พรีซิชั่น จากัด

จ.ชลบุรี

37 ตัน
11,385 ตัน
6 ตัน
1,200,000 ชิ้น

100.00

12

-ชิ้นส่วนโลหะ
-โครงสร้างโลหะสาหรับงานอุตสาหกรรม
-ชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป
ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น GEAR BOX,
COLUMN ASSY, HOUSING และ COVER
เป็นต้น

5

18

จ.ชลบุรี
จ.ปทุมธานี

เครื่องจักรและอุปกรณ์เพือ่ การเกษตร เช่น
เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือกและสายพาน
ลาเลียง เป็นต้น
ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น BRAKE SHOE
ASSEMBLY เป็นต้น

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

90.60

7

9

353

Analyst by ISIT

ลาดับ

บริษัท

ที่ตั้งโรงงาน

ผลิตภัณฑ์

เงินลงทุน สัญชาติ
(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น
10.00
ไทย

การจ้าง
งาน
74

6,150,000 ชิ้น

185.00

173

13

นางชุติมา โลจนะโกสินทร์

จ.นนทบุรี

14

เทรลเลบอร์ก วีบระคูสติก
(ประเทศไทย) จากัด

จ.ชลบุรี

15

อัทซูมิ (ประเทศไทย) จากัด

จ.สมุทรปราการ

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น OUTER RING และ 1,700 ตัน
INNER RING เป็นต้น

48.20

16

จ.ฉะเชิงเทรา

ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่น ลูกสูบ (PISTON)
เป็นต้น
แม่พมิ พ์ (MOLD)

890,000 ชิ้น

174.10

17

ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์
เอเชีย จากัด
MS. SOH HUI LING

ร่วมทุน
สวีเดน
เยอรมัน
สหราชอาณาจักร
ร่วมทุน
ญี่ปุ่น
อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น

300 ชุด

104.10

สิงคโปร์

46

18

สยามไอชิน จากัด

จ.ปราจีนบุรี

783,000 ชิ้น

196.80

ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จากัด

จ.ชลบุรี

650 ตัน

87.50

ร่วมทุน
ไทย
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น

20

19
20

สยาม ฟูโกกุ จากัด

จ.นครราชสีมา

40 ตัน

12.00

ญี่ปุ่น

18

21

ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จากัด จ.ชลบุรี

1,477 ตัน

355.20

ญี่ปุ่น

32

22

ดีเค เทค จากัด

ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่น TANDEM MASTER
CYLINDER WITH BRAKE BOOSTER
เป็นต้น
ชิ้นส่วนโลหะ เช่น PULLEY, FLANGE และ
SPOCKET เป็นต้น
ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น DIAPHRAM, PIN
BOOT และ GROMMET เป็นต้น
ชิ้นส่วนโลหะขึน้ รูปเช่น เฟือง (GEAR)
เป็นต้น
แม่พมิ พ์
ชิ้นส่วนแม่พมิ พ์ เช่น CAVITY และ CORE
เป็นต้น
และการซ่อมแซมแม่พมิ พ์
ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป

25 ชุด
250 ชิ้น

15.00

เกาหลีใต้

11

870.00

ร่วมทุน
ไทย
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น

180

จ.ชลบุรี

จ.ชลบุรี

23

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

จ.ระยอง

24

ไทย เบรน จากัด

กรุงเทพฯ

19

ชิ้นส่วนแม่พมิ พ์ เช่น UPPER PART BLANK
HOLTER เป็นต้น แม่พมิ พ์และการซ่อมแซม
แม่พมิ พ์ที่ผลิตเอง
ชิ้นส่วนกันสะเทือนสาหรับยานพาหนะ เช่น
ENGINE MOUNTS, CHASSIS MOUNT,
ISOLAORS & DAMPERS เป็นต้น

กาลังการผลิต
(ต่อปี)
600 ตัน

100 ชุด
30,000 ตัน

ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด (JIG & FIXTURE) ที่มี 300 ชิ้น
การออกแบบทางวิศวกรรม
อุปกรณ์จบั ยึด (JIG & FIXTURE) ที่มีการ
150 ชุด
ออกแบบทางวิศวกรรม และการซ่อมแซม
อุปกรณ์จบั ยึดที่ผลิตเอง

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

4.90

7

19

9

17

Analyst by ISIT

20 พฤศจิกายน 2557 – 19 ธันวาคม 2557
ลาดับ
1

ไท เซิน สตีล โมลล์ จากัด

จ.สมุทรปราการ

แม่พมิ พ์ (MOLD) และการซ่อมแซมแม่พิมพ์
ที่ผลิตเอง

2

บางกอก นากัทสึ จากัด

จ.ชลบุรี

1,970 ตัน

3

ไทร์ โมลด์ (ประเทศไทย)
จากัด
ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย)
จากัด
ทีเอส เทค (กบินทร์บุรี)
จากัด

จ.ชลบุรี

ชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์ (TRACTOR)
รถขุดดิน (EXCAVATOR/BACKHOE)
รถยก (FORKLIFT) และรถเกลี่ยดิน/ดันดิน
(MOTOR GRADER/BULLDOZER) เช่น
BRACKET เป็นต้น
แม่พมิ พ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์

เงินลงทุน สัญชาติ
(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น
25.80
ร่วมทุน
จีน
ไต้หวัน
66.70
ญี่ปุ่น

108 ชุด

155.60

ญี่ปุ่น

27

จ.ฉะเชิงเทรา

ชุดเกียร์

219,040 ชุด

2,250.10

ญี่ปุ่น

257

จ.ปราจีนบุรี

ชิ้นส่วนยานพาหนะได้แก่ SEAT FRAME
PART

220,000 ชิ้น

1,320.00

326

6

ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด

จ.ระยอง

100,000 คัน

8,438.70

7

โตโยโตมิ ออโต้ พาร์ท
(ประเทศไทย) จากัด

จ.ฉะเชิงเทรา

รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
(ECO-CAR) และชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น
เครื่องยนต์ โครงรถ
ชิ้นส่วนพลาสติกและเบาะรถยนต์ เป็นต้น
ชิ้นส่วนโลหะ
ปั๊มขึน้ รูปสาหรับยานพาหนะ (Eco-Car)
แม่พมิ พ์
(ส่วนที่ขอแก้ไข)
ขอเพิม่ กาลังการผลิตและเพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์
โดยการลงทุนเครื่องจักรเพิ่ม
(รวมทั้งสองส่วน)
ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น เพลาลูกเบีย้ ว
เป็นต้น
เครื่องจักร เช่น CONVEYOR SYSTEM
FINISHING SAW MACHINE และ WINDER
เป็นต้น
ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป
ชิ้นส่วนแม่พมิ พ์
แม่พมิ พ์และซ่อมแม่พิมพ์
แม่พมิ พ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์

ร่วมทุน
ไทย
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น

1,500,000 ชิ้น
26,000 ตัน

1,857.10

4
5

บริษัท

ที่ตั้งโรงงาน

ผลิตภัณฑ์

8

สยาม เมทัล เทคโนโลยีจากัด จ.ระยอง

9

อัลซิส (ประเทศไทย) จากัด

จ.ปทุมธานี

10

โครงการที่ 1
เจทีเอช มารุวะ
(ประเทศไทย) จากัด
ไทยซันเอะ จากัด

จ.ชลบุรี

11

20

จ.ฉะเชิงเทรา

กาลังการผลิต
(ต่อปี)
200 ชุด

100 ชุด

การจ้าง
งาน
26

20

2,130

ร่วมทุน
ไทย
ญี่ปุ่น

3,045 ตัน

300.00

29,045 ตัน
1,500 ตัน

2,157.10
90.00

ญี่ปุ่น

23

30 ชุด

53.80

ญี่ปุ่น

26

5,000 ชิ้น
1,000 ชิ้น
600 ชุด
350 ชุด

31.00

ไทย

39

78.40

ญี่ปุ่น

17

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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ลาดับ
12

บริษัท
MR. SHIGERU YASUDA

13

อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล
คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์)
จากัด

21

ที่ตั้งโรงงาน
จ.ปทุมธานี

จ.ชลบุรี

ผลิตภัณฑ์
เครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
เช่น เครื่องผลิตบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป เป็นต้น
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องจักรสาหรับ
อุตสาหกรรมผลิตอาหาร
ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น ท่อน้ามัน เป็นต้น

กาลังการผลิต
(ต่อปี)
48 ชุด

เงินลงทุน สัญชาติ
(ล้านบาท) ผู้ถือหุ้น
162.90
ญี่ปุ่น

การจ้าง
งาน
27

189.60

38

12 ชุด
8,640,000 ชิ้น

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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20 ธันวาคม 2557 – 19 มกราคม 2558
ลาดับ

บริษัท

ที่ตั้งโรงงาน

1

นิชินโบะ สมบูรณ์
ออโตโมทีฟ จากัด

2

3

มาสด้า พาวเวอร์เทรน
จ.ชลบุรี
แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จากัด
เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จากัด จ.ฉะเชิงเทรา

4

ฮิซาดะ (ประเทศไทย) จากัด

จ.ปราจีนบุรี

5

ครัยโอเทค จากัด

จ.สุโขทัย

6

เวอร์เท็กซ์
อินเตอร์เนชั่นแนล
(ไทยแลนด์) จากัด
แอ็ดว๊านซ์ แอนด์ ไวส์โซลูชั่น
จากัด

จ.นครราชสีมา

7

จ.ระยอง

กรุงเทพฯ

8

กลาเซล (ประเทศไทย) จากัด จ.สมุทรปราการ

9

ดิสค์ พริซิชั่น อินดัสทรี
(ประเทศไทย) จากัด
เวลเม (ประเทศไทย) จากัด

10

22

จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.สมุทรปราการ

ผลิตภัณฑ์

กาลังการผลิต
(ต่อปี)
1,500,000 ชิ้น

เงินลงทุน
(ล้านบาท)
825.00

เครื่องยนต์สาหรับรถยนต์ประหยัด พลังงาน
มาตรฐานสากล

75,000 เครื่อง

2,913.90

ผลิตชิ้นส่วนโลหะสาหรับยานพาหนะเช่น ข้อ
ต่อกากบาท(CROSS) และตลับลูกปืน
(BEARING) เป็นต้น
ชิ้นส่วนโลหะสาหรับยานพาหนะ เช่น
DOOR RUN CHANNEL เป็นต้น
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มกี ารออกแบบทาง
วิศวกรรม เช่น AMINE UNIT และ COILED
WOUND HEAT EXCHANGER เป็นต้น
แม่พมิ พ์ (MOLD)
และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ (MOLD PARTS)

73,895,700 ชิ้น

1,840.30

4,000,000 ชิ้น

26.60

25 ชุด

30.00

36 ชุด
7,900 ชุด

อุปกรณ์จบั ยึด
เครื่องจักร อุปกรณ์ เช่น BENDING
MACHINE และ CONVEYOR เป็นต้น
ชิ้นส่วนเครื่องจักร
แม่พมิ พ์
และการซ่อมแซม แม่พมิ พ์
ชิ้นส่วนโลหะ เช่น ARMATURE และ STOP
RING เป็นต้น
แม่พมิ พ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์

215 ชุด
135 ชุด

ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่น BRAKE LINING
เป็นต้น

3,600 ชิ้น
20 ชุด
50 ชุด
1,850 ตัน
60 ชุด

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สัญชาติผู้ การจ้าง
ถือหุน้
งาน
ร่วมทุน 35
ไทย
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
186

ร่วมทุน
ไทย
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น

129

23

31.10

ร่วมทุน
ไทย
สหรัฐฯ
ญี่ปุ่น

4.00

ไทย

23

10.00

ญี่ปุ่น

9

45.00

สิงคโปร์

142

35.00

ฮ่องกง

32

11

18

Analyst by ISIT

ชื่องานวิจัย

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทางานและการออกแบบเครื่องขุดเจาะแบบแกนหมุนให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ที่สภาพชั้นดินแข็ง
(Working Performance Analysis and Optimization Design of Rotary Drilling Rig under on Hard
Formation Conditions)
ผู้วิจัย
Luo jua.b *, Li Liang-ganga, Yi weia, Li Xiaoliangb
aChina University of Geosciences, WuHan, 430074, China
หน่วยงาน
bXuzhou Xugong Foundation Construction Machinery co.,ltd, Xuzhou, China
ปีที่พิมพ์
2014
บทคัดย่อ
เครื่องขุดเจาะแบบแกนหมุนได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในงานก่อสร้างเนื่องจากประสิทธิภาพการทางานของ
มันที่สามารถทางานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ได้ลักษณะรูการขุดที่มีคุณภาพและข้อดีอื่นๆ แต่
อย่างไรก็ตามการใช้งานในการขุดเจาะชั้นดินที่เป็นหินแข็งยังคงประสบปัญหาบางอย่าง เช่น ตาแหน่งหัวเจาะ
มีอายุการใช้งานสั้น ประสิทธิภาพการทางานต่า และปัญหาอื่นๆ ในงานวิจัยนี้จึงทาการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิด
ในส่วนของชุดต้นกาลังก้านเจาะและอื่นๆ และทาการออกแบบชุดต้นกาลังแบบถอดได้รวมกับชุดขับหัวเจาะ
และการออกแบบ rotating seal transition device เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้
เหมาะกับงานขุดเจาะในชั้นหินแข็ง ผลการทดสอบการขุดเจาะที่ความลึก 80 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู
ขุดเจาะ 2 เมตร พบว่าการทางานของชุดอุปกรณ์ขุดเจาะได้รับการปรับปรุง มีประสิทธิภาพตรงตามความ
ต้องการในงานก่อสร้าง ขุดเจาะเพื่อลงเสาเข็มที่สภาพพื้นดินเป็นชั้นหินแข็ง
Abstract
The rotary drilling rig rapidly popularized in the construction project because of its
efficiency, quickness, environmental protection, good hole-forming quality and other
advantages. But in drilling hard rock, there are some problems, such as low service life of
key position, low construction efficiency and others. In this paper, these existing problems
for power head, drill pipe etc. of working device of rotary drilling rig were analysed. The
rotary drilling rig power head removable combined drive key design and rotating seal
transition device design which is adapted to drill hard formation put forward the innovation.
The rotary drilling rig power head and drill pipe were optimized design and improved. The
productive test of rock pile hole drilling which drilling depth is 80m and hole diameter is
2m at fourth tender section on Qingzhi highway, GuiZhou province, shows that the working
device optimized and improved well meet the requirements of the pile hole drilling
construction under hard formation conditions.
Keyword
Rotary Drilling Rig; Hard Formation; Power Head.
ที่มา
http://ac.els-cdn.com/S187770581400681X/1-s2.0-S187770581400681Xmain.pdf?_tid=ce18e038-cc48-11e4-937500000aacb35d&acdnat=1426557559_7dda594858cff387f29f0d3d505ca056
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นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า หลังการประกาศนโยบายส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ฉบับใหม่ มีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ของญี่ปุ่นได้ส่งจดหมายเข้ามาผ่าน
ทางหอการค้าญี่ปุ่น โดยขอให้ไทยผ่อนปรนเงื่อนไขเรื่องการ
นาเข้าเครื่องจักรของ SMEs ซึ่งยุทธศาสตร์ใหม่กาหนดให้
สามารถน าเข้ า เครื่ อ งจั ก รอายุ ไ ม่ เ กิ น 5 ปี และเสี ย ภาษี
นาเข้าเครื่องจักรที่ 5% โดยนักลงทุน SMEs ญี่ปุ่นต้องการ
ให้บีโอไอผ่อนปรนการนาเข้าเครื่องจักรที่มีอายุเกินกว่า 5 ปี
ได้ ทั้ง นี้ คาดว่า บี โ อไอจะใช้ เวลาพิ จ ารณาประมาณ 2-3
เดือนเพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขดังกล่าวให้ แต่จะต้องมีหน่วยงาน
เข้ามารองรับประสิทธิภาพของเครื่องจักรว่ายังใช้งานได้ดี
ซึ่งจะเป็นหน่วยงานของทางญี่ปุ่นหรือทางไทยก็ได้ เกณฑ์
ของเครื่ อ งจั ก รดั ง กล่ า วหากใช้ กั บ นั ก ลงทุ น ญี่ ปุ่ น ต้ อ งใช้
เกณฑ์ นี้ กั บ นั ก ลงทุ น ประเทศอื่ น ด้ ว ยเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ น 2
มาตรฐาน

24

“หากนักลงทุนญี่ปุ่นทั้ง SMEs และรายใหญ่ ไม่
สามารถน าเข้ า เครื่ อ งจั ก รเก่ า ได้ ต้ อ งลงทุ น ใหม่ ถื อ เป็ น
ต้นทุนที่สูงเกินไป จะทาให้เป้าหมายการดึงดูด SMEs ญี่ปุ่น
ประมาณ 500 ราย ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น อุ ต สาหกรรมผลิ ต
ชิ้นส่ว นยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ
การเกษตร อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยานเข้ามาลงทุนใน
ไทยไม่ได้ตามเป้า”
แหล่ ง ข่ าวจากกระทรวงอุ ตสาหกรรมกล่ าวว่ าการ
ผ่ อ นปรนท าได้ แ ต่ต้ อ งมี ก รอบเวลา และต้ องดู ถึง ผลที่ จ ะ
ตามมาเรื่องสิ่งแวดล้อมคุ้มค่าหรือไม่ เช่น หากบีโอไอผ่อน
ปรนบางเกณฑ์ ใ ห้ ญี่ ปุ่ น ได้ นั ก ลงทุ น ประเทศอื่ น จะคิ ด
อย่างไร เหมือนเป็นการเลือกปฏิบัติ ดังนั้น นักลงทุนคนอื่น
จะแห่เข้ามาขอเช่นกัน

“เราต้องมาดูว่าอะไรที่เขาอยากได้ เราต้องยอมทุก
เรื่องเลยหรือไม่ เราต้องแข็งบ้างแม้จะอ้างว่าเราต้องการดึง
นักลงทุนต่างชาติเข้ามามาก ๆ ก็ตาม แต่ในมุมมองคิดว่า
หากต้องผ่ อนปรนกัน จริ ง ๆ เพื่ อให้ นั กลงทุ น ญี่ปุ่ น เข้ ามา
ลงทุนในไทย ควรต้องผ่อนเป็นขั้นตอนทีละเล็กน้อย ไม่ใช่
ขออะไรมาก็กระโดดข้ามขั้นให้เลย”
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า หลังจากที่เดินทางไปญี่ปุ่นได้
มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับองค์การส่งเสริม
การค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเปิด
โอกาสให้ ไทยเข้าไปลงทุนหรื อร่ วมทุน มากขึ้น เพราะเห็ น
ศักยภาพของนักลงทุนไทย ซึ่งปัจจุบันมีการเข้าไปลงทุนใน
ประเภท
เรียลเอสเตตและธุร กิจ อาหารแล้ ว ส่ว นกรณีที่เอส
เอ็ ม อี ญี่ ปุ่ น ขอผ่ อ นปรนเงื่ อ นไขการให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ นั้ น
ส.อ.ท.มองว่ารัฐบาลไทยควรเปิดช่องว่างให้นักลงทุนญี่ปุ่น

แต่ นั ก ลงทุ น ต้ อ งรวมตั ว กั น มาหลายๆ ราย แล้ ว ยื่ น ขอ
เงื่อนไขที่ต้องการผ่อนปรน แต่ไม่ควรรับพิจารณาเป็นราย
บริษัท โดยบีโอไอควรออกเป็นออปชั่นให้เลือก แต่มีกรอบ
เวลาเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น
นางหิรัญญา สุจินัย รักษาราชการแทนเลขาธิการบีโอ
ไอ เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะผ่ อนปรน
เงื่ อ นไขที่ นั ก ลงทุ น ญี่ ปุ่ น ขอมาได้ ห รื อ ไม่ เพราะสิ ท ธิ
ประโยชน์ ใ หม่ จ ะท าให้ ต้ อ งลดการส่ ง เสริ ม ลงจาก 243
กิ จ การ เหลื อ ประมาณ 100 กิ จ การ โดยตั ด กิ จ การที่ ไ ม่
จาเป็น เช่น กิจการที่ใช้แรงงานจานวนมาก รวมทั้งใช้เกณฑ์
ประเภทกิ จ การแทนการส่ ง เสริ ม ตามเขตพื้ น ที่ พร้ อ มทั้ ง
ส่งเสริมกิจการที่เกิดการวิจัยพัฒนาในประเทศจริงๆ ทั้งนี้
นั ก ลงทุ น ที่ ข อเข้ า มาไม่ ไ ด้ ร ะบุ ม าว่ า อุ ต สาหกรรมไหนที่
ต้องการผ่อนปรนเงื่อนไขมากที่สุด แต่ขอมาแบบรวมเป็น
ภาพใหญ่ ไม่ได้แยกกลุ่มกันมา คาดว่าภายในไม่เกิน 2 เดือน
จะพิจารณาเสร็จ

โดย ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
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ภาคเอกชนลุ้นระทึก หวังแบงก์ชาติหั่นดอกเบี้ยนโยบายลงอีก เพื่อกดให้ค่าเงินอ่อนลง สอท.หวังลดทันที 0.50 บาท
หอการค้า วอนช่วยผู้ส่งออกไทยให้แข่งขันได้ ชี้หุ้น-ตลาดเงิน จับตาประชุม กนง.วันนี้ ด้านนักวิชาการแนะไม่ควรรีบลดตอนนี้
ควรรอดูผลจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นและ กลางเสียก่อน เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่รุนแรงกว่า

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน(กนง.) วันที่ 11 มี.ค. นี้เห็นว่ามีความจาเป็น
ที่ ก นง.ควรปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายลงมาอย่ า งต่ า
0.25% เพื่อดูแลเงินทุนไหลเข้าโดยเฉพาะภายหลังที่ธนาคาร
กลางยุโรปอัดฉีดเม็ดเงิน ผ่ านมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ
หรือ คิวอี ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคมนี้ จานวน 60,000 ล้านยูโร
ต่อเดือนซึ่งอาจทาให้ทิศทางค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้น

“เราเองอยากเห็นการลดลงทันที 0.50% แต่ก็คงเป็น
เรื่องลาบากน่ะอย่างน้อยลงมา 0.25% ก็ยังดีเพราะภาพรวม
เวลานี้คือค่าเงินบาทเราก็ยังแข็งค่าและคิวอียุโรปมาอีก การ
ลดดอกเบี้ยก็จะช่วยผู้ส่งออกและผู้ประกอบการลดต้นทุนได้
อีกทางหนึ่งในยาม ที่เศรษฐกิจภายในประเทศเองก็ยังไม่ฟื้น
ตัวนัก” นายสุพันธุ์กล่าว
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นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการสภา
หอการค้าไทย กล่าวว่า กนง.ควรจะลดอัตราดอกเบี้ยลงมา
0.25% เพื่อที่จะเป็นการดูแลเงินไหลเข้าที่ส่งผลให้ค่าเงิน
บาทแข็งค่าขึ้น ซึ่งปัจจุบันค่าเงินบาทไทยแข็งค่ากว่าประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นที่ เ ป็ น คู่ แ ข่ ง ทางการค้ า ท าให้ ก ระทบต่ อ ขี ด
ความสามารถทางการแข่งขัน
รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า การประชุมกนง. เห็นว่าไม่มี
ความจาเป็นที่จะต้องเร่งตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่
ปัจจุบันอยู่ในระดับ 2% ลงมาเนื่องจากควรจะเก็บมาตรการ
นี้ ไ ว้ ใ ช้ ย ามจ าเป็ น จะดี ก ว่ า โดยเฉพาะในอี ก 3 เดื อ นข้ า ง
หน้าที่จะมีปัจจัยเสี่ยงเข้ามามากกว่าปัจจุบันได้แก่ แนวโน้ม
สูงที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้น
ช่วงกลางปีนี้ ขณะเดียวกัน ส.ค. 2558 ไทยก็จะเริ่มดีเดย์
มาตรการลดคุ้มครองเงินฝาก

“จาก 2 ปัจจัยข้างต้นจะทาให้โอกาสเงินไหลออกมี
สูงแล้วเมื่อ กนง.ลดดอกเบี้ยอีกก็จะยิ่งไล่เงินฝากที่มีอยู่ใน
ระบบไหลออก ซึ่งเงินไหลออกจึงน่ากลัวกว่าเงินไหลเข้าและ
ไทยเองก็ จ ะเสี ย เงิ น ทุ น จ านวนมาก ส่ ว นกรณี ผู้ ส่ ง ออกที่
ต้องการให้ ล ดดอกเบี้ ย ลงมาไม่น่ า จะช่ว ยอะไรได้ม ากนั ก
และกรณีที่เกรงว่าคิวอียุโรปจะทาให้เงินไหลเข้าผมเองมอง
ว่าเวลานี้ถ้าไหล เข้าเหตุใดหุ้นเอเชียยังคงไม่ฟื้นตัวเลยแสดง
ว่ายังไม่แรงพอ “รศ.ดร.สมภพกล่าว
อย่ า งไรก็ ต าม จากแนวโน้ ม ดั ง กล่ า วเห็ น ควรว่ า
ภาครั ฐ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งเร่ ง การ ลงทุ น ใน
ประเทศในเรื่ อ งของการลงทุ น ด้ า นระบบสาธารณู ป โภค
(อินฟราสตรัคเจอร์) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมองว่ารัฐควร
จะเน้นการสร้างระบบรถไฟเชื่อมจุดสาคัญๆ ระหว่างการค้า
และการท่องเที่ยวโดยวางไว้ 4 จุดคือ เหนือ ใต้ ตะวันออก
ตะวันตกโดยปรับให้เป็นระยะสั้นๆ แต่ละช่วง เช่น สายใต้ก็
ให้เน้นไปหัวหิน สายตะวันออกก็ให้มุ่งไประยองผ่านนิคมฯ
ต่างๆ เป็นต้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่ เศรษฐศาสตร์ ส่วนใหญ่
ยังมองว่า กนง.จะยังไม่ลดดอกเบี้ยลงอีกในขณะนี้ โดยผล
จาก“กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสารวจ
ความเห็ น นั ก เศรษฐศาสตร์ จ ากองค์ ก รชั้ น น า 28 แห่ ง
จานวน 66 คน เรื่อง “คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายใน
รอบการประชุม 2/2558 ของ กนง.” โดยเก็บข้อมูลระหว่าง

วันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2558ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 68.2 คาดว่า กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ระดับ
เดิมที่ร้อยละ 2.00 มีเพียงร้อยละ 16.7 เท่านั้นที่คาดว่ า
กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง โดยส่วนใหญ่เห็นว่า กนง.
จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ไปอยู่ที่ระดับร้อยละ
1.75 ขณะที่ร้อยละ 15.1 ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ ที่ คาดว่า อัตราดอกเบี้ ย
นโยบายจะลดลง ทั้งหมดจานวน 11 คน ในจานวนนี้มี 9
คนที่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงเพียงร้อย 0.25 และมี
จานวน 1 คน ที่คาดว่าจะลด 0.25%-0.50% และมีจานวน
1 คน ที่คาดว่าจะลด 1.00%
ขณะที่บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่าแนวโน้ม
ตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ ระหว่างวันที่9-13 มี.ค. 2558 จะ
ได้รับแรงกดดันจากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) เรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในวันที่ 11 มี.ค.
นี้ ด้ว ย รวมทั้งภาพรวมการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทใน
สัปดาห์นี้ ซึ่งมีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.25-32.55
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจคือ
การตอบรับของตลาดการเงิน ในช่วงต้นสัปดาห์ ต่อตัวเลข
การจ้ า งงานนอกภาคเกษตรของสหรั ฐ และการประชุ ม
กนง. รวมทั้งสัญญาณจากการเริ่มเข้าซื้อพันธบัตรรัฐ บาล
และตราสารอื่นๆ ของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี)

โดย แนวหน้า
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