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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559
เศรษฐกิจปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึน้เม่ือ
เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 2.9 ในปี 2558 โดยการบริโภคภาคครัวเรือน 
การลงทุนภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 3.1 ร้อยละ 
9.9 และร้อยละ 0.4 ตามลาดับ มูลค่าการส่งออกสินค้าทรงตัวท่ีร้อยละ 
0.0 อตัราเงินเฟอ้ทัว่ไปเฉล่ียร้อยละ 0.2 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 
11.4 ของ GDP

ในปี 2559 นี มี้ตัว ชี ว้ัดทาง
เศรษฐกิจท่ีส่งสัญญาณบวก
ต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชน
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
การเร่ิมปรับตัวดีขึน้ของ ฐาน
ร า ย ไ ด้ ภ า ค เ ก ษ ต ร  แ ล ะ
มาตรการกระตุ้ นการใช้จ่าย
และก า รท่ อ ง เ ท่ี ย ว ใ นช่ ว ง
ปลายปี

การลงทนุภาครัฐ
ขยายตัวเน่ืองจากได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากมาตรการเร่งรัด
การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 
ประกอบกับโครงการลงทุนท่ีมี
ความชดัเจนมากขึน้

ท่ีมา : NESDB, FPO Analyst by ISIT3

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเน่ือง โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากการเร่ิมปรับตัวดีขึน้ของ ฐานรายได้ภาคเกษตร และ
มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเท่ียวในช่วงปลายปี ขยายตวัร้อย
ละ 3.1 ปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 2.2 ในปี 2558
การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 2.8 โดยการลงทุนภาครัฐ
ขยายตวัร้อยละ 9.9 และการลงทนุภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 0.4 มลูค่า
การขอรับส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
อยู่ท่ี 584.4 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 172.1



มูลค่าการส่งออกสินค้า การส่งออกมีมูลค่า 214,112 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. ทรงตวัท่ีร้อยละ 0.0 ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบั การลดลงร้อยละ 5.6 
ในปี 2558 โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.1 ในขณะท่ีราคา
สินค้าส่งออกลดลง ร้อยละ 0.1 และเม่ือคิดในรูปของเงินบาท การส่งออก
มีมลูค่า 5,623 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.3 เทียบกบัการลดลงร้อยละ 
0.4 ในปี 2558
มูลค่าการน าเข้าสินค้า การน าเข้ามีมลูค่า 178,359 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
ลดลงร้อยละ 4.7 เทียบกบัการลดลงร้อยละ 10.6 ในปี 2558 โดยปริมาณ
และราคาน าเข้าลดลงร้อยละ 2.2 และร้อยละ 2.7 ตามล าดบั และเม่ือคิด
ในรูปของเงินบาท มูลค่าการน าเข้าลดลงร้อยละ 1.8 เทียบกับการลดลง
ร้อยละ 5.8 ในปี 2558
สาขาเกษตรกรรม ขยายตวัร้อยละ 0.6 ดชันีราคาสินค้าเกษตรและดชันี
รายได้เกษตรกรเพิม่ขึน้ร้อยละ 4.0 และร้อยละ 2.8 ตามล าดบั
สาขาอุตสาหกรรม อตุสาหกรรมท่ีขยายตวั ได้แก่ หลอดอิเล็กทรอนิกส์
และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 13.1) เหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็กกล้าขัน้มูลฐาน (ร้อยละ 17.5) ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกลั่นน า้มัน
ปิโตรเลียม (ร้อยละ 8.8) รถจกัรยานยนต์ (ร้อยละ 11.9) การแปรรูปและ
การถนอมสตัว์น า้ และผลิตภณัฑ์จากสตัว์น า้ (ร้อยละ 4.7) เคร่ืองจกัรท่ีใช้
งานทั่วไปอ่ืนๆ (ร้อยละ 7.7) ผลิตภัณฑ์พลาสติก (ร้อยละ 5.5) และ
ผลิตภณัฑ์จากคอนกรีต ซีเมนต์ และปนูปลาสเตอร์ (ร้อยละ 6.0)
อุตสาหกรรมท่ีลดลง ได้แก่ ยานยนต์ (ร้อยละ -6.8) ส่วนประกอบและ
อปุกรณ์ประกอบสาหรับยานยนต์ และเคร่ืองยนต์ (ร้อยละ -5.8) เคร่ืองด่ืม
ท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ รวมทัง้น า้ด่ืมบรรจขุวด (ร้อยละ-8.5) เฟอร์นิเจอร์ (ร้อย
ละ -9.2) และผลิตภณัฑ์ยาสบู (ร้อยละ -9.5)
การลงทุนภาครัฐ ขยายตัวท่ีร้อยละ 29.8 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 
เน่ืองจากได้รับปัจจัยสนบัสนุนจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายรายจ่าย
ลงทุน ประกอบกับโครงการลงทุนท่ีมีความชัดเจนมากขึน้ อาทิ เม็ดเงิน
จากงบกลางท่ีกนัไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปีและงบไทยเข้มแข็ง โครงการบริหาร
จดัการทรัพยากรน า้และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน การลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ 

ในปี 2559 นี มี้ตัว ชี ว้ัดทาง
เศรษฐกิจท่ีส่งสัญญาณลบต่อ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย 
ได้แก่

มูลค่าการน าเข้าสินค้า การ
น าเข้ามีมูลค่า 178,359 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 
4.7 เทียบกับการลดลงร้อยละ
10.6 ในปี 2558 โดยปริมาณ
และราคาน าเข้าลดลงร้อยละ 
2.2 และร้อยละ 2.7 ตามล าดบั

ท่ีมา : NESDB, FPO Analyst by ISIT4
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ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ Update ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม
และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

Machinery  

Intelligence  

Unit 



Base Period - Jan 2009 = 100
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Base Period - Jan 2007 = 100
Cost Freight Rate Price
*** Hot-dipped Galvanize ไม่มีการเผยแพรข่อ้มลูตั้งแต่เดอืนพฤษภาคม ปี 2558 ดังนั้นจึงไม่มีการน าเสนอขอ้มลูในส่วนนี้

Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2559

20162015201420132012

HR plate 191.93150.00149.53161.98180.47

HR sheet 203.75182.00197.95211.22190.74

CR sheet 226.30213.00221.06207.68216.58

Coated Galv.sheet 237.84229.00199.47226.03218.51

Coated Tin plate 127.01111.00122.59115.65117.93

Coated Tin free 128.86114.00110.81105.77110.42

Coated Other coated steel 335.92338.00341.89340.57257.28
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ดัชนีการใช้งานเหล็กแผ่นในประเทศ

2012 2013 2014 2015 2016

Hot-rolled Plate 113.55 105.31 97.04 64.84 69.15

Hot-rolled Coil 117.62 110.97 101.09 65.42 73.83

Cold-rolled Coil 116.67 110.88 103.67 66.66 77.04

Hot-dipped Galvanize 142.15 137.52 129.17

CR Stainless steel (304, 2mm., 2B) 63.09 57.52 60.98 47.90 42.87

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

ดัชนีราคาน าเข้าเหล็กแผ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก



การจ้างงานเฉล่ียทัง้ปี 2559
การจ้างงานรวมลดลงตามการลดลงทัง้การจ้างงานภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ในขณะท่ีอตัราการว่างงานยงัอยู่ใน
ระดบัต ่า ในปี 2559 การจ้างงานรวมลดลง โดยการจ้างงานในภาคเกษตรลดลงร้อยละ 4.3 เน่ืองจากการลดลงของการ
จ้างงานในการผลิตและเก็บเก่ียวมนัส าปะหลงั อ้อย และข้าว เป็นต้น ส่วนการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้ร้อยละ 
0.8 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของสาขาอตุสาหกรรมก่อสร้าง ท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร และสาขาการขายส่วและการ
ขายปลีก การซอ่มยานยนต์

เฉล่ียทัง้ปี 2559 มีผู้วา่งงานจ านวน 3.8 แสนคน คดิเป็นอตัราการวา่งงานร้อยละ 1.0
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สถานการณ์ด้านแรงงาน

Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2559



ในปี 2559 มีอตัราการขยายตวัของผลผลิตรวมภายในประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 3.2 YoY
การลงทนุรวม ปรับตวัลดลง อยู่ท่ีร้อยละ 2.8 เป็นผลมาจากภาครัฐเป็นส าคญั
การบริโภคภาคเอกชน ปรับเพิม่ขึน้ อยู่ท่ีร้อยละ 3.1 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า
การบริโภคภาครัฐ หดตวัเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า อยู่ท่ีร้อยละ 1.6
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ เพิม่ขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า อยู่ท่ีร้อยละ 2.1
ปริมาณการน าเข้าสินค้าและบริการ อยู่ท่ี -1.4% ปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าท่ี 0.0%

8 Analyst by ISIT ท่ีมา : NESDB, FPO

ข้อมูลจริง

ปี 2558 ปี 2559
GDP (ณ ราคาประจ าปี: พนัล้านบาท) 13,672.9 14,360.6
รายได้ตอ่หวั (บาทตอ่คนตอ่ปี) 203,356.1 212,862.3

GDP (ณ ราคาประจ าปีพนัล้านดอลลาร์ สรอ.) 399.2 406.9
รายได้ตอ่หวั (ดอลลาร์ สรอ.ตอ่คนตอ่ปี) 5,937.0 6,032.7

อตัราขยายตวัของ GDP (CVM, %) 2.9 3.2
การลงทนุรวม (CVM, %) 4.4 2.8
ภาคเอกชน (CVM, %) -2.2 0.4
ภาครัฐ (CVM, %) 29.3 9.9

การบริโภคภาคเอกชน (CVM, %) 2.2 3.1
การบริโภคภาครัฐบาล (CVM, %) 3.0 1.6
ปริมาณการสง่ออกสนิคาและบริการ (ปริมาณ, %) 0.7 2.1
มลูคา่การสง่ออกสนิค้า (พนัล้านดอลลาร์ สรอ.) 214.1 214.1
อตัราการขยายตวั (มลูคา่, %)2/ -5.6 0.0
อตัราการขยายตวั (ปริมาณ, %)2/ -3.4 0.1

ปริมาณการน าเข้าสนิค้าและบริการ (ปริมาณ, %) 0.0 -1.4
มลูคา่การน าเข้าสนิค้า (พนัล้านดอลลาร์ สรอ.) 187.2 178.4
อตัราการขยายตวั (มลูคา่, %)2/ -10.6 -4.7
อตัราการขยายตวั (ปริมาณ, %)2/ 0.2 -2.2

ดลุการค้า (พนัล้านดอลลาร์ สรอ.) 26.8 35.8
ดลุบญัชีเดินสะพดั (พนัล้านดอลลาร์ สรอ.) 32.1 46.4
ดลุบญัชีเดินสะพดัตอ่ GDP (%) 8.1 11.4
เงินเฟอ้ (%) 
ดชันีราคาผู้บริโภค -0.9 0.2
GDP Deflator 0.6 1.7

อัตราการขยายตัวของการผลิตภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญ

Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2559



ปี 2559 อตัราการใช้ก าลงัการผลติภาคอตุสาหกรรมอยูท่ี่ 0.4 YoY เพิ่มขึน้จากปี 2558 เลก็น้อย
โดยเฉพาะการผลติเคร่ืองใช้ไฟฟา้ท่ีอปุสงค์ต่างประเทศดีต่อเน่ือง และหมวดชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์
ท่ีการผลติขยายตวัตามอปุสงค์ต่างประเทศท่ีมีต่อเน่ือง

9ท่ีมา : BOT Analyst by ISIT

Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2559

อัตราการใช้ก าลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม



รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล
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ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย ปี 2559

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลปี 2559 ภาวะอุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลของไทยขยายตวัเทียบกบัปีก่อนหน้า สะท้อนจาก
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของเคร่ืองจักรกลไทยที่เพิ่มขึน้ 
โดยการน าเข้าหดตวัร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ด้าน
การสง่ออกขยายตวัร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า 

การน าเข้า มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 455,760 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 37,407 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ด้าน
หมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 350,680 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ในขณะ
ที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 67,672 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 261,065 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 34,093 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ด้าน
หมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 201,439 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ในขณะ
ที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 25,533 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลของไทยในปีนี ้ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
194,695 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ MIU:

http://miu.isit.or.th/miux/
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ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย ปี 2559

MIU (Million Baht) 2555 2556 2557 2558 2559

Import 575,320 479,221 487,340 458,124 455,584

Export 192,281 206,544 245,882 255,470 261,029

Trade Balance -383,039 -272,677 -241,458 -202,655 -194,556



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 
37,407 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า ซึง่การน าเข้ากลุม่เคร่ืองจกัรงานเกษตรกรรมขยายตวั
ร้อยละ 4.2 และการน าเข้ากลุ่มเคร่ืองจักรงานปศุสัตว์
ขยายตัวร้อยละ 13.4 โดยกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุในปีนี ้ได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 22,649 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 34,093 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกบัปี
ก่อนหน้า ซึ่งการส่งออกกลุ่มเคร่ืองจักรงานเกษตรกรรม
ขยายตวัร้อยละ 13.2 และการสง่ออกกลุม่เคร่ืองจกัรงานปศุ
สตัว์หดตวัร้อยละ 25.9 โดยกลุม่สินค้าที่มีมลูค่าการสง่ออก
สงูสดุในปีนี ้ได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ ซึ่งมีมลูค่า
การสง่ออกอยูท่ี่ 13,025 ล้านบาท 

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยขาดดลุการค้า
อยูท่ี่ 3,315 ล้านบาท 

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  MIU: 
http://miu.isit.or.th/miux/
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มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ปี 2559

AM (Million Baht) 2555 2556 2557 2558 2559

Import 34,860 35,563 35,674 35,731 37,407

Export 18,450 20,314 25,369 30,179 34,093

Trade Balance -16,409 -15,249 -10,305 -5,552 -3,315



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในปี 
2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการน าเข้า
เป็น 350,680 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบ
กบัปีก่อนหน้า โดยสนิค้าที่มีมลูคา่การน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ 
เคร่ืองกงัหนัไอพน่ (เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 43,722 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 201,439 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า  โดนสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด
ไ ด้ แก่  เ ค ร่ื อ งสูบลม /อัดลม  ( เ ค ร่ื อ งจัก รที่ ใ ช้ ใ น
อตุสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 40,150 
ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยขาด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 149,241 ล้านบาท 

สาม า รถดู ร า ยล ะ เ อี ยด เพิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์  MIU: 
http://miu.isit.or.th/MIUx/
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มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมของไทย ปี 2559

IM (Million Baht) 2555 2556 2557 2558 2559

Import 397,070 343,874 349,357 349,234 350,680

Export 151,274 163,082 193,224 198,427 201,439

Trade Balance -245,796 -180,792 -156,133 -150,807 -149,241



สาม า รถดู ร า ยละ เ อี ยด เพิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์MIU:
http://miu.isit.or.th/MIUx/
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มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ปี 2559

MT (Million Baht) 2555 2556 2557 2558 2559

Import 143,391 99,784 102,308 73,158 67,672

Export 22,557 23,148 27,288 26,863 25,533

Trade Balance -120,834 -76,636 -75,020 -46,295 -42,139

มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 67,672 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่ง
การน าเข้ากลุ่มเคร่ืองมือกลหดตัวร้อยละ 7.7 และการ
น าเข้ากลุม่เคร่ืองใช้มือหดตวัร้อยละ 5.5 โดยกลุม่สนิค้าที่
มีมูลค่าน าเข้าสงูสดุในปีนี ้ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว 
โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ ที่ 
20,046 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 25,533 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่ง
การส่งออกกลุ่มเคร่ืองมือกลหดตัวร้อยละ 5.3 และการ
ส่งออกกลุ่มเคร่ืองใช้มือขยายตัวร้อยละ 1.2 โดยกลุ่ม
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดในปีนี ้ได้แก่ กลุ่มหีบ
แบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 6,146 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
42,139 ล้านบาท 
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ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, Analyst by ISIT 16

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนปี 2559 การส่งเสริมการลงทนุผ่านคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มขึน้ทัง้มลูค่าการขอรับการอนุมตัิ และการออกบตัรส่งเสริมการ
ลงทนุ โดยยอดการขอรับการสง่เสริมการลงทนุปี 2559 อยู่ท่ี 590.3 พนัล้านบาท ในขณะท่ียอด
การอนมุตัิสง่เสริมการลงทนุอยู่ท่ี 861.7 พนัล้านบาท

โครงการอนุมัติ ให้การ
ส่งเสริมการลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล ปี 
2559 มีจ านวน 104 โครงการ 
โดยมากท่ีตัง้โรงงานจะอยู่ภาค
ต ะ วั น อ อ ก ร้ อ ย ล ะ  47
ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี และ
ระยอง รองลงมาเป็นภาคกลาง
ร้อยละ 38 สว่นใหญ่อยู่ในจงัหวดั
สมุทรปราการ กรุงเทพฯ และ
พระนครศรีอยธุยา โดยที่สญัชาติ
ผู้ ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นต่างชาติอยู่
ท่ีร้อยละ 79 ส าหรับต่างชาติจะ
ประกอบด้วยประเทศจีนและ
ญ่ีปุ่ น อีกร้อยละ 14 และร้อยละ 
7 เป็นการร่วมทุนระหว่างไทยกับ
ต่ า ง ช าติ  แ ล ะผู้ ถื อ หุ้ น ไ ทย
ตามล าดบั

โครงการอนุมัตใิห้การส่งเสริมการลงทุนปี 2559
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Abstract Abrasive fine-finishing technology is often applied as a final finishing process, and the 

selection of the right technology is crucial to obtaining the desired performance of functions 
such as fatigue life. This paper begins with classifications of the technology along with 
fundamentals and brief histories of the individual methods. The material removal 
mechanisms, specific energies, and finishing characteristics of the various technologies are 
summarized giving assessments of the surfaces created by them. Guidelines developed for 
selecting the appropriate methods, and case studies illustrate the effectiveness of various 
methods. This paper ends with a discussion of the future prospects of the technology.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007850616301950
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Fig. Effect of abrasive fine-finishing method on circumferential residual stress
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