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ไทย-ปากีสถาน ร่วมมือขับเคลื่อนการค้าและการลงทุน 
 

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจ ากระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือทวิภาคีกับ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  (H.E. Khurram Dastgir Khan) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ในช่วง
การประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 10 (หรือเรียกว่า MC10) ระหว่างวันที่  15-18 ธันวาคม 
2558 ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ กระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน มาก
ขึ้น  

นายวินิจฉัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา ผู้น าสองประเทศตั้งเ ป้าเพ่ิมมูลค่าทางการค้าเป็น 2 เท่า จากมูลค่า 1,039 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ในปี 2556 เป็น 2,080 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2561 อย่างไรก็ดี การค้าสองฝ่ายในปี 2557 มีมูลค่า
การค้าเพียง 1,016 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายเห็นว่า ควรส่งเสริมให้มีการเดินทางไปเจรจาธุ รกิจระหว่างนัก
ธุรกิจของทั้งสองประเทศ รวมทั้งแสวงหาแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ที่เป็นประโย ชน์ร่วมกันมาก
ยิ่งขึ้น  

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ กล่าว ต่อว่า ทั้งสองประเทศ ต่างยินดีที่ได้เริ่มเปิดการเจรจาจัดท าความตกลงการค้าเสรีไทย-
ปากีสถาน ซ่ึงการเจรจาครั้งต่อไ ป จะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2559 ณ กรุงอิสลามาบัด  โดยจะจัดให้มีงานสัมมนา
เฉพาะภาคเอกชนและจับคู่นักธุรกิจระหว่างกันควบคู่ไปด้วย และหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันผลักดันให้การเจรจา
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซ่ึงจะช่วยท าให้การค้าทั้งสองฝ่ายขยายตัวเพ่ิ มข้ึนและบรรลุเป้าหมายทาง
การค้าที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ปากีสถานยืนยันว่า ไทยเป็นประเทศที่ปากีสถานให้ความส าคัญอย่างสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก  
และมีความสนใจในสาขาพลังงาน การก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ความส าคัญสาขาธุรกิจ
อาหารและกระบวนการผลิต และการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ า เป็นพิเศษ เนื่องจากไทยมีความเชี่ยวชาญ   

นอกจากนี้ ปากีสถานจะจัดงานแสดงสินค้า เกี่ยวกับสิ่งทอ และเชิญผู้ประกอบการ ไทยเข้าร่วม โดยเฉพาะนัก
ธุรกิจสาขาท่องเที่ยวและโรงแรม ซ่ึงไทยเองก็ยินดีให้ความร่วมมือแล ะสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
ของฝ่ายปากีสถาน รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการค้าระหว่างทั้งสองฝ่ายให้ภาคเอกชนไทยท่ีสนใจ
ทราบอย่างต่อเนื่อง  

ปากีสถานเป็นคู่ค้าอันดับที่ 46 ของไทยในตลาดโลก และเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียใต้รองจากอิ นเดีย 
การค้าระหว่างไทยกับปากีสถานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2553-2557) มีมูลค่าเฉลี่ย 994.25 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาโดยตลอด ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2558  (มกราคม- ตุลาคม ) การค้าระหว่างสอง
ประเทศมีมูลค่า 875.57 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ  0.58 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  สินค้าส่งออกส าคัญ 5 
อันดับแรกของไทย ได้แก่ รถยนต์/อุปกรณ์/และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เส้นใยประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ยาง 
สินค้าน าเข้าส าคัญของไทยจากปากีสถาน 5 อันดับแรก ได้แก่ สัตว์น้ าสด /แช่เย็น /แช่แข็ง /และแปรรูป น้ ามันดิบ 
น้ ามันส าเร็จรูป ด้ายและเส้นใย สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

 

------------------------------------ 
18 ธันวาคม 2558 

 



29 มกราคม 2559 
 

การเจรจา FTA ไทย-ปากีสถาน รอบท่ี 2 มีความคืบหน้ามาก 
  

ไทยและปากีสถานเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2559 
ณ กรุงอิสลามาบัด ประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  

 นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วม
การเจรจา FTA ไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 2 ณ กรุงอิสลามาบัด ประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เปิดเผยว่า การ
ประชุมครั้งน้ีประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก โดยทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปตกลงข้อบทด้านมาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช และมาตรการที่เป็นอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าได้แล้ว ส่วนการเจรจาข้อบทอ่ืนๆ ได้แก่ การค้า
สินค้า กระบวนการทางศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทางการค้า การเยียวยาทางการค้า และประเด็นด้าน
กฎหมายอ่ืนๆ ก็มีความคืบหน้าไปมาก นอกจากน้ัน ไทยและปากีสถานยังได้มีการหารือรูปแบบการลดภาษีด้วย โดย
ทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีการหารือผ่าน video conference เพ่ิมจากการประชุมปกติ ทั้งน้ี ทั้งสองฝ่ายตกลงจะหารือผ่าน 
video conference ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2559 ก่อนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคม 
2559 เพ่ือเร่งสรุปผลการเจรจา FTA ให้เสร็จภายในปีน้ี  

 การจัดทํา FTA ไทย-ปากีสถาน จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองประเทศทั้งด้านการค้าและการลงทุน 
เน่ืองจากเป็นการขจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งในรูปภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี เป็นการเพิ่มโอกาสการนําเข้าโดยเฉพาะสินค้า
วัตถุดิบ โดยปากีสถานยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีค่าเป็นจํานวนมาก การส่งออกสินค้าของไทยไปประเทศ
ปากีสถานและประเทศใกล้เคียงในภูมิภาค เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมโอกาสในการลงทุนของทั้งสอง
ประเทศและนักลงทุนจากต่างประเทศ   

 ไทยและปากีสถานต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญ โดยปากีสถานมีที่ต้ังที่สามารถเป็นแหล่งการลงทุนและ
กระจายสินค้าสําหรับประเทศไทยไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และเอเชียกลาง ซึ่งเป็นตลาดใหม่
ที่น่าสนใจ ในทางกลับกัน ประเทศไทยก็ต้ังอยู่ตรงกลางของประเทศในกลุ่มอาเซียน และสามารถเป็นศูนย์กลางในการ
กระจายสินค้าและแหล่งลงทุนแห่งใหม่ให้แก่ปากีสถานได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ไทยและปากีสถานยังคงมีลู่ทางขยายการค้า
และการลงทุนระหว่างกันอย่างมาก ทั้งน้ี ในปัจจุบัน ก็มีนักลงทุนไทย ได้แก่ บริษัทสยามซีเมนต์  บริษัทไทยยูรีเทน เคมี
คัลอินดัสเตรียล บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี. ปากีสถาน) ได้เข้าไปลงทุนในปากีสถานแล้ว 

 ในปี 2557 ปากีสถานเป็นคู่ค้าอันดับที่ 46 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียใต้รองจาก
อินเดีย โดยการค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 1,014.98 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 2.40 โดยไทยได้เปรียบ
ดุลการค้า 734.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยส่งออกมูลค่า 874.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 
6.97 และนําเข้ามูลค่า 140.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 40.86 

สินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกและนําเข้า 
 สินค้าส่งออกของไทย เส้นใยประดิษฐ์ ผ้าผืน รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและ
ส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เป็นต้น  
 สินค้านําเข้าจากปากีสถาน เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องดนตรีของเล่นเคร่ืองกีฬาและ
เครื่องเล่นเกมส์ สัตว์นํ้าสดแช่เย็นแช่แข็งแปรรูปและก่ึงสําเร็จรูป สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สินแร่โลหะอ่ืนๆเศษโลหะ
และผลิตภัณฑ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เป็นต้น 

------------------------------- 



4 พฤษภาคม 2559 
 

RCEP เร่งเจรจาหวังสรุปผลปลายปี 2559 
 

 
คณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership – Trade 

Negotiation Committee : RCEP-TNC) ครั้งที่ 12 เร่งสรุปผลการเจรจาในประเด็นคงค้างสําคัญให้ได้ภายใน
ปลายปีนี้ตามเป้าหมายที่ผู้นํากําหนดไว้ 

 

 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าคณะเจรจา RCEP ของไทย 
เปิดเผยว่า ในการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 23 – 29 เมษายน 2559 ณ เมืองเพิร์ท ประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นรอบการเจรจาที่เริ่มทวีความเข้มข้นขึ้น เพ่ือให้สามารถสรุปผลตามเป้าหมาย โดยทุกประเทศได้ย่ืน
รายการข้อเสนอการเปิดตลาดเบ้ืองต้นสําหรับการค้าสินค้า และการค้าบริการ รวมถึงรายการข้อสงวนเบ้ืองต้นสําหรับ
การลงทุนแล้ว นอกจากน้ี ยังมีการเจรจาแบบทวิภาคีและการเจรจาแบบหลายฝ่ายสําหรับการเจรจาการเปิดตลาด
การค้าสินค้าและการค้าบริการ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงการย่ืนข้อเรียกร้องให้ประเทศคู่เจรจามีการเปิด
ตลาดเพ่ิมเติมจากข้อเสนอการเปิดตลาดเบ้ืองต้นอีกด้วย ในส่วนของการลงทุนได้มีการหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
หรือขอความชัดเจนเกี่ยวกับรายการข้อสงวนเบ้ืองต้น และเพ่ือให้การเจรจามีความคืบหน้าอย่างต่อเน่ือง คณะทํางาน
และคณะทํางานย่อยได้ปรับแผนการดําเนินงาน รวมถึงให้มีการจัดประชุมระหว่างรอบมากขึ้นหากมีความจําเป็น 
  

 นายรณรงค์ กล่าวว่า การเจรจา RCEP น้ันมีเป้าหมายที่ต้องการก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างอย่างแท้จริงแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประชุมคร้ังน้ี จึงได้มีการจัดให้มีการหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน มีการสัมมนาโต๊ะกลมในเรื่อง
การเงิน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี และการดูแลนักลงทุน รวมทั้งการหารือร่วมกับผู้แทน
ภาคเอกชน East Asia Business Council Working Group on RCEP ซึ่งคณะผู้เจรจาของทุกประเทศได้ให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาสังคมอย่างต่อเน่ือง สําหรับการประชุมครั้งถัดไป จะเป็นการ
ประชุมคร้ังที่ 13 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2559 ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ และได้มีการ
กําหนดให้มีการประชุมรอบต่อไปในช่วงเดือนสิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม 
 

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership 
Trade Negotiating Committee: RCEP-TNC) หรือ FTA ระหว่างสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศกับประเทศคู่เจรจา 6 
ประเทศ (ASEAN FTA Partner “AFPs”) ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในปี 2558 
ไทยมีมูลค่าการค้ากับประเทศสมาชิก RCEP รวม 2.45 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 58.7 ของการค้ารวม
ทั้งหมดของไทย เป็นมูลค่าการส่งออกจํานวน 1.19 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 55.7 ของการส่งออก
ทั้งหมดของไทย ขณะเดียวกัน มีมูลค่าการนําเข้า จํานวน 1.25 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 61.8 ของมูลค่า
การนําเข้าทั้งหมดของไทย โดยสินค้าสําคัญที่ไทยส่งออกไปยังภูมิภาค RCEP ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
นํ้ามันสําเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เป็นต้น ส่วนสินค้าสําคัญที่ไทยนําเข้า ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เป็นต้น  

 
------------------------------- 



11 พฤษภาคม 2559 
 

ไทย-ปากีสถาน เจรจา FTA รอบท่ี 3  
 

 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-11 
พฤษภาคม 2559 ณ กรุงเทพฯ 

 นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมการ
เจรจา FTA ไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 3 ณ กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า การเจรจารอบน้ีประสบความสําเร็จอย่างมาก ทั้งสองฝ่าย
ได้มีการหารือเก่ียวกับรูปแบบการเปิดตลาดสินค้าระหว่างกัน และมีความคืบหน้าในด้านข้อบทที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง
กระบวนการทางศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้เร่งเจรจาให้จบภายในสิ้นปีน้ี 
เพ่ือให้มีผลใช้บังคับต้นปีหน้า โดยปากีสถานจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเจรจาคร้ังต่อไป ในเดือนสิงหาคม 2559 ที่เมือง
ละฮอร์ 

 นางสาวสุนันทา กล่าวว่า การจัดทํา FTA ไทย-ปากีสถาน จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองประเทศทั้ง
ด้านการค้าและการลงทุน เน่ืองจากเป็นการขจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งในรูปภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี เป็นการเพ่ิมโอกาส
การนําเข้าโดยเฉพาะสินค้าวัตถุดิบ โดยปากีสถานยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีค่าเป็นจํานวนมาก การ
ส่งออกสินค้าของไทยไปประเทศปากีสถานและประเทศใกล้เคียงในภูมิภาค เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
เพ่ิมโอกาสในการลงทุนของทั้งสองประเทศและนักลงทุนจากต่างประเทศ   

 ไทยและปากีสถานต้ังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญ โดยปากีสถานมีที่ต้ังที่สามารถเป็นแหล่งการลงทุนและ
กระจายสินค้าสําหรับประเทศไทยไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และเอเชียกลาง ซึ่งเป็นตลาดใหม่
ที่น่าสนใจ ในทางกลับกัน ประเทศไทยก็ต้ังอยู่ตรงกลางของประเทศในกลุ่มอาเซียน และสามารถเป็นศูนย์กลางในการ
กระจายสินค้าและแหล่งลงทุนแห่งใหม่ให้แก่ปากีสถานได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ไทยและปากีสถานยังคงมีลู่ทางขยายการค้า
และการลงทุนระหว่างกันอย่างมาก ทั้งน้ี ในปัจจุบัน ก็มีนักลงทุนไทย ได้แก่ บริษัทสยามซีเมนต์  บริษัทไทยยูรีเทน เคมี
คัลอินดัสเตรียล บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี. ปากีสถาน) ได้เข้าไปลงทุนในปากีสถานแล้ว 

 ในปี 2558 ปากีสถานเป็นคู่ค้าอันดับที่ 42 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียใต้รองจาก
อินเดีย การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 1,032.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.76 การส่งออกมีมูลค่า 
913.3  ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 4.38 การนําเข้ามีมูลค่า 119.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
จากปีก่อนหน้าร้อยละ 14.62 ทั้งน้ี การค้าระหว่างไทยกับปากีสถานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2554-2558) มีมูลค่าเฉล่ีย 
1,016.95 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการขยายตัวลดลงเฉลี่ย 44.96 ต่อปี และมีสัดส่วนการค้าเฉล่ียร้อยละ 0.23 ของ
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาโดยตลอด 

 สินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกและนําเข้าของปากีสถาน สําหรับสินค้าส่งออก ได้แก่ สิ่งทอ (เครื่องนุ่งห่ม 
ผ้าลินิน ผ้าฝ้าย เสื้อผ้าสําเร็จรูป) เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับกีฬา เคมีภัณฑ์ พรม เป็นต้น ส่วนสินค้านําเข้า ได้แก่ 
นํ้ามันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคร่ืองจักร พลาสติก อุปกรณ์เพ่ือการขนส่ง นํ้ามันพืช กระดาษ เหล็กและ
เหล็กกล้า เป็นต้น FTA ที่ปากีสถานมีในปัจจุบัน ได้แก่ FTA กับประเทศจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา และ
มอริเชียส และอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงทางการค้ากับไทย ตุรกี และเกาหลีใต้ 

------------------------------ 



 

24 มิถุนายน 2559 
 

สมาชิก RCEP เร่งสรุปผลการเจรจาตามกําหนด 
 

คณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership – Trade 
Negotiation Committee : RCEP-TNC) ครั้งที่ 13 เร่งเจรจาเพ่ือสรุปผลความตกลง RCEP ให้ได้ภายใน
ปลายปีนี้ตามเป้าหมายที่ผู้นํากําหนดไว้ 

 

 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าคณะเจรจา RCEP ของไทย 
เปิดเผยว่า ในการประชุม RCEP-TNC คร้ังที่ 13 เมื่อวันที่ 12-18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ เมืองโอ๊คแลนด์ 
ประเทศนิวซีแลนด์ ที่ประชุมได้ให้ความสําคัญกับการเจรจาจัดทําความตกลง RCEP ที่มีมาตรฐานสูง โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ (Hon. Todd McClay) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็น
ประธานเปิดการประชุมครั้งน้ี ซึ่งเป็นการประชุมเต็มรูปแบบของคณะทํางานและคณะทํางานย่อยทั้งหมด ในประเด็น
ต่างๆ ทั้งในเร่ืองการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย การแข่งขัน กฎว่าด้วยถิ่น
กําเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทางการค้า สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทาง
เทคนิคต่อการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเงิน โทรคมนาคม และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
 

นายรณรงค์ กล่าวว่า สําหรับการเจรจาในประเด็นหลัก ขณะนี้ทุกประเทศได้ย่ืนรายการข้อเสนอการเปิด
ตลาดเบ้ืองต้นสําหรับการค้าสินค้า และการค้าบริการ รวมทั้งรายการข้อสงวนเบ้ืองต้นสําหรับการลงทุนแล้ว โดย
ประเทศสมาชิก RCEP ได้มีการหารืออย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับแนวทางเร่งการเจรจาจัดทําความตกลงในทุกเรื่อง ซึ่งเรื่อง
ที่สําคัญได้แก่ ด้านการค้าสินค้าโดยให้ได้ข้อสรุปภายในปลายปีน้ี ตามเป้าหมายที่ผู้นํากําหนดไว้ สําหรับการเจรจาการ
เปิดตลาดการค้าบริการและการลงทุน สมาชิกได้มีการหารือทั้งในรูปแบบทวิภาคีและการเจรจาหลายฝ่าย และหารือ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือขอความชัดเจนเก่ียวกับข้อผูกพันการเปิดตลาด  
  

นายรณรงค์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในช่วงระหว่างการประชุมครั้งน้ี เจ้าภาพได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมซึ่งมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ในหลายประเด็น 
อาทิ การค้าบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา การลงทุน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ี ได้มีการหารือเก่ียวกับข้อกังวล
ต่อมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี รวมถึงมีข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจของหลายประเทศอีกด้วย ทั้งน้ี กิจกรรม
ดังกล่าวได้จัดขึ้นหลายช่องทาง ทั้งการจัดงาน ณ สถานที่ประชุม และผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น อีเมล์และ 
Twitter ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี 
ซึ่งในการประชุมที่ประเทศไทย ในโอกาสต่อไปนั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอาจจัดกิจกรรมในรูปแบบดังกล่าวเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการไทย และแสดงถึงการให้ความสําคัญของรัฐบาลไทยต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  

ทั้งน้ี คณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP จะรายงานความคืบหน้าของการเจรจาต่อที่ประชุมรัฐมนตรี RCEP
ครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยคณะกรรมการเจรจาการค้าฯ
จะมีการประชุมครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม  

 
--------------------------------- 
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Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58 Jan-59

การสง่สญัญาณเตอืนภัยภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลในประเทศยอ้นหลงั 1 ปี

   ระบบเตือนภัย อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

เดือนมกราคม  2559:  สญัญาณไมป่กตใินระยะรุนแรง 
 

จากข้อมลูเดือนสิงหาคม 2558 ระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย  “สง่สญัญาณเตือนไมป่กติ

ในระยะรุนแรง” จงึคาดว่าภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย เดือนมกราคม 2559 จะยงัคงชะลอ

ตวัอยา่งตอ่เน่ือง โดยยงัไมมี่สญัญาณบง่ชีว้า่ภาวะอตุสาหกรรมฯ จะกลบัมาสูภ่าวะปกติ 

ตัวแปรองค์ประกอบทีส่่งสัญญาณเตือนไม่ปกตใินระยะเบื้องต้น (เหลือง) 

 สินค้าเข้าประเภทสินค้าอตุสาหกรรม อตัราการขยายตวัในเดือนสิงหาคม สง่สญัญาณเตือนไมป่กติในระยะเบือ้งต้น

เป็นเดือนท่ี 4 

 สินค้าคงทน อตัราการขยายตวัในเดือนสิงหาคม สง่สญัญาณเตือนไมป่กติในระยะเบือ้งต้นเป็นเดือนท่ี 4 

ตัวแปรองค์ประกอบทีส่่งสัญญาณเตือนไม่ปกตใินระยะรุนแรง (แดง) 

 ดชันีราคาสินค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนสิงหาคม สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรงตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 13 

 ดชันีมลูคา่สินค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนสิงหาคม สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรงตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 15 

 มลูคา่การน าเข้าวตัถุดิบและสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนสิงหาคม สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรง

ตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 15 

 ยอดขายสินค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนสิงหาคม สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรงตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 13 



Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58 Jan-59 Feb-59

การสง่สญัญาณเตอืนภัยภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลในประเทศยอ้นหลงั 1 ปี

   ระบบเตือนภัย อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

เดือนกมุภาพนัธ์  2559:  สญัญาณไมป่กตใินระยะรุนแรง 
 

จากข้อมลูเดือนกนัยายน 2558 ระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย  “สง่สญัญาณเตือนไมป่กติ

ในระยะรุนแรง” จงึคาดว่าภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 จะยงัคงชะลอ

ตวัอยา่งตอ่เน่ือง โดยยงัไมมี่สญัญาณบง่ชีว้า่ภาวะอตุสาหกรรมฯ จะกลบัมาสูภ่าวะปกติ 

ตัวแปรองค์ประกอบทีส่่งสัญญาณเตือนไม่ปกตใินระยะเบื้องต้น (เหลือง) 

 สินค้าเข้าประเภทสินค้าอตุสาหกรรม อตัราการขยายตวัในเดือนกนัยายน สง่สญัญาณเตือนไมป่กติในระยะเบือ้งต้น

เป็นเดือนท่ี 5 

 สินค้าคงทน อตัราการขยายตวัในเดือนกนัยายน สง่สญัญาณเตือนไมป่กติในระยะเบือ้งต้นเป็นเดือนท่ี 5 

ตัวแปรองค์ประกอบทีส่่งสัญญาณเตือนไม่ปกตใินระยะรุนแรง (แดง) 

 ดชันีราคาสินค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนกนัยายน สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรงตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 14 

 ดชันีมลูคา่สินค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนกนัยายน สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรงตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 16 

 มลูคา่การน าเข้าวตัถุดิบและสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนกนัยายน สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรง

ตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 16 

 ยอดขายสินค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนกนัยายน สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรงตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 14 



   ระบบเตือนภัย อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

เดือนมีนาคม  2559:  สญัญาณไมป่กตใินระยะรุนแรง 
 

จากข้อมลูเดือนตลุาคม 2558 ระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย  “สง่สญัญาณเตือนไมป่กติ

ในระยะรุนแรง” จงึคาดว่าภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย เดือนมีนาคม 2559 จะยงัคงชะลอ

ตวัอยา่งตอ่เน่ือง โดยยงัไมมี่สญัญาณบง่ชีว้า่ภาวะอตุสาหกรรมฯ จะกลบัมาสูภ่าวะปกติ 

ตัวแปรองค์ประกอบทีส่่งสัญญาณปกต ิ(เขียว) 

 สินค้าเข้าประเภทสินค้าอตุสาหกรรม อตัราการขยายตวัในเดือนตลุาคม สง่สญัญาณปกติเป็นเดือนแรก 

ตัวแปรองค์ประกอบทีส่่งสัญญาณเตือนไม่ปกตใินระยะรุนแรง (แดง) 

 ดชันีราคาสินค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนตลุาคม สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรงตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 15 

 ดชันีมลูคา่สินค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนตลุาคม สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรงตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 17 

 มลูคา่การน าเข้าวตัถุดิบและสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนตลุาคม สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรง 

ตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 17 

 สินค้าคงทน อตัราการขยายตวัในเดือนตลุาคม สง่สญัญาณเตือนไมป่กติในระยะรุนแรงเป็นเดือนแรก 

 ยอดขายสินค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนตลุาคม สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรงตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 15 

Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58 Jan-59 Feb-59 Mar-59

การสง่สญัญาณเตอืนภัยภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลในประเทศยอ้นหลงั 1 ปี



Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58 Jan-59 Feb-59 Mar-59 Apr-59

การสง่สญัญาณเตอืนภัยภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลในประเทศยอ้นหลงั 1 ปี

   ระบบเตือนภัย อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

เดือนเมษายน  2559:  สญัญาณไมป่กตใินระยะรุนแรง 
 

จากข้อมลูเดือนพฤศจิกายน 2558 ระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย  “สง่สญัญาณเตือนไม่

ปกตใินระยะรุนแรง” จงึคาดวา่ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย เดือนเมษายน 2559 จะยงัคงชะลอ

ตวัอยา่งตอ่เน่ือง โดยยงัไมมี่สญัญาณบง่ชีว้า่ภาวะอตุสาหกรรมฯ จะกลบัมาสูภ่าวะปกติ 

ตัวแปรองค์ประกอบทีส่่งสัญญาณปกต ิ(เขียว) 

 สินค้าเข้าประเภทสินค้าอตุสาหกรรม อตัราการขยายตวัในเดือนพฤศจิกายน สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนท่ี 2 

ตัวแปรองค์ประกอบทีส่่งสัญญาณเตือนไม่ปกตใินระยะรุนแรง (แดง) 

 ดชันีราคาสินค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนพฤศจิกายน สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรงตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 16 

 ดชันีมลูคา่สินค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนพฤศจิกายน สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรงตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 18 

 มลูคา่การน าเข้าวตัถุดิบและสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนพฤศจิกายน สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรง 

ตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 18 

 สินค้าคงทน อตัราการขยายตวัในเดือนพฤศจิกายน สง่สญัญาณเตือนไมป่กติในระยะรุนแรงเป็นเดือนท่ี 2 

 ยอดขายสินค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนพฤศจิกายน สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรงตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 16 



May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58 Jan-59 Feb-59 Mar-59 Apr-59 May-59

การสง่สญัญาณเตอืนภัยภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลในประเทศยอ้นหลงั 1 ปี

     ระบบเตือนภัย อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

เดือนพฤษภาคม 2559:  สญัญาณไมป่กตใินระยะเบือ้งต้น 
 

จากข้อมลูเดือนธนัวาคม 2558 ระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย  “สง่สญัญาณเตือนไมป่กตใิน

ระยะเบือ้งต้น” จงึคาดว่าภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย เดือนพฤษภาคม 2559 จะปรับตวัดีขึน้จาก

เดือนก่อนหน้า แตย่งัอยูใ่นภาวะชะลอตวั 

ตัวแปรองค์ประกอบทีส่่งสัญญาณปกต ิ(เขียว) 

 สินค้าเข้าประเภทสินค้าอตุสาหกรรม อตัราการขยายตวัในเดือนธนัวาคม สง่สญัญาณปกติเป็นเดือนท่ี 3 

ตัวแปรองค์ประกอบทีส่่งสัญญาณเตือนไม่ปกตใินระยะเบื้องต้น (เหลือง) 

 ดชันีมลูคา่สินค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนธนัวาคม สง่สญัญาณเตือนไมป่กติในระยะเบือ้งต้น 

 สินค้าคงทน อตัราการขยายตวัในเดือนธนัวาคม สง่สญัญาณเตือนไมป่กติในระยะเบือ้งต้น 

 ยอดขายสินค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนธนัวาคม สง่สญัญาณเตือนไมป่กติในระยะเบือ้งต้น 

ตัวแปรองค์ประกอบทีส่่งสัญญาณเตือนไม่ปกตใินระยะรุนแรง (แดง) 

 ดชันีราคาสินค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนธนัวาคม สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรงตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 17 

 มลูคา่การน าเข้าวตัถุดิบและสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนธนัวาคม สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรง 

ตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 19 



      ระบบเตือนภัย อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

เดือนมิถนุายน 2559:  สญัญาณไมป่กตใินระยะเบือ้งต้น 
 

จากข้อมลูเดือนมกราคม 2559 ระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย  “สง่สญัญาณเตือนไมป่กตใิน

ระยะเบือ้งต้น” จงึคาดว่าภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย เดือนมิถนุายน 2559 อยูใ่นภาวะไมช่ดัเจน 

ตัวแปรองค์ประกอบทีส่่งสัญญาณเตือนไม่ปกตใินระยะเบื้องต้น (เหลือง) 

 ดชันีมลูคา่สินค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนมกราคม สง่สญัญาณเตือนไมป่กติในระยะเบือ้งต้น เป็นเดือนท่ี 2 

 สินค้าเข้าประเภทสินค้าอตุสาหกรรม อตัราการขยายตวัในเดือนมกราคม สง่สญัญาณเตือนไมป่กติในระยะเบือ้งต้น 

เป็นเดือนท่ี 2 

 สินค้าคงทน อตัราการขยายตวัในเดือนมกราคม สง่สญัญาณเตือนไมป่กติในระยะเบือ้งต้น เป็นเดือนท่ี 2 

 ยอดขายสินค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนมกราคม สง่สญัญาณเตือนไมป่กติในระยะเบือ้งต้น เป็นเดือนท่ี 2 

ตัวแปรองค์ประกอบทีส่่งสัญญาณเตือนไม่ปกตใินระยะรุนแรง (แดง) 

 ดชันีราคาสินค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนมกราคม สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรงตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 18 

 มลูคา่การน าเข้าวตัถุดิบและสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนมกราคม สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรง 

ตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 20 

Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58 Jan-59 Feb-59 Mar-59 Apr-59 May-59 Jun-59

การสง่สญัญาณเตอืนภัยภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจักรกลในประเทศยอ้นหลงั 1 ปี



Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58 Jan-59 Feb-59 Mar-59 Apr-59 May-59 Jun-59 Jul-59
การส่งสัญญาณเตือนภยัภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลในประเทศย้อนหลัง 1 ปี

         ระบบเตือนภัย อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

เดือนกรกฎาคม 2559:  สญัญาณไมป่กตใินระยะเบือ้งต้น 
 

จากข้อมลูเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย  “สง่สญัญาณเตือนไมป่กติ

ในระยะเบือ้งต้น” จงึคาดวา่ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย เดือนกรกฎาคม 2559 อยูใ่นภาวะไมช่ดัเจน 

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณปกติ (เขียว) 

 สนิค้าคงทน อตัราการขยายตวัในเดือนกมุภาพนัธ์ สง่สญัญาณปกติเป็นเดือนแรก 

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะเบื้องต้น (เหลือง) 

 ดชันีมลูคา่สนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนกมุภาพนัธ์ สง่สญัญาณเตือนไมป่กตใินระยะเบือ้งต้น เป็นเดือนท่ี 3 

 สนิค้าเข้าประเภทสนิค้าอตุสาหกรรม อตัราการขยายตวัในเดือนกมุภาพนัธ์ สง่สญัญาณเตือนไมป่กติในระยะเบือ้งต้น เป็น

เดือนที่ 2 

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะรุนแรง (แดง) 

 ดชันีราคาสนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนกมุภาพนัธ์ สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรงตอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 19 

 มลูคา่การน าเข้าวตัถดุิบและสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนกมุภาพนัธ์ สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรง ตอ่เนื่อง

เป็นเดือนท่ี 21 

 ยอดขายสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนกมุภาพนัธ์ สง่สญัญาณเตือนไมป่กติในระยะเบือ้งต้น เป็นเดือนแรก 



Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58 Jan-59 Feb-59 Mar-59 Apr-59 May-59 Jun-59 Jul-59 Aug-59
การส่งสัญญาณเตือนภยัภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลในประเทศย้อนหลัง 1 ปี

         ระบบเตือนภัย อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

เดือนสิงหาคม 2559:  สญัญาณไมป่กตใินระยะเบือ้งต้น 
 

จากข้อมลูเดือนมีนาคม 2559 ระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย  “สง่สญัญาณเตือนไมป่กตใิน

ระยะเบือ้งต้น” จงึคาดว่าภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย เดือนสิงหาคม 2559 อยูใ่นภาวะไมช่ดัเจน 

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณปกติ (เขียว) 

 สนิค้าเข้าประเภทสนิค้าอตุสาหกรรม อตัราการขยายตวัในเดือนมนีาคม สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนแรก 

 สนิค้าคงทน อตัราการขยายตวัในเดือนมีนาคม สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนท่ี 2 

 ยอดขายสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนมีนาคม สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนแรก 

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะเบื้องต้น (เหลือง) 

 ดชันีมลูคา่สนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนมีนาคม สง่สญัญาณเตือนไมป่กตใินระยะเบือ้งต้น เป็นเดือนท่ี 4 

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะรุนแรง (แดง) 

 ดชันีราคาสนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนมีนาคม สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรงตอ่เนื่องเป็นเดือนท่ี 20 

 มลูคา่การน าเข้าวตัถดุิบและสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนมีนาคม สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรง 

ตอ่เนื่องเป็นเดือนท่ี 22 
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การส่งสัญญาณเตือนภยัภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลในประเทศย้อนหลัง 1 ปี

         ระบบเตือนภัย อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

เดือนกนัยายน 2559:  สญัญาณไมป่กตใินระยะเบือ้งต้น 
 

จากข้อมลูเดือนเมษายน 2559 ระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย  “สง่สญัญาณเตือนไมป่กตใิน

ระยะเบือ้งต้น” จงึคาดว่าภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย เดือนกนัยายน 2559 อยูใ่นภาวะไมช่ดัเจน 

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณปกติ (เขียว) 

 สนิค้าเข้าประเภทสนิค้าอตุสาหกรรม อตัราการขยายตวัในเดือนเมษายน สง่สญัญาณปกติเป็นเดอืนที่ 2 

 สนิค้าคงทน อตัราการขยายตวัในเดือนเมษายน สง่สญัญาณปกติตอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 3 

 ยอดขายสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนเมษายน สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนที่ 2 

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะเบื้องต้น (เหลือง) 

 ดชันีมลูคา่สนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนเมษายน สง่สญัญาณเตือนไมป่กตใินระยะเบือ้งต้น เป็นเดือนท่ี 5 

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะรุนแรง (แดง) 

 ดชันีราคาสนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนเมษายน สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรงตอ่เนื่องเป็นเดือนท่ี 21 

 มลูคา่การน าเข้าวตัถดุิบและสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนเมษายน สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรง 

ตอ่เนื่องเป็นเดือนท่ี 23 
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Article Title Feature Based Machine Tool Accuracy Analysis Method  
 

Author Hai Li, Yingguang Li, Wei Wang 
 

Year 2015 
 

Abstract Machine tool accuracy is the most important performance parameters which affect the part 
quality. At present, a systematic machine tool accuracy evaluation method is necessary for the 
machine tool selection in process planning and shop-floor scheduling. This paper proposes an 
efficient feature based machine tool accuracy analysis method to enable machine tool capability 
evaluation about accuracy, and the mapping from the machine tool accuracy to the part feature 
tolerance is established in this method. The cutter is used as a bridge to transform the machine 
tool error to feature tolerance. The deviation of the cutter between the actual position & orientation 
and the nominal position & orientation is converted from the machine tool error according to the 
rigid body kinematics method. Then the feature error in the form of GD&T is calculated from the 
profile of the feature and the deviation of the cutter. A prototype system has been developed 
based on this research. An industrial case study shows that the methodology is effective. 
 

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827115003315 

 
Article Title Computer Texture Mapping for Laser Texturing of Injection Mold 

 
Author Yongquan Zhou1, Songling Zhang2, Shengyu Zhao2 and Huiqun Chen1 

 
Year 2014 

 
Abstract Laser texturing is a relatively new multi-process technique that has been used for machining 3D 

curved surfaces; it is more flexible and efficient to create decorative texture on 3D curved 
surfaces of injection molds so as to improve the surface quality and achieve cosmetic surface of 
molded plastic parts. In this paper, a novel method of laser texturing 3D curved surface based 
on 3-axis galvanometer scanning unit has been presented to prevent the texturing of injection 
mold surface from much distortion which is often caused by traditional texturing processes. The 
novel method has been based on the computer texture mapping technology which has been 
developed and presented. The developed texture mapping algorithm includes surface 
triangulation, notations, distortion measurement, control, and numerical method. An interface of 
computer texture mapping has been built to implement the algorithm of texture mapping 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827115003315


โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

approach to controlled distortion rate of 3D texture math model from 2D original texture applied 
to curvature surface. Through a case study of laser texturing of a high curvature surface of 
injection mold of a mice top case, it shows that the novel method of laser texturing meets the 
quality standard of laser texturing of injection mold. 
 

Source http://ade.sagepub.com/content/6/681563.full.pdf  

 
Article Title New Design Feature of Mold in Inject ion Molding For Scrap Reduction 

 
Author Mehdi Moayyediana, Kazem Abharya, Romeo Mariana 

 
Year 2015 

 
Abstract This paper presents a new cross sectional shape of runner system in the injection molding. The 

aim of the new geometry is to reduce the scrap and cycle time and also the easier ejection of 
runner system from mold tools. Short shot defect in the plastic part during the injection molding 
process is analyzed by SolidWorks Plastic to validate the new proposed geometry. Runner 
system with elliptical cross section is proposed with different ratio for two circular flat plates with 
thickness of 1mm. Finite Element Method (FEM) is employed in SolidWorks Plastic for simulation 
of injected part. Filling time, melt temperature, mold temperature, pressure holding time, and pure 
cooling time are chosen as input for the injection machine. The contribution of this study is the 
design of new geometry of cold runner system for reduction in scrap and cycle time and also 
easier ejection of runner system in injection molding. This study outcomes show no short shot 
defect with the new geometry. Also, it was shown the significant reduction in scarp and cooling 
time. 25% and 2.5% reduction in scrap and cooling time were achieved compared to round cross 
section, respectively. Reduction in contact surface of runner system with mold walls improved 
the easier ejection of runner system out of the cavity as well. 
 

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915000438 

 
Article Title Structural Optimization of Mini Hydraulic Backhoe Excavator Attachment Using Fea 

Approach  
 

Authir Bhaveshkumar P. PATEL1, Jagdish M. PRAJAPATI2 
  

http://ade.sagepub.com/content/6/681563.full.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915000438
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Year 2013 
Abstract Excavators are heavy duty earthmoving machines and normally used for excavation task. During 

the excavation operation unknown resistive forces offered by the terrain to the bucket teeth. 
Excessive amount of these forces adversely affected on the machine parts and may be failed 
during excavation operation. Design engineers have great challenge to provide the better robust 
design of excavator parts which can work against unpredicted forces and under worst working 
condition. Thus, it is very much necessary for the designers to provide not only a better design 
of parts having maximum reliability but also of minimum weight and cost, keeping design safe 
under all loading conditions. Finite Element Analysis (FEA) is the most powerful technique for 
strength calculations of the structures working under known load and boundary conditions. FEA 
approach can be applied for the structural weight optimization. This paper focuses on structural 
weight optimization of backhoe excavator attachment using FEA approach by trial and error 
method. Shape optimization also performed for weight optimization and results are compared 
with trial and error method which shows identical results. The FEA of the optimized model also 
performed and their results are verified by applying classical theory. 

  
Source http://www.mdesign.ftn.uns.ac.rs/pdf/2013/no5/043-056.pdf 

 
Article Title End-Milling Force Control System With Surface Roughness Monitoring  

 
Author Uros ZUPERL1, Franc CUS1 
  

Year 2015 
  
Abstract The aim of this paper is to present an adaptive force regulation system in end milling with the 

newly developed surface roughness prediction model. The relations between measured cutting 
force, cutting conditions and actual surface roughness of machined surface were determined via 
adaptive neuro-fuzzy inference modeling (ANFIS). The trained ANFIS model predicts the effect 
of machining parameters and maximal cutting force on surface roughness during machining. End 
milling machining process of hardened die steel with carbide end mill was used for modeling. 
The developed model monitors the actual surface roughness and in case of excessive value 
provides warnings to the operator or stops the machining process for tool change. 

  
Source http://www.mdesign.ftn.uns.ac.rs/pdf/2015/no3/085-088.pdf 

 

http://www.mdesign.ftn.uns.ac.rs/pdf/2013/no5/043-056.pdf
http://www.mdesign.ftn.uns.ac.rs/pdf/2015/no3/085-088.pdf
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Article Title Flow Field Design in Electrochemical Machining of Diffuser  
 

Author Dong Zhuaa, Zhouzhi Guaa, Tingyu Xueaa, Di Zhuaa 
 

Year 2016 
 

Abstract The diffuser which is usually made from hard-to-machine nickel-based and titanium-based alloys 
is a key component in the aero engine. In the electrochemical machining, the electrolyte flow 
mode has great effect on the machining stability and efficiency. This paper presents several flow 
modes for an aero engine diffuser on which the blades are long and thin. Then the flow field 
distributions of these flow modes are simulated by using the computational fluid dynamics 
software. The simulation results show that the mode in which the electrolyte flows from leading 
edge to trailing edge is appropriate. Furthermore, the fixture for this optimal flow mode is 
designed and fabricated, and the corresponding experiment is carried out. There is no flow mark 
on the diffuser sample surface and the process is stable. The experimental results show that this 
flow mode is appropriate and can be also used in other similar aero engine components.  

  
Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116004893  

 
Article Title Design of ‘Plastic Injection Mold’ for an Automotive Component Through ‘Flow  Analysis’ 

(CAE) for Design Enhancement  
 

Author 1Jitendra Dilip Ganeshkar, 1Prof. R.B Patil, 2Swapnil S. Kulkarni 
  
Year 2014 

 
Abstract While molding is a `process’ that would need study from this point of view, the physical Mold 

would need orientation from the Designer’s perspective. The type of Mold to be designed, the 
dimensions/ specs for each of the element in the Mold, the location of the gate, etc are 
considerations that a Design Engineer could offer more convincingly. The effort of this thesis work 
is to identify the nuances in the Design of the Plastic Injection Mold while borrowing the inputs 
from the `Flow Analysis’ conducted for the component to study the behavior of the Melt during 
processing. The Mold Design would incorporate suitable checks for ensuring the best quality 
product in terms of `defect-free’ output. 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116004893


โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

Source http://www.technicaljournalsonline.com/ijaers/VOL%20III/IJAERS%20VOL%20III%20ISSUE%20I
I%20JANUARY%20MARCH%202014/432.pdf 

 
Article Title Microdrilling Technology using Short Pulsed-laser 

 
Author KIYOTAKA NAKAGAWA*1 , TSUGUMARU YAMASHITA*2, YOSHIHITO FUJITA*3, HARUHIKO 

NIITANI*4 
  
Year 2015 
  

Abstract In recent years, laser machining is highly anticipated as a technology to replace machine 
processing and electrical discharge machining. The reason is because this type of non-contact 
machining involves no tool wear and can be applied to metals and a wide range of other materials 
including nonconductive crustaceous materials and resins. There is a great need for the 
application of short-pulse laser machining to various industrial fields, as well as types of parts 
processing since a finer and higher-quality machined surface is obtained. But efficiency and 
quality can hardly be reconciled, resulting in an obstacle to wide penetration. Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd. (MHI), having proved that one method of short-pulse laser machining significantly 
differs from another in machining ability, reports here examples of laser-applied micro drilling. 

  
Source http://www.mhi-global.com/company/technology/review/pdf/e523/e523021.pdf 

 
Article Title Trend of 3D Measurement Technology and Its Application  

 
Author Tatsuya Shinoda, Yuji Nagata 
  
Year 2015 
  

Abstract Recently, 3D measurement technology has been used and applied more and more throughout 
the industry, and we, Komatsu Ltd., have begun its aggressive application, as well. The 3D 
measurement technology, which is a powerful tool for the “visualization” of the current situation 
and can “link” a sequence of processes, will play an important role for process improvement. 
This paper describes the outline (principle and use) of the 3D measurement technology as well 
as the actual application examples. 
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Machin ing Centers  
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Abstract In recent years, demand for high-precision processing has also been increasing, in machining of 
relatively-long parts and dies used for automobiles, semiconductor manufacturing devices, 
electronic components, etc. The size range of these workpieces is positioned between machining 
centers and large machines. Looking at the entire industry, there are only a few machine tools 
that target such workpiece sizes, and therefore the demanded accuracy has not been fully met. 
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) developed and markets the LH250 , which is one of the 
largest machining centers realizing machining accuracy equal to that of micro milling machines. 
This time, MHI developed additional new optional functions that enable high-precision machining 
without significantly changing the factory environment. 
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ฉบับที่ 136/2558 (ก.74) 

วันจนัทรที่ 5 ตุลาคม 2558 

 ผลการประชุมคณะทํางานพจิารณาโครงการ คร้ังที ่37/2558 วันจนัทรที่ 5 ตุลาคม 2558 โครงการ

ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน จํานวน 3 โครงการ รวมมูลคาการลงทนุ 255.50 ลานบาท และมีการจางงาน

รวม 140 คน โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ /กิจการ 
เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

ผูถือหุน 

(สัญชาติ) 

การจาง

งาน (คน) 

1 นายศุภพน  

กิตติธนาลักษณ 

(จ.ปทุมธานี) 

19 หมู11  

ต.ลาดสวาย  

อ.ลําลูกกา  

จ.ปทุมธานี 

เครื่องจักรหรือ

อุปกรณที่มีการ

ออกแบบทาง

วิศวกรรม เชน 

เครื่องใหความรอน

แบบไดอิเล็กทริก 

เครื่องปลูกหรือเก็บ

เกี่ยวพืช และ

อุปกรณตอพวง

แทรกเตอร เครื่องสี

ขาวชุมชน และเครื่อง

ควานหรือปอกผลไม

เปนตน และการ

ซอมแซมเครื่องจักร

หรืออุปกรณที่ผลิต

เอง 

(4.2) 

32.00 ไทย 50 

2 MR. HUANG  

LINE-HSI 

(จ.ชลบุรี) 

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 

แมพิมพ รวมทั้งการ

ซอมแมพิมพที่ผลิต

เอง และเครื่องจักรที่

มีการออกแบบทาง

วิศวกรรม เชน 

MILLING 

MACHINE และ 

LATHE MACHINE 

81.50 ไตหวัน 20 



ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ /กิจการ 
เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

ผูถือหุน 

(สัญชาติ) 

การจาง

งาน (คน) 

เปนตน 

(4.5.2) 

3 แอดวานซ เพาเวอร 

คอนเวอรชั่น จํากัด  

ADVANCE POWER 

CONVERSION CO., 

LTD. 

(จ.ชลบุรี) 

ต.หนองบอนแดง 

อ.บานบึง จ.ชลบุรี 

เครื่องจักรสําหรับ

งานอุตสาหกรรม 

เชน เครื่องยอย

เชื้อเพลิง เครื่องสับ

ไม และระบบลําเลียง 

เปนตน 

(4.5.2) 

142.00 รวมทุน 

ไทย 

อินโดนีเซีย 

ญี่ปุน 

70 

 

ฉบับที่ 137/2558 (ก.75) 

วันองัคารที ่6 ตุลาคม 2558 

 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ คร้ังที ่33/2558 วันอังคารที ่6 ตุลาคม 2558 

โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน จํานวน 1 โครงการ รวมมูลคาการลงทุน 778.60 ลานบาท และมกีาร

จางงานรวม 550 คน โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ /กิจการ 
เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

ผูถือหุน 

(สัญชาติ) 

การจาง

งาน (คน) 

1 นายสมพงษ เผอิญโชค (จ.ระยอง) 

นิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิตี้  

ต.มาบยางพร  

อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง 

ชิ้นสวนโลหะ ชิ้นสวน

พลาสติก แมพิมพ

และอุปกรณจับยึด  

และการซอมแมพิมพ 

และอุปกรณจับยึดที่

ผลิตเอง 

(4.2), (4.3) และ 

(6.12) 

778.60 ไทย 550 

 

 

 

 



ฉบับที่ 138/2558 (ก.76) 

วันจนัทรที่ 12 ตุลาคม 2558 

 ผลการประชุมคณะทํางานพจิารณาโครงการ คร้ังที ่38/2558 วันจนัทรที่ 12 ตุลาคม 2558 

โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน จํานวน 1 โครงการ รวมมูลคาการลงทุน 100.00 ลานบาท และมกีาร

จางงานรวม 26 คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ /กิจการ 
เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

ผูถือหุน 

(สัญชาติ) 

การจาง

งาน (คน) 

1 คอสตาร แมชชีนเนอรี่ 

(ไทยแลนด) จํากัด 

COSTAR 

MACHEINERY 

(THAILAND) LTD. 

จ.ชลบุรี 

ต.บานสวน อ.เมือง 

จ.ชลบุรี 

การตัดโลหะและ

ชิ้นสวนเครื่องจักร 

ไดแก HYDRAULIC 

CYLINDER TUBE 

และ HYDRAULIC 

CYLINDER  

(2.16) และ (4.5.2) 

100.00 ไตหวัน 26 

 

ฉบับที่ 140/2558 (ก.78) 

วันจนัทรที่ 19 ตุลาคม 2558 

 ผลการประชุมคณะทํางานพจิารณาโครงการ คร้ังที ่39/2558 วันจนัทรที่ 19 ตุลาคม 2558 

โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน จํานวน 2 โครงการ รวมมูลคาการลงทุน 27.40 ลานบาท และมีการ

จางงานรวม 23 คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ /กิจการ 
เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

ผูถือหุน 

(สัญชาติ) 

การจาง

งาน (คน) 

1 การันตี เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด 

GUARANTEE 

ENGINEERING CO., 

LTD. 

(จ.เพชรบุรี) 

450/10  

แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

เครื่องจักรสําหรับ

งานอุตสาหกรรม 

เชน เครื่องทําน้ํารอน

ประหยัดพลังงาน 

(HEAT PUMP) และ

เครื่องอบแหงระบบ 

ปมความรอน (HEAT 

12.00 ไทย 18 



ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ /กิจการ 
เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

ผูถือหุน 

(สัญชาติ) 

การจาง

งาน (คน) 

PUMP DRYER)  

เปนตน 

(4.2.5) 

2 บูหเลอร (ไทยแลนด) 

จํากัด 

BUHLER 

(THAILAND) CO., 

LTD. 

(จ.สระบุรี) 

เขตอุตสาหกรรมของ

บริษัทเหมราช 

สระบุรีที่ดิน

อุตสาหกรรม  

ต.หนองปลาหมอ  

อ.หนองแค  

จ.สระบุรี 

ชิ้นสวนเครื่องจักร 

เชน ลูกกลิ้งสําหรับ

เครื่องโมแปง เปนตน 

(4.5.2) 

15.40 สิงคโปร 5 

 



ฉบับที ่144/2558 (ก.81) 

วันจันทร์ที ่2 พฤศจิกายน 2558 

 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 41/2558 วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 1 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 50.60 ล้านบาท และมีการ

จ้างงานรวม 28 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ 
เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ผู้ถือหุ้น 
(สัญชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

1 พีซีแอล (ประเทศไทย) 
จํากัด 
PCL (THAILAND) 
CO., LTD. 

(จ.สมุทรปราการ) 
นิคมอุตสาหกรรม
บางพลี  
ต.บางพลีใหญ่ 
อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

แม่พิมพ์และการ
ซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่
ผลิตเอง 
(4.5.2) 

50.60 สิงคโปร์ 28 

 

ฉบับที ่145/2558 (ก.82) 

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 

 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 36/2558 วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 

2558 โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 1 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 400 ล้านบาท และมี

การจ้างงานรวม 180 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ 
เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ผู้ถือหุ้น 
(สัญชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

1 ศรีไทยวิศวภัณฑ ์จํากัด 
SRITHAI 
ENGINEERING 
PRODUCT CO., LTD. 

(จ.สมุทรปราการ) 
222 หมู่7  
ต.บางโฉลง  
อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ 

ส่วนประกอบของ
ลิฟท์ เช่น โครงสร้าง
ของตู้ควบคุม 
(CONTROL BOX 
FRAME) และตัว
แขวนประตู (DOOR 
HANGER) เป็นต้น 
และชิ้นส่วนของลิฟท์

400.00 ไทย 180 



ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ 
เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ผู้ถือหุ้น 
(สัญชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

ที่ผลิตเอง เช่น บาน
ประตู วงกบประตู
ราวจับ และตัวยึด 
เป็นต้น 
(4.2) 

 

ฉบับที ่152/2558 (ก.86) 

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 

 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 43/2558 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จํานวน 2 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 67 ล้านบาท และมีการจ้าง

งานรวม 25 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ 
เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ผู้ถือหุ้น 
(สัญชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

1 นายณรงค ์โลหิตคุปต์ (จ.ระยอง) 
เขตอุตสาหกรรมของ
บริษัทเหมราชระยอง
ที่ดินอุตสาหกรรม 
จํากัด 

ชิ้นส่วนเครื่องจักร 
เช่น HYDRAULIC 
CYLINDER, HOIST 
ASSEBLY เป็นต้น 
(4.2) 

43.00 ร่วมทุน 
ไทย 
ญี่ปุ่น 

15 

2 MR. CHENG, MING - 
SHAN 

(จ.ชลบุรี) 
ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง 
จ.ชลบุรี 

ชิ้นส่วนเครื่องจักร 
เช่น EDM WIRE  
เป็นต้น 
(4.5.2) 

24.00 ไต้หวัน 10 

 



ฉบบัท่ี 164/2558 (ก. 91) 

วนัองัคารท่ี 8 ธนัวาคม 2558 

 ผลการประชมุคณะท างานพิจารณาโครงการ ครัง้ท่ี 46/2558 วนัองัคารท่ี 8 ธนัวาคม 2558 

โครงการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จ านวน 3 โครงการ รวมมลูคา่การลงทนุ 78 ล้านบาท และมีการจ้าง

งานรวม 206 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

1 สายทิพย์ สแปพาร์ท 
จ ากดั    
SAITHIP 
SPAREPART  
CO., LTD. 

(จ.นครราชสมีา)  
195 หมู ่2 ต.สรุนารี 
อ.เมือง 
จ.นครราชสมีา 

ชิน้สว่นโลหะ 
(4.3) 

48.00 ไทย 169 

2 ราโวเทค จ ากดั 
RAVOTEX CO., LTD. 

(จ.ปทมุธานี) 
ต.คลองสาม อ.คลอง
หลวง จ.ปทมุธานี 

SOLAR 
COLLECTOR 
(4.5.2) 

20.00  ไทย 28 

3 อาซาฮี โซเซทส ึ
(ประเทศไทย) จ ากดั 
ASAHI SOSETSU 
(THAILAND) 
CO., LTD. 

(จ.สมทุรปราการ) 
ต.บางแก้ว อ.บางพล ี
จ.สมทุรปราการ 

เคร่ืองจกัรส าหรับ
อตุสาหกรรมผลติ
อาหาร เช่น      
เคร่ืองทอด เคร่ืองอบ
และเคร่ืองคลกุเกลด็
ขนมปัง เป็นต้น 
(4.5.3) 

10.00 ร่วมทนุไทย 
ญ่ีปุ่ น 

9 

 

ฉบบัท่ี 167/2558 (ก.93) 

วนัองัคารท่ี 15 ธนัวาคม 2558 

 ผลการประชมุคณะอนกุรรมการพิจารณาโครงการ ครัง้ท่ี 40/2558 วนัองัคารท่ี องัคารท่ี 15 

ธนัวาคม 2558 โครงการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จ านวน 1 โครงการ รวมมลูคา่การลงทนุ 600 ล้าน

บาท และมีการจ้างงานรวม 195 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 



ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

1 เดลต้า พาร์ท แอนด์ 
ดาย จ ากดั 
DELTA PARTS AND 
DIES CO., LTD. 

(จ.ระยอง) 
นิคมอตุสาหกรรม
อมตะซติี ้ 
ต.มาบยางพร  
อ.ปลวกแดง 
จ.ระยอง 
 

ชิน้สว่นโลหะ เช่น 
BRACKET และ 
RECLINER ASSY 
เป็นต้น 
(4.1) 

600.00 ญ่ีปุ่ น 195 

 

ฉบบัท่ี 170/2558 (ก.95) 

วนัจนัทร์ท่ี 28 ธนัวาคม 2558 

 ผลการประชมุคณะท างานพิจารณาโครงการ ครัง้ท่ี 48/2558 วนัจนัทร์ท่ี 28 ธนัวาคม 2558 

โครงการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จ านวน 1 โครงการ รวมมลูคา่การลงทนุ 150 ล้านบาท 

และมีการจ้างงานรวม 20 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

1 ไดโด พีดีเอ็ม  
(ไทยแลนด์) จ ากดั 
DAIDO PDM 
THAILAND CO., 
LTD. 

จ.ฉะเชิงเทรา 
นิคมอตุสาหกรรมเวล
โกรว์ 120 หมู ่5 ถ.
บางนา - ตราด กม.ที่ 
36 ต.บางสมคัร  
อ.บางปะกง  
จ.ฉะเชิงเทรา 

ชิน้สว่นโลหะ 
(METAL PARTS) 
และการอบ-ชบุโลหะ
(HEAT 
TREATMENT)  
(4.3) และ (4.5) 

150.00 ร่วมทนุไทย
ญ่ีปุ่ น 

20 

 



ฉบบัท่ี 1/2559 (ก. 1) 

วนัองัคารท่ี 5 มกราคม 2559 

 ผลการประชมุคณะอนกุรรมการพิจารณาโครงการ ครัง้ท่ี 1/2559 วนัองัคารท่ี 5 มกราคม 2559 

โครงการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จ านวน 2 โครงการ รวมมลูคา่การลงทนุ 779 ล้านบาท และมีการ

จ้างงานรวม 420 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

1 พี.ซี.เอส. พรีซิชัน่ เวิร์ค 
จ ากดั  
P.C.S. PRECISION 
WORK CO., LTD. 

(จ.นครราชสมีา)  
2/1-4 หมูท่ี่ 3  
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง 
จ.นครราชสมีา 

ชิน้สว่นโลหะ เช่น 
Camshaft, 
Common Rail, 
Gear และ Shaft 
เป็นต้น 
(4.3) 

479.00 ไทย 364 

2 อี แอนด์ เอช พรีซิชัน่ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
E H PRECISION 
(THAILAND)  
CO., LTD. 

(จ.ชลบรีุ) 
นิคมอตุสาหกรรม
อมตะนคร  
ต.ดอนหวัฬอ อ.เมือง 
จ.ชลบรีุ 

ชิน้สว่นโลหะ เช่น 
MIDDLE MEMBER, 
VALVE SPOOL 
และ VALVE 
PISTON เป็นต้น 
(4.3) 

300.00 ญ่ีปุ่ น 56 

 

ฉบบัท่ี 2/2559 (ก.2) 

วนัจนัทร์ท่ี 11 มกราคม 2559 

 ผลการประชมุคณะท างานพิจารณาโครงการ ครัง้ท่ี 1/2559 วนัจนัทร์ท่ี 11 มกราคม 2559 

โครงการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จ านวน 7 โครงการ รวมมลูคา่การลงทนุ 537.40 ล้านบาท และมีการ

จ้างงานรวม 360 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

1 พงศ์พารา โพลเิมอร์ 
จ ากดั 
PONGPARA 
POLYMER CO., LTD. 

(จ.สมทุรสาคร) 
395 หมู่ 2 ถ.เศรษฐกิจ  
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุม่
แบน จ.สมทุรสาคร 

เคร่ืองจกัร เช่น 
เคร่ืองตดัยาง เป็นต้น 
อปุกรณ์จบัยดึ, 
แมพ่ิมพ์และการ
ซอ่มแซมแมพ่มิพ์ที่

30.00 ไทย 30 



ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

ผลติเอง 
(4.2) 

2 จี - ฟอร์ส เอเชีย จ ากดั 
G-FORCE ASIA CO., 
LTD. 

(จ.นครราชสมีา) 
ต.ดา่นเกวยีน  
อ.โชคชยั  
จ.นครราชสมีา 

เคร่ือง 
CENTRIFUGES 
และการซอ่มแซม 
เคร่ือง 
CENTRIFUGES ที่
ผลติเอง 
(4.5) 

11.40 เยอรมนั 18 

3 แมคคลาเรน อินดสัทรีส์
(ไทยแลนด์) จ ากดั 
 MCLAREN 
INDUSTRIES 
(THAILAND) CO., 
LTD. 

(จ.พระนครศรีอยธุยา) 
นิคมอตุสาหกรรม
บ้านหว้า (ไฮเทค) 180 
ถ.สายเอเชีย  
(เขตปลอดอากร)  
ต.บ้านเลน  
อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

ล้อยางตนั 
(SOLID TIRES) 
(4.10) 

8.80 สงิคโปร์ 20 

4 ทินฟิช (ประเทศไทย) 
จ ากดั  
TINFISH (THAILAND) 
CO., LTD. 

(จ.ระยอง) 
นิคมอตุสาหกรรมอีส
เทอร์นซีบอร์ด 
(ระยอง) 109/9, 
109/20 ต.ปลวกแดง 
จ.ระยอง 

ผลติภณัฑ์โลหะและ
ชิน้สว่นโลหะ เช่น 
CABINET COVER 
PANEL และ 
COMPONENTS 
เป็นต้น 
(4.3) 

183.70 ออสเตรเลยี 101 

5 ซีเอ็นซี เทค จ ากดั 
CNC TECH CO., 
LTD. 

(จ.สมทุรสาคร) 
111/1 ถ.พระราม 2  
ต.บางน า้จืด อ.เมือง 
จ.สมทุรสาคร 

แมพ่ิมพ์และการ
ซอ่มแซมแมพ่มิพ์ 
(4.2) 

67.50 ไทย 15 

6 นายสขุมุ วชัรโชคเกษม 
(1) 
(จ านวน 2 โครงการ) 

(กรุงเทพมหานคร) 
เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 

แมพ่ิมพ์และการ
ซอ่มแซมแมพ่มิพ์ 
ชิน้สว่นโลหะ เช่น 
BRACKET และ 
FRAME เป็นต้น 

118.00 ไทย 87 



ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

(4.2) ,(4.3) 
7 นายสขุมุ วชัรโชคเกษม 

(2) 
สมทุรสาคร ชิน้สว่นโลหะ เช่น 

INSERT, HOUSING 
และชิน้งานต้นแบบ 
(PROTOTYPE)  
เป็นต้น และชิน้สว่น
พลาสติก เช่น 
ชิน้งานต้นแบบ 
(PROTOTYPE) และ 
CONNECTOR  
เป็นต้น 
(4.3) และ (6.12) 

118.00 ไทย 89 

 

ฉบบัท่ี 4/2559 (ก.3) 

วนัจนัทร์ท่ี 18 มกราคม 2559 

 ผลการประชมุคณะท างานพิจารณาโครงการ ครัง้ท่ี 2/2559 วนัจนัทร์ท่ี 18 มกราคม 2559 

โครงการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จ านวน 4 โครงการ รวมมลูคา่การลงทนุ 126.90 ล้านบาท 

และมีการจ้างงานรวม 127 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

1 แมคคลาเรน อินดสัทรีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
MCLAREN 
INDUSTRIES 
(THAILAND)  
CO., LTD. 

(จ.พระนครศรีอยธุยา) 
นิคมอตุสาหกรรม
บ้านหว้า (ไฮเทค) 180 
ถ.สายเอเชีย  
(เขตปลอดอากร)  
ต.บ้านเลน  
อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

ชิน้สว่นเคร่ืองจกัร 
เช่น บุ้งก๋ีรถตกั เป็น
ต้น เคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรม เช่น 
PRESS MACHINE 
เป็นต้น แมพ่ิมพ์และ
การซอ่มแซมแมพ่ิมพ์
ที่ผลติเอง 
(4.2) 

9.90 สงิคโปร์ 20 

2 เทอร์โบ คลนี จ ากดั 
TURBO KLEEN CO., 

(กรุงเทพมหานคร) 
130 ถ.สนุทรโกษา 

เคร่ืองจกัรหรือ
อปุกรณ์ที่มีการ

10.00 ไทย 15 



ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

LTD. กรุงเทพฯ ออกแบบทาง
วิศวกรรม เชน่ 
INDUSTRIAL GAS 
COMPRESSOR 
เป็นต้น 
(4.2) 

3 มิตรเกษมซพัพลาย 
จ ากดั 
MITKASAM SUPPLY 
CO., LTD. 

(จ.สรุาษฎร์ธานี) 
9/1 หมูท่ี่ 1  
ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง  
จ.สรุาษฎร์ธานี 

ชิน้สว่นเคร่ืองจกัร 
เช่น ใบสกรู เฟืองโซ่
และเสือ้สกรู เป็นต้น 
(4.2) 

21.00 ไทย  44 

4 นายณรงค์ โลหิตคปุต์ (จ.ระยอง) ชิน้สว่นเคร่ืองจกัร 
เช่น เพลากลาง 
(PROPELLER 
SHAFT) ของรถตกั 
และรถขดุ เป็นต้น 
(4.2) 

86.00 ร่วมทนุไทย
ออสเตรเลยี 

48 

 

ฉบบัท่ี 5/2559 (ก. 4) 

วนัองัคารท่ี 19 มกราคม 2559 

 ผลการประชมุคณะอนกุรรมการพิจารณาโครงการ ครัง้ท่ี 2/2559 วนัองัคารท่ี 19 มกราคม 2559

โครงการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จ านวน 1 โครงการ รวมมลูคา่การลงทนุ 299.40 ล้านบาท 

และมีการจ้างงานรวม 215 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

1 ไทยรุ่ง ทลูส์ แอนด์ ไดส์ 
จ ากดั 
THAIRUNG TOOLS 
AND DIES CO., LTD. 

(กรุงเทพมหานคร) 
304/1 ถ.มาเจริญ 
แขวงหนองค้างพล ู
เขตหนองแขม 
กรุงเทพฯ 

อปุกรณ์จบัยดึ 
ชิน้สว่นแมพ่ิมพ์ 
แมพ่ิมพ์และการ
ซอ่มแซมแมพ่มิพ์ 
(4.2) 

299.40 ไทย 215 

 



ฉบบัท่ี 6/2559 (ก. 5) 

วนัจนัทร์ท่ี 25 มกราคม 2559 

 ผลการประชมุคณะท างานพิจารณาโครงการ ครัง้ท่ี 3/2559 วนัจนัทร์ท่ี 25 มกราคม 2559 

โครงการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จ านวน 2 โครงการ รวมมลูคา่การลงทนุ 252.80 ล้านบาท 

และมีการจ้างงานรวม 103 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

1 ฟิวเจอร์ - เทค (เอเชีย) 
จ ากดั  
FUTURE-TECH 
(ASIA) CO., LTD. 

(จ.สมทุรปราการ) 
ต.บางพลใีหญ่  
อ.บางพล ี 
จ.สมทุรปราการ 

เคร่ืองจกัรและ
ชิน้สว่นเคร่ืองจกัร
ส าหรับงาน
อตุสาหกรรม เช่น 
Hardness testing 
machine, Sample 
preparation 
machine และ 
Turret เป็นต้น และ
การซอ่มแซม
เคร่ืองจกัรที่ผลติเอง 
(4.5.2) 

16.00 ร่วมทนุไทย
ญ่ีปุ่ น 

18 

2 โคราช มตัซชิึตะ จ ากดั 
KORAT 
MATSUSHITA CO., 
LTD. 

(จ.นครราชสมีา) 
88/1 หมู ่1  
ต.นากลาง อ.สงูเนิน 
จ.นครราชสมีา 

ชิน้สว่นโลหะ เช่น 
TERMINAL, 
COVER และ BONE 
TAG เป็นต้น 
(4.3) 

236.80 ร่วมทนุไทย
ญ่ีปุ่ น 

85 

 



ฉบบัท่ี 7/2559 (ก.6) 

วนัจนัทร์ท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 

 ผลการประชมุคณะท างานพิจารณาโครงการ ครัง้ท่ี 4/2559 วนัจนัทร์ท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 

โครงการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จ านวน 7 โครงการ รวมมลูคา่การลงทนุ 309.0 ล้านบาท และมีการ

จ้างงานรวม 185 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

1 นายทงั เซียวปิง จ.ปทมุธานี  
อ.คลองหลวง  
จ.ปทมุธาน ี

เคร่ืองจกัร เช่น 
เคร่ืองอินซูเลต เคร่ือง
ลามิเนต เป็นต้น  
(4.5) 

30.00 จีน 16 

2 เอกสทิธ์ิ ออโตเมชัน่  
เทคโนโลยี จ ากดั 
AKESIT 
AUTOMATION 
TECHNOLOGY CO., 
LTD. 

จ.ชลบรีุ 
-ไมร่ะบทุี่อยู-่ 

เคร่ืองจกัรที่มีการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรม เช่น เคร่ือง
คดัแยกขยะ และ
เคร่ืองผลติน า้มนัจาก
เศษพลาสติก เป็นต้น 
(4.2) 

12.00 ไทย 37 

3 นิปปอน คิไค  
เอนจิเนยีร่ิง จ ากดั 
NIPPON KIKAI 
ENGINEERING CO., 
LTD. 

กรุงเทพมหานคร 
แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพฯ 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
เช่น ASSEMBLING 
MACHINE, PART 
FEEDING 
MACHINE, 
HANDLING 
MACHINE, 
CONVEYOR และ 
JIG & FIXTURE เป็น
ต้น ชิน้สว่นเคร่ืองจกัร 
เช่น COLLET และ 
FRAME เป็นต้น และ
การซอ่มแซม
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์
ที่ผลติเอง 
(4.5.2) 

105.00 ไทย 15 



ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

4 ไทย เอสทีซี จ ากดั 
THAI STC CO., LTD. 

จ.ระยอง 
นิคมอตุสาหกรรม
อมตะซติี ้

แมพ่ิมพ์และการ
ซอ่มแซมแมพ่มิพ์ 
(4.5.2) 

18.00 เกาหลใีต้ 9 

5 โบลตนั คอร์ปอเรชัน่ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
BOLTUN 
CORPORATION 
(THAILAND) CO., 
LTD. (1) 
(จ านวน 3 โครงการ)  

จ.ชลบรีุ 
700/6 ม.3 ต.บ้าน
เก่า อ.พานทอง  
จ.ชลบรีุ 

สลกัเกลยีว (BOLT) 
(4.3) 

48.00 ร่วมทนุไทย 
ญ่ีปุ่ น 
ไต้หวนั 

36 

6 โบลตนั คอร์ปอเรชัน่ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
BOLTUN 
CORPORATION 
(THAILAND) CO., 
LTD. (2) 

จ.ชลบรีุ 
700/6 ม.3 ต.บ้าน
เก่า อ.พานทอง  
จ.ชลบรีุ 

สลกัเกลยีว (BOLT) 
(4.3) 

48.00 ญ่ีปุ่ น 36 

7 โบลตนั คอร์ปอเรชัน่ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
BOLTUN 
CORPORATION 
(THAILAND) CO., 
LTD. (3) 

จ.ชลบรีุ 
700/6 ม.3 ต.บ้าน
เก่า อ.พานทอง  
จ.ชลบรีุ 

สลกัเกลยีว (BOLT) 
(4.3) 

48.00 ญ่ีปุ่ น 36 

 

ฉบบัท่ี 12/2559 (ก.10) 

วนัจนัทร์ท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2559 

 ผลการประชมุคณะท างานพิจารณาโครงการ ครัง้ท่ี 6/2559 วนัจนัทร์ท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2559 

โครงการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จ านวน 4 โครงการ รวมมลูคา่การลงทนุ 194.0 ล้านบาท และมีการ

จ้างงานรวม 212 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 



ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

1 MR. WANG JINGZHI 
 

จ.ระยอง 
นิคมอตุสาหกรรม
อมตะซติี ้ต.มาบยาง
พร อ.ปลวกแดง  
จ.ระยอง  

ชิน้สว่นแมพ่ิมพ์ เช่น 
UPPER AND 
LOWER SIDE 
WALL PLATE เป็น
ต้น  

39.20  จีน  9  

2 เพทคสุ เอเชีย จ ากดั  
PETKUS ASIA CO., 
LTD. 

จ.ชลบรีุ 
ต.บ้านเกา่  
อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ส าหรับงาน
อตุสาหกรรม เช่น 
BUCKET 
ELEVATOR, 
CONVEYOR และ 
SILO เป็นต้น, 
ชิน้สว่นเคร่ืองจกัร 
เช่น FRAME เป็นต้น
และการซอ่มแซม
เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ที่ผลติเอง 
(4.5) 

38.50  เยอรมนั  30  

3 สยาม เวนติเลชัน่ 
จ ากดั 
SIAM VENTILATION 
CO., LTD. 

จ.เชียงใหม ่
61/5 หมู ่2 อ.สารภี 
จ.เชียงใหม ่

เคร่ืองจกัร อปุกรณ์
และชิน้สว่น เช่น FIL 
TRATION 
EQUIPMENT AND 
PART เป็นต้น 
(4.2) 

84.00  เนเธอร์แลนด์ 93  

4 อินเตอร์ทลู เทคโนโลยี 
จ ากดั 
INTERTOOL 
TECHNOLOGIES 
CO., LTD. 

จ.สมทุรปราการ 
ต.บางเสาธง           
อ.บางเสาธง           
จ.สมทุรปราการ 

ชิน้สว่นแมพ่ิมพ์ เช่น 
RETAINER และ 
GUIDE HOLDER 
เป็นต้น 
(4.5.2) 

32.30 ไทย 80 

 

 

 



ฉบบัท่ี 20/2559 (ก.12) 

วนัองัคารท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 

 ผลการประชมุคณะท างานพิจารณาโครงการ 7/2559 วนัองัคารท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 โครงการท่ี

ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จ านวน 2 โครงการ รวมมลูคา่การลงทนุ 72.80 ล้านบาท 

และมีการจ้างงานรวม 72 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

1 นายบณัฑิต สริุนทรเสรี จ.ปทมุธานี 
86 หมู ่3 ถ.เลยีบ
คลองบางเดื่อ ต.บาง
เดื่อ  อ.เมือง  
จ.ปทมุธานี 

ชิน้สว่นโลหะ เช่น 
BOLT, CLAMP และ 
PREFORMED GUY 
GRIP เป็นต้น 
(4.3) 

14.00 ไทย 32 

2 นายปรีชา นบนอบ จ.นครนายก 
-ไมร่ะบทุี่อยู่- 

เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ที่มีการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรมเอง เช่น 
SHREDDER และ 
CONVEYOR เป็น
ต้น 
(4.2) 

58.80 ร่วมทนุไทย 
มาเลเซีย 

40 

 

ฉบบัท่ี 22/2559 (ก. 14) 

วนัจนัทร์ท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 

 ผลการประชมุคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ครัง้ท่ี 1/2559 วนัจนัทร์ท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559

โครงการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จ านวน 1 โครงการ รวมมลูคา่การลงทนุ 2,030.60 ล้านบาท 

และมีการจ้างงานรวม 27 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

1 สยามคโูบต้า 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
AIAM KUBOTA 

จ.ชลบรีุ 
นิคมอตุสาหกรรม
อมตะนคร 700/867 

ชิน้สว่นหรืออปุกรณ์
เคร่ืองจกัรกลทาง
การเกษตร 

2,030.60 ร่วมทนุไทย 
ญ่ีปุ่ น 
 

27 



ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

CORPORATION 
CO.,LTD. 

หมู ่3 อ.เมือง          
จ.ชลบรีุ 

(4.2) 

 



ฉบบัท่ี 24/2559 (ก.16) 

วนัจนัทร์ท่ี 7 มีนาคม 2559 

 ผลการประชมุคณะท างานพิจารณาโครงการ ครัง้ท่ี 9/2559 วนัจนัทร์ท่ี 7 มีนาคม 2559 โครงการท่ี

ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จ านวน 6 โครงการ รวมมลูคา่การลงทนุ 293.0 ล้านบาท และมีการจ้างงาน

รวม 107 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

1 เอเซยีนไจเอนท์
เทคโนโลยี จ ากดั 
ASIAN GIANT 
TECHNOLOGY CO., 
LTD. 

จ.ฉะเชิงเทรา 
หมู ่6 ต.บางววั       
อ.บางปะกง           
จ.ฉะเชิงเทรา 

แมพ่ิมพ์และการ
ซอ่มแซมแมพ่มิพ์ 
(4.5) 

10.00 ไต้หวนั 19 

2 ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต
บอดี ้เวิร์ค จ ากดั 

จ.ระยอง 
นิคมอตุสาหกรรมอีส
เทอร์นซีบอร์ด 
(ระยอง) 300/11 หมู ่
1 ต.ตาสทิธ์ิ อ.ปลวก
แดง จ.ระยอง 

แมพ่ิมพ์และการ
ซอ่มแซมแมพ่มิพ์ที่
ผลติเอง 
(4.5) 

95.00 ไทย 12 

3 โทไค เวลดิง้ ออโตเมชัน่ 

(ไทยแลนด์) จ ากดั 
 TOKAI WELDING 
AUTOMATION 
(THAILAND) CO., 
LTD. 

จ.ชลบรีุ 
ต.บงึ อ.ศรีราชา      
จ.ชลบรีุ 

ชิน้สว่นเคร่ืองจกัร 
เช่น CONTACT TIP 
เป็นต้น 
(4.5.2) 

16.50 ญ่ีปุ่ น 3 

4 นายศภุกฤต โฆษะ
วิสทุธ์ิ 

จ.ฉะเชิงเทรา 
-ไมร่ะบ-ุ 

ชิน้สว่นเคร่ืองจกัร 
เช่น ลกูรีดส าหรับ
งานโลหะ เป็นต้น 
(4.2) 

25.00 ไทย 20 

5 โทไค เวลดิง้ ออโตเมชัน่ 

(ไทยแลนด์) จ ากดั 
 TOKAI WELDING 
AUTOMATION 
(THAILAND) CO., 
LTD. 

จ.ชลบรีุ 
ต.บงึ อ.ศรีราชา      
จ.ชลบรีุ 

เคร่ืองจกัรที่มีการ
ออกแบบทาง
วิศวกรรม เช่น 
AUTOMATION 
SPOT WELDING 
MACHINE เป็นต้น 

40.00 ญ่ีปุ่ น 14 



ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

(4.5.2) 
6 ฟจิู หยาง ลฟิต์ (ไทย

แลนด์) จ ากดั 
FUJI YANG LIFT 
(THAILAND) CO., 
LTD. 

จ.ฉะเชิงเทรา 
1655/428 ชัน้ 34 
อาคารชดุดแิอดเดรส
อโศก ถ.เพชรบรีุตดั
ใหม ่เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 

ลฟิท์ (ELEVATOR) 
(4.5.2) 

106.50 จีน 39 

 

ฉบบัท่ี 31/2559 (ก.18) 

วนัจนัทร์ท่ี 14 มีนาคม 2559 

 ผลการประชมุคณะท างานพิจารณาโครงการ ครัง้ท่ี 10/2559 วนัจนัทร์ท่ี 14 มีนาคม 2559 

โครงการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จ านวน 1 โครงการ รวมมลูคา่การลงทนุ 17.70 ล้านบาท และมีการ

จ้างงานรวม 69 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

1 ฮนัซา่ อินเตอร์เทค 
จ ากดั 
HANSA INTERTECH 
CO., LTD. 

จ.นครราชสมีา 
เขตอตุสาหกรรมสรุนารี 
ต.หนองระเวยีง อ.
เมือง จ.นครราชสมีา 

เคร่ืองจกัรส าหรับงาน
อตุสาหกรรมเช่น หม้อ
น า้ส าหรับ
อตุสาหกรรม 
(BOILER), เคร่ืองเขยา่
หวัมนั (ROOT PRE-
CLEANER), เคร่ือง
ล้างหวัมนั (ROOT 
CLEANING), เคร่ือง
สบัยอ่ยหวัมนั (ROOT 
CHOPPER), ชดุอบ
แปง้ (STARCH 
DRAYER) และเคร่ือง
ควบคมุเคร่ืองจกัร
อตัโนมตั ิ
(AUTOMATIC 

17.70 ร่วมทนุไทย 
เยอรมนั 

69 



ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

CONTROL SYSTEM) 
เป็นต้น 
(4.5.2) 

 

ฉบบัท่ี 34/2559 (ก. 20) 

วนัจนัทร์ท่ี 21 มีนาคม 2559 

 ผลการประชมุคณะท างานพิจารณาโครงการ ครัง้ท่ี 11/2559 วนัจนัทร์ท่ี 21 มีนาคม 2559 

โครงการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จ านวน 6 โครงการ รวมมลูคา่การลงทนุ 448.0 ล้านบาท 

และมีการจ้างงานรวม 1,017 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

1 ซีเอ็นเค แมนแูฟคเจอร่ิง
(ไทยแลนด์) จ ากดั 
CNK 
MANUFACTURING 
(THAILAND) CO., 
LTD. 

จ.ระยอง 
นิคมอตุสหกรรม    
อีสเทอร์นซีบอร์ด 
(ระยอง) ต.ตาสทิธ์ิ อ.
ปลวกแดง จ.ระยอง 

การเคลอืบผิว 
(SURFACE 
TREATMENT) 
(4.2) 

211.00 ญ่ีปุ่ น 13 

2 ฟจิู ซีล เอ็นจิเนยีร่ิง 
จ ากดั 
FUJI SEAL 
ENGINEERING CO., 
LTD. 

จ.สมทุรปราการ 
ต.บางเสาธง อ.บาง
เสาธง                      
จ.สมทุรปราการ 

เคร่ืองจกัรส าหรับงาน
อตุสาหกรรม เช่น 
เคร่ืองประกอบฉลาก
สนิค้า (SLEEVE 
LABELLING 
MACHINE หรือ 
SLEEVE 
APPLICATOR)    
เป็นต้น 
และการซอ่มแซม 
เคร่ืองจกัรที่ผลติเอง 
(4.5.2) 

35.00 ญ่ีปุ่ น 16 

3 สภุาวฒุิ อินดสัทรี 
จ ากดั  

จ.ชลบรีุ 
44/2 หมูท่ี่ 8 ต.โป่ง อ.

วิจยัและพฒันา
ชิน้สว่นยานยนต์และ

50.00  ไทย 40 



ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

SUPAVUT 
INDUSTRY CO., LTD. 

บางละมงุ จ.ชลบรีุ แมพ่ิมพ์ 
(7.20) 

4 เค.เค.เกษตรกล
การบ้านโป่ง จ ากดั 
K. K. KASED 
DULAKARN 
BANPONG CO., 
LTD. 

จ.ราชบรีุ 
139/1 หมูท่ี่ 10 ต.เบิก
ไพร อ.บ้านโป่ง        
จ.ราชบรีุ 

ชิน้สว่นและอปุกรณ์
เคร่ืองจกัรกลทาง
การเกษตร เช่น 
HARVESTER และ 
DISK PLOUGH AND 
DISC HARROW  
เป็นต้น 
(4.2) 

60.00  ไทย 63 

5 สยามทลูส์เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากดั 
SIAM TOOL 
ENGINEERING CO., 
LTD. 

จ.ล าพนู 
95/1 หมูท่ี่ 10 อ.เมือง 
จ.ล าพนู 

ชิน้สว่นโลหะ เช่น 
ROLLER เป็นต้น 
(4.3) และ (6.12) 

16.00  ไทย 40 

6 อาบาเทก (เอเชีย) 
จ ากดั 
ABATEC (ASIA) CO., 
LTD. 

จ.สมทุรปราการ 
นิคมอตุสาหกรรมบาง
ป ู946 หมูท่ี่ 4 เขต
ประกอบการเสรี       
ต.แพรกษา อ.เมือง  
จ.สมทุรปราการ 

ชิน้สว่น 
ELECTRONIC 
CONTROL AND 
MEASUREMENT 
ส าหรับยานพาหนะ 
เช่น CONTACT 
PAD FOR SWITCH 
CONTROL เป็นต้น, 
แมพ่ิมพ์ 
(MOULD AND DIE) 
(5.4.4). (4.5.2) 

76.00  ร่วมทนุสวิส
อินเดีย  

845 

 

ฉบบัท่ี 35/2559 (ก. 21) 

วนัจนัทร์ท่ี 28 มีนาคม 2559 

 ผลการประชมุคณะท างานพิจารณาโครงการ ครัง้ท่ี 12/2559 วนัจนัทร์ท่ี 28 มีนาคม 2559

โครงการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ จ านวน 1 โครงการ รวมมลูคา่การลงทนุ 120.50 ล้านบาท 



และมีการจ้างงานรวม 54 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดบั บริษัท ที่ตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 
(สญัชาติ) 

การจ้าง
งาน (คน) 

1 ออโต้โมชัน่เวิร์ค จ ากดั 
AUTOMOTION 
WORKS CO., LTD. 

จ.ขอนแก่น 
ต.เมืองเกา่ อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

เคร่ืองจกัร อปุกรณ์
ขนถ่ายวสัด ุและ
เคร่ืองชัง่น า้หนกั
อตัโนมตั ิ
(4.5) 

120.50  ไทย 54 

 



ฉบับท่ี 38/2559 (ก. 23) 

วันจันทรท่ี 4 เมษายน 2559 

 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 13/2559 วันจันทรท่ี 4 เมษายน 2559 โครงการ

ท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน จํานวน 4 โครงการ รวมมูลคาการลงทุน 337.70 ลานบาท และมีการจางงาน

รวม 143 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลาํดบั บริษัท ท่ีตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 

(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 

(สญัชาติ) 

การจ้าง

งาน (คน) 

1 ดีคอน เอ็นจิเนียร่ิง 

จํากดั 

DECON 

ENGINEERING CO., 

LTD. 

จ.สพุรรณบรีุ 

2 ถ.รามคาํแหง 

แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 

เคร่ืองจกัรหรือ

อปุกรณ์ท่ีมีการ

ออกแบบทาง

วิศวกรรม เชน่ เคร่ือง

คดัแยกขยะ เคร่ือง

ยอ่ยขยะ เคร่ืองอดั

ก้อนขยะ คดัแยก

และสายพาน 

ลาํเลยีงขยะ เป็นต้น 

และการซอ่มแซม 

เคร่ืองจกัรหรือ

อปุกรณ์ ท่ีผลติเอง 

(4.2) 

40.00 ไทย 32 

2 เบอร์นินา่ (ไทยแลนด์) 

จํากดั 

BERNINA 

(THAILAND) 

CO., LTD. 

ลาํพนู 

นิคมอตุสาหกรรม 

ภาคเหนือ 79/1 หมู ่4 

(เขตประกอบการเสรี) 

ต.บ้านกลาง  อ.เมือง  

จ.ลาํพนู 

จกัรเย็บผ้า เช่น 

Overlock Machine 

เป็นต้น  และอปุกรณ์

หรือชิน้สว่น สาํหรับ

จกัรเย็บผ้า เช่น 

Thread Tension 

Assy  และ Needle 

Threader  Assy 

เป็นต้น 

(4.2) 

193.90 สวิส     

เซอร์แลนด์ 

55 

 

 

   

 

 

 

   



ลาํดบั บริษัท ท่ีตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 

(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 

(สญัชาติ) 

การจ้าง

งาน (คน) 

3 เบอร์นินา่ (ไทยแลนด์) 

จํากดั 

BERNINA 

(THAILAND) CO., 

LTD. 

ลาํพนู 

นิคมอตุสาหกรรม 

ภาคเหนือ 79/1 หมู ่4 

(เขตประกอบการเสรี) 

ต.บ้านกลาง อ.เมือง  

จ.ลาํพนู 

จกัรเย็บผ้า เช่น Multi 

Needle 

Embroidery 

Machine เป็นต้น 

และอปุกรณ์หรือ

ชิน้สว่น  สาํหรับจกัร

เย็บผ้า เช่น Housing 

Assy และ Needle 

Case Assy เป็นต้น 

(4.2) 

83.80 สวิส     

เซอร์แลนด์ 

27 

4 สงิห์โปร จํากดั 

SINGHAPRO CO., 

LTD. 

จ.ระยอง 

สวนอตุสาหกรรม   

โรจนะ จํากดั 

(มหาชน) ต.หนองบวั 

อ.บ้านคา่ย จ.ระยอง 

เคร่ืองตดัหญ้า 

(BRUSH CUTTER 

OR TRIMMER) 

(4.5.2) 

20.00 ร่วมทนุ

ญ่ีปุ่ น

ไต้หวนั

สหรัฐฯ 

29 

 

ฉบับท่ี 43/2559 (ก. 25) 

วันจันทรท่ี 18 เมษายน 2559 

 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 14/2559 วันจันทรท่ี 18 เมษายน 2559 

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน จํานวน 2 โครงการ รวมมูลคาการลงทุน 201.70 ลานบาท และมีการ

จางงานรวม 101 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลาํดบั บริษัท ท่ีตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 

(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 

(สญัชาติ) 

การจ้าง

งาน (คน) 

1 ฮิรูตะ แอนด์ ซมัมิท 

จํากดั 

HIRUTA AND 

SUMMIT CO., LTD. 

จ.ชลบรีุ 

นิคมอตุสาหกรรมป่ิน

ทอง 

ชิน้สว่นอปุกรณ์จบั

ยดึ ชิน้สว่นแมพิ่มพ์ 

อปุกรณ์จบัยดึ 

แมพิ่มพ์              

การซอ่มแซมแมพิ่มพ์ 

ชิน้สว่นโลหะ  และ

ชิน้สว่นยานพาหนะ 

(4.2),(4.3) และ 

(4.10) 

165.10 ญ่ีปุ่ น 38 



ลาํดบั บริษัท ท่ีตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 

(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 

(สญัชาติ) 

การจ้าง

งาน (คน) 

2 เบทส์ แอนด์ ฟาสท์

โมล์ด เทคโนโลยี จํากดั 

BEST FAST MOLD 

TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

จ.ชลบรีุ 

533/44 ต.หนองขาม 

อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 

แมพิ่มพ์ และการ

ซอ่มแซมแมพิ่มพ์ท่ี

ผลติเอง 

(4.2) 

36.60 ไต้หวนั 63 

 

ฉบับท่ี 47/2559 (ก. 27) 

วันจันทรท่ี 25 เมษายน 2559 

 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 15/2559 วันจันทรท่ี 25 เมษายน 2559 

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน จํานวน 4 โครงการ รวมมูลคาการลงทุน 187.00 ลานบาท 

และมีการจางงานรวม 153 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลาํดบั บริษัท ท่ีตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 

(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 

(สญัชาติ) 

การจ้าง

งาน (คน) 

1 สยามโมลด์ อินดสั 

เตรียล จํากดั 

SIAM MOLD 

INDUSTRIAL CO., 

LTD. 

จ.ปราจีนบรีุ            

ถ.ศรีมหาโพธ์ิ-

ปราจีนบรีุ               

ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรี

มหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ 

แมพิ่มพ์ และการ

ซอ่มแซม แมพิ่มพ์ท่ี

ผลติเอง 

(4.2) 

25.00 ไทย 9 

2 เอคโค ่(ประเทศไทย) 

จํากดั 

ECCO (THAILAND) 

CO., LTD. 

จ.พระนครศรีอยธุยา 

นิคมอตุสาหกรรม    

สหรัตนนคร             

ต.บางพระครู            

อ.นครหลวง             

จ.พระนครศรีอยธุยา 

แมพิ่มพ์ 

(4.5) 

41.50 เดนมาร์ก 7 

3 เอ็ม อาร์ พี เอ็นจิเนียร่ิง 

จํากดั 

M R P 

ENGINEERING CO., 

LTD. 

จ.ชลบรีุ 

ต.เหมือง อ.เมือง      

จ.ชลบรีุ 

อปุกรณ์และชิน้สว่น

เคร่ืองจกัร เช่น 

SHEAVE, BED และ 

THURST STAND 

เป็นต้น  

(4.5.2) 

78.00  ไทย 120 

       



ลาํดบั บริษัท ท่ีตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 

(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 

(สญัชาติ) 

การจ้าง

งาน (คน) 

4 นายสรุพงษ์ ชชูยัแสง

รัตน์ 

จ.สมทุรปราการ แมพิ่มพ์ และการ

ซอ่มแซม แมพิ่มพ์ท่ี

ผลติเอง 

(4.2) 

42.50  ไทย 17 

 

ฉบับท่ี 48/2559 (ก. 28) 

วันอังคารท่ี 26 เมษายน 2559 

 ผลการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ครั้งท่ี 12/2559 วันอังคารท่ี 26 เมษายน 2559

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน จํานวน 1 โครงการ รวมมูลคาการลงทุน 417.00 ลานบาท 

และมีการจางงานรวม 17 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลาํดบั บริษัท ท่ีตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 

(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 

(สญัชาติ) 

การจ้าง

งาน (คน) 

1 MR. WU-LIANG 

CHIU 

จ.ตาก 

ต.แมป่ะ อ.แมส่อด 

จ.ตาก 

ชิน้สว่นเหลก็หลอ่

,เคร่ืองจกัร เช่น 

CNC LATHE      

เป็นต้น, 

ชิน้สว่นเคร่ืองจกัร 

เช่น GEAR BOX 

สาํหรับเคร่ืองจกัรกล 

การเกษตร เป็นต้น 

และชิน้สว่นยานยนต์ 

เช่น SEMI TRAILER 

เป็นต้น 

(2.13.2) , (4.5.2) 

และ (4.8.17) 

417.00 ไต้หวนั 17 

 



ฉบับท่ี 55/2559 (ก.29) 

วันจันทรท่ี 2 พฤษภาคม 2559 

 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 16/2559 วันจันทรท่ี 2 พฤษภาคม 2559 

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน จํานวน 1 โครงการ รวมมูลคาการลงทุน 60.00 ลานบาท และมีการจาง

งานรวม 8 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลาํดบั บริษัท ท่ีตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 

(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 

(สญัชาติ) 

การจ้าง

งาน (คน) 

1 นิสสัน สปริง    

(ประเทศไทย) จํากัด 

NISSAN SPRING 

(THAILAND) CO., 

LTD. 

จ.ระยอง 

นิคมอุตสาหกรรมอีส

เทอรนซีบอรด 

(ระยอง) ต.ตาสิทธ์ิ 

อ.ปลวกแดง           

จ.ระยอง 

ช้ินสวนแมพิมพ 

แมพิมพและการ

ซอมแซม แมพิมพท่ี

ผลิตเอง 

(4.5.2) 

60.00 ญี่ปุน 8 

 

ฉบับท่ี 57/2559 (ก.31) 

วันจันทรท่ี 16 พฤษภาคม 2559 

 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 17/2559 วันจันทรท่ี 16 พฤษภาคม 2559

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน จํานวน 2 โครงการ รวมมูลคาการลงทุน 139.00 ลานบาท และมีการ

จางงานรวม 55 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลาํดบั บริษัท ท่ีตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 

(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 

(สญัชาติ) 

การจ้าง

งาน (คน) 

1 นางสาวเพ็ญนภา แกว

ยานุรักษ 

จ.สมุทรสาคร 

149/258 หมู13       

ถ.เพชรเกษม 95 ออม

นอย อ.กระทุมแบน 

จ.สมุทรสาคร 

ช้ินสวนอุปกรณจับยึด 

ช้ินสวนแมพิมพ 

อุปกรณจับยดึ 

แมพิมพ และ          

การซอมแซมแมพิมพ 

(4.2) 

88.00 ไทย 40 

2 โคบายาชิ คานากาตะ 

(ไทยแลนด) จํากัด 

KOBAYASHI 

KANAGATA 

(THAILAND) CO., 

LTD. 

จ.สมุทรปราการ     

ต.บางเสาธง          

อ.บางเสาธง          

จ.สมุทรปราการ 

ช้ินสวนแมพิมพ 

(MOLD PARTS) 

เชน PUNCH, DIE 

และ CORE PIN เปน

ตน 

(4.5) และ (4.5.2) 

51.00 ญี่ปุน 15 



ฉบับท่ี 59/2559 (ก.32) 

วันอังคารท่ี 17 พฤษภาคม 2559 

 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 14/2559 วันอังคารท่ี 17 พฤษภาคม 2559

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน จํานวน 1 โครงการ รวมมูลคาการลงทุน 288.50 ลานบาท และมีการ

จางงานรวม 52 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลาํดบั บริษัท ท่ีตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 

(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 

(สญัชาติ) 

การจ้าง

งาน (คน) 

1 ไทดี้ เมทัล (ไทยแลนด) 

จํากัด 

TIDY METAL 

(THAILAND) CO., 

LTD. 

จ.ระยอง 

24/1 หมูท่ี 4 ต.ปลวก

แดง อ.ปลวกแดง    

จ.ระยอง 

ช้ินสวนเหล็กทุบ 

(FORGING PARTS) 

(2.14) 

288.50 รวมทุน

ไทย-ญี่ปุน 

52 

 

ฉบับท่ี 59/2559 (ก.33) 

วันจันทรท่ี 23 พฤษภาคม 2559 

 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 18/2559 วันจันทรท่ี 23 พฤษภาคม 2559 

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน จํานวน 1 โครงการ รวมมูลคาการลงทุน 60.70 ลานบาท 

และมีการจางงานรวม 56 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลาํดบั บริษัท ท่ีตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 

(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 

(สญัชาติ) 

การจ้าง

งาน (คน) 

1 ฟงไขอิ่เลก็ทรอนิกส์ 

เทคโนโลยี(ประเทศ

ไทย) จํากดั 

FONGKAI 

ELECTRONICS 

TECHNOLOGY 

(THAILAND) CO., 

LTD. 

จ.ชลบรีุ                 

ต.หนองหงษ์          

อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

ชิน้สว่นโลหะ เช่น 

CASE, HEAT SINK 

และ FRAME เป็นต้น 

แมพิ่มพ์และการ

ซอ่มแซม แมพิ่มพ์ท่ี

ผลติเอง 

(4.1.3) และ (4.5.2) 

60.70 ร่วมทนุจีน-

ไต้หวนั 

56 

 

 

 



ฉบับท่ี 59-1/2559 (ก.33-1) 

วันจันทรท่ี 30 พฤษภาคม 2559 

 ผลการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ครั้งท่ี 19/2559 วันจันทรท่ี 30 พฤษภาคม 2559 

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน จํานวน 3 โครงการ รวมมูลคาการลงทุน 348.05 ลานบาท 

และมีการจางงานรวม 137 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลาํดบั บริษัท ท่ีตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 

(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 

(สญัชาติ) 

การจ้าง

งาน (คน) 

1 เอ็มพีที โซลูช่ัน จํากัด 

M P T SOLUTION 

CO., LTD. 

จ.ปทุมธานี 

75/25 หมูท่ี 11 

ต.คลองหน่ึง อ.คลอง

หลวง จ.ปทุมธานี 

ช้ินสวนอุปกรณจับยึด 

ช้ินสวนแมพิมพ

แมพิมพ และการ

ซอมแซมแมพิมพท่ี

ผลิตเอง 

(4.2) 

115.00 มาเลเซีย 63 

2 เอส ไอ ดับบลิว 

(ไทยแลนด) จํากัด 

S I W (THAILAND) 

CO., LTD. 

จ.ระยอง 

นิคมอุตสาหกรรม 

อีสเทอรนซีบอรด 

(ระยอง) ต.ปลวกแดง 

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

ยางยานพาหนะ 

ไดแก ยางลอ

ตีนตะขาบ (RUBBER 

TRACK) 

(4.8.4) 

11.05 รวมทุน

ไทย-

สิงคโปร 

60 

3 ซิติเซ็น แมชชินเนอรี่ 

เอเชีย จํากัด 

CITIZEN MACHINERY 

ASIA CO., LTD. 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

199 หมูท่ี 1 ถ.

พหลโยธิน 

ต.สนับทึบ อ.วังนอย 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

เครื่องกลึงอัตโนมัต ิ

(CNC 

AUTOMATION 
LATHE) 

(4.5.4) 

222.00 ญี่ปุน 14 

 



ฉบับท่ี 63-1/2559 (ก.34) 

วันจันทรท่ี 6 มิถุนายน 2559 

 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 20/2559 วันจันทรท่ี 6 มิถุนายน 2559 โครงการ

ท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน จํานวน 2 โครงการ รวมมูลคาการลงทุน 120.80 ลานบาท และมีการจางงาน

รวม 34 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลาํดบั บริษัท ท่ีตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 

(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 

(สญัชาติ) 

การจ้าง

งาน (คน) 

1 ไทยรับเทค จาํกัด 

THAIRUBTECH CO., 

LTD. 

จ.ปทุมธานี 

-ไมระบุท่ีอยู- 

แมพิมพและการ

ซอมแซมแมพิมพท่ี

ผลิตเอง 

(4.2) 

52.80 ไทย 21 

2 นายสุมน สุวรรณพัตรา จ.พระนครศรีอยุธยา 

นิคมอุตสาหกรรมบาน

หวา (ไฮเทค) 131   

หมูท่ี 1  ถ.สายเอเชีย 

ต.บานหวา            

อ.บางปะอิน           

จ.พระนครศรีอยุธยา 

ช้ินสวนแมพิมพ 

แมพิมพ และการ

ซอมแซมแมพิมพ 

(4.2) 

68.00 รวมทุน

ไทย-ญี่ปุน 

13 

 

ฉบับท่ี 65-1/2559 (ก.38) 

วันจันทรท่ี 20 มิถุนายน 2559 

 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 22/2559 วันจันทรท่ี 20 มิถุนายน 2559 

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน จํานวน 6 โครงการ รวมมูลคาการลงทุน 449.10 ลานบาท และมีการ

จางงานรวม 486 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลาํดบั บริษัท ท่ีตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 

(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 

(สญัชาติ) 

การจ้าง

งาน (คน) 

1 ไดอะเรซิบอน         

(ไทยแลนด) จํากัด 

DIA RESIBON 

(THAILAND) CO., 

LTD. 

จ.ชลบุร ี

นิคมอุตสาหกรรมปน

ทอง 3 ต.บอวิน       

อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

แผนเจียร และแผน

ตัด เชน Depressed 

Center Grinding, 

Flexble Grinding 

Wheels, Cutting 

Wheel และ Chop-

Saw Wheel เปนตน 

(4.5.2) 

101.50 ญี่ปุน 220 



ลาํดบั บริษัท ท่ีตัง้โครงการ ผลติภณัฑ์ /กิจการ 
เงินลงทนุ 

(ล้านบาท) 

ผู้ ถือหุ้น 

(สญัชาติ) 

การจ้าง

งาน (คน) 

2 โพลีวิช่ัน พรีซิช่ัน โมลด 

(ประเทศไทย) จํากัด 

POLY VISION 

PRECISION 

MOULD (THAILAND) 

CO., LTD. 

จ.ชลบุรี ต.หนองขาง

คอก อ.เมือง จ.ชลบุร ี

แมพิมพ และการ

ซอมแซมแมพิมพ 

(4.5.2) 

11.60 รวมทุน

ไทย-

ไตหวัน-

ญี่ปุน 

41 

3 ไทยซอน เทค จํากัด 

THAIXON TECH CO., 

LTD. 

จ.ฉะเชิงเทรา 

นิคมอุตสาหกรรมเวล

โกรว 119 ม.5 ถ.บาง

นา-ตราด ต.บางสมัคร 

อ.บางประกง จ.

ฉะเชิงเทรา 

แมพิมพ การซอมแซม

แมพิมพ ช้ินสวนโลหะ

เชน SLIDE DISK เปน

ตน และการเคลือบ

ผิว  (SURFACE 

TREATMENT) 

(4.2), (4.3) และ 

(4.4) 

86.00 รวมทุน

ไทย-ไตหวัน

และซามัว 

76 

4 นวอินเตอรเทค จํากัด 

(จํานวน 2 โครงการ) 

จ.ระยอง 

เขตอุตสาหกรรมของ

บริษัทเหมราชระยอง

ท่ีดิน อุตสาหกรรม 

130/3 หมู3 ต.หนอง

ละลอก อ.บานคาย จ.

ระยอง 

อุปกรณจับยดึ 

แมพิมพ และช้ินสวน

โลหะ เชน SLIDE 

BLOCK, SHAFT 

COLLAR และ CORE 

PIN เปนตน 

(4.2), (4.3) 

 

50.00 ไทย 12 

5 นวอินเตอรเทค จํากัด 

 

จ.ระยอง 

เขตอุตสาหกรรมของ

บริษัทเหมราชระยอง

ท่ีดิน อุตสาหกรรม 

130/3 หมู3 ต.หนอง

ละลอก อ.บานคาย จ.

ระยอง 

อุปกรณจับยดึ 

แมพิมพ และช้ินสวน

โลหะ เชน SLIDE 

BLOCK, SHAFT 

COLLAR และ CORE 

PIN เปนตน 

(4.2) 

 

50.00 ไทย 12 

 

 

 

 



ลําดับ บริษัท ท่ีตั้งโครงการ ผลิตภณัฑ/กิจการ เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

ผูถือหุน 

(สัญชาติ) 

การจาง

งาน (คน) 

6 นายธิเบต รุงโรจนกิตยิศ 

 

จ.นครราชสีมา 

99 หมู 6 ถ.มิตรภาพ 

ต.โคกกรวด อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา 

ช้ินสวนแมพิมพ 

แมพิมพ อุปกรณจับ

ยึด การซอมแซม

แมพิมพ และช้ินสวน

โลหะ เชน GEAR, 

SHAFT และ 

CONNECTING ROD 

เปนตน 

(4.2) และ (4.3) 

 

150.00 ไทย 125 

 

ฉบับท่ี 63-1/2559 (ก.35) 

วันอังคารท่ี 7 มิถุนายน 2559 

 ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งท่ี 17/2559 วันอังคารท่ี 7 มิถุนายน 2559 

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน จํานวน 1 โครงการ รวมมูลคาการลงทุน 295.10 ลานบาท และมีการ

จางงานรวม 46 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ บริษัท ท่ีตั้งโครงการ ผลิตภณัฑ/กิจการ เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

ผูถือหุน 

(สัญชาติ) 

การจาง

งาน (คน) 

1 ทีดีเค (ประเทศไทย) 

จํากัด 

TDK (THAILAND) CO., 

LTD. 

 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

1/62 หมูท่ี 5         

ถ.โรจนะ ต.คานหาม 

อ.อุทัย                 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

ช้ินสวนเครื่องจักร 

ไดแก MAGNETIC 

CIRCUIT FOR 

POWER 

GENERATOR เปน

ตน 

(4.5.3) 

 

295.10 ญี่ปุน 46 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

โครงสร้างอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thailand Machinery 
Industry Profile 2016

ปี 
2558

ผูถ้อืหุ้น (สญัชาติ) จ านวน
โครงการ

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

การจ้าง
งาน (คน)

ไทย 100% 34 4,208.60 2,797

ต่างชาต ิ100% 57 11,102.20 3,391

ร่วมทุนไทย
และต่างชาติ

28 4,040.30 1,184

รวม 119 19,351.10 7,372

ผูป้ระกอบการ 1,207 ราย

- ยังต้ องพึ่ งพาการน า เข้ า
วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ ชิ้ น ส่ ว น
เครื่องจกัรกล

- ขาดความเชื่อมโยงเป็นล าดบั
ขัน้ในรูปแบบ Cluster ของ
ผูป้ระกอบการ 

- การวจิยัและพฒันาไม่ตรงตาม
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผูป้ระกอบการ

- ขาดความร่วมมือและความ
เข้าใจระหว่ างรัฐบาลและ
เอกชนในดา้นต่างๆ

- แรงงานขาดความรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ รวมทัง้มีอัตรา
การเขา้ออกในอุตสาหกรรมสงู

- ผู้ประกอบการ SMEs ขาด
ทักษะการบริหารและสภาพ
คล่องทางการเงนิ

- มี ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม ข อ ง
ผูป้ระกอบการทีเ่ขม้แขง็

- มีอุตสาหกรรมสนับสนุน
เป็นจ านวนมาก เช่น โรง
กลึง โรงงานหล่อโลหะ 
โรงงานผลิตแม่พิมพ์ เป็น
ตน้

- มอีตุสาหกรรมรองรบัและมี
แนวโน้ มการขยายตั ว 
เนื่องจากการสนับสนุนของ
รฐับาล

- มี โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น
เพยีงพอ

- กลุ่มประเทศอาเซียนมี
ความตอ้งการเครื่องจกัรกล
ที่ผลิตจากประเทศไทยสูง
เข่น เครื่ องจักรแปรรูป
อาหาร  เครื่ องจักรกล
การเกษตร เป็นตน้

- มคีวามยุ่งยากในการขอจด
สทิธบิตัร

- ไมส่ามารถแขง่ขนัทางด้าน
ราคากับเครื่องจกัรกลจาก
จนี

- เครื่ องจักรที่ ผลิต จาก
ต่างประเทศมขีอ้ได้เปรยีบ
ทางดา้นเทคโนโลยกีารผลติ

- คู่แข่งจากต่างประเทศมี
ค ว า ม ไ ด้ เ ป รี ย บ ด้ า น
นโยบาย ระบบภาษี และ
มาตรการสนับสนุนจาก
ภาครฐั

- ขา ดค ว า ม เ ชื่ อ มั ่น ใ น
คุณภาพของเครื่องจักรที่
ผลติในประเทศ

แรงงาน 38,363 คน

27%
23%

9%
8%

4%
29%

ประเทศท่ีไทยน าเข้ามาสูงสุด

อ่ืนๆ

ไต้หวนั

เยอรมนี

สหรฐัอเมริกา

จีน

ญ่ีปุ่ น

เครื่องจกัรกลการเกษตร

8%

เครื่องจกัรกล

อุตสาหกรรม 76%

เครื่องมอืกล 16%

458
พนัล้านบาท

เครื่องจกัรกลการเกษตร

12%

เครื่องจกัรกลอุตสาหกรรม

78%

เครื่องมอืกล 10%

255
พนัล้านบาท

11%
10%
8%
8%
6%

58%
ประเทศท่ีไทยส่งออกไปสูงสุด

อ่ืนๆ

อินโดนีเซีย

จีน

สิงคโปร์

ญ่ีปุ่ น

สหรฐัอเมริกา

มูลค่าการค้าเครือ่งจกัรกลปี 2558
คิดเป็น4.85%ของทัง้ประเทศ

2556 2557 2558

การน าเขา้ 479 487 458

การส่งออก 207 246 255

การคา้รวม 686 733 714

ดุลการคา้ -273 -241 -203
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)

โครงการในอตุสาหกรรมเครือ่งจกัร
ท่ีได้รบัอนุมติัให้การส่งเสริมการลงทุน (BOI)

CAGR เครือ่งจกัรกลเทยีบกบั
ทัง้ประเทศ

-1.5% 6.19%

7.2% 3.49%

1.3% 4.85%

กลุ่มสินค้าเคร่ืองจกัรกลท่ีมีมลูค่าการ
น าเข้าสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
(1) แบบหล่อยาง หรอืพลาสตกิ ชนิดฉดีหรอือดั 
(2) เครือ่งกงัหนัไอพ่น
(3) เครือ่งจกัรทีใ่ชง้านเป็นเอกเทศ 
(4) ส่วนประกอบเครือ่งกงัหนั
(5) เครือ่งตกั ขดุ ตกัยา้ย แบบหมนุได้

กลุ่มสินค้าเคร่ืองจกัรกลท่ีมีมลูค่าการ
ส่งออกสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
(1) เครือ่งพมิพ์
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกนัยายน ปี 2558

ในเดือนกันยายน 2558 เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามการบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนที่กระเต้ืองขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน รวมทั้งการใช้จ่ายของภาครัฐท าได้
ต่อเนื่องแม้จะแผ่วลงบ้างหลังจากที่เร่งใช้จ่ายไปในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ดี จ านวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวในอัตราที่ต่ าลงต่อเนื่องและมีส่วนท าให้แรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจจากภาคบริการชะลอตัว ส าหรับการส่งออกสินค้าหดตัวในเกือบทุกหมวดตาม 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอาเซียน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติด
ลบน้อยลงเล็กน้อยเพราะผลของฐานราคาน้ ามันในตลาดโลกที่สูงทยอยหมดลงเป็นส าคัญ 
อัตราการว่างงานทรงตัว โดยแรงงานย้ายกลับเข้าสู่ภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องหลังปริมาณน้ า
เอ้ือต่อการเพาะปลูกมากขึ้น ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องตามการน าเข้าที่อยู่ใน
ระดับต่ า

การบริโภคภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ตามการใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนกลุ่ม
สินค้าจ าเป็น และหมวดบริการ ขณะที่การใช้จ่ายหมวดสินค้าคงทนลดลงจากเดือนก่อน 
สะท้อนถึงความระมัดระวังในการใช้จ่ายของครัวเรือน สอดคล้องกับรายได้เกษตรกรที่ต่ าลง
ตามราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะราคายางพารา และรายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่
ทรงตัว อีกทั้งสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อแก่ภาคครัวเรือนส่งผลให้
ดัชนีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนเดือนกันยายน (PCI) ขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 0.4 YoY

การลงทุนภาคเอกชน ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามการลงทุนในกลุ่มเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น แต่ยังจ ากัดอยู่เฉพาะการน าเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมและยอดขาย
รถยนต์เชิงพาณิชย์ ในภาพรวมการลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากก าลังการ
ผลิตเพียงพอต่ออุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศส่งผลให้ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 
ขยายตัวร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 1.1 YoY ตัวบ่งชี้การ
น าเข้าสินค้าทุนหดตัวร้อยละ 4.7 YoY ตัวบ่งชี้ยอดขายรถยนต์หดตัวลดลงร้อยละ 5.1 YoY 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 3.6 YoY

ในเดือนกันยายน ปี 2558 มี
ตั ว ชี้ วั ด ท า ง เ ศ รษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ
ท าได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
ลงทุนในโครงการด้านคมนาคม
และชลประทาน ทั้งนี้ มาตรการ
สนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐที่
ออกมาในเดือนนี้มีส่วนช่วยพยุง
ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่มี
ต่อสถานการณ์ เศรษฐกิจใน
ระยะข้างหน้า

การลงทุนภาคเอกชน
ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน 
ตามการลงทุนในกลุ่มเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่ เพิ่มขึ้น  แต่ยั ง
จ ากั ดอยู่ เ ฉพาะการน า เ ข้ า
อุ ป ก รณ์ โ ท ร คมน า คม แล ะ
ยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์
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การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 18.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ของไทยซบเซาตามเศรษฐกิจจีนที่
ชะลอตัวและเศรษฐกิจอาเซียนที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน 
นอกจากนี้ ราคาสินค้าส่งออกบางหมวดยังคงอยู่ในระดับต่ าตามราคาน้ ามันในตลาดโลก 
ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกในหลายหมวดสินค้าส าคัญหดตัวต่อเนื่อง อาทิ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี และสินค้าเกษตร ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าไม่
รวมทองค าหดตัวร้อยละ 7.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน แม้การส่งออกสินค้าในหมวดรถยนต์
และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังคงขยายตัวดี

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 14.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ยังคงสะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ฟื้นตัวช้า โดยเฉพาะการน าเข้าวัตถุดิบ สินค้าทุน และสินค้าอุปโภคบริโภคที่หดตัว เมื่อ
ประกอบกับการน าเข้าหมวดเชื้อเพลิงที่หดตัวสูงจากราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกที่อยู่ใน
ระดับต่ าต่อเนื่อง มูลค่าการน าเข้าสินค้าไม่รวมทองค าจึงหดตัวร้อยละ 17.0 YoY

รายได้เกษตรกร หดตัวร้อยละ 10.7 YoY จากการหดตัวของผลผลิตการเกษตรและราคา
สินค้าเกษตรที่ร้อยละ 6.3 YoY และ 4.6 YoY ตามล าดับ

การใช้จ่ายภาครัฐ ท าได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการด้านคมนาคมและ
ชลประทาน แม้จะแผ่วลงบ้างหลังจากเร่งเบิกจ่ายไปมากแล้วในช่วงที่ผ่านมา ด้านรายได้
จัดเก็บของรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการเร่งน าส่งรายได้แผ่นดินจาก
รัฐวิสาหกิจในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ทั้งนี้ มาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐ
ที่ออกมาในเดือนนี้มีส่วนช่วยพยุงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่มีต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ
ในระยะข้างหน้า

ภาคการท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวในอัตราที่ต่ ากว่าที่ผ่านมา 
โดยขยายตัวร้อยละ 8.7 YoY โดยเป็นการชะลอลงของนักท่องเที่ยวจีนเป็นส าคัญ

ในเดือนกันยายน ปี 2558 มี
ตั ว ชี้ วั ด ท า ง เ ศ รษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

รายได้เกษตรกร 
หดตัวร้อยละ 10.7 YoY จากการ
หดตัวของผลผลิตการเกษตร
และราคาสินค้าเกษตรที่ร้อยละ 
6 . 3  YoY แ ล ะ  4 . 6  YoY 
ตามล าดับ

การน าเข้าสินค้า
มีมูลค่า 14.5 พันล้านดอลลาร์ 
สรอ. ยังคงสะท้อนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า โดยเฉพาะ
การน า เข้าวัตถุดิบ สินค้าทุน 
และสินค้าอุปโภคบริโภคที่หดตัว

การส่งออกสินค้า
มีมูลค่า 18.5 พันล้านดอลลาร์ 
ส ร อ .  ข อ ง ไ ทยซบ เ ซ าต า ม
เศรษฐกิจจีนที่ ชะลอตัวและ
เ ศ รษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย นที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบต่อเนื่องจากการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ 
ราคาสินค้าส่งออกบางหมวด
ยังคงอยู่ในระดับต่ าตามราคา
น้ ามันในตลาดโลก

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกนัยายน ปี 2558
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Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบรูณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อโยงกับภาคการเกษตรและอุตาสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยข์อ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหลก็และเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

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



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนกนัยายนปี 2558

ในเดือนกันยายน ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยขาด
ดุลการค้าลดลง โดยการน าเข้าหดตัวร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า และหดตัวร้อยละ 13.6 YoY ด้านการส่งออกหดตัวร้อยละ 2.5 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้าและหดตัวร้อยละ 1.9 YoY

การน าเข้า  มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่  36,901 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 2,797 ล้านบาท หดตัว
ร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 8.9 YoY ด้าน
หมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 28,851 ล้านบาท หด
ตัวร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 8.5 YoY 
ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,252 ล้านบาท หดตัว
ร้อยละ 26.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 35.1 YoY

การส่งออก  มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่  19,870 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,736 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 25.0 YoY
ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกเป็น 14,672 ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 6.6 
YoY ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,460 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 4.2 
YoY

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 17,031 
ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 2.710 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และ
ขาดดุลการค้าลดลง 5,423 ล้านบาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนกันยายน ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/miux/
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มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือน
กันยายน ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 8.7 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 8.9 YoY มูลค่า
การน า เข้ าอยู่ ที่  2 ,797  ล้านบาท ทั้ งปีนี้ การน า เข้ า
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 26,521 ล้านบาท 
โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ เครื่อง
บ ารุงรักษาและส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
1,553 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 10.2 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 25.0 YoY 
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,736 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออก
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 21,343 ล้านบาท 
โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มแทรกเตอร์
และส่วนประกอบซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,021 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 60 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 520 ล้าน
บาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลลดลง 821 ล้านบาทจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนกัยายน ปี 2558
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มูลค่าการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือน
กันยายน ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 3.7 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 8.5 YoY มูลค่าการ
น าเข้าอยู่ที่ 28,851 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมเป็น 259,749 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เครื่องแปรรูปยาง พลาสติก และ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสติก) ซึ่งมี
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 2,986 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 5.0 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 6.6 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่  14,672 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออกเครื่อง
อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมเป็น 143,597 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่  เครื่องสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่า
การส่งออกอยู่ที่ 2,071 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 14,179 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 338  
ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 1,655  
ล้านบาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องจักรอตุสาหกรรมของไทย เดือนกันยายน ปี 2558
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มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในเดือนกันยายน ปี 
2558
 
การน าเข้า เครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 26.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 35.1 YoY มูลค่าการน าเข้า
อยู่ที่ 5,252 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้าเครื่องมือกลมีมูลค่า
รวมเป็น 56,696 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,674 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 4.2 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 2,460 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออกเครื่องมือกลมี
มูลค่ารวมเป็น 19,940 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 543 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่
ที่ 2,791 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 1,851 ล้านบาทจาก
เดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 2,945 ล้านบาทจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนกันยายน ปี 2558
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ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชงิลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery  Intelligence  Unit : MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะหข์้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 141
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ชื่องานวิจัย ระเบียบวิธีในการวิเคราะห์คา่ความถูกต้องแม่นย าพื้นฐานของเครื่องจักรกล
(Feature Based Machine Tool Accuracy Analysis Method)

ผู้วิจัย Hai Li, Yingguang Li, Wei Wang

หน่วยงาน Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
NO.29 Yudao Street, Nanjing, 210016, Jiangsu, China

ปีที่พิมพ์ 2015

บทคัดย่อ ความถูกต้องแม่นย าของเครื่องมอืกลถือเป็นพารามิเตอร์หรือปัจจยัหลักที่แสดงถงึประสิทธิภาพของเครื่อง
โดยจะมีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานท่ีส าคัญที่สุด ซึง่ในปัจจุบัน ระบบเครื่องจักรกลมีความจ าเป็นทีจ่ะต้องมี
วิธีการประเมินความถูกต้องส าหรับการเลือกใช้เครื่องมือกลในกระบวนการวางแผนและการก าหนดล าดับ
การผลิตงานวิจัยนี้น าเสนอระเบยีบวิธีในการวิเคราะห์คา่ความถกูต้องแม่นย าพื้นฐานของเครื่องจกัรกล
เพื่อให้สามารถประเมินขีดความสามารถด้านความถูกต้องแม่นย าของเครื่องมือกล และการน าคา่ความ
ถูกต้องของเครื่องมือมาค านวณเป็นค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ของชิ้นงานได้ถูกน ามาใช้ในระเบียบ
วิธีนี้ ใบตัดถูกน ามาใช้ท าหน้าที่แปลงค่าความผิดพลาดของเครื่องมือมาเป็นค่าความคลาดเคลือ่นที่
ยอมรับได้ ความคลาดเคลื่อนของใบตัดระหว่างต าแหน่งและทิศทางที่เกิดจากการตัดจริงกับต าแหน่งและ
ทิศทางที่ก าหนดจะถูกแปลงคา่จากความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือกลด้วยระเบียบวธิีของจลศาสตร์ของ
วัตถุแขง็เกร็ง จากนั้นค่าความคลาดเคลื่อนที่อยูใ่นรูปของ GD&T (Geometric Dimensioning and 
Tolerancing: ขนาดและค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เชิงเรขาคณิต) จะถกูค านวณจากรูปแบบของ
ลักษณะและความคลาดเคลื่อนของใบตัด โดยระบบต้นแบบได้ถูกพัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ และมี
กรณีศึกษาเชงิอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่าระเบียบวธิีนี้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
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Abstract Machine tool accuracy is the most important performance parameters which affect the part 
quality. At present, a systematic machine tool accuracy evaluation method is necessary for the 
machine tool selection in process planning and shop-floor scheduling. This paper proposes an 
efficient feature based machine tool accuracy analysis method to enable machine tool 
capability evaluation about accuracy, and the mapping from the machine tool accuracy to the 
part feature tolerance is established in this method. The cutter is used as a bridge to transform 
the machine tool error to feature tolerance. The deviation of the cutter between the actual 
position & orientation and the nominal position & orientation is converted from the machine tool 
error according to the rigid body kinematics method. Then the feature error in the form of GD&T 
is calculated from the profile of the feature and the deviation of the cutter. A prototype system 
has been developed based on this research. An industrial case study shows that the 
methodology is effective.

ที่มา http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827115003315

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827115003315
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827115003315
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827115003315


XCMG ส่งออกรถบดถนนขนาด 8 ตัน จ านวน 14 คันไปยัง
สหรัฐอเมริกาในฤดูใบไม้ร่วงนี้ หลังจากที่ได้ส่งออกรถขุดตีนตะขาบ
จ านวน 10 คันในปี 2557 และเครื่องจักรอื่นๆ 150 รายการในปี 
2556

หวัง หมิน ประธานกรรมการและประธานของ XCMG กล่าวว่า การขยายธุรกิจสู่สากลถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของ XCMG มา
โดยตลอด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทมีความสามารถมากขึ้นในการแข่งขันใน
ตลาดโลก

"เรายังคงมีอัตราการสูญเสียลูกค้าในระดับต่ าสุด ทั้งในช่วงที่อุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างรุ่งเรืองที่สุดและตกต่ าที่สุด เรา
มุ่งมั่นท างานเพื่อสร้างชื่อให้กับแบรนด์ โดยเมื่อพูดถึง XCMG เราต้องการให้ลูกค้านึกถึงสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีราคาสมเหตุสมผล 
และมีบริการสนับสนุนด้วยความรับผิดชอบ" คุณหวังกล่าว

มูลค่ารวมของสินค้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐนั้นพุ่งทะลุ 10 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกันบริษัทได้ส่งออกสินค้ากว่า 500 ชนิดไปยัง
กว่า 170 ประเทศ บริษัทได้ท าการวิจัย พัฒนา และผลิตสินค้าโดยพุ่งเป้า
ไปท่ีตลาดไฮเอนด์ต่างๆ เพื่อท่ีจะแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ในตลาดทั่วโลก

ขณะเดียวกัน รถเครนรุ่น XCTE ของบริษัทได้ถูกน าไปใช้ในยุโรป
ตะวันออก โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และคุ้มราคา
ด้วยการลดโครงสร้างภายนอก นอกจากนี้  บริษัทยังได้ร่วมมือกับ
สถาบันวิจัยหลายแห่งในยุโรปเพื่อพัฒนารถเครนขนาด 100 ตันแบบใช้
งานได้ทุกภูมิประเทศเพื่อรองรับตลาดไฮเอนด์ในยุโรปตะวันตก
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บริษัทได้สร้างห่วงโซ่อุปทานระดับโลก รวมทั้งก่อตั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในสหรัฐ
ด้วย

นับตั้งแต่ปี 2553 เมื่อ XCMG ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท
ผลิตเครื่องจักรหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัท AMCA Hydraulic 
Fluid Power BV ในเนเธอร์แลนด์ ตลอดจนบริษัท Fluitronics
GmbH และบริษัท Schwing GmbH ในเยอรมนี ส่งผลให้ 
XCMG ได้น าเทคโนโลยีสุดล้ าและทรัพยากรของยุโรปมาใช้อย่าง
เต็มที่ เพื่อให้การด าเนินยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจสู่สากลและ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตัวเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

XCMG เป็นเจ้าของบริษัทย่อย 3 แห่งในยุโรป อัน
ประกอบด้วย XS Holding GmbH (ในเครือ Schwing GmbH), 
XCMG European Research Center GmbH และ AMCA 
Hydraulic Fluid Power BV นอกจากนี้ ในปี 2556 XCMG ได้
กลายเป็นบริษัทจีนรายแรกที่ได้รับรางวัลสุดยอดการลงทุนแห่งปี
จากรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย ประเทศเยอรมนี

คาร์เตอร์ ชไนเดอร์ นายกเทศมนตรีเมืองเครเฟลด์ ในรัฐ
นอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย กล่าวว่า ความส าเร็จของ XCMG มาจาก
การตัดสินใจและการด าเนินงานอย่างชาญฉลาด

"ศูนย์วิจัยในยุ โรปของเราจะเป็นศูนย์กลางระดับ
นานาชาติในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการวิจัย
และการพัฒนาในช่วง 3-5 ปีจากนี้ คุณหวังกล่าว “ในฐานะท่ีเป็น
ผู้น าของโลกในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรก่อสร้าง เราได้ท า
ประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกผ่านความทุ่มเททั้งใน
ด้านการลงทุน การพัฒนานวัตกรรม และการบูรณาการ"
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พล.ต.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 
2558  มติเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมในเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 6 พื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน 
หลังจากก่อนหน้าได้มีการก าหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการจัดเช่าแล้ว แต่เอกชนมองว่ายังไม่จูงใจพอ

จ.ตากอัตราค่าธรรมเนียมจัดการเช่า ลดลงจาก 500,000 บาทต่อไร่ เหลือ 250,000 บาทต่อไร่ ส่วนอัตราค่าเช่าต่อไร่ต่อปี 
ส าหรับเอกชนอยู่ที่ 36,000 บาท ส าหรับ กนอ.อยู่ที่ 25,200 บาท 

จ.สระแก้ว อัตราค่าธรรมเนียมจัดการเช่าลดลง จาก 450,000 บาท เหลือ 225,000 บาท ขณะที่ค่าเช่าต่อไร่ต่อปี ส าหรับเอกชน
อยู่ที่ 32,000 บาท ส าหรับ กนอ. อยู่ที่ 22,400 บาท

จ.ตราดอัตราค่าธรรมเนียมจัดการเช่า ลดลงจาก 320,000 บาทต่อไร่ เหลือ 160,000 บาทต่อไร่ ส่วนอัตราค่าเช่าต่อไร่ต่อปี 
ส าหรับเอกชนอยู่ที่ 24,000 บาท ส าหรับ กนอ.อยู่ที่ 16,800 บาท 

จ.มุกดาหารอัตราค่าธรรมเนียมจัดการเช่า ลดลงจาก 320,000 บาทต่อไร่ เหลือ 160,000 บาทต่อไร่ ส่วนอัตราค่าเช่าต่อไร่ต่อปี 
ส าหรับเอกชนอยู่ที่ 24,000 บาท ส าหรับ กนอ.อยู่ที่ 16,800 บาท  

จ.หนองคายอัตราค่าธรรมเนียมจัดการเช่า ลดลงจาก 320,000 บาทต่อไร่ เหลือ 160,000 บาทต่อไร่ ส่วนอัตราค่าเช่าต่อไร่ต่อปี 
ส าหรับเอกชนอยู่ที่ 24,000 บาท ส าหรับ กนอ.อยู่ที่ 16,800 บาท

“ด้านอัตราค่าเช่าที่จะเพิ่มขึ้นทุก 15% ในทุก 5 ปี ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าปรับลดเหลือ 50% ในทุกพื้นที่ จะผ่อน
ปรนให้ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียม ในระยะ 5 ปี แรก หลังจากนั้นสามารถผ่อนช าระได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี คือในปีที่ 6-10” 
พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

ทั้งนี้ ส่วนที่มีการเห็นชอบในครั้งนี้ สาระส าคัญอยู่ที่การปรับ
ลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมจัดการให้เช่าลง 50% แต่
อัตราค่าเช่าให้คงอัตราเดิมตามที่ได้มีการเสนอก่อนหน้านี้ โดยส่วน
ของค่าธรรมเนียมจัดการให้เช่านี้เพื่อให้เอกชนหรือผู้เช่าได้มีโอกาส
ในการปรับตัวในการเริ่มต้นธุรกิจจะยังไม่ต้องช าระในช่วง 5 ปีแรก 
แต่ให้ทยอยช าระในปีที่ 6-10 ในสัดส่วนเท่าๆ กัน

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวว่า ในส่วนของอัตราค่าเช่าที่มีการ
น าเสนอมีดังนี้ 

จ.สงขลา ค่าธรรมเนียมจัดการเช่าทั้งเอกชนและการนิคม
อุตสาหกรรมอยู่ในอัตราเท่ากันคือลดลงจาก 600,000 บาท เหลือ 
300,000 บาท ส่วนค่าเช่าต่อปีส่วนของเอกชนอยู่ที่ 4 หมื่นบาท กนอ. 
อยู่ที่ 28,000 บาท
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม ปี 2558

ในเดือนตุลาคม 2558 เศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับแรง
สนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ท าได้ดีต่อเนื่อง การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวจาก
การใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าจ าเป็นและบริการ และจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มี
สัญญาณปรับดีขึ้นตามจ านวนนักท่องเที่ยวจีนเป็นส าคัญ อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าที่
ยังคงหดตัวต่อเนื่องตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอาเซียน ส่งผลให้การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนอยู่ในระดับต่ า สอดคล้องกับอัตราการใช้ก าลัง
การผลิตที่อยู่ต่ ากว่าระดับปกติในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลง อัตราการว่างงานทรงตัว โดย
มีแรงงานย้ายกลับเข้าสู่ภาคเกษตรเพื่อการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ต่อเนื่องจากการน าเข้าที่อยู่ในระดับต่ า

การบริโภคภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นในหมวดสินค้าไม่คงทนกลุ่มสินค้าจ าเป็นและหมวด
บริการ อาทิ การสื่อสารและขนส่ง โดยปัจจัยสนับสนุนมาจาก 1) ก าลังซื้อนอกภาค
เกษตรที่ปรับดีขึ้นบ้าง ส่วนหนึ่งเพราะราคาน้ ามันอยู่ในระดับต่ าต่อเนื่อง และ 2) ความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคที่กระเต้ืองขึ้น อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทน อาทิ 
รถยนต์ ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคบางส่วนตัดสินใจซื้อก่อนการปรับขึ้นภาษี
สรรพสามิตรถยนต์บางรุ่นในช่วงต้นปีหน้า แต่โดยรวมยังอยู่ในระดับต่ า สอดคล้องกับ
รายได้ของครัวเรือนภาคเกษตรที่ตกต่ า และภาระหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังสูง รวมทั้งความ
ระมัดระวังของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อแก่ภาคครัวเรือนส่งผลให้ดัชนีการ
อุปโภคบริโภคของภาคเอกชนเดือนตุลาคม (PCI) หดตัวร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 2.2 YoY

การลงทุนภาคเอกชน ยังอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากธุรกิจมีก าลังการผลิตเพียงพอรองรับ
ความต้องการสินค้าทั้งในและต่างประเทศที่ยังมีไม่มากนัก การน าเข้าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อลงทุนขยายก าลังการผลิตจึงยังอยู่ในระดับต่ า ขณะที่การลงทุนก่อสร้าง
ค่อนข้างทรงตัวสอดคล้องกับภาวะอสังหาริมทรัพย์ส่งผลให้ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน  
(PII) ขยายตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 1.5 YoY ตัว
บ่งชี้การน าเข้าสินค้าทุนขยายตัวร้อยละ 1.9 YoY การจ าหน่ายเครื่องจักรในประเทศ
ขยายตัวร้อยละ 0.1 YoY ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 4.2 YoY

ในเดือนตุลาคม ปี 2558 มี
ตั ว ชี้ วั ดทาง เ ศรษฐกิ จที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน
ปรับดีขึ้ นในหมวดสินค้าไม่
คงทนกลุ่มสินค้าจ าเป็นและ
หมวดบริการ อาทิ การส่ือสาร
และขนส่ง

การใช้จ่ายภาครัฐ
ท าได้ดีต่อเนื่องทั้งการเบิกจ่าย
งบประจ าและงบลงทุน ทั้งนี้ 
มาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจ
ของภาครัฐที่มีส่วนท าให้ความ
เชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในอนาคต
ของผู้บริโภคและภาคธุรกิจปรับ
ดีขึ้น

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Analyst by ISIT



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม ปี 2558

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 18.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัวร้อยละ 8.0 จากระยะ
เดียวกันของปีก่อนเพราะ 1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอาเซียนซึ่งเป็นคู่ค้าส าคัญ 
2) ราคาส่งออกสินค้าหลายชนิดอยู่ในระดับต่ ากว่าปีที่แล้วตามทิศทางราคาน้ ามันโลก 
และ 3) ผลของฐานสูงในช่วงปลายปีก่อน ที่มีการเร่งส่งออกสินค้าที่ใกล้จะหมดสิทธิ
ประโยชน์ GSP ทั้งนี้ แม้การส่งออกสินค้าส่วนใหญ่หดตัว แต่สินค้าบางหมวดสามารถ
ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง อาทิ รถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่เพิ่งมีการปรับเปลี่ยนรุ่น 
รวมทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเลนส์เพื่อน าไปประกอบเป็นโทรศัพท์มือถือและแท็บ
เล็ตรุ่นใหม่ในจีน

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 14.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัวร้อยละ 21.3 จากระยะ
เดียวกันปีก่อน โดยเป็นการหดตัวต่อเนื่องในเกือบทุกหมวด ทั้งการน าเข้าสินค้าอุปโภค
บริโภคและวัตถุดิบ (ไม่รวมน้ ามัน) ซึ่งหดตัวสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ดี
นักโดยเฉพาะในภาคการผลิตอุตสาหกรรม ส่วนการน าเข้าน้ ามันดิบที่หดตัวสูงเป็นผล
จากราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ลดลงเป็นหลัก อย่างไรก็ดี การน าเข้าสินค้าทุนขยายตัวได้
ตามการน าเข้าเครื่องบิน ขณะที่การน าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ยังคงหดตัวสอดคล้อง
กับภาวะการลงทุนในประเทศ

รายได้เกษตรกร หดตัวร้อยละ 10.5 YoY จากการหดตัวของทั้งผลผลิตการเกษตรและ
ราคาสินค้าเกษตรที่ร้อยละ 4.8 YoY และ 6.1 YoY ตามล าดับ

การใช้จ่ายภาครัฐ ท าได้ดีต่อเนื่องทั้งการเบิกจ่ายงบประจ าและงบลงทุน โดยการ
เบิกจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเป็นโครงการขนาดเล็กด้านคมนาคมและชลประทาน ทั้งนี้ 
มาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐที่ทยอยออกมาต้ังแต่ช่วงเดือนกันยายนมีส่วนท า
ให้ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในอนาคตของผู้บริโภคและภาคธุรกิจปรับดีขึ้น

ในเดือนตุลาคม ปี 2558 มี
ตั ว ชี้ วั ดทาง เ ศรษฐกิ จที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน
ยังอยู่ ในระดับต่ า  เนื่องจาก
ธุรกิจมีก าลังการผลิตเพียงพอ
รองรับความต้องการสินค้าทั้ง
ในและต่างประเทศที่ยังมีไม่
มากนัก การน าเข้าเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อลงทุนขยาย
ก าลังการผลิตจึงยังอยู่ในระดับ
ต่ า

การส่งออกสินค้า 
มีมูลค่า 18.3 พันล้านดอลลาร์ 
สรอ. หดตัวร้อยละ 8.0 จาก
ระยะเดียวกันของปีก่อน

รายได้เกษตรกร 
หดตัวร้อยละ 10.5 YoY จาก
ก า รหดตั ว ข อ ง ทั้ ง ผ ล ผ ลิ ต
การเกษตรและราคาสินค้า
เกษตรที่ร้อยละ 4.8 YoY และ  
6.1 YoY ตามล าดับ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบรูณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อโยงกับภาคการเกษตรและอุตาสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยข์อ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหลก็และเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

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



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนตุลาคมปี 2558

ในเดือนตุลาคม ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยขาด
ดุลการค้าลดลง โดยการน าเข้าขยายตัวร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 6.4 YoY ด้านการส่งออกขยายตัวร้อยละ  
11.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและขยายตัวร้อยละ 5.6 YoY

การน าเข้า  มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่  37,169 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 3,101 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 
2.3 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 
28,800 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหด
ตัวร้อยละ 3.1 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 
5,268 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หด
ตัวร้อยละ 24.5 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 22,191 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,198 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 16.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ  
23.6 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกเป็น 
16,552 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 3.6 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการ
ส่งออกเป็น 2,440 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า และหดตัวร้อยละ 0.5 YoY

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 14,978 
ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 2,053 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และ
ขาดดุลการค้าลดลง 3,736 ล้านบาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/miux/

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนตุลาคม ปี 2558
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มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือนตุลาคม 
ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 10.9 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 2.3 YoY มูลค่าการ
น าเข้าอยู่ที่  3,101 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้าเครื่องจักรกล
การเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 29,623 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่า
การน าเข้าสูงสุดในเดือนน้ีได้แก่ เครื่องบ ารุงรักษาและส่วนประกอบ 
ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,476 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 16.9 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 23.6 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่  3,196 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออกเครื่องจักรกล
การเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 24,542 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่า
การส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องเก็บเกี่ยว และส่วนประกอบ และ
แทรกเตอร์และส่วนประกอบซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,157 ล้าน
บาทและ 1,153 ล้านบาท ตามล าดับ

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้า
เกินดุลอยู่ที่ 97 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 157 ล้านบาทจาก
เดือนก่อนหน้า และขาดดุลลดลง 540 ล้านบาทจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนตลุาคม ป ี2558
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มูลค่าการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนตุลาคม 
ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 3.1 YoY มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
28,800 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่า
รวมเป็น 288,549 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด
ได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ (เครื่องจักรใช้ใน
อุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 4,279 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 12.8 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 3.6 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 16,552 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออกเครื่องอุตสาหกรรม
มีมูลค่ารวมเป็น 160,150 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สูงสุดได้แก่ เครื่องจักรงานดิน (เครื่องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้าง)  ซึ่ง
มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,320 ล้านบาท

ดุลการค้า  เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้  ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 12,247 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 1,931 ล้าน
บาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 1,503 ล้านบาท
จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องจักรอตุสาหกรรมของไทย เดือนตุลาคม ป ี2558
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มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในเดือนตุลาคม ปี 2558
 
การน าเข้า เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 24.5 YoY มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 5,268 
ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้าเครื่องมือกลมีมูลค่ารวมเป็น 61,965 
ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ หีบแบบหล่อ
แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,698 ล้าน
บาท

การส่งออก เครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า และหดตัวร้อยละ 0.5 YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,440 ล้าน
บาท ทั้งปีนี้การส่งออกเครื่องมือกลมีมูลค่ารวมเป็น 22,380 ล้าน
บาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว 
โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 586 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่  
2,827 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 36 ล้านบาทจากเดือนก่อน
หน้า และขาดดุลการค้าลดลง 1,692 ล้านบาทจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องมอืกลของไทย เดือนตลุาคม ป ี2558
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ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชงิลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery  Intelligence  Unit : MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะหข์้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 141



ชื่องานวิจัย การสร้างแบบลวดลายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยล าแสงเลเซอร์
(Computer Texture Mapping for Laser Texturing of Injection Mold)

ผู้วิจัย Yongquan Zhou1, Songling Zhang2, Shengyu Zhao2 and Huiqun Chen1

หน่วยงาน 1School of Mechanical & Electrical Engineering, Shenzhen Institute of Information Technology, 
Shenzhen 518172, China
2Shenzhen Hymson laser Co., Ltd., Shenzhen 518110, China

ปีที่พิมพ์ 2014

บทคัดย่อ การสร้างลวดลายด้วยล าแสงเลเซอร์ถือเป็นกระบวนการผสมผสานเทคนิคแบบใหม่ที่ถูกน ามาใช้ในการกัด
ตกแต่งพื้นผิวโค้งมนของวัสดุแบบ 3 มิติ ซึ่งท าให้มีความยื่นหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการออกแบบ
ลวดลายเพื่อตกแต่งพื้นผิวโค้งมนแบบ 3 มิติในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมากขึ้น จึงส่งผลท าให้เกิดการปรับปรุง
ผิวของชิ้นงานผลิตภัณฑ์พลาสติกจากการฉีดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ให้มีคุณภาพดีขึ้นจนสามารถขึ้นรูปเป็น
ชิ้นงานพลาสติกส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางได้ ในงานวิจัยฉบับนี้ได้น าวิธีการแบบใหม่ในการสร้าง
ลวดลายบนพื้นผิวโค้งมนด้วยเลเซอร์แบบ 3 มิติโดยน าระบบเครื่องสแกนนิ่งวัดไฟฟ้าแบบ 3 แกน (3-axis 
galvanometer scanning unit) มาใช้เป็นระบบหลักในการป้องกันการเกิดความบิดเบี้ยวที่มากเกินไปใน
การกัดแต่งท าลวดลาย ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในกระบวนการท าลวดลายบนพื้นผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยวิธี
แบบเดิม วิธีการแบบใหม่ได้น าเทคโนโลยีการสร้างแบบลวดลายด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาพัฒนาและ
น าเสนอ โดยการพัฒนาล าดับขั้นตอนการสร้างแบบลวดลายนี้ครอบคลุมไปถึงการวัด การควบคุมและ
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของมุมทั้ง 3 แนวแกน เครื่องหมายหรือจุดที่ก าหนด และความบิดเบี้ยวของพื้นผิว
ผิวหน้าสัมผัสของการสร้างแบบลวดลายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นจากการใช้ระบบการล าดับ
ขั้นตอนวิธีการจากลวดลายแบบ 2 มิติมาแปลงเป็นแบบจ าลองลวดลายแบบ 3 มิติ โดยมีการควบคุมอัตรา
การเกิดความบิดเบี้ยวจากการสร้างแบบลวดลายบนพื้นผิวที่มีความโค้ง โดยผลจากกรณีศึกษาซึ่งท าการ
สร้างลวดลายด้วยล าแสงเลเซอร์บนแม่พิมพ์พลาสติกของชิ้นงานกรอบส่วนบนของเมาส์คอมพิวเตอร์ที่
พื้นผิวมีความโค้งมนสูงแสดงให้เห็นว่าวิธีการแบบใหม่นี้ท าให้ได้การสร้างลวดลายด้วยเลเซอร์บนแม่พิมพ์
ฉีดพลาสติกที่มีมาตรฐาน



Abstract Laser texturing is a relatively new multi-process technique that has been used for machining 3D 
curved surfaces; it is more flexible and efficient to create decorative texture on 3D curved 
surfaces of injection molds so as to improve the surface quality and achieve cosmetic surface 
of molded plastic parts. In this paper, a novel method of laser texturing 3D curved surface 
based on 3-axis galvanometer scanning unit has been presented to prevent the texturing of 
injection mold surface from much distortion which is often caused by traditional texturing 
processes. The novel method has been based on the computer texture mapping technology 
which has been developed and presented. The developed texture mapping algorithm includes 
surface triangulation, notations, distortion measurement, control, and numerical method. An 
interface of computer texture mapping has been built to implement the algorithm of texture 
mapping approach to controlled distortion rate of 3D texture math model from 2D original 
texture applied to curvature surface. Through a case study of laser texturing of a high curvature 
surface of injection mold of a mice top case, it shows that the novel method of laser texturing 
meets the quality standard of laser texturing of injection mold.

ที่มา http://ade.sagepub.com/content/6/681563.full.pdf
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ผู้ส่ือข่าวรายงานว่าที่แปลงนาบริเวณบ้านมะเมียง ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้ นายรุ่งโรจน์ เหมันต์สุทธิกุล 
ประธานบริษัท เพาว์เวอร์ยูนิตี้ จ ากัด และ Mr.YANG GUO SHENG ประธานบริษัท Tong Yang จากประเทศจีน ได้น ารถเกี่ยวข้าว 
นวัตกรรมใหม่จากประเทศจีน มาสาธิตให้เกษตรกรชาวสุรินทร์ได้ชมเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย และได้สาธิตการเกี่ยวข้าวอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งขณะรถก าลังเกี่ยวอยู่ คนขับสามารถตั้งค่าและเดินลงจากรถได้ โดยที่รถสามารถเกี่ยวเองได้โดยไร้คนขับ

ฟางข้าวที่ได้มาจากการใช้รถเกี่ยวมี 2 แบบ แล้วแต่
เกษตรกรต้องการ มีทั้งแบบสับละเอียดและแบบยาวมาทั้งต้น
เลยก็มี เหมือนคนไทยสมัยโบราณจะนวดข้าวโดยใช้วิธีเหวี่ยง
ตีลงพื้น ท าให้เมล็ดข้าวหลุดออกจากต้น ซึ่งเป็นหลักการ
เดียวกัน สามารถเก็บเมล็ดข้าวออกจากต้นได้หมดจด ไม่มีร่วง
หล่นลงพื้น และทางบริษัท Tong Yang ยังได้น าปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ดมาให้เกษตรกรได้ลองใช้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร และรับซื้อข้าวเปลือกในราคากิโลกรัมละ 15 
บาท หากเป็นข้าวพันธุ์จะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 19 บาท 
แม้เกษตรกรจะไปขายข้าวให้โรงสีแล้วก็ตาม ก็สามารถมารับ
ชดเชยได้ แต่ต้องสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทก่อน และใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ที่บริษัทจัดมาให้

ที่บ้านมะเมียงใต้ ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 
แปลงมันส าปะหลังของนางจันทร์เพ็ญ สุขสงวน เจ้าของไร่มัน
ส าปะหลัง ได้มีการใช้เครื่องบินบังคับแบบเฮลิคอปเตอร์ในการ
โปรยสารกลางอากาศ ลักษณะเป็นการฉีดสารแบบเป็นละออง
ลงมาจากเครื่อง เป็นการให้อาหารทางใบ ซึ่ งจากการ
สังเกตการณ์และจับเวลา 1 ไร่ จะใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ 3 
นาที แตกต่างจากการใช้แรงงานคนหลายเท่าตัว

นายปราโมทย์ หมายทอง อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 122 ม.4 
บ้านมะเมียง ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เกษตรกร
ชาวนา กล่าวว่า ตั้งแต่มีโครงการนี้ขึ้นมา ตนรู้สึกว่าประหยัด
ค่าใช้จ่ายขึ้นเยอะเลย ซึ่งพันธุ์ข้าวของตนเป็นพันธุ์ที่ไม่ค่อยดี
เท่าไหร่ ทางโครงการได้เข้ามาช่วยปรับสภาพดิน ซึ่งแถวนี้เป็น
ดินทรายล้วนๆ ซึ่งปลูกต้นยูคาลิปตัสมาก่อน พอได้ปุ๋ยอินทรีย์

จากโครงการนี้ ตนได้เห็นว่าดินดีขึ้น และต้นข้าวก็แข็งแรงยิ่งขึ้น 
ไม่มีล้มเลย ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์นี้เป็นอินทรีย์ล้วนๆ ไม่มีเคมีเจือปน 
และรถเกี่ยวข้าวที่ทางบริษัทเอามาสาธิตให้ตนดู ตนก็ไม่คาดคิด
มาก่อนว่าจะดีแบบนี้ โดยเฉพาะเรื่องฟาง มันมีทั้งแบบสับส้ัน 
แบบไว้ยาว อยู่ที่ชาวบ้านเองว่าจะชอบแบบไหน แต่ถ้ามีตัวมัด
ฟางข้าวได้จะยิ่งดีกว่านี้
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นางจันทร์เพ็ญ สุขสงวน อายุ 37 ปี เลขที่ 111 บ้านมะเมียงใต้ ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เจ้าของไร่มันส าปะหลัง กล่าว
ว่า ตนดูไปแล้วมันพ่นได้ทั่วทุกใบเลย ซึ่งตนพอใจในวิธีการพ่นปุ๋ยทางใบมากเลย ซึ่งตนเคยได้ยินมาก่อนว่า ถ้าใช้เครื่องบินมันดีและเร็ว
กว่าใช้คนพ่น ซึ่งหากใช้คนพ่นจะใช้เวลามาก ต้นมันล้ม และฝุ่นละออง สารเคมีก็เข้าร่างกายด้วย ตนก็คาดหวังว่าผลผลิตปีนี้จะได้มาก
กว่าเดิม

นายรุ่งโรจน์ เหมันต์สุทธิกุล ประธาน บริษัท เพาว์เวอร์ยูนิตี้ จ ากัด กล่าวว่า เราเรียกโครงการน้ีว่าศูนย์เกษตรต้นน้ าครบวงจร จัด
ขึ้นเพื่อลดต้นทุนภาคการผลิตให้กับเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ แล้วเราใช้สุรินทร์เป็นเมืองต้นแบบ ซึ่ง 1 ปีที่ด าเนินการมา ส่ิงที่จับต้อง
แน่นอนคือ ต้นทุนการผลิตของชาวบ้านลดลง และสุรินทร์เป็นที่แรกของประเทศไทยที่ใช้อากาศยานด้านการเกษตรเข้ามาช่วยเพิ่ม
ผลผลิต ขณะเดียวกันก็ได้รถเกี่ยวข้าวที่ทันสมัยในเรื่องการเก็บเกี่ยว จึงท าให้เปอร์เซ็นต์การสูญเสียมีน้อย เพราะว่าการท่ีจะลดต้นทุนลง
ข้างเดียว และขณะเดียวกันการจัดการที่ไม่ดีมันก็ไม่สามารถจะลดต้นทุนได้ส าเร็จ ก็เลยเอาเครื่องจักร 2 ตัวนี้เข้ามาในระยะที่ 1 ส่วน
ระยะที่ 2 ก็จะเข้ามาปรับดินให้เกษตรกรในสุรินทร์หลายๆ แปลง เพื่อให้เป็นนาแปลงใหญ่ เนื่องจากโครงการของเราได้ก าหนดต้นทุน
เอาไว้ก่อนแล้ว จึงท าให้ชาวบ้านจะรู้เลยว่าตัวเองจะลงทุนเท่าไหร่ และจะไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่ซ่อนอยู่ เช่น บางครั้งชาวนาลงทุนไป
ส่วนหนึ่ง แล้วก็ไม่ได้คิดอีกส่วนหนึ่ง เลยท าให้ค่าใช้จ่ายบานปลาย โครงการตัวนี้จะเป็นการล็อกราคาที่จะรับจ้างปลูกทั้งระบบ ตั้งแต่
เมล็ดพันธุ์ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว เรามั่นใจว่าจะท าผลผลิตเพิ่มได้อีก 20-30 เปอร์เซ็นต์
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การประชุมผู้น าอาเซียน หรือ อาเซียนซัมมิต ครั้งที่ 27 และการประชุมระหว่างผู้น าอาเซียนกับผู้น าประเทศคู่เจรจาอีก 8 
ประเทศ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งปิดฉากลงไปแล้วเมื่อเร็วๆ นี้ มีประเด็นส าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองใน
ภูมิภาคหลายเรื่องด้วยกัน

โดยในส่วนของอาเซียนเอง การประชุมครั้งนี้เป็น
การประชุมระดับผู้น าครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเปิดตัว
ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ผู้น า 10 ชาติอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญากรุง
กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการจัดตั้ งประชาคมอาเซียน 
ค.ศ.2015 และปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน 
ค.ศ. 2025 : มุ่ งหน้าไปด้วยกัน อันเป็นการรับรอง
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) และ
แผนงานของอาเซียนในอีก 10 ปีข้างหน้า เอกสารส าคัญ
ทั้ง 2ฉบับนี้ เมื่อผู้น าลงนามแล้วก็ได้มีการส่งมอบให้แก่ 
นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีการ
ส่งมอบต าแหน่งประธานอาเซียน วาระหมุนเวียนให้แก่
สปป.ลาว ซึ่งจะท าหน้าที่ประธานอาเซียนในปี 2559

ในส่วนของการประชุมผู้น าอาเซียนกับผู้น าประเทศคู่
เจรจาทั้ง 8 ซึ่งประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์นั้น เป็นการประชุม
ทั้งในลักษณะอาเซียน+1 และเป็นกลุ่มพหุภาคี ซึ่งได้แก่การ
ประชุมระดับผู้น าแห่งเอเชียตะวันออก หรือ East Asia Summit 
(EAS) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่  10 ประกอบด้วยอาเซียน 10 
ประเทศ+8 ประเทศนอกกลุ่ม รวมทั้งเลขาธิการอาเซียนและ
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ มีการหารือร่วมก าหนดทิศทาง
และบทบาทของการประชุม EAS ที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง และ
แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศที่เป็นข้อห่วงกังวลร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีข้อพิพาท
พื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติ รวมทั้งการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย

ส าหรับผู้น า 8 ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนที่เข้าร่วม
ป ร ะชุ ม ใ นค รั้ ง นี้ ป ร ะ กอบด้ ว ย  น า ย ดมิ ที  เ ม ด เ ว เ ดฟ 
นายกรัฐมนตรีรัสเซีย นายบารัก โอบามา ประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา นายหล่ี เค่อ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน นายชินโซะ 
อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นางปาร์ค กึน-เฮ ประธานาธิบดี
เกาหลีใต้ นายนเรนทร โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย นายมัลคอม 
เทิร์นบุล นายกรัฐมนตรีออสเตรเ ลีย และนายจอห์น คีย์ 
นายกรัฐมนตรี นิวซีแลนด์
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ประเด็นทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นจากการประชุมสุดยอด
ครั้งนี้ คือการเสนอเพิ่มความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาค
มากขึ้นจากผู้น าจีนและญี่ปุ่น โดยนายกรัฐมนตรีจีนได้ประกาศ
จะเพิ่มวงเงินกู้อีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส าหรับโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชีย และจะให้ เงิน
ช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่บางประเทศที่ยังมีการพัฒนาน้อย 
ขณะที่ผู้น าญี่ปุ่นประกาศจะให้ความช่วยเหลือในรูปเงินกู้ผ่าน
ทางธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี อีก 1.1 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ และจะร่นระยะเวลาในการพิจารณาปล่อยเงินกู้แก่
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชียให้เร็วขึ้น 
พร้อมทั้งลดทอนกระบวนการที่ยุ่ งยาก ด้านนายโอบามา 

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวเชิญชวนประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
เอเชีย -แปซิฟิก หรือ ทีพีพี  ซึ่ งปัจจุบันมีญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และบางประเทศของอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม 
มาเลเซีย บรูไน และสิงคโปร์ เข้าร่วมภาคีแล้ว ขณะที่จีน ซึ่งไม่ได้
เข้าร่วมทีพีพี แสดงจุดยืนว่าต้องการสนับสนุนกลุ่มหุ้นส่วน
เศรษฐกิจแห่ง ภูมิภาคเอเชีย  หรือ  RCEP (Regional 
Comprehensive Economic Partnership) ที่มีอยู่แล้วมากกว่า 
แต่กระนั้นก็ตาม RCEP ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักและ
มาเลเซียในฐานะประธานการประชุมปีนี้ ระบุว่า ยังไม่น่าจะมี
การสรุปผลใดๆเกี่ยวกับ RCEP จนกว่าจะถึงปีหน้า
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ปี 2558

ในเดือนพฤศจิกายน 2558 เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับแรง
สนบัสนนุจากการใช้จา่ยภายในประเทศ ทัง้การใช้จา่ยภาครัฐท่ีท าได้ดีตอ่เน่ืองและการใช้
จา่ยภาคเอกชนท่ีส่วนหนึ่งได้รับผลบวกจากปัจจยัชัว่คราวตามการเร่งซือ้รถยนต์ก่อนการ
ปรับขึน้อตัราภาษีสรรพสามิตในปีหน้า รวมทัง้ภาคการท่องเท่ียวท่ีฟืน้ตวัดี อย่างไรก็ตาม 
การฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจยงัคงถกูถ่วงด้วยการสง่ออกสินค้าท่ีหดตวัตอ่เน่ืองจากผลของการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและอาเซียน ประกอบกบัราคาน า้มนัในตลาดโลกท่ีอยู่ ในระดบั
ต ่ามีผลกดดนัราคาสินค้าส่งออกหลายชนิด การผลิตในภาคอตุสาหกรรมและการลงทุน
ภาคเอกชนจึงยงัอยู่ในระดบัต ่า ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อตัราการว่างงานอยู่ในระดบั
ใกล้เคียงกับเดือนก่อน ขณะท่ีดลุบญัชีเดินสะพดัเกินดลุสูงจากมูลค่าการน าเข้าท่ีอยู่ใน
ระดบัต ่า สอดคล้องกบัภาวะอตุสาหกรรมท่ียงัไม่เข้มแข็ง

การบริโภคภาคเอกชน มีทิศทางปรับดีขึน้ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 เพราะแม้รายได้ของ
ครัวเรือนในภาคเกษตรยังตกต ่า แต่รายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรท่ีเพิ่มขึน้และ
ราคาน า้มันท่ีลดลงต่อเน่ืองมีส่วนช่วยพยุงก าลังซือ้ของภาคครัวเรือน เม่ือประกอบกับ
ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคท่ีปรับดีขึน้จึงส่งผลให้การบริโภคสินค้าไม่คงทนท่ีจ าเป็นและ
การใช้จา่ยในหมวดบริการขยายตวัได้ตอ่เน่ือง สอดคล้องกบัการขยายตวัของภาคบริการ 
โดยเฉพาะธุรกิจขนสง่และธุรกิจค้าสง่ค้าปลีก ส าหรับการใช้จา่ยสินค้าในหมวดคงทนปรับ
ดีขึน้ร้อยละ 2.4 จากเดือนก่อน แต่เป็นผลจากปัจจัยชั่วคราวท่ีผู้บริโภคบางส่วนเร่งซือ้
รถยนต์ก่อนปรับขึน้ภาษีสรรพสามิต โดยรวมการใช้จ่ายในหมวดดงักล่าวยงัอยู่ ในระดบั
ต ่าและคาดว่ายอดขายรถยนต์จะแผ่วลงบ้างในช่วงต้นปี 2559 หลงัจากการปรับขึน้ภาษี
สรรพสามิตเร่ิมบงัคบัใช้ ส่งผลให้ดชันีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนเดือนตุลาคม 
(PCI) ขยายตวัร้อยละ 0.7 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.7 YoY

การลงทุนภาคเอกชน มีทิศทางปรับดีขึน้บ้าง แต่หากหกัปัจจยัชัว่คราวจากการเร่งซือ้
รถยนต์ การลงทนุยงัจ ากดัอยู่เฉพาะในบางสาขาท่ีเก่ียวข้องกับภาคบริการ ได้แก่ หมวด
ส่ือสารเพ่ือรองรับการลงทนุขยายโครงข่าย 4G และ การลงทนุในพลงังานทดแทน ส่วน
การลงทนุในภาคอตุสาหกรรมโดยรวมยงัอยูใ่นระดบัต ่า เพราะธุรกิจยงัคงมีก าลงัการผลิต
เพียงพอ สง่ผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) ขยายตวัร้อยละ 0.8 เม่ือเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.6 YoY ตวับง่ชีก้ารน าเข้าสินค้าทนุขยายตัวร้อยละ 11.5 
YoY การจ าหน่ายเคร่ืองจักรในประเทศขยายตัวร้อยละ 5.7 YoY ดัชนีผลผลิต
อตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 0.1 YoY

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2558 
มีตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณบวกต่ออตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน
มีทิศทางปรับดีขึน้ต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 4 เพราะแม้รายได้ของ
ค รัว เ รือนในภาคเกษตรยัง
ตกต ่า แต่รายได้ของครัวเรือน
นอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึน้และ
ราคาน า้มันที่ลดลงต่อเนื่องมี
สว่นช่วยพยุงก าลงัซือ้ของภาค
ครัวเรือน

การใช้จ่ายภาครัฐ
ยัง เ ป็ นแ ร ง ขับ เ ค ลื่ อ นทา ง
เศรษฐกิจที่ส าคัญ การลงทุน
ของ รัฐวิสาห กิจป รับสูง ขึ น้ 
ขณะ ที่ ก า ร จั ด เ ก็ บ ร า ย ไ ด้
ขยายตัว เ ป็นผลจากปัจจัย
ชั่วคราวตามการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตโดยเฉพาะในหมวด
รถยนต์
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ปี 2558

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 17.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 6.6 จากระยะ
เดียวกันของปีก่อน และยังลดลงจากเดือนก่อน โดยเป็นการหดตวัทัง้ด้านปริมาณและ
ราคาเพราะ 1) เศรษฐกิจคู่ค้าหลักอย่างจีนและอาเซียนยังคงชะลอตัว ทัง้นี ้ แม้ว่า
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว (G3) จะมีทิศทางปรับดีขึน้ แต่ยังไม่สามารถชดเชย
การชะลอตวัของเศรษฐกิจกลุ่มแรกได้ 2) ราคาสินค้าส่งออกท่ีเก่ียวข้องกับน า้มนัได้รับ
ผลกระทบจากราคาน า้มนัในตลาดโลกท่ีปรับลดลง อย่างไรก็ดี การส่งออกในบางหมวด
สินค้ายงัขยายตวัดี อาทิ รถยนต์ท่ีมีการออกรถรุ่นใหม่และมี การส่งออก Eco-car ไปกลุ่ม
ประเทศยุโรป และชิ น้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะสินค้าท่ีน าไปประกอบเป็ น
โทรศพัท์มือถือรุ่นใหม่
การส่งออกสินค้าท่ีซบเซาส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมยงัคงอยู่ในระดบัต ่า แม้
การผลิตรถยนต์เร่งขึน้จากปัจจยัชัว่คราวท่ีผู้ประกอบการเร่งผลิตเพ่ือส่งมอบรถยนต์ก่อน
การปรับขึน้ภาษีสรรพสามิต

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 14.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัวร้อยละ 8.5 จากระยะ
เดียวกันปีก่อน โดยการน าเข้าเชือ้เพลิงหดตวัสูงจากผลของราคาน า้มันในตลาดโลกท่ี
ลดลงเป็นส าคญั ขณะท่ีการน าเข้าวตัถดุิบและสินค้าขัน้กลางไม่รวมเชือ้เพลิงหดตวัตาม
ภาวะการส่งออกท่ียังไม่ดี อย่างไรก็ตาม การน าเข้าสินค้าทุนมีทิศทางปรับดีขึน้ตาม
ภาวะการลงทุนท่ีกระเตือ้งขึน้ในบางหมวด และการน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคกลบัมา
ขยายตวัตามการฟืน้ตวัของนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศเป็นส าคญั

รายได้เกษตรกร หดตวัร้อยละ 32.4 YoY จากการหดตวัของทัง้ผลผลิตการเกษตรและ
ราคาสินค้าเกษตรท่ีร้อยละ 26.8 YoY และ 7.6 YoY ตามล าดบั

การใช้จ่ายภาครัฐ ยงัเป็นแรงขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั ในเดือนนีร้ายจ่ายภาครัฐ
ขยายตวัร้อยละ 17.0 จากระยะเดียวกนัปีก่อน โดยรายจ่ายลงทนุส่วนใหญ่เป็นการลงทนุ
ในโครงการด้านคมนาคมและชลประทาน นอกจากนี ้การลงทนุของรัฐวิสาหกิจปรับสูงขึน้ 
โดยเฉพาะกลุ่มพลงังานไฟฟ้า ขณะท่ีการจดัเก็บรายได้ขยายตวัร้อยละ 24.0 จากระยะ
เดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราวตามการจัดเก็บภาษีสร รพสามิต
โดยเฉพาะในหมวดรถยนต์ และอีกส่วนหนึ่งสะท้อนจากการใช้จ่ายในประเทศท่ีทยอยฟืน้
ตวั

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2558
มีตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า 
หดตัวร้อยละ 6.6 จากระยะ
เดียวกันของปีก่อน และยัง
ลดลงจากเดือนก่อน โดยเป็น
การหดตัวทัง้ด้านปริมาณและ
ราคา

รายได้เกษตรกร 
หดตัวร้อยละ 32.4 YoY จาก
ก า รหดตั ว ข อ ง ทั ง้ ผ ล ผลิ ต
การเกษตรและราคาสินค้า
เกษตรที่ร้อยละ 26.8 YoY และ
7.6 YoY ตามล าดบั
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รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุง่เน้นการบรูณาการข้อมลูเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมลูตอ่การด าเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลให้เพิ่มมากขึน้
เพื่อให้ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกกรรมเคร่ืองจกัรกลสามารถเชื่อมโยงกบัภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

และเกิดประสทิธิผลสงูสดุ

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบนัเหล็กและเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย
อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศพัท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนพฤศจิกายนปี 2558

ใน เดื อนพฤศจิก ายน  ปี  2558 ภาวะอุตสาหกร รม
เคร่ืองจักรกลของไทยขาดดุลการค้าลดลง โดยการน าเข้า
ขยายตวัร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 8.4 YoY ด้านการสง่ออกหดตวัร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบ
กบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 3.0 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 38,427 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,393 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 9.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 3.6 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการ
น าเข้าเป็น 29,059 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 15.4 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,973 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 14.7 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 19,935 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,034 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 22.7 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูคา่การสง่ออกเป็น 14,838 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 10.4 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 5.3 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการสง่ออกเป็น 2,062 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 
14.1 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
18,492 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึน้ 3,514 ล้านบาทจาก
เดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 3,575 ล้านบาทจาก
เดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

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

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนพฤศจิกายน ปี 2558

Analyst by ISIT 7

Mill Baht Nov-57 Dec-57 Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58

Import 35,461.66   36,483.89   36,046.47   35,413.88   35,419.31   40,262.35   38,230.32   40,858.90   39,708.80   40,126.60   36,901.60   37,169.80 38,427.20

Export 20,544.66   20,360.57   18,131.72   18,365.79   21,171.72   20,652.81   20,547.27   25,040.70   20,715.80   20,385.50   19,870.50   22,191.80 19,935.20

Trade Balance -14,917.00 -16,123.31 -17,914.76 -17,048.08 -14,247.58 -19,609.54 -17,683.05 -15,818.20 -18,993.00 -19,741.10 -17,031.10 -14,978.00 -18,492.00



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2558

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรขยายตวัร้อยละ 9.4 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.6 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 3,393 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารน าเข้า
เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 33,016 ล้าน
บาท โดยสินค้าที่มีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุในเดือนนีไ้ด้แก่ 
เคร่ืองบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ ซึ่งมีมลูค่าการน าเข้า
อยูท่ี่ 1,952 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 5.1
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 22.7 YoY
มลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 3,034 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารสง่ออก
เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 27,576 ล้าน
บาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ือง
เก็บเก่ียว และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
1,054 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ที่  359 ล้านบาท ขาดดุลการค้า
เพิ่มขึน้ 457 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า แตข่าดดลุลดลง 
442 ล้านบาทจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนพฤศจิกายน ปี 2558

Analyst by ISIT 8

Agricultural Machinery (Mill Baht) Nov-57 Dec-57 Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58

Import 3,274.50   3,646.02   3,046.77   2,631.03   3,068.54   3,111.05   3,179.75   3,009.60   2,612.60   3,065.00   2,797.30   3,101.40 3,393.80

Export 2,472.77   2,400.38   2,637.86   2,432.87   2,575.38   1,967.47   2,075.86   2,121.50   2,311.40   2,484.20   2,736.80   3,198.80 3,034.10

Trade Balance -801.73 -1,245.64 -408.91 -198.17 -493.16 -1,143.58 -1,103.89 -888.10 -301.20 -580.80 -60.50 97.40 -359.70

ม.ค. - พ.ย.

2558

3,112.9 2,941.6 3,294.8 31,332.5   5.8 12.0

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 80.6       53.2       71.2       590.9         -11.7 33.7

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 874.7    794.6    897.6    7,685.6     2.6 13.0

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 16.6       1.0         1.6         17.4           -90.5 53.6

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 1,687.7 1,476.5 1,952.3 19,574.4   15.7 32.2

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 313.7    471.7    260.4    1,901.0     -17.0 -44.8

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 131.1    111.8    77.5       1,068.0     -40.9 -30.7

เครือ่งคัดแยกขนาด 2.0         15.1       0.7         198.9         -67.0 -95.6

เครือ่งท าใหแ้หง้ 6.5         17.6       33.6       296.3         420.5 90.9

161.6    159.8    99.0       1,684.3     -38.7 -38.1

เครือ่งรีดนม 2.5         0.5         0.9         30.8           -65.7 63.4

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 159.0    159.3    98.1       1,653.5     -38.3 -38.4

3,274.5 3,101.4 3,393.8 33,016.8   3.6 9.4

YoY(%) MoM(%)พ.ย. 57 พ.ย. 58ต.ค. 58

รวมท ัง้หมด

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรกลการเกษตร (ลา้นบาท)

ม.ค. - พ.ย.

2558

2,449.1 3,196.5 3,026.4 27,368.8   23.6 -5.3

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 84.2       116.2    143.5    1,290.2     70.5 23.5

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 988.1    1,153.8 975.7    11,630.3   -1.3 -15.4

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 0.2         0.6         1.5         7.0             889.3 145.6

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 654.9    669.9    769.0    6,850.0     17.4 14.8

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 631.2    1,157.7 1,054.3 6,270.9     67.0 -8.9

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 90.5       92.8       82.3       1,285.1     -9.0 -11.3

เครือ่งคัดแยกขนาด 0.1         0.2         0.1         10.6           -49.9 -66.4

เครือ่งท าใหแ้หง้ -         5.3         -         24.7           0.0 -100.0

23.6       2.3         7.8         207.5         -67.1 239.7

เครือ่งรีดนม -         -         0.4         0.5             0.0 0.0

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 23.6       2.3         7.4         206.9         -68.8 221.6

2,472.8 3,198.8 3,034.1 27,576.3   22.7 -5.1

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด

พ.ย. 57 ต.ค. 58 พ.ย. 58 YoY(%) MoM(%)

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรกลการเกษตร (ลา้นบาท)



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2558

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 0.9 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 15.4 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 29,059 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารน าเข้า
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมลูค่ารวมเป็น 317,609 ล้านบาท 
โดยสนิค้าที่มีมลูคา่การน าเข้าสงูสดุได้แก่ เคร่ืองกงัหนัไอพ่น 
และส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,767 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 10.4 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 5.3 YoY มูลค่า
การส่งออกอยู่ที่ 14,838 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารส่งออกเคร่ือง
อตุสาหกรรมมีมลูคา่รวมเป็น 174,989 ล้านบาท โดยสนิค้าที่
มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดไ ด้แก่  เค ร่ืองสูบลม /อัดลม 
(เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมีมลูค่าการสง่ออก
อยูท่ี่ 1,785 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่  14,221 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึน้ 
1,973 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้า
เพิ่มขึน้ 4,709 ล้านบาทจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนพฤศจิกายน ปี 2558
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Industrial Machinery (Mill Baht) Nov-57 Dec-57 Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58

Import 25,181.29   26,446.19   27,026.17   27,208.37   26,323.07   30,970.61   28,687.54   31,116.60   29,606.60   29,959.10   28,851.80 28,800.20 29,059.80

Export 15,669.87   15,370.78   13,665.32   13,911.46   16,162.09   16,692.81   16,447.15   20,545.30   16,058.90   15,442.10   14,672.80 16,552.70 14,838.80

Trade Balance -9,511.42 -11,075.41 -13,360.85 -13,296.91 -10,160.98 -14,277.80 -12,240.39 -10,571.30 -13,547.70 -14,517.00 -14,179.00 -12,247.50 -14,221.00

ม.ค. - พ.ย.

2558

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 781.0       1,009.3    1,023.6    10,718.9   31.1 1.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 5,369.6    6,248.9    6,780.2    66,104.9   26.3 8.5

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 476.4       455.3       379.2       4,047.9     -20.4 -16.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 1,502.5    2,625.0    2,533.0    25,740.2   68.6 -3.5

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 331.2       381.9       644.5       3,894.8     94.6 68.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 334.7       673.6       538.0       6,938.3     60.7 -20.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 665.4       1,152.0    1,100.1    11,994.4   65.3 -4.5

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 653.9       875.6       642.7       9,239.8     -1.7 -26.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 9.5            26.4         26.1          232.1         174.3 -1.4

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 619.0       424.1       499.2       5,985.2     -19.4 17.7

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 14,438.0 14,928.1 14,893.2  172,713.1 3.2 -0.2

25,181.3 28,800.2 29,059.8  317,609.7 15.4 0.9

YoY(%) MoM(%)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) พ.ย. 57 ต.ค. 58 พ.ย. 58

ม.ค. - พ.ย.

2558

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 198.9       282.4       259.2       2,558.6     30.3 -8.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 3,091.3    4,133.0    3,334.0    39,044.9   7.9 -19.3

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 147.5       125.6       156.0       1,643.0     5.8 24.3

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 363.4       323.5       288.2       3,729.1     -20.7 -10.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 146.9       70.8         50.2          1,780.3     -65.8 -29.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 65.7         167.8       316.5       1,402.9     381.5 88.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 1,293.2    1,767.4    1,616.4    20,068.3   25.0 -8.5

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 281.3       234.1       205.6       2,453.3     -26.9 -12.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 2.9            5.8            7.6            58.1           164.3 30.3

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 196.0       156.4       95.4          2,333.3     -51.3 -39.0

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 9,882.9    9,285.7    8,509.6    99,917.6   -13.9 -8.4

15,669.9 16,552.7 14,838.8  174,989.5 -5.3 -10.4

MoM(%)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) พ.ย. 57 ต.ค. 58 พ.ย. 58 YoY(%)



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนพฤศจิกายน ปี 
2558

การน าเข้า เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 14.7 YoY มลูค่าการน าเข้า
อยู่ที่ 5,973 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารน าเข้าเคร่ืองมือกลมีมลูค่า
รวมเป็น 67,938 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,960 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลหดตวัร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 14.1 YoY มูลค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 2,062 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารสง่ออกเคร่ืองมือกลมี
มูลค่ารวมเป็น 24,443 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 548 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 3,911 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึน้ 1,083 ล้านบาท
จากเดือนก่อนหน้า และขาดดลุการค้าลดลง 692 ล้านบาท
จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนพฤศจิกายน ปี 2558

Analyst by ISIT

Machine Tools (Mill Baht) Nov-57 Dec-57 Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58

Import 7,005.87      6,391.67   5,973.54   5,574.48   6,027.70   6,180.69   6,363.04   6,732.70   7,489.70   7,102.50   5,252.60 5,268.20 5,973.60

Export 2,402.02      2,589.41   1,828.54   2,021.47   2,434.25   1,992.53   2,024.26   2,373.90   2,345.50   2,459.20   2,460.90 2,440.30 2,062.20

Trade Balance -4,603.85 -3,802.26 -4,145.00 -3,553.01 -3,593.45 -4,188.16 -4,338.77 -4,358.80 -5,144.20 -4,643.30 -2,791.70 -2,827.90 -3,911.40

ม.ค. - พ.ย.

2558

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 6,491.9    4,798.6    5,424.3    62,210.7   -16.4 13.0

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 264.5       246.6       232.0       3,575.3     -12.3 -5.9

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 593.0       320.7       271.8       4,817.6     -54.2 -15.2

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 473.9       332.8       464.2       5,544.9     -2.0 39.5

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 184.9       119.6       276.8       3,463.4     49.7 131.4

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 380.2       411.2       300.2       4,112.9     -21.1 -27.0

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 477.5       293.0       165.8       2,776.4     -65.3 -43.4

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 1,469.0    659.0       1,082.8    11,274.3   -26.3 64.3

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 125.7       142.7       170.8       1,336.2     35.9 19.7

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 62.2         51.3         54.8          450.8         -11.9 6.7

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 142.0       207.2       164.1       2,462.6     15.6 -20.8

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 327.6       316.3       280.5       4,116.3     -14.4 -11.3

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,991.2    1,698.1    1,960.6    18,280.0   -1.5 15.5

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 514.0       469.6       549.3       5,728.0     6.9 17.0

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 482.5       453.3       521.4       5,325.0     8.1 15.0

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 31.5         16.3         28.0          403.0         -11.2 71.5

7,005.9    5,268.2    5,973.6    67,938.7   -14.7 13.4

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) พ.ย. 57 ต.ค. 58 พ.ย. 58 YoY(%) MoM(%)

รวมท ัง้หมด

ม.ค. - พ.ย.

2558

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 2,241.6    2,237.1    1,885.7    22,252.6   -15.9 -15.7

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 331.2       322.6       220.9       3,123.7     -33.3 -31.5

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 52.1         30.9         41.0          343.8         -21.2 32.9

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 416.7       414.6       326.5       3,607.5     -21.7 -21.3

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 61.3         14.0         28.8          498.7         -53.0 106.0

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 239.3       350.1       308.2       3,093.1     28.8 -12.0

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 30.5         84.1         15.9          510.8         -47.8 -81.1

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 58.0         117.2       51.9          1,003.5     -10.6 -55.7

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 23.6         1.5            10.4          146.1         -56.1 601.8

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 2.0            12.9         0.8            51.7           -61.5 -94.0

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 24.7         24.7         15.2          213.9         -38.4 -38.4

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 425.3       277.9       318.2       3,532.3     -25.2 14.5

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 576.8       586.6       548.0       6,127.4     -5.0 -6.6

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 160.4       203.2       176.5       2,190.4     10.1 -13.1

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 142.4       181.5       162.6       1,968.4     14.2 -10.4

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 18.0         21.7         13.9          222.0         -22.6 -35.8

2,402.0    2,440.3    2,062.2    24,443.0   -14.1 -15.5

MoM(%)มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) พ.ย. 57 ต.ค. 58 พ.ย. 58 YoY(%)

รวมท ัง้หมด
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ชื่องานวิจัย การออกแบบลกัษณะของแมพ่ิมพ์ในงานฉีดขึน้รูปพลาสติกแบบใหมเ่พื่อลดการเกิดเศษพลาสติก
(New Design Feature of Mold in Injection Molding For Scrap Reduction)

ผู้วิจัย Mehdi Moayyediana, Kazem Abharya, Romeo Mariana

หน่วยงาน aUniversity of South Australia, School of Engineering, Mawson Lakes Campus
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บทคัดย่อ งานวิจยัฉบบันีน้ าเสนอรูปร่างภาคตดัขวางแบบใหมข่องระบบเส้นทางการไหลของพลาสติกหลอมเหลวใน
แม่พิมพ์ในงานฉีดขึน้รูปพลาสติก การออกแบบรูปทรงโครงสร้างใหม่มีวตัถุประสงค์เพื่อลดการเกิดเศษ
พลาสติกและระยะเวลาในหนึ่งรอบของการฉีดขึน้รูป และยงัท าให้ระบบเส้นทางการไหลของพลาสติก
หลอมเหลวในแม่พิมพ์สามารถแยกออกจากตวัแม่พิมพ์ได้โดยง่าย ข้อบกพร่องจากการฉีดชิน้งานไม่เต็ม
แบบ (Short Shot Defect) ในชิน้งานพลาสติกระหว่างกระบวนการฉีดขึน้รูปถูกน ามาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม SolidWorks Plastic เพื่อให้ได้รูปทรงโครงสร้างที่เหมาะสมอย่างสมบรูณ์ ระบบเส้นทางการไหล
ของพลาสติกหลอมเหลวในแม่พิมพ์ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปวงรีเป็นรูปทรงที่เหมาะสมกับสดัส่วนต่างๆ 
ส าหรับชิน้งานแผ่นรูปวงกลมสองชิน้ที่มีความหนา 1 มิลลิเมตร ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEM) ถูก
น ามาใช้ในโปรแกรม SolidWorks Plastic เพื่อจ าลองชิน้งานที่ได้จากการฉีดขึน้รูป เวลาที่ใช้ในการฉีด 
อุณหภูมิในการหลอม อุณหภูมิแม่พิมพ์ ระยะเวลาการให้แรงดนัคงค้างและระยะเวลาการเย็นตัวของ
ชิน้งานถกูเลือกเพื่อป้อนเป็นข้อมลูให้กับเคร่ืองฉีดพลาสติก ผลการศึกษาในงานนีท้ าให้ เกิดการออกแบบ
รูปทรงโครงสร้างใหม่ของระบบเส้นทางการไหลของพลาสติกหลอมเหลวในแม่พิมพ์แบบเย็น เพื่อลดการ
เกิดเศษพลาสติกและระยะเวลารอบของการฉีดขึน้รูป อีกทัง้ยงัท าให้ระบบเส้นทางการไหลของพลาสติก
หลอมเหลวในแม่พิมพ์สามารถแยกออกจากตวัแม่พิมพ์ได้โดยง่ายอีกด้วย ผลลพัธ์ที่ได้จากการศึกษาใน
งานวิจยันี ้พบวา่ ไมม่ีข้อบกพร่องจากการฉีดชิน้งานไมเ่ต็มแบบเกิดขึน้จากโครงสร้างรูปทรงที่ออกแบบใหม ่
และยงัแสดงให้เห็นการลดลงของการเกิดเศษพลาสติกและระยะเวลารอบการฉีดขึน้รูปอยา่งมีนยัยะส าคญั 
โดยเมื่อเทียบกับรูปร่างภาคตดัขวางแบบวงกลมแล้ว พบว่า แบบวงรีสามารถลดการเกิดเศษได้มากถึ ง 
25% และลดระยะเวลารอบการฉีดขึน้รูปได้ 2.5% และจากการที่ระบบเส้นทางการไหลของพลาสติก
หลอมเหลวในแม่พิมพ์มีการสมัผัสกับผนงัแม่พิมพ์น้อยลงท าให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกระบบ
เส้นทางการไหลของพลาสติกหลอมเหลวจากสว่นท่ีเป็นชิน้งานได้ง่ายขึน้
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Abstract This paper presents a new cross sectional shape of runner system in the injection molding. The 
aim of the new geometry is to reduce the scrap and cycle time and also the easier ejection of 
runner system from mold tools. Short shot defect in the plastic part during the injection molding
process is analyzed by SolidWorks Plastic to validate the new proposed geometry. Runner 
system with elliptical cross section is proposed with different ratio for two circular flat plates with 
thickness of 1mm. Finite Element Method (FEM) is employed in SolidWorks Plastic for simulation 
of injected part. Filling time, melt temperature, mold temperature, pressure holding time, and 
pure cooling time are chosen as input for the injection machine. The contribution of this study is 
the design of new geometry of cold runner system for reduction in scrap and cycle time and also 
easier ejection of runner system in injection molding. This study outcomes show no short shot 
defect with the new geometry. Also, it was shown the significant reduction in scarp and cooling 
time. 25% and 2.5% reduction in scrap and cooling time were achieved compared to round 
cross section, respectively. Reduction in contact surface of runner system with mold walls 
improved the easier ejection of runner system out of the cavity as well.

ที่มา http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915000438
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ที่มา : บ้านเมือง

คงพอจะทราบกันดีอยู่ว่าค่ายรถยนตร์ะดับซเูปอร์คาร์ในโลกนี้มีอยู่เจา้หนึ่ง ที่เกิดมาจาก

เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร หรือรถแทรกเตอร ์นัน่คือปอรเ์ช่ ที่หนา้ตาของรถแทรกเตอร ์ไมไ่ดร้บั

การดแูลมานานเต็มทน ออกแบบมาเมื่อ 50 ปีที่แลว้ หนา้ตาอย่างไรก็ยงัคงเป็นอย่างนัน้อยู่

ทีนีค้า่ยพินินฟาริน่า คา่ยออกแบบรถยนต์ช่ือดงั ก็
เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับ ผู้ ผลิตรถแทรกเตอร์ยุโรปช่ือ
ดงัท่ีผลผลิตออกมาแล้วนับสิบปี ในช่ือ ซี เตอร์ (Zetor) 
แต่ปรับแต่งหน้าทาปากเสียใหม่เล็กน้อย พร้อมทัง้ลง
ลายมือช่ือเอาไว้ ว่าได้รับการปรับโฉมโดย พินินฟาริน่า 
มานะ พร้อมทัง้น าออกแสดงในงานแสดงเคร่ืองจักรกล
ทางการเกษตร ท่ีเมืองแฮนโนเวอร์ เยอรมนั

แม้ว่ารถแทรกเตอร์จากผู้ผลิตเยอรมนัตะวนัออก เชกโก
สโลวะเกีย จะมีอยู่ไม่ ก่ี รุ่นก็ตาม แต่ก็อยู่ ในตลาดนี ้
มาแล้ว 70 ปี และพร้อมท่ีจะใช้รถรุ่นท่ีได้รับการออกแบบ
ปรับโฉมโดยพินินฟาริน่า ส าหรับรุ่นต่อไป แถมตัง้
สโลแกนเอาไว้ดิบดีว่า “ให้ความรู้สึกหรูหรา คล่องแคล่ว 
และทันสมัย” ท่ีแปลกออกไปจากค่ายซูเปอร์คาร์อย่าง
ปอร์เช่ และลัมโบร์ กิ นี เคยท า ท่ีหน้าตายังคง เ ป็น
แทรกเตอร์อยา่งสมบรูณ์
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นกัขา่วแซว พินินฟาริน่า ว่าเคยมีช่ือเสียงโดง่ดงัอยู่ในวงการรถยนต์มานาน แตก็่ต้องหนัไปออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ อย่างเช่น การผลิตรถโค้ชโดยสาร โดยเฉพาะในอิตาลีและหันไปหาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ แทน 
หลงัจากลูกค้าท่ีจงรักภักดีในย่ีห้อพินินต่างพากันแยกตวัออกไปตัง้เองบ้าง หรือจ้างเจ้าอ่ืนแทนบ้าง อย่าง
เฟอร์ราร่ีก็เอากลบัไปท าเองในโรงงานท่ีเมืองมาราเนลโล แต่ก็ยงัชมพินินว่าก็ออกแบบแทรกเตอร์ได้สวยดี
เหมือนกนั

ก็ตอ้งลองดแูทรกเตอรท์ี่พินนิออกแบบมาว่าแตล่ะคนก็เห็นตา่งใจกนั บางคนก็ว่าสวย บาง

คนก็ว่างัน้ๆ แตผู่ผ้ลิตแทรกเตอร ์ที่ผลิตมาแลว้ 12 ลา้นคัน มาจา้งใหท้ างาน ยังไงก็ตอ้ง

ว่าสวยละ

15
ที่มา : บ้านเมือง



หลงัจากท่ีปี 2558 เป็นปีแห่งการใหส้ิทธิประโยชนส์ง่เสริมการลงทนุท่ีรฐับาลออกแรงกระตุน้แบบจัด

เต็มเป็นระลอกเรียกว่าทั้ง “โด๊ป” ทั้ง “ดนั” หวังไปสู่อตุสาหกรรมกา้วหนา้ขบัเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงฐาน

การผลิตไทย สอดคลอ้งกบัท่ีรัฐบาลตอ้งการใหปี้ 2559 เป็นปีแห่งการลงทนุตามท่ีคาดหวังไว ้โดยกา้วไปสู่

การเป็นฐานผลิตใหม่ท่ีใชแ้รงงานนอ้ยลง หันไปเนน้ผลิตในอตุสาหกรรมท่ีใชอ้งคค์วามรู ้เทคโนโลยีท่ีทันสมยั 

สอดรบักบัการเปลี่ยนแปลงโลกท่ีโฟกสัความเป็น “กรีน” และช ู“นวัตกรรม” มากขึน้

รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนัง่หวัโต๊ะเคาะมาตรการ “คลสัเตอร์” ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1. 
ซูเปอร์คลสัเตอร์ 2.คลสัเตอร์เปา้หมายอื่นๆ 3.กิจการที่สนบัสนนุการพฒันาคลสัเตอร์ ผลกัดนัให้อตุสาหกรรมกลุม่นีไ้ปสูฐ่านผลติใหม่
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ให้สิทธิประโยชน์สุดโต่ง

โดยเฉพาะ “ซูเปอร์ คลสัเตอร์” ที่รัฐบาลให้สิทธิประโยชน์
จูง ใจสูงสุด  มีมาตรการจูง ใจทางภาษีจาก ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบีโอไอ ไม่ว่าจะเป็น ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 8 ปี และลดหย่อน 50 % เพิ่มเติมอีก 5 ปี 
ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร ส าหรับกระทรวงการคลงัจะให้
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับผู้ เช่ียวชาญชัน้น า
ระดบันานาชาติที่เข้ามาท างานในพืน้ท่ีที่ก าหนด ทัง้คนไทยและ
ตา่งชาติ

นอกจากนีห้ากเป็นกิจการเพื่ออนาคตที่มีความส าคญัสงู 
กระทรวงการคลงัจะพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสงูสดุ 
10-15 ปี สว่นนอกเหนือจากด้านภาษีแล้ว จะพิจารณาให้ถ่ินที่
อยูถ่าวร ส าหรับผู้ เช่ียวชาญชัน้น าระดบันานาชาติ และอนญุาต
ให้ต่างชาติถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการที่ได้รับการ
สง่เสริมได้ (ดตูาราง)

ทัง้นีก้ารลงทุนในกลุ่มคลสัเตอร์ทัง้หมดจะต้องยื่นขอรับ
การส่ง เสริมจากบีโอไอภายในสิน้ ปี 2559 และต้องเ ร่ิม
ด าเนินการภายในสิน้ปี 2560 เพื่อเร่งรัดให้เกิดการลงทุน
โดยเร็ว แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็น เช่น เป็นโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ บีโอไอพิจารณาผอ่นปรนตามความเหมาะสม
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จะเห็นว่า “ซูเปอร์คลสัเตอร์” เป็นไฮไลต์ส าคัญ ที่รัฐบาล
เลอืกเป็นจดุขายหลกั เพราะเป็นกลุม่ที่ได้รับสทิธิประโยชน์ด้าน
ต่างๆ สงูสุด ใช้เป็นเคร่ืองมือในการออกไปโรดโชว์ดึงทุนเข้า
บ้าน เจาะจงเทคโนโลยีขัน้สูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
มีคลสัเตอร์ 6 กลุม่ประกอบด้วย 1.กลุม่ยานยนต์และชิน้สว่น 2.
เคร่ืองใช้ไฟฟา้อิเลก็ทรอนิกส์ อปุกรณ์โทรคมนาคม 3.ปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.ดิจิตอล 5.Food 
Innopolis (นวตักรรมทางอาหาร) 6.คลสัเตอร์เคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Hub ) ที่อยูใ่นพืน้ที่เป้าหมาย 
9 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรีุ นครราชสมีา เชียงใหม ่และภเูก็ต

ก้าวสู่ อุตสาหกรรมก้าวหน้า

ยกตวัอย่าง คลสัเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ที่เป็นมิตร
ตอ่สิง่แวดล้อม จะเน้นการลงทนุในจงัหวดัชลบรีุและระยอง จะ
เป็นโครงการลงทนุปิโตรเคมีหรือเคมีภณัฑ์ชนิดพิเศษ การผลิต
พลาสติกหรือเคมีภณัฑ์ชีวภาพ ผลติภณัฑ์จากพลาสติกชีวภาพ 
และบรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ ที่ล่าสุด

ภาค เ อกชน เ ด้ ง รั บมาต รกา ร รั ฐ  เ ดิ นแผนกา รลงทุน
อตุสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะเกิดมากขึน้ในปี 2559 เป็นต้นไป

ดร.เกรียงศักดิ์  วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้ อ านวยการสถาบัน
พลาสติก ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบาย
เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษคลสัเตอร์ปิโตรเคมี และเคมีภณัฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่ากลุ่มบริษัทที่ ได้ตอบรับจะ
ลงทุนในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั่วไป ชนิดพิเศษและไบโอ
พลาสติก จ่อแถวเข้ามาแล้วในเบือ้งต้นเงินลงทุนรวมกว่า 2 
แสนล้านบาท เม็ดเงินลงทุนดังกล่าว จะเป็นในส่วนของการ
ลงทนุส าหรับผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีชนิดพิเศษถึง 1.08 แสนล้าน
บาท เป็นเงินลงทนุในสว่นของไบโอพลาสติก 2.9 หมื่นล้านบาท 
และเป็นเงินลงทุนส าหรับปิโตรเคมีทัว่ไป 5.77 หมื่นล้านบาท 
และเงินลงทนุส าหรับโครงสร้างพืน้ฐานอีก 1.3 หมื่นล้านบาท ที่
เกิดจากการลงทนุของกลุม่บริษัท ปตท.จ ากดั(มหาชน) บริษัท 
ไออาร์พีซี จ ากัด(มหาชน) กลุ่มเอสซีจี บริษัท วีนิไทย จ ากัด
(มหาชน) บริษัท ดาวเคมีคอล เป็นต้น

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
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คลัสเตอร์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
โทรคมนาคม จะเป็นการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
Microelectronics Design และ Embedded System Design 
ผลิตภณัฑ์และชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีขัน้สงู เช่น 
อุปกรณ์โทรคมนาคม ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเคร่ืองมือ
แพทย์ ยานยนต์ งานอุตสาหกรรม Hard Disk Drive และ 
Solid State Drive เป็นต้น รวมถึงเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในระดบั
เทคโนโลยีขัน้สงู เช่น สามารถเชื่อมตอ่กบัเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต
ได้

ยกตวัอย่างการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หน่วยเก็บข้อมูล
หรือหน่วยเก็บความจ า ที่เรียกว่าฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์ (Hard Disk 
Drive: HDD)เป็นลกัษณะจานแมเ่หลก็หวัอา่น ที่พฒันามาก่อน
แล้ว 20-30 ปี เร่ิมมี SOLID STATE DRIVE หรือ SSD ที่เพิ่ง
พฒันามาในช่วง 7-10 ปีที่ผ่านมา มีความทนัสมยัมากกว่า มี
ขนาดบางเท่าแผ่นนามบัตร และท าให้เข้าถึงข้อมูลได้ เร็วขึน้ 
เข้ามาแทนที่ HDD ซึ่งเป็นหน่วยเก็บข้อมูลที่ใช้มากใน 
คอมพิวเตอร์สว่นบคุคลหรือพีซี

ส่วนคลัสเตอร์ดิจิตอล รัฐบาลเน้นการลงทุนที่จังหวัด
เชียงใหม่ และภูเก็ต ที่ต้องการให้เป็นศูนย์กลางดิ จิตอล เช่น 
การผลิต Software (Embedded Software, Enterprise 
Software, Digital Content), Cloud Service, Data Center, 
Software Park, Movie Town ก็เป็นอีกกลุม่หนึง่ที่นา่จบัตามอง

เช่นเดียวกบัคลสัเตอร์ยานยนต์และชิน้สว่นต้องตัง้สถาน
ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี
ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรีุและนครราชสีมา โดยกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีขัน้สูง เช่น โครงการผลิตไส้กรองอากาศที่ท าจาก
เซรามิกส์ที่มีความละเอียดสงูมาก โครงการผลติอปุกรณ์ก าเนิด
ก๊าซส าหรับถงุลมนิรภยัในรถยนต์ (Airbag Inflator) โครงการ
ผลติเทอร์โบชาร์จเจอร์ โครงการผลิตเคร่ืองปรับอากาศส าหรับ
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า โครงการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เก่ียวกบัระบบความปลอดภยัในรถยนต์ อาทิ ระบบเบรก ABS 

ป้องกนัไม่ให้ล้อล็อกเมื่อมีการเบรกฉกุเฉิน และระบบ ESC ซึ่ง
เป็นระบบควบคมุการทรงตวัของรถไมใ่ห้เสยีหลกั

ตอบสนองอุปสงค์ระดับโลก

ด้านนายศิ ริ รุจ  จุลกะรัตน์ ผู้ อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า สศอ. ในฐานะผู้
ก าหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศกล่าวว่า 
อุตสาหกรรมอนาคต เป็นการต่อยอดฐานอุตสาหกรรม
ภายในประเทศด้วยพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากทุนในประเทศ เพื่ อ
น าไปสู่การผลิตกลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนอง
ทิศทางความต้องการ (อุปสงค์) ในระดับโลกและภูมิภาค
ได้มากยิ่งขึน้

อตุสาหกรรมอนาคตของ สศอ. สามารถจ าแนกออกเป็น 
5 กลุม่ ได้แก่ 1.กลุม่พลงังานทดแทน เช่น พลงังานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม และพลังงานชีวมวล 2. กลุ่มวัสดุสีเขียว อาทิ 
พลาสติกและบรรจุภณัฑ์ ชีวภาพ สิ่งทอสีเขียว วสัดุก่อสร้างซึ่ง
ใช้วตัถุดิบทางการเกษตรและของเหลือใช้ (รีไซเคิล) 3. กลุ่ม
สุขภาพ ได้แก่ เภสัชภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองส าอาง 
อาหารเสริม ผลิตภณัฑ์สมุนไพร 4.กลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี 
เช่น การผลิตแบบเพิ่มเติม หุ่นยนต์อัจฉริยะ ไมโครและนาโน
อิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันประเทศ และ 5.กลุ่มยานพาหนะ 
อาทิ ยานยนต์สะอาด ระบบราง อากาศยาน

ถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของฐานผลิตไทยที่เร่ิมขยับตัว
ไปสู่ฐานการผลิตใหม่ แม้ที่ผ่านมาเป็นการปรับตัวแบบค่อย
เป็นค่อยไปโดยภาคเอกชนรายใหญ่ แต่เช่ือว่านับจากนี ไ้ป 
อตุสาหกรรมสีเขียวหรือ “กรีน” และการน านวตักรรมเข้ามาใช้
ในภาคผลิต จะได้รับการขานรับจากตลาดโลกมากขึน้ โดยมี
แรงหนุนหลกัจากรัฐบาลที่ให้การส่งเสริมลงทุนและจากอตัรา
การบริโภคที่เพิ่มขึน้!

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธนัวาคม ปี 2558

ในเดือนธันวาคม 2558 เศรษฐกิจฟื้นตวัต่อเน่ือง โดยได้รับผลบวกเพิ่มเติม
จากปัจจยัชั่วคราว การใช้จ่ายในประเทศยงัเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกั ทัง้การใช้
จ่ายภาครัฐและการบริโภคภาคเอกชนท่ีส่วนหนึ่งได้รับผลบวกจากการเ ร่งซือ้
รถยนต์ก่อนการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิตและมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วง
ก่อนปีใหม ่สง่ผลให้การผลิตภาคอตุสาหกรรมกระเตือ้งขึน้ นอกจากนี ้ภาคการ
ท่องเท่ียวฟืน้ตวัตอ่เน่ือง อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าหดตัวสูงเพราะได้รับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนและอาเซียนท่ีชะลอลง รวมทัง้ราคาสินค้าส่งออก
หลายชนิดยังคงปรับลดลงตามราคาน า้มันในตลาดโลก การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจท่ีไมท่ัว่ถึงในทกุภาคส่วนส่งผลให้การลงทนุภาคเอกชนยังอยู่ในระดบั
ต ่า ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อตัราการว่างงานต ่ากว่าเดือนก่อนเล็กน้อย ดุล
บญัชีเดนิสะพดัเกินดลุสงูตามมลูคา่ การน าเข้าท่ีหดตวัตอ่เน่ือง 

การบริโภคภาคเอกชน มีการปรับดีขึน้ต่อเน่ือง สะท้อนจากการใช้จ่ายใน
หมวดสินค้าไม่คงทนท่ีขยายตวั ขณะท่ีการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนได้รับ
ผลบวกจากปัจจยัชัว่คราวตามการเร่งซือ้รถยนต์ โดยรายได้นอกภาคเกษตรท่ี
เพิ่มขึน้บ้าง ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคท่ีปรับสูงขึน้ ประกอบกับราคาน า้มนัท่ีอยู่ใน
ระดบัต ่าช่วยชดเชยปัจจยัถ่วงจากรายได้เกษตรกรท่ีโดยรวมยังต ่ากว่าปีก่อน 
นอกจากนี ้การบริโภคภาคเอกชนยังได้รับผลเพิ่มเติมจากนโยบายกระตุ้ น
เศรษฐกิจช่วงท้ายปี 2558 ของภาครัฐ แต่บางส่วนเป็นการเล่ือนการบริโภคให้
เร็วขึน้ ส่งผลให้ดชันีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนเดือนธันวาคม (PCI) 
ขยายตวัร้อยละ 0.7 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.0 YoY

การลงทุนภาคเอกชน ยังอยู่ในระดับต ่าแต่มีทิศทางปรับดีขึน้เล็กน้อย 
สอดคล้องกับการระดมทุนของภาคธุรกิจท่ียังคงขยายตวับ้าง จากการลงทุน
ภาคบริการในกลุ่มพลังงานทดแทนและกลุ่มโทรคมนาคมท่ียังดีต่อเน่ื อง 
ประกอบกบัผลบวกจากปัจจยัชัว่คราวตาม การเร่งซือ้รถยนต์เชิงพาณิชย์ ส่วน
การลงทุนเพ่ือขยายกาลังการผลิตยังอยู่ในระดับต ่า ส่งผลให้ดชั นีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) ขยายตวัร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 2.2 YoY ตวับ่งชีก้ารน าเข้าสินค้าทุนหดตวัร้อยละ 4.0 YoY การ
จ าหน่ายเคร่ืองจักรในประเทศขยายตัวร้อยละ 3.9 YoY ดัชนีผลผลิต
อตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 1.3 YoY

ในเดือนธันวาคม ปี  2558  มี
ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณ
บวกต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน
มีการปรับดีขึน้ต่อเนื่อง สะท้อนจาก
การใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนที่
ขยายตวั ขณะที่การใช้จ่ายในหมวด
สินค้าคงทนได้รับผลบวกจากปัจจัย
ชัว่คราวตามการเร่งซือ้รถยนต์ 

รายได้เกษตรกร
ขยายตัว ร้อยละ 35.9  YoY ด้าน
ผลผลิตการเกษตรขยายตัวร้อยละ 
42.9 YoY เป็นผลของปัจจัยชั่วคราว
ที่ผลผลติข้าวนาปีเลือ่นการเก็บเก่ียว

การใช้จ่ายภาครัฐ
ท าได้ดีตอ่เนื่อง โดยเฉพาะรายจ่าย
ลงทนุท่ีไมร่วมเงินอดุหนนุ ตามการ
เร่งรัดการลงทนุในโครงการ ด้าน
คมนาคมและชลประทาน และ
มาตรการกระตุ้นการลงทนุขนาดเล็ก
ที่ท าได้ดีตอ่เนื่อง

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย
Analyst by ISIT 3
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ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย
Analyst by ISIT 4

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 17.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัสูงท่ีร้อยละ 9.1 YoY จาก
ปริมาณการส่งออกท่ีได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนและอาเซียนท่ีชะลอตวั ประกอบกับผล
จากปัจจยัชัว่คราว อาทิ การเร่งส่งออกรถยนต์รุ่นใหม่ เร่ิมหมดลง ทัง้นี ้การส่งออกในหมวด
ทศันปูกรณ์ (Optical appliance and instruments) แม้จะยงัขยายตวัได้ แตเ่ร่ิมมีสญัญาณ 
ชะลอลงตามอปุสงค์โลกตอ่สินค้าสมาร์ตโฟนท่ีชะลอตวัเร็วกว่าท่ีคาด สะท้อนจากระดบัสต็อก
โลกท่ีอยู่ในระดับสูง ขณะท่ีด้านราคาสินค้าส่งออกในกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับปิโตรเลียมหดตัว
ตอ่เน่ือง การผลิตภาคอตุสาหกรรมโดยรวมปรับดีขึน้ แตส่าเหตหุลกัเป็นผลจากปัจจยัชัว่คราว 
อาทิ การเร่งผลิตรถยนต์เพ่ือส่งมอบก่อนการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิต และการผลิตยางแผ่น
และยางแทง่ไปยงัประเทศจีนหลงัรัฐบาลจีนปรับขึน้ภาษีนาเข้ายางสงัเคราะห์

การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 13.7 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 8.7 YoY โดยการน าเข้า
ในหมวดเชือ้เพลิงยงัหดตวัสูงตามราคาน า้มัน การน าเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั น้กลางไม่รวม
เชือ้เพลิงหดตวัตอ่เน่ืองตามภาวะการสง่ออกท่ีซบเซา ขณะท่ีการน าเข้าสินค้าทนุหดตวัตามการ
น าเข้าในหมวดอปุกรณ์ส่ือสารท่ีความต้องการโทรศพัท์มือถือรุ่นใหม่ชะลอลง อย่างไรก็ดี การ
น าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 ตามทิศทางการฟื้นตัวของ
นกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศและการบริโภคภาคเอกชน

รายได้เกษตรกร ขยายตวัร้อยละ 35.9 YoY ด้านผลผลิตการเกษตรขยายตวัร้อยละ 42.9 
YoY เป็นผลของปัจจยัชัว่คราวท่ีผลผลิตข้าวนาปีเล่ือนการเก็บเก่ียวออกมาเป็นเดือนธันวาคม
เน่ืองจากฤดูฝนท่ีมาล่าช้า ในขณะท่ีราคาสินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ 4.9 YoY ตามราคา
ยางพาราท่ีได้รับผลกระทบจากราคาน า้มันดิบท่ีปรับลดลงมาก และราคาอ้อยท่ีหดตวัตาม
ราคาน า้ตาลทรายในตลาดโลก อยา่งไรก็ดี รายได้เกษตรกรโดยรวมยงัอยูใ่นระดบัต ่า

การใช้จ่ายภาครัฐ ท าได้ดีต่อเน่ือง โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนขยายตวัสูง
ถึงร้อยละ 44.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการเร่งรัดการลงทุนในโครงการ ด้านคมนาคม
และชลประทาน และมาตรการกระตุ้นการลงทนุขนาดเล็กท่ีท าได้ดีตอ่เน่ือง ขณะท่ีการจดัเก็บ
รายได้ขยายตวัร้อยละ 8.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน สะท้อนการใช้จ่ายในประเทศท่ีปรับดีขึน้ 
แตส่่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจยัชัว่คราวตาม (1) รายได้จากการประมลูใบอนญุาต คล่ืนความถ่ี 
4G (2) รายได้ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ท่ีเร่งขึน้ตามการซือ้รถยนต์ในเดือนนี ้และ (3) รายได้จาก
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากการเร่งโอนอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นผลจากมาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์
ของภาครัฐ

ใน เดื อน ธันวาคม  ปี 
2 5 5 8 มี ตั ว ชี ้วั ด ท า ง
เศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณ
ล บ ต่ อ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า
หดตวัสงูที่ร้อยละ 9.1 YoY
จากปริมาณการส่งออกที่
ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก
เศรษฐกิจจีนและอาเซียนที่
ชะลอตวั

การน าเข้าสินค้า
หดตัว ร้อยละ  8 .7  YoY
โดยการน าเข้าในหมวด
เชือ้เพลิงยังหดตัวสูงตาม
ราคาน า้มัน การน า เ ข้า
วตัถดุิบและสนิค้าขัน้กลาง
ไม่ ร วม เ ชื อ้ เพลิ งหดตัว
ต่อ เนื่ อ งตามภาวะการ
สง่ออกที่ซบเซา





รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุง่เน้นการบรูณาการข้อมลูเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมลูตอ่การด าเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลให้เพิ่มมากขึน้
เพื่อให้ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกกรรมเคร่ืองจกัรกลสามารถเชื่อมโยงกบัภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสทิธิผลสงูสดุ

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบนัเหล็กและเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย
อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศพัท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนธันวาคมปี 2558

ในเดือนธันวาคม ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยขาดดลุการค้าลดลง โดยการน าเข้าขยายตวัร้อยละ 2.9 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 8.4 YoY ด้าน
การส่งออกขยายตวัร้อยละ 42.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
และขยายตวัร้อยละ 39.8 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 39,558 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 2,714 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 20.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อย
ละ 25.5 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 31,624 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 19.6 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 5,219 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 12.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 18.3 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 28,460 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,602 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 14.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 8.4 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการส่งออกเป็น 23,437 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 57.9 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 52.5 YoY
ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 2,420 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หด
ตวัร้อยละ 6.5 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
11,098 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 7,393 ล้านบาทจาก
เดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 5,025 ล้านบาทจาก
เดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

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

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนธนัวาคม ปี 2558

Analyst by ISIT 7

Mill Baht Dec-57 Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58

Import 36,483.89   36,046.47   35,413.88   35,419.31   40,262.35   38,230.32   40,858.90   39,708.80   40,126.60   36,901.60   37,169.80   38,427.20 39,558.80

Export 20,360.57   18,131.72   18,365.79   21,171.72   20,652.81   20,547.27   25,040.70   20,715.80   20,385.50   19,870.50   22,191.80   19,935.20 28,460.70

Trade Balance -16,123.31 -17,914.76 -17,048.08 -14,247.58 -19,609.54 -17,683.05 -15,818.20 -18,993.00 -19,741.10 -17,031.10 -14,978.00 -18,492.00 -11,098.10



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
ธันวาคม ปี 2558

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรหดตวัร้อยละ 20.0 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 25.5 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 2,714 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารน าเข้า
เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 35,731 ล้าน
บาท โดยสินค้าที่มีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุในเดือนนีไ้ด้แก่ 
เคร่ืองบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ ซึ่งมีมลูค่าการน าเข้า
อยูท่ี่ 1,640 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรกลการเกษตรหดตวัร้อยละ 14.2 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 8.4 YoY
มลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 2,602 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารสง่ออก
เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 30,179 ล้าน
บาท โดยสิน ค้าที่ มี มูลค่ าการส่งออกสูงสุด ไ ด้แ ก่ 
แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ ซึ่งมีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 
927 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 111 ล้านบาท ขาดดลุการค้าลดลง 
247 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดลุลดลง 1,133 
ล้านบาทจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนธนัวาคม ปี 2558

Analyst by ISIT 8

Agricultural Machinery (Mill Baht) Dec-57 Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58

Import 3,646.02   3,046.77   2,631.03   3,068.54   3,111.05   3,179.75   3,009.60   2,612.60   3,065.00   2,797.30   3,101.40   3,393.80 2,714.60

Export 2,400.38   2,637.86   2,432.87   2,575.38   1,967.47   2,075.86   2,121.50   2,311.40   2,484.20   2,736.80   3,198.80   3,034.10 2,602.80

Trade Balance -1,245.64 -408.91 -198.17 -493.16 -1,143.58 -1,103.89 -888.10 -301.20 -580.80 -60.50 97.40 -359.70 -111.80

ม.ค. - ธ.ค.

2558

3,501.2    3,294.8    2,613.8    33,946.3   -25.3 -20.7

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 71.1         71.2         67.0          657.9         -5.9 -5.9

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 886.4       897.6       607.4       8,293.0     -31.5 -32.3

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 0.8            1.6            0.9            18.3           1.1 -45.7

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 2,094.4    1,952.3    1,640.9    21,215.4   -21.7 -15.9

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 235.9       260.4       106.2       2,007.2     -55.0 -59.2

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 125.7       77.5         98.4          1,166.4     -21.7 27.0

เครือ่งคัดแยกขนาด 11.6         0.7            9.2            208.1         -20.7 1,288.5

เครือ่งท าใหแ้หง้ 75.3         33.6         83.9          380.1         11.4 149.6

144.9       99.0         100.8       1,785.1     -30.4 1.8

เครือ่งรีดนม -           0.9            8.7            39.6           0.0 903.1

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 144.9       98.1         92.1          1,745.5     -36.5 -6.2

3,646.0    3,393.8    2,714.6    35,731.4   -25.5 -20.0

YoY(%) MoM(%)ธ.ค. 57 ธ.ค. 58พ.ย. 58

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรกลการเกษตร (ลา้นบาท)

รวมท ัง้หมด

ม.ค. - ธ.ค.

2558

2,398.1    3,026.4    2,595.7    29,964.5   8.2 -14.2

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 116.3       143.5       117.5       1,407.6     1.0 -18.2

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 1,096.9    975.7       927.9       12,558.1   -15.4 -4.9

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 0.0            1.5            0.4            7.4             852.4 -73.2

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 548.4       769.0       632.1       7,482.1     15.3 -17.8

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 539.2       1,054.3    826.4       7,097.3     53.3 -21.6

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 96.8         82.3         90.5          1,375.6     -6.5 9.9

เครือ่งคัดแยกขนาด 0.5            0.1            -            10.6           -100.0 -100.0

เครือ่งท าใหแ้หง้ -           -           1.0            25.7           0.0 0.0

2.3            7.8            7.1            214.6         211.9 -8.8

เครือ่งรีดนม 0.1            0.4            -            0.5             -100.0 -100.0

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 2.2            7.4            7.1            214.0         224.4 -3.7

2,400.4    3,034.1    2,602.8    30,179.1   8.4 -14.2

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรกลการเกษตร (ลา้นบาท) ธ.ค. 57 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 YoY(%) MoM(%)

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
ธันวาคม ปี 2558

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 8.8 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 19.6 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 31,624 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารน าเข้า
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมลูค่ารวมเป็น 349,234 ล้านบาท 
โดยสนิค้าที่มีมลูคา่การน าเข้าสงูสดุได้แก่ เคร่ืองกงัหนัไอพ่น 
และส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,333 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 57.9 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 52.5 YoY
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 23,437 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารส่งออก
เคร่ืองอตุสาหกรรมมีมลูค่ารวมเป็น 198,427 ล้านบาท โดย
สนิค้าที่มีมลูค่าการสง่ออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองกรองของเหลว 
หรือก๊าซ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) มีมูลค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 5,349 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้ ขาด
ดลุการค้าอยู่ที่ 8,187 ล้านบาท ขาดดลุการค้าลดลง 6,034 
ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดลุการค้าลดลง 2,888 
ล้านบาทจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนธนัวาคม ปี 2558

Analyst by ISIT 9

Industrial Machinery (Mill Baht) Dec-57 Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58

Import 26,446.19   27,026.17   27,208.37   26,323.07   30,970.61   28,687.54   31,116.60   29,606.60   29,959.10   28,851.80   28,800.20 29,059.80 31,624.60

Export 15,370.78   13,665.32   13,911.46   16,162.09   16,692.81   16,447.15   20,545.30   16,058.90   15,442.10   14,672.80   16,552.70 14,838.80 23,437.60

Trade Balance -11,075.41 -13,360.85 -13,296.91 -10,160.98 -14,277.80 -12,240.39 -10,571.30 -13,547.70 -14,517.00 -14,179.00 -12,247.50 -14,221.00 -8,187.00

ม.ค. - ธ.ค.

2558

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 1,128.4    1,023.6    945.2       11,664.1   -16.2 -7.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 5,231.5    6,780.2    6,930.6    73,035.5   32.5 2.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 540.7       379.2       485.8       4,533.7     -10.2 28.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 1,916.0    2,533.0    2,308.3    28,048.5   20.5 -8.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 414.4       644.5       1,385.2    5,279.9     234.2 114.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 576.2       538.0       691.7       7,630.0     20.0 28.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 691.6       1,100.1    1,185.0    13,179.4   71.3 7.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 1,151.4    642.7       737.4       9,977.2     -36.0 14.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 33.7         26.1         26.5          258.7         -21.2 1.7

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 708.9       499.2       331.7       6,316.9     -53.2 -33.6

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 14,053.5 14,893.2 16,597.2  189,310.3 18.1 11.4

26,446.2 29,059.8 31,624.6  349,234.2 19.6 8.8

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) ธ.ค. 57 พ.ย. 58 YoY(%) MoM(%)

รวมท ัง้หมด

ธ.ค. 58

ม.ค. - ธ.ค.

2558

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 241.7       259.2       262.8       2,821.4     8.7 1.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 3,290.5    3,334.0    4,928.6    43,973.4   49.8 47.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 196.1       156.0       148.1       1,791.2     -24.5 -5.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 314.9       288.2       350.9       4,080.0     11.4 21.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 287.4       50.2         59.7          1,839.9     -79.2 18.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 89.8         316.5       131.7       1,534.6     46.6 -58.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 1,128.7    1,616.4    1,812.8    21,881.1   60.6 12.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 242.6       205.6       253.2       2,706.6     4.4 23.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 1.4            7.6            4.0            62.1           181.7 -47.9

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 152.5       95.4         175.8       2,509.1     15.3 84.2

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 9,425.2    8,509.6    15,310.1  115,227.7 62.4 79.9

15,370.8 14,838.8 23,437.6  198,427.1 52.5 57.9

MoM(%)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) ธ.ค. 57 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 YoY(%)



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนธันวาคม ปี 
2558

การน าเข้า เคร่ืองมือกลหดตัวร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 18.3 YoY มลูคา่การน าเข้า
อยู่ที่ 5,219 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารน าเข้าเคร่ืองมือกลมีมลูค่า
รวมเป็น 73,158 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,512 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 6.5 YoY มลูค่าการสง่ออก
อยู่ที่ 2,420 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารสง่ออกเคร่ืองมือกลมีมลูค่า
รวมเป็น 26,863 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 728 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,799 ล้านบาท ขาดดลุการค้าลดลง 1,112 ล้านบาทจาก
เดือนก่อนหน้า และขาดดลุการค้าลดลง 1,002 ล้านบาทจาก
เดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนธนัวาคม ปี 2558

Analyst by ISIT

Machine Tools (Mill Baht) Dec-57 Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58

Import 6,391.67      5,973.54   5,574.48   6,027.70   6,180.69   6,363.04   6,732.70   7,489.70   7,102.50   5,252.60   5,268.20 5,973.60 5,219.70

Export 2,589.41      1,828.54   2,021.47   2,434.25   1,992.53   2,024.26   2,373.90   2,345.50   2,459.20   2,460.90   2,440.30 2,062.20 2,420.30

Trade Balance -3,802.26 -4,145.00 -3,553.01 -3,593.45 -4,188.16 -4,338.77 -4,358.80 -5,144.20 -4,643.30 -2,791.70 -2,827.90 -3,911.40 -2,799.40

ม.ค. - ธ.ค.

2558

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 5,894.3    5,424.3    4,774.1    66,984.8   -19.0 -12.0

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 222.8       232.0       188.9       3,764.1     -15.2 -18.6

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 343.7       271.8       346.9       5,164.5     1.0 27.6

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 583.1       464.2       394.6       5,939.6     -32.3 -15.0

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 212.0       276.8       213.2       3,676.7     0.6 -23.0

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 387.8       300.2       353.8       4,466.7     -8.8 17.8

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 231.3       165.8       228.6       3,005.0     -1.2 37.9

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 1,300.8    1,082.8    878.6       12,152.9   -32.5 -18.9

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 238.9       170.8       106.0       1,442.2     -55.6 -37.9

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 64.1         54.8         17.6          468.4         -72.5 -67.8

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 174.3       164.1       247.4       2,710.0     42.0 50.8

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 383.0       280.5       285.9       4,402.2     -25.3 1.9

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,752.6    1,960.6    1,512.5    19,792.5   -13.7 -22.9

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 497.4       549.3       445.6       6,173.6     -10.4 -18.9

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 461.2       521.4       397.7       5,722.7     -13.8 -23.7

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 36.2         28.0         47.9          450.9         32.3 71.2

6,391.7    5,973.6    5,219.7    73,158.4   -18.3 -12.6

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) ธ.ค. 57 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 YoY(%) MoM(%)

รวมท ัง้หมด

ม.ค. - ธ.ค.

2558

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 2,401.3    1,885.7    2,245.0    24,497.6   -6.5 19.1

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 297.7       220.9       260.2       3,383.9     -12.6 17.8

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 42.0         41.0         39.5          383.4         -6.0 -3.7

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 295.6       326.5       371.3       3,978.8     25.6 13.7

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 106.4       28.8         25.3          524.0         -76.2 -12.1

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 289.2       308.2       299.2       3,392.4     3.5 -2.9

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 45.2         15.9         21.6          532.4         -52.3 35.3

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 67.3         51.9         105.0       1,108.6     56.0 102.5

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 15.2         10.4         4.6            150.7         -69.6 -55.5

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 1.5            0.8            0.9            52.6           -38.2 16.6

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 23.5         15.2         19.3          233.2         -17.9 26.9

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 635.4       318.2       369.5       3,901.8     -41.8 16.1

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 582.2       548.0       728.5       6,855.9     25.1 32.9

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 188.2       176.5       175.3       2,365.8     -6.8 -0.7

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 167.4       162.6       158.0       2,126.4     -5.6 -2.8

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 20.8         13.9         17.3          239.3         -16.7 24.3

2,589.4    2,062.2    2,420.3    26,863.4   -6.5 17.4

YoY(%)

รวมท ัง้หมด

MoM(%)มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) ธ.ค. 57 พ.ย. 58 ธ.ค. 58
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บทคัดย่อ เคร่ืองจกัรขดุ เจาะ ถือเป็นเคร่ืองจกัรกลหนกัในกลุม่งานเคร่ืองจกัรเคลือ่นย้ายงานดินส าหรับงานประเภทการขดุ 
เจาะพืน้ผิวดิน ซึง่ในระหวา่งการท างานขดุ เจาะ บริเวณฟันเจาะของบุ้งก๋ีตกัดินมกัได้รับแรงต้านหรือภาระงานที่
ไมส่ามารถระบขุนาดได้จากพืน้ผิวที่บริเวณการท างาน ขนาดแรงกระท าหรือภาระงานท่ีมากเกินไปนีส้ง่ผลเสยีตอ่
ชิน้สว่นเคร่ืองจกัรและอาจท าให้เคร่ืองจกัรได้รับความเสียหายระหว่างปฏิบตัิงาน ปัญหาเหล่านีถื้อเป็นเร่ืองท้า
ทายส าหรับวิศวกรออกแบบเป็นอย่างมากที่จะต้องออกแบบชิน้ส่วนของเคร่ืองจกัรขุด เจาะให้มีความแข็งแรง
และทนทานมากยิ่งขึน้เพื่อให้เคร่ืองจกัรสามารถปฏิบตัิภายใต้สภาวะการท างานที่ไม่สามารถคาดเดาภาระแรง
กระท าและสภาวะการท างานท่ีเลวร้ายได้ ดงันัน้จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งที่ผู้ออกแบบชิน้สว่นจะต้องออกแบบชิน้สว่นให้
ดียิ่งขึน้ ไม่เพียงแค่มีความเช่ือมัน่สงูที่สดุแต่ยงัต้องมีน า้หนกัและราคาน้อยที่สุดโดยที่ยงัคงการออกแบบเพื่อ
ความปลอดภยัในทกุๆ สภาวะการท างาน การวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์อิลเิมนต์ (Finite Element Analysis: FEA) 
เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสงูในการค านวณความแข็งแรงของโครงสร้างภายใต้การท างานที่ทราบค่ าตวัแปร
ภาระงานและเง่ือนไขภายใต้ขอบเขตงานท่ีก าหนด ระเบียบวิธีไฟไนต์อิลเิมนต์สามารถประยกุต์ใช้เพื่อการหาค่า
น า้หนกัของโครงสร้างที่เหมาะสม ในงานวิจัยนีใ้ช้ระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ในการหาค่าน า้หนกัโครงสร้างที่
เหมาะสมของอปุกรณ์ในสว่นขดุ เจาะของรถแบ๊คโฮโดยใช้ขัน้ตอนการลองผิดลองถกู (Trial and Error) ผลการ
เปรียบเทียบรูปแบบโครงสร้างส าหรับน า้หนกัที่เหมาะสมกบัการท า Trial and Error ให้ผลไปในทิศทางเดียวกนั 
การวิเคราะห์รูปแบบจ าลองที่เหมาะสมด้วยไฟไนต์อิลิเมนต์ถูกน ามาใช้ และมีการตรวจสอบผลดงักล่าวด้วย
ทฤษฎีพืน้ฐาน 
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Abstract Excavators are heavy duty earthmoving machines and normally used for excavation task. During the 
excavation operation unknown resistive forces offered by the terrain to the bucket teeth. Excessive 
amount of these forces adversely affected on the machine parts and may be failed during excavation 
operation. Design engineers have great challenge to provide the better robust design of excavator 
parts which can work against unpredicted forces and under worst working condition. Thus, it is very 
much necessary for the designers to provide not only a better design of parts having maximum 
reliability but also of minimum weight and cost, keeping design safe under all loading conditions. 
Finite Element Analysis (FEA) is the most powerful technique for strength calculations of the 
structures working under known load and boundary conditions. FEA approach can be applied for the 
structural weight optimization. This paper focuses on structural weight optimization of backhoe 
excavator attachment using FEA approach by trial and error method. Shape optimization also 
performed for weight optimization and results are compared with trial and error method which shows 
identical results. The FEA of the optimized model also performed and their results are verified by 
applying classical theory.

ที่มา http://www.mdesign.ftn.uns.ac.rs/pdf/2013/no5/043-056.pdf
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ที่มา : บ้านเมือง

สยามคโูบตา้ ลีสซ่ิง จ ากัด ครบรอบ 10 ปี แห่งการใหบ้ริการสินเชื่อเช่าซ้ือ

เคร่ืองจักรกลการเกษตรสมยัใหม่ ชจูดุเดน่ในการใหบ้ริการและดแูลลกูคา้อย่างเข ้าใจ ภายใต ้

สโลแกน สินเชื่อคู่คิด เคียงขา้งชีวิตเกษตรกรไทย สรา้งฐานขอ้มลูลกูคา้ที่แข็ งแกร่ง พรอ้ม

แคมเปญพิเศษขอบคณุลกูคา้

สยามคโูบตา้ ลีสซ่ิง

ชสูินเช่ือเขา้ใจลกูคา้

14

น.ส.สขุศรี ปัญญากรณ์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จ ากดั เปิดเผยว่า บริษัทฯ จัดตัง้ขึน้เพ่ือให้บริการ
สินเช่ือเชา่ซือ้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของสยามคโูบต้า เพ่ือให้เกษตรกรไทยสามารถเป็นเจ้าของเคร่ืองจักรกลการเกษตร
ได้ง่ายขึน้ ด้วยการให้บริการท่ีเข้าใจลกูค้า ดแูลลกูค้าอย่างใกล้ชิด และด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีอตัราดอกเบีย้ท่ี
เป็นธรรม ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ มีลกูค้าเกษตรกรท่ีให้ความไว้ใจใช้บริการสินเช่ือเชา่ซือ้กบับริษัทฯ มากกว่า 350,000 รายทัว่
ประเทศ โดยในจ านวนนีมี้ลกูค้าท่ีผอ่นช าระครบและสามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิสินค้าแล้วกวา่ 170,000 ราย



และเน่ืองในโอกาสท่ีบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจครบรอบ 10 ปีใน
ปีนี ้บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายตลาดสู่การให้บริการสินเช่ือ
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรในกลุ่มพืชไร่มากขึน้ เช่น อ้อย มนั
ส าปะหลงั ข้าวโพด รวมทัง้กลุ่มงานก่อสร้าง ตลอดจนการ
พัฒนาสินเ ช่ือใหม่ๆ รวมถึงการยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการด้วยการพฒันาระบบการจดัการและจดัเก็บข้อมลู 
โดยน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ เพ่ือให้การประเมินสินเช่ือ
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว มีรูปแบบ
สินเ ช่ือท่ีเหมาะสมกับรายได้ของเกษตรกรแต่ละราย
สามารถตอบสนองความต้องการให้ตรงใจของลูกค้ามาก
ท่ีสุด นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้จัดแคมเปญพิเศษเพ่ือเป็น
การขอบคณุลูกค้าทัง้ลูกค้าปัจจุบนัท่ียงัมีการผ่อนช าระค่า
งวดกบับริษัทฯ อยู่ ด้วยแคมเปญผ่อนช าระดี ลุ้ นจบัรางวลั
เท่ียวญ่ีปุ่ น และโปรแกรมพิเศษส่วนลดดอกเบีย้ส าหรับ
ลกูค้าใหมอี่กด้วย 

15ที่มา : บ้านเมือง

“กลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มลกูค้าท่ีมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการการลงทุน มีความรู้เก่ียวกับการท า
การเกษตรเป็นอย่างดี และมีรายได้เฉล่ียมากกว่า 250,000 
บาทต่อปี ลูกค้าจะมองว่าการเป็นเจ้าของเคร่ืองจักรกล
การเกษตรเป็นโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
เน่ืองจากการใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตร จะท าให้เกษตรกร
สามารถท าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ท าให้
ได้ผลผลิตท่ีดีขึน้ น ามาซึง่รายได้ท่ีเพิ่มขึน้ อีกทัง้เกษตรกรยงั
สามารถน าเคร่ืองจกัรกลการเกษตรไปรับจ้างท าการเกษตร
ในพืน้ท่ีใกล้เคียง ซึง่เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร
อีกทางหนึ่งอีกด้วย โดยลูกค้ากลุ่มหลกัของบริษัทฯ จะเป็น
กลุม่ลกูค้านาข้าว และเร่ิมมีลกูค้าในกลุม่พืชไร่เพิ่มขึน้ในปีท่ี
ผา่นมา ซึง่เป็นไปตามการท าตลาดของบริษัท สยามคูโบต้า
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ท่ีมีการเจาะตลาดในกลุ่มพืชไร่เพิ่มมาก
ขึน้ โดยสินค้าคูโบต้าท่ีได้รับความนิยมส าหรับลูกค้ากลุ่มนี ้
คือ แทรกเตอร์ รองลงมาเป็นรถเก่ียวนวดข้าว และอีกกลุ่ม
คือ กลุ่มลูกค้างานก่อสร้าง สินค้าท่ีได้รับความนิยม คือ รถ
ขดุขนาดเล็ก” 

ส าหรับการให้บริการสินเช่ือ บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักับ
ลูกค้าทุกราย และดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ตัง้แต่ เ ร่ิม
กระบวนการขอสินเช่ือด้วยการส่งพนักงานเข้าไปประเมิน
สินเช่ือถึงท่ีบ้านของลูกค้า  ให้ค าปรึกษาด้านสินเช่ือ ช่วย
รวบรวมเอกสารท่ีจ าเป็น ตลอดจนมีรูปแบบสินเช่ือ ท่ี
เหมาะสมกับรายได้ของเกษตรกรแต่ละราย บริษัทฯ ยงัให้
ความส าคญักับกลุ่มลูกค้าเก่า โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ   
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบแทนท่ีลูกค้าให้ความไว้วางใจกับ
สยามคโูบต้า ลีสซิ่ง

“บริษทัสยามคโูบตา้ลีสซ่ิง จ ากดั มีทนุจดทะเบียนจ านวน 8,000 ลา้นบาท ในปัจจบุันมี

สาขาใหบ้ริการอยู่ทัง้ส้ิน 50 แห่งทัว่ประเทศ โดยมีส านกังานสินเชื่อเขตเป็นศนูยก์ลางในการ

บริหารจัดการสาขาทั้งหมด 7 แห่ง เพ่ือให้การบริการเขา้ถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วและ

ครอบคลมุมากท่ีสดุ” น.ส.สขุศรี กลา่ว



ผ ูบ้ริหารธนาคารโลกช้ีเสถียรภาพ

การเมืองเป็นปัจจยัเสี่ยงต่อการดึงดดูนกั

ลงทนุ ดา้น"ปลดัคลงั"เผยต่างชาติสนใจ

ลงทนุในกองทนุไทยแลนดฟิ์วเจอรฟั์นด์

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 16

แม้การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนจะไมส่มบรูณ์ แต่จากข้อมลู
การดงึเม็ดเงินลงทนุจะพบวา่ ในปี 2557 ไทยมีสดัสว่นเงินลงทนุ
ราว 10% จากเม็ดเงินลงทนุในอาเซียนทัง้หมด ก็ถือวา่ เหมาะสม
ดี เพราะอาเซียนมี 10 ประเทศ ถือว่า เฉลี่ยๆกนั แต่ไม่สูงเท่ากบั
สิงคโปร์ที่การลงทนุทะลเุพดาน และ ไม่สงูเท่ากับศกัยภาพของ
ไทยที่มี ปัจจบุนัไทยมีจีดีพีราว 16% ของอาเซียน แต่จากปัญหา
การเมืองในประเทศ และ วิกฤตเศรษฐกิจตา่งๆ ท าให้การลงทุนมี
การขึน้ๆลงๆ

ส าหรับการลงทุนต่างชาติในปี 2558นัน้ ขณะนี ้ยังไม่มีข้อมูล 
คาดได้รับข้อมูลครบกลางปีนี ้แต่จากการที่ได้พูดคุยกับบีโอไอ
และข่าวสารที่ออกมาว่า การอนุมัติยอดการลงทุนจะน้อย ก็
ประเมินวา่ ปี 58 ไมใ่ช่ปีแหง่การลงทนุท่ีดี  ค าถามคือ ปีนี ้จะเป็น
อย่างไร จะตกต ่าต่อไหม หรือ จะฟืน้ตวักลบัมาอีกครัง้ใน 20 ปี 
เราก็หวงัวา่ ปีนี ้การลงทนุน่าจะดีดตวัขึน้ อย่างไรก็ดี ค าถามคือ 
ถ้าไทยไม่มีเสถียรภาพการเมือง นักลงทุนจะเห็นประเทศอื่น
น่าสนใจลงทุนมากกว่า ถือว่า เป็นปัจจยัเสี่ยงต่อการลงทุนของ
ไทย

"ขณะนี ้พมา่มีการเลอืกตัง้ นกัลงทนุอาจสนใจเข้าลงทุนมากกว่า
ไทยหรือเปลา่ ดงันัน้ จึงเป็นประเด็นที่จะบอกว่า ไทยควรสง่เสริม
ให้กิจการในประเทศมีความมัน่คงนา่เช่ือถือ"

ธ.โลกช้ีเสถียรภาพการเมืองฉดุลงทนุประเทศ

นาย Xavier Forneris senior Invesment Policy Officer, 
Trade & Competitiveeness ธนาคารโลก กล่าวถึง
แนวนโยบายในการสง่เสริมการลงทนุ ในงานสมัมนาสง่เสริม
การลงทุนปี 2559 ซึ่งจดัโดยกระทรวงการคลงัว่า ความ
ไม่มี เสถียรภาพของรัฐบาล คือ สิ่ งที่นักลงทุนกลัว 
โดยเฉพาะเร่ืองการปฏิวตัินัน้ แม้วา่ คนในประเทศจะมอง
ว่า ไม่ได้เร่ืองที่น่ากลวั แต่ถือเป็นสิ่งที่นกัลงทนุกลวัมาก 
ซึ่งจะเช่ือมโยงกับการขาดเสถียรภาพทางด้านนโยบาย
การลงทุน ขณะเดียวกัน ปัญหาการคอร์รัปชั่น และ
ปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคญั
ตอ่การตดัสนิใจลงทนุ

ส าหรับสทิธิประโยชน์ในการสง่เสริมการลงทนุนัน้ นักลงทนุกลบั
มองว่า ไม่ใช่เร่ืองหลกั ขณะที่ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
และ ผลติผลของแรงงาน ยงัเป็นประเด็นที่นกัลงทนุมองว่า เป็น
เร่ืองส าคัญ ซึ่งไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ยังมี ปัญหาเร่ือง
เหลา่นี ้และ ยงัมีช่องวา่งในการพฒันาอีกมาก

ทัง้นี ้ในแง่การจัดอนัดับความยากง่ายในการท าธุรกิจส าหรับ
ประเทศไทยนัน้ ไม่ได้ถือว่า แย่เกินไปหากเทียบกับหลาย
ประเทศ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ หรือ พม่า แต่หาก
เราลดหย่อนก็มีโอกาสถกูข้ามไปได้ เพราะขณะที่ ประเทศไทย
ชะลอ แตป่ระเทศอื่นพฒันาตามปกติก็จะท าให้ประเทศอื่นข้าม
ไทยไปได้

เขากล่าวว่า หากมองภาพรวมการลงทุนต่างชาติในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่ งรวมถึง  ไทยด้วย จะพบว่า  มีการ
เคลื่อนไหวด้านการส่งเสริมการลงทุนอย่างเป็นทางการ และ 
รวมถึง การสง่เสริมการสง่ออกเป็นหลกั กลยทุธ์นี ้ถือว่า ได้ผล 
เพราะมีเงินทนุไหลเข้ามาก และ จะได้ประโยชน์จากการลงทุน
ต่างชาติมากขึน้ เมื่อเกิดการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน ท า
ให้ภมูิภาคนีน้า่สนใจ เพราะหมายถึงตลาดการค้าที่มีประชากร
หลายร้อยล้านคน
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เผยต่างชาติสนใจลงทุนกองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า 
ขณะนี ้นกัลงทนุสถาบนัในตา่งประเทศได้แสดงความสนใจเข้า
ลงทนุในกองทนุไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์จ านวนมาก โดยช่วงที่
ผ่านมา ตนได้เดินทางไปพบประธานส่งเสริมการลงทุนและ
สง่ออก ท่ีดแูลกองทนุความมัง่คัง่ของประเทศโอมาน ซึ่งกองทนุ
นี ้เป็นผู้บริหารทรัพย์สินของสุลต่านจ านวนมาก ได้ให้ความ
สนใจลงทุน และ ทางอิหร่านก็ให้ความสนใจลงทุนกองทุนนี ้
รวมถึง กองทุนของประเทศจีน (ซีไอซี) China Investment 
Corporate นบัว่าเป็นสญัญาณบวกส าหรับกองทุนไทยแลนด์
ฟิวเจอร์ฟันด์

ทัง้นี ้กองทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ จะพร้อมเปิดให้นัก
ลงทนุทัง้รายยอ่ย สถาบนั ทัง้ในและต่างประเทศเข้าร่วมลงทนุ
ในพ.ค.-มิ.ย.นี ้แต่ในเบือ้งต้นกระทรวงการคลังและกองทุน
วายภุกัษ์ จะเป็นผู้ ใสเ่งินประเดิมจ านวน 1 หมื่นล้านบาท จาก
วงเงินองกองทุน 1 แสนล้านบาท โดยแผนการลงทุนของกอง
ทนฯ จะลงทุนทัง้โครงการเก่าและใหม่ ทัง้นี  ้ กบข .  และ 
ประกนัสงัคม ก็สนใจเข้าลงทนุกองทนุนีด้้วยเช่นกนั

เขากล่าวว่า เหตุที่นักลงทุนสนใจลงทุนกองทุนดังกล่าว 
เพราะมองว่า ประเทศไทยมีโอกาส เนื่องจากระยะ 10-20 ปีที่
ผ่านมา ไทยมีการลงทนุไม่มากนกั จึงมีโอกาสขยายการลงทุน
ได้อีกมาก ดังนัน้ ใครมาก่อนก็ได้ก่อน นอกจากนี ้กระทรวง
คมนาคม ก็มีแผนชดัเจนว่า จะเร่ิมลงทนุเมื่อไรและโครงการใด
จะเป็นการลงทุนแบบพีพีพี ท าให้นักลงทุนเห็นความชัดเจน
เก่ียวกบัโครงการลงทนุ

จับตาเศรษฐกิจจีนชะลอตัว

ด้านนายเกียรติชยั โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงการคลัง กล่าวว่า ประเทศไทยถูกจัดอันดับจาก
ธนาคารโลกให้เป็นประเทศนา่ลงทนุอนัดบั 2 รองจากมาเลเซีย 
ทัง้นี  ้จากการส ารวจ 50 ประเทศเกิดใหม่ หรือ Emerging
Market โดยพิจารณาจากปัจจยัสิง่แวดล้อมตา่งๆ ไม่ว่า จะเป็น
กฎหมายท่ีเอือ้ และ การคุ้มครองสทิธ์ิของการลงทนุ 

ส าหรับปีนี ้รัฐบาลตระหนักว่า จ าเป็นต้องมีมาตรการ
กระตุ้ นการลงทุน จึงได้ออกมาตรการสางเสริมหลายด้าน 
เนื่องจาก เศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงจากภาวะ

เศรษฐกิจโลก ท าให้ภาคการสง่ออกเราได้รับผลกระทบ ขณะที่ 
การกระตุ้นการบริโภคท าได้ระดบัหนึง่เทา่นัน้

ถามวา่มาตรการสง่เสริมการลงทนุของรัฐบาลขณะนี ้ถือว่า 
เพียงพอหรือไม่  เขากล่าวว่า  ต้องดูสิ่ งแวดล้อมส าคัญ 
โดยเฉพาะการบริหารเศรษฐกิจของจีน ซึ่งจะเป็นไปลกัษณะ
ฮาร์ดแลนด์ดิง้ หรือซอฟท์แลนด์ดิง้ หากเป็นแบบฮาร์ดแลนด์ดิง้
ก็ต้องดูว่าจีนอาจต้องมีมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม แต่หากเป็น
ซอฟท์แลนดิง้ ก็ถือวา่ เศรษฐกิจจีนสามารถปรับตวัได้ดี

ทัง้นี ้ประเมินว่า ผลของมาตรการกระตุ้นลงทนุของภาครัฐ
จะเกิดราวไตรมาสสามหรือสี่ของปีนี  ้โดยขณะนี เ้ ร่ิม เห็น
สญัญาณการลงทนุจากตวัเลขการสง่เสริมบีโอไอที่เพิ่มขึน้

สคร.เผย 3 เดือนแรก รสก.เบิกจ่ายลงทุนต ่ากว่าเป้า

นายชาญวิทย์ นาคบรีุ ผู้อ านวยการส านกันโยบายและแผน
รัฐวิสาหกิจ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.)กล่าวว่า ส าหรับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจซึ่งรวมถึง
บริษัทลกูของรัฐวิสาหกิจด้วย ในปี 2559 นัน้ มีแผนลงทนุทัง้สิน้ 
5.93 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณนี ้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทนุได้เพียง 1.3 หมื่น
ล้านบาท จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 1.7 หมื่นล้านบาท ซึ่ง
จ าเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายให้รวดเร็วขึน้  ส าหรับในปี 2558
รัฐบาลได้ก าหนดเป้าหมายในการลงทนุของรัฐวิสาหกิจไว้ 2.7
แสนล้านบาท แตเ่บิกจ่ายได้จริง 2.19 แสนล้านบาท

ส าหรับโครงการลงทนุระบบขนสง่และคมนาคมขนาดใหญ่
ของกระทรวงคมนาคมนัน้ มีวงเงินรวม 1.8 ล้านล้านบาท 
กระทรวงคมนาคมได้ก าหนดลงทนุในช่วงปี 2559-2566  โดย
แบ่งแหล่งของเงินลงทุน เป็นสัดส่วนดังนัน้  5 % มาจาก
งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล, 70% มาจากแหลง่เงินกู้  และ 
2 0% เป็นการให้เอกชนร่วมลงทนุ ที่เหลอืมาจากแหลง่อื่นๆ
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2559

ในเดือนมกราคม 2559 แรงส่งของเศรษฐกิจไทยมีทิศทางแผ่วลง สาเหตหุลัก
มาจากปัจจยัชัว่คราวท่ีเร่ิมหมดไป ทัง้การเร่งซือ้รถยนต์และมาตรการเร่งการใช้
จ่ายของครัวเรือนในช่วงปลายปี ท าให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวบ้าง 
ประกอบกบัการใช้จ่ายภาครัฐชะลอลงหลงัเร่งเบิกจ่ายในเดือนก่อน ด้านมลูคา่
การส่งออกสินค้าหดตวัสูงตามเศรษฐกิจจีนและอาเซียนท่ีชะลอตวั และราคา
สินค้าส่งออกท่ีลดลงตามราคาน า้มัน ส่งผลให้การผลิตและการลงทุ น
ภาคเอกชนยงัอยูใ่นระดบัต ่า อยา่งไรก็ดี การทอ่งเท่ียวยงัเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกั
ท่ีสนบัสนนุให้ภาคบริการขยายตวัดี

การบริโภคภาคเอกชน ชะลอตวัลงเล็กน้อย หลงัผลบวกจากปัจจยัชัว่คราว
เร่ิมหมดไป ทัง้การเร่งซือ้รถยนต์ก่อนการปรับขึน้อตัราภาษีสรรพสามิตและการ
จับจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปีก่อนตามมาตรการลดหย่อนภาษีของภาครัฐ
ประกอบกับสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นกว่าปกติในเดือนนีท้ าให้ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าของครัวเรือนชะลอลงบ้าง นอกจากนี ้ปัจจัยหนุนการบริโภคในเดือนนี ้
แผ่วลงจากความเช่ือมั่นของผู้ บริโภคท่ีปรับลดลงเล็กน้อยจากความกังวล
เก่ียวกบัภาวะภยัแล้งและการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก อยา่งไรก็ดี รายได้นอก
ภาคเกษตรท่ียงัทรงตวั เป็นปัจจยัสนบัสนนุให้การซือ้สินค้าไม่คงทนและหมวด
บริการยงัขยายตวัได้บ้าง ส่งผลให้ดชันีการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชนเดือน
มกราคม (PCI) หดตวัร้อยละ 1.6 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อย
ละ 1.2 YoY

การลงทุนภาคเอกชน มีทิศทางทรงตวัอยู่ในระดบัต ่า สอดคล้องกบัก าลงัการ
ผลิตท่ีมีเพียงพอ อีกทัง้ผลบวกจากการเร่งซือ้รถยนต์เชิงพาณิชย์เร่ิมหมดลง 
และการลงทนุในกลุม่พลงังานทดแทนและกลุม่โทรคมนาคมท่ีชะลอลงบ้างหลงั
ขยายตวัสงูในช่วงปลายปีก่อน ทัง้นี ้การระดมทนุโดยรวมของภาคธุรกิจทรงตวั
ใกล้เคียงกบัเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการระดมทนุผ่านการออกตราสารหนี ้
สง่ผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) ไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับเดือนก่อน
หน้า และขยายตวัร้อยละ 2.3 YoY ตวับง่ชีก้ารน าเข้าสินค้าทนุขยายตวัร้อยละ 
0.9 YoY การจ าหน่ายเคร่ืองจักรในประเทศขยายตัวร้อยละ 9.3 YoY ดัชนี
ผลผลิตอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 3.3 YoY

ในเดือนมกราคม ปี  2559  มี
ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณ
บวกต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ
ขยายตวัได้ตอ่เนื่อง โดยรายจ่ายใน
งบประมาณที่ไมร่วมเงินอดุหนนุ
ขยายตวัร้อยละ 8.9 YoY จาก 
รายจ่ายประจ าที่ขยายตวัร้อยละ 
10.0 YoY

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย
Analyst by ISIT 3
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การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 15.6 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัในอตัราท่ีสูงขึน้ท่ีร้อยละ 9.3 
YoY เน่ืองจาก 1) เศรษฐกิจจีนและอาเซียนท่ีชะลอตวั 2) ผลดีจากปัจจยัชัว่คราวท่ีทยอยหมด
ลง อาทิ การส่งออกรถยนต์รุ่นใหม่ และการส่งออกในหมวดทศันปูกรณ์ (Optical appliances 
and instruments) ท่ีชะลอลงตอ่เน่ืองจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกท่ีชะลอตวั 
และ 3) การหดตวัต่อเน่ืองของราคาสินค้าส่งออกในกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับปิโตรเลียม อย่างไรก็
ตาม การส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไปตลาดยุโรปยังมีแนวโน้มดีขึน้ตามการคาดการณ์สภาพ
อากาศวา่อณุหภมูิจะสงูขึน้ในปีนี ้และตลาดเวียดนามท่ีเศรษฐกิจขยายตวัดี

การน าเข้าสินค้า มีมูลคา่ 12.9 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 17.8 YoY โดยเป็นการ
หดตวัในเกือบทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะการน าเข้าในหมวดเชือ้เพลิงท่ีหดตวัในอัตราท่ีสงูขึน้
ตามราคาน้ามนัท่ียงัลดลงตอ่เน่ือง ขณะท่ีการน าเข้าวตัถดุบิและสินค้าขัน้กลางไม่รวมเชือ้เพลิง
หดตวัตามภาวการณ์สง่ออกท่ีซบเซา

การผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) หดตวัในหลายหมวดสินค้าตามการส่งออกสินค้าท่ีซบเซา 
ประกอบกบัผลจากปัจจยัชัว่คราวท่ีหมดลง อาทิ การผลิตรถยนต์ท่ีหดตวัสงูหลังจากเร่งไปมาก
เพ่ือส่งมอบในปลายปีก่อน อย่างไรก็ตาม การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มดีขึ น้ตามอุปสงค์
ตา่งประเทศ

รายได้เกษตรกร ปรับลดลงร้อยละ 3.7 YoY เป็นผลจากการหดตัวของราคาสินค้า
เกษตรกรรม ขณะท่ีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตวัเล็กน้อยท่ีร้อยละ 2.8 YoY จากผลของ
ปัจจัยชั่วคราวท่ีผลผลิตข้าวนาปีเล่ือนการเก็บเก่ียว เน่ืองจากฤดูฝนท่ีล่าช้าในปีก่อน และ
ผลผลิตยางพาราท่ีเพิ่มขึน้จากพืน้ท่ีเพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ี เร่ิมทยอยให้
ผลผลิต โดยราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 6.3 จากราคายางพาราท่ีได้รับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนชะลอตวั และสต็อกยางของโลกท่ียงัอยู่ในระดบัสงู ผนวกกับราคา
มนัส าปะหลงัท่ีลดลงตามอุปสงค์ของจีน หลงัจากรัฐบาลจีนได้ออกมาตรการให้โรงงานผลิต
แอลกอฮอล์และ เอทานอลใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบแทนมันส าปะหลัง เพ่ือลดสินค้าคงคลัง
ข้าวโพดท่ีอยูใ่นระดบัสงู

การใช้จ่ายภาครัฐ ท าได้ดีต่อเ น่ืองแม้แผ่วลงบ้าง จากแรงกระตุ้ นการเบิกจ่า ยนอก
งบประมาณในการลงทุนโครงการด้านคมนาคมและชลประทานท่ีชะลอลงหลงัจากเร่งตวัสูง
ในช่วงก่อน และรายจ่ายลงทุนท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนซึ่งขยายตวัในอัตราชะลอลง ขณะท่ีการ
จดัเก็บรายได้หดตวัเล็กน้อยจากการเล่ือนน าส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจบางแห่งและการปรับ
ลดลงของรายได้ภาษีท่ีเก่ียวกบัการนาเข้าสอดคล้องกบัการน าเข้าท่ีหดตวั

ใน เดื อนมกราคม ปี 
2 5 5 9 มี ตั ว ชี ้วั ด ท า ง
เศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณ
ล บ ต่ อ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า
มีมูลค่า  15 .6  พัน ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หดตัวใน
อตัราที่สงูขึน้ที่ร้อยละ 9.3 
YoY

รายได้เกษตรกร
ราย ไ ด้ เ กษตรกร  ป รับ
ลดลงร้อยละ 3.7 YoY เป็น
ผลจากการหดตวัของราคา
สนิค้าเกษตรกรรม





รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุง่เน้นการบรูณาการข้อมลูเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมลูตอ่การด าเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลให้เพิ่มมากขึน้
เพื่อให้ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกกรรมเคร่ืองจกัรกลสามารถเชื่อมโยงกบัภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสทิธิผลสงูสดุ

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบนัเหล็กและเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย
อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศพัท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนมกราคม ปี 2559

ในเดือนมกราคม ปี 2559 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้าขยายตัวร้อยละ 
1.3 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 11.2 YoY
ด้านการสง่ออก หดตวัร้อยละ 26.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า 
แตข่ยายตวัร้อยละ 16.2 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 40,090 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,119 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 2.4 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการ
น าเข้าเป็น 31,056 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 14.9 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,915 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 1.0 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 21,061 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,460 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 6.7 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมมีมูลค่า
การสง่ออกเป็น 16,456 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 29.8 เมื่อเทียบ
กบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 20.4 YoY ในขณะท่ีหมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,144 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 11.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 17.3 
YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
19,029 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึน้ 7,930 ล้านบาทจาก
เดือนก่อนหน้า และขาดดลุการค้าเพิ่มขึน้ 1,114 ล้านบาทจาก
เดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

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

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือน ปี 2559

Analyst by ISIT 7

Mill Baht Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58 Jan-59

Import 36,046.5 35,413.9 35,419.3 40,262.3 38,230.3 40,858.9 39,708.8 40,126.6 36,901.6 37,169.8 38,427.2 39,558.8 40,090.5

Export 18,131.7 18,365.8 21,171.7 20,652.8 20,547.3 25,040.7 20,715.8 20,385.5 19,870.5 22,191.8 19,935.2 28,460.7 21,061.5

Trade Balance -17,914.76 -17,048.08 -14,247.58 -19,609.54 -17,683.05 -15,818.20 -18,993.00 -19,741.10 -17,031.10 -14,978.00 -18,492.00 -11,098.10 -19,029.00



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
มกราคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรขยายตวัร้อยละ 14.9 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.4 YoY
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,119 ล้านบาท โดยสนิค้าที่มีมลูคา่
การน าเข้าสูงสุดในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,732 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 5.5
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 6.7 YoY
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,460 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มู ลค่ า ก า รส่ ง ออกสู ง สุด ไ ด้ แก่  แ ท รก เ ตอ ร์  แล ะ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,062 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ที่  658 ล้านบาท ขาดดุลการค้า
เพิ่มขึน้ 546 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุล
เพิ่มขึน้ 249 ล้านบาทจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนมกราคม ปี 2559

Analyst by ISIT 8

Agricultural Machinery (Mill Baht) Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58 Jan-59

Import 3,046.8 2,631.0 3,068.5 3,111.1 3,179.8 3,009.6 2,612.6 3,065.0 2,797.3 3,101.4 3,393.8 2,714.6 3,119.3

Export 2,637.9 2,432.9 2,575.4 1,967.5 2,075.9 2,121.5 2,311.4 2,484.2 2,736.8 3,198.8 3,034.1 2,602.8 2,460.6

Trade Balance -408.91 -198.17 -493.16 -1,143.58 -1,103.89 -888.10 -301.20 -580.80 -60.50 97.40 -359.70 -111.80 -658.70

ม.ค. - ธ.ค.

2558

2,749.3    2,613.8    2,962.1    33,946.3   7.7 13.3

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 52.2         67.0         60.9          657.9         16.6 -9.0

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 655.6       607.4       918.8       8,293.0     40.2 51.3

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 6.2            0.9            0.3            18.3           -94.4 -59.7

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 1,743.1    1,640.9    1,732.7    21,215.4   -0.6 5.6

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 114.9       106.2       51.5          2,007.2     -55.2 -51.5

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 151.7       98.4         120.4       1,166.4     -20.7 22.3

เครือ่งคัดแยกขนาด 12.7         9.2            66.3          208.1         423.9 621.6

เครือ่งท าใหแ้หง้ 13.0         83.9         11.2          380.1         -13.6 -86.6

297.5       100.8       157.2       1,785.1     -47.1 56.0

เครือ่งรีดนม 21.6         8.7            1.9            39.6           -91.1 -78.0

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 275.9       92.1         155.3       1,745.5     -43.7 68.7

3,046.8    2,714.6    3,119.3    35,731.4   2.4 14.9

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรกลการเกษตร (ลา้นบาท)

รวมท ัง้หมด

YoY(%) MoM(%)ม.ค. 58 ม.ค. 59ธ.ค. 58

ม.ค. - ธ.ค.

2558

2,598.0    2,595.7    2,455.2    29,964.5   -5.5 -5.4

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 90.7         117.5       111.0       1,407.6     22.3 -5.5

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 1,204.3    927.9       1,062.0    12,558.1   -11.8 14.5

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 0.6            0.4            -            7.4             -100.0 -100.0

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 652.3       632.1       566.0       7,482.1     -13.2 -10.4

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 462.1       826.4       680.1       7,097.3     47.2 -17.7

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 178.2       90.5         36.0          1,375.6     -79.8 -60.2

เครือ่งคัดแยกขนาด 5.8            -           -            10.6           -100.0 0.0

เครือ่งท าใหแ้หง้ 3.8            1.0            -            25.7           -100.0 -100.0

39.8         7.1            5.4            214.6         -86.4 -23.7

เครือ่งรีดนม -           -           1.9            0.5             0.0 0.0

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 39.8         7.1            3.5            214.0         -91.3 -51.0

2,637.9    2,602.8    2,460.6    30,179.1   -6.7 -5.5

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรกลการเกษตร (ลา้นบาท) ม.ค. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 YoY(%) MoM(%)

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
มกราคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 1.8 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 14.9 YoY มลูค่า
การน าเข้าอยู่ที่ 31,056 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
น าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม/อัดลม และส่วนประกอบ 
(เคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) ซึง่มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 4,263 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 29.8 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 20.4 YoY มลูค่า
การส่งออกอยู่ที่ 16,456 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ 
(เคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) มีมลูค่าการส่งออกอยู่ที่ 
2,260 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่  14,599 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึน้ 
6,412 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้า
เพิ่มขึน้ 1,238 ล้านบาทจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนมกราคม ปี 2559

Analyst by ISIT 9

Industrial Machinery (Mill Baht) Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58 Jan-59

Import 27,026.17   27,208.37   26,323.07   30,970.61   28,687.54   31,116.60   29,606.60   29,959.10   28,851.80   28,800.20   29,059.80 31,624.60 31,056.00

Export 13,665.32   13,911.46   16,162.09   16,692.81   16,447.15   20,545.30   16,058.90   15,442.10   14,672.80   16,552.70   14,838.80 23,437.60 16,456.80

Trade Balance -13,360.85 -13,296.91 -10,160.98 -14,277.80 -12,240.39 -10,571.30 -13,547.70 -14,517.00 -14,179.00 -12,247.50 -14,221.00 -8,187.00 -14,599.20

ม.ค. - ธ.ค.

2558

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 1,093.5    945.2       1,354.2    11,664.1   23.8 43.3

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 5,320.8    6,930.6    7,112.5    73,035.5   33.7 2.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 378.5       485.8       630.5       4,533.7     66.6 29.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 2,489.5    2,308.3    2,031.5    28,048.5   -18.4 -12.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 183.2       1,385.2    429.8       5,279.9     134.6 -69.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 458.5       691.7       338.6       7,630.0     -26.1 -51.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 716.7       1,185.0    1,400.4    13,179.4   95.4 18.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 775.1       737.4       1,048.3    9,977.2     35.3 42.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 15.9         26.5         26.2          258.7         64.4 -1.3

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 691.1       331.7       825.5       6,316.9     19.4 148.9

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 14,903.3 16,597.2 15,858.6  189,310.3 6.4 -4.4

27,026.2 31,624.6 31,056.0  349,234.2 14.9 -1.8

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) ม.ค. 58 ธ.ค. 58 YoY(%) MoM(%)

รวมท ัง้หมด

ม.ค. 59

ม.ค. - ธ.ค.

2558

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 158.1       262.8       227.0       2,821.4     43.6 -13.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 3,706.0    4,928.6    4,021.2    43,973.4   8.5 -18.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 159.2       148.1       136.8       1,791.2     -14.1 -7.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 350.1       350.9       325.1       4,080.0     -7.2 -7.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 136.4       59.7         168.2       1,839.9     23.3 181.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 70.6         131.7       30.7          1,534.6     -56.5 -76.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 1,097.3    1,812.8    1,570.2    21,881.1   43.1 -13.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 214.5       253.2       233.1       2,706.6     8.7 -8.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 0.8            4.0            6.3            62.1           665.5 59.6

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 207.6       175.8       225.6       2,509.1     8.6 28.3

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 7,564.6    15,310.1 9,512.6    115,227.7 25.8 -37.9

13,665.3 23,437.6 16,456.8  198,427.1 20.4 -29.8

MoM(%)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) ม.ค. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 YoY(%)



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนมกราคม ปี
2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 1.0 YoY มลูคา่การน าเข้าอยู่
ที่ 5,915 ล้านบาท โดยสนิค้าที่มีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุได้แก่ 
กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่า
การน าเข้าอยูท่ี่ 1,528 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลหดตวัร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 17.3 YoY มูลค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 2,144 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมลูค่าการสง่ออก
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 541 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 3,771 ล้านบาท ขาดดลุการค้าเพิ่มขึน้ 971 ล้านบาทจาก
เดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 374 ล้านบาทจาก
เดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนมกราคม ปี 2559

Analyst by ISIT

Machine Tools (Mill Baht) Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58 Jan-59

Import 5,973.54      5,574.48   6,027.70   6,180.69   6,363.04   6,732.70   7,489.70   7,102.50   5,252.60   5,268.20   5,973.60 5,219.70 5,915.10

Export 1,828.54      2,021.47   2,434.25   1,992.53   2,024.26   2,373.90   2,345.50   2,459.20   2,460.90   2,440.30   2,062.20 2,420.30 2,144.10

Trade Balance -4,145.00 -3,553.01 -3,593.45 -4,188.16 -4,338.77 -4,358.80 -5,144.20 -4,643.30 -2,791.70 -2,827.90 -3,911.40 -2,799.40 -3,771.00

ม.ค. - ธ.ค.

2558

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 5,506.5    4,774.1    5,508.6    66,984.8   0.0 15.4

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 180.9       188.9       142.9       3,764.1     -21.0 -24.3

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 345.9       346.9       468.7       5,164.5     35.5 35.1

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 581.2       394.6       335.8       5,939.6     -42.2 -14.9

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 215.6       213.2       268.9       3,676.7     24.7 26.1

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 415.6       353.8       230.6       4,466.7     -44.5 -34.8

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 284.7       228.6       294.0       3,005.0     3.3 28.6

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 1,123.7    878.6       1,370.5    12,152.9   22.0 56.0

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 88.7         106.0       261.8       1,442.2     195.1 147.0

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 31.8         17.6         62.7          468.4         97.1 255.3

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 222.5       247.4       313.8       2,710.0     41.0 26.8

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 332.4       285.9       230.0       4,402.2     -30.8 -19.6

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,683.4    1,512.5    1,528.9    19,792.5   -9.2 1.1

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 467.1       445.6       406.5       6,173.6     -13.0 -8.8

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 443.6       397.7       374.6       5,722.7     -15.5 -5.8

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 23.5         47.9         31.9          450.9         35.9 -33.4

5,973.5    5,219.7    5,915.1    73,158.4   -1.0 13.3

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) ม.ค. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 YoY(%) MoM(%)

รวมท ัง้หมด

ม.ค. - ธ.ค.

2558

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 1,655.5    2,245.0    1,976.4    24,497.6   19.4 -12.0

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 217.4       260.2       287.9       3,383.9     32.4 10.7

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 12.5         39.5         34.2          383.4         173.1 -13.5

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 314.2       371.3       289.3       3,978.8     -7.9 -22.1

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 66.9         25.3         17.1          524.0         -74.5 -32.6

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 178.6       299.2       212.6       3,392.4     19.0 -29.0

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 39.9         21.6         31.3          532.4         -21.6 45.2

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 77.3         105.0       119.9       1,108.6     55.2 14.2

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 6.0            4.6            1.9            150.7         -69.0 -59.8

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 0.7            0.9            6.5            52.6           901.7 617.5

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 22.4         19.3         16.0          233.2         -28.8 -17.3

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 271.1       369.5       418.7       3,901.8     54.4 13.3

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 448.4       728.5       541.1       6,855.9     20.7 -25.7

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 173.1       175.3       167.7       2,365.8     -3.1 -4.3

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 136.7       158.0       151.2       2,126.4     10.6 -4.3

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 36.4         17.3         16.5          239.3         -54.7 -4.8

1,828.5    2,420.3    2,144.1    26,863.4   17.3 -11.4

MoM(%)มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) ม.ค. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 YoY(%)

รวมท ัง้หมด
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ชื่องานวิจัย การออกแบบบริเวณการไหลของสารละลายอิเลก็โตรไลท์ในกระบวนการกดัวสัดดุ้วยไฟฟา้เคมีส าหรับชิน้งาน
ดิฟฟิวเซอร์
(Flow Field Design in Electrochemical Machining of Diffuser)

ผู้วิจัย Dong Zhua, Zhouzhi Gua, Tingyu Xuea, Di Zhua

หน่วยงาน aCollege of Mechanical and Electrical Engineering, Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, 
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บทคัดย่อ ดิฟฟิวเซอร์ (Diffuser) เป็นสว่นประกอบส าคญัในเคร่ืองยนต์อากาศยานซึ่งมกัจะท าจากวสัดทุี่ยากต่อการกัด
แต่งผิวชิน้งานอย่างโลหะผสมกลุม่นิกเกิลและกลุม่ไทเทเนียม กระบวนการกดัวสัดดุ้วยไฟฟ้า เคมีท าให้เกิดการ
ไหลของสารละลายอิเลก็โตรไลท์สง่ผลให้เกิดความเที่ยงตรงและประสทิธิภาพท่ีดีเยี่ยมตอ่ชิน้งาน รายงานฉบบันี ้
น าเสนอรูปแบบการไหลที่หลากหลายของสารละลายอิเล็กโตรไลท์ในการกดัชิน้งานดิฟฟิวเซอร์ของเคร่ืองยนต์
อากาศยานที่มี ใบพัดลักษณะยาวและบาง จากนัน้จะใช้โปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 
(Computational Fluid Dynamics; CFD) ในการสร้างแบบจ าลองการกระจายตวัของบริเวณการไหลของ
สารละลายอิเล็กโตรไลท์รูปแบบเหล่านี ้จากผลการจ าลองแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการไหลของสารละลายอิเล็ก
โตรไลท์จาก Leading Edge ไปยงั Trailing Edge เป็นรูปแบบการไหลที่มีความเหมาะสม นอกจากนีย้งั
ออกแบบและติดตัง้อปุกรณ์จบัยดึให้เหมาะสมกบัรูปแบบการไหลและด าเนินการด้วยขัน้ตอนที่เหมาะสม ชิน้งาน
ดิฟฟิวเซอร์ที่ได้จากกระบวนการดงักลา่วไม่พบรอยต าหนิของการไหลบนผิวชิน้งานและกระบวนการกัดมีความ
เสถียร จากผลการทดลองดงักลา่วแสดงให้เห็นว่ากระบวนการกดัวสัดดุ้วยไฟฟ้าเคมีโดยท าให้เกิดการไหลของ
สารละลายอิเลก็โตรไลท์มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้กบัสว่นประกอบในเคร่ืองยนต์อากาศยานอื่นๆ ได้
อีกด้วย
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Abstract The diffuser which is usually made from hard-to-machine nickel-based and titanium-based alloys is a 
key component in the aero engine. In the electrochemical machining, the electrolyte flow mode has 
great effect on the machining stability and efficiency. This paper presents several flow modes for an 
aero engine diffuser on which the blades are long and thin. Then the flow field distributions of these 
flow modes are simulated by using the computational fluid dynamics software. The simulation results 
show that the mode in which the electrolyte flows from leading edge to trailing edge is appropriate. 
Furthermore, the fixture for this optimal flow mode is designed and fabricated, and the corresponding 
experiment is carried out. There is no flow mark on the diffuser sample surface and the process is 
stable. The experimental results show that this flow mode is appropriate and can be also used in 
other similar aero engine components.

ที่มา http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116004893
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ที่มา : Newswit

บริษทั วตัคินสนั คอนสตรคัชัน่ อิควิปเมนท์ จ ากดั ผูน้  าธรุกิจดา้นจัดจ าหนา่ยและ

ใหบ้ริการเคร่ืองจักรหนัก เพ่ือการก่อสรา้งและเหมืองแร่ แบรนดด์ังระดับโลก "เคส คอน

สตรัคชัน่" (CASE Construction) จากสหรัฐอเมริกา ไดฤ้กษเ์ปิดโฉมโชว์รมูใหม่ 50 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ย อาคารแสดงสินคา้ 2 ชั้น อาคารส านักงาน เวิร์คชอ้ป โรงซ่อมบ ารงุ และ

คลังสินคา้ เพ่ือเร่งขยายตลาดอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรหนัก พรอ้มทั้งเปิดตัวเคร่ืองจักร

ส าหรบังานก่อสรา้งและเหมืองแร่ร ุ่นใหม่ ดนัการเติบโตและสามารถตอบสนองความต้องการ

ของตลาดประเทศไทยอย่างครบวงจร โดยเฉพาะตลาดแถบตะวันออก ในจังหวัดระยอง และ

ชลบรีุ โดยคาดว่าปีนี ้วตัคินสนั จะเตบิโตไมน่อ้ยกว่า 3 – 5%

14

วตัคินสนั

ลงทนุ 50 ลา้นบาทเปิดตวัโชวร์มูใหม่

เรง่ขยายตลาดเครื่องจกัรหนกัส าหรบังาน

กอ่สรา้งและเหมืองแร่
15/03/2016



จากภาพ : คุณวัฒนา วีรศุภกาญจน์ (ท่ี 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ ถ่ายภาพร่วมกับ คุณกมลวฒัน์ วีรศภุกาญจน์ (ท่ี 2 จากขวา) ประธานฝ่ายพฒันา
ธุรกิจ คณุอติพงศ์ พงศ์หว่าน (ท่ี 2 จากซ้าย) ท่ีปรึกษาอาวโุส ด้านเคร่ืองจกัรหนกัเพ่ือการก่อสร้าง
และเหมืองแร่บริษัท วัตคินสัน คอนสตรัคชั่น อิควิปเมนท์ จ ากัด และ คุณอัลวิน ลิม (ซ้ายสุด) 
ผู้ อ านวยการธุรกิจ และ คุณดานิโล่ คาตาลุซซี่ (ขวาสุด) ผู้ จัดการด้านการตลาด โซนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และญ่ีปุ่ น และผู้ จัดการธุรกิจประเทศไทย ลาว และกัมพูชา บริษัท ซีเอ็นเอช
อินดสัเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั

15ที่มา : Newswit



นางอรรชกา สีบญุเรือง 

รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวง

อตุสาหกรรม หารือร่วมกับ

นายโนนิโอะ ยามากชิุ ประธาน

คณะกรรมการแลกเปลี่ยนทาง

วัฒนธรรมแล ะ เศ รษฐ กิ จ

ญ่ีปุ่ น-อาเซียน โดยมีนายชิโร 

ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทตู

ญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทยเข้า

รว่มดว้ย 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 
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ส่ วนน โยบายส่ ง เ ส ริมกา รลงทุน  1 0  คลัส เ ตอ ร์
อุตสาหกรรมของรัฐบาลไทยนัน้ เช่ือว่านกัลงทุนญ่ีปุ่ นมี
โอกาสท่ีจะเข้ามาร่วมมือ โดยมองว่าไทยเป็นประเทศท่ี
น่าลงทุน ส่วนการท่ีประเทศไทยก าลัง เข้าสู่สั งคม
ผู้ สูงอายุนัน้  ทางญ่ีปุ่ นก าลังทบทวนมาตรการและ
นโยบายการท่ีประเทศเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายขุองญ่ีปุ่ น เช่ือ
ว่าจะสามารถน าประสบการณ์เข้ามาแบ่งปันใช้กับไทย
ได้ ส่วนการแข่งขันดึงดูดการลงทุนของประเทศต่าง ๆ 
ขณะนีมี้สูง เช่ือว่าส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (บีโอไอ) จะช่วยให้การเข้ามาลงทุนของนกัลงทุน
ได้รับการอ านวยความสะดวกมากขึน้

'รมว.อตุสาหกรรม' เผยญ่ีปุ่ นมองไทยน่าลงทนุ

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม หารือร่วมกับนายโนนิ โอะ ยามากุชิ 
ประธานคณะกรรมการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมและ
เศรษฐกิจญ่ีปุ่ น-อาเซียน โดยมีนายชิโร ซะโดะชิมะ 
เอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทยเข้าร่วมด้วย ใน
โอกาสนีมี้การหารือ 2 ประเด็น คือ อุตสาหกรรมท่ี
ต้องการขับเคล่ือนในไทยและญ่ีปุ่ น รวมถึงผลกระทบ
จากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของจีนต่อไทย โดยนาง
อรรชกา แจ้งให้ทราบถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน 
10 คลสัเตอร์อตุสาหกรรมของรัฐบาลไทยให้ได้รับทราบ 

นายยามากุชิ กล่าวว่า หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (เออีซี) ท าให้ภมูิภาคนีน้า่สนใจ เพราะมีโอกาส
เติบโต ขณะท่ีทัว่โลกประสบปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งญ่ีปุ่ น
เข้ามาแสวงหาโอกาสท่ีจะเตบิโตไปพร้อมกนักบัประเทศ
ในเออีซี โดยเห็นว่าเม่ือโครงข่ายคมนาคมมีความพร้อม
มากกวา่นีจ้ะชว่ยให้ภมูิภาคนีมี้ระดบัการพฒันาท่ีสงูขึน้ 

05/03/2016
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ภาวะเศรษฐกิจไทย

 ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2559 3

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

 มลูคา่การน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองจกัรกลของไทย

เดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2559 7

 มลูคา่การน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองจกัรกลการเกษตร

ของไทยเดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2559 8
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ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ทรงตวัจากเดือนก่อน โดยภาค การท่องเท่ียวเติบโตต่อเน่ือง และ
การใช้จา่ยภาครัฐยงัคงขยายตวัดีแม้รายจ่ายลงทนุแผ่วลงบ้างเม่ือเทียบกบัช่วงก่อนท่ีมีการเร่ง
เบกิจา่ยสงู ในขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชนในภาพรวมทรงตวั โดยการใช้จ่ายเพ่ือสินค้าคงทน
กลับมาอยู่ในระดับต ่าหลังหมดช่วงเร่งซือ้ก่อนการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ แต่การ
จบัจ่ายเพ่ือซือ้สินค้าและบริการอ่ืนยงัขยายตวัได้สอดคล้องกับรายได้ของครัวเรือนนอกภาค
เกษตรท่ีเติบโตบ้าง ด้านมลูคา่การส่งออกสินค้าท่ีหกัหมวดทองคาหดตวัจากภาวะเศรษฐกิจคู่
ค้าหลกัทัง้จีนและอาเซียนท่ีชะลอตวัตอ่เน่ือง ประกอบกบัราคาสินค้าสง่ออกยังหดตวัตามราคา
น า้มนั สง่ผลให้การผลิตและการลงทนุภาคเอกชนยงัอยูใ่นระดบัต ่า

การบริโภคภาคเอกชน มีทิศทางทรงตวัจากเดือนก่อนหลงัผลบวกของปัจจยัชัว่คราวหมดลง 
โดยยังมีแรงส่งจากการใช้จ่ายในหมวดบริการและหมวดสินค้าไม่คงทน ตามรายได้ของ
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรท่ีขยายตวับ้าง อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนหดตวั
หลงัหมดช่วงเร่งซือ้ก่อนการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ประกอบกบัก าลงัซื อ้ของผู้บริโภค
ยังถูกฉุดรัง้จากรายได้เกษตรท่ีหดตัวเพราะผลของภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตรท่ีตกต ่า 
รวมทัง้หนีค้รัวเรือนท่ียงัอยูใ่นระดบัสงู ขณะท่ีสถาบนัการเงินยงัคงระมดัระวงัการปล่อยสินเช่ือ
แก่ลูกหนีร้ายย่อย ส่งผลให้ดัชนีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนเดือนมกราคม (PCI)
ขยายตวัร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.1 YoY

การลงทุนภาคเอกชน คอ่นข้างซบเซา โดยอตัราการใช้ก าลงัการผลิตของภาคอตุสาหกรรมท่ี
เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 64.7 สะท้อนวา่ธุรกิจส่วนใหญ่ยงัไม่มีความจ าเป็นต้องลงทนุเพ่ือขยายก าลงั
การผลิต ยกเว้นธุรกิจส่ือสารเพ่ือรองรับระบบ 4G และธุรกิจพลงังานทดแทน ทัง้นี ้การระดม
ทนุโดยรวมของภาคธุรกิจชะลอลงจากเดือนก่อนทัง้สินเช่ือท่ีให้แก่ภาคธุรกิจและการระดมทุน
ผ่านการออกหุ้นกู้  ส่งผลให้ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตวัร้อยละ 1.0 เม่ือเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 2.0 YoY การจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตัวร้อยละ 
11.8 YoY ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 3.3 YoY

การผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ปรับตวัดีขึน้เล็กน้อยจากเดือนท่ีแล้วแตโ่ดยรวมยงัอยู่ใน
ระดบัค่อนข้างต ่าตามอุปสงค์ท่ีฟืน้ตวัช้า โดยเฉพาะอุปสงค์จากต่างประเทศ อย่างไรก็ดี การ
ผลิตสินค้าบางชนิดเพิ่มขึน้จากปัจจยัพิเศษ อาทิ ยางพาราแปรรูปท่ีเร่งตวัก่อนมติความร่วมมือ
ไตรภาคียางพาราระหว่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในการควบคุมอุปทานยางใน
ตลาดโลกจะมีผลในเดือนมีนาคม และสบัปะรดกระป๋องท่ีมีปริมาณวตัถุดิบเพิ่มขึ น้ โดยดชันี
ผลผลิตอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 1.6 YoY

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจ
ที่ส่งสัญญาณบวก
ต่ อ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เค ร่ื อง จัก รกลไทย 
ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ
ยงัคงมีบทบาทในการ
สนบัสนนุเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะรายจ่าย
เพื่อซือ้สนิค้าและ
บริการและการปรับ
ขึน้เงินเดือน
ข้าราชการ รวมถึง
การลงทนุของ
รัฐวิสาหกิจที่ทาได้ดี
ตอ่เนื่อง
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การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 18.1 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 6.2 YoY ซึ่งเป็น การ
ขยายตวัครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนธันวาคม 2557 โดยเป็นผลจากการส่งออกทองค าในภาวะท่ี
ราคาทองค าโลกซึ่งเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วจงูใจให้คนไทยท่ีเคยเก็บออมในรูปทองค าขายทองค า
ดงักล่าวออกมาเพ่ือท าก าไร แตห่ากไม่นบัรวมทองค า มลูคา่การส่งออกสินค้าจะหดตวัร้อยละ 
4.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการหดตวัในเกือบทุกหมวดสินค้า เน่ืองจากเศรษฐกิจคู่
ค้าส าคญัชะลอตวั ความสามารถในการแข่งขนัของไทยยงัเป็นข้อจ ากดัในบางกลุ่มสินค้า และ
ราคาสินค้าส่งออกหลายชนิดยงัคงอยู่ในระดบัต ่ากว่าปีก่อนตามราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก 
นอกจากนีมี้ผลของปัจจยัชัว่คราว ได้แก่ การปิดซ่อมโรงกลัน่ซึ่งท าให้การส่งออกสินค้าหมวด
ปิโตรเลียมต ่าเป็นพิเศษ อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าบางชนิดขยายตัวได้ อาทิ น า้ตาล
ขยายตวัสูงตามการคาดการณ์ของตลาดว่าอุปทานน า้ตาลโลกจะลดลงจากปัญหาภัยแล้ง 
และอญัมณีและเคร่ืองประดบัขยายตวัเพ่ือเตรียมจ าหนา่ยในงานนิทรรศการสินค้าท่ีฮอ่งกง

การน าเข้าสินค้า มีมูลคา่ 12.1 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 16.3 YoY โดยเป็นการ
หดตวัในทุกหมวดสินค้า ทัง้นี ้การน าเข้าวัตถุดิบและสินค้าขัน้กลางหดตวัสูงสอดคล้องกับ
ภาวะการส่งออกท่ียงัไม่ดี และราคาน า้มนัดิบและโลหะในตลาดโลกท่ีอยู่ในระดบัต ่า ส่วนการ
น าเข้าสินค้าทนุยงัคงหดตวัตามภาวะการลงทนุภาคเอกชนท่ีคอ่นข้างซบเซา

รายได้เกษตรกร รายได้เกษตรหดตวัร้อยละ 9.4 YoY เป็นผลจากการหดตวัทัง้ราคาและ
ผลผลิต โดยราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 7.5 YoY จากราคายางพาราซึ่ง
ได้รับแรงกดดนัจากราคาน า้มนัท่ีลดต ่าลงอย่างตอ่เน่ือง ประกอบกับราคามนัส าปะหลงัยงัคง
ปรับลดลงต่อเน่ืองตามอุปสงค์ของจีน ภายหลังรัฐบาลจีนออกมาตรการท่ีสนับสนุนให้
โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และเอทานอลใช้ข้าวโพดเป็นวตัถดุิบแทนมนัส าปะหลงั เพ่ือลดสต็อก
ข้าวโพดท่ีอยู่ในระดบัสูง ในขณะเดียวกนัผลผลิตสินค้าเกษตรยงัหดตวัร้อยละ 2.0 YoY จาก
ผลกระทบของภยัแล้งท่ีส่งผลให้ปริมาณน า้ไม่เพียงพอท่ีจะจดัสรรให้แก่พื น้ท่ีปลูกข้าวนาปรัง 
และสร้างความเสียหายตอ่ผลผลิตมนัส าปะหลงัท่ีเร่ิมปลกูในชว่งต้นปี 2558 ทัง้นี ้คาดว่าความ
เสียหายของผลผลิตมันส าปะหลังดงักล่าวตลอดฤดกูาลนีจ้ะอยู่ในระดบัต ่า เน่ืองจากมีการ
ปลกูทดแทนสว่นท่ีเสียหาย

การใช้จ่ายภาครัฐ ยงัคงมีบทบาทในการสนบัสนนุเศรษฐกิจ โดยเฉพาะรายจ่ายเพ่ือซือ้สินค้า
และบริการและการปรับขึน้เงินเดือนข้าราชการ รวมถึงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจท่ีทาได้ดี
ตอ่เน่ือง อย่างไรก็ตาม รายจ่ายลงทนุของรัฐบาลกลางแผ่วลงบ้างหลงัการเร่งเบิกจ่ายในช่วง
ก่อนหน้า สาหรับการจดัเก็บรายได้เพิ่มขึน้ตามการนาส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจและรายได้ภาษี
ท่ีขยายตวัตามการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่ส่ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต่ อ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า
โดยเป็นการหดตวัในเกือบ
ทุกหมวดสินค้า เนื่องจาก
เศรษฐกิจคูค้่าส าคญัชะลอ
ตัว ความสามารถในการ
แข่ งขันของไทยยัง เ ป็น
ข้อจ ากดัในบางกลุม่สินค้า 
และราคาสินค้าส่งออก
หลายชนิดยังคงอยู่ ใ น
ระดับต ่ากว่าปีก่อนตาม
ร า ค า น ้ า มั น ดิ บ ใ น
ตลาดโลก

การน าเข้าสินค้า
การน า เ ข้าวัตถุดิบและ
สินค้าขัน้กลางหดตัวสูง
สอดคล้องกับภาวะการ
สง่ออกที่ยงัไมด่ี

รายได้เกษตรกร
รายได้เกษตรหดตวัร้อยละ 
9.4 YoY เป็นผลจาก
การหดตัวทัง้ ราคาและ
ผลผลิต โดยราคาสินค้า
เกษตรกรรมหดตวัต่อเนื่อง
จากราคายางพาราซึ่ ง
ได้รับแรงกดดันจากราคา
น า้มันที่ ลดต ่ าลงอย่า ง
ตอ่เนื่อง ประกอบกบัราคา
มันส าปะหลังยังคงปรับ
ลดลงต่อเนื่องตามอปุสงค์
ของจีน
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ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมลูค่าการค้าลดลง โดยการน าเข้าหดตวัร้อยละ 12.9 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 1.4 YoY ด้านการ
ส่งออก หดตัวร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 12.0 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 34,920 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 2,763 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อย
ละ 5 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการน าเข้า
เป็น 26,973 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 0.9 YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือ
กลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 5,184 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 7.0 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 12.4 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 20,561 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,887 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 18.7 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการสง่ออกเป็น 15,573 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 5.4 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 11.9 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการสง่ออกเป็น 2,101 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 
3.9 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
14,359 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

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

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2559

Analyst by ISIT 7

MIU (Mil Baht) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 36,046 35,414 35,419 40,262 38,230 40,859 39,709 40,127 36,902 37,170 38,427 39,559

2559 40,090 34,920

Export

2558 18,132 18,366 21,172 20,653 20,547 25,041 20,716 20,385 19,871 22,192 19,935 28,461

2559 21,062 20,561



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรหดตวัร้อยละ 11.4 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 5.0 YoY
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 2,763 ล้านบาท โดยสนิค้าที่มีมลูคา่
การน าเข้าสูงสุดในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,526 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 
17.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 
18.7 YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,887 ล้านบาท โดย
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ แทรกเตอร์ และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,266 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าเกินดลุอยูท่ี่ 125 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2559

Analyst by ISIT 8

AM (Mil Baht) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 3,047 2,631 3,069 3,111 3,180 3,010 2,613 3,065 2,797 3,101 3,394 2,715

2559 3,119 2,763

Export

2558 2,638 2,433 2,575 1,967 2,076 2,122 2,311 2,484 2,737 3,199 3,034 2,603

2559 2,461 2,887



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 13.1 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.9 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 26,973 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,516 ล้านบาท

การส่งออก สง่ออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 
5.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 11.9 
YoY มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 15,573 ล้านบาท โดยสนิค้าที่
มีมูลค่าการส่งออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,085 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 11,400 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2559

Analyst by ISIT 9

IM (Mil Baht) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 27,026 27,208 26,323 30,971 28,688 31,117 29,607 29,959 28,852 28,800 29,060 31,625

2559 31,056 26,973

Export

2558 13,665 13,911 16,162 16,693 16,447 20,545 16,059 15,442 14,673 16,553 14,839 23,438

2559 16,457 15,573



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนกุมภาพันธ์ปี 
2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 12.4 YoY มลูค่าการน าเข้า
อยู่ที่ 5,184 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,543 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลหดตัวร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 3.9 YoY มูลค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 2,101 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมลูค่าการสง่ออก
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 589 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 3,083 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2559

Analyst by ISIT

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

Import

2558 5,974 5,574 6,028 6,181 6,363 6,733 7,490 7,102 5,253 5,268 5,974 5,220

2559 5,915 5,184

Export

2558 1,829 2,021 2,434 1,993 2,024 2,374 2,345 2,459 2,461 2,440 2,062 2,420

2559 2,144 2,101
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งานวิจยัและเทคโนโลยี

ชื่องานวิจัย การปรับปรุงการออกแบบแมพ่ิมพ์ฉีดพลาสติกส าหรับชิน้สว่นยานยนต์ด้วยขัน้ตอนการวิเคราะห์โดยการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
(DESIGN OF ‘PLASTIC INJECTION MOLD’ FOR AN AUTOMOTIVE COMPONENT THROUGH ‘FLOW 
ANALYSIS’ (CAE) FOR DESIGN ENHANCEMENT)

ผู้วิจัย 1Jitendra Dilip Ganeshkar, 1Prof. R.B Patil, 2Swapnil S. Kulkarni

หน่วยงาน 1Department of Mech.Engg. MGM’s Jawaharlal Nehru Engg.College, Aurangabad-431003 
Maharashtra 
2Able Technologies India Pvt. Ltd., Pune

ปีที่พิมพ์ 2014

บทคัดย่อ งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษากระบวนการหลอ่แบบด้วยแมพ่ิมพ์ โดยลกัษณะทางกายภาพของแม่พิมพ์จะถูกก าหนด
โดยผู้ออกแบบแมพ่ิมพ์ ซึง่องค์ประกอบตา่งๆ ที่วิศวกรผู้ออกแบบต้องน ามาพิจารณาเพื่อก าหนดหรือออกแบบให้
ชดัเจน ได้แก่ ขนาด ลกัษณะของสว่นประกอบในแม่พิมพ์ ต าแหน่งของ gate เป็นต้น งานวิจยันีพ้ยายามระบุ
ความแตกต่างในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจากตวัแปรที่ใช้ในขัน้ตอนการวิเคราะห์ส่วนประกอบเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมของพลาสติกหลอมเหลวในระหว่างกระบวนการขึน้รูป การออกแบบแม่พิมพ์จะรวมไปถึง
ขัน้ตอนการตรวจสอบเพื่อให้แนใ่จวา่ผลลพัธ์ที่ได้เป็นผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพดีที่สดุโดยปราศจากรอยต าหนิใดๆ

Abstract While molding is a `process’ that would need study from this point of view, the physical Mold would 
need orientation from the Designer’s perspective. The type of Mold to be designed, the dimensions/ 
specs for each of the element in the Mold, the location of the gate, etc are considerations that a 
Design Engineer could offer more convincingly. The effort of this thesis work is to identify the nuances 
in the Design of the Plastic Injection Mold while borrowing the inputs from the `Flow Analysis’ 
conducted for the component to study the behavior of the Melt during processing. The Mold Design 
would incorporate suitable checks for ensuring the best quality product in terms of `defect-free’ 
output.

ที่มา http://www.technicaljournalsonline.com/ijaers/VOL%20III/IJAERS%20VOL%20III%20ISSUE%20II%20
JANUARY%20MARCH%202014/432.pdf
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ที่มา : Newswit

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอรเ์ชี่ยล (ประเทศไทย) จ ากดั น าโดย มร. โทโมยกูิ ฟูจิโมโตะ

กรรมการผูจ้ดัการ และ มร. ฮิเดโนบ ุอิวาโอะ ผูจ้ัดการทัว่ไป "แมชชีน ทลู เทคนิคอล เซ็นเตอร"์ ใน

ฐานะบริษัทผูผ้ลิตเคร่ืองจักรดา้นอตุสาหกรรมชัน้น าของไทย เพ่ิมช่องทางการให้ค าปรึกษาและ

บริการส าหรับลกูคา้ไดส้ะดวกสบายมากย่ิงขึ้น ดว้ยการเปิดตวัศนูยบ์ริการ "แมชชีน ทลู เทคนิค

อล เซ็นเตอร์" ศนูย์แสดงสินคา้เคร่ืองจักรขนาดใหญ่ที่ใชใ้นกระบวนการผลิตทางอตุสาหกรรม 

(เคร่ืองจักรซีเอ็นซี) ที่ร ูจ้ักกนัในชื่อ "SPEEDIO" โดยมีทีมผูบ้ริหารจากบราเดอรแ์ละพันธมิตรทาง

ธรุกิจร่วมงานในครัง้นี้ 13

เปิดตวั แมชชีน ทลู เทคนิคอล เซ็นเตอร์

ศนูยเ์ครือ่งจกัรขนาดใหญ่เพ่ืองานอตุสาหกรรม 

ภายใตแ้บรนด์ SPEEDIO
03/04/2016



มร. โทโมยูกิ ฟูจิโมโตะ (ท่ี 2 จากขวา) กรรมการผู้ จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เช่ียล
(ประเทศไทย) จ ากัด และ มร. ฮิเดโนบุ อิวาโอะ (ท่ี 2 จากซ้าย) ผู้ จัดการทั่วไป แมชชีน ทูล 
เทคนิคอล เซ็นเตอร์ ผู้ ผลิตเคร่ืองจักรชัน้น าท่ีเป็นท่ีรู้จักกันในช่ือ "SPEEDIO" พร้อมคณะ
ผู้บริหารจากบราเดอร์และพนัธมิตรทางธุรกิจ ร่วมเปิดศูนย์ "แมชชีน ทูล เทคนิคอล เซ็นเตอร์" 
ศูนย์รวมเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม (เคร่ืองจักรซีเอ็นซี) 
อย่างเป็นทางการ เพ่ือเพิ่มช่องทางการให้ค าปรึกษาและการบริการแก่ลูกค้าให้ไ ด้รับความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึน้ นบัเป็นอีกก้าวแห่งพฒันาการเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต

14ที่มา : Newswit



สศอ.โชว์ผลงานรอบ 6 

เ ดือน ลยุ 5 โปรเจกต์ใหญ่ 

ยกระดบัภาคอตุสาหกรรมไทย

ส ู่การแข่งขนัในเวทีโลก พรอ้ม

จดัตัง้ศนูยค์วามเป็นเลิศดา้น

การวางยทุธศาสตรช์าติแห่ง

อนาคต พรอ้มเปิด 5 แผนงาน

เรง่ด่วน

ที่มา : MGR Online 15

ครม .เห็นชอบ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นกลไก
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ (New Engine Growth) ได้แก่ 1.
ยานยนต์แห่งอนาคต 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อจัฉริยะ 3. อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว กลุ่มรายได้ดีและ
การทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพ 4. อตุสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 6. 
อุตสาหกร รมหุ่ น ยน ต์ เ พ่ื อกา รอุตส าหกร รม  7 .
อุตสาหกรรมการบิน และลอจิสติกส์ 8.อุตสาหกรรม
เชือ้เพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9. อตุสาหกรรมดิจิตอล 
10. อตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

3) นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัส
เตอร์ สศอ.ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีเลขานุการ
คณะกรรมการเร่งรัดนโยบายพฒันาพืน้ท่ีในรูปแบบคลสั
เตอร์ และเลขานกุารคณะอนกุรรมการอีก 10 คณะ 

“สศอ.” โชวผ์ลงานรอบ 6 เดือน 

พรอ้มเปิด 5 แผนงานเรง่ด่วน

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในรอบ 6 เดือน 
(ตลุาคม 2558-มีนาคม 2559) ท่ีผ่านมา ประกอบด้วย 
5 เร่ืองท่ีส าคญั ได้แก่ 

1) ปรับปรุงดชันีอุตสาหกรรมใหม่ (MPI) เพ่ือให้
สะท้อนภาคเศรษฐกิจได้อย่างถกูต้องและทนัสมัย และ
เป็นเคร่ืองวดัภาวะเศรษฐกิจตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลง
ไป โดยรายละเอียดดังกล่าวสามารถติดตามได้จาก
เว็บไซต์ www.oie.go.th ส่วนขัน้ตอนการด าเนินงาน
ต่อไป คือ คดัเลือกตวัอย่างท่ีสะท้อนภาคการผลิตได้ดี
ขึน้, จัดท า ISIC Revision 3 เป็น 4 และปรับปรุง 
Annual revise เป็นต้น

2 )  เ พิ่ ม ขี ดค ว าม ส าม า ร ถก า ร แ ข่ ง ขั น  1 0 
อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต สศอ . ไ ด้ รับ
มอบหมายให้ด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้
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4) ขบัเคล่ือนแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ .ศ. 2559-

2564 เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัให้กบัภาคอตุสาหกรรมให้สามารถแขง่ขนัได้บนเวทีการค้าโลก 

5) พฒันาเครือขา่ยนวตักรรมภาคอตุสาหกรรม เพ่ือให้ภาคอตุสาหกรรมเป็นผู้ มีบทบาทน าในการก าหนด

ทิศทางการพฒันานวตักรรมของประเทศ

ส าหรับแผนการด าเนินงานท่ีส าคญัในอนาคต ประกอบด้วย 

1. ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ในอนาคต เช่น รถยนต์ไฮบริด, รถยนต์ไฟฟ้า ขณะนี ้สศอ.อยู่ระหว่างรวบรวม

ข้อมลูรายละเอียด เก่ียวกบัแผนการลงทุน พร้อมข้อเสนอเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการผลิตรถยนต์

ในอนาคต หลังจากได้ร่วมประชุมหารือกับผู้ ผลิตรถยนต์ 11 ราย คาดว่าจะสามารถน าเสนอต่อ รมว.

อตุสาหกรรม และนายกรัฐมนตรี พิจารณาเร็วๆ นี ้

2. เร่ือง Consignment จะผลกัดนัให้เกิดการปรับปรุงกฎระเบียบด้านภาษีมลูคา่มลูคา่เพิ่ม ให้ครอบคลมุทกุ

อตุสาหกรรมเพ่ือเป็นการสนบัสนนุผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME 

3. เสนอแนะนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมในมิตพืิน้ท่ีตามศกัยภาพของประเทศ

โดยภาคอตุสาหกรรมจะต้องเช่ือมโยงกบัภาคการเกษตรและบริการในทกุๆ ด้าน 

4. ศกึษาแนวทางการจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลิศด้านการวางยทุธศาสตร์ชาติแห่งอนาคต ประกอบด้วย หน่วย

สารสนเทศเพ่ืออนาคตหนว่ยวิจยัภาพเหตกุารณ์จ าลองอนาคตหนว่ยเสริมสร้างศกัยภาพองค์กร และ 

5. การพฒันาเครือข่ายนวตักรรมภาคอุตสาหกรรมจะด าเนินร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และกระทรวง

พาณิชย์ เพ่ือผลกัดนัให้เกิดความเช่ือมโยงระหวา่งภาคนวตักรรม และภาคการผลิตอยา่งเป็นระบบ
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม ปี 2559

ในเดือนมีนาคม 2559 ทรงตวัจากเดือนก่อน แรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจหลกัมาจากภาคการ
ทอ่งเท่ียวและการใช้จา่ยภาครัฐ ขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชนคอ่นข้างทรงตวั แม้การใช้จ่ายใน
หมวดสินค้าคงทนปรับดีขึน้บ้าง แตก่ าลงัซือ้ภาคครัวเรือนถกูถ่วงด้วยรายได้เกษตรท่ีลดลงจาก
ผลกระทบของภัยแล้งท่ีปรากฏชัดในเดือนนี ้และชั่วโมงการท างานภาคอุตสาหกรรม ท่ีปรับ
ลดลง การผลิตภาคอตุสาหกรรมโดยรวมกระเตือ้งขึน้บ้างโดยเฉพาะหมวดยานยนต์ ส่วนการ
ลงทุนภาคเอกชนยงักระจุกตวัในบางธุรกิจ ด้านมูลค่าการส่งออกท่ีหกัทองค าหดตวัต่อเน่ือง
สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจคูค้่าหลกั ประกอบกบัราคาสินค้าส่งออกท่ียงัต ่าตามราคาน า้มนั 
อตัราการวา่งงานอยูใ่นระดบัต ่า 

การบริโภคภาคเอกชน คอ่นข้างทรงตวัจากเดือนก่อน การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนปรับดี
ขึน้บ้างจากการซือ้รถยนต์ในกลุม่รถกระบะดดัแปลงและจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่แต่โดยรวมยงั
อยูใ่นระดบัต ่า ขณะท่ีการใช้จา่ยในหมวดสินค้าไม่คงทนชะลอลงสะท้อนการระมัดระวงัในการ
ใช้จา่ยของครัวเรือน โดยเฉพาะก าลงัซือ้ของครัวเรือนเกษตรกรท่ีผลผลิตถกูกระทบจากภยัแล้ง
เป็นส าคญัส่งผลให้ดชันีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 0.4 เม่ือ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.1 YoY

การลงทุนภาคเอกชน คอ่นข้างทรงตวัจากเดือนก่อนตามภาวะเศรษฐกิจ กอปรกบัอตัราการ
ใช้กาลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังมีเพียงพอ สอดคล้องกับการระดมทุนของภาคธุรกิจท่ี
ชะลอลงตามการหดตวัของสินเช่ือใหม่ท่ีให้แก่ภาคธุรกิจ ขณะท่ีการออกหุ้นกู้ ค่อนข้างทรงตวั 
ส่งผลให้ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตวัร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 1.6 YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 4.2 YoY

การผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตวัเล็กน้อยจากระยะเดียวกนัปีก่อน จากสินค้าหลกั 
อาทิ การผลิตยานยนต์ท่ีเพิ่มขึน้โดยเฉพาะรถกระบะดดัแปลงท่ียอดขายยงัเตบิโตตอ่เน่ืองทัง้ใน
และต่างประเทศ และการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศท่ีเพิ่มขึ น้ตามการ
คาดการณ์สภาพอากาศท่ีร้อนกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม การผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มและการ
ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หดตวัตอ่เน่ืองตามการชะลอลงของอปุสงค์ตา่งประเทศ โดยดชันีผลผลิต
อตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 1.8 YoY

ตัวชีว้ัดทางเศรษฐกิจที่
ส่ งสัญญาณบวกต่ อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ
ที่ท าได้ดีตอ่เนื่องยงัคง
เป็นแรงสง่เศรษฐกิจที่
ส าคญั โดยเฉพาะ
รายจ่ายประจ าเพื่อซือ้
สนิค้าและบริการในการ
ด าเนินโครงการตาม
มาตรการสง่เสริมความ
เป็นอยูร่ะดบัต าบลที่
เบิกจ่ายได้ดี 
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การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 18.6 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 1.0 YoY หากไม่นบัรวม
ทองค า มลูคา่การส่งออกจะหดตวัเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 3.4 YoY เป็นการหดตวัในหลายหมวด
สินค้า อาทิ สินค้าในหมวดปิโตรเลียม เคมีภณัฑ์และปิโตรเคมี โดยเป็นผลจากราคาน า้มนัท่ียงั
อยู่ในระดบัต ่า การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและอาเซียน และบางส่วนจากการปิดซ่อมโรง
กลั่นน า้มันในเดือนนี ้อย่างไรก็ดี การส่งออกเคร่ืองจักรขยายตวัตามการส่งออกเคร่ืองจักร
ส าหรับการขดุเจาะน า้มนัไปยงัประเทศบราซิล ขณะท่ีการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตวั
ดีตอ่เน่ืองโดยเฉพาะน า้ตาลและสบัปะรดกระป๋องตามอปุสงค์ท่ีเพิ่มขึน้

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 13.9 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 9.1 YoY จากหมวด
วตัถดุบิและสินค้าขัน้กลางท่ีไมร่วมเชือ้เพลิงสอดคล้องกบัภาวะการสง่ออก และหมวดเชือ้เพลิง
ท่ีส่วนหนึ่งเป็นผลจาก 1) ราคาน า้มันดิบท่ียงัต ่ากว่าปีก่อน และ 2) การปิดปรับปรุงโรงกลั่น
น า้มนัในเดือนนี ้อย่างไรก็ดี มูลคา่การน าเข้าสินค้าทนุในหมวดโทรคมนาคมขยายตวัตามการ
น าเข้าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ รวมทัง้การลงทนุในธุรกิจส่ือสารเพ่ือรองรับระบบ 4G และในธุรกิจ
พลงังานทดแทนท่ียงัขยายตวัได้ โดยภาพรวมการลงทนุภาคเอกชนคอ่นข้างทรงตวัจากเดือน
ก่อนตามภาวะเศรษฐกิจ กอปรกับอตัราการใช้ก าลงัการผลิตภาคอุตสาหกรรมยงัมีเพียงพอ 
สอดคล้องกบัการระดมทุนของภาคธุรกิจท่ีชะลอลงตามการหดตวัของสินเช่ือใหม่ท่ี ให้แก่ภาค
ธุรกิจ ขณะท่ีการออกหุ้นกู้คอ่นข้างทรงตวั

รายได้เกษตรกร หดตวัร้อยละ 11.1 YoY ตามการหดตวัของผลผลิตเป็นส าคญั โดยในเดือนนี ้
ผลผลิตสินค้าเกษตรหดตวัร้อยละ 9.6 YoY เน่ืองจากภาวะภยัแล้งท่ีส่งผลให้ผลผลิตอ้อยและ
ข้าวนาปรังน้อยกว่าปกติ โดยเฉพาะข้าวนาปรังท่ีโดยปกติจะมีผลผลิตออกมากท่ีสุดในเดือน
มีนาคมของทกุปี ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัร้อยละ 1.7 YoY ตามราคาข้าวหอมมะลิท่ี
ปรับลดลงเพ่ือให้สามารถแขง่ขนัด้านราคากบัประเทศเพ่ือนบ้านได้มากขึน้ และราคายางพารา
ท่ีแม้จะมีแนวโน้มปรับดีขึน้จากการเข้าสู่ช่วงฤดูผลัดใบ และผลจากความร่วม มือไตรภาคี
ยางพาราระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียในการจ ากัดปริมาณการส่งออก
ยางพาราท่ีมีผลตัง้แตเ่ดือนมีนาคม – สิงหาคม 2559 แตย่งัอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากว่าระยะเดียวกนัปี
ก่อน

การใช้จ่ายภาครัฐ ภาครัฐ ท่ีท าได้ดีต่อเน่ืองยงัคงเป็นแรงส่งเศรษฐกิจท่ีส าคญั โดยเฉพาะ
รายจ่ายประจ าเพ่ือซือ้สินค้าและบริการในการด าเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดบัต าบลท่ีเบิกจ่ายได้ดี แม้รายจ่ายลงทนุแผ่วลงบ้างหลงัการเร่งเบิกจ่ายในช่วงก่อน
หน้า ด้านการจดัเก็บรายได้เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 13.4 YoY ตามการน าส่งรายได้จากการประมูล
ใบอนญุาตคล่ืนความถ่ี 4G และรายได้ของรัฐวิสาหกิจ

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่ส่ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต่ อ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า
หดตั ว ใ นหล า ยหม ว ด
สนิค้า อาทิ สนิค้าในหมวด
ปิ โต ร เ ลี ย ม  เ คมี ภัณ ฑ์
และปิโตรเคมี โดยเป็นผล
จากราคาน า้มนัที่ยังอยู่ใน
ระดบัต ่า การชะลอตวัของ
เศรษฐกิจจีนและอาเซียน

การน าเข้าสินค้า
หดตัวจากหมวดวัตถุดิบ
และสินค้าขัน้กลางที่ ไม่
รวมเชือ้เพลงิสอดคล้องกบั
ภาวะการส่ งออก  และ
หมวดเชือ้เพลงิ

รายได้เกษตรกร
ลดลงตามการหดตัวของ
ผลผลิตเป็นส าคญั โดยใน
เ ดื อ น นี ้ผ ล ผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตรหดตัว เนื่องจาก
ภาวะภยัแล้งที่สง่ผลให้ผล
ผลิตอ้อยและข้าวนาปรัง
น้อยกวา่ปกติ





รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุง่เน้นการบรูณาการข้อมลูเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมลูตอ่การด าเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลให้เพิ่มมากขึน้
เพื่อให้ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกกรรมเคร่ืองจกัรกลสามารถเชื่อมโยงกบัภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสทิธิผลสงูสดุ

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบนัเหล็กและเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย
อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศพัท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย มีนาคม ปี 2559

ในเดือนมีนาคม ปี 2559 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของ
ไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า ขยายตวัร้อยละ 3.1 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.6 YoY ด้าน
การส่งออก ขยายตวัร้อยละ 40.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
และขยายตวัร้อยละ 36.8 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 35,986 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,131 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 2.0 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการ
น าเข้าเป็น 27,655 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 5.1 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,200 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 13.7 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 28,973 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,846 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 10.5 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการส่งออกเป็น 23,657 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 51.9 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 46.4 YoY
ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 2,469 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 1.4 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
7,013 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

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

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนมีนาคม ปี 2559

Analyst by ISIT
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MIU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 36,046 35,414 35,419 40,262 38,230 40,859 39,709 40,127 36,902 37,170 38,427 39,559

2559 40,090 34,920 35,986

Export

2558 18,132 18,366 21,172 20,653 20,547 25,041 20,716 20,385 19,871 22,192 19,935 28,461

2559 21,062 20,561 28,973



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
มีนาคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรขยายตวัร้อยละ 13.3 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.0 YoY
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,131 ล้านบาท โดยสนิค้าที่มีมลูคา่
การน าเข้าสูงสุดในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,941 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 1.4
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 10.5 YoY
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,846 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มู ลค่ า ก า รส่ ง ออกสู ง สุด ไ ด้ แก่  แ ท รก เ ตอ ร์  แล ะ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,398 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 285 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนมีนาคม ปี 2559
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AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 3,047 2,631 3,069 3,111 3,180 3,010 2,613 3,065 2,797 3,101 3,394 2,715

2559 3,119 2,763 3,131

Export

2558 2,638 2,433 2,575 1,967 2,076 2,122 2,311 2,484 2,737 3,199 3,034 2,603

2559 2,461 2,887 2,846

Analyst by ISIT



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
มีนาคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 2.5 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 5.1 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 27,655 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,066 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 51.9 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 46.4 
YoY มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 23,657 ล้านบาท โดยสนิค้าที่
มีมูลค่าการส่งออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 9,078 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 3,998 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนมีนาคม ปี 2559
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 27,026 27,208 26,323 30,971 28,688 31,117 29,607 29,959 28,852 28,800 29,060 31,625

2559 31,056 26,973 27,655

Export

2558 13,665 13,911 16,162 16,693 16,447 20,545 16,059 15,442 14,673 16,553 14,839 23,438

2559 16,457 15,573 23,657

Analyst by ISIT



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนมีนาคม
ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 13.7 YoY มลูค่าการน าเข้า
อยู่ที่ 5,200 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,557 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 1.4 YoY มูลค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 2,469 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมลูค่าการสง่ออก
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 624 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,730 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนมีนาคม ปี 2559

Analyst by ISIT 10

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

Import

2558 5,974 5,574 6,028 6,181 6,363 6,733 7,490 7,102 5,253 5,268 5,974 5,220

2559 5,915 5,184 5,200

Export

2558 1,829 2,021 2,434 1,993 2,024 2,374 2,345 2,459 2,461 2,440 2,062 2,420

2559 2,144 2,101 2,469



ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึก

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรมิีตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110

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



งานวิจยัและเทคโนโลยี
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Article Title Microdrilling Technology using Short Pulsed-laser

Author KIYOTAKA NAKAGAWA*1, TSUGUMARU YAMASHITA*2, YOSHIHITO FUJITA*3, 
HARUHIKO NIITANI*4

Year 2015

Abstract In recent years, laser machining is highly anticipated as a technology to replace machine 
processing and electrical discharge machining. The reason is because this type of non-
contact machining involves no tool wear and can be applied to metals and a wide range 
of other materials including nonconductive crustaceous materials and resins. There is a 
great need for the application of short-pulse laser machining to various industrial fields, 
as well as types of parts processing since a finer and higher-quality machined surface is 
obtained. But efficiency and quality can hardly be reconciled, resulting in an obstacle to 
wide penetration. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), having proved that one 
method of short-pulse laser machining significantly differs from another in machining 
ability, reports here examples of laser-applied micro drilling.

Source http://www.mhi-global.com/company/technology/review/pdf/e523/e523021.pdf



ที่มา : Newswit

การแถลงข่าวในครั้งนี้ไดร้ับเกียรติจาก นายอลงกรณ ์เหล่างาม ผูช้ว่ยปลัดกระทรวง

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, อาจารยร์ชฏ เชือ้วิโรจน ์รองอธิการบดีฝ่ายยทุธศาสตร ์มหาวิทยาลยั

แมโ่จ,้ นายสมศกัดิ ์ถนอมวรสิน ประธานกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียร่ิง จ ากดั 

นายกกิตติมศักดิ์สมาคมเคร่ืองจักรกลไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ณัฐวุฒิ ด ุษฎี 

ผูอ้ านวยการวิทยาลยัพลงังานทดแทน มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ เป็นผูร้่วมแถลงขา่ว และร่วมท าพิธีเปิด

โรงสีขา้วตน้แบบ พรอ้มทัง้ชมการสาธิตการท างานของโรงสีขา้วแบบครบวงจร ขนาดชมุชนโดยใช ้

พลงังานแสงอาทิตย์

13

มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ รว่มกบั กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและภาคเอกชน แถลงข่าว

ความส าเรจ็การพฒันาโรงสีขา้วแบบครบวงจร

ขนาดชมุชนโดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย์

02/05/2016



นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ทาง
กระทรวงฯ ได้เล็งเห็นว่า เดิมทีนัน้เราต้องซือ้เทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ในกระบวนการ
ต่างๆ ซึ่งเป็นเม็ดเงินท่ีสูงมาก แต่ปัจจุบนัเราได้มองเห็นศักยภาพของสถาบันการศึกษาท่ีเป็น
แหล่งเรียนรู้ มีองค์ความรู้ มีผลงานวิจยั และพร้อมท่ีจะถ่ายทอดสู่เกษตรกรและชมุชน โดยทาง
กระทรวงฯเป็นแหล่งงบประมาณสนับสนุน ซึ่งเราเล็งเห็นว่า มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ เป็น
มหาวิทยาลยัท่ีมีศกัยภาพ มีองค์ความรู้มากมายและท่ีท าส าคญัใกล้ชิดกับชุมชน เราจึงเลือก
มหาวิทยาลยัแม่โจ้ เป็นหนึ่งในสถาบนัการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการนี ้โดยน าเอาองค์ความรู้ท่ีมี
ผ่านให้กับบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียร่ิง จ ากัด เพ่ือสร้างเป็นเคร่ืองจักรกลเพ่ือน าไปสู่การใช้
งานจริง ซึง่ในครัง้นีเ้ป็น โรงสีข้าวแบบครบวงจร ขนาดชมุชนโดยใช้พลงังานแสงอาทิตย์“

ด้าน ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้ อ านวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีมากท่ีทางกระทรวงฯ และบริษัท ต่างๆ ได้เล็งเห็น
ความส าคญัขององค์ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลงังานทดแทน ซึง่ถือเ ป็นพลงังาน
ทางเลือกท่ีส าคัญในปัจจุบนั ส าหรับโรงสีข้าวพลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรขนาดชุมชน
โดยใช้พลงังานแสงอาทิตย์ขนาดกิโลวตัต์(kW) ก าลงัผลิต 20 กิโลกรัมต่อชัว่โมง สามารถท างาน
ได้วันละ 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย โรงสีข้าว เคร่ืองสูบน า้ โดมอบข้าว ไซโลเก็บข้าว และเคร่ือง
บรรจขุ้าวใส่ถงุพลงังานแสงอาทิตย์ เกษตรกรสามารถ ตาก สี และบรรจขุ้าวในถงุท่ีสวยงามแบบ
เบ็ดเสร็จพร้อมท่ีจะน าผลผลิตออกจ าหน่ายหรือบริโภคในครัวเรือนได้ทนัที ทัง้นี ้ทางบริษัทได้มี
แผนท่ีจะผลิตและจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ ซึง่หากหน่วยงาน หรือเกษตรชมุชนใดสนใจ สามารถ
เข้าชมเคร่ืองต้นแบบได้ท่ีวิทยาลยัพลงังานทดแทน มหาวิทยาลยัแม่โจ้ จ.เชียงใหม่"
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เศรษฐกจิไทยปี 2559: จับตาการลงทนุ
ภาครัฐในคร่ึงปีหลัง

อีไอซี ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2559
จะเติบโต 2.5% เผชิญอปุสรรคในด้านการส่งออกสินค้า
การส่งออกสินค้าของไทยมีโอกาสท่ีจะหดตวัต่อเน่ือง
จากปีท่ีแล้วอีก 2.1% โดยได้รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มฟืน้ตวัได้ช้ากว่าท่ีคาดไว้เดิม
การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยงัเปราะบาง
รวมถึงนโยบายการเงินของยูโรโซนและญ่ีปุ่ นยังขาดประสิทธิภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ 
นอกจากนี ้การส่งออกสินค้าของไทยยังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของจีนท่ีท าให้
ภาคอตุสาหกรรมในประเทศชะลอตวัลงต่อเน่ืองและลดการน าเข้าวตัถดุิบต่างๆ

ที่มา: เดลิมิเร่อร์ 15

เศรษฐกิจไทยปี 2559: จบัตาการ

ลงทนุภาครฐัในครึ่งปีหลงั

16/05/2016

ความเส่ียงจากการด าเนินนโยบายการเงินของประเทศพฒันาแล้วสงูขึน้ การท่ี
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยงัไม่ได้ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายเพิม่เติมตอนต้นปีและมีแนวโน้มจะ
ปรับขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไปมากขึน้มีผลกระทบอย่างมากกบัตลาดเงินและตลาดทุนทัว่โลก
ในช่วงท่ีผ่านมา โดยเป็นส่วนหนึง่ท่ีท าให้การใช้อตัราดอกเบีย้นโยบายติดลบของธนาคารกลาง
ยโุรปและธนาคารกลางญ่ีปุ่ นไม่ได้ให้ผลตามท่ีคาดหวงัไว้ ค่าเงินยโูรและค่าเงินเยนกลบัแข็งค่า
ขึน้กว่าเดิมซึง่ไม่เป็นผลดีต่อภาวะเงินฝืดท่ีเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในขณะนี ้ และยงัท าให้มีเงินทนุไหล
กลบัเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ รวมทัง้ไทยในระยะสัน้ อย่างไรก็ดี การด าเนินนโยบายการเงินในระยะ
ต่อไป ได้แก่ การเร่ิมปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ น่าจะท าให้ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึน้ รวมทัง้ท าให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวปรับตัวเพิม่ขึน้จาก
ระดบัต ่ามากในปัจจบุนั ในส่วนของไทย อีไอซีคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอตัรา
ดอกเบีย้นโยบายท่ีระดบั 1.5% และค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเช่นเดียวกบัเงินสกลุอ่ืนใน
ภมูิภาคไปอยู่ท่ี 37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายปี 2559

http://www.thaidailymirror.com/index.php?option=com_multicontent_client&c=multicontents_client&task=showcontent&id=59360
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แรงกดดนัตอ่เศรษฐกิจไทยจากการท่ีเศรษฐกิจชะลอตวัตอ่เน่ืองเป็นเวลานานมีเพิ่มขึ น้ การใช้จ่าย

ของครัวเรือนมีแนวโน้มซบเซาจากการท่ีรายได้ของครัวเรือนได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัตอ่เน่ือง

เป็นเวลานาน ถึงแม้ตวัเลขการว่างงานโดยรวมยงัไม่ได้เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั แต่ชัว่ โมงการท างานของ

แรงงานในหลายภาคส่วนเร่ิมลดลง นอกเหนือจากการจ้างงานท่ีลดลงแล้ว รายได้ภาคครัวเรือนยังได้ รับ

ผลกระทบจากรายได้ภาคเกษตรท่ีตกต ่าจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยงัไม่ฟืน้ตวัและจากภัยแล้งท่ีจะกระทบ

ปริมาณผลผลิต อีไอซีเห็นว่าความเส่ียงด้านรายได้เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การบริโภคในประเทศฟืน้ตวัได้

ยาก

จบัตาการลงทุนของภาครัฐในคร่ึงปีหลัง นโยบายการคลังโดยเฉพาะการเร่งเบิกจ่ายในโครงกา ร

ลงทนุขนาดเล็กและมาตรการสนบัสนุนทางการเงินในภูมิภาคมีบทบาทอย่างมากในการช่วยพยุงเศรษฐกิจ

ในชว่งท่ีผา่นมา ในระยะตอ่ไปต้องจบัตาดกูารด าเนินการของโครงการลงทนุขนาดใหญ่ท่ีผ่านการอนมุตัิของ

คณะรัฐมนตรีไปแล้ว โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และมอเตอร์ -เวย์

ซึง่จะเป็นตวัแปรส าคญัในการเรียกความเช่ือมัน่และดงึดดูการลงทนุจากภาคเอกชนตอ่ไป
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ปี 2559

ในเดือนเมษายน 2559 ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีแรงส่งท่ีดีจากภาคบริการ 
ขณะท่ีภาคการผลิตยงัขยายตวัคอ่นข้างต ่า เพราะการส่งออกสินค้ายงัคงซบเซาตามเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าส าคญั ประกอบกับก าลังซือ้ภายในประเทศได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ส่งผล
ตอ่เน่ืองให้การลงทนุภาคเอกชนยงัไม่มีสญัญาณการฟืน้ตวัท่ีตอ่เน่ืองอย่างชดัเจน ส าหรับการ
ใช้จ่ายภาครัฐแผ่วลงเล็กน้อยหลังจากท่ีเร่งไปมากในเดือนก่อน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ 
อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปกลบัมาเป็นบวกเล็กน้อยตามการเพิ่มขึน้ของราคาอาหารสดและราคาน า้มนั 
อตัราการวา่งงานทรงตวัจากเดือนก่อน

การบริโภคภาคเอกชน คอ่นข้างทรงตวัจากเดือนก่อน โดยการใช้จา่ยในหมวดสินค้าไม่คงทน
มีทิศทางขยายตวัได้ แตค่รัวเรือนยงัคงระมดัระวงัการใช้จ่าย ประกอบกบัรายได้เกษตรกรท่ีแม้
ปรับดีขึน้บ้างจากเดือนก่อนตามราคายางพาราแตโ่ดยรวมยงัอยู่ในระดบัต ่าจากผลกระทบของ
ภาวะภัยแล้ง ส่งผลให้การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนยงัคงลดลงจากเดือนก่อน และอยู่ใน
ระดบัต ่าว่าช่วงเดียวกนัของปีท่ีแล้ว ส่งผลให้ดชันีการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) หด
ตวัร้อยละ 0.2 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 5.5 YoY

การลงทุนภาคเอกชน ยงัคงทรงตวัโดยเฉพาะการลงทนุในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ียังไม่ฟืน้
ตวัชดัเจน เน่ืองจากอตัราการใช้ก าลงัการผลิตภาคอตุสาหกรรมยงัมีเพียงพอ สอดคล้องกบัการ
ระดมทุนโดยรวมของภาคธุรกิจท่ียงัต ่าแม้จะปรับดีขึน้บ้างในเดือนนีส้่งผลให้ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) ไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.4 YoY
การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 2.0 YoY

การผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI)ขยายตวัเล็กน้อยจากระยะเดียวกนัปีก่อนโดยอตุสาหกรรม
ส าคญัท่ีขยายตวั ได้แก่ รถยนต์ จากความต้องการรถกระบะดดัแปลงรุ่นใหม่ ประกอบกบัฐาน
การผลิตท่ีต ่าในปีก่อนเน่ืองจากเป็นช่วงท่ีมีการปรับเปล่ียนสายการผลิตสินค้า นอกจากนี ้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขยายตวัดีโดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศตามสภาพอากาศท่ีร้อนกว่าปกติ และ
การผลิตปิโตรเลียมกลับมาขยายตวัหลังจากท่ีมีการปิดปรับปรุงโรงกลัน่น า้มันในเดือนก่อน 
โดยราคาน า้มนัท่ียงัอยูใ่นระดบัต ่ามีสว่นสนบัสนนุความต้องการใช้น า้มนัโดยเฉพาะในประเทศ 
อย่างไรก็ตาม การผลิตเพ่ือส่งออกโดยรวมยงัไม่ดี สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่
ค้าส าคญั เช่น จีน และประเทศในภูมิภาค ประกอบกับบางอุตสาหกรรมเผชิญข้อจ ากัดเชิง
โครงสร้างอย่างต่อเน่ือง ทัง้จากปัจจัยในประเทศและจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการค้า
โลกโดยดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 1.5 YoY

ตัวชีว้ัดทางเศรษฐกิจที่
ส่ งสัญญาณบวกต่ อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

รายได้เกษตรกร
ขยายตวัร้อยละ 3.3 
YoY ตามราคาสนิค้า
เกษตรกรรมที่ปรับดีขึน้ 
ประกอบกบัปริมาณ
ผลผลติที่หดตวัน้อยลง

3
ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyst by ISIT
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การส่งออกสินค้า มีมลูค่า 15.5 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. กลบัมาหดตวัค่อนข้างมากท่ีร้อยละ 
7.6 YoY โดยเป็นการหดตวัในหลายหมวดสินค้าตามเศรษฐกิจคูค้่าท่ีฟืน้ตวัช้า โดยเฉพาะจีน
และอาเซียน ประกอบกับปัจจัยบวกชั่วคราวหมดไป ทัง้การส่งออกทองค าและการส่งออก
เคร่ืองจกัรเพ่ือขดุเจาะน า้มนัไปยงับราซิลในช่วงก่อนหน้า นอกจากนี ้การส่งออกชิน้ส่วนยาน
ยนต์ไปญ่ีปุ่ นหดตวัเพราะโรงงานผลิตรถยนต์บางแห่งในญ่ีปุ่ นหยดุการผลิตชั่วคราวภายหลงั
เหตกุารณ์แผน่ดนิไหว อยา่งไรก็ดี การส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไปกลุ่มประเทศอาเซียนขยายตวัดี 
โดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากสภาพอากาศท่ีร้อนกว่าปกติ รวมทัง้ความต้องการสินค้า
ในตลาดเวียดนามเตบิโตตามภาคอสงัหาริมทรัพย์ท่ีขยายตวัดี

การน าเข้าสินค้า มีมูลคา่ 13.0 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 13.4 YoY โดยเป็นการ
หดตัวในทุกหมวดสินค้า ทัง้นี  ้การน าเข้าในหมวดสินค้าขัน้กลางและวัตถุดิบหดตัวตาม
ภาวะการส่งออกสินค้าท่ีซบเซาและอุปสงค์ในประเทศท่ีฟื้นตวัอย่างช้า ๆ ขณะท่ีการน าเข้า
หมวดสินค้าทนุหดตวั

รายได้เกษตรกร ขยายตวัร้อยละ 3.3 YoY ตามราคาสินค้าเกษตรกรรมท่ีปรับดีขึน้ ประกอบ
กับปริมาณผลผลิตท่ีหดตวัน้อยลง โดยในเดือนนีร้าคาสินค้าเกษตรกรมขยายตวัร้อยละ 5.0 
YoY จากราคาผลไม้และปาล์มน า้มันท่ีปรับสูงขึน้เน่ืองจากปัญหาภัยแล้งท่ีท าให้ผลผลิต
ออกมาน้อยกว่าตลาดคาด รวมถึงราคายางพาราท่ีปรับดีขึน้ต่อเน่ืองตามผลผลิตท่ีลดลง
เน่ืองจากเป็นชว่งฤดปิูดกรีด ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรหดตวัร้อยละ 1.6 YoY ซึ่งเป็นการหดตวั
ในอตัราท่ีน้อยลง ทัง้นี ้คาดว่าผลกระทบจากภยัแล้งต่อผลผลิตสินค้าเกษตรจะทยอยหมดลง
เน่ืองจาก (1) ฤดกูาลเก็บเก่ียวพืชหลักก าลงัทยอยสิน้สุดลง อาทิ อ้อยท่ีได้สิน้สุดฤดกูาลเก็บ
เก่ียวไปแล้ว ขณะท่ีมนัส าปะหลงัและข้าวนาปรังก าลงัใกล้สิน้สดุฤดกูาลเก็บเก่ียว และ (2) ฤดู
ฝนท่ีก าลงัจะมาถึงในชว่งกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตลุาคม1 น่าจะท าให้ปริมาณ
ผลผลิตกลบัเข้าสูร่ะดบัปกติได้

การใช้จ่ายภาครัฐ แรงขบัเคล่ือนจากการใช้จ่ายของภาครัฐยงัมีต่อเน่ืองแม้แผ่วลงบ้าง โดย
รายจา่ยลงทนุทัง้ในและนอกงบประมาณชะลอลงหลงัมีการเร่งเบิกจ่ายไปมากในช่วงก่อนหน้า 
อาทิ โครงการด้านคมนาคมและชลประทาน อย่างไรก็ดี รายจ่ายประจ าท่ีไม่รวมเงินโอน
ขยายตวัตามการปรับขึน้เงินเดือนข้าราชการ

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่ส่ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต่ อ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า
หดตัวค่อนข้างมากโดย
เป็นการหดตัวในหลาย
หมวดสนิค้าตามเศรษฐกิจ
คูค้่าที่ฟืน้ตวัช้า โดยเฉพาะ
จีนและอาเซียน ประกอบ
กบัปัจจยับวกชัว่คราวหมด
ไป

การน าเข้าสินค้า
มีมูลค่า  13 .0  พัน ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หดตัวร้อย
ละ 13.4 YoY โดยเป็นการ
หดตวัในทกุหมวดสนิค้า





รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสรา้งประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลให้เพิ่มมากข้ึน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลเชงิลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอตุสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนเมษายน ปี 2559

ในเดือนเมษายน ปี 2559 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 
4.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 6.6 YoY ด้าน
การสง่ออก หดตวัร้อยละ 34.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
หดตวัร้อยละ 8.0 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 37,613 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,033 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
2.5 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการน าเข้า
เป็น 28,791 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 7.2 YoY ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกล
มีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,849 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 12.5 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 5.4 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 18,995 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,405 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 22.2 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูคา่การสง่ออกเป็น 14,500 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 38.7 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 13.1 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการสง่ออกเป็น 2,089 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 
4.9 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
18,618 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

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

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนเมษายน ปี 2559

Analyst by ISIT
7

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

Import

2558 36,046 35,414 35,419 40,262 38,230 40,859 39,709 40,127 36,902 37,170 38,427 39,559

2559 40,090 34,920 35,986 37,613

Export

2558 18,132 18,366 21,172 20,653 20,547 25,041 20,716 20,385 19,871 22,192 19,935 28,461

2559 21,062 20,561 28,973 18,995



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
เมษายน ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 3.1 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 2.5 YoY
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,033 ล้านบาท โดยสนิค้าที่มีมลูคา่
การน าเข้าสูงสุดในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,945 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรกลการเกษตรหดตวัร้อยละ 38.7 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 13.1 YoY
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,405 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มู ลค่ า ก า รส่ ง ออกสู ง สุด ไ ด้ แก่  แ ท รก เ ตอ ร์  แล ะ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,012 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 628 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนเมษายน ปี 2559
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AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 3,047 2,631 3,069 3,111 3,180 3,010 2,613 3,065 2,797 3,101 3,394 2,715

2559 3,119 2,763 3,131 3,033

Export

2558 2,638 2,433 2,575 1,967 2,076 2,122 2,311 2,484 2,737 3,199 3,034 2,603

2559 2,461 2,887 2,846 2,405



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
เมษายน ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 3.9 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 7.2 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 2 8,791 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,782 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 51.9 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 46.4 
YoY มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 14,500 ล้านบาท โดยสนิค้าที่
มีมูลค่าการส่งออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,322 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 14,230 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนเมษายน ปี 2559
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 27,026 27,208 26,323 30,971 28,688 31,117 29,607 29,959 28,852 28,800 29,060 31,625

2559 31,056 26,973 27,655 28,731

Export

2558 13,665 13,911 16,162 16,693 16,447 20,545 16,059 15,442 14,673 16,553 14,839 23,438

2559 16,457 15,573 23,657 14,500



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนเมษายน 
ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 5.4 YoY มลูคา่การน าเข้าอยู่
ที่ 5,849 ล้านบาท โดยสนิค้าที่มีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุได้แก่ 
กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่า
การน าเข้าอยูท่ี่ 1,626 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลหดตวัร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 4.9 YoY มูลค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 2,089 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมลูค่าการสง่ออก
สงูสดุได้แก่ เคร่ืองมือกล กลงึโลหะ ซึ่งมีมลูค่าการสง่ออกอยู่
ที่ 538 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 3,760 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนเมษายน ปี 2559
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 5,974 5,574 6,028 6,181 6,363 6,733 7,490 7,102 5,253 5,268 5,974 5,220

2559 5,915 5,184 5,200 5,849

Export

2558 1,829 2,021 2,434 1,993 2,024 2,374 2,345 2,459 2,461 2,440 2,062 2,420

2559 2,144 2,101 2,469 2,089
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Article Title Trend of 3D Measurement Technology and Its Application
Author Tatsuya Shinoda, Yuji Nagata
Year 2015
Abstract Recently, 3D measurement technology has been used and applied more and more 

throughout the industry, and we, Komatsu Ltd., have begun its aggressive application, as 
well. The 3D measurement technology, which is a powerful tool for the “visualization” of 
the current situation and can “link” a sequence of processes, will play an important role 
for process improvement. This paper describes the outline (principle and use) of the 3D 
measurement technology as well as the actual application examples.

Source http://www.komatsu.com/CompanyInfo/profile/report/pdf/168-E03.pdf
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สยามคโูบตา้ ท ุ่มงบกว่า 600 ลา้น

เปิดศนูยวิ์จยัและพฒันาคโูบตา้เอเชีย

13/06/2016นายฮิโรชิ คาวาคามิ กรรมการ

ผูจ้ัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบตา้คอร์

ปอเรชัน่ จ ากดั เปิดเผยว่า สยามคโูบตา้

ไดต้ระหนกัถึงความส าคัญของการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการ

คิ ด ค้น น วั ต ก ร ร ม ใ หม่ ๆ  ส า ห รั บ

เคร่ืองจักรกลการเกษตรที่เนน้ในเร่ือง

ข อ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ท า ง า น ที่

หลากหลายส าหรับนาขา้วและทกุพืชไร่

มา โดยตลอด ด้วยความมุ่งมั ่นที่ จ ะ

ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและพัฒนา

ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ร ว ม ถึ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ

ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความตอ้งการ

ของเกษตรกรในระดับภูมิภาค เ พ่ือ

น าไปสู่การลดตน้ทนุ เพ่ิมผลผลิต และ

การพฒันาภาคเกษตรกรรมอย่างยัง่ยืน  

จึงท าใหล้่าสดุสยามคโูบตา้ไดท้ ุ่มงบการ

ลงทุนกว่ า  6 0 0  ล้า นบ าท  สร้า ง

ศนูย์วิจัยและพัฒนาคูโบตา้เอเชีย หรือ 

KUBOTA RESEARCH & 

DEVELOPMENT ASIA โดยตั้งอยู่ที่

ภ าย ในนิ คมอุตสาหกรรมนวนคร

จังหวัดปทมุธานี ซ่ึงนับเป็นศนูย์ R&D 

แห่งแรกในภมูิภาคอาเซียน

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
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“ศนูยวิ์จัยและพัฒนาคโูบตา้เอเชีย หรือ KUBOTA RESEARCH & DEVELOPMENT ASIA เกิด

จากวิสัยทัศนข์องคโูบตา้คอรป์อเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น ท่ีมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นฐาน

การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองจักรกลการเกษตร  โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีตั้งเป้ามลูค่ าการ

ส่งออกผลผลิตทางการเกษตรแนวโนม้เพ่ิมสงูขึ้น สอดรับกับทิศทางการใชเ้คร่ืองจักรทด แทน

แรงงานคนในภาคเกษตรกรรม ซ่ึงบริษัทฯ เขา้ใจถึงความตอ้งการของตลาดและเกษตรกรผูใ้ชง้าน

จริง  ตลอดจนการพัฒนาผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัการใชง้านในแตล่ะประเทศท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศ

และภมูิอากาศท่ีแตกต่างกันไดเ้ป็นอย่างดี  ท าใหผ้ลิตภัณฑข์องคูโบตา้มีความโดดเด่นและสามารถ

สรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่เกษตรกรทัว่โลก มุ่งสรา้งการพัฒนาสินคา้คูโบตา้สู่การเป็นแบรนดช์ั้นน า

ระดบัโลก หรือ  Global Major Brand ”

ส าหรับศนูย์วิจัยและพัฒนาคูโบตา้เอเชีย ไดร้ับการออกแบบส าหรับการวางแผนวิจัยและ

พัฒนาดว้ยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึงการทดสอบผลิตภัณฑท่ี์ไดม้าตรฐานและครบวงจร ในทกุ

ขั้นตอน เพ่ือใหผ้ลการทดสอบมีประสิทธิภาพแม่นย าสงูสดุ อีกทั้งยังมุ่งหวังผลักดันภาพรวมของ

อตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตรและอตุสาหกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งของคู่คา้ เช่น ผูผ้ลิ ตชิ้นส่วน 

อะไหล ่ในประเทศใหพ้ฒันาสู่ระดบัสากลมากขึ้น   ทั้งนี้เพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการของเกษตรกรไทย 

และกลุ่มประเทศ CLMV (กมัพชูา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) รวมถึงอีกกว่า 30 ประเทศทัว่

โลก เพื่อตอกย า้ความเป็นผูน้  าเคร่ืองจกัรกลการเกษตรในภมูิภาคอาเซียน

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ



ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม คนใหม่ใหส้ัมภาษณ์พิเศษถึงภารกิ จ

ส าคญัและนโยบายหลกัของกระทรวงอตุสาหกรรม ในยคุที่รัฐบาลใหค้วามส าคัญกบัการท างานที่

รวดเร็วและคล่องตวัมากขึ้น โดยเฉพาะในยคุที่อตุสาหกรรมเป้าหมายใหม่ หรือ New S-curve ถกู

ยกระดบัใหม้ีบทบาท โดยมีรายละเอียดดงันี้

15

16/06/2016

1 ปีในเกา้อ้ีปลดักระทรวงอตุฯ

ปลดักระทรวงอตุสาหกรรมกล่าวแสดงจดุยืนถึงการมานัง่ท างานในต าแหนง่ปลดักระทรวง

อตุสาหกรรมที่มีระยะเวลาเพียง 1 ปีก็พน้อายรุาชการนั้น ถามว่านานมั้ย! ก็ไม่นาน เพราะผม

เกษียณอายรุาชการเดือนกันยายนปี2560 แต่โชคดีตรงที่เป็น1 ปีที่มีอายงุานที่เหลือเท่ากับอายุ

รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)พอดี ดงันัน้ภารกิจหลักของผมประการแรก จะตอ้ง

เข็นงานที่เป็นนโยบายของรัฐบาลชดุนี้ออกมาใหเ้ป็นรปูธรรมมากที่สดุ โดยเฉพาะในงานที่ไดร้ับ

มอบหมาย ตรงนีคื้อภารกิจเร่งดว่นที่จะตอ้งรีบด าเนนิการภายใน 1 ปีนี ้ซ่ึงผมพรอ้มสตารท์ทนัที!

ประการที่ 2 จะตอ้งวางรากฐานของงานที่จ าเป็นหลายๆดา้นที่เป็นภารกิจพ้ืนฐานและส าคัญ

ของกระทรวงอตุสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนรปูแบบของงานที่เคยท าในอดีตที่ ท าอยู่ 

อาจจะปรับเปลี่ยนร ูปแบบให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่าง กระทรวง

อตุสาหกรรมที่ทกุคนร ูว้่า ภารกิจหลกัเราเป็นเรกกเูรเตอร์ หรือผูก้ ากบัดแูลดา้นนโยบาย เมื่อมอง

เขา้มา มักจะนึกถึงเร่ืองกฏระเบียบ เป็นหลัก เหล่านี้เราจะตอ้งค านึงถึงว่า ทกุวันนี้โลกก าลัง

เปลี่ยนไป มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเขา้มา มีวิทยาการใหม่ๆเขา้มา ก็ถึงเวลาที่เราจะตอ้งดแูลใหม่ มา

จดักระบวนการใหม่ใหท้นัตามกระแสโลกใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น ผมใชห้ลกัการหรือวิธีคิดงา่ยๆ 

เลยคือ
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1.จะตอ้งสรา้งเครือข่ายหรือเนตเวิอร์คและการก ากับดแูล พัฒนาอตุสาหกรรม ซ่ึงอาจจะ

ตอ้งมีงานบางสว่นใหค้นอ่ืนเขา้มาดแูลแทน โดยในส่วนของการก ากบัเราอาจจะตอ้งค านึงถึง 

”เตริส์ปารต์ี”้มากขึน้ ที่อาจจะมาในรปูขององคก์ร สมาคม หรือเอกชนที่เขา้มา โดยกระทรวง

อตุสาหกรรมเป็นผูค้มุคณุภาพ โดยมีระเบียบออกมา ยกตวัอย่าง เชน่ หอ้งแลป อาจจะไปใช ้

แลปเอกชนก็ได ้แต่จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่เราก าหนด เพ่ือจะไดไ้ม่ตอ้งรอนาน หนา้ที่

ของกระทรวงอตุสาหกรรมคือไปก าหนดใหแ้ลปเหลา่นัน้ตอ้งเป็นไปในมาตรฐานเรา

“ยกตวัอย่างเหมือนเราตอ่ทะเบียนอายรุถเมื่อเกิน7 ปี ท่ีปัจจบุนัเราสามารถไปตรวจที่อ ู่ไหนที่

มีบริการได ้พอตรวจเสร็จก็น าเอกสารมาย่ืนไม่เช่นนัน้แลว้ตอ้งไปรอคิวที่กรมขนส่งซ่ึงนาน

มาก ซ่ึงตรงนีจ้ะชว่ยใหก้ารท างานเร็วขึน้”

รวมถึงงานดา้นอนญุาตทกุอย่าง เหล่านี้เราอาจจะตอ้งไปดเูร่ืองการแกไ้ขกฎหมายบางส่วน 

ซ่ึงจ าเป็นตอ้งแก ้และถา้เราคิดโดยเอากฎหมายมาวางงานก็จะเหมือนเดิม แต่วิธีการผมคือ 

ตอ้งถอดกฎหมายออกไปก่อนแลว้มาดวู่าแบบนี้ดีมั้ย ถา้ดี หลังจากนั้นเราก็ไปปรับปรงุ

กฏหมาย ไปปรับปรงุระเบียบใหด้ าเนินการตามนั้น เหล่านี้คือการสรา้งเนตเวิร์คในการ

จดัการดแูล

2.ตอ้งกระจายอ านาจของกระทรวงอตุสาหกรรมใหม้ากขึ้นโดยเฉพาะการก ากับดแูล เช่น

บางงาน เราสามารถมอบหมายใหก้บัทอ้งถ่ินได ้ที่ไมม่ีผลกระทบตอ่ประชาชนเยอะ

3.เราตอ้งเปลี่ยนจากเรกกเูรเตอร์ มาเป็นการส่งเสริมมากขึ้น เช่น แทนที่จะออกมาตรฐาน

และก ากบัดแูลตรวจสอบคณุภาพ เราอาจจะไปพัฒนามาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมให้ดี

ขึ้น ยกระดบัใหไ้ดม้าตรฐานโลก รวมทั้งพัฒนาผูป้ระกอบการไทยใหเ้ขา้ใจ ใหร้ ู้และสามารถ

ปรับประสิทธิภาพของตวัเองใหไ้ดม้าตรฐานตา่งๆ โดยเราเปลี่ยนบทบาทจากที่เป็นคนออก

ใบอนญุาตเป็นคนก ากบัดแูล ก็มาเป็นบทบาทของผูส้ง่เสริมมากขึ้น แตก่ารก ากับดแูลยังตอ้ง

ดแูลตอ่ เพียงแตเ่ปลี่ยนวิธีการก ากบัใหม่

“การพฒันาผูป้ระกอบการใหเ้ขา้ใจและพัฒนาตวัเองได ้เพราะทวุันนี้เรามีระเบียบ มีบคุลากร

เต็มไปหมดแมก้ระทัง่มาตรฐานผลิตภัณฑช์มุชนเราก็เขา้ไปช่วยใหเ้ขาไดม้าตรฐานได ้เช่น 

สินคา้พ้ืนบา้น”

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
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4.เร่ง 10 กลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมายใหม่ หรือ New S-curve ใหส้ามารถขยายตัวและ

โดยเฉพาะการพัฒนาเอสเอ็มอีใหเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในซัพพายเชนของกลุ่มอตุสาหกรรมใหม่

และซปุเปอรค์ลสัเตอรไ์ดอ้ย่างไร

5.พยายามออกแบบและวางแนวทางพัฒนาอตุสาหกรรมทัง้ระยะสัน้และระยะยาวตามกรอบ

ไทยแลนด ์4.0 ซ่ึงกรอบนีอ้าจจะแยกขอบเขตของค าว่า”อตุสาหกรรม(อินดสัตรี) กบับริการ

ที่อาจตอ้งผสมผสานกนัโดยใชเ้ร่ืองของครีเอทีฟและเทคโนโลยีมากขึน้

คนในกระทรวงเริม่สมองไหล

สว่นกรณีที่มีการตัง้ค าถามว่าคนในกระทรวงฯเร่ิมสมองไหล หาคนเก่งยากขึ้นนัน้ โดย

ส่วนตวัผมกลับมองว่าคนในกระทรวงเก่งโดยเฉพาะคนในกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม (กสอ.)

ในระดับผูอ้ านวยการทกุคนเก่งในงานที่ด าเนินการอยู่แลว้ ถา้ถัดไปอีกร ุ่น ก็ยังมีช่องว่าง 

เนื่องจากเราเปลี่ยนกระบวนการท างานไปค่อนขา้งมาก เพราะหนว่ยงานของรัฐในยคุหลังๆ 

มกัเนน้การเป็นผูป้ระสานงาน เป็นผูก้ ากบัดแูลมากกว่าที่จะลงมือท าเองเหมือนในอดีตที่ผ่าน

มา ก็จะท าใหอ้าจมีคนที่มีความช านาญอีกดา้นที่ไม่ใช่ดา้นในทางปฎิบัติมากนกั แต่ที่ผมดถูา้

เราเขา้ไปเติมเต็มในระบบการพัฒนาโดยเฉพาะเร่ืองการบริหารใหก้ับคนรุ่นหลังมากขึ้น ซ่ึง

ตรงนี้ก็คงมีระบบการจัดการในเร่ืองการพัฒนาบคุคลกร ค่อนขา้งต่อเนื่อง เพียงแต่ระบบ

ราชการอาจท าใหใ้นบางชว่งมีการจ ากดั การรับราชการ ถา้จ านวนราชการนอ้ยลงอาจเป็น

อปุสรรคในการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งพอสมควร เช่น อยากดนัคนเก่ง คนหนุ่มใหข้ึ้นมาเร็ว

ขึ้นก็ท ายาก ไม่สามารถยา้ยขา้มหัวใครได ้คือสามารถโปรโมตได ้แตม่ีขอ้จ ากัดในระดบัหนึ่ง 

ซ่ึงเหล่านี้มนัมีระเบียบที่วางไว ้มีเงือ่นไขที่ค่อนขา้งรัดกมุก็เหมือนดาบสองคม เพ่ือไม่ใหเ้กิด

การใชเ้สน้ใชส้าย หรือในบางชว่งที่เศรษฐกิจดี อาจจะมีคนเก่งที่มีทางเลือกอ่ืน แตก็่อาจจะมี

อปุสรรคส าหรบัคนหนุม่ที่เกง่

ระเบียบใหม่ท่ีก.พ.จะออกมาใช้

ระเบียบใหมท่ี่ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) จะออกมาตอ่ไปนี้ ถา้

จะก้าวขึ้นไปสู่อีกต าแหน่งก็มีเงื่อนเวลา เช่น คนที่จะขึ้นซี9 ผูอ้ านวยการจะตอ้งผ่าน

ประสบการณ์มาจากหน่วยงานดา้นต่างๆมาแลว้ 6 ปีโดยจะตอ้งต่างงาน ต่างพ้ืนที่ ต่าง

ต าแหน่งคือจะตอ้งยา้ยมาอย่างนอ้ย3 ที่ ที่ละ2 ปี รวม6 ปี แบบนี้แต่ก็จะมีขอ้ดีที่ท าใหค้นมี

ความรอบรูม้ากขึ้น ผ่านประสบการณม์าหลายดา้น แตก็่มีขอ้จ ากดัเร่ืองระยะเวลา การกา้ว

ขึ้นต่อไปจะตอ้งเรียงไล่ จากปัจจบุันถา้ซี8จะขึ้นซี9 จะตอ้งมีประสบการจากที่ต่างๆมาอย่าง

นอ้ย 4 ปี
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ส าหรบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองนี้ถา้มองในแงข่า้ราชการ เราเป็นขา้ราชการก็ตอ้ง

เดินตามกติกาที่ชดัเจน ส่ิงหนึ่งที่จะตอ้งเดินก็เพราะเป็นนโยบายของรัฐในฐานะหน่วยงานที่

ตอ้งก ากับ ประการต่อมาคือจะตอ้งถกูระเบียบ ถกูกฎหมาย อย่างชัดเจน เพราะไม่เช่นนั้น

แลว้นโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีสัง่ชัดเจนว่าจะตอ้งด าเนินการตามกฎหมาย ถ้าไม่

ด าเนินการตามกฎหมายมันก็ไม่ศักดิ์สิทธ์ิ ขา้ราชการมีระเบียบท่ีชัดเจน อย่างกรณีที่มีขอ้

ขดัแยง้อะไรก็แลว้แต ่เราก็รับขอ้มลูของความเห็นของทัง้2ฝ่ายมาพิจารณา แต่สดุทา้ยเราก็

ยังยืนหยัดอยู่ 2 ประการคือนโยบายและกฎระเบียบกฎหมายที่ถกูตอ้ง ไม่อย่างนั้นแลว้ก็ไม่

เกิดประโยชน์ในการบริหารประเทศ ซ่ึงก็เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีดว้ยว่า

ขา้ราชการจะตอ้งเดนิตามนโยบายและตามกฏหมายอย่างเคร่งครดั

เรง่พฒันางานดา้น สมอ.

ส่วนงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อ ุตสาหกรรม เมื่อมานัง่ เป็นปลัดกระทรวง

อตุสาหกรรมก็จะใหน้โยบาย โดยในเบ้ืองตน้จะเร่งพัฒนาในการออกมาตรฐานใหค้รอบคลุม

จ านวนสินคา้ใหม้ากขึน้ และตอ้งเลน่บทสง่เสริมใหผู้ป้ระกอบการสามารถพัฒนาตวัเองใหเ้ขา้

สู่มาตรฐานใหม่ได ้รวมถึงการไปส่งเสริมให้ประชาชนมีความเขา้ใจในเร่ืองมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม(มอก.) ใหม้ากขึ้น เชน่เวลาเลือกซ้ือของ เมื่อเห็นเคร่ืองหมายมอก.ก็

มัน่ใจไดก้ารซ้ือสินคา้ท่ีมีมอก.มากขึน้ รวมถึงใหค้วามรูผ้ ูป้ระกอบการในการพัฒนาตวัเองให้

มากขึน้ เราจะตอ้งเลน่ในบาทบาทเหลา่นีม้ากขึน้ สว่นบทที่ตอ้งก ากบัดแูล และออกใบอนญุาต

ก็ด าเนนิการตามพรบ.อยู่ แตจ่ะเนน้ในเร่ืองของการใหบ้ริการที่ดขีึน้ ไวขึ้นโดยการมีเติรส์ปาร์

ตี้เขา้มาด าเนินการร่วมอย่างไร ตรงนี้จะใชห้ลักการเดียวกันเขา้มาช่วยดแูล ทั้งหมดนี้คือ

ภารกิจเบ้ืองตน้ กอ่นทิ้งทา้ยว่าหลงัจากนี้อีก 3 เดือนค่อยมาสมัภาษณใ์หม่ขอเวลาท างานใน

บทบาทปลดักระทรวงอตุสาหกรรมกอ่นซักระยะ

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2559

ในเดือนพฤษภาคม 2559 ขยายตวัต่อเน่ืองจากเดือนก่อน ตามแรงขบัเคล่ือนจากภาค
การทอ่งเท่ียว รวมทัง้อปุสงค์ในประเทศท่ีกระเตือ้งขึน้ โดยการบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึน้
ตามการใช้จา่ยในหมวดสินค้าคงทนเป็นหลกั ส่วนหนึ่งเพราะก าลงัซือ้ของครัวเรือนเกษตร
เร่ิมปรับดีขึน้จากราคาสินค้าเกษตรท่ีสงูขึน้และปัญหาภยัแล้งท่ีคล่ีคลาย ประกอบกบัการ
ใช้จ่ายลงทนุของภาครัฐกลบัมาขยายตวัดี อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าท่ียงัคงหดตวั
ส่งผลให้การผลิตและการลงทุนภาคเอกชนโดยรวมยังอยู่ในระดับต ่า ด้านเสถียรภาพ
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเป็นบวกต่อเน่ืองจากเดือนก่อน อัตราการว่างงานเพิ่มขึน้
เล็กน้อยแตย่งัอยูใ่นระดบัต ่า

การบริโภคภาคเอกชน ปรับดีขึน้จากเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายในสินค้าอุปโภคบริโภค
และหมวดบริการขยายตวัตอ่เน่ือง ขณะท่ีการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนกลบัมาขยายตวั 
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่ ประกอบกับก าลงัซือ้ของครัวเรือนค่อย ๆ 
ปรับดีขึน้ โดยเฉพาะครัวเรือนเกษตรตามทิศทางราคาสินค้าเกษตรท่ีสูงขึน้ และการจ้าง
งานขยายตัวทัง้ในภาคการผลิตและภาคบริการ ส่งผลให้ดัชนีการอุปโภคบริโภคของ
ภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 1.1 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 
5.3 YoY

การลงทุนภาคเอกชน ฟืน้ตวัในบางธุรกิจ ขณะท่ีการลงทนุในภาคธุรกิจอ่ืน ๆ ทรงตวัใน
ระดบัต ่าเน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมยังมีก าลงัการผลิตเหลือ สอดคล้องกับการระดมทุน
ของภาคธุรกิจท่ียงัมีทิศทางชะลอลง สง่ผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) ขยายตวัร้อย
ละ 0.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.5 YoY การจ าหน่ายเคร่ืองจกัร
ในประเทศขยายตวัร้อยละ 1.7 YoY

การผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตวัเล็กน้อยจากระยะเดียวกนัปีก่อน ด้วยผลของ
ฐานท่ีต ่าในปีท่ีแล้ว และอปุสงค์ทัง้ในและตา่งประเทศท่ีปรับดีขึน้ในบางหมวดสินค้า อาทิ 
ยานยนต์ท่ีขยายตวัสูงเน่ืองจากในปีก่อนมีการหยดุการผลิตเพ่ือปรับเปล่ียนสายการผลิต 
ประกอบกับในปี นี ค้วามต้องการรถกระบะดัดแปลงขยายตัว ดีต่อ เ น่ือง  และ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีขยายตวัดีเพราะสภาพอากาศท่ีร้อนกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม การผลิต
ในหลายอตุสาหกรรมยงัคงหดตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน เพราะอปุสงค์จากตา่งประเทศ
ยงัต ่า สว่นหนึง่จากข้อจ ากดัเชิงโครงสร้าง เชน่ ความสามารถในการปรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์
ให้ตอบสนองต่อรสนิยมของผู้ บริโภคสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยดัชนีผลผลิต
อตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 2.6 YoY

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน 
ปรับดีขึน้จากเดือนก่อน โดย
การใช้จ่ายในสนิค้าอปุโภค
บริโภคและหมวดบริการ
ขยายตวัตอ่เนื่อง ขณะที่การ
ใช้จ่ายในหมวดสนิค้าคงทน
กลบัมาขยายตวั และการจ้าง
งานขยายตวัทัง้ในภาคการ
ผลติและภาคบริการ 

รายได้เกษตรกร
รายได้เกษตรกร ขยายตวัร้อย
ละ 6.7 YoY ตามแนวโน้ม
ราคาสนิค้าเกษตรกรรมที่
ขยายตวัตอ่เนื่อง ประกอบกบั
ปริมาณผลผลติที่ขยายตวั

การใช้จ่ายภาครัฐ แรง
ขบัเคลือ่นดีขึน้ในเดือนนี ้โดย
รายจ่ายลงทนุกลบัมา
ขยายตวัดีหลงัแผว่ไปบ้าง
ในช่วงก่อน

3ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyst by ISIT
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การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 17.5 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 3.7 YoY แตห่ากไม่
นบัรวมการสง่ออกทองค าท่ีเร่งขึน้ในเดือนนี ้มลูคา่การส่งออกหดตวัร้อยละ 5.6 YoY ซึ่งเป็น
การหดตวัในอตัราท่ีน้อยลงจากเดือนก่อน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากระดบัการส่งออกยาน
ยนต์ในปีท่ีแล้วท่ีต ่า ประกอบกบัสินค้าบางหมวดขยายตวัได้ อาทิ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีการสง่ออกไปยงัตลาดอาเซียนขยายตวัดีตอ่เน่ือง โดยเฉพาะเวียดนามท่ี
ภาคอสังหาริมทรัพย์เติบโตดี และการส่งออกไปสหภาพยุโรปได้รับประโยชน์จากสภาพ
อากาศท่ีร้อนกว่าปกติ อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าส่วนใหญ่ยงัหดตวัเพราะเศรษฐกิจคูค้่า
ส าคญัฟืน้ตวัช้า

การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 14.0 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 0.2 YoY แตห่ากไม่
รวมทองค า มลูคา่การน าเข้าหดตวัร้อยละ 1.9 YoY ซึ่งเป็นการหดตวัในอตัราท่ีน้อยลงจาก
เดือนก่อน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานท่ีต ่าในปีท่ีแล้ว ประกอบกับมูลค่าการน าเข้าสินค้า
ขัน้กลางและวตัถดุบิปรับสงูขึน้ตามทิศทางราคาน า้มนัดบิเป็นส าคญั 

รายได้เกษตรกร ขยายตวัร้อยละ 6.7 YoY ตามแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรกรรมท่ีขยายตวั
ตอ่เน่ืองท่ีร้อยละ 6.4 YoY จาก (1) อปุสงค์ผลไม้ไทยในตลาดจีนและอาเซียนท่ีมีแนวโน้มดี
ตอ่เน่ือง โดยเฉพาะทุเรียนและมะม่วง และ (2) อุปทานปาล์มน า้มนัและยางพาราท่ีลดลง
จากผลกระทบของภัยแล้งในพืน้ท่ีภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตวั
ร้อยละ 0.3 YoY หลงัจากหดตวัตอ่เน่ืองตัง้แต่ต้นปี 2559 โดยผลผลิตข้าวนาปรังหดตวัใน
อัตราท่ีชะลอลง ประกอบกับผลผลิตมันส าปะหลังเพิ่มขึน้จากผลของปัจจัยชั่ วคราวท่ี
ผลผลิตเล่ือนการเก็บเก่ียว เน่ืองจากฤดฝูนท่ีล่าช้าในปีก่อน เช่นเดียวกับผลไม้ โดยเฉพาะ
มงัคดุและมะมว่งท่ีขยายตวัและมีแนวโน้มดีตอ่เน่ือง

การใช้จ่ายภาครัฐ แรงขบัเคล่ือนดีขึน้ในเดือนนี ้โดยรายจ่ายลงทนุกลบัมาขยายตวัดีหลงั
แผ่วไปบ้างในช่วงก่อน โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการด้านคมนาคมและชลประทาน 
ขณะท่ีรายจ่ายประจ าขยายตวัได้อย่างต่อเน่ืองตามการปรับขึน้เงินเดือนข้าราชการและ
รายจา่ยเพ่ือการซือ้สินค้าและบริการ

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า
หดตวัเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้า
ส าคญัฟืน้ตวัช้า

การน าเข้าสินค้า
หดตัวเนื่องจากมูลค่าการ
น า เ ข้าสินค้าขัน้กลางและ
วั ต ถุ ดิ บ ป รั บ สู ง ขึ ้น ต า ม
ทิศทางราคาน า้มันดิบเป็น
ส าคญั 





รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสรา้งประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลให้เพิ่มมากข้ึน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลเชงิลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอตุสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนพฤษภาคม ปี 2559

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 
0.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 0.7 YoY ด้าน
การส่งออก หดตวัร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
หดตวัร้อยละ 7.7 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 37,963 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 2,481 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 18.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อย
ละ 22.0 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 30,333 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 5.7 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 5,150 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 12.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 19.1 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 18,967 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,482 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 19.6 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มูลค่าการส่งออกเป็น 14,609 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.7
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 11.2 YoY ในขณะ
ที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 1,875 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 
7.4 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
18,997 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

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

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนพฤษภาคม ปี 2559
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MIU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 36,046 35,414 35,419 40,262 38,230 40,859 39,709 40,127 36,902 37,170 38,427 39,559

2559 40,090 34,920 35,986 37,613 37,963

Export

2558 18,132 18,366 21,172 20,653 20,547 25,041 20,716 20,385 19,871 22,192 19,935 28,461

2559 21,062 20,561 28,973 18,995 18,967



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
พฤษภาคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 2,481 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 18.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 22.0 YoY โดยสินค้าที่มี
มลูค่าการน าเข้าสงูสดุในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา 
และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,616 ล้าน
บาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 2,482 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 19.6 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่  แทรกเตอร์  แ ละ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,113 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าอยูท่ี่ 0 บาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนพฤษภาคม ปี 2559

8Analyst by ISIT

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

Import

2558 3,047 2,631 3,069 3,111 3,180 3,010 2,613 3,065 2,797 3,101 3,394 2,715

2559 3,119 2,763 3,131 3,033 2,481

Export

2558 2,638 2,433 2,575 1,967 2,076 2,122 2,311 2,484 2,737 3,199 3,034 2,603

2559 2,461 2,887 2,846 2,405 2,482



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
พฤษภาคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
30,333 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 5.7 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,935 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 14,609 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 11.2 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,057 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 15,724 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนพฤษภาคม ปี 2559
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 27,026 27,208 26,323 30,971 28,688 31,117 29,607 29,959 28,852 28,800 29,060 31,625

2559 31,056 26,973 27,655 28,731 30,333

Export

2558 13,665 13,911 16,162 16,693 16,447 20,545 16,059 15,442 14,673 16,553 14,839 23,438

2559 16,457 15,573 23,657 14,500 14,609



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนพฤษภาคม 
ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,150 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 12.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 19.1 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสงูสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,682 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 1,875 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 7.4 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด
ได้แก่ หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมลูค่า
การสง่ออกอยูท่ี่ 437 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 3,274 ล้านบาท

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนพฤษภาคม ปี 2559

Analyst by ISIT
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 5,974 5,574 6,028 6,181 6,363 6,733 7,490 7,102 5,253 5,268 5,974 5,220

2559 5,915 5,184 5,200 5,849 5,150

Export

2558 1,829 2,021 2,434 1,993 2,024 2,374 2,345 2,459 2,461 2,440 2,062 2,420

2559 2,144 2,101 2,469 2,089 1,875



ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึก

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรมิีตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110

โทรศพัท ์: 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213
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Article Title Modern Technology Achieving High-Precision, High-Efficiency Processing for 
Machining Centers

Author YOSHIKATSU SATO
Year 2015
Abstract In recent years, demand for high-precision processing has also been increasing, in 

machining of relatively-long parts and dies used for automobiles, semiconductor 
manufacturing devices, electronic components, etc. The size range of these workpieces 
is positioned between machining centers and large machines. Looking at the entire 
industry, there are only a few machine tools that target such workpiece sizes, and 
therefore the demanded accuracy has not been fully met. Mitsubishi Heavy Industries, 
Ltd. (MHI) developed and markets the LH250, which is one of the largest machining 
centers realizing machining accuracy equal to that of micro milling machines. This time, 
MHI developed additional new optional functions that enable high-precision machining 
without significantly changing the factory environment.

Source http://www.mhi-global.com/company/technology/review/pdf/e523/e523045.pdf
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นางอรรชกา สีบญุเรือง รมว.อตุสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอตุสาหกรรมเตรียมจัด

งาน “ไทยแลนด ์อินดสัตรี เอ็กซโ์ป2016” ภายใตแ้นวคิด “ศักยภาพอตุสาหกรรมไทย ความ

ทา้ทายสู่อนาคต” ระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2559 คาดว่าจะมีผูเ้ขา้ร่วมงานไม่ต า่กว่า 

3 แสนคน และจะสรา้งมลูค่าทางการคา้ไดป้ระมาณ 500 ลา้นบาท เพ่ือผลกัดนัอตุสาหกรรม

ไทยสู่อินดัสตรี 4.0 และสอดคลอ้งกับพัฒนาประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยใชร้ะบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นภาคการผลิตมากขึน้

โดยภายในงานดังกล่าวจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดสัมมนาวิชาการ 90 หัวขอ้ ให้

ค าปรึกษาแนะน าดา้นธรุกิจ, การบริหารจัดการและการแกปั้ญหาทางธรุกิจ , การออกรา้นสินคา้โอท็อป 

ทัง้นีจ้ะแบ่งตามภมูิภาคตา่งๆ นอกจากนีย้งัมีการน าเสนอการพัฒนาอตุสาหกรรมของประเทศไทยท่ีก าลงั

เขา้สูอิ่นดสัตรี4.0 และ 10 กลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายท่ีจะขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และการสรา้ง

งานดว้ยการจดัฝึกอาชีพระยะสัน้ เชน่ อาหาร ของว่าง และของที่ระลึก เป็นตน้

ที่มา : แนวหน้า

กระทรวงอตุฯ เตรยีมจดั ‘อินดสัตร ีเอ็กซโ์ป’ 

รบันโยบาย ‘ไทยแลนด4์.0’



14

ทัง้นีก้ระทรวงอตุสาหกรรมยงัเพ่ิมศักยภาพผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีไทย ดว้ยการจัดฝึกอบรม

ในดา้นต่างๆ เช่น การปรับปรงุพัฒนาผลิตภณัฑ ์การสรา้งแบรนด์ ตลอดจนดึงผูป้ระกอบการราย

ใหญ่จากหลากหลายคลสัเตอร์ มาน าเสนอแนวคิดดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ

“กระทรวงอตุสาหกรรมไดข้านรบันโยบายของรฐับาล ตามแนวทางขบัเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

สรา้งการพัฒนากลไกประชารัฐ ซ่ึงเป็นการผนึกก าลังของ 3 ภาคส่วน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม ในขณะท่ีกระทรวงอตุสาหกรรมเองไดแ้ปลงนโยบายดงักล่าวมาสู่อตุสาหกรรม 

4.0 เนน้ตอบโจทยเ์ทรนดอ์ตุสาหกรรมโลก เพ่ือเตรียมความพรอ้มของประเทศใหก้า้วสู่การปฏิวัติ

อตุสาหกรรม บรูณาการในรปูแบบของอินเตอรเ์นตออฟตงิส”์ นางอรรชกา กลา่ว

ที่มา : แนวหน้า



ที่มา : MGR Online  

สศค.ชี้ ศก.ไทยเดือน พ.ค. เร่ิมฟ้ืนจากใชจ้่ายภาครัฐเป็นตวัขบัเคลื่อนหลกั ขณะที่การบริโภค

ภาคเอกชนดีขึ้น มองแนวโนม้ไตรมาส 2/59 ศก.ไทยน่าจะดีกว่าในไตรมาส 1/59 โดยในเดือน 

ก.ค.จะมีการปรบัประมาณการอตัราการขยายตวัของ ศก.ไทยอีกครัง้
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นายพรชัย ฐีระเวช รองผูอ้ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกส านักงาน

เศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือน พ .ค.59 สะทอ้นการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ โดยการใชจ้่าย

รัฐบาลเป็นตัวขับเคลื่อนหลักจากรายจ่ายลงทนุของรัฐบาลท่ีขยายตัวสงูถึง 51.0% ขณะท่ีการบริโภค

ภาคเอกชนปรบัตวัดีขึน้

อย่างไรก็ตาม อปุสงคจ์ากตา่งประเทศผา่นการสง่ออกสินคา้ยังคงหดตวั ส าหรับดา้นอปุทานมีทิศทางดี

ขึ้น โดยดัชนีผลผลิตสินคา้เกษตรกลับมาขยายตัวเป็นบวก ดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอตุสาหกรรมปรับตวัดีขึ้น 

และภาคการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิยงัขยายตวัไดอ้ย่างตอ่เนือ่ง

ส าหรับการบริโภคภาคเอกชนในเดือน พ .ค.59 มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น สะทอ้นจากยอดการจัดเก็บ

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ีขยายตัวท่ี 1.7% ต่อปี จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากฐานการใชจ้่าย

ภายในประเทศ และการน าเขา้ท่ีขยายตวั 1.0% และ 2.8% ตอ่ปี ตามล าดบั ขณะท่ีปริมาณจ าหนา่ยรถยนตน์ัง่

กลับมาขยายตัวเป็นบวกเป็นครั้งแรกในรอบ 36 เดือนท่ี 8.3% ต่อปี เช่นเดียวกับปริมาณจ าหน่าย

รถจักรยานยนตข์ยายตวัตอ่เนื่องท่ี 14.8% ต่อปี โดยเป็นการขยายตวัไดด้ีทั้งในเขตกรงุเทพมหานคร และใน

เขตภมูิภาค เนื่องจากก าลังซ้ือของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีปรับตัวดีขึ้นตามราคาสินคา้เกษตร ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

รายไดเ้กษตรกรท่ีแทจ้ริงขยายตวัตอ่เนือ่งจากเดือนกอ่นหนา้มาอยู่ท่ี 4.7% ตอ่ปี

“คลงั” ยนั ศก.ไทยเริม่ฟ้ืนตวั มัน่ใจแนวโนม้ Q2/59 

จะดีกว่า Q1/59
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ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมัน่ผูบ้ริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน

เล็กนอ้ย อยู่ท่ีระดับ 61.1 เนื่องจากผูบ้ริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับก าลังซ้ือของประชาชนท่ีไดร้ับ

ผลกระทบจากปัญหาภยัแลง้ และความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกท่ียงัคงสง่ผลกระทบตอ่การสง่ออก

การลงทนุภาคเอกชนในเดือน พ .ค.59 มีสัญญาณทรงตัวจากการลงทนุในหมวดเคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัร สะทอ้นจากปริมาณจ าหนา่ยรถยนตเ์ชิงพาณิชยข์ยายตวัตอ่เนื่องท่ี 26.5% ตอ่ปี โดยเฉพาะ

ยอดรถกระบะ 1 ตนัท่ีขยายตวัไดด้ี ในขณะที่ปริมาณน าเขา้สินคา้ทนุแมว่้ายังคงหดตวั -5.4% ตอ่ปี แต่

เมื่อปรับผลทางฤดกูาลออก พบว่าขยายตัว 1.0% ต่อเดือน ส าหรับการลงทนุในหมวดก่อสรา้งมี

สญัญาณชะลอลง สะทอ้นจากภาษีการท าธรุกรรมอสงัหาริมทรพัยใ์นเดือน พ.ค.ท่ีหดตวั -19.1% ตอ่ปี 

ขณะท่ีปริมาณจ าหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศกลับมาหดตัวท่ี -1.1% ต่อปี แต่เมื่อปรับผลทาง

ฤดกูาลออกพบว่า ขยายตวั 0.3% ตอ่เดือน

สถานการณ์ดา้นการคลังในเดือน พ.ค.59 ยังสะทอ้นบทบาทนโยบายการคลังในการสนบัสนนุ

เศรษฐกิจอย่างตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะการใชจ้่ายของรฐับาลจากการเร่งรัดการลงทนุของรัฐบาลท่ีขยายตวั

ในระดบัสงู โดยการเบิกจ่ายงบประมาณรวมสามารถเบิกจ่ายไดจ้ านวน 189.4 พันลา้นบาท ขยายตัว 

7.1% ต่อปี ขณะท่ีการเบิกจ่ายจากงบประมาณปีปัจจบุันเบิกจ่ายไดจ้ านวน 176.5 พันลา้นบาท 

ขยายตัว 7.6% ต่อปี โดยมีปัจจัยสนับสนนุมาจากรายจ่ายลงทนุท่ีเบิกจ่ายได ้36.9 พันลา้นบาท ท่ี

ขยายตวัสงูถึง 51.0% ตอ่ปี ส าหรบัการจดัเก็บรายไดร้ฐับาล พบว่า รฐับาลสามารถจัดเก็บรายไดส้ทุธิ 

(หลังหักจัดสรรให้ อปท .) ไดจ้ านวน 307.8 พันลา้นบาท ขยายตัว 37.1% ต่อปี ขณะท่ีดลุเงิน

งบประมาณเกินดลุจ านวน 13.6 พนัลา้นบาท

ดา้นอปุสงคจ์ากต่างประเทศผ่านการส่งออกสินคา้หดตัวเป็นเดือนท่ี 2 ติดต่อกัน โดยในเดือน 

พ.ค.59 มลูคา่การสง่ออกสินคา้ในรปูดอลลารส์หรฐั หดตวัอยู่ท่ี -4.4% ตอ่ปี โดยสินคา้ส่งออกท่ีหดตวั

หลกัมาจากสินคา้สง่ออกในหมวดเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส ์และสินคา้เกษตร ขณะท่ีภาพรวมการส่งออก

รายตลาดหดตัว โดยเฉพาะในตลาดอาเซียน-5 จีน และญ่ีปุ่น ขณะท่ีตลาดส่งออกท่ียังคงขยายตัวได ้

ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย อินโดจีน-4 (CLMV) และตะวันออกกลางเป็นส าคญั ทั้งนี้ หาก

เปรียบเทียบมลูค่าการส่งออกสินคา้ของไทยกบัประเทศอ่ืนในภมูิภาค จะพบว่าประเทศตา่งๆ มีการหด

ตวัเชน่เดียวกนั และหากเปรียบเทียบในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2559 จะพบว่า มลูค่าการส่งออกสินคา้

ของไทยท่ีมีการหดตวัอยู่ท่ี -1.9% ต่อปี เป็นการหดตวันอ้ยกว่ามลูค่าการส่งออกสินคา้ของประเทศ

อ่ืนๆ ในภมูิภาค 

ที่มา : MGR Online  
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เคร่ืองชี้เศรษฐกิจดา้นอปุทานขยายตวัไดด้ีจากภาคการท่องเท่ียว สะทอ้นจากจ านวนนกัท่องเท่ียว

ต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทยในเดือน พ .ค.59 ขยายตัวต่อเนื่องท่ี 7.6% ต่อปี โดยเป็น

นกัท่องเท่ียวท่ีขยายตัวไดด้ีจากจีนเป็นหลัก รวมถึงอินเดีย รัสเซีย และกลุ่มประเทศเ พ่ือนบา้น ไดแ้ก ่

กมัพชูา ลาว พม่า ท่ีขยายตวัไดด้ีเช่นกัน ส าหรับดชันีผลผลิตสินคา้เกษตรกลับมาขยายตวัเป็นบวกใน

รอบ 4 เดือน ท่ี 0.3% ต่อปี โดยเป็นการขยายตวัไดด้ีในหมวดพืชผลส าคัญ โดยเฉพาะมันส าปะหลัง 

ขา้วโพด กลุม่ไมผ้ล และหมวดปศสุตัว ์เนือ่งจากไมม่ีสถานการณโ์รคระบาด ประกอบกบัมีความตอ้งการ

ของตลาดอย่างตอ่เนือ่ง

ในขณะท่ีดัชนีความเชื่อมัน่ภาคอตุสาหกรรม (TISI) ปรับตวัเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหนา้มาอยู่ท่ี

ระดับ 86.4 โดยมีปัจจัยบวกจากปัญหาภัยแลง้ท่ีไดเ้ร่ิมคลี่คลายลง รวมถึงนโยบายส่งเสริม และ

ยกระดับอตุสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของรัฐท่ีมีบทบาทส าคัญในการผลักดันใหเ้กิดการสร้างมลูค่าเพ่ิม

ใหก้บัอตุสาหกรรม

เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศยังอยู่ในเกณฑด์ี สะทอ้นจากอัตราเงินเฟ้อ

ทัว่ไป และอตัราเงนิเฟ้อพื้นฐานท่ียงัอยู่ในระดบัต า่ท่ี 0.5% และ 0.8% ตอ่ปีตามล าดบั ส าหรับอัตราการ

ว่างงานอยู่ในระดับต า่เช่นกนั โดยเดือน พ .ค.59 อยู่ท่ี 1.2% ของก าลงัแรงงานรวม ขณะท่ีสดัส่วนหนี้

สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือน เม.ย.59 อยู่ท่ีระดับ 44.1% ถือว่ายังอยู่ภายใตก้รอบความยัง่ยืน

ทางการคลังท่ีตั้งไวไ้ม่เกิน 60.0% ส าหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศยังอยู่ในระดับมัน่คง และ

สามารถรองรบัความเสี่ยงจากความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกสะทอ้นจากทนุส ารองระหว่างประเทศ ณ

สิ้นเดือนพฤษภาคม 2559 อยู่ท่ีระดบั 175.5 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ ซ่ึงสงูกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสัน้

ประมาณ 3.4 เท่า

ขณะท่ีแนวโนม้เศรษฐกิจไตรมาส 2/59 นายพรชยั คาดว่า ทิศทางนา่จะดีกว่าในไตรมาส 1/59 

โดยในเดือน ก.ค.จะมีการปรบัประมาณการอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยอีกครัง้



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอ้มลูและวิเคราะหอ์ตุสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ต่อ 211-213

E-mail: miu@isit.or.th

!!! สนใจประชาสัมพันธ์ขา่วสารหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทสามารถติดต่อทีมงาน MIU ได้ที่ โทร 02-712-4402-7 ต่อ 212

Contact  Us

THAILAND MACHINERY OUTLOOK
July, 2016

mailto:miu@isit.or.th


โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailand Machinery Outlook 

รายไตรมาส 
  



Quarter 3, 2015

THAILAND  MACHINERY
OUTLOOK



1

ภาวะเศรษฐกิจไทย

 ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2558 3

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

 ดัชนีราคาน าเข้าเหลก็แผ่นในภูมิภาคเอเซียตะวันออก 7

 ดัชนกีารใช้งานเหลก็แผ่นในประเทศ 7

 สถานการณด์้านแรงงาน 8

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

 มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2558 10

 มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย

ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 11

 มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย

ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 12

 มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย

ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 13

ข้อมูลการลงทนุ ความรู้ และข่าวสาร

 โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทนุ 15

 ข่าวสารอุตสาหกรรม 19

Contact Us 23

THAILAND  MACHINERY  
OUTLOOK

Quarter 3, 2015

ที่ปรึกษา

วิกรม วัชระคุปต์

ณัฐพล รัตนมาลี

ประภัทร รณเกียรติเมธา

ทีมงาน

วรวุฒิ หล้าเต็น

ตะวัน พสุภา

วราทิตย์ นันตะนะ

จุฑารัตน์ วงศ์ธรรม

ตดิต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

จุฑารัตน์ วงศ์ธรรม

02-712-4402-7 ต่อ 211 





ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2558

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.9 YoY เทียบกับร้อยละ 
2.8 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ด้านการใช้จ่าย การส่งออกบริการและการลงทุนภาครัฐ
ขยายตัวสูง การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่การส่งออก
สินค้ายังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและการลงทุนภาคเอกชนลดลง ในด้านการผลิต 
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาก่อสร้างขยายตัวในเกณฑ์ดี สาขาบริการอ่ืนๆ 
ขยายตัวต่อเนื่อง สาขาอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว ในขณะที่สาขาเกษตรกรรมได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งจึงเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทย
ในไตรมาสที่สามของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่สองของปี 
2558

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.7 YoY ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ 1.6 YoY ในไตรมาสที่สองของปี 2558 ด้านปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นั่งลดลง
ร้อยละ 24.6 YoY ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 
61.8 เทียบกับระดับ 64.9 ในไตรมาสก่อนหน้า

การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงตามการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรและการ
ก่อสร้างโดยลดลงร้อยละ 6.6 YoYเทียบกับการลดลงร้อยละ 3.2 ในไตรมาสที่สองของปี 
2558 โดยการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรลดลงร้อยละ 8.5 YoY เทียบกับการลดลงร้อยละ 
4.8 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับมูลค่าการน าเข้าสินค้าทุนที่ลดลงร้อยละ 11.5 
YoY ด้านการลงทุนก่อสร้างลดลงร้อยละ 0.3 YoY เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.7 YoY 
ในไตรมาสก่อนหน้า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจอยู่ที่ระดับ 46.7 เทียบกับระดับ 48.2 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า

การส่งออกสินค้ามีมูลค่า 54,224 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 4.7 YoY การลดลง
ของมูลค่าการส่งออก มีสาเหตุส าคัญมาจากปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจประเทศ
คู่ค้าหลักยังอยู่ในภาวะชะลอตัวโดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น (2) ราคาสินค้าส่งออกปรับตัว
ลดลงต่อเนื่องตามการลดลงของราคาน้ ามันดิบและราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก และ (3) 
การตัดสิทธิพิเศษทางการค้า (GSP) ในสินค้าส่งออกของไทยไปยังกลุ่มประเทศยุโรปที่มีผล
ต้ังแต่เดือนมกราคม 2558

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มี
ตั ว ชี้ วั ด ท า ง เ ศ รษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 1.7 YoY
ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ 1.6 YoY ในไตรมาสก่อน
หน้า

ภาครัฐ
การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อย
ละ 15.9 YoY ส่วนการบริโภค
ภาครัฐขยายตัวร้อยละ 1.0

ที่มา :ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Analyst by ISIT 3
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การน าเข้าสินค้ามีมูลค่าทั้งสิ้น 44,607 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัวร้อยละ 14.5 YoY เทียบ
กับการหดตัวร้อยละ 10.1 YoY ในไตรมาสก่อนหน้าโดยมีสาเหตุส าคัญมาจากการลดลง
ของราคาน าเข้าร้อยละ 11.7 YoY ตามการลดลงของราคาน้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ และปริมาณการน าเข้าที่ลดลงร้อยละ 3.1 YoY 
เนื่องจากการลดลงของการน าเข้าในหมวดสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง สินค้าทุน และ
หมวดอ่ืนๆ โดยเฉพาะทองค า (ลดลงร้อยละ 28.6)

สาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.8 YoY ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 
0.6 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการบริโภคใน
ประเทศ และการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของการผลิตรถยนต์

รายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ 13.6 YoY ในไตรมาสนี้ เนื่องจากการลดลงของผลผลิตและ
ราคาสินค้าเกษตร โดยผลผลิตการเกษตรลดลงร้อยละ 9.3 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรหด
ตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่เจ็ดที่ร้อยละ 4.8 YoY เนื่องจากการลดลงของราคาสินค้าเกษตร
ส าคัญ ทั้งราคาข้าวเปลือก ยางแผ่นดิบชั้น 3 ปาล์มน้ ามันและกุ้งขาวแวนนาไม

ภาครัฐ การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 15.9 YoY ส่วนการบริโภคภาครัฐขยายตัวร้อยละ 
1.0 โดยรัฐบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 711,366 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.4

ในไตรมาสที่  3 ปี  2558 มี
ตั ว ชี้ วั ด ท า ง เ ศ รษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

รายได้เกษตรกร
หดตัวร้อยละ 13.6 YoY ในไตร
มาสนี้ เนื่องจากการลดลงของ
ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร 
โดยผลผลิตการเกษตรลดลงร้อย
ละ 9.3 YoY ด้านราคาสินค้า
เกษตรหดตัวต่อเนื่องเป็นไตร
มาสที่เจ็ดที่ร้อยละ 4.8 YoY

การส่งออก
ปรับตัวลดลงตามการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก 
การลดลงของราคาสินค้าส่งออก 
และผลกระทบจากการตัดสิทธิ
พิเศษทางการค้า

การลงทุนภาคเอกชน
ลดลงร้อยละ 6.6 YoY ตามการ
ลดลงของการลงทุนในหมวด
เครื่องมือเครื่องจักรร้อยละ 8.5 
เนื่องจากผู้ประกอบการชะลอ
การน าเข้าสินค้าทุน





Machinery  
Intelligence  

Unit 

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชงิลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพื่อเป็นศูนย์กลางการ Update ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียใน
อุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ



ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไตรมาสที่ 3 ปี 2558

ดัชนีราคาน าเข้าเหล็กแผน่ในภูมภิาคเอเซียตะวันออก

ดัชนีการใช้งานเหล็กแผน่ในประเทศ

Base Period - Jan 2009 = 100

Base Period - Jan 2007 = 100
Cost Freight Rate Price
*** ส าหรับ Hot-dipped Galvanize ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2558 ดังนั้นในไตรมาสนี้จึงไม่มกีารน าเสนอข้อมูลใน
ส่วนนี้
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ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานการณ์ด้านแรงงาน

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไตรมาสที่ 3 ปี 2558
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การจ้างงานในไตรมาสที่สามของปี 2558 การจ้างงานรวมลดลงร้อยละ 0.2 YoY ตามการจ้างงานภาคเกษตรที่
ลดลงร้อยละ 3.8 YoY เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งท าให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปี และราคาสินค้าเกษตร
ที่ไม่จูงใจ อย่างไรก็ตาม การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 YoY ตามการปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานใน
สาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ สาขาการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า สาขาก่อสร้าง และสาขาโรงแรมและภัตตาคารซึ่ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.1 YoY ร้อยละ 5.6 YoY ร้อยละ 2.4 YoY และร้อยละ 1.9 YoY ตามล าดับ ขณะที่การจ้างงานสาขา
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 YoY

อัตราการว่างงานในไตรมาสที่สามของปี 2558 มีผู้ว่างงานจ านวนทั้งสิ้น 356,020 คน ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 9.0 คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9 YoY



Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบรูณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อโยงกับภาคการเกษตรและอุตาสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยข์อ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหลก็และเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

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



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2558

ในไตรมาสที่สามปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยหดตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจาก
มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลของไทยที่ลดลง โดยการน าเข้าหด
ตัวร้อยละ 2.2 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
6.3 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า ด้านการส่งออกหด
ตัวร้อยละ 8.0 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 
2.8 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า ส่งผลให้ดุลการค้า
ขาดดุลเพิ่มขึ้นโดยเป็นผลมาจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มี
การส่งออกลดลง
การน าเข้าเครื่องจักรกลมีมูลค่าอยู่ที่ 116,737 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
8,474.9 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 2.8 YoY ด้านหมวดเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 88,417.4 ล้านบาท หด
ตัวร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อย
ละ 1.7 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 19,844.7 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 23.6 YoY
การส่งออกเครื่องจักรกลมีมูลค่าอยู่ที่ 60,971.7 ล้านบาท 
โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
7,532.4 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 22.2 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 30.7 YoY ด้านหมวด
เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 46,173.8 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่
ขยายตัวร้อยละ 0.4 YoY ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมูลค่า
การส่งออกอยู่ที่ 7,265.5 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13.7 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 3.7 YoY
ดุลการค้าเครื่องจักรกลของไทยในไตรมาสนี้ขาดดุลการค้า
อยู่ที่ 55,765.3 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 2,654.5 ล้าน
บาทจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ขาดดุลการค้าลดลง 9,581.7 
ล้านบาทจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2558



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2558

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่สาม
ปี 2558 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจาก
ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของเครื่องจักรกลการเกษตรที่
เพิ่มขึ้น

การน าเข้าเครื่องจักรกลการเกษตร หดตัวร้อยละ 8.9 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวตัวร้อยละ 2.8 YoY 
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 8,474 ล้านบาท โดยกลุ่มเครื่องจักร
งานเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 3.3 YoY มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
8,124 ล้านบาท ส่วนกลุ่มเครื่องจักรงานปศุสัตว์หดตัวร้อย
ละ 24.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตัว 11.6 
YoY มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 350 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่  เครื่องบ ารุงรักษา และ
ส่วนประกอบ มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 5,149 ล้านบาท

การส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 22.2 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 30.7 
YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่  7,532 ล้านบาท โดยกลุ่ม
เครื่องจักรงานเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 23.0 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสก่อนหน้าและขยายตัวร้อยละ 30.7 YoY ส่วน
กลุ่มเครื่องจักรงานปศุสัตว์หดตัวร้อยละ 42.8 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 24.9 YoY ส าหรับ
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ แทรกเตอร์ และ
ส่วนประกอบ มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,900 ล้านบาท

ดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี้
ขาดดุลการค้าอยู่ที่  942 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง
2,193 ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า และขาดดุลการค้า
ลดลง 2,014 ล้านบาทจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/miux/



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สามปี 
2558 ปรับตัวลดลงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจาก
ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่
ลดลง

การน าเข้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 2.6 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 1.7 YoY มูลค่า
การน าเข้าอยู่ที่ 88,417 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการ
น าเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ 
(เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
10,242 ล้านบาท

การส่งออกเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม หดตัวร้อยละ 14.0 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 0.4 YoY 
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 46,173 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เครื่องสูบลม/อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่า
การส่งออกอยู่ที่ 5,683 ล้านบาท

ดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในไตรมาสนี้ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่  42,243 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 
5,154 ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ขาดดุลการค้า
ลดลง 1,706 ล้านบาทจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องจักรกลอตุสาหกรรมของไทย ไตรมาสที ่3 ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/miux/



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่สามปี 2558
ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจากตัวเลข
การค้าระหว่างประเทศของเครื่องจักรกลการเกษตรที่
เพิ่มขึ้น
 
การน าเข้าเครื่องมือกล ขยายตัวร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 23.6 YoY มูลค่าการ
น าเข้าอยู่ที่  19 ,844 ล้านบาท โดยกลุ่มเครื่องมือกล
ขยายตัวร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่หด
ตัวร้อยละ 23.9 YoY ส่วนกลุ่มเครื่องใช้มือหดตัวร้อยละ 
12.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
20.0 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ 
หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก มูลค่าการ
น าเข้าอยู่ที่ 5,218 ล้านบาท

การส่งออกเครื่องมือกล ขยายตัวร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 3.7 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 7,265 ล้านบาท โดยกลุ่มเครื่องมือกลขยายตัว
ร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อย
ละ 5.6 YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 6,559 ล้านบาท ส่วน
กลุ่มเครื่องใช้มือขยายตัวร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 17.4 YoY ส าหรับ
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว 
โลหะ ยาง และพลาสติก มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,822 ล้าน
บาท

ดุลการค้าเครื่องมือกลของไทยในไตรมาสนี้ขาดดุลการค้า
อยู่ที่ 12,579 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 306 ล้านบาท
จากไตรมาสก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 5,861 ล้าน
บาทจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/miux/



ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชงิลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery  Intelligence  Unit : MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะหข์้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 141



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน เดือนกรกฎาคม ปี 2558

Analyst by ISITที่มา : ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 15

ล าดบั บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น 

(สัญชาติ)

การจ้างงาน 

(คน)

1 ซีฮี ปั๊มส์ แอนด์ เซอร์วิสเซล

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.ชลบุรี เครื่องจักรหรืออปุกรณ์ที่มกีาร

ออกแบบทางวิศวกรรม เช่น 
VACUUM PUMPS และ LIQUID 

PUMPS เป็นต้น

41.80 สิงคโปร์ 41

2 ไทชิคุ (ประเทศไทย) จ ากัด จ.สมุทรปราการ INDUCTION HEATER และอุปกรณ์
เครื่องจักร เช่น INDUCTION 
HEATING COIL 

เป็นต้น

13.90 ญี่ปุ่น 10

3 ดาน่า สไปเซอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

กรุงเทพมหานคร เพลากลาง (PROPELLER SHAFT) 50.70 ร่วมทุน

สหรัฐฯ

จีน

45

4 อาโอยามา่ไทย จ ากัด จ.ระยอง สลักภัณฑ์ (FASTENER) เช่น สลกั
เกลียว (BOLT) และ แป้นเกลยีว 
(NUT) เป็นตน้

2,193.00 ญี่ปุ่น 70

5 ทีโรลิท ไทย ไดมอนด์ จ ากัด จ.ระยอง ใบตัดเพชร (DIAMOND CUTTING 
WHEEL) และซี่ใบตัดเพชร (PART 

OF DIAMOND CUTTING WHEEL)

47.70 ร่วมทุน

ไทย

สวิส

สหรัฐฯ

32

6 ยูเรกา้ ออโตเมชัน่ จ ากัด จ.ปทุมธานี เครื่องจักรหรืออปุกรณ์ที่มกีารออบ

แบบทางวิศวกรรม

65.40 ไทย 35

7 สยาม แอดวานซ์ 

แมนชีนเนอรี่ จ ากัด

จ.สมุทรสาคร ชิ้นส่วนหรืออปุกรณ์ เครื่องจักรกล

ทางการเกษตร เช่น จอบหมุน 
(ROTARY TILLER) และใบมีดดันดิน 
(FRONT DOZER BLADE) 
เป็นต้น

59.40 ไทย 108

8 MR. YANG CAI NAN จ.ระยอง แม่พมิพ์ ชิน้ส่วนแม่พมิพ์ และการ

ซ่อมแซมแม่พิมพ์

50.00 จีน 25

9 เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิชั่น 

จ ากัด

จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วนแม่พมิพ์ แม่พมิพ์ และการ

ซ่อมแซมแม่พิมพท์ี่ผลิตเอง

80.40 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุ่น

40

10 ไทยล็อค ฟาสท์เทนเนอร์ส 

จ ากัด

จ.ชลบุรี สลักภัณฑ์ (FASTENER) 74.70 ร่วมทุน

ไต้หวัน

เยอรมนั

41



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน เดือนกรกฎาคม ปี 2558

Analyst by ISITที่มา : ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 16

ล าดบั บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น 

(สัญชาติ)

การจ้างงาน 

(คน)

11 พิน ชายน์ อเิล็คโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.สมุทรปราการ การเคลือบผิว (SURFACE 
TREATMENT) และชิ้นส่วนพลาสติก
ส าหรับงานอุตสาหกรรม

50.00 ไต้หวัน 100

12 แอลไอเอส เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.พระนครศรี-

อยธุยา

แม่พมิพ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่

ผลิตเอง

15.00 ร่วมทุน

ไทย

สิงคโปร์

10

13 คาโต้ เวิร์คส์ (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

จ.ระยอง เครนเคลื่อนที่ (MOBILE CRANES) 1,200.00 ญี่ปุ่น 125

รวม 13 โครงการ 3,942.00 - 682



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน เดือนสิงหาคม ปี 2558

Analyst by ISITที่มา : ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 17

ล าดบั บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น 

(สัญชาติ)

การจ้างงาน 

(คน)

1 MR. CHEN, YU-FENG จ.ชลบุรี แม่พมิพ์ (MOLD & DIE) ชิ้นส่วน
แม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยดึ (JIG & 

FIXTURE)

77.90 ไต้หวัน 40

2 ฟูจิลอย (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนแม่พมิพ์ (DIE PART) เช่น 
GROOVE PLUG เป็นต้น และการ
ซ่อมแซมชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

47.40 ร่วมทุน

ญี่ปุ่น

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

5

3 โอคิโซะ (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ชลบุรี กิจการปรับสภาพผิว (FINE SHOT 

PEENING)

50.00 ญี่ปุ่น 10

4 คูโบต้า คาซุย (ประเทศไทย) 

จ ากัด

กรุงเทพมหานคร เครื่อง BEVERSE OSMOSIS UNIT 
ส าหรับงานอุตสาหกรรม

14.50 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุ่น

7

5 MR. YEH CHAO LUNG จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วนโลหะ เช่น GEAR HOLDER 
และ PIN IDLER เป็นต้น

28.00 ร่วมทุน

สิงคโปร์

18

6 ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จ ากัด จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น เพลาหลัง
รถบรรทุก (AXLE HOUSING) 
เป็นต้น

140.60 ญี่ปุ่น 37

7 ไทย ออสโตร โมลด์ จ ากัด จ.ฉะเชิงเทรา แม่พมิพ์ชิน้ส่วนแม่พมิพ์  และชิ้นสว่น
เครื่องจักร เชน่ TOP LOWER 
PLATE, INSERT PIN, CLAMPING 

PLATE และ NOZZLE เป็นต้น

34.40 ไทย 27

8 ไฮไมล์ (ไทยแลนด์) จ ากัด จ.ระยอง แม่พมิพ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ 117.60 จีน 66

รวม 8 โครงการ 510.40 - 210



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน เดือนกันยายน ปี 2558

Analyst by ISITที่มา : ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 18

ล าดบั บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ
เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น 
(สัญชาติ)

การจ้างงาน 
(คน)

1 นายณรงค์ โลหิตคุปต์ จ.ระยอง
ชิ้นส่วนแม่พมิพ์ แม่พมิพ์ และการ
ซ่อมแซมแม่พิมพ์

60.00 ไทย 20

2
ยาฮาตะ อินดัสตรี 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

จ.ชลบุรี
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
เช่น BRACKET AXLE และ 
BRACKET RADIATOR เป็นต้น

30.00 ญี่ปุ่น 12

3 เจ เอส อาร์ เทคโนโลยี จ ากัด จ.นครราชสีมา
ชิ้นส่วนแม่พมิพ์ แม่พมิพ์ ซ่อมแซม
แม่พมิพ์ อปุกรณ์จับยึด (Jig & 
Fixture) และชิน้ส่วนโลหะกลึงแต่ง 

110.00
ร่วมทุน
ไทย

เยอรมนั
70

4 พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จ ากัด จ.นครราชสีมา
ชิ้นส่วนเหล็กทุบ (FORGING PART) 
และแมพ่ิมพ์ (DIE) 

601.00 ไทย 219

5 ฮาราชู (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ปราจนีบุรี
เครื่องเลเซอร์ (LASER MACHINE) 
ส าหรับตัดหรือฉลุ หรือท าลวดลาย
บนผ้า

21.00 ญี่ปุ่น 8

รวม 5 โครงการ 822 - 329
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สยามคูโบต้าตั้งเป้าปี 59 รุกตลาดพืชไร่-ส่งออก โอดปีนี้เจอภัยแล้ง-ข้าวตกฉุดก าลังซ้ือลด

 “สยามคูโบต้า” โอดภัยแล้งและราคาข้าวตกฉุดยอดขายปีนี้
พลาดเป้าเหลือเพียง 4.7 หมื่นล้านบาท คาดสถานการณ์ปีหน้าไม่
กระเตื้อง ปรับแผนธุรกิจหันมาบุกตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรต่อ
พ่วงส าหรับพืชไร่มากขึ้น รวมทั้งเร่งท าตลาดส่งออกอาเซียน ตั้งเป้าปี 
59 ยอดขาย 5 หมื่นล้านบาท

นายฮิโรชิ คาวาคามิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคู
โบต้าคอร์ปอเรชั่น จ ากัด เปิดเผยว่า ในปีหน้าบริษัทฯ จะหันมาเน้น
ท าตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรต่อพ่วงส าหรับพืชไร่ท่ีใช้กับอ้อย มัน
ส าปะหลัง และข้าวโพดมากขึ้น ซึ่งตลาดมีแนวโน้มโตขึ้นอีก 10% 
เมื่อเทียบกับทิศทางราคาข้าวในปีหน้ายังทรงตัวในระดับที่ไม่สูงและ
ยังได้รับผลกระทบจากภัยแล้งท าให้ไม่สามารถปลูกข้าวนาปรังได้ 
ส่งผลเกษตรกรก็จะชะลอการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรลง 
ขณะเดียวกันพื้นที่ท่ีไม่เหมาะส าหรับปลูกข้าวก็หันไปเพาะปลูกพืชไร่
เพิ่มมากขึ้น

ในปีหน้าบริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีนี้ท่ีคาดว่ามียอดขายรวม 4.7 หมื่นล้านบาท 
โดยจะหันไปท าตลาดส่งออกยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น โดยเฉพาะกัมพูชา ลาว และพม่า ซึ่งมีความต้องการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนแรงงานคนและสัตว์ รวมทั้งยังช่วยลดต้นทุนและคุณภาพของผลผลิต
ด้วย โดยปีหน้าจะหันไปท าตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในประเทศดังกล่าวมากขึ้น รวมทั้งการให้บริการหลัง
การขายด้วย ขณะท่ีตลาดอินโดนีเซียและเวียดนามนั้นทางบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นจะเป็นผู้ท าตลาดเอง

“ในปีนี้มูลค่าตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในไทยอยู่ที่ 4.5 หมื่นล้านบาท ตกลงไป 15% โดยยอดขายบริษัทใน
ไทยลดลง 5% ซึ่งคูโบต้ามีส่วนแบ่งการตลาดใกล้ 80% คาดว่าปีน้ีบริษัทฯ มียอดขายรวม 4.7 หมื่นล้านบาทต่ ากว่าเป้า
ที่วางไว้ 5 หมื่นล้านบาท แยกเป็นตลาดในประเทศ 3 หมื่นล้านบาท และตลาดต่างประเทศ 1.7 หมื่นล้านบาท โดย
สัดส่วนรายได้รวมมาจากเครื่องจักรกลฯ ส าหรับนาข้าว 55% พืชไร่ 35% และอื่นๆ 10%”

พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลการเกษตรได้ง่ายขึ้นและยังเป็นการใช้
ประสิทธิภาพเครื่องจักรกลการเกษตรให้เต็มที่ด้วย เนื่องจากไทยประสบปัญหาค่าแรงงานสูงและหายาก รวมทั้งแรงงาน
ที่อยู่ในภาคเกษตรก็มีอายุมาก ดังนั้น บริษัทได้พัฒนาระบบการจัดการเกษตรแบบครบวงจร (KUBOTA Agri
Solutions) โดยศึกษาสภาพพื้นที่ และวิธีการเพาะปลูกทุกขั้นตอน การวิเคราะห์ปัญหา จากนั้นก็น าเครื่องจักรกล
การเกษตรเข้ามาสนับสนุนเทคนิคการท าเกษตรให้เหมาะสม ลดต้นทุนการผลิตลง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้น าแนวคิด
ดังกล่าวมาใช้กับนาข้าว ซึ่งประสบความส าเร็จด้วยดี โดยปีหน้าจะพัฒนาน ามาใช้กับพืชไร่เพื่อช่วยขับเคล่ือนภาค
การเกษตรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นผู้น าในภูมิภาคนี้

นายคาวาคามิกล่าวต่อไปว่า บริษัทฯ ได้มีการลงทุนศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของเกษตรกร และพัฒนานวัตกรรมใหม่ในนิคมฯ นวนคร จ.ปทุมธานี บนพื้นที่ 14 ไร่ ใช้เงินลงทุน 600 
ล้านบาท คาดว่าจะเปิดท าการได้ในเดือน มี.ค. 2559

โดย ผู้จัดการออนไลน ์(15 พฤศจิกายน 2558)
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นายสมบูรณ์ จินตนาผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขายและบริการ บริษัท สยามคู
โบต้า คอร์ปอเรชั่น จ ากัด กล่าวว่า บริษัทฯ จัดโครงการแปลงนาส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร 
ส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยการจัดสาธิตการใช้รถด านาเพื่อปักด าต้นกล้า 
หลังจากนั้นจะท าการติดตามผลการท าแปลงตัวอย่าง เก็บข้อมูลต้นทุน ผลผลิตการวางแผนเก็บเกี่ยวและสาธิตการใช้
รถเกี่ยวนวดข้าวในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ ซึ่งการท านาตามขั้นตอนของโครงการใช้เวลา 4 เดือน

การน าองค์ความรู้ดังกล่าวเข้ามาส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปลูกข้าวเพื่อให้เกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มี
คุณภาพ มีความบริสุทธิ์ เนื่องจากแต่ละปีเกษตรกรมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวปีละ 1-1.4 ล้านตัน แต่หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพได้เพียงปีละ 6 แสนตัน ท าให้เกษตรกรต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่มาจาก
แหล่งที่ตรวจสอบคุณภาพไม่ได้ท าให้ผลผลิตปลูกข้าวลดลง

ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านป่าแฝกใต้ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ
แปลงนาส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร โดยส่งเสริมให้มีการปลูกแบบด านาแทนการท านาหว่าน พบว่า
บนพื้นที่แปลงนาของเกษตรกรจ านวน 5 ไร่จากการปลูกข้าวด้วยรถด านาจะท าให้การแตกกอที่ดี ความห่างของแถว
สม่ าเสมอ เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้ปริมาณผลผลิตข้าว 600 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปกติเฉล่ียอยู่ที่ 450-500 กิโลกรัม/ไร่ 
หรือเพิ่มขึ้น 20% 

โดย ผู้จัดการออนไลน ์(15 พฤศจิกายน 2558)
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บอร์ด BOI เคาะ 15 โครงการ 3.7 หมื่นล้าน เพิ่ม 10 กจิการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

“บอร์ดบีโอไอ” อนุมัติส่งเสริมการลงทุน 15 โครงการ เงิน
ลงทุนรวมกว่า 37,000 ล้านบาท พร้อมไฟเขียวเพิ่มกิจการเป้าหมาย
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีก 10 กิจการ

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน  (บอร์ดบี โอไอ )  ที่ มี  พล .อ.ประยุทธ์  จั นทร์ โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุน
แก่กิจการในกลุ่มต่างๆ จ านวน 15 โครงการ เงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 
37,516.6 ล้านบาท

“กิจการบริการ และสาธารณูปโภคมีมูลค่าการลงทุนสูงสุดโดยมีการยื่นขอ 2 ราย ได้แก่ บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทา
รี จ ากัด ได้รับการส่งเสริมขยายกิจการขนส่งทางอากาศ เงินลงทุนทั้งส้ิน 13,440.8 ล้านบาท โครงการนี้เป็นการเพิ่ม
จ านวนเครื่องบินเพื่อเสริมเส้นทางบินในประเทศ เป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และบริษัท สยามเคเบิล โฮลดิ้ง จ ากัด ได้รับการส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เงินลงทุนทั้งสิ้น 6,500 ล้าน
บาท ตั้งกิจการที่จังหวัดสงขลา” นางหิรัญญากล่าว

ส าหรับกิจการในกลุ่มกิจการด้านการเกษตร ได้แก่ โครงการที่ 1-5 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
กิจการผลิตไข่ไก่และไก่รุ่น ลงทุนรวม 6,439 ล้านบาท 6. บริษัท ที คิว อินดัสทรีสตาร์ช จ ากัด ผลิตแป้งมันส าปะหลัง 
1,000 ล้านบาท 7. บริษัท ไวส์วูดส์ จ ากัด 1,100 ล้านบาท 8. บริษัท เมโทร อินดัสเตรียล ปาร์ค จ ากัด ผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด
ปาร์ติเกิลบอร์ด 2,400 ล้านบาท 9. บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จ ากัด ลงทุน 1,600 ล้านบาท

กิจการในกลุ่มแร่ เซรามิกส์ ได้แก่ 1. บริษัท เซรามิค อุตสาหกรรมไทย จ ากัด ลงทุน 1,573 ล้านบาท 2. บ.เอเชีย 
แปซิฟิก กลาส ขยายกิจการผลิตขวดแก้ว 1,464 ล้านบาท 3. บมจ.ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ ขยายกิจการผลิตท่อเหล็กไร้
สนิม 875.3 ล้านบาท กิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเบา ได้แก่ 1. บริษัท ไทย ยูนิจิกะ สปันบอนด์ จ ากัด ผลิต SPUNBOND 
NON-WOVEN FABRIC ลงทุน 1,124.5 ล้านบาท

นอกจากบอร์ดยังอนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ทั่วไป โดยโครงการที่ยื่น
ขอรับส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่เริ่มมีการผลิตหรือให้บริการภายในปี 
2560 จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 1-4 ปี ซึ่งวิธีการให้สิทธิประโยชน์จะขึ้นอยู่กับมูลค่าเงิน
ลงทุนจรในแต่ละช่วงเวลาที่ก าหนด

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้เพิ่มกิจการเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
จ านวน 10 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1. กิจการอบพืชและไซโล 2. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทาง
การเกษตร 3. กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 4. กิจการผลิตส่ิงพิมพ์ทั่วไป 5. 
กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ 6. กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
ส าหรับงานสาธารณูปโภค (ยกเว้นกระเบื้องมุงหลังคาเซรามิกส์และกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง) 7. กิจการผลิตส่ิงปรุงแต่ง
ส าหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน (ยกเว้นเครื่องส าอาง) 8. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้า
อุปโภค 9. กิจการผลิตส่ิงของจากเยื่อหรือกระดาษ 10. กิจการพัฒนาอาคารส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือ
คลังสินค้า
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22

บอร์ด BOI เคาะ 15 โครงการ 3.7 หมื่นล้าน เพิ่ม 10 กจิการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

ทั้งนี้ กิจการ 1-4 เป็นกลุ่มกิจการท่ีเปิดให้การส่งเสริมอยู่แล้วในปัจจุบัน จึงให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 8 ปีและลดหย่อนร้อยละ 50 ในปีที่ 9-13 ส่วนกิจการที่ 5-10 เป็นกลุ่มกิจการที่ถูกยกเลิกให้การส่งเสริม ไป
แล้ว จึงได้ก าหนดเงื่อนไขให้ยื่นขอรับการส่งเสริมภายในเดือนมิถุนายน 2559 และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 8 ปี

 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1-2 ครอบคลุม 90 ต าบล 23 อ าเภอ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระยะที่ 1 จ.ตาก จ.มุกดาหาร จ.สระแก้ว จ.ตราด จ.สงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 จ.เชียงราย จ.
หนองคาย จ.นครพนม จ.กาญจนบุรี จ.นราธิวาส 

โดย ผู้จัดการออนไลน ์(16 พฤศจิกายน 2558)
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ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2558

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ ส่ีของปี 2558 ขยายตวัร้อยละ 2.8 YoY เทียบกบัร้อยละ 2.9 
YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจยัสนบัสนนุจากการขยายตวัเร่งขึน้ของ
การลงทุนภาครัฐ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและภาครัฐ และการปรับตวัดีขึน้ของการลงทุน
ภาคเอกชน ในขณะท่ีการส่งออกสินค้าลดลงและเป็นข้อจ ากัดส าหรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ในด้านการผลิต สาขาก่อสร้างขยายตวัสงู สาขาโรงแรมและภตัตาคาร และสาขา
บริการอ่ืนๆ ขยายตวัในเกณฑ์ดี สาขาอุตสาหกรรมขยายตวัตอ่เน่ือง แต่สาขาเกษตรกรรม
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2558 ขยายตวัร้อยละ 0.8 
เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ีสามของปี 2558

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัร้อยละ 2.5 YoY ลดลงเล็กน้อยจากการขยายตวั
ร้อยละ 1.8 YoY ในไตรมาสท่ีสามของปี 2558 โดยได้รับปัจจยัสนบัสนุนจากการขยายตวั
ตอ่เน่ืองของรายจา่ยบริโภคสินค้าไมค่งทน และการหดตวัช้าลงของรายจ่ายในหมวดรถยนต์
นัง่ โดยลดลงร้อยละ 11.9 YoY ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
อยูท่ี่ระดบั 63.6 เทียบกบัระดบั 61.8 ในไตรมาสก่อนหน้า

การลงทุนภาคเอกชน เร่ิมกลบัมาขยายตวัอย่างช้าๆ หลงัจากปรับตวัลดลงติดต่อกนัสอง
ไตรมาส โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการลงทุนในหมวดเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร ในขณะท่ีการลงทุนในหมวดก่อสร้างยังคงหดตัว  โดยการลงทุนภาคเอกชน 
ขยายตวัร้อยละ 1.9 YoY เทียบกบัการลดลงร้อยละ 10.1 ในไตรมาสท่ีสามของปี 2558 โดย
การลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจักรเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.7 YoY เทียบกับการลดลงร้อยละ 13.0 
YoY ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับมูลค่าการน าเข้าสินค้าทุนท่ีขยายตัวร้อยละ 3.1 
YoY ด้านการลงทนุก่อสร้างลดลงร้อยละ 1.3 YoY เทียบกบัการลดลงร้อยละ 0.3 YoY ใน
ไตรมาสก่อนหน้า ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจอยู่ท่ีระดบั 49.7 เทียบกับระดบั 46.7 ในไตร
มาสก่อนหน้า

การส่งออกสินค้า มีมูลคา่ 52,253 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 7.9 YoY การลดลง
ของมลูคา่การสง่ออกมีสาเหตสุ าคญัมาจากปัจจยั 2 ประการ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจประเทศคู่
ค้าหลกัยงัอยูใ่นภาวะชะลอตวั โดยเฉพาะจีนและญ่ีปุ่ น และ (2) ราคาสินค้าส่งออกปรับตวั
ลดลงตอ่เน่ืองตามการลดลงของราคาน า้มนัดบิและราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก

ในไตรมาสที่  4 ปี 2558 มี
ตั ว ชี ้วั ด ท า ง เ ศ รษฐ กิ จที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชน
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 
ขยายตวัร้อยละ 2.5 YoY ขยาย
ตั ว เ ร่ ง ขึ ้น โ ด ย ไ ด้ รั บ ปั จ จั ย
สนับสนุนจากการขยายตัวของ
รายจ่ายบริโภคสินค้าไม่คงทน 
และรายจ่ายในหมวดรถยนต์นั่ง
หดตวัช้าลง

ภาครัฐ
การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อย
ละ 41.4 YoY ส่วนการบริโภค
ภาครัฐขยายตวัร้อยละ 4.8 

ที่มา :ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ Analyst by ISIT 3
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การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ทัง้สิน้ 42,616 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 13.2 YoY เทียบ
กบัการหดตวัร้อยละ 14.5 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีสาเหตสุ าคญัมาจากการลดลง
ของราคาน าเข้าร้อยละ 11.0 โดยเฉพาะราคาน า้มันดิบ น า้มันส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ และปริมาณการน าเข้าท่ีลดลงร้อยละ 2.5 เน่ืองจากการลดลง
ของการน าเข้าในหมวดสินค้าวตัถดุิบและสินค้าขัน้กลาง เม่ือหกัการน าเข้าทองค าออกแล้ว 
มลูค าการน าเข้าลดลงร้อยละ 15.3

สาขาอุตสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 0.8 YoY ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกับการขยายร้อยละ 
1.0 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ขยายตวัสอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ของการผลิตในหมวดยาน
ยนต์ หมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม และหมวดยางและพลาสตกิ

รายได้เกษตรกร หดตวัร้อยละ 10.8 YoY ในไตรมาสนี ้เน่ืองจากการลดลงของผลผลิต
และราคาสินค้าเกษตร โดยผลผลิตการเกษตรลดลงร้อยละ 5.3 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตร
หดตวัท่ีร้อยละ 5.8 YoY เน่ืองจากการลดลงของราคายางพารา มนัส าปะหลงั และประมง 
โดย (1) ราคายางพาราลดลงเน่ืองจากราคาน า้มนัดบิท่ีปรับตวัลดลงต ่าสดุในรอบเกือบ 7 ปี 
(2) ราคามนัส าปะหลังลดลงเน่ืองจากผลผลิตเร่ิมทยอยออกสู่ตลาดมากขึน้ประกอบกับ
คณุภาพมนัส าปะหลงัไมไ่ด้มาตรฐาน และ (3) ราคากุ้งลดลงเน่ืองจากผลผลิตท่ีเพิ่มสงูขึน้

ภาครัฐ การลงทนุภาครัฐขยายตวัร้อยละ 41.4 YoY ส่วนการบริโภคภาครัฐขยายตวัร้อยละ 
4.8 โดยรัฐบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณทัง้สิน้ 807,674 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 5.4

ในไตรมาสที่  4 ปี  2558 มี
ตั ว ชี ้วั ด ท า ง เ ศ รษฐ กิ จที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

รายได้เกษตรกร
หดตวัร้อยละ 10.8 YoY ในไตร
มาสนี ้เนื่องจากการลดลงของ
ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร 
โดยผลผลติการเกษตรลดลงร้อย
ละ 3.4 YoY ด้านราคาสินค้า
เกษตรหดตัวต่อเนื่องเป็นไตร
มาสที่เจ็ดที่ร้อยละ 5.8 YoY

การส่งออก
มีมูลค่า 52,253 ล้านดอลลาร์
สรอ. ลดลงร้อยละ 7.9 YoY การ
ลดลงของมูลค่าการส่งออกมี
สาเหตุส าคญัมาจาก เศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าหลกัยงัอยู่ในภาวะ
ชะลอตัว  โดยเฉพาะจีนและ
ญ่ีปุ่ น
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ขอ้มูลระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีในอตุสาหกรรมและหน่วยงานภาครฐั 

ทัง้หน่วยงานในประเทศและตา่งประเทศ

Machinery  

Intelligence  

Unit 



ภาวะอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องไตรมาสที่ 4 ปี 2558

Base Period - Jan 2009 = 100

Base Period - Jan 2007 = 100

Cost Freight Rate Price

*** Hot-dipped Galvanize ไม่มกีารเผยแพรข่อ้มูลตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม ปี 2558 ดงัน้ันจงึไม่มกีาร

น าเสนอขอ้มูลในสว่นนี้

7Analyst by ISIT



ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

สถานการณ์ด้านแรงงาน

8Analyst by ISIT

การจ้างงาน ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2558 การจ้างงานรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.3 YoY ตามการเพิ่มขึน้ของการจ้าง
งานนอกภาคเกษตรร้อยละ 0.8 โดยเฉพาะการจ้างงานในสาขากิจกรรมอสงัหาริมทรัพย์ สาขากิจกรรมการบริหารและ
การบริการสนบัสนนุ และสาขาท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.5 ร้อยละ 17.7 และร้อยละ 4.0 
ตามล าดบั ในขณะท่ีการจ้างงานในสาขาอตุสาหกรรมปรับตวัลดลงร้อยละ 1.0 ส่วนการจ้างงานภาคเกษตรลดลงร้อย
ละ 0.7 แตป่รับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัการลดลงร้อยละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเล่ือนการ
ปลกูข้าวนาปี เน่ืองจากปัญหาภยัแล้งสง่ผลให้การเก็บเก่ียวข้าวเล่ือนมาอยูใ่นไตรมาสนีม้ากขึน้

อัตราการว่างงานในไตรมาสท่ีส่ีของปีมีว่างงานเฉล่ียในไตรมาสนีมี้จ านวน 308,840 คน คิดเป็นอัตราการ
วา่งงานร้อยละ 0.8

ภาวะอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องไตรมาสที่ 4 ปี 2558



รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
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ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558

ในไตรมาสที่สี่ปี 2558 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของ
ไทยขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจาก
มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลของไทยที่เพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า
หดตวัร้อยละ 1.4 เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อย
ละ 3.1 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า ด้านการส่งออก
ขยายตัวร้อยละ 15.8 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 14.0 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลมีมูลค่าอยู่ที่ 115,155 ล้านบาท 
โดยหมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
9,209 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 7.4 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่  89,484 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 10.0 YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมี
มูลค่าการน าเข้าเป็น 16,461 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 17.0 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 19.2 YoY

การส่งออก เคร่ืองจักรกลมีมูลค่าอยู่ที่ 70,587 ล้านบาท 
โดยหมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
8,835 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกบัไตรมาส
ก่อนหน้า  และขยายตัว ร้อยละ 18,4  YoY ด้านหมวด
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 54,829 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 18.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
และขยายตวัร้อยละ 16.6 YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 6,922 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 4.7 เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 7.0 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการค้า
อยู่ที่ 44,568 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 11,197 ล้าน
บาทจากไตรมาสก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 5,186 
ล้านบาทจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2558

Mill Baht Q4-57 Q1-58 Q2-58 Q3-58 Q4-58

Import 111,674.1 106,879.7 119,351.6 116,737.0 115,155.8

Export 61,919.3 57,669.2 66,240.8 60,971.7 70,587.7

Trade Balance -49,754.8 -49,210.5 -53,110.8 -55,765.3 -44,568.1



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่สี่ ปี 
2558 เคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่สี่ ปี  2558
ปรับตัวดีขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจากตัวเลข
การค้าระหว่างประเทศของเคร่ืองจักรกลการเกษตรที่
เพิ่มขึน้

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตร ขยายตวัร้อยละ 8.7 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตวัตวัร้อยละ 7.4 YoY
มลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 9,209 ล้านบาท โดยกลุ่มเคร่ืองจักร
งานเกษตรกรรมขยายตวัร้อยละ 8.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 7.1 YoY มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
8,850 ล้านบาท ส่วนกลุ่มเคร่ืองจักรงานปศุสตัว์ขยายตัว
ร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 
16.2 YoY มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 359 ล้านบาท ส าหรับ
สินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสดุ ได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา 
และสว่นประกอบ มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 5,069 ล้านบาท 

การส่งออก เคร่ืองจกัรกลการเกษตร ขยายตวัร้อยละ 17.3 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 18.4 
YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 8,835 ล้านบาท โดยกลุ่ม
เคร่ืองจกัรงานเกษตรกรรมขยายตวัร้อยละ 17.8 เมื่อเทียบ
กบัไตรมาสก่อนหน้าและขยายตวัร้อยละ 18.7 YoY มลูค่า
การส่งออกอยู่ที่ 8,818 ล้านบาท ส่วนกลุ่มเคร่ืองจักรงาน
ปศุสตัว์หดตวัร้อยละ 61.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
และหดตวัร้อยละ 48.4 YoY มลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 17 ล้าน
บาท ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ 
แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ มลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 3,057 
ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 374 ล้านบาท ขาดดลุการค้าลดลง 568 
ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 
2,116 ล้านบาทจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า

สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซต ์ MIU :

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

Agricultural Machinery (Mill Baht) Q4-57 Q1-58 Q2-58 Q3-58 Q4-58

Import 9,951.1 8,746.3 9,300.4 8,474.9 9,209.8

Export 7,460.8 7,646.1 6,164.8 7,532.4 8,835.7

Trade Balance -2,490.3 -1,100.2 -3,135.6 -942.5 -374.1

Q1 - Q4

Q4-57 Q1-58 Q2-58 Q3-58 Q4-58 2558

เคร่ืองจักรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine) 9,522.1 8,137.0 8,834.6 8,124.5 8,850.2 33,946.3 -7.1 8.9

   เคร่ืองเตรียมดนิ/เพาะปลูก และส่วนประกอบ 265.2 137.1 151.2 178.3 191.3 657.9 -27.9 7.3

   แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ 2,394.4 2,035.5 2,165.2 1,792.7 2,299.6 8,293.0 -4.0 28.3

   รถพ่วงและรถก่ึงรถพ่วง 19.5 8.2 2.7 3.9 3.5 18.3 -82.2 -11.0

   เคร่ืองบ ารุงรักษา และส่วนประกอบ 5,517.8 5,241.7 5,754.3 5,149.6 5,069.8 21,215.4 -8.1 -1.5

   เคร่ืองเก็บเก่ียว และส่วนประกอบ 767.3 324.0 259.8 585.1 838.4 2,007.2 9.3 43.3

   เคร่ืองคัดแยก/สี ธัญพชื และส่วนประกอบ 420.5 302.6 297.7 278.4 287.7 1,166.4 -31.6 3.4

   เคร่ืองคัดแยกขนาด 17.3 24.0 75.9 83.2 25.0 208.1 44.2 -70.0

   เคร่ืองท าให้แห้ง 120.0 64.0 127.7 53.4 135.0 380.1 12.5 153.0

เคร่ืองจักรงานปศุสัตว์ (Livestock Machine) 429.1 609.3 465.8 350.4 359.6 1,785.1 -16.2 2.6

   เคร่ืองรีดนม 2.5 21.7 3.3 4.4 10.1 39.6 299.1 128.3

   เคร่ืองเลีย้งสัตว์ปีก/เพาะช า และส่วนประกอบ 426.5 587.6 462.5 345.9 349.5 1,745.5 -18.1 1.0

มูลค่ารวม 9,951.1 8,746.3 9,300.4 8,474.9 9,209.8 35,731.4 -7.4 8.7

มูลค่าการน าเข้าเคร่ืองจักรกลการเกษตร (ล้านบาท) YOY (%) QOQ (%)

Q1 - Q4

Q4-57 Q1-58 Q2-58 Q3-58 Q4-58 2558

เคร่ืองจักรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine) 7,427.5 7,571.4 6,086.8 7,487.8 7,487.8 8,818.6 18.7 17.8

   เคร่ืองเตรียมดนิ/เพาะปลูก และส่วนประกอบ 290.1 333.6 364.0 332.8 332.8 377.3 30.0 13.4

   แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ 3,126.5 3,690.0 2,910.0 2,900.7 2,900.7 3,057.4 -2.2 5.4

   รถพ่วงและรถก่ึงรถพ่วง 0.2 1.5 1.8 1.6 1.6 2.5 929.8 55.2

   เคร่ืองบ ารุงรักษา และส่วนประกอบ 1,890.1 1,846.3 1,822.1 1,742.8 1,742.8 2,070.9 9.6 18.8

   เคร่ืองเก็บเก่ียว และส่วนประกอบ 1,759.9 1,163.0 661.1 2,234.8 2,234.8 3,038.4 72.6 36.0

   เคร่ืองคัดแยก/สี ธัญพชื และส่วนประกอบ 342.1 525.4 314.8 269.9 269.9 265.6 -22.4 -1.6

   เคร่ืองคัดแยกขนาด 0.7 6.8 0.3 3.3 3.3 0.3 -59.6 -91.5

   เคร่ืองท าให้แห้ง 17.8 4.7 12.7 2.0 2.0 6.3 -64.7 216.4

เคร่ืองจักรงานปศุสัตว์ (Livestock Machine) 33.2 74.8 78.0 44.6 44.6 17.2 -48.4 -61.6

   เคร่ืองรีดนม 0.3 0.0 0.1 0.1 0.4 41.0 580.9

   เคร่ืองเลีย้งสัตว์ปีก/เพาะช า และส่วนประกอบ 32.9 74.8 78.0 44.6 44.6 16.7 -49.2 -62.4

มูลค่ารวม 7,460.8 7,646.1 6,164.8 7,532.4 7,532.4 8,835.7 18.4 17.3

มูลค่าการส่งออกเคร่ืองจักรกลการเกษตร (ล้านบาท) YOY (%) QOQ (%)



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สี่ ปี 
2558 ปรับตวัขยายตวัขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจาก
ตวัเลขการค้าระหว่างประเทศของเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมที่
เพิ่มขึน้

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 1.2 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 10.0 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 89,484 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการน า เข้าสูงสุด ได้แก่  เค ร่ืองกังหันไอพ่ น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) มูลค่า
การน าเข้าอยูท่ี่ 12,380 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ
18.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 
16.6 YoY มลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 54,829 ล้านบาท ส าหรับ
สนิค้าที่มีมลูค่าการสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองกรองของเหลว 
หรือก๊าซ (เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 8,181 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 34,655 ล้านบาท ขาดดลุการค้าลดลง 7,588 
ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า แตข่าดดลุการค้าเพิ่มขึน้ 317 
ล้านบาทจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต ์

MIU : http://miu.isit.or.th/miux/

Industrial Machinery (Mill Baht) Q4-57 Q1-58 Q2-58 Q3-58 Q4-58

Import 81,352.0 80,557.6 90,774.8 88,417.4 89,484.5

Export 47,014.5 43,738.9 53,685.3 46,173.8 54,829.1

Trade Balance -34,337.5 -36,818.7 -37,089.5 -42,243.6 -34,655.4

Q1 - Q4

Q4-57 Q1-58 Q2-58 Q3-58 Q4-58 2558

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 656.7 576.9 672.4 767.7 804.4 2,821.4 16.6 18.7

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมก่อสร้าง 10,582.8 10,198.7 12,546.8 8,832.3 12,395.6 43,973.4 22.5 4.8

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 554.6 527.4 349.3 484.7 429.7 1,791.2 17.1 40.3

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 1,142.7 1,065.5 987.1 1,064.8 962.6 4,080.0 -22.5 -11.3

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 528.6 660.0 609.8 389.4 180.7 1,839.9 -15.8 -9.6

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 282.8 318.0 265.3 335.3 616.0 1,534.6 -65.8 -53.6

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมกระดาษและส่ิงพมิพ์ 4,138.5 4,677.5 6,347.6 5,659.4 5,196.6 21,881.1 117.9 83.7

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมส่ิงทอ 804.1 659.8 615.3 738.5 693.0 2,706.6 25.6 -8.2

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 5.9 12.2 18.6 13.8 17.4 62.1 -13.8 -6.2

เคร่ืองจักรงานโลหกรรม หรือหล่อโลหะ 581.5 684.5 713.0 684.0 427.7 2,509.1 193.4 25.7

เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป 27,736.3 24,358.4 30,560.0 27,203.8 33,105.4 115,227.7 -26.5 -37.5

มูลค่ารวม 47,014.5 43,738.9 53,685.3 46,173.8 54,829.1 198,427.1 19.4 21.7

มูลค่าการส่งออกเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม (ล้านบาท) YOY (%) QOQ (%)

Q1 - Q4

Q4-57 Q1-58 Q2-58 Q3-58 Q4-58 2558

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 2,845.9 2,798.8 2,511.0 3,376.2 2,978.1 11,664.1 4.6 -11.8

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมก่อสร้าง 16,524.0 15,559.8 18,291.0 19,224.9 19,959.7 73,035.5 20.8 3.8

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 2,347.9 901.7 1,392.3 919.4 1,320.2 4,533.7 -43.8 43.6

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 5,112.9 6,785.7 6,419.4 7,377.1 7,466.3 28,048.5 46.0 1.2

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 933.4 669.2 883.2 1,316.0 2,411.5 5,279.9 158.3 83.2

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 1,389.7 1,189.8 2,250.0 2,287.0 1,903.2 7,630.0 37.0 -16.8

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมกระดาษและส่ิงพมิพ์ 2,514.2 3,513.8 2,535.0 3,693.5 3,437.1 13,179.4 36.7 -6.9

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมส่ิงทอ 2,588.0 2,076.3 2,707.3 2,937.9 2,255.8 9,977.2 -12.8 -23.2

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 46.6 62.6 46.7 70.3 79.0 258.7 69.4 12.4

เคร่ืองจักรงานโลหกรรม หรือหล่อโลหะ 2,201.3 1,901.4 1,743.8 1,416.6 1,255.0 6,316.9 -43.0 -11.4

เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป 44,848.2 45,098.5 51,994.9 45,798.4 46,418.5 189,310.3 3.5 1.4

มูลค่ารวม 81,352.0 80,557.6 90,774.8 88,417.4 89,484.5 349,234.2 10.0 1.2

มูลค่าการน าเข้าเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม (ล้านบาท) YOY (%) QOQ (%)



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่ สี่ ปี  2558
เคร่ืองมือกลในไตรมาสที่สามปี 2558 ปรับตวัลดลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจากตัวเลขการค้าระหว่าง
ประเทศของเคร่ืองจกัรกลการเกษตรที่ลดลง

การน าเข้า เคร่ืองมือกล หดตวัร้อยละ 17.0 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 19.2 YoY มลูค่าการ
น าเข้าอยู่ที่ 16,461 ล้านบาท โดยกลุม่เคร่ืองมือกลหดตวั
ร้อยละ 18.0 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อย
ละ 20.2 YoY มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 14,997 ล้านบาท สว่น
กลุ่มเคร่ืองใช้มือหดตัวร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.5 YoY มลูคา่การน าเข้าอยู่ที่ 
1,464 ล้านบาท  ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสงูสดุ 
ได้แก่ หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก มลูค่าการ
น าเข้าอยูท่ี่ 5,171 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกล หดตวัร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 7.0 YoY มูลค่าการ
สง่ออกอยู่ที่ 6,922 ล้านบาท โดยกลุม่เคร่ืองมือกลหดตวั
ร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อย
ละ 7.5 YoY มลูค่าการส่งออกอยู่ที่ 6,367 ล้านบาท สว่น
กลุ่มเคร่ืองใช้มือหดตวัร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 0.8 YoY มลูค่าการสง่ออกอยู่
ที่ 555 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มีมลูค่าการสง่ออกสงูสดุ 
ได้แก่ หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก มลูค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 1,863 ล้านบาท

ดุลการค้า เค ร่ืองมือกลของไทยในไตรมาสนี ข้าด
ดุลการค้าอยู่ที่  9,538 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 
3,040 ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า และขาดดุลการค้า
ลดลง 3,388 ล้านบาทจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิม่เตมิไดท้ี่เว็บไซต ์

MIU : http://miu.isit.or.th/miux/

Machine Tools (Mill Baht) Q4-57 Q1-58 Q2-58 Q3-58 Q4-58

Import 20,371.0 17,575.7 19,276.4 19,844.7 16,461.5

Export 7,444.1 6,284.3 6,390.7 7,265.5 6,922.8

Trade Balance -12,926.9 -11,291.4 -12,885.7 -12,579.2 -9,538.7

Q1 - Q4

Q4-57 Q1-58 Q2-58 Q3-58 Q4-58 2558

เคร่ืองมือกล (Machine Tool) 18,804.6 16,175.2 17,513.5 18,299.1 14,997.0 66,984.8 -20.2 -18.0

   เคร่ืองมือกล ใช้ล าแสงเลเซอร์ 776.3 583.8 1,045.9 1,467.0 667.5 3,764.1 -14.0 -54.5

   เคร่ืองมือกล แบบศนูย์ร่วม 1,394.9 1,404.2 1,199.5 1,621.4 939.5 5,164.5 -32.6 -42.1

   เคร่ืองมือกล กลึงโลหะ 1,631.8 1,645.3 1,412.8 1,689.9 1,191.6 5,939.6 -27.0 -29.5

   เคร่ืองมือกล เจาะ คว้าน เซาะ ท าเกลียว 837.4 725.7 1,120.5 1,220.8 609.6 3,676.7 -27.2 -50.1

   เคร่ืองมือกล เจียรไน ลับ ขัด 1,095.2 1,140.1 1,093.8 1,167.6 1,065.2 4,466.7 -2.7 -8.8

   เคร่ืองมือกล ไส เล่ือย ตดั กัดเฟือง 1,000.8 903.8 745.0 668.8 687.4 3,005.0 -31.3 2.8

   เคร่ืองมือกล ต ีทุบ อัด ดดั 4,059.7 2,929.2 3,775.2 2,828.2 2,620.4 12,152.9 -35.5 -7.3

   เคร่ืองมือกล แปรรูปโลหะ 453.3 334.3 365.2 323.2 419.6 1,442.2 -7.4 29.8

   เคร่ืองมือกล แปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต 173.4 111.3 126.7 106.7 123.8 468.4 -28.6 16.0

   เคร่ืองมือกล แปรรูปไม้ ยาง พลาสตกิ 639.5 620.5 874.2 596.6 618.7 2,710.0 -3.2 3.7

   ส่วนประกอบเคร่ืองมือกล 1,066.6 1,150.1 978.8 1,390.6 882.7 4,402.2 -17.2 -36.5

   หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสตกิ 5,675.7 4,627.1 4,776.0 5,218.4 5,171.1 19,792.5 -8.9 -0.9

เคร่ืองใช้มือ (Hand Tool) 1,566.3 1,400.5 1,762.9 1,545.6 1,464.5 6,173.6 -6.5 -5.2

   เคร่ืองมือใช้งานด้วยมือ 1,445.3 1,306.4 1,614.6 1,429.3 1,372.4 5,722.7 -5.0 -4.0

   เคร่ืองมือบัดกรี เช่ือม เป่าแล่น 121.1 94.1 148.3 116.3 92.2 450.9 -23.9 -20.8

มูลค่ารวม 20,371.0 17,575.7 19,276.4 19,844.7 16,461.5 73,158.4 -19.2 -17.0

มูลค่าการน าเข้าเคร่ืองมือกล (ล้านบาท) YOY (%) QOQ (%)

Q1 - Q4

Q4-57 Q1-58 Q2-58 Q3-58 Q4-58 2558

เคร่ืองมือกล (Machine Tool) 6,884.5 5,779.8 5,790.0 6,559.9 6,367.8 24,497.6 -7.5 -2.9

   เคร่ืองมือกล ใช้ล าแสงเลเซอร์ 1,041.4 696.5 848.0 1,035.8 803.6 3,383.9 -22.8 -22.4

   เคร่ืองมือกล แบบศนูย์ร่วม 117.2 83.5 67.7 120.7 111.4 383.4 -4.9 -7.7

   เคร่ืองมือกล กลึงโลหะ 1,060.3 955.3 902.9 1,008.2 1,112.4 3,978.8 4.9 10.3

   เคร่ืองมือกล เจาะ คว้าน เซาะ ท าเกลียว 193.6 120.6 87.5 247.8 68.1 524.0 -64.8 -72.5

   เคร่ืองมือกล เจียรไน ลับ ขัด 876.1 802.2 788.0 844.6 957.5 3,392.4 9.3 13.4

   เคร่ืองมือกล ไส เล่ือย ตดั กัดเฟือง 110.2 95.0 200.6 115.2 121.6 532.4 10.3 5.6

   เคร่ืองมือกล ต ีทุบ อัด ดดั 171.6 282.7 213.9 337.9 274.1 1,108.6 59.7 -18.9

   เคร่ืองมือกล แปรรูปโลหะ 50.2 82.9 17.2 34.2 16.5 150.7 -67.2 -51.8

   เคร่ืองมือกล แปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต 5.8 12.5 6.1 19.4 14.6 52.6 152.8 -24.7

   เคร่ืองมือกล แปรรูปไม้ ยาง พลาสตกิ 60.0 77.8 47.5 48.6 59.2 233.2 -1.2 21.9

   ส่วนประกอบเคร่ืองมือกล 1,459.8 905.8 1,104.8 925.6 965.7 3,901.8 -33.8 4.3

   หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,738.3 1,665.0 1,505.9 1,822.0 1,863.1 6,855.9 7.2 2.3

เคร่ืองใช้มือ (Hand Tool) 559.6 504.5 600.7 705.6 555.0 2,365.8 -0.8 -21.3

   เคร่ืองมือใช้งานด้วยมือ 486.8 432.9 542.7 648.7 502.1 2,126.4 3.1 -22.6

   เคร่ืองมือบัดกรี เช่ือม เป่าแล่น 72.8 71.5 57.9 56.9 52.9 239.3 -27.2 -6.9

มูลค่ารวม 7,444.1 6,284.3 6,390.7 7,265.5 6,922.8 26,863.4 -7.0 -4.7

มูลค่าการส่งออกเคร่ืองมือกล (ล้านบาท) YOY (%) QOQ (%)
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โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
เดือนตุลาคม ปี 2558

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, Analyst by ISIT 15

ล าดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น 

(สัญชาติ)

การจ้างงาน 

(คน)

1 นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์ ปทุมธานี เครื่องจักรหรือ อุปกรณ์ที่มีการ

ออกแบบทางวิศวกรรม เช่น 

เครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริก 

เครื่องปลูกหรือเก็บเกี่ยวพืช และ

อุปกรณ์ต่อพ่วง แทรกเตอร์ เครื่องสี

ข้าวชุมชน และเครื่องคว้านหรือปอก

ผลไม้ เป็นต้น และการซ่อมแซม

เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ผลิตเอง

32.00 ไทย 50

2 MR. HUANG LINE-HSI ชลบุรี แม่พิมพ์ รวมทั้งการซ่อมแม่พิมพ์ที่

ผลิตเอง และเครื่องจักรที่มีการ

ออกแบบทางวิศวกรรม เช่น

MILLING MACHINE และ

LATHE MACHINE เป็นต้น

81.50 ไต้หวัน 20

3 แอดวานซ์ เพาเวอร์

คอนเวอร์ชั่น จ ากัด

ADVANCE POWER

CONVERSION CO.,LTD.

ชลบุรี เครื่องจักรส าหรับงานอุตสาหกรรม

เช่น เครื่องย่อยเช้ือเพลิง เครื่องสับไม้ 

และระบบล าเลียง เป็นต้น

142.00 ร่วมทุน

ไทย/อินโดนีเซีย

/ญี่ปุ่น

70

4 นายสมพงษ์ เผอิญโชค ระยอง ชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนพลาสติก 

แม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด และการ

ซ่อมแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยดึที่

ผลิตเอง

778.60 ไทย 550

5 คอสตาร์ แมชชีนเนอรี่

(ไทยแลนด์) จ ากัด

COSTAR MACHEINERY

(THAILAND) LTD.

ชลบุรี การตัดโลหะและชิ้นส่วนเครื่องจักร

ได้แก่ HYDRAULIC CYLINDER 

TUBE และ HYDRAULIC

CYLINDER

100.00 ไต้หวัน 26

6 การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด

GUARANTEE ENGINEERING 

CO.,LTD.

เพชรบุรี เครื่องจักรส าหรับงานอุตสาหกรรม

เช่น เครื่องท าน้ าร้อนประหยดั

พลังงาน (HEAT PUMP) และ

เครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อน 

(HEAT PUMP DRYER) เป็นต้น

12.00 ไทย 18

7 บูห์เล่อร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

BUHLER (THAILAND) CO.,

LTD.

สระบุรี ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น ลูกกลิ้ง

ส าหรับเครื่องโม่แป้ง เป็นต้น

15.40 สิงคโปร์ 5

รวม 7 โครงการ 1,161.50

ไทย 43%

ต่างชาติ 43%

ร่วมทุน 14%

739



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
เดือนพฤศจกิายน ปี 2558
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ล าดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น 

(สัญชาติ)

การจ้างงาน 

(คน)

1 พีซีแอล (ประเทศไทย) จ ากัด

PCL (THAILAND) CO., LTD.

สมุทรปราการ แม่พิมพ์และการซ่อมแซมแมพ่ิมพท์ี่

ผลิตเอง

50.60 สิงคโปร์ 28

2 ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จ ากัด

SRITHAI ENGINEERING 

PRODUCT CO., LTD.

สมุทรปราการ ส่วนประกอบของลิฟท์ เช่น 

โครงสร้างของตู้ควบคุม (CONTROL 

BOX FRAME) และตัวแขวนประตู 

(DOOR HANGER) เป็นต้น และ

ชิ้นส่วนของลิฟท์ที่ผลิตเอง เช่น บาน

ประตู วงกบประตูราวจับ และตัวยึด 

เป็นต้น

400.00 ไทย 180

3 นายณรงค์ โลหิตคุปต์ ระยอง ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น HYDRAULIC 

CYLINDER, HOIST ASSEBLY 

เป็นต้น

43.00 ร่วมทุน

ไทย/ญี่ปุ่น

15

4 MR. CHENG, MING - SHAN ชลบุรี ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น EDM WIRE

เป็นต้น

24.00 ไต้หวัน 10

รวม 4 โครงการ 517.60

ไทย 25%

ต่างชาติ 50%

ร่วมทุน 25%

233

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, Analyst by ISIT



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
เดือนธันวาคม ปี 2558
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ล าดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น 

(สัญชาติ)

การจ้างงาน 

(คน)

1 สายทิพย์ สแปพาร์ท จ ากัด   

SAITHIP SPAREPART 

CO., LTD.

นครราชสีมา ชิ้นส่วนโลหะ 48.00 ไทย 169

2 ราโวเทค จ ากัด

RAVOTEX CO., LTD.

ปทุมธานี SOLAR COLLECTOR 20.00 ไทย 28

3 อาซาฮี โซเซทสึ

(ประเทศไทย) จ ากัด

ASAHI SOSETSU 

(THAILAND)

CO., LTD.

สมุทรปราการ เครื่องจักรส าหรับอุตสาหกรรมผลิต

อาหาร เช่น เครื่องทอด เครื่องอบ

และเครื่องคลุกเกล็ดขนมปัง เป็นต้น

10.00 ร่วมทุนไทย 

ญี่ปุ่น

9

4 เดลต้า พาร์ท แอนด์ ดาย 

จ ากัด

DELTA PARTS AND DIES 

CO., LTD.

ระยอง ชิ้นส่วนโลหะ เช่น BRACKET และ 

RECLINER ASSY เป็นต้น

600.00 ญี่ปุ่น 195

5 ไดโด พีดีเอ็ม

(ไทยแลนด์) จ ากัด

DAIDO PDM THAILAND 

CO., LTD.

ฉะเชิงเทรา ชิ้นส่วนโลหะ (METAL PARTS) และ

การอบ-ชุบโลหะ (HEAT

TREATMENT) 

150.00 ร่วมทุนไทย

ญี่ปุ่น

20

รวม 5 โครงการ 828

ไทย 40%

ต่างชาติ 20%

ร่วมทุน 40%

421

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, Analyst by ISIT



ที่มา : แนวหน้า

นายอาทิตย ์วฒิุคะโร ปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวง

อตุสาหกรรม ไดเ้สนอของบประมาณปี 2560 ตอ่ส านกังบประมาณ เพื่อด าเนินงาน

ตามนโยบายรฐับาลและยทุธศาสตรข์องกระทรวงอตุสาหกรรม จ านวน 9,787 ลา้น

บาท และคณะรัฐมนตรีไดพ้ิจารณาเห็นชอบขอ้เสนอกรอบงบประมาณเบ้ืองตน้ของ

กระทรวงอตุสาหกรรมเมื่อวันที่ 2 กมุภาพันธ ์2559 จ านวน 6,980 ลา้นบาท ซ่ึง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงอตุสาหกรรม ไดร้ับงบประมาณ จ านวน 

5,986 ลา้นบาท ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบแลว้เพิ่มขึ้น จ านวน 994 ลา้นบาท คิดเป็น  

16.61%

ก.อตุฯ ไดร้บังบปี 2560 รว่ม 7 พนัลา้น 

หนนุศกัยภาพ-สง่เสรมิเอสเอ็มอี

18



19ที่มา : แนวหน้า

ขนาดย่อม จ านวน 568 ล้านบาท 3) พัฒนาเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 140 ล้านบาท 4) พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ จ านวน 99 ล้านบาท 5) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
จ านวน 58 ล้านบาท 6) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จ านวน 52 ล้านบาท 7) อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 45 ล้านบาท และ 8) สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จ านวน 31 ล้านบาท

โดยกรอบงบประมาณท่ีได้รับนี้ มุ่งไปด าเนินงานขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 
อุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลก าลังเร่งด าเนินการในขณะนี้ อย่างไรก็ดี ในส่วนของการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ี
มีศักยภาพในอนาคต (New S-Curve) จ านวน 5 สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร รวมถึงการพัฒนาผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) ตาม
แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรม Industry4.0 ท่ีหลายประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าได้ปรับตัวไปก่อนหน้านี้แล้ว

"งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรรในเบ้ืองตน้นี้ยังไม่มากนัก หลายโครงการที่ เสนอขอ

งบประมาณไปยังไม่ไดร้ับการจดัสรร ซ่ึงอาจส่งผลใหพ้ลังการขบัเคลื่อนไม่เต็มที่และเกิด

ความลา่ชา้ หรือใชเ้วลาในการด าเนนิการนาน" นายอาทิตย ์กลา่ว

ท้ังนี้ ภาพรวมงบประมาณ
ปี 2560 จ านวนท้ังสิ้น 6,980 
ล้ านบาท  แบ่ ง เป็ น  งบด้ าน
บุ ค ล าก ร  1 , 6 97  ล้ า นบาท 
(24.3%) งบด า เนินงานตาม
ภารกิจประจ า 2,986 ล้านบาท 
(42.8%) และงบโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ ของรั ฐบาลและ
กระทรวงฯ 2,297 ล้านบาท 
( 3 2 . 9 % )  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  8 
แผนงาน โครงการหลัก คือ 1) 
พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
จ านวน 1,304 ล้ านบาท 2) 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ



"วิรไท"ระบหุากทกุประเทศแข่งกันลด

ค่าเงิน ไม่คิดว่าจะมีใครไดป้ระโยชน์จาก

ตรงน้ี แมผ้ลประโยชนท่ี์ว่าจะมีส่วนช่วย

กระต ุน้การสง่ออกบา้ง

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 20

หลาย ปท.ห่วงหนีน้อกพุ่ง

นอกจากนี ้เวลาที่บอกว่าก าลังเกิดสงครามค่าเงินในระบบ
การเงินโลก แล้วไปสร้างความตระหนกตกใจ หลายคนก็ชะลา่ใจ
โดยเฉพาะผู้สง่ออกซึง่คิดว่าค่าเงินจะไปทิศทางเดียว เพราะมอง
วา่ธนาคารกลางจะพยายามท าให้ค่าเงินอ่อนลง ซึ่งจริงๆ แล้วไม่
มีธนาคารกลางประเทศไหนที่อยากท าให้มลูค่าสินทรัพย์ของคน
ในประเทศตวัเองลดลงเร่ือยๆ

วิรไท บอกวา่ ธนาคารกลางคงต้องหาความสมดลุที่เหมาะสม ซึ่ง
หลายประเทศก็มีหนีต้่างประเทศที่สูง หากปล่อยให้ค่าเงินของ
ตวัเองออ่นลงไปมากๆ ก็จะยิ่งท าให้หนีต้่างประเทศเหล่านีส้งูขึน้
ด้วย บางประเทศเร่ืองเหลา่นีเ้ปรียบเหมือนเป็นระเบิดเวลา

กรณีของประเทศไทยก็เคยมีบทเรียนตอนวิกฤติปี 2540 ดงันัน้
ช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่า ค่าเงินสามารถเคลื่อนไหวได้ในทัง้ 2 
ทิศทาง มีอ่อนลงบ้าง และแข็งค่าขึน้บ้าง “ตรงนีเ้ป็นเร่ืองส าคญั 
ประชาชนและนกัธุรกิจทัว่ไป เวลามองว่าจะเกิดสงครามค่าเงิน
แล้วคิดไปว่า ค่าเ งินจะอ่อนอย่างเดียว ตรงนี ถื้อเป็น เร่ือง
อนัตราย”

ผ ูว่้าแบงกช์าติ ลัน่‘สงครามคา่เงิน’ ไมมี่ใครไดป้ระโยชน์

การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกที่ลา่ช้า ท าให้หลายประเทศ
ต้องหนัมาด าเนินนโยบายการเงินท่ี “ผอ่นคลาย” เพิ่มเติม 
ล่าสุดเมื่อไม่นานนี ้ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (บีโอจี)"ช็อก" 
ตลาดการเงินโลก ด้วยการประกาศใช้ "ดอกเบีย้ติดลบ" 
เป็นครัง้แรกที่ -0.1% ซึ่งอยู่เหนือความคาดหมายของ
ตลาด

นโยบายการเงินของบีโอเจที่ผอ่นคลายเพิ่มเติมนัน้ หลาย
คนมองว่านี่คือการ “ปลุก” ให้สถานการณ์ “สงคราม
ค่าเงิน” กลบัมาร้อนแรงขึน้อีกครัง้ เพราะมีความเป็นไป
ได้ที่ “ธนาคารกลาง” ประเทศอื่นๆ อีกหลายแหง่ อาจต้อง
ผอ่นคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม ซึ่งวิธีการเหล่านี ้“ไม่
ตา่ง” จากการ “แขง่กนัลดคา่เงิน”

"วิรไท สนัติประภพ" ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย(ธปท.) ให้
สมัภาษณ์"สทุธิชยั หยุ่น" ที่ปรึกษากองบรรณาธิการเครือเนชั่น
ผ่านรายการ "ไทม์ไลน์ สุทธิชัย หยุ่น"ว่าหลายประเทศที่ต้อง
ด าเนินนโยบายการเงินผอ่นคลาย เพราะเศรษฐกิจของประเทศ
อยู่ในภาวะอ่อนแอ จึงต้องอดัฉีดสภาพคลอ่งเข้าระบบการเงิน
ของประเทศตวัเองเพิ่ม หากทกุประเทศแข่งกนัลดค่าเงิน ไม่คิด
วา่จะมีใครได้ประโยชน์จากตรงนี ้แม้ผลประโยชน์ที่ว่าจะมีสว่น
ช่วยกระตุ้นการสง่ออกบ้าง แตเ่ป็นเพียงผลประโยชน์ระยะสัน้ ที่
อาจต้องแลกด้วยผลกระทบอื่นๆ อีกมากมาย

"เวลาที่ธนาคารกลางตัดสินใจ เขาคงต้องดูหลายๆ ด้าน
ประกอบกัน ด้านหนึ่งอาจช่วยเร่ืองสง่ออก แต่ถ้าค่าเงินลดไป
มากๆ ก็อาจเผชิญปัญหาเงินเฟอ้ ขณะเดียวกนัยงักระทบความ
เป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม น าไปสู่ภาระหนีต้่างประเทศที่
เพิ่มขึน้ หลายครัง้ที่ค่าเงินอ่อน เงินมกัไหลออก อัตราดอกเบีย้
ในประเทศจึงต้องปรับขึน้ สภาพคลอ่งก็หดหาย กระทบต่อภาค
ธุรกิจและครัวเรือน ซึง่ไมเ่กิดประโยชน์ในระยะยาว"



21

นโยบายต่างหวั่นเป็นแหล่งพักเงนิ

ส าหรับแรงกดดนัต่อการท านโยบายการเงินของไทยนัน้ วิรไท 
บอกวา่ ไมจ่ าเป็นท่ีประเทศอื่นท านโยบายการเงินอย่างไร แล้ว
ประเทศไทยต้องท าตามด้วย เพราะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
มีความแตกตา่งกนั แตข่ณะเดียวกนัยอมรับวา่ เวลาที่มีเงินไหล
เข้าหรือไหลออกมากๆ อาจท าให้เราไม่สามารถท านโยบาย
การเงินท่ีแตกตา่งจากคนอื่นได้มากนกั เพราะถ้าความแตกตา่ง
มีมาก ก็อาจกลายเป็นท่ีพกัเงินได้

ห่วงตลาดการเงนิจีนผันผวนแรง

สว่นการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนนัน้ วิรไท ยอมรับวา่ เป็นหนึง่
ในเร่ืองที่ ธปท. หว่งว่า อาจสง่ผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ
ไทยในปีนี ้แต่อย่างไรก็ตามการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน ถือ
เป็นเร่ืองที่ทกุคนคาดการณ์ไว้อยู่แล้ว เนื่องจากจีนอยู่ระหว่าง
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยลดการพึ่งพาการลงทุนและ
การส่ งออก  หันมากระตุ้ น เศ รษฐ กิ จผ่ านกา รบ ริ โภค
ภายในประเทศ

"การลดลงทุนเป็นเร่ืองง่าย เพราะเห็นผลในทันที แต่การไป
สร้างภาคบริการ พวกนีต้้องใช้เวลา ดังนัน้ช่วงเวลาของการ
เปลีย่นผา่น เศรษฐกิจจึงชะลอลงได้"

อยา่งไรก็ตามเท่าที่ ธปท. ได้มีโอกาสพดูคยุกบัทางการจีน เขา
มัน่ใจว่าเคร่ืองมือต่างๆ ที่มีจะดูแลให้เศรษฐกิจไม่ชะลอตวัลง
แรงจนเกิดภาวะฮาร์ดแลนดิง้ เพียงแต่ตวัที่ดจูะมีความท้าทาย
มากในเวลานี ้คือ ภาคการเงิน สะท้อนผ่านความผันผวนที่
รุนแรงขึน้ตัง้แตต้่นปีที่ผา่นมา
จบัตาเศรษฐกิจจีนชะลอตวั

จับตาการด าเนินนโยบายของจีน

"วิรไท" มองว่า หากความผนัผวนในตลาดการเงินของจีนยงัมี
ความรุนแรง อาจสะท้อนกลับมาที่ความไม่มั่นใจของคนจีน 
หรือคนที่เคยปลอ่ยกู้ ให้กบัจีนได้ และถ้าเกิดภาวะเงินไหลออก
มากๆ พวกนีก็้อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจจีนได้เช่นกัน ซึ่งเวลานีดู้
เหมือนวา่ จะมีเงินไหลออกจากจีนพอสมควร

"สิ่งที่น่าห่วงสุด คือ แนวทางการบริหารจัดการของทางจีน

มากกวา่วา่จะเป็นอยา่งไร เพราะด้านหนึ่งจีนมีการเปิดเสรีมาก
ขึน้ แตอ่ีกด้านก็ยงัมีลกัษณะท่ีควบคมุ และเวลาที่เขาแก้ปัญหา 
เขาก็ใช้วิธีการเข้าควบคุม ซึ่งอันที่สร้างความกังวลให้กับนัก
ลงทุนทัง้คนจีนและต่างประเทศ คือ ไม่สามารถคาดเดา
นโยบายที่จะออกมาได้เลยวา่ จะเป็นอยา่งไร"

"วิรไท" ยอมรับว่า ข้อมูลเก่ียวกับจีนที่  ธปท . มี เป็นข้อมูล
เดียวกับที่ภาคเอกชนและนักธุรกิจทั่วไปรับทราบ เพียงแต่มี
ข้อมูลบางอย่างที่เราดูแล้วอาจต้องดิสเคาท์ลงบ้าง แต่ถ้าดู
ความสามารถของทางการจีนในการจัดการปัญหาเศรษฐกิจ 
จะเห็นว่าการด าเนินนโยบายของจีนในระยะหลงั เร่ิมเห็นการ
ท านโยบายที่ตอบสนองตอ่เศรษฐกิจที่มากขึน้

แนะมองความเสี่ยงปลายหาง

นอกจากนีก้ารคาดการณ์เศรษฐกิจจีน รวมถึงเศรษฐกิจโลก ถือ
เป็นความท้าทายของนกัเศรษฐศาสตร์ทัว่ไป ซึ่งที่ผ่านมามกัให้
ความส าคญักับ ประมาณการพืน้ฐาน เช่น ถ้าเกิดกรณีแบบนี ้
กบัเศรษฐกิจโลกขึน้ จะสง่ผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยอย่างไร 
แตใ่นภาวะปัจจบุนั เราควรต้องให้ความส าคญักบัการวิเคราะห์
สถานการณ์ที่เรียกว่า Scenario Analysis ที่มากขึน้ กล่าวคือ 
เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ในรูปแบบตา่งๆ

วิรไท ยกตวัอยา่งว่า ในกรณีฐาน มองว่าเศรษฐกิจไทยจะโตได้ 
3.5% สว่นกรณีที่ดีอาจโตได้ 3.8% หรือในกรณีเลวร้าย ก็อาจ
โตเพียง 3.1-3.2% แต่ในภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องเจอ 
เช่น จีน ถ้าเกิดอะไรขึน้ที่เราไม่ได้คาดคิด มนัจะไม่เป็นแค่เคส
เลวร้าย เพราะอาจจะแย่ยิ่งกว่านัน้ได้ดังนัน้เราต้องคิดถึง 
Scenario Analysis ด้วย ซึ่งศพัท์ภาษาไทย อาจเรียกว่า เป็น
ความเสีย่งที่ปลายหาง

"เวลานกึถึงเร่ืองตวัเลขประมาณการท่ีเป็นกรณีฐาน เราก็จะดทูี่
ตรงกลาง แตอ่นันีจ้ะพดูถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ที่ปลายหาง แม้
โอกาสเกิดจะไมม่าก แต่ถ้าเกิดขึน้จริง ผลกระทบจะแรง เราจึง
ต้องให้ความส าคญักบัเร่ืองนีม้ากขึน้"

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
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ส่งออกโดนผลกระทบอือ้

วิรไท ย า้ด้วยวา่ หลกัส าคญัของ ธปท. ในการดแูลคา่เงิน คือ ดใูห้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การฟืน้ตวั สว่นการ
สง่ออกของไทยที่หดตวัในช่วงที่ผา่นมา ไมไ่ด้เกิดจากปัญหาคา่เงินเพียงอยา่งเดียว แตเ่กิดจากปัญหาอื่นอีก 2-3 ประเด็น คือ เร่ืองราคา
สนิค้าที่อยูร่ะดบัต ่า โดยเฉพาะราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ ขณะเดียวกนัยงัเป็นผลจากความต้องการของโลกที่ลดลง รวมทัง้โครงสร้างสนิค้าที่
ไมต่รงกบัความต้องการของโลก

"โครงสร้างเทคโนโลยีตา่งๆ ที่เปลีย่นไป ท าให้สนิค้าของเราไมเ่ป็นสนิค้าที่ทนัสมยัที่สดุ เนื่องจากเราไมม่ีการลงทนุใหม่ๆ  เราขาดการ
ลงทนุในช่วง 3-4 ปีที่ผา่นมา การแก้ปัญหาจึงต้องแก้ในเชิงโครงสร้าง"

อนาคตส่งออกยงัหนุนศก.

วิรไท บอกด้วยวา่ การสง่ออกยงัไงก็ยงัคงเป็นเคร่ืองยนต์หลกัของเศรษฐกิจไทย เพราะด้วยโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่เร่ิมเข้าสูส่งัคม
ผู้สงูอาย ุการจะหวงัให้ภาคบริการหรือการบริโภคมาเป็นตวัขบัเคลือ่นแทน คงเป็นไปได้อยาก เพียงแตส่ิง่ที่ประเทศไทยต้องตอบโจทย์ให้
ได้ก่อนในเร่ืองของการสง่ออก คือ เราจะสง่ออกอะไร ซึง่ทัง้หมดนี ้จะกลบัไปท่ีเร่ืองการลงทนุ เพราะเป็นตวัที่ท าให้สนิค้าสง่ออก เป็น
สนิค้าที่มีมลูคา่ทางเศรษฐกิจเพิ่ม

"หลายคนอยากให้ลดการสง่ออก หนัมาพึง่การบริโภคในประเทศแทน แตผ่มอยากให้ดรูายละเอียดของโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วย ซึง่
โครงสร้างเราเร่ิมเข้าสูส่งัคมชราภาพ การจะหวงัพึง่พาการบริโภคคงไมไ่ด้ ดงันัน้การสง่ออกยงัคงมีความส าคญั เพียงแตเ่ราต้องมุง่ไปสู่
การผลติสนิค้าที่มีมลูคา่ ลดการพึง่พาการใช้แรงงาน"

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
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ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2559

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีหน่ึงของปี 2559 ขยายตวัร้อยละ 3.2 YoY เร่งขึน้จากการ
ขยายตวัร้อยละ 2.8 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการใช้จ่าย การใช้จ่ายและการลงทนุ
ภาครัฐ และการส่งออกบริการขยายตวัสูงและสนับสนุนเศรษฐกิจได้มากขึน้ รวมทั ง้การ
ขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชน ในด้านการ
ผลิต ขยายตวัในเกือบทุกภาคการผลิต โดยเฉพาะสาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขา
ก่อสร้างขยายตวัสงู สาขาการคมนาคมขนส่ง และสาขาการค้าส่งค้าปลีกขยายตวัในเกณฑ์
ดี ในขณะท่ีสาขาเกษตร และสาขาอตุสาหกรรมปรับตวัลดลง และ เม่ือปรับผลของฤดูกาล
ออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2559 ขยายตวัจากไตรมาสท่ีส่ีของปี 2558 
ร้อยละ 0.9 (QoQ_SA)

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัร้อยละ 2.3 YoY เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ
2.6 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ขยายตวัตอ่เน่ืองโดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากการขยายตวั
ของรายจ่ายบริโภคสินค้าไม่คงทน ความเช่ือมั่นของผู้ บริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมอยูท่ี่ระดบั 63.5 เทียบกบัระดบั 63.6 ในไตรมาสก่อนหน้า

การลงทุนภาคเอกชน เร่ิมกลบัมาขยายตวัอย่างช้าๆ หลงัจากปรับตวัลดลงติดต่อกนัสอง
ไตรมาส โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการลงทุนในหมวดเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร ในขณะท่ีการลงทุนในหมวดก่อสร้างยังคงหดตวั ท าให้การลงทุนภาคเอกชน 
ขยายตวัร้อยละ 2.1 YoY เร่งตวัขึน้ช้าๆ จากการขยายตวัร้อยละ 1.9 YoY ในไตรมาสก่อน
หน้า การลงทนุก่อสร้างขยายตวัร้อยละ 7.0 YoY ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัการลดลง ร้อยละ 
1.3 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะท่ีการลงทนุในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรขยายตวัร้อยละ 0.9 
YoY ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ 2.7 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ดชันีความเช่ือมั่น
ทางธุรกิจอยูท่ี่ระดบั 49.4 เทียบกบัระดบั 49.7 ในไตรมาส ก่อนหน้า

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 52,257 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 1.4 YoY เทียบกบัการ
ลดลงร้อยละ 7.9 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 YoY
แตร่าคาสินค้าส่งออกลดลงร้อยละ 2.4 YoY ทัง้นี ้การลดลงของมลูคา่การส่งออกมีสาเหตุ
ส าคญัมาจากปัจจยั 2 ประการ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจประเทศคูค้่าหลกัยงัอยู่ในภาวะชะลอตวั 
โดยเฉพาะจีน ญ่ีปุ่ น และสหรัฐอเมริกา และ (2) ราคาสินค้าส่งออกลดลงตอ่เน่ืองตามการ
ลดลงของราคาน า้มนัดบิและราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก

ในไตรมาสที่  1 ปี 2559 มี
ตั ว ชี ้วั ด ท า ง เ ศ รษฐ กิ จที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชน
ขยายตวัตอ่เนื่องโดยได้รับปัจจยั
สนับสนุนจากการขยายตัวของ
รายจ่ายบริโภคสนิค้าไม่คงทน

ภาครัฐ
การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อย
ละ 12.4 YoY ส่วนการบริโภค
ภาครัฐขยายตวัร้อยละ 8.0 YoY

ที่มา :ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ Analyst by ISIT 3



ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2559

ที่มา :ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ Analyst by ISIT 4

การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ทัง้สิน้ 38,956 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 14.4 YoY เทียบ
กบัการลดลงร้อยละ 13.2 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีสาเหตสุ าคญัมาจากการลดลง
ของราคาน าเข้าร้อยละ 7.7 โดยเฉพาะราคาน า้มันดิบ น า้มันส าเร็จรูป และเคมีภัณฑ์ 
รวมทัง้ปริมาณการน าเข้าท่ีลดลงร้อยละ 7.2 เน่ืองจากการลดลงของปริมาณการน าเข้าใน
หมวดสินค้าวตัถดุิบและสินค้าขัน้กลาง เม่ือหกัการน าเข้าทองค าออกแล้ว มลูคา่การน าเข้า
ลดลงร้อยละ 12.5 ทัง้นี ้

สาขาอุตสาหกรรม ปรับตวัลดลงเน่ืองจากการลดลงของอตุสาหกรรมการผลิตหมวดยาน
ยนต์ หมวดเคร่ืองแต่งกาย หมวดสิ่งทอ และหมวดอุปกรณ์วิทยุโทรทศัน์ โดยลดลงร้อยละ 
0.3 YoY เทียบกับการขยายตวัร้อยละ 0.8 YoY ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2558 สอดคล้องกับ
การลดลงของดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมร้อยละ 1.1 YoY

รายได้เกษตรกร หดตวัร้อยละ 7.0 YoY ในไตรมาสนี ้เน่ืองจากการลดลงของผลผลิตและ
ราคาสินค้าเกษตร โดยผลผลิตการเกษตรลดลงร้อยละ 1.5 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรหด
ตวัท่ีร้อยละ 5.2 YoY เน่ืองจากการลดลงของราคาข้าวเปลือก ยางพารา มนัส าปะหลัง และ
ประมง 

ภาครัฐ การลงทนุภาครัฐขยายตวัร้อยละ 12.4 YoY ส่วนการบริโภคภาครัฐขยายตวัร้อยละ 
8.0 YoY โดยรัฐบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณทัง้สิน้ 747,278 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 7.4

ในไตรมาสที่  1 ปี  2559 มี
ตั ว ชี ้วั ด ท า ง เ ศ รษฐ กิ จที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

รายได้เกษตรกร
หดตวัร้อยละ 7.0 YoY ในไตร
มาสนี ้เนื่องจากการลดลงของ
ผลผลติและราคาสนิค้าเกษตร

การส่งออก
การลดลงของมูลค่าการส่งออก
มีสาเหตุส าคัญมาจากปัจจัย 2 
ประการ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าหลกัยงัอยู่ในภาวะ
ชะลอตัว โดยเฉพาะจีน ญ่ีปุ่ น 
และสหรัฐอเมริกา และ (2) ราคา
สินค้าสง่ออกลดลงต่อเนื่องตาม
การลดลงของราคาน า้มันดิบ
แล ะ ร า ค าสิ น ค้ า เ กษต ร ใ น
ตลาดโลก

การน าเข้า
ลดลงร้อยละ 14.4 YoY โดยมี
สาเหตุส าคัญมาจากการลดลง
ของราคา รวมทัง้ปริมาณการ
น าเข้าที่ลดลง 





ศูนยว์เิคราะหข์อ้มูลเชงิลกึอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

เพือ่เป็นศูนยก์ลางการ Update ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนต์่อ

อตุสาหกรรมเคร ือ่งจกัรกล รวมถงึเป็นตวักลางแลกเปลีย่น

ขอ้มูลระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีในอตุสาหกรรมและหน่วยงานภาครฐั 

ทัง้หน่วยงานในประเทศและตา่งประเทศ

Machinery  

Intelligence  

Unit 



ภาวะอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องไตรมาสที่ 1 ปี 2559

Base Period - Jan 2009 = 100

Base Period - Jan 2007 = 100
Cost Freight Rate Price
*** Hot-dipped Galvanize ไม่มีการเผยแพร่ข้อมลูตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม ปี 2558 ดงันัน้จงึไม่มีการน าเสนอข้อมลูในสว่นนี ้
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ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

สถานการณ์ด้านแรงงาน

8Analyst by ISIT

การจ้างงาน การจ้างงานรวมเพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของการจ้างงานนอกภาคเกษตร แต่การจ้างงานภาค
เกษตรลดลง ในขณะท่ีอตัราการว่างงานยงัอยู่ในระดบัต่า ในไตรมาสแรกของปี 2559 การจ้างงานรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 
0.2 YoY ตามการจ้างงานนอกภาคเกษตรท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.5 โดยเฉพาะสาขาก่อสร้าง สาขาการขายส่งและการขาย
ปลีก การซอ่มยานยนต์ฯ และสาขาท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร ซึ่งเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.8 ร้อยละ 2.9 และร้อยละ 2.9 
ตามล าดบั ขณะท่ีการจ้างงานสาขาอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 2.2 ส่วนการจ้างงานภาคเกษตรลดลงร้อยละ 2.7 ส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากภัยแล้งท่ีท าให้เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้ตามปกติ ส่งผลให้แรงงานในภาค เกษตร
บางสว่นเคล่ือนย้ายแรงงานเข้าสูภ่าคบริการมากขึน้

อัตราการว่างงาน ในไตรมาสท่ีหนึ่งของปีมีว่างงานเฉล่ียในไตรมาสนีมี้จ านวน 369,890 คน คิดเป็นอตัราการ
วา่งงานร้อยละ 1.0

ภาวะอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องไตรมาสที่ 1 ปี 2559



รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุง่เน้นการบรูณาการข้อมลูเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมลูตอ่การด าเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลให้เพิ่มมากขึน้
เพื่อให้ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกกรรมเคร่ืองจกัรกลสามารถเชื่อมโยงกบัภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสทิธิผลสงูสดุ

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบนัเหล็กและเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย
อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 
ซอยตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศพัท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ในไตรมาสที่หน่ึงปี 2559 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยหดตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจาก
มลูคา่การค้าเคร่ืองจกัรกลของไทยที่ลดลง โดยการน าเข้าหด
ตวัร้อยละ 3.6 เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 
3.9 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า ด้านการสง่ออกไม่
เปลีย่นแปลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อย
ละ 22.4 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า 

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลมีมูลค่าอยู่ที่ 110,997 ล้านบาท 
โดยหมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
9,013 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน
หน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 3.1 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักร
อตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 85,684 ล้านบาท หดตวั
ร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 
6.4 YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 
16,299 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 7.3 YoY

การส่งออก เคร่ืองจักรกลมีมูลค่าอยู่ที่ 70,596 ล้านบาท 
โดยหมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
8,194 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน
หน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 7.2 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่  55,687 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 27.3 YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 6,715 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 3.0 เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 6.4 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการค้า
อยูท่ี่ 40,401 ล้านบาท 

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2559
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MIU Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 106,880 119,352 116,737 115,156

2559 110,997

Export

2558 57,669 66,241 60,972 70,588

2559 70,596



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่หน่ึง
ปี 2559 ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจาก
ตวัเลขการค้าระหวา่งประเทศของเคร่ืองจกัรกลการเกษตรที่
ลดลง

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตร หดตวัร้อยละ 2.1 เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตวัตวัร้อยละ 3.1 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 9,013 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่  เค ร่ืองบ ารุง รักษา และ
สว่นประกอบ มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 5,200 ล้านบาท 

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตร หดตัวร้อยละ 7.3 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 7.2 YoY
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 8,194 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มี
มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ 
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 3,727 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 819 ล้านบาท 

สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซต ์ MIU :

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

AM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 8,746 9,300 8,475 9,210

2559 9,013

Export

2558 7,646 6,165 7,532 8,836

2559 8,194
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มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่หน่ึงปี 
2559 ปรับตวัลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจากตวัเลข
การค้าระหวา่งประเทศของเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมที่ลดลง

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม หดตวัร้อยละ 4.2 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 6.4 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 85,684 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) มูลค่า
การน าเข้าอยูท่ี่ 9,758 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 1.6 
เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 27.3 YoY
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 55,687 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มี
มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม (เคร่ืองจกัร
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 13,194 
ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 29,997 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต ์

MIU : http://miu.isit.or.th/miux/

IM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 80,558 90,775 88,417 89,484

2559 85,684

Export

2558 43,739 53,685 46,174 54,829

2559 55,687
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มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่หน่ึงปี 2559
ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจากตัวเลข
การค้าระหวา่งประเทศของเคร่ืองจกัรกลการเกษตรที่ลดลง

การน าเข้า เคร่ืองมือกลหดตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 7.3 YoY มูลค่าการ
น าเข้าอยู่ที่ 16,299 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการ
น าเข้าสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,629 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลหดตวัร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 6.4 YoY มลูค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 6,714 ล้านบาท ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,754 ล้านบาท

ดุลการค้า เค ร่ืองมือกลของไทยในไตรมาสนี ข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 9,585 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2559

สามารถดูรายละเอียดเพิม่เตมิไดท้ี่เว็บไซต ์

MIU : http://miu.isit.or.th/miux/
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MT Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 17,576 19,276 19,845 16,462

2559 16,299

Export

2558 6,284 6,391 7,266 6,923

2559 6,715



ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึก

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรมิีตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110

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



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
เดือนมกราคม ปี 2559

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, Analyst by ISIT 15

ล าดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น 

(สัญชาติ)

การจ้างงาน 

(คน)

1 พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จ ำกัด จ.นครรำชสีมำ ชิ้นส่วนโลหะ เช่น Camshaft, 
Common Rail, Gear และ Shaft เป็น
ต้น

479.00 ไทย 364.00

2 อี แอนด์ เอช พรีซิชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนโลหะ เช่น MIDDLE MEMBER, 
VALVE SPOOL และ VALVE PISTON 
เป็นต้น

300.00 ญี่ปุ่น 56.00

3 พงศ์พำรำ โพลิเมอร์ จ ำกัด จ.สมุทรสำคร เครื่องจักร เช่น เครื่องตัดยำง เป็นต้น 
อุปกรณ์จับยึด, แม่พิมพ์และกำร
ซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

30.00 ไทย 30.00

4 จี - ฟอร์ส เอเชีย จ ำกัด จ.นครรำชสีมำ เครื่อง CENTRIFUGES และกำร
ซ่อมแซม เครื่อง CENTRIFUGES ที่ผลิต
เอง

11.40 เยอรมัน 18.00

5 แมคคลำเรน อินดัสทรีส(์ไทย
แลนด์) จ ำกัด

จ.พระนครศรีอยุธยำ ล้อยำงตัน 8.80 สิงคโปร์ 20.00

6 ทินฟิช (ประเทศไทย) จ ำกัด จ.ระยอง ผลิตภัณฑ์โลหะและชิ้นส่วนโลหะ เช่น 
CABINET COVER PANEL และ 
COMPONENTS เป็นต้น

183.70 ออสเตรเลีย 101.00

7 ซีเอ็นซี เทค จ ำกัด จ.สมุทรสำคร แม่พิมพ์และกำรซ่อมแซมแมพ่ิมพ์ 67.50 ไทย 15.00

8 นำยสุขุม วัชรโชคเกษม (1) กรุงเทพมหำนคร แม่พิมพ์และกำรซ่อมแซมแมพ่ิมพ ์
ชิ้นส่วนโลหะ เช่น BRACKET และ 
FRAME เป็นต้น

118.00 ไทย 87.00

9 นำยสุขุม วัชรโชคเกษม (2) จ.สมุทรสำคร ชิ้นส่วนโลหะ เช่น INSERT, HOUSING 
และชิ้นงำนต้นแบบ (PROTOTYPE) 

118.00 ไทย 89.00

10 แมคคลำเรน อินดัสทรีส์ จ.พระนครศรีอยุธยำ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น บุ้งกี๋รถตัก เป็น
ต้น เครื่องจักรอุตสำหกรรม เช่น PRESS 
MACHINE เป็นต้น แม่พิมพ์และกำร
ซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

9.90 สิงคโปร์ 20.00

11 เทอร์โบ คลีน จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีกำรออกแบบ
ทำงวิศวกรรม เช่น INDUSTRIAL GAS 
COMPRESSOR เป็นต้น

10.00 ไทย 15.00

12 มิตรเกษมซัพพลำย จ ำกัด จ.สุรำษฎรธ์ำนี ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น ใบสกรู เฟืองโซ่
และเส้ือสกรู เป็นต้น

21.00 ไทย 44.00



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
เดือนมกราคม ปี 2559 (ต่อ)

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, Analyst by ISIT 16

ล าดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น (สัญชาติ) การจ้างงาน 

(คน)

13 นำยณรงค์ โลหิตคุปต์ จ.ระยอง ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น เพลำกลำง 
(PROPELLER SHAFT) ของรถตัก และรถขุด 
เป็นต้น

86.00 ร่วมทุนไทย 
ออสเตรเลีย

48.00

14 ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร อุปกรณ์จับยึด ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์และ
กำรซ่อมแซมแม่พิมพ์

299.40 ไทย 215.00

15 ฟิวเจอร์ - เทค (เอเชีย) จ ำกัด จ.สมุทรปรำกำร เครื่องจักรและชิ้นส่วนเครื่องจักรส ำหรับงำน
อุตสำหกรรม เช่น Hardness testing 
machine, Sample preparation machine 
และ Turret เป็นต้น และกำรซ่อมแซม
เครื่องจักรที่ผลิตเอง

16.00 ร่วมทุนไทย ญี่ปุ่น 18.00

16 โครำช มัตซึชิตะ จ ำกัด จ.นครรำชสีมำ ชิ้นส่วนโลหะ เช่น TERMINAL, COVER และ 
BONE TAG เป็นต้น

236.80 ร่วมทุนไทย ญี่ปุ่น 85.00

รวม 16 โครงกำร 1,995.50

ไทย 50%

ต่ำงชำติ 31.25%

ร่วมทุน 18.75%

1,225



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559
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ล าดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น (สัญชาติ) การจ้างงาน 

(คน)

1 นำยทัง เซียวปิง จ.ปทุมธำนี เครื่องจักร เช่น เครื่องอินซูเลต เครื่องลำมิเนต 
เป็นต้น 

30.00 จีน 16.00

2 เอกสิทธิ์ ออโตเมชั่น  เทคโนโลยี 
จ ำกัด

จ.ชลบุรี เครื่องจักรท่ีมีกำรออกแบบทำงวศิวกรรม เช่น 
เครื่องคัดแยกขยะ และเครื่องผลิตน้ ำมันจำก
เศษพลำสติก เป็นต้น

12.00 ไทย 37.00

3 นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จ ำกัด กรุงเทพมหำนคร เครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น ASSEMBLING 
MACHINE, PART FEEDING MACHINE, 
HANDLING MACHINE, CONVEYOR และ 
JIG & FIXTURE เป็นต้น ชิ้นส่วนเครื่องจักร 
เช่น COLLET และ FRAME เป็นต้น และกำร
ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผลิตเอง

105.00 ไทย 15.00

4 ไทย เอสทีซี จ ำกัด จ.ระยอง แม่พิมพ์และกำรซ่อมแซมแมพ่ิมพ์ 18.00 เกำหลีใต้ 9.00

5 โบลตัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

จ.ชลบุรี สลักเกลียว (BOLT) 48.00 ร่วมทุนไทย ญี่ปุ่น 
ไต้หวัน

36.00

6 โบลตัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

จ.ชลบุรี สลักเกลียว (BOLT) 48.00 ญี่ปุ่น 36.00

7 โบลตัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

จ.ชลบุรี สลักเกลียว (BOLT) 48.00 ญี่ปุ่น 36.00

8 MR. WANG JINGZHI จ.ระยอง ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ เช่น UPPER AND LOWER 
SIDE WALL PLATE เป็นต้น 

39.20 จีน 9.00

9 เพทคุส เอเชีย จ ำกัด จ.ชลบุรี เครื่องจักรและอุปกรณ์ส ำหรับงำน
อุตสำหกรรม เช่น BUCKET ELEVATOR, 
CONVEYOR และ SILO เป็นต้น, ชิ้นส่วน
เครื่องจักร เช่น FRAME เป็นต้นและกำร
ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผลิตเอง

38.50 เยอรมัน 30.00

10 สยำม เวนติเลช่ัน จ ำกัด จ.เชียงใหม่ เครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน เช่น FIL 
TRATION EQUIPMENT AND PART เป็นต้น

84.00 เนเธอร์แลนด์ 93.00

11 อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จ ำกัด จ.สมุทรปรำกำร ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ เช่น RETAINER และ GUIDE 
HOLDER เป็นต้น

32.30 ไทย 80.00

12 นำยบัณฑิต สุรินทรเสรี จ.ปทุมธำนี ชิ้นส่วนโลหะ เช่น BOLT, CLAMP และ 
PREFORMED GUY GRIP เป็นต้น

14.00 ไทย 32.00

13 นำยปรีชำ นบนอบ จ.นครนำยก เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีกำรออกแบบทำง
วิศวกรรมเอง เช่น SHREDDER และ 
CONVEYOR เป็นต้น

58.80 ร่วมทุนไทย 
มำเลเซีย

40.00

14 สยำมคูโบต้ำ จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรกลทำง
กำรเกษตร

2030.60 ร่วมทุนไทย ญี่ปุ่น 27.00

รวม 14 โครงกำร 2,606.40

ไทย 28.6%

ต่ำงชำติ 50%

ร่วมทุน 21.4%

496

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, Analyst by ISIT



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
เดือนมีนาคม ปี 2559

18ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, Analyst by ISIT

ล าดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น (สัญชาติ) การจ้าง

งาน (คน)

1 เอเซียนไจเอนท์เทคโนโลยี จ ำกัด จ.ฉะเชิงเทรำ แม่พิมพ์และกำรซ่อมแซมแมพ่ิมพ์ 10.00 ไต้หวัน 19.00

2 ซัมมิท แหลมฉบัง โอโตบอดี้ เวิร์ค 
จ ำกัด

จ.ระยอง แม่พิมพ์และกำรซ่อมแซมแมพ่ิมพท์ี่ผลิตเอง 95.00 ไทย 12.00

3 โทไค เวลดิ้ง ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด

จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น CONTACT TIP เป็น
ต้น

16.50 ญี่ปุ่น 3.00

4 นำยศุภกฤต โฆษะวิสุทธิ์ จ.ฉะเชิงเทรำ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น ลูกรีดส ำหรับงำนโลหะ 
เป็นต้น

25.00 ไทย 20.00

5 โทไค เวลดิ้ง ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด

จ.ชลบุรี เครื่องจักรที่มีกำรออกแบบทำงวศิวกรรม เช่น 
AUTOMATION SPOT WELDING MACHINE 
เป็นต้น

40.00 ญี่ปุ่น 14.00

6 ฟูจิ หยำง ลิฟต์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด จ.ฉะเชิงเทรำ ลิฟท์ (ELEVATOR) 106.50 จีน 39.00

7 ฮันซ่ำ อินเตอร์เทค จ ำกัด จ.นครรำชสีมำ เครื่องจักรส ำหรับงำนอุตสำหกรรมเช่น หม้อ
น้ ำส ำหรับอุตสำหกรรม (BOILER), เครื่องเขย่ำ
หัวมัน (ROOT PRE-CLEANER), เครื่องล้ำง
หัวมัน (ROOT CLEANING), เครื่องสับย่อย
หัวมัน (ROOT CHOPPER), ชุดอบแป้ง 
(STARCH DRAYER) และเครื่องควบคุม
เครื่องจักรอัตโนมัติ (AUTOMATIC 
CONTROL SYSTEM) เป็นต้น

17.70 ร่วมทุนไทย เยอรมัน 69.00

8 ซีเอ็นเค แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด

จ.ระยอง กำรเคลือบผิว (SURFACE TREATMENT) 211.00 ญี่ปุ่น 13.00

9 ฟูจิ ซีล เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด จ.สมุทรปรำกำร เครื่องจักรส ำหรับงำนอุตสำหกรรม เช่น 
เครื่องประกอบฉลำกสินค้ำ (SLEEVE 
LABELLING MACHINE หรือ SLEEVE

35.00 ญี่ปุ่น 16.00

10 สุภำวุฒิ อินดัสทรี จ ำกัด จ.ชลบุรี วิจัยและพัฒนำชิน้ส่วนยำนยนต์และแม่พิมพ์ 50.00 ไทย 40.00

11 เค.เค.เกษตรกลกำรบ้ำนโป่ง จ ำกัด จ.รำชบุรี ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรกลทำง
กำรเกษตร เช่น HARVESTER และ

60.00 ไทย 63.00

12 สยำมทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด จ.ล ำพูน ชิ้นส่วนโลหะ เช่น ROLLER เป็นต้น 16.00 ไทย 40.00

13 อำบำเทก (เอเชีย) จ ำกัด จ.สมุทรปรำกำร ชิ้นส่วน ELECTRONIC CONTROL AND 
MEASUREMENT ส ำหรับยำนพำหนะ เช่น 
CONTACT PAD FOR SWITCH

76.00 ร่วมทุนสวิสอินเดีย 845.00

14 ออโต้โมชั่นเวิร์ค จ ำกัด จ.ขอนแก่น เครื่องจักร อุปกรณ์ขนถ่ำยวัสดุ และเครื่องชั่ง
น้ ำหนักอัตโนมัติ

120.50 ไทย 54.00

รวม 14 โครงกำร 879.20

ไทย 42.86%

ต่ำงชำติ 42.86%

ร่วมทุน 14.28%

1,247



หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กล่ำวเปิดโครงกำรเสวนำทำงวิชำกำร “กำรปฏิวัติ
อุตสำหกรรม ครั้งท่ี 4 กับทิศทำงตลำดแรงงำน” จัดโดย กรมกำรจัดหำงำนร่วมกับส ำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำร
เรียนรู้และคุณภำพเยำวชน (สสค.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพฯ    ในวันนี้ (28 
เมษำยน 2559) ว่ำ “สังคมไทยเปลี่ยนไปเป็น “Digital Economy” ท ำให้รูปลักษณ์ของตลำดแรงงำนเปลี่ยนไป 
ทุกคนต้องรับรู้ถึงกำรเปลี่ยนแปลงและเกำะติดสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ซึ่ง พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ตอบรับนโยบำยรัฐบำลในกำรปฏิรูป โดยได้ปรับปรุงกำรท ำงำนของกรมกำรจัดหำงำนแบบ   
ก้ำวกระโดด ส่งเสริมกำรมีงำนท ำในทุกรูปแบบ ท้ังในเรื่องกฎหมำย รูปแบบกำรท ำงำนเชิงรุกในกำรน ำดิจิทัล
เข้ำมำช่วย เช่น กำรสมัครงำนทำงโทรศัพท์มือถือผ่ำนแอพพลิเคชั่น เป็นต้น ท ำให้เห็นว่ำโลกได้เปลี่ยนแปลงไป   
ทุกอย่ำงสำมำรถจัดกำรได้ด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว เพรำะฉะนั้นรูปแบบกำรท ำงำนก็จะต้อง
เปลี่ยนแปลงไป ต้องมีควำมหลำกหลำยและมีกำรท ำงำนร่วมกันหลำยฝ่ำย คือ ต้องมีรูปแบบเป็นประชำรัฐมำก
ยิ่งขึ้น
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สรา้งสรรคน์ าเทคโนโลยมีาใชก้บัการท างานได้
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ขณะนี้รัฐบำลได้ร่วมมือกับภำคเอกชนเพื่อวำงแผนกำรขับเคลื่อนประเทศไทย โดยทุกภำคส่วนต้อง
ร่วมมือกัน เพรำะฉะนั้นกรมกำรจัดหำงำน จึงต้องมีแนวทำงในกำรปรับกระบวนกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำ     
ใน 3 ระยะ คือ 1) ระยะสั้น เน้นทักษะกำรท ำงำนของก ำลังแรงงำน โดยศึกษำข้อมูลอุตสำหกรรมท่ีจะเกิดขึ้น
ใหม่  เพื่อสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพให้ทันสมัย 2) ระยะกลำง เตรียมควำมพร้อมก ำลังแรงงำนก่อนเข้ำสู่
ตลำดแรงงำนภำคอุตสำหกรรม คือ คนไทยต้องพร้อมปรับตัว ยกตัวอย่ำงประเทศสิงคโปร์ สร้ำงแรงงำนให้
เป็น “Global Citizen” คือ สำมำรถอยู่ได้ทุกที่ในโลกเป็นประชำกรของโลก ด้วยทุนด้ำนภำษำและทักษะ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ    ซึ่งประเทศไทยควรจะมีกำรปรับเปลี่ยนด้วย และท่ีส ำคัญในเรื่องควำม
รับผิดชอบ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ จะต้องมีอยู่ในแรงงำนไทยทุกคน รวมไปถึงเรื่องเทคโนโลยีต่ำงๆ ด้วย 3) 
ระยะยำว ลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อพัฒนำก ำลังคนและกำรท ำงำนให้ทันกับควำมก้ำวหน้ำทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนก ำหนดทิศทำงตลำดแรงงำนท้ังในและต่ำงประเทศ”

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่ำวต่อภำยหลังเปิดโครงกำรว่ำ “กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมกับทิศทำง
ตลำดแรงงำน เป็นนโยบำยของรัฐบำลและแนวโน้มอุตสำหกรรมของโลก จำกเดิมท่ีใช้แต่เครื่องจักรเปลี่ยนมำ
ใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยมำกขึ้น คนท่ีจะเข้ำไปท ำงำนต้องเป็นคนท่ีมีควำมรู้และสำมำรถปรับตัวเข้ำกับ
เทคโนโลยีได้ ผู้ผลิตจะปรับตัวจำกกำรผลิตของแบบเดียวกันมำกๆ ก็เปลี่ยนเป็นผลิตมำกแต่หลำกหลำย ต้อง
ตอบโจทย์ตลำดและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มมำกขึ้นได้ และมีกำรจ ำหน่ำยแบบ “Digital Economy” หรือ จ ำหน่ำย
ทำงออนไลน์มำกขึ้น ท ำให้กำรเตรียมตลำดแรงงำนต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับเรื่องนี้ด้วย คือ
แรงงำนไทยต้องมีควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศำสตร์ และน ำมำประยุกต์ใช้
กับกำรวำงแผนกำรท ำงำนได้

ซึ่งกำรบริกำรของกรมกำรจัดหำงำน จะเปลี่ยนไปจำกเว็บไซต์ปกติเป็นแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ 
สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกท่ี ทุกเวลำ ท้ัง Smart Labour Application และ ล่ำสุดกับ Smart Job Center 
สำมำรถเข้ำสมัครงำน    ได้ทันที นำยจ้ำงสำมำรถเข้ำมำดูทุกเวลำและกลุ่มคนท่ีเข้ำมำสมัครงำนก็จะมีควำม
หลำกหลำยมำกขึ้นด้วย”

กำรเสวนำในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
และภำคีเครือข่ำยท่ีเกี่ยวข้องได้ทรำบถึงทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของตลำดแรงงำน และตระหนักรู้ในกำร
เปลี่ยนแปลงของกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม ครั้ง ท่ี 4 เพื่อขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนกำรวิเครำะห์สภำวะ
ตลำดแรงงำน วิธีกำรจัดหำงำนให้บรรลุผล ส่งเสริมกำรมีงำนท ำอย่ำงยั่งยืน เตรียมพร้อมรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในอนำคต โดยมีวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กระทรวงอุตสำหกรรม กระทรวงศึกษำธิกำร 
และภำคเอกชนเข้ำร่วมเสวนำ ซึ่งจะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำของประเทศไทย และ
ขับเคล่ือนภำรกิจของกระทรวงแรงงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ก้ำวทันตำมกระแสโลกต่อไป 
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สศอ.เผย MPI เดือน มี.ค. สงูสดุในรอบ 3 ปี สอดคลอ้ง

กบัการสง่ออกท่ีขยายตวั คาด MPI ไตรมาส 2 

อตุสาหกรรมหลกัปรบัตวัเพ่ิมข้ึน

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรม (MPI) และ อตัราการใช้ก าลงัการผลิต (CAPU) เดือน 
มี.ค. สงูสดุในรอบ 3 ปี โดย MPI เดือน มี.ค. กลบัมาขยายตวัเป็นบวกที่ร้อยละ 1.83 และคาดไตรมาส 2 อตุสาหกรรมที่ส าคญัปรับตวั
เพิ่มขึน้ ได้แก่ อตุสาหกรรมไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์ อตุสาหกรรมอาหาร และอตุสาหกรรมรถยนต์

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่าดชันีผลผลิตอตุสาหกรรม (MPI) เดือน 
มี.ค. 2559 กลบัมาขยายตัวเป็นบวกที่ร้อยละ 1.83 หลงัจากติดลบ 2 เดือนติดต่อกัน จากเคร่ืองยนต์และรถยนต์ เคร่ืองส าอาง 
เคร่ืองประดบั และเคร่ืองปรับอากาศและชิน้สว่นที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้อตัราการใช้ก าลงัการผลิต (Capacity Utilization Rate 
หรือ CAPU) ของภาคอตุสาหกรรมในเดือน มี.ค. 2559  มีระดบัสงูที่สดุในรอบ 3 ปี โดยดชันีผลผลติอตุสาหกรรมในไตรมาสแรกของปี 
2559 มีอตัราการหดตวัร้อยละ 1.08 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยา่งไรก็ตาม ยงัมีสญัญาณถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในทิศทาง
ที่ปรับตวัดีขึน้ในเดือน ก.พ. และ มี.ค. 2559 
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ส าหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ MPI เดือน มี.ค.2559 เป็นบวกได้แก่

• เคร่ืองยนต์ส าหรับรถยนต์ มีการผลติเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.01 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากสินค้าเคร่ืองยนต์ดีเซล มี
ปัจจัยหลกัจากความนิยมของตลาดในประเทศส าหรับรถปิกอพัรุ่นใหม่ รวมถึงตลาดต่างประเทศ มีความต้องการเพิ่ มสงูขึน้ 
อาทิ ตะวนัออกกลาง ออสเตรเลยี กลุม่ประเทศลาตินอเมริกา และยโุรป

• รถยนต์ มีการผลติเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.02 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากสนิค้าประเภทรถปิกอพั เนื่องจากมีการเปิดตวั
รถยนต์รุ่นใหม่

• เคร่ืองส าอาง มีการผลติเพิ่มขึน้ร้อยละ 41.51 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากสนิค้าแปง้ฝุ่ น ผงซกัฟอก และยาสระผม 
เนื่องจากสภาพอากาศในปีนีร้้อนกวา่ปีก่อนสง่ผลให้ความต้องการแปง้ฝุ่ น (เย็น)เพิ่มขึน้

• เคร่ืองประดับ มีการผลิตเพิ่มขึน้ร้อยละ 40.72 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากสินค้าประเภทต่างห ูสร้อย แหวน จี ้
และก าไร เนื่องจากผู้ประกอบการเน้นความโดดเดน่ของดีไซน์และรูปแบบการใช้สอยจึงได้รับความนิยมมากขึน้

• เคร่ืองปรับอากาศและชิน้ส่วน มีการผลติเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.48 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากสินค้าประเภทคอน
เดนซิ่งยนูิต และแฟนคอยล์ยนูิต เนื่องจากอากาศที่ร้อนมากขึน้ท าให้เคร่ืองปรับอากาศมีความต้องการมากขึน้

อุตสาหกรรมส าคัญที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ใน 1/2559 และคาดจะปรับตัวเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองในไตรมาส 2/2559 ได้แก่

• อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในไตรมาส 1/2559 การผลติในภาพรวมปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.13 เมื่อเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยอตุสาหกรรมไฟฟา้มีการปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.51 ซึง่กลุม่เคร่ืองใช้ไฟฟา้สว่นใหญ่มีการปรับตวั
เพิ่มขึน้เกือบทัง้หมด ขณะที่อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ปรับตวัลดลงร้อยละ 4.77 กลุม่อิเลก็ทรอนิกส์สว่นใหญ่ปรับตวัลดลง 
เช่น Semiconductor HDD ลดลงร้อยละ 18.21 และ 18.43 ตามล าดบั เนื่องจากความต้องการคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊
คลดลงอยา่งตอ่เนื่อง ขณะที่การผลติ Other IC เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.75
คาดวา่ในไตรมาส 2/2559 อตุสาหกรรมไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์ จะมีการผลติเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 โดยอตุสาหกรรมไฟฟา้ คาดวา่
จะปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ซึง่มีสนิค้าที่มีแนวโน้มขยายตวั คือ เคร่ืองปรับอากาศ ตู้ เย็น จากการจ าหนา่ยในประเทศและการ
สง่ออกเพิ่มขึน้ แตอ่ตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ คาดวา่จะลดลงร้อยละ 2 จากความต้องการ HDD ลดลงตามการเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยี ขณะที่ IC คาดวา่จะเพิ่มขึน้เนื่องจาก IC ยงัคงเป็นชิน้สว่นส าคญัในการพฒันาสนิค้าที่มีการยกระดบัของการ
ใช้เทคโนโลยีที่สงูขึน้ซึง่มีการออกรุ่นใหมม่าอยา่งตอ่เนื่อง

• อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม ไตรมาส 1/2559 เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน มีทิศทางเดียวกบัเดือน
มีนาคม 2559 โดยการผลติผลติภณัฑ์เส้นใยสิง่ทอเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.81 ซึง่มีแนวโน้มขยายตวัตอ่เนื่องจากความต้องการใช้ใน
ประเทศประกอบกบัการสง่ออกที่เพิ่มขึน้ แตใ่นกลุม่ผ้าผืนและเสือ้ผ้าส าเร็จรูปลดลงร้อยละ 8.67 และ 12.74 ตามล าดบั หดตวั
ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั สง่ผลให้ประชาชนลดการใช้จ่ายสนิค้าฟุ่ มเฟือย สว่นการผลติสิง่ทอและเคร่ืองนุง่หม่ไตรมาส
2/2559 คาดวา่ จะขยายตวัดีขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเฉพาะในกลุม่เส้นใยสงัเคราะห์และเสือ้ผ้า
ส าเร็จรูป
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นอกจากนี ้อุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงในไตรมาสแรก แต่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึน้ในไตรมาส 2/2559 ได้แก่

• อุตสาหกรรมอาหาร ในไตรมาส 1/2559 การผลติในภาพรวมปรับตวัลดลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 3.8 
จากสนิค้ากลุม่ประมง ส าหรับสนิค้าผกัและผลไม้ (สบัปะรดกระป๋องและน า้ผลไม้กระป๋อง) ปรับตวัเพิ่มขึน้จากค าสัง่ซือ้ของกลุม่
ประเทศอาเซียนและสหรัฐอเมริกา
ทัง้นี ้ในไตรมาส 2/2559 การผลติและสง่ออกอตุสาหกรรมอาหาร คาดวา่จะปรับตวัเพิ่มขึน้เลก็น้อยเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนร้อยละ 1.3 และ 0.5 ตามล าดบั เนื่องจากสนิค้ากลุม่ปศสุตัว์ (เนือ้ไก่แช่แข็งและแช่เย็น และไก่แปรรูป) ได้รับปัจจยั
บวก จากประเทศคูแ่ขง่อยา่งบราซิลและจีนจะลดการผลติลง ประกอบกบัประเทศคูแ่ขง่หลายประเทศยงัคงประสบปัญหา
ไข้หวดันก จึงเป็นโอกาสดีของประเทศไทย

• อุตสาหกรรมรถยนต์ ในไตรมาส 1/2559 แม้การผลติจะชะลอตวัเมื่อเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกนัของปีที่ผา่นมา ซึง่เป็นการ
ลดลงของตลาดในประเทศและตลาดสง่ออก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศชะลอตวั โดยไตรมาส
2/2559 คาดการณ์วา่ จะมีการผลติรถยนต์ประมาณ 490,000 คนั เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 19.30 โดยเป็น
การผลติเพื่อจ าหนา่ยในประเทศประมาณ 260,000 คนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 51.76 และเป็นการผลติเพื่อการสง่ออกประมาณ 
230,000 คนั ลดลงร้อยละ 7.20
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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558
เศรษฐกิจปี 2558 ขยายตวัร้อยละ 2.8 สูงกว่าการขยายตัวร้อยละ 0.8 
ในปี 2557 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการลงทุนภาครัฐท่ีขยายตัว
ต่อเน่ืองจากคร่ึงปีแรก และได้รับอานิสงส์จากการเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐ
และการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ มาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ผู้ มีรายได้น้อย มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและบรรเทาผลกระทบ
จากปัญหาภยัแล้ง และมาตรการช่วยเหลือ SMEs ซึ่งสร้างความเช่ือมัน่
และสนบัสนนุให้เศรษฐกิจขยายตวัได้ นอกจากนี ้การขยายตวัของจ านวน
นักท่องเท่ียวในเกณฑ์สูงสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่าง
ต่อเน่ือง ด้านการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนฟืน้ตวัจากปีก่อนหน้า 
โดยได้รับอานิสงส์จากราคาน า้มันและเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดับต ่า รวมทัง้
นโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามการชะลอตวัของ
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าส าคัญของไทย อาทิ จีน ส่งผลให้
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการปรับลดลง ส าหรับเสถียรภาพ
เศรษฐกิจภายในประเทศ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2558 อยู่ท่ีร้อยละ -0.9 
ลดลงจากปีก่อนหน้า ตามราคาน า้มันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ใน
ตลาดโลกท่ีมีลดลง อนัเป็นผลมาจากอุปทานน า้มันในตลาดโลกเพิ่มขึน้
ตามการผลิตน า้มนัในสหรัฐฯ ในขณะท่ีอุปสงค์น า้มนัในตลาดโลกชะลอ
ลงตามการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจจีน

ในปี 2558 นี มี้ตัว ชี ว้ัดทาง
เศรษฐกิจท่ีส่งสัญญาณบวก
ต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชน
ขยายตัวในอัตราเร่งขึน้จากปี
ก่อนหน้า  โดย ไ ด้ รับ ปัจจัย
สนับสนุนตามการฟื้นตัวของ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ น ภ า พ ร ว ม 
โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียว

การลงทนุภาครัฐ
ไ ด้ รั บ ปั จจัยสนับสนุนจาก
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน ประกอบกับ
โครงการลงทนุท่ีมีความชดัเจน
มากขึน้

การอุปโภคบริโภคภาครัฐ 
ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการ
เร่งรัดการใช้จ่ายของภาครัฐ 
และกา รด า เนิ นมาต รกา ร
สนบัสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ข อ ง รั ฐ บ า ล ท่ี ด า เ นิ น ก า ร
ต่ อ เ น่ื อ ง ตั ้ ง แ ต่ ช่ ว ง ต้ น
ปีงบประมาณ 2558 

ท่ีมา : NESDB, FPO Analyst by ISIT3



ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัในอตัราเร่งขึน้จากปีก่อนหน้า 
โดยขยายตวัร้อยละ 2.1 YoY โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุตามการฟื้นตวัของ
เศรษฐกิจในภาพรวม โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียว อีกทัง้ได้รับอานิสงส์
จากราคาน า้มนัท่ีอยู่ในระดบัต ่าและภาวะการเงินท่ีผ่อนคลายตามอตัรา
ดอกเบีย้นโยบายท่ีอยู่ในระดับต ่า ซึ่งช่วยลดภาระการช าระหนีข้องภาค
ครัวเรือนลง อย่างไรก็ดี รายได้เกษตรกรท่ีหดตัวจากผลผลิตท่ี น้อยลง
เพราะปัญหาภยัแล้ง รวมถึงราคาสินค้าเกษตรท่ีตกต ่า คาดว่าจะส่งผลให้
ภาคครัวเรือนยงัคงระมดัระวงัการใช้จ่าย ยงัคงเป็นข้อจ ากดัต่อการฟืน้ตวั
ของการบริโภคภาคเอกชนให้เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป
การลงทนุภาคเอกชน หดตวัเล็กน้อยท่ีร้อยละ 2.0 จากปี 2557 ท่ีหดตวั
ร้อยละ 1.0 เพราะการลงทนุในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร หดตวัต่อเน่ืองตลอดปี 
เน่ืองภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่ขยายตวั ถึงแม้ว่าจะได้รับแรงสนบัสนนุจากราคา
น า้มนัท่ีลดลงและอตัราดอกเบีย้ท่ียงัอยู่ในระดบัต ่า และมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล
มูลค่าการส่งออกสินค้า หดตวัท่ีร้อยละ 5.6 (ดอลลาร์สหรัฐ) โดยเป็นผล
มาจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซาต่อเน่ือง อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของหลายประเทศมีการชะลอตัวลง โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่ง
เป็นตลาดส่งออกหลักของไทย นอกจากนีห้ากพิจารณาในมุมมองของ
สินค้าส่งออก พบว่าสินค้าเกษตรกรรมมีแรงกดดนัจากราคาสินค้าเกษตร
ของโลกท่ียังคงตัวอยู่ในระดับต ่า ส่วนสินค้าเชือ้เพลิงก็ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการลดลงของราคาน า้มนัในตลาดโลก ส่งผลต่อการหดตวัของ
มลูค่าการส่งออกน า้มนัส าเร็จรูป ซึง่ไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ในภมูิภาค
อาเซียน ขณะท่ีการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมส าคัญของไทยยังคงมี
แนวโน้มท่ีไม่สดใส อาทิ สินค้าเม็ดพลาสติก เคมีภณัฑ์ คาดว่าจะมีมลูค่า
ลดลงเน่ืองจากราคาปรับตวัลดลงตามราคาน า้มนัดิบ ส่วนสินค้ายานยนต์
สามารถกลบัมาขยายตวัได้ดีอีกครัง้ในช่วงปลายปี เน่ืองจากจะมีการปรับ
ขึน้ภาษีสรรพสามิตในปีหน้า

ในปี 2558 นี มี้ตัว ชี ว้ัดทาง
เศรษฐกิจท่ีส่งสัญญาณลบต่อ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย 
ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน การ
ลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
หดตัวต่อเน่ืองตลอดปี เน่ือง
ภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่ขยายตวั 

การผลิตสาขาเกษตรกรรม 
ลดลงร้อยละ 4.2 สอดคล้องกบั
ดชันีผลผลิตสินค้าเกษตร ราคา
สิ น ค้ า เ กษต ร  แ ล ะ ร าย ไ ด้
เกษตรกรลดลงร้อยละ 5.3 ร้อย
ละ  5 . 9  และ ร้อยละ  1 0 . 8 
ตามล าดบั

มูลค่าการน าเข้าสินค้า มี
สาเหตุหลักจากการหดตัวของ
มู ล ค่ า ก า ร น า เ ข้ า สิ น ค้ า
เชือ้เพลิง ตามแนวโน้มราคา
น า้มันดิบเฉ ล่ียทั ง้ ปี ท่ีอยู่ ใน
ระดับต ่ากว่าปีก่อนหน้าอย่าง
มาก

ท่ีมา : NESDB, FPO Analyst by ISIT4



ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558
มูลค่าการน าเข้าสินค้า หดตวัท่ีร้อยละ 11.3 โดยมีสาเหตุหลักจากการ
หดตัวของมูลค่าการน าเข้าสินค้าเชือ้เพลิง ตามแนวโน้มราคาน า้มันดิบ
เฉล่ียทัง้ปีท่ีอยู่ในระดับต ่ากว่าปีก่อนหน้าอย่างมาก ขณะท่ีการน าเข้า
สินค้าวัตถุดิบหดตัวจากการลดลงของการส่งออกสินค้าเป็นส าคัญ ซึ่ง
ส่งผลต่อเ น่ืองถึงการลดค าสั่งซื อ้สินค้าวัตถุดิบเ พ่ือก ารผลิตจาก
ต่างประเทศ ส าหรับสินค้าทุนนัน้ยังคงมีแรงกดดันด้านการลงทุน
ภาคเอกชนท่ีขยายตวัในระดบัต ่า ขณะท่ีการน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค 
แม้ว่าจะมีการขยายตวัได้แต่ก็เป็นการขยายตวัในระดบัต ่าตามการชะลอ
ตวัของการบริโภคภาคเอกชนในปีนี ้
การผลิตสาขาเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 4.2 สอดคล้องกบัดชันีผลผลิต
สินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร และรายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ 5.3 
ร้อยละ 5.9 และร้อยละ 10.8 ตามล าดบั
การอุปโภคบริโภคภาครัฐ ขยายตวัร้อยละ 2.2 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า 
เน่ืองจากได้รับปัจจยัสนบัสนุนจากการเร่งรัดการใช้จ่ายของภาครัฐ และ
การด าเนินมาตรการสนับสนุนการกระตุ้ นเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ี
ด าเนินการต่อเน่ืองตัง้แต่ช่วงต้นปีงบประมาณ 2558
การลงทุนภาครัฐ ขยายตัวท่ีร้อยละ 29.8 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 
เน่ืองจากได้รับปัจจัยสนบัสนุนจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายรายจ่าย
ลงทุน ประกอบกับโครงการลงทุนท่ีมีความชัดเจนมากขึน้ อาทิ เม็ดเงิน
จากงบกลางท่ีกนัไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปีและงบไทยเข้มแข็ง โครงการบริหาร
จดัการทรัพยากรน า้และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน การลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ 

ในปี 2558 นี มี้ตัว ชี ว้ัดทาง
เศรษฐกิจท่ีส่งสัญญาณลบต่อ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย 
ได้แก่

มูลค่าการส่งออก โดยเป็นผล
มาจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีซบ
เ ซ า ต่ อ เ น่ื อ ง  อั ต ร า ก า ร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
หลายประเทศมีการชะลอตวัลง 
โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งเป็น
ตลาดส่งออกหลกัของไทย

ท่ีมา : NESDB, FPO
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ศูนยว์เิคราะหข์อ้มูลเชงิลกึอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

เพือ่เป็นศูนยก์ลางการ Update ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนต์่อ

อตุสาหกรรมเคร ือ่งจกัรกล รวมถงึเป็นตวักลางแลกเปลีย่น

ขอ้มูลระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีในอตุสาหกรรมและหน่วยงานภาครฐั 

ทัง้หน่วยงานในประเทศและตา่งประเทศ

Machinery  

Intelligence  

Unit 



ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2558

ดัชนีราคาน าเข้าเหล็กแผ่นในภมูิภาคเอเซียตะวันออก

ดัชนีการใช้งานเหล็กแผ่นในประเทศ

Base Period - Jan 2009 = 100

Base Period - Jan 2007 = 100
Cost Freight Rate Price
Hot-dipped Galvanize ไมมี่การรายงานผลตัง้แตเ่ดือน พ.ค. 58
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สถานการณ์ด้านแรงงาน

การจ้างงานเฉล่ียทัง้ปี 2558
ทรงตวัจากปีก่อน การจ้างงานรวมเพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของการจ้างงานนอกภาคการเกษตร แต่การจ้างง านภาค
เกษตรลดลง ในขณะท่ีอตัราการวา่งงานยงัอยูใ่นระดบัต ่า ในปี 2558 การจ้างงานรวมลดลงร้อยละ 0.2 ปรับตวัดีขึน้จาก
ปีก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึน้ของการจ้างงานนอกภาคเกษตรร้อยละ 1.6 โดยเฉพาะท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร ซึ่ง
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0 ในขณะท่ีการจ้างงานในสาขาอุตสาหกรรมปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.9 ส่วนการจ้างงานภาคเกษตร
ลดลงสงูถึงร้อยละ 3.6 ปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัการลดลงร้อยละ 2.4 ในปีก่อนหน้า

การจ้างงาน ผู้ มีงานท า ลดลงร้อยละ 0.2 YoY ปรับตวัดีขึน้จากปีก่อนหน้า

อัตราการว่างงาน เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วเล็กน้อยท่ีร้อยละ 0.9 YoY โดยมีผู้วา่งงานมีจ านวน 3.4 แสนคน

Analyst by ISITท่ีมา : NESDB, FPO
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อัตราการขยายตัวของการผลิตภาคเศรษฐกิจที่สาํคัญ

ในปี 2558 มีอตัราการขยายตวัของผลผลิตรวมภายในประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 2.8 YoY
การลงทนุรวม ปรับตวัดีขึน้ อยู่ท่ีร้อยละ 4.7 เป็นผลมาจากภาครัฐเป็นส าคญั
การบริโภคภาคเอกชน ปรับเพิม่ขึน้ อยู่ท่ีร้อยละ 2.1 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า
การบริโภคภาครัฐ ทรงตวัเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า อยู่ท่ีร้อยละ 2.2
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ ทรงตวัเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า อยู่ท่ีร้อยละ 0.1
ปริมาณการน าเข้าสินค้าและบริการ อยู่ท่ี -0.4% ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าท่ี -5.3%

9

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2558

Analyst by ISITท่ีมา : NESDB, FPO

ข้อมูลจริง

ปี 2557 ปี 2558
GDP (ณ ราคาประจ าปี: พนัล้านบาท) 13,132.2 13,537.5
รายได้ตอ่หวั (บาทตอ่คนตอ่ปี) 195,995.2 201,342.8

GDP (ณ ราคาประจ าปีพนัล้านดอลลาร์ สรอ.) 404.3 395.2
รายได้ตอ่หวั (ดอลลาร์ สรอ.ตอ่คนตอ่ปี) 6,033.6 5,878.2

อตัราขยายตวัของ GDP (CVM, %) 0.8 2.8
การลงทนุรวม (CVM, %) -2.4 4.7
ภาคเอกชน (CVM, %) -1.0 -2.0
ภาครัฐ (CVM, %) -7.3 29.8

การบริโภคภาคเอกชน (CVM, %) 0.6 2.1
การบริโภคภาครัฐบาล (CVM, %) 2.1 2.2
ปริมาณการสง่ออกสนิคาและบริการ (ปริมาณ, %) 0.2 0.1
มลูคา่การสง่ออกสนิค้า (พนัล้านดอลลาร์ สรอ.) 224.8 212.1
อตัราการขยายตวั (มลูคา่, %)2/ -0.3 -5.6
อตัราการขยายตวั (ปริมาณ, %)2/ 0.7 -3.4

ปริมาณการน าเข้าสนิค้าและบริการ (ปริมาณ, %) -5.3 -0.4
มลูคา่การน าเข้าสนิค้า (พนัล้านดอลลาร์ สรอ.) 200.2 177.5
อตัราการขยายตวั (มลูคา่, %)2/ -8.5 -11.3
อตัราการขยายตวั (ปริมาณ, %)2/ -6.8 -0.6

ดลุการค้า (พนัล้านดอลลาร์ สรอ.) 24.6 34.6
ดลุบญัชีเดินสะพดั (พนัล้านดอลลาร์ สรอ.) 15.4 34.8
ดลุบญัชีเดินสะพดัตอ่ GDP (%) 3.8 8.9
เงินเฟอ้ (%) 
ดชันีราคาผู้บริโภค 1.9 -0.9
GDP Deflator 1.0 0.3



อัตราการใช้กาํลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม

ในปี 2558 อตัราการใช้ก าลงัการผลติภาคอตุสาหกรรมอยู่ท่ี 0.3 YoY โดยการผลติ HDD หดตวัสงู
ถึงร้อยละ 1.3 YoY ด้านการผลติปิโตรเลียมอยู่ในระดบัสงูท่ีร้อยละ 16.3 YoY
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รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุง่เน้นการบรูณาการข้อมลูเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมลูตอ่การด าเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลให้เพิ่มมากขึน้
เพื่อให้ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกกรรมเคร่ืองจกัรกลสามารถเชื่อมโยงกบัภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสทิธิผลสงูสดุ

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบนัเหล็กและเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย
อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 
ซอยตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศพัท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย ปี 2558

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลของไทยหดตวัลงเทียบกบัปีก่อนหน้า สะท้อนจาก
มลูคา่การค้าระหวา่งประเทศของเคร่ืองจกัรกลไทยท่ีลดลง โดย
การน าเข้าขยายตัวร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ด้าน
การสง่ออกขยายตวัร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า 

การน าเข้า มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 458,124 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 35,731 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ด้าน
หมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 349,234 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 73,158 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 28.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 255,470 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 30,179 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ด้าน
หมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 198,427 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ในขณะ
ที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 26,863 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลของไทยในปีนี ้ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
202,655 ล้านบาท ขาดดลุการค้าลดลง 38,803 ล้านบาทจาก
ปีก่อนหน้า

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทยปี 2558

Mill Baht 2555 2556 2557 2558

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

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

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

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/
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มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในปี 2558
ภาวะเคร่ืองจักรกลการเกษตรขยายตวัดีขึน้จากปี
ก่อนหน้า สะท้อนจากมลูคา่การค้าระหวา่งประเทศท่ี
เพิ่มขึน้ 

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรขยายตวัร้อยละ 0.2 
เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า โดยมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 35,731 
ล้านบาท ซึ่งการน าเข้ากลุ่มเคร่ืองจักรงานเกษตรกรรมหด
ตวัร้อยละ 0.4 และการน าเข้ากลุ่มเคร่ืองจักรงานปศุสตัว์
ขยายตัวร้อยละ 12.6 โดยกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุในปีนี ้ได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 21,215 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรกลการเกษตรขยายตวัร้อยละ 19.0 
เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า โดยมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 30,179 
ล้านบาท ซึ่งการส่งออกกลุ่มเคร่ืองจักรงานเกษตรกรรม
ขยายตวัร้อยละ 19.1 และการสง่ออกกลุม่เคร่ืองจกัรงานปศุ
สัตว์ขยายตัวร้อยละ 6.0 โดยกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการ
สง่ออกสงูสดุในปีนี ้ได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ ซึ่ง
มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 12,558 ล้านบาท 

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยขาดดลุการค้า
อยูท่ี่ 5,552 ล้านบาท ขาดดลุการค้าลดลง 4,753 ล้านบาท
จากปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/miux/

Agricultural Machinery (Mill Baht) 2555 2556 2557 2558

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

Export 18,450      20,314      25,370     30,179        

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

33,436.9    34,140.6    34,089.1    33,946.3    -0.4

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 908.1         1,039.3      930.4         657.9         -29.3

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 9,863.4      9,707.9      7,728.2      8,293.0      7.3

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 146.2         128.2         63.6            18.3            -71.3

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 18,854.6    19,332.0    21,641.4    21,215.4    -2.0

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 1,871.2      1,972.1      1,546.2      2,007.2      29.8

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 1,274.4      1,478.9      1,650.7      1,166.4      -29.3

เครือ่งคัดแยกขนาด 115.4         146.6         129.4         208.1         60.8

เครือ่งท าใหแ้หง้ 403.5         335.7         399.2         380.1         -4.8

1,422.8      1,422.0      1,585.2      1,785.1      12.6

เครือ่งรีดนม 11.8            11.7            13.6            39.6            191.4

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 1,411.0      1,410.3      1,571.7      1,745.5      11.1

34,859.6    35,562.7    35,674.3    35,731.4    0.2

2555 2558 YoY(%)25572556

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรกลการเกษตร (ลา้นบาท)

รวมท ัง้หมด

18,237.3    20,078.0    25,167.0    29,964.5    19.1

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 957.2         996.9         1,180.8      1,407.6      19.2

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 7,136.2      8,971.4      11,146.7    12,558.1    12.7

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 11.8            5.5              10.5            7.4              -29.3

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 6,549.5      6,163.9      7,781.1      7,482.1      -3.8

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 1,975.8      2,518.9      3,500.5      7,097.3      102.8

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 1,566.3      1,367.9      1,505.4      1,375.6      -8.6

เครือ่งคัดแยกขนาด 5.8              11.9            3.5              10.6            208.0

เครือ่งท าใหแ้หง้ 34.8            41.6            38.6            25.7            -33.3

212.9         235.8         202.4         214.6         6.0

เครือ่งรีดนม 0.2              1.3              1.0              0.5              -48.7

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 212.7         234.5         201.4         214.0         6.3

18,450.2    20,313.8    25,369.5    30,179.1    19.0

2558

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรกลการเกษตร (ลา้นบาท) 2555 2556 2557 YoY(%)

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด
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มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในปี 2558
ภาวะเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมขยายตวัดีขึน้จากปีก่อน
หน้า สะท้อนจากมลูคา่การค้าระหวา่งประเทศท่ีดีขึน้

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมหดตวัร้อยละ 0.1 เมื่อ
เทียบกบัปีก่อนหน้า โดยมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 349,234 ล้าน
บาท โดยสินค้าที่มีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองกงัหนั
ไอพ่น (เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมีมูลค่าการ
น าเข้าอยูท่ี่ 44,495 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 2.7 เมื่อ
เทียบกบัปีก่อนหน้า โดยมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 198,427 ล้าน
บาท โดนสินค้าที่มีมลูค่าการสง่ออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองกรอง
ของเหลว หรือก๊าซ (เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรมทั่วไป) ซึ่ง
มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 29,113 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 150,807 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 5,325 ล้านบาท
จากปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทย ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ MIU 
: http://miu.isit.or.th/MIUx/

Industrial Machinery (Mill Baht) 2555 2556 2557 2558

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

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

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

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 16,614.1    14,016.3    13,389.1    11,664.1    -19.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 87,674.6    84,832.5    69,154.9    73,035.5    -21.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 4,909.8      5,178.6      13,375.9    4,533.7      172.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 40,302.6    25,481.5    22,117.2    28,048.5    -45.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 5,959.2      3,894.2      3,893.4      5,279.9      -34.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 8,551.2      7,524.2      5,975.3      7,630.0      -30.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 12,005.0    12,349.5    12,196.6    13,179.4    1.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 13,585.1    11,135.6    12,233.4    9,977.2      -10.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 513.3         271.7         195.1         258.7         -62.0

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 6,864.1      7,820.6      7,403.3      6,316.9      7.9

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 200,090.7 171,369.7 189,422.8 189,310.3 -5.3

397,069.7 343,874.4 349,357.0 349,234.2 -12.0

2558มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) 2555 2556 YoY(%)

รวมท ัง้หมด

2557

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 2,546.3      2,286.1      2,672.7      2,821.4      5.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 46,173.6    41,864.1    46,834.3    43,973.4    1.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 1,396.2      2,027.9      1,950.2      1,791.2      39.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 3,457.4      3,114.8      4,315.5      4,080.0      24.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 850.0         773.1         1,360.3      1,839.9      60.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 1,727.5      1,427.9      2,517.1      1,534.6      45.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 3,606.6      13,916.0    16,314.2    21,881.1    352.3

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 1,608.3      1,859.4      2,690.6      2,706.6      67.3

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 22.8            61.0            30.0            62.1            31.5

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 1,718.2      6,264.7      6,968.2      2,509.1      305.5

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 88,166.6    89,487.1    107,571.0 115,227.7 22.0

151,273.5 163,082.3 193,224.1 198,427.1 27.7

2558

รวมท ัง้หมด

มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) 2555 2556 2557 YoY(%)
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มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในปี 2558
ภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองมือกลหดตวัจากปี
ก่อนหน้า สะท้อนจากมูลค่าการค้าระหว่าง
ประเทศของเคร่ืองมือกลท่ีลดลง 

การน าเข้า เคร่ืองมือกลหดตวัร้อยละ 28.5 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า โดยมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
73,158 ล้านบาท ซึ่งการน าเข้ากลุ่มเคร่ืองมือกล
หดตัวร้อยละ 30.0 และการน าเข้ากลุ่มเคร่ืองใช้
มือหดตัวร้อยละ 6.2 โดยกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่า
น าเข้าสูงสุดในปีนี ้ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว 
โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 19,792 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลหดตวัร้อยละ 1.6 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า โดยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
26,863 ล้านบาท ซึ่งการสง่ออกกลุม่เคร่ืองมือกล
หดตวัร้อยละ 2.1 และการสง่ออกกลุม่เคร่ืองใช้มือ
ขยายตวัร้อยละ 4.5 โดยกลุม่สินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสดุในปีนี ้ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว 
โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมลูค่าการสง่ออกอยู่
ที่ 6,855 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 46,295 ล้านบาท ขาดดลุการค้าลดลง 28,724 
ล้านบาทจากปีก่อนหน้า 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ 
http://miu.isit.or.th/MIUx/

Machine Tools (Mill Baht) 2555 2556 2557 2558

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

Export 22,557      23,148      27,289        26,863         

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

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 133,901.1 92,502.8    95,729.1    66,984.8    -30.0

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 4,577.6      3,154.3      3,024.6      3,764.1      24.5

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 10,799.9    7,086.0      6,268.1      5,164.5      -17.6

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 15,890.8    8,718.1      10,538.7    5,939.6      -43.6

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 12,791.5    5,713.8      7,556.4      3,676.7      -51.3

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 12,352.9    6,476.0      6,373.0      4,466.7      -29.9

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 7,559.3      4,844.9      4,956.7      3,005.0      -39.4

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 26,008.2    22,474.7    19,918.3    12,152.9    -39.0

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 4,663.0      2,459.1      2,125.4      1,442.2      -32.1

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 2,203.4      884.4         656.5         468.4         -28.7

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 4,640.6      3,056.1      3,024.0      2,710.0      -10.4

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 6,655.4      5,568.8      5,868.1      4,402.2      -25.0

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 25,758.2    22,066.6    25,419.3    19,792.5    -22.1

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 9,489.5      7,281.6      6,579.1      6,173.6      -6.2

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 8,884.6      6,879.8      6,085.4      5,722.7      -6.0

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 604.8         401.8         493.7         450.9         -8.7

143,390.5 99,784.4    102,308.2 73,158.4    -28.5

2558มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) 2555 2556 2557 YoY(%)

รวมท ัง้หมด

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 20,828.8    20,537.2    25,023.7    24,497.6    -2.1

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 2,285.0      3,198.8      4,267.4      3,383.9      -20.7

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 377.3         411.8         321.9         383.4         19.1

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 3,242.5      2,414.6      3,947.3      3,978.8      0.8

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 528.6         443.3         534.4         524.0         -2.0

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 2,660.3      2,326.5      2,855.2      3,392.4      18.8

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 404.0         383.3         391.2         532.4         36.1

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 1,151.2      1,835.6      1,497.0      1,108.6      -25.9

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 62.3            90.2            103.7         150.7         45.3

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 152.2         40.1            31.6            52.6            66.6

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 367.2         364.0         260.0         233.2         -10.3

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 3,389.3      2,471.5      4,074.9      3,901.8      -4.2

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 6,209.0      6,557.6      6,738.8      6,855.9      1.7

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 1,728.1      2,611.0      2,264.8      2,365.8      4.5

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 1,399.3      1,657.8      1,954.4      2,126.4      8.8

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 328.8         953.2         310.4         239.3         -22.9

22,556.9    23,148.2    27,288.5    26,863.4    -1.6

2558 YoY(%)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) 2555 2556 2557
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ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึก

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรมิีตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110

โทรศพัท ์: 02-712-4402-7 ต่อ 211-212

บริษัท มนิเซนแมชีนเนอร่ี จ ากัด



ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, Analyst by ISIT

ล ำดับ เดือน ผู้ถือหุ้น (สัญชำติ) จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน 

(ล้ำนบำท)

กำรจ้ำงงำน 

(คน)

1 มกราคม ไทย 100% 2 503.90 223

ต่างชาติ 100% 8 475.30 283

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 2 80.00 50

รวม 12 1,059.20 556

2 กุมภาพันธ์ ไทย 100% 4 112.30 172

ต่างชาติ 100% 9 1,811.30 614

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 3 217.10 90

รวม 16 2,140.70 876

3 มีนาคม ไทย 100% 3 132.50 190

ต่างชาติ 100% 8 434.60 878

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 7 543.10 411

รวม 18 1,110.20 1,479

4 เมษายน ไทย 100% 2 210.10 36

ต่างชาติ 100% 7 2,924.70 430

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 2 2,379.30 238

รวม 11 5,514.10 704

5 พฤษภาคม ไทย 100% 2 71.30 106

ต่างชาติ 100% 2 300 213

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ - - -

รวม 4 371.30 319

6 มิถุนายน ไทย 100% 10 1,067.70 666

ต่างชาติ 100% 5 299 145

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 1 7.40 13

รวม 16 1,674.10 824
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โครงกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนปี 2558

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, Analyst by ISIT

ล ำดับ เดือน ผู้ถือหุ้น (สัญชำติ) จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน 

(ล้ำนบำท)

กำรจ้ำงงำน 

(คน)

7 กรกฎาคม ไทย 100% 2 124.80 143

ต่างชาติ 100% 6 3,548.70 371

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 5 268.50 168

รวม 13 3,942.00 682

8 สิงหาคม ไทย 100% 1 34.40 27

ต่างชาติ 100% 4 386.10 153

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 3 89.90 30

รวม 8 510.40 210

9 กันยายน ไทย 100% 2 661.00 239

ต่างชาติ 100% 2 51.00 20

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 1 110.00 70

รวม 5 822.00 329

10 ตุลาคม ไทย 100% 3 822.60 618

ต่างชาติ 100% 3 196.90 51

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 1 142.00 70

รวม 7 1,161.50 739

11 พฤศจิกายน ไทย 100% 1 400.00 180

ต่างชาติ 100% 2 74.60 38

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 1 43.00 15

รวม 4 517.60 233

12 ธันวาคม ไทย 100% 2 68.00 197

ต่างชาติ 100% 1 600.00 195

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 2 160.00 29

รวม 5 828.00 421

รวมปี 2558

ไทย 100% 34 4,208.60 2,797

ต่ำงชำติ 100% 57 11,102.20 3,391

ร่วมทุนไทยและต่ำงชำติ 28 4,040.30 1,184

รวม 119 19,351.10 7,372
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งานวิจยัและเทคโนโลยี

ชื่องานวิจัย ระบบการควบคมุแรงในงานกดัผิวด้วยการควบคมุผลของความหยาบผิว
(END-MILLING FORCE CONTROL SYSTEM WITH SURFACE ROUGHNESS MONITORING)

ผู้วิจัย Uros ZUPERL1, Franc CUS1

หน่วยงาน 1 University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Maribor, Slovenia
ปีที่พิมพ์ 2015

บทคัดย่อ งานวิจยัฉบบันีเ้สนอระบบอตัราควบคมุการปรับแรงในงานกดัผิวด้วยแบบจ าลองการท านายความหยาบผิวที่ถกู
พฒันาขึน้ใหม่ โดยอาศยัความสมัพนัธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ในการตดั สภาวะการตดัและความหยาบผิว
ปรากฏของพืน้ผิวที่ผ่านการกระบวนการกดัในการก าหนดด้วยแบบจ าลอง  Adaptive neuro-fuzzy inference 
(ANFIS) แบบจ าลอง ANFIS ท านายผลของตวัแปรที่ใช้ในกระบวนการและแรงตดัสงูสดุบนพืน้ผิวในระหว่าง
กระบวนการกัดผิว โดยในแบบจ าลองนีใ้ช้กระบวนการกดัผิวของแม่พิมพ์แบบ die ที่ผ่านกระบวนการชุบแข็ง
ด้วยคาร์ไบด์ในการศึกษา การพฒันาแบบจ าลองนีใ้ช้การควบคมุผลของความหยาบผิวปรากฏ และในกรณีที่
คา่ตวัแปรสงูเกินไปจะสง่สญัญาณเตือนให้กบัผู้ควบคมุหรือท าการหยดุกระบวนการกดัของเคร่ืองเพื่อให้ท าการ
เปลีย่นเคร่ืองมือ 

Abstract The aim of this paper is to present an adaptive force regulation system in end milling with the newly 
developed surface roughness prediction model. The relations between measured cutting force, 
cutting conditions and actual surface roughness of machined surface were determined via adaptive 
neuro-fuzzy inference modeling (ANFIS). The trained ANFIS model predicts the effect of machining 
parameters and maximal cutting force on surface roughness during machining. End milling 
machining process of hardened die steel with carbide end mill was used for modeling. The 
developed model monitors the actual surface roughness and in case of excessive value provides 
warnings to the operator or stops the machining process for tool change.

ที่มา http://www.mdesign.ftn.uns.ac.rs/pdf/2015/no3/085-088.pdf
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องคก์ร ISO ไดป้ระกาศแนวทางล่าสดุดา้นความปลอดภยัของผ ูป้ฏิบติังานในการ

ท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการติดตัง้ระบบห ุ่นยนตท่ี์สามารถปฏิบติังานค ูก่บัมนษุยไ์ด ้ยนิู

เวอรแ์ซล โรบอทส์เป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการร่างขอ้มลูจ าเพาะของมาตรฐาน 

ISO/TS 15066 และตอ้งการเห็นมาตรฐานฉบบัน้ีเป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งส าหรบัการ

ท างานในอนาคตในแวดวงห ุ่นยนตอ์ตุสาหกรรม

วนันีอ้งค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO ได้ประกาศให้มาตรฐาน ISO/TS 15066 ท่ีรอคอยกันมา
แสนนานให้เป็นเอกสารประกอบในการรองรับมาตรฐาน ISO 10218 ‘Safety Requirements for Industrial Robots’ 
ซึ่งมาตรฐาน ISO/TS 15066 นีเ้ป็นเอกสารท่ีมีรายละเอียดครบถ้วนส าหรับเป็นแนวทางให้แก่ผู้ รวบรวมโรโบติกเซลล์ 
(robotic cells) ตา่งๆ ให้สามารถด าเนินการประเมินความเส่ียง (risk assessments) เม่ือต้องติดตัง้หุ่นยนต์ท่ีสามารถ
ท างานร่วมกบัมนษุย์ (collaborative robots) ได้

นายลาสซี คีย์เฟอร์ เจ้าหน้าท่ีฝ่าย Global Compliance บริษัท ยนูิเวอร์แซล โรบอทส์ เป็นผู้ เช่ียวชาญในคณะกรรมการ
มาตรฐาน ISO ผู้พฒันามาตรฐาน ISO/TS 15066 กลา่ววา่:

“เมื่อปี 2011 ท่ีได้มีประกาศมาตรฐาน ISO 10218 ฉบบัปรับปรุงออกมานัน้ ยงัมุง่เน้นท่ีหุน่ยนต์อตุสาหกรรมแบบดัง้เดิม 
ส่วนหุ่นยนต์ท่ีสามารถท างานร่วมกบัมนษุย์ (collaborative robots) ได้นัน้ยงัเป็นเพียงเทคโนโลยีใหม่ และยงัไม่ได้รับ
ความสนใจในรายละเอียดเท่าใดนัก เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อแวดวงอุตสาหกรรมส าหรับการออกประกาศ
มาตรฐาน ISO/TS 15066 นี ้ด้วยมีการประกาศเพิ่มเติมในส่วนรายละเอียดจ าเพาะต่างๆ ซึ่งเป็นการน าทิศทางการ
ตดิตัง้หุน่ยนต์ประเภทนี ้(cobots) ในการปฏิบตังิานอยา่งปลอดภยัร่วมกบัมนษุย์ได้ดี”

3 มีนาคม 2559

ยนูิเวอรแ์ซล โรบอทสอ์า้แขนรบัมาตรฐาน ISO ล่าสดุ 

ดา้นการออกแบบหุ่นยนตท์ างานร่วมกบัมนษุย์
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มาตรฐาน ISO/TS 15066 อธิบายแนวคิดการ
ปฏิบัติงานร่วมกันในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้รายละเ อียด
ข้อก าหนดเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จ ซึ่งนอกจากจะมี
ข้อก าหนดด้านการออกแบบและการประเมินความเส่ียง
แล้ว ยังไ ด้น าเสนอผลการศึกษาวิจัยเ ก่ียวกับความ
เจ็บปวดทางร่างกาย เปรียบเทียบกบัความเร็วของหุ่นยนต์ 
แรงกดและแรงกระแทกส าหรับอวยัวะบางส่วนในร่างกาย
อีกด้วย

“ในฐานะท่ีเป็นผู้น าด้านการผลิตหุน่ยนต์ท่ีมีความสามารถ
ในการปฏิบตัิงานร่วมกับมนุษย์ หุ่นยนต์ของยูนิเวอร์แซล
โรบอทส์มีฟังก์ชัน่การท างานท่ีโดดเดน่ด้านความปลอดภยั
และยงัปรับได้เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางเหล่านี ้ มาตรฐาน 
ISO/TS 15066 เป็นเคร่ืองหมายแสดงให้เห็นถึงฉันทามต ิ
ซึ่ง เป็นแนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจร่วมกันในหมู่
ประเทศสมาชิกเร่ืองเทคโนโลยีอุบัติใหม่ เราสนองตอบ
ความจ าเป็นของการปฏิบัติงานท่ีต้องเน้นย า้ด้านความ
ปลอดภัยของหุ่นยนต์ เรามีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า

หลายชิน้เก่ียวกบัปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์-หุ่นยนต์ รวม
ไปถึงวิ ธีการท่ีจะก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือการ
ปฏิบัติงานท่ีด้วยอนาคตท่ีสดใสของหุ่นยนต์ท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับมนุษย์ได้ เราสนใจท่ีจะติดตามดู
วิวฒันาการและท างานคูไ่ปพร้อมกันเลยทีเดียว" เอสเบน 
ออสเตอการ์ด หัวหน้าคณะเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี
บริษัท ยนูิเวอร์แซล โรบอทส์ กลา่ว

ระบบความปลอดภัยของยูนิเวอร์แซล โรบอทส์ที่

ที่มา: ไทยแลนด์อินดสัตรีด้อทคอม 
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14 มีนาคม 2559

สสว. จบัมือม.ธรรมศาสตร ์เปิดตวัโครงการสง่เสรมิและพฒันาธรุกจิระดบัเติบโต 

(SME Strong/Regular Level) ปี 2559 เพ่ือสนบัสนนุสง่เสรมิ SMEs 10,000 รายใหมี้ขีด

ความสามารถการแขง่ขนัในประเทศและระดบัสากล

นางสาลินี วงัตาล ผู้ อ านวยการส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว.
เป็นหน่วยงานภายใต้บงัคบับญัชาของท่านนายกรัฐมนตรี 
มีหน้าท่ีหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม SME 
โดยสสว.ได้ด าเนินกิจกรรมในการส่งเสริมและช่วยเหลือ 
SMEs มาอย่างต่อเน่ืองและในครัง้นี ้สสว.ได้ด าเนิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME 
Strong/Regular Level) เพ่ือสนบัสนนุ SME ท่ีประกอบ
กิจการอยู่แล้วให้สามารถเติบโตตามศกัยภาพของแต่ละ
กิจการ

ทัง้นีก้ารท่ีจะเติบโตได้อย่างยัง่ยืน SMEs จ าเป็นต้องเสนอ
สินค้าและบริการให้เป็นท่ีถูกใจของผู้บริโภค รวมทัง้มีกล
ยทุธ์ทางการตลาดท่ีทนัสมยั ในขณะท่ีราคาต้องไม่สงูมาก
จนเกินไป และเพ่ือตอบค าถามนี ้นวัตกรรมจึงเป็นสิ่งท่ีมี
ความจ าเป็นอย่างมาก ซึ่งในเร่ืองนี ้สสว.พยายามจะน า
นวัตกรรมมากมายท่ีมีอยู่ในศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัย

และหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์มา
ประยกุต์ให้เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการ
ในโครงการ Regular SME รวมถึงการช่วยในเร่ืองส่งเสริม
การขายทัง้ในประเทศ ต่างประเทศ และโดยช่องทาง E-
commerce

ส าหรับโครงการนีไ้ ด้ รับการจัดสรรงบประมาณจาก
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(เฉพาะกิจ) เป็นวงเงิน 200 ล้านบาท โดยด าเนินโครงการ
ร่วมกบั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และภาคีท่ีส าคัญ ได้แก่ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี พ ร ะ จ อ ม เ ก ล้ า ธ น บุ รี 
มหาวิ ทยาลัยสงขลานค รินท ร์  ส านัก ง านพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนการวินิจฉัยธุรกิจระดบั
เติบโต ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มขึน้จนเต็ม
ศกัยภาพของแตล่ะกิจการ

ดนัโครงการ SME Strong/Regular

ตัง้เป้าหม่ืนราย
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ทัง้ นี  ้สสว .และภาคีจะช่วยสนับสนุนในเ ร่ืองการน า
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับสินค้าและบริการให้เป็นท่ี
ต้องการของตลาดมากขึน้ การขยายตลาดทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางการจัด
จ าหนา่ยแบบ e-commerce และการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางธุรกิจ

โดยขัน้ตอนการรับสมัครจะเปิดรับสมัครและคัดเลือก
ผู้ประกอบการ SMEs ท่ีเป็นสมาชิก สสว. และเป็นนิติ
บุคคลท่ีท ากิจการอยู่แล้วและต้องการท่ีจะเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งสสว.จะจัดทีมท่ีปรึกษาและผู้ เ ช่ียวชาญเข้า
วินิจฉยัในเชิงลกึเป็นรายกิจการ โดยมีธนาคารเอสเอ็มอีให้
การสนบัสนุนทางด้านการเงินในกรณีท่ี SMEs ต้องการ
ปรับปรุงหรือขยายกิจการ

ปัจจุบัน โคร งการดัง กล่ า ว ไ ด้ รับความสนใจจาก
ผู้ประกอบการ SMEs ทัว่ประเทศ ขณะนีมี้สมาคมการค้า
ตา่งๆ มากกว่า 40 สมาคม กลุ่ม Cluster กว่า 10 กลุ่ม ได้
สง่ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 3,000 รายจาก
เปา้หมายการรับสมคัร 10,000 ราย โดยคาดว่าโครงการนี ้
จะสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งยัง่ยืนอย่าง
เป็นระบบ สามารถสนับสนุนให้ผู้ ประกอบการผ่าน
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาให้แข่งขันได้ในระดับ
สากลไม่น้อยกว่า 2,000 ราย ส่วนอีก 8,000 ราย จะเป็น 
SMEs ท่ีมีสถานภาพเข้มแข็งและเป็นก าลงัส าคัญในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศได้อยา่งเป็นรูปธรรมตอ่ไป

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ 23
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกันยายน ปี 2558

ในเดือนกันยายน 2558 เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่
กระเตื้องขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน รวมทั้งการใช้จ่ายของภาครัฐท าได้ต่อเนื่องแม้จะแผ่วลงบ้างหลังจากที่เร่งใช้จ่าย
ไปในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ดี จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวในอัตราที่ต่ าลงต่อเนื่องและมีส่วนท าให้แรง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาคบริการชะลอตัว ส าหรับการส่งออกสินค้าหดตัวในเกือบทุกหมวดตามการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีนและอาเซียน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงเล็กน้อยเพราะผลของฐานราคา
น้ ามันในตลาดโลกที่สูงทยอยหมดลงเป็นส าคัญ อัตราการว่างงานทรงตัว โดยแรงงานย้ายกลับเข้าสู่ภาคเกษตรอยา่ง
ต่อเนื่องหลังปริมาณน้ าเอ้ือต่อการเพาะปลูกมากขึ้น ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องตามการน าเข้าที่อยู่ใน
ระดับต่ า

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก่ 
 การใช้จ่ายภาครัฐ
 การลงทุนภาคเอกชน

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณลบต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก่ 
 รายได้เกษตรกร
 การน าเข้าสินค้า
 การส่งออกสินค้า  

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนกันยายน 2558

ในเดือนกันยายน ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยขาดดุลการค้าลดลง โดยการน าเข้า
หดตัวร้อยละ 8.0 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 13.6 YoY ด้านการส่งออกหดตัวร้อยละ 2.5 เม่ือ
เทียบกับเดือนก่อนหน้าและหดตัวร้อยละ 1.9 YoY

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย เดือนกันยายน 2558

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าอยู่ที่  2,797 ล้านบาท โดยเครื่องบ ารุงรักษาและ
ส่วนประกอบเป็นสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด อยูท่ี่ 1,553 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าอยู่ที่ 2,736 ล้านบาท โดยแทรกเตอร์และส่วนประกอบ
เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด อยู่ที่ 1,021 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 60 ล้านบาท ขาดดุลการค้า
ลดลง 520 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลลดลง 821 ล้านบาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนกันยายน 2558 มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย เดือนกันยายน 2558

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าอยู่ที่ 28,851 ล้านบาท โดยเครื่องแปรรูปยาง พลาสติก และ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสติก) เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด อยู่ที่ 2,986 ล้าน
บาท 

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าอยู่ที่ 14,672 ล้านบาท โดยเครื่องสูบลม/อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด อยู่ที่ 2,071 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 14,179 ล้านบาท ขาด
ดุลการค้าลดลง 338 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 1,655 ล้านบาทจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

การน าเข้า เครื่องมือกลมีมูลค่าอยู่ที่ 5,252 ล้านบาท โดยกลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติกเป็นสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด อยูท่ี่ 1,674 ล้านบาท 

การส่งออก เครื่องมือกลมีมูลค่าอยู่ที่ 2,460 ล้านบาท โดยกลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติกเป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด อยู่ที่ 543 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 2,791 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง
1,851 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 2,945 ล้านบาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม ปี 2558

ในเดือนตุลาคม 2558 เศรษฐกิจยังคงฟ้ืนตัวในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้
จ่ายภาครัฐที่ท าได้ดีต่อเนื่อง การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวจากการใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าจ าเป็นและบริการ และ
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีสัญญาณปรับดีขึ้นตามจ านวนนักท่องเที่ยวจีนเป็นส าคัญ อย่างไรก็ดี การส่งออก
สินค้าที่ยังคงหดตัวต่อเนื่องตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอาเซียน ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและ
การลงทุนภาคเอกชนอยู่ในระดับต่ า สอดคล้องกับอัตราการใช้ก าลังการผลิตที่อยู่ต่ ากว่าระดับปกติในอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลง อัตราการว่างงานทรงตัว โดยมีแรงงานย้ายกลับเข้าสู่
ภาคเกษตรเพ่ือการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องจากการน าเข้าที่อยู่ในระดับต่ า

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก่ 
 การบริโภคภาคเอกชน ปรับดีขึ้นในหมวดสินค้าไม่คงทนกลุ่มสินค้าจ าเป็นและหมวดบริการ อาทิ การสื่อสาร
และขนส่ง
 การใช้จ่ายภาครัฐ ท าได้ดีต่อเนื่องทั้งการเบิกจ่ายงบประจ าและงบลงทุน ทั้งนี้ มาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจ
ของภาครัฐที่มีส่วนท าให้ความเช่ือม่ันต่อเศรษฐกิจในอนาคตของผู้บริโภคและภาคธุรกิจปรับดีขึ้น

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณลบต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก่ 
 การลงทุนภาคเอกชน
 การส่งออกสินค้า
 รายได้เกษตรกร

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนตุลาคม 2558

ในเดือนตุลาคม ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยขาดดุลการค้าลดลง โดยการน าเข้า
ขยายตัวร้อยละ 0.7 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 6.4 YoY ด้านการส่งออกขยายตัวร้อยละ  11.7 
เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้าและขยายตัวร้อยละ 5.6 YoY

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย เดือนตุลาคม 2558

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 10.9 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัว
ร้อยละ 2.3 YoY มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 3,101 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 16.9 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัว
ร้อยละ 23.6 YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 3,196 ล้านบาท 

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าเกินดุลอยู่ที่ 97 ล้านบาท ขาด
ดุลการค้าลดลง 157 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลลดลง 540 ล้านบาทจากเดือนเดียวกันของปี
ก่อนหน้า



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนตุลาคม 2558 มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย เดือนตุลาคม 2558

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 0.2 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 3.1 
YoY มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 28,800 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 12.8 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อย
ละ 3.6 YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 16,552 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 12,247 ล้านบาท ขาด
ดุลการค้าลดลง 1,931 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 1,503 ล้านบาทจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

การน าเข้า เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 24.5 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 5,268 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 0.8 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.5 YoY
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,440 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่  2,827 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 
36 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 1,692 ล้านบาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ปี 2558 

เศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน 2558 เศรษฐกิจฟืน้ตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับแรงสนับสนนุจากการใช้

จา่ยภายในประเทศ ทัง้การใช้จา่ยภาครัฐที่ท าได้ดีต่อเน่ืองและการใช้จา่ยภาคเอกชนที่สว่นหนึ่งได้รับผลบวกจาก

ปัจจยัชัว่คราวตามการเร่งซือ้รถยนต์ก่อนการปรับขึน้อตัราภาษีสรรพสามิตในปีหน้า รวมทัง้ภาคการท่องเที่ยวที่

ฟืน้ตวัดี อย่างไรก็ตาม การฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจยงัคงถกูถ่วงด้วยการสง่ออกสินค้าที่หดตวัต่อเน่ืองจากผลของการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอาเซียน ประกอบกับราคาน า้มันในตลาดโลกที่อยู่ในระดับต ่ามีผลกดดันราคา

สินค้าส่งออกหลายชนิด การผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนจึงยังอยู่ในระดับต ่า ด้าน

เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานอยู่ในระดบัใกล้เคียงกับเดือนก่อน ขณะที่ดลุบญัชีเดินสะพดัเกินดุลสูง

จากมลูคา่การน าเข้าที่อยูใ่นระดบัต ่า สอดคล้องกบัภาวะอตุสาหกรรมที่ยงัไมเ่ข้มแข็ง 

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่สง่สัญญาณบวกตอ่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่                                         

☑ การใช้จ่ายภาครัฐ 

☑ การบริโภคภาคเอกชน 

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่สง่สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่                                           

☑ การส่งออกสินค้า 

☑ รายได้เกษตรกร 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจกัรกลของไทย เดือนพฤศจกิายน 2558 

 

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2558 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทยขาดดลุการค้าลดลง โดยการน าเข้า

ขยายตวัร้อยละ 3.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 8.4 YoY ด้านการสง่ออกหดตวัร้อยละ 

10.2 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 3.0 YoY 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย เดือนพฤศจิกายน ปี 2558 

 

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรขยายตวัร้อยละ 9.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั

ร้อยละ 3.6 YoY มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี ่3,393 ล้านบาท 

     การส่งออก เคร่ืองจกัรกลการเกษตรหดตวัร้อยละ 5.1 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อย

ละ 22.7 YoY มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 3,034 ล้านบาท 

  ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 359 ล้านบาท ขาด

ดลุการค้าเพิ่มขึน้ 457 ล้านบาทจากเดอืนก่อนหน้า แตข่าดดลุลดลง 442 ล้านบาทจากเดือนเดียวกนัของปีก่อน

หน้า 

 

ม.ค. - พ.ย. ม.ค. - พ.ย.

2558 2558

3,294.8    31,332.5   5.8 3,026.4          27,368.8  23.6

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 71.2          590.9         -11.7 143.5             1,290.2    70.5

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 897.6       7,685.6     2.6 975.7             11,630.3  -1.3

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 1.6            17.4           -90.5 1.5                  7.0            889.3

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 1,952.3    19,574.4   15.7 769.0             6,850.0    17.4

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 260.4       1,901.0     -17.0 1,054.3          6,270.9    67.0

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 77.5          1,068.0     -40.9 82.3               1,285.1    -9.0

เครือ่งคัดแยกขนาด 0.7            198.9         -67.0 0.1                  10.6          -49.9

เครือ่งท าใหแ้หง้ 33.6          296.3         420.5 -                 24.7          0.0

99.0          1,684.3     -38.7 7.8                  207.5       -67.1

เครือ่งรีดนม 0.9            30.8           -65.7 0.4                  0.5            0.0

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 98.1          1,653.5     -38.3 7.4                  206.9       -68.8

3,393.8    33,016.8   3.6 3,034.1          27,576.3  22.7

YoY(%)YoY(%)

น ำเขำ้ สง่ออก

มูลคำ่เครือ่งจกัรกลกำรเกษตร (ลำ้นบำท)
พ.ย. 58

เครือ่งจกัรงำนเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

เครือ่งจกัรงำนปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด

พ.ย. 58



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนพฤศจิกายน ปี 2558 

 

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 0.9 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อย

ละ 15.4 YoY มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 29,059 ล้านบาท 

การส่งออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 10.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 

5.3 YoY มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 14,838 ล้านบาท 

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 14,221 ล้านบาท ขาดดลุการค้า

เพ่ิมขึน้ 1,973 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดลุการค้าเพิ่มขึน้ 4,709 ล้านบาทจากเดือนเดียวกนัของปี

ก่อนหน้า 

 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย เดือนพฤศจิกายน ปี 2558 

 

การน าเข้า เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 13.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 14.7 

YoY มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 5,973 ล้านบาท 

การส่งออก เคร่ืองมือกลหดตวัร้อยละ 15.5 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 14.1 YoY 

มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,062 ล้านบาท 

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 3,911 ล้านบาท ขาดดลุการค้าเพิ่มขึน้ 

1,083 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดลุการค้าลดลง 692 ล้านบาทจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า  

 

ม.ค. - พ.ย. ม.ค. - พ.ย.

2558 2558

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 1,023.6    10,718.9   31.1 259.2       2,558.6      30.3   

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 6,780.2    66,104.9   26.3 3,334.0    39,044.9    7.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 379.2       4,047.9     -20.4 156.0       1,643.0      5.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 2,533.0    25,740.2   68.6 288.2       3,729.1      -20.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 644.5       3,894.8     94.6 50.2         1,780.3      -65.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 538.0       6,938.3     60.7 316.5       1,402.9      381.5

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 1,100.1    11,994.4   65.3 1,616.4    20,068.3    25.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 642.7       9,239.8     -1.7 205.6       2,453.3      -26.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 26.1          232.1         174.3 7.6            58.1            164.3

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 499.2       5,985.2     -19.4 95.4         2,333.3      -51.3

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 14,893.2  172,713.1 3.2 8,509.6    99,917.6    -13.9

29,059.8  317,609.7 15.4 14,838.8 174,989.5 -5.3

มูลคำ่กำรน ำเขำ้เครือ่งจกัรอตุสำหกรรม (ลำ้นบำท)

น ำเขำ้ สง่ออก

YoY(%)YoY(%)

รวมท ัง้หมด

พ.ย. 58พ.ย. 58

ม.ค. - พ.ย. ม.ค. - พ.ย.

2558 2558

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 5,424.3    62,210.7   -16.4 1,885.7    22,252.6    -15.9

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 232.0       3,575.3     -12.3 220.9       3,123.7      -33.3

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 271.8       4,817.6     -54.2 41.0         343.8         -21.2

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 464.2       5,544.9     -2.0 326.5       3,607.5      -21.7

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 276.8       3,463.4     49.7 28.8         498.7         -53.0

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 300.2       4,112.9     -21.1 308.2       3,093.1      28.8

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 165.8       2,776.4     -65.3 15.9         510.8         -47.8

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 1,082.8    11,274.3   -26.3 51.9         1,003.5      -10.6

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 170.8       1,336.2     35.9 10.4         146.1         -56.1

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 54.8          450.8         -11.9 0.8            51.7            -61.5

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 164.1       2,462.6     15.6 15.2         213.9         -38.4

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 280.5       4,116.3     -14.4 318.2       3,532.3      -25.2

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,960.6    18,280.0   -1.5 548.0       6,127.4      -5.0

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 549.3       5,728.0     6.9 176.5       2,190.4      10.1

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 521.4       5,325.0     8.1 162.6       1,968.4      14.2

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 28.0          403.0         -11.2 13.9         222.0         -22.6

5,973.6    67,938.7   -14.73 2,062.2    24,443.0    -14.15

YoY(%)

รวมท ัง้หมด

พ.ย. 58
มูลคำ่กำรน ำเขำ้เครือ่งจกัรอตุสำหกรรม (ลำ้นบำท)

น ำเขำ้ สง่ออก

พ.ย. 58 YoY(%)



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธันวาคม ปี 2558 

เศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2558 เศรษฐกิจฟืน้ตัวต่อเน่ือง โดยได้รับผลบวกเพิ่มเติมจากปัจจยัชัว่คราว การใช้

จา่ยในประเทศยงัเป็นแรงขับเคลื่อนหลกั ทัง้การใช้จา่ยภาครัฐและการบริโภคภาคเอกชนที่สว่นหนึ่งได้รับผลบวก

จากการเร่งซือ้รถยนต์ก่อนการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิตและมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงก่อนปี ใหม่ ส่งผลให้

การผลิตภาคอตุสาหกรรมกระเตือ้งขึน้ นอกจากนี ้ภาคการท่องเที่ยวฟืน้ตวัต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม การส่งออก

สินค้าหดตัวสงูเพราะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนและอาเซียนที่ชะลอลง รวมทัง้ราคาสินค้าส่งออกหลาย

ชนิดยงัคงปรับลดลงตามราคาน า้มนัในตลาดโลก การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจที่ไมท่ัว่ถึงในทกุภาคสว่นส่งผลให้การ

ลงทนุภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต ่า ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานต ่ากว่าเดือนก่อนเล็กน้อย ดุล

บญัชีเดินสะพดัเกินดลุสงูตามมลูคา่ การน าเข้าที่หดตวัตอ่เน่ือง 

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่สง่สัญญาณบวกตอ่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่                                         

☑ การใช้จ่ายภาครัฐ  ☑ รายได้เกษตรกร 

☑ การบริโภคภาคเอกชน 

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่สง่สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่                                           

☑ การส่งออกสินค้า 

☑ การน าเข้าสินค้า 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจกัรกลของไทย เดือนธันวาคม 2558 

 

ในเดือนธันวาคม ปี 2558 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทยขาดดลุการค้าลดลง โดยการน าเข้าขยายตวั

ร้อยละ 2.9 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 8.4 YoY ด้านการสง่ออกขยายตวัร้อยละ 42.8 เม่ือ

เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 39.8 YoY 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย เดือนธันวาคม ปี 2558 

 

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรหดตวัร้อยละ 20.0 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 

25.5 YoY มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 2,714 ล้านบาท 

     การส่งออก เคร่ืองจกัรกลการเกษตรหดตวัร้อยละ 14.2 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อย

ละ 8.4 YoY มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,602 ล้านบาท 

  ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 111 ล้านบาท ขาด

ดลุการค้าลดลง 247 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดลุลดลง 1,133 ล้านบาทจากเดือนเดียวกนัของปีก่อน

หน้า 

 

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค.

2558 2558

2,613.8    33,946.3   -25.3 2,595.7    29,964.5    8.2

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 67.0          657.9         -5.9 117.5       1,407.6      1.0

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 607.4       8,293.0     -31.5 927.9       12,558.1    -15.4

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 0.9            18.3           1.1 0.4            7.4              852.4

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 1,640.9    21,215.4   -21.7 632.1       7,482.1      15.3

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 106.2       2,007.2     -55.0 826.4       7,097.3      53.3

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 98.4          1,166.4     -21.7 90.5         1,375.6      -6.5

เครือ่งคัดแยกขนาด 9.2            208.1         -20.7 -           10.6            -100.0

เครือ่งท าใหแ้หง้ 83.9          380.1         11.4 1.0            25.7            0.0

100.8       1,785.1     -30.4 7.1            214.6         211.9

เครือ่งรีดนม 8.7            39.6           0.0 -           0.5              -100.0

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 92.1          1,745.5     -36.5 7.1            214.0         224.4

2,714.6    35,731.4   -25.5 2,602.8    30,179.1    8.4

YoY(%)YoY(%)

น ำเขำ้ (ลำ้นบำท) สง่ออก (ลำ้นบำท)

มูลคำ่เครือ่งจกัรกลกำรเกษตร
ธ.ค. 58

เครือ่งจกัรงำนเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

เครือ่งจกัรงำนปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด

ธ.ค. 58



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนธันวาคม ปี 2558 

 

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 8.8 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อย

ละ 19.6 YoY มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 31,624 ล้านบาท 

  การส่งออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 57.9 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั

ร้อยละ 52.5 YoY มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 23,437 ล้านบาท 

  ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 8,187 ล้านบาท ขาด

ดลุการค้าลดลง 6,034 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดลุการค้าลดลง 2,888 ล้านบาทจากเดือนเดียวกนั

ของปีก่อนหน้า 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย เดือนธันวาคม ปี 2558 

 

การน าเข้า เคร่ืองมือกลหดตวัร้อยละ 12.6 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 18.3 YoY 

มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 5,219 ล้านบาท 

  การส่งออก เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 17.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 6.5 YoY 

มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,420 ล้านบาท 

  ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 2,799 ล้านบาท ขาดดลุการค้าลดลง 

1,112 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดลุการค้าลดลง 1,002 ล้านบาทจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

 

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค.

2558 2558

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 945.2       11,664.1   -16.2 262.8       2,821.4      8.7      

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 6,930.6    73,035.5   32.5 4,928.6    43,973.4    49.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 485.8       4,533.7     -10.2 148.1       1,791.2      -24.5

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 2,308.3    28,048.5   20.5 350.9       4,080.0      11.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 1,385.2    5,279.9     234.2 59.7         1,839.9      -79.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 691.7       7,630.0     20.0 131.7       1,534.6      46.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 1,185.0    13,179.4   71.3 1,812.8    21,881.1    60.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 737.4       9,977.2     -36.0 253.2       2,706.6      4.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 26.5          258.7         -21.2 4.0            62.1            181.7

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 331.7       6,316.9     -53.2 175.8       2,509.1      15.3

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 16,597.2  189,310.3 18.1 15,310.1 115,227.7 62.4

31,624.6  349,234.2 19.581 23,437.6 198,427.1 52.48

มูลคำ่กำรน ำเขำ้เครือ่งจกัรอตุสำหกรรม

น ำเขำ้ (ลำ้นบำท) สง่ออก (ลำ้นบำท)

YoY(%)YoY(%)

รวมท ัง้หมด

ธ.ค. 58ธ.ค. 58

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค.

2558 2558

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 4,774.1    66,984.8   -19.0 2,245.0    24,497.6    -6.5

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 188.9       3,764.1     -15.2 260.2       3,383.9      -12.6

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 346.9       5,164.5     1.0 39.5         383.4         -6.0

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 394.6       5,939.6     -32.3 371.3       3,978.8      25.6

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 213.2       3,676.7     0.6 25.3         524.0         -76.2

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 353.8       4,466.7     -8.8 299.2       3,392.4      3.5

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 228.6       3,005.0     -1.2 21.6         532.4         -52.3

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 878.6       12,152.9   -32.5 105.0       1,108.6      56.0

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 106.0       1,442.2     -55.6 4.6            150.7         -69.6

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 17.6          468.4         -72.5 0.9            52.6            -38.2

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 247.4       2,710.0     42.0 19.3         233.2         -17.9

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 285.9       4,402.2     -25.3 369.5       3,901.8      -41.8

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,512.5    19,792.5   -13.7 728.5       6,855.9      25.1

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 445.6       6,173.6     -10.4 175.3       2,365.8      -6.8

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 397.7       5,722.7     -13.8 158.0       2,126.4      -5.6

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 47.9          450.9         32.3 17.3         239.3         -16.7

5,219.7    73,158.4   -18.34 2,420.3    26,863.4    -6.529

YoY(%)

รวมท ัง้หมด

ธ.ค. 58
มูลคำ่กำรน ำเขำ้เครือ่งจกัรอตุสำหกรรม

น ำเขำ้ (ลำ้นบำท) สง่ออก (ลำ้นบำท)

ธ.ค. 58 YoY(%)



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2559 

เศรษฐกิจเดือนมกราคม 2559 แรงสง่ของเศรษฐกิจไทยมีทิศทางแผ่วลง สาเหตหุลกัมาจากปัจจยัชัว่คราวที่เร่ิมหมดไป 

ทัง้การเร่งซือ้รถยนต์และมาตรการเร่งการใช้จ่ายของครัวเรือนในช่วงปลายปี ท าให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตวับ้าง 

ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐชะลอลงหลงัเร่งเบิกจ่ายในเดือนก่อน ด้านมลูคา่การส่งออกสินค้าหดตวัสงูตามเศรษฐกิจ

จีนและอาเซียนที่ชะลอตวั และราคาสินค้าสง่ออกที่ลดลงตามราคาน า้มนั สง่ผลให้การผลิตและการลงทนุภาคเอกชนยงั

อยูใ่นระดบัต ่า อยา่งไรก็ดี การทอ่งเที่ยวยงัเป็นแรงขับเคลื่อนหลกัที่สนบัสนนุให้ภาคบริการขยายตวัดี 

การผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) หดตวัในหลายหมวดสินค้าตามการสง่ออกสินค้าที่ซบเซา ประกอบกบัผลจากปัจจยั

ชัว่คราวที่หมดลง อาทิ การผลิตรถยนต์ที่หดตวัสงูหลงัจากเร่งไปมากเพ่ือส่งมอบในปลายปีก่อน อยา่งไรก็ตาม การผลิต

เคร่ืองใช้ไฟฟา้มีแนวโน้มดีขึน้ตามอปุสงค์ตา่งประเทศ 

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่สง่สัญญาณบวกตอ่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่                                         

☑ การใช้จ่ายภาครัฐ   

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่สง่สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่                                            

☑ การส่งออกสินค้า   ☑ รายได้เกษตรกร 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจกัรกลของไทย เดือนมกราคม 2559 

 

ในเดือนมกราคม ปี 2558 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทยมีมลูคา่การค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้าขยายตวัร้อยละ 

1.3 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 11.2 YoY ด้านการสง่ออก หดตวัร้อยละ 26.0 เม่ือเทียบกบัเดือน

ก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 16.2 YoY 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย เดือนมกราคม ปี 2559 

 

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรขยายตวัร้อยละ 14.9 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 

2.4 YoY มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,119 ล้านบาท 

     การส่งออก เคร่ืองจกัรกลการเกษตรหดตวัร้อยละ 5.5 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.7 

YoY มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,460 ล้านบาท 

  ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 658 ล้านบาท ขาดดลุการค้า

เพ่ิมขึน้ 546 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดลุเพ่ิมขึน้ 249 ล้านบาทจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

 

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค.

2558 2558

2,962.1    33,946.3   7.7 2,455.2    29,964.5    -5.5

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 60.9          657.9         16.6 111.0       1,407.6      22.3

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 918.8       8,293.0     40.2 1,062.0    12,558.1    -11.8

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 0.3            18.3           -94.4 -           7.4              -100.0

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 1,732.7    21,215.4   -0.6 566.0       7,482.1      -13.2

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 51.5          2,007.2     -55.2 680.1       7,097.3      47.2

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 120.4       1,166.4     -20.7 36.0         1,375.6      -79.8

เครือ่งคัดแยกขนาด 66.3          208.1         423.9 -           10.6            -100.0

เครือ่งท าใหแ้หง้ 11.2          380.1         -13.6 -           25.7            -100.0

157.2       1,785.1     -47.1 5.4            214.6         -86.4

เครือ่งรีดนม 1.9            39.6           -91.1 1.9            0.5              0.0

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 155.3       1,745.5     -43.7 3.5            214.0         -91.3

3,119.3    35,731.4   2.4 2,460.6    30,179.1    -6.7

YoY(%)YoY(%)

น ำเขำ้ (ลำ้นบำท) สง่ออก (ลำ้นบำท)

มูลคำ่เครือ่งจกัรกลกำรเกษตร
ม.ค. 59

เครือ่งจกัรงำนเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

เครือ่งจกัรงำนปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด

ม.ค. 59



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนมกราคม ปี 2559 

 

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 1.8 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 14.9 

YoY มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 31,056 ล้านบาท 

  การส่งออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 29.8 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 20.4 

YoY มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 16,456 ล้านบาท 

  ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 14,599 ล้านบาท ขาดดลุการค้า

เพ่ิมขึน้ 6,412 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดลุการค้าเพิ่มขึน้ 1,238 ล้านบาทจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย เดือนมกราคม ปี 2559 

 

การน าเข้า เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 13.3 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 1.0 YoY มลูคา่

การน าเข้าอยูท่ี่ 5,915 ล้านบาท 

  การส่งออก เคร่ืองมือกลหดตวัร้อยละ 11.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 17.3 YoY 

มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,144 ล้านบาท 

  ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 3,771 ล้านบาท ขาดดลุการค้าเพิ่มขึน้ 971 

ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดลุการค้าลดลง 374 ล้านบาทจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

 

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค.

2558 2558

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 1,354.2    11,664.1   23.8 227.0       2,821.4      43.6   

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 7,112.5    73,035.5   33.7 4,021.2    43,973.4    8.5

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 630.5       4,533.7     66.6 136.8       1,791.2      -14.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 2,031.5    28,048.5   -18.4 325.1       4,080.0      -7.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 429.8       5,279.9     134.6 168.2       1,839.9      23.3

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 338.6       7,630.0     -26.1 30.7         1,534.6      -56.5

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 1,400.4    13,179.4   95.4 1,570.2    21,881.1    43.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 1,048.3    9,977.2     35.3 233.1       2,706.6      8.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 26.2          258.7         64.4 6.3            62.1            665.5

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 825.5       6,316.9     19.4 225.6       2,509.1      8.6

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 15,858.6  189,310.3 6.4 9,512.6    115,227.7 25.8

31,056.0  349,234.2 14.911 16,456.8 198,427.1 20.43

YoY(%)YoY(%)

รวมท ัง้หมด

ม.ค. 59ม.ค. 59
มูลคำ่กำรน ำเขำ้เครือ่งจกัรอตุสำหกรรม

น ำเขำ้ (ลำ้นบำท) สง่ออก (ลำ้นบำท)

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค.

2558 2558

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 5,508.6    66,984.8   0.0 1,976.4    24,497.6    19.4

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 142.9       3,764.1     -21.0 287.9       3,383.9      32.4

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 468.7       5,164.5     35.5 34.2         383.4         173.1

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 335.8       5,939.6     -42.2 289.3       3,978.8      -7.9

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 268.9       3,676.7     24.7 17.1         524.0         -74.5

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 230.6       4,466.7     -44.5 212.6       3,392.4      19.0

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 294.0       3,005.0     3.3 31.3         532.4         -21.6

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 1,370.5    12,152.9   22.0 119.9       1,108.6      55.2

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 261.8       1,442.2     195.1 1.9            150.7         -69.0

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 62.7          468.4         97.1 6.5            52.6            901.7

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 313.8       2,710.0     41.0 16.0         233.2         -28.8

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 230.0       4,402.2     -30.8 418.7       3,901.8      54.4

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,528.9    19,792.5   -9.2 541.1       6,855.9      20.7

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 406.5       6,173.6     -13.0 167.7       2,365.8      -3.1

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 374.6       5,722.7     -15.5 151.2       2,126.4      10.6

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 31.9          450.9         35.9 16.5         239.3         -54.7

5,915.1    73,158.4   -1 2,144.1    26,863.4    17.3

YoY(%)

รวมท ัง้หมด

ม.ค. 59
มูลคำ่กำรน ำเขำ้เครือ่งจกัรอตุสำหกรรม

น ำเขำ้ (ลำ้นบำท) สง่ออก (ลำ้นบำท)

ม.ค. 59 YoY(%)



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 

เศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ทรงตวัจากเดือนก่อน โดยภาคการท่องเที่ยวเติบโตต่อเน่ือง และการใช้จ่ายภาครัฐ

ยงัคงขยายตวัดี ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนในภาพรวมทรงตวั โดยการใช้จา่ยเพ่ือสินค้าคงทนกลบัมาอยูใ่นระดบัต ่า 

แต่การจบัจ่ายเพื่อซือ้สินค้าและบริการอ่ืนยงัขยายตัวได้สอดคล้องกับรายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่เติบโตบ้าง 

ด้านมลูค่าการส่งออกสินค้าที่หกัหมวดทองคาหดตวัจากภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าหลกัทัง้จีนและอาเซียนที่ชะลอตวัต่อเน่ือง 

ประกอบกบัราคาสินค้าสง่ออกยงัหดตวัตามราคาน า้มนั สง่ผลให้การผลิตและการลงทนุภาคเอกชนยงัอยูใ่นระดบัต ่า 

การผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ปรับตัวดีขึน้เล็กน้อยจากเดือนที่ อย่างไรก็ดี การผลิตสินค้าบางชนิดเพิ่มขึน้จาก

ปัจจยัพิเศษ อาทิ ยางพาราแปรรูปที่เร่งตวัก่อนมติความร่วมมือไตรภาคียางพาราระหว่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

ในการควบคมุอปุทานยางในตลาดโลกจะมีผลในเดือนมีนาคม และสบัปะรดกระป๋องที่มีปริมาณวตัถดุิบเพ่ิมขึน้ โดยดชันี

ผลผลิตอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 1.6 YoY 

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่สง่สัญญาณบวกตอ่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่                                         

☑ การใช้จ่ายภาครัฐ   

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่สง่สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่                                            

☑ การส่งออกสินค้า  ☑ รายได้เกษตรกร   ☑ การน าเข้าสินค้า 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจกัรกลของไทย เดือนกุมภาพันธ์  2559 

 

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทยมีมลูคา่การค้าลดลง โดยการน าเข้าหดตวัร้อยละ 12.9 เม่ือเทียบกบั

เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 1.4 YoY ด้านการสง่ออก หดตวัร้อยละ 2.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวั

ร้อยละ 12.0 YoY 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 

 

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรหดตวัร้อยละ 11.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 5.0 

YoY มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 2,763 ล้านบาท 

     การส่งออก เคร่ืองจกัรกลการเกษตรขยายตวัร้อยละ 17.3 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 

18.7 YoY มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,887 ล้านบาท 

  ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้ดลุการค้าเกินดลุอยูท่ี่ 125 ล้านบาท 

 

ม.ค. - ก.พ. ม.ค. - ก.พ.

2559 2559

2,629.5 5,591.6 6.6 2,884.7 5,339.9 6.3

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 72.3 133.2 41.9 162.2 273.2 34.0

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 775.1 1,693.9 23.6 1,266.6 2,328.6 -4.9

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 1.6 2.0 -74.7 0.1 0.1 -95.8

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 1,526.9 3,259.6 2.3 632.9 1,199.0 -3.1

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 72.5 124.0 -52.6 710.5 1,390.6 85.2

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 159.5 279.9 8.8 111.6 147.7 -60.1

เครือ่งคัดแยกขนาด 12.6 78.9 382.0 0.3 0.3 -95.2

เครือ่งท าใหแ้หง้ 8.9 20.1 -61.9 0.5 0.5 -88.7

133.3 290.5 -32.6 2.6 8.0 -83.2

เครือ่งรีดนม 0.5 2.4 -88.7 0.0 1.9 -

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 132.8 288.1 -29.6 2.6 6.0 -87.3

2,762.8 5,882.1 3.6 2,887.3 5,347.9 5.5

มูลคา่เครือ่งจกัรกลการเกษตร

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

ก.พ. 59 YoY(%) ก.พ. 59 YoY(%)

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 

 

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 13.1 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 0.9 

YoY มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 26,973 ล้านบาท 

  การส่งออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 5.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 11.9 

YoY มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 15,573 ล้านบาท 

  ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 11,400 ล้านบาท  

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 

 

การน าเข้า เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 7.0 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 12.4 YoY มลูคา่

การน าเข้าอยูท่ี่ 5,184 ล้านบาท 

  การส่งออก เคร่ืองมือกลหดตวัร้อยละ 2.0 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 3.9 YoY มลูคา่

การสง่ออกอยูท่ี่ 2,101 ล้านบาท 

  ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 3,083 ล้านบาท 

 

ม.ค. - ก.พ. ม.ค. - ก.พ.

2559 2559

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 903.3 2,257.5 7.3 217.3 444.3 27.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 5,685.6 12,798.1 26.1 3,708.9 7,730.2 15.5

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 295.2 925.7 41.6 169.3 306.1 -3.3

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 1,815.9 3,847.3 -16.6 332.8 657.9 -5.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 439.7 869.5 112.8 125.8 294.0 -23.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 685.3 1,023.9 11.7 131.0 161.7 -21.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 857.3 2,257.7 5.4 1,687.0 3,257.3 27.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 643.8 1,692.1 13.8 229.4 462.5 1.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 19.5 45.7 23.4 6.0 12.4 21.7

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 407.2 1,232.8 2.5 382.0 607.6 30.2

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 15,220.1 31,078.7 1.8 8,583.4 18,095.9 17.2

26,973.0 58,029.0 7.0 15,572.9 32,029.7 16.1

สง่ออก (ลา้นบาท)

ก.พ. 59 YoY(%) ก.พ. 59 YoY(%)
มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม

น าเขา้ (ลา้นบาท)

รวมท ัง้หมด

ม.ค. - ก.พ. ม.ค. - ก.พ.

2559 2559

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 4,745.0 10,253.6 -3.4 1,913.4 3,889.8 10.6

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 127.1 270.0 -24.7 353.3 641.3 35.8

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 221.1 689.8 -19.0 68.0 102.2 158.9

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 621.0 956.8 -14.9 309.7 598.9 -5.2

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 277.6 546.5 37.2 29.2 46.2 -50.9

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 209.7 440.3 -30.7 220.3 432.8 -7.2

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 172.2 466.1 -11.2 30.1 61.4 -6.9

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 783.0 2,153.5 1.2 34.1 154.1 -18.3

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 304.3 566.1 276.8 4.9 6.7 -73.2

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 18.7 81.4 -11.4 5.5 12.0 23.8

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 157.1 470.9 14.2 16.3 32.3 -30.5

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 310.0 540.0 -12.5 252.9 671.6 31.0

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,543.3 3,072.2 -7.5 589.1 1,130.2 17.2

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 439.5 846.0 -9.4 187.8 355.5 6.7

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 421.0 795.6 -8.8 167.6 318.8 15.2

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 18.5 50.4 -18.1 20.2 36.7 -35.0

5,184.5 11,099.6 -3.9 2,101.1 4,245.2 10.3รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

ก.พ. 59 YoY(%) ก.พ. 59 YoY(%)



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม ปี 2559 

เศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2559 ทรงตวัจากเดือนก่อน แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลกัมาจากภาคการทอ่งเที่ยวและการใช้

จา่ยภาครัฐ ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนค่อนข้างทรงตวั แตก่ าลงัซือ้ภาคครัวเรือนถกูถ่วงด้วยรายได้เกษตรที่ลดลงจาก

ผลกระทบของภยัแล้ง และชัว่โมงการท างานภาคอตุสาหกรรมที่ปรับลดลง สว่นการลงทนุภาคเอกชนยงักระจกุตวัในบาง

ธุรกิจ ด้านมลูคา่การสง่ออกที่หกัทองค าหดตวัตอ่เน่ืองสอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจคูค้่าหลกั  

การผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตวัเล็กน้อยจากระยะเดียวกนัปีก่อน จากสินค้าหลกั อาทิ การผลิตยานยนต์ที่

เพ่ิมขึน้ และการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศที่เพิ่มขึน้ตามการคาดการณ์สภาพอากาศที่ร้อนกวา่ปกติ 

อย่างไรก็ตาม การผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มและการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หดตวัต่อเน่ืองตามการชะลอลงของอปุสงค์

ตา่งประเทศ โดยดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 1.8 YoY 

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่สง่สัญญาณบวกตอ่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่                                         

☑ การใช้จ่ายภาครัฐ   

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่สง่สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่                                            

☑ การส่งออกสินค้า  ☑ รายได้เกษตรกร   ☑ การน าเข้าสินค้า 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจกัรกลของไทย เดือนมีนาคม  2559 

 

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทยมีมลูคา่การค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า ขยายตวัร้อยละ 3.1 เม่ือเทียบ

กบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.6 YoY ด้านการสง่ออก ขยายตวัร้อยละ 40.9 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ

ขยายตวัร้อยละ 36.8 YoY  

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย เดือนมีนาคม ปี 2559 

 

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรขยายตวัร้อยละ 13.3 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 

2.0 YoY มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,131 ล้านบาท 

     การส่งออก เคร่ืองจกัรกลการเกษตรหดตวัร้อยละ 1.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 10.5 

YoY มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,846 ล้านบาท 

  ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 285 ล้านบาท 

 

ม.ค. - ม.ีค. ม.ค. - ม.ีค.

2559 2559

2,931.8 8,523.4 1.4 2,836.5 8,176.4 11.3

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 66.3 199.5 53.7 163.9 437.2 26.3

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 691.2 2,385.0 3.9 1,398.9 3,727.5 12.7

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 4.5 6.4 1,010.7 0.0 0.1 -

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 1,941.2 5,200.8 -5.5 741.9 1,940.9 21.8

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 83.1 207.1 33.2 419.7 1,810.3 1.8

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 119.8 399.7 164.4 107.7 255.4 -30.5

เครือ่งคัดแยกขนาด 17.3 96.3 126.9 2.4 2.7 222.5

เครือ่งท าใหแ้หง้ 8.4 28.5 -25.3 2.0 2.5 57,791.6

199.5 490.0 11.8 9.5 17.5 -65.1

เครือ่งรีดนม 0.0 2.4 -100.0 0.0 1.9 -

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 199.5 487.6 11.9 9.5 15.6 -65.1

3,131.3 9,013.4 2.0 2,846.0 8,193.9 10.5

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่เครือ่งจกัรกลการเกษตร

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

ม.ีค. 59 YoY(%) ม.ีค. 59 YoY(%)



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนมีนาคมปี 2559 

 

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 2.5 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 5.1 

YoY มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 27,655 ล้านบาท 

  การส่งออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 51.9 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 

46.4 YoY มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 23,657 ล้านบาท 

  ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 3,998 ล้านบาท 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย เดือนมีนาคม ปี 2559 

 

การน าเข้า เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 13.7 YoY มลูคา่

การน าเข้าอยูท่ี่ 5,200 ล้านบาท 

  การส่งออก เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 17.5 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.4 YoY 

มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,469 ล้านบาท 

  ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 2,730 ล้านบาท 

 

ม.ค. - ม.ีค. ม.ค. - ม.ีค.

2559 2559

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 905.5 3,162.9 30.2 278.2 722.5 21.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 7,241.9 20,040.0 33.8 3,687.5 11,417.7 5.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 647.8 1,573.5 161.4 163.4 469.5 -22.5

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 2,218.5 6,065.8 2.2 430.4 1,088.3 17.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 361.8 1,231.3 38.8 167.5 461.5 -38.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 512.5 1,536.3 87.5 102.2 263.9 -9.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 634.0 2,891.7 -53.8 2,088.8 5,346.1 -1.5

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 1,109.6 2,801.7 88.2 272.5 735.0 33.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 24.4 70.1 -4.7 7.6 20.0 275.2

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 322.9 1,555.7 -53.8 189.4 796.9 -13.1

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 13,676.1 44,754.8 -6.2 16,269.9 34,365.8 82.5

27,654.9 85,683.9 5.1 23,657.3 55,687.1 46.4รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

ม.ีค. 59 YoY(%) ม.ีค. 59 YoY(%)

ม.ค. - ม.ีค. ม.ค. - ม.ีค.

2559 2559

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 4,746.5 15,000.1 -14.7 2,243.9 6,133.6 -0.8

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 253.8 523.8 12.7 333.3 974.6 48.5

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 258.8 948.6 -53.2 30.0 132.2 -32.0

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 368.9 1,325.7 -29.2 405.7 1,004.7 25.3

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 117.1 663.6 -64.2 23.4 69.7 -11.2

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 235.1 675.3 -53.4 275.0 707.8 -18.1

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 219.7 685.9 -42.0 25.2 86.5 -13.3

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 1,020.0 3,173.5 27.5 112.2 266.3 19.3

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 147.8 713.9 -19.7 32.3 39.0 -44.2

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 50.0 131.4 157.8 1.1 13.2 -58.7

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 174.4 645.3 -16.1 45.7 77.9 45.8

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 343.6 883.6 -35.6 335.9 1,007.5 -14.5

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,557.2 4,629.4 19.1 624.1 1,754.3 -10.9

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 453.1 1,299.2 -2.8 225.6 581.1 31.7

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 357.8 1,153.4 -17.5 206.3 525.1 32.1

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 95.4 145.8 192.8 19.3 56.0 27.7

5,199.6 16,299.3 -13.7 2,469.5 6,714.7 1.4รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

ม.ีค. 59 YoY(%) ม.ีค. 59 YoY(%)



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ปี 2559 

เศรษฐกิจเดือนเมษายน 2559 ขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีแรงส่งที่ดีจากภาคบริการ ขณะที่ภาคการผลิตยงั

ขยายตวัคอ่นข้างต ่า เพราะการสง่ออกสินค้ายงัคงซบเซา ประกอบกบัก าลงัซือ้ภายในประเทศได้รับผลกระทบจากภยัแล้ง 

ส าหรับการใช้จ่ายภาครัฐแผ่วลงเล็กน้อยหลงัจากที่เร่งไปมากในเดือนก่อน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟอ้ทัว่ไป

กลบัมาเป็นบวกเล็กน้อย อตัราการวา่งงานทรงตวัจากเดือนก่อน  

การผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตวัเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยอตุสาหกรรมส าคญัที่ขยายตวั ได้แก่ 

รถยนต์ จากความต้องการรถกระบะดดัแปลงรุ่นใหม ่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขยายตวัดีโดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศ และการผลิต

ปิโตรเลียมกลับมาขยายตวัหลงัจากที่มีการปิดปรับปรุงโรงกลั่นน า้มนัในเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม การผลิตเพื่อส่งออก

โดยรวมยงัไมด่ี สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าส าคญั ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 1.5 YoY 

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่สง่สัญญาณบวกตอ่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่                                         

☑รายได้เกษตรกร     

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่สง่สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่                                            

☑ การส่งออกสินค้า   ☑ การน าเข้าสินค้า 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจกัรกลของไทย เดือนเมษายน 2559 

 

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทยมีมลูคา่การค้าลดลง โดยการน าเข้า ขยายตวัร้อยละ 4.5 เม่ือเทียบ

กบัเดือนก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 6.6 YoY ด้านการสง่ออก หดตวัร้อยละ 34.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวั

ร้อยละ 8.0 YoY 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย เดือนเมษายน ปี 2559 

 

การน าเข้า หดตวัร้อยละ 3.1 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 2.5 YoY มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 

3,033 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมลูคา่การน าเข้าสงูสดุในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 

     การส่งออก หดตวัร้อยละ 38.7 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 13.1 YoY มลูคา่การสง่ออก

อยูท่ี่ 2,405 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมลูคา่การสง่ออกสงูสดุได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ 

  ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 628 ล้านบาท 

 

ม.ค. - เม.ย. ม.ค. - เม.ย.

2559 2559

2,798.8 11,322.1 -5.3 2,357.7 10,534.2 21.6

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 38.8 238.3 -18.9 149.2 586.4 58.9

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 623.1 3,008.1 -21.5 1,012.7 4,740.3 3.6

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 3.2 9.6 213.7 0.0 0.1 -100.0

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 1,945.5 7,146.3 5.2 685.9 2,626.8 23.1

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 60.0 267.1 23.2 443.1 2,253.4 139.7

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 71.7 471.4 -42.5 64.5 319.9 -45.6

เครือ่งคัดแยกขนาด 34.0 130.2 -14.2 2.2 4.9 576.4

เครือ่งท าใหแ้หง้ 22.6 51.1 -56.6 0.1 2.6 -99.0

234.0 724.0 51.5 47.0 64.5 66.1

เครือ่งรีดนม 2.6 5.0 52.7 0.0 1.9 -100.0

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 231.4 719.0 51.5 47.0 62.6 66.3

3,032.8 12,046.1 -2.5 2,404.7 10,598.7 22.2

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่เครือ่งจกัรกลการเกษตร

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

เม.ย. 59 YoY(%) เม.ย. 59 YoY(%)



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนเมษายน ปี 2559 

 

การน าเข้า ขยายตวัร้อยละ 3.9 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 7.2 YoY มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 

28,791 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมลูคา่การน าเข้าสงูสดุได้แก่ เคร่ืองกงัหนัไอพน่ และสว่นประกอบ 

  การส่งออก ขยายตวัร้อยละ 51.9 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 46.4 YoY มลูคา่การ

สง่ออกอยูท่ี่ 14,500 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมลูคา่การสง่ออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม และสว่นประกอบ 

  ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 14,230 ล้านบาท 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย เดือนเมษายน ปี 2559 

 

การน าเข้า ขยายตวัร้อยละ 12.5 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 5.4 YoY มลูคา่การน าเข้าอยู่

ที่ 5,849 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมลูคา่การน าเข้าสงูสดุได้แก่ กลุม่หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 

  การส่งออก หดตวัร้อยละ 15.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 4.9 YoY มลูคา่การสง่ออก

อยูท่ี่ 2,089 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมลูคา่การสง่ออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองมือกล กลงึโลหะ 

  ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 3,760 ล้านบาท 

 

ม.ค. - เม.ย. ม.ค. - เม.ย.

2559 2559

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 1,191.5 4,354.4 52.9 187.3 909.7 36.3

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 7,302.1 27,342.1 13.4 2,515.2 13,933.0 -57.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 374.9 1,948.4 34.6 207.9 677.3 123.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 1,868.0 7,933.8 -26.2 317.3 1,405.6 2.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 460.4 1,691.8 108.4 73.8 535.3 -71.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 278.8 1,815.2 -47.8 133.8 397.6 66.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 525.8 3,417.4 -40.5 1,353.4 6,699.5 -23.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 765.7 3,567.4 -9.5 179.2 914.1 -4.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 12.8 82.9 -29.0 2.8 22.8 -77.9

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 358.2 1,913.9 -35.8 371.3 1,168.2 82.7

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 15,592.5 60,347.3 -12.8 9,158.6 43,524.5 17.8

28,730.7 114,414.6 -7.2 14,500.5 70,187.6 -13.1รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

เม.ย. 59 YoY(%) เม.ย. 59 YoY(%)

ม.ค. - เม.ย. ม.ค. - เม.ย.

2559 2559

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 5,340.1 20,340.2 -4.3 1,912.9 8,046.5 5.9

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 211.2 735.0 2.4 292.9 1,267.5 11.4

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 264.9 1,213.5 -31.5 53.9 186.1 15.6

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 283.6 1,609.3 -51.7 538.9 1,543.6 96.6

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 203.5 867.1 -8.0 23.9 93.5 65.5

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 275.4 950.7 -23.6 244.1 951.9 23.6

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 204.7 890.5 -14.7 18.7 105.2 -34.5

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 1,497.8 4,671.3 15.8 51.1 317.4 -50.9

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 110.9 824.9 -8.2 3.8 42.8 -34.6

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 70.1 201.6 160.9 1.1 14.2 -72.5

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 248.0 893.3 4.6 14.6 92.6 15.1

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 343.9 1,227.5 -14.9 217.8 1,225.3 -38.8

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,626.1 6,255.5 8.8 452.2 2,206.4 -9.5

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 509.1 1,808.2 -15.5 176.5 757.6 -5.2

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 448.9 1,602.3 -22.8 160.2 685.3 -6.8

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 60.2 206.0 192.8 16.3 72.3 12.8

5,849.2 22,148.5 -5.4 2,089.4 8,804.1 4.9รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

เม.ย. 59 YoY(%) เม.ย. 59 YoY(%)



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2559 

เศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2559 ขยายตวัตอ่เน่ืองจากเดือนก่อน ตามแรงขบัเคลื่อนจากภาคการทอ่งเที่ยว รวมทัง้อปุ

สงค์ในประเทศที่กระเตือ้งขึน้ โดยการบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึน้ตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนเป็น ประกอบกับ

การใช้จ่ายลงทุนของภาครัฐกลบัมาขยายตวัดี อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าที่ยงัคงหดตวัส่งผลให้การผลิตและการ

ลงทุนภาคเอกชนโดยรวมยังอยู่ในระดับต ่า ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเป็นบวก อัตราการว่างงาน

เพ่ิมขึน้เล็กน้อยแตย่งัอยูใ่นระดบัต ่า 

การผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตวัเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน ด้วยผลของฐานที่ต ่าในปีที่แล้ว และอปุ

สงค์ทัง้ในและต่างประเทศที่ปรับดีขึน้ในบางหมวด อย่างไรก็ตาม การผลิตในหลายอุตสาหกรรมยังคงหดตวัจากระยะ

เดียวกันปีก่อน เพราะอุปสงค์จากต่างประเทศยังต ่า ส่วนหนึ่งจากข้อจ ากัดเชิงโครงสร้าง เป็ นต้น โดยดัชนีผลผลิต

อตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 2.6 YoY 

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่สง่สัญญาณบวกตอ่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่                                         

☑ รายได้เกษตรกร   ☑ การบริภาคเอกชน ☑ การใช้จ่ายภาครัฐ 

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่สง่สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่                                            

☑ การส่งออกสินค้า  ☑ การน าเข้าสินค้า 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจกัรกลของไทย เดือนพฤษภาคม 2559 

 

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทยมีมลูคา่การค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า ขยายตวัร้อยละ 0.9 เม่ือเทียบ

กบัเดือนก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 0.7 YoY ด้านการสง่ออก หดตวัร้อยละ 0.1 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวั

ร้อยละ 7.7 YoY 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย เดือนพฤษภาคม ปี 2559 

 

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าเป็น 2,481 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 18.2 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด

ตวัร้อยละ 22.0 YoY โดยสินค้าที่มีมลูคา่การน าเข้าสงูสดุในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 

     การส่งออก มีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,482 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 3.2 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ

ขยายตวัร้อยละ 19.6 YoY โดยสินค้าที่มีมลูคา่การสง่ออกสงูสดุได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ 

  ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้ดลุการค้าอยูท่ี่ 0 บาท 

 

ม.ค. - พ.ค. ม.ค. - พ.ค.

2559 2559

2,362.8 13,684.9 -21.6 2,479.0 13,013.1 20.5

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 45.2 283.6 -14.4 200.7 787.0 62.5

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 533.4 3,541.5 -30.0 1,113.4 5,853.7 15.1

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 0.7 10.4 12.9 0.3 0.3 390.3

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 1,615.9 8,762.2 -17.6 697.2 3,323.9 5.1

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 70.4 337.5 -38.7 326.3 2,579.6 59.3

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 80.0 551.3 -4.9 141.2 461.1 42.4

เครือ่งคัดแยกขนาด 14.9 145.1 -35.2 0.0 4.9 -

เครือ่งท าใหแ้หง้ 2.2 53.3 -87.6 0.0 2.6 -

118.1 842.1 -28.2 3.0 67.5 -83.2

เครือ่งรีดนม 1.0 6.0 121.3 0.0 1.9 -

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 117.1 836.1 -28.6 3.0 65.6 -83.2

2,480.9 14,527.0 -22.0 2,482.0 13,080.7 19.6

มูลคา่เครือ่งจกัรกลการเกษตร

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

พ.ค. 59 YoY(%) พ.ค. 59 YoY(%)

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนพฤษภาคม ปี 2559 

 

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าเป็น 30,333 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 5.6 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ

ขยายตวัร้อยละ 5.7 YoY โดยสินค้าทีมี่มลูคา่การน าเข้าสงูสดุได้แก่ เคร่ืองกงัหนัไอพน่ และสว่นประกอบ 

  การส่งออก มีมลูคา่การสง่ออกเป็น 14,609 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 0.7 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่

หดตวัร้อยละ 11.2 YoY โดยสินค้าที่มีมลูคา่การสง่ออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม และสว่นประกอบ 

  ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 15,724 ล้านบาท 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย เดือนพฤษภาคม ปี 2559 

 

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าเป็น 5,150 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 12.0 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด

ตวัร้อยละ 19.1 YoY โดยสินค้าที่มีมลูคา่การน าเข้าสงูสดุได้แก่ กลุม่หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 

  การส่งออก มีมลูคา่การสง่ออกเป็น 1,875 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 10.2 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด

ตวัร้อยละ 7.4 YoY โดยสินค้าที่มีมลูคา่การสง่ออกสงูสดุได้แก่ หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 

  ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 3,274 ล้านบาท 

 

ม.ค. - พ.ค. ม.ค. - พ.ค.

2559 2559

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 1,081.2 5,435.7 20.7 169.3 1,079.0 -7.3

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 6,405.3 33,747.4 8.7 2,975.7 16,908.7 9.3

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 620.6 2,569.0 -0.1 115.5 792.9 7.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 1,543.7 9,477.5 -24.1 387.4 1,793.0 6.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 525.8 2,217.6 129.1 44.1 579.4 -63.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 594.6 2,409.8 -43.3 64.9 462.5 -56.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 663.6 4,081.0 -17.9 1,829.8 8,529.3 -19.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 855.5 4,422.9 11.3 214.6 1,128.8 -4.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 18.5 101.4 253.3 1.7 24.5 -56.9

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 215.5 2,129.4 -66.1 300.6 1,468.8 183.7

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 17,808.3 78,155.7 13.1 8,505.6 52,030.1 -16.6

30,332.7 144,747.4 5.7 14,609.2 84,796.8 -11.2

สง่ออก (ลา้นบาท)

พ.ค. 59 YoY(%) พ.ค. 59 YoY(%)
มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม

น าเขา้ (ลา้นบาท)

รวมท ัง้หมด

ม.ค. - พ.ค. ม.ค. - พ.ค.

2559 2559

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 4,653.4 24,993.6 -18.7 1,724.8 9,771.3 -4.5

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 319.0 1,054.0 13.5 329.0 1,596.5 13.7

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 256.4 1,469.9 -28.5 41.5 227.6 160.7

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 226.4 1,835.7 -44.7 370.3 1,913.9 25.5

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 140.9 1,007.9 -59.4 23.0 116.5 6.1

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 312.7 1,263.4 -14.4 197.6 1,149.4 -21.1

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 165.6 1,056.2 -39.9 37.9 143.1 62.7

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 696.8 5,368.1 -53.7 23.4 340.8 -43.0

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 152.8 977.6 8.3 3.3 46.1 -29.4

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 39.2 240.7 11.0 0.5 14.7 -63.4

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 386.0 1,279.4 75.2 14.6 107.2 -2.2

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 274.9 1,502.4 2.3 245.8 1,471.2 -29.5

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,682.7 7,938.1 11.2 437.9 2,644.4 -12.3

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 496.5 2,304.7 -22.5 150.6 908.2 -31.2

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 443.2 2,045.5 -22.3 136.6 821.8 -30.8

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 53.3 259.2 -24.1 14.1 86.4 -34.7

5,149.9 27,298.3 -19.1 1,875.4 10,679.6 -7.4รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

พ.ค. 59 YoY(%) พ.ค. 59 YoY(%)



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 
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Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบรูณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อโยงกับภาคการเกษตรและอุตาสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยข์อ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหลก็และเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

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



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกนัยายน ปี 2558

ในเดือนกันยายน 2558 เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามการบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนที่กระเต้ืองขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน รวมทั้งการใช้จ่ายของภาครัฐท าได้
ต่อเนื่องแม้จะแผ่วลงบ้างหลังจากที่เร่งใช้จ่ายไปในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ดี จ านวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวในอัตราที่ต่ าลงต่อเนื่องและมีส่วนท าให้แรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจจากภาคบริการชะลอตัว ส าหรับการส่งออกสินค้าหดตัวในเกือบทุกหมวดตาม 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอาเซียน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติด
ลบน้อยลงเล็กน้อยเพราะผลของฐานราคาน้ ามันในตลาดโลกที่สูงทยอยหมดลงเป็นส าคัญ 
อัตราการว่างงานทรงตัว โดยแรงงานย้ายกลับเข้าสู่ภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องหลังปริมาณน้ า
เอ้ือต่อการเพาะปลูกมากขึ้น ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องตามการน าเข้าที่อยู่ใน
ระดับต่ า

การบริโภคภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ตามการใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนกลุ่ม
สินค้าจ าเป็น และหมวดบริการ ขณะที่การใช้จ่ายหมวดสินค้าคงทนลดลงจากเดือนก่อน 
สะท้อนถึงความระมัดระวังในการใช้จ่ายของครัวเรือน สอดคล้องกับรายได้เกษตรกรที่ต่ าลง
ตามราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะราคายางพารา และรายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่
ทรงตัว อีกทั้งสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อแก่ภาคครัวเรือนส่งผลให้
ดัชนีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนเดือนกันยายน (PCI) ขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 0.4 YoY

การลงทุนภาคเอกชน ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามการลงทุนในกลุ่มเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น แต่ยังจ ากัดอยู่เฉพาะการน าเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมและยอดขาย
รถยนต์เชิงพาณิชย์ ในภาพรวมการลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากก าลังการ
ผลิตเพียงพอต่ออุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศส่งผลให้ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 
ขยายตัวร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 1.1 YoY ตัวบ่งชี้การ
น าเข้าสินค้าทุนหดตัวร้อยละ 4.7 YoY ตัวบ่งชี้ยอดขายรถยนต์หดตัวลดลงร้อยละ 5.1 YoY 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 3.6 YoY

ในเดือนกันยายน ปี 2558 มี
ตั ว ชี้ วั ด ท า ง เ ศ รษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ
ท าได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
ลงทุนในโครงการด้านคมนาคม
และชลประทาน ทั้งนี้ มาตรการ
สนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐที่
ออกมาในเดือนนี้มีส่วนช่วยพยุง
ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่มี
ต่อสถานการณ์ เศรษฐกิจใน
ระยะข้างหน้า

การลงทุนภาคเอกชน
ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน 
ตามการลงทุนในกลุ่มเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่ เพิ่มขึ้น  แต่ยั ง
จ ากั ดอยู่ เ ฉพาะการน า เ ข้ า
อุ ป ก รณ์ โ ท ร คมน า คม แล ะ
ยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT3



การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 18.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ของไทยซบเซาตามเศรษฐกิจจีนที่
ชะลอตัวและเศรษฐกิจอาเซียนที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน 
นอกจากนี้ ราคาสินค้าส่งออกบางหมวดยังคงอยู่ในระดับต่ าตามราคาน้ ามันในตลาดโลก 
ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกในหลายหมวดสินค้าส าคัญหดตัวต่อเนื่อง อาทิ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี และสินค้าเกษตร ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าไม่
รวมทองค าหดตัวร้อยละ 7.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน แม้การส่งออกสินค้าในหมวดรถยนต์
และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังคงขยายตัวดี

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 14.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ยังคงสะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ฟื้นตัวช้า โดยเฉพาะการน าเข้าวัตถุดิบ สินค้าทุน และสินค้าอุปโภคบริโภคที่หดตัว เมื่อ
ประกอบกับการน าเข้าหมวดเชื้อเพลิงที่หดตัวสูงจากราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกที่อยู่ใน
ระดับต่ าต่อเนื่อง มูลค่าการน าเข้าสินค้าไม่รวมทองค าจึงหดตัวร้อยละ 17.0 YoY

รายได้เกษตรกร หดตัวร้อยละ 10.7 YoY จากการหดตัวของผลผลิตการเกษตรและราคา
สินค้าเกษตรที่ร้อยละ 6.3 YoY และ 4.6 YoY ตามล าดับ

การใช้จ่ายภาครัฐ ท าได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการด้านคมนาคมและ
ชลประทาน แม้จะแผ่วลงบ้างหลังจากเร่งเบิกจ่ายไปมากแล้วในช่วงที่ผ่านมา ด้านรายได้
จัดเก็บของรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการเร่งน าส่งรายได้แผ่นดินจาก
รัฐวิสาหกิจในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ทั้งนี้ มาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐ
ที่ออกมาในเดือนนี้มีส่วนช่วยพยุงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่มีต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ
ในระยะข้างหน้า

ภาคการท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวในอัตราที่ต่ ากว่าที่ผ่านมา 
โดยขยายตัวร้อยละ 8.7 YoY โดยเป็นการชะลอลงของนักท่องเที่ยวจีนเป็นส าคัญ

ในเดือนกันยายน ปี 2558 มี
ตั ว ชี้ วั ด ท า ง เ ศ รษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

รายได้เกษตรกร 
หดตัวร้อยละ 10.7 YoY จากการ
หดตัวของผลผลิตการเกษตร
และราคาสินค้าเกษตรที่ร้อยละ 
6 . 3  YoY แ ล ะ  4 . 6  YoY 
ตามล าดับ

การน าเข้าสินค้า
มีมูลค่า 14.5 พันล้านดอลลาร์ 
สรอ. ยังคงสะท้อนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า โดยเฉพาะ
การน า เข้าวัตถุดิบ สินค้าทุน 
และสินค้าอุปโภคบริโภคที่หดตัว

การส่งออกสินค้า
มีมูลค่า 18.5 พันล้านดอลลาร์ 
ส ร อ .  ข อ ง ไ ทยซบ เ ซ าต า ม
เศรษฐกิจจีนที่ ชะลอตัวและ
เ ศ รษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย นที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบต่อเนื่องจากการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ 
ราคาสินค้าส่งออกบางหมวด
ยังคงอยู่ในระดับต่ าตามราคา
น้ ามันในตลาดโลก

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกนัยายน ปี 2558

4 ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT





ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนกนัยายนปี 2558

ในเดือนกันยายน ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยขาด
ดุลการค้าลดลง โดยการน าเข้าหดตัวร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า และหดตัวร้อยละ 13.6 YoY ด้านการส่งออกหดตัวร้อยละ 2.5 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้าและหดตัวร้อยละ 1.9 YoY

การน าเข้า  มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่  36,901 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 2,797 ล้านบาท หดตัว
ร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 8.9 YoY ด้าน
หมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 28,851 ล้านบาท หด
ตัวร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 8.5 YoY 
ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,252 ล้านบาท หดตัว
ร้อยละ 26.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 35.1 YoY

การส่งออก  มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่  19,870 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,736 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 25.0 YoY
ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกเป็น 14,672 ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 6.6 
YoY ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,460 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 4.2 
YoY

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 17,031 
ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 2.710 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และ
ขาดดุลการค้าลดลง 5,423 ล้านบาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนกันยายน ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/miux/
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มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือน
กันยายน ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 8.7 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 8.9 YoY มูลค่า
การน า เข้ าอยู่ ที่  2 ,797  ล้านบาท ทั้ งปีนี้ การน า เข้ า
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 26,521 ล้านบาท 
โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ เครื่อง
บ ารุงรักษาและส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
1,553 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 10.2 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 25.0 YoY 
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,736 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออก
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 21,343 ล้านบาท 
โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มแทรกเตอร์
และส่วนประกอบซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,021 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 60 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 520 ล้าน
บาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลลดลง 821 ล้านบาทจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนกัยายน ปี 2558
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มูลค่าการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือน
กันยายน ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 3.7 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 8.5 YoY มูลค่าการ
น าเข้าอยู่ที่ 28,851 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมเป็น 259,749 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เครื่องแปรรูปยาง พลาสติก และ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสติก) ซึ่งมี
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 2,986 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 5.0 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 6.6 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่  14,672 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออกเครื่อง
อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมเป็น 143,597 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่  เครื่องสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่า
การส่งออกอยู่ที่ 2,071 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 14,179 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 338  
ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 1,655  
ล้านบาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องจักรอตุสาหกรรมของไทย เดือนกันยายน ปี 2558
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มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในเดือนกันยายน ปี 
2558
 
การน าเข้า เครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 26.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 35.1 YoY มูลค่าการน าเข้า
อยู่ที่ 5,252 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้าเครื่องมือกลมีมูลค่า
รวมเป็น 56,696 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,674 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 4.2 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 2,460 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออกเครื่องมือกลมี
มูลค่ารวมเป็น 19,940 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 543 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่
ที่ 2,791 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 1,851 ล้านบาทจาก
เดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 2,945 ล้านบาทจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนกันยายน ปี 2558
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ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชงิลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery  Intelligence  Unit : MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะหข์้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 141



Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบรูณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อโยงกับภาคการเกษตรและอุตาสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยข์อ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหลก็และเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

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



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม ปี 2558

ในเดือนตุลาคม 2558 เศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับแรง
สนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ท าได้ดีต่อเนื่อง การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวจาก
การใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าจ าเป็นและบริการ และจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มี
สัญญาณปรับดีขึ้นตามจ านวนนักท่องเที่ยวจีนเป็นส าคัญ อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าที่
ยังคงหดตัวต่อเนื่องตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอาเซียน ส่งผลให้การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนอยู่ในระดับต่ า สอดคล้องกับอัตราการใช้ก าลัง
การผลิตที่อยู่ต่ ากว่าระดับปกติในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลง อัตราการว่างงานทรงตัว โดย
มีแรงงานย้ายกลับเข้าสู่ภาคเกษตรเพื่อการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ต่อเนื่องจากการน าเข้าที่อยู่ในระดับต่ า

การบริโภคภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นในหมวดสินค้าไม่คงทนกลุ่มสินค้าจ าเป็นและหมวด
บริการ อาทิ การสื่อสารและขนส่ง โดยปัจจัยสนับสนุนมาจาก 1) ก าลังซื้อนอกภาค
เกษตรที่ปรับดีขึ้นบ้าง ส่วนหนึ่งเพราะราคาน้ ามันอยู่ในระดับต่ าต่อเนื่อง และ 2) ความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคที่กระเต้ืองขึ้น อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทน อาทิ 
รถยนต์ ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคบางส่วนตัดสินใจซื้อก่อนการปรับขึ้นภาษี
สรรพสามิตรถยนต์บางรุ่นในช่วงต้นปีหน้า แต่โดยรวมยังอยู่ในระดับต่ า สอดคล้องกับ
รายได้ของครัวเรือนภาคเกษตรที่ตกต่ า และภาระหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังสูง รวมทั้งความ
ระมัดระวังของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อแก่ภาคครัวเรือนส่งผลให้ดัชนีการ
อุปโภคบริโภคของภาคเอกชนเดือนตุลาคม (PCI) หดตัวร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 2.2 YoY

การลงทุนภาคเอกชน ยังอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากธุรกิจมีก าลังการผลิตเพียงพอรองรับ
ความต้องการสินค้าทั้งในและต่างประเทศที่ยังมีไม่มากนัก การน าเข้าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อลงทุนขยายก าลังการผลิตจึงยังอยู่ในระดับต่ า ขณะที่การลงทุนก่อสร้าง
ค่อนข้างทรงตัวสอดคล้องกับภาวะอสังหาริมทรัพย์ส่งผลให้ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน  
(PII) ขยายตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 1.5 YoY ตัว
บ่งชี้การน าเข้าสินค้าทุนขยายตัวร้อยละ 1.9 YoY การจ าหน่ายเครื่องจักรในประเทศ
ขยายตัวร้อยละ 0.1 YoY ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 4.2 YoY

ในเดือนตุลาคม ปี 2558 มี
ตั ว ชี้ วั ดทาง เ ศรษฐกิ จที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน
ปรับดีขึ้ นในหมวดสินค้าไม่
คงทนกลุ่มสินค้าจ าเป็นและ
หมวดบริการ อาทิ การส่ือสาร
และขนส่ง

การใช้จ่ายภาครัฐ
ท าได้ดีต่อเนื่องทั้งการเบิกจ่าย
งบประจ าและงบลงทุน ทั้งนี้ 
มาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจ
ของภาครัฐที่มีส่วนท าให้ความ
เชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในอนาคต
ของผู้บริโภคและภาคธุรกิจปรับ
ดีขึ้น

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม ปี 2558

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 18.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัวร้อยละ 8.0 จากระยะ
เดียวกันของปีก่อนเพราะ 1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอาเซียนซึ่งเป็นคู่ค้าส าคัญ 
2) ราคาส่งออกสินค้าหลายชนิดอยู่ในระดับต่ ากว่าปีที่แล้วตามทิศทางราคาน้ ามันโลก 
และ 3) ผลของฐานสูงในช่วงปลายปีก่อน ที่มีการเร่งส่งออกสินค้าที่ใกล้จะหมดสิทธิ
ประโยชน์ GSP ทั้งนี้ แม้การส่งออกสินค้าส่วนใหญ่หดตัว แต่สินค้าบางหมวดสามารถ
ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง อาทิ รถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่เพิ่งมีการปรับเปลี่ยนรุ่น 
รวมทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเลนส์เพื่อน าไปประกอบเป็นโทรศัพท์มือถือและแท็บ
เล็ตรุ่นใหม่ในจีน

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 14.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัวร้อยละ 21.3 จากระยะ
เดียวกันปีก่อน โดยเป็นการหดตัวต่อเนื่องในเกือบทุกหมวด ทั้งการน าเข้าสินค้าอุปโภค
บริโภคและวัตถุดิบ (ไม่รวมน้ ามัน) ซึ่งหดตัวสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ดี
นักโดยเฉพาะในภาคการผลิตอุตสาหกรรม ส่วนการน าเข้าน้ ามันดิบที่หดตัวสูงเป็นผล
จากราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ลดลงเป็นหลัก อย่างไรก็ดี การน าเข้าสินค้าทุนขยายตัวได้
ตามการน าเข้าเครื่องบิน ขณะที่การน าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ยังคงหดตัวสอดคล้อง
กับภาวะการลงทุนในประเทศ

รายได้เกษตรกร หดตัวร้อยละ 10.5 YoY จากการหดตัวของทั้งผลผลิตการเกษตรและ
ราคาสินค้าเกษตรที่ร้อยละ 4.8 YoY และ 6.1 YoY ตามล าดับ

การใช้จ่ายภาครัฐ ท าได้ดีต่อเนื่องทั้งการเบิกจ่ายงบประจ าและงบลงทุน โดยการ
เบิกจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเป็นโครงการขนาดเล็กด้านคมนาคมและชลประทาน ทั้งนี้ 
มาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐที่ทยอยออกมาต้ังแต่ช่วงเดือนกันยายนมีส่วนท า
ให้ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในอนาคตของผู้บริโภคและภาคธุรกิจปรับดีขึ้น

ในเดือนตุลาคม ปี 2558 มี
ตั ว ชี้ วั ดทาง เ ศรษฐกิ จที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน
ยังอยู่ ในระดับต่ า  เนื่องจาก
ธุรกิจมีก าลังการผลิตเพียงพอ
รองรับความต้องการสินค้าทั้ง
ในและต่างประเทศที่ยังมีไม่
มากนัก การน าเข้าเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อลงทุนขยาย
ก าลังการผลิตจึงยังอยู่ในระดับ
ต่ า

การส่งออกสินค้า 
มีมูลค่า 18.3 พันล้านดอลลาร์ 
สรอ. หดตัวร้อยละ 8.0 จาก
ระยะเดียวกันของปีก่อน

รายได้เกษตรกร 
หดตัวร้อยละ 10.5 YoY จาก
ก า รหดตั ว ข อ ง ทั้ ง ผ ล ผ ลิ ต
การเกษตรและราคาสินค้า
เกษตรที่ร้อยละ 4.8 YoY และ  
6.1 YoY ตามล าดับ
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ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนตุลาคมปี 2558

ในเดือนตุลาคม ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยขาด
ดุลการค้าลดลง โดยการน าเข้าขยายตัวร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 6.4 YoY ด้านการส่งออกขยายตัวร้อยละ  
11.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและขยายตัวร้อยละ 5.6 YoY

การน าเข้า  มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่  37,169 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 3,101 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 
2.3 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 
28,800 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหด
ตัวร้อยละ 3.1 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 
5,268 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หด
ตัวร้อยละ 24.5 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 22,191 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,198 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 16.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ  
23.6 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกเป็น 
16,552 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 3.6 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการ
ส่งออกเป็น 2,440 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า และหดตัวร้อยละ 0.5 YoY

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 14,978 
ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 2,053 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และ
ขาดดุลการค้าลดลง 3,736 ล้านบาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/miux/

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนตุลาคม ปี 2558
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มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือนตุลาคม 
ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 10.9 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 2.3 YoY มูลค่าการ
น าเข้าอยู่ที่  3,101 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้าเครื่องจักรกล
การเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 29,623 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่า
การน าเข้าสูงสุดในเดือนน้ีได้แก่ เครื่องบ ารุงรักษาและส่วนประกอบ 
ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,476 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 16.9 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 23.6 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่  3,196 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออกเครื่องจักรกล
การเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 24,542 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่า
การส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องเก็บเกี่ยว และส่วนประกอบ และ
แทรกเตอร์และส่วนประกอบซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,157 ล้าน
บาทและ 1,153 ล้านบาท ตามล าดับ

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้า
เกินดุลอยู่ที่ 97 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 157 ล้านบาทจาก
เดือนก่อนหน้า และขาดดุลลดลง 540 ล้านบาทจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนตลุาคม ป ี2558
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มูลค่าการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนตุลาคม 
ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 3.1 YoY มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
28,800 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่า
รวมเป็น 288,549 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด
ได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ (เครื่องจักรใช้ใน
อุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 4,279 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 12.8 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 3.6 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 16,552 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออกเครื่องอุตสาหกรรม
มีมูลค่ารวมเป็น 160,150 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สูงสุดได้แก่ เครื่องจักรงานดิน (เครื่องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้าง)  ซึ่ง
มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,320 ล้านบาท

ดุลการค้า  เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้  ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 12,247 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 1,931 ล้าน
บาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 1,503 ล้านบาท
จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องจักรอตุสาหกรรมของไทย เดือนตุลาคม ป ี2558
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มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในเดือนตุลาคม ปี 2558
 
การน าเข้า เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 24.5 YoY มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 5,268 
ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้าเครื่องมือกลมีมูลค่ารวมเป็น 61,965 
ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ หีบแบบหล่อ
แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,698 ล้าน
บาท

การส่งออก เครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า และหดตัวร้อยละ 0.5 YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,440 ล้าน
บาท ทั้งปีนี้การส่งออกเครื่องมือกลมีมูลค่ารวมเป็น 22,380 ล้าน
บาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว 
โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 586 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่  
2,827 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 36 ล้านบาทจากเดือนก่อน
หน้า และขาดดุลการค้าลดลง 1,692 ล้านบาทจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องมอืกลของไทย เดือนตลุาคม ป ี2558
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ปี 2558

ในเดือนพฤศจิกายน 2558 เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับแรง
สนบัสนนุจากการใช้จา่ยภายในประเทศ ทัง้การใช้จา่ยภาครัฐท่ีท าได้ดีตอ่เน่ืองและการใช้
จา่ยภาคเอกชนท่ีส่วนหนึ่งได้รับผลบวกจากปัจจยัชัว่คราวตามการเร่งซือ้รถยนต์ก่อนการ
ปรับขึน้อตัราภาษีสรรพสามิตในปีหน้า รวมทัง้ภาคการท่องเท่ียวท่ีฟืน้ตวัดี อย่างไรก็ตาม 
การฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจยงัคงถกูถ่วงด้วยการสง่ออกสินค้าท่ีหดตวัตอ่เน่ืองจากผลของการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและอาเซียน ประกอบกบัราคาน า้มนัในตลาดโลกท่ีอยู่ ในระดบั
ต ่ามีผลกดดนัราคาสินค้าส่งออกหลายชนิด การผลิตในภาคอตุสาหกรรมและการลงทุน
ภาคเอกชนจึงยงัอยู่ในระดบัต ่า ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อตัราการว่างงานอยู่ในระดบั
ใกล้เคียงกับเดือนก่อน ขณะท่ีดลุบญัชีเดินสะพดัเกินดลุสูงจากมูลค่าการน าเข้าท่ีอยู่ใน
ระดบัต ่า สอดคล้องกบัภาวะอตุสาหกรรมท่ียงัไม่เข้มแข็ง

การบริโภคภาคเอกชน มีทิศทางปรับดีขึน้ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4 เพราะแม้รายได้ของ
ครัวเรือนในภาคเกษตรยังตกต ่า แต่รายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรท่ีเพิ่มขึน้และ
ราคาน า้มันท่ีลดลงต่อเน่ืองมีส่วนช่วยพยุงก าลังซือ้ของภาคครัวเรือน เม่ือประกอบกับ
ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคท่ีปรับดีขึน้จึงส่งผลให้การบริโภคสินค้าไม่คงทนท่ีจ าเป็นและ
การใช้จา่ยในหมวดบริการขยายตวัได้ตอ่เน่ือง สอดคล้องกบัการขยายตวัของภาคบริการ 
โดยเฉพาะธุรกิจขนสง่และธุรกิจค้าสง่ค้าปลีก ส าหรับการใช้จา่ยสินค้าในหมวดคงทนปรับ
ดีขึน้ร้อยละ 2.4 จากเดือนก่อน แต่เป็นผลจากปัจจัยชั่วคราวท่ีผู้บริโภคบางส่วนเร่งซือ้
รถยนต์ก่อนปรับขึน้ภาษีสรรพสามิต โดยรวมการใช้จ่ายในหมวดดงักล่าวยงัอยู่ ในระดบั
ต ่าและคาดว่ายอดขายรถยนต์จะแผ่วลงบ้างในช่วงต้นปี 2559 หลงัจากการปรับขึน้ภาษี
สรรพสามิตเร่ิมบงัคบัใช้ ส่งผลให้ดชันีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนเดือนตุลาคม 
(PCI) ขยายตวัร้อยละ 0.7 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.7 YoY

การลงทุนภาคเอกชน มีทิศทางปรับดีขึน้บ้าง แต่หากหกัปัจจยัชัว่คราวจากการเร่งซือ้
รถยนต์ การลงทนุยงัจ ากดัอยู่เฉพาะในบางสาขาท่ีเก่ียวข้องกับภาคบริการ ได้แก่ หมวด
ส่ือสารเพ่ือรองรับการลงทนุขยายโครงข่าย 4G และ การลงทนุในพลงังานทดแทน ส่วน
การลงทนุในภาคอตุสาหกรรมโดยรวมยงัอยูใ่นระดบัต ่า เพราะธุรกิจยงัคงมีก าลงัการผลิต
เพียงพอ สง่ผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) ขยายตวัร้อยละ 0.8 เม่ือเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.6 YoY ตวับง่ชีก้ารน าเข้าสินค้าทนุขยายตัวร้อยละ 11.5 
YoY การจ าหน่ายเคร่ืองจักรในประเทศขยายตัวร้อยละ 5.7 YoY ดัชนีผลผลิต
อตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 0.1 YoY

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2558 
มีตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณบวกต่ออตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน
มีทิศทางปรับดีขึน้ต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 4 เพราะแม้รายได้ของ
ค รัว เ รือนในภาคเกษตรยัง
ตกต ่า แต่รายได้ของครัวเรือน
นอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึน้และ
ราคาน า้มันที่ลดลงต่อเนื่องมี
สว่นช่วยพยุงก าลงัซือ้ของภาค
ครัวเรือน

การใช้จ่ายภาครัฐ
ยัง เ ป็ นแ ร ง ขับ เ ค ลื่ อ นทา ง
เศรษฐกิจที่ส าคัญ การลงทุน
ของ รัฐวิสาห กิจป รับสูง ขึ น้ 
ขณะ ที่ ก า ร จั ด เ ก็ บ ร า ย ไ ด้
ขยายตัว เ ป็นผลจากปัจจัย
ชั่วคราวตามการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตโดยเฉพาะในหมวด
รถยนต์
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ปี 2558

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 17.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 6.6 จากระยะ
เดียวกันของปีก่อน และยังลดลงจากเดือนก่อน โดยเป็นการหดตวัทัง้ด้านปริมาณและ
ราคาเพราะ 1) เศรษฐกิจคู่ค้าหลักอย่างจีนและอาเซียนยังคงชะลอตัว ทัง้นี ้ แม้ว่า
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว (G3) จะมีทิศทางปรับดีขึน้ แต่ยังไม่สามารถชดเชย
การชะลอตวัของเศรษฐกิจกลุ่มแรกได้ 2) ราคาสินค้าส่งออกท่ีเก่ียวข้องกับน า้มนัได้รับ
ผลกระทบจากราคาน า้มนัในตลาดโลกท่ีปรับลดลง อย่างไรก็ดี การส่งออกในบางหมวด
สินค้ายงัขยายตวัดี อาทิ รถยนต์ท่ีมีการออกรถรุ่นใหม่และมี การส่งออก Eco-car ไปกลุ่ม
ประเทศยุโรป และชิ น้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะสินค้าท่ีน าไปประกอบเป็ น
โทรศพัท์มือถือรุ่นใหม่
การส่งออกสินค้าท่ีซบเซาส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมยงัคงอยู่ในระดบัต ่า แม้
การผลิตรถยนต์เร่งขึน้จากปัจจยัชัว่คราวท่ีผู้ประกอบการเร่งผลิตเพ่ือส่งมอบรถยนต์ก่อน
การปรับขึน้ภาษีสรรพสามิต

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 14.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัวร้อยละ 8.5 จากระยะ
เดียวกันปีก่อน โดยการน าเข้าเชือ้เพลิงหดตวัสูงจากผลของราคาน า้มันในตลาดโลกท่ี
ลดลงเป็นส าคญั ขณะท่ีการน าเข้าวตัถดุิบและสินค้าขัน้กลางไม่รวมเชือ้เพลิงหดตวัตาม
ภาวะการส่งออกท่ียังไม่ดี อย่างไรก็ตาม การน าเข้าสินค้าทุนมีทิศทางปรับดีขึน้ตาม
ภาวะการลงทุนท่ีกระเตือ้งขึน้ในบางหมวด และการน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคกลบัมา
ขยายตวัตามการฟืน้ตวัของนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศเป็นส าคญั

รายได้เกษตรกร หดตวัร้อยละ 32.4 YoY จากการหดตวัของทัง้ผลผลิตการเกษตรและ
ราคาสินค้าเกษตรท่ีร้อยละ 26.8 YoY และ 7.6 YoY ตามล าดบั

การใช้จ่ายภาครัฐ ยงัเป็นแรงขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั ในเดือนนีร้ายจ่ายภาครัฐ
ขยายตวัร้อยละ 17.0 จากระยะเดียวกนัปีก่อน โดยรายจ่ายลงทนุส่วนใหญ่เป็นการลงทนุ
ในโครงการด้านคมนาคมและชลประทาน นอกจากนี ้การลงทนุของรัฐวิสาหกิจปรับสูงขึน้ 
โดยเฉพาะกลุ่มพลงังานไฟฟ้า ขณะท่ีการจดัเก็บรายได้ขยายตวัร้อยละ 24.0 จากระยะ
เดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราวตามการจัดเก็บภาษีสร รพสามิต
โดยเฉพาะในหมวดรถยนต์ และอีกส่วนหนึ่งสะท้อนจากการใช้จ่ายในประเทศท่ีทยอยฟืน้
ตวั

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2558
มีตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า 
หดตัวร้อยละ 6.6 จากระยะ
เดียวกันของปีก่อน และยัง
ลดลงจากเดือนก่อน โดยเป็น
การหดตัวทัง้ด้านปริมาณและ
ราคา

รายได้เกษตรกร 
หดตัวร้อยละ 32.4 YoY จาก
ก า รหดตั ว ข อ ง ทั ง้ ผ ล ผลิ ต
การเกษตรและราคาสินค้า
เกษตรที่ร้อยละ 26.8 YoY และ
7.6 YoY ตามล าดบั
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ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนพฤศจิกายนปี 2558

ใน เดื อนพฤศจิก ายน  ปี  2558 ภาวะอุตสาหกร รม
เคร่ืองจักรกลของไทยขาดดุลการค้าลดลง โดยการน าเข้า
ขยายตวัร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 8.4 YoY ด้านการสง่ออกหดตวัร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบ
กบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 3.0 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 38,427 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,393 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 9.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 3.6 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการ
น าเข้าเป็น 29,059 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 15.4 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,973 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 14.7 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 19,935 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,034 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 22.7 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูคา่การสง่ออกเป็น 14,838 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 10.4 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 5.3 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการสง่ออกเป็น 2,062 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 
14.1 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
18,492 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึน้ 3,514 ล้านบาทจาก
เดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 3,575 ล้านบาทจาก
เดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

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

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนพฤศจิกายน ปี 2558
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Mill Baht Nov-57 Dec-57 Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58

Import 35,461.66   36,483.89   36,046.47   35,413.88   35,419.31   40,262.35   38,230.32   40,858.90   39,708.80   40,126.60   36,901.60   37,169.80 38,427.20

Export 20,544.66   20,360.57   18,131.72   18,365.79   21,171.72   20,652.81   20,547.27   25,040.70   20,715.80   20,385.50   19,870.50   22,191.80 19,935.20

Trade Balance -14,917.00 -16,123.31 -17,914.76 -17,048.08 -14,247.58 -19,609.54 -17,683.05 -15,818.20 -18,993.00 -19,741.10 -17,031.10 -14,978.00 -18,492.00



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2558

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรขยายตวัร้อยละ 9.4 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.6 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 3,393 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารน าเข้า
เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 33,016 ล้าน
บาท โดยสินค้าที่มีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุในเดือนนีไ้ด้แก่ 
เคร่ืองบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ ซึ่งมีมลูค่าการน าเข้า
อยูท่ี่ 1,952 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 5.1
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 22.7 YoY
มลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 3,034 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารสง่ออก
เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 27,576 ล้าน
บาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ือง
เก็บเก่ียว และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
1,054 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ที่  359 ล้านบาท ขาดดุลการค้า
เพิ่มขึน้ 457 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า แตข่าดดลุลดลง 
442 ล้านบาทจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนพฤศจิกายน ปี 2558
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Agricultural Machinery (Mill Baht) Nov-57 Dec-57 Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58

Import 3,274.50   3,646.02   3,046.77   2,631.03   3,068.54   3,111.05   3,179.75   3,009.60   2,612.60   3,065.00   2,797.30   3,101.40 3,393.80

Export 2,472.77   2,400.38   2,637.86   2,432.87   2,575.38   1,967.47   2,075.86   2,121.50   2,311.40   2,484.20   2,736.80   3,198.80 3,034.10

Trade Balance -801.73 -1,245.64 -408.91 -198.17 -493.16 -1,143.58 -1,103.89 -888.10 -301.20 -580.80 -60.50 97.40 -359.70

ม.ค. - พ.ย.

2558

3,112.9 2,941.6 3,294.8 31,332.5   5.8 12.0

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 80.6       53.2       71.2       590.9         -11.7 33.7

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 874.7    794.6    897.6    7,685.6     2.6 13.0

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 16.6       1.0         1.6         17.4           -90.5 53.6

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 1,687.7 1,476.5 1,952.3 19,574.4   15.7 32.2

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 313.7    471.7    260.4    1,901.0     -17.0 -44.8

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 131.1    111.8    77.5       1,068.0     -40.9 -30.7

เครือ่งคัดแยกขนาด 2.0         15.1       0.7         198.9         -67.0 -95.6

เครือ่งท าใหแ้หง้ 6.5         17.6       33.6       296.3         420.5 90.9

161.6    159.8    99.0       1,684.3     -38.7 -38.1

เครือ่งรีดนม 2.5         0.5         0.9         30.8           -65.7 63.4

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 159.0    159.3    98.1       1,653.5     -38.3 -38.4

3,274.5 3,101.4 3,393.8 33,016.8   3.6 9.4

YoY(%) MoM(%)พ.ย. 57 พ.ย. 58ต.ค. 58

รวมท ัง้หมด

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรกลการเกษตร (ลา้นบาท)

ม.ค. - พ.ย.

2558

2,449.1 3,196.5 3,026.4 27,368.8   23.6 -5.3

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 84.2       116.2    143.5    1,290.2     70.5 23.5

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 988.1    1,153.8 975.7    11,630.3   -1.3 -15.4

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 0.2         0.6         1.5         7.0             889.3 145.6

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 654.9    669.9    769.0    6,850.0     17.4 14.8

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 631.2    1,157.7 1,054.3 6,270.9     67.0 -8.9

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 90.5       92.8       82.3       1,285.1     -9.0 -11.3

เครือ่งคัดแยกขนาด 0.1         0.2         0.1         10.6           -49.9 -66.4

เครือ่งท าใหแ้หง้ -         5.3         -         24.7           0.0 -100.0

23.6       2.3         7.8         207.5         -67.1 239.7

เครือ่งรีดนม -         -         0.4         0.5             0.0 0.0

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 23.6       2.3         7.4         206.9         -68.8 221.6

2,472.8 3,198.8 3,034.1 27,576.3   22.7 -5.1

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด

พ.ย. 57 ต.ค. 58 พ.ย. 58 YoY(%) MoM(%)

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรกลการเกษตร (ลา้นบาท)



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2558

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 0.9 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 15.4 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 29,059 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารน าเข้า
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมลูค่ารวมเป็น 317,609 ล้านบาท 
โดยสนิค้าที่มีมลูคา่การน าเข้าสงูสดุได้แก่ เคร่ืองกงัหนัไอพ่น 
และส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,767 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 10.4 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 5.3 YoY มูลค่า
การส่งออกอยู่ที่ 14,838 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารส่งออกเคร่ือง
อตุสาหกรรมมีมลูคา่รวมเป็น 174,989 ล้านบาท โดยสนิค้าที่
มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดไ ด้แก่  เค ร่ืองสูบลม /อัดลม 
(เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมีมลูค่าการสง่ออก
อยูท่ี่ 1,785 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่  14,221 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึน้ 
1,973 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้า
เพิ่มขึน้ 4,709 ล้านบาทจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนพฤศจิกายน ปี 2558
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Industrial Machinery (Mill Baht) Nov-57 Dec-57 Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58

Import 25,181.29   26,446.19   27,026.17   27,208.37   26,323.07   30,970.61   28,687.54   31,116.60   29,606.60   29,959.10   28,851.80 28,800.20 29,059.80

Export 15,669.87   15,370.78   13,665.32   13,911.46   16,162.09   16,692.81   16,447.15   20,545.30   16,058.90   15,442.10   14,672.80 16,552.70 14,838.80

Trade Balance -9,511.42 -11,075.41 -13,360.85 -13,296.91 -10,160.98 -14,277.80 -12,240.39 -10,571.30 -13,547.70 -14,517.00 -14,179.00 -12,247.50 -14,221.00

ม.ค. - พ.ย.

2558

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 781.0       1,009.3    1,023.6    10,718.9   31.1 1.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 5,369.6    6,248.9    6,780.2    66,104.9   26.3 8.5

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 476.4       455.3       379.2       4,047.9     -20.4 -16.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 1,502.5    2,625.0    2,533.0    25,740.2   68.6 -3.5

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 331.2       381.9       644.5       3,894.8     94.6 68.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 334.7       673.6       538.0       6,938.3     60.7 -20.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 665.4       1,152.0    1,100.1    11,994.4   65.3 -4.5

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 653.9       875.6       642.7       9,239.8     -1.7 -26.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 9.5            26.4         26.1          232.1         174.3 -1.4

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 619.0       424.1       499.2       5,985.2     -19.4 17.7

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 14,438.0 14,928.1 14,893.2  172,713.1 3.2 -0.2

25,181.3 28,800.2 29,059.8  317,609.7 15.4 0.9

YoY(%) MoM(%)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) พ.ย. 57 ต.ค. 58 พ.ย. 58

ม.ค. - พ.ย.

2558

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 198.9       282.4       259.2       2,558.6     30.3 -8.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 3,091.3    4,133.0    3,334.0    39,044.9   7.9 -19.3

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 147.5       125.6       156.0       1,643.0     5.8 24.3

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 363.4       323.5       288.2       3,729.1     -20.7 -10.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 146.9       70.8         50.2          1,780.3     -65.8 -29.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 65.7         167.8       316.5       1,402.9     381.5 88.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 1,293.2    1,767.4    1,616.4    20,068.3   25.0 -8.5

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 281.3       234.1       205.6       2,453.3     -26.9 -12.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 2.9            5.8            7.6            58.1           164.3 30.3

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 196.0       156.4       95.4          2,333.3     -51.3 -39.0

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 9,882.9    9,285.7    8,509.6    99,917.6   -13.9 -8.4

15,669.9 16,552.7 14,838.8  174,989.5 -5.3 -10.4

MoM(%)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) พ.ย. 57 ต.ค. 58 พ.ย. 58 YoY(%)



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนพฤศจิกายน ปี 
2558

การน าเข้า เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 14.7 YoY มลูค่าการน าเข้า
อยู่ที่ 5,973 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารน าเข้าเคร่ืองมือกลมีมลูค่า
รวมเป็น 67,938 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,960 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลหดตวัร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 14.1 YoY มูลค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 2,062 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารสง่ออกเคร่ืองมือกลมี
มูลค่ารวมเป็น 24,443 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 548 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 3,911 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึน้ 1,083 ล้านบาท
จากเดือนก่อนหน้า และขาดดลุการค้าลดลง 692 ล้านบาท
จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนพฤศจิกายน ปี 2558

Analyst by ISIT

Machine Tools (Mill Baht) Nov-57 Dec-57 Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58

Import 7,005.87      6,391.67   5,973.54   5,574.48   6,027.70   6,180.69   6,363.04   6,732.70   7,489.70   7,102.50   5,252.60 5,268.20 5,973.60

Export 2,402.02      2,589.41   1,828.54   2,021.47   2,434.25   1,992.53   2,024.26   2,373.90   2,345.50   2,459.20   2,460.90 2,440.30 2,062.20

Trade Balance -4,603.85 -3,802.26 -4,145.00 -3,553.01 -3,593.45 -4,188.16 -4,338.77 -4,358.80 -5,144.20 -4,643.30 -2,791.70 -2,827.90 -3,911.40

ม.ค. - พ.ย.

2558

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 6,491.9    4,798.6    5,424.3    62,210.7   -16.4 13.0

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 264.5       246.6       232.0       3,575.3     -12.3 -5.9

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 593.0       320.7       271.8       4,817.6     -54.2 -15.2

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 473.9       332.8       464.2       5,544.9     -2.0 39.5

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 184.9       119.6       276.8       3,463.4     49.7 131.4

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 380.2       411.2       300.2       4,112.9     -21.1 -27.0

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 477.5       293.0       165.8       2,776.4     -65.3 -43.4

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 1,469.0    659.0       1,082.8    11,274.3   -26.3 64.3

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 125.7       142.7       170.8       1,336.2     35.9 19.7

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 62.2         51.3         54.8          450.8         -11.9 6.7

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 142.0       207.2       164.1       2,462.6     15.6 -20.8

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 327.6       316.3       280.5       4,116.3     -14.4 -11.3

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,991.2    1,698.1    1,960.6    18,280.0   -1.5 15.5

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 514.0       469.6       549.3       5,728.0     6.9 17.0

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 482.5       453.3       521.4       5,325.0     8.1 15.0

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 31.5         16.3         28.0          403.0         -11.2 71.5

7,005.9    5,268.2    5,973.6    67,938.7   -14.7 13.4

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) พ.ย. 57 ต.ค. 58 พ.ย. 58 YoY(%) MoM(%)

รวมท ัง้หมด

ม.ค. - พ.ย.

2558

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 2,241.6    2,237.1    1,885.7    22,252.6   -15.9 -15.7

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 331.2       322.6       220.9       3,123.7     -33.3 -31.5

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 52.1         30.9         41.0          343.8         -21.2 32.9

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 416.7       414.6       326.5       3,607.5     -21.7 -21.3

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 61.3         14.0         28.8          498.7         -53.0 106.0

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 239.3       350.1       308.2       3,093.1     28.8 -12.0

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 30.5         84.1         15.9          510.8         -47.8 -81.1

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 58.0         117.2       51.9          1,003.5     -10.6 -55.7

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 23.6         1.5            10.4          146.1         -56.1 601.8

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 2.0            12.9         0.8            51.7           -61.5 -94.0

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 24.7         24.7         15.2          213.9         -38.4 -38.4

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 425.3       277.9       318.2       3,532.3     -25.2 14.5

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 576.8       586.6       548.0       6,127.4     -5.0 -6.6

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 160.4       203.2       176.5       2,190.4     10.1 -13.1

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 142.4       181.5       162.6       1,968.4     14.2 -10.4

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 18.0         21.7         13.9          222.0         -22.6 -35.8

2,402.0    2,440.3    2,062.2    24,443.0   -14.1 -15.5

MoM(%)มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) พ.ย. 57 ต.ค. 58 พ.ย. 58 YoY(%)

รวมท ัง้หมด



รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุง่เน้นการบรูณาการข้อมลูเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมลูตอ่การด าเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลให้เพิ่มมากขึน้
เพื่อให้ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกกรรมเคร่ืองจกัรกลสามารถเชื่อมโยงกบัภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสทิธิผลสงูสดุ

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบนัเหล็กและเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย
อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศพัท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธนัวาคม ปี 2558

ในเดือนธันวาคม 2558 เศรษฐกิจฟื้นตวัต่อเน่ือง โดยได้รับผลบวกเพิ่มเติม
จากปัจจยัชั่วคราว การใช้จ่ายในประเทศยงัเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกั ทัง้การใช้
จ่ายภาครัฐและการบริโภคภาคเอกชนท่ีส่วนหนึ่งได้รับผลบวกจากการเ ร่งซือ้
รถยนต์ก่อนการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิตและมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วง
ก่อนปีใหม ่สง่ผลให้การผลิตภาคอตุสาหกรรมกระเตือ้งขึน้ นอกจากนี ้ภาคการ
ท่องเท่ียวฟืน้ตวัตอ่เน่ือง อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าหดตัวสูงเพราะได้รับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนและอาเซียนท่ีชะลอลง รวมทัง้ราคาสินค้าส่งออก
หลายชนิดยังคงปรับลดลงตามราคาน า้มันในตลาดโลก การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจท่ีไมท่ัว่ถึงในทกุภาคส่วนส่งผลให้การลงทนุภาคเอกชนยังอยู่ในระดบั
ต ่า ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อตัราการว่างงานต ่ากว่าเดือนก่อนเล็กน้อย ดุล
บญัชีเดนิสะพดัเกินดลุสงูตามมลูคา่ การน าเข้าท่ีหดตวัตอ่เน่ือง 

การบริโภคภาคเอกชน มีการปรับดีขึน้ต่อเน่ือง สะท้อนจากการใช้จ่ายใน
หมวดสินค้าไม่คงทนท่ีขยายตวั ขณะท่ีการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนได้รับ
ผลบวกจากปัจจยัชัว่คราวตามการเร่งซือ้รถยนต์ โดยรายได้นอกภาคเกษตรท่ี
เพิ่มขึน้บ้าง ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคท่ีปรับสูงขึน้ ประกอบกับราคาน า้มนัท่ีอยู่ใน
ระดบัต ่าช่วยชดเชยปัจจยัถ่วงจากรายได้เกษตรกรท่ีโดยรวมยังต ่ากว่าปีก่อน 
นอกจากนี ้การบริโภคภาคเอกชนยังได้รับผลเพิ่มเติมจากนโยบายกระตุ้ น
เศรษฐกิจช่วงท้ายปี 2558 ของภาครัฐ แต่บางส่วนเป็นการเล่ือนการบริโภคให้
เร็วขึน้ ส่งผลให้ดชันีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนเดือนธันวาคม (PCI) 
ขยายตวัร้อยละ 0.7 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.0 YoY

การลงทุนภาคเอกชน ยังอยู่ในระดับต ่าแต่มีทิศทางปรับดีขึน้เล็กน้อย 
สอดคล้องกับการระดมทุนของภาคธุรกิจท่ียังคงขยายตวับ้าง จากการลงทุน
ภาคบริการในกลุ่มพลังงานทดแทนและกลุ่มโทรคมนาคมท่ียังดีต่อเน่ื อง 
ประกอบกบัผลบวกจากปัจจยัชัว่คราวตาม การเร่งซือ้รถยนต์เชิงพาณิชย์ ส่วน
การลงทุนเพ่ือขยายกาลังการผลิตยังอยู่ในระดับต ่า ส่งผลให้ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) ขยายตวัร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 2.2 YoY ตวับ่งชีก้ารน าเข้าสินค้าทุนหดตวัร้อยละ 4.0 YoY การ
จ าหน่ายเคร่ืองจักรในประเทศขยายตัวร้อยละ 3.9 YoY ดัชนีผลผลิต
อตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 1.3 YoY

ในเดือนธันวาคม ปี  2558  มี
ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณ
บวกต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน
มีการปรับดีขึน้ต่อเนื่อง สะท้อนจาก
การใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนที่
ขยายตวั ขณะที่การใช้จ่ายในหมวด
สินค้าคงทนได้รับผลบวกจากปัจจัย
ชัว่คราวตามการเร่งซือ้รถยนต์ 

รายได้เกษตรกร
ขยายตัว ร้อยละ 35.9  YoY ด้าน
ผลผลิตการเกษตรขยายตัวร้อยละ 
42.9 YoY เป็นผลของปัจจัยชั่วคราว
ที่ผลผลติข้าวนาปีเลือ่นการเก็บเก่ียว

การใช้จ่ายภาครัฐ
ท าได้ดีตอ่เนื่อง โดยเฉพาะรายจ่าย
ลงทนุท่ีไมร่วมเงินอดุหนนุ ตามการ
เร่งรัดการลงทนุในโครงการ ด้าน
คมนาคมและชลประทาน และ
มาตรการกระตุ้นการลงทนุขนาดเล็ก
ที่ท าได้ดีตอ่เนื่อง

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย
Analyst by ISIT 3



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธนัวาคม ปี 2558

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย
Analyst by ISIT 4

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 17.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัสูงท่ีร้อยละ 9.1 YoY จาก
ปริมาณการส่งออกท่ีได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนและอาเซียนท่ีชะลอตวั ประกอบกับผล
จากปัจจยัชัว่คราว อาทิ การเร่งส่งออกรถยนต์รุ่นใหม่ เร่ิมหมดลง ทัง้นี ้การส่งออกในหมวด
ทศันปูกรณ์ (Optical appliance and instruments) แม้จะยงัขยายตวัได้ แตเ่ร่ิมมีสญัญาณ 
ชะลอลงตามอปุสงค์โลกตอ่สินค้าสมาร์ตโฟนท่ีชะลอตวัเร็วกว่าท่ีคาด สะท้อนจากระดบัสต็อก
โลกท่ีอยู่ในระดับสูง ขณะท่ีด้านราคาสินค้าส่งออกในกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับปิโตรเลียมหดตัว
ตอ่เน่ือง การผลิตภาคอตุสาหกรรมโดยรวมปรับดีขึน้ แตส่าเหตหุลกัเป็นผลจากปัจจยัชัว่คราว 
อาทิ การเร่งผลิตรถยนต์เพ่ือส่งมอบก่อนการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิต และการผลิตยางแผ่น
และยางแทง่ไปยงัประเทศจีนหลงัรัฐบาลจีนปรับขึน้ภาษีนาเข้ายางสงัเคราะห์

การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 13.7 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 8.7 YoY โดยการน าเข้า
ในหมวดเชือ้เพลิงยงัหดตวัสูงตามราคาน า้มัน การน าเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั น้กลางไม่รวม
เชือ้เพลิงหดตวัตอ่เน่ืองตามภาวะการสง่ออกท่ีซบเซา ขณะท่ีการน าเข้าสินค้าทนุหดตวัตามการ
น าเข้าในหมวดอปุกรณ์ส่ือสารท่ีความต้องการโทรศพัท์มือถือรุ่นใหม่ชะลอลง อย่างไรก็ดี การ
น าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 ตามทิศทางการฟื้นตัวของ
นกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศและการบริโภคภาคเอกชน

รายได้เกษตรกร ขยายตวัร้อยละ 35.9 YoY ด้านผลผลิตการเกษตรขยายตวัร้อยละ 42.9 
YoY เป็นผลของปัจจยัชัว่คราวท่ีผลผลิตข้าวนาปีเล่ือนการเก็บเก่ียวออกมาเป็นเดือนธันวาคม
เน่ืองจากฤดูฝนท่ีมาล่าช้า ในขณะท่ีราคาสินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ 4.9 YoY ตามราคา
ยางพาราท่ีได้รับผลกระทบจากราคาน า้มันดิบท่ีปรับลดลงมาก และราคาอ้อยท่ีหดตวัตาม
ราคาน า้ตาลทรายในตลาดโลก อยา่งไรก็ดี รายได้เกษตรกรโดยรวมยงัอยูใ่นระดบัต ่า

การใช้จ่ายภาครัฐ ท าได้ดีต่อเน่ือง โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนขยายตวัสูง
ถึงร้อยละ 44.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการเร่งรัดการลงทุนในโครงการ ด้านคมนาคม
และชลประทาน และมาตรการกระตุ้นการลงทนุขนาดเล็กท่ีท าได้ดีตอ่เน่ือง ขณะท่ีการจดัเก็บ
รายได้ขยายตวัร้อยละ 8.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน สะท้อนการใช้จ่ายในประเทศท่ีปรับดีขึน้ 
แตส่่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจยัชัว่คราวตาม (1) รายได้จากการประมลูใบอนญุาต คล่ืนความถ่ี 
4G (2) รายได้ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ท่ีเร่งขึน้ตามการซือ้รถยนต์ในเดือนนี ้และ (3) รายได้จาก
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจากการเร่งโอนอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นผลจากมาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์
ของภาครัฐ

ใน เดื อน ธันวาคม  ปี 
2 5 5 8 มี ตั ว ชี ้วั ด ท า ง
เศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณ
ล บ ต่ อ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า
หดตวัสงูที่ร้อยละ 9.1 YoY
จากปริมาณการส่งออกที่
ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก
เศรษฐกิจจีนและอาเซียนที่
ชะลอตวั

การน าเข้าสินค้า
หดตัว ร้อยละ  8 .7  YoY
โดยการน าเข้าในหมวด
เชือ้เพลิงยังหดตัวสูงตาม
ราคาน า้มัน การน า เ ข้า
วตัถดุิบและสนิค้าขัน้กลาง
ไม่ ร วม เ ชื อ้ เพลิ งหดตัว
ต่อ เนื่ อ งตามภาวะการ
สง่ออกที่ซบเซา





ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนธันวาคมปี 2558

ในเดือนธันวาคม ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยขาดดลุการค้าลดลง โดยการน าเข้าขยายตวัร้อยละ 2.9 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 8.4 YoY ด้าน
การส่งออกขยายตวัร้อยละ 42.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
และขยายตวัร้อยละ 39.8 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 39,558 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 2,714 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 20.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อย
ละ 25.5 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 31,624 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 19.6 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 5,219 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 12.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 18.3 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 28,460 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,602 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 14.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 8.4 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการส่งออกเป็น 23,437 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 57.9 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 52.5 YoY
ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 2,420 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หด
ตวัร้อยละ 6.5 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
11,098 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 7,393 ล้านบาทจาก
เดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 5,025 ล้านบาทจาก
เดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

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

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนธนัวาคม ปี 2558

Analyst by ISIT 7

Mill Baht Dec-57 Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58

Import 36,483.89   36,046.47   35,413.88   35,419.31   40,262.35   38,230.32   40,858.90   39,708.80   40,126.60   36,901.60   37,169.80   38,427.20 39,558.80

Export 20,360.57   18,131.72   18,365.79   21,171.72   20,652.81   20,547.27   25,040.70   20,715.80   20,385.50   19,870.50   22,191.80   19,935.20 28,460.70

Trade Balance -16,123.31 -17,914.76 -17,048.08 -14,247.58 -19,609.54 -17,683.05 -15,818.20 -18,993.00 -19,741.10 -17,031.10 -14,978.00 -18,492.00 -11,098.10



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
ธันวาคม ปี 2558

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรหดตวัร้อยละ 20.0 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 25.5 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 2,714 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารน าเข้า
เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 35,731 ล้าน
บาท โดยสินค้าที่มีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุในเดือนนีไ้ด้แก่ 
เคร่ืองบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ ซึ่งมีมลูค่าการน าเข้า
อยูท่ี่ 1,640 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรกลการเกษตรหดตวัร้อยละ 14.2 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 8.4 YoY
มลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 2,602 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารสง่ออก
เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 30,179 ล้าน
บาท โดยสิน ค้าที่ มี มูลค่ าการส่งออกสูงสุด ไ ด้แ ก่ 
แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ ซึ่งมีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 
927 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 111 ล้านบาท ขาดดลุการค้าลดลง 
247 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดลุลดลง 1,133 
ล้านบาทจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนธนัวาคม ปี 2558

Analyst by ISIT 8

Agricultural Machinery (Mill Baht) Dec-57 Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58

Import 3,646.02   3,046.77   2,631.03   3,068.54   3,111.05   3,179.75   3,009.60   2,612.60   3,065.00   2,797.30   3,101.40   3,393.80 2,714.60

Export 2,400.38   2,637.86   2,432.87   2,575.38   1,967.47   2,075.86   2,121.50   2,311.40   2,484.20   2,736.80   3,198.80   3,034.10 2,602.80

Trade Balance -1,245.64 -408.91 -198.17 -493.16 -1,143.58 -1,103.89 -888.10 -301.20 -580.80 -60.50 97.40 -359.70 -111.80

ม.ค. - ธ.ค.

2558

3,501.2    3,294.8    2,613.8    33,946.3   -25.3 -20.7

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 71.1         71.2         67.0          657.9         -5.9 -5.9

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 886.4       897.6       607.4       8,293.0     -31.5 -32.3

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 0.8            1.6            0.9            18.3           1.1 -45.7

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 2,094.4    1,952.3    1,640.9    21,215.4   -21.7 -15.9

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 235.9       260.4       106.2       2,007.2     -55.0 -59.2

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 125.7       77.5         98.4          1,166.4     -21.7 27.0

เครือ่งคัดแยกขนาด 11.6         0.7            9.2            208.1         -20.7 1,288.5

เครือ่งท าใหแ้หง้ 75.3         33.6         83.9          380.1         11.4 149.6

144.9       99.0         100.8       1,785.1     -30.4 1.8

เครือ่งรีดนม -           0.9            8.7            39.6           0.0 903.1

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 144.9       98.1         92.1          1,745.5     -36.5 -6.2

3,646.0    3,393.8    2,714.6    35,731.4   -25.5 -20.0

YoY(%) MoM(%)ธ.ค. 57 ธ.ค. 58พ.ย. 58

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรกลการเกษตร (ลา้นบาท)

รวมท ัง้หมด

ม.ค. - ธ.ค.

2558

2,398.1    3,026.4    2,595.7    29,964.5   8.2 -14.2

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 116.3       143.5       117.5       1,407.6     1.0 -18.2

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 1,096.9    975.7       927.9       12,558.1   -15.4 -4.9

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 0.0            1.5            0.4            7.4             852.4 -73.2

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 548.4       769.0       632.1       7,482.1     15.3 -17.8

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 539.2       1,054.3    826.4       7,097.3     53.3 -21.6

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 96.8         82.3         90.5          1,375.6     -6.5 9.9

เครือ่งคัดแยกขนาด 0.5            0.1            -            10.6           -100.0 -100.0

เครือ่งท าใหแ้หง้ -           -           1.0            25.7           0.0 0.0

2.3            7.8            7.1            214.6         211.9 -8.8

เครือ่งรีดนม 0.1            0.4            -            0.5             -100.0 -100.0

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 2.2            7.4            7.1            214.0         224.4 -3.7

2,400.4    3,034.1    2,602.8    30,179.1   8.4 -14.2

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรกลการเกษตร (ลา้นบาท) ธ.ค. 57 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 YoY(%) MoM(%)

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
ธันวาคม ปี 2558

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 8.8 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 19.6 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 31,624 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารน าเข้า
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมลูค่ารวมเป็น 349,234 ล้านบาท 
โดยสนิค้าที่มีมลูคา่การน าเข้าสงูสดุได้แก่ เคร่ืองกงัหนัไอพ่น 
และส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,333 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 57.9 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 52.5 YoY
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 23,437 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารส่งออก
เคร่ืองอตุสาหกรรมมีมลูค่ารวมเป็น 198,427 ล้านบาท โดย
สนิค้าที่มีมลูค่าการสง่ออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองกรองของเหลว 
หรือก๊าซ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) มีมูลค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 5,349 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้ ขาด
ดลุการค้าอยู่ที่ 8,187 ล้านบาท ขาดดลุการค้าลดลง 6,034 
ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดลุการค้าลดลง 2,888 
ล้านบาทจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนธนัวาคม ปี 2558

Analyst by ISIT 9

Industrial Machinery (Mill Baht) Dec-57 Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58

Import 26,446.19   27,026.17   27,208.37   26,323.07   30,970.61   28,687.54   31,116.60   29,606.60   29,959.10   28,851.80   28,800.20 29,059.80 31,624.60

Export 15,370.78   13,665.32   13,911.46   16,162.09   16,692.81   16,447.15   20,545.30   16,058.90   15,442.10   14,672.80   16,552.70 14,838.80 23,437.60

Trade Balance -11,075.41 -13,360.85 -13,296.91 -10,160.98 -14,277.80 -12,240.39 -10,571.30 -13,547.70 -14,517.00 -14,179.00 -12,247.50 -14,221.00 -8,187.00

ม.ค. - ธ.ค.

2558

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 1,128.4    1,023.6    945.2       11,664.1   -16.2 -7.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 5,231.5    6,780.2    6,930.6    73,035.5   32.5 2.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 540.7       379.2       485.8       4,533.7     -10.2 28.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 1,916.0    2,533.0    2,308.3    28,048.5   20.5 -8.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 414.4       644.5       1,385.2    5,279.9     234.2 114.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 576.2       538.0       691.7       7,630.0     20.0 28.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 691.6       1,100.1    1,185.0    13,179.4   71.3 7.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 1,151.4    642.7       737.4       9,977.2     -36.0 14.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 33.7         26.1         26.5          258.7         -21.2 1.7

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 708.9       499.2       331.7       6,316.9     -53.2 -33.6

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 14,053.5 14,893.2 16,597.2  189,310.3 18.1 11.4

26,446.2 29,059.8 31,624.6  349,234.2 19.6 8.8

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) ธ.ค. 57 พ.ย. 58 YoY(%) MoM(%)

รวมท ัง้หมด

ธ.ค. 58

ม.ค. - ธ.ค.

2558

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 241.7       259.2       262.8       2,821.4     8.7 1.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 3,290.5    3,334.0    4,928.6    43,973.4   49.8 47.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 196.1       156.0       148.1       1,791.2     -24.5 -5.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 314.9       288.2       350.9       4,080.0     11.4 21.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 287.4       50.2         59.7          1,839.9     -79.2 18.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 89.8         316.5       131.7       1,534.6     46.6 -58.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 1,128.7    1,616.4    1,812.8    21,881.1   60.6 12.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 242.6       205.6       253.2       2,706.6     4.4 23.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 1.4            7.6            4.0            62.1           181.7 -47.9

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 152.5       95.4         175.8       2,509.1     15.3 84.2

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 9,425.2    8,509.6    15,310.1  115,227.7 62.4 79.9

15,370.8 14,838.8 23,437.6  198,427.1 52.5 57.9

MoM(%)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) ธ.ค. 57 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 YoY(%)



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนธันวาคม ปี 
2558

การน าเข้า เคร่ืองมือกลหดตัวร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 18.3 YoY มลูคา่การน าเข้า
อยู่ที่ 5,219 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารน าเข้าเคร่ืองมือกลมีมลูค่า
รวมเป็น 73,158 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,512 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 6.5 YoY มลูค่าการสง่ออก
อยู่ที่ 2,420 ล้านบาท ทัง้ปีนีก้ารสง่ออกเคร่ืองมือกลมีมลูค่า
รวมเป็น 26,863 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 728 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,799 ล้านบาท ขาดดลุการค้าลดลง 1,112 ล้านบาทจาก
เดือนก่อนหน้า และขาดดลุการค้าลดลง 1,002 ล้านบาทจาก
เดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนธนัวาคม ปี 2558

Analyst by ISIT

Machine Tools (Mill Baht) Dec-57 Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58

Import 6,391.67      5,973.54   5,574.48   6,027.70   6,180.69   6,363.04   6,732.70   7,489.70   7,102.50   5,252.60   5,268.20 5,973.60 5,219.70

Export 2,589.41      1,828.54   2,021.47   2,434.25   1,992.53   2,024.26   2,373.90   2,345.50   2,459.20   2,460.90   2,440.30 2,062.20 2,420.30

Trade Balance -3,802.26 -4,145.00 -3,553.01 -3,593.45 -4,188.16 -4,338.77 -4,358.80 -5,144.20 -4,643.30 -2,791.70 -2,827.90 -3,911.40 -2,799.40

ม.ค. - ธ.ค.

2558

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 5,894.3    5,424.3    4,774.1    66,984.8   -19.0 -12.0

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 222.8       232.0       188.9       3,764.1     -15.2 -18.6

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 343.7       271.8       346.9       5,164.5     1.0 27.6

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 583.1       464.2       394.6       5,939.6     -32.3 -15.0

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 212.0       276.8       213.2       3,676.7     0.6 -23.0

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 387.8       300.2       353.8       4,466.7     -8.8 17.8

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 231.3       165.8       228.6       3,005.0     -1.2 37.9

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 1,300.8    1,082.8    878.6       12,152.9   -32.5 -18.9

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 238.9       170.8       106.0       1,442.2     -55.6 -37.9

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 64.1         54.8         17.6          468.4         -72.5 -67.8

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 174.3       164.1       247.4       2,710.0     42.0 50.8

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 383.0       280.5       285.9       4,402.2     -25.3 1.9

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,752.6    1,960.6    1,512.5    19,792.5   -13.7 -22.9

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 497.4       549.3       445.6       6,173.6     -10.4 -18.9

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 461.2       521.4       397.7       5,722.7     -13.8 -23.7

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 36.2         28.0         47.9          450.9         32.3 71.2

6,391.7    5,973.6    5,219.7    73,158.4   -18.3 -12.6

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) ธ.ค. 57 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 YoY(%) MoM(%)

รวมท ัง้หมด

ม.ค. - ธ.ค.

2558

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 2,401.3    1,885.7    2,245.0    24,497.6   -6.5 19.1

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 297.7       220.9       260.2       3,383.9     -12.6 17.8

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 42.0         41.0         39.5          383.4         -6.0 -3.7

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 295.6       326.5       371.3       3,978.8     25.6 13.7

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 106.4       28.8         25.3          524.0         -76.2 -12.1

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 289.2       308.2       299.2       3,392.4     3.5 -2.9

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 45.2         15.9         21.6          532.4         -52.3 35.3

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 67.3         51.9         105.0       1,108.6     56.0 102.5

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 15.2         10.4         4.6            150.7         -69.6 -55.5

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 1.5            0.8            0.9            52.6           -38.2 16.6

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 23.5         15.2         19.3          233.2         -17.9 26.9

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 635.4       318.2       369.5       3,901.8     -41.8 16.1

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 582.2       548.0       728.5       6,855.9     25.1 32.9

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 188.2       176.5       175.3       2,365.8     -6.8 -0.7

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 167.4       162.6       158.0       2,126.4     -5.6 -2.8

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 20.8         13.9         17.3          239.3         -16.7 24.3

2,589.4    2,062.2    2,420.3    26,863.4   -6.5 17.4

YoY(%)

รวมท ัง้หมด

MoM(%)มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) ธ.ค. 57 พ.ย. 58 ธ.ค. 58



รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุง่เน้นการบรูณาการข้อมลูเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมลูตอ่การด าเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลให้เพิ่มมากขึน้
เพื่อให้ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกกรรมเคร่ืองจกัรกลสามารถเชื่อมโยงกบัภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสทิธิผลสงูสดุ

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบนัเหล็กและเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย
อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศพัท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2559

ในเดือนมกราคม 2559 แรงส่งของเศรษฐกิจไทยมีทิศทางแผ่วลง สาเหตหุลัก
มาจากปัจจยัชัว่คราวท่ีเร่ิมหมดไป ทัง้การเร่งซือ้รถยนต์และมาตรการเร่งการใช้
จ่ายของครัวเรือนในช่วงปลายปี ท าให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวบ้าง 
ประกอบกบัการใช้จ่ายภาครัฐชะลอลงหลงัเร่งเบิกจ่ายในเดือนก่อน ด้านมลูคา่
การส่งออกสินค้าหดตวัสูงตามเศรษฐกิจจีนและอาเซียนท่ีชะลอตวั และราคา
สินค้าส่งออกท่ีลดลงตามราคาน า้มัน ส่งผลให้การผลิตและการลงทุ น
ภาคเอกชนยงัอยูใ่นระดบัต ่า อยา่งไรก็ดี การทอ่งเท่ียวยงัเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกั
ท่ีสนบัสนนุให้ภาคบริการขยายตวัดี

การบริโภคภาคเอกชน ชะลอตวัลงเล็กน้อย หลงัผลบวกจากปัจจยัชัว่คราว
เร่ิมหมดไป ทัง้การเร่งซือ้รถยนต์ก่อนการปรับขึน้อตัราภาษีสรรพสามิตและการ
จับจ่ายใช้สอยในช่วงปลายปีก่อนตามมาตรการลดหย่อนภาษีของภาครัฐ
ประกอบกับสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นกว่าปกติในเดือนนีท้ าให้ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าของครัวเรือนชะลอลงบ้าง นอกจากนี ้ปัจจัยหนุนการบริโภคในเดือนนี ้
แผ่วลงจากความเช่ือมั่นของผู้ บริโภคท่ีปรับลดลงเล็กน้อยจากความกังวล
เก่ียวกบัภาวะภยัแล้งและการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก อยา่งไรก็ดี รายได้นอก
ภาคเกษตรท่ียงัทรงตวั เป็นปัจจยัสนบัสนนุให้การซือ้สินค้าไม่คงทนและหมวด
บริการยงัขยายตวัได้บ้าง ส่งผลให้ดชันีการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชนเดือน
มกราคม (PCI) หดตวัร้อยละ 1.6 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อย
ละ 1.2 YoY

การลงทุนภาคเอกชน มีทิศทางทรงตวัอยู่ในระดบัต ่า สอดคล้องกบัก าลงัการ
ผลิตท่ีมีเพียงพอ อีกทัง้ผลบวกจากการเร่งซือ้รถยนต์เชิงพาณิชย์เร่ิมหมดลง 
และการลงทนุในกลุม่พลงังานทดแทนและกลุม่โทรคมนาคมท่ีชะลอลงบ้างหลงั
ขยายตวัสงูในช่วงปลายปีก่อน ทัง้นี ้การระดมทนุโดยรวมของภาคธุรกิจทรงตวั
ใกล้เคียงกบัเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการระดมทนุผ่านการออกตราสารหนี ้
สง่ผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) ไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับเดือนก่อน
หน้า และขยายตวัร้อยละ 2.3 YoY ตวับง่ชีก้ารน าเข้าสินค้าทนุขยายตวัร้อยละ 
0.9 YoY การจ าหน่ายเคร่ืองจักรในประเทศขยายตัวร้อยละ 9.3 YoY ดัชนี
ผลผลิตอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 3.3 YoY

ในเดือนมกราคม ปี  2559  มี
ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณ
บวกต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ
ขยายตวัได้ตอ่เนื่อง โดยรายจ่ายใน
งบประมาณที่ไมร่วมเงินอดุหนนุ
ขยายตวัร้อยละ 8.9 YoY จาก 
รายจ่ายประจ าที่ขยายตวัร้อยละ 
10.0 YoY

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2559
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การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 15.6 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัในอตัราท่ีสูงขึน้ท่ีร้อยละ 9.3 
YoY เน่ืองจาก 1) เศรษฐกิจจีนและอาเซียนท่ีชะลอตวั 2) ผลดีจากปัจจยัชัว่คราวท่ีทยอยหมด
ลง อาทิ การส่งออกรถยนต์รุ่นใหม่ และการส่งออกในหมวดทศันปูกรณ์ (Optical appliances 
and instruments) ท่ีชะลอลงตอ่เน่ืองจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกท่ีชะลอตวั 
และ 3) การหดตวัต่อเน่ืองของราคาสินค้าส่งออกในกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับปิโตรเลียม อย่างไรก็
ตาม การส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไปตลาดยุโรปยังมีแนวโน้มดีขึน้ตามการคาดการณ์สภาพ
อากาศวา่อณุหภมูิจะสงูขึน้ในปีนี ้และตลาดเวียดนามท่ีเศรษฐกิจขยายตวัดี

การน าเข้าสินค้า มีมูลคา่ 12.9 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 17.8 YoY โดยเป็นการ
หดตวัในเกือบทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะการน าเข้าในหมวดเชือ้เพลิงท่ีหดตวัในอัตราท่ีสงูขึน้
ตามราคาน้ามนัท่ียงัลดลงตอ่เน่ือง ขณะท่ีการน าเข้าวตัถดุบิและสินค้าขัน้กลางไม่รวมเชือ้เพลิง
หดตวัตามภาวการณ์สง่ออกท่ีซบเซา

การผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) หดตวัในหลายหมวดสินค้าตามการส่งออกสินค้าท่ีซบเซา 
ประกอบกบัผลจากปัจจยัชัว่คราวท่ีหมดลง อาทิ การผลิตรถยนต์ท่ีหดตวัสงูหลังจากเร่งไปมาก
เพ่ือส่งมอบในปลายปีก่อน อย่างไรก็ตาม การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มดีขึ น้ตามอุปสงค์
ตา่งประเทศ

รายได้เกษตรกร ปรับลดลงร้อยละ 3.7 YoY เป็นผลจากการหดตัวของราคาสินค้า
เกษตรกรรม ขณะท่ีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตวัเล็กน้อยท่ีร้อยละ 2.8 YoY จากผลของ
ปัจจัยชั่วคราวท่ีผลผลิตข้าวนาปีเล่ือนการเก็บเก่ียว เน่ืองจากฤดูฝนท่ีล่าช้าในปีก่อน และ
ผลผลิตยางพาราท่ีเพิ่มขึน้จากพืน้ท่ีเพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ี เร่ิมทยอยให้
ผลผลิต โดยราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 6.3 จากราคายางพาราท่ีได้รับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนชะลอตวั และสต็อกยางของโลกท่ียงัอยู่ในระดบัสงู ผนวกกับราคา
มนัส าปะหลงัท่ีลดลงตามอุปสงค์ของจีน หลงัจากรัฐบาลจีนได้ออกมาตรการให้โรงงานผลิต
แอลกอฮอล์และ เอทานอลใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบแทนมันส าปะหลัง เพ่ือลดสินค้าคงคลัง
ข้าวโพดท่ีอยูใ่นระดบัสงู

การใช้จ่ายภาครัฐ ท าได้ดีต่อเ น่ืองแม้แผ่วลงบ้าง จากแรงกระตุ้ นการเบิกจ่า ยนอก
งบประมาณในการลงทุนโครงการด้านคมนาคมและชลประทานท่ีชะลอลงหลงัจากเร่งตวัสูง
ในช่วงก่อน และรายจ่ายลงทุนท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนซึ่งขยายตวัในอัตราชะลอลง ขณะท่ีการ
จดัเก็บรายได้หดตวัเล็กน้อยจากการเล่ือนน าส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจบางแห่งและการปรับ
ลดลงของรายได้ภาษีท่ีเก่ียวกบัการนาเข้าสอดคล้องกบัการน าเข้าท่ีหดตวั

ใน เดื อนมกราคม ปี 
2 5 5 9 มี ตั ว ชี ้วั ด ท า ง
เศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณ
ล บ ต่ อ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า
มีมูลค่า  15 .6  พัน ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หดตัวใน
อตัราที่สงูขึน้ที่ร้อยละ 9.3 
YoY

รายได้เกษตรกร
ราย ไ ด้ เ กษตรกร  ป รับ
ลดลงร้อยละ 3.7 YoY เป็น
ผลจากการหดตวัของราคา
สนิค้าเกษตรกรรม





ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนมกราคม ปี 2559

ในเดือนมกราคม ปี 2559 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้าขยายตัวร้อยละ 
1.3 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 11.2 YoY
ด้านการสง่ออก หดตวัร้อยละ 26.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า 
แตข่ยายตวัร้อยละ 16.2 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 40,090 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,119 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 2.4 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการ
น าเข้าเป็น 31,056 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 14.9 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,915 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 1.0 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 21,061 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,460 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 6.7 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมมีมูลค่า
การสง่ออกเป็น 16,456 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 29.8 เมื่อเทียบ
กบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 20.4 YoY ในขณะท่ีหมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,144 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 11.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 17.3 
YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
19,029 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึน้ 7,930 ล้านบาทจาก
เดือนก่อนหน้า และขาดดลุการค้าเพิ่มขึน้ 1,114 ล้านบาทจาก
เดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

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

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือน ปี 2559
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Mill Baht Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58 Jan-59

Import 36,046.5 35,413.9 35,419.3 40,262.3 38,230.3 40,858.9 39,708.8 40,126.6 36,901.6 37,169.8 38,427.2 39,558.8 40,090.5

Export 18,131.7 18,365.8 21,171.7 20,652.8 20,547.3 25,040.7 20,715.8 20,385.5 19,870.5 22,191.8 19,935.2 28,460.7 21,061.5

Trade Balance -17,914.76 -17,048.08 -14,247.58 -19,609.54 -17,683.05 -15,818.20 -18,993.00 -19,741.10 -17,031.10 -14,978.00 -18,492.00 -11,098.10 -19,029.00



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
มกราคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรขยายตวัร้อยละ 14.9 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.4 YoY
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,119 ล้านบาท โดยสนิค้าที่มีมลูคา่
การน าเข้าสูงสุดในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,732 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 5.5
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 6.7 YoY
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,460 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มู ลค่ า ก า รส่ ง ออกสู ง สุด ไ ด้ แก่  แ ท รก เ ตอ ร์  แล ะ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,062 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ที่  658 ล้านบาท ขาดดุลการค้า
เพิ่มขึน้ 546 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุล
เพิ่มขึน้ 249 ล้านบาทจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนมกราคม ปี 2559
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Agricultural Machinery (Mill Baht) Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58 Jan-59

Import 3,046.8 2,631.0 3,068.5 3,111.1 3,179.8 3,009.6 2,612.6 3,065.0 2,797.3 3,101.4 3,393.8 2,714.6 3,119.3

Export 2,637.9 2,432.9 2,575.4 1,967.5 2,075.9 2,121.5 2,311.4 2,484.2 2,736.8 3,198.8 3,034.1 2,602.8 2,460.6

Trade Balance -408.91 -198.17 -493.16 -1,143.58 -1,103.89 -888.10 -301.20 -580.80 -60.50 97.40 -359.70 -111.80 -658.70

ม.ค. - ธ.ค.

2558

2,749.3    2,613.8    2,962.1    33,946.3   7.7 13.3

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 52.2         67.0         60.9          657.9         16.6 -9.0

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 655.6       607.4       918.8       8,293.0     40.2 51.3

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 6.2            0.9            0.3            18.3           -94.4 -59.7

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 1,743.1    1,640.9    1,732.7    21,215.4   -0.6 5.6

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 114.9       106.2       51.5          2,007.2     -55.2 -51.5

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 151.7       98.4         120.4       1,166.4     -20.7 22.3

เครือ่งคัดแยกขนาด 12.7         9.2            66.3          208.1         423.9 621.6

เครือ่งท าใหแ้หง้ 13.0         83.9         11.2          380.1         -13.6 -86.6

297.5       100.8       157.2       1,785.1     -47.1 56.0

เครือ่งรีดนม 21.6         8.7            1.9            39.6           -91.1 -78.0

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 275.9       92.1         155.3       1,745.5     -43.7 68.7

3,046.8    2,714.6    3,119.3    35,731.4   2.4 14.9

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรกลการเกษตร (ลา้นบาท)

รวมท ัง้หมด

YoY(%) MoM(%)ม.ค. 58 ม.ค. 59ธ.ค. 58

ม.ค. - ธ.ค.

2558

2,598.0    2,595.7    2,455.2    29,964.5   -5.5 -5.4

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 90.7         117.5       111.0       1,407.6     22.3 -5.5

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 1,204.3    927.9       1,062.0    12,558.1   -11.8 14.5

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 0.6            0.4            -            7.4             -100.0 -100.0

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 652.3       632.1       566.0       7,482.1     -13.2 -10.4

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 462.1       826.4       680.1       7,097.3     47.2 -17.7

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 178.2       90.5         36.0          1,375.6     -79.8 -60.2

เครือ่งคัดแยกขนาด 5.8            -           -            10.6           -100.0 0.0

เครือ่งท าใหแ้หง้ 3.8            1.0            -            25.7           -100.0 -100.0

39.8         7.1            5.4            214.6         -86.4 -23.7

เครือ่งรีดนม -           -           1.9            0.5             0.0 0.0

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 39.8         7.1            3.5            214.0         -91.3 -51.0

2,637.9    2,602.8    2,460.6    30,179.1   -6.7 -5.5

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรกลการเกษตร (ลา้นบาท) ม.ค. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 YoY(%) MoM(%)

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
มกราคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 1.8 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 14.9 YoY มลูค่า
การน าเข้าอยู่ที่ 31,056 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
น าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม/อัดลม และส่วนประกอบ 
(เคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) ซึง่มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 4,263 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 29.8 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 20.4 YoY มลูค่า
การส่งออกอยู่ที่ 16,456 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ 
(เคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) มีมลูค่าการส่งออกอยู่ที่ 
2,260 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่  14,599 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึน้ 
6,412 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้า
เพิ่มขึน้ 1,238 ล้านบาทจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนมกราคม ปี 2559

Analyst by ISIT 9

Industrial Machinery (Mill Baht) Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58 Jan-59

Import 27,026.17   27,208.37   26,323.07   30,970.61   28,687.54   31,116.60   29,606.60   29,959.10   28,851.80   28,800.20   29,059.80 31,624.60 31,056.00

Export 13,665.32   13,911.46   16,162.09   16,692.81   16,447.15   20,545.30   16,058.90   15,442.10   14,672.80   16,552.70   14,838.80 23,437.60 16,456.80

Trade Balance -13,360.85 -13,296.91 -10,160.98 -14,277.80 -12,240.39 -10,571.30 -13,547.70 -14,517.00 -14,179.00 -12,247.50 -14,221.00 -8,187.00 -14,599.20

ม.ค. - ธ.ค.

2558

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 1,093.5    945.2       1,354.2    11,664.1   23.8 43.3

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 5,320.8    6,930.6    7,112.5    73,035.5   33.7 2.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 378.5       485.8       630.5       4,533.7     66.6 29.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 2,489.5    2,308.3    2,031.5    28,048.5   -18.4 -12.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 183.2       1,385.2    429.8       5,279.9     134.6 -69.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 458.5       691.7       338.6       7,630.0     -26.1 -51.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 716.7       1,185.0    1,400.4    13,179.4   95.4 18.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 775.1       737.4       1,048.3    9,977.2     35.3 42.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 15.9         26.5         26.2          258.7         64.4 -1.3

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 691.1       331.7       825.5       6,316.9     19.4 148.9

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 14,903.3 16,597.2 15,858.6  189,310.3 6.4 -4.4

27,026.2 31,624.6 31,056.0  349,234.2 14.9 -1.8

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) ม.ค. 58 ธ.ค. 58 YoY(%) MoM(%)

รวมท ัง้หมด

ม.ค. 59

ม.ค. - ธ.ค.

2558

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 158.1       262.8       227.0       2,821.4     43.6 -13.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 3,706.0    4,928.6    4,021.2    43,973.4   8.5 -18.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 159.2       148.1       136.8       1,791.2     -14.1 -7.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 350.1       350.9       325.1       4,080.0     -7.2 -7.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 136.4       59.7         168.2       1,839.9     23.3 181.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 70.6         131.7       30.7          1,534.6     -56.5 -76.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 1,097.3    1,812.8    1,570.2    21,881.1   43.1 -13.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 214.5       253.2       233.1       2,706.6     8.7 -8.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 0.8            4.0            6.3            62.1           665.5 59.6

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 207.6       175.8       225.6       2,509.1     8.6 28.3

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 7,564.6    15,310.1 9,512.6    115,227.7 25.8 -37.9

13,665.3 23,437.6 16,456.8  198,427.1 20.4 -29.8

MoM(%)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) ม.ค. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 YoY(%)



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนมกราคม ปี
2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 1.0 YoY มลูคา่การน าเข้าอยู่
ที่ 5,915 ล้านบาท โดยสนิค้าที่มีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุได้แก่ 
กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่า
การน าเข้าอยูท่ี่ 1,528 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลหดตวัร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 17.3 YoY มูลค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 2,144 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมลูค่าการสง่ออก
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 541 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 3,771 ล้านบาท ขาดดลุการค้าเพิ่มขึน้ 971 ล้านบาทจาก
เดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 374 ล้านบาทจาก
เดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนมกราคม ปี 2559

Analyst by ISIT

Machine Tools (Mill Baht) Jan-58 Feb-58 Mar-58 Apr-58 May-58 Jun-58 Jul-58 Aug-58 Sep-58 Oct-58 Nov-58 Dec-58 Jan-59

Import 5,973.54      5,574.48   6,027.70   6,180.69   6,363.04   6,732.70   7,489.70   7,102.50   5,252.60   5,268.20   5,973.60 5,219.70 5,915.10

Export 1,828.54      2,021.47   2,434.25   1,992.53   2,024.26   2,373.90   2,345.50   2,459.20   2,460.90   2,440.30   2,062.20 2,420.30 2,144.10

Trade Balance -4,145.00 -3,553.01 -3,593.45 -4,188.16 -4,338.77 -4,358.80 -5,144.20 -4,643.30 -2,791.70 -2,827.90 -3,911.40 -2,799.40 -3,771.00

ม.ค. - ธ.ค.

2558

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 5,506.5    4,774.1    5,508.6    66,984.8   0.0 15.4

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 180.9       188.9       142.9       3,764.1     -21.0 -24.3

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 345.9       346.9       468.7       5,164.5     35.5 35.1

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 581.2       394.6       335.8       5,939.6     -42.2 -14.9

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 215.6       213.2       268.9       3,676.7     24.7 26.1

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 415.6       353.8       230.6       4,466.7     -44.5 -34.8

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 284.7       228.6       294.0       3,005.0     3.3 28.6

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 1,123.7    878.6       1,370.5    12,152.9   22.0 56.0

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 88.7         106.0       261.8       1,442.2     195.1 147.0

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 31.8         17.6         62.7          468.4         97.1 255.3

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 222.5       247.4       313.8       2,710.0     41.0 26.8

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 332.4       285.9       230.0       4,402.2     -30.8 -19.6

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,683.4    1,512.5    1,528.9    19,792.5   -9.2 1.1

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 467.1       445.6       406.5       6,173.6     -13.0 -8.8

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 443.6       397.7       374.6       5,722.7     -15.5 -5.8

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 23.5         47.9         31.9          450.9         35.9 -33.4

5,973.5    5,219.7    5,915.1    73,158.4   -1.0 13.3

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) ม.ค. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 YoY(%) MoM(%)

รวมท ัง้หมด

ม.ค. - ธ.ค.

2558

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 1,655.5    2,245.0    1,976.4    24,497.6   19.4 -12.0

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 217.4       260.2       287.9       3,383.9     32.4 10.7

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 12.5         39.5         34.2          383.4         173.1 -13.5

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 314.2       371.3       289.3       3,978.8     -7.9 -22.1

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 66.9         25.3         17.1          524.0         -74.5 -32.6

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 178.6       299.2       212.6       3,392.4     19.0 -29.0

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 39.9         21.6         31.3          532.4         -21.6 45.2

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 77.3         105.0       119.9       1,108.6     55.2 14.2

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 6.0            4.6            1.9            150.7         -69.0 -59.8

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 0.7            0.9            6.5            52.6           901.7 617.5

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 22.4         19.3         16.0          233.2         -28.8 -17.3

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 271.1       369.5       418.7       3,901.8     54.4 13.3

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 448.4       728.5       541.1       6,855.9     20.7 -25.7

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 173.1       175.3       167.7       2,365.8     -3.1 -4.3

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 136.7       158.0       151.2       2,126.4     10.6 -4.3

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 36.4         17.3         16.5          239.3         -54.7 -4.8

1,828.5    2,420.3    2,144.1    26,863.4   17.3 -11.4

MoM(%)มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) ม.ค. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 YoY(%)

รวมท ัง้หมด



รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเนน้การบูรณาการขอ้มูลเพือ่สรา้งประโยชนข์องขอ้มูลตอ่การด าเนินธรุกจิในอตุสาหกรรม

เคร ือ่งจกัรกลใหเ้พิม่มากขึน้

เพือ่ใหย้ทุธศาสตรก์ารพฒันาอตุสาหกกรรมเคร ือ่งจกัรกลสามารถเชือ่มโยงกบัภาคการเกษตรและ

อตุสาหกรรมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

และเกดิประสทิธผิลสงูสดุ

ศูนยข์อ้มูลเชงิลกึอตุสาหกรรม

เคร ือ่งจกัรกล 
สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย

อาคารส านักพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ช ัน้ 1-2

ซอยตรมีติร 

ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 
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โทรศพัท ์: 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2559

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ทรงตวัจากเดือนก่อน โดยภาค การท่องเท่ียวเติบโตต่อเน่ือง และ
การใช้จา่ยภาครัฐยงัคงขยายตวัดีแม้รายจ่ายลงทนุแผ่วลงบ้างเม่ือเทียบกบัช่วงก่อนท่ีมีการเร่ง
เบกิจา่ยสงู ในขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชนในภาพรวมทรงตวั โดยการใช้จ่ายเพ่ือสินค้าคงทน
กลับมาอยู่ในระดับต ่าหลังหมดช่วงเร่งซือ้ก่อนการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ แต่การ
จบัจ่ายเพ่ือซือ้สินค้าและบริการอ่ืนยงัขยายตวัได้สอดคล้องกับรายได้ของครัวเรือนนอกภาค
เกษตรท่ีเติบโตบ้าง ด้านมลูคา่การส่งออกสินค้าท่ีหกัหมวดทองคาหดตวัจากภาวะเศรษฐกิจคู่
ค้าหลกัทัง้จีนและอาเซียนท่ีชะลอตวัตอ่เน่ือง ประกอบกบัราคาสินค้าสง่ออกยังหดตวัตามราคา
น า้มนั สง่ผลให้การผลิตและการลงทนุภาคเอกชนยงัอยูใ่นระดบัต ่า

การบริโภคภาคเอกชน มีทิศทางทรงตวัจากเดือนก่อนหลงัผลบวกของปัจจยัชัว่คราวหมดลง 
โดยยังมีแรงส่งจากการใช้จ่ายในหมวดบริการและหมวดสินค้าไม่คงทน ตามรายได้ของ
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรท่ีขยายตวับ้าง อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนหดตวั
หลงัหมดช่วงเร่งซือ้ก่อนการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ประกอบกบัก าลงัซื อ้ของผู้บริโภค
ยังถูกฉุดรัง้จากรายได้เกษตรท่ีหดตัวเพราะผลของภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตรท่ีตกต ่า 
รวมทัง้หนีค้รัวเรือนท่ียงัอยูใ่นระดบัสงู ขณะท่ีสถาบนัการเงินยงัคงระมดัระวงัการปล่อยสินเช่ือ
แก่ลูกหนีร้ายย่อย ส่งผลให้ดัชนีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนเดือนมกราคม (PCI)
ขยายตวัร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.1 YoY

การลงทุนภาคเอกชน คอ่นข้างซบเซา โดยอตัราการใช้ก าลงัการผลิตของภาคอตุสาหกรรมท่ี
เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 64.7 สะท้อนวา่ธุรกิจส่วนใหญ่ยงัไม่มีความจ าเป็นต้องลงทนุเพ่ือขยายก าลงั
การผลิต ยกเว้นธุรกิจส่ือสารเพ่ือรองรับระบบ 4G และธุรกิจพลงังานทดแทน ทัง้นี ้การระดม
ทนุโดยรวมของภาคธุรกิจชะลอลงจากเดือนก่อนทัง้สินเช่ือท่ีให้แก่ภาคธุรกิจและการระดมทุน
ผ่านการออกหุ้นกู้  ส่งผลให้ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตวัร้อยละ 1.0 เม่ือเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 2.0 YoY การจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตัวร้อยละ 
11.8 YoY ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 3.3 YoY

การผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ปรับตวัดีขึน้เล็กน้อยจากเดือนท่ีแล้วแตโ่ดยรวมยงัอยู่ใน
ระดบัค่อนข้างต ่าตามอุปสงค์ท่ีฟืน้ตวัช้า โดยเฉพาะอุปสงค์จากต่างประเทศ อย่างไรก็ดี การ
ผลิตสินค้าบางชนิดเพิ่มขึน้จากปัจจยัพิเศษ อาทิ ยางพาราแปรรูปท่ีเร่งตวัก่อนมติความร่วมมือ
ไตรภาคียางพาราระหว่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในการควบคุมอุปทานยางใน
ตลาดโลกจะมีผลในเดือนมีนาคม และสบัปะรดกระป๋องท่ีมีปริมาณวตัถุดิบเพิ่มขึ น้ โดยดชันี
ผลผลิตอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 1.6 YoY

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจ
ที่ส่งสัญญาณบวก
ต่ อ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เค ร่ื อง จัก รกลไทย 
ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ
ยงัคงมีบทบาทในการ
สนบัสนนุเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะรายจ่าย
เพื่อซือ้สนิค้าและ
บริการและการปรับ
ขึน้เงินเดือน
ข้าราชการ รวมถึง
การลงทนุของ
รัฐวิสาหกิจที่ทาได้ดี
ตอ่เนื่อง
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การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 18.1 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 6.2 YoY ซึ่งเป็น การ
ขยายตวัครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนธันวาคม 2557 โดยเป็นผลจากการส่งออกทองค าในภาวะท่ี
ราคาทองค าโลกซึ่งเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วจงูใจให้คนไทยท่ีเคยเก็บออมในรูปทองค าขายทองค า
ดงักล่าวออกมาเพ่ือท าก าไร แตห่ากไม่นบัรวมทองค า มลูคา่การส่งออกสินค้าจะหดตวัร้อยละ 
4.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการหดตวัในเกือบทุกหมวดสินค้า เน่ืองจากเศรษฐกิจคู่
ค้าส าคญัชะลอตวั ความสามารถในการแข่งขนัของไทยยงัเป็นข้อจ ากดัในบางกลุ่มสินค้า และ
ราคาสินค้าส่งออกหลายชนิดยงัคงอยู่ในระดบัต ่ากว่าปีก่อนตามราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก 
นอกจากนีมี้ผลของปัจจยัชัว่คราว ได้แก่ การปิดซ่อมโรงกลัน่ซึ่งท าให้การส่งออกสินค้าหมวด
ปิโตรเลียมต ่าเป็นพิเศษ อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าบางชนิดขยายตัวได้ อาทิ น า้ตาล
ขยายตวัสูงตามการคาดการณ์ของตลาดว่าอุปทานน า้ตาลโลกจะลดลงจากปัญหาภัยแล้ง 
และอญัมณีและเคร่ืองประดบัขยายตวัเพ่ือเตรียมจ าหนา่ยในงานนิทรรศการสินค้าท่ีฮอ่งกง

การน าเข้าสินค้า มีมูลคา่ 12.1 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 16.3 YoY โดยเป็นการ
หดตวัในทุกหมวดสินค้า ทัง้นี ้การน าเข้าวัตถุดิบและสินค้าขัน้กลางหดตวัสูงสอดคล้องกับ
ภาวะการส่งออกท่ียงัไม่ดี และราคาน า้มนัดิบและโลหะในตลาดโลกท่ีอยู่ในระดบัต ่า ส่วนการ
น าเข้าสินค้าทนุยงัคงหดตวัตามภาวะการลงทนุภาคเอกชนท่ีคอ่นข้างซบเซา

รายได้เกษตรกร รายได้เกษตรหดตวัร้อยละ 9.4 YoY เป็นผลจากการหดตวัทัง้ราคาและ
ผลผลิต โดยราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 7.5 YoY จากราคายางพาราซึ่ง
ได้รับแรงกดดนัจากราคาน า้มนัท่ีลดต ่าลงอย่างตอ่เน่ือง ประกอบกับราคามนัส าปะหลงัยงัคง
ปรับลดลงต่อเน่ืองตามอุปสงค์ของจีน ภายหลังรัฐบาลจีนออกมาตรการท่ีสนับสนุนให้
โรงงานผลิตแอลกอฮอล์และเอทานอลใช้ข้าวโพดเป็นวตัถดุิบแทนมนัส าปะหลงั เพ่ือลดสต็อก
ข้าวโพดท่ีอยู่ในระดบัสูง ในขณะเดียวกนัผลผลิตสินค้าเกษตรยงัหดตวัร้อยละ 2.0 YoY จาก
ผลกระทบของภยัแล้งท่ีส่งผลให้ปริมาณน า้ไม่เพียงพอท่ีจะจดัสรรให้แก่พื น้ท่ีปลูกข้าวนาปรัง 
และสร้างความเสียหายตอ่ผลผลิตมนัส าปะหลงัท่ีเร่ิมปลกูในชว่งต้นปี 2558 ทัง้นี ้คาดว่าความ
เสียหายของผลผลิตมันส าปะหลังดงักล่าวตลอดฤดกูาลนีจ้ะอยู่ในระดบัต ่า เน่ืองจากมีการ
ปลกูทดแทนสว่นท่ีเสียหาย

การใช้จ่ายภาครัฐ ยงัคงมีบทบาทในการสนบัสนนุเศรษฐกิจ โดยเฉพาะรายจ่ายเพ่ือซือ้สินค้า
และบริการและการปรับขึน้เงินเดือนข้าราชการ รวมถึงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจท่ีทาได้ดี
ตอ่เน่ือง อย่างไรก็ตาม รายจ่ายลงทนุของรัฐบาลกลางแผ่วลงบ้างหลงัการเร่งเบิกจ่ายในช่วง
ก่อนหน้า สาหรับการจดัเก็บรายได้เพิ่มขึน้ตามการนาส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจและรายได้ภาษี
ท่ีขยายตวัตามการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่ส่ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต่ อ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า
โดยเป็นการหดตวัในเกือบ
ทุกหมวดสินค้า เนื่องจาก
เศรษฐกิจคูค้่าส าคญัชะลอ
ตัว ความสามารถในการ
แข่ งขันของไทยยัง เ ป็น
ข้อจ ากดัในบางกลุม่สินค้า 
และราคาสินค้าส่งออก
หลายชนิดยังคงอยู่ ใ น
ระดับต ่ากว่าปีก่อนตาม
ร า ค า น ้ า มั น ดิ บ ใ น
ตลาดโลก

การน าเข้าสินค้า
การน า เ ข้าวัตถุดิบและ
สินค้าขัน้กลางหดตัวสูง
สอดคล้องกับภาวะการ
สง่ออกที่ยงัไมด่ี

รายได้เกษตรกร
รายได้เกษตรหดตวัร้อยละ 
9.4 YoY เป็นผลจาก
การหดตัวทัง้ ราคาและ
ผลผลิต โดยราคาสินค้า
เกษตรกรรมหดตวัต่อเนื่อง
จากราคายางพาราซึ่ ง
ได้รับแรงกดดันจากราคา
น า้มันที่ ลดต ่ าลงอย่า ง
ตอ่เนื่อง ประกอบกบัราคา
มันส าปะหลังยังคงปรับ
ลดลงต่อเนื่องตามอปุสงค์
ของจีน





ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมลูค่าการค้าลดลง โดยการน าเข้าหดตวัร้อยละ 12.9 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 1.4 YoY ด้านการ
ส่งออก หดตัวร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 12.0 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 34,920 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 2,763 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อย
ละ 5 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการน าเข้า
เป็น 26,973 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 0.9 YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือ
กลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 5,184 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 7.0 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 12.4 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 20,561 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,887 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 18.7 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการสง่ออกเป็น 15,573 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 5.4 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 11.9 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการสง่ออกเป็น 2,101 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 
3.9 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
14,359 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/
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MIU (Mil Baht) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 36,046 35,414 35,419 40,262 38,230 40,859 39,709 40,127 36,902 37,170 38,427 39,559

2559 40,090 34,920

Export

2558 18,132 18,366 21,172 20,653 20,547 25,041 20,716 20,385 19,871 22,192 19,935 28,461

2559 21,062 20,561



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรหดตวัร้อยละ 11.4 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 5.0 YoY
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 2,763 ล้านบาท โดยสนิค้าที่มีมลูคา่
การน าเข้าสูงสุดในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,526 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 
17.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 
18.7 YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,887 ล้านบาท โดย
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ แทรกเตอร์ และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,266 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าเกินดลุอยูท่ี่ 125 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2559

Analyst by ISIT 8

AM (Mil Baht) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 3,047 2,631 3,069 3,111 3,180 3,010 2,613 3,065 2,797 3,101 3,394 2,715

2559 3,119 2,763

Export

2558 2,638 2,433 2,575 1,967 2,076 2,122 2,311 2,484 2,737 3,199 3,034 2,603

2559 2,461 2,887



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 13.1 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.9 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 26,973 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,516 ล้านบาท

การส่งออก สง่ออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 
5.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 11.9 
YoY มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 15,573 ล้านบาท โดยสนิค้าที่
มีมูลค่าการส่งออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,085 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 11,400 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2559

Analyst by ISIT 9

IM (Mil Baht) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 27,026 27,208 26,323 30,971 28,688 31,117 29,607 29,959 28,852 28,800 29,060 31,625

2559 31,056 26,973

Export

2558 13,665 13,911 16,162 16,693 16,447 20,545 16,059 15,442 14,673 16,553 14,839 23,438

2559 16,457 15,573



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนกุมภาพันธ์ปี 
2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 12.4 YoY มลูค่าการน าเข้า
อยู่ที่ 5,184 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,543 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลหดตัวร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 3.9 YoY มูลค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 2,101 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมลูค่าการสง่ออก
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 589 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 3,083 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2559

Analyst by ISIT

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

Import

2558 5,974 5,574 6,028 6,181 6,363 6,733 7,490 7,102 5,253 5,268 5,974 5,220

2559 5,915 5,184

Export

2558 1,829 2,021 2,434 1,993 2,024 2,374 2,345 2,459 2,461 2,440 2,062 2,420

2559 2,144 2,101
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รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุง่เน้นการบรูณาการข้อมลูเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมลูตอ่การด าเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลให้เพิ่มมากขึน้
เพื่อให้ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกกรรมเคร่ืองจกัรกลสามารถเชื่อมโยงกบัภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสทิธิผลสงูสดุ

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบนัเหล็กและเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย
อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศพัท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม ปี 2559

ในเดือนมีนาคม 2559 ทรงตวัจากเดือนก่อน แรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจหลกัมาจากภาคการ
ทอ่งเท่ียวและการใช้จา่ยภาครัฐ ขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชนคอ่นข้างทรงตวั แม้การใช้จ่ายใน
หมวดสินค้าคงทนปรับดีขึน้บ้าง แตก่ าลงัซือ้ภาคครัวเรือนถกูถ่วงด้วยรายได้เกษตรท่ีลดลงจาก
ผลกระทบของภัยแล้งท่ีปรากฏชัดในเดือนนี ้และชั่วโมงการท างานภาคอุตสาหกรรม ท่ีปรับ
ลดลง การผลิตภาคอตุสาหกรรมโดยรวมกระเตือ้งขึน้บ้างโดยเฉพาะหมวดยานยนต์ ส่วนการ
ลงทุนภาคเอกชนยงักระจุกตวัในบางธุรกิจ ด้านมูลค่าการส่งออกท่ีหกัทองค าหดตวัต่อเน่ือง
สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจคูค้่าหลกั ประกอบกบัราคาสินค้าส่งออกท่ียงัต ่าตามราคาน า้มนั 
อตัราการวา่งงานอยูใ่นระดบัต ่า 

การบริโภคภาคเอกชน คอ่นข้างทรงตวัจากเดือนก่อน การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนปรับดี
ขึน้บ้างจากการซือ้รถยนต์ในกลุม่รถกระบะดดัแปลงและจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่แต่โดยรวมยงั
อยูใ่นระดบัต ่า ขณะท่ีการใช้จา่ยในหมวดสินค้าไม่คงทนชะลอลงสะท้อนการระมัดระวงัในการ
ใช้จา่ยของครัวเรือน โดยเฉพาะก าลงัซือ้ของครัวเรือนเกษตรกรท่ีผลผลิตถกูกระทบจากภยัแล้ง
เป็นส าคญัส่งผลให้ดชันีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 0.4 เม่ือ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.1 YoY

การลงทุนภาคเอกชน คอ่นข้างทรงตวัจากเดือนก่อนตามภาวะเศรษฐกิจ กอปรกบัอตัราการ
ใช้กาลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังมีเพียงพอ สอดคล้องกับการระดมทุนของภาคธุรกิจท่ี
ชะลอลงตามการหดตวัของสินเช่ือใหม่ท่ีให้แก่ภาคธุรกิจ ขณะท่ีการออกหุ้นกู้ ค่อนข้างทรงตวั 
ส่งผลให้ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตวัร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 1.6 YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 4.2 YoY

การผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตวัเล็กน้อยจากระยะเดียวกนัปีก่อน จากสินค้าหลกั 
อาทิ การผลิตยานยนต์ท่ีเพิ่มขึน้โดยเฉพาะรถกระบะดดัแปลงท่ียอดขายยงัเตบิโตตอ่เน่ืองทัง้ใน
และต่างประเทศ และการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศท่ีเพิ่มขึ น้ตามการ
คาดการณ์สภาพอากาศท่ีร้อนกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม การผลิตสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มและการ
ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หดตวัตอ่เน่ืองตามการชะลอลงของอปุสงค์ตา่งประเทศ โดยดชันีผลผลิต
อตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 1.8 YoY

ตัวชีว้ัดทางเศรษฐกิจที่
ส่ งสัญญาณบวกต่ อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ
ที่ท าได้ดีตอ่เนื่องยงัคง
เป็นแรงสง่เศรษฐกิจที่
ส าคญั โดยเฉพาะ
รายจ่ายประจ าเพื่อซือ้
สนิค้าและบริการในการ
ด าเนินโครงการตาม
มาตรการสง่เสริมความ
เป็นอยูร่ะดบัต าบลที่
เบิกจ่ายได้ดี 

3
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม ปี 2559

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyst by ISIT
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การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 18.6 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 1.0 YoY หากไม่นบัรวม
ทองค า มลูคา่การส่งออกจะหดตวัเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 3.4 YoY เป็นการหดตวัในหลายหมวด
สินค้า อาทิ สินค้าในหมวดปิโตรเลียม เคมีภณัฑ์และปิโตรเคมี โดยเป็นผลจากราคาน า้มนัท่ียงั
อยู่ในระดบัต ่า การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและอาเซียน และบางส่วนจากการปิดซ่อมโรง
กลั่นน า้มันในเดือนนี ้อย่างไรก็ดี การส่งออกเคร่ืองจักรขยายตวัตามการส่งออกเคร่ืองจักร
ส าหรับการขดุเจาะน า้มนัไปยงัประเทศบราซิล ขณะท่ีการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตวั
ดีตอ่เน่ืองโดยเฉพาะน า้ตาลและสบัปะรดกระป๋องตามอปุสงค์ท่ีเพิ่มขึน้

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 13.9 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 9.1 YoY จากหมวด
วตัถดุบิและสินค้าขัน้กลางท่ีไมร่วมเชือ้เพลิงสอดคล้องกบัภาวะการสง่ออก และหมวดเชือ้เพลิง
ท่ีส่วนหนึ่งเป็นผลจาก 1) ราคาน า้มันดิบท่ียงัต ่ากว่าปีก่อน และ 2) การปิดปรับปรุงโรงกลั่น
น า้มนัในเดือนนี ้อย่างไรก็ดี มูลคา่การน าเข้าสินค้าทนุในหมวดโทรคมนาคมขยายตวัตามการ
น าเข้าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ รวมทัง้การลงทนุในธุรกิจส่ือสารเพ่ือรองรับระบบ 4G และในธุรกิจ
พลงังานทดแทนท่ียงัขยายตวัได้ โดยภาพรวมการลงทนุภาคเอกชนคอ่นข้างทรงตวัจากเดือน
ก่อนตามภาวะเศรษฐกิจ กอปรกับอตัราการใช้ก าลงัการผลิตภาคอุตสาหกรรมยงัมีเพียงพอ 
สอดคล้องกบัการระดมทุนของภาคธุรกิจท่ีชะลอลงตามการหดตวัของสินเช่ือใหม่ท่ี ให้แก่ภาค
ธุรกิจ ขณะท่ีการออกหุ้นกู้คอ่นข้างทรงตวั

รายได้เกษตรกร หดตวัร้อยละ 11.1 YoY ตามการหดตวัของผลผลิตเป็นส าคญั โดยในเดือนนี ้
ผลผลิตสินค้าเกษตรหดตวัร้อยละ 9.6 YoY เน่ืองจากภาวะภยัแล้งท่ีส่งผลให้ผลผลิตอ้อยและ
ข้าวนาปรังน้อยกว่าปกติ โดยเฉพาะข้าวนาปรังท่ีโดยปกติจะมีผลผลิตออกมากท่ีสุดในเดือน
มีนาคมของทกุปี ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัร้อยละ 1.7 YoY ตามราคาข้าวหอมมะลิท่ี
ปรับลดลงเพ่ือให้สามารถแขง่ขนัด้านราคากบัประเทศเพ่ือนบ้านได้มากขึน้ และราคายางพารา
ท่ีแม้จะมีแนวโน้มปรับดีขึน้จากการเข้าสู่ช่วงฤดูผลัดใบ และผลจากความร่วม มือไตรภาคี
ยางพาราระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียในการจ ากัดปริมาณการส่งออก
ยางพาราท่ีมีผลตัง้แตเ่ดือนมีนาคม – สิงหาคม 2559 แตย่งัอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากว่าระยะเดียวกนัปี
ก่อน

การใช้จ่ายภาครัฐ ภาครัฐ ท่ีท าได้ดีต่อเน่ืองยงัคงเป็นแรงส่งเศรษฐกิจท่ีส าคญั โดยเฉพาะ
รายจ่ายประจ าเพ่ือซือ้สินค้าและบริการในการด าเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดบัต าบลท่ีเบิกจ่ายได้ดี แม้รายจ่ายลงทนุแผ่วลงบ้างหลงัการเร่งเบิกจ่ายในช่วงก่อน
หน้า ด้านการจดัเก็บรายได้เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 13.4 YoY ตามการน าส่งรายได้จากการประมูล
ใบอนญุาตคล่ืนความถ่ี 4G และรายได้ของรัฐวิสาหกิจ

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่ส่ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต่ อ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า
หดตั ว ใ นหล า ยหม ว ด
สนิค้า อาทิ สนิค้าในหมวด
ปิ โต ร เ ลี ย ม  เ คมี ภัณ ฑ์
และปิโตรเคมี โดยเป็นผล
จากราคาน า้มนัที่ยังอยู่ใน
ระดบัต ่า การชะลอตวัของ
เศรษฐกิจจีนและอาเซียน

การน าเข้าสินค้า
หดตัวจากหมวดวัตถุดิบ
และสินค้าขัน้กลางที่ ไม่
รวมเชือ้เพลงิสอดคล้องกบั
ภาวะการส่ งออก  และ
หมวดเชือ้เพลงิ

รายได้เกษตรกร
ลดลงตามการหดตัวของ
ผลผลิตเป็นส าคญั โดยใน
เ ดื อ น นี ้ผ ล ผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตรหดตัว เนื่องจาก
ภาวะภยัแล้งที่สง่ผลให้ผล
ผลิตอ้อยและข้าวนาปรัง
น้อยกวา่ปกติ





ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย มีนาคม ปี 2559

ในเดือนมีนาคม ปี 2559 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของ
ไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า ขยายตวัร้อยละ 3.1 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.6 YoY ด้าน
การส่งออก ขยายตวัร้อยละ 40.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
และขยายตวัร้อยละ 36.8 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 35,986 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,131 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 2.0 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการ
น าเข้าเป็น 27,655 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 5.1 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,200 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 13.7 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 28,973 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,846 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 10.5 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการส่งออกเป็น 23,657 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 51.9 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 46.4 YoY
ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 2,469 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 1.4 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
7,013 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

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

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนมีนาคม ปี 2559

Analyst by ISIT
7

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

Import

2558 36,046 35,414 35,419 40,262 38,230 40,859 39,709 40,127 36,902 37,170 38,427 39,559

2559 40,090 34,920 35,986

Export

2558 18,132 18,366 21,172 20,653 20,547 25,041 20,716 20,385 19,871 22,192 19,935 28,461

2559 21,062 20,561 28,973



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
มีนาคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรขยายตวัร้อยละ 13.3 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.0 YoY
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,131 ล้านบาท โดยสนิค้าที่มีมลูคา่
การน าเข้าสูงสุดในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,941 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 1.4
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 10.5 YoY
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,846 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มู ลค่ า ก า รส่ ง ออกสู ง สุด ไ ด้ แก่  แ ท รก เ ตอ ร์  แล ะ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,398 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 285 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนมีนาคม ปี 2559
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AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 3,047 2,631 3,069 3,111 3,180 3,010 2,613 3,065 2,797 3,101 3,394 2,715

2559 3,119 2,763 3,131

Export

2558 2,638 2,433 2,575 1,967 2,076 2,122 2,311 2,484 2,737 3,199 3,034 2,603

2559 2,461 2,887 2,846

Analyst by ISIT



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
มีนาคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 2.5 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 5.1 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 27,655 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,066 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 51.9 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 46.4 
YoY มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 23,657 ล้านบาท โดยสนิค้าที่
มีมูลค่าการส่งออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 9,078 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 3,998 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนมีนาคม ปี 2559
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 27,026 27,208 26,323 30,971 28,688 31,117 29,607 29,959 28,852 28,800 29,060 31,625

2559 31,056 26,973 27,655

Export

2558 13,665 13,911 16,162 16,693 16,447 20,545 16,059 15,442 14,673 16,553 14,839 23,438

2559 16,457 15,573 23,657

Analyst by ISIT



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนมีนาคม
ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 13.7 YoY มลูค่าการน าเข้า
อยู่ที่ 5,200 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,557 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 1.4 YoY มูลค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 2,469 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมลูค่าการสง่ออก
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 624 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,730 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนมีนาคม ปี 2559
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 5,974 5,574 6,028 6,181 6,363 6,733 7,490 7,102 5,253 5,268 5,974 5,220

2559 5,915 5,184 5,200

Export

2558 1,829 2,021 2,434 1,993 2,024 2,374 2,345 2,459 2,461 2,440 2,062 2,420

2559 2,144 2,101 2,469



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอ้มลูและวิเคราะหอ์ตุสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ต่อ 211-212

E-mail: miu@isit.or.th
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รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสรา้งประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลให้เพิ่มมากข้ึน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลเชงิลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอตุสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ปี 2559

ในเดือนเมษายน 2559 ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีแรงส่งท่ีดีจากภาคบริการ 
ขณะท่ีภาคการผลิตยงัขยายตวัคอ่นข้างต ่า เพราะการส่งออกสินค้ายงัคงซบเซาตามเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าส าคญั ประกอบกับก าลังซือ้ภายในประเทศได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ส่งผล
ตอ่เน่ืองให้การลงทนุภาคเอกชนยงัไม่มีสญัญาณการฟืน้ตวัท่ีตอ่เน่ืองอย่างชดัเจน ส าหรับการ
ใช้จ่ายภาครัฐแผ่วลงเล็กน้อยหลังจากท่ีเร่งไปมากในเดือนก่อน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ 
อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปกลบัมาเป็นบวกเล็กน้อยตามการเพิ่มขึน้ของราคาอาหารสดและราคาน า้มนั 
อตัราการวา่งงานทรงตวัจากเดือนก่อน

การบริโภคภาคเอกชน คอ่นข้างทรงตวัจากเดือนก่อน โดยการใช้จา่ยในหมวดสินค้าไม่คงทน
มีทิศทางขยายตวัได้ แตค่รัวเรือนยงัคงระมดัระวงัการใช้จ่าย ประกอบกบัรายได้เกษตรกรท่ีแม้
ปรับดีขึน้บ้างจากเดือนก่อนตามราคายางพาราแตโ่ดยรวมยงัอยู่ในระดบัต ่าจากผลกระทบของ
ภาวะภัยแล้ง ส่งผลให้การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนยงัคงลดลงจากเดือนก่อน และอยู่ใน
ระดบัต ่าว่าช่วงเดียวกนัของปีท่ีแล้ว ส่งผลให้ดชันีการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) หด
ตวัร้อยละ 0.2 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 5.5 YoY

การลงทุนภาคเอกชน ยงัคงทรงตวัโดยเฉพาะการลงทนุในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ียังไม่ฟืน้
ตวัชดัเจน เน่ืองจากอตัราการใช้ก าลงัการผลิตภาคอตุสาหกรรมยงัมีเพียงพอ สอดคล้องกบัการ
ระดมทุนโดยรวมของภาคธุรกิจท่ียงัต ่าแม้จะปรับดีขึน้บ้างในเดือนนีส้่งผลให้ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) ไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.4 YoY
การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 2.0 YoY

การผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI)ขยายตวัเล็กน้อยจากระยะเดียวกนัปีก่อนโดยอตุสาหกรรม
ส าคญัท่ีขยายตวั ได้แก่ รถยนต์ จากความต้องการรถกระบะดดัแปลงรุ่นใหม่ ประกอบกบัฐาน
การผลิตท่ีต ่าในปีก่อนเน่ืองจากเป็นช่วงท่ีมีการปรับเปล่ียนสายการผลิตสินค้า นอกจากนี ้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขยายตวัดีโดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศตามสภาพอากาศท่ีร้อนกว่าปกติ และ
การผลิตปิโตรเลียมกลับมาขยายตวัหลังจากท่ีมีการปิดปรับปรุงโรงกลัน่น า้มันในเดือนก่อน 
โดยราคาน า้มนัท่ียงัอยูใ่นระดบัต ่ามีสว่นสนบัสนนุความต้องการใช้น า้มนัโดยเฉพาะในประเทศ 
อย่างไรก็ตาม การผลิตเพ่ือส่งออกโดยรวมยงัไม่ดี สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่
ค้าส าคญั เช่น จีน และประเทศในภูมิภาค ประกอบกับบางอุตสาหกรรมเผชิญข้อจ ากัดเชิง
โครงสร้างอย่างต่อเน่ือง ทัง้จากปัจจัยในประเทศและจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการค้า
โลกโดยดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 1.5 YoY

ตัวชีว้ัดทางเศรษฐกิจที่
ส่ งสัญญาณบวกต่ อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

รายได้เกษตรกร
ขยายตวัร้อยละ 3.3 
YoY ตามราคาสนิค้า
เกษตรกรรมที่ปรับดีขึน้ 
ประกอบกบัปริมาณ
ผลผลติที่หดตวัน้อยลง

3
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การส่งออกสินค้า มีมลูค่า 15.5 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. กลบัมาหดตวัค่อนข้างมากท่ีร้อยละ 
7.6 YoY โดยเป็นการหดตวัในหลายหมวดสินค้าตามเศรษฐกิจคูค้่าท่ีฟืน้ตวัช้า โดยเฉพาะจีน
และอาเซียน ประกอบกับปัจจัยบวกชั่วคราวหมดไป ทัง้การส่งออกทองค าและการส่งออก
เคร่ืองจกัรเพ่ือขดุเจาะน า้มนัไปยงับราซิลในช่วงก่อนหน้า นอกจากนี ้การส่งออกชิน้ส่วนยาน
ยนต์ไปญ่ีปุ่ นหดตวัเพราะโรงงานผลิตรถยนต์บางแห่งในญ่ีปุ่ นหยดุการผลิตชั่วคราวภายหลงั
เหตกุารณ์แผน่ดนิไหว อยา่งไรก็ดี การส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไปกลุ่มประเทศอาเซียนขยายตวัดี 
โดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากสภาพอากาศท่ีร้อนกว่าปกติ รวมทัง้ความต้องการสินค้า
ในตลาดเวียดนามเตบิโตตามภาคอสงัหาริมทรัพย์ท่ีขยายตวัดี

การน าเข้าสินค้า มีมูลคา่ 13.0 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 13.4 YoY โดยเป็นการ
หดตัวในทุกหมวดสินค้า ทัง้นี  ้การน าเข้าในหมวดสินค้าขัน้กลางและวัตถุดิบหดตัวตาม
ภาวะการส่งออกสินค้าท่ีซบเซาและอุปสงค์ในประเทศท่ีฟื้นตวัอย่างช้า ๆ ขณะท่ีการน าเข้า
หมวดสินค้าทนุหดตวั

รายได้เกษตรกร ขยายตวัร้อยละ 3.3 YoY ตามราคาสินค้าเกษตรกรรมท่ีปรับดีขึน้ ประกอบ
กับปริมาณผลผลิตท่ีหดตวัน้อยลง โดยในเดือนนีร้าคาสินค้าเกษตรกรมขยายตวัร้อยละ 5.0 
YoY จากราคาผลไม้และปาล์มน า้มันท่ีปรับสูงขึน้เน่ืองจากปัญหาภัยแล้งท่ีท าให้ผลผลิต
ออกมาน้อยกว่าตลาดคาด รวมถึงราคายางพาราท่ีปรับดีขึน้ต่อเน่ืองตามผลผลิตท่ีลดลง
เน่ืองจากเป็นชว่งฤดปิูดกรีด ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรหดตวัร้อยละ 1.6 YoY ซึ่งเป็นการหดตวั
ในอตัราท่ีน้อยลง ทัง้นี ้คาดว่าผลกระทบจากภยัแล้งต่อผลผลิตสินค้าเกษตรจะทยอยหมดลง
เน่ืองจาก (1) ฤดกูาลเก็บเก่ียวพืชหลักก าลงัทยอยสิน้สุดลง อาทิ อ้อยท่ีได้สิน้สุดฤดกูาลเก็บ
เก่ียวไปแล้ว ขณะท่ีมนัส าปะหลงัและข้าวนาปรังก าลงัใกล้สิน้สดุฤดกูาลเก็บเก่ียว และ (2) ฤดู
ฝนท่ีก าลงัจะมาถึงในชว่งกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตลุาคม1 น่าจะท าให้ปริมาณ
ผลผลิตกลบัเข้าสูร่ะดบัปกติได้

การใช้จ่ายภาครัฐ แรงขบัเคล่ือนจากการใช้จ่ายของภาครัฐยงัมีต่อเน่ืองแม้แผ่วลงบ้าง โดย
รายจา่ยลงทนุทัง้ในและนอกงบประมาณชะลอลงหลงัมีการเร่งเบิกจ่ายไปมากในช่วงก่อนหน้า 
อาทิ โครงการด้านคมนาคมและชลประทาน อย่างไรก็ดี รายจ่ายประจ าท่ีไม่รวมเงินโอน
ขยายตวัตามการปรับขึน้เงินเดือนข้าราชการ

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่ส่ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต่ อ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า
หดตัวค่อนข้างมากโดย
เป็นการหดตัวในหลาย
หมวดสนิค้าตามเศรษฐกิจ
คูค้่าที่ฟืน้ตวัช้า โดยเฉพาะ
จีนและอาเซียน ประกอบ
กบัปัจจยับวกชัว่คราวหมด
ไป

การน าเข้าสินค้า
มีมูลค่า  13 .0  พัน ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หดตัวร้อย
ละ 13.4 YoY โดยเป็นการ
หดตวัในทกุหมวดสนิค้า





ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนเมษายน ปี 2559

ในเดือนเมษายน ปี 2559 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 
4.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 6.6 YoY ด้าน
การสง่ออก หดตวัร้อยละ 34.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
หดตวัร้อยละ 8.0 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 37,613 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,033 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
2.5 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการน าเข้า
เป็น 28,791 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 7.2 YoY ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกล
มีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,849 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 12.5 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 5.4 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 18,995 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,405 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 22.2 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูคา่การสง่ออกเป็น 14,500 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 38.7 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 13.1 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการสง่ออกเป็น 2,089 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 
4.9 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
18,618 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

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

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนเมษายน ปี 2559
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MIU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 36,046 35,414 35,419 40,262 38,230 40,859 39,709 40,127 36,902 37,170 38,427 39,559

2559 40,090 34,920 35,986 37,613

Export

2558 18,132 18,366 21,172 20,653 20,547 25,041 20,716 20,385 19,871 22,192 19,935 28,461

2559 21,062 20,561 28,973 18,995



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
เมษายน ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 3.1 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 2.5 YoY
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,033 ล้านบาท โดยสนิค้าที่มีมลูคา่
การน าเข้าสูงสุดในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,945 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรกลการเกษตรหดตวัร้อยละ 38.7 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 13.1 YoY
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,405 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มู ลค่ า ก า รส่ ง ออกสู ง สุด ไ ด้ แก่  แ ท รก เ ตอ ร์  แล ะ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,012 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 628 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนเมษายน ปี 2559
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AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 3,047 2,631 3,069 3,111 3,180 3,010 2,613 3,065 2,797 3,101 3,394 2,715

2559 3,119 2,763 3,131 3,033

Export

2558 2,638 2,433 2,575 1,967 2,076 2,122 2,311 2,484 2,737 3,199 3,034 2,603

2559 2,461 2,887 2,846 2,405



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
เมษายน ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 3.9 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 7.2 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 2 8,791 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,782 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 51.9 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 46.4 
YoY มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 14,500 ล้านบาท โดยสนิค้าที่
มีมูลค่าการส่งออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,322 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 14,230 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนเมษายน ปี 2559
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 27,026 27,208 26,323 30,971 28,688 31,117 29,607 29,959 28,852 28,800 29,060 31,625

2559 31,056 26,973 27,655 28,731

Export

2558 13,665 13,911 16,162 16,693 16,447 20,545 16,059 15,442 14,673 16,553 14,839 23,438

2559 16,457 15,573 23,657 14,500



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนเมษายน 
ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 5.4 YoY มลูคา่การน าเข้าอยู่
ที่ 5,849 ล้านบาท โดยสนิค้าที่มีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุได้แก่ 
กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่า
การน าเข้าอยูท่ี่ 1,626 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลหดตวัร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 4.9 YoY มูลค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 2,089 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมลูค่าการสง่ออก
สงูสดุได้แก่ เคร่ืองมือกล กลงึโลหะ ซึ่งมีมลูค่าการสง่ออกอยู่
ที่ 538 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 3,760 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนเมษายน ปี 2559
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 5,974 5,574 6,028 6,181 6,363 6,733 7,490 7,102 5,253 5,268 5,974 5,220

2559 5,915 5,184 5,200 5,849

Export

2558 1,829 2,021 2,434 1,993 2,024 2,374 2,345 2,459 2,461 2,440 2,062 2,420

2559 2,144 2,101 2,469 2,089



ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึก

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรมิีตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110

โทรศพัท ์: 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2559

ในเดือนพฤษภาคม 2559 ขยายตวัต่อเน่ืองจากเดือนก่อน ตามแรงขบัเคล่ือนจากภาค
การทอ่งเท่ียว รวมทัง้อปุสงค์ในประเทศท่ีกระเตือ้งขึน้ โดยการบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึน้
ตามการใช้จา่ยในหมวดสินค้าคงทนเป็นหลกั ส่วนหนึ่งเพราะก าลงัซือ้ของครัวเรือนเกษตร
เร่ิมปรับดีขึน้จากราคาสินค้าเกษตรท่ีสงูขึน้และปัญหาภยัแล้งท่ีคล่ีคลาย ประกอบกบัการ
ใช้จ่ายลงทนุของภาครัฐกลบัมาขยายตวัดี อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าท่ียงัคงหดตวั
ส่งผลให้การผลิตและการลงทุนภาคเอกชนโดยรวมยังอยู่ในระดับต ่า ด้านเสถียรภาพ
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเป็นบวกต่อเน่ืองจากเดือนก่อน อัตราการว่างงานเพิ่มขึน้
เล็กน้อยแตย่งัอยูใ่นระดบัต ่า

การบริโภคภาคเอกชน ปรับดีขึน้จากเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายในสินค้าอุปโภคบริโภค
และหมวดบริการขยายตวัตอ่เน่ือง ขณะท่ีการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนกลบัมาขยายตวั 
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่ ประกอบกับก าลงัซือ้ของครัวเรือนค่อย ๆ 
ปรับดีขึน้ โดยเฉพาะครัวเรือนเกษตรตามทิศทางราคาสินค้าเกษตรท่ีสูงขึน้ และการจ้าง
งานขยายตัวทัง้ในภาคการผลิตและภาคบริการ ส่งผลให้ดัชนีการอุปโภคบริโภคของ
ภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 1.1 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 
5.3 YoY

การลงทุนภาคเอกชน ฟืน้ตวัในบางธุรกิจ ขณะท่ีการลงทนุในภาคธุรกิจอ่ืน ๆ ทรงตวัใน
ระดบัต ่าเน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมยังมีก าลงัการผลิตเหลือ สอดคล้องกับการระดมทุน
ของภาคธุรกิจท่ียงัมีทิศทางชะลอลง สง่ผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) ขยายตวัร้อย
ละ 0.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.5 YoY การจ าหน่ายเคร่ืองจกัร
ในประเทศขยายตวัร้อยละ 1.7 YoY

การผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตวัเล็กน้อยจากระยะเดียวกนัปีก่อน ด้วยผลของ
ฐานท่ีต ่าในปีท่ีแล้ว และอปุสงค์ทัง้ในและตา่งประเทศท่ีปรับดีขึน้ในบางหมวดสินค้า อาทิ 
ยานยนต์ท่ีขยายตวัสูงเน่ืองจากในปีก่อนมีการหยดุการผลิตเพ่ือปรับเปล่ียนสายการผลิต 
ประกอบกับในปี นี ค้วามต้องการรถกระบะดัดแปลงขยายตัว ดีต่อ เ น่ือง  และ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีขยายตวัดีเพราะสภาพอากาศท่ีร้อนกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม การผลิต
ในหลายอตุสาหกรรมยงัคงหดตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน เพราะอปุสงค์จากตา่งประเทศ
ยงัต ่า สว่นหนึง่จากข้อจ ากดัเชิงโครงสร้าง เชน่ ความสามารถในการปรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์
ให้ตอบสนองต่อรสนิยมของผู้ บริโภคสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยดัชนีผลผลิต
อตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 2.6 YoY

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน 
ปรับดีขึน้จากเดือนก่อน โดย
การใช้จ่ายในสนิค้าอปุโภค
บริโภคและหมวดบริการ
ขยายตวัตอ่เนื่อง ขณะที่การ
ใช้จ่ายในหมวดสนิค้าคงทน
กลบัมาขยายตวั และการจ้าง
งานขยายตวัทัง้ในภาคการ
ผลติและภาคบริการ 

รายได้เกษตรกร
รายได้เกษตรกร ขยายตวัร้อย
ละ 6.7 YoY ตามแนวโน้ม
ราคาสนิค้าเกษตรกรรมที่
ขยายตวัตอ่เนื่อง ประกอบกบั
ปริมาณผลผลติที่ขยายตวั

การใช้จ่ายภาครัฐ แรง
ขบัเคลือ่นดีขึน้ในเดือนนี ้โดย
รายจ่ายลงทนุกลบัมา
ขยายตวัดีหลงัแผว่ไปบ้าง
ในช่วงก่อน

3ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyst by ISIT



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ปี 2559

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyst by ISIT 4

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 17.5 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 3.7 YoY แตห่ากไม่
นบัรวมการสง่ออกทองค าท่ีเร่งขึน้ในเดือนนี ้มลูคา่การส่งออกหดตวัร้อยละ 5.6 YoY ซึ่งเป็น
การหดตวัในอตัราท่ีน้อยลงจากเดือนก่อน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากระดบัการส่งออกยาน
ยนต์ในปีท่ีแล้วท่ีต ่า ประกอบกบัสินค้าบางหมวดขยายตวัได้ อาทิ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีการสง่ออกไปยงัตลาดอาเซียนขยายตวัดีตอ่เน่ือง โดยเฉพาะเวียดนามท่ี
ภาคอสังหาริมทรัพย์เติบโตดี และการส่งออกไปสหภาพยุโรปได้รับประโยชน์จากสภาพ
อากาศท่ีร้อนกว่าปกติ อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าส่วนใหญ่ยงัหดตวัเพราะเศรษฐกิจคูค้่า
ส าคญัฟืน้ตวัช้า

การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 14.0 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. หดตวัร้อยละ 0.2 YoY แตห่ากไม่
รวมทองค า มลูคา่การน าเข้าหดตวัร้อยละ 1.9 YoY ซึ่งเป็นการหดตวัในอตัราท่ีน้อยลงจาก
เดือนก่อน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานท่ีต ่าในปีท่ีแล้ว ประกอบกับมูลค่าการน าเข้าสินค้า
ขัน้กลางและวตัถดุบิปรับสงูขึน้ตามทิศทางราคาน า้มนัดบิเป็นส าคญั 

รายได้เกษตรกร ขยายตวัร้อยละ 6.7 YoY ตามแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรกรรมท่ีขยายตวั
ตอ่เน่ืองท่ีร้อยละ 6.4 YoY จาก (1) อปุสงค์ผลไม้ไทยในตลาดจีนและอาเซียนท่ีมีแนวโน้มดี
ตอ่เน่ือง โดยเฉพาะทุเรียนและมะม่วง และ (2) อุปทานปาล์มน า้มนัและยางพาราท่ีลดลง
จากผลกระทบของภัยแล้งในพืน้ท่ีภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตวั
ร้อยละ 0.3 YoY หลงัจากหดตวัตอ่เน่ืองตัง้แต่ต้นปี 2559 โดยผลผลิตข้าวนาปรังหดตวัใน
อัตราท่ีชะลอลง ประกอบกับผลผลิตมันส าปะหลังเพิ่มขึน้จากผลของปัจจัยชั่ วคราวท่ี
ผลผลิตเล่ือนการเก็บเก่ียว เน่ืองจากฤดฝูนท่ีล่าช้าในปีก่อน เช่นเดียวกับผลไม้ โดยเฉพาะ
มงัคดุและมะมว่งท่ีขยายตวัและมีแนวโน้มดีตอ่เน่ือง

การใช้จ่ายภาครัฐ แรงขบัเคล่ือนดีขึน้ในเดือนนี ้โดยรายจ่ายลงทนุกลบัมาขยายตวัดีหลงั
แผ่วไปบ้างในช่วงก่อน โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการด้านคมนาคมและชลประทาน 
ขณะท่ีรายจ่ายประจ าขยายตวัได้อย่างต่อเน่ืองตามการปรับขึน้เงินเดือนข้าราชการและ
รายจา่ยเพ่ือการซือ้สินค้าและบริการ

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า
หดตวัเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้า
ส าคญัฟืน้ตวัช้า

การน าเข้าสินค้า
หดตัวเนื่องจากมูลค่าการ
น า เ ข้าสินค้าขัน้กลางและ
วั ต ถุ ดิ บ ป รั บ สู ง ขึ ้น ต า ม
ทิศทางราคาน า้มันดิบเป็น
ส าคญั 





ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนพฤษภาคม ปี 2559

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 
0.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 0.7 YoY ด้าน
การส่งออก หดตวัร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
หดตวัร้อยละ 7.7 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 37,963 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 2,481 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 18.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อย
ละ 22.0 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 30,333 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 5.7 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 5,150 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 12.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 19.1 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 18,967 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,482 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 19.6 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มูลค่าการส่งออกเป็น 14,609 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.7
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 11.2 YoY ในขณะ
ที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 1,875 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 
7.4 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
18,997 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

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

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนพฤษภาคม ปี 2559
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MIU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 36,046 35,414 35,419 40,262 38,230 40,859 39,709 40,127 36,902 37,170 38,427 39,559

2559 40,090 34,920 35,986 37,613 37,963

Export

2558 18,132 18,366 21,172 20,653 20,547 25,041 20,716 20,385 19,871 22,192 19,935 28,461

2559 21,062 20,561 28,973 18,995 18,967



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
พฤษภาคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 2,481 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 18.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 22.0 YoY โดยสินค้าที่มี
มลูค่าการน าเข้าสงูสดุในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา 
และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,616 ล้าน
บาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 2,482 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 19.6 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่  แทรกเตอร์  แ ละ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,113 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าอยูท่ี่ 0 บาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนพฤษภาคม ปี 2559
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AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 3,047 2,631 3,069 3,111 3,180 3,010 2,613 3,065 2,797 3,101 3,394 2,715

2559 3,119 2,763 3,131 3,033 2,481

Export

2558 2,638 2,433 2,575 1,967 2,076 2,122 2,311 2,484 2,737 3,199 3,034 2,603

2559 2,461 2,887 2,846 2,405 2,482



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
พฤษภาคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
30,333 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 5.7 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,935 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 14,609 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 11.2 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,057 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 15,724 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนพฤษภาคม ปี 2559
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 27,026 27,208 26,323 30,971 28,688 31,117 29,607 29,959 28,852 28,800 29,060 31,625

2559 31,056 26,973 27,655 28,731 30,333

Export

2558 13,665 13,911 16,162 16,693 16,447 20,545 16,059 15,442 14,673 16,553 14,839 23,438

2559 16,457 15,573 23,657 14,500 14,609



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนพฤษภาคม 
ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,150 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 12.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 19.1 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสงูสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,682 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 1,875 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 7.4 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด
ได้แก่ หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมลูค่า
การสง่ออกอยูท่ี่ 437 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 3,274 ล้านบาท

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนพฤษภาคม ปี 2559

Analyst by ISIT
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 5,974 5,574 6,028 6,181 6,363 6,733 7,490 7,102 5,253 5,268 5,974 5,220

2559 5,915 5,184 5,200 5,849 5,150

Export

2558 1,829 2,021 2,434 1,993 2,024 2,374 2,345 2,459 2,461 2,440 2,062 2,420

2559 2,144 2,101 2,469 2,089 1,875



ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึก

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรมิีตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110

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



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอ้มลูและวิเคราะหอ์ตุสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ต่อ 211-213

E-mail: miu@isit.or.th

!!! สนใจประชาสัมพันธ์ขา่วสารหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทสามารถติดต่อทีมงาน MIU ได้ที่ โทร 02-712-4402-7 ต่อ 212

Contact  Us

THAILAND MACHINERY OUTLOOK
June, 2016

mailto:miu@isit.or.th


โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานอื่นๆ 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 
 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

บริษัท ยนัมา่ร์ เอส.พี. จ ากดั 

 

 

 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 
 

  

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ตวัแทนกลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและโลหะการ 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 
 

  

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ข้อมลูที่ต้องการ: ข้อมลูอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทย 

ข้อมลูที่สนบัสนนุ 

 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 
 

  

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

คุณหรัิณย์ ธนัตถากร 

ข้อมลูที่ต้องการ: สถิติการน าเข้า-สง่ออกของไทยปี 2550 ถึงปัจจบุนั 

ข้อมลูที่สนบัสนนุ 

  
 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 
 

  

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 
 

  

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

MHCB Consulting (Thailand) Co., Ltd. /คุณกัญญารัตน์ 

ข้อมลูที่ต้องการ: ภาพรวมอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทย 

ข้อมลูที่สนบัสนนุ 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 
 

  

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 
 

  

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 
 

  

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

Canvassco (Thailand) Co., Ltd. /Pornprapun Sriyotha 

ข้อมลูที่ต้องการ: การน าเข้า สง่ออกเคร่ืองจกัรกลการเกษตรของประเทศไทย และประเทศพมา่ 

ข้อมลูที่สนบัสนนุ 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 
 

  

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 
 

  

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 
 

  

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 
 

  

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 
 

  

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ข้อมลูที่ต้องการ: ข้อมลูการค้า สถานภาพและฐานข้อมลูผู้ประกอบการเคร่ืองจกัรการเกษตร กลุม่แทรกเตอร์ 

ข้อมลูที่สนบัสนนุ 

 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 
 

  

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานความก้าวหนา้ ครัง้ที ่1 
 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

การน าเข้าเคร่ืองจกัรกลการเกษตร       

  
การส่งออกเคร่ืองจักรกลการเกษตร

 
 

 

การน าเข้าแทรกเตอร์และส่วนประกอบ 

  
 

 

 

เครือ่งจักรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)   33,436,856,258   34,140,640,777   34,089,087,957 

    -เครือ่งเตรยีมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ         908,106,894     1,039,318,850         930,353,364 

   - แทรกเตอร ์และสว่นประกอบ     9,863,413,242     9,707,879,563     7,728,217,564 

    -รถพ่วงและรถกึง่รถพ่วง         146,161,082         128,243,440           63,635,864 

    -เครือ่งบ ารงุรักษา และสว่นประกอบ   18,854,573,059   19,331,951,041   21,641,447,542 

    -เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ     1,871,199,872     1,972,059,038     1,546,196,860 

    -เครือ่งคดัแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ     1,274,437,904     1,478,934,833     1,650,665,141 

    -เครือ่งคดัแยกขนาด         115,441,494         146,580,990         129,403,312 

    -เครือ่งท าใหแ้หง้         403,522,711         335,673,022         399,168,310 

เครือ่งจักรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)     1,422,784,747     1,422,011,073     1,585,235,371 

    -เครือ่งรดีนม           11,779,230           11,662,938           13,575,584 

    -เครือ่งเลีย้งสตัวปี์ก/เพาะช า และสว่นประกอบ     1,411,005,517     1,410,348,135     1,571,659,787 

มลูคา่รวม   34,859,641,005   35,562,651,850   35,674,323,328 

ผลติภณัฑ ์(บาท) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

เครือ่งจักรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)   18,237,300,010   20,078,001,740   25,167,034,633 

    -เครือ่งเตรยีมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ         957,185,667         996,898,730     1,180,821,833 

   - แทรกเตอร ์และสว่นประกอบ     7,136,208,793     8,971,447,182   11,146,716,153 

    -รถพ่วงและรถกึง่รถพ่วง           11,764,747             5,490,765           10,481,297 

    -เครือ่งบ ารงุรักษา และสว่นประกอบ     6,549,463,815     6,163,893,675     7,781,093,170 

    -เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ     1,975,765,051     2,518,890,366     3,500,493,281 

    -เครือ่งคดัแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ     1,566,301,575     1,367,914,907     1,505,397,917 

    -เครือ่งคดัแยกขนาด             5,780,072           11,903,566             3,452,378 

    -เครือ่งท าใหแ้หง้           34,830,290           41,562,549           38,578,604 

เครือ่งจักรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)         212,873,633         235,824,181         202,423,334 

    -เครือ่งรดีนม                 157,943             1,284,800             1,001,792 

    -เครือ่งเลีย้งสตัวปี์ก/เพาะช า และสว่นประกอบ         212,715,690         234,539,381         201,421,542 

มลูคา่รวม   18,450,173,643   20,313,825,921   25,369,457,967 

ผลติภณัฑ ์(บาท) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

แทรกเตอรแ์ละสว่นประกอบ     9,863,413,242     9,707,879,563     7,728,217,564 

   -แทรกเตอร์ชนดิคนเดนิตาม             6,966,407           34,106,707             6,625,609 

   -แทรกเตอร์อืน่ๆ     6,199,910,408     5,688,439,410     4,810,501,857 

   -สว่นประกอบรถแทรกเตอร์     3,656,536,427     3,985,333,446     2,911,090,098 

ปี 2557ผลติภณัฑ ์(บาท) ปี 2555 ปี 2556

ประเทศ มูลคา่ (บาท) Share(%)

    JAPAN        5,142,556,770 66.54

    INDIA           407,348,018 5.27

    MEXICO           396,841,921 5.13

    KOREA, REPUBLIC OF           350,031,063 4.53

    CHINA           342,333,998 4.43

    UNITED KINGDOM           306,886,628 3.97

    SWEDEN           245,372,334 3.18

    GERMANY           128,104,665 1.66

    INDONESIA           122,258,321 1.58

    UNITED STATES             65,358,976 0.85
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ประเทศน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่ นเป็นอนัดบัหนึง่ซึง่มีสว่นแบง่ตลาดถึง 66%ตามมาด้วย

อินเดีย และเม็กซิโก 

การน าเข้าสว่นประกอบรถแทรกเตอร์ 

 

 

การส่งออกแทรกเตอร์และส่วนประกอบ 

  

  
ประเทศไทยสง่ออกไปยงัประเทศกมัพชูาเป็นอนัดบัหนึง่ รองลงมาเป็นลาว และ

สหรัฐอเมริกา 

แทรกเตอรแ์ละสว่นประกอบ     7,136,208,793     8,971,447,182   11,146,716,153 

   -แทรกเตอร์ชนดิคนเดนิตาม     1,304,623,127     2,459,080,649     3,953,244,298 

   -แทรกเตอร์อืน่ๆ     3,746,582,182     3,999,172,315     3,729,282,220 

   -สว่นประกอบรถแทรกเตอร์     2,085,003,484     2,513,194,218     3,464,189,635 

ปี 2557ผลติภณัฑ ์(บาท) ปี 2555 ปี 2556
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การสง่ออกสว่นประกอบรถแทรกเตอร์ 

 
  

ประเทศ มูลคา่(ลา้นบาท) Share(%)

    CAMBODIA        4,384,021,785 39.33

    LAO REPUBLIC        1,719,080,224 15.42

    UNITED STATES           969,489,894 8.7

    MYANMAR           811,991,279 7.28

    INDIA           663,573,807 5.95

    AUSTRALIA           481,011,853 4.32

    JAPAN           352,581,765 3.16

    BRAZIL           265,728,905 2.38

    PHILIPPINES           204,652,231 1.84

    NETHERLANDS           185,112,806 1.66
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ข้อมลูที่ต้องการ: ฐานข้อมลูผู้ประกอบการอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล และฐานข้อมลูผู้ประกอบการตามผลติภณัฑ์ที่ส าคญัของอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

ข้อมลูที่สนบัสนนุ 
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สถาบนัยานยนต์ 
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สมาคมผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์ไทย 
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KASIKORN FACTORY AND EQUIPMENT CO., LTD 
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คลสัเตอร์วิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลและงานโลหะ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
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กลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
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Joaotome (Germany) 
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ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
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