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ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2559

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2559 ขยายตวัร้อยละ 3.2 YoY ต่อเน่ืองจากการ
ขยายตวัร้อยละ 3.5 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการใช้จา่ย การใช้จ่ายภาคครัวเรือนและการ
ลงทุนภาครัฐขยายตวัดีตอ่เน่ือง การส่งออกบริการขยายตวัเร่งขึน้ และการส่งออกสินค้ากลบัมา
ขยายตวั แต่การใช้จ่ายภาครัฐปรับตวัลดลง ในด้านการผลิต สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยาย
ตวัเร่งขึน้ สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาก่อสร้าง สาขาการค้าส่งค้าปลีกและสาขาอุตสาหกร รม
ขยายตวัตอ่เน่ือง และสาขาเกษตรกรรมกลบัมาขยายตวัครัง้แรกในรอบแปดไตรมาส

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัร้อยละ 3.5 ตอ่เน่ืองจากการขยายตวัในเกณฑ์สงูร้อย
ละ 3.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึน้ของการผลิตภาค
การเกษตรและรายได้เกษตรกร การเพิ่มขึน้ของปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นัง่และปริมาณการ
จ าหนา่ยรถจกัรยานยนต์ร้อยละ 11.0 และร้อยละ 17.8 ตามล าดบั และการใช้จ่ายในหมวดสินค้า
อ่ืนๆ ขยายตวัตอ่เน่ือง ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ท่ีระดบั 62.3 
เทียบกับระดบั 61.1 ในไตรมาสก่อนหน้า การใช้จ่ายภาครัฐ ลดลงร้อยละ 5.8 สอดคล้องกับการ
ลดลงของการเบกิจา่ยรายจา่ยประจ าเน่ืองจากมีการเร่งเบกิจา่ยไปในชว่งก่อนหน้า

การลงทุนรวม ขยายตวัร้อยละ 1.4 โดยการลงทนุภาครัฐขยายตวัในเกณฑ์ดีตอ่เน่ืองร้อยละ 6.3 
เป็นผลจากการลงทุนภาครัฐบาลท่ีขยายตวัร้อยละ 3.8 และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจท่ีขยายตวั
สงูร้อยละ 10.5 ในขณะท่ีการลงทนุภาคเอกชนลดลงร้อยละ 0.5 ในขณะท่ีการลงทนุในสิ่งก่อสร้าง
ของภาคเอกชนลดลงร้อยละ 0.2 ส าหรับยอดการอนมุตัิส่งเสริมการลงทนุในไตรมาสนีเ้พิ่มขึน้ร้อย
ละ 50.2 โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีการอนุมัติโครงการท่ีมีมูลค่าการลงทุนสูง
จ านวนหลายโครงการ อาทิ โครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ มูลค่าประมาณ 96,500 
ล้านบาท และโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี มูลค่าประมาณ 74,200 ล้านบาท ดชันีความ
เช่ือมัน่ทางธุรกิจอยูท่ี่ระดบั 49.2 เทียบกบัระดบั 50.0 ในไตรมาสก่อนหน้า

การส่งออกสินค้า มีมลู่า 54,907 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 0.4 เป็นการเร่ิมกลบัมา
ขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบเจ็ดไตรมาส โดยราคาสินค้าส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.8 (เพิ่มขึน้เป็น
ครัง้แรกในรอบสิบส่ีไตรมาส) ในขณะท่ีปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 0.3 ตามการลดลงของ
ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตร ในขณะท่ีปริมาณการส่งออกสินค้าประมงและสินค้า
อตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ การส่งออกไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป (15) ญ่ีปุ่ น 
และอาเซียน (5) ขยายตวั แต่การส่งออกไปตลาดจีน ตะวนัออกกลาง และกลุ่มประเทศ CLMV 
ลดลง เม่ือหกัการส่งออกทองค าท่ียงัไม่ขึน้รูปออกแล้ว มลูคา่การส่งออกลดลงร้อยละ 0.1 เม่ือคิด
ในรูปของเงินบาท การส่งออกสินค้ามีมูลคา่ 1,913 พนัล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.7 เทียบกับการ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า
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สาขาอุตสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 0.9 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า 
โดยอตุสาหกรรมท่ีมีสดัส่วนการส่งออกมากกว่าร้อยละ 60 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.5 สอดคล้องกบัการ
ขยายตวัของปริมาณการส่งออกสินค้าอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมท่ีมีสดัส่วนการส่งออกน้อยกว่า
ร้อยละ 30 ขยายตวัร้อยละ 0.5 สอดคล้องกบัการขยายตวัของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ในขณะท่ี
อตุสาหกรรมท่ีมีสดัส่วนการส่งออกระหว่างร้อยละ 30 – 60 ลดลงร้อยละ 4.1 สอดคล้องกับการ
ลดลงของการผลิตรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีขยายตัว เช่น เคร่ืองปรับอากาศ หลอด
อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ และรถจกัรยานยนต์ เป็นต้น กลุ่มอุตสาหกรรมท่ี
ลดลง เชน่ สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบส าหรับยานยนต์ เคร่ืองแตง่กาย และยานยนต์ เป็น
ต้น อตัราการใช้ก าลงัการผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 64.01

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตวัสูงและเร่งขึน้ร้อยละ 15.9 จากการขยายตวัร้อยละ 12.7 
ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีจ านวนนกัท่องเท่ียวตง่ชาติ 8.23 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.1 ซึ่งเป็น
การเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวจากทุกภูมิภาค โดยนกัท่องเท่ียวจากรัสเซียกลบัมาขยายตวัเป็นไตร
มาสท่ีสามติดต่อกัน รายรับจากการท่องเท่ียวอยู่ท่ี 441.71 พันล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.1 
อตัราการเข้าพกัเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 60.4 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 58.5 ในชว่งเดียวกนัของปีก่อน

สาขาก่อสร้าง ขยายตวัในเกณฑ์ดีร้อยละ 5.0 ต่อเน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 7.8 ในไตรมาส
ก่อนหน้า เป็นผลจากการขยายตัวของก่อสร้างของภาครัฐร้อยละ 10.7 (โดยการก่อสร้างของ
รัฐบาลขยายตวัร้อยละ 5.0 และการก่อสร้างรัฐวิสาหกิจขยายตวัร้อยละ 25.3) ในขณะท่ีการ
ก่อสร้างภาคเอกชนลดลงร้อยละ 0.2

สาขาเกษตรกรรม ขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบแปดไตรมาสร้อยละ 0.9 เทียบกับการลดลงร้อย
ละ 1.2 ในไตรมาส ก่อนหน้า เน่ืองจากสถานการณ์ภยัแล้งท่ีผ่อนคลายลง โดยผลผลิตพืชเกษตร
ส าคัญท่ีขยายตวั ได้แก่ มันส าปะหลัง ปาล์มน า้มัน ปศุสัตว์ และประมง ในขณะท่ีผลผลิตพืช
เกษตรส าคญัท่ีปรับตวัลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ยางพารา และไม้ผล ราคาสินค้าเกษตร
โดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.1 ตามการเพิ่มขึน้ของราคายางแผ่นดิบชัน้ 3 ราคาปาล์มน า้มนั ราคา
เนือ้สุกร ราคาไข่ไก่ และราคากุ้ งขาวแวนนาไม ในขณะท่ีราคามนัส าปะหลงั ข้าวโพด และอ้อย 
ลดลง การเพิ่มขึน้ของราคาสินค้าเกษตรส่งผลให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึน้ต่อเน่ือง เป็นไตรมาสท่ี
สองร้อยละ 12.5
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ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ Update ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม
และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
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ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไตรมาสที่ 3 ปี 2559

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

SepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct

20162015

HR plate 166.6172.3271.9220.1234.2244.5206.2153.0125.0146.6133.8103.1

HR sheet 196.0244.9197.8191.2243.1212.0205.2178.9181.5181.4158.7184.5

CR sheet 252.8248.1222.4263.3211.2217.2214.4190.2189.1170.9192.2228.0

Coated Galv.sheet 217.8260.2248.5268.9255.9225.6214.0200.1216.9220.8204.9240.2

Coated Tin plate 144.2121.5149.3131.0144.0113.3133.0103.1137.181.3105.294.0

Coated Tin free 118.3144.4124.5115.1122.3136.6138.7123.6123.793.892.796.4

Coated Other coated steel 361.7344.4336.1391.9408.3338.7312.6285.1287.5305.4279.7329.4
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ดัชนีการใช้งานเหล็กแผ่นในประเทศ

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

2015 2016

Hot-rolled Plate 54.76 54.20 55.14 56.07 57.00 69.15 84.11 67.28 65.42 65.42 69.15 71.02

Hot-rolled Coil 53.59 52.03 51.84 54.36 56.11 68.34 81.74 77.28 65.82 71.45 74.95 75.14

Cold-rolled Coil 51.69 50.84 56.77 61.01 64.40 76.27 90.67 75.42 70.33 70.33 72.03 78.81

CR Stainless steel (304, 2mm., 2B) 41.76 41.05 40.58 39.29 38.37 38.56 39.64 42.00 40.58 42.82 44.58 43.88

25.00

50.00

75.00

100.00

ดัชนีราคาน าเข้าเหล็กแผ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก



ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

สถานการณ์ด้านแรงงาน
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การจ้างงาน การจ้างงานรวมลดลงตามการลดลงของการจ้างงานภาคเกษตรเป็นส าคญั แตก่ารจ้างงานนอก
ภาคเกษตรขยายตวัต่อเน่ืองและอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดบัต ่า ในไตรมาสท่ีสามของปี 2559 การจ้างงานรวม
ลดลงร้อยละ 0.2 ปรับตวัดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 0.9 ในไตรมาสท่ีสองของปี 2559 โดยในไตรมาสนี ้การจ้างงาน
ภาคเกษตรลดลงร้อยละ 2.3 ปรับตวัดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 6.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามแรงงานภาคเกษตรท่ีใช้ใน
การเก็บเก่ียวเพิ่มขึน้เน่ืองจากการเข้าสู่ฤดกูาลเก็บเก่ียว ส่วนการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ น้ร้อยละ 0.9 เทียบกับ
การเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากการขยายตวัของการจ้างงานในภาคบริการ โดยเฉพาะสาขา
กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์ สาขาท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร และสาขาการขายส่งและการขาย
ปลีก การซ่อมยานยนต์ฯ ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.1 ร้อยละ 6.1 และร้อยละ 3.9 ตามล าดบั ในขณะท่ีการจ้างงานสาขา
อตุสาหกรรมลดลงร้อยละ 1.9 เน่ืองจากการลดลงของการจ้างงานในอตุสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ์ยางและพลาสติก 
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ และการผลิตยานยนต์ สาหรับผู้วา่งงานเฉล่ียในไตรมาสนีมี้จ านวน 3.63 แสนคน คิดเป็นอตัราการ
วา่งงานร้อยละ 0.9

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไตรมาสที่ 3 ปี 2559

%YoY
สดัส่วน 
Q3/59

2558 2559
ทัง้ปี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การจ้างงานรวม 100 -0.2 -0.5 -0.2 -0.2 0.3 0.2 -0.9 -0.2 0.8 -0.1 -1.2

- ภาคเกษตร 33.2 -3.6 -4.4 -5.8 -3.8 -0.7 -2.7 -6.2 -2.3 2.5 -4.4 -4.7

- นอกภาคเกษตร 66.8 1.6 1.3 2.6 1.7 0.8 1.5 1.4 0.9 -0.03 2.3 0.6

อตุสาหกรรม 16.3 0.9 1.2 3 0.6 -1 -2.2 -1.7 -1.9 -5.6 -0.3 0.6

ก่อสร้าง 5.7 0.6 1.9 2.5 2.4 -4.9 5.8 5.4 0.1 -1.3 5.6 -4.5

สาขาการขายส่งและการขายปลีก การ
ซอ่มยานยนต์ฯ

16.6 -0.1 -2.6 2 -0.2 0.3 2.9 1.4 3.9 4.1 5.1 1.7

ท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร 7.2 3 2.3 3.6 1.9 4 2.9 4 6.1 5.3 12.7 1

จ านวนผู้วา่งงาน (แสนคน) 3.4 3.6 3.4 3.6 3.1 3.7 4.1 3.6 3.9 3.6 3.3

อตัราการวา่งงาน (%) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 1 1.1 0.9 1 0.9 0.9



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



ในไตรมาสที่สาม ปี 2559 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้าหดตัวร้อยละ 
1.5 เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 0.3 เทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า ด้านการสง่ออกขยายตวัร้อยละ 
3.9 เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.4 เทยีบ
กบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า 

การน าเข้า มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 116,373 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 9,533 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และขยายตวัร้อยละ 12.5 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่  89,279 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 1.0 YoY ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูคา่
การน าเข้าเป็น 17,561 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 1.7 เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 11.5 YoY

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 62,453 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 9,001 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 18.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และขยายตวัร้อยละ 19.5 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่  46,744 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 1.2 YoY ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูคา่
การส่งออกอยู่ที่ 6,708 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.4 เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 7.7 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการค้า
อยูท่ี่ 53,920 ล้านบาท 

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2559
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MIU Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 106,880 119,352 116,737 115,156

2559 110,997 114,646 116,373

Export

2558 57,669 66,241 60,972 70,588

2559 70,596 60,124 62,453



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2559

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่สาม 
ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตร มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 9,533 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกบัไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 12.5 YoY ส าหรับสินค้า
ที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองบ า รุงรักษา และ
สว่นประกอบ มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 6,006 ล้านบาท 

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก
อยู่ที่ 9,001 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 18.1 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 19.5 YoY ส าหรับ
สนิค้าที่มีมลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองเก็บเก่ียว และ
สว่นประกอบ มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 3,165 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 533 ล้านบาท 

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์  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 8,527 9,533

Export

2558 7,646 6,165 7,532 8,836

2559 8,194 7,621 9,001
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มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สาม ปี 
2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 89,279 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.0 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่  เคร่ืองกังหันไอพ่ น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) มูลค่า
การน าเข้าอยูท่ี่ 14,125 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม มีมลูค่าการส่งออก
อยูท่ี่ 46,744 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกบัไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.2 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม (เคร่ืองจกัร
ที่ใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) มลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 7,339 ล้าน
บาท

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 42,535 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2559

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

IM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 80,558 90,775 88,417 89,484

2559 85,684 88,846 89,279

Export

2558 43,739 53,685 46,174 54,829

2559 55,687 46,200 46,744
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มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่สาม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกล มีมูลค่าการน าเข้าเป็น 17,561 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า แต่หดตวัร้อยละ 11.5 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่า
การน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,889 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 6,708 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า แตห่ดตวัร้อยละ 7.7 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมลูค่าการ
ส่งออกสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,661 ล้านบาท

ดุลการค้า เค ร่ืองมือกลของไทยในไตรมาสนี ข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 10,852 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ไตรมาสที่ 3 ปี 2559

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  MIU 
http://miu.isit.or.th/miux/
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MT Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 17,576 19,276 19,845 16,462

2559 16,299 17,273 17,561

Export

2558 6,284 6,391 7,266 6,923

2559 6,715 6,304 6,708



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



การส่งเสริมการลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2559

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ; Analyst by ISIT 15

การส่งเสริมการลงทนุผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559
มีมลูค่าการลงทนุรวมอยู่ท่ี 3.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 50.2 ปรับตวัดีขึน้มากโดยในไตรมาสนี ้
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุได้มีการอนมุตัิโครงการท่ีมีมลูค่าการลงทนุสงูจ านวนหลายโครงการ อาทิ
โครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ มลูค่าประมาณ 96,500 ล้านบาท และโครงการผลติ
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Article Title Optimal design of hydraulic excavator working device based on multiple 
surrogate models

Author Qingying Qiu, Bing Li and Peien Feng
Year 2016
Abstract The optimal design of hydraulic excavator working device is often characterized by 

computationally expensive analysis methods such as finite element analysis. Significant 
difficulties also exist when using a sensitivity-based decomposition approach to such 
practical engineering problems because explicit mathematical formulas between the 
objective function and design variables are impossible to formulate. An effective alternative 
is known as the surrogate model. The purpose of this article is to provide a comparative 
study on multiple surrogate models, including the response surface methodology, Kriging, 
radial basis function, and support vector machine, and select the one that best fits the 
optimization of the working device. In this article, a new modeling strategy based on the 
combination of the dimension variables between hinge joints and the forces loaded on 
hinge joints of the working device is proposed. In addition, the extent to which the accuracy 
of the surrogate models depends on different design variables is presented. The bionic 
intelligent optimization algorithm is then used to obtain the optimal results, which 
demonstrate that the maximum stresses calculated by the predicted method and finite 
element analysis are quite similar, but the efficiency of the former is much higher than that 
of the latter.

Source http://ade.sagepub.com/content/8/5/1687814016647947.full.pdf
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ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสที ่4 ปี 2559

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ ส่ีของปี 2559 ขยายตวัร้อยละ 3.0 YoY ตอ่เน่ืองจากการขยายตวั
ร้อยละ 3.2 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจยัสนบัสนนุจากการขยายตัวเร่งขึน้
ของการสง่ออกสินค้า การใช้จา่ยของรัฐบาลและการลงทนุรวม ในขณะท่ีการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
ขยายตวัต่อเน่ืองและ การส่งออกบริการชะลอตวั ในด้านการผลิต การผลิตสาขาเกษตร สาขา
อตุสาหกรรม และสาขาการค้าสง่และค้าปลีกขยายตวัเร่งขึน้ ในขณะท่ีสาขาโรงแรมและภัตตาคาร
ชะลอตวั

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัร้อยละ 2.5 ตอ่เน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 3.0 ในไตร
มาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเร่ิมปรับตัวดีขึน้ของฐานรายได้ภาคเกษตร และ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ สอดคล้องกับการขยายตวัของดชันีภาษีมูลค่าเพิ่มหมวด
โรงแรมและภัตตาคาร (ราคาคงท่ี) ร้อยละ 9.6 และการเพิ่มขึน้ของการน าเข้าสินค้าหมวดสิ่งทอ
เคร่ืองนุ่งห่ม ปริมาณการจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ ปริมาณการจ าหน่ายน า้มันเบนซินและแก๊ส
โซฮอล์ และปริมาณการจ าหน่ายน า้มนัดีเซลร้อยละ 7.7 ร้อยละ 7.0 ร้อยละ 5.4 และร้อยละ 0.7 
ตามล าดบั ในขณะท่ีปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นัง่ลดลงร้อยละ 10.3 ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค
เก่ียวกับ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ท่ีระดบั 61.9 การใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคของรัฐบาล เพิ่มขึน้
ร้อยละ 1.5 สอดคล้องกบัมาตรการเร่งรัดการเบกิจา่ยงบประมาณของภาครัฐ 

การลงทุนรวม ขยายตวัร้อยละ 1.8 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 1.0 ในไตรมาสท่ีสาม โดยการ
ลงทุนภาครัฐขยายตวัร้อยละ 8.6 เป็นผลมาจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และการลงทุนของ
รัฐบาลท่ีขยายตวั ในขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนลดลง ร้อยละ 0.4 โดยการลงทุนในสิ่งก่อสร้าง
ลดลงร้อยละ 0.5 และการลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรลดลงร้อยละ 0.4 เน่ืองจากการส่งออกยงั
อยู่ในระยะแรกของการฟืน้ตวัและการใช้ก าลงัการผลิตยงัอยู่ในเกณฑ์ต ่า ในขณะท่ีความเช่ือมัน่
ของนกัลงทุนอยู่ในเกณฑ์ดีโดยดชันีความเช่ือมั่นทางธุรกิจอยู่ท่ีระดบั 49.7 สูงสุดในรอบ 4 ไตร
มาส และมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 245.2

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 54,596 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.6 เร่งขึน้อย่างช้าๆ ตาม
การฟืน้ตวัอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลกัและการปรับตวัดีขึน้ของ ราคาสินค้าใน
ตลาดโลก กลุ่มสินค้าส่งออกท่ีมูลค่าขยายตัว เช่น ชิน้ส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ ยางพารา 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี และกุ้ ง ปู กัง้ และล็อบสเตอร์ เป็นต้น กลุ่มสินค้า
สง่ออกท่ีมลูคา่ลดลง เชน่ ข้าว มนัสาปะหลงั น า้ตาล รถยนต์นัง่ เคร่ืองปรับอากาศ และผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม เป็นต้น การสง่ออกไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป (15) จีน ญ่ีปุ่ น และอาเซียน 
(9) ขยายตวั แตก่ารสง่ออกไปยงัตลาดออสเตรเลีย และตะวนัออกกลาง

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559
มีตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่
ส่ งสัญญาณบวกต่ อ
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สาขาอุตสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 2.1 เร่งตวัขึน้อยา่งช้า ๆ ตามการปรับตวัดีขึน้ของการส่งออก
และอุปสงค์ในประเทศท่ีขยายตวัต่อเน่ือง โดยดชันีอุตสาหกรรมท่ีมีสดัส่วน การส่งออกมากกว่า
ร้อยละ 60 เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.7 และอตุสาหกรรมท่ีมีสดัส่วนการส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30 เพิ่มขึน้
ร้อยละ 2.5 ในขณะท่ีอุตสาหกรรมท่ีมีสดัส่วนการส่งออกระหว่างร้อยละ 30 – 60 ลดลงร้อยละ 
1.7 ตามการลดลงของการผลิตรถยนต์ กลุม่อตุสาหกรรมท่ีขยายตวั เช่น หลอดอิเล็กทรอนิกส์และ
สว่นประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็กกล้าขัน้มลูฐาน และผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการ
กลัน่น า้มนัปิโตรเลียม เป็นต้น กลุ่มอตุสาหกรรมท่ีลดลง เช่น ยานยนต์ ส่วนประกอบและอปุกรณ์
ประกอบส าหรับยานยนต์ เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ รวมทัง้น า้ด่ืมบรรจุขวด และเฟอร์นิเจอร์ 
เป็นต้น อตัราการใช้กาลงัการผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 65.11

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตวัร้อยละ 4.8 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 13.5 ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยมีรายรับรวมจากการทอ่งเท่ียว 631.9 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.0 ประกอบด้วย 
(1) รายรับจากนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ 403.9 พนัล้านบาท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.9) ทัง้นี ้รายรับจาก
นกัท่องเท่ียวตา่งประเทศสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย มาเลเซีย อเมริกา และออสเตรเลีย 
และ (2) รายรับจากนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย 228.0 พนัล้านบาท (เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.9) โดยได้รับปัจจยั
สนบัสนุนจากมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ อตัราการเข้าพกัเฉล่ียในไตรมาสนี ้
อยูท่ี่ร้อยละ 65.50

สาขาก่อสร้าง ขยายตวัร้อยละ 6.1 ต่อเน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 5.2 ในไตรมาสก่อนหน้า 
เป็นผลจาก การขยายตวัของการก่อสร้างของภาครัฐร้อยละ 11.7 (โดยการก่อสร้างของรัฐบาล
ขยายตวัร้อยละ 2.7 และ การก่อสร้างรัฐวิสาหกิจขยายตวัร้อยละ 44.0) ในขณะท่ีการก่อสร้าง
ภาคเอกชนลดลงร้อยละ 0.5

สาขาเกษตรกรรม ขยายตวัร้อยละ 3.2 เร่งตวัขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อน
หน้า ภายหลังสถานการณ์ภัยแล้งสิน้สุดลง โดยผลผลิตพืชเกษตรส าคัญท่ีขยายตัว ได้แก่ 
ข้าวเปลือก (ร้อยละ 7.9) ปาล์มน า้มนั (ร้อยละ 10.2) และยางพารา (ร้อยละ 1.1) ดชันีราคาสินค้า
เกษตรเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.8 ตามการเพิ่มขึน้ของราคาอ้อย ราคายางแผ่นดิบชัน้ 3 ราคาปาล์มน า้มนั 
และราคากุ้ งขาวแวนนาไม อย่างไรก็ตามราคาข้าวเปลือกและราคามันส าปะหลังลดลง การ
เพิ่มขึน้ของดชันีผลผลิตและดชันีราคาสินค้าเกษตรส่งผลให้ดชันีรายได้เกษตรกร เพิ่มขึน้ต่อเน่ือง
เป็นไตรมาสท่ีสามร้อยละ 9.1

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559
มีตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่
ส่ ง สั ญญ าณ ล บ ต่ อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่





ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ Update ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม
และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

Machinery  

Intelligence  

Unit 



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

DecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan

2016

HR plate 145.5254.7109.2166.6172.3271.9220.1234.2244.5206.2153.0125.0

HR sheet 231.0190.4173.2196.0244.9197.8191.2243.1212.0205.2178.9181.5

CR sheet 205.1251.4250.5252.8248.1222.4263.3211.2217.2214.4190.2189.1

Coated Galv.sheet 202.9296.6246.7217.8260.2248.5268.9255.9225.6214.0200.1216.9

Coated Tin plate 120.8103.8123.1144.2121.5149.3131.0144.0113.3133.0103.1137.1

Coated Tin free 133.6137.8127.7118.3144.4124.5115.1122.3136.6138.7123.6123.7

Coated Other coated steel 318.8331.3314.6361.7344.4336.1391.9408.3338.7312.6285.1287.5

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ดัชนีการใช้งานเหล็กแผ่นในประเทศ

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

2016

Hot-rolled Plate 56.07 57.00 69.15 84.11 67.28 65.42 65.42 69.15 71.02 70.09 71.96 83.17

Hot-rolled Coil 54.36 56.11 68.34 81.74 77.28 65.82 71.45 74.95 75.14 75.33 86.79 98.68

Cold-rolled Coil 61.01 64.40 76.27 90.67 75.42 70.33 70.33 72.03 78.81 80.50 86.44 98.30

CR Stainless steel (304, 2mm., 2B) 39.29 38.37 38.56 39.64 42.00 40.58 42.82 44.58 43.88 44.44 48.35 51.91

25.00

50.00

75.00

100.00

ดัชนีราคาน าเข้าเหล็กแผ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไตรมาสที่ 4 ปี 2559



ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

สถานการณ์ด้านแรงงาน
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การจ้างงาน การจ้างงานรวมลดลงตามการลดลงทัง้การจ้างงานภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ในขณะท่ี
อตัราการว่างงานยงัอยู่ในระดบัต่า ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2559 การจ้างงานรวมลดลงร้อยละ 2.5 โดยการจ้างงานใน
ภาคเกษตรลดลงร้อยละ 6.0 เน่ืองจากการลดลงของการจ้างงานในการผลิตและเก็บเก่ียวมนัสาปะหลงั อ้อย และข้าว 
เป็นต้น สว่นการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลงร้อยละ 0.7 เน่ืองจากการลดลงของการจ้างงานในสาขาอตุสาหกรรมเป็น
สาคัญ โดยเฉพาะการลดลงของการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ การผลิต
ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในทาง ทศันศาสตร์ และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ส่วนการ
จ้างงานภาคบริการชะลอลงตวัลง สาหรับผู้ว่างงานเฉล่ียในไตรมาสนีมี้จานวน 3.8 แสนคน คิดเป็นอตัราการว่างงาน
ร้อยละ 1.0

%YoYใจ
สดัสว่น
Q4/59

2558 2559
ทัง้ปี Q1 Q2 Q3 Q4 ทัง้ปี Q1 Q2 Q3 Q4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การจ้างงานรวม 100 -0.2 -0.5 -0.2 -0.2 0.3 -0.9 0.2 -0.9 -0.2 -2.5 -2.5 -1.2 -3.9
- ภาคเกษตร 32.5 -3.6 -4.4 -5.8 -3.8 -0.7 -4.3 -2.7 -6.2 -2.3 -6.0 -7.2 -3.5 -7.8
- นอกภาคเกษตร 67.5 1.6 1.3 2.6 1.7 0.8 0.8 1.5 1.4 0.9 -0.7 -0.3 -0.1 -1.8

อตุสาหกรรม 16.4 0.9 1.2 3.0 0.6 -1.0 -2.6 -2.2 -1.7 -1.9 -4.4 -6.1 -1.3 -6.0
ก่อสร้าง 5.5 0.6 1.9 2.5 2.4 -4.9 3.1 5.8 5.4 0.1 0.2 7.3 2.1 -9.6
สาขาการขายสง่และ
การขายปลกี การซอ่ม
ยานยนต์ฯ

16.6 -0.1 -2.6 2.0 -0.2 0.3 2.5 2.9 1.4 3.9 1.9 2.0 2.0 1.9

ที่พกัแรมและบริการ
ด้านอาหาร

7.1 3 2.3 3.6 1.9 4.0 3.2 2.9 4.0 6.1 0.1 3.3 2.2 -1.2

จ านวนผู้วา่งงาน (แสนคน) 3.4 3.6 3.4 3.6 3.1 3.8 3.7 4.1 3.6 3.8 4.5 3.8 3.0
อตัราการวา่งงาน (%) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 1.0 1.0 1.1 0.9 1.0 1.2 1.0 0.8

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไตรมาสที่ 4 ปี 2559



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



ในไตรมาสที่สี่  ปี 2559 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าลดลง โดยการน าเข้าหดตวัร้อยละ 2.3 
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 1.2 เทียบกับ
ไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า ด้านการสง่ออกขยายตวัร้อยละ 
8.7 เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 3.8 เทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า 

การน าเข้า มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 113,745 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การน าเข้าอยู่ที่ 10,334 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
และขยายตัวร้อยละ 12.2 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักร
อตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 86,871 ล้านบาท หดตวั
ร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 
2.9 YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 
16,540 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 0.5 YoY

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 64,624 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 9,277 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
และขยายตัวร้อยละ 5.0 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่  52,808 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่หด
ตวัร้อยละ 3.7 YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 5,807 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกบั
ไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 16.1 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการค้า
อยูท่ี่ 45,852 ล้านบาท 

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2559
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MIU Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 106,880 119,352 116,737 115,156

2559 110,997 114,646 116,373 113,745

Export

2558 57,669 66,241 60,972 70,588

2559 70,596 60,124 62,453 67,892



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที ่4 ปี 2559

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่สี่  ปี 
2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตร มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 9,930 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 7.8 YoY ส าหรับสินค้าที่
มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 5,781 ล้านบาท 

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก
อยูท่ี่ 9,521 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกบัไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 7.8 YoY ส าหรับสินค้าที่
มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองเก็บเ ก่ี ยว และ
สว่นประกอบ มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 3,538 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 1,057 ล้านบาท 

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์  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 8,527 9,533 10,334

Export

2558 7,646 6,165 7,532 8,836

2559 8,194 7,621 9,001 9,277
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มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สี่  ปี 
2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 86,871 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 2.9 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมลูค่า
การน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองกงัหนัไอพ่น และส่วนประกอบ 
(เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
9,848 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม มีมลูค่าการส่งออก
อยู่ที่ 52,808 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 3.7 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม (เคร่ืองจกัร
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 12,218 
ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 34,063 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2559

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

IM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 80,558 90,775 88,417 89,484

2559 85,684 88,846 89,279 86,871

Export

2558 43,739 53,685 46,174 54,829

2559 55,687 46,200 46,744 52,808
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มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่สี่ ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกล มีมูลค่าการน าเข้าเป็น 16,540 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
แต่ขยายตวัร้อยละ 0.5 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการ
น าเข้าสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 5,370 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 5,807 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และหดตวัร้อยละ 16.1 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมลูค่า
การส่งออกสงูสดุ ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,370 ล้านบาท

ดุลการค้า เค ร่ืองมือกลของไทยในไตรมาสนี ข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 10,733 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ไตรมาสที ่4 ปี 2559

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  MIU 
http://miu.isit.or.th/miux/
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MT Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 17,576 19,276 19,845 16,462

2559 16,299 17,273 17,561 16,540

Export

2558 6,284 6,391 7,266 6,923

2559 6,715 6,304 6,708 5,807



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



ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ; Analyst by ISIT 15

การส่งเสริมการลงทนุผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) เพิ่มขึน้ทัง้มลูค่าการขอรับ การ
อนุมัติ และการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน โดยยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในไตรมาสนีอ้ยู่ท่ี 215.3 
พนัล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 245.2 ในขณะท่ียอดการอนมุตัิส่งเสริมการลงทนุอยู่ท่ี 185.7 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้
ร้อยละ 29.2 ส่วนการออกบตัรส่งเสริมการลงทนุอยู่ท่ี 162.2 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นครัง้แรก ในรอบ 6 ไตรมาส 
ร้อยละ 5.2 ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจอยู่ท่ีระดบั 49.7 เทียบกบัระดบั 49.2 ในไตรมาสก่อนหน้า

เดือน
จ านวนโครงการที่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน (โครงการ)

ตุลาคม 2559 4

พฤศจิกายน 2559 6

ธันวาคม 2559 4

รวม 14

โครงการอนุมัติ ให้การส่งเสริมการลงทุนท่ี
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลตัง้แต่ เดือน
ตลุาคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2559 มีจ านวน 14 โครงการ 
โดยมากท่ีตั ง้โรงงานจะอยู่ ภาคกลางร้อยละ 64
ประกอบด้วยจังหวัดกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ 
รองลงมาเป็นภาคตะวนัออกร้อยละ 36 ส่วนใหญ่อยู่ใน
จังหวัดชลบุรี และระยอง โดยท่ีสัญชาติผู้ ถือหุ้นส่วน
ใหญ่เป็นต่างชาติอยู่ ท่ีร้อยละ 79 ส าหรับต่างชาติจะ
ประกอบด้วยประเทศจีนและญ่ีปุ่ น อีกร้อยละ 14 และ
ร้อยละ 7 เป็นการร่วมทนุระหว่างไทยกบัต่างชาติ และผู้
ถือหุ้นไทยตามล าดบั

คิดสัดส่วนจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 14 โครงการ

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

หุ้นตา่งชาติ
79%

ร่วมทนุไทย
และตา่งชาติ

14%

หุ้นไทย
7%

Q4 2016

ภาคตะวนัออก
36%ภาคกลาง

64%

Q4 2016

การส่งเสริมการลงทุนไตรมาสที่ 4 ปี 2559
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Article Title Improvement in machining speed with working gap control in EDM milling
Author Takayuki Nakagawa, Takashi Yuzawa, Mitsuji Sampei , Atsushi Hirata 
Year 2016
Abstract High-speed electrical discharge machining (EDM) milling is investigated with working gap 

control. EDM milling has a merit that does not need complex electrode fabrication; however, 
it is necessary to improve the removal rate in EDM milling. Rotation of the electrode 
improves the removal rate, but this rotation causes a periodic change in the working voltage. 
As a consequence, the periodic change causes a dis-turbance that decreases the control 
performance. EDM milling realizes a high machining precision by the scanning method. A 
small working area allows for fast scanning. If the working gap is appropriate, it becomes 
longer because the machined surface of the workpiece is removed. Therefore, the 
conventional controller remains at the steady offset and lowers the machining efficiency. The 
proposed controller introduces a notch filter, which eliminates the frequency component due 
to rotation of the electrode. It also has a feed-forward compensator to eliminate the steady 
offset. The controller for each machining condition is derived from a coordinate 
transformation and the least-squares approximation. It is con-firmed that the proposed 
controller achieves machining speeds that are 2–6 times faster in a straight line and greater 
than 30% higher in the profile machining than in the conventional one.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141635916301416

Research and Technology
Research and Technology
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ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสที ่1 ปี 2560

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่หน่ึงของปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 3.3 YoY ปรับตวัดีขึน้จากการ
ขยายตวัร้อยละ 3.0  YoYในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจยัสนบัสนนุจากการขยาย
ตวัเร่งขึน้ของการใช้จา่ยภาคครัวเรือน และการส่งออกสินค้าและบริการ และการขยายตัวตอ่เน่ือง
ของการลงทุนรวม ในขณะท่ีการใช้จ่ายของรัฐบาลชะลอตวัลง ในด้านการผลิต การผลิตสาขา
เกษตรกรรม สาขาการค้าสง่และค้าปลีก สาขาขนส่งและคมนาคม และการผลิตสาขาโรงแรมและ
ภตัตาคารขยายตวัเร่งขึน้ ในขณะท่ีสาขาอตุสาหกรรม และสาขาก่อสร้างชะลอตวั
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัร้อยละ 3.2 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 2.5 ในไตร
มาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการขยายตัวเร่งขึน้ของปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นั่งท่ีกลับมา
ขยายตวัในเกณฑ์สงูร้อยละ 38.8 จากการเปิดตวัรถยนต์นัง่รุ่นใหม่ และการขยายตวัของปริมาณ
การจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ร้อยละ 4.4 ในขณะท่ีการใช้จ่ายในหมวดสินค้าอ่ืนๆ ยงัคงขยายตวั
ตอ่เน่ือง การปรับตวัดีขึน้ของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในไตรมาสนีส้อดคล้องกบัการปรับตวัดีขึน้
ของรายได้ครัวเรือนภาคเกษตร ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ท่ี
ระดบั 64.2 เทียบกบัระดบั 61.9 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 7 ไตรมาส
การลงทุนรวม ขยายตวัร้อยละ 1.7 โดยการลงทุนภาครัฐขยายตวัร้อยละ 9.7 เร่งขึน้จากการ
ขยายตวัร้อยละ 8.6 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลงทนุของรัฐวิสาหกิจท่ีขยายตวัร้อยละ 
17.0 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 12.3 ในไตรมาสก่อนหน้า และการลงทนุของรัฐบาลขยายตวั
ร้อยละ 5.3 ตอ่เน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อนหน้า การลงทนุภาคเอกชน ลดลง
ร้อยละ 1.1 โดยการลงทุนในสิ่งก่อสร้างลดลงร้อยละ 4.5 และการลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร
ลดลงร้อยละ 0.3 สอดคล้องกบัอตัราการใช้ก าลงัการผลิตภาคอตุสาหกรรมท่ีอยู่ในระดับต ่า และ
การลดลงของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดบัเศรษฐกิจฐานราก ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจอยู่
ท่ีระดบั 50.8 เทียบกบัระดบั 49.7 ในไตรมาสก่อนหน้า
การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 56,220 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.6 เร่งขึน้จากการ
ขยายตวัร้อยละ 3.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการขยายตวัสงูสดุในรอบ 17 ไตรมาส ตามการ
ฟื้นตัวอย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก และการปรับตัวดีขึน้ของราคาสินค้าใน
ตลาดโลก โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.8 และราคาสินค้าส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.7 
กลุม่สินค้าสง่ออกท่ีมลูคา่ขยายตวั เชน่ ยางพารา ผลิตภณัฑ์ยาง ชิน้ส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ รถ
กระบะและรถบรรทกุ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภณัฑ์ เป็นต้น กลุ่มสินค้าส่งออกท่ี
มลูคา่ลดลง เชน่ ข้าว มนัส าปะหลงั น า้ตาล รถยนต์นัง่ และชิน้ส่วนและอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น การส่งออกไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป (15) จีน และ CLMV ขยายตวั สอดคล้อง
กับการปรับตวัดีขึน้ของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และการฟื้นตวัของ เศรษฐกิจ
ประเทศ CLMV แต่การส่งออกไปยงัตลาดออสเตรเลีย ญ่ีปุ่ น ตะวนัออกกลาง และอาเซียน (5) 
ลดลง เม่ือหกัการส่งออกทองค าท่ียงัไม่ขึน้รูปออกแล้ว มูลคา่การส่งออกเพิ่มขึ น้ร้อยละ 9.0 และ
เม่ือคดิในรูปของเงินบาท มลูคา่การสง่ออกสินค้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.0

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 
มีตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่
ส่ งสัญญาณบวกต่ อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การ อุป โภคบ ริ โภค
ภาคเอกชน
ขยายตัวเร่งขึน้ตามการ
ใ ช้ จ่ า ยบ ริ โ ภคสิ น ค้ า
คงทนและการขยายตัว
ของรายจ่ายภาคบริการ 
รวมทัง้การปรับตัวดีขึน้
ข อ ง ฐ าน ร า ย ไ ด้ ภ า ค
เกษตร

การส่งออกสินค้า
การส่งออกสินค้าในรูป
เงินดอลลาร์ สรอ ขยาย
ตัว เ ร่งขึ น้ตามการฟื้น
ตัวอย่า งต่อ เนื่ อ งของ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
หลัก และการปรับตัวดี
ขึ น้ของราคาสินค้าใน
ตลาดโลก

สาข า เ กษต รก ร รม 
ขยายตัวสูงและเร่งขึ น้
หลังจากผลกระทบจาก
ปัญหาภัยแล้งสิน้สุดลง 
ในขณะที่ ร าคาสิน ค้ า
เพิ่มขึน้ตามราคาสินค้า
ในตลาดโลก ส่งผลให้
รายได้เกษตรกรเพิ่มขึน้
ตอ่เนื่อง

ที่มา :ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ Analyst by ISIT 3



ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสที ่1 ปี 2560

ที่มา :ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ Analyst by ISIT 4

สาขาอุตสาหกรรม ขยายตวัร้อยละ 1.2 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ 2.2 ในไตรมาสก่อน
หน้า สอดคล้องกับการลดลงร้อยละ 2.5 ของดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีมีสดัส่วนส่งออกในช่วง
ร้อยละ 30 - 60 ซึง่มีสาเหตสุ าคญัมาจากการลดลงของการผลิตรถยนต์ร้อยละ 6.0 ในขณะท่ีดชันี
ผลผลิตอตุสาหกรรมกลุม่การผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศ (สดัส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) 
ขยายตัวร้อยละ 1.7 ส่วนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อส่งออก (สัดส่วนส่งออก
มากกว่าร้อยละ 60) เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.4 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีขยายตัว เช่น หลอด
อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าขัน้มูลฐาน และ
เนือ้สัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนือ้สัตว์ เป็นต้น ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีลดลง เช่น ยานยนต์ 
สว่นประกอบและอปุกรณ์ประกอบส าหรับยานยนต์ฯ และผลิตภณัฑ์ยางอ่ืนๆ เป็นต้น อัตราการใช้
ก าลงัการผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 62.57
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตวัร้อยละ 5.3 ปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 4.9 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า โดยในไตรมาสนีมี้รายรับรวมจากการท่องเท่ียว 712.5 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 4.7 ประกอบด้วย (1) รายรับจากนกัท่องเท่ียวตา่งประเทศ 481.7 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
3 9 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 2.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับปัจจยัสนบัสนุนจากรายรับ
ของนกัท่องเท่ียวรัสเซีย ยุโรปตะวนัออก อเมริกา ฝร่ังเศส และญ่ีปุ่ น เป็นส าคัญ และ (2) รายรับ
จากนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย 230.8 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 65 ตอ่เน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 
8.9 ในไตรมาสก่อนหน้า 
สาขาก่อสร้าง ขยายตวัร้อยละ 2.8 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ 6.1 ในไตรมาสก่อนหน้า 
โดยการก่อสร้างภาครัฐขยายตวั ร้อยละ 8.5 ชะลอลงจากการขยายตวัร้อยละ 11.7 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ในขณะท่ีการก่อสร้างภาคเอกชนลดลงร้อยละ 4.5 ดชันีราคาวสัดกุ่อสร้างเพิ่มขึน้เป็น
ครัง้แรกในรอบ 10 ไตรมาส ร้อยละ 2.0 ตามการเพิ่มขึน้ของดชันีราคาหมวดเหล็กและผลิตภณัฑ์
เหล็ก หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ในขณะท่ีดชันีราคาหมวด
ซีเมนต์ หมวดผลิตภณัฑ์คอนกรีต และหมวดวสัดกุ่อสร้างอ่ืนๆ ปรับตวัลดลง
สาขาเกษตรกรรม ขยายตวัสูงร้อยละ 7.7 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อน
หน้า และเป็นการขยายตัวสูงสุด ในรอบย่ีสิบไตรมาส (นับตัง้แต่ไตรมาสท่ีสองของปี 2555) 
เน่ืองจากผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งสิน้สุดลง โดยผลผลิตพืชเกษตรสาคญัท่ีขยายตัว ได้แก่ 
ข้าวเปลือก (ร้อยละ 63.0) ข้าวโพด (ร้อยละ 39.6) ปาล์มน า้มนั (ร้อยละ 7.0) และอ้อย (ร้อยละ 
7.3) ในขณะท่ีผลผลิตพืชเกษตรส าคญัท่ีปรับตวัลดลง ได้แก่ ยางพารา และมนัส าปะหลัง ดชันี
ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.1 ต่อเน่ืองจากการเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.5 ใน ไตรมาสก่อนหน้า 
ตามการเพิ่มขึน้ของราคายางแผน่ดบิชัน้ 3 อ้อย ปาล์มน า้มนั และกุ้งขาวแวนนาไม ในขณะท่ีราคา
ข้าวเปลือก มนัส าปะหลงั และข้าวโพดลดลง การเพิ่มขึน้ของดชันีผลผลิตและดชันี ราคาสินค้า
เกษตรส่งผลให้ดชันีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองเป็นไตรมาสท่ีสามร้อยละ 20.1 และ
เป็นปัจจยัสนบัสนนุให้การใช้จา่ยภาคครัวเรือนปรับตวัดีขึน้

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560
มีตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่
ส่ ง สั ญญ าณ ล บ ต่ อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

สาขาการก่อสร้าง
ช ะลอตั ว ล ง จ า กก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ภ าค เ อก ช น
ลดลง

สาขา อุตสาหกรรม 
ชะลอตัวลงจากไตรมาส
ก่อนหน้าโดยมีสาเหตุ
ส าคัญมาจากการลดลง
ของกา รผลิ ต ในกลุ่ ม
อตุสาหกรรมรถยนต์เป็น
ส าคญั 





ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ Update ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม
และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

Machinery  

Intelligence  

Unit 



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

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2560

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

2016 2017

Hot-rolled Plate 84.11 67.28 65.42 65.42 69.15 71.02 70.09 71.96 83.17 89.71 84.11 92.52

Hot-rolled Coil 81.74 77.28 65.82 71.45 74.95 75.14 75.33 86.79 98.68 97.96 98.83 98.34

Cold-rolled Coil 90.67 75.42 70.33 70.33 72.03 78.81 80.50 86.44 98.30 101.86 101.69 106.77

CR Stainless steel (304, 2mm., 2B) 39.64 42.00 40.58 42.82 44.58 43.88 44.44 48.35 51.91 53.05 52.94 52.82

25.00

50.00

75.00

100.00

ดชันีราคาน าเข้าเหล็กแผ่นในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก

MarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayApr

20172016

HR plate 145.0217.7155.9145.5254.7109.2166.6172.3271.9220.1234.2244.5

HR sheet 228.0195.6155.1231.0190.4173.2196.0244.9197.8191.2243.1212.0

CR sheet 273.7245.7216.7205.1251.4250.5252.8248.1222.4263.3211.2217.2

Coated Galv.sheet 237.1175.4189.2202.9296.6246.7217.8260.2248.5268.9255.9225.6

Coated Tin plate 153.5141.2140.1120.8103.8123.1144.2121.5149.3131.0144.0113.3

Coated Tin free 134.0155.1123.8133.6137.8127.7118.3144.4124.5115.1122.3136.6

Coated Other coated steel 370.0295.6355.8318.8331.3314.6361.7344.4336.1391.9408.3338.7

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ดชันีการใช้เหล็กแผ่นในประเทศ



ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

สถานการณ์ด้านแรงงาน
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การจ้างงาน การจ้างงานรวมยงัปรับตวัลดลง แตมี่แนวโน้มปรับตวัดีขึน้ในช่วงปลายไตรมาสโดยเฉพาะการจ้าง
งานภาคเกษตรท่ีเร่ิมกลบัมาขยายตวั ในขณะท่ีอตัราการว่างงานยงัอยู่ในระดบัต ่า ในไตรมาสแรกของปี 2560 การจ้าง
งานรวมลดลงร้อยละ 0.6 ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัการลดลงร้อยละ 2.5 ในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2559 โดยการจ้างงาน
ภาคเกษตรลดลงร้อยละ 1.4 ปรับตวัดีขึน้เมื่อเทียบกบัการลดลงร้อยละ 6.0 ในไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากการปรับตวัดี
ขึน้ของการจ้างงานในการผลิตและเก็บเก่ียวอ้อย และข้าว เป็นส าคญัสว่นการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลงร้อยละ 0.3 
ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัการลดลงร้อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของการจ้างงานภาคบริการ 
โดยเฉพาะบริการท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหารขยายตวัร้อยละ 4.2 และการปรับตวัดีขึน้ของการจ้างงานในสาขา
อตุสาหกรรม ในขณะท่ีการจ้างงานของสาขาก่อสร้างปรับตวัลดลง ส าหรับผู้ ว่างงานเฉล่ียในไตรมาสนี มี้จ านวน 4.6 
แสนคน คดิเป็นอตัราการวา่งงานร้อยละ 1.2

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2560

%YoY
สดัสว่น 
Q1/60

2558 2559 2560
ทัง้ปี ทัง้ปี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 ม.ค. ก.พ. มี.ค.

การจ้างงานรวม 100 -0.2 -0.9 0.2 -0.9 -0.2 -2.5 -0.6 -1.0 -0.5 -0.4
- ภาคเกษตร 29.4 -3.6 -4.3 -2.7 -6.2 -2.3 -6.0 -1.4 -1.7 -4.4 0.8
- นอกภาคเกษตร 70.6 1.6 0.8 1.5 1.4 0.9 -0.7 -0.3 -0.7 1.2 -0.9

อตุสาหกรรม 16.7 0.9 -2.6 -2.2 -1.7 -1.9 -4.4 -1.5 -5.6 1.3 -0.4
ก่อสร้าง 6.4 0.6 3.1 5.8 5.4 0.1 0.2 -8.7 -9.0 -7.5 -10.3
สาขาการขายสง่และการ
ขายปลกี การซอ่มยาน
ยนต์ฯ

17.2 -0.1 2.5 2.9 1.4 3.9 1.9 0.9 5.6 0.1 -1.6

ที่พกัแรมและบริการด้าน
อาหาร

7.6 3.0 3.2 2.9 4.0 6.1 0.1 4.2 6.0 4.7 1.9

จ านวนผู้วา่งงาน (แสนคน) 3.4 3.8 3.7 4.1 3.6 3.7 4.6 4.5 4.3 5.0
อตัราการวา่งงาน (%) 0.9 1.0 1.0 1.1 0.9 1.0 1.2 1.2 1.1 1.3



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



ในไตรมาสที่หน่ึง ปี 2560 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าลดลง โดยการน าเข้าหดตวัร้อยละ 9.0 
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 6.7 เทียบกับ
ไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า ด้านการสง่ออกหดตวัร้อยละ 7.2 
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 10.7 เทียบกับ
ไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า 

การน าเข้า มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 103,547 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 8,983 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
และหดตวัร้อยละ 0.3 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม
มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 80,935 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 7.5 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 6.2 YoY
ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 14,168 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 14.3 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
และหดตวัร้อยละ 13.1 YoY

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 63,012 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 9,240 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
แต่ขยายตัวร้อยละ 12.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักร
อตุสาหกรรมมีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 47,189 ล้านบาท หดตวั
ร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตวัร้อย
ละ 15.3 YoY ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูคา่การส่งออก
อยูท่ี่ 6,583 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกบัไตร
มาสก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 2.0 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการค้า
อยูท่ี่ 40,535 ล้านบาท 

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2560
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MIU Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2559 110,997 114,646 116,373 113,745

2560 103,547

Export

2559 70,596 60,124 62,453 67,892

2560 63,012



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที ่1 ปี 2560

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่หน่ึง 
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตร มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 8,983 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.3 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่  เค ร่ืองบ ารุง รักษา และ
สว่นประกอบ มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 5,107 ล้านบาท 

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก
อยู่ที่ 9,240 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 12.8 YoY ส าหรับสินค้าที่
มี มูลค่ ากา รส่ งออกสูงสุด  ไ ด้ แก่  แทรก เตอ ร์  และ
สว่นประกอบ มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 3,681 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
เกินดลุการค้าอยูท่ี่ 256 ล้านบาท 

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์  MIU 
http://miu.isit.or.th/miux/

AM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2559 9,013 8,527 9,533 10,334

2560 8,983

Export

2559 8,194 7,621 9,001 9,277

2560 9,240

11



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่หน่ึง 
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 80,935 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.2 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมลูค่า
การน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองกงัหนัไอพ่น และส่วนประกอบ 
(เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
11,676 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม มีมลูค่าการส่งออก
อยู่ที่ 47,189 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 15.3 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม (เคร่ืองจกัร
ที่ใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) มลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 7,740 ล้าน
บาท

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 33,206 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2560

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

IM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2559 85,684 88,846 89,279 86,871

2560 80,395

Export

2559 55,687 46,200 46,744 52,808

2560 47,189

12



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่หน่ึงปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกล มีมูลค่าการน าเข้าเป็น 14,168 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 14.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และหดตวัร้อยละ 13.1 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมลูค่า
การน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,023 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 6,583 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน
หน้า แตห่ดตวัร้อยละ 2.0 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมลูค่าการ
ส่งออกสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,384 ล้านบาท

ดุลการค้า เค ร่ืองมือกลของไทยในไตรมาสนี ข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 7,585 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ไตรมาสที ่1 ปี 2560

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  MIU 
http://miu.isit.or.th/miux/
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MT Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2559 16,299 17,273 17,561 16,540

2560 14,168

Export

2559 6,715 6,304 6,708 5,807

2560 6,583
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ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ; Analyst by ISIT 15

การส่งเสริมการลงทนุผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในไตรมาสนีอ้ยู่ท่ี 6.0 พนัล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 26.0 ซึง่มีสาเหตสุ าคญัจากการลดลงในมลูค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทนุของนกัลงทนุ
จากประเทศจีน แต่การขอรับการส่งเสริมการลงทุนของนกัลงทุนจากประเทศอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ ในขณะท่ียอดการ
อนุมัติและการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึน้ต่อเน่ือง โดยยอดการอนุมตัิส่งเสริมการลงทุนอยู่ท่ี 239.6 
พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 119.5 ปรับตัวดีขึน้จากการเพิ่มขึน้ร้อยละ 29.2 ในไตรมาสก่อนหน้า (เพิ่มขึน้
ต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 3) ส่วนการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนอยู่ท่ี 241.5 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 85.3 
ปรับตวัดีขึน้จากการเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.2 ในไตรมาสก่อนหน้า (เพิม่ขึน้ต่อเน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 2) ดชันีความเช่ือมัน่
ทางธุรกิจอยู่ท่ีระดบั 50.8 เทียบกบัระดบั 49.7 ในไตรมาสก่อนหน้า

เดือน
จ านวนโครงการที่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน (โครงการ)

มกราคม 2560 1

กุมภาพันธ์ 2560 3

มีนาคม 2560 2

รวม 6

โครงการอนุมัติ ให้การส่งเสริมการลงทุนท่ี
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลตัง้แต่ เดือน
มกราคมถึงเดือนมีนาคม ปี 2560 มีจ านวน 6 โครงการ 
โดยมากท่ีตั ง้โรงงานจะอยู่ ภาคกลางร้อยละ 67
ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรปราการ รองลงมาเป็นภาค
ตะวันออกร้อยละ 33 ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวดัชลบุรี และ
ปราจีนบุรี โดยท่ีสญัชาติผู้ ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นต่างชาติ
อยู่ท่ีร้อยละ 33 ส าหรับต่างชาติจะประกอบด้วยประเทศ
จีนและบริติชเคย์แมน ส่วนการร่วมทุนระหว่างไทยกับ
ต่างชาติ และผู้ ถือหุ้นไทยอยู่ท่ีร้อยละ 33% เท่ากนั

คิดสัดส่วนจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 6 โครงการ

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

การส่งเสริมการลงทุนไตรมาสที่ 1 ปี 2560

หุ้นตา่งชาติ
34%

หุ้นไทย
33%

ร่วมทนุไทย
และตา่งชาติ

33%

Q1 2017

ตะวันออก
33%

ภาคกลาง
67%

Q1 2017
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Article Title Study on quality improvement of machine tools
Author Makoto Fujishima, Masahiko Mori, Kimiyuki Nishimura, Katsuhiko Ohno

DMGMORI Co,. Ltd., Nagoya, Japan,
Year 2017
Abstract Quality management of machine tools is the key to reducing downtime of customers’ 

machines and the manufacturers’ service cost. This paper introduces DMG MORI’s 
systematic workflow from designing, procurement, manufacturing, and acceptance 
inspections to the delivery of machines, which contributes to improvement of machine 
quality. Two quality management systems, one for before shipment and the other for after 
shipment, are described in this paper. Various workflow systems, data analysis, remote 
monitoring, continuous Kaizen approaches are integrated in the systems. However, defects 
of machines cannot be completely eliminated, so proactive maintenance and strong service 
networks are vital for business success. Especially, proactive maintenance is favorably 
accepted in the industry as a solution to minimize machine downtime and the repairing cost. 
This paper introduces various sensing technologies to improve the functions of proactive 
maintenance.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116309684

Research and Technology
Research and Technology

Fig. Smart manufacturing at Iga facility of DMGMORI
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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559
เศรษฐกิจปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึน้เม่ือ
เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 2.9 ในปี 2558 โดยการบริโภคภาคครัวเรือน 
การลงทุนภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 3.1 ร้อยละ 
9.9 และร้อยละ 0.4 ตามลาดับ มูลค่าการส่งออกสินค้าทรงตัวท่ีร้อยละ 
0.0 อตัราเงินเฟอ้ทัว่ไปเฉล่ียร้อยละ 0.2 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 
11.4 ของ GDP

ในปี 2559 นี มี้ตัว ชี ว้ัดทาง
เศรษฐกิจท่ีส่งสัญญาณบวก
ต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

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

การลงทนุภาครัฐ
ขยายตัวเน่ืองจากได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากมาตรการเร่งรัด
การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน 
ประกอบกับโครงการลงทุนท่ีมี
ความชดัเจนมากขึน้

ท่ีมา : NESDB, FPO Analyst by ISIT3

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



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

ในปี 2559 นี มี้ตัว ชี ว้ัดทาง
เศรษฐกิจท่ีส่งสัญญาณลบต่อ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย 
ได้แก่

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

ท่ีมา : NESDB, FPO Analyst by ISIT4

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559



ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ Update ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม
และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

Machinery  

Intelligence  

Unit 



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

Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2559

20162015201420132012

HR plate 191.93150.00149.53161.98180.47

HR sheet 203.75182.00197.95211.22190.74

CR sheet 226.30213.00221.06207.68216.58

Coated Galv.sheet 237.84229.00199.47226.03218.51

Coated Tin plate 127.01111.00122.59115.65117.93

Coated Tin free 128.86114.00110.81105.77110.42

Coated Other coated steel 335.92338.00341.89340.57257.28
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ดัชนีการใช้งานเหล็กแผ่นในประเทศ

2012 2013 2014 2015 2016

Hot-rolled Plate 113.55 105.31 97.04 64.84 69.15

Hot-rolled Coil 117.62 110.97 101.09 65.42 73.83

Cold-rolled Coil 116.67 110.88 103.67 66.66 77.04

Hot-dipped Galvanize 142.15 137.52 129.17

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

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

ดัชนีราคาน าเข้าเหล็กแผ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก



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

เฉล่ียทัง้ปี 2559 มีผู้วา่งงานจ านวน 3.8 แสนคน คดิเป็นอตัราการวา่งงานร้อยละ 1.0

Analyst by ISITท่ีมา : NESDB, FPO 7

สถานการณ์ด้านแรงงาน
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ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2559



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

8 Analyst by ISIT ท่ีมา : NESDB, FPO

ข้อมูลจริง

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

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

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

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

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

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

อัตราการขยายตัวของการผลิตภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญ

Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2559



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

9ท่ีมา : BOT Analyst by ISIT
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อัตราการใช้ก าลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม



รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสรา้งประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลให้เพิ่มมากข้ึน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเช่ือมโยงกับภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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 ปี 2559

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลปี 2559 ภาวะอุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลของไทยขยายตวัเทียบกบัปีก่อนหน้า สะท้อนจาก
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของเคร่ืองจักรกลไทยที่เพิ่มขึน้ 
โดยการน าเข้าหดตวัร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ด้าน
การสง่ออกขยายตวัร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า 

การน าเข้า มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 456,010 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 37,407 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ด้าน
หมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 350,930 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ในขณะ
ที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 67,672 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 261,335 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 34,093 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ด้าน
หมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 201,709 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ในขณะ
ที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 25,533 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลของไทยในปีนี ้ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
194,695 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ MIU:

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

MIU (Million Baht) 2555 2556 2557 2558 2559

Import 575,320 479,221 487,340 458,124 456,010

Export 192,281 206,544 245,882 255,470 261,335

Trade Balance -383,039 -272,677 -241,458 -202,655 -194,674



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในปี 2559

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

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

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยขาดดลุการค้า
อยูท่ี่ 3,315 ล้านบาท 

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

12

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ปี 2559

AM (Million Baht) 2555 2556 2557 2558 2559

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

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

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



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในปี 
2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 350,930 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบ
กบัปีก่อนหน้า โดยสนิค้าที่มีมลูคา่การน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ 
เคร่ืองกงัหนัไอพน่ (เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 43,722 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 201,709 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า  โดนสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด
ไ ด้ แก่  เ ค ร่ื อ งสูบลม /อัดลม  ( เ ค ร่ื อ งจัก รที่ ใ ช้ ใ น
อตุสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 40,150 
ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยขาด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 149,241 ล้านบาท 

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

IM (Million Baht) 2555 2556 2557 2558 2559

Import 397,070 343,874 349,357 349,234 350,930

Export 151,274 163,082 193,224 198,427 201,709

Trade Balance -245,796 -180,792 -156,133 -150,807 -149,221



สาม า รถดู ร า ยละ เ อี ยด เพิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์MIU:
http://miu.isit.or.th/MIUx/

14

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ปี 2559

MT (Million Baht) 2555 2556 2557 2558 2559

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

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

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

มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในปี 2559

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

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

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

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

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

โครงการอนุมัตใิห้การส่งเสริมการลงทุนปี 2559
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Article Title Abrasive fine-finishing technology
Author Fukuo Hashimoto (1), Hitomi Yamaguchi (2), Peter Krajnik (2), Konrad Wegener (2), 

Rahul Chaudhari , Hans-Werner Hoffmeister , Friedrich Kuster
Year 2016
Abstract Abrasive fine-finishing technology is often applied as a final finishing process, and the 

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

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007850616301950

Research and Technology

Fig. Effect of abrasive fine-finishing method on circumferential residual stress
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เคร่ืองจกัรกล
การเกษตร 12%

เคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม 77%

เคร่ืองมือกล 
10%

เคร่ืองจกัรกล
การเกษตร 8%

เคร่ืองจกัรกล
อุตสาหกรรม 77%

เคร่ืองมือกล 
15%

Thailand Machinery 
Industry Profile 2017

2559
ผูถ้อืหุ้น (สญัชาติ) จ านวนโครงการ

ไทย 100% 28

ต่างชาต ิ100% 59

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 17

รวม 104

ผูป้ระกอบการ 1,267 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 41,261 คน

456
พนัล้านบาท

261
พนัล้านบาท

มูลค่าการค้าเครือ่งจกัรกลปี 2559
คิดเป็น4.87%ของทัง้ประเทศ

โครงการในอตุสาหกรรมเครือ่งจกัร
ท่ีไดร้บัอนุมติัให้การส่งเสริมการลงทุน (BOI)

CAGR เครือ่งจกัรกลเทยีบกบั
ทัง้ประเทศ

-2.17% 6.16%

1.99% 3.57%

-0.73% 4.87%

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

กลุ่มสินค้าเคร่ืองจกัรกลท่ีมีมลูค่าการ
ส่งออกสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
(1) ส่วนประกอบเครือ่งสบูลม เครือ่งอดัลม
(2) เครือ่งพมิพ์
(3) ลฟิท์
(4) เครือ่งสบูเชือ้เพลงิ ส าหรบัเครื่องยนต์
สนัดาปภายในแบบลกูสบู
(5) เครือ่งเกีย่ว/นวด

พฤษภาคม 2560

2557 2558 2559

การน าเข้า 487 458 456

การส่งออก 246 255 261

การค้ารวม 733 714 717

ดลุการค้า -241 -203 -195
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11%

10%

8%

6%

6%

59%

ประเทศที่ไทยส่งออกไปสูงสุด

อื่นๆ

เนเธอร์แลนด์

อินโดนีเซีย

จีน

ญ่ีปุ่ น

สหรัฐอเมริกา

26%

24%

9%

8%

4%

29%

ประเทศที่ไทยน าเข้ามาสูงสุด

อื่นๆ

ไต้หวนั

เยอรมนั

สหรัฐอเมริกา

จีน

ญ่ีปุ่ น

เครือ่งจักรกลการเกษตร 8,257     

เครือ่งจักรอตุสาหกรรม 29,158  

เครือ่งมอืกล 3,846     

รวม 41,261  

จ ำนวนแรงงำน (คน)
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

รายงานระบบเตือนภยั (Early Warning System) 

 
 

 

 

 

 

 

 



         ระบบเตือนภัย อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

เดือนมกราคม 2560:  สญัญาณปกติ 
 

จากข้อมลูเดือนสิงหาคม 2559 ระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย  “ส่งสัญญาณปกต”ิ จงึคาดวา่

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย เดือนมกราคม 2560 อยู่ในภาวะปกต ิ

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณปกติ (เขียว) 

 สนิค้าเข้าประเภทสนิค้าอตุสาหกรรม อตัราการขยายตวัในเดือนสงิหาคม สง่สญัญาณปกติตอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 6 

 สนิค้าคงทน อตัราการขยายตวัในเดือนสงิหาคม สง่สญัญาณปกติตอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 7 

 ยอดขายสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนสงิหาคม สง่สญัญาณปกตติอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 6 

 ดชันีมลูคา่สนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนสงิหาคม สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนแรก 

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะเบื้องต้น (เหลือง) 

 ดชันีราคาสนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนสงิหาคม สง่สญัญาณเตือนไมป่กตใินระยะเบือ้งต้นเป็นเดือนที่ 3 

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะรุนแรง (แดง) 

 มลูคา่การน าเข้าวตัถดุิบและสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนสงิหาคม สง่สญัญาณเตือนในระยะรุนแรง 

ตอ่เนื่องเป็นเดือนท่ี 27 

ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60
การส่งสัญญาณเตือนภยัภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลในประเทศย้อนหลัง 1 ปี



         ระบบเตือนภัย อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

เดือนกมุภาพนัธ์ 2560:  สญัญาณปกติ 
 

จากข้อมลูเดือนกนัยายน 2559 ระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย  “ส่งสัญญาณปกต”ิ จงึคาดวา่

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2560 อยู่ในภาวะปกติ 

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณปกติ (เขียว) 

 สนิค้าเข้าประเภทสนิค้าอตุสาหกรรม อตัราการขยายตวัในเดือนกนัยายน สง่สญัญาณปกตติอ่เนื่องเป็นเดอืนที่ 7 

 สนิค้าคงทน อตัราการขยายตวัในเดือนกนัยายน สง่สญัญาณปกติตอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 8 

 ยอดขายสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนกนัยายน สง่สญัญาณปกตติอ่เนื่องเป็นเดอืนที่ 7 

 ดชันีมลูคา่สนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนกนัยายน สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนท่ี 2 

 ดชันีราคาสนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนกนัยายน สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนแรก 

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะเบื้องต้น (เหลือง) 

 มลูคา่การน าเข้าวตัถดุิบและสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนกนัยายน สง่สญัญาณเตือนไมป่กติในระยะ

เบือ้งต้นเป็นเดือนแรก 

ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60
การส่งสัญญาณเตือนภยัภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลในประเทศย้อนหลัง 1 ปี



         ระบบเตือนภัย อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

เดือนมีนาคม 2560:  สญัญาณปกติ 
 

จากข้อมลูเดือนตลุาคม 2559 ระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย  “ส่งสัญญาณปกต”ิ จงึคาดวา่

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย เดือนมีนาคม 2560 อยู่ในภาวะปกต ิ

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณปกติ (เขียว) 

 สนิค้าเข้าประเภทสนิค้าอตุสาหกรรม อตัราการขยายตวัในเดือนตลุาคม สง่สญัญาณปกติตอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 8 

 สนิค้าคงทน อตัราการขยายตวัในเดือนตลุาคม สง่สญัญาณปกตติอ่เนื่องเป็นเดือนท่ี 9 

 ยอดขายสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนตลุาคม สง่สญัญาณปกตติอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 8 

 ดชันีมลูคา่สนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนตลุาคม สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนท่ี 3 

 ดชันีราคาสนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนตลุาคม สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนท่ี 2 

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณเตือนไม่ปกติในระยะเบื้องต้น (เหลือง) 

 มลูคา่การน าเข้าวตัถดุิบและสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนตลุาคม สง่สญัญาณเตือนไมป่กตใินระยะ

เบือ้งต้นเป็นเดือนท่ี 2 

มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60
การส่งสัญญาณเตือนภยัภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลในประเทศย้อนหลัง 1 ปี



         ระบบเตือนภัย อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

เดือนเมษายน 2560:  สญัญาณปกติ 
 

จากข้อมลูเดือนพฤศจิกายน 2559 ระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย  “ส่งสัญญาณปกต”ิ จงึ

คาดวา่ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย เดือนเมษายน 2560 อยู่ในภาวะปกติ 

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณปกติ (เขียว) 

 สนิค้าเข้าประเภทสนิค้าอตุสาหกรรม อตัราการขยายตวัในเดือนพฤศจิกายน สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนที่ 9 

 สนิค้าคงทน อตัราการขยายตวัในเดือนพฤศจิกายน สง่สญัญาณปกติตอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 10 

 ยอดขายสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนพฤศจิกายน สง่สญัญาณปกติตอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 9 

 ดชันีมลูคา่สนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนพฤศจิกายน สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนที่ 4 

 ดชันีราคาสนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนพฤศจิกายน สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนท่ี 3 

 มลูคา่การน าเข้าวตัถดุิบและสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนพฤศจิกายน สง่สญัญาณปกติเป็นเดือนแรก 

เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60
การส่งสัญญาณเตือนภยัภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลในประเทศย้อนหลัง 1 ปี



         ระบบเตือนภัย อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

เดือนพฤษภาคม 2560:  สญัญาณปกติ 
 

จากข้อมลูเดือนธนัวาคม 2559 ระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย  “ส่งสัญญาณปกต”ิ จงึคาดวา่

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย เดือนพฤษภาคม 2560 อยู่ในภาวะปกติ 

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณปกติ (เขียว) 

 สนิค้าเข้าประเภทสนิค้าอตุสาหกรรม อตัราการขยายตวัในเดือนธนัวาคม สง่สญัญาณปกติเป็นเดอืนที่ 10 

 สนิค้าคงทน อตัราการขยายตวัในเดือนธนัวาคม สง่สญัญาณปกติตอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 11 

 ยอดขายสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนธนัวาคม สง่สญัญาณปกตติอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 10 

 ดชันีมลูคา่สนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนธนัวาคม สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนที่ 5 

 ดชันีราคาสนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนธนัวาคม สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนท่ี 4 

 มลูคา่การน าเข้าวตัถดุิบและสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนธนัวาคม สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนที่ 2 

พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60
การส่งสัญญาณเตือนภยัภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลในประเทศย้อนหลัง 1 ปี



         ระบบเตือนภัย อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

เดือนมิถนุายน 2560:  สญัญาณปกติ 
 

จากข้อมลูเดือนมกราคม 2560 ระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย  “ส่งสัญญาณปกต”ิ จงึคาดวา่

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย เดือนมิถุนายน 2560 อยู่ในภาวะปกติ 

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณปกติ (เขียว) 

 สนิค้าเข้าประเภทสนิค้าอตุสาหกรรม อตัราการขยายตวัในเดือนมกราคม สง่สญัญาณปกติเป็นเดือนที่ 11 

 สนิค้าคงทน อตัราการขยายตวัในเดือนมกราคมสง่สญัญาณปกตติอ่เนื่องเป็นเดือนท่ี 12 

 ยอดขายสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนมกราคม สง่สญัญาณปกตติอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 11 

 ดชันีมลูคา่สนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนมกราคม สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนที่ 6 

 ดชันีราคาสนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนมกราคม สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนท่ี 5 

 มลูคา่การน าเข้าวตัถดุิบและสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนมกราคม สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนที่ 3 

มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60



         ระบบเตือนภัย อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

เดือนกรกฎาคม 2560:  สญัญาณปกติ 
 

จากข้อมลูเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 ระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย  “ส่งสัญญาณปกต”ิ จงึคาด

วา่ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย เดือนกรกฎาคม 2560 อยู่ในภาวะปกต ิ

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณปกติ (เขียว) 

 สนิค้าเข้าประเภทสนิค้าอตุสาหกรรม อตัราการขยายตวัในเดือนกมุภาพนัธ์ สง่สญัญาณปกติเป็นเดือนที่ 12 

 สนิค้าคงทน อตัราการขยายตวัในเดือนกมุภาพนัธ์ สง่สญัญาณปกติตอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 13 

 ยอดขายสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนกมุภาพนัธ์ สง่สญัญาณปกติตอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 12 

 ดชันีมลูคา่สนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนกมุภาพนัธ์ สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนที่ 7 

 ดชันีราคาสนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนกมุภาพนัธ์ สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนท่ี 6 

 มลูคา่การน าเข้าวตัถดุิบและสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนกมุภาพนัธ์ สง่สญัญาณปกติเป็นเดอืนที่ 4 

ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59 ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60
การส่งสัญญาณเตือนภยัภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลในประเทศย้อนหลัง 1 ปี



         ระบบเตือนภัย อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

เดือนสิงหาคม 2560:  สญัญาณปกติ 
 

จากข้อมลูเดือนมีนาคม 2560 ระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย  “ส่งสัญญาณปกต”ิ จงึคาดวา่

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย เดือนสิงหาคม 2560 อยู่ในภาวะปกต ิ

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณปกติ (เขียว) 

 สนิค้าเข้าประเภทสนิค้าอตุสาหกรรม อตัราการขยายตวัในเดือนมนีาคม สง่สญัญาณปกตเิป็นเดอืนที่ 13 

 สนิค้าคงทน อตัราการขยายตวัในเดือนมีนาคม สง่สญัญาณปกตติอ่เนื่องเป็นเดือนท่ี 14 

 ยอดขายสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนมีนาคม สง่สญัญาณปกตติอ่เนื่องเป็นเดอืนที่ 13 

 ดชันีมลูคา่สนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนมีนาคม สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนที่ 8 

 ดชันีราคาสนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนมีนาคมสง่สญัญาณปกติเป็นเดือนท่ี 7 

 มลูคา่การน าเข้าวตัถดุิบและสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนมีนาคม สง่สญัญาณปกติเป็นเดือนที่ 5 

ส.ค.-59 ก.ย.-59 ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60
การส่งสัญญาณเตือนภยัภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลในประเทศย้อนหลัง 1 ปี



         ระบบเตือนภัย อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

เดือนกนัยายน 2560:  สญัญาณปกติ 
 

จากข้อมลูเดือนเมษายน 2560 ระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย  “ส่งสัญญาณปกต”ิ จงึคาดวา่

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย เดือนกันยายน 2560 อยู่ในภาวะปกติ 

ตัวแปรองค์ประกอบที่ส่งสัญญาณปกติ (เขียว) 

 สนิค้าเข้าประเภทสนิค้าอตุสาหกรรม อตัราการขยายตวัในเดือนเมษายน สง่สญัญาณปกติเป็นเดอืนที่ 14 

 สนิค้าคงทน อตัราการขยายตวัในเดือนเมษายน สง่สญัญาณปกติตอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 15 

 ยอดขายสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนเมษายน สง่สญัญาณปกตติอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 14 

 ดชันีมลูคา่สนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนเมษายน สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนที่ 9 

 ดชันีราคาสนิค้าเข้า อตัราการขยายตวัในเดือนเมษายน สง่สญัญาณปกตเิป็นเดือนท่ี 8 

 มลูคา่การน าเข้าวตัถดุิบและสนิค้าขัน้กลาง อตัราการขยายตวัในเดือนเมษายน สง่สญัญาณปกติเป็นเดือนที่ 6 

ก.ย.-59 ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
การส่งสัญญาณเตือนภยัภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลในประเทศย้อนหลัง 1 ปี



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

รายช่ือผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ 

รายละเอียดการขอข้อมูลจากศูนย์วเิคราะห์ข้อมูลเชงิลึกอุตสาหกรรม
เคร่ืองจักรกลไปใช้งานจากหน่วยงานต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร และ 

กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและโลหะการ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกันยายน ป ี2559 

เศรษฐกิจเดือนกันยายน 2559 ขยายตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ตามการใช้จ่ายภาครัฐที่ยังขยายตัวดีและเป็นแรงขับเคลื่อน
ส าคัญของเศรษฐกิจ ประกอบกับมูลค่า การส่งออกปรับดีขึ้นพร้อมกันหลายสินค้า จึงช่วยชดเชยภาคการท่องเท่ียวที่เริ่มได้รับ
ผลจากการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ ส าหรับการลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นบ้างในบางธุรกิจ สะท้อนจากการน าเข้าสินค้า
ทุนที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออก ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัว แต่ในอัตราที่ชะลอลงบ้างเมื่อ
เทียบกับช่วงที่ผ่านมาตามการใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทน 

การผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวร้อยละ 0.6 YoY โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมขยายตัวเล็กน้อยแต่กลุ่มที่
ผลิตเพื่อการส่งออกขยายตัวดี 

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก ่                                        

☑ การใช้จ่ายภาครัฐ  ☑ รายได้เกษตรกร  ☑ การส่งออกสินค้า 

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณลบต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก ่                                           

☑ การบริโภคภาคเอกชน 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนกนัยายน 2559 

 

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น โดยการน าเขา้ หดตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 4.0 YoY ด้านการส่งออก ขยายตวัร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัว
ร้อยละ 14.4 YoY 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนกันยายน ปี 2559 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 3,240 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 15.8 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเขา้สูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ เครื่องบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 
     การส่งออก มีมูลค่าเป็น 3,431 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกับเดอืนก่อนหนา้ และขยายตัวร้อยละ 
25.4 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องเก็บเกี่ยว และส่วนประกอบ 
  ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าเกินดุลอยู่ที ่191 ล้านบาท 

 

ม.ค. - ก.ย. ม.ค. - ก.ย.

2559 2559

3,131.0 25,624.7 15.5 3,426.2 24,719.2 26.0

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 44.2 478.5 -34.7 122.2 1,391.7 26.1

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 654.2 5,558.4 -14.3 1,105.4 10,042.7 8.3

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 0.5 39.8 -54.2 0.6 1.2 -53.8

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 1,926.7 16,868.3 24.0 750.6 6,028.3 15.7

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 334.2 1,320.5 67.7 1,360.7 6,399.0 56.1

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 117.5 957.5 77.9 84.8 840.1 7.4

เครือ่งคัดแยกขนาด 4.5 191.4 -86.8 1.9 10.3 227.2

เครือ่งท าใหแ้หง้ 49.2 210.3 87.3 0.0 6.0 -

108.6 1,448.8 26.6 4.6 96.2 -73.4

เครือ่งรีดนม 2.4 13.0 174.8 0.0 2.0 -

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 106.2 1,435.8 25.1 4.6 94.2 -73.4

3,239.6 27,073.5 15.8 3,430.8 24,815.4 25.4

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่เครือ่งจกัรกลการเกษตร

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

ก.ย. 59 YoY(%) ก.ย. 59 YoY(%)



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนกันยายน ปี 2559 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 28,837 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 3.4 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเขา้สูงสุดได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ (เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป)  
  การส่งออก มีมูลค่าเป็น 17,195 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 14.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ และขยายตัวรอ้ย
ละ 17.2 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องสูบลม/อัดลม และส่วนประกอบ 
  ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที ่12,642 ล้านบาท 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องมือกลของไทย เดือนกันยายน ปี 2559 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 5,306 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 1.0 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเขา้สูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสติก 
  การส่งออก มีมูลค่าเป็น 2,114 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 14.1 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
  ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที ่3,192 ล้านบาท 

 

ม.ค. - ก.ย. ม.ค. - ก.ย.

2559 2559

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 965.9 9,531.0 -30.0 237.3 2,066.3 -1.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 5,029.4 58,801.8 -22.6 4,736.3 32,197.5 51.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 512.7 4,004.3 141.2 233.3 1,398.0 1.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 1,840.7 16,152.4 -38.4 372.5 3,194.3 24.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 631.8 5,115.2 232.8 279.4 1,383.6 34.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 753.8 5,607.1 66.3 59.7 761.0 -20.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 774.6 7,858.3 -19.7 1,846.4 15,055.8 4.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 770.4 7,452.8 -14.5 237.4 2,040.6 -14.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 33.8 222.5 19.3 6.8 46.5 146.9

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 243.1 3,476.6 -20.5 97.4 2,583.6 -30.1

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 18,280.2 145,587.5 22.4 9,088.2 87,903.8 9.3

29,836.6 263,809.4 3.4 17,194.6 148,630.9 17.2รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

ก.ย. 59 YoY(%) ก.ย. 59 YoY(%)

ม.ค. - ก.ย. ม.ค. - ก.ย.

2559 2559

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 4,837.9 46,851.3 0.6 1,896.2 17,918.1 -14.2

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 265.1 1,946.2 54.8 348.8 2,935.7 -5.9

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 252.9 3,045.1 12.9 65.7 421.6 48.0

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 485.0 3,793.0 21.9 336.1 3,462.0 -18.6

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 285.3 1,882.1 66.4 24.9 229.3 -62.1

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 407.9 2,652.5 13.7 214.1 2,067.9 -18.7

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 224.8 1,907.6 18.7 27.9 244.0 -30.0

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 831.9 8,784.6 -0.3 39.5 754.0 -69.2

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 115.4 1,430.6 -29.2 17.3 87.3 -11.6

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 47.6 494.3 33.4 0.9 28.2 119.5

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 206.0 3,535.9 29.7 14.6 209.0 -15.7

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 264.2 2,702.8 -38.6 363.5 2,702.8 19.6

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,451.8 14,676.5 -13.3 442.7 4,776.4 -18.6

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 467.6 4,281.1 5.6 217.4 1,808.7 -13.1

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 439.5 3,863.9 4.0 195.6 1,616.0 -14.9

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 28.2 417.2 39.1 21.7 192.7 6.8

5,305.5 51,132.4 1.0 2,113.6 19,726.7 -14.1รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

ก.ย. 59 YoY(%) ก.ย. 59 YoY(%)



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม ปี 2559 

เศรษฐกิจเดือนตุลาคม 2559 ขยายตัวในอัตราชะลอลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อน
หลักของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเท่ียวชะลอตัวทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศและนักท่องเท่ียวไทย ส่งผลให้
การบริโภคภาคเอกชนในหมวดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวแผ่วลงด้วย ส าหรับมูลค่าการส่งออกในเดือนนี้หดตัว แต่
การส่งออกไปตลาดหลักและสินค้าบางกลุ่มยังอยู่ในทิศทางที่ปรับดีขึ้น สะท้อนจากการผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อ
การส่งออกและการน าเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่ขยายตัว ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหดตัวจากการลงทุนเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ และภาคการก่อสร้างที่หดตัวต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก ่                                        

☑ การใช้จ่ายภาครัฐ  ☑ การน าเข้าสินค้า 

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณลบต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก ่                                           

☑ การบริโภคภาคเอกชน ☑ การส่งออกสินค้า  ☑ การลทุนภาคเอกชน 

 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนตุลาคม 2559 

 

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยมีมูลค่าการค้าลดลง โดยการน าเข้า หดตัวร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 5.9 YoY ด้านการส่งออก หดตัวร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 2.5 
YoY 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนตุลาคม ปี 2559 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 3,254 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 
4.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเขา้สูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ เครื่องบ ารุงรักษา และส่วนประกอบ 
     การส่งออก มีมูลค่าเป็น 3,211 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 0.4 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องเก็บเกี่ยว และส่วนประกอบ 
  ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาดดุลอยู่ที่ 44 ล้านบาท 

 

ม.ค. - ต.ค. ม.ค. - ต.ค.

2559 2559

3,097.9 28,722.6 5.3 3,206.5 27,925.7 0.3

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 45.7 524.2 -14.1 114.1 1,505.7 -1.9

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 709.4 6,267.9 -10.7 1,158.4 11,201.1 0.4

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 1.4 41.2 37.2 0.2 1.3 -73.7

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 1,852.2 18,720.5 25.4 661.9 6,690.2 -1.2

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 267.4 1,587.9 -43.3 1,172.3 7,571.3 1.3

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 117.5 1,075.0 5.1 99.0 939.1 6.7

เครือ่งคัดแยกขนาด 36.1 227.5 138.4 0.7 10.9 220.7

เครือ่งท าใหแ้หง้ 68.3 278.6 288.1 0.0 6.0 -99.4

156.5 1,605.3 -2.1 4.1 100.3 79.4

เครือ่งรีดนม 1.0 13.9 80.8 0.0 2.0 -

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 155.5 1,591.3 -2.4 4.1 98.3 79.4

3,254.4 30,327.9 4.9 3,210.6 28,026.0 0.4

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่เครือ่งจกัรกลการเกษตร

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

ต.ค. 59 YoY(%) ต.ค. 59 YoY(%)



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนตุลาคม ปี 2559 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 26,935 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 6.5 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเขา้สูงสุดได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ 
  การส่งออก มีมูลค่าเป็น 16,545 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.05 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องพิมพ์ 
  ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที ่10,390 ล้านบาท 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องมือกลของไทย เดือนตุลาคม ป ี2559 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 4,796 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 9.0 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเขา้สูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสติก 
  การส่งออก มีมูลค่าเป็น 1,873 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 23.2 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องมือกล กลึงโลหะ 
  ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที ่2,923 ล้านบาท 

 

ม.ค. - ต.ค. ม.ค. - ต.ค.

2559 2559

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 1,248.4 10,779.5 23.7 282.6 2,349.0 0.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 4,831.1 63,632.9 -22.7 3,788.3 35,985.8 -8.3

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 511.9 4,516.1 12.4 141.7 1,539.7 12.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 1,620.1 17,772.5 -38.3 376.4 3,570.7 16.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 371.3 5,486.5 -2.8 227.1 1,610.7 220.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 457.7 6,064.8 -32.1 79.6 840.6 -52.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 664.8 8,523.0 -42.3 2,876.5 17,932.3 62.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 622.0 8,074.8 -29.0 260.9 2,301.5 11.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 13.5 236.0 -48.9 10.7 57.2 82.6

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 678.0 4,154.5 59.9 157.9 2,741.5 1.0

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 15,916.6 161,504.0 6.6 8,343.3 96,247.1 -10.1

26,935.3 290,744.7 -6.5 16,544.9 165,175.8 0.0รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

ต.ค. 59 YoY(%) ต.ค. 59 YoY(%)

ม.ค. - ต.ค. ม.ค. - ต.ค.

2559 2559

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 4,297.5 51,148.9 -10.4 1,694.6 19,612.7 -24.3

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 163.3 2,109.5 -33.8 380.4 3,316.1 17.9

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 475.0 3,520.2 48.1 44.5 466.1 44.1

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 250.7 4,043.7 -24.7 356.0 3,818.0 -14.1

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 201.4 2,083.5 68.4 25.6 254.9 83.4

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 176.2 2,828.7 -57.2 162.6 2,230.5 -53.5

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 210.5 2,118.1 -28.2 30.7 274.7 -63.5

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 705.9 9,490.5 7.1 61.0 815.0 -48.0

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 137.6 1,568.2 -3.6 9.9 97.3 572.4

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 56.4 550.7 9.9 10.7 38.9 -17.3

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 252.6 3,788.5 21.9 26.2 235.2 6.0

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 243.6 2,946.4 -23.0 237.6 2,940.4 -14.5

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,424.2 16,100.7 -16.1 349.4 5,125.7 -40.4

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 498.5 4,779.6 6.2 178.4 1,987.0 -12.2

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 471.8 4,335.7 4.1 142.6 1,758.6 -21.4

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 26.7 443.9 63.7 35.7 228.4 64.7

4,796.1 55,928.5 -9.0 1,873.0 21,599.7 -23.2รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

ต.ค. 59 YoY(%) ต.ค. 59 YoY(%)



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ปี 2559 

เศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน 2559 ขยายตัวดีขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนก่อน ตามมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวสูง สอดคล้อง
กับการผลิตในอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและการน าเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางโดยเฉพาะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
นอกจากนี้ การใช้จ่ายอุปโภคและลงทุนภาครัฐขยายตัวดีต่อเนื่องและยังคงเป็น แรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี 
ภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการหดตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศและการชะลอตัวของจ านวน
นักท่องเที่ยวไทย ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนชะลอลง เป็นเดือนที่สองและการลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัว 

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก ่                                        

☑ การใช้จ่ายภาครัฐ  ☑ การน าเข้าสินค้า  ☑ การส่งออกสินค้า 

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณลบต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก ่                                           

☑ การบริโภคภาคเอกชน ☑ รายได้เกษตรกร 

 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น โดยการน าเขา้ ขยายตัวร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 1.3 YoY ด้านการส่งออก ขยายตัวร้อยละ 19.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัว
ร้อยละ 29.5 YoY 

 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนพฤศจิกายน ปี 2559 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 3,865 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 18.8 เมื่อเทียบกับเดอืนก่อนหนา้ และขยายตวัร้อยละ 
13.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ เครื่องบ ารุงรักษา และส่วนประกอบ 
     การส่งออก มีมูลค่าเป็น 3,303 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 
8.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องเก็บเกี่ยว และสว่นประกอบ 
  ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาดดุลอยู่ที่ 562 ล้านบาท 

 

ม.ค. - พ.ย. ม.ค. - พ.ย.

2559 2559

3,621.4 32,344.0 9.9 3,281.1 31,206.8 8.4

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 66.7 590.8 -6.3 163.4 1,669.1 13.8

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 1,137.3 7,405.2 26.7 905.6 12,106.6 -7.2

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 2.9 44.1 84.6 0.5 1.8 -66.9

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 2,013.6 20,734.1 3.1 673.2 7,363.4 -12.5

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 234.6 1,822.5 -9.9 1,426.3 8,997.6 35.3

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 118.0 1,192.9 52.2 112.2 1,051.3 36.2

เครือ่งคัดแยกขนาด 6.8 234.3 934.4 0.0 10.9 -100.0

เครือ่งท าใหแ้หง้ 41.4 320.1 23.4 0.0 6.0 -

244.0 1,849.3 146.5 21.9 122.2 181.9

เครือ่งรีดนม 0.1 14.1 -84.1 0.0 2.0 -100.0

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 243.9 1,835.2 148.6 21.9 120.3 197.8

3,865.4 34,193.3 13.9 3,303.0 31,329.0 8.9

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่เครือ่งจกัรกลการเกษตร

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

พ.ย. 59 YoY(%) พ.ย. 59 YoY(%)



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนพฤศจิกายน ปี 2559 

 

การน าเขา้ มมีูลค่าเป็น 27,652 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 4.8 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเขา้สูงสุดได้แก่ เครื่องสูบลม/อัดลม และส่วนประกอบ 
  การส่งออก มีมูลค่าเป็น 20,446 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ และขยายตัวรอ้ย
ละ 37.8 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องสูบลม/อัดลม และส่วนประกอบ 
  ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที ่7,206 ล้านบาท 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องมือกลของไทย เดือนพฤศจิกายน ปี 2559 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 6,429 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับเดอืนก่อนหนา้ และขยายตวัร้อยละ 
37.8 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสตกิ 
  การส่งออก มีมูลค่าเป็น 2,059 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 0.1 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแกว้ โลหะ ยาง และพลาสติก 
  ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที ่4,369 ล้านบาท 

 

ม.ค. - พ.ย. ม.ค. - พ.ย.

2559 2559

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 1,664.4 12,443.9 62.6 214.5 2,563.5 -17.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 6,197.5 69,830.5 -8.6 3,114.1 39,099.9 -6.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 580.2 5,096.3 53.0 215.7 1,755.4 38.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 1,719.8 19,492.3 -32.1 385.1 3,955.8 33.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 447.2 5,933.7 -30.6 233.5 1,844.2 364.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 359.1 6,423.8 -33.3 440.8 1,281.4 39.3

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 724.4 9,247.4 -34.2 1,473.6 19,405.8 -8.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 818.6 8,893.4 27.4 273.0 2,574.5 32.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 7.0 243.0 -73.2 9.6 66.8 26.4

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 418.6 4,573.1 -16.2 95.2 2,836.7 -0.2

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 14,715.3 176,219.3 -1.2 13,990.7 110,237.8 64.4

27,652.1 318,396.8 -4.8 20,445.7 185,621.5 37.8รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

พ.ย. 59 YoY(%) พ.ย. 59 YoY(%)

ม.ค. - พ.ย. ม.ค. - พ.ย.

2559 2559

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 5,877.5 57,026.4 8.4 1,894.2 21,506.9 0.4

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 391.0 2,500.5 68.5 338.0 3,654.1 53.0

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 428.3 3,948.5 57.6 39.3 505.4 -4.2

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 474.5 4,518.2 2.2 353.7 4,171.7 8.3

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 172.7 2,256.2 -37.6 20.4 275.3 -29.1

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 493.8 3,322.5 64.5 267.7 2,498.2 -13.1

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 296.1 2,414.2 78.6 28.1 302.8 76.4

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 910.9 10,401.4 -15.9 83.2 898.2 60.4

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 134.3 1,702.5 -21.4 4.6 101.9 -55.9

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 33.5 584.3 -38.8 18.3 57.3 2,245.9

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 306.2 4,094.8 86.6 14.7 249.9 -3.5

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 275.5 3,222.0 -1.8 208.4 3,148.8 -34.5

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,960.7 18,061.4 0.0 517.8 5,643.5 -5.5

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 551.2 5,330.8 0.3 165.1 2,152.2 -6.5

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 528.0 4,863.7 1.3 134.9 1,893.5 -17.0

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 23.1 467.1 -17.3 30.3 258.7 117.2

6,428.7 62,357.2 7.6 2,059.3 23,659.0 -0.1รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

พ.ย. 59 YoY(%) พ.ย. 59 YoY(%)



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธันวาคม ป ี2559 

เศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2559 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวสูงทั้งรายจ่ายประจ าและ
ลงทุน และมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวชัดเจนขึ้น สอดคล้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและการน าเข้า
วัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวกลับมาขยายตัวตาม
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ได้รับผลดีจากมาตรการยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวส าหรับบางประเทศ 
ประกอบกับการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมปรับดีขึ้นตาม ความเชื่อมั่นผู้บริโภค และผลของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วง
ปลายปี ส าหรับการลงทุนภาคเอกชนมีทิศทางปรับดีขึ้นต่อเนื่องแต่ยังกระจุกตัวอยู่ในบางธุรกิจ 

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก ่                                        

☑ การบริโภคภาคเอกชน ☑ การน าเข้าสินค้า ☑ การส่งออกสินค้า   ☑ รายได้เกษตรกร 

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณลบต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก ่                                           

 

 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนธันวาคม 2559 

 

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยมีมูลค่าการค้าลดลง โดยการน าเข้า ขยายตวัร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 2.7 YoY ด้านการส่งออก หดตวัร้อยละ 20.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอ่นหน้า และหดตัวร้อย
ละ 28.3 YoY 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนธันวาคม ปี 2559 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 3,039 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 
11.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ เครื่องบ ารุงรักษา และส่วนประกอบ 
     การส่งออก มีมูลค่าเป็น 3,303 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 
8.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องเก็บเกี่ยว และสว่นประกอบ 
  ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาดดุลอยู่ที่ 312 ล้านบาท 

 

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค.

2559 2559

242.4 2,580.6 -6.2 262.7 3,000.0 25.7

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 147.1 1,969.5 38.5 940.1 9,937.7 13.7

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 59.0 649.8 -11.9 127.5 1,796.6 8.5

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 138.0 1,331.0 40.3 112.2 1,163.4 24.0

เครือ่งคัดแยกขนาด 9.6 243.9 4.7 0.2 11.1 -

เครือ่งท าใหแ้หง้ 35.8 355.8 -57.3 22.8 28.8 2,254.9

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 1,915.8 22,649.9 16.8 605.7 7,969.1 -4.2

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 727.7 8,132.9 19.8 918.6 13,025.2 -1.0

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 5.5 49.7 545.4 0.0 1.8 -100.0

175.6 2,024.9 74.3 36.7 159.0 418.3

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 175.6 2,010.8 90.8 36.7 157.0 418.3

เครือ่งรีดนม 0.0 14.1 -100.0 0.0 2.0 -

3,038.5 37,231.9 11.9 2,727.0 34,056.0 4.8

มูลคา่เครือ่งจกัรกลการเกษตร

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

ธ.ค. 59 YoY(%) ธ.ค. 59 YoY(%)

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนธันวาคม ปี 2559 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 32,284 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับเดอืนก่อนหนา้ และขยายตวัร้อยละ 
2.1 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเขา้สูงสุดได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ  
  การส่งออก มีมูลค่าเป็น 15,818 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 22.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
32.5 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องสูบลม/อัดลม และส่วนประกอบ 
  ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที ่2,345 ล้านบาท 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องมือกลของไทย เดือนธันวาคม ปี 2559 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 5,315 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 1.8 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเขา้สูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสติก 
  การส่งออก มีมูลค่าเป็น 1,874 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 22.6 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแกว้ โลหะ ยาง และพลาสติก 
  ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที ่3,441 ล้านบาท 

 

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค.

2559 2559

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 388.7 4,961.8 17.2 95.0 2,931.7 -46.0

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 17,507.0 193,726.3 5.5 9,104.6 119,342.4 -40.5

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 20.1 263.0 -24.4 17.5 84.3 342.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 474.7 5,571.0 -2.3 276.5 2,031.9 86.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 499.0 6,922.9 -27.9 66.8 1,348.2 -49.3

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 459.5 6,393.2 -66.8 176.5 2,020.7 195.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 810.3 10,057.7 -31.6 1,200.4 20,606.2 -33.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 7,276.9 77,107.4 5.0 3,937.6 43,037.4 -20.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 1,381.3 13,825.2 46.1 218.4 2,781.9 -16.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 2,723.7 22,216.0 18.0 496.1 4,451.9 41.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 742.5 9,635.9 0.7 228.4 2,802.9 -9.8

32,283.6 350,680.4 2.1 15,817.8 201,439.3 -32.5

สง่ออก (ลา้นบาท)

ธ.ค. 59 YoY(%) ธ.ค. 59 YoY(%)
มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม

น าเขา้ (ลา้นบาท)

รวมท ัง้หมด

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค.

2559 2559

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 503.7 5,834.5 13.0 186.1 2,338.3 6.2

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 462.0 5,325.7 16.2 168.9 2,062.4 6.9

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 41.7 508.8 -12.9 17.3 275.9 -0.3

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 3,793.8 44,911.4 8.7 1,400.2 19,219.1 -24.6

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 125.9 2,382.1 -41.0 33.4 308.7 31.8

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 161.8 3,484.3 -54.3 196.2 2,694.5 -34.4

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 254.5 4,203.0 -26.6 42.2 547.6 6.7

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 112.4 1,814.9 6.0 1.5 103.4 -67.6

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 334.9 4,429.7 35.4 13.6 263.4 -29.8

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 28.0 612.2 58.5 1.2 58.4 28.2

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 213.2 2,713.7 12.9 263.8 3,917.8 1.4

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 217.7 2,631.8 -4.8 42.5 345.3 97.3

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 295.6 4,813.8 -25.1 284.7 4,456.4 -23.3

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 790.6 11,192.0 -10.0 49.0 947.2 -53.3

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 291.4 3,513.3 1.9 256.7 3,405.5 -30.5

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,985.4 20,046.8 31.3 503.4 6,146.9 -30.9

5,315.0 67,672.1 1.8 1,874.3 25,533.3 -22.6รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

ธ.ค. 59 YoY(%) ธ.ค. 59 YoY(%)



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2560 

เศรษฐกิจเดือนมกราคม 2560 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัวดี 
และมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางการส่งออกของภูมิภาค ขณะที่ ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัว
ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงบ้างหลังมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงปลายปี 2559 
สิ้นสุดลง สาหรับการลงทุนภาคเอกชนทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน 

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก ่                                        

☑ การใช้จ่ายภาครฐั ☑ การน าเข้าสินค้า      ☑ การสง่ออกสินค้า  ☑ รายได้เกษตรกร 

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณลบต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก ่        

☑ การลงทุนภาคเอกชน                                    

 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนมกราคม 2560 

 

ในเดือนมกราคม ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยมีมูลค่าการค้าลดลง โดยการน าเขา้ หดตวั
ร้อยละ 22.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหนา้ และหดตัวร้อยละ 21.2 YoY ด้านการส่งออก หดตัวรอ้ยละ 3.9 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 6.7 YoY 

 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนมกราคม ป ี2560 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเปน็ 2,946 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 5.5 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเขา้สูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ เครื่องบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 
     การส่งออก มีมูลค่าเป็น 3,170 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับเดอืนก่อนหนา้ และขยายตวัร้อยละ 
28.8 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ 
  ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าเกินดุลอยู่ที ่223 ล้านบาท 

 

ม.ค. - ม.ค. ม.ค. - ม.ค.

2560 2560

212.8 212.8 -17.8 226.5 226.5 54.1

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 114.8 114.8 122.9 784.7 784.7 15.4

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 50.0 50.0 -17.9 150.0 150.0 35.1

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 82.7 82.7 -31.3 75.0 75.0 108.2

เครือ่งคัดแยกขนาด 17.6 17.6 -73.4 1.5 1.5 -

เครือ่งท าใหแ้หง้ 62.4 62.4 457.5 0.0 0.0 -

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 1,582.3 1,582.3 -8.7 614.0 614.0 8.5

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 921.1 921.1 0.3 1,518.4 1,518.4 43.0

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 6.0 6.0 1,637.9 0.0 0.0 -

109.3 109.3 -30.5 26.1 26.1 381.6

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 108.1 108.1 -30.4 25.6 25.6 638.3

เครือ่งรีดนม 1.2 1.2 -36.7 0.4 0.4 -78.7

2,946.3 2,946.3 -5.5 3,169.6 3,169.6 28.8

มูลคา่เครือ่งจกัรกลการเกษตร

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

ม.ค. 60 YoY(%) ม.ค. 60 YoY(%)

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนมกราคม ป ี2560 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 24,480 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 24.2 มื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 21.2 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเขา้สูงสุดได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ 
  การส่งออก มีมูลค่าเป็น 14,535 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 11.7 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องสูบลม/อัดลม และส่วนประกอบ 
  ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที ่9,945 ล้านบาท 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องมือกลของไทย เดือนมกราคม ปี 2560 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 4,165 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 21.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 29.6 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเขา้สูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสติก 
  การส่งออก มีมูลค่าเป็น 1,953 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 8.9 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแกว้ โลหะ ยาง และพลาสติก 
  ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที ่2,212 ล้านบาท 

 

ม.ค. - ม.ค. ม.ค. - ม.ค.

2560 2560

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 320.4 320.4 -61.2 100.2 100.2 -55.6

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 13,890.8 13,890.8 -12.4 8,569.8 8,569.8 -9.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 17.4 17.4 -33.6 7.2 7.2 14.5

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 322.8 322.8 -48.8 96.2 96.2 -29.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 230.8 230.8 -31.8 157.0 157.0 411.5

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 434.9 434.9 1.2 216.9 216.9 28.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 708.0 708.0 -49.4 1,395.4 1,395.4 -11.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 5,320.8 5,320.8 -25.2 3,368.3 3,368.3 -16.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 871.3 871.3 -35.7 186.1 186.1 -18.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 1,452.7 1,452.7 -28.5 256.0 256.0 -21.3

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 910.5 910.5 -13.1 181.8 181.8 -22.0

24,480.2 24,480.2 -21.2 14,534.9 14,534.9 -11.7

สง่ออก (ลา้นบาท)

ม.ค. 60 YoY(%) ม.ค. 60 YoY(%)
มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม

น าเขา้ (ลา้นบาท)

รวมท ัง้หมด

ม.ค. - ม.ค. ม.ค. - ม.ค.

2560 2560

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 325.9 325.9 -19.8 190.0 190.0 13.3

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 297.9 297.9 -20.5 172.6 172.6 14.1

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 28.0 28.0 -12.3 17.4 17.4 5.6

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 2,823.6 2,823.6 -27.6 1,447.8 1,447.8 -14.2

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 169.9 169.9 -36.8 21.0 21.0 22.9

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 244.0 244.0 5.8 225.3 225.3 6.0

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 277.6 277.6 -40.8 25.6 25.6 -25.2

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 115.5 115.5 -55.9 1.7 1.7 -7.3

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 181.5 181.5 -42.2 38.2 38.2 138.9

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 27.0 27.0 -56.9 3.6 3.6 -45.3

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 162.5 162.5 13.7 290.5 290.5 0.9

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 119.0 119.0 -59.5 28.7 28.7 -8.2

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 296.1 296.1 -11.8 333.4 333.4 15.3

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 626.3 626.3 -54.3 157.7 157.7 31.4

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 246.2 246.2 7.1 216.4 216.4 -48.3

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,373.5 1,373.5 -10.2 421.1 421.1 -22.2

4,164.9 4,164.9 -29.6 1,953.1 1,953.1 -8.9รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

ม.ค. 60 YoY(%) ม.ค. 60 YoY(%)



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ ป ี2560 

เศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยการส่งออกสินค้าขยายตัวในเกือบทุกหมวด สอดคล้อง
กับการส่งออกของภูมิภาคที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง และการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวโดยเฉพาะในหมวดสินค้าคงทน จากผลของ
การเปิดตัวรถรุ่นใหม่และรายได้ครัวเรือนที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การผลิตในภาคอุตสาหกรรมลดลงบ้าง เพราะได้เร่งผลิตไป
แล้วในช่วงก่อน ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐชะลอลง แต่ยังขยายตัวและเป็นแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจ ส าหรับการลงทุน
ภาคเอกชนทรงตัวจากเดือนก่อน ส่วนภาคการท่องเที่ยวหดตัวตามจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนและมาเลเ ซียที่ลดลงหลังพ้น
เทศกาลตรุษจีน 

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก ่                                        

☑ การบริโภคภาคเอกชน ☑ การน าเข้าสินค้า      ☑ การสง่ออกสินค้า  ☑ รายได้เกษตรกร 

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณลบต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก ่        

☑ การลงทุนภาคเอกชน                                    

 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

 

ในเดือนมกุมภาพันธ์ ป ี2560 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น โดยการน าเข้า 
ขยายตัวร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 0.8 YoY ด้านการส่งออก ขยายตัวรอ้ยละ 0.3 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตัวรอ้ยละ 4.1 YoY 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ป ี2560 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 2,682 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 2.9 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเขา้สูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ เครื่องบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 
     การส่งออก มีมูลค่าเป็น 2,429 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 15.9 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ 
  ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าเกินดุลอยู่ที ่223 ล้านบาท 

 

 

ม.ค. - ก.พ. ม.ค. - ก.พ.

2560 2560

2,629.5 2,584.8 -1.7 5,421.9 2,884.7 2,406.2 -16.6 5,549.7

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 72.5 90.8 25.3 205.6 710.5 536.0 -24.6 1,320.7

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 72.3 40.7 -43.7 90.7 162.2 170.4 5.0 320.4

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 159.5 106.5 -33.2 189.2 111.6 71.0 -36.4 146.0

เครือ่งคัดแยกขนาด 12.6 15.3 20.9 32.9 0.3 0.8 190.2 2.4

เครือ่งท าใหแ้หง้ 8.9 28.5 221.0 90.9 0.5 0.4 -21.5 0.4

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 1,526.9 1,601.6 4.9 3,183.9 632.9 587.6 -7.2 1,201.6

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 775.1 688.8 -11.1 1,609.9 1,266.6 1,038.0 -18.0 2,556.4

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 1.6 12.7 683.6 18.7 0.1 1.8 2,897.6 1.8

133.3 97.2 -27.1 206.5 2.6 22.5 781.7 48.6

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 132.8 97.1 -26.9 205.2 2.6 21.5 740.8 47.1

เครือ่งรีดนม 0.5 0.1 -81.4 1.3 0.0 1.0 - 1.5

2,762.8 2,682.0 -2.9 5,628.3 2,887.3 2,428.7 -15.9 5,598.3

สง่ออก (ลา้นบาท)

YoY(%) ก.พ. 60 YoY(%)ก.พ. 59 ก.พ. 59

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่เครือ่งจกัรกลการเกษตร
ก.พ. 60

น าเขา้ (ลา้นบาท)



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ป ี2560 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 27,342 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.7 มื่อเทียบกับเดอืนก่อนหนา้ และขยายตวัร้อยละ 
1.4 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเขา้สูงสุดได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ 
  การส่งออก มีมูลค่าเป็น 15,173 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 11.7 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องสูบลม/อัดลม และส่วนประกอบ 
  ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที ่12,169 ล้านบาท 

 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องมือกลของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 4,601 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับเดอืนก่อนหนา้ แตห่ดตัวร้อยละ 
11.3 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสตกิ 
  การส่งออก มีมูลค่าเป็น 2,113 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 
0.6 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสตกิ 
  ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที ่2,488 ล้านบาท 

 

ม.ค. - ก.พ. ม.ค. - ก.พ.

2560 2560

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 407.2 175.8 -56.8 496.1 382.0 148.4 -61.1 248.7

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 15,220.1 16,016.5 5.2 29,907.3 8,583.4 8,274.7 -3.6 16,844.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 19.5 18.9 -3.5 36.2 6.0 8.2 35.5 15.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 295.2 151.1 -48.8 473.9 169.3 154.7 -8.6 250.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 685.3 378.8 -44.7 609.6 131.0 122.8 -6.2 279.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 439.7 440.5 0.2 875.4 125.8 143.6 14.1 360.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 857.3 662.2 -22.8 1,370.2 1,687.0 1,399.1 -17.1 2,794.5

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 5,685.6 5,728.7 0.8 11,049.4 3,708.9 4,042.4 9.0 7,410.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 903.3 1,489.8 64.9 2,361.1 217.3 315.1 45.0 501.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 1,815.9 1,436.0 -20.9 2,888.7 332.8 346.4 4.1 602.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 643.8 843.4 31.0 1,753.9 229.4 217.5 -5.2 399.3

26,973.0 27,341.7 1.4 51,822.0 15,572.9 15,172.9 -2.6 29,707.8

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

YoY(%)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม
ก.พ. 59 ก.พ. 60 YoY(%) ก.พ. 60ก.พ. 59

ม.ค. - ก.พ. ม.ค. - ก.พ.

2560 2560

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 439.5 340.1 -22.6 666.0 187.8 198.1 5.5 388.1

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 421.0 319.3 -24.2 617.2 167.6 177.9 6.2 350.5

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 18.5 20.8 12.3 48.8 20.2 20.2 0.0 37.6

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 4,745.0 4,260.8 -10.2 8,099.8 1,913.4 1,915.2 0.1 3,678.3

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 277.6 239.8 -13.6 409.7 29.2 15.7 -46.3 36.6

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 209.7 420.3 100.4 664.2 220.3 291.5 32.4 516.9

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 221.1 160.3 -27.5 437.9 68.0 20.7 -69.6 46.3

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 304.3 168.0 -44.8 283.5 4.9 2.4 -51.6 4.1

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 157.1 334.8 113.1 516.3 16.3 16.9 3.4 55.0

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 18.7 41.8 123.1 68.8 5.5 1.5 -72.1 5.1

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 127.1 205.7 61.9 368.2 353.3 442.2 25.1 732.7

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 172.2 208.1 20.9 327.0 30.1 27.0 -10.3 55.7

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 621.0 417.8 -32.7 713.9 309.7 292.1 -5.7 625.5

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 783.0 550.7 -29.7 1,177.0 34.1 44.6 30.8 202.3

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 310.0 262.7 -15.2 508.9 252.9 315.1 24.6 531.5

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,543.3 1,250.8 -19.0 2,624.3 589.1 445.6 -24.4 866.8

5,184.5 4,600.9 -11.3 8,765.8 2,101.1 2,113.3 0.6 4,066.4

สง่ออก (ลา้นบาท)

ก.พ. 60 YoY(%)ก.พ. 59

รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม
ก.พ. 60 YoY(%)

น าเขา้ (ลา้นบาท)

ก.พ. 59



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม ป ี2560 

เศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2560 โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการส่งออก ที่ขยายตัวดีในหลายหมวดสินค้า สอดคล้องกับอุปสงค์
ต่างประเทศที่ดีขึ้นต่อเนื่อง การท่องเที่ยวที่กลับมาขยายตัวจากเดือนก่อน การบริโภคภาคเอกชนที่มีทิศทางปรับดีขึ้น
โดยเฉพาะสินค้าคงทน สอดคล้องกับรายได้ครัวเรือนและความเช่ือมั่นที่ปรับดีขึ้น และการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะรายจ่าย
ลงทุน อย่างไรก็ดี การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนยังหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน 

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก ่                                        

☑ การน าเข้าสินค้า      ☑ การสง่ออกสินค้า  ☑ รายได้เกษตรกร  ☑ การใช้จ่ายภาครฐั 

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณลบต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก ่        

☑ การลงทุนภาคเอกชน                                    

 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนมีนาคม 2560 

 

ในเดือนมีนาคม ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น โดยการน าเขา้ ขยายตัว
ร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอ่นหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.7 YoY ด้านการส่งออก ขยายตวัร้อยละ 19.9 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตัวรอ้ยละ 18.4 YoY 

 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนมีนาคม ปี 2560 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 3,355 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 25.1 เมื่อเทียบกับเดอืนก่อนหนา้ และขยายตวัร้อยละ 
7.1 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเขา้สูงสุดได้แก่ เครื่องบ ารุงรักษา และส่วนประกอบ อยู่ที ่1,923 ล้านบาท 
     การส่งออก มีมูลค่าเป็น 3,641 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 49.9 เมื่อเทียบกับเดอืนก่อนหนา้ และขยายตวัร้อยละ 
27.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องเก็บเกี่ยว และส่วนประกอบ อยู่ที ่1,356 ล้านบาท 
  ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าเกินดุลอยู่ที ่286 ล้านบาท 

 

ม.ค. - ม.ีค. ม.ค. - ม.ีค.

2560 2560

2,931.8 3,172.6 8.2 8,594.5 2,836.5 3,611.3 27.3 9,161.0

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 83.1 62.0 -25.4 267.6 419.7 1,356.6 223.2 2,677.3

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 66.3 67.1 1.2 157.8 163.9 189.2 15.4 509.6

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 119.8 100.8 -15.8 290.0 107.7 143.1 32.9 289.1

เครือ่งคัดแยกขนาด 17.3 31.1 79.6 64.1 2.4 10.7 353.7 13.1

เครือ่งท าใหแ้หง้ 8.4 51.0 507.1 142.0 2.0 4.2 109.3 4.6

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 1,941.2 1,923.5 -0.9 5,107.4 741.9 782.4 5.5 1,984.0

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 691.2 936.6 35.5 2,546.5 1,398.9 1,124.9 -19.6 3,681.4

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 4.5 0.4 -91.5 19.1 0.0 0.0 - 1.8

199.5 182.4 -8.6 388.9 9.5 30.1 215.8 78.7

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 199.5 181.4 -9.1 386.5 9.5 29.7 212.2 76.9

เครือ่งรีดนม 0.0 1.0 - 2.3 0.0 0.3 - 1.8

3,131.3 3,355.0 7.1 8,983.3 2,846.0 3,641.3 27.9 9,239.6

สง่ออก (ลา้นบาท)

YoY(%) ม.ีค. 60 YoY(%)ม.ีค. 59 ม.ีค. 59

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่เครือ่งจกัรกลการเกษตร
ม.ีค. 60

น าเขา้ (ลา้นบาท)



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนมีนาคม ปี 2560 

 

การน าเขา้ มีมูลค่า 28,573 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 4.5 มื่อเทียบกับเดือนกอ่นหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.3 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเขา้สูงสุดได้แก่ เครื่องสูบลม/อัดลม และส่วนประกอบ อยู่ที่ 3,066 ล้านบาท 
  การส่งออก มีมูลค่าเป็น 17,481 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ แต่หดตวัร้อยละ 
26.1 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องสูบลม/อัดลม และส่วนประกอบ อยู่ที่ 9,078 ล้านบาท 
  ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที ่11,091 ล้านบาท 

 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องมือกลของไทย เดือนมีนาคม ป ี2560 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 5,403 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับเดอืนก่อนหนา้ และขยายตวัร้อยละ 
3.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเขา้สูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก อยู่ที ่1,399 ล้านบาท 
  การส่งออก มีมูลค่าเป็น 2,517 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกับเดอืนก่อนหนา้ และขยายตวัร้อยละ 
1.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสตกิ อยู่ที่ 518 ล้านบาท 
  ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที ่2,886 ล้านบาท 

 

ม.ค. - ม.ีค. ม.ค. - ม.ีค.

2560 2560

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 322.9 322.6 -0.1 818.7 189.4 321.7 69.9 570.4

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 13,676.1 15,455.2 13.0 45,362.5 16,269.9 9,523.9 -41.5 26,368.5

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 24.4 33.0 35.4 69.2 7.6 8.3 9.1 23.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 647.8 179.0 -72.4 652.9 163.4 120.7 -26.1 371.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 512.5 1,225.7 139.2 1,835.3 102.2 361.0 253.4 640.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 361.8 737.5 103.8 1,612.9 167.5 434.7 159.6 795.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 634.0 670.5 5.8 2,040.7 2,088.8 1,555.7 -25.5 4,350.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 7,241.9 7,123.1 -1.6 18,172.5 3,687.5 4,143.0 12.4 11,553.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 905.5 794.2 -12.3 3,155.3 278.2 277.2 -0.4 778.3

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 2,218.5 1,243.8 -43.9 4,132.5 430.4 470.3 9.3 1,072.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 1,109.6 788.3 -29.0 2,542.2 272.5 264.8 -2.8 664.1

27,654.9 28,572.8 3.3 80,394.8 23,657.3 17,481.5 -26.1 47,189.3

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

YoY(%)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม
ม.ีค. 59 ม.ีค. 60 YoY(%) ม.ีค. 60ม.ีค. 59

ม.ค. - ม.ีค. ม.ค. - ม.ีค.

2560 2560

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 453.1 468.4 3.4 1,134.4 225.6 246.1 9.1 634.2

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 357.8 439.3 22.8 1,056.5 206.3 217.3 5.3 567.8

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 95.4 29.2 -69.4 77.9 19.3 28.8 49.3 66.4

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 4,746.5 4,934.2 4.0 13,034.0 2,243.9 2,270.5 1.2 5,948.8

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 117.1 158.3 35.2 568.0 23.4 21.6 -7.9 58.2

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 235.1 323.7 37.7 988.0 275.0 358.8 30.5 875.7

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 258.8 309.6 19.6 747.5 30.0 38.0 26.7 84.2

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 147.8 176.1 19.1 459.6 32.3 4.3 -86.6 8.4

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 174.4 168.5 -3.4 684.8 45.7 46.3 1.3 101.3

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 50.0 76.1 52.1 144.9 1.1 3.0 165.8 8.1

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 253.8 245.6 -3.2 613.8 333.3 456.4 36.9 1,189.1

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 219.7 171.4 -22.0 498.4 25.2 33.9 34.5 89.6

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 368.9 481.5 30.5 1,195.3 405.7 346.3 -14.6 971.8

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 1,020.0 1,051.9 3.1 2,228.9 112.2 121.0 7.8 323.3

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 343.6 372.3 8.4 881.3 335.9 322.8 -3.9 854.3

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,557.2 1,399.3 -10.1 4,023.6 624.1 518.1 -17.0 1,384.8

5,199.6 5,402.6 3.9 14,168.4 2,469.5 2,516.6 1.9 6,583.0

สง่ออก (ลา้นบาท)

ม.ีค. 60 YoY(%)ม.ีค. 59

รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม
ม.ีค. 60 YoY(%)

น าเขา้ (ลา้นบาท)

ม.ีค. 59



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ปี 2560 

เศรษฐกิจเดือนเมษายน 2560 ขยายตัวต่อเนื่อง โดยการส่งออกยังขยายตัวในหลายหมวดสินค้า เช่นเดียวกับการท่องเท่ียวที่
ขยายตัวดี สอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากหมวดบริการเป็น
ส าคัญ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนทรงตัวจากเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวตามการผลิตหมวด
ยานยนต์เป็นส าคัญ ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนหดตัวหลังจากเร่งเบิกจ่ายในช่วงที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก ่                                        

☑ การส่งออกสินค้า     ☑ รายได้เกษตรกร 

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณลบต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก ่        

☑ การใช้จ่ายภาครฐั 

 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนเมษายน 2560 

 

ในเดือนเมษายน ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยมีมูลค่าการค้าลดลง โดยการน าเขา้ หดตวัร้อย
ละ 11.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอ่นหน้า และหดตัวร้อยละ 12.4 YoY ด้านการส่งออก หดตวัร้อยละ 24.9 เมื่อเทียบกับเดอืน
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 6.5 YoY 

 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนเมษายน ป ี2560 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 2,644 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 21.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 12.8 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสดุได้แก่ เครื่องบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ อยู่ที่ 1,671 ล้านบาท 
     การส่งออก มีมูลค่าเป็น 2,252 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 38.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 6.4 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสดุได้แก่ แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ อยู่ที่ 985 ล้านบาท 
  ดุลการค้า เครือ่งจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาดดุลอยู่ที่ 393 ล้านบาท 

 

ม.ค. - เม.ย. ม.ค. - เม.ย.

2560 2560

2,798.8 2,512.2 -10.2 11,106.7 2,357.7 2,235.4 -5.2 11,396.4

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 60.0 44.9 -25.1 312.5 443.1 404.0 -8.8 3,081.3

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 38.8 49.3 27.0 207.1 149.2 142.0 -4.9 651.6

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 71.7 104.1 45.3 394.1 64.5 71.3 10.5 360.4

เครือ่งคัดแยกขนาด 34.0 80.7 137.5 144.8 2.2 2.8 27.3 15.9

เครือ่งท าใหแ้หง้ 22.6 37.0 63.2 178.9 0.1 0.0 -99.9 4.6

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 1,945.5 1,671.9 -14.1 6,779.4 685.9 630.4 -8.1 2,614.4

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 623.1 523.3 -16.0 3,069.9 1,012.7 985.0 -2.7 4,666.4

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 3.2 1.0 -68.9 20.0 0.0 0.0 - 1.8

234.0 132.2 -43.5 521.1 47.0 16.3 -65.4 94.9

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 231.4 132.2 -42.8 518.8 47.0 15.7 -66.7 92.5

เครือ่งรีดนม 2.6 0.0 -100.0 2.3 0.0 0.6 - 2.4

3,032.8 2,644.5 -12.8 11,627.8 2,404.7 2,251.7 -6.4 11,491.3

สง่ออก (ลา้นบาท)

เม.ย.-60 YoY(%)เม.ย.-59 21641

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่เครือ่งจกัรกลการเกษตร
เม.ย.-60

น าเขา้ (ลา้นบาท)

YoY(%)



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนเมษายน ป ี2560 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 25,570 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 10.5 มื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 11.0 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเขา้สูงสุดได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ อยู่ที่ 3,504 ล้านบาท 
  การส่งออก มีมูลค่าเป็น 13,516 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 22.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 6.8 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องสูบลม/อัดลม และส่วนประกอบ อยู่ที ่2,201 ล้านบาท 
  ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที ่12,054 ล้านบาท 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องมือกลของไทย เดือนเมษายน ปี 2560 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 4,729 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 19.2 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเขา้สูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสติก อยู่ที ่1,397 ล้านบาท 
  การส่งออก มีมูลค่าเป็น 1,983 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 5.1 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแกว้ โลหะ ยาง และพลาสติก อยู่ที ่429 ล้านบาท 
  ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที ่2,746 ล้านบาท 

 

ม.ค. - เม.ย. ม.ค. - เม.ย.

2560 2560

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 358.2 387.0 8.0 1,205.7 371.3 271.5 -26.9 841.9

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 15,592.5 14,004.9 -10.2 59,367.4 9,158.6 7,709.6 -15.8 34,078.2

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 12.8 38.0 197.3 107.3 2.8 4.8 70.9 28.5

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 374.9 216.8 -42.2 869.6 207.9 125.2 -39.8 496.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 278.8 895.2 221.1 2,730.6 133.8 64.8 -51.5 705.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 460.4 779.2 69.2 2,392.1 73.8 69.8 -5.5 864.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 525.8 509.4 -3.1 2,550.1 1,353.4 1,049.1 -22.5 5,399.3

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 7,302.1 5,859.3 -19.8 24,031.9 2,515.2 3,206.2 27.5 14,759.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 1,191.5 743.9 -37.6 3,899.2 187.3 327.4 74.9 1,105.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 1,868.0 1,451.4 -22.3 5,583.9 317.3 485.2 52.9 1,558.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 765.7 684.4 -10.6 3,226.7 179.2 202.5 13.0 866.5

28,730.7 25,569.6 -11.0 105,964.4 14,500.5 13,516.0 -6.8 60,705.3

YoY(%)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม
เม.ย.-59 เม.ย.-60 YoY(%) เม.ย.-60เม.ย.-59

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

ม.ค. - เม.ย. ม.ค. - เม.ย.

2560 2560

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 509.1 336.4 -33.9 1,470.8 176.5 178.4 1.0 812.6

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 448.9 319.1 -28.9 1,375.6 160.2 154.1 -3.8 721.9

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 60.2 17.3 -71.2 95.3 16.3 24.3 48.7 90.7

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 5,340.1 4,392.1 -17.8 17,426.1 1,912.9 1,804.6 -5.7 7,753.5

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 203.5 151.4 -25.6 719.4 23.9 17.3 -27.3 75.6

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 275.4 228.8 -16.9 1,216.8 244.1 235.7 -3.4 1,111.4

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 264.9 307.1 15.9 1,054.6 53.9 19.7 -63.5 103.9

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 110.9 34.7 -68.7 494.3 3.8 2.5 -34.1 10.9

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 248.0 353.6 42.6 1,038.5 14.6 13.1 -10.4 114.4

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 70.1 97.3 38.8 242.3 1.1 0.9 -18.1 9.0

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 211.2 223.5 5.8 837.3 292.9 287.8 -1.8 1,476.9

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 204.7 160.6 -21.5 659.0 18.7 42.2 126.5 131.8

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 283.6 292.1 3.0 1,487.4 538.9 370.2 -31.3 1,342.0

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 1,497.8 846.1 -43.5 3,075.0 51.1 120.1 135.1 443.4

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 343.9 299.4 -12.9 1,180.7 217.8 265.3 21.8 1,119.6

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,626.1 1,397.3 -14.1 5,420.9 452.2 429.9 -4.9 1,814.7

5,849.2 4,728.5 -19.2 18,896.9 2,089.4 1,983.0 -5.1 8,566.0

YoY(%)เม.ย.-59

รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม
เม.ย.-60 YoY(%)

น าเขา้ (ลา้นบาท)

เม.ย.-59

สง่ออก (ลา้นบาท)

เม.ย.-60



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ป ี2560 

เศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2560 ขยายตัวต่อเนื่อง โดยการส่งออกขยายตัวดีในหลายหมวดสินค้า เช่นเดียวกับภาคการ
ท่องเที่ยวที่เติบโตดี สอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึ้น ด้านการ
บริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากหมวดบริการเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐชะลอลงต่อเนื่องตามรายจ่ายลงทุน 
ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังทรงตัวในระดับต่ า 

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก ่                                        

☑ การบริโภคภาคเอกชน  ☑ การส่งออกสินค้า    ☑ รายได้เกษตรกร 

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณลบต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก ่        

☑ การลงทุนภาคเอกชน  ☑ การใช้จ่ายภาครฐั 

 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนพฤษภาคม 2560 

 

ในเดือนพฤษภาคม ป ี2560 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น โดยการน าเข้า 
ขยายตัวร้อยละ 30.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 13.5 YoY ด้านการส่งออก ขยายตัวร้อยละ 32.3 เมื่อ
เทียบกับเดือนกอ่นหน้า และขยายตัวร้อยละ 23.8 YoY 

 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนพฤษภาคม ปี 2560 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 3,026 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับเดอืนก่อนหนา้ และขยายตวัร้อยละ 
22.0 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเขา้สูงสุดได้แก่ เครื่องบ ารุงรักษา และส่วนประกอบ อยู่ที ่1,803 ล้านบาท 
     การส่งออก มีมูลค่าเป็น 3,007 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 33.5 เมื่อเทียบกับเดอืนก่อนหนา้ และขยายตวัร้อยละ 
21.1 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ อยู่ที่ 1,439 ล้านบาท 
  ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาดดุลอยู่ที่ 19 ล้านบาท 

 

ม.ค. - พ.ค. ม.ค. - พ.ค.

2560 2560

2,362.8 2,849.3 20.6 13,955.9 2,479.0 2,998.9 21.0 14,395.3

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 70.4 138.1 96.0 450.6 326.3 590.2 80.9 3,671.4

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 45.2 58.7 29.7 265.8 200.7 187.3 -6.7 838.9

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 80.0 83.8 4.8 477.9 141.2 60.6 -57.1 421.0

เครือ่งคัดแยกขนาด 14.9 14.0 -6.0 158.8 0.0 0.9 - 16.8

เครือ่งท าใหแ้หง้ 2.2 62.0 2,720.1 240.9 0.0 0.3 - 4.9

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 1,615.9 1,803.7 11.6 8,583.1 697.2 718.3 3.0 3,332.7

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 533.4 688.7 29.1 3,758.5 1,113.4 1,439.9 29.3 6,106.3

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 0.7 0.3 -58.4 20.4 0.3 1.4 430.5 3.3

118.1 176.6 49.5 697.7 3.0 8.0 162.5 102.9

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 117.1 175.3 49.7 694.1 3.0 8.0 162.5 100.5

เครือ่งรีดนม 1.0 1.2 25.8 3.6 0.0 0.0 - 2.4

2,480.9 3,025.8 22.0 14,653.6 2,482.0 3,006.9 21.1 14,498.2

พ.ค.-59 พ.ค.-59

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่เครือ่งจกัรกลการเกษตร
พ.ค.-60

น าเขา้ (ลา้นบาท)

YoY(%) พ.ค.-60 YoY(%)

สง่ออก (ลา้นบาท)



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนพฤษภาคม ปี 2560 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 33,734 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 31.9 มื่อเทียบกับเดอืนก่อนหนา้ และขยายตวัร้อยละ 
11.2 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ อยู่ที ่3,818 ล้านบาท 
  การส่งออก มีมูลค่าเป็น 18,184 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 34.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ และขยายตัวรอ้ย
ละ 24.5 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ อยู่ที่ 3,439 ล้านบาท 
  ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที ่15,549 ล้านบาท 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการคา้เครื่องมือกลของไทย เดือนพฤษภาคม ป ี2560 

 

การน าเขา้ มีมูลค่าเป็น 6,328 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 33.8 เมื่อเทียบกับเดอืนก่อนหนา้ และขยายตวัร้อยละ 
22.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสตกิ อยู่ที่ 1,715 ล้านบาท 
  การส่งออก มีมูลค่าเป็น 2,293 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกับเดอืนก่อนหนา้ และขยายตวัร้อยละ 
22.3 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก อยู่ที ่516 ล้านบาท 
  ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที ่4,035 ล้านบาท 

 

ม.ค. - พ.ค. ม.ค. - พ.ค.

2560 2560

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 215.5 579.2 168.7 1,784.9 300.6 221.9 -26.2 1,063.8

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 17,808.3 18,109.3 1.7 77,476.7 8,505.6 11,248.7 32.2 45,326.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 18.5 41.6 124.4 148.8 1.7 5.5 228.4 34.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 620.6 704.6 13.5 1,574.2 115.5 126.7 9.7 623.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 594.6 1,136.7 91.2 3,867.3 64.9 80.4 24.0 786.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 525.8 559.5 6.4 2,951.6 44.1 123.1 179.1 988.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 663.6 734.6 10.7 3,284.7 1,829.8 1,335.5 -27.0 6,734.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 6,405.3 7,531.7 17.6 31,563.6 2,975.7 4,181.0 40.5 18,940.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 1,081.2 919.0 -15.0 4,818.2 169.3 258.2 52.5 1,363.9

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 1,543.7 2,364.9 53.2 7,948.8 387.4 344.4 -11.1 1,902.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 855.5 1,052.6 23.0 4,279.2 214.6 258.9 20.7 1,125.5

30,332.7 33,733.7 11.2 139,698.1 14,609.2 18,184.3 24.5 78,889.6

น าเขา้ (ลา้นบาท) สง่ออก (ลา้นบาท)

พ.ค.-59 YoY(%)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม
พ.ค.-59 พ.ค.-60 YoY(%) พ.ค.-60

ม.ค. - พ.ค. ม.ค. - พ.ค.

2560 2560

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 496.5 482.2 -2.9 1,953.1 150.6 238.9 58.6 1,051.5

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 443.2 447.7 1.0 1,823.3 136.6 213.7 56.5 935.6

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 53.3 34.5 -35.1 129.8 14.1 25.2 79.2 115.9

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 4,653.4 5,846.2 25.6 23,272.3 1,724.8 2,054.4 19.1 9,807.9

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 140.9 217.8 54.6 937.1 23.0 24.2 5.5 99.8

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 312.7 544.0 74.0 1,760.8 197.6 371.0 87.8 1,482.4

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 256.4 761.9 197.2 1,816.5 41.5 29.3 -29.4 133.2

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 152.8 139.6 -8.6 633.8 3.3 17.5 427.8 28.4

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 386.0 271.6 -29.6 1,310.0 14.6 15.5 6.3 129.9

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 39.2 114.6 192.4 356.8 0.5 2.2 321.0 11.2

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 319.0 272.3 -14.6 1,109.6 329.0 322.1 -2.1 1,799.0

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 165.6 269.9 62.9 928.9 37.9 50.2 32.6 182.0

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 226.4 431.5 90.5 1,918.9 370.3 338.6 -8.5 1,680.6

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 696.8 832.9 19.5 3,907.9 23.4 61.8 164.1 505.2

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 274.9 274.6 -0.1 1,455.3 245.8 305.5 24.2 1,425.0

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 1,682.7 1,715.6 2.0 7,136.6 437.9 516.4 17.9 2,331.2

5,149.9 6,328.4 22.9 25,225.3 1,875.4 2,293.3 22.3 10,859.4

สง่ออก (ลา้นบาท)

พ.ค.-60 YoY(%)พ.ค.-59

รวมท ัง้หมด

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม
พ.ค.-60 YoY(%)

น าเขา้ (ลา้นบาท)

พ.ค.-59




