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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2560

เศรษฐกิจปี 2560 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 3.9 ปรับตัวดีขึน้จาก
การขยายตวัร้อยละ 3.3 ในปี 2559 โดยมลูค่าการส่งออกสินค้าขยายตวั
ร้อยละ 9.7 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 3.2 
และร้อยละ 0.9 ตามล าดบั อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 0.7 และ
บญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 10.8 ของ GDP

ในปี 2560 นี มี้ตัว ชี ว้ัดทาง
เศรษฐกิจท่ีส่งสัญญาณบวก
ต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชน
ข ย า ย ตั ว เ ร่ ง ขึ ้น ต า ม ก า ร
ขยายตวัของการใช้จ่ายบริโภค
สินค้าคงทนและรายจ่ายภาค
บ ริการ  สอดค ล้องกับกา ร
ขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง
ของเศรษฐกิจ

มูลค่าการส่งออกสินค้า 
การส่งออกในรูปเงินดอลลาร์
สรอ  ขยายตัว ใน เกณฑ์สู ง
ต่อเ น่ือง  สอดคล้องกับการ
ขยายตัว เร่งขึน้ของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ ค้ าหลัก  และการ
เพิ่ มขึ น้ ของราคาสิ น ค้ า ใน
ตลาดโลก
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การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัเร่งขึน้ตามการขยายตวัของการ
ใช้จ่ายบริโภคสินค้าคงทนและรายจ่ายภาคบริการ สอดคล้องกับการ
ขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเน่ืองของเศรษฐกิจ การเร่งตัวขึน้ของสินเช่ือภาค
ครัวเรือนและการปรับตัวเพิ่มขึน้ของความเช่ือมั่นของผู้บริโภค รวมทัง้ปี 
2560 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.2 เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 3.0 ในปี 2559
การลงทนุภาคเอกชน ขยายตวัต่อเน่ืองตามการขยายตวัอย่างช้าๆ ของ
การลงทุนในหมวดเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ในขณะท่ีการลงทุนในหมวด
ก่อสร้างปรับตวัลดลง รวมทัง้ปี 2560 การลงทุนภาคเอกชนขยายตวัร้อย
ละ 1.7 โดยการลงทุนในหมวดเคร่ืองมือเคร่ืองจักรขยายตัวร้อยละ 2.4 
และการลงทนุในหมวดก่อสร้างลดลงร้อยละ 1.0

(%YoY)
2016 2017 Year(f)

Year Year Q3 Q4 2018

GDP (CVM) 3.3 3.9 4.3 4.0 3.6-4.6

Total Investment 2.8 0.9 1.2 0.3 5.5

Private 0.5 1.7 2.5 2.4 3.7

Public 9.5 -1.2 -1.6 -4.0 10.0

Private Consumption 3.0 3.2 3.4 3.5 3.2

Public Consumption 2.2 0.5 1.8 0.2 3.2

Export of Goods 0.1 9.7 12.5 11.6 6.8

Volume 0.5 5.9 8.7 7.0 4.8

Import of Goods1 -5.1 14.4 13.0 14.6 9.5

Volume -2.5 8.4 8.8 8.3 6.5

Current Account to GDP 
(%)

11.7 10.8 11.9 10.4 7.8

Inflation 0.2 0.7 0.4 0.9 0.9-1.9



มูลค่าการส่งออกสินค้า การส่งออกในรูปเงินดอลลาร์ สรอ ขยายตวัใน
เกณฑ์สงูต่อเน่ือง สอดคล้องกบัการขยายตวั เร่งขึน้ของเศรษฐกิจประเทศ
คู่ค้าหลกั และการเพิม่ขึน้ของราคาสินค้าในตลาดโลก รวมทัง้ปี 2560 การ
ส่งออกมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ี 235,106 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
ขยายตัวร้อยละ 9.7 เร่งขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 0.1 ในปี 2559 และ
เป็นอตัราการขยายตวัสูงสุดในรอบ 6 ปี โดยปริมาณ การส่งออกเพิ่มขึน้
ร้อยละ 5.9 และราคาสินค้าส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.6 และเม่ือคิดในรูป
ของเงินบาท มลูค่าการส่งออกเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.4 เทียบกบัการเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 3.1 ในปี 2559
มูลค่าการน าเข้าสินค้า มลูค่าการน าเข้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ ขยายตวั
ต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของทัง้ราคาและ
ปริมาณการน าเข้า รวมทัง้ปี 2560 การน าเข้ามีมูลค่า 203,240 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ร้อยละ14.4 เทียบกับการลดลงร้อยละ 5.1 ในปี 
2559 โดยปริมาณและราคาน าเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.4 และร้อยละ 5.5 
ตามล าดบั และเม่ือคิดในรูปของเงินบาท มลูค่าการน าเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 
9.8 เทียบกบัการลดลงร้อยละ 2.1 ในปี 2559
สาขาเกษตรกรรม ปรับตัวลดลงเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากปัญหา
อุทกภัยและสภาพอากาศท่ีไม่เอือ้อ านวยในหลายพืน้ท่ี ในขณะท่ีดัชนี
ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงจากฐานท่ีสูงในช่วงเดียวกันของปี ก่อน
หน้าและผลผลิตบางรายการท่ีออกสู่ตลาดมากขึน้ ส่งผลให้รายได้
เกษตรกรปรับตวัลดลง รวมทัง้ปี 2560 การผลิตภาคเกษตรขยายตวัร้อย
ละ 6.2 ปรับตัวดีขึน้จากการลดลงร้อยละ 2.5 ในปี 2559 ดัชนีผลผลิต
สินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.7 ในขณะท่ีดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง
ร้อยละ 2.7 ส่งผลให้ดชันีรายได้เกษตรกรเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.9
สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวในเกณฑ์ดีโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
การเร่งตัวขึน้ของอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือการส่งออก แม้ว่าการลดลง
ของอุตสาหกรรมการผลิตบางรายการจะท าให้การผลิตภาคอตุสาหกรรม
ในภาพรวมชะลอตัวลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าก็ตาม รวมทัง้ปี
2560 การผลิตสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.5 ปรับตัวดีขึน้จาก
การขยายตวัร้อยละ 2.3 ในปี 2559 ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 1.6 และอตัราการใช้ก าลงัการผลิตเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 61.0

ในปี 2560 นี มี้ตัว ชี ว้ัดทาง
เศรษฐกิจท่ีส่งสัญญาณลบต่อ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย 
ได้แก่

สาขาเกษตรกรรม 
ปรับตัวลดลงเน่ืองจากได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย
แ ล ะ ส ภ า พ อ า ก า ศ ท่ี ไ ม่
เ อื อ้ อ า น ว ย ในหล าย พื น้ ท่ี
ในขณะ ท่ีดัช นี ร าคาสิ น ค้ า
เกษตรปรับตวัลดลงจากฐานท่ี
สูงในช่วงเดียวกันของปีก่อน
หน้าและผลผลิตบางรายการท่ี
ออกสู่ตลาดมากขึน้
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ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ Update ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม
และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

Machinery  

Intelligence  

Unit 



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

Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2560

2014 2015 2016 2017

HR plate 161.98 149.53 191.93 176.98

HR sheet 211.22 197.95 203.75 187.84

CR sheet 207.68 221.06 226.30 254.89

Coated Galv.sheet 226.03 199.47 237.84 221.96

Coated Tin plate 115.65 122.59 127.01 127.04

Coated Tin free 105.77 110.81 128.86 103.40

Coated Other coated steel 340.57 341.89 335.92 338.67
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ดัชนีการใ ช้เหล็กแผ่นภายในระเทศ

2014 2015 2016 2017

Hot-rolled Plate 97.04 64.84 69.15 91.95

Hot-rolled Coil 101.09 65.42 73.83 99.94

Cold-rolled Coil 103.67 66.66 77.04 97.98

CR Stainless steel (304, 2mm., 2B) 60.98 47.90 42.87 50.54
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ดัช นีราคาน า เ ข้า เหล็กแผ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
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Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2560

สถานการณ์ด้านแรงงาน

การจ้างงาน: การจ้างงานนอกภาคเกษตรเริ่มกลับมาขยายตัวและส่งผลให้อัตราการ
ว่างงานปรับตัวลดลง ในขณะที่การจ้างงานในภาคเกษตรยังปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
สอดคล้องกับการลดลงของผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญๆ บางรายการที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ านวย 

%YoY
2559 2560

ทัง้ปี Q1 Q2 Q3 Q4 ทัง้ปี Q1 Q2 Q3 Q4
การจ้างงานรวม -0.9 0.2 -0.9 -0.2 -2.5 -0.6 -0.6 0.4 -1.6 -0.6
- ภาคเกษตร -4.3 -2.7 -6.2 -2.3 -6.0 0.3 -1.4 6.3 -1.2 -2.0
- นอกภาคเกษตร 0.8 1.5 1.4 0.9 -0.7 -1.0 -0.3 -2.1 -1.8 0.1

อตุสาหกรรม -2.6 -2.2 -1.7 -1.9 -1.5 -2.9 -1.5 -4.2 -4.0 -1.8
ก่อสร้าง 3.1 5.8 5.4 0.1 -8.7 -8.2 -8.7 -11.8 -6.8 -4.3
สาขาการขายสง่และการขายปลกี 
การซอ่มยานยนต์ฯ

2.5 2.9 1.4 3.9 0.9 -0.2 0.9 1.0 -2.6 0.02

ที่พกัแรมและบริการด้านอาหาร 3.2 2.9 4.0 6.1 4.2 1.8 4.2 -2.7 -1.0 6.8
จ านวนผู้ว่างงาน (แสนคน) 3.8 3.7 4.1 3.6 3.7 4.5 4.6 4.6 4.5 4.8
อัตราการว่างงาน (%) 1.0 1.0 1.1 0.9 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3

เฉลี่ยทั้งปี 2560 มีผู้ว่างงานจ านวน 4.5 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.2



ในปี 2560 มีอตัราการขยายตวัของผลผลิตรวมภายในประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 3.9 YoY
การลงทนุรวม ปรับตวัลดลง อยู่ท่ีร้อยละ 0.9 เป็นผลมาจากการลงทนุภาครัฐเป็นส าคญั
การบริโภคภาคเอกชน ปรับเพิม่ขึน้ อยู่ท่ีร้อยละ 3.2 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า
การบริโภคภาครัฐ หดตวัเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า อยู่ท่ีร้อยละ 0.5
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ เพิม่ขึน้สงูตามเศรษฐกิจคู่ค้าท่ีขยายตวัดี ท่ีร้อยละ 9.7
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ข้อมูลจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
GDP (ณ ราคาประจ าปี: พนัล้านบาท) 14,533.5 15,450.1 16,469.8
รายได้ตอ่หวั (บาทตอ่คนตอ่ปี) 215,454.6 228,371.0 242,806.3

GDP (ณ ราคาประจ าปีพนัล้านดอลลาร์ สรอ.) 411.8 455.4 514.7
รายได้ตอ่หวั (ดอลลาร์ สรอ.ตอ่คนตอ่ปี) 6,103.9 6,729.0 7,587.7

อตัราขยายตวัของ GDP (CVM, %) 3.3 3.9 3.6 – 4.6
การลงทนุรวม (CVM, %) 2.8 0.9 5.5
ภาคเอกชน (CVM, %) 0.5 1.7 3.7
ภาครัฐ (CVM, %) 9.5 -1.2 10.0

การบริโภคภาคเอกชน (CVM, %) 3.0 3.2 3.2
การบริโภคภาครัฐบาล (CVM, %) 2.2 0.5 3.0
ปริมาณการสง่ออกสนิคาและบริการ (ปริมาณ, %) 2.8 5.5 6.0
มลูคา่การสง่ออกสนิค้า (พนัล้านดอลลาร์ สรอ.) 214.3 235.1 251.1
อตัราการขยายตวั (มลูคา่, %)2/ 0.1 9.7 6.8
อตัราการขยายตวั (ปริมาณ, %)2/ 0.5 5.9 4.8

ปริมาณการน าเข้าสนิค้าและบริการ (ปริมาณ, %) -1.0 6.8 6.5
มลูคา่การน าเข้าสนิค้า (พนัล้านดอลลาร์ สรอ.) 177.7 203.2 222.5
อตัราการขยายตวั (มลูคา่, %)2/ -5.1 14.4 9.5
อตัราการขยายตวั (ปริมาณ, %)2/ -2.5 8.4 6.5

ดลุการค้า (พนัล้านดอลลาร์ สรอ.) 36.5 31.9 28.5
ดลุบญัชีเดินสะพดั (พนัล้านดอลลาร์ สรอ.) 48.2 49.3 40.0
ดลุบญัชีเดินสะพดัตอ่ GDP (%) 11.7 10.8 7.8
เงินเฟอ้ (%) 
ดชันีราคาผู้บริโภค 0.2 0.7 0.9 – 1.9
GDP Deflator 2.4 2.3 2.0 – 3.0

Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2560

อัตราการขยายตัวของการผลิตภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญ



ปี 2560 อตัราการใช้ก าลงัการผลติภาคอตุสาหกรรมขยายตวัอยู่ท่ี 1.6 YoY เปลี่ยนแปลงเลก็น้อย
จากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะการผลติ HDD และหมวดยายนต์ท่ีการผลติขยายตวั ในสว่นของหมวด
เคร่ืองใช้ไฟฟา้หดตวั

9ท่ีมา : BOT Analyst by ISIT

Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2560

อัตราการใช้ก าลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม
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มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรม
เคร่ืองจักรกลของไทยหดตวัเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนจาก
มลูคา่การค้าระหวา่งประเทศของเคร่ืองจกัรกลไทยท่ีลดลง โดย
การน าเข้าหดตวัร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ด้านการ
สง่ออกขยายตวัร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า 

การน าเข้า มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 443,670 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 38,337 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ด้าน
หมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 342,408 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 62,925 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 263,878 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 34,696 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ด้าน
หมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 200,029 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 29,153 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 14.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลของไทยในปีนี ้ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
179,792 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต ์MIU: http://miu.isit.or.thAnalyst by ISIT 11

MIU
(Million Baht)

2557 2558 2559 2560

Import 487,340 458,124 455,760 443,670

Export 245,882 255,470 261,065 263,878

Trade Balance -241,458 -202,655 -194,695 -179,792

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย ปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 
38,337 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า ซึง่การน าเข้ากลุม่เคร่ืองจกัรงานเกษตรกรรมขยายตวั
ร้อยละ 1.8 และการน าเข้ากลุ่มเคร่ืองจักรงานปศุสัตว์
ขยายตัวร้อยละ 13.5 โดยกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุในปีนี ้ได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 20,794 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 34,696 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกบัปี
ก่อนหน้า ซึ่งการส่งออกกลุ่มเคร่ืองจักรงานเกษตรกรรม
ขยายตวัร้อยละ 1.7 และการสง่ออกกลุม่เคร่ืองจกัรงานปศุ
สัตว์ขยายตัวร้อยละ 10.1 โดยกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการ
สง่ออกสงูสดุในปีนี ้ได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ ซึ่ง
มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 13,626 ล้านบาท 

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยขาดดลุการค้า
อยูท่ี่ 3,641 ล้านบาท 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU: 
http://miu.isit.or.th
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มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ปี 2560

AM
(Million Baht)

2557 2558 2559 2560

Import 35,674 35,731 37,407 38,337

Export 25,369 30,179 34,093 34,696

Trade Balance -10,305 -5,552 -3,315 -3,641



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 
342,408 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ือง
กังหันไอพ่น (เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 49,550 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 
200,029 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองสบู
ลม/อดัลม (เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมีมลูค่า
การสง่ออกอยูท่ี่ 30,789 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยขาดดลุการค้า
อยูท่ี่ 142,379 ล้านบาท 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU: 
http://miu.isit.or.th
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มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมของไทย ปี 2560

IM
(Million Baht)

2557 2558 2559 2560

Import 349,357 349,234 350,680 342,408

Export 193,224 198,427 201,439 200,029

Trade Balance -156,133 -150,807 -149,241 -142,379



สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์MIU:
http://miu.isit.or.th
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มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ปี 2560

มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 62,925 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่ง
การน าเข้ากลุ่มเคร่ืองมือกลหดตัวร้อยละ 7.2 และการ
น าเข้ากลุม่เคร่ืองใช้มือหดตวัร้อยละ 5.1 โดยกลุม่สนิค้าที่
มีมูลค่าน าเข้าสงูสดุในปีนี ้ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว 
โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ ที่ 
17,520 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 29,153 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 14.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า 
ซึง่การสง่ออกกลุม่เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 15.0 และ
การสง่ออกกลุม่เคร่ืองใช้มือขยายตวัร้อยละ 6.3 โดยกลุม่
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดในปีนี ้ได้แก่ กลุ่มหีบ
แบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 6,201 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
33,772 ล้านบาท 

MT
(Million Baht)

2557 2558 2559 2560

Import 102,308 73,158 67,672 62,925

Export 27,288 26,863 25,533 29,153

Trade Balance -75,020 -46,295 -42,139 -33,772
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ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, Analyst by ISIT 16

โ ค ร ง ก า ร อ นุ มั ติ ใ ห้ ก า ร
ส่งเสริมการลงทุนที่เก่ียวข้องกับ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ปี 2560 
มีจ านวน 39 โครงการ โดยมากท่ีตัง้
โรงงานจะอยู่ภาคตะวนัออกร้อยละ 
51 ประกอบด้วยจงัหวดัชลบุรี และ
ระยอง รองลงมาเป็นภาคกลางร้อย
ละ  38 ส่วนใหญ่อยู่ ในจั งหวัด
สมุทรปราการ ปทุมธานี  และ
สมุทรสาคร โดยที่สัญชาติผู้ ถือ
หุ้นส่วนใหญ่เป็นต่างชาติอยู่ท่ีร้อย
ล ะ  54 ส า ห รั บ ต่ า ง ช า ติ จ ะ
ประกอบด้วยประเทศญ่ีปุ่ น จีนและ
ไต้หวัน อีกร้อยละ 28และร้อยละ 
18 เป็นการร่วมทุนระหว่างไทยกับ
ต่ า ง ช า ติ  แ ล ะ ผู้ ถื อ หุ้ น ไ ท ย
ตามล าดบั

โครงการอนุมัตใิห้การส่งเสริมการลงทุนปี 2560
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Article Title Scientific development of smart farming technologies and their application in Brazil
Author Dieisson Pivoto, Paulo Dabdab Waquil, Edson Talamini, Caroline Pauletto Spanhol Finocchio, 

Vitor Francisco Dalla Corte, Gianade Vargas Mores
Year 2017
Abstract Smart farming (SF) involves the incorporation of information and communication technologies into 

machinery, equipment, and sensors for use in agricultural production systems. New technologies such 
as the internet of things and cloud computing are expected to advance this development, introducing 
more robots and artificial intelligence into farming. Therefore, the aims of this paper are twofold: (i) to 
characterize the scientific knowledge about SF that is available in the worldwide scientific literature 
based on the main factors of development by country and over time and (ii) to describe current SF 
prospects in Brazil from the perspective of experts in this field. The research involved conducting semi-
structured interviews with market and researcher experts in Brazil and using a bibliometric survey by 
means of data mining software. Integration between the different available systems on the market was 
identified as one of the main limiting factors to SF evolution. Another limiting factor is the education, 
ability, and skills of farmers to understand and handle SF tools. These limitations revealed a market 
opportunity for enterprises to explore and help solve these problems, and science can contribute to this 
process. China, the United States, South Korea, Germany, and Japan contribute the largest number of 
scientific studies to the field. Countries that invest more in R&D generate the most publications; this 
could indicate which countries will be leaders in smart farming. The use of both research methods in a 
complementary manner allowed to understand how science frame the SF and the mains barriers to 
adopt it in Brazil.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317316301184

Research and Technology

Fig 1. The process of collecting, selecting, organizing, and extracting knowledge 
from scientific publications while applying text-mining techniques.
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