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ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2561

เศรษฐกิจปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.1 เร่งขึน้จากการ

ขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปี 2560 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี

โดยมลูค่าการส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.7 การบริโภคภาคเอกชน และการ

ลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 4.6 และร้อยละ 3.8 ตามลาดบั อตัราเงินเฟ้อ

ทัว่ไปเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 1.1 และบัญชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยละ 7.4 ของ 

GDP

ในปี 2561 นี มี้ตัว ชี ว้ัดทาง

เศรษฐกิจท่ีส่งสัญญาณบวก

ต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

ไทย ได้แก่

ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค

ภาคเอกชน

การลงทนุภาคเอกชน

มูลค่าการส่งออกสินค้า 

สาขาเกษตรกรรม 

สาขาอุตสาหกรรม

ท่ีมา : NESDB Analyst by ISIT3

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัร้อยละ 4.6 สูงสุดในรอบ 6 ปี

การลงทนุภาคเอกชน ขยายตวัร้อยละ 3.9 สงูสดุในรอบ 6 ปี

มูลค่าการส่งออกสินค้า การส่งออกมีมูลค่า 253,431 ล้านดอลลาร์ 

สรอ. ขยายตวัร้อยละ 7.7 ต่อเน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 9.8 ในปี 2560 

โดยปริมาณ การส่งออกเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.2 และราคาส่งออกเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 3.4 และเม่ือคิดในรูปของเงินบาท การส่งออกเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.7

สาขาเกษตรกรรม การผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.0 ปรับตวัดีขึน้

จากการขยายตัวร้อยละ 3.7 ในปี 2560 โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร

เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.5 ในขณะท่ีดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 5.7 

ส่งผลให้ดชันีรายได้เกษตรกรโดยรวมลดลงร้อยละ 0.4

สาขาอุตสาหกรรม การผลิตสาขาอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 3.0 เร่ง

ขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 2.9 ในปี 2560 โดยดชันีผลผลิตอตุสาหกรรม

เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.8 อตัราการใช้กาลงัการผลิตเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 68.5



ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพ่ือเปนศูนยกลางการ Update ขอมูลท่ีเปนประโยชนตออุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล รวมถึงเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรม

และหนวยงานภาครัฐ ท้ังหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

Machinery  
Intelligence  

Unit 



Base Period - Jan 2009 = 100
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Base Period - Jan 2007 = 100

Cost Freight Rate Price

*** Hot-dipped Galvanize ไมมีการเผยแพรขอมลูตั้งแตเดอืนพฤษภาคม ป 2558 ดังนั้นจึงไมมีการนําเสนอขอมลูในสวนนี้

Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง ปี 2561
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Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง ปี 2561

สถานการณดานแรงงาน

การจางงาน: ขยายตัวในเกณฑดีตอเนื่อง และเปนการขยายตัวของผูมีงานทําทั้งใน

เกือบทุกสาขาการผลิตสอดคลองกับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีกระจาย

ตัวมากขึ้น ในขณะที่อัตราการวางงานลดลงตํ่าสุดในรอบ 12 ไตรมาส

เฉลี่ยทั้งป 2561 มีผูวางงานจํานวน 4.0 แสนคน คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 1.1



ในปี 2561 มีอตัราการขยายตวัของผลผลิตรวมภายในประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 4.1YoY

การลงทนุรวม การลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 3.8 

การบริโภคภาคเอกชน การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 4.6 สงูสดุในรอบ 6 ปี 

การบริโภคภาครัฐ ขยายตวัร้อยละ 1.8

ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ ขยายตวัร้อยละ 7.7

8 Analyst by ISIT ท่ีมา : NESDB

Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง ปี 2561

อัตราการขยายตัวของการผลิตภาคเศรษฐกิจที่สาํคัญ



ปี 2561 อตัราการใช้กําลงัการผลติภาคอตุสาหกรรมขยายตวัอยู่ท่ี 2.8 YoY เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า

เลก็น้อย โดยกลุม่ท่ีขยายตวัตวัหลกัคือกลุม่ยานยนต์และปิโตรเลียม

8ท่ีมา : BOT Analyst by ISIT

Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง ปี 2561

อัตราการใช้กาํลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม



รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล
มุงเนนการบูรณาการขอมูลเพ่ือสรางประโยชนของขอมูลตอการดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลใหเพ่ิมมากข้ึน

เพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเช่ือมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยขอมูลเชงิลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

อาคารสํานักพัฒนาอตุสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 

ซอยตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลปี 2561 ภาวะอุตสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกลของไทยขยายตวัเทียบกบัปีก่อนหน้า สะท้อนจาก

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของเคร่ืองจักรกลไทยท่ีเพ่ิมขึน้

โดยการนําเข้าขยายตัวร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

ด้านการสง่ออกหดตวัร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า 

การนําเข้า มีมลูค่าการนําเข้าอยู่ท่ี 452,257 ล้านบาท โดย

หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การนําเข้าเป็น 35,702

ล้านบาท หดตัวร้อยละ 6.9%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ด้าน

หมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการนําเข้าเป็น 343,801 

ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.4%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการนําเข้าเป็น 72,754 

ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 15.6% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ท่ี 260,695 ล้านบาท โดย

หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 36,192 

ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 4.3% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ด้าน

หมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 194,056

ล้านบาท หดตวัร้อยละ 3.0% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ในขณะ

ท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 30,448 ล้านบาท 

ขยายตวัร้อยละ 4.4% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลของไทยในปีนี ้ขาดดุลการค้าอยู่ท่ี 

191,562 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต ์MIU: http://miu.isit.or.thAnalyst by ISIT 10

MIU
(Million Baht) 2558 2559 2560 2561

Import 458,124 455,760 443,670 452,257

Export 255,470 261,065 263,878 260,695

Trade Balance -202,655 -194,695 -179,792 -191,562

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในปี 2561

การนําเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการนําเข้าเป็น 

35,702 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 6.9% เมื่อเทียบกบัปีก่อน

หน้า ซึ่งการนําเข้ากลุ่มเคร่ืองจักรงานเกษตรกรรมหดตัว

ร้อยละ 5.7 และการนําเข้ากลุม่เคร่ืองจกัรงานปศสุตัว์หดตวั

ร้อยละ 25.5 โดยกลุม่สนิค้าท่ีมีมลูคา่การนําเข้าสงูสดุในปีนี ้

ได้แก่ เคร่ืองบํารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการ

นําเข้าอยูท่ี่ 19,110 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก

เป็น 36,192 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกบัปี

ก่อนหน้า ซึ่งการส่งออกกลุ่มเคร่ืองจักรงานเกษตรกรรม

ขยายตวัร้อยละ 4.5 และการสง่ออกกลุม่เคร่ืองจกัรงานปศุ

สตัว์หดตวัร้อยละ 32.8 โดยกลุม่สินค้าท่ีมีมลูค่าการสง่ออก

สงูสดุในปีนี ้ได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่

การสง่ออกอยูท่ี่ 14,466 ล้านบาท 

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยเกินดลุการค้า

อยูท่ี่ 490 ล้านบาท 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU: 

http://miu.isit.or.th
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ปี 2561

AM
(Million Baht) 2558 2559 2560 2561

Import 35,731 37,407 38,337 35,702

Export 30,179 34,093 34,696 36,192

Trade Balance -5,552 -3,315 -3,641 490



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในปี 2561

การนําเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการนําเข้าเป็น 

343,801 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกบัปีก่อน

หน้า โดยสินค้าท่ีมีมูลค่าการนําเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ือง

กังหันไอพ่น (เคร่ืองจักรท่ีใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมี

มลูคา่การนําเข้าอยูท่ี่ 48,212 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 

194,056 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน

หน้า โดยสินค้าท่ีมีมูลค่าการส่งออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองสบู

ลม/อดัลม (เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมีมลูค่า

การสง่ออกอยูท่ี่ 32,853 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยขาดดลุการค้า

อยูท่ี่ 149,745 ล้านบาท 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU: 

http://miu.isit.or.th
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมของไทย ปี 2561

IM
(Million Baht) 2558 2559 2560 2561

Import 349,234 350,680 342,408 343,801

Export 198,427 201,439 200,029 194,056

Trade Balance -150,807 -149,241 -142,379 -149,745



สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์MIU:

http://miu.isit.or.th
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ปี 2561

มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในปี 2561

การนําเข้า เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการนําเข้าเป็น 72,754 

ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 15.6% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า 

ซึง่การนําเข้ากลุม่เคร่ืองมือกลขยายตวัร้อยละ 11.6 และ

การนําเข้ากลุม่เคร่ืองใช้มือขยายตวัร้อยละ 16.0 โดยกลุม่

สินค้าท่ีมีมูลค่านําเข้าสูงสุดในปีนี ้ได้แก่ กลุ่มหีบแบบ

หล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการนําเข้า

อยูท่ี่ 19,365 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 30,448 

ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ซึ่ง

การส่งออกกลุ่มเคร่ืองมือกลขยายตัวร้อยละ 23.3 และ

การส่งออกกลุ่มเคร่ืองใช้มือหดตัวร้อยละ 0.3 โดยกลุ่ม

สนิค้าท่ีมีมลูคา่การสง่ออกสงูสดุในปีนี ้ได้แก่ เคร่ืองมือกล 

กลงึโลหะ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 6,357 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยขาดดุลการค้าอยู่ ท่ี 

42,307 ล้านบาท 

MT
(Million Baht) 2558 2559 2560 2561

Import 73,158 67,672 62,925 72,754

Export 26,863 25,533 29,153 30,448

Trade Balance -46,295 -42,139 -33,772 -42,307
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โ ค ร ง ก า ร อ นุ มั ติ ใ ห้ ก า ร

ส่งเสริมการลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับ

อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ปี 2561

มีจํานวน 62 โครงการ โดยมากท่ีตัง้

โรงงานจะอยู่ภาคตะวนัออกร้อยละ 

55 ประกอบด้วยจงัหวดัชลบุรี และ

ระยอง รองลงมาเป็นภาคกลางร้อย

ละ 43 ส่วนใหญ่อยู่ ในจังหวัด

สมทุรปราการ และสมทุรสาคร โดย

ท่ีสัญชาติผู้ ถือหุ้ นส่วนใหญ่เป็น

ต่างชาติอยู่ ท่ี ร้อยละ 60สําหรับ

ต่างชาติจะประกอบด้วยประเทศ

ญ่ีปุ่ น จีนและไต้หวนั อีกร้อยละ 21

และร้อยละ 18 เป็นผู้ ถือหุ้นไทยและ

ผู้ ถื อ หุ้ น ไ ท ย แ ล ะ ต่ า ง ช า ติ 

ตามลําดบั

โครงการอนุมัตใิห้การส่งเสริมการลงทุนปี 2561

ไทย

21%

ต่างชาติ

60%

ร่วมทุน

18%

ไม่ระบุ

1%

YEAR 2018
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Article Title Machine learning methods for wind turbine condition monitoring: A review

Author Adrian Stetco, Fateme Dinmohammadi, Xingyu Zhao, Valentin Robu, David Flynn, Mike  

Barnes, John Keane, Goran Nenadic

Year 2018

Abstract This paper reviews the recent literature on machine learning (ML) models that have been used for 

condition monitoring in wind turbines (e.g. blade fault detection or generator temperature monitoring). 

We classify these models by typical ML steps, including data sources, feature selection and extraction, 

model selection (classification, regression), validation and decision-making. Our findings show that most 

models use SCADA or simulated data, with almost two-thirds of methods using classification and the 

rest relying on regression. Neural networks, support vector machines and decision trees are most 

commonly used. We conclude with a discussion of the main areas for future work in this domain.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096014811831231X

Research and Technology

Fig. 2. Two main approaches to learning from data.
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