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ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2562
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีส่ องของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.3 เทียบกับการขยายตัว ร้อยละ 2.8
ในไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาส ที่สองของปี 2562
ขยายตัวจากไตรมาสแรกของปี 2562 ร้อยละ 0.6 (QoQ_SA) รวมครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวร้อยละ 2.6
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑ์สงู ร้อยละ 4.4 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 4.9
ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รบั ปั จจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบีย้ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานที่
ยังอยู่ในระดับตํ่า ราคาสินค้าเกษตรสําคัญหลายรายการอยู่ในเกณฑ์ดี และการดาเนินมาตรการดูแลผูม้ ี
รายได้นอ้ ยของภาครัฐ สอดคล้องกับการขยายตัวเร่งขึน้ ของเครื่องชีด้ า้ นการใช้จ่ายสําคัญ ๆ โดยเฉพาะ
ดัชนีปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน ดัชนีปริมาณการจาหน่ายน้ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน้ามัน
ดีเซล และดัชนีปริมาณค้าปลีกสินค้ากึ่งคงทน ซึง่ ขยายตัวร้อยละ 17.2 ร้อยละ 4.7 และร้อยละ 3.5 ตาม
ลาดับ ในขณะที่ ยอดขายรถยนต์เชิงพาณิ ชย์ และยอดขายรถยนต์น่ งั ส่วนบุคคล ขยายตัวร้อยละ 5.4
และร้อยละ 1.7 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 10.6 และร้อยละ 12.3 ในไตรมาสแรก ตามลาดับ
ความเชื่อมั่นของผูบ้ ริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ท่ีระดับ 64.8 เทียบกับระดับ 68.1 ในไตร
มาสก่อนหน้า การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 1.1 เทียบกับการขยายตัวร้อย
ละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมในไตรมาสนีอ้ ยู่ท่ีรอ้ ยละ 19.7
(ต่ากว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 22.8 ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน)
รวมครึ่ ง แรกของปี 2562 การบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.6 และการใช้จ่ ายของรัฐบาล
ขยายตัวร้อยละ 2.2
การลงทุนรวม เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการ
ลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.2 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.4 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็ น
ผลจากการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรที่ขยายตัวร้อยละ 2.5 และการลงทุน ในสิ่งก่อสร้างที่ขยายตัว
ร้อยละ 0.9 ส่วนการลงทุนภาครั ฐเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.4 โดยการลงทุนของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 5.9
ขณะที่การลงทุนของรัฐวิสาหกิจลดลงร้อยละ 5.0 สาหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนใน
ไตรมาสนีอ้ ยูท่ ่ีรอ้ ยละ 14.4 เทียบกับอัตราเบิกจ่าย ร้อยละ 15.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 17.0
ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
รวมครึ่งแรกของปี 2562 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.6 โดยการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 0.6
และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.3
การส่งออกสินค้า มีมลู ค่า 60,553 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 4.2 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ
4.0 ในไตรมาสก่ อนหน้า สอดคล้อ งกับ การลดลงของการส่งออกและการชะลอตัวเป็ น วงกว้างของ
เศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ และการเพิ่มขึน้ ของมาตรการกีดกันทางการค้า โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อย
ละ 4.4 ในขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.2 กลุ่มสินค้าส่งออกทีม่ ูลค่าขยายตัว เช่น ชิน้ ส่วนและ
อุปกรณ์ยานยนต์ (ร้อยละ 1.0) เครื่องปรับอากาศ (ร้อยละ 10.6) และผลไม้ (ร้อยละ 39.0) เป็ นต้น กลุ่ม
สินค้าส่งออกทีม่ ูลค่าลดลง เช่น ข้าว (ลดลงร้อยละ 23.9) มันสาปะหลัง (ลดลงร้อยละ 8.5) ยางพารา
(ลดลงร้อยละ 11.8) รถยนต์น่ ัง (ลดลงร้อยละ 12.9) ปิ โตรเคมี (ลดลงร้อยละ 10.2) และผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม (ลดลงร้อยละ 14.2) เป็ นต้น การส่งออกสินค้าไปยังตลาดจีน ญี่ ปุ่น อาเซียน (9) สหภาพ
ยุโรป (15) ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง (15) ลดลง ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ขยายตัว
ที่มา :สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2562
ต่อเนื่อง เมื่อหักการส่งออกทองคาที่ยงั ไม่ขนึ ้ รู ปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 5.8 เมื่อคิดในรู ปของ
เงินบาท มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 5.3
รวมครึ่งแรกของปี 2562 การส่งออกสินค้ามีมูลค่า 120,405 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 4.1 โดย
ปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 4.4 ในขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.3 เมื่อคิดในรู ปของเงินบาท การ
ส่งออกมีมลู ค่า 3,804 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.5

สาขาอุตสาหกรรม ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.6 ในไตรมาสก่อนหน้า
สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออกที่ได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและ
มาตรการกีดกันทางการค้า โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ การส่งออก (สัดส่วน
ส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 7.5 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมทีม่ ีสัดส่วนการส่งออก
ในช่วงร้อยละ 30 – 60 ลดลงร้อยละ 4.3 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพือ่
บริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.8 อัตราการใช้
กําลังการผลิตเฉลี่ยอยูท่ ่ีรอ้ ยละ 65.58 ลดลงจากร้อยละ 68.16 ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ทีล่ ดลง เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง (ลดลงร้อยละ 16.9) การผลิต
นํา้ ตาล (ลดลงร้อยละ 24.8) และการผลิต เครื่องประดับเพชรพลอยแท้ (ลดลงร้อยละ 34.3) เป็ นต้น
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เช่น การผลิตเครื่องจักรอื่น ๆ (ร้อยละ 13.9) และ
การผลิตนํา้ มันปาล์ม (ร้อยละ 23.7) เป็ นต้น
รวมครึ่งแรกของปี 2562 การผลิตสาขาการผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.2 โดยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 1.9 อัตราการใช้กาํ ลังการผลิตเฉลี่ยอยูท่ ่ีรอ้ ยละ 68.4
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ 3.7 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.9 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศและรายได้ท่ียงั ขยายตัวในเกณฑ์ต่าํ
และการชะลอตัวอย่างช้า ๆ ของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน โดยในไตรมาสนีม้ ี จาํ นวนนั กท่องเที่ยว
ต่างประเทศ 8.97 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.1 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 1.8 ในไตรมาส
ก่อน เมื่อรวมกับการขยายตัวต่อเนื่ องของนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่งผลให้ในไตรมาสนีม้ ีรายรับรวม
จากการท่องเที่ยว 708.3 พันล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.4 เท่ากับการขยายตัวในไตรมาสก่อน
หน้า ประกอบด้วย (1) รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 448.4 พันล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ
1.6 โดยรายรับจากนักท่องเที่ ยวจากประเทศสําคัญ ที่ ยังขยายตัวสูง ประกอบด้วย อิ นเดีย ญี่ ปุ่น
มาเลเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ในขณะที่รายรับจากนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซีย
ลดลง และ (2) รายรั บจากนั กท่ องเที่ยวชาวไทย 259.8 พั นล้ านบาท ขยายตัว ร้ อยละ 3.9
อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ทรี่ ้อยละ 69.83 ลดลงจากร้อยละ 70.37 ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
รวมครึ่งแรกของปี 2562 การผลิตที่พกั แรมและบริการด้านอาหารเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.3 โดยรายรับจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ท่ี 1,022.2 พันล้านบาท จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึน้ ร้อยละ
1.5 และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยูท่ ่ีรอ้ ยละ 73.50
ที่มา :สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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เทียบกับการขยายตัว
ร้อ ยละ 1.7 ในไตร
มาสก่ อ นหน้ า ตาม
การลดลงของผลผลิต
พืชเกษตรสําคัญ
สาขาอุ ต สาหกรรม
ปรับ ตัว ลดลงร้อ ยละ
0 . 2 เ ที ย บ กั บ ก า ร
ขยายตัว ร้อ ยละ 0.6
ในไตรมาสก่ อ นหน้า
สอ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
ลดลงของการส่งออก
ที่ได้รบั ผลกระทบจาก
ก า ร ช ะ ล อ ตั ว ข อ ง
เศรษฐกิ จ โลกและ
มาตรการกี ด กัน ทาง
การค้า

4

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2562
สาขาเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 1.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการ
ลดลงของผลผลิตพืชเกษตรสําคัญ เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากปั ญหาสภาพอากาศที่แห้งแล้งและ
ฝนทิ ง้ ช่วง ในขณะที่ ราคาสิ น ค้าเกษตรปรับตัวเพิ่ มขึน้ ครัง้ แรกในรอบ 9 ไตรมาส ส่ง ผลให้รายได้
เกษตรกรปรับ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ ติ ด ต่ อ กั น เป็ น ไตรมาสที่ ส อง ผลผลิ ต พื ช เกษตรสํ า คั ญ ที่ ล ดลง เช่ น
ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ 15.3) และอ้อย (ลดลงร้อยละ 65.3) เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ผลผลิตสําคัญ
อื่น ๆ ยังขยายตัวในเกณฑ์ดี ได้แก่ ยางพารา มันสาปะหลัง และปาล์มนํา้ มัน เป็ นต้น ในขณะที่ผลผลิต
หมวดปศุสัตว์และหมวดประมงกลับมาขยายตัว ส่วนดัชนี ราคาสินค้ าเกษตรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.0
ปรับตัวดีขึน้ จากการลดลงร้อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึน้ ของราคาสุกร (ร้อยละ
26.1) ราคายางพารา (ร้อยละ 9.5) และราคากลุม่ ไม้ผล (ร้อยละ 9.3) การเพิ่มขึน้ ของดัชนีราคาสินค้า
เกษตร ส่งผลให้ดชั นีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.4
รวมครึ่งแรกของปี 2562 การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่ าไม้ และการประมงเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.4
โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.2 ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.7 และ
ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.9

ที่มา :สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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Machinery
Intelligence
Unit
ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพื่อเปนศูนยกลางการ Update ขอมูลที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรม
และหนวยงานภาครัฐ ทั้งหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561

Base Period - Jan 2007 = 100
Cost Freight Rate Price

Base Period - Jan 2009 = 100
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ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
สถานการณดานแรงงาน

การจ้างงาน ผู้มีงานทํา : ปรับตัวลดลงตามการลดลงของผูม้ ีงานทําในภาคเกษตรและการชะลอตัวของผูม้ ีงาน
ทํานอกภาคเกษตร ในไตรมาสที่ ส องของปี 2562 จานวนผูม้ ี ง านทําลดลงร้อยละ 0.3 โดยผู้มี ง านทํา ภาคเกษตร
(สัดส่วนร้อยละ 30.18) ลดลงร้อยละ 4.9 และเป็ นการลดลงต่อเนื่องเป็ นไตรมาสที่สอง สอดคล้องกับการลดลงของ
ผลผลิตสินค้าเกษตรสําคัญบางรายการ เช่น ข้าวเปลือก และอ้อย ในขณะที่ผมู้ ีงานทํานอกภาคเกษตร (สัดส่วนร้อย
ละ 69.82) ขยายตัวร้อยละ 1.9 ซึ่งเป็ นการขยายตัวต่อเนื่องเป็ นไตรมาสที่ส่ี แต่ชะลอตัวลงจากร้อยละ 3.2 ในไตรมาส
แรก ตามการชะลอตัวของจานวนผูม้ ีงานทําในสาขาก่อสร้าง สาขาการผลิตอุตสาหกรรม และสาขาการขายส่ง การขาย
ปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ในขณะที่จานวนผูม้ ีงานทําในสาขาที่พกั แรมและบริการด้านอาหารกลับมา
ขยายตัว อัตราการว่างงาน ในไตรมาสนีอ้ ยู่ท่ีรอ้ ยละ 1.0 ต่ากว่าอัตราการว่างงานร้อยละ 1.1 ในช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยมีผู้ว่างงานเฉลี่ย จานวน 3.8 แสนคน
เฉลี่ยครึ่งแรกของปี 2562 ผูม้ ีงานทําเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.3 อัตราการว่างงานอยูท่ ่ีรอ้ ยละ 1.0

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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รายงานสภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศูนย์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
มุงเนนการบูรณาการขอมูลเพื่อสรางประโยชนของขอมูลตอการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลใหเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่ งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2
ซอยตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th

ภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2562
MIU

Q1

Q2

Q3

Q4

113,119
114,273

113,747

118,161

63,543
56,869

67,915

64,910

Import
2561
2562
2561
2562

107,231
112,095
64,328
60,607

Export

ในไตรมาสที่สอง ปี 2562 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า โดยการ
นําเข้าขยายตัวร้อยละ 1.9 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ
ขยายตัว ร้อ ยละ 1.0 เที ยบกับ ไตรมาสเดี ยวกัน ปี ก่ อนหน้า
ด้านการส่งออกหดตัวร้อยละ 6.2 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
และหดตัวร้อยละ 10.5 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี ก่อนหน้า
การนําเข้า มีมลู ค่าการนําเข้าอยู่ที่ 112,095 ล้านบาท โดย
หมวดเครือ่ งจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนําเข้าอยูท่ ี่ 8,949
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อ น
หน้า และขยายตัวร้อยละ 11.2 YoY ด้านหมวดเครื่องจักร
อุ ต สาหกรรมมี มู ล ค่ า การนํา เข้า อยู่ ที่ 87,664 ล้า นบาท
ขยายตัว ร้อ ยละ 1.4 เมื่ อ เที ย บกับ ไตรมาสก่ อ นหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 1.0 YoY ในขณะที่หมวดเครือ่ งมือกลมีมลู ค่า
การนําเข้าเป็ น 17,660 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดร้อยละ 3.4 YoY
การส่งออก มีมลู ค่าการส่งออกอยู่ที่ 56,869 ล้านบาท โดย
หมวดเครือ่ งจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 7,912
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
และหดตัวร้อยละ 0.2 YoY ด้านหมวดเครือ่ งจักรอุตสาหกรรม
มีมลู ค่าการส่งออกอยู่ที่ 41,921 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 7.0
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 12.1 YoY
ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 7,037
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
และหดตัวร้อยละ 11.0 YoY
ดุลการค้า เครือ่ งจักรกลของไทยในไตรมาสนี ้ ขาดดุลการค้า
อยูท่ ี่ 57,403 ล้านบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
AM

Q1

2561

8,912
8,053

2562
2561
2562

8,603
8,695

Q2

Q3

Q4

8,048
8,949

9,267

9,475

7,926
7,912

9,530

10,133

Import

Export

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่สอง
ปี 2562
การนําเข้า เครื่องจักรกลการเกษตร มีมลู ค่าการนําเข้าอยู่
ที่ 8,949 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.1 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 11.2 YoY สําหรับสินค้า
ที่มี มูล ค่า การนํา เข้าสูง สุด ได้แ ก่ เครื่อ งบํา รุ ง รัก ษา และ
ส่วนประกอบ มูลค่าการนําเข้าอยูท่ ี่ 5,172 ล้านบาท
การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก
อยู่ที่ 7,912 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.2 YoY สําหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ
มูลค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 3,396 ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
ขาดดุลการค้าอยูท่ ี่ 1,037 ล้านบาท
ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต MIU
http://miu.isit.or.th/
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งจักรกลอ ุตสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
IM

Q1

2561

82,263
86,467

2562
2561
2562

48,162
45,057

Q2

Q3

Q4

86,794
87,664

85,737

89,007

50,695

47,484

Import

Export

47,715
41,921

มูลค่าการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สอง ปี
2562
การนําเข้า เครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรม มีมลู ค่าการนําเข้าอยู่
ที่ 87,664 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 1.0 YoY สําหรับสินค้าที่มี
มู ล ค่ า การนํา เข้า สู ง สุ ด ได้แ ก่ เครื่ อ งกั ง หั น ไอพ่ น และ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่า
การนําเข้าอยูท่ ี่ 9,887 ล้านบาท
การส่งออก เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมลู ค่าการส่งออก
อยู่ที่ 41,921 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 12.1 YoY สําหรับสินค้าที่มี
มูล ค่ า การส่ง ออกสูง สุด ได้แ ก่ เครื่ อ งสูบ ลม/อัด ลม และ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่า
การส่งออกอยูท่ ี่ 6,986 ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้ าด
ดุลการค้าอยูท่ ี่ 45,743 ล้านบาท
ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต MIU
http://miu.isit.or.th/
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
MT
2561
2562
2561
2562

Q1

16,055
17,575
7,563
6,854

Q2

Q3

Q4

18,277
17,660

18,743

19,679

7,689

7,292

Import

Export

7,903
7,037

มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในไตรมาสที่สอง ปี 2562
การนําเข้า เครือ่ งมือกล มีมลู ค่าการนําเข้าเป็ น 17,660
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และหดตัวร้อยละ 3.4 YoY สําหรับสินค้าที่มีมูลค่า
การนําเข้าสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มูลค่าการนําเข้าอยูท่ ี่ 4,800 ล้านบาท
การส่งออก เครือ่ งมือกลมีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 7,037
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และหดตัวร้อยละ 11.0 YoY สําหรับสินค้าที่มีมลู ค่า
การส่งออกสูงสุด ได้แก่ เครื่องมือกล กลึงโลหะ มูลค่าการ
ส่งออกอยูท่ ี่ 1,643 ล้านบาท
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งมื อ กลของไทยในไตรมาสนี ้ข าด
ดุลการค้าอยูท่ ี่ 10,623 ล้านบาท

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต MIU
http://miu.isit.or.th/
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การส่งเสริมการลงทุนไตรมาสที่ 2 ปี 2562

โครงการอนุ มั ติให้ การส่ งเสริ ม
การลงทุ น จากผลการประชุ มพิ จารณา
โครงการอนุ มัติ ให้การส่ งเสริมการลงทุ น
เดื อนเมษายน ถึ งเดื อนมิ ถุนายน ปี 2562
พบว่า มีโครงการอนุมตั ิให้การส่งเสริมการ
ล ง ทุ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เครื่องจักรกลจํานวน 13 โครงการ โดยมาก
ที่ตงั้ โรงงานจะอยู่ภาคตะวันออกร้อยละ 61
ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง รองลงมา
เป็ นภาคกลางร้อยละ 31ส่ วนใหญ่ อยู่ใน
จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร โดยที่
สัญชาติผูถ้ ือหุน้ ส่วนใหญ่เป็ นต่างชาติอยู่ท่ี
ร้อยละ 77 สําหรับต่างชาติจะประกอบด้วย
ประเทศญี่ ปุ่ น ไต้หวัน เดนมาร์ก และจี น
รองลงมาร้อยละ 15 เป็ นเป็ นผู้ถื อหุ้นชาว
ไทย ที่ เ หลื อ ร้อ ยละ 8 เป็ นการร่ ว มทุ น
ระหว่างไทยกับต่างชาติ

สามารถดูรายละเอียดโครงการเปนรายเดือนเพิ่มเติมไดที่ http://miu.isit.or.th
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; Analyst by ISIT

15

Research and Technology

Research and Technology

Article Title A comprehensive review on automation in agriculture using artificial
intelligence
Kirtan Jha , Aalap Doshi , Poojan Patel , Manan Shah
Author
2019
Year
Agriculture automation is the main concern and emerging subject for every country. The world population is increasing at
Abstract

a very fast rate and with increase in population the need for food increases briskly. Traditional methods used by farmers
aren't sufficient enough to serve the increasing demand and so they have to hamper the soil by using harmful pesticides
in an intensified manner. This affects the agricultural practice a lot and in the end the land remains barren with no fertility.
This paper talks about different automation practices like IOT, Wireless Communications, Machine learning and Artificial
Intelligence, Deep learning. There are some areas which are causing the problems to agriculture field like crop diseases,
lack of storage management, pesticide control, weed management, lack of irrigation and water management and all this
problems can be solved by above mentioned different techniques. Today, there is an urgent need to decipher the issues
like use of harmful pesticides, controlled irrigation, control on pollution and effects of environment in agricultural practice.
Automation of farming practices has proved to increase the gain from the soil and also has strengthened the soil fertility.
This paper surveys the work of many researchers to get a brief overview about the current implementation of automation
in agriculture. The paper also discusses a proposed system which can be implemented in botanical farm for flower and
leaf identification and watering using IOT.

Source

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589721719300182
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