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ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2562

เศรษฐกิจปี 2561 ขยายตวัรอ้ยละ 2.4 เทียบกับรอ้ยละ 4.2 ในปี 2561 

โดยมลูค่าการส่งออกสินคา้ลดลงรอ้ยละ 3.2 การบรโิภคภาคเอกชน และ

การลงทุนรวมขยายตวัรอ้ยละ 4.5 และรอ้ยละ 2.2 ตามลาํดบั อตัราเงิน

เฟ้อทั่วไปเฉล่ียรอ้ยละ 0.7 และบัญชีเดินสะพดัเกินดุลรอ้ยละ 6.8 ของ 

GDP

ในปี 2562 นี ้มีตัว ชี ้วัดทาง

เศรษฐกิจท่ีส่งสัญญาณบวก

ต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแ้ก่

ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค

ภาคเอกชน

การลงทนุภาคเอกชน

สาขาเกษตรกรรม 

ตัว ชี ้วัด ทา ง เศ ร ษ ฐ กิ จ ท่ี ส่ ง

สัญญาณลบ ต่ออตุสาหกรรม

เครื่องจกัรกลไทย ไดแ้ก่

มูลค่าการส่งออกสินค้า 

สาขาอุตสาหกรรม 

ท่ีมา : NESDB Analyst by ISIT3

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัรอ้ยละ 

4.5

การลงทนุภาคเอกชน การลงทนุภาคเอกชนขยายตวัรอ้ยละ 2.8

มูลค่าการส่งออกสินค้า การส่งออกสินคา้รวมมีมูลค่า 243.0 พนัลา้น

ดอลลาร ์สรอ. ลดลงรอ้ยละ 3.2 การส่งออกในรูปเงินบาทลดลงรอ้ยละ 

7.0

สาขาเกษตรกรรม การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม ้และการประมง

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.1 ดชันีผลผลิตสินคา้เกษตรและดชันีราคาสินคา้เกษตร

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.2 และรอ้ยละ 1.9 ตามลาดับ ดัชนีรายได้เกษตรกร

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.3

สาขาอุตสาหกรรม การผลิตสาขาอุตสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 0.7 ดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 3.7 และอัตราการใชก้าลังการผลิต

เฉล่ียอยู่ท่ีรอ้ยละ 66.3



ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพ่ือเปนศูนยกลางการ Update ขอมูลท่ีเปนประโยชนตออุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล รวมถึงเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรม

และหนวยงานภาครัฐ ท้ังหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

Machinery  
Intelligence  

Unit 



Base Period - Jan 2009 = 100

5Analyst by ISIT

Base Period - Jan 2007 = 100

Cost Freight Rate Price

*** Hot-dipped Galvanize ไมมีการเผยแพรขอมลูตั้งแตเดอืนพฤษภาคม ป 2558 ดังนั้นจึงไมมีการนําเสนอขอมลูในสวนนี้

Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง ปี 2562
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Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง ปี 2562

สถานการณ์ด้าน

แรงงาน

การจางงาน : ปรับตัวลดลงตามการลดลงของผูมีงานทาท้ังในภาคเกษตรและนอก

ภาคเกษตร แตอัตราการวางงานยังอยูในระดับตํ่า

เฉลี่ยทั้งป 2562 มีผูวางงานจานวน 3.7 แสนคน คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 1.0



ในปี 2562 มีอตัราการขยายตวัของผลผลิตรวมภายในประเทศอยู่ท่ีรอ้ยละ 2.4 YoY

การลงทนุรวม การลงทนุรวมขยายตวัรอ้ยละ 2.2

การบรโิภคภาคเอกชน การบรโิภคภาคเอกชนขยายตวัรอ้ยละ 4.5

การบรโิภคภาครฐั ขยายตวัรอ้ยละ 1.4

ปรมิาณการส่งออกสินคา้และบรกิาร หดตวัรอ้ยละ 3.2
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Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง ปี 2562

อัตราการขยายตัวของการผลิตภาคเศรษฐกิจทีส่าํคัญ



ปี 2562 การผลติสาขาอตุสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 0.7 เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 3.2 ในปี 2561

ดชันีผลผลติอตุสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 3.7 และอตัราการใชก้าลงัการผลติเฉลี่ยอยูท่ี่รอ้ยละ 66.3

เทียบกบัรอ้ยละ 69.8 ในปี 2561

8ท่ีมา : BOT Analyst by ISIT

Research and Technology
ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้อง ปี 2562

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 2562 ภาวะอุตสาหกรรม

เครือ่งจกัรกลของไทยขยายตวัเทียบกบัปีก่อนหนา้ สะทอ้นจาก

มลูคา่การคา้ระหวา่งประเทศของเครื่องจกัรกลไทยท่ีลดลงโดย

การนาํเขา้ขยายตัวรอ้ยละ 0.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ ดา้น

การสง่ออกหดตวัรอ้ยละ 11.8 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

การนําเข้า มีมลูค่าการนาํเขา้อยู่ท่ี 453,277 ลา้นบาท โดย

หมวดเครือ่งจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การนาํเขา้เป็น 37,504

ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 5.0% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ ดา้น

หมวดเครือ่งจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การนาํเขา้เป็น 346,657

ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการนาํเขา้เป็น 69,116

ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 5.0% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ท่ี 229,919 ลา้นบาท โดย

หมวดเครือ่งจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 33,397

ลา้นบาท หดตัวรอ้ยละ 7.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ ดา้น

หมวดเครือ่งจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 170,844

ล้านบาท หดตัวร้อยละ 12.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 25,678

ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 15.7% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในปีนี ้ขาดดุลการคา้อยู่ท่ี 

223,358 ลา้นบาท 

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

MIU
(Million Baht) 2559 2560 2561

Import 455,760 443,670 452,257

Export 261,065 263,878 260,695

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

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ปี 2562

2562

453,277

229,919

-223,358



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในปี 2562

การนําเข้า เครือ่งจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการนาํเขา้เป็น 

37,504 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน

หนา้ ซึง่การนาํเขา้กลุม่เครื่องจกัรงานเกษตรกรรมขยายตวั

รอ้ยละ 6.13 และการนาํเขา้กลุ่มเครื่องจกัรงานปศสุตัวห์ด

ตวัรอ้ยละ 16.42 โดยกลุ่มสินคา้ท่ีมีมลูค่าการนาํเขา้สงูสดุ

ในปีนี ้ไดแ้ก่ เครือ่งบาํรุงรกัษา และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูค่า

การนาํเขา้อยูท่ี่ 21,252 ลา้นบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก

เป็น 33,397 ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 7.7 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหนา้ ซึ่งการสง่ออกกลุม่เครื่องจกัรงานเกษตรกรรมหด

ตวัรอ้ยละ 7.82 และการสง่ออกกลุม่เครื่องจกัรงานปศสุตัว์

ขยายตวัรอ้ยละ 21.65 โดยกลุม่สินคา้ท่ีมีมลูค่าการสง่ออก

สงูสดุในปีนี ้ไดแ้ก่ แทรกเตอร ์และสว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่

การสง่ออกอยูท่ี่ 14,500 ลา้นบาท 

ดุลการค้า เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทยขาดดลุการคา้

อยูท่ี่ 4,108 ลา้นบาท 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต ์MIU: 

http://miu.isit.or.th
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ปี 2562

AM
(Million Baht) 2559 2560 2561

Import 37,407 38,337 35,702

Export 34,093 34,696 36,192

Trade Balance -3,315 -3,641 490

2562

37,504

33,397

-4,108



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในปี 2562

การนําเข้า เครื่องจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการนาํเขา้เป็น 

346,657 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 0.8 เมื่อเทียบกบัปีก่อน
หน้า โดยสินค้าท่ีมีมูลค่าการนาํเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่อง

กังหันไอพ่น (เครื่องจักรท่ีใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมี

มลูคา่การนาํเขา้อยูท่ี่ 43,703 ลา้นบาท

การส่งออก เครือ่งจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 

170,844 ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 12.0 เมื่อเทียบกบัปีก่อน

หนา้ โดยสินคา้ท่ีมีมูลค่าการส่งออกสงูสดุไดแ้ก่ เครื่องสบู

ลม/อดัลม (เครือ่งจกัรท่ีใชใ้นอตุสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมลูค่า

การสง่ออกอยูท่ี่ 27,603 ลา้นบาท

ดุลการค้า เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทยขาดดลุการคา้

อยูท่ี่ 175,813 ลา้นบาท 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต ์MIU: 

http://miu.isit.or.th
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มูลค่าการนาํเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมของไทย ปี 2562

IM
(Million Baht) 2559 2560 2561

Import 350,680 342,408 343,801

Export 201,439 200,029 194,056

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

2562

346,657

170,844

-175,813



สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซตM์IU:

http://miu.isit.or.th
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มูลค่าการนาํเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ปี 2562

มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในปี 2562

การนําเข้า เครือ่งมือกลมีมลูคา่การนาํเขา้เป็น 69,116

ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ ซึ่ง

การนาํเขา้กลุ่มเครื่องมือกลหดตวัรอ้ยละ 4.01 และการ

นาํเขา้กลุม่เครือ่งใชม้ือหดรอ้ยละ 15.68 โดยกลุม่สินคา้ท่ี

มีมูลค่านาํเขา้สงูสดุในปีนี ้ไดแ้ก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว 

โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการนําเข้าอยู่ ท่ี 

20,024 ลา้นบาท

การส่งออก เครือ่งมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 25,678

ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 15.66 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ ซึง่

การสง่ออกกลุม่เครือ่งมือกลหดตวัรอ้ยละ 16.67 และการ

ส่งออกกลุ่มเครื่องใช้มือหดตัวร้อยละ 4.60 โดยกลุ่ม

สนิคา้ท่ีมีมลูคา่การสง่ออกสงูสดุในปีนี ้ไดแ้ก่ เครือ่งมือกล 

กลงึโลหะ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 5,706 ลา้นบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยขาดดุลการค้าอยู่ ท่ี 

43,437 ลา้นบาท 

MT
(Million Baht) 2559 2560 2561

Import 67,672 62,925 72,754

Export 25,533 29,153 30,448

Trade Balance -42,139 -33,772 -42,307

2562

69,116

25,678

-43,437
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โ ค ร ง ก า ร อ นุ มั ติ ใ ห้ ก า ร

ส่งเสริมการลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับ

อตุสาหกรรมเครื่องจกัรกล ปี 2562 

มีจาํนวน 60 โครงการ โดยมากท่ีตัง้

โรงงานจะอยู่ภาคกลางรอ้ยละ 55 

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย จั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ

สมุทรสาคร สระบุรี รองลงมาเป็น

ภาคตะวนัออกรอ้ยละ 41 สว่นใหญ่

อยู่ในจังหวัดระยอง ชลบุรี โดยท่ี

สัญชาติผู้ ถื อหุ้นส่วนใหญ่ เป็น

ต่างชาติอยู่ ท่ีร ้อยละ 67 สําหรับ

ต่างชาติจะประกอบดว้ยประเทศ

ญ่ีปุ่ น จีนและไตห้วนั อีกรอ้ยละ 15

เป็นผูถื้อหุน้ไทย

โครงการอนุมัตใิหก้ารส่งเสริมการลงทุนปี 2561
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Article Title Analysis and Forecast of Industrial Structure with Dynamic Model of Jiangsu Province

Author Xia Ri , Wang Yinchu , Liu Weiliang , Cai Tonggang , Hu Jinsheng , Li Xiaoliu

Year 2017

Abstract Industrial structure is a complex dynamic system which has multilevels and positive and negative 

feedback. This paper designs a system dynamic model of industrial structure of Jiangsu province on the 

basis of distinguishing relations between many economic factors according to the real economic 

process of industrial structure system, input and output of material product section, distribution and 

accumulation of national income and so on. By the use of this model, we have analysed and forecasted 

economic development foreground, system dynamic tendency on industrial structure and the effect of 

technical progress on economic structure in Jiangsu province until the end of this century. From the 

analysis and forecast, we have concluded that excessive investment would not be suitable for gaining a 

good economic return, saving energy and raw material would be main standard of adjusting product 

structure, and the key of adjusting industrial structure would be controlling investment scale and its 

investment structure.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474667017500610

Research and Technology



Source: Global trade atlas

การสงออกเครื่องจักรกลท่ัวโลกในป 2562 มีมูลคา 2,415,088 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงรอยละ 2.81 

จากป 2561 โดยในป 2561 มีมูลคาการสงออกเครื่องจักรกลท่ัวโลกอยูท่ี อยูท่ี  2,484,938 ลานดอลลาร

สหรัฐ ในดานภาพรวมของมูลคาการคารวมของเครื่องจักรกลท่ัวโลกในป 2562 มีมูลคารวมท้ังสิ้นอยูท่ี

4,888,911 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงรอยละ 2.96 เม่ือเทียบกับปกอนหนา ท่ีมีมูลคาการคารวมท้ังสิ้นอยู

ท่ี 5,038,060 ลานดอลลารสหรัฐ



Source: Global trade atlas

ในดานของการนําเขา ในขณะท่ีผูนําเขาเครื่องจักรกลรายสําคัญ ไดแก จีน สหรัฐอเมริกา และ

ฮองกงจาก โดยในป 2562 ประเทศท่ีมีการนําเขาผลิตภัณฑเครื่องจักรกลสูงสุดคือประเทศจีนซ่ึงมีการ

นําเขาเครื่องจักรกลคิดเปนมูลคา 448,244 ลานดอลลารสหรัฐ รองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกา มี

การนําเขาเครื่องจักรกลเปนมูลคา  307,670  ลานดอลลารสหรัฐ และลําดับท่ี 3 คือประเทศฮองกงมี

การนําเขาเครื่องจักรกลเปนมูลคา  171,633  ลานดอลลารสหรัฐ



Source: Global trade atlas

สําหรับประเทศผูสงออกเครื่องจักรกลรายหลักของโลกในป 2562 ไดแก จีน เยอรมนี 

สหรัฐอเมริกา ตามลําดับ โดยจีนยังคงเปนผูสงออกเครื่องจักรกลใหญท่ีสุดของโลก ในป 2562 จีน

มูลคาการสงออกผลิตภัณฑเครื่องจักรกลไปยังประเทศตางๆท่ัวโลกท้ังสิ้น  298,091 ลานดอลลาร

สหรัฐ รองลงมา คือ ประเทศเยอรมนีท่ีมีการสงออกเครื่องจักรกลในป 2562 คิดเปนมูลคา  278,308 

ลานดอลลารสหรัฐ และลําดับท่ี 3 คือประเทศสหรัฐอเมริกา มีมูลคาการสงออก  218,014 ลานดอล

ลารสหรัฐ 



Source: Global trade atlas

จีนเปนประเทศท่ีมีการนําเขาเครื่องจักรกลสูงสุดของโลกในป 2019 โดยมีมูลคาการนําเขา

เครื่องจักรกลคิดเปนมูลคา  448,244 ลานดอลลารสหรัฐ  โดยเครื่องจักรกลท่ีจีนนําเขาสวนใหญมา

จากประเทศไตหวัน เกาหลีใต และญี่ปุน 

ประเทศจนี



Source: Global trade atlas

อันดับ ประเภทเครื่องจักร มูลคา (ดอลลารสหรัฐ)

1 เครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสราง 99,286,500,835            

2 เครื่องจักรอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2,501,268,620              

3 เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมทั่วไป 1,471,906,609              

4 เครื่องจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสติก 173,019,999                

5 เครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ 172,927,556                

6 เครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ 162,288,105                

7 เครื่องจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 70,856,141                  

8 เครื่องจักรงานโลหกรรม หรือหลอโลหะ 65,203,775                  

9 เครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 23,340,455                  

10 เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร 4,435,811                   

ประเภทเครือ่งจักรกลที่ประเทศจีนนําเขาจากประเทศไตหวนั

มูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก

โดยเครื่องจักรกลสวนใหญท่ีประเทศจีนนําเขาจากประเทศไตหวันไดแก เครื่องจักร

อุตสาหกรรมกอสราง 99,286 ลานดอลลารสหรัฐ , เครื่องจักรอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

2,501 ลานดอลลารสหรัฐ และเครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป 1,472 ลานดอลลารสหรัฐ



Source: Global trade atlas

ประเภทเครือ่งจักรกลที่ประเทศจีนนําเขาจากประเทศเกาหลีใต

มูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก

โดยเครื่องจักรกลสวนใหญท่ีประเทศจีนนําเขาจากประเทศเกาหลีใตไดแก เครื่องจักร

อุตสาหกรรมกอสราง 99,286 ลานดอลลารสหรัฐ , เครื่องจักรอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

2,501 ลานดอลลารสหรัฐ และเครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป 1,472 ลานดอลลารสหรัฐ

อันดับ ประเภทเครื่องจักร มูลคา (ดอลลารสหรัฐ)

1 เครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสราง 64,692,537,462            

2 เครื่องจักรอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 5,490,635,134              

3 เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมทั่วไป 4,253,575,332              

4 เครื่องจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสติก 172,655,720                

5 เครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ 115,265,320                

6 เครื่องจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 106,462,219                

7 เครื่องจักรงานโลหกรรม หรือหลอโลหะ 100,585,811                

8 เครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ 77,699,969                  

9 เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร 28,935,600                  

10 เครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 8,109,390                   



Source: Global trade atlas

ประเภทเครือ่งจักรกลที่ประเทศจีนนําเขาจากประเทศญีปุ่น

มูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก

โดยเครื่องจักรกลสวนใหญท่ีประเทศจีนนําเขาจากประเทศญี่ปุนไดแก เครื่องจักรอุตสาหกรรม

กอสราง 20,290 ลานดอลลารสหรัฐ , เครื่องจักรอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 8,977 

ลานดอลลารสหรัฐ และเครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป 7,230 ลานดอลลารสหรัฐ

อันดับ ประเภทเครื่องจักร มูลคา (ดอลลารสหรัฐ)

1 เครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสราง 20,290,141,270            

2 เครื่องจักรอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 8,977,065,038              

3 เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมทั่วไป 7,230,380,026              

4 เครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ 2,130,501,044              

5 เครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1,323,557,777              

6 เครื่องจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสติก 1,156,659,969              

7 เครื่องจักรงานโลหกรรม หรือหลอโลหะ 442,415,186                

8 เครื่องจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 215,666,695                

9 เครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 71,840,293                  

10 เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร 66,805,696                  



Source: Global trade atlas

จีนเปนประเทศท่ีมีการสงออกเครื่องจักรกลสูงสุดของโลกในป 2019 โดยมีมูลคาการสงออก

เครื่องจักรกลคิดเปนมูลคา  298,091 ลานดอลลารสหรัฐ  โดยเครื่องจักรกลท่ีจีนสงออกสวนใหญไป

ประเทศฮองกง สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต

ประเทศจนี



Source: Global trade atlas

ประเภทเครือ่งจักรกลที่ประเทศจีนสงออกไปประเทศฮองกง

มูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก

โดยเครื่องจักรกลสวนใหญท่ีประเทศจีนสงออกไปประเทศฮองกงไดแก เครื่องจักรอุตสาหกรรม

กอสราง 41,725 ลานดอลลารสหรัฐ , เครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป 2,232 ลานดอลลารสหรัฐ 

และเครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ 1,456 ลานดอลลารสหรัฐ

อันดับ ประเภทเครื่องจักร มูลคา (ดอลลารสหรัฐ)

1 เครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสราง 41,752,201,880    

2 เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมทั่วไป 2,232,206,386      

3 เครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ 1,456,881,773      

4 เครื่องจักรอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 419,496,336        

5 เครื่องจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 112,600,970        

6 เครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ 64,391,975          

7 เครื่องจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสติก 45,634,793          

8 เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร 13,655,161          

9 เครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 8,147,386            

10 เครื่องจักรงานโลหกรรม หรือหลอโลหะ 7,707,179            



Source: Global trade atlas

ประเภทเครือ่งจักรกลที่ประเทศจีนสงออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา

มูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก

โดยเครื่องจักรกลสวนใหญท่ีประเทศจีนสงออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาไดแก เครื่องจักรท่ีใชใน

อุตสาหกรรมท่ัวไป 6,650 ลานดอลลารสหรัฐ , เครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสราง 5,959 ลานดอลลาร

สหรัฐ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ 2,067 ลานดอลลารสหรัฐ



Source: Global trade atlas

ประเภทเครือ่งจักรกลที่ประเทศจีนสงออกไปประเทศเกาหลใีต

มูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก

โดยเครื่องจักรกลสวนใหญท่ีประเทศจีนสงออกไปประเทศเกาหลีใตไดแก เครื่องจักร

อุตสาหกรรมกอสราง 16,240 ลานดอลลารสหรัฐ , เครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป 1,875 

ลานดอลลารสหรัฐ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ 328 ลานดอลลารสหรัฐ

อันดับ ประเภทเครื่องจักร มูลคา (ดอลลารสหรัฐ)

1 เครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสราง 16,239,694,363    

2 เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมทั่วไป 1,874,593,116      

3 เครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ 327,587,194        

4 เครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ 296,270,917        

5 เครื่องจักรอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 218,702,237        

6 เครื่องจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสติก 147,890,801        

7 เครื่องจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 110,250,560        

8 เครื่องจักรงานโลหกรรม หรือหลอโลหะ 76,572,293          

9 เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร 36,636,809          

10 เครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 28,745,176          



Source: Global trade atlas

สหรัฐอเมริกาเปนประเทศท่ีมีการนําเขาเครื่องจักรกลสูงสุดเปนอันดับ 2 ของโลกในป 2019

โดยมีมูลคาการนําเขาเครื่องจักรกลคิดเปนมูลคา 307,670 ลานดอลลารสหรัฐ  โดยเครื่องจักรกลท่ี

สหรัฐอเมริกานําเขาสวนใหญมาจากประเทศเมกซิโก จีน และญี่ปุน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา



Source: Global trade atlas

ประเภทเครือ่งจักรกลที่ประเทศสหรัฐอเมริกานําเขาจากประเทศเมกซิโก

มูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก

โดยเครื่องจักรกลสวนใหญท่ีประเทศสหรัฐอเมริกานําเขาจากประเทศเมกซิโกไดแก แทรกเตอร

และสวนประกอบ 28,682 ลานดอลลารสหรัฐ , รถพวงและรถก่ึงรถพวง และสวนประกอบ 1,799 

ลานดอลลารสหรัฐ และเครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ 1,518 ลานดอลลารสหรัฐ

อันดับ ประเภทเครื่องจักร มูลคา (ดอลลารสหรัฐ)

1 แทรกเตอรและสวนประกอบ 28,682,267,507    

2 รถพวงและรถกึ่งรถพวง และสวนประกอบ 1,799,326,204      

3 เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ 1,517,808,989      

4 เครื่องเก็บเกี่ยว และสวนประกอบ 465,618,044        

5 เครื่องเตรียมดิน/เพาะปลูก และสวนประกอบ 47,066,831          

6 เครื่องเลี้ยงสัตวปก/เพาะชํา และสวนประกอบ 13,932,155          

7 เครื่องคัดแยก/สี ธัญพืช และสวนประกอบ 1,880,178            

8 เครื่องคัดแยกขนาด 1,455,907            

9 เครื่องรีดนม 284,391              

10 เครื่องทําใหแหง 194,500              



Source: Global trade atlas

ประเภทเครือ่งจักรกลที่ประเทศสหรัฐอเมริกานําเขาจากประเทศจีน

มูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก

โดยเครื่องจักรกลสวนใหญท่ีประเทศสหรัฐอเมริกานําเขาจากประเทศจีนไดแก เครื่องจักรท่ีใช

ในอุตสาหกรรมท่ัวไป 7,322 ลานดอลลารสหรัฐ , เครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสราง 6,435 ลานดอล

ลารสหรัฐ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ 3,258 ลานดอลลารสหรัฐ

อันดับ ประเภทเครื่องจักร มูลคา (ดอลลารสหรัฐ)

1 เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมทั่วไป 7,321,524,625      

2 เครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสราง 6,434,750,241      

3 เครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ 3,257,753,665      

4 เครื่องจักรอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 458,464,043        

5 เครื่องจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 425,071,058        

6 เครื่องจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสติก 231,047,784        

7 เครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ 193,191,322        

8 เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร 145,747,727        

9 เครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 142,105,983        

10 เครื่องจักรงานโลหกรรม หรือหลอโลหะ 87,316,520          



Source: Global trade atlas

ประเภทเครือ่งจักรกลที่ประเทศสหรัฐอเมริกานําเขาจากประเทศญี่ปุน

มูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก

โดยเครื่องจักรกลสวนใหญท่ีประเทศสหรัฐอเมริกานําเขาจากประเทศญี่ปุนไดแก เครื่องจักร

อุตสาหกรรมกอสราง 8,963 ลานดอลลารสหรัฐ , เครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป 5,759 

ลานดอลลารสหรัฐ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  4,488 ลานดอลลารสหรัฐ

อันดับ ประเภทเครื่องจักร มูลคา (ดอลลารสหรัฐ)

1 เครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสราง 8,963,414,668      

2 เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมทั่วไป 5,759,482,216      

3 เครื่องจักรอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 4,488,248,390      

4 เครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ 2,980,871,527      

5 เครื่องจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสติก 385,862,470        

6 เครื่องจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 295,170,148        

7 เครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ 162,801,200        

8 เครื่องจักรงานโลหกรรม หรือหลอโลหะ 141,413,346        

9 เครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 54,468,812          

10 เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร 45,910,804          



Source: Global trade atlas

สหรัฐอเมริกาเปนประเทศท่ีมีการสงออกเครื่องจักรกลสูงสุดเปนอันดับ 3 ของโลกในป 2019

โดยมีมูลคาการสงออกเครื่องจักรกลคิดเปนมูลคา  217,447 ลานดอลลารสหรัฐ  โดยเครื่องจักรกลท่ี

สหรัฐอเมริกาสงออกสวนใหญไปประเทศแคนนาดา เมกซิโก และจีน

ประเทศสหรัฐอเมริกา



Source: Global trade atlas

ประเภทเครือ่งจักรกลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสงออกไปประเทศแคนนาดา

มูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก

โดยเครื่องจักรกลสวนใหญท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาสงออกไปประเทศแคนนาดาไดแกแทรกเตอร

และสวนประกอบ 28,682 ลานดอลลารสหรัฐ , รถพวงและรถก่ึงรถพวง และสวนประกอบ 1,799 

ลานดอลลารสหรัฐ และเครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ 1,518 ลานดอลลารสหรัฐ

อันดับ ประเภทเครื่องจักร มูลคา (ดอลลารสหรัฐ)

1 แทรกเตอรและสวนประกอบ 28,682,267,507    

2 รถพวงและรถกึ่งรถพวง และสวนประกอบ 1,799,326,204      

3 เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ 1,517,808,989      

4 เครื่องเก็บเกี่ยว และสวนประกอบ 465,618,044        

5 เครื่องเตรียมดิน/เพาะปลูก และสวนประกอบ 47,066,831          

6 เครื่องเลี้ยงสัตวปก/เพาะชํา และสวนประกอบ 13,932,155          

7 เครื่องคัดแยก/สี ธัญพืช และสวนประกอบ 1,880,178            

8 เครื่องคัดแยกขนาด 1,455,907            

9 เครื่องรีดนม 284,391              

10 เครื่องทําใหแหง 194,500              



Source: Global trade atlas

ประเภทเครือ่งจักรกลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสงออกไปประเทศเมกซิโก

มูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก

โดยเครื่องจักรกลสวนใหญท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาสงออกไปประเทศเมกซิโกไดแก แทรกเตอร

และสวนประกอบ 22,194 ลานดอลลารสหรัฐ , เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ 1,303 ลานดอล

ลารสหรัฐ และรถพวงและรถก่ึงรถพวง และสวนประกอบ 666 ลานดอลลารสหรัฐ

อันดับ ประเภทเครื่องจักร มูลคา (ดอลลารสหรัฐ)

1 แทรกเตอรและสวนประกอบ 22,193,758,738    

2 เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ 1,302,674,346      

3 รถพวงและรถกึ่งรถพวง และสวนประกอบ 666,313,041        

4 เครื่องเก็บเกี่ยว และสวนประกอบ 293,666,308        

5 เครื่องเลี้ยงสัตวปก/เพาะชํา และสวนประกอบ 55,359,496          

6 เครื่องคัดแยก/สี ธัญพืช และสวนประกอบ 22,731,314          

7 เครื่องเตรียมดิน/เพาะปลูก และสวนประกอบ 20,462,534          

8 เครื่องคัดแยกขนาด 15,411,862          

9 เครื่องทําใหแหง 3,913,290            

10 เครื่องรีดนม 1,708,871            



Source: Global trade atlas

ประเภทเครือ่งจักรกลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสงออกไปประเทศจีน

มูลคาสูงสุด 10 อันดับแรก

โดยเครื่องจักรกลสวนใหญท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาสงออกไปประเทศจีนไดแก เครื่องจักร

อุตสาหกรรมกอสราง 9,007 ลานดอลลารสหรัฐ , เครื่องจักรอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

4,055 ลานดอลลารสหรัฐ และเครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป 2,414 ลานดอลลารสหรัฐ

อันดับ ประเภทเครื่องจักร มูลคา (ดอลลารสหรัฐ)

1 เครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสราง 9,007,328,700      

2 เครื่องจักรอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 4,054,750,406      

3 เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมทั่วไป 2,414,037,313      

4 เครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ 262,629,818        

5 เครื่องจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสติก 103,601,740        

6 เครื่องจักรงานโลหกรรม หรือหลอโลหะ 100,747,529        

7 เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร 57,163,180          

8 เครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 53,739,427          

9 เครื่องจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 49,475,122          

10 เครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ 26,213,721          



นับตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2561 สงครามการคาจีน - สหรัฐ ก็รุนแรงข้ึนจากการประกาศ

ข้ึนภาษีนําเขาเครื่องจักร และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจากจีน 2.5% ตามมาดวยการข้ึนภาษีครั้งท่ี 2 ใน

ผลิตภัณฑประเภทเซมิคอนดัคเตอร และเคมีภัณฑ ในเดือนสิงหาคม ตอมาจึงเปนภาษีเฟอรนิเจอร และ

เครื่องใชไฟฟาในเดือนกันยายนตามลําดับ จนกระท่ังมาถึงคราวของการข้ึนภาษีครั้งท่ี 4 และสินคาอุปโภค

บริโภค 

ดวยเหตุนี้เอง การนําเขาสินคาจากจีนของสหรัฐจึงลดลงอยางตอเนื่อง ซ่ึงหากพิจารณาจาก

สถิติการคารายไตรมาส ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยสหรัฐอเมริกาแลว พบวาในชวงไตรมาสท่ี 3 ป 2561

ยอดนําเขาสินคาจีนยังคงเพ่ิมข้ึนจากปกอนหนา จนกระท่ังเริ่มลดลงในไตรมาสท่ี 1 ป 2562 และในครึ่งป

แรก สหรัฐนําเขาสินคาจีนลดลงเปนมูลคา 35,600 ลานดอลลาร โดยสินคาหมวดหมูหลักท่ีมีการนําเขาลดลง

เปนอยางมากคือเครื่องจักร และระบบลําเลียง ซ่ึงลดลงจากเดิมกวาครึ่งหนึ่ง

ในป 2561 สหรัฐมีการใชมาตรการกับสินคาไทย แบงเปน 2 สวนคือ การใชมาตรการ

ปกปองการนําเขาท่ีเพ่ิมข้ึน (เซฟการด) ข้ึนภาษีกับสินคาโซลารเซลลรอยละ 30 และเครื่องซักผารอยละ 20 

ท่ีผลิตจากประเทศตาง ๆ รวมถึงไทย (โดยมีการยกเวนในบางประเทศ เชน ออสเตรเลีย บราซิล เกาหลีใต) 

และอีกสวนเปนการใชมาตรการข้ึนภาษีนําเขาสินคาเหล็ก 25% และอะลูมิเนียม 10% โดยใชมาตรา 232 

ภายใตกฎหมาย Trade Expansion Act 1962 นับตั้งแตเดือนมีนาคม 2561 แตยกเวนใหกับอารเจนตินา

และออสเตรเลีย

ในสวนของการดําเนินการของไทยจะสามารถเจรจาเพ่ือขอยกเวนการใชมาตรา 232 ได 2 

แนวทาง คือ การเจรจาเพ่ือขอยกเวนการข้ึนภาษีรายประเทศ ซ่ึงในสวนนี้ทางกรมเจรจาการคาระหวาง

ประเทศจะเปนผูเจรจากับสํานักงานผูแทนการคาสหรัฐ (USTR) โดยผานกรอบการเจรจา TIFA ซ่ึงไดเริ่มมี

การเจรจามาตั้งแตเดือนเมษายน 2561 ท่ีผานมา



มาตรการเรียกเก็บภาษีสองรอบแรกท่ีกําหนดโดยสหรัฐอเมริกาไดสงผลกระทบโดยตรงตอผู

สงออกของไทยในสินคาประเภทแผงโซลารเซลลและเครื่องซักผา และยังรวมไปถึงสินคาประเภทเหล็กและ

อลูมิเนียมอีกดวย จึงสงผลใหมูลคาการสงออกสุทธิไปยังสหรัฐฯ ลดลงคิดเปนรอยละ 27.4 หรือมีการสูญ

มูลคาไปเปนจํานวน  316.5 ลานเหรียญสหรัฐ ถึงแมวาการเรียกเก็บภาษีนําเขาดังกลาวของสหรัฐฯมี

เปาหมายหลักคือสินคาท่ีมาจากจีนโดยเฉพาะ กระนั้นภาคการสงออกของไทยก็ยังไดรับผลกระทบเชิงลบจาก

สินคาข้ันกลางท่ีมีความเชื่อมโยงกันกับสินคาท่ีอยูในหวงโซอุปทานของจีน แตอยางไรก็ตามผลกระทบจะ

แตกตางกันไปข้ึนอยูกับอุตสาหกรรม 

โดยอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  ผูผลิตท้ังในสหรัฐฯและจีนตางกําลังคนหาแหลงวัตถุดิบใหม

เพ่ือหลีกเลี่ยงภาษี ทําใหอุตสาหกรรมเครื่องจักรของไทยไดรับประโยชนโดยคิดเปนสัดสวนมูลคาการสงออก

ไปยังสหรัฐฯและจีนในสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 19.16  และรอยละ 9.44 ในป 2561 ตามลําดับ



ขอมูลการสงออกเครื่องจักรกลจากประเทศไทยไปประเทศจีน



ขอมูลการสงออกเครื่องจักรกลจากประเทศไทยไปประเทศจีน 

(เครื่องจักรกลการเกษตร)



ขอมูลการสงออกเครื่องจักรกลจากประเทศไทยไปประเทศจีน 

(เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม)



ขอมูลการสงออกเครื่องจักรกลจากประเทศไทยไปประเทศจีน 

(เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม)



ขอมูลการสงออกเครื่องจักรกลจากประเทศไทยไปประเทศจีน 

(เครื่องมือกล)



ขอมูลการสงออกเครื่องจักรกลจากประเทศไทยไปประเทศ

สหรัฐอเมริกา



ขอมูลการสงออกเครื่องจักรกลจากประเทศไทยไปประเทศ

สหรัฐอเมริกา (เครื่องจักรกลการเกษตร)



ขอมูลการสงออกเครื่องจักรกลจากประเทศไทยไปประเทศ

สหรัฐอเมริกา (เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม)



ขอมูลการสงออกเครื่องจักรกลจากประเทศไทยไปประเทศ

สหรัฐอเมริกา (เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม)



ขอมูลการสงออกเครื่องจักรกลจากประเทศไทยไปประเทศ

สหรัฐอเมริกา (เครื่องมือกล)



สําหรับเหตุการณการคาโลกของป 2562 มีปจจัยท่ี สงผลกระทบมายังการคาเครื่องจักรกลของ

ประเทศไทย ไดแก

• สงครามการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน ทําใหอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลสงออกไปยัง

ตางประเทศไดลดลงเนื่องจากสินคาจากสินคาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลจากจีนและประเทศ

อ่ืนท่ีไมสามารถเขาสูประเทศสหรัฐอเมริกาไดจะเขาไปสูไปสูประเทศอ่ืนซ่ึงอาจรวมถึงประเทศ

ในกลุม CLMV ซ่ึงเปนประเทศคูคาหลักของกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

• ความผันผวนดานราคาเหล็กและวัตถุดิบเหล็ก เนื่องจากปจจุบันแมวาระดับราคาเหล็กจะผาน

จุดตํ่าสุดและเริ่มปรับตัวสูงข้ึนบางสวนแลว แตภาพรวมยังถูกกดดันจากปจจัยภายนอกท่ีไม

แนนอนหลายประการ ทําใหเครื่องจักรมีราคาผันผวนตามดวยเนื่องจากวัตถุดิบ (เหล็ก) มี

ราคาไมแนนอน

• การเขามาพัฒนา-แทนท่ี ของอุตสาหกรรม Robotic และ AI อาจจะทําใหอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลไทยตองปรับเปลี่ยน-ปรับตัวในการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑใหเปนไปตาม

ความตองการของลูกคาและความนิยมของอุตสาหกรรมโลก

ผลกระทบของการคาเครื่องจักร



จากขอมูลการคาเครื่องจักรโลกป 2562 คาดวาแนวโนมอุตสาหกรรมเครื่องจักรโลก

ในป 2563 จะลดลงเนื่องมาจาก ผลของสงครามการคาของสหรัฐอเมริกาและจีน รวมไปถึงการแพร

ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศจีนตั้งแตเม่ือปลายปท่ีผานมา ทําใหเศรษฐกิจโลกซบเซาลง โดย

ทุกอุตสาหกรรมตองชะลอการผลิตลง สงผลใหอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลมีการนําเขา-สงออกลดลง

ตามไปดวย

ปจจัยทางดานตนทุนดานวัตถุดิบ (เหล็ก) ท้ังราคาเศษเหล็ก เหล็กเสน และเหล็ก

แผน ท่ีมีราคาผันผวนไมแนนอน ทําใหเปนปญหาและอุปสรรคตอการคาและอุตสาหกรรมเครื่องจักร

รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงจากของอุตสาหกรรมท่ีกําลังเปลี่ยนเปนระบบ Robotic , Automation 

หรือ AI ทําใหอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลรวมถึงผูผลิตชิ้นสวนในอุตสาหกรรมเดิมนั้นตองปรับตัวเพ่ือให

รองรับกับเทคโนโลยี,นวัตกรรม และความตองการของอุตสาหกรรมยุคใหมดวย

อยางไรก็ตามภาวะการคาและอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของป 2563 นั้น ยังคง

ไดรับความกดดันจากปจจัยเสี่ยงเดิม และยังมีปจจัยลบเขามาเพ่ิมเติมอยางจากการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด 19 ท่ีแพรไปท่ัวโลกและยังคงมีการแพรระบาดอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอภาค

เศรษฐกิจท่ัวโลกเปนวงกวางและกระทบในทุกภาคสวนของเศรษฐกิจ ซ่ึงการระบาดมีแนวโนมท่ีจะ

ยืดเยื้อไปจนกวาจะมีวัคซีนในการรักษา ซ่ึงจะคงกดดันภาวะเศรษฐกิจรวมถึงภาวะการคาตอไป โดย

คาดวาเศรษฐกิจโลกอาจจะตองใชเวลาหลายปในการฟนตัวจากผลกระทบดังกลาว

แนวโนมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ในป 2563



แผนกขอ้มลูและวิเคราะหอ์ตุสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ต่อ 213

E-mail: sirisak@isit.or.th

!!! สนใจประชาสัมพันธขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ของบริษัทสามารถติดตอทีมงาน MIU ไดท่ี โทร 02-712-4402-7 ตอ 213
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