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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2563 ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 6.4 ต่อเน่ืองจากการลดลง

รอ้ยละ 12.1 ในไตรมาสก่อนหนา้ (%YoY) และเม่ือปรบัผลของฤดกูาลออกแลว้ เศรษฐกิจไทยใน

ไตรมาสท่ีสามของปี 2563 เพิ่มขึน้จากไตรมาสท่ีสองของปี 2563 (%QoQ_SA) รอ้ยละ 6.5 รวม 9 

เดือนแรกของปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 6.7
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ลดลงรอ้ยละ 0.6 นอ้ยกวา่การลดลงรอ้ยละ 6.8 ในไตรมาสก่อน

หน้า โดยเป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการปิดสถานท่ีและยกเลิกการจาํกัดการเดินทางใน

ประเทศ และการดาํเนินมาตรการชว่ยเหลือ เยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผล

ใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจและการใชจ้่ายภายในประเทศกลบัมาฟ้ืนตวัตามลาํดบั การใชจ้่ายใน

หมวดสินคา้ไม่คงทนขยายตวัรอ้ยละ 2.7 ตอ่เน่ืองจาก การขยายตวัรอ้ยละ 1.6 ในไตรมาสก่อน

หนา้ โดยการใชจ้า่ยเพ่ือซือ้อาหารและเคร่ืองด่ืมไมมี่แอลกอฮอลข์ยายตวัรอ้ยละ 2.9 การใชจ้่ายใน

หมวดบริการขยายตวัรอ้ยละ 3.8 เทียบกบัการลดลงรอ้ยละ 7.6 ในไตรมาสก่อนหนา้ โดยการใช้

จา่ยกลุม่การเชา่ท่ีอยูอ่าศยั กลุม่การใชน้า้ประปา ไฟฟ้าและพลงังาน การบริการสขุภาพ และกลุ่ม

การบริการดา้นการศกึษาขยายตวัรอ้ยละ 3.7 รอ้ยละ 4.3 และรอ้ยละ 0.7 ตามลาดบั การใชจ้า่ย

ในหมวดสินคา้ก่ึงคงทนลดลงรอ้ยละ 14.0 เทียบกับการลดลงรอ้ยละ 15.7 ในไตรมาสก่อนหนา้ 

โดยการใชจ้่ายเพ่ือซือ้อปุกรณต์กแตง่ท่ีอยู่อาศยัและการใชจ้่ายเก่ียวกบัเสือ้ผา้และรองเทา้ลดลง

รอ้ยละ 5.2 และรอ้ยละ 20.4 ตามลาดบั และการใชจ้่ายในหมวดสินคา้คงทนลดลงรอ้ยละ 19.3

เทียบกับการลดลงรอ้ยละ 30.4 ในไตรมาสก่อนหนา้ โดยการซือ้ยานพาหนะลดลงรอ้ยละ 17.6 

สว่นการใชจ้า่ยเพ่ือการอปุโภคของรฐับาลขยายตวัรอ้ยละ 3.4 เรง่ขึน้จากการขยายตวัรอ้ยละ 1.3 

ในไตรมาสก่อนหนา้ ตามการขยายตวัของหมวดการโอนเพ่ือสวสัดิการทางสงัคมท่ีไม่เป็นตวัเงิน

สาํหรบัสินคา้และบริการในระบบตลาดซึ่งขยายตวัรอ้ยละ 8.0 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายรวมในไตรมาสนีอ้ยู่ท่ีรอ้ยละ 21.6 (สูงกว่าอัตราการเบิกจ่ายรอ้ยละ 21.0 ในไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน)

รวม 9 เดือนแรกของปี 2563 การบริโภคภาคเอกชนลดลงรอ้ยละ 1.7 และการใช้จ่ายของ

รฐับาลขยายตวัรอ้ยละ 0.7
การลงทุนรวม ลดลงรอ้ยละ 2.4 ปรบัตวัดีขึน้จากการลดลงรอ้ยละ 8.0 ในไตรมาสก่อนหนา้ โดย

การลงทนุภาคเอกชนลดลงรอ้ยละ 10.7 เทียบกบัการลดลงรอ้ยละ 15.0 ในไตรมาสก่อนหนา้ ตาม

การลงทนุในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีลดลงรอ้ยละ 14.0 เทียบกับการลดลงรอ้ยละ 18.4 ในไตรมาส

ก่อนหนา้ ขณะท่ีการลงทุนในสิ่งก่อสรา้งกลบัมาขยายตวัรอ้ยละ 0.3 การลงทุนภาครฐัขยายตวั

รอ้ยละ 18.5 เป็นผลจากการลงทุนรฐับาลเพิ่มขึน้ท่ีรอ้ยละ 29.5 ท่ีการลงทุนรฐัวิสาหกิจเพิ่มขึน้

รอ้ยละ 0.9 สาํหรบัอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนีอ้ยู่ท่ีรอ้ยละ 30.8

เทียบกบัอตัราการเบกิจา่ยรอ้ยละ 19.2 ในไตรมาสก่อนหนา้ และรอ้ยละ 21.6 ในช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อน

รวม 9 เดือนแรกของปี 2563 การลงทนุรวมลดลงรอ้ยละ 5.6 โดยการลงทนุภาคเอกชนลดลง

รอ้ยละ 10.3 ขณะท่ีการลงทนุภาครฐัขยายตวัรอ้ยละ 7.3

ในไตรมาสนี้ มีตัวชีว้ัด

ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ท่ี ส่ ง

สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ

อุ ต ส า ห ก ร ร ม

เครือ่งจกัรกลไทย ไดแ้ก่ 

การ อุ ป โภค บ ริ โภค

ภาคเอกชน ลดลงรอ้ย

ละ  0.6  น้อยกว่าการ

ลดลงรอ้ยละ 6.8 ในไตร

มาสก่อนหน้า โดยเป็น

ผลจากการผ่อนคลาย

มาตรการปิดสถานท่ีและ

ยกเลิกการจํากัดการ

เดินทางในประเทศ 

การลงทุนรวม ลดลง

รอ้ยละ 2.4 ปรบัตวัดีขึน้

จากการลดลงรอ้ยละ 8.0 

ในไตรมาสก่อนหนา้

การส่งออกสินค้า ตาม

ระบบดุลการชาํระเงินมี

มู ล ค่ า  5 7 , 9 9 0  ล้า น

ดอลลาร ์สรอ. ลดลงรอ้ย

ละ  8.2  น้อยกว่าการ

ลดลงร้อยละ 17.8 ใน

ไตรมาสก่อนหนา้ 

สาขา อุต สาหกรรม 

ลดลงรอ้ยละ 5.3 ปรบัตวั

ดีขึน้จากการลดลงร้อย

ละ 14.6 ในไตรมาสก่อน

หนา้ 

ส า ข า โ ร ง แ ร ม แ ล ะ

ภตัตาคาร ลดลงรอ้ยละ

39.6 ปรับตัวดีขึ ้นเมื่อ

เทียบกับการลดลงรอ้ย

ละ 50.2 ในไตรมาสก่อน

หนา้ 
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การส่งออกสินค้า ตามระบบดลุการชาํระเงินมีมลูคา่ 57,990 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ลดลงรอ้ยละ 8.2 

นอ้ยกว่าการลดลงรอ้ยละ 17.8 ในไตรมาสก่อนหนา้ สอดคลอ้งกบัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่

คา้ และการขยายตวัของการสง่ออกสินคา้บางรายการท่ีไดป้ระโยชนจ์ากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-

19 โดยปรมิาณการสง่ออกลดลงรอ้ยละ 7.6 และราคาส่งออกลดลงรอ้ยละ 0.7 กลุ่มสินค้าส่งออกที่

มูลค่าขยายตัว เช่น มันสาํปะหลัง (รอ้ยละ 27.9) ปลากระป๋องและปลาแปรรูป (รอ้ยละ 10.1)

ผลิตภณัฑย์าง (รอ้ยละ 34.1) เตาอบ (รอ้ยละ 71.8) ตูเ้ย็น (รอ้ยละ 21.9) เป็นตน้ กลุ่มสินค้าส่งออก

ทีมู่ลค่าลดลงแต่เป็นการลดลงในอัตราที่ช้าลงจากไตรมาสก่อนหน้า เช่น ยางพารา (ลดลงรอ้ย

ละ 35.5) ชิน้ส่วนและอุปกรณค์อมพิวเตอร ์(ลดลงรอ้ยละ 1.8) รถยนตน์ั่ง (ลดลงรอ้ยละ 22.9) รถ

กระบะและรถบรรทุก (ลดลงร้อยละ 29.5) ชิน้ส่วนและอุปกรณ์ยานยนต ์(ลดลงร้อยละ 16.0) 

เคมีภณัฑ ์(ลดลงรอ้ยละ 6.7) เป็นตน้ การส่งออกสินคา้ไปยงัตลาดสหรฐัฯ ขยายตวัต่อเน่ือง ขณะท่ี

ตลาดญ่ีปุ่ น สหภาพยโุรป (27) ไม่รวมสหราชอาณาจกัร อาเซียน (9) ออสเตรเลีย และจีนยงัปรบัตวั

ลดลง เม่ือหกัการสง่ออกทองคาํท่ียงัไมข่ึน้รูปออก มลูคา่ การสง่ออกสินคา้ลดลงรอ้ยละ 10.5 และเม่ือ

คดิในรูปของเงินบาท มลูคา่การสง่ออกสินคา้ลดลงรอ้ยละ 6.3

รวม 9 เดือนแรกของปี 2563 การส่งออกสินคา้มีมลูค่า 168,644 ลา้นดอลลาร ์สรอ. ลดลงรอ้ยละ 

8.2 โดยปริมาณการส่งออกลดลงรอ้ยละ 7.3 และราคาส่งออกลดลงรอ้ยละ 1.0 เม่ือคิดในรูปของเงิน

บาท การสง่ออกมีมลูคา่ 5,314 พนัลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.6

สาขาอุตสาหกรรม ลดลงรอ้ยละ 5.3 ปรบัตวัดีขึน้จากการลดลงรอ้ยละ 14.6 ในไตรมาสก่อนหนา้ 

โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30 - 60 ลดลงรอ้ยละ 23.9 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพือ่การส่งออก (สดัสว่นสง่ออกมากกวา่รอ้ยละ 60) ลดลงรอ้ย

ละ 6.0 และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศ (สดัส่วนส่งออกนอ้ย

กว่ารอ้ยละ 30) ลดลงรอ้ยละ 1.6 เทียบกับการลดลงรอ้ยละ 7.7 ในไตรมาสก่อนหนา้ อัตราการใช้

กาํลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ท่ีรอ้ยละ 60.5 เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 52.9 ในไตรมาสก่อนหนา้ แต่ต ํ่ากว่ารอ้ย

ละ 64.8 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสาํคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิต

ยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 30.2) การผลิตนํ้าตาล (ลดลงร้อยละ 65.2) และการผลิตผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม (ลดลงรอ้ยละ 7.5) เป็นตน้ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ที่เพิ่มขึน้ เช่น การ

ผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือน (ขยายตวัรอ้ยละ 25.6) การผลิตปุ๋ ยเคมี (ขยายตวัรอ้ยละ 30.7) และ

การผลิตเภสชัภณัฑ ์เคมีภณัฑท่ี์ใชร้กัษาโรค (ขยายตวัรอ้ยละ 15.5) เป็นตน้

รวม 9 เดือนแรกของปี 2563 การผลิตสาขาการผลิตอุตสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 7.4 โดยดัชนี

ผลผลิตอตุสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 11.4 อตัราการใชก้าลงัการผลิตเฉล่ียอยูท่ี่รอ้ยละ 60.1

ใ น ไ ต ร ม า ส นี้  มี

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจ

ท่ีส่งสัญญาณบวก

ต่ อ อุ ต ส า ห ก ร ร ม

เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ลไ ท ย 

ไดแ้ก่ 

สาขาเกษตรกรรม 

ล ด ล ง ร้อ ย ล ะ  0 . 9 

ปรับตัวดีขึน้จากการ

ลดลงรอ้ยละ 3.3 ใน

ไตรมาสก่อนหนา้ 
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สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ลดลงรอ้ยละ 39.6 ปรบัตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัการลดลงรอ้ยละ 50.2 ใน

ไตรมาสก่อนหนา้ เป็น การลดลง 3 ไตรมาสตดิตอ่กนั ตามการลดลงของจาํนวนนกัทอ่งเท่ียว

ตา่งประเทศเป็นสาํคญั โดยในไตรมาสนีมี้จานวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ 0 คน ลดลงรอ้ยละ 100.0 

ตอ่เน่ืองเป็นไตรมาสท่ี 2 เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ยงัคงมีการระบาดใน

ทกุภมูิภาคของโลก สง่ผลใหใ้นไตรมาสนีมี้รายรบัรวมจากการทอ่งเท่ียว (เป็นรายรบัจากนกัทอ่งเท่ียว

ชาวไทยทัง้หมด) 0.116 ลา้นลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 84.3 โดยรายรบัจากนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยลดลง

รอ้ยละ 55.9 อตัราการเขา้พกัเฉล่ียอยูท่ี่รอ้ยละ 26.76 เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 6.51 ในไตรมาสก่อนหนา้ 

แตต่ ํ่ากวา่รอ้ยละ 64.03 ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน

รวม 9 เดอืนแรกของปี 2563 การผลิตสาขาท่ีพกัแรมและบรกิารดา้นอาหารลดลงรอ้ยละ 37.2 โดย

จาํนวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศลดลงรอ้ยละ 77.3 รายรบัจากนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศอยูท่ี่ 0.332

ลา้นลา้นบาท และอตัราการเขา้พกัเฉล่ียอยูท่ี่รอ้ยละ 28.55

สาขาเกษตรกรรม ลดลงรอ้ยละ 0.9 ปรบัตวัดีขึน้จากการลดลงรอ้ยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหนา้ ตาม

การลดลงของผลผลิตพืชเกษตรสาํคญั เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากปัญหาสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้

และฝนทิง้ชว่ง สง่ผลใหป้รมิาณนํา้นอ้ยกวา่ปีท่ี ผา่นมา ผลผลิตพชืเกษตรสาํคัญทีล่ดลงในอัตราที่

ชะลอตัวลง ไดแ้ก่ ขา้วเปลือก (ลดลงรอ้ยละ 4.2) และยางพารา (ลดลงรอ้ยละ 2.3) ส่วนผลผลิตพชื

เกษตรสาํคัญทีล่ดลงต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ปาลม์นํา้มนั (ลดลงรอ้ยละ 5.6) และมนัสาํปะหลงั (ลดลงรอ้ย

ละ 0.8) สว่นผลผลิต พชืเกษตรสาํคัญทีข่ยายตัว ไดแ้ก่ ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์(เพิ่มขึน้รอ้ยละ 22.7) 

ไก่เนือ้ (เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.7) กลุม่ไมผ้ล (เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.5) ตามลาํดบั ดา้นหมวดประมงลดลงรอ้ยละ 

1.9 ในขณะท่ีหมวดปศสุตัวข์ยายตวัตอ่เน่ืองรอ้ยละ 2.7 ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมกลับมา

ขยายตัวร้อยละ 6.4 โดยเฉพาะราคาขา้วเปลือก (เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.4) ราคาปาลม์นํา้มนั (เพิ่มขึน้รอ้ย

ละ 44.2) ราคากลุม่ไมผ้ล (เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.8) ราคาสกุร (เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.8) ราคายางพารา 

(เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.0) และราคาโคเนือ้ (เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.4) เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ดชันีราคาสินคา้

เกษตรสาํคญับางรายการปรบัตวัลดลง เชน่ ราคาไก่เนือ้ (ลดลงรอ้ยละ 6.2) และราคาไขไ่ก่ (ลดลง

รอ้ยละ 0.4) เป็นตน้ การเพิ่มขึน้ของดชันีราคาสินคา้เกษตร สง่ผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวม

กลับมาเพิม่ขึน้คร้ังแรกในรอบ 3 ไตรมาสทีร้่อยละ 6.2

รวม 9 เดอืนแรกของปี 2563 การผลิตสาขาเกษตรกรรมฯ ลดลงรอ้ยละ 5.2 โดยดชันีผลผลิตสินคา้

เกษตรลดลงรอ้ยละ 7.0 สว่นดชันีราคาสินคา้เกษตรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.5 และดชันีรายไดเ้กษตรกร

โดยรวมลดลงรอ้ยละ 2.9

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 3 ปี 2563

ใ น ไ ต ร ม า ส นี้ มี

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจ

ท่ีส่งสัญญาณลบต่อ

อุ ต ส า ห ก ร ร ม

เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ลไ ท ย 

ไดแ้ก่ -
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แนวโนมเศรษฐกิจไทย ป 2563 - 2564

แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2563 คาดวาจะลดลงรอยละ 6.0 โดยมูลคาการสงออกสินคา

ปรับตัวลดลงรอยละ 7.5 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลดลงรอยละ 0.9 

และรอยละ 3.2 ตามลาดับ อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉล่ียอยูท่ีรอยละ -0.9 และดุลบัญชีเดินสะพัด

เกินดุลรอยละ 2.8 ของ GDP

แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2564 คาดวาจะขยายตัวในชวงรอยละ 3.5 – 4.5 โดยมีแรง

สนับสนุนจาก (1) การปรับตัวดีขึ้นของอุปสงคภายในประเทศ (2) การฟนตัวของเศรษฐกิจ

และปริมาณการคาโลก (3) แรงขับเคล่ือนจากภาครัฐจากการเบิกจายภายใตกรอบ

งบประมาณรายจายประจําปและมาตรการทางเศรษฐกิจ และ (4) ฐานการขยายตัวท่ีต่ํา

ผิดปกติในป 2563 ท้ังนี้ คาดวามูลคาการสงออกสินคาจะขยายตัวรอยละ 4.2 การบริโภค

ภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 2.4 และรอยละ 6.6 ตามลําดับ อัตราเงินเฟอ

ท่ัวไปเฉล่ียอยูท่ีชวงรอยละ 0.7 - 1.7 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดลุรอยละ 2.6 ของ GDP

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ี 3 ปี 2563





ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพ่ือเปนศูนยกลางการ Update ขอมูลท่ีเปนประโยชนตออุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล รวมถึงเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรม

และหนวยงานภาครัฐ ท้ังหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

Machinery  
Intelligence  

Unit 



Base Period - Jan 2009 = 100
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Cost Freight Rate Price

*** Hot-dipped Galvanize ไมมีการเผยแพรขอมลูตั้งแตเดอืนพฤษภาคม ป 2558 ดังนั้นจึงไมมีการนําเสนอขอมลูในสวนนี้

ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง

ไตรมาสที ่3 ปี 2563
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ผูมีงานทํา : ปรับตัวดีข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของผูมีงานทํานอกภาคเกษตร สวนผูมีงานทําภาคเกษตรลดลง

ตอเนื่อง ในขณะท่ีอัตราการวางงานลดลงจากไตรมาสกอนหนาแตยังอยูในระดับสูงกวาชวงเดียวกันของ ปกอน ในไตร

มาสท่ีสามของป 2563 ผูมีงานทํารวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.2 ซ่ึงเปนการเพ่ิมข้ึนครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส โดยผูมีงานทํานอก

ภาคเกษตร (สัดสวนรอยละ 66.88) ปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.8 เนื่องจากผูมีงานทําในสาขาการขายสง การขายปลีก การ

ซอมยานยนตฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.6 สอดคลองกับการปรับตัวดีข้ึนจาก ไตรมาสกอนหนาของการผลิตสาขาการขายสง การ

ขายปลีก การซอมยานยนตฯ และผูมีงานทําในสาขากอสรางเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.6 สอดคลองกับการขยายตัวของการผลิต

สาขากอสราง อยางไรก็ตาม จํานวนผูมีงานทําในสาขาการผลิตอุตสาหกรรม และสาขาท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร

ยังคงอยูในระดับต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอน สวนผูมีงานทําภาคเกษตร (สัดสวนรอยละ 33.12) ลดลงรอยละ 0.1 นอย

กวาการลดลงรอยละ 0.3 ในไตรมาสกอนหนา สอดคลองกับผลผลิตสินคาเกษตรสําคัญบางรายการท่ีปรับตัวดีข้ึน ไดแก 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว ไกเนื้อ และขาวเปลือก เปนตน อัตราการวางงานในไตรมาสนี้อยูท่ีรอยละ 1.9 ลดลงเล็กนอยจากรอย

ละ 2.0 ในไตรมาสกอนหนา แตยังอยูในระดับสูงกวาอัตราการวางงานรอยละ 1.0 ในไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยมี

ผูวางงานจํานวน 7.4 แสนคน เทียบกับผูวางงานจํานวน 3.9 แสนคนในชวงเดียวกันในปกอน

ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง

ไตรมาสที ่1 ปี 2563



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



ในไตรมาสที่สาม ปี 2563 ภาวะอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกล

ของไทยมมีลูคา่การคา้เพ่ิมขึน้ โดยการนาํเขา้ขยายตวัรอ้ยละ 

8.5 เทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ แต่หดตวัรอ้ยละ 15.3 เทียบ

กบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหนา้ ดา้นการสง่ออกขยายตวัรอ้ย

ละ 25.6 เทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ และหดตวัรอ้ยละ 14.6

เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหนา้ 

การนําเข้า มีมูลค่าการนาํเขา้อยู่ท่ี 96,022 ลา้นบาท โดย

หมวดเครือ่งจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การนาํเขา้อยูท่ี่ 8,701

ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 12.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

หนา้ และหดตวัรอ้ยละ 15.5 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อน

หนา้ ดา้นหมวดเครือ่งจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการนาํเขา้อยู่

ท่ี 73,674 ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 20.4 เมื่อเทียบกบัไตรมาส

ก่อนหนา้ แตข่ยายตวัรอ้ยละ 8.5 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปี

ก่อนหนา้ ในขณะท่ีหมวดเครือ่งมือกลมีมลูค่าการนาํเขา้เป็น 

13,647 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 5.9 เมื่อเทียบกบัไตรมาส

ก่อนหนา้ และหดตวัรอ้ยละ 19.1 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปี

ก่อนหนา้ 

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ท่ี 50,357 ลา้นบาท โดย

หมวดเครือ่งจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 9,072

ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 50.7เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ 

แต่ขยายตวัรอ้ยละ 8.8 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหนา้  

ดา้นหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี 

36,861 ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 28.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส

ก่อนหนา้ ขยายตวัรอ้ยละ 24.1 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปี

ก่อนหนา้ ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมลูค่าการสง่ออกอยู่

ท่ี 4,424 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 1.6 เมื่อเทียบกบัไตรมาส

ก่อนหนา้ แต่หดตวัรอ้ยละ 26.9 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี

ก่อนหนา้ 

ดุลการค้า เครือ่งจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการคา้

อยูท่ี่ 45,162 ลา้นบาท
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MIU Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2562 112,095 114,273 113,389 113,520

2563 108,277 88,489 96,022

Export
2562 60,607 56,869 58,949 53,494

2563 55,365 40,087 50,357

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลไทยไตรมาสท่ี 3 ปี 2563



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่สาม 

ปี 2563

การนําเข้า เครื่องจกัรกลการเกษตร มีมลูค่าการนาํเขา้อยู่

ท่ี 8,701 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 12.6 เมื่อเทียบกับไตร

มาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 15.5 เทียบกับไตรมาส

เดียวกนัปีก่อนหนา้  สาํหรบัสนิคา้ท่ีมีมลูคา่การนาํเขา้สงูสดุ 

ไดแ้ก่ เครือ่งบาํรุงรกัษา และสว่นประกอบ มลูค่าการนาํเขา้

อยูท่ี่ 5,446.1 ลา้นบาท จากประเทศจีน

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก

อยู่ท่ี 9,072 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 50.7 เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสก่อนหนา้ แต่ขยายตวัรอ้ยละ 8.8 เทียบกบัไตรมาส

เดียวกันปีก่อนหนา้ สาํหรบัสินคา้ท่ีมีมูลค่าการส่งออก

สงูสดุ ไดแ้ก่ แทรกเตอร ์และสว่นประกอบ มลูคา่การสง่ออก

อยูท่ี่  3,282.5 ลา้นบาท ไปท่ีประเทศอินเดีย

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้

เกินดลุการคา้อยูท่ี่ 873 ลา้นบาท 

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต  MIU 

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

AM Q1 Q2 Q3 Q4
Import

2562 8,053 8,949 10,301 10,201

2563 7,760 7,724 8,701

Export
2562 8,695 7,912 8,338 8,451

2563 8,526 6,021 9,072

6

มลูค่าการนําเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สาม ปี 

2563

การนําเข้า เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรม มีมลูค่าการนาํเขา้อยู่

ท่ี 73,674 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 8.5 เมื่อเทียบกับไตร

มาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 14.6 เ ทียบกับไตรมาส

เดียวกนัปีก่อนหนา้ สาํหรบัสินคา้ท่ีมีมลูค่าการนาํเขา้สงูสดุ 

ไดแ้ก่ เครือ่งกงัหนัไอพน่ และสว่นประกอบ (เครือ่งจกัรท่ีใชใ้น

อตุสาหกรรมทั่วไป) มลูค่าการนาํเขา้อยู่ท่ี 8,567.2 ลา้นบาท 

จากประเทศสหรฐัอเมรกิา

การส่งออก เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมลูค่าการส่งออก

อยู่ท่ี 36,861 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 24.1 เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสก่อนหนา้ และหดตวัรอ้ยละ 17.3 เทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัปีก่อนหนา้ สาํหรบัสินคา้ท่ีมีมลูค่าการสง่ออกสงูสดุ 

ไดแ้ก่ เครื่องสบูลม/อดัลม และสว่นประกอบ (เครื่องจกัรท่ีใช้

ในอตุสาหกรรมทั่วไป) มลูค่าการสง่ออกอยู่ท่ี  5,548.1 ลา้น

บาท ไปประเทศจีน

ดุลการค้า เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด

ดลุการคา้อยูท่ี่ 36,813 ลา้นบาท 

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต  MIU 

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

IM Q1 Q2 Q3 Q4
Import

2562 86,467 87,664 86,229 86,296

2563 85,279 67,877 73,674

Export
2562 45,057 41,921 44,556 39,309

2563 41,533 29,710 36,861

7

มลูค่าการนําเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่สาม ปี 2563

การนําเข้า เครือ่งมือกล มีมลูคา่การนาํเขา้เป็น 13,647

ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 5.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

หนา้ และหดตวัรอ้ยละ 19.1 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี

ก่อนหนา้ สาํหรบัสินคา้ท่ีมีมูลค่าการนาํเขา้สูงสุด ไดแ้ก่ 

หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก มูลค่าการ

นาํเขา้อยูท่ี่ 4,143.4 ลา้นบาท จากประเทศจีน

การส่งออก เครือ่งมือกลมีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 4,424

ลา้นบาท หดตวัรอ้ยละ 1.6 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ 

แตห่ดตวัรอ้ยละ 26.9 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหนา้  

สาํหรบัสินคา้ท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ไดแ้ก่ หีบแบบ

หล่อแกว้ โลหะ ยาง และพลาสติกมูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี  

1,087.3 ลา้นบาท ไปประเทศสหรฐัอเมรกิา

ดุลการค้า  เครื่องมือกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาด

ดลุการคา้อยูท่ี่ 9,223 ลา้นบาท 

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต  MIU 

http://miu.isit.or.th/
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MT Q1 Q2 Q3 Q4
Import

2562 17,575 17,660 16,859 17,022

2563 15,237 12,888 13,647

Export
2562 6,854 7,037 6,054 5,733

2563 5,306 4,355 4,424

มลูค่าการนําเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563



ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึก

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

อาคารสํานกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรมิีตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110

โทรศพัท ์: 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213



ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ, สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ; Analyst by ISIT 9

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม

การลงทุน จากผลการประชุมพิจารณา

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ปี 2563

พบว่า มีโครงการอนุมตัิใหก้ารส่งเสริมการ

ล ง ทุ น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ อุ ต ส า ห ก ร ร ม

เครื่องจกัรกลจาํนวน 12 โครงการ โดยท่ีตัง้

โ ร ง ง า นจ ะ อ ยู่ ภ า ค ก ล า ง ร้อ ย ล ะ  42

ประกอบด้วยจังหวัดสระบุรี อยุธยา และ

เป็นภาคตะวนัออกรอ้ยละ 33 ส่วนใหญ่อยู่

ในจงัหวดัชลบุรี ระยอง โดยท่ีสญัชาติผูถื้อ

หุ้นส่วนใหญ่เป็นต่างชาติอยู่ ท่ีรอ้ยละ 55

สาํหรบัต่างชาติจะประกอบดว้ยประเทศจีน 

ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา

สามารถดรูายละเอียดโครงการเป็นรายเดือนเพ่ิมเติมได้ท่ี http://miu.isit.or.th

การส่งเสริมการลงทุนไตรมาสที ่3 ปี 2563
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Article Title Special Issue: Engineering advances to improve the safety of agricultural 

machines

Author Giovanni Molari , Paul D.Ayers , Henning J.Meyer , Valda Rondelli

Year 2019

Abstract Agriculture is one of the most hazardous of commercial sectors with every year many of its 

workers suffering occupational accidents and ill health. The International Labour

Organisation (ILO) defines agriculture as the second greatest source of employment after 

services with more than a third of the world's labour force (ILO, 2011). This Special Issue 

with the open call for papers aimed to demonstrate the importance of engineering advances 

in relation to the safety of agricultural machines with the main purpose of encouraging and 

investigating new research opportunities targeted improve human safety.

A wide variety of hazardous machines, vehicles and processes are involved in daily farming 

operation: tractors, seeding equipment, sprayers, harvesters, mowers, trailers, all-terrain and 

other vehicles often operated in-field. Consequently, accident occur when working with 

machines and tools; operating in varying environmental conditions, such as extreme 

temperatures or adverse weather conditions, when exposed to excessive noise, vibration, 

dust and other chemical substances; experiencing slips and falls from heights and lifting 

excessive weights.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1537511019307822

Research and Technology
Research and Technology



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอ้มลูและวิเคราะหอ์ตุสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ต่อ 211-213
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