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ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2563
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีส่ ่ีของปี 2563 ลดลงร้อยละ 4.2 ปรับตัวดีขนึ ้ เมื่อเทียบกับการลดลง
ร้อยละ 6.4 ในไตรมาสที่สาม (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทย
ในไตรมาสที่ส่ขี องปี 2563 ขยายตัวจากไตรมาสที่สามของปี 2563 ร้อยละ 1.3 (QoQ_SA)
การอุ ปโภคบริ โ ภคภาคเอกชน การอุป โภคบริโ ภคภาคเอกชนกลับ มาขยายตัว การลงทุน
ภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าลดลงในอัตราที่ชะลอลง ขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ
ขยายตัว การส่งออกบริการลดลงต่อเนื่อง ด้านการผลิต สาขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัว ส่วน
การผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขา ที่พกั แรมและบริการด้านอาหาร สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บ
สินค้า และสาขาการขายส่ง การขายปลีกและการซ่อมแซมฯ ลดลงในอัตราที่ชะลอลง ขณะที่สาขา
ไฟฟ้าและก๊าซฯ ลดลงต่อเนื่อง
รวมทัง้ ปี 2563 เศรษฐกิจไทยลดลงร้อยละ 6.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี 2562 โดย
มูลค่าการส่งออกสินค้า การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมลดลงร้อยละ 6.6 ร้อยละ
1.0 และร้อยละ 4.8 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ท่ีรอ้ ยละ -0.8 และดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลร้อยละ 3.3 ของ GDP
การลงทุนรวม ลดลงร้อยละ 2.5 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 2.6 ในไตรมาสที่สาม โดยการ
ลงทุนภาคเอกชนลดลงร้อยละ 3.3 ปรับตัวดีขึน้ จากการลดลงร้อยละ 10.6 ในไตรมาสก่อนหน้า
ประกอบด้วยการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรลดลงร้อยละ 3.2 และการลงทุนในสิ่งก่อสร้างลดลง
ร้อยละ 3.8 ส่วนการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 0.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 17.6 ในไตร
มาสก่อนหน้า โดยการลงทุนรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 20.0 ขณะที่การลงทุนรัฐวิสาหกิจลดลงร้อย
ละ 21.8 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนีอ้ ยู่ท่ีรอ้ ยละ 11.2 เทียบกับร้อย
ละ 4.7 ในไตรมาสเดียวกัน ของปี งบประมาณก่อน
รวมทั้งปี 2563 การลงทุนรวมลดลงร้อยละ 4.8 โดยการลงทุนภาคเอกชนลดลงร้อยละ 8.4 ส่วน
การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 5.7

ที่มา :สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในไตรมาสนี้ มี ตัว ชี ว้ ัด
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่
ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชน การอุปโภค
บ ริ โ ภ ค ภ า ค เ อ ก ช น
กลั บ มาขยายตั ว การ
ลงทุ น ภาคเอกชนและ
การส่ง ออกสิ น ค้า ลดลง
ใ น อั ต ร า ที่ ช ะ ล อ ล ง
ขณะที่ ก ารใช้ จ่ า ยและ
ก า ร ล ง ทุ น ภ า ค รั ฐ
ขยายตั ว การส่ ง ออก
บริ ก ารลดลงต่ อ เนื่ อ ง
การส่ ง ออกสิ น ค้ า มี
มู ล ค่ า 5 8 , 0 9 5 ล้ า น
ดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อย
ละ 1.5 ปรับตัวดีขึน้ จาก
การลดลงร้อยละ 8.2 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า
ส า ข า อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ลดลงร้อ ยละ 0.7 น้อ ย
กว่าการลดลงร้อยละ 5.3
ใ น ไ ต ร ม า ส ก่ อ น ห น้ า
สอดคล้องกับการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมที่เริ่ม
ปรับตัวดีขึน้ จากไตรมาส
ก่อนหน้า
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การส่งออกสินค้า มีมลู ค่า 58,095 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 1.5 ปรับตัวดีขนึ ้ จากการลดลง
ร้อยละ 8.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณ การส่งออกลดลงร้อยละ 1.6 ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึน้
ร้อยละ 0.1 กลุ่มสินค้าที่มีมลู ค่าส่งออกเพิ่มขึน้ ได้แก่ ยางพาราขยายตัวร้อยละ 25.4 มันสําปะหลัง
ขยายตัว ร้อ ยละ 30.2 ผลิ ต ภัณ ฑ์ย างขยายตัว ร้อ ยละ 29.8 คอมพิ ว เตอร์ข ยายตัว ร้อ ยละ 2.6
เครื่องปรับอากาศขยายตัวร้อยละ 11.2 รถยนต์น่ งั ขยายตัวร้อยละ 0.5 ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์
ขยายตัว ร้อยละ 6.1 และปิ โ ตรเคมี ขยายตัวร้อยละ 0.5 กลุ่ม สิน ค้า ที่ มี มูลค่าส่ง ออกลดลง ได้แก่
นํา้ ตาลลดลงร้อ ยละ 67.4 ชิ น้ ส่ว นและอุป กรณ์ค อมพิ ว เตอร์ล ดลงร้อ ยละ 11.4 รถกระบะและ
รถบรรทุกลดลงร้อยละ 10.9 และเคมีภณ
ั ฑ์ลดลงร้อยละ 0.6 การส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหรัฐฯ
ญี่ปนุ่ และออสเตรเลียขยายตัว ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดจีน อาเซียน (9) สหภาพยุโรป (27) ไม่
รวมสหราชอาณาจักร และตะวันออกกลาง (15) ลดลง เมื่อหักการส่งออกทองคาที่ยงั ไม่ขึน้ รู ปออก
แล้ว มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 0.9 และเมื่อคิดในรู ปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกสินค้า
ลดลงร้อยละ 0.4
รวมทัง้ ปี 2563 การส่งออกสินค้ามีมลู ค่า 226,716 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 6.6 โดยปริมาณ
และราคาส่งออกลดลงร้อยละ 5.9 และร้อยละ 0.8 ตามลาดับ เมื่อคิดในรู ปของเงินบาท การส่งออกมี
มูลค่า 7,091 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.9 จากปี 2562
สาขาอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.7 น้อยกว่าการลดลงร้อยละ 5.3 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้อง
กับ การส่ ง ออกสิ น ค้า อุต สาหกรรมที่ เ ริ่ ม ปรับ ตัว ดี ขึ น้ จากไตรมาสก่ อ นหน้า โดยดั ช นี ผ ลผลิ ต
อุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 3.0
ปรับตัวดีขนึ ้ เมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 5.7 ในไตรมาสก่อนหน้า และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
กลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้ อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ
0.5 น้อยกว่าการลดลงร้อยละ 1.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ที่มี
สัดส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30–60 ขยายตัวร้อยละ 0.4 ปรับตัวดีขึน้ มากจากการลดลงร้อย
ละ 23.3 ในไตรมาสก่อนหน้า อัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ท่ีรอ้ ยละ 64.22 เพิ่มขึน้ จากร้อย
ละ 60.63 ในไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึน้ จากร้อยละ 63.33 ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิตนํา้ ตาล ลดลงร้อยละ 43.9 การผลิตเสือ้ ผ้า
เครื่องแต่งกาย ลดลงร้อยละ 17.2 และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 7.7 เป็ นต้น ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ทีเ่ พิ่มขึน้ เช่น การผลิตยานยนต์ ร้อยละ 3.7 การผลิตชิน้ ส่วนและ
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 6.8 และการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า ร้อยละ 32.5 เป็ น
ต้น
รวมทั้งปี 2563 การผลิตสาขาอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 5.7 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.7 ในปี
2562 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 8.8 และอัตราการใช้กาลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ท่ีรอ้ ยละ
61.15
ที่มา :สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ใ น ไ ต ร ม า ส นี้ มี
ตัวชีว้ ัดทางเศรษฐกิจ
ที่ ส่ ง สั ญ ญาณบวก
ต่ อ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ไ ท ย
ได้แก่
สาขาโรงแรมและ
ภั ต ตาคาร ปรั บ ตั ว
ลดลงร้อ ยละ 35.2
ตามการลดลงของ
จํา นวนนัก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ต่
ปรับตัวดีขึน้ เมื่อเทียบ
กับ การลดลงร้อ ยละ
39.3 ในไตรมาสก่อน
หน้า
สาขาเกษตรกรรม
กลับ มาขยายตัว ครัง้
แรกในรอบ 5 ไตรมา
สร้อยละ 0.9 ปรับตัว
ดี ขึ ้น จากการลดลง
ร้อ ยละ 1.1 ในไตร
มาสก่อนหน้า
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สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ปรับตัวลดลงร้อยละ 35.2 ตามการลดลงของจํานวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ แต่ปรับตัวดีขนึ ้ เมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 39.3 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับ
การปรับตัวดีขนึ ้ จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยในไตรมาสนีม้ ีรายรับ จากนักท่องเที่ยวชาวไทย
อยูท่ ่ี 0.159 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 45.1 ปรับตัวดีขนึ ้ จากการลดลงร้อยละ 57.1 ในไตรมาสก่อน
หน้า นอกจากนี ้ การดาเนินมาตรการเปิ ดประเทศสาหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist
VISA : STV) ส่งผลให้ในไตรมาสนีม้ ีนกั ท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็ นครัง้ แรกใน
รอบ 3 ไตรมาส จานวน 10,822 คน (รวมนักท่องเที่ยวกลุม่ Thailand Privilege Card) อัตราการเข้า
พักเฉลี่ยอยูท่ ่ีรอ้ ยละ 32.49 เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 26.69 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ลดลงจากร้อยละ
70.71 ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
รวมทัง้ ปี 2563 การผลิตสาขาที่พกั แรมและบริการด้านอาหารลดลงร้อยละ 36.6 เทียบกับการ
ขยายตัวร้อยละ 7.8 ในปี 2562 โดยนักท่องเที่ยวต่างประเทศ มีจานวน 6.70 ล้านคน ลดลงร้อยละ
83.2 รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศอยูท่ ่ี 0.441 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 76.2 (เป็ นข้อมูล
จากบัญชีดลุ การชาระเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทย) รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยอยูท่ ่ี 0.482
ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 55.4 และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยูท่ ่ีรอ้ ยละ 29.51
สาขาเกษตรกรรม กลับมาขยายตัวครัง้ แรกในรอบ 5 ไตรมาสร้อยละ 0.9 ปรับตัวดีขนึ ้ จากการลดลง
ร้อยละ 1.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึน้ ของผลผลิตหมวดพืชผลสําคัญ เนื่องจากสภาพ
อากาศที่เอือ้ อานวย และปริมาณน้าที่เพียงพอต่อ การเพาะปลูก ได้แก่ ข้าวเปลือกเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.9
ไก่เนือ้ เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.7 ไข่ไก่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 13.6 มันสําปะหลังเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.1 และข้าวโพดเลีย้ ง
สัตว์เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.1 เป็ นต้น ส่วนผลผลิตพืชเกษตรสําคัญที่ลดลง เช่น กลุม่ ไม้ผลลดลงร้อยละ
22.0 อ้อยลดลงร้อยละ 10.8 ยางพาราลดลงร้อยละ 0.8 และปาล์มน้ามันลดลงร้อยละ 2.7 เป็ นต้น
และหมวดปศุสตั ว์ขยายตัวต่อเนื่องเป็ นไตรมาสที่ 12 ร้อยละ 4.5 ในขณะที่หมวดประมงปรับตัวลดลง
ต่อเนื่องเป็ นไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 5.6 ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 11.0 เร่งขึน้ จาก การ
ขยายตัวร้อยละ 6.3 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็ นการเพิ่มขึน้ ติดต่อกัน โดยเฉพาะราคายางพารา
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 50.2 ราคาปาล์มนํา้ มันเพิ่มขึน้ ร้อยละ 71.4 ราคาสุกรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 22.9 และราคา
กลุม่ ไม้ผลเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.9 เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรสําคัญบางรายการปรับตัว
ลดลง ได้แก่ ราคาข้าวเปลือกลดลงร้อยละ 10.8 และราคาไก่เนือ้ ลดลงร้อยละ 9.4 เป็ นต้น การเพิ่มขึน้
ของทัง้ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร และดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ดชั นีรายได้เกษตรกรโดยรวม
เพิ่มขึน้ ต่อเนื่องเป็ นไตรมาสที่ 2 ที่รอ้ ยละ 12.1
รวมทัง้ ปี 2563 การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่ าไม้ และการประมงลดลงร้อยละ 3.4 เทียบกับการ
ลดลงร้อยละ 0.6 ในปี 2562 สําหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 4.4 ในขณะที่ดชั นีราคา
สินค้าเกษตรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.0 ส่งผลให้ดชั นีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.3

ที่มา :สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ตัวชีว้ ัดทางเศรษฐกิจ
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เค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ไ ท ย
ได้แก่
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ต่ อ เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
ลดลงร้อ ยละ 2.6 ใน
ไตรมาสที่สาม
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ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2563
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2564
สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะขยายตัวร้อยละ 2.5 – 3.5 โดยมีแรงสนับสนุนสําคัญ
ประกอบด้วย (1) แนวโน้มการฟื ้ นตัว ของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก (2) แรงขับเคลื่อนจากการ
ใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ (3) การกลับมาขยายตัวอย่างช้า ๆ ของอุปสงค์ภาคเอกชนใน
ประเทศ และ (4) การปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่ต่าํ ผิดปกติในปี 2563 ทัง้ นี ้ คาดว่ามูลค่าการ
ส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 5.8 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.0
และร้อยละ 5.7 ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยูใ่ นช่วงร้อยละ 1.0 – 2.0 และดุลบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.3 ของ GDP

ที่มา :สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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Machinery
Intelligence
Unit
ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพื่อเปนศูนยกลางการ Update ขอมูลที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรม
และหนวยงานภาครัฐ ทั้งหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

Base Period - Jan 2007 = 100
Cost Freight Rate Price
*** Hot-dipped Galvanize ไมมีการเผยแพรขอมูลตั้งแตเดือนพฤษภาคม ป 2558 ดังนั้นจึงไมมีการนําเสนอขอมูลในสวนนี้

Base Period - Jan 2009 = 100
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ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
สถานการณ์ ด้านแรงงาน

ผู้มีงานทํา: ปรับตัวดีขนึ้ ตามการเพิม่ ขึน้ ของผู้มีงานทําทัง้ ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ในขณะทีอ่ ัตรา
การว่างงานลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าแต่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ในไตรมาสที่ส่ขี องปี 2563 จํานวนผูม้ ีงานทําเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องเป็ นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 2.2 สูงกว่าการเพิ่มขึน้
ร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยผูม้ ีงานทําภาคเกษตร (สัดส่วนร้อยละ 32.30) เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3.0 และ
เป็ นการเพิ่มขึน้ ครัง้ แรกในรอบ 8 ไตรมาส สอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ ของผลผลิตสินค้าเกษตรสําคัญบางรายการ
เช่น ข้าวเปลือก มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ เป็ นต้น เช่นเดียวกับผูม้ ีงานทํานอกภาคเกษตร (สัดส่วน
ร้อยละ 67.70) เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.9 และเป็ นการเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องเป็ นไตรมาสที่ 2 ตามการเพิ่มขึน้ ของจํานวนผูม้ ี
งานทํา ในสาขาก่อสร้างและสาขาที่พกั แรมและบริการด้านอาหารเป็ นสําคัญ อย่างไรก็ตามสาหรับผูม้ ีงานทําใน
สาขาการผลิตอุตสาหกรรม และสาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมยานยนต์ฯ ปรับตัวลดลง
อัตราการว่างงานในไตรมาสนีอ้ ยูท่ ่ีรอ้ ยละ 1.86 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับร้อยละ 1.90 ในไตรมาสก่อนหน้า
แต่สงู กว่าอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีผู้ว่างงานเฉลี่ยจานวน 7.3 แสนคน
เทียบกับผูว้ า่ งงานจํานวน 3.7 แสนคนในช่วงเดียวกันในปี ก่อน
เฉลี่ยทัง้ ปี 2563 มีผวู้ า่ งงานจํานวน 6.5 แสนคน คิดเป็ นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.7
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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รายงานสภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศ ูนย์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
มุงเนนการบูรณาการขอมูลเพื่อสรางประโยชนของขอมูลตอการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใหเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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 4 ปี 2563
MIU

Q1

Q2

Q3

Q4

113,389
96,022

113,520
102,023

58,949
50,357

53,494
56,454

Import
2562
2563
2562
2563

112,095
108,277

114,273
88,489
Export
60,607
56,869
55,365
40,087

ในไตรมาสที่ส่ี ปี 2563 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่อ งจักรกล
ของไทยมีมลู ค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการนําเข้าขยายตัวร้อยละ
6.3 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 10.1 เทียบ
กับไตรมาสเดียวกันปี ก่อนหน้า ด้านการส่งออกขยายตัวร้อย
ละ 12.1 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 5.5
เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี ก่อนหน้า
การนําเข้า มีมลู ค่าการนําเข้าอยู่ท่ี 102,023 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนําเข้าอยูท่ ่ี 8,647
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.6 เมื่อเที ยบกับไตรมาสก่อนหน้า
และหดตัวร้อยละ 15.2 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี ก่อนหน้า
ด้า นหมวดเครื่อ งจัก รอุต สาหกรรมมี มูล ค่า การนํา เข้า อยู่ท่ี
79,174 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 8.3 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี
ก่อนหน้า ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมลู ค่าการนําเข้าเป็ น
14,202 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 16.6 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี
ก่อนหน้า
การส่งออก มีมลู ค่าการส่งออกอยู่ท่ี 56,454 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรมี มู ล ค่ า การส่ ง ออกอยู่ ท่ี
11,272 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 24.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 33.4 เทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ปี ก่อนหน้า ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ท่ี 39,254 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบ
กับ ไตรมาสก่ อ นหน้า หดตัว ร้อ ยละ 0.1 เที ย บกับ ไตรมาส
เดียวกันปี ก่อนหน้า ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมลู ค่าการ
ส่งออกอยู่ท่ี 5,928 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 34.0 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 3.4 เทียบกับไตร
มาสเดียวกันปี ก่อนหน้า
ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในไตรมาสนี ้ ขาดดุลการค้า
อยูท่ ่ี 45,632 ล้านบาท
Analyst by ISIT
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
AM

Q1

2562
2563

8,053
7,760

2562
2563

8,695
8,526

Q2
Import
8,949
7,724
Export
7,912
6,021

Q3

Q4

10,301
8,701

10,201
8,647

8,338
9,072

8,451
11,272

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในไตรมาสทีส่ ่ี ปี
2563
การนําเข้า เครื่องจักรกลการเกษตร มีมลู ค่าการนําเข้าอยู่
ที่ 8,647 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 15.2 เทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ปี ก่อนหน้า สําหรับสินค้าที่มีมลู ค่าการนําเข้าสูงสุด ได้แก่
เครื่องบํารุ งรักษา และส่วนประกอบ มูลค่าการนําเข้าอยู่ท่ี
5,023.7 ล้านบาท
การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก
อยู่ท่ี 11,272 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 24.2 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 33.4 เทียบกับไตร
มาสเดียวกันปี ก่อนหน้า สําหรับสินค้าที่มีมลู ค่าการส่งออก
สูงสุด ได้แก่ แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ มูลค่าการส่งออก
อยูท่ ่ี 4,302.9 ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
เกินดุลการค้าอยูท่ ่ี 2,562 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 4 ปี 2563
IM

Q1

2562
2563

86,467
85,279

2562
2563

45,057
41,533

Q2
Import
87,664
67,877
Export
41,921
29,710

Q3

Q4

86,229
73,674

86,296
79,174

44,556
36,861

39,309
39,254

มูลค่าการค้าเครื่ องจั กรอุ ตสาหกรรมในไตรมาสที่ส่ี ปี
2563
การนําเข้า เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมลู ค่าการนําเข้าอยู่
ที่ 79,174 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 8.3 เทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ปี ก่อนหน้า สําหรับสินค้าที่มีมลู ค่าการนําเข้าสูงสุด ได้แก่
เครื่ อ งสูบ ลม/อัด ลม และส่ว นประกอบ (เครื่อ งจัก รที่ ใ ช้ใ น
อุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่าการนําเข้าอยูท่ ่ี 8,044.6 ล้านบาท
การส่งออก เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมลู ค่าการส่งออก
อยู่ท่ี 39,254 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อ นหน้า และหดตัวร้อยละ 0.1 เทียบกับไตรมาส
เดียวกันปี ก่อนหน้า สําหรับสินค้าที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุด
ได้แก่ เครื่องสูบลม/อัดลม และส่วนประกอบ (เครื่องจักรที่ใช้
ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี 6,688.1 ล้าน
บาท
ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้ าด
ดุลการค้าอยูท่ ่ี 39,920 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 4 ปี 2563
MT

Q1

2562
2563

17,575
15,237

2562
2563

6,854
5,306

Q2
Import
17,660
12,888
Export
7,037
4,355

Q3

Q4

16,859
13,647

17,022
14,202

6,054
4,424

5,733
5,928

มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในไตรมาสทีส่ ่ี ปี 2563
การนําเข้า เครื่องมือกล มีมลู ค่าการนําเข้าเป็ น 14,202
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และหดตัวร้อยละ 16.6 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี
ก่อ นหน้า สํา หรับสิน ค้า ที่มีมูลค่าการนําเข้า สูง สุด ได้แ ก่
หี บ แบบหล่ อ แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติ ก มูล ค่ า การ
นําเข้าอยูท่ ่ี 4,711.2 ล้านบาท
การส่งออก เครื่องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ่ี 5,928
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 34.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และขยายตัวร้อยละ 3.4 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี
ก่อนหน้า สําหรับสินค้าที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่
หี บ แบบหล่ อ แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติ ก มูล ค่ า การ
ส่งออกอยูท่ ่ี 1,528.1 ล้านบาท
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งมื อ กลของไทยในไตรมาสนี ้ ข าด
ดุลการค้าอยูท่ ่ี 8,274 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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ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก
อ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
อาคารสํานักพัฒนาอ ุตสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กร ุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213

การส่งเสริมการลงทุนไตรมาสที่ 4 ปี 2563

โครงการอนุ มั ติให้ การส่ งเสริ ม
การลงทุ น จากผลการประชุมพิ จารณา
โครงการอนุมัติ ให้การส่ งเสริมการลงทุน
เดื อนตุลาคม ถึ งเดื อนธั นวาคม ปี 2563
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 9 โครงการ โดยที่ตัง้
โรงงานจะอยู่ ภ าคตะวัน ออกร้อ ยละ 67
ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี และ ระยอง เป็ น
ภาคกลางร้อยละ 33 ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และกรุ งเทพมหานคร
โดยที่ผูป้ ระกอบการสัญชาติไทยเป็ นผูถ้ ื อ
หุน้ อยูท่ ่ีรอ้ ยละ 50

สามารถดูรายละเอียดโครงการเป็ นรายเดือนเพิ่ มเติ มได้ที่ http://miu.isit.or.th
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; Analyst by ISIT
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Research and Technology

Research and Technology

Article Title A computer system supporting agricultural machinery and farm tractor
purchase decisions
Author
Karol Durczak , Adam Ekielski , Radosław Kozłowski , Tomasz Żelaziński ,
Krzysztof Pilarski
2020
Year
Operational research, i.e. searching for optimal solutions in a situation of uncertainty and risk,
Abstract
can also be used to support decisions to purchase expensive agricultural machinery.
Although Polish farmers receive subsidies from the EU, it does not mean they do not need to
make well-thought-out purchases, because wrong purchase decisions will have long-term
consequences while using machinery. The article presents the results of the IFOP – the
system which has been available on the Internet for several years. It collects data on farming
machinery and vehicles based on users' voluntary but subjective opinions. The authors of
this article developed an original multi-criteria method of evaluating the quality of these
specific products, which enabled them to make relevant rankings of brands. It is an
algorithmic-heuristic method, which uses pairwise comparison tools to determine the
significance ratios of the criteria. This article presents the results of the 1st and 2nd IFOP
edition (Race Ranking), which included several dozen brands of tractors registered in
Poland. More than fifty qualitative (Q) and non-qualitative (C) traits of farm tractors were
taken into account. According to Polish farmers, Valtra – a Finnish brand of farm tractors,
part of the AGCO concern, was the most versatile (Q = 4.39 and Q&C = 4.23). These
tractors received the best opinions for their functionality, durability, ergonomics and safety.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402031882X
Source
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