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ค ำน ำ 

 การด าเนินงานโครงการพฒันาศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่ประเทศไทยได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากทาง

ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบการใน

อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ธุรกิจสนบัสนนุท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนหนว่ยงานภาครัฐ ได้มีแหลง่ข้อมลูท่ีสามารถใช้

ประโยชน์ได้อย่างตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 ทัง้นี ้การด าเนินงานของโครงการส าเร็จลลุว่งได้ในปีนี ้ด้วยการสนบัสนนุและการท างานร่วมกนัอยา่ง

ตอ่เน่ืองจากหน่วยงานตา่งๆ ได้แก่ ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ส านกังาน

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ กลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร และกลุม่อตุสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกลและโลหะการ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สมาคมเคร่ืองจกัรกลไทย สถาบนัพลาสตกิ ฯลฯ 

ทางศนูย์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลขอขอบพระคณุผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายมา ณ โอกาสนี  ้

 

            คณะผู้ศกึษาและทีมงานท่ีปรึกษาโครงการ
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บทสรุปผู้บริหาร 
 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเค ร่ืองจักรกล ประจ าปีงบประมาณ 2560 

จดัท าขึน้จากความส าคญัของภาคอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลท่ีเป็นหนึ่งในรากฐานของการพฒันาประเทศใน

ด้านต่างๆ ซึ่งในแต่ละปีจะมีมูลค่าการน าเข้าหลายแสนล้านบาท เพ่ือน าไปใช้เป็นเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือใน

การประกอบกิจการประเภทตา่งๆ ทัง้ภาคเกษตรกรรม อตุสาหกรรม ไมเ่ว้นแม้แต่ภาคบริการ 

 ด้วยความส าคญัดงักลา่ว จงึมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการพฒันาฐานข้อมลูอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล

ในด้านต่างๆ เพ่ือให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชนในการติดตามสภาวะอุตสาหกรรม มาตรการสนบัสนุน

ด้านต่างๆ ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนงานวิจยัเชิงลึก โดยในปี 2560 มีการด าเนินงานท่ีส าคญั 4 

สว่นหลกั ประกอบด้วย งานประจ าและตอ่เน่ือง รายงานบทวิเคราะห์ งานเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ และงานอ่ืนๆ 

ดงันี ้

 ส่วนที่ 1 งานประจ าและต่อเน่ือง 

 1.1 ฐานข้อมลูผู้ประกอบการเคร่ืองจกัรกล 

 โดยด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการเคร่ืองจักรกลเพิ่มเติมจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งปัจจุบนัรายช่ือ

ผู้ประกอบการในฐานข้อมลูเพิ่มขึน้เป็น 1,267 ราย จากการรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมลู พร้อมกนันีไ้ด้มีการ

ปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั โดยมีรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ขนาด (S, M, L) สดัส่วนผู้ ถือหุ้น 

สถานท่ีตัง้/จงัหวดั ประเภทผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ทุนจดทะเบียน ก าลงัการผลิต และจ านวนแรงงาน  

เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้งานมากท่ีสดุ 

 1.2 สถิตกิารน าเข้า สง่ออก ของไทย 

 การรวบรวมข้อมูลสถิติการน าเข้า-ส่งออกของไทย โดยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการน าเข้า-

ส่งออกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลของไทยจากฐานข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวง

อุตสาหกรรมและได้น าเสนอผ่านเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th รวมทัง้รายงานผลผ่านการประชุมกลุ่ม

อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร และเคร่ืองจกัรกลและโลหะการ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ 

Thailand Machinery Outlook เป็นประจ าทกุเดือน เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้น าข้อมลูดงักลา่วไปใช้ประโยชน์  

 

 

http://miu.isit.or.th/
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1.3 รายช่ือผู้น าเข้า สง่ออกรายส าคญั 

การรวบรวมรายช่ือผู้ น าเข้า-ส่งออก (รายส าคัญ) โดยการแยกตามประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่ 

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร เคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม และเคร่ืองมือกล ของแต่ละ HS code (4-digit) ท่ีมีมลูค่า

การน าเข้า-สง่ออกสงูสดุ 10 ล าดบัแรก แบง่เป็นรายช่ือผู้น าเข้า 910 รายช่ือและรายช่ือผู้สง่ออก 910 รายช่ือ 

 1.4 สถิตกิารน าเข้า สง่ออก ของตา่งประเทศ 

 แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลน าเข้า ส่งออก และกราฟของประเทศท่ีส าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา 

เยอรมนั ญ่ีปุ่ น จีน อินเดียและไต้หวนั และในปีนี ้ได้เพิ่มข้อมลูของประเทศเกาหลีใต้เข้ามาด้วย โดยได้ท าการ

เก็บรวบรวมข้อมลูสถิตกิารน าเข้า สง่ออกรายปี ท่ี HS code 6 digits ของเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เคร่ืองจกัรกล

อุตสาหกรรม และกลุ่มเคร่ืองมือกล จากฐานข้อมูล Global Trade Atlas (GTA) และน าเสนอผ่านเว็บไซต์ 

http://miu.isit.or.th 2) ข้อมูลน าเข้า ส่งออก และกราฟของประเทศในอาเซียนท่ีมีข้อมูลครบถ้วนซึ่ง

ประกอบด้วย 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ โดยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล

สถิตกิารน าเข้า สง่ออกรายปี ท่ี HS code 6 digits ของเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม และ

กลุ่มเคร่ืองมือกล จากฐานข้อมูล Global Trade Atlas (GTA) และน าเสนอผ่านเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th 

เพ่ือเป็นข้อมลูเบือ้งต้นส าหรับผู้ประกอบการเคร่ืองจกัรกลสามารถน าไปต่อยอดได้ 

 1.5 กรอบการเจรจา FTA ของไทย 

มีความเคล่ือนไหวของกรอบการเจรจาการค้าเสรีของไทยตามกรอบ FTAs ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม

เคร่ืองจักรกล ติดตามความคืบหน้าอยู่จ านวน 4 กรอบการเจรจา ได้แก่  ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

(ACFTA), ความตกลง RCEP, ความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน (PATHFTA) และความตกลงการค้าเสรี

ไทย-ชิลี 

1.6 งานวิจยั และเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 

ได้ด าเนินการรวบรวมงานวิจยัและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวข้องกบัอสุาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

ทัง้จากภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลยัตา่งๆ หนว่ยงานทางวิชาการ เช่น กรมวิชาการเกษตร และจากข่าวสาร

ต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้สิน้ 13 เร่ือง โดยน าเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th และ

รายงานสถานการณ์รายเดือน รายไตรมาส และรายปี (Macninery Outlook) ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 

2559 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

http://miu.isit.or.th/
http://miu.isit.or.th/
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1.7 ขา่วตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม 

ได้รวบรวมข่าวสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล เช่น ข่าวอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวนวัตกรรมและเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลจากแหล่งต่างๆ อาทิ ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ มตชินออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ อาร์ วาย ที ไนน์ แนวหน้าผู้จดัการออนไลน์ เดลินิวส์ 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ฯลฯ และน าเสนอข่าวสารต่างๆ ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ http://miu.isit.or.th 

และเฟซบุ๊คเป็นประจ าทกุวนั ตลอดจนน าเสนอขา่วสารส าคญัๆ ประจ าเดือนนัน้ๆ ผา่นทางรายงานสถานการณ์

รายเดือน โดยรวบรวมตอ่เน่ืองตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

1.8 ข้อมลูด้านการสง่เสริมการลงทนุ 

ด าเนินการติดตามข้อมลูด้านการส่งเสริมการลงทนุ จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุทัง้

ในส่วนของนโยบายการส่งเสริมการลงทุนใหม่ ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 

2558 – 2564) และโครงการท่ีได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน รวมทัง้สิน้ 37 โครงการ ข้อมูลตัง้แต่

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 และน าเสนอผา่นเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th 

ส าหรับข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลประจ าปี พ.ศ. 2560 พบว่า

ผู้ประกอบการท่ีย่ืนขอลงทนุในหมวดกิจการผลิตเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และชิน้สว่น ในปี พ.ศ. 2560 จะได้รับสิทธิ

และประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่ม A2, A3 และ A4 นอกจากนี ้ผู้ประกอบการท่ีย่ืนขอ

ลงทุนในหมวดกิจการผลิตท่ีเก่ียวกับ Automation and Robotics ในปี พ.ศ. 2560 จะได้รับสิทธิและประโยชน์

จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุในกลุม่ A1, A2 และ A3 

1.9 มาตรการสนบัสนนุของภาครัฐ/กฎระเบียบ 

ได้ติดตามการเปล่ียนแปลง มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ กฎระเบียบจากภาครัฐและเอกชน ท่ี

เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล ทัง้ทางด้านกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้และมาตรการเชิงนโยบายจาก

ภาครัฐอันได้แก่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม

เคร่ืองจักรกล หรือ มาตรการทางการค้าท่ีไมใช่ภาษี (NTB) เช่น ประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการ

ปกปอ้งและประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนนุโดยจะติดตามข่าวจากแหล่งตา่งๆ 

ตลอดทัง้โครงการตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2559 จนถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2560 พบวา่ มีโครงการท่ีเก่ียวข้องกบั

อุตสาหกรรมเคร่ืองจักร 4 โครงการ ได้แก่ โครงการแปลงเคร่ืองจักรเป็นทุน และการปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร 

http://miu.isit.or.th/
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ส าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี, โปรแกรมสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม , ลงทุนวิจัย พัฒนา 

และนวตักรรม ยกเว้นภาษี 300% และกองทนุพฒันาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 20,000 ล้านบาท 

1.10 Update การจดักลุม่สินค้าเคร่ืองจกัรกลเทียบกบั HS Code 2017 

เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2560 จะมีการประกาศใช้พิกัดศลุกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบบัปี  2017 ดงันัน้ทาง
สถาบันฯ  ได้ท าการทบทวนการจัดกลุ่ม เคร่ืองจักรกลตาม Harmonized Code 2012 เปรียบเทียบกับ 
Harmonized Code 2017 เพ่ือเปรียบเทียบใหม่ นอกจากนีท้างสถาบนัฯ ยงัได้พิจารณาการจดักลุ่มเคร่ืองจกัร
เพิ่มเติมเพ่ือให้การแบง่กลุ่มเคร่ืองจกัรกลมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีการเพิ่มเติมพิกดั Harmonize Code ท่ี
เก่ียวข้องกับเคร่ืองจกัรกล ซึ่งการจดักลุ่มดงักล่าวได้รับความร่วมมือในการพิจารณาจากกลุ่มผู้ประกอบการ
สภาอตุสาหกรรม กลุม่เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และกลุม่เคร่ืองจกัรกลและโลหะการ  

 

ส่วนที่ 2 รายงานบทวิเคราะห์ 

2.1 รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 

รายงาน Thailand Machinery Outlook จะประกอบด้วยสรุปสถานการณ์ทางการค้าเดือนล่าสุดของ

ประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล และข่าวสารประกอบในแวดวงอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลหรือ

ความรู้ตา่งๆ ท่ีนา่สนใจ โดยน าเสนอเป็นรายเดือน จ านวน 9 ฉบบั รายไตรมาส จ านวน 3 ฉบบั รายปี จ านวน 1 

ฉบบั ซึ่งได้ด าเนินการต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกเดือน ผ่านทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th ตลอดจนการจดัส่ง

อีเมลแจ้งให้กบัสมาชิกได้รับทราบข้อมลูอย่างตอ่เน่ือง 

2.2 โครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

ได้จดัท าสรุปโครงสร้างอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลโดยรวมของไทย โดยจะรวบรวมข้อมลูท่ีส าคญัของ

อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลเพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจ มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมฯ มากขึน้ โดยมีข้อมูลต่างๆ ดงันี ้1) 

ความส าคญัของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลต่อเศรษฐกิจไทย เช่น ขนาดมูลค่าของอุตสาหกรรม ดุลการค้า 

จ านวนผู้ประกอบการ จ านวนแรงงาน และโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน  2) สถานภาพอุตสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกลประเทศไทยเช่น การน าเข้า-ส่งออก แยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าท่ีมีมลูค่าการน าเข้า-

สง่ออกสงูสดุ 5 อนัดบัแรก และประเทศท่ีมีมลูคา่การน าเข้า-สง่ออกเคร่ืองจกัรกลสงูสดุ 3) การวิเคราะห์ SWOT 

ของอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย โดยการน าเสนอข้อมลูผา่นเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th 

http://miu.isit.or.th/
http://miu.isit.or.th/
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2.3 การพฒันาระบบเตือนภยั (Early Warning System) 

 ระบบเตือนภยัล่วงหน้าของกลุ่มอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลจากการก าหนดตวัแปรอ้างอิง (Reference 

Series) ท่ีใช้เป็นตวัแทนแสดงสถานะ หรือทิศทางอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของประเทศไทยซึ่งพบตวัแปรท่ีมี

คณุสมบตัิชีน้ า 6 ตวัแปร ได้แก่ ดชันีราคาสินค้าเข้า ดชันีมลูคา่สินค้าเข้า สินค้าเข้าประเภทสินค้าอตุสาหกรรม 

มูลค่าการน าเข้าวัตถุดิบและสินค้าขัน้กลาง สินค้าคงทน และยอดขายสินค้าขัน้กลาง โดยระบบท่ีจัดท า ขึน้

สามารถเตือนภยัล่วงหน้าได้ 5 เดือนท่ี Percent Correction มากกว่า 80% และได้เร่ิมแสดงผลระบบเตือนภัย

อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลบนเว็บไซต์ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2558 ท่ีผา่นมา 

 

ส่วนที่ 3 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

3.1 การจดัสมัมนา 

สมัมนาทางวิชาการ เร่ือง “Industry 4.0 : digital factory and new generation of smart robots” จดั

ขึน้ในวนัพธุท่ี 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. สถานท่ี ณ ห้อง MR 215 ศนูย์นิทรรศการและการ

ประชุมไบเทค บางนา ได้รับเกียรติจากดร.นิรุตต์ นาคสุข รักษาการผู้อ านวยการหน่วยวิจยัการออกแบบและ

วิศวกรรม ศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดแุหง่ชาติมาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ในหวัข้อ “Industry 4.0 and its 

related Technologies” และหัวข้อ “New Development in robot Platforms” โดยมีผู้ เข้าร่วมการอบรมและ

สมัมนาทัง้สิน้ 25 คน  

3.2 การประชมุร่วมกบักลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ทางสถาบันฯ ได้การด าเนินงานร่วมกับกลุ่มผู้ ประกอบการผ่านการประชุมกลุ่มอุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและโลหะการ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ซึ่งจะจัดขึน้เป็นประจ าทุกเดือน ตามก าหนดการประชุม ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข้อมูล หรือองค์ความรู้ต่างๆ 
ตลอดจนประชาสมัพนัธ์ศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลควบคูไ่ปด้วย 

โดยในปีงบประมาณ 2560 ทางสถาบันฯ ได้เข้าประชุมร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
การเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 เป็น
จ านวน 9 ครัง้ และได้เข้าประชุมร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นจ านวน 9 ครัง้ 
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3.3 การจดัเย่ียมชมโรงงานหรือหนว่ยงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

กิจกรรมเย่ียมชมโรงงานได้จดัขึน้เม่ือวนัศกุร์ท่ี 17 กมุภาพนัธ์ ปี 2560 โดยสถาบนัเหล็กฯ ร่วมกบักลุ่ม

อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร และกลุ่มอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและโลหะการ สภาอตุสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย มีการจัดเย่ียมชมโรงงานจ านวน 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท ไทย ควอลิตี ้สตาร์ช จ ากัด จังหวัด

กาญจนบรีุ และบริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด จงัหวดัราชบรีุ โดยมีผู้ เข้าเย่ียมชมโรงงานทัง้สิน้จ านวน 37 

คน 

3.4 มีพืน้ท่ีโฆษณาให้กบัผู้ประกอบการท่ีสนใจ 

มีการจัดให้มีพืน้ท่ีโฆษณาให้กับผู้ ประกอบการท่ีสนใจ  ผ่านทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th และ 
Thailand Machinery Outlook โดยในปีงบประมาณ 2560 มีการลงโลโก้ในพืน้ท่ีโฆษณา จ านวน 1 บริษัท 
ได้แก่ บริษัท เทคโน แฟบ (ประเทศไทย) จ ากดั 

3.5 ประชาสมัพนัธ์ผา่นทาง facebook 

ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง facebook เป็นประจ าทุกวัน 

เพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจสามารถติดตามความเคล่ือนไหวของอตุสาหกรรมได้ทนัท่วงที โดยตลอดระยะเวลาการด าเนิน

โครงการฯ จะท าการประชาสมัพนัธ์ผา่นทาง facebook 27 เร่ืองเป็นอยา่งน้อย 

 

ส่วนที่ 4 งานอ่ืนๆ 

4.1 การประเมิน / สรุปความพงึพอใจของการใช้บริการ 

เน่ืองด้วยสถาบนัเหล็กฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ MIU เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ จึงได้รวบรวม

และสรุปความพงึพอใจตอ่การใช้บริการเว็บไซต์ MIU ซึง่ได้มีการปรับปรุงแบบสอบถาม เพ่ือให้ครอบคลมุในทกุ

ส่วนของข้อมลู มีผู้ ใช้บริการประเมินความพึงพอใจ จ านวน 36 คน ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมต่อ

การใช้งานอยูท่ี่ร้อยละ 76.8 มีความสนใจข้อมลูสถิตมิากท่ีสดุ รองลงมาเป็น Thailand Machinery Outlook  

4.2 การจดัท า Link กบั IU อ่ืนๆรวมทัง้บริษัทและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ได้ด าเนินการจดัท า link กบั IU อ่ืนๆ รวมทัง้บริษัทหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ศนูย์ข้อมลูด้านการ

มาตรฐาน (Standard Intelligence Unit) สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศนูย์ข้อมลูเชิงลึก

http://miu.isit.or.th/
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อตุสาหกรรมเหล็กไทย (Iron & Steel Intelligence Unit) ศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลึกส าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Intelligence Unit) ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ (Automotive 

Intelligence Unit) และ Rubber Intelligence Unit เป็นต้น 

ในปีงบประมาณ 2560 ได้ด าเนินการจดัท า Link กับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องจ านวน 2 หน่วยงาน 

ได้แก่ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

4.3 การน าข้อมลูจากศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไปใช้งาน 

การรวบรวมการน าข้อมลูจากศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล (MIU) ไปใช้งานใน

ด้านต่างๆ ซึ่งพบว่าข้อมูลได้ถูกน าไปใช้งานทัง้ในส่วนของภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ประเมิน / วิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล วางแผนการด าเนินธุรกิจหาโอกาสในการตอ่ยอด

ธุรกิจการขยายเครือข่ายในการด าเนินธุรกิจ หรือแม้กระทัง่ใช้ประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบาย

ชว่ยเหลืออตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลในด้านตา่งๆ โดยข้อมลูท่ีมีการใช้ประโยชน์มากท่ีสดุ ได้แก่ รายงานสภาวะ

อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล สถิติการน าเข้า-ส่งออก รหสัพิกดัศลุกากร รายช่ือผู้ประกอบการ เป็นต้น ผ่านหลาย

ชอ่งทางไม่ว่าจะเป็นการประชมุกลุ่มผู้ประกอบการรายเดือนฯ การใช้เป็นเอกสารประกอบงานวิจยัและพฒันา 

ตลอดจนตดิตอ่ขอข้อมลูผา่นอีเมล์ ซึง่รวบรวมได้ทัง้สิน้ 7 หนว่ยงาน 
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1. บทน ำ 

เคร่ืองจกัรกล (MACHINERY) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีประกอบกันขึน้เป็นเคร่ืองเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเปล่ียนหรือแปรสภาพพลงังาน หรือส่งพลงังาน หรือใช้ส าหรับการก่อก าเนิดพลงังาน 
ซึ่งรวมถึงยานพาหนะ หรือเคร่ืองอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือท่ีอ านวยความสะดวกด้วย ดังนัน้อุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลก็คืออตุสาหกรรมท่ีผลิตผลิตภณัฑ์เหลา่นี ้

เคร่ืองจกัรกล มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ การแบง่ประเภทเคร่ืองจกัรกลจึงท าได้หลายแนวทาง 
เช่น แบ่งตามประเภทของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง แบ่งตามลักษณะการใช้งานของเคร่ืองจักร และแบ่งตาม
ลกัษณะของผลิตภัณฑ์เคร่ืองจกัร การแบ่งประเภทเคร่ืองจักรกลในท่ีนีแ้บ่งตามพิกัดอัตราศุลกากรโดยแบ่ง
ประเภทตามวตัถุประสงค์ของการใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลออกเป็น 3 
ประเภท ดงันี ้

1) เคร่ืองจกัรกลการเกษตร (AGRICULTURAL MACHINERY: AM) 

หมายถึง เคร่ืองจักรท่ีใช้ในภาคเกษตรกรรม ทัง้ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แบ่ง
ออกเป็น เคร่ืองจกัรงานเกษตรกรรม (AGRICULTURAL MACHINE) เช่นเคร่ืองจกัรส าหรับการเตรียมดินการ
ปลกูการเก็บเก่ียวเคร่ืองสี และเคร่ืองจกัรงานปศสุตัว์ (LIVESTOCK MACHINE) โดยไม่รวมถึงเคร่ืองจักรท่ีใช้
ในกระบวนการแปรรูป  

จ านวนพิกดัอตัราศลุกากรของเคร่ืองจกัรกลการเกษตร แบง่โดยพิกดั 4 หลกั มีจ านวน 18 รายการ แบง่
โดยพิกดั 6 หลกั มีจ านวน 65 รายการแบง่โดยพิกดั 8 หลกั มีจ านวน 136 รายการ  และแบง่โดยพิกดั 11 หลกั 
มีจ านวน 217 รายการ 

2) เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม (INDUSTRIAL MACHINERY: IM)  

หมายถึง เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมตา่งๆ และส่วนประกอบ ได้แก่ เคร่ืองจกัรงาน
โลหะกรรมหรือหล่อโลหะ เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมก่อสร้าง เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมยางหรือพลาสติก เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมเหมืองแร่ 

จ านวนพิกดัอตัราศลุกากรของเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมแบ่งโดยพิกดั 4 หลกั มีจ านวน 62 รายการ แบ่ง
โดยพิกดั 6 หลกั มีจ านวน 295 รายการ แบง่โดยพิกดั 8 หลกั มีจ านวน 589 รายการ และแบง่โดยพิกดั 11 หลกั 
มีจ านวน 1,043 รายการ 
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3) เคร่ืองมือกล (MACHINERY TOOLS: MT) 

หมายถึง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตชิน้งานและเคร่ืองจกัรตา่งๆ แบง่ออกเป็น เคร่ืองมือกล 
(MACHINE TOOL) เชน่เคร่ืองกลงึเคร่ืองไสเคร่ืองคว้านเคร่ืองเจียรและเคร่ืองมือ (HAND TOOL) 

จ านวนพิกดัอตัราศลุกากรของเคร่ืองมือกล แบง่โดยพิกดั 4 หลกั มีจ านวน 14 รายการ แบง่โดยพิกดั 6 
หลกั มีจ านวน 89 รายการ แบ่งโดยพิกัด 8 หลกั มีจ านวน 153 รายการและแบ่งโดยพิกัด 11 หลกั มีจ านวน 
271 รายการ 

เคร่ืองจกัรกลเป็นปัจจยัส าคญัในการผลิตสินค้าอตุสาหกรรมเกือบทกุประเภท และสร้างความเช่ือมโยง
ระหวา่งอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองท่ีอยูป่ลายน า้ เชน่ อตุสากรรมเกษตร อตุสาหกรรมอาหาร และอตุสาหกรรมปิโตร-
เคมี กบัอตุสาหกรรมต้นน า้ท่ีสนบัสนนุการผลิตผลิตเคร่ืองจกัรกล เชน่ อตุสาหกรรมหล่อโลหะ อตุสาหกรรมขึน้
รูปโลหะ อตุสาหกรรมการผลิตชิน้สว่นทางกล และทางไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.1 แสดงความเช่ือมโยงระหว่างอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล กับอุตสาหกรรมต่อเน่ือง และ
อตุสาหกรรมสนบัสนนุ 

โครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล สว่นใหญ่ผู้ผลิตเคร่ืองจกัรกลจะท าหน้าท่ีออกแบบและ
ประกอบตวัเคร่ืองจกัรเทา่นัน้ สว่นชิน้สว่นตา่งๆ จะถกูผลิตโดยผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ในลกัษณะของพนัธมิตร
ธุรกิจ (CLUSTER) อย่างไม่เต็มรูปแบบ กล่าวคือ เป็นลกัษณะของการว่าจ้างผลิตชิน้ส่วนมิได้เป็นการร่วมกัน
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ออกแบบและแยกกนัผลิต ซึ่งผู้ประกอบการผลิตเคร่ืองจกัรกลส่วนใหญ่มีบทบาทเป็นผู้ออกแบบ และประกอบ
เคร่ืองจกัร ซึ่งต้องอาศยัเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ส าหรับการออกแบบและประกอบ
เคร่ืองจักรกลราคาสูง ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นผู้ ท่ีมีศกัยภาพด้านเงินทุนในการจัดหา
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการด าเนินการ อย่างไรก็ตาม หากมีปริมาณการจ าหน่ายต ่าก็
จะส่งผลให้ต้นทนุต่อหน่วยของสินค้า (เคร่ืองจกัรกล) สงูจนไม่สามารถแข่งขนัได้  ขณะท่ีในปัจจบุนัผู้ผลิตราย
ย่อยไม่สามารถจดัซือ้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้งานเพ่ือยกระดบัศกัยภาพในการ
ออกแบบและประกอบเคร่ืองจกัรของตนได้ 

จากฐานข้อมลูผู้ประกอบการปี 2558 กลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลมีอยู่ประมาณ 1,207 ราย จ าแนก
ออกเป็นเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 195 ราย เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 945 ราย และเคร่ืองมือกล 125 ราย 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลเป็นอตุสาหกรรมสนบัสนนุท่ีส าคญัตอ่การพฒันาการผลิตของประเทศทัง้การ
ผลิตภาคเกษตรกรรมและภาคอตุสาหกรรมเน่ืองจากเคร่ืองจกัรกลเป็นปัจจยัการผลิตหลกัโดยท าหน้าท่ีเป็นทัง้
สินค้าทุนและเป็นสินค้าขัน้กลางของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)  
สาขาการผลิต มีมลูคา่สงูเม่ือเทียบกบัสาขาอ่ืนๆ และมีแนวโน้มจะสงูขึน้เร่ือยๆ ตัง้แตปี่ 2554 จนถึงปี 2558  

ตารางท่ี 1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามกิจกรรมทาง เศรษฐกิจ 
(ล้านบาท) ตัง้แตปี่ 2554 – 2558 

ที่มา: ส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2554 2555 2556 2557 2558 

ประเทศ 11,300,485 12,349,026 12,901,498 13,132,234 13,533,596 

ภาคเกษตร 1,310,993 1,421,964 1,469,889 1,343,503 1,237,309 

ภาคนอกเกษตร 9,989,492 10,927,062 11,431,609 11,788,731 12,296,287 

 • การบริการ 4,055,880 4,525,181 4,864,620 5,092,449 5,416,753 

 • การผลิต 3,294,333 3,473,818 3,571,876 3,620,623 3,642,867 

 • การค้าและการซ่อมบ ารุง 1,628,794 1,776,740 1,796,121 1,867,070 2,045,697 

 • การเหมืองแร่ 400,575 483,425 495,103 494,265 420,642 

 • ไฟฟ้า แก๊ส และน า้ประปา 303,288 326,942 354,221 374,710 391,035 

 • การก่อสร้าง 306,622 340,956 349,668 339,614 379,293 
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ตารางท่ี 1.2 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ (ร้อยละ) ตัง้แตปี่ 2554 – 2558 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 2554 2555 2556 2557 2558 

ประเทศ 100 100 100 100 100 

ภาคเกษตร 11.6 11.5 11.4 10.2 9.1 

ภาคนอกเกษตร 88.4 88.5 88.6 89.8 90.9 

 • การบริการ 35.9 36.6 37.7 38.8 40 

 • การผลิต 29.2 28.1 27.7 27.6 26.9 

 • การค้าและการซ่อมบ ารุง 14.4 14.4 13.9 14.2 15.1 

 • การเหมืองแร่ 3.5 3.9 3.8 3.8 3.1 

 • ไฟฟ้า แก๊ส และน า้ประปา 2.7 2.6 2.7 2.9 2.9 

 • การก่อสร้าง 2.7 2.8 2.7 2.6 2.8 
ที่มา: ส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ในขณะท่ี มลูคา่การน าเข้าสินค้าหมวดเคร่ืองจกัรมีสดัส่วนตอ่มลูคา่น าเข้าสินค้ารวมคอ่นข้างสงู โดยมี
มูลค่าการน า เ ข้า เพิ่มขึ น้ทุกปี  ตัง้แต่ปี  2554 ต่อเ น่ืองจนถึง ปี  2558 ย่อมแสดงให้ เห็นว่าการผลิต
ภาคอตุสาหกรรมในประเทศมีความต้องการใช้เคร่ืองจกัรมากขึน้ตามไปด้วย 

ตารางท่ี1.3 มลูคา่การน าเข้าสินค้าหมวดเคร่ืองจกัรกลของประเทศและมูลคา่การน าเข้ารวม ณ ระดบั
ราคาตลาดตัง้แตปี่ 2554 – 2558                        (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการสินค้าน าเข้า 2554 2555 2556 2557 2558 

มลูคา่การน าเข้าสินค้ารวม 6,982,719.15 7,786,132.18 7,657,345.59 7,403,898.06 6,906,078.41 

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 10,166.00     34,859.64      35,562.65      35,674.32      35,731.39  

เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 276,314.00   397,069.75    343,874.38    349,356.98    349,234.25  

เคร่ืองมือกล 69,288.10   143,390.53      99,784.38    102,308.25      73,158.39  

สดัสว่นการน าเข้าสินค้า
เคร่ืองจกัรตอ่การน าเข้า
รวม (ร้อยละ) 

5.09 7.39 6.26 6.58 6.63 

ที่มา: สถิติสินค้าเข้าจ าแนกตามภาคเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย , สถิติน าเข้าผลิตภณัฑ์เคร่ืองจกัรกล ศนูย์วิเคราะห์
ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 
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นอกจากนี ้อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลยงัมีบทบาทต่อการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมคอ่นข้างสงู โดย
จะเห็นได้จากการจ้างงานในอตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองจกัรและเคร่ืองกล มีสดัส่วนร้อยละ 4.80 ของการจ้าง
งานรวมในภาคอุตสาหกรรมซึ่งสูงเป็นอนัดบั 9 อีกทัง้อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลยังมีบทบาทต่อการพัฒนา
แรงงานอีกด้วย เพราะอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลต้องใช้บริการจากอตุสาหกรรมงานโลหะ เช่น การหล่อโลหะ 
การขึน้รูปโลหะ การอบชบุโลหะด้วยความร้อน เป็นต้น โดยงานโลหะดงักลา่ว จ าเป็นต้องจ้างแรงงานฝีมือด้าน
วิศวกรรม และแรงงานสายอาชีพ ซึ่งต้องได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความสามารถเฉพาะทางในการท างาน
ทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลเข้าไปมีบทบาทในการก า หนด
ความสามารถทางการผลิตสินค้าภาคอตุสาหกรรมทัง้ด้านปริมาณ และคณุภาพ ตลอดจนระดบัเทคโนโลยีของ
สินค้าท่ีผลิตอีกด้วย โดยเคร่ืองจกัรกลท่ีมีเทคโนโลยีสงูจะช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าอตุสาหกรรมสามารถผลิตสินค้า
ได้มากขึน้ ลดการสญูเสียในการผลิต สามารถควบคมุคณุภาพสินค้าได้ดีขึน้ และยงัช่วยให้เกิดการผลิตสินค้าท่ี
มีเทคโนโลยีสูงอีกด้วย ท าให้จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถสอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ี
ปรับเปล่ียนไปตลอดเวลา และยงัต้องมีความสามารถในการพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับผลิตสินค้าเทคโนโลยี
สงูตอ่ไป 

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดโลก และความต้องการสินค้าท่ีมีความหลากหลายมากขึน้
ตลอดจนข้อจ ากัดทางการค้าท่ีมีความซับซ้อนมากขึน้ ล้วนเป็นสิ่งท่ีกระตุ้ นการพัฒนาเทคโนโลยีของ
เคร่ืองจกัรกล 

ตารางท่ี1.4 จ านวนคนงานตามหมวดอตุสาหกรรมส าคญั 21 หมวด ปี 2558 

หมวดอุตสาหกรรมส าคัญ จ านวนคนงาน สัดส่วนต่อคนงานรวมทุกหมวด 

1 อตุสาหกรรมอาหาร 456,206 11.59 

2 ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์ 361,889 9.19 

3 การผลิตอ่ืนๆ 356,819 9.07 

4 ผลิตยานพาหนะและอปุกรณ์  รวมทัง้การซอ่ม
ยานพาหนะและอปุกรณ์ 

302,046 7.67 

5 ผลิตภณัฑ์โลหะ 301,873 7.67 

6 อตุสาหกรรมเคร่ืองแตง่กายยกเว้นรองเท้า 294,552 7.48 

7 ผลิตภณัฑ์พลาสตกิ 268,084 6.81 

8 สิ่งทอ 247,018 6.28 

9 ผลิตเคร่ืองจกัร และเคร่ืองกล 188,812 4.80 

10 ผลิตภณัฑ์อโลหะ 165,639 4.21 
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11 ผลิตภณัฑ์จากพืช 163,561 4.16 

12 แปรรูปไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ 142,305 3.62 

13 ยางและผลิตภณัฑ์ยาง 137,919 3.50 

14 เคมีภณัฑ์และผลิตภณัฑ์เคมี 117,017 2.97 

15 เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแตง่ในอาคารจากไม้ 
แก้ว ยาง หรืออโลหะอ่ืน 

108,466 2.76 

16 ผลิตหนงัสตัว์และผลิตภณัฑ์จากหนงัสตัว์ 98,182 2.49 

17 การพิมพ์ การเย็บเลม่ ท าปกหรือการท าแมพ่ิมพ์ 63,055 1.60 

18 ผลิตกระดาษและผลิตภณัฑ์กระดาษ 58,791 1.49 

19 ผลิตโลหะขัน้มลูฐาน 58,286 1.48 

20 อตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 32,397 0.82 

21 ผลิตภณัฑ์จากปิโตรเลียม 13,272 0.34 

 รวม 3,936,189 100.00 
ที่มา: สถิติสะสมจ านวนโรงงานที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการ (เปิดด าเนินการ) ตามพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ. 2535 จ าแนกราย

หมวดอตุสาหกรรมที่ส าคญัตามจ าพวก ณ สิน้ปี 2558 กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 ดงันัน้ จงึอาจกลา่วได้วา่ อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล มีความส าคญัตอ่การพฒันาประเทศอย่างมาก ทัง้
ด้านการพฒันาการผลิตโดยท าหน้าท่ีเป็นทัง้สินค้าทนุ และสินค้าชัน้กลางของอตุสาหกรรมตา่งๆ และมีบทบาท
ตอ่การจ้างแรงงานฝีมือ นอกจากนี ้ยงัมีส่วนในการก าหนดการพฒันาฝีมือแรงงานและการพฒันาเทคโนโลยี
อีกด้วย 

 อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลนัน้มีความส าคญัอย่างยิ่งยวดตอ่การพฒันาภาคการผลิตของประเทศ ทัง้ใน
ภาคการเกษตรและภาคอตุสาหกรรม เน่ืองจากการผลิตสินค้านัน้ต้องอาศยัเคร่ืองจกัรกลในกระบวนการผลิต 
ทัง้นีน้อกจากเคร่ืองจกัรกลมีความส าคญัพืน้ฐานในฐานะเป็นส่วนประกอบส าคญัในกระบวนการผลิตแล้ว  ใน
ปัจจบุนัประเทศไทยก าลงัจะเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรก็เป็นส่วนส าคญัในการพฒันา
อตุสาหกรรมของประเทศไทยให้เข้าสู่อตุสาหกรรม 4.0 และอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ 10 
อตุสาหกรรมเปา้หมายหรือ New S-curve ท่ีมีสว่นอยา่งมากในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

ระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยสนับสนุนให้
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลมีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึน้ในระยะยาว ซึ่งข้อมูล
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลนัน้ เ ป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
การตดัสินใจในเชิงธุรกิจส าหรับภาคเอกชนและการก าหนดนโยบายและการวางแผนของภาครัฐ ตลอดจนช่วย
สนบัสนนุการด าเนินงานให้กบัอตุสาหกรรมสนบัสนนุและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจเคร่ืองมือทดสอบและ
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เคร่ืองมือวดั หนว่ยงานวิจยั หน่วยงานทดสอบวสัดแุละอปุกรณ์ สถาบนัการเงิน สถาบนัการศกึษา ฯลฯ ในการ
น าข้อมลูตา่งๆ ไปตอ่ยอดได้อยา่งเกิดประโยชน์สงูสดุ 

การด าเนินโครงการพฒันาศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลในปี 2560 จะเน้นการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลท่ีมีอยู่เดิมให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนติดตามสภาวะ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรเพ่ือตอ่ยอดและขยายผลการด าเนินงานจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
นับว่าเป็นฐานท่ีส าคัญในการพัฒนาการผลิตของประเทศ รวมถึงการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างหน่วย
งานวิจัยทัง้ในภาครัฐ และเอกชนให้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึน้ โดยจะได้ขยายความร่วมมือกับกลุ่ม
ผู้ ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ผ่านทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
การเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม
เคร่ืองจักรกลไทย เป็นต้น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐฯ เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น เพ่ือให้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล สามารถเช่ือมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสงูสดุ 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือเป็นศนูย์กลางการ update ข้อมลูสถิติการค้าอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและเผยแพร่ข้อมูล
ตา่งๆ ให้ภาคเอกชนและภาครัฐสามารถน าไปใช้ได้อยา่งทนัท่วงทีและมีความถกูต้องนา่เช่ือถือ 

1.2.2 เพ่ือสร้างความเช่ือมโยงของข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐ ในการน าข้อมูลสถิติและ
การศกึษาต่างๆ มาใช้ประกอบในการตดัสินใจเชิงนโยบาย เพ่ือการก าหนดทิศทางและการวาง
แนวทางพฒันาอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล อตุสาหกรรมสนบัสนนุและอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง
อ่ืนๆ ของประเทศไทย 

1.2.3 เพ่ืออ านวยประโยชน์จากข้อมลูสถิต ิข้อมลูผู้ประกอบการ ข้อมลูเทคนิคและเทคโนโลยี ตลอดจน
การศึกษาส ารวจต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถน าไปใช้ขยายผลส าหรับการ
วางแผนตัดสินใจทางธุรกิจ และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในกลุ่ม
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรมและเคร่ืองมือกลได้ 

1.2.4 เพ่ือสนบัสนุนข้อมูลพืน้ฐานทางธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลในประเทศและต่างประเทศท่ี
ส าคญัให้กบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล อตุสาหกรรมสนบัสนนุและอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
เพ่ือสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งกลุม่ธุรกิจและการพฒันาอตุสาหกรรมตลอดทัง้หว่งโซอ่ปุทาน 
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1.2.5 เพ่ือสนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ทางเทคนิคและเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับภาคเอกชน เพ่ือให้
สามารถด าเนินการขยายความรู้ความเข้าใจในการผลิต และการน าเคร่ืองจกัรกลไปใช้ได้อย่าง
ถกูต้องและเกิดประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการในภาคการผลิตท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 

1.2.6 เป็นศูนย์กลางข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลรวมถึงเป็นตัวกลาง
แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียในอตุสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ทัง้หน่วยงานใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

1.3 กลุ่มเป้ำหมำย 

1.3.1 หน่วยงานภาครัฐฯ เช่น ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาล ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กรมส่งเสริมการ
สง่ออก 

1.3.2 ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ทัง้เคร่ืองจกัรกลการเกษตร เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 

และเคร่ืองมือกล 

1.3.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสนบัสนุน เช่น อุตสาหกรรมหล่อโลหะ อุตสาหกรรมทุบขึน้รูปร้อน 

อตุสาหกรรมอบชบุความร้อน เป็นต้น 

1.3.4 ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ธนาคารสถาบนัการเงิน 

1.3.5 สถาบนัการศกึษา ทัง้ในสว่นของนกัเรียน นกัศกึษา ตลอดจนอาจารย์ในสาขาตา่งๆ 

1.4 เป้ำหมำยของโครงกำร / ตัวชีวั้ด 

1.4.1 เปา้หมายของโครงการ 

จดัท าข้อมลูสถิต ิและรายงานตา่งๆ ของอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้งาน เพ่ือให้
มีภาครัฐมีข้อมูลเพ่ือใช้ก าหนดนโยบายในการพฒันาอุตสาหกรรมและภาคเอกชนมีแหล่งข้อมูลท่ีจะช่วยใน
ติดตามความเคล่ือนไหวทางด้านตลาด เทคโนโลยี กฎระเบียบ และอ่ืนๆ เพ่ือให้ทุกกลุ่มผู้ ใช้งานสามารถน า
ข้อมลูในเว็บไซต์ไปปรับใช้กบัการท ากิจกรรมตา่งๆ ในการท าธุรกิจ 

1.4.2 ตวัชีว้ดัโครงการ 

1.4.2.1 ระดบัผลผลิต 
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- เป็นศนูย์กลางข้อมลู ความรู้ ข่าวสารตา่งๆ ของอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล โดยมี
การรวบรวมสถิต ิรายงานความเคล่ือนไหวตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ือง 

- มีบทวิเคราะห์ รายงานรายเดือน รวมทัง้รายงานการวิจยัเชิงลึก เพ่ือให้ผู้ ใช้งาน
ข้อมลูสามารถน าไปใช้ประกอบในการตดัสินใจในการท าธุรกิจ 

1.4.2.2 ระดบัผลลพัธ์ 

- หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลอุตสาหกรรมท่ีถูกต้องและแม่นย าเพ่ือใช้ประกอบการ

เสนอแนะนโยบายและพฒันาอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

- ภาคเอกชนสามารถน าข้อมลูไปใช้ในการวางแผนพฒันาธุรกิจให้ก่อเกิดประโยชน์

แก่ภาคอตุสาหกรรมได้ 

- ภาคเอกชนเห็นถึงความส าคญัในการจัดท าข้อมูลและให้ความร่วมมือในการ
สนบัสนนุในการรวบรวมข้อมลูส าหรับเว็บไซต์เพิ่มมากขึน้ 

1.5 ผลลัพธ์และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ภาคอตุสาหกรรมมีต้นทนุในการประกอบกิจการทางอ้อมท่ีลดลงจากการบริการด้านข้อมลูของ
ภาครัฐ 

1.5.2 อุตสาหกรรมในภาพรวมมีการต่อยอดทางธุรกิจจากข้อมูลและเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีถูกพฒันาขึน้ 
อนัจะน าไปสู่ความยัง่ยืนในการประกอบธุรกิจภายใต้กระแสความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและ
ปัจจยัแวดล้อมท่ีเกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว 

1.5.3 บคุลากรในภาคอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัด้านการตลาด การวางแผน และการผลิตสามารถใช้
ประโยชน์ข้อมลู รายงาน บทวิเคราะห์ การส ารวจตลาดได้เกิดประโยชน์สงูสดุ  หน่วยงานของรัฐ
มีข้อมูลและแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรม ผ่านการท างานในลกัษณะการบูรณาการกับ
กลุม่ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรม 

1.6 สถำนที่ท ำงำนและคณะท ำงำน 

1.6.1 สถานท่ีด าเนินการ 

สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่ประเทศไทย 

อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขาชัน้ 1-2 ซอยตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขต

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 10 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

โทรศพัท์: 02-712-4402 ตอ่ 130, 131 โทรสาร: 02-713-6550 

1.6.2 คณะท างาน 

รายช่ือคณะท างานโครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม เคร่ืองจักรกล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 ช่ือ – นำมสกุล   ต ำแหน่งหน้ำที่ 
1.นายวิกรม วชัระคปุต์ ท่ีปรึกษา 
2.นายประภทัร รณเกียรตเิมธา ผู้จดัการโครงการ 
3.นายตะวนั พสภุา นกัวิจยั 
4.นางสาวพิมพ์พนิต อุน่ธวชันดัดา เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ 
5.นางสาววราทิตย์ นนัตะนะ เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บและประมวลผลข้อมลู 

 

1.7 วิธีกำรด ำเนินงำน และแผนงำน 

การด าเนินงานโครงการพฒันาศนูย์ข้อมลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ า ปีงบประมาณ 2560 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย จะด าเนินงานโดยยึดถือตามกรอบของข้อเสนอโครงการ 
(Proposal) ท่ีได้น าเสนอตอ่คณะกรรมการ 

สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบนัเครือข่ายท่ีมีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในการด าเนินงานโครงการพฒันาศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลในปีท่ีผ่านมา 
ตลอดจนการศกึษาข้อมลูและการวิเคราะห์อตุสาหกรรมในแง่มมุตา่งๆ จงึมีความพร้อมสงูสดุในการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาศนูย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล ด้วยช่องทางการส่ือสารและน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์และส่ือออนไลน์ท่ีมีอย่างครบถ้วนจะท าให้การ
ด าเนินงานโครงการนีป้ระสบความส าเร็จได้ตามความมุ่งหวงัและวัตถุประสงค์ของทางส านกังานเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม 

ดงันัน้ เพ่ือให้โครงการบรรลุตามวตัถุประสงค์ครบถ้วนตามรายละเอียดงานท่ีได้ก าหนดไว้ในเง่ือนไข
ข้อก าหนด (TOR) ภายใต้กรอบระยะเวลาด าเนินการ 9 เดือน คณะท างาน แบง่งานออกเป็น 4 สว่นหลกั ได้แก่ 

สว่นท่ี 1 งานประจ า และตอ่เน่ือง 

สว่นท่ี 2 รายงาน / บทวิเคราะห์อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

สว่นท่ี 3 งานเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 11 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

สว่นท่ี 4 งานอ่ืนๆ 

และรายงานการศึกษาขัน้ต้นจะกล่าวถึงขัน้ตอน และแนวทางในการด าเนินงานตามรายการกิจกรรม
ทัง้หมดในโครงการพฒันาศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 ดงั
แสดงตามตารางท่ี 1.5 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 12 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 1.5 แสดงรายการสรุปกิจกรรมในโครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กิจกรรม MIU หน่วย หมำยเหตุ 
1. ฐำนข้อมูล    
1.1 ข้อมลูผู้ประกอบการเคร่ืองจกัรกลไทย Update ข้อมลู  
1.2 สถิติการน าเข้า-สง่ออกของไทย 9 ครัง้  
1.3 รายช่ือผู้น าเข้า สง่ออกรายส าคญั 1 ครัง้  
1.4 สถิติการน าเข้า-สง่ออกของตา่งประเทศ    
        ประเทศส าคญั 7 ประเทศ  
        ประเทศในอาเซียน 4 ประเทศ  

1.5 กรอบการเจรจา FTA ของไทย  1 ฐาน 
ปรับปรุงข้อมลูให้

ทนัสมยั 
1.6 งานวิจยัและเทคโนโลยีกระบวนการผลติ 13 เร่ือง  
1.7 ขา่วตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 30 ขา่วตอ่เดือน  
1.8 ข้อมลูด้านการสง่เสริมการลงทนุ     

นโยบายหรือประกาศคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ Update ข้อมลู  
โครงการอนมุตัิให้การสง่เสริมการลงทนุ    9 ครัง้  

1.9 มาตรการสนบัสนนุของภาครัฐ/กฎระเบียบ 1 ฐาน  
นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และโครงการตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง

กบัอตุสาหกรรม Update ข้อมลู  
มาตรการทางการค้าที่ไมใ่ช่ภาษี (NTB) 

1.10 Update การจดักลุม่สนิค้าเคร่ืองจกัรกลเทียบกบั HS Code2017 1 ฐาน 
ปรับปรุงข้อมลูให้

ทนัสมยั 
2. กำรจัดท ำรำยงำน/บทวิเครำะห์    
2.1 รายงานสถานการณ์รายเดือน 9 ครัง้  
2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 3 ครัง้  
2.3 รายงานสถานการณ์รายปี 1 ครัง้  
2.4 โครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย 1 ครัง้  
2.5 รายงานระบบเตือนภยั (Early Warning System) 9 ครัง้ เตือนภยัรายเดือน 
3. กำรเผยแพร่/ประชำสัมพันธ์เว็บไซด์    

สมัมนา 1 ครัง้  
ประชมุร่วมกบักลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ตามก าหนดการประชมุ  

เยี่ยมชมโรงงานหรือหนว่ยงานวจิยัที่เก่ียวข้อง 1 ครัง้  
มีพืน้ท่ีโฆษณาให้กบัผู้ประกอบการท่ีสนใจ 1 ฐาน  



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 13 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กิจกรรม MIU หน่วย หมำยเหตุ 
ประชาสมัพนัธ์ผา่นทาง facebook 27 เร่ือง  

 4. อื่น ๆ    
การประเมิน/สรุปความพงึพอใจของการใช้บริการ 2 ครัง้  
มีการจดัท า Link กบัหนว่ยงานอืน่ๆ Update ข้อมลู  
รายช่ือหนว่ยงานท่ีน าข้อมลูจากศนูย์วเิคราะห์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกลไปใช้งาน 
1 ครัง้  

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 14 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

2. ควำมคืบหน้ำของโครงกำร 

ส าหรับความคืบหน้าโครงการพัฒนาศูนย์วิ เคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รายงานผลการด าเนินงานตลอดทัง้โครงการ โดยแสดงในตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1 รายงานผลการด าเนินโครงการพฒันาศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กิจกรรม 
แผน 

(เดือนท่ี 
8 -9) 

ผลลัพธ์ 
(เดือนท่ี  

8 - 9) 

สะสม
(เดือนท่ี  

1 - 9) 
หมายเหตุ 

1. ฐำนข้อมูล     
1.1 ข้อมลูผู้ประกอบการเคร่ืองจกัรกลไทย 

Update 
 

Update 
 

Update 
(1,267 ราย) 

การเกษตร 194 ราย 
อตุสาหกรรม 1,002 ราย 
เคร่ืองมือกล 131 ราย 

ผู้ประกอบการบางรายอยูใ่น
หลายอตุสาหกรรม 

1.2 สถิติการน าเข้า-สง่ออกของไทย 2 ครัง้ 2 ครัง้ 
(เม.ย.–พ.ค.60) 

9 ครัง้ สถิติเดือน ก.ย. 59  – พ.ค. 60 

1.3 รายช่ือผู้น าเข้า สง่ออกรายส าคญั 1 ครัง้ 1 ครัง้ 1 ครัง้ ข้อมลูประจ าปี 2559 
1.4 สถิติการน าเข้า-สง่ออกของตา่งประเทศ  
        ประเทศส าคญั 3 ประเทศ 3 ประเทศ 7 ประเทศ อพัเดต ข้อมลูน าเข้า – สง่ออก

เคร่ืองจกัรกลรายเดือน ประจ าปี 
2559 ได้แก่ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา จีน ญ่ีปุ่ น ไต้หวนั 
เยอรมนั อินเดีย เกาหลใีต้ 

        ประเทศในอาเซียน 4 ประเทศ 4 ประเทศ 4 ประเทศ อพัเดต ข้อมลูน าเข้า – สง่ออก
เคร่ืองจกัรกลรายเดือน ประจ าปี 
2559 ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซยี 
มาเลเซีย สงิคโปร์ ฟิลปิปินส์ 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 15 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กิจกรรม 
แผน 

(เดือนท่ี 
8 -9) 

ผลลัพธ์ 
(เดือนท่ี  

8 - 9) 

สะสม
(เดือนท่ี  

1 - 9) 
หมายเหตุ 

1.5 กรอบการเจรจา FTA ของไทย  Update Update 1 ฐาน ติดตามความคืบหน้าอยู่จ านวน 
4 กรอบการเจรจา ได้แก่ 
- ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-
จีน (ACFTA) 
- ความตกลง RCEP 
-  ความตกลงการค้าเสรีไทย-
ปากีสถาน (PATHFTA) 
- ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิล ี

1.6 งานวิจยัและเทคโนโลยีกระบวนการผลติ 3 เร่ือง 2 เร่ือง 
(มิ.ย.–ก.ค. 60) 

13 เร่ือง - รายเดือน พ.ย. 59 – ก.ค. 60 
- รายไตรมาสที่ 3-4 ปี 2559 
- รายไตรมาสที่ 1 ปี 2560 
- รายปี 2559 

1.7 ขา่วตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกล 

60 ขา่ว 83 ขา่ว 
(มิ.ย.–ก.ค. 60) 

410 ขา่ว ขา่วเดือน พ.ย. 59 – ก.ค. 60 
จ าแนกเป็น 
- ขา่วอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 
187 ขา่ว 
- ขา่วเศรษฐกิจ 188 ขา่ว 
- ขา่ว FTA 15 ขา่ว 
- ขา่ว BOI 20 ขา่ว 

1.8 ข้อมลูด้านการสง่เสริมการลงทนุ   
นโยบายหรือประกาศคณะกรรมการสง่เสริม

การลงทนุ 
Update Update Update - หมวดกิจการผลติเคร่ืองจกัร 

อปุกรณ์ และชิน้สว่น 
- หมวดกิจการผลติที่เก่ียวกบั 
Automation and Robotics 

โครงการอนมุตัิให้การสง่เสริมการลงทนุ    2 ครัง้ 2 ครัง้ 9 ครัง้ ข้อมลูเดือน ต.ค. 59 – มิ.ย. 60 
มีโครงการท่ีเก่ียวข้องกบั
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 
จ านวน 37 โครงการ 

1.9 มาตรการสนบัสนนุของภาครัฐ/กฎระเบียบ  



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 16 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กิจกรรม 
แผน 

(เดือนท่ี 
8 -9) 

ผลลัพธ์ 
(เดือนท่ี  

8 - 9) 

สะสม
(เดือนท่ี  

1 - 9) 
หมายเหตุ 

นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน 
และโครงการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม 

Update Update Update - โครงการแปลงเคร่ืองจกัรเป็น
ทนุและการปรับเปลีย่นเคร่ืองจกัร 
- โปรแกรมสนบัสนนุการพฒันา
เทคโนโลยีและนวตักรรม 
- ลงทนุวิจยั พฒันา และ
นวตักรรม ยกเว้นภาษี 300% 
- กองทนุพฒันาเอสเอ็มอีตาม
แนวประชารัฐ 20,000 ล้านบาท 

มาตรการทางการค้าที่ไมใ่ช่ภาษี (NTB) Update Update Update มอก. เคร่ืองจกัร 2 รายการ 
- เคร่ืองสบูน า้แบบหมนุเหวี่ยงดดู
ทางเดียวใช้ในงานอตุสาหกรรม 
- มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะ
ด้านความปลอดภยั 

1.10 Update การจดักลุม่สนิค้าเคร่ืองจกัรกล
เทียบกบั HS Code2017 

1 ฐาน 1 ฐาน 1 ฐาน Update จาก HS Code 2012 
เป็น HS Code 2017 ทัง้ 3 กลุม่
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

2. กำรจัดท ำรำยงำน/บทวิเครำะห์     
2.1 รายงานสถานการณ์รายเดือน 2 ครัง้ 2 ครัง้ 

(มิ.ย.–ก.ค. 60) 
9 ครัง้ ภาวะเดือน ก.ย. 59 – พ.ค. 60 

2.2 รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 1 ครัง้ - 3 ครัง้ ภาวะไตรมาสที ่3/2559 
ภาวะไตรมาสที ่4/2559 
ภาวะไตรมาสที ่1/2560 

2.3 รายงานสถานการณ์รายปี - - 1 ครัง้ ภาวะรายปี 2559 
2.4 โครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย Update Update - โครงสร้างอตุสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกลไทย ปี 2560 
2.5 รายงานระบบเตือนภยั (Early Warning 
System) 

2 ครัง้ 2 ครัง้ 
(มิ.ย.–ก.ค. 60) 

9 ครัง้ รายงานเดอืน พ.ย. 59 – ก.ค. 60 

3. กำรเผยแพร่/ประชำสัมพันธ์เว็บไซด์     
สมัมนา - - 1 ครัง้ จดักิจกรรมสมัมนา 

วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 
-หวัข้อ  Industry 4.0 : digital 

factory and new generation of 
smart robots 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 17 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กิจกรรม 
แผน 

(เดือนท่ี 
8 -9) 

ผลลัพธ์ 
(เดือนท่ี  

8 - 9) 

สะสม
(เดือนท่ี  

1 - 9) 
หมายเหตุ 

ประชมุร่วมกบักลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ตามก าหนดการประชมุ 

- กลุ่มเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
สภาอตุสาหกรรม 9 ครัง้ 
พฤศจิกายน 59 – กรกฎาคม 60 
- กลุ่มเคร่ืองจักรและโลหะการ 
สภาอตุสาหกรรม 9 ครัง้ 
พฤศจิกายน 59 – กรกฎาคม 60 

เยี่ยมชมโรงงานหรือหนว่ยงานวจิยัที่เก่ียวข้อง - - 1 ครัง้ จดักิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน 
วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560 
- บริษัท ไทย ควอลิตี  ้สตาร์ช 
จ ากดั จงัหวดักาญจนบรีุ 
- บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิ เนีย ร่ิง 
จ ากดั จงัหวดัราชบรีุ 

มีพืน้ท่ีโฆษณาให้กบัผู้ประกอบการท่ีสนใจ - - 1 ฐาน ลงโฆษณาจ านวน 7 ราย 
เพิ่ม 1 ราย ได้แก่ 
บริษัท เทคโน แฟบ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

ประชาสมัพนัธ์ผา่นทาง facebook 9 เร่ือง 28 เร่ือง 
(มิ.ย.–ก.ค. 60) 

182 เร่ือง เดือน พ.ย. 59 – ก.ค. 60 
 

 4. อื่น ๆ     
การประเมิน/สรุปความพงึพอใจของการใช้บริการ 1 ครัง้ 1 ครัง้ 2 ครัง้ สรุปประเมินความพงึพอใจ 

ครัง้ที่ 1 เดือน ก.พ. 60 
ครัง้ที่ 2 เดือน มิ.ย. 60 

มีการจดัท า Link กบัหนว่ยงานอืน่ๆ Update Update Update เพิ่ม Link จ านวน 2 หนว่ยงาน 
- ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
- ส านกังานพฒันาการวิจยั
การเกษตร 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 18 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กิจกรรม 
แผน 

(เดือนท่ี 
8 -9) 

ผลลัพธ์ 
(เดือนท่ี  

8 - 9) 

สะสม
(เดือนท่ี  

1 - 9) 
หมายเหตุ 

รายช่ือหนว่ยงานท่ีน าข้อมลูจากศนูย์วเิคราะห์
ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไปใช้งาน 

1 ครัง้ 1 ครัง้ 1 ครัง้ จ านวน 7 หนว่ยงาน 
- กลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
การเกษตร 
- กลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
และโลหะการ 
- สมาคมเคร่ืองจกัรกลไทย 
- บริษัท ยนัมา่ร์ เอส.พี. จ ากดั 
- ตวัแทนกลุม่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลและโลหะการ 
- บริษัท จอห์น เดยีร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
- Sasin Management 
Consulting (SMC) 

ข้อมูลถือเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัภาคอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล

นัน้มีมากมายหลากหลายเน่ืองจากอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลนัน้เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน า้ไปยัง

อตุสาหกรรมตอ่เน่ืองตา่งๆ ซึง่อยู่ปลายน า้ข้อมลูด้านเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้องกบัภาคอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัร ได้แก่ 

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการเคร่ืองจักรกล ข้อมูลการตลาด (สถิติการน าเข้า-ส่งออกของไทย) ข้อมูลการค้าของ

ประเทศท่ีส าคญั ข้อมูลด้านการลงทุน มาตรการส่งเสริมหรือกีดกันทางการค้า นอกจากนีย้งัมีข้อมูลข่าวสาร

อตุสาหกรรมหรืองานวิจยัและเทคโนโลยีตา่งๆ ท่ีผู้ประกอบการจ าเป็นต้องรู้เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ

แขง่ขนั 

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยตระหนักดีว่าการมีระบบฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรม

เคร่ืองจักรกลท่ีครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบนัจะช่วยตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการฯ และ

ผู้ เก่ียวข้องด้านตา่งๆ สามารถน าไปตอ่ยอดให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประเทศชาติตอ่ไป 

การด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาศนูย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลโดยการ

ติดตามและปรับปรุงข้อมลูข่าวสารท่ีเก่ียวข้องให้ทนัตอ่เหตุการณ์รวมถึงการประมวลผลข้อมลูสถิติทางการค้า

การจัดท ารายงานติดตามสถานการณ์พร้อมทัง้น าเสนอผ่านทางเว็บไซต์  http://miu.isit.or.th ตลอดจนการ

จดัส่งอีเมล์แจ้งให้กับผู้ ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นศนูย์กลางข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 19 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

2.1 ฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรเคร่ืองจักรกล 

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการฯ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล  ใน

ปีงบประมาณ 2559 สถาบนัเหล็กฯ ได้ด าเนินการส ารวจผู้ประกอบการฯ ไปแล้วทัง้สิน้ 1,207 ราย แบง่ออกเป็น

ประเภทต่างๆ ตามชนิดของเคร่ืองจักรกล ได้แก่ เคร่ืองจักรกลการเกษตร เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม และ

เคร่ืองมือกล  

โดยในปีงบประมาณ 2560 สถาบนัเหล็กฯ จะด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมลูท่ีมีอยู่เดิมให้ทนัสมยั และ

เพิ่มเตมิรายช่ือผู้ประกอบการ ซึง่มีขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี ้

- ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ ประกอบการท่ีมีอยู่ เดิมจาก 3 กลุ่ม คือ เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม และเคร่ืองมือกล โดยพิจารณาจากความครบถ้วนของข้อมลู 

- ด าเนินการสืบค้นข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือติดตามสถานะการด าเนินธุรกิจ ซึง่จะท าให้ทราบวา่บริษัทตา่งๆ 

ยงัคงด าเนินธุรกิจประเภทเดมิอยูห่รือไม่ 

- สืบค้นข้อมูลเบือ้งต้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

- ส าหรับข้อมลูท่ีมีรายละเอียดมากกว่าข้อมลูเบือ้งต้นนัน้ จะด าเนินการสืบค้นข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัท หรือ สง่แบบสอบถาม หรือ ตดิตอ่สอบถามทางโทรศพัท์เพ่ือขอข้อมลูเพิ่มเตมิ 

- ด าเนินการประมวลผล และเผยแพร่ข้อมลูผา่นทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th 

ตวัอยา่งการแสดงผลฐานข้อมลูผู้ประกอบการ 

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 21 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

การด าเนินงานด้านฐานข้อมูลผู้ ประกอบการในปีท่ีผ่านมานัน้  พบว่าได้รับความร่วมมือจาก

ผู้ ประกอบการเพิ่มขึน้ แต่ยังคงมีข้อมูลบางส่วน เช่น ก าลังการผลิต ท่ีไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจาก

ผู้ประกอบการเท่าใดนกั ดงันัน้เพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือมากขึน้ สถาบนัเหล็กฯ มี

แนวทางในการด าเนินงานโดยจะให้ผู้ ประกอบการท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสามารถโฆษณาผ่านทาง

เว็บไซต์ http://miu.isit.or.th และ Thailand Machinery Outlook ได้โดยไมเ่สียคา่ใช้ใดๆ ทัง้สิน้  

ในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการส ารวจข้อมลูผู้ประกอบการเพ่ือเพิ่มในฐานข้อมูล 60 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 5 ของฐานข้อมลูเดิม รวมเป็น 1,267 ราย ซึง่ได้ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ และสืบค้นข้อมลูผู้ประกอบการ

เพ่ือปรับปรุงและเพิ่มฐานข้อมูลผู้ ประกอบการให้เป็นปัจจุบันแล้วเสร็จจ านวน 1,267 ราย และแสดง

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

โดยสามารถสรุปฐานข้อมลูผู้ประกอบการได้ดงันี ้ 

มีผู้ประกอบการในกลุ่มเคร่ืองจักรกลการเกษตรจ านวน 194 ราย กลุ่มเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม 1,002 

ราย และกลุม่เคร่ืองมือกล 131 ราย โดยผู้ประกอบการบางรายอยูใ่นหลายอตุสาหกรรม 

2.2 สถติกิำรน ำเข้ำ ส่งออก ของไทย 

สถาบนัเหล็กฯ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการตลาด (สถิติการน าเข้า ส่งออก) ของอุตสาหกรรม
เคร่ืองจักรกลจากสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกเดือน และ
น าเสนอผา่นทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th ให้ผู้ประกอบการหรือผู้ ท่ีสนใจได้น าข้อมลูดงักลา่วไปใช้ประโยชน์ 
โดยข้อมูลท่ีน าเสนอจะแสดงผลในรูปของกราฟเส้นและตาราง ซึ่งแบ่ง เป็น 3 กลุ่มหลัก ตามประเภทของ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ได้แก่ เคร่ืองจกัรกลเกษตร เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม และเคร่ืองมือกล ดงันี ้

1) เคร่ืองจกัรกลเกษตร ประกอบด้วย 

- เคร่ืองจกัรงานเกษตรกรรม 

- เคร่ืองจกัรงานปศสุตัว์ 

2) เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม ประกอบด้วย 

- เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ 

- เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมก่อสร้าง 

- เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมเหมืองแร่ 
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- เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 

- เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

- เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

- เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ 

- เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมสิ่งทอ 

- เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมเคร่ืองหนงั 

- เคร่ืองจกัรงานโลหกรรมหรือหลอ่โลหะ 

- เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป 

 3) เคร่ืองมือกล ประกอบด้วย 

- เคร่ืองมือกล 

- เคร่ืองใช้มือ 

ตวัอยา่งการแสดงผลสถิตกิารน าเข้า สง่ออกและกราฟของไทย 
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การด าเนินงานโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา มีการรวบรวมการน าข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไปใช้งาน ซึ่งพบว่าข้อมูลการตลาด (สถิติการน าเข้า ส่งออก และกราฟของไทย) 
ได้รับความสนใจจากผู้ ใช้งานเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยมีการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลทางโทรศพัท์ หรืออีเมล สะท้อนให้เห็นว่าข้อมลูดงักล่าวสามารถน าไปใช้ประโยชน์ และขยายผลในการ
วิเคราะห์ข้อมลูทัง้ทางด้านอตุสาหกรรม รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจ  

ในปีงบประมาณ 2560 สถาบนัเหล็กฯ จะน าเสนอข้อมูลเป็นระยะเวลา 9 เดือน เดือนละ 1 ครัง้ รวม
ทัง้สิน้ 9 ครัง้ ตามกรอบการด าเนินงานของโครงการฯ เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการสามารถติดตามข้อมลูได้อย่างตอ่เน่ือง
โดยล่าสุด ณ เดือนกรกฎาคม ปี 2560 นีไ้ด้มีการเก็บรวมรวบข้อมูลของเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://miu.isit.or.th เรียบร้อยแล้ว และมีรายละเอียดโดยสรุป ดงันี ้

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้  โดยการ
น าเข้า ขยายตัวร้อยละ 30.8 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 13.5 YoY ด้านการส่งออก 
ขยายตวัร้อยละ 32.3 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 23.8 YoY  

การน าเข้า มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 43,088 ล้านบาท โดยหมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 3,026 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 14.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 22.0 YoY 
ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 33,734 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 31.9 ม่ือเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 11.2 YoY ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมูลคา่การน าเข้าเป็น 6,328 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 33.8 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 22.9 YoY  

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี 23,484 ล้านบาท โดยหมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการ
สง่ออกเป็น 3,007 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 33.5 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 21.1 YoY 
ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 18,184 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 34.5 เม่ือเทียบกบั
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เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 24.5 YoY ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,293 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 15.6 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 22.3 YoY  

ดลุการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 19,603 ล้านบาท  

2.3 รำยช่ือผู้น ำเข้ำ ส่งออกรำยส ำคัญ 

ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา สถาบนัเหล็กฯ ได้ด าเนินการรวบรวมรายช่ือผู้น าเข้าส่งออกเคร่ืองจกัรกลราย
ส าคญัประจ าปี 2558 จากสถิตกิารค้าระหว่างประเทศของไทย กระทรวงพาณิชย์โดยเลือกรายช่ือท่ีมีมลูคา่การ
น าเข้า ส่งออกสงูสดุ 10 ล าดบัแรกท่ี HS code (4-digit) ซึ่งแบง่เป็น 3 กลุ่มหลกัตามประเภทของอตุสาหกรรม
เคร่ืองจักรกล ได้แก่ เคร่ืองจกัรกลการเกษตร เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม และเคร่ืองมือกล รายละเอียดการ
แสดงผลจะประกอบด้วย HS code (4-digit) รายช่ือผู้น าเข้า ส่งออกสูงสดุ 10 ล าดบัแรกของแตล่ะ HS code 
ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท์ 

ตวัอยา่งการแสดงผลรายช่ือผู้น าเข้า-สง่ออกเคร่ืองจกัรกลรายส าคญั 

 

ส าหรับปีงบประมาณ 2560 นัน้ สถาบันเหล็กฯ ได้ด าเนินการรวบรวมรายช่ือผู้ น าเข้าส่งออก
เคร่ืองจกัรกลรายส าคญัเชน่เดียวกนักบัปีงบประมาณท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมลูประจ าปี 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทัง้ 3 กลุม่ รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ก 
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2.4 สถติกิำรน ำเข้ำ ส่งออก ของต่ำงประเทศ 

 2.4.1 ประเทศส าคญั 

ในปีงบประมาณ 2560 สถาบนัเหล็กฯ จะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการน าเข้า ส่งออกของ
ประเทศท่ีส าคญัประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญ่ีปุ่ น จีน อินเดีย และไต้หวัน โดยในปีงบประมาณ 
2560 จะเพิ่มข้อมลูของประเทศเกาหลีใต้เข้าไป จาก Global Trade Atlas (GTA) ท่ี HS code 6 digits โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดงักล่าวนัน้จะด าเนินการให้สอดคล้องกับการแบ่งประเภทของอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ของไทยซึ่งแบง่เป็น 3 กลุ่มหลกั ได้แก่ เคร่ืองจกัรกลเกษตร เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม และเคร่ืองมือกลเพ่ือให้
สามารถน าข้อมลูดงักลา่วมาใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบกนัระหวา่งประเทศตา่งๆ ได้ 

ส าหรับข้อมลูสถิตกิารน าเข้าสง่ออกของตา่งประเทศนัน้จะน าเสนอเพียงปีละ 1 ครัง้ เป็นข้อมลูสถิตกิาร
น าเข้าส่งออกของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลรายเดือนของปี  2559 และจะน าเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
http://miu.isit.or.th โดยข้อมลูดงักลา่วได้น าเสนอในรูปแบบตารางและกราฟบนเว็บไซต์เป็นท่ีเรียบร้อย 

2.4.2 ประเทศในอาเซียน 

สถาบนัเหล็กฯ จะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูสถิตกิารน าเข้า ส่งออกของประเทศในอาเซียนท่ีมีข้อมลู
ครบถ้วนซึ่งประกอบด้วย 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ จาก Global Trade 
Atlas (GTA) ท่ี  HS code 6  digits และน า เสนอเ พียง ปีละ1 ครั ้งผ่านทาง เว็บไซ ต์  http://miu.isit.or.th 
เช่นเดียวกนักบัประเทศท่ีส าคญั โดยเป็นข้อมลูสถิติการน าเข้า ส่งออกของอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลรายเดือน
ของปี 2559 โดยข้อมลูดงักลา่วได้น าเสนอในรูปแบบตารางและกราฟบนเว็บไซต์เป็นท่ีเรียบร้อย 

2.5 กรอบกำรเจรจำ FTA ของไทย 

ในปีงบประมาณ 2560 สถาบนัเหล็กฯ จะด าเนินการติดตามการเจรจาการค้าเสรีของไทยตามกรอบ 
FTAs ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล เพ่ือให้ผู้ประกอบการและผู้ ใช้งานเว็บไซต์ สามารถติดตาม
สถานการณ์ได้ทนัทีท่ีมีความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล และสามารถเข้ามาใช้งานข้อมลูได้
โดยตรงผา่นทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th 

โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินงาน ดงันี ้

- ติดตามความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีของไทยจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ
เวบ็ไซต์ http://www.thaifta.com 

- สรุป และรายงานความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีของไทยตามกรอบ FTAs ท่ีเก่ียวข้องกับ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

http://miu.isit.or.th/
http://miu.isit.or.th/
http://www.thaifta.com/


โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 26 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ตวัอยา่งการแสดงผลการเจรจาการค้าเสรีของไทย 

 

ซึ่งตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 ท่ีผ่านมา มีความเคล่ือนไหวของกรอบการ
เจรจาการค้าเสรีของไทยตามกรอบ FTAs ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ได้แก่  

ล ำดับที่ กรอบกำรเจรจำ สถำนะ 
1 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

(ACFTA) 
อยู่ระหว่างการพิจารณาท่าทีส าหรับการเจรจากฎเฉพาะ
รายการสินค้า (PSR) ของไทย 

2 ความตกลง RCEP อยู่ระหว่างการพิจารณาท่าทีการเปิดตลาดสินค้าเพ่ือ
คดัเลือกรายการสินค้าท่ีไม่น ามาปรับลดภาษี (Exclusion 
List: EL) 

3 ความตกลงกา ร ค้ า เ ส รี ไ ทย -
ปากีสถาน (PATHFTA) 

อยู่ระหว่างการประชุมหารือรายการ Request List (ฉบับ
สมบรูณ์)  

4 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี กรมเจรจาการค้าฯ ส่งจดหมายขอทราบปัญหาและ
อปุสรรคทางการค้าจากการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความ
ตกลงทางการค้าเสรีไทย-ซิลีจากผู้ประกอบการหลงัจากเร่ิม
ใช้สิทธิตัง้แตว่นัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558  

 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 27 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

2.6 งำนวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนกำรผลิต 

สถาบนัเหล็กฯ จะด าเนินการรวบรวมงานวิจยัและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวข้องกบัอสุาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลทัง้จากภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลยัตา่งๆ หนว่ยงานทางวิชาการ เชน่ กรมวิชาการเกษตร และ
จากข่าวสารต่างๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ รวมทัง้สิน้ 13 เร่ือง รายละเอียดการน าเสนอข้อมูลจะประกอบด้วย 
ช่ืองานวิจัย ผู้ วิจัย หน่วยงาน ปีท่ีเสนองานวิจัย และบทคัดย่อ โดยจะน าเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
http://miu.isit.or.th และรายงานสถานการณ์รายเดือน รายไตรมาส และรายปี (Thailand Machinery Outlook) 

ส าหรับรายงานฉบบัสมบรูณ์นี ้ได้มีการน าเสนองานวิจยัและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวข้องกบั
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ตลอดโครงการตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 ครบทัง้ 13 
เร่ืองแล้วดงันี ้

ตารางท่ี 2.2 งานวิจยัและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

ล ำดับ เดือน/ปี ช่ืองำนวิจัย 

1 พฤศจิกายน 2559 
Design and Implementation of Automatic Wheat Mower Based 
on Smart Sensor Fed by a Photovoltaic 

2 ไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 
Optimal design of hydraulic excavator working device based on 
multiple surrogate models 

3 ธนัวาคม 2559 
Machine Improving Efficiency in OD Polishing Process of Seiko 
Instrument (Thailand) Company Limited 

4 มกราคม 2560 
Design and optimisation of the nozzle of an innovative high 
temperature solid particulate erosion testing system using finite 
element modelling 

5 กมุภาพนัธ์ 2560 
Improvements in productivity and formability by water and die 
quenching in hot stamping of ultra-high strength steel parts 

6 ไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 
Improvement in machining speed with working gap control in 
EDM milling 

7 รายปี 2559 Abrasive fine-finishing technology 

8 มีนาคม 2560 
Wear mechanism of coated tools in the turning of ductile cast 
iron having wide range of tensile strength 

9 เมษายน 2560 Study of sensing technologies for machine tools 

10 พฤษภาคม 2560 
A shrinkage cavity prediction model for gravity castings based 
onpressure distribution: A casting steel case 

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


โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 28 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

11 ไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 Study on quality improvement of machine tools 
12 มิถนุายน 2560 Robotic finishing process – An extrusion die case study 

13 กรกฎาคม 2560 
Mold machining and injection molding of diffractive 
microstructures 

 
รายละเอียดงานวิจยัและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล แสดงใน

ภาคผนวก ข 

2.7 ข่ำวต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรม 

สถาบนัเหล็กฯ ได้จดัท าสรุปขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล เช่น ข่าวความเคล่ือนไหว
ด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ความเคล่ือนไหวของตลาด และข่าวกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบตา่งๆ จาก
แหล่งข่าวตา่งๆ อาทิ ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ประชาชาติ ธุรกิจออนไลน์ มติชนออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ อาร์
วายทีไนน์ แนวหน้า ผู้จดัการออนไลน์ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ฯลฯ โดยจะน าเสนอข่าวตา่งๆ ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://miu.isit.or.th ซึ่งแบง่เป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 2) เศรษฐกิจ 3) FTA และ 
4) BOI และผ่านทางเฟซบุ๊คเป็นประจ าทุกวัน ตลอดจนน าเสนอข่าวสารส าคญัๆ ประจ าเดือนนัน้ๆ ผ่านทาง
รายงานสถาณการณ์รายเดือน 

ตวัอยา่งการแสดงผลขา่วตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม 

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


โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 29 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

 
โดยในรายงานฉบบัสมบรูณ์นี ้มีการน าเสนอข่าวตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมตลอดโครงการตัง้แต่

เดือนพฤศจิกายน 2559 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2560 ดงันี ้

ตารางท่ี 2.3 สรุปการน าเสนอขา่วตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัร 

เดือน/ปี จ ำนวน (ข่ำว) 
อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 

พฤศจิกายน 2559 21 23 2 4 
ธนัวาคม 2559 25 22 1 3 
มกราคม 2560 17 22 1 2 
กมุภาพนัธ์ 2560 20 18 1 4 
มีนาคม 2560 23 26 2 1 
เมษายน 2560 18 20 2 1 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 30 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

พฤษภาคม 2560 21 23 3 1 
มิถนุายน 2560 25 22 2 3 
กรกฎาคม 2560 17 12 1 1 

 

ส าหรับหวัข้อขา่วตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม จะแสดงในภาคผนวก ค 

2.8 ข้อมูลด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

ในปีงบประมาณ 2560 นี ้สถาบนัเหล็กฯ จะติดตามข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุนทัง้ในส่วนของ
นโยบายหรือประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตลอดจนโครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนท่ี
เก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลซึง่มีขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี ้

- ตดิตามนโยบายหรือประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุท่ีเปล่ียนแปลงจากเดิม และโครงการ
อนมุตัใิห้การสง่เสริมการลงทนุจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 

- สรุปผลการรวบรวมข้อมลูด้านการส่งเสริมการลงทนุโดยจะรายงานความคืบหน้าผ่านทางเว็บไซต์ 
http://miu.isit.or.th และรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล (Thailand Machinery 
Outlook) รายไตรมาส 

การด าเนินงานจะแบง่เป็น 2 สว่นหลกัๆ ดงันี ้

2.8.1 นโยบายหรือประกาศคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

จากการติดตามข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุนทัง้ในส่วนของนโยบายหรือประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ส าหรับข้อมลูด้านการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปี พ.ศ. 2560 
พบว่าผู้ประกอบการท่ีย่ืนขอลงทุนในหมวดกิจการผลิตเคร่ืองจักร อุปกรณ์ และชิน้ส่วน ในปี พ.ศ. 2560 จะ
ได้รับสิทธิและประโยชน์จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุในกลุม่ A2, A3 และ A4 

นอกจากนีท้างส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเล็งเห็นความส าคัญของอุตสาหกรรม 
Automation and Robotics ท่ีมีความต้องการเพิ่มขึน้ในอตุสาหกรรมของไทย โดยผู้ประกอบการท่ีย่ืนขอลงทนุ
ในหมวดกิจการผลิตท่ีเก่ียวกับ Automation and Robotics ในปี พ.ศ. 2560 จะได้รับสิทธิและประโยชน์จาก
คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุในกลุม่ A1, A2 และ A3 

 

2.8.2 โครงการอนมุตัใิห้การสง่เสริมการลงทนุ 

ในรายงานฉบบัสมบูรณ์นีจ้ะเสนอผลการประชุมพิจารณาโครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
ตอ่เน่ืองตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2559 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2560 ซึง่สามารถสรุปผลได้ดงันี ้

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 31 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 2.4 สรุปจ านวนบริษัทท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

ครัง้ท่ี เดือน 
จ ำนวนบริษัทท่ีได้รับกำรส่งเสริม

กำรลงทุน 
1 ตลุาคม 2559 4 
2 พฤศจิกายน 2559 6 
3 ธนัวาคม 2559 4 
4 มกราคม 2560 1 
5 กมุภาพนัธ์ 2560 3 
6 มีนาคม 2560 2 
7 เมษายน 2560 3 
8 พฤษภาคม 2560 4 
9 มิถนุายน 2560 10 
 รวม 37 

 

จากผลการประชุมพิจารณาโครงการอนุมตัิให้การส่งเสริมการลงทุนตัง้แต่เดือนตุลาคม 2559 จนถึง
เดือนมิถุนายน 2560 มี พบว่า มีโครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคร่ืองจักรกลจ านวน 37 โครงการ โดยมากท่ีตัง้โรงงานจะอยู่ภาคกลางร้อยละ 59 ประกอบด้วยจังหวัด
สมทุรปราการ กรุงเทพฯ ปทมุธานี รองลงมาเป็นภาคตะวนัออกร้อยละ 41 สว่นใหญ่อยูใ่นจงัหวดัชลบรีุ ระยอง 
ปราจีนบรีุ โดยท่ีสญัชาตผิู้ ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นตา่งชาติอยู่ท่ีร้อยละ 65 ส าหรับตา่งชาตจิะประกอบด้วยประเทศ
ญ่ีปุ่ น จีน ไต้หวนั เป็นการร่วมทุนระหว่างชาวไทยและต่างชาติอยู่ท่ีร้อยละ 24 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 11 เป็นผู้ ถือ
หุ้นชาวไทย 

รายละเอียดข้อมลูด้านการสง่เสริมการลงทนุ แสดงในภาคผนวก ง 

2.9 มำตรกำรสนับสนุนของภำครัฐ/กฎระเบียบ 

สถาบนัเหล็กฯ จะติดตามการเปล่ียนแปลง มาตรการสนบัสนนุของภาครัฐ กฎระเบียบจากภาครัฐและ
เอกชน ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล ทัง้ทางด้านกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช้ และมาตรการเชิง
นโยบายจากภาครัฐ อันได้แก่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล หรือ มาตรการทางการค้าท่ีไมใช่ภาษี (NTB) เช่น ประกาศคณะกรรมการพิจารณา
มาตรการปกป้อง และประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนนุ โดยจะติดตามข่าวจาก
แหลง่ตา่งๆ แล้วน ามาเสนอผา่นทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th 

http://miu.isit.or.th/
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จากการติดตามความเคล่ือนไหวมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
เคร่ืองจกัรกล ทัง้ในเชิงนโยบาย กฎหมาย รวมถึงมาตรการทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี (NTB) ต่อเน่ืองจากช่วงท่ี
ผา่นมาจากแหลง่ตา่งๆ เชน่ ส านกังานปกปอ้งและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าตา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
ราชกิจจานุเบกษา ตัง้แต่เดือพฤศจิกายน 2559 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2560 นัน้ มีโครงการท่ีเก่ียวข้องกับ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัร 4 โครงการ ได้แก่ 

- โครงการแปลงเคร่ืองจกัรเป็นทนุ และการปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัร ส าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยมี
วตัถปุระสงค์ของโครงการ คือ  

1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจดทะเบียนเคร่ืองจักร ตาม พ.ร.บ.จดทะเบียนเคร่ืองจกัร 
พ.ศ. 2514 รวมถึงการประเมินราคาเคร่ืองจกัรให้ผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือให้ผู้ประกอบการ 
SMEs สามารถใช้เคร่ืองจกัรเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัการกู้ เงินกบัสถาบนัการเงินได้ 

2) เพ่ือให้สถาบนัการเงินผู้ ให้สินเช่ือในการปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัร มีหลกัทรัพย์ค า้ประกนัจากการ
จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจกัร 

3) เพ่ือเพิ่มศกัยภาพทางการแข่งขนัให้กบักลุ่มอตุสาหกรรม SMEs โดยการปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัร
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม รวมทัง้
สง่เสริมให้มีการใช้นวตักรรมในกลุม่อตุสาหกรรมSMEs 

4) เพ่ือให้ได้รับสิทธิพิเศษจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
5) เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอตุสาหกรรมในกลุม่อตุสาหกรรม SMEs ตามแนวทางของรัฐบาล 

- โปรแกรมสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม โดยมีวตัถปุระสงค์ของโครงการ คือ 

1) พฒันาศกัยภาพทางเทคโนโลยีของอตุสาหกรรมไทย โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (SMEs)ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสงูขึน้ มีศกัยภาพในการสร้างนวตักรรมและมี
การส่งออกเพิ่มขึน้ โดยเน้นใน 3 อตุสาหกรรม คือ อตุสาหกรรมอาหารและเกษตร อตุสาหกรรม
ยานยนต์และชิน้สว่น และอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส์และซอฟท์แวร์ 

2) สนับสนุนการท าธุรกิจในรูปเครือข่ายวิสาหกิจ ( Industrial Cluster) โดยเช่ือมโยงกลุ่ม
อตุสาหกรรมท่ีอยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกบัสถาบนัการศกึษาวิจยัและหนว่ยงานภาครัฐท่ีให้บริการ
แก ่SMEs 

3) สนบัสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการน าผลงานวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีจากทัง้ในและ
ตา่งประเทศนวตักรรมสิ่งประดษิฐ์มาก่อให้เกิดกระบวนการผลิตหรือผลิตภณัฑ์ใหมใ่นตลาด 

4) ขยายผลการให้บริการได้ครอบคลมุทัว่ประเทศ 

- ลงทนุวิจยั พฒันา และนวตักรรม ยกเว้นภาษี 300%  
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เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมเพิ่มมากขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวมและช่วยยกระดบัขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบบัท่ี 598) พ.ศ. 2559 (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม) เพ่ือส่งเสริมและจงูใจให้ภาคเอกชนจดัให้มีการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมให้แก่หนว่ยงานของรัฐหรือเอกชนมากยิ่งขึน้ 

- กองทนุพฒันาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 20,000 ล้านบาท  

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเม่ือวนัท่ี   17 มกราคม 2560   เห็นชอบการจดัตัง้กองทุนพฒันาเอสเอ็มอีตาม
แนวประชารัฐ   ในวงเงิน   20,000   ล้านบาท    โดยเป็นกองทนุภายใต้พระราชบญัญตักิารบริหารทนุหมนุเวียน 
พ.ศ. 2558   ของกระทรวงการคลงั 

ส านกังานกองทุนพฒันาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ   ส านกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญ
ชวนผู้ประกอบการ (SME) ท่ีสนใจ ย่ืนค าขอรับการสนบัสนุนด้านสินเช่ือจากกองทนุฯ เพ่ือพฒันาธุรกิจให้เกิด
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยสอดคล้องกับธุรกิจภายใต้อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve 10 สาขา และ
สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั โดยมีวตัถปุระสงค์ของโครงการ คือ 

1) เป็นการสนบัสนนุให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนโดยน ากลไกประชารัฐมาใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงาน โดยมีส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถ่ิน
ตา่งๆ เช่น สภาอตุสาหกรรมฯ สภาหอการค้าฯ สมาพนัธ์เอสเอ็มอี และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ในพืน้ท่ี 

2) เป็นการให้เงินทุนท่ีควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการพฒันา ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี/
มาตรฐานเพ่ือเพิ่มผลิตภาพ ด้านการบริหารจดัการ โดยการวางแผนธุรกิจให้เป็นระบบ เช่น การ
เข้าสูช่อ่งทางการตลาด โดยใช้ IT หรือ E-commerce เข้ามาชว่ย เป็นต้น 

 

นอกจากนีท้างสถาบันเหล็กฯ มีการติดตามการเปล่ียนแปลงและหรือ/ความเคล่ือนไหว มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองจกัรกล จากทางส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม(สมอ.) 
โดยมีเคล่ือนไหว มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองจกัรกล ได้แก่ เคร่ืองสูบน า้แบบหมุน
เหว่ียงดดูทางเดียวใช้ในงานอตุสาหกรรม และ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภยั 

รายละเอียดข้อมลูมาตรการสนบัสนนุของภาครัฐ/กฎระเบียบ แสดงในภาคผนวก จ 
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2.10 Update กำรจัดกลุ่มสินค้ำเคร่ืองจักรกลเทียบกับ HS Code 2017 

เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2560 จะมีการประกาศใช้พิกดัศลุกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบบัปี 2017 ดงันัน้ทาง
สถาบันฯ  ได้ท าการทบทวนการจัดกลุ่ม เคร่ืองจักรกลตาม Harmonized Code 2012 เปรียบเทียบกับ 
Harmonized Code 2017 เพ่ือเปรียบเทียบใหม่ นอกจากนีท้างสถาบนัฯ ยงัได้พิจารณาการจดักลุ่มเคร่ืองจกัร
เพิ่มเติมเพ่ือให้การแบง่กลุ่มเคร่ืองจกัรกลมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีการเพิ่มเติมพิกดั Harmonize Code ท่ี
เก่ียวข้องกับเคร่ืองจกัรกล ซึ่งการจดักลุ่มดงักล่าวได้รับความร่วมมือในการพิจารณาจากกลุ่มผู้ประกอบการ
สภาอตุสาหกรรม กลุม่เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และกลุม่เคร่ืองจกัรกลและโลหะการ  

โดยในปีงบประมาณ 2560 ทางสถาบันฯ ได้ท าการ Update ข้อมูลจาก HS Code 2012 เป็น HS 
Code 2017 และฯ ยังได้พิจารณาการจัดกลุ่มเคร่ืองจักรเพิ่มเติมเพ่ือให้การแบ่งกลุ่มเคร่ืองจักรกลมี
ประสิทธิภาพมากขึน้เรียบร้อยแล้ว ทัง้ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ได้แก่ กลุ่มเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
กลุม่เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม และกลุม่เคร่ืองมือกล 
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3. กำรจัดท ำรำยงำน / บทวิเครำะห์อุตสำหกรรมเคร่ืองจักรกล 

สถาบนัเหล็กฯ จะจดัท ารายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลรายเดือน รายไตรมาส รายปี 
โครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย และรายงานระบบเตือนภยั เพ่ือพฒันาความสามารถในการให้บริการ
ข้อมลูของโครงการฯ ตลอดจนด าเนินการศกึษาองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือท่ีจะสร้างประโยชน์ให้กับ
ภาคอตุสาหกรรม ในปี 2556 เน้นการศกึษาเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ตอ่มาในปี 2557 เน้นการศกึษาสถานภาพ
เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมก่อสร้าง  ในปี 2558 เน้นเร่ืองการศึกษา
สถานภาพเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมยางและพลาสติก ในปี 2559 เน้นเร่ืองการศึกษาเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง 
กลุ่มเคร่ืองจักรงานดิน และสถานภาพอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติก ส าหรับในปีงบประมาณ 2560 มี
รายละเอียดการด าเนินงานในแตล่ะสว่นดงันี ้

3.1 รำยงำนสถำนกำรณ์อุตสำหกรรมเคร่ืองจักรกลรำยเดือน รำยไตรมำส และรำยปี 

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล รายเดือน รายไตรมาส และรายปีนัน้จะน าเสนอใน
รูปแบบของ Thailand Machinery Outlook ซึ่งเนือ้หาจะประกอบด้วยการสรุปสถานการณ์ทางการค้าเดือน
ล่าสุดของประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลและข่าวสารประกอบในแวดวงอุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลหรือความรู้ตา่งๆ ท่ีน่าสนใจโดยจะน าเสนอผ่านทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th การประชมุกลุ่ม
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนการจัดส่งอีเมล์แจ้งข้อมูลให้กับสมาชิกได้รับทราบอย่างต่อเน่ือง ส าหรับหัวข้อท่ีจะ
น าเสนอใน Thailand Machinery Outlook นัน้จะประกอบด้วยประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

หัวข้อรำยงำน Thailand Machinery Outlook ปี ไตรมำส เดือน 
ภำวะเศรษฐกิจไทยโดยรวม      
ภำวะเศรษฐกิจไทย 

- สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
- การอปุโภคบริโภคภาคเอกชน 
- การลงทนุภาคเอกชน 
- การสง่ออกสินค้า 
- การน าเข้าสินค้า 
- รายได้เกษตรกร 
- ภาครัฐ 

√ √ √ 

Statistic table & graph 
- Private Consumption Index (PCI)  
- Private Consumption Indicators 

√ √ √ 

http://miu.isit.or.th/
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หัวข้อรำยงำน Thailand Machinery Outlook ปี ไตรมำส เดือน 
- Private Investment Index (PII) 
- Private Investment Indicators 
- Export Growth 
- Import Growth 
- Manufacturing Production Index (MPI) 
- Farm Income From Major Agricultural Products 

ภำวะอุตสำหกรรมที่เก่ียวข้อง    
ดชันีการใช้งานเหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็กกล้าขัน้มลูฐาน √ √  

ดชันีราคาเหล็กแผน่ √ √  

สถานการณ์ด้านแรงงาน √ √  

อตัราการขยายตวัของการผลิตภาคเศรษฐกิจท่ีส าคญั √   

อตัราการใช้ก าลงัการผลิตภาคอตุสาหกรรม √   

ข้อมูลกำรตลำด (สถติกิำรน ำเข้ำ-ส่งออก)    
เคร่ืองจกัรกลไทย √ √ √ 
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทย √ √ √ 
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทย √ √ √ 
เคร่ืองมือกลของไทย √ √ √ 
ข้อมูลกำรลงทุน ควำมรู้ และข่ำวสำร    
ข้อมลูสง่เสริมการลงทนุ (BOI) √ √  

งานวิจยัและเทคโนโลยี √ √ √ 
ขา่วสารอตุสาหกรรม   √ 

อ 
ในรายงานฉบบัสมบูรณ์นี  ้ได้น าเสนอรายงาน Thailand Machinery Outlook รายเดือน รายไตรมาส 

และรายปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลรายเดือน จ านวน 9 ฉบบั 
- เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
- เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 
- เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
- เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
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- เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
- เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 
- เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2560 
- เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลรายไตรมาส จ านวน 3 ฉบบั 
- ไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2559 
- ไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2559 
- ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2560 

 รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลรายปี จ านวน 1 ฉบบั 
- ประจ าปี พ.ศ. 2559 

ส าหรับรายละเอียดงาน Thailand Machinery Outlook แสดงในภาคผนวก ฉ และได้แสดงบนเวบไซต์

http://miu.isit.or.th  

3.2 โครงสร้ำงอุตสำหกรรมเคร่ืองจักรกล (Industry Profile) 

ส าหรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของศนูย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
นัน้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั คือ โครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทย และโครงสร้างอุตสาหกรรม
เคร่ืองจักรกลของต่างประเทศ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนย่อย คือ ประเทศท่ีส าคญั และประเทศในอาเซียน ซึ่งจะ
รวบรวมข้อมูล ท่ีส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมเค ร่ืองจักรกล  และน า เสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์   
http://miu.isit.or.th เพ่ือให้ผู้ประกอบการหรือท่ีสนใจได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดงักล่าว และมีความเข้าใจใน
อตุสาหกรรมฯ มากยิ่งขึน้ 

3.2.1 โครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทย 

ส าหรับโครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทยในปีงบประมาณท่ีผ่านมานัน้ มีการน าเสนอข้อมูล
ตา่งๆ ดงันี ้

- ความส าคญัของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลต่อเศรษฐกิจไทย เช่น ขนาดมูลค่าของอุตสาหกรรม
ดลุการค้า จ านวนผู้ประกอบการ จ านวนแรงงาน และโครงการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

- สถานภาพอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลประเทศไทย  เช่น การน าเข้า-ส่งออก แยกเป็นกลุ่ม
อตุสาหกรรมกลุ่มสินค้าท่ีมีมูลคา่การน าเข้า-ส่งออกสูงสดุ 5 อนัดบัแรก และประเทศท่ีมีมลูคา่การ
น าเข้า-สง่ออกเคร่ืองจกัรกลสงูสดุผู้ประกอบการผลิตเคร่ืองจกัรกล 

- การวิเคราะห์ SWOT ของอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

http://miu.isit.or.th/
http://miu.isit.or.th/
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ในปีงบประมาณ 2560 เป็นการอพัเดทข้อมลูในส่วนตา่งๆ โดยน าเสนอข้อมลูของปี 2559 โดยรายงาน 
ฉบับสมบูรณ์นีจ้ะน าเสนอโครงสร้างอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลของไทย ปี 2560 ซึ่งแสดงรายละเอียดใน 
ภาคผนวก ช 

ตวัอยา่งการแสดงผลโครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทย 

 

รูปท่ี 3.1 โครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทย ปี 2560 
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3.2.2 โครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของตา่งประเทศ 

ส าหรับโครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของตา่งประเทศในปีงบประมาณท่ีผา่นมานัน้มีการน าเสนอ
ข้อมลูตา่งๆ ดงันี ้

- ภาพรวมของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพืน้ฐาน เช่น สภาพภูมิประเทศ ประชากร ภาวะ
เศรษฐกิจ ฯลฯ เคร่ืองชีว้ดัเศรษฐกิจ ความสมัพนัธ์ทางการค้ากบัประเทศตา่งๆ เป็นต้น 

- ข้อมลูอตุสาหกรรม เชน่ ข้อมลูทางการค้า นโยบาย กฎหมาย ระบบภาษี เป็นต้น 

- สถิติการน าเข้า ส่งออกเคร่ืองจกัรกลในประเทศ แยกตามประเภทของอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 3 
กลุม่ ได้แก่ เคร่ืองจกัรกลการเกษตร เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม และเคร่ืองมือกล 

- การวิเคราะห์ SWOT  

โดยในปีงบประมาณ 2560 จะอพัเดทข้อมลูเดิมท่ีมีการเปล่ียนแปลง เช่น สถิติการน าเข้า สง่ออกให้เป็น
ปัจจบุนัท่ีสดุ 

ตวัอยา่งการแสดงผลโครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของตา่งประเทศ 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
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3.3 ระบบเตือนภัย (Early Warning System) 

สถาบนัเหล็กฯ ได้จัดท าระบบเตือนภัยล่วงหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล โดยเร่ิมจากการ
ก าหนดตวัแปรอ้างอิง (Reference Series) ท่ีใช้เป็นตวัแทนแสดงสถานะหรือทิศทางอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ของประเทศไทย จากนัน้พิจารณาตวัแปรท่ีคาดวา่จะมีความสมัพนัธ์เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Relevance) 
กบัตวัแปรอ้างอิงเพ่ือทดสอบหาตวัแปรชีน้ า โดยได้ทดสอบตวัแปรทัง้สิน้ 54 ตวัแปรตามหลกัการทางสถิติพบ
ตวัแปรท่ีมีคณุสมบตัชีิน้ า 6 ตวัแปร 

ตอ่มาเป็นการก าหนดเกณฑ์ในการวดัความผิดปกตขิองตวัแปรชีน้ าการแสดงผลของระบบเตือนภยัและ
ทดสอบความแม่นย าในการส่งสญัญาณเตือนภัยของระบบซึ่งระบบท่ีจดัท าขึน้สามารถเตือนภยัล่วงหน้าได้ 5 
เดือนท่ี Percent Correction มากกวา่ 90% 

ส าหรับปีงบประมาณนีจ้ะเป็นการทบทวนตัวแปรชีน้ าทัง้ 6 ตัวแปร และรายงานระบบเตือนภัย
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าเดือน เพ่ือให้ผู้ประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถวางแผนรับมือ
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กบัสถานการณ์ท่ีก าลงัเกิดขึน้ได้ทนัท่วงที หากเกิดเหตกุารณ์ความผิดปกติในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 
เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาจึงจ าเป็นต้องมีเคร่ืองมือติดตาม เฝา้ระวงั รวมถึงการ
วิเคราะห์สถานการณ์ตา่งๆ ออกมาในลกัษณะของระบบเตือนภยัลว่งหน้าด้วย 

ตวัอยา่งการแสดงผลระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าเดือน 

 

รูปท่ี 3.2 ระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าเดือน 

เน่ืองจากข้อมูลตวัแปรชีน้ าทัง้ 6 ตวัแปรในเดือนกรกฎาคม ปี 2560 นี ้เป็นข้อมูล ณ เดือนเมษายน ปี 
2560 ซึ่งสามารถเตือนภยัล่วงหน้าได้ 5 เดือน ดงันัน้เดือนนีจ้ะเป็นการเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของ
เดือนกันยายน ปี 2560 โดยระบบเตือนภัยส่งสญัญาณปกติ คาดว่าจะท าให้ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ไทยอยูใ่นภาวะปกต ิ

ส าหรับรายละเอียดระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลเดือนมกราคม จะแสดงในภาคผนวก ซ 
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4. งำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

4.1 กำรจัดสัมมนำ 

การประสานงานและสร้างความร่วมมือในการแลกเปล่ียนข้อมูลตลอดจนความคิดเห็นต่างๆ ภายใน
กลุม่อตุสาหกรรมเป็นสิ่งส าคญัในการสร้างความเข้มแข็งของกลุม่ผู้ประกอบการซึง่กิจกรรมการประชมุ/สมัมนา
ทางวิชาการ/การอบรมในหวัข้อตา่งๆ จะช่วยเสริมสร้างมมุมองและทศันคติใหม่ท่ีดีและหลากหลายให้กบัภาค
ธุรกิจจากการสอบถามผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมพบว่าส่วนใหญ่เล็งเห็นประโยชน์จากกิจกรรมใน
ลกัษณะดงักลา่ว 

ดังนัน้ในปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
เคร่ืองจักรกลได้ด าเนินการจดัสมัมนา 1 ครัง้ ในวันพุธท่ี 17 พฤษภาคม ปี 2560 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูล 
หรือองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนประชาสมัพนัธ์ศนูย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลควบคู่ไป
ด้วย มีรายละเอียดดงันี ้

สมัมนาทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 2560 
เร่ือง “Industry 4.0 : digital factory and new generation of smart robots” จดัขึน้ในวนัพธุท่ี 17 

พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. สถานท่ี ณ ห้อง MR 215 ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค บาง
นา ได้รับเกียรตจิากดร.นิรุตต์ นาคสขุ รักษาการผู้อ านวยการหนว่ยวิจยัการออกแบบและวิศวกรรม ศนูย์
เทคโนโลยีโลหะและวสัดแุหง่ชาติมาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ในหวัข้อ “Industry 4.0 and its related 
Technologies” และหวัข้อ “New Development in robot Platforms” โดยมีผู้ เข้าร่วมการอบรมและสมัมนา
ทัง้สิน้ 25 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ในหวัข้อแรก วิทยากรได้บรรยายถึงเคสตวัอยา่งของการพฒันาระบบออโตเมชัน่ของบริษัทชัน้น าจาก
ประเทศตา่งๆ วา่บริษัทชัน้น าเหลา่นัน้มีแนวทางปฏิบตัแิละพฒันาระบบออโตเมชัน่อยา่งไร รวมไปถึง
กระบวนการตา่งๆ การวิจยั วิธีคดิ และการตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าโดยการใช้ระบบออโตเมชัน่
เข้ามามีสว่นร่วม แสดงให้ถึงความส าคญัของระบบออโตเมชัน่เป็นอย่างมาก และในหวัข้อท่ี 2 วิทยากรได้
บรรยายถึงระบบออโตเมชัน่ในปัจจบุนัวา่มีการพฒันาไปในด้านใด เทคโนโลยีของระบบออโตเมชัน่ใหมท่ี่จะ
สามารถน าไปพฒันาตอ่ยอดได้ในอนาคต 
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นอกจากนีย้งัมีการส ารวจความพงึพอใจตอ่การจดัสมัมนา โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 13 คน 
ซึง่ผลการประเมินความพงึพอใจตอ่การจดัสมัมนานัน้ ดงันี ้

ผู้ เข้าร่วมสมัมนาลงทะเบียน จ านวน 26 คน 

ผู้ เข้าร่วมสมัมนาจริง จ านวน 25 คน 

ผู้ เข้าร่วมสมัมนาสง่แบบสอบถาม จ านวน 13 คน 

 
ข้อมูลผูเ้ข้าอบรม 

ต ำแหน่งผู้เข้ำอบรม จ ำนวน (คน) % 

วิศวกร หรือต ่ากวา่ 1 7.69 

หวัหน้าแผนก 1 7.69 

ผู้จดัการฝ่าย 6 46.15 

ผู้บริหาร / เจ้าของกิจการ 5 38.46 
 

ความรู้ ก่อน-หลงั การอบรมและสมัมนา 

ควำมรู้ ก่อน-หลัง กำรอบรมและสัมมนำ % เฉล่ีย คะแนนเตม็ 

ก่อน การอบรมสมัมนา 47.14 4.71 10 

หลัง การอบรมสมัมนา 61.54 6.15 10 
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ข้อมูลดา้นวิทยากร ดร.นิรุตต์ นาคสขุ 

 

 

โดยรายละเอียดรายช่ือผู้ เข้าร่วมสมัมนาจะแสดงใน ภาคผนวก ฌ 

 

4.2 กำรประชุมร่วมกับกลุ่มอุตสำหกรรมเคร่ืองจักรกล สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

ทางสถาบันฯ ได้การด าเนินงานร่วมกับกลุ่มผู้ ประกอบการผ่านการประชุมกลุ่มอุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และกลุ่มอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและโลหะการ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ซึ่งจะจัดขึน้เป็นประจ าทุกเดือน ตามก าหนดการประชุม ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข้อมูล หรือองค์ความรู้ต่างๆ 
ตลอดจนประชาสมัพนัธ์ศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลควบคูไ่ปด้วย 

% เฉล่ีย คะแนนเต็ม

มีความพร้อมความสามารถในเนือ้หาทีบ่รรยาย 71.43 2.86 4

การบรรยายมีความชดัเจนเข้าใจง่าย 64.29 2.57 4

เปิดโอกาสให้ซกัถามข้อสงสัย 73.21 2.93 4

ตอบค าถามได้ชดัเจน 69.64 2.79 4

สามารถสรุปเนือ้หาได้อยา่งชดัเจน 71.43 2.86 4

บคุลิกภาพของวทิยากรมีความน่าเช่ือถือ 78.57 3.14 4

การรักษาเวลาของวทิยากร 75.00 3.00 4

71.94

ดร.นิรุตต์ นาคสุข

เฉลี่ย
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โดยในปีงบประมาณ 2560 ทางสถาบันฯ ได้เข้าประชุมร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
การเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 เป็น
จ านวน 9 ครัง้ และได้เข้าประชุมร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นจ านวน 9 ครัง้  

 

4.3 กำรจัดเยี่ยมชมโรงงำนหรือหน่วยงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

สถาบนัฯ ได้จดักิจกรรมเย่ียมชมโรงงานและ/หรือหนว่ยงานวิจยัท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจรวมทัง้มีการบริหารจดัการท่ีดี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือน าองค์ความรู้ท่ีได้จากกิจกรรมเย่ียมชมโรงงานมา
ประยกุต์ใช้ ในการปรับปรุงและพฒันาอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล เป็นการช่วยเสริมสร้างมมุมองและทศันคติ
ใหมท่ี่ดีและหลากหลายให้กบัภาคธุรกิจ รวมไปถึงการประสานงานและสร้างความร่วมมือในการแลกเปล่ียน
ข้อมลูตลอดจนความคิดเห็นตา่งๆ ภายในกลุม่อตุสาหกรรมเป็นสิ่งส าคญัในการสร้างความเข้มแข็งของกลุม่
ผู้ประกอบการ 

การจดักิจกรรมเย่ียมชมโรงงานหรือหนว่ยงานวิจยั ทางสถาบนัฯ ได้จดักิจกรรมเย่ียมชมโรงงานร่วมกบั
ผู้ประกอบการกลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร และกลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและโลหะการ 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เพ่ือเป็นการสานความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั และสร้างความเช่ือมโยงด้าน
ข้อมลูซึง่กนัและกนัอีกด้วย จากการสอบถามผู้ประกอบการในภาคอตุสาหกรรมพบวา่สว่นใหญ่เล็งเห็น
ประโยชน์จากกิจกรรมในลกัษณะดงักลา่ว 

ดังนัน้ในปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
เคร่ืองจักรกลได้ด าเนินจัดกิจกรรมเย่ียมชมโรงงานหรือหน่วยงานวิจัย 1 ครัง้ โดยจัดขึน้ในวันศุกร์ท่ี 17 
กุมภาพันธ์ ปี 2560 ร่วมกับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร และกลุ่มอุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลและโลหะการ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย โดยรายละเอียดการจดักิจกรรมเย่ียมชมโรงงาน
จะแสดง ดงันี ้

กำรเยี่ยมชมโรงงำน ประจ ำปีงบประมำณปี 2560 

กิจกรรมเย่ียมชมโรงงานได้จดัขึน้เม่ือวนัศกุร์ท่ี 17 กมุภาพนัธ์ ปี 2560 โดยสถาบนัเหล็กฯ ร่วมกบักลุ่ม
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร และกลุ่มอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและโลหะการ สภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย มีการจัดเย่ียมชมโรงงานจ านวน 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท ไทย ควอลิตี ้สตาร์ช จ ากัด จังหวัด
กาญจนบรีุ และบริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั จงัหวดัราชบรีุ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
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บริษัท ไทย ควอลิตี ้สตาร์ช จ ากดั 

 บริษัท ไทย ควอลิตี ้สตาร์ช จ ากดั เป็นบริษัทท่ีเกิดจากการลงทนุขยายกิจการของบริษัท อตุสาหกรรม

แปง้มนับ้านโป่ง จ ากดั ซึง่เป็นผู้ผลิตและแปรรูปมนัส าปะหลงัเป็นแปง้มนัเพ่ือสง่ออก โดย ไทย ควอลิตี ้สตาร์ช 

เป็นผู้ผลิตแปง้มนัส าปะหลงัส าหรับใช้ในอตุสาหกรรมอาหาร (Food Grade) ซึง่ทางโรงงานมีขัน้ตอนการผลิต

ตัง้แตก่ารท าความสะอาดหวัมนัด้วยเคร่ืองร่อนเปลือก (Root Piller) สบัแยกเหง้า (Chopping) ปอกเปลือก 

ล้างท าความสะอาดก่อนสบัและบดหวัมนัผสมกบัน า้ด้วยเคร่ืองโม่ (Rasper) ท าให้เกิดเป็นน า้แปง้และกากมนั 

ซึง่กากมนัจะถกูแยกออกด้วยเคร่ืองแยกกากหยาบและละเอียดจนเหลือแตน่ า้แปง้ น า้แปง้จะถกูน ามาปรับ

ความเข้มข้นด้วยเคร่ือง Separator ก่อนท่ีจะเข้าเคร่ือง Centrifuge เพ่ือแปรสภาพจากน า้แปง้ให้เป็นแปง้หมาด 

และแปง้หมาดจะถกูล าเลียงเข้าเคร่ืองอบผ่านลมร้อนเพ่ือลดความชืน้ในแปง้ก่อนการร่อนคดัขนาดและบรรจถุงุ 

นอกจากนี ้ทางโรงงานยงัมีระบบการจดัการด้านพลงังานและสิ่งแวดล้อมแบบ Zero Waste โดยการน าน า้เสีย

ท่ีได้จากกระบวนการผลิตแปง้มนัมาผลิตไฟฟ้า (ไบโอแมส เพาเวอร์) เพ่ือน ามาใช้ภายในโรงงานเองอีกด้วย 

ภาพบรรยากาศในการเย่ียมชมบริษัท ไทย ควอลิตี ้สตาร์ช จ ากดั แสดงดงันี ้  

  

  

โดยผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเย่ียมชมโรงงานได้เข้าชมในสว่นการล าเลียงหวัมนัเพ่ือเก็บลงยุ้งและห้องควบคมุ
การผลิตท่ีแสดงภาพกระบวนการผลิตในจดุตา่งๆ เน่ืองจากสายการผลิตทัง้หมดถกูควบคมุด้วยระบบการ
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ล าเลียงแบบอตัโนมตั ิท าให้สามารถลดการใช้พนกังานในสายการผลิตลงไปได้มาก โดยพนกังานจะท าหน้าท่ี
ดแูลและควบคมุการผลิตผา่นทางหน้าจอและคอยเข้าไปตรวจสอบเม่ือมีปัญหา และได้เห็นวิธีการจดัการด้าน
พลงังานและสิ่งแวดล้อมท่ีน า้เสียจากกระบวนการผลิตมาผลิตไฟฟ้า (ไบโอแมส เพาเวอร์) ใช้ในโรงงาน ซึง่ท า
ให้ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นระบบขัน้ตอนการผลิต รวมทัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีใช้ใน
อตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการกลุม่เคร่ืองจกัรกลท่ีสนใจขยายกลุม่การ
ผลิตเคร่ืองจกัรและชิน้สว่นของตนเองยงักลุม่อตุสาหกรรมนี ้

 

บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 

บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2534 ด าเนินกิจการรับออกแบบ ผลิต ตดิตัง้
เคร่ืองจกัรส าหรับอตุสาหกรรมน า้ตาล โรงไฟฟ้าและอตุสาหกรรมทัว่ไป รวมทัง้ Boiler ขนาดตัง้แต ่5 - 800 ตนั
ตอ่ชัว่โมง โดยใช้เชือ้เพลิงจากแกลบ กากอ้อย ขีเ้ล่ือย และถ่านหิน และยงัให้บริการตรวจสอบ บ ารุงรักษา 
เคร่ืองจกัรในอตุสาหกรรมตา่งๆ    

 

ภาพบรรยากาศในการเย่ียมชมบริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั แสดงดงันี ้
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โดยผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเย่ียมชมโรงงานได้เข้าชมในสว่นของ Machine Shop ซึง่มีเคร่ืองตดั เจาะ กลงึ 
ไส ท่ีเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐาน และในสว่นงาน Fabrication มีการใช้เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัอยา่งเคร่ืองตดัด้วยเลเซอร์
และพลาสมา รวมถึงการน าหุน่ยนต์มาใช้ในงานเช่ือมแบบก่ึงอตัโนมตัซิึง่ทางบริษัทได้ท าการออกแบบและท า
เพ่ือใช้เองในสายการผลิต ท าให้ผู้ประกอบการท่ีเข้าชมให้ความสนใจในการออกแบบระบบและเคร่ืองจกัรท่ี
ทางโรงงานท าเพ่ือใช้เองเป็นอยา่งมาก ท าให้เกิดการพดูคยุเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และความคดิเห็นกนัซึง่
ผู้ประกอบการสามารถน าไปประยกุต์หรือปรับใช้กบักิจการของตนเองได้   

สรุปการเย่ียมชมโรงงาน บริษัท ไทย ควอลิตี ้สตาร์ช จ ากดั จงัหวดักาญจนบรีุ และบริษัท บ้านโป่งเอ็น
จิเนียร่ิง จ ากดั จงัหวดัราชบรีุ 

ผู้ เข้าเย่ียมชมโรงงานลงทะเบียน จ านวน 43 คน 

ผู้ เข้าเย่ียมชมโรงงานจริง จ านวน 37 คน 

ผู้ เข้าเย่ียมชมโรงงานสง่แบบสอบถาม จ านวน 20 คน 
ข้อมูลผูเ้ข้าอบรม 

ต ำแหน่งผู้เข้ำอบรม จ ำนวน (คน) % 

เจ้าของกิจการ   12 60.00 

พนกังานบริษัทเอกชน 8 40.00 
 

ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของสถาบนัเหล็กฯ 

ประเดน็ที่วัด/สอบถำม % เฉล่ีย คะแนนเตม็ 

1. เจ้าหน้าท่ีสถาบนัเหล็กฯให้บริการอย่างเป็นกนัเอง 100.00% 4.00 4 

2. การตดิตอ่ประสานงานได้รับความสะดวกดี 97.50% 3.90 4 

3. อาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม และสิ่งอ านวยความสะดวก 92.50% 3.70 4 

4. คณุจะกลบัมาใช้บริการสถาบนัเหล็กฯ เม่ือมีการจดัชมโรงงาน 96.25% 3.85 4 

      รวม 96.56%     
 

ความพึงพอใจต่อ บริษัท ไทย ควอลิตี ้สตาร์ช จ ากดั 

ประเดน็ที่วัด/สอบถำม % เฉล่ีย คะแนนเตม็ 

ได้รับข้อมลูและความรู้เก่ียวกบัการท างานภายในโรงงาน  88.75% 3.55 4 

การบรรยายของเจ้าหน้าท่ีชดัเจน ตรงตามวตัถปุระสงค์ 87.50% 3.50 4 

การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้       82.50% 3.30 4 
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เวลาในการจดัเย่ียมชมโรงงานเหมาะสมดี       85.00% 3.40 4 

ด้านความเหมาะสมของสถานท่ีศกึษาดงูาน       91.25% 3.65 4 

ความรู้ความเข้าใจ ก่อน การเข้าร่วมกิจกรรม       68.75% 2.75 4 

ความรู้ความเข้าใจ หลงั การเข้าร่วมกิจกรรม       82.50% 3.30 4 

ความพงึพอใจโดยรวมตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม       93.75% 3.75 4 

เฉล่ีย       85.94%     
 

ความพึงพอใจต่อ บริษัท บา้นโป่งเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 

ประเดน็ที่วัด/สอบถำม % เฉล่ีย คะแนนเตม็ 

ได้รับข้อมลูและความรู้เก่ียวกบัการท างานภายในโรงงาน 91.25% 3.65 4 

การบรรยายของเจ้าหน้าท่ีชดัเจน ตรงตามวตัถปุระสงค์ 95.00% 3.80 4 

การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ได้       87.50% 3.50 4 

เวลาในการจดัเย่ียมชมโรงงาน       85.00% 3.40 4 

ด้านความเหมาะสมของสถานท่ีศกึษาดงูาน       91.25% 3.65 4 

ความรู้ความเข้าใจ ก่อน การเข้าร่วมกิจกรรม       68.75% 2.75 4 

ความรู้ความเข้าใจ หลงั การเข้าร่วมกิจกรรม       86.25% 3.45 4 

ความพงึพอใจโดยรวมตอ่การเข้าร่วมกิจกรรม       97.50% 3.90 4 

เฉล่ีย       89.69%     
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ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของสถาบนัเหล็กฯ 

 

ความพึงพอใจต่อ บริษัท ไทย ควอลิตี ้สตาร์ช จ ากดั 
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ความพึงพอใจต่อ บริษัท บา้นโป่งเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 

 

ความประทบัใจจากการศึกษาดูงาน 
1. ได้ความรู้และการตอบค าถามได้อยา่งละเอียดของทางโรงงาน 
2. การจดัการกระบวนการก าจดัของเสีย 
3. ผู้ประกอบการให้การต้อนรับและน าชมกิจการอยา่งดีมาก 
4. ได้ความรู้เพิ่มซึง่สามารถน าไปตอ่ยอดและประยกุต์ใช้ได้ 

 
การน าความรู้ทีไ่ดรั้บไปประยกุต์ใช้ได้อย่างไรบา้ง 
1. การบริหารและการร่วมค้า 
2. การจดัการเร่ืองการบ าบดัของเสียในโรงงาน 
3. Machine Design 
4. กระบวนการผลิตและการจดัการ 
5. เทคโนโลยี 
6. การพฒันาแก้ไข 

 
จากแบบสอบถามผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมการเย่ียมชมโรงงานเห็นควรด้วยกบัการจดักิจกรรมอีก  โดย

สถานท่ีศกึษาดงูาน/โรงงานท่ีแนะน า ท่ีทางผู้ประกอบการแนะน า มีดงันี ้
- ศกึษาดงูานตา่งประเทศ 
- โรงงานอตุสาหกรรมอาหาร 
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- อตุสาหกรรมแปรรูปเหล็กแผน่ 
- สหกรณ์การเกษตร 
- SCG, TOYOYA, CP ALL 

 
โดยรายละเอียดรายช่ือผู้ เข้าเย่ียมชมโรงงานจะแสดงใน ภาคผนวก ฉ 

 

4.4 มีพืน้ท่ีโฆษณำให้กับผู้ประกอบกำรท่ีสนใจ 

ในปีงบประมาณ 2560 สถาบนัเหล็กฯ จะจดัให้มีพืน้ท่ีโฆษณาให้กับผู้ประกอบการท่ีสนใจ ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://miu.isit.or.th และ Thailand Machinery Outlook โดยมีแนวทางการประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทาง
ตา่งๆ เชน่ การประชมุ/สมัมนา การเย่ียมชมโรงงาน เป็นต้น  

โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้ลงโลโก้โฆษณาให้ผู้ประกอบการเพิ่มจ านวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เทค
โน แฟบ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่บริษัทให้ความร่วมมือในการร่วมมือในการสมัภาษณ์เพ่ือจดัท างานวิจยัเชิงลึก
ในปีท่ีผา่นมา 

4.5 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง facebook 

การประชาสมัพนัธ์ผ่านทาง facebook ของศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ส่วน
ใหญ่จะเป็นการน าเสนอข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจสามารถติดตามความเคล่ือนไหวของ
อุตสาหกรรมได้ทันท่วงที โดยตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ จะท าการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง 
facebook 27 เร่ืองเป็นอยา่งน้อย  

ตวัอยา่งการแสดงผลการประชาสมัพนัธ์ผา่นทางเว็บไซต์ 

 

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


โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 54 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 
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5. งำนอ่ืนๆ 

5.1 กำรประเมิน/สรุปควำมพงึพอใจของกำรใช้บริกำร 

สถาบนัเหล็กฯ จะด าเนินการสอบถามความคิดเห็นตอ่การใช้บริการข้อมลูสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์เพ่ือประ
เมินความพึงพอใจและผลส าเร็จของการใช้บริการของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายและท าให้การด าเนินโครงการ
สามารถตอบสนองได้กับความต้องการใช้บริการได้สูงสุดทัง้นีรู้ปแบบของการประเมินความพึงพอใจการใช้
บริการจะด าเนินการใน 3 สว่นดงันี ้

- การประเมินความพงึพอใจผา่นทางเว็บไซต์ 

- การประเมินความพงึพอใจโดยการสง่แบบสอบถามผา่นทางอีเมล์ 

- การประเมินความพึงพอใจโดยการแจกแบบสอบถามผ่านการจัดสัมมนา/ประชุมร่วมกลุ่ม
ผู้ประกอบการ 

โดยการสรุปประเมินผลความพงึพอใจจะด าเนินการ 2 ครัง้ ครัง้ท่ี 1 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 และครัง้ท่ี 
2 ในเดือนมิถุนายน 2560 และนอกจากนี ้ในเว็บไซต์ยงัมีระบบ Counter เพ่ือให้สามารถติดตามจ านวนและ
กลุ่มของผู้ เข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้ เพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประเมินความต้องการใช้บริการข้อมูลของ
โครงการพฒันาศนูย์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

ซึง่ผลการประเมินความพงึพอใจครัง้ท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ท าการเก็บข้อมลูในเดือนมิถนุายน 
2560 จ านวนผู้ประเมิน 36 ทา่น สามารถแสดงผลเทียบกบัการประเมินครัง้ก่อน ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 ซึง่มี
ผู้ประเมิน 32 ทา่น ได้ดงันี ้

1. สถานะของผู้ประเมิน 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 56 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

2. กลุม่อาชีพ 

 

อ่ืนๆ ประกอบไปด้วย ท่ีปรึกษา 

3. ความถ่ีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ 

 

 

 

 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 57 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

4. ระดบัความพงึพอใจในการใช้บริการ 

 

 

5. ข้อมลูสว่นท่ีทา่นสนใจมากท่ีสดุ 

 

 

5.2 มีกำรจัดท ำ Link กับหน่วยงำนอ่ืนๆ 

ในรายงานการศึกษาขัน้ต้นฉบับนี ้สถาบันเหล็กฯ ได้ด าเนินการจัดท า Link กับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล เช่น ศูนย์ข้อมูลด้านการมาตรฐาน (Standard Intelligence Unit) 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 58 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย (Iron & Steel 
Intelligence Unit) ศนูย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกส าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and 
Electronics Intelligence Unit) ศูน ย์สารสนเทศยานยนต์  (Automotive Intelligence Unit) และ  Rubber 
Intelligence Unitเป็นต้น 

ในปีงบประมาณ 2560 ได้ด าเนินการจัดท า Link กับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องจ านวน 2 หน่วยงาน 

ได้แก่ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร 

(องค์การมหาชน) 

ตวัอยา่งการแสดงผลการจดัท าLink กบัหนว่ยงานอ่ืนๆ 

 

รูปท่ี 5.1 การจดัท าLink กบัหนว่ยงานอ่ืนๆ 

5.3 รำยช่ือหน่วยงำนท่ีน ำข้อมูลจำกศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมเคร่ืองจักรกลไปใช้งำน 

ในปีงบประมาณ 2559 ท่ีผา่นมา สถาบนัเหล็กฯ ได้รวบรวมการน าข้อมลูจากศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลึก
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไปใช้งานของหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้สิน้ 21 หน่วยงาน เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม
เคร่ืองจักรกลการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมเคร่ืองจกัรกลไทย ฯลฯ โดยข้อมลูท่ีมีการน าไปใช้มากท่ีสุดจะประกอบด้วย สถิติการน าเข้า ส่งออกทัง้
ไทยและต่างประเทศ HS Code รายช่ือผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล และรายงานสภาวะ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

ส าหรับปีงบประมาณ 2560 นี ้สถาบนัเหล็กฯ จะด าเนินการเช่นเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา จะได้เป็นการ
ติดตามความต้องการของผู้ ใช้บริการเว็บไซต์ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนางานด้านข้อมูล ตลอดจนเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้เร่ือยๆ จนเป็นท่ีรู้จักอย่าง
แพร่หลายในวงการอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 59 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ในรายงานฉบบัสมบรูณ์นี ้สถาบนัเหล็กฯ ได้รวบรวมการน าข้อมลูของศนูย์ฯ ไปใช้งาน ซึง่มี 2 หนว่ยงาน 
คือ กลุ่มอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร กลุ่มอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและโลหะการ สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสมาคมเคร่ืองจกัรกลไทยท่ีได้รับข้อมลูรายงานสภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลตอ่เน่ือง
เป็นประจ าทกุเดือน เพ่ือใช้ประกอบการประชมุหรือติดตามความเคล่ือนไหวของอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดงันี ้

ตารางท่ี 5.1 รายช่ือหนว่ยงานท่ีน าข้อมลูจากศนูย์ฯ ไปใช้งาน  

ล ำดับ ช่ือหน่วยงำน/ผู้ขอข้อมูล วัตถุประสงค์ ข้อมูลท่ีสนับสนุน วัน/เดือน/ปี 

1 
กลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
การเกษตร 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ประกอบการประชมุกลุม่ 
สรุปรายงานสภาวะ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

ทกุเดือน 

2 
กลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
และโลหะการ 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ประกอบการประชมุกลุม่ 
สรุปรายงานสภาวะ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

ทกุเดือน 

3 สมาคมเคร่ืองจกัรกลไทย 
ตดิตามความเคล่ือนไหวของ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

สรุปรายงานสภาวะ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

ทกุเดือน 

4 บริษัท ยนัมา่ร์ เอส.พี. จ ากดั 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูด้านสภาวะ
เศรษฐกิจและการน าเข้า
สง่ออกเคร่ืองจกัรกลไทย
ประจ าเดือน 

รายงานสภาวะ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

ทกุเดือน 

5 
ตวัแทนกลุม่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลและโลหะการ 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูด้านการ
น าเข้าสง่ออกเคร่ืองจกัรกล
ไทยประจ าเดือน 

สถิตกิารน าเข้าสง่ออก
เคร่ืองจกัรกลไทย
ประจ าเดือน 

ทกุเดือน 

6 
บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

ภาพรวมการน าเข้าสง่ออกของ
รถแทรกเตอร์ 

ข้อมลูการน าเข้าสง่ออก รถ
แทรกเตอร์ 

25 เม.ย. 2560 

7 
Sasin Management Consulting 
(SMC) 

ข้อมลูในการจดัท าวารสาร 
Thailand Investment 
Review Issue Machinery 
Industry ของทาง BOI 

สรุปฐานข้อมลู
ผู้ประกอบการอตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย 

20 มิ.ย. 2560 

 
ส าหรับรายละเอียดของข้อมลูจะแสดงในภาคผนวก ญ 


