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เศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 2564 ไดรับผลกระทบชัดเจนขึ้นจากการ

ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม ทําใหการฟนตัวไมท่ัวถึงมากขึ้น อยางไร

ก็ดี ผลกระทบตอเศรษฐกิจในภาพรวมไมรุนแรงเทาการระบาดรอบแรก โดย

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวแยลงในทุกหมวดการใชจายตามความ

เชื่อมั่นผูบริโภค และกาลังซื้อของครัวเรือน ที่ลดลง รวมทั้งเปนผลจากมาตรการ

ควบคุมการระบาดท่ีเขมงวดในบางพ้ืนท่ีและบางกิจกรรม ขณะเดียวกันภาคการ

ทองเท่ียวยังหดตัวสูงจากมาตรการจากัดการเดินทางระหวางประเทศท่ียังมีอยู 

อยางไรก็ดี การสงออกสินคาที่ไมรวมทองคาํขยายตวัดขีึ้นตามทิศทางของอุปสงค

ประเทศคูคา ขณะท่ีการใชจายภาครัฐขยายตัวตอเนื่อง แมชะลอลงบางตาม

รายจายลงทุน เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงตามความเชื่อมั่น

ภาคธุรกิจที่ลดลง

ภาคเอกชน กลับมาหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน ตามการใชจายท่ี

ปรับตัวแยลง ในทุกหมวด โดยเปนผลจากการระบาดระลอกใหมของ COVID-19 

ซึ่งสงผลกระทบตอปจจัยสนับสนุนกาลังซื้อภาคครัวเรือน ทั้งการจางงาน รายได 

และความเชื่อมั่น ประกอบกับมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐสงผลให

กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีการบังคับใชมาตรการอยาง

เขมงวด อยางไรก็ดี ผลกระทบตอการบริโภคจากการระบาดระลอกใหมยังไม

รุนแรงเทากับรอบแรก

การสงออกสินคา หดตัวเล็กนอยท่ีรอยละ 0.3 จากระยะเดียวกันปกอน หากไม

รวมการสงออกทองคําท่ีหดตัวจากผลของฐานสูงในปกอน มูลคาการสงออก

ขยายตัวรอยละ 5.5 โดยเปนการขยายตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอนตาม การ

ฟนตัวของอุปสงคประเทศคูคา สงผลใหการสงออกขยายตัวไดตอเนื่องในหลาย

หมวดสินคา โดยเฉพาะหมวดยานยนต และชิ้นสวน หมวดเครื่องใชไฟฟา และ

หมวดสินคาเกษตร แปรรูปท่ีขยายตัวเรงขึ้น ประกอบกับสินคาอิเล็กทรอนิกส

ไดรับผลดีจากการฟนตัวของวัฏจักรอิเล็กทรอนิกสโลก ทั้งนี้ การสงออกที่ฟนตัว

ไดตอเนื่องในชวงท่ีเกิดการระบาดระลอกใหมภายในประเทศมีสวนสําคัญท่ีทํา

ใหผลกระทบตอเศรษฐกิจในภาพรวมไมรุนแรงเทาการระบาดรอบแรก

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสง

สัญญาณลบ ตออุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลไทย ไดแก 

ภาคเอกชน กลับมาหดตัวเม่ือ

เทียบกับระยะเดียวกันปกอน 

ตามการใชจายท่ีปรับตัวแยลง ใน

ทุกหมวด 

การสงออกสินคา หดตัวเล็กนอย

ท่ีรอยละ 0.3 จากระยะเดียวกัน

ปกอน 

มูลคาการนําเขาสินคา ทรงตัว 

กลับมาหดตัวรอยละ 6.9 จาก

ระยะเดียวกันปกอน

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว

ชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอน 

ตามการลงทุนหมวดเครื่องจักร

และอุปกรณท่ีปรับตัวแยลงในทุก

องคประกอบยอย  

รายไดเกษตรกร รายได

เกษตรกรขยายตัวชะลอลงตาม

ราคาสินคาเกษตร 
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มูลคาการนําเขาสินคาทรงตัว กลับมาหดตัวรอยละ 6.9 จากระยะเดียวกันปกอน หาก

ไมรวมการนาเขาทองคําท่ีกลับมาขยายตัว มูลคาการนําเขาหดตัวสูงข้ึนเปนรอยละ 11.1 

ตามการนําเขาท่ีหดตัวสูงในเกือบทุกหมวดสินคาสําคัญจากผลของฐานสูงในปกอน อยางไร

ก็ดี หลังขจัดปจจัยฤดูกาล การนําเขาสินคาเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนในเกือบทุกหมวด

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอน ตามการลงทุนหมวด

เครื่องจักรและอุปกรณท่ีปรับตัวแยลงในทุกองคประกอบยอย สอดคลองกับความเชื่อม่ัน

ของภาคธุรกิจท่ีปรับลดลงจากผลกระทบของการระบาดระลอกใหม สาหรับการลงทุน

หมวดกอสรางหดตัวนอยลง ตามยอดจําหนายวัสดุกอสรางท่ีกลับมาขยายตัว สวนหนึ่งจาก 

ผลของฐานต่ําในปกอน

รายไดเกษตรกร รายไดเกษตรกรขยายตัวชะลอลงตามราคาสินคาเกษตร แมปริมาณ

ผลผลิตเกษตรกลับมาขยายตัวเล็กนอย ขณะท่ีการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังหดตัวเทากับ

เดือนกอน สาหรับภาคบริการหดตัวสูงข้ึน จากผลกระทบของการแพรระบาดของ COVID-

19 ระลอกใหม





รายงานสภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุงเนนการบูรณาการขอมูลเพ่ือสรางประโยชนของขอมูลตอการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใหเพ่ิมมากข้ึน

เพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 

ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท : 02-712-4402-7
http://miu.isit.or.th
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Mill Baht Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2563 46,500 27,665 34,113 33,252 26,113 29,088 29,321 32,694 34,006 30,846 33,480 37,698

2564 33,018

Export

2563 18,735 17,761 18,869 14,968 13,376 11,742 15,589 16,618 18,150 18,669 17,975 19,810

2564 17,935

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนมกราคม ปี 2564

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ในเดือนมกราคมป 2564 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ของไทยมีมูลคาการคาลดลงเมื่อเทียบกับเดอืนกอนหนา โดย 

การนําเขา หดตัวรอยละ 12.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

หดตัวรอยละ 29.0 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานการสงออก หด

ตัวรอยละ 9.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

3.8 เมื่อเทียบกับปกอนหนา

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 33,018 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 2,868

ลานบาท หดตัวรอยละ 3.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หดตัว

รอยละ 12.4 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานหมวดเครื่องจักร

อุตสาหกรรมมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 25,911 ลานบาทหดตัวรอย

ละ 13.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 30.9 

เมื่อเทียบกับปกอนหนา ในขณะท่ี หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยู

ท่ี 4,239 ลานบาท หดตัวรอยละ 10.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอน

หนา และหดตัวรอยละ 26.0 เมื่อเทียบกับปกอนหนา

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 17,935 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูท่ี 3,740 ลานบาท 

ขยายตัวรอยละ 10.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัว

รอย 29.1 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานหมวดเครื่องจักร

อุตสาหกรรม มีมูลคาอยูท่ี 12,380 ลานบาท หดตัวรอยละ 14.0 

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 11.5 เมื่อเทียบ

กับปกอนหนา ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี 1,814

ลานบาท หดตัวรอยละ 10.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

ขยายตัวรอยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปกอนหนา

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดุล

อยูท่ี 15,083 ลานบาท 



Analyze by ISIT

มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนมกราคม ปี 2564

Agricultural M. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2563 3,276 2,060 2,425 2,577 2,611 2,536 2,651 3,012 3,038 2,853 2,819 2,975

2564 2,868

Export

2563 2,897 2,780 2,850 2,037 2,045 1,940 2,832 3,051 3,190 3,985 3,892 3,395

2564 3,740

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 2,868 ลานบาท หดตัวรอยละ 

3.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หดตัวรอยละ 12.4 เมื่อ

เทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด 

ไดแก เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 1,787.3

ลานบาท

การสงออก  มีมูลคาอยูท่ี 3,740 ลานบาท หดรอยละ 

10.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายรอยละ 29.1

เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออก

สูงสุด ไดแก  แทรกเตอรและสวนประกอบ อยูท่ี 1,867.4

ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาเกินดุลอยูท่ี  872 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เดือนมกราคม ป 2564

รายละเอียดเพ่ิมเติม 8
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนมกราคม ปี 2564

Industrial M. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2563 37,492 21,009 26,778 26,031 19,278 22,533 22,456 25,218 25,999 23,270 25,902 30,003

2564 25,911

Export

2563 14,083 13,106 14,343 11,326 9,824 8,560 11,302 12,032 13,527 12,749 12,116 14,390

2564 12,380

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 25,911 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 13.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

30.9 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขา

สู งสุด ไดแก   เครื่องจักร ท่ีใช งานเปนเอกเทศ และ

สวนประกอบ(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 

3,069.6 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 12,380 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 14.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

11.5 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการ

สงออกสู งสุด ไดแก เครื่องกรองของเหลว หรือกาซ 

(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 1,920.1 ลาน

บาท

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 13,531 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

เดือนมกราคม ป 2564

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนมกราคม ปี 2564

Machine Tools Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2563 5,732 4,596 4,909 4,645 4,224 4,019 4,214 4,464 4,969 4,723 4,759 4,720

2564 4,239

2563 1,756 1,875 1,675 1,606 1,507 1,242 1,455 1,535 1,434 1,935 1,967 2,026

2564 1,814

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

เดือนมกราคม ป 2564

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 4,239 ลานบาท หดตัวรอยละ 

10.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 26.0

เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด 

ได แก  หีบแบบหลอแก ว  โลหะ ยาง และพลาสติก  

(เครื่องมือกล)  อยูท่ี 1,421.6 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 1,814 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 10.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายรอยละ 2.8

เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออก

สูงสุด ไดแก  หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก 

(เครื่องมือกล) อยูท่ี 418.4 ลานบาท 

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 2,425 ลานบาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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Article Title Development of Farm machinery in China

Author LI Shujun

Year 2016

Abstract Agriculture is a strategic industry that serves as the foundation for social stability and economic development. 

However, the global economic and social development is severely jeopardized by environmental deterioration, 

rapid population growth, and shortage of resources. In face of all

these challenges, effective countermeasures have to be taken to overcome the impact of global climate change 

on agricultural production and facilitate the sustainable development of agroecological environment, including the 

development of agricultural machinery and biological system technologies, rational application of fertilizer, 

reduction in pesticide pollution and increase in utilization of agricultural

water resources. It should be the common understanding of our community to aware of the fact that the escalation 

of agricultural production capacity, the improvement of the quality of agricultural products, the guarantee of food 

safety, the effective supply of agricultural products are the aims to achieve today's agricultural development.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474667016334966
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สรุยิะฯ ดนั
แผนพฒันา

อตุฯ 
เครือ่งจกัรกล
เต็มสบู มุ่ง
สนบัสนุน

เกษตรแปรรปู 
ชี้ เป็น

จุดเริม่ตน้การ
ปฏริปู

โครงสรา้งศก. 
ลดการพึง่พา
ต่างประเทศ

‟

„

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ผลักดันแผนอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลให้เป็น

อุตสาหกรรมสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถการผลิตทัง้ภาคอุตสาหกรรมและภาค

เกษตรกรรม ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจลดการพึ่งพาต่างประเทศ สร้างความเข็มแข็ง

ให้กับเศรษฐกิจภายในและเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มการบริโภคและการลงทุนใน

ประเทศ ยกระดับขีดความสามารถผู้ผลิตเคร่ืองจักรกลไทยโดยเฉพาะเคร่ืองจักรกล

การเกษตรที่จะช่วยสนับสนุนภาคการเกษตรให้ขยายตวั 



‟
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นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยจาํเป็นต้อง

ปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจหลังสถานการณก์ารแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้แสดงให้เหน็ว่าประเทศ

ไทยมีการพึ่งพาตลาดตา่งประเทศมากเกินไป ดังน้ัน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ผลักดนัแผนพัฒนา

อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลให้เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถการผลิตทัง้

ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ลดการนําเข้าจากตา่งประเทศและหันมาใช้เคร่ืองจักรกลที่ผลิต

ภายในประเทศแทน ซึ่งจะเป็นจุดเร่ิมต้นในการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาตา่งประเทศ สร้าง

ความเข็มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในและเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มการบริโภคและการลงทุนในประเทศ 

ยกระดับขีดความสามารถผู้ผลิตเคร่ืองจักรกลไทยดว้ยเทคโนโลยสีมัยใหม่ สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนอง

ความต้องการและยกระดับแบรนดไ์ทยใหเ้ป็นทีน่่าเชื่อถอื โดยมองว่าประเทศไทยยงัมีความต้องการ

เคร่ืองจักรกลอยูม่าก โดยจากข้อมูลปี 2562 ประเทศไทยมีการนําเข้าอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลคิดเป็น

มูลค่ากว่า 415,776.9 ล้านบาท และขาดดุลการค้าคิดเป็นมูลค่ากว่า 223,381 ล้านบาท จึงได้ให้สาํนักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เร่งจัดทาํแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลที่ชัดเจน 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตรและเกษตรแปรรูปที่จะช่วยสนับสนุนภาคการเกษตรให้

ขยายตัว

“มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย ในระยะแรกจะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

การเกษตรและเกษตรแปรรูป เน่ืองจากปัจจุบันภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมการเกษตรและแปรรูป

การเกษตรเพื่อมุ่งเป็นฐานการผลติดา้นอาหาร และ Bio-based product ที่มีคุณภาพของโลก ประกอบกับ

ผู้ผลิตเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยมีความสามารถในการผลิตเคร่ืองจักรกลทีมี่เทคโนโลยี

ที่ไม่ซับซ้อนมากนักสาํหรับใช้ในประเทศและส่งออกไปยงักลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มี

ลักษณะ

การเพาะปลูกพืชในเขตร้อน จึงมีความจาํเป็นที่ภาครัฐจะต้องยกระดับขีดความสามารถของ

อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตรและเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรซึ่งเป็น

เศรษฐกิจฐานรากทีส่าํคัญของไทยใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสามารถแข่งขันได้ใน

ตลาดโลก ลดการพึ่งพาการนําเข้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรและเกษตรแปรรูปจากต่างประเทศ และเพิ่ม

โอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยเีคร่ืองจักรกลและอุปกรณก์ารเกษตรที่มีเทคโนโลยแีละนวัตกรรม

สมัยใหม่ภายในประเทศ” นายสุริยะ กล่าวปิดท้าย
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นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อาํนวยการสาํนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า 

การจัดทาํมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลในระยะแรกเป็นมาตรการระยะ 5 ปี จะมุ่งเน้น

การพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตรและเกษตรแปรรูป โดยมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

เคร่ืองจักรกลตามแผน คือ 1)  การกระตุ้นอุปสงค ์ผลักดันให้เกิดการขยายตลาดทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่างเอกชนกบัเอกชนและเอกชนกบัรัฐบาล ยกระดับ

ผู้ประกอบการในการใช้เคร่ืองจักรกลและบาํรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  2) สนับสนุนอุปทาน  

สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลตั้งแต่ตน้นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า รวมถงึอุตสาหกรรม

สนับสนุนประเภทชิน้ส่วน ยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการให้เข้าถงึเทคโนโลยขีั้นสูงใน

กระบวนการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกลผลักดันให้เกดิการลงทุนดา้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมด้านเคร่ืองจักรกลสนับสนุนเงนิทุนดอกเบีย้ตํ่าแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 3) 

เสริมสร้างปัจจัยแวดล้อม เช่น เพิ่มมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) เคร่ืองจักรกลและชิน้ส่วนที่

เป็นเป้าหมายตามมาตรฐานสากล จัดตั้งศูนยท์ดสอบเคร่ืองจักรกลการเกษตรแห่งชาตหิรือสร้างเครือข่าย

ศูนยท์ดสอบเคร่ืองจักรกลการเกษตรที่เป็นมาตรฐานสากลเพือ่การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรอง

มาตรฐานสินค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรที่ผลิตในประเทศให้ไดม้าตรฐานเพือ่การส่งออกและการทาํวิจัย

และพัฒนา (R&D) เพื่อป้องกันการนําเข้าสินค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรที่ไม่ไดม้าตรฐาน สร้างฐานข้อมูล 

(แพลตฟอรม์) กลางที่รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล รวมถงึ

การสนับสนุนการระดมทุนรูปแบบคราวดฟั์นดิง สาํหรับผู้ประกอบการรายยอ่ยในอุตสาหกรรม

เคร่ืองจักรกล ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดทะเบียน การให้สิทธิประโยชนท์ี่ครอบคลุมถงึ

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เป็นต้น รวมไปถงึการพัฒนาบุคคลากรดา้นการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี

เคร่ืองจักรกลเกษตรและเกษตรแปรรูปด้วย
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ผลผลติภาค
อตุสาหกรรม
ญีปุ่่นเพิม่ขึ้น
คร ัง้แรกใน

รอบ 3 เดอืน 
รบัดมีานดฟ้ื์น

ตวั

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญ่ีปุ่นเปิดเผยในวันนีว่้า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของ

ญ่ีปุ่นในเดอืนม.ค.ปรับตัวขึน้ 4.2% ซึ่งเป็นการปรับตวัขึน้เป็นคร้ังแรกในรอบ 3 เดอืน โดยได้แรง

หนุนจากความต้องการทีเ่พิม่ขึน้สาํหรับเคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต ์และเซมิคอนดักเตอร์

ท้ังนี ้ดัชนีการผลิตทีโ่รงงานและเหมืองแร่อยู่ทีร่ะดับ 97.7 ในเดอืนม.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่

ดัชนีแตะระดับ 99.5 ในเดอืนก.พ. 2563

นอกจากนี ้กระทรวงฯ ยังคงประเมินว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจะปรับตัวขึน้ต่อไป โดยจากการ

สาํรวจบรรดาผู้ผลิตน้ัน ทาํให้กระทรวงฯ คาดว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจะเพิม่ขึน้อกี 2.1% ใน

เดอืนก.พ. ก่อนจะร่วงลง 6.1% ในเดอืนมี.ค.
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