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3ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2565 เศรษฐกิจไทยยังอยูในทิศทางฟนตัว โดยเครื่องชี้การบริโภค

ภาคเอกชนทรงตัว ขณะท่ี การลงทุนภาคเอกชนปรับดีข้ึน สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม สําหรับนักทองเท่ียว

ตางชาติยังฟนตัวตอเนื่อง และการใชจายภาครัฐขยายตัวจากรายจายประจําและรายจายลงทุน อยางไรก็ตาม มูลคา

การสงออกสินคาปรับลดลง ตามอุปสงคตางประเทศท่ีชะลอตัวประกอบกับมีปจจัยกดดันชั่วคราวดานอุปทาน

การบริโภคภาคเอกชน ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวทรงตัวจากเดือนกอน โดยปรับเพ่ิมข้ึนในเกือบทุกหมวด 

ยกเวนหมวดสินคาไมคงทน ท้ังนี้ ปจจัยสนับสนุนกําลังซ้ือภาคครัวเรือนทยอยปรับดีข้ึน โดยเฉพาะการจางงานและ

ความเชื่อม่ันผูบริโภค อยางไรก็ตาม คาครองชีพท่ีอยูในระดับสูงยังคงเปนปจจัยกดดันการบริโภคในภาพรวม

การลงทุนภาคเอกชน ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอน โดยหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ

ปรับเพ่ิมข้ึนจากการนําเขาสินคาทุนของเอกชนและยอดจดทะเบียนรถยนตเชิงพาณิชย ขณะท่ีหมวดการกอสรางปรับดี

ข้ึนเล็กนอย ตามยอดจําหนายวัสดุกอสรางท่ีเพ่ิมข้ึน และพ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสรางท่ียังทรงตัวในระดับสูง โดยเฉพาะ

เพ่ือ ท่ีอยูอาศัยและอุตสาหกรรม

มูลคาการสงออกสินคา ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับลดลงจากเดือนกอนตามอุปสงคประเทศคูคา ท่ีชะลอลง 

โดยเฉพาะการสงออกสินคาเกษตรแปรรูปและโลหะไปจีน ประกอบกับมีปจจัยกดดันชั่วคราวดานอุปทานใน หมวด

ปโตรเลียมจากการบริหารจัดการสินคาคงคลังของโรงกลั่นน้ํามัน และในหมวดสินคาเกษตรจากสภาพอากาศ ท่ีไม

เอ้ืออํานวยตอการเพาะปลูก อยางไรก็ดี การสงออกบางหมวดเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอน อาทิ สินคาอิเล็กทรอนิกส 

เครื่องใชไฟฟา และยานยนตและชิ้นสวน

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนตามราคาสินคาเกษตรท่ีขยายตัวสูงข้ึนในหลายหมวดสินคา 

ไดแก 1) ราคาปศุสัตว ท้ังสุกรและไกเนื้อท่ีมีความตองการในประเทศมากข้ึนตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับ

ตนทุนอาหารสัตวปรับสูงข้ึน 2) ราคาผลไม โดยเฉพาะทุเรียนเนื่องจากผลผลิตทุเรียนในภาคใตออกสูตลาดนอยกวา

ปกติ และ 3) ราคาขาวเปลือกท่ีขยายตัวตามความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนเปนสําคัญ สําหรับปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรหด

ตัวตาม 1) หมวดผลไม โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และลองกองในพ้ืนท่ีภาคใตท่ีไดรับผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีไม

เหมาะสมในชวงกอนหนา 2) หมวดปศุสัตว โดยเฉพาะสุกรท่ีปริมาณผลผลิตยังฟนตัวกลับมาไมเต็มท่ี หลังการระบาด

ของโรค African Swine Fever คลี่คลาย

ภาวะเศรษฐกิจไทย เดอืนสงิหาคมปี 2565
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณบวกและลบตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

ภาวะเศรษฐกิจไทย เดอืนสงิหาคมปี 2565

ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนตามราคาสินคาเกษตรท่ีขยายตัวสูงข้ึนในหลาย

หมวดสินคา 

การบริโภคภาคเอกชน ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวทรงตัวจากเดือนกอน โดยปรับเพ่ิมข้ึนในเกือบทุก

หมวด 

การลงทุนภาคเอกชน ปรับเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอน โดยหมวดเครื่องจักรและอุปกรณปรับเพ่ิมข้ึน

จากการนําเขาสินคาทุนของเอกชนและยอดจดทะเบียนรถยนตเชิงพาณิชย 

มูลคาการสงออกสินคา ปรับลดลงจากเดือนกอนตามอุปสงคประเทศคูคา 
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะเศรษฐกิจไทย เดอืนสงิหาคมปี 2565

ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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เพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมไดอยางมี

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

รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล เดอืนสงิหาคมปี 2565
Mill Baht Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2564 33,018 31,998 36,344 36,339 37,893 37,940 37,217 44,035 40,599 36,468 40,128 43,224

2565 42,957 36,988 39,252 36,945 37,573 43,849 38,426 44,410

Export

2564 17,935 19,862 21,521 19,359 19,608 22,625 20,017 21,569 27,449 23,436 21,704 23,520

2565 21,254 22,972 26,760 20,615 24,704 26,081 22,146 24,978

มูลคาการคาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 44,410 ลานบาท

โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 4,623

ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 23.6 และ

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน ขยายตัวรอยละ 12.0 ดานหมวด

เครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 33,479 ลานบาท 

ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 13.6 และเมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกับปกอน หดตัวรอยละ 2.9 ในขณะท่ี หมวดเครื่องมือกล 

มีมูลคาอยูท่ี 6,308 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา 

รอยละ 20.7 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน ขยายตัวรอยละ 

16.3

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 24,978 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยู ท่ี 3,304 ลานบาท 

ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 3.0 และเทียบกับชวง

เดียว กับปกอน หดตัวรอยละ 15.8 ดานหมวดเครื่องจักร

อุตสาหกรรม มีมูลคาอยูท่ี 18,766 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนารอยละ 12.7 และขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับ

ปกอน รอยละ 20.7 ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยู ท่ี 

2,908 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา รอยละ 26.9

และขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอนรอยละ 21.9

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดุล

อยูท่ี 19,432 ลานบาท 
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 4,623 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนารอยละ 23.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน 

ขยายตัวรอยละ 12.0 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก 

เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 2,142  ลานบาท    

การสงออก  มีมูลคาอยูท่ี 3,304  ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนารอยละ 3.0 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน 

หดตัวรอยละ 9.0 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก  

แทรกเตอรและสวนประกอบ อยูท่ี 1,315 ลานบาท     

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 1,319 ลานบาท

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เดอืนสงิหาคมปี 2565

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

Import

2564 2,868 2,814 3,363 3,818 3,937 4,088 3,443 4,129 4,272 4,008 4,519 3,564

2565 4,278 3,396 3,432 4,237 3,721 4,266 3,739 4,623

Export

2564 3,740 3,210 3,692 3,215 3,791 3,991 3,652 3,632 4,250 3,721 3,881 3,094

2565 3,866 3,851 3,776 3,289 3,147 3,135 3,208 3,304
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 33,479 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนารอยละ 13.6 และหดตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา

รอยละ 2.9 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแกเครื่องกังหัน

ไอพน และสวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 

3,459 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 18,766 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนารอยละ 12.7 และขยายตัวเมื่อเทียบกับชวง

เดียวกับปกอน รอยละ 20.7 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด 

ไดแก เครื่องจักรงานดิน (เครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสราง) อยูท่ี 

3,205 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 14,713 ลานบาท

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม เดอืนสงิหาคมปี 2565

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

Import

2564 25,911 25,234 28,583 27,991 29,399 28,866 29,024 34,483 30,613 27,573 30,280 34,546

2565 33,192 28,757 30,504 28,167 29,350 34,749 29,461 33,479

Export

2564 12,380 14,589 14,611 13,910 13,277 15,698 13,867 15,553 20,121 17,123 15,250 17,712

2565 14,768 16,573 19,858 14,590 18,808 19,934 16,646 18,766
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 6,308 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนารอยละ 20.7 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอน

หนารอยละ 16.3 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก หีบ

แบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) อยูท่ี 1,834

ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 2,908 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนา รอยละ 26.9 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอน

หนารอยละ 21.9 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก  

เครื่องมือกล กลึงโลหะ (เครื่องมือกล) อยูท่ี 648 ลานบาท 

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดลุอยู

ท่ี 3,400 ลานบาท

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองมอืกล เดอืนสงิหาคมปี 2565

Machine 

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

Import

2564 4,239 3,952 4,399 4,530 4,558 4,986 4,750 5,423 5,714 4,888 5,329 5,115

2565 5,487 4,835 5,316 4,540 4,503 4,835 5,225 6,308

Export

2564 1,814 2,064 3,219 2,235 2,539 2,936 2,497 2,385 3,078 2,591 2,574 2,713

2565 2,620 2,548 3,127 2,736 2,749 3,012 2,291 2,908
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ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนจํานวน 13 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

โครงการที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทุนจาก BOI เดอืนกนัยายน ปี 2565

ลําดับ บริษัท
ที่ตั้งโครงการ/สถานที่

ติดตอ

ผลิตภัณฑ/ประเภท

กิจการ

สัญชาต/ิ 

การรวม

ทุน

วันอนุมัติ

1

เฮดส โรโบเทคส จํากัด HEADS 

ROBOTECHS COMPANY 

LIMITED

(จ.สมทุรปราการ) 29/10 หมู่ 7

ซ.พลูเจริญ ถ.บางนา-ตราด 

(กม.16.5)  ต.บางโฉลง อ.บาง

พล ีจ.สมทุรปราการ

ผลิตระบบอัตโนมัติท่ีมีข้ันตอน 

ออกแบบระบบอัตโนมัติ และ

ระบบควบคุมการปฏิบัติงาน 

ดวยสมองกลเอง (4.5.1.1)

ไทย ญี่ปุน
ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 35/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

12 กนัยายน 2565

2
ไทย ทสึซูกิ จํากัด THAI 

TSUZUKI COMPANY LIMITED

(จ.ชลบรุ)ี 700/603 หมู่ 7 ต.

ดอนหวัฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบรุี

ผลิตช้ินสวนของเคร่ืองจักร

(4.5.2)
ญี่ปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 35/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

12 กนัยายน 2565

3

เดลตา ไฮดรอลิกส (ประเทศ

ไทย) จาํกดั DELTA 

HYDRAULICS (THAILAND) 

COMPANY LIMITED

(จ.ระยอง) 340 หมู่ 3 ต.หนอง

ละลอก อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

ผลิตกระบอกไฮดรอลิก

(4.5.2)
ออสเตรเลีย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 35/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

12 กนัยายน 2565

4 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.ระยอง) ไม่ระบุ
ผลิตเคร่ืองเลื่อยวงเดือน

(4.5.2)
จีน

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 29/2565 วนั

องัคารท่ี 13 กนัยายน 2565

5 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.ชลบรุ)ี ไม่ระบุ

ผลิตเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ 

สําหรับงานอุตสาหกรรม 

(4.5.2)

สิงคโปร 

มาเลเซีย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 36/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

19 กนัยายน 2565

6 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.สมทุรปราการ) ไม่ระบุ

ผลิตเคร่ืองจักรอัตโนมัติ ท่ีมี

ข้ันตอนออกแบบระบบ

ควบคุมการปฏิบัติงานดวย

สมองกลเอง (4.5.1.2 / 4.1.3)

จีน
ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 36/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

19 กนัยายน 2565

7

ซุปเปอรฟาสท เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จํากัด 

SUPERFAST TECHNOLOGY  

(THAILAND) COMPANY 

LIMITED  EQUIPMENT 

(THAILAND)

(จ.ชลบรุ)ี 43/4 หมู่ 4 ต.หนอง

ขา้งคอก อ.เมือง จ.ชลบรุี

ผลิตแมพิมพ การซอมแซม

แมพิมพท่ีผลิตเอง และการ

ซอมแซมแมพิมพ (4.5.2)

ไตหวัน
ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 36/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

19 กนัยายน 2565

8

เกรทู อินเทลลิเจนท อิควิปเมนท 

(ประเทศไทย) จํากัด GREATOO 

INTELLIGENT

(จ.ระยอง) 7/538 หมู่ 6 ต.มาบ

ยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ผลิตแมพิมพยางรถยนต 

ช้ินสวนแมพิมพยางรถยนต 

และการซอมแซมแมพิมพยาง

รถยนต (4.5.2)

จีน
ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 36/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

19 กนัยายน 2565

9

เอสเอ็มที.โมลด แอนด พารต 

จํากัด SMT.MOLD AND PARTS 

COMPANY LIMITED

(จ.สมทุรปราการ) 933/2-3 หมู่

2 ต.บางปใูหม่ อ.เมือง จ.

สมทุรปราการ

ผลิตแมพิมพ ช้ินสวนของ

แมพิมพ การซอมแซมแมพิมพ

ท่ีผลิตเองและการซอมแซม

แมพิมพ (4.5.2)

ไทย จีน
ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 36/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

19 กนัยายน 2565

10

อันริทสึ อินฟวิส (ประเทศไทย) 

จาํกดั ANRITSU INDUSTRIAL  

SOLUTIONS (THAILAND)  

COMPANY LIMITED

(จ.ชลบรุ)ี 700/678-679 หมู่ 1 

นิคม-อตุสาหกรรมอมตะซิตี ้

ชลบรุี ต.พานทอง อ.พานทอง 

จ.ชลบรุี

ผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ

สําหรับอุตสาหกรรม (4.5.3)
ญี่ปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 37/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

26 กนัยายน 2565

11
เอ็กเซล เอ็นเทค จํากัด EXCEL 

ENTECH COMPANY LIMITED

(จ.ราชบรุ)ี 230/18 ซ.หอการคา้

ไทย ถ.วิภาวดีฯ แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ผลิตเคร่ืองจักรสําหรับผลติ 

อาหารสัตวและช้ินสวน

เคร่ืองจักรสําหรับผลิตอาหาร

สัตว (4.5.2)

ไทย
ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 37/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

26 กนัยายน 2565

12
สมชายอินดัสตรี จํากัด ไมระบุช่ือ

ภาษาอังกฤษ

(กรุงเทพฯ) 9 ซ.เอกชยั 64 

แขวงบางบอน เขตบางบอน 

กรุงเทพฯ

ผลิตช้ินสวนของเคร่ืองจักร

(4.5.2)
ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 37/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

26 กนัยายน 2565

13 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.ระยอง) ไม่ระบุ
ผลิตอุปกรณเคร่ืองจักร

(4.5.2)
จีน

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 31/2565 วนั

องัคารท่ี 27 กนัยายน 2565
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Research and Technology

Article Title Performance evaluation of low-cost GPS-data logger module

for smart-farm tractor

Author K Umsup, K Tammark and P Thanpattranon Department of Agricultural Engineering, Faculty of 

Engineering at Kamphaeng-Saen, Kasetsart University Kamphaeng-Saen Campus. 1 Moo 6, 

Malaiman Road,Kamphaeng-Saen, Nakhon Pathom, 73140, Thailand.

Year 2019

Abstract Nowadays, IoT technologies are now implemented into a smart-farm production.Many sensors 

were developed and implemented into the agricultural production. GPS is one of the most used sensor even the 

cost of high accuracy GPS or RTK-GPS is still high.Fortunately, the cost of single unit GPS is significantly decreased. 

Main objective of this research is to evaluate the precision of the low-cost GPS in the performance perspective in 

smart farm tractor applications. A low-cost GPS-position tracking and data logger was developed. The evaluation 

was done by leaving the developed data logger unit stationary in three different circumstance condition; Open 

field; Under tree canopy and Near building. The result show that the position recorded had standard deviation of 

precision of 0.57, 0.85 and 2.22 m in longitude-axis and 0.29, 0.64 and 0.91 m in latitude-axis for Open field; 

Under tree canopy and Near building respectively. The next state of the research is to evaluate the accuracy of 

the developed GPS-data logger in dynamics operation together with the performance comparison with the 

commercial GPS data logger. The result shows that the precision level of 0.5 m is still needed to be developed. 

Otherwise, the integrated sensor technique must be implied.

ทุกวันน้ี เทคโนโลยี IoT ถูกนําไปใชในการผลิตฟารมอัจฉรยิะ เซ็นเซอรจํานวนมากไดรบัการพัฒนาและนําไปใชใน

การผลิตทางการเกษตร GPS เปนหน่ึงในเซ็นเซอรท่ีมีการใชงานมากท่ีสุด วัตถุประสงคหลักของการวิจัยน้ีคือเพ่ือประเมนิความแมนยํา

ของ GPS ตนทุนต่ําในมุมมองของประสิทธิภาพในการใชงานรถแทรกเตอรฟารมอัจฉริยะ พัฒนาการติดตามตําแหนง GPS และเครื่อง

บันทึกขอมูลราคาประหยัด การประเมินทําไดโดยปลอยใหเครื่องบันทึกขอมูลท่ีพัฒนาแลวอยูกับท่ีในสภาพการณท่ีแตกตางกันสามกรณี 

พ้ืนท่ีโลง; ใตรมไมและใกลอาคาร ผลการวิจัยพบวาตําแหนงท่ีบันทึกมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความแมนยํา 0.57, 0.85 และ 2.22 ม. 

ในแกนลองจิจูดและ 0.29, 0.64 และ 0.91 ม. ในแกนละติจูดสําหรับ พ้ืนท่ีโลง; ใตรมไมและใกลอาคารตามลําดับ 

Source 10.1088/1755-1315/301/1/012019 
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ท่ีมา : RYT9

ขา่วสารอตุสาหกรรม

Taiwan Excellence พรอมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตไทย

ไตหวัน เปนหน่ึงในผูจําหนายเครื่องจักรกลท่ีสําคัญของโลก โดยมีมูลคาการผลิตกวา 3 พันลานดอลลารสหรัฐตอป มีอัตราการผลิตเปน

อันดับท่ี 7 และมีอัตราการสงออกเปนอันดับท่ี 5 ของโลก บริษัทผูผลิตเครื่องจักรกลของไตหวันมีความเช่ียวชาญในการผลิต

เครื่องจักรกลอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ และสามารถปรับแตงเครื่องจักรกลใหเหมาะสมกับความตองการของทุกอุตสาหกรรม ใน

ขณะเดียวกัน ประเทศไทย มีความแข็งแกรงในดานอุตสาหกรรมวิศวกรรมยานยนต และมีความตองการเครื่องจักรกลเปนจํานวนมาก 

ดังน้ัน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลของไตหวันจึงตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมไทยไดเปนอยางดี

เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางไทยและไตหวันในอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ กระทรวงเศรษฐกิจไตหวัน (BOFT), R.O.C. และสภา

สงเสริมการคาและการสงออกไตหวัน (TAITRA) เชิญบริษัทท่ีไดรับรางวัล Taiwan Excellence 4 บริษัท ไดแก Chin Fong, Da Jie, 

Jainnher และ Tongtai สาธิตโซลูชันการผลิตอัจฉริยะ ในงานสัมมนาออนไลน หัวขอ "Taiwan Excellence Driving a New 

Revolution in Smart Manufacturing Webinar" ในวันท่ี 1 กันยายน 2022 เวลา 10.00 น. (GMT+7)

เหวิน เซียน ซู ประธาน สมาคม Taiwan Machine Tool & Accessory Builders กลาววา ไตหวันมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารข้ันสูงท่ีสามารถผสานระบบซอฟทแวรและฮารดแวรเขาดวยกัน จึงสามารถนําองคประกอบอัจฉริยะประกอบเปนผลิตภัณฑ

เครื่องจักรกลไดอยางรวดเร็ว น่ันหมายความวา ไตหวันมีความคลองตัว และยืดหยุนในการผลิตเครื่องจักกลท่ีมีความแมนยําสูง มี

เทคโนโลยีเหนือช้ัน และสรางมูลคาเพ่ิมในราคาท่ีแขงขันไดเพ่ือตอบสนองความตองการของผูซื้อท่ัวโลก นอกจากน้ี บริษัทของไตหวัน 

ไมไดจบท่ีการออกแบบเครื่องจักรกลใหมีนํ้าหนักเบา ใชวัสดุและมีกระบวนการท่ีทันสมัยเทาน้ัน แตยังปรับข้ันตอนสุดทายของระบบการ

ผลิตใหลดการเกิดของเสีย ลดการปลอยคารบอน ใหเปนกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ชวยสรางคุณคาอยางยั่งยืนใหกับ

หวงโซอุปทาน

อานตอไดท่ี : https://www.ryt9.com/s/prg/3353280



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอมูลและวิเคราะหอุตสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ตอ 110

E-mail: miu@isit.or.th

!!! สนใจประชาสัมพันธขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ติดตอทีมงาน MIU ไดท่ี โทร 02-712-4402-7 ตอ 110
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