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คํานํา 
 การดําเนินงานโครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ประจําป

งบประมาณ 2558 สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากทาง

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวของ ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ ไดมีแหลงขอมูลที่

สามารถใชประโยชนไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 ทั้งนี้ การดําเนินงานของโครงการสําเร็จลุลวงไดในปนี้ ดวยการสนับสนุนและการทํางานรวมกัน

อยางตอเนื่องจากหนวยงานตางๆ ไดแก สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กลุมอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลการเกษตร และกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จํากัด บริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จํากัด บริษัท แมคคาโทรล จํากัด บริษัท 

เอสเอ็มซี คอรปอเรชั่น จํากัด ฯลฯ ทางศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลขอขอบพระคุณ

ผูเกี่ยวของทุกฝายมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

            คณะผูศึกษาและทมีงานที่ปรึกษาโครงการ 

สถาบนัเหลก็และเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
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บทสรุปผูบริหาร 
 โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ประจําปงบประมาณ 2558 

จัดทําขึ้นจากความสําคัญของภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลที่เปนหนึ่งในรากฐานของการพัฒนาประเทศ

ในดานตางๆ ซึ่งในแตละปจะมีมูลคาการนําเขาหลายแสนลานบาท เพื่อนําไปใชเปนเครื่องจักรและ

เครื่องมือในการประกอบกจิการประเภทตางๆ ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ไมเวนแมแตภาคบริการ 

 ดวยความสําคัญดังกลาว จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาฐานขอมูลอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลในดานตางๆ เพื่อใหบริการแกภาครัฐและภาคเอกชนในการติดตามสภาวะอุตสาหกรรม 

มาตรการสนับสนุนดานตางๆ ขอมูลการคาระหวางประเทศ ตลอดจนงานวิจัยเชิงลึก โดยในป 2558 มีการ

ดําเนินงานที่สําคัญ 3 สวนหลัก ประกอบดวย งานประจําและตอเนื่อง รายงานบทวิเคราะห และงาน

เผยแพรประชาสัมพันธหรืองานอื่นๆ ดังนี้ 

 สวนที่ 1 งานประจําและตอเนื่อง 

 1.1 ปรับปรุงฐานขอมูลผูประกอบการเครื่องจักรกล 

 โดยดําเนินการรวบรวมขอมูลผูประกอบการเครื่องจักรกลเพิ่มเติมจากปที่ผานมา ซึ่งปจจุบันรายชื่อ

ผูประกอบการในฐานขอมูลเพิ่มข้ึนเปน 1,045 ราย จากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล พรอมกันนี้ไดมี

การปรับปรุงรายละเอียดใหมีครบถวนสมบูรณมากยิ่งขึ้นในดานตางๆ ไดแก ขนาด (SML) สัดสวนผูถือหุน 

สถานที่ต้ัง/จังหวัด ประเภทผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต ทุนจดทะเบียน กําลังการผลิต และจํานวนแรงงาน 

เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูใชงานมากที่สุด 

 1.2 ขอมูลการตลาด 

 ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 1) การจัดกลุม Harmonize Code เปรียบเทียบกับ ISIC Code ซึ่งเปน

การทบทวนการจัดกลุมตามประเภทเครื่องจักรตางๆ ซึ่ง HarmonizedCode และ Industrial 

Classification of All Economic Activities (ISIC Code) ยังคงเปน Version 2012 และ Revision 4 

ตามลําดับเหมือนเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผลการจัดกลุม Harmonized Code เปรียบเทียบกับ 

ISIC Code จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงจากป 2557 2) การรวบรวมขอมูลการตลาด (สถิติการนําเขา-สงออก

ของไทย) โดยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการนําเขา-สงออกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยจาก

ฐานขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและไดนําเสนอผานเว็บไซต 

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

เครื่องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ Thailand Machinery Outlook เปน
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ประจําทุกเดือน เพื่อใหผูประกอบการไดนําขอมูลดังกลาวไปใชประโยชน 3) การรวบรวมรายชื่อผูนําเขา-

สงออก (รายสําคัญ) โดยการแยกตามประเภทอุตสาหกรรม ไดแก เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกล

อุตสาหกรรม และเครื่องมือกล ของแตละ HS code (4-digit) ที่มีมูลคาการนําเขา-สงออกสูงสุด 10 ลําดับ

แรก แบงเปนรายชื่อผูนําเขา 910 รายชื่อและรายชื่อผูสงออก 910 รายชื่อ 

 1.3 ขอมูลการคาของประเทศที่สําคัญ 

 แบงเปน 2 สวน ไดแก 1) ขอมูลนําเขา สงออก และกราฟของ 6 ประเทศที่สําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา 

เยอรมัน ญ่ีปุน จีน อินเดียและไตหวัน โดยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติการนําเขา สงออกรายป ที่ HS 

code 6 digits ของเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม และกลุมเครื่องมือกล จาก

ฐานขอมูล Global Trade Atlas (GTA) และนําเสนอผานเว็บไซต http://miu.isit.or.th 2) ฐานขอมูลของ 

AEC ซึ่งเปนการจัดทําฐานขอมูลของประเทศใน AEC ที่ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานของประเทศ ขอมูล

การคา การลงทุน การวิเคราะห SWOT รวมถึงสถิติการนําเขา-สงออกรายป เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับ

ผูประกอบการเครื่องจักรกลสามารถนําไปตอยอดเพื่อเตรียมความพรอมในการเปดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในป 2558 

 1.4 กรอบการเจรจา FTA ของไทย 

 มีการติดตามความคืบหนาของการเจรจาทางการคาตามกรอบ FTAs ทั้งสิ้น 5 กรอบเจรจา ไดแก 

1) อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด 2) ไทย-เปรู 3) พันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 4) ไทย-

ตุรกี และ 5) อาเซียน-ฮองกง โดยตั้งแตตนป 2558 เปนตนมายังไมมีความคืบหนาของการเจรจาทั้ง 5 

กรอบ แตมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวของกับ FTA ดังนี้ 1) ไทย-นิวซีแลนด ประชุมขยายการคาการลงทุนตาม

ความตกลง TNZCEP 2) ไทยพบออสเตรเลียทบทวนพันธกรณีตามความตกลง TAFTA 3) EABC ยื่นมือขอ

เปนตัวกลางผลักดันการเจรจา FTA ไทย-EU และ 4) ไทย-สหรัฐฯ เดินหนากระชับความสัมพันธทางการคา

ผานเวที TIFA JC 

 1.5 การพัฒนาระบบเตือนภัย (Early Warning System) 

 เร่ิมจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนาของกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลจากการกําหนดตัวแปรอางอิง 

(Reference Series) ที่ใชเปนตัวแทนแสดงสถานะ หรือทิศทางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของประเทศไทย

ซึ่งพบตัวแปรที่มีคุณสมบัติชี้นํา 6 ตัวแปร ไดแก ดัชนีราคาสินคาเขา ดัชนีมูลคาสินคาเขา สินคาเขา

ประเภทสินคาอุตสาหกรรม มูลคาการนําเขาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง สินคาคงทน และยอดขายสินคาขั้น
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กลาง โดยระบบที่จัดทําขึ้นสามารถเตือนภัยลวงหนาได 4 เดือนที่ Percent Correction มากกวา 80% และ

ไดเร่ิมแสดงผลระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลบนเว็บไซตต้ังแตเดือนสิงหาคมที่ผานมา 

1.6 งานวิจัย และเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 

ไดดําเนินการรวบรวมงานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่ เกี่ยวของกับอุสาหกรรม

เครื่องจักรกล ทั้งจากภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยตางๆ หนวยงานทางวิชาการ เชน กรมวิชาการเกษตร 

และจากขาวสารตางๆ ทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งสิ้น 10 เร่ือง โดยนําเสนอขอมูลผานเว็บไซต 

http://miu.isit.or.th และรายงานสถานการณรายเดือน และรายป (Macninery Outlook) ต้ังแตเดือน

ธันวาคม พ.ศ.2557 ถึงเดือนสิงหาคมพ.ศ.2558 

1.7 ขาวตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 

ไดรวบรวมขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เชน ขาวอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล ขาวเศรษฐกิจ ขาวนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลจากแหลงตางๆ อาทิ ฐานเศรษฐกิจ

ออนไลน ประชาชาติธุรกิจออนไลน มติชนออนไลน ไทยรัฐออนไลน อาร วาย ที ไนน แนวหนาผูจัดการ

ออนไลน เดลินิวส กรุงเทพธุรกิจออนไลน ฯลฯ และนําเสนอขาวสารตางๆ ผาน 2 ชองทาง ไดแก เว็บไซต 

http://miu.isit.or.th และเฟซบุคเปนประจําทุกวัน ตลอดจนนําเสนอขาวสารสําคัญๆ ประจําเดือนนั้นๆ ผาน

ทางรายงานสถาณการณรายเดือน รายไตรมาส และรายป โดยรวบรวมตอเนื่องตั้งแตวันที่ 1 เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้น 448 ขาว  

1.8 ขอมูลดานการสงเสริมการลงทุน 

ดําเนินการติดตามขอมูลดานการสงเสริมการลงทุน จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนทั้งในสวนของนโยบายการสงเสริมการลงทุนใหม ภายใตยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนในระยะ 7 

ป (พ.ศ. 2558 – 2564) และโครงการที่ไดรับการอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน รวมทั้งสิ้น 143 โครงการ 

(ขอแกไขโครงการจํานวน 1 โครงการ) มูลคาการลงทุนรวม 37,686.90 ลานบาท และมีการจางงานรวม 

10,551 คน ขอมูลต้ังแตวันที่ 20 ตุลาคม 2557 -  31 สิงหาคม 2558 และนําเสนอผานเว็บไซต 

http://miu.isit.or.th 

1.9 มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ 

ไดติดตามการเปลี่ยนแปลง มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ กฎระเบียบจากภาครัฐและเอกชน ที่

เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ทั้งทางดานกฎหมายที่มีผลบังคับใชและมาตรการเชิงนโยบายจาก

ภาครัฐอันไดแก นโยบาย ยุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน และโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
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เครื่องจักรกล หรือ มาตรการทางการคาที่ไมใชภาษี (NTB) เชน ประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการ

ปกปองและประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุนโดยจะติดตามขาวจากแหลง

ตางๆ ซึ่งลาสุดไดมีประกาศเพิ่มเติม ไดแก 1) การประกาศพระราชบัญญัติ จดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 

7) 2) ประกาศธนาคารออมสิน เร่ืองอัตราดอกเบี้ยเงินกูมาตรการสินเชื่อธุรกิจ SMEs สุขใจ พลัส และ 3) 

ประกาศธนาคารออมสิน เร่ืองการใหสินเชื่อมาตรการสินเชื่อธุรกิจ SMEs สุขใจ พลัส 

สวนที่ 2 รายงานบทวิเคราะห 

2.1 รายงานสถานการณอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลรายเดือน รายไตรมาส และรายป 

รายงาน Thailand Machinery Outlook จะประกอบดวยสรุปสถานการณทางการคาเดือนลาสุด

ของประเทศไทยในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และขาวสารประกอบในแวดวงอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลหรือความรูตางๆ ที่นาสนใจ โดยนําเสนอเปนรายเดือน จํานวน 9 ฉบับ รายไตรมาส จํานวน 3 

ฉบับ  รายป  จํานวน  1  ฉบับ  ซึ่ ง ได ดํา เนินการตอเนื่ อง เปนประจําทุก เดือน  ผานทางเว็บไซต 

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

2.2 รายงานวิจัยเชิงลึก 

ประกอบดวย 3 เร่ือง ดังนี้ 

1) รายงานการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิจของกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ยางและพลาสติก จํานวน 1 เครื่องจักร 

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมยางและพลาสติก เปนอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการนําเขา

สูงเปนอันดับที่ 3 รองจากเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมทั่วไปและเครื่องจักรกลกอสราง ในขณะที่การสงออกก็

มีปริมาณที่สูงติด 5 อันดับแรก จึงเปนอุตสาหกรรมที่นาจะมีศักยภาพในการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาที่มี

ปริมาณมากกวาการสงออกถึงกวา 5 เทา 

เพื่อใหการศึกษาสถานภาพของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลพลาสติกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จําเปนตองมีความเขาใจในพื้นฐานของอุตสาหกรรมพลาสติกกอน ดังนั้นจึงเริ่มการศึกษาภาพรวม

อุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย ความสําคัญของอุตสาหกรรมพลาสติกตอเศรษฐกิจของประเทศ และ

ศึกษาโครงสรางผูประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศ ตอมาทําการศึกษาสถานภาพของ

อุตสาหกรรมพลาสติกของโลกและของไทย ซึ่งทําใหทราบวากลุมผลิตภัณฑบรรจุภัณฑพลาสติกของไทยมี

มูลคาการนําเขาและมูลคาการสงออกสูงที่สุดในรอบ 5 ปที่ผานมาและยังคงมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง 
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โดยเนนไปที่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ (Packaging) พลาสติก ทั้งดานโครงสรางอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ

พลาสติกของไทย และแนวโนมของบรรจุภัณฑพลาสติกในอนาคต 

ข้ันถัดมาศึกษากระบวนการผลิตพลาสติก และเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิต โดยเนนไปที่

เครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑพลาสติก ไดแก กระบวนการผลิตแบบ Film Process (การผลิต

ฟลม) Injection Moulding (การฉีด) และ Blow Moulding (การเปา) จากนั้นทําการศึกษาสถานการณ

ตลาดเครื่องจักรกลพลาสติกทั้งในและตางประเทศ มูลคาการนําเขา สงออก อัตราภาษีศุลกากร การ

สงเสริมการลงทุนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมพลาสติกผูประกอบการเครื่องจักรพลาสติก รวมทั้งสัดสวน

การใชงานของเครื่องจักรพลาสติกจากประเทศตางๆ 

แลวจึงตอดวยการวิเคราะห SWOT ซึ่งเปนการวิเคราะหในภาพรวมของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ

พลาสติกของไทย และการวิเคราะหเครื่องจักรบรรจุภัณฑพลาสติกของประเทศตางๆ เพื่อนํามา

เปรียบเทียบและกําหนดกลยุทธในการสงเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลบรรจุภัณฑพลาสติกตอไป 

จากการสัมภาษณผูผลิต และตัวแทนจําหนายเครื่องจักรบรรจุภัณฑพลาสติกรายใหญของประเทศ

ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรบรรจุภัณฑพลาสติกของไทยไมวาจะ

เปนปญหาดานวัตถุดิบ ปญหาดานนโยบายภาครัฐ ปญหาดานแรงงานปญหาดานการตลาดและปญหา

ดานการวิจัยและพัฒนานอกจากนี้ยังไดทําการวิเคราะหปจจัยตางๆ รวมทั้งขอเสนอแนะและมาตรการ

สนับสนุนตางๆ ที่ผูประกอบการตองการจากภาครัฐ เพื่อใหผูประกอบการไทยนั้นสามารถแขงขันใน

ตลาดโลกได 

2) รายงานการศึกษาเชิงเปรียบเทียบดานศักยภาพและความสามารถในการผลิตของประเทศ
ผูผลิตที่สําคัญในอาเซียน 

การศึกษาความสามารถในการแขงขันดานการคาของกลุมเครื่องจักรกลการเกษตรในอาเซียนนั้น 

เร่ิมจากการแบงเครื่องจักรกลการเกษตรออกเปนกลุมตางๆ ศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

การเกษตรของไทย จากนั้นศึกษาสถานภาพของเครื่องจักรกลการเกษตร และแนวโนมของอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลการเกษตรของไทย 

ตอมาดําเนินการคัดเลือกสินคาเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีความสําคัญทั้งสิ้น 26 ประเภท มา

ศึกษาศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศชั้นนําตางๆ ใน

อาเซียน ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร โดยการวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบใน

การแขงขันโดยการเปรียบเทียบ(Revealed Comparative Advantage: RCA) ของเครื่องจักรกลเกษตร
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ดังกลาวของแตละประเทศ และแสดงผลเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีความไดเปรียบในการแขงขันสูงสุด 5 

อันดับแรกของแตละประเทศ โดยผลการวิเคราะหดัชนีความไดเปรียบในการแขงขันพบวา แทรกเตอรชนิด

คนเดินตาม หรือรถไถเดินตามของไทยนั้นมีความไดเปรียบสูงสุดเมื่อเทียบกับเครื่องจักรกลการเกษตรอื่นๆ

ในประเทศ 

ถัดมาไดกําหนดใหเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีความสามารถในการแขงขันสูงสุด 5 อันดับแรกของ

ไทยมาเปนเครื่องจักรกลการเกษตรเปาหมาย เพื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียน

อีก 4 ประเทศ โดยการวิเคราะหจะพิจารณาจากความสามารถในการแขงขัน มูลคาการสงออก และอัตรา

การเติบโตของมูลคาการสงออกโดยผลการวิเคราะหพบวา แทรกเตอรชนิดคนเดินตาม หรือรถไถเดินตาม

ของไทยนั้นมีศักยภาพสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียน 

จากนั้นดําเนินการวิ เคราะหอุตสาหกรรมรถไถเดินตามในประเทศ  โดยเริ่มศึกษาตั้งแต

สวนประกอบ กรรมวิธีการผลิตชิ้นสวนที่สําคัญ และสรุปโครงสรางตนทุนการผลิตทั้งหมดแสดงเปน 

diagram อีกทั้งยังศึกษาถึงสถานภาพของรถไถเดินตามในประเทศ เชน การนําเขา สงออก รายชื่อ

ผูประกอบการ กําลังการผลิตในประเทศ ไปจนถึงชองทางการจัดจําหนาย และกลยุทธทางการตลาดที่ใช  

อยางไรก็ตาม แมวาอุตสาหกรรมรถไถเดินตามจะมีความสามารถ และศักยภาพในการแขงขันสูง 

แตก็ยังมีปญหาและอุปสรรคอยูบางเชน ปญหาทางดานการผลิต ปญหาทางดานการตลาด ปญหา

ทางดานเงินทุน เปนตน ซึ่งปญหาเหลานี้จะเปนอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไถเดินตาม และเมื่อ

ทราบถึงปญหาตางๆในอุตสหกรรมแลว ทีมงานทําการวิเคราะห SWOT เพื่อใหทราบถึงจุดเดนและจุดดอย

ของอุตสาหกรรมรถไถเดินตามของไทยซึ่งสามารถนําจุดเดนมาพัฒนาตอยอด และแกไขปรับปรุงในสวนที่

เปนจุดดอยนอกเหนือจากนี้ไดมีการนําเสนอแนวทางการแกปญหาและขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชน

ตออุตสาหกรรมตอภาครัฐ เพื่อกําหนดเปนกลยุทธในการสงเสริมอุตสาหกรรม หรือกําหนดมาตรการ

สนับสนุนในดานตางๆ ตอไป 

3) โครงการการศึกษาดัชนี เชิงคุณภาพเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลที่สําคัญ 

จากการพัฒนาดัชนีเชิงคุณภาพที่ไดเร่ิมดําเนินการเปน pilot project ต้ังแตป 2556 สําหรับ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและจัดทําดัชนีเชิงคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลกอสรางในป 

2557 ซึ่งผลการศึกษาและวิเคราะหเปนประโยชนและไดรับการสนับสนุนจากผูประกอบการที่มีสวน

เกี่ยวของเปนอยางดี 
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ดังนั้น จึงไดดําเนินการการพัฒนาดัชนีเชิงคุณภาพตอเนื่องจากป 2557 โดยจัดทําดัชนีเชิงคุณภาพ

ติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร (แทรกเตอรการเกษตร) และ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลกอสราง ทั้งนี้ไดทําการปรับปรุงแบบสอบถาม และดําเนินงานสํารวจดัชนีเชิง

คุณภาพรวมกับผูเชี่ยวชาญในการจัดทําดัชนีในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมตั้งแตเดือนมีนาคม 

ถึงมิถุนายน 2558  ที่ผานมา 

2.3 สรุปโครงสรางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

ไดจัดทําสรุปโครงสรางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลโดยรวมของไทย โดยจะรวบรวมขอมูลที่สําคัญ

ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อใหผูที่สนใจ มีความเขาใจในอุตสาหกรรมฯ มากขึ้น โดยมีขอมูลตางๆ 

ดังนี้ 1) ความสําคัญของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลตอเศรษฐกิจไทย เชน ขนาดมูลคาของอุตสาหกรรม 

ดุลการคา จํานวนผูประกอบการ จํานวนแรงงาน และโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 2) สถานภาพ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประเทศไทยเชน การนําเขา-สงออก แยกเปนกลุมอุตสาหกรรม กลุมสินคาที่มี

มูลคาการนําเขา-สงออกสูงสุด 5 อันดับแรก และประเทศที่มีมูลคาการนําเขา-สงออกเครื่องจักรกลสูงสุด 3) 

การวิเคราะห SWOT ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย โดยการนําเสนอขอมูลผานเว็บไซต 

http://miu.isit.or.th 

สวนที่ 3 งานเผยแพรประชาสัมพันธหรืองานอื่นๆ 

3.1 การจัดประชุม forum / training 

ไดดําเนินการการจัดประชุม forum / training รวมทั้งสิ้น 3 คร้ัง ดังนี้ 

1) สัมมนาทางวิชาการ คร้ังที่ 1  

เร่ืองการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกล (กรณีศึกษาจากญี่ปุน) จัดขึ้น ณ วันที่ 

18 กุมภาพันธ 2558 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณหองกัญญลักษณบีซีชั้น 3 โรงแรมโฟรวิงส กรุงเทพ สุขุมวิท 

26 โดยมีผูสนใจเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 76 คน ซึ่งสวนใหญเปนกลุมผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม ผลการ

ประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดีและดีมากที่รอยละ 92 

2) สัมมนาทางวิชาการ คร้ังที่ 2  

เร่ือง ยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุน ในระยะ 7 ป (พ.ศ.2558 – 2564) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 

มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ หองกัญญลักษณ ชั้น 3 โรงแรมโฟรวิงส กรุงเทพ สุขุมวิท 26 

บรรยายโดย คุณภาคภูมิ บูรณบุณย สํานักยุทธศาสตรและนโยบายการลงทุน สํานักคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน มีผูสนใจเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 31 คน ซึ่งสวนใหญเปนกลุมผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม
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ผลิตภัณฑโลหะและเครื่องจักรกล ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดีและดีมากที่รอยละ 
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3) สัมมนาทางวิชาการ คร้ังที่ 3  

เร่ืองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 

เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หองกัญญลักษณ ชั้น 3 โรงแรมโฟรวิงส กรุงเทพ สุขุมวิท 26 บรรยายโดย  

คุณสุรจิตร วันแพ ผูอํานวยการกลุม 4 เครื่องจักรกล ยานยนตและชิ้นสวนสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมีผูสนใจเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 34 คน ซึ่งสวนใหญเปนกลุมผูประกอบการ

เครื่องจักรกลการเกษตร ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดีและดีมากที่รอยละ 77 

 3.2 มีพื้นที่โฆษณาใหกับผูประกอบการที่สนใจ 

มีการติดตอขอรับบริการและไดลงโลโกในพื้นที่โฆษณา ทั้งหมด 7 บริษัท ดังนี้ 1) บริษัทฟอรซฟูล 

คอรปอเรชั่น จํากัด 2) บริษัท ไอ อิน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 3) บริษัท อินเตอร คลินส อินดัสตรีส จํากัด 4) 

บริษัท เจ เอส เอส อาร ออคชั่น จํากัด 5) บริษัท สุธี ยูไนเต็ด คารบอน จํากัด 6) บริษัท ไทยเลิศ

อุตสาหกรรม จํากัดและ 7) บริษัท เอส ไรคส จํากัด 

3.3 ประชาสัมพันธผานทาง facebook / twitter 

ไดดําเนินการประชาสัมพันธ ขาวสาร รวมถึงกิจกรรมตางๆ ผานทาง facebookเปนประจําทุกวัน 

โดยเนื้อหาการประชาสัมพันธจะประกอบดวย 1) ขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

เชน ขาวอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ขาวเศรษฐกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกล 2) กิจกรรม

สัมมนาตางๆ ของ MIU และ 3) Thailand Machinery Outlook 

3.4 การประเมิน / สรุปความพึงพอใจของการใชบริการ 

เนื่องดวยสถาบันเหล็กฯ ไดดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต MIU เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงได

รวบรวมและสรุปความพึงพอใจตอการใชบริการเว็บไซต MIU ซึ่งไดมีการปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อให

ครอบคลุมในทุกสวนของขอมูล มีผูใชบริการประเมินความพึงพอใจ จํานวน 75 คน ผลการประเมินความ

พึงพอใจโดยรวมตอการใชงานอยูที่รอยละ 79 มีความสนใจขอมูลสถิติมากที่สุด รองลงมาเปน Thailand 

Machinery Outlook 

3.5 การเยี่ยมชมโรงงาน และ/หรือ หนวยงานวิจัย 

ไดดําเนินการเยี่ยมชมโรงงาน และ/หรือ หนวยงานวิจัย รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ดังนี้ 

1) การเยี่ยมชมโรงงาน คร้ังที่ 1 
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จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2558 โดยสถาบันเหล็กฯ รวมกับกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

การเกษตร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดเยี่ยมชมโรงงานทั้งสิ้น 2 โรงงาน ไดแก บริษัท ไทยซัมมิท 

ฮารเนส จํากัด (มหาชน) และบริษัท ที ไอ พี เอส จํากัด (ทาเรือแหลมฉบัง-ทาบี 4) ตลอดจนการจัดประชุม

เร่ืองยุทธศาสตรกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ณ จังหวัดชลบุรี โดยมีผูสนใจเขารวมกิจกรรม

ทั้งสิ้น 28 คน ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก 

2) การเยี่ยมชมโรงงาน คร้ังที่ 2 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 โดยสถาบันเหล็กฯ รวมกับกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

และโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท แปซิฟคแปรรูปสัตวน้ํา 

จํากัด ณ จังหวัดสงขลา โดยมีผูสนใจเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 24 ทาน ผลการประเมินความพึงพอใจอยูใน

ระดับดีมาก 

3.6 การจัดทํา Link กับ IU อ่ืนๆรวมทั้งบริษัทและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ไดดําเนินการจัดทํา link กับ IU อ่ืนๆ รวมทั้งบริษัทหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สถาบันไทย-

เยอรมัน ศูนยใหคําปรึกษางานโครงสรางเหล็ก กรมสงเสริมอุตสาหกรรมสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหง

ประเทศไทย กองสงเสริมวิศวกรรมเกษตรกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรม

สถาบันไฟฟาและอิเลคทรอนิกส Plastic Intelligence Unit และสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

อุตสาหกรรมการผลิต (SMI) 

3.7 ปรับปรุงเว็บไซตของ MIU 

เพื่อให website ของ MIU ตอบสนองตอความตองการของผูใชงานที่หลากหลาย และสามารถ

รองรับขอบขายการดําเนินงานของโครงการไดมากขึ้นตามที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เชน การจัดทําฐานขอมูลของ AEC ชองทางการสื่อสารระหวางผู

ใหบริการและผูใชบริการหรือระหวางผูใชบริการดวยกันเองใหมากขึ้น ระบบเตือนภัยธุรกิจ และรายชื่อ

ผูประกอบการรายสําคัญ เปนตน ดังนั้นสถาบันเหล็กฯ จึงตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุง 

website MIU ใหม โดยมีการเพิ่มเติมหัวขอ (Menu) และจัดหมวดหมูใหม เพื่อใหงายตอการใชงานมาก

ยิ่งขึ้น 

3.8 การนําขอมูลจากศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไปใชงาน 

การรวบรวมการนําขอมูลจากศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (MIU) ไปใช

งานในดานตางๆ ซึ่งพบวาขอมูลไดถูกนําไปใชงานทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
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การประเมิน / วิเคราะหสถานการณอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล วางแผนการดําเนินธุรกิจหาโอกาสในการตอ

ยอดธุรกิจการขยายเครือขายในการดําเนินธุรกิจ หรือแมกระทั่งใชประกอบการพิจารณาในการกําหนด

นโยบายชวยเหลืออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในดานตางๆ โดยขอมูลที่มีการใชประโยชนมากที่สุด ไดแก 

รายงานสภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล สถิติการนําเขา-สงออก รหัสพิกัดศุลกากร รายชื่อผูประกอบการ 

เปนตน ผานหลายชองทางไมวาจะเปนการประชุมกลุมผูประกอบการรายเดือนฯ การใชเปนเอกสาร

ประกอบงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนติดตอขอขอมูลผานอีเมล ซึ่งรวบรวมไดทั้งสิ้น 13 หนวยงาน 
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 ..................

ย ...............

งโครงการ / ตั

ประโยชนที่คา

นงาน และแผ

น และคณะท

ะตอเนื่อง ....

นขอมูลผูประก

ลาด .............

ดกลุม Harmo

บรวมขอมูลก

บรวมรายชื่อผ

ของประเทศที

นําเขา สงออก

อมูลของ AEC

รจา FTA ของ

ะบบเตือนภัย 

สาหกรรมเครื่องจั

                

...................

...................

...................

...................

ตัวชี้วัด .........

าดวาจะไดรับ

นงาน ..........

ทาํงาน .........

...................

กอบการเครื่อ

...................

onize Code 

การตลาด (สถิ

ผูนาํเขา-สงอ

ที่สําคัญ .......

ก และกราฟ .

C .................

งไทย ............

 (Early Warn

จักรกลประจําปงบ

 

สารบัญ

               

...................

...................

...................

...................

...................

บ ..................

...................

...................

...................

งจกัรกล ......

...................

เปรียบเทียบก

ถิติการนําเขา

อก (รายสําคั

...................

...................

...................

...................

ning System

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษา

 

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

กับ ISIC Cod

-สงออกของไ

ัญ)  ............

..................

..................

..................

..................

m) ................
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..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................
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..................

..................

..................

..................

..................

ราย

ล็กและเหล็กกลาแ

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

...................

งานฉบับสมบูรณ

แหงประเทศไทย 

 หนาที่

................. 1

................. 3

................. 6

................. 7

................. 7

................. 8

................. 9

................. 9

............... 11

............... 11

............... 13

............... 13

............... 13

............... 14

............... 14

............... 14
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เสนอ: สํานั

 2.6 ง

 2.7 ข

 2.8 ข

 2.9 ม

3. การ

 3.1 

 3.2 

 3

  

 3

  

 3

  

 3.3 

4. งาน

 4.1 ก

 4.2 ม

 4.3 ป

 4.4 ก

 4.5 ก

 4.6 ก

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

งานวิจยั และ

ขาวตางๆที่เกี

ขอมูลดานกา

มาตรการสนั

จัดทาํรายงา

รายงานสถาน

รายงานวิจัยเ

3.2.1 รายงาน

 ยางแล

3.2.2 รายงา

 ผูผลิตที

3.2.3 โครงก

 เครื่องจ

สรุปโครงสรา

เผยแพรประ

การจัดประชมุ

มีพื้นที่โฆษณ

ประชาสัมพนั

การประเมนิ 

การเยี่ยมชมโ

การจัดทาํ Lin

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

ะเทคโนโลยีกร

กีย่วของกับอุต

ารสงเสริมการ

บัสนุนของภา

านบทวิเครา

นการณอุตสา

เชิงลึก .........

นการศึกษาส

ละพลาสติก จํ

นการศกึษาเชิ

ที่สําคัญในอา

ารการศึกษา

จักรกลที่สําคั

างอุตสาหกรร

ะชาสัมพนัธ

ม forum ผูปร

ณาใหกับผูประ

นธผานทาง fa

/ สรุปความพึ

โรงงาน และ/

nk กับ IU อ่ืน

สาหกรรมเครื่องจั

ระบวนการผลิ

ตสาหกรรม ...

รลงทนุ .........

าครัฐ / กฎระ

าะห .............

าหกรรมเครื่อ

...................

สถานภาพการ

จาํนวน 1 เครือ่

ชงิเปรียบเทีย

าเซยีน..........

ดัชนีเชงิคุณภ

ัญ ...............

รมเครื่องจักรก

ธและงานอืน่

ระกอบการ ...

ะกอบการที่ส

acebook / tw

พงึพอใจของก

หรือ หนวยงา

นๆรวมทัง้บริษั

จักรกลประจําปงบ

 

ลิต ..............

...................

...................

เบียบ ..........

...................

งจักรกลรายเ

...................

รประกอบธุรกิ

องจักร ........

ยบดานศกัยภ

...................

ภาพเพื่อติดตา

...................

กล ...............

นๆ ...............

...................

นใจ ............

witter ...........

การใชบริการ .

านวิจัย ........

ษัทและหนวย

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษา

..................

..................

..................

..................

..................

เดือนรายไตร

..................

กิจของกลุมอุ

..................

าพและความ

..................

ามความเคลือ่

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

งานที่เกีย่วขอ
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...................

...................
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โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

 4.7 ป

 4.8 ก

ภาคผนว

ภาคผนว

ภาคผนว

ภาคผนว

ภาคผนว

ภาคผนว

ภาคผนว

ภาคผนว
 

 

 

 

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

ปรับปรุงเวบไ

การนาํขอมูล

วก ก รายก

เครื่อง

วก ข รายชื่

วก ค งานวิ

วก ง โครงก

วก จ THAI

วก ฉ โครงส

วก ช แบบป

วก ซ การนํ

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

ไซตของ MIU

 MIU ไปใชงา

ารกิจกรรมทั้ง

งจักรกลและแ

อผูนาํเขา-สง

จยัและเทคโน

การที่รับการอ

LAND MAC

สรางอุตสาหก

ประเมินความ

นาขอมูล MIU

สาหกรรมเครื่องจั

……………

าน…………

ังหมดในโครง

แผนการดาํเนิ

งออกเครื่องจกั

นโลยีกระบวน

อนุมัติสงเสรมิ

CHINERY OU

กรรมเครือ่งจัก

มพึงพอใจของ

 ไปใชงาน 

จักรกลประจําปงบ

 

………………

………………

งการพัฒนาศู

นนิงานที่แสดง

กรกลรายสาํค

นการผลิต 

มการลงทุนแล

UTLOOK 

ักรกลไทย 

งการใชบริกา

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษา

………………

………………

ศูนยวิเคราะห

งตัวชี้วัดและ

คัญตาม HAR

ละขาวสารกา

 

รเว็บไซตMIU
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………………

………………

ขอมูลเชิงลกึอ

ผลงานณปจจ

RMONIZED 

รลงทนุ 

U 

ราย

ล็กและเหล็กกลาแ

………………

………………

อุตสาหกรรม

จบัุนป2558 
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งานฉบับสมบูรณ

แหงประเทศไทย 
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โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

การผลิต

ซึ่งรวมถึ

เครื่องจกั

เชน แบง

ลักษณะ

ประเภท

ประเภท 

ห

งานโลหก

เครื่องจัก

เครื่องจัก

และเครือ่

จ

จํานวน 2

รายการแ

2

ห

ออกเปน

ปลูกการ

ในกระบว

จ

จํานวน 

รายการแ

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

เครื่องจักรกล

ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 

ถึงยานพาหน

กรกลก็คืออุตส

เครื่องจักรกล

งตามประเภ

ะของผลิตภัณ

ตามวัตถุประ

 ดังนี้ 

1) เครื่องจักร

หมายถึง เครื

กรรมหรือหล

กรอุตสาหกร

กรอุตสาหกรร

องจักรอุตสาห

จํานวนพิกัดอ

295 รายการ

แบงโดยพิกัด 

2) เครื่องจักร

หมายถึง เครื

 เครื่องจักรงา

รเก็บเกี่ยวเคร่ื

วนการแปรรูป

จํานวนพิกัดอ

36 รายการแ

แบงตามพิกดั

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

ล (MACHINE

 โดยเปลี่ยนห

นะ หรือเครื่อ

สาหกรรมที่ผ

ล มีความหลา

ทของอุตสาห

ณฑเครื่องจักร

ะสงคของกา

รอุตสาหกรรม

ร่ืองจักรที่ใชใ

อโลหะ เครื่อ

รรมกอสราง

รมแปรรูปอาห

หกรรมเหมือง

อัตราศุลกาก

รแบงโดยพิกั

 11 หลัก 

รกลการเกษต

ร่ืองจักรที่ใชใ

านเกษตรกรร

รองสี และเคร่ื

ป 

อัตราศุลกาก

แบงโดยพิกัด

ด 11 หลัก 

สาหกรรมเครื่องจั

ERY) หมายถึ

หรือแปรสภาพ

องอุปกรณ ห

ลิตผลิตภัณฑ

ากหลายของผ

หกรรมตอเนื่

ร การแบงปร

รใชงาน ซึ่งส

ม (INDUSTR

ในการผลิตสํ

งจักรที่ใชในอ

 เครื่องจักรอ

หาร เครื่องจัก

แร 

กรของเครื่อง

ัด 6 หลัก มีจํ

ตร (AGRICUL

ในภาคเกษต

รม (AGRICU

ร่ืองจักรงานป

กรของเครื่องจั

ด 6 หลัก มีจํ

จักรกลประจําปงบ

1 

1. บทนํา

ถึง อุปกรณต

พพลังงาน หรื

หรือเครื่องมือ

ฑเหลานี้ 

ผลิตภัณฑ กา

นื่อง แบงตาม

ระเภทเครื่องจ

สามารถแบงป

IAL MACHIN

สําหรับอุตสา

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

กรอุตสาหกร

จักรอุตสาหก

จํานวน 590 

LTURAL MA

ตรกรรม ทั้งใ

ULTURAL M

ปศุสัตว (LIVE

จักรกลการเก

จํานวน 142 

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

า 

างๆ ที่ประกอ

รือสงพลังงาน

อที่อํานวยคว

ารแบงประเภ

มลักษณะกา

จักรกลในที่นี้

ประเภทของอ

NERY: IM)  

หกรรมตางๆ

ทั่วไป เครื่อง

มเครื่องหนัง

รมยางหรือพ

กรรมมีจํานว

รายการแบง

ACHINERY: 

นสวนของตัว

MACHINE) เช

ESTOCK MA

กษตร มีจํานว

รายการแบง

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

อบกันขึ้นเปน

น หรือใชสําห

วามสะดวกด

ภทเครื่องจักรก

รใชงานของ

นี้แบงตามพิกั

อุตสาหกรรม

ๆ และสวนป

จักรอุตสาหก

 เครื่องจักรอ

พลาสติก เครื่อ

น 62 รายกา

โดยพิกัด 8 ห

AM) 

วผลิตภัณฑแ

ชนเครื่องจักร

ACHINE) โด

วน 18 รายกา

งตามพิกัด 8

ราย

หล็กและเหล็กกลา

นเครื่องเพื่อใช

หรับการกอกํา

ดวย ดังนั้นอุ

กลจึงทําไดห

เครื่องจักร แ

กัดอัตราศุลก

มเครื่องจักรก

ระกอบ ไดแก

กรรมกระดาษ

อุตสาหกรรม

องจักรอุตสาห

ารแบงโดยพิก

หลักและมีจํา

และอุปกรณ

รสําหรับการเ

ยไมรวมถึงเค

ารแบงโดยพิก

8 หลักและมีจ

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

ชประโยชนใน

เนิดพลังงาน

อุตสาหกรรม

ลายแนวทาง

และแบงตาม

ากรโดยแบง

ลออกเปน 3

ก เครื่องจักร

ษและสิ่งพิมพ

มบรรจุภัณฑ

หกรรมสิ่งทอ

กัด 4 หลัก มี

านวน 1,044

ตอพวง แบง

ตรียมดินการ

คร่ืองจักรที่ใช

กัด 4 หลัก มี

จํานวน 225
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โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

3

และเครือ่

เจียรและ

จ

รายการ 

แบงตาม

เชื่อมโยง

อุตสาหก

โลหะ อุต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหก

โ

และประ

พันธมิตร

รวมกันอ

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

3) เครื่องมือก

องจักรตาง ๆ 

ะเครื่องมือ (H

จํานวนพิกัดอ

แบงตามพิกัด

พิกัด 11 หลัก

เครื่องจักรก

งระหวางอุต

กรรมปโตร-เค

ตสหกรรมขึ้นรู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.1 

กรรมสนับสนุน

โครงสรางกา

ะกอบตัวเครื่อ

รธุรกิจ (CLUS

ออกแบบและ

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

กล (MACHIN

แบงออกเปน

HAND TOOL

อัตราศุลกาก

ดยอย 6 หลัก

ก 

ลเปนปจจัย

ตสาหกรรมต

คมี กับอุตสา

รูปโลหะ อุตส

แสดงความเ

น 

ารผลิตในอุตส

องจักรเทานั้น

STER) อยาง

แยกกันผลิต 

สาหกรรมเครื่องจั

NERY TOOL

น เครื่องมือกล

L) 

กรของเครื่องมื

ก มีจํานวน 15

สําคัญในกา

ตอเนื่องที่อยู

าหกรรมตนน้ํ

สาหกรรมการ

เชื่อมโยงระห

สาหกรรมเครื

น สวนชิ้นสวน

ไมเต็มรูปแบ

 ซึ่งผูประกอบ

จักรกลประจําปงบ

2 

LS: MT) หม

ล (MACHINE

มือกล มีจําน

53รายการ แบ

ารผลิตสินคา

ปลายน้ํา เช

น้าที่สนับสนุน

ผลิตชิ้นสวนท

หวางอุตสาห

ร่ืองจักรกล ส

นตางๆ จะถูก

บ กลาวคือ เป

บการผลิตเครื

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

ายถึง เครื่องม

E TOOL) เชน

นวน 14 รายก

บงตามพิกัดย

าอุตสาหกรร

ชน อุตสากรร

นการผลิตผลิ

ทางกล และท

กรรมเครื่องจั

สวนใหญผูผลิ

กผลิตโดยผูป

ปนลักษณะข

ร่ืองจักรกลส

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

มือและอุปกร

นเครื่องกลึงเค

การแบงตามพิ

ยอย 8 หลักแ

รมเกือบทุกป

รมเกษตร อุ

ตเครื่องจักร

ทางไฟฟา 

จักรกล กับอุ

ลิตเครื่องจักร

ประกอบการ

ของการวาจาง

วนใหญมีบท

ราย

หล็กและเหล็กกลา

รณที่ใชในการ

คร่ืองไสเครื่อง

พิกัด 4 หลัก 

และมีจํานวน 

ประเภท และ

ตสาหกรรม

กล เชน อุตส

ตสาหกรรมต

รกลจะทําหน

รายอื่นๆ ใน

งผลิตชิ้นสวน

ทบาทเปนผูออ

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

รผลิตชิ้นงาน

งควานเครื่อง

มีจํานวน 89

271 รายการ

ะสรางความ

อาหาร และ

สหกรรมหลอ

ตอเนื่อง และ

นาที่ออกแบบ

ลักษณะของ

นมิไดเปนการ

อกแบบ และ

ณ 
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โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

ประกอบ

ประกอบ

จัดหาเค

จําหนาย

ปจจุบันผู

ศักยภาพ

ใ

เครื่องจัก

ไดรับกา

11,457ค

เครื่องจัก

อยูที่ภาค

1.1 หลกั

อ

การผลิต

เปนทั้งสิ

อุตสาหก

ผลิตนั้นอ

ภาค

ภาค

ภาค

ภาค

ภาค

ภาคไ

ภาค
ที่มา : สําน

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

บเครื่องจักร ซึ

บเครื่องจักรกล

คร่ืองมือ อุปก

ยตํ่าก็จะสงผ

ผูผลิตรายยอ

พในการออกแ

ในป 2558ก

กรกลการเกษ

รสงเสริมการ

คน ผูประกอบ

กรกลมากกวา

คตะวันออก 

กการและเห

อุตสาหกรรม

ภาคเกษตรก

สินคาทุน  แล

กรรมกอสราง 

อยูในอันดับสู

ตารางที่1.1สั

กิจกรรมทาง

การผลิต 

การบริการ 

การคาและกา

เกษตร 

การเหมืองแร

ไฟฟา แกส แ

การกอสราง 
นักงานคณะกร

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

ซึ่งตองอาศัยเ

ลราคาสูง ผูป

กรณ และโป

ลใหตนทุนต

ยไมสามารถ

แบบและประก

ลุมผูผลิตเค

ษตร 160 ราย

รลงทุนมีทั้งส้ิ

บที่มีอยูเดิมโ

าการผลิต ซึ่ง

ตุผล 

มเครื่องจักรกล

กรรมและภาค

ละเปนสินค

 อุตสาหกรรม

งสุดเมื่อเทียบ

สัดสวนผลิตภั

2552 – 255

งเศรษฐกิจ 

ารซอมบาํรุง 

ร 

และน้าํประปา

รรมการพัฒนาก

สาหกรรมเครื่องจั

เคร่ืองมือ อุป

ระกอบการข

รแกรมคอม

ตอหนวยของ

ถจัดซื้ออุปกรณ

กอบเครื่องจัก

คร่ืองจักรกลใ

ย เครื่องจักรก

ส้ิน 158ราย ม

โดยเฉลี่ยแลว

งที่ต้ังโรงงานโ

ลเปนอุตสาห

คอุตสาหกรร

าขั้นกลางข

มไฟฟาและอิเ

บกับภาคอื่นๆ

ัณฑมวลรวม

56 

255

34.

30.9

 14.

11.6

3.4

า 3.2

2.7
การเศรษฐกิจแ

จักรกลประจําปงบ

3 

ปกรณ และโป

นาดกลางแล

พิวเตอรในก

สินคา (เครื่อ

ณ เครื่องมือ 

กรของตนได 

ในไทยมีอยู

กลอุตสาหกร

มูลคาการลง

วเปนโรงงาน

โดยมากจะอ

หกรรมสนับสน

ม เนื่องจากเ

องอุตสาหก

เล็กทรอนิกส 

ๆ มาตลอดตั้ง

มในประเทศจํ

52 255

1 35

9 29

1 13

6 12

4 3.

2 2.

7 2.
ละสังคมแหงชา

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

ปรแกรมคอม

ละขนาดใหญ

การดําเนินกา

องจักรกล) สู

 และ โปรแกร

ประมาณ 1

รรม 834 ราย

งทุน45,159ล

นขนาดเล็ก ที

ยูที่ภาคกลาง

นุนที่สําคัญต

คร่ืองจักรกล

กรรมตอเนื่อ

 เปนตนจะเห็

งแตป 2552 จ

าแนกตามกิจ

53 25

.6 34

.9 30

.1 12

.4 13

4 3

9 2

7 2
าติ 
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พิวเตอรที่ใช

เปนผูที่มีศักย

าร อยางไรก็

สูงจนไมสามา

รมคอมพิวเต

,118 ราย จํ

ย และเครื่อง

ลานบาท และ

ที่มีความสาม

ง แตสําหรับโ

ตอการพัฒนา

 เปนปจจัยก

องอื่นๆ เชน  

หน็วามูลคาผลิ

จนถึงป 2556

จกรรมทางเศ

554 25

4.0 3

0.9 3

2.9 1

3.3 1

.7 4

.8 3

.6 2

ราย

หล็กและเหล็กกลา

สําหรับการอ

ยภาพดานเงิน

ก็ตาม หากมี

ารถแขงขันไ

อรมาใชงาน

าแนกออกไ

มือกล 124 ร

ะมีการจางแ

มารถในการซ

โรงงานที่มีเงิน

าการผลิตของ

ารผลิตหลักโ

 อุตสาหกรร

ลิตภัณฑมวล

6  

ศรษฐกิจ (รอย

555 

34.0 

31.3 

2.9 

2.3 

4.0 

3.0 

2.7 

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

ออกแบบและ

นทุนในการ 

ปริมาณการ

ด  ขณะที่ใน

เพื่อยกระดับ

ดเปนผูผลิต

รายจํานวนผู

รงงานทั้งสิ้น

ซอมดัดแปลง

นลงทุนสูงจะ

งประเทศ ทั้ง

โดยทําหนาที่

รมยานยนต

รวมภาคการ

ยละ) ต้ังแตป

2556 

32.9 

32.5 

13.0 

12.0 

3.9 

3.1 

2.6 

ณ 
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รา

มูล

เค

เค

เค

สัด

สิน

ตอ

(ร

โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

ใ

การนําเข

ใหมีควา

ายการสนิคานําเขา 

ลคาการนําเขาสนิคา

คร่ืองจกัรกลการเกษต

คร่ืองจกัรกลอุตสาหก

คร่ืองมือกล 
ดสวนการนําเขา 
นคาเคร่ืองจักร 
อการนําเขารวม 
อยละ) 

ที่มา:สถิติ

ขอ

น

จะเห็นได

งานรวม

แรงงานอี

การขึ้นรูป

วิศวกรรม

ท

ความสา

สินคาที่ผ

ไดมากขึ้น

ที่มีเทคโ

ปรับเปลี่

สูงตอไป 

 ท

ข้ึนตลอด

เครื่องจกั

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

ในขณะที่ มูล

ขาเพิ่มข้ึนทุกป

มตองการเครื

ตารางที1่.2มู

ารวม 

ตร 

รรม 

สินคาเขาจําแน

อมูลเชิงลึกอุตส

นอกจากนี้ อุ

ดจากการจาง

ในภาคอุตสา

อีกดวย เพรา

ปโลหะ การอ

ม และแรงงาน

ทางดานการ

มารถทางกา

ผลิตอีกดวย โ

น ลดการสูญ

โนโลยีสูงอีก

ยนไปตลอดเ

 

ทั้งนี้ การเปลี

ดจนขอจํากัด

กรกล 

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

ลคาการนําเขา

ป ต้ังแตป 25

ร่ืองจักรในปร

มูลคาการนาํเข

ราคาตลาดต

   4,601,98

           31,6

         255,84

           46,6

นกตามภาคเศร

าหกรรมเครื่อง

ตสาหกรรมเค

งงานในอุตสา

าหกรรมซึ่งสู

ะอุตสาหกรร

บชุบโลหะดว

นสายอาชีพ ซึ

พัฒนาเทคโน

รผลิตสินคาภ

โดยเครื่องจัก

ญเสียในการผ

ดวย ทําใหจํ

เวลา และยังต

ล่ียนแปลงอย

ดทางการคา

สาหกรรมเครื่องจั

าสินคาหมวด

552 ตอเนื่อง

ระเทศมากขึน้

ขาสินคาหมว

ต้ังแตป 2552

2552 

81.80       5

03.15          

42.82          

25.25          

7.26 

รษฐกิจ ธนาคา

จักรกล 

คร่ืองจักรกลย

าหกรรมการ

งเปนอันดับ 

รมเครื่องจักรก

วยความรอน 

ซึ่งตองไดรับก

นโลยีของประ

ภาคอุตสาหก

รกลที่มีเทคโ

ลิต สามารถค

จําเปนตองพั

ตองมีความส

างรวดเร็วขอ

าที่มีความซับ

จักรกลประจําปงบ

4 

ดเครื่องจักรมี

จนถึงป 2556

นตามไปดวย 

วดเครื่องจักรก

2 – 2556 

2553 

5,856,591.27  

    31,918.13  

  301,882.72  

    72,160.75  

6.93 

รแหงประเทศไท

ยังมีบทบาทต

ผลิตเครื่องจัก

 9 อีกทั้งอุตส

กลตองใชบริ

 เปนตน โดยง

การฝกอบรมแ

ะเทศ อุตสาห

รรมทั้งดานป ิ

โนโลยีสูงจะช

ควบคุม คุณภ

ัฒนาบุคลา

ามารถในกา

องตลาดโลก 

บซอนมากขึ้น

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

สัดสวนในมูล

6 ยอมแสดงใ

กลของประเท

      6,982,7

            31,6

          348,7

            90,3

ทย, สถิตินําเขา

ตอการจางงา

กรและเครื่อง

สาหกรรมเครื

การจากอุตส

งานโลหะดังก

และพัฒนาคว

หกรรมเครื่องจั

ปริมาณ และคุ

ชวยใหผูผลิตสิ

ภาพสินคาได

กรใหมีความ

รพัฒนาเทคโ

และความตอ

น ลวนเปนสิ่

2558 
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ลคานําเขารว

ใหเห็นวาการ

ทศและมูลคาก

2554 

19.15       7

03.38          

49.76          

11.65          

6.74 

าผลิตภัณฑเครื

นในภาคอุตส

งกล มีสัดสวน

ร่ืองจักรกลยัง

สาหกรรมงาน

กลาว จําเปน

วามสามารถเ

จักรกล เขาไป

คุณภาพ ตลอ

สินคาอุตสาห

ดีข้ึน และยังช

มสามารถสอ

โนโลยีเพื่อรอ

องการสินคาที

งที่กระตุนกา

ราย

หล็กและเหล็กกลา

มคอนขางสูง

รผลิตภาคอุต

การนาํเขารว

2555 

7,813,060.54  

    28,059.90  

  397,475.10  

  143,375.60  

7.28 

ร่ืองจักรกล ศูนย

สาหกรรมคอน

นรอยละ 4.9 

งมีบทบาทต

นโลหะ เชน ก

นตองจางแรงง

เฉพาะทางใน

ปมีบทบาทใน

อดจนระดับเท

หกรรมสามาร

ชวยใหเกิดกา

อดคลองกับ

งรับผลิตสินค

ที่มีความหลา

ารพัฒนาเท

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

ง โดยมีมูลคา

สาหกรรมทํา

มณระดบั

หนวย: ลานบาท 

      7,657,3

            29,5

          338,3

            99,7

ยวิเคราะห

นขางสูง โดย

 ของการจาง

อการพัฒนา

ารหลอโลหะ

งานฝมือดาน

นการทํางาน 

น การกําหนด

ทคโนโลยีของ

รถผลิตสินคา

ารผลิตสินคา

เทคโนโลยีที่

คาเทคโนโลยี

ากหลายมาก

คโนโลยีของ

ณ 
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โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

1. อุตสา

2. ผลิต

3. การผ

4. อุตสา

5. ผลิตภ

6. ผลิตย

อุปก

7. ผลิตภ

8. ส่ิงทอ

9. ผลิต

10. ผลิต

11. ผลิต

12. แปร

13. ยาง

14. เคมี

15. เครื่

อโล

16. ผลิต

17. ผลิต

18. การ

19. ผลิต

20. อุตส

21. ผลิต

ที่มา:  สถิ ิ

อุตสาหกร

 

 

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

ตารางที่1.3จํ

าหกรรมอาหา

เครื่องใชไฟฟ

ผลิตอื่นๆ 

าหกรรมเครือ่

ภัณฑโลหะ(F

ยานพาหนะแ

กรณ 

ภัณฑพลาสติ

อ 

เครื่องจักร แล

ตภัณฑอโลห

ตภัณฑจากพื

รรูปไมและผลิ

งและผลิตภณั

มีภัณฑและผลิ

องเรือนหรือเ

ลหะอืน่ 

ตหนังสัตวแล

ตกระดาษแล

รพิมพ การเย็บ

ตโลหะขั้นมูล

สาหกรรมเคร่ื

ตภัณฑจากป

ติสะสมจํานวน

รรมที่สําคัญ ณ 

 

 

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

จาํนวนคนงาน

หมวดอุตสาห

าร 

ฟาและอปุกรณ

องแตงกายยก

Fabricated p

และอุปกรณร

ติก 

ละเครื่องกล 

ะ 

พืช 

ลิตภัณฑจากไ

ณฑยาง 

ลิตภัณฑเคม ี

เคร่ืองตบแตง

ละผลิตภัณฑจ

ะผลิตภัณฑก

บเลมทาํปกห

ฐาน 

ร่ืองดื่ม 

ปโตรเลยีม 

จํานวนคน

นโรงงานที่ไดรับ

 ส้ินป 2556 สถิ

สาหกรรมเครื่องจั

นตามหมวดอุ

หกรรมสําคัญ

ณ 

กเวนรองเทา 

products) 

รวมทัง้การซอ

ไม 

 

ในอาคารจาก

จากหนงัสัตว 

กระดาษ 

หรือการทาํแม

นงานรวม 

อนุญาตใหประ

ถิติอุตสาหกรรม

จักรกลประจําปงบ

5 

อุตสาหกรรมสํ

ญ 

มยานพาหนะ

กไมแกว ยาง

 

มพิมพ 

ะกอบกิจการตา

มป 2557 กรมโ

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

สําคัญ21 หมว

จํ

ะและ

 หรือ

าม พ.ร.บ.โรงงา

โรงงานอุตสาหก

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

วด ป 2556 

จาํนวนคนงาน

480,643 

385,461 

352,926 

343,497 

303,185 

293,346 

271,302 

268,688 

199,075 

165,703 

161,634 

147,214 

129,349 

118,052 

116,540 

107,813 

60,190 

59,612 

58,034 

30,736 

12,083 

4,065,083 

าน พ.ศ.2535 จ

กรรม 

ราย

หล็กและเหล็กกลา

น สัดสวนต

จําแนกรายหมว

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

ตอคนงานรวมทุ

11.82 

9.48 

8.68 

8.45 

7.46 

7.22 

6.67 

6.61 

4.90 

4.08 

3.98 

3.62 

3.18 

2.90 

2.87 

2.65 

1.48 

1.47 

1.43 

0.76 

0.30 

100.00 
วด

ณ 

 
ย 

ทกุหมวด 
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ดานการพ

ตอการจ

อีกดวย 

อุตสาหก

เศรษฐกิจ

การตัดสิ

สนับสนุน

เครื่องมอื

นําขอมูล

ก

ดําเนนิกา

เครื่องจกั

ปรับปรุงฐ

ยังกลุมอุ

การยกระ

เอกชนให

ผานทาง

ไทย สมา

เพื่อใหยทุ

ประสิทธิ

 
1.2 วัตถุ

1

1

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

ดังนั้น จึงอาจ

พัฒนาการผลิ

างแรงงานฝมื

ระบบขอมูล

กรรมเครื่องจั

จอุตสาหกรร

นใจในเชิงธุร

นการดําเนินง

อวัด หนวยงา

ลตางๆ ไปตอย

การดําเนินโค

ารตอยอดขย

กรกลกอสราง

ฐานขอมูลเดิ

อุตสาหกรรมเค

ะดับภาคการ

หเขามามีบทบ

หนวยงานที่เกี

าคมเครื่องจัก

ทธศาสตรการ

ภาพและเกดิ

 
ถปุระสงค 

.2.1 เพื่อเป
ตางๆ ใ

.2.2 เพื่อส

การศึ

แนวท

อ่ืนๆ ข

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

จกลาวไดวา อ

ลิตโดยทําหน

มือ นอกจากนี

สารสนเทศเ

จักรกลมีศักย

รมและขอมูล ื

กิจสําหรับภา

งานใหกับอุตส

นวิจัย หนวย

ยอดไดอยางเ

ครงการพัฒนา

ายผลจากกา

 โดยกจิกรรม

มที่มีอยูใหทนั

คร่ืองจักรกลอ

ผลิตของประ

บาทมากยิง่ขึ้

กีย่วของ เชน

กรกลไทย เปน

รพัฒนาอุตสา

ดประสิทธิผลสู

นศนูยกลางก

ใหภาคเอกชน

รางความเชื่อ

กษาตางๆ ม

ทางพัฒนาอุต

ของประเทศไ

สาหกรรมเครื่องจั

อุตสาหกรรม

นาที่เปนทั้งสนิ

นี้ ยังมีสวนใน

เชิงลึกของอุ

ยภาพและมีขี

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข

าคเอกชนและ

สาหกรรมสนั

งานทดสอบวั

เกิดประโยชน

าศูนยวเิคราะ

ารดําเนนิงานใ

มการดําเนินงา

นสมยัสอดคล

อุตสาหกรรม 

ะเทศ รวมถึงก

้น โดยจะไดข

น กลุมอุตสาห

นตน ตลอดจน

าหกรรมเครื่อ

สูงสุด 

การ update ข

นและภาครัฐ

อมโยงของขอ

าใชประกอบใ

ตสาหกรรมเค ื

ไทย 

จักรกลประจําปงบ

6 

เครื่องจักรกล

นคาทุน และสิ

นการกําหนด

ตสาหกรรม

ขีดความสาม

ของกับอุตสา

ะการกําหนดน

ับสนุนและธุร

วัสดุและอุปก

นสูงสุด 

ะหขอมูลเชิงลึ

ในปที่ผานมา

านในป 2558

ลองกับการเป

 ซึง่เปนรากฐ

การสรางความ

ขยายความรว

หกรรมเครื่องจั

นหนวยงานภ

องจักรกล สาม

ขอมูลสถิติกา

สามารถนาํไป

มูลใหเกิดปร

ในการตัดสนิ

ร่ืองจักรกล อุ

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

ล มีความสําคั

สินคาชั้นกลาง

 การพัฒนาฝ

เครื่องจักรก

มารถในการแ

าหกรรมเครื่อ

นโยบายและ

รกิจที่เกี่ยวขอ

กรณ สถาบันก

ลึกอุตสาหกรร

า ซึง่ไดดําเนนิ

8 จะไดดําเนนิ

ปล่ียนแปลงที่

านสําคญัในก

มเชื่อมโยงระห

วมมือกับกลุม

จกัรกลการเกษ

าครัฐฯ เชน ก

มารถเชื่อมโย

ารคาอุตสาหก

ปใชไดอยางทั

ะโยชนตอภา

นใจเชิงนโยบา

อุตสาหกรรมส

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

คัญตอการพฒั

งของอุตสาห

ฝมือแรงงานแ

ล เปนปจจัย

แขงขันมากข้ึ

งจักรกลนั้น 

ะการวางแผน

องอื่นๆ เชน ธุ

การเงิน สถาบ

รมเครือ่งจักรก

นการกับกลุมอ

นการติดตามส

เกิดขึ้นและตอ

การพัฒนาอตุ

หวางหนวยงา

มผูประกอบกา

ษตร สภาอุตส

กรมสงเสรมิอุ

ยงกบัภาคการ

กรรมเครื่องจัก

ทนัทวงทีและมี

ครัฐ ในการนํ

าย เพื่อการกาํ

สนับสนนุและ

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ฒนาประเทศอ

กรรมตางๆ แ

และการพัฒน

ยหนึ่งที่ชวยส

ข้ึนในระยะย

เปนสิ่งจําเปน

ของภาครัฐ ต

รกิจเครื่องมือ

บันการศึกษา

กลในป 2558

อุตสาหกรรม

สภาวะอุตสา

อยอดการดํา

ตสาหกรรมไท

านวิจัยทั้งในภ

ารในภาคอตุส

สาหกรรมแห

อุตสาหกรรม 

รกอสรางไดอ

ักรกลและเผย

มีความถูกตอ

นาํขอมูลสถิติ

าหนดทิศทาง

ะอุตสาหกรรม

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

อยางมาก ทัง้

และมีบทบาท

นาเทคโนโลยี

สนับสนุนให

าว ซึ่งขอมูล

นอยางยิ่งตอ

ตลอดจนชวย

อทดสอบและ

า ฯลฯ ในการ

8จะ

หกรรม และ

เนินงานไป

ทย เพื่อเปน

ภาครัฐ และ

สาหกรรม 

งประเทศ

เปนตน 

ยางมี

ยแพรขอมูล

องนาเชื่อถือ 

และ

และการวาง

มที่เกี่ยวของ

ณ 

 
ย 

ง

ท
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ล
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ย

ะ
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1

1

1

1

1.3 กลุม

1.4 เปาห

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

.2.3 เพื่ออํ

ตลอด

สําหรั

กลุมอ

.2.4 เพื่อส

สําคญั

อ่ืนๆ 

อุปทา

.2.5 เพื่อส

สามา

ถูกตอ

.2.6 เปนศู

แลกเป

ประเท

 
มเปาหมาย 

1.3.1 หนว

ลงทนุ

สงออ

1.3.2 ผูประ

อุตส

1.3.3 ผูประ

อุตส

1.3.4 ธุรกจิ

1.3.5 สถาบ

หมายของโค

1.4.1 เปาห

จัดทํ

ผูใชง

ภาค

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

านวยประโยช

ดจนการศึกษ

รับการวางแผ

อุตสาหกรรมเ

นับสนนุขอมู

ญใหกับอุตสา

เพื่อสรางควา

าน 

นับสนนุขอมู

ารถดาํเนนิกา

องและเกดิปร

ศูนยกลางขอมู

ปล่ียนขอมูลร

ทศและตางป

 

ยงานภาครัฐ

น สํานกังานค

อก 

ะกอบการอุต

าหกรรมและ

ะกอบการอุต

าหกรรมอบชุ

จที่เกี่ยวของเช

บันการศกึษา

ครงการ/ตัวชี้

หมายของโคร

าขอมูลสถิติ 

งาน เพื่อใหมี

คเอกชนมีแหล

สาหกรรมเครื่องจั

ชนจากขอมลู

ษาสํารวจตางๆ

นตัดสินใจทา

เคร่ืองจักรกล

ลพื้นฐานทาง

าหกรรมเครื่อง

ามเชื่อมโยงระ

ลองคความรู

รขยายความ

ระโยชนตอผูป

มูลที่เปนประโ

ระหวางผูมสีว

ระเทศ 

ฯเชน สํานกัง

คณะกรรมกา

สาหกรรมเครื

เครื่องมือกล 

สาหกรรมสนั

ชบุความรอน 

ชน ธนาคาร ส

าทั้งในสวนขอ

ชี้วัด 

รงการ 

และรายงานต

ภาครัฐมีขอมู

ลงขอมูลที่จะช

จักรกลประจําปงบ

7 

ลสถิติ ขอมลูผู

ๆ ใหกับผูประ

างธุรกิจ และพ

การเกษตร เค

งธุรกิจอุตสาห

งจักรกล อุตส

ะหวางกลุมธรุ

รทางเทคนคิแ

รูความเขาใจ

ประกอบการใ

โยชนตออุตส

วนไดเสียในอุ

งานเศรษฐกจิ

ารออยและน้าํ

ร่ืองจักรกลทัง้

 

นบัสนนุเชน อุ

เปนตน 

สถาบนัการเงิ

องนกัเรียน นกั

ตางๆ ของอตุ

มูลเพื่อใชกาํห

ชวยในติดตาม

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

ผูประกอบการ

ะกอบการภาค

พัฒนาความส

คร่ืองจักรกลอ

หกรรมเครื่อง

สาหกรรมสนับ

รกิจและการพ

และเทคโนโลยี

จในการผลิต แ

ในภาคการผลิ

าหกรรมเครือ่

อุตสาหกรรมแ

จอุตสาหกรรม

าตาล สํานกัง

งเครื่องจักรกล

อุตสาหกรรมห

งิน 

กศึกษา ตลอ

ตสาหกรรมเค ื

หนดนโยบายใ

มความเคลื่อ

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

ร ขอมูลเทคนิ

คเอกชนสามา

สามารถในกา

อุตสาหกรรมแ

จักรกลในประ

บสนนุและอตุ

พัฒนาอุตสาห

ยีตางๆ ใหกบั

และการนาํเค

ลิตที่เกี่ยวของ

องจักรกลรวม

และหนวยงาน

ม สํานักงานค

านเศรษฐกิจ

ลการเกษตร 

หลอโลหะ อุต

ดจนอาจารย

ร่ืองจักรกลทีจ่

ในการพัฒนา

นไหวทางดาน

ราย

หล็กและเหล็กกลา

นคิและเทคโน

ารถนําไปใชข

ารแขงขันของ

และเครื่องมอื

ะเทศและตาง

ตสาหกรรมที่เ

หกรรมตลอด

ภาคเอกชน เ

คร่ืองจักรกลไป

งทัง้หมด 

มถึงเปนตัวกล

นภาครัฐ ทั้งห

ณะกรรมการ

การคลัง กรม

เครื่องจักรกล

สาหกรรมทบุ

ในสาขาตางๆ

จะเปนประโย

าอุตสาหกรรม

นตลาด เทคโ

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

นโลยี 

ขยายผล

งธุรกิจใน

อกลได 

งประเทศที่

เกี่ยวของ

ทั้งหวงโซ

เพื่อให

ปใชไดอยาง

ลาง

หนวยงานใน

รสงเสริมการ

มสงเสริมการ

ล

บข้ึนรูปรอน 

ๆ 

ยชนตอ

มและ

โนโลยี 

ณ 

 
ย 
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1.5 ผลลั

 

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

กฎร

กิจก

1.4.2 ตัวชีว้

1.4.2

รวบร

ขอมู

1.4.2

เสนอ

ภาค

สนับ

ลพัธและประ

1.5.1 ภาค

ของภ

1.5.2 อุตส

อันจ

ปจจั

1.5.3 บุคล

ใชปร

เทคนิ

1.5.4 หนว

การบ

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

ะเบียบ และอื

รรมตางๆในก

วัดโครงการ 

2.1 ระดับผล
- เปนศูน

รวมสถิติ ราย

- มีบทวิเค

ลสามารถนํา

2.2 ระดับผล
- หนวยงา

อแนะนโยบาย

- ภาคเอก

อุตสาหกรรม

- ภาคเอก

บสนนุ ในการร
 

ะโยชนที่คาด

อุตสาหกรรม

ภาครัฐ 

าหกรรมในภ

ะนําไปสูควา

ัยแวดลอมทีเ่

ากรในภาคอุ

ระโยชน จากข

นคิที่ถูกพฒัน

ยงานของรัฐมี

บูรณาการกับ

สาหกรรมเครื่องจั

อ่ืนๆเพื่อใหทกุ

การทําธุรกจิ 

ผลิต 

ยกลางขอมูล
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ขอมูลการคา

นี้ยังมีขอมูล

อเสริมสราง

อุตสาหกรรม

อบการฯ และ

รกล โดยการ

ถิติทางการคา

ตลอดจนการ

ประโยชนตอ

ะกอบการใน

กแหลงขอมูล

ณ 

 
ย 

ล

ง

ร 

า

ล

ง

ม

ะ

ร

า 

ร

อ

น

ล 
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ออกเปน

และเครือ่

 

 

จ

เปาหมาย

 

 

 

1,045 รา

รายละเอี

ฐานขอมู

 

 

 

 

 

เกษ
อุต

เครื่อ

กล

เกษ
อุต

เครือ่

กล

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

เนื่องจากผูปร

นประเภทตาง

องมือกล จะทํ

กลุม

เครื่องจักรก

เครื่องจักรก

เครื่องมือกล

 

จากจาํนวนผู

ย ของรายละ

 

 

สถาบนัฯ ไดด

ายในป 2558

อียดครบถวนส

มูลบนเว็บไซต

 

 

 

 

 

ษตร 170
ตฯ 811
องมือ 142

ลุม จํานว

ษตร 170

ตฯ 811

องมือ 142

ลุม จํานว

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

ระกอบการบ

งๆ ตามชนิดข

ทาํใหมียอดรว

มผูประกอบก

กลการเกษตร

กลอุตสาหกรร

ล 

ผูประกอบการ

ะเอียดฐานขอ

ดําเนนิการเพิ่

 (บรรลุตามเป

สมบูรณมากขึ

 http://miu.is

KPI
0 85%
1 55%
2 35%

วน
ข

KPI

0 60%

1 35%

2 25%

วน
กระบวน

สาหกรรมเครื่องจั

างรายนั้นปร

ของเครื่องจัก

วมเปน 1,123

การ 

ร 

รม 

รวม 

รในฐานขอมูล

มูลในดานตา

มจํานวนราย

ปาหมายที่ต้ัง

ข้ึน ซึ่งผลการ

sit.or.thเปนที

ผล
85%(145)
91%(740)
93%(132)

นาด

ผล

100%(170)

100%(811)

100%(142)

นการผลิต

จักรกลประจําปงบ

12 

ระกอบกิจการ

รที่ผลิต ไดแ

3 ราย ดังตารา

ป 2

154

654

96 

904

ลลาสุด ไดทาํ

างๆ เปนดังนี ้

ยชื่อผูประกอบ

งไว 1,000 รา

รดําเนินงานนั้

ทีเ่รียบรอย 

KPI ผ
85% 85%(
55% 91%(
35% 93%(

สัดสวนผูถือห

KPI ผ

75% 85%(

55% 91%(

35% 93%(

ทุนจดทะเบีย

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

รมากกวา 1 

ก เครื่องจักร

างตอไปนี้ 

จํานวนผูป

2557 

4 ราย 

4 ราย 

 ราย 

4 ราย 

าการสรุปผลก

 

บการในฐานข

ย) พรอมกันนี

นัน้บรรลุเปาห

ผล KPI
(145) 85%
(740) 55%
(132) 35%

หุน สถาน

ผล KPI

(145) 50%

(740) 25%

(132) 15%

ยน กําล

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

ประเภท ดังน

รกลเกษตร เค

ประกอบการ 

กรกฎา

1

8

1

1,1

การดําเนนิงาน

ขอมูลจาก 90

นี้ไดมีการปรับ

หมายที่ต้ังไวแ

ผล
100%(170
100%(811
100%(142

นท่ีตั้ง/จังหวัด

ผล

65%(111)

50%(409)

32%(45)

ลังการผลิต

ราย

หล็กและเหล็กกลา

นั้นเมื่อแบงผู

คร่ืองจักรกลอ

 

าคมป 2558 

70 ราย 

811ราย 

42ราย 

123 ราย 

นเปรียบเทยีบ

04 รายในป 2

บปรุงฐานขอม

และสามารถใช

KPI
) 60% 1
) 35% 1
) 25% 1

ประเภทผลิ

KPI

) 40%

) 25%

15%

จํานวนแ

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

ประกอบการ

อุตสาหกรรม

บกับ

 

 

557 เปน 

มูลใหมี

ชงาน

ผล
100%(170)
100%(811)
100%(142)

ลิตภัณฑ

ผล

59%(100)

42%(338)

58%(82)

แรงงาน

ณ 

 
ย 

ร

ม 
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2.2 ขอม
 

2

ก

ก

 

2

ฐานขอมู

ประโยชน

เว็บไซตฯ

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

มูลการตลาด

2.2.1 การจ

สถา

เคยพิจารณา

ดังกลาวไดมี

การชวยพิจา

 

เนื่อง

(ISIC Code

ดังนั้นผลการ

Classificatio

การจับคูระห

เครื่องจักรได

 

2.2.2 การร

สถา

มูลของสานักง

น ผานฐานขอ

ในเดื

ฯเรียบรอยแล

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

ด 

จัดกลุม Harm

บัน ฯไดทําก

าไว โดยมีการ

การสงให กล

รณาดวย ผา

งจากHarmo

e) ยังคงเปน V

รจัดกลุม Ha

on of All Eco

หวาง HS co

ดังนี้ 

ประเภ

เกษต

อุตสาหก

เครื่องมอื

รวบรวมขอมูล

บันฯ จะดําเนิ

งานเศรษฐกิจ

อมูลบนเว็บไซ

ดือนกนัยายน

ว 

สาหกรรมเครื่องจั

monize Cod

ารทบทวนกา

รเพิ่มจํานวน 

ลุมผูประกอบ

นทางสภาอุต

nizedCode 

Version 201

rmonized 

onomic Activ

ode กับ IS

ภท 
จํ

ตร 

กรรม 

อกล 

รวม 

ลการตลาด (

นินการเก็บขอ

จอุตสาหกรรม

ซต http://miu

น ป 2558 ไดมี

จักรกลประจําปงบ

13 

e เปรียบเทีย

ารจัดกลุม Ha

Harmonize 

บการเครื่องจั

ตสาหกรรม  

และ Indust

12 และ Revi

Codeเปรียบ

vities (ISIC 

IC code 

 

านวน ISIC c

4 digits 

4 

12 

3 

19 

สถิติการนาํเข

อมูลการนําเข

มกระทรวงอตุ

u.isit.or.thแล

มีการแสดงสถิ

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

บกับ ISIC C

armonize Co

Code ที่เกี่ย

ักรกลการเกษ

rial Classifi

sion 4ตามล

บเทียบกับ In

Code)จึงไมมี

สามารถสรุป

code จําน

4

ขา-สงออกขอ

ขา-สงออกอุต

ตสาหกรรมแล

ละนําเสนอเปน

ถิติการนาํเขา

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

ode 

ode ตามประ

วของกับเครื่อ

ษตร และกลุ

cation of A

ลําดับเหมือน

ternational 

มีการเปลี่ยนแ

ปจํานวนราย

นวน HS cod

4 – 6 digits 

39 

43 

22 

104 

องไทย) 

ตสาหกรรมเค

ละนําเสนอให

นประจําทุกเดื

า-สงออก เดือ

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ะเภทเครื่องจัก

องจักรกลทั้งนี

มเครื่องจักรก

All Economi

นเดิมไมมีการ

Standard 

แปลงจากป 2

การในแตละ

de 

คร่ืองจักรกลข

หผูประกอบกา

ดือน  

นกรกฎาคมป

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

ักรตางๆ ที่ได

นี้การจัดกลุม

กลและโลหะ

c Activities

เปลี่ยนแปลง

 Industrial

2557 โดยผล

ะประเภทของ

ของไทย จาก

ารไดนําไปใช

ป 2558 บน

ณ 

 
ย 

ด

ม

ะ

s 

ง 

l 

ล

ง

ก
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2

ส

ไดแก เค ื

รายสําคัญ

เสร็จทั้ง 3

กลุ

เครื่องจกั

เครื่องจกั

เครื่องมอื

โ

นําเขา-ส

2.3 ขอมู

2

digits 

ประเทศป

Atlas(GT

http://mi

2

 

สําหรับผู

(AEC) ใ

เสร็จ ซึ่งมี

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

2.2.3 การร

สถาบนัฯ ไดร

ร่ืองจักรกลกา

ัญของแตละ 

3 กลุมสามาร

ลุมผูประกอบก

กรกลการเกษ

กรกลอุตสาหก

อกล 

โดยรายชื่อจะ

งออกรายสํา

มลูการคาขอ

2.3.1 ขอมู

สถาบ

ของเครื่องจั

ป 2557 ได

TA) แลวเ

iu.isit.or.thเป

2.3.2 ฐาน

 สถา

ผูประกอบการ

ในป 2558 โด

มีหัวขอดังตอ

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

รวบรวมรายชื

รวบรวมรายชื่

ารเกษตร เคร่ื

HS code (4-

รถสรุปจํานวน

การ 

ษตร 

กรรม 

รวม 

ะเรียงตามมูล

คัญของเครื่อ

องประเทศที่

ลนําเขา สงอ

บันฯ ไดดําเนิ

ักรกลการเกษ

แก สหรัฐอเม

เสร็จ โดยขอ

ปนที่เรียบรอย

นขอมูลของ A

บันฯ ไดจะจั

รเครื่องจักรกล

ดยไดจัดทํา ข

ไปนี้  

1) ขอมูลพื้น
เมืองหลว

สาหกรรมเครื่องจั

ชื่อผูนําเขา-สง

ชือ่ผูนําเขา-สง

ร่ืองจักรกลอุต

-digit) 10 ลํา

นรายชื่อผูประ

จํานวนกลุม

(HS 4

1

6

1

9

ลคาการนาํเขา

งจักรกล ไดแ

สําคัญ 

อก และกราฟ

นินการเก็บรว

ษตรเครื่องจัก

มริกา เยอรมั

มูลดังกลาวไ

ย 

EC 

ัดทําฐานขอม

ลนําไปตอยอ

ขอมูลพื้นฐาน

นฐานของปร

วง เมืองทา/เมื

จักรกลประจําปงบ

14 

งออก (รายสาํ

งออกเครื่องจั

ตสาหกรรม แล

าดับแรกทีม่ีมู

ะกอบการแต

มอุตสาหกรรม

4 digits) 

15 

62 

14 

91 

า-สงออก จาก

แก ที่อยู และเ

ฟ  

วบรวมขอมูลส

กรกลอุตสาห

ัน ญี่ปุน จีน 

ไดนําเสนอจ

มูลพื้นฐานตา

อดเพื่อเตรียม

นของประเทศ

ระเทศ ไดแก 

มืองสําคัญ วั

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

าคัญ) 

ักรกลรายสําค

ละเครื่องมอืก

ลคาการนาํเข

ละกลุมเปนดั

ม 

ผู

กมากไปหาน

เบอรโทรศพัท

สถิติการนําเข

หกรรม และก

อินเดียและไ

ะนําเสนอใน

างๆ ของประ

ความพรอมใ

(Country Pr

สภาพภูมิปร

ันหยุดนักขัตฤ

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

คัญ แยกตาม

กล โดยรวบรว

ขา-สงออกสงู

ดังนี ้

จํานว

ผูนําเขา 

150 

620 

140 

910 

นอย สําหรับรา

ทดังแสดงในภ

ขา สงออกรา

กลุมเครื่องมือ

ตหวันจากฐา

นรูปแบบตาร

เทศใน AEC 

ในการเปดปร

rofile) ของทั้

ระเทศ ประชา

ฤกษ และภา

ราย

หล็กและเหล็กกลา

มประเภทอุตส

วมรายชื่อผูนํ

งสุด โดยดําเนิ

วนรายชื่อ 

ผูส

6

9

ายละเอยีด ข

ภาคผนวก ข 

ายเดือน ที่ HS

อกลของประ

านขอมูล Glo

างและกราฟ

 เพื่อเปนขอ

ระชาคมเศรษ

ทั้ง 9 ประเทศ

ากร ภาษา ส

วะเศรษฐกิจ 

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

สาหกรรม 

าเขา-สงออก

นนิการแลว

สงออก 

150 

620 

140 

910 

องรายชือ่ผู

S code 6

เทศสําคัญ 6

obal Trade

ฟ บนเว็บไซต

อมูลเบื้องตน

ษฐกิจอาเซียน

ศใน AECแลว

สกุลเงิน เวลา

  

ณ 

 
ย 

6 

6 

e 

ต 

น

น 

ว

า 
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เรียบรอย

การเกษ

ฐานขอมู

รวบรวมข

 
2.4  กรอ

ส

เจรจาตอ

 

โ

ความเคลื

 

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

4

ซึ่งขอ

ย 

 

สําห

ตร เครื่องจัก

มูล Global T

ขอมูล และแล

 
อบการเจรจ

สถาบัน ฯ ได

อเนื่องจากปก

1) อา
2)ไทย

3) พัน

4) ไท

5) อา

โดยตั้งแตตน

ล่ือนไหวที่เกี่ย

 

1) ไทย-

Com

เศรษ

ทบท

ยิ่งขึ้น

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

2) ขอมูลกา
3) การวิเคร
4) กฎระเบี

สงเสริมก

อมูลดังกลาว

หรับขอมูลสถิติ

กรกลอุตสาห

Trade Atlas

ละนําเสนอบน

จา FTA ของไ

ดติดตามควา

กอน ทั้งสิ้น 5 

าเซียน-ออสเต

ย-เปรู 

นธมิตรทางเศ

ย-ตุรกี  

าเซียน-ฮองกง

นป 2558 ที

ยวของกับ FT

-นวิซีแลนด ป

วันที ่30-

mmittee (TNZ

ษฐกิจที่ใกลชิ

ทวนการดาํเนิ

นไทย-นิวซีแล

สาหกรรมเครื่องจั

ารคา ไดแก น

ราะห SWOT 

บียบการคาแ

การลงทุน เปน

วทั้ง 9 ประเท

ติการนําเขา 

หกรรม และก

s(GTA)  ได

นเว็บไซตhttp

ไทย 

ามคืบหนาขอ

 กรอบเจรจา 

ตรเลีย-นิวซีแล

ศรษฐกิจระดบั

ง 

ที่ผานมายังไม

TA ดังนี้ 

ประชุมขยายก

-31 มีนาคม 2

ZCEP JC) ห ื

ดกันยิง่ขึ้นไท

นนการตามพนั

ลนด (TNZCE

จักรกลประจําปงบ

15 

นโยบายดานเศ

 ของประเทศ 

และการลงทุน

นตน  

ศใน AEC นั้

สงออกรายเดื

กลุมเครื่องมือ

ดแก สิงคโปร 

p://miu.isit.or

องกรอบเจรจ

 ไดแก  

ลนด 

บภูมิภาค 

มมีความคืบห

การคาการลง

2558 คณะผู

รือคณะกรรม

ย-นิวซีแลนด

นธกรณีภายใ

EP) และกระช
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วามแมนยําแ

พลาสตกิระบ

อบในเครื่องฉี

คาความเคนใ

นการผลิตที่เกี่

กี่ยวของกับอ

เทคโนโลยีเค

อนไลน ไทยรั

ะนําเสนอขาว

.isit.or.th แ

นสถาณการณ

เดือนสิงหาค

.ศ. 2557 

 

รับตัวดีขึ้นทุกส

วดีขึ้นทั้งการใชจ

พื่อนักออกแบบ

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

 

รออกแบบเคร่ื

นดินแข็ง 

รับปรุงกระบว

และความเร็วส

บบสุญญากาศ

ฉีดพลาสติกด

ในเครื่องมอืเก็

ยวของกับอุต

อุตสาหกรรม

คร่ืองจักรกลจ

รัฐออนไลน อ

วสารตางๆ ที่

และเฟซบุคเป

ณรายเดือน ร

ม พ.ศ. 2558

อ

สาขา 

จายใน

บทุนนอย 

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ร่ืองขุดเจาะแบ

วนการผลติขอ

สูง 

ศเพื่อใชสาธติ

วยเครื่องกัดเ

ก็บเกี่ยวดวย

ตสาหกรรมเค ื

มเครื่องจักรก

จากแหลงขา

อาร วาย ที ไน

เกี่ยวของกับอ

ปนประจําทุกว

รายไตรมาส แ

8 รวมทั้งสิ้น 4

ประเ
อุตฯ เศรษฐ

 

 

  

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

บบ

อง

ตและ

เซาะ

ร่ืองจักรกล 

กล เชน ขาว

าวตางๆ อาทิ

นน แนวหนา

อุตสาหกรรม

วัน ตลอดจน

และรายป ซึ่ง

448 ขาว โดย

เภทขาว 
ฐกิจ นวัตกร

  

  

ณ 

 
ย 

ว

ท ิ

า

ม

น

ง

ย

รรม 

 



โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

ลําดับ 

4 

5 3 

6 

7 4 

8 

9 5 

10 8 

11 

12 9 

13 

14 

15 11

16 

17 

18 12

19 

20 

21 14

22 15

23 

24 16

25 

26 17

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

วัน/เดือน/ป 

 

 ธันวาคม 2557

 

 ธันวาคม 2557

 

 ธันวาคม 2557

 ธันวาคม 2557

 

 ธันวาคม 2557

 

 

1 ธันวาคม 255

 

 

2 ธันวาคม 255

 

 

4 ธันวาคม 255

5 ธันวาคม 255

 

6 ธันวาคม 255

 

7 ธันวาคม 255

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

กระทรว

ดึงดูดตา

7 ‘สศอ.’ชี้

57หดตัว

ชี้สัญญ

7 สศค.เต ี

กระดาษ

7 สงออกป

7 GCAP 

ในประเ

เอกชนห

หนาโตแ

7 อัจฉริยะ

แม็กซบุ

ก.เกษต

2557 

57 'จีแคปป

มธ.กวา

ญี่ปุนเผ

รายเดือ

57 BM เปด

ไทย-รัส

ฝาย 

5 เอสเอ็

ครั้งที่ 1

57 "เครื่องย

นโยบาย

57 ปรับโคร

รายไดป

มจธ.คว

57 กระทรว

เกี่ยวกบั

โอกาสแ

57 เปดทาง

สาหกรรมเครื่องจั

วงอุตสาหกรรม

างชาติลงทุน 

ช้การเมืองยืดเยื้

ัว4% 

าณเศรษฐกิจฟ

รียมถก "ปรีดิย

ษจับโลหะ โจทย

ปนี้โตแค 0.3%

ตั้งเปาป 58 รา

ทศฟน 

หวงสงออก เศร

แค 2.5% 

ะใตน้ําลึก 

กตลาดเครื่องจั

รฯ เปดงานมห

ปตอล'หวังปลอ

ด 18 รางวัลส่ิง

ผยยอดส่ังซื้อเครื

น 

ดบานตอนรับ S

เซียชื่นมื่นจับมื

อ็มอีไทยครอง “

0 

ยนตน็อก" ฉุดจี

ย 

รงสรางทางเศรษ

ปานกลาง 

วา 2 รางวัลนวัต

วงอุตสาหกรรม

บการขออนุญาต

และความทาทา

งแปลงเครื่องจกั

จักรกลประจําปงบ

19 

หัวขอขาว 

’หวงกลุมเอสเอ็

้อ-สงออกติดลบ

ฟนชัด!ลุนลงทนุ

าธร" หารือแนว

ยวิจัยจากโรงงา

% 

ยได-พอรตสินเ

รษฐกิจโลกไมฟ

จักรสีขาวพมา 

หกรรมแทรกเตอ

ยกูนาโนไฟแน

งประดิษฐจากเ

ร่ืองจักรเดือน ต

SME ญี่ปุน 

มือตั้งกลไกกระต

“Bai Po Busine

ดีพีต่ํา 1% สภา

ษฐกิจไทยเพื่อห

ตกรรม RACMP

เตรียมจัดทําคูมื

ตที่ถูกตอง 

ายของภาคการ

กรเปนทุน 

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

 

อ็มอี เรงสงเสริม

บ ฉุดดัชนีผลผ

น-เที่ยว-สงออก

วทางเดินหนา ก

าน 

เชื่อโต 15% รับ

น การแขงขันรุ

อรและจักรกลเก

นซ 

เกาหลี 

ต.ค.ลดลง 6.4%

ตุนการคาการล

ess Awards b

าพัฒนจี้ ธปท. 

หลุดพนจากกบั

P 2014 

มือสําหรับประช

รผลิตไทย 

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

อ

มทําวิจัย 

ลิตอุตฯป’

หนุน 

กอช. 

บผลดีศก.

รนแรง ป

กษตรไทย 

% เทียบ

ลงทุนสอง

by Sasin” 

 งัด

บดัก

ชาชน

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ประเ
อุตฯ เศรษฐ

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

  

 

  

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

เภทขาว 
ฐกิจ นวัตกร

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

ณ 

 
ย 

รรม 

 

 

 

 



โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

ลําดับ 

27 

28 18

29 

30 19

31 

32 20

33 21

 

34 22

35 

36 23

37 

38 

39 

40 24

41 

42 25

43 

44 26

45 

46 27

47 28

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

วัน/เดือน/ป 

 

8 ธันวาคม 255

 

9 ธันวาคม 255

 

0 ธันวาคม 255

1 ธันวาคม 255

 

2 ธันวาคม 255

 

3 ธันวาคม 255

 

 

 

4 ธันวาคม 255

 

5 ธันวาคม 255

 

6 ธันวาคม 255

 

7 ธันวาคม 255

8 ธันวาคม 255

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

สหรัฐเผ

เดือน พ

57 ยูเรกา ดี

รุกงานอ

นายกฯ 

การคาแ

57 กรมสงเ

‘นวัตวณิ

57 ‘ก.อุตฯ’

เปนทุน 

57 สภาสงเ

งาน ME

จักรมณ

บาท ออ

57 BUILD 

ยานยน

ผลวิจัยชี

57 ทุบหุน!.

ซีไอเอ็ม

ทําเศรษ

AGV Ro

อุตฯ ส่ัง

57 กสอ.ผนึ

อุตสาหก

สรุป ‘เศ

57 ตางชาติ

กอสราง

ส.อ.ท.เ

57 "โฆสิต" 

กระทบจ

หุนยนต

57 BOIนําท

57 พาณิชย

สาหกรรมเครื่องจั

ผยผลผลิตภาคอ

พ.ย. 

ดไีซน กางแผนป

ออกแบบ เปารา

 ชูยุทธศาสตรใ

และบริการภูมิภ

เสริมการคาฯ ผ

ณชิย’ พลิกงานวิ

ยอมรับ เจาขอ

 

เสริมการสงออก

ETALEX 2014 

ณฑ ตีปบผลงาน

อกใบอนุญาต 6

 ลุนซับคอนไทย

ต 

ชี้เปด'อารซีอีพี

.. โจทยใหมรัฐบ

บีไทยมองเศรษ

ษฐกิจโตชา คาเ ิ

obots 

ลดโควตานําเข

นกึญี่ปุนตั้งศูนย

กรรมที่เขามาล

ศรษฐกิจไทย’ 25

ตติอบรับงาน C

ง เอเชียตะวันอ

ผยดัชนีความเชื

 ชี้เศรษฐกิจไทย

จากโครงการป

ตอุตสาหกรรมม

ทัพผูประกอบก

ยอนุมัติตางดาว

จักรกลประจําปงบ

20 

หัวขอขาว 

อุตสาหกรรมปร

ป 58 ลุยธุรกิจเ

ายไดแตะ 800 

หมบีโอไอ-อุยเ

ภาค 

ผนึกเอกชนเปด

วจิัยสูตลาด 

งโรงงาน เมินนํ

กไตหวันดึง 'เฟ

 

น 3 เดือน ฟุงมลู

6,307 ฉบับ 

ยแลนด 2015 จ

' 3 อุตสาหกรร

บาล 

ษฐกิจ 58 เส่ียง

เงิน รัสเซีย ราค

ขาเหล็กตามกร

ยวิจัย TIRI รอง

ลงทุนในไทย 

557 ‘กิน-เที่ยว-

CONSTECH 20

อกเฉียงใต 

ชื่อม่ันอุตฯ เดือ

ยป58 ยังโตต่ําก

ระชานิยม 

มาแรง 

การไทย เชื่อมธุร

วลงทุนในไทยอี

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

 

รับตัวเพิ่มขึ้น 1

เต็มสูบ ตั้ง 2 บ ิ

 ลานบาท 

ผยดันเปนศูนย

แนวรุกยางกุง-ม

นาํเครื่องจักรมา

ฟมโก' บุกตลาด

ลคาลงทุน 4.8 

จับคูธุรกิจตอยอ

มหลักอวม 

! ไทยเผชิญขว

าน้ํามัน ลงทุนภ

อบเจเทปา 

รับ SMEs ดาน

-SME’ ปนี้สาหั

015 ประตูสูตล

นพ.ย.อยูที่ 89

กวาศักยภาพ เ

รกิจญี่ปุน-อียู-อ

อีก 47 รายจางง

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

อ

.3% ใน

ริษัทยอย

ยกลาง

มะริด 

าแปลง

ดไทยใน

 แสนลาน

อดฐาน

ากหนาม

ภาครัฐ 

น

หสั 

ลาด

.7 

เหตุผล

อาเซียน 

งานคน

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ประเ
อุตฯ เศรษฐ

 

  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

  

 

 

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

เภทขาว 
ฐกิจ นวัตกร
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โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

ลําดับ 

48 29

49 

50 30

51 

52 31

53 

 

ลําดับ 

1 1 

2 2 

3 3 

4 

5 4 

6 

7 5 

8 

9 6 

10 

11 7 

12 

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

วัน/เดือน/ป 

9 ธันวาคม 255

 

0 ธันวาคม 255

 

1 ธันวาคม 255

 

 

วัน/เดือน/ป 

 มกราคม 2558

 มกราคม 2558

 มกราคม 2558

 

 มกราคม 2558

 

 มกราคม 2558

 

 มกราคม 2558

 

 มกราคม 2558

 

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

ไทย 1,1

57 ระบบอจั

สหรัฐเผ

พ.ย. 

57 จีดีพี 3 

เศรษฐกิ

ธปท.ปรั

4.0% 

57 บอรดบโี

ปล้ืมยอ

8 ธปท.เผ

8 สศอ.เผ

กําลังกา

8 บีโอไอรุ

ไทยหาท

การเมือ

8 แม็กซเท็

มารยอม

ธปท.ชี้เ

ภาคเอก

8 สสว.ระบ

ระมัดระ

สกว.หนุ

8 เจาสัวส

หนัก เส

"พิชัย" แ

สรางคว

8 ภาวะอตุ

เมกะโป

สาหกรรมเครื่องจั

110 คน 

จฉริยะบําบัดป

ผยยอดส่ังซื้อสิน

เดือนโต 3% ป

กิจไดผล 

รับลดคาดการณ

โอไออนุมัติงบล

ดขอบีโอไอทะล

เดือน

ยเศรษฐกิจไทย

ย MPI เดือนพ

ารผลิตอยูที่ 59

รกแผนสงเสริมล

ทําเลตั้งฐานผลิ

ง-เศรษฐกิจโลก

ทก็ซพรอมลุยตล

มรับม่ันใจเทคโ

ศรษฐกิจพ.ย.ก

กชนฟน แตสงอ

บุเอสเอ็มอี 11 

ะวัง 

นุนวิจัยปรับปรุง

สหพัฒน "บุณย

าหลักค้ํายันยงั

แจง 5 กลจักร ท

วามเชื่อม่ัน 

ตสาหกรรมป 5

ปรเจ็กต กูเศรษฐ

จักรกลประจําปงบ

21 

หัวขอขาว 

ฏิกูล 

นคาคงทนปรับต

หนา 4.5% “หม

ณจีดีพีปนี้เหลอื

ลงทุน 2 หมื่นล

ลุ 1 ลานลาน 

นมกราคม พ.

หัวขอขาว 

ยเดือนพ.ย.57 ฟ

.ย.2557 หดตวั

.81% 

ลงทุนไทยในตา

ลิตสินคาในบังก

กพนพิษ 

ลาดเมียนมาร 

โนโลยีสัญชาตไิ

กระเตื้อง การบริ

ออกแผว 

 กลุมธุรกิจเดน 

งโลหะเงินสปรงิ

สิทธิ์" มองเศรษ

งโคลงเคลง 

ทําเศรษฐกิจไท

58 เริ่มฟนตัว กา

ฐกิจป 58 สารพ

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

 

ตัวลดลง 0.7%

มอมอุย”โชวบริ

อโตแค0.8% ,ป

านบาท 

.ศ. 2558 

 

ฟนตัวไดอยางช

ว 3.5% สวนอัต

างประเทศนํานั

กลาเทศ 

หลังสมาคมโรง

ไทย 

ริโภค-ลงทุนขอ

ป 58 และ 4 กล

ง 

ษฐกิจไทยปแพะ

ยไมสดใส แนะ

ารผลิตขยายตวั

พัดโครงการ 1.2

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

อ

 ในเดือน

ริหารงาน

หนา

อ

ชาๆ 

ตราการใช

ักธุรกิจ

งสีเมียน

อง

ลุมตอง

ะอาการ

ะคืนปชต.

ว 

2 ลาน

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ประเ
อุตฯ เศรษฐ

  

 

 

 

 

 

ประเ
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งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

เภทขาว 
ฐกิจ นวัตกร
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ฐกิจ นวัตกร
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โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

ลําดับ 

13 8 

14 

15 9 

16 

17 10

18 11

19 12

20 

21 13

22 

23 

24 14

25 

26 15

27 

28 16

29 

30 17

31 18

32 19

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

วัน/เดือน/ป 

 มกราคม 2558

 

 มกราคม 2558

 

0 มกราคม 255

 มกราคม 255

2 มกราคม 255

 

3 มกราคม 255

 

 

4 มกราคม 255

 

5 มกราคม 255

 

6 มกราคม 255

 

7 มกราคม 255

8 มกราคม 255

9 มกราคม 255

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

ลาน 

8 "สมอ." อ

พัฒนกล

8 บีโอไอโช

ประวัตกิ

DECC 

เครื่องจั

58 ลงทุนอสี

58 ดัชนีควา

ดีพีโต 3

58 พาณิชย

เศรษฐกิ

สศอ.ชี้ช

กระตุนใ

58 กสอ. ป

ศักยภา

จับมือรัส

เยือนไท

เอกชนพ

เศรษฐกิ

เบิกจาย

58 บีโอไออ

เพิ่มอีก 

ถาผูใหญ

58 รมช.พา

เขตเศรษ

ผูผลิตชิ้

58 ญี่ปุนเผ

กระทรว

58 เศรษฐกิ

58 อิตัลไทย

สรางกา

2014 จ

58 แนะรัฐอ

สาหกรรมเครื่องจั

อุมเอกชนลุย "เ

ลรุกตางประเท

ชวผลงานยอดข

การณแตะ 2 ลา

สวทช. จัดสัมม

ักรในอุตสาหกร

สานตอนบนสด

ามเชื่อม่ันผูบริโ

3.5-4% 

ยจัดกวา 20 โป

กิจมะกันสอแวว

ชองเก็บเกี่ยวปร

ใชสิทธิเต็ม 100

ระเดิมเสริมแก

พจับมือ 10 จัง

ัสเซียขยายการ

ทย "ปติพงศ" เล็

พบนายกรัฐมน

กิจ เสนอหลายแ

ย-แกคอรรัปชั่น 

ออกประกาศมา

 2 ป 

ญไมขัดเด็ก...นั

าณิชยเยือนเมีย

ษฐกิจพิเศษแม

นสวนปรับแผน

ผยยอดส่ังซื้อเครื

วงอุตสาหกรรม

กิจไทยยังไมใชเ

ยอุตสาหกรรม 

ารเติบโตทางกา

าก SDLG สํานั

ออกกฎหมายนิ

จักรกลประจําปงบ

22 

หัวขอขาว 

เออีซี" 

ศ ชี้เปด AEC ช

ขอรับสงเสริมก

านลานบาท 

มนาเทคโนโลยชี

รรม 

ดใส บีโอไอปลอ

โภค ธ.ค. พุงสูง

รเจ็ครุกตลาดอ

วสดใส 

ระโยชนจาก FT

0% 

รงผูประกอบกา

หวัดอุตสาหกร

รคารับปแพะ น

็งขายสินคาเกษ

ตรี พรอมรวมมื

แนวคิดเพื่อผลัก

 

าตรการสงเสรมิ

นกัประดิษฐรุนใ

ยนมาร15 ม.ค. 

มสอด 

น หลัง ‘รถคันแร

ร่ืองจักรเดือนพ

ลุยดึงเชื่อม่ันนั

เวลาขึ้น “VAT”

 สรางชื่อใหประ

ารตลาดสูงสุดใน

นกังานใหญ สา

นรโทษกรรมเอส

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

 

ชวยกระตุนการ

การลงทุนป 57 

ชวยพัฒนาประ

อยกูป 57 กวาห

งสุดรอบ 18 เดื

อเมริกาเหนือหล

TA ของอุตสาห

ารไทยป 58 โชว

รรมครอบคลุมท

ายกหมีขาวเปด

ษตร 

มือรัฐบาลเดินห

กดันเศรษฐกิจ 

มเอสเอ็มอี-ยกเว

ใหมมีทางรุง 

 รวมมือการคา-

รก’ ยุติลง 

พ.ย.เพิ่มขึ้น 1.3

ักลงญี่ปุน 

 

ะเทศไทย ควาร

นเอเชียแปซิฟก

าธารณรัฐประช

สเอ็มอี 

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

อ

รลงทุน 

สูงสุดเปน

ะสิทธิภาพ

หม่ืนลาน 

อน คาดจี

ลัง

กรรมไทย

ว

ทั่วญี่ปุน 

ดฉาก

หนา

ทั้งเรง

วนภาษี

-ลงทุน

% 

รางวัล การ

ก ประจําป 

าชนจีน 

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ประเ
อุตฯ เศรษฐ

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

  

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

เภทขาว 
ฐกิจ นวัตกร

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

ณ 

 
ย 

รรม 

 

 



โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

ลําดับ 

33 

34 20

35 

36 21

37 

38 

39 22

40 22

41 23

42 

43 24

44 25

45 26

46 

47 27

48 

49 28

50 

51 29

52 

53 30

54 

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

วัน/เดือน/ป 

 

0 มกราคม 255

 

 มกราคม 255

 

 

2 มกราคม 255

2 มกราคม 255

3 มกราคม 255

 

4 มกราคม 255

5 มกราคม 255

6 มกราคม 255

 

7 มกราคม 255

 

8 มกราคม 255

 

9 มกราคม 255

 

0 มกราคม 255

 

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

รัฐบาลดิ

ฝดเคือง

58 เต็ดตรา

สงออก 

58 พาณิชย

เอกชนยั

“เครื่องย

58 ผูบริหาร

ไปตามแ

58 รมว.อุต

หากน้ําม

58 PCSGH

ลานบาท

‘กลุมเอส

58 อีไอซีมอ

ศก.พิเศ

58 น้ํามันล

57 สูงสุ

58 “พาณิช

JTEPA 

ให "โรงสี

58 ภาคอุต

มณฑ" เ

ไทยเปด

เกาหลีใ

58 สอท.ชี้ก

นักเศรษ

ออนแอ

58 กสอ. กร

‘บีโอไอ’

กวา 3,4

58 “พาณิช

แกปญห

อีไอซีคา

สาหกรรมเครื่องจั

ดิ้นปมเศรษฐกจิ

ง ตองอดทนทํา

า แพค จัดตั้งศูน

 SMEs เดือน พ

ยนําทัพเอกชนบ

ยังไมเชื่อม่ันเศร

ยายทะลายปาล

รUREKAแจงรา

แผน 

ฯ ระบุอาจปรับ

มันลดตอเนื่อง 

H รับงานใหมผลิ

ท 

สเอ็มอี’ ไมแฮป

อง"แมสอด-อรัญ

ศษ 

ด หนุน คาดัชนี

ดรอบ 14 เดือน

ย” เตือนรีบยื่น

 ภายในวนัที่ 31

สีขาว" ติดปกห

สาหกรรมคึกคั

เรงใบ รง.4 กระ

ดตัวอุบลฯ เปนเ

ใต 

กลุมหลอโลหะโ

ษฐศาสตรชั้นนํา

เปนอยางมาก 

ระตุนเศรษฐกิจ

 เผยยอดขอสง

469 โครงการ 

ย” อาสาเปนเจ

หาอุตสาหกรรม

าดมูลคาสงออก

จักรกลประจําปงบ

23 

หัวขอขาว 

จ "ขุนคลัง"สงสั

งานหนักตอเนื่

นยฝกอบรมดาน

พ.ย. ดีขึ้นตอเนือ่

บุกพมา 

รษฐกิจฟนน้ํามั

ลม” ผอนแรงดี

าคาหุนเพิ่ม-พืน้

บโครงสรางตนท

 

ลิตชิ้นสวน Big

ปป สิทธิประโยช

ญฯ- สะเดา"มีศั

นคีวามเชื่อม่ันภ

น 

นขอรับจัดสรรโค

1 ม.ค. นี้ 

มูบานวิทย "บา

ัก โรงงานใหมจ

ะตุนลงทุน 

เจาภาพการปร

โตทะยาน 30%

า ฟนธง ! เศรษ

จป 2558 ชูเทค

เสริมลงทุนป 5

จาภาพหลัก นดั

มเหล็กทั้งระบบ

กไทยป 58 ขยา

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

 

สัญญาณเตือนป

อง 

นเทคนิคในประ

อง 

ันดิ่งไมมีผล 

กวาใชฉมวก 

นฐานไมเปล่ียน

ทุนอุตสาหกรรม

g Truck มูลคาก

ชนทางภาษี 

ศกัยภาพพัฒนา

ภาคอุตสาหกรร

ควตาเหล็กภาย

านสามขา" ในลํ

จอเปด 2,154 แ

ระชุม FTA อาเซี

% 

ษฐกิจไทย อยูใน

โนโลยีหนุน SM

57 ทะลุ 2 ลานล

ดถกภาครัฐ เอก

บ 

ายตัวไดเพียง 0

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

อ

ป"58 ศก.

ะเทศไทย 

น/ทุกอยาง

มใหม 

กวา 500 

าเปนเขต 

รม ธ.ค. 

ยใต 

ลําปาง 

แหง "จักร

ซียน-

นสถานะที่

MEs 

ลานบาท 

กชน 

0.8% 

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ประเ
อุตฯ เศรษฐ

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

เภทขาว 
ฐกิจ นวัตกร

  

 

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

ณ 

 
ย 

รรม 

 

 



โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

ลําดับ 

55 31

ลําดับ 

1 1 ก

2 2 ก

3 

4 3 ก

5 

6 4 ก

7 

8 5 ก

9 

10 6 ก

11 

12 7 ก

13 8 ก

14 

15 9 ก

16 

17 10 

18 

19 11 

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

วัน/เดือน/ป 

 มกราคม 255

วัน/เดือน/ป 

กุมภาพันธ 255

กุมภาพันธ 255

 

กุมภาพันธ 255

 

กุมภาพันธ 255

 

กุมภาพันธ 255

 

กุมภาพันธ 255

 

กุมภาพันธ 255

กุมภาพันธ 255

 

กุมภาพันธ 255

 

กุมภาพันธ 25

 

กุมภาพันธ 25

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

58 กรมโรงง

อนาคต 

58 เศรษฐกิ

58 เครื่องจั

ญี่ปุนเผ

58 กสอ.ดึง

สอท.หวั

ทะลุ 2.2

58 ธุรกิจเค ื

เศรษฐกิ

58 BOI นาํ

โรงงานใ

"จักรมน

ตอเนื่อง

58 กรมโรงง

พาณิชย

ดอลลาร

58 ผูวาการ

เปราะบ

58 รถบรรทุ

ศก.ไทย

58 กสอ. กร

เคาะเศร

ดอกเบี้ย

58 พัฒนศกั

ลาน 

รมว.คลั

58 อุตฯ ม่ัน

เศรษฐกิ

สาหกรรมเครื่องจั

งานฯ เปดตัวเค

 

เดือน

กิจโลกฟนชา! ค

ักรกลเกษตรไท

ผยยอดสงออกพ

งทุน ‘เอสเอ็มอี’

วั่นภาคผลิตขาด

2 ลานลานบาท

ร่ืองจักรเกษตร

กิจไทยปนี้ไมสด

าผูผลิตชิ้นสวนล

ใหญ 

นฑ" พบกมธ.เศ

ง 

งานฯ ดันกลยทุ

ยตั้งเปาเพิ่มยอ

รฯ ในป 60 

ร ธปท.ม่ันใจ ศ

บาง แตก็เชื่อวาจ

ทกุญี่ปุน เล็งตั้ง

ยเผชิญเปราะบา

ระตุนเศรษฐกิจ

รษฐกิจไทยโต 4

ย 0.25 

กย ฮุนตระกูล น

ลังยันเศรษฐกิจไ

นใจบรรทุก-ชิ้นส

กิจ-หวงคายรถแ

จักรกลประจําปงบ

24 

หัวขอขาว 

คร่ืองจักรยุคให

 

กุมภาพนัธ พ

หัวขอขาว 

คลังหั่นจีดีพีป 5

ทย พันธกิจทาย

พุงสูงสุดในรอบ

 ญี่ปุน 500 ราย

ดแรงงาน 5 แส

ท เสนอรัฐ 3 แน

รสูเมียนมาร 

ดใสตามคาด 

ลงพื้นที่อยุธยา 

รษฐกิจ-การคา

ทธแปลงเครื่องจ

ดการคาไทย-ล

ก.ไทยปนี้ จะข

จะฟนแบบคอย

ฐานผลิตในไท

างสูง 

จป 2558 ชูเทค

4.2% เจพีมอร

นําธง สู "อุตสา

ไทยฟนตัวดี แม

สวนโตกระฉูด 

แหลงทุนอินโดฯ

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

 

ม ตัวอยางโรงง

พ.ศ. 2558 

 

58 เหลือ 3.9% 

ยาทรุน 2 "หยกอ

บป 

ย 

สนคน หลังยอด

นวทางแกปญห

 หนุนจับคูธุรกจิ

าญี่ปุน ยันลงทุน

จักรเปนทุน 

าวใหไดเกิน 8 

ยายตัวได 4% 

ยเปนคอยไป 

ย 

โนโลยีหนุน SM

แกนคาด ธปท.

หกรรมหลอโลห

มเบิกจาย ม.ค.

เปนเสาหลักดนั

ฯ 

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

อ

งานแหง

อ

 

อุบล" 

ขอบีโอไอ

าดวน 

จ 3 

นไทย

 พันลาน

 แมจะ

MEs 

.ลด

หะ" แสน

ยังลาชา 

น

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ประเ
อุตฯ เศรษฐ

  

ประเ
อุตฯ เศรษฐ

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

เภทขาว 
ฐกิจ นวัตกร

 

เภทขาว 
ฐกิจ นวัตกร

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

ณ 

 
ย 

รรม 

รรม 



โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

ลําดับ 

20 

21 

22 12 

23 

24 13 

25 

26 14 

27 16 

28 

29 

30 17 

31 

32 18 

33 

34 19 

35 

36 20 

37 

38 21ก

39 22ก

40 23 

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

วัน/เดือน/ป 

 

 

กุมภาพันธ 25

 

กุมภาพันธ 25

 

กุมภาพันธ 25

กุมภาพันธ 25

 

 

กุมภาพันธ 25

 

กุมภาพันธ 25

 

กุมภาพันธ 25

 

กุมภาพันธ 25

 

กุมภาพันธ 255

กุมภาพันธ 255

กุมภาพันธ 25

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

บอรดยทุ

โครงกา

การคาไ

58 กรมโรงง

เครื่องจั

จํานองสู

‘หมอมอ

จางงาน

58 ญี่ปุนเผ

ความหว

กรมพัฒ

58 ดร.ทรงว

58 จีนเผยอ

“ทนง” ค

สสว.เผย

ภูมิภาค

58 สศช.เผ

3.5-4.5

บีโอไอป

7,700 ล

58 ธุรกิจรอ

ญี่ปุนลง

จากคาเ

58 ส.อ.ท.ค

บริโภค-

ตีเศรษฐ

58 นายกฯ 

เกษตรก

"อุย" คว

การลงทุ

58 ซูมิโตโม

58 ปล้ืม!"ห

กําลังขย

58 สศอ.ชีอ้ี

สาหกรรมเครื่องจั

ทธศาสตรเรงค

รรัฐ 

ไทย-อินเดีย ถึง

งานฯ รุกกระตุน

ักรเปนทุน พรอ

สูงถึง 338,127 

อุย’ ดีใจ ขอตั้งโ

นเพิ่ม “เเสนตําแ

ผยยอดส่ังซื้อเครื

วัง ศก.ฟนตัว 

ฒนฯ สรางภูมิคุ

วุฒิ ไกรภัสสรพ

อุตสาหกรรมเค ื

คาดจีดีพีปนี้โต 

ยดัชนีเชื่อม่ัน S

ค 

ยจีดีพีไทยป 57

% 

ประเดิมอนุมัติโ

ลาน 

อเกอ-ลงทุนรัฐแ

งทุนทั่วโลกหดต

เยนออน 

คาดชิ้นสวนยาน

-ลงทุนดันจีดีพไี

ฐกิจฟน 

 ส่ังลดภาษีนําเ

กรลดตนทุนการ

วง "จักรมณฑ" โ

ทนุใหม 

ม ผนึก ลีดเวย เ

หมอมอุย"พอใจ

ยายตัว หนุน ธป

อีก 3 ป อุตฯ ไท

จักรกลประจําปงบ

25 

หัวขอขาว 

ลอดกฎหมายลู

เวลาคิดนอกกร

นเศรษฐกิจไทย

อมเผยตัวเลขให

 ลานบาท 

โรงงานเพียบ ชี้

แหนง” 

ร่ืองจักรเดือน ธ

มกัน SMEs ไท

พงษ เหล็กไทยต

ร่ืองจักรขยายตั

 3-3.5% แนะก

SMEs ธ.ค. 57 

7 โต 0.7% คงต

ครงการลงทุนร

แปก เศรษฐกิจร

ตัว13%ในป 57

นยนตสงออกโต

ไตรมาส4ป’57โ

เขาอุปกรณการ

รผลิต 

โรดโชวญี่ปุน แ

เฮฟวี่ แมชชีนเน

 จีดีพีโตแค 0.7

ปท.ลดดอกเบีย้

ทยขยายตัว แนว

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

 

ลูก ดึงเอกชนลง

รอบแลวหรือยงั

ยป 58 ดันกลยทุ

หม ป 2557 มูล

้ชัดเศรษฐกิจดี 

ธ.ค.พุง 8.3% จ

ทย สนธิกําลัง 3

ตองตั้งตนที่โรง

ตวัตอเนื่องในป

กนง.ลดดอกเบีย้

เพิ่มขึ้นทั้งภาพ

ตัวเลขคาดการณ

รอบแรกป 58 ว

รากหญากระตุน

7สัญญาณควา

ต 8% 

โต2.3% สภาพั

รเกษตรเพื่อชวย

แจงนโยบายบีโอ

นอรร่ี รุกตลาดไ

7% บอกธุรกิจ

ย 

วโนมเพิ่มแรงงา

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

อ

งทุน

ง 

ทธแปลง

คาวงเงิน

 - ฟุง! 

จาก

3 ฝาย 

ถลุง 

 2557 

ย 0.50% 

รวมและ

ณปนี้ที่ 

งเงิน 

นไมขึ้น 

มทาทาย

ัฒนการัน

ย

อไอหนุน

ไทย 

านกวา 3 

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ประเ
อุตฯ เศรษฐ

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

เภทขาว 
ฐกิจ นวัตกร

  

  

 

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

ณ 

 
ย 

รรม 



ล

โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

ลําดับ 

41 

42 24 

43 24 

44 25 

45 

46 26 

47 

48 27 

49 27 

50 28 

 

ลําดับ วนั

1 1 มีน

2 2 มีน

3 

4 3 มีน

5 

6 4 มีน

7 5 มีน

8 

9 6 มีน

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

วัน/เดือน/ป 

 

กุมภาพันธ 25

กุมภาพันธ 25

กุมภาพันธ 25

 

กุมภาพันธ 25

 

กุมภาพันธ 25

กุมภาพันธ 25

กุมภาพันธ 25

 

น/เดือน/ป 

นาคม 2558 

นาคม 2558 

 

นาคม 2558 

 

นาคม 2558 

นาคม 2558 

 

นาคม 2558 

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

ลานคน

"สุพันธุ 

วาระแห

58 กสอ.รว

แอฟริกา

58 บีโอไอเผ

58 จีนเผยย

อยางตอ

‘ฉัตรชัย

58 บอรด ก

เขียว 

ดัชนีเชือ่

58 ไทย-ฮัง

สินคาเก

58 นวัตกรร

Fair Fo

58 อีไอซีคา

กสิกรไทยคา

สหรัฐฯ เผยย

เห็นตาง "หม

แตยังดีกวาไ

สงออกเดือน

สินคาวูบ 

กนง.เล็งทบท

สศอ.ชี้ภาวะ

เกาหลีใตเผย

ต่ําสุดในรอบ

สศค.ชี้ตลาด

กสอ.ลุยกลยุ

สาหกรรมเครื่องจั

 

มงคลสุธี" ปรับ

หงชาติ 

มมือองคกรจา

าใต 

ผยผลโรดโชวญี

ยอดเงินอุดหนนุ

อเนื่อง 

’ นําทีมบุกอินเ

กนอ. ไฟเขียวเว

อม่ันอุตสาหกรร

การีสานตอควา

กษตร 

รมจากวิศวลาด

od Pack Asia

าดมูลคาสงออก

เดือน

าดสงออกไทยไป

ยอดส่ังซื้อสินคา

มอมอุย"- สศค. 

ไตรมาส 4 ปกอ

นม.ค.ยังทรุด พ

ทวนตัวเลขสงอ

ะเศรศฐกิจมีสัญ

ยผลผลิตภาคอุ

บ 22 เดือน 

ดสหรัฐฯ–กลุม C

ยุทธเพิ่มภาคกา

จักรกลประจําปงบ

26 

หัวขอขาว 

โหมดสภาอุตฯ

กญี่ปุน เจาะตล

ญี่ปุน นักลงทุนข

นเกษตรกรซื้อเค

เดีย จับคูเจรจา

วนคาตออายุโรง

รม ม.ค.58 งอน

ามรวมมือวิชาก

ดกระบังในงานT

 2015 

กของไทยป58โ

นมีนาคม พ.ศ

หัวขอขาว 

ปอินเดียป58 โ

าคงทนเพิ่มเกนิ

 เผยเศรษฐกิจไ

อน 

าณิชยแจงตนเ

ออก 

ญญาณฟนตัว 

ตสาหกรรมเดือ

CLMV หนุนสง

ารผลิต 

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

 

ฯ ปนนวัตกรรม-

ลาดชิ้นสวนฯ 

ขานรับนโยบาย

คร่ืองจักรกลปรั

ขยายชองทางก

งงาน 3 ป หนุน

นแงน 

การ-เพิ่มมูลคา

Thailand Indu

โตแค 0.8%จาก

ศ. 2558 

ต 6.5-8.0% 

นคาดในเดือนม

ไตรมาสเเรกโตไ

หตุน้ํามันดิ่ง-ฉุ

อนม.ค. รวงแต

ออก 

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

อ

-SMEs 

ยใหม 

รับตัวขึ้น

การคา 

นอุตฯ สี

การคา

ustrial 

กปกอน 

อ

ม.ค. 

ไมถึง 4% 

ดราคา

ะระดับ

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ประเ
อุตฯ เศรษฐ

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

ประเ
อุตฯ เศรษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

เภทขาว 
ฐกิจ นวัตกร

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

เภทขาว 
ษฐกิจ นวัตก

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ณ 

 
ย 

รรม 

 

กรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล

โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

ลําดับ วนั

10 

11 7 มีน

12 9 มีน

13 

14 10 มี

15 

16 11 มี

17 

18 12 มี

19 

20 13 มี

21 

22 14 มี

23 15 มี

24 16 มี

25 

26 17 มี

27 

28 18 มี

29 

30 19 มี

31 

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

น/เดือน/ป 

 

นาคม 2558 

นาคม 2558 

 

มีนาคม 2558 

 

มีนาคม 2558 

 

มีนาคม 2558 

 

มีนาคม 2558 

 

มีนาคม 2558 

มีนาคม 2558 

มีนาคม 2558 

 

มีนาคม 2558 

 

มีนาคม 2558 

 

มีนาคม 2558 

 

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

รถตนแบบพ

ทูตจีนนําคณ

สยามคูโบตา

ซบเซาซึมยา

เผยผลโครงก

คาใชจาย 1,

ชี้พิษสงออก

งบประมาณ

“ยุทธชัย จรณ

‘นิดา’ชูนโยบ

ดัน “อินเตอร

งานพลาสติก

ยุนล็อบบี้ไทย

5 ป 

อิตัลไทยเดิน

หมื่นลาน 

‘ปรีดิยาธร’เชื

คาดเด็กจบใ

‘ฉัตรชัย’ขนเอ

สสว.เผยสถา

ปรับตัวดีขึ้น 

สอท.-หอการ

ธปท.หั่นดอก

‘ประสาร’ ชี้เ

เชื่อม่ันกลับ 

นายกฯ หารือ

ราง 

กูรูอุตสาหกร

คอนกรีต ใน

กรมพัฒนาธุ

เลิกกิจการก

“ประยุทธ” อุ

ผูประกอบกา

กรอ.เผย 4 ยุ

สาหกรรมเครื่องจั

นยาฆาแมลงฝ

ณะนักธุรกิจรุนใ

าจัดกิจกรรมตร

าว โดย วีรพงษ 

การสงเสริมใชเ

500 บาท/ราย 

-แรงซื้อไมฟน ท

 

ณะจิตต” จอมท

บายคลังขับเคล่ื

รพลาส ไทยแล

กรับออเดอร AE

ยขอผอนเกณฑ

นหนาดันยอดขา

ชื่อ กนง.ฉลาดพ

ใหมจอคิวเตะฝุ

อกชนลุยแดนโ

านการณ SME

 

รคา รองผูสงออ

กเบี้ยกดบาทออ

ศรษฐกิจไทยป

อทวิภาคี ‘อาเบ

รรมกอสราง หน

งาน CONSTE

ธรุกิจการคาแจง

วา 1 พันราย 

อุมเอสเอ็มอี เพิ่

าร 38,000 ราย

ยุทธศาสตรจัดก

จักรกลประจําปงบ

27 

หัวขอขาว 

ฝมือไทยควบคมุ

ใหมไทย – จีนพ

รวจเช็กเครื่องจั

 รามางกูร 

ครื่องจักรกลเก

 

ทําSMEถังแตก

ทัพสะทานปฐพี

อนเศรษฐกิจ 

นด 2015” เตม็

EC 

ฑ BOI-นํารองนํ

ายโต 2 เทาใน 

พอตัดสินเรื่องด

นอื้อซา 

รตี : เจาะตลาด

s ไทยเดือน ม.

อกอวมพิษคาเงิ

อน 

วย เจอ 3 โรครุ

บะ’ ติดตามควา

นุนเวทีสัมมนา 

ECH 

งจดทะเบียนธุร

ม 6.5 หมื่นลาน

ย 

การกากอุตสาห

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

มการใชสารเคมี

พบ'หมอมอุย' 

ักรกลการเกษต

ษตร สศก.แจง

ก จี้รัฐเรงเบิกจา

พีแหง อิตัลไทย 

มตัว “ร้ีดฯ” ขยา

นาํเขาเครื่องจัก

 5 ปมูลคากวา 

ดอกเบี้ย 

ดคนรวย350ลา

ค. 2558 ชี้แนว

งินตองอุมดวน 

รุม หวังรัฐบาลเ ี

ามรวมมือพัฒน

เจาะเทรนดลา

รกิจใหม ก.พ.ล

น ตอลมหายใจ

หกรรม ยกระดับ

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

อ

มี 

ตรฟรี 

ชวยลด

าย

 กรุป 

ายพื้นที่

รอายุเกิน 

 2.5 

านคน 

วโนม

 : ลุน 

เรียก

นาระบบ

สุด 

ดลง 6% 

จ

บ

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ประเ
อุตฯ เศรษ

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

เภทขาว 
ษฐกิจ นวัตก

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ณ 

 
ย 

กรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล

โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

ลําดับ วนั

32 20 มี

33 

34 23 มี

35 

36 

37 24 มี

38 

39 25 มี

40 25 มี

41 26 มี

42 

43 27 มี

44 

45 28 มี

46 29 มี

47 30 มี

48 

49 31 มี

50 

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

น/เดือน/ป 

มีนาคม 2558 

 

มีนาคม 2558 

 

 

มีนาคม 2558 

 

มีนาคม 2558 

มีนาคม 2558 

มีนาคม 2558 

 

มีนาคม 2558 

 

มีนาคม 2558 

มีนาคม 2558 

มีนาคม 2558 

 

มีนาคม 2558 

 

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

อุตสาหกรรม

ซูมไลออน ค

ในอุตสาหกร

พาณิชยรับลู

รางพระราชบ

แบงกชาติลด

ดึง"บิ๊กตู"เรีย

กสอ.อุมเอส

สหรัฐฯแซงจี

กระทรวงเกษ

เทคโนโลยีแล

เครื่องจักรกล

เดินหนา เศร

แคทเทอรพลิ

ถือวาเหมาะ

กูรู ‘เศรษฐศ

สหรัฐเผยยอ

‘จักรมณฑ’ เ

เศรษฐกิจพิเ

ศก.ซบฉุดดัช

GCAP ขอไฟ

Q3/58 

BM ลุยงานเ

“โฆสิต” คาด

ฉุดลงทุน 

หั่นจีดีพี 58 โ

สงออกหดตวั

กระทรวงเกษ

บันทึกความ

เกษตรสูเชิงพ

สาหกรรมเครื่องจั

มไทยสูยุคสีเขีย

วาคําส่ังซื้อกวา

รรมวิศวกรรมเค

ลูก'บิ๊กตู'ผลักดนั

บัญญัติจดทะเบี

ดจีดีพีปนี้เหลือ 

กเชื่อม่ันเอกชน

เอ็มอีสูเออีซีแข

จีนทวงแชมปตล

ษตรฯ หวังผลัก

ละนวัตกรรมดา

ลการเกษตรแห

รษฐกิจพิเศษบีโ

ลลาร ม่ันใจตลา

สม 

าสตร’ ขอรื้อรัฐ

อดส่ังซื้อสินคาค

เผย สนช.หนุนพ

ศษ 

ชนีความเชื่อม่ัน

ฟเขยีว ธปท.รุก

เพิ่มรายได เล็งต

ดเศรษฐกิจปนีโ้

โตไมถึง 3% สํา

ว 

ษตรฯ โดยกรมวิ

รวมมือ “การพั

พาณิชย” 

จักรกลประจําปงบ

28 

หัวขอขาว 

ว 2015 

า 10 ลานดอลล

คร่ืองจักรกลขอ

นเขตเศรษฐกิจ

บียนเครื่องจักร

 3.8% ชี้เศรษฐ

น 

ขงเดือด 

ลาดสงออกอันด

ดันใหไทยกาวขึ

านพืชสวน ดอก

หงภูมิภาคเอเชยี

โอไอเปดรับคําข

าดจีนยังแกรง ชี

ฐธรรมนูญ 

คงทนรวง 1.4%

พัฒนาอุตฯ ลุย

นอุตฯ วูบ 2 เดือ

นาโนไฟแนนซ

ตั้งโรงงานเมียน

โต 3-4% ชี้ปมก

านักวิจัยฯปรับเ

วชิาการเกษตร 

ัฒนาและสนับ

 

 

 

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

ลาร พรอมขึ้นแ

งจีน 

พิเศษดานกัมพู

ร (ฉบับที่ ..) พ.ศ

ฐกิจโลกชะลอตั

ดับ 1 ของไทย 

ขึ้นสูการเปนศนู

กไม กลวยไม พื

ย 

ขอตนเมษาฯ 

ชี้เศรษฐกิจจีนโ

% ในเดือน ก.พ.

ปรับแกกฎหมา

อนติด 

คาดปลอยสินเ ื

นมาร 

การเมือง ทําลา

เปา/หลังน้ํามัน

 จับมือ สนช. ล

สนุนนวัตกรรม

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

อ

แทนผูนํา

พูชา 

ศ. .... 

ตวั 

นยกลาง

พืชไร และ

โต 7% 

 

ายตั้งเขต

ชื่อ 

ยระบบ 

นกระทบ/

ลงนาม

การวิจัย

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ประเ
อุตฯ เศรษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

เภทขาว 
ษฐกิจ นวัตก

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ณ 

 
ย 

กรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลํา

2

2

2

2

โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

าดับ วัน

1 1 เมษ

2 

3 2 เมษ

4 

5 3 เมษ

6 

7 4 เมษ

8 5 เมษ

9 6 เมษ

10 

11 7 เมษ

12 

13 8 เมษ

14 

15 9 เมษ

16 

17 10 เม

18 

19 13 เม

20 14 เม

21 15 เม

22 16 เม

23 17 เม

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

น/เดือน/ป 

ษายน 2558 

 
ษายน 2558 

 
ษายน 2558 

 

ษายน 2558 

ษายน 2558 

ษายน 2558 

 

ษายน 2558 

 
ษายน 2558 

 

ษายน 2558 

 
มษายน 2558 

 
มษายน 2558 

มษายน 2558 

มษายน 2558 

มษายน 2558 

มษายน 2558 

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

สุดอลังการ 

CONSTEC

เศรษฐกิจฟน

สงสัญญาณ

คาด 'จีดีพี' 

ธปท.ชี้ศก.ไ

บุกถิ่นผลิตเ

เงินเฟอ มี.ค

ดัชนีเชื่อม่ัน

ทองเที่ยว 

หนุนมาตรา

ธุรกิจไมซ 

ยักษใหญอุต

เชื่อม่ัน 

สศอ.เผย M

ทรีซิกตี้ไฟว 

แสงอาทิตย

บีโอไออนุมัติ

รบ.เรงตีปบ

รัฐโหมเมกะ

ผุดโรงถลุงเห

เปดมุมมอง

ยั่งยืน 

เศรษฐกิจโล

รมว.อุตสาห

'ปรีดิยาธร' 

วิศวะ ม.มห

หมอมอุยรบั

โลกทรุด 

นายกรัฐมน

รัฐบาลวางแ

บีโอไอรุกสง

สาหกรรมเครื่องจั

เดือน

 งานแสดงสินค

H 2015 แบรน

นตัว 

ณเศรษฐกิจฟน 

ไตรมาส 1 ปนี ้

ทย ก.พ.58 ฟน

เครื่องจักรกล 'แ

ค.58 ลบ 0.57%

ต่ําสุดรอบ 9 เดื

 44 ปลุกเศรษฐ

ตฯ อิเล็กทรอนิ

MPI ก.พ. 58 ขยั

 แตกไลนธุรกิจใ

 

ตงิบลุยกิจการข

ผลงาน 6 เดือน

ะโปรเจ็กต เดินห

หล็ก 

อุตสาหกรรมเค

ลกผันผวน กกร

หกรรมเผยภาวะ

คาดสงออกไตร

หานคร ถายงาน

บ! สงออกไตรม

นตรีรัสเชียลงนา

แผนปนไทยสูป

งเสริมกิจการเอ

จักรกลประจําปงบ

29 

นเมษายน พ.

หัวขอขาว

คาเครื่องจักรกล

นดดังพาเหรดรว

ธปท.ชี้ครึ่งปหล

 ขยายตัว 2.3%

นตัวไดชาๆ-ครวั

แมสซี่' 

% ต่ําสุดในรอบ

ดอืน:มองบวกใ

ฐกิจ:เอกชนขา

กสสหรัฐฯ เปด

ยับเปนบวกครั้ง

ใหเชา-ซื้อเครือ่

ขนาดใหญ 

น 

หนาปกหมุดชดุ

คร่ืองจักรกลเกษ

.หั่นเปาสงออก

ะอุตสาหกรรมที

รมาสแรกปนี้ตดิ

น “หุนยนตกูระเ

าสแรกรวง 4 %

ามทวิภาคี5ฉบบั

ระเทศการคา ดึ

สเอ็มอี 

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

ศ. 2558 

ว 

ลการกอสรางแล

วมงานคับคั่ง ต

ลังคนไทยเริ่มใช

% 

วเรือนระวังการ

บ 5 ป 6 เดือน 

ใช ม.44 เรียกเชื

นรับเลิกกฎอัยก

ดโรงงานในไทย

แรกในรอบ 23 

องจักรการผลิตไ

ดใหญลุนฟน‘เว

ษตร พัฒนากา

กไทยปนี้ โตไมเกิ

ที่ปรับตัวดีขึ้น 

ดลบ 4% 

เบิด” จากรุนสูรุ

% แจง เปนผลจ

บกับรัฐบาลไทย

ดงึตางชาติปกห

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

ละเหมืองแร 

อกย้ํากระแส

ชจายเงิน 

รใชจาย 

ชื่อม่ันดูดเงิน

การศึกชวย

ตอกย้ําความ

 เดือน 

ไฟฟาพลัง

วสเทิรนซีบอรด’

วหนาอยาง

กิน 1% 

รุน 

จากเศรษฐกิจ

ย 

หลักลงทุน 

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ป
อุตสาหก

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

ประเภทขาว 
กรรม เศรษ

ณ 

 
ย 

ษฐกิจ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลํา

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

าดับ วัน

24 18 เม

25 19 เม

26 

27 20 เม

28 

29 21 เม

30 

31 22 เม

32 

33 23 เม

34 23 เม

35 24 เม

36 

37 25 เม

38 

39 26 เม

40 27 เม

41 

42 

43 28 เม

44 

45 

46 29 เม

47 

48 30 เม

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

น/เดือน/ป 

มษายน 2558 

มษายน 2558 

 

มษายน 2558 

 

มษายน 2558 

 

มษายน 2558 

 

มษายน 2558 

มษายน 2558 

มษายน 2558 

 

มษายน 2558 

 

มษายน 2558 

มษายน 2558 

 

 

มษายน 2558 

 

 

มษายน 2558 

 

มษายน 2558 

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

ชงแผนกูวิก

บีโอไอเรงลา

ทุม 4 หมื่นล

อิตัลไทยตอ

กระโดด 2 เ

ชิ้นสวนอิเล็ก

'หมอมอุย' ห

ฝมือไทย! เค

ปลุกเวสเทิร

บีโอไอโรดโช

เครื่องจักรก

พาณิชยจับม

ศก.ไทยหลัง

กสอ.รุกพฒั

บีโอไอแนะต

‘จักรมณฑ’ด

เต็ม 10 

สศช.รายงา

รวมลงนามก

มหกรรมงาน

ลําเลียง ครั้ง

'หมอมอุย-ร

มาเลเซีย 

นายกฯรวมพ

สหรัฐเผยยอ

“พาณิชย” ต

สหรัฐในป 6

ความเชื่อม่ัน

ZWSOFT จั

Global Par

ดัชนีฯเอสเอ็

ผูผลิตโรงงา

เครื่องจักรให

สาหกรรมเครื่องจั

ฤติสงออกไทย 

างทอ ‘คําขอสง

ลานปลุกเศรษฐ

กย้ํากาวยางทีท่

ทาในทุกกลุมธุ

กทรอนิกสรุง ค

หวัง GDP ไตรม

คร่ืองกรองฝุนไม

รน ซีบอรด เหล

ชวเกาหลีใตแจง

ลการเกษตร แ

มือภาคเอกชนข

ง "สงกรานต" ห

ฒนาอุตสาหกรร

ตั้งฐานผลิตตลา

ดันลงทุน1ลาน

นความคืบหนา

กอน ก.ค.นี้ 

นแสดงเครื่องจั

งที่ 2 (MHE Ex

รมช.พาณิชย'รว

พิธีเปดประชุมส

อดส่ังซื้อสินคาค

ตั้งเปาเพิ่มการค

63 

นอุตสาหกรรม 

จัดงานประชุมบ

rtner Conferen

อ็มอีสูงสุดรอบ 2

านสําหรับอุตสา

ห รง.ปโตรเคมี 

จักรกลประจําปงบ

30 

หัวขอขาว

 พาณิชยลุยตล

งเสริม’เข็นเกิดล

ฐกิจ คลังจี้ ธปท

ทาทายจาก 6 ท

ธรุกิจเปนเดิมพนั

วามตองการตล

มาส 2 ป 58 โต

มยอนกลับในโร

าเกาในขวดให

งแผนกระตุนเศ

กปญหาการเผ

ขยายการคากา

หนักกวา "แฮมเบ

ม 5 จังหวัดชาย

าดใหม 4 ประเ

ล.:ปล้ืมผลงาน

าโครงการทาเรื

ักรและสินคาอุ

xhibition) 

วมประชุมสุดยอ

สุดยอดอาเซียน

คงทนพุงเกินคา

คาไทย-เวียดนา

 มี.ค. ลดลงต่ําส

บริษัทคูคาประจํ

nce) 

2 ป 

าหกรรมเหล็ก "

 

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

ว 

ลาดรายประเทศ

ลงทุนจริง!!! 

ท.ลดดอกเบี้ยน

ทศวรรษ : การเ

น 

ลาดโลกเพิ่ม 

ตเกิน 4% 

รงงานหลอโลห

ม!!! 

ศรษฐกิจจีบนักล

ากอนตัด‘ออย’

ารลงทุนในเวียด

บอรเกอร" จริงห

ยแดนภาคใต 

เทศ เชื่อม ศก.สู

น6เดือนใหคะแน

อน้ําลึกทวาย พ

ตสาหกรรม เพื่

อดอาเซียน 27

นครั้งที่ 26 

าดในเดือน มี.ค

ามเปน 2 หมื่นล

สุดในรอบ 5 เดื

จําป 2558 (ZW

ดานิล่ี" แตกไลน

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

ศลุยอี-คอมเมิร

นโยบายอีกรอบ

เติบโตแบบกาว

หะ 

ลงทุน 

’ 

ดนาม 

หรือ ? 

สูแอฟริกา 

นนขาราชการ 9

พรอมดึงญี่ปุน

อการขนสงและ

-28เม.ย.นี้ที่

ค. 

ลานเหรียญ

ดอืน 

WSOFT 2015 

น รุกขาย

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ป
อุตสาหก

ซ 
 

 
 

 
ว

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

9 
 

 

ะ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

ประเภทขาว 
กรรม เศรษ

ณ 

 
ย 

ษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ลํา

4

ลํา

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

าดับ วัน

49 

าดับ วัน

1 1 พฤษ

2 4 พฤษ

3 6 พฤษ

4 

5 7 พฤษ

6 

7 8 พฤษ

8 

9 9 พฤษ

10 10 พฤษ

11 

12 11 พฤษ

13 

14 12 พฤษ

15 

16 13 พฤษ

17 14 พฤษ

18 

19 15 พฤษ

20 

21 16 พฤษ

22 17 พฤษ

23 18 พฤษ

24 

25 19 พฤษ

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

น/เดือน/ป 

 

น/เดือน/ป 

ษภาคม 2558 

ษภาคม 2558 

ษภาคม 2558 

 
ษภาคม 2558 

 
ษภาคม 2558 

 
ษภาคม 2558 

ษภาคม 2558 

 
ษภาคม 2558 

 
ษภาคม 2558 

 
ษภาคม 2558 

ษภาคม 2558 

 
ษภาคม 2558 

 

ษภาคม 2558 

ษภาคม 2558 

ษภาคม 2558 

 
ษภาคม 2558 

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

นาหวง ! นกั

ถดถอย” 

สงออกไทยติ

หลายปจจัย

การคารัสเซีย

‘การพิมพ-บ

ภาคผลิตอตุ

เอสเอ็มอีหว

อุตฯ วาดฝน

อิตัลไทยทุม

'อุย' ม่ันใจเศ

หมอมอุย ชี้ 

‘ยงยุทธ’ ชี้บ

‘หมอมอุย’ ส

สงออกไทยไ

“บิ๊กตู” ส่ังงัด

"บาทออน" ช

เอกชนลดปริ

‘หมอมอุย’ เ

สรางชางเกษ

ทหารไทยอัด

UREKA แต

สศอ. เผย M

สงออก 

ธปท.ย้ําสงอ

อนาคตเศรษ

บีโอไออนุมัติ

ธุรกิจตั้งใหม

GCAP เล็งจั

สาหกรรมเครื่องจั

กเศรษฐศาสตร

เดือนพ

ตดิลบตลอดไต

 

ยหดตัวรุนแรง 

บรรจุภัณฑ’ล้ินห

ตฯ ไตรมาสแรก

งแขงขันยาก 

นกลุมเหล็กกลา

หมื่น ล.ขยายธุ

ศรษฐกิจไทยเดิ

 กนง.ลดดอกเบี

บาทออน ดันศก

สงสัญญาณคา

ไปจีนทรุดตอเนื

ดมาตรการกูเศ

ชวยไดไมมาก ส

ริมาณออเดอรจ

เผยญี่ปุนพรอม

ษตรทองถิ่นใหเ

ดปลอยกู SME 

กไลนธุรกิจ ตั้ง

MPI เดือนมีนาค

ออกลําบาก 

ษฐกิจไทยยังไม

ตลิงทุนกวา 3.2

มเดือนเม.ย.เพิ่ม

จับมือพันธมิตร

จักรกลประจําปงบ

31 

หัวขอขาว

ร ชี้ ศก.ไทยตกท

 

พฤษภาคม พ

หัวขอขาว

รมาสแรก การฟ

ผลจากราคาน้ํา

หอย 3 เดือนวูบ

โงหัว 

าสดใส 

ธรุกิจ 

ดนิหนาตอได แค

บี้ยหนุนเงินบาท

.ดีขึ้น กระตุนส

บาทออนตอ 

นื่อง 

รษฐกิจ “หมอม

สภาอุตฯเชื่อสง

จากอียู 

ลุยทวาย-ยันไม

เชี่ยวชาญ ใชเค

 ชวยหนุนเศรษ

เปารายได 10 

คมหดตัว 1.8%

มมีคําตอบสุดทา

2 แสนลาน 

ม 7% ม่ันใจยอ

รายใหม-ตอยอ

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

ว 

ทองชาง ยังอยูใ

พ.ศ. 2558 

ว 

ฟนตัวในครึ่งปห

ามัน-แซงกชัน 

บ 20% 

คชะลอตัวไมใช

ทออน กระตุนส

สงออกเขาเปา 1

มอุย” ยืนยันตัว

งออกปนี้ยังสาหั

มเดงปลัดคลัง 

คร่ืองจักรกลแท

ษฐกิจ 

ลานบาทปนี้ 

 ผลพวงจากอุต

าย 

ดทั้งปทะลุ 6-6

อดเครื่องจักรกล

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

ใน “ภาวะ

หลัง ขึ้นกับ

ช 'เงินฝด' 

สงออก 

1.2% 

เลขดีทุกดาน 

หสั 

นแรงงานเกษต

ตสาหกรรม

6.5 หมื่นราย 

ลเกษตร 

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ป
อุตสาหก

 

ป
อุตสาหก

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตร  

 
 

 

 

 

 

 
 

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

ประเภทขาว 
กรรม เศรษ

ประเภทขาว 
กรรม เศรษ

ณ 

 
ย 

ษฐกิจ 

 

ษฐกิจ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ลํา

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

าดับ วัน

26 

27 20 พฤษ

28 

29 21 พฤษ

30 

31 22 พฤษ

32 

33 

34 23 พฤษ

35 24 พฤษ

36 25 พฤษ

37 

38 26 พฤษ

39 

40 

41 27 พฤษ

42 

43 28 พฤษ

44 

45 29 พฤษ

46 

47 30 พฤษ

48 31 พฤษ

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

น/เดือน/ป 

 
ษภาคม 2558 

 

ษภาคม 2558 

 

ษภาคม 2558 

 

 

ษภาคม 2558 

ษภาคม 2558 

ษภาคม 2558 

 

ษภาคม 2558 

 

 

ษภาคม 2558 

 

ษภาคม 2558 

 

ษภาคม 2558 

 

ษภาคม 2558 

ษภาคม 2558 

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

ม.หอการคา

คลังมั่นใจจีดี

เศรษฐกิจซบ

รุกหนัก! อิตั

ไทยพาณิชย

ญี่ปุนเผยยอ

สศช.คาดเศ

หอการคาไท

คาดเศรษฐกิ

ราคาน้ํามันดิ

ไทยพาณิชย

MLR, MOR

จักรมณฑ” ข

รัฐบาล 

“หมอมอุย” 

บีโอไอโชวงา

เขตพัฒนาเศ

7 เดือนแรกรั

ดัชนีเชื่อม่ันภ

สงออกเดือน

กระทรวงอุต

ประกอบการ

สหรัฐเผยยอ

ฟนตัว 

UREKA คว

ลูกคาสงออก

3 ป 

อีไอซีคาดสง

'ปรีดิยาธร'เชื

IMD เผยอัน

สาหกรรมเครื่องจั

า ปรับคาดการณ

ดพีีไทยปนี้โต 3

บฉุดเอสเอ็มอีซึ

ัลไทยหวังครอง

ยลุนเศรษฐกิจฟ

อดส่ังซื้อเครื่องจั

รษฐกิจปนี้ขยา

ทยระบุเศรษฐกิ

กิจอาเซียนโตรอ

ดบิในตลาดโลก

ยอัดฉีด 3 หมื่นล

R ชวย 

ขันนอตอุตสาห

ลุนจีดีพีโต 4%

านซบัคอนฯ ฉล

ศรษฐกิจพิเศษ

รัฐเบิกจายงบ 1

ภาคอุตสาหกร

น เม.ย. ติดลบ 

ตสาหกรรม ประ

รดีเดน ยกระดับ

อดส่ังซื้อสินคาค

าสิทธิบัตรผลิต

กขาว-บรรจุขาว

งออกป 58 หดต

ชื่อสงออกไตรม

นดับความสามา

จักรกลประจําปงบ

32 

หัวขอขาว

ณเติบโต ศก.ป 

3.7% 

ม 

งเจาตลาดรถขุ

ฟน แนะรัฐลงทนุ

จักรเดือนมี.ค.เพ

ายตัว 4% 

จไทยผานจุดต่ํ

อยละ 4.7-5.8 ใ

กที่ปรับตัวลดล

ลานปลอยกูให

หกรรมจังหวัด เ

% ยันรัฐลุยเต็มสู

ลุย จับคูเจรจาก

…ทําอยางไรให

1.6 ลานลบ.เพิ่

รมเมษายน 58

1.7% แตภาพร

ะกาศความสําเ

ับอุตสาหกรรม

คงทนรวงลงใน

ตเครื่องฆามอดข

วถุง ตั้งเปากวา

ตัว1.3%หดตัว

มาส 2 ฟน 

ารถการแขงขัน 

 

 

 

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

ว 

 58 เหลือ 3.2%

ดในไทย 

นเมกะโปรเจกต

พิ่มขึ้น 2.9% 

าสุด-สงสัญญา

ในป 2558 โดย

ง 

หธุรกิจเอ็สเอ็มอี

รงงาน 6ดาน ส

สูบชม ธปท.ทํา

การคากวา 7.9 

หไดประโยชนที

มขึ้น 4.6% 

8 ดิ่งสุดในรอบ 

รวมสงสัญญาณ

ร็จ OPOAI เชิด

เกษตรแปรรูป ก

เม.ย. แตการลง

ขาว รายแรกขอ

าดยอดขาย 500

ตอเนื่องเปนปที

 ไทยลงไปอยูที่

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

% 

ตกอนเลือกตั้ง 

าณกําลังฟนตัว

ยแรงหนุนจาก

อี ลดดอกเบี้ย 

สนองนโยบาย

บาทออน 

 พันลาน 

ที่แทจริง?:TDRI

7 เดือน 

ณฟนตัว 

ดชูสถาน

กาวไกลสูสากล

งทุนภาคธุรกิจ

องโลก เจาะกลุ

0 เครื่อง ภายใน

ที่ 3 

 30 

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ป
อุตสาหก

 

 
 

 
 

 
 

ว  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

ล 
 

 

ม

น  

 

 

 

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

ประเภทขาว 
กรรม เศรษ

ณ 

 
ย 

ษฐกิจ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลํา

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

าดับ วัน/

1 2 มิถนุ

2 

3 3 มิถนุ

4 

5 4 มิถนุ

6 4 มิถนุ

7 

8 5 มิถนุ

9 

10 

11 6 มิถนุ

12 8 มิถนุ

13 

14 9 มิถนุ

15 

16 10 มิถุ

17 

18 11 มิถุ

19 

20 12 มิถุ

21 

22 15 มิถุ

23 

24 16 มิถุ

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

/เดือน/ป 

นายน 2558 

 

นายน 2558 

 

นายน 2558 

นายน 2558 

 

นายน 2558 

 

 

นายน 2558 

นายน 2558 

 

นายน 2558 

 

นายน 2558 

 

นายน 2558 

 

นายน 2558 

 

นายน 2558 

 

นายน 2558 

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

เศรษฐกิจไทย

ตอเนื่อง 

ผลผลิตอุตสา

ธปท.เผยศก

สยามคูโบตา

จีดีพีอุตฯไตร

UREKA รุกเ

ธปท.ชี้ศก.เสี

พาณิชยจับเห

แบงกลดดอก

เวิลดแบงกห

ดัชนีผูบริโภค

เปด 8 อุตสา

สสว.ผนึกกํา

กระทรวงอุต

แฟกตอรี่รอง

กรุงไทยขาน

“อภิรดี” นําเอ

เพิ่มขึ้น 

คน.สวนกระ

ผลิตลดฮวบฮ

ญี่ปุนเผยยอ

บวก รับยอด

ญี่ปุนเชื่อม่ัน

รายไดหด-ดชั

เศรษฐกิจฟน

กนง.มติเอกฉ

พรึ่บ!ดีด12จุ

บีโอไอเผย 5

บีโอไอเล็งดงึ

UREKA ม่ันใ

เกษตร 

สาหกรรมเครื่องจั

เดือน

ยเดือนเม.ย. 58

าหกรรมเดือนเ

.ไทยเดือนเม.ย

าสนองรัฐชวยเก

รมาสแรกดีดตัว

ครื่องจักรกลกา

ส่ียงฟนตัวชาเห

หล็กเขาบัญชีสิ

กเบี้ยอุมเอสเอม็

หวงประเทศไทย

คดิ่งเหวในรอบ 

าหกรรมผลักดนั

ลัง 9 หนวยงาน

สาหกรรมชวนเ

งรับ 

รับ “บิ๊กตู” ชวย

อกชนบุกขายสิ

แสคุมราคาเหล็

ฮาบ 

ดส่ังซื้อเครื่องจั

ซื้อเครื่องจักรพุ

นเตรียมตั้งสํานัก

ชนีครัวเรือนดิ่ง

น” 

ฉันทคงดอกเบี้ย

จุด 

 เดือนอนุมัติสง

งนักลงทุนตางช

ใจปนี้พลิกเปน

จักรกลประจําปงบ

33 

นมิถนุายน พ

หัวขอขาว

8 การบริโภคภา

ม.ย.ลดลง 5.3

.ฟนตัวไดชาๆแ

กษตรกรลดตน

ว 

ารเกษตร 

ตุแรงสงไตรมา

สินคาออนไหว ห

มอี 

ย ลูกคาเมินควา

 1 ป กังวลเศรษ

นเศรษฐกิจ 

นพัฒนาเอสเอ็ม

เอสเอ็มอีญี่ปุน

ยเอสเอ็มอี 

สินคาชิลี-เปรู ม่ั

ล็กรายวัน แบงก

จักรเดือน เม.ย.

พุง 

กงานสงเสริม S

เหว ส.อ.ท.สวน

ย1.50% ย้ํา!ไท

งเสริมลงทุนกว

ชาติ ผลิตชิ้นสว

กําไรจากปกอน

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

.ศ. 2558 

ว 

าคเอกชนขยาย

% 

และเปราะบาง 

ทุน 

ส2ยังแผวลง 

หามผูคาขายแพ

ามสามารถแขง

ษฐกิจไทยไมผง

มอี 54 คลัสเตอ

ลงทุนไทย คุยเ

ันใจผลักดันยอ

กจับตาโรงงาน ิ

เพิ่มขึ้น : ตลาด

SMEs รองรับ A

นขุนคลังไมขยา

ทยยังไกล"เงินฝ

า 3.9 แสนลบ.

นอากาศยานใน

นขาดทุน หลังรุ

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

ยตัว/เก็บแวตโต

 

พงเกินจริง 

งขันลบ 4.7% 

งกหัว 

อร 

อกชนจัดมินิ

อดสงออกได

นวิกฤต-กําลัง

ดหุนโตเกียวปด

AEC ในไทย 

ายค้ําหนี้ “กลัว

ด" หุนเขียว

สูงกวาปกอน 

นไทย 

รกเครื่องจักรกล

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ป
อุตสาหก

ต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล  

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

ประเภทขาว 
กรรม เศรษ

ณ 

 
ย 

ษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลํา

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

าดับ วัน/

25 

26 17 มิถุ

27 

28 18 มิถุ

29 

30 19 มิถุ

31 

32 20 มิถุ

33 21 มิถุ

34 22 มิถุ

35 

36 23 มิถุ

37 

38 24 มิถุ

39 

40 25 มิถุ

41 

42 26 มิถุ

43 

44 27 มิถุ

45 29 มิถุ

46 

47 30 มิถุ

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

/เดือน/ป 

 

นายน 2558 

 

นายน 2558 

 

นายน 2558 

 

นายน 2558 

นายน 2558 

นายน 2558 

 

นายน 2558 

 

นายน 2558 

 

นายน 2558 

 

นายน 2558 

 

นายน 2558 

นายน 2558 

 

นายน 2558 

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

พาณิชยจัดม

ลบ. 

UREKA ผนกึ

พาณิชยปล้ืม

ครม.กําหนด

การสงเสริม 

ครม.เห็นชอบ

“หมอมอุย” ชี

ปรกติ คาดอี

กสิกรไทยมอ

นักเศรษฐศา

ธปท.เกาะตดิ

ใกลชิด 

“โฆสิต” คาด

ทํางานไดดีใน

สศค. ม่ันใจ 

24-26 มิ.ย.นี้

พาณิชยเผยย

XCMG เผยโ

BOI นํานักธุ

ยนต 

เอกชนแนะรัฐ

พัฒนกลตอก

อัตโนมัติสัญ

สหรัฐเผยยอ

นายกฯประชุ

มหกรรมเครือ่

อิเล็กทรอนิก

2015 รองรับ

เปดตัว หุนย

โลก 

ส.อ.ท.ชี้เศรษ

5 ปจจัยเสี่ยง

สาหกรรมเครื่องจั

มหกรรมการคาช

ก GCAP ปลอย

มหลังเยือนลาติ

ดมาตรฐานเครื่อ

บโครงการชวย

ชี้ ศก.ไทยชะลอ

ก 2-3 ป จีดีพีโ

องผลเชิงบวกตอ

าสตรมองครึ่งป

ดเศรษฐกิจโลก

ดจีดีพี ป 58 เตบิ

นระดับหนึ่ง 

จีดีพีปนี้โตไมต่ํ

นี้ กรมวิชาการเ

ยอดจัดตั้งธุรกจิ

โฉม 9 ผลิตภัณ

รกิจไทยเยือนแ

ัฐบาลกําหนด L

กย้ําความยิ่งให

ญชาติไทยรายแร

ดส่ังซื้อสินคาค

ชุมเขตพัฒนาศ

องจักรเพื่อนักอุ

กส แมนูแฟกเจอ

บนักลงทุนตางช

นต UR3 ครั้งแ

ษฐกิจครึ่งหลังฟ

งครึ่งปหลัง แบง

จักรกลประจําปงบ

34 

หัวขอขาว

ชายแดนสงขล

ยสินเชื่อเครื่องจ

ตนิอเมริกาขายไ

องจักร-อุปกรณ

เหลือเอสเอ็มอี 

อตัวเพื่อปรับฐา

โตถึง 5% 

อไทยหลังเฟดไ

หลังมีสัญญาณ

 สารพัดปจจัยต

บโตได 3% เอก

ต่าํกวา 3% 

กษตรจัดงาน “

จใหมพ.ค.58 ล

ณฑใหมโดดเดน

แอฟริกาใตหาลู

Local Conten

หญ 50 ป บุกเบิ

รก! 

คงทนรวงลงเกิน

ก.พิเศษมีมติ 7

อุตสาหกรรมกา

อร่ิง เอ็กซโป 20

ชาติทะลักเขาสู

แรกในไทย! พรอ

ฟน 

งกชาติ-สศค.-ส

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

ว 

าคาดเงินสะพัด

จักรกลเพื่อการ

ไดทันที 5.8 แส

ณ-วัสดุอนุรักษพ

 

าน ม่ันใจ ก.ย.นี้

ไมรีบขึ้นดอกเบี้

ณฟนตัว แนะเรง

ตางประเทศยัง

กชนมองทีมเศร

“วันพืชสวนตรงั

ลดลง 1% 

ในงาน M&T E

ทางขยายลงทนุ

t โครงการลงทนุ

บิกนวัตกรรมเครื

นคาดในเดือน พ

7 เรื่อง 

ารผลิตชิ้นสวนย

015 และ เนปค

อาเซียน 

อมดันอุตสาหก

สภาพัฒนยืนยัน

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

ดไมต่ํากวา 30 

รเกษตร 

สนเหรียญสหรฐั

พลังงานเพื่อให

นี้ กลับสูภาวะ

บี้ย 

งเมกะโปรเจค 

เส่ียงตองจับตา

รษบกิจชุดนี้

ง” 

Expo 

นชิ้นสวนยาน

น1.4 ลานลบ. 

ร่ืองจักรอาหาร

พ.ค. 

ยานยนตและ

คอน ไทยแลนด 

กรรมไทยสูเวที

ันจีดีพีไทยยัง

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ป
อุตสาหก

  

 

ฐฯ  

 

 

 

 

 

า  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

ประเภทขาว 
กรรม เศรษ

ณ 

 
ย 

ษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลํา

4

ลํา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

าดับ วัน/

48 

ดับ วัน/

1 1 กรกฎ

2 

3 2 กรกฎ

4 

5 3 กรกฎ

6 

7 6 กรกฎ

8 

9 7 กรกฎ

0 

1 8 กรกฎ

2 

3 9 กรกฎ

4 

5 10 กรก

6 

7 11 กรก

8 13 กรก

9 

20 14 กรก

21 

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

/เดือน/ป 

 

/เดือน/ป 

ฎาคม 2558 

 

ฎาคม 2558 

 

ฎาคม 2558 

 

ฎาคม 2558 

 

ฎาคม 2558 

 

ฎาคม 2558 

 

ฎาคม 2558 

 

กฎาคม 2558 

 

กฎาคม 2558 

กฎาคม 2558 

 

กฎาคม 2558 

 

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

ขยายตัวได 3

สศอ.สรุปผล

สศค. เผยดัชน

ม.รังสิตหั่นจีดี

ดัชนีเอ็มพีไอต

ธปท.เผยเศรษ

ภาคเอกชนออ

เยอรมนีเผยย

แนะรัฐกระตุน

สศอ.ยังมั่นใจ

งบฯกระตุนเศ

ไทยพาณิชยค

เรนิชอร เปดต

ผูประกอบกา

"อุย"ชูแผนกูเศ

สยามคูโบตา

เศรษฐกิจโลก

2% 

สยามกลการ

Series (UniC

'ทหารไทย'หัน่

ปรับระบบ LE

‘ประยุทธ’ ส่ัง

พณ.ยันปมอยุ

กูรู แนะภาคธ

AEC 

บีโอไอ ผอนป

คั่วลดความชื้

ญี่ปุนหนุนไท

สาหกรรมเครื่องจั

3% 

ลFTA รอบ 10 ป

เดือน

นีเชื่อม่ันผูบริโภ

ดพีีปนี้เหลือโต2

ต่ําสุดรอบ 14เดื

ษฐกิจเดือนพ.ค

อนแอ 

ยอดคําส่ังซื้อเค ื

นใชจายปลุกเศ

จเศรษฐกิจฟนค

ศรษฐกิจ 

คงเปาเศรษฐกจิ

ตัว Primo ตนแ

ารในธุรกิจการผ

ศรษฐกิจเรงดว

 จัดกิจกรรม “คู

กชะลอตัว!! กก

อุตสาหกรรม เป

Carriers Forkli

นเปาสินเชื่อเหลื

EED-X รับยุคดิ

บีโอไอดูสิทธิพิ

ยกูร ไมกระทบ

ธุรกิจปรับทัศนค

ปรน เอื้อ SME ล

ชื้นขาวเปลือก ว

ยสู ‘อุตสาหกร

จักรกลประจําปงบ

35 

หัวขอขาว

ป เพิ่มขึ้นแตยัง

 

นกรกฎาคม พ

หัวขอขาว

ภคพ.ค. รวงระด

2.9-3.4% 

ดอืน 

ค.ฟนตัวชาและ

ร่ืองจักรเดือนพ

ศรษฐกิจ 

คร่ึงหลัง ไมหวัน่

จปนี้โต 3% 

แบบธุรกิจแนวให

ผลิตดวยความแ

น ใชดอกเบี้ย-ค

คโูบตา เซอรวิส

ร.หั่นจีดีพีปนี้เห

ปดตัว “ยูนิแคริ

ft) นวัตกรรมรถ

ลือโต5-6% 

ดิจิตอล ปล้ืมไดฐ

เศษลอใจนักลง

การคาไทย-ตุร

คติ พรอมสราง

ลงทุนขั้นต่ํา 5 

วว.คิดเพื่อชาวน

รมไฮเทค’ 

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

ว 

ไมนาพอใจ 

พ.ศ. 2558 

 

ดับ 65.0 ต่ําสุด

ะเปราะบาง-การ

พ.ค.หดตัว เหตุดี

นวิกฤติกรีซ หา

หมเพื่อเปดประ

แมนยําสูง 

คาเงินชวยเอกช

 เดย” ครั้งที่ 2 

หลือ 3% ปรับเ

ริเออร ฟอรคลิฟ

ถฟอรคลิฟทระ

ฐานขอมูลเจงพ

งทุน 

กี เดินหนาถกเ

พันธมิตรที่แขง็

แสน เขตเศรษฐ

นารากหญา 

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

ดรอบ 11 เดือน 

รใชจาย

ดมีานดซบเซา 

กรัฐเรงเบิกจาย

ะตูสูโลกใหมให

ชนสุดตัว 

ปาสงออก ลบ 

ฟท” รุน 1F 

ดับโลก 

พรอมใชปลายป

อฟทีเอ 

งแกรง รับมือ 

ฐกิจพิเศ 

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ป
อุตสาหก

 

ป
อุตสาหก

  

 

 

 

  

 

ย  

 

ห  

 

 

  

 

 

ป  

 

 

 

 

 

 

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

ประเภทขาว 
กรรม เศรษ

ประเภทขาว 
กรรม เศรษ

ณ 

 
ย 

ษฐกิจ 

 

ษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลํา

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

ดับ วัน/

22 15 กรก

23 

24 16 กรก

25 

26 17 กรก

27 

28 18 กรก

29 20 กรก

30 

31 21 กรก

32 

33 22 กรก

34 

35 23 กรก

36 

37 24 กรก

 

38 27 กรก

39 

40 28 กรก

41 

42 29 กรก

43 

44 30 กรก

45 

46 31 กรก

47 

 

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

/เดือน/ป 

กฎาคม 2558 

 

กฎาคม 2558 

 

กฎาคม 2558 

 

กฎาคม 2558 

กฎาคม 2558 

 

กฎาคม 2558 

 

กฎาคม 2558 

 

กฎาคม 2558 

 

กฎาคม 2558 

 

กฎาคม 2558 

 

กฎาคม 2558 

 

กฎาคม 2558 

 

กฎาคม 2558 

 

กฎาคม 2558 

 

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

JSSR Auctio

นักลงทุนแหล

มหกรรมงาน

จัดเก็บสินคา

‘ทีดีอารไอ’ ชี้

ขอเชิญผูประ

2016 ณ นคร

กระทรวงพาณ

แบงกยกการ

"หมอมอุย" ย้ํ

“สศอ.”คาดอี

T-PLAS 201

ยางขนาดใหญ

ธปท.จับตาเศ

UREKA รุกธุ

บีโอไอเผย 6 

นักเศรษฐศาส

ไทย-เวียดนา

ในป 63 

ขวัญใจคนจน

'วิรไท'แนะเดนิ

UREKA มีแผ

สงออกทําเงิน

4.12 แสนลา

“พัฒนกล”พร

พิษ ศก.โลก ฉ

บีโอไอโรดโชว

สศค.ปรับลด

เครื่องสีขาวชุ

ศก.โลกฟนชา

“UREKA” พลิ

ป 

สศอ.เผยMPI

สาหกรรมเครื่องจั

on นําเสนอภาพ

ลงเขต ศก.พิเศษ

แสดงเครื่องจัก

และบรรจุภัณฑ

เศรษฐกิจไทยซ

ะกอบการรวมออ

รมิวนิค ประเทศ

ณิชยจัดประชุม

ดสูงเฟนสินเชือ่

ากระตุนเศรษฐ

ก5ปขางหนาแ

5 งานแสดงสนิ

ญและดีที่สุด 

ศรษฐกิจไทยคร่ึ

รกิจกลุมเกษต

เดือนป 58 อนุ

สตร มองเศรษฐ

มตั้งเปาเพิ่มกา

น! ซอม ‘ควายเ

นหนาการลงทุน

ผนเปดตัวผลิตภ

น 5.88 แสนลาน

น 

รอมเทรด 28 ก

ฉุดสงออก มิ.ย

วญีปุ่นชวนลงท

จีดีพีเหลือ 3% 

ชมชน 3 in 1 

า-สงออกหด ส

ลิกธุรกิจ มุงจัก

I มิ.ย.58 หดตวั

จักรกลประจําปงบ

36 

หัวขอขาว

พลักษณใหม โฟ

ษ 

รอุตสาหกรรม 

ฑ ครั้งที่ 2 

ซบยาวคาดปนีโ้

อกบูธแสดงสิน

ศเยอรมนี 

มการคาระหวาง

อครึ่งปหลัง 

ฐกิจเฉพาะจุด 

แรงงานจะขาดแ

นคานานาชาติด

ร่ึงปหลังใกลชิด

รเต็มสูบ 

มัติลงทุนกวา 4

ฐกิจไทยถดถอย

ารคาระหวางกัน

เหล็ก’ ขายชาวน

นหลังอยูในภา

ภัณฑกลุมเกษต

นตอป บีโอไอโช

.ค.โชวผลประก

.หด 7.8% ตอเ

ทุนอุตฯเครื่องจัก

 ลุนคาเงินบาท

ศค. หั่นจีดีพี ป

รกลเกษตรตั้งเ

วรอยละ 8.0 

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

 

ฟกัสตลาดไทย

 ขนสง และลําเ

โต 2.75-3.25%

นคาและเขาชมง

งไทยกับเวียดน

แคลนกวา 2.9 แ

ดานอุตสาหกรร

 

4.12 แสนลานบ

ย จาก 3 ปจจัย

นเปน 2 หมื่นล

นาราคาถูก 

วะนากังวล 

ตรอีก 2-3 ผลิต

ชวครึ่งปแรกไฟ

กอบการโตตอเนื

เนื่องเดือนทื่ 6 

ักร-วิจัยในไทย 

ทออนตัวดันสงอ

 58 เหลือ 3% 

เปารายไดรวม 5

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

 และเพื่อนบาน

เลียง เพื่อการ

% 

งาน bauma 

นาม ครั้งที่ 2 

แสนคน 

รมพลาสติกและ

บาท 

ยไมทํางาน 

านเหรียญสหรัฐ

ภัณฑ 

ฟเขียวลงทุน 

นื่อง 

 

ออกขยายตัว 

50% ภายใน 5

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ป
อุตสาหก

น  

 

 

 

 

 

 

 

 

ะ  

 

 

 

 

ัฐ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  

 

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

ประเภทขาว 
กรรม เศรษ

ณ 

 
ย 

ษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

ลําดับ วั

1 2 สิง

2 3 สิง

3 

4 4 สิง

5 

6 5 สิง

7 

8 6 สิง

9 

10 7 สิง

11 

12 8สิง

13 10 สิ

14 

15 11 สิ

16 

17 12สิ

18 13 สิ

19 

20 14 สิ

21 

22 15 สิ

23 16 สิ

24 17 สิ

25 

26 18 สิ

27 

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

วนั/เดือน/ป 

งหาคม 2558 

งหาคม 2558 

 
งหาคม 2558 

 
งหาคม 2558 

 

งหาคม 2558 

 

งหาคม 2558 

 
งหาคม 2558 

สิงหาคม 2558 

 
สิงหาคม 2558 

 
งหาคม 2558 

สิงหาคม 2558 

 
สิงหาคม 2558 

 
สิงหาคม 2558 

สิงหาคม 2558 

สิงหาคม 2558 

 

สิงหาคม 2558 

 

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

สแตนดารดช

กระทรวงอุต

“พล.อ.ฉัตรช

คาดตั้งโรงถ

ธปท.ยอมรบั

พิษเศรษฐกิจ

อยากระตุนเ

หนา 

เหล็กรองถกู

กกร.ชี้เศรษฐ

สงออก-พาณ

เอกชนตัดใจ

จากเดิมลบ 

ดัชนีความเชื

ซีดับเบิลยูแค

BOIนําผูผลิ

“ธนาคารซีไอ

คลังลดภาษี

พณ.ยอมรับ

เศรษฐกิจพน

“อิตาเลียนไท

ขายเกลี้ยงแ

กระทรวงอุต

คลังเดินหนา

คาดเศรษฐกิ

บีโอไอตั้งแท

ปฏิรูปโครงส

ญี่ปุนเผยยอ

กสอ.ปล้ืมดึง

รวมมือ 

กระทรวงเกษ

คลังเรงหนว

สาหกรรมเครื่องจั

เดือน

ชารเตอรดคาด

ตสาหกรรมชงน

ชัย”เตรียมนํารัฐ

ลุงเหล็กพื้นทีท่

บเศรษฐกิจไทย

จถลมภาคอุตส

เศรษฐกิจพร่ําเพ

กทุมตลาดหนัก 

ฐกิจโลกซึมฉุดไ

ณิชยสารภาพเข็

จ-ชี้สงออกไทยล

 2% 

ชื่อม่ันผูบริโภคเ

คด ดีไซนเผยผ

ตชิ้นสวนไทย ท

อเอ็มบีไทย” เล็

ษ ี“นําเขาเครื่อง

บป’57สงออกลบ

นพิษนักเลนหุน

ทย” ลุยพัฒนา

แลว 

ตสาหกรรม รวม

าลดภาษีนําเขา

กิจฟนอีกป 60 

ทนแกพ.ร.บ.ลงท

สรางเศรษฐกิจ 

อดซื้อเครื่องจักร

งญี่ปุนลงทุนใน

ษตรตอยอดงาน

ยราชการจอเบิ

จักรกลประจําปงบ

37 

นสิงหาคม พ.

หัวขอขา

การคาอาเซียน

ายกฯ หนุนตั้งโ

ฐ-เอกชน บินเจ

ทหาร 

ฟนตัวแบบคอย

สาหกรรม : ปรับ

พร่ือ “ปรีดิยาธร

 จี้รัฐเรงเซอรชา

ไทยทรุด ผวาก

ข็นไมขึ้น 

ลบ4.2% สภาส

เดือน ก.ค. ต่ําส

ลสํารวจผูใชงา

ทัวรนอกหวังทํา

ล็งหั่นจีดีพีปนี้โต

จักร” ปลุกเอกช

บ3% อางราคา

นมึน ดัชนีความ

ทวายเฟสแรก 

มศูนยขอมูลรับ 

าเครื่องจักรเพิม่

สศอ.เตรียมปรั

ทุน เพิ่มสิทธิปร

จากวิกฤตการณ

รเดือนมิ.ย.ลดล

นไทยกระฉูด แน

นวิจัย มุงเนนก

บิกจายปงบ 59 

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

.ศ. 2558 

ว 

น-อียู5ปจากนี้โ

โรงถลุงเหล็กตน

จรจา FTA ปากี

ยเปนคอยไป 

บแผนลุยตลาด

ร” ชี้ถมเงินเทาไ

ารจกอนผูประก

ารบริโภคในปร

สงสินคาทางเรือ

สุดรอบ 14 เดือ

านซอฟตแวรออ

าตลาดAEC 

ตต่ํากวา 3% 

ชนลงทุน 

าสินคาตกต่ํากด

มเชื่อม่ันยังดําดิง่

6 หมื่นลาน เผ

 AEC 

ม 400 รายการ 

รับลดดัชนี 'เอ็ม

ระโยชนภาษีเต็

ณ 

ลง 7.9% บงชี้เอ

นบแนนเมืองชบิ

ารพัฒนาอยาง

 ลุนดันจีดีพีปนี้

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

ตเฉล่ีย4-5% 

นน้ํา 

สถาน 

ภูมิภาคอาเซีย

ไรไมพอเก็บใชว

กอบการเจง 

ระเทศพังตาม

อคาดการณใหม

น 

อกแบบลาสุด 

ดตัวเลขมูลคาร

งเหว 

ยล็อตแรก 700

หวังกระตุนลงท

พีไอ–จีดีพี' 

็มสูบ 

อกชนชะลอลงท

บะขยายความ

งรอบดาน 

นโ้ตเหนือ 3% 

ราย

หล็กและเหล็กกลา

อุตสาห
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งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

ประเภทขาว 

หกรรม เศรษ
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โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

ลําดับ วั

28 19 สิ

29 

30 

31 20 สิ

32 

33 21 สิ

34 

35 22 สิ

36 24 สิ

37 

38 25 สิ

39 

40 26 สิ

41 

42 27 สิ

43 

44 28 สิ

45 

46 29 สิ

47 31สิ

48 

 

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

วนั/เดือน/ป 

สิงหาคม 2558 

 

 

สิงหาคม 2558 

 

สิงหาคม 2558 

 
สิงหาคม 2558 

สิงหาคม 2558 

 

สิงหาคม 2558 

 

สิงหาคม 2558 

 

สิงหาคม 2558 

 
สิงหาคม 2558 

 

สิงหาคม 2558 

งหาคม 2558 

 

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

หอการคาไท

ความยั่งยืน 

‘อัทธ’ เชื่อลด

ศูนยวิจัยเศร

ดึงSMEลงทุ

แทน 

ตางชาติ-กอ

"จีแคปปตอล

สินเชื่อลดคว

เศรษฐกิจไท

“ตลาดนัดนว

element14 

สวนตอประส

เชื่อมตอที่เป

ส.อ.ท.ม่ันใจ

“ทาทาสตีลฯ

กดดันราคาวู

‘สมคิด’ ยันไ

อิตัลไทยอุตส

ทางหลวง 

“สมคิด” ดัน

‘คูโบตา’ เปด

เทคโนโลยีให

“กรณ” หวังที

‘วีรพงษ’ มอ

“อภิศักดิ์” ก

ลงทุน” 

เศรษฐกิจโล

สหรัฐเผยยอ

เศรษฐกิจไม

เอกชน 

สาหกรรมเครื่องจั

ทย เปดศูนยบริก

 เติบโตไดในอน

ดเงินหยวนระย

รษฐกิจฯ ไทยพ

ทนุเมกะโปรเจ็ก

องทุนถลมขาย ห

ล"ชี้ภัยแลงฉุดกํ

วามเส่ียง 

ทยยังดิ่งเหว! / โ

วัตกรรมการแพ

 โชวผลิตภัณฑ

สานคนกับเครือ่

ปนนวัตกรรมให

จ ‘สมคิด’ ชวยกู

ฯ” โอดจีนลดคา

วบู 

ไมกดดัน เนนทํ

สาหกรรม สงม

น 3 ยุทธศาสตร

ดติวเขม รับ ‘มน

หม 

ทมีเศรษฐกิจให

งเศรษฐกิจไทย

างวิสัยทัศนบริ

กยังไมฟน!! สง

อดส่ังซื้อสินคาค

มวิกฤติแตขาดพ

จักรกลประจําปงบ

38 

หัวขอขา

การ"Thailand 

นาคต 

ยะส้ันสงผลดีตอ

าณิชย ออกบท

ต จับตาเลือกป

หุนไทยทรุดกวา

กําไร ปรับแผน 

โดย รศ.ดร.พิชิต

พทยไทย”........ 

เชื่อมตอของ T

องคนหา เปรียบ

หม สําหรับ HM

กูความเชื่อม่ันไ

าเงินหยวน สงผ

างานเปนทีม เร

มอบเครื่องจักรก

รฟนเศรษฐกิจ ใ

นุษยเงินเดือน’ 

หมทํางานทันท ี

ยเขาขั้นวิกฤติ S

หารเศรษฐกิจ 

งออก ก.ค. รวง

คงทนพุงขึ้นเกนิ

พลัง “สมคิด” เป

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

ว 

SMEs Center

อไทย 

ทวิเคราะห GDP

ปลัดคมนาคม จ

า 36 จุดนิวโลว

: เรงอัดแคมเป

ต ลิขิตกิจสมบูร

 ไทยทําใชไทย

E Connectivit

บเทียบ และเลอื

I ในเครื่องจักรแ

ด 

ผลเหล็กทะลักเ

รงชวยเศรษฐกิ

กลหนักเปนรถบ

ใสเงินรากหญา

 เรียนรูวิถีการทํ

 แนะอัดเงิน พว

SME ทยอยลม-

3 ระยะ “เติมเงิ

ง 3.56% ติดลบ

นคาดในเดือน ก

ปดนโยบายเรีย

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

r"หวังขับเอสเอ็ม

P ไตรมาส 2 

จอชง“ชาติชาย

วรอบ 16 เดือน 

ญ-กระจายพอ

รณ 

เจริญ 

ty โซลูชันสําหรั

อกโซลูชันการ

และระบบอัตโน

เขาไทยมากขึ้น

จรากหญา 

บด Volvo แกกร

-แกปม SME 

ทาํนา ดวย

วงลงทุนในประ

-NPL ปรับตัวสู

งินรากหญา-กร

บตอเนื่องเดือนที

ก.ค. 

กความเชื่อม่ัน

ราย

หล็กและเหล็กกลา

อุตสาห

มอีสู
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โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

2.8 ขอ

ท

อนุมัติให
น

ก

2

3

4

5

6

 
โ
 

ไ

จ

โ

ครั้งที่ 

1 

2 

3 

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

มูลดานการ

ทางสถาบันฯ

หการสงเสริมก
นโยบายการ

ภาย

การสงเสริมก

1) ประกาศ
ลงทุน ปร

2) ประกาศ
ผูประกอ

ผลบังคบั

3) หลักเกณ
ระยะ 7 ป

4) ประกาศ
คณะกรร

5) คูมือสงเส
6) สิทธิประ

โดยเ

 
โครงการอนุ
 

ต้ังแ

ไดมีการอนุมั

จํานวนโครง

โครงการ) มู

รายละเอียดด

ชวง

20/10/57

20/11/57

20/12/57

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

สงเสริมการ

ฯ ไดติดตามข

การลงทุนและ
รสงเสริมการ
ใตยุทธศาสต

การลงทุนและ

คณะกรรมกา

ระกาศ ณ วนั

ศคณะกรรม

บการวิสาหกิ

บใชต้ังแตวันที

ณฑและประเ

ป (พ.ศ. 2558

ศคณะกรรม

รมการสงเสรมิ

สริมการลงทุน

ะโยชนเพิ่มเติม

เอกสารดังกล

นุมัติใหการส

ตวันที่ 20 ตุล

มัติโครงการที่

งการที่ไดรับอ

มูลคาการลง

ดังนี้  

 

เวลา 

7-19/11/57 

7-19/12/57 

7-19/01/58 

สาหกรรมเครื่องจั

รลงทุน 

ขอมูลดานกา

ะขาวสารการ
รลงทุนใหม 
ตรการสงเสริม

ะหลักเกณฑต

ารสงเสริมกา

นที่ 3 ธันวาคม

การสงเสริม

กิจขนาดกลาง

ที่ 1 มกราคม 

เภทกิจการที่

8 – 2564) 

มการสงเสริ

มการลงทุนที

น 2558 

มเพื่อพัฒนาค

ลาวไดแสดงบ

สงเสริมการล

ลาคม 2557 -

ไดรับการสง

อนุมัติการสง

ทุนรวม 37,6

จํานวนบริ

12 (ข

จักรกลประจําปงบ

39 

รสงเสริมการ

รสงเสริมการล
 
มการลงทุนใน

ตางๆ ไดแก 

รลงทุน ที 2-2

ม 2557 มีผล

มการลงทุน 

งและขนาดยอ

 2558 เปนตน

ใหการสงเสริ

มการลงทุน

 2-2557 

ความสามารถ

บนเว็บไซต htt

ลงทุน 

-  31 สิงหาคม

เสริมการลงท

งเสริมการลง

686.90 ลาน

ริษทัที่ไดรับก
การลงทนุ

24 

ขอแกไข 1 โค

10 

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

รลงทุน ทั้งใน

ลงทุน ซึ่งมีรา

นระยะ 7 ป (

2557 เร่ือง นโ

บังคับใชต้ังแ

ที 5-2557 ม

อม (SMEs) ป

นไป  

ริมการลงทุน

น  ที่  6-2558

ถในการแขงขั

tp://miu.isit.

ม 2558 สํานั

ทุนในอุตสาห

งทุน 143 โค

นบาท และมี

การสงเสริม
 

รงการ) 

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

นสวนของนโย

ยละเอียดดัง

(พ.ศ. 2558 –

โยบายและห

แตวันที่ 1 มกร

มาตรการเพิ่

ประกาศ ณ วั

นยุทธศาสตร

8 เ ร่ือง  การ

ขัน 

or.th เปนที่เรี

ักงานคณะกร

หกรรมเครื่องจ

ครงการ (ขอ

มีการจางงาน

มูลคากา
(ลานบ

3

12

5

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ยบายโครงกา

ตอไปนี้ 

– 2564) ประก

ลักเกณฑกา

ราคม 2558 เ

มขีดความส

วันที่ 18 ธันวา

การสงเสริมก

แกไขเพิ่มเติ

รียบรอย 

รรมการสงเส ิ

จักรกล รวมท้

แกไขโครงก

นรวม 10,55

ารลงทุน 
บาท) 

ก

3,070.90 

2,862.60 

5,760.90 

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

ารที่ไดรับการ

กาศนโยบาย

รสงเสริมการ

เปนตนไป  

สามารถของ

าคม 2557 มี

การลงทุนใน

ติมประกาศ

ริมการลงทุน

ทั้งสิ้น 10คร้ัง

ารจํานวน 1

51 คน โดยมี

การจางงาน 
(คน) 

1,281

2,956

608
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ร
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ร

ง
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โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

ครั้งที่ 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

ภาคผนว

 

2.9 มา

ส

เอกชน ที

จากภาค

เครื่องจัก

ปกปองแ

ล

2558 โด

กับอุตสา

ป

สิงหาคม

วันที่ 27 

การคาที่ไ

 

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

ชวง

20/01/58 

01/03/58 

01/04/58 

01/05/58 

01/06/58 

01/07/58 

01/08/58 

รว

 

รายละเอียดโ

วก ง และไดแ

ตรการสนบั

สถาบัน ฯ ได

ที่เกี่ยวของกับ

ครัฐอันไดแกน

กรกล หรือ มา

และประกาศค

ลาสุดไดมีกา

ดยรายละเอีย

าหกรรมเครื่อง

ประกาศธนา

ม 2558 และป

 สิงหาคม 25

ไมใชภาษี 

 

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

เวลา 

- 28/02/58 

- 31/03/58 

- 30/04/58 

- 31/05/58 

- 30/06/58 

- 31/07/58 

- 31/08/58 

วม 

โครงการอนุมั

แสดงบนเว็บไซ

สนุนของภา

ดติดตามการ

บอุตสาหกรรม

นโยบาย ยุทธ

าตรการทางก

คณะกรรมกา

ารประกาศพร

ยดของพระรา

งจักรกล 

คารออมสิน 

ประกาศธนาค

558 ซึ่งรายละ

สาหกรรมเครื่องจั

จํานวนบริ

ัติใหการสงเส

ซต http://miu

าครัฐ/กฎระเ

รเปลี่ยนแปล

มเครื่องจักรกล

ธศาสตร แผน

การคาที่ไมใช

รพิจารณากา

ระราชบัญญัติ

ชบัญญัติดังก

เร่ืองอัตราดอ

คารออมสิน เ

ะเอียดของพร

จักรกลประจําปงบ

40 

ริษทัที่ไดรับก
การลงทนุ

26 

18 

11 

4 

16 

13 

8 

143 

สริมการลงทุน

u.isit.or.th เป

บียบ 

ลง มาตรการ

ล ทั้งทางดาน

นการดําเนินง

ชภาษี (NTB

ารทุมตลาดแล

ติ จดทะเบียน

กลาวแสดงบ

กเบี้ยเงินกูม

เร่ืองการใหสิ

ระราชบัญญั

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

การสงเสริม
 

นและขาวสาร

ปนที่เรียบรอย

สนับสนุนขอ

นกฎหมายที่มี

าน และโครง

B) เชน ประก

ละการอุดหนุ

นเครื่องจักร (

นเว็บไซตในห

าตรการสินเชื

นเชื่อมาตรก

ัติดังกลาวแส

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

มูลคากา
(ลานบ

3

1

5

1

3

37

รการสงเสริมก

ย 

องภาครัฐกฎ

มีผลบังคับใชแ

งการตางๆ ที่

กาศคณะกรร

นนโดยจะติดต

(ฉบับที่ 7) ณ

หัวขอ นโยบา

ชื่อธุรกิจ SME

ารสินเชื่อธุรกิ

สดงบนเว็บไซ

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ารลงทุน 
บาท) 

ก

3,352.40 

1,110.20 

5,514.10 

371.30 

1,374.10 

3,942.00 

510.40 

7,868.90 

การลงทุน แส

ระเบียบจาก

และมาตรการ

เกี่ยวของกับอ

รมการพิจารณ

ตามขาวจากแ

ณ วันที่ 24 สิง

าย ยุทธศาสต

Es สุขใจ พลัส

กิจ SMEs สุ

ซตในหัวขอ ม

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

การจางงาน 
(คน) 

1,488

1,479

704

319

824

682

210

10,551

สดงใน

กภาครัฐและ

รเชิงนโยบาย

อุตสาหกรรม

ณามาตรการ

แหลงตางๆ 

งหาคม พ.ศ.

ตรที่เกี่ยวของ

ส ณ วันที่ 13

สุขใจ พลัส ณ

มาตรการทาง

ณ 
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โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

ส

ดําเนนิกา

ตลอดจน

ป 2556 

เครื่องจกั

การศึกษ

ปงบประ
 
3.1  ราย

รายไตรม

ประเทศไ

ความรูต

สมาชิกให

ดังนี้ 

 

ภาวะ
ภาวะ

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Statis
-

-

-

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

สถาบนัฯ จะจ

ารวิจยัเชิงลกึ

นการดําเนนิก

สถาบันฯ เนน

กรกลอุตสาหก

ษาสถานภาพเ

ะมาณ 2558มี

ยงานสถานก

รายงาน Tha

มาส และราย

ไทยในกลุมอุ

างๆ ที่นาสนใ

หไดรับทราบ

 

หัวข
ะเศรษฐกิจไ
ะเศรษฐกิจไ

สรุปภาวะ

การอุปโภ

การลงทุน

การสงออ

การนาํเขา

รายไดเกษ

ภาครัฐ 

stic table & 
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ดดังนี ้

น ณ วันที่ 18

มวิท 26 โดย
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ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

นอกจากนีย้งั

รประเมินควา

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

งมีการสํารวจ

ามพึงพอใจต

สาหกรรมเครื่องจั

ความพึงพอใ

อการจดัสัมม

จักรกลประจําปงบ

48 

ใจตอการจัดสั

มนานัน้ แบงอ

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

สัมมนา โดยมี

ออกเปน 2สวน
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มีผูตอบแบบส

น ดังนี ้

ราย

หล็กและเหล็กกลา

สอบถาม จําน

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

นวน 47คน 
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2

เปอรเซน

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

สวนที่ 1 : ขอ

1. เพศ 

ชาย 

หญิง 

2. อาย ุ

ไมเกิน 

31-40 ป

41-50 ป

51-60 ป

61 ปข้ึน

เ

นต 

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

อมูลทั่วไป 

เพศ 

อาย ุ

30 ป 

ป 

ป 

ป 

นไป 

0

10

20

30

40

50

60

70

80ปอรเซนต 

สาหกรรมเครื่องจั

รวม 

รวม 

77

จักรกลประจําปงบ

49 

จํานวน 

36 

11 

47 

จํานวน 

17 

16 

6 

6 

2 

47 

23

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ
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เปอรเซ็

77%

23%

100%

เปอรเซ็

36%

34%

13%

13%

4%

100%

ชา
หญิ

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ซน็ต 

% 

% 

% 

 

ซน็ต 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

าย
ญิง

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย
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3

 

4

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

3. ระดับการศึ

ระดับ

ตํ่ากวาป

ปริญญ

ปริญญ

ปริญญ

4. ประเภทธุร

ผูประก

ผูประก

สถาบนั

สถาบนั

หนวยง

ประชาช

อ่ืนๆ 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

ศึกษา 

บการศึกษาสูง

ปริญญาตรี 

าตร ี

าโท 

าเอก 

รกิจ 

ประเภทธรุ

อบการภาคก

อบการภาคอุ

นวิจัย/สถาบนั

นการเงนิ 

านราชการ 

ชนทัว่ไป 

2

สาหกรรมเครื่องจั

งสุด 

รวม 

รกิจ 

การเกษตร 

อุตสาหกรรม 

นการศึกษา 

รวม

เปอรเซ

47

จักรกลประจําปงบ

50 

จํานวน 

1 

22 

21 

3 

47 

จาํ

ม 

ซ็นต

45

6

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

านวน 

0 

28 

12 

2 

2 

1 

2 

47 

6
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เปอรเซ็

2%

47%

45%

6%

100%

เปอร

0

60

26

4

4

2

4

10

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ซน็ต 

% 

% 

% 

% 

% 

รเซ็นต 

0% 

0% 

6% 

4% 

4% 

2% 

4% 

00% 

ต่ํากวาปริญ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอ

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

 

ญญาตรี

รี

ท

ก

ณ 
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ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

สวนที่ 2 : คํา

1. ทานมีควา

ระดับ

ดีมาก 

ดี 

พอใช 

ควรปรับ

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

70

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

าชี้แจง โปรดว

ามึงพอใจตอภ

บความพงึพอ

บปรุง 

เป

60

26

26

สาหกรรมเครื่องจั

วงกลมลอมรอ

ภาพรวมของค

อใจ 

รวม 

ปอรเซ็นต

4 4

เปอร

6

66

จักรกลประจําปงบ

51 

อบขอที่ตรงกับ

คุณภาพและเ

จํานวน 

12 

31 

3 

1 

47 

 

2
4

รเซ็นต

6

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

ับทานมากทีส่

เนือ้หาในงาน

ผูป

สถ

สถ

หน

ปร

อื่น

2
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สุด 

นสัมมนาครั้งนี

เปอรเซ็

26%

66%

6%

2%

100%

ประกอบการ

ถาบันวิจัย/ส

ถาบันการเงิน

นวยงานราช

ระชาชนทั่วไ

นๆ

ดี

ดี

พ

ค

ราย

หล็กและเหล็กกลา

นี ้

ซน็ต 

% 

% 

% 

% 

% 

รภาคอุตสาห

สถาบันการศึ

น

ชการ

ไป

ดีมาก

ดีมาก

พอใช

ควรปรับปรุง

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

 

 

หกรรม

ศึกษา

ง

ณ 
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2

ทานได 

 

3

 

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

2. ทานสามา

ระ

นําไปใช

นําไปใช

ไมแนใจ

นําไปใช

3. ทานคิดวา

ทฤษฎีม

ทฤษฎนี

ทฤษฎีแ

กรณีศึก

0

10

20

30

40

50

60

70

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

ารถนําความรู

ะดับความพงึ

ชไดอยางมีปร

ชไดบางสวน 

จ 

ชไดนอยมาก 

าหัวขอในการ

ระดับค

มากเกนิไป 

นอยเกนิไป 

และกรณีศึกษ

กษานอยเกนิไ

เป

24

7

สาหกรรมเครื่องจั

รและประสบก

พอใจ 

ระสทิธิภาพ 

 

รวม 

บรรยายครั้งนี

ความพงึพอใจ

ษาอยูในระดบั

ไป 

ปอรเซ็นต

70

2

จักรกลประจําปงบ

52 

การณที่ไดรับจ

จําน

1

3

1

2

4

นีม้คีวามหลา

จ 

บที่เหมาะสม 

รวม

4

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

จากงานสัมม

นวน 

1 

3 

1 

2 

7 

ากหลายทัง้ใน

จํานว

11

1 

 31

4 

ม 47

น

น

ไ

น
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นาครั้งนี้ ไปใ

เปอร

24

70

2%

4%

100

นเชิงทฤษีและ

วน เป

 

 

 

 

7 

นําไปใชไดอ

นําไปใชไดบ

ไมแนใจ

นําไปใชไดน

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ใชประโยชนใน

เซ็นต 

4% 

0% 

% 

% 

0% 

ะกรณีศึกษา 

ปอรเซ็นต 

23% 

2% 

66% 

9% 

100% 

อยางมปีระสิ

บางสวน

นอยมาก

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

นองคกรของ

สิทธิภาพ

ณ 
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4

 

5

0
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30

40
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60

70

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

4. ทานคิดเห็

ระดับ

มีประโย

คอนขา

ไมแนใจ

มีประโย

ไมมีปร

5. ทานคิดเห็

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

20

30

40

50

60

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

นอยางไรเกีย่

บความพงึพอ

ยชนมาก 

งมีประโยชน

จ 

ยชนนอย 

ะโยชน 

นอยางไรตอภ

เป

23

เ

34

สาหกรรมเครื่องจั

ยวกบัหัวขอใน

อใจ 

 

รวม 

ภาพรวมของส

ปอรเซ็นต

2

66

เปอรเซ็นต

60

2

จักรกลประจําปงบ

53 

นงานสัมมนา

จํานวน 

16 

28 

1 

2 

0 

47 

สถานที่และอ

9



4

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

คร้ังนี ้

อาหารในงาน

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

เปอรเซ็

34%

60%

2%

4%

0%

100%

สัมมนา 

ทฤษฎมี

ทฤษฎีน

ทฤษฎีแ
ระดับท่ีเ

กรณีศึก

มีประโย

คอนขาง

ไมแนใจ

มีประโย

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ซน็ต 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

มากเกินไป

นอยเกินไป

และกรณีศึกษ
เหมาะสม

กษานอยเกิน

ยชนมาก

งมปีระโยชน

จ

ยชนนอย

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

 

ษาอยูใน

นไป

น

ณ 
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 5

 

 

5

 

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

5.1 สถานที ่

ระดับ

ดีมาก 

ดี 

พอใช 

ควรปรับ

5.2 อาหาร-เค

ระดับ

ดีมาก 

ดี 

พอใช 

ควรปรับ

0

10

20

30

40

50

60

70

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

บความพงึพอ

บปรุง 

คร่ืองดื่ม 

บความพงึพอ

บปรุง 

สาหกรรมเครื่องจั

อใจ 

รวม 

อใจ 

รวม 

เปอร

34

จักรกลประจําปงบ

54 

จํานวน 

16 

29 

2 

0 

47 

จํานวน 

21 

21 

5 

0 

47 

รเซ็นต

62

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

4
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เปอรเซ็

34%

62%

4%

0%

100%

เปอรเซ็

45%

45%

10%

0%

100%

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ซน็ต 

% 

% 

% 

% 

% 

 

ซน็ต 

% 

% 

% 

% 

% 

ดีมาก

ดี

พอใช

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย
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6

 

 

 

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

6. ขอควรปรบั

6.1ค

6.2ร

6.3ก

6.4เน

6.5ค

6.6 อ

 

7. ขอเสนอแน

7.1 อ

7.2 ท

7.3 

7.4 ท

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

บปรุงและพฒั

ควรมีกรณีศึก

ระยะเวลาในก

เนื้อหาทีน่าํเส

การแปลในบา

แปลไมไดเรีย

นื้อหาและกา

ควรจะแยกระ

เขาใจกระบว

อยากใหลงรา

กระบวนการ

นะเพิ่มเติม 

อยากใหมกีร

ญี่ปุน 

ทฤษฎีมากเกิ

Scope ไปที่เ

เนื้อหาไมควร

ผลิตไดจริง 

ทฤษฎีและกร

เทคนิคการผ ิ

สาหกรรมเครื่องจั

ฒนาเพื่อใชใน

ษาและ work

การสัมมนาน

สนอ 

างสวนทีเ่ปนเ

ยนมาทางดาน

ารนําไปใชประ

ะหวางฝายผลิ

วนการผลิตเห

ายละเอียดเชิ

ตางๆ 

ณีศึกษาเปรยี

กนิไป เกริน่ปร

เหล็กและเหล็

รเจาะลึกเกนิไ

รณีศึกษานอย

ลิตหรือแหลง

เปอ

45

จักรกลประจําปงบ

55 

นการจัดงานสั

kshop มากก

อยเกนิไป คว

เชิงลกึนัน้ ผูแ

นนี ้

ะโยชนยังอยูแ

ลิตและฝายบริ

ล็ก 

งลึกของหัวข

ยบเทียบอุตส

ระวัติศาสตร 

ล็กกลาโดยตร

ไป ทาํใหนาเบื

ยเกินไป ซึ่งผู

งทีม่า และหลั

อรเซ็นต

45

1

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

สัมมนาครั้งตอ

กวานี ้

วรขยายระยะ

ปลไมสามาร

แคอุตสาหกร

ริหารการตลา

อตางๆ ซึง่จะ

าหกรรมเครือ่

ที่มา ผลกระท

รง 

บ่ือ ควรจะเอา

เขารวมหวงัว

ลักการที่ไดมา

10
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อไป 

เวลาในการสั

ถถายทอดได

รมตนน้ํา (ผูผ

าดออกจากกนั

ะทําใหผูฟงได

องจักรกล ระห

ทบของ WWI

าเทคโนโลยทีี

าจะไดรับควา

ซึง่ชิน้งานทีม่ี

ราย

หล็กและเหล็กกลา

 

สัมมนาใหเพีย

ดอยางดีเยี่ยม

ผลิตเหล็ก) 

น เพราะการต

ดเขาใจในราย

หวางประเทศ

I นานเกินไป 

ที่นาสนใจมาป

ามรูเกี่ยวกบัก

มีคุณภาพ 

ดีมาก

ดี

พอใช

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

ยงพอตอ

 เปนเพราะผู

ตลาดจะไม

ยละเอียด 

ศไทย กบั

 ไมได 

ปรับปรุงการ

การวิจัยหรือ
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ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

8. หวัขอสัมม

 8.1ก

 8.2ป

 8.3ข

  

  

 8.4เ

8.5ก

 8.6ทิ

 8.7เห

สัมมนาทางวิ

เร่ือง

ภาคภูมิ บูรณ

จัดขึ้นเมื่อวนั

กรุงเทพ สุขุม

ภาคอุตสาหก

จากเวบไซต ฯ

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

มนาที่ทานสน

กระบวนการผ

ปญหาจากกา

ขอดีและขอดอ

8.3.1การ

8.3.2การ

คร่ืองจักรกลก

การสงเสรมิ/ก

ทางการประย

ทศิทางการผลิ

หล็กตอเรือ 

วชิาการ คร้ังที

ง ยทุธศาสตรก

ณบุณย สํานกั

นที่ 25 มถิุนาย

มวิท 26 โดยมี

กรรมผลิตภณั

ฯ สําหรับภาพ

สาหกรรมเครื่องจั

นใจใหจัดสัมม

ผลิตเหล็ก ผลิ

ารอบชุบสําหรั

อยของการผลิ

รผลิตเหล็กเส

รผลิตเหล็กเส

การเกษตร 

การประยุกตใช

ยกุตใชงานจา

ลิตชิ้นสวนเครื

ที ่2  

การสงเสริมก

กยทุธศาสตรแ

ยน 2558 เวล

มีผูสนใจเขารว

ณฑโลหะและเ

พประกอบงาน

จักรกลประจําปงบ

56 

มนาในครั้งตอ

ตภัณฑเหลก็

รับเหล็กเสนก

ลิตเหล็กเสน 

สนแบบผานก

สนแบบไมผาน

ชผลิตภัณฑจ

ากกลุมผลิตภั

ร่ืองจักรในอน

การลงทุน ในร

และนโยบายก

า 09.00 - 13

วมสัมมนาทัง้

เคร่ืองจักรกล

นสัมมนาไดคั

 

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

อไป โปรดระบุ

กใหมๆ และกา

กลม/เหลก็ขอ

  

กระบวนการอ

นกระบวนกา

จากเหลก็ในอุ

ภัณฑเหลก็ 

นาคตของไทย

ระยะ 7 ป (พ

การลงทนุ สํา

3.00 น. ณ หอ

งส้ิน 31 คน ซึ่

 เอกสารประ

คัดเลือกมาแส
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บุ 

ารใชงาน 

ออย 

บชุบ 

รอบชุบ 

อุตสาหกรรมต

ยและของโลก

พ.ศ.2558 – 2

นกัคณะกรรม

องกญัญลักษ

ซึง่สวนใหญเป

กอบการสัมม

สดงตามดาน

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ตางๆ มาตรฐา

 

2564)บรรยาย

มการสงเสรมิ

ษณ ชัน้ 3 โรง

ปนกลุมผูประ

มนาสามารถ 

ลาง 

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

านและแนว

ยโดย คุณ

มการลงทุน 

แรมโฟรวิงส 

กอบการ
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ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

นอกจากนี้ยัง

รประเมินควา

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

งมีการสํารวจ

ามพึงพอใจต

สาหกรรมเครื่องจั

จความพึงพอ

อการจัดสัมม

จักรกลประจําปงบ
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ใจตอการจัด

มนานั้น แบงอ
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ดสัมมนา โดย

ออกเปน 3 สว
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ยมีผูตอบแบบ

วน ดังนี้ 

ราย

หล็กและเหล็กกลา

บสอบถาม จํา

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย
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ักงานเศรษฐกิจอุต

สวนที่ 1 ขอมู

1. เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

2. อายุ 

ไมเกิน 

31-40 ป

41-50 ป

51-60 ป

61 ปข้ึน

รวม 

0

20

40

60

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

มลูทั่วไป 

เพศ 

อายุ 

30 ป 

ป 

ป 

ป 

นไป 

สาหกรรมเครื่องจั

ชาย

59

จักรกลประจําปงบ

59 

จํานวน (ค

13 

9 

22 

จํานวน (ค

3 

5 

9 

5 

- 

22 

เพศ

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

น) 

น) 

หญิง

41
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เปอรเซ็น

59

41

100

เปอรเซ็น

13

23

41

23

- 

100

ราย

หล็กและเหล็กกลา

นต (%) 

 

 

0 

นต (%) 
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ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

3. การศึกษา

ระดับ

ตํ่ากวาป

ปริญญ

ปริญญ

ปริญญ

รวม 

0
10
20
30
40
50

ไ

0

10

20

30

40

50

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

 

การศึกษาสู

ปริญญาตรี 

าตร ี

าโท 

าเอก 

ไม่เกิน 30 ปี

13

ตํ่ากว่าปริญญ

9

สาหกรรมเครื่องจั

งสุด 

31-40

23

ญาตรี

จักรกลประจําปงบ

60 

จํานวน (ค

2 

11 

9 

- 

22 

0 ปี

อายุ

ปริญญาตรี

50

การศึกษา

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

น) 

41-50 ปี

41

ปริ
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เปอรเซ็น

9 

50

41

- 

100

51-60

23

รญิญาโท

41

ราย

หล็กและเหล็กกลา

นต (%) 

 

 

0 

0 ปี

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย
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ักงานเศรษฐกิจอุต

สวนที่ 2 ระดั

1. ทานมีควา

ระดับ

ดีมาก 

ดี 

พอใช 

ควรปรับ

รวม 

2. ทานสามาร
 

ระ

นําไปใช

นําไปใช

ไมแนใจ

นําไปใช

รวม 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

บัความพึงพอ

ามพึงพอใจตอ

บความพึงพอ

บปรุง 

รถนําความรูแ

ดับความพึง

ชไดอยางมีปร

ชไดบางสวน 

จ 

ชไดนอยมาก 

ดีมาก

18

สาหกรรมเครื่องจั

อใจ ความรู แ

อภาพรวมขอ

อใจ 

และประสบก

งพอใจ 

ระสทิธิภาพ 

 

จักรกลประจําปงบ

61 

และประโยชน

งการสัมมนา

จํานวน (ค

4 

16 

2 

- 

22 

ารณที่ไดรับจ

จํานวน

1

1

-

-

22

ดี

73

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

นที่ไดจากการ

 (คุณภาพแล

น) 

จากการสัมมน

น (คน) 

1 

1 

- 

- 

2 
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รสัมมนา 

ละเนือ้หา) คร้ั

เปอรเซ็น

18

73

9 

- 

100

นาไปใชประโ

เปอรเซ็

5

5

-

-

10

พอใช้

9

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ร้ังนี้ในระดับใ

นต (%) 

 

 

0 

โยชนไดในระด

ซ็นต (%) 

0 

0 

- 

- 

00 

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

ด 

 

ดับใด 
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ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

3. ทานคิดวา

ทฤษฎีมา

ทฤษฎีแล

กรณีศึกษ

รวม 

0

10

20

30

40

50

0

20

40

60

80

100

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

าการบรรยายใ

ระดับคว

ากเกนิไป 

ละกรณีศึกษา

ษามากเกนิไป

นําไปใช้ได้อย่า

ทฤษฎมี

สาหกรรมเครื่องจั

ในครั้งนี้มีคว

วามพึงพอใจ

าอยูในระดับที

ป 

างมีประสิทธิภา

50

มากเกินไป

9

จักรกลประจําปงบ

62 

ามหลากหลา

จ 

ที่เหมาะสม 

พ

ทฤษฎีแ

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

ายทั้งในเชิงท

จํานวน (

2 

20 

- 

22 

นําไปใช้ได้บาง

5

ละกรณีศึกษาอยู่ใ
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ฤษฎีและกรณ

คน) เปอ

งสว่น

0

ในระดับที่เหมาะสม

91

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ณีศึกษาอยูใน

รเซ็นต (%) 

9 

91 

- 

100 

ม

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

 

นระดับใด 
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ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

4. ทานคิดเห็

ระดับ

มีประโย

คอนขา

ไมแนใจ

มีประโย

ไมมีปร

รวม 

5. ทานคิดเห็

5.1 สถานที่ 

ระดับ

ดีมาก 

ดี 

พอใช 

ควรปรับ

รวม 

0

10

20

30

40

50

60

70

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

นอยางไรเกีย่

บความพึงพอ

ยชนมาก 

งมีประโยชน

จ 

ยชนนอย 

ะโยชน 

นอยางไรเกีย่

บความพึงพอ

บปรุง 

มีปร

สาหกรรมเครื่องจั

ยวกับหัวขอกา

อใจ 

 

ยวกับสถานที่

อใจ 

ะโยชน์มาก

68

จักรกลประจําปงบ

63 

ารสัมมนาครั้ง

จํานวน (ค

15 

7 

- 

- 

- 

22 

และอาหารสํ

จํานวน (ค

5 

15 

2 

- 

22 

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

ังนี้ 

น) 

าหรับการสัม

น) 

ค่อนข้างมีประโ

32
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เปอรเซ็น

68

32

- 

- 

- 

100

มนา 

เปอรเซ็น

23

68

9 

- 

100

โยชน์

2

ราย

หล็กและเหล็กกลา

นต (%) 

 

 

0 

นต (%) 

 

 

0 

งานฉบับสมบูรณ
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ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

5.2 อาหาร –

ระดับ

ดีมาก 

ดี 

พอใช 

ควรปรับ

รวม 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

– เครื่องดื่ม 

บความพึงพอ

บปรุง 

ดีมาก

23

ดีมาก

14

สาหกรรมเครื่องจั

อใจ 

ดี

50

จักรกลประจําปงบ

64 

จํานวน (ค

3 

11 

7 

1 

22 

ดี

68

0

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

น) 

พอใช้

32
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เปอรเซ็น

14

50

32

4 

100

พอใช้

9

ควรปรับ

ราย

หล็กและเหล็กกลา

นต (%) 

 

 

 

0 

ับปรุง

4

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย
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ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

6. ขอเสนอแน

 6.1 ร

 6.2 ก

6.3 

7. หัวขอสัมม

 7.1 ม

สัมมนาทางวิ

เร่ือง

ผูอํานวยการ

ข้ึนเมื่อวนัที ่2

กรุงเทพ สุขุม

เครื่องจักรกล

ภาพประกอบ

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

นะสําหรับใชใ

ระยะเวลาใน

การเสิรฟอาห

ขอขอบคุณโ

สัมมนาที่หลา

มนาที่ทานสน

มาตรการทาง

วชิาการ คร้ังที

งมาตรฐานผลิ

กลุม 4 เครื่อง

25 มิถุนายน 

มวิท 26 โดยมี

ลการเกษตรเอ

บงานสัมมนาไ

สาหกรรมเครื่องจั

ในการปรับป

นการอบรม/สัม

หารวางขณะฟ

โครงการ MIU

ากหลายหัวข

นใจสําหรับกา

งการคาที่เกี่ย

ที ่3  

ลิตภัณฑอุตส

งจักรกล ยาน

2558 เวลา 1

มีผูสนใจเขารว

อกสารประกอ

ไดคัดเลือกมา

จักรกลประจําปงบ

65 

รุงและพัฒนา

มมนานอยเกิ

ฟงบรรยายนั้น

U สถาบัน

ขอ และเปนปร

รจัดสัมมนาใ

ยวของกับอุตส

าหกรรมเครือ่

นยนตและชิ้นส

13.00 - 17.00

วมสัมมนาทัง้

อบการสัมมน

าแสดงตามด

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

าการจัดสัมม

นไป 

น อาจมีเสียง

นเหล็กและเห

ระโยชนตลอด

ในครั้งถัดไป 

สาหกรรมเหล็

องจักรกลการ

สวนสํานักงา

0 น. ณ หองกั

งส้ิน 34 คน ซึ่

นาสามารถdo

ดานลาง 

2558 
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นาในครั้งตอไ

ดังรบกวนกา

หล็กกลาแหง

ดมา 

ล็ก พรอมสถา

รเกษตร บรรย

นมาตรฐานผ

กัญญลักษณ 

ซึง่สวนใหญเป

wnload จาก

ราย

หล็กและเหล็กกลา

ไป 

ารฟงบรรยาย 

ประเทศไทย

านการณปจจุ

ยายโดย คุณส

ผลิตภัณฑอุตส

 ชัน้ 3 โรงแรม

ปนกลุมผูประ

กเวบไซตฯสําห

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย
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งสุด 
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บปรุง 

ารถนําความรู

ดับความพึง
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ชไดบางสวน 

จ 

ชไดนอยมาก 

ดีมาก

14

สาหกรรมเครื่องจั
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คชั่น จาํกัด 
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U 
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ษณา ทั้งหมด 

 

มตางๆ ผานท

คร่ืองจักรกล 

รองจักรกล 

าร 

ไซต MIU เพื่อ
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วกต่อการค้นหา

ดเจน เข้าใจง่าย

้สะดวก รวดเร็ว
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ผูใชบริการ 
าง, 2 = นอย

ที่สุด มาก

8 49 

7 52 

5 39 

2 42 

3 38 

3 40 

8 34 

6 42 

0 6

ามพงึพอใจขอ

บประมาณ พ.ศ. 2

ศึกษ

, 1 = นอยทีส่

ระดับความพึ
ก ปานกลา

 16 

 14 

 20 

 20 

 21 

 19 

 19 

 15 

60 7

องผู้ใช้บริการ

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

สุด) 

พงึพอใจ 
าง นอย 

2 

2 

1 

1 

3 

1 

4 

2 

70

76

7

7

76

76

7

ร

ราย

หล็กและเหล็กกลา

นอยที่สุด 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

80

6.8

77.1

78.1

77.3

.3

.3

77.6

79.2

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

เปอรเซ็นต

76.8 

77.1 

78.1 

77.3 

76.3 

76.3 

77.6 

79.2 

 

90

ณ 

 
ย 

ต 



โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

 

 

2

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

ตอนที่ 3 ขอ

1. ขอมูลสวน

Thailan

ขอมูลส

ขาวสาร

รายงาน

อ่ืนๆ 

 

2. ทานคิดวา

-  Factor

-  ตลาดก

ตองหล

-  เครื่องจ
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รเยีย่มชมโร

สถาบนัฯ ไดจ

มทั้งมกีารบรหิ

ใช ในการปรั

การเยี่ยมชมโ

กิจก

กลุมอุตสาหก

2 โรงงาน ได

แหลมฉบัง-ท

ณ จังหวัดชล

ที ่

1 คุณพั

2 คุณป

3 คุณณ

4 คุณชั

5 คุณอ

6 คุณเข็

7 คุณไพ

8 คุณค

9 คุณญ

10 คุณช
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12 คุณป
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พ็ญนภาแกวย

ยธินชนูิกร 

นันตเบาประ

สาหกรรมเครื่องจั
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12.5

สาหกรรมเครื่องจั
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วัตถุปร

3. มีประโ

การนาํ

4. เวลาที่

ความเ

เพียงใด

 

ได้รั

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

หมวดที่ 2 คว

ความคิดเห็

ขอมูลและควา
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อ พี เอส จํากั

ระด

 มาก 

9 

11 

11 

15 

0

นเพียงพอ
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ศึกษ

ัด (ทาเรือแหล

ดับความพงึพ

ปานกลาง 

6 

3 

4 

3 

20

ท ฮาร์เนส จ

2558 

ษาโดย: สถาบันเห

ลมฉบัง-ทาบี

พอใจ 

นอย 

- 

- 

- 

- 

40 60

จาํกดั (มหา

ราย

หล็กและเหล็กกลา

 4) 

นอยที่สุด 

- 

- 

- 

- 

0 80

85

88.3

86.7

78.3

ชน)

งานฉบับสมบูรณ

าแหงประเทศไทย

 

เปอรเซ็นต

(%) 

82.5 

85.8 

84.2 

82.5 

3

ณ 

 
ย 





โครงการพัฒ

เสนอ: สํานั

 

 ห

1. การติ

ความ

2. การอํ

เจาห

ความ

เพียง

3. เวลาใ

ความ

เพียง

4. คุณจ

เหลก็

เยี่ยม

 

ได้รับข้อมู

ฒนาศูนยวิเคราะห

ักงานเศรษฐกิจอุต

หมวดที่ 3 คว

ความคิดเ

ติดตอประสาน

มสะดวกมาก

อํานวยความส

หนาที่สถาบนั
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ลับมาใช้บริการสถาบ
เยี่ยมช

ควา

หขอมูลเชิงลึกอุตส

ตสาหกรรม 

เติมเพื่อเปนป

พนักงานขับร
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จ้าหน้าท่ีสถาบนัเหลก็
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ัมพลสุชยัพร 

ัยวัฒนรัตนพิ

ัชนันทถนอม

สวิตาถิน่สันติ

พัชรินทรโพธิ์ศิ ิ

ระชัยสากลบ

ริทธคัมภีพันธ

ภัทรรณเกียรติ

น พสุภา 

รัตนวงศธรรม

งานสัมมนาได

สาหกรรมเครื่องจั
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กิจกรรม MIU หนวย หมายเหต ุ

1. ฐานขอมลู       

1.1 ขอมูลผูประกอบการ :        

 : เครื่องจักรกลการเกษตร       

 - ขนาดของผูประกอบการ (SML) 85% %   

 - สัดสวนของผูถือหุน (ไทย% ตางชาติ %) 85% %   

 - สถานที่ต้ัง/จังหวัด       

      - นิคมอุตสาหกรรม 85% %   

      - จังหวัด 85% %   

      - ภาค 85% %   

 - ประเภทผลิตภัณฑ 60% %   

 - กระบวนการผลิต 60% %   

 - ขอมูลทางการเงนิ/ทุนจดทะเบยีน 75% %   

 - ขอมูลกําลังการผลิต 50% %   

 - จํานวนแรงงาน 40% %   

 : เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม       

 - ขนาดของผูประกอบการ (SML) 55% %   

 - สัดสวนของผูถือหุน (ไทย% ตางชาติ %) 55% %   

 - สถานที่ต้ัง/จังหวัด       

      - นิคมอุตสาหกรรม 55% %   

      - จังหวัด 55% %   

      - ภาค 55% %   

 - ประเภทผลิตภัณฑ 35% %   

 - กระบวนการผลิต 35% %   

 - ขอมูลทางการเงนิ/ทุนจดทะเบยีน 55% %   

 - ขอมูลกําลังการผลิต 25% %   

 - จํานวนแรงงาน 25% %   

 : เครื่องมือกล       
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 - ขนาดของผูประกอบการ (SML) 35% %   

 - สัดสวนของผูถือหุน (ไทย% ตางชาติ %) 35% %   

 - สถานที่ต้ัง/จังหวัด       

      - นิคมอุตสาหกรรม 35% %   

      - จังหวัด 35% %   

      - ภาค 35% %   

 - ประเภทผลิตภัณฑ 25% %   

 - กระบวนการผลิต 25% %   

 - ขอมูลทางการเงนิ/ทุนจดทะเบยีน 35% %   

 - ขอมูลกําลังการผลิต 15% %   

 - จํานวนแรงงาน 15% %   

1.2 ขอมูลการตลาด       

 - นําเขา 9 คร้ัง   

 - สงออก 9 คร้ัง   

 - จัดกลุม Harmonize Code เปรียบเทยีบกับ ISIC  1 คร้ัง update ใหทนัสมัย 

1.3 ขอมูลการคาของประเทศทีส่ําคัญ       

 - นําเขา 6 ประเทศ   

 - สงออก 6 ประเทศ   

 - การนําเขา- สงออก ในรูปแบบกราฟ 6 ประเทศ   

1.4 กรอบการเจรจา FTA ของไทย  1 คร้ัง update ใหทนัสมัย 

1.5 การเตือนภัย/การคาดการณ        

 - ระบบเตือนภัย (Early Warning System) 1 ระบบ   

1.6 งานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 9 เร่ือง รายงานความ

คืบหนา 

1.7 ขาวตางๆ ที่เกีย่วของกับอุตสาหกรรม       

 - ความเคลื่อนไหวทางดานเทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม - ขาว  

     25 ขาวตอเดือน 

  

 - ความเคลื่อนไหวของตลาด - ขาว 

 - ขาวกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบตางๆ - ขาว 

1.8 ขอมูลดานการสงเสริมการลงทุน    เชน บ.ที่ไดรับการ
สงเสริมจาก BOI 

1 คร้ัง update ใหทนัสมัย    
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1.9 มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ       

 - นโยบาย ยทุธศาสตร แผนการดําเนนิงาน และโครงการตางๆ ที่

เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 
1 คร้ัง update ใหทนัสมัย 

 - มาตรการทางการคาที่ไมใชภาษี (NTB) 1 คร้ัง update ใหทนัสมัย 

2. การจัดทํารายงาน/บทวเิคราะห       

 - รายงานสถานการณรายเดือน 9 คร้ัง   

 - รายงานสถานการณรายไตรมาส 3  คร้ัง   

 - รายงานสถานการณรายป 1 คร้ัง   

 - รายงานวจิยัเชิงลกึ 3 ฉบับ   

3.การเผยแพร/ประชาสัมพันธเว็บไซด       

 - จัดสัมมนาเผยแพรประชาสัมพันธเว็บไซด 1 คร้ัง   

 - การจัดประชุม forum 2 คร้ัง   

 - มีพื้นที่โฆษณาใหกับผูประกอบการที่สนใจ 2 ราย   

 - ประชาสัมพนัธผานทาง        

 - facebook / twitter 24 เร่ือง   

 4. อ่ืน ๆ       

 - การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใชบริการ 2 คร้ัง   

 - จัดเยี่ยมชมโรงงาน และ/หรือ หนวยงานวิจยั 1 คร้ัง   

 - มีการจัดทาํ Link กับ IU อ่ืนๆ รวมทั้งบริษัท ,หนวยงานที่

เกี่ยวของ 
-  - อยางนอย IU สศอ. 
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ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เดือนที่ 

รวม หน่วย หมายเหตุ กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ฐานข้อมูล   
1.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการ :    

เครื่องจักรกลการเกษตร 

         
1,000 ราย 

 
เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม  
เครื่องมือกล  

ผล 1,045 ราย  
1.2 ข้อมูลการตลาด   

นําเข้า - ส่งออก 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 ครั้ง ข้อมูลล่าสุดเดือนกรกฎาคม 
2558 ผล 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 ครั้ง 

จัดกลุ่ม Harmonize Code เปรียบเทียบกับ ISIC  1 ครั้ง  
ผล 1 ครั้ง  

รวบรวมรายชื่อผู้นําเข้า-ส่งออก (รายสําคัญ)          1 ครั้ง รวบรวมรายชื่อผู้นําเข้า – 
ส่งออก (รายสําคัญ) ที่ HS 

code 4 digits 
ผล          1 ครั้ง 

1.3 ข้อมูลการค้าของประเทศที่สําคัญ   
นําเข้า 6 ประเทศ 

ข้อมูลนําเข้า-ส่งออกของ
กลุ่มเครื่องจักรกล ปี 2557 
ทั้ง 6 ประเทศจะแสดงผล

ในเว็บไซต์ 

ผล 6 ประเทศ 
ส่งออก 6 ประเทศ 

ผล 6 ประเทศ 
การนําเข้า- ส่งออก ในรูปแบบกราฟ 6 ประเทศ 

ผล 6 ประเทศ 
1.4 กรอบการเจรจา FTA ของไทย    

กรอบการเจรจา FTA ของไทย 1 ครั้ง 5 กรอบการเจรจา 
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ผล 1 ครั้ง 5 กรอบการเจรจา 
1.5 การเตือนภัย/การคาดการณ์    

ระบบเตือนภัย (Early Warning System) 1 ระบบ เริ่มแสดงผลในเดือน
สิงหาคม 2558 ผล 1 ระบบ 

1.6 งานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต   
งานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 เรื่อง 

ธ.ค. 57 – ส.ค. 58 
ผล 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 เรื่อง 

1.7 ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม   
ความเคลื่อนไหวทางด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 225 ข่าว 
1 ธ.ค. 57 – 31 ส.ค. 58 

ความเคลื่อนไหวของตลาด 
ข่าวกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ 

ผล 53 55 50 50 49 48 48 47 48 448 ข่าว 
1.8 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน   

ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุน 1 ครั้ง 20 ต.ค. 57 – 31 พ.ค. 58 
รวม 106 ราย 

1 มิ.ย. 58 – 31 ส.ค. 58 
รวม 37 ราย 

ผล
         

1 ครั้ง 

1.9 มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ   
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการดําเนินงาน และโครงการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม          

1 ครั้ง 
 

ผล 1 ครั้ง  
มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTB) 1 ครั้ง  

ผล 1 ครั้ง  
2. การจัดทํารายงานบทวิเคราะห์   

รายงานสถานการณ์รายเดือน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 ฉบับ รายเดือน 
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รวม หน่วย หมายเหตุ กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ผล 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 ฉบับ (ธ.ค. 57 – ส.ค. 58) 

รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 1 1 1 3 ฉบับ รายไตรมาส 
(ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 – 
ไตรมาสที่ 2 ปี 2558) ผล

  
1 

  
1 

  
1 3 ฉบับ 

รายงานสถานการณ์รายปี 1 1 ฉบับ รายปี 
ปี 2557 ผล 1 1 ฉบับ 

รายงานวิจัยเชิงลึก   
รายงานการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องจักรอุตสาหกรรมยางและพลาสติก จํานวน 1 เครื่องจักร          

1 ฉบับ สถานภาพอุตสาหกรรม
เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์

พลาสติก ผล 1 ฉบับ 
รายงานการศึกษาเชิงเปรียบเทียบด้านศักยภาพและความสามารถในการ
ผลิตของประเทศผู้ผลิตที่สําคัญ ในอาเซียน          

1 ฉบับ 
RCA เครื่องจักรกล
การเกษตรไทยและ

สถานภาพอุตสาหกรรม 
รถไถเดินตาม 

ผล
 

1 ฉบับ 

รายงานการศึกษาดัชนีเชิงคุณภาพเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลที่สําคัญ          

1 ฉบับ สํารวจผู้ประกอบการตั้งแต่
เดือนมี.ค. – มิ.ย. 2558 

ผล 1 ฉบับ 
โครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล   
จํานวนโรงงาน จํานวนแรงงาน การนําเข้า-ส่งออก และมูลค่าของ
อุตสาหกรรมคิดเป็น % เทียบกับ GDP          

1 ครั้ง 
 

ผล 1 ครั้ง 
ข้อมูลด้าน AEC   
ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละประเทศในอาเซียน ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และข้อมูลการนําเข้า-ส่งออก          

1 ครั้ง 
Country Profile 

ผล 1 ครั้ง 
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รวม หน่วย หมายเหตุ กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์   
การจัดประชุม forum ผู้ประกอบการ 1 1 1 3 ครั้ง  

ผล 1 2 3 ครั้ง  
มีพื้นที่โฆษณาให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ 2 2 ราย  
 3 4 7 ราย  
ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook / twitter 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร งาน

สัมมนา และ Outlook ผล 53 56 50 50 49 49 48 48 50 453 เรื่อง 
 4. อื่น ๆ   

การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการ 1 1 2 ครั้ง จากผู้เข้าร่วมสัมมนาและ
จากเว็บไซต์ ผล 1 1 2 ครั้ง 

จัดเยี่ยมชมโรงงาน และ/หรือ หน่วยงานวิจัย 1 1 ครั้ง จังหวัดชลบุรีและจังหวัด
สงขลา ผล 2 2 ครั้ง 

การจัดทํา Link กับ IU อื่นๆ รวมทั้งบริษัท ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - - จัดทํา website MIU ใหม่
และอยู่ในช่วงทดลองใช้งาน ผล - - 

5. การส่งรายงานโครงการ   
รายงานการศึกษาขั้นต้น[1] 1 1 ฉบับ จํานวน 10 ชุด 

ผล 1 1 ฉบับ  
รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1[1] 1 1 ฉบับ จํานวน 10 ชุด 

ผล 1 1 ฉบับ  
รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2[1] 1 1 ฉบับ จํานวน 10 ชุด 

ผล 1 1 ฉบับ  
รายงานฉบับสมบูรณ์[1],[2] 1 1 ฉบับ จํานวน 10 ชุด 

ผล 1 1 ฉบับ  
บทสรุปผู้บริหาร ภาษาไทย  - - จํานวน 10 ชุด 
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แผ่นซีดี  - - จํานวน 20 ชุด 

 
หมายเหต:ุ   [1] รายงานขางตนนาํเสนอทั้งรูปแบบของเอกสารและไฟล PDF 

                    [2] จัดทํารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณและบทสรุปผูบริหารในรูปแบบของเอกสาร เว็บไซตเผยแพร รวมทั้งจดัทําใหอยูในรูปของหนังสืออิเล็กทรอนกิส (E-book) 

และนําไปบนัทึกลงในฐานขอมูลเพื่อใหสามารถนาํไปใชในเครื่องคอมพิวเตอรและ Smart phone ระบบตางๆ เชน iOS, Android และ Window เปนตน 
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อผูนาํเขา-สงออกเครื่องจักรกลรายสาํคัญตาม Harmonized Code 
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รายชื่อผูนําเขา-สงออกเครื่องจักรกลรายสาํคัญ 

 สถาบนัเหลก็ฯ ไดรวบรวมรายชื่อผูนาํเขา-สงออกเครื่องจักรกลรายสาํคัญ แยกตามประเภทอุตสาหกรรม ไดแก เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกล

อุตสาหกรรม และเครื่องมือกล โดยเลือกที่ HS code 4 หลัก ซึง่แตละหลักจะรวบรวมรายชื่อผูนําเขา-สงออกรายสําคัญ 10 รายชื่อ สําหรับรูปแบบการนาํเสนอจะ

ประกอบดวย ประเภทอุตสาหกรรม กลุมอุตสาหกรรม กลุมสินคา HS code 4 หลัก ลําดับ รายชื่อบริษัท (เรียงตามมูลคามากไปนอย) ที่อยู และเบอรโทรศัพท ซึ่งได

รวบรวมรายชือ่ผูนําเขา-สงออกรายสําคัญแลว ไดแก เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม และเครื่องมือกล มีรายละเอยีดดังตอไปนี้ 

  

ประเภทอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้า HS code 4 digits 
จํานวน HS code จํานวนรายชื่อ (รายสําคัญ) 

4 digits ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก 

เครื่องจักรกลการเกษตร 
(Farm Machinery) 

เครื่องจักรงานเกษตรกรรม 
(Agricultural Machine) 

เครื่องเตรียมดิน/เพาะปลูก และส่วนประกอบ 84.32 

15 

10 10 

แทรกเตอร์ รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วง และส่วนประกอบ 

87.01 10 10 

87.06 (AM) 10 10 

87.07 (AM) 10 10 

87.08 (AM) 10 10 

87.16 (AM) 10 10 

เครื่องบํารุงรักษา และส่วนประกอบ 
84.13 (AM) 10 10 

84.24 (AM) 10 10 

เครื่องเก็บเกี่ยว และส่วนประกอบ 
84.33 (1) 10 10 

84.28 (AM) 10 10 

เครื่องคัดแยก/สี ธัญพืช และส่วนประกอบ 84.37 10 10 

เครื่องคัดแยกขนาด 84.33 (2) 10 10 

เครื่องทําให้แห้ง 84.19 (AM) 10 10 

เครื่องจักรงานปศุสัตว์  
(Livestock Machine) 

เครื่องรีดนม 84.34 (AM) 10 10 

เครื่องเลี้ยงสัตว์ปีก เลี้ยงผึ้ง/เพาะชํา และส่วนประกอบ 84.36 10 10 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

ประเภทอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้า HS code 4 digits 
จํานวน HS code จํานวนรายชื่อ (รายสําคัญ) 

4 digits ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก 

เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 
(Machinery Industry) 

เครื่องจักรอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์ 

เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์และส่วนประกอบ 8422 

62 

10 10 

เครื่องชั่งและส่วนประกอบ 8423 10 10 

เครื่องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

เครื่องจักรงานโยธา ก่อสร้าง 8479 10 10 

เครื่องจักรงานดิน 
8429 10 10 

8701 10 10 

เครื่องจักรงานดิน อื่น ๆ 
8430 10 10 

8705 10 10 

เครื่องผ่อนแรง 8425 10 10 

เครื่องสูบของเหลว 8413 10 10 

ปั่นจั่นและโครงยก 
8426 10 10 

8705 10 10 

รถฟอร์กลิฟต์และอุปกรณ์ 8427 10 10 

ลิฟต์ บันใดเลื่อน เครื่องลําเลียง 8428 10 10 

ส่วนประกอบเครื่องผ่อนแรง 8431 10 10 

ส่วนประกอบเครื่องจักรงานดินหรือเครื่องจักรงานดิน
อื่นๆ 

8408 10 10 

8483 10 10 

เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เครื่องผสมสารจําพวกแร่ และอื่นๆ 8474 10 10 

เครื่องจักรอุตสาหกรรมยางหรือ
พลาสติก 

เครื่องแปรรูปยาง พลาสติก และส่วนประกอบ 8477 10 10 

เครื่องจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องจักรที่ใช้เฉพาะสําหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบ 

8486 10 10 

เครื่องประกอบหลอดไฟฟ้า และส่วนประกอบ 8475 10 10 

เครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร 

เครื่องแปรรูปอาหาร และส่วนประกอบ 8438 10 10 

เครื่องจักรทํายาสูบ และส่วนประกอบ 8478 10 10 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

ประเภทอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้า HS code 4 digits 
จํานวน HS code จํานวนรายชื่อ (รายสําคัญ) 

4 digits ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก 
เครื่องจักรสกัด/ปรุงแต่งไขมัน 8479 10 10 

เครื่องทําผลิตภัณฑ์นม และส่วนประกอบ 8434 10 10 

เครื่องอัด/คั้นนําผลไม้ และส่วนประกอบ 8435 10 10 

เครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษ
และสิ่งพิมพ์ 

เครื่องจักรการพิมพ์/อุปกรณ์การพิมพ์ และ
ส่วนประกอบ 

8442 10 10 

เครื่องจักรสิ่งพิมพ์ และส่วนประกอบ 8440 10 10 

เครื่องจักรสิ่งพิมพ์อื่นๆ และส่วนประกอบ 8441 10 10 

เครื่องทํากระดาษ และส่วนประกอบ 8439 10 10 

เครื่องพิมพ์ 8443 10 10 

เครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

เครื่องเย็บ และส่วนประกอบ 8452 10 10 

เครื่องจักรสําหรับเตรียมเส้นใย 8445 10 10 

เครื่องซักทําความสะอาดสิ่งทอ และส่วนประกอบ 8451 10 10 

เครื่องถักนิต 8447 10 10 

เครื่องทอผ้า 8446 10 10 

เครื่องทําสักหลาด 8449 10 10 

เครื่องอัดผิววัสดุทอประดิษฐ์ 8444 10 10 

เครื่องอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องจักรสิ่งทอ 8448 10 10 

เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องหนัง เครื่องเตรียมหรือฟอกหนัง และส่วนประกอบ 8453 10 10 

เครื่องจักรงานโลหกรรม หรือหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักร/อุปกรณ์หล่อโลหะ และส่วนประกอบ 8454 10 10 

เครื่องจักรสําหรับงานโลหะ 8479 10 10 

เครื่องรีดโลหะ/อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 8455 10 10 

เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ทั่วไป 

เครื่องกรองของเหลว หรือก๊าซ 8421 10 10 

เครื่องกังหันไอน้ํา และส่วนประกอบ 8406 10 10 

เครื่องกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ 8411 10 10 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

ประเภทอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้า HS code 4 digits 
จํานวน HS code จํานวนรายชื่อ (รายสําคัญ) 

4 digits ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก 
เครื่องกังหันไฮดรอลิก และส่วนประกอบ 8410 10 10 

เครื่องกําเนิดก๊าซ และส่วนประกอบ 8405 10 10 

เครื่องจักรที่ใช้งานเป็นเอกเทศ และส่วนประกอบ 8479 10 10 

เครื่องฉีดพ่นของเหลวและส่วนประกอบ 8424 10 10 

เครื่องทําให้ร้อน หรือแห้ง (ใช้ในอุตสาหกรรม) และ
ส่วนประกอบ 

8419 10 10 

เครื่องทําความเย็น/อุปกรณ์อื่นๆ (ใช้ในอุตสาหกรรม) 
และส่วนประกอบ 

8418 10 10 

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และส่วนประกอบ 8401 10 10 

เครื่องพ่น/ฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา และส่วนประกอบ 8416 10 10 

เครื่องยนต์/มอเตอร์อื่นๆ และส่วนประกอบ 8412 10 10 

เครื่องรีด และส่วนประกอบ 8420 10 10 

เครื่องสูบของเหลว และส่วนประกอบ 8413 10 10 

เครื่องสูบลม/อัดลม และส่วนประกอบ 8414 10 10 

เตาเผา เตาอบ เตาเผาขยะ และส่วนประกอบ 8417 10 10 

บอยเลอร์ และส่วนประกอบ 
8402 10 10 

8403 10 10 

ส่วนประกอบของเครื่องจักรเกี่ยวกับไฟฟ้า ที่ไม่ได้ระบุ 8487 10 10 

ส่วนประกอบบอยเลอร์ และส่วนประกอบ 8404 10 10 

เครื่องมือกล 
(Machinery Tool) 

เครื่องมือกล (Machine Tool) 

เครื่องมือกล ใช้ลําแสงเลเซอร์ 8456 

14 

10 10 

เครื่องมือกล แบบศูนย์ร่วม 8457 10 10 

เครื่องมือกล กลึงโลหะ 8458 10 10 

เครื่องมือกล เจาะ คว้าน เซาะ ทําเกลียว 8459 10 10 

เครื่องมือกล เจียรไน ลับ ขัด 8460 10 10 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

ประเภทอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้า HS code 4 digits 
จํานวน HS code จํานวนรายชื่อ (รายสําคัญ) 

4 digits ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก 
เครื่องมือกล ไส เลื่อย ตัด กัดเฟือง 8461 10 10 

เครื่องมือกล ตี ทุบ อัด ดัด 8462 10 10 

เครื่องมือกล แปรรูปโลหะ 8463 10 10 

เครื่องมือกล แปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต 8464 10 10 

เครื่องมือกล แปรรูปไม้ ยาง พลาสติก 8465 10 10 

ส่วนประกอบเครื่องมือกล 8466 10 10 

หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 8480 10 10 

เครื่องใช้มือ (Hand Tool) 
เครื่องมือใช้งานด้วยมือ 8467 10 10 

เครื่องมือบัดกรี เชื่อม เป่าแล่น 8468 10 10 

รวม    91 910 910 
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เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

รายชื่อผูนาํเขาเครื่องจักรกลการเกษตร 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

84.32 

1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300 

2 บจก.เอเชีย แปซิฟิค เครื่องจักรกลการเกษตร 9/9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 0-2730-7668-9 

3 บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟรอนเทียร์ ยูนิเทรด 27/19 ถ.หลวง แขวงบ้านบาตร เขตปอ้มปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 02-2214115-6 

4 บจก.สินถาวรกลการ 383/62-64 ถ.จักรพรรดิพงษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 02-2246028 

5 บจก.ชลบุรีเมืองทอง 202 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-273250 

6 บจก.กู่ หลิน โฟโมซ่า เทคโนโลยี 233 ม.8 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 043-224812 

7 บจก.สากลเกษตรอีควิปเม้นท ์ 27/20-21 ถ.หลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 02-2214115-6 

8 บจก.โชคชัยจักรกลเกษตร 229/3 ม.4 ซ.เพชรเกษม 99 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-4205378 

9 บจก.ไร่ด่านช้าง 99 ม.5 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 02-6568488 

10 บจก.ยู.อี.เอ็ม. 195/21 ถ.บริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 02-2256659 

87.01 

1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300 

2 บจก.เอเชีย แปซิฟิค เครื่องจักรกลการเกษตร 9/9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 0-2730-7668-9 

3 บจก.จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) 90 ชั้นที่ 32 ห้องเลขที่ เอ3202 ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

0-2646-1888 

4 บจก.สยามกลการ อะไหล่ 127 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02 7268073-5 

5 บจก.แองโกล-ไทย 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 02 7939500 

6 บจก.เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 69 ม.6 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 02-1836710 

7 บจก.ตลาดแทรกเตอร์ 100/1-5 ม.1 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-799995-6 

8 บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ 1760 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000 

9 บจก.โฟตอน ทรัค (ประเทศไทย) 59 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 02-5672882 

10 บจก.เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น 958/29 ม.12 ซ.บัวเกิด 3 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7049555 

87.06 
(AM) 

1 บจก.วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 42/5 ม.7 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 7071747 

2 บจก.สแกนเนีย(ไทยแลนด์) 999/19 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 7699200 

3 บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 183 รัจนาการ ชั้น 19 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6766222 

4 บจก.ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 99 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-3842900 
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เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
5 บจก.ธนบุรีมอเตอร์เซลส์ 121/94-95 อาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 34 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6223023 

6 บจก.เอ็ม เอ เอ็น คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) 8/8 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 02-5670070-5 

7 บจก.ออโต้ไลเนอร์ บิซ 25/149 นันทวัน (พระราม2) ซ.พระรามที่ 2 ซอย 82 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 08-2633-7666 

8 บจก.ดองแฟง แยงซี มอเตอร์ วูฮั่น (ไทยแลนด์) 4/120 ม.9 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 02-8841056 

9 บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) 183 รัจนาการ ชั้น 19 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6766222 

10 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 186/1 ม.1 ถ.ทางรถไฟ ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-3861000 

87.07 
(AM) 

1 บจก.บีเอ็มดับเบิลย ูแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 7/201 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-640000 

2 บจก.ตงฟง ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) 268 ม.7 ต.หัวสําโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 02-6137909 

3 บจก.จีอาร์พี ไทย อินดัสตรี 7/14 ม.6 ซ.โรงไฟฟ้าบางปะกง ถ.บางนา-ตราด ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-573-047 

4 บจก.เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี 191 สีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6258000 

5 บจก.แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) 1760 ถ.สุขุมวิท 52-54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-2713-9004-8 

6 บจก.เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 183 รัจนาการ ชั้น 19 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6766222 

7 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 186/1 ม.1 ถ.ทางรถไฟ ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-3861000 

8 บมจ.สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง 39 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02 4200027 

9 บจก.เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น 958/29 ม.12 ซ.บัวเกิด 3 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7049555 

10 บจก.เจเอ็มดับบลิว มอเตอร์ส 370 กนอ.ลาดกระบัง ซ.เขตส่งออก ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260455-6 

87.08 
(AM) 

1 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 186/1 ม.1 ถ.ทางรถไฟ ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-3861000 

2 บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 88 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5299088 

3 บจก.อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 38 ก ม.9 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-3942541-50 

4 บจก.ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111 

5 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 49 ม.9 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-330999 

6 บจก.ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) 500/103 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 02-686-4000 

7 บจก.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) 74 ม.2 ถ.บางนา-ตราด (กม.21) ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-3128523-37 

8 บจก.เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 555 รสา ชั้น21 ห้อง2101-2104 ม.4 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 038-954999-1520 

9 บจก.ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 99 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-3842900 

10 บจก.ฮีโน่เพาเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 700/509 ม.2 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-454577 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

87.16 
(AM) 

1 บจก.ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) 7/258 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-650681-7 

2 บมจ.สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง 39 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02 4200027 

3 กองทัพอากาศ โดย กรมขนส่งทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 171/1031 ม.4 ถ.พหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02-5342359 

4 บจก.สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค 10/1 ซ.ราษฎร์บํารุง ถ.ราษฎร์บํารุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038-6859826 

5 บจก.อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ 15/19 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-772841-8 

6 บมจ.การบินไทย 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 0-2545-1000 

7 บจก. ทรานส์เทค อุตสาหกรรม 222 ม.17 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035 220515-8 

8 บจก.มามมุท (ประเทศไทย) 18/4 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038-882556 

9 บจก.แอลแอลไอที (ประเทศไทย) 130-132 สินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6508076 

10 บจก.ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเซีย 168 ม.16 ถ.อุดมสรยุทธ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา   

84.13 
(AM) 

1 บจก.กัลฟ์ เจพี ยูที 87 เอ็มไทย ทาวเวอร์ชั้น8 ออลซีชั่นเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6105639 

2 บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (สาขา1) (ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่) 26/56 จันทน์ตัดใหม่ ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000 

3 บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ 32/56 ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ซ.อโศก ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-2601181 

4 บจก.กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) 92 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7258999 

5 บจก.ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111 

6 บจก.สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210100 

7 บจก.ซาคูมะ (ประเทศไทย) 789/66 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-296870-4 

8 บจก.ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเล็คทริค แมนูแฟ็คเจอริ่ง 500/79 ม.3 ถ.นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-698300 

9 บจก.สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210100 

10 ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค ์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2788100 

84.24 
(AM) 

1 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 186/1 ม.1 ถ.ทางรถไฟ ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-3861000 

2 บจก.เด็นโซ่ (ประเทศไทย) 369 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7584646 

3 บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (สาขา1) (ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่) 26/56 จันทน์ตัดใหม่ ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000 

4 บจก.เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) 497 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่เรือ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 02-8832880 

5 บจก.ฟุรุคาวา-สกาย อลูมินัม (ประเทศไทย) 7/352 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-027426 

6 บจก.พรีซิชั่น วาล์ว (ไทยแลนด์) 300/14 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038959440#208 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
7 บจก.กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส 87 เอ็มไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ซ.ออลซีชั่นเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6105555 

8 บจก.มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 9 ยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.รามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 038-950223 

9 บจก.สินสงวนแอนด์ซันส์ 40/10 ซ.มหธราดล ถ.อาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-8888944 

10 บจก.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) 39/234-236 ม.2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034 490537 

84.33 (1) 

1 บจก.จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) 90 ชั้นที่ 32 ห้องเลขที่ เอ3202 ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

0-2646-1888 

2 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300 

3 บจก.เอเชีย แปซิฟิค เครื่องจักรกลการเกษตร 9/9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 0-2730-7668-9 

4 บจก.ที.พี.อาร์.กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 70/10 ม.3 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-8955591-5 

5 บจก.ปาล์ม ฮาเวสท์ 50/1 ม.7 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี   

6 บจก.เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี่ (ที) 23/110-117 สรชัย ซ.สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02 7143939 

7 บจก.เอเชีย 9/12 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035 219500 

8 บจก.เกทเวย์ อีควิปเมนท์ 254 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-7691099 

9 บจก.ชีร์โร่ อีควิปเมน้ท์ (ประเทศไทย) 89/169 ชีร์โร่ เฮ้าส์ ม.3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 02-7925000 

10 บจก.แสงทองสหฟาร์ม 211 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 037-382539 

84.28 
(AM) 

1 บจก.ฟุรุคาวา-สกาย อลูมินัม (ประเทศไทย) 7/352 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-027426 

2 บมจ.ทีพีไอ โพลีน 26/56 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2855090 

3 บจก.จาร์ดีน ซินด์เล่อร์ (ไทย) 246 ไทมส์ สแควร์ ชั้น 20 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6851600 

4 บจก.โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) 1858/21-26 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร   

5 บมจ.โคเน่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 26 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-7846500 

6 บจก.มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย 700/803 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-447424-26 

7 บจก.เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น 199/9 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038 491050 

8 บจก.แอลแอลไอที (ประเทศไทย) 130-132 สินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6508076 

9 บจก.ซีเอชโอโตพาร์ต 127 ม.2 ซ.สวนส้ม ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 027542351-5 

10 บจก.สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม 700/109,111,113 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038 213451-5 

84.37 
1 บจก.บูห์เล่อร์ (ไทยแลนด์) 65 ชั้นที่ 17 42 ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ ซ.1702-1703 สุขุมวทิ 42 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 
02-7122600-1 
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HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
2 บจก.สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ 71 ถ.เจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-3591245 

3 บจก.เอเอ็มดี เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 99/141 ม.4 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-1952551 

4 บจก.เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม 97 ถ.เย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6257651 

5 บจก.สยามอินติก้า 48/7-8 เพรซิเดนท์กรุ๊ป ซ.รัชดาภิเษก 20 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 2749111 

6 บจก.อังคู (ประเทศไทย) 293/9 ม.4 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 035-511348 

7 บจก. สยามพราโซ 52/77 ซ.ประชาอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 02-8718425 

8 บจก.เพาเวอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ซิสเตม 24/11 ม.2 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 02-5980605 

9 บจก.เดวอน จีเอสไอ (ประเทศไทย) 159/56 ม.3 ซ.วิภาวดีรังสิต 62 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 02-9735631-2 

10 บจก.แม็กซ์เท็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง 130/150 ม.12 ซ.รามอินทรา 40 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02-9488235 

84.33 (2) 

1 บจก.จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) 90 ชั้นที่ 32 ห้องเลขที่ เอ3202 ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

0-2646-1888 

2 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300 

3 บจก.เอเชีย แปซิฟิค เครื่องจักรกลการเกษตร 9/9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 0-2730-7668-9 

4 บจก.ที.พี.อาร์.กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 70/10 ม.3 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-8955591-5 

5 บจก.ปาล์ม ฮาเวสท์ 50/1 ม.7 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี   

6 บจก.เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี่ (ที) 23/110-117 สรชัย ซ.สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02 7143939 

7 บจก.เอเชีย 9/12 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035 219500 

8 บจก.เกทเวย์ อีควิปเมนท์ 254 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-7691099 

9 บจก.ชีร์โร่ อีควิปเมน้ท์ (ประเทศไทย) 89/169 ชีร์โร่ เฮ้าส์ ม.3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 02-7925000 

10 บจก.แสงทองสหฟาร์ม 211 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 037-382539 

84.19 
(AM) 

1 บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ 32/56 ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ซ.อโศก ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-2601181 

2 บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (สาขา1) (ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่) 26/56 จันทน์ตัดใหม่ ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000 

3 บจก.พีทีที ฟีนอล 555/1 เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ชั้น4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02 1403600-3 

4 บจก.อุตสาหกรรมนมไทย 495 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-1846700 

5 บจก.กัลฟ์ เจพี ยูที 87 เอ็มไทย ทาวเวอร์ชั้น8 ออลซีชั่นเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6105639 

6 องค์กรการกุศลสภากาชาดไทย 1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 022564019-22 

7 บจก.ทีอาร์ เอเซีย 1091/244-245 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-2534415 
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8 บมจ.ทีพีไอ โพลีน 26/56 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2855090 

9 บมจ.ไทยออยล์ 555/1 อาคารเอชั้น 11 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02 7972999 

10 บจก.ไทยเพาเวอร์เทค เอ็นเนอร์ยี่ 129/1 ม.6 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี   

84.34 
(AM) 

1 บจก. เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) 1042 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร   

2 บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 500 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6803735 

3 บจก.แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ 123 ม.4 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.ราชบุรี   

4 บจก.เทพผดุงพรมะพร้าว 392/56-58 ซ.ปรีชา ถ.มหาราช แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-6221501 

5 บจก.เกิร์ด เทรดดิ้ง 32/44 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 02-5636211 

6 บจก.อิมพีเรียลเยนเนอรัลฟูดส์อินดัสทรี่ 3059-3059/1-3 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 3114157 

7 บจก.แดรี่ ฮับ ซัพพลาย เชน 29/825 ม.2 ต.คลองสาน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 0-2569-6990 

8 บมจ.ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) 388 เอสพี ชั้น 6 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02 2730024 

9 บจก.อําพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง 392/56-57 ซ.ปรีชาพาณิชย์ ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-6221513 

10 บจก.นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง 7/318 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   

84.36 

1 บจก.ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล 307 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-352171-3 

2 บจก.บีดีอะกรีคัลเจอร์ (ประเทศไทย) 41/14 บล็อค บ3ี ม.6 ซ.พูลเจริญ ถ.บางนา-ตราด กม.16.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7407770 

3 บจก.ศิริชัย เฟทเธอร์ อินดัสเทรียล 69/1 ม.8 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 034-845388-9 

4 บจก.อรรณพฟาร์ม บ้านนา 112 ม.15 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 0-2349-6531 

5 บจก.พีเอส ชิกเก้น ฟาร์ม 182/135 ถ.ชมสินธุ์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 089-2228460 

6 บจก.แสงทองสหฟาร์ม 211 ม.10 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 037-382539 

7 บจก.เวลแฟร์อินเตอร์เทค 9/9-10 ม.5 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 0-2672-9982 

8 บจก.การุณบราเธอร์ส 80/1 ม.4 ต.บางน้ําเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 036-599598 

9 บจก.ท๊อป ฟิด มิลล์ 32 ม.6 ถ.บางบังทอง-สุพรรบุรี ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 02-5991047-65 

10 บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6258000 
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รายชื่อผูสงออกเครื่องจักรกลการเกษตร 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

84.32 

1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300 

2 บจก.ชัยรุ่งเรืองกิจ 9/6-7 ถ.จิตต์สุวรรณ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 037-231368,820 

3 บจก.เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล 402 ถ.พระราม 3 แขวงบาวโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-2913726 

4 หจก.พิชชาภาอิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 100 ม.9 ซ.4 ต.เวียงพางคํา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 053-734379 

5 บจก.กู่ หลิน โฟโมซ่า เทคโนโลยี 233 ม.8 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 043-224812 

6 บจก.ทวีสินการค้า 193/29 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 053-217927 

7 บจก.วรชัย 888 253 ม.3 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 087-0334950 

8 บจก.ชลบุรีเมืองทอง 202 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-273250 

9 บจก.เชียงราย กิจวรา อิมพอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 930/9-12 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 053-773940 

10 บจก.กมลอินดัสตรี 63 ซ.สีม่วงอนุสรณ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2772750 

87.01 

1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300 

2 บจก.เอสซีจี เทรดดิ้ง 1 ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5862222 

3 บจก.ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย ์ 35/1 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 7071721 

4 บจก.โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) 607 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จํากัด ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6255555 

5 บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ 1760 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000 

6 บจก.ยันม่าร์ เอส.พี. 109 ม.9 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260700 

7 บจก.เอชเอชแอล อินเตอร์เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น 112 ม.1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 035-850815-17 

8 บจก.สยามจักรกลอินเตอร์เทรด 831 ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 0-4242-1067 

9 บจก.เอเชีย แปซิฟิค เครื่องจักรกลการเกษตร 9/9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 0-2730-7668-9 

10 บจก.โรงงานทะเลทอง 38/1-2 ถ.จารุวร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 038-464353 

87.06 
(AM) 

1 บจก.สยามจักรกลอินเตอร์เทรด 831 ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 0-4242-1067 

2 บจก.โชคชัยจักรกลเกษตร 229/3 ม.4 ซ.เพชรเกษม 99 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-4205378 

3 บจก.ฟูนาคิ (ไทยแลนด์) 213/19 อโศกทาวเวอร์ส ชั้นที่ 7 ถ.สุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-6643470 

4 ร้านจันจว้าการเษตร 62 ม.1 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 082-6246961 

5 บจก.ศรีสาครเวชวิวัฒน์ 93/256 ถ.เศรษฐกจิ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034-826709-29 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
6 บจก.ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) 212 ม.4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 02-9005000 

7 บจก.คาเรีย คาราวาน ทอยฮอลเลอร์ (ประเทศไทย) 277/91 ม.12 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 085-6588181 

8 นายมงคล บัวเถียร 60/4 ม.3 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 085-1761190 

9 บจก.บีแอนด์เอฟ อิม-เอ็กซ์ 149/3 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 087-7272729 

10 บจก.ไทย เจีย พาวเดอร์ อินดัสตรี 750 ม.2 ซ.นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ   

87.07 
(AM) 

1 บจก.ทีเอ็มบีพี 35/1 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-7071721 

2 หจก.พรเทวี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 7/6 ถ.ชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก   

3 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง 99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600 

4 บจก.มอเตอร์โฮม 19/4 ม.7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-476510-12 

5 บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 88 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5299088 

6 บจก.ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) 500/103 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 02-686-4000 

7 บจก.ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111 

8 หจก.เอส เค เอส ทูลส์ 464 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก - 

9 บจก.เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น 958/29 ม.12 ซ.บัวเกิด 3 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7049555 

10 บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ 1760 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000 

87.08 
(AM) 

1 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง 99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600 

2 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600 

3 บจก.อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) 1010 ชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 24 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-5135481 

4 บจก.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) 74 ม.2 ถ.บางนา-ตราด (กม.21) ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-3128523-37 

5 บจก.ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111 

6 บจก.โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) 607 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จํากัด ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6255555 

7 บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 88 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5299088 

8 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 49 ม.9 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-330999 

9 บจก.ออโตลิฟ(ประเทศไทย) 700/415 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-456000 

10 บจก.ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 500/121 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-964244 

87.16 
(AM) 

1 กองทัพอากาศ โดย กรมขนส่งทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหาร
อากาศ 

171/1031 ม.4 ถ.พหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02-5342359 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
2 บจก.ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเซีย 168 ม.16 ถ.อุดมสรยุทธ ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา   

3 บจก.สยาม ยิวชุน 99/11-12 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038 882199 

4 บจก.มามมุท (ประเทศไทย) 18/4 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038-882556 

5 บจก.พนัส แอสเซมบลีย์ 27/1 ม.3 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 038 787200-11 

6 บจก.เจนบรรเจิด 359 ถ.บอนด์สตรีท (เเจ้งวัฒนะ 33)ห ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-503-2200 

7 บจก.ศิลามาศ เซอร์วิสเซส 68 ม.2 ถ.ศรีวารีน้อย ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-7391781-3 

8 บจก.เอส.อี.เอ. อินเตอร์เทรด 481 ม.6 ซ.เพชรเกษม 53 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 02 8105055 

9 บจก.เวลล์ แสตนเลส สตีล 921/4-5 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสําโรงเหนือ เขตเมือง กรุงเทพมหานคร 02-3834450-1 

10 บจก.ไทยแอโรว์ 142 ทูแปซิฟิคเพลส ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6532550 

84.13 
(AM) 

1 บจก.เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) 888 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.27.5 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3159500 

2 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง 99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600 

3 บจก.สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210100 

4 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600 

5 บจก.ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย 152 อินโดสุเอช ชั้น3 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170 

6 บจก.ไทย จีเอ็มบี อินดัสตรี่ 239 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 037-4141169 

7 บจก.ยามาดะ สมบูรณ์ 60/4 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 891250-5 

8 บจก.เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 46/2,46/4 ม.2 ต.หนองซ้ําซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 038-446320 

9 บจก.คาร์โก้-พาร์ทเนอร์ โลจิสติกส์ 1011 ศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ซ.ห้องเลขที่ 06-07 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 0-2649-9888 

10 บจก.เควายบี สเตียริ่ง (ไทยแลนด์) 700/460 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-450076-8 

84.24 
(AM) 

1 บจก.พรีซิชั่น วาล์ว (ไทยแลนด์) 300/14 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038959440#208 

2 บจก.อินเตอร์แมน คอร์ปอเรชั่น 3/3 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 038 961948 

3 บจก.เคฮิน เอเซีย แบงค์ค็อก 591 สมัชชาวานิช2 ชั้น12 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-2610251-3 

4 บจก.โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) 103/1 ม.5 ซ.นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-570688 

5 บจก.มาลาพลาส 370 ม.8 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 023871340-1 

6 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง 99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600 

7 บจก.มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) 150/40 ม.9 ต.หนองมะขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-347117-21 
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เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
8 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600 

9 บจก.มิตานิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) 2 ชั้น 16 ห้องเลขที่ 1602 สีลมเซ็นเตอร์ ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 0-2632-7202 

10 บจก.ไอ เอช ไอ แมชชีน เท็ค เอเชีย 700/1000 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ม.1 ต.คลองตําหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-743-993 

84.33 (1) 

1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300 

2 บจก.มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) 150/40 ม.9 ต.หนองมะขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-347117-21 

3 บจก.เอส ไอ ดับบลิว (ไทยแลนด์) 64/169 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   

4 บจก.เอเชีย แปซิฟิค เครื่องจักรกลการเกษตร 9/9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 0-2730-7668-9 

5 บจก.ชัยรุ่งเรืองกิจ 9/6-7 ถ.จิตต์สุวรรณ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 037-231368,820 

6 หจก.เจริญไทยแม่สอด 96/6 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 055-31575 

7 บจก.สยามเอ็นจิเนียริ่ง อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 174/32-33 ม.9 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02 9968100-5 

8 หจก.พรเทวี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 7/6 ถ.ชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก   

9 หจก.เอส เค เอส ทูลส์ 464 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก - 

10 บจก.กมลอินดัสตรี 63 ซ.สีม่วงอนุสรณ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2772750 

84.28 
(AM) 

1 บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย 700/86 ม.6 ซ.นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038 213170 

2 บจก.แอดวานซ์ กราวด์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) 65/1 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   

3 บจก.เจเนอรัล คิเนมาติกส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 10 ม.5 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 02-6431178 

4 บจก.เฟมเอ็นจิเนียริ่ง 68/5 ม.11 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-055679-83 

5 บจก.โซลิดส์แฮนด์ลิ่งแอนด์โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง 888/1 ม.20 ซ.บุญมีทรัพย์ ถ.บางพลี-ตําหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3825100 

6 บจก.สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 30 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3205777 

7 บจก.ดานีลี่ 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888 

8 บจก.ท้อปควอลิตี้คอมโพเน้นท์ 88/20 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-1825141-2 

9 บจก.เอ๊กซ์ซิเทร่า (ประเทศไทย) 1/8 นิคมอุตสหกรรม ที เอฟ ดี ม.5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 02-7113684 

10 บจก.เอ็นไลน์ อะกริคัลเช่อร์ 46/3 ม.5 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 034 324752 

84.37 

1 บจก.ซาตาเกะ อินเตอร์เนชั่นแนล แบงค็อค 888/84 มหาทุนพลาซ่า ชั้น 8 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6515845-7 

2 บจก.พรีเมียร์ แมชชีนเนอรี่ 59/9 ม.2 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 02-964770 

3 บจก.ซาตาเก้ (ประเทศไทย) 133 ม.5 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 02-5011180-6 
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4 บจก.เดสโก อินเตอร์เนชั่นแนล 32/1 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 034-312192 

5 บจก.เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม 97 ถ.เย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6257651 

6 บจก.ยนต์ผลดี 25/6 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 056-334000-2 

7 บจก.ซี.พี.อินเตอร์เทรด 313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02 6257651 

8 หจก.อีแอนด์เอ็ม ชิปปิ้ง 2/4 ม.1 ต.บึงน้ํารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 08-1316-1885 

9 บจก.โคราช เอสดับบลิวกรุ๊พ 2007 549 ม.1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 044-211561 

10 บจก.บูห์เล่อร์ (ไทยแลนด์) 65 ชั้นที่ 17 42 ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ ซ.1702-1703 สุขุมวทิ 42 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-7122600-1 

84.33 (2) 

1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300 

2 บจก.มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) 150/40 ม.9 ต.หนองมะขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-347117-21 

3 บจก.เอส ไอ ดับบลิว (ไทยแลนด์) 64/169 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   

4 บจก.เอเชีย แปซิฟิค เครื่องจักรกลการเกษตร 9/9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 0-2730-7668-9 

5 บจก.ชัยรุ่งเรืองกิจ 9/6-7 ถ.จิตต์สุวรรณ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 037-231368,820 

6 หจก.เจริญไทยแม่สอด 96/6 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 055-31575 

7 บจก.สยามเอ็นจิเนียริ่ง อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 174/32-33 ม.9 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02 9968100-5 

8 หจก.พรเทวี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 7/6 ถ.ชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก   

9 หจก.เอส เค เอส ทูลส์ 464 ม.1 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก - 

10 บจก.กมลอินดัสตรี 63 ซ.สีม่วงอนุสรณ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2772750 

84.19 
(AM) 

1 บจก.วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง 368 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-3980143 

2 บจก.แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 500/46 เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด ม.3 ซ.อินดัสเตรียล เอสเตท ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955597-8 

3 บจก.วิศวกิจพัฒนา 215/148-149 ถ.ประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-5852556-8 

4 บจก.วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ 700/424 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-214977 

5 บจก.ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย 152 อินโดสุเอช ชั้น3 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170 

6 บจก.ฮาลล่า ไคลเมท คอนโทรล (ประเทศไทย) 64/4 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ชลบุรี 038-954050 

7 บจก.คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) 700/641 ม.3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210129-37 

8 บจก.ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 64 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-842148 

9 บจก.ยัง อิน เทค 187/3 ม.3 ต.แม่น้ําคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 081-6555373 
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10 บจก.พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ ริฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศไทย) 60 ม.19 ซ.นวนคร เขตส่งเสริม อุตสาหกรรม 2 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9095710 

84.34 
(AM) 

1 บจก.ดัชมิลล์ 137/6 ม.1 ซ.สุขุมวิท 35 ถ.พุทธมณฑลสาย8 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 02-8810000 

2 บจก.เอส ไอ จี คอมบิบล็อค 33 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954100 

3 บจก. เนเจอร์เบสท์ฟู้ด 128/212 พญาไทพล่าซ่า ชั้น 19 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-2150624 

4 บมจ.พัฒน์กล บริหารแผนโดย บมจ.พัฒน์กล 348 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3281035-49 

5 บจก.เอสพีเอ็กซ์ โฟลว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 29 บางกอกบิสสิเนสเซ็นเตอร์ ห้อง2702ชั้ ซ.เอกมัย ถ.สุขุมวิท 63(ซอยเอกม้ย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02 7143838 

6 บจก. เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) 1042 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร   

7 บจก.พี แอนด์ ดี มาร์เก็ตติ้ง สระบุรี 175 ม.7 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 085-4218773 

8 บจก.เบลล์ด๊าส อิมเอกซ์ 28/306 ม.13 ซ.คูบ้อน 16 ถ.คู้บอน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 02-949-4502 

9 พัฒนาซัพพลาย 134/2 ม.9 ซ.21 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 081-9338971 

10 บจก.จงเจริญจักรกล (1991) 43/2 ม.9 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ   

84.36 

1 บจก.เค.เอส.พี.อุปกรณ์ 100 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-6257651 

2 บจก.กรงทอง 2 ซ.พัฒนาการ 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7221071-5 

3 บจก.เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม 100 ซ.กลับเจริญ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-6247651 

4 บจก.ทีเอ็นซี อินโนเวชั่น 73 ซ.รามคําแหง 43/1(คุณหญิงเจิอ) ถ.รามคําแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 081-8023882 

5 บจก.เค.เค. เกษตรกลการบ้านโป่ง 139/1 ม.10 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 032-743743 

6 บจก.นีโอ อโกร บิสิเนส 335/25 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3660690-1 

7 บจก.เอพีที โชว์เฟรท (ประเทศไทย) 11/24 ถ.รัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02 2853060 

8 บจก.ไทรอัมฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง 61 ซ.ศาลาแดง 2 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2367487 

9 บจก.บี.อินเตอร์เนชั่นแนลแอนด์เทคโนโลยี่ 323 ม.6 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 029550555#2631 

10 บจก.บูลอควา อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 599/114 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 0-2192-1787-8 
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รายชื่อผูนาํเขาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

8422 

1 บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป 2922/301-303 ชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ซ.ชั้น 28 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-7165555 

2 บจก.ไทยน้ําทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง 214 ไทยน้ําทิพย์ ชั้น 7 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 02-9842000 

3 บมจ.ทีพีไอ โพลีน 26/56 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2855090 

4 บจก. เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) 1042 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร   

5 รัฐวิสาหกิจโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 184 ซ.นานาใต้ ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-2291712 

6 บจก.โออิชิ เทรดดิ้ง 57 ปาร์ค เวนเซอร์ ชั้น 19-20 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-7858888 

7 บจก.ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนซส (ไทยแลนด์) 7/252,7/282 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   

8 บมจ.ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) 388 เอสพี ชั้น 6 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02 2730024 

9 บจก.มหาสารคาม เบเวอเรช 111 ม.18 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 043-346556-85 

10 บจก.บุญรอดเอเซียเบเวอเรช 196 ม.5 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 036-598196-8 
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1 บจก.เมทเล่อร์ - โทเลโด (ประเทศไทย) 272 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-7196480-7 

2 บจก.ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) 5/6 ม.11 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 038 961951 

3 บจก. เซ็นทรัลเทรดดิ้ง 3388/25-37,51-53, 82-85 สิรินรัตน์ ชั้น 8-11, 15,23 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-229-7000 

4 บจก. เอส.อาร์.ไทร์ 222 ม.1 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 02 5438980 

5 บจก.เซ็ปเปอร์ อินสตรูเมนท์ 28/4 ม.4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 02-191-8780 

6 บจก.สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม 97 ถ.ตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 02 2248941-2 

7 บจก.ที.เอ็ม.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง 50/413 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-9841192-5 

8 บจก.แอลแอลไอที (ประเทศไทย) 130-132 สินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6508076 

9 บจก.ไทยเครื่องชั่ง 19/8 ม.9 ซ.ไร่ขิง 30 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-4201610 

10 บจก.สหภัณฑ์ดิจิตอลสเกล 48/3 ม.1 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-345338 

8479 

1 บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (สาขา1) (ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่) 26/56 จันทน์ตัดใหม่ ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000 

2 บจก.โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 101/94,102 ม.20 ซ.เขตอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9097100 

3 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-361429 

4 บจก.ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 1627 ม.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7152846-7 

5 บจก.ฟาบริเนท 5/6 ม.6 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5249600 
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6 บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 191/54,191/57 ซทีีไอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02 2615033-40 

7 บจก.วิธ บีเอ็นไอ 111/141-142 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   

8 บมจ.เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ 125-125/1 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ม.4 ซ.เขตส่งออก 1 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02 3260196-9 

9 บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ 183 รัจนาการ ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6766000 

10 บจก.ไทยแอโรว์ 142 ทูแปซิฟิคเพลส ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6532550 

8429 

1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300 

2 บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรม 2013 อิตัลไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 023192021-37 

3 บจก.เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น 958/29 ม.12 ซ.บัวเกิด 3 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7049555 

4 บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ 1760 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000 

5 บจก.ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด์) 1858/79, 1858/81-82 ซีทีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-3251011-26 

6 บจก. ยนต์ตระการเครื่องจักรกล 71 ม.8 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035 361494 

7 บจก.ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ 99/90 ลัดดารมย์ ม.1 ต.สันกลาง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 053-126196-8 

8 บจก.บางกอกโคมัตสุเซลส์ 54 ม.2 ถ.บางนา-ตราด กม.22 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-7401500-19 

9 บจก.สหเครน อ๊อกชั่น 309 ม.3 ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-054065 

10 บจก.บางกอกอ๊อคชั่นเนียร์ส 3/6 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7407991-2 
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1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300 

2 บจก.เอเชีย แปซิฟิค เครื่องจักรกลการเกษตร 9/9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 0-2730-7668-9 

3 บจก.จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) 90 ชั้นที่ 32 ห้องเลขที่ เอ3202 ไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 0-2646-1888 

4 บจก.สยามกลการ อะไหล่ 127 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02 7268073-5 

5 บจก.แองโกล-ไทย 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 02 7939500 

6 บจก.เอสเอสเค กรุ๊ป เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 69 ม.6 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 02-1836710 

7 บจก.ตลาดแทรกเตอร์ 100/1-5 ม.1 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-799995-6 

8 บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ 1760 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000 

9 บจก.โฟตอน ทรัค (ประเทศไทย) 59 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 02-5672882 

10 บจก.เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น 958/29 ม.12 ซ.บัวเกิด 3 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7049555 

8430 1 กิจการร่วมค้า ชิโนเปค-ทีอาร์ซี 1 ทีพี แอนด์ ที ชั้นที่ 21 ซ.วิภาวดีรังสิต 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   
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2 บจก.เนาวรัตน์พัฒนาการ (มหาชน) 2/3 บางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 18 ,19 ม.14 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   

3 บจก.เอื้อวิทยาแมชินเนอรี่ 53 ศิวาเทล ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   

4 บจก.เอเซีย เท็คนิเคิล คอนซัลติ้ง 37/18 ม.3 ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 02-5332580 

5 บจก.ไอซีอี ฟาร์ อีสท์ (ไทยแลนด์) 1484/3 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02-3313041 

6 บจก.คาร์โก้มาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนล 1 ทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซ.วิภาวดี 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-9361550 

7 บจก.เวทเธอร์ฟอร์ด เคเอสพี 399 อินเตอร์เซนจ ชั้น 31 ซ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-6745800 

8 บจก.บอร์ท ลองเยียร์ 8 ม.8 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์   

9 บจก.เจพี เนลสัน (ประเทศไทย) 175 สาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 26/1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6709002 

10 บจก.เอส-คอน คอนกรีต 100/17 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 038-255283 
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1 บจก.เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) 497 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่เรือ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 02-8832880 

2 บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรม 2013 อิตัลไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 023192021-37 

3 บจก.แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ 888 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7405888 

4 บจก.ไทย ซัน อินเตอร์ แมชชีน 99 ม.2 ถ.บรมราชชนนี ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 086-2671337 

5 บจก.เอส เอส เค ทรัค เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 299/15 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 036-339299 

6 กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษ ีอ.เมือง จ.ราชบุรี 032-326306 

7 บมจ.ที.ซี.เจ.เอเซีย 3/4 ม.9 ถ.บางนาตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3126699 

8 บจก.โฟตอน ทรัค (ประเทศไทย) 59 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 02-5672882 

9 หน่วยราชการสํานักวางแผนการฝึกร่วมและผสมกรมยุทธการทหาร กองบัญชากองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 3 ชั้น 8 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 081-6389301 

10 บจก.กันโน่ ซีสเต็มส์ อินทีเกรชั่น 76/47-49 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 0-2522-6686 
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1 บจก.สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 30 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3205777 

2 บจก.ลี แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) 126 ม.6 ถ.วัดศรีวารีน้อย-ลาดกระบัง ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-3279300 

3 บจก.เอ็ม.เอช.อี.-ดีแมก (ที) 23/110-117 สรชัย ชั้น 25-29 ซ.สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02714-3939 

4 บมจ.สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง 39 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02 4200027 

5 บจก.สยามคิโต้ 700/243 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-468205 

6 บมจ.กรุงเทพผลิตเหล็ก 205 ชั้น 5 ถ.ราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 02 2250200 

7 บจก.ซุ่นเฮงไท้ เอ็นจิเนียริ่ง 10/7 ม.5 ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สมพราน จ.นครปฐม 02-8119433 
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HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
8 บจก.ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) 500/103 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 02-686-4000 

9 บจก.คีย์สโตนสยาม คอร์ปอเรชั่น 588 ม.6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02 3243567 

10 บจก.ไทย จี เอลลีเวเทอร์ 24 ซ.สุภาพงษ์ 1 แยก 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7481969 

8413 

1 บจก.กัลฟ์ เจพี ยูที 87 เอ็มไทย ทาวเวอร์ชั้น8 ออลซีชั่นเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6105639 

2 บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (สาขา1) (ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่) 26/56 จันทน์ตัดใหม่ ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000 

3 บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ 32/56 ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ซ.อโศก ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-2601181 

4 บจก.กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) 92 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7258999 

5 บจก.ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111 

6 บจก.สยาม เคียวซนั เด็นโซ่ 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210100 

7 บจก.ซาคูมะ (ประเทศไทย) 789/66 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-296870-4 

8 บจก.ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเล็คทริค แมนูแฟ็คเจอริ่ง 500/79 ม.3 ถ.นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-698300 

9 บจก.สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210100 

10 ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค ์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2788100 

8426 

1 บจก.ซาเรนส์ (ไทยแลนด์) 448/13 ม.12 ถ.เทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 038-300315 

2 บจก.ซียูอีแอล 18 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า ซ.อาคาร 2 (เวสต์) ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-5001200 

3 บจก.ท็อปไฟว์ เครน 195/96-97 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-481444 

4 บจก.ซัน จูปีเตอร์ 2/2 ม.3 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 02-9983855 

5 บจก.บางกอกอ๊อคชั่นเนียร์ส 3/6 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7407991-2 

6 บจก.เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) 108 ม.14 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 027379888#212 

7 บมจ.ชูไก 42/62 ม.14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 3162873-7 

8 อู๋ซี หัวด่ง แมชีนเนอรี่ คอมพานี ลิมิเต็ด 3/5 ซ.สุคนธสวัสดิ์ ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 02-5107632 

9 บจก.ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล 88 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-408900 

10 บจก.ไทยนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น 390 ม.6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02 7035160-3 

8705 

1 บจก.เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) 497 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่เรือ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 02-8832880 

2 บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรม 2013 อิตัลไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 023192021-37 

3 บจก.แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ 888 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7405888 
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HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
4 บจก.ไทย ซัน อินเตอร์ แมชชีน 99 ม.2 ถ.บรมราชชนนี ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 086-2671337 

5 บจก.เอส เอส เค ทรัค เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 299/15 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 036-339299 

6 กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษ ีอ.เมือง จ.ราชบุรี 032-326306 

7 บมจ.ที.ซี.เจ.เอเซีย 3/4 ม.9 ถ.บางนาตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3126699 

8 บจก.โฟตอน ทรัค (ประเทศไทย) 59 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 02-5672882 

9 หน่วยราชการสํานักวางแผนการฝึกร่วมและผสมกรมยุทธการทหาร กองบัญชากองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 3 ชั้น 8 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 081-6389301 

10 บจก.กันโน่ ซีสเต็มส์ อินทีเกรชั่น 76/47-49 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 0-2522-6686 

8427 

1 บจก.โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) 607 ถ.อโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6255555 

2 บจก. บีที มิตรแลนด์ 90 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02 7216480 

3 บจก.ยูนิแคริเออร์ เอเซีย 999/1 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 1825067-73 

4 บจก.ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค 559/3-4 ม.7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 0-2311-7574 

5 บมจ.ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) 2 ถ.พหลโยธิน แขวงประชาธิปัตย์ เขตธัญบุรี กรุงเทพมหานคร 02-5338090 

6 บจก.สยามกลการอุตสาหกรรม 32/1 ม.10 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7467520 

7 บจก.ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ 58 ซ.อุดมสุข 60 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   

8 บจก.เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น 958/29 ม.12 ซ.บัวเกิด 3 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7049555 

9 บจก.คราวน์ อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) 1/23 ม.15 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร   

10 บจก.บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ 54 ม.2 ถ.บางนา-ตราด กม.22 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-7401500 

8428 

1 บจก.ฟุรุคาวา-สกาย อลูมินัม (ประเทศไทย) 7/352 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-027426 

2 บมจ.ทีพีไอ โพลีน 26/56 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2855090 

3 บจก.จาร์ดีน ซินด์เล่อร์ (ไทย) 246 ไทมส์ สแควร์ ชั้น 20 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6851600 

4 บจก.โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) 1858/21-26 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร   

5 บมจ.โคเน่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 26 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-7846500 

6 บจก.มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย 700/803 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-447424-26 

7 บจก.เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น 199/9 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038 491050 

8 บจก.แอลแอลไอที (ประเทศไทย) 130-132 สินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6508076 

9 บจก.ซีเอชโอโตพาร์ต 127 ม.2 ซ.สวนส้ม ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 027542351-5 
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HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
10 บจก.สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม 700/109,111,113 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038 213451-5 

8431 

1 บจก.ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ 29 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 954790-4 

2 บจก.แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) 1760 ถ.สุขุมวิท 52-54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-2713-9004-8 

3 บจก.เมลโก้ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) 1 ชั้น21 ห้องซี3 อี เอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 21 ซ.บางนา-ตราด 25 ถ.บางนา- ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-3618070-2 

4 บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย 700/86 ม.6 ซ.นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038 213170 

5 บจก.ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) (สํานักงานใหญ่) 589/159 เซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์วัน ชั้นที่ ซ.ห้องเลขที่ โอไอ-30-ซ1ีบี ถ.บางนา-ตราด (กม.3) แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 

02-7457401-6 

6 ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค ์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2788100 

7 บมจ.ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซ.อาคารเอ ชั้น 6, 19-36 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-5374000 

8 บจก.บางกอก นากัทสึ 700/823 ม.1 ถ.นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 080-0616556 

9 บจก.เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต 19 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า อาคาร3ชั้น5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2455555 

10 บจก. บางกอกปทุมแทรคเตอร์ 57 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 9733170 

8408 

1 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 186/1 ม.1 ถ.ทางรถไฟ ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-3861000 

2 บจก.อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) 1010 ชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 24 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-5135481 

3 บจก.อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 38 ก ม.9 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-3942541-50 

4 บจก.ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ 29 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 954790-4 

5 บจก.ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) (สํานักงานใหญ่) 589/159 เซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์วัน ชั้นที่ ซ.ห้องเลขที่ โอไอ-30-ซ1ีบี ถ.บางนา-ตราด (กม.3) แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 

02-7457401-6 

6 บจก.แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) 1760 ถ.สุขุมวิท 52-54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-2713-9004-8 

7 บจก.ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย ์ 35/1 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 7071721 

8 บจก.บีเอ็มดับเบิลย ูแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 7/201 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-640000 

9 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300 

10 บจก.เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 555 รสา ชั้น21 ห้อง2101-2104 ม.4 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 0389549991520 

8483 

1 บจก.สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม 700/109,111,113 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038 213451-5 

2 บจก.เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น 199/9 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038 491050 

3 บจก.ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111 

4 บจก.โครเนส (ไทยแลนด์) 1858/138 เนชั่นทาวเวอร์ชั้น 39 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02 7636500 
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เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
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5 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300 

6 บจก.อาอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) 150/68 นิคมอุตสหกรรมปิ่นทอง 2 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038 347290-6 

7 บจก.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ 313 ม.1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-320601 

8 บจก.นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) 73 ม.2 ถ.บางนา-ตราด กม.21 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 7400250 

9 บจก.แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) 1760 ถ.สุขุมวิท 52-54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-2713-9004-8 

10 บจก.ฮีโน่เพาเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 700/509 ม.2 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-454577 

8474 

1 บมจ.ทีพีไอ โพลีน 26/56 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2855090 

2 บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 979/83 เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-2980101 

3 บจก.เอื้อวิทยาแมชินเนอรี่ 53 ศิวาเทล ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   

4 บจก. เอสซีจี ซิเมนต์ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5864466 

5 บจก.เอเชียแปซิฟิกกลาส 393 อาคาร 393 สีลม ซ.ชั้นที่ 7-10 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6366111 

6 บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง 199 คอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 7-12 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02 7977000 

7 บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 44/2 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 02-5012020 

8 บจก.มากอตโต 14 ม.3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 02-2100566-70 

9 บจก.อีสเทิร์น ไชน่าแวร์ 108 ม.5 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 026226334-8 

10 บมจ.ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ 444 โอลิมเปียไทย ชั้น10 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 7909888 

8477 

1 บจก.แอลแอลไอที (ประเทศไทย) 130-132 สินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6508076 

2 บจก.สยามมิชลิน 252 SPE ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-6193000 

3 บจก.สยามทรัค เรเดียล 84 ม.7 ซ.เพชรเกษม 122 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-4200038 

4 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-361429 

5 บจก.บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 7/402 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-650731 

6 บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 7/232 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ม.6 ซ.พรประภา ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-953000 

7 บจก.โตชิบา แมชชีน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 7 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-025812 

8 บจก.แคล-คอมพ์ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) 130 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-3519845 

9 บจก.เท็นมะ (ประเทศไทย) 7/119 ม.4 ถ.นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-640111 

10 บจก.โปรเพท (ประเทศไทย) 12 ม.3 ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 02-9681070 
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เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 
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8486 

1 บจก.เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-277000 

2 บจก.ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 14 ม.1 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 038-857119 

3 บจก.โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 101/94,102 ม.20 ซ.เขตอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9097100 

4 บจก.ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) 100 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-350803-4 

5 บจก.แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) 700/114 ม.5 ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-468340 

6 บจก.ซิเลซติกา (ประเทศไทย) 49/18 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038493561-80 

7 บจก.ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) 50 ม.4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-334800 

8 บจก.แชสซิส เบรคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 300/34-35 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอร์ด (ระยอ ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-959024 

9 บมจ.โซลาร์ตรอน 1000/65,66,67 พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น16 ซ.สุขุมวิท71 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02 3920224 

10 บจก.เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล 48/1 ม.1 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 02-5591260-2 

8475 

1 บจก.ไทยมาลายา กลาส 28 เขตประกอบอุตสาหกรรมเอส ไอ แอล ม.1 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 036 373826 

2 บจก.ล.ไลท์ติ้งกลาส 71/9 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-573118-9 

3 บมจ.อุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วไทย 15 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 02-4270060-4 

4 บจก.อยุธยา กล๊าสอินดัสทรี 170/87 โอเชี่ยนทาวเวอร์1ชั้น32 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6486100 

5 บจก.เอจีซี ออโตโมทีฟ(ประเทศไทย) 700/366 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ม.6 ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-214840-52 

6 บจก.สยามไฟเบอร์กลาส 39 ม.9 ถ.หนองปลากระดี่ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 02-5864466 

7 บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 29/3 ม.1 ถ.บางพูน-รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 02-5815462 

8 บจก.เอเชียแปซิฟิกกลาส 393 อาคาร 393 สีลม ซ.ชั้นที่ 7-10 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6366111 

9 บจก.อินโดไชน่าเทเลคอม 51/3 วิภาวดีทาวเวอร์ ชั้น 17 ซ.ห้อง 6 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-9414627 

10 บจก.ระยองกล๊าส อินดัสทรี 170/87 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 32 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-8347000 

8438 

1 บจก.พี.เอส.ฟู้ด โปรดักส์ 949,949/1,999 ม.7 ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02707-8282 

2 บจก.ยูรีโม (ประเทศไทย) 7/436 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-650909 

3 บจก.โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย์ (สาขา 1) 128/77 พญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 7 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-2165820-2 

4 บจก.ไทย ฟู้ดส์ โพลทรีย์ อินเตอร์เนชั่นแนล 46/19 ม.4 ต.อุโลกสี่หมื่อน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 034 549999 

5 บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6258000 

6 บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป 2922/301-303 ชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ซ.ชั้น 28 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-7165555 
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HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
7 บจก.มาเยคาว่า (ประเทศไทย) 2/3 บางนาทาวเวอร์ ชั้น9 อาคารเอ ม.14 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-9718000 

8 บจก.แหลมทองโพลทริ 1126/1 วานิช ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02 2550255 

9 บจก.โออิชิ เทรดดิ้ง 57 ปาร์ค เวนเซอร์ ชั้น 19-20 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-7858888 

10 บจก.จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) 77 ม.4 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 038 932900 

8478 

1 บจก.ฟิลไทย 116/3 ซ.เทียนทะเล 24 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 02-8199555 

2 รัฐวิสาหกิจโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 184 ซ.นานาใต้ ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-2291712 

3 บจก.ฟู่ ไท่ อัลลอยซ์ 898 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 08-5282-9439 

4 บจก.เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล 677 ม.4 ซ.นิคมอุตสาหกรรมบางปู(เขตส่งออก) ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-7093156-62 

5 บจก.พี.ประชุม 328 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-2714646-9 

6 บจก.ไดนามิค โทแบคโค แมชชีนเนอรี่ 1000/115,1000/118 อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ถ.สุขุมวิท 55(ซอยทองหล่อ) แขวงคลองเตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร   

7 บจก.กราฟอยดอล รอนโดท์ (ประเทศไทย) 152 ซ.ศูนย์วิจัย 14 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-6709002 

8 บจก.ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 175 สาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น7/1และ8/1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 3455000 

9 บจก.ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย) 179/1 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 053-582021-2 

10 บจก.คัลลัส 1059 ถ.เจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6396619 

8479 

1 บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (สาขา1) (ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่) 26/56 จันทน์ตัดใหม่ ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000 

2 บจก.โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 101/94,102 ม.20 ซ.เขตอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9097100 

3 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-361429 

4 บจก.ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 1627 ม.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7152846-7 

5 บจก.ฟาบริเนท 5/6 ม.6 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5249600 

6 บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 191/54,191/57 ซทีีไอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02 2615033-40 

7 บจก.วิธ บีเอ็นไอ 111/141-142 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   

8 บมจ.เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ 125-125/1 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ม.4 ซ.เขตส่งออก 1 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02 3260196-9 

9 บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ 183 รัจนาการ ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6766000 

10 บจก.ไทยแอโรว์ 142 ทูแปซิฟิคเพลส ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6532550 

8434 
1 บจก. เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) 1042 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร   

2 บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน 500 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6803735 
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HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
3 บจก.แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ 123 ม.4 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.ราชบุรี   

4 บจก.เทพผดุงพรมะพร้าว 392/56-58 ซ.ปรีชา ถ.มหาราช แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-6221501 

5 บจก.เกิร์ด เทรดดิ้ง 32/44 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 02-5636211 

6 บจก.อิมพีเรียลเยนเนอรัลฟูดส์อินดัสทรี่ 3059-3059/1-3 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 3114157 

7 บจก.แดรี่ ฮับ ซัพพลาย เชน 29/825 ม.2 ต.คลองสาน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 0-2569-6990 

8 บมจ.ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) 388 เอสพี ชั้น 6 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02 2730024 

9 บจก.อําพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง 392/56-57 ซ.ปรีชาพาณิชย์ ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-6221513 

10 บจก.นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง 7/318 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   

8435 

1 บจก.หยั่น หว่อ หยุ่น 767 ถ.วัดไผ่เงิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6747990-9 

2 บจก.บลูฟาโล่ สมาร์ท เอ็นเนอร์จี 547 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 02-3309286 

3 บจก.อําพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง 392/56-57 ซ.ปรีชาพาณิชย์ ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-6221513 

4 บจก.เอสพีเอ็กซ์ โฟลว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 29 บางกอกบิสสิเนสเซ็นเตอร์ ห้อง2702ชั้ ซ.เอกมัย ถ.สุขุมวิท 63(ซอยเอกม้ย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

02 7143838 

5 บจก.แครทโค 8/10 ม.3 ต.สํานักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038-943223-7 

6 บจก.สยามโมเดิร์นปาล์ม 33/4 ม.2 ถ.นาเหนือ-เขาต่อ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 075-66760-7 

7 บจก.เอ็นซี เบเนฟิท 89/1 ม.12 ต.แพงพวย อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 032-263476 

8 บจก.คาลพิส โอสถสภา 75 ไวท์กรุ๊ป 1 ชั้นที่ 6 ซ.แสงจันทร์-รูเบีย ถ.สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-3511521 

9 บจก.ฟาร์มเห็ดระยองแอนด์วีวีไบโอเทค 91 ม.5 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 038 638005 

10 บจก.สยามไวเนอรี่ 9/2 ม.3 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 02-5335600 

8442 

1 บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 123 ซันทาวเวอร์ส์ เอ ชั้นที่ 23-26 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02 6608000 

2 บจก.โนวา อินเตอร์ เทค 10/18 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 034-338765-6 

3 บจก.เนชั่นไวด์ 5 เนชั่นไวด์ ซ.สุขุมวิท 54 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02-332-4470 

4 บจก.ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) 388 เอส.พี. ชัน 8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-2706000 

5 บจก.ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) 163 ไทยสมุทรประกันภัย ชั้น 19 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02 6106100 

6 บจก.ฉิ้งฟงแมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) 48/30 ม.1 ซ.จุลพงษ์ ถ.พระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-8920987 

7 บจก.พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง 19 ม.10 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5296000 

8 บจก.แอ๊ดวานซ์ เอเชีย ไฟเบอร์ 57/7 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 02-7443308 
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HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
9 บจก.ลัคกี้ ฮั่วกวาง เพลท แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) 967 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   

10 บจก.โยชิโมโตะ เฟล็กโซ่ พริ้นติ้ง (ประเทศไทย) 64/44 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-9591002 

8440 

1 บจก.จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง 699 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02 8156969 

2 บจก.มิสเตอร์พรหม 12-12/1 ซ.เทียนทะเล 7 แยก 6-5-2 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-8957766 

3 บจก.แฟโรสตัล (ไทยแลนด์) 159/29 เสริมมิตร ห้อง1802 ชั้น18 ซ.21 (อโศก) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02 4019779 

4 บจก.ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) 163 ไทยสมุทรประกันภัย ชั้น 19 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02 6106100 

5 บจก.มูลเลอร์ มาร์ตินี (ประเทศไทย) 4/31-32 ธนบุรีพลาซ่า ชั้น 12 ถ.รัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-4726800 

6 บจก.ซันซิง พริ้นติ้ง แมชชีน แมททีเรียล (ประเทศไทย) 43 ซ.เอกชัย 83/3 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 02-4169908 

7 หจก.ฮั่วฟ้า อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 18 ซ.พุทธบูชา 40 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 02-8702784-6 

8 บจก.อุตสาหกรรมรูปลอกไทย 333 ม.5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-8134000 

9 บจก.ไซเบอร์ กราฟฟิกส์ (2000) 84, 86 ซ.ปรียานุช ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-3192202 

10 บจก.ดูโปร (ประเทศไทย) 83/121 ม.6 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 02-9547979 

8441 

1 บจก.ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย) 105 ม.9 ต.บางบัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-570900 

2 บมจ.เอ เจ พลาสท์ 95 ถ.ท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-4150035 

3 บจก.ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5864466 

4 บจก.ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) 163 ไทยสมุทรประกันภัย ชั้น 19 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02 6106100 

5 บจก.ซันซิง พริ้นติ้ง แมชชีน แมททีเรียล (ประเทศไทย) 43 ซ.เอกชัย 83/3 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 02-4169908 

6 บจก.เอชเอสแอล คาร์ดอนส์ 19/1 ม.4 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 02-2814070 

7 บจก.บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (มหาชน) 46/151 ม.12 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02-9445512 

8 บจก.กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ 1 ถ.ปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร   

9 บจก.เอลิแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) 7/320 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-036336-49 

10 บมจ.กระดาษสหไทย 131 ม.2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย แขวงสําโรงกลาง เขตพระประแดง กรุงเทพมหานคร 02 7542100 

8439 

1 บจก.สยามคราฟท์อุตสาหกรรม 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-5863333 

2 บจก.เมทโซ เปเปอร์(ประเทศไทย) 49/24 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-401100 

3 บจก.สยามเซลลูโลส 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5865567 

4 บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์ 113-115 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-9102700 
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5 บจก.เจ. เค. บรรจุภัณฑ์ กรุ๊ป 46/2 ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน ต.ชัยมงคล อ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 0344-846678 

6 บจก.หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป 1070 ซ.สวนพลู ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2872100 

7 บมจ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5865567 

8 บจก.เอเซียคราฟท์ เปเปอร์ 99 ม.5 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034-423506-9 

9 บมจ.ไทยเคนเปเปอร์ 222 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 02-4400707 

10 บจก.เอสแอนด์ ดี อินดัสทรี้ 56 ซ.บางกระดี่ 16 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-4521291 

8443 

1 บจก.ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) 968 อื้อจือเหลียง ชั้น 2-3 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-3539500 

2 บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 191/54,191/57 ซทีีไอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02 2615033-40 

3 บจก.ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 7/152 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 650839 

4 บจก.แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) 89 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-350080 

5 บจก.แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) 98 สาธรสแควร์ ทาวเวอร์ ชั้น 21-24 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-3449999 

6 บจก.เอปสัน (ประเทศไทย) 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6859888 

7 บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 123 ซันทาวเวอร์ส์ เอ ชั้นที่ 23-26 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02 6608000 

8 บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 341 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3229840 

9 บจก.โลจิสติคส์ คาร์โก้ เอ๊กซ์เพรส 2922/132 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-7165185 

10 บมจ.มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) 886 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 02-518-1280 

8452 

1 บจก.จาโนเม่(ประเทศไทย) 312 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038 480131-5 

2 บจก.เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) 79/1 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 053-581343 

3 บจก.ลองวินอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 60/21 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-891371-2 

4 บจก.สินไทยเอนเตอร์ไพรส์ 1168/53-54 ชั้น 20 ลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2856318-24 

5 บจก.ยูกี้เวิลด์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 42/189 ม.5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-3331206 

6 หจก.ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน 104 ซ.เพชรเกษม 54 ถ.เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 02 4548598 

7 บจก.อีซี่ โอโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) 700/901 ม.5 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี   

8 บจก.ห้าง ก. วิวัฒน์ 11/14-16 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 02-4726451 

9 บจก. ซันบีน พรีซิชั่น แมซีน(ไทย) 78/18 ม.5 ถ.ทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-573141 

10 บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย 72 อาคาร กสท.โทรคมนาคม ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-3524777 
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8445 

1 บจก.ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชั่นแนล 313 ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น18 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6257651 

2 บจก.อินโดไทยซินเทติคซ์ 888/164-165 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2536745-54 

3 บจก.ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ 62 ม.11 ซ.วิลาลัย ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-316992 

4 บจก.ซันแฟลค (ประเทศไทย) 54 บีบีบิลดิ้ง ห้องเลขที่ 1213 ชั้น 12 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-2612411-6 

5 บจก.แอ็บโซลูท เดนิม 99 ซ.สุขุมวิท 6 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-2554999 

6 บมจ.อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ 75/92 โอเชี่ยนทาวเวอร์2 ชั้น35 ซ.สุขุมวิท19 (วัฒนา) ถ.อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02 2608020-41 

7 บมจ.ลัคกี้เท็คซ ์(ไทย) 20 บุปผจิต ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2666600 

8 บจก.นันยางเท็กซ์ไทล์ 89 11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-8119700 

9 บจก.เจ.เเม็ค อินดัสตรี (สาขา 1) 91/9 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 02-7503700-9 

10 บมจ.โรงงานผ้าไทย 385 ซ.บางเมฆขาว ถ.สุขุมวิท กม. 30.5 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7038484 

8451 

1 บมจ.ลัคกี้เท็คซ ์(ไทย) 20 บุปผจิต ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2666600 

2 บมจ.ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 183 รีเจ้นท์ เฮาส์ ชั้น 11 ถ.ราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-9332921 

3 บจก.เจ.เเม็ค อินดัสตรี (สาขา 1) 91/9 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 02-7503700-9 

4 บจก.อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย 169-169/2 ม.3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง   

5 บจก.แอลแอลไอที (ประเทศไทย) 130-132 สินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6508076 

6 บจก.ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) 700/360 ม.6 ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-214491-4 

7 บมจ.โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย 386 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-3239067-9 

8 บจก.เอเชีย อินดัสเทรียล เท็กซ์ไทล์ 20/9 ม.21 ซ.วัดประดู่ ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 02-8656795 

9 บจก.เน็กซ์ โค้ทติ้ง 300/108 ม.1 ถ.นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-950534 

10 หจก.ไทยอินเตอร์ลอนดรี 15 ซ.ลาดปลาเค้า 10 แขวงจรเข้ขัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 025705011-3 

8447 

1 บจก.เฟมีน่า เลซ อินเตอร์เนชั่นแนล 60/31-60/32 ม.19 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 9087254 

2 บจก.วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ 134, 134/2, 134/3 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02 4400860 

3 บจก.โอกาโมโตเท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) 126 ม.5 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 037-205067 

4 บจก.บีแอล (ประเทศไทย) 259 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 037 274220 

5 บจก.ฟูลมาร์ค เมนูเฟคเจอริ่ง 91 ม.8 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.กิ่งอําเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-4294905-7 

6 บจก.ไทยทาเคดะเลซ 58,60,62,64 ซ.พระรามที่ 3 ที่ 29 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02 2947601-4 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
7 บจก.บีเอ็นซี แม่สอด 269/6 ม.15 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 038-480666 

8 บจก.กู๊ดเวิร์ค อินเตอร์เทรด 37,39 ซ.เพชรเกษม 48 แยก 20 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 0-2457-5721-22 

9 บจก.สยาม หัตถะ 44 ศรีจุลทรัพย์ ชั้น 17 ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6426695 

10 บจก.ขอนแก่นแหอวน 115 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 043-221880-5 

8446 

1 บจก.ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม 741 ม.3 ซ.บางเมฆขาว ถ.สุขุมวิท แขวงท้ายบ้านใหม่ เขตเมือง กรุงเทพมหานคร 02-7012060 

2 บจก.แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) 39/29-34 ม.2 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 034-4900212 

3 บมจ.ลัคกี้เท็คซ ์(ไทย) 20 บุปผจิต ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2666600 

4 บจก.ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) 700/360 ม.6 ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-214491-4 

5 บจก.แอ็บโซลูท เดนิม 99 ซ.สุขุมวิท 6 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-2554999 

6 บจก.เอส.เอ็ม.เอส.การทอ 189 ม.2 ต.มาบไผ่ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-158093 

7 บจก.เจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส 23/3 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 034-311273-4 

8 บจก.อุตสาหกรรมไหมไทย 9 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-7622600 

9 บจก.ล้อศิรินิมิตรวงศ์เท็กซ์ไทล์ 22 ม.14 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 024206361-1 

10 บจก.เอราวัณสิ่งทอ 49 ม.3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02 3941941-2 

8449 

1 บมจ.ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 183 รีเจ้นท์ เฮาส์ ชั้น 11 ถ.ราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-9332921 

2 บจก.เจ.เเม็ค อินดัสตรี (สาขา 1) 91/9 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 02-7503700-9 

3 บจก.แอล.ไอ. เอส. นาคามูระ นันวูเว่น (ประเทศไทย) 11/1 ม.8 แขวงหมอนนาง เขตพนัสนิคม กรุงเทพมหานคร 086 9779977 

4 บจก.สยาม หัตถะ 44 ศรีจุลทรัพย์ ชั้น 17 ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6426695 

5 บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ 704/1-9 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-2940071 

6 บจก.เอเชีย คอมโพสิต แมททีเรียล (ไทยแลนด์) 7/347 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 027400-1 

7 บจก.ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) 700/360 ม.6 ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-214491-4 

8 บจก.ชัยพลาสไพศาล โพลีเอสเตอร์ 68 ม.2 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 035-699321-2 

9 บจก.มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) 64/45 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955092 

10 บจก.นิจิ (ประเทศไทย) 59/2 ม.3 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 034-325020 

8444 
1 บมจ.อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ 75/92 โอเชี่ยนทาวเวอร์2 ชั้น35 ซ.สุขุมวิท19 (วัฒนา) ถ.อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02 2608020-41 

2 บจก.ซันแฟลค (ประเทศไทย) 54 บีบีบิลดิ้ง ห้องเลขที่ 1213 ชั้น 12 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-2612411-6 
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เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
3 บจก.ลวดเหล็กไทย 33/33 ม.3 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 081-8316191 

4 บจก.ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) 700/360 ม.6 ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-214491-4 

5 บจก.ไทย เทคนคิคอล นันวูเว่น 316/41-48 ซ.สุขุมวิท 22 (สายน้ําทิพย์) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6630074-5 

6 บจก.จัมโบ้ ยูเนี่ยน 109/217 ชวนชื่นโมตัส ถ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 081-6651157 

7 บจก.เครื่องกีฬา ยูนิเวอร์แซล (ไทย) 91 ม.1 ซ.วัดเทียนดัด ถ.เพชรเกษม ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-4290690-1 

8 บจก.ไทย เลเธอร์ โคทติ้ง 119, 119/1, 119/2 ม.7 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-4310031 

9 บจก.ไทยทาเคดะเลซ 58,60,62,64 ซ.พระรามที่ 3 ที่ 29 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02 2947601-4 

10 บจก.สยามเทคโนอุตสาหกรรม 48 ม.4 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 02-9793121 

8448 

1 บจก.เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 1/1 ม.3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 0-2516-2111 

2 บจก.ไทยโทเรซินเทติคส์ 20 บุปผจิต ชั้น 4 และ 6 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2666596-8 

3 บมจ.ลัคกี้เท็คซ ์(ไทย) 20 บุปผจิต ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2666600 

4 บจก.3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) 159/19-20 เสริมมิตรทาวเวอร์ ถ.อโศกมนตรี (สุขุมวิท21) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-2608577 

5 บจก.แซมเท็กซ์ (เอเซียน) 88/1-2 ลุมพินีวิลล์พระแม่มารี-สาทร ซ.จันทน์ 27 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 081-8217419 

6 บจก.วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ 134, 134/2, 134/3 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02 4400860 

7 บจก.สหเซเรน 152 ชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 15 ห้อง 2 เอ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6372895-98 

8 บจก.อินโดไทยซินเทติคซ์ 888/164-165 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2536745-54 

9 บจก.ไทยซาคาเอะเลซ 99/18 ม.5 ถ.ลําพูน-ป่าซาง ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 053-537979 

10 บจก.โรงงานทอผ้า เดลต้า 33/70 ม.10 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-2263090-1 

8453 

1 บจก.ซี เค ชูส์ (ประเทศไทย) 499 ม.7 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้นทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 043-2555555-7 

2 บจก.ซาเดซ่า (ประเทศไทย) 89 ม.11 ถ.สามโคก-เสนา ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 035-202460 

3 บจก.ไพรม แทน 1480 ม.1 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ   

4 บมจ.ชัยวัฒนาแทนเนอรี่กรุ๊ป 176/1.1480 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7036598 

5 บจก.อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) 140 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 085-6616729 

6 บจก.อินเตอร์ชีท คฟัเวอร์ 999 ม.2 ซ.ที เจ ซี ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ   

7 บจก.มั่นคง แทน 188 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-3239937 

8 บจก.มอลเทน (ไทยแลนด์) 666 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-480050-2 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
9 บจก.หลิน เจีย เทรดดิ้ง 74 ม.5 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 02-3342860 

10 บจก.ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป 22,24,26,28 ซ.ประชาอุทิศ 33 แยก 4 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุกรุงเทพมหานคร 02-8733201 

8454 

1 บจก.เอสซี วาโด 362-364 ม.6 ซ. ถ.ยุทธศาสตร์ 331 กม.91- 92 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-345888 

2 บจก.โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ 42 ม.4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 0-24636300-7 

3 บจก.ฮาล อะลูมินัม (ประเทศไทย) 246/1 ม.7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   

4 บจก.ฟุรุคาวา-สกาย อลูมินัม (ประเทศไทย) 7/352 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-027426 

5 บจก.ยามาดะ สมบูรณ์ 60/4 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 891250-5 

6 บจก.โตชิบา แมชชีน (ประเทศไทย) 127/28 ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-6810158 

7 บจก.ทีวาย สตีล 99/8 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-636800 

8 บจก.โตชิบา แมชชีน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 7 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-025812 

9 บจก.ดานีลี่ 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888 

10 บจก.ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย 152 อินโดสุเอช ชั้น3 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170 

8479 

1 บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (สาขา1) (ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่) 26/56 จันทน์ตัดใหม่ ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000 

2 บจก.โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 101/94,102 ม.20 ซ.เขตอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9097100 

3 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-361429 

4 บจก.ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 1627 ม.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7152846-7 

5 บจก.ฟาบริเนท 5/6 ม.6 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5249600 

6 บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 191/54,191/57 ซทีีไอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02 2615033-40 

7 บจก.วิธ บีเอ็นไอ 111/141-142 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   

8 บมจ.เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ 125-125/1 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ม.4 ซ.เขตส่งออก 1 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02 3260196-9 

9 บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ 183 รัจนาการ ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6766000 

10 บจก.ไทยแอโรว์ 142 ทูแปซิฟิคเพลส ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6532550 

8455 

1 บจก.ฟุรุคาวา-สกาย อลูมินัม (ประเทศไทย) 7/352 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-027426 

2 บจก.ซิน เคอ หยวน สตีล (ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ช่องหมายเลข 3) 9 ซ.เพชรเกษม 47/2 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 02-4541265 

3 บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 28/1 ประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6300280-6 

4 บจก.เหล็กสยามยามาโตะ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5862786 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
5 บจก.ดานีลี่ 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888 

6 บมจ.แปซิฟิกไพพ์ 298,298/2 ม.1 ซ.กลับเจริญ ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 02-6799000 

7 บมจ.จี เจ สตีล 88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 02-267-8222 

8 บจก.เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) 8/89 ม.11 ถ.พุทธสาคร ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-4206999 

9 บจก.จิบูฮิน (ประเทศไทย) 700/14 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038 213027-30 

10 บจก.สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) 9 ซ.จี 5 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038-685155 

8421 

1 บจก.แอมเวย์ (ประเทศไทย) 1199/1 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-7138000 

2 บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (สาขา1) (ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่) 26/56 จันทน์ตัดใหม่ ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000 

3 บจก.คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) 700/641 ม.3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210129-37 

4 บจก.ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111 

5 บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 88 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5299088 

6 บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ 32/56 ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ซ.อโศก ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-2601181 

7 บจก.ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย 152 อินโดสุเอช ชั้น3 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170 

8 บมจ.ทีพีไอ โพลีน 26/56 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2855090 

9 บจก.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 26/56 ถ.จันทร์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2855090 

10 บจก.โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) 607 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จํากัด ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6255555 

8406 

1 บจก.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 26/56 ถ.จันทร์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2855090 

2 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ซ.ชั้น 14-18 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2658400 

3 บจก.กัลฟ์ เจพี ยูที 87 เอ็มไทย ทาวเวอร์ชั้น8 ออลซีชั่นเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6105639 

4 บจก.ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า 794 ไทยรวมทุน ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 02-2822022 

5 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 1 ถ.ไอ-สามบี ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038-699000 

6 บจก.เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ 218 ม.2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 038-6591317 

7 บจก.แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย 176/5 ม.1 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 085-4854802 

8 บจก.อุตสาหกรรมน้ําตาลบ้านไร่ 794 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 02-2822022 

9 บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (สาขา1) (ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่) 26/56 จันทน์ตัดใหม่ ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000 

10 บจก.ทิพย์กําแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2877000 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

8411 

1 บมจ.การบินไทย 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 0-2545-1000 

2 บจก.ครอมัลลอย (ประเทศไทย) 25 ม.5 ถ.พหลโยธิน-ลําลูกกา ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 02-9878885 

3 บจก.กัลฟ์ เจพี ยูที 87 เอ็มไทย ทาวเวอร์ชั้น8 ออลซีชั่นเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6105639 

4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 02-4363376 

5 บจก.กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น 87 ชั้น 8 เอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6540155 

6 บมจ.โกลว์ พลังงาน 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 38 พารค์วิง ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6701500 

7 บจก.วู้ด กรุ๊ป เฮฟวี่ อินดัสเตรียล เทอร์บายน์(ประเทศไทย) 39/9 ถ.เสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 038-698900 

8 บจก.เทอร์ไบน์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 25 ม.5 ถ.พหลโยธิน-ลําลูกกา ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 0298797204#13 

9 บมจ.ปตท. 555 ม.1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02 5372000 

10 บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (สาขา1) (ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่) 26/56 จันทน์ตัดใหม่ ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000 

8410 

1 บจก.ดานีลี่ 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888 

2 บจก.แองโกลเอเซียโปรเจคส์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง 700/80-81 รีเจ้นท์ศรีนครินทร์ ซ.ประจิต ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-722-7070 

3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 02-4363376 

4 บจก.อัลฟ่ากรุ๊ป 139 ม.11 ซ.ฉัตรแก้ว (นวลจันทร์ 34) ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02 9461997-8 

5 บจก.เนาวรัตน์พัฒนาการ (มหาชน) 2/3 บางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 18 ,19 ม.14 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   

6 บจก.พี แอนด์ ดี มาร์เก็ตติ้ง สระบุรี 175 ม.7 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 085-4218773 

7 บจก.เอเชียแปซิฟิกกลาส 393 อาคาร 393 สีลม ซ.ชั้นที่ 7-10 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6366111 

8 บจก.บางกอก เอกสยาม 112/172-173 ม.2 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 0-2416-4491 

9 บจก.อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 500/52 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-927212 

10 บจก.ออโต้ เอ็นเทค โซลูชั่น 178/29 ซ.พุทธบูชา 36 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 02-4265172 

8405 

1 บจก.ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) 375 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 027394300#156 

2 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 49 ม.9 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-330999 

3 หจก.อินโนเวชั่น ไอเดีย 333/236 ม.2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 02-5360828 

4 บจก.ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) 1265 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-1867000 

5 บมจ.การบินไทย 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 0-2545-1000 

6 บจก.พีเจที เทคโนโลยี 32/11 ถ.เทศบาลรงัสฤษดิ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-9538101-5 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
7 บจก.อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น(ไทยแลนด์) 700/454 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038 717240-2 

8 บจก.อควาฟิลท์ 39/34 ถ.โพธิ์แก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 089-8913886 

9 นายญาณ-ยุสตุส ชมิตท์ 11/1 ซ.11 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053-817416 

10 บจก.โดวะ เทอร์โมเทค (ประเทศไทย) 300/33 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   

8479 

1 บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (สาขา1) (ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่) 26/56 จันทน์ตัดใหม่ ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000 

2 บจก.โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 101/94,102 ม.20 ซ.เขตอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9097100 

3 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-361429 

4 บจก.ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 1627 ม.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7152846-7 

5 บจก.ฟาบริเนท 5/6 ม.6 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5249600 

6 บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 191/54,191/57 ซทีีไอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02 2615033-40 

7 บจก.วิธ บีเอ็นไอ 111/141-142 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   

8 บมจ.เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ 125-125/1 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ม.4 ซ.เขตส่งออก 1 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02 3260196-9 

9 บมจ.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ 183 รัจนาการ ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6766000 

10 บจก.ไทยแอโรว์ 142 ทูแปซิฟิคเพลส ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6532550 

8424 

1 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 186/1 ม.1 ถ.ทางรถไฟ ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-3861000 

2 บจก.เด็นโซ่ (ประเทศไทย) 369 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7584646 

3 บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (สาขา1) (ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่) 26/56 จันทน์ตัดใหม่ ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000 

4 บจก.เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) 497 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่เรือ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 02-8832880 

5 บจก.ฟุรุคาวา-สกาย อลูมินัม (ประเทศไทย) 7/352 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-027426 

6 บจก.พรีซิชั่น วาล์ว (ไทยแลนด์) 300/14 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038959440#208 

7 บจก.กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส 87 เอ็มไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ซ.ออลซีชั่นเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6105555 

8 บจก.มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 9 ยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.รามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 038-950223 

9 บจก.สินสงวนแอนด์ซันส์ 40/10 ซ.มหธราดล ถ.อาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-8888944 

10 บจก.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) 39/234-236 ม.2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034 490537 

8419 
1 บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ 32/56 ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ซ.อโศก ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-2601181 

2 บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (สาขา1) (ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่) 26/56 จันทน์ตัดใหม่ ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
3 บจก.พีทีที ฟีนอล 555/1 เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ชั้น4 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02 1403600-3 

4 บจก.อุตสาหกรรมนมไทย 495 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-1846700 

5 บจก.กัลฟ์ เจพี ยูที 87 เอ็มไทย ทาวเวอร์ชั้น8 ออลซีชั่นเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6105639 

6 องค์กรการกุศลสภากาชาดไทย 1873 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 022564019-22 

7 บจก.ทีอาร์ เอเซีย 1091/244-245 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-2534415 

8 บมจ.ทีพีไอ โพลีน 26/56 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2855090 

9 บมจ.ไทยออยล์ 555/1 อาคารเอชั้น 11 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02 7972999 

10 บจก.ไทยเพาเวอร์เทค เอ็นเนอร์ยี่ 129/1 ม.6 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี   

8418 

1 บจก.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ 313 ม.1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-320601 

2 บจก.แอร์โค 1126/2 วานิช 2 ชั้น 30-31 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร 0-2704-999 

3 บจก.จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 719 เคพีเอ็น ทาวเวอร์ชั้น8 ถ.พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02- 7171260 -70 

4 บจก.เอฟ.ที.อินดัสเทรียล ซัพพลายส์ (ประเทศไทย) 7/273 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 66 3865 0742-4 

5 บจก.แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) 75/81 ริชมอนด์ ชั้น 22 ซ.สุขุมวิท 26 (ซอยอารี) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-2048888 

6 บจก.สยามไดกิ้นเซลส์ 22 ซ.อ่อนนุช55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7217670 

7 บจก.แคเรียร์ (ประเทศไทย) 1858/63-74 ทีซีไอเอฟทาวเวอร์ ชั้น 14, 15 ม.10 ถ.บางนา - ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7629222 

8 บจก.คิปสัน อินเตอร์เทค 88 ชั้น 8 ดร.เกฮาร์ดลิงค์ ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02 7316825 

9 บจก.กัลฟ์ เจพี ยูที 87 เอ็มไทย ทาวเวอร์ชั้น8 ออลซีชั่นเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6105639 

10 บจก.อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย 169-169/2 ม.3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง   

8401 

1 บจก.เอสซีจี เคมีคอลส์ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร   

2 บจก.เอเชียนน้ํามันปาล์ม 202/3-4 ม.6 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3215747 

3 บจก.เนาวรัตน์พัฒนาการ (มหาชน) 2/3 บางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 18 ,19 ม.14 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   

4 บมจ.ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซ.อาคารเอ ชั้น 6, 19-36 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-5374000 

5 บจก.พีเออี เทคนคิอล เซอร์วิส 69 PAE(THAILAND) ซ.อ่อนนุช 64(สุขสมาน) ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-3220222 

6 บจก.แว็บโค (ประเทศไทย) 300/103 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ม.1 ซ.(ระยอง) ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 0-2625-3140 

7 บจก.ที.เค.แฟลตฟลอร์ 309 ม.6 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 02-1528210-1 

8 บจก.เอส. เอ็ม. เคมีคอล ซัพพลาย 334 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 021961013-19 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
9 บจก.ซี.เอ็น.บี. อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 49/38 ม.3 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 02-6192860 

10 บจก.ลัคกี้สตาร์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 75 ม.5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 0-2964-8444 

8416 

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 02-4363376 

2 บจก.วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง 368 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-3980143 

3 บมจ.ไทยออยล์ 555/1 อาคารเอชั้น 11 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02 7972999 

4 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ซ.ชั้น 14-18 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2658400 

5 บมจ.บางจากปิโตรเลียม 555/1 ศูนย์เอนเนอยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ซ.ชั้น 10 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   

6 บจก.กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น 87 ชั้น 8 เอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6540155 

7 บจก.เจตาแบค 335-7 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3660400-7 

8 บมจ.ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซ.อาคารเอ ชั้น 6, 19-36 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-5374000 

9 บจก.ฟุรุคาวา-สกาย อลูมินัม (ประเทศไทย) 7/352 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-027426 

10 บมจ.ปตท. 555 ม.1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02 5372000 

8412 

1 บจก.ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย 700/160 ม.1 ซ.นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-465070 

2 บจก.ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ 29 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 954790-4 

3 บมจ.การบินไทย 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 0-2545-1000 

4 บจก.ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) (สํานักงานใหญ่) 589/159 เซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์วัน ชั้นที่ ซ.ห้องเลขที่ โอไอ-30-ซ1ีบี ถ.บางนา-ตราด (กม.3) แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 

02-7457401-6 

5 บจก.เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) 134/6 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 02 9637099 

6 บจก.ฟุรุคาวา-สกาย อลูมินัม (ประเทศไทย) 7/352 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-027426 

7 ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค ์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2788100 

8 บจก.ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น 700/58 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.58 ต.บ้านเก่า อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 038-214646-8 

9 บจก.เฟสโต้ 1250 วีรานุวัตร ชั้น6-7 ม.6 ถ.บางนา-ตราด (ซอย34) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7468700 

10 บจก.แน็บเทสโก้ พาวเวอร์ คอนโทรล (ไทยแลนด์) 700/905 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ม.5 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 02 6328130 

8420 

1 บจก.บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 7/402 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-650731 

2 บจก.บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ 88/8 ม.2 ถ.สาย13 ต.มะขามคู่ อ.กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง 038917132-39 

3 บจก.สยามคราฟท์อุตสาหกรรม 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-5863333 

4 บมจ.ลัคกี้เท็คซ ์(ไทย) 20 บุปผจิต ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2666600 
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HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
5 บจก.สยามทรัค เรเดียล 84 ม.7 ซ.เพชรเกษม 122 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-4200038 

6 บจก.เมทโซ เปเปอร์(ประเทศไทย) 49/24 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-401100 

7 บจก.กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ 1 ถ.ปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร   

8 บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) 1 ม.2 ถ.คลองรั้ง-ปราจีน ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 037-208800 

9 บจก.สยาม ฟูโกกุ 157 ม.16 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-7061018-20 

10 บจก.เรียล โซลูพลัส 339/32 ม.10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 02 9441931 

8413 

1 บจก.กัลฟ์ เจพี ยูที 87 เอ็มไทย ทาวเวอร์ชั้น8 ออลซีชั่นเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6105639 
2 บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (สาขา1) (ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่) 26/56 จันทน์ตัดใหม่ ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000 
3 บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ 32/56 ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ซ.อโศก ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-2601181 
4 บจก.กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) 92 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7258999 
5 บจก.ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111 
6 บจก.สยาม เคียวซนั เด็นโซ่ 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210100 
7 บจก.ซาคูมะ (ประเทศไทย) 789/66 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-296870-4 
8 บจก.ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเล็คทริค แมนูแฟ็คเจอริ่ง 500/79 ม.3 ถ.นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-698300 
9 บจก.สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210100 

10 ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค ์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2788100 

8414 

1 บจก.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ 313 ม.1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-320601 

2 บจก.เด็นโซ่ (ประเทศไทย) 369 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7584646 

3 บจก.เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต 19 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า อาคาร3ชั้น5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2455555 

4 บจก.คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) 700/641 ม.3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210129-37 

5 บจก. มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) 700/406 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-214870 

6 บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ 32/56 ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ซ.อโศก ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-2601181 

7 บจก.ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) 700/487 ม.2 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-454056-6 

8 บจก.อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) 24 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-957000 

9 บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (สาขา1) (ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่) 26/56 จันทน์ตัดใหม่ ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000 

10 บจก.วาลีโอ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) 54 ม.4 ถ.ทางหลวงหมายเลข331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 954711-15 

8417 1 บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (สาขา1) (ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่) 26/56 จันทน์ตัดใหม่ ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000 
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HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
2 บมจ.ทีพีไอ โพลีน 26/56 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2855090 

3 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ซ.ชั้น 14-18 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2658400 

4 บมจ.ปตท. 555 ม.1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02 5372000 

5 บจก.เครนส์ แอนด์ อีควีพเม้นท์ เอเซีย 41/13 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-070194 

6 บจก.ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) 80 ม.5 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-570062-66 

7 บจก.ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) 375 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 027394300#156 

8 บจก.อาซาคาวา (ประเทศไทย) 55/39/1 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 081-9961127 

9 บจก.มาบตาพุดโอเลฟินส์ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-5865260 

10 บจก.คุเระ ไกรน์ดิ้ง วีล (ไทยแลนด์) 7/415 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 02-3082133 

8402 

1 บจก.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 26/56 ถ.จันทร์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2855090 

2 บจก.ทิพย์กําแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2877000 

3 บจก.สงขลาไบโอ แมส 1842 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-9109700-12 

4 บจก.กัลฟ์ เจพี ยูที 87 เอ็มไทย ทาวเวอร์ชั้น8 ออลซีชั่นเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6105639 

5 บจก.อีสานไบโอเพาเวอร์ 99 ม.9 ถ.วังสามหมอ-คําม่วง ต.สําราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 02-2402909 

6 บจก.ไทยเทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ 68/79 ม.6 ซ.บางใหญ่ซิตี้ ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี   

7 ชุมนุมสหกรณ์ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ํามันกระบี่ 39 ม.1 ถ.ห้วยกรวด-เขาแก้ว ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 075618176-8 

8 บจก.ปาล์ม ฮาเวสท์ 50/1 ม.7 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี   

9 บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (สาขา1) (ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่) 26/56 จันทน์ตัดใหม่ ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000 

10 บจก.ผลิตไฟฟ้าขนอม 222 ม.5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 02-9985997 

8403 

1 บจก.พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-1403555 

2 ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส.เอ. 555 รสาทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-937-0700 

3 บมจ.ดราโก้ พีซีบี 152 สวนอุตสาหกรรมบางกระดี ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 02-5011040 

4 บจก.เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) 88/8 ม.12 ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 074-269134 

5 บจก.ที.เอส. เพาเวอร์ แพลนท์ 673 ม.1 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร   

6 บจก.ลอแยล คอนแท็คท์ 15 ซ.อ่อนนุช 88 แยก 8 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3226340 

7 บจก.ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ 323 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2311100 
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เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
8 บจก.สงขลาไบโอ แมส 1842 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-9109700-12 

9 บจก.ไทยเบิร์นเนอร์ อินดัสเตรียล ฮีต 13/68 ม.9 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร   

10 บจก.ฟูลซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง 349/545 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 02 8872402 

8487 

1 บจก.สตาร์ไมโครนิคส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 888 ม.6 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-341370 

2 บจก.ไทย เอ็นโอเค 700/452 ม.7 ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-453100-10 

3 บจก.มิซูมิ (ไทยแลนด์) 300/24 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ. ปลวกแดง จ.ระยอง 038-959200 

4 บจก.ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 14 ม.1 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 038-857119 

5 หสน.ฮ่งเฮงไถ่ 755-757 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 02-2361000 

6 บจก.วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง 368 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-3980143 

7 บจก.ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111 

8 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-361429 

9 บจก.เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอรี่ง (ไทยแลนด์) 111/2 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955185-9 

10 บจก.โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 101/94,102 ม.20 ซ.เขตอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9097100 

8404 

1 บจก.กัลฟ์ เจพี ยูที 87 เอ็มไทย ทาวเวอร์ชั้น8 ออลซีชั่นเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6105639 

2 บจก.เอ็นพีเอส พีพี9 206 ม.4 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 037-208800 

3 บจก.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 26/56 ถ.จันทร์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2855090 

4 บจก.เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ 218 ม.2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 038-6591317 

5 บมจ.ทีพีไอ โพลีน 26/56 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-2855090 

6 บจก.พิจิตรไบโอเพาเวอร์ 168 ม.6 ต.ท้ายน้ํา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 02-1722181 

7 บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์ 9 ถ.ไอ-แปด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038 925120 

8 บจก.มหาชัย กรีน เพาเวอร์ 2,4 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 02-9426491 

9 บจก.วิศวกิจพัฒนา 215/148-149 ถ.ประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-5852556-8 

10 บมจ.ไทยเคนเปเปอร์ 222 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 02-4400707 
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8422 

1 บจก.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ 313 ม.1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-320601 

2 บจก.ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนซส (ไทยแลนด์) 7/252,7/282 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   

3 บจก.ออยสตาร์ (ประเทศไทย) 888/45 ม.19 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลี-ตําหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 3825440 

4 บจก.สแตรปแอค (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น 139/11-12 เขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี-บางบ่อ ม.17 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 3151741 

5 บจก.เอส ไอ จี คอมบิบล็อค 33 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954100 

6 บจก.เอเชีย แปซิฟิค ซีไอเอส (ประเทศไทย) 511 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3290091-2 

7 บจก. ออโตแพค 98/50 ม.11 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 02 8118340 

8 บจก.ออริกซ์ ออโตเมชั่น 130 ม.1 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-741-542-3 

9 บจก.วารินทร์ ฟู้ด แมชชีนเนอรี่ 57/22 ม.5 ซ.ธรรมสิริ ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-7085522 

10 บจก.โรเบิร์ต บ๊อช 287 ลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 11 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6393111 

8423 

1 บจก.พรีเมียร์ เทค โครโนส 93 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7405001 

2 บจก.โกลเด้น เวิลด์ อินเตอร์ทราน 141 ม.4 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0-2739-7350-3 

3 บจก.ดานีลี่ 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888 

4 บจก.ซาตาเก้ (ประเทศไทย) 133 ม.5 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 02-5011180-6 

5 บจก.ซาตาเกะ อินเตอร์เนชั่นแนล แบงค็อค 888/84 มหาทุนพลาซ่า ชั้น 8 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6515845-7 

6 บจก.เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม 97 ถ.เย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6257651 

7 บจก.เฮอิวา ไทย คอร์ปอเรชั่น 24 ไพร์มบิลดิ้ง ยูนิตเอ ชั้น 8 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-6617208-10 

8 บจก.สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม 97 ถ.ตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 02 2248941-2 

9 บจก.ที โอ อุตสาหกรรมเครื่องชั่ง 17 ซ.เอกชัย 55 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 02-4152982 

10 องค์การการกุศลสํานักงานส่วนภูมิภาคขององค์การทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ 19 ถ.พระอาทิตย์-บางลําพู แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

8479 

1 บจก.วาย.เอ็ม.พี. (ไทยแลนด์) 700/153 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-214514 

2 บจก.มัตซุย (เอเชีย) 300 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 027093850-3 

3 บจก.เคียวเซร่า คริสตัล ดีไวซ์ (ประเทศไทย) 89 ม.4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 053-581201 

4 บจก.โซดิก (ประเทศไทย) 60/84 ม.19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 5295240 
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5 บจก.แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย) 119 โรงงาน A, B, C, D ม.5 ซ.12 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-917164-5 

6 ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค ์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2788100 

7 บจก.มานิคา-ไทยคอร์ปอเรชั่น 60/77 ม.19 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5291764 

8 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-361429 

9 บจก.ฮิคาริ เทค (ประเทศไทย) 18 ม.5 ซ.โรจนะ ถ.โรจนะ ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-227355 

10 บจก.ไทย มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ เทรดดิ้ง 52 ธนิยะพลาซา ชั้น 10 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2660750 

8429 

1 บจก.บางกอกโคมัตสุ 700/21 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038 214780 

2 บจก.ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ 29 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 954790-4 

3 บจก.แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) 1760 ถ.สุขุมวิท 52-54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-2713-9004-8 

4 บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ 1760 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000 

5 บจก.เอ็ม เอช ไอ-พรชัย แมชชีนเนอรี่ 700/669 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 081 8200191 

6 บจก.เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น 958/29 ม.12 ซ.บัวเกิด 3 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7049555 

7 บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรม 2013 อิตัลไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 023192021-37 

8 บจก.อาร์เอ็มเอ ออโตโมทีฟ 203 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-401759 

9 ปุน ลอย ลิมิเต็ด 123 ซัน ทาวเวอร์สอาคาร บี ซ.เฉยพ่วง ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 038 079941-4 

10 บจก.อริยะอีควิปเม้นท์ 9/9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7307000 

8701 

1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300 

2 บจก.เอสซีจี เทรดดิ้ง 1 ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5862222 

3 บจก.ไทย-สวีดิช แอสเซมบลีย ์ 35/1 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 7071721 

4 บจก.โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) 607 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จํากัด ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6255555 

5 บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ 1760 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000 

6 บจก.ยันม่าร์ เอส.พี. 109 ม.9 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260700 

7 บจก.เอชเอชแอล อินเตอร์เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น 112 ม.1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 035-850815-17 

8 บจก.สยามจักรกลอินเตอร์เทรด 831 ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 0-4242-1067 

9 บจก.เอเชีย แปซิฟิค เครื่องจักรกลการเกษตร 9/9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 0-2730-7668-9 

10 บจก.โรงงานทะเลทอง 38/1-2 ถ.จารุวร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 038-464353 
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8430 

1 บจก.ไทยนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น 390 ม.6 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02 7035160-3 

2 บจก.อพิโก้(โคราช) 195 เอ็มไพร์เทาวเวอร์ชั้น14ห้อง14-08 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6595810 

3 บจก.ลิมาร์ ออยทูลส์ 999/83 ม.20 ซ.บญุมีทรัพย์ 4 ถ.บางพลี-ตําหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3825283-4 

4 บจก.ส่งเสริมเทคโนโลยีชนบท 44 ม.4 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 02 5989283-4 

5 บจก.เวทเธอร์ฟอร์ด เคเอสพี 399 อินเตอร์เซนจ ชั้น 31 ซ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-6745800 

6 บจก.เฮอร์เร็นคเน็ช (เอเชีย) 12/621 ม.15 ซ.ศรีหิรัญ ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7450843-4 

7 บจก.คาร์โก้มาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนล 1 ทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซ.วิภาวดี 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-9361550 

8 บจก.คริสเอ็นเนอร์ยี่ จี10 (ประเทศไทย) 63 แอทธินี ทาวเวอร์ ยูนิต 701-74 ชั้น ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-3095799 

9 บมจ.ช.การช่าง 587 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2770460 

10 ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส.เอ. 555 รสาทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-937-0700 

8705 

1 บมจ.ช. ทวี ดอลลาเซียน 265 ม.4 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 043 261319-21 

2 หน่วยราชการสํานักวางแผนการฝึกร่วมและผสมกรมยุทธการทหาร กองบัญชากองทัพ
ไทย 

กองบัญชาการกองทัพไทย 3 ชั้น 8 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 081 6389301 

3 บจก.ซาเรนส์ (ไทยแลนด์) 448/13 ม.12 ถ.เทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 038-300315 

4 บจก.เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) 497 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่เรือ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 02-8832880 

5 บมจ.ช.การช่าง 587 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2770460 

6 ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค ์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2788100 

7 บจก.เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น 958/29 ม.12 ซ.บัวเกิด 3 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7049555 

8 บจก.เวทเธอร์ฟอร์ด เคเอสพี 399 อินเตอร์เซนจ ชั้น 31 ซ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-6745800 

9 บจก.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง 292 ม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02-313-4848 

10 บจก.เอ็มไพร์ เทค 244 ม.3 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 02-5955055 

8425 

1 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง 99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600 

2 บจก.ไทย จี เอลลีเวเทอร์ 24 ซ.สุภาพงษ์ 1 แยก 3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7481969 

3 บจก.อัลฟาคาสท์ 19/2 ม.7 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-265555 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
4 บจก.ไอรอนแมน 4 บาย 4 (ไทยแลนด์) 2/3 ยูนิต1708 ชั้น17 บางนาทาวเวอร์ ทาวเวอร์เอ ม.14 ถ.บางนา-ตราด ก.ม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 3120140-9 

5 บจก.ออย สเททส์ อินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) 450 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 038 691643 

6 บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 88 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5299088 

7 บจก.อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) 1010 ชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 24 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-5135481 

8 บมจ.สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง 39 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02 4200027 

9 บจก.เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 555 รสา ชั้น21 ห้อง2101-2104 ม.4 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 038-954999-
1520 

10 บจก.อนาคอน ดับบลิว คอร์ปอเรชั่น 22/1 ม.10 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางเเค กรุงเทพมหานคร 02-8014110 

8413 

1 บจก.เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) 888 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.27.5 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3159500 

2 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง 99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600 

3 บจก.สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210100 

4 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600 

5 บจก.ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย 152 อินโดสุเอช ชั้น3 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170 

6 บจก.ไทย จีเอ็มบี อินดัสตรี่ 239 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 037 4141169 

7 บจก.ยามาดะ สมบูรณ์ 60/4 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 891250-5 

8 บจก.เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 46/2,46/4 ม.2 ต.หนองซ้ําซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 038-446320 

9 บจก.คาร์โก้-พาร์ทเนอร์ โลจิสติกส์ 1011 ศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ซ.ห้องเลขที่ 06-07 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 0-2649-9888 

10 บจก.เควายบี สเตียริ่ง (ไทยแลนด์) 700/460 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-450076-8 

8426 

1 บจก.ฟูรูกาวา ยูนิค (ไทยแลนด์) 109/11 ม.4 ซ.อุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอร์ด 6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955074-7 

2 บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรม 2013 อิตัลไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 023192021-37 

3 บจก.ทาดาโน (ไทยแลนด์) 300/7 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-959043 

4 บจก.มามมุท (ประเทศไทย) 18/4 ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038 882556 

5 บจก.เอส เอ็น เอ็น อุปกรณ์และแม่พิมพ์ 61 ม.6 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ (662)337-6660 

6 กิจการร่วมค้าเทรวี่-ไอทีที 2034/55-56 อิตัลไทยทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-7160074-6 

7 บจก.เฟมเอ็นจิเนียริ่ง 68/5 ม.11 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-055679-83 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
8 บจก.ทัต ฮง (ประเทศไทย) 947 ทศพลแลนด์ 3 ม.12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-744-0807 

9 ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค ์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2788100 

10 บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ 1760 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000 

8705 

1 บมจ.ช. ทวี ดอลลาเซียน 265 ม.4 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 043 261319-21 

2 หน่วยราชการสํานักวางแผนการฝึกร่วมและผสมกรมยุทธการทหาร กองบัญชากองทัพ
ไทย 

กองบัญชาการกองทัพไทย 3 ชั้น 8 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 081 6389301 

3 บจก.ซาเรนส์ (ไทยแลนด์) 448/13 ม.12 ถ.เทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 038-300315 

4 บจก.เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) 497 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่เรือ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 02-8832880 

5 บมจ.ช.การช่าง 587 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2770460 

6 ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค ์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2788100 

7 บจก.เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น 958/29 ม.12 ซ.บัวเกิด 3 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7049555 

8 บจก.เวทเธอร์ฟอร์ด เคเอสพี 399 อินเตอร์เซนจ ชั้น 31 ซ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-6745800 

9 บจก.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง 292 ม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02-313-4848 

10 บจก.เอ็มไพร์ เทค 244 ม.3 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 02-5955055 

8427 

1 บจก.นิชิยุ โฟร์คลิฟท์ (ประเทศไทย) 7/353 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-650961-9 

2 บจก.โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) 607 ถ.อโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6255555 

3 บจก.เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น 958/29 ม.12 ซ.บัวเกิด 3 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7049555 

4 บจก.เจนบรรเจิด 359 ถ.บอนด์สตรีท (เเจ้งวัฒนะ 33)ห ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-503-2200 

5 บจก.โปรเมช รีซอร์ส 719 ชั้น เอ.3 ห้องที่ บี2 เคพีเอ็น ทาวเวอร์ ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-7171406-7 

6 บจก.โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) 607 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จํากัด ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6255555 

7 บจก.คอนคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานส์ เซอร์วิส 289 ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-7396630 

8 บมจ.ยูไนเต็ดมอเตอร์เวิกส์ (สยาม) 2 ถ.พหลโยธิน แขวงประชาธิปัตย์ เขตธัญบุรี กรุงเทพมหานคร 02-5338090 

9 บจก.คิวเทคเทคโนโลยี 457 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02 5838300 

10 บจก.อาร์เอ็มเอ ออโตโมทีฟ 203 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-401759 

8428 

1 บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย 700/86 ม.6 ซ.นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038 213170 

2 บจก.แอดวานซ์ กราวด์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) 65/1 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   

3 บจก.เจเนอรัล คิเนมาติกส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 10 ม.5 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 02-6431178 
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เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
4 บจก.เฟมเอ็นจิเนียริ่ง 68/5 ม.11 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-055679-83 

5 บจก.โซลิดส์แฮนด์ลิ่งแอนด์โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง 888/1 ม.20 ซ.บุญมีทรัพย์ ถ.บางพลี-ตําหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 3825100 

6 บจก.สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 30 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3205777 

7 บจก.ดานีลี่ 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888 

8 บจก.ท้อปควอลิตี้คอมโพเน้นท์ 88/20 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-1825141-2 

9 บจก.เอ๊กซ์ซิเทร่า (ประเทศไทย) 1/8 นิคมอุตสหกรรม ที เอฟ ดี ม.5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 02 7113684 

10 บจก.เอ็นไลน์ อะกริคัลเช่อร์ 46/3 ม.5 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 034 324752 

8431 

1 บจก.ดานีลี่ 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888 

2 บจก.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย 700/86 ม.6 ซ.นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038 213170 

3 บจก.บางกอกโคมัตสุ 700/21 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038 214780 

4 บจก.ไทยชินเมวา 199 ม.12 ซ.เพชรเกษม 120 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-4204712 

5 บมจ.ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซ.อาคารเอ ชั้น 6, 19-36 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-5374000 

6 บจก.ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซ.อาคารเอ ชั้น 6, 19-36 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-5374000 

7 บจก.โคมัตสุ พาร์ท เอเชีย 700/21 ม.5 ต.คลองตําหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038214780-9 

8 ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค ์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2788100 

9 บจก.เรดิคอน 16/1 ม.2 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 02-9894265-8 

10 บจก.จีโอ ไซสมิค 184 ฟอรั่ม ทาวเวอร์ ชั้น21 ห้อง120 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-6454474 

8408 

1 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง 99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600 

2 บจก.อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) 1010 ชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 24 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-5135481 

3 บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 88 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5299088 

4 บจก.คูโบต้า เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) 360 ม.3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038-855136 

5 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 101/19-24 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9090300 

6 บจก.เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) 111/4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์นซีบอร์ด ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954999 

7 บจก.ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111 

8 บจก.อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 38 ก ม.9 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-3942541-50 

9 บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ 1760 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000 
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เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
10 บจก.เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต 19 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า อาคาร3ชั้น5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2455555 

8483 

1 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง 99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600 

2 บจก.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) 74 ม.2 ถ.บางนา-ตราด (กม.21) ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-3128523-37 

3 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600 

4 บจก.ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ 64 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ศรีษะจระข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-7408000 

5 บจก.โครเนส (ไทยแลนด์) 1858/138 เนชั่นทาวเวอร์ชั้น 39 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02 7636500 

6 บจก.เรดิคอน ทรานสมิชชั่น (ประเทศไทย) 700/43 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ม.6 ถ.บางนาตราด ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-459044 

7 บจก.อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 38 ก ม.9 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-3942541-50 

8 บจก.โอกุระ คลัทช์ (ไทยแลนด์) 7/283 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 650880-4 

9 บจก.ฮิตาชิ เคมคิอล (ไทยแลนด์) 319 จัตุรัสจามจุรี ห้อง 1609 ชั้น 16 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 662-1605412 

10 บจก. ไดน่า เมททอล 101 ม.9 ถ.เวลโกรว์ 12 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-570611-4 

8474 

1 บจก.มากอตโต 14 ม.3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 02-2100566-70 

2 บจก.ดริสเซ่น แอร์คราฟ อินทีเรีย ซิสเทมส์ (ไทยแลนด์) 68/2-3 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ลําปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 053-596300 

3 บจก.สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น 166/14 ม.8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-346126 

4 บมจ.ช.การช่าง 587 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2770460 

5 บจก.ลีบแฮรร์ (ประเทศไทย) 7 ม.3 ซ.11 ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.มะขามคู่ อ.กิ่ง อ. นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-689444 

6 บจก.ยูเน็งโก้ 1202 ซ.วชิรธรรมสาธิต ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02-3961202 

7 บจก.ซีคอม เซ็สโก้ เอ็นจิเนียริ่ง 700/895 ม.2 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-185276-9 

8 บจก.แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง 43 ม.4 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-3128116-9 

9 ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค ์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2788100 

10 บจก.โดฟ อิควิปเมนท์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ 216 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-6893750-54 

8477 

1 บจก.นอร์ดสัน เอ็กซ์อะลอย เอเซีย (ประเทศไทย) 700/446 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038 717084 

2 บจก.แล็บ เทค เอนจิเนียริ่ง 818 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ม.4 ซ.14 บี ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02 7096959 

3 บจก.บริดจสโตน แพลนท์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 219/13 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-110581 

4 บจก.นิสเซ พลาสติก เเมชชีนเนอรี่ (ไทยแลนด์) 112 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   

5 บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 191/54,191/57 ซทีีไอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02 2615033-40 
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HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
6 บจก.เอสเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น 66/2 ม.15 ต.ตะคร้ําเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 02-9101400 

7 บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 7/232 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ม.6 ซ.พรประภา ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 953000 

8 บจก.เอสเอบี พลาสแมช 134 ม.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 032 561600-6 

9 บจก.โซดิก (ประเทศไทย) 60/84 ม.19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 5295240 

10 บจก.โตโยเด็น อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิวเจอร์ พาธไฟน์เดอร์ (ประเทศไทย) 7/345 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-650974-7 

8486 

1 บจก.ชินคาวะ แมนูแฟคเจอริ่ง เอเซีย 83/44 เขตอุตสาหกรรมนวนคร ม.19 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 0-2529-6285-88 

2 บจก.ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) 406 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ม.2 ซ.2 ซี ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 02 7092767 

3 บจก.ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค 54/2 ม.9 ซ.กันตนา ถ.บางใหญ่-บางคลูัด ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 02 4436969 

4 บจก.เอ็นที ทูล (ไทยแลนด์) 222 ม.1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035 314180 

5 บจก.เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-277000 

6 บจก.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ 313 ม.1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-320601 

7 บจก.แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) 700/114 ม.5 ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-468340 

8 บจก.ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) 100 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-350803-4 

9 บจก.มิโน่ (ไทยแลนด์) 700/28,700/30,700/38 ม.6 ต.คอนหัวฬ่อ อ.เมืองจังหวัดชลบุรี จ.ชลบุรี 038-213380-1 

10 บจก.ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 14 ม.1 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 038-857119 

8475 

1 บจก.เอจีซี เทคโนโลยี โซลูชันส์ (ประเทศไทย) 12/555 กุหลาบ ชั้น 7 ถ.บางนา - ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3161423 

2 บจก.ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 1768 ชั้น 28 ไทยซัมมิททาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 6143333 

3 บจก.สยามไฟเบอร์กลาส 39 ม.9 ถ.หนองปลากระดี่ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 02 5864466 

4 บจก.ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม 54 ม.12 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3155500-10 

5 บจก.ดานีลี่ 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888 

6 บจก.ไทยมาลายา กลาส 28 เขตประกอบอุตสาหกรรมเอส ไอ แอล ม.1 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 036 373826 

7 ด่านศุลกากรหนองคาย . ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 042-411518 

8 บจก.พีจีเอ็ม-เทคนคิ 16/106 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3-1 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7516729 

9 บจก.โบแม็ก 15 ซ.ท่าข้าม 12 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-8956088 

10 บจก.บีกซ์ เมคคาไนเซชั่น 9/1073 ม.5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 081-8673698 

8438 1 บจก.เอ แอนด์ เอส ไทย เวิร์ค 98/7 ม.16 ถ.เทพารักษ์ แขวงบางเสาธง เขตบางเสาธง กรุงเทพมหานคร 02-3131541 
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HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
2 บจก. ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง 77/57,77/64,77/70-71 สินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 16,17,18 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 02 4400195-9 

3 บจก.ไทรอัมฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง 61 ซ.ศาลาแดง 2 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2367487 

4 บจก.มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) 87 ยูนิต2202 ชั้น22 ออลซีซั่นส์เพลส เอ็มไทยทาวเวอร์ ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6543188 

5 บจก.ฟู้ด อีควิปเม้นท์ 138/3 ม.5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรว จ.นนทบุรี 02-4220393 

6 บจก.เอฟพีที ฟู้ด โพรเซสส์ เทคโนโลจี 64 ม.2 ซ.วัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7537796 

7 บจก.โซลิดส์แฮนด์ลิ่งแอนด์โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง 888/1 ม.20 ซ.บุญมีทรัพย์ ถ.บางพลี-ตําหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 3825100 

8 บจก.เอพีที โชว์เฟรท (ประเทศไทย) 11/24 ถ.รัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02 2853060 

9 บจก.ไทรอัมฟ์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ สตีล 61 ซ.ศาลาแดง 2 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2367487 

10 บจก.เลี่ยงเส็งเฮง (1984) 983 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-2110400 

8478 

1 บจก.พี.ดี.เอส.เชียงใหม่ วิศวกรรม 123 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 053 963138 

2 บจก.ฟิลไทย 116/3 ซ.เทียนทะเล 24 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 02-8199555 

3 บจก.พี.ประชุม 328 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-2714646-9 

4 บจก.ไพรมารี่ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) 3241 บอสส์ทาวเวอร์ ชั้น 601 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6613254 

5 บมจ.ลินเด้ (ประเทศไทย) 2/3 ม.14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 3386100 

6 บจก.ไมโคร ปรีซิชั่น 669, 669/1 ม.15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-7065100 

7 บจก.แอสโซซิเอทส์ คอมเมอร์เซียล ซิสเท็ม 216/22 แอ็ล.พีเอ็น. ชั้น 9 ดี ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-2854081 

8 นายฮามาด อวาดี ราชีด ซ่ายีด อัลมูอารีบ 1120 โรงแรมโนโวเทล ม.7 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   

9 นายอับดุลลาห์ เอสเฮช เอส เอ็ม อัลอจิมท์ 1120 โรงอรมโนโวเทล ม.7 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   

10 บจก.สยาม เซนโน 44/1 ห้อง 201 ซ.บาร์โบส 2 ถ.สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-7123435-6 

8479 

1 บจก.วาย.เอ็ม.พี. (ไทยแลนด์) 700/153 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-214514 

2 บจก.มัตซุย (เอเชีย) 300 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 027093850-3 

3 บจก.เคียวเซร่า คริสตัล ดีไวซ์ (ประเทศไทย) 89 ม.4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 053-581201 

4 บจก.โซดิก (ประเทศไทย) 60/84 ม.19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 5295240 

5 บจก.แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย) 119 โรงงาน A, B, C, D ม.5 ซ.12 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-917164-5 

6 ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค ์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2788100 

7 บจก.มานิคา-ไทยคอร์ปอเรชั่น 60/77 ม.19 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5291764 
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เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
8 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-361429 

9 บจก.ฮิคาริ เทค (ประเทศไทย) 18 ม.5 ซ.โรจนะ ถ.โรจนะ ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-227355 

10 บจก.ไทย มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ เทรดดิ้ง 52 ธนิยะพลาซา ชั้น 10 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2660750 

8434 

1 บจก.ดัชมิลล์ 137/6 ม.1 ซ.สุขุมวิท 35 ถ.พุทธมณฑลสาย8 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 02-8810000 

2 บจก.เอส ไอ จี คอมบิบล็อค 33 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954100 

3 บจก. เนเจอร์เบสท์ฟู้ด 128/212 พญาไทพล่าซ่า ชั้น 19 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02 2150624 

4 บมจ.พัฒน์กล บริหารแผนโดย บมจ.พัฒน์กล 348 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3281035-49 

5 บจก.เอสพีเอ็กซ์ โฟลว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 29 บางกอกบิสสิเนสเซ็นเตอร์ ห้อง2702ชั้ ซ.เอกมัย ถ.สุขุมวิท 63(ซอยเอกม้ย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02 7143838 

6 บจก. เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) 1042 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร   

7 บจก.พี แอนด์ ดี มาร์เก็ตติ้ง สระบุรี 175 ม.7 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 085-4218773 

8 บจก.เบลล์ด๊าส อิมเอกซ์ 28/306 ม.13 ซ.คูบ้อน 16 ถ.คู้บอน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 02-949-4502 

9 พัฒนาซัพพลาย 134/2 ม.9 ซ.21 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 081-9338971 

10 บจก.จงเจริญจักรกล (1991) 43/2 ม.9 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ   

8435 

1 บจก.มุนินทร์เม็กซ์ 107/2 ม.5 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 032-548808-9 

2 บจก.เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล 402 ถ.พระราม 3 แขวงบาวโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-2913726 

3 บจก.นาเด็คซ์ (ไทยแลนด์) 160/160 ไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 12 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-3152420 

4 หจก.ฮกไถ่ เครื่องกลไก 38/7 ม.2 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-3869889 

5 บจก.ซากาย่า ออโต้เมท 955 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-7046450 

6 บจก.พีบี เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส 100/232 ธารารินทร์ ม.1 ซ.2 ถ.ชูชาติ ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี   

7 บจก.ซี.ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง 54/2 ม.9 ซ.กันตนา ถ.บางใหญ่-บางคลูัด ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 02 4436969 

8 บจก.เอฟพี คัสตอมแพค 2411 ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-2922651-6 

9 บจก.ลีน็อกซ สแตนเลส สทีล 2760,2762 ซ.ลาดพร้าว 130 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-7698440 

10 บมจ.สายการบินนกแอร์ 183 รัจนาการ ชั้น 17 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6272616 

8442 

1 บจก.ฮาร์เปอร์ เอเซยีแปซิฟิค 49/12 ม.1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   

2 บจก.มีว่า เอ็กซ์ปอร์ต 131/138 ซ.นวลจันทร์ 64 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02-5480430 

3 บจก.โนวา อินเตอร์ เทค 10/18 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 034-338765-6 
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HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
4 บจก.เอส ไอ จี คอมบิบล็อค 33 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954100 

5 บจก.โมลเดอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 113 ม.3 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 034-476172-4 

6 บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 304 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3744730 

7 บจก.อินเตอร์ กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) 215 ซ.สายน้ําทิพย์ (สุขุมวิท 20) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-2593075 

8 บจก.เอ็นอาร์บี แบริ่งส์ (ประเทศไทย) 300/69 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955824-5 

9 บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 123 ซันทาวเวอร์ส์ เอ ชั้นที่ 23-26 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02 6608000 

10 บจก.คุ้ม คูณ เทรดดิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต 1001/228 ม.10 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02 6753061 

8440 

1 บจก.กราฟฟิกส์ แมชชินเนอรี่ เซ็นเตอร์ 55 ซ.โพธิ์แก้ว แยก 11 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-5195367 

2 บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) 341 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02 3229840 

3 บจก.ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ 31/8 ม.6 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 02-9547979 

4 หจก.คอมพาเนี่ยน เทรด 52/191 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 02-7362452 

5 บจก.สุจิตสุมิตร 59/7 ม.4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 02-3737762 

6 บมจ.ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ 125 ซ.จันทร์ 32 ถ.จันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6755600 

7 หจก.ธรรม ไอ.ที. 796/10 ม.2 ถ.พลังชลประทาน ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 042-413982-3 

8 หจก.ไอ.เอ็น.ที. อินเตอร์เทรด 27/14 ม.5 ซ.เพชรงาม ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 081-6365715 

9 บจก.ปาริสา อินดัสตรีส์ 68 ม.2 ต.บางน้ําเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 036-538210-5 

10 บจก.ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 175 สาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น7/1และ8/1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 3455000 

8441 

1 บจก.ดับบลิวจีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น 159 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ม.17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-7430696 

2 บจก.ที ซี เคียว อินเตอร์เนชั่นแนล 552/1 ม.10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 037-274350 

3 บจก.ยูฟีนเทรด(ประเทศไทย) 1126/1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02 2539906 

4 บจก.เอส ไอ จี คอมบิบล็อค 33 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954100 

5 บจก.เมทโซ เปเปอร์(ประเทศไทย) 49/24 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-401100 

6 บจก.เอสวี นิททัน 270 ม.11 ซ.ส.ไทยเสรี 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ 02 6825280-4 

7 บมจ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5865567 

8 บจก.มิตซูยา-ไทย แพ็คเกจ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ คอร์ปอเรชั่น 2/1-2/4 สุนิวัลย์ ห้อง211 ซ.ประชาอุทิศ15 ถ.โกสุมร่วมใจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02 9282914-7 

9 บจก.คินูงาว่า (ไทยแลนด์) 78/2 ม.2 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 035 723391-2 
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HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
10 บจก.อีเบมาส อีสท์เอเชีย 13/14 ซ.สุขุมวิท 6 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6569415 

8439 

1 บจก.เมทโซ เปเปอร์(ประเทศไทย) 49/24 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-401100 

2 บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) 1 ม.2 ถ.คลองรั้ง-ปราจีน ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 037 208800 

3 บจก. ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ 389 ถ.ริมทางรถไฟช่องนนทรี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 022490251ต่อ
260 

4 บจก.จอห์นสันฟอยส์(ประเทศไทย) 1/6 ม.5 ซ.นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 081-3593174 

5 บจก.เอสแอนด์ ดี อินดัสทรี้ 56 ซ.บางกระดี่ 16 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02 4521291 

6 บจก.เอเอสเอ บ๊อกซ์บอร์ด คอนเทนเนอร์ 99/1 ม.5 ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034-423506-9 

7 บจก.เอเอสเอ คอนเทนเนอร์ 361 ม.4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-7104750 

8 บจก. เอลีท คราฟท์ เปเปอร ์ 2 ซ.บางกระดี่14 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02 4525950-3 

9 บมจ.ไทยเคนเปเปอร์ 222 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 02-4400707 

10 บจก.อีรีแดนอินเตอร์เนชั่นแนล 55 ม.7 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 053 201 410-11 

8443 

1 บจก.แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) 89 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-350080 

2 บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 191/54,191/57 ซทีีไอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02 2615033-40 

3 บจก.ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 7/152 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 650839 

4 บจก.โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 1/39 ม.5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-330943 

5 บจก.แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) 550 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 081-3650808 

6 บจก.ซูมิโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) 199 คอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6630510 

7 บจก.ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 58 ม.3 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 034-389200-2 

8 บจก.เทอร์บอน (ไทยแลนด์) 651 ม.4 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7106633 

9 บจก.โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยเเลนด์) 30/122 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ม.1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 02-4022220 

10 บจก.ริโซ่ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) 42/19-20 ม.4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035746491-96 

8452 

1 บจก.จาโนเม่(ประเทศไทย) 312 ม.1 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038 480131-5 

2 บจก.เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) 79/1 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 053-581343 

3 บจก.ลองวินอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 60/21 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-891371-2 

4 บจก.ไทย เจีย พาวเดอร์ อินดัสตรี 750 ม.2 ซ.นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ   
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เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
5 บจก.เอ็น เอ แอพพาเรล 500 ม.2 ซ.งามวงศ์วาน25 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 02 5800088 

6 บจก. ซันบีน พรีซิชั่น แมซีน(ไทย) 78/18 ม.5 ถ.ทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-573141 

7 บจก.ไทยชวนแฟง 60/23 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   

8 บจก.ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ 2 ซ.บางขุนเทียน 2 ถ.บางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 02-4160068 

9 บจก.ที.ยู.ดับบลิว.เท็กซ์ไทล์ 113 ม.4 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 034 239290 

10 บจก.ยูกี้เวิลด์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 42/189 ม.5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-3331206 

8445 

1 บจก.ทรงชัยปั่นทอ 270 ม.1 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 02 2316300-4 

2 บจก.สุคนธวิท สิ่งทอ 109/33 ม.1 ถ.สุคนธวิท ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-2400594-5 

3 บจก.อุตสาหกรรมสหธัญญพืช 26/56 ที.พี.ไอ. ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถ.นางลิ้นจี่ (จันทร์ตัดใหม่) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6786988 

4 บจก.พี.ซี.ทรัพย์ประสิทธิ์ 724 ม.5 ซ.ประชา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-7039356-8 

5 บจก.เอเอทีพีอาร์ อินดัสทรี 230,230/1-4 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 02 8981320 

6 บจก.เคซีอาร์ โกลบอล 7/2 ม.2 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี   

7 บจก.ไทยโทเรซินเทติคส์ 20 บุปผจิต ชั้น 4 และ 6 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2666596-8 

8 บจก.กั่ว จวิน เท็กซ์ไทล์ (ไทยแลนด์) 60 ม.4 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 034 371059-60 

9 บจก.ขอนแก่นแหอวน 115 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 043-221880-5 

10 บจก.เค.อาร์ อุตสาหกรรมพลาสติก 96 ม.8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 043-324602-3 

8451 

1 บจก.อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย 169-169/2 ม.3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง   

2 บจก.ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนซส (ไทยแลนด์) 7/252,7/282 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   

3 บจก.พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) 71 ม.5 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038 570010 

4 บจก.ซิวปรีมแมชีนเนอร์รี่แมนูแฟคเจอริ่ง 13/9 ม.6 ซ.วิทยาลัยเกริก ถ.บานา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3125113 

5 บจก.ซันโคชา (ไทยแลนด์) 700/720 ม.3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 02-750-9558 

6 หจก.อุบลแสงถาวรไฮเทคเซ็นเตอร์(2000) 261 ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 045 244525 

7 บจก.พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 26/1-4 อรกานต์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6655731 

8 บจก.ไทเท็กซ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 300/59 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-926511 

9 บจก.ไทยการ์เมนต์เอ็กซปอร์ต 50/5 ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02 8347777 

10 บจก.เวก้า ซิสเต็มส์ เอเชีย 292/11 ม.1 แขวงเทพารักษ์ เขตเมืองสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 02-6700670 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

8447 

1 บจก.ไทเท็กซ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 300/59 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-926511 

2 บจก.ไทยตงนิตติ้ง 49/58-59 ม.12 ถ.วัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7502724 

3 บจก.กรีนวู้ด นิตติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล 49/58-59 ม.12 ถ.วัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7384261 

4 บจก.ไทยนิกเท็กซ์ 53,55,57,59 ชั้น 2-3 ซ.สะแกงาม 35/1 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-4516406-9 

5 บจก.เอชเล่อร์ ไทยนิต 98 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 032 439990 

6 บจก.สติทช์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) 270/62-63 ซ.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร   

7 บจก.เอเพ็กซ์ เอ็มบรอย อินดัสทรี 18/26 ม.5 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034-568507 

8 บจก.ไทยทาเคดะเลซ 58,60,62,64 ซ.พระรามที่ 3 ที่ 29 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02 2947601-4 

9 บจก.ไทยเบสเน็ท แมนูแฟคเจอร์ 162 ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 034-865690-2 

10 บจก.ฟีนิเทค (ไทยแลนด์) 22/113/115 ซ.เพชรเกษม 69 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 02 4215191 

8446 

1 บมจ.โรงงานผ้าไทย 385 ซ.บางเมฆขาว ถ.สุขุมวิท กม. 30.5 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7038484 

2 บจก.โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) 607 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จํากัด ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6255555 

3 บจก.ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม 741 ม.3 ซ.บางเมฆขาว ถ.สุขุมวิท แขวงท้ายบ้านใหม่ เขตเมือง กรุงเทพมหานคร 02 7012060 

4 บจก.พี.ซี.ทรัพย์ประสิทธิ์ 724 ม.5 ซ.ประชา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-7039356-8 

5 บจก.อุตสาหกรรมสหธัญญพืช 26/56 ที.พี.ไอ. ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถ.นางลิ้นจี่ (จันทร์ตัดใหม่) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6786988 

6 บจก.ธนาพร สแปร์พาร์ทส์ 305 ม.5 ถ.ลาดหวาย ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02-7067177 

7 บจก.ไทย อินโด คอร์ดซ่า 1/61 ม.5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-330221-9 

8 บจก.คัลเลอร์ ริ้บบอน (ประเทศไทย) 211/4-6 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (เขต 2) ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-493604-5 

9 บจก.แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) 39/29-34 ม.2 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 034-4900212 

10 บจก.ไทยแน็กซิส 222 ม.5 ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 037-205145 

8449 

1 บจก.มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) 64/45 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955092 

2 บจก.ไทยเฟ้ลท์ 700/197 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-468731-6 

3 บจก.เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 3656/22-23 กรีนทาวเวอร์ ชั้น 8 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-97904444 

4 บจก.ปาริสา อินดัสตรีส์ 68 ม.2 ต.บางน้ําเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 036-538210-5 

5 บจก.แสงฟ้าสยามอุตสาหกรรม 37/19 ซ.จรัญสนิทวงศ3์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 0-2802-0863-4 

6 บจก.ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 175 สาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น7/1และ8/1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 3455000 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
7 บจก.ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส 16/1 ซ.สุขุมวิท 44/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-7123090 

8 บจก.รุ่งอรุณ เทรดดิ้ง 47/4 ซ.สุขุมวิท 61 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร   

9 บจก.ยูนิสัน แพน (เอเซีย) 601 ม.14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา   

10 บจก.เอ.แอล.เอ็ม.ที (ประเทศไทย) 90/2 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว ม.9 ซ.11 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-522294 

8444 

1 บจก.ซัททริ เอเซีย เซอร์วิส (ไทยแลนด์) 47/50 มิตรแท้ ม.4 ต.บ้านฉาง อ.บ้างฉาง จ.ระยอง 038-630625 

2 บจก.อาอุนเอ (ไทยแลนด์) 300/52 อีสเทิร์นซีบอร์ด ม.1 ซ.3A ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-950322 

3 บจก.พี.ซี.ทรัพย์ประสิทธิ์ 724 ม.5 ซ.ประชา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-7039356-8 

4 บจก.เอ็กแซคท์ เนท็เวอร์ค 273/6 ซ.รามคําแหง 21 (นวศรี) ถ.รามคําแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 02-318-7692-3 

5 บจก.ฮานา ไอทีแอล เอเซีย 88/3 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-354889 

6 บจก.ปาริสา อินดัสตรีส์ 68 ม.2 ต.บางน้ําเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 036-538210-5 

7 บจก.ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 1768 ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 257655 

8 หจก.ธรรม ไอ.ที. 796/10 ม.2 ถ.พลังชลประทาน ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 042-413982-3 

9 บจก.ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 175 สาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น7/1และ8/1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 3455000 

10 บจก.ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ 888/168-169 มหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2536745-54 

8448 

1 บมจ.ไทยเรยอน 888/160-1 มหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2536745-54 

2 บจก.เพอร์เฟ็คต้า ซมิด 241 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-491743 

3 บจก.สกาย เวิร์คส์ ไทย 55/366 ทาวน์พลัสเกษตร-นวมินทร์ ม.9 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02-9439083-4 

4 บจก.โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) 607 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จํากัด ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6255555 

5 บจก.อยุธยา โลหะการ 21/7 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02 2721468 

6 หจก.ซี แอนด์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง 39 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-7504885-6 

7 บจก.นิว-เอร่า อินเตอร์เนชั่นแนล 170 ม.17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 315-2026-29 

8 บจก.เอส.พี.อีเล็คทริค อินดัสตรี 54 ซ.เพชรเกษม 96 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 02-8091771-3 

9 บจก.ซี.พี.สหอุตสาหกรรม 313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น18 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02 6257651 

10 บจก.อุสเตอร์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) 9 ยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.รามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-7172140-1 

8453 
1 บจก.ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 1768 ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 257655 

2 บจก.พี.เอช.เค แอนด์ ซันส์ คอร์ปอเรชั่น 10/17 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้าน อ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02 7013748 
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เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
3 บจก.ซัน เอ็กซ์โป เซอร์วิส 60/107 ม.9 ถ.ประเวศ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 027284452-4 

4 บจก.ซัมมิท ฟุตแวร์ 5/4 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.16 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 3370017-20 

5 บจก.โรงงานฟอกหนังคุรุ 730 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-3870075-6 

6 บจก.อิตัลเคมีคอล 28/52 ม.19 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 7506830 

7 หจก.ฟ.เจริญ แมนูแฟคตอริ่ง 111/14 ม.11 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 02-4153306 

8 บจก.มั่นคง แทน 188 ม.6 ซ.ฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-3239937 

9 บจก.พอยต์ รูสส์ 50 เขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260275 

10 บจก.รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง 103/4 ม.4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 035-359831 
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1 บจก.ดานีลี่ 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888 

2 บจก.ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) 1/60 ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035 220294 

3 บจก.คาโต้สตีลไทย 266 ม.4 ซ.นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0-2739-6318-19 

4 บจก.เอสซี วาโด 362-364 ม.6 ซ. ถ.ยุทธศาสตร์ 331 กม.91- 92 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-345888 

5 บจก.โตชิบา แมชชีน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 7 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-025812 

6 บจก.ชินเอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) 77 ม.4 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035 271823-6 

7 บจก.อาเรสตี้แม่พิมพ์ไทย 133 ม.1 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035 3500993-4 

8 บจก.ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 175 สาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น7/1และ8/1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 3455000 

9 บจก.ยามาเซ่น (ประเทศไทย) 1230 และ 1230/1 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-3288833 

10 บจก.พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 44/2 ม.1 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 7081442 

8479 

1 บจก.วาย.เอ็ม.พี. (ไทยแลนด์) 700/153 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-214514 

2 บจก.มัตซุย (เอเชีย) 300 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 027093850-3 

3 บจก.เคียวเซร่า คริสตัล ดีไวซ์ (ประเทศไทย) 89 ม.4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 053-581201 

4 บจก.โซดิก (ประเทศไทย) 60/84 ม.19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 5295240 

5 บจก.แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย) 119 โรงงาน A, B, C, D ม.5 ซ.12 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-917164-5 

6 ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค ์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2788100 

7 บจก.มานิคา-ไทยคอร์ปอเรชั่น 60/77 ม.19 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5291764 

8 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-361429 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
9 บจก.ฮิคาริ เทค (ประเทศไทย) 18 ม.5 ซ.โรจนะ ถ.โรจนะ ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-227355 

10 บจก.ไทย มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ เทรดดิ้ง 52 ธนิยะพลาซา ชั้น 10 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2660750 

8455 

1 บจก.ดานีลี่ 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888 

2 บจก.ยูซีซี. อุตสาหกรรม 24/1 ม.3 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 02-9485437-8 

3 บจก.เครื่องจักรกลสยาม 58 ถ.โรงงานกระดาษฯ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-261051 

4 บจก.แอพพลายด์ เมททัล พรีซิชั่น เทคโนโลยี 7/148 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   

5 บจก.ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส 16/1 ซ.สุขุมวิท 44/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-7123090 

6 บจก.ไทย เมทัล ชีท โปรดัก 25/257 ม.6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-5820588-90 

7 บจก.เอ.ที.อี. มัสกาตี 98 ม.2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 02-4821111 

8 บจก.บี ที อี 51/859 ม.9 ซ.นวลจันทร์34 ถ.นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02-9461999 

9 บจก.ที เอ็ม เอส โรลฟอร์ม 25/257 ม.6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-5820588 

10 บจก.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง 123 ม.8 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-344663 

8421 

1 บจก.โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย 801 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02 3295000 

2 บจก.เครนส์ แอนด์ อีควีพเม้นท์ เอเซีย 41/13 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-070194 

3 บจก.ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย 152 อินโดสุเอช ชั้น3 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170 

4 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง 99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600 

5 บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี 594 ม.4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-893709 

6 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600 

7 บจก.โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) 607 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จํากัด ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-6255555 

8 บจก.ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 64 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-842148 

9 บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 88 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5299088 

10 บจก.โดนัลด์สัน (ประเทศไทย) 7/127 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ม.6 ซ.พรประภา ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-650280 

8406 

1 บจก.เครนส์ แอนด์ อีควีพเม้นท์ เอเซีย 41/13 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-070194 

2 บจก.สยามคราฟท์อุตสาหกรรม 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-5863333 

3 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ซ.ชั้น 14-18 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2658400 

4 บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย (สาขา1) (ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่) 26/56 จันทน์ตัดใหม่ ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6785000 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
5 บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 1 ถ.ไอ-สามบี ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038-699000 

6 บจก.พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า 794 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 02-2822022 

7 บจก.บีแอลซีพี เพาเวอร์ 9 ถ.ไอ-แปด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038 925120 

8 บมจ.โกลว์ พลังงาน 195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 38 พารค์วิง ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6701500 

9 ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส.เอ. 555 รสาทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-937-0700 

10 เดรสเซอร์-แรนด์ (ประเทศไทย) จํากัด 12/1 ซ.คลองน้ําหู ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 038-947346-8 

8411 

1 บมจ.การบินไทย 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 0-2545-1000 

2 บจก.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 128 ม.6 ต.พิกุลทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 02-9785161 

3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 02-4363376 

4 บจก.วู้ด กรุ๊ป เฮฟวี่ อินดัสเตรียล เทอร์บายน์(ประเทศไทย) 39/9 ถ.เสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 038-698900 

5 บมจ.ปตท. 555 ม.1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02 5372000 

6 บจก.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ซ.ชั้น 14 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-1404600 

7 บจก.ครอมัลลอย (ประเทศไทย) 25 ม.5 ถ.พหลโยธิน-ลําลูกกา ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 02-9878885 

8 บจก.เครนส์ แอนด์ อีควีพเม้นท์ เอเซีย 41/13 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-070194 

9 บจก.เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต 19 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า อาคาร3ชั้น5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2455555 

10 บมจ.ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซ.อาคารเอ ชั้น 6, 19-36 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-5374000 

8410 

1 บมจ.สายการบินนกแอร์ 183 รัจนาการ ชั้น 17 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6272616 

2 บจก.แคร์ เฟรท (ประเทศไทย) 44 ซ.เพชรบุรี15(ซ.สมประสงค์3) ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02 6319401-4 

3 บจก.ยูเค็น เอสอีเอ 1 กลาสเฮ้าส์ ห้อง 903 ซ.สุขุมวิท 25 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-2592802 

4 ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส.เอ. 555 รสาทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-937-0700 

5 บจก.มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท 60/16 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 892234-9 

6 นายจามีส อีฟเอนยิ โอโกเบ๊กบูนาม 559/14 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร   

7 หจก.นพพร เอ็กซเพรส 232/10 ถ.อุดรดุษฏี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 042-230001-5 

8 บจก.เนาวรัตน์พัฒนาการ (มหาชน) 2/3 บางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 18 ,19 ม.14 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   

9 บจก.ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 1768 ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 257655 

10 บจก.ไฮโดร-เต็ก (ประเทศไทย) 850/22 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02 3266055-57 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

8405 

1 บจก.ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 175 สาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น7/1และ8/1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 3455000 

2 บจก.สหกันยง 55/30-31-32 ถ.พญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร   

3 หจก.อินโนเวชั่น ไอเดีย 333/236 ม.2 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 02-5360828 

4 บจก.ดอมนิค ฮันเตอร์-อาร์แอล (ประเทศไทย) 2210/65-67 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02 6782224 

5 บจก.ชูไก โระ (ประเทศไทย) 1 เอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 13 ห้อง ซี 1 ซ.บางนา-ตราด 25 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 0-2186-4950 

6 บจก.ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) 1265 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-1867000 

7 บจก.สยาม วอเตอร์ เฟลม 44/16 ม.4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 02 6225568 

8 บจก.วาณิชอนันต์ อินเตอร์เทรด 43/30 ม.7 ซ.เจริญทรัพย์ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7598890-2 

9 บจก.ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 1768 ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 257655 

10 นายชาญชัย พงศ์ขัยสิริกุล 120/163 หมู่บ้านอัมรินทร์ฯ 3 ผัง 3 ซ.สายไหม 20 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 083-710-0026 
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1 บจก.วาย.เอ็ม.พี. (ไทยแลนด์) 700/153 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-214514 

2 บจก.มัตซุย (เอเชีย) 300 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 027093850-3 

3 บจก.เคียวเซร่า คริสตัล ดีไวซ์ (ประเทศไทย) 89 ม.4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 053-581201 

4 บจก.โซดิก (ประเทศไทย) 60/84 ม.19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 5295240 

5 บจก.แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย) 119 โรงงาน A, B, C, D ม.5 ซ.12 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038-917164-5 

6 ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค ์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2788100 

7 บจก.มานิคา-ไทยคอร์ปอเรชั่น 60/77 ม.19 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5291764 

8 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-361429 

9 บจก.ฮิคาริ เทค (ประเทศไทย) 18 ม.5 ซ.โรจนะ ถ.โรจนะ ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-227355 

10 บจก.ไทย มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ เทรดดิ้ง 52 ธนิยะพลาซา ชั้น 10 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2660750 

8424 

1 บจก.พรีซิชั่น วาล์ว (ไทยแลนด์) 300/14 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038959440#208 

2 บจก.อินเตอร์แมน คอร์ปอเรชั่น 3/3 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 038 961948 

3 บจก.เคฮิน เอเซีย แบงค์ค็อก 591 สมัชชาวานิช2 ชั้น12 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-2610251-3 

4 บจก.โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) 103/1 ม.5 ซ.นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-570688 

5 บจก.มาลาพลาส 370 ม.8 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 023871340-1 

6 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง 99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600 
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7 บจก.มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) 150/40 ม.9 ต.หนองมะขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-347117-21 

8 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600 

9 บจก.มิตานิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) 2 ชั้น 16 ห้องเลขที่ 1602 สีลมเซ็นเตอร์ ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 0-2632-7202 

10 บจก.ไอ เอช ไอ แมชชีน เท็ค เอเชีย 700/1000 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ม.1 ต.คลองตําหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-743-993 
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1 บจก.วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง 368 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-3980143 

2 บจก.แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 500/46 เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด ม.3 ซ.อินดัสเตรียล เอสเตท ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955597-8 

3 บจก.วิศวกิจพัฒนา 215/148-149 ถ.ประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-5852556-8 

4 บจก.วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ 700/424 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-214977 

5 บจก.ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย 152 อินโดสุเอช ชั้น3 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170 

6 บจก.ฮาลล่า ไคลเมท คอนโทรล (ประเทศไทย) 64/4 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ชลบุรี 038-954050 

7 บจก.คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) 700/641 ม.3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210129-37 

8 บจก.ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 64 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-842148 

9 บจก.ยัง อิน เทค 187/3 ม.3 ต.แม่น้ําคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 081-6555373 

10 บจก.พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ ริฟริกเจอเรชั่น ดิไวซ์ (ประเทศไทย) 60 ม.19 ซ.นวนคร เขตส่งเสริม อุตสาหกรรม 2 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9095710 
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1 บจก.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ 313 ม.1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-320601 

2 บจก.ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) 610/1 ม.9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 037-284000 

3 บจก.ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 64 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-842148 

4 บมจ.กันยงอีเลคทริก 67 ม.11 ถ.บางนา-ตราด กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3372900 

5 บมจ.ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) 90 ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่42 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-6843888 

6 บจก.โตชิบา คอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) 144/1 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 02 5014200 

7 บจก.ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนซส (ไทยแลนด์) 7/252,7/282 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   

8 บมจ.ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) 97-97/1 ม.3 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 036-538195 

9 บจก.พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) 71 ม.5 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038 570010 

10 บจก.อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย 169-169/2 ม.3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง   

8401 
1 บจก.โซคอนเอ็นจิเนียริ่ง 65 ม.4 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-595308 

2 บจก.พีเออี เทคนคิอล เซอร์วิส 69 PAE(THAILAND) ซ.อ่อนนุช 64(สุขสมาน) ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-3220222 
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3 บจก.เบสท์ ลังกา คาร์โก้ 21/2 ซ.โรงเลี้ยงเด็ก ถ.บํารุงเมือง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 02 6218457-60 

4 บจก.ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 1768 ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 257655 

5 บจก.ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 175 สาธรซิตี้ทาวเวอร์ชั้น7/1และ8/1 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 3455000 

6 หจก.มิตรภาพเชียงราย 122 ม.2 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 085-0305880 

7 นางนูรา ซาเล็ม ฮูเม็ด ซาเอ็ม 12 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร   

8 บจก.โรเด้นสต๊อก (ประเทศไทย) 201-204 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02 3260542 

9 บจก.เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) 57 ซ.สุขุมวิท 64 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02-7287192 

10 บจก.บีโอเอส มารีน 291 ม.5 ถ.พระราชวิริยาภรณ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-8409225 
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1 บจก.วิศวกิจพัฒนา 215/148-149 ถ.ประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-5852556-8 

2 บจก.เคฮิน เอเซีย แบงค์ค็อก 591 สมัชชาวานิช2 ชั้น12 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-2610251-3 

3 บจก.เซอิมิทซุ ไทย 64/153,64/157 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955781-3 

4 บจก.บีเคอี คอมบัสชั่น คอนโทรลส์ 32 ถ.ป่าขาม ต.หัวเวียง อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 054-218592 

5 บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง 199 คอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 7-12 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02 7977000 

6 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ซ.ชั้น 14-18 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2658400 

7 บจก.ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนซส (ไทยแลนด์) 7/252,7/282 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   

8 บจก.อาร์ค แปซิฟิก สยาม 177/1 ซ.ประชาสันติ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร   

9 บจก.อีคลิปส์ คอมบัสชั่น (ประเทศไทย) 152 ซ.ศูนย์วิจัย 14 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-3194822-3 

10 หจก.เค.เอ็ม.แอล (2008) อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 8/18 ถ.ชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก   
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1 บจก.ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย 700/160 ม.1 ซ.นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-465070 

2 บมจ.สายการบินนกแอร์ 183 รัจนาการ ชั้น 17 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-6272616 

3 บจก.ดิสค์ พริซิชั่น อินดัสทรี(ประเทศไทย) 193 นิคมอุตสหกรรมไฮเทค ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-314501 

4 ฮัลลิเบอร์ตัน เอ็นเนอจี เซอร์วิสเซส อิงค ์ 123 ชั้น11(ห้องบี1101) ชั้น 15 ซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2788100 

5 บจก.ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น 700/58 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.58 ต.บ้านเก่า อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 038-214646-8 

6 บจก.นัมบุ ซิล (ไทยแลนด์) 700/739 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038447037-9 

7 บจก.ดานีลี่ 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888 

8 บจก.โคมัตสุ พาร์ท เอเชีย 700/21 ม.5 ต.คลองตําหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038214780-9 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
9 บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ 1760 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 02 7428000 

10 บจก.แน็บเทสโก้ พาวเวอร์ คอนโทรล (ไทยแลนด์) 700/905 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ม.5 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 02 6328130 

8420 

1 บจก.ที เค เอส อินดัสเตรียล 109/41 ม.21 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-6657080 

2 บจก.อาซาฮี คาเซอ ิสปันบอนด์ (ประเทศไทย) 54/19 ม.10 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-483197 

3 บจก.สยามคราฟท์อุตสาหกรรม 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-5863333 

4 บจก.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5864444 

5 บจก.โอคาย่า (ประเทศไทย) 20 บุปผจิต ชั้นที่ 4 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2666533 

6 บจก.ลินเทค (ประเทศไทย) 128/2 ม.5 ถ.สาทรใต้ ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 02-2870660 

7 บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) 1 ม.2 ถ.คลองรั้ง-ปราจีน ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 037 208800 

8 บจก.ทวินส์ ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต 32/2 ม.2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 02-3501240 

9 บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) 75/26 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 18 ซ.สุขุมวิท 19 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-6652706 

10 บมจ.กระดาษสหไทย 131 ม.2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย แขวงสําโรงกลาง เขตพระประแดง กรุงเทพมหานคร 02 7542100 

8413 

1 บจก.เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) 888 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.27.5 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3159500 
2 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง 99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600 
3 บจก.สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210100 
4 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600 
5 บจก.ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย 152 อินโดสุเอช ชั้น3 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170 
6 บจก.ไทย จีเอ็มบี อินดัสตรี่ 239 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 037 4141169 
7 บจก.ยามาดะ สมบูรณ์ 60/4 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 891250-5 
8 บจก.เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 46/2,46/4 ม.2 ต.หนองซ้ําซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 038-446320 
9 บจก.คาร์โก้-พาร์ทเนอร์ โลจิสติกส์ 1011 ศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ซ.ห้องเลขที่ 06-07 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 0-2649-9888 

10 บจก.เควายบี สเตียริ่ง (ไทยแลนด์) 700/460 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-450076-8 

8414 

1 บจก.อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) 24 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-957000 

2 บจก.ไอเบล (ประเทศไทย) 4 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038-305240 

3 บจก.วาลีโอ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) 54 ม.4 ถ.ทางหลวงหมายเลข331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 954711-15 

4 บจก.มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย 700/803 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-447424-26 

5 บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 714 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02 7092800 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
6 บจก.สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม 87/10 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038 490900-10 

7 บมจ.กุลธรเคอร์บี้ 126 ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02 3260831-6 

8 บจก.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) 74 ม.2 ถ.บางนา-ตราด (กม.21) ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02-3128523-37 

9 บจก.เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) 33/5 ม.21 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 038-598600 

10 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง 99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600 

8417 

1 บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล ฮีท ทรานเฟอร์ อีควิปเม้นท์ คอนสตรัคชั่น 59 ม.4 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 085 0098890 

2 บจก.ไทย วู รี เอ็นจิเนียริ่ง 239 ถ.ห้วยโป่ง หนองบอน ต.ห้วยโป้ง อ.เมือง จ.ระยอง 038-606234 

3 บจก.วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง 368 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.สําโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-3980143 

4 บมจ.สุธากัญจน์ 8/222 ม.3 ถ.ศรีสยาม ซอย 2 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-9618552-5 

5 บจก.ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) 825 ไพโรจน์กิจจาทาวเวอร์ ชั้น 19 ถ.บางนา-ตราด กม.4 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7696888 

6 บจก.ไฮบีม เอ็นจิเนียริ่ง 99/174 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02 5837383 

7 บจก.ดริสเซ่น แอร์คราฟ อินทีเรีย ซิสเทมส์ (ไทยแลนด์) 68/2-3 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ลําปาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 053-596300 

8 บจก.ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนซส (ไทยแลนด์) 7/252,7/282 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   

9 บจก.ริคเคอร์มานน์ (ไทยแลนด์) 438/3-8 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สําโรงเเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-3834333 

10 บจก.ออร์แกนนิคส์ เอเซีย 51/282 ม.7 ซ.หมู่บ้านเมืองเอกโครงการ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 02-5640828 

8402 

1 บจก.ที เค เอส อินดัสเตรียล 109/41 ม.21 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-6657080 

2 บจก.อาซาฮี คาเซอ ิสปันบอนด์ (ประเทศไทย) 54/19 ม.10 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-483197 

3 บจก.สยามคราฟท์อุตสาหกรรม 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-5863333 

4 บจก.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5864444 

5 บจก.โอคาย่า (ประเทศไทย) 20 บุปผจิต ชั้นที่ 4 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2666533 

6 บจก.ลินเทค (ประเทศไทย) 128/2 ม.5 ถ.สาทรใต้ ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 02-2870660 

7 บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) 1 ม.2 ถ.คลองรั้ง-ปราจีน ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 037 208800 

8 บจก.ทวินส์ ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต 32/2 ม.2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 02-3501240 

9 บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) 75/26 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 18 ซ.สุขุมวิท 19 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-6652706 

10 บมจ.กระดาษสหไทย 131 ม.2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย แขวงสําโรงกลาง เขตพระประแดง กรุงเทพมหานคร 02 7542100 

8403 1 บมจ.ทีมพรีซิชั่น 198 ม.13 ถ.สุวรรณศร ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 037 403336-9 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
2 บจก.เจตาแบค 335-7 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3660400-7 

3 ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ เอส.เอ. 555 รสาทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-937-0700 

4 นายวันชัย ภานุวงค์ 47 ม.7 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย   

5 บจก.เอ็นพี อินดัสเตรียล ซัพพลาย 9/10 ม.1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7535922 

6 บจก.ซี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 45/2 ชั้นที่ 2 ถ.ริมทางรถไฟสายใต้ แขวงบางซื่อ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร   

7 บจก.ที.ยู.ดับบลิว.เท็กซ์ไทล์ 113 ม.4 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 034 239290 

8 บจก.จี.ที.เอ็ม.อิมแพคส์ 119 ชั้น 3 ซ.สุขุมวิท 20 (สายน้ําผึ้ง) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-2041901 

9 บจก.นามหงส์น้ํามันปาล์ม 259 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   

10 บจก.เมโทร เอช แอนด์ เรส 35/39 ซ.ลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-5115464-6 

8487 

1 บจก.ไทย เอ็นโอเค 700/452 ม.7 ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-453100-10 

2 บจก.อาร์พีเอส เทคโนโลยีส์ 101/96 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9097261-3 

3 บจก.มิตซุย พรีซิสชั่น ไทย 141 ม.16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-268100-1 

4 บจก.โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) 102/2 ม.20 ซ.นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 9087271-75 

5 บจก.ซันวา เมทอล (ไทยแลนด์) 553 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 08-4709-8949 

6 บจก.อินดัสเทรียล เทค เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 607 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 038-717286-8 

7 บจก.อจิลิตี้ 136 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02 
3263456:2401 

8 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600 

9 บจก.ไทยซูซูกิมอเตอร์ 31/1 ม.2 ถ.รังสิต-องครักษ์ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 02-5331160-9 

10 สถานทูตอเมริกา 120 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 0-2205-4000 

8404 

1 บจก.วิศวกิจพัฒนา 215/148-149 ถ.ประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-5852556-8 

2 บจก.บางกอกวอเตอร์เทค 1340 ซ.เพชรเกษม 94 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 02-4440607-8 

3 บจก. ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง 77/57,77/64,77/70-71 สินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 16,17,18 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 02 4400195-9 

4 บจก.ไดมอนด์ เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส เอส.อี.เอ. 51/1 ม.4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 034-870978-81 

5 บจก.อินดัสเทรียลเอ็กซ์ซัพพลาย 50/3 ม.2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   

6 บจก.พี เค เค สยาม 229 ม.1 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-7387576 
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เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
7 หจก.วีระภัณฑ์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 174 ม.1 ถ.เหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 053 644421 

8 บจก.เค.เอส.บี.ทรีทเม้นท์ กรุ๊ป 29/65 ม.2 ถ.345 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 02-9617541,61 

9 หจก.พิมลวัฒนา 82,82/1 ถ.คลองภาษี ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 075-251221 

10 บจก.เจตาแบค 335-7 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-3660400-7 
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เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

รายชื่อผูนาํเขาเครื่องมือกล 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

8456 

1 บจก.มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) 111 ซ.เสรีไทย 54 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 02-5171326 

2 บจก. อะมะดะ (ประเทศไทย) 110/8 ม.13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3789530-3 

3 บจก.มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย 700/803 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-447424-26 

4 บจก.สยามมิชลิน 252 SPE ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-6193000 

5 บจก. โตชิบาเซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) 135 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 02 5011030 

6 บจก.โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 101/94,102 ม.20 ซ.เขตอุตสาหกรรมนวนคร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9097100 

7 บจก.3 เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) 159/19-20 เสริมมิตรทาวเวอร์ ถ.อโศกมนตรี (สุขุมวิท21) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-2608577 

8 บจก.โรยัล เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 20/1 ม.2 ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 038-822404 

9 บจก. เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) 303 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 0-2797-5000 

10 บจก.เทอร์มอล แมคคานิคส์ 159/89 ม.8 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7594795 

8457 

1 บจก.พรีแมท 20 ซ.รามอินทรา 88 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร   

2 บจก.ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) 80 ม.5 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-570062-66 

3 บจก.ฟุคูจุ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) 300/140 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-950555 

4 บจก.อนโดะ ชินโช (ไทยแลนด์) 246/2 ม.7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-959338 

5 บจก.โซนิกซ์ เทคโนโลยี 140/12 ม.2 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02 3155533 

6 บจก.สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210100 

7 บมจ.สหมิตร เครื่องกล 42,48 ซ.โชคชัยจงจําเริญ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02 2951000 

8 บจก.ฮิโรเชอิ (ไทยแลนด์) 246/3 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   

9 บจก.โตโย แอดวานซ์ เทคโนโลยีส์ ออโต้โมบิล คอมโพเนนส์ (ไทยแลนด์) 246 ม.7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-998750 

10 บจก.ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง 700/409 ม.7 ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-454390-95 

8458 

1 บจก.จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย) 64/9 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 954965 

2 บจก.ฟุคูจุ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) 300/140 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-950555 

3 บจก.ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ นครราชสีมา 555 ม.6 ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 044-212905 

4 บจก.วายเอส เทค (ไทยแลนด์) 225 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 037-274412 

5 บจก.มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย 700/803 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-447424-26 
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HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
6 บจก.ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) 80 ม.5 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-570062-66 

7 บจก.อนโดะ ชินโช (ไทยแลนด์) 246/2 ม.7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-959338 

8 บจก.อะมะดะ แมชชีน ทูลส์ (ประเทศไทย) 700/146 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038 468920-2 

9 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-361429 

10 บจก.บางกอก อีเกิล วิง 67/14 ม.5 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 02-5431768 

8459 

1 บจก.สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม 700/109,111,113 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038 213451-5 

2 บจก.มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 9 ยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.รามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 038-950223 

3 บจก.ฮิโรเชอิ (ไทยแลนด์) 246/3 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   

4 บจก.ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 99 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 02-3842900 

5 บจก.แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) 1760 ถ.สุขุมวิท 52-54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 0-2713-9004-8 

6 บจก.ยาสุนากะ (ประเทศไทย) 7/404 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 08-6307-3649 

7 บจก.โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) 172/2 ม.12 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-830840-7 

8 บมจ.เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ 125-125/1 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ม.4 ซ.เขตส่งออก 1 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 

02 3260196-9 

9 บจก.มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย 700/803 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-447424-26 

10 บจก.ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 7/304 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   

8460 

1 บจก.มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย 700/803 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-447424-26 

2 บจก.สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม 700/109,111,113 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038 213451-5 

3 บจก.เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) 172/1 ม.12 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-533310-7 

4 บจก.สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง 700/618 ม.4 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210100 

5 บจก.ยาสุนากะ (ประเทศไทย) 7/404 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 08-6307-3649 

6 บจก.ฟุรุคาวา-สกาย อลูมินัม (ประเทศไทย) 7/352 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-027426 

7 บจก.ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) 80 ม.5 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-570062-66 

8 บจก.ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ 7/202 นิคมอุตสาหกรรมซิตี๊ ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 0-3865-0060 

9 บจก.โปร - พินิช 287 ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-7691901 

10 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-361429 

8461 1 บจก.มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 9 ยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.รามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 038-950223 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
2 บจก.สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม 700/109,111,113 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038 213451-5 

3 บจก.ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) 375 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 027394300#156 

4 บจก.ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) 80 ม.5 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-570062-66 

5 บจก.วายเอส เทค (ไทยแลนด์) 225 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 037-274412 

6 บจก.แอลแอลไอที (ประเทศไทย) 130-132 สินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6508076 

7 บจก.เกรียงไทยวัฒนา อินเตอร์เทรด 491/13 สีลมพลาซ่า ชั้นที่ 2 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-8117499 

8 บจก.บางกอกอิสเทิร์นคอยล์เซ็นเตอร์ 58/2 นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ม.4 ถ.ทางหลวงสาย 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-954453-57 

9 บจก.ฮาล อะลูมินัม (ประเทศไทย) 246/1 ม.7 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   

10 บจก.คุเระ ไกรน์ดิ้ง วีล (ไทยแลนด์) 7/415 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 02-3082133 

8462 

1 บจก.ฟุรุคาวา-สกาย อลูมินัม (ประเทศไทย) 7/352 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-027426 

2 บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 49 ม.9 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-330999 

3 บจก.ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 500/121 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-964244 

4 บจก.ซีเอชโอโตพาร์ต 127 ม.2 ซ.สวนส้ม ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 027542351-5 

5 บจก.เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น 199/9 ม.3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038 491050 

6 บจก.จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น 58/1 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-773142 

7 บจก.โคมัตสุ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) 54 ม.2 ถ.บางนา-ตราด ต.ศรีษะจรเข้ใหญ๋ อ.กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 7401850 

8 บจก.อาโอยาม่าไทย 64/49 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์นซีบอร์ด ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955528-30 

9 บจก. มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) 700/406 ม.7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038 214870 

10 บจก. อะมะดะ (ประเทศไทย) 110/8 ม.13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 02-3789530-3 

8463 

1 บจก.มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 9 ยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.รามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 038-950223 

2 บจก.สยามมิชลิน 252 SPE ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-6193000 

3 บจก.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม 555 รสาทาวเวอร์ ชั้น 14 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02 9370060 

4 บจก.ที.เอส.เค.ฟอร์จิ้ง 700/67 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-214238-9 

5 บจก.ไทยแอโรว์ 142 ทูแปซิฟิคเพลส ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-6532550 

6 บจก.อาโอยาม่าไทย 64/49 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์นซีบอร์ด ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955528-30 

7 บจก.ซี วาย ซี เมทัล 700/833 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ม.6 ถ.สีลม ต.หนองตําลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-185485-8 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
8 บจก. นิตตั้น (ประเทศไทย) 700/44 ม.6 ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038 743486 

9 บจก. ตระกูลไทยโปรดักส์ 69/271 ม.12 ซ.ขวญัทิพย์ ถ.เพชรเกษม 69 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 02 8074944 

10 บจก.ไทย สตีล บาร์ พรีซิชั่น 150/28 ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-296358-9 

8464 

1 บจก.เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) 99/39 ม.5 ต.ป่าสัก อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน 08 1377 3946 

2 บจก.เซรามิคอุตสาหกรรมไทย 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-5864086 

3 บจก.เอ็ม เอส เอ็ม (ประเทศไทย) 38/8 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-491960-70 

4 บจก.ยูโรเครา (ประเทศไทย) 500/61 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   

5 บจก.เซนต์โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์) 64/8 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-667800 

6 บจก.โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) 60/31 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 053-552413-6 

7 บจก.พาวเวอร์ คัท 619,621 ถ.วงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-5851410-1 

8 บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 65/225 ชํานาญ เพ็ญชาติ บิซเนสเซ็นเตอร์ ซ.ชั้น 27 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-6430222 

9 บจก.ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค 2/1 ม.5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร   

10 บจก.เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี(ไทยแลนด์) 700/274 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038 457102-5 

8465 

1 บจก.โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ 853 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 02-9012021-30 

2 บมจ.เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ 125-125/1 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ม.4 ซ.เขตส่งออก 1 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 

02 3260196-9 

3 บจก.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) 39/234-236 ม.2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034 490537 

4 บจก. เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) 303 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 0-2797-5000 

5 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 186/1 ม.1 ถ.ทางรถไฟ ต.สําโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-3861000 

6 บจก.บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 7/402 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-650731 

7 บจก.เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-277000 

8 บจก.ศิริไกรอุตสาหการ 425 ถ.รามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 02 9171277 

9 บจก.แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) 89 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-350080 

10 บจก.สงขลาไบโอ แมส 1842 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-9109700-12 

8466 

1 บจก.ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111 

2 บจก.ซิติเซ็น แมชชินเนอร์รี่ เอเซีย 69 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-721833-4 

3 บจก.ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 500/121 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-964244 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
4 บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 88 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5299088 

5 บจก.ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) 50 ม.4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-334800 

6 บจก.โซดิก (ประเทศไทย) 60/84 ม.19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 5295240 

7 บจก.แซนด์วิคไทย 65/48 ชํานาญเพ็ญชาติบิสเนส เซ็นต์เตอร์ ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 6143100 

8 บจก.ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) 500/103 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 02-686-4000 

9 บจก.ยามาเซ่น (ประเทศไทย) 1230 และ 1230/1 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-3288833 

10 บจก.เด็นโซ่ (ประเทศไทย) 369 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7584646 

8480 

1 บมจ.แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 191/54,191/57 ซทีีไอทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02 2615033-40 

2 บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 7/232 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ม.6 ซ.พรประภา ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 953000 

3 บจก.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ 313 ม.1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถ.สุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-320601 

4 บจก.แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) 550 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 081-3650808 

5 บจก.ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 49 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (6638)954111 

6 บจก.แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 300/1 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955856 

7 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-361429 

8 บจก.แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) 89 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-350080 

9 บจก.โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) 7/114 ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-956212-6 

10 บจก.ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) 500/103 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 02-686-4000 

8467 

1 บจก.โรเบิร์ต บ๊อช 287 ลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 11 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6393111 

2 บจก.เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป 491/13 สีลมพลาซ่า ชั้นที่ 2 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-8117499 

3 บจก.เกรียงไทยวัฒนา อินเตอร์เทรด 491/13 สีลมพลาซ่า ชั้นที่ 2 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-8117499 

4 บจก.ลี แมชชีนทูลส์ 58, 58/1 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองหสาน กรุงเทพมหานคร 02 4394646 

5 บจก.แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์(ประเทศไทย) 29 ชั้น1 ห้อง101 บางกอกบิสซิเนสเซน็เตอร์ ซ.เอกมัย ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02 7144482 

6 บจก.สามชัย เพาเวอร์ทูลส์ (สาขา 1) 4/171-176 ม.9 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 02-8840977 

7 บจก.ฮิตาชิ พาวเวอร์ ทูลส์ (ประเทศไทย) 84,88 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3794460-3 

8 บจก.วาย เอช เอ็ม กรุ๊ป 380 ถ.พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-6294500-6 

9 บจก.ทีเอชเค พาวเวอร์ทูลส์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส 850/11 ถ.กิ่งแก้ว-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3266389-90 
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10 บจก.แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) 125 ม.9 ซ.นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนาตราด กม.36 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-562900 

8468 

1 บจก.กัง เยน ไดมอนด์ ทูลส์ (ไทยแลนด์) 7/411 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   

2 บจก.โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) 172/2 ม.12 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 038-830840-7 

3 บจก.ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 500/121 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-964244 

4 หจก.วรชาติ กรุ๊ป 110/61 ม.3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 02-9220316 

5 บจก.ฟิวเจอริส ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) 500/119 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ซีบอร์ ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 033-658900 

6 บจก.ไดมอนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิ๊ก กรุ๊ป 47/2 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038 773773 

7 บจก.ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 1627 ม.7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7152846-7 

8 บจก.โคมัตสุ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) 54 ม.2 ถ.บางนา-ตราด ต.ศรีษะจรเข้ใหญ๋ อ.กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 02 7401850 

9 บจก.อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย 169-169/2 ม.3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง   

10 บจก.เหล็กสยามยามาโตะ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02 5862786 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 

 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

รายชื่อผูสงออกเครื่องมือกล 

HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

8456 

1 บจก.โซดิก (ประเทศไทย) 60/84 ม.19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 5295240 

2 บจก.เคียวเซร่า คริสตัล ดีไวซ์ (ประเทศไทย) 89 ม.4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 053-581201 

3 บจก.แอล วี ดี (ไทยแลนด์) 55/49 ม.3 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 02 4726212-3 

4 บจก.ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 102/3 เขตอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5296222 

5 บจก.คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) 2034/128-129 อิตัลไทยทาวเวอร์ชั้น30 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-3692777 

6 บจก.ไทยโกเบ เวลดิง 500 ม.4 ซ.1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-3240588-91 

7 บจก.โรเจอร์ กรุงเทพ 90/1 ม.4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   

8 บจก.โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ 9/10 ถ.เจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-1728578 

9 บจก.แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) 89 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-350080 

10 บจก.ซัน เอ็กซ์โป เซอร์วิส 60/107 ม.9 ถ.ประเวศ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 027284452-4 

8457 

1 บจก.เอ็นชู (ประเทศไทย) 19/25 ยูนิตเอ4 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 5205229-30 

2 บจก.โอเคเค แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) 36/49 ม.7 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-8177027 

3 บจก.โซดิก (ประเทศไทย) 60/84 ม.19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 5295240 

4 บมจ.สหมิตร เครื่องกล 42,48 ซ.โชคชัยจงจําเริญ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02 2951000 

5 บจก.ไทย โควะ พรีซีชั่น 64/36 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955439-41 

6 บจก.ซีแอลที เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 75/113 ม.11 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5295903 

7 บจก.จิบูฮิน (ประเทศไทย) 700/14 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038 213027-30 

8 บจก.ซัน เอ็กซ์โป เซอร์วิส 60/107 ม.9 ถ.ประเวศ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 027284452-4 

9 บจก.คิตากาว่า (ประเทศไทย) 39 ม.8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-345525-33 

10 บจก.ไทย โอเคเค แมชินเนอรี่ 36/49 ม.7 ซ.สุขสวัสดิ์78 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-8177027-9 

8458 

1 บจก.ซิติเซ็น แมชชินเนอร์รี่ เอเซีย 69 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-721833-4 

2 บจก.ไทยโลจิซทิคส์ เซอร์วิส 130-132 ชั้น 8 สินธรทาวเวอร์ 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 2632111-2 

3 บจก.สตาร์ไมโครนิคส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 888 ม.6 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 044-341370 

4 บจก.ซินคอม มิยาโนะ เอเชีย เซลล์ 1230 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร   

5 บจก.จิบูฮิน (ประเทศไทย) 700/14 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038 213027-30 
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6 บจก.ยามาเซ่น (ประเทศไทย) 1230 และ 1230/1 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-3288833 

7 บจก.โตว่า ไซซาคูโซ (ประเทศไทย) 145 ม.5 ซ.สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ.ติวานนท์ แขวงบางกะดี เขตเมืองปทุม กรุงเทพมหานคร 02 5011578 

8 บจก.ยามากูจิ เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) 140/39 ไอทีเอฟ 2 ชั้น 18 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2316245 

9 บจก.อจิลิตี้ 136 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 023263456:2401 

10 บจก.เอเอฟที ซัพพลาย (ประเทศไทย) 132/51-53 ม.1 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ   

8459 

1 บจก.อซาด้า แมชชินเนอรี่ 27 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02 7394481 

2 บจก.เอสอีไอ อินเตอร์คอนเนคท์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) 700/128 ม.5 ถ.บางนาตราด ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-465809 

3 บจก.อัลไลแอนซ์ เเมชชีนเนอรี่ 105/39 ฐานมั่นคงคลองหนึ่ง ม.7 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-9028515 

4 บจก.นิเด็ค ค็อมโปเน็นท์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 38 ม.1 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 036-373748 

5 บจก.นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) 118 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ลําไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-271740 

6 บจก.ซินซ วิน ไทย 69/2 ม.4 ต.แม่น้ําคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-619656 

7 บจก.ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย 152 อินโดสุเอช ชั้น3 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170 

8 บจก.จิบูฮิน (ประเทศไทย) 700/14 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038 213027-30 

9 บจก.เด็กซ์ตร้า แมนนูแฟคเจอริ่ง 247 ลุมพินี2 ถ.สารสิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 026519027-36 

10 บจก.กรุงเทพสลักภัณฑ์ 951/1 ซ.ปริยานนท์ ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02 3126160-65 

8460 

1 บจก.แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 109/14 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-959252 

2 บจก.โอกาโมโต้ (ไทย) 174 ม.2 ถ.พหลโยธิน (กม.70) ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 035 721660 

3 บจก.อจิลิตี้ 136 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 023263456:2401 

4 บจก.นิชชิน อีเลคทริค (ประเทศไทย) 60/64 ม.19 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 0-2529-0978-70 

5 บจก.ซัน เอ็กซ์โป เซอร์วิส 60/107 ม.9 ถ.ประเวศ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 027284452-4 

6 บจก.ไทยเส็ง เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) 493/4 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 02-2918404-5 

7 บมจ.ไทยออยล์ 555/1 อาคารเอชั้น 11 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02 7972999 

8 บจก.โคยามา บรินเดอร์ (ประเทศไทย) 55/39/1 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   

9 บจก.ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ นครราชสีมา 555 ม.6 ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 044-212905 

10 บจก.วาย-เทค 243 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 037-208738-40 

8461 1 บจก.โซดิก (ประเทศไทย) 60/84 ม.19 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02 5295240 
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HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
2 บจก.เทคนิ วอเตอร์เจ็ท 500/137 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-964200 

3 บจก.ค็อปโก้ (ประเทศไทย) 9/2 ม.2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 034-418089 

4 บจก.อซาด้า แมชชินเนอรี่ 27 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02 7394481 

5 บจก.อจิลิตี้ 136 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 023263456:2401 

6 บจก.ซันเมอิ เมคานคิอล (ประเทศไทย) 700/403 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038-453022-3 

7 บจก.ฮามาโบ้ (ประเทศไทย) 95/1 ซ.พัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-6328130 

8 บมจ.แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ 41 ม.14 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-9063259-60 

9 บจก.จิบูฮิน (ประเทศไทย) 700/14 ม.6 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 038 213027-30 

10 บจก.ไอเบล (ประเทศไทย) 4 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 038-305240 
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1 บจก.ดานีลี่ 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888 

2 บจก.เด็นโซ่ (ประเทศไทย) 369 ม.3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7584646 

3 บจก.คาร์นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) 102/32 ถ.ริมน้ํา ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 081 5783999 

4 บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟาวน์ดรี แมชชินเนรี่ 888/8 ม.2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7304866-7 

5 บจก.เด็กซ์ตร้า แมนนูแฟคเจอริ่ง 247 ลุมพินี2 ถ.สารสิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 026519027-36 

6 บจก.เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส 2210/49 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 02-6782227 

7 บจก.ฮิดะ อยุธยา (ประเทศไทย) 1/41 ม.5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035 330195 

8 บจก.ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส 16/1 ซ.สุขุมวิท 44/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-7123090 

9 บจก.โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์แมนูแฟคเจอริ่ง 99 ม.5 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02 3158600 

10 บจก.สยามรีไซคลิ่ง ซิสเทม 90/1 ม.6 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.ลําพูน 053-503997 
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1 บจก.เด็กซ์ตร้า แมนนูแฟคเจอริ่ง 247 ลุมพินี2 ถ.สารสิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 026519027-36 

2 บมจ.ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 99 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 038 636800 

3 บจก.เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 140 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-277000 

4 บจก.โพรเนค (ประเทศไทย) 3/51 ม.8 ถ.ลําลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 02-5332332 

5 บจก.เฉียว เป่า เมททัล 859 ม.4 ซ.นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 11 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 02-7093188 

6 บจก.อาซาฮีอินเทค(ไทยแลนด์) 158/1 ม.5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 02-5011302-4 

7 บจก.ไท่หงฮัว 117 ม.4 ถ.พหลโยธินสายใหม่ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 036-206271 
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HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
8 บจก.หยางชิง เอ็นเตอร์ไพรส์ 18/1-4 ม.11 ซ.ไกรศักดาวัฒน์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 027507139-41 

9 บจก.แสงไทยอุตสาหกรรม 94/43 ม.4 ถ.เศรษฐกิจ 1-บางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 034-830032 

10 บจก.สยาม บี บี ซี เมนูแฟคเจอริ่ง 7/293 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   
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1 บจก.อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง 21/27 ม.10 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02-9441931-40 

2 บจก.อัลทรา แมททีเรียลส์ แฮนดลิ่ง 39 ซ.นราธิวาสราชนครินทร์15 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02 6764904 

3 บจก.อินซูลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ซ.หลังเกษตร ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 038-692121 

4 บจก.โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) 60/26 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 0-5358-1314 

5 บจก.พี.เจ.เอส.มาร์เก็ตติ้ง(ประเทศไทย) 921/1-2 ม.10 ถ.,มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 042-412721 

6 หจก.เทค อีควิปเมนท์ 108/1 ซ.นวลน้อย ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02 3925272 

7 บจก.เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) 213 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260440 

8 บจก.โตเอ อิโนแอค 157/1 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ลําไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 0-3521-5518 

9 บจก.ฮ่องกงบรรจุพัสดุ 59/44 ซ.สุขุมวิท 26 (ซอยอารี) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-2590086-8 

10 บจก.ซีเมนส์ 2922/333 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 35 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-7154000 
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1 บจก.ณัฐ แมชชินเนอรี่ 43/5,43/7 ม.3 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-8493351 

2 บจก.เอ็มเอเอ็กซ์ (ประเทศไทย) 64/167 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 925228-31 

3 บจก.พี.เจ.เอส.มาร์เก็ตติ้ง(ประเทศไทย) 921/1-2 ม.10 ถ.,มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 042-412721 

4 บจก.ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 102/3 เขตอุตสาหกรรมนวนคร ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5296222 

5 หจก.เอ ดีไซน์แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ 83/119 ม.4 ถ.เลียบคคลองรังสิต ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 081-4200738 

6 บจก.โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ 853 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 02-9012021-30 

7 บจก.เอพี ยูไนเทค 60/41 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-338822 

8 บจก.อินเตอร์เฟส โซลูชั่น 693/5-6 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-340111 

9 บจก.นิคอน (ประเทศไทย) 1/42 ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-331500 

10 บจก.เอเบอร์สไปลส์ (เอเชีย) 61/1 ม.12 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 02-5204535-6 

8466 

1 บจก.ดานีลี่ 64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955888 

2 บจก.โอกาโมโต้ (ไทย) 174 ม.2 ถ.พหลโยธิน (กม.70) ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 035 721660 

3 บจก.อินดัสเทรียล เทค เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 607 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 038-717286-8 
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HS 4 ลําดับ บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์
4 บจก.เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) 508/1 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035 258024-6 

5 บจก.ไทย โอเคเค แมชินเนอรี่ 36/49 ม.7 ซ.สุขสวัสดิ์78 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 02-8177027-9 

6 บจก.เด สเต โค (เอเชีย) 90/2 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260812-6 

7 บจก.เอ็นที ทูล (ไทยแลนด์) 222 ม.1 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035 314180 

8 บจก.แอลป์ส ทูล (ประเทศไทย) 144 ม.1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-314071-3 

9 บจก.สุพรีม พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง 228/49 ม.6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 02-4313038 

10 บจก.ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค 54/2 ม.9 ซ.กันตนา ถ.บางใหญ่-บางคลูัด ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 02 4436969 
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1 บจก.สยามมิชลิน 252 SPE ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-6193000 

2 บจก.ไทร์ โมลด์ (ประเทศไทย) 700/622 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ม.4 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 038-210090-3 

3 บจก.มารูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) 397 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 037 481071-5 

4 บจก.ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย 152 อินโดสุเอช ชั้น3 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02 6514170 

5 บจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย 1 ม.7 ม.7 ถ.พหลโยธิน กม. 51 ต.ต.เชียงรากน้อย อ.อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 035-361429 

6 บจก.ไทย เอ็นโอเค 700/452 ม.7 ถ.บางนา-ตราด ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 038-453100-10 

7 บจก.พรีซิชั่น ทูลส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) 1 เอ็มดีทาวเวอร์ ชั้น 3 ซ.บางนา-ตราด 25 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-186-4970 

8 บจก.เด็นโซ่ ทูลแอนด์ไดย์ (ประเทศไทย) 369 ม.3 ถ.เทพารักษ์ แขวงเทพารักษ์ เขตเมืองสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร 02-3843501-6 

9 บจก.โตโย กลาส โมลด์ (ประเทศไทย) 500/50 ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038-955526 

10 บจก.เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด์) 286 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3260423 
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1 บจก.มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) 219/1 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 088-5783511 

2 บจก.เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ 14 สารสิน ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-6352600 

3 บจก.ไทย วีเอ็มไอ เซอร์วิส 52 ธนิยะพลาซ่า ชั้น 26 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2363853-4 

4 บจก.สิงห์โปร 3/11-12 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 038-961946 

5 บจก.มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) 150/40 ม.9 ต.หนองมะขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 038-347117-21 

6 บจก.มิตซูโบชิ โบเอกิ (ประเทศไทย) 92/38 สาทรธานี2 ชั้น15 ห้องบี ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02 6366066 

7 บจก.เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต 19 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า อาคาร3ชั้น5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-2455555 

8 บมจ.ช.การช่าง 587 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-2770460 

9 บจก.ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น 700/58 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.58 ต.บ้านเก่า อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 038-214646-8 
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10 บจก.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง 292 ม.4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 02-313-4848 
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1 บจก.คาบิเทค ไทย 23/3 ม.9 ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 038-584408-14 

2 บจก.นิปปอน คัตติ้ง แอนด์ เวลดิ้ง อีควิปเม้นท ์ 1/10 ม.5 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-330127-34 

3 บจก.ยูอาซ่า เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) 33/71-72,33/76 วอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02-2670727 

4 บจก.ยูแทค ไทย 237 ถ.ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7491680 

5 บจก. ฮาเนตะ (ประเทศไทย) 65/40 ชํานาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ซ.ชั้น 3 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-6438843-4 

6 บจก.ไตรอินเตอร์ (ไทยแลนด์) 99/1 ซ.ลาดพร้าว 28 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02 5120350 

7 บจก.ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 60/2 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 038 891140 

8 บจก.เคียวคุโต (ไทยแลนด์) 52 ซ.บางนา-ตราด 25 ถ.บางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 02-7440075 

9 บจก.ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) 1768 ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02 257655 

10 บจก.เรียวโก ซางเกียว (ประเทศไทย) 183 รีเจ้นท์ เฮ้าส์ ถ.ราชดําริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2555078-80 
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งานวิจัย และเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 
  
 รายละเอียดงานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่เกีย่วข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ทั้ง 10 
เรื่อง มีดังต่อไปนี้ 
 
งานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต เรื่องที่ 1 
ชื่องานวิจัย  การออกแบบและสมรรถนะของเครื่องแกะเปลือกมะพร้าว  
   (Design & Performances of Coconut De-Shelling Machine) 
ผู้วิจัย   Mr. Ketan K.Tonpe1, Mr. Vinod P. Sakhare2, Dr. C. N. Sakhale3 
หน่วยงาน  1Research Scholar, Department of Mechanical Engg., Priyadarshini  
   College of Engineering, Nagpur:19 
   2Assistant Professor, Department of Mechanical Engg. Datta Meghe  
   Institute of Engineering, Technology & Research,Wardha 
   3Associate Professor, Department of Mechanical Engg. Priyadarshini 
   College of Engineering, Nagpur:19 
ปีที่พิมพ ์  2014 
บทคัดย่อ  การแกะเปลือกมะพร้าวในประเทศอินเดียแบบด้ังเดิมนิยมใช้แรงงานคนในการทํา 
   เพื่อการแก้ปัญหานี้จึงเกิดการออกแบบและพัฒนาเครื่องแกะเปลือกมะพร้าวขึ้น 
   โดยเครื่องดังกล่าวประกอบไปด้วยใบมีดที่หมุนเชื่อมกับมอเตอร์ด้วยสายพาน ผล
   การทดสอบสมรรถนะของเครื่องแกะเปลือกมะพร้าวแสดงให้เห็นว่าเครื่องดังกล่าว
   สามารถแกะเปลือกมะพร้าวแห้งออกได้โดยไม่ทําให้กะลามะพร้าวแตก มีค่าเฉลี่ย
   ของประสิทธิภาพการแกะเปลือกถึง 90% และมีความสามารถในการแกะเปลือกได้
   ถึง 195 ลกูต่อชั่วโมง วัสดุทุกช้ินที่ใช้ในการประกอบเครื่องจักรนี้มาจากแหล่งผลิต
   ในประเทศและได้มาตรฐานเฉพาะของในอินเดีย ราคาประเมิณของเครื่องประมาณ 
   25,600 รูปี เครื่องจักรนี้ยังลดการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นปัญหาหลักของการใช้
   เครื่องจักรแกะเปลือกมะพร้าวแบบอ่ืนๆ ในชนบทของประเทศอินเดียอีกด้วย 
Abstract  The traditional method used in India, for the separation of copra and 
   shell from partially-dried split coconuts, is labour intensive. To  
   overcome this problem, a power operated coconut de-shelling  
   machine was designed and developed.Acoconut de-shelling machine 
   comprising of cutter with belt drive. Performances test analysis  
   conducted show that the machine de-shelled the fruits without nut 
   breakage and also that its average de-shelling efficiency and capacity 
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   are 90% and 195 coconut per hour. All materials used in the  
   fabrication of this machine are of standard specification and locally 
   sourced. The estimated cost of producing one unit of the machine is 
   twenty five thousand six hundred (Rs.25,600). The machine also  
   eliminated dependency on the epileptic public electric power supply 
   in our rural areas which constitutes the major obstacle in the use of 
   other mechanized coconut de-shelling equipment in the rural area. 
Keywords  Coconut De-shelling machine, de-shelling efficiency, capacity, small 
   scale farmers 
ที่มา   http://ijera.com/papers/Vol4_issue7/Version%203/H047033944.pdf 
 
งานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต เรื่องที่ 2 
ชื่องานวิจัย  การพัฒนาและการใช้งานแบบจําลองร่วม และการสร้างแบบจําลอง “control- 
   oriented” ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานของเครื่องจักรกล
   เคลื่อนที่ได้(Development and application of co-simulation and  
   “control-oriented” modeling in the improvement of performance and 
   energy saving of mobile machinery) 
ผู้วิจัย   Paolo Casoli1*, Agostino Gambarotta1, Nicola Pompini1, Luca Riccò1 
หน่วยงาน  1University of Parma, Department of Industrial Engineering, Parma, Italy 
ปีที่พิมพ ์  2014 
บทคัดย่อ  เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและกฏหมายควบคุมการปล่อย 
   มลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม ทําใหผู้้ผลิตเครื่องจกัรกลเคลื่อนทีไ่ด้และยานพาหนะสําหรับ
   พ้ืนผิวขรุขระอย่างรถ Off-Road ต้องพัฒนาและหาเทคนิกใหม่ เพื่อลดการใช้ 
   เชื้อเพลิงและการปล่อยมลภาวะ จุดมุ่งหมายหลักในแผนการนี้คือ เพื่อปรับปรุง 
   ประสิทธิภาพของระบบไฮดรอลิกและลดการใช้เชื้อเพลิง งานวิจัยนี้เริ่มจากการ 
   กําหนดวิธีการและกําหนดเทคนิคเพื่อจําลองการใช้งานรถ Off-Road ซึ่งโดยปกติใช้
   ระบบไฮดรอลิกในการสันดาปเครื่องยนต์ภายในอยู่แล้ว แบบจําลองที่นําเสนอแสดง
   ให้เห็นผลชัดเจนของเครื่องมือที่ใช้ในการจําลองว่าสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ
   ของระบบพลังงานโดยรวมได้ นําไปสู่การลดการใช้เชื้อเพลิงด้วยการเปลี่ยนแปลง
   จากการใช้ความเร็วแบบคงที่เป็นการเปลี่ยนรอบความเร็วของเครื่องยนต์แทน 
Abstract  Due to rising energy costs and tighter emissions restrictions from law 
   regulations, mobile machinery and off-road vehicles manufacturers are 
   forced to develop and exploit new techniques for the reduction of 
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   fuel consumption and pollutant emission. The main focus in this  
   direction is the optimization of the matching between the fluid power 
   circuit and the thermal engine to improve the efficiency of the  
   hydraulic system and reducing the fuel consumption. A specific  
   research activity has been started in this field by the authors to define 
   methods and techniques for the mathematical simulation of off-road 
   vehicles, where usually hydraulic systems are powered by internal 
   combustion engines. The models    proposed in the paper and the 
   related results clearly show how these simulation tools can be used 
   to improve the energy efficiency of the overall system, leading to an 
   interesting reduction in fuel consumption by merely changing the  
   engine rotational speed instead of adopting a constant-speed strategy. 
Keywords  Hydraulic system; Diesel engine; co-simulation; control-oriented 
ที่มา   http://ac.els-cdn.com/S1876610214000915/1-s2.0S1876610214000915-
main.pdf?_tid=4dfbbf4c-a5ce-11e4-97c6-
00000aacb35f&acdnat=1422326801_0d079c7da6189a15100e27d3b1d791cb 
 
งานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต เรื่องที่ 3 
ชื่องานวิจัย  การเปรียบเทียบการใช้พลังงานของเครื่องอบแห้งแบบต่างๆ ในการอบแห้งเม็ด 
   พลาสติก (Comparison of Energy Consumption of Various Dryers in  
   Plastic Pellets Drying) 
ผู้วิจัย   อรรถพล สมิประดิษฐ์พันธ์ุ1*, พิชัย นามประกาย1และณรงค์ชัย โอเจริญ2 
หน่วยงาน  1*สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน, คณะพลงงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ, มหาวิทยาลย 
   เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
   2ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
ปีที่พิมพ ์  2555 
บทคัดย่อ  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนต่อ
   การใช้พลังงานและความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะในการอบแห้งเม็ดพอลิ- 
   คาร์บอเนต โดยเปรียบเทียบกับเครื่องอบแห้งแบบถัง โดยอบแห้งเม็ดพอลิ- 
   คาร์บอเนตด้วยเครื่องอบแห้งแบบถังที่อุณหภูมิ 120 °C เป็นเวลา 4 hrs เพื่อนําค่า
   ความช้ืนที่ได้ไปต้ังเป็นค่าความช้ืนที่ต้องการ จากนั้นอบแห้งเม็ดพอลิคาร์บอเนตด้วย
   เครื่องอบแห้งทั้งสองแบบที่อุณหภูมิ 80, 100 และ 120 °C จนได้ค่าความช้ืนที่ 
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   ต้องการ จากการทดลองพบว่า ความช้ืนที่ต้องการมีค่าอยู่ที่ 0.120% w.b. และ
   เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนสามารถอบแห้งเม็ดพอลิคาร์บอเนตให้เหลือ
   ความช้ืนที่ต้องการได้เร็วกว่าการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถัง ส่งผลให้มคี่าการ
   ใช้พลังงานและความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะที่ตํ่ากว่า นอกจากนี้สีและรูปร่างของ
   เม็ดพลาสติก PC ที่ได้รับการอบแห้งด้วย เครื่องอบแห้งทั้งสองชนิดที่สภาวะต่างๆ 
   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการเสื่อมสภาพ 
Abstract  The project goal was to study effect of rotary dryers on the energy 
   consumption and specific energy consumption of polycarbonate (PC) 
   pellets drying, the hopper dryer was compared. The PC pellets were 
   dried with hopper dryer at 120 °C for 4 hrs in order to find the  
   required moisture content then the PC pellets were dried at 80, 100 
   and 120 °C by both dryers until the required moisture content was 
   achieved. The experiment showed that the required moisture content 
   was 0.120% w.b., and rotary dryer could achieve faster the required 
   moisture content of PC pellets than the hopper dryer leading to lower 
   energy consumption and specific energy consumption of drying.  
   Furthermore, color and shape of PC pellets were dried with both  
   dryers of each condition were not transform to degrade. 
คําสําคญั  การอบแห้ง, ความสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ, เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอก
   หมุน, พอลิคาร์บอเนต 
ที่มา  
 http://j.cit.kmutnb.ac.th/wpcontent/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0
%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0
%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf 
 
งานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต เรื่องที่ 4 
ชื่องานวิจัย  การออกแบบแท่นรองในส่วนฐานของเครื่องมือกลใหม้ีความเหมาะสมโดยการ 
   กําหนดพื้นผิวที่รับแรงด้วยหลักการกระจายตัวของน้ําหนักกด 
   (Optimal Design of Machine Tool Bed by Load Bearing Topology  
   Identification with Weight Distribution Criterion) 
ผู้วิจัย   B. Lia,*, J. Honga, Z. Wanga, W. Wua, Y. Chenb 
หน่วยงาน  aSchool of Mechanical Engineering, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, 
   P.R.China 
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เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

   bDept. of Industrial and Manufacturing Systems Engineering, University 
   of Michigan-Dearborn, Dearborn, MI, U.S.A 
ปีที่พิมพ ์  2012 
บทคัดย่อ  งานวิจัยนี้พยายามที่จะพัฒนาการออกแบบแท่นรองในส่วนฐานของเครื่องมือกลให้มี
   ความเหมาะสมด้วยวิธีที่ง่ายและเหมาะแกก่ารใช้งานในส่วนแรกของงานวิจัยเป็น
   การทําแบบจําลองให้ง่ายโดยการระบุลักษณะโครงสร้างเฉพาะของตัวแท่นรอง 
   เครื่องมือกล โดยใช้พ้ืนผิวที่รับแรงหรือน้ําหนักกดของตัวแท่นรองเครื่องมือกลเป็น
   ตัวแสดงโครงสร้างภายในของแผ่นเสรมิแรงที่เหมาะสมแลว้จัดรายละเอียดขนาดให้
   เหมาะสมโดยใช้หลักเกณฑ์รปูแบบใหมซ่ึ่งสามารถอธิบายได้ในรูปแบบของการ 
   กระจายตัวของน้ําหนักของทั้งแผ่นรองรับภายนอกและแผน่เสริมแรงภายในได้ดี
   ที่สุด และสุดทา้ยผลการคํานวณอย่างละเอียดจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ
   วิธีการดังกล่าว 
Abstract  This paper attempts to develop a simple and practical procedure for 
   the optimal design of machine tool bed. In this research, a simplified 
   model is first defined to characterize the bed structure. The load  
   bearing topology of the bed structure is then identified to represent 
   the optimal layout of the inner stiffener plates. Subsequently,  
   detailed sizing optimization is conducted by using a novel criterion 
   which describes the best solution in terms of weight distribution of 
   both the outer supporting panels and inner stiffener plates. Finally, 
   calculation results are elaborated to demonstrate the effectiveness of 
   the proposed method. 
Keyword  Machine tool bed; Optimal design; Weight distribution 
ที่มา   http://ac.els-cdn.com/S221282711200279X/1-s2.0-
S221282711200279X-main.pdf?_tid=449f3a62-cc5e-11e4-b59c-
00000aab0f27&acdnat=1426566777_04b35747fd28ca4e29dbb3f2d6d71092 
 
งานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต เรื่องที่ 5 
ชื่องานวิจัย การปรับปรุงความเที่ยงตรงของเครื่องมือกลที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) 
 โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์กระบวนการผลิต 
 (Improving CNC Machine Tool Geometric Precision Using Manufacturing 
 Process Analysis Techniques) 
ผู้วิจัย Adam Hansela*, Kazuo Yamazakia, Kyle Konishib 
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หน่วยงาน aUniversity of California, Davis, USA 
 bDMG Mori Seiki, Davis, CA, USA 
ปีที่พิมพ ์ 2014 
บทคัดย่อ  จากความต้องการเครื่องจักร CNC สมัยใหม่ที่ต้องมีความเที่ยงตรง แม่นยํา
 สูงมากขึ้นทําให้กระบวนการผลิตในขั้นตอนการตัดแต่งและประกอบส่วนประกอบ
 โครงสร้างกลายเป็นปัจจัยที่สาํคัญมากขึ้นในการสร้างเครื่องจักรกลที่มีความ
 เที่ยงตรงแม่นยํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผิวที่ต้องการความเรียบ มุมต้ังฉาก 
 ส่วนที่ต้องการความขนานและความตรงของผิวสัมผัสร่วมที่เป็นส่วนทําให้เกิดความ
 แม่นยําในระดบัพ้ืนฐาน ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงส่วนประกอบเพียงเล็กน้อย
 นําไปสู่ข้อบกพร่องอื่นๆ เช่น เกิดความร้อนจากการใช้งาน ข้อบกพร่องของร่อง
 เกลียวใน ballscrew และความคลาดเคลื่อนในการควบคุมที่พบเห็นได้ง่าย 
  ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงส่วนประกอบเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
 เที่ยงตรง แม่นยํามากกว่าการตัดแต่งและกระบวนการประกอบเครื่องจักรกล การ
 ประกอบชิ้นส่วนในหลายขั้นตอนทั้งการประกอบติดกันและการตัดแต่งส่งผลให้เกิด
 ความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในตอนสุดท้าย ซึ่งมีผลมาจากแรงที่ใช้ในการตัด การ
 เสียรูปจากการติดยึด การเสียรูปจากแรงโน้มถ่วง และการเสียรูปจากแรงในการอัด
 โบล์ท การวิเคราะห์รายละเอียดแต่ละขั้นตอนด้วยเทคนิคการจําลองเสมือนจริง
 แสดงให้เห็นว่าแบบจําลองความคลาดเคลื่อนที่มีความแม่นยําในระดับสูงของแต่ละ
 ขั้นตอนการผลติไม่สามารถทาํการวัดทางกายภาพได้เนื่องจากข้อจํากัดของเครื่องมือ
 วัด การใช้ข้อมูลจากการทําแบบจําลองเพื่อใช้เป็นค่าชดเชยข้อมูลในกระบวนการตัด
 แต่งให้ผลดีทัดเทียมกับการออกแบบตัวจับยึดและโครงประกอบต่อความเที่ยงตรง 
 แม่นยําของผลติภัณฑ์ขั้นสุดท้าย 
Abstract With the ever increasing demands for higher and higher accuracy on 

modern CNC equipment, the manufacturing processes for  machining 
and assembling the structural components are an  increasingly 
important factor in establishing a geometrically correct machine tool. 
Specifically, flatness, perpendicularity, parallelism, and straightness of 
interfacing surfaces determine whether the machine tool's basic 
accuracy. Exhibiting less geometric error allows other errors such as 
thermal growth, ballscrew pitch error, and control error to be isolated 
and more easily corrected. 

  The geometric errors are predominately a factor of the 
 machine tool machining and assembly process. Multiple orientations 
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 during fixturing in both assembly and machining result in significant 
 distortions to the final assembled product. These are a result of 
 cutting forces, fixturing deformations, gravity deformations, and bolt 
 force deformation. By analyzing each process in detail using virtual 
 simulation techniques, a high-fidelity model of the corresponding error 
 at each manufacturing step can be achieved that is not physically 
 measurable due to constraints of measurement equipment. Using 
 simulated data as offset data in the machining process as well as in 
 the jig and fixture design ensures a geometrically accurate final 
 product. 
Keyword Simulation; machining accuracy; machine tool manufacturing; FEM 
ที่มา http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827114002546 
    
งานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต เรื่องที่ 6 
ชื่องานวิจัย การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทํางานและการออกแบบเครื่องขุดเจาะแบบแกนหมุน
 ให้เหมาะสมกบัการใช้งานที่สภาพชั้นดินแข็ง (Working Performance Analysis 
 and Optimization Design of Rotary Drilling Rig under on Hard 
 Formation Conditions) 
ผู้วิจัย Luo jua.b*, Li Liang-ganga, Yi weia, Li Xiaoliangb 
หน่วยงาน aChina University of Geosciences, WuHan, 430074, China 
 bXuzhou Xugong Foundation Construction Machinery co.,ltd, Xuzhou, 
 China 
ปีที่พิมพ ์ 2014 
บทคัดย่อ เครื่องขุดเจาะแบบแกนหมุนได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในงานก่อสร้างเนื่องจาก
 ประสิทธิภาพการทํางานของมันที่สามารถทาํงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ทําลาย
 สิ่งแวดล้อม ได้ลักษณะรูการขดุที่มีคุณภาพและข้อดีอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตามการใช้
 งานในการขุดเจาะชั้นดินที่เป็นหินแข็งยังคงประสบปัญหาบางอย่าง เช่น ตําแหน่ง
 หัวเจาะมีอายุการใช้งานสั้น ประสิทธิภาพการทํางานต่ํา และปัญหาอื่นๆ ในงานวิจัย
 นี้จึงทําการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในส่วนของชุดต้นกําลังก้านเจาะและอื่นๆ และทํา
 การออกแบบชุดต้นกําลังแบบถอดได้รวมกับชุดขับหัวเจาะ และการออกแบบ 
 rotating seal transition device เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์
 ให้เหมาะกับงานขุดเจาะในชั้นหินแข็ง ผลการทดสอบการขุดเจาะที่ความลึก 80 
 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูขุดเจาะ 2 เมตร พบว่าการทํางานของชุดอุปกรณ์ขุด
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 เจาะได้รับการปรับปรุง มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการในงานก่อสร้าง ขุด
 เจาะเพื่อลงเสาเข็มที่สภาพพื้นดินเป็นชั้นหินแข็ง 
Abstract The rotary drilling rig rapidly popularized in the construction project 
 because of its efficiency, quickness, environmental protection, good 
 hole-forming quality and other advantages. But in drilling hard rock, 
 there are some problems, such as low service life of key position, low 
 construction efficiency and others. In this paper, these existing 
 problems for power head, drill pipe etc. of working device of rotary 
 drilling rig were analysed. The rotary drilling rig power head removable 
 combined drive key design and rotating seal transition device design 
 which is adapted to drill hard formation put forward the innovation. 
 The rotary drilling rig power head and drill pipe were optimized design 
 and improved. The productive test of rock pile hole drilling which 
 drilling depth is 80m and hole diameter is 2m at fourth tender section 
 on Qingzhi highway, GuiZhou province, shows that the working device 
 optimized and improved well meet the requirements of the pile hole 
 drilling construction under hard formation conditions. 
Keyword Rotary Drilling Rig; Hard Formation; Power Head. 
ที่มา http://ac.els-cdn.com/S187770581400681X/1-s2.0-
S187770581400681X-main.pdf?_tid=ce18e038-cc48-11e4-9375-
00000aacb35d&acdnat=1426557559_7dda594858cff387f29f0d3d505ca056 
 
งานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต เรื่องที่ 7 
ชื่องานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีร่วมด้านต่างๆ ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของเครื่องจักร
 งานฉีดพลาสติกให้มีความแมน่ยําและความเร็วสูง 
 (Development of Technologies Contributing toEnhancement of 
 Accuracy and Speed ofInjection Molding Machines) 
ผู้วิจัย HITOSHI OHNUMA*1, SHIKI MATSUO*1, MASAHIRO BESSHO*2, HISANOBU 
 SHINODA*3, TAKASHI MIZUNO*4, NAOKI TODA*5 
หน่วยงาน *1Nagoya Research & Development Center, Technology & Innovation 
 Headquarters 
 *2Materials& Structure Laboratory, Nagoya Research & Development 
 Center, Technology & InnovationHeadquarters 
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 *3Power Electronics & Systems Laboratory, Nagoya Research &
 Development Center, Technology &Innovation Headquarters 
 *4Engineering Department, Mitsubishi Heavy Industries Plastic 
 Technology Co., Ltd. 
 *5Engineering Department, Mitsubishi Heavy Industries Plastic 
 Technology Co., Ltd. 
ปีที่พิมพ ์ 2012 
บทคัดย่อ เครื่องจักรงานฉีดพลาสติกถูกนํามาใช้งานในหลายๆ อุตสาหกรรม รวมทัง้
 อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนรถยนต์ และการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิคส ์ซึ่งงาน
 เหล่านี้ต้องการชิ้นงานที่มีคุณภาพเหมือนกันทุกช้ินและมีกําลังการผลติสูง ดังนั้น 
 MHI (Mitsubishi Heavy Industries) จึงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพือ่ให้ตรงกับ
 ความต้องการของอุตสาหกรรม โดยพัฒนาเทคโนโลยีให้เครื่องจักรมีความแม่นยําสูง 
 ฉีดช้ินงานและทําใหช้ิ้นงานเย็นตัวได้อย่างรวดเร็ว มีกลไกการขับเคลื่อนในการเปิด-
 ปิดแม่พิมพ์ด้วยความเร็วสูง และมีการกระจายตัวสม่ําเสมอในระดับสูง มีกลไกการ
 หลอมเนื้อพลาสติกด้วยความเร็วสูงโดยมีการใช้เทคโนโลยกีารวิเคราะห์โครงสร้าง 
 เทคโนโลยีการวิเคราะห์การไหลเทคโนโลยจีําลองระบบควบคุมโดยMHI 
 Technology &Innovation Headquarters เทคโนโลยีดังกล่าวถูกนํามาพัฒนา
 ประสิทธิภาพในเครื่องจักรงานฉีดพลาสติกขนาดใหญ่ รุ่น em II series 
Abstract Injection molding machines are used in various industries, including 
 those manufacturingautomotive parts and household electrical 
 appliances, all of which strongly require stable moldingquality and 
 high productivity. To meet these needs, MHI has developed unique 
 technologies forhigh accuracy, high speed injection molding machines 
 including a high rigidity, high speed drivingmechanism and a high 
 dispersion, high speed plasticization mechanism through the 
 structureanalysis technology, flow analysis technology and control 
 simulation technology possessed by theMHI Technology & Innovation 
 Headquarters. Such unique technologies have contributed tothe
 improvement of performance and reliability of the em II series large 
 electric injection moldingmachines. 
ที่มา http://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/e494/e494016.pdf 
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งานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต เรื่องที่ 8 
ชื่องานวิจัย การออกแบบพัฒนาเครื่องขึ้นรูปพลาสติกระบบสุญญากาศเพื่อใช้สาธิตและการ
 สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
 (The Design and Development of the Vacuum Forming Model 
 Products One Building and for the Demonstration) 
ผู้วิจัย จิรวัตน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์1 รัฐไท พรเจริญ2 จติรนภา รุจิระชาติกุล3 
หน่วยงาน 1-2อาจารย์ประจําภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์  
 มหาวิทยาลัยศลิปากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 3นักวิชาการศึกษาชํานาญการ หน่วยวิจัยทางการศึกษา สํานักเทคโนโลยีทาง
 การศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ปีที่พิมพ ์ 2013 
บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ เป็นงานที่เกิดขึ้นมาจากการพบปัญหาของเครื่องขึ้นรูปแผ่นพลาสติกของ
 ทางภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้กับแผ่นพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ แต่จะมี
 ปัญหากับนักศกึษาที่ต้องการขึ้นรูปกับช้ินงานขนาดเล็ก ทาํให้เกิดความสิ้นเปลืองใน
 เรื่องวัสดุรวมถึงพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให้เกิดงานวิจัยนี้ขึ้นมาเพื่อ
 แก้ปัญหา โดยมีเป้าหมายของการทํางานคือ เพื่อศึกษาและออกแบบเครื่องขึ้นรูป
 แผ่นพลาสติกระบบสุญญากาศที่เหมาะสมกบัการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ ์โดย
 สามารถปรับขนาดวัสดุให้เล็กลงตามขนาดของชิ้นงานได้รวมทั้งสร้างความสะดวก
 ต่อการใช้งานและการเคลื่อนย้ายได้โดยลําพัง อีกทั้งใช้ระบบการควบคุมก่ึงอัตโนมัติ
 เพื่อการเรียนรู้รวมทั้งทําการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพในการขึ้นรูปของแผ่น
 พลาสติกในชนิดต่างๆ ในเรื่องขนาดและความหนาที่ต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
 เครื่องขึ้นรูปแผ่นพลาสติกทีส่ร้างขึ้น สามารถตอบสนองต่อการใช้งานแบบ
 ก่ึงอัตโนมัติเพื่อการเรียนรู้ที่มีการใช้งานที่สะดวกสบายขึ้น โดยผ่านการยอมรับจาก
 ผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่กี่ยวข้องกับการออกแบบทางผลิตภัณฑ์ 3 ท่านรับรองผล ผลการ
 ออกแบบสามารถที่จะนําแผ่นพลาสติกมาใช้กับเครื่องนี้ได้ 8 ขนาด รวมทัง้ผ่านการ
 ทดสอบการขึ้นรูปแผ่นพลาสติกกับพิมพ์แม่แบบรูปทรงเหลี่ยม ที่เพิ่มช้ันระดับความ
 สูงขึ้นทีละ 4.5 ซม. และเครื่องสามารถรองรับความสูงได้ถึง 35 ซม. โดยทําการ
 ทดสอบความร้อนที่ใช้แท่งฮีตเตอร์ที่ 2,000 วัตต์ กับแผ่นพลาสติกขนาดเล็กที ่
 กว้างxยาว เท่ากับ 22 x 22 ซม. และฮีตเตอร์ความร้อนที่ 4,000 วัตต์ กับแผ่น
 พลาสติกขนาดกลาง 32 x 32 ซม. รวมทั้งฮีตเตอร์ความร้อนที่ 6,000 วัตต์ กับแผ่น
 พลาสติกขนาดใหญ ่32 x 41 ซม. ที่เป็นตัวแทน โดยการขึ้นรูปได้นําพลาสติกแผ่น
 พีวีซี ขนาดความหนาที่ 0.6, 1.0, 2.0 และ 3.0 มม. และแผ่นพลาสติก เอบีเอส 
 ความหนาที่ 1.0, 2.0 และ 3.0 มม. รวมทั้งพลาสติกอะคริลิค ทีค่วามหนา 1.0, 2.0 
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 และ 3.0 มม. มาทําการทดสอบ ผลการทดสอบได้บันทึกค่าการขึ้นรูปของพลาสติก
 ทั้งหมดไว้โดยแผ่นพลาสติกที่มีประสิทธิภาพในการขึ้นรูปสูงสุด ที่ความร้อนฮีตเตอร์ 
 2,000 วัตต์ ใชอุ้ณหภูมิที่ 60๐c ได้พลาสติกแผ่นพีวีซีกับความหนาที่ 0.6 มม. 
 สามารถขึ้นรูปช้ินงานได้ กว้าง x ยาว x สูง ที่ 7.5 x 9 x 9 ซม. และที่ 4,000 วัตต์ 
 ใช้อุณหภูมิที่ 46๐c ได้พลาสติกพีวีซี ที่ความหนา 1.0 มม. ได้ช้ินงานขนาด 17 x 
 17.5 x 9 ซม. รวมทั้งที่ 6,000 วัตต์ ใช้อุณหภูมิที่ 47๐c ได้พลาสติกพีวีซี ทีค่วาม
 หนา 1.0 มม. โดยได้ช้ินงานขนาด 17 x 27.5 x 18 ซม. ส่วนในภาพรวมกับ
 พลาสติกที่หนา 3 มม. ทั้ง 3ชนิด ผลการทดสอบไม่สามารถขึ้นรูปได้เต็มแบบ
 แม่พิมพ์ แต่ถ้าจะนํามาใช้งานจริงควรมีอุปกรณ์ช่วยในการกดรอบพิมพ์ซึ่งต้องทํา
 ในช่วงของการดูดขึ้นรูปด้วย สรุปผลการวิจยั เครื่องต้นแบบที่สร้างนี้ สามารถ
 นํามาใช้ในภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้นักศึกษาที่เรียนด้านการออกแบบ
 สามารถทําการออกแบบให้เกิดช้ินงานใหม่ๆ ขึ้น ซึ่งจะเปน็ประโยชน์ต่อการสร้าง
 งานในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
Abstract This research derived from a problem found through a process of 
 vacuum forming with oversize plastic sheet, where students from the 
 Department of Industrial Design tended to utilize a smaller piece 
 instead of a size assigned to the existing large production machine. 
 This practice then leads to material waste and inefficient use of 
 energy of these repeated small productions. Thus, these continuous 
 misuses have generated inquiries for this research with objectives to- 
 study and design a manageable semi-automated system of a vacuum 
 machine that also accounted to portability, easy accessibility to adjust 
 and compensate each design to any particular needs intended for the 
 type of plastic use, the model’s size and volume, as well as thickness 
 variation of the plastic. As a result, the designed vacuum forming 
 machine pertain the semi-automated system and met the intended 
 objectives that were acceptable by three specialists in industrial 
 design. The new machine was able to accommodate up to 8 different 
 sizes of plastic sheet, which now supported the rectangular shape 
 with adjustable step increment of 4.5 cm. and with maximum height 
 of 35 cm. It was also tested with an installment of a heating rod at 
 2,000 watts with the use of small plastic sheet (22 x 22 cm.), then 
 increased to 4,000 watts with a medium sheet size (32 x 32 cm.), and 
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 finally with a heating rod of 6,000 watts with large sheet of plastic (32 
 x 41 cm.); to which apply with the selective thickness of PVC of 0.6, 
 1.0, 2.0, and 3.0 mm. (increased with sheet size and watts), with ABS 
 sheet of 1.0, 2.0, and 3.0 mm, as well as with acrylic of 1.0, 2.0, and 
 3.0 mm. thickness. The three tests yielded the highest quality in the 
 following combinations: at 2,000 watts at temperature of 60๐c 
 degrees Celsius with PVC 0.6 mm., which resulted with model area of 
 7.5W x9L x9H cm., at 4,000 watts at temperature of 46๐c with PVC 1.0 
 mm., which resulted with model area of 17W x17.5L x 9H cm., and at 
 6,000 watts at temperature of 47๐c with PVC1.0 mm., which resulted 
 with model area of 17W x27.5L x18H cm. As for an overall  result, all 
 three plastic types with thickness of 3.0mm were unable to form into 
 the shape of a mold, but would require an additional press to lock 
 plastic the piece in place during the vacuuming process. The final 
 design of this new vacuum-forming machine is valid and can be use 
 within the Department of Industrial Design to assist students in 
 producing new design idea, which certainly will also continue to 
 benefit their educational development processes. 
ที่มา https://www.tci-thaijo.org/index.php/ajnu/article/view/26007/22053 
 
งานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต เรื่องที่ 9 
ชื่องานวิจัย การผลิตเครื่องมือและส่วนประกอบในเครื่องฉีดพลาสติกด้วยเครื่องกัดเซาะเนื้อ
 โลหะแบบ 5 แกน 
 (Manufacturing of Injection Moulding Tool with Five Axis Milling 
 Machine) 
ผู้วิจัย A. Stoića, J. Kopačb, M. Dusparaa, I. Miceticc, M. Stoićd 
หน่วยงาน a Faculty of Mechanical Engineering, University of Osijek,Trg 
 I.B.Mazuranic 2, 35000 Slavonski Brod, Croatia 
 b Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Aškerčeva 
 6, SI-1000 Ljubljana, Slovenia 
 c Industrial Park Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova 
 Gradiška, Croatia 
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 d University of Applied Sciences of Slavonski Brod, Mile Budaka 1, 
 35000 Slavonski Brod, Croatia 
ปีที่พิมพ ์ 2013 
บทคัดย่อ วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยฉบับนี้ คือ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการ
 พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการผลิตของตัวอิเล็กโทรดในเครื่องกัดเซาะเนื้อโลหะจาก
 การทํางานของกระแสไฟฟ้ามีความต่างศักย์สูง (Electro Discharge Machining; 
 EDM) ที่ใช้ในงานที่ต้องการตัดแต่งผิวและรูปทรงชิ้นงานที่มีความซับซ้อนค่อนข้างสูง
 เครื่องจักร CNC ระบบ 5 แกนถูกนํามาในกระบวนการผลิตเนื่องจากประหยัดเวลา
 และใช้วัตถุดิบน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องจักรอื่นๆ 
 การออกแบบและวิธีการดําเนินงาน: ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการผลิตต้อง
 คํานึงถึงถึงการใช้งานที่หลากหลายด้วยระบบการทํางานของเครื่องมือและ
 เทคโนโลยี ซึ่งมีการออกแบบ วิเคราะห์ ทดสอบและกระบวนการผลิตอัตโนมัติของ
 เครื่องมือและเทคโนโลยีเป็นหัวใจสําคัญ 
 ผลที่ได้จากงานวิจัย: ผลลัพธ์หลัก คือ การใช้เวลาในการผลิตที่ลดลง โดยได้รูปทรง
 และผิวผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งการลดเวลาที่ใช้ในการตัดแต่งนั้นเชื่อมโยงไป
 ถึงการลดจํานวนเครื่องมือและระยะเวลาเตรียมเครื่องมือที่น้อยกว่าเครื่องจักรตัด
 แต่งทั่วไปอ่ืนๆ 
 ขอบเขตงานวิจัย/เครื่องมือที่ใช:้ ช้ินส่วนที่ใช้ในการทดลองรวมทั้งการออกแบบตัว
 อิเล็กโทรดทําโดยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided 
 Design: CAD) ด้วยโปรแกรม Solid Works 2010 ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการ
 ผลิต (Computer Aided Manufacturing: CAM) ด้วยโปรแกรม ESPRIT 2010 ใน
 การเขียนโค้ดระบบควบคุมเครื่อง Haidenhain iTNC 530ในส่วนการผลติ และ
 สุดท้ายมีการสร้างตัวอิเล็กโทรดใช้กับเครื่องจักรกัดเซาะเนื้อโลหะ DMG DMU 40 
 Monoblock แบบ 5 แกน 
 ความสําคัญของงานวิจัย: เทคโนโลยีของระบบเครื่องจักร 5 แกนแสดงให้เห็นถึง
 ข้อดีที่สําคัญของการใช้เวลาในการเตรียมกระบวนการผลิตที่น้อยลง รวมถึงการ
 ลดลงของเครื่องมือและอุปกรณ์ทั่วไป และเครื่องมือพิเศษที่ต้องใช้ ซึ่งองค์ความรู้ที่
 ได้จากงานวิจัยนี้สามารถนําไปสนับสนุนการพัฒนาและออกแบบเทคโนโลยี
 กระบวนการผลิตต่อไป 
Abstract Purpose: The main intention of this paper is to show the advanced 
 technology for production of the electrode for EDM that has a 
 relatively complex geometry. Five axes CNC machining centre is used 
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 for production of an example ice scrapers since application of other 
 type of machine requires a lot of auxiliary time and resources. 
 Design/methodology/approach: Advanced manufacturing technology 
 involves the application of various software tools and technologies, 
 among them the tools and technology to automate the design, 
 analysis, testing and manufacturing occupy a key position. 
 Findings: The main outcomes are decrease of production time, better 
 quality of surface and product geometry. Decrease of cutting time 
 refers to decrease of number of used tools, preparation time is lower 
 in comparison with conventional machines. 
 Research limitations/implications: The practical part included the 
 design of electrode in the CAD system, Solid Works 2010, production 
 of NC program for the operating unit Haidenhain iTNC 530 in CAM 
 system ESPRIT 2010, and finally making the electrode on five axis 
 machine center DMG DMU 40 Monoblock. 
 Originality/value: Presented technology for a five-axis machining 
 centre, ensures a great advantages in the process preparation while 
 reduced set-up time, reduced number of required accessories and 
 devices, reduced number of special tools is needed. This knowledge 
 can support the development and design of technological processes
ที่มา http://www.journalamme.org/papers_vol58_1/5815.pdf 
 
งานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต เรื่องที่ 10 
ชื่องานวิจัย การวิเคราะห์การกระจายตัวของค่าความเค้นในเครื่องมือเก็บเกี่ยวด้วยระเบียบวิธี 
 ไฟไนต์เอลิเมนต์ 
 (Finite Element Analysis for Stress Distribution of Hand Tool Harvester) 
ผู้วิจัย M.A.H.A. Ssomada, R.M. Hudzaria, M.N.A. Noordinb, S.M. Sapuanc,  
 N. Norhayatia, A.J. Soranb 
หน่วยงาน a Faculty of Agriculture and Biotechnology, Universiti Sultan Zainal 
 Abidin (UniSZA), 20400 KualaTerengganu, Terengganu, Malaysia.  
 b Faculty of Innovative Design and Technology, Universiti Sultan Zainal 
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ปีที่พิมพ ์ 2013 
บทคัดย่อ งานวิจัยนี้นําเสนอการพัฒนาที่สําคัญของนวัตกรรมเครื่องมือเก็บเกี่ยว จากปัญหา
 การเก็บเกี่ยวหัวกลอยซึ่งเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน เนื่องด้วยเครื่องเก็บเกี่ยวที่มีการใช้
 งานอยู่สามารถทําได้ยาก ต้องใช้เวลานานและเครื่องมือมีน้ําหนักมาก จงึทําการ
 รวบรวมข้อมูลในส่วนของแรงที่เหมาะสมเพื่อสร้างแบบจําลองและทดสอบในระบบ
 สภาพแวดล้อมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ โดยค่าความเค้นสูงสุด/
 ตํ่าสุด และค่าความแตกต่างจากสมบัติเฉพาะของแต่ละวัสดุถูกนํามาใช้เป็นตัวแปร
 ในการทดสอบทําเครื่องเก็บเกี่ยวด้วยแบบจําลองในโปรแกรม Solidworks โดยวัสดุ
 ที่เลือกใช้ได้แก่ เหล็กกล้าคารบ์อน โลหะอลูมิเนียมผสม และเหล็กหล่อคาร์บอน ซึ่ง
 โปรแกรมจําลองใช้ระบบการวิเคราะห์จากค่าความเค้นและค่าสมบัติของวัสดุที่
 ต่างกันสามารถช่วยเหลือในการออกแบบการใช้งานได้ดีมาก มีการเทียบผลการ
 วิเคราะห์ในส่วนของเครื่องมือเทียบกับผลผลิตและปัจจัยของน้ําหนักผลผลิตจากการ
 เก็บเกี่ยวซึ่งมีการบันทึกผลในแบบจําลองด้วยโปรแกรม Solidworks เช่นกัน 
 ท้ายที่สุดของแบบจําลองที่ได้จากการวิเคราะห์การผลิตเครื่องเก็บเกี่ยวด้วย 
 Solidworks นี้ ทําให้ได้การออกแบบและประกอบเครื่องมือเก็บเกี่ยวที่มีน้ําหนักเบา
 และตัววัสดุมีความแข็งแรง 
Abstract This paper introduced the essential development of an innovative 
 hand tool harvester since harvesting the tuber of Dioscorea hispida is 
 tedious and difficult while the existing hand tool is heavy. The 
 information of optimum force required from field experiment is used 
 to model the simulation and practicability in Computer Aided Design 
 (CAD) environment system. Several tests of maximum/minimum stress 
 and displacement on different material of hand tool were simulated 
 by uploading the material characteristic on simulation program 
 embedded in Solidworks software. Three materials which were 
 commonly available in market namely Plain Carbon Steel, Aluminium 
 Alloy and Cast Carbon Steel were chosen. This modeling software is 
 very helpful to manage the model and simulate the workability of the 
 designed equipment through stress and displacement mode analysis. 
 The comparison between the tools that are based on the acquired 
 land and tuber weight factor were also noted via Solidworks 
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 simulation. The end result of the simulation is based on visualization 
 of analysis in Solidworks while producing the hand tool for designing 
 and fabrication from lighter and stronger material. 
ที่มา http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705813020250 
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ภาคผนวก ง 

โครงการที่รับการอนุมัติสงเสริมการลงทุน และขาวสารการลงทุน 
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รายละเอียดโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 
 

ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 20 ตุลาคม 2557 – 19 พฤศจิกายน 2557 
 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ 
กําลังการ
ผลิต (ตอป) 

เงินลงทนุ 
(ลานบาท) 

สัญชาติ
ผูถือหุน 

การจาง
งาน 

1 ไทเกอรคาวาชิมะ 

(ประเทศไทย) จํากัด 

 

จ.ชลบุรี 

 

เครื่องจักรและอุปกรณเพื่อ

การเกษตร เชน เครื่องคัดแยก

เมล็ดขาวเปลือกและสายพาน

ลําเลียง เปนตน  

12,810 ชุด 40.00 ญี่ปุน 19 

2 นิชินโบะ สมบูรณ  

ออโตโมทฟี จํากัด 

 

จ.ระยอง  

 

ช้ินสวนยานพาหนะเชน 

BRAKE SHOEASSEMBLY  

เปนตน 

2,200,000 ช้ิน 271.50 รวมทุน 

ไทย 

ญี่ปุน 

25 

3 บางกอก-เอเอ็มซี 

จํากัด 

จ.ชลบุรี 

 

ช้ินสวนเหล็กทุบและช้ินสวน

โลหะเชน ELBOW และ 

BLOCK ASSY เปนตน 

14 ตัน 100.00 ญี่ปุน 7 

4 ไอชิน เอไอ  

(ประเทศไทย) จํากัด 

จ.ฉะเชิงเทรา 

 

ช้ินสวนโลหะ เชน 

SPROCKET,SUPPLY 

PUMPSHAFT เปนตน 

717,125 ช้ิน 83.90 ญี่ปุน 9 

5 ซัมอิล เทคโนโลยี  

(ไทยแลนด) จํากัด 

จ.ชลบุรี 

 

ช้ินสวนโลหะ เชน NO-HUB 

COUPLING เปนตน 

8,000,000 ช้ิน 30.00 เกาหลี 98 

6 MS. CHAU 

KOONKUAN 

จ.ปทุมธานี 

 

CUTTING TOOLS เชน 

DRILL, REAMERCUTTER 

และ DENTAL 

IMPLANTSDRILL เปนตน 

280,000 ช้ิน 62.00 มาเลเซีย 15 

7 โอวายทีจํากัด จ.ระยอง 

 

ช้ินสวนยานพาหนะเชน 

SHIFTER FORKGEAR  

เปนตน 

60 ตัน 34.00 ญี่ปุน 10 

8 แน็บเทสโกออโตโมทีฟ

โพรดักส (ไทยแลนด)

จํากัด 

จ.สมุทรปราการ 

 

ช้ินสวนยานพาหนะเชน OIL 

SEPARATOR,AIR 

DRYER,BRAKE 

CHAMBER,REDUCING 

VALVE,GOVERNOR, 

RELAY VALVE และ

CLUTCH เปนตน 

1,059,000 ช้ิน 50.00 รวมทุน 

ไทย 

ญี่ปุน 

91 

9 ไฟนคอมโปรแนนท 

(ประเทศไทย) จํากัด 

จ.ระยอง 

 

แมพิมพ 

การซอมแซมแมพิมพ 

195 ชุด 

145 ชุด 

100.10 รวมทุน 

มาเลเซีย 

ญี่ปุน 

23 

10 ไทย – เยอรมัน 

โปรดักสจํากัด 

จ.ระยอง 

 

แมพิมพ (MOLD) 101 ชุด 46.00 รวมทุน 

ไทย 

9 
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ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ 
กําลังการ
ผลิต (ตอป) 

เงินลงทนุ 
(ลานบาท) 

สัญชาติ
ผูถือหุน 

การจาง
งาน 

(มหาชน) 

 

ญี่ปุน 

อิตาลี 

สิงคโปร 

11 ไทยออยลทูล  

แมชีนเนอรี่  

เซอรวิสเซส จํากัด 

 

จ.ชลบุรี 

 

- ช้ินสวนโลหะ 

- โครงสรางโลหะสาํหรับงาน

อุตสาหกรรม 

- ช้ินสวนพลาสติกขึ้นรูป 

37 ตัน 

11,385 ตัน 

 

6 ตัน 

100.00 ไทย 353 

12 ซินเนอรยี่ ดับเบ้ิลยู  

พรีซิช่ัน จํากัด 

 

จ.ชลบุรี 

 

ช้ินสวนยานพาหนะเชน 

GEAR BOX,COLUMN 

ASSY,HOUSING และ 

COVER เปนตน 

1,200,000 ช้ิน 90.60 รวมทุน 

ญี่ปุน 

สิงคโปร 

16 

13 นางชุติมา 

โลจนะโกสินทร 

จ.นนทบุรี 

 

ช้ินสวนแมพิมพเชน UPPER 

PARTBLANK HOLTERเปน

ตนแมพิมพและการซอมแซม

แมพิมพที่ผลิตเอง 

600 ตัน 10.00 ไทย 74 

14 เทรลเลบอรกวีบระคู

สติก (ประเทศไทย) 

จํากัด 

จ.ชลบุรี ช้ินสวนกันสะเทือนสําหรับ

ยานพาหนะ เชนENGINE 

MOUNTS,CHASSIS 

MOUNT,ISOLAORS 

&DAMPERS เปนตน 

6,150,000 ช้ิน 185.00 รวมทุน 

สวีเดน 

เยอรมัน 

สหราช 

อาณา-

จักร 

173 

15 อัทซูมิ (ประเทศไทย)

จํากัด 

จ.สมุทรปราการ 

 

ช้ินสวนยานพาหนะเชน 

OUTER RINGและ INNER 

RING เปนตน 

1,700 ตัน 48.20 รวมทุน 

ญี่ปุน 

อินโด- 

นีเซีย 

7 

16 ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ 

ซิสเท็มส เอเชีย จํากัด 

จ.ฉะเชิงเทรา 

 

ช้ินสวนยานพาหนะเชน ลูกสูบ 

(PISTON) เปนตน 

890,000 ช้ิน 174.10 ญี่ปุน 19 

17 MS. SOH HUI LING จ.ชลบุรี 

 

แมพิมพ (MOLD) 300 ชุด 104.10 สิงคโปร 46 

18 สยามไอชิน จํากัด 

 

จ.ปราจีนบุรี 

 

ช้ินสวนยานพาหนะเชน 

TANDEMMASTER 

CYLINDERWITH 

BRAKEBOOSTER เปนตน 

783,000 ช้ิน 196.80 รวมทุน 

ไทย 

ญี่ปุน 

20 

19 ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี 

จํากัด 

จ.ชลบุรี ช้ินสวนโลหะ เชน PULLEY, 

FLANGE และ SPOCKET  

เปนตน 

650 ตัน 87.50 ญี่ปุน 9 

20 สยาม ฟูโกกุ จํากัด จ.นครราชสีมา ช้ินสวนยานพาหนะ เชน 

DIAPHRAM,PIN BOOT และ 

GROMMET เปนตน 

40 ตัน 12.00 ญี่ปุน 18 
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ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ 
กําลังการ
ผลิต (ตอป) 

เงินลงทนุ 
(ลานบาท) 

สัญชาติ
ผูถือหุน 

การจาง
งาน 

21 ทีบีเคเค (ประเทศไทย) 

จํากัด 

จ.ชลบุรี ช้ินสวนโลหะขึ้นรูปเชน เฟอง 

(GEAR) เปนตน 

1,477 ตัน 355.20 ญี่ปุน 32 

22 ดีเค เทค จํากัด จ.ชลบุรี  แมพิมพ 

ช้ินสวนแมพิมพ เชน CAVITY 

และ CORE เปนตน 

และการซอมแซมแมพิมพ 

25 ชุด 

250 ช้ิน 

 

100 ชุด 

15.00 เกาหลี

ใต 

11 

23 นายอภิชาต 

ลี้อิสสระนุกูล 

 

จ.ระยอง ช้ินสวนโลหะปมขึ้นรูป 30,000 ตัน 870.00 รวมทุน 

ไทย 

ญี่ปุน 

180 

24 ไทย เบรน จํากัด 

 

กรุงเทพฯ ช้ินสวนอุปกรณจับยึด (JIG & 

FIXTURE) ที่มีการออกแบบ

ทางวิศวกรรม 

อุปกรณจับยึด (JIG & 

FIXTURE) ที่มีการออกแบบ

ทางวิศวกรรม และการ

ซอมแซมอุปกรณจับยึดที่ผลิต

เอง 

300 ช้ิน 

 

 

150 ชุด 

4.90 ญี่ปุน 17 

 
ครั้งทื่ 2 ระหวางวันที่ 20 พฤศจกิายน 2557 – 19 ธนัวาคม 2557 

 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ 
กําลังการ
ผลิต (ตอป) 

เงินลงทนุ 
(ลานบาท) 

สัญชาติ
ผูถือหุน 

การจาง
งาน 

1 ไท เซิน สตีล โมลล 

จํากัด 

 

จ.สมุทรปราการ 

 

แมพิมพ (MOLD) และการ

ซอมแซมแมพิมพทีผ่ลิตเอง 

200 ชุด 25.80 รวมทุน 

จีน 

ไตหวัน 

26 

2 บางกอก นากัทสึ จํากัด จ.ชลบุรี 

 

ช้ินสวนรถแทรกเตอร 

(TRACTOR) รถขุดดิน 

(EXCAVATOR/ 

BACKHOE) 

รถยก (FORKLIFT) และรถ

เกลี่ยดิน/ดันดิน (MOTOR 

GRADER/BULLDOZER) 

เชน BRACKET เปนตน 

1,970 ตัน 66.70 ญี่ปุน 20 

3 ไทร โมลด (ประเทศไทย) 

จํากัด 

จ.ชลบุรี 

 

แมพิมพและการซอมแซม

แมพิมพ  

108 ชุด 155.60 ญี่ปุน 27 

4 ไอชิน เอไอ  

(ประเทศไทย) จํากัด 

จ.ฉะเชิงเทรา 

 

ชุดเกียร 219,040 ชุด 2,250.10 ญี่ปุน 257 

5 ทีเอส เทค (กบินทรบุรี) 

จํากัด 

จ.ปราจีนบุรี 

 

ช้ินสวนยานพาหนะไดแก 

SEAT FRAME  PART 

220,000 ช้ิน 1,320.00 รวมทุน 

ไทย 

326 
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ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ 
กําลังการ
ผลิต (ตอป) 

เงินลงทนุ 
(ลานบาท) 

สัญชาติ
ผูถือหุน 

การจาง
งาน 

ญี่ปุน 

6 ซูซูกิมอเตอร  

(ประเทศไทย) จํากัด 

จ.ระยอง 

 

รถยนตประหยัดพลังงาน

มาตรฐานสากล(ECO-

CAR) 

และช้ินสวนยานพาหนะ 

เชน เครื่องยนต โครงรถ  

ช้ินสวนพลาสติกและเบาะ

รถยนต เปนตน 

100,000 คัน 

 

 

 

1,500,000 ช้ิน 

8,438.70 ญี่ปุน 2,130 

7 โตโยโตมิ ออโต พารท 

(ประเทศไทย) จํากัด 

จ.ฉะเชิงเทรา 

 

ช้ินสวนโลหะปมขึ้นรูป

สําหรับยานพาหนะ  

(Eco-Car) 

แมพิมพ 

(สวนที่ขอแกไข) 

ขอเพิ่มกําลังการผลิตและ

เพิ่มชนิดผลิตภัณฑโดยการ

ลงทุนเครื่องจักรเพิ่ม 

(รวมทั้งสองสวน) 

26,000 ตัน 

 

 

100 ชุด 

 

3,045 ตัน 

 

 

29,045 ตัน 

1,857.10 

 

 

 

 

300.00 

 

 

2,157.10 

รวมทุน 

ไทย 

ญี่ปุน 

 

8 สยาม เมทัลเทคโนโลยี

จํากัด 

จ.ระยอง 

 

ช้ินสวนยานพาหนะเชน 

เพลาลูกเบี้ยว เปนตน 

1,500 ตัน 90.00 ญี่ปุน 23 

9 อัลซิส (ประเทศไทย)

จํากัด 

จ.ปทุมธานี 

 

เครื่องจักร เชน

CONVEYORSYSTEM 

FINISHINGSAW 

MACHINE และ WINDER 

เปนตน 

30 ชุด 53.80 ญี่ปุน 26 

10 โครงการที่1 

เจทีเอช มารุวะ 

(ประเทศไทย) จํากัด 

จ.ชลบุรี 

 

ช้ินสวนโลหะปมขึ้นรูป 

ช้ินสวนแมพิมพ 

แมพิมพและซอมแมพิมพ 

5,000 ช้ิน 

1,000 ช้ิน 

600 ชุด 

31.00 ไทย 39 

11 ไทยซันเอะ จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา 

 

แมพิมพและการซอมแซม

แมพิมพ 

350 ชุด 78.40 ญี่ปุน 17 

12 MR. SHIGERU 

YASUDA 

จ.ปทุมธานี 

 

เครื่องจักรสําหรับ 

อุตสาหกรรมผลิตอาหาร

เชนเครื่องผลิตบะหมี่กึ่ง

สําเร็จรูป เปนตน 

ช้ินสวนอุปกรณของ

เครื่องจักรสําหรับ

อุตสาหกรรมผลิตอาหาร 

48 ชุด 

 

 

 

12 ชุด 

162.90 ญี่ปุน 27 

13 อูซูอิอินเตอรเนช่ัน

แนลคอรปอเรช่ัน  

(ไทยแลนด) จํากัด 

จ.ชลบุรี ช้ินสวนยานพาหนะเชน ทอ

น้ํามัน เปนตน 

8,640,000 ช้ิน 189.60 ญี่ปุน 38 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 
 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 20 ธันวาคม 2557 – 19 มกราคม 2558 
 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ 
กําลังการ
ผลิต (ตอป) 

เงินลงทนุ 
(ลานบาท) 

สัญชาติ
ผูถือหุน 

การจาง
งาน 

1 นิชินโบะ สมบูรณ  

ออโตโมทฟี จํากัด 

 

จ.ระยอง 

 

ช้ินสวนยานพาหนะเชน 

BRAKE LININGเปนตน 

1,500,000 ช้ิน 825.00 รวมทุน

ไทย 

ญี่ปุน 

35 

2 มาสดา พาวเวอร 

เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จํากัด 

จ.ชลบุรี 

 

เครื่องยนตสําหรับรถยนต

ประหยัด พลังงาน

มาตรฐานสากล 

75,000 เครื่อง 2,913.90 ญี่ปุน 186 

3 เจเทคโตะ (ไทยแลนด) 

จํากัด 

จ.ฉะเชิงเทรา 

 

ผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับ

ยานพาหนะ เชน ขอตอ

กากบาท (CROSS) และ

ตลับลูกปน (BEARING) 

เปนตน 

73,895,700 

ช้ิน 

1,840.30 รวมทุน

ไทย 

ญี่ปุน 

129 

4 ฮิซาดะ (ประเทศไทย)

จํากัด 

จ.ปราจีนบุรี 

 

ช้ินสวนโลหะสําหรับ

ยานพาหนะ เชน DOOR 

RUNCHANNEL เปนตน 

4,000,000 ช้ิน 26.60 ญี่ปุน 11 

5 ครัยโอเทค จํากัด จ.สุโขทัย 

 

เครื่องจักรหรืออุปกรณที่มี

การออกแบบทางวิศวกรรม 

เชน AMINE UNIT และ

COILED WOUND HEAT 

EXCHANGER เปนตน 

25 ชุด 30.00 รวมทุน 

ไทย 

สหรัฐฯ 

23 

6 เวอรเท็กซ 

อินเตอรเนช่ันแนล 

(ไทยแลนด) จํากัด 

จ.นครราชสีมา 

 

แมพิมพ (MOLD) และ

ช้ินสวนแมพิมพ (MOLD 

PARTS) 

36 ชุด 

7,900 ชุด 

31.10 ญี่ปุน 18 

7 แอ็ดวานซ แอนด ไวส

โซลูช่ัน จํากัด 

กรุงเทพฯ อุปกรณจับยึดเครื่องจักร 

อุปกรณ เชน BENDING 

MACHINE และ

CONVEYOR เปนตน 

ช้ินสวนเครื่องจักร 

215 ชุด 

135 ชุด 

 

 

3,600 ช้ิน 

4.00 ไทย 23 

8 กลาเซล (ประเทศไทย) 

จํากัด 

จ.สมุทรปราการ 

 

แมพิมพ  

และการซอมแซมแมพิมพ 

20 ชุด 

50 ชุด 

10.00 ญี่ปุน 9 

9 ดิสคพริซิช่ันอินดัสทรี

(ประเทศไทย) จํากัด 

จ.พระนครศรี-

อยุธยา 

 

ช้ินสวนโลหะ เชน

ARMATURE และ STOP 

RING เปนตน 

1,850 ตัน 45.00 สิงคโปร 142 

10 เวลเม (ประเทศไทย)

จํากัด 

จ.สมุทรปราการ 

 

แมพิมพและการซอมแซม

แมพิมพ 

60 ชุด 35.00 ฮองกง 32 

 
 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 
 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 20 มกราคม 2558 - 19 กุมภาพันธ 2558 
 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ 
กําลังการ
ผลิต (ตอป) 

เงินลงทนุ 
(ลานบาท) 

สัญชาติ
ผูถือหุน 

การจาง
งาน 

1 นายสมพงษ เผอิญโชค จ.ระยอง 

 

แมพิมพ 

ช้ินสวนแมพิมพและ 

การซอมแซมแมพิมพ 

ช้ินสวนโลหะ เชน

BRACKET ADJUSTER 

SLIDER ASSY และ

RECLINER  ASSY เปนตน 

150 ชุด 

3,000 ช้ิน 

150 ชุด 

10,800,000

ช้ิน 

499.90 ไทย 200 

2 ฟูคูอิคาเซอิ 

(ประเทศไทย) จํากัด 

จ.ชลบุรี 

 

ไสกรองอากาศ (FILTER) 

ใชสําหรับ GAS TURBINE 

FOR ELECTRICAL 

GENERATOR 

10,000 ช้ิน 25.00 ญี่ปุน 18 

3 บางกอก อีเกิล วิง จํากัด กรุงเทพฯ 

 

ช้ินสวนยานพาหนะ เชน 

BRAKE SHOE เปนตน 

200,000 ช้ิน 50.00 รวมทุน 

ไทย 

ญี่ปุน 

27 

4 เทโอริค (ประเทศไทย)

จํากัด 

จ.สมุทรปราการ 

 

ช้ินสวนของแมพิมพ เชน 

PUNCH, DIE และ 

STRIPPER เปนตน 

5,000 ช้ิน 25.50 ญี่ปุน 20 

5 ยามาฮามอเตอรพารท

แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จํากัด 

จ.ชลบุรี 

 

ช้ินสวนโลหะ เชนเพลาลูก

เบ้ียว(CAM SHAFT)  

เปนตน 

212,000 ช้ิน 160.70 ญี่ปุน 9 

6 MR. KAZUMI INOUE จ.ระยอง ทอพลาสติกสําหรับยาน

ยนตและเครื่องจักร 

145 ตัน 143.00 ญี่ปุน 35 

7 MR. ANURAG GUPTA จ.ระยอง แมพิมพ (MOLD & DIE)

และอุปกรณจับยึด (JIG & 

FIXTURE) และการ

ซอมแซมแมพิมพและ

อุปกรณจับยึดที่ผลิตเอง 

620 ชุด 40.00 อินเดีย 12 

8 ดี- จ๊ิก จํากัด จ.ปทุมธานี 

 

อุปกรณจับยึด (JIG & 

FIXTURE) ที่มีการ

ออกแบบทางวิศวกรรม 

600 ชุด 21.20 ไทย 17 

9 โยโกฮามา รับเบอร

(ประเทศไทย) จํากัด 

จ.ระยอง 

 

ทอสําหรับยานพาหนะเชน 

TURBO OIL HOSE  

เปนตน 

1,314,000 ช้ิน 67.10 รวมทุน 

ไทย 

ญี่ปุน 

13 

10 นายพนม พลราชม จ.พระนครศรี-

อยุธยา 

ช้ินสวนโลหะ เชน 

MACHINE PART 

ORTURNING PARTS, 

JIG & FIXTURES 

7,479,000 ช้ิน 10.20 ไทย 50 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 
 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ 
กําลังการ
ผลิต (ตอป) 

เงินลงทนุ 
(ลานบาท) 

สัญชาติ
ผูถือหุน 

การจาง
งาน 

AUTOMOTIVE PARTและ 

ELECTRICAL & 

ELECTRONIC PART 

เปนตน 

11 MR. CHIEN, CHIH-

HAN 

จ.ฉะเชิงเทรา 

 

ชุดสายไฟสําหรับ

ยานพาหนะและเครื่องจักร

สําหรับอุตสาหกรรม 

1,000,000 ชุด 90.00 ไตหวัน 97 

12 สยาม โคชิจํากัด จ.ชลบุรี 

 

ช้ินสวนโลหะ เชน ช้ินสวน

ยานพาหนะชิ้นสวน

เครื่องจักรและช้ินสวน

เครื่องใชไฟฟา เปนตน 

1,400 ตัน 50.00 รวมทุน 

ไทย 

ญี่ปุน 

66 

13 MR. TERUYASU 

NINAGAWA 

จ.ปทุมธานี 

 

เครื่องจักรสําหรับงาน

อุตสาหกรรม เชน

CONVEYOR และ

CRUSHER เปนตน 

และการซอมแซมเครื่องจักร

ที่ผลิตเอง 

48 ชุด 18.00 ญี่ปุน 18 

14 MR. MASAMI KATO จ.ชลบุรี 

 

เครื่องจักรหรืออุปกรณที่มี

การออกแบบทางวิศวกรรม 

เชน WELDING ROBOT, 

HANDLING ROBOT, 

INSPECTION MACHINE 

และ JIG เปนตน และการ

ซอมแซมเครื่องจักรหรือ

อุปกรณที่ผลิตเอง 

48 ชุด 5.10 ญี่ปุน 13 

15 ฟุรุยะ อินดัสตรีส

(ประเทศไทย) จํากัด 

จ.พระนครศรี-

อยุธยา 

 

- ช้ินสวนพลาสติกสําหรับ

อุตสหกรรมตางๆ 

- แมพิมพ 

- ช้ินสวนแมพิมพ 

- อุปกรณจับยึด 

- การซอมแซมแมพิมพ 

200 ตัน 

 

35 ชุด 

120 ช้ิน 

40 ชุด 

50 ชุด 

123.00 ญี่ปุน 50 

16 โกลบอล-ไทยซอน 

พรีซิช่ัน อินดัสทรีจํากัด 

จ.ฉะเชิงเทรา 

 

- แมพิมพ 

- ช้ินสวนแมพิมพ 

- การซอมแซมแมพิมพ 

- ช้ินสวนอุปกรณจับยึด 

- ช้ินสวนโลหะ 

- การซอมอุปกรณจับยึด 

15 ชุด 

12,000 ช้ิน 

15 ชุด 

12,000 ช้ิน 

1,523 ตัน 

12,500 ช้ิน 

215.00 ไตหวัน 197 

17 อูเบะ แมชชีนเนอรรี่ ไทย 

จํากัด 

จ.ชลบุรี 

 

เครื่องจักรอุตสาหกรรมเชน 

Die CastingMachine  

40 เครื่อง 340.00 ญี่ปุน 22 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 
 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ 
กําลังการ
ผลิต (ตอป) 

เงินลงทนุ 
(ลานบาท) 

สัญชาติ
ผูถือหุน 

การจาง
งาน 

เปนตน 

18 MR. CHIN - HO TAI จ.ฉะเชิงเทรา ใบเลื่อย (SAW BLADE) 2,000,000 ช้ิน 150.00 ไตหวัน 150 

19 ออลเทอร 

แอรคอนดิช่ันนิ่ง จํากัด 

จ.ปทุมธานี เครื่องสงลมเย็น 

(AIR HANDLING UNIT) 

600 ชุด 11.00 ไทย 35 

20 เอส.เอ็ม.ซี. 

(ประเทศไทย) จํากัด 

จ.ชลบุรี กระบอกลม 1,000,000 ชุด 854.40 ญี่ปุน 144 

 
ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 1 มนีาคม 2558 - 31 มีนาคม 2558 

 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ลานบาท) 

ผูถือหุน 
(สัญชาติ) 

การจางงาน 
(คน) 

1 อันริทสึ อินดัสเทรียล 

โซลูช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 

 

จ.ชลบุรี  

(เขต 2)  

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ

นคร  

 

เครื่องจักรและอุปกรณ

สําหรับอุตสาหกรรมผลิต

อาหาร เชน Metal 

Detector Conveyor, 

Indicator, Detector Head 

เปนตน 

8.00 ญี่ปุน 7 

2 อินเตอรเฟส โซลูช่ัน จํากัด จ.ชลบุรี 

(เขต 2)  

 

เครื่องจักรหรืออุปกรณ

สําหรับงานอุตสาหกรรม 

เชน ASSEMBLY 

MACHINE, CONVEYOR, 

HANDLING 

EQUIPMENT, TYRE 

WINDING MACHINE และ 

INSPECTION  MACHINE 

เปนตน และการซอมแซม

เครื่องจักรหรืออุปกรณที่

ผลิตเอง 

132.00 รวมทุน 

ญี่ปุน 

สิงคโปร 

ไตหวัน 

155 

3 สยาม คูโบตา คอรปอเรช่ัน 

จํากัด 

จ.ปทุมธานี  

(เขต 1)  

ช้ินสวนเครื่องจักรกลและ

อุปกรณทางการเกษตร เชน 

เฟองดอกจอก  (BEVEL 

GEAR) เปนตน 

68.90 รวมทุน 

ไทย 

ญี่ปุน 

4 

4 เรอิเกน (ประเทศไทย) 

จํากัด 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

 

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

แมพิมพดวยระบบน้ํารอน 

(MOLD TEMPERATURE 

CONTROLLER) 

8.00 ญี่ปุน 12 

5 เพาเวอรเทค เอ็นจ้ิน  

แอสแซมบลี จํากัด 

จ.ฉะเชิงเทรา  

(เขต 2)  

นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 

เครื่องยนตสําหรับ

รถจักรยานยนต 4 จังหวะ 

และเครื่องยนตสําหรับ

86.50 รวมทุน 

ไทย 

เยอรมัน 

110 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 
 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ลานบาท) 

ผูถือหุน 
(สัญชาติ) 

การจางงาน 
(คน) 

รถยนต 

6 เพาเวอรเทค 2004 จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา  

(เขต 2)  

นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี  

เครื่องยนตสําหรับรถยนต 88.00 รวมทุน 

ไทย 

เยอรมนี 

50 

7 MR. LEE EUNGKYOO จ.ระยอง  

(เขต 2)  

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอรน 

ซีบอรด (ระยอง) 

ช้ินสวนแมพิมพ (MOLD 

PARTS) แมพิมพ (MOLD) 

และการซอมแซมแมพิมพที่

ผลิตเอง 

19.30 รวมทุน 

เกาหลี 

จีน 

70 

8 ซี.อี.เอส. ซิสเต็มส จํากัด จ.ปทุมธานี  

(เขต 1)  

เขตอุตสาหกรรมนวนคร  

ช้ินสวนพลาสติกและ

แมพิมพ 

9.50 ไทย 50 

9 ทีเอส คอรปอเรช่ัน (เอเชีย) 

จํากัด 

จ.ชลบุรี  

(เขต 2)  

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ

นคร 

ใบมีดปาดสีหรือหมึกพิมพ

สําหรับเคร่ืองพิมพ 

(DOCTOR BLADEFOR 

PRINTING MACHINE) 

82.00 รวมทุน 

ไทย 

ญี่ปุน 

20 

10 MR. MALTE SCHULDT จ.สมุทรปราการ  

(เขต 1)  

อุปกรณของระบบกรอง

อากาศ (AIR 

PURIFICATION 

EQUIPMENT) เชน AIR 

FILTER เปนตน 

24.00 เยอรมัน 33 

11 MS. JEAN, WONG 

KUAN-MAY 

จ.สระแกว  

(เขต 3) 

ช้ินสวนเหล็กหลอ (CAST 

IRON ORSTEEL PARTS) 

ช้ินสวนโลหะปมขึ้นรูป 

(STAMPING PARTS) 

แมพิมพและการซอมแซม

แมพิมพที่ผลิตเอง 

180.00 เคยแมน 

ไอสแลนด 

642 

12 นายสุขวัฒน อําฤคขจร จ.สมุทรสาคร  

(เขต 1) 

 

เครื่องจักรสําหรับ

อุตสาหกรรม เชน 

เครื่องจักรสําหรับผลิตยา 

อาหาร และเครื่องสําอาง 

เปนตน 

103.00 ไทย 90 

13 ไทย เอ็นเนอรยี่  

คอนเซอรเวช่ัน จํากัด 

จ.สุพรรณบุรี  

(เขต 2) 

 

เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ํา

และช้ินสวนเครื่องปรับปรุง 

คุณภาพน้ํา 

20.00 ไทย 50 

14 แซดเอฟ เลมฟอรเดอร  

(ไทยแลนด) จํากัด 

จ.ระยอง 

(เขต 2)  

นิคมอุตสาหกรรม 

อีสเทอรนซีบอรด (ระยอง) 

ชุดเพลาขับ (FRONT AND 

REAR AXLE) 

66.40 รวมทุน 

ไทย 

สิงคโปร 

เยอรมัน 

2 

15 ซุนจ้ิน เทคโนโลยี  จ.ชลบุรี  ลอยางตัน (SOLID TIRES) 72.00 จีน 40 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 
 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ลานบาท) 

ผูถือหุน 
(สัญชาติ) 

การจางงาน 
(คน) 

(ไทยแลนด) จํากัด 

 

(เขต 2) 

16 MR. HENRIK SALDNER 

และ MR. ARI KESIT 

จ.ชลบุรี  

(เขต 2) 

เครื่องจักรที่มีการออกแบบ

ทางวิศวกรรมและการ

ซอมแซมเครื่องจักรที่ผลิต

เอง 

12.40 สวีเดน 42 

17 ฮาราชู (ประเทศไทย) จํากัด จ.ปราจีนบุรี  

(เขต 3)  

เขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี 

เครื่องจักรสําหรับ

อุตสาหกรรมผลิตอาหาร 

เชน  เครื่องตัดผัก ผลไมหรือ

เนื้อสัตว (FOOD CUTTER) 

เปนตน 

20.70 ญี่ปุน 15 

18 ฮาราชู (ประเทศไทย) จํากัด จ.ปราจีนบุรี  

(เขต 3)  

เขตอุตสาหกรรมกบินทรบุรี 

ช้ินสวนของจักรเย็บผาหรือ

ปกผา เชน HORIZONTAL 

ROTARY HOOK เปนตน 

109.50 ญี่ปุน 87 

 
ครั้งที่ 6 ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2558 - 30 เมษายน 2558 

 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ลานบาท) 

ผูถือหุน 
(สัญชาติ) 

การจางงาน 
(คน) 

1 แมกนา ออโตโมทฟี 

(ประเทศไทย) จํากัด 

จ.ระยอง 

 

ช้ินสวนโลหะปมขึ้นรูปและช้ินสวน

โลหะสําหรับยานพาหนะ เชน 

CROSS MEMBER FLOOR และ 

FLOOR PANEL 

REMFPRCEMENT ASSY เปนตน 

1,665.30 รวมทุน 

จีน 

แคนาดา 

195 

2 โยโรซึ (ไทยแลนด) จํากัด 

 

จ.ระยอง ช้ินสวนโลหะสําหรับยานพาหนะ 

เชน ปกนกเพลาหลังและโครงจับ

ยึด เครื่องยนต เปนตน 

1,520.00 ญี่ปุน 158 

3 ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส

เอเชีย จํากัด 

จ.ฉะเชิงเทรา ช้ินสวนยานพาหนะ เชน โครง

สําหรับแมปมน้ํามันเบรกและโครง

สําหรับเบรกกามปู เปนตน 

1,000.00 ญี่ปุน 125 

4 บีเอเอสเอฟ เคมแคท 

(ประเทศไทย) จํากัด 

จ.ระยอง 

 

ไสกรองไอเสีย 

(EXHAUST CATALYST) 

714.00 รวมทุน 

ญี่ปุน 

เนเธอรแลนด 

43 

5 สยามฟูรูกาวา จํากัด จ.สระบุรี แบตเตอรี่สําหรับยานพาหนะ 85.00 ญี่ปุน 30 

6 สมบูรณ แอดวานซ 

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

จ.ระยอง 

 

ช้ินสวนยานพาหนะ เชน เพลาขับ

ลอหลัง (REAR AXLE SHAFT) 

เปนตน 

193.10 ไทย 18 

7 เอส.เค. พรีซิช่ัน จํากัด จ.ชลบุรี 

 

ช้ินสวนอุปกรณจับยึด (JIG AND 

FIXTURE) และช้ินสวนโลหะ เชน 

17.00 ไทย 18 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 
 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ลานบาท) 

ผูถือหุน 
(สัญชาติ) 

การจางงาน 
(คน) 

FITTING และ FLANGE เปนตน 

8 MR. ABHIMANYU 

SAHARAN 

จ.ปราจีนบุรี 

 

ช้ินสวนเหล็กกลึงแตง  

(MACHINING) ที่ทุบขึ้นรูปเอง 

50.00 อินเดีย 56 

9 อิเสะ โมลด ไทยแลนด 

จํากัด 

จ.ชลบุรี 

 

ช้ินสวนแมพิมพ (MOLD PARTS) 

แมพิมพ (MOLD) และการ

ซอมแซมแมพิมพ 

100.00 ญี่ปุน 17 

10 MR. LI A LONG จ.ระยอง โซสงกําลัง 62.10 จีน 33 

11 ฮาราชู (ประเทศไทย) จํากัด จ.ปราจีนบุรี 

 

แมพิมพ และการซอมแซมแมพิมพ

ที่ผลิตเอง 

107.60 ญี่ปุน 11 

 
ครั้งที่ 7 ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2558 

 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ลานบาท) 

ผูถือหุน 
(สัญชาติ) 

การจางงาน 
(คน) 

1 ฮีโน เมคคานิคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด 

 

จ.สมุทรปราการ เครื่องจักรสําหรับงานอุตสาหกรรม 

เชน ASSEMBLY MACHINE 

เปนตน การซอมแซมเครื่องจักรที่

ผลิตเองและชิ้นสวนเครื่องจักร 

75.00 ญี่ปุน 16 

2 ลีโอนิคส จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา เครื่องจักรและอุปกรณที่มีการ

ออกแบบทางวิศวกรรมเอง เชน 

เตาแกสชีวมวล (GASIFIER) และ

ชุดควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟา

ระบบพลังงานแบบผสมผสาน  

เปนตน 

32.70 ไทย 61 

3 โกลบอล-ไทยซอน พรีซิช่ัน 

อินดัสทรี จํากัด 

จ.ฉะเชิงเทรา 

 

แมพิมพช้ินสวนแมพิมพเชน DIE 

PLATE และ PUNCH เปนตนและ

การซอมแซมแมพิมพช้ินสวน

อุปกรณจับยึด เชน BRIDGE 

ROW TOOL เปนตน ช้ินสวนโลหะ 

เชน BRIDGE ROW TOOL  

เปนตน 

225.00 ไตหวัน 197 

4 นายวีรวุฒิ ไวเมลืองอรเอก จ.ปทุมธานี แมพิมพและอุปกรณจับยึดและ

การซอมแซมแมพิมพ 

38.60 ไทย 45 

 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 
 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

ครั้งที่ 8 ระหวางวันที่ 1 มถิุนายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558 
 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ลานบาท) 

ผูถือหุน 
(สัญชาติ) 

การจางงาน 
(คน) 

1 ยาชิโยดา อัลลอย วีล จํากัด จ.ปทุมธานี เครื่องจักร เชน เครื่องหลอ

อลูมิเนียม เปนตน แมพิมพ 

(MOLD) ช้ินสวนแมพิมพ (MOLD 

PART) และการซอมแซมแมพิมพ 

72.00 ไทย 20 

2 ปมเทค (ประเทศไทย) 

จํากัด 

จ.ชลบุรี 

 

อุปกรณเครื่องจักรที่มีกาออกแบบ

วิศวกรรมเอง เชน  MOTOR GAS 

SE{ARATOR และ PUMP เปนตน 

90.00 ฮองกง 45 

3 (1) นางพัชรินทร โพธิ์ศิริสุข 

(จํานวน 3 โครงการ) 

จ.ระยอง ช้ินสวนยานพาหนะ เชน กระบะ

ด๊ัมพ เปนตน 

294.00 ไทย 137 

4 (2) นางพัชรินทร โพธิ์ศิริสุข จ.ระยอง ช้ินสวนยานพาหนะ เชน สวนตอ

เติมรถบรรทุก เปนตน 

161.30 ไทย 104 

5 (3) นางรัตนา สถิรมน จ.ระยอง ช้ินสวนยานพาหนะ เชน สวนตอ

เติมรถบรรทุก  เปนตน 

253.00 ไทย 161 

6 นันซิน ไฮ-เทค พรีซิช่ัน 

จํากัด 

จ.ปราจีนบุรี แมพิมพและการซอมแซมแมพิมพ 75.50 ญี่ปุน 25 

7 อาโอยามาไทย จํากัด จ.ระยอง เครื่องมือชาง เชน แมแรง (JACK) 

เปนตน 

73.10 ญี่ปุน 14 

8 (1) สยามสกรู โบลท  

แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

(จํานวน 2 โครงการ) 

จ.สมุทรปราการ สลักภัณฑ เชน SCREW, BOLT 

และ NUT เปนตน 

80.00 ไทย 40 

9 (2) นางนงนภัส กลอมพิรุณ จ.นครราชสีมา สลักภัณฑ เชน SCREW, BOLT 

และ NUT เปนตน 

80.00 ไทย 40 

10 ซีอีพี (ประเทศไทย) จํากัด จ.นครปฐม เครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีการ

ออกแบบทางวิศวกรรม เชน 

INDUCTION HEATING 

MACHINE เปนตน 

20.00 ไทย 23 

11 เอ็มเอสที คอรปอเรช่ัน ไทย 

จํากัด 

จ.สมุทรปราการ GRAPHITE ELECTRODE 

สําหรับเคร่ืองจักร ELECTRICAL 

DISCHARGED MACHINE 

(EDM) และการซอมแซม 

GRAPHITE ELECTRODE  

ที่ผลิตเอง 

35.00 ญี่ปุน 17 

12 ไทย อุย ไซเคน จํากัด จ.ชลบุรี 

 

แมพิมพและการซอมแซมแมพิมพ

ที่ผลิตเอง 

7.40 รวมทุน 

ไทย 

ญี่ปุน 

13 

13 ไทเพง วาลว  

แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

จ.สมุทรปราการ ผลิตภัณฑโลหะเชน กอกน้ํา วาลว

น้ํา ขอตอ และช้ินสวนปมน้ํา  

90.40 ไทย 120 



โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายงานฉบับสมบูรณ 
 

เสนอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ลานบาท) 

ผูถือหุน 
(สัญชาติ) 

การจางงาน 
(คน) 

เปนตน 

14 กิสโค จํากัด จ.สงขลา วิจัยและพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ

และช้ินสวน 

10.00 ไทย 10 

15 ทีเอฟยู โมลด จํากัด จ.ชลบุรี แมพิมพ ช้ินสวนแมพิมพ และการ

ซอมแซมแมพิมพ 

25.40 จีน 44 

16 นายธนันต ลีละยูวะ จ.นนทบุรี เครื่องจักรที่มีการออกแบบทาง

วิศวกรรมเอง เชน เครื่องจายน้ํายา

ถนอมคุณภาพอาหารสัตว เปนตน 

7.00 ไทย 11 

 
ครั้งที่ 9 ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2558 

 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ลานบาท) 

ผูถือหุน 
(สัญชาติ) 

การจางงาน 
(คน) 

1 ซีฮี ปมส แอนด เซอรวิสเซล

(ประเทศไทย) จํากัด 

จ.ชลบุรี เครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีการ

ออกแบบทางวิศวกรรม เชน 

VACUUM PUMPS และ LIQUID 

PUMPS เปนตน 

41.80 สิงคโปร 41 

2 ไทชิคุ (ประเทศไทย) จํากัด จ.สมุทรปราการ INDUCTION HEATER และ

อุปกรณเครื่องจักร เชน 

INDUCTION HEATING COIL  

เปนตน 

13.90 ญี่ปุน 10 

3 ดานา สไปเซอร  

(ประเทศไทย) จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

 

เพลากลาง (PROPELLER 

SHAFT) 

50.70 รวมทุน 

สหรัฐฯ 

จีน 

45 

4 อาโอยามาไทย จํากัด จ.ระยอง สลักภัณฑ (FASTENER) เชน 

สลักเกลียว (BOLT) และ แปน

เกลียว (NUT) เปนตน 

2,193.00 ญี่ปุน 70 

5 ทีโรลิท ไทย ไดมอนด จํากัด จ.ระยอง ใบตัดเพชร (DIAMOND 

CUTTING WHEEL) และซ่ีใบตัด

เพชร (PART OF DIAMOND 

CUTTING WHEEL) 

47.70 

 

รวมทุน 

ไทย 

สวิส 

สหรัฐฯ 

32 

6 ยูเรกา ออโตเมช่ัน จํากัด จ.ปทุมธานี เครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีการออบ

แบบทางวิศวกรรม 

65.40 ไทย 35 

7 สยาม แอดวานซ  

แมนชีนเนอรี่ จํากัด 

จ.สมุทรสาคร ช้ินสวนหรืออุปกรณ เครื่องจักรกล

ทางการเกษตร เชน จอบหมุน 

(ROTARY TILLER) และใบมีดดัน

ดิน (FRONT DOZER BLADE)  

เปนตน 

59.40 ไทย 108 

8 MR. YANG CAI NAN จ.ระยอง แมพิมพ ช้ินสวนแมพิมพ และการ 50.00 จีน 25 
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ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ลานบาท) 

ผูถือหุน 
(สัญชาติ) 

การจางงาน 
(คน) 

ซอมแซมแมพิมพ 

9 เมอิโซะ เอสเอ็นซี พริซิช่ัน 

จํากัด 

จ.สมุทรปราการ ช้ินสวนแมพิมพ แมพิมพ และการ

ซอมแซมแมพิมพทีผ่ลิตเอง 

80.40 รวมทุน 

ไทย 

ญี่ปุน 

40 

10 ไทยล็อค ฟาสทเทนเนอรส 

จํากัด 

จ.ชลบุรี สลักภัณฑ (FASTENER) 74.70 รวมทุน 

ไตหวัน 

เยอรมัน 

41 

11 พิน ชายน อิเล็คโทรนิคส 

(ประเทศไทย) จํากัด 

จ.สมุทรปราการ การเคลือบผิว (SURFACE 

TREATMENT) และช้ินสวน

พลาสติกสําหรับงานอุตสาหกรรม 

50.00 ไตหวัน 100 

12 แอลไอเอส เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จํากัด 

จ.พระนครศรี-

อยุธยา 

 

แมพิมพและการซอมแซมแมพิมพ

ที่ผลิตเอง 

15.00 รวมทุน 

ไทย 

สิงคโปร 

10 

13 คาโต เวิรคส (ไทยแลนด) 

จํากัด 

จ.ระยอง เครนเคลื่อนที่ (MOBILE 

CRANES) 

1,200.00 ญี่ปุน 125 

 
ครั้งที่ 10 ระหวางวันที ่1 สิงหาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2558 

ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ลานบาท) 

ผูถือหุน 
(สัญชาติ) 

การจางงาน 
(คน) 

1 MR. CHEN, YU-FENG จ.ชลบุรี แมพิมพ (MOLD & DIE) ช้ินสวน

แมพิมพและอุปกรณจับยึด (JIG & 

FIXTURE) 

77.90 ไตหวัน 40 

2 ฟูจิลอย (ประเทศไทย) 

จํากัด 

จ.ชลบุรี ช้ินสวนแมพิมพ (DIE PART) เชน 

GROOVE PLUG เปนตน และการ

ซอมแซมช้ินสวนแมพิมพที่ผลิตเอง 

47.40 รวมทุน 

ญี่ปุน 

อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย 

5 

3 โอคิโซะ (ประเทศไทย) 

จํากัด 

จ.ชลบุรี 

 

กิจการปรับสภาพผิว (FINE SHOT 

PEENING) 

50.00 ญี่ปุน 10 

4 คูโบตา คาซุย (ประเทศไทย) 

จํากัด 

กรุงเทพมหานคร เครื่อง BEVERSE OSMOSIS 

UNIT สําหรับงานอุตสาหกรรม 

14.50 รวมทุน 

ไทย 

ญี่ปุน 

7 

5 MR. YEH CHAO LUNG จ.สมุทรปราการ ช้ินสวนโลหะ เชน GEAR 

HOLDER และ PIN IDLER เปน

ตน 

28.00 รวมทุน 

สิงคโปร 

18 

6 ทาเคเบะ (ไทยแลนด) จํากัด จ.ชลบุรี ช้ินสวนยานพาหนะ เชน เพลาหลัง

รถบรรทุก (AXLE HOUSING)  

เปนตน 

140.60 ญี่ปุน 37 

7 ไทย ออสโตร โมลด จํากัด จ.ฉะเชิงเทรา แมพิมพช้ินสวนแมพิมพ  และ 34.40 ไทย 27 
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ลําดับ บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ /กิจการ 
เงินลงทนุ 
(ลานบาท) 

ผูถือหุน 
(สัญชาติ) 

การจางงาน 
(คน) 

 ช้ินสวนเครื่องจักร เชน TOP 

LOWER PLATE, INSERT PIN, 

CLAMPING PLATE และ 

NOZZLE เปนตน 

8 ไฮไมล (ไทยแลนด) จํากัด จ.ระยอง แมพิมพและการซอมแซมแมพิมพ 117.60 จีน 66 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม ป 2557

เศรษฐกิจเดือนตุลาคม ป 2557 ปรับตัวดีขึ้นในทุกสาขา การบริโภคภาคเอกชนและการทองเที่ยวฟน
ตัวตอเน่ือง ภาครัฐสามารถเรงการใชจาย การสงออกสินคาขยายตัวชัดเจนเปนผลจากอุปสงคโลกที่กระเตื้อง
ขึ้น ประกอบกับปจจัยชั่วคราวจากการเรงนําเขาของกลุมประเทศยุโรปกอนการยกเลิกสิทธิประโยชนทาง
ภาษี (GSP) ที่ใหกับประเทศไทย การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากเดือนกอน สอดคลองกับความ
ตองการทั้งในและตางประเทศ ภาพรวมการฟนตัวของเศรษฐกิจยังเปนไปอยางชาๆ ดานเสถียรภาพใน
ประเทศ อัตราการวางงานอยูในระดับต่ําตอเนื่อง อัตราเงินเฟอลดลงตามราคาอาหารสดและพลังงาน 
สําหรับเสถียรภาพตางประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล จากทั้งดุลการคาและดุลบริการฯ ซึ่งชวยชดเชย
การขาดดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนยายจากการออกไปลงทุนในตางประเทศของนักลงทุนไทยและการขาย
พันธบัตรระยะสั้นของนักลงทุนตางชาติ ในภาพรวมดุลการชําระเงินคอนขางสมดุล สัดสวนเงินสํารอง
ระหวางประเทศตอหน้ีระยะสั้นอยูในเกณฑม่ันคง

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน มีแนวโนมฟนตัวตอเนื่อง โดยปรับตัวดีขึ้นการใชจายในหมวดสินคาไม
คงทนจากความเชื่อม่ันผูบริโภคที่เพิ่มขึ้นและกําลังซื้อของครัวเรือนนอกภาคเกษตร แตการใชจายในหมวด
สินคาคงทนยังอยูในระดับต่ําและยังไมมีสัญญาณการฟนตัว เพราะภาระหนี้ของภาคครัวเรือนยังถวงการใช
จาย สถาบันการเงินยังเขมงวดในการปลอยสินเชื่อ รวมทั้งกําลังซื้อของครัวเรือนในภาคเกษตรไดรับ
ผลกระทบจากราคาสินคาเกษตรตกต่ํา สงผลใหดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวรอยละ 0.3 
หลังจากขยายตัวรอยละ 1.3 ในเดือนที่ผานมา

การลงทุนภาคเอกชน มีแนวโนมฟนตอเนื่องอยางคอยเปนคอยไป โดยขยายตัวเล็กนอยจากเดือนกอน 
การลงทุนภาคกอสรางขยายตัวเล็กนอยจากเดือนกอน สอดคลองกับการฟนตัวของภาคอสังหาริมทรัพยที่มี
การเปดตัวโครงการใหมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอาคารชุดตามแนวรถไฟฟา และการขยายสาขาในเขตภูมิภาคของ
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ สําหรับการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณขยายตัวเล็กนอยจากเดือนกอน ตามการ
นําเขาสินคาทุนที่คอยๆ ฟนตัวหลังจากที่หดตัวไปมากในเดือนกอน โดยสินคาทุนที่ขยายตัวสูง ไดแก 
อุปกรณโทรคมนาคม สอดคลองกับแนวโนมการลงทุนขยายเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ 3G และ 4G ของบริษัทโทรคมนาคมตางๆ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยังหดตัวอยูที่
รอยละ 2.9 ขณะที่การลงทุนภาคกอสรางและการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณปรับดีขึ้น สงผลใหดัชนี
การลงทุนภาคเอกชนหดตัวรอยละ 2.8 เรงขึ้นจากเดือนกอนหนาที่หดตัวรอยละ 4.6

การสงออกสินคา ขยายตัวรอยละ 4.1 เทียบกับระยะเดียวกันปกอน และขยายตัวดีขึ้นจากเดือนกอน 
เปนผลจากการสั่งซื้อสินคาของสหรัฐฯ และกลุมประเทศอาเซียนที่เศรษฐกิจฟนตัว ประกอบกับปจจัย
ชั่วคราวที่มีการเรงนําเขากอนการยกเลิกสิทธิประโยชนทางภาษี (GSP) ของกลุมประเทศยุโรปที่ใหกับ
ประเทศไทยในปหนา

การนําเขาสินคา หดตัวรอยละ 5.2 จากระยะเดียวกันปกอน หลังจากที่ขยายตัวสูงมากในเดือนกอน จาก
การปดซอมบํารุงโรงกลั่น รวมทั้งราคานําเขาเนื่องจากทิศทางราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก แตในภาพรวม
แนวโนมการนําเขาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางที่ไมใชน้ํามัน รวมทั้งสินคาอุปโภคบริโภค มีทิศทางปรับดีขึ้น
อยางคอยเปนคอยไปสอดคลองกับอุปสงคทั้งในและตางประเทศ

ในเดือนตุลาคมป 2557 นี้
มี ตั ว ชี้ วั ด ทา ง เ ศ รษฐกิ จที่ ส ง

สัญญาณบวกตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ไดแก

การลงทุนภาคเอกชน มี
แนวโนมขยายตัวขึ้นทั้งจากการ
ลงทุนภาคการกอสรางและการ
ลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณใน
กลุมอุปกรณโทรคมนาคม 

ภาครัฐ เพิ่มขึ้นจากมาตรการ
เรงรัดการเบิกจาย ทั้งในดานการ
ซื้ อ สิ น ค า แ ล ะ บ ริ ก า ร  แ ล ะ
โครงการลงทุน

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย Analyst by ISIT
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม ป2557

รายไดเกษตรกร เปนปจจัยลดทอนการบริโภคของครัวเรือน ราคาสินคาเกษตรต่ํากวาระยะเดียวกันป
กอน ทั้งจากราคายางพาราที่ผูนําเขารายใหญอยางจีนลดคําสั่งซื้อตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และราคา
ขาวหลังสิ้นสุดโครงการรับจํานํา ประกอบกับการเรงระบายขาวในสต็อกของทางการ รายไดเกษตรกรที่ปรับ
ฤดูกาลแลวปรับดีขึ้นจากเดือนกอนตามผลผลิตขาวและขาวโพด เนื่องจากปริมาณน้ําฝนที่มากขึ้น ขณะที่
ราคาคอนขางทรงตัว

การใชจายภาครัฐ มีสวนชวยเปนแรงกระตุนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากมาตรการเรงรัดการเบิกจาย ทั้งในดาน
การซื้อสินคาและบริการ และโครงการลงทุน สําหรับรายไดรัฐบาลลดลงจากระยะเดียวกันปกอน สวนใหญ
จากภาษีฐานรายไดเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในชวงกอนหนาน้ีและภาษีเพื่อการบริโภคโดยเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิตยังหดตัวมากจากการเรงซื้อรถยนตไปในชวงโครงการรถยนตคันแรก

ในเดือนตุลาคมป 2557 นี้
มี ตั ว ชี้ วั ด ทา ง เ ศ รษฐกิ จที่ ส ง

สัญญาณลบตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ไดแก

กา รอุ ป โภ คบริ โภ คภ าค 
เอกชน ที่การใชจายในหมวด
สินคาคงทนยังอยูในระดับต่ําและ
ยังไมมีสัญญาณการฟนตัว

รายไดเกษตรกร หดตัวทั้ ง
ราคาและผลผลิต  เปนปจจัย
ลดทอนการบริโภคของครัวเรือน
และการลงทุนในเครื่องจักรกล
การเกษตร

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย Analyst by ISIT
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ภาพรวมมูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลของไทย เดือนตุลาคม 2557

ในเดือนตุลาคม ป 2557 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของ
ไทยมีแนวโนมฟนตัว เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
สะทอนจากตัวเลขการสงออกที่ขยายตัวในเดือนนี้ โดยขยายตัว
รอยละ 13.2 สวนหนึ่งเปนผลจากการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งมี
แนวโนมขยายตัวขึ้นทั้งจากการลงทุนภาคการกอสรางและการ
ลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณในกลุมอุปกรณโทรคมนาคม 
ภาครัฐ มีสวนชวยเปนแรงกระตุนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจาก
มาตรการเรงรัดการเบิกจาย ทั้งในดานการซื้อสินคาและบริการ 
และโครงการลงทุน

การนําเขาหดตัวรอยละ 0.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน 
ซึ่งมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 39,096.1 ลานบาท จากการหดตัว
ของหมวดเครื่องมือกลเปนสําคัญ โดยหดตัวรอยละ 11.5 และ
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวรอยละ 2.4 ขณะที่หมวด
เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 2.4 ถาหากเทียบกับ
เดือนกอนหนา หมวดเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม และหมวด
เครื่องมือกล มีการนําเขาลดลง สวนหมวดเครื่องจักรกล
การเกษตร มีการนําเขาเพิ่มขึ้น

การสงออกขยายตัวรอยละ 13.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันป
กอน มีมูลคาอยูที่ 20,642 ลานบาท โดยหมวดเครื่องจักร
การเกษตร เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมและเครื่องมือกล มีการ
ขยายตัวรอยละ 43.1 10.1 และ 12.2 ตามลําดับ ถาหากเทียบ
กับเดือนกอนหนา มีการสงออกเพิ่มขึ้นในทุกหมวด

ดุลการคาเครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคาลดลง
จากเดือนกอน อยูที่ 18, 454.1 ลานบาท

Mill Baht Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct

Import 39,384.1 42,441.1 34,616.9 40,360.70 38,365.60 40,445.60 41,547.90 42,263.40  43,313.90  44,735.40   35,867.90  42,031.90   39,096.10  

 Export 18,235.3 18,418.8 18,107.5 19,798.90 18,841.90 20,585.70 23,405.90 20,352.80  19,488.20  21,497.80   16,998.40  19,879.70   20,642.00  

Trade Balance -21,148.8 -24,022.3 -16,509.4 -20,561.8 -19,523.7 -19,859.9 -18,142.0 -21,910.6 -23,825.7 -23,237.6 -18,869.5 -22,152.2 -18,454.1

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนตุลาคม 2557
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มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือน
ตุลาคม ป 2557 

การนําเขา เครื่องจักรกลการเกษตรในเดือนนี้ลดลงรอยละ 
2.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน มีมูลคาอยูที่ 2, 656.5 
ลานบาท โดยกลุมสินคาเครื่องจักรงานเกษตรกรรมหดตัวรอย
ละ 1.6 ขณะที่กลุมสินคาเครื่องจักรงานปศุสัตวขยายตัวรอย
ละ 5.2 โดย สินคาที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก เครื่อง
บํารุงรักษา และสวนประกอบ ขยายตัวรอยละ 7.9 ขณะที่
สินคาที่มีการนําเขาลดลงต่ําสุดไดแก เครื่องเก็บเกี่ยว และ
สวนประกอบ หดตัวรอยละ 36.5

การสงออก เครื่องจักรกลการเกษตรในเดือนนี้ขยายตัวรอย
ละ 43.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 
2,247.8 ลานบาท โดยกลุมสินคาเครื่องจักรงานเกษตรกรรม
ขยายตัวรอยละ 36.3 ขณะที่เครื่องจักรงานปศุสัตวหดตัวรอย
ละ 7.3 สําหรับสินคาที่สงออกเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก แทรกเตอร 
รถพวง รถกึ่งรถพวงและสวนประกอบ (รอยละ 59.9) ขณะที่
สินคาที่สงออกลดลงต่ําสุดไดแก เครื่องคัดแยกขนาด (รอยละ 
-66.8) โดยตลาดสงออกหลักของไทย 5 อันดับแรกในเดือน
ตุลาคม 2557 ที่มีสัดสวนการสงออกรวมกันรอยละ 52 ของ
มูลคาการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งหมด ซึ่งไดแก 
กัมพูชา พมา สหรัฐฯ อินเดีย และญี่ปุนนั้น มีการขยายตัวรอย
ละ 118.3 184.3, 98.1, 45.1 และ 12.4 ตามลําดับ 

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ขาด
ดุลการคาลดลงจากเดือนกอน มูลคาการขาดดุลการคาอยูที่   
408.7 ลานบาท 

มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนตุลาคม 2557
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มูลคาการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนตุลาคม 
ป 2557 

การนําเขา เครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนนี้ขยายตัวรอยละ 
2.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน มีมูลคาอยูที่ 29,468.1 
ลานบาท โดยกลุมสินคาที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก 
เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร ขยายตัวรอยละ 178.8 และ
กลุ มสินค าที่มี การนํา เข าลดลงต่ํ าสุด ได แก  เครื่ องจักร
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง หดตัวรอยละ 34.3 

การสงออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมเดือนนี้ ขยายตัวรอยละ 
10.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 15,941.5 
ลานบาท โดยกลุมสินคาที่สงออกสูงสุดไดแก เครื่องจักร
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (รอยละ 90.5) ขณะที่กลุมสินคาที่
สงออกลดลงต่ําสุดไดแก เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
(รอยละ -55.7) โดยตลาดสงออกหลักของไทย 5 อันดับแรกใน
เดือนตุลาคม 2557 ที่มีสัดสวนการสงออกรวมกันอยูที่รอยละ 
29.8  ของมูลคาการสงออกเครื่องจักรอุตสาหกรรมท้ังหมด  ซึ่ง
ไดแก ญี่ปุน สหรัฐฯ อินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลีย พบวา
ขยายตัวรอยละ -21.3, -11.6, 116.2, 97.1, และ -31.4
ตามลําดับ 

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ขาด
ดุลการคาลดลงจากเดือนกอน โดยมูลคาการขาดดุลการคาอยูที่ 
13,526.6 ลานบาท

มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจกัรอุตสาหกรรมของไทย เดือนตุลาคม 2557
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มูลคาการคาเครื่องมือกลในเดือนตุลาคม ป 2557
 
การนําเขา เครื่องมือกลในเดือนนี้ลดลงรอยละ 11.5 โดยมี
มูลคาการนําเขาอยูที่ 6,971.5 ลานบาท จากการนําเขา
สินคาในกลุมของเครื่องมือกล (Machine Tools) ที่ขยายตัว
รอยละ 7.9 ขณะที่การนําเขาเครื่องใชมือ (Hand Tools) หด
ตัวรอยละ 9.9 สินคาที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก 
เครื่องมือกล เจาะ ควาน เซาะ ทําเกลียว โดยขยายตัวที่รอย
ละ 42.7 สวนสินคาที่มีการนําเขาลดลงต่ําสุดไดแก เครื่องมือ
กล แปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต ที่หดตัวลงถึงรอยละ 35.7

การสงออก เครื่องมือกลในเดือนนี้ ขยายตัวรอยละ 12.2 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 2,452.6 ลาน
บาท โดยกลุมสินคาเครื่องมือกล (Machine Tools) ขยายตัว
ที่ประมาณรอยละ 22.9 ขณะที่กลุมเครื่องมือ (Hand 
Tools) หดตัวรอยละ 15.4 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป
กอน โดยสินคาที่สงออกเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก เครื่องมือกล กลึง
โลหะ (รอยละ 72.4) สวนสินคาที่สงออกลดลงต่ําสุด ไดแก 
เครื่องมือบัดกรี เชื่อม เปาแลน(รอยละ -70.2) โดยตลาด
สงออกหลักของไทย 5 อันดับแรกในเดือนตุลาคม 2557 ที่มี
สัดสวนรวมกันรอยละ 44.2 ของมูลคาการสงออกเครื่องมือ
กลทั้งหมดของไทย ซึ่งไดแก ญี่ปุน จีน สหรัฐฯ เนเธอรแลนด 
และอินเดีย มีการขยายตัวรอยละ -15.0, 97.9, -7.49, 21.5 
และ -6.1 ตามลําดับ 

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคา
ลดลงจากเดือนกอนอยูที่ 4,519 ลานบาท

มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องมอืกลของไทย เดือนตุลาคม 2557

10



ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery  Intelligence  Unit : MIU)

ติดตอ : ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-712-4402-7



ชื่องานวิจัย การออกแบบและสมรรถนะของเครื่องแกะเปลือกมะพราว
(Design & Performances of Coconut De-Shelling Machine)

ผูวิจัย Mr. Ketan K.Tonpe1, Mr. Vinod P. Sakhare2, Dr. C. N. Sakhale3

หนวยงาน 1Research Scholar, Department of Mechanical Engg., Priyadarshini College of 
Engineering, Nagpur:19
2Assistant Professor, Department of Mechanical Engg. Datta Meghe Institute of 
Engineering, Technology & Research ,Wardha
3Associate Professor, Department of Mechanical Engg. Priyadarshini College of 
Engineering, Nagpur:19

ปที่พิมพ 2014

บทคัดยอ การแกะเปลือกมะพราวในประเทศอินเดียแบบดั้งเดิมนิยมใชแรงงานคนในการทํา เพื่อการแกปญหา
นี้จึงเกิดการออกแบบและพัฒนาเครื่องแกะเปลือกมะพราวขึ้น โดยเครื่องดังกลาวประกอบไปดวย
ใบมีดที่หมุนเชื่อมกับมอเตอรดวยสายพาน ผลการทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองแกะเปลือกมะพราว
แสดงใหเห็นวาเครื่องดังกลาวสามารถแกะเปลือกมะพราวแหงออกไดโดยไมทําใหกะลามะพราวแตก 
มีคาเฉล่ียของประสิทธิภาพการแกะเปลือกถึง 90% และมีความสามารถในการแกะเปลือกไดถึง 195 
ลูกตอช่ัวโมง วัสดุทุกช้ินที่ใชในการประกอบเครื่องจักรน้ีมาจากแหลงผลิตในประเทศและได
มาตรฐานเฉพาะของในอินเดีย ราคาประเมิณของเครื่องประมาณ 25,600 รูป เครื่องจักรนี้ยังลดการ
พึ่งพาพลังงานไฟฟาซึ่งเปนปญหาหลักของการใชเครื่องจักรแกะเปลือกมะพราวแบบอื่นๆ ในชนบท
ของประเทศอินเดียอีกดวย 
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Abstract The traditional method used in India, for the separation of copra and shell from 
partially-dried split coconuts, is labour intensive. To overcome this problem, a 
power operated coconut de-shelling machine was designed and developed. A 
coconut de-shelling machine comprising of cutter with belt drive. Performances test 
analysis conducted show that the machine de-shelled the fruits without nut 
breakage and also that its average de-shelling efficiency and capacity are 90% and 
195 coconut per hour. All materials used in the fabrication of this machine are of 
standard specification and locally sourced. The estimated cost of producing one 
unit of the machine is twenty five thousand six hundred (Rs. 25,600). The machine 
also eliminated dependency on the epileptic public electric power supply in our 
rural areas which constitutes the major obstacle in the use of other mechanized 
coconut de-shelling equipment in the rural area.

Keywords Coconut De-shelling machine, de-shelling efficiency, capacity, small scale farmers

ที่มา http://ijera.com/papers/Vol4_issue7/Version%203/H047033944.pdf
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นายอุดม วงศวิวัฒนไชย ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปดเผยถึงการกําหนด
โควตาการนําเขาเหล็กตามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ
ไทย-ญี่ปุน (เจเทปา) วา ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การนําเขาสินคาหมวดเหล็กและเหล็กกลาที่มีโควตาตาม
ความตกลงเจเทปา ไดกําหนดปริมาณโควตานําเขาเหล็ก
แผนรีดรอนจากประเทศญี่ปุนสําหรับป 2558 เพื่อใชใน
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน เครื่องใชไฟฟา ทอ
เหล็กและเฟอรนิเจอร ไวที่ 5.3 แสนตัน ลดลงจากป 
2551 ใหโควตา 1 ลานตัน ป 2555 ให 1.33 ลานตัน ป 
2556 ให 1.23 ลานตัน และป 2557 ให 1.22 ลานตัน 
จํานวนโควตาที่ลดลง เพราะคาดวาปริมาณการผลิต
รถยนตจะต่ํากวาประมาณการ ซึ่งตนป 2557 ตั้งเปาผลิต 
2.7 ลานคัน แตผลิตไดจริง 2 ลานคัน ในปหนา ตาม
ตัวเลขของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
คาดมียอดผลิต 2.2 ลานคัน

ขณะที่  กระทรวงอุตสาหกรรมไดเปลี่ยนวิธีการ
คํานวณปริมาณการใชเหล็กในอุตสาหกรรมรถยนตใหม
จากเดิมคํานวณจากการใชเหล็กในรถยนตขนาดใหญสุด
คูณจํานวนรถยนตที่คาดวาจะผลิตได มาเปนการแบงการ
ใชเหล็กในรถยนต 3 ขนาด เล็ก กลาง และใหญ ตาม
ประมาณการที่จะผลิตได และนํามาหาคาเฉลี่ยเปน
ปริมาณการใชเหล็ก ทําใหไดจํานวนการใชเหล็กใกลเคียง
กับความเปนจริงมากที่สุด

การกําหนดโควตาครั้งนี้ ยังไดปรับกฎเกณฑใหมีการ
พิจารณาจํานวนโควตาในชวงกลางปอีกครั้ง หากไม
เพียงพออาจพิจารณาเพิ่มได หรือจํานวนมากเกินไปปรับ
ลดโควตาไดเชนกัน ซึ่งจะทําใหกําหนดโควตานําเขาเหล็ก
ไดตรงความจริงมากที่สุด ตางจากอดีตกําหนดครั้งเดียว
และไมสามารถปรับเปลี่ยนได
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ในอนาคต คาดจะลดโควตานําเขาเหล็กจากญี่ปุนลง
ตอเนื่อง หลังจากบริษัทเหล็กชั้นนําของญี่ปุน ไดแก 
นิปปอน สตีล และ เจเอฟอี สตีล เขามาตั้งโรงงานผลิต
เหล็กแผนในไทย มีกําลังผลิตรวม 7.6 แสนตัน/ป คาดวา
จะมีการลงทุนขยายกําลังการผลิตมากขึ้นดวย

กระทรวงอุตสาหกรรมยังเรียกรองใหฝายญี่ปุนทํา
ตามขอตกลงเจเทปปาที่กําหนดใหญี่ปุนตองถายทอด
ความชวยเหลือดานวิชาการใหไทย ซึ่งที่ผานมายังไมไดทํา
ตามขอตกลงเต็มที่ เพราะผูประกอบการเหล็กญี่ปุนวิตก
วาความลับทางการคาจะรั่วไหล ลาสุดไดมีขอตกลงให
ญี่ปุนจัดทําหลักสูตรฝกอบรมตามหัวขอที่ฝายไทยตองการ 
สรุปภายในเดือน มี.ค.2558 รวมทั้งกําหนดใหญี่ปุนเขามา
ชวยเหลือพัฒนาหองแล็ปทดสอบของสถาบันเหล็กและ
เหล็กกลาแหงประเทศไทย สูการเปนหองแล็ปเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเหล็กมาตรฐานสูงสุดในอาเซียน

“ที่ผานมาฝายไทยไดสูญเสียรายไดจากภาษีนําเขา
เหล็กจากญี่ปุนตามกรอบเจเทปปากวา 1,000 ลานบาท/
ป ขณะที่ญี่ปุนใหความชวยเหลือดานวิชาการไมถึง 10
ลานบาท ญี่ปุนจึงควรเพิ่มความชวยเหลือตามขอตกลงเจ
เทปปา“

ขณะที่อุตสาหกรรมเหล็กตนน้ํา มีโอกาสเกิดขึ้นใน
ไทย หากสรางโรงไฟฟาถานหินในภาคใตได จะทําให
ประชาชนคลายความกังวลในการใชเชื้อเพลิงถานหิน เปน
โอกาสใหตั้งโรงถลุงเหล็กตนน้ําได ทําใหไทยกําหนด
วัตถุดิบเหล็กใหผลิตเหล็กไดทุกชนิด และมีตนทุนต่ําลง 
ขณะที่ประเทศคูแขงเวียดนาม และอินโดนีเซีย อยู
ระหวางกอสรางโรงถลุงเหล็ก ที่จะเริ่มตนผลิตไดปหนา 
ทําใหมีตนทุนเหล็กต่ํากวาไทย และไทยอาจจะตองนําเขา
เหล็กจากทั้ง 2 ประเทศ

สวนความตองการใชเหล็กในป 2558 มีประมาณ 
17.4 ลานตัน สูงกวาป 2557 ที่มีความตองการ 16.9 ลาน
ตัน เปนการผลิตภายในประเทศ 6.2 ลานตัน
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นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาดานการลงทุน รักษา
ราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(บีโอไอ) เปดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (บอรดบีโอไอ) ที่มีพล.อ.ประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานวาที่ประชุมได
พิจารณาาอนุมัติสงเสริมการลงทุนรวม 13 โครงการ รวม
เงินลงทุนทั้งส้ิน 21,153.7ลานบาท ประกอบดวย

1. บริษัท ลพบุรีไบโอเอทานอล จํากัด ไดรับสงเสริม
กิจการผลิตเอทานอล 99.5% เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,340 
ลานบาท กําลังการผลิตปละประมาณ 120 ลานลิตร ตั้ง
โครงการที่จังหวัดลพบุรี โดยโครงการนี้จะชวยสราง
มูลคาเพิ่มแกวัตถุดิบการเกษตรภายในประเทศ ไดแก 
กากน้ําตาล อีกทั้งยังชวยลดการนําเขาเชื้อเพลิงจาก
ตางประเทศ สําหรับเอทานอลจากโครงการนี้จะจําหนาย
ใหกับกลุมธุรกิจพลังงานในประเทศ

2. นายอภิชาต นุชประยูร ไดรับสงเสริมกิจการผลิต

เอทานอล 99.5% เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,240 ลานบาท 
กําลังการผลิตปละประมาณ 135 ลานลิตร ตั้งโครงการที่
จังหวัดสุโขทัย โดยโครงการนี้จะชวยสรางมูลคาเพิ่มแก
วัตถุดิบการเกษตรภายในประเทศ ไดแก กากน้ําตาล อีก
ทั้งยังชวยลดการนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ สําหรับ
เอทานอลจากโครงการนี้จะจําหนายใหกับกลุมธุรกิจ
พลังงานในประเทศ

3. บริษัท ฟวเจอร ฟูเอล จํากัด ไดรับสงเสริม
กิจการผลิตเอทานอล 99.5% เงินลงทุนทั้งสิ้น 988 ลาน
บาท กําลังการผลิตปละประมาณ 73 ลานลิตร ตั้ง
โครงการที่จังหวัดเพชรบูรณ โดยโครงการนี้ถือเปนการ
สนับสนุนการผลิตและใชพลังงานทดแทนจากวัตถุดิบ
การเกษตรภายในประเทศ ไดแก กากน้ําตาล และชวยลด
การนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ สําหรับเอทานอล
จากโครงการนี้จะจําหนายใหกับกลุมธุรกิจพลังงานใน
ประเทศ
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4. บริษัท บานไรพลังงาน จํากัด ไดรับสงเสริมกิจการ
ผลิตเอทานอล 99.5% เงินลงทุนทั้งสิ้น 988 ลานบาท 
กําลังการผลิตปละประมาณ 73 ลานลิตร ตั้งโครงการที่
จังหวัดอุทัยธานีโดยโครงการนี้ถือเปนการสนับสนุนการ
ผลิตและใชพลังงานทดแทนจากวัตถุดิบการเกษตร
ภายในประเทศ ไดแก กากน้ําตาล และชวยลดการนําเขา
เชื้อเพลิงจากตางประเทศ สําหรับเอทานอลจากโครงการนี้
จะจําหนายใหกับกลุมธุรกิจพลังงานในประเทศ

5. บริษัท อาซาฮี คาเซอิ สปนบอนด (ประเทศไทย) 
จํากัด ไดรับสงเสริมกิจการผลิต NON-WOVEN FABRIC 
เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,037.8 ลานบาท กําลังการผลิตปละ
ประมาณ 26,000 ตัน ตั้งโครงการที่จังหวัดชลบุรี โดย
โครงการนี้จะชวยลดการนําเขา NON-WOVEN FABRIC 
จากตางประเทศ และชวยสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต
ผาออมสําเร็จรูปซึ่งเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องของ NON-
WOVEN FABRIC

6. บริษัท มาสดา พาวเวอรเทรน แมนูแฟคเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) จํากัด ไดรับสงเสริมกิจการผลิตเครื่องยนต
สํ า ห รั บ รถ ยนต สํ า ห รั บ ร ถยนต ป ร ะหยั ดพลั ง ง า น
มาตรฐานสากลระยะที่ 2 หรืออีโคคาร 2 เงินลงทุนทั้งสิ้น 
2,913.9 ลานบาท กําลังการผลิตปละประมาณ 75,000 
เครื่อง ตั้งโครงการที่จังหวัดชลบุรี โดยโครงการนี้จะมีการ
ลงทุนใชเครื่องจักรใหมที่ทันสมัย มีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย มีการใชวัตถุดิบในประเทศปละกวา 260 ลานบาท 
และเปนการพัฒนาใหอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตใน
ประเทศมีความเขมแข็งและกาวไปสูการผลิตที่ใชเทคโนโลยี
ขั้นสูง

7. บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด) จํากัด ไดรับสงเสริม
กิจการผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับยานพาหนะ เงินลงทุน
ทั้งสิ้น 1,840 ลานบาท กําลังการผลิตปละประมาณ 73 
ลานชิ้น ตั้งโครงการที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยโครงการนี้
เปนการผลิตชิ้นสวนยานยนตดวยเครื่องจักรใหมแบบ
อัตโนมัติ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และชวย
เสริมสรางความเขมแข็ง ให กับห วง โซการผลิตของ
อุตสาหกรรมยานยนต

8. บริษัท เซนจูรี่ ไทร จํากัด ไดรับสงเสริมกิจการผลิต
ยางยานพาหนะ เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,500 ลานบาท กําลัง
การผลิตปละประมาณ 5 ลานเสน ตั้งโครงการที่จังหวัด
ระยอง โดยโครงการนี้ถือเปนการสนับสนุนใหใชวัตถุดิบ
ยางในประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล

9. บริษัท สไตโรลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ไดรับ
สงเสริมกิจการผลิตเม็ดพลาสติก ABS (Acrylonitrile
Butadiene Styrene) และSAN (Styrene Acrylonitrile) 
ซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา ชิ้นสวน
ยานยนต และของใชในครัวเรือน เงินลงทุนทั้งสิ้น 890 
ลานบาท กําลังการผลิตปละประมาณ 60,000 ตัน ตั้ง
โครงการที่จังหวัดระยอง

10. บริษัท เอิรธ เท็ค เอนไวรอนเมนท จํากัด ไดรับ
สงเสริมกิจการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงจากขยะ 9.4 เมกะ
วัตต เงินลงทุนทั้งส้ิน 1,200 ลานบาท ตั้งโครงการที่จังหวัด
สระบุรี โดยโครงการนี้เปนการสนับสนุนการใชพลังงาน
ทดแทนจากขยะ ซึ่งจะใชวัตถุดิบ เชน ขยะจากบอฝงกลบ 
และขยะอุตสาหกรรมที่ไมเปนอันตราย นํามาอัดแทงเปน
เชื้อเพลิงสําเร็จรูป รวมทั้งมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ในระยะ 10 
ป (พ.ศ. 2555-2564)
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11. บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร จํากัด ไดรับ
สงเสริมกิจการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล 26 เมกะ
วัตต เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,316 ลานบาท ตั้งโครงการที่
จังหวัดชัยภูมิ โดยโครงการนี้เปนการสนับสนุนการใช
พลังงานทดแทน โดยจะใชเชื้อเพลิงจากชานออย รวมทั้ง
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก 25% ในระยะ 10 ป (พ.ศ. 2555-
2564)

สวนโครงการที่ 12. และ 13. เปนของบริษัท ไทย
เอกลักษณเพาเวอร จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนกิจการ
ผลิตไฟฟาและไอน้ําจากเชื้อเพลิงชีวมวล โดยทั้งสอง
โครงการตั้งอยูที่จังหวัดอุตรดิตถ โครงการที่ 1 เงินลงทุน
ทั้งส้ิน 1,000 ลานบาท กําลังการผลิตไฟฟา 50 เมกะวัตต 
กําลังการผลิตไอน้ํา 210 ตันตอชั่วโมง โครงการที่ 2 เงิน
ลงทุน 900 ลานบาท กําลังการผลิตไฟฟา 45 เมกะวัตต 
กําลังการผลิตไอน้ํา 200 ตันตอชั่วโมง โดยทั้งสอง
โครงการจะใชวัตถุดิบจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
ไดแก กากออย มูลคาปละกวา 370 ลานบาท เปนการ
ชวยเพิ่มมูลคาในภาคเกษตรกรรม เปนการสนับสนุนการ
ใชพลังงานทดแทน
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ป 2557

เศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน ป 2557 ฟนตัวอยางชาๆ ไดแรงขับเคลื่อนมาจากการใชจายภาคเอกชนที่
ปรับดีขึ้นตอเนื่อง ทั้งการบริโภคและการลงทุน ซึ่งสงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึ้นจากเดือนกอน
ตามไปดวย แตในขณะเดียวกันแรงกระตุนจากการใชจายภาครัฐลดลง มูลคาการสงออกสินคาแผวลงตาม 
อุปสงคจากจีน ญี่ปุน และยุโรป ประกอบกับราคาสินคาสงออกหลายหมวดลดลงตามราคาน้ํามันโลก ภาค
การทองเที่ยวชะลอตัวลงจากเดือนกอน เนื่องจากนักทองเที่ยวจากรัสเซีย ยุโรป และญี่ปุนมีจํานวนลดลง
จากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมดีนัก ประกอบกับคาเงินรูเบิลและเยนท่ีออนตัวลง ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ ราคา
น้ํามันโลกที่ต่ําลงทําใหอัตราเงินเฟอลดลงและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตอเนื่องจากเดือนกอน

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน มีแนวโนมฟนตัวตอเน่ือง โดยการจับจายใชสอยของครัวเรือนในเดือนนี้
ปรับดีขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอน ตามการใชจายในหมวดสินคาไมคงทน หมวดสินคากึ่งคงทน และหมวด
บริการ เพราะไดรับแรงสนับสนุนจากการจางงานและรายไดนอกภาคเกษตรที่อยูในเกณฑดี รวมทั้งราคา
น้ํามันในประเทศที่ปรับลดลงตอเนื่อง แตการใชจายในหมวดสินคาคงทนโดยเฉพาะการซื้อรถยนตและ
รถจักรยานยนตยังไมฟนตัว เนื่องจากภาระหนี้ของภาคครัวเรือนยังถวงการใชจาย สถาบันการเงินยัง
ระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อ รวมทั้งกําลังซื้อของครัวเรือนในภาคเกษตรไดรับผลกระทบจากราคาสินคา
เกษตรตกต่ํา ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเดือนพฤศจิกายน ขยายตัวรอยละ 0.06 เมื่อเทียบกับเดือน
กอน และขยายตัวรอยละ 0.7 YoY

การลงทุนภาคเอกชน มีแนวโนมฟนตัวตอเน่ือง ขยายตัวเล็กนอยจากเดือนกอน การลงทุนในเครื่องจักร
และอุปกรณขยายตัวจากเดือนกอน ตามการนําเขาสินคาทุน โดยเฉพาะหมวดอุปกรณโทรคมนาคมที่ยังสูง
ตอเนื่องจากเดือนกอน ตามการลงทุนขยายเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่และอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ขณะที่
การซื้อรถยนตเพื่อการลงทุนของธุรกิจยังคงลดลงตอเนื่องหลังจากเรงซื้อไปแลวในชวงกอนหนา ประกอบกับ
อุปสงคยังอยูในชวงเริ่มตนของการฟนตัว สําหรับการลงทุนภาคกอสรางขยายตัวเล็กนอยจากเดือนกอน ตาม
ทิศทางการฟนตัวของภาคอสังหาริมทรัพย สะทอนจากดัชนีวัสดุกอสรางและพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี การลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตยังคงมีไมมาก เนื่องจากธุรกิจสวนใหญมีกําลัง
การผลิตสวนเกินอยู และรอใหเศรษฐกิจในประเทศและการสงออกฟนตัวชัดเจนมากขึ้น สงผลใหดัชนีการ
ลงทุนภาคเอกชน (PII) ขยายตัวรอยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา แตหดตัวรอยละ 0.4 YoY ตัวบงชี้
การนําเขาสินคาทุน หดตัวรอยละ 5.6 YoY และตัวบงชี้ยอดขายรถยนตหดตัวรอยละ 16.8 YoY ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 3.5 YoY

การสงออกสินคา มีมูลคา 18,236 ลานดอลลารสหรัฐฯ หดตัวที่รอยละ 1.8 YoY หลังจากขยายตัวได
อยางตอเนื่องในชวง 2 เดือนกอนหนา สาเหตุหลักมาจากราคาสินคาที่อางอิงราคาน้ํามันดิบที่ปรับลดลง
อยางมาก ไดแก ผลิตภัณฑปโตรเลียม ยางพารา และเคมีภัณฑ โดยสาเหตุอีกประการมาจากราคาการ
สงออกสินคาเกษตร เชน ขาว ที่ลดลงอยางมาก เนื่องจากเวียดนามซึ่งเปนคูแขงสําคัญไดปรับลดราคา
สงออกขาลงจนต่ํากวาไทยเปนครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ประกอบกับอุปสงคของประเทศคูคาที่สําคัญ อาทิ 
จีน ญี่ปุน กลุมประเทศตะวันออกกลาง และกลุมประเทศยุโรปชะลอตัวลง แมการสงออกไปตลาดสหรัฐฯ 
อาเซียน และออสเตรเลียจะขยายตัวดีแตไมเพียงพอที่จะชดเชยการสงออกที่หดตัวในหลายตลาด

ในเดือนพฤศจิกายนป 2557 
นี้มีตัวชี้ วัดทาง เศรษฐกิจที่ ส ง

สัญญาณบวกตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ไดแก

การลงทุนภาคเอกชน
มีแนวโนมฟนตัวจากการลงทุน
เครื่องจักรและอุปกรณในหมวด
อุปกรณโทรคมนาคม และจาก
ภาคการกอสร า ง  ส งผลดีต อ
เครื่องจักรอุตสาหกรรมใน 2 
หมวดนี้ แตในหมวดอื่นๆ ยังคง
รอใหเศรษฐกิจในประเทศและ
การสงออกฟนตัวชัดเจนขึ้นกวาน้ี

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย Analyst by ISIT
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ป 2557

การนําเขาสินคา มีมูลคา 16,322 ลานดอลลารสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 4.2 YoY เปนผลจาก
การนําเขาน้ํามันดิบที่หดตัวเปนสําคัญ เนื่องจากราคาและปริมาณนําเขาที่ลดลงเพื่อลดภาระ
การขาดทุนสตอก อยางไรก็ดี การนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคยังขยายตัวไดตอเนื่อง สอดคลอง
กับทิศทางการบริโภคภาคเอกชนที่มีแนวโนมฟนตัว การนําเขาในหมวดวัตถุดิบและสินคาขั้น
กลางที่ไมรวมน้ํามันดิบขยายตัวไดตอเนื่อง โดยเฉพาะสินคาในกลุมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
สอดคลองกับการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสของไทยที่ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง

รายไดเกษตรกร หดตัวคอนขางมากจากระยะเดียวกันปกอนเปนปจจัยลดทอนการบริโภคของครัวเรือน 
โดยเฉพาะครัวเรือนในภูมิภาคที่ประกอบอาชีพการเกษตร โดยรายไดเกษตรกรที่ลดลงเปนผลจากพืชสําคัญ 
2 ชนิด คือ ยางพารา ที่ประเทศผูนําเขารายใหญอยางจีนและมาเลเซียลดคําสั่งซื้อตามภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว ประกอบกับราคายางพาราถูกกดดันเพิ่มเติมจากราคาน้ํามันโลกที่ลดลงเพราะสามารถใชเปนสินคา
ทดแทนกันได และขาวที่ราคาลดลงหลังสิ้นสุดโครงการรับจํานําของรัฐบาล

การใชจายภาครัฐ แรงกระตุนเศรษฐกิจจากภาครัฐชะลอลงหลังมีการเรงรัดเบิกจายงบประจําในเดือน
กอน ขณะที่การใชจายงบลงทุนมีตอเนื่อง แตโดยรวมการเบิกจายทําไดคอนขางชาเทียบกับเปาหมาย 
สําหรับรายไดรัฐบาลลดลงจากระยะเดียวกันปกอน จากภาษีสรรพสามิตที่หดตัวตามยอดจําหนายรถยนต
เปนสําคัญ ประกอบกับมูลคาการนําเขาที่ลดลงเพราะราคาน้ํามันทําใหการจัดเก็บภาษีศุลกากรและ
ภาษีมูลคาเพิ่มจากการนําเขาลดลงดวย

ในเดือนพฤศจิกายนป 2557 
นี้มีตัวชี้ วัดทาง เศรษฐกิจที่ ส ง

สัญญาณลบตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ไดแก

กา รอุ ป โภ คบริ โภ คภ าค 
เอกชน แมจะปรับตัวดีขึ้น แต
เปนการใชจายจากหมวดสินคาไม
คงทน กึ่งคงทนและบริการ แตใน
หมวดสินคาคงทนยังไมฟนตัว 

รายได เกษตรกร ยั งหดตั ว
ตอเนื่อง สงผลเปนปจจัยลดทอน
การบริโภคภาคครัวเรือน

ภาครัฐ การเบิกจายงบประมาณ
ยังทําไดคอนขางชาเมื่อเทียบกับ
เปาหมาย

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย Analyst by ISIT
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ภาพรวมมูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลของไทย เดือนพฤศจิกายน 2557

ในเดือนพฤศจิกายน ป 2557 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีแนวโนมชะลอตัวลง เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป
กอน สะทอนจากตัวเลขการนําเขาที่หดตัวในเดือนนี้ โดยหดตัว
รอยละ 18.9 สวนหนึ่งเปนผลจากการอุปโภคบริโภคภาค 
เอกชน แมจะปรับตัวดีขึ้น แตเปนการใชจายจากหมวดสินคาไม
คงทน กึ่งคงทนและบริการ แตในหมวดสินคาคงทนยังไมฟนตัว

การนําเขา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้หดตัวรอยละ 18.9 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน ซึ่งมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 
34,408.2 ลานบาท จากการหดตัวของหมวดเครื่องจักร
อุตสาหกรรมเปนสําคัญ โดยหดตัวรอยละ 22.1 และหมวด
เครื่องมือกลหดตัวรอยละ 16.6 ขณะที่หมวดเครื่องจักรกล
การเกษตรขยายตัวรอยละ 17.3 ถาหากเทียบกับเดือนกอน
หนา หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร และหมวดเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรม มีการนําเขาลดลง สวนหมวดเครื่องมือกล มีการ
นําเขาเพิ่มขึ้น

การสงออก เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ขยายตัวรอยละ 9 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน มีมูลคาอยูที่ 20,076.5 ลาน
บาท  โดยหมวดเครื่ องจั กรการเกษตร เครื่ อง จัก รกล
อุตสาหกรรมและเครื่องมือกล มีการขยายตัวรอยละ 35.1 4.3 
และ 24.6 ตามลําดับ ถาหากเทียบกับเดือนกอนหนา มีการ
สงออกลดลงในทุกหมวด

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคาลดลง
จากเดือนกอน อยูที่ 14, 331.7 ลานบาท

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนพฤศจิกายน 2557
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มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือน
พฤศจิกายน ป 2557 

การนําเขา เครื่องจักรกลการเกษตรในเดือนนี้ขยายตัวรอยละ 
17.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน มีมูลคาอยูที่ 2,641 
ลานบาท โดยกลุมสินคาเครื่องจักรงานเกษตรกรรมหดตัวรอย
ละ 0.3 ขณะที่กลุมสินคาเครื่องจักรงานปศุสัตวขยายตัวรอย
ละ 11.2 โดยสินคาที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก เครื่องรีด
นม ขยายตัวรอยละ 16.4 ขณะที่สินคาที่มีการนําเขาลดลง
ต่ํ า สุ ด ได แ ก  แทรก เตอร  รถพ ว ง  รถกึ่ ง รถพ ว ง แล ะ
สวนประกอบ หดตัวรอยละ 31.6

การสงออก เครื่องจักรกลการเกษตรในเดือนนี้ขยายตัวรอย
ละ 35.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 
2,082.4 ลานบาท โดยกลุมสินคาเครื่องจักรงานเกษตรกรรม
ขยายตัวรอยละ 36.2 ขณะที่เครื่องจักรงานปศุสัตวหดตัวรอย
ละ 3.7 สําหรับสินคาที่สงออกเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก แทรกเตอร 
รถพวง รถกึ่งรถพวงและสวนประกอบ ขยายตัวรอยละ 59.4 
ขณะที่สินคาที่สงออกลดลงต่ําสุดไดแก เครื่องคัดแยกขนาด 
หดตัวรอยละ 68.9 โดยตลาดสงออกหลักของไทย 5 อันดับ
แรกในเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่มีสัดสวนการสงออกรวมกัน
รอยละ 56.6 ของมูลคาการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตร
ทั้งหมด ซึ่งไดแก กัมพูชา พมา สหรัฐฯ อินเดีย และญี่ปุนนั้น 
มีการขยายตัวรอยละ 72.9, 154.8, 85.9, -30.6 และ 21.0 
ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน 

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ขาด
ดุลการคาเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน มูลคาการขาดดุลการคาอยูที่   
558.6 ลานบาท 

มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนพฤศจกิายน 2557
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มูลค าการคา เครื่ องจักรอุตสาหกรรมในเดือน
พฤศจิกายน ป 2557 

การนําเขา เครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนนี้หดตัวรอยละ 
22.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน มีมูลคาอยูที่ 24,764.7 
ลานบาท โดยกลุมสินคาที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก 
เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร ขยายตัวรอยละ 167 และ
กลุ มสินค าที่มี การนํา เข าลดลงต่ํ าสุด ได แก  เครื่ องจักร
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง หดตัวรอยละ 38

การสงออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนนี้ ขยายตัวรอยละ 
4.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 15,592.1 
ลานบาท โดยกลุมสินคาที่สงออกสูงสุดไดแก เครื่องจักร
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ขยายตัวรอยละ 82.3 ขณะที่กลุม
สินคาที่สงออกลดลงต่ําสุดไดแก เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่อง
หนัง หดตัวรอยละ 51.8 โดยตลาดสงออกหลักของไทย 5 
อันดับแรกในเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่มีสัดสวนการสงออก
รวมกันอยูที่รอยละ 44.2 ของมูลคาการสงออกเครื่องจักร
อุตสาหกรรมทั้งหมด  ซึ่งไดแก ออสเตรเลีย สหรัฐฯ ญี่ปุน
สิงคโปร และอินโดนีเซีย พบวาขยายตัวรอยละ 226.4, 117.9, 
-29.8, 59.9, และ -37.3 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันป
กอน 

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ขาด
ดุลการคาลดลงจากเดือนกอน โดยมูลคาการขาดดุลการคาอยูที่ 
9,172.6 ลานบาท

มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจกัรอุตสาหกรรมของไทย เดือนพฤศจกิายน 2557
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มูลคาการคาเครื่องมือกลในเดือนพฤศจิกายน ป 
2557
 
การนําเขา เครื่องมือกลในเดือนนี้ลดลงรอยละ 16.6 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันปกอน โดยมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 
7,002.6 ลานบาท จากการนําเขาสินคาในกลุมของเครื่องมือ
กล (Machine Tools) ที่ขยายตัวรอยละ 5.7 ขณะที่การ
นําเขาเครื่องใชมือ (Hand Tools) หดตัวรอยละ 10.9 สินคา
ที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก เครื่องมือกล เจาะ ควาน 
เซาะ ทําเกลียว โดยขยายตัวที่รอยละ 36 สวนสินคาที่มีการ
นําเขาลดลงต่ําสุดไดแก เครื่องมือกล แปรรูปหิน เซรามิก 
คอนกรีต ที่หดตัวลงถึงรอยละ 30.5

การสงออก เครื่องมือกลในเดือนนี้ ขยายตัวรอยละ 24.6 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 2,402 ลาน
บาท โดยกลุมสินคาเครื่องมือกล (Machine Tools) ขยายตัว
ที่ประมาณรอยละ 23.4 ขณะที่กลุมเครื่องมือ (Hand 
Tools) หดตัวรอยละ 15 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป
กอน โดยสินคาที่สงออกเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก เครื่องมือกล กลึง
โลหะ ขยายตัวรอยละ 70.5 สวนสินคาที่สงออกลดลงต่ําสุด 
ไดแก เครื่องมือบัดกรี เชื่อม เปาแลน หดตัวรอยละ 68.9 
โดยตลาดสงออกหลักของ ไทย 5 อันดับแรกในเดือน
พฤศจิกายน 2557 ที่มีสัดสวนรวมกันรอยละ 47.7 ของ
มูลคาการสงออกเครื่องมือกลท้ังหมด ซึ่งไดแก ญี่ปุน สหรัฐฯ  
จีน อินโดนีเซีย และเนเธอรแลนด มีการขยายตัวรอยละ 
26.3, 7.1, 10.4, 27.3 และ 42.6 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันปกอน 

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคา
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนอยูที่ 4,601 ลานบาท

มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องมอืกลของไทย เดือนพฤศจกิายน 2557
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ชื่องานวิจัย การพัฒนาและการใชงานแบบจําลองรวม และการสรางแบบจําลอง “control-oriented” ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานของเคร่ืองจักรกลเคลื่อนที่ได
(Development and application of co-simulation and “control-oriented” modeling
in the improvement of performance and energy saving of mobile machinery)

ผูวิจัย Paolo Casoli1*, Agostino Gambarotta1, Nicola Pompini1, Luca Riccò1

หนวยงาน 1University  of Parma, Department of Industrial Engineering, Parma, Italy

ปที่พิมพ 2014

บทคัดยอ เนื่องจากคาใชจายทางดานพลังงานที่เพิ่มสูงข้ึนและกฏหมายควบคุมการปลอยมลภาวะสู
สิ่งแวดลอม ทําใหผูผลิตเครื่องจักรกลเคล่ือนที่ไดและยานพาหนะสําหรับพื้นผิวขรุขระ อยางรถ 
Off-Road ตองพัฒนาและหาเทคนิกใหม เพื่อลดการใชเชื้อเพลิงและการปลอยมลภาวะ จุดมุงหมาย
หลักในแผนการนี้คือ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบไฮดรอลิกและลดการใชเชื้อเพลิง งานวิจัย
นี้เริ่มจากการกําหนดวิธีการและกําหนดเทคนิคเพื่อจําลองการใชงานรถ Off-Road ซึ่งโดยปกติใช
ระบบไฮดรอลิกในการสันดาปเครื่องยนตภายในอยูแลว แบบจําลองที่นําเสนอแสดงใหเห็นผล
ชัดเจนของเครื่องมือที่ใชในการจําลองวาสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบพลังงานโดยรวม
ได นําไปสูการลดการใชเชื้อเพลิงดวยการเปลี่ยนแปลงจากการใชความเร็วแบบคงที่เปนการเปลี่ยน
รอบความเร็วของเครื่องยนตแทน
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Abstract Due to rising energy costs and tighter emissions restrictions from law regulations, 
mobile machinery and off-road vehicles manufacturers are forced to develop and 
exploit new techniques for the reduction of fuel consumption and pollutant 
emission. The main focus in this direction is the optimization of the matching 
between the fluid power circuit and the thermal engine to improve the efficiency 
of the hydraulic system and reducing the fuel consumption. A specific research 
activity has been started in this field by the authors to define methods and 
techniques for the mathematical simulation of off-road vehicles, where usually 
hydraulic systems are powered by internal combustion engines. The models 
proposed in the paper and the related results clearly show how these simulation 
tools can be used to improve the energy efficiency of the overall system, leading 
to an interesting reduction in fuel consumption by merely changing the engine 
rotational speed instead of adopting a constant-speed strategy.

Keywords Hydraulic system; Diesel engine; co-simulation; control-oriented.

ที่มา http://ac.els-cdn.com/S1876610214000915/1-s2.0-S1876610214000915-
main.pdf?_tid=4dfbbf4c-a5ce-11e4-97c6-
00000aacb35f&acdnat=1422326801_0d079c7da6189a15100e27d3b1d791cb
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โดย ฐานเศรษฐกิจออนไลน

Machinery   News

14

รมช.พาณิชย เยือนเมียนมาร 15 ม.ค.นี้ เตรียมหารือ
รมช.พาณิชยเมียนมาร เปดทางเอกชนรวมมือการคา-
ลงทุนสะดวกขึ้นโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด 
จ.ตาก และเมียวดี เมียนมาร พรอมแนะนักธุรกิจไทย
ลงทุนกลุมธุรกิจที่มีศักยภาพสูงเชน กลุมอาหารสําเร็จรูป 
เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณชิ้นสวนอะไหลยานยนต 
เปนตน

นางอภิ รดี  ตั นตราภรณ  รั ฐมนตรีช วยว าการ
กระทรวงพาณิชย เปดเผยวาในระหวางวันที่ 14-15 
มกราคม 2558 จะเดินทางเยือนเมียนมาร เพื่อหารือ
รวมกับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยสหภาพเมียน
มาร ในประเด็นความรวมมือดานการลงทุน โดยเฉพาะ
การคาการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จ.ตาก 
และจะเปนประธานเปดงาน Thailand Week 2015 
รวมกับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยของเมียน
มาร ณ กรุงยางกุง ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจ 
การแสดงสินคา โดยปนี้มีบริษัทไทยรวมงาน 177 ราย 
และบริษัทผูนํา เขาสินคาไทยในเมียนมาร  35 ราย 

ประกอบดวย อาหารและเครื่องดื่ม 60 คูหา ของใชของ
ตกแตงบาน 44 คูหา เสื้อผาและรองเทา 26 คูหา สุขภาพ
และความงาม 45 คูหา ธุรกิจบริการ (โรงแรม/กอสราง/
การศึกษา/สปา/แฟรนไชส) 9 คูหา ชิ้นสวนยานยนตและ
อุปกรณ 11 คูหา คาดวาจะมีผูเขาชมงาน 30,000 คน 
นอกจากนี้ยังเปนการกระชับความสัมพันธระหวางสอง
ประเทศในการรวมเปนหุนสวนเพื่อความมั่นคงและการ
พัฒนาที่มีความรวมมือกันอยางใกลชิด ซึ่งเชื่อวาจะเปน
ฟนเฟองสําคัญในการสงเสริมและเรงรัดผลักดันการคาการ
ลงทุนระหวางสองประเทศใหมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึนในป 2558

สําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จ.ตาก เชื่อมตรง
กับเขตเศรษฐกิจชายแดนเมียวดี เมียนมารสามารถ
เชื่อมตอสูทาเรือเมาะละแหมง และกรุงยางกุงไดสะดวก 
ขณะที่รัฐบาลเมียนมารมีนโนบายดึงดูดนักลงทุนตางชาติ
ที่นาสนใจมาก เชน ไดรับยกเวนภาษีนิติบุคคล 5 ป คนที่
ทํางานในบริษัทที่ไดรับสงเสริมการลงทุนเสียภาษีเงินได
เพียงรอยละ 10 (ปกติรอยละ 15)
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เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด มีศักยภาพในการพัฒนา
สูงเนื่องจากมีฐานการลงทุนเดิมในพื้นที่ที่มีแรงงานพรอม 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน เชน สิ่งทอ 
อุตสาหกรรมสินคาเกษตรแปรรูป เฟอรนิเจอร นอกจากนี้ 
พื้นที่ที่สามารถอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาขาม
แดน คลังสินคา สามารถจัดตั้งเปนศูนยโลจิสติกสที่มีความ
ไดเปรียบ นอกจากนี้ยังเปนตลาดการคาชายแดนที่สําคัญ
และเพื่อเปนการสงเสริมการคาชายแดนใหมีความคึกคัก 
กระทรวงพาณิชยจึงมีกําหนดจัดงานแสดงและจําหนาย
สินคา การจับคูธุรกิจการคา และการสัมมนา ในวันที่ 28 
มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2558ณ อําเภอแมสอด จ.ตาก
นางอภิรดี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย กลาว
เพิ่มเติมวา สินคาและธุรกิจไทยที่มีศักยภาพและโอกาสสูง
ที่ควรลงทุนในตลาดเมียนมาร คือ กลุมอุปโภคบริโภคใน
การดํารงชีวิตประจําวัน เชน อาหารสําเร็จรูป เครื่องดื่ม 
ขนมขบเคี้ยวตางๆ กลุมเครื่องจักรกลการเกษตร เชน รถ

ไถนา เครื่องพนยาฆาแมลง เครื่องสูบน้ํา เครื่องสีขาว
ขนาดเล็ก กลุมชิ้นสวนและอุปกรณอะไหลยานยนต 
เพราะสวนใหญในเมียนมารจะเปนยานยนตมือสอง เปน
โอกาสใหไทยสามารถสงออกสินคาในกลุมนี้ไดเพิ่มขึ้นกลุม
วัสดุกอสราง นอกจากนี้ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเริ่ม
เปดประเทศในชวงแรกๆของเมียนมาร เชน ธุรกิจการ
ทองเที่ ยวและรานอาหาร สินคาประเภทไลฟสไตล
สมัยใหม ซึ่งเปนกลุมที่ไทยมีศักยภาพและสามารถเขาไป
จับจองพื้นที่ทางการตลาดไดไมยาก
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บี โอไอเผยนายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศ
มาตรการเพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการเอสเอ็มอี 
ครอบคลุม 38 ประเภทกิจการ โดยใหสิทธิประโยชนดาน
การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลอีก 2 ป สูงกวาสิทธิ
ประโยชนพื้นฐาน หวังเสริมสรางศักยภาพและความ
เขมแข็งแกเอสเอ็มอีไทย

นางหิรัญญา สุจินัย รักษาราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปดเผยวา พล
เอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บอรด บีโอไอ) 
ไดลงนามในประกาศ ที่ 5/2557 เรื่อง “มาตรการเพิ่มขีด
ความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)” เพื่อสงเสริมศักยภาพและสรางความ
เขมแข็งใหกับ เอสเอ็มอีของไทยใหสามารถกาวสูระดับ
สากลมากขึ้น

สําหรับเอสเอ็มอีที่ สามารถยื่นขอรับสิทธิและ
ประโยชนตามมาตรการจะตองเปนกิจการที่มีเงินลงทุน
ขั้นตํ่าของแตละโครงการไมนอยกวา 500,000 บาท (ไม

รวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) มีบุคคลธรรมดาสัญชาติ
ไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

ตองมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนไมเกิน 3 ตอ 1 โดย
เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ไดรับการสงเสริมและไมไดรับ
การสงเสริมแลว ผูขอรับสงเสริมตองมีสินทรัพยถาวรสุทธิ 
หรือเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนไมเกิน 
200 ลานบาท

สําหรับประเภทกิจการเอสเอ็มอีไทยที่บีโอไอใหการ
สงเสริม มีจํานวนทั้งส้ิน 38 ประเภทกิจการครอบคลุมทุก
กลุมอุตสาหกรรม อาทิ กิจการผลิตปุยชีวภาพ ปุ ย
อินทรีย กิจการเลี้ยงสัตวหรือสัตวน้ํา (ยกเวนกุง) กิจการ
ผลิตผลิตภัณฑแกวหรือเซรามิกส กิจการผลิตเครื่องดนตรี 
กิจการผลิตผลิตภัณฑเหล็กหรือชิ้นสวนเหล็ก กิจการผลิต
ยา งลอ สํ าห รั บยานพาหนะ กิ จก า รผลิ ตชิ้ นส วน
ยานพาหนะอื่นๆ กิจการผลิตเครื่องใชไฟฟาและชิ้นสวน 
กิจการผลิตยา กิจการศูนยบริการโลจิสติกส กิจการสราง
ภาพยนตร เปนตน
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กิจการเอสเอ็มอีไทยที่ไดรับสงเสริม จะไดรับสิทธิ
และประโยชนดานภาษีสูงกวาเกณฑปกติ โดยจะไดรับ
ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร และไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลตั้งแต 2-8 ป จากปกติที่บางกิจการ
ไมไดรับการยกเวนภาษีเงินได ก็จะไดรับการยกเวนภาษี
เงินได 2 ป หรือบางกิจการไดรับยกเวนภาษีเงินได 3 ป ก็
จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดเพิ่มอีก 2 ป รวมเปน 5 ป เปน
ตน

และเพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของเอสเอ็มอีไทย บีโอไอยังมีนโยบายสนับสนุนกิจการ
เอสเอ็มอีไทยใหลงทุนเพิ่ม โดยจะไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษีเพิ่มขึ้นอีก 1-3 ป หากมีการลงทุนเพิ่มในดาน
ตางๆ อาทิ การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การสนับสนุนกองทุนดานการพัฒนาเทคโนโลยีและ
บุคลากร หรือสถาบันการศึกษา รวมถึง คาใชจายที่เกิด
จากคาธรรมเนียมการใชสิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจาก
แหลงในประเทศ การฝกอบรมดานเทคโนโลยีขั้นสูง การ
ออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

นอ กจ า กนี้  ห า ก เ อส เ อ็ ม อี ไ ท ยจะตั้ ง สถ า น
ประกอบการในพื้นที่  20 จังหวัดรายไดนอย อาทิ 
กาฬสินธุ ชัยภูมิ นครพนม นาน บึงกาฬ บุรีรัมย แพร 
เปนตน จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 3 
ป แตรวมแลวไมเกิน 8 ป ทั้งนี้ กิจการเอสเอ็มอีไทยที่
ไดรับสงเสริมตามมาตรการนี้ ยังสามารถใชเครื่องจักรที่
ใชแลวในประเทศไดในมูลคาไมเกิน 10 ลานบาท

ผูประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่สนใจสามารถขอรับ
คําปรึกษาไดที่บีโอไอสํานักงาน ใหญ ถนนวิภาวดีรังสิต 
หรือบีโอไอประจําภูมิภาค ทั้งนี้ จะตองยื่นคําขอรับ
สงเสริมการลงทุนไดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธนัวาคม ปี 2557

เศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2557 ฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ ผลมาจากการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว
รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐ ขณะที่การใช้จ่ายภาคเอกชนแผ่วลงบ้าง แม้ราคาน้้ามันที่ต่้าลงช่วยลด
ค่าครองชีพและต้นทุนการผลิต ทั้งนี้เพราะครัวเรือนยังระมัดระวังการใช้จ่าย ขณะที่ภาคธุรกิจ
รอการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างชัดเจนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ ด้าน
เสถียรภาพเศรษฐกิจ ราคาน้้ามันโลกที่ต่้าลงท้าให้อัตราเงินเฟูอลดลงและดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 3 ด้านภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่องเพราะนักท่องเที่ยวจาก
เอเชียโดยเฉพาะจีนและมาเลเซีย ซึ่งสามารถชดเชยการลดลงของนักท่องเที่ยวของรัสเซียและ
ญี่ปุุนที่เผชิญกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการอ่อนค่าของเงินรูเบิลและเงินเยน

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ลดลงจากเดือนก่อนโดยผลจากราคาน้้ามันที่ปรับลดลงยัง
ส่งผ่านไปยังการใช้จ่ายภาคเอกชนไม่มากนัก เนื่องจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและราคา
สินค้าเกษตรที่ตกต่้า ท้าให้ครัวเรือนชะลอการจ่าย รวมถึงสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังการ
ให้สินเชื่อแก่ครัวเรือน ส่งผลให้การใช้จ่ายสินค้าคงทนโดยเฉพาะการซื้อรถยนต์ยังไม่ฟ้ืนตัว 
และการซื้อสินค้าไม่คงทนชะลอตัวเล็กน้อย ขณะที่การใช้จ่ายหมวดบริการที่ปรับดีขึ้นส่วนใหญ่
เป็นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดัชนีการอุปโภคบริโภคเดือนพฤศจิกายนหดตัวร้อยละ 
0.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและหดตัวร้อยละ 0.6 YOY

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนก่อน เนื่องจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ยังไม่ชัดทั้งในและ
ต่างประเทศ ประกอบกับความคืบหน้าในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐยังอยู่ในระยะ
เริ่มต้น การลงทุนเพ่ือขยายก้าลังการผลิตและการก่อสร้างในระยะนี้ยังมีไม่มากนัก แม้ว่าภาวะ
การเงินจะเอ้ือต่อการลงทุน ส่งผลให้ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 1.2 YOY ตัวบ่งชี้การน้าเข้าสินค้าทุนขยายตัว
ร้อยละ 10.07 ตัวบ่งชี้ยอดขายรถยนต์หดตัวร้อยละ 11.4 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อย
ละ 0.3 YOY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 18,697 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.3 YOY เป็นผลจาก
การส่งออกไปยังสหรัฐฯ ที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 สอดคล้องกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟ้ืน
ตัวต่อเนื่อง กลุ่มสินค้าที่การส่งออกขยายตัว เนื่อง ได้แก่  ข้าว สินค้าอิเล็กโทรนิกส์ 
เครื่องใช้ไฟฟูา เครื่องจักรและอุปกรณ์ อย่างไรก็ตามราคาน้้ามันดิบที่ลดลงและอุปสงค์ของ
ประเทศคู่ค้า เช่น จีน ที่ชะลอตัวท้าให้การส่งออกกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ 
ยานยนต์และชิ้นส่วน แย่ลง

ในเดือนธันวาคม ปี 2557 นี้
มี ตั ว ช้ี วั ด ทา ง เศ รษฐกิ จที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า 
ขยายตัวต่อ เนื่ อ งผลจากการ
ส่งออกไปยังสหรัฐฯ สอดคล้อง
กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัว
ต่อเนื่อง

การใช้จ่ายภาครัฐ 
ตามการลงทุนและการซื้อสินค้า
และบริการที่เร่งรัดมากขึ้น โดย
รายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นจาก
ใบอนุญาต 3G และการปรับขึ้น
อัตราภาษีสรรพสามิตน้้ามันดีเซล 
แม้ว่าภาษีเ งินได้นิติบุคคลและ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจะหดตัว
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธนัวาคม ปี 2557

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 15,057 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 7.9 YOY ตามการน้าเข้า
น้้ามันดิบที่หดตัวต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณและราคา อีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานมูลค่าการน้าเข้า
ทองค้าในปี 2556 ที่อยู่ในระดับสูง ประกอบกับเดือนนี้มูลค่าการน้าเข้าทองค้าต่้าสุดในรอบปี 
ขณะที่การน้าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภควัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่ไม่รวมน้้ามัน และสินค้าทุน
ขยายตัวได้จากฐานที่ต่้าในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอุปสงค์ในประเทศในขณะนั้นชะลอตัว
จากผลกระทบทางการเมือง 

รายได้เกษตรกร หดตัวค่อนข้างมากจากระยะเดียวกันของปีก่อนจึงเป็นปัจจัยลดทอนการ
บริโภคของครัวเรือน โดยรายได้เกษตรกรที่ลดลงเป็นผลจากพืชส้าคัญ 2 ชนิด คือ ยางพาราที่
ประเทศผู้น้าเข้ารายใหญ่ ได้แก่ จีน และมาเลเซีย ลดค้าสั่งซื้อตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 
ประกอบกับราคายางพาราถูกกดดันเพ่ิมเติมจากราคาน้้ามันโลกที่ลดลงเพราะสามารถใช้เป็น
สินค้าทดแทนกันได้ และข้าวที่ราคาลดลงหลังสิ้นสุดโครงการรับจ้าน้าของรัฐบาล

การใช้จ่ายภาครัฐ เป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นในเดือนนี้ ตามการลงทุนและการซื้อ
สินค้าและบริการที่เร่งรัดมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในด้านชลประทาน การคมนาคมและ
การขนส่ง ขณะที่รายได้รัฐบาลเพ่ิมขึ้นจากค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3G และการปรับขึ้น
อัตราภาษีสรรพสามิตน้้ามันดีเซล อย่างไรก็ดีภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพ่ิมหดตัวจาก
ระยะเดียวกันปีก่อน

ในเดือนธันวาคม ปี 2557 นี้
มี ตั ว ช้ี วั ด ทา ง เศ รษฐกิ จที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน
เนื่ อ งจากหนี้ ครั ว เ รื อนอยู่ ใน
ระดับสูงและราคาสินค้าเกษตรที่
ตกต่้า แม้ว่าการใช้จ่ายในหมวด
บริการจะปรับตัวดีขึ้น

การน าเข้าสินค้า
หดตัวตามการน้าเข้าน้้ามันดิบที่
หดตัวสูงต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณ
และราคา อีกส่วนเป็นผลมาจาก
เดือนนี้มูลค่าการน้าเข้าทองค้าต่้า
ที่สุดในรอบปี

รายได้เกษตรกร
หดตัวค่อนข้างมากจากระยะ
เดียวกันของปีก่อน จากราคาข้าว
และยางพาราที่ตกต่้าเป็นปัจจัย
ลดทอนการบริโภคของครัวเรือน 
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ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนธนัวาคม 2557

ในเดือนธันวาคม ปี 2557 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยการน้าเข้ามีมูลค่า 
35,598.5 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.46 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้าและขยายตัวร้อยละ 2.84 YOY จากการขยายตัวของ
กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นหลัก ด้านการส่งออกมีมูลค่า 
19,902.3 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.87 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้าและขยายตัวร้อยละ 9.91 YOY จากการขยายตัวของกลุ่ม
เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นหลักเช่นกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
สถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเช่ือ ส่วนด้านการใช้
จ่ายในสินค้าคงทนยังไม่ฟื้น

การน าเข้า มีมูลค่าการน้าเข้าอยูท่ี 35,598.5 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน้าเข้าเป็น 2,984.1 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและ
ขยายตัวร้อยละ 51.55 YOY และหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม
มีมูลค่าการน้าเข้าเป็น 26,224.9  ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
5.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและขยายตัวร้อยละ 6.17 YOY 
ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการน้าเข้าเป็น 6,389.4
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 8.76 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและ
หดตัวร้อยละ 19.59 YOY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 19,902.3 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,589.4 ล้านบาท  
ขยายตัวร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและขยายตัว
ร้อยละ 9.36 YOY ในขณะที่หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมี
มูลค่าการส่งออกเป็น 1,972.6 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 5.27 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าแต่ขยายตัวถึงร้อยละ 23.17 YOY 
และหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยมีมูลค่าการส่งออกเป็น 15,340.3 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 
1.61 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและขยายตัวร้อยละ 8.5 YOY

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
15,696.2 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและ
ขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนเดียวกันปีก่อน

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนธันวาคม 2557



มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือน
ธันวาคม ปี 2557 

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 13 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวสูงถึงร้อยละ 51.55 
YOY ท้าให้มูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 2,984 ล้านบาท ซึ่งการ
น้าเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 
3.68 โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน้าเข้าเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนนี้
ได้แก่ เครื่องบ้ารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการ
น้าเข้าอยู่ที่ 2,094.4 ล้านบาท 

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 5.27 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 23.17 YOY 
ท้าให้มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,972.6 ล้านบาท ซึ่งการส่งออก
เครื่องจักรกลการเกษตรในปี 2557 ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 
34.38 โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนนี้
ได้แก่ เครื่องบ้ารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 548.4 ล้านบาท 

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 1,011.5 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อน และขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อน 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนธันวาคม 2557
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มูลค่าการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม 
ปี 2557 

การน าเข้า เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 5.9 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 6.17 YOY ท้าให้
มีมูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 26,224.9 ล้านบาท ซึ่งการน้าเข้า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 2.02 โดย
สินค้าที่มีมูลค่าการน้า เข้า เพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนนี้ ได้แก่ 
เครื่องจักรที่ใช้งานเป็นเอกเทศ และส่วนประกอบ (เครื่องจักรที่
ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มีมูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 2,382.9 ล้าน
บาท

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 1.62 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 8.5 YOY ท้าให้มี
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 15,340.3 ล้านบาท ซึ่งการส่งออก
เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 18.66 
โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ 
เครื่องกรองของเหลวหรือก๊าซ (เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ทั่วไป) มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,047.8 ล้านบาท 

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 10,884.6 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อน บาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อน 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนธันวาคม 2557
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มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในเดือนธันวาคม ปี 2557
 
การน าเข้า เครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 8.76 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 19.59 YOY ท้าให้มีมูลค่า
การน้าเข้าอยู่ที่ 6,389.4 ล้านบาท ซึ่งการน้าเข้าเครื่องมือกล
ในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 2.52 โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
น้าเข้าเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ 
ยาง และพลาสติก มีมูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 1,752.6 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 9.36 YOY ท้าให้มีมูลค่า
การส่งออกอยู่ที่ 2,589.4 ล้านบาท ซึ่งการส่งออกเครื่องมือ
กลในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 17.89 โดยสินค้าที่มีมูลค่า
การส่งออกเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ ส่วนประกอบ
เครื่องมือกล มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 635.4 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
3,800 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนก่อน และขาด
ดุลการค้าลดลงจากเดือนเดียวกันปีก่อน 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนธันวาคม 2557
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สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx



ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชงิลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery  Intelligence  Unit : MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล
อาคารส้านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7



ชื่องานวิจัย การเปรียบเทียบการใช้พลังงานของเครื่องอบแห้งแบบต่างๆ ในการอบแห้งเม็ดพลาสติก
(Comparison of Energy Consumption of Various Dryers in Plastic Pellets Drying)

ผู้วิจัย อรรถพล สิมประดิษฐ์พันธุ์1*พิชัย นามประกาย1และ ณรงค์ชัยโอเจริญ2

หน่วยงาน 1*สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน, คณะพลงงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ, มหาวิทยาลยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
2ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

ปีที่พิมพ์ 2555

บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนต่อการใช้พลังงาน
และความสิ้นเปลืองพลังงานจ้าเพาะในการอบแห้งเม็ดพอลิคาร์บอเนต โดยเปรียบเทียบกับ
เครื่องอบแห้งแบบถัง โดยอบแห้งเม็ดพอลิคาร์บอเนตด้วยเครื่องอบแห้งแบบถังท่ีอุณหภูมิ 120 °C 
เป็นเวลา 4 hrs เพ่ือน้าความชื้นที่ได้ไปตั้งเป็นค่าความชื้นที่ต้องการ จากนั้นอบแห้งเม็ดพอลิ-
คาร์บอเนตด้วยเครื่องอบแห้งทั้งสองแบบที่อุณหภูมิ 80, 100 และ 120 °C จนได้ค่าความชื้นที่
ต้องการ จากการทดลองพบว่า ความชื้นที่ต้องการมีค่าอยู่ที่ 0.120% w.b. และเครื่องอบแห้งแบบ
ถังทรงกระบอกหมุนสามารถอบแห้งเม็ดพอลิคาร์บอเนตให้เหลือความชื้นที่ต้องการได้เร็วกว่าการ
อบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถัง ส่งผลให้มีค่าการใช้พลังงานและความสิ้นเปลืองพลังงานจ้าเพาะที่
ต่้ากว่า นอกจากนี้สีและรูปร่างของเม็ดพลาสติก PC ที่ได้รับการอบแห้งด้วย เครื่องอบแห้งทั้งสอง
ชนิดที่สภาวะต่างๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการเสื่อมสภาพ
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Abstract The project goal was to study effect of rotary dryers on the energy consumption 
and specific energy consumption of polycarbonate (PC) pellets drying, the hopper 
dryer was compared. The PC pellets were dried with hopper dryer at 120 °C for 4 
hrs in order to find the required moisture content then the PC pellets were dried at 
80, 100 and 120 °C by both dryers until the required moisture content was 
achieved. The experiment showed that the required moisture content was 0.120% 
w.b., and rotary dryer could achieve faster the required moisture content of PC 
pellets than the hopper dryer leading to lower energy consumption and specific 
energy consumption of drying. Furthermore, color and shape of PC pellets were 
dried with both dryers of each condition were not transform to degrade.

ค้าส้าคัญ การอบแห้ง, ความสิ้นเปลืองพลังงานจ้าเพาะ, เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุน, พอลิ-
คาร์บอเนต

ที่มา
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-
content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%
A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf

http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
http://j.cit.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2012/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AD-.%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf
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อ.แม่สอด จ.ตาก กับ จ.เมียวดี ของเมียนมาร์ ซึ่งถือเป็นเมืองคู่แฝดการค้า การท่องเที่ยวที่ส้าคัญบนระเบียงเศรษฐกิจ
แนวตะวันออกสู่ตะวันตก (East West Economic Corridor หรือ EWEC) หนึ่งในยุทธศาสตร์ส้าคัญของประชาคมอาเซียน 
เพราะอ.แม่สอด เป็นจุดส่งออกสินค้าที่ส้าคัญและสะดวกที่จะส่งไปจุดยังใจกลางของประเทศเมียนมาร์ สามารถกระจายไป
ทางด้านทิศใต้คือย่างกุ้ง และทางด้านทิศเหนือคือมัณฑะเลย์

ปัจจุบันสินค้าส่งออกที่ส้าคัญ อาทิ น้้ามันเชื้อเพลิง, วัสดุก่อสร้าง และเครื่องอุปโภคและบริโภค ยอดการส่งออกผ่าน
ด่าน อ.แม่สอด เมื่อปี 2557 มียอดสูงถึง 59,000 ล้านบาท

เมียนมาร์ได้ก้าหนดให้ จ.เมียวดี เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 ส่วนทางการไทยเองได้จัดตั้ง อ.แม่สอด 
เป็นเขตเศรษฐกิจน้าร่องของประเทศไทย ซึ่งการค้าระหว่างไทยกับเมียนมาร์คงจะเติบโตมีมูลค่ามหาศาลเพ่ิมขึ้นในอนาคต 
ประกอบกับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัจจุบันการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมของไทยและต่างชาติในตัวเมืองของ
เมียนมาร์มีอย่างต่อเนื่อง แต่ที่น่าสนใจจับตาคือนักธุรกิจระดับท้องถิ่นที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย -เมียนมาร์ ทั้งหมด 10 
จังหวัด ระยะทาง 2,401 กม. ได้เตรียมขยับขยายไปลงทุนในเมียนมาร์มากข้ึน

ส้าหรับ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้มีนักธุรกิจได้ไปลงทุนไม่น้อยกว่า 20 ราย ที่สนใจและประสบความส้าเร็จ คือ การลงทุนใน
ด้านการส่งออกเครื่องจักรทางด้านการเกษตร เนื่องจากปัจจุบันทางการเมียนมาร์ได้สนับสนุนให้ประชาชน และนักธุรกิจได้
หันท้าการเกษตรมากข้ึน โดยเฉพาะการปลูกข้าวเพ่ือการส่งออก

ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา อดีตประธานหอการค้าจังหวัดตาก เจ้าของแม่สอดไทยซันกรุ๊ป และเจ้าของคูโบต้าแม่สอด -
เมียนมาร์จ้ากัด ซึ่งเป็นตัวแทนจ้าหน่ายเครื่องจักรเกษตรของคูโบต้าได้เริ่มท้าธุรกิจเครื่องมือการเกษตรมากว่า 30 ปี จ้าหน่าย 
เครื่องยนต์คูโบต้า, รถเกี่ยวข้าว, รถไถเดินตาม โดยทางคูโบต้าได้มอบหมายให้จัดจ้าหน่ายทั้งในเมียนมาร์และประเทศไทย 
กล่าวว่าในช่วงแรกๆ การจัดจ้าหน่ายไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งฝั่งไทยและเมียนมาร์ไม่นิยมใช้สินค้าคูโบต้า โดยเฉพาะปัญหาด้าน
เกษตรกรไทยยังติดกับโครงสร้างระบบเดิมๆ ต่อมามีการปรับปรุงพัฒนาก็หันมาใช้เครื่องจักรมากยิ่งขึ้น ส่วนเกษตรกรเมียน-
มาร์เอง นิยมใช้สินค้าเครื่องจักรที่น้าเข้าจากประเทศจีน เนื่องจากราคาถูกแต่คุณภาพไม่ดี ต่อมาทางบริษัทคูโบต้าส้านักงาน
ใหญ่ได้ไปเปิดบริษัทที่เมียนมาร์ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์, จ้าหน่ายอะไหล่ และมีการบริการหลังการขาย ท้าให้เกษตรกร
เมียนมาร์ นิยมและหันไปใช้สินค้ามากขึ้น การสั่งซื้อสินค้าจึงมียอดเพ่ิมข้ึน
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ส่วนการลงทุนในเมียนมาร์นั้น จากพ้ืนฐานที่ค้าขายกันตามแนวชายแดนเป็นเวลานาน จึงได้มีการสนิทสนมกับพ่อค้า
ชาวเมียนมาร์ มีความจริงใจซึ่งกันและกัน จึงได้ร่วมกันลงทุนในการเปิดบริษัทคูโบต้าแม่สอดเมียนมาร์ที่ จ .เมียวดี ซึ่งจุด
เปลี่ยนส้าคัญคือ ทางการเมียนมาร์ได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ จ .เมียวดี นั่นเอง ดังนั้นจึงเปิดกว้างด้านการค้า และอีก
ประเด็นหนึ่งคือ ทางการเมียนมาร์ได้ขอร้องให้นักธุรกิจใหญ่ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมาลงทุนในการท้าการเกษตรปลูกข้าว โดย
การมอบที่ดินให้แต่ละรายพ้ืนที่จ้านวนมาก การปลูกข้าวจึงเกิดข้ึนมากมาย การสั่งซื้อเครื่องจักรท้าการเกษตรเพิ่มจ้านวนมาก
เป็นเงาตามตัว ซึ่งทางเมียนมาร์เองจะซื้อสินค้าเป็นเงินสด ส้าหรับยอดการส่งออกในปีที่ผ่านมารถแทรกเตอร์ และรถเกี่ยว
ข้าวประมาณ 200 คัน รถไถเดินตามประมาณ 8,000 คัน มูลค่าการส่งออกรวม 600 ล้านบาท แต่ผลก้าไรไม่มากนัก 
เนื่องจากต้นทุน และการแข่งขันด้านการตลาดสูง

ดร.สุชาติ กล่าวว่า โอกาสส้าหรับนักลงทุนใหม่ๆ ที่ต้องการจะลงทุนในเมียนมาร์นั้น ยังเปิดกว้างส้าหรับการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรม แต่เมียนมาร์ยังไม่พร้อมในเรื่องไฟฟูา, ประปา และการขนส่ง แต่ธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปยังมีข้อจ้ากัดสูง 
โดยเฉพาะการลงทุนจะต้องมีหุ้นส่วนเป็นชาวเมียนมาร์ ปัญหาที่ส้าคัญอีกเรื่องคือที่ดินในเมียนมาร์มีราคาสูงมาก

นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวด้วยว่า จ .ตาก โดยเฉพาะ อ.แม่สอด เป็นประตูสู่อันดามัน มี
มูลค่าการส่งออกสูง การค้าส่งออกด้านนี้จึงไม่ได้หยุดแค่เมียนมาร์เท่านั้นยังเลยไปถึงอินเดีย บังกลาเทศ จึงอยากจะให้นัก
ธุรกิจรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และแม่สอดเองจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นโอกาสดีที่จะท้าการค้าขายกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ซึ่งภาครัฐเองคงจะสนับสนุนและอ้านวยความสะดวกการท้าธุรกิจของเอกชนอย่างเต็มที่
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นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ด้านแรงงาน เปิดเผยว่า จากยอด
การขอรับการส่งเสริมการลงทุน จากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในปี 2557 ที่มีมูลค่าการลงทุนสูง
ถึง 2.2 ล้านล้านบาท สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของบีโอไอ และสูงกว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้เพียง 7 แสนล้านบาท และคาดว่าจะ
ส่งผลให้มีการจ้างงานเพ่ิมกว่า 1 แสนคน ซึ่งท้าให้ สอท. มีความกังวลว่าจะท้าให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานรุนแรงมากขึ้น 
ดังนั้นเมื่อรวมกับตัวเลขการขาดแคลนแรงงานที่มีอยู่ ท้าให้รัฐบาลจะต้องหาแรงงานมาเพ่ิมให้กับภาคการผลิตไม่ต่้ากว่า 5 
แสนคน

ทั้งนี้ สอท. ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ให้กับรัฐบาล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การผ่อนคลายน้าเข้าแรงงานต่าง
ด้าว โดยขยายรวมไปถึงประเทศที่อยู่ไกลขึ้น เช่น บังกลาเทศ เวียดนาม อินโดนีเซีย เพ่ิมเติมจากปัจจุบันที่พ่ึงพาแรงงานจาก
เมียนมาร์ เป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากการที่อาเซียนมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมสูงขึ้น ก็ท้าให้แต่ละประเทศเริ่มไม่อยาก
ให้แรงงานออกนอกประเทศ และบางประเทศอาจจะดึงแรงงานกลับ ดังนั้นไทยจะต้องหาแหล่งแรงงานใหม่ข้ึนมารองรับ

ส่วนด้านที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน ซึ่ง สอท. มีเปูาหมายหากแรงงานทั้งประเทศ 38 ล้านคน บวกกับแรงงาน
ต่างด้าว 3 ล้านคน เพ่ิมประสิทธิภาพให้มีก้าลังการเพ่ิม 3% ต่อคน ก็จะสามารถทดแทนแรงงานได้ถึง 1 ล้านคน ซึ่งจะช่วย
บรรเทาภาวะขาดแคลนแรงงานไปได้มาก ซึ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานนี้ ซึ่งการที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพได้จะต้องปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการ ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้านที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร โดยการน้าเครื่องจักรเข้ามาใช้ในกระบวนการเกษตรมากขึ้น 
เพราะในปัจจุบันภาคการเกษตรมีสัดส่วนของจีดีพีเพียง 8.3% ของจีดีพีรวมทั้งหมด แต่ใช้แรงงานสูงถึง 39% ของแรงงาน
ทั้งประเทศ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนจีดีพี 38% แต่ใช้แรงงานเพียง 13.8% ดังนั้นหากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตภาคการเกษตร โดยใช้เครื่องจักรมาแทนแรงงานคน ก็จะท้าให้มีแรงงานจ้านวนมากมาปูอนให้กับภาคการผลิตได้ ซึ่ง
จะท้าให้เศรษฐกิจรวมทั้งประเทศขยายตัวเพ่ิมข้ึนอีกมาก
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 “ในขณะนี้หากเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 3% ภาครัฐสามารถเดินหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆ และการอัดฉีดงบกระตุ้น
เศรษฐกิจได้ตามเปูาหมายก็ท้าให้ปัญหาขาดแคลนแรงงานรุนแรงมากขึ้นอยู่แล้วโดยไม่ต้องรอให้มีการลงทุนจากบีโอไอเพ่ิม 
ซึ่งจะไปหาเพ่ิมจากประเทศเพ่ือนบ้านก็คงไม่ง่าย เพราะในแต่ละประเทศก็มีเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นภาครัฐ
จะต้องเร่งแก้ไขท้ังระบบในการหาแรงงานมาปูอนให้กับภาคการผลิต เพื่อปูองกันการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย” นายสุชาติ 
กล่าว

นอกจากนี้ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ควรจะวางยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปด้านแรงงานด้วย เพราะเป็นปัญหาที่ส้าคัญ
ของประเทศ โดยเฉพาะประสิทธิภาพแรงงานไทยยังอยู่ในระดับต่้าอันดับที่ 57 ของโลก เป็นอันดับ 3 ของอาเซียน ขณะที่
คู่แข่งอย่างมาเลเซียอยู่ในอันดับที่ 47 อยู่ในอันดับ 2 ส่วนประเทศสิงคโปร์อยู่ในอันดับ 1 ของอาเซียนและติดอันดับประเทศ
ชั้นน้าระดับโลกมานานแล้ว ซึ่งหากไทยไม่มีการปฏิรูปด้านแรงงานอย่างจริงจังก็จะยิ่งฉุดศักยภาพการแข่งขันของประเทศให้
ลดต่้าลง
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2558

เศรษฐกิจเดือนมกราคม 2558 การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยังเป็นไปอย่างช้าๆ โดยภาคการ
ท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญของเศรษฐกิจโดยมีแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จาก
นักท่องเที่ยวจีนและมาเลเซีย ขณะที่การใช้จ่ายภาคเอกชนทรงตัวจากเดือนก่อน เพราะภาค
ครัวเรือนยังระมัดระวังการใช้จ่าย และภาคธุรกิจยังรอความชัดเจนของการฟ้ืนตัวทาง
เศรษฐกิจและการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานจากภาครัฐ ส าหรับแรงกระตุ้นจากการใช้จ่าย
ภาครัฐยังมีน้อยหลังจากที่เร่งเบิกจ่ายในเดือนก่อนๆ และการส่งออกสินค้าลดลงตามอุปสงค์
จากจีนและอาเซียนที่ชะลอตัว รวมทั้งราคาสินค้าส่งออกหลายหมวดปรับลดลงตามราคา
น้ ามันดิบ ทั้งนี้ราคาน้ ามันโลกที่ต่ าลงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบและดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ฟ้ืนตัวช้าและทรงตัวจากเดือนก่อน เนื่องจากครัวเรือน
ระมัดระวังในการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องเพราะก าลังซื้อของครัวเรือนเกษตรกรลดลงจากราคา
สินค้าเกษตรที่ตกต่ า โดยเฉพาะราคายางพารา และรายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรยังทรง
ตัว ประกอบกับภาระหนี้อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ราคาน้ ามันที่ลดลงยังไม่ส่งผลดีอย่างชัดเจน
ต่อการบริโภคส่งผลให้ดัชนีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) เดือนมกราคมขยายตัว
ร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 1.5 YoY

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการ
ก่อสร้างแม้ว่าธุรกิจจะมีต้นทุนการผลิตที่ต่ าลงตามราคาน้ ามันและภาวะการเงินจะเอ้ือต่อการ
ลงทุน แต่เศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัวช้าและการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐที่อยู่ในระยะเริ่มต้น 
รวมทั้งการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับต่ า ส่งผลให้ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 
ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน และหดตัวร้อยละ 0.2 YoY ตัวบ่งชี้การน าเข้าสินค้าทุนหดตัว
ร้อยละ 6.7 ตัวบ่งชี้ยอดขายรถยนต์หดตัวร้อยละ 13.3 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 
1.3 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 17,163 ล้านดอลลาร์สรอ. หดตัวร้อยละ 2.6 YoY เป็นผลมาจาก
ราคาสินค้าส่งออกหลายหมวด อาทิ ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ ที่ปรับลดลงต่อเนื่องจากทิศทาง
ราคาน้ ามันดิบ การชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าโดยเฉพาะจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้ง 
การตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (GSP) ในทุกสินค้าที่ส่งไปกลุ่มประเทศยุโรป ขณะที่การส่งออก
ไปสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศ CLMV ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ในเดือนมกราคม ปี 2558 นี้
มี ตั ว ช้ี วั ดทา ง เศ รษฐกิ จ ท่ี ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

รายได้เกษตรกร 
ปรับตัวดีขึ้น โดยมีผลมาจาก
ผลผลิ ตสินค้ า เกษตรกรรมที่
ขยายตัวร้อยละ 1.2 YoY ตาม
การขยายตัวของผลผลิตยางพารา
และกุ้งเป็นส าคัญ
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2558

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 15,771 ล้านดอลลาร์สรอ. หดตัวร้อยละ 14.8 YoY เนื่องจากการ
น าเข้าน้ ามันดิบที่ลดลงมากตามราคาน้ ามันในตลาดโลก ประกอบกับโรงกลั่นยังชะลอการ
น าเข้าน้ ามันเพราะคาดว่าราคาน้ ามันโลกอาจลดต่ าลงอีก ส าหรับการน าเข้าสินค้ากลุ่มอ่ืน
นอกเหนือจากน้ ามันดิบ อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทุน และวัตถุดิบ มีทิศทางทรงตัว
สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่ยังฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ

รายได้เกษตรกร ปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัวของผลผลิตยางพาราและกุ้งเป็นส าคัญ โดย
ผลผลิตยางพาราเพ่ิมขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการกรีดยาง ขณะที่ผลผลิตกุ้ง
เพ่ิมขึ้นหลังจากปัญหาโรคระบาดค่อยๆ คลี่คลาย ส าหรับราคาสินค้าส าคัญที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ 
ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ในขณะที่ราคาสินค้าส าคัญที่ลดลง ได้แก่ มันส าปะหลัง ปศุสัตว์ กุ้ง
เพาะเลี้ยง

การใช้จ่ายภาครัฐ มีบทบาทในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่แรงกระตุ้นน้อยลงหลังจากที่เร่ง
เบิกจ่ายในเดือนก่อน ทั้งการซื้อสินค้าและบริการ และการลงทุน ด้านรายได้รัฐบาลเพ่ิมขึ้นจาก
เดือนก่อนตามการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซล ขณะที่การจัดเก็บภาษีที่สะท้อน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพ่ิมหดตัวเล็กน้อยจาก
ระยะเดียวกันปีก่อน

ในเดือนมกราคม ปี 2558 นี้
มี ตั ว ช้ี วั ด ทา ง เศ รษฐกิ จที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การน าเข้าสินค้า
มีหดตัว  เนื่องจากการน า เข้ า
น้ ามันดิบที่ลดลงมากตามราคา
น้ ามันในตลาดโลก ประกอบกับ
โรงกลั่นยังชะลอการน าเข้าน้ ามัน
เพราะคาดว่าราคาน้ ามันโลกอาจ
ลดต่ าลงอีก
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ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนมกราคม ปี 2558

ในเดือนมกราคม ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยขาดดุลเพิ่มขึ้นเนื่องจากการส่งออกที่ลดลง โดยการ
น าเข้าหดตัวร้อยละ 1.17 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหด
ตัวร้อยละ 12.83 YoY จากการหดตัวของกลุ่มเครื่องจักรกล
การเกษตรและกลุ่มเครื่องมือกล ด้านการส่งออกหดตัวร้อยละ 
11.76 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 11.3 
YoY จากการหดตัวของกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรมและกลุ่ม
เครื่องมือกล ท้ังนี้เป็นผลมาจากก าลังซื้อของครัวเรือนเกษตรกร
ลดลงจากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ า แรงกระตุ้นจากภาครัฐ
น้อยลงจากที่เร่งเบิกจ่ายในเดือนก่อน ด้านการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมยังคงทรงตัว เนื่องจากเศรษฐกิจท่ีฟื้นตัวช้า
การน าเข้า มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 35,181 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 26,603 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 1.44 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หด
ตัวร้อยละ 8.1 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่า
การน าเข้าเป็น 2,606 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 12.67 เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 4.58 YoY ในขณะที่
หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,971 ล้านบาท หด
ตัวร้อยละ 6.54 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
33.05 YoY
การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี 17,562 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,152 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
หดตัวร้อยละ 2 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการส่งออกเป็น 13,581 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 11.47 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 12.9 YoY และ
หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,828 ล้านบาท หด
ตัวร้อยละ 29.39 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อย
ละ 9.42 YoY
ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
17,619 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 
และขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนมกราคม ปี 2558



มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือน
มกราคม ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 12.67 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 4.58YoY มูลค่า
การน าเข้าอยู่ที่ 2,606 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
น า เข้ าสู งสุ ด ใน เดื อนนี้ ไ ด้ แก่  เครื่ อ งบ ารุ ง รั กษาและ
ส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,743.1 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 9.1 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 2 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 2,152 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ กลุ่มแทรกเตอร์ รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วง
และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 719 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 454 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลงจากเดือน
ก่อนหน้า และขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนกันของปีก่อน
หน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดอืนมกราคม ป ี2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx
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มูลค่าการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 
ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 1.44 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 8.1 YoY มูลค่าการ
น าเข้าอยู่ที่ 26,603 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ 
(เครื่องจักรท่ีใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 
3,398 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 11.47 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 12.85 YoY มูลค่า
การส่งออกอยู่ที่ 13,581 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ เครื่องกรองของเหลวหรือก๊าซ  
(เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่
ที่ 2,008 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 13,022 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนเดียวกันของปี
ก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนมกราคม ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
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มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในเดือนมกราคม ปี 2558
 
การน าเข้า เครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 6.54 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 33.05 YoY มูลค่าการ
น าเข้าอยู่ท่ี 5,971 ล้านบาท โดยสินค้าท่ีมีมูลค่าการน าเข้า
สูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,683 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 29.39 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 9.42 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 1,828 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 448 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
4,143 ล้านบาท ขาดดุลเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าและขาด
ดุลการลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนมกราคม ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx

10



ศูนย์วิเคราะหข์้อมูลเชงิลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery  Intelligence  Unit : MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 141



ชื่องานวิจัย การออกแบบแท่นรองในส่วนฐานของเครื่องมือกลให้มีความเหมาะสมโดยการก าหนดพื้นผิวที่รับแรง
ด้วยหลักการกระจายตัวของน้ าหนักกด
(Optimal Design of Machine Tool Bed by Load Bearing Topology Identification with 
Weight Distribution Criterion)

ผู้วิจัย B. Lia,*, J. Honga , Z. Wanga , W. Wua , Y. Chenb

หน่วยงาน aSchool of Mechanical Engineering, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, P.R.China
bDept. of Industrial and Manufacturing Systems Engineering, University of Michigan-
Dearborn, Dearborn, MI, U.S.A

ปีท่ีพิมพ์ 2012
บทคัดย่อ งานวิจัยนี้พยายามที่จะพัฒนาการออกแบบแท่นรองในส่วนฐานของเครื่องมือกลให้มีความเหมาะสม

ด้วยวิธีที่ง่ายและเหมาะแก่การใช้งานในส่วนแรกของงานวิจัยเป็นการท าแบบจ าลองให้ง่ายโดยการ
ระบุลักษณะโครงสร้างเฉพาะของตัวแท่นรองเครื่องมือกล โดยใช้พื้นผิวที่รับแรงหรือน้ าหนักกดของ
ตัวแท่นรองเครื่องมือกลเป็นตัวแสดงโครงสร้างภายในของแผ่นเสริมแรงที่เหมาะสมแล้วจัด
รายละเอียดขนาดให้เหมาะสมโดยใช้หลักเกณฑ์รูปแบบใหม่ซึ่งสามารถอธิบายได้ในรูปแบบของการ
กระจายตัวของน้ าหนักของทั้งแผ่นรองรับภายนอกและแผ่นเสริมแรงภายในได้ดีที่สุด และสุดท้ายผล
การค านวณอย่างละเอียดจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการดังกล่าว

Abstract This paper attempts to develop a simple and practical procedure for the optimal 
design of machine tool bed. In this research, a simplified model is first defined to 
characterize the bed structure. The load bearing topology of the bed structure is 
then identified to represent the optimal layout of the inner stiffener plates. 
Subsequently, detailed sizing optimization is conducted by using a novel criterion 
which describes the best solution in terms of weight distribution of both the outer 
supporting panels and inner stiffener plates. Finally, calculation results are 
elaborated to demonstrate the effectiveness of the proposed method.

Keyword Machine tool bed; Optimal design; Weight distribution
ที่มา http://ac.els-cdn.com/S221282711200279X/1-s2.0-S221282711200279X-
main.pdf?_tid=449f3a62-cc5e-11e4-b59c-
00000aab0f27&acdnat=1426566777_04b35747fd28ca4e29dbb3f2d6d71092
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http://ac.els-cdn.com/S221282711200279X/1-s2.0-S221282711200279X-main.pdf?_tid=449f3a62-cc5e-11e4-b59c-00000aab0f27&acdnat=1426566777_04b35747fd28ca4e29dbb3f2d6d71092
http://ac.els-cdn.com/S221282711200279X/1-s2.0-S221282711200279X-main.pdf?_tid=449f3a62-cc5e-11e4-b59c-00000aab0f27&acdnat=1426566777_04b35747fd28ca4e29dbb3f2d6d71092
http://ac.els-cdn.com/S221282711200279X/1-s2.0-S221282711200279X-main.pdf?_tid=449f3a62-cc5e-11e4-b59c-00000aab0f27&acdnat=1426566777_04b35747fd28ca4e29dbb3f2d6d71092
http://ac.els-cdn.com/S221282711200279X/1-s2.0-S221282711200279X-main.pdf?_tid=449f3a62-cc5e-11e4-b59c-00000aab0f27&acdnat=1426566777_04b35747fd28ca4e29dbb3f2d6d71092
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สยามคูโบต้าจัดกิจกรรมตรวจเช็กเครือ่งจักรกลการเกษตรฟรี

สยามคูโบต้าจัดกิจกรรมตรวจเช็กเครื่องจักรกล
การเกษตรฟรี 1,500 จุดทั่วประเทศ พร้อมเสนอส่วนลดค่า
อะไหล่และน้ ามันเครื่อง 15% ภายใน 14 มี.ค.นี้

นายโอภาศ ธันวารชร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจ ากัด เปิดเผยว่า 
กิจกรรมคูโบต้า เซอร์วิส เดย์ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพ่ือ
เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่
เกษตรกรก่อนถึงฤดูการเพาะปลูก โดยได้จัดตั้งจุด Mobile 
Service จ านวน 1,500 จุดทั่วประเทศ เพ่ือให้บริการ
ตรวจเช็กเครื่องจักรกลการเกษตรฟรี และรับส่วนลดค่า
อะไหล่ 15% โดยน าช่างผู้เชี่ยวชาญมาบริการ ระหว่าง
วันที่ 8-14 มี.ค.นี้ และอีกครั้งระหว่างวันที่ 12-18 ก.ค.นี้

โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะจัดให้ครบ 3,000 
จุดทั่วประเทศ และคาดว่าจะมีเครื่องจักรกลการเกษตรเข้า
ร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 50,000 คัน

“นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดท าโครงการโรงเรียนฝึก
ขับเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า โครงการ 1-5-12 
(ตรวจเช็ก 3 ครั้งในปีที่ 1) โครงการคุ้มอุ่นใจ (ตรวจเช็ก 2 
ครั้งในปีที่ 2) โครงการเซอร์วิสแคร์ (บริการตรวจเช็ก 
บ ารุงรักษา และซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีอายุ 3 ปี
ขึ้นไปแบบต่อเนื่อง) โครงการ Flash Service บริการ
เร่งด่วนในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวส าหรับรถเกี่ยวนวดข้าว    
คูโบต้า และกิจกรรม User Visit ให้ค าแนะน าเทคนิคการ
บ ารุงรักษาถึงที่บ้าน” นายสมศักดิ์กล่าวเพ่ิมเติม

กิจกรรมคูโบต้า เซอร์วิส เดย์ ในปีนี้จะจัดขึ้นครั้ง
แรกระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-
17.00 น. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและรายละเอียดจุด 
Mobile Service ได้ที่ร้านค้าผู้แทนจ าหน่ายสยามคูโบต้า
ทั่วประเทศ หรือสายด่วนบริการสยามคูโบต้า โทร. 1747

โดย ผู้จัดการออนไลน์

9 มีนาคม 2558
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สศค.ชี้ตลาดสหรัฐฯ – กลุ่ม CLMV หนุนส่งออก

สศค.ประเมินตลาดสหรัฐฯ - กลุ่ม CLMV ยังหนุนภาคส่งออกทั้งปี-คงเป้า 1.4% แม้ม.ค.รูดติดลบ 3.46% เผย
สัญญาณการท่องเที่ยวและการจัดเก็บภาษีแวตส่งผลให้การอุปโภคและบริโภคภายในประเทศสดใส /ขณะที่ดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงอยู่ที่ 69.7 ส่วนหนึ่งมาจากการฟ้ืนตัวเศรษฐกิจโดยรวมยังช้า

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยถึงแนวโน้มการส่งออกว่า ปีนี้การ
ส่งออกยังมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะกลุ่มตะวันออกกลางที่มีปัญหาราคาน้ ามัน ขณะที่
ประเทศท่ีมีปัจจัยบวกต่อการส่งออกปีนี้ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินโดจีน และกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) 
ซึ่งทั้งปีสศค.ยังคงเป้า 1.4% แม้เดือนมกราคมสินค้าส่งออกหดตัวที่ติดลบ 3.46% ซึ่งเป็นการติดลบครั้งแรกในรอบ 5 ปี

ส่วนภาวะเศรษฐกิจในเดือนมกราคมปีนี้มีทิศทางดีข้ึนต่อเนื่องจากช่วงไตรมาส 4 ปีก่อนที่ขยายตัว 2.3% ท าให้ทั้งปี 
2557 จีดีพีขยายตัว 0.7% โดยการบริโภคภายในประเทศ ทั้งยอดจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม (แวต) ขยายตัวดีขึ้น และจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดว่าจะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น  ประกอบกับมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล เช่น การ
เบิกจ่ายงบลงทุนที่ล่าช้าในเดือนตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 ขณะนี้เริ่มมีการท าสัญญาและประมูลงานได้มากขึ้นใน
เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมนี้ รวมถึงยังมีงบลงทุนของรัฐเพ่ิมเติมเพ่ือซ่อมสร้างและบูรณะถนนทั่วประเทศ 4 หมื่นล้าน
บาท และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าอีก 2 แสนล้านบาท และการเพ่ิม
ทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้าน อีกหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท จ านวน 1.8 หมื่นหมู่บ้าน จากยอดคงค้าง 2.5 หมื่นหมู่บ้าน ดังนั้น 
สศค.ยังคาดการณ์จีดีพีท้ังปีนี้ ขยายตัวไว้ที่ 3.9%
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สศค.ชี้ตลาดสหรัฐฯ – กลุ่ม CLMV หนุนส่งออก

ส าหรับยอดการจัดเก็บภาษีแวตจัดเก็บบนฐานการ
บริโภคภายในประเทศ ณ ราคาคงที่ ปรับเพ่ิมขึ้น 9.5% 
ต่อปี และเมื่อขจัดผลทางฤดูกาลออก (m-o-m SA) พบว่า 
สามารถขยายตัวได้  6.8% ต่อเดือน ขณะที่ปริมาณ
จ าหน่ายรถ จักรยานยนต์ กลับมาขยายตัวเป็นบวกเป็น
เดือนแรกที่ระดับ 14.5% ต่อปี ตามการปรับตัวดีขึ้นของ
ยอดขายรถจักรยานยนต์ในกรุงเทพฯ เป็นส าคัญ แต่ดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่
ระดับ 69.7 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า ส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากประชาชนยังมองว่าการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจโดยรวมยังฟ้ืน ตัวได้ช้า และราคาสินค้าเกษตรที่
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังคง
ชะลอตัว โดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดก่อสร้าง
สะท้อนจากปริมาณจ าหน่ายปูนซีเมนต์ ติดลบ -5.8% ต่อ
ปี อย่างไรก็ตาม ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ยังคง
ขยายตัวได้ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยมีสาเหตุมาจากการ
เร่งโอนอสังหาริมทรัพย์ กรณีที่รัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมาย
ที่ส าคัญ 2 ฉบับคือ ภาษีมรดกและพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ส าหรับการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร 
สะท้อนจากปริมาณน าเข้าสินค้าทุนหักเครื่องบินเรือและ
รถไฟหดตัวที่ลบ -4.5% ต่อปี

ด้านนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อ านวยการส านัก
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคสศค. กล่าวว่า เสถียรภาพ
เศรษฐกิจในประเทศในเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้ ยังคงอยู่
ในเกณฑ์ดี และเสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศยัง
อยู่ในระดับมั่นคง สามารถรองรับความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของเศรษฐกิจโลกได้ ในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป หดตัวลบ 0.4% ต่อปี 
ซึ่งถือเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบกว่า 5 ปี โดยมีสาเหตุ
หลักจากการลดลงของราคาน้ ามันขายปลีกในประเทศ 
ตามการลดลงของราคาน้ ามันดิบโลก เป็นส าคัญ

ส่วนอัตราการว่างงานในเดือนม.ค.อยู่ที่ 1.1% ของ
ก าลังแรงงานรวม หรือคิดเป็นจ านวนผู้ว่างงาน 4.04 แสน
คน ส าหรับเสถียรภาพภายนอกประเทศ ทุนส ารอง
ระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงที่ 1.55 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นประมาณ 2.7 เท่า 
ส่วนจ านวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ตัวเลขก าลัง
อยู่ระหว่างการรวบรวมจากกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,031 วันที่ 1 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

โดย ฐานเศรษฐกิจออนไลน์

5 มีนาคม 2558
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เศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2558 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นไปอย่างช้าๆ การใช้จ่ายภาคเอกชนทรง
ตัวต่อเนื่องจากครัวเรือนและธุรกิจยังคงระมัดระวังในการใช้จ่ายการใช้จ่ายภาครัฐใกล้เคียงกับเดือนก่อน 
ขณะที่การส่งออกสินค้ามีผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนและอาเซียนที่ชะลอตัว อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยว
ขยายตัวดีต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ทั้งนี้ ราคาน้้ามันโลกที่อยู่ในระดับต่้าส่งผลให้
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบเป็นเดือนที่ 2 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 5

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ยังทรงตัว เนื่องจากก้าลังซื้อของครัวเรือนเกษตรกรยังอยู่ในระดับต่้า
ตามราคาสินค้าเกษตรที่ส้าคัญทั้งข้าวและยางพารา ขณะที่รายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรทรงตัว เมื่อ
ประกอบกับภาระหนี้ท่ีอยู่ในระดับสูง และความเช่ือมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงเพราะเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การใช้
จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทน (ไม่รวมเช้ือเพลิง) จึงชะลอตัวเล็กน้อย ขณะที่การใช้จ่ายในสินค้าคงทนอยู่ใน
ระดับต่้าต่อเนื่อง มีเพียงการใช้ในหมวดเช้ือเพลิงและภาคบริการท่ีเพ่ิมขึ้น แต่ภาคบริการขยายตัวโดยส่วน
หนึ่งมาจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่งผลให้ดัชนีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนเดือน
กุมภาพันธ์ (PCI) หดตัวร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 2.5 YoY

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนก่อน สะท้อนจากทั้งเครื่องช้ีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์
และเครื่องช้ีภาคก่อสร้าง โดยการฟื้นตัวที่ช้าของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยท้าให้ธุรกิจยังมีก้าลังการ
ผลิตส่วนเกินเหลืออยู่พอสมควร ประกอบกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐยังอยู่ในระยะเริ่มต้น 
ธุรกิจที่รอความชัดเจนของโครงการดังกล่าวจึงยังไม่เร่งรีบลงทุน แม้ภาวะการเงินจะเอื้อต่อการลงทุนส่งผล
ให้ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตัวร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 0.5 
YoY ตัวบ่งช้ีการน้าเข้าสินค้าทุนขยายตัวร้อยละ 11.6 ตัวบ่งช้ียอดขายรถยนต์หดตัวร้อยละ 1.02 ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 3.6

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 17,069 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัวร้อยละ 6 YoY เป็นผลจาก (1) ราคาสินค้า
ส่งออกหลายหมวดที่หดตัวตามราคาน้้ามันดิบ (2) อุปสงค์ที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
เอเชียโดยเฉพาะจีน และกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงกลุ่มประเทศยุโรป (3) การตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
(GSP) ในทุกสินค้าที่ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่ต้นปีนี้ และ (4) การเหลื่อมเดือนของ
เทศกาลตรุษจีนที่ตรงกับเดือนนี้ ท้าให้มีวันหยุดยาวในประเทศแถบเอเชียหลายตลาด

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 14,500 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 1.6 YoY เป็นผลจากการเร่งน้าเข้า
ทองค้าในช่วงที่ราคาทองค้าในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับลดลงประกอบกับผลของฐานต่้าในระยะเดียวกันของ
ปีก่อนท่ีราคาทองค้าอยู่ในช่วงขาขึ้น หากไม่รวมทองค้ามูลค่าการน้าเข้าปรับจากขยายตัวเป็นหดตัวร้อยละ 
1.5 ตามการน้าเข้าน้้ามันดิบที่ยังคงหดตัวสูงตามราคาน้้ามันดิบในตลาดโลก รวมทั้งอุปสงค์ในประเทศที่ยัง
ไม่ฟื้นตัวดี

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 
นี้มี ตั ว ช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ
เม็ดเงินลงทุนของภาครัฐเพิ่มขึ้น
ในด้านคมนาคมและขนส่ง รวมถึง
ด้านชลประทาน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT3



รายได้เกษตรกร หดตัวร้อยละ 6.2 YoY จากการหดตัวของทั้งผลผลิตและราคา แต่เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อน รายได้เกษตรกรท่ีปรับฤดูกาลขยายตัวร้อยละ 1.8 จากราคาท่ีปรับสูงข้ึน

การใช้จ่ายภาครัฐ ใกล้เคียงกับเดือนก่อน แม้มีเม็ดเงินลงทุนของภาครัฐเพิ่มขึ้นในด้านคมนาคมและขนส่ง 
รวมถึงด้านชลประทาน แต่การซื้อสินค้าและบริการปรับลดลงหลังจากที่เร่งใช้จ่ายไปแล้วในช่วงก่อนหน้า 
ส้าหรับรายได้รัฐบาลลดลงเล็กน้อยจากรายได้ของส่วนราชการและการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิม่ทีอ่ยูใ่นระดบัต่า้
กว่าระยะเดียวกันปีก่อน สะท้อนการฟื้นตัวที่ช้าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 
นี้มี ตั ว ช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

รายได้เกษตรกร
หดตัวทั้งผลผลิตและราคา ตาม
ราคาสินค้าเกษตรที่ส้าคัญทั้งข้าว
และยางพารา

การส่งออกสินค้า
ค่อนข้างอ่อนแอโดยเฉพาะการ
ส่งออกไปจีนและอาเซียนที่ลดลง
ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ดังกล่าว

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT4





Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบรูณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการด้าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อโยงกับภาคการเกษตรและอุตาสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยข์อ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหลก็และเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย
อาคารสา้นักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

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



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยขาดดุลลดลงจากเดือนก่อนหน้าจากการน้าเข้าที่ลดลง
โดยการน้าเข้าหดตัวร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
และหดตั วร้ อยละ  9 .59 YoY จากการหดตั วของกลุ่ ม
เครื่องจักรกลการเกษตรและกลุ่มเครื่องมือกล ด้านการส่งออก
ขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
หดตัวร้อยละ 5.95 YoY จากการหดตัวของกลุ่มเครื่องจักรกล
การเกษตรและเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั้งนี้เป็นผลจากก้าลัง
ซื้อของครัวเรือนเกษตรกรยังอยู่ในระดับต่้าตามราคาสินค้า
เกษตรที่ส้าคัญทั้งข้าวและยางพารา
การน าเข้า มีมูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 34,687 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน้าเข้าเป็น 27,042 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 1.65 เมื่อเทียบเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 0.86 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร
มีมูลค่าการน้าเข้าเป็น 2,071 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 20.51 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 13.02 YoY
ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการน้าเข้าเป็น 5,573 ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ 6.67 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหด
ตัวร้อยละ 42.66 YoY
การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 17,720 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกเป็น 13,889 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.27 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
หดตัวร้อยละ 7.71 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมี
มูลค่าการส่งออกเป็น 1,809 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 15.91 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 7.88 YoY
ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,021 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 10.56 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หด
ตัวร้อยละ 4.36 YoY
ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
16,966 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนก่อนหน้า เป็น
มูลค่า 653 ล้านบาท และขาดดุลการค้าลดลงจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนหน้า

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558



มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 20.51 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 13.02 YoY 
มูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 2,071 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน้าเข้า
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 4,677 ล้านบาท โดย
สินค้าที่มีมูลค่าการน้าเข้าสูงสุดในเดือนนี้ ได้แก่  เครื่อง
บ้ารุงรักษาและส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 
1,443 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 15.91 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 7.88 YoY มูลค่า
การส่ งออกอยู่ที่  1 ,809 ล้ านบาท ทั้ งปีนี้ การส่ งออก
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 3,961 ล้านบาท โดย
สินค่าท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มแทรกเตอร์ รถพ่วง 
รถกึ่งรถพ่วง และเครื่องบ้ารุงรักษาและส่วนประกอบ ซึ่งมี
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 621 ล้านบาทและ 585 ล้านบาท
ตามล้าดับ

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ท่ี 262 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง191 ล้าน
บาท จากเดือนก่อนหน้าและขาดดุลการเพิ่มขึ้นจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดอืนกุมภาพันธ์ ป ี2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx
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มูลค่ าการค้า เครื่ องจักร อุตสาหกรรมในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 1.65 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 0.86 YoY มูลค่า
การน้าเข้าอยู่ที่ 27,042 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน้าเข้าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมเป็น 53,646 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มู ลค่ าการน้ า เ ข้ า สู งสุ ด ได้ แก่  เค รื่ อ งกั งหั น ไอพ่นและ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่า
การน้าเข้าอยู่ที่ 3,265 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.27 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 7.71 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 13,889 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออกเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมเป็น 27,471 ล้านบาท โดนสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องสูบลม/อัดลม และเครื่อง
กรองของเหลวหรือก๊าซ และส่วนประกอบ (เครื่องจักรใช้ใน
อุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 1,744 ล้านบาท 
และ 1,611 ล้านบาท ตามล้าดับ

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ท่ี 13,152 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพ่ิมขึ้น 130 
ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า ขาดดุลการค้าต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 
4 และขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx
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มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 
2558
 
การน าเข้า เครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 6.67 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 42.66 YoY มูลค่าการ
น้าเข้าอยู่ที่ 5,573 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน้าเข้าเครื่องมือกลมี
มูลค่ารวมเป็น 11,544 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
น้าเข้าสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 1,636 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 10.56 เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 4.36 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 2,021 ล้านบาท ท้ังปีนี้การส่งออกเครื่องมือกลมี
มูลค่ารวมเป็น 3,850 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 515 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
3,551 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 591 ล้านบาทจาก
เดือนก่อนหน้าและขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนกมุภาพันธ์ ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx
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ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชงิลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery  Intelligence  Unit : MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล
อาคารส้านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 141



ที่อยู่ส้านักงาน: 60 ซ.รองเมือง 5 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 2162382
โทรสาร: 02 2151299
ที่อยู่โรงงาน: 129/19 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ออ้มนอ้ย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์: 02 4311374
โทรสาร: 02 4311375
Email: info@ltygroup.com
Website: www.tylers.co.th

รายละเอียดสินค้า:
บริษัท ไทยเลิศอุตสาหกรรม จ้ากัด เป็นผู้ผลิตท่อน้้าหยดและเครื่องสูบน้้า และเป็น
ผู้ให้บริการการออกแบบและการวางระบบน้้าหยดเพื่อการเกษตร ระบบน้้าหยดเปน็
ปัจจัยที่ส้าคัญในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและประสิทธิภาพการจัดการน้้า 
โดยการใช้เงินลงทุนไม่สูง แต่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีการใช้งานอย่างแพร่หลายใน
กลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย และมันส้าปะหลัง มีการพิสูจน์แล้วถึงการช่วยเพิ่มผลผลิต
ต่อไร่เป็นเท่าตัวจากระดับค่าเฉลี่ยผลผลิตทั่วประเทศต่อไร่ ช่วยทดแทนการน้าเข้า
จากต่างประเทศที่มีราคาสูง เปิดกว้างให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีในการ
ผลิตผลิตผลทางการเกษตร 

ที่อยู:่ 5 ซอยรามค้าแหง 199, มีนบุรี, กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์: 02-517-1350 ext. 119 
โทรสาร: 02-517-6267
E-mail: mk@sucarbon.co.th
Website: www.sucarbon.co.th
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รายละเอียดสินค้า:
บริษัท สุธี ยูไนเต็ดคาร์บอน จ้ากัด ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการเสมอมาจาก
กลุ่มลูกค้าในทุกแขนงอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ , 
ปิโตรเลียม, ยานยนต์, อุปกรณ์ไฟฟ้า, เหล็ก, อลูมิเนียม, เครื่องแก้ว, กระดาษ, การ
ไฟฟ้าและการรถไฟ ซ่ึงบริษัท สุธีฯ สามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของ
ลูกค้า เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมกับการใช้งานทุกประเภท รวมถึงงานซ่อมและงาน
บริการทางด้านวิศวกรรมในทุกๆ ด้าน โดยมีโรงงานผลิตที่ทันสมัยในประเทศไทย

mailto:info@ltygroup.com
http://www.tylers.co.th/
mailto:mk@sucarbon.co.th
http://www.sucarbon.co.th/


ที่อยู:่ 14/9 ซอยริมคลองไผ่สิงห์โต ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-2618818 
Email: info@sreichcompany.com
Website: www.sreichcompany.com

รายละเอียดสินค้า:
จ้าหน่ายอุปกรณ์ เครื่องจ่ายสารเคมี EMECเครื่องสูบเคมี เครื่องจ่ายเคมี เครื่องจ่ายสารละลาย จ่ายน้้ายา จ่ายสารส้ม เติมปูนขาว เติมเคมี จ่ายโพลิเมอร์ PAC 

จ่ายแอนตี้สเกล จ่ายน้้ายาล้างคราบตะกรัน จ่ายโซดาไฟ เติมกรดเกลือ ปั๊มเคมี ปั้มเคมี ปั๊มคลอรีน ปั๊มน้้ายา แบรนด์ EMEC อิตาลี เหมาะส้าหรับระบบบ้าบัดน้้าเสีย ระบบ
น้้าดี ปรับสภาพน้้า ปั้มเคมี เพื่อควบคุมสภาพน้้า ฆ่าเช้ือ ในอุตสาหกรรมการสูบจ่ายเคมี

- ปั้มสูบ ปัม้จา่ยสารเคมี ขับเคลื่อนด้วย Solenoid 
- เครื่องปั้มจา่ยเคมี ปรับความถี่และสโตรคได้ Adjust frequency and Stroke length
- ปั้มโดสสารเคมี เน้นค่าความถูกต้องของการจา่ยได้ Accuracy + 2
- ปั้มรองรับความหนืดไม่เกนิ 100 cPs
- อัตราการจา่ย Flow rate l/hour ลิตรต่อชั่วโมง 
- แรงดันปั้ม bar บาร์
- หัวปั๊ม PVDF ทนต่อสารเคมี
- อุปกรณ์ครบชุด หัวกรองด้านดูด ฟุตวาล์ว foot valve PVDF, วาล์วกนัน้า้ยอ้นกลับ อินเจคชั่น วาล์ว injection valve PVDF, ท่อ PE hose
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ชื่องานวิจัย การปรับปรุงความเท่ียงตรงของเครื่องมือกลที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์กระบวนการผลิต
(Improving CNC Machine Tool Geometric Precision Using Manufacturing Process 
Analysis Techniques)

ผู้วิจัย Adam Hansela*, Kazuo Yamazakia, Kyle Konishib

หน่วยงาน a University of California, Davis, USA
b DMG Mori Seiki, Davis, CA, USA

ปีท่ีพิมพ์ 2014

บทคัดย่อ

จากความต้องการเครื่องจักร CNC สมัยใหม่ที่ต้องมีความเที่ยงตรง แม่นย้าสูงมากขึ้น ท้าให้กระบวนการผลิตใน
ขั้นตอนการตัดแต่งและประกอบส่วนประกอบโครงสร้างกลายเป็นปัจจัยที่ส้าคัญมากขึ้นในการสร้างเครื่องจักรกลที่มี
ความเที่ยงตรงแม่นย้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผิวที่ต้องการความเรียบ มุมตั้งฉาก ส่วนที่ต้องการความขนานและ
ความตรงของผิวสัมผัสร่วมที่เป็นส่วนท้าให้เกิดความแม่นย้าในระดับพ้ืนฐาน ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงส่วนประกอบ
เพียงเล็กน้อยน้าไปสู่ข้อบกพร่องอ่ืนๆ เช่น เกิดความร้อนจากการใช้งาน ข้อบกพร่องของร่องเกลียวใน ballscrew และ
ความคลาดเคลื่อนในการควบคุมท่ีพบเห็นได้ง่าย

ความคลาดเคลื่อนของรูปทรงส่วนประกอบเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเที่ยงตรง แม่นย้ามากกว่าการตัดแต่งและ
กระบวนการประกอบเครื่องจักรกล การประกอบชิ้นส่วนในหลายขั้นตอนทั้งการประกอบติดกันและการตัดแต่งส่งผลให้
เกิดความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในตอนสุดท้าย ซึ่งมีผลมาจากแรงที่ใช้ในการตัด การเสียรูปจากการติดยึด การเสียรูป
จากแรงโน้มถ่วง และการเสียรูปจากแรงในการอัดโบล์ท การวิเคราะห์รายละเอียดแต่ละขั้นตอนด้วยเทคนิคการจ้าลอง
เสมือนจริงแสดงให้เห็นว่าแบบจ้าลองความคลาดเคลื่อนที่มีความแม่นย้าในระดับสูงของแต่ละขั้นตอนการผลิตไม่สามารถ
ท้าการวัดทางกายภาพได้เนื่องจากข้อจ้ากัดของเครื่องมือวัด การใช้ข้อมูลจากการท้าแบบจ้าลองเพ่ือใช้เป็นค่าชดเชย
ข้อมูลในกระบวนการตัดแต่งให้ผลดีทัดเทียมกับการออกแบบตัวจับยึดและโครงประกอบต่อความเที่ยงตรง แม่นย้าของ
ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
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Abstract

With the ever increasing demands for higher and higher accuracy on modern CNC equipment, 
the manufacturing processes for machining and assembling the structural components are an 
increasingly important factor in establishing a geometrically correct machine tool. Specifically, 
flatness, perpendicularity, parallelism, and straightness of interfacing surfaces determine whether the 
machine tool's basic accuracy. Exhibiting less geometric error allows other errors such as thermal 
growth, ballscrew pitch error, and control error to be isolated and more easily corrected.

The geometric errors are predominately a factor of the machine tool machining and assembly 
process. Multiple orientations during fixturing in both assembly and machining result in significant 
distortions to the final assembled product. These are a result of cutting forces, fixturing deformations, 
gravity deformations, and bolt force deformation. By analyzing each process in detail using virtual 
simulation techniques, a high-fidelity model of the corresponding error at each manufacturing step 
can be achieved that is not physically measurable due to constraints of measurement equipment. 
Using simulated data as offset data in the machining process as well as in the jig and fixture design 
ensures a geometrically accurate final product.

Keyword Simulation; machining accuracy; machine tool manufacturing; FEM

ที่มา http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827114002546
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ทรีซิกตี้ไฟว์ แตกไลน์ธุรกิจให้เช่า-ซื้อ
เครื่องจักรการผลิตไฟฟ้าพลัง

แสงอาทิตย์

โดย ผู้จัดการออนไลน์

07 เมษายน 2558

ทรีซิก ตี้ไฟว์ จับมือ “เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี” ร่วมทุนผ่านบริษัทลูก จัดตั้ง “โซล่า ลิสซิ่ง” ธุรกิจ Solar 
Leasing ขณะที่ SUMEC องค์กรชั้นน าที่ถือหุ้นใหญ่โดยรัฐบาลจีน เป็นผู้สนับสนุนเงินลงทุนและการันตีเครดิต ตั้งเป้า
ปีแรก 100 เมกะวัตต์ รับรู้รายได้ 2,000 พันล้านบาท

นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จ้ากัด (มหาชน) หรือ TSF เปิดเผยว่า TSF ได้
จับมือ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ้ากัด (มหาชน) หรือ PSTC ได้ร่วมทุนผ่านบริษัทลูก จัดตั้งบริษัทใหม่ บริษัท 
โซล่า ลิสซิ่ง จ้ากัด หรือ SOLAR LEASING เพ่ือด้าเนินธุรกิจทั้งในรูปแบบการให้เช่าและเช่าซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร เพ่ือใช้ในกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมี SUMEC Complete Equipment & Engineering 
Co.,Ltd (SUMEC-CEEC) เป็นองค์กรที่ถือหุ้นใหญ่

โดยรัฐบาลจีนเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน พร้อมการันตีเครดิตในการท้าธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ การร่วมมือลงทุนใน
ครั้งนี้ เนื่องจากเรามองเห็นโอกาสที่ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานทดแทนจะต้องเร่งก่อสร้างโครงการ เพื่อให้ขายไฟฟ้าได้ทัน
ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลก้าหนดไว้ ซึ่งความพร้อมด้านเงินทุนที่แตกต่างกันของแต่ละรายจะท้าให้โครงการเสร็จช้า เร็วต่างกัน 
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเช่าและผ่อนได้ยาวนาน 10 ปี โดยราคาทั้งระบบถูกกว่ากู้ยืมจากสถาบันการเงิน จึงมั่นใจได้ว่า SOLAR 
LEASING จะตอบโจทย์และแบ่งเบาในเรื่องเงินลงทุนและจะเป็นทางเลือกที่จะเข้ามาช่วยผู้ประกอบการได้อย่างแน่นอน 
เพียงแต่ลูกค้ามีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จากการไฟฟ้าก็สามารถมีโซลาร์ฟาร์มเป็นของตัวเอง ซึ่งจะท้าให้มีรายได้และ
ก้าไรที่มั่นคงในระยะยาว
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ทรีซิกตี้ไฟว์ แตกไลน์ธุรกิจให้เช่า-ซื้อ
เครื่องจักรการผลิตไฟฟ้าพลัง

แสงอาทิตย์

นายวิโรจน์ กล่าวถึงข้อดีของการลงทุนกับ SOLAR LEASING ว่ามีจุดเด่นเรื่องการมีแผงโซลาร์เซลล์ให้เช่า
หลากหลายยี่ห้อที่นิยมใช้และแพร่หลายอยู่ในประเทศไทย ที่ส้าคัญ SOLAR LEASING ยังมี PSTC เป็น Strategic 
Partner ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความช้านาญในธุรกิจดังกล่าว ที่ยินดีและพร้อมให้การดูแลการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อม
อุปกรณ์ รวมทั้งบริหารจัดการโครงการให้ลูกค้าแบบครบวงจร (Turnkey) พร้อมกับการรับประกันให้ด้วย โดยตั้งเป้าในปี
แรกจะด้าเนินการได้ 100 เมกะวัตต์ รับรู้รายได้ 2,000 พันล้านบาท โดย TSF สามารถน้างบของ SOLAR LEASING มา
ค้านวณกับงบรวมของ TSF ได้ตามสัดส่วนของการลงทุน

ทั้งนี้ SUMEC-CEEC เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท SUMEC Group ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ China National 
Machinery Industry Corporation (SINOMACH) ภายใต้การดูแลจากรัฐบาลกลางของจีน ซึ่งมีธุรกิจอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลขนาดใหญ่และครอบคลุมมากที่สุด ทั้งยังเป็นหนึ่งใน 500 บริษัทชั้นน้าในโลก นอกจากนี้แล้วยังเป็นผู้ส่งออก
อุปกรณ์เก่ียวกับพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องจักรกลส้าเร็จรูปและอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่พร้อมให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน ที่
ส้าคัญยังเป็นองค์กรที่มีการน้าเข้าและการส่งออกท่ีใหญ่ที่สุดขององค์กรการค้าในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในประเทศจีน
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ชงแผนกู้วิกฤติส่งออกไทย พาณิชย์ลุย
ตลาดรายประเทศลุยอี-คอมเมิร์ซ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมมีแผนผลักดันการส่งออกสินค้า
ไทยให้ขยายตัวเพิ่มข้ึน โดยจะเน้นการส่งออกไปตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ได้แก่ อาเซียน จีน ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา 
รัสเซียและซีไอเอส และแอฟริกา ซึ่งจะท้าควบคู่ไปกับการรักษาตลาดหลัก ทั้งสหรัฐฯ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป (อียู) เพราะจาก
การหารือกับผู้อ้านวยการส้านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) หลายประเทศยังยืนยันว่า การส่งออกไทย
ปีนี้ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี แม้เศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิคู่ค้ายังไม่ฟ้ืนตัวเต็มที่ จะเน้นผลักดันการส่งออกเป็นรายตลาด 
และรายสินค้าให้มากขึ้น เพราะบางตลาด แม้เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว แต่ก้าลังซื้อของคนบางกลุ่ม หรือบางสินค้า มี
แนวโน้มขยายตัวดีขึ้น

นางนันทวัลย์กล่าวว่า ส้าหรับการผลักดันการส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น สินค้าไทยยังเป็นที่ต้องการ และประเมินว่า
หลายสินค้ายังมีแนวโน้มเติบโตได้ดี โดยกรมจะจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเจรจาจับคู่กับนักธุรกิจญี่ปุ่นที่โอซากา ใน
เดือนก.ค.นี้เพ่ือผลักดันการส่งออก ส่วนจีนแม้ปรับลดเป้าหมายอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเหลือ 7% และลดพ่ึงพา
การน้าเข้า แต่ยังม่ันใจว่าจะผลักดันการส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนได้เพ่ิมขึ้น โดยจะเน้นเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ในเมืองรอง
ที่ก้าลังพัฒนา รวมทั้งเจาะตลาดผ่านห้างสรรพสินค้า การขายผ่านออนไลน์ และเพ่ิมการรู้จักสินค้าไทย โดยน้าดาราไทยไป
เป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้าอาหารและธุรกิจบริการในจีนมากขึ้น ส้าหรับเกาหลีใต้ เศรษฐกิจชะลอตัวเล็กน้อย แต่รัฐบาลเกาหลี
ใต้กระตุ้นเศรษฐกิจโดยลดดอกเบี้ย ท้าให้ก้าลังซื้อเพ่ิมข้ึน ส่งผลดีต่อการส่งออกไทย โดยเฉพาะสินค้าอาหาร ขณะที่อินเดีย 
เน้นการเพิ่มความสัมพันธ์ทางด้านการค้าระหว่างกันให้มากขึ้น ส่วนอาเซียน จะเน้นการรักษาตลาดและเพ่ิมส่วนแบ่งตลาด

“นอกจากนี้กรมยังจะช่วยผู้ส่งออกเพ่ิมช่องทางการขาย โดยส่งเสริมให้ใช้อี -คอมเมิร์ซขายสินค้าเจาะเข้าสู่ตลาด
ต่างๆ โดยกรมได้พัฒนาเว็บไซต์ Thaitrade.com ซึ่งล่าสุดมีผู้เข้าใช้บริการแล้ว 23,842 ราย และจะเน้นการเพ่ิมกิจกรรม
โรดโชว์ไปยังประเทศต่างๆ น้าคณะโดย รมว.พาณิชย์ นอกจากนี้ จะเร่งแก้ไขปัญหาการส่งออก เช่น ปัญหาศุลกากร โลจิส-
ติกส์ กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค รวมทั้งการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานทาส ในอุตสาหกรรมประมง
และสิ่งทอ เป็นต้น”
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Contact Us

THAILAND  MACHINERY OUTLOOK 

แผนกบริการเทคนิคอุตสาหกรรม
โทร 02-712-4402-7 ต่อ 132

E-mail: miu@isit.or.th

!!! สนใจประชาสัมพันธข์่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทสามารถติดต่อทีมงาน MIU โทร. 02-712-4402-7 ต่อ 141
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เศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2558 เครื่องชี้เศรษฐกิจหลายตัวปรับลดลงจากเดือนก่อน สะท้อน
ความเปราะบางของการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ โดยครัวเรือนชะลอการบริโภค ธุรกิจลดการผลิต
และการลงทุนลง ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้า ที่ปรับฤดูกาลแล้วลดลงในเกือบทุกหมวด แม้
การใช้จ่ายด้านการลงทุนของภาครัฐจะมีมากขึ้น และภาคการท่องเที่ยวจะขยายตัวดี อัตราการ
ว่างงานเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ขณะที่ราคาน้้ามันโลกที่อยู่ในระดับต่้าและอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอ
ลงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อลดลงและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ค่อนข้างอ่อนแอ โดยครัวเรือนชะลอการใช้จ่าย เนื่องจาก
รายได้และการจ้างงานในภาคที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกลดลง รายได้เกษตรกรต่้าลงทั้งจาก
ผลผลิตที่ออกมาน้อยและราคาสินค้าเกษตรที่ยังตกต่้า รวมทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง
ต่อเนื่อง เมื่อผนวกกับภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง และการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังของ
สถาบันการเงิน ส่งผลให้การใช้จ่ายสินค้าหมวดไม่คงทนที่ไม่รวมเชื้อเพลิง หมวดสินค้ากึ่งคงทน
และหมวดบริการลดลง และการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนโดยเฉพาะการซื้อรถยนต์ทรงตัวอยู่
ในระดับต่้าส่งผลให้ดัชนีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนเดือนมีนาคม (PCI) หดตัวร้อยละ 
0.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 1.9 YoY

การลงทุนภาคเอกชน ลดลงตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ ขณะที่การลงทุนในด้าน
ก่อสร้างทรงตัว เพราะผู้ประกอบการบางส่วนรอประเมินทิศทางการฟ้ืนตัวของตลาด
อสังหาริมทรัพย์ทั้งนี้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แผ่วลง

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 18,766 ล้านดอลลาร์ สรอ.หลังปรับฤดูกาลลดลงในเกือบทุกหมวด 
เพราะได้รับผลกระทบมากขึ้นจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนและอาเซียน รวมทั้งการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยุโรปและญี่ปุ่นที่ยังเปราะบาง ประกอบกับราคาสินค้าส่งออกหลายหมวด 
อาทิ ปิโตรเลียม ยางพารา และเคมีภัณฑ์ ยังอยู่ ในระดับต่้าตามทิศทางราคาน้้ามันดิบ มูลค่า
การส่งออกสินค้าในไตรมาสแรกของปีจึงหดตัวสูงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 15,302 ล้านดอลลาร์ สรอ.ลดลงจากเดือนก่อน ทั้งสินค้าทุน 
วัตถุดิบ (ไม่รวมน้้ามันดิบ) และสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะที่การน้าเข้าน้้ามันดิบที่เคยลดลงมาก
ในช่วงก่อนหน้าเริ่มทรงตัวตามราคาน้้ามันโลกที่เริ่มมีทิศทางปรับเพ่ิมขึ้นส่งผลให้ดัชนีการ
ลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.5 
YoY ตัวบ่งชี้การน้าเข้าสินค้าทุนหดตัวร้อยละ 5.6 ตัวบ่งชี้ยอดขายรถยนต์หดตัวร้อยละ 11.2 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 1.8

ในเดือนมีนาคม ปี 2558 มี
ตั ว ช้ี วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ท่ี ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ
มีมากขึ้นจากการซื้อสินค้าและ
บริการ รวมถึงการลงทุนที่มีการ
เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะด้านคมนาคม ขนส่ง
และชลประทาน 
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รายได้เกษตรกร หดตัวร้อยละ 19 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากการหดตัวของทั้งผลผลิตและ
ราคา และเม่ือปรับปัจจัยฤดูกาลแล้ว รายได้เกษตรกรท่ีปรับฤดูกาลหดตัวร้อยละ 7.9 

การใช้จ่ายภาครัฐ มีมากขึ้นจากการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนที่มีการเบิกจ่าย
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านคมนาคม ขนส่งและชลประทาน ขณะที่รายได้รัฐบาล
เพ่ิมขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการปรับขึ้นอัตราจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้้ามันดีเซลเป็น
ส้าคัญ

ในเดือนมีนาคม ปี 2558 มี
ตั ว ช้ี วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชน
โดยครัวเรือนชะลอการใช้จ่าย 
เนื่องจากรายได้และการจ้างงาน
ในภาคที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก
ลดลง

การลงทุนภาคเอกชน
ลดลงตามการลงทุนในเครื่องจักร
และอุปกรณ์ขณะที่การลงทุนใน
ด้านก่อสร้างทรงตัว

การส่งออกสินค้าและการ
น าเข้าสินค้า
ลดลงในเกือบทุกหมวด ได้รับ
ผลกระทบมากขึ้นจากการชะลอ
ตัวทางเศรษฐกิจของจีนและ
อาเซียน รวมทั้งการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจยุโรปและญี่ปุ่นที่ยั ง
เปราะบาง

รายได้เกษตรกร
หดตั วร้ อยละ  19 จากระยะ
เดียวกันปีก่อน จากการหดตัวของ
ทั้งผลผลิตและราคา

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT 4





Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบรูณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการด้าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อโยงกับภาคการเกษตรและอุตาสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยข์อ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหลก็และเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย
อาคารสา้นักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

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



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนมนีาคม ปี 2558

ในเดือนมีนาคม ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของ
ไทยขาดดุลลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดยการน้าเข้า
ขยายตัวร้อยละ 0.35 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อย
ละ 13.94 YoY จากการหดตัวของกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม
และกลุ่มเครื่องมือกล ด้านการส่งออกขยายตัวร้อยละ 15.97 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 0.17 YoY จากการ
ขยายตัวของกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรและกลุ่มเครื่องมือกล 
ทั้งนี้เป็นผลจากการลงทุนภาคเอกชนที่ลดลงตามการลงทุนใน
เครื่องจักรและอุปกรณ์และการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงในทุก
กลุ่มสินค้าทั้งในกลุ่มที่ขายในประเทศ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม 
และวัสดุก่อสร้าง รวมถึง กลุ่มที่ผลิตเพื่อส่งออก อาทิ ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์
การน าเข้า มีมูลค่าการน้าเข้าอยู่ท่ี 34,806 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน้าเข้าเป็น 2,619 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 26.45 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัว
ร้อยละ 5.03 YoY ด้านหมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการน้าเข้าเป็น 
6,025 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.12 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า แต่หดตัวร้อยละ 31.46 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการน้าเข้าเป็น 26,161 ล้านบาท หดตัวร้อย
ละ 3.26 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 10.28 
YoY
การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 20,550 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,434 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 20.42 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 11.76 
YoY ด้านหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 
2,002 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 10.67 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า และขยายตัวร้อยละ 30.40 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกเป็น 16,114 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 4.49 
YoY

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนมีนาคม ปี 2558

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 14,255 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 2,710 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า 
และขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า



มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือน
มีนาคม ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 26.45 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 5.03 YoY
มูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 2,619 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน้าเข้า
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 7,297 ล้านบาท โดย
สินค้าที่มีมูลค่าการน้าเข้าสูงสุดในเดือนนี้ ได้แก่  เครื่อง
บ้ารุงรักษาและส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 
2,054 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 10.67 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 30.40 YoY
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,002 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออก
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 5,964 ล้านบาท โดย
สินค้าท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มแทรกเตอร์ รถพ่วง 
รถกึ่งรถพ่วง และเครื่องบ้ารุงรักษาและส่วนประกอบ ซึ่งมี
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 668 ล้านบาทและ 609 ล้านบาท 
ตามล้าดับ

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 616 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มข้ึน 354 ล้าน
บาท จากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดอืนมีนาคม ป ี2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx
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มูลค่าการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 
ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 3.26 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 10.28 YoY มูลค่า
การน้าเข้าอยู่ที่ 26,161 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน้าเข้าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมเป็น 79,807 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มูลค่ าการน้า เข้ าสูงสุด ได้แก่  เครื่ องสูบลม /อัดลมและ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่า
การน้าเข้าอยู่ที่ 2,808 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 16 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 4.5 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่  16,114 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออกเครื่อง
อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมเป็น 43,585 ล้านบาท โดนสินค้าที่มี
มูลค่าการส่ งออกสู งสุด ได้แก่  เครื่ องพิมพ์  ( เครื่ องจักร
อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
2,069 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 10,047 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 3,105 
ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลงจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนมีนาคม ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx
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มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในเดือนมีนาคม ปี 2558
 
การน าเข้า เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 8.12 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 31.46 YoY มูลค่าการ
น้าเข้าอยู่ที่ 6,025 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน้าเข้าเครื่องมือกลมี
มูลค่ารวมเป็น 17,570 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
น้าเข้าสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 1,307 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 20.42 เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 11.76 YoY มูลค่า
การส่งออกอยู่ที่ 2,434 ล้านบาท ท้ังปีนี้การส่งออกเครื่องมือ
กลมีมูลค่ารวมเป็น 6,284 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 700 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
3,591 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 39 ล้านบาทจาก
เดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนมีนาคม ป ี2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx
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ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชงิลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery  Intelligence  Unit : MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล
อาคารส้านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 141



ชื่องานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยรี่วมด้านต่างๆ ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของเครื่องจักรงานฉีดพลาสติก
ให้มีความแม่นย้าและความเร็วสูง
(Development of Technologies Contributing to Enhancement of Accuracy and 
Speed of Injection Molding Machines)

ผู้วิจัย HITOSHI OHNUMA*1, SHIKI MATSUO*1, MASAHIRO BESSHO*2, HISANOBU SHINODA*3, 
TAKASHI MIZUNO*4, NAOKI TODA*5

หน่วยงาน *1Nagoya Research & Development Center, Technology & Innovation Headquarters
*2Materials & Structure Laboratory, Nagoya Research & Development Center, 
Technology & Innovation Headquarters
*3Power Electronics & Systems Laboratory, Nagoya Research & Development 
Center, Technology &Innovation Headquarters
*4Engineering Department, Mitsubishi Heavy Industries Plastic Technology Co., Ltd.
*5Engineering Department, Mitsubishi Heavy Industries Plastic Technology Co., Ltd.

ปีท่ีพิมพ์ 2012

บทคัดย่อ เครื่องจักรงานฉีดพลาสติกถูกน้ามาใช้งานในหลายๆ อุตสาหกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ ซึ่งงานเหล่านี้ต้องการชิ้นงานที่มีคุณภาพ
เหมือนกันทุกชิ้นและมีก้าลังการผลิตสูง ดังนั้น MHI (Mitsubishi Heavy Industries) จึงพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยพัฒนาเทคโนโลยีให้เครื่องจักร
มีความแม่นย้าสูง ฉีดชิ้นงานและท้าให้ชิ้นงานเย็นตัวได้อย่างรวดเร็ว มีกลไกการขับเคลื่อนในการ
เปิด-ปิดแม่พิมพ์ด้วยความเร็วสูง และมีการกระจายตัวสม่้าเสมอในระดับสูง มีกลไกการหลอมเนื้อ
พลาสติกด้วยความเร็วสูงโดยมีการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์โครงสร้าง เทคโนโลยีการวิเคราะห์การ
ไหล เทคโนโลยีจ้าลองระบบควบคุมโดย MHI Technology &Innovation Headquarters 
เทคโนโลยีดังกล่าวถูกน้ามาพัฒนาประสิทธิภาพในเครื่องจักรงานฉีดพลาสติกขนาดใหญ่ รุ่น em II 
series
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Abstract Injection molding machines are used in various industries, including those 
manufacturing automotive parts and household electrical appliances, all of which 
strongly require stable molding quality and high productivity. To meet these needs, 
MHI has developed unique technologies for high accuracy, high speed injection 
molding machines including a high rigidity, high speed driving mechanism and a high 
dispersion, high speed plasticization mechanism through the structure analysis 
technology, flow analysis technology and control simulation technology possessed 
by the MHI Technology & Innovation Headquarters. Such unique technologies have 
contributed to the improvement of performance and reliability of the em II series 
large electric injection molding machines.

ที่มา http://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/e494/e494016.pdf
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‘การพิมพ์-บรรจุภัณฑ์’ ลิ้นห้อย 3 เดือน
วูบ 20% ลุ้น Q4 พลิกกลับ

กลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
กระทบตามส่งออก ชี้แค่ไตรมาสแรกตลาด
หายไปแล้ว 15-20% ท้าใจครึ่งปีแรกยังไม่ฟ้ืน
ตัวแน่ ปัจจัยลบตามมาเป็นระลอกทั้งจ่อปรับ
ค่าแรงและปรับภาษีมูลค่าเพ่ิม ข้อกีดกันทาง
การค้า ถูกตัดจีเอสพียุโรป ผู้ประกอบการร้อง 
ส่วนใหญ่ 80% เป็นเอสเอ็มอี ต้องดิ้นปรับตัว ชี้
ไปลุ้นเดือนตุลาคม ช่วงไฮซีซันว่าตลาดจะพลิก
กลับหรือไม ่

นายวิชัย สกุลวรารุ่งเรือง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า เวลานี้กลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้รับผลกระทบแล้วเฉพาะไตรมาส
แรกตลาดหายไปแล้ว 15-20%  ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากการส่งออกที่ซบเซาในเวลานี้ นอกจากนี้ไตรมาส 2 ก็จะเป็น
ช่วงโลว์ซีชันของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์อีก ท้าให้ครึ่งปีแรกปี 2558 ตลาดอุตสาหกรรมดังกล่าวจะยังไม่ฟ้ืน
ตัว และต้องไปลุ้นอีกครั้งในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปหรือเข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

“2 ไตรมาสแรกคนยังไม่จับจ่ายใช้สอย ขณะที่อีกด้านผู้ประกอบการยังต้องลุ้นอีกว่า ค่าแรงงานขั้นต่้าจะมีการปรับ
ขึ้นจาก 300 บาทเป็น 360 บาทต่อวันหรือไม่ เช่นเดียวกับการพิจารณาปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพ่ิมให้สูงกว่า 7% ที่จะกระทบ
ต่อผู้บริโภคปลายทาง ที่จะท้าให้อ้านาจการซื้อหดตัวลงเพราะของแพงขึ้น รวมถึงการเผชิญปัญหาข้อกีดกันทางการค้าที่
ไม่ใช่ภาษีจากสหรัฐอเมริกา เรื่องค้ามนุษย์ และสหภาพยุโรป (อียู) ประกาศแจ้งเตือน (ให้ใบเหลือง) สินค้าประมงไทย ท้า
ให้ได้รับผลกระทบด้านส่งออก”

นายวิชัยกล่าวอีกว่า จากกรณีดังกล่าว ผู้ประกอบการการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ขณะนี้ราว 80% จัดอยู่ใน
กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และ 20% เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องปรับตัวอย่าง
ต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ 1. มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาสู่ตลาดเพ่ือเพ่ิมมูลค่ายอดขายให้สูงขึ้น 2. สินค้าส่งออกหลาย
สาขามีการออกไปเปิดตลาดใหม่มากขึ้นท้าให้กลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้อานิสงส์ทางอ้อมไปด้วยโดยอัตโนมัติ 3. มี
การน้าดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ามาใช้
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 อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์ทั่วประเทศที่มีราว 3 พันราย (ที่จด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ) ยังต้องเผชิญ
ปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ และปัญหา
ผลกระทบด้านต้นทุนรวมที่สูงขึ้นนับตั้งแต่ปรับ
ค่าแรงงานขั้นต่้า 300 บาททั่วประเทศ และตัน
ทุนด้านเครื่องจักรที่สูงขึ้น รวมถึงวัตถุดิบที่
น้าเข้า 

สอดคล้องกับที่นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และกรรมการ
ผู้จัดการบริษัท นิวไวเต็ก จ้ากัด ผู้ประกอบการด้านการพิมพ์ กล่าวว่า ขณะนี้ต้องยอมรับว่าทุกส้านักออกมาปรับลดเป้า
ตัวเลขจีดีพีและการส่งออกกันเป็นแถว จึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เพราะเกี่ยวเนื่องการกับ
บริโภคภายในประเทศและการส่งออก และประเทศไทยก็พ่ึงพาการส่งออกมากกว่า 70% ซึ่งกลุ่มบรรจุภัณฑ์จะส่งออก
ทางอ้อมไปกับสินค้าส่งออกของไทย

“เราเจอข้อจ้ากัดในการส่งออกมาก ทั้งถูกตัดจีเอสพีจากยุโรป ข้อกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเมื่อกุ้งหรืออาหาร
ทะเลส้าเร็จรูปมีปัญหาด้านส่งออกกลุ่มบรรจุภัณฑ์ก็ต้องกระทบด้วยเพราะต้องไปคู่กัน ปีนี้เจอหลายเด้ง ยอมรับว่าได้รับ
ผลกระทบหนักที่สุด จะเห็นว่า ไตรมาสแรกภาพรวมตลาดไม่ดี ไตรมาส 2 ก็เป็นช่วงโลว์ซีชันอีก เพราะเป็นฤดูฝนจึง
ประเมินว่าปี 2558 ถ้าไตรมาสสุดท้ายตลาดไม่พลิกกลับมากลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ก็จะติดลบมากกว่า 10-15%”

นายเกรียงไกรกล่าวอีกว่าในช่วงที่ผ่านมากลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ก็มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การ
ยกระดับงานพิมพ์และงานบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยขึ้น การวิ่งหาตลาดใหม่ๆ เข้ามา รวมถึงการปรับตัวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่ยังมีข้อได้เปรียบเพราะเป็นผู้น้าตลาดกลุ่มนี้อยู่แล้วในขณะนี้ จึงเชื่อว่าอุตสาหกรรมการพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์จะแข็งแกร่งเมื่อเข้าสู่ตลาดเออีซีในปี 2559 เป็นต้นไป โดยไทยมีเป้าหมายก้าวเป็นศูนย์กลางเออีซีภายใน 
2-3 ปีนี้

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,049 วันที ่3 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
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เงินบาทที่อ่อนค่า ท้าให้การค้าขายสินค้า
ไทยดีขึ้นในตลาดต่างประเทศ กระตุ้นการ
ส่งออก เข้าเป้ากระทรวงพาณิชย์ 1.2% อีกทั้ง
การส่งออกไทยไปตลาดสหภาพยุโรป 9% ของ
การส่งออกท้ังหมด หากจีดีพีของสหภาพยุโรปดี
ขึ้น การส่งออกไทยจะดีข้ึนตามด้วย

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการที่เงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่อง 
ล่าสุด วานนี้ (6 พ.ค) ปิดตลาดที่ 33.32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ลง 0.25% และการออกมาตรการผ่อนคลายเงินทุนเคลื่อนย้าย
ระหว่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเงินบาทที่อ่อนค่าลงดังกล่าว ถือเป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออกของไทย 
เพราะเงินบาทที่อ่อนค่าจะท้าให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ดีขึ้นในตลาดต่างประเทศ และน่าจะท้าให้การส่งออกที่ติดลบ
ต่อเนื่องมาหลายเดือนปรับตัวได้ดีขึ้น และเข้าใกล้เป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ประเมินล่าสุดว่าจะมีการขยายตัว 1.2% ใน
ปีนี้

ขณะเดียวกัน มีรายงานล่าสุดว่า คณะกรรมาธิการยุโรป หรือ EC ได้ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์จีดีพีของกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรปในปีนี้ จาก 1.7% เป็น 1.8% หลังมีมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินผ่านมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ซึ่งน่าจะ
เป็นผลดีต่อการส่งออกสินค้าของไทยไปยังตลาดดังกล่าวเพ่ิมข้ึนด้วย ทั้งนี้ ได้รับทราบจาก นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดี
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ว่า ไทยมีการส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหภาพยุโรป ในสัดส่วน 9% ของการส่งออก
ทั้งหมด ซึ่งการที่สหภาพยุโรปมีจีดีพีขยายตัวขึ้น จะท้าให้มีความต้องการซื้อสินค้าเพ่ิม และจะท้าให้สินค้าส่งออกของไทย
ได้รับอานิสงส์ด้วย รวมทั้งได้สะท้อนมุมมองของผู้ส่งออกที่ต้องการให้เงินบาทอ่อนค่าลงและมีเสถียรภาพ เพ่ือให้สามารถ
ก้าหนดต้นทุนได้ชัดเจน
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ปี 2558

เศรษฐกิจเดือนเมษายน 2558 การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยังเป็นไปอย่างช้าๆ และเปราะบาง 
โดยครัวเรือนและธุรกิจใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ขณะที่การส่งออกสินค้าค่อนข้างซบเซาตาม
การค้าในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับผลกระทบชัดเจนขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน 
อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายลงทุนของภาครัฐยังคงมีบทบาทในการช่วยพยุง
เศรษฐกิจ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อย อัตราเงินเฟ้อลดลง และ
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน โดยรวมลดลงจากเดือนก่อน สอดคล้องกับรายได้ของครัวเรือน
นอกภาคเกษตรที่แผ่วลงและรายได้เกษตรกรที่ถูกกดดันทั้งจากราคาสินค้าเกษตรที่ต่่าและ
ผลผลิตที่ตกต่่าประกอบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงต่อเนื่อง การใช้จ่ายหมวดสินค้า
คงทนจึงลดลง ขณะที่การใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนทรงตัว ส่วนเครื่องชี้การใช้จ่ายหมวด
สินค้าก่ึงคงทนและหมวดบริการที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวดโรงแรมและ
ภัตตาคาร คาดว่าเป็นผลจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่งผลให้ดัชนีการอุปโภค
บริโภคของภาคเอกชนเดือนเมษายน(PCI) หดตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
หดตัวร้อยละ 0.2 YoY

การลงทุนภาคเอกชน ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน อุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ซบเซาท่า
ให้ผู้ประกอบการยังไม่มีความจ่าเป็นต้องขยายก่าลังการผลิต จึงมีการน่าเข้าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์น้อยลง ส่วนการลงทุนด้านก่อสร้างทรงตัว เนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนยังรอ
ประเมินความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ และความ
ชัดเจนของการฟ้ืนตัวในตลาดอสังหาริมทรัพย์ส่งผลให้ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตัว
ร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 0.9 YoY ตัวบ่งชี้การน่าเข้าสินค้า
ทุนหดตัวร้อยละ 4.7 YoY ตัวบ่งชี้ยอดขายรถยนต์หดตัวร้อยละ 26.7 YoY ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 5.3 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 16,750 ล้านดอลลาร์ สรอ. ยังคงหดตัวเป็นผลจากตลาดอาเซียนที่
ได้รับผลกระทบชัดเจนขึ้นจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว เมื่อประกอบกับการฟ้ืนตัวที่เป็นไปอย่าง
ช้าๆ ของเศรษฐกิจคู่ค้าส่าคัญหลายประเทศ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยุโรป และราคาสินค้า
ส่งออกหลายรายการที่ยังอยู่ในระดับต่่าตามราคาน้่ามันดิบ มูลค่าการส่งออกสินค้าจึงหดตัว
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการหดตัวในเกือบทุกหมวด
สินค้า

ในเดือนเมษายน ปี 2558 มี
ตั ว ช้ี วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ
ยังคงมีบทบาทช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโดยเฉพาะการเบิกจ่าย
งบลงทุนด้านคมนาคม ขนส่ง 
และชลประทานยังมีอยู่ต่อเนื่อง

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT 3



การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 15,040 ล้านดอลลาร์ สรอ. แผ่วลงจากเดือนก่อนสอดคล้องกับอุป
สงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ยังไม่เข้มแข็ง โดยการน่าเข้าสินค้าลดลงใน หมวดสินค้าทุนและ
วัตถุดิบที่ไม่ใช่น้่ามัน 

รายได้เกษตรกร หดตัวร้อยละ 19.7 YoY จากการหดตัวของทั้งผลผลิตการเกษตรและราคา
สินค้าเกษตรที่ร้อยละ 13.3 YoY และ 7.5 YoY ตามล่าดับ

การใช้จ่ายภาครัฐ ยังคงมีบทบาทช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบลงทุนด้าน
คมนาคม ขนส่ง และชลประทานยังมีอยู่ต่อเนื่อง แม้เม็ดเงินเบิกจ่ายลดลงบ้างหลังจากที่เร่งขึ้น
มากในเดือนก่อน ส่าหรับรายได้รัฐบาลเพ่ิมขึ้นมากจากระยะเดียวกันปีก่อน แต่อาจไม่ได้
สะท้อน การขยายตัวดีของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในเดือนเมษายน ปี  2558 มี
ตั ว ช้ี วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
โดยรวมลดลงจากเดือนก่อนเมื่อ
ประกอบกับความเ ช่ือมั่นของ
ผู้บริโภคท่ีลดลงต่อเนื่อง การใช้
จ่ายหมวดสินค้าคงทนจึงลดลง

การส่งออกสินค้า
ยังคงหดตัวเป็นผลจากตลาด
อาเซียนที่ได้รับผลกระทบชัดเจน
ขึ้นจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว 
เมื่ อประกอบกับการฟื้ นตั วที่
เป็นไปอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจคู่
ค้าส่าคัญหลายประเทศ อาทิ 
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยุโรป

รายได้เกษตรกร
หดตัวร้อยละ 19.7 YoY จากการ
หดตัวของทั้งผลผลิตการเกษตร
และราคาสินค้าเกษตร

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT
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Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบรูณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการด่าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อโยงกับภาคการเกษตรและอุตาสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยข์อ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหลก็และเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย
อาคารสา่นักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

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



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนเมษายน ปี 2558

ในเดือนเมษายน ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของ
ไทยขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น โดยการน่าเข้าขยายตัวร้อยละ 15.67 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 3.09 YoY จากการ
หดตัวของกลุ่มเครื่องมือกลเป็นหลักด้านการส่งออกขยายตัวร้อย
ละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 11.76 YoY
จากการหดตัวของกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นหลัก ทั้งนี้การ
น่าเข้าและการส่งออกท่ีชะลอตัวลง เป็นผลจากการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนที่ลดลง การส่งออกสินค้าที่ได้รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงทั้งกลุ่ม
สินค้าเพื่อการส่งออกและกลุ่มสินค้าท่ีผลิตเพื่อขายในประเทศ รวม
ไปถึงรายได้เกษตรที่ลดลง

การน าเข้า มีมูลค่าการน่าเข้าอยู่ที่ 40,262 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน่าเข้าเป็น 30,970 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 18.38 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัว
ร้อยละ 2.31 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการ
น่าเข้าเป็น 3,111 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 18.76 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 25.61 YoY ในขณะที่หมวด
เครื่องมือกลมีมูลค่าการน่าเข้าเป็น 6,180 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 2.57 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 29.78 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี 20,652 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 1,992 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 
18.14 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 14.9 YoY
ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกเป็น 16,692 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.59 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
หดตัวร้อยละ 16.69 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร
มีมูลค่าการส่งออกเป็น 1,967 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.76 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 20.28 YoY

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ท่ี 
19,609 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 5,353 ล้านบาทจากเดือน
ก่อนหน้า และขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 1,467 ล้านบาทจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนหน้า

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนเมษายน ปี 2558
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มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือน
เมษายน ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 18.76 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 25.61 YoY
มูลค่าการน่าเข้าอยู่ที่ 3,111 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน่าเข้า
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 10,408 ล้านบาท 
โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน่าเข้าสูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ เครื่อง
บ่ารุงรักษาและส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน่าเข้าอยู่ที่ 
1,848 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 1.76 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 20.28 YoY
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,967 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออก
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 7,931 ล้านบาท โดย
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มแทรกเตอร์ซึ่งมี
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 977 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 1,143 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 526 
ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลเพิ่มขึ้น 302 ล้าน
บาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดอืนเมษายน ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx
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มูลค่าการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 
ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 18.38 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 2.3 YoY มูลค่า
การน่าเข้าอยู่ที่ 30,970 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน่าเข้าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมเป็น 110,777 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มู ลค่ าการน่ า เ ข้ า สู งสุ ด ได้ แก่  เค รื่ อ งกั งหั น ไอพ่นและ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่า
การน่าเข้าอยู่ที่ 3,918 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 3.59 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 16.68 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่  16,692 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออกเครื่อง
อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมเป็น 60,278 ล้านบาท โดนสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องจักรงานดิน (เครื่องจักร
อุตสาหกรรมก่อสร้าง) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,308 ล้าน
บาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 14,277 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 4,230 
ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าเพ่ิมขึ้น 4,044 
ล้านบาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนเมษายน ป ี2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx
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มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในเดือนเมษายน ปี 2558
 
การน าเข้า เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 2.57 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 29.76 YoY มูลค่าการ
น่าเข้าอยู่ที่ 6,180 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน่าเข้าเครื่องมือกลมี
มูลค่ารวมเป็น 23,751 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
น่าเข้าสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการน่าเข้าอยู่ที่ 1,494 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 18.14 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 14.9 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 1,992 ล้านบาท ท้ังปีนี้การส่งออกเครื่องมือกลมี
มูลค่ารวมเป็น 8,276 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 499 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
4,188ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 596 ล้านบาทจาก
เดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 2,879 ล้านบาทจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนเมษายน ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ เป็นงานท่ีเกิดขึ้นมาจากการพบปัญหาของเครื่องขึ้นรูปแผ่นพลาสติกของทางภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้กับแผ่น

พลาสติกที่มีขนาดใหญ่ แต่จะมีปัญหากับนักศึกษาที่ต้องการขึ้นรูปกับช้ินงานขนาดเล็ก ท่าให้เกิดความสิ้นเปลืองในเรื่องวัสดุรวมถึง
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวท่าให้เกิดงานวิจัยนี้ข้ึนมาเพื่อแก้ปัญหา โดยมีเป้าหมายของการท่างานคือ เพื่อศึกษาและออกแบบ
เครื่องขึ้นรูปแผ่นพลาสติกระบบสุญญากาศท่ีเหมาะสมกับการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยสามารถปรับขนาดวัสดุให้เล็กลงตามขนาดของ
ช้ินงานได้รวมทั้งสร้างความสะดวกต่อการใช้งานและการเคลื่อนย้ายได้โดยล่าพัง อีกทั้งใช้ระบบการควบคุมกึ่งอัตโนมัติเพื่อการเรียนรู้
รวมทั้งท่าการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพในการขึ้นรูปของแผ่นพลาสติกในชนิดต่างๆ ในเรื่องขนาดและความหนาที่ต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า เครื่องขึ้นรูปแผ่นพลาสติกที่สร้างขึ้น สามารถตอบสนองต่อการใช้งานแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อการเรียนรู้ที่มีการใช้งานท่ีสะดวกสบายขึน้ 
โดยผ่านการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางผลิตภัณฑ์ 3 ท่านรับรองผล ผลการออกแบบสามารถที่จะน่าแผ่น
พลาสติกมาใช้กับเครื่องนี้ได้ 8 ขนาด รวมทั้งผ่านการทดสอบการขึ้นรูปแผ่นพลาสติกกับพิมพ์แม่แบบรูปทรงเหลี่ยม ที่เพิ่มช้ันระดับความ
สูงขึ้นทีละ 4.5 ซม. และเครื่องสามารถรองรับความสูงได้ถึง 35 ซม. โดยท่าการทดสอบความร้อนที่ใช้แท่งฮีตเตอร์ที่ 2,000 วัตต์ กับแผ่น
พลาสติกขนาดเล็กท่ี กว้าง x ยาว เท่ากับ 22 x 22 ซม. และฮีตเตอร์ความร้อนที่ 4,000 วัตต์ กับแผ่นพลาสติกขนาดกลาง 32 x 32 ซม. 
รวมทั้งฮีตเตอร์ความร้อนที่ 6,000 วัตต์ กับแผ่นพลาสติกขนาดใหญ่ 32 x 41 ซม. ที่เป็นตัวแทน โดยการขึ้นรูปได้น่าพลาสติกแผ่นพีวีซี 
ขนาดความหนาท่ี 0.6, 1.0, 2.0 และ 3.0 มม. และแผ่นพลาสติก เอบีเอส ความหนาท่ี 1.0, 2.0 และ 3.0 มม. รวมทั้งพลาสติกอะคริลิค ท่ี
ความหนา 1.0, 2.0 และ 3.0 มม. มาท่าการทดสอบ ผลการทดสอบได้บันทึกค่าการขึ้นรูปของพลาสติกทั้งหมดไว้โดยแผ่นพลาสติกที่มี
ประสิทธิภาพในการขึ้นรูปสูงสุด ที่ความร้อนฮีตเตอร์ 2,000 วัตต์ ใช้อุณหภูมิที่ 60๐c ได้พลาสติกแผ่นพีวีซีกับความหนาที่ 0.6 มม. 
สามารถข้ึนรูปชิ้นงานได้ กว้าง x ยาว x สูง ที่ 7.5 x 9 x 9 ซม. และที่ 4,000 วัตต์ ใช้อุณหภูมิที่ 46๐c ได้พลาสติกพีวีซี ที่ความหนา 1.0 
มม. ได้ช้ินงานขนาด 17 x 17.5 x 9 ซม. รวมทั้งที่ 6,000 วัตต์ ใช้อุณหภูมิที่ 47๐c ได้พลาสติกพีวีซี ที่ความหนา 1.0 มม. โดยได้ช้ินงาน
ขนาด 17 x 27.5 x 18 ซม. ส่วนในภาพรวมกับพลาสติกที่หนา 3 มม. ทั้ง 3ชนิด ผลการทดสอบไม่สามารถขึ้นรูปได้เต็มแบบแม่พิมพ์ แต่
ถ้าจะน่ามาใช้งานจริงควรมีอุปกรณ์ช่วยในการกดรอบพิมพ์ซึ่งต้องท่าในช่วงของการดูดขึ้นรูปด้วย สรุปผลการวิจัย เครื่องต้นแบบที่สร้างนี้  
สามารถน่ามาใช้ในภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้นักศึกษาที่เรียนด้านการออกแบบสามารถท่าการออกแบบให้เกิดช้ินงานใหม่ๆ 
ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างงานในการพัฒนาการศึกษาต่อไป

งานวิจัยและเทคโนโลยี
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Abstract
This research derived from a problem found through a process of vacuum forming with oversize plastic 

sheet, where students from the Department of Industrial Design tended to utilize a smaller piece instead of a size 
assigned to the existing large production machine. This practice then leads to material waste and inefficient use of 
energy of these repeated small productions. Thus, these continuous misuses have generated inquiries for this 
research with objectives to- study and design a manageable semi-automated system of a vacuum machine that 
also accounted to portability, easy accessibility to adjust and compensate each design to any particular needs 
intended for the type of plastic use, the model’s size and volume, as well as thickness variation of the plastic. As a 
result, the designed vacuum forming machine pertain the semi-automated system and met the intended objectives 
that were acceptable by three specialists in industrial design. The new machine was able to accommodate up to 8 
different sizes of plastic sheet, which now supported the rectangular shape with adjustable step increment of 4.5 
cm. and with maximum height of 35 cm. It was also tested with an installment of a heating rod at 2,000 watts with 
the use of small plastic sheet (22 x 22 cm.), then increased to 4,000 watts with a medium sheet size (32 x 32 cm.), 
and finally with a heating rod of 6,000 watts with large sheet of plastic (32 x 41 cm.); to which apply with the 
selective thickness of PVC of 0.6, 1.0, 2.0, and 3.0 mm. (increased with sheet size and watts), with ABS sheet of 1.0, 
2.0, and 3.0 mm, as well as with acrylic of 1.0, 2.0, and 3.0 mm. thickness. The three tests yielded the highest 
quality in the following combinations: at 2,000 watts at temperature of 60๐c degrees Celsius with PVC 0.6 mm., 
which resulted with model area of 7.5W x9L x9H cm., at 4,000 watts at temperature of 46๐c with PVC 1.0 mm., 
which resulted with model area of 17W x17.5L x 9H cm., and at 6,000 watts at temperature of 47๐c with PVC1.0 
mm., which resulted with model area of 17W x27.5L x18H cm. As for an overall result, all three plastic types with 
thickness of 3.0mm were unable to form into the shape of a mold, but would require an additional press to lock 
plastic the piece in place during the vacuuming process. The final design of this new vacuum-forming machine is 
valid and can be use within the Department of Industrial Design to assist students in producing new design idea, 
which certainly will also continue to benefit their educational development processes.

ที่มา https://www.tci-thaijo.org/index.php/ajnu/article/view/26007/22053
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5 มิถุนายน 2558

พาณิชย์ดึงสินค้าเหล็กเข้าบัญชีสินค้าอ่อนไหว เกาะติดความเคลื่อนไหวใกล้ชิด สั่งผู้ผลิต-ผู้ประกอบการ แจ้งราคาทุกวัน เตือนหาก
ราคาเหล็กสูงเกินควร เอาเปรียบผู้บริโภค อาจใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าควบคุม

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน(คน.)กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
สินค้าเหล็กว่าทางกรมได้ขอความร่วมมือในการใช้มาตรการบริหาร โดยขอให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าเหล็ก มีการแจ้งราคาสินคา้เหลก็
ทุกประเภท ทั้งจากต้นทางคือผู้ผลิต และปลายทางคือผู้จ่าหน่ายให้กรม รับทราบราคาทุกวัน เพราะหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ใช้
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด(เอดี) และมาตรการปกป้องการน่าเข้าสินค้าท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมาก(เซฟการ์ด) ท่าให้เหล็กท่ีน่าเข้าจากต่างประเทศ
ต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เหล็กท่ีน่าเข้ามีการจ่าหน่ายในราคาที่สูง อีกทั้งก็มีแนวโน้มที่ราคาเหล็กท่ีผลิตในประเทศจะปรับราคาสูงขึน้ตาม
ไปด้วย

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเหล็กอย่างไม่เหมาะสม กรมฯ ได้ปรับบัญชีสินค้าเหล็กให้เข้ามาอยู่ในบัญชี
สินค้าอ่อนไหว ที่ต้องมีการติดตามราคาสินค้าทุกวัน จากเดิมที่สินค้าเหล็กอยู่ในกลุ่มสินค้าที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ ซึ่งจะต้องติดตามดูแล
สถานการณ์สัปดาห์ละ2 ครั้ง โดยผลดังกล่าวจะมีผลทันที

“การประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากที่ รมว.พาณิชย์ ได้เรียกหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กทั้งระบบ เพื่อให้ราคา
จ่าหน่ายมีความเป็นธรรมต่อทั้งผู้ผลิต ผู้จ่าหน่าย และผู้บริโภค โดยในที่ประชุมก็ได้แจ้งให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าเหล็ก ว่ากร มจะ
ดูแลสินค้าเหล็กอย่างใกล้ชิดขึ้น จะมีการติดตามราคาทุกวัน และหากราคาจ่าหน่ายต้นทางไม่มีการปรับขึ้น ตัวแทนจ่าหน่ายก็ไม่มีเหตุผลที่
ต้องปรับขึ้นราคาเช่นกัน ซึ่งทางกลุ่มผู้ประกอบการ ก็ตอบรับ โดยประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ (สอท.) 
รับปากแจ้งให้สมาชิกด่าเนินการอย่างเคร่งครัด”
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อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่า สินค้าเหล็ก ไม่ได้มีการก่าหนด
ราคาแนะน่าเอาไว้จึงไม่สามารถระบุเพดานราคาได้ ราคาจะขึ้นลง
ตามความเหมาะสมของตลาด แต่ทั้งนี้ กรมก็ไม่ได้ละเลยในการ
ดูแลสินค้าเหล็ก เพราะหากพบว่าสถานการณ์ราคาสินค้าเหล็กมี
การสวิงราคาขึ้นสูงผิดปกติ ก็จะเข้าไปด่าเนินการตรวจสอบทันที 
และหากถึงขั้นเกิดความไม่เป็นธรรมก็อาจจะมีการใช้ข้อกฎหมาย
เข้ามาช่วยควบคุม แต่ก็ยอมรับว่าหากไม่จ่าเป็นจริงๆ ทางกรมก็ไม่
ต้องการใช้กฎหมายเช่นกัน

รายงานข่าวระบุว่า การที่กระทรวงพาณิชย์ปรับบัญชีสินค้า
เหล็กให้เข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าอ่อนไหวในช่วงนี้ สืบเนื่องมาจากที่ 
รมว. พาณิชย์ พลเอกฉัตรชัยสาริกัลยะ ต้องการแก้ปัญหา ดูแล
เหล็กทั้งระบบอย่างยั่งยืน ประกอบกับมีผู้ ใช้เหล็กหลายราย
ร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าเหล็กในประเทศมีราคาสูง ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับราคาเหล็กในตลาดโลกที่ปรับลดลง โดยเฉพาะเหล็กที่น่าเข้า
จากต่างประเทศมีราคาสูงดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการ
ฉวยโอกาสจากที่มีมาตรการเอดีที่ท่าให้สินค้าเหล็กน่าเข้าราคาสูง 
จนท่าให้สินค้าเหล็กในประเทศจะปรับราคาสูงขึ้นตาม จึงต้องดูแล
อย่างใกล้ชิด

ขณะที่ความต้องการใช้เหล็กในประเทศของไทยปี 2558 
คาดว่าจะอยู่ที่ 18 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีความต้องการใช้ 
17 ล้านตัน ซึ่งเหล็กท่ีใช้มาตรการเอดีนั้น จะเป็นเหล็กท่ีไทย
สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการ แต่ที่โดนมาตรการเอดี 
เนื่องจากผู้ผลิตต่างประเทศ น่าสินค้ามาขายในไทย ในราคาที่ต่่า
กว่าในประเทศตัวเอง ส่วนเหล็กชนิดพิเศษท่ีไทยผลิตเองไม่ได้ และ
ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าปกติมีการ
อนุญาตให้น่าเข้าได้อยู่แล้ว ทั้งนี้ราคาเหล็กในประเทศ ปัจจุบัน 
เหล็กเส้นราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 16,000-17,000 บาทต่อตัน,เหล็ก
แผ่นอยู่ที่ 19,000 บาท ต่อตัน

ส่วนรายการสินค้า ที่กรมการค้าภายในดูแลอยู่มีจ่านวน 
205 รายการ เป็นสินค้าในบัญชีสินค้าอ่อนไหว ที่ต้องติดตามดูแล 
ราคาทุกวัน อยู่จ่านวน 27 รายการประกอบด้วย สินค้ากลุ่มอาหาร 
9 รายการ เช่น ข้าวสารบรรจุถุง,น้่ามันพืช, ไข่ไก่, ไก่สด, เนื้อหมู
ช่าแหละ,อาหารปรุงส่าเร็จ, นมผง,นมสด,นมเปรี้ยว, สินค้ากลุ่ม
เช้ือเพลิง อาทิ น้่ามันเบนซิน,น้่ามันดีเซล, ก๊าซเอ็นจีวี,ก๊าซหุงต้ม
,แอลพีจีรถยนต์, และสินค้าอุปโภค เช่น อาหารสัตว์,สบู่, แชมพู, 
ผงซักฟอก,เครื่องแบบนักเรียน,รองเท้านักเรียน และล่าสุด คือ 
กลุ่มเหล็ก ที่เพิ่งเอามาเป็นสินค้าในบัญชีสินค้าอ่อนไหว เช่น 
เหล็กเส้น,เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก, เหล็กแผ่นเคลือบโครเมียม, เหล็ก
แผ่นรีดร้อน, เหล็ก โครงสร้างรูปพรรณ ส่วนสินค้าที่ต้องจับตามอง
เป็นพิเศษ มี 4 รายการ คือ ปูนซีเมนต์ ,สายไฟฟ้า,แบตเตอรี่ ,
น้่าตาลทราย ส่วนที่เหลือ 178 รายการ เป็นสินค้าที่ต้องติดตาม
สถานการณ์ทุก 15 วัน
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9 มิถุนายน 2558

นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จ่ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สัปดาห์ท่ีผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมกับ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมถึงปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยนายกฯได้ก่าชับให้
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเฉพาะกิจช่วยผลักดันมาตรการช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยต่อจากนี้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันประคับประคองให้เอสเอ็มอีอยู่รอดให้ได้ เพราะธุรกิจเอสเอ็มอีเป็นฟันเฟืองส่าคัญของ
เศรษฐกิจไทยและจะช่วยสร้างการเติบโต ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็มอี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารปีนี้ ที่ได้เปลี่ยนกล
ยุทธ์มุ่งขยายสินเช่ือรายขนาดกลางมากขึ้นจากเดิมเน้นลูกค้ารายใหญ่ โดยเน้นมาสนับสนุนสินเช่ือเอสเอ็มอีขนาดกลาง ที่มียอดขาย 100-
500 ล้านบาทต่อปีให้มากขึ้น ส่วนสินเช่ือเอสเอ็มอีขนาดเล็กที่มีวงเงินกู้ตั้งแต่ 1-20 ล้านบาท ธนาคารยังท่าตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ส่าหรับเอสเอ็มอีขนาดกลาง ในปีนี้ธนาคารตั้งเป้าเพิ่มพอร์ตสินเช่ือจาก 60,000 ล้านบาท เป็น 80,000 ล้านบาท หรือมีอัตราการ
เติบโต 30% โดยช่วง 4 เดือนแรก ได้ปล่อยสินเช่ือใหม่ไปแล้ว 20,000 ล้านบาท ขณะที่พอร์ตสินเช่ือเอสเอ็มอีรวมอยู่ที่กว่า 300,000 ล้าน
บาท ปีน้ีตั้งเป้าเพิ่มเป็น 400,000 ล้านบาท “การช่วยเหลือเอสเอ็มอี ธนาคารได้ปรับกระบวนการอนุมัติสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือธุรกิจเอสเอ็ม
อีกลุ่มนี้ให้เร็วขึ้นภายใน 7 วัน เมื่อเทียบกับธนาคารอื่นใช้เวลาอนุมัติสินเช่ือ 30 วัน และพร้อมประสานกับบรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ท่าโครงการช่วยเหลือเอสเอ็มอีเพิ่มเติม จากที่ผ่านมาธนาคารได้ร่วมกับ บสย.สนับสนุนสินเช่ือเอสเอ็มอีอยู่
แล้ว ขณะที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ธนาคารได้เข้าไปช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้เป็นรายๆไป เช่น การ
ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ หรือยืดระยะเวลาการช่าระหนี้”
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2558

เศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2558 เศรษฐกิจยังฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ โดยมีเพียงภาคการท่องเที่ยว
และการใช้จ่ายลงทุนของภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในขณะที่การส่งออกสินค้ายังคง
ซบเซาและการใช้จ่ายภาคเอกชนอ่อนแอ สอดคล้องกับการน าเข้าสินค้าที่หดตัว ด้าน
เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ าใกล้เคียงกับเดือนก่อน ส่วนอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปติดลบต่อเนื่อง และดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุล

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ยังอยู่ในระดับต่ าตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้ากึ่งคงทนและ
หมวดสินค้าคงทนโดยเฉพาะรถยนต์ สอดคล้องกับสินเชื่อยานยนต์ที่ยังคงหดตัว แม้การใช้จ่าย
ในหมวดสินค้าไม่คงทนและหมวดบริการจะปรับดีขึ้นบ้างจากเดือนก่อน อาทิ กลุ่มสินค้า Fast-
moving consumer goods และน้ ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริการในหมวดขนส่งและการสื่อสาร 
เป็นต้นส่งผลให้ดัชนีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนเดือนพฤษภาคม (PCI) ขยายตัวร้อยละ 
1.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.4 YoY

การลงทุนภาคเอกชน ลดลงจากเดือนก่อนตามการน าเข้าสินค้าทุนที่หดตัวสูง ประกอบกับการ
ซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์มีน้อยลง แม้ส่วนหนึ่งจะเป็นเพราะรอการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ขณะที่
การลงทุนด้านก่อสร้างทรงตัวต่อเนื่องส่งผลให้ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตัวร้อยละ 
0.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.4 YoY ตัวบ่งชี้การน าเข้าสินค้าทุนหดตัว
ร้อยละ 9.6 YoY ตัวบ่งชี้ยอดขายรถยนต์หดตัวลดลงร้อยละ 17.8 YoY ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 7.6 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 18,228 ล้านดอลลาร์สรอ. ยังคงซบเซาต่อเนื่องตามการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจอาเซียนและจีน ขณะที่เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส าคัญอ่ืนๆ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น 
และยุโรป ยังฟ้ืนตัวไม่เต็มที่ รวมทั้งราคาสินค้าส่งออกหลายรายการที่เคลื่อนไหวตามราคา
น้ ามันดิบยังอยู่ในระดับต่ า นอกจากนี้ ค าสั่งซื้อรถยนต์จากต่างประเทศลดลงมาก ส่วนหนึ่ง
เพราะผู้บริโภครอการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ มูลค่าการส่งออกสินค้าในเดือนนี้จึงหดตัวสูงเมื่อ
เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน และยังคงเป็นการหดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้า มีเพียงการ
ส่งออกสินค้าเกษตรที่กลับมาขยายตัวสูงจากความต้องการมันส าปะหลังของจีน เพ่ือน าไปใช้
ทดแทนข้าวโพดในการผลิต เอทานอลที่รัฐบาลจีนมีนโยบายให้ใช้ข้าวโพดส าหรับการบริโภค
เท่านั้น

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2558 มี
ตั ว ช้ี วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ
ขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะการ
ลงทุนในโครงการด้านคมนาคม 
ขนส่ง และชลประทาน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT
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การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 4,151 ล้านดอลลาร์สรอ. หดตัวในทุกหมวด โดยการน าเข้าสินค้าทุน
และสินค้าอุปโภคบริโภคต่ าลงสอดคล้องกับการใช้จ่ายของภาคเอกชนที่ค่อนข้างอ่อนแอ 
ขณะที่การน าเข้าวัตถุดิบ (ไม่รวมน้ ามัน) ลดลงตามการผลิตที่อยู่ในระดับต่ า ส่วนการน าเข้า
น้ ามันดิบลดลงมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการเร่งน าเข้าเพ่ือสะสมสต็อกไปแล้วในเดือนก่อน

รายได้เกษตรกร หดตัวร้อยละ 12 YoY จากการหดตัวของทั้งผลผลิตการเกษตรและราคา
สินค้าเกษตรที่ร้อยละ 7.3 YoY และ 5.1 YoY ตามล าดับ

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะการลงทุนในโครงการด้านคมนาคม ขนส่ง และ
ชลประทานที่มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วในช่วงก่อนหน้า ส าหรับรายได้รัฐบาลลดลงมากจาก
ระยะเดียวกันปีก่อน ตามการหดตัวของภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บจากสินค้าน าเข้าเป็นส าคัญ ส่วนหนึ่งสะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
ฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2558 มี
ตั ว ช้ี วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน
ลดลงจากเดือนก่อนตามการ
น า เ ข้ า สิ น ค้ า ทุ น ที่ ห ด ตั ว สู ง
ประกอบกับการซื้อรถยนต์เชิง
พาณิชย์มีน้อยลง แม้ส่วนหนึ่งจะ
เป็นเพราะรอการเปิดตัวรถยนต์
รุ่นใหม่  ขณะที่การลงทุนด้าน
ก่อสร้างทรงตัวต่อเนื่อง

การส่งออกสินค้า
ยังคงซบเซาต่อเนื่องตามการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจอาเซียน
และจีน ขณะที่เศรษฐกิจประเทศ
คู่ค้ าส าคัญอื่นๆ อาทิ  สหรัฐฯ 
ญี่ปุ่น และยุโรป ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่
มีเพียงการส่งออกสินค้าเกษตรที่
กลับมาขยายตัวสูงจากความ
ต้องการมันส าปะหลังของจีน

รายได้เกษตรกร
หดตัวร้อยละ 12 YoY จากการ
หดตัวของทั้งผลผลิตการเกษตร
และราคาสินค้าเกษตร

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2558

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT
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Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบรูณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อโยงกับภาคการเกษตรและอุตาสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยข์อ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหลก็และเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

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



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนพฤษภาคม ปี 2558

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของ
ไทยขาดดุลการค้าลดลง โดยการน าเข้าหดตัวร้อยละ 5.05 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 11.24 YoY จากการ
หดตัวของกลุ่มเครื่องมือกลเป็นหลัก ด้านการส่งออกหดตัวร้อยละ 
0.51 เมื่อเ ทียบกับเดือนก่อนหน้าจากการหดตัวของกลุ่ม
เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นหลัก และหดตัวร้อยละ 0.77 YoY
ทั้งนี้การน าเข้าที่ชะลอตัวลงเป็นผลจากใช้จ่ายของภาคเอกชนที่
ค่อนข้างอ่อนแอด้านการส่งออกสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจอาเซียนและจีน ขณะที่เศรษฐกิจประเทศคู่
ค้าส าคัญอื่นๆ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยุโรป ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ 
รวมไปถึงรายได้เกษตรที่ลดลง

การน าเข้า มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 38,230 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 3,179 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 2.21 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัว
ร้อยละ 11.06 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 28,687 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 7.37 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 3.48 YoY ในขณะที่หมวด
เครื่องมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 6,363 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 2.95 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 39.31 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี 20,547 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,075 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 5.51 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัว
ร้อยละ 3.71 YoY ด้านหมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 
2,024 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.59 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า แต่หดตัวร้อยละ 3.57 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกเป็น 16,447 ล้านบาท หดตัวร้อย
ละ 1.47 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.96 YoY

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ท่ี 
17,683 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 1,926 ล้านบาทจากเดือน
ก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 4,679 ล้านบาทจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนหน้า

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนพฤษภาคม ปี 2558
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มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือน
พฤษภาคม ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.21 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 11.07 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 3,179 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้า
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 15,037 ล้านบาท 
โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ เครื่อง
บ ารุงรักษาและส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
1,960 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 5.51 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 3.72 YoY
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,075 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออก
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 11,689 ล้านบาท 
โดยสินค้าท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มแทรกเตอร์ซึ่ง
มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 967 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 1,103 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 36 ล้าน
บาทจากเดือนก่อนหน้า แต่ขาดดุลเพิ่มขึ้น 242 ล้านบาทจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดอืนพฤษภาคม ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/miux/

หมายเหตุ มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเดิม ดังน้ี 
จากเดิม คือ แทรกเตอร์ รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วงและส่วนประกอบ จัดเป็น 1 กลุ่ม
ปัจจุบัน คือ แทรกเตอร์และส่วนประกอบ จัดเป็น 1 กลุ่ม และรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง จัดเป็น 1 กลุ่ม รวม 2 กลุ่ม
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มูลค่ าการค้า เครื่ องจักร อุตสาหกรรมใน เดือน
พฤษภาคม ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 7.37 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 3.48 YoY มูลค่าการ
น าเข้าอยู่ที่ 28,687 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมเป็น 140,215 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มู ลค่ าการน า เ ข้ า สู งสุ ด ได้ แก่  เค รื่ อ งกั งหั น ไอพ่นและ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่า
การน าเข้าอยู่ที่ 4,053 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 1.47 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.98 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ ท่ี  16,447 ล้านบาท ท้ังปีนี้การส่งออกเครื่อง
อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมเป็น 76,878 ล้านบาท โดนสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องกรองของเหลว หรือก๊าซ
(เครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
3,423 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 12,240 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 2,037 
ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 875 ล้าน
บาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนพฤษภาคม ป ี2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU :
http://miu.isit.or.th/miux/
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มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในเดือนพฤษภาคม ปี 
2558
 
การน าเข้า เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 2.95 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 39.3 YoY มูลค่าการน าเข้า
อยู่ท่ี 6,363 ล้านบาท ท้ังปีนี้การน าเข้าเครื่องมือกลมีมูลค่า
รวมเป็น 30,119 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,513 ล้านบาทตามมาด้วยกลุ่ม
เครื่องมือกล ตี ทุบ อัด ดัด โดยมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
1,506 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 1.60 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 3.57 YoY มูลค่าการส่งออก
อยู่ท่ี 2,024 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออกเครื่องมือกลมีมูลค่า
รวมเป็น 10,301 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 499 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
4,338ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 150 ล้านบาทจาก
เดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง4,046 ล้านบาทจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนพฤษภาคม ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU :
http://miu.isit.or.th/miux/
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ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชงิลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery  Intelligence  Unit : MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 141



งานวิจัยและเทคโนโลยี

ชื่องานวิจัย การผลิตเครื่องมือและส่วนประกอบในเครื่องฉีดพลาสติกด้วยเครื่องกัดเซาะเนื้อโลหะแบบ 5 
แกน (Manufacturing of Injection Moulding Tool with Five Axis Milling Machine)

ผู้วิจัย A. Stoića, J. Kopačb, M. Dusparaa, I. Miceticc, M. Stoićd

หน่วยงาน a Faculty of Mechanical Engineering, University of Osijek,Trg I.B.Mazuranic 2, 
35000 Slavonski Brod, Croatia
b Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana,Aškerčeva 6, 
SI-1000 Ljubljana, Slovenia
c Industrial Park Nova Gradiška,Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška, 
Croatia
d University of Applied Sciences of Slavonski Brod,Mile Budaka 1, 35000 
Slavonski Brod, Croatia 

ปีท่ีพิมพ์ 2013

บทคัดย่อ วัตถุประสงค:์ วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยฉบับนี้ คือ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตของตัวอิเล็กโทรดในเครื่องกัดเซาะเนื้อโลหะจากการท างานของ
กระแสไฟฟ้ามีความต่างศักย์สูง (Electro Discharge Machining; EDM) ที่ใช้ในงานที่
ต้องการตัดแต่งผิวและรูปทรงชิ้นงานที่มีความซับซ้อนค่อนข้างสูงเครื่องจักร CNC ระบบ 5 
แกนถูกน ามาในกระบวนการผลิตเนื่องจากประหยัดเวลาและใช้วัตถุดิบน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
เครื่องจักรอ่ืนๆ
การออกแบบและวิธีการด าเนินงาน: ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการผลิตต้องค านึงถึง
ถึงการใช้งานที่หลากหลายด้วยระบบการท างานของเครื่องมือและเทคโนโลยี ซึ่งมีการ
ออกแบบ วิเคราะห์ ทดสอบและกระบวนการผลิตอัตโนมัติของเครื่องมือและเทคโนโลยีเป็น
หัวใจส าคัญ
ผลที่ได้จากงานวิจัย: ผลลัพธ์หลัก คือ การใช้เวลาในการผลิตที่ลดลง โดยได้รูปทรงและผิว
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีข้ึน ซึ่งการลดเวลาที่ใช้ในการตัดแต่งนั้นเชื่อมโยงไปถึงการลดจ านวน
เครื่องมือและระยะเวลาเตรียมเครื่องมือที่น้อยกว่าเครื่องจักรตัดแต่งท่ัวไปอ่ืนๆ
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งานวิจัยและเทคโนโลยี

ขอบเขตงานวิจัย/เครื่องมือที่ใช้: ชิ้นส่วนที่ใช้ในการทดลองรวมทั้งการออกแบบตัวอิเล็กโทรด
ท าโดยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ(Computer Aided Design: CAD) ด้วย
โปรแกรม Solid Works 2010 ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต (Computer Aided 
Manufacturing: CAM) ด้วยโปรแกรม ESPRIT 2010 ในการเขียนโค้ดระบบควบคุมเครื่อง 
Haidenhain iTNC 530ในส่วนการผลิต และสุดท้ายมีการสร้างตัวอิเล็กโทรดใช้กับ
เครื่องจักรกัดเซาะเนื้อโลหะ DMG DMU 40 Monoblock แบบ 5 แกน

Abstract Purpose: The main intention of this paper is to show the advanced 
technology for production of the electrode for EDM that has a relatively 
complex geometry. Five axes CNC machining centre is used for production of 
an example ice scrapers since application of other type of machine requires a 
lot of auxiliary time and resources.
Design/methodology/approach: Advanced manufacturing technology involves 
the application of various software tools and technologies, among them the 
tools and technology to automate the design, analysis, testing and 
manufacturing occupy a key position.
Findings: The main outcomes are decrease of production time, better quality 
of surface and product geometry. Decrease of cutting time refers to decrease 
of number of used tools, preparation time is lower in comparison with 
conventional machines.
Research limitations/implications: The practical part included the design of 
electrode in the CAD system, Solid Works 2010, production of NC program for 
the operating unit Haidenhain iTNC 530 in CAM system ESPRIT 2010, and 
finally making the electrode on five axis machine center DMG DMU 40 
Monoblock.
Originality/value: Presented technology for a five-axis machining centre, 
ensures a great advantages in the process preparation while reduced set-up 
time, reduced number of required accessories and devices, reduced number 
of special tools is needed. This knowledge can support the development and 
design of technological processes.

ที่มา http://www.journalamme.org/papers_vol58_1/5815.pdf 
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โดย ไทยรัฐออนไลน์

Machinery   News

คั่วลดความชื้นข้าวเปลือก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทยคิดเพื่อชาวนารากหญ้า

ความช้ืนในข้าวเปลือกเป็นปัญหาคู่กับชาวนามาทุกยุคทุก
สมัย ในยุคที่ดินมีราคาถูก ฟองสบู่ยังไม่ฟูฟ่อง ท่ีดินว่างเปล่ามีเยอะ
ให้ชาวนาเอาข้าวไปตากได้ แต่เดี๋ยวนี้พื้นที่ว่างเปล่ามีน้อย ชาวนา
ไม่มีพื้นที่ตากข้าว แถมยังมีการน าเครื่องจักรกลมาใช้เกี่ยวข้าว 
เกี่ยวนวดใส่กระสอบเอาไปขายได้ทันที ข้าวถึงโรงสียังมีความช้ืนสูง 
เลยถูกกดราคา ความช้ืนเกิน 14% ถูกหักเหมารวมตันละ 2,000 
บาท

เพื่ อ แก้ ปัญหาที่ เ กิ ดขึ้ น  นายสัมพันธ์  ศรี สุ ริ ย ว งษ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จึงได้คิดออกแบบเครื่องลด
ความช้ืนข้าวเปลือก ส าหรับชาวนาโดยเฉพาะ เพราะเป็นเครื่องที่มี
ระบบการท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อน ใช้พลังงานไม่มาก ประสิทธิภาพ
การท างานสูง และใช้พื้นที่ในการติดตั้งไม่มาก

เครื่องลดความช้ืนข้าวเปลือกส าหรับชาวนา มีหลักการ
ท างานง่ายๆ แบบเดียวกับการคั่วแห้ง โดยใช้ลมร้อนที่เกิดจากการ
เผาไหม้แก๊สแอลพีจีมาลดความช้ืนและมีมอเตอร์ชุดกระจายลม
ร้อน ระบบควบคุมเพื่อให้ลมร้อนมีอุณหภูมิ 5   C เป่าลมเข้า
ด้านล่างกระทะบรรจุข้าวเปลือกอย่างสม่ าเสมอ บนกระทะคั่วลด
ความช้ืนจะมีใบพัดท าหน้าท่ีคล้ายตะหลิวยักษ์ คอยกวนพลิกเมล็ด
ข้าวเปลือกกลับไปมา เพื่อความช้ืนในข้าวแต่ละเมล็ดจะได้ลดลง
อย่างสม่ าเสมอ
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Machinery   News

คั่วลดความชื้นข้าวเปลือก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทยคิดเพื่อชาวนารากหญ้า

นายสัมพันธ์ บอกว่า เครื่องลดความช้ืนข้าวเปลือกใช้พื้นที่
ในการติดตั้งแค่ 5 ตร.ม.ก็เพียงพอ มีขีดความสามารถคั่วลด
ความช้ืนจาก 20% ให้ลดลงมาเหลือ 14% ได้ครั้งละ 500 กก. 
ภายใน 3 ชม. แก๊สหุงต้มขนาด 15 กก. 1 ถัง สามารถลดความช้ืน
ข้าวได้ 5 ตัน มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ค่าแก๊ส ค่าแรงงานแบก
ข้าว) ตกตันละ 500 บาท คุ้มกว่าถูกหักความช้ืนตันละ 2,000 บาท

ถ้าหากชาวนาท่านใดสนใจจะน าไปใช้ให้รวมกลุ่มกันท า
เพราะต้นทุนเครื่องลดความชื้นอยู่ที่เครื่องละ 1 แสนบาท ติดต่อได้
ที่ 0-2577-9000

โดย ไทยรัฐออนไลน์
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โดย ผู้จัดการออนไลน์

Economic   News

ไทย-เวียดนามตั้งเป้าเพิ่มการค้าระหว่างกันเป็น 2 หมืน่ล้านเหรียญสหรัฐ
ในปี 63

ไทย-เวียดนามตั้งเป้าเพิ่มมลูค่าการค้าระหว่างกันเป็น 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในปี 63 พร้อมเพิ่มความร่วมมือในการรักษาเสถยีรภาพ
ยางพารา และร่วมมือคา้ขา้วในตลาดโลก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint 
Trade Committee) หรือการประชุม JTC ไทย-เวียดนาม ครั้งท่ี 2 
ที่โรงแรมอนันตรา สยาม ว่า ได้หารือร่วมกับนายหวู ฮวี ฮว่าง 
รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม โดยได้ตกลง
ก าหนดเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าร่วมกันให้ได้ถึง 20,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563 จากในปี 2557 ซึ่งมีมูลค่า 12,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ หลังจากที่ล่าสุดช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558 
(ม.ค.-พ.ค.) มูลค่าการค้าระหว่างกันของทั้ง 2 ประเทศอยู่ที่ 5,107 
ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 
ประมาณร้อยละ 14.98

ส าหรับความร่วมมือด้านการค้า ทั้ง 2 ประเทศได้ตกลงที่
จะร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร โดยไทยได้เสนอให้เวียดนามเข้า
ร่วมกับไตรภาคี 3 ชาติเดิม ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
ในการรักษาระดับราคายางพาราให้มีเสถียรภาพ และเพื่อเกิด
อ านาจในการก าหนดปริมาณผลผลิตและราคายางในตลาดโลก 
ขณะที่สินค้าข้าว จากเดิมที่เป็นประเทศคู่แข่งทางการค้า ได้เห็น
พ้องร่วมกันในการสร้างความร่วมมือเพื่อผลักดันการส่งออกข้าว
ร่วมกัน

16THAILAND Machinery   OUTLOOK



Economic   News

ไทย-เวียดนามตั้งเป้าเพิ่มการค้าระหว่างกันเป็น 2 หมืน่ล้านเหรียญสหรัฐ
ในปี 63

 นอกจากนี้ ไทยยังได้ขอให้เวียดนามเร่งรัดการแก้ไข
กระบวนการจัดท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ในการน าเข้า -
ส่งออกผลไม้ระหว่างกัน หลังจากที่ผ่านมามีผลกระทบการส่งออก
ผลไม้ไทย 4 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ล าไย ลิ้นจี่ เงาะ ไปเวียดนาม ซึ่ง
ไทยได้รับผลกระทบมานาน 4-5 ปีแล้ว

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ทั้ง 2 ประเทศยังได้มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนไทย -
เวียดนาม ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยเน้นการวางเป้าหมาย
ส่งเสริมการค้าและการลงทุน และอ านวยความสะดวกด้านการค้า
และการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะเรื่องระบบขนส่งและคมนาคม
ทางถนน รวมถึงความร่วมมือด้านการธนาคาร ที่จะส่งเสริมการเข้า
ไปจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศของอีกฝ่าย และการสนับสนุน
การใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการท าธุรกิจระหว่างกันมากขึ้น พร้อมกัน
นี้ ไทยยังได้เชิญชวนภาคเอกชนเวียดนามเข้ามาลงทุนในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อใช้ประโยชน์จากการเป็นตลาดและฐานการ
ผลิตเดียวกันในภูมิภาค

ทั้งนี้  ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาการค้าไทย -เวียดนาม มี
มูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 7,242 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2553 เป็น 
11,826 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2557 โดยในปี 2557 เวียดนาม
เป็นคู่ค้าส าคัญอันดับ 4 ของไทยในอาเซียน และอันดับที่ 11 ของ
ไทยในตลาดโลก การส่งออกจากไทยไปเวียดนามมีมูลค่า 7,888 
ล้านเหรียญสหรัฐ และการน าเข้ามีมูลค่า 3,938 ล้านเหรียญสหรัฐ

โดย ผู้จัดการออนไลน์
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ภาวะเศรษฐกิจไทย

 ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมิถนุายน ปี 2558 3

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
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 มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย

เดือนมถินุายน ปี 2558 8

 มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทย

เดือนมถินุายน ปี 2558 9

 มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย

เดือนมถินุายน ปี 2558 10

ความรู้ และข่าวสาร

 งานวิจัยและเทคโนโลยี 12

 ข่าวสารอุตสาหกรรม 14

Contact Us 17

ทีป่รึกษา

ไพโรจน์ มีทวี

พศิน แปลกสิริ

ณัฐพล รัตนมาลี

ทีมงาน

ประภัทร รณเกียรติเมธา

ตะวัน พสุภา

วราทิตย์ นันตะนะ

ส าเร็จ เกษยา

จุฑารัตน์ วงศ์ธรรม

ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

ส าเร็จ เกษยา 

02-712-4402-7 ต่อ 141 

1

Contents August, 2015

THAILAND   Machinery OUTLOOK





ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมิถุนายน ปี 2558

เศรษฐกิจเดือนมิถุนายน 2558 เศรษฐกิจยังฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามแรงขับเคลื่อน
จากภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวเล็กน้อย
โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าจ าเป็นและหมวดบริการ สะท้อนก าลังซื้อของผู้บริโภคระดับกลางและ
บนที่ยังมีอยู่แต่ถูกหน่วงด้วยความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังไม่ดีนัก ขณะเดียวกันเศรษฐกิจโดยรวม
ได้รับผลกระทบจากการส่งออกสินค้าที่หดตัวตามการชะลอตัวของความต้องการจากจีนและ
อาเซียน เมื่อผนวกกับอุปสงค์ในประเทศที่ไม่เข้มแข็งจึงส่งผลให้ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ
ปรับลดลง การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัว และการลงทุนภาคเอกชนทรงตัวอยู่ในระดับ
ต่ า

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ปรับดีขึ้นจากเดือนที่แล้ว โดยเฉพาะในหมวดสินค้าไม่คงทนที่
จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันและหมวดบริการ อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม แต่การใช้จ่ายใน
หมวดสินค้าคงทนยังอยู่ในระดับต่ า สอดคล้องกับรายได้เกษตรกรที่ลดลง จากผลผลิตที่น้อยลง
และราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ า และแม้รายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรค่อนข้างทรงตัว แต่
การตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูงถูกเลื่อนออกไป เพราะความเชื่อมั่นของผู้บริโภคถูกบั่นทอน
จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัวช้ารวมถึงข่าวสถานการณ์ภัยแล้ง นอกจากนี้ สถาบันการเงินเพ่ิม
ความระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อแก่ครัวเรือนมากขึ้น หลังคุณภาพสินเชื่อหมวดดังกล่าวด้อย
ลงในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ดัชนีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนเดือนมิถุนายน (PCI) 
ขยายตัวร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.6 YoY

การลงทุนภาคเอกชน ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ า แม้ยอดจ าหน่ายเครื่องจักรในประเทศ
เพ่ิมขึ้น แต่การน าเข้าสินค้าทุนจากต่างประเทศมีจ ากัด และเครื่องชี้การลงทุนด้านก่อสร้าง
ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน สะท้อนว่าธุรกิจส่วนใหญ่ลงทุนเพียงเพ่ือซ่อมแซมและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต ขณะที่การลงทุนโครงการใหม่ยังมีน้อย เนื่องจากธุรกิจมีก าลังการผลิต
เหลือเพียงพอกับการรองรับอุปสงค์ในอนาคต รวมทั้งธุรกิจยังรอความชัดเจนของการฟ้ืนตัว
ทางเศรษฐกิจและการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของรัฐส่งผลให้ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) ขยายตัวร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 0.9 
YoY ตัวบ่งชี้การน าเข้าสินค้าทุนหดตัวร้อยละ 1.5 YoY ตัวบ่งชี้ยอดขายรถยนต์หดตัวลดลง
ร้อยละ 12.6 YoY ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 8.0 YoY

ในเดือนมิถุนายน ปี 2558 มี
ตั ว ช้ี วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ เพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อนจากการซื้อสินค้าและ
บริการ รวมทั้งการใช้จ่ายลงทุนใน
โครงการขนาดเล็กด้านคมนาคม
ขนส่ง และชลประทาน

ภาคการท่องเที่ยว ยังขยายตัวดี 
สะท้อนจากจ านวนนักท่องเท่ียว
ต่างชาติที่สูงถึง 2.3 ล้านคน 
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การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 17.7 พันล้านดอลลาร์สรอ. ลดลงตามการชะลอตัวของภาวะการค้า
ในภูมิภาค โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสินค้า
หลายหมวด อาทิ เคมีภัณฑ์ และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ นอกจากนี้ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
ในตลาดโลกลดลง และการส่งออกรถยนต์ (ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของมูลค่าการส่งออก
สินค้าทั้งหมด) ลดลงต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนที่ส่งออกไปตลาดตะวันออกกลาง เนื่องจาก
ผู้บริโภครอซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์รุ่นใหม่ที่อยู่ระหว่างการผลิต เมื่อประกอบกับราคาสินค้า
ส่งออกบางรายการที่ยังอยู่ในระดับต่ าตามราคาน้ ามันดิบ มูลค่าการส่งออกสินค้าในเดือนนี้จึง
หดตัวสูงถึงร้อยละ 8.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน และท าให้มูลค่าการส่งออกสินค้าในช่วง 6 
เดือนแรกของปีหดตัวร้อยละ 4.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 15.7 พันล้านดอลลาร์สรอ. ทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 
0.3 YoY โดยรวมปรับสูงขึ้นจากการน าเข้าน้ ามันดิบเพ่ือผลิตส าหรับการส่งออกไปเวียดนาม 
รวมทั้งมีการน าเข้าเครื่องบินในเดือนนี้ อย่างไรก็ดีการน าเข้าสินค้าอ่ืนๆ ค่อนข้างทรงตัว ทั้ง
วัตถุดิบที่ไม่รวมน้ ามันดิบ สินค้าทุนที่ไม่รวมหมวดเครื่องบิน และสินค้าอุปโภคบริโภค 
สอดคล้องกับการผลิตและอุปสงค์ท่ีอยู่ในระดับต่ า

รายได้เกษตรกร หดตัวร้อยละ 10.6 YoY จากการหดตัวของทั้งผลผลิตการเกษตรและราคา
สินค้าเกษตรที่ร้อยละ 6.3 YoY และ 4.6 YoY ตามล าดับ

การใช้จ่ายภาครัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนจากการซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งการใช้จ่ายลงทุน
ในโครงการขนาดเล็กด้านคมนาคมขนส่ง และชลประทาน ส่วนรายได้รัฐบาลเพ่ิมขึ้นมากจาก
ระยะเดียวกันปีก่อน แต่ไม่ได้สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีเพราะเป็นผลจากการ
เลื่อนน าส่งภาษีปิโตรเลียมและภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นหลัก

ภาคการท่องเที่ยว ยังขยายตัวดี สะท้อนจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สูงถึง 2.3 ล้านคน 
ตามการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของชาวจีนและมาเลเซียรวมทั้งจ านวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
ที่ฟ้ืนตัวต่อเนื่อง

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ลดลงโดยเป็นผลจากอุปสงค์ที่ไม่เข้มแข็ง ทั้งในกลุ่มสินค้าที่ผลิต
เพ่ือขายในประเทศและส่งออก โดยผู้ประกอบการบางส่วนใช้การระบายสินค้าคงคลังเพ่ือ
รองรับค าสั่งซื้อท่ียังเข้ามาไม่มาก

ในเดือนมิถุนายน ปี 2558 มี
ตั ว ช้ี วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่อ อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

รายได้เกษตรกร เมื่อปรับฤดูกาล
แล้ว เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 
1.1 จากการเพิ่มขึ้นของราคา แต่
เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
ร า ย ไ ด้ ห ด ตั ว ร้ อ ย ล ะ  1 0 . 6 
สะท้อนก าลังซื้อของครัวเรือน
ภาคเกษตรที่ยังคงอ่อนแอ

การส่งออกสินค้า ลดลงตามการ
ชะลอตัวของภาวะการค้ า ใน
ภูมิภาค โดยส่วนใหญ่เป็นผลจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน 
นอกจากนี้ ความต้องการสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกลดลง 
และการส่งออกรถยนต์ ลดลง
ต่อ เนื่ อ ง โดย เฉพาะในส่ วนที่
ส่งออกไปตลาดตะวันออกกลาง 

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมิถุนายน ปี 2558
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Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบรูณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อโยงกับภาคการเกษตรและอุตาสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยข์อ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหลก็และเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7
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ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนมิถนุายน ปี 2558

ในเดือนมิถุนายน ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยขาด
ดุลการค้าลดลง โดยการน าเข้าขยายตัวร้อยละ 6.88 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า แต่หดตัวร้อยละ 7.29 YoY จากการหดตัวของกลุ่มเครื่องมือกลเป็น
หลัก ด้านการส่งออกขยายตัวร้อยละ 21.87 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าจาก
การขยายตัวของท้ัง 3 กลุ่ม และขยายตัวร้อยละ 26.71 YoY โดยการส่งออก
ของหมวดเครื่องจักรที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นผลมาจากการส่งออกเครื่องพิมพ์ไป
สหรัฐฯ และเครื่องจักรที่เกี่ยวกับแท่นขุดเจาะน้ ามันไปตลาดอาเซียนด้าน
สินค้าเกษตรบางประเภท ได้รับผลดีจากนโยบายภาครัฐของจีน คือ มัน
ส าปะหลังที่ยังส่งออกไปจีนได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากนโยบายภาครัฐที่ห้ามใช้
ข้าวโพดผลิตเอทานอล ผู้ผลิตจึงหันมาน าเข้ามันส าปะหลังทดแทน และ
ยางพาราที่การส่งออกกลับมาขยายตัวได้เป็นครั้งแรกในรอบ 18 เดือน 
เนื่องจากมีการน าเข้าทดแทนยางคอมพาวด์เพื่อลดต้นทุนภาษีน าเข้าที่สูงข้ึน

การน าเข้า มีมูลค่าการน า เข้ าอยู่ที่  40,858 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 3,009 ล้านบาท หดตัวร้อย
ละ 5.35 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 7.46 YoY ด้าน
หมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 31,116 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 8.47 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 1.50 
YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 6,732 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 5.81 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 27.03 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่  25,040 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,121 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 2.20 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 21.50 YoY 
ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกเป็น 20,545 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 24.92 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 
29.52 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,373 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 17.27 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อย
ละ 10.22 YoY

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 15,818 ล้าน
บาท ขาดดุลการค้าลดลง 1,864 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาด
ดุลการค้าลดลง8,488 ล้านบาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนมิถุนายน ปี 2558
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มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือน
มิถุนายน ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 5.35 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 7.46 YoY มูลค่า
การน าเข้าอยู่ที่ 3,009 ล้านบาท ท้ังปีนี้การน าเข้าเครื่องจักรกล
การเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 18,046 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ เครื่องบ ารุงรักษาและ
ส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,945 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.20 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 21.50 YoY 
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,121 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออก
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 13,811 ล้านบาท 
โดยสินค้าท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มแทรกเตอร์และ
ส่วนประกอบซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 965 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 888 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 215 ล้าน
บาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลลดลง 618 ล้านบาทจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดอืนมิถนุายน ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/miux/

หมายเหตุ มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเดิม ดังน้ี 
จากเดิม คือ แทรกเตอร์ รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วงและส่วนประกอบ 
จัดเป็น 1 กลุ่ม
ปัจจุบัน คือ แทรกเตอร์และส่วนประกอบ จัดเป็น 1 กลุ่ม และ
รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง จัดเป็น 1 กลุ่ม รวม 2 กลุ่ม
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มูลค่าการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 
ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 8.47 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 1.50 YoY มูลค่าการ
น าเข้าอยู่ที่ 31,116 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมเป็น 171,332 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่นและส่วนประกอบ 
(เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
5,042 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 24.92 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 29.54 YoY มูลค่า
การส่งออกอยู่ที่ 20,545 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออกเครื่อง
อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมเป็น 97,424 ล้านบาท โดยสินค้าท่ีมี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องกรองของเหลว หรือก๊าซ 
(เครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 5,600 
ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 10,571 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 1,669 
ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 5,156 
ล้านบาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนมิถนุายน ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU :
http://miu.isit.or.th/miux/
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มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในเดือนมิถุนายน ปี 2558
 
การน าเข้า เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 5.81 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 27.03 YoY มูลค่าการน าเข้า
อยู่ท่ี 6,732 ล้านบาท ท้ังปีนี้การน าเข้าเครื่องมือกลมีมูลค่ารวม
เป็น 36,852 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,767 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 17.27 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 10.24 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 2,373 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออกเครื่องมือกลมี
มูลค่ารวมเป็น 12,675 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 507 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
4,358 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 20 ล้านบาทจากเดือน
ก่อนหน้า แต่ขาดดุลการค้าลดลง 2,714 ล้านบาทจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนมถิุนายน ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU :
http://miu.isit.or.th/miux/
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บทคัดย่อ งานวิจัยนี้น าเสนอการพัฒนาที่ส าคัญของนวัตกรรมเครื่องมือเก็บเกี่ยว จากปัญหาการเก็บเกี่ยวหัว
กลอยซึ่งเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน เนื่องด้วยเครื่องเก็บเกี่ยวที่มีการใช้งานอยู่สามารถท าได้ยาก ต้องใช้
เวลานานและเครื่องมือมีน้ าหนักมาก จึงท าการรวบรวมข้อมูลในส่วนของแรงที่เหมาะสมเพ่ือสร้าง
แบบจ าลองและทดสอบในระบบสภาพแวดล้อมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ โดยค่า
ความเค้นสูงสุด/ต่ าสุด และค่าความแตกต่างจากสมบัติเฉพาะของแต่ละวัสดุถูกน ามาใช้เป็นตัวแปร
ในการทดสอบท าเครื่องเก็บเกี่ยวด้วยแบบจ าลองในโปรแกรม Solidworks โดยวัสดุที่เลือกใช้ ได้แก่ 
เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะอลูมิเนียมผสม และเหล็กหล่อคาร์บอน ซึ่งโปรแกรมจ าลองใช้ระบบการ
วิเคราะห์จากค่าความเค้นและค่าสมบัติของวัสดุที่ต่างกันสามารถช่วยเหลือในการออกแบบการใช้
งานได้ดีมาก มีการเทียบผลการวิเคราะห์ในส่วนของเครื่องมือเทียบกับผลผลิตและปัจจัยของน้ าหนัก
ผลผลิตจากการเก็บเก่ียวซึ่งมีการบันทึกผลในแบบจ าลองด้วยโปรแกรม Solidworks เช่นกัน 
ท้ายท่ีสุดของแบบจ าลองท่ีได้จากการวิเคราะห์การผลิตเครื่องเก็บเก่ียวด้วย Solidworks นี้ ท าใหไ้ด้
การออกแบบและประกอบเครื่องมือเก็บเก่ียวที่มีน้ าหนักเบาและตัววัสดุมีความแข็งแรง

งานวจิัยและเทคโนโลยี
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Abstract This paper introduced the essential development of an innovative hand tool 
harvester since harvesting the tuber of Dioscorea hispida is tedious and difficult 
while the existing hand tool is heavy. The information of optimum force required 
from field experiment is used to model the simulation and practicability in 
Computer Aided Design (CAD) environment system. Several tests of 
maximum/minimum stress and displacement on different material of hand tool 
were simulated by uploading the material characteristic on simulation program 
embedded in Solidworks software. Three materials which were commonly available 
in market namely Plain Carbon Steel, Aluminium Alloy and Cast Carbon Steel were 
chosen. This modeling software is very helpful to manage the model and simulate 
the workability of the designed equipment through stress and displacement mode 
analysis. The comparison between the tools that are based on the acquired land 
and tuber weight factor were also noted via Solidworks simulation. The end result 
of the simulation is based on visualization of analysis in Solidworks while producing 
the hand tool for designing and fabrication from lighter and stronger material.

ที่มา http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705813020250
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คาดตั้งโรงถลุงเหล็กพื้นที่ทหาร

เอกชนเล็งตั้งโรงถลุงเหล็กต้นน้ าพ้ืนที่ทหาร ชี้แม้ต้นทุนการ
ผลิตสูงกว่าอ.บางสะพาน แต่ต่ ากว่าน าเข้าพร้อมรองรับการขยายตัว
ภาคอุตสาหกรรม

ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงความ
คืบหน้าในการสร้างโรงถลุงเหล็กต้นน้ าว่า การสร้างโรงถลุงเหล็กต้องจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้า ซึ่ง
ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาไทย เพ่ือให้
โครงการเป็นด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง โดยพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างการศึกษา 5 พ้ืนที่ ได้แก่ อ.กุยบุรี, อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์, 
อ.ประทิว จ.ชุมพร, จ.กาญจนบุรี และที่จ.ทวาย ประเทศเมียนมาร์

อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาพ้ืนที่อ.บางสะพานจะมีความเหมาะสมมากที่สุดในเรื่องต้นทุนการก่อสร้างและการผลิตแต่
ที่ผ่านมาเกิดการต่อต้านจากชุมชนมาอย่างยาวนานท าให้โครงการเกิดข้ึนไม่ได้ภาครัฐจึงเบนเข็มไปมุ่งที่จ.ทวาย ประเทศเมียนมาร์
เนื่องจากมีท่าเรือน้ าลึกรองรับพื้นที่มีความเหมาะสม แต่จากการส ารวจพบว่าในเมียนมาร์ยังขาดอุตสาหกรรมสนับสนุนและขาด
ความคล่องตัวในการก่อสร้าง

ส าหรับพ้ืนที่ที่มีศักยภาพที่เหมาะจะเป็นโรงถลุงเหล็กที่เอชนท าการศึกษาได้แก่ จ .กาญจนบุรี พ้ืนที่อ.บางสะพาน และอ.
กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์และพ้ืนที่อ.ประทิว จ.ชุมพร รัฐบาลมีแนวโน้มเสนอให้เข้าไปใช้พ้ืนที่ทหารจ.กาญจนบุรี เนื่องจากมีพ้ืนที่
มาก อยู่ห่างไกลชุมชนท าให้ไม่มีการต่อต้าน และยังห่างท่อเรือไม่มากสามารถขนส่งเหล็กได้จากท่อเรือทวาย และ ท่าเรือจ.
เพชรบุรีซึ่งมีท่ีดินของกองทัพเรือติดชายทะเลสามารถสร้างท่าเรือน้ าลึกขนส่งแร่เหล็กได้หากรัฐบาลสนับสนุนให้ก่อสร้างโรงถลุง
เหล็กท่ีกาญจนบุรีก็สามารถต่อยอดสร้างท่าเรือที่จ.เพชรบุรีขึ้นมารองรับได้

นายพศิน แปลกสิริ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิค สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่าแม้การสร้างโรง
ถลุงเหล็กที่ จ.กาญจนบุรี จะมีข้อได้เปรียบหลายประการแต่ในเรื่องของต้นทุนการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กต้นน้ าจะสูงกว่าซึ่งหาก
สร้างที่อ.บางสะพาน จะมีต้นทุนโรงละ 3-4 หมื่นล้านบาทมีก าลังการผลิต 3-5 ตันต่อปีส่วนเหล็กที่ผลิตได้จะมีราคาต่ ากว่าเหล็ก
น าเข้าประมาณ 2 พันบาทต่อตัน แต่ถ้าสร้างที่จ.กาญจนบุรี จะมีค่าก่อสร้างโรงละ 5-6 หมื่นล้านบาท ก าลังการผลิต 3-5 ตัน 
และมีราคาถูกกว่าเหล็กน าเข้าลดลงประมาณ 1พันบาทต่อตัน  
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นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อ านวยการส านักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนย.) เปิดเผยว่า กระทรวง
พาณิชย์ได้มีการปรับลดเป้าหมายการส่งออกทั้งปี 2558 ลง
จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 1.2% เหลือ -3% มีมูลค่า 
220,698 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อน 6,826 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวช้ากว่าที่คาดการณ์
ไว้แม้บางประเทศจะสัญญาณดีขึ้นบ้าง เช่น สหรัฐ ญี่ปุ่น แต่
การน าเข้าในแต่ละประเทศก็ลดลงมาก ขณะที่ราคาสินค้าโภค-
ภัณฑ์ลดลงมาก โดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกมี
ราคาต่ า ลดลงจากปี 2557 มาก ทั้งราคาข้าว ยางพารา 
น้ าตาล รวมถึงราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกที่ราคาปรับลดลงมา
จากปีก่อนกว่า 50% และมีแนวโน้มราคาจะไม่ปรับขึ้น
จนกระทั่งปลายปีประกอบกับในช่วงที่ผ่านมายอดส่งออก
รถยนต์ของไทยลดลงจากการปรับเปลี่ยนรุ่น ส่งผลให้มูลค่า
การส่งออกของไทยหายไปมาก

ส าหรับเป้าหมายคาดการณ์ส่งออก -3% ของกระทรวงพาณิชย์ อยู่บนสมมุติฐานที่ราคาน้ ามันดิบดูไบราคาอยู่ที่ 60 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งราคาน้ ามันดิบปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 57 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และน่าจะคงราคาประมาณนี้ไปถึง
ปลายปี อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทอยู่ที่ 35 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ราคาสินค้าเกษตรมีการปรับเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน แต่จะต่ ากว่า
เมื่อช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 10% ขณะที่อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเป็นไปตามคาดการณ์ของ IMF ที่ประมาณ 
3.3%

“แม้การส่งออกจะติดลบ แต่ไทยก็ยังรักษาส่วนแบ่งตลาดในหลายประเทศเอาไว้ได้ แต่การที่ส่งออกติดลบ เพราะราคา
สินค้าลดลง แต่ในส่วนปริมาณยังเท่าเดิม หรือบางตลาดมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี ทั้งนี้ส่งออกของไทยไม่ได้แย่ที่สุด หากเทียบกับ
หลายๆ ประเทศ เช่น สิงคโปร์ คาด -13% มาเลเซียคาด -12% ยกเว้นเวียดนามยังคาดว่าส่งออกเป็นบวก”
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 ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังมีมาตรการผลักดันการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีไว้ โดยจะเน้นเรื่องของการค้าชายแดน การ
เดินหน้าโรดโชว์ในต่างประเทศมากขึ้น ทั้งการขยายตลาดเดิม และเพ่ิมตลาดใหม่ ซึ่งจะเจาะไปเป็นรายสินค้า รายตลาดมากขึ้น 
และยังเดินหน้าท าตามแผนปฏิบัติการ หรือ action plan อย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากนี้ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ 
หรือตัวแทน จะน าคณะเดินทางไปโรดโชว์ในหลายประเทศ ทั้งในยุโรป และเอเชีย เช่น ปากีสถาน จีน เป็นต้น ส่วนการประชุม
ทูตพาณิชย์จะมีข้ึนในเดือนก.ย.นี้

“ส่วนค่าเงินบาทท่ีปรับลดลงมาตอนนี้เหลือประมาณ 34 บาทต่อเหรียญสหัรฐ แน่นอนว่ามีผลต่อการส่งออก แต่อาจไม่ได้
ส่งผลให้เห็นได้ในทันที แต่คงต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนถัดไป อาจแสดงผลออกมา”

ด้านนายจิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า การประมาณการส่งออกนั้น ธปท. 
จะมีการปรับใหม่อีกครั้งวันที่ 25 กันยายน 2558 อย่างไรก็ตาม จากการที่กระทรวงพาณิชย์ปรับลดคาดการณ์การส่งออกของ
ไทยปี 2558 เป็นติดลบ 3% จากเดิมคาดว่าจะเติบโต 1.2% ธปท.คาดว่าทิศทางการปรับประมาณการทั้งปีน่าจะสอดคล้องกับ
กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง โดยประเด็นที่ท าให้ ธปท. ปรับประมาณการมูลค่าการส่งออกลงมาจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลกที่ฟ้ืนตัวช้ากว่าที่คาด โดยเฉพาะจีนที่เป็นตลาดส่งออกหลัก ซึ่งจะส่งผลกระทบทางตรงต่อไทยทั้งยังส่งผล
กระทบทางอ้อม ผ่านการชะลอตัวของเศรษฐกิจอาเซียนที่มีจีนเป็นตลาดส่งออกหลักเช่นกัน นอกจากนี้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ตลาดโลกที่ปรับลดลงมากกว่าที่คาดยังมีส่วนให้ราคาส่งออกหดตัวเพ่ิมขึ้นในปีนี้ รวมถึงส่งผลให้เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่
ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และอาเซียนชะลอตัวเพ่ิมนอกเหนือจากปัจจัยการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีน

ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การปรับ
ลดเป้าส่งออกของกระทรวงพาณิชย์จาก 1.2% เหลือ -3% ถือว่าสอดคล้องกับการคาดการณ์ขององค์กรต่างๆ ซึ่งรวมถึง
คาดการณ์ของหอการค้าไทยด้วย ที่ได้ปรับลดคาดการณ์ส่งออกปี 2558 เหลือ -3% ถึง -4% เพราะเศรษฐกิจโลกยังไม่มีแนวโน้ม
ฟ้ืนตัว โดยเฉพาะ อียู จีน และญี่ปุ่น ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกที่ลดลงต่ ากว่า 50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ท าให้ประเทศผู้
ส่งออกน้ ามันมีก าลังซื้อลดลง ส่วนกรณีค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามาอยู่ในระดับ 35 บาทต่อเหรียญสหรัฐคงไม่ได้ส่งผลต่อการเพ่ิม
มูลค่าส่งออกไทยได้มากนักเนื่องจากผู้ส่งออกประเทศอ่ืนๆ ก็มีค่าเงินอ่อนลงเช่นกัน

โดย แนวหน้า
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ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2557

เศรษฐกิจไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ดีขึ้นอย่าง
ชัดเจนจากการขยายตัวร้อยละ 0.6 ในไตรมาสที่สาม เป็นผลมาจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือน 
การลงทุนภาคเอกชน ภาคการส่งออก ภาคอุตสาหกรรม ภาคการก่อสร้างและภาคโรงแรมและ
ภัตตาคาร ที่ฟ้ืนตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าการลงทุนภาครัฐ และภาคเกษตรกรรม จะหดตัว
ลง ท าให้เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้เดิม ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจัย
สนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน  การส่งออก และรายจ่ายเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคของรัฐบาล ในด้านการผลิต ปรับตัวดีขึ้นในเกือบทุกภาคการผลิตโดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการก่อสร้าง และภาคโรงแรมและภัตตาคาร ที่กลับมาขยายตัวครั้งแรก
ในรอบหลายไตรมาส ขณะที่ภาคการค้าส่งค้าปลีกและภาคอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวเร่งขึ้นด้าน
เสถียรภาพเศรษฐกิจ ราคาน้ ามันโลกที่ต่ าลงท าให้อัตราเงินเฟูอลดลงและดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 3

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑ์ดีร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นและการหดตัวช้าลงของปริมาณการจ าหน่าย
รถยนต์ ในขณะที่การใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ เร่งขึ้น

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 4.1 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.9 ในไตรมาสที่
สาม โดยที่การลงทุนในหมวดก่อสร้างกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 ในขณะที่การลงทุนใน
หมวดเครื่องมือเครื่องจักรขยายตัวที่ 4.7 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ด้าน
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจอยู่ที่ระดับ 48.8 ทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับ 49.2 ในไตร
มาสที่สาม

การส่งออกสินค้า ขยายตัวร้อยละ 1.5 เทียบกับการหดตัวร้อยละ 1.7 ในไตรมาสที่สาม มี
มูลค่าทั้งสิ้น 56,763 ล้านดอลลาร์สรอ. ปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ในส่วนของปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึ้นตามการฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ ของ
เศรษฐกิจโลก ในขณะที่ราคาสินค้าลดลงตามการลดลงของราคาสินค้าเกษตร

การน าเข้าสินค้า หดตัวร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เทียบกับการลดลงร้อยละ 
0.8 ในไตรมาสที่สาม มีมูลค่าท้ังสิ้น 49,127 ล้านดอลลาร์สรอ. ปรับตัวลดลงตามมูลค่าที่ลดลง
ของการน าเข้าน้ ามันดิบในภาวะที่ราคาน้ ามันดิบโลกลดลง

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 นี้มี
ตั ว ช้ี วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน 
ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่
สาม โดยการลงทุน ในหมวด
เครื่องมือเครื่องจักรขยายตัว และ
การก่อสร้างภาคเอกชนกลับมา
ขยายตัว

การส่งออกสินค้า 
มูลค่าการส่งออกกลับมาขยายตัว
ต า ม ก า ร ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น ข อ ง
เศรษฐกิ จประ เทศคู่ ค้ าหลั ก
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา

ที่มา :ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Analyst by ISIT
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ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2557

รายได้เกษตรกร หดตัวร้อยละ13 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการลดลงของราคา
สินค้าเกษตรเป็นส าคัญ โดยหดตัวร้อยละ 9.8 มากกว่าไตรมาสก่อนหน้า พืชผลเกษตรที่ส าคัญ
ที่มีราคาลดลงได้แก่ ยางแผ่นดิบชั้น 3 ข้าวเปลือก และกุ้งทะเล ด้านผลผลิตการเกษตรหดตัว
ร้อยละ 1.6 โดยผลผลิตที่ลดลงได้แก่ ผลผลิตยางพารา ปาล์ม และสับปะรด

การใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนภาครัฐหดตัวร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนการ
บริโภคภาครัฐขยายตัวร้อยละ 5.5 โดยรัฐบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 969,958 ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.3 ทั้งนี้อัตราการเบิกจ่ายของภาครัฐ
ยังคงต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับเงินอุดหนุนทั่วไปจากรายจ่ายลงทุนเป็นรายจ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 นี้มี
ตั ว ช้ี วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การน าเข้าสินค้า
ปรับตัวลดลงตามมูลค่าที่ลดลง
ของการน าเข้าน้ ามันดิบในภาวะที่
ราคาน้ ามันดิบโลกลดลง

รายได้เกษตรกร 
ปรับตัวลดลงเนื่องจากการลดลง
ของราคาสินค้าเกษตรเป็นส าคัญ

ภาครัฐ 
การลงทุนภาครฐัหดตัวเนื่องจาก
อัตราการเบิกจา่ยของยังคงต่ ากว่า
เปูาหมายที่ก าหนดไว้

ที่มา :ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Analyst by ISIT
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Machinery  
Intelligence  

Unit 

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชงิลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพื่อเป็นศูนย์กลางการ Update ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียใน
อุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ



ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไตรมาสที่ 4 ปี 2557

Analyst by ISIT7

ดัชนีราคาน าเข้าเหล็กแผ่นในภูมิภาคเอเซียตะวันออก

ดัชนีการใช้งานเหล็กแผ่นในประเทศ

Base Period - Jan 2009 = 100

Base Period - Jan 2007 = 100
Cost Freight Rate Price



ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไตรมาสที่ 4 ปี 2557

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT8

สถานการณ์ด้านแรงงาน

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ภาวะตลาดแรงงานทรงตัวจากไตรมาสก่อน โดยมีอัตราการว่างงานต่ าที่สุดตลอดสี่ไตรมาสที่ผ่าน
มา ด้านภาวะแรงงานตึงตัวขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน สอดคล้องกับการฟ้ืนตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างช้าๆ 
สะท้อนจากดัชนีวัดความตึงตัวของตลาดแรงงานท่ีปรับสูงขึ้น และอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับต่ า

อัตราการว่างงาน ลดลงจากไตรมาสที่สามเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.3 โดยมีผู้ว่างงานมีจ านวน 2.4 แสนคน ต่ ากว่าระยะเดียวกัน
ของปีก่อนจากการลดลงของผู้ว่างงานที่ยังไม่เคยท างานมาก่อน

การจ้างงาน ผู้มีงานท ามีจ านวน 38.3 ล้านคน ทรงตัวจากไตรมาสก่อนและเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากระยะเดียวกันของปี
ก่อน โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรขยายตัวดีตามการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เริ่มฟ้ืนตัว และภาคบริการที่ได้รับอานิสงค์
จากภาคท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีขึ้น แต่การจ้างงานในภาคเกษตรหดตัวเนื่องจากการลดลงของผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นส าคัญ
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ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2557

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของ
ไทยชะลอตัวลง เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจากตัวเลข
การค้าระหว่างประเทศของเครื่องจักรกลของไทยที่ลดลง โดย
การน าเข้าหดตัวร้อยละ 11.03 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
ในขณะที่การส่งออกขยายตัวร้อยละ 3.85 เทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้าดุลการค้าขาดดุลลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
ภาคเกษตรที่หดตัวลง และการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวลดลง 
รวมไปถึงผลของการราคาน้ ามันดิบโลกท่ีลดลงถึงแม้ว่าภาคการ
ลงทุนของภาคเอกชนยังคงขยายตัว และภาคการส่งออกที่
ปรับตัวดีขึ้น

การน าเข้า หดตัวร้อยละ 11.03 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
และหดตัวร้อยละ 6.3 YOY โดยมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
109,102.8 ล้านบาท เป็นผลมาจากการหดตัวของหมวด
เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมและหมวดเครื่องมือกล โดยหดตัว
ร้อยละ 5.65 YOY และหดตัวร้อยละ 21.61 YOY ตามล าดับ 
ในขณะที่หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 19.27 
YOY 

การส่งออก ขยายตัวร้อยละ 3.85 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และขยายตัวร้อยละ 10.7 YOY โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่
ที่ 60,620.8 ล้านบาท เป็นผลมาจากการขยายตัวของหมวด
เครื่องจักรกลการเกษตรและหมวดเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 
โดยขยายตัวร้อยละ 33.69 YOY และขยายตัวร้อยละ 7.59 
ตามล าดับ ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 1.37 YOY

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในไตรมาสนี้ ขาดดุลการค้าอยู่
ที่ 48,482 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลงจากไตรมาสก่อนและ
ขาดดุลการค้าลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2557
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มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่ 4 
ปี 2557 ผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ 1.6
เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.6 ในไตรมาสสาม
เนื่องจากผลผลิตและราคาของสินค้าเกษตรส าคัญ
ลดลง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ 13 ท าให้
เกษตรกรมีก าลังซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไตร
มาสนี้ลดลง

การน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 7.59 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และขยายตัวร้อยละ 19.27 YoY โดยมีมูลค่าการน าเข้า
อยู่ที่  8,281 ล้านบาท ซึ่งการน าเข้ากลุ่มเครื่องจักรงาน
เกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 19.1 YoY และการน าเข้ากลุ่ม
เครื่องจักรงานปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 23.6 YoY โดยสินค้าที่
มีมูลค่าการน าเข้าเพิ่มขึ้นสูงสุดในไตรมาสนี้ ได้แก่ เครื่อง
บ ารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
5,517.8 ล้านบาท 

การส่งออก ขยายตัวร้อยละ 25.45 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และขยายตัวร้อยละ 33.69 YoY โดยมีมูลค่าการส่งออก
อยู่ที่ 6,302 ล้านบาท ซึ่งการส่งออกกลุ่มเครื่องจักรงาน
เกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 34.9 YoY และการส่งออกกลุ่ม
เครื่องจักรงานปศุสัตว์หดตัวร้อยละ 48 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นสูงสุดในไตรมาสนี้ ได้แก่ แทรกเตอร์ 
รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วงและส่วนประกอบ รองลงมาเป็นเครื่อง
บ ารุงรักษาและส่วนประกอบ ตามด้วยเครื่องเก็บเกี่ยวและ
ส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,963 ล้านบาท 
1,890 ล้านบาท และ 1,760 ล้านบาท ตามล าดับ 

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 1,978 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลงจากไตร
มาสก่อน และขาดดุลการค้าลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2557

11

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx



มูลค่าการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 4 ปี 
2557 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขายตัวร้อยละ 0.7 
ปรับตัวดีขึ้นจากที่ลดลงร้อยละ 0.7 ในไตรมาสที่สาม 
โดยได้รับผลจากการฟ้ืนตัวของการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรม และอุปสงค์ภายในประเทศ รวมทั้งการ
หดตัวช้าลงของการผลิตรถยนต์

การน าเข้า หดตัวร้อยละ 9.56 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
และหดตัวร้อยละ 5.65 YoY ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 80,457 
ล้านบาท โดยสินค้าท่ีมีมูลค่าการน าเข้าเพิ่มขึ้นสูงสุดในไตรมาส
นี้ ได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น (เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 10,151 ล้านบาท

การส่งออก ขยายตัวร้อยละ 2.33 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้าและขยายตัวร้อยละ 7.6 YoY ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
46,873 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นสูงสุด
ในไตรมาสนี้ ได้แก่ เครื่องกรองของเหลวหรือก๊าซ (เครื่องจักรที่
ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 7,384 ล้าน
บาท

ดุลการค้า เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมของไทยในไตรมาสนี้  
ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 33,583 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลงจาก
ไตรมาสก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลอตุสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ 4 ปี 2557
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สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx



มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 
ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือกลหดตัวต่อเนื่องจากไตร
มาสก่อนหน้า สะท้อนจากตัวเลขการค้าระหว่าง
ประเทศของเครื่องมือกลที่ลดลง
 
การน าเข้า หดตัวร้อยละ 21.61 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และหดตัวร้อยละ 15.94 YoY โดยมีมูลค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 20,363 ล้านบาท ซึ่งการน าเข้ากลุ่มเครื่องมือกลหดตัว
ร้อยละ 16.7 YoY และการน าเข้ากลุ่มเครื่องใช้มือหดตัวร้อย
ละ 4.8 YoY โดยสินค้าท่ีมีมูลค่าการน าเข้าเพ่ิมขึ้นสูงสุดใน
ไตรมาสนี้ ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 5,675 ล้านบาท

การส่งออก หดตัวร้อยละ 1.37 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า และขยายตัวร้อยละ 14.85 YoY โดยมีมูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 7,444 ล้านบาท ซึ่งการส่งออกกลุ่มเครื่องมือกล
ขยายตัวร้อยละ 15.9 YoY และการส่งออกกลุ่มเครื่องใช้มือ
ขยายตัวร้อยละ 3.0YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
เพิ่มขึ้นสูงสุดในไตรมาส ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง 
และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,738 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในไตรมาสนี้ ขาดดุลการค้า
อยู่ท่ี 12,919 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลงจากไตรมาสก่อน
หน้า และขาดดุลการค้าลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
หน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย ไตรมาสที่ 4 ป ี2557

13

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx



ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชงิลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery  Intelligence  Unit : MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7



ล าดบั บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ์ ก าลังการผลิต 
(ต่อปี)

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การจ้าง

งาน

1 ไทเกอร์ คาวาชมิะ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.ชลบุรี เครื่องจักรและอปุกรณ์เพือ่การเกษตร เช่น 

เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือกและสายพาน

ล าเลียง เป็นต้น 

12,810 ชุด 40.00 ญี่ปุุน 19

2 นิชินโบะ สมบูรณ์ 

ออโตโมทีฟ จ ากัด

จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น BRAKE SHOE 

ASSEMBLY เป็นต้น

2,200,000 ชิ้น 271.50 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุุน

25

3 บางกอก-เอเอ็มซี จ ากัด จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนเหล็กทุบและชิน้ส่วนโลหะ เช่น 

ELBOW และ BLOCK ASSY เป็นต้น

14 ตัน 100.00 ญี่ปุุน 7

4 ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

จ.ฉะเชิงเทรา ชิ้นส่วนโลหะ เช่น SPROCKET, SUPPLY 

PUMP SHAFT เป็นต้น

717,125 ชิ้น 83.90 ญี่ปุุน 9

5 ซัมอิล เทคโนโลยี 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนโลหะ เช่น NO-HUB COUPLING 

เป็นต้น

8,000,000 ชิ้น 30.00 เกาหลี 98

6 MS. CHAU KOON KUAN จ.ปทุมธานี CUTTING TOOLS เช่น DRILL, REAMER 

CUTTER และ DENTAL IMPLANTS DRILL 

เป็นต้น

280,000 ชิ้น 62.00 มาเลเซีย 15

7 โอวายที จ ากัด จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น SHIFTER FORK 

GEAR เป็นต้น

60 ตัน 34.00 ญี่ปุุน 10

8 แน็บเทสโก้ ออโตโมทีฟ 

โพร์ดักส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่น OIL SEPARATOR, 

AIR DRYER, BRAKE CHAMBER,

REDUCING VALVE, GOVERNOR, RELAY 

VALVE และ CLUTCH เป็นต้น

1,059,000 ชิ้น 50.00 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุุน

91

9 ไฟน์ คอมโปรแนนท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.ระยอง แม่พมิพ์ 

การซ่อมแซมแม่พิมพ์

195 ชุด

145 ชุด

100.10 ร่วมทุน

มาเลเซีย

ญี่ปุุน

23

10 ไทย – เยอรมัน โปรดักส์

จ ากัด (มหาชน)

จ.ระยอง แม่พมิพ์ (MOLD) 101 ชุด 46.00 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุุน

อิตาลี

สิงคโปร์

9

11 ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอรี่ 

เซอร์วิสเซส จ ากัด

จ.ชลบุรี -ชิ้นส่วนโลหะ

-โครงสร้างโลหะส าหรับงานอุตสาหกรรม

-ชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป

37 ตัน

11,385 ตัน

6 ตัน

100.00 ไทย 353

12 ซินเนอร์ยี่ ดับเบิ้ลยู 

พรีซิชั่น จ ากัด

จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น GEAR BOX, 

COLUMN ASSY, HOUSING และ COVER 

เป็นต้น

1,200,000 ชิ้น 90.60 ร่วมทุน

ญี่ปุุน

สิงคโปร์

16

20 ตุลาคม 2557 – 19 พฤศจิกายน 2557

15 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Analyst by ISIT



ล าดบั บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ์ ก าลังการผลิต 
(ต่อปี)

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การจ้าง

งาน

13 นางชุติมา โลจนะโกสินทร์ จ.นนทบุรี ชิ้นส่วนแม่พมิพ์ เช่น UPPER PART BLANK 

HOLTER เป็นต้น แม่พมิพแ์ละการซ่อมแซม

แม่พมิพ์ที่ผลิตเอง

600 ตัน 10.00 ไทย 74

14 เทรลเลบอร์ก วีบระคูสติก 

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนกันสะเทือนส าหรับยานพาหนะ เช่น 

ENGINE MOUNTS, CHASSIS MOUNT, 

ISOLAORS & DAMPERS เป็นต้น

6,150,000 ชิ้น 185.00 ร่วมทุน

สวีเดน

เยอรมนั

สหราช-

อาณา-

จักร

173

15 อัทซูมิ (ประเทศไทย) จ ากัด จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น OUTER RING และ 

INNER RING เป็นต้น

1,700 ตัน 48.20 ร่วมทุน

ญี่ปุุน

อินโด-

นีเซีย

7

16 ฮิตาชิ ออโตโมทฟี ซิสเท็มส์ 

เอเชยี จ ากัด

จ.ฉะเชิงเทรา ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่น ลูกสูบ (PISTON) 

เป็นต้น

890,000 ชิ้น 174.10 ญี่ปุุน 19

17 MS. SOH HUI LING จ.ชลบุรี แม่พมิพ์ (MOLD) 300 ชุด 104.10 สิงคโปร์ 46

18 สยามไอชิน จ ากัด จ.ปราจนีบุรี ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่น TANDEM MASTER 

CYLINDER WITH BRAKE BOOSTER 

เป็นต้น

783,000 ชิ้น 196.80 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุุน

20

19 ไทย อเิคดะ เอ็มเอฟจี จ ากัด จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนโลหะ เช่น PULLEY, FLANGE และ 

SPOCKET เป็นต้น

650 ตัน 87.50 ญี่ปุุน 9

20 สยาม ฟโูกก ุจ ากัด จ.นครราชสีมา ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น DIAPHRAM, PIN 

BOOT และ GROMMET เป็นต้น

40 ตัน 12.00 ญี่ปุุน 18

21 ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนโลหะขึน้รูปเชน่ เฟอืง (GEAR) 

เป็นต้น

1,477 ตัน 355.20 ญี่ปุุน 32

22 ดีเค เทค จ ากัด จ.ชลบุรี แม่พมิพ์

ชิ้นส่วนแม่พมิพ์ เช่น CAVITY และ CORE 

เป็นต้น

และการซ่อมแซมแม่พมิพ์

25 ชุด

250 ชิ้น

100 ชุด

15.00 เกาหลีใต้ 11

23 นายอภชิาต ลี้อิสสระนุกูล จ.ระยอง ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป 30,000 ตัน 870.00 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุุน

180

24 ไทย เบรน จ ากัด กรุงเทพฯ ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด (JIG & FIXTURE) ที่มี

การออกแบบทางวิศวกรรม

อุปกรณ์จบัยึด (JIG & FIXTURE) ที่มีการ

ออกแบบทางวิศวกรรม และการซ่อมแซม

อุปกรณ์จบัยึดที่ผลิตเอง

300 ชิ้น

150 ชุด

4.90 ญี่ปุุน 17

16 ที่มา :  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Analyst by ISIT



ล าดบั บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ์ ก าลังการผลิต 
(ต่อปี)

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การจ้าง

งาน

1 ไท เซิน สตีล โมลล์ จ ากัด จ.สมุทรปราการ แม่พมิพ์ (MOLD) และการซ่อมแซมแมพ่ิมพ์

ที่ผลิตเอง

200 ชุด 25.80 ร่วมทุน

จีน

ไต้หวัน

26

2 บางกอก นากัทสึ จ ากัด จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์ (TRACTOR) 

รถขุดดิน (EXCAVATOR/BACKHOE) 

รถยก (FORKLIFT) และรถเกลี่ยดิน/ดันดิน 

(MOTOR GRADER/BULLDOZER) เช่น 

BRACKET เป็นต้น

1,970 ตัน 66.70 ญี่ปุุน 20

3 ไทร์ โมลด์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

จ.ชลบุรี แม่พมิพ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ 108 ชุด 155.60 ญี่ปุุน 27

4 ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

จ.ฉะเชิงเทรา ชุดเกียร์ 219,040 ชุด 2,250.10 ญี่ปุุน 257

5 ทีเอส เทค (กบินทร์บุรี) 

จ ากัด

จ.ปราจนีบุรี ชิ้นส่วนยานพาหนะได้แก ่SEAT FRAME  

PART

220,000 ชิ้น 1,320.00 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุุน

326

6 ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

จ.ระยอง รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

(ECO-CAR) และชิ้นส่วนยานพาหนะ เชน่ 

เครื่องยนต์ โครงรถ  

ชิ้นส่วนพลาสติกและเบาะรถยนต์ เป็นต้น

100,000 คัน

1,500,000 ชิ้น

8,438.70 ญี่ปุุน 2,130

7 โตโยโตมิ ออโต้ พาร์ท 

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.ฉะเชิงเทรา ชิ้นส่วนโลหะ 

ปั๊มขึน้รูปส าหรับยานพาหนะ (Eco-Car) 

แม่พมิพ์

(ส่วนที่ขอแก้ไข)

ขอเพิม่ก าลังการผลิตและเพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์

โดยการลงทุนเครื่องจักรเพิ่ม 

(รวมทั้งสองส่วน)

26,000 ตัน

100 ชุด

3,045 ตัน

29,045 ตัน

1,857.10

300.00

2,157.10

ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุุน

8 สยาม เมทัล เทคโนโลยจี ากัด จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น เพลาลูกเบีย้ว 

เป็นต้น

1,500 ตัน 90.00 ญี่ปุุน 23

9 อัลซิส (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ปทุมธานี เครื่องจักร เชน่ CONVEYOR SYSTEM 

FINISHING SAW MACHINE และ WINDER 

เป็นต้น

30 ชุด 53.80 ญี่ปุุน 26

10 โครงการที่ 1 

เจทีเอช มารุวะ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป

ชิ้นส่วนแม่พมิพ์

แม่พมิพ์และซ่อมแม่พิมพ์

5,000 ชิ้น

1,000 ชิ้น

600 ชุด

31.00 ไทย 39

11 ไทยซันเอะ จ ากัด จ.ฉะเชิงเทรา แม่พมิพ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ 350 ชุด 78.40 ญี่ปุุน 17

20 พฤศจิกายน 2557 – 19 ธันวาคม 2557

17 Analyst by ISITที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน



ล าดบั บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ์ ก าลังการผลิต 
(ต่อปี)

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การจ้าง

งาน

12 MR. SHIGERU YASUDA จ.ปทุมธานี เครื่องจักรส าหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร 

เช่น เครื่องผลิตบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูป เปน็ต้น 

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องจักรส าหรับ

อุตสาหกรรมผลิตอาหาร 

48 ชุด

12 ชุด

162.90 ญี่ปุุน 27

13 อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล 

คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น ท่อน้ ามัน เป็นต้น 8,640,000 ชิ้น 189.60 ญี่ปุุน 38

18 Analyst by ISITที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน



ล าดับ บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ์ ก าลังการผลิต 

(ต่อปี)

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

สัญชาติผู้

ถือหุน้

การจา้ง

งาน

1 นิชินโบะ สมบูรณ์ 

ออโตโมทีฟ จ ากัด

จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่น BRAKE LINING 

เป็นต้น

1,500,000 ชิ้น 825.00 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุุน

35

2 มาสด้า พาวเวอร์เทรน 

แมนแูฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.ชลบุรี เครื่องยนต์ส าหรับรถยนต์ประหยัด พลังงาน

มาตรฐานสากล

75,000 เครื่อง 2,913.90 ญี่ปุุน 186

3 เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จ ากัด จ.ฉะเชิงเทรา ผลิตชิ้นส่วนโลหะส าหรับยานพาหนะเชน่ ข้อ

ต่อกากบาท(CROSS) และตลับลูกปืน 

(BEARING) เป็นต้น

73,895,700 ชิ้น 1,840.30 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุุน

129

4 ฮิซาดะ (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ปราจนีบุรี ชิ้นส่วนโลหะส าหรับยานพาหนะ เช่น 

DOOR RUN CHANNEL เป็นต้น

4,000,000 ชิ้น 26.60 ญี่ปุุน 11

5 ครัยโอเทค จ ากัด จ.สุโขทัย เครื่องจักรหรืออปุกรณ์ที่มกีารออกแบบทาง

วิศวกรรม เช่น AMINE UNIT และ COILED 

WOUND HEAT EXCHANGER เป็นต้น

25 ชุด 30.00 ร่วมทุน

ไทย

สหรัฐฯ

23

6 เวอร์เท็กซ์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

(ไทยแลนด)์ จ ากัด

จ.นครราชสีมา แม่พมิพ์ (MOLD) 

และชิ้นสว่นแม่พิมพ์ (MOLD PARTS)

36 ชุด

7,900 ชุด

31.10 ญี่ปุุน 18

7 แอ็ดวา๊นซ์ แอนด์ ไวส์โซลูชั่น 

จ ากัด

กรุงเทพฯ อุปกรณ์จบัยึด

เครื่องจักร อุปกรณ์ เช่น BENDING 

MACHINE และ CONVEYOR เป็นต้น 

ชิ้นส่วนเครื่องจักร

215 ชุด

135 ชุด

3,600 ชิ้น

4.00 ไทย 23

8 กลาเซล (ประเทศไทย) จ ากัด จ.สมุทรปราการ แม่พมิพ์ 

และการซ่อมแซม แม่พมิพ์

20 ชุด

50 ชุด

10.00 ญี่ปุุน 9

9 ดิสค์ พริซิชั่น อินดัสทรี

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.พระนครศรี-

อยธุยา 

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น ARMATURE และ STOP 

RING เป็นต้น 

1,850 ตัน 45.00 สิงคโปร์ 142

10 เวลเม (ประเทศไทย) จ ากัด จ.สมุทรปราการ แม่พมิพ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ 60 ชุด 35.00 ฮ่องกง 32

20 ธันวาคม 2557 – 19 มกราคม 2558

19 Analyst by ISITที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน



กสอ.ร่วมมือองค์กรจากญี่ปุ่น เจาะตลาดช้ินส่วนฯ 

แอฟริกาใต้

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กสอ . และส านักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุุน หรือ HIDA (The Overseas Human Resources 
and Industry Development Association) ได้ร่วมกับ คณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของแอฟริกาใต้ ด าเนินโครงการ “การศึกษาดูงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกลุ่มอุตสาหกรรมยาน ยนต์แอฟริกาใต้” โดยมีเปูาหมายเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของ แอฟริกาใต้มีความเข้าใจในรูปแบบการพัฒนา อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วนของไทย

ทั้งนี้เพ่ือเตรียมความพร้อม แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือชิ้นส่วนยานยนต์รายใหม่ๆ ที่ต้องการขยาย
เข้าไปในแอฟริกาใต้ต่อไป ทั้งส่งผลให้ไทยมีช่องทางในการขยายตลาดไปยังแอฟริกาใต้ได้มากขึ้น

“แอฟริกาใต้เป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 23 ของไทย มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 4.84 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ถือว่าเป็นสินค้าส่งออกอันดับแรกของไทยไป
แอฟริกาใต้ ด้วยมูลค่ากว่า 785.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาเป็นเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ และ
ส่วนประกอบ และ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ”
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บอร์ดยุทธศาสตร์เร่งคลอดกฎหมายลูก ดึงเอกชนลงทุนโครงการรัฐ

บอร์ดยุทธศาสตร์เร่งคลอดกฎหมายลูกพ.ร.บ.ร่วมลงทุนรัฐและเอกชน (PPP) เปิดโอกาสเอกชนเข้า
ร่วมลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ประธานเจโทรพบ “ประยุทธ์” ย้ าเชื่อมั่นในศักยภาพไทยยืนยันลงทุนต่อเนื่อง

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ร่วม
ลงทุนภาครัฐและเอกชน ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานจะประชุมเพ่ือสรุป
การท ากฎหมายลูกของ พ.ร.บ.ร่วมลงทุนรัฐและเอกชน (PPP) ทั้งหมด ซึ่งจะท าให้โครงการ PPP 
ด าเนินการได้ หลังจากท่ีกฎหมายผ่านมาเป็นเวลา 2 ปี

หลักการส าคัญคือโครงการที่มีมูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท หากไม่ได้เป็นโครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานก็ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนิน การได้ทันที เพ่ือความรวดเร็ว แต่หากเป็นโครงการที่เป็น
โครงการสร้างพ้ืนฐาน ต้องเสนอเข้ามาให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ PPP พิจารณาก่อน ส่วนโครงการ
ลงทุนที่มูลค่าเกิน 5,000 ล้านบาท ต้องเสนอให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ PPP พิจารณาก่อนทั้งหมด 
เพราะถือเป็นโครงการมีมูลค่าสูง

นายสมหมายกล่าวว่า โครงการลงทุนของไทยที่สามารถท า PPP ได้ มีทั้งโครงการรถไฟฟูา รถไฟราง
คู่ ที่รัฐบาลไทยได้เซ็นความร่วมมือกับประเทศญี่ปุุน รวมถึงโครงการสร้างสนามบิน ท่าเรือ และถนน ก็
สามารถท าแบบ PPP ได้ เพ่ือลดภาระงบประมาณ ซึ่งในส่วนของการด าเนินการ PPP รัฐบาลต้องเร่ง
ฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการด าเนินการ การเจรจา การตีมูลค่าโครงการ โดยขณะนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
ออสเตรเลียมาให้ความรู้ เพราะเป็นประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการท า PPP มากว่า 20 ปี

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาไปถึงการตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือระดมทุนไปถึง ขนาดใช้สิทธิการ
บริหาร หรือ การหารายได้ เช่น การบริหารสนามกอล์ฟ มาออกเป็นหน่วยลงทุน จากที่กองทุน
อสังหาริมทรัพย์ของไทย สามารถน าได้แค่อาคารและที่ดินไปออกหน่วยลงทุนระดมเงินได้เท่านั้น

นายสมหมายกล่าวว่า ขณะนี้เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวได้ดีแต่ที่การเบิกจ่ายในเดือนมกราคม 2558 ยัง
ล่าช้าเพราะอยู่ในช่วงของการเจรจาท าสัญญา และมีปัญหาเรื่องการลดมูลค่าโครงการท าตามราคาน้ ามันที่
ลดลงได้ข้อสรุปยุติ แล้ว ก็จะท าให้การเบิกจ่ายออกมาได้รวดเร็วมากขึ้น
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บอร์ดยุทธศาสตร์เร่งคลอดกฎหมายลูก ดึงเอกชนลงทุนโครงการรัฐ

อย่างไรก็ตาม ยังกังวลเรื่องการส่งออกของไทยปีนี้จะขยายตัวติดลบ เป็นเรื่องที่ไวเกินไปที่จะตัดสิน
เช่นนั้น เพราะปัญหาการส่งออกมีหลายเรื่องและรัฐบาลรับทราบปัญหาแล้ว และได้พยายามหาทางแก้ไข 
นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็ดูแลค่าเงินตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

“การเบิกจ่ายต่อไปจากนี้ไปจะกระฉูดแล้ว จะมีการเบิกจ่ายต่อเนื่อง เป็นผลดีกับเศรษฐกิจ ส่วน
เรื่องปัญหาการส่งออกเป็นเรื่องที่แต่ละฝุายจะคิดได้ว่าเป็นอย่างนั้น อย่างนี้ แต่รัฐบาลได้ดูแลติดตาม
ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด” นายสมหมาย กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยือนประเทศ
ญี่ปุุน นายฮิโรยูกิ อิชิเกะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุุน (เจโทร) ได้เข้าพบ
นายกรัฐมนตรี โดยย้ าว่าปัจจุบันการปฏิรูปเศรษฐกิจถือเป็นวาระส าคัญของญี่ปุุน ซึ่งญี่ปุุนต้องเรียนรู้จาก
ประเทศไทย

ขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยให้ความส าคัญแก่เจโทร และการลงทุนของญี่ปุุนซึ่งนับเป็น
ประเทศที่ลงทุนในไทยเป็นอันดับ 1 ซึ่งการเยือนครั้งนี้ทั้งสองฝุายจะลงนาม MOC ส่งเสริมการลงทุนของ
ธุรกิจไทยในญี่ปุุนระหว่างเจโทร และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่างมาก

พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรี หวังให้เจโทรเร่งรัดการฝึกอบรมความรู้ในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีต่างๆ 
และการจัดตั้งสถาบันวิจัยในไทย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ต้องการ
ให้ญี่ปุุนเพ่ิมเติมการจัดตั้งส านักงานใหญ่ หรือ IHQ (International headquarters) ในประเทศไทย ซึ่ง
ประธานเจโทรยืนยันจะลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องโดยนักลงทุนญี่ปุุนยังคง เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศ
ไทย อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมรถยนต์ของญี่ปุุนประสบอุปสรรคด้านการลงทุนในไทย เนื่องจากมาตรการ
ที่เข้มงวด จึงขอฝากให้นายกรัฐมนตรีช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อ านวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
กล่าวว่าการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศญี่ปุุน ถือเป็นความก้าวหน้าของความร่วมมือ และการ
ขยายตัวด้านการลงทุน เนื่องจากญี่ปุุนมีแนวโน้มจะกลับมาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม
ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งจะขยายกรอบความร่วมมือด้านคมนาคม เชื่อมโยงไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นผลดีในการสร้างความเชื่อมั่นทั้งผู้บริโภคและนักลงทุน ท าให้เศรษฐกิจไทยกลับมาคึกคัก
และเป็นที่สนใจในการลงทุน ส่งผลเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสขยายตัว 4-5%
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ภาวะเศรษฐกิจไทย

 ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2558 3

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

 ดัชนีราคาน าเข้าเหล็กแผน่ในภูมภิาคเอเซียตะวนัออก 7

 ดัชนีการใช้งานเหล็กแผ่นในประเทศ 7

 สถานการณ์ด้านแรงงาน 8

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

 มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2558 10

 มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย

ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 11

 มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทย

ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 12
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ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2558

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 3.0 YoY ปรับตัวดีขึ้นจากการ
ขยายตัวร้อยละ 2.1 YoY ในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจาก
การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการส่งออกบริการ ในด้านการผลิต ปรับตัวดีขึ้น
ในเกือบทุกภาคการผลิต โดยเฉพาะสาขาก่อสร้าง สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาคมนาคม
ขนส่ง และสาขาอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 0.3 จากไตรมาสที่สี่ของปี 2557

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 2.4 เร่งตัวขึ้นอย่างช้าๆ จากการขยายตัวร้อย
ละ 2.1 ในไตรมาสที่สี่ของปี 2557 ด้านปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์หดตัวช้าลง โดยลดลงร้อย
ละ 3.5 เทียบกับการลดลงร้อยละ 16.3 ในไตรมาสก่อนหน้า

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 3.6 ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้าโดยการ
ลงทุนก่อสร้างชะลอตัวลงเล็กน้อยโดยขยายตัวร้อยละ 1.8 การลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร
ขยายตัวร้อยละ 4.1 ด้านดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่า 50 (ระดับที่นักธุรกิจ
เริ่มขยายการลงทุน) เป็นครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาส โดยอยู่ที่ระดับ 50.5 สูงกว่าระดับ 48.8 
ในไตรมาสก่อนหน้า

การส่งออกสินค้า หดตัวร้อยละ 4.3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.5 ในไตรมาสก่อนหน้ามี
มูลค่าการส่งออก 52,997 ล้านดอลลาร์สรอ. เนื่องจากสาเหตุส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ (1) 
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักยังชะลอตัวโดยเฉพาะญี่ปุ่นและจีน (2) การแข็งค่าของเงินบาท
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินสกุลยูโรและเงินเยนร้อยละ 17.8 และร้อยละ 13.7 ตามล าดับ (3) 
ราคาสินค้าส่งออกลดลงตามราคาน้ ามันดิบและราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก (4) การตัดสิทธิ
พิเศษทางการค้า (GSP) ในสินค้าส่งออกของไทยไปยังยุโรปที่มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 

การน าเข้าสินค้า หดตัวร้อยละ 7.2 เทียบกับการหดตัวร้อยละ 5.7 ในไตรมาสก่อนหน้าการ
น าเข้ามีมูลค่าทั้งสิ้น 45,572 ล้านดอลลาร์สรอ. โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากการลดลงของราคา
น าเข้าร้อยละ 10.9 โดยที่ราคาสินค้าน าเข้าส าคัญๆ ลดลง ได้แก่ น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป 
ทองค า และเคมีภัณฑ์

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 มี
ตั ว ช้ี วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ปรับตัวดีขึ้นโดยการใช้จ่ายใน
หมวดสินค้าอ่ืนๆ เร่งตัวขึ้น

การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวต่อเนื่องตามการขยายตัว
ของการลงทุนในหมวดก่อสร้าง
และการลงทุน ในหมวดเครื่องมือ
เครื่องจักร

การน าเข้าสินค้า
แม้ว่ามูลค่าการน าเข้าลดลงตาม
ก า ร ล ด ล ง ข อ ง ร า ค า น า เ ข้ า
โดยเฉพาะราคาน้ ามันดิบแต่
ปริมาณการน าเข้าเพิ่มขึ้นในทุก
หมวดสินค้า สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจท่ีปรับตัวดีขึ้น

ภาครัฐ
การลงทุนภาครัฐขยายตัวอย่าง
มาก  และมี แนว โน้ มที่ อ ยู่ ใ น
ระดับสูงต่อไป

ที่มา :ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Analyst by ISIT 3
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รายได้เกษตรกร หดตัวร้อยละ 12.6 ในไตรมาสนี้ เนื่องจากการลดลงของผลผลิตและราคา
สินค้าเกษตร โดยผลผลิตการเกษตรลดลงร้อยละ 4.8 ลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า ด้าน
ราคาสินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ 7.2 โดยหดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ห้า เนื่องจากการลดลง
ของราคาสินค้าเกษตรส าคัญ ทั้งราคาข้าวเปลือก อ้อย ยางแผ่นดิบชั้น 3 ปาล์มน้ ามัน กุ้งขาว
แวนนาไม และสินค้าปศุสัตว์

ภาครัฐ การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 37.8 YoY ส่วนการบริโภคภาครัฐขยายตัวร้อยละ 
2.5 โดยรัฐบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 727,911 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.2

ใน ไตรมาสที่  1 ปี  2 558 มี
ตั ว ช้ี วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า
มูลค่าการส่งออกปรับตัวลดลง
ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่คา้หลัก การแข็งค่าของ
เงินบาท การลดลงของราคา
สินค้าส่งออก และผลกระทบจาก
การตดัสิทธิพิเศษทางการค้า

รายได้เกษตรกร
หดตัวร้อยละ 12.6 ในไตรมาสนี้ 
เนื่องจากการลดลงของผลผลติ
และราคาสินคา้เกษตร





Machinery  
Intelligence  

Unit 

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชงิลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพื่อเป็นศูนย์กลางการ Update ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียใน
อุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ



ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไตรมาสที่ 1 ปี 2558

ดัชนีราคาน าเข้าเหล็กแผ่นในภูมิภาคเอเซียตะวันออก

ดัชนีการใช้งานเหล็กแผ่นในประเทศ

Base Period - Jan 2009 = 100

Base Period - Jan 2007 = 100
Cost Freight Rate Price
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ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

สถานการณ์ด้านแรงงาน

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไตรมาสที่ 1 ปี 2558
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การจ้างงาน ในไตรมาสแรก การจ้างงานรวมลดลงร้อยละ 0.5 การจ้างงานในภาคเกษตรลดลงร้อยละ 4.4  และ
ลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สี่ ด้านการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3 โดยเฉพาะการจ้างงานสาขาโรงแรมและ
ภัตตาคารซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.3 สอดคล้องกับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว และการจ้างงานสาขาอุตสาหกรรมซึ่ง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.2

ด้านอัตราการว่างงานในไตรมาสแรกของปีมีผู้ว่างงานจ านวนทั้งสิ้น 361,300 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 5.9 โดยจ านวนผู้ว่างงานที่เป็นแรงงานใหม่ที่เริ่มเข้าสู่ตลาดเพ่ิมขึ้นร้อยละเป็นแรงงานใหม่ที่เริ่มเข้าสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 13.5 และจ านวนผู้ว่างงานที่เคยท างานมาก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 อัตราการว่างงานเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 0.9



Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบรูณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อโยงกับภาคการเกษตรและอุตาสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยข์อ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหลก็และเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

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



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2558

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของ
ไทยชะลอตัวลง เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจากตัวเลข
การค้าระหว่างประเทศของเครื่องจักรกลของไทยที่ลดลง โดย
การน าเข้าหดตัวร้อยละ 4 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ด้านการ
ส่งออกหดตัวร้อยละ 7.9 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าดุลการค้า
ขาดดุลเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาคการเกษตรที่หดตัว
ลง และมูลค่าการส่งออกที่ปรับลดลง ถึงแม้ว่าภาคการลงทุน
ของภาคเอกชนยังคงขยายตัว

การน าเข้า หดตัวร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ
หดตัวร้อยละ 12.16 YoY มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 104,675 ล้าน
บาท ผลมาจากการหดตัวของหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมและ
หมวดเครื่องมือกล โดยหดตัวร้อยละ 6 YoY และหดตัวร้อยละ 
35.95 YoY ตามล าดับ ในขณะที่หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร
ขยายตัวร้อยละ 7 YoY

การส่งออก หดตัวร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
และหดตัวร้อยละ 5.73 YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 55,833 
ล้านบาท ผลมาจากการหดตัวของหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม
และหมวดเครื่องมือกล โดยหดตัวร้อยละ 8.25 YoY และหดตัว
ร้อยละ 0.42 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร 
โดยขยายตัวร้อยละ 10.26 YoY

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในไตรมาสนี้ขาดดุลการค้าอยู่
ที่ 48,841 ล้านบาทขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 359 ล้านบาทจาก
ไตรมาสก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2558
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มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx

11

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่ 1 ปี 
2558 ผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ 4.8 เทียบกับ
การหดตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้าเนื่องจากผลผลิต
และราคาของสินค้าเกษตรส าคัญลดลง ส่งผลให้รายได้
เกษตรกรลดลงร้อยละ 12.6 ท าให้เกษตรกรมีก าลังซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตรลดลง

การน าเข้า หดตัวร้อยละ 11.88 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
แต่ขยายตัวร้อยละ 7 YoY โดยมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 7,297 
ล้านบาท โดยกลุ่มเครื่องจักรงานเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 
2.75 YoY และกลุ่มเครื่องจักรงานปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 
48.34 YoY สินค้าที่มีการน าเข้ามากที่สุดคือ เครื่อง
บ ารุงรักษา โดยมีมูลค่า 5,241 ล้านบาท 

การส่งออก หดตัวร้อยละ 5.37 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแต่
ขยายตัวร้อยละ 10.26 YoY มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 5,964 
ล้านบาท โดยกลุ่มเครื่องจักรงานเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 
9.33 YoY และกลุ่มเครื่องจักรงานปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 
7.36 YoY สินค้าท่ีมีการส่งออกมากที่สุดคือ กลุ่มแทรกเตอร์/
รถพ่วง/รถกึ่งรถพ่วง รองลงมาเป็นเครื่องบ ารุงรักษา โดยมี
มูลค่า 2,000 ล้านบาท และ 1,846 ล้านบาท ตามล าดับ 

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี้ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 1,333 ล้านบาทขาดดุลการค้าลดลง 645 ล้าน
บาทจากไตรมาสก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลงจากไตร
มาสเดียวกันของปีก่อนหน้า



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.3 เร่งขึ้นจากที่
ขยายร้อยละ 1.4 ในไตรมาสก่อนหน้าตามการขยายตัวของการ
ผลิตเพ่ือการบริโภคในประเทศ ในขณะท่ีการผลิตเพ่ือส่งออก
ปรับตัวลดลงตามการลดลงของปริมาณการส่งออก

การน าเข้า หดตัวร้อยละ 0.81 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและ
หดตัวร้อยละ 6.02 YoY โดยมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 79,807 
ล้านบาท สินค้าที่มีการน าเข้าสูงสุดคือเครื่องกังหันไอพ่น 
(เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) โดยมีมูลค่า 8,857 ล้าน
บาท

การส่งออก หดตัวร้อยละ 7 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและหด
ตัวร้อยละ 8.25 YoY โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 43,585 ล้าน
บาท สินค้าที่มีการส่งออกสูงสุดคือ เครื่องสูบลม/อัดลม 
(เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) รองลงมาเป็นเครื่องกรอง
ของเหลวหรือก๊าซ (เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) โดย
มูลค่าอยู่ท่ี 5,627 ล้านบาท และ 5,572 ล้านบาทตามล าดับ

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในไตรมาสนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ท่ี 36,220 ล้านบาทขาดดุลการค้าเพ่ิมขึ้น 2,638 
ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลงจากไตร
มาสเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลอตุสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx
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มูลค่าการค้า เค ร่ืองมือกลในไตรมาสที่  1 ปี  2558 
ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือกลหดตัวต่อเนื่องจากไตรมาสกอ่น
หน้า สะท้อนจากตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของเครื่องมือ
กลที่ลดลง
 
การน าเข้า หดตัวร้อยละ 13.72 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
และหดตัวร้อยละ 35.95 YoY โดยมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
17,570 ล้านบาท โดยกลุ่มเครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 60.33
YoY และกลุ่มเครื่องใช้มือหดตัวร้อยละ 7.36 YoY สินค้าที่มี
การน าเข้าสูงสุดคือ หีบแบบหล่อแก้ว/โลหะ/ยาง/พลาสติก 
โดยมีมูลค่าอยู่ท่ี 4,627 ล้านบาท

การส่งออก หดตัวร้อยละ 15.58 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
และหดตัวร้อยละ 0.42 YoY โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
6,284 ล้านบาท กลุ่มเครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 1.15 YoY
แต่กลุ่มเครื่องใช้มือหดตัวร้อยละ 18.33 YoY สินค้าที่มีการ
ส่งออกสูงสุดคือหีบแบบหล่อแก้ว/โลหะ/ยาง/พลาสติก โดยมี
มูลค่าอยู่ที่ 1,655 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในไตรมาสนี้ ขาดดุลการค้า
อยู่ท่ี 11,286 ล้านบาทขาดดุลการค้าลดลง 1,633 ล้านบาท
จากไตรมาสก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx
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ศูนย์วิเคราะหข์้อมูลเชงิลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery  Intelligence  Unit : MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 141



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

ล าดับ บริษัท ท่ีตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ์ ก าลังการผลิต 
(ต่อปี)

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

สัญชาติผู้
ถือหุ้น

การจ้าง
งาน

1 นายสมพงษ์ เผอิญโชค จ.ระยอง -แม่พมิพ์

-ชิ้นส่วนแมพ่ิมพแ์ละ

-การซ่อมแซมแม่พิมพ์
-ชิ้นส่วนโลหะ เช่น BRACKET ADJUSTER 

SLIDER ASSY และ RECLINER ASSY 
เป็นต้น

150 ชุด
3,000 ชิ้น
150 ชุด
10,800,000 ชิ้น

499.90 ไทย 200

2 ฟูคูอิ คาเซอิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

จ.ชลบุรี ไส้กรองอากาศ (FILTER) ใช้สําหรับ GAS 

TURBINE FOR ELECTRICAL GENERATOR 
10,000 ชิ้น 25.00 ญี่ปุ่น 18

3 บางกอก อีเกิล วิง จ ากัด กรุงเทพฯ ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น BRAKE SHOE 

เป็นต้น
200,000 ชิ้น 50.00 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุ่น

27

4 เทโอริค (ประเทศไทย) จ ากัด จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วนของแม่พมิพ์เช่น PUNCH, DIE และ 
STRIPPER เป็นตน้ 

5,000 ชิ้น 25.50 ญี่ปุ่น 20

5 ยามาฮา่มอเตอร์พาร์ทแมนู

แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 

จ ากัด

จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนโลหะ เช่น เพลาลูกเบีย้ว (CAM 

SHAFT) เป็นต้น

212,000 ชิ้น 160.70 ญี่ปุ่น 9

6 MR. KAZUMI INOUE จ.ระยอง ท่อพลาสติกส าหรับยานยนต์และเครื่องจักร 145 ตัน 143.00 ญี่ปุ่น 35

7 MR. ANURAG GUPTA จ.ระยอง แม่พมิพ์ (MOLD & DIE) และอุปกรณ์จบัยึด 
(JIG & FIXTURE) และการซ่อมแซม
แม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยดึที่ผลิตเอง

620 ชุด 40.00 อินเดีย 12

8 ดี- จิ๊ก จ ากัด จ.ปทุมธานี อุปกรณ์จบัยึด (JIG & FIXTURE) ที่มีการ
ออกแบบทางวศิวกรรม

600 ชุด 21.20 ไทย 17

9 โยโกฮามา รับเบอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.ระยอง ท่อส าหรับยานพาหนะ เช่น TURBO OIL 
HOSE เป็นต้น

1,314,000 ชิ้น 67.10 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุ่น

13

10 นายพนม พลราชม จ.พระนครศรี-

อยธุยา

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น MACHINE PART OR 
TURNING PARTS, JIG & FIXTURES 
AUTOMOTIVE PART และ ELECTRICAL & 
ELECTRONIC PART เป็นต้น

7,479,000 ชิ้น 10.20 ไทย 50

20 มกราคม 2558 – 28 กุมภาพันธ์ 2558

Analyst by ISITที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 15



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
ล าดับ บริษัท ท่ีตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ์ ก าลังการผลิต 

(ต่อปี)
เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

สัญชาติผู้
ถือหุ้น

การจ้าง
งาน

11 MR. CHIEN, CHIH-HAN จ.ฉะเชิงเทรา ชุดสายไฟส าหรับยานพาหนะและเครื่องจักร

ส าหรับอุตสาหกรรม

1,000,000 ชุด 90.00 ไต้หวัน 97

12 สยาม โคชิ จ ากัด จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนโลหะ เช่น ชิน้ส่วนยานพาหนะ 

ชิ้นส่วนเครื่องจักร และชิ้นส่วน

เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

1,400 ตัน 50.00 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุ่น

66

13 MR. TERUYASU 
NINAGAWA

จ.ปทุมธานี เครื่องจักรส าหรับงานอุตสาหกรรม เช่น 
CONVEYOR และ CRUSHER เป็นต้น 
และการซ่อมแซมเครื่องจกัรที่ผลิตเอง

48 ชุด 18.00 ญี่ปุ่น 18

14 MR. MASAMI KATO จ.ชลบุรี เครื่องจักรหรืออปุกรณ์ที่มกีารออกแบบทาง
วิศวกรรม เช่น WELDING ROBOT, 
HANDLING ROBOT, INSPECTION 
MACHINE และ JIG เป็นต้น และการ
ซ่อมแซมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ผลติเอง

48 ชุด 5.10 ญี่ปุ่น 13

15 ฟุรุยะ อินดัสตรีส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.พระนครศรี-

อยธุยา 

-ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับอุตสหกรรมต่างๆ

-แม่พมิพ์

-ชิ้นส่วนแมพ่ิมพ์

-อุปกรณ์จบัยึด

-การซ่อมแซมแม่พิมพ์

200 ตัน

35 ชุด

120 ชิ้น

40 ชุด

50 ชุด

123.00 ญี่ปุ่น 50

16 โกลบอล-ไทยซอน 

พรีซิชั่น อินดัสทรี จ ากัด

จ.ฉะเชิงเทรา -แม่พมิพ์

-ชิ้นส่วนแมพ่ิมพ์

-การซ่อมแซมแม่พิมพ์

-ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด

-ชิ้นส่วนโลหะ

-การซ่อมอุปกรณ์จับยึด

15 ชุด
12,000 ชิ้น
15 ชุด
12,000 ชิ้น
1,523 ตัน
12,500 ชิ้น

215.00 ไต้หวัน 197

17 อูเบะ แมชชีนเนอรรี่ ไทย 

จ ากัด

จ.ชลบุรี เครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น Die Casting 
Machine เป็นต้น

40 เครื่อง 340.00 ญี่ปุ่น 22

18 MR. CHIN - HO TAI จ.ฉะเชิงเทรา ใบเลื่อย (SAW BLADE) 2,000,000 ชิ้น 150.00 ไต้หวัน 150

19 ออลเทอร์ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง 

จ ากัด

จ.ปทุมธานี เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING UNIT) 600 ชุด 11.00 ไทย 35

20 เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) 

จ ากัด

จ.ชลบุรี กระบอกลม 1,000,000 ชุด 854.40 ญี่ปุ่น 144

16ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Analyst by ISIT



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
ล าดับ บริษัท ท่ีตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ์ ก าลังการผลิต 

(ต่อปี)
เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

สัญชาติผู้
ถือหุ้น

การจ้าง
งาน

21 คาวเทค กรีน เอเนอร์จจี ากัด สุพรรณบุรี เครื่องจักรผลิตปุ๋ยหมัก 70 ชุด 6.50 ไทย 9

22 โปรเฟนเดอร์ จ ากัด จ.นครปฐม โช้คอัพ (Shock Absorber) 1,500,000 ชิ้น 74.40 ไทย 96

23 MR. ANG CHENG TONG จ.ระยอง CUTTING TOOLS เช่น DRILL, TAB และ 
ENDMILL เป็นต้น

400,000 ชิ้น 100.00 ร่วมทุน

เกาหลี

สิงคโปร์

11

24 คาเนมิทสึ พูลเลย์ จ ากัด จ.ระยอง -PULLEY

-แม่พมิพ์

-ซ่อมแซมแม่พิมพ์

17,520 ชิ้น
180 ชุด

365 ชุด

65.80 ญี่ปุ่น 8

25 ไทยซัมมิท พีเคเค 

บางปะกง จ ากัด

จ.ชลบุรี -ชิ้นส่วนโลหะปัม๊ขึ้นรูป

-ชิ้นส่วนยานพาหนะ

12,000 ตัน
67,000 ชิ้น

195.00 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุ่น

127

26 เอส เค ซินเนอร์ยี จ ากัด จ.ปทุมธานี -เครื่องจักรหรืออปุกรณ์ส าหรับการผลิต

โอโซนและ

-เครื่องก าเนิดโอโซน และเครื่องก าเนิด

ออกซิเจน เป็นต้น และการซ่อมแซม

เครื่องจักรหรืออปุกรณ์ที่ผลิตเอง

240 ชุด

240 ชุด

11.60 ไทย 44

17ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Analyst by ISIT



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

ล าดับ บริษัท ท่ีตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์/กิจการ เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

ผูถ้ือหุ้น
(สัญชาติ)

การจ้างงาน
(คน)

1 อันริทสึ อินดัสเทรียล โซลูชั่น 

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.ชลบุรี (เขต 2) 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

เครื่องจักรและอปุกรณ์ส าหรับ

อุตสาหกรรมผลิตอาหาร เช่น 
Metal Detector Conveyor, 

Indicator, Detector Head 

เป็นต้น

8.00 ญี่ปุ่น 7

2 อินเตอร์เฟส โซลูชั่น จ ากัด จ.ชลบุรี (เขต 2) เครื่องจักรหรืออปุกรณ์ส าหรับ

งานอุตสาหกรรม เช่น
ASSEMBLY MACHINE, 

CONVEYOR, HANDLING 
EQUIPMENT, TYRE WINDING 
MACHINE และ INSPECTION 

MACHINE เป็นตน้ และการ

ซ่อมแซมเครื่องจักรหรอือุปกรณ์

ที่ผลิตเอง

132.00 ร่วมทุน

ญี่ปุ่น

สิงคโปร์

ไต้หวัน

155

3 สยาม คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น 

จ ากัด

จ.ปทุมธานี (เขต 1) ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

ทางการเกษตร เช่น เฟือง

ดอกจอก  (BEVEL GEAR) 
เป็นต้น

68.90 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุ่น

4

4 เรอิเก้น (ประเทศไทย) จ ากัด จ.พระนครศรีอยุธยา (เขต 2) เครื่องควบคุมอุณหภูมแิม่พมิพ์

ด้วยระบบน้ าร้อน (MOLD 

TEMPERATURE

CONTROLLER)

8.00 ญี่ปุ่น 12

5 เพาเวอร์เทค เอ็นจิ้น 

แอสแซมบลี จ ากัด

จ.ฉะเชิงเทรา (เขต 2) 

นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี

เครื่องยนตส์ าหรับ

รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ และ

เครื่องยนต์ส าหรับรถยนต์

86.50 ร่วมทุน

ไทย

เยอรมนั

110

6 เพาเวอร์เทค 2004 จ ากัด จ.ฉะเชิงเทรา (เขต 2) 

นิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี 

เครื่องยนต์ส าหรับรถยนต์ 88.00 ร่วมทุน

ไทย

เยอรมนี

50

7 MR. LEE EUNGKYOO จ.ระยอง (เขต 2) 

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์น

ซีบอร์ด (ระยอง)

ชิ้นส่วนแม่พมิพ์ (MOLD PARTS) 
แม่พิมพ์ (MOLD) และการ
ซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

19.30 ร่วมทุน

เกาหลี

จีน

70

1 มีนาคม 2558 – 31 มีนาคม 2558
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โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
ล าดับ บริษัท ท่ีตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์/กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)
ผูถ้ือหุ้น

(สัญชาติ)
การจ้างงาน

(คน)

8 ซี.อี.เอส. ซิสเต็มส์ จ ากัด จ.ปทุมธานี (เขต 1) 

เขตอุตสาหกรรมนวนคร 

ชิ้นส่วนพลาสติกและแม่พิมพ์ 9.50 ไทย 50

9 ทีเอส คอร์ปอเรชัน่ (เอเชยี) 

จ ากัด

จ.ชลบุรี (เขต 2) 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ใบมีดปาดสีหรือหมกึพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์ (DOCTOR BLADE 
FOR PRINTING MACHINE)

82.00 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุ่น

20

10 MR. MALTE SCHULDT จ.สมุทรปราการ (เขต 1) อุปกรณ์ของระบบกรองอากาศ 
(AIR PURIFICATION 
EQUIPMENT) เช่น AIR FILTER 

เป็นต้น

24.00 เยอรมนั 33

11 MS. JEAN, WONG 
KUAN-MAY

จ.สระแก้ว (เขต 3) ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ (CAST IRON 
OR STEEL PARTS) ชิ้นส่วน
โลหะปั๊มขึ้นรูป (STAMPING 

PARTS) แม่พิมพ์และการ
ซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

180.00 เคย์แมน

ไอส์แลนด์

642

12 นายสุขวัฒน ์อ าฤคขจร จ.สมุทรสาคร (เขต 1) เครื่องจักรส าหรับอุตสาหกรรม 

เช่น เครื่องจกัรส าหรับผลิตยา 

อาหาร และเครื่องส าอาง เป็นต้น

103.00 ไทย 90

13 ไทย เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น 

จ ากัด

จ.สุพรรณบุรี (เขต 2) เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ าและ

ชิ้นส่วนเครื่องปรับปรุง คุณภาพ

น้ า

20.00 ไทย 50

14 แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

จ.ระยอง (เขต 2) 

นิคมอุตสาหกรรม

อีสเทอร์นซีบอร์ด (ระยอง)

ชุดเพลาขับ 

(FRONT AND REAR AXLE)

66.40 ร่วมทุน

ไทย

สิงคโปร์

เยอรมนั

2

15 ซุ่นจิ้น เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

จ.ชลบุรี (เขต 2) ล้อยางตัน (SOLID TIRES) 72.00 จีน 40

16 MR. HENRIK SALDNER และ 
MR. ARI KESIT

จ.ชลบุรี (เขต 2) เครื่องจักรที่มกีารออกแบบทาง

วิศวกรรมและการซ่อมแซม

เครื่องจักรที่ผลิตเอง

12.40 สวีเดน 42

Analyst by ISITที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 19



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
ล าดับ บริษัท ท่ีตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์/กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)
ผูถ้ือหุ้น

(สัญชาติ)
การจ้างงาน

(คน)

17 ฮาราชู (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ปราจนีบุรี (เขต 3) 

เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี

เครื่องจักรส าหรับอุตสาหกรรม

ผลิตอาหาร เช่น  เครื่องตัดผัก 

ผลไม้หรือเนื้อสัตว์ (FOOD 
CUTTER) เป็นต้น

20.70 ญี่ปุ่น 15

18 ฮาราชู (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ปราจนีบุรี (เขต 3) 

เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี

ชิ้นส่วนของจักรเย็บผ้าหรือปักผ้า 
เช่น HORIZONTAL ROTARY 

HOOK เป็นต้น

109.50 ญี่ปุ่น 87

Analyst by ISITที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 20
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UREKA คว้าสิทธิบัตรผลิตเครื่องฆ่ามอดข้าว รายแรกของโลก เจาะกลุ่มลูกค้า

ส่งออกข้าว-บรรจุข้าวถุง ตั้งเป้ากวาดยอดขาย 500 เครื่อง ภายใน 3 ปี

ตะลึง!!! "ยูเรกา อะโกร แมชชีนเนอรี่" บริษัทย่อยของ บมจ.ยูเรกา ดีไซน์ (UREKA) ซ่ึงด าเนินธรุกิจ
ออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร พลิกโฉมวงการข้าวครั้งแรกของโลก!!! เปิดตัวเครื่องฆ่ามอดข้าว 
เจ้าแรกของโลก ร่วมกับส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ชูจุดเด่นฆ่ามอดและไข่มอดตาย 100% 
ไม่ต้องพ่ึงใช้สารเคมี ท าให้ข้าวปลอดสารพิษและยังคงคุณภาพ "นรากร ราชพลสิทธิ์" ตั้งเป้ากวาดยอดขาย 
500 เครื่อง ภายใน 3ปี

นายนรากร ราชพลสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) (UREKA) 
เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทคว้าสิทธิบัตรผลิตเครื่องฆ่ามอดข้าวของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ส่งออกข้าว และผู้บรรจุข้าวถุง ทั้งนี้ตั้งเป้ายอดขายเครื่องฆ่ามอดข้าวไว้ที่ 500 
เครื่อง ภายใน 3 ปี

นวัตกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการพลิกโฉมวงการข้าวครั้งแรกของโลก จากคุณสมบัติและจุดเด่น คือ 
สามารถก าจัดตัวมอดและไข่ของมอดข้าวโดยไม่ต้องใช้สารเครมี ผ่านเครื่องที่ท าให้เกิดความร้อนอุณหภูมิ
สูงสุดไม่เกิน 55 องศาเซลเซียส ในการจัดการมอดข้าวได้อย่างรวดเร็วเพียงระดับวินาที จึงไม่กระทบต่อ
คุณภาพเมล็ดข้าว ลักษณะกายภาพของข้าวไม่เปลี่ยนแปลง ท าให้ข้าวจะยังคงคุณภาพและปลอดสารพิษ 
สามารถใช้ต่อกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ได้ โดยเครื่องฆ่ามอดและไข่มอดมีอัตราการตาย 100% จากเดิม
ที่ในปัจจุบันการฆ่ามอดจะใช้สารเคมีให้มอดตาย แต่ไม่สามารถฆ่าไข่มอดได้ ซึ่งเมื่อบรรจุข้าวในถุง ไข่มอด
จะกลายเป็นตัวมอด ท าให้เม่ือซื้อข้าวสารบรรจุถุงก็ยังมีมอดอยู่ นอกจากนี้ เครื่องนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้
ในการก าจัดแมลงชนิดอ่ืนๆในเมล็ดธัญพืชได้



22

UREKA คว้าสิทธิบัตรผลิตเครื่องฆ่ามอดข้าว รายแรกของโลก เจาะกลุ่มลูกค้า

ส่งออกข้าว-บรรจุข้าวถุง ตั้งเป้ากวาดยอดขาย 500 เครื่อง ภายใน 3 ปี

 "เราได้เดินหน้าธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องจักรส าหรับกลุ่มเกษตรอย่างเต็มสูบ โดยได้จัดตั้ง
บริษัทย่อยขึ้นมา คือ "บริษัท ยูเรกา อะโกรแมชชีนเนอรี่ จ ากัด" เพ่ือด าเนินธุรกิจออกแบบและผลิต
เครื่องจักรกลการเกษตรโดยเฉพาะ ซึ่งเราเห็นว่ากลุ่มเกษตรกรรมเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพใน
การเติบโตได้อีกมาก ขณะที่ UREKAมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักร จึงมั่นใจว่าจะ
สามารถขยายไลน์เข้าสู่กลุ่มตลาดดังกล่าวได้ไม่ยากนักและวันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี หลังจากท่ีผ่านมา
เราได้มีการเจรจากับลูกค้ากลุม่เกษตรในหลายพื้นที่ ล่าสุด UREKA คว้าสิทธิบัตรผลิตเครือ่งฆ่ามอดข้าว
ของสวก." นายนรากร กล่าว

นายนรากร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรรม
อีกหลายรายทั่วภูมิภาค และยังมีเครื่องจักรกลการเกษตรที่อยู่ระหว่างวิจัยและพัฒนารวมถึงการส ารวจ
ปริมาณความต้องการของตลาดผู้ซื้อ จ่อคิวออกสู่ตลาดอีก 2-3 ผลิตภัณฑ์

ขณะเดียวกันบริษัทได้จัดท าการโครงการ "ท่านคิดมา ยูเรกาท าให้" โดยเปิดโอกาสให้ชาวเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ สามารถเขียนความคิดที่ต้องการพัฒนาเครื่องมือ หรือ เครื่องจักร มาช่วยในการ
ผลิตให้ดีขึ้น เร็วขึ้น หรือถูกลง ส่งมาท่ีบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ ากัด (มหาชน) 19 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ล า
ลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 หรือE-mail :csr@eurekadesign.co.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้!!!!! โดย 
UREKA จะคัดเลือกจ านวน 5 เรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้คัดเลือกบริษัทฯจะออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในสัดส่วน 
50% และผู้ที่ได้คัดเลือก 50% โดยบริษัทจะด าเนินการผลิตให้เสร็จภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2558
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นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2558 
ยังคงทรงตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากก าลัง
ซื้อของประชาชนที่ถูกกระทบจากราคาพืชผลและ
รายได้เกษตรกรลดลง ประกอบกับภาระหนี้ที่อยู่ใน
ระดับสูง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคท่ีลดลง จากความ
กังวลถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจ
และรายได้ในอนาคต การลงทุนภาคเอกชนลดลง อีก
ทั้ง การส่งออกที่เป็นรายได้ส าคัญของประเทศลดลง
เกือบทุกหมวดสินค้าและเกือบทุกตลาด ยกเว้นการ
ส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน CLMV สาเหตุจาก
ปัญหาเศรษฐกิจโลกที่กระทบความต้องการสินค้าใน
หลายประเทศ แต่เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์
เศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 1 ดีกว่าไตรมาส 4 ปีที่ผ่าน
มาอย่างชัดเจน

จากการประชุมของหอการค้าไทย ซึ่งมีผู้แทน
จากการหอการค้าทุกภาคเข้าร่วมประชุมได้เห็น
สอดคล้องตรงกันว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน
น่าจะมาถึงจุดต่ าสุดแล้ว และนับจากนี้มีสัญญาณจะ
ปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น โดยมีสัญญาณบ่งชี้ส าคัญ
ต่างๆ จากผู้ประกอบการ ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสที่ภาค
ธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทที่มีศักยภาพ

นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานคณะกรรมการ
Creative Digital Economy สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย กล่าวถึง ข้อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของรัฐบาล

1. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ เห็นด้วย
อย่างยิ่งกับนโยบายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าฯ มีความยินดีอย่างยิ่งในการ
สนับสนุนรัฐบาล เพ่ือการส่งเสริมนโยบายดังกล่าว

2. สนับสนุนนโยบายการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ประชาชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตทุกครัวเรือน 
ตามแผนการด าเนินงานของรัฐบบาล

3. เ พ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ  จะส่งเสริมการ
ส ร้ า ง ค ว าม รู้ แ ล ะคว า ม เ ข้ า ใ จ ใ ห้ กั บ สมาชิ ก
ผู้ประกอบการ ให้เห็นถึงความส าคัญของนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆของภาคเอกชนและ
ภาครัฐ
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ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2558

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.8 YoY เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 3.0 YoY ในไตรมาสแรกของปี 2558 ในด้านการใช้จ่ายมีปัจจัยสนับสนุนจากการ
ขยายตัวสูงของการลงทุนภาครัฐและการส่งออกบริการโดยเฉพาะบริการท่องเที่ยว การ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการใช้จ่ายภาครัฐและภาคครัวเรือน ในขณะที่การส่งออกสินค้า
ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ในด้านการผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคาร 
และสาขาก่อสร้างขยายตัวสูง และสาขาบริการอ่ืนๆ ขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่สาขาเกษตร
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และสาขาอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงตามภาคการส่งออกเศรษฐกิจ
ไทยในไตรมาสที่สองของปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 0.4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปี 
2558

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 1.5 YoY ลดลงเล็กน้อยจากการขยายตัวร้อย
ละ 2.4 YoY ในไตรมาสแรกของปี 2558 ด้านปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์นั่งลดลง โดยลดลง
ร้อยละ 6.5 YoY

การลงทุนภาคเอกชน ลดลงร้อยละ 3.4 YoY ตามการลดลงของการลงทุนในเครื่องมือ
เครื่องจักร รวมทั้งการลงทุนในหมวดยานพาหนะ โดยเฉพาะรถบรรทุกและรถยนต์เพ่ือการ
พาณิชย์ลดลงเนื่องจากการปรับเปลี่ยนรุ่นของรถกระบะ (ปัจจัยชั่วคราว) ส่วนการลงทุน
ก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 2.7 YoY เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.8 YoY ในไตรมาสก่อน
หน้า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจอยู่ท่ีระดับ 48.2 เทียบกับระดับ 50.3 ในไตรมาสก่อนหน้า

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 52,657 ล้านดอลลาร์สรอ. ลดลงร้อยละ 5.5 YoY เนื่องจากสาเหตุ
ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักขยายตัวในเกณฑ์ต่ าและชะลอลงจาก
ไตรมาสแรก (2) การอ่อนค่าของสกุลเงินในประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะเงินยูโรและเงินเยน (3) 
ราคาสินค้าส่งออกลดลงตามราคาน้ ามันดิบและราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก โดยเฉพาะราคา
น้ ามันส าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ ยางพารา ข้าว และน้ าตาล (4) การลดลงของการส่งออกยานยนต์
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนรุ่นของรถกระบะ (ปัจจัยชั่วคราว) และ (5) การตัดสิทธิพิเศษทาง
การค้า (GSP) ในสินค้าส่งออกของไทยไปยังยุโรป ส าหรับสินค้าส่งออกที่ขยายตัว ได้แก่ มัน
ส าปะหลัง เครื่องจักรและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และวงจรพิมพ์ ส่วนสินค้าที่มีมูลค่าส่งออก
ลดลง ได้แก่ ข้าว ยางพารา ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี การส่งออกไปยัง
ตลาดสหรัฐอเมริกา จีน และออสเตรเลียขยายตัว

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 มี
ตั ว ช้ี วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 1.5 YoY ลดลง
เล็กน้อยจากการขยายตัวร้อยละ 
2.4 YoY ในไตรมาสแรก

ภาครัฐ  ยั งคงขยายตั วอย่ า ง
ต่อเนื่อง และมีแนวโน้มท่ีอยู่ใน
ระดับสูงต่อไป

ที่มา :ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Analyst by ISIT 3



ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2558

ที่มา :ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Analyst by ISIT 4

การน าเข้าสินค้า หดตัวร้อยละ 10.1 YoY เทียบกับการหดตัวร้อยละ 7.2 YoY ในไตรมาส
ก่อนหน้า การน าเข้ามีมูลค่าทั้งสิ้น 44,810 ล้านดอลลาร์สรอ. โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากการ
ลดลงของราคาน าเข้าร้อยละ 9.7 YoY ตามการลดลงของราคาน้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
และเคมีภัณฑ์

รายได้เกษตรกร หดตัวร้อยละ 14.2 YoY ในไตรมาสนี้ เนื่องจากการลดลงของผลผลิตและ
ราคาสินค้าเกษตร โดยผลผลิตการเกษตรลดลงร้อยละ 8.9 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรหดตัว
ร้อยละ 5.8 YoY โดยหดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่หก เนื่องจากการลดลงของราคาสินค้า
เกษตรส าคัญ ทั้งราคาข้าวเปลือก อ้อย ยางแผ่นดิบชั้น 3 กุ้งขาวแวนนาไม และสินค้าปศุสัตว์

ภาครัฐ การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 24.7 YoY ส่วนการบริโภคภาครัฐขยายตัวร้อยละ 
4.6 โดยรัฐบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 704,936 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.3

ใน ไตรมาสที่  2  ปี  2558 มี
ตั ว ช้ี วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า  มูลค่าการ
ส่งออกปรับตัวลดลงตามการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่
ค้าหลัก การอ่อนค่าของสกุลเงิน
ในประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง การ
ลดลงของราคาสินค้ าส่ งออก 
รวมทั้งผลกระทบช่ัวคราวจากการ
ลดลงของการส่งออกยานยนต์ 
และผลกระทบจากการตัดสิทธิ
พิเศษทางการค้า

รายได้เกษตรกร หดตัวร้อยละ 
14.2 YoY ในไตรมาสนี้ เนื่องจาก
การลดลงของผลผลิตและราคา
สินค้าเกษตร
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ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชงิลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพื่อเป็นศูนย์กลางการ Update ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียใน
อุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ



ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไตรมาสที่ 2 ป ี2558

ดัชนีราคาน าเข้าเหล็กแผ่นในภูมิภาคเอเซียตะวันออก

ดัชนีการใช้งานเหล็กแผ่นในประเทศ

Base Period - Jan 2009 = 100

Base Period - Jan 2007 = 100
Cost Freight Rate Price
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ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

สถานการณ์ด้านแรงงาน

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไตรมาสที่ 2 ป ี2558

8Analyst by ISIT

การจ้างงาน ในไตรมาสที่สองของปี 2558 การจ้างงานรวมลดลงร้อยละ 0.2 YoY การจ้างงานในภาคเกษตรลดลง
ร้อยละ 5.8 YoY เนื่องจากชะลอการปลูกข้าวนาปรังจากสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวนา
ปรัง รวมทั้งราคาสินค้าเกษตรที่ไม่จูงใจ อย่างไรก็ตามการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.6 YoY ตามการปรับตัว
ดีขึ้นของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยเฉพาะการจ้างงานในสาขาโรงแรมและภัตตาคารและสาขาค้าส่งและค้าปลีก
ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.6 YoY และร้อยละ 2.0 YoY ตามล าดับ สอดคล้องกับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ขณะที่การ
จ้างงานในสาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 YoY โดยส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์
อาหาร ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตเฟอร์นิเจอร์

อัตราการว่างงาน ในไตรมาสที่สองของปีมีผู้ว่างงานจ านวนทั้งสิ้น 336,080 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 12.9 คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9 YoY



Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบรูณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อโยงกับภาคการเกษตรและอุตาสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยข์อ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหลก็และเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

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



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2558

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของ
ไทยปรับตัวดีขึ้น เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนจากตัวเลข
การค้าระหว่างประเทศของเครื่องจักรกลของไทยที่เพิ่มขึ้น โดย
การน าเข้าขยายตัวร้อยละ 11.67 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
ด้านการส่งออกขยายตัวร้อยละ 14.86 เทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า โดยเป็นผลมาจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัว ได้แก่ มัน
ส าปะหลัง เครื่องจักรและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และวงจรพิมพ์
ส่วนดุลการค้าในไตรมาสนี้ขาดดุลเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า

การน าเข้า มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 119,351 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 9,300 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.34 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
และขยายตัวร้อยละ 4.72 YoY ด้านหมวดเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 90,774 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 12.68 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 
1.32 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 
19,276 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.68 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 32.40 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 66,240 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 6,164
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 19.37 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
แต่ ขยายตั ว ร้ อยละ  8 .31  YoY ด้ านหมวด เครื่ อ งจั ก ร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 53,685 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 22.74 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และขยายตัวร้อย
ละ 2.13 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 6,390 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.69 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 6.75 YoY

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในไตรมาสนี้ขาดดุลการค้าอยู่
ที่ 53,110 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 3,900 ล้านบาทจาก
ไตรมาสก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 12,027 ล้านบาท
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2558
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มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/miux/

11

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่ 2 ปี 
2558 ผลผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ 5.9 ต่อเนื่องจาก
การลดลงร้อยละ 4.7 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากผลผลิต
และราคาของสินค้าเกษตรส าคัญลดลง ส่งผลให้รายได้
เกษตรกรลดลงร้อยละ 14.2 ส่วนนึงเป็นผลมาจากปัญหาภัย
แล้ง

การน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 6.34 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
และขยายตัวร้อยละ 4.72 YoY โดยมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
9,300 ล้านบาท โดยกลุ่มเครื่องจักรงานเกษตรกรรมขยายตัว
ร้อยละ 5.76 YoY และกลุ่มเครื่องจักรงานปศุสัตว์หดตัวร้อย
ละ 11.70 YoY สินค้าที่มีการน าเข้ามากที่สุดคือ เครื่อง
บ ารุงรักษาและส่วนประกอบ โดยมีมูลค่า 5,754 ล้านบาท 

การส่งออก หดตัวร้อยละ 19.37 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
แต่ขยายตัวร้อยละ 8.31 YoY มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 6,164 
ล้านบาท โดยกลุ่มเครื่องจักรงานเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 
8.16 YoY และกลุ่มเครื่องจักรงานปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 
21.5 YoY สินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดคือ แทรกเตอร์และ
ส่วนประกอบ โดยมีมูลค่า 2,910 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี้ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 3,135 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 2,035 
ล้านบาท จากไตรมาสก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 53
ล้านบาท จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า

หมายเหตุ มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเดิม ดังน้ี 
จากเ ดิม  คื อ  แทรกเตอร์  รถพ่ วง  รถกึ่ ง ร ถพ่ วงและ
ส่วนประกอบ จัดเป็น 1 กลุ่ม
ปัจจุบัน คือ แทรกเตอร์และส่วนประกอบ จัดเป็น 1 กลุ่ม 
รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง จัดเป็น 1 กลุ่ม รวม 2 กลุ่ม



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 2 ปี 2558
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.7 YoY เร่งขึ้นจากที่
ขยายร้อยละ 2.3 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ปรับตัวลดลงตาม
การลดลงของการผลิตเพ่ือการส่งออก แต่อุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อการบริโภคในประเทศขยายตัว

การน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 12.68 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
แต่หดตัวร้อยละ 1.32 YoY โดยมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 90,774 
ล้านบาท สินค้าที่มีการน าเข้าสูงสุดคือ เครื่องกังหันไอพ่น 
(เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) โดยมีมูลค่า 13,014 ล้าน
บาท

การส่งออก ขยายตัวร้อยละ 22.74 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
และขยายตัวร้อยละ 2.13 YoY โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
53,685 ล้านบาท สินค้าที่มีการส่งออกสูงสุดคือ เครื่องกรอง
ของเหลวหรือก๊าซ (เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) โดย
มูลค่าอยู่ท่ี 10,468 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในไตรมาสนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 37,089 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 270 
ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 2,331 
ล้านบาทจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลอตุสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/miux/
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มูลค่าการค้า เค ร่ืองมือกลในไตรมาสที่  2  ปี  2558
ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือกลปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน
หน้า สะท้อนจากตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของเครื่องมือ
กลที่เพิ่มขึ้น
 
การน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 9.68 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
แต่หดตัวร้อยละ 32.40 YoY โดยมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
19,276 ล้านบาท โดยกลุ่มเครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 34.98 
YoY และกลุ่มเครื่องใช้มือขยายตัวร้อยละ 11.60 YoY สินค้า
ที่มีการน าเข้าสูงสุดคือ หีบแบบหล่อแก้ว /โลหะ/ยาง/
พลาสติก โดยมีมูลค่าอยู่ท่ี 4,776 ล้านบาท

การส่งออก ขยายตัวร้อยละ 1.69 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
และขยายตัวร้อยละ 6.75 YoY โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
6,390 ล้านบาท กลุ่มเครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 5.67 YoY 
แต่กลุ่มเครื่องใช้มือหดตัวร้อยละ 18.39 YoY สินค้าที่มีการ
ส่งออกสูงสุดคือ หีบแบบหล่อแก้ว/โลหะ/ยาง/พลาสติก โดย
มีมูลค่าอยู่ท่ี 1,505 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในไตรมาสนี้ ขาดดุลการค้า
อยู่ที่ 12,885 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 1,594 ล้าน
บาทจากไตรมาสก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 9,641 
ล้านบาทจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย ไตรมาสที่ 2 ป ี2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/miux/



ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชงิลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery  Intelligence  Unit : MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะหข์้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 141



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
1 เมษายน 2558 – 30 เมษายน 2558

Analyst by ISITที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 15

ล าดบั บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน (ล้าน

บาท)

ผู้ถือหุ้น 

(สัญชาติ)

การจ้างงาน 

(คน)

1 แมกน่า ออโตโมทีฟ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

จ.ระยอง ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปและชิน้ส่วน

โลหะส าหรับยานพาหนะ เช่น CROSS 

MEMBER FLOOR และ FLOOR 

PANEL REMFPRCEMENT ASSY เป็น

ต้น

1,665.30 ร่วมทุน

จีน

แคนาดา

195

2 โยโรซึ (ไทยแลนด์) จ ากัด จ.ระยอง ชิ้นส่วนโลหะส าหรับยานพาหนะ เช่น 

ปีกนกเพลาหลังและโครงจับยึด 

เครื่องยนต์ เป็นต้น

1,520.00 ญี่ปุ่น 158

3 ฮิตาชิ ออโตโมทฟี ซิสเท็มส์

เอเชยี จ ากัด

จ.ฉะเชิงเทรา ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น โครงส าหรับ

แม่ปม๊น้ ามันเบรกและโครงส าหรับเบรก

ก้ามปู เป็นต้น

1,000.00 ญี่ปุ่น 125

4 บีเอเอสเอฟ เคมแคท (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

จ.ระยอง ไส้กรองไอเสีย 

(EXHAUST CATALYST)

714.00 ร่วมทุน

ญี่ปุ่น

เนเธอร์แลนด์

43

5 สยาม ฟูรกูาวา จ ากัด จ.สระบุรี แบตเตอรี่ส าหรับยานพาหนะ 85.00 ญี่ปุ่น 30

6 สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

จ ากัด (มหาชน)

จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น เพลาขบัล้อ

หลัง (REAR AXLE SHAFT) 

เป็นต้น

193.10 ไทย 18

7 เอส.เค. พรีซิชั่น จ ากัด จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด (JIG AND 

FIXTURE) และชิน้ส่วนโลหะ เช่น 

FITTING และ FLANGE เป็นต้น

17.00 ไทย 18

8 MR. ABHIMANYU SAHARAN จ.ปราจนีบุรี ชิ้นส่วนเหล็กกลึงแต่ง  (MACHINING) 

ที่ทุบขึน้รูปเอง

50.00 อินเดีย 56

9 อิเสะ โมลด์ ไทยแลนด์ จ ากัด จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนแม่พมิพ์ (MOLD PARTS) 

แม่พมิพ์ (MOLD) และการซ่อมแซม

แม่พมิพ์

100.00 ญี่ปุ่น 17

10 MR. LI A LONG จ.ระยอง โซ่ส่งก าลัง 62.10 จีน 33

11 ฮาราชู (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ปราจนีบุรี แม่พมิพ์ และการซ่อมแซมแม่พมิพ์ที่

ผลิตเอง

107.60 ญี่ปุ่น 11

รวม 11 โครงการ 5,514.10 - 704



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
1 พฤษภาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2558

Analyst by ISITที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 16

ล าดบั บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น 

(สัญชาติ)

การจ้างงาน 

(คน)

1 ฮีโน่ เมคคานิคอล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.สมุทรปราการ เครื่องจักรส าหรับงานอุตสาหกรรม 

เช่น ASSEMBLY MACHINE 

เป็นต้น การซ่อมแซมเครื่องจักรที่ผลิต

เองและชิ้นส่วนเครื่องจักร

75.00 ญี่ปุ่น 16

2 ลีโอนิคส์ จ ากัด จ.ฉะเชิงเทรา เครื่องจักรและอปุกรณ์ที่มกีาร

ออกแบบทางวิศวกรรมเอง เช่น  เตา

แก๊สชวีมวล (GASIFIER) และชุด

ควบคุมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าระบบ

พลังงานแบบผสมผสาน เป็นต้น

32.70 ไทย 61

3 โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น 

อินดัสทรี จ ากัด

จ.ฉะเชิงเทรา แม่พมิพ์ชิน้ส่วนแม่พมิพ์ เช่น DIE 

PLATE และ PUNCH เป็นต้น และ

การซ่อมแซมแม่พิมพช์ิ้นส่วนอุปกรณ์

จับยึด เช่น BRIDGE ROW TOOL 

เป็นต้น ชิน้ส่วนโลหะ เช่น BRIDGE 

ROW TOOL เป็นต้น

225.00 ไต้หวัน 197

4 นายวีรวุฒิ ไวเมลืองอรเอก จ.ปทุมธานี แม่พมิพ์และอุปกรณ์จับยึดและการ

ซ่อมแซมแม่พิมพ์

38.60 ไทย 45

รวม 4 โครงการ 371.30 - 319



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
1 มิถุนายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558

Analyst by ISITที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 17

ล าดบั บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน (ล้าน

บาท)

ผู้ถือหุ้น 

(สัญชาติ)

การจ้างงาน 

(คน)

1 ยาชิโยดา อัลลอย วีล จ ากัด จ.ปทุมธานี เครื่องจักร เชน่ เครื่องหล่ออลูมิเนยีม 

เป็นต้น แม่พิมพ ์(MOLD) ชิ้นส่วน

แม่พมิพ์ (MOLD PART) และการ

ซ่อมแซมแม่พิมพ์

72.00 ไทย 20

2 ปั๊มเทค (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ชลบุรี อุปกรณ์เครื่องจักรทีม่ีการออกแบบ

วิศวกรรมเอง เช่น MOTOR GAS 

SE{ARATOR และ PUMP เป็นต้น

90.00 ฮ่องกง 45

3 (1) นางพชัรินทร์ โพธิ์ศิริสุข

(จ านวน 3 โครงการ)

จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น กระบะดั๊มพ์ 

เป็นต้น

294.00 ไทย 137

4 (2) นางพชัรินทร์ โพธิ์ศิริสุข จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น ส่วนต่อเติม

รถบรรทุก เปน็ต้น

161.30 ไทย 104

5 (3) นางรัตนา สถิรมน จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น ส่วนต่อเติม

รถบรรทุก  เปน็ต้น

253.00 ไทย 161

6 นันซิน ไฮ-เทค พรีซิชั่น จ ากัด จ.ปราจนีบุรี แม่พมิพ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ 75.50 ญี่ปุ่น 25

7 อาโอยามา่ไทย จ ากัด จ.ระยอง เครื่องมือชา่ง เชน่ แม่แรง (JACK) เป็น

ต้น

73.10 ญี่ปุ่น 14

8 (1) สยามสกรู โบลท์ 

แมนแูฟคเจอริ่ง จ ากัด

(จ านวน 2 โครงการ)

จ.สมุทรปราการ สลักภัณฑ์ เช่น SCREW, BOLT และ 

NUT เป็นต้น

80.00 ไทย 40

9 (2) นางนงนภัส กล่อมพิรุณ จ.นครราชสีมา สลักภัณฑ์ เช่น SCREW, BOLT และ 

NUT เป็นต้น

80.00 ไทย 40

10 ซีอีพี (ประเทศไทย) จ ากัด จ.นครปฐม เครื่องจักรหรืออปุกรณ์ที่มกีารออกแบบ

ทางวิศวกรรม เช่น INDUCTION 

HEATING MACHINE เป็นต้น

20.00 ไทย 23

11 เอ็มเอสที คอร์ปอเรชัน่ ไทย 

จ ากัด

จ.สมุทรปราการ GRAPHITE ELECTRODE ส าหรับ

เครื่องจักร ELECTRICAL 

DISCHARGED MACHINE (EDM) และ

การซ่อมแซม GRAPHITE ELECTRODE 

ที่ผลิตเอง

35.00 ญี่ปุ่น 17

12 ไทย อยุ ไซเคน จ ากัด จ.ชลบุรี แม่พมิพ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิต

เอง

7.40 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุ่น

13



โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
1 มิถุนายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558

Analyst by ISITที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 18

ล าดบั บริษัท ที่ตั้งโครงการ ผลิตภัณฑ์ /กิจการ เงินลงทุน (ล้าน

บาท)

ผู้ถือหุ้น 

(สัญชาติ)

การจ้างงาน 

(คน)

13 ไท้เพ้ง วาล์ว 

แมนแูฟคเจอริ่ง จ ากัด

จ.สมุทรปราการ ผลิตภัณฑ์โลหะเช่น ก๊อกน้ า วาล์วน้ า 

ข้อต่อ และชิ้นส่วนปัม๊น้ า 

เป็นต้น

90.40 ไทย 120

14 กิสโค จ ากัด จ.สงขลา วิจยัและพัฒนาเครื่องจักร อปุกรณ์และ

ชิ้นส่วน

10.00 ไทย 10

15 ทีเอฟยู โมลด์ จ ากัด จ.ชลบุรี แม่พมิพ์ ชิน้ส่วนแม่พมิพ์ และการ

ซ่อมแซมแม่พิมพ์

25.40 จีน 44

16 นายธนันต์ ลีละยูวะ จ.นนทบุรี เครื่องจักรที่มกีารออกแบบทาง

วิศวกรรมเอง เช่น เครื่องจา่ยน้ ายา

ถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ เปน็ต้น

7.00 ไทย 11

รวม 16 โครงการ 1,374.10 - 824
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กระทรวงการคลังงัดมาตรการลดภาษี “น าเข้าเครื่องจักร-
ปัจจัยการผลิต” กระตุ้นลงทุนภาคเอกชน หลังสัญญาณน าเข้าสินค้าทุน
ดิ่งต่อเนื่อง “สมหมาย” ยันได้ข้อสรุป ส.ค.นี้ หวังช่วยเสริมทัพ “ลงทุน
ภาครัฐ” ประคองเศรษฐกิจ ธปท.ประกาศปรับลดทุกดัชนี “ส่งออก-
น าเข้า-จีดีพี” ช้ีครึ่งปีหลังปัจจัยลบมากกว่าปัจจัยบวก

คลังเล็งลดภาษีน าเข้าเคร่ืองจักร
นาย สมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากการประชุม

คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งท่ี 1/2558 ซึ่งตนเป็นประธานกรรมการ
นั้น ได้ด าเนินการติดตามและพิจารณากรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2558-2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยใน
ส่วนน้ีมีมาตรการด้านภาษีในส่วนของการยกเว้น/ลดภาษีและอากรขาเข้า ส าหรับเครื่องจักร วัสดุและปัจจัยการผลิต เพื่อ
สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและไม่ใช่เอสเอ็มอี

“ได้สั่งการ ให้ผู้ดูแลไปดูก่อนว่า มีมาตรการเกี่ยวกับภาษีอะไรอีกบ้างที่จ าเป็น และยังสามารถลดให้ได้ เพื่อช่วยให้
เอกชนสามารถเพิ่มการลงทุนได้ คาดว่าจะสามารถสรุปรายละเอียดมาตรการได้ภายในเดือนสิงหาคมนี”้ นายสมหมายกล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า มาตรการลดภาษีน าเข้าเครื่องจักรและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ นั้น เพ่ือเป็น
การกระตุ้นการลงทุนในภาคเอกชนท่ีปัจจุบันค่อนข้างหยุดนิ่ง สะท้อนจากการน าเข้าสินค้าทุนหดตัวต่อเนื่อง โดยการน าเข้า
สินค้าทุน (ไม่รวมเครื่องบินและเรือ) ครึ่งปีแรกหดตัวลงกว่า 4.2% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และการน าเข้าที่ไม่รวม
สินค้าในหมวดเช้ือเพลิงลดลง 0.1% โดยกระทรวงการคลังคาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นในการลงทุนภาคเอกชนกระเตื้องขึ้น 
เพื่อมาช่วยพยุงเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันก็ฝากความหวังไว้กับแค่การลงทุนภาครัฐ และด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายใต้กรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2558-2559 ประกอบด้วย การขับเคลื่อนการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน โดยการเร่งรัดโครงการลงทุนของรัฐและรัฐวิสาหกิจ การร่วมทุนระหว่างรัฐต่อรัฐ และการเข้าร่วมการ
ลงทุนของภาคเอกชนที่มีความพร้อม ภายใต้กรอบวงเงินลงทุนประมาณ 1.95 ล้านล้านบาท รวมถึงมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุน โดยพิจารณาปรับสิทธิประโยชน์การลงทุนแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับความต้องการ ของนักลงทุน และมาตรการ
การเงินการคลังเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน วงเงิน 1 แสนล้านบาท พร้อมกันนี้มีมาตรการการเงินการคลังฟื้นฟู
เศรษฐกิจระยะเร่งด่วน ประกอบด้วยมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และ
การจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ มาตรการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นเช่น ซ่อมแซมแหล่งน้ า ระบบส่งน้ า 
ซ่อมแซมโรงเรียน โรงพยาบาล มาตรการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ าเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
มาตรการด้านภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ นายสมหมายยืนยันว่า ล่าสุดได้สั่งการให้ตัดเรื่องสินเช่ือดอกเบี้ยต่ า (Soft Loan) ออกไปจาก
ข้อพิจารณาแล้ว เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นท่ีจะให้ภาครัฐเข้ามารับส่วนนี้ ซึ่งธนาคารพาณิชย์สามารถด าเนินการได้ดีอยู่แล้ว 
เพราะถ้าท าจะเป็นการบิดเบือนตลาดและท าให้ผิดวินัยการคลัง



20

คลังลดภาษี “น าเข้าเคร่ืองจักร” ปลุกเอกชนลงทุน

ธปท.หั่นเป้าส่งออกอีกรอบ
นาง รุ่ง มัลลิกะมาส ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่าย

นโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา 
ภาคการส่งออกยังติดลบต่อเนื่องถึง -8.9% และหดตัว
มากกว่าที่ ธปท.ประเมินไว้ จากปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม ทั้ง
เศรษฐกิจจีนชะลอกว่าคาดการณ์ จนกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของอาเซียน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการส่งออกไทยให้ชะลอตัว

ส่ง ผลให้ภาพรวมการส่งออกไตรมาส 2/58 ยังติด
ลบต่อเนื่องถึงระดับ -5.5% จากไตรมาสแรกที่ -4.3% ท า
ให้ ธปท.ไม่สามารถคงเป้าการส่งออกไว้ที่ประมาณการเดิม
ที่ -1.5% โดยในการแถลงนโยบายการเงินวันที่ 25 ก.ย.นี้ 
ธปท.จึงเตรียมปรับเป้าส่งออกลงให้ใกล้เคียงกับประมาณ
การของส านักงานเศรษฐกิจ การคลัง (สศค.) ที่ล่าสุด
ประเมินว่า ส่งออก -4% พร้อมทั้งคาดว่าจะปรับลด
คาดการณ์ตัวเลขน าเข้าลงเช่นเดียวกัน หลังติดลบต่อเนื่อง 
โดยไตรมาส 2/58 น าเข้า -10.1% จากการลงทุนใน
ประเทศท่ียังต่ า และน าเข้าสินค้าทุนชะลอตัวในช่วงที่ผ่าน
มา 

“ท าให้มองภาพเศรษฐกิจปีนี้คาดว่าอาจเติบโตได้
ใกล้เคียงที่ประเมินไว้ หรือต่ ากว่า 3% เล็กน้อย ซึ่งการ
แถลงในวันที่ 25 ก.ย.นี้ เราคงต้องมีการปรับลดตัวเลข
ทั้งหมด ทั้งส่งออก น าเข้า จีดีพี ขณะที่ตัวอื่น ๆ เช่น อุป
สงค์ในประเทศก็ชะลอตัว

การบริ โภคเอกชนก็ยังอ่อนแอ ความเช่ือมั่น
ผู้บริโภคยังถูกบั่นทอนทั้งจากภัยแล้ง และหนี้ครัวเรือนที่
อยู่ในระดับสูงดังนั้นหากดูในครึ่งปีหลังแล้วก็พบว่า มี
ปัจจัยลบมากกว่าปัจจัยบวก เพราะปัจจัยบวกมีแค่การ
ลงทุนภาครัฐที่ยังเป็นตัวกระตุ้นหลัก และการท่องเที่ยว
เท่านั้น” นางรุ่งกล่าว

บาทอ่อนทะลุ 35 บาทจนสิ้นปี
ด้าน นางสาวพรวลี พิลาวรรณ ผู้ช านาญการ

งานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า 
ขณะนี้ธนาคารไม่ได้วางเป้าหมายการเคลื่อนไหวของคา่เงิน
บาทในไตรมาส 3/58 เนื่องจากค่าเงินบาทขณะนี้อ่อนค่า
ค่อนข้างเร็ว และมากกว่าที่ประเมินไว้ว่าจะเคลื่อนไหว
เฉลี่ยที่ 34.00 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาส 3/58 
ดังนั้นจึงมองเป้าหมายค่าเงินบาทไปที่ไตรมาสสุดท้ายที่
ระดับ 35.20 บาท โดยเช่ือว่ามีโอกาสเห็นค่าเงินบาทแข็ง
ค่ากว่าระดับดังกล่าวได้ค่อนข้างยาก แล้ว ในระยะนี้น่าจะ
เห็นค่าเงินเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 35.00 บาทต่อไป เพราะ
นักลงทุนจะเริ่มให้ความสนใจกับการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ
ในเดือนก.ย.มากขึ้น ท าให้ประเมินว่าค่าเงินบาทจะอ่อนค่า
ได้ต่อเนื่อง

กูรูฟันธง กนง. “คง” ดอกเบี้ย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการส ารวจความคิดเห็นนัก

เศรษฐศาสตร์จากสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์ 
(บล.) โดยบลูมเบิร์กพบว่า นักเศรษฐศาสตร์ 8 ใน 10 คน 
คาดว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
วันที่ 5 ส.ค.นี้ จะมีมติ “คง” อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 
1.50% ขณะที่มี 2 เสียง ที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ยลงมา 
0.25% หรือมาอยู่ท่ี 1.25%

นายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทรจ ากัด กล่าวว่า เมื่อต้น
เดือนก.ค. บล.ภัทรคาดว่า การประชุมกนง.รอบที่จะถึงนี้
น่าจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจ
ส าคัญ ๆ ออกมาต่ ากว่าท่ีคาดทั้งการส่งออก ดัชนีการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนว่ามีความจ าเป็นที่ต้องใช้
น โ ย บ า ย ก า ร เ งิ น ก ร ะ ตุ้ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
เ พิ่ ม เ ติ ม  แ ต่ เ นื่ อ ง จ า ก ล่ า สุ ด ห ลั ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐ 
(FOMC) สะท้อนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีขึ้น ท าให้
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า และเงินบาทอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ราว 
35 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ จึงท าให้มีน้ าหนักว่ากนง.อาจจะ
คงดอกเบี้ยมากกว่า
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คลังลดภาษี “น าเข้าเคร่ืองจักร” ปลุกเอกชนลงทุน

อย่าง ไรก็ดี การประชุม กนง.ในวันพุธที่จะถึงนี้
น่าจะตัดสินใจยาก เพราะหาก กนง.ลดดอกเบี้ย จะมีเรื่อง
ที่ต้องพิจารณาอยู่ 2-3 ประเด็น อาทิ ประสิทธิภาพของ
การลดดอกเบี้ย หากลดแล้วธนาคารพาณิชย์ไม่ลดตาม 
หรือลดแล้ว เอกชนก็ไม่ได้กู้ไปลงทุนเพิ่มขึ้น ภาคครัวเรือน
ก็ยังติดที่หนี้ครัวเรือนสูง ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท
เทียบดอลลาร์สหรัฐในเวลานี้ก็อ่อนค่ามาก ดังนั้นลดไป
อาจกระสุนด้านได้

อีกประการคือการค านึงถึงเสถียรภาพการ เงิน
เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ต่ า
แล้ว ถ้าลดลงอีกก็น่าห่วงว่าคนจะน าเงินไปลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นได้

“ส่วนส่งออกที่หดตัวลง ปัญหานี้เป็นปัจจัยเชิง
โครงสร้างและเป็นเรื่องระยะยาว ท่ีไม่สามารถใช้มาตรการ
กระตุ้นระยะสั้นหรือลดดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว จะ
เพียงพอต่อการแก้ปัญหาระดับโครงสร้างได้ ดังนั้นเงินบาท
ที่อ่อนค่าลงมาในขณะนี้ จึงท าให้มีโอกาสที่ กนง.จะคง
ดอกเบี้ยนโยบายในอัตราปัจจุบันต่อไป และน่าจะเป็นรอบ
ที่คณะกรรมการตัดสินใจยากด้วย” นายพิพัฒน์กล่าว

ชี้มีโอกาสลดดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี
ขณะทีน่ายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้อ านวยการศูนย์

วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย กล่าวว่า มีแนวโน้ม
ที่กนง.จะลดดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ส่วนรอบ 5 
ส.ค.จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ก่อน เพื่อรอดูตัวเลข
เศรษฐกิจให้ชัดเจนขึ้น ขณะที่ค่าเงินบาทที่แตะ 35 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐ ก็มาเร็วกว่าท่ีคาดถึง 3 เดือน 

นอกจากนี้ประเมิน ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
น่าจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม FOMC รอบสุดท้ายของปี 
(15-16 ธ.ค.) แม้ว่าล่าสุดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐจะดีขึ้นเป็นล าดับ แต่ก็ต้องรอติดตามเงินเฟ้อว่า
เข้าใกล้เป้าหมายของเฟดหรือไม่ ดังนั้นหาก กนง.จะลด
ดอกเบี้ยนโยบายก็ต้องเป็นครั้งถัดไปก่อน ซึ่งยังเหลืออีก 3 
ครั้ง คือในเดือน ก.ย., พ.ย. และ ธ.ค.
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17 สิงหาคม 2558 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทย
พาณิชย์ ออกบทวิเคราะห์ เร่ือง  GDP ไตรมาส 2 ปี 2015 ชะลอลงที่
ระดับ 2.8% แรงส่งส าคัญคือท่องเที่ยวและภาครัฐ น่าสนใจดังน้ี

Event
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาส 2 ปี 

2015 ขยายตัว 2.8% YOY (เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า) ชะลอลงจาก 3.0% YOY ในไตรมาสก่อน และขยายตัวได้ 
0.4% QOQSA (เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแบบปรับฤดูกาล) เร่งขึ้นเล็กน้อยจาก 0.3% QOQSA ในไตรมาสแรก โดยการ
เติบโตของเศรษฐกิจในไตรมาสสองนี้ถือว่าดีกว่าท่ีคาด

Analysis
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 มีแรงสนับสนุนหลักจากการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐ เศรษฐกิจภาคบริการยังเติบโต

ได้ดีจากการท่องเที่ยวท่ีขยายตัวสูง โดยธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารเติบโตสูงถึง 18.7% YOY การขนส่งและคมนาคมเติบโต 
8.6% YOY ตามจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเติบโต 37.6% YOY ในส่วนของการลงทุนภาครัฐในไตรมาส 2 เติบโตสูงถึง 
24.7% YOY ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนท่ีขยายตัว 37.8% YOY โดยเป็นการลงทุนทั้งด้านการก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องจักร 
แต่การก่อสร้างชะลอตัวลงบ้างเนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่ช้าลงและยังไม่มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโครงการ
ใหม่นอกเหนือจากที่ก าลังด าเนินการ ในส่วนของการบริโภคภาครัฐเติบโต 4.6% YOY จากการซื้อสินค้าและบริการที่ยังคง
ขยายตัวสูงต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ผลผลิตภาคเกษตรยังหดตัวสูงและภาคอุตสาหกรรมยังอ่อนแอแม้ว่าตัวเลขภาคอุตสาหกรรมจะดีกว่าที่
คาด เศรษฐกิจภาคการเกษตรหดตัวสูงถึง 5.9% YOY จากไตรมาสก่อนท่ีหดตัว 4.7% YOY โดยมาจากปัญหาภัยแล้งซึ่งสร้าง
ความเสียหายให้กับผลผลิตข้าว ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมมีการผลิตลดลง 0.7% YOY ตาม
การส่งออกที่หดตัวสูงและอุปสงค์ในประเทศยังเติบโตในระดับต่ า อย่างไรก็ดี การหดตัวของภาคอุตสาหกรรมดีกว่าที่คาด
ค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับเครื่องช้ีวัดการผลิตภาคอุตสาหกรรมในไตรมาส 2 ที่หดตัวสูง โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
(MPI) หดตัวถึง 7.6% YOY และดัชนีปริมาณการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัว 3.8% YOY ในช่วงเวลาเดียวกัน

การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงจากการซื้อสินค้าคงทน แต่สินค้าไม่คงทนและบริการยังเติบโตได้ การบริโภค
ภาคเอกชนโดยรวมขยายตัวได้ 1.5% YOY ชะลอลงจาก 2.4% YOY ในไตรมาสก่อน เนื่องจากการบริโภคสินค้าในหมวด
ยานพาหนะหดตัวถึง 11.5% YOY และการซื้อเฟอร์นิเจอร์หดตัว 3.9% YOY ตามความเช่ือมั่นผู้บริโภคที่ยังอยู่ในระดับต่ า
และธนาคารพาณิชย์เข้มงวดในการปล่อยสินเช่ือ อย่างไรก็ดี การบริโภคสินค้าไม่คงทน หรือสินค้าจ าเป็นส่วนใหญ่ยังเติบโตได้
ดี เช่น อาหารและเครื่องดื่มขยายตัว 2.5% YOY หมวดท่ีอยู่อาศัย ประปา และไฟฟ้า เติบโต 3.8% YOY เป็นต้น ขณะท่ี
หมวดบริการขยายตัวดีทั้งด้านการท่องเที่ยวและโทรคมนาคม
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การลงทุนภาคเอกชนกลับมาหดตัวอีกครั้งหลังจากเติบโตติดต่อกัน 3 ไตรมาส การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมหดตัว 
3.4% YOY จากไตรมาสก่อนท่ีเติบโตได้ 3.6% YOY เนื่องจากการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรหดตัวสูงถึง 5.0% YOY 
ตามการน าเข้าเครื่องจักรที่ลดลงเพราะการผลิต การส่งออก และการบริโภคในประเทศที่ชะลอตัว ขณะที่การก่อสร้างยัง
เติบโตได้ 2.7% YOY ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนท่ี 1.8 %YOY จากการก่อสร้างอาคารส านักงานและโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การอนุมัติส่งเสริมการลงทุน อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างที่อยู่อาศัยหดตัว 0.4% YOY จากที่เติบโต 1.5% YOY ในไตรมาส
ก่อน ตามก าลังซื้อภาคครัวเรือนที่ชะลอตัว

ดุลการค้าและบริการเกินดุลแม้การส่งออกจะหดตัวลงมาก ปริมาณการส่งออกสินค้ายังหดตัวถึง 4% YOY ขณะที่การ
น าเข้าสินค้าและบริการโดยรวมหดตัว 0.3% YOY จากการชะลอตัวของการผลิตและการบริโภคในประเทศ แต่รายรับภาค
บริการซึ่งมาจากรายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวสูงถึง 25.1% YOY เพิ่มข้ึนจาก 14.6% YOY ในไตรมาสก่อน ส่งผล
ให้ดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาส 2 เกินดุลถึง 4.2% ของ GDP   

Implication
อีไอซีคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้อาจเติบโตได้ต่ ากว่าระดับ 3.0% ที่ประมาณการไว้เดิม แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่ง

ปีแรกจะสามารถเติบโตได้ 2.9% เท่ากับท่ีประมาณการไว้เดิม และยังมีแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐและการท่องเที่ยว 
แต่ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่รุมเร้า เช่น การส่งออกที่หดตัวสูงกว่าที่คาดและรายได้ภาคเกษตรลดลงจากราคาสินค้าเกษตรและ
สินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกท่ีตกต่ าตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตได้ต่ ากว่า
ที่คาดไว้เดิม จากทั้งภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวกว่าที่คาดและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงส่งผลต่อต้นทุนการน าเข้า
เครื่องจักร
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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2557

เศรษฐกิจปี 2557 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 จากปีก่อน เพราะมีข้อจ ากัดด้านการเติบโตจาก
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยในช่วงครึ่งแรกของปีเศรษฐกิจไทยไม่ขยายตัว
เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลต่อการด าเนินงานบางส่วนของภาครัฐและความ
เชื่อมั่นของครัวเรือนธุรกิจ รวมทั้งนักท่องเที่ยว ประกอบกับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงท าให้
ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายและสถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ นอกจากนี้ 
การส่งออกยังฟ้ืนตัวช้าตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ขยายตัวอย่างช้าๆ รวมทั้งไทยมีข้อจ ากัดด้าน
การผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวธุรกิจจึงชะลอการผลิตและการ
ลงทุนใหม่ออกไป ในช่วงครึ่งหลังของปีเศรษฐกิจไทยทยอยฟ้ืนตัวจากการใช้จ่ายในประเทศ
และการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายและภาครัฐกลับมา
ด าเนินการได้ตามปกติ ประกอบกับมีการขยายการลงทุนของธุรกิจโทรคมนาคมและค้าปลีก
เพ่ือรองรับการเติบโตของอุปสงค์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยังเป็นไป
อย่างช้าๆ เพราะการส่งออกยังอ่อนแอตามภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก โดยเฉพาะจีน 
ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศยุโรป นอกจากนี้การใช้จ่ายของครัวเรือนยังถูกถ่วงด้วยรายได้เกษตรกร
ที่ตกต่ าและภาระหนี้ที่สูง ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวยังกลับมาไม่หมดเพราะหลายประเทศ
ยังประกาศเตือนการเดินทางมาไทย ตลอดจนธุรกิจส่วนใหญ่ยังชะลอการลงทุนเพราะรอการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและรอภาครัฐลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน แต่เป็นการขยายตัวในอัตราที่ต่ ากว่า
ระดับปกติโดยขยายตัวร้อยละ 0.3 เพราะสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงครึ่งแรกของปี ภาระ
หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และรายได้เกษตรกรที่ตกต่ าการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในช่วง
ครึ่งแรกของปีหดตัวต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง
และภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงส่งผลให้ครัวเรือนยังระมัดระวังการใช้จ่าย ในช่วงครึ่งหลังของปีการ
อุปโภคบริโภคค่อยๆ กลับมาฟ้ืนตัวโดยเฉพาะการใช้จ่ายในสินค้าไม่คงทนและบริการที่ปรับดี
ขึ้นตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคหลังจากสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลาย และรายได้นอก
ภาคเกษตรที่ช่วยประคองก าลังซื้อของครัวเรือน อย่างไรก็ดี การบริโภคโดยรวมยังขยายตัวต่ า
กว่าปกติ จากการใช้จ่ายในสินค้าคงทนโดยเฉพาะการซื้อรถยนต์ที่ยังไม่ฟ้ืนตัว เนื่องจาก
ผู้บริโภคบางส่วนได้เร่งซื้อรถยนต์ไปมากภายใต้โครงการรถคันแรก ประกอบกับสถาบันการเงิน
เพ่ิมความระมัดระวังในการให้สินเชื่อแก่ครัวเรือนเพราะมีความกังวลในเรื่องคุณภาพสินเชื่อ 
รวมทั้งรายได้เกษตรกรตกต่ าตามราคาสินค้าเกษตรที่ลดลง ทั้งราคายางพาราและข้าว

ในปี  2557  นี้ มี ตั ว ช้ี วั ด ทา ง
เศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกต่อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย 
ได้แก่

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ปรับดีขึ้นจากปีก่อน แต่ยังคงเป็น
การขยายตัวในอัตราที่ต่ ากว่า
ระดับปกติโดยขยายตัวร้อยละ 
0.3 เพราะสถานการณ์ทางการ
เมืองในช่วงครึ่งแรกของปี ภาระ
หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และ
รายได้ เ กษตรกรที่ ตกต่ าการ
อุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT3
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การลงทุนภาคเอกชน หดตัวจากปีก่อน โดยหดตัวร้อยละ 1.9 เป็นผลของสถานการณ์ทาง
การเมืองในช่วงครึ่งแรกของปี การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวต่ ากว่าระดับปกติ การส่งออก
สินค้าที่ฟ้ืนตัวช้าการลงทุนในช่วงครึ่งแรกของปีหดตัวต่อเนื่องจากปีก่อน ทั้งการลงทุนด้าน
เครื่องจักรและการก่อสร้าง เพราะความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองท าให้
หน่วยงานราชการบางส่วนไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติประกอบกับครัวเรือนระมัดระวัง
การใช้จ่ายและธุรกิจจึงชะลอการลงทุนออกไปเพื่อรอประเมินความชัดเจนของสถานการณ์ทาง
การเมืองและเศรษฐกิจการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปีเริ่มฟ้ืนตัวหลังจากสถานการณ์ทาง
การเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้นและการบริโภคฟ้ืนตัวเป็นล าดับ ท าให้การลงทุนภาคเอกชน
กลับมาขยายตัวได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 หลังจากหดตัวติดต่อกัน 4ไตรมาส สอดคล้องกับดัชนี
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ปรับดีขึ้นเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี โดยการลงทุนด้านเครื่องจักรและ
อุปกรณ์กลับมาขยายตัว ส่วนหนึ่งจากการเร่งลงทุนของธุรกิจโทรคมนาคม และจากการที่
หน่วยงานราชการกลับมาด าเนินงานได้อย่างไรก็ดี การลงทุนในหลายอุตสาหกรรมยังต่ ากว่า
ปกติ เนื่องจากหลายธุรกิจยังมีก าลังการผลิตส่วนเกินและรอประเมินความชัดเจนในการฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงความชัดเจนของนโยบายและโครงการลงทุนภาครัฐ

การส่งออกสินค้า หดตัวต่อเนื่องจากปีก่อน ต่างจากประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียนที่มูลค่า
การส่งออกขยายตัวดี สะท้อนให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างในภาคการผลิตของไทย รวมถึง
ปัญหาราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่ปรับลดลงมากจนส่งผลให้ราคาสินค้าส่งออกโดยรวม
ของไทยหดตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าในปี 2557 อยู่ที่ 224.8 พันล้านดอลลาร์สรอ.หดตัว
ต่อเนื่องจากปีก่อนร้อยละ 0.3 YoY เป็นผลจากด้านราคาเป็นส าคัญ ขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวได้เล็กน้อย โดยราคาสินค้าส่งออกหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ในตลาดโลกที่ปรับลดลงมากและต่อเนื่อง โดยเฉพาะยางพาราที่ประสบปัญหาอุปทานล้นตลาด 
สวนทางกับความต้องการที่ชะลอลง นอกจากนี้ ราคาส่งออกข้าวของไทยลดลงมากจากปีก่อน
เนื่องจากสิ้นสุดโครงการรับจ านาข้าว ประกอบกับนโยบายระบายสต็อกของรัฐบาลและ
อุปทานในตลาดโลกที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวต่ าที่สุดในรอบ 7 ปี โดยราคาส่งออกใน
หมวดสินค้าเกษตรที่ปรับลดลงรุนแรงเป็นสาเหตุส าคัญท่ีทาให้ราคาส่งออกสินค้าโดยรวมหดตัว
ในปีนี้

ในปี  2557  นี้ มี ตั ว ช้ี วั ด ทา ง
เศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณลบต่อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย 
ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน
หดตัวจากปีก่อน โดยหดตัวร้อย
ละ 1.9 เป็นผลของสถานการณ์
ทางการเมือง

การส่งออกสินค้า
หดตัวต่อเนื่องจากปีก่อน ต่างจาก
ประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนที่
มู ล ค่ ากา รส่ งออกขยายตั ว ดี 
ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น ปั ญ ห า เ ชิ ง
โครงสร้างในภาคการผลิตของไทย

การน าเข้าสินค้า
หดตัวในทุกหมวดตามอุปสงค์ใน
ประเทศที่ชะลอตัวการส่งออกที่
ฟื้นตัวช้า และการลดลงของราคา
น้ ามันดิบมูลค่าการน าเข้าสินค้า
ในปี  2557  หดตั วมากในทุก
หมวด

รายได้เกษตรกร 
ในปี 2557 หดตัวร้อยละ 5.3 หด
ตัวต่อเนื่องเป็นปีที่สาม เนื่องจาก
ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ลดลง
เป็นส าคัญ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT4
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การน าเข้าสินค้า หดตัวในทุกหมวดตามอุปสงค์ในประเทศที่ชะลอตัวการส่งออกที่ฟ้ืนตัวช้า และการลดลงของราคาน้ ามันดิบ
มูลค่าการน าเข้าสินค้าในปี 2557 หดตัวมากในทุกหมวดเพราะ (1) การบริโภคและการลงทุนชะลอตัวโดยเฉพาะในช่วงครึ่ง
แรกของปีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง รวมทั้งการส่งออกที่ฟ้ืนตัวช้า ท าให้การน าเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้น
กลาง สินค้าทุน และยานยนต์และชิ้นส่วนฟ้ืนตัวช้าตามไปด้วย (2) อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามันของไทยมีการปิดซ่อมบ ารุง
มากกว่าปกติ ส่งผลให้ปริมาณการน าเข้าน้ ามันดิบเฉลี่ยเหลือเพียง 25.2 บาร์เรลต่อเดือน ลดลงจาก 27.8 บาร์เรลต่อเดือนใน
ปีก่อน และ (3) ราคาน้ ามันดิบลดลงมาก โดยไทยมีสัดส่วนการน าเข้าน้ ามันดิบสูงถึงร้อยละ 14.6 ของมูลค่าการน าเข้ารวม

รายได้เกษตรกร ในปี 2557 หดตัวร้อยละ 5.3 หดตัวต่อเนื่องเป็นปีท่ีสาม เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ลดลงเป็นส าคัญ
โดยราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ 6.2 จากการหดตัวของราคาพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ล าดับแรกของไทย ได้แก่ ยางพารา 
ข้าวเปลือก และอ้อย ซึ่งมีมูลค่ารวมถึงร้อยละ 5 ของสินค้าเกษตรกรรมทั้งหมด โดยหดตัวร้อยละ 26, 18 และ 5 ตามล าดับ 
ขณะที่ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 1 โดยผลผลิตผักและผลไม้ขยายตัวตามสภาพอากาศที่เหมาะสม
ในช่วงต้นปี และผลผลิตปศุสัตว์ โดยเฉพาะไก่เนื้อ ขยายตัวตามความต้องการจากต่างประเทศที่ดีขึ้นอีกทั้งผู้ประกอบการราย
ใหญ่กลับมาดาเนินการผลิตได้ในช่วงกลางปี สาหรับผลผลิตยางพาราทรงตัวจากปีก่อน โดยแม้จะเพ่ิมขึ้นในช่วงต้นปีตามการ
ขยายพ้ืนที่เพาะปลูกในช่วงก่อนหน้า แต่ในช่วงครึ่งหลังของปีผลผลิตยางพาราลดลงเนื่องจากชาวสวนยางชะลอการกรีดยาง
ออกไปเพราะราคาตกต่ า ขณะที่ผลผลิตข้าวทรงตัวตามพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวที่ใกล้เคียงกับปีก่อน

การใช้จ่ายภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลตั้งงบประมาณแบบขาดดุล 250 พันล้านบาทเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ แต่ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลให้การอนุมัติเบิกจ่ายมีความติดขัด แม้ต่อมาสถานการณ์ทางการเมืองมี
เสถียรภาพมากขึ้นแล้ว แต่การเร่งรัดเบิกจ่ายก็ยังท าได้ค่อนข้างจ ากัด โดยเฉพาะงบลงทุน เนื่องจากมาตรการตรวจสอบความ
โปร่งใสของการใช้จ่ายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจท าให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจบางแห่งต้องทบทวนแผนลงทุนและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้โดยรวมแล้วรัฐบาลเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ได้เพียงร้อยละ89 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่
ร้อยละ 95 และต่ ากว่าอัตราเบิกจ่ายเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังที่ร้อยละ 92.6 ในขณะเดียวกันรัฐบาลจัดเก็บรายได้ได้ต่ ากว่าเป้า
หมายถึงร้อยละ 8.8โดยภาษีฐานรายได้หดตัวจากการปรับลดอัตราภาษีและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวประกอบกับภาษีฐาน
การบริโภคจัดเก็บได้ต่ ากว่าเป้าหมายจากทั้งภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ถูกกระทบจากภาวะการบริโภคที่ชะลอตัว ภาษีสรรพสามิต
รถยนต์ที่หดตัวตามยอดขายรถยนต์ที่ลดลง และภาษีสรรพสามิตน้ ามันที่ลดลงเพราะการขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษี
สรรพสามิตน้ ามันดีเซล รายได้สุทธิที่ต่ ากว่าเป้าหมายค่อนข้างมากท าให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดในปีงบประมาณ 2557 ถึง 327 
พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของGDP เทียบกับปีงบประมาณก่อนที่ร้อยละ 1.8 ของ GDP และส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 2557 ลดลงมาอยู่ที่ 496 พันล้านบาท
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ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชงิลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพื่อเป็นศูนย์กลางการ Update ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียใน
อุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ



ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2557

Analyst by ISIT8

ดัชนีราคาน าเข้าเหล็กแผ่นในภูมิภาคเอเซียตะวันออก

ดัชนีการใช้งานเหล็กแผ่นในประเทศ

Base Period - Jan 2009 = 100

Base Period - Jan 2007 = 100
Cost Freight Rate Price
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สถานการณ์ด้านแรงงาน

การจ้างงานเฉลี่ยทั้งปี 2557 ทรงตัวจากปีก่อน โดยในช่วงครึ่งแรกของปีความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมือง
ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานสะท้อนจากอัตราการว่างงานที่ปรับสูงขึ้นเล็กน้อยและการจ้างงานที่หดตัวทั้งในและนอกภาค
เกษตรกรรม โดยเฉพาะในภาคก่อสร้าง ภาคการค้า และภาคโรงแรมและภัตตาคาร สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
และจ านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ขณะที่การจ้างงานในภาคเกษตรกรรมหดตัวตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นมา ตามราคาสินค้า
เกษตรที่อยู่ในระดับต่ าซึ่งไม่จูงใจให้เกษตรกรเพ่ิมการเพาะปลูก ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของปี กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ค่อยๆ
ฟ้ืนตัวส่งผลให้อัตราการว่างงานลดลงและการจ้างงานโดยรวมปรับดีขึ้นตามการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม

การจ้างงาน ผู้มีงานท ามีจ านวน 38.6 ล้านคน ลดลงจากปีก่อนหน้า

อัตราการว่างงาน เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้วเล็กน้อยท่ีร้อยละ 0.8 โดยมีผู้ว่างงานมีจ านวน 3.2 แสนคน มากกว่าระยะปีก่อนหน้า



ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2557
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อัตราการขยายตัวของการผลิตภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญ

ในปี 2557 มีอัตราการขยายตัวของผลผลิตรวมภายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 0.7 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
ภาคเกษตรกรรม ปรับตัวดีขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 1.1 เป็นผลมาจากสาขาการประมงท่ีปรับตัวที่ขึ้นจากปีท่ีแล้วเป็นส าคัญ
ด้านนอกภาคเกษตร ปรับลดลง อยู่ที่ร้อยละ 0.7 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยในสาขาที่มีการปรับดีขึ้นมาก ได้แก่ สาขา
ไฟฟ้า ก๊าซ และประปา สาขาการบริหารราชการแผ่นดิน สาขาการศึกษา และสาขางานด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ใน
ขณะที่สาขาที่มีการปรับตัวลดลงได้แก่ สาขาการก่อสร้าง สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาสถาบันการเงิน สาขาอสังหาริมทรัพย์ 
และสาขากิจกรรมด้านบริการชุมชน



ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2557
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อัตราการใช้ก าลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม

ในปี 2557 อัตราการใช้ก าลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 60.5 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวโดยอุตสาหกรรม IC ใช้ก าลังการผลิตเพ่ิมข้ึนมาก สะท้อนการฟ้ืนตัวที่ชัดเจน ขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์ใช้ก าลังการ
ผลิตลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนจากอุปสงค์ท่ียังไม่ฟ้ืนตัวเต็มที่



Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบรูณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อโยงกับภาคการเกษตรและอุตาสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยข์อ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหลก็และเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

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



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย ปี 2557

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลปี 2557 ภาวะอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลของไทยขยายตัวเพ่ิมขึ้นเทียบกับปีก่อนหน้า 
สะท้อนจากตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของเครื่องจักรกลไทย
ที่เพิ่มขึ้น โดยการน าเข้าขยายตัวร้อยละ 2.23 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า และการส่งออกขยายตัวร้อยละ 19.83 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า เนื่องจากการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์
กลับมาขยายตัว เพราะการเร่งลงทุนของธุรกิจโทรคมนาคม 
แม้ว่าภาพรวมของการลงทุนจะหดตัวก็ตาม ขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวได้เล็กน้อย ถึงแม้ราคาสินค้าส่งออกจะหดตัวลง

การน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 2.23 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดย
มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 478,035 ล้านบาท เป็นผลมาจากการ
ขยายตัวของทุกหมวด ทั้งหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร 
เครื่องจักรอุตสาหกรรม และเครื่องมือกล โดยขยายตัวร้อยละ 
3.68, 2.02 และ 2.52 ตามล าดับ

การส่งออก ขยายตัวร้อยละ 19.83 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 241,470 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
การขยายตัวของทุกหมวด ทั้งหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร 
เครื่องจักรอุตสาหกรรม และเครื่องมือกล โดยขยายตัวร้อยละ 
34.39, 18.66 และ 17.89 ตามล าดับ

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในปีนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
236,565 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลงจากปีก่อนหน้า
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มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในปี 2557
ภาวะเครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวดีขึ้นจากปีก่อน
หน้า สะท้อนจากตัวเลขการค้าระหว่างประเทศที่
เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตัว
ร้อยละ 1 โดยผลผลิตผักและผลไม้ขายตัวตามสภาพ
อากาศที่เหมาะสมในช่วงต้นปี และผลผลิตปศุสัตว์ 
โดยเฉพาะเนื้อไก่ ขยายตัวตามความต้องการจาก
ต่างประเทศท่ีดีขึ้น 

การน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 3.68 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
โดยมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 30,619 ล้านบาท ซึ่งการน าเข้ากลุ่ม
เครื่องจักรงานเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 3.29 และการ
น าเข้ากลุ่มเครื่องจักรงานปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 11.48 โดย
กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดในปีนี้ ได้แก่ เครื่อง
บ ารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
21,641 ล้านบาท

การส่งออก ขยายตัวร้อยละ 34.39 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
โดยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 21,551 ล้านบาท ซึ่งการส่งออก
กลุ่มเครื่องจักรงานเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 35.11 และ
การส่งออกกลุ่มเครื่องจักรงานปศุสัตว์หดตัวร้อยละ 14.16 
โดยกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดในปีนี้ ได้แก่ เครื่อง
บ ารุงรักษา และกลุ่มแทรกเตอร์ รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วง ซึ่งมี
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 3,693 ล้านบาท และ 3,649 ล้านบาท 
ตามล าดับ

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยขาดดุลการค้าอยู่
ที่ 9,068 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลงจากปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย ปี 2557

14

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
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มูลค่าการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในปี 2557 ภาวะ
เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า 
สะท้อนจากตัวเลขการค้าระหว่างประเทศที่ดีขึ้น 
นอกจากนี้  การลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์
กลับมาขยายตัว  เพราะการเร่ งลงทุนของธุ รกิจ
โทรคมนาคม 

การน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 2.02 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดย
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 345,133 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค้า
การน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น (เครื่องจักรที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 36,347 ล้าน
บาท

การส่งออก ขยายตัวร้อยละ 18.66 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
โดยมูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี 192,630 ล้านบาท โดนสินค้าท่ีมี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องสูบ/อัดลม (เครื่องจักรที่ใช้
ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 28,769 ล้าน
บาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
152,630 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลงจากปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย ปี 2557

15
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มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในปี 2557
ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือกลขยายตัวจากปีก่อนหน้า 
สะท้อนจากตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของ
เครื่ องมื อกลที่ เ พ่ิ มขึ้ น  ผลจากการลงทุนด้ าน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีกลับมาขยายตัว
 
การน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 2.52 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
โดยมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 102,281 ล้านบาท ซึ่งการน าเข้า
กลุ่มเครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 3.49 และการน าเข้ากลุ่ม
เครื่องใช้มือหดตัวร้อยละ 9.85 โดยกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการ
น าเข้าสูงสุดในปีนี้ ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง 
และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 25,419 ล้านบาท

การส่งออก ขยายตัวร้อยละ 17.89 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
โดยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 27,288 ล้านบาท ซึ่งการส่งออก
กลุ่มเครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 21.85 และการส่งออกกลุ่ม
เครื่องใช้มือหดตัวร้อยละ 13.26 โดยกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดในปีนี้ ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง 
และพลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 6,738 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยขาดดุลการค้าอยู่ที่ 74,993 
ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลงจากปีก่อนหน้า 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย ป ี2557
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ศูนย์วิเคราะหข์้อมูลเชงิลึกอตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery  Intelligence  Unit : MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7



ล าดบั บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ์ ก าลังการผลิต 
(ต่อปี)

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การจ้าง

งาน

1 ไทเกอร์ คาวาชมิะ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.ชลบุรี เครื่องจักรและอปุกรณ์เพือ่การเกษตร เช่น 

เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือกและสายพาน

ล าเลียง เป็นต้น 

12,810 ชุด 40.00 ญี่ปุ่น 19

2 นิชินโบะ สมบูรณ์ 

ออโตโมทีฟ จ ากัด

จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น BRAKE SHOE 

ASSEMBLY เป็นต้น

2,200,000 ชิ้น 271.50 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุ่น

25

3 บางกอก-เอเอ็มซี จ ากัด จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนเหล็กทุบและชิน้ส่วนโลหะ เช่น 

ELBOW และ BLOCK ASSY เป็นต้น

14 ตัน 100.00 ญี่ปุ่น 7

4 ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

จ.ฉะเชิงเทรา ชิ้นส่วนโลหะ เช่น SPROCKET, SUPPLY 

PUMP SHAFT เป็นต้น

717,125 ชิ้น 83.90 ญี่ปุ่น 9

5 ซัมอิล เทคโนโลยี 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนโลหะ เช่น NO-HUB COUPLING 

เป็นต้น

8,000,000 ชิ้น 30.00 เกาหลี 98

6 MS. CHAU KOON KUAN จ.ปทุมธานี CUTTING TOOLS เช่น DRILL, REAMER 

CUTTER และ DENTAL IMPLANTS DRILL 

เป็นต้น

280,000 ชิ้น 62.00 มาเลเซีย 15

7 โอวายที จ ากัด จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น SHIFTER FORK 

GEAR เป็นต้น

60 ตัน 34.00 ญี่ปุ่น 10

8 แน็บเทสโก้ ออโตโมทีฟ 

โพร์ดักส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่น OIL SEPARATOR, 

AIR DRYER, BRAKE CHAMBER,

REDUCING VALVE, GOVERNOR, RELAY 

VALVE และ CLUTCH เป็นต้น

1,059,000 ชิ้น 50.00 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุ่น

91

9 ไฟน์ คอมโปรแนนท์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.ระยอง แม่พมิพ์ 

การซ่อมแซมแม่พิมพ์

195 ชุด

145 ชุด

100.10 ร่วมทุน

มาเลเซีย

ญี่ปุ่น

23

10 ไทย – เยอรมัน โปรดักส์

จ ากัด (มหาชน)

จ.ระยอง แม่พมิพ์ (MOLD) 101 ชุด 46.00 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุ่น

อิตาลี

สิงคโปร์

9

11 ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอรี่ 

เซอร์วิสเซส จ ากัด

จ.ชลบุรี -ชิ้นส่วนโลหะ

-โครงสร้างโลหะส าหรับงานอุตสาหกรรม

-ชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป

37 ตัน

11,385 ตัน

6 ตัน

100.00 ไทย 353

12 ซินเนอร์ยี่ ดับเบิ้ลยู 

พรีซิชั่น จ ากัด

จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น GEAR BOX, 

COLUMN ASSY, HOUSING และ COVER 

เป็นต้น

1,200,000 ชิ้น 90.60 ร่วมทุน

ญี่ปุ่น

สิงคโปร์

16

20 ตุลาคม 2557 – 19 พฤศจิกายน 2557

18 ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Analyst by ISIT



ล าดบั บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ์ ก าลังการผลิต 
(ต่อปี)

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การจ้าง

งาน

13 นางชุติมา โลจนะโกสินทร์ จ.นนทบุรี ชิ้นส่วนแม่พมิพ์ เช่น UPPER PART BLANK 

HOLTER เป็นต้น แม่พมิพแ์ละการซ่อมแซม

แม่พมิพ์ที่ผลิตเอง

600 ตัน 10.00 ไทย 74

14 เทรลเลบอร์ก วีบระคูสติก 

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนกันสะเทือนส าหรับยานพาหนะ เช่น 

ENGINE MOUNTS, CHASSIS MOUNT, 

ISOLAORS & DAMPERS เป็นต้น

6,150,000 ชิ้น 185.00 ร่วมทุน

สวีเดน

เยอรมนั

สหราช-

อาณา-

จักร

173

15 อัทซูมิ (ประเทศไทย) จ ากัด จ.สมุทรปราการ ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น OUTER RING และ 

INNER RING เป็นต้น

1,700 ตัน 48.20 ร่วมทุน

ญี่ปุ่น

อินโด-

นีเซีย

7

16 ฮิตาชิ ออโตโมทฟี ซิสเท็มส์ 

เอเชยี จ ากัด

จ.ฉะเชิงเทรา ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่น ลูกสูบ (PISTON) 

เป็นต้น

890,000 ชิ้น 174.10 ญี่ปุ่น 19

17 MS. SOH HUI LING จ.ชลบุรี แม่พมิพ์ (MOLD) 300 ชุด 104.10 สิงคโปร์ 46

18 สยามไอชิน จ ากัด จ.ปราจนีบุรี ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่น TANDEM MASTER 

CYLINDER WITH BRAKE BOOSTER 

เป็นต้น

783,000 ชิ้น 196.80 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุ่น

20

19 ไทย อเิคดะ เอ็มเอฟจี จ ากัด จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนโลหะ เช่น PULLEY, FLANGE และ 

SPOCKET เป็นต้น

650 ตัน 87.50 ญี่ปุ่น 9

20 สยาม ฟโูกก ุจ ากัด จ.นครราชสีมา ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น DIAPHRAM, PIN 

BOOT และ GROMMET เป็นต้น

40 ตัน 12.00 ญี่ปุ่น 18

21 ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนโลหะขึน้รูปเชน่ เฟอืง (GEAR) 

เป็นต้น

1,477 ตัน 355.20 ญี่ปุ่น 32

22 ดีเค เทค จ ากัด จ.ชลบุรี แม่พมิพ์

ชิ้นส่วนแม่พมิพ์ เช่น CAVITY และ CORE 

เป็นต้น

และการซ่อมแซมแม่พมิพ์

25 ชุด

250 ชิ้น

100 ชุด

15.00 เกาหลีใต้ 11

23 นายอภชิาต ลี้อิสสระนุกูล จ.ระยอง ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป 30,000 ตัน 870.00 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุ่น

180

24 ไทย เบรน จ ากัด กรุงเทพฯ ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด (JIG & FIXTURE) ที่มี

การออกแบบทางวิศวกรรม

อุปกรณ์จบัยึด (JIG & FIXTURE) ที่มีการ

ออกแบบทางวิศวกรรม และการซ่อมแซม

อุปกรณ์จบัยึดที่ผลิตเอง

300 ชิ้น

150 ชุด

4.90 ญี่ปุ่น 17

19 ที่มา :  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Analyst by ISIT



ล าดบั บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ์ ก าลังการผลิต 
(ต่อปี)

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การจ้าง

งาน

1 ไท เซิน สตีล โมลล์ จ ากัด จ.สมุทรปราการ แม่พมิพ์ (MOLD) และการซ่อมแซมแมพ่ิมพ์

ที่ผลิตเอง

200 ชุด 25.80 ร่วมทุน

จีน

ไต้หวัน

26

2 บางกอก นากัทสึ จ ากัด จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์ (TRACTOR) 

รถขุดดิน (EXCAVATOR/BACKHOE) 

รถยก (FORKLIFT) และรถเกลี่ยดิน/ดันดิน 

(MOTOR GRADER/BULLDOZER) เช่น 

BRACKET เป็นต้น

1,970 ตัน 66.70 ญี่ปุ่น 20

3 ไทร์ โมลด์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

จ.ชลบุรี แม่พมิพ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ 108 ชุด 155.60 ญี่ปุ่น 27

4 ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

จ.ฉะเชิงเทรา ชุดเกียร์ 219,040 ชุด 2,250.10 ญี่ปุ่น 257

5 ทีเอส เทค (กบินทร์บุรี) 

จ ากัด

จ.ปราจนีบุรี ชิ้นส่วนยานพาหนะได้แก ่SEAT FRAME  

PART

220,000 ชิ้น 1,320.00 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุ่น

326

6 ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

จ.ระยอง รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

(ECO-CAR) และชิ้นสว่นยานพาหนะ เช่น 

เครื่องยนต์ โครงรถ  

ชิ้นส่วนพลาสติกและเบาะรถยนต์ เป็นต้น

100,000 คัน

1,500,000 ชิ้น

8,438.70 ญี่ปุ่น 2,130

7 โตโยโตมิ ออโต้ พาร์ท 

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.ฉะเชิงเทรา ชิ้นส่วนโลหะ 

ปั๊มขึน้รูปส าหรับยานพาหนะ (Eco-Car) 

แม่พมิพ์

(ส่วนที่ขอแก้ไข)

ขอเพิม่ก าลังการผลิตและเพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์

โดยการลงทุนเครื่องจักรเพิ่ม 

(รวมทั้งสองส่วน)

26,000 ตัน

100 ชุด

3,045 ตัน

29,045 ตัน

1,857.10

300.00

2,157.10

ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุ่น

8 สยาม เมทัล เทคโนโลยจี ากัด จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น เพลาลูกเบีย้ว 

เป็นต้น

1,500 ตัน 90.00 ญี่ปุ่น 23

9 อัลซิส (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ปทุมธานี เครื่องจักร เชน่ CONVEYOR SYSTEM 

FINISHING SAW MACHINE และ WINDER 

เป็นต้น

30 ชุด 53.80 ญี่ปุ่น 26

10 โครงการที่ 1 

เจทีเอช มารุวะ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป

ชิ้นส่วนแม่พมิพ์

แม่พมิพ์และซ่อมแม่พิมพ์

5,000 ชิ้น

1,000 ชิ้น

600 ชุด

31.00 ไทย 39

11 ไทยซันเอะ จ ากัด จ.ฉะเชิงเทรา แม่พมิพ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ 350 ชุด 78.40 ญี่ปุ่น 17

20 พฤศจิกายน 2557 – 19 ธันวาคม 2557

20 Analyst by ISITที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน



ล าดบั บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ์ ก าลังการผลิต 
(ต่อปี)

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

สัญชาติ

ผู้ถือหุ้น

การจ้าง

งาน

12 MR. SHIGERU YASUDA จ.ปทุมธานี เครื่องจักรส าหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร 

เช่น เครื่องผลิตบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูป เปน็ต้น 

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องจักรส าหรับ

อุตสาหกรรมผลิตอาหาร 

48 ชุด

12 ชุด

162.90 ญี่ปุ่น 27

13 อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล 

คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) 

จ ากัด

จ.ชลบุรี ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น ท่อน้ ามัน เป็นต้น 8,640,000 ชิ้น 189.60 ญี่ปุ่น 38

21 Analyst by ISITที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน



ล าดับ บริษัท ที่ตั้งโรงงาน ผลิตภัณฑ์ ก าลังการผลิต 

(ต่อปี)

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

สัญชาติผู้

ถือหุน้

การจา้ง

งาน

1 นิชินโบะ สมบูรณ์ 

ออโตโมทีฟ จ ากัด

จ.ระยอง ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่น BRAKE LINING 

เป็นต้น

1,500,000 ชิ้น 825.00 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุ่น

35

2 มาสด้า พาวเวอร์เทรน 

แมนแูฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.ชลบุรี เครื่องยนต์ส าหรับรถยนต์ประหยัด พลังงาน

มาตรฐานสากล

75,000 เครื่อง 2,913.90 ญี่ปุ่น 186

3 เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จ ากัด จ.ฉะเชิงเทรา ผลิตชิ้นส่วนโลหะส าหรับยานพาหนะเชน่ ข้อ

ต่อกากบาท(CROSS) และตลับลูกปืน 

(BEARING) เป็นต้น

73,895,700 ชิ้น 1,840.30 ร่วมทุน

ไทย

ญี่ปุ่น

129

4 ฮิซาดะ (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ปราจนีบุรี ชิ้นส่วนโลหะส าหรับยานพาหนะ เช่น 

DOOR RUN CHANNEL เป็นต้น

4,000,000 ชิ้น 26.60 ญี่ปุ่น 11

5 ครัยโอเทค จ ากัด จ.สุโขทัย เครื่องจักรหรืออปุกรณ์ที่มกีารออกแบบทาง

วิศวกรรม เช่น AMINE UNIT และ COILED 

WOUND HEAT EXCHANGER เป็นต้น

25 ชุด 30.00 ร่วมทุน

ไทย

สหรัฐฯ

23

6 เวอร์เท็กซ์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

(ไทยแลนด์) จ ากัด

จ.นครราชสีมา แม่พมิพ์ (MOLD) 

และชิ้นสว่นแม่พิมพ์ (MOLD PARTS)

36 ชุด

7,900 ชุด

31.10 ญี่ปุ่น 18

7 แอ็ดวา๊นซ์ แอนด์ ไวส์โซลูชั่น 

จ ากัด

กรุงเทพฯ อุปกรณ์จบัยึด

เครื่องจักร อุปกรณ์ เช่น BENDING 

MACHINE และ CONVEYOR เป็นต้น 

ชิ้นส่วนเครื่องจักร

215 ชุด

135 ชุด

3,600 ชิ้น

4.00 ไทย 23

8 กลาเซล (ประเทศไทย) จ ากัด จ.สมุทรปราการ แม่พมิพ์ 

และการซ่อมแซม แม่พมิพ์

20 ชุด

50 ชุด

10.00 ญี่ปุ่น 9

9 ดิสค์ พริซิชั่น อินดัสทรี

(ประเทศไทย) จ ากัด

จ.พระนครศรี-

อยธุยา 

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น ARMATURE และ STOP 

RING เป็นต้น 

1,850 ตัน 45.00 สิงคโปร์ 142

10 เวลเม (ประเทศไทย) จ ากัด จ.สมุทรปราการ แม่พมิพ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ 60 ชุด 35.00 ฮ่องกง 32

20 ธันวาคม 2557 – 19 มกราคม 2558

22 Analyst by ISITที่มา : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน



ชื่องานวิจัย การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างานและการออกแบบเครื่องขุดเจาะแบบแกนหมุนให้เหมาะสมกับการใช้งาน
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(Working Performance Analysis and Optimization Design of Rotary Drilling Rig under on Hard 
Formation Conditions)

ผู้วิจัย Luo jua.b *, Li Liang-ganga, Yi weia, Li Xiaoliangb

หน่วยงาน aChina University of Geosciences, WuHan, 430074, China
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ปีที่พิมพ์ 2014
บทคัดย่อ เครื่องขุดเจาะแบบแกนหมุนได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในงานก่อสร้างเนื่องจากประสิทธิภาพการท างานของ

มันที่สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ได้ลักษณะรูการขุดที่มีคุณภาพและข้อดีอื่นๆ แต่
อย่างไรก็ตามการใช้งานในการขุดเจาะชั้นดินที่เป็นหินแข็งยังคงประสบปัญหาบางอย่าง เช่น ต าแหน่งหัวเจาะ
มีอายุการใช้งานสั้น ประสิทธิภาพการท างานต่ า และปัญหาอื่นๆ ในงานวิจัยนี้จึงท าการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิด
ในส่วนของชุดต้นก าลังก้านเจาะและอื่นๆ และท าการออกแบบชุดต้นก าลังแบบถอดได้รวมกับชุดขับหัวเจาะ 
และการออกแบบ rotating seal transition device เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้
เหมาะกับงานขุดเจาะในชั้นหินแข็ง ผลการทดสอบการขุดเจาะที่ความลึก 80 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู
ขุดเจาะ 2 เมตร พบว่าการท างานของชุดอุปกรณ์ขุดเจาะได้รับการปรับปรุง มีประสิทธิภาพตรงตามความ
ต้องการในงานก่อสร้าง ขุดเจาะเพื่อลงเสาเข็มที่สภาพพื้นดินเป็นชั้นหินแข็ง

Abstract The rotary drilling rig rapidly popularized in the construction project because of its 
efficiency, quickness, environmental protection, good hole-forming quality and other 
advantages. But in drilling hard rock, there are some problems, such as low service life of 
key position, low construction efficiency and others. In this paper, these existing problems 
for power head, drill pipe etc. of working device of rotary drilling rig were analysed. The 
rotary drilling rig power head removable combined drive key design and rotating seal 
transition device design which is adapted to drill hard formation put forward the innovation. 
The rotary drilling rig power head and drill pipe were optimized design and improved. The 
productive test of rock pile hole drilling which drilling depth is 80m and hole diameter is 
2m at fourth tender section on Qingzhi highway, GuiZhou province, shows that the working 
device optimized and improved well meet the requirements of the pile hole drilling 
construction under hard formation conditions.

Keyword Rotary Drilling Rig; Hard Formation; Power Head.
ที่มา http://ac.els-cdn.com/S187770581400681X/1-s2.0-S187770581400681X-
main.pdf?_tid=ce18e038-cc48-11e4-9375-
00000aacb35d&acdnat=1426557559_7dda594858cff387f29f0d3d505ca056
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นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า หลังการประกาศนโยบายส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ฉบับใหม่ มีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ของญี่ปุ่นได้ส่งจดหมายเข้ามาผ่าน
ทางหอการค้าญี่ปุ่น โดยขอให้ไทยผ่อนปรนเงื่อนไขเรื่องการ
น าเข้าเครื่องจักรของ SMEs ซึ่งยุทธศาสตร์ใหม่ก าหนดให้
สามารถน าเข้าเครื่องจักรอายุไม่เกิน 5 ปี และเสียภาษี
น าเข้าเครื่องจักรที่ 5% โดยนักลงทุน SMEs ญี่ปุ่นต้องการ
ให้บีโอไอผ่อนปรนการน าเข้าเครื่องจักรที่มีอายุเกินกว่า 5 ปี
ได้ ทั้งนี้ คาดว่าบีโอไอจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2-3 
เดือนเพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขดังกล่าวให้ แต่จะต้องมีหน่วยงาน
เข้ามารองรับประสิทธิภาพของเครื่องจักรว่ายังใช้งานได้ดี 
ซึ่งจะเป็นหน่วยงานของทางญี่ปุ่นหรือทางไทยก็ได้ เกณฑ์
ของเครื่องจักรดังกล่าวหากใช้กับนักลงทุนญี่ปุ่นต้องใช้
เกณฑ์นี้กับนักลงทุนประเทศอ่ืนด้วยเ พ่ือไม่ ให้ เป็น 2 
มาตรฐาน

“หากนักลงทุนญี่ปุ่นทั้ง SMEs และรายใหญ่ ไม่
สามารถน าเข้าเครื่องจักรเก่าได้ ต้องลงทุนใหม่ ถือเป็น
ต้นทุนที่สูงเกินไป จะท าให้เป้าหมายการดึงดูด SMEs ญี่ปุ่น
ประมาณ 500 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ
การเกษตร อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยานเข้ามาลงทุนใน
ไทยไม่ได้ตามเป้า”

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าการ
ผ่อนปรนท าได้แต่ต้องมีกรอบเวลา และต้องดูถึงผลที่จะ
ตามมาเรื่องสิ่งแวดล้อมคุ้มค่าหรือไม่ เช่น หากบีโอไอผ่อน
ปรนบางเกณฑ์ให้ญี่ปุ่นได้  นักลงทุนประเทศอ่ืนจะคิด
อย่างไร เหมือนเป็นการเลือกปฏิบัติ ดังนั้น นักลงทุนคนอ่ืน
จะแห่เข้ามาขอเช่นกัน

12 มนีาคม 2558
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 “เราต้องมาดูว่าอะไรที่เขาอยากได้ เราต้องยอมทุก
เรื่องเลยหรือไม่ เราต้องแข็งบ้างแม้จะอ้างว่าเราต้องการดึง
นักลงทุนต่างชาติเข้ามามาก ๆ ก็ตาม แต่ในมุมมองคิดว่า
หากต้องผ่อนปรนกันจริง ๆ เพ่ือให้นักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามา
ลงทุนในไทย ควรต้องผ่อนเป็นขั้นตอนทีละเล็กน้อย ไม่ใช่
ขออะไรมาก็กระโดดข้ามข้ันให้เลย”

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า หลังจากที่เดินทางไปญี่ปุ่นได้
มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับองค์การส่งเสริม
การค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเปิด
โอกาสให้ไทยเข้าไปลงทุนหรือร่วมทุนมากขึ้น เพราะเห็น
ศักยภาพของนักลงทุนไทย ซึ่งปัจจุบันมีการเข้าไปลงทุนใน
ประเภท

เรียลเอสเตตและธุรกิจอาหารแล้ว ส่วนกรณีที่เอส
เอ็มอีญี่ปุ่นขอผ่อนปรนเงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์นั้น
ส.อ.ท.มองว่ารัฐบาลไทยควรเปิดช่องว่างให้นักลงทุนญี่ปุ่น 

แต่นักลงทุนต้องรวมตัวกันมาหลายๆ ราย แล้วยื่นขอ
เงื่อนไขที่ต้องการผ่อนปรน แต่ไม่ควรรับพิจารณาเป็นราย
บริษัท โดยบีโอไอควรออกเป็นออปชั่นให้เลือก แต่มีกรอบ
เวลาเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น

นางหิรัญญา สุจินัย รักษาราชการแทนเลขาธิการบีโอ
ไอ เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะผ่อนปรน
เงื่ อนไขที่นักลงทุนญี่ปุ่นขอมาได้หรือไม่  เพราะสิทธิ
ประโยชน์ใหม่จะท าให้ต้องลดการส่งเสริมลงจาก 243 
กิจการ เหลือประมาณ 100 กิจการ โดยตัดกิจการที่ไม่
จ าเป็น เช่น กิจการที่ใช้แรงงานจ านวนมาก รวมทั้งใช้เกณฑ์
ประเภทกิจการแทนการส่งเสริมตามเขตพ้ืนที่ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมกิจการที่เกิดการวิจัยพัฒนาในประเทศจริงๆ ทั้งนี้ 
นักลงทุนที่ขอเข้ามาไม่ได้ระบุมาว่าอุตสาหกรรมไหนที่
ต้องการผ่อนปรนเงื่อนไขมากที่สุด แต่ขอมาแบบรวมเป็น
ภาพใหญ่ ไม่ได้แยกกลุ่มกันมา คาดว่าภายในไม่เกิน 2 เดือน
จะพิจารณาเสร็จ

โดย ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
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16 มนีาคม 2558

ภาคเอกชนลุ้นระทึก หวังแบงก์ชาติหั่นดอกเบี้ยนโยบายลงอีก เพ่ือกดให้ค่าเงินอ่อนลง สอท.หวังลดทันที 0.50 บาท 
หอการค้า วอนช่วยผู้ส่งออกไทยให้แข่งขันได้ ชี้หุ้น-ตลาดเงิน จับตาประชุม กนง.วันนี้ ด้านนักวิชาการแนะไม่ควรรีบลดตอนนี้
ควรรอดูผลจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นและ กลางเสียก่อน เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่รุนแรงกว่า

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายการเงิน(กนง.) วันที่ 11 มี.ค. นี้เห็นว่ามีความจ าเป็น
ที่กนง.ควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอย่างต่ า 
0.25% เพ่ือดูแลเงินทุนไหลเข้าโดยเฉพาะภายหลังที่ธนาคาร
กลางยุโรปอัดฉีดเม็ดเงิน ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
หรือ คิวอี ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคมนี้ จ านวน 60,000 ล้านยูโร
ต่อเดือนซึ่งอาจท าให้ทิศทางค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้น

“เราเองอยากเห็นการลดลงทันที 0.50% แต่ก็คงเป็น
เรื่องล าบากน่ะอย่างน้อยลงมา 0.25% ก็ยังดีเพราะภาพรวม
เวลานี้คือค่าเงินบาทเราก็ยังแข็งค่าและคิวอียุโรปมาอีก การ
ลดดอกเบี้ยก็จะช่วยผู้ส่งออกและผู้ประกอบการลดต้นทุนได้
อีกทางหนึ่งในยาม ที่เศรษฐกิจภายในประเทศเองก็ยังไม่ฟ้ืน
ตัวนัก” นายสุพันธุ์กล่าว

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการสภา
หอการค้าไทย กล่าวว่า กนง.ควรจะลดอัตราดอกเบี้ยลงมา 
0.25% เพ่ือที่จะเป็นการดูแลเงินไหลเข้าที่ส่งผลให้ค่าเงิน
บาทแข็งค่าขึ้น ซึ่งปัจจุบันค่าเงินบาทไทยแข็งค่ากว่าประเทศ
เพ่ือนบ้านที่ เป็นคู่แข่งทางการค้าท าให้กระทบต่อขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน

รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า การประชุมกนง. เห็นว่าไม่มี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องเร่งตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 
ปัจจุบันอยู่ในระดับ 2% ลงมาเนื่องจากควรจะเก็บมาตรการ
นี้ไว้ใช้ยามจ าเป็นจะดีกว่าโดยเฉพาะในอีก 3 เดือนข้าง
หน้าที่จะมีปัจจัยเสี่ยงเข้ามามากกว่าปัจจุบันได้แก่ แนวโน้ม
สูงที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้น
ช่วงกลางปีนี้ ขณะเดียวกัน ส.ค. 2558 ไทยก็จะเริ่มดีเดย์
มาตรการลดคุ้มครองเงินฝาก
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“จาก 2 ปัจจัยข้างต้นจะท าให้โอกาสเงินไหลออกมี
สูงแล้วเมื่อ กนง.ลดดอกเบี้ยอีกก็จะยิ่งไล่เงินฝากที่มีอยู่ใน
ระบบไหลออก ซึ่งเงินไหลออกจึงน่ากลัวกว่าเงินไหลเข้าและ
ไทยเองก็จะเสียเงินทุนจ านวนมาก ส่วนกรณีผู้ส่งออกที่
ต้องการให้ลดดอกเบี้ยลงมาไม่น่าจะช่วยอะไรได้มากนัก 
และกรณีที่เกรงว่าคิวอียุโรปจะท าให้เงินไหลเข้าผมเองมอง
ว่าเวลานี้ถ้าไหล เข้าเหตุใดหุ้นเอเชียยังคงไม่ฟ้ืนตัวเลยแสดง
ว่ายังไม่แรงพอ “รศ.ดร.สมภพกล่าว

อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มดังกล่าวเห็นควรว่า
ภาครัฐมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งการ ลงทุนใน
ประเทศในเรื่องของการลงทุนด้านระบบสาธารณูปโภค 
(อินฟราสตรัคเจอร์) เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมองว่ารัฐควร
จะเน้นการสร้างระบบรถไฟเชื่อมจุดส าคัญๆ ระหว่างการค้า
และการท่องเที่ยวโดยวางไว้ 4 จุดคือ เหนือ ใต้ ตะวันออก 
ตะวันตกโดยปรับให้เป็นระยะสั้นๆ แต่ละช่วง เช่น สายใต้ก็
ให้เน้นไปหัวหิน สายตะวันออกก็ให้มุ่งไประยองผ่านนิคมฯ
ต่างๆ เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่ เศรษฐศาสตร์ ส่วนใหญ่
ยังมองว่า กนง.จะยังไม่ลดดอกเบี้ยลงอีกในขณะนี้ โดยผล
จาก“กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลส ารวจ
ความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นน า 28 แห่ง 
จ านวน 66 คน เรื่อง “คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายใน
รอบการประชุม 2/2558 ของ กนง.” โดยเก็บข้อมูลระหว่าง

วันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2558ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 68.2 คาดว่า กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ระดับ
เดิมที่ร้อยละ 2.00 มีเพียงร้อยละ 16.7 เท่านั้นที่คาดว่า 
กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง โดยส่วนใหญ่เห็นว่า กนง. 
จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 
1.75 ขณะที่ร้อยละ 15.1 ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ย
นโยบายจะลดลง ทั้งหมดจ านวน 11 คน ในจ านวนนี้มี 9 
คนที่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงเพียงร้อย 0.25 และมี
จ านวน 1 คน ที่คาดว่าจะลด 0.25%-0.50% และมีจ านวน 
1 คน ที่คาดว่าจะลด 1.00%

ขณะที่บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่าแนวโน้ม
ตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ ระหว่างวันที่9-13 มี.ค. 2558 จะ
ได้รับแรงกดดันจากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) เรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในวันที่ 11 มี.ค.
นี้ ด้วย รวมทั้งภาพรวมการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทใน
สัปดาห์นี้ ซึ่งมีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.25-32.55 
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจคือ 
การตอบรับของตลาดการเงิน ในช่วงต้นสัปดาห์ ต่อตัวเลข
การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ และการประชุม 
กนง. รวมทั้งสัญญาณจากการเริ่มเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
และตราสารอื่นๆ ของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี)

โดย แนวหน้า

http://www.naewna.com/business/148585
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การวิเคราะหจุดแข็งจดุออนโอกาสและอุปสรรคของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
  จุดแข็ง (Strength) 

1. ผูประกอบการมีการรวมกลุมในลักษณะเครือขายการตลาด (Marketing Network) 

และพันธมิตรธุรกิจ (Cluster) 

2. มีอุตสาหกรรมสนับสนุนเปนจํานวนมาก เชน โรงกลงึ โรงงานหลอโลหะ โรงงานผลติ

แมพิมพ เปนตน 

จุดออน (Weakness) 

1. ตองพึ่งพาการนําเขาชิ้นสวนเครื่องจักรกลที่มีราคาแพง เนื่องจากผูประกอบการใน
ประเทศยงัไมมีศักยภาพในการผลิตเทาทีค่วร 

2. ผูประกอบการไมสามารถสรางเครื่องจกัรกลที่ผลิตไดครบกระบวนการใน 

Production Line เนื่องจากการขาดความรวมมือกนัระหวางผูประกอบการ 

3. ผูประกอบการขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องจกัรกลที่ผลิตขึน้ไดใน
ประเทศ 

4. การวิจยัและพฒันาไมตรงตามความตองการของผูประกอบการ 
5. ขาดการสื่อสารและรวมมือกนัระหวางรัฐบาลและเอกชนในดานตางๆ 

6. แรงงานขาดความรูและประสบการณ และมีอัตราการเขาออกในอุตสาหกรรมสูง 
7. ผูประกอบการ SMEs ขาดทักษะในการบรหิารและขาดสภาพคลองทางการเงิน 

8. ดอยความสามารถในการแขงขันดานตนทุนเมื่อเทยีบกบัประเทศจีน 

โอกาส (Opportunity) 

1. มีอุตสาหกรรมรองรับและมแีนวโนมการขยายตวั เนื่องจากรัฐบาลใหการสนับสนุน 

2. มีโครงสรางพืน้ฐานเพียงพอ 

3. ประเทศเพื่อนบานมีความตองการเครื่องจกัรกลที่ผลิตจากประเทศไทยสูง เขน 

เครื่องจักรแปรรูปอาหาร เครื่องจักรกลการเกษตร เปนตน 

อุปสรรค (Threat) 

1. มีความยุงยากในการขอจดสิทธิบัตร 
2. มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในประเทศจีน 

3. ผูผลิตจากตางประเทศมีขอไดเปรียบทางดานเทคโนโลยแีละตนทนุการผลิต 

4. คูแขงจากตางประเทศมีความไดเปรียบดานนโยบาย ระบบภาษี และมาตรการ

สนับสนนุจากภาครัฐ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการเวบ็ไซต์ MIU 
ข้อมูลทั่วไปผู้ประเมิน 
สถานะ    สมาชิกเว็บไซต์ MIU    ผู้ใช้งานทั่วไป 
กลุ่มอาชีพ   ผู้ประกอบการภาคการเกษตร   ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม     
    สถาบันการศึกษา    สถาบันวิจัย 
    สถาบันการเงิน    หน่วยงานราชการ 
    ประชาชนทั่วไป    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 
ความถี่ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์  วันละครั้ง    สั ปดาห์ละครั้ง 
     เดือนละครั้ง     2 – 3 เดือน/ครั้ง 
     ใช้งานครั้งแรก 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด 

รายละเอียด 5 4 3 2 1 ข้อคิดเห็น 

1. ข้อมูลครบถ้วน ตรงตามความต้องการ       
2. ข้อมูลทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน       
3. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสะดวกต่อการค้นหา       
4. รูปแบบของข้อมูลชัดเจน เข้าใจง่าย       
5. สามารถเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว       
6. การจัดรูปแบบหน้าจอ ตัวอักษร ส ีรูปภาพ กราฟ มีความ

เหมาะสม 
      

7. ความสะดวกในการติดต่อสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ       
8. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้งานเว็บไซต์       
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ข้อมูลส่วนใดทีท่่านสนใจมากที่สุด 

 Thailand Machinery Outlook   ข้อมูลสถิติ  

 ข่าวสาร ขอ้มูลการลงทุน    รายงานวิชาการ 

 อ่ืนๆ.............................................................................................. 
2. ท่านคิดว่าข้อมูลใดที่ควรเพิ่มลงในเว็บไซต์ MIU............................................................................................. 
3. คําแนะนําอ่ืนๆ

....................................................................................................................................................................... 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ป2557
 ในภาพรวมทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอน การใชจายในประเทศปรับดีขึ้น ความเชื่อมั่นภาคครัวเรือนและธุรกิจตอ
สถานการณทางเศรษฐกิจและการเมืองดีขึ้น และรายไดนอกภาคเกษตรสนับสนุนใหกําลังซื้อของครัวเรือนเพิ่มขึ้น สงผล
ใหความตองการในประเทศขยายตัวตามการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้น ประกอบกับการใชจายของ
ภาครัฐที่เพิ่มขึ้นนั้นกลับมามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น อยางไรก็ตาม การสงออกยังฟนตัวชา และภาค
การผลิตอยูระหวางการระบายสินคาคงคลัง สงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมอยูในภาวะทรงตัว สําหรับภาคการ
ทองเที่ยวมีสัญญาณปรับดีข้ึนเปนลําดับหลังจากสถานการณทางการเมืองมีความชัดเจนและนักทองเที่ยวตางชาติเริ่ม
คลายความกังวล  ดานเสถียรภาพในประเทศ อัตราการวางงานอยูในระดับต่ํา อัตราเงินเฟอลดลงตามราคาอาหารสด
และพลังงาน ขณะที่เสถียรภาพตางประเทศอยูในเกณฑมั่นคง ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากการสงกลับกําไรและเงินปน
ผลของบริษัทตางชาติ สําหรับดุลเงินทุนเคลื่อนยายเกินดุลหลังจากนักลงทุนตางชาติมีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจไทยมาก
ขึ้นและกลับมาลงทุนในตราสารหนี้ของภาครัฐ โดยรวมดุลการชําระเงินเกินดุล
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย ไดแก
☑การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณลบตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย ไดแก 
☑การลงทุนภาคเอกชน☑การสงออกสินคา☑รายไดเกษตรกร

ภาพรวมมูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลของไทย เดือนกรกฎาคม 2557

ในเดือนกรกฎาคม ป 2557 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลของไทยปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นจากเดือนกอนหนา และ
เดือนเดียวกันปกอน สะทอนจากมูลคาการนําเขาและสงออกที่ขยายตัว โดยการนําเขาขยายตัวรอยละ 4 ขณะที่การ
สงออกขยายตัวรอยละ 18.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน สวนหนึ่งเปนผลมาจากความเชื่อมั่นของภาคเอกชนใน
ประเทศที่ปรับตัวดีข้ึนตอเนื่อง โดยการบริโภคภาคเอกชนเริ่มเปนบวก และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวชาลง สงผล
ใหการนําเขายังขยายตัวตอเนื่อง คาดวาในอนาคตผูประกอบการจะนําเขาเครื่องจักรเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับอนุมัติสงเสริม
การลงทุนและใบอนุญาต รง. 4 ขณะที่ภาคสงออกไดรับอานิสงสจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศคู
คาสําคัญอยางสหรัฐฯ และกลุมประเทศ CLMV การนําเขา ในเดือนนี้ขยายตัวรอยละ 4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน 
คิดเปนมูลคา 44, 735 ลานบาท การสงออก ในเดือนนี้ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 18.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน และ
ขยายตัวเรงข้ึนจากเดือนกอนหนาที่ขยายตัวรอยละ 16.4 คิดเปนมูลคาอยูท่ี 21, 498 ลานบาท

มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนกรกฎาคม 2557

การผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวรอยละ 4.3 จากระยะเดียวกันปกอนตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตผลไมเปน
สําคัญ เนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสม รวมถึงผลผลิตยางพาราและปาลมนามันที่เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่
เพาะปลูกในชวงกอนหนาขณะที่ผลผลิตขาวลดลงจากปริมาณนาในระบบชลประทานที่ไมเอื้ออํานวย ประกอบกับ
การลดการปลูกขาวนาปรังรอบ 2 ในปนี้สวนหนึ่งจากผลของการยกเลิกโครงการรับจํานําขาว ขณะที่ราคาสินคา
เกษตรกรรมหดตัวรอยละ 5.2 สงผลใหรายไดเกษตรกรหดตัวรอยละ 1.2 ชะลอลงจากเดือนกอนหนาที่หดตัวรอย
ละ 6.6



มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนกรกฎาคม 2557 มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องมือของไทย เดือนกรกฎาคม 2557

การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัวจากเดือนกอน เพราะหลายอุตสาหกรรมยังคงอยูในชวงของการระบาย
สินคาคงคลังจึงยังไมเพิ่มระดับการผลิตตามความตองการสินคาที่ปรับดีขึ้น แตหากเทียบกับระยะเดียวกันปกอน 
การผลิตหดตัวตอเนื่องที่รอยละ 5.2 ชะลอลงจากเดือนกอนที่หดตัวรอยละ 6.7  ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการผลิตยาน
ยนตเพื่อขายในประเทศที่ลดลง และจะยังคงเปนปจจัยฉุดอีกระยะหนึ่ง ประกอบกับปจจัยพิเศษจากการปดโรง
กลั่นขนาดใหญ

การนําเขาเครื่องมือกลในเดือนนี้ขยายตัวรอยละ 14.1 สินคาที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก เครื่องมือกล เจาะ 
ควาน เซาะ ทําเกลียว สินคาที่มีการนําเขาลดลงต่ําสุดไดแก เคร่ืองมือกล แปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต การสงออก 
มูลคาการสงออกอยูที่ 2, 919 ลานบาท โดยตลาดสงออกเครื่องมือกลของไทย 5 อันดับแรกไดแก ญี่ปุน สหรัฐฯ 
จีน อินโดนีเซีย และอินเดีย



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนสิงหาคม ป 2557

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนสงิหาคม ป 2557 ยังชะลอตัว แมจะมีแนวโนมฟนตัวไดตอเนื่องจากอุปสงคในประเทศ
และภาคการทองเที่ยว แรงสงในนี้ลดลงเล็กนอย หลังจากที่เรงข้ึนในชวงทีส่ถานการณทางการเมืองคลี่คลายใหมๆ การ
ใชจายในประเทศทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนจึงออนแรงลงบาง ขณะที่ภาคการทองเที่ยวปรับดีข้ึนอยางคอยเปนคอย
ไป และการผลิตสินคาอุตสาหกรรมขยายตัวเล็กนอย โดยในหมวดอิเลก็ทรอนิกสมีการสะสมสินคาคงคลังเพื่อเตรียมการ
สงออกในระยะตอไปและหมวดปโตรเลียมผลิตมากขึ้นเมื่อโรงกลัน่กลับมาเปดดําเนินการหลังการปดซอมบํารุงชั่วคราว
ในเดือนกอนๆ สําหรับการสงออกสินคาโดยรวมยังคงออนแอ ดานเสถียรภาพในประเทศ อัตราการวางงานอยูในระดับ
ต่ํา อัตราเงินเฟอลดลงเล็กนอยตามราคาอาหารสดและพลังงาน สําหรับเสถียรภาพตางประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลและสัดสวนเงินสํารองระหวางประเทศตอหนี้ระยะสั้นอยูในเกณฑมัน่คง

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณลบตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย ไดแก 
☑การลงทุนภาคเอกชน☑การบริโภคอุปโภคภาคเอกชน ☑รายไดเกษตรกร ☑ การใชจายภาครัฐ 

ภาพรวมมูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลของไทย เดือนสิงหาคม 2557

ในเดือนสิงหาคม ป 2557 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยมีแนวโนมชะลอตัวลง สะทอนจากตัวเลขการคา
ระหวางประเทศของเคร่ืองจักรกลของไทย ทั้งการนําเขาและสงออกที่หดตัวในเดือนนี้ โดยหดตัวรอยละ 11.2 และ 6.8 
ตามลําดับ สวนหนึ่งเปนผลจากเศรษฐกิจในประเทศที่ยังไมฟนตัว สะทอนจากกําลังซื้อภายในประเทศที่ยังหดตัว และ
ภาคเอกชนยังไมมีการลงทุนในเคร่ืองจักร บวกกับการเบิกจายงบลงทุนของภาครัฐยังลาชา ทําใหเม็ดเงินยังไมลงสูระบบ
เศรษฐกิจ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ํากวาที่คาด โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศคูคาสําคัญอยางยุโรปและญี่ปุนยัง
ขยายตัวในระดับต่ํา แมจะมีกําลังซื้ออยูบางจากสหรัฐฯและกลุมประเทศเพื่อนบาน
สงผลให การนําเขา หดตัวรอยละ 11.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 35, 868 ลานบาท 
การสงออก หดตัวรอยละ 6.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน มีมูลคาอยูท่ี 16,998 ลานบาท 
ดุลการคา ในเดือนนี้ขาดดุลการคาเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน อยูที่ 18, 870 ลานบาท

มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนสิงหาคม 2557

กําลังซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือนนี้ออนแรงลง จากรายไดเกษตรกรลดลงรอยละ 6.1 เนื่องจากการ
ผลิตภาคเกษตรกรรมในเดือนนี้มีการขยายตัวเล็กนอยเพียงรอยละ 2.1 ประกอบกับราคาสินคาเกษตรปรับลดลง
รอยละ 6.1



มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนสิงหาคม 2557 มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องมือกลของไทย เดือนสิงหาคม 2557

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี้หดตัวรอยละ 2.7 อยางไรก็ตาม มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นจากหมวด
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อสงออก

จากการที่กิจกรรมเศรษฐกิจยังคงไมฟนตัว ทําใหการนําเขาสินคาทุนในเดือนนี้หดตัวลงรอยละ 11.2 เมือ
เทียบกับปกอน สงผลให การนําเขา ในเดือนนี้ลดลงรอยละ 18.9 โดยมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 7, 893 ลานบาท 
สินคาท่ีมีการนําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก เคร่ืองเจาะ ควาน เซาะ ทําเกลียว มูลคาการสงออกเครื่องมือกลในเดือนนี้
อยูที่ 2, 266 ลานบาท ดุลการคา ในเดือนนี้ขาดดุลการคาลดลงจากเดือนกอนอยูที่ 5, 627 ลานบาท



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกันยายน ป 2557

เศรษฐกิจเดือนกันยายน ป 2557  ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน แตในเศรษฐกิจในภาพรวมยังฟนตัวชา การบริโภค
ภาคเอกชนมีการขยายตัว การลงทุนภาครัฐปรับตัวดีข้ึนจากการเรงเบิกจายในชวงสิน้ปงบประมาณ ขณะที่การลงทุน
ภาคเอกชนยังทรงตัวคืออยูในระดับต่ํา ภาพรวมการสงออกสินคายังคงออนแอ สอดคลองกับการผลิตเพื่อการสงออก 
สวนภาคการทองเที่ยวปรับดีข้ึนอยางคอยเปนคอยไป อัตราการวางงานอยูในระดับต่ํา อัตราเงินเฟอลดลงตามราคา
น้ํามนัที่ลดลงหลังจากมีการปรับโครงสรางราคาขายปลีกน้ํามนัในประเทศ ประกอบกับไมมีแรงกดดันเงนิเฟอจากดานอุป
สงค สําหรับเสถียรภาพตางประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลแตสัดสวนเงินสํารองระหวางประเทศตอหนี้ระยะสั้นอยู
ในเกณฑมั่นคง

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย ไดแก 
☑ การใชจายภาครัฐ 
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณลบตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย ไดแก 
☑การลงทุนภาคเอกชน☑รายไดเกษตรกร

ภาพรวมมูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลของไทย เดือนกันยายน 2557

ในเดือนกันยายน ป 2557 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยฟนตัวจากเดือนกอน สะทอนจากตัวเลขการคา
ระหวางประเทศของเคร่ืองจักรกลของไทย ทั้งการนําเขาและสงออกที่กลับมาขยายตัวในเดือนนี้ โดยขยายตัวรอยละ 
14.7 และ 4.4 ตามลําดับ สวนหนึ่งเปนผลมาจากเศรษฐกิจในประเทศปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอนหนา เนื่องจากมีการ
ขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนและการเรงใชจายงบประมาณของภาครัฐในชวงสิ้นปงบประมาณ โดยเฉพาะงบ
ลงทุน
สงผลให การนําเขา ขยายตัวรอยละ 14.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 42, 032 ลานบาท 
การสงออก ขยายตัวรอยละ 4.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน มีมูลคาอยูท่ี 19, 880 ลานบาท 
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคาเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน อยูที่ 22, 152 ลานบาท

มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนกันยายน 2557

จากการที่การผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวรอยละ 3.4 ประกอบกับราคาสินคาเกษตรปรับลดลงรอยละ 
9.6 ทําใหรายไดเกษตรกรลดลงรอยละ 12.7 ลดลงในอัตราที่เรงขึ้นจากเดือนกอนหนาที่หดตัวรอยละ 6.7 
สงผลใหกําลังซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือนนี้ลดลง การนําเขา ลดลงรอยละ 3.9 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันปกอน มีมูลคาอยูท่ี 2, 648 ลานบาท การสงออก ขยายตัวรอยละ 30.1  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันป
กอน คิดเปนมูลคา 1, 921 ลานบาท ดุลการคา ในเดือนนี้ขาดดุลการคาเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน มูลคาการขาด
ดุลการคาอยูท่ี 727 ลานบาท 



มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนกันยายน 2557 มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องมือกลของไทย เดือนกันยายน 2557

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี้หดตัวรอยละ 3.9 จากการผลิตยานยนตที่ลดลงเปนสําคัญ การนําเขา
ขยายตัวรอยละ 2.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน โดยมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 31,293 ลานบาท การสงออก 
ขยายตัวรอยละ 11.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 15,597 ลานบาท ดุลการคา ในเดือนนี้ขาด
ดุลการคาเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน โดยมูลคาการขาดดุลการคาอยูที่ 15,696 ลานบาท

 จากกิจกรรมเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัว ทําใหผูประกอบการนําเขาอุปกรณใหมเพิ่มขึ้น โดยมี การนําเขา ลดลง
รอยละ 14.6 มีมูลคาอยูที่ 8, 091 ลานบาท และมีมูลคาการสงออกอยูที่ 2, 362 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 26.0 
ดุลการคา ในเดือนนี้ขาดดุลการคาเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนอยูที่ 5, 729 ลานบาท



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม ปี 2557

เศรษฐกิจเดือนตุลาคม ปี 2557 ปรับตัวดีขึ้นในทุกสาขา การบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่อง 
ภาครัฐสามารถเร่งการใช้จ่าย การส่งออกสินค้าขยายตัวชัดเจนเป็นผลจากอุปสงค์โลกที่กระเตื้องขึ้น ประกอบกับปัจจัย

มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนตุลาคม 2557

ฐ ุ
ชั่วคราวจากการเร่งนําเข้าของกลุ่มประเทศยุโรปก่อนการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษี (GSP) ที่ให้กับประเทศไทย การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากเดือนก่อน สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ ภาพรวมการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจยังเป็นไปอย่างช้าๆ ด้านเสถียรภาพในประเทศ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ําต่อเนื่อง อัตราเงินเฟ้อลดลง
ตามราคาอาหารสดและพลังงาน สําหรับเสถียรภาพต่างประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล จากทั้งดุลการค้าและดุล
บริการฯ ซึ่งช่วยชดเชยการขาดดลบัญชีเงินทนเคลื่อนย้ายจากการออกไปลงทนในต่างประเทศของนักลงทนไทยและการบรการฯ ซงชวยชดเชยการขาดดุลบญชเงนทุนเคลอนยายจากการออกไปลงทุนในตางประเทศของนกลงทุนไทยและการ
ขายพันธบัตรระยะสั้นของนักลงทุนต่างชาติ ในภาพรวมดุลการชําระเงินค่อนข้างสมดุล สัดส่วนเงินสํารองระหว่าง
ประเทศต่อหนี้ระยะสั้นอยู่ในเกณฑ์มั่นคง

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก่ 
☑ ☑ ใ ้ ่ ั

การนําเข้า ในเดือนนี้ลดลงร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน มีมูลค่าอยู่ที่ 2, 656.5 ล้านบาท 
สินค้าที่มีการนําเข้าเพิ่มขึ้นสูงสุดได้แก่ เครื่องบํารุงรักษา และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 7.9 ขณะที่สินค้าที่
มีการนําเข้าลดลงต่ําสดได้แก่ เครื่องเก็บเกี่ยว และส่วนประกอบ หดตัวร้อยละ 36.5

☑ การลงทุนภาคเอกชน ☑ การใช้จ่ายภาครัฐ 
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณลบต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก่ 
☑การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ☑รายได้เกษตรกร

ภาพรวมมูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนตุลาคม 2557

มการนาเขาลดลงตาสุดไดแก เครองเกบเกยว แล สวนปร กอบ หดตวรอยล  36.5
การส่งออก ขยายตัวร้อยละ 43.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 2,247.8 ล้านบาท 

สําหรับสินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้นสูงสุดได้แก่ แทรกเตอร์ รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วงและส่วนประกอบ (ร้อยละ 59.9) 
ขณะที่สินค้าที่ส่งออกลดลงต่ําสุดได้แก่ เครื่องคัดแยกขนาด (ร้อยละ -66.8) 

ดุลการค้า ในเดือนนี้ขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนก่อน มูลค่าการขาดดุลการค้าอยู่ที่   408.7 ล้านบาท 
ู ุ ุ

ในเดือนตุลาคม ปี 2557 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
สะท้อนจากตัวเลขการส่งออกที่ขยายตัวในเดือนนี้ โดยขยายตัวร้อยละ 13.2 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลงทุนภาคเอกชน 
ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นทั้งจากการลงทุนภาคการก่อสร้างและการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกลุ่มอุปกรณ์
โทรคมนาคม ภาครัฐ มีส่วนช่วยเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ทั้งในด้านการซื้อสินค้า
และบริการ และโครงการลงทนและบรการ และโครงการลงทุน
ส่งผลให้ การนําเข้า หดตัวร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งมีมูลค่าการนําเข้าอยู่ที่ 39,096.1 ล้านบาท 
การส่งออก ขยายตัวร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน มีมูลค่าอยู่ที่ 20,642 ล้านบาท 
ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนก่อน อยู่ที่ 18, 454.1 ล้านบาท



มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนตุลาคม 2557 มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนตุลาคม 2557

การนําเข้า ขยายตัวร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน มีมูลค่าอยู่ที่ 29,468.1 ล้านบาท โดยกลุ่ม
สินค้าที่มีการนําเข้าเพิ่มขึ้นสูงสุดได้แก่ เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ขยายตัวร้อยละ 178.8 และกลุ่มสินค้าที่มี
การนําเข้าลดลงต่ําสดได้แก่ เครื่องจักรอตสาหกรรมเครื่องหนัง หดตัวร้อยละ 34 3

 การนําเข้า ลดลงร้อยละ 11.5 โดยมีมูลค่าการนําเข้าอยู่ที่ 6,971.5 ล้านบาท สินค้าที่มีการนําเข้าเพิ่มขึ้น
สูงสุดได้แก่ เครื่องมือกล เจาะ คว้าน เซาะ ทําเกลียว โดยขยายตัวที่ร้อยละ 42.7 ส่วนสินค้าที่มีการนําเข้าลดลง
ต่ําสดได้แก่ เครื่องมือกล แปรรปหิน เซรามิก คอนกรีต ที่หดตัวลงถึงร้อยละ 35 7การนาเขาลดลงตาสุดไดแก เครองจกรอุตสาหกรรมเครองหนง หดตวรอยละ 34.3

การส่งออก ขยายตัวร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 15,941.5 ล้านบาท โดย
กลุ่มสินค้าที่ส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (ร้อยละ 90.5) ขณะที่กลุ่มสินค้าที่ส่งออก
ลดลงต่ําสุดได้แก่ เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องหนัง (ร้อยละ -55.7)

ดุลการค้า ในเดือนนี้ขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนก่อน โดยมูลค่าการขาดดุลการค้าอยู่ที่ 13,526.6 ล้าน

ตาสุดไดแก เครองมอกล แปรรูปหน เซรามก คอนกรต ทหดตวลงถงรอยละ 35.7
การส่งออก ขยายตัวร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 2,452.6 ล้านบาท โดย

สินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้นสูงสุดได้แก่ เครื่องมือกล กลึงโลหะ (ร้อยละ 72.4) ส่วนสินค้าที่ส่งออกลดลงต่ําสุด ได้แก่ 
เครื่องมือบัดกรี เชื่อม เป่าแล่น(ร้อยละ -70.2)

ดุลการค้า ในเดือนนี้ขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนก่อนอยู่ที่ 4,519 ล้านบาท
บาท



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ปี 2557

เศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน ปี 2557 ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ได้แรงขับเคลื่อนมาจากการใช้จ่ายภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้น
ต่อเนื่อง ทั้งการบริโภคและการลงทุน ซึ่งส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนตามไปด้วย แต่ใน

มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนพฤศจิกายน 2557

ขณะเดียวกันแรงกระตุ้นจากการใช้จ่ายภาครัฐลดลง มูลค่าการส่งออกสินค้าแผ่วลงตาม อุปสงค์จากจีน ญี่ปุ่น และยุโรป 
ประกอบกับราคาสินค้าส่งออกหลายหมวดลดลงตามราคาน้ํามันโลก ภาคการท่องเที่ยวชะลอตัวลงจากเดือนก่อน 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากรัสเซีย ยุโรป และญี่ปุ่นมีจํานวนลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีนัก ประกอบกับค่าเงินรูเบิล
และเยนที่อ่อนตัวลง ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ราคาน้ํามันโลกที่ต่ําลงทําให้อัตราเงินเฟ้อลดลงและดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดลต่อเนื่องจากเดือนก่อนเกนดุลตอเนองจากเดอนกอน

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก่ 
☑ การลงทุนภาคเอกชน มีแนวโน้มฟื้นตัวจากการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในหมวดอุปกรณ์โทรคมนาคม และ
จากภาคการก่อสร้าง
ั ี้ ั ิ ี่ ่ สั ่ ื่ ั ไ ไ ้ ่

การนําเข้า ขยายตัวร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน มีมูลค่าอยู่ที่ 2,641 ล้านบาท สินค้าที่
มีการนําเข้าเพิ่มขึ้นสูงสุดได้แก่ เครื่องรีดนม ขยายตัวร้อยละ 16.4 ขณะที่สินค้าที่มีการนําเข้าลดลงต่ําสุดได้แก่ 
แทรกเตอร์ รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วงและส่วนประกอบ หดตัวร้อยละ 31.6

ตวชวดทางเศรษฐกจทสงสญญาณลบตออุตสาหกรรมเครองจกรกลไทย ไดแก 
☑การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายจากหมวดสินค้าคงทนยังไม่ฟื้นตัว 
☑รายได้เกษตรกร ยังหดตัวต่อเนื่อง ส่งผลเป็นปัจจัยลดทอนการบริโภคภาคครัวเรือน
☑ การใช้จ่ายภาครัฐ การเบิกจ่ายงบประมาณยังทําได้ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย

ภาพรวมมลค่าการนําเข้า ส่งออก และดลการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนพฤศจิกายน 2557

การส่งออก ขยายตัวร้อยละ 35.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 2,082.4 ล้านบาท 
สําหรับสินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้นสูงสุดได้แก่ แทรกเตอร์ รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วงและส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 
59.4 ขณะที่สินค้าที่ส่งออกลดลงต่ําสุดได้แก่ เครื่องคัดแยกขนาด หดตัวร้อยละ 68.9 

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน มูลค่าการขาด
ดลการค้าอย่ที่ 558 6 ล้านบาทภาพรวมมูลคาการนาเขา-สงออก และดุลการคาเครองจกรกลของไทย เดอนพฤศจกายน 2557 ดุลการคาอยูท   558.6 ลานบาท 

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2557 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน สะท้อนจากตัวเลขการนําเข้าที่หดตัวในเดือนนี้ โดยหดตัวร้อยละ 18.9 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการอุปโภค
บริโภคภาค เอกชน แม้จะปรับตัวดีขึ้น แต่เป็นการใช้จ่ายจากหมวดสินค้าไม่คงทน กึ่งคงทนและบริการ แต่ในหมวด
สินค้าคงทนยังไม่ฟื้นตัว

่ ่ ่ส่งผลให้ การนําเข้า หดตัวร้อยละ 18.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งมีมูลค่าการนําเข้าอยู่ที่ 34,408.2 ล้านบาท 
การส่งออก ขยายตัวร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน มีมูลค่าอยู่ที่ 20,076.5 ล้านบาท 
ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนก่อน อยู่ที่ 14, 331.7 ล้านบาท



มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนพฤศจิกายน 2557 มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนพฤศจิกายน 2557

การนําเข้า หดตัวร้อยละ 22.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน มีมูลค่าอยู่ที่ 24,764.7 ล้านบาท โดยกลุ่ม
สินค้าที่มีการนําเข้าเพิ่มขึ้นสูงสุดได้แก่ เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ขยายตัวร้อยละ 167 และกลุ่มสินค้าที่มี
การนําเข้าลดลงต่ําสดได้แก่ เครื่องจักรอตสาหกรรมเครื่องหนัง หดตัวร้อยละ 38

 การนําเข้า ลดลงร้อยละ 16.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมีมูลค่าการนําเข้าอยู่ที่ 7,002.6 ล้าน
บาท สินค้าที่มีการนําเข้าเพิ่มขึ้นสูงสุดได้แก่ เครื่องมือกล เจาะ คว้าน เซาะ ทําเกลียว โดยขยายตัวที่ร้อยละ 36 

่ ่ ่ ่การนาเขาลดลงตาสุดไดแก เครองจกรอุตสาหกรรมเครองหนง หดตวรอยละ 38
การส่งออก ขยายตัวร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 15,592.1 ล้านบาท โดย

กลุ่มสินค้าที่ส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ขยายตัวร้อยละ 82.3 ขณะที่กลุ่มสินค้าที่
ส่งออกลดลงต่ําสุดได้แก่ เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องหนัง หดตัวรอ้ยละ 51.8

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนก่อน โดยมูลค่าการขาด
้ ่ ี่ ้

ส่วนสินค้าทีมีการนําเข้าลดลงตําสุดได้แก่ เครืองมือกล แปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต ทีหดตัวลงถึงร้อยละ 30.5
การส่งออก ขยายตัวร้อยละ 24.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 2,402 ล้านบาท โดยสินค้า

ที่ส่งออกเพิ่มขึ้นสูงสุดได้แก่ เครื่องมือกล กลึงโลหะ ขยายตัวร้อยละ 70.5 ส่วนสินค้าที่ส่งออกลดลงต่ําสุด ได้แก่ 
เครื่องมือบัดกรี เชื่อม เป่าแล่น หดตัวร้อยละ 68.9 

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ 4,601 ล้านบาท
ดุลการค้าอยู่ที 9,172.6 ล้านบาท

ุ ุ ู



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธันวาคม ปี 2557

เศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2557 ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ผลมาจากการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวรวมถึงการใช้จ่าย
ภาครัฐ ขณะที่การใช้จ่ายภาคเอกชนแผ่วลงบ้าง แม้ราคาน้้ามันที่ต่้าลงช่วยลดค่าครองชีพและต้นทุนการผลิต ทั้งนี้เพราะ
ครัวเรือนยังระมัดระวังการใช้จ่าย ขณะที่ภาคธุรกิจรอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างชัดเจนในโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ราคาน้้ามันโลกที่ต่้าลงท้าให้อัตราเงินเฟ้อลดลงและดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ด้านภาคการท่องเท่ียวขยายตัวดีต่อเนื่องเพราะนักท่องเที่ยวจากเอเชียโดยเฉพาะจีนและ
มาเลเซีย ซ่ึงสามารถชดเชยการลดลงของนักท่องเที่ยวของรัสเซียและญี่ปุ่นที่เผชิญกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการ
อ่อนค่าของเงินรูเบิลและเงินเยน

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก่ 
☑ การส่งออกสินค้า ☑ การใช้จ่ายภาครัฐ

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณลบต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก่ 
☑ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ☑ การน าเข้าสินค้า ☑ รายได้เกษตรกร

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนธันวาคม 2557

ในเดือนธันวาคม ปี 2557 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยการน าเข้ามีมูลค่า 
35,598.5 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.46 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและขยายตัวร้อยละ 2.84 YOY จากการขยายตัว
ของกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นหลัก ด้านการส่งออกมีมูลค่า 19,902.3 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.87 เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้าและขยายตัวร้อยละ 9.91 YOY จากการขยายตัวของกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นหลักเช่นกัน 
ทั้งนี้เป็นผลมาจากสถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ ส่วนด้านการใช้จ่ายในสินค้าคงทนยังไม่ฟื้น

มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนธันวาคม 2557

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวสูงถึง
ร้อยละ 51.55 YOY ท้าให้มูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 2,984 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 5.27 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวสูงถึง
ร้อยละ 23.17 YOY ท้าให้มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,972.6 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 1,011.5 ล้านบาท ขาด
ดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน และขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อน 



มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนธันวาคม 2557 มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนธันวาคม 2557

การน าเข้า เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อย
ละ 6.17 YOY ท้าให้มีมูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 26,224.9 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 1.62 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 8.5 
YOY ท้าให้มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 15,340.3 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 10,884.6 ล้านบาท ขาด
ดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน บาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อน 

 การน าเข้า เครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 8.76 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 19.59 YOY ท้า
ให้มีมูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 6,389.4 ล้านบาท 

การส่งออก เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 9.36 YOY 
ท้าให้มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,589.4 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 3,800 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลงจาก
เดือนก่อน และขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนเดียวกันปีก่อน 



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2558 

เศรษฐกิจเดือนมกราคม 2558 การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจยงัเป็นไปอย่างช้าๆ โดยภาคการทอ่งเที่ยวเป็นแรงขบั

เคลื่อนที่ส าคญัของเศรษฐกิจโดยมีแรงสนับสนนุอย่างต่อเน่ือง จากนักท่องเที่ยวจีนและมาเลเซีย ขณะที่การใช้

จ่ายภาคเอกชนทรงตวัจากเดือนก่อน เพราะภาคครัวเรือนยังระมัดระวงัการใช้จ่าย และภาคธุรกิจยังรอความ

ชดัเจนของการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจและการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานจากภาครัฐ ส าหรับแรงกระตุ้นจากการใช้

จ่ายภาครัฐยังมีน้อยหลงัจากที่เร่งเบิกจ่ายในเดือนก่อนๆ และการส่งออกสินค้าลดลงตามอุปสงค์จากจีนและ

อาเซียนที่ชะลอตวั รวมทัง้ราคาสินค้าส่งออกหลายหมวดปรับลดลงตามราคาน า้มันดิบ ทัง้นีร้าคาน า้มนัโลกที่

ต ่าลงสง่ผลให้อตัราเงินเฟอ้ทัว่ไปติดลบและดลุบญัชีเดินสะพดัเกินดลุตอ่เน่ืองเป็นเดือนที่ 4 

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่สง่สัญญาณบวกตอ่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่                                         

☑รายได้เกษตรกร  

ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่สง่สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่                                           

☑การน าเข้าสินค้า 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจกัรกลของไทย เดือนมกราคม 2558 

ในเดือนมกราคม ปี 2558 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทยขาดดลุเพ่ิมขึน้เน่ืองจากการสง่ออกที่ลดลง 

โดยการน าเข้าหดตวัร้อยละ 1.17 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 12.83 YoY จากการหดตวัของ

กลุม่เคร่ืองจกัรกลการเกษตรและกลุม่เคร่ืองมือกล ด้านการสง่ออกหดตวัร้อยละ 11.76 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน

หน้า และหดตวัร้อยละ 11.3 YoY จากการหดตวัของกลุม่เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมและกลุม่เคร่ืองมือกล ทัง้นีเ้ป็น

ผลมาจากก าลงัซือ้ของครัวเรือนเกษตรกรลดลงจากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต ่า แรงกระตุ้นจากภาครัฐน้อยลงจาก

ที่เร่งเบิกจา่ยในเดือนก่อน ด้านการผลติสินค้าอตุสาหกรรมยงัคงทรงตวั เน่ืองจากเศรษฐกิจที่ฟืน้ตวัช้า 

 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย เดือนมกราคม ปี 2558 

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรหดตวัร้อยละ 12.67 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อย

ละ 4.58 YoY มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 2,606 ล้านบาท 

การส่งออก เคร่ืองจกัรกลการเกษตรขยายตวัร้อยละ 9.1 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อย

ละ 2 YoY มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,152 ล้านบาท  

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 454 ล้านบาท ขาด

ดลุการค้าลดลงจากเดือนก่อนหน้า และขาดดลุการค้าเพิ่มขึน้จากเดือนกนัของปีก่อนหน้า 



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนมกราคม ปี 2558 

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 1.44 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อย

ละ 8.1 YoY มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 26,603 ล้านบาท  

การส่งออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมหดตวัร้อยละ 11.47 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อย

ละ 12.85 YoY มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 13,581 ล้านบาท  

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 13,022 ล้านบาท ขาด

ดลุการค้าเพิ่มขึน้จากเดือนก่อนหน้า และขาดดลุการค้าลดลงจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย เดือนมกราคม ปี 2558 

การน าเข้า เคร่ืองมือกลหดตวัร้อยละ 6.54 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 33.05 

YoY มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 5,971 ล้านบาท  

การส่งออก เคร่ืองมือกลหดตวัร้อยละ 29.39 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 9.42 

YoY มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,828 ล้านบาท  

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 4,143 ล้านบาท ขาดดลุเพ่ิมขึน้จาก

เดือนก่อนหน้าและขาดดลุการลดลงจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

 



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558

เศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2558 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นไปอย่างช้าๆ การใช้จ่ายภาคเอกชนทรงตัวต่อเนื่อง
จากครัวเรือนและธุรกิจยังคงระมัดระวังในการใช้จ่ายการใช้จ่ายภาครัฐใกล้เคียงกับเดือนก่อน ขณะที่การส่งออกสินค้ามี
ผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนและอาเซียนที่ชะลอตัว อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่องและเป็นแรง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ทั้งนี้ ราคาน้้ามันโลกที่อยู่ในระดับต่้าส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบเป็นเดือนที่ 2 และ
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก่ 
☑ การใช้จ่ายภาครัฐ เม็ดเงินลงทุนของภาครัฐเพิ่มขึ้นในด้านคมนาคมและขนส่ง รวมถึงด้านชลประทาน

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณลบต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก่ 
☑ รายได้เกษตรกร หดตัวทั้งผลผลิตและราคา ตามราคาสินค้าเกษตรที่ส้าคัญทั้งข้าวและยางพารา
☑ การส่งออกสินค้า ค่อนข้างอ่อนแอโดยเฉพาะการส่งออกไปจีนและอาเซียนที่ลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ดังกล่าว

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2558

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยขาดดุลลดลงจากเดือนก่อนหน้าจากการน้าเข้าที่
ลดลงโดยการน้าเข้าหดตัวร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 9.59 YoY จากการหดตัวของกลุ่ม
เครื่องจักรกลการเกษตรและกลุ่มเครื่องมือกล ด้านการส่งออกขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า แต่หดตัวร้อยละ 5.95 YoY จากการหดตัวของกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั้งนี้เป็น
ผลจากก้าลังซ้ือของครัวเรือนเกษตรกรยังอยู่ในระดับต่้าตามราคาสินค้าเกษตรที่ส้าคัญทั้งข้าวและยางพารา

มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2558

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 20.51 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 
13.02 YoY มูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 2,071 ล้านบาท 

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 15.91 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 
7.88 YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,809 ล้านบาท 

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 262 ล้านบาท ขาดดุลการค้า
ลดลง 191 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า



มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2558

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 1.65 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 
0.86 YoY มูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 27,042 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.27 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 
7.71 YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 13,889 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 13,152 ล้านบาท ขาดดุลการค้า
เพิ่มขึ้น 130 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า

การน าเข้า เครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 6.67 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 42.66 YoY 
มูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 5,573 ล้านบาท 

การส่งออก เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 10.56 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 4.36 YoY 
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,021 ล้านบาท 

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 3,551 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 591 
ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมีนาคม ปี 2558

เศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2558 เครื่องชี้เศรษฐกิจหลายตัวปรับลดลงจากเดือนก่อน สะท้อนความเปราะบางของ
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยครัวเรือนชะลอการบริโภค ธุรกิจลดการผลิตและการลงทุนลง ขณะที่มูลค่าการส่งออก
สินค้า ที่ปรับฤดูกาลแล้วลดลงในเกือบทุกหมวด แม้การใช้จ่ายด้านการลงทุนของภาครัฐจะมีมากขึ้น และภาคการ
ท่องเที่ยวจะขยายตัวดี อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ราคาน้้ามันโลกที่อยู่ในระดับต่้าและอุปสงค์ในประเทศที่
อ่อนแอลงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อลดลงและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก่ 
☑ การใช้จ่ายภาครัฐ

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณลบต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก่ 
☑ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ☑ การลงทุนภาคเอกชน
☑ การส่งออกสินค้าและการน าเข้าสินค้า ☑ รายได้เกษตรกร

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนมีนาคม 2558

ในเดือนมีนาคม ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยขาดดุลลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดย
การน้าเข้าขยายตัวร้อยละ 0.35 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 13.94 YoY จากการหดตัวของกลุ่ม
เครื่องจักรอุตสาหกรรมและกลุ่มเครื่องมือกล ด้านการส่งออกขยายตัวร้อยละ 15.97 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หด
ตัวร้อยละ 0.17 YoY จากการขยายตัวของกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรและกลุ่มเครื่องมือกล ทั้งนี้เป็นผลจาก การ
ลงทุนภาคเอกชนที่ลดลงตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์และการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงในทุกกลุ่มสินค้าทั้ง
ในกลุ่มที่ขายในประเทศ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม และวัสดุก่อสร้าง รวมถึง กลุ่มที่ผลิตเพื่อส่งออก อาทิ ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์

มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนมีนาคม 2558

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 26.45 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัว
ร้อยละ 5.03 YoY มูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 2,619 ล้านบาท 

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 10.67 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัว
ร้อยละ 30.40 YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,002 ล้านบาท 

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 616 ล้านบาท ขาดดุลการค้า
เพิ่มขึ้น 354 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า



มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนมีนาคม 2558 มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนมีนาคม 2558

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 3.26 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
10.28 YoY มูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 26,161 ล้านบาท 

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 4.5 
YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 16,114 ล้านบาท 

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 10,047 ล้านบาท ขาดดุลการค้า
ลดลง 3,105 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

การน าเข้า เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 8.12 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 31.46 YoY 
มูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 6,025 ล้านบาท 

การส่งออก เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 20.42 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 11.76 
YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,434 ล้านบาท 

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 3,591 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 39 
ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ปี 2558

เศรษฐกิจเดือนเมษายน 2558 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังเป็นไปอย่างช้าๆ และเปราะบาง โดยครัวเรือนและ
ธุรกิจใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ขณะที่การส่งออกสินค้าค่อนข้างซบเซาตามการค้าในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับผลกระทบ
ชัดเจนขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายลงทุนของภาครัฐยังคงมี
บทบาทในการช่วยพยุงเศรษฐกิจ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อย อัตราเงินเฟ้อลดลง และดุล
บัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก่ 
☑ การใช้จ่ายภาครัฐยังคงมีบทบาทช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบลงทุนด้านคมนาคม ขนส่ง และ
ชลประทานยังมีอยู่ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณลบต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก่ 
☑ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนโดยรวมลดลงจากเดือนก่อนเมื่อประกอบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง
ต่อเนื่อง การใช้จ่ายหมวดสินค้าคงทนจึงลดลง
☑ การส่งออกสินค้ายังคงหดตัวเป็นผลจากตลาดอาเซียนที่ได้รับผลกระทบชัดเจนขึ้นจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว เมื่อ
ประกอบกับการฟื้นตัวที่เป็นไปอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจคู่ค้าส าคัญหลายประเทศ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยุโรป
☑ รายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ 19.7 YoY จากการหดตัวของทั้งผลผลิตการเกษตรและราคาสินค้าเกษตร

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนเมษายน 2558

ในเดือนเมษายน ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น โดยการน าเข้า
ขยายตัวร้อยละ 13.11 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 5.24 YoY จากการหดตัวของกลุ่มเครื่องมือกลเป็น
หลักด้านการส่งออกหดตัวร้อยละ 1.85 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 13.82 YoY จากการหดตัวของ
กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นหลัก ทั้งนี้การน าเข้าและการส่งออกที่ชะลอตัวลง เป็นผลจากการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนที่ลดลง การส่งออกสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงทั้ง
กลุ่มสินค้าเพื่อการส่งออกและกลุ่มสินค้าที่ผลิตเพื่อขายในประเทศ รวมไปถึงรายได้เกษตรที่ลดลง

มูลค่าการน าเข้า-สง่ออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนเมษายน 2558

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 4.42 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 
1.1 YoY มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 2,503 ล้านบาท 

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 24.12 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
7.1 YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,519 ล้านบาท 

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 984 ล้านบาท ขาดดุลการค้า
เพิ่มขึ้น 367 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า



มูลค่าการน าเข้า-สง่ออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนเมษายน 2558 มูลค่าการน าเข้า-สง่ออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนเมษายน 2558

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 
1.4 YoYมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 30,687 ล้านบาท 

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 3.38 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 
16.86 YoYมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 16,658 ล้านบาท 

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 14,028 ล้านบาท ขาดดุลการค้า
เพิ่มขึ้น 3,981 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

การน าเข้า เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 2.54 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 29.80 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 6,178 ล้านบาท 

การส่งออก เครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 18.15 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 14.9 YoY
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,992 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 3,591 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 39 
ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2558

เศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2558 เศรษฐกิจยังฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยมีเพียงภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย
ลงทุนของภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในขณะที่การส่งออกสินค้ายังคงซบเซาและการใช้จ่ายภาคเอกชนอ่อนแอ 
สอดคล้องกับการน่าเข้าสินค้าที่หดตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่่าใกล้เคียงกับเดือนก่อน 
ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบต่อเนื่อง และดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุล

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก่ 
 การใช้จ่ายภาครัฐ

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณลบต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก่ 
 การลงทุนภาคเอกชน
 การส่งออกสินค้า

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนพฤษภาคม 2558

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยขาดดุลการค้าลดลง โดยการน่าเข้าหด
ตัวร้อยละ 5.05 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 11.24 YoY จากการหดตัวของกลุ่มเครื่องมือกลเป็นหลัก 
ด้านการส่งออกหดตัวร้อยละ 0.51 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า จากการหดตัวของกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นหลัก 
แต่ขยายตัวร้อยละ 0.77 YoY ทั้นี้การน่าเข้าที่ชะลอตัวลงเป็นผลจากใช้จ่ายของภาคเอกชนที่ค่อนข้างอ่อนแอ ด้านการ
ส่งออกสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจอาเซียนและจีน ขณะที่เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส่าคัญอื่นๆ 
อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยุโรป ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ รวมไปถึงรายได้เกษตรที่ลดลง

มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนพฤษภาคม 2558

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.21 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อย
ละ 11.07 YoY มูลค่าการน่าเข้าอยู่ที่ 3,179 ล้านบาท 

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 5.51 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อย
ละ 3.72 YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,075 ล้านบาท 

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 1,103 ล้านบาท ขาดดุลการค้า
ลดลง 36 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า แต่ขาดดุลเพิ่มขึ้น 242 ล้านบาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า



มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนพฤษภาคม 2558 มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนพฤษภาคม 2558

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 7.37 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 3.48 
YoY มูลค่าการน่าเข้าอยู่ที่ 28,687 ล้านบาท 

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 1.47 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
0.98 YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 16,447 ล้านบาท 

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 12,240 ล้านบาท ขาดดุลการค้า
ลดลง 2,037 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 875 ล้านบาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

การน าเข้า เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 2.95 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 39.3 YoY
มูลค่าการน่าเข้าอยู่ที่ 6,363 ล้านบาท 

การส่งออก เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 1.60 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 3.57 YoY
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,024 ล้านบาท 

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 4,338ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 150 
ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง4,046 ล้านบาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมิถุนายน ปี 2558

เศรษฐกิจเดือนมิถุนายน 2558 เศรษฐกิจยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามแรงขับเคลื่อนจากภาคการ
ท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวเล็กน้อยโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าจ าเป็นและ
หมวดบริการ สะท้อนก าลังซ้ือของผู้บริโภคระดับกลางและบนที่ยังมีอยู่แต่ถูกหน่วงด้วยความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังไม่ดีนัก 
ขณะเดียวกันเศรษฐกิจโดยรวมได้รับผลกระทบจากการส่งออกสินค้าที่หดตัวตามการชะลอตัวของความต้องการจากจีน
และอาเซียน เมื่อผนวกกับอุปสงค์ในประเทศที่ไม่เข้มแข็งจึงส่งผลให้ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจปรับลดลง การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัว และการลงทุนภาคเอกชนทรงตัวอยู่ในระดับต่ า

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก่ 
 การใช้จ่ายภาครัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนจากการซ้ือสินค้าและบริการ รวมทั้งการใช้จ่ายลงทุนในโครงการขนาดเล็ก
ด้านคมนาคมขนส่ง และชลประทาน
 ภาคการท่องเที่ยว ยังขยายตัวดี สะท้อนจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สูงถึง 2.3 ล้านคน 

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณลบต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ได้แก่ 
รายได้เกษตรกร เมื่อปรับฤดูกาลแล้ว เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 1.1 จากการเพิ่มขึ้นของราคา แต่เมื่อเทียบ
กับระยะเดียวกันปีก่อนรายได้หดตัวร้อยละ 10.6 สะท้อนก าลังซ้ือของครัวเรือนภาคเกษตรที่ยังคงอ่อนแอ
การส่งออกสินค้า ลดลงตามการชะลอตัวของภาวะการค้าในภูมิภาค โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกลดลง และการส่งออกรถยนต์ ลดลงต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในส่วนที่ส่งออกไปตลาดตะวันออกกลาง 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลของไทย เดือนมิถุนายน 2558

ในเดือนมิถุนายน ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยขาดดุลการค้าลดลง โดยการน าเข้า
ขยายตัวร้อยละ 6.88 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 7.29 YoY จากการหดตัวของกลุ่มเครื่องมือกลเป็น
หลักด้านการส่งออกขยายตัวร้อยละ 21.87 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าจากการขยายตัวของทั้ง 3 กลุ่ม และขยายตัว
ร้อยละ 26.71 YoY โดยการส่งออกของหมวดเครื่องจักรที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นผลมาจากการส่งออกเครื่องพิมพ์ไปสหรัฐฯ 
และเครื่องจักรที่เกี่ยวกับแท่นขุดเจาะน้ ามันไปตลาดอาเซียนด้านสินค้าเกษตรบางประเภท ได้รับผลดีจากนโยบาย
ภาครัฐของจีน คือ มันส าปะหลังที่ยังส่งออกไปจีนได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากนโยบายภาครัฐที่ห้ามใช้ข้าวโพดผลิตเอทานอล 
ผู้ผลิตจึงหันมาน าเข้ามันส าปะหลังทดแทน และยางพาราที่การส่งออกกลับมาขยายตัวได้เป็นครั้งแรกในรอบ 18 เดือน 
เนื่องจากมีการน าเข้าทดแทนยางคอมพาวด์เพื่อลดต้นทุนภาษีน าเข้าที่สูงขึ้น

มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนมิถุนายน 2558

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 5.35 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
7.46 YoY มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 3,009 ล้านบาท 

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.20 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อย
ละ 21.50 YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,121 ล้านบาท 

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 888 ล้านบาท ขาดดุลการค้า
ลดลง 215ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลลดลง 618 ล้านบาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า



มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนมิถุนายน 2558 มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนมิถุนายน 2558

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 8.47 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 
1.50 YoY มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 31,116 ล้านบาท 

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 24.92 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อย
ละ 29.52 YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 20,545 ล้านบาท 

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 10,571 ล้านบาท ขาดดุลการค้า
ลดลง 1,669 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 5,156 ล้านบาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อน
หน้า

การน าเข้า เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 5.81 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 27.03 YoY 
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 6,732 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 17.27 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 10.24 
YoY มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,373 ล้านบาท 

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 4, 358ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 20 
ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า แต่ขาดดุลการค้าลดลง 2,714 ล้านบาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ป 2557

เศรษฐกิจเดือนเมษายน ป 2557 โดยรวมยังคงทรงตัวจากเดือนกอน การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัว
สอดคลองกับการใชจายของครัวเรือนและธุรกิจที่ยังกังวลตอสถานการณทางเศรษฐกิจและการเมือง 
ขณะเดียวกันการสงออกในภาพรวมฟนตัวไดชา แมวาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมจะปรับตัวดีขึ้น แต
การสงออกสินคาเกษตรยังไดรับผลกระทบจากราคาสินคาโภคภัณฑที่ตกต่ําและอุปสงคจากจีนที่ชะลอ
ตัว สําหรับภาคการทองเที่ยวปรับดีขึ้นหลังการยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ การ
วางงานอยูในระดับต่ํา อัตราเงินเฟอปรับสูงขึ้นตามราคาอาหารสําเร็จรูปและราคาพลังงาน ดุลการคา
เกินดุล ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากการสงกลับกําไรและเงินปนผลไปตางประเทศของบริษัทตางชาติ ดุล
เงินทุนเคลื่อนยายเกินดุลจากทั้งการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในหลักทรัพยของนักลงทุนตางชาติ 
โดยรวมดุลการชําระเงินเกินดุล

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การใชจายภาคเอกชนคอนขางทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอน เพราะ
สถานการณทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ยังมีความไมแนนอนสงผลใหความเชื่อมั่นของภาคเอกชนอยูใน
ระดับต่ําตอเน่ือง แตหากเทียบกับเดือนเดียวกันปกอน อุปสงคภาคเอกชนยังหดตัว โดยดัชนีการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชนหดตัวรอยละ 0.8 จากระยะเดียวกันปกอน ตามการใชจายสินคาคงทนที่ลดลงและ 
การใชจายสินคาไมคงทนที่โดยรวมทรงตัว เนื่องจากครัวเรือนที่มีภาระหนี้สินในระดับสูงยังคงระมัดระวัง
ในการใชจาย ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและราคาสินคาเกษตรสําคัญที่ตกต่ํากระทบตอรายได
ครัวเรือน

การลงทุนภาคเอกชน ผูประกอบการชะลอการลงทุนออกไปเพื่อรอความชัดเจนทางเศรษฐกิจและ
การเมือง สงผลใหการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณหดตัวตอเน่ือง โดยเฉพาะการลงทุนของ
อุตสาหกรรมยานยนต อิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟา ขณะที่การลงทุนในหมวดกอสรางชะลอลงตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวรอยละ 4.7 จากระยะเดียวกันปกอน 

การสงออกสินคา การสงออกสินคาโดยรวมฟนตัวไดชา แมการสงออกสินคาอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น 
แตการสงออกสินคาเกษตรไดรับผลกระทบจากราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลกที่ตกต่ําและอุปสงค
จากจีนที่ชะลอตัว ทําใหมูลคาการสงออกสินคาหดตัวเล็กนอยจากเดือนกอน และเมื่อเทียบกับระยะ
เดียวกันปกอน การสงออกสินคามีมูลคา 17,092 ลานดอลลาร สรอ. หดตัวรอยละ 0.9 ตาม 1) การ
สงออกสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูปที่ไดรับผลจากราคายางและคําสั่งซื้อจากจีนที่ลดลง 2) การ
สงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสที่ความตองการจากจีนและอาเซียนชะลอตัว และ 3) การสงออกปโตรเลียมที่มี
การปดซอมบํารุงโรงงาน อยางไรก็ดี การสงออกสินคาในบางอุตสาหกรรมมีทิศทางปรับดีขึ้นเปนลําดับตาม
อุปสงคจากประเทศอุตสาหกรรมหลักที่ฟนตัว อาทิ เครื่องจักรและอุปกรณ ผลิตภัณฑ ปโตรเคมี และยาน
ยนต  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมยังคงหดตัวรอยละ 3.9 จากการผลิตยานยนตที่มีการเรงผลิตไปมากใน ป
กอน ประกอบกับคําสั่งซื้อตางประเทศที่เพิ่มขึ้น ไมเพียงพอที่จะชดเชยคําสั่งซื้อในประเทศที่ลดลง การ
ผลิตเบียรที่ผูผลิตลดระดับสต็อกเนื่องจาก ความตองการสินคาลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และ
การผลิตกุงแชแข็งที่มีปญหาขาดแคลนวัตถุดิบจากโรคระบาดในกุง

การนําเขา กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทรงตัว สงผลใหขอมูลการนําเขาสินคาทรงตัวจากเดือนกอนเชนกัน 
แตหากเทียบกับระยะเดียวกันปกอน การนําเขาสินคามีมูลคา 16,533 ลานดอลลาร สรอ. หดตัวรอยละ 
13.8 ตามการนําเขาสินคาทุน วัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง เปนสําคัญ

ในเดื อนเมษายน 2557 น้ีมี
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ยั งส ง

สัญญาณลบตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ไดแก

การลงทุนภาคเอกชน
ผูประกอบการชะลอการลงทุน
ออกไปเพื่อรอความชัดเจนทาง
เศรษฐกิจและการเมือง สงผลให
การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและ
อุปกรณหดตัวตอเนื่อง

การบริโภคอุปโภคภาคเอกชน 
ยังหดตัว เนื่องจากครัวเรือนที่มี
ภาระหนี้ สิน ในระดับสู งยั งคง
ระมัดระวังในการใชจาย ประกอบ
กับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและ
ราคาสินคาเกษตรสําคัญที่ตกต่ํา
กระทบตอรายไดครัวเรือน

รายไดเกษตรกร หดตัวจากผล
ของราคาโดยเฉพาะราคาขาวที่
ลดลงมากจากการระบายสต็อก
ของทางการไทยและการสิ้นสุด
โครงการรับจํานําขาว และราคา
ยางพาราที่หดตัวตามอุปสงคจาก
จีนที่ชะลอตัว

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย Analyst by ISIT



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ป 2557

ในเดือนเมษายน ป 2557 มี
ตั ว ชี้ วั ด ท า ง เ ศ รษฐ กิ จ ที่ ส ง

สัญญาณบวกตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ไดแก

การสงออก การสงออกสินคาใน
บางอุตสาหกรรมมีทิศทางปรับดี
ขึ้นเปนลําดับตามอุปสงคจาก
ประเทศอุตสาหกรรมหลักที่ฟน
ตัว อาทิ เครื่องจักรและอุปกรณ 
ผลิตภัณฑ ปโตรเคมี และ
ยานยนต  

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย Analyst by ISIT

รายไดเกษตรกร หดตัวทั้งเมื่อเทียบกับ เดือนกอนและระยะเดียวกันปกอน จากผลของราคา
โดยเฉพาะราคาขาวที่ลดลงมากจากการระบายสต็อกของทางการไทยและการสิ้นสุดโครงการรับจํานํา
ขาว และราคายางพาราที่หดตัวตามอุปสงคจากจีนที่ชะลอตัว รวมทั้งสต็อกของจีนที่ยังอยูในระดับสูง 
สําหรับผลผลิตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน โดยเฉพาะขาวที่ปริมาณน้ําเอื้ออํานวยและปาลมน้ํามัน
ที่มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเมื่อหลายปกอน 

การใชจายภาครัฐ โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอน ตามการเบิกจายคาจางและ
เงินเดือน รวมทั้งคาใชจายเพื่อซื้อสินคาและบริการที่เบิกจายไดตามปกติ ขณะที่รายจายลงทุนสามารถ
ทําไดเพียงบางสวน สําหรับรายไดนําสงเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอน สวนหนึ่งเพราะผลของ
ฐานต่ําในเดือนเดียวกันปกอนที่มีการโอนเงินคืนภาษีมูลคาเพิ่มให อปท. ลาชามาจากเดือนมีนาคม 
2556 ขณะที่รายไดจัดเก็บโดยรวมลดลงจากทั้งภาษี ฐานรายได ฐานการบริโภค และฐานการคา
ระหวางประเทศตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวรายจายที่มากกวารายไดทําใหรัฐบาลขาดดุลเงิน
สด 42 พันลานบาท



การทองเที่ยวปรับดขีึ้นหลังการประกาศยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ชวยฟนความเขื่อ
มั่นของนักทองเที่ยวตางชาติ และภาคเอกชนเรงสงเสริมการขายในชวงสงกรานต



ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนเมษายน 2557

ภาพรวมมูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลของไทย เดือนเมษายน 2557

ในเดือนเมษายนป 2557 เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ
กับภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลยังคงหดตัว สะทอนจากการ
ลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวตอเนื่อง โดยหดตัวรอยละ 4.7 ขณะที่
การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวที่รอยละ 3.9 แมชะลอลงจาก
เดือนกอนหนา จากแรงสงของภาคสงออกที่เริ่มฟนตัว แตยังคง
เปนไปอยางชาๆ และเฉพาะบางอุตสาหกรรม ขณะที่การผลิต
ภาคเกษตรกรรมขยายตัวรอยละ 5.6 แตราคาสินคาเกษตร
ลดลงรอยละ 5.8

อยางไรก็ดี การนําเขาเครื่องจักรกลในเดือนนี้ยังคงขยายตัว 
โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 9.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิด
เปนมูลคา 41, 548 ลานบาท จากการนําเขาที่เพิ่มขึ้นในทุก
หมวด โดยเฉพาะหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรที่ขยายตัวรอย
ละ 13.3 รองลงมาคือหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัว
รอยละ 11.7 และหมวดเครื่องมือกลขยายตัวรอยละ 1.0  และ
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา สินคาในกลุมเครื่องจักรกลทุก
หมวดปรับตัวดีขึ้น ยกเวนเครื่องจักรกลการเกษตรที่ปรับตัว
ลดลงเล็กนอย

การสงออกเครื่องจักรกลไทยในเดือนน้ียังคงสดใส และมี
ทิศทางปรับเพิ่มขึ้นตอเน่ือง โดยมีมูลคา 23, 406 ลานบาท 
และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอนขยายตัวสูงถึงรอยละ 76 
จากการฟนตัวของเศรษฐกิประเทศคูคาสําคัญ โดยหมวด
เครื่อ งจักรอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้นสู งสุดที่ รอยละ 90 
รองลงมาเปนหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร โดยปรับเพิ่มขึ้น
รอยละ 47.8 และหมวดเครื่องมือกลที่ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 5.2 
และเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา ทุกหมวดปรับตัวดีขึ้นยกเวน
เครื่องมือกลที่ปรับลดลง

ดุลการคาเครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคาลดลง
จากเดือนกอน อยูที่ 18, 142 ลานบาท



มูลคาการนาํเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนเมษายน 2557

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือนเมษายน ป 2557
การผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวรอยละ 5.6 ตามผลผลิตขาว
ที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ําในระบบชลประทานที่เอื้ออํานวยตอ
การเพาะปลูกมากกวาปกอน และปาลมน้ํามันที่เพิ่มขึ้นจากการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกในชวงกอนหนา ทําใหความตองการใช
เครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหการ
นําเขาเครื่องจักรการกลการเกษตรในเดือนเมษายนป 2557 
ขยายตัวรอยละ 13.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิดเปน
มูลคา 2, 477 ลานบาท สงผลใหในชวง 4 เดือนแรกปนี้ การ
นําเขาเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 โดยกลุม
สินคาที่มีการนําเขามากที่สุดอยางเครื่องบํารุงรักษาและ
สวนประกอบขยายตัวรอยละ 5.3  ตามความตองการเครื่องสูบ
น้ําเพื่อใชในการเพาะปลูกขาวในชวงตนฤดูกาล ขณะที่กลุม
สินคาอื่นก็ปรับตัวขึ้นสูงอยางเครื่องคัดแยกขนาดและเครื่องทํา
ให จากความตองการใชที่เพิ่มขึ้นหลังการเก็บเกี่ยวขาว อยางไร
ก็ดี เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา มีการนําเขาลดลงเล็กนอยจาก
การนําเขาที่ลดลงของเครื่องบํารุงรักษาและสวนประกอบที่ได
เรงนําเขามาใชในชวงกอนหนานี้แลว
การสงออกตลาดสงออกสําคัญยังคงขยายตัวในระดับสูง โดย
ตลาดสงออก 3 อันดับแรก ไดแก กัมพูชา สหรัฐฯ และลาว ที่มี
สัดสวนการสงออกรอยละ 36 ของการสงออกเครื่องจักรกล
การเกษตรทั้งหมด ขยายตัวรอยละ 27.2, 61.3 และ 15.0 
ตามลําดับ สงผลใหการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรเดือนนี้ 
ขยายตัวรอยละ 47.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิดเปน
มูลคา 1, 636 ลานบาท ทําใหในชวง 4 เดือนแรกปนี้ การ
สงออกเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 49.3 โดยเปน
การปรับเพิ่มขึ้นในทุกกลุมสินคา ยกเวนเครื่องคัดแยกขนาด, 
เครื่องทําใหแหง และเครื่องรีดนมที่ปรับลดลง และเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนา มีการสงออกเพิ่มขึ้น และเปนการปรับเพิ่มขึ้นใน
ทุกกลุมสินคายกเวนเครื่องบํารุงรักษาและสวนประกอบ
ดุลการคาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ขาด
ดุลการคาลดลงจากเดือนกอน มูลคาการขาดดุลการคาอยูที่ 
841 ลานบาท



มูลคาการนาํเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนเมษายน 2557

มูลคาการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน ป 2557 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 3.9 ตามการผลิตเพื่อ
จําหนายในประเทศที่ไดรับผลจากอุปสงคในประเทศที่ชะลอตัวลง
จากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความไมแนนอนสูง ทําให
ผูบริโภคยังคงระมัดระวังการใชจาย อยางไรก็ดี การนําเขา
เครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนนี้ยังคงขยายตัวรอยละ 11.7 เมื่อ
เทียบกับระยะเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 30, 270 ลานบาท 
สงผลใหในชวง 4 เดือนแรกปนี้ การนําเขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 จากการขยายตัวของนําเขาเครื่องจักรในกลุม 
เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมเหมืองแร, เครื่องจักรอุตสาหกรรม
สิ่งทอ,เครื่องจักรที่ ใช ในอุตสาหกรรมทั่ วไป, เครื่องจักร
อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ ตามลําดับอยางไรก็ตาม กลุม
สินคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมกวาครึ่งมีการนําเขาลดลง โดยเฉพาะ
เครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสราง(หดตัวตามการลงทุนในหมวด
กอสราง), เครื่องจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสติก, และ
เครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร(ที่มีอัตราการชะลอตัวลง
สูงสุดคือลดลงจากชวงเวลาเดียวกันในเดือนกอนถึง 40.92%)  
และเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนามีการนําเขาเพิ่มขึ้น จากการนําเขา
ที่เพิ่มขึ้นของกลุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสรางที่เริ่มฟนตัวดีขึ้น
จากเดือนกอน
การสงออกตลาดสงออกสําคัญยังคงขยายตัวในระดับสูง โดยตลาด
สงออก 3 อันดับแรก ไดแก อินโดนีเซีย ญี่ปุน และสิงคโปร ที่มี
สัดสวนการสงออกรอยละ 26.2 ของการสงออกเครื่องจักร
อุตสาหกรรมทั้งหมด ขยายตัวรอยละ 26.6, 44.5 และ 59.2 
ตามลําดับ สงผลใหการสงออกเครื่องจักรอุตสาหกรรมเดือนนี้ 
ขยายตัวสูงถึงรอยละ 90 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิดเปน
มูลคา 20, 036 ลานบาท สงผลใหในชวง 4 เดือนแรกปนี้ การ
สงออกเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 37.1 โดยเปนการ
ปรับเพิ่มขึ้นในทุกกลุมสินคาโดยเฉพาะ จากการปรับเพิ่มขึ้นของ
เครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพเปนสําคัญซึ่งขยายตัว
สูงถึงรอยละ 345.4 และเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา การสงออกมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น จากกลุมสินคาเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรม
ทั่วไปเปนสําคัญ
ดุลการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคา
ลดลงจากเดือนกอน โดยมูลคาการขาดดุลการคาอยูที่    10, 234 
ลานบาท



มูลคาการนาํเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องมือกลของไทย เดือนเมษายน 2557

มูลคาการคาเครื่องมือกลในเดือนเมษายน ป 2557 
การนําเขาเครื่องมือกลในเดือนนี้ขยายตัวรอยละ 1.0 โดย
เปนหมวดเครื่องจักรกลที่ขยายตัวต่ําที่สุด โดยมีมูลคาอยูที่ 
8, 801 ลานบาท สงผลใหในชวง 4 เดือนแรกปนี้ การนําเขา
เครื่องมือกลขยายตัวรอยละ 3.8 จากอัตราการขยายตัวของ
การนําเขาที่เพิ่มขึ้นของเครื่องมือกล เจาะ ควาน เซาะ ทํา
เกลียว , เครื่องมือกล กลึงโลหะ, สวนประกอบของเครื่องมือ
กล และหีบแบบหลอแก ว  โลหะ ยาง  และพลาสติ ก 
ตามลําดับและเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา มีการนําเขา
เพิ่มขึ้นเล็กนอย จากการปรับเพิ่มขึ้นของเครื่องมือกล แปร
รูปไม ยาง พลาสติก, เครื่องมือกล เจาะ ควาน เซาะ ทํา
เกลียวและเครื่องมือกล กลึงโลหะ เปนสําคัญ

การสงออก มูลคาการสงออกอยูที่ 1, 734 ลานบาท โดย
ตลาดสงออกเครื่องมือกลของไทย 3 อันดับแรก ไดแก ญี่ปุน 
สหรัฐฯ และจีน มีสัดสวนรวมกันรอยละ 41.1 ของการ
สงออกเครื่องมือกลทั้งหมดของไทย มีการขยายตัวรอยละ 
47.5, -10.0, และ 156.7 ตามลําดับ สงผลใหการสงออก
เครื่องมือกลในเดือนนี้ ขยายตัวรอยละ 5.2 และทําใหในชวง 
4 เดือนแรกปนี้ มีการสงออกเครื่องมือกลเพิ่มขึ้นรอยละ 
23.2 โดยเปนการปรับเพิ่มขึ้นของกลุมสินคาเครื่องมือกล 
กลึงโลหะ และเครื่องมือกล ตี ทุบ อัด ดัดเปนสําคัญ อยางไร
ก็ดี เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา มีการสงออกเครื่องมือกล
ลดลง โดยเปนการปรับลดลงในกลุมสินคาสําคัญทุกกลุม

ดุลการคาเครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคา
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนอยูที่ 7, 067 ลานบาท 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ป2557

เศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม ป 2557 ภาพรวมปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน จากตัวเลขการบริโภค การ

ลงทุนภาคเอกชน และการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เริ่มสงสัญญาณบวก รวมถึงการสงออกไปประเทศ
อุตสาหกรรมหลักที่ปรับดีขึ้น อยางไรก็ตามการสงออกในภาพรวมนั้นฟนตัวไดคอนขางชา จากผลของ
ราคาสินคาเกษตรและอุปสงคจากภูมิภาคเอเชียที่ยังคงออนแอ สวนภาคการทองเที่ยวไดรับผลกระทบ
เพิ่มเติมจากสถานการณการชุมนุมและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ ดุลการคา
เกินดุล ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากการสงกลับกําไรและเงินปนผลไปตางประเทศของบริษัทตางชาติ
และรายรับจากการทองเที่ยวที่ลดลง ดุลเงินทุนเคลื่อนยายขาดดุลจากการขายหลักทรัพยของนักลงทุน
ตางชาติและการออกไปลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศของนักลงทุนไทย โดยรวมดุลการชําระเงินขาดดุล 
การวางงานอยูในระดับต่ํา อัตราเงินเฟอปรับสูงขึ้นตามราคาพลังงานและอาหารสําเร็จรูป

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การบริโภคเริ่มมีสัญญาณขยายตัวจากเดือนกอน ตามการใชจายในกลุม
สินคาไมคงทน สวนหนึ่งเนื่องจากครัวเรือนนอกภาคเกษตรมีรายไดจากการทํางานลวงเวลาเพิ่มขึ้น แต
หากเทียบกับระยะเดียวกันปกอน ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังหดตัวรอยละ 0.3 ตามการใชจาย
ในสินคาคงทนที่ยังมีผลของฐานสูงในปกอน ประกอบกับครัวเรือนระมัดระวังการใชจายตามภาระหนี้ที่อยู
ในระดับสูง และรายไดในภาคเกษตรที่ไดรับผลกระทบจากราคาขาวและยางพาราที่ตกต่ํา 

การลงทุนภาคเอกชน ปรับดีขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอน โดยธุรกิจสวนใหญยังคงลงทุนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต แตหากเทียบกับระยะเดียวกันปกอน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวรอยละ 2.9 
เนื่องจากผูประกอบการชะลอการลงทุนใหมออกไปเพื่อรอความชัดเจนของการฟนตัวทางเศรษฐกิจและ
แนวนโยบายภาครัฐ สงผลใหการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณหดตัวตอเนื่อง ขณะที่การลงทุนใน
หมวดกอสรางชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังอยูระหวางการฟนตัว

การสงออกสินคา โดยรวมฟนตัวไดคอนขางชา โดยการสงออกสินคามีมูลคา 19, 268 ลานดอลลาร สรอ. 
หดตัวรอยละ 1.2 จากระยะเดียวกันปกอน ตามการสงออกยานยนตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเหล็กและ
โลหะที่อุปสงคจากประเทศในภูมิภาคเอเชียยังออนแอ รวมถึงการสงออกสินคาเกษตรและสินคาเกษตร
แปรรูปที่ไดรับผลจากราคายางพาราและน้ําตาลที่ลดลง อยางไรก็ดี การสงออกสินคาในหลายอุตสาหกรรม
ปรับดีขึ้นตามอุปสงคจากประเทศอุตสาหกรรมหลัก อาทิ สินคาอิเล็กทรอนิกส ปโตรเคมี สิ่งทอ และ
เครื่องนุงหม กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มปรับดีข้ึน สงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมและมูลคาการนําเขา
สินคาทุน วัตถุดิบและสินคาขั้นกลางเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน แตหากเทียบกับระยะเดียวกันปกอน ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 4.1 

การนําเขาสินคา มีมูลคา 17,638 ลานดอลลารสรอ. หดตัวรอยละ 7.7 จากระยะเดียวกันปกอน ตามการ
นําเขาสินคาที่ลดลงในทุกหมวด

 

ในเดือนพฤษภาคม ป 2557 มี 

ตั ว ชี้ วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส ง

สัญญาณบวกตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ไดแก

การส ง ออกสิ นค า  ใ นหลาย
อุตสาหกรรมปรับดีขึ้นตามอุป
สงคจากประเทศอุตสาหกรรม
หลัก อาทิ สินคาอิเล็กทรอนิกส 
ปโตรเคมีสิ่งทอ และเครื่องนุงหม

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย Analyst by ISIT



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ป 2557

ในเดือนพฤษภาคม 2557 นี้มี
ตั วชี้ วัดทาง เศรษฐกิจที่ ยั งส ง

สัญญาณลบตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ไดแก 

การลงทุนภาคเอกชน แมวาจะ
ปรับดีขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอน 
แตผูประกอบการยังชะลอการ
ลงทุนใหมออกไปเพื่อรอความ
ชั ด เ จ น ข อ ง ก า ร ฟ น ตั ว ท า ง
เศรษฐกิจและแนวนโยบายภาครัฐ 
การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและ
อุปกรณหดตัวตอเนื่อง

การบริโภคอุปโภคภาคเอกชน 
แมวาจะเริ่มมีสัญญาณขยายตัว
จากเดือนกอน แตเปนการใชจาย
ในสินคาไมคงทน ทั้งนี้ครัวเรือน
ยังคงระมัดระวังการใชจายตาม
ภาระหนี้ที่อยูในระดับสูง 

การสงออกสินคาโดยรวมฟนตัว
ไดคอนขางชา เนื่องจากอุปสงค
จากประเทศในภูมิภาคเอเชียยัง
ออนแอ สินคาเกษตรและสินคา
เกษตรแปรรูปไดผลกระทบจาก
ราคายางพาราและน้ําตาลที่ลดลง

 รายไดเกษตรกร หดตัวลงจาก
ราคาขาวและยางพาราที่ตกต่ํา

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย Analyst by ISIT

รายไดเกษตรกร ปรับดีข้ึนจากเดือนกอน แตหากเทียบกับระยะเดียวกันปกอน รายไดเกษตรกรหดตัวจากผล
ของราคาโดยเฉพาะขาวที่ราคาลดลงมากตามการระบายสต็อกของทางการไทย และยางพาราที่ราคาลดลง
จากสต็อกในประเทศและสต็อกของจีนที่ยังอยูในระดับสูง สําหรับผลผลิตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน 
โดยเฉพาะขาวที่ปริมาณน้ําเอื้ออํานวยและปาลมน้ํามันที่มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเมื่อหลายปกอน

ภาครัฐ การใชจายโดยรวมเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน ตามการเบิกจายเพื่อซื้อสินคาและบริการ รวมถึง
การเบิกจายเงินอุดหนุนใหกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการและสํานักงานประกันสังคม ขณะที่รายจาย
ลงทุนสามารถทําไดเพียงบางสวน สําหรับรายไดนําสงลดลงจากระยะเดียวกันปกอน ตามการจัดเก็บจากภาษี
ฐานรายไดและฐานการบริโภค สอดคลองกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในชวงกอนหนา รายไดที่
มากกวารายจายทําใหรัฐบาลเกินดุลเงินสด 78 พันลานบาท



ภาคการทองเที่ยวไดรับผลกระทบเพิ่มเติมจากสถานการณการชุมนุมและ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําใหหลายประเทศเพิ่มระดับการเตือนภัย



ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนพฤษภาคม 2557

ภาพรวมมูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลของไทย เดือนพฤษภาคม 2557

ในเดื อนพฤษภาคม ป  2557 ภาวะอุ ตสาหกรรม

เครื่องจักรกลโดยรวมของไทยมีปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น 
สะทอนจากมูลคาการนําเขาและสงออกเครื่องจักรกลที่ยัง
ขยายตัวดี แตเปนการขยายตัวเพิ่มขึ้นในบางหมวดสินคา สวน
หนึ่งเปนผลมาจากสถานการณความวุนวายทางการเมืองที่เริ่ม
คลี่คลายลง ทําใหเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ เกี่ยวของกับ
ภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลบางตัวมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น 
โดยการลงทุนภาคเอกชนที่แมจะยังคงอยูในภาวะหดตัว แตเปน
การหดตัวในอัตราที่ลดลง โดยในเดือนนี้หดตัวลงรอยละ 2.9 
เทียบกับเดือนกอนหนาที่เคยหดตัวรอยละ 4.8 ทั้งนี้ภาคสงออก
ที่เปนแรงสงของภาคการผลิตและลงทุนของไทยมีการฟนตัว  
โดยเฉพาะอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส ปโตรเคมี สิ่งทอ และ
เครื่องนุงหม ขณะที่การผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวดีตอเนื่อง 
โดยขยายตัวรอยละ 6.9 สงผลให การนําเขาเครื่องจักรกลใน
เดือนนี้ขยายตัวรอยละ 13.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน 
เรงตัวข้ึนจากเดือนกอนหนาที่เคยขยายตัวรอยละ 9.3 คิดเปน

มูลคา 42, 263 ลานบาท จากการนําเขาที่เพิ่มขึ้นในทุกหมวด 

โดยหมวดเครื่องมือกลขยายตัวรอยละ 36.2 รองลงมาคือหมวด
เครื่องจักรกลการเกษตรที่ขยายตัวรอยละ 13.8 และหมวด
เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 6.7 และเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนา สินคาในกลุมเครื่องจักรกลทุกหมวดปรับตัวดีขึ้น 
ยกเวนเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลง

การสงออกเครื่องจักรกลไทยในเดือนนี้ชะลอตัวลงจากเดือน

กอนหนา โดยมีมูลคาอยูที่ 20, 353 ลานบาท แตปรับเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน โดยขยายตัวสูงที่รอยละ 29.3 
จากการฟนตัวอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจประเทศคูคาสําคัญ 
โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดที่รอยละ 
32.9 รองลงมาเปนหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยปรับ
เพิ่มขึ้นรอยละ 30.8 และหมวดเครื่องมือกลที่ปรับเพิ่มขึ้นรอย
ละ 16.1 และเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา ทุกหมวดปรับตัวดีขึ้น
ยกเวนเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ปรับลดลง

ดุลการคาเครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคา

เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน อยูที่ 21, 911 ลานบาท



มูลคาการนาํเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนพฤษภาคม 2557

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือนพฤษภาคม ป 2557
การผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวรอยละ 6.9 ตามผลผลิต
ขาวที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ําในระบบชลประทานที่เอื้ออํานวย
ตอการเพาะปลูกมากกวาปกอน รวมถึงผลผลิตปาลมน้ํามันที่
เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกในชวงกอนหนา ทําให
ความตองการใชเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศเพิ่มสูงขึ้น 
สงผลใหการนําเขาเครื่องจักรการกลการเกษตรในเดือน
พฤษภาคมป 2557 ขยายตัวรอยละ 13.8 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 2, 513 ลานบาท และสงผลให
ภาพรวมการนําเขาเครื่องจักรกลการเกษตรในชวง 5 เดือน
แรกของปนี้ เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปกอน เพิ่มขึ้น
รอยละ 3.1 โดยกลุมสินคาเครื่องจักรงานเกษตรกรรมปรับตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 ขณะที่กลุมสินคาเครื่องจักรงานปศุสัตว
ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 42.6 สินคาที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นมากที่สุด
ไดแก เครื่องคัดแยกขนาด ซึ่งนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 140.7
การสงออก ตลาดสงออกสําคัญยังคงขยายตัวในระดับสูง โดย
ตลาดสงออก 3 อันดับแรก ไดแก กัมพูชา สหรัฐฯ และลาว ที่
มีสัดสวนการสงออกรวมกันที่รอยละ 36 ของมูลคาการ
สงออกเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งหมด (สัดสวนของป 2556) 
ขยายตัวรอยละ 19.3, 45.1 และ 36.8 ตามลําดับ สงผลให
การสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรเดือนนี้ ขยายตัวรอยละ 
33.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 1, 677 
ลานบาท สงผลใหในชวง 5 เดือนแรกปนี้  มีการสงออก
เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 45.8 โดยกลุมสินคา
เครื่องจักรงานเกษตรกรรมขยายตัวรอยละ 45.1 ขณะที่
เครื่องจักรงานปศุสัตวขยายตัวรอยละ 141.9 ทั้งนี้ เปนการ
ปรับเพิ่มขึ้นในทุกสินคา ยกเวนเครื่องคัดแยกขนาด, เครื่องทํา
ใหแหง และเครื่องรีดนมที่ปรับลดลง

ดุลการคาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยขาดดุลการคา
ลดลงจากเดือนกอน อยูที่ 836 ลานบาท 



มูลคาการนาํเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนพฤษภาคม 2557

มูลคาการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม ป 2557 
จากตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวลงรอยละ 4.1 
ประกอบกับผูบริโภคยังคงระมัดระวังการใชจาย สงผลใหการ
ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศชะลอตัวลงตอเนื่อง รวมทั้งการ
สงออกที่แมจะฟนตัวแตเปนการฟนตัวในบางอุตสาหกรรม
เทานั้น อยางไรตามจากตัวเลขการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น
เล็กนอยจากการที่ธุรกิจยังคงมีการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต ทําใหการนําเขาเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยรวมใน
เดือนนี้ยังคงขยายตัวรอยละ 6.7 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันป
กอน คิดเปนมูลคา 29, 268 ลานบาท สงผลใหในชวง 5 เดือน
แรกปนี้ การนําเขาเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 5.1 
จากการขยายตัวของการนําเขาเครื่องจักรอุตสาหกรรมในบาง
กลุม ไดแก กลุมเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมเหมืองแร , 
เครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ, เครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษ
และสิ่ ง พิ มพ  และ เครื่ อ ง จั ก รอุ ตสาหกรรม ไฟฟ าและ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน ขณะที่เครื่องจักรอุตสาหกรรมกวาครึ่งมี
การนําเขาลดลง โดยเฉพาะเครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสรางที่
หดตัวรอยละ  16.2 ขณะที่เครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารหดตัวสูงสุดที่รอยละ 44.2
การสงออกตลาดสงออกสําคัญยังคงขยายตัวในระดับสูง โดย
ตลาดสงออก 3 อันดับแรก ไดแก อินโดนีเซีย ญี่ปุน และ
สิงคโปร ที่มีสัดสวนการสงออกรวมกันอยูที่รอยละ 26.2 ของ
มูลคาการสงออกเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั้งหมด (ในป 2556) 
ขยายตัวรอยละ 7.1, 17.4 และ 70.7 ตามลําดับ ใหการสงออก
เครื่องจักรอุตสาหกรรมเดือนนี้ขยายตัวรอยละ 30.8 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 16, 577 ลานบาท สงผล
ใหในชวง 5 เดือนแรกปนี้ การสงออกเครื่องจักรอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นรอยละ 35.7 โดยเปนการปรับเพิ่มขึ้นในทุกกลุมสินคา
ยกเวนเครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร , เครื่องจักร
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และเครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่อง
หนั งที่  และกลุ ม สิ นค าที่ ขยายตั วสู ง สุ ดคื อ เครื่ อ ง จั ก ร
อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพที่ขยายตัวสูงถึงรอยละ 340.7
ดุลการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ขาด
ดุลการคาเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน โดยมูลคาการขาดดุลการคาอยู
ที่    12, 692 ลานบาท



มูลคาการนาํเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องมือกลของไทย เดือนเพฤษภาคม2557

มูลคาการคาเครื่องมือกลในเดือนพฤษภาคม ป 2557 
การนําเขาเครื่องมือกลในเดือนนี้ขยายตัวรอยละ 36.2 โดย
เปนหมวดเครื่องจักรกลที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด และมี
มูลคาอยูที่ 10, 483 ลานบาท สงผลใหในชวง 5 เดือนแรกป
นี้ มีการนําเขาเครื่องมือกลขยายตัวรอยละ 9.6 จากการ
นําเขาของกลุมสินคาเครื่องมือกลที่ขยายตัวรอยละ 11.4 
ขณะที่กลุมเครื่องมือ(Hand Tool) หดตัวรอยละ 14.01 โดย
สินคาสําคัญอยางหีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก, 
และเครื่องมือกล เจาะ ควาน เซาะ ทําเกลียวขยายตัวรอยละ 
21.8 และ 70.9 ตามลําดับ และเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา 
มีการนําเขาเพิ่มขึ้น จากการปรับเพิ่มขึ้นของเครื่องมือกล 
เจียรไน ลับ ขัด และเครื่องมือกล เจาะ ควาน เซาะ ทํา
เกลียวเปนสําคัญ

การสงออก มูลคาการสงออกในเดือนนี้อยูที่ 2, 099 ลาน
บาท โดยตลาดสงออกเครื่องมือกลของไทย 3 อันดับแรก 
ไดแก ญี่ปุน สหรัฐฯ และจีน มีสัดสวนรวมกันรอยละ 41.1 
ของมูลคาการสงออกเครื่องมือกลทั้งหมดของไทย (ป 2556) 
มีการขยายตัวรอยละ 28.6, 21.1, และ 66.0 ตามลําดับ 
สงผลใหการสงออกเครื่องมือกลในเดือนนี้ ขยายตัวรอยละ 
16.1 และทําใหในชวง 5 เดือนแรกปนี้  มีการสงออก
เครื่องมือกลเพิ่มขึ้นรอยละ 21.6 โดยกลุมสินคาเครื่องมือกล
ขยายตัวรอยละ 21.9 ขณะที่กลุมกลุม เครื่องมือ(Hand 
Tool) ขยายตัวรอยละ 25.6 ทั้งนี้ เปนการปรับเพิ่มขึ้นของ
เครื่องมือกล กลึงโลหะ และเครื่องมือกล ตี ทุบ อัด ดัดเปน
สําคัญ และเมื่อ เทียบกับเดือนกอนหนา มีการสงออก
เครื่องมือกลเพิ่มขึ้นเชนกัน โดยเปนการปรับเพิ่มขึ้นในทุก
สินคายกเวนเครื่องมือกล แปรรูปไม ยาง พลาสติก, และ
เครื่องมือกล แปรรูปโลหะ

ดุลการคาเครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคา
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนอยูที่ 8, 383 ลานบาท
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมิถุนายน ป2557

เศรษฐกิจเดือนมิถุนายน ป 2557 ปรับดีข้ึนจากเดือนกอน ตามการสงออกที่ขยายตัว ขณะที่การใช
จายภาคเอกชนโดยเฉพาะการบริโภคสินคาไมคงทนปรับเพิ่มขึ้นตอเนื่องจากความเชื่อมั่นภาคเอกชน
ที่สูงขึ้นภายหลังสถานการณทางเศรษฐกิจและการเมืองเริ่มมีความชัดเจน อยางไรก็ดีอุปสงคใน
ประเทศที่ออนแอและการสงออกสินคาที่ฟนตัวชาในชวงกอนหนามีสวนทําใหระดับสินคาคงคลังใน
ภาคอุตสาหกรรมอยูในระดับสูง ธุรกิจจึงลดระดับการผลิตลง สําหรับภาคการทองเที่ยวยังไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยการเมืองแตเริ่มมีสัญญาณปรับดีขึ้นในชวงปลายเดือน ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ 
การวางงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม แตโดยรวมอัตราการวางงานยังอยูในระดับต่ํา 
อัตราเงินเฟอลดลงตามราคาพลังงานและอาหารสด ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามการสงออกที่
ขยายตัวและการนําเขาสินคาที่หดตัว ดุลเงินทุนเคลื่อนยายขาดดุลตามการออกไปลงทุนโดยตรงและ
ลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศของนักลงทุนไทยโดยรวมดุลการชําระเงินขาดดุล
 
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน สถานการณทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความชัดเจนขึ้นชวยเรียก
ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนใหกลับคืนมา สงผลใหการใชจายในหมวดสินคาไมคงทนขยายตัวจาก
เดือนกอน ขณะที่การใชจายในสินคาคงทนยังคอนขางทรงตัว แตหากเทียบกับระยะเดียวกันปกอน 
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวรอยละ 1.1 ตามการใชจายในสินคาคงทนที่มีผลของฐาน
สูงในปกอน

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนกอน แตหากเทียบกับระยะเดียวกันปกอน ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชนหดตัวรอยละ 2.7 โดยธุรกิจยังชะลอการลงทุนใหมเพื่อรอความชัดเจนของการฟนตัว
ทางเศรษฐกิจและแนวนโยบายภาครัฐ การลงทุนสวนใหญจึงเปนเพียงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต สวนการลงทุนในหมวดกอสรางยังหดตัวตามอุปสงคในภาคอสังหาริมทรัพยที่ชะลอตัว

การสงออกสินคา การสงออกสินคาไปเกือบทุกภูมิภาคโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศ
ยุโรปปรับดีขึ้น โดยการสงออกสินคามีมูลคา 19,527 ลานดอลลารสรอ. ขยายตัวรอยละ 3.8 จาก
ระยะเดียวกันปกอน ตามการสงออกปโตรเคมี เครื่องจักรและอุปกรณที่ปรับดีข้ึนตอเนื่อง รวมถึงการ
สงออกสินคาเกษตรและปโตรเลียมที่ขยายตัวสูง ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากฐานที่ต่ําในปกอน อยางไรก็
ดีการสงออกเครื่องใชไฟฟา ฮารดดิสกไดรฟและแผงวงจรรวมยังฟนตัวไดชาเนื่องจากอุปสงคจาก
เอเชียยังออนแอและกลุมประเทศตะวันออกกลางที่มีปญหาการเมืองภายในประเทศ สงผลใหดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 6.6 จากระยะเดียวกันปกอน 

การนําเขาสินคา มีมูลคา 15,664 ลานดอลลารสรอ. หดตัวรอยละ 14.1 จากระยะเดียวกันปกอน 
ตามการนําเขาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางที่ลดลงเปนสําคัญ

 

ในเดือนมิถุนายน ป 2557 มี 
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สง

สัญญาณบวกตอ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก

การสงออกสินคา ตลาด
สินคาสําคัญอยาง
สหรัฐอเมริกาและกลุม
ประเทศยุโรปปรับดีขึ้น และ
การสงออกปโตรเคมี 
เครื่องจักรและอุปกรณ และ
สินคาเกษตรปรับตัวดีขึ้น

การใชจายภาคเอกชน
โดยเฉพาะการบริโภคสินคา
ไมคงทนปรับเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
จากความเชื่อมั่นภาคเอกชน
ที่สูงขึ้น

การสงออกสินคาไปเกือบทุก
ภูมิภาคโดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกาและกลุม
ประเทศยุโรปปรับดีขึ้นการ
สงออกปโตรเคมี เครื่องจักร
และอุปกรณที่ปรับดีข้ึน
ตอเนื่อง รวมถึงการสงออก
สินคาเกษตร

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย Analyst by ISIT



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมิถุนายน ป 2557

ในเดือนมิถุนายน 2557 นี้มีตัวชี้วัด

ทางเศรษฐกิจที่ยังสงสัญญาณลบตอ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ไดแก 

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน แมวา
ภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น 
สงผลใหการใชจายในหมวดสินคาไม
คงทนปรับดีขึ้นจากเดือนกอน แตการ
บริโภคโดยรวมยังหดตัวเมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันปกอน ตามการใชจายใน
สินคาคงทนที่มีผลของฐานสูงในปกอน

การลงทุนภาคเอกชน ยังหดตัวเมื่อ
เทียบกับระยะเดียวกันปกอน โดย
ธุรกิจยังชะลอการลงทุนใหมเพื่อรอ
ความชัดเจนการลงทุนสวนใหญเปน
เพียงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต การลงทุนในหมวดกอสรางยังหด
ตัว 

การสงออกสินคา เครื่องใชไฟฟา 
ฮารดดิสกไดรฟและแผงวงจรยังฟนตัว
ไดชา เนื่องจากอุปสงคจากตลาด
สําคัญอยางเอเชียยังออนแอและกลุม
ประเทศตะวันออกกลางที่มีปญหา
การเมืองภายในประเทศ
 
รายไดเกษตรกร แมวาจะปรับดีข้ึน
จากเดือนกอน แตหดตัวหากเทียบกับ
ชวงเดียวกันปกอน จากผลของราคา 
โดยเฉพาะราคาขาวและยางพาราที่
ลดลงมากจากปริมาณสต็อกในตลาดที่
อยูในระดับสูง 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย Analyst by ISIT

รายไดเกษตรกร รายไดเกษตรกรปรบัดีขึ้นจากเดือนกอนจากทั้งราคาและผลผลิต แต
หากเทียบกบัระยะเดียวกันปกอน รายไดเกษตรกรหดตัวจากผลของราคา โดยเฉพาะ
ราคาขาวและยางพาราที่ลดลงมากจากปริมาณสต็อกในตลาดที่อยูในระดบัสูง 
สําหรับผลผลิตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน โดยเฉพาะผลผลิตยางพาราและปาลม
น้ํามันทีม่ีการขยายพื้นที่
เพาะปลูกเมือ่หลายปกอน ขณะที่ผลผลิตขาวหดตัวจากปริมาณน้ําที่ไมเอือ้อาํนวย

ภาครัฐ ใชจายโดยรวมลดลงจากระยะเดียวกันปกอน หลังจากเรงเบกิจายเงินโอนให
กองทุนหมูบานไปในชวงกอนหนา ประกอบกบัการใชจายงบลงทุนสามารถทําไดเพียง
บางสวน สําหรับรายไดนําสงลดลงจากระยะเดียวกันปกอนตามการจัดเก็บจากภาษี
ฐานรายไดฐานการบริโภคและฐานการคาระหวางประเทศ สอดคลองกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในชวงกอนหนา รายไดทีม่ากกวารายจายทําใหรัฐบาลเกินดุลเงิน
สด126 พันลานบาท



ภาคการทองเที่ยวไดรับผลกระทบเพิ่มเติมจากสถานการณการชุมนุมและ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําใหหลายประเทศเพิ่มระดับการเตือนภัย



ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนมิถุนายน 2557

ภาพรวมมูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลของไทย เดือนมิถุนายน 2557

ในเดือนมิถุนายน ป 2557 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยยัง
อยูในทิศทางที่ดี ตอเนื่องจากเดือนที่แลว สะทอนจากมูลคาการนําเขา
และสงออกเครื่องจักรกลที่เติบโตตอเนื่อง และปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุก
หมวด ผลมาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผูบริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น 
หลังจากปญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น 
โดยการลงทุนภาคเอกชนหดตัวชะลอลงจากเดือนกอนหนา โดยหดตัว
รอยละ 2.7 จากที่เคยหดตัวรอยละ 4.8 และ 3.0 ในเดือน เม.ย. และ 
พ.ค. 57 ตามลําดับ สวนหนึ่งเปนผลมาจากการนําเขาสินคาทุนที่ปรับ
เพิ่มดีขึ้น โดยขยายตัวรอยละ 2.6 หลังจากหดตัวหลายเดือนติดตอกัน  
ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังหดตัวตอเนื่อง โดยหดตัวรอยละ 
6.6 โดยภาคอุตสาหกรรมสวนใหญยังหดตัว ยกเวน ปโตรเคมี, สารกึ่ง
ตัวนํา และยางและพลาสติก ที่ยังขยายตัวดี ทั้งนี้ ภาคสงออกที่เปนแรง
สงสําคัญของภาคการผลิตและลงทุนของไทยเริ่มฟนตัวชัดเจนขึ้นจาก
ประเทศคูคาสําคัญอยางสหรัฐฯและสหภาพยุโรป แตยังคงจํากัดเฉพาะ
ในบางอุตสาหกรรม ขณะที่การผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวดี โดย
ขยายตัวรอยละ 1.2 ชะลอลงจากเดือนกอนหนาเล็กนอย สวนราคา
สินคาเกษตรลดลงตอเนื่องที่รอยละ 6.1
สงผลให การนําเขาเครื่องจักรกลในเดือนนี้ขยายตัวรอยละ 20.6 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันปกอน เรงตัวขึ้นจากเดือนกอนหนาที่เคยขยายตัว
รอยละ 13.2 คิดเปนมูลคา 43, 314 ลานบาท จากการนําเขาที่เพิ่มขึ้น
ในทุกหมวด โดยหมวดเครื่องมือกลขยายตัวรอยละ 24.8 รองลงมาคือ
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรที่ขยายตัวรอยละ 20.2 และหมวด
เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 19.4 และเมื่อเทียบกับเดือน
กอนหนา สินคาในกลุมเครื่องจักรกลทุกหมวดปรับตัวดีขึ้น ยกเวน
เครื่องมือกลที่ปรับตัวลดลง
การสงออกเครื่องจักรกลไทยในเดือนนี้ชะลอตัวลงจากเดือนกอนหนา 
โดยมีมูลคาอยูที่ 19, 488 ลานบาท แตปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันปกอน โดยขยายตัวที่รอยละ 16.4 จากการฟนตัวอยาง
ตอเนื่องของเศรษฐกิจประเทศคูคาสําคัญ โดยหมวดเครื่องมือกลปรับ
เพิ่มขึ้นสู งสุดที่รอยละ 22.1 รองลงมาเปนหมวดเครื่องจักรกล
การเกษตร โดยปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 17.8 และหมวดเครื่องจักร
อุตสาหกรรมที่ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 15.5 อยางไรก็ดี เมื่อเทียบกับเดือน
กอนหนา ทุกหมวดปรับตัวลดลง ยกเวนเครื่องมือกลที่ปรับเพิ่มขึ้น
ดุลการคาเครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคาเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 
อยูที่ 23, 826 ลานบาท



มูลคาการนาํเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนมิถุนายน 2557

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือนมิถุนายน ป 2557 การผลิต
ภาคเกษตรกรรมขยายตัวรอยละ 1.2 จากระยะเดียวกันปกอนตาม
ผลผลิตยางพาราและปาลมน้ํามันที่เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่
เพาะปลูกในชวงกอนหนา รวมถึงผลผลิตมันสําปะหลังขยายตัว
จากสภาพอากาศที่เหมาะสมตอการเพาะปลูก ขณะที่ผลผลิตขาว
ลดลงจากปริมาณน้ําในระบบชลประทานที่ไมเอื้ออํานวย สงผลให
ความตองการใชเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศในเดือนนี้เพิ่ม
สูงขึ้น โดยมกีารนําเขาเครื่องจักรการกลการเกษตรในเดือน มิ.ย. 
57 ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 20.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิด
เปนมูลคา 2, 833 ลานบาท สงผลใหในชวงครึ่งปแรก มีการนําเขา
เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 6.0 โดยกลุมสินค า
เครื่องจักรงานเกษตรกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 ขณะที่กลุม
สินคาเครื่องจักรงานปศุสัตวปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 32.8 สําหรับ
สินค าที่ มีการนําเข ามากที่ สุดอย าง เครื่องบํารุงรักษาและ
สวนประกอบขยายตัวรอยละ 13.2  และสินคาที่มีการนําเขา
เพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก เครื่องคัดแยกขนาด ซึ่งนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 
111.8  ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา มีการนําเขาเพิ่มขึ้น
เชนกัน จากการนําเขาที่ เพิ่มขึ้นของเครื่องบํารุงรักษาและ
สวนประกอบเปนสําคัญ
การสงออกตลาดสงออกสําคัญยังคงขยายตัวในระดับสูง โดยตลาด
สงออก 3 อันดับแรก ไดแก กัมพูชา สหรัฐฯ และลาว ที่มีสัดสวน
การสงออกรวมกันที่รอยละ 36 ของมูลคาการสงออกเครื่องจักรกล
การเกษตรทั้งหมด (สัดสวนของป 56) ขยายตัวรอยละ 45.7, 74.2 
และ 24.9 ตามลําดับ สงผลใหการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนน้ี ขยายตัวรอยละ 17.8  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิด
เปนมูลคา 1, 503 ลานบาท สงผลใหในชวงครึ่งปแรก มีการ
สงออกเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 40.9 โดยกลุม
สินคาเครื่องจักรงานเกษตรกรรมขยายตัวรอยละ 40 ขณะที่
เครื่องจักรงานปศุสัตวขยายตัวรอยละ 171.6 ทั้งนี้ เปนการปรับ
เพิ่มขึ้นในทุกสินคา ยกเวนเครื่องคัดแยกขนาด, เครื่องทําใหแหง 
และเครื่องรีดนมที่ปรับลดลง และเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา มี
การสงออกลดลง จากการลดลงของแทรกเตอร รถพวง รถกึ่งรถ
พวงและสวนประกอบ, และเครื่องเก็บเกี่ยว และสวนประกอบเปน
สําคัญ
ดุลการคาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ีขาดดุลการคา
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน มูลคาการขาดดุลการคาอยูที่     1, 330 
ลานบาท เปนการขาดดุลการคามากที่สุดนับต้ังแตเดือน ก.ย. 56



มูลคาการนาํเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนมิถุนายน 2557

มูลคาการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน ป 2557 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวตอเนื่องที่รอยละ 6.6 เนื่องจากทั้ง
การผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ และการผลิตเพื่อสงออกยังชะลอง

ตอเนื่อง อยางไรก็ดี การนําเขาเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยรวมใน
เดือนน้ียังคงขยายตัวรอยละ 19.4 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน 
คิดเปนมูลคา 31, 256 ลานบาท สงผลใหในชวงครึ่งปแรก มีการ
นําเขาเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 7.4 จากการขยายตัว
ของการนําเขาเครื่องจักรอุตสาหกรรมในบางกลุม ไดแก กลุม
เครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมเหมืองแร, เครื่องจักรอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, เครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและ
สิ่งพิมพ, เครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ, เครื่องจักรงานโลหกรรม 
หรือหลอโลหะ, และเครื่องจักรที่ใชในอุตสาหกรรมทั่วไป อยางไรก็
ตาม กลุมสินคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมกวาครึ่งมีการนําเขาลดลง 
โดยเฉพาะเครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสรางที่หดตัวรอยละ  17.6 
อยางไรก็ดี เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนามีการนําเขาลดลง จากการ
นํา เข าที่ ลดลงของกลุ ม เครื่ อ งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ าและ
อิเล็กทรอนิกสเปนสําคัญ 

การสงออก ตลาดสงออกสําคญ 3 อันดับแรก ไดแก อินโดนีเซีย 
ญี่ปุน และสิงคโปร ที่มีสัดสวนการสงออกรวมกันอยูที่รอยละ 26.2 
ของมูลคาการสงออกเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั้งหมด (ในป 56) 
ขยายตัวรอยละ 67.1, -3.6 และ -17.3 ตามลําดับ สงผลใหการ
สงออกเครื่องจักรอุตสาหกรรมเดือนนี้ขยายตัวรอยละ 15.5 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 15, 832 ลานบาท สงผล
ใหในชวงครึ่งปแรก การสงออกเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอย
ละ 32.1 โดยเปนการปรับเพิ่มขึ้นในทุกกลุมสินคายกเวนเครื่องจักร
อุตสาหกรรมเหมืองแร, และเครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องหนังที่
ป รับลดล ง  และกลุ มสินค าที่ ขยายตัวสู งสุ ดคื อ เค รื่ อ งจั ก ร
อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมแปร
รูปอาหารที่ขยายตัวสูงถึงรอยละ 280.5 และ 126.8 ตามลําดับ 
อยางไรก็ดี เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา มีการสงออกลดลง จาก
เครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพที่มีการสงออกไปมาก
แลวในชวงกอนหนา

ดุลการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคา
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน โดยมูลคาการขาดดุลการคาอยูที่    15, 424 
ลานบาท



มูลคาการนาํเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องมือกลของไทย เดือนมิถุนายน 2557

มูลคาการคาเครื่องมือกลในเดือนมิถุนายน ป 2557 
การนําเขาเครื่องมือกลในเดือนนี้ขยายตัวรอยละ 24.8 โดยเปน
หมวดเครื่องจักรกลที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด และมีมูลคาอยูที่ 
9, 226 ลานบาท สงผลใหในชวงครึ่งปแรก การนําเขาเครื่องมือ
กลขยายตัวรอยละ 11.9 จากการนําเขาของกลุมสินคาเครื่องมือ
กลที่ขยายตัวรอยละ 13.9 ขณะที่กลุมสินคาเครื่องใชมือหดตัว
รอยละ 14.0 โดยสินคาที่มีการนําเขามากที่สุดอยางหีบแบบหลอ
แกว โลหะ ยาง และพลาสติก, และเครื่องมือกล เจาะ ควาน 
เซาะ ทําเกลียวขยายตัวรอยละ 29.5 และ 3.7 ตามลําดับ และ
สินคาที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ เครื่องมือกล เจาะ ควาน 
เซาะ ทําเกลียว โดยขยายตัวรอยละ 61.8 อยางไรก็ตาม เมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหนา มีการนําเขาลดลง จากการปรับลดลงของ
เครื่องมือกล เจาะ ควาน เซาะ ทําเกลียว, และเครื่องมือกล ไส 
เลื่อย ตัด กัดเฟองเปนสําคัญ

การสงออก มูลคาการสงออกอยูที่ 2, 154 ลานบาท โดยตลาด
สงออกเครื่องมือกลของไทย 3 อันดับแรก ไดแก ญี่ปุน สหรัฐฯ 
และจีน มีสัดสวนรวมกันรอยละ 41.1 ของมูลคาการสงออก
เครื่องมือกลทั้งหมดของไทย (ป 56) มีการขยายตัวรอยละ 14.5, 
87.2, และ 17.9 ตามลําดับ สงผลใหการสงออกเครื่องมือกลใน
เดือนน้ี ขยายตัวรอยละ 22.1 และทําใหในชวงครึ่งปแรก มีการ
สงออกเครื่องมือกลเพิ่มขึ้นรอยละ 21.7 โดยกลุมสินคาเครื่องมือ
กลขยายตัวรอยละ 22.5 ขณะที่กลุมสินคาเครื่องใชมือขยายตัว
รอยละ 20 ทั้งนี้ เปนการปรับเพิ่มขึ้นของเครื่องมือกล กลึงโลหะ 
และเครื่องมือกล ตี ทุบ อัด ดัดเปนสําคัญ และเมื่อเทียบกับเดือน
กอนหนา มีการสงออกเครื่องมือกลเพิ่มขึ้นเชนกัน โดยเปนการ
ปรับเพิ่มขึ้นจากเครื่องมือกล ตี ทุบ อัด ดัดเปนสําคัญ

ดุลการคาเครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ีขาดดุลการคาลดลงจาก
เดือนกอนอยูที่ 7, 072 ลานบาท
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ป 2557

เศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม 2557 ในภาพรวมทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอน การใชจาย
ในประเทศปรับดีขึ้น ความเชื่อมั่นภาคครัวเรือนและธุรกิจตอสถานการณทางเศรษฐกิจและ
การเมืองดีขึ้น และรายไดนอกภาคเกษตรสนับสนุนใหกําลังซื้อของครัวเรือนเพิ่มขึ้น สงผลให
ความตองการในประเทศขยายตัวตามการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้น 
ประกอบกับการใชจายของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นนั้นกลับมามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
มากขึ้น อยางไรก็ตาม การสงออกยังฟนตัวชา และภาคการผลิตอยูระหวางการระบายสินคา
คงคลัง สงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมอยูในภาวะทรงตัว สําหรับภาคการทองเที่ยวมี
สัญญาณปรับดีขึ้น เปนลําดับหลังจากสถานการณทางการเมืองมีความชัดเจนและ
นักทองเที่ยวตางชาติเริ่มคลายความกังวล  ดานเสถียรภาพในประเทศ อัตราการวางงานอยู
ในระดับต่ํ า อัตราเงินเฟอลดลงตามราคาอาหารสดและพลังงาน ขณะที่เสถียรภาพ
ตางประเทศอยูในเกณฑมั่นคง ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากการสงกลับกําไรและเงินปนผล
ของบริษัทตางชาติ สําหรับดุลเงินทุนเคลื่อนยายเกินดุลหลังจากนักลงทุนตางชาติมีความ
เชื่อมั่นตอเศรษฐกิจไทยมากขึ้นและกลับมาลงทุนในตราสารหนี้ของภาครัฐ โดยรวม
ดุลการชําระเงินเกินดุล

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวจากเดือนกอนตามการใชจายในหมวดสินคาไมคงทน 
เชน ปริมาณการใชเชื้อเพลิง อาหารและเครื่องดื่มและสินคาที่ใชในครัวเรือน ขณะที่การใช
จายในหมวดสินคาคงทนยังคอนขางทรงตัว ในภาพรวมการบริโภคภาคเอกชนเริ่มขยายตัว
จากระยะเดียวกันปกอน ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 0.2 เปนครั้ง
แรกนับจากเดือนสิงหาคม 2556 ตามการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากฐานการบริโภคใน
ประเทศ และดัชนีเชื้อเพลิง

การลงทุนภาคเอกชน ปรับดีขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอน โดยเฉพาะภาคกอสรางในพื้นที่นอก
เขตเทศบาล จากความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจดีขึ้น รวมทั้งผูประกอบการบางสวนเริ่มลงทุน
หลังจากไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนและใบอนุญาต รง. 4 ซึ่งไมสามารถอนุมัติไดในชวง
กอนหนา แตหากเทียบกับระยะเดียวกันปกอน การลงทุนภาคเอกชนยังหดตัว โดยดัชนีการ
ลงทุนภาคเอกชนหดตัวรอยละ 2.7

การสงออกสินคา ในเดือนนี้มีมูลคา 18,700 ลานดอลลารสรอ. หดตัวจากทั้งเดือนกอนและ
ระยะเดียวกันปกอน โดยเฉพาะการสงออกเคมีภัณฑ ปโตรเลียม ยางพารา และสินคา
อิเล็กทรอนิกส เนื่องจากอุปสงคจากภูมิภาคเอเชียท่ียังคงชะลอตัวราคายางพาราที่ตกต่ํา 
รวมท้ังปจจัยชั่วคราวจากการปดซอมบํารุงโรงกลั่นและขอจํากัดดานเทคโนโลยีการผลิตของ
ไทยที่ไมสามารถตอบสนองตอรสนิยมของตลาดไดมากนัก

ในเดือนกรกฎาคม ป 2557 
มี ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สง
สัญญาณบวก 
ตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก

การอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นตาม
การใชจายในหมวดสินคาไม
คงทน และขยายตัวเปนครั้ง
แรกนับจาก ส.ค. 56 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย Analyst by ISIT



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ป 2557

ในเดือนกรกฎาคม 2557 นี้มี
ตั วชี้ วัดทาง เศรษฐกิจที่ ยั งส ง

สัญญาณลบตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ไดแก 

การลงทุนภาคเอกชน ยังหดตัว 
แมจะปรับดีข้ึนเล็กนอยจากเดือน
กอน จากภาคกอสราง เนื่องจาก
ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นของภาคธุรกิจ 
รวมทั้งผูประกอบการบางสวนเริ่ม
ล ง ทุ น หลั ง จ า ก ไ ด รั บ อ นุ มั ติ
สงเสริมการลงทุนและใบอนุญาต
รง. 4 

รายไดเกษตรกร หดตัวจากผล
ของราคา โดยเฉพาะขาวและ
ยา ง พ าร าที่ ส ต็ อ ก โ ลก อ ยู ใ น
ระดับสูง ประกอบกับอุปสงคจาก
จีนชะลอลง

การสงออกสินคา หดตัวหลังจาก
ข ย า ย ตั ว ใ น เ ดื อ น ก อ น ห น า 
โดยเฉพาะการสงออกเคมีภัณฑ 
ปโตรเลียม ยางพารา และสินคา
อิเล็กทรอนิกส เนื่องจากอุปสงค
จากภูมิภาคเอเชียที่ยังคงชะลอตัว 
และราคายางพาราที่ตกต่ํา 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย Analyst by ISIT

การนําเขาสินคา มีมูลคา 17,249 ลานดอลลารสรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนตามการนําเขาสินคา
ทุนเปนสําคัญ แตโดยรวมการนําเขาสินคายังอยูในระดับต่ําภาคอุตสาหกรรมยังมีสินคาคงคลังใน
ระดับสูง ผูประกอบการจึงพยายามระบายสต็อกและยังไมเพิ่มระดับการผลิต ทําใหการนําเขา
วัตถุดิบและสินคาขั้นกลางยังอยูในระดับต่ํา ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 5.2 

รายไดเกษตรกร ทรงตัวจากเดือนกอน แตหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนจากผลของ
ราคา โดยเฉพาะขาวและยางพาราที่สต็อกโลกอยูในระดับสูง ประกอบกับอุปสงคจากจีนชะลอ
ลง อยางไรก็ดีการชะลอการระบายสต็อกขาวของทางการ ผลผลิตขาวที่ออกสูตลาดนอยลง 
รวมถึงความตองการปาลมน้ํามันในตลาดโลกที่มากขึ้นชวยใหราคาสินคาเกษตรไมปรับต่ําลง
ตอเนื่อง ดานผลผลิตสินคาเกษตรขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน โดยเฉพาะยางพาราและ
ปาลมน้ํามันที่มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกในชวงกอนหนา แตหากเทียบกับเดือนกอนผลผลิต
สินคาเกษตรคอนขางทรงตัว

ภาครัฐ ใชจายโดยรวมเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน ตามการเบิกจายเงินอุดหนุนใหสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติและรายจายเพื่อการศึกษา อยางไรก็ดี การ
เบิกจายงบลงทุนยังทําไดคอนขางชา สําหรับรายไดนําสงลดลงเล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอน
ตามการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและภาษีฐานการคาระหวางประเทศ สอดคลองกับยอดจําหนาย
ยานยนตและภาวะการคาตางประเทศที่ลดลงจากปกอน รายจายที่มากกวารายไดทําใหรัฐบาล
ขาดดุลเงินสด 36 พันลานบาท



การทองเที่ยวมีสัญญาณปรับดีขึ้นเปนลําดับภายหลังสถานการณทาง

การเมืองมีความชัดเจนและนักทองเที่ยวตางชาติเริ่มคลายความกังวล



ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนกรกฎาคม 2557

ภาพรวมมูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลของไทย เดือนกรกฎาคม 2557

ในเดือนกรกฎาคม ป 2557 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นจากเดือนกอนหนา และเดือน
เดียวกันปกอน สะทอนจากมูลคาการนําเขาและสงออกที่
ขยายตัว โดยการนําเขาขยายตัวรอยละ 4 ขณะที่การสงออก
ขยายตัวรอยละ 18.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน สวนหนึ่ง
เปนผลมาจากความเชื่อมั่นของภาคเอกชนในประเทศที่ปรับตัว
ดีขึ้นตอเนื่อง โดยการบริโภคภาคเอกชนเริ่มเปนบวก และ
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวชาลง สงผลใหการนําเขายัง
ขยายตัวตอเนื่อง คาดวาในอนาคตผูประกอบการจะนําเขา
เครื่องจักรเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนและ
ใบอนุญาต รง. 4 ขณะที่ภาคสงออกไดรับอานิสงสจากการฟน
ตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศคูคาสําคัญอยางสหรัฐฯ 
และกลุมประเทศ CLMV
การนําเขาเครื่องจักรกลในเดือนนี้ขยายตัวรอยละ 4 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 44, 735 ลานบาท จาก
การนําเขาที่เพิ่มขึ้นในทุกหมวด ยกเวนเครื่องจักรกลการเกษตร 
โดยหมวดเครื่องมือกลขยายตัวรอยละ 14.1 และหมวด
เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 3.1 ขณะที่หมวด
เครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวรอยละ 14.2 และเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนา สินคาในกลุมเครื่องจักรกลทุกหมวดปรับตัวดีข้ึน 
การสงออกเครื่องจักรกลไทยในเดือนนี้ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 
18.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน และขยายตัวเรงขึ้นจาก
เดือนกอนหนาที่ขยายตัวรอยละ 16.4 คิดเปนมูลคาอยูที่ 21, 
498 ลานบาท โดยสงออกเพิ่มขึ้นในทุกหมวดโดยเฉพาะหมวด
เครื่องมือกลที่ขยายตัวสูงถึงรอยละ 70.1 ขณะที่หมวด
เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวรอยละ 14 และหมวด
เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 13.1 อยางไรก็ดี เมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหนา ทุกหมวดปรับตัวดีขึ้น ยกเวนหมวด
เครื่องจักรกลการเกษตร
ดุลการคาเครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคาลดลง
จากเดือนกอน อยูที่ 23, 238 ลานบาท



มูลคาการนาํเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนกรกฎาคม 2557

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือนกรกฎาคม ป 2557 
การผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวรอยละ 4.3 จากระยะเดียวกันป
กอนตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตผลไมเปนสําคัญ เนื่องจากสภาพ
อากาศเหมาะสม รวมถึงผลผลิตยางพาราและปาลมนามันที่
เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกในชวงกอนหนาขณะที่ผลผลิต
ขาวลดลงจากปริมาณนาในระบบชลประทานที่ไมเอื้ออํานวย 
ประกอบกับการลดการปลูกขาวนาปรังรอบ 2 ในปนี้สวนหนึ่งจาก
ผลของการยกเลิกโครงการรับจํานําขาว ขณะที่ราคาสินค า
เกษตรกรรมหดตัวรอยละ 5.2 สงผลใหรายไดเกษตรกรหดตัวรอย
ละ 1.2 ชะลอลงจากเดือนกอนหนาที่หดตัวรอยละ 6.6 ทําใหการ
นําเขาเครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวรอยละ 14.2 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 2, 871 ลานบาท สงผลใหในชวง 
7 เดือนแรกปนี้ มีการนําเขาเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้นรอย
ละ 2 โดยกลุมสินคาเครื่องจักรงานเกษตรกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นรอย
ละ 1.2 ขณะที่กลุมสินคาเครื่องจักรงานปศุสัตวปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 
18.4 โดยสินคาที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก เครื่องทําแหง 
(รอยละ 27.2) สวนสินคาที่มีนําเขาลดลงต่ําสุดไดแก แทรกเตอร 
รถพวง รถกึ่งรถพวงและสวนประกอบ (-33.4) 
การสงออก หากพิจารณาตลาดสงออก 5 อันดับแรก ที่มีสัดสวน
การสงออกรวมกันที่รอยละ 46 ของมูลคาการสงออกเครื่องจักรกล
การเกษตรในป 2556 ซึ่งไดแก กัมพูชา สหรัฐฯ ลาว ญี่ปุน และ 
อินเดีย มีขยายตัวรอยละ 51.4, 65.3, 37.0, 2.8 และ -42 
ตามลําดับ สงผลใหการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรเดือนนี้ 
ขยายตัวรอยละ 14.0  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิดเปน
มูลคา 1, 461 ลานบาท และทําใหในชวง 7 เดือนแรกของปนี้ มี
การสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 36.9 โดยกลุม
สินคาเครื่องจักรงานเกษตรกรรมขยายตัวรอยละ 37 ขณะที่
เครื่องจักรงานปศุสัตวขยายตัวรอยละ 28.1 โดยสินคาที่สงออก
เพิ่มขึ้นสู งสุดไดแก  แทรกเตอร  รถพวง รถกึ่ งรถพวงและ
สวนประกอบ (รอยละ 59.8) ขณะที่สินคาที่สงออกลดลงต่ําสุด
ไดแก เครื่องรีดนม (รอยละ -87)
ดุลการคาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ีขาดดุลการคา
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน มูลคาการขาดดุลการคาอยูที่   1, 409 ลาน
บาท 



มูลคาการนาํเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนกรกฎาคม 2557

มูลคาการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม ป 
2557 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัวจากเดือนกอน เพราะหลาย
อุตสาหกรรมยังคงอยูในชวงของการระบายสินคาคงคลังจึงยังไม
เพิ่มระดับการผลิตตามความตองการสินคาที่ปรับดีขึ้น แตหาก
เทียบกับระยะเดียวกันปกอน การผลิตหดตัวตอเนื่องที่รอยละ 
5.2 ชะลอลงจากเดือนกอนที่หดตัวรอยละ 6.7  ซึ่งสาเหตุหลัก
มาจากการผลิตยานยนตเพื่อขายในประเทศที่ลดลง และจะ
ยังคงเปนปจจัยฉุดอีกระยะหนึ่ง ประกอบกับปจจัยพิเศษจาก
การปดโรงกลั่นขนาดใหญ สงผลให การนําเขาเครื่องจักร
อุตสาหกรรมในเดือนนี้ขยายตัวรอยละ 3.1 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 31, 872 ลานบาท สงผลใหในชวง 
7 เดือนแรกปนี้ มีการนําเขาเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอย
ละ 6.7 โดยกลุมสินคาที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก 
เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร (รอยละ 169.5) ขณะที่กลุม
สินคาที่มีการนําเขาลดลต่ําสุดไดแก เครื่องจักรอุตสาหกรรม
เครื่องหนัง (รอยละ -21.3) 
การสงออก การสงออกเครื่องจักรอุตสาหกรรมเดือนนี้ขยายตัว
รอยละ 13.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 17, 
118 ลานบาท สงผลใหในชวง 7 เดือนแรกปนี้ การสงออก
เครื่องจักรอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 28.9 โดยกลุมสินคาที่
สงออกสูงสุดไดแก เครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ 
(รอยละ 223.4) ขณะที่กลุมสินคาที่สงออกลดลงต่ําสุดไดแก 
เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องหนัง (รอยละ 64.3)
ดุลการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ขาด
ดุลการคาลดลงจากเดือนกอน โดยมูลคาการขาดดุลการคาอยูที่    
14, 755 ลานบาท



มูลคาการนาํเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องมือกลของไทย เดือนกรกฎาคม 2557

มูลคาการคาเครื่องมือกลในเดือนกรกฎาคม ป 2557 
การนําเขาเครื่องมือกลในเดือนนี้ขยายตัวรอยละ 14.1 โดย
เปนหมวดเครื่องจักรกลที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด และมี
มูลคาอยูที่ 9, 993 ลานบาท สงผลใหในชวง 7 เดือนแรกปนี้ 
การนําเขาเครื่องมือกลขยายตัวรอยละ 12.2 จากการนําเขา
ของกลุมสินคาเครื่องมือกลที่ขยายตัวรอยละ 14.1 ขณะที่
กลุมสินคาเครื่องใชมือหดตัวรอยละ 11.3 โดยสินคาที่มีการ
นําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก เครื่องมือกล เจาะ ควาน เซาะ ทํา
เกลียว (รอยละ 59.2) สวนสินคาที่มีการนําเขาลดลงต่ําสุด
ไดแก เครื่องมือกล แปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต (รอยละ 
37.3)

การสงออก มูลคาการสงออกอยูที่ 2, 919 ลานบาท โดย
ตลาดสงออกเครื่องมือกลของไทย 5 อันดับแรกที่มีสัดสวน
รวมกันรอยละ  50 ของมูลคาการสงออกเครื่องมือกลทั้งหมด
ของในป 2556 ไดแก ญี่ปุน สหรัฐฯ จีน อินโดนีเซีย และ
อินเดีย มีการขยายตัวรอยละ 87.8, 83.9, 32, -42.7 และ 
30 ตามลําดับ สงผลใหการสงออกเครื่องมือกลในเดือนนี้ 
ขยายตัวรอยละ 70.1 และทําใหในชวง 7 เดือนแรกปนี้ มี
การสงออกเครื่องมือกลเพิ่มขึ้นรอยละ 28.7 โดยกลุมสินคา
เครื่องมือกลขยายตัวรอยละ 29.8 ขณะที่กลุมสินคาเครื่องใช
มือขยายตัวรอยละ 24.9 โดยสินคาที่สงออกเพิ่มขึ้นสูงสุด
ไดแก เครื่องมือกล กลึงโลหะ (รอยละ 97.1) สวนสินคาที่
สงออกลดลงต่ําสุด ไดแก เครื่องมือกล แบบศูนยรวม (รอย
ละ 39.9)

ดุลการคาเครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคาลดลง
จากเดือนกอนอยูที่ 7, 074 ลานบาท
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนสิงหาคม ป2557

เศรษฐกิจเดือนสิงหาคม ป 2557 ยังชะลอตัว แมจะมีแนวโนมฟนตัวไดตอเนื่องจากอุปสงคในประเทศ

และภาคการทองเที่ยว แรงสงในนี้ลดลงเล็กนอย หลังจากที่เรงขึ้นในชวงที่สถานการณทางการเมืองคลี่คลาย
ใหมๆ การใชจายในประเทศทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนจึงออนแรงลงบาง ขณะที่ภาคการทองเที่ยวปรับดี
ขึ้นอยางคอยเปนคอยไป และการผลิตสินคาอุตสาหกรรมขยายตัวเล็กนอย โดยในหมวดอิเล็กทรอนิกสมีการ
สะสมสินคาคงคลังเพื่อเตรียมการสงออกในระยะตอไปและหมวดปโตรเลียมผลิตมากขึ้นเมื่อโรงกลั่นกลับมา
เปดดําเนินการหลังการปดซอมบํารุงชั่วคราวในเดือนกอนๆ สําหรับการสงออกสินคาโดยรวมยังคงออนแอ 
ดานเสถียรภาพในประเทศ อัตราการวางงานอยูในระดับต่ํา อัตราเงินเฟอลดลงเล็กนอยตามราคาอาหารสด
และพลังงาน สําหรับเสถียรภาพตางประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลและสัดสวนเงินสํารองระหวาง
ประเทศตอหนี้ระยะสั้นอยูในเกณฑมั่นคง

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ออนแรงลง เมื่อเทียบกับชวง 2-3 เดือนกอนที่เรงตัวข้ึนมาก 
จากสถานการณการเมืองที่มีความชัดเจนขึ้นและปจจัยชั่วคราว เชน เทศกาลฟุตบอลโลก โดยการชะลอตัว
มาจากการใชจายในหมวดสินคาไมคงทน เชน อาหารและเครื่องดื่ม ขณะที่การใชจายในหมวดสินคาคงทน
ทรงตัวตอเนื่อง ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวรอยละ 0.8  หลังจากขยายตัวรอยละ 0.3 ในเดือน
กอนหนา

การลงทุนภาคเอกชน ฟนตัวแบบไมตอเน่ืองและยังไมกระจายตัวไปในทุกภาค สวนหนึ่งเพราะอุปสงค

โดยรวมยังต่ํากวาระดับปกติ โดยเฉพาะการสงออกสินคาที่ฟนตัวคอนขางชา และหลายอุตสาหกรรมยังมี
กําลังการผลิตเพียงพอ ธุรกิจจึงลงทุนเพียงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเปนหลัก ดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 2.7 ขณะที่การลงทุนภาคกอสรางที่ปรับดีข้ึน ในชวงกอนหนาคอนขางทรง
ตัวในเดือนนี้  สงผลใหดัชนีการลงทนุภาคเอกชนหดตัวรอยละ 5.6 เรงข้ึนจากเดอืนกอนหนาที่หดตัวรอยละ 3.6

การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 7.4 อุปสงคตางประเทศตอสินคาไทยออนแอลงในเกือบทุกตลาด ทําให

มูลคาการสงออกสินคาหลังปรับฤดูกาลหดตัวจากเดือนกอน โดยเฉพาะการสงออกสินคาอุตสาหกรรม ทั้ง
ยานยนต เครื่องใชไฟฟา ปโตรเคมี ทั้งนี้แมวาการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสจะขยายตัวไดตามวัฏจักรขาข้ึน
ของอุตสาหกรรมดังกลาวในตลาดโลก แตการสงออกของไทยเติบโตไดในอัตราที่ต่ํากวาประเทศคูแขงจาก
ขอจํากัดดานเทคโนโลยีการผลิตที่ไมสามารถตอบสนองตอรสนิยมของตลาดไดเทาที่ควร 

การนําเขาสินคา หดตัวรอยละ 14.2 ตามการนําเขาสินคาทนุ สินคาอุปโภคบริโภค ยานยนตและชิ้นสวนที่
ลดลง

รายไดเกษตรกร หดตัวรอยละ 4.1 อยูในระดับต่ําตอเนื่องและจะยังคงเปนปจจัยเสี่ยงตอการบริโภคของ

ครัวเรือนตอไปอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้การทีร่าคาสินคาเกษตรอยูในระดับต่ํานั้น สืบเนื่องจากยางพาราที่สต็อก
โลกยังคงอยูในระดับสูง ประกอบกับอุปสงคจากตางประเทศชะลอตัว อยางไรก็ดีการชะลอการระบายสต็อก
ขาวของทางการ รวมทั้งความตองการขาวและกุงในตลาดโลกที่มากขึ้น ชวยพยุงราคาสินคาเกษตรไมใหปรับ
ลดลงไปอีก ดานผลผลิตสินคาเกษตรลดลงจากเดือนกอนตามผลผลิตมันสําปะหลังและปาลมน้ํามันที่ลดลง
มากเปนสําคัญ

การใชจายภาครัฐ แผวลงดวย หลังจากภาครัฐใชจายไดมากขึ้นในชวงกอนหนาโดยการใชจายภาครัฐ
ลดลงทั้งการซื้อสินคาและบริการ และการลงทุนที่ยังทําไดคอนขางชา สวนรายไดนําสงลดลง สะทอน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัวในชวงกอนหนานี้และปจจุบันยังอยูในระยะเริ่มตนของการฟนตัว

ในเดือนสิงหาคม 2557 น้ีมี

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ยังสง

สัญญาณลบตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ไดแก 

การลงทุนภาคเอกชน ฟนตัว
แบบไมตอเนื่องและการสงออก
สินคาฟนตัวคอนขางชา

การบริโภคอุปโภคภาคเอกชน 
ออนแรงลง โดยการชะลอตัวมา
จากการใชจายในหมวดสินคาไม
คงทน ขณะที่การใชจายใน
หมวดสินคาคงทนทรงตัว
ตอเน่ือง

รายไดเกษตรกร ยังหดตัว
ตอเน่ือง เปนปจจัยเสี่ยงตอการ
บริโภคของครัวเรือน และการ
ลงทุนในเครื่องจักรกล
การเกษตรในระยะตอไป

การใชจายภาครัฐ แผวลง 
หลังจากภาครัฐใชจายไดมากขึ้น
ในชวงกอนหนา และการใชจาย
ดานลงทุนที่ยังทําไดคอนขางชา 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย Analyst by ISIT



หลายประเทศยังคงระดับคําเตือนประชาชนในการเดินทางมา   

ประเทศไทย สงผลใหการทองเที่ยวยังฟนตัวไดแบบคอยเปนคอยไป



ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนสิงหาคม 2557

ภาพรวมมูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลของไทย เดือนสิงหาคม 2557

ในเดือนสิงหาคม ป 2557 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีแนวโนมชะลอตัวลง สะทอนจากตัวเลขการคา
ระหวางประเทศของเครื่องจักรกลของไทย ทั้งการนําเขาและ
สงออกที่หดตัวในเดือนนี้ โดยหดตัวรอยละ 11.2 และ 6.8 
ตามลําดับ สวนหนึ่งเปนผลจากเศรษฐกิจในประเทศที่ยังไมฟน
ตัว สะทอนจากกําลังซื้อภายในประเทศที่ยั งหดตัว และ
ภาคเอกชนยังไมมีการลงทุนในเครื่องจักร บวกกับการเบิกจาย
งบลงทุนของภาครัฐยังลาชา ทําใหเม็ดเงินยังไมลงสูระบบ
เศรษฐกิจ ในขณะที่ เศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ํ ากวาที่คาด 
โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศคูคาสําคัญอยางยุโรปและญี่ปุนยัง
ขยายตัวในระดับต่ํา แมจะมีกําลังซื้ออยูบางจากสหรัฐฯและ
กลุมประเทศเพื่อนบาน

สงผลใหการนําเขาหดตัวรอยละ 11.2 เมื่อ เทียบกับชวง
เดียวกันปกอน มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 35, 868 ลานบาท จาก
การหดตัวของหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมเปนสําคัญ โดยหด
ตัวรอยละ 7.9 ขณะที่หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวรอย
ละ 18.4 และหมวดเครื่องมือกลหดตัวรอยละ 18.9 และหาก
เทียบกับเดือนกอนหนา มีการนําเขาลดลงในทุกหมวด 

การสงออกหดตัวรอยละ 6.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน 
มีมูลค าอยู ที่  16,998 ลานบาท โดยหมวดเครื่อ งจักร
อุตสาหกรรมและเครื่องมือกลหดตัวรอยละ 6.3 และ 23.8 
ตามลําดับ แตหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรยังขยายตัวสูงที่
รอยละ 25.5 และหากเทียบกับเดือนกอนหนา มีการสงออก
เครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องมือกลลดลง แตยังมีการ
สงออกเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้น

ดุลการคาเครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคาเพิ่มขึ้น
จากเดือนกอน อยูที่ 18, 870 ลานบาท



มูลคาการนาํเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนสิงหาคม 2557

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือน
สิงหาคม ป 2557 
กําลังซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือนนี้ออนแรงลง จาก
รายไดเกษตรกรลดลงรอยละ 6.1 เนื่องจากการผลิตภาค
เกษตรกรรมในเดือนนี้มีการขยายตัวเล็กนอยเพียงรอยละ 2.1 
ประกอบกับราคาสินคาเกษตรปรับลดลงรอยละ 6.1 สงผลให
การนําเขาในเดือนนี้ลดลงรอยละ 18.5 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันปกอน มีมูลคาอยูที่ 2, 178 ลานบาท ทําใหในชวง 8 
เดือนแรกปนี้ มีการนําเขาเครื่องจักรกลการเกษตรลดลงรอย
ละ 0.7 โดยกลุมสินคาเครื่องจักรงานเกษตรกรรมหดตัวรอย
ละ 1.7 ขณะที่กลุมสินคาเครื่องจักรงานปศุสัตวยังขยายตัว
รอยละ 19.9  โดยสินคาที่มีการนําเขาลดลงต่ําสุดไดแก 
เครื่องเก็บเกี่ยว และสวนประกอบ หดตัวรอยละ 37.7 และ
สินคาที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก เครื่องทําแหง ขยายตัว
รอยละ 38.6 
เมื่อพิจารณาการสงออก ไปยังตลาดสงออกหลักของไทย 5 
อันดับแรกในป 2556 ที่มีสัดสวนการสงออกรวมกันรอยละ 
46 ของมูลคาการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งหมด 
(สัดสวนของทั้งป 56) ซึ่งไดแก กัมพูชา สหรัฐฯ ลาว ญี่ปุน 
และอินเดีย นั้น มีการขยายตัวรอยละ 92.2, 58.4, -11.0, -
0.5 และ -24.3 ตามลําดับ สงผลใหการสงออกเครื่องจักรกล
การเกษตรเดือนนี้ ขยายตัวรอยละ 25.5  เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 1, 642 ลานบาท สงผลให
ในชวง 8 เดือนแรก มีการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตร
เพิ่ มขึ้ นร อ ยละ 35.4 โดยกลุ มสิ นค า เครื่ อ ง จัก รง าน
เกษตรกรรมขยายตัวรอยละ 35.5 ขณะที่เครื่องจักรงานปศุ
สัตวขยายตัวรอยละ 23.3 สําหรับสินคาที่สงออกเพิ่มขึ้นสูงสุด
ไดแก แทรกเตอร รถพวง รถกึ่งรถพวงและสวนประกอบ 
(รอยละ 58.9) ขณะที่สินคาที่สงออกลดลงต่ําสุดไดแก เครื่อง
รีดนม (รอยละ -87) 
ดุลการคาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ขาด
ดุลการคาลดลงจากเดือนกอน มูลคาการขาดดุลการคาอยูที่   
536 ลานบาท



มูลคาการนาํเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนสิงหาคม 2557

มูลคาการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคม 
ป 2557 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี้หดตัวรอยละ 2.7 อยางไรก็
ตาม มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นจากหมวดอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อ
สงออก สงผลใหการนําเขาเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนนี้หด
ตัวรอยละ 7.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน มีมูลคาอยูที่ 25, 
796 ลานบาท ทั้งนี้ ในชวง 8 เดือนแรกปนี้ ยังมีการนําเขา
เครื่องจักรอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 4.9  โดยกลุมสินคาที่มี
การนําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร 
ขยายตัวรอยละ 161.1 (จากการนําเขาขยายตัวตอเนื่องจากการ
นําเขาชิ้นสวนเครื่องจักรเหมืองแรของบริษัทขามชาติขนาดใหญ
ที่ยายฐานการผลิตมาในไทย)และกลุมสินคาที่มีการนําเขาลดลง
ต่ําสุดไดแก เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องหนัง หดตัวรอยละ 
21.7 
เมื่อพิจารณาการสงออก ไปยังตลาดสงออกหลักของไทย 5 
อันดับแรกในป 2556 ที่มีสัดสวนการสงออกรวมกันอยูที่รอยละ 
35.2  ของมูลคาการสงออกเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั้งหมด 
(สัดสวนของทั้งป 56)  ซึ่งไดแก อินโดนีเซีย ญี่ปุน สิงคโปร 
สหรัฐฯ และออสเตรเลีย พบวาขยายตัวรอยละ -16.2, -20.7, 
32.9, 8.3, และ -10.5 ตามลําดับ สงผลใหการสงออก
เครื่องจักรอุตสาหกรรมเดือนนี้หดตัวรอยละ 6.3 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 13, 090 ลานบาท อยางไรก็ดี 
ในชวง 8 เดือนแรกปนี้ ยังมีการสงออกเครื่องจักรอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นรอยละ 24.2 โดยกลุมสินคาที่ สงออกสูงสุดไดแก 
เครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (รอยละ 115.9) ขณะที่
กลุมสินคาที่สงออกลดลงต่ําสุดไดแก เครื่องจักรอุตสาหกรรม
เครื่องหนัง (รอยละ-63.2) 
ดุลการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ขาด
ดุลการคาลดลงจากเดือนกอน โดยมูลคาการขาดดุลการคาอยูที่    
12, 706 ลานบาท



มูลคาการนาํเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องมือกลของไทย เดือนสิงหาคม 2557

มูลคาการคาเครื่องมือกลในเดือนสิงหาคม ป 2557 
จากการที่กิจกรรมเศรษฐกิจยังคงไมฟนตัว ทําใหการนําเขา
สินคาทุนในเดือนนี้หดตัวลงรอยละ 11.2 เมือเทียบกับปกอน 
สงผลใหการนําเขาเครื่องมือกลในเดือนนี้ลดลงรอยละ 18.9 
โดยมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 7, 893 ลานบาท และสงผลให
ในชวง 8 เดือนแรกปนี้ มีการนําเขาเครื่องมือกลเพิ่มขึ้นเพียง
รอยละ 7.8 จากการนําเขาสินคาในกลุมของเครื่องมือกล
(Machine Tools) ที่ขยายตัวรอยละ 9.4 ขณะที่การนําเขา
เครื่องมือ(Hand Tools) หดตัวรอยละ 12.3 สินคาที่มีการ
นําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก เครื่องเจาะ ควาน เซาะ ทําเกลียว 
โดยขยายตัวที่รอยละ 46.2 สวนสินคาที่มีการนําเขาลดลง
ต่ําสุดไดแก เครื่องแปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต ที่หดตัวลง
ถึงรอยละ 33.1
การสงออก มูลคาการสงออกเครื่องมือกลในเดือนนี้อยูที่ 
2, 266 ลานบาท เมื่อพิจารณาการสงออก ไปยังตลาด
สงออกหลักของไทย 5 อันดับแรกมีสัดสวนรวมกันรอยละ  
50 ของมูลคาการสงออกเครื่องมือกลทั้ งหมดของไทย 
(สัดสวนของทั้งป 56) ในป 2556 ซึ่งไดแก ญี่ปุน สหรัฐฯ จีน 
อินโดนีเซีย และอินเดีย มีการขยายตัวรอยละ -64.3, 64.5,  
-27.1, -34.9 และ -30.7 ตามลําดับ สงผลใหการสงออก
เครื่องมือกลในชวง 8 เดือนแรกนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
18.2 โดยกลุมสินคาเครื่องมือกล (Machine Tools) 
ขยายตัวที่ประมาณรอยละ 23.7 ขณะที่กลุมเครื่องมือ
(Hand Tools) หดตัวรอยละ 19.5 เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดี ย วกั นนป ก อน  โดยสินค าที่ ส ง ออก เพิ่ ม ขึ้ น สู ง สุ ด
ไดแก เครื่องกลึงโลหะ (รอยละ 85.7) สวนสินคาที่สงออก
ลดลงต่ําสุด ไดแก เครื่องมือบัดกรี เชื่อม เปาแลน(รอยละ -
75)
ดุลการคาเครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคาลดลง
จากเดือนกอนอยูที่ 5, 627 ลานบาท
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกันยายน ป2557

เศรษฐกิจเดือนกันยายน ป 2557  ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน แตในเศรษฐกิจใน
ภาพรวมยังฟนตัวชา การบริโภคภาคเอกชนมีการขยายตัว การลงทุนภาครัฐปรับตัวดีขึ้นจาก
การเรงเบิกจายในชวงสิ้นปงบประมาณ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังทรงตัวคืออยูในระดับ
ต่ํา ภาพรวมการสงออกสินคายังคงออนแอ สอดคลองกับการผลิตเพื่อการสงออก สวนภาค
การทองเที่ยวปรับดีขึ้นอยางคอยเปนคอยไป อัตราการวางงานอยูในระดับต่ํา อัตราเงินเฟอ
ลดลงตามราคาน้ํามันที่ลดลงหลังจากมีการปรับโครงสรางราคาขายปลีกน้ํามันในประเทศ 
ประกอบกับไมมีแรงกดดันเงินเฟอจากดานอุปสงค สําหรับเสถียรภาพตางประเทศ ดุลบัญชี
เดินสะพัดขาดดุลแตสัดสวนเงินสํารองระหวางประเทศตอหนี้ระยะสั้นอยูในเกณฑมั่นคง

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวจากการกลับมาเพิ่มขึ้นของการใชจายในหมวดสินคาไม
คงทน เชน อาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากรายไดครัวเรือนนอกภาคเกษตรขยายตัว ความ
เชื่อมั่นการบริโภคอยูในเกณฑดี ขณะที่การใชจายในหมวดสินคาคงทนยังไมฟนตัวเพราะหนี้
ครัวเรือนเปนปจจัยถวง การใชจายและกําลังซื้อของครัวเรือนในภูมิภาคไดรับผลกระทบจาก
ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 1.2 หลังจากหด
ตัวรอยละ 0.8  ในเดือนกอนหนา

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนกอนทั้งการลงทุนในภาคกอสรางและเครื่องจักรและ
อุปกรณ เนื่องจากอุปสงคโดยรวมยังต่ํากวาระดับปกติโดยเฉพาะการสงออกสินคาที่ทิศ
ทางการฟนตัวมีปจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมจากภาวะเศรษฐกิจโลก สงผลใหหลายอุตสาหกรรมยังมี
กําลังการผลิตสวนเกิน จึงปรับลดระดับการผลิตลงชั่วคราวเพื่อระบายสินคาคงคลัง ดัชนี
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 3.9 การลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตจึงอยูในระดับ
ต่ําและสวนใหญเปนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ สงผลใหดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
หดตัวรอยละ 5.0 ชะลอลงจากเดือนกอนหนาที่หดตัวรอยละ 5.6

การสงออกสินคา การสงออกสินคาขยายตัวรอยละ 3.9 จากเดือนกอน แตโดยรวมการ
สงออกยังออนแอ เนื่องจากอุปสงคจากตางประเทศฟนตัวชาและไทยมีขอจํากัดดานการผลิต
สินคาที่มีเทคโนโลยีสูงสงผลใหมูลคาการสงออกสินคาสะสม 9 เดือนแรกของปหดตัวรอยละ 
0.7 จากระยะเดียวกันปกอน

 

ในเดือนกนัยายน ป 2557 นี้
มีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ยังสง

สัญญาณบวกตอ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก 

การใชจายภาครัฐ ปรับ
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการลงทุน
และการซื้อสินคาและบริการ
จากการเรงเบิกจายในชวงสิ้น
ปงบประมาณ (สิ้น ก.ย. 57)

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย Analyst by ISIT



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกันยายน ป 2557

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย Analyst by ISIT

การนําเขาสินคา ปรับสูงขึ้นในทุกหมวดตามการนําเขาสินคาทุน วัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง 
และสินคาอุปโภคบริโภค รวมทั้งมีการเรงนําเขาทองคําในเดือนนี้เนื่องจากเปนจังหวะที่ราคา
ทองคําโลกอยูในระดับต่ํา
 
รายไดเกษตรกร ลดลงตอเนื่องและเปนปจจัยลดทอนการบริโภคของครัวเรือน โดยราคาสินคา
เกษตรปรับลดลงจากระยะเดียวกันปกอนตามราคายางพาราเนื่องจากสต็อกของจีนยังอยูใน
ระดับสูง และอุปสงคจากผูนําเขารายใหญชะลอลงทั้งมาเลเซียและญี่ปุน รวมทั้งราคาขาวที่
ทางการเริ่มระบายขาวในสต็อก สําหรับผลผลิตสินคาเกษตรลดลงตามผลผลิตยางและขาวโพด
เปนสําคัญเนื่องจากปริมาณน้ําฝนนอยจากฤดูฝนที่มาชากวาปกติ

ภาครัฐ เปนแรงกระตุนเศรษฐกิจสําคัญเดือนนี้ การใชจายภาครัฐปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการ
ลงทุนและการซื้อสินคาและบริการจากการเรงเบิกจายในชวงสิ้นปงบประมาณ สําหรับรายได
นําสงเพิ่มขึ้นตามการเหลื่อมนําสงภาษีเงินไดนิติบุคคลจากเดือนกอน

ในเดือนกันยายน ป 2557 

นี้มีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ยัง

สงสัญญาณลบตอ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก
 
การลงทุนภาคเอกชน ยังหด
ตัว การลงทุนเพื่อขยายกําลัง
การผลิตอยูในระดับต่ํา

รายไดเกษตรกร ลดลง
ตอเนื่อง เนื่องจากท้ังราคา
และผลผลิตสินคาเกษตรปรับ
ลดลง ซึ่งเปนปจจัยลดทอน
การบริโภคของครัวเรือน 
และการลงทุนใน
เครื่องจักรกลการเกษตร



การทองเที่ยวปรับดีขึ้นอยางคอยเปนคอยไป เนื่องจากหลายประเทศ

ยังคงระดับคําเตือน และเศรษฐกิจของหลายประเทศชะลอตัวลง



ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนกันยายน 2557
ภาพรวมมูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลของไทย เดือนกันยายน 2557

ในเดือนกันยายน ป 2557 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของ
ไทยฟนตัวจากเดือนกอน สะทอนจากตัวเลขการคาระหวาง
ประเทศของเครื่องจักรกลของไทย ทั้งการนําเขาและสงออกที่
กลับมาขยายตัวในเดือนนี้ โดยขยายตัวรอยละ 14.7 และ 4.4 
ตามลําดับ สวนหนึ่งเปนผลมาจากเศรษฐกิจในประเทศปรับตัวดี
ขึ้นจากเดือนกอนหนา เนื่องจากมีการขยายตัวของการบริโภค
ภาคเอกชนและการเรงใชจายงบประมาณของภาครัฐในชวงสิ้น
ปงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน อยางไรก็ดี การลงทุนโดยรวม
ของประเทศยังซบเซา โดยเฉพาะการลงทุนในภาคการผลิตเพื่อ
สงออกยังมีแนวโนมชะลอตัวเนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคูคา
สําคัญอยางยุโรปและญี่ปุนยังชะลอตัว ทําใหสงออกไปไดนอย ไม
มีความจําเปนตองลงทุนเพิ่มเติมสงผลใหการนําเขาขยายตัวรอย
ละ 14.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 
42, 032 ลานบาท จากการขยายตัวของหมวดเครื่องมือกลและ
เครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยขยายตัวรอยละ14.6 และ 2.8 
ตามลําดับ ในขณะที่หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวรอยละ 
3.9 และหากเทียบกับเดือนกอนหนา มีการนําเขาเพิ่มขึ้นในทุก
หมวด 

การสงออกขยายตัวรอยละ 4.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน มี
มูลคาอยูที่ 19, 880 ลานบาท ขยายตัวในทุกหมวด โดยหมวด
เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวรอยละ 30.1 หมวดเครื่องมือกล
รอยละ 26.0 และหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมรอยละ 11.5 และ
หากเทียบกับเดือนกอนหนา มีการสงออกเพิ่มขึ้นในทุกหมวด
เชนกัน

ดุลการคาเครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคาเพิ่มขึ้น
จากเดือนกอน อยูที่ 22, 152 ลานบาท



มูลคาการนาํเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนกันยายน 2557

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือนกันยายน ป 2557
 
จากการที่การผลิตภาคเกษตรกรรมหดตัวรอยละ 3.4 ประกอบกับ
ราคาสินคาเกษตรปรับลดลงรอยละ 9.6 ทําใหรายไดเกษตรกร
ลดลงรอยละ 12.7 ลดลงในอัตราที่เรงขึ้นจากเดือนกอนหนาที่หด
ตัวรอยละ 6.7 สงผลใหกําลังซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือนนี้
ลดลง โดยมีการนําเขาลดลงรอยละ 3.9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ปกอน มีมูลคาอยูที่ 2, 648 ลานบาท สงผลใหในชวง 9 เดือนแรก
ปนี้ มีการนําเขาเครื่องจักรกลการเกษตรลดลงรอยละ 1.1 เมื่อ
เทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปกอน โดยกลุมสินคาเครื่องจักรงาน
เกษตรกรรมหดตัวรอยละ 1.5 ขณะที่กลุมสินคาเครื่องจักรงานปศุ
สัตวยังคงขยายตัวรอยละ 7.6 โดยสินคาที่มีการนําเขาลดลงต่ําสุด
ไดแก เครื่องเก็บเกี่ยว และสวนประกอบ ที่หดตัวลงถึงรอยละ 
37.0 และสินคาที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก เครื่องรีดนม 
ขยายตัวรอยละ 20.6 เมื่อเทียบกับปกอนหนา 

การสงออก ในตลาดสงออก 5 อันดับแรกของไทย (ตามสัดสวน
การสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรในป 56 ทั้งป โดยสัดสวนการ
สงออกรวมกันรอยละ 46 ) ซึ่งไดแก กัมพูชา สหรัฐฯ ลาว ญี่ปุน 
และอินเดีย มีการขยายตัวรอยละ 92.6, 79.1, 0.2, 23.7 และ 
43.9 ตามลําดับ สงผลใหการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรเดือน
นี้ ขยายตัวรอยละ 30.1  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิดเปน
มูลคา 1, 921 ลานบาท สงผลใหในชวง 9 เดือนแรก มีการสงออก
เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 35.4 โดยกลุมสินคา
เครื่องจักรงานเกษตรกรรมขยายตัวรอยละ 35.2 ขณะที่เครื่องจักร
งานปศุสัตวหดตัวรอยละ 1.6 โดยสินคาที่สงออกเพิ่มขึ้นสูงสุด
ไดแก แทรกเตอร รถพวง รถกึ่งรถพวงและสวนประกอบ (รอยละ 
57.9) ขณะที่สินคาที่สงออกลดลงต่ําสุดไดแก เครื่องคัดแยกขนาด 
(รอยละ -65.2) 

ดุลการคาเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคา
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน มูลคาการขาดดุลการคาอยูที่ 727 ลานบาท 



มูลคาการนาํเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนกันยายน 2557

มูลคาการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน ป 2557 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนนี้หดตัวรอยละ 3.9 จากการ
ผลิตยานยนตที่ ลดลงเปนสําคัญ อยางไรก็ดี  การลงทุนใน
เครื่องจักรเดือนนี้ สะทอนจากการนําเขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ขยายตัวรอยละ 2.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน จากความ
เชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของผูประกอบการในเดือนกอนๆ มีมูลคาการ
นําเขาอยูที่ 31, 293 ลานบาท สงผลใหในชวง 8 เดือนแรกปนี้ มี
การนําเขาเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 4.6  โดยกลุม
สินคาที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก เครื่องจักรอุตสาหกรรม
เหมืองแร ขยายตัวรอยละ 170.0 และกลุมสินคาที่มีการนําเขา
ลดลงต่ําสุดไดแก เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องหนัง หดตัวรอย
ละ 32.1 

การสงออก การสงออกเครื่องจักรอุตสาหกรรมเดือนนี้ขยายตัว
รอยละ 11.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 15, 
597 ลานบาท สงผลใหในชวง 9 เดือนแรกปนี้ ยังมีการสงออก
เครื่องจักรอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 22.7 โดยกลุมสินคาที่
สงออกขยายตัวสูงสุดไดแก เครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร (รอยละ 90.7) ขณะที่กลุมสินคาที่สงออกลดลงต่ําสุด
ไดแก เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องหนัง (รอยละ-57.5) 

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ขาด
ดุลการคาเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน โดยมูลคาการขาดดุลการคาอยูที่    
15, 696 ลานบาท



มูลคาการนาํเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องมือกลของไทย เดือนกันยายน 2557

มูลคาการคาเครื่องมือกลในเดือนสิงหาคม ป 2557 

จากกิจกรรมเศรษฐกิจที่ เริ่มฟนตัว ทําใหผูประกอบการ
นําเขาอุปกรณใหมเพิ่มขึ้น โดยมีการนําเขาเครื่องมือกลใน
เดือนนี้ลดลงรอยละ 14.6 มีมูลคาอยูที่ 8, 091 ลานบาท 
สงผลใหในชวง 9 เดือนแรกปนี้ มีการนําเขาเครื่องมือกล
เพิ่มขึ้นรอยละ 8.4 จากการนําเขาของเครื่องมือกลเปนสําคัญ 
โดยขยายตัวรอยละ 10.0 ขณะที่การนําเขาเครื่องใชมือหด
ตัวรอยละ 11.3 สินคาที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก 
เครื่องมือกล เจาะ ควาน เซาะ ทําเกลียว ขยายตัวรอยละ 
44.9 สวนสินคาที่มีการนําเขาลดลงต่ําสุดไดแก เครื่องมือกล 
แปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต หดตัวรอยละ 27.1

การสงออก มูลคาการสงออกอยูที่ 2, 362 ลานบาท โดย
ตลาดสงออกเครื่องมือกลของไทย 5 อันดับแรก ไดแก ญี่ปุน 
สหรัฐฯ จีน อินโดนีเซีย และอินเดีย มีสัดสวนรวมกันรอยละ  
50 ของมูลคาการสงออกเครื่องมือกลทั้ งหมดของไทย 
(สัดสวนของทั้งป 56) มีการขยายตัวรอยละ 58.7, 31.2, 
17.5, -42.8 และ -25.8 ตามลําดับ สงผลใหการสงออก
เครื่องมือกลในเดือนนี้ ยังขยายตัวรอยละ 26.0 สงผลให
ในชวง 9 เดือนแรกปนี้ มีการสงออกเครื่องมือกลเพิ่มขึ้นรอย
ละ 19.0 โดยกลุมสินคาเครื่องมือกลและกลุมสินคาเครื่องใช
มือ ขยายตัวรอยละ 24.3 และ 22.5 ตามลําดับ โดยสินคาที่
สงออกเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก เครื่องมือกล กลึงโลหะ (รอยละ 
81.6) สวนสินคาที่สงออกลดลงต่ําสุด ไดแก เครื่องมือบัดกรี 
เชื่อม เปาแลน(รอยละ -72.7)

ดุลการคาเครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคา
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนอยูที่ 5, 729 ลานบาท
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม ป 2557

เศรษฐกิจเดือนตุลาคม ป 2557 ปรับตัวดีขึ้นในทุกสาขา การบริโภคภาคเอกชนและการทองเที่ยวฟน

ตัวตอเนื่อง ภาครัฐสามารถเรงการใชจาย การสงออกสินคาขยายตัวชัดเจนเปนผลจากอุปสงคโลกที่กระเตื้อง
ขึ้น ประกอบกับปจจัยชั่วคราวจากการเรงนําเขาของกลุมประเทศยุโรปกอนการยกเลิกสิทธิประโยชนทาง
ภาษี (GSP) ที่ใหกับประเทศไทย การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากเดือนกอน สอดคลองกับความ
ตองการทั้งในและตางประเทศ ภาพรวมการฟนตัวของเศรษฐกิจยังเปนไปอยางชาๆ ดานเสถียรภาพใน
ประเทศ อัตราการวางงานอยูในระดับต่ําตอเนื่อง อัตราเงินเฟอลดลงตามราคาอาหารสดและพลังงาน 
สําหรับเสถียรภาพตางประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล จากทั้งดุลการคาและดุลบริการฯ ซึ่งชวยชดเชย
การขาดดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนยายจากการออกไปลงทุนในตางประเทศของนักลงทุนไทยและการขาย
พันธบัตรระยะสั้นของนักลงทุนตางชาติ ในภาพรวมดุลการชําระเงินคอนขางสมดุล สัดสวนเงินสํารอง
ระหวางประเทศตอหนี้ระยะสั้นอยูในเกณฑมั่นคง

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน มีแนวโนมฟนตัวตอเนื่อง โดยปรับตัวดีขึ้นการใชจายในหมวดสินคาไม

คงทนจากความเชื่อมั่นผูบริโภคที่เพิ่มขึ้นและกําลังซื้อของครัวเรือนนอกภาคเกษตร แตการใชจายในหมวด
สินคาคงทนยังอยูในระดับต่ําและยังไมมีสัญญาณการฟนตัว เพราะภาระหนี้ของภาคครัวเรือนยังถวงการใช
จาย สถาบันการเงินยังเขมงวดในการปลอยสินเชื่อ รวมทั้งกําลังซื้อของครัวเรือนในภาคเกษตรไดรับ
ผลกระทบจากราคาสินคาเกษตรตกต่ํา สงผลใหดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวรอยละ 0.3 
หลังจากขยายตัวรอยละ 1.3 ในเดือนที่ผานมา

การลงทุนภาคเอกชน มีแนวโนมฟนตอเนื่องอยางคอยเปนคอยไป โดยขยายตัวเล็กนอยจากเดือนกอน 

การลงทุนภาคกอสรางขยายตัวเล็กนอยจากเดือนกอน สอดคลองกับการฟนตัวของภาคอสังหาริมทรัพยที่มี
การเปดตัวโครงการใหมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอาคารชุดตามแนวรถไฟฟา และการขยายสาขาในเขตภูมิภาคของ
ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ สําหรับการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณขยายตัวเล็กนอยจากเดือนกอน ตามการ
นําเขาสินคาทุนที่คอยๆ ฟนตัวหลังจากที่หดตัวไปมากในเดือนกอน โดยสินคาทุนที่ขยายตัวสูง ไดแก 
อุปกรณโทรคมนาคม สอดคลองกับแนวโนมการลงทุนขยายเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงและเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ 3G และ 4G ของบริษัทโทรคมนาคมตางๆ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยังหดตัวอยูที่
รอยละ 2.9 ขณะที่การลงทุนภาคกอสรางและการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณปรับดีขึ้น สงผลใหดัชนี
การลงทุนภาคเอกชนหดตัวรอยละ 2.8 เรงขึ้นจากเดือนกอนหนาที่หดตัวรอยละ 4.6

การสงออกสินคา ขยายตัวรอยละ 4.1 เทียบกับระยะเดียวกันปกอน และขยายตัวดีขึ้นจากเดือนกอน 

เปนผลจากการสั่งซื้อสินคาของสหรัฐฯ และกลุมประเทศอาเซียนที่เศรษฐกิจฟนตัว ประกอบกับปจจัย
ชั่วคราวที่มีการเรงนําเขากอนการยกเลิกสิทธิประโยชนทางภาษี (GSP) ของกลุมประเทศยุโรปที่ใหกับ
ประเทศไทยในปหนา

การนําเขาสินคา หดตัวรอยละ 5.2 จากระยะเดียวกันปกอน หลังจากที่ขยายตัวสูงมากในเดือนกอน จาก

การปดซอมบํารุงโรงกลั่น รวมทั้งราคานําเขาเนื่องจากทิศทางราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก แตในภาพรวม
แนวโนมการนําเขาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางที่ไมใชน้ํามัน รวมทั้งสินคาอุปโภคบริโภค มีทิศทางปรับดีขึ้น
อยางคอยเปนคอยไปสอดคลองกับอุปสงคทั้งในและตางประเทศ

ในเดือนตุลาคมป 2557 นี้

มี ตั ว ชี้ วั ด ท า ง เศ ร ษฐ กิ จที่ ส ง

สัญญาณบวกตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ไดแก

การลงทุนภาค เอกชน มี

แนวโนมขยายตัวขึ้นทั้งจากการ
ลงทุนภาคการกอสรางและการ
ลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณใน
กลุมอุปกรณโทรคมนาคม 

ภาครัฐ เพิ่มขึ้นจากมาตรการ

เรงรัดการเบิกจาย ทั้งในดานการ
ซื้ อ สิ น ค า แ ล ะ บ ริ ก า ร  แ ล ะ
โครงการลงทุน

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย Analyst by ISIT



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตุลาคม ป2557

รายไดเกษตรกร เปนปจจัยลดทอนการบริโภคของครัวเรือน ราคาสินคาเกษตรต่ํากวาระยะเดียวกันป

กอน ทั้งจากราคายางพาราที่ผูนําเขารายใหญอยางจีนลดคําสั่งซื้อตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และราคา
ขาวหลังสิ้นสุดโครงการรับจํานํา ประกอบกับการเรงระบายขาวในสต็อกของทางการ รายไดเกษตรกรที่ปรับ
ฤดูกาลแลวปรับดีขึ้นจากเดือนกอนตามผลผลิตขาวและขาวโพด เนื่องจากปริมาณน้ําฝนที่มากขึ้น ขณะที่
ราคาคอนขางทรงตัว

การใชจายภาครัฐ มีสวนชวยเปนแรงกระตุนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากมาตรการเรงรัดการเบิกจาย ทั้งในดาน
การซื้อสินคาและบริการ และโครงการลงทุน สําหรับรายไดรัฐบาลลดลงจากระยะเดียวกันปกอน สวนใหญ
จากภาษีฐานรายไดเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในชวงกอนหนานี้และภาษีเพื่อการบริโภคโดยเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิตยังหดตัวมากจากการเรงซื้อรถยนตไปในชวงโครงการรถยนตคันแรก

ในเดือนตุลาคมป 2557 นี้

มี ตั ว ชี้ วั ด ท า ง เศ ร ษฐ กิ จที่ ส ง

สัญญาณลบตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ไดแก

กา รอุ ป โภคบ ริ โ ภค ภา ค 
เอกชน ที่การใชจายในหมวด
สินคาคงทนยังอยูในระดับต่ําและ
ยังไมมีสัญญาณการฟนตัว

รายได เกษตรกร หดตัวทั้ ง
ราคาและผลผลิต  เปนปจจั ย
ลดทอนการบริโภคของครัวเรือน
และการลงทุนในเครื่องจักรกล
การเกษตร

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย Analyst by ISIT





ภาพรวมมูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรกลของไทย เดือนตุลาคม 2557

ในเดือนตุลาคม ป 2557 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของ
ไทยมีแนวโนมฟนตัว เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
สะทอนจากตัวเลขการสงออกที่ขยายตัวในเดือนนี้ โดยขยายตัว
รอยละ 13.2 สวนหนึ่งเปนผลจากการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งมี
แนวโนมขยายตัวขึ้นทั้งจากการลงทุนภาคการกอสรางและการ
ลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณในกลุมอุปกรณโทรคมนาคม 
ภาครัฐ มีสวนชวยเปนแรงกระตุนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจาก
มาตรการเรงรัดการเบิกจาย ทั้งในดานการซื้อสินคาและบริการ 
และโครงการลงทุน

การนําเขาหดตัวรอยละ 0.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน 
ซึ่งมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 39,096.1 ลานบาท จากการหดตัว
ของหมวดเครื่องมือกลเปนสําคัญ โดยหดตัวรอยละ 11.5 และ
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวรอยละ 2.4 ขณะที่หมวด
เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 2.4 ถาหากเทียบกับ
เดือนกอนหนา หมวดเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม และหมวด
เครื่องมือกล มีการนําเขาลดลง สวนหมวดเครื่องจักรกล
การเกษตร มีการนําเขาเพิ่มขึ้น

การสงออกขยายตัวรอยละ 13.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันป
กอน มีมูลคาอยูที่ 20,642 ลานบาท โดยหมวดเครื่องจักร
การเกษตร เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมและเครื่องมือกล มีการ
ขยายตัวรอยละ 43.1 10.1 และ 12.2 ตามลําดับ ถาหากเทียบ
กับเดือนกอนหนา มีการสงออกเพิ่มขึ้นในทุกหมวด

ดุลการคาเครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคาลดลง
จากเดือนกอน อยูที่ 18, 454.1 ลานบาท

Mill Baht Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct

Import 39,384.1 42,441.1 34,616.9 40,360.70 38,365.60 40,445.60 41,547.90 42,263.40  43,313.90  44,735.40   35,867.90  42,031.90   39,096.10  

 Export 18,235.3 18,418.8 18,107.5 19,798.90 18,841.90 20,585.70 23,405.90 20,352.80  19,488.20  21,497.80   16,998.40  19,879.70   20,642.00  

Trade Balance -21,148.8 -24,022.3 -16,509.4 -20,561.8 -19,523.7 -19,859.9 -18,142.0 -21,910.6 -23,825.7 -23,237.6 -18,869.5 -22,152.2 -18,454.1

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลเดือนตุลาคม 2557



มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือน
ตุลาคม ป 2557 

การนําเขา เครื่องจักรกลการเกษตรในเดือนนี้ลดลงรอยละ 
2.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน มีมูลคาอยูที่ 2, 656.5 
ลานบาท โดยกลุมสินคาเครื่องจักรงานเกษตรกรรมหดตัวรอย
ละ 1.6 ขณะที่กลุมสินคาเครื่องจักรงานปศุสัตวขยายตัวรอย
ละ 5.2 โดย สินคาที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก เครื่อง
บํารุงรักษา และสวนประกอบ ขยายตัวรอยละ 7.9 ขณะที่
สินคาที่มีการนําเขาลดลงต่ําสุดไดแก เครื่องเก็บเกี่ยว และ
สวนประกอบ หดตัวรอยละ 36.5

การสงออก เครื่องจักรกลการเกษตรในเดือนนี้ขยายตัวรอย
ละ 43.1 เมื่อ เทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 
2,247.8 ลานบาท โดยกลุมสินคาเครื่องจักรงานเกษตรกรรม
ขยายตัวรอยละ 36.3 ขณะที่เครื่องจักรงานปศุสัตวหดตัวรอย
ละ 7.3 สําหรับสินคาที่สงออกเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก แทรกเตอร 
รถพวง รถกึ่งรถพวงและสวนประกอบ (รอยละ 59.9) ขณะที่
สินคาที่สงออกลดลงต่ําสุดไดแก เครื่องคัดแยกขนาด (รอยละ 
-66.8) โดยตลาดสงออกหลักของไทย 5 อันดับแรกในเดือน
ตุลาคม 2557 ที่มีสัดสวนการสงออกรวมกันรอยละ 52 ของ
มูลคาการสงออกเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งหมด ซึ่งไดแก 
กัมพูชา พมา สหรัฐฯ อินเดีย และญี่ปุนนั้น มีการขยายตัวรอย
ละ 118.3 184.3, 98.1, 45.1 และ 12.4 ตามลําดับ 

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ขาด
ดุลการคาลดลงจากเดือนกอน มูลคาการขาดดุลการคาอยูที่   
408.7 ลานบาท 

มูลคาการนําเขา-สงออก และดุลการคาเครือ่งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนตุลาคม 2557



มูลคาการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนตุลาคม 
ป 2557 

การนําเขา เครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนนี้ขยายตัวรอยละ 
2.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน มีมูลคาอยูที่ 29,468.1 
ลานบาท โดยกลุมสินคาที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก 
เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร ขยายตัวรอยละ 178.8 และ
กลุมสินค าที่ มี การนํ า เข าลดลงต่ํ าสุด ไดแก  เครื่ อ งจัก ร
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง หดตัวรอยละ 34.3 

การสงออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมเดือนนี้ ขยายตัวรอยละ 
10.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 15,941.5 
ลานบาท โดยกลุมสินคาที่สงออกสูงสุดไดแก  เครื่องจักร
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (รอยละ 90.5) ขณะที่กลุมสินคาที่
สงออกลดลงต่ําสุดไดแก เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
(รอยละ -55.7) โดยตลาดสงออกหลักของไทย 5 อันดับแรกใน
เดือนตุลาคม 2557 ที่มีสัดสวนการสงออกรวมกันอยูที่รอยละ 
29.8  ของมูลคาการสงออกเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั้งหมด  ซึ่ง
ไดแก ญี่ปุน สหรัฐฯ อินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลีย พบวา
ขยายตัวรอยละ -21.3, -11.6, 116.2, 97.1, และ -31.4
ตามลําดับ 

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ขาด
ดุลการคาลดลงจากเดือนกอน โดยมูลคาการขาดดุลการคาอยูที่ 
13,526.6 ลานบาท

มูลคาการนาํเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนตลุาคม 2557



มูลคาการคาเครื่องมือกลในเดือนตุลาคม ป 2557
 
การนําเขา เครื่องมือกลในเดือนนี้ลดลงรอยละ 11.5 โดยมี
มูลคาการนําเขาอยูที่ 6,971.5 ลานบาท จากการนําเขา
สินคาในกลุมของเครื่องมือกล (Machine Tools) ที่ขยายตัว
รอยละ 7.9 ขณะที่การนําเขาเครื่องใชมือ (Hand Tools) หด
ตัวรอยละ 9.9 สินคาที่มีการนําเขาเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก 
เครื่องมือกล เจาะ ควาน เซาะ ทําเกลียว โดยขยายตัวที่รอย
ละ 42.7 สวนสินคาที่มีการนําเขาลดลงต่ําสุดไดแก เครื่องมือ
กล แปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต ที่หดตัวลงถึงรอยละ 35.7

การสงออก เครื่องมือกลในเดือนนี้ ขยายตัวรอยละ 12.2 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน คิดเปนมูลคา 2,452.6 ลาน
บาท โดยกลุมสินคาเครื่องมือกล (Machine Tools) ขยายตัว
ที่ประมาณรอยละ 22.9 ขณะที่กลุมเครื่องมือ (Hand 
Tools) หดตัวรอยละ 15.4 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันป
กอน โดยสินคาที่สงออกเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก เครื่องมือกล กลึง
โลหะ (รอยละ 72.4) สวนสินคาที่สงออกลดลงต่ําสุด ไดแก 
เครื่องมือบัดกรี เชื่อม เปาแลน(รอยละ -70.2) โดยตลาด
สงออกหลักของไทย 5 อันดับแรกในเดือนตุลาคม 2557 ที่มี
สัดสวนรวมกันรอยละ 44.2 ของมูลคาการสงออกเครื่องมือ
กลทั้งหมดของไทย ซึ่งไดแก ญี่ปุน จีน สหรัฐฯ เนเธอรแลนด 
และอินเดีย มีการขยายตัวรอยละ -15.0, 97.9, -7.49, 21.5 
และ -6.1 ตามลําดับ 

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการคา
ลดลงจากเดือนกอนอยูที่ 4,519 ลานบาท

มูลคาการนาํเขา-สงออก และดุลการคาเครื่องมือกลของไทย เดือนตุลาคม 2557



โทรศัพท์ : 02 713 6290 – 2 ต่อ 132

เดือนพฤศจิกายน 2557



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ปี 2557

เศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน ปี 2557 ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ได้แรงขับเคลื่อนมาจากการใช้จ่ายภาคเอกชนที่
ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งการบริโภคและการลงทุน ซึ่งส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน
ตามไปด้วย แต่ในขณะเดียวกันแรงกระตุ้นจากการใช้จ่ายภาครัฐลดลง มูลค่าการส่งออกสินค้าแผ่วลงตาม 
อุปสงค์จากจีน ญี่ปุ่น และยุโรป ประกอบกับราคาสินค้าส่งออกหลายหมวดลดลงตามราคาน้้ามันโลก ภาค
การท่องเที่ยวชะลอตัวลงจากเดือนก่อน เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากรัสเซีย ยุโรป และญี่ปุ่นมีจ้านวนลดลง
จากภาวะเศรษฐกิจท่ียังไม่ดีนัก ประกอบกับค่าเงินรูเบิลและเยนที่อ่อนตัวลง ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ราคา
น้้ามันโลกท่ีต่้าลงท้าให้อัตราเงินเฟ้อลดลงและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องจากเดือนก่อน

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยการจับจ่ายใช้สอยของครัวเรือนในเดือนนี้
ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทน หมวดสินค้ากึ่งคงทน และหมวด
บริการ เพราะได้รับแรงสนับสนุนจากการจ้างงานและรายได้นอกภาคเกษตรที่อยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งราคา
น้้ามันในประเทศที่ปรับลดลงต่อเนื่อง แต่การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนโดยเฉพาะการซื้อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ยังไม่ฟื้นตัว เนื่องจากภาระหนี้ของภาคครัวเรือนยังถ่วงการใช้จ่าย สถาบันการเงินยัง
ระมัดระวังในการปล่อยสินเช่ือ รวมทั้งก้าลังซื้อของครัวเรือนในภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากราคาสินค้า
เกษตรตกต่้า ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเดือนพฤศจิกายน ขยายตัวร้อยละ 0.06 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อน และขยายตัวร้อยละ 0.7 YoY

การลงทุนภาคเอกชน มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน การลงทุนในเครื่องจักร
และอุปกรณ์ขยายตัวจากเดือนก่อน ตามการน้าเข้าสินค้าทุน โดยเฉพาะหมวดอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ยังสูง
ต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามการลงทุนขยายเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ขณะที่
การซื้อรถยนต์เพื่อการลงทุนของธุรกิจยังคงลดลงต่อเนื่องหลังจากเร่งซื้อไปแล้วในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับ
อุปสงค์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัว ส้าหรับการลงทุนภาคก่อสร้างขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตาม
ทิศทางการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ สะท้อนจากดัชนีวัสดุก่อสร้างและพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การลงทุนเพื่อขยายก้าลังการผลิตยังคงมีไม่มาก เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่มีก้าลัง
การผลิตส่วนเกินอยู่ และรอให้เศรษฐกิจในประเทศและการส่งออกฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้น ส่งผลให้ดัชนีการ
ลงทุนภาคเอกชน (PII) ขยายตัวร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 0.4 YoY ตัวบ่งช้ี
การน้าเข้าสินค้าทุน หดตัวร้อยละ 5.6 YoY และตัวบ่งช้ียอดขายรถยนต์หดตัวร้อยละ 16.8 YoY ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 3.5 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 18,236 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวที่ร้อยละ 1.8 YoY หลังจากขยายตัวได้
อย่างต่อเนื่องในช่วง 2 เดือนก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากราคาสินค้าที่อ้างอิงราคาน้้ามันดิบที่ปรับลดลง
อย่างมาก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ยางพารา และเคมีภัณฑ์ โดยสาเหตุอีกประการมาจากราคาการ
ส่งออกสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ที่ลดลงอย่างมาก เนื่องจากเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งส้าคัญได้ปรับลดราคา
ส่งออกข้าลงจนต่้ากว่าไทยเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ประกอบกับอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ส้าคัญ อาทิ 
จีน ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศยุโรปชะลอตัวลง แม้การส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ 
อาเซียน และออสเตรเลียจะขยายตัวดีแต่ไม่เพียงพอที่จะชดเชยการส่งออกท่ีหดตัวในหลายตลาด

ในเดือนพฤศจิกายนปี 2557 
นี้มี ตั ว ช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน
มีแนวโน้มฟื้นตัวจากการลงทุน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในหมวด
อุปกรณ์โทรคมนาคม และจาก
ภาคการก่อสร้ า ง  ส่ งผลดี ต่ อ
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมใน 2 
หมวดนี้ แต่ในหมวดอื่นๆ ยังคง
รอให้เศรษฐกิจในประเทศและ
การส่งออกฟ้ืนตัวชัดเจนขึ้นกว่านี้

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ปี 2557

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 16,322 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 4.2 YoY เป็นผลจาก
การน้าเข้าน้้ามันดิบที่หดตัวเป็นส้าคัญ เนื่องจากราคาและปริมาณน้าเข้าที่ลดลงเพ่ือลดภาระ
การขาดทุนสต๊อก อย่างไรก็ดี การน้าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับทิศทางการบริโภคภาคเอกชนที่มีแนวโน้มฟ้ืนตัว การน้าเข้าในหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้น
กลางที่ไม่รวมน้้ามันดิบขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
สอดคล้องกับการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

รายได้เกษตรกร หดตัวค่อนข้างมากจากระยะเดียวกันปีก่อนเป็นปัจจัยลดทอนการบริโภคของครัวเรือน 
โดยเฉพาะครัวเรือนในภูมิภาคที่ประกอบอาชีพการเกษตร โดยรายได้เกษตรกรที่ลดลงเป็นผลจากพืชส้าคัญ 
2 ชนิด คือ ยางพารา ที่ประเทศผู้น้าเข้ารายใหญ่อย่างจีนและมาเลเซียลดค้าสั่งซื้อตามภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว ประกอบกับราคายางพาราถูกกดดันเพิ่มเติมจากราคาน้้ามันโลกท่ีลดลงเพราะสามารถใช้เป็นสินค้า
ทดแทนกันได้ และข้าวที่ราคาลดลงหลังสิ้นสุดโครงการรับจ้าน้าของรัฐบาล

การใช้จ่ายภาครัฐ แรงกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐชะลอลงหลังมีการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประจ้าในเดือน
ก่อน ขณะที่การใช้จ่ายงบลงทุนมีต่อเนื่อง แต่โดยรวมการเบิกจ่ายท้าได้ค่อนข้างช้าเทียบกับเป้าหมาย 
ส้าหรับรายได้รัฐบาลลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน จากภาษีสรรพสามิตที่หดตัวตามยอดจ้าหน่ายรถยนต์
เป็นส้าคัญ ประกอบกับมูลค่าการน้าเข้าที่ลดลงเพราะราคาน้้ามันท้าให้การจัดเก็บภาษีศุลกากรและ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการน้าเข้าลดลงด้วย

ในเดือนพฤศจิกายนปี 2557 
นี้มี ตั ว ช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

กา ร อุป โภคบริ โ ภคภาค 
เอกชน แม้จะปรับตัวดีขึ้น แต่
เป็นการใช้จ่ายจากหมวดสินค้าไม่
คงทน ก่ึงคงทนและบริการ แต่ใน
หมวดสินค้าคงทนยังไม่ฟื้นตัว 

รายได้ เกษตรกร  ยั งหดตัว
ต่อเนื่อง ส่งผลเป็นปัจจัยลดทอน
การบริโภคภาคครัวเรือน

ภาครัฐ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยังท้าได้ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT





ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนพฤศจิกายน 2557

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2557 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน สะท้อนจากตัวเลขการน้าเข้าท่ีหดตัวในเดือนนี้ โดยหดตัว
ร้อยละ 18.9 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการอุปโภคบริโภคภาค 
เอกชน แม้จะปรับตัวดีขึ้น แต่เป็นการใช้จ่ายจากหมวดสินค้าไม่
คงทน ก่ึงคงทนและบริการ แต่ในหมวดสินค้าคงทนยังไม่ฟื้นตัว

การน าเข้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้หดตัวร้อยละ 18.9 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งมีมูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 
34,408.2 ล้านบาท จากการหดตัวของหมวดเครื่องจักร
อุตสาหกรรมเป็นส้าคัญ โดยหดตัวร้อยละ 22.1 และหมวด
เครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 16.6 ขณะที่หมวดเครื่องจักรกล
การเกษตรขยายตัวร้อยละ 17.3 ถ้าหากเทียบกับเดือนก่อน
หน้า หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร และหมวดเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรม มีการน้าเข้าลดลง ส่วนหมวดเครื่องมือกล มีการ
น้าเข้าเพิ่มขึ้น

การส่งออก เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ขยายตัวร้อยละ 9 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน มีมูลค่าอยู่ที่ 20,076.5 ล้าน
บาท โดยหมวดเครื่ อ งจั กรการ เกษตร  เครื่ อ งจั กรกล
อุตสาหกรรมและเครื่องมือกล มีการขยายตัวร้อยละ 35.1 4.3 
และ 24.6 ตามล้าดับ ถ้าหากเทียบกับเดือนก่อนหน้า มีการ
ส่งออกลดลงในทุกหมวด

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการค้าลดลง
จากเดือนก่อน อยู่ท่ี 14, 331.7 ล้านบาท

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดอืนพฤศจิกายน 2557



มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2557 

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรในเดือนนี้ขยายตัวร้อยละ 
17.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน มีมูลค่าอยู่ที่ 2,641 
ล้านบาท โดยกลุ่มสินค้าเครื่องจักรงานเกษตรกรรมหดตัวร้อย
ละ 0.3 ขณะที่กลุ่มสินค้าเครื่องจักรงานปศุสัตว์ขยายตัวร้อย
ละ 11.2 โดยสินค้าท่ีมีการน้าเข้าเพิ่มขึ้นสูงสุดได้แก่ เครื่องรีด
นม ขยายตัวร้อยละ 16.4 ขณะที่สินค้าที่มีการน้าเข้าลดลง
ต่้ า สุ ด ได้ แ ก่  แทรก เ ตอร์  ร ถพ่ ว ง  ร ถกึ่ ง ร ถพ่ ว งและ
ส่วนประกอบ หดตัวร้อยละ 31.6

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรในเดือนนี้ขยายตัวร้อย
ละ 35.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 
2,082.4 ล้านบาท โดยกลุ่มสินค้าเครื่องจักรงานเกษตรกรรม
ขยายตัวร้อยละ 36.2 ขณะที่เครื่องจักรงานปศุสัตว์หดตัวร้อย
ละ 3.7 ส้าหรับสินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้นสูงสุดได้แก่ แทรกเตอร์ 
รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วงและส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 59.4 
ขณะที่สินค้าที่ส่งออกลดลงต่้าสุดได้แก่ เครื่องคัดแยกขนาด 
หดตัวร้อยละ 68.9 โดยตลาดส่งออกหลักของไทย 5 อันดับ
แรกในเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่มีสัดส่วนการส่งออกรวมกัน
ร้อยละ 56.6 ของมูลค่าการส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตร
ทั้งหมด ซึ่งได้แก่ กัมพูชา พม่า สหรัฐฯ อินเดีย และญี่ปุ่นนั้น 
มีการขยายตัวร้อยละ 72.9, 154.8, 85.9, -30.6 และ 21.0 
ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ขาด
ดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน มูลค่าการขาดดุลการค้าอยู่ที่   
558.6 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนพฤศจิกายน 2557



มูลค่ าการค้า เครื่ องจักร อุตสาหกรรมในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2557 

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนนี้หดตัวร้อยละ 
22.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน มีมูลค่าอยู่ที่ 24,764.7 
ล้านบาท โดยกลุ่มสินค้าที่มีการน้าเข้าเพิ่มขึ้นสูงสุดได้แก่ 
เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ขยายตัวร้อยละ 167 และ
กลุ่ มสินค้ าที่ มี การน้า เข้ าลดลงต่้ าสุดได้แก่  เครื่ องจักร
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง หดตัวร้อยละ 38

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนนี้ ขยายตัวร้อยละ 
4.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 15,592.1 
ล้านบาท โดยกลุ่มสินค้าที่ส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องจักร
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ขยายตัวร้อยละ 82.3 ขณะที่กลุ่ม
สินค้าท่ีส่งออกลดลงต่้าสุดได้แก่ เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่อง
หนัง หดตัวร้อยละ 51.8 โดยตลาดส่งออกหลักของไทย 5 
อันดับแรกในเดือนพฤศจิกายน 2557 ที่มีสัดส่วนการส่งออก
รวมกันอยู่ที่ร้อยละ 44.2 ของมูลค่าการส่งออกเครื่องจักร
อุตสาหกรรมทั้งหมด  ซึ่งได้แก่ ออสเตรเลีย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย พบว่าขยายตัวร้อยละ 226.4, 117.9, 
-29.8, 59.9, และ -37.3 ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี
ก่อน 

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ขาด
ดุลการค้าลดลงจากเดือนก่อน โดยมูลค่าการขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
9,172.6 ล้านบาท

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนพฤศจิกายน 2557



มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในเดือนพฤศจิกายน ปี 
2557
 
การน าเข้า เครื่องมือกลในเดือนนี้ลดลงร้อยละ 16.6 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมีมูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 
7,002.6 ล้านบาท จากการน้าเข้าสินค้าในกลุ่มของเครื่องมือ
กล (Machine Tools) ที่ขยายตัวร้อยละ 5.7 ขณะที่การ
น้าเข้าเครื่องใช้มือ (Hand Tools) หดตัวร้อยละ 10.9 สินค้า
ที่มีการน้าเข้าเพิ่มขึ้นสูงสุดได้แก่ เครื่องมือกล เจาะ คว้าน 
เซาะ ท้าเกลียว โดยขยายตัวที่ร้อยละ 36 ส่วนสินค้าที่มีการ
น้าเข้าลดลงต่้าสุดได้แก่ เครื่องมือกล แปรรูปหิน เซรามิก 
คอนกรีต ท่ีหดตัวลงถึงร้อยละ 30.5

การส่งออก เครื่องมือกลในเดือนนี้ ขยายตัวร้อยละ 24.6 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 2,402 ล้าน
บาท โดยกลุ่มสินค้าเครื่องมือกล (Machine Tools) ขยายตัว
ที่ประมาณร้อยละ 23.4 ขณะที่กลุ่มเครื่องมือ (Hand 
Tools) หดตัวร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี
ก่อน โดยสินค้าท่ีส่งออกเพิ่มขึ้นสูงสุดได้แก่ เครื่องมือกล กลึง
โลหะ ขยายตัวร้อยละ 70.5 ส่วนสินค้าที่ส่งออกลดลงต่้าสุด 
ได้แก่ เครื่องมือบัดกรี เช่ือม เป่าแล่น หดตัวร้อยละ 68.9 
โดยตลาดส่งออกหลักของไทย 5 อันดับแรกในเดือน
พฤศจิกายน 2557 ที่มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 47.7 ของ
มูลค่าการส่งออกเครื่องมือกลทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ  
จีน อินโดนีเซีย และเนเธอร์แลนด์ มีการขยายตัวร้อยละ 
26.3, 7.1, 10.4, 27.3 และ 42.6 ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีก่อน 

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ขาดดุลการค้า
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ท่ี 4,601 ล้านบาท

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนพฤศจิกายน 2557
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธนัวาคม ปี 2557

เศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2557 ฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ ผลมาจากการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว
รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐ ขณะที่การใช้จ่ายภาคเอกชนแผ่วลงบ้าง แม้ราคาน้้ามันที่ต่้าลงช่วยลด
ค่าครองชีพและต้นทุนการผลิต ทั้งนี้เพราะครัวเรือนยังระมัดระวังการใช้จ่าย ขณะที่ภาคธุรกิจ
รอการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างชัดเจนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ ด้าน
เสถียรภาพเศรษฐกิจ ราคาน้้ามันโลกที่ต่้าลงท้าให้อัตราเงินเฟ้อลดลงและดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 3 ด้านภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่องเพราะนักท่องเที่ยวจาก
เอเชียโดยเฉพาะจีนและมาเลเซีย ซึ่งสามารถชดเชยการลดลงของนักท่องเที่ยวของรัสเซียและ
ญี่ปุ่นที่เผชิญกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการอ่อนค่าของเงินรูเบิลและเงินเยน

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ลดลงจากเดือนก่อนโดยผลจากราคาน้้ามันที่ปรับลดลงยัง
ส่งผ่านไปยังการใช้จ่ายภาคเอกชนไม่มากนัก เนื่องจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและราคา
สินค้าเกษตรที่ตกต่้า ท้าให้ครัวเรือนชะลอการจ่าย รวมถึงสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังการ
ให้สินเชื่อแก่ครัวเรือน ส่งผลให้การใช้จ่ายสินค้าคงทนโดยเฉพาะการซื้อรถยนต์ยังไม่ฟ้ืนตัว 
และการซื้อสินค้าไม่คงทนชะลอตัวเล็กน้อย ขณะที่การใช้จ่ายหมวดบริการที่ปรับดีขึ้นส่วนใหญ่
เป็นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดัชนีการอุปโภคบริโภคเดือนพฤศจิกายนหดตัวร้อยละ 
0.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและหดตัวร้อยละ 0.6 YOY

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนก่อน เนื่องจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ยังไม่ชัดทั้งในและ
ต่างประเทศ ประกอบกับความคืบหน้าในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐยังอยู่ในระยะ
เริ่มต้น การลงทุนเพ่ือขยายก้าลังการผลิตและการก่อสร้างในระยะนี้ยังมีไม่มากนัก แม้ว่าภาวะ
การเงินจะเอ้ือต่อการลงทุน ส่งผลให้ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 1.2 YOY ตัวบ่งชี้การน้าเข้าสินค้าทุนขยายตัว
ร้อยละ 10.07 ตัวบ่งชี้ยอดขายรถยนต์หดตัวร้อยละ 11.4 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อย
ละ 0.3 YOY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 18,697 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.3 YOY เป็นผลจาก
การส่งออกไปยังสหรัฐฯ ที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 สอดคล้องกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟ้ืน
ตัวต่อเนื่อง กลุ่มสินค้าที่การส่งออกขยายตัว เนื่อง ได้แก่  ข้าว สินค้าอิเล็กโทรนิกส์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ อย่างไรก็ตามราคาน้้ามันดิบที่ลดลงและอุปสงค์ของ
ประเทศคู่ค้า เช่น จีน ที่ชะลอตัวท้าให้การส่งออกกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ 
ยานยนต์และชิ้นส่วน แย่ลง

ในเดือนธันวาคม ปี 2557 นี้
มี ตั ว ช้ี วั ด ทา ง เศ รษฐกิ จที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า 
ขยายตัวต่อ เนื่ อ งผลจากการ
ส่งออกไปยังสหรัฐฯ สอดคล้อง
กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัว
ต่อเนื่อง

การใช้จ่ายภาครัฐ 
ตามการลงทุนและการซื้อสินค้า
และบริการที่เร่งรัดมากขึ้น โดย
รายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นจาก
ใบอนุญาต 3G และการปรับขึ้น
อัตราภาษีสรรพสามิตน้้ามันดีเซล 
แม้ว่าภาษีเ งินได้นิติบุคคลและ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจะหดตัว

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธนัวาคม ปี 2557

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 15,057 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 7.9 YOY ตามการน้าเข้า
น้้ามันดิบที่หดตัวต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณและราคา อีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานมูลค่าการน้าเข้า
ทองค้าในปี 2556 ที่อยู่ในระดับสูง ประกอบกับเดือนนี้มูลค่าการน้าเข้าทองค้าต่้าสุดในรอบปี 
ขณะที่การน้าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภควัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่ไม่รวมน้้ามัน และสินค้าทุน
ขยายตัวได้จากฐานที่ต่้าในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอุปสงค์ในประเทศในขณะนั้นชะลอตัว
จากผลกระทบทางการเมือง 

รายได้เกษตรกร หดตัวค่อนข้างมากจากระยะเดียวกันของปีก่อนจึงเป็นปัจจัยลดทอนการ
บริโภคของครัวเรือน โดยรายได้เกษตรกรที่ลดลงเป็นผลจากพืชส้าคัญ 2 ชนิด คือ ยางพาราที่
ประเทศผู้น้าเข้ารายใหญ่ ได้แก่ จีน และมาเลเซีย ลดค้าสั่งซื้อตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 
ประกอบกับราคายางพาราถูกกดดันเพ่ิมเติมจากราคาน้้ามันโลกที่ลดลงเพราะสามารถใช้เป็น
สินค้าทดแทนกันได้ และข้าวที่ราคาลดลงหลังสิ้นสุดโครงการรับจ้าน้าของรัฐบาล

การใช้จ่ายภาครัฐ เป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นในเดือนนี้ ตามการลงทุนและการซื้อ
สินค้าและบริการที่เร่งขึ้นมาก โดยเฉพาะการลงทุนในด้านชลประทาน การคมนาคมและการ
ขนส่ง ขณะที่รายได้รัฐบาลเพ่ิมขึ้นจากค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3G และการปรับขึ้น
อัตราภาษีสรรพสามิตน้้ามันดีเซล อย่างไรก็ดีภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพ่ิมหดตัวจาก
ระยะเดียวกันปีก่อน

ในเดือนธันวาคม ปี 2557 นี้
มี ตั ว ช้ี วั ด ทา ง เศ รษฐกิ จที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน
เนื่ อ งจากหนี้ ครั ว เ รื อนอยู่ ใน
ระดับสูงและราคาสินค้าเกษตรที่
ตกต่้า แม้ว่าการใช้จ่ายในหมวด
บริการจะปรับตัวดีขึ้น

การน าเข้าสินค้า
หดตัวตามการน้าเข้าน้้ามันดิบที่
หดตัวสูงต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณ
และราคา อีกส่วนเป็นผลมาจาก
เดือนนี้มูลค่าการน้าเข้าทองค้าต่้า
ที่สุดในรอบปี

รายได้เกษตรกร
หดตัวค่อนข้างมากจากระยะ
เดียวกันของปีก่อน จากราคาข้าว
และยางพาราที่ตกต่้าเป็นปัจจัย
ลดทอนการบริโภคของครัวเรือน 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT





ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนธนัวาคม 2557

ในเดือนธันวาคม ปี 2557 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยการน้าเข้ามีมูลค่า 
35,598.5 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.46 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้าและขยายตัวร้อยละ 2.84 YOY จากการขยายตัวของ
กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นหลัก ด้านการส่งออกมีมูลค่า 
19,902.3 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.87 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้าและขยายตัวร้อยละ 9.91 YOY จากการขยายตัวของกลุ่ม
เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นหลักเช่นกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
สถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเช่ือ ส่วนด้านการใช้
จ่ายในสินค้าคงทนยังไม่ฟื้น

การน าเข้า มีมูลค่าการน้าเข้าอยูท่ี 35,598.5 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน้าเข้าเป็น 2,984.1 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและ
ขยายตัวร้อยละ 51.55 YOY และหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม
มีมูลค่าการน้าเข้าเป็น 26,224.9  ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
5.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและขยายตัวร้อยละ 6.17 YOY 
ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการน้าเข้าเป็น 6,389.4
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 8.76 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและ
หดตัวร้อยละ 19.59 YOY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 19,902.3 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,589.4 ล้านบาท  
ขยายตัวร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและขยายตัว
ร้อยละ 9.36 YOY ในขณะที่หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมี
มูลค่าการส่งออกเป็น 1,972.6 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 5.27 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าแต่ขยายตัวถึงร้อยละ 23.17 YOY 
และหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยมีมูลค่าการส่งออกเป็น 15,340.3 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 
1.61 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและขยายตัวร้อยละ 8.5 YOY

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
15,696.2 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและ
ขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนเดียวกันปีก่อน

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนธันวาคม 2557



มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือน
ธันวาคม ปี 2557 

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 13 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวสูงถึงร้อยละ 51.55 
YOY ท้าให้มูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 2,984 ล้านบาท ซึ่งการ
น้าเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 
3.68 โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน้าเข้าเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนนี้
ได้แก่ เครื่องบ้ารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการ
น้าเข้าอยู่ที่ 2,094.4 ล้านบาท 

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 5.27 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 23.17 YOY 
ท้าให้มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,972.6 ล้านบาท ซึ่งการส่งออก
เครื่องจักรกลการเกษตรในปี 2557 ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 
34.38 โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนนี้
ได้แก่ เครื่องบ้ารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 548.4 ล้านบาท 

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 1,011.5 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อน และขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อน 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดลุการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดือนธันวาคม 2557

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx



มูลค่าการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม 
ปี 2557 

การน าเข้า เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 5.9 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 6.17 YOY ท้าให้
มีมูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 26,224.9 ล้านบาท ซึ่งการน้าเข้า
เครื่องจักรอุตสาหกรรมในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 2.02 โดย
สินค้าที่มีมูลค่าการน้า เข้า เพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนนี้ ได้แก่ 
เครื่องจักรที่ใช้งานเป็นเอกเทศ และส่วนประกอบ (เครื่องจักรที่
ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มีมูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 2,382.9 ล้าน
บาท

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 1.62 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 8.5 YOY ท้าให้มี
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 15,340.3 ล้านบาท ซึ่งการส่งออก
เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 18.66 
โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ 
เครื่องกรองของเหลวหรือก๊าซ (เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ทั่วไป) มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,047.8 ล้านบาท 

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 10,884.6 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อน บาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อน 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนธันวาคม 2557

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx



มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในเดือนธันวาคม ปี 2557
 
การน าเข้า เครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 8.76 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 19.59 YOY ท้าให้มีมูลค่า
การน้าเข้าอยู่ที่ 6,389.4 ล้านบาท ซึ่งการน้าเข้าเครื่องมือกล
ในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 2.52 โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
น้าเข้าเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ 
ยาง และพลาสติก มีมูลค่าการน้าเข้าอยู่ที่ 1,752.6 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 9.36 YOY ท้าให้มีมูลค่า
การส่งออกอยู่ที่ 2,589.4 ล้านบาท ซึ่งการส่งออกเครื่องมือ
กลในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 17.89 โดยสินค้าที่มีมูลค่า
การส่งออกเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ ส่วนประกอบ
เครื่องมือกล มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 635.4 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
3,800 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนก่อน และขาด
ดุลการค้าลดลงจากเดือนเดียวกันปีก่อน 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนธันวาคม 2557

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx



Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบรูณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อโยงกับภาคการเกษตรและอุตาสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยข์อ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหลก็และเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

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



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2558

เศรษฐกิจเดือนมกราคม 2558 การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยังเป็นไปอย่างช้าๆ โดยภาคการ
ท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญของเศรษฐกิจโดยมีแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จาก
นักท่องเที่ยวจีนและมาเลเซีย ขณะที่การใช้จ่ายภาคเอกชนทรงตัวจากเดือนก่อน เพราะภาค
ครัวเรือนยังระมัดระวังการใช้จ่าย และภาคธุรกิจยังรอความชัดเจนของการฟ้ืนตัวทาง
เศรษฐกิจและการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานจากภาครัฐ ส าหรับแรงกระตุ้นจากการใช้จ่าย
ภาครัฐยังมีน้อยหลังจากที่เร่งเบิกจ่ายในเดือนก่อนๆ และการส่งออกสินค้าลดลงตามอุปสงค์
จากจีนและอาเซียนที่ชะลอตัว รวมทั้งราคาสินค้าส่งออกหลายหมวดปรับลดลงตามราคา
น้ ามันดิบ ทั้งนี้ราคาน้ ามันโลกที่ต่ าลงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบและดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ฟ้ืนตัวช้าและทรงตัวจากเดือนก่อน เนื่องจากครัวเรือน
ระมัดระวังในการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องเพราะก าลังซื้อของครัวเรือนเกษตรกรลดลงจากราคา
สินค้าเกษตรที่ตกต่ า โดยเฉพาะราคายางพารา และรายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรยังทรง
ตัว ประกอบกับภาระหนี้อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ราคาน้ ามันที่ลดลงยังไม่ส่งผลดีอย่างชัดเจน
ต่อการบริโภคส่งผลให้ดัชนีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) เดือนมกราคมขยายตัว
ร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 1.5 YoY

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการ
ก่อสร้างแม้ว่าธุรกิจจะมีต้นทุนการผลิตที่ต่ าลงตามราคาน้ ามันและภาวะการเงินจะเอ้ือต่อการ
ลงทุน แต่เศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัวช้าและการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐที่อยู่ในระยะเริ่มต้น 
รวมทั้งการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับต่ า ส่งผลให้ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 
ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน และหดตัวร้อยละ 0.2 YoY ตัวบ่งชี้การน าเข้าสินค้าทุนหดตัว
ร้อยละ 6.7 ตัวบ่งชี้ยอดขายรถยนต์หดตัวร้อยละ 13.3 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 
1.3 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 17,163 ล้านดอลลาร์สรอ. หดตัวร้อยละ 2.6 YoY เป็นผลมาจาก
ราคาสินค้าส่งออกหลายหมวด อาทิ ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ ที่ปรับลดลงต่อเนื่องจากทิศทาง
ราคาน้ ามันดิบ การชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าโดยเฉพาะจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้ง 
การตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (GSP) ในทุกสินค้าที่ส่งไปกลุ่มประเทศยุโรป ขณะที่การส่งออก
ไปสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศ CLMV ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ในเดือนมกราคม ปี 2558 นี้
มี ตั ว ช้ี วั ดทา ง เศ รษฐกิ จ ท่ี ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

รายได้เกษตรกร 
ปรับตัวดีขึ้น โดยมีผลมาจาก
ผลผลิ ตสินค้ า เกษตรกรรมที่
ขยายตัวร้อยละ 1.2 YoY ตาม
การขยายตัวของผลผลิตยางพารา
และกุ้งเป็นส าคัญ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2558

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 15,771 ล้านดอลลาร์สรอ. หดตัวร้อยละ 14.8 YoY เนื่องจากการ
น าเข้าน้ ามันดิบที่ลดลงมากตามราคาน้ ามันในตลาดโลก ประกอบกับโรงกลั่นยังชะลอการ
น าเข้าน้ ามันเพราะคาดว่าราคาน้ ามันโลกอาจลดต่ าลงอีก ส าหรับการน าเข้าสินค้ากลุ่มอ่ืน
นอกเหนือจากน้ ามันดิบ อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทุน และวัตถุดิบ มีทิศทางทรงตัว
สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่ยังฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ

รายได้เกษตรกร ปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัวของผลผลิตยางพาราและกุ้งเป็นส าคัญ โดย
ผลผลิตยางพาราเพ่ิมขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการกรีดยาง ขณะที่ผลผลิตกุ้ง
เพ่ิมขึ้นหลังจากปัญหาโรคระบาดค่อยๆ คลี่คลาย ส าหรับราคาสินค้าส าคัญที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ 
ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ในขณะที่ราคาสินค้าส าคัญที่ลดลง ได้แก่ มันส าปะหลัง ปศุสัตว์ กุ้ง
เพาะเลี้ยง

การใช้จ่ายภาครัฐ มีบทบาทในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่แรงกระตุ้นน้อยลงหลังจากที่เร่ง
เบิกจ่ายในเดือนก่อน ทั้งการซื้อสินค้าและบริการ และการลงทุน ด้านรายได้รัฐบาลเพ่ิมขึ้นจาก
เดือนก่อนตามการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซล ขณะที่การจัดเก็บภาษีที่สะท้อน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพ่ิมหดตัวเล็กน้อยจาก
ระยะเดียวกันปีก่อน

ในเดือนมกราคม ปี 2558 นี้
มี ตั ว ช้ี วั ด ทา ง เศ รษฐกิ จที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การน าเข้าสินค้า
มีหดตัว  เนื่องจากการน า เข้ า
น้ ามันดิบที่ลดลงมากตามราคา
น้ ามันในตลาดโลก ประกอบกับ
โรงกลั่นยังชะลอการน าเข้าน้ ามัน
เพราะคาดว่าราคาน้ ามันโลกอาจ
ลดต่ าลงอีก

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT





ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนมกราคม ปี 2558

ในเดือนมกราคม ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยขาดดุลเพิ่มขึ้นเนื่องจากการส่งออกที่ลดลง โดยการ
น าเข้าหดตัวร้อยละ 1.17 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหด
ตัวร้อยละ 12.83 YoY จากการหดตัวของกลุ่มเครื่องจักรกล
การเกษตรและกลุ่มเครื่องมือกล ด้านการส่งออกหดตัวร้อยละ 
11.76 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 11.3 
YoY จากการหดตัวของกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรมและกลุ่ม
เครื่องมือกล ท้ังนี้เป็นผลมาจากก าลังซื้อของครัวเรือนเกษตรกร
ลดลงจากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ า แรงกระตุ้นจากภาครัฐ
น้อยลงจากที่เร่งเบิกจ่ายในเดือนก่อน ด้านการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมยังคงทรงตัว เนื่องจากเศรษฐกิจท่ีฟื้นตัวช้า
การน าเข้า มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 35,181 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 26,603 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 1.44 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หด
ตัวร้อยละ 8.1 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่า
การน าเข้าเป็น 2,606 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 12.67 เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 4.58 YoY ในขณะที่
หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,971 ล้านบาท หด
ตัวร้อยละ 6.54 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
33.05 YoY
การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี 17,562 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,152 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
หดตัวร้อยละ 2 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการส่งออกเป็น 13,581 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 11.47 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 12.9 YoY และ
หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,828 ล้านบาท หด
ตัวร้อยละ 29.39 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อย
ละ 9.42 YoY
ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
17,619 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 
และขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนมกราคม ปี 2558



มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือน
มกราคม ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 12.67 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 4.58YoY มูลค่า
การน าเข้าอยู่ที่ 2,606 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
น า เข้ าสู งสุ ด ใน เดื อนนี้ ไ ด้ แก่  เครื่ อ งบ ารุ ง รั กษาและ
ส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,743.1 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 9.1 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 2 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 2,152 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ กลุ่มแทรกเตอร์ รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วง
และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 719 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 454 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลงจากเดือน
ก่อนหน้า และขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนกันของปีก่อน
หน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดอืนมกราคม ป ี2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx



มูลค่าการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 
ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 1.44 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 8.1 YoY มูลค่าการ
น าเข้าอยู่ที่ 26,603 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ 
(เครื่องจักรท่ีใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 
3,398 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 11.47 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 12.85 YoY มูลค่า
การส่งออกอยู่ที่ 13,581 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ เครื่องกรองของเหลวหรือก๊าซ  
(เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่
ที่ 2,008 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 13,022 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนเดียวกันของปี
ก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนมกราคม ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx



มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในเดือนมกราคม ปี 2558
 
การน าเข้า เครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 6.54 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 33.05 YoY มูลค่าการ
น าเข้าอยู่ท่ี 5,971 ล้านบาท โดยสินค้าท่ีมีมูลค่าการน าเข้า
สูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,683 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 29.39 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 9.42 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 1,828 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 448 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
4,143 ล้านบาท ขาดดุลเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าและขาด
ดุลการลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนมกราคม ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx



Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบรูณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อโยงกับภาคการเกษตรและอุตาสาหกรรมได้อย่างมี
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เศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2558 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นไปอย่างช้าๆ การใช้จ่ายภาคเอกชนทรง
ตัวต่อเนื่องจากครัวเรือนและธุรกิจยังคงระมัดระวังในการใช้จ่ายการใช้จ่ายภาครัฐใกล้เคียงกับเดือนก่อน 
ขณะที่การส่งออกสินค้ามีผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนและอาเซียนที่ชะลอตัว อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยว
ขยายตัวดีต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญ ทั้งนี้ ราคาน้ ามันโลกที่อยู่ในระดับต่ าส่งผลให้
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบเป็นเดือนที่ 2 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 5

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ยังทรงตัว เนื่องจากก าลังซื้อของครัวเรือนเกษตรกรยังอยู่ในระดับต่ า
ตามราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญทั้งข้าวและยางพารา ขณะที่รายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรทรงตัว เมื่อ
ประกอบกับภาระหนี้ท่ีอยู่ในระดับสูง และความเช่ือมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงเพราะเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า การใช้
จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทน (ไม่รวมเช้ือเพลิง) จึงชะลอตัวเล็กน้อย ขณะที่การใช้จ่ายในสินค้าคงทนอยู่ใน
ระดับต่ าต่อเนื่อง มีเพียงการใช้ในหมวดเช้ือเพลิงและภาคบริการท่ีเพ่ิมขึ้น แต่ภาคบริการขยายตัวโดยส่วน
หนึ่งมาจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่งผลให้ดัชนีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนเดือน
กุมภาพันธ์ (PCI) หดตัวร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 2.5 YoY

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนก่อน สะท้อนจากทั้งเครื่องช้ีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์
และเครื่องช้ีภาคก่อสร้าง โดยการฟื้นตัวที่ช้าของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยท าให้ธุรกิจยังมีก าลังการ
ผลิตส่วนเกินเหลืออยู่พอสมควร ประกอบกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐยังอยู่ในระยะเริ่มต้น 
ธุรกิจที่รอความชัดเจนของโครงการดังกล่าวจึงยังไม่เร่งรีบลงทุน แม้ภาวะการเงินจะเอื้อต่อการลงทุนส่งผล
ให้ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตัวร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 0.5 
YoY ตัวบ่งช้ีการน าเข้าสินค้าทุนขยายตัวร้อยละ 11.6 ตัวบ่งช้ียอดขายรถยนต์หดตัวร้อยละ 1.02 ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 3.6

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 17,069 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัวร้อยละ 6 YoY เป็นผลจาก (1) ราคาสินค้า
ส่งออกหลายหมวดที่หดตัวตามราคาน้ ามันดิบ (2) อุปสงค์ที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
เอเชียโดยเฉพาะจีน และกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงกลุ่มประเทศยุโรป (3) การตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
(GSP) ในทุกสินค้าที่ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่ต้นปีนี้ และ (4) การเหลื่อมเดือนของ
เทศกาลตรุษจีนที่ตรงกับเดือนนี้ ท าให้มีวันหยุดยาวในประเทศแถบเอเชียหลายตลาด

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 14,500 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 1.6 YoY เป็นผลจากการเร่งน าเข้า
ทองค าในช่วงที่ราคาทองค าในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับลดลงประกอบกับผลของฐานต่ าในระยะเดียวกันของ
ปีก่อนท่ีราคาทองค าอยู่ในช่วงขาขึ้น หากไม่รวมทองค ามูลค่าการน าเข้าปรับจากขยายตัวเป็นหดตัวร้อยละ 
1.5 ตามการน าเข้าน้ ามันดิบที่ยังคงหดตัวสูงตามราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก รวมทั้งอุปสงค์ในประเทศที่ยัง
ไม่ฟื้นตัวดี

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 
นี้มี ตั ว ช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ
เม็ดเงินลงทุนของภาครัฐเพิ่มขึ้น
ในด้านคมนาคมและขนส่ง รวมถึง
ด้านชลประทาน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT



รายได้เกษตรกร หดตัวร้อยละ 6.2 YoY จากการหดตัวของทั้งผลผลิตและราคา แต่เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อน รายได้เกษตรกรท่ีปรับฤดูกาลขยายตัวร้อยละ 1.8 จากราคาท่ีปรับสูงข้ึน

การใช้จ่ายภาครัฐ ใกล้เคียงกับเดือนก่อน แม้มีเม็ดเงินลงทุนของภาครัฐเพิ่มขึ้นในด้านคมนาคมและขนส่ง 
รวมถึงด้านชลประทาน แต่การซื้อสินค้าและบริการปรับลดลงหลังจากที่เร่งใช้จ่ายไปแล้วในช่วงก่อนหน้า 
ส าหรับรายได้รัฐบาลลดลงเล็กน้อยจากรายได้ของส่วนราชการและการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิม่ทีอ่ยูใ่นระดบัต่ า
กว่าระยะเดียวกันปีก่อน สะท้อนการฟื้นตัวที่ช้าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 
นี้มี ตั ว ช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

รายได้เกษตรกร
หดตัวทั้งผลผลิตและราคา ตาม
ราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญทั้งข้าว
และยางพารา

การส่งออกสินค้า
ค่อนข้างอ่อนแอโดยเฉพาะการ
ส่งออกไปจีนและอาเซียนที่ลดลง
ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ดังกล่าว

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT





ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยขาดดุลลดลงจากเดือนก่อนหน้าจากการน าเข้าที่ลดลง
โดยการน าเข้าหดตัวร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
และหดตั วร้ อยละ  9 .59 YoY จากการหดตั วของกลุ่ ม
เครื่องจักรกลการเกษตรและกลุ่มเครื่องมือกล ด้านการส่งออก
ขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
หดตัวร้อยละ 5.95 YoY จากการหดตัวของกลุ่มเครื่องจักรกล
การเกษตรและเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั้งนี้เป็นผลจากก าลัง
ซื้อของครัวเรือนเกษตรกรยังอยู่ในระดับต่ าตามราคาสินค้า
เกษตรที่ส าคัญทั้งข้าวและยางพารา
การน าเข้า มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 34,687 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 27,042 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 1.65 เมื่อเทียบเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 0.86 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร
มีมูลค่าการน าเข้าเป็น 2,071 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 20.51 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 13.02 YoY
ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,573 ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ 6.67 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหด
ตัวร้อยละ 42.66 YoY
การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 17,720 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกเป็น 13,889 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.27 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
หดตัวร้อยละ 7.71 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมี
มูลค่าการส่งออกเป็น 1,809 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 15.91 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 7.88 YoY
ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,021 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 10.56 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หด
ตัวร้อยละ 4.36 YoY
ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
16,966 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนก่อนหน้า เป็น
มูลค่า 653 ล้านบาท และขาดดุลการค้าลดลงจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนหน้า

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558



มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 20.51 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 13.02 YoY 
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 2,071 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้า
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 4,677 ล้านบาท โดย
สินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดในเดือนนี้ ได้แก่  เครื่อง
บ ารุงรักษาและส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
1,443 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 15.91 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 7.88 YoY มูลค่า
การส่ งออกอยู่ที่  1 ,809 ล้ านบาท ทั้ งปีนี้ การส่ งออก
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 3,961 ล้านบาท โดย
สินค่าท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มแทรกเตอร์ รถพ่วง 
รถกึ่งรถพ่วง และเครื่องบ ารุงรักษาและส่วนประกอบ ซึ่งมี
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 621 ล้านบาทและ 585 ล้านบาท
ตามล าดับ

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ท่ี 262 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง191 ล้าน
บาท จากเดือนก่อนหน้าและขาดดุลการเพิ่มขึ้นจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดอืนกุมภาพันธ์ ป ี2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx



มูลค่ าการค้า เครื่ องจักร อุตสาหกรรมในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 1.65 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 0.86 YoY มูลค่า
การน าเข้าอยู่ที่ 27,042 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมเป็น 53,646 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มู ลค่ าการน า เ ข้ า สู งสุ ด ได้ แก่  เค รื่ อ งกั งหั น ไอพ่นและ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่า
การน าเข้าอยู่ที่ 3,265 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.27 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 7.71 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 13,889 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออกเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมเป็น 27,471 ล้านบาท โดนสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องสูบลม/อัดลม และเครื่อง
กรองของเหลวหรือก๊าซ และส่วนประกอบ (เครื่องจักรใช้ใน
อุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,744 ล้านบาท 
และ 1,611 ล้านบาท ตามล าดับ

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ท่ี 13,152 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพ่ิมขึ้น 130 
ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า ขาดดุลการค้าต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 
4 และขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx



มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 
2558
 
การน าเข้า เครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 6.67 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 42.66 YoY มูลค่าการ
น าเข้าอยู่ที่ 5,573 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้าเครื่องมือกลมี
มูลค่ารวมเป็น 11,544 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
น าเข้าสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,636 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 10.56 เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 4.36 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 2,021 ล้านบาท ท้ังปีนี้การส่งออกเครื่องมือกลมี
มูลค่ารวมเป็น 3,850 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 515 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
3,551 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 591 ล้านบาทจาก
เดือนก่อนหน้าและขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนเดียวกันของ
ปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนกมุภาพันธ์ ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx



Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบรูณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อโยงกับภาคการเกษตรและอุตาสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยข์อ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหลก็และเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

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



เศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2558 เครื่องชี้เศรษฐกิจหลายตัวปรับลดลงจากเดือนก่อน สะท้อน
ความเปราะบางของการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ โดยครัวเรือนชะลอการบริโภค ธุรกิจลดการผลิต
และการลงทุนลง ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้า ที่ปรับฤดูกาลแล้วลดลงในเกือบทุกหมวด แม้
การใช้จ่ายด้านการลงทุนของภาครัฐจะมีมากขึ้น และภาคการท่องเที่ยวจะขยายตัวดี อัตราการ
ว่างงานเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ขณะที่ราคาน้ ามันโลกที่อยู่ในระดับต่ าและอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอ
ลงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อลดลงและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ค่อนข้างอ่อนแอ โดยครัวเรือนชะลอการใช้จ่าย เนื่องจาก
รายได้และการจ้างงานในภาคที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกลดลง รายได้เกษตรกรต่ าลงทั้งจาก
ผลผลิตที่ออกมาน้อยและราคาสินค้าเกษตรที่ยังตกต่ า รวมทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง
ต่อเนื่อง เมื่อผนวกกับภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง และการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังของ
สถาบันการเงิน ส่งผลให้การใช้จ่ายสินค้าหมวดไม่คงทนที่ไม่รวมเชื้อเพลิง หมวดสินค้ากึ่งคงทน
และหมวดบริการลดลง และการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนโดยเฉพาะการซื้อรถยนต์ทรงตัวอยู่
ในระดับต่ าส่งผลให้ดัชนีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนเดือนมีนาคม (PCI) หดตัวร้อยละ 
0.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 1.9 YoY

การลงทุนภาคเอกชน ลดลงตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ ขณะที่การลงทุนในด้าน
ก่อสร้างทรงตัว เพราะผู้ประกอบการบางส่วนรอประเมินทิศทางการฟ้ืนตัวของตลาด
อสังหาริมทรัพย์ทั้งนี้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แผ่วลง

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 18,766 ล้านดอลลาร์ สรอ.หลังปรับฤดูกาลลดลงในเกือบทุกหมวด 
เพราะได้รับผลกระทบมากขึ้นจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนและอาเซียน รวมทั้งการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยุโรปและญี่ปุ่นที่ยังเปราะบาง ประกอบกับราคาสินค้าส่งออกหลายหมวด 
อาทิ ปิโตรเลียม ยางพารา และเคมีภัณฑ์ ยังอยู่ ในระดับต่ าตามทิศทางราคาน้ ามันดิบ มูลค่า
การส่งออกสินค้าในไตรมาสแรกของปีจึงหดตัวสูงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 15,302 ล้านดอลลาร์ สรอ.ลดลงจากเดือนก่อน ทั้งสินค้าทุน 
วัตถุดิบ (ไม่รวมน้ ามันดิบ) และสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะที่การน าเข้าน้ ามันดิบที่เคยลดลงมาก
ในช่วงก่อนหน้าเริ่มทรงตัวตามราคาน้ ามันโลกที่เริ่มมีทิศทางปรับเพ่ิมขึ้นส่งผลให้ดัชนีการ
ลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.5 
YoY ตัวบ่งชี้การน าเข้าสินค้าทุนหดตัวร้อยละ 5.6 ตัวบ่งชี้ยอดขายรถยนต์หดตัวร้อยละ 11.2 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 1.8

ในเดือนมีนาคม ปี 2558 มี
ตั ว ช้ี วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ท่ี ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ
มีมากขึ้นจากการซื้อสินค้าและ
บริการ รวมถึงการลงทุนที่มีการ
เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะด้านคมนาคม ขนส่ง
และชลประทาน 
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รายได้เกษตรกร หดตัวร้อยละ 19 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากการหดตัวของทั้งผลผลิตและ
ราคา และเม่ือปรับปัจจัยฤดูกาลแล้ว รายได้เกษตรกรท่ีปรับฤดูกาลหดตัวร้อยละ 7.9 

การใช้จ่ายภาครัฐ มีมากขึ้นจากการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนที่มีการเบิกจ่าย
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านคมนาคม ขนส่งและชลประทาน ขณะที่รายได้รัฐบาล
เพ่ิมขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการปรับขึ้นอัตราจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซลเป็น
ส าคัญ

ในเดือนมีนาคม ปี 2558 มี
ตั ว ช้ี วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชน
โดยครัวเรือนชะลอการใช้จ่าย 
เนื่องจากรายได้และการจ้างงาน
ในภาคที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก
ลดลง

การลงทุนภาคเอกชน
ลดลงตามการลงทุนในเครื่องจักร
และอุปกรณ์ขณะที่การลงทุนใน
ด้านก่อสร้างทรงตัว

การส่งออกสินค้าและการ
น าเข้าสินค้า
ลดลงในเกือบทุกหมวด ได้รับ
ผลกระทบมากขึ้นจากการชะลอ
ตัวทางเศรษฐกิจของจีนและ
อาเซียน รวมทั้งการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจยุโรปและญี่ปุ่นที่ยั ง
เปราะบาง

รายได้เกษตรกร
หดตั วร้ อยละ  19 จากระยะ
เดียวกันปีก่อน จากการหดตัวของ
ทั้งผลผลิตและราคา
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ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนมนีาคม ปี 2558

ในเดือนมีนาคม ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของ
ไทยขาดดุลลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดยการน าเข้า
ขยายตัวร้อยละ 0.35 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อย
ละ 13.94 YoY จากการหดตัวของกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม
และกลุ่มเครื่องมือกล ด้านการส่งออกขยายตัวร้อยละ 15.97 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 0.17 YoY จากการ
ขยายตัวของกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรและกลุ่มเครื่องมือกล 
ทั้งนี้เป็นผลจากการลงทุนภาคเอกชนที่ลดลงตามการลงทุนใน
เครื่องจักรและอุปกรณ์และการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงในทุก
กลุ่มสินค้าทั้งในกลุ่มที่ขายในประเทศ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม 
และวัสดุก่อสร้าง รวมถึง กลุ่มที่ผลิตเพื่อส่งออก อาทิ ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์
การน าเข้า มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 34,806 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 2,619 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 26.45 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัว
ร้อยละ 5.03 YoY ด้านหมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 
6,025 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.12 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า แต่หดตัวร้อยละ 31.46 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 26,161 ล้านบาท หดตัวร้อย
ละ 3.26 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 10.28 
YoY
การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 20,550 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,434 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 20.42 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 11.76 
YoY ด้านหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 
2,002 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 10.67 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า และขยายตัวร้อยละ 30.40 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกเป็น 16,114 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 4.49 
YoY

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนมีนาคม ปี 2558

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 14,255 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 2,710 ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า 
และขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า



มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือน
มีนาคม ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 26.45 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 5.03 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 2,619 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้า
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 7,297 ล้านบาท โดย
สินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดในเดือนนี้ ได้แก่  เครื่อง
บ ารุงรักษาและส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
2,054 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 10.67 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 30.40 YoY
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,002 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออก
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 5,964 ล้านบาท โดย
สินค้าท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มแทรกเตอร์ รถพ่วง 
รถกึ่งรถพ่วง และเครื่องบ ารุงรักษาและส่วนประกอบ ซึ่งมี
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 668 ล้านบาทและ 609 ล้านบาท 
ตามล าดับ

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 616 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มข้ึน 354 ล้าน
บาท จากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดอืนมีนาคม ป ี2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx



มูลค่าการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 
ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 3.26 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 10.28 YoY มูลค่า
การน าเข้าอยู่ที่ 26,161 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมเป็น 79,807 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มูลค่ าการน า เข้ าสูงสุด ได้แก่  เครื่ องสูบลม /อัดลมและ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่า
การน าเข้าอยู่ที่ 2,808 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 16 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 4.5 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่  16,114 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออกเครื่อง
อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมเป็น 43,585 ล้านบาท โดนสินค้าที่มี
มูลค่าการส่ งออกสู งสุด ได้แก่  เครื่ องพิมพ์  ( เครื่ องจักร
อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
2,069 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 10,047 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 3,105 
ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลงจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนมีนาคม ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx



มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในเดือนมีนาคม ปี 2558
 
การน าเข้า เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 8.12 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 31.46 YoY มูลค่าการ
น าเข้าอยู่ที่ 6,025 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้าเครื่องมือกลมี
มูลค่ารวมเป็น 17,570 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
น าเข้าสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,307 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 20.42 เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 11.76 YoY มูลค่า
การส่งออกอยู่ที่ 2,434 ล้านบาท ท้ังปีนี้การส่งออกเครื่องมือ
กลมีมูลค่ารวมเป็น 6,284 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 700 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
3,591 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 39 ล้านบาทจาก
เดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนมีนาคม ป ี2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx



Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบรูณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อโยงกับภาคการเกษตรและอุตาสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยข์อ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหลก็และเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

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



ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ปี 2558

เศรษฐกิจเดือนเมษายน 2558 การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจยังเป็นไปอย่างช้าๆ และเปราะบาง 
โดยครัวเรือนและธุรกิจใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ขณะที่การส่งออกสินค้าค่อนข้างซบเซาตาม
การค้าในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับผลกระทบชัดเจนขึ้นจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน 
อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายลงทุนของภาครัฐยังคงมีบทบาทในการช่วยพยุง
เศรษฐกิจ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อย อัตราเงินเฟ้อลดลง และ
ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่อง

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน โดยรวมลดลงจากเดือนก่อน สอดคล้องกับรายได้ของครัวเรือน
นอกภาคเกษตรที่แผ่วลงและรายได้เกษตรกรที่ถูกกดดันทั้งจากราคาสินค้าเกษตรที่ต่ าและ
ผลผลิตที่ตกต่ าประกอบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงต่อเนื่อง การใช้จ่ายหมวดสินค้า
คงทนจึงลดลง ขณะที่การใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนทรงตัว ส่วนเครื่องชี้การใช้จ่ายหมวด
สินค้าก่ึงคงทนและหมวดบริการที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวดโรงแรมและ
ภัตตาคาร คาดว่าเป็นผลจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่งผลให้ดัชนีการอุปโภค
บริโภคของภาคเอกชนเดือนเมษายน(PCI) หดตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
หดตัวร้อยละ 0.2 YoY

การลงทุนภาคเอกชน ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน อุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ซบเซาท า
ให้ผู้ประกอบการยังไม่มีความจ าเป็นต้องขยายก าลังการผลิต จึงมีการน าเข้าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์น้อยลง ส่วนการลงทุนด้านก่อสร้างทรงตัว เนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนยังรอ
ประเมินความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ และความ
ชัดเจนของการฟ้ืนตัวในตลาดอสังหาริมทรัพย์ส่งผลให้ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตัว
ร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 0.9 YoY ตัวบ่งชี้การน าเข้าสินค้า
ทุนหดตัวร้อยละ 4.7 YoY ตัวบ่งชี้ยอดขายรถยนต์หดตัวร้อยละ 26.7 YoY ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 5.3 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 16,750 ล้านดอลลาร์ สรอ. ยังคงหดตัวเป็นผลจากตลาดอาเซียนที่
ได้รับผลกระทบชัดเจนขึ้นจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว เมื่อประกอบกับการฟ้ืนตัวที่เป็นไปอย่าง
ช้าๆ ของเศรษฐกิจคู่ค้าส าคัญหลายประเทศ อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยุโรป และราคาสินค้า
ส่งออกหลายรายการที่ยังอยู่ในระดับต่ าตามราคาน้ ามันดิบ มูลค่าการส่งออกสินค้าจึงหดตัว
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการหดตัวในเกือบทุกหมวด
สินค้า

ในเดือนเมษายน ปี 2558 มี
ตั ว ช้ี วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ
ยังคงมีบทบาทช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโดยเฉพาะการเบิกจ่าย
งบลงทุนด้านคมนาคม ขนส่ง 
และชลประทานยังมีอยู่ต่อเนื่อง

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT



การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 15,040 ล้านดอลลาร์ สรอ. แผ่วลงจากเดือนก่อนสอดคล้องกับอุป
สงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ยังไม่เข้มแข็ง โดยการน าเข้าสินค้าลดลงใน หมวดสินค้าทุนและ
วัตถุดิบที่ไม่ใช่น้ ามัน 

รายได้เกษตรกร หดตัวร้อยละ 19.7 YoY จากการหดตัวของทั้งผลผลิตการเกษตรและราคา
สินค้าเกษตรที่ร้อยละ 13.3 YoY และ 7.5 YoY ตามล าดับ

การใช้จ่ายภาครัฐ ยังคงมีบทบาทช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบลงทุนด้าน
คมนาคม ขนส่ง และชลประทานยังมีอยู่ต่อเนื่อง แม้เม็ดเงินเบิกจ่ายลดลงบ้างหลังจากที่เร่งขึ้น
มากในเดือนก่อน ส าหรับรายได้รัฐบาลเพ่ิมขึ้นมากจากระยะเดียวกันปีก่อน แต่อาจไม่ได้
สะท้อน การขยายตัวดีของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในเดือนเมษายน ปี  2558 มี
ตั ว ช้ี วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
โดยรวมลดลงจากเดือนก่อนเมื่อ
ประกอบกับความเ ช่ือมั่นของ
ผู้บริโภคท่ีลดลงต่อเนื่อง การใช้
จ่ายหมวดสินค้าคงทนจึงลดลง

การส่งออกสินค้า
ยังคงหดตัวเป็นผลจากตลาด
อาเซียนที่ได้รับผลกระทบชัดเจน
ขึ้นจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว 
เมื่ อประกอบกับการฟื้ นตั วที่
เป็นไปอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจคู่
ค้าส าคัญหลายประเทศ อาทิ 
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยุโรป

รายได้เกษตรกร
หดตัวร้อยละ 19.7 YoY จากการ
หดตัวของทั้งผลผลิตการเกษตร
และราคาสินค้าเกษตร

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ปี 2558





ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนเมษายน ปี 2558

ในเดือนเมษายน ปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของ
ไทยขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น โดยการน าเข้าขยายตัวร้อยละ 15.67 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 3.09 YoY จากการ
หดตัวของกลุ่มเครื่องมือกลเป็นหลักด้านการส่งออกขยายตัวร้อย
ละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 11.76 YoY
จากการหดตัวของกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นหลัก ทั้งนี้การ
น าเข้าและการส่งออกท่ีชะลอตัวลง เป็นผลจากการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนที่ลดลง การส่งออกสินค้าที่ได้รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงทั้งกลุ่ม
สินค้าเพื่อการส่งออกและกลุ่มสินค้าท่ีผลิตเพื่อขายในประเทศ รวม
ไปถึงรายได้เกษตรที่ลดลง

การน าเข้า มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 40,262 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 30,970 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 18.38 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัว
ร้อยละ 2.31 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 3,111 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 18.76 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 25.61 YoY ในขณะที่หมวด
เครื่องมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 6,180 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 2.57 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 29.78 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี 20,652 ล้านบาท โดยหมวด
เครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 1,992 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 
18.14 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 14.9 YoY
ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกเป็น 16,692 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.59 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
หดตัวร้อยละ 16.69 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร
มีมูลค่าการส่งออกเป็น 1,967 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.76 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 20.28 YoY

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ท่ี 
19,609 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 5,353 ล้านบาทจากเดือน
ก่อนหน้า และขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 1,467 ล้านบาทจากเดือน
เดียวกันของปีก่อนหน้า

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเดือนเมษายน ปี 2558



มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรในเดือน
เมษายน ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรขยายตัวร้อยละ 18.76 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 25.61 YoY
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 3,111 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้า
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 10,408 ล้านบาท 
โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดในเดือนนี้ได้แก่ เครื่อง
บ ารุงรักษาและส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
1,848 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรหดตัวร้อยละ 1.76 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 20.28 YoY
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,967 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออก
เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่ารวมเป็น 7,931 ล้านบาท โดย
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มแทรกเตอร์ซึ่งมี
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 977 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 1,143 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 526 
ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลเพิ่มขึ้น 302 ล้าน
บาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย เดอืนเมษายน ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx



มูลค่าการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 
ปี 2558

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 18.38 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 2.3 YoY มูลค่า
การน าเข้าอยู่ที่ 30,970 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้าเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมเป็น 110,777 ล้านบาท โดยสินค้าที่มี
มู ลค่ าการน า เ ข้ า สู งสุ ด ได้ แก่  เค รื่ อ งกั งหั น ไอพ่นและ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมีมูลค่า
การน าเข้าอยู่ที่ 3,918 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 3.59 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 16.68 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่  16,692 ล้านบาท ทั้งปีนี้การส่งออกเครื่อง
อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวมเป็น 60,278 ล้านบาท โดนสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เครื่องจักรงานดิน (เครื่องจักร
อุตสาหกรรมก่อสร้าง) ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,308 ล้าน
บาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ขาด
ดุลการค้าอยู่ที่ 14,277 ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 4,230 
ล้านบาทจากเดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าเพ่ิมขึ้น 4,044 
ล้านบาทจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย เดือนเมษายน ป ี2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx



มูลค่าการค้าเครื่องมือกลในเดือนเมษายน ปี 2558
 
การน าเข้า เครื่องมือกลขยายตัวร้อยละ 2.57 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 29.76 YoY มูลค่าการ
น าเข้าอยู่ที่ 6,180 ล้านบาท ทั้งปีนี้การน าเข้าเครื่องมือกลมี
มูลค่ารวมเป็น 23,751 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
น าเข้าสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,494 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องมือกลหดตัวร้อยละ 18.14 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 14.9 YoY มูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 1,992 ล้านบาท ท้ังปีนี้การส่งออกเครื่องมือกลมี
มูลค่ารวมเป็น 8,276 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 499 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
4,188ล้านบาท ขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น 596 ล้านบาทจาก
เดือนก่อนหน้า และขาดดุลการค้าลดลง 2,879 ล้านบาทจาก
เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครื่องมือกลของไทย เดือนเมษายน ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/MIU3/home.aspx
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จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

2558                    

                             

 

                                   ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

บับสมบรูณ 

 
ประเทศไทย 



โค

 

เส
 

ข

ข

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

ขอมูลที่ตองการ 

ขอมูลที่สนับสนุน 

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประ

บ

จาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

บริษทั มิตซุยแอนด

2558                    

                             

ดคัมปนี (ไทยแลนด

                              

ด) จํากัด 

     ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

 

 

บับสมบรูณ 

 
ประเทศไทย 



โค

 

เส
 

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

2558                    

                                                                ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

 

บับสมบรูณ 

 
ประเทศไทย 



โค

 

เส
 

 

 

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

2558                    

                                                                ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

 

บับสมบรูณ 

 
ประเทศไทย 



โค

 

เส
 

ผ

 

 

 

 

 

 

 

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

ผลการตอบรับ 

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

 

2558                    

                             

 

                                   ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

บับสมบรูณ 

 
ประเทศไทย 



โค

 

เส
 

ข

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

ขอมูลที่ตองการ 

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

บริษั

2558                    

                             

ษทัแทรคตัส 

                                   ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

บับสมบรูณ 

 
ประเทศไทย 

 



โค

 

เส
 

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

2558                    

                                                                ศึกษาโดย: สถาบันเ

 

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

บับสมบรูณ 

 
ประเทศไทย 



โค

 

เส
 

 

 

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

2558                    

                                                                ศึกษาโดย: สถาบันเ

 

 

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

บับสมบรูณ 

 
ประเทศไทย 



โค

 

เส
 

ข

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

ขอมูลที่สนับสนุน 

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

2558                    

                             

 

                              

 

     ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

 

บับสมบรูณ 

 
ประเทศไทย 



โค

 

เส
 

ผ

 

 

 

 

 

 

 

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

ผลการตอบรับ 

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

2558                    

                             

 

 

                                   ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

บับสมบรูณ 

 
ประเทศไทย 



โค

 

เส
 

ข

ข

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

ขอมูลที่ตองการ  : ร

ขอมูลที่สนับสนุน 

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

รายชื่อผูประกอบกา

หกรรมเครื่องจักรกล ประ

สํานักงาน

ารไทยที่ดําเนินธุรกิ

จาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

นพัฒนาวิทยาศาส

จผลิตนอต-สกรูแล

2558                    

                             

ตรและเทคโนโลยีแ

ะปลอกสลกั 

                              

แหงชาติ (สวทช.)

     ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

บับสมบรูณ 

 
ประเทศไทย 

 



โค

 

เส
 

 

 

 

 

 

 

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

2558                    

                                                                ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

 

บับสมบรูณ 

 
ประเทศไทย 



โค

 

เส
 

ผ

 

 

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

ผลการตอบรับ 

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

2558                    

                                                                ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

บับสมบรูณ 

 
ประเทศไทย 

 



โค

 

เส
 

ข

 

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

ขอมูลที่ตองการ 

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

บริษั

2558                    

                             

ษทัแทรคตัส 

 

                                   ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

บับสมบรูณ 

 
ประเทศไทย 



โค

 

เส
 

ข

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

ขอมูลที่สนับสนุน 

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

2558                    

                                                                ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

บับสมบรูณ 

 
ประเทศไทย 

 



โค

 

เส
 

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

2558                    

                                                                ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

บับสมบรูณ 

 
ประเทศไทย 

 



โค

 

เส
 

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

2558                    

                                                                ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

บับสมบรูณ 

 
ประเทศไทย 

 



โค

 

เส
 

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

2558                    

                                                                ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

บับสมบรูณ 

 
ประเทศไทย 

 



โค

 

เส
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

2558                    

                                                                ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

บับสมบรูณ 

 
ประเทศไทย 

 



โค

 

เส
 

ผ

 

 

 

 

 

 

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

ผลการตอบรับ 

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

2558                    

                             

 

 

                                   ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

บับสมบรูณ 

 
ประเทศไทย 



โค

เส
 

ข

 

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

ขอมูลที่ตองการ เรื่อ

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

องที่ 1 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

บริษทั ยันม

2558                    

                             

มาร เอส.พี. จํากัด 

 

                                   ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

 

บับสมบรูณ 

ประเทศไทย 



โค

เส
 

 

ข

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

ขอมูลที่สนับสนุน 

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

2558                    

                             

 

                                   ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

บับสมบรูณ 

ประเทศไทย 

 

 



โค

เส
 

 

 

 

 

 

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

2558                    

                             

 

                                   ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

บับสมบรูณ 

ประเทศไทย 

 



โค

เส
 

ผ

ข

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

ผลการตอบรับ 

ขอมูลที่สนับสนุน เรื

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

รื่องที่ 2 

หกรรมเครื่องจักรกล ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

2558                    

                                                                ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

บับสมบรูณ 

ประเทศไทย 

 

 



โค

เส
 

ผ

ครงการพัฒนาศูนยวิเคร

สนอ: สํานักงานเศรษฐกิ

ผลการตอบรับ 

าะหขอมูลเชงิลึกอุตสาห

จอุตสาหกรรม 

หกรรมเครื่องจักรกล ประ

 

จาํปงบประมาณ พ.ศ. 2

                        

2558                    

                                                                ศึกษาโดย: สถาบันเ

 รายงานฉบ

หล็กและเหล็กกลาแหงป

บับสมบรูณ 

ประเทศไทย 

 



September 2015

THAILAND MACHINERY OUTLOOK
July 2015



September 2015

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ปี 2558

เศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม 2558

- เศรษฐกิจโดยรวมยังอ่อนแอ
- โดยมีเพียงภาคการท่องเที่ยวและการใชจ้่ายของภาครัฐทีข่ยายตัวตอ่เนือ่ง
- ขณะที่การส่งออกสินค้าโดยรวมยังคงซบเซาจากความต้องการสินคา้จากประเทศคู่ค้าที่

ชะลอตัว
- ส่วนการบริโภคภาคเอกชนลดลงสอดคลอ้งกับรายได้ที่ยังไม่ดีและความเชื่อมั่นของ

ผู้บริโภคที่ต่่าลง
- อุปสงค์ทีอ่่อนแอทั้งในและต่างประเทศกระทบความเชื่อมัน่ของธุรกิจ
- ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนยังอยูใ่นระดับต่่า



September 2015

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ปี 2558

มูลค่าการส่งออกสินคา้ลดลงในเกือบทกุหมวด



September 2015

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ปี 2558

การน่าเข้าหดตัวในเกอืบทุกหมวดสินค้า 
สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีอ่่อนแอ



September 2015

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ปี 2558

การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมปรับดขีึ้นบา้ง
จากเดอืนกอ่น แตเ่ป็นเพราะปัจจยัชั่วคราว



September 2015

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ปี 2558

ราคาและผลผลิตการเกษตรที่ยังไม่ฟ้ืนตัว ยังคงส่งผลตอ่รายได้เกษตรกร
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ปี 2558

- การบริโภคภาคเอกชนลดลงหลังจาก
ที่เร่งขึ้นในเดือนกอ่น
- การซื้อสินค้าคงทนชะลอตัว
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ปี 2558

การลงทุนภาคเอกชนยงัคงทรงตัว
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ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เครื่องจักรกลของไทย เดือนกรกฎาคม 2558

Import/Export ดุลการค้า

เดอืน YoY(%) เดอืน YoY(%)

พฤษภาคม -11.24 พฤษภาคม -0.77

มถุินายน -7.29 มถุินายน 26.71

กรกฎาคม -12.46 กรกฎาคม -4.87

น าเข้า (%) สง่ออก (%)
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เดอืน

การน าเข้า พฤษภาคม ↑ 11.06 ↓ 3.48 ↓ 39.31

(%YoY) มิถุนายน ↓ 7.46 ↓ 1.5 ↓ 27.03

กรกฎาคม ↓ 17.19 ↓ 8.09 ↓ 25.05

การสง่ออก พฤษภาคม ↑ 3.71 ↓ 0.96 ↓ 3.58

(%YoY) มิถุนายน ↑ 21.5 ↑ 29.52 ↑ 10.22

กรกฎาคม ↑ 35.9 ↓ 6.39 ↓ 19.66

ดลุการคา้ พฤษภาคม ขาดดลุ ↑ 242 ขาดดลุ ↓ 875 ขาดดลุ ↓ 4,046

(ลา้นบาท) มิถุนายน ขาดดลุ ↓ 618 ขาดดลุ ↓ 5,156 ขาดดลุ ↓ 2,714

กรกฎาคม ขาดดลุ ↓ 1,153 ขาดดลุ ↓ 1,511 ขาดดลุ ↓ 1,929

เครือ่งจกัรกล

การเกษตร

เครือ่งจกัร

อุตสาหกรรม
เครือ่งมือกล

สรุปการน าเข้าส่งออกของเครื่องจักรประเภทต่างๆ (YoY)

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เครื่องจักรกลของไทย เดือนกรกฎาคม 2558
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สรุปสินค้าน าเข้า-ส่งออกสูงสุดของเครื่องจักรประเภทต่างๆ

Source: กรมศุลกากร

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เครื่องจักรกลของไทย เดือนกรกฎาคม 2558

เดอืน เครือ่งจกัรกลการเกษตร เครือ่งจกัรอุตสาหกรรม เครือ่งมือกล

พฤษภาคม เครือ่งบ ารงุรกัษา เครือ่งกังหันไอพ่น
กลุม่หีบแบบหลอ่แก้ว 
โลหะ ยาง และพลาสตกิ

มิถุนายน เครือ่งบ ารงุรกัษา เครือ่งกังหันไอพ่น
กลุม่หีบแบบหลอ่แก้ว 
โลหะ ยาง และพลาสตกิ

กรกฎาคม เครือ่งบ ารงุรกัษา เครือ่งกังหันไอพ่น
กลุม่หีบแบบหลอ่แก้ว 
โลหะ ยาง และพลาสตกิ

พฤษภาคม
แทรกเตอร ์และ

สว่นประกอบ

เครือ่งกรองของเหลว 
หรอืก๊าซ

กลุม่หีบแบบหลอ่แก้ว 
โลหะ ยาง และพลาสตกิ

มิถุนายน
แทรกเตอร ์และ

สว่นประกอบ

เครือ่งกรองของเหลว 
หรอืก๊าซ

กลุม่หีบแบบหลอ่แก้ว 
โลหะ ยาง และพลาสตกิ

กรกฎาคม
แทรกเตอร ์และ

สว่นประกอบ
เครือ่งพิมพ์

กลุม่หีบแบบหลอ่แก้ว 
โลหะ ยาง และพลาสตกิ

สนิคา้น าเข้า

สงูสดุ

สนิคา้สง่ออก

สงูสดุ
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September 2015

Back Up
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ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เครื่องจักรกลของไทย เดือนมถิุนายน 2558

Import/Export ดุลการค้า

เดอืน MoM(%) เดอืน MoM(%)

พฤษภาคม -5.47 มถุินายน 21.87

มถุินายน 6.88 พฤษภาคม -0.51

กรกฎาคม -2.81 กรกฎาคม -17.27

น าเข้า (%) สง่ออก (%)
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เดอืน

การน าเข้า พฤษภาคม ↑ 2.21 ↓ 7.37 ↑ 2.95

(%MoM) มิถุนายน ↓ 5.35 ↑ 8.47 ↑ 5.81

กรกฎาคม ↓ 13.19 ↓ 4.85 ↑ 11.24

การสง่ออก พฤษภาคม ↑ 5.51 ↓ 1.47 ↑ 1.59

(%MoM) มิถุนายน ↑ 2.2 ↑ 24.92 ↑ 17.27

กรกฎาคม ↑ 8.95 ↓ 21.94 ↑ 1.2

ดลุการคา้ พฤษภาคม ขาดดลุ ↓ 39.69 ขาดดลุ ↓ 2,037 ขาดดลุ ↑ 150

(ลา้นบาท) มิถุนายน ขาดดลุ ↓ 215.79 ขาดดลุ ↓ 1,669 ขาดดลุ ↑ 20

กรกฎาคม ขาดดลุ ↓ 586.90 ขาดดลุ ↑ 2,976 ขาดดลุ ↑ 785

เครือ่งจกัรกล

การเกษตร

เครือ่งจกัร

อุตสาหกรรม
เครือ่งมือกล

สรุปการน าเข้าส่งออกของเครื่องจักรประเภทต่างๆ (MoM)

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้า
เครื่องจักรกลของไทย เดือนมถิุนายน 2558
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เครื่องบ่ารุงรักษา และส่วนประกอบ

เครื่องสูบน้่า

ส่วนประกอบเครื่องสูบน้่า

หัวฉีดเครื่องฉดีพ่น

เครื่องฉีดพ่น

ส่วนประกอบเครื่องฉีดพ่น

แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ

แทรกเตอร์ชนิดคนเดินตาม

แทรกเตอร์อื่นๆ

ส่วนประกอบรถแทรกเตอร์
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เครื่องกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ

เครื่องกังหันไอพ่น

เครื่องกังหันใบพัด

เครื่องกังหันก๊าซอื่นๆ

ส่วนประกอบเครื่องกังหัน

เครื่องสูบลม/อัดลม และส่วนประกอบ

เครื่องสูบสูญญากาศ

เครื่องอัดชนิดที่ใช้ในเครื่องท่าความเย็น

เครื่องอัดลม ใช้ลากจูง

เครื่องสูบลม เครื่องอัดลม อื่นๆ

ส่วนประกอบเครื่องสูบลม เครื่องอัดลม
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เครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์ใช้ส่าหรับการพิมพ์

เครื่องพิมพ์อื่นๆ สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูล

เครื่องพิมพ์อื่นๆ

ส่วนประกอบเครื่องพิมพ์

เครื่องจักรงานดิน

บูลโดเซอร์

เครื่องเกรดและเครื่องเกลีย่

เครื่องขูด

เครื่องกระทุ้งและเครื่องบดถนน

เครื่องตัก ขุด ตักย้าย
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เครื่องกรองของเหลว หรือก๊าซ

เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ท่าให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง

เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ใช้กรองของเหลว

เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ใช้กรองเครื่องดื่ม

เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ใช้กรองน้่ามัน

เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ใช้กรองของเหลว อื่นๆ

เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ใช้กรองก๊าซ

เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ใช้กรองก๊าซ อื่นๆ

ส่วนประกอบเครื่องอุปกรณ์ท่าให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง

ส่วนประกอบเครื่องกรองของเหลว หรือก๊าซ อื่นๆ
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หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก

หีบแบบหล่องานโลหะ

ฐานแบบหล่อ

หุ่นแบบหล่อ

แบบหล่อโลหะ

แบบหล่อแก้ว

แบบหล่อวัตถุจ่าพวกแร่

แบบหล่อยาง หรือพลาสติก
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