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คำนำ
การดาเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทยได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากทาง
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการใน
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล ธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ได้ มีแหล่งข้ อมูลที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ทังนี
้ ้ การดาเนินงานของโครงการสาเร็จลุลว่ งได้ ในปี นี ้ ด้ วยการสนับสนุนและการทางานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ได้ แก่ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กลุม่ อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลการเกษตร และกลุม่ อุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท บางกอกโคมัตสุ จากัด บริ ษัท ไทย
โคเบลโก้ คอนสตรัคชัน่ แมชีนเนอรี่ จากัด บริ ษัท เทคโน แฟบ (ประเทศไทย) จากัด สถาบันพลาสติก สานัก
พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย สถาบันไทย-เยอรมัน
บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้ า จากัด บริษัท ศรี ไทย มิยากาว่า จากัด บริษัท ที. กรุงไทย จากัด บริษัท โปรเพท
(ประเทศไทย) จากัด บริษัท เกษมพลาสติก จากัด ฯลฯ ทางศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายมา ณ โอกาสนี ้

คณะผู้ศกึ ษาและทีมงานที่ปรึกษาโครงการ
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย
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บทสรุ ปผู้บริหาร
โครงการพัฒนาศูนย์วิเ คราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล ประจาปี ง บประมาณ 2558
จัดทาขึ ้นจากความสาคัญของภาคอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลที่เป็ นหนึ่งในรากฐานของการพัฒนาประเทศใน
ด้ านต่างๆ ซึ่งในแต่ละปี จะมีมูลค่าการนาเข้ าหลายแสนล้ านบาท เพื่อนาไปใช้ เป็ นเครื่ องจักรและเครื่ องมือใน
การประกอบกิจการประเภทต่างๆ ทังภาคเกษตรกรรม
้
อุตสาหกรรม ไม่เว้ นแม้ แต่ภาคบริการ
ด้ วยความสาคัญดังกล่าว จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาฐานข้ อมูลอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ในด้ านต่างๆ เพื่อให้ บริ การแก่ภาครัฐและภาคเอกชนในการติดตามสภาวะอุตสาหกรรม มาตรการสนับสนุน
ด้ านต่างๆ ข้ อมูลการค้ าระหว่างประเทศ ตลอดจนงานวิจยั เชิงลึก โดยในปี 2559 มีการดาเนินงานที่สาคัญ 3
ส่วนหลัก ประกอบด้ วย งานประจาและต่อเนื่อง รายงานบทวิเคราะห์ และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรื องาน
อื่นๆ ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 งานประจาและต่ อเนื่อง
1.1 ปรับปรุงฐานข้ อมูลผู้ประกอบการเครื่ องจักรกล
โดยดาเนินการรวบรวมข้ อมูลผู้ประกอบการเครื่ องจั กรกลเพิ่มเติมจากปี ที่ผ่านมา ซึ่งปั จจุบนั รายชื่อ
ผู้ประกอบการในฐานข้ อมูลเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,207 ราย จากการรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูล พร้ อมกันนี ้ได้ มีการ
ปรับปรุ งรายละเอียดให้ มีครบถ้ วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้นในด้ านต่างๆ ได้ แก่ ขนาด (SML) สัดส่วนผู้ถือหุ้น สถาน
ที่ตง/จั
ั ้ งหวัด ประเภทผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ทุนจดทะเบียน กาลังการผลิต และจานวนแรงงาน เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ผ้ ใู ช้ งานมากที่สดุ
1.2 ข้ อมูลการตลาด
ประกอบด้ วย 3 ส่วน ดังนี ้ 1) การจัดกลุ่ม Harmonized Code เปรี ยบเทียบกับ ISIC Code ซึ่งเป็ นการ
ทบทวนการจัดกลุ่มตามประเภทเครื่ องจักรต่างๆ ซึ่ง Harmonized Code และ Industrial Classification of All
Economic Activities (ISIC Code) ยังคงเป็ น Version 2012 และ Revision 4 ตามลาดับเหมือนเดิมไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนันผลการจั
้
ดกลุ่ม Harmonized Code เปรี ยบเทียบกับ ISIC Code จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จากปี 2557 2) การรวบรวมข้ อมูลการตลาด (สถิติการนาเข้ า -ส่งออกของไทย) โดยได้ ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลการนาเข้ า-ส่งออกอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลของไทยจากฐานข้ อมูลของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมและได้ นาเสนอผ่านเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th รวมทังรายงานผลผ่
้
านการประชุมกลุ่ม
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อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลการเกษตร และเครื่ องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
Thailand Machinery Outlook เป็ นประจาทุกเดือน เพื่อให้ ผ้ ูประกอบการได้ นาข้ อมูลดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์
3) การรวบรวมรายชื่อผู้นาเข้ า-ส่งออก (รายสาคัญ) โดยการแยกตามประเภทอุตสาหกรรม ได้ แก่ เครื่ องจักรกล
การเกษตร เครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม และเครื่ องมือกล ของแต่ละ HS code (4-digit) ที่มีมูลค่าการนาเข้ า ส่งออกสูงสุด 10 ลาดับแรก แบ่งเป็ นรายชื่อผู้นาเข้ า 910 รายชื่อและรายชื่อผู้สง่ ออก 910 รายชื่อ
1.3 ข้ อมูลการค้ าของประเทศที่สาคัญ
แบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ 1) ข้ อมูลนาเข้ า ส่งออก และกราฟของ 6 ประเทศที่สาคัญ คือ สหรัฐอเมริ กา
เยอรมัน ญี่ปนุ่ จีน อินเดียและไต้ หวัน โดยได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลสถิตกิ ารนาเข้ า ส่งออกรายปี ที่ HS code
6 digits ของเครื่ องจักรกลการเกษตร เครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม และกลุ่มเครื่ องมือกล จากฐานข้ อมูล Global
Trade Atlas (GTA) และนาเสนอผ่านเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th 2) ฐานข้ อมูลของ AEC ซึ่งเป็ นการจัดทา
ฐานข้ อ มูล ของประเทศใน AEC ที่ ป ระกอบด้ ว ย ข้ อ มูล พื น้ ฐานของประเทศ ข้ อ มูล การค้ า การลงทุน การ
วิ เ คราะห์ SWOT รวมถึ ง สถิ ติ ก ารน าเข้ า-ส่ ง ออกรายปี เพื่ อ เป็ นข้ อมู ล เบื อ้ งต้ น ส าหรั บ ผู้ ประกอบการ
เครื่ องจักรกลสามารถนาไปต่อยอดเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
1.4 กรอบการเจรจา FTA ของไทย
มีการติดตามความคืบหน้ าของการเจรจาทางการค้ าตามกรอบ FTAs ทัง้ สิน้ 5 กรอบเจรจา ได้ แก่
1)ความตกลงหุ้นส่ว นทางเศรษฐกิ จ ระดับ ภูมิ ภ าค (RCEP) 2) อาเซี ย น-ฮ่อ งกง 3) ไทย-EU 4) ไทย-EFTA
5) ไทย-ปากี สถาน โดยตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายนปี 2558 เป็ นต้ นมายังไม่มีความคืบหน้ าของการเจรจาทัง้ 5
กรอบ แต่มีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้ องกับ FTA ดังนี ้ 1) ไทย-ปากีสถาน ร่วมมือขับเคลื่อนการค้ าและการลงทุน
2) การเจรจา FTA ไทย-ปากีสถาน รอบที่ 2 มีความคืบหน้ ามาก 3) RCEP เร่งเจรจาหวังสรุปผลปลายปี 2559
4) ไทย-ปากีสถาน เจรจา FTA รอบที่ 3 5) สมาชิก RCEP เร่งสรุปผลการเจรจาตามกาหนด
1.5 การพัฒนาระบบเตือนภัย (Early Warning System)
ระบบเตือนภัยล่วงหน้ าของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลจากการกาหนดตัวแปรอ้ างอิง (Reference
Series) ที่ใช้ เป็ นตัวแทนแสดงสถานะ หรื อทิศทางอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลของประเทศไทยซึ่งพบตัวแปรที่มี
คุณสมบัติชี ้นา 6 ตัวแปร ได้ แก่ ดัชนีราคาสินค้ าเข้ า ดัชนีมลู ค่าสินค้ าเข้ า สินค้ าเข้ าประเภทสินค้ าอุตสาหกรรม
มูลค่าการนาเข้ าวัตถุดิบและสินค้ าขัน้ กลาง สินค้ าคงทน และยอดขายสิ นค้ าขัน้ กลาง โดยระบบที่จัดทาขึน้
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สามารถเตือนภัยล่วงหน้ าได้ 5 เดือนที่ Percent Correction มากกว่า 80% และได้ เริ่ มแสดงผลระบบเตือนภัย
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลบนเว็บไซต์ตงแต่
ั ้ เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2558 ที่ผา่ นมา
1.6 งานวิจยั และเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
ได้ ดาเนินการรวบรวมงานวิจยั และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้ องกับอุสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ทังจากภาครั
้
ฐและเอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานทางวิชาการ เช่น กรมวิชาการเกษตร และจากข่าวสาร
ต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมทัง้ สิ น้ 10 เรื่ อง โดยนาเสนอข้ อมูลผ่านเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th และ
รายงานสถานการณ์รายเดือน และรายปี (Macninery Outlook) ตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2559
1.7 ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรม
ได้ รวบรวมข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล เช่น ข่าวอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ข่า วเศรษฐกิ จ ข่า วนวัต กรรมและเทคโนโลยี เ ครื่ อ งจัก รกลจากแหล่ง ต่า งๆ อาทิ ฐานเศรษฐกิ จ ออนไลน์
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ มติชนออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ อาร์ วาย ที ไนน์ แนวหน้ าผู้จดั การออนไลน์ เดลินิวส์
กรุ งเทพธุรกิจออนไลน์ ฯลฯ และนาเสนอข่าวสารต่างๆ ผ่ าน 2 ช่องทาง ได้ แก่ เว็บไซต์ http://miu.isit.or.th
และเฟซบุ๊คเป็ นประจาทุกวัน ตลอดจนนาเสนอข่าวสารสาคัญๆ ประจาเดือนนันๆ
้ ผ่านทางรายงานสถานการณ์
รายเดือน รายไตรมาส และรายปี โดยรวบรวมต่อเนื่ องตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2559
1.8 ข้ อมูลด้ านการส่งเสริมการลงทุน
ดาเนินการติดตามข้ อมูลด้ านการส่งเสริ มการลงทุน จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนทัง้
ในส่วนของนโยบายการส่งเสริ มการลงทุนใหม่ ภายใต้ ยุทธศาสตร์ การส่งเสริ มการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ.
2558 – 2564) และโครงการที่ได้ รับการอนุมัติให้ การส่งเสริ มการลงทุน รวมทัง้ สิ ้น 88 โครงการ มูลค่าการ
ลงทุนรวม 10,892.85 ล้ านบาท และมีการจ้ างงานรวม 5,649 คน ข้ อมูลตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 และนาเสนอผ่านเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th
1.9 มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ
ได้ ติดตามการเปลี่ ย นแปลง มาตรการสนับ สนุน ของภาครั ฐ กฎระเบีย บจากภาครั ฐ และเอกชน ที่
เกี่ ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล ทัง้ ทางด้ านกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ และมาตรการเชิงนโยบายจาก
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ภาครัฐอันได้ แก่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการดาเนินงาน และโครงการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกล หรื อ มาตรการทางการค้ าที่ไมใช่ภาษี (NTB) เช่น ประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการ
ปกป้องและประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนโดยจะติดตามข่าวจากแหล่งต่างๆ
ตลอดทังโครงการตั
้
งแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2558 จนถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2559 พบว่า ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
หรื อความเคลื่อนไหวใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลเกิดขึ ้น
ส่ วนที่ 2 รายงานบทวิเคราะห์
2.1 รายงานสถานการณ์อตุ สาหกรรมเครื่ องจักรกลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
รายงาน Thailand Machinery Outlook จะประกอบด้ วยสรุ ปสถานการณ์ ทางการค้ าเดือนล่าสุดของ
ประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล และข่าวสารประกอบในแวดวงอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลหรื อ
ความรู้ตา่ งๆ ที่นา่ สนใจ โดยนาเสนอเป็ นรายเดือน จานวน 9 ฉบับ รายไตรมาส จานวน 3 ฉบับ รายปี จานวน 1
ฉบับ ซึ่งได้ ดาเนินการต่อเนื่องเป็ นประจาทุกเดือน ผ่านทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th ตลอดจนการจัดส่ง
อีเมลแจ้ งให้ กบั สมาชิกได้ รับทราบข้ อมูลอย่างต่อเนื่อง
2.2 รายงานวิจยั เชิงลึก
ประกอบด้ วย 2 เรื่ อง ดังนี ้
1) การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลก่อสร้ าง กลุม่ เครื่ องจักรงานดิน ประเภท
เครื่ องตัก ขุด ตักย้ ายในลักษณะของห่วงโซ่อปุ ทาน
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลก่อสร้ าง เป็ นอุตสาหกรรมที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงเป็ น
อันดับที่ 2 ในเครื่ องจักรอุตสาหกรรม รองจากหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมทัว่ ไป ในขณะที่การนาเข้ ามีมลู ค่า
สูงเป็ นอันดับที่ 2 ในหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรม รองจากเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมทั่วไปเช่นกัน และเมื่อ
พิจารณาลึกลงไปในหมวดอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลก่อสร้ าง จะเห็นได้ ว่าเครื่ องจักรที่มีมูลค่าการส่ งออกสูง
ที่สดุ ในหมวด คือ กลุม่ เครื่ องจักรงานดิน
แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบเครื่ องจักรงานดินหรื อเครื่ องจักรงานดินอื่นๆ กลับมีมลู ค่าการนาเข้ าที่สงู
กว่ามูลค่าการส่งออกถึง 5 เท่า และขาดดุลการค้ าต่อเนื่องมาตลอด 5 ปี ที่ ดังนันในการหาแนวทาง
้
นโยบาย
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว จึงมีความจาเป็ นที่ต้องรับทราบถึงสถานภาพ
ทางธุรกิจของกลุม่ เครื่ องจักรงานดิน ในหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้ าง
เพื่อให้ เข้ าใจการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลก่อสร้ าง กลุ่มเครื่ องจักรงานดิน
เป็ นไปอย่างมี ประสิทธิ ภาพ จาเป็ นต้ องมีความเข้ าใจพืน้ ฐานของอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลก่อสร้ าง กลุ่ม
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เครื่ องจักรงานดินก่อน ดังนันจึ
้ งเริ่ มศึกษา นิยามและความสาคัญของเครื่ องจักรกลก่อสร้ างต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ กลุม่ เครื่ องจักรงานดิน และประเภทของเครื่ องจักรกลหนักที่ใช้ ในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง
จากนันท
้ าการศึกษาสถานภาพของอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลก่อสร้ าง กลุ่มเครื่ องจักรงานดินของโลก
และไทย ทาให้ ทราบว่าอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลก่อสร้ าง กลุม่ เครื่ องจักรงานดินมีมลู ค่าการส่งออกและมูลค่า
การนาเข้ าสูงที่สุดในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา ดังนันในการท
้
าศึกษาครัง้ นี ้จะเน้ นไปที่เครื่ องตัก ขุด ตักย้ าย ทังด้
้ าน
โครงสร้ างอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลก่อสร้ าง กลุ่มเครื่ องจักรงานดิน ประเภทเครื่ องตัก ขุด ตักย้ าย และแนวโน้ ม
ของเครื่ องตัก ขุด ตักย้ ายในอนาคต
ขันถั
้ ดมาได้ ศกึ ษากระบวนการผลิต ชิ ้นส่วนและส่วนประกอบ และกระบวนการผลิตรถตัก ขุด ตักย้ าย
และเครื่ องจักรที่ใช้ ในกระบวนการผลิต จากนัน้ ทาการศึกษาสถานการณ์ ตลาดเครื่ องจักรกลก่อสร้ าง กลุ่ม
เครื่ องจักรงานดิน ประเภทเครื่ องตัก ขุด ตักย้ าย
จากการสัมภาษณ์ผ้ ผู ลิต ผู้ผลิตชิ ้นส่วน และตัวแทนจาหน่ายเครื่ องจักรกลก่อสร้ าง กลุม่ เครื่ องจักรงาน
ดิน ประเภทเครื่ องตัก ขุด ตักย้ าย รายใหญ่ของประเทศทาให้ ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลก่อสร้ าง กลุ่มเครื่ องจักรงานดิน ประเภทเครื่ องตัก ขุด ตักย้ าย ของไทยไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาด้ าน
วัตถุดิบ ปั ญหาด้ านนโยบายภาครัฐ ปั ญหาด้ านแรงงาน ปั ญหาด้ านการตลาดและปั ญหาด้ านการวิจัยและ
พัฒ นา นอกจากนี ย้ ัง ได้ ทาการวิเ คราะห์ ปัจ จัยต่างๆ รวมทัง้ ข้ อเสนอแนะและมาตรการสนับสนุน ต่างๆ ที่
ผู้ประกอบการต้ องการจากภาครัฐ เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยนันสามารถแข่
้
งขันในตลาดโลก
2) การศึกษาสถานภาพอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกในประเทศไทย

จากการศึกษาและรวบรวมข้ อมูลการค้ าอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล พบว่า อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ของไทยยังคงประสบปั ญหาภาวะการขาดดุลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีมลู ค่าการนาเข้ าสูงกว่าส่งออก
ทัง้ 3 หมวด ซึ่งประกอบด้ วยเครื่ องจักรกลการเกษตร เครื่ องจักรอุตสาหกรรม และเครื่ องมือกล โดยเครื่ องจักร
ในหมวดเครื่ องมือกล (Machine Tool) มีมลู ค่าการนาเข้ าสูงกว่าส่งออก 4 – 5 เท่าโดยประมาณ มูลค่าการค้ า
ในปี 2557 มี การนาเข้ า 102,308 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 2.5 เมื่อเที ยบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดย
ผลิ ตภัณ ฑ์ ใ นกลุ่ม เครื่ องมื อ กลที่ มี มูล ค่า การน าเข้ าสูง ที่ สุด ได้ แก่ กลุ่ม หี บแบบหล่อ แก้ ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก หรื อ แม่พิ ม พ์ มี มูล ค่า การน าเข้ า สูง ถึ ง 25,419 ล้ า นบาท คิดเป็ น ร้ อยละ 24.8 ของการน าเข้ า
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่ องมือกล และมีการขยายตัวสูงถึงร้ อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และ
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หากพิจารณาความสาคัญของผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ในด้ านความเชื่อมโยงต่ออุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ จะ
เห็นได้ ว่า แม่พิมพ์ถือเป็ นเครื่ องมือที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็ นเครื่ องมือพืน้ ฐานที่ช่วยสนับสนุน
กระบวนการผลิตสิ นค้ าหรื อผลิ ตภัณ ฑ์ ที่จ ะนาไปใช้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ ้นส่วน อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ เป็ นต้ น ซึ่ง
ล้ วนแต่เป็ นอุตสาหกรรมหลักขนาดใหญ่ของประเทศทังสิ
้ ้น
ถึงแม้ จ ะมี โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิม พ์ม าอย่างต่ อเนื่ องมาตัง้ แต่ปี 2547 แต่อุตสาหกรรม
ดังกล่าวยังคงมีแนวโน้ มการนาเข้ าสูงขึ ้นเรื่ อยๆ จึงเป็ นที่มาในการศึกษาสถานภาพเพื่อให้ ทราบถึง ปั ญหาและ
อุปสรรคที่ สาคัญ ของอุตสาหกรรมนี ้ โดยจะดาเนินการศึกษาสถานภาพและศักยภาพของผู้ประกอบการ
แม่พิมพ์พ ลาสติกของไทย สถานการณ์ ตลาด ตลอดจนแนวโน้ มและรวมถึง เทคโนโลยี ในการผลิตแม่พิม พ์
พลาสติกทังของไทยและต่
้
างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตแม่พิมพ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญ
ต่อผู้ผลิตแม่พิมพ์ในประเทศ และนาเสนอเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพรวมทังสร้
้ าง
ความแข็งแกร่งให้ กบั ผู้ประกอบการภายในประเทศเป็ นลาดับถัดไป
โดยในรายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับนี ้ จะนาเสนอผลการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- บทที่ 1 บทนา นาเสนอหลักการและเหตุผลของการจัดทารายงานการศึกษาในหัวข้ อดังกล่าว
- บทที่ 2 สถานภาพอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติก นาเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
อุต สาหกรรมสนับสนุน และอุต สาหกรรมต่อ เนื่ องที่ ส าคัญ คื อ อุตสาหกรรมพลาสติก รวมถึ ง
โครงสร้ างอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกในประเทศ ข้ อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ในประเทศ รวมถึงการส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง
กับแม่พิมพ์ขึ ้นรู ปพลาสติก ข้ อมูลการนาเข้ าเหล็กสาหรับใช้ ทาแม่พิมพ์และอัตราภาษี การนาเข้ า
สถานการณ์ตลาดแม่พิมพ์ ข้ อมูลการค้ าของแม่พิมพ์พลาสติกไทยและต่างประเทศ
- บทที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคที่สาคัญต่อผู้ ผลิต
แม่พิมพ์ในประเทศ รวมทังเสนอแนะแนวทางให้
้
กบั ภาครัฐในการช่วยเหลือ สนับสนุนหรื อส่งเสริ ม
และพัฒ นาอุ ต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์ เป็ นการเสริ ม สร้ างความแข็ ง แกร่ ง ให้ กั บ ผู้ ประกอบการ
อุตสาหกรรมในประเทศ
รายละเอียดดังกล่าวแสดงในเอกสารแนบ 2 ซึ่งข้ อมูลที่ใช้ ประกอบในการจัดทารายงานฉบับนีไ้ ด้ รับ
ความร่วมมือจากทางหน่วยงานต่างๆ ได้ แก่
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- สถาบันพลาสติก (ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้ แม่พิมพ์พลาสติก ) ทางทีมวิจยั ได้ ขอความอนุเคราะห์เข้ าไป
พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในฐานะกลุม่ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นผู้ใช้ แม่พิมพ์พลาสติก
โดยตรง ได้ รับความอนุเคราะห์และช่วยเหลือในการให้ ข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติกและข้ อคิดเห็น
เกี่ยวกับแม่พิมพ์พลาสติกในประเทศไทยจาก ดร.เกรี ยงศักดิ์ วงศ์พร้ อมรัตน์ ผู้อานวยการสถาบัน
พลาสติก และ ดร.พีระวัฒน์ สมนึก ที่ปรึกษา สถาบันพลาสติก
- สานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับ สนุน (สพส.กสอ.) กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม (หน่วยงานสนับสนุน
อุตสาหกรรม) ทางทีมวิจยั ได้ ขอความอนุเคราะห์เข้ าพบเพื่อพูดคุย สอบถามและแลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ น กั บ ท่ า น ผอ.ภานุ วั ฒ น์ ตริ ย างกรู ศ รี ในส่ ว นของหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรม
- สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (ตัวแทนผู้ผลิตแม่พิมพ์) ทางทีมวิจยั ได้ ขอความอนุเคราะห์เข้ าไป
พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในฐานะตัวแทนผู้ผลิตแม่พิมพ์ โดยได้ รับความร่วมมือในการให้
ข้ อ มู ล จากคุณ วิ โ รจน์ ศิ ริ ธ นาศาสตร์ นายกสมาคมอุ ต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์ ไ ทย ในส่ ว นของ
สถานการณ์แม่พิมพ์ในปัจจุบนั รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคของผู้ผลิตแม่พิมพ์ไทย
- สถาบันไทย-เยอรมัน (หน่วยงานสนับสนุนอุตสาหกรรม) ทางทีมวิจยั ได้ ขอความอนุเคราะห์เข้ าพบ
เพื่ อพูดคุย สอบถามและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นกับท่านรองผอ. สมหวัง บุญรั กษ์ เจริ ญ รอง
ผู้อานวยการสถาบันไทย-เยอรมัน และคุณศิรัส โชติเวทธารง (Head of MIS Department) ในส่วน
ของบทบาทหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ ส นับ สนุน อุต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์ รวมถึ ง สถานการณ์ ข อง
ผู้ประกอบการแม่พิมพ์ไทยในปัจจุบนั
- ตัวแทนผู้นาเข้ า และจัด จ าหน่า ยวัตถุดิบ ทางที ม วิจัยได้ ขอความอนุเคราะห์ เ ข้ าพบเพื่ อพูดคุย
สอบถามข้ อมูลการนาเข้ าเหล็กสาหรับใช้ ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ในฐานะผู้นาเข้ าและจัดจาหน่าย
วัตถุดบิ เหล็ก ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลักในการผลิตแม่พิมพ์
- ตัวแทนผู้ผลิตแม่พิมพ์พลาสติก ทางทีมวิจยั ได้ ขอความอนุเคราะห์เข้ าพบเพื่อพูดคุย สอบถามและ
เข้ า เยี่ ย มชมกระบวนการผลิ ต แม่พิม พ์ พ ลาสติกใน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรม ได้ แ ก่ ผู้ผลิ ตแม่พิม พ์
พลาสติกสาหรับชิ ้นส่วนยานยนต์ ผู้ผลิตแม่พิมพ์พลาสติกสาหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์ และผู้ผลิต
แม่พิมพ์พลาสติกสาหรับของใช้ ในบ้ านทัว่ ไป ซึ่งทาให้ เห็นถึงสถานการณ์ ที่แตกต่างกันตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม รวมทังปั
้ ญหาและอุปสรรคที่แตกต่างกันของแต่ละอุตสาหกรรมอี กด้ วย
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การศึกษาความสามารถในการแข่งขันด้ านการค้ าของกลุ่มเครื่ องจักรกลการเกษตรในอาเซียนนัน้ เริ่ ม
จากการแบ่งเครื่ องจักรกลการเกษตรออกเป็ นกลุ่มต่างๆ ศึกษาโครงสร้ างอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลการเกษตร
ของไทย จากนัน้ ศึกษาสถานภาพของเครื่ องจักรกลการเกษตร และแนวโน้ มของอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
การเกษตรของไทย
ต่อมาดาเนินการคัดเลือกสินค้ าเครื่ องจักรกลการเกษตรที่มีความสาคัญทังสิ
้ ้น 26 ประเภท มาศึกษา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตเครื่ องจักรกลการเกษตรของประเทศชันน
้ าต่างๆ ในอาเซียน ได้ แก่
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และสิงคโปร์ โดยการวิเคราะห์ดชั นีความได้ เปรี ยบในการแข่งขันโดยการ
เปรี ยบเทียบ(Revealed Comparative Advantage: RCA) ของเครื่ องจักรกลเกษตรดังกล่าวของแต่ละประเทศ
และแสดงผลเครื่ องจักรกลการเกษตรที่มีความได้ เปรี ยบในการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละประเทศ
โดยผลการวิเคราะห์ดชั นีความได้ เปรี ยบในการแข่งขันพบว่า แทรกเตอร์ ชนิดคนเดินตาม หรื อรถไถเดินตามของ
ไทยนันมี
้ ความได้ เปรี ยบสูงสุดเมื่อเทียบกับเครื่ องจักรกลการเกษตรอื่นๆในประเทศ
ถัดมาได้ กาหนดให้ เครื่ องจักรกลการเกษตรที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรกของไทย
มาเป็ นเครื่ องจักรกลการเกษตรเป้าหมาย เพื่อทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนอีก 4
ประเทศ โดยการวิเคราะห์จะพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขัน มูลค่าการส่งออก และอัตราการเติบโต
ของมูลค่าการส่งออกโดยผลการวิเคราะห์พบว่า แทรกเตอร์ ชนิดคนเดินตาม หรื อรถไถเดินตามของไทยนันมี
้
ศักยภาพสูงสุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศต่างๆ ในกลุม่ อาเซียน
จากนันด
้ าเนินการวิเคราะห์อุตสาหกรรมรถไถเดินตามในประเทศ โดยเริ่ มศึกษาตังแต่
้ ส่วนประกอบ
กรรมวิธีการผลิตชิ ้นส่วนที่สาคัญ และสรุปโครงสร้ างต้ นทุนการผลิตทังหมดแสดงเป็
้
น diagram อีกทังยั
้ งศึกษา
ถึงสถานภาพของรถไถเดินตามในประเทศ เช่น การนาเข้ า ส่งออก รายชื่อผู้ประกอบการ กาลังการผลิตใน
ประเทศ ไปจนถึงช่องทางการจัดจาหน่าย และกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้
อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ อุตสาหกรรมรถไถเดินตามจะมีความสามารถ และศักยภาพในการแข่งขันสูง แต่ก็
ยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้างเช่น ปั ญหาทางด้ านการผลิต ปั ญหาทางด้ านการตลาด ปั ญหาทางด้ านเงินทุน
เป็ นต้ น ซึง่ ปัญหาเหล่านี ้จะเป็ นอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไถเดินตาม และเมื่อทราบถึงปัญหาต่างๆ
ในอุตสหกรรมแล้ ว ทีมงานทาการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้ อยของอุตสาหกรรมรถไถ
เดินตามของไทยซึง่ สามารถนาจุดเด่นมาพัฒนาต่อยอด และแก้ ไขปรับปรุงในส่วนที่เป็ นจุดด้ อยนอกเหนือจากนี ้
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ได้ มีการนาเสนอแนวทางการแก้ ปัญหาและข้ อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ อุตสาหกรรมต่อภาครัฐ เพื่อ
กาหนดเป็ นกลยุทธ์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม หรื อกาหนดมาตรการสนับสนุนในด้ านต่างๆ ต่อไป
2.3 สรุปโครงสร้ างอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ได้ จดั ทาสรุ ปโครงสร้ างอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลโดยรวมของไทย โดยจะรวบรวมข้ อมูลที่สาคัญของ
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลเพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจ มีความเข้ าใจในอุตสาหกรรมฯ มากขึ ้น โดยมีข้อมู ลต่างๆ ดังนี ้ 1)
ความสาคัญของอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลต่อเศรษฐกิจไทย เช่น ขนาดมูลค่าของอุตสาหกรรม ดุลการค้ า
จานวนผู้ประกอบการ จานวนแรงงาน และโครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน 2) สถานภาพอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลประเทศไทยเช่น การนาเข้ า -ส่งออก แยกเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้ าที่มีมลู ค่าการนาเข้ า ส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก และประเทศที่มีมลู ค่าการนาเข้ า-ส่งออกเครื่ องจักรกลสูงสุด 3) การวิเคราะห์ SWOT
ของอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลไทย โดยการนาเสนอข้ อมูลผ่านเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th
ส่ วนที่ 3 งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรืองานอื่นๆ
3.1 การจัดประชุม forum / training
ได้ ดาเนินการการจัดประชุม forum / training รวมทังสิ
้ ้น 2 ครัง้ ดังนี ้
1) สัมมนาทางวิชาการ ครัง้ ที่ 1
เรื่ อง “นโยบายส่งเสริ มการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ ” จัดขึ ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 13.30 น. สถานที่ ห้ อง 101 อาคารสานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ได้ รับเกียรติจาก คุณดุสิต ไตรศิริพานิช
มาเป็ นวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้ อ “นโยบายส่งเสริ มการลงทุนในรู ปแบบคลัสเตอร์ ” และ ดร.คานาย
อภิ ปรั ช ญาสกุล เป็ นวิ ทยากรในการบรรยาย ในหัวข้ อ “พัฒ นาศักยภาพของคลัสเตอร์ เครื่ องจักร” โดยมี
ผู้เข้ าร่วมการอบรมและสัมมนาทังสิ
้ ้น 29 คน
2) สัมมนาทางวิชาการ ครัง้ ที่ 2
เรื่ อง “แม่พิมพ์ที่ดีทากันอย่างไง” จัดขึ ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.15 น. สถานที่
ห้ อง MR 214 ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ได้ รับเกี ยรติจากดร.พงษ์ ศกั ดิ์ ถึง สุข มาเป็ น
วิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้ อ “อิทธิพลของคุณภาพของผิวแม่พิมพ์และสารหล่อลื่นที่มีผลต่ออายุการใช้ งาน
ของแม่พิมพ์” และคุณบุญเรื อง ตันไถง เป็ นวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้ อ “อิทธิพลของของสมบัตทิ ี่อณ
ุ หภูมิ

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์

สูงของแม่พิมพ์และความเที่ยงตรงของขนาดแม่พิมพ์ที่มีผลต่อผลสาเร็จในการขึ ้นรูป” โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมการอบรม
และสัมมนาทังสิ
้ ้น 40 คน
3.2 มีพื ้นที่โฆษณาให้ กบั ผู้ประกอบการที่สนใจ
มีการติดต่อขอรับบริการและได้ ลงโลโก้ ในพื ้นที่โฆษณา ทังหมด
้
2 บริษัท ดังนี ้
1) บริษัท แองโกล-ไทย จากัด
2) บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จากัด
3.3 ประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง facebook / twitter
ได้ ดาเนินการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง facebookเป็ นประจาทุกวัน โดย
เนื ้อหาการประชาสัมพันธ์จะประกอบด้ วย 1) ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล เช่น ข่าว
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล ข่าวเศรษฐกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่ องจักรกล 2) กิจกรรมสัมมนาต่างๆ ของ
MIU และ 3) Thailand Machinery Outlook
3.4 การประเมิน / สรุปความพึงพอใจของการใช้ บริการ
เนื่องด้ วยสถาบันเหล็กฯ ได้ ดาเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ MIU เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด จึงได้ รวบรวม
และสรุปความพึงพอใจต่อการใช้ บริการเว็บไซต์ MIU ซึง่ ได้ มีการปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อให้ ครอบคลุมในทุก
ส่วนของข้ อมูล มีผ้ ใู ช้ บริ การประเมินความพึงพอใจ จานวน 23 คน ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมต่อ
การใช้ ง านอยู่ที่ร้อยละ 71 มี ความสนใจข้ อมูลสถิ ติ และรายงานวิช าการมากที่สุด รองลงมาเป็ น Thailand
Machinery Outlook
3.5 การเยี่ยมชมโรงงาน และ/หรื อ หน่วยงานวิจยั
ได้ ดาเนินการเยี่ยมชมโรงงาน และ/หรื อ หน่วยงานวิจยั รวมทังสิ
้ ้น 2 ครัง้ ดังนี ้
1) การเยี่ยมชมโรงงาน ครัง้ ที่ 1
กิ จ กรรมเยี่ ย มชมโรงงานได้ จัด ขึน้ เมื่ อ วัน ที่ 8 มิ ถุน ายน 2559 โดยสถาบัน เหล็ ก ฯ ร่ ว มกับ กลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการจัดเยี่ยมชมโรงงานจานวน 2
โรงงาน ได้ แก่ บริ ษัท บางกอกโคมัตสุ จากัด และบริ ษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จากัด ณ จังหวัดชลบุรี โดย
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานในครัง้ นี ้มีผ้ สู นใจเข้ าร่วมกิจกรรมทังสิ
้ ้น 47 ท่าน
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2) การเยี่ยมชมโรงงาน ครัง้ ที่ 2
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน ครัง้ ที่ 2 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2559 โดยสถาบันเหล็กฯ ร่วมกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการเยี่ยมชมโรงงานของ บริ ษัท
โอกาโมโต้ (ประเทศไทย) จากัด ณ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานในครัง้ นี ้มีผ้ สู นใจเข้ า
ร่วมกิจกรรมทังสิ
้ ้น 33 ท่าน
3.6 การจัดทา Link กับ IU อื่นๆรวมทังบริ
้ ษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ได้ ดาเนินการจัดทา link กับ IU อื่นๆ รวมทังบริ
้ ษัทหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ศูนย์ข้อมูลด้ านการ
มาตรฐาน (Standard Intelligence Unit) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเหล็กไทย (Iron & Steel Intelligence Unit) ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสาหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electrical and Electronics Intelligence Unit) ศูน ย์ ส ารสนเทศยานยนต์ (Automotive
Intelligence Unit) และ Rubber Intelligence Unit เป็ นต้ น
3.7 การนาข้ อมูลจากศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลไปใช้ งาน
การรวบรวมการนาข้ อมูลจากศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล (MIU) ไปใช้ งานใน
ด้ านต่างๆ ซึ่ง พบว่าข้ อมูล ได้ ถูกนาไปใช้ ง านทัง้ ในส่วนของภาครั ฐ และเอกชน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อการ
ประเมิน / วิเคราะห์สถานการณ์ อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล วางแผนการดาเนินธุรกิจหาโอกาสในการต่อยอด
ธุรกิจการขยายเครื อข่ายในการดาเนินธุรกิจ หรื อแม้ กระทัง่ ใช้ ประกอบการพิจารณาในการกาหนดนโยบาย
ช่วยเหลืออุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลในด้ านต่างๆ โดยข้ อมูลที่มีการใช้ ประโยชน์มากที่สดุ ได้ แก่ รายงานสภาวะ
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล สถิติการนาเข้ า -ส่งออก รหัสพิกดั ศุลกากร รายชื่อผู้ประกอบการ เป็ นต้ น ผ่านหลาย
ช่องทางไม่ว่าจะเป็ นการประชุมกลุ่ม ผู้ประกอบการรายเดือนฯ การใช้ เป็ นเอกสารประกอบงานวิจยั และพัฒนา
ตลอดจนติดต่อขอข้ อมูลผ่านอีเมล์ ซึง่ รวบรวมได้ ทงสิ
ั ้ ้น 21 หน่วยงาน
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1. บทนำ
เครื่ องจักรกล (MACHINERY) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ ้นเป็ นเครื่ องเพื่อใช้ ประโยชน์ใน
การผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเปลี่ยนหรื อแปรสภาพพลังงาน หรื อส่งพลังงาน หรื อใช้ สาหรับการก่อกาเนิดพลังงาน
ซึ่ง รวมถึ ง ยานพาหนะ หรื อ เครื่ อ งอุป กรณ์ หรื อ เครื่ อ งมื อ ที่ อ านวยความสะดวกด้ ว ย ดัง นัน้ อุต สาหกรรม
เครื่ องจักรกลก็คืออุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี ้
เครื่ องจักรกล มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การแบ่งประเภทเครื่ องจักรกลจึงทาได้ หลายแนวทาง
เช่น แบ่งตามประเภทของอุตสาหกรรมต่อเนื่ อง แบ่งตามลักษณะการใช้ ง านของเครื่ องจักร และแบ่ง ตาม
ลักษณะของผลิตภัณฑ์เครื่ องจักร การแบ่งประเภทเครื่ องจักรกลในที่ นี ้แบ่งตามพิกัดอัตราศุลกากรโดยแบ่ง
ประเภทตามวัตถุประสงค์ ของการใช้ งาน ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลออกเป็ น 3
ประเภท ดังนี ้
1) เครื่ องจักรกลการเกษตร (AGRICULTURAL MACHINERY: AM)
หมายถึง เครื่ องจักรที่ ใช้ ในภาคเกษตรกรรม ทัง้ ในส่วนของตัวผลิตภัณ ฑ์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง แบ่ง
ออกเป็ น เครื่ องจักรงานเกษตรกรรม (AGRICULTURAL MACHINE) เช่นเครื่ องจักรสาหรั บการเตรี ยมดินการ
ปลูกการเก็บเกี่ยวเครื่ องสี และเครื่ องจักรงานปศุสตั ว์ (LIVESTOCK MACHINE) โดยไม่รวมถึงเครื่ องจักรที่ใช้
ในกระบวนการแปรรูป
จานวนพิกดั อัตราศุลกากรของเครื่ องจักรกลการเกษตร แบ่งโดยพิกดั 4 หลัก มีจานวน 18 รายการ แบ่ง
โดยพิกดั 6 หลัก มีจานวน 65 รายการแบ่งโดยพิกดั 8 หลัก มีจานวน 136 รายการ และแบ่งโดยพิกดั 11 หลัก
มีจานวน 217 รายการ
2) เครื่ องจักรอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL MACHINERY: IM)
หมายถึง เครื่ องจักรที่ ใช้ ในการผลิตสาหรับอุตสาหกรรมต่างๆ และส่วนประกอบ ได้ แก่ เครื่ องจักรงาน
โลหะกรรมหรื อหล่อโลหะ เครื่ องจักรที่ใช้ ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป เครื่ องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์
เครื่ อ งจัก รอุต สาหกรรมก่ อ สร้ าง เครื่ อ งจัก รอุต สาหกรรมเครื่ อ งหนั ง เครื่ อ งจัก รอุต สาหกรรมบรรจุภัณฑ์
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร เครื่ องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติก เครื่ องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่ องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร่
จานวนพิกดั อัตราศุลกากรของเครื่ องจักรอุตสาหกรรมแบ่งโดยพิกัด 4 หลัก มีจานวน 62 รายการ แบ่ง
โดยพิกดั 6 หลัก มีจานวน 295 รายการ แบ่งโดยพิกดั 8 หลัก มีจานวน 589 รายการ และแบ่งโดยพิกดั 11 หลัก
มีจานวน 1,043 รายการ
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3) เครื่ องมือกล (MACHINERY TOOLS: MT)
หมายถึง เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการผลิตชิ ้นงานและเครื่ องจักรต่างๆ แบ่งออกเป็ น เครื่ องมือกล
(MACHINE TOOL) เช่นเครื่ องกลึงเครื่ องไสเครื่ องคว้ านเครื่ องเจียรและเครื่ องมือ (HAND TOOL)
จานวนพิกดั อัตราศุลกากรของเครื่ องมือกล แบ่งโดยพิกดั 4 หลัก มีจานวน 14 รายการ แบ่งโดยพิกดั 6
หลัก มีจานวน 89 รายการ แบ่งโดยพิกัด 8 หลัก มีจานวน 153 รายการและแบ่งโดยพิกัด 11 หลัก มีจานวน
271 รายการ
เครื่ องจักรกลเป็ นปัจจัยสาคัญในการผลิตสินค้ าอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท และสร้ างความเชื่อมโยง
ระหว่างอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่อยู่ปลายน ้า เช่น อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี กับอุตสาหกรรมต้ นน ้าที่สนับสนุนการผลิตเครื่ องจักรกล เช่น อุตสาหกรรมหล่อโลหะ อุตสาหกรรมขึ ้น
รูปโลหะ อุตสาหกรรมการผลิตชิ ้นส่วนทางกล และทางไฟฟ้า

รู ป ที่ 1.1 แสดงความเชื่ อ มโยงระหว่า งอุต สาหกรรมเครื่ อ งจัก รกล กับ อุต สาหกรรมต่อ เนื่ อ ง และ
อุตสาหกรรมสนับสนุน
โครงสร้ างการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล ส่วนใหญ่ผ้ ผู ลิตเครื่ องจักรกลจะทาหน้ าที่ออกแบบและ
ประกอบตัวเครื่ องจักรเท่านัน้ ส่วนชิ ้นส่วนต่างๆ จะถูกผลิตโดยผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในลักษณะของพันธมิตร
ธุรกิจ (CLUSTER) อย่างไม่เต็มรูปแบบ กล่าวคือ เป็ นลักษณะของการว่าจ้ างผลิตชิน้ ส่วนมิได้ เป็ นการร่ ว มกัน
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ออกแบบและแยกกันผลิต ซึ่งผู้ประกอบการผลิตเครื่ องจักรกลส่วนใหญ่ มีบทบาทเป็ นผู้ออกแบบ และประกอบ
เครื่ องจักร ซึ่งต้ องอาศัยเครื่ องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิว เตอร์ ที่ใช้ สาหรับการออกแบบและประกอบ
เครื่ องจักรกลราคาสูง ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็ นผู้ที่มีศกั ยภาพด้ านเงินทุนในการจัดหา
เครื่ องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการดาเนินการ อย่างไรก็ตาม หากมีปริ มาณการจาหน่ ายต่าก็
จะส่งผลให้ ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้ า (เครื่ องจักรกล) สูงจนไม่สามารถแข่งขันได้ ขณะที่ในปั จจุบนั ผู้ผลิตราย
ย่อยไม่สามารถจัดซือ้ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาใช้ งานเพื่อยกระดับศักยภาพในการ
ออกแบบและประกอบเครื่ องจักรของตนได้
จากฐานข้ อมูลผู้ประกอบการปี 2558 กลุม่ อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลมีอยู่ประมาณ 1,207 ราย จาแนก
ออกเป็ นเครื่ องจักรกลการเกษตร 195 ราย เครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม 945 ราย และเครื่ องมือกล 125 ราย
จานวนโครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2558 จนถึงเดือนมิถนุ ายน 2559 มีทงสิ
ั ้ ้น 88
ราย จานวนเงินลงทุนกว่า 10,892.85 ล้ านบาท และมีการจ้ างแรงงานทังสิ
้ ้น 5,649 คน
1.1 หลักกำรและเหตุผล
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลเป็ นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่สาคัญต่อการพัฒนาการผลิตของประเทศทังการ
้
ผลิตภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากเครื่ องจักรกลเป็ นปั จจัยการผลิตหลักโดยทาหน้ าที่เป็ นทัง้
สิ นค้ าทุนและเป็ นสิ นค้ าขัน้ กลางของอุตสาหกรรมต่อเนื่ องอื่ นๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
ก่อสร้ าง อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น จะเห็นได้ ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
สาขาการผลิต มีมลู ค่าสูงเมื่อเทียบกับสาขาอื่นๆ และมีแนวโน้ มจะสูงขึ ้นเรื่ อยๆ ตังแต่
้ ปี 2553 จนถึงปี 2557
ตารางที่ 1.1 มูล ค่าผลิ ตภัณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจ (ล้ านบาท) ตังแต่
้ ปี 2553 – 2557
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
รวมทังประเทศ
้

2553
2554
2555
2556
2557
10,802,402 11,300,485 12,345,656 12,910,038 13,148,601

ภาคเกษตร

1,137,578

1,310,993

ภาคนอกเกษตร

9,664,824

9,989,492 10,925,294 11,450,887 11,770,215

การบริ การ

3,771,621

4,055,880

4,517,477

4,864,077

5,100,120

การผลิต

3,358,274

3,294,333

3,478,562

3,578,425

3,644,683

การค้ าและการซ่อมบารุง

1,568,570

1,628,794

1,779,692

1,813,322

1,825,009

การเหมืองแร่

366,999

400,575

484,261

495,341

493,216

ไฟฟ้า แก๊ ส และน ้าประปา

296,568

303,288

326,942

353,767

371,368

การก่อสร้ าง

302,792

306,622

338,360

345,955

335,819

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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ที่มา: สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที่ 1.2 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาประจาปี จาแนกตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ (ร้ อยละ) ตังแต่
้ ปี 2553 – 2557
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

2553

2554

2555

2556

2557

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ภาคเกษตร

10.5

11.6

11.6

11.3

10.5

ภาคนอกเกษตร

89.5

88.4

88.4

88.7

89.5

การบริ การ

34.9

35.9

36.6

37.7

38.8

การผลิต

31.1

29.2

28.2

27.7

27.7

การค้ าและการซ่อมบารุง

14.5

14.4

14.4

14.0

13.9

การเหมืองแร่

3.4

3.5

3.9

3.8

3.8

ไฟฟ้า แก๊ ส และน ้าประปา

2.7

2.7

2.6

2.7

2.8

การก่อสร้ าง

2.8

2.7

2.7

2.7

2.6

รวมทังประเทศ
้

ที่มา: สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ในขณะที่ มูลค่าการนาเข้ าสินค้ าหมวดเครื่ องจักรมีสดั ส่วนต่อมูลค่านาเข้ าสินค้ ารวมค่อนข้ างสูง โดยมี
มู ล ค่ า การน าเข้ าเพิ่ ม ขึ น้ ทุ ก ปี ตั ง้ แต่ ปี 2553 ต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ปี 2557 ย่ อ มแสดงให้ เห็ น ว่ า การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศมีความต้ องการใช้ เครื่ องจักรมากขึ ้นตามไปด้ วย
ตารางที่1.3 มูลค่าการนาเข้ าสินค้ าหมวดเครื่ องจักรกลของประเทศและมูลค่าการนาเข้ ารวม ณ ระดับ
ราคาตลาดตังแต่
้ ปี 2553 – 2557
รายการสินค้ านาเข้ า
มูลค่าการนาเข้ า
สินค้ ารวม
เครื่ องจักรกล
การเกษตร
เครื่ องจักรกล
อุตสาหกรรม
เครื่ องมือกล
สัดส่วนการนาเข้ า

2553

2554

2555

(หน่วย : ล้ านบาท)
2556
2557

5,856,591.27 6,982,719.15 7,786,132.18 7,657,345.59 7,403,898.06
11,039.90

10,166.00

34,859.60

35,562.70

35,674.30

229,706.30
53,302.80
5.02

276,314.00
69,288.10
5.09

397,069.70
143,390.50
7.39

343,874.40
99,784.40
6.26

349,357.00
102,308.20
6.58

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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รายการสินค้ านาเข้ า
สินค้ าเครื่ องจักร
ต่อการนาเข้ ารวม
(ร้ อยละ)

2553

2554

รายงานฉบับสมบูรณ์

2555

2556

2557

ที่มา: สถิติสินค้ าเข้ าจาแนกตามภาคเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย, สถิตินาเข้ าผลิตภัณฑ์เครื่ องจักรกล ศูนย์วิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล

นอกจากนี ้ อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลยังมีบทบาทต่อการจ้ างงานในภาคอุตสาหกรรมค่อนข้ างสูง โดย
จะเห็นได้ จากการจ้ างงานในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่ องจักรและเครื่ องกล มีสดั ส่วนร้ อยละ 4.94 ของการจ้ าง
งานรวมในภาคอุตสาหกรรมซึ่งสูงเป็ นอันดับ 9 อีกทัง้ อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลยังมีบทบาทต่อการพัฒนา
แรงงานอีกด้ วย เพราะอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลต้ องใช้ บริ การจากอุตสาหกรรมงานโลหะ เช่น การหล่อโลหะ
การขึ ้นรูปโลหะ การอบชุบโลหะด้ วยความร้ อน เป็ นต้ น โดยงานโลหะดังกล่าว จาเป็ นต้ องจ้ างแรงงานฝี มือด้ าน
วิศวกรรม และแรงงานสายอาชีพ ซึ่งต้ องได้ รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความสามารถเฉพาะทางในการทางาน
ทางด้ า นการพัฒ นาเทคโนโลยี ข องประเทศ อุต สาหกรรมเครื่ อ งจัก รกลเข้ า ไปมี บ ทบาทในการก าหนด
ความสามารถทางการผลิตสินค้ าภาคอุตสาหกรรมทังด้
้ านปริมาณ และคุณภาพ ตลอดจนระดับเทคโนโลยีของ
สินค้ าที่ผลิตอีกด้ วย โดยเครื่ องจักรกลที่มีเทคโนโลยีสงู จะช่วยให้ ผ้ ผู ลิตสินค้ าอุต สาหกรรมสามารถผลิตสินค้ า
ได้ มากขึ ้น ลดการสูญเสียในการผลิต สามารถควบคุมคุณภาพสินค้ าได้ ดีขึ ้น และยังช่วยให้ เกิดการผลิตสินค้ าที่
มี เ ทคโนโลยี สูง อี ก ด้ ว ย ท าให้ จ าเป็ น ต้ อ งพัฒ นาบุค ลากรให้ มี ค วามสามารถสอดคล้ อ งกับ เทคโนโลยี ที่
ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา และยังต้ องมีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับผลิตสินค้ าเทคโนโลยี
สูงต่อไป
ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของตลาดโลก และความต้ องการสินค้ าที่มีความหลากหลายมากขึ ้น
ตลอดจนข้ อ จ ากัด ทางการค้ า ที่ มี ค วามซับ ซ้ อ นมากขึ น้ ล้ ว นเป็ น สิ่ ง ที่ ก ระตุ้น การพัฒ นาเทคโนโลยี ข อง
เครื่ องจักรกล
ตารางที่1.4 จานวนคนงานตามหมวดอุตสาหกรรมสาคัญ 21 หมวด ปี 2557
หมวดอุตสำหกรรมสำคัญ

จำนวนคนงำน

สัดส่ วนต่ อคนงำนรวมทุกหมวด

1. อุตสาหกรรมอาหาร

471,012

11.55

2. ผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์

383,700

9.41

3. การผลิตอื่นๆ

362,777

8.89

4. อุตสาหกรรมเครื่ องแต่งกายยกเว้ นรองเท้ า

315,851

7.74

5. ผลิตภัณฑ์โลหะ

311,642

7.64

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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หมวดอุตสำหกรรมสำคัญ

จำนวนคนงำน

รายงานฉบับสมบูรณ์

สัดส่ วนต่ อคนงำนรวมทุกหมวด

6. ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทังการซ่
้
อมยานพาหนะ
และอุปกรณ์

305,372

7.49

7. ผลิตภัณฑ์พลาสติก

276,286

6.77

8. สิง่ ทอ

262,653

6.44

9. ผลิตเครื่ องจักร และเครื่ องกล

201,520

4.94

10. ผลิตภัณฑ์อโลหะ

170,406

4.18

11. ผลิตภัณฑ์จากพืช

164,083

4.02

12. แปรรูปไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้

149,008

3.65

13. ยางและผลิตภัณฑ์ยาง

130,887

3.21

14. เคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี

119,575

2.93

15. เครื่ องเรื อนหรื อเครื่ องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ ว ยาง
หรื ออโลหะอื่น

117,037

2.87

16. ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์

109,124

2.67

17. การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทาปกหรื อการทาแม่พิมพ์

63,464

1.56

18. ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

61,062

1.50

19. ผลิตโลหะขันมู
้ ลฐาน

59,309

1.45

20. อุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม

32,177

0.79

21. ผลิตภัณฑ์จากปิ โตรเลียม

12,714

0.31

4,079,659

100.00

รวม

ที่มา: สถิติสะสมจานวนโรงงานที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการ (เปิ ดดาเนินการ) ตามพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ. 2535 จาแนกราย
หมวดอุตสาหกรรมที่สาคัญตามจาพวก ณ สิ ้นปี 2557 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้ วา่ อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก ทัง้
ด้ านการพัฒนาการผลิตโดยทาหน้ าที่เป็ นทังสิ
้ นค้ าทุน และสินค้ าชันกลางของอุ
้
ตสาหกรรมต่างๆ และมีบทบาท
ต่อการจ้ างแรงงานฝี มือ นอกจากนี ้ ยังมีส่วนในการกาหนดการพัฒนาฝี มือแรงงานและการพัฒนาเทคโนโลยี
อีกด้ วย
ระบบข้ อ มูล สารสนเทศเชิ ง ลึ ก ของอุต สาหกรรมเครื่ อ งจัก รกล เป็ น ปั จ จัย หนึ่ง ที่ ช่ ว ยสนับ สนุ น ให้
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลมีศักยภาพและมี ขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึน้ ในระยะยาว ซึ่ง ข้ อมูล
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลนัน้ เป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิ่ง ต่อ
การตัดสินใจในเชิงธุรกิจสาหรับภาคเอกชนและการกาหนดนโยบายและการวางแผนของภาครัฐ ตลอดจนช่วย
สนับสนุนการดาเนินงานให้ กบั อุตสาหกรรมสนับสนุนและธุรกิจที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ เช่น ธุรกิจเครื่ องมือทดสอบและ
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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เครื่ องมือวัด หน่วยงานวิจยั หน่วยงานทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ฯลฯ ในการ
นาข้ อมูลต่างๆ ไปต่อยอดได้ อย่างเกิดประโยชน์สงู สุด
การดาเนินโครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึ กอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลในปี 2559 จะเน้ นการ
ปรับปรุ งฐานข้ อมูล ที่มี อยู่เ ดิมให้ ทันสมัยสอดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึน้ ตลอดจนติดตามสภาวะ
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรเพื่อต่อยอดและขยายผลการดาเนินงานจากปี ที่ผ่านมา ซึ่งอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
นับว่า เป็ นฐานที่ ส าคัญ ในการพัฒ นาการผลิตของประเทศ รวมถึง การสร้ างความเชื่ อมโยงระหว่างหน่วย
งานวิ จัย ทัง้ ในภาครั ฐ และเอกชนให้ เ ข้ า มามี บ ทบาทมากยิ่ ง ขึ น้ โดยจะได้ ข ยายความร่ ว มมื อ กั บ กลุ่ ม
ผู้ป ระกอบการในภาคอุต สาหกรรม ผ่า นทางหน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่น กลุ่ม อุต สาหกรรมเครื่ อ งจัก รกล
การเกษตร กลุ่ม อุต สาหกรรมเครื่ อ งจัก รกลและโลหะการ สภาอุต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย สมาคม
เครื่ อ งจัก รกลไทย เป็ น ต้ น ตลอดจนหน่ ว ยงานภาครั ฐ ฯ เช่น กรมส่ง เสริ ม อุต สาหกรรม เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้
ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาอุต สาหกรรมเครื่ อ งจัก รกล สามารถเชื่ อ มโยงกัน ได้ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผลสูงสุด
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อเป็ นศูนย์กลางการ update ข้ อมูลสถิติการค้ าอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลและเผยแพร่ ข้อมูล
ต่างๆ ให้ ภาคเอกชนและภาครัฐสามารถนาไปใช้ ได้ อย่างทันท่วงทีและมีความถูกต้ องน่าเชื่อถือ
1.2.2 เพื่ อ สร้ างความเชื่ อ มโยงของข้ อ มูล ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่อ ภาครั ฐ ในการน าข้ อ มูล สถิ ติ แ ละ
การศึกษาต่างๆ มาใช้ ประกอบในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อการกาหนดทิศทางและการวาง
แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล อุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง
อื่นๆ ของประเทศไทย
1.2.3 เพื่ออานวยประโยชน์จากข้ อมูลสถิติ ข้ อมูลผู้ประกอบการ ข้ อมูลเทคนิคและเทคโนโลยี ตลอดจน
การศึกษาสารวจต่างๆ ให้ กับผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถนาไปใช้ ขยายผลสาหรั บการ
วางแผนตัด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ และพัฒ นาความสามารถในการแข่ ง ขัน ของธุ ร กิ จ ในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลการเกษตร เครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมและเครื่ องมือกลได้
1.2.4 เพื่อสนับสนุนข้ อมูลพื ้นฐานทางธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลในประเทศและต่างประเทศที่
สาคัญให้ กบั อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล อุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมที่เกี่ย วข้ องอื่นๆ
เพื่อสร้ างความเชื่อมโยงระหว่างกลุม่ ธุรกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดทังห่
้ วงโซ่อปุ ทาน
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1.2.5 เพื่ อสนับสนุนข้ อ มูล องค์ ค วามรู้ ทางเทคนิ ค และเทคโนโลยี ต่างๆ ให้ กับภาคเอกชน เพื่ อ ให้
สามารถดาเนินการขยายความรู้ ความเข้ าใจในการผลิต และการนาเครื่ องจักรกลไปใช้ ได้ อย่าง
ถูกต้ องและเกิดประโยชน์ตอ่ ผู้ประกอบการในภาคการผลิตที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
1.2.6 เป็ นศูน ย์ ก ลางข้ อมู ล ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจัก รกลรวมถึ ง เป็ นตัว กลาง
แลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้ เสียในอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ทังหน่
้ วยงานใน
ประเทศและต่างประเทศ
1.3 กลุ่มเป้ ำหมำย
1.3.1 หน่วยงานภาครัฐฯ เช่น สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการ
ลงทุน สานักงานคณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาล สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่งเสริ มการ
ส่งออก
1.3.2 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลทังเครื
้ ่ องจักรกลการเกษตร เครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม
และเครื่ องมือกล
1.3.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น อุตสาหกรรมหล่อโลหะ อุตสาหกรรมทุบขึ ้นรู ปร้ อน
อุตสาหกรรมอบชุบความร้ อนเป็ นต้ น
1.3.4 ธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน
1.3.5 สถาบันการศึกษาทังในส่
้ วนของนักเรี ยน นักศึกษา ตลอดจนอาจารย์ในสาขาต่างๆ
1.4 เป้ ำหมำยของโครงกำร / ตัวชีว้ ัด
1.4.1 เป้าหมายของโครงการ
จัดทาข้ อมูลสถิติ และรายงานต่างๆ ของอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ งาน เพื่อให้
มีภาครัฐมีข้อมูลเพื่อใช้ กาหนดนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมและภาคเอกชนมีแหล่งข้ อมูลที่จะช่วยใน
ติดตามความเคลื่อนไหวทางด้ านตลาด เทคโนโลยี กฎระเบียบ และอื่นๆ เพื่อให้ ทุกกลุ่มผู้ใช้ งานสามารถนา
ข้ อมูลในเว็บไซต์ไปปรับใช้ กบั การทากิจกรรมต่างๆ ในการทาธุรกิจ
1.4.2 ตัวชี ้วัดโครงการ
1.4.2.1 ระดับผลผลิต
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- เป็ นศูนย์กลางข้ อมูล ความรู้ ข่าวสารต่างๆ ของอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล โดยมี
การรวบรวมสถิติ รายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง
- มีบทวิเคราะห์ รายงานรายเดือน รวมทังรายงานการวิ
้
จยั เชิงลึก เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งาน
ข้ อมูลสามารถนาไปใช้ ประกอบในการตัดสินใจในการทาธุรกิจ
1.4.2.2 ระดับผลลัพธ์
- หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลอุตสาหกรรมที่ถูกต้ องและแม่นยาเพื่อใช้ ประกอบการ
เสนอแนะนโยบายและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
- ภาคเอกชนสามารถนาข้ อมูลไปใช้ ในการวางแผนพัฒนาธุรกิจให้ ก่อเกิดประโยชน์
แก่ภาคอุตสาหกรรมได้
- ภาคเอกชนเห็นถึง ความส าคัญในการจัดทาข้ อมูลและให้ ความร่ วมมื อในการ
สนับสนุนในการรวบรวมข้ อมูลสาหรับเว็บไซต์เพิ่มมากขึ ้น
1.5 ผลลัพธ์ และประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1.5.1 ภาคอุตสาหกรรมมีต้นทุนในการประกอบกิจการทางอ้ อมที่ลดลงจากการบริ การด้ านข้ อมูลของ
ภาครัฐ
1.5.2 อุตสาหกรรมในภาพรวมมีการต่อยอดทางธุรกิจจากข้ อมูลและเครื่ องมือต่างๆ ที่ถกู พัฒนาขึ ้นอัน
จะนาไปสูค่ วามยัง่ ยืนในการประกอบธุรกิจภายใต้ กระแสความเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจและปั จจัย
แวดล้ อมที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ว
1.5.3 บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับด้ านการตลาดการวางแผนและการผลิตสามารถใช้
ประโยชน์จากข้ อมูลรายงานการวิเคราะห์การสารวจตลาดตลอดจนองค์ความรู้ทางเทคนิคที่ถกู
พัฒนาขึ ้นได้ เกิดประโยชน์สงู สุด
1.5.4 หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านการทางานในลักษณะ
การบูรณาการกับกลุม่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
1.6 สถำนที่ทำงำนและคณะทำงำน
1.6.1 สถานที่ดาเนินการ
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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อาคารสานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาชัน้ 1-2 ซอยตรี มิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-712-4402 ต่อ 130, 131 โทรสาร: 02-713-6550
1.6.2 คณะทางาน
รายชื่อคณะทางานโครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล ปี งบประมาณ
พ.ศ.2559
ชื่อ – นำมสกุล
1. นายวิกรม วัชระคุปต์
2. นายประภัทร รณเกียรติเมธา
3. นายณัฐพล รัตนมาลี
4. นายตะวัน พสุภา
5. นางสาววราทิตย์ นันตะนะ
6. นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์ธรรม
7. นางสาวมะลิวรรณ พัฒนภรณ์
8. นายสาเร็จ เกษยา
9. นางสาวสุกญ
ั ญา ถนอมชัยสนิท

ตำแหน่ งหน้ ำที่
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้จดั การโครงการ
นักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์
นักวิจยั
นักวิจยั
เจ้ าหน้ าที่สารสนเทศ
เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บและประมวลผลข้ อมูล
เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บและประมวลผลข้ อมูล

1.7 วิธีกำรดำเนินงำน และแผนงำน
การดาเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลประจา ปี งบประมาณ 2559
สถาบัน เหล็ ก และเหล็ ก กล้ า แห่ง ประเทศไทย จะด าเนิ น งานโดยยึ ด ถื อ ตามกรอบของข้ อ เสนอโครงการ
(Proposal) ที่ได้ นาเสนอต่อคณะกรรมการ
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทยซึ่งเป็ นหนึ่งในสถาบันเครื อข่ายที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในการดาเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลในปี ที่ผ่านมา
ตลอดจนการศึกษาข้ อมูลและการวิเคราะห์อตุ สาหกรรมในแง่มมุ ต่างๆ จึงมีความพร้ อมสูงสุดในการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล ด้ วยช่องทางการสื่อสารและนาเสนอ
ข้ อมูลข่าวสาร ตลอดจนองค์ความรู้ ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์และสื่ อ ออนไลน์ที่มี อย่างครบถ้ วนจะทาให้ ก าร
ดาเนินงานโครงการนีป้ ระสบความสาเร็ จได้ ตามความมุ่งหวังและวัตถุประสงค์ของทางสานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
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ดังนัน้ เพื่อให้ โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ครบถ้ วนตามรายละเอียดงานที่ได้ กาหนดไว้ ในเงื่ อนไข
ข้ อกาหนด (TOR) ภายใต้ กรอบระยะเวลาดาเนินการ 9 เดือน คณะทางาน แบ่งงานออกเป็ น 4 ส่วนหลัก ได้ แก่
ส่วนที่ 1 งานประจา และต่อเนื่อง
ส่วนที่ 2 รายงาน / บทวิเคราะห์อตุ สาหกรรมเครื่ องจักรกล
ส่วนที่ 3 งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ส่วนที่ 4 งานอื่นๆ
และรายงานการศึกษาขัน้ ต้ นฉบับนีจ้ ะกล่าวถึงขัน้ ตอน และแนวทางในการดาเนินงานตามรายการ
กิจกรรมทังหมดในโครงการพั
้
ฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล ปี งบประมาณ พ.ศ.
2559 ดังแสดงตามตารางที่ 1.5
ตารางที่ 1.5 แสดงรายการสรุ ปกิจกรรมในโครงการพัฒนาศูนย์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกล ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรม
1. ฐานข้ อมูล
1.1 ข้ อมูลผู้ประกอบการ
เครื่ องจักรกลการเกษตร
เครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม
เครื่ องมือกล
1.2 ข้ อมูลการตลาด
นาเข้ าส่งออกและกราฟ
รายชื่อผู้นาเข้ า ส่งออกรายสาคัญ
1.3 ข้ อมูลการค้ าของประเทศที่สาคัญ

MIU

หน่ วย

หมำยเหตุ

1,207

ราย

ปรับปรุงข้ อมูลให้ ทนั สมัย

9
1

ครัง้
ครัง้

6

ประเทศ

1

ครัง้

1.4 ข้ อมูลการค้ าของประเทศอาเซียน

4

ประเทศ

นาเข้ าส่งออก และกราฟ
1.5กรอบการเจรจา FTA ของไทย
1.6 ระบบเตือนภัย (Early Warning System)
1.7 งานวิจยั และเทคโนโลยีกระบวนการผลิต

1
1
1
10

ครัง้
ฐาน
ระบบ
เรื่ อง

นาเข้ าส่งออก และกราฟ

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

11

สหรัฐอเมริ กา เยอรมัน
ญี่ปนุ่ จีน อินเดีย และ
ไต้ หวัน
ปรับปรุงข้ อมูลให้ ทนั สมัย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิ ลปิ ปิ นส์ และสิงคโปร์
ปรับปรุงข้ อมูลให้ ทนั สมัย
ปรับปรุงข้ อมูลให้ ทนั สมัย

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรม
1.8 ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรม
ความเคลือ่ นไหวทางด้ านเทคโนโลยี สิง่ แวดล้ อม
ความเคลือ่ นไหวของตลาด
ข่าวกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ
1.9 ข้ อมูลด้ านการส่งเสริ มการลงทุน
โครงการอนุมตั ิให้ การส่งเสริ มการลงทุน
1.10 มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ
นโยบายยุทธศาสตร์ แผนการดาเนินงาน และโครงการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรม
มาตรการทางการค้ าที่ไม่ใช่ภาษี (NTB)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.)
เครื่ องจักรกล
1.11 โครงสร้ างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (Industry Profile)
1.12 Update อัตราภาษีศลุ กากรปกติ (MFN) ขาเข้ าของผลิตภัณฑ์
2. การจัดทารายงาน/บทวิเคราะห์
รายงานสถานการณ์รายเดือน
รายงานสถานการณ์รายไตรมาส
รายงานสถานการณ์รายปี
งานวิจยั เชิงลึก
3.การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์
จัดประชุม/สัมมนา
จัดเยี่ยมชมโรงงาน/หน่วยงานวิจยั
มีพื ้นที่โฆษณาให้ กบั ผู้ประกอบการที่สนใจ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง facebook
4. อื่น ๆ
การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใช้ บริ การ
มีการจัดทา Link กับหน่วยงานอืน่ ๆ

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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รายงานฉบับสมบูรณ์

MIU

หน่ วย

หมำยเหตุ

225

ข่าว

25 ข่าว/เดือน

9

ครัง้

ปรับปรุงข้ อมูลให้ ทนั สมัย

1

ฐาน

ปรับปรุงข้ อมูลให้ ทนั สมัย

-

-

-

-

-

-

1
1

ฐาน
ฐาน

ปรับปรุงข้ อมูลให้ ทนั สมัย
ปรับปรุงข้ อมูลให้ ทนั สมัย

9
3
1
2

ครัง้
ครัง้
ครัง้
เรื่ อง

รายงานความคืบหน้ า

2
2
2
24

ครัง้
ครัง้
ราย
เรื่ อง

2-3 เรื่ อง/เดือน

2
10

ครัง้
หน่วยงาน

ปรับปรุงข้ อมูลให้ ทนั สมัย

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์

2. ควำมคืบหน้ ำของโครงกำร
ในรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559 ได้ รายงานผลการดาเนินงานตลอดทังโครงการ
้
โดยแสดงในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรม
1. ฐำนข้ อมูล
1.1 ข้ อมูลผู้ประกอบการ
เครื่ องจักรกลการเกษตร
เครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม
เครื่ องมือกล

1.2 ข้ อมูลการตลาด
นาเข้ า ส่งออก และกราฟ

รายชื่อผู้นาเข้ า ส่งออกราย
สาคัญ
1.3 ข้ อมูลการค้ าของประเทศที่
สาคัญ
นาเข้ า ส่งออก และกราฟ

1.4 ข้ อมูลการค้ าของประเทศ
อาเซียน
นาเข้ า ส่งออก และกราฟ

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

แผน
(เดือนที่ 8 – 9)

ผลลัพธ์
(เดือนที่ 8 – 9)

สะสม
(เดือนที่ 1 – 9)

Update

Update

1,207 ราย

อัพเดตข้ อมูลผู้ประกอบการ
เครื่ องจักรกลการเกษตร 195
ราย
เครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม
945 ราย
เครื่ องมือกล 125 ราย
ครบตามสัญญา

2 ครัง้

2 ครัง้
(เม.ย. – พ.ค. 59)

9 ครัง้

-

-

1 ครัง้

ข้ อมูลเดือน ก.ย. 58 – พ.ค.
59
ครบตามสัญญา
อัพเดตข้ อมูลปี 2558
ครบตามสัญญา

-

-

1 ครัง้

อัพเดตข้ อมูลนาเข้ า – ส่งออก
เครื่ องจักรกลรายเดือน
ประจาปี 2558 ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เยอรมัน ญี่ปนุ่
จีน อินเดีย และไต้ หวัน
ครบตามสัญญา

-

-

1 ครัง้

อัพเดตข้ อมูลนาเข้ า – ส่งออก
เครื่ องจักรกลรายเดือน

13

หมำยเหตุ

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรม

แผน
(เดือนที่ 8 – 9)

ผลลัพธ์
(เดือนที่ 8 – 9)

รายงานฉบับสมบูรณ์

สะสม
(เดือนที่ 1 – 9)

1.5 กรอบเจรจา FTA ของไทย

Update

Update
(มิ.ย. – ก.ค. 59)

1 ฐาน

1.6 ระบบเตือนภัย (Early Warning
System)
1.7 งานวิจยั และเทคโนโลยี
กระบวนการผลิต

2 ครัง้

2 ครัง้
(ส.ค. – ก.ย. 59)
2 เรื่ อง
(มิ.ย. – ก.ค. 59)

9 ครัง้

1.8 ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
อุตสาหกรรม
ความเคลือ่ นไหวทางด้ าน
เทคโนโลยี สิง่ แวดล้ อม
ความเคลือ่ นไหวของตลาด
ข่าวกฎหมาย นโยบาย และ
กฎระเบียบต่างๆ

2 เรื่ อง

10 เรื่ อง

50 ข่าว

91 ข่าว
(มิ.ย. – ก.ค.59)

Update

Update
(มิ.ย. – ก.ค. 59)

1 ฐาน

โครงการอนุมตั ิให้ การส่งเสริ ม
การลงทุน

2 ครัง้

2 ครัง้
(พ.ค. – มิ.ย. 59)

9 ครัง้

1.10 มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/
กฎระเบียบ

Update

Update
(มิ.ย. – ก.ค. 59)

1 ฐาน

1.9 ข้ อมูลด้ านการส่งเสริ มการลงทุน
นโยบายหรื อประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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456 ข่าว

หมำยเหตุ
ประจาปี 2558 ประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิ ลปิ ปิ นส์ และสิงคโปร์
ครบตามสัญญา
อยูใ่ นระหว่างการเจรจา ยังไม่
มีข้อสรุปของกรอบเจรจาที่
เกี่ยวข้ องกับสินค้ า
เครื่ องจักรกล
เตือนภัยเดือน ม.ค. – ก.ย. 59
ครบตามสัญญา
- รายเดือน พ.ย. 58 – ก.ค. 59
- รายปี 2558
ครบตามสัญญา
ข่าวประจาเดือน พ.ย. 58 –
ก.ค. 59 จาแนกเป็ น
- ข่าวอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกล 181 ข่าว
- ข่าวเศรษฐกิจ 227 ข่าว
- ข่าว FTA 25 ข่าว
- ข่าว BOI 23 ข่าว
ครบตามสัญญา
รวบรวมตังแต่
้ เดือน พ.ย. 58 –
ก.ค. 59 จานวน 6 ประกาศ
ครบตามสัญญา
ข้ อมูลเดือน ต.ค. 58 – มิ.ย.
59
รวมทังสิ
้ ้น 88 โครงการ
มูลค่าการลงทุน 10,892.85
ล้ านบาท
การจ้ างงานรวม 5,649 คน
ครบตามสัญญา
รวบรวมตังแต่
้ เดือน พ.ย. 58 –
ก.ค. 59 พบว่า ยังไม่มีการ

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการ
ดาเนินงาน และโครงการต่างๆที่
เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรม
มาตรการทางการค้ าที่ไม่ใช่ภาษี
(NTB)
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.)
เครื่ องจักรกล
1.11 โครงสร้ างอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกล (Industry Profile)
ไทย
ต่างประเทศ
1.12 Update อัตราภาษีศลุ กากร
ปกติ (MFN) ขาเข้ าของผลิตภัณฑ์
2. กำรจัดทำรำยงำน/บทวิเครำะห์
รายงานสถานการณ์รายเดือน

แผน
(เดือนที่ 8 – 9)

ผลลัพธ์
(เดือนที่ 8 – 9)

รายงานฉบับสมบูรณ์

สะสม
(เดือนที่ 1 – 9)

เปลีย่ นแปลงหรื อความ
เคลือ่ นไหวที่เกี่ยวข้ องกับ
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ครบตามสัญญา

Update

Update

1 ฐาน

Update

Update

1 ฐาน

Update

Update

1 ฐาน

2 ครัง้

9 ครัง้

รายงานสถานการณ์รายไตรมาส

-

2 ครัง้
(มิ.ย. – ก.ค. 59)
-

รายงานสถานการณ์รายปี

-

-

1 ครัง้

Update

Update

2 เรื่ อง

รายงานวิจยั เชิงลึก

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

หมำยเหตุ
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3 ครัง้

ข้ อมูลปี 2558
ครบตามสัญญา
ข้ อมูลปี 2558
ครบตามสัญญา
จัดทาลิ ้งค์เชื่อมโยงกับเว็บไซด์
ของกรมศุลกากร
ครบตามสัญญา
ฉบับเดือน พ.ย. – ก.ค. 59
ครบตามสัญญา
ฉบับไตรมาส 3/2558
ไตรมาส 4/2558
ไตรมาส 1/2559
ครบตามสัญญา
ฉบับรายปี 2558
ครบตามสัญญา
1. การศึกษาแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลก่อสร้ าง กลุม่
เครื่ องจักรงานดิน ประเภท
เครื่ องตัก ขุด ตักย้ ายใน
ลักษณะของห่วงโซ่อปุ ทาน

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรม

แผน
(เดือนที่ 8 – 9)

ผลลัพธ์
(เดือนที่ 8 – 9)

รายงานฉบับสมบูรณ์

สะสม
(เดือนที่ 1 – 9)

หมำยเหตุ
2. การศึกษาสถานภาพ
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติก
ในประเทศไทย

3. กำรเผยแพร่ /ประชำสัมพันธ์
เว็บไซด์
จัดประชุม/สัมมนา

-

-

2 ครัง้

จัดเยี่ยมชมโรงงานหรื อหน่วย
งานวิจยั

-

-

2 ครัง้

มีพื ้นที่โฆษณาให้ กบั
ผู้ประกอบการที่สนใจ

-

-

2 ราย

6 เรื่ อง

93 เรื่ อง
(มิ.ย. – ก.ค. 59)

440 เรื่ อง

1 ครัง้

1 ครัง้

2 ครัง้

ประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง
facebook
4. อื่น ๆ
การประเมิน/สรุปความพึงพอใจ
ของการใช้ บริการ
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- ครัง้ ที่ 1 เรื่ อง “นโยบาย
ส่งเสริ มการลงทุนใน
รูปแบบคลัสเตอร์ ” วันที่ 18
มี.ค. 59
- ครัง้ ที่ 2 เรื่ อง “แม่พิมพ์ที่ดีทา
กันอย่างไร” วันที่ 12 พ.ค. 59
ครบตามสัญญา
- ครัง้ ที่ 1 บริ ษัท บางกอก
โคมัตสุ จากัด และ
บริ ษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย)
จากัด จ. ชลบุรี วันที่ 8 มิ.ย.
59
- ครัง้ ที่ 2 บริ ษัท โอกาโมโต้
(ประเทศไทย) จากัด จ.
พระนครศรี อยุธยา วันที่ 22
มิ.ย. 59
ครบตามสัญญา
- บริ ษัทแองโกล-ไทยจากัด
- บริ ษัทมินเซนแมชีนเนอรี่
จากัด
ครบตามสัญญา
ข้ อมูลเดือน พ.ย. 58 – ก.ค.
59
ครบตามสัญญา
สรุปประเมินความพึงพอใจ
ครัง้ ที่ 1 เดือน ก.พ. 59
ครัง้ ที่ 2 เดือน มิ.ย. 59
ครบตามสัญญา
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กิจกรรม
การจัดทา Link กับ IU อื่นๆ
รวมทังบริ
้ ษัท ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

แผน
(เดือนที่ 8 – 9)
-

ผลลัพธ์
(เดือนที่ 8 – 9)
-

รายงานฉบับสมบูรณ์

สะสม
หมำยเหตุ
(เดือนที่ 1 – 9)
1 ฐาน
1. ศูนย์ข้อมูลด้ านการ
มาตรฐาน
2. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
3. ศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเหล็กไทย
4. ศูนย์วเิ คราะห์ข้อมูลเชิงลึก
สาหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
5. ศูนย์สารสนเทศยานยนต์
6.ศูนย์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมยาง
ครบตามสัญญา

ข้ อมูลถือเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนินธุรกิจ ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับภาคอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
นันมี
้ มากมายหลากหลาย เนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลมีความเกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมต้ นน ้าไปยัง
อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ซึ่งอยู่ปลายนา้ ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจที่เกี่ ยวข้ องกับภาคอุตสาหกรรมเครื่ องจักร
ได้ แก่ ฐานข้ อมูลผู้ประกอบการเครื่ องจักรกล ข้ อมูลการตลาด (สถิติการนาเข้ า-ส่งออกของไทย) ข้ อมูลการค้ า
ของประเทศที่ ส าคัญ ข้ อมูล ด้ านการลงทุน มาตรการส่ง เสริ ม หรื อกี ดกันทางการค้ า นอกจากนี ย้ ัง มี ข้อมูล
ข่ า วสารอุ ต สาหกรรมหรื อ งานวิ จัย และเทคโนโลยี ต่ า งๆ ที่ ผ้ ู ประกอบการจ าเป็ นต้ อ งรู้ เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ความสามารถในการแข่งขัน
สถาบันเหล็ กและเหล็ กกล้ าแห่ง ประเทศไทยตระหนักดีว่าการมี ระบบฐานข้ อมูลด้ านอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลที่ครบถ้ วนและทันต่อเหตุการณ์ ปัจจุบนั จะช่วยตอบสนองความต้ องการผู้ประกอบการฯ และ
ผู้เกี่ยวข้ องด้ านต่างๆ สามารถนาไปต่อยอดให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประเทศชาติตอ่ ไป
การดาเนินงานภายใต้ โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลโดยการ
ติดตามและปรับปรุงข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องให้ ทนั ต่อเหตุการณ์รวมถึงการประมวลผลข้ อมูลสถิติทางการค้ า
การจัดทารายงานติดตามสถานการณ์ พร้ อมทัง้ นาเสนอผ่านทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th ตลอดจนการ
จัดส่งอีเมล์แจ้ งให้ กับผู้ใช้ บริ การได้ รับทราบข้ อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็ นศูนย์กลางข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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2.1 ฐำนข้ อมูลผู้ประกอบกำรเครื่ องจักรกล
ฐานข้ อมูลผู้ประกอบการฯ เป็ นส่วนหนึ่งในการสร้ างห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลใน
ปี งบประมาณ 2558 สถาบันเหล็กฯ ได้ ดาเนินการสารวจผู้ประกอบการฯ ไปแล้ วทังสิ
้ ้น1,045 ราย แบ่งออกเป็ น
ประเภทต่างๆ ตามชนิดของเครื่ องจักรกล ได้ แก่ เครื่ องจักรกลการเกษตร เครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม และ
เครื่ องมือกล ต่อมาได้ มีการสารวจผู้ประกอบการเพิ่มเติม โดยมีการเพิ่มรายชื่อผู้ประกอบการจากกลุ่ม สภา
อุตสาหกรรมที่ดาเนินธุรกิจเกี่ ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลที่ยังขาด จานวน 102 ราย และจากการ
สืบค้ นข้ อมูลผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องจักรก่อสร้ างอีกจานวน 5 ราย จนกระทั่งในปั จจุบนั มี
จานวนผู้ประกอบการในฐานข้ อมูลทังสิ
้ ้น 1,207 ราย ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 2.2 จานวนผู้ประกอบการในฐานข้ อมูลผู้ประกอบการเครื่ องจักรกล
จานวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล (ราย)
ฐานข้ อมูลผู้ประกอบการ สมาชิกสภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการรายใหญ่ ฐานข้ อมูลผู้ประกอบการ
เครื่ องจักรกล

กลุม่ เครื่ องจักรกล

ในกลุม่ อุตสาหกรรม

เครื่ องจักรกล

ไตรมาส 3 ปี 2558

การเกษตร และ

ก่อสร้ าง

ไตรมาส 4 ปี 2558

5

1,207

เครื่ องจักรและโลหะการ
(243 ราย)
1,100

102

โดยในปี งบประมาณ 2559 สถาบันเหล็กฯ ดาเนินการปรับปรุงฐานข้ อมูลที่มีอยูเ่ ดิมให้ เป็ นปัจจุบนั และ
เพิ่มเติมรายชื่อผู้ประกอบการที่ยังขาดให้ ครบถ้ วนในส่วนของขนาดของผู้ประกอบการ สัดส่วนของผู้ถือหุ้น
สถานที่ตง/จั
ั ้ งหวัด ประเภทผลิตภัณฑ์ ทุนจดทะเบียน กาลังการผลิตและจานวนแรงงาน ซึ่งมีขนั ้ ตอนการ
ดาเนินงาน ดังนี ้
- ตรวจสอบฐานข้ อมูลผู้ประกอบการที่มีอยูเ่ ดิมจาก 3 กลุม่ คือ เครื่ องจักรกลการเกษตร เครื่ องจักรกล
อุตสาหกรรม และเครื่ องมือกล โดยพิจารณาจากความครบถ้ วนของข้ อมูล
- ดาเนินการสืบค้ นข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อติดตามสถานะการดาเนินธุรกิจ ซึง่ จะทาให้ ทราบว่าบริษัทต่างๆ
ยังคงดาเนินธุรกิจประเภทเดิมอยูห่ รื อไม่

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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- สืบค้ นข้ อมูลเบื ้องต้ น จากแหล่งข้ อมูลต่างๆ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์
- สาหรับข้ อมูลที่มีรายละเอียดมากกว่าข้ อมูลเบื ้องต้ นนัน้ จะดาเนินการสืบค้ นข้ อมูล ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท หรื อ ส่งแบบสอบถาม หรื อ ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์เพื่อขอข้ อมูลเพิ่มเติม
- ดาเนินการประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th
โดยล่าสุด ได้ ดาเนินการตรวจสอบและสืบค้ นข้ อมูลผู้ประกอบการเพื่อปรับปรุงฐานข้ อมูลผู้ประกอบการ
ให้ เป็ นปัจจุบนั แล้ วเสร็จจานวน 1,207 ราย และแสดงรายละเอียดข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th
ตัวอย่างการแสดงผลฐานข้ อมูลผู้ประกอบการ
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การดาเนินงานด้ านฐานข้ อมูลผู้ประกอบการในปี ที่ผ่านมานัน้ พบว่าได้ รับความสนใจจากภาคเอกชน
นักลงทุน และสถาบันการเงินเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเป็ นฐานข้ อมูลที่มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้ประกอบการ
เครื่ องจักรกลในประเทศไทยได้ ค่อนข้ างครบถ้ วน และยังมีการแบ่งประเภท จัดหมวดหมู่ผ้ ปู ระกอบการตาม
กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนและกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้ อมูลในส่วนนี ้สามารถสะท้ อนภาพรวมของอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลในประเทศในลักษณะห่วงโซ่อุปทานได้ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยินดีให้ ความร่ วมมือ
เพิ่มขึ ้น แต่ยงั คงมีข้อมูลบางส่วน เช่น กาลังการผลิต ที่ไม่คอ่ ยได้ รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเท่าใดนัก
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการจูงใจให้ ผ้ ปู ระกอบการให้ ความร่ วมมือมากขึ ้น สถาบันเหล็กฯ มีแนวทางในการดาเนินงาน
โดยจะให้ ผ้ ปู ระกอบการที่ให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดีสามารถโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th และ
Thailand Machinery Outlook ได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น
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2.2 ข้ อมูลกำรตลำด
2.2.1 สถิตกิ ารนาเข้ า ส่งออก และกราฟของไทย
สถาบันเหล็กฯ ได้ ดาเนินการเก็บ รวบรวมข้ อมูลการตลาด (สถิติการนาเข้ า ส่งออก) ของอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลจากสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็ นประจาทุกเดือน และ
นาเสนอผ่านทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th ให้ ผ้ ปู ระกอบการหรื อผู้ที่สนใจได้ นาข้ อมูลดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์
โดยข้ อมูล ที่ นาเสนอจะแสดงผลในรู ปของกราฟเส้ นและตาราง ซึ่ง แบ่ง เป็ น 3 กลุ่ม หลัก ตามประเภทของ
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล ได้ แก่ เครื่ องจักรกลการเกษตร เครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม และเครื่ องมือกล ดังนี ้
1) เครื่ องจักรกลเกษตร ประกอบด้ วย
- เครื่ องจักรงานเกษตรกรรม
- เครื่ องจักรงานปศุสตั ว์
2) เครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม ประกอบด้ วย
- เครื่ องจักรอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
- เครื่ องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้ าง
- เครื่ องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร่
- เครื่ องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติก
- เครื่ องจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- เครื่ องจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
- เครื่ องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์
- เครื่ องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- เครื่ องจักรอุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
- เครื่ องจักรงานโลหกรรมหรื อหล่อโลหะ
- เครื่ องจักรที่ใช้ ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป
3) เครื่ องมือกล ประกอบด้ วย

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

21

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์

- เครื่ องมือกล
- เครื่ องใช้ มือ
ตัวอย่างการแสดงผลสถิตกิ ารนาเข้ า ส่งออกและกราฟของไทย

การดาเนินงานโครงการฯ ในปี ที่ผ่านมา มีการรวบรวมการนาข้ อมูลจากศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ ง ลึก
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลไปใช้ งาน ซึ่งพบว่าข้ อมูลการตลาด (สถิติการนาเข้ า ส่งออก และกราฟของไทย)
ได้ รับความสนใจจากผู้ใช้ งานเป็ นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐหรื อภาคเอกชน โดยมีการติดต่อสอบถาม
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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ข้ อมูลทางโทรศัพท์ หรื ออีเมล์ สะท้ อนให้ เห็นว่าข้ อมูลดังกล่าวสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ และขยายผลในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทังทางด้
้
านอุตสาหกรรม รวมไปถึงด้ านเศรษฐกิจ
ในปี งบประมาณ 2559 สถาบันเหล็กฯ ได้ นาเสนอข้ อมูลเป็ นระยะเวลา 9 เดือน เดือนละ 1 ครัง้ รวม
ทังสิ
้ ้น 9 ครัง้ ตามกรอบการดาเนินงานของโครงการฯ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถติดตามข้ อมูลได้ อย่างต่อเนื่อง
โดยล่าสุด ณ เดือนกรกฎาคม ปี 2559 มีการนาเสนอข้ อมูลของเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ผ่านทางเว็บไซต์
http://miu.isit.or.th เรี ยบร้ อยแล้ ว และมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้
มูลค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 37,963 ล้ านบาท โดยหมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 2,481
ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 18.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 22.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการนาเข้ าเป็ น 30,333 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 5.6 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่หมวดเครื่ องมือ
กลมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 5,150 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 12.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ
19.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 18,967 ล้ านบาท โดยหมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมู ลค่าการส่ง ออกเป็ น
2,482 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 19.6 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 14,609 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ
0.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่หมวด
เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 1,875 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัว
ร้ อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
มูลค่าการค้ าเครื่ องจักรกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยูท่ ี่ 18,997 ล้ านบาท
2.2.2 รายชื่อผู้นาเข้ า ส่งออกรายสาคัญ
ในปี งบประมาณที่ผา่ นมา สถาบันเหล็กฯ ได้ ดาเนินการรวบรวมรายชื่อผู้นาเข้ าส่งออกเครื่ องจักรกลราย
สาคัญประจาปี 2557 จากสถิตกิ ารค้ าระหว่างประเทศของไทย กระทรวงพาณิชย์โดยเลือกรายชื่อที่มีมลู ค่าการ
นาเข้ า ส่งออกสูงสุด 10 ลาดับแรกที่ HS code 4 digits ซึ่งแบ่งเป็ น 3 กลุ่มหลักตามประเภทของอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกล ได้ แก่ เครื่ องจักรกลการเกษตร เครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม และเครื่ องมือกล รายละเอียดการ
แสดงผลจะประกอบด้ ว ย HS code 4 digits รายชื่อ ผู้นาเข้ า ส่ง ออกสูง สุด 10 ลาดับ แรกของแต่ล ะ HS
code ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์
ตัวอย่างการแสดงผลรายชื่อผู้นาเข้ า-ส่งออกเครื่ องจักรกลรายสาคัญ
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สาหรับปี งบประมาณ 2559 นี ้ สถาบันเหล็กฯ ได้ ดาเนินการรวบรวมรายชื่อผู้นาเข้ าส่งออกเครื่ องจักรกล
รายสาคัญเช่นเดียวกันกับปี งบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งเป็ นข้ อมูลประจาปี 2558 เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วทัง้ 3 กลุ่ม
รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ก
2.3 ข้ อมูลกำรค้ ำของประเทศที่สำคัญ
ในปี งบประมาณ 2559 สถาบันเหล็กฯ ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลสถิ ติการนาเข้ า ส่งออกของ
ประเทศที่สาคัญ 6 ประเทศ ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา เยอรมัน ญี่ ปนุ่ จีน อินเดีย และไต้ หวัน จาก Global Trade
Atlas (GTA) ที่ HS code 6 digits โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลดังกล่าวจะดาเนินการให้ สอดคล้ องกับการแบ่ง
ประเภทของอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลของไทยซึง่ แบ่งเป็ น 3 กลุม่ หลัก ได้ แก่ เครื่ องจักรกลเกษตร เครื่ องจักรกล
อุตสาหกรรม และเครื่ องมือกลเพื่อให้ สามารถนาข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ ประโยชน์ ในการเปรี ยบเทียบกันระหว่าง
ประเทศต่างๆ ได้
สาหรับข้ อมูลสถิติการนาเข้ าส่งออกของต่างประเทศนันจะน
้
าเสนอเพียงปี ละ 1 ครัง้ เป็ นข้ อมูลสถิติการ
นาเข้ าส่งออกของอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลรายเดือนของปี 2558 และจะนาเสนอข้ อมูล ผ่านทางเว็บไซต์
http://miu.isit.or.th โดยข้ อมูลดังกล่าวได้ นาเสนอในรูปแบบตารางและกราฟบนเว็บไซต์เป็ นที่เรี ยบร้ อย
2.4 ข้ อมูลกำรค้ ำของประเทศในอำเซียน
สถาบันเหล็กฯ ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลสถิติการนาเข้ า ส่งออกของประเทศในอาเซียนที่มีข้อมูล
ครบถ้ วนซึ่งประกอบด้ วย 4 ประเทศ ได้ แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และสิงคโปร์ จาก Global Trade
Atlas (GTA) ที่ HS code 6 digits และน าเสนอเพี ย งปี ละ1 ครั ง้ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ http://miu.isit.or.th
เช่นเดียวกันกับ 6 ประเทศที่สาคัญ โดยเป็ นข้ อมูลสถิติการนาเข้ า ส่งออกของอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลราย
เดือนของปี 2558 โดยข้ อมูลดังกล่าวได้ นาเสนอในรูปแบบตารางและกราฟบนเว็บไซต์เป็ นที่เรี ยบร้ อย
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2.5 กรอบกำรเจรจำ FTA ของไทย
ในปี งบประมาณ 2559 สถาบันเหล็กฯ ได้ ดาเนินการติดตามความคืบหน้ าการเจรจาการค้ าเสรี ของไทย
ตามกรอบ FTAs ที่อยูร่ ะหว่างการเจรจา รวมทังสิ
้ ้น 5 กรอบเจรจา ได้ แก่
1) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)
2) อาเซียน-ฮ่องกง
3) ไทย-EU
4) ไทย-EFTA
5) ไทย-ปากีสถาน
เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการและผู้ใช้ งานเว็บไซต์ สามารถติดตามสถานะล่าสุดได้ ทนั ทีที่มีความเคลื่อนไหวของ
แต่ละกรอบการเจรจา และสามารถเข้ ามาใช้ งานข้ อมูลได้ โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th
โดยมีขนตอนในการด
ั้
าเนินงาน ดังนี ้
- ติดตามความคืบหน้ าการเจรจาการค้ าเสรี ของไทยจากกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ และ
เว็บไซต์ http://www.thaifta.com
- สรุป และรายงานความคืบหน้ าการเจรจาการค้ าเสรี ของไทยตามกรอบ FTAs ที่อยู่ระหว่างการการ
เจรจา
ตัวอย่างการแสดงผลการเจรจาการค้ าเสรี ของไทย
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โดยตลอดทัง้ โครงการตัง้ แต่เ ดือนพฤศจิ กายน 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 มีความเคลื่อนไหวที่
เกี่ยวข้ องกับ FTAs ดังกล่าว ดังนี ้
1) ไทย-ปากีสถาน ร่วมมือขับเคลื่อนการค้ าและการลงทุน
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ในช่วงการประชุมรัฐมนตรี ขององค์การการค้ าโลก สมัยสามัญ
ครัง้ ที่ 10 (MC10) ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2558 ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา นายวินิจฉัย
แจ่ม แจ้ ง ผู้ช่วยรั ฐ มนตรี ประจากระทรวงพาณิช ย์ ได้ หารื อทวิภ าคีกับรั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวง
พาณิชย์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (H.E. Khurram Dastgir Khan) โดยทังสองฝ่
้
ายเห็นพ้ องให้
กระชับความสัมพันธ์ ทางการค้ าและการลงทุนมากขึ ้น ควรส่งเสริ มให้ มีการเดินทางไปเจรจาธุรกิจ
ระหว่างนักธุรกิจของทังสองประเทศ
้
รวมทังแสวงหาแนวทางความร่
้
วมมือทางเศรษฐกิจในด้ าน
ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ร่วมกัน ทัง้ สองประเทศต่างยินดีที่ได้ เริ่ มเปิ ดการเจรจาจัดทาความตกลง
การค้ า เสรี ไ ทย-ปากี ส ถาน ซึ่ง การเจรจาครั ง้ ต่อ ไป จะจัด ขึน้ ในเดื อ นมกราคม 2559 ณ กรุ ง
อิสลามาบัด โดยจะจัดให้ มีงานสัมมนาเฉพาะภาคเอกชนและจับคูน่ กั ธุรกิจระหว่างกันควบคูไ่ ปด้ วย
2) การเจรจา FTA ไทย-ปากีสถาน รอบที่ 2 มีความคืบหน้ ามาก
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เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2559 นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ รองอธิ บดีกรมเจรจาการค้ า
ระหว่างประเทศ หัวหน้ าคณะผู้แทนไทย เข้ าร่ วมการเจรจา FTA ไทย-ปากีสถาน ครัง้ ที่ 2 ณ กรุ ง
อิสลามาบัด ประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน โดยทังสองฝ่
้
ายสามารถหาข้ อสรุปตกลงข้ อบท
ด้ านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการที่เป็ นอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้ าได้
แล้ ว ส่วนการเจรจาข้ อบทอื่นๆ ได้ แก่ การค้ า สินค้ า กระบวนการทางศุลกากรและการอานวยความ
สะดวกทางการค้ า การเยียวยาทางการค้ า และประเด็นด้ านกฎหมายอื่นๆ ก็มีความคืบหน้ าไปมาก
นอกจากนัน้ ไทยและปากีสถานยังได้ มีการหารื อรู ปแบบการลดภาษี ด้วย โดยทังสองฝ่
้
ายตกลงจะ
หารื อผ่าน video conference ในช่วงกลางเดื อ นมี นาคม 2559 ก่อนที่ ไ ทยจะเป็ นเจ้ าภาพการ
ประชุมครัง้ ต่อไปในเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อเร่งสรุปผลการเจรจา FTA ให้ เสร็จภายในปี นี ้
3) RCEP เร่งเจรจาหวังสรุปผลปลายปี 2559
ในการประชุม RCEP-TNC ครัง้ ที่ 12 ระหว่างวันที่ 23 – 29 เมษายน 2559 ณ เมืองเพิร์ท
ประเทศออสเตรเลีย นายรณรงค์ พูลพิพฒ
ั น์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ หัวหน้ า
คณะเจรจา RCEP ของไทยเปิ ดเผยว่า การเจรจาเริ่มทวีความเข้ มข้ นขึ ้น เพื่อให้ สามารถสรุปผลตาม
เป้าหมาย โดยทุกประเทศได้ ยื่นรายการข้ อเสนอการเปิ ดตลาดเบื ้องต้ นสาหรับการค้ าสินค้ า และ
การค้ าบริ การ รวมถึงรายการข้ อสงวนเบื ้องต้ นสาหรับการลงทุนแล้ ว นอกจากนี ้ยังมีการเจรจาแบบ
ทวิภ าคีและการเจรจาแบบหลายฝ่ ายสาหรับการเจรจาการเปิ ดตลาดการค้ าสินค้ าและการค้ า
บริ การ เพื่อแลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็น รวมถึงการยื่นข้ อเรี ยกร้ องให้ ป ระเทศคู่เจรจามีการเปิ ดตลาด
เพิ่มเติมจากข้ อเสนอการเปิ ดตลาดเบื ้องต้ นอีกด้ วย สาหรับการประชุมครัง้ ถัดไป จะเป็ นการประชุม
ครัง้ ที่ 13 จะจัดขึ ้นระหว่างวันที่ 12 – 18 มิถนุ ายน 2559 ณ เมืองโอ๊ คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์และ
ได้ มีการกาหนดให้ มีการประชุมรอบต่อไปในช่วงเดือนสิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม
4) ไทย-ปากีสถาน เจรจา FTA รอบที่ 3
นางสาวสุนนั ทา กังวาลกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ หัวหน้ าผู้แทนไทย
เข้ าร่ วมประชุมการเจรจา FTA ไทย-ปากีสถาน ครัง้ ที่ 3 ณ กรุ งเทพฯ เปิ ดเผยว่า การเจรจารอบนี ้
ประสบความส าเร็ จ อย่างมาก ทัง้ สองฝ่ ายได้ มี การหารื อเกี่ ยวกับรู ปแบบการเปิ ด ตลาดสิ น ค้ า
ระหว่างกัน และมีความคืบหน้ าในด้ านข้ อบทที่เกี่ยวข้ อง รวมทังกระบวนการทางศุ
้
ลกากรและการ
อานวยความสะดวกทางการค้ า ซึ่งทังสองฝ่
้
ายเห็นพ้ องให้ เร่งเจรจาให้ จบภายในสิ ้นปี นี ้เพื่อให้ มีผล
ใช้ บงั คับต้ นปี หน้ า โดยปากี สถานจะเป็ นเจ้ าภาพการประชุมเจรจาครัง้ ต่อไป ในเดือนสิงหาคม
2559 ที่เมืองละฮอร์
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สินค้ าที่มีศกั ยภาพในการส่งออกและนาเข้ าของปากีสถาน สาหรับสินค้ าส่งออก ได้ แก่ สิ่งทอ
(เครื่ องนุ่งห่ม ผ้ าลินิน ผ้ าฝ้าย เสื ้อผ้ าสาเร็ จรูป) เครื่ องหนัง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกีฬา เคมีภณ
ั ฑ์พรม
เป็ นต้ น ส่วนสิ นค้ านาเข้ า ได้ แก่ นา้ มันปิ โตรเลี ยม ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลี ยม เครื่ องจักร พลาสติก
อุปกรณ์เพื่อการขนส่ง น ้ามันพืช กระดาษ เหล็กและเหล็กกล้ า เป็ นต้ น
5) สมาชิก RCEP เร่งสรุปผลการเจรจาตามกาหนด
นายรณรงค์ พูล พิพัฒ น์ รองอธิ บดีกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ หัวหน้ าคณะเจรจา
RCEP ของไทย เปิ ดเผยว่า ในการประชุม RCEP-TNC ครัง้ ที่ 13 เมื่อวันที่ 12-18 มิถนุ ายน 2559 ที่
ผ่านมา ณ เมืองโอ๊ คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ที่ประชุมได้ ให้ ความสาคัญกับการเจรจาจัดทาความ
ตกลง RCEP ที่มีมาตรฐานสูง โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้ านิวซีแลนด์
(Hon. Todd McClay) ได้ ให้ เกียรติเข้ าร่ วมเป็ นประธานเปิ ดการประชุมครัง้ นี ้ สาหรับการเจรจาใน
ประเด็นหลัก ขณะนี ้ทุกประเทศได้ ยื่นรายการข้ อเสนอการเปิ ดตลาดเบื ้องต้ นสาหรับการค้ าสินค้ า
และการค้ าบริ การ รวมทัง้ รายการข้ อสงวนเบือ้ งต้ นส าหรั บการลงทุ นแล้ ว โดยประเทศสมาชิก
RCEP ได้ มีการหารื ออย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางเร่ งการเจรจาจัดทาความตกลงในทุกเรื่ อง ซึ่ง
เรื่ องที่สาคัญได้ แก่ ด้ านการค้ าสินค้ าโดยให้ ได้ ข้อสรุปภายในปลายปี นี ้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการเจรจาการค้ า RCEP จะรายงานความคืบหน้ าของการเจรจาต่อที่ประชุม
รัฐมนตรี RCEPครัง้ ที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ ้น ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
โดยคณะกรรมการเจรจาการค้ าฯ จะมีการประชุมครัง้ ที่ 14 ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 ณ
นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
สาหรับรายละเอียดความเคลื่อนไหวข้ างต้ นแสดงใน ภาคผนวก ข
2.6 ระบบเตือนภัย (Early Warning System)
ในปี งบประมาณที่ผ่านมา สถาบันเหล็กฯ ได้ เริ่ มจัดทาระบบเตือนภัยล่วงหน้ าของกลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกล โดยเริ่ มจากการกาหนดตัวแปรอ้ างอิง (Reference Series) ที่ใช้ เป็ นตัวแทนแสดงสถานะหรื อ
ทิศทางอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลของประเทศไทย จากนัน้ พิจารณาตัวแปรที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์ เชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Relevance) กับตัวแปรอ้ างอิงเพื่อทดสอบหาตัวแปรชี น้ า โดยได้ ทดสอบตัวแปร
ทังสิ
้ ้น 54 ตัวแปรตามหลักการทางสถิติ พบตัวแปรที่มีคณ
ุ สมบัตชิ ี ้นา 6 ตัวแปร
ต่อมาเป็ นการกาหนดเกณฑ์ในการวัด ความผิดปกติของตัวแปรชี ้นา การแสดงผลของระบบเตือนภัย
และทดสอบความแม่นยาในการส่งสัญญาณเตือนภัยของระบบ ซึ่งระบบที่จดั ทาขึ ้นสามารถเตือนภัยล่วงหน้ า
ได้ 5 เดือนที่ Percent Correction มากกว่า 90%
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ส าหรั บ ปี ง บประมาณนี จ้ ะเป็ น การทบทวนตัว แปรชี น้ าทัง้ 6 ตัว แปร และรายงานระบบเตื อ นภัย
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลประจาเดือน เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสามารถวางแผนรับมือ
กับสถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ ้นได้ ทนั ท่วงที หากเกิดเหตุการณ์ความผิดปกติในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงจาเป็ นต้ องมีเครื่ องมือติดตาม เฝ้าระวัง รวมถึงการ
วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ออกมาในลักษณะของระบบเตือนภัยล่วงหน้ าด้ วย โดยนาเสนอผ่านทางเว็บไซต์
http://miu.isit.or.th
ตัวอย่างการแสดงผลระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลประจาเดือน

ข้ อมูลตัวแปรชี ้นาทัง้ 6 ตัวแปรในเดือนกรกฎาคม ปี 2559 นี ้ เป็ นข้ อมูล ณ เดือนเมษายน ปี 2559 ซึ่ง
สามารถเตือนภัยล่วงหน้ าได้ 5 เดือน ดังนันเดื
้ อนนี ้จะเป็ นการเตือนภัยอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลของเดือน
กัน ยายน ปี 2559 โดยระบบเตื อ นภัย ส่ง สัญ ญาณไม่ป กติใ นระยะเบื อ้ งต้ น คาดว่า จะท าให้ อุต สาหกรรม
เครื่ องจักรกลไทยอยูใ่ นภาวะไม่ชดั เจน
สาหรับรายละเอียดระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล โดยแสดงในภาคผนวก ค
2.7 งำนวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนกำรผลิต
สถาบันเหล็กฯ ได้ ดาเนินการรวบรวมงานวิจยั และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้ องกับอุสาหกรรม
เครื่ องจักรกลทังจากภาครั
้
ฐและเอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานทางวิชาการ เช่น กรมวิชาการเกษตร และ
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จากข่าวสารต่างๆ ทังในและต่
้
างประเทศ เดือนละ 1 เรื่ อง รวมทังสิ
้ ้น 10 เรื่ อง โดยรายละเอียดการนาเสนอ
ข้ อมูลประกอบไปด้ วย ชื่องานวิจยั ผู้วิจยั หน่วยงาน ปี ที่เสนองานวิจยั และบทคัดย่อ จากนันจะน
้
าเสนอข้ อมูล
ผ่า นทางเว็ บ ไซต์ http://miu.isit.or.th และรายงานสถานการณ์ รายเดื อ นและรายปี (Thailand Machinery
Outlook)
สาหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ นี ้ ได้ มีการนาเสนองานวิจยั และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่ เกี่ยวข้ องกับ
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล ตลอดโครงการตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
ครบทัง้ 10 เรื่ องแล้ วดังนี ้
ตารางที่ 2.3 งานวิจยั และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ลำดับ
1
2

เดือน/ปี
พฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2558

3

มกราคม 2559

4

กุมภาพันธ์ 2559

5

รายปี พ.ศ. 2558

6
7

มีนาคม 2559
เมษายน 2559

8
9

พฤษภาคม 2559
มิถนุ ายน 2559

10

กรกฎาคม 2559

ชื่องำนวิจัย
Feature Based Machine Tool Accuracy Analysis Method
Computer Texture Mapping for Laser Texturing of Injection Mold
New Design Feature of Mold in Injection Molding For Scrap
Reduction
Structural Optimization of Mini Hydraulic Backhoe Excavator
Attachment Using Fea Approach
End-Milling Force Control System With Surface Roughness
Monitoring
Flow Field Design in Electrochemical Machining of Diffuser
Design of ‘Plastic Injection Mold’ for an Automotive Component
Through ‘Flow Analysis’ (CAE) for Design Enhancement
Microdrilling Technology using Short Pulsed-laser
Trend of 3D Measurement Technology and Its Application
Modern Technology Achieving High-Precision, High-Efficiency
Processing for Machining Centers

สาหรับรายละเอียดงานวิจยั และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลทัง้
10 เรื่ อง แสดงในภาคผนวก ง

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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2.8 ข่ ำวต่ ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสำหกรรม
สถาบันเหล็กฯ ได้ จดั ทาสรุปข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล เช่น ข่าวความเคลื่อนไหว
ด้ านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้ อม ความเคลื่อนไหวของตลาด และข่าวกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ จาก
แหล่งข่าวต่างๆ อาทิ ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ประชาชาติ ธุรกิจออนไลน์ มติชนออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ อาร์
วายทีไนน์ แนวหน้ า ผู้จดั การออนไลน์ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ฯลฯ โดยจะนาเสนอข่าวต่างๆ ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://miu.isit.or.th ซึง่ แบ่งเป็ น 4 หมวด ได้ แก่ 1) อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล 2) เศรษฐกิจ 3) FTA และ
4) BOI และผ่านทาง facebook เป็ นประจาทุกวัน ตลอดจนนาเสนอข่าวสารสาคัญๆ ประจาเดือนนันๆ
้ ผ่าน
ทางรายงานสถาณการณ์รายเดือน
ตัวอย่างการแสดงผลข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรม

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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โดยในรายงานฉบับสมบูรณ์นี ้ มีการนาเสนอข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมตลอดโครงการตังแต่
้
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จนถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2559 ดังนี ้
ตารางที่ 2.4 สรุปการนาเสนอข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรม
เดือน/ปี

จำนวน (ข่ ำว)
เศรษฐกิจ
32
35
33
18
26
27
16
24
16

อุตสำหกรรม
25
25
18
15
25
19
14
26
14

พฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
มิถนุ ายน 2559
กรกฎาคม 2559

FTA
10
1
1
2
2
3
3
2
1

BOI
3
2
2
1
4
2
2
5
2

พฤศจิกายน 2558
ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

หัวข้อข่ำว

1
2
3
4
5

2 พฤศจิกายน 2558

สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนลดลง 1.2% ในเดือน ก.ย.
คลังคาดเศรษฐกิจปีนี้โต 2.8%
XCMG มุ่งขยายธุรกิจสู่สากล เดินหน้ารุกตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ชี้ไตรมาส 3 เริ่มเห็นแสงสว่างราไร
"สมคิด"สั่งคลังเร่งเก็บภาษีเพิ่มรายได้
พม่า เนื้อหอมนักลงทุนไทยเทศแห่ใช้งานแสดงสินค้า เปิดตลาดเครื่องจักร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต
มหกรรมแสดงสินค้าฯ ไทย-จีนสะพัด 2 พันล้าน
กรอ.ผุดมาตรการช่วยSMEs โครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน
โอกาสทองของผู้ประกอบการไทยจากการมีผลบังคับใช้ของความตกลงการค้า
เสรี ไทย-ชิลี
ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ซื้อเครื่องจักรการเกษตร 2 หมื่นล้าน ช่วยเกษตรกรเพิ่มคุณภาพ
การผลิต
ครม.เห็นชอบลดค่าธรรมเนียมเช่าที่ดินเขตเศรษฐกิจพิเศษ 50% สร้างความ
เชื่อมั่นจูงใจลงทุน
สอท.จับมือมหาวิทยาลัย ปั้นโครงการพัฒนากลุ่มเอสเอ็มอี
เปิดแผนดันไทย สู่ฐานอุตสาหกรรมใหม่ !!!
ครม.เคาะ 2 แพ็กเกจปลุกลงทุน : ขยายกรอบสิทธิประโยชน์ของบีโอไอ-คลัง
เพิ่ม ลดหย่อนภาษี2เท่า

3 พฤศจิกายน 2558
4 พฤศจิกายน 2558

6
7
8

5 พฤศจิกายน 2558

9
10

6 พฤศจิกายน 2558

11
12
13
14

7 พฤศจิกายน 2558
8 พฤศจิกายน 2558

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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อุตสำหกรรม
เศรษฐกิจ
■
■
■
■
■

FTA

■
■
■

■
■

■
■
■
■
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ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

15

8 พฤศจิกายน 2558

16

9 พฤศจิกายน 2558

17
18
19
20
21

10 พฤศจิกายน 2558
11 พฤศจิกายน 2558

22
23
24
25

12 พฤศจิกายน 2558
13 พฤศจิกายน 2558

26
27
28
29

16 พฤศจิกายน 2558

30
31
32
33

17 พฤศจิกายน 2558

34
35

18 พฤศจิกายน 2558

36
37

19 พฤศจิกายน 2558

38
39

20 พฤศจิกายน 2558

40
41

21 พฤศจิกายน 2558

42

23 พฤศจิกายน 2558

43
44
45
46

ประเภทข่ำว
อุตสำหกรรม
เศรษฐกิจ

หัวข้อข่ำว
DECC สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วย
ออโตเมชั่น
ธปท.ชี้เศรษฐกิจฟื้น สศค.คาดปีหน้าขยาย 3.8% แรงหนุนลงทุนภาครัฐ
จีดีพีมะกันชะลอเหลือ 1.5% นักวิเคราะห์ชี้การบริโภคยังแกร่งช่วยเศรษฐกิจ
Q4 ฟื้น
อาเซียนและจีน คืบหน้าการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน
กพร.หนุนโครงการฝึกซ่อม เครื่องจักรกลทางการเกษตร
บีโอเจยังอั้นมาตรการคิวอี ขณะที่ผลสารวจชี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังไม่แข็งแรงพอ
สยามมอเตอร์ฯ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค.ขึ้นยกแผง หลังคนมั่นใจแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐ
‘อิตัลไทย’เดินเครื่องเต็มสูบ หวังครองส่วนแบ่งตลาดภาคเหนือ
อีซีบีสั่งธนาคารกรีซเพิ่มทุน ความเสี่ยงหนี้เสียเกือบ50%
ลุยงานโชว์นวัตกรรมอนาคต
ปรับประมาณการจีดพี ีใหม่16 ธ.ค. ธปท.สาขาติดตามปัจจัยบวก-ลบเศรษฐกิจ
รายภูมภิ าค
บีโอไอชี้แจงนโยบายคลัสเตอร์แกนักลงทุนรายอุตสาหกรรมมั่นใจเกิดการ
ลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูง – ดึงนักวิจยั เข้าสูภ่ าคอุตสาหกรรม
ขยายอัตราการจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดาออกไป 1 ปี
'สมคิด' ไฟเขียว 5 โครงการใหญ่เข้า PPP Fast track
บอร์ดบีโอไอไฟเขียวส่งเสริมการลงทุน 15 โครงการ ช่วยสร้างรายได้ใน
ประเทศจากการซื้อวัตถุดิบปีละ 1 หมื่นล้านบาท
บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการลงทุนครอบคลุมคาขอตั้งแต่ 1
มกราคม 57 - เพิ่ม 10 กิจการเป้าหมายใน SEZ
ทีดีอาร์ไอ คาดจีดีพีไทยปีหน้าโต 3-3.5%
Ifoเผยดัชนีเศรษฐกิจโลกไตรมาส 4/2558 ร่วงลงต่ากว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว
ญี่ปุ่นเผยยอดซื้อเครื่องจักรเดือน ก.ย. เพิ่ม 7.5%, ปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 4
เดือน
สภาส่งเสริมการส่งออกแห่งไต้หวันเปิดตัวนวัตกรรมงาน METALEX 2015
‘วรภัค’ ย้าสินเชื่อปี 59 วางกรอบโตแค่ 3% รุกหนักเอสเอ็มอี-จับซัพพลาย
เชนโครงการรัฐ
สยามคูโบต้าตั้งเป้าปี 59 รุกตลาดพืชไร่-ส่งออก โอดปีนี้เจอภัยแล้ง-ข้าวตกฉุด
กาลังซื้อลด
ผู้นาอาเซียนแก้เกมสู้ค้าเสรี TPP จ่อประกาศความสาเร็จเปิด RCEP
GCAP ออกหุ้นกู้ระดมเงิน 100 ล้าน ลุยนาโนไฟแนนซ์-สินเชื่อรายย่อย หา
พันธมิตรเพิ่มขยายลู่ทางทากิน
บอร์ด BOI เคาะ 15 โครงการ 3.7 หมื่นล้าน เพิ่ม 10 กิจการเป้าหมายในเขต
ศก.พิเศษ
พิธีมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี
2558 เครื่องหย่อนกล้าข้าวนาโยนแบบประณีต คว้ารางวัลที่ 1
คูโบต้า หนุนใช้เทคโนโลยีพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้บริการเครื่องจักรกล ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนของ
สหกรณ์
ไทยถกปัญหาอินโดนีเซีย หารือเศรษฐกิจการค้าชื่นมื่น
ไทย-สหรัฐฯ ชูเวที TIFA ขับเคลื่อนประเด็นการค้า
ไทย-รัสเซีย ผนึกกาลัง หวังขยายการลงทุนแลกเปลี่ยนกัน

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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BOI

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

■
■
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

24 พฤศจิกายน 2558

25 พฤศจิกายน 2558

26 พฤศจิกายน 2558

57
58
59

27 พฤศจิกายน 2558

60
61
62

28 พฤศจิกายน 2558

63
64

29 พฤศจิกายน 2558

65
66
67

30 พฤศจิกายน 2558

68
69

รายงานฉบับสมบูรณ์
ประเภทข่ำว
อุตสำหกรรม
เศรษฐกิจ

หัวข้อข่ำว
เปิดเสรี ไทย-ชิลี เร่งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาคธุรกิจ หวังสร้างการค้าและ
การลงทุน
ไทย-ญี่ปุ่น ยกระดับความสัมพันธ์ ก้าวใหม่ของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
โครงการ วังขนาย-คูโบต้า พลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อย และน้าตาล
ครม.เพิ่มสิทธิพิเศษ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
โออีซีดีเตือนการค้าโลกชะลอ เติบโตต่าเท่าช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ
UREKA คาด Q4/58 เริ่มเห็นฟื้นตัวตามยานยนต์, ได้ออเดอร์เครื่องจักร
พลาสติก
ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน 3 เดือนหน้าปรับลง 1.34%
“สมคิด” นาทัพบีโอไอบุกญี่ปุ่น 25-28 พ.ย. หวังดึงนักลงทุนเข้าไทย
ไทย-ฮ่องกง ร่วมมือส่งเสริมโอกาสทางการค้าและการลงทุน
“อิตัลไทย” ปรับเซ็นเตอร์ลาปางเป็นศูนย์ภาคเหนือ
ตลท.คาดเมียนมาออกบาทบอนด์ ระดมทุนลุยโครงสร้างพื้นฐาน /‘เคที ซีมิโก้’
ปักหมุดย่างกุ้ง
อินเดียเชิญชวนไทยร่วมลงทุน ภายใต้นโยบาย Make in India จับมือบุก
ตลาดโลก
สยามคูโบต้า ปิดยอดขาย 47,000 ล้านบาท : ประกาศรุกตลาดพืชเศรษฐกิจ
เร่งสร้างศูนย์ R&D SIAM KUBOTA
บริษัทญี่ปุ่นชะลอการลงทุน ปัจจัยสาคัญกดดันเศรษฐกิจญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะ
ถดถอย
ไฟเขียวต่างชาติลงทุนเดือน พ.ย. 34 ราย นาเงินเข้า 479 ล้านบาท จ้าง
แรงงานไทย 413 คน
กระทรวงวิทย์ฯ ระดมสุดยอดเทคโนโลยี เครื่องจักรกล สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
สัญาณชีพเศรษฐกิจเริ่มผงกหัว : สศค.เผยผลพวงนโยบายรัฐบาลกระตุ้นเกิด
จากลงทุน
สาธิตการเก็บเกี่ยวข้าว โครงการสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มเกษตรกรการเกษตร
บ้านตาก
"อิตัลไทย" หันจับลูกค้าเหมือง นาเข้าเครื่องจักรจีนแข่งเดือด
อีซีบีถกกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม ชี้ชัดถึงโอกาสขยายคิวอีธ.ค.
หนักมาก! ส่งออก ต.ค.ลด 8.11% ลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน
อาเซียนและจีนประสบความสาเร็จในการยกระดับความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-จีน
ผลการประชุมด้านเศรษฐกิจในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27
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ธันวาคม 2558
ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

1

1 ธันวาคม 2558

2
3
4

2 ธันวาคม 2558

หัวข้ อข่ ำว
ภัยแล้ งฉุดยอดขาย "คูโบต้ า" พลิกเกมลุยตลาดเพื่อนบ้ าน
งานมหกรรมแทรกเตอร์ และจักรกลเกษตรไทย ประจาปี 2558 (Thailand
Tractor And Machinery Show 2015)
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐดันดัชนีเชื่อมัน่ ฯ สูงสุดรอบ 11 เดือน
สหรัฐเผยยอดสัง่ ซื ้อสินค้ าคงทนเพิ่มมากกว่าคาดในเดือน ต.ค.

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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ประเภทข่ ำว
อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA
■
■
■
■

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

BOI

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

5
6
7
8

3 ธันวาคม 2558

9
10
11

4 ธันวาคม 2558

12

5 ธันวาคม 2558

13
14
15

7 ธันวาคม 2558

16

8 ธันวาคม 2558

17
18
19

9 ธันวาคม 2558

20
21
22

10 ธันวาคม 2558

23
24

11 ธันวาคม 2558

25
26
27
28
29
30

14 ธันวาคม 2558
15 ธันวาคม 2558

ประเภทข่ ำว
อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA

หัวข้ อข่ ำว
สวีเดนเชื่อมัน่ โอกาสตลาดไทย ดันเทคโนโลยีเสริมความเข้ มแข็ง
ภาคอุตสาหกรรม
บีโอไอให้ สง่ เสริมกิจการผลิตหุน่ ยนต์ทางการแพทย์ ชูนโยบายใหม่ดงึ ดูด
การลงทุนกลุม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไทย ซับคอน ยกระดับเอสเอ็มอี ปี 59 ชวนสมาชิกสูอ่ ตุ ฯไ ฮเทค
UREKA เปิ ดบ้ านต้ อนรับคณะนักลงทุนเยี่ยมชมโรงงาน
จีน-ญี่ปนชิ
ุ่ งหนุนอาเซียน พร้ อมเพิ่มวงเงินกู้ ด้ านสหรัฐฯโหมเชิญชวนเข้ า
ร่วมทีพีพี
ลีดเวย์หวังพาซูมิโตโมผงาด ตังเป้
้ าชิงแชมป์ ใน 5 ปี
ธปท.จับตา 3 ปั จจัยเสี่ยงอาจกระทบเศรษฐกิจ
ไต้ หวัน นาทัพผู้ผลิตเครื่องจักร โชว์ศกั ยภาพ เปิ ดตัวสุดยอดนวัตกรรมแห่ง
อนาคต ในงาน METALEX 2015
ภาคผลิตอุตฯยังโงหัวไม่ขึ ้น ดันจีดีพีทงปี
ั ้ ขยายไม่เกิน1%
เวียดนาม-อียลู งนามค้ าเสรีเปิ ดตลาดอาเซียน
"ซูมิโตโม" จับมือ "ลีดเวย์" ดันไทยจ่อแชมป์ เอเชีย
เริ่มได้ ผล! ดัชนีเชื่อมัน่ ผู้บริโภคเดือน พ.ย.ขึ ้นยกแผง หลังคนเชื่อมัน่
เศรษฐกิจฟื น้ จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐ
หุ้นสหรัฐฯ ดิ่งแรง ผิดหวังแผนกระตุ้นเศรษฐกิจธนาคารกลางยุโรป
บีโอไอกระตุ้นการลงทุนภาคเหนือตอนบน ยื่นขอรับส่งเสริมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและนโยบายคลัสเตอร์
ทึง่ ! นวัตกรรมใหม่รถเกี่ยวข้ าวไร้ คนขับ และอากาศยานเพื่อการเกษตรครัง้
แรกในประเทศไทย
แห่ฟังกันเพียบ! SMEs กว่า 1.3 พันรายเข้ าร่วมสัมมนากฎหมาย
หลักประกันธุรกิจ สร้ างโอกาสเข้ าถึงแหล่งทุน
IMF รับ “หยวน” สกุลเงินสารองโลก ยกสถานะจีนมหาอานาจเศรษฐกิจเต็ม
ตัว
ไทย-กัมพูชา ตกลงเพิ่มความร่วมมือขยายการค้ า การลงทุน ระหว่างกัน
พกค.เห็นชอบตังเป้
้ าหมายส่งออกปี 59 โต 5% พร้ อมไฟเขียวเดินหน้ า 7
ยุทธศาสตร์ ปั๊มยอดส่งออก
ญี่ปนเผยยอดซื
ุ่
้อเครื่องจักรเดือน ต.ค.พุง่ 10.7% บ่งชี ้การลงทุนฟื น้ ตัว
กรมพัฒนาฯ ตอบโจทย์ทาธุรกิจสุดง่าย ปรับบริการจดตังบริ
้ ษัทใหม่จบจุด
เดียว
เปิ ดผลส่งเสริมการใช้ เครื่องจักรกลเกษตร สศก. ชู ปั น้ ช่างเกษตรท้ องถิ่น
ทะลุเป้า-ลดรายจ่ายได้ จริง
ตลาดผิดหวังมาตรการอีซีบี ยืดเวลา QE แต่ไม่เพิ่มซื ้อบอนด์
บีโอไอจัดทัพเจรจาคูธ่ ุรกิจชิ ้นส่วน
เอสเอ็มอีฟืน้ ทังปี
้ เติบโต 4.7% สสว.ชี ้สัญญาณเศรษฐกิจในประเทศดีดงึ
ความเชื่อมัน่ กลับมา
สศอ.ชี ้ไทยเร่งพัฒนาคลัสเตอร์ อตุ สาหกรรมอนาคตเป้าหมายใหม่ รองรับ
เปิ ด AEC

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทข่ ำว
อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA

ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

หัวข้ อข่ ำว

31
32

16 ธันวาคม 2558

33

17 ธันวาคม 2558

ชงครม.เคาะพรบ.กองทุนฯ จัดหมื่นล้ านอุ้ม 10 อุตสาหกรรม
เยลเลนชี ้เศรษฐกิจสหรัฐฯ แกร่งพอ ส่งสัญญาณพร้ อมปรับดอกเบี ้ย ธ.ค.
ภาครัฐ-นักธุรกิจแอฟริกาสนใจซื ้อสินค้ าเครื่องจักรกลการเกษตรไทย
ต่อเนื่อง
ชี ้ช่องรับเหมารายกลางชิงเมกะโปรเจ็กต์
"ซุปเปอร์ สปาร์ ค" นวัตกรรมสุดล ้าเลิศเพิ่มแรงไฟฟ้าหัวเทียน
รถจักรยานยนต์-เครื่องจักรการเกษตร
BOJ เผยภาคธุรกิจญี่ปนปรั
ุ่ บลดคาดการณ์เงินเฟ้อ หลังราคาน ้ามันร่วง
กระทรวงอุตฯ จับมือ สวทช. ปั น้ 5 SMEs อัดฉีดงานวิจยั แข่งขันตลาดโลก
เพิ่มมูลค่าอีก 15%
เปิ ดตัว 3M Cubitron II ครัง้ แรกในเมืองไทย เพื่อสุดยอดงานขัด
อุตสาหกรรม
หนุนเงินทุน-แก้ กฎระเบียบ หนุนคลัสเตอร์ เกษตรแปรรูป
สยามคูโบต้ า แถลงผลยอดประกอบการปี 2558 ประกาศแผนปี หน้ ารุก
ตลาดพืชไร่
เดินเครื่องพัฒนาวิศวกรรมเกษตร ระดมสมองผลิตเครื่องจักรกลแก้ ขาด
แรงงาน
กสอ.เล็งหัน่ งบปี 2560ลง20% ดัน4อุตฯดาวเด่นตามนโยบายรัฐ
สยามคูโบต้ า ส่งเสริมเกษตกรปลูกข้ าวคุณภาพ เพิ่มปริมาณผลผลิต ช่วย
ลดต้ นทุนการผลิต ด้ วยเครื่องจักรกลการเกษตร
มติ "กนง." คงดอกเบี ้ย 1.50% กสิกรฯ คาดจีดีพีปี 59 โต 3% ลุ้นท่องเที่ยว
โกย 2.5 ล้ านล.
รวมกลุม่ ทานา 500 ไร่ลงทุนจักรกลไม่เกิน 5 ปี ..คืนทุน
เมียนมาเปิ ดตัวตลาดหลักทรัพย์ยา่ งกุ้ง
โอเปกเดินหน้ าแผนชิงตลาด คาดปี หน้ ากาลังการผลิตน ้ามันดิบนอกกลุม่
ลดลงอีก
บีโอไอย ้าสัมพันธ์ไทย-จีนแน่น จัดสัมมนาใหญ่ชเู ป้าหมายร่วมพัฒนา
เศรษฐกิจคู่ 2 ประเทศ
โพลนายจ้ างยังไม่เชื่อมัน่ เศรษฐกิจปี 59 พบ 40 อุตสาหกรรมส่งออก
ถดถอยหนัก
“สมคิด” ให้ เชื่อมือคลัง-ธปท.ย ้าเฟดขึ ้นดอกเบี ้ย ไทยรับมือได้
สหรัฐเผยยอดสัง่ ซื ้อสินค้ าคงทนทรงตัวในเดือน พ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน
กสิกรไทยคาดจีดีพปี ี หน้ าโต 2.5-3.5%
บริโภคกระเตื ้อง ดัชนีเชื่อมัน่ ภาคอุตฯ พ.ย.พุง่ เดือนที่ 3 สูงรอบ 7 ด.
บิ๊กภาคธุรกิจชี ้ปี ’59 ศก.ทรงตัว หวัน่ กาลังซื ้อในประเทศยังไม่ฟืน้ -เศรษฐกิจ
โลกยังมีความเสี่ยง
ส.อ.ท.เผยดัชนีความเชื่อมัน่ ฯ พ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ ้นติดต่อกันเดือนที่ 3
'สมคิด' สัง่ สถาบันเครือข่าย ก.อุตฯ เร่งปรับตัวรองรับ 9 คลัสเตอร์
ไทย-ปากีสถาน ร่วมมือขับเคลื่อนการค้ าและการลงทุน
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18 ธันวาคม 2558
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19 ธันวาคม 2558
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20 ธันวาคม 2558
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21 ธันวาคม 2558
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22 ธันวาคม 2558
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23 ธันวาคม 2558
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24 ธันวาคม 2558
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25 ธันวาคม 2558
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26 ธันวาคม 2558

55
56
57

27 ธันวาคม 2558
28 ธันวาคม 2558
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ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

BOI

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

58
59

29 ธันวาคม 2558

60
61

30 ธันวาคม 2558

62
63

31 ธันวาคม 2558

รายงานฉบับสมบูรณ์
ประเภทข่ ำว
อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA

หัวข้ อข่ ำว
ปี 58 ไฟเขียวต่างด้ าวทาธุรกิจในไทย 404 ราย ขนเงินมาลงทุน 1.6 หมื่น
ล้ าน จ้ างแรงงานกว่า 9 พันคน
ก.อุตสาหกรรมโชว์ผลงาน1ปี ได้ 9เต็ม10 มัน่ ใจปี หน้ าดันเงินลงทุนแตะ1
ล้ านล.
ปี นี ้ 'ส่งออกไทย’ อาจติดลบ7%' พาณิชย์?ยันมีโอกาสเกิดสูง ถกด่วนปรับ
แผนใหม่
ธปท.เชื่อส่งออกปี ’59ทรงตัว พร้ อมปรับลด‘จีดีพี’เหลือ3.5%จาก3.7%
ญี่ปนเผยผลผลิ
ุ่
ตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย.หดตัว 1%, ลดลงครัง้ แรกใน
รอบ 3 เดือน
"นิด้า" มองแนวโน้ มเศรษฐกิจไทยปี หน้ า เติบโตไม่ต่ากว่า 3.5-4% รับแรง
หนุนจากการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานของภาครัฐ

BOI

■
■
■
■
■
■

มกราคม 2559
ประเภทข่ ำว

ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

หัวข้ อข่ ำว

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 มกราคม 2559
2 มกราคม 2559
3 มกราคม 2559
4 มกราคม 2559

'เอสแอนด์พ'ี ประกาศคงอันดับเครดิตไทย
การส่งออก เดือน พ.ย.ลดลง 7.42% ติดลบต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 11 ในรอบปี
สศอ.รับดัชนีอตุ ฯปี นี ้แย่สดุ สุดคาดโตติดลบ-คาดหวังปี หน้ าอาจโตได้ 2-3%
ระดมสมองพัฒนาเครื่องจักรเกษตร
กสิกร หวังลงทุนภาครัฐ หนุนจีดีพีปีวอก โต 3% ห่วงหนี ้ครัวเรือนพุ่ง
XCMG เตรียมส่งเครื่องจักรก่อสร้ างสนับสนุนโครงการรถไฟไทย-จีน
ศูนย์วิจยั ฯธ.ไทยพาณิชย์คาดมูลค่าการส่งออกปี 59 ยังไม่ฟืน้
"สมคิด"ขีดเส้ นลุยงบลงทุนภาครัฐ
ลูท่ างพัฒนาคลัสเตอร์ อตุ ฯ อนาคต ต่อยอดเป้าใหม่
ธปท.ระบุเศรษฐกิจ พ.ย.ยังพื ้นตัวค่อยเป็ นค่อยไปจากใช้ จา่ ยรัฐ-เอกชน
หนุน
‘ซูเปอร์ คลัสเตอร์ ’ พลิกโฉมหน้ าอุตสาหกรรมไทย
เชื่อมัน่ ปี 2559 หลายปั จจัยหนุนอุตสาหกรรมโตต่อเนื่อง รถยนต์ผลิตเกิน 2
ล้ านคัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10
ครม.ไฟเขียว ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบมาตรการอุ้มเกษตรกร จัดหา
เครื่องจักรอีก 3 เดือน
'สภาพัฒน์'มัน่ ใจจีดีพี ปี นี ้โต3-4%
'สมคิด' ลัน่ เดินหน้ าเศรษฐกิจ ลงทุนภาครัฐ-ส่งออก
รัฐทุม่ พันล้ านอุ้มSME แบ่งเงิน6กองช่วยเหลือหลากรูปแบบ
"สมคิด" ชี ้ปี 59 เติบโตควบปฏิรูป
เจตาแบค คาดปี 59 เติบโต 8%
'สมคิด' ฮึด ! ดันส่งออกโต 5 % ปลัดคลังย ้าอย่าตื่นตระหนก ศก.จีน
บูรณาการร่วมยกเครื่องเอสเอ็มอีไทย

5 มกราคม 2559

6 มกราคม 2559

10
11

7 มกราคม 2559

12
13
14
15
16
17
18
19
20

8 มกราคม 2559
9 มกราคม 2559
10 มกราคม 2559
11 มกราคม 2559
12 มกราคม 2559
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อุตสำหกรรม

เศรษฐกิจ
■
■
■

FTA

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

BOI

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

21
22

13 มกราคม 2559

23
24

14 มกราคม 2559

25
26
27

15 มกราคม 2559

28
29

16 มกราคม 2559

30
31

17 มกราคม 2559

32

18 มกราคม 2559

33
34
35

19 มกราคม 2559

36

20 มกราคม 2559

37
38
39

21 มกราคม 2559

40
41

22 มกราคม 2559

42
43
44

25 มกราคม 2559

ประเภทข่ ำว

หัวข้ อข่ ำว

อุตสำหกรรม

บีโอไอรุกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2559 แจงนักลงทุนเร่งขอรับสิทธิ
ประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาล
บ.อเมริกนั ชันน
้ ามัน่ ใจศก.ไทย แม้ แนวโน้ มปี นี ้ชะลอตัวแต่ยงั เป็ นฐานลงทุน
ที่ดี
'ส.อ.ท.'เชื่อเศรษฐกิจจีนชะลอ กระทบไทยน้ อย
ความเชื่อมัน่ นลท.ต่างชาติซบเซาอย่างมาก เหตุยงั วิตกเศรษฐกิจ-ความ
ขัดแย้ งใน ตปท.
‘สมคิด’ รับปากดูแลราคาสินค้ าเกษตร ติดทุกเครื่องยนต์ศก.หยุดการทรุด
ตัวปี 59
ฟิ ลิปปิ นส์เผยยอดส่งออกเดือน พ.ย. หดตัว 1.1% เหตุสง่ ออกสินค้ าอิเล็ก
ทรอนิกชะลอตัว
งัด 4 มาตรการเพิ่มโอกาสแข่งขัน เกษตรฯเร่งลดต้ นทุนการผลิต-ทา
การตลาด
ส่งออกต้ องพึ่งตลาดสหรัฐ-CLMV ชี ้จีนติดลบอีกปี -แนะเจาะอินเดีย-เอเชีย
กลาง
“สมคิด” ดึงทุนใหญ่หนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตังเป้
้ าปี นี ้ 1,500
ตาบล
บีโอไอจี ้ 1.6 พันโครงการค่า 6 แสนล. เร่งลงทุนในปี นี ้-ชี ้ช่วยกระตุ้น ศก.
ก.อุตฯดันนักลงทุนญี่ปนุ่ 23 ราย จับคูผ่ ้ ปู ระกอบการไทยนับร้ อย
ญี่ปนเผยยอดซื
ุ่
้อเครื่องจักรเดือนพ.ย.หดตัว 14.4% บ่งชี ้ความวิตกด้ านการ
ลงทุน
ก.อุตฯปรับบทบาทหน่วยงาน 'สมคิด'เน้ นปั น้ เอสเอ็มอีเข้ มแข็ง
แทรกเตอร์ อยากหล่อบ้ าง
เอกชนรับปากช่วย‘พาณิชย์’ขยายตลาด ถอดใจส่งออกโตแค่3%
ดัชนีอตุ สาหกรรมพุง่ ทะยาน! สูงสุดรอบ 9 เดือนแผนกระตุ้นกาลังซื ้อมาถูก
ทาง
ซุบเปอร์ บอร์ ด สัง่ รัฐวิสาหกิจเร่งแก้ ปัญหา
โครงการลงทุนจากต่างประเทศจ่อลงทุนเกือบ 5 แสนล้ านบาท บริษัทชันน
้ า
ทังรายเดิ
้
มและรายใหม่เดินหน้ าลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
TMC แตกไลน์ธุรกิจใหม่
เตือน ศก.ไทย Q2 มีความเสี่ยงสูง ทังการเมื
้
องและภัยแล้ ง ขณะที่ความผัน
ผวนจากสงครามค่าเงินจะรุนแรงขึ ้น
ไทยรุกดึงผู้ประกอบการ‘เอฮิเมะ’จากญี่ปนุ่ ยกระดับอุตฯสองประเทศ ทังต่
้ อ
เรือ-ถ่านหิน-เหล็ก
‘วิรไท’เปิ ดแผน ธปท.ปี วอก ชู 3 ด้ านดันเศรษฐกิจไทยแกร่
ไห่เทียน จับมือ เอสพี อินเตอร์ แมค เปิ ดบริษัท ไห่เทียน แมชชีนเนอรี่
(ประเทศไทย) จากัด โชว์รูมเครื่องฉีดพลาสติกแห่งแรกในประเทศไทย
ฟุง้ เงินลงทุนจากต่างประเทศฉลุย บีโอไอเผยนานาชาติเริ่มมัน่ ใจ
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รายงานฉบับสมบูรณ์
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FTA

BOI
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ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

45

26 มกราคม 2559

46
47
48

27 มกราคม 2559

49
50

28 มกราคม 2559

51
52
53
54

29 มกราคม 2559
30 มกราคม 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์
ประเภทข่ ำว

หัวข้ อข่ ำว

อุตสำหกรรม

ยูนิเวอร์ แซล โรบอทส์ กระตุ้นอุตสาหกรรมโต พัฒนาแอพพลิเคชัน่ พร้ อม
เปิ ดศูนย์โชว์นวัตกรรมหุน่ ยนต์
'วิรไท'สัง่ จับตาเศรษฐกิจปี 59 ชี ้ยังเสี่ยงสูง
ธ.ไทยพาณิชย์ประเมินศก.โต2.5% การลงทุนมีแรงหนุน-บริโภคยังนิ่ง
ดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ 2 เข้ า ครม.
ไทยบินถกปากีสถานเดินหน้ าเจรจา FTA รอบสอง หารือเปิ ดเสรีสินค้ า วาง
กรอบแก้ อปุ สรรคทางการค้ า
กสอ. ชูโมเดลญี่ปนุ่ “อุตสาหกรรมที่ 6” เร่งพัฒนาผู้ประกอบการภาคเกษตร
ส่งออกปี ’58ติดลบ5.7% ทาสถิตติ ่าสุดรอบ6ปี -พาณิชย์อ้างราคาน ้ามันเศรษฐกิจโลกทรุดปั จจัยลบหลัก
สยามคูโบต้ าลีสซิ่งลุยตลาด ปล่อยเช่าซื ้อเครื่องจักรชาวไร่ -ผู้รับเหมา
สศค.มองจีดีพีปี58 ขยายตัวได้ 2.9% ดีกว่าคาด
เชียงใหม่จดั แสดงสินค้ ายิ่งใหญ่ “อุตสาหกรรมแฟร์ 2016”

เศรษฐกิจ

FTA

BOI

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

กุมภาพันธ์ 2559
ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

1

1 กุมภาพันธ์ 2559

2
3
4
5

2 กุมภาพันธ์ 2559
3 กุมภาพันธ์ 2559

6
7
8

4 กุมภาพันธ์ 2559

9
10
11
12
13

5 กุมภาพันธ์ 2559

14

9 กุมภาพันธ์ 2559

8 กุมภาพันธ์ 2559

ประเภทข่ ำว

หัวข้ อข่ ำว

อุตสำหกรรม

คลังมัน่ ใจเงินอัดฉีดภาครัฐดันจีดีพีโต หวังกลุม่ รากหญ้ ามีทนุ ยกระดับการ
ผลิต
สหรัฐเผยยอดสัง่ ซื ้อสินค้ าคงทนดิ่งเกินคาดในเดือน ธ.ค.
คลังชงแผนแม่บทสร้ างความยัง่ ยืน
ส.อ.ท.ตังสถาบั
้
นอุตฯเกษตรเพิ่มศักยภาพสินค้ า
สพภ.12 สงขลาลุย สร้ างช่างเชื่อมโลหะใต้ น ้ารับ AEC
รมว.อุตสาหกรรม เป็ นประธานสักขีพยานในการลงนามสัง่ ซื ้อเครื่องจักร
ผลิตเชื ้อเพลิงขยะ
กสอ. จับมือ 14 ธนาคาร เร่งปล่อยกู้ อัพสภาพคล่อง SMEs หวังยกระดับ
เศรษฐกิจประเทศ
ที แอล เอส กรุ๊ป ปรับกลยุทธ์ลยุ ตลาดฟอร์ คลิฟท์ และเครื่องจักรหนัก
สาหรับงานก่อสร้ างและเหมืองแร่ พร้ อมแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญต่อยอดธุรกิจ
สรท.หวัน่ คูค่ ้ า-นักลงทุนทิ ้งไทย ชี ้ส่งออกติดลบอีกปี ตา่ งชาติหอบเงินหนีแน่
เหตุผลิตสินค้ าแล้ วขายไม่ได้
สยามคูโบต้ า ลีสซิ่ง ชูสินเชื่อเข้ าใจลูกค้ า
เร่งปั น้ เอสเอ็มอีนวัตกรรมใหม่ที่มี สวทช.นาร่องปี 2559 จานวน 50 ราย
อิมแพ็คจัดงานทาความสะอาด
'ปลัดพลังงาน' หวังกระตุ้นศก.รากหญ้ า อัดฉีดเงินลงทุนเกือบ 6 แสนล.
การแข่งขันฝี มือแรงงานแห่งชาติ เวทีแห่งการแข่งขัน พลังสร้ างสรรค์ของคน
รุ่นใหม่
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เศรษฐกิจ

FTA
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BOI

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

15
16
17

10 กุมภาพันธ์ 2559

18

11 กุมภาพันธ์ 2559

19
20
21
22
23

12 กุมภาพันธ์ 2559

24
25

13 กุมภาพันธ์ 2559

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

15 กุมภาพันธ์ 2559
16 กุมภาพันธ์ 2559
17 กุมภาพันธ์ 2559

18 กุมภาพันธ์ 2559
19 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์
ประเภทข่ ำว

หัวข้ อข่ ำว

อุตสำหกรรม

ธ.โลกชี ้เสถียรภาพการเมืองฉุดลงทุนประเทศ
สวทช.หนุน กรอ.ใช้ เทคโนโลยียกระดับโรงงาน
สศอ.ของบพันล.พัฒนาภาคอุตฯ วาง3แนวเพิ่มความสามารถแข่งขัน
กกร.อ้ างทีพีพีหนุนGDPโต เผยสมาชิกเกือบทังหมดหนุ
้
นไทยเข้ าร่วม-ขู่หาก
ปฏิเสธนักลงทุนเผ่นหนี
พาณิชย์ขนข้ อมูลแจงสิทธิประโยชน์ 29 ก.พ. กล่อมต่างชาติเข้ าเขต ศก.
พิเศษ
จีบ "ซัมซุง" ลงทุน เชื่อมอุตสาหกรรมไทย-เกาหลี
ผู้วา่ แบงก์ชาติ ลัน่ ‘สงครามค่าเงิน’ ไม่มีใครได้ ประโยชน์
การเจรจา FTA ไทย-ปากีสถาน รอบที่ 2 มีความคืบหน้ ามาก
ไทย-นิวซีแลนด์ สานสัมพันธ์ทางการค้ า
บีโอไอชูนโยบายคลัสเตอร์ สร้ างมูลค่าเพิ่มอิเล็กทรอนิกส์ มัน่ ใจกลุม่
นวัตกรรมใหม่เดินหน้ าลงทุนในไทย
พาณิชย์รุกหนักตลาดอิหร่าน หลัง”สมคิด”เดินทางกระชับความสัมพันธ์
ประเดิม MOU ทันที 5 ฉบับ มูลค่ารวมกว่า5,200ล้ านบาท
UREKA พร้ อมเทิร์นอะราวด์!!!!
เยือนญี่ปนหวั
ุ่ งดึงนักธุรกิจยุน่ 'อรรชกา'เล็ง3จว.ลงทุนคลัสเตอร์
‘เครือสหพัฒน์’ร่วมทุน‘กลุม่ โทเร’ ตังบริ
้ ษัทผลิตคาร์บอนไฟเบอร์
พาณิชย์เล็งดึงกลุม่ ทุนสหรัฐ เข้ ามาในไทย-อาเซียน หลังรวมกันเป็ น‘เออีซี’
ชง “สมคิด” เดินหน้ าอุตสาหกรรมใหม่
สภาพัฒน์คาดปี 59 จีดีพีของไทยเติบโตได้ 3% ห่วงผลกระทบ ศก.โลก
ก.อุตฯได้ รับงบปี 2560 ร่วม 7 พันล้ าน หนุนศักยภาพ-ส่งเสริมเอสเอ็มอี
หยอดหวานรัฐบาลไทยแก้ ปัญหาถูกทาง เศรษฐกิจโลกซึมลึกไม่ร้ ูตวั
GCAP ตังเป้
้ าสินเชื่อรวมปี นี ้โตกว่า 50% เล็งหาพันธมิตรคูค่ ้ ารายใหม่
ดัชนีเชื่อมัน่ อุตสาหกรรม ลดลงครัง้ แรกในรอบ 5 เดือน
"อิตลั ไทยฯ"โชว์ศกั ยภาพเครื่องจักรกล 8 แบรนด์ดงั ในงาน “ITI FAIR 2016”

เศรษฐกิจ
■

FTA

BOI

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

มีนาคม 2559
ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

หัวข้ อข่ ำว

1

1 มีนาคม 2559

สศอ.เผยเอ็มพีไอมค.หดตัว3.3% ต่าสุดรอบ14เดือนหลังส่งออกดิ่ง
สหรัฐเผยยอดสัง่ ซื ้อสินค้ าคงทนพุง่ เกินคาดในเดือน ม.ค. สูงสุดรอบ 10
เดือน
โครงการ กรุงเทพธุรกิจ 100 ซีอีโอ เซอร์ เวย์ เมื่อเดือน ม.ค.59 เพื่อสารวจ
ความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรธุรกิจชันน
้ าของประเทศ 100 รายเป็ นราย
ไตรมาส
มติ ครม.เห็นชอบ กระทรวงพาณิชย์ร่างประกาศจัดระเบียบการนาเข้ า
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ หวัน่ ใช้ ผิดวัตถุประสงค์

2
3
4

2 มีนาคม 2559

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

40

ประเภทข่ ำว
อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA
■
■
■
■

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

BOI

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

5
6
7
8
9

3 มีนาคม 2559

10
11

4 มีนาคม 2559

12
13

5 มีนาคม 2559

14

7 มีนาคม 2559

15
16
17

8 มีนาคม 2559

18

9 มีนาคม 2559

19
20
21

10 มีนาคม 2559

22
23
24

11 มีนาคม 2559

25

14 มีนาคม 2559

26
27

15 มีนาคม 2559

28
29
30

16 มีนาคม 2559

ประเภทข่ ำว
อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA

หัวข้ อข่ ำว
บีโอไอรุกแผนส่งเสริมลงทุนไทยในต่างประเทศ เล็ง MOU 4 ประเทศกลุม่
ตลาดใหม่เอื ้อนักลงทุน
บอร์ ดบีโอไอคลอดมาตรการส่งเสริมการลงทุนระดับท้ องถิ่น ตังเป้
้ าพัฒนา
เศรษฐกิจท้ องถิ่นหนุนลงทุนแปรรูปเกษตร-ท่องเที่ยวชุมชน
บอร์ ดบีโอไอหนุนกลุม่ อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเร่งแจ้ งเกิด ออกมาตรการ
ส่งเสริ มคลัสเตอร์ เมืองนวัตกรรมอาหาร – อากาศยาน – หุน่ ยนต์
บอร์ ดบีโอไอไฟเขียวส่งเสริมการลงทุน 14 โครงการ กิจการผลิตชิ ้นส่วนยาน
ยนต์ประเดิมลงทุนตามนโยบายคลัสเตอร์ ยานยนต์
ยูนิเวอร์ แซล โรบอทส์อ้าแขนรับมาตรฐาน ISO ล่าสุด ด้ านการออกแบบ
หุน่ ยนต์ทางานร่วมกับมนุษย์
ธปท.เผยแรงส่ง ศก.ไทยเดือน ม.ค.59 เริ่มแผ่ว ทังการบริ
้
โภคเอกชน
สยามคูโบต้ าลีสซิ่ง ฉลองครบรอบ 10 ปี
เอกชนมึนส่งออกไร้ แววฟื น้ ผวาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว-กกร.เตรียมหัน่ เป้าจี
ดีพีอีกรอบ
'รมว.อุตสาหกรรม' เผยญี่ปนมองไทยน่
ุ่
าลงทุน
ยูนิเวอร์ แซล โรบอทส์ ผู้ผลิตหุน่ ยนต์ทใี่ หญ่ที่สดุ ของเดนมาร์ ก มีรายรับ
เติบโตถึง 91%
‘พาณิชย์’เผยผลประชุม AEM Retreat ดึงไทย-มาเลเซียพี่เลี ้ยงCLMV ขึ ้น
ผู้นาขับเคลื่อนศก.อาเซียน
KUBOTA Service Day บริการตรวจเช็คเครื่องจักรกลการเกษตรฟรี
5 เดือน ‘สมคิด’ในทาเนียบ แก้ เกมเศรษฐกิจไทย-การเมืองโลก
ไทยสยายปี ก “อินโดฯ-ญี่ปน”
ุ่ จับมือร่วมลงทุน “โรงงานผลิตน ้าตาลทุน
ไทย” ในเขตเศรษฐกิจพิเศษรัสเซียตะวันออกไกล
รัฐบาลเล็งเงินกระตุ้นศก.รอบใหม่ ขอ2สัปดาห์ออกมาตรการ
PCSGH โชว์รายได้ 4,092.3 ล้ านบาท
ยูโรสแตทเผยเศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัว 0.3% ในไตรมาส 4
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนหารือแนวทางขับเคลื่อนการรวมกลุม่ AEC ใน
ทศวรรษหน้ า
“คูโบต้ า มอบความสุขทัว่ ไทย”
"วิรไท" จ่อหัน่ จีดีพีต่า 3.5%
UREKA แตกไลน์ธุรกิจ ผลิตเครื่องเป่ าถุงพลาสติก ตังเป้
้ าสร้ างยอดขายปี นี ้
50 ลบ.
สสว.อัดฉีดงบ 200 ล้ านบาท ดันโครงการ SME Strong/Regular ตังเป้
้ า
หมื่นราย
วัตคินสัน ลงทุน 50 ล้ านบาท เปิ ดตัวโชว์รูมใหม่ เร่งขยายตลาดเครื่องจักร
หนักสาหรับงานก่อสร้ างและเหมืองแร่
อุตฯบินโรดโชว์ดงึ ต่างชาติ ยันญี่ปน-สหรั
ุ่
ฐ-รัสเซีย ยังสนใจลงทุนในไทย
ญี่ปนเผยยอดสั
ุ่
ง่ ซื ้อเครื่องจักรเดือนม.ค.พุง่ ขึ ้น 15% เทียบรายเดือน
แบงก์ชาติฝรั่งเศสปรับลดคาดการณ์ ศก.ไตรมาสแรกเหลือ 0.3% เหตุภาค
อุตฯชะลอตัว

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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รายงานฉบับสมบูรณ์

BOI
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

31
32
33

17 มีนาคม 2559

34

18 มีนาคม 2559

35
36

19 มีนาคม 2559

37

21 มีนาคม 2559

38
39
40
41
42
43
44

22 มีนาคม 2559
23 มีนาคม 2559
24 มีนาคม 2559

45
46

25 มีนาคม 2559

47
48

27 มีนาคม 2559

49
50

28 มีนาคม 2559

51

29 มีนาคม 2559

52
53

30 มีนาคม 2559

54

55
56

31 มีนาคม 2559

ประเภทข่ ำว
อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA

หัวข้ อข่ ำว
“คลัง” ชี ้ยาแรง “อีซีบี” ไม่กระทบไทย ยันบาทแข็งรอบ 7 เดือน ไม่ถึงขันน่
้ า
เป็ นห่วง
สยามคูโบต้ า แจกหนักกับแคมเปญ “คูโบต้ า มอบความสุข ลุ้นทุกคัน”
บิ๊กธุรกิจไทยชักแถวยึดหัวหาดศรีลงั กา
ยูโรสแตทเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมยูโรโซนขยายตัวเกินคาดในเดือน
ม.ค.
‘สมคิด’สัง่ เอ็กซิมแบงก์ทาแผนเชิงรุก l ช่วยผู้ประกอบการไทยลงทุน
ต่างประเทศ
เฟดเผยการผลิตภาคอุตฯดีดตัวขึ ้นเกินคาดในเดือน ก.พ.
โกลบอล รับเบอร์ ลาเท็คซ์ แอนด์ ไทร์ เอ็กโป 2016 สุดยอดงานแสดง
อุตสาหกรรมด้ านยาง น ้ายาง และยางล้ อ ระดับโลก
สร้ างรายได้ ภาคเกษตรยัง่ ยืน ภัยแล้ งมาแรง!สอท.แนะรัฐลงทุนระบบน ้า
ก่อนรถไฟเร็วสูง
'บัณฑูร'ชี ้โอกาสจีดีพีโต 3.5% เป็ นไปได้ ยาก
รือ้ พรบ.โรงงาน/ลดขันตอนออกใบร.ง.4
้
l อุตฯเพิ่มโทษกรณีปล่อยมลพิษ l
ชงครม.เม.ย.ก่อนมีผลในปี ’60
ทีเอ็มบี มองศก.ไทยปี นี ้สโลว์ไลฟ์ ทรงตัวที่ 2.8% หวัน่ ภัยแล้ ง ซ ้าเติม
สหกรณ์ให้ บริการ เครื่องจักรกลทางการเกษตร
สศอ.เสนอแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมดันรายได้ ประชากรเพิ่ม 2.25 เท่า
เอสเอ็มอีแบงก์ เยี่ยมชม กิจการลูกค้ ากลุม่ Start-Up
พาณิชย์เตรียมจับมือเอกชนจัดงานTAPA โชว์ศกั ยภาพชิ ้นส่วนยานยนต์
ไทย หวังยอดส่งออกปี ’59เพิ่มขึ ้น3.8%
ซีอีโอแคทเทอร์ พิลลาร์ ชี ้การเปลี่ยนผ่านทางศก.ของจีนเป็ นประโยชน์ตอ่
นานาชาติ
'สมคิด'หารือเอกชนชันน
้ าเกาหลี เผยเริ่มมีความมัน่ ใจลงทุนในไทย
“วินด์ เอนเนอร์ ยี่ โฮลดิ ้ง” เดินหน้ าครัง้ ใหญ่ เข้ าซื ้อกิจการ “ซีดบั เบิ ้ลยูพี รีนิว
เอเบิลส์”
XCMG เตรียมเปิ ดตัว 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่งาน Bauma 2016 ในมิวนิก
นักลงทุนเยอรมันเล็งลงทุน 8 อุตฯในไทย
“พัฒน์กล” ภูมิใจ ออกแบบและติดตังนวั
้ ตกรรมเครื่องจักรอาหารอัตโนมัติ
สาหรับโรงงานนมพร้ อมดื่มภายใต้ โครงการชัง่ หัวมันตามพระราชดาริ
ตัง้ "ไทยแลนด์ทีม" ดันการค้ า
สหรัฐเผยยอดสัง่ ซื ้อสินค้ าคงทนร่วงลง 2.8% ในเดือน ก.พ.
สศอ. แถลงการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน กุมภาพันธ์ 2559 หดตัวน้ อยลง
ที่ร้อยละ 1.62
ก.พลังงาน รุกขับเคลื่อนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานภาคอุตสาหกรรม
พร้ อมปล่อยเงินกู้ 4,489 ล้ านบาท หนุนธุรกิจห้ องเย็น โรงน ้าแข็ง เปลี่ยน
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ พลังงานสูง คาดเกิดผลประหยัด 4,404 ล้ านบาทต่อ
ปี
'ทีดีอาร์ ไอ' หนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุด 3

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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รายงานฉบับสมบูรณ์
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ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

BOI

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

57

รายงานฉบับสมบูรณ์
ประเภทข่ ำว
อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA

หัวข้ อข่ ำว
อียสู ง่ สัญญาณมุง่ สานสัมพันธ์เศรษฐกิจการค้ าระหว่างไทย-สหภาพยุโรป

BOI

■

เมษายน 2559
ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

1

1 เมษายน 2559

2
3
4

2 เมษายน 2559

5

3 เมษายน 2559

6

4 เมษายน 2559

7
8

5 เมษายน 2559

9
10

6 เมษายน 2559

11
12
13
14
15

7 เมษายน 2559
8 เมษายน 2559

16
17

9 เมษายน 2559

18

10 เมษายน 2559

19
20
21
22
23

11 เมษายน 2559
12 เมษายน 2559
13 เมษายน 2559
14 เมษายน 2559

ประเภทข่ ำว

หัวข้ อข่ ำว

อุตสำหกรรม

เปิ ดผลติดตาม Motor Pool สศก. ชู ช่วยลดต้ นทุนจริง แนะสหกรณ์ทาแผน
ให้ บริการเสริมประสิทธิภาพ
นายกฯ ชวนนักธุรกิจสหรัฐฯ ลงทุนไทย ย ้าเดินหน้ าปฏิรูป
“อิมแพ็ค” จัดSIMA ASEAN Thailand2016
สอศ.ร่วม อ.กรอ.อศ. พัฒนากลุม่ อาชีพ ด้ านเครื่องจักรกลการเกษตรแก่
นศ.อาชีวะ
บราเดอร์ เปิ ดตัว แมชชีน ทูล เทคนิคอล เซ็นเตอร์ ศูนย์เครื่องจักรขนาด
ใหญ่เพื่องานอุตสาหกรรม ภายใต้ แบรนด์ SPEEDIO
สมคิดรับ ศก.ไทยไส้ ในกลวง ต้ องใช้ เวลา 5-6 ปี ปฏิรูปหลายด้ าน ทนงชี ้
‘ดบ.-ว่างงาน’ต่าแต่ลงทุนกลับซบเซา
'ซี.ซี. เอส.แอดวานซ์เทค' เอสเอ็มอี จบแค่ ป.6 ผลิตชิ ้นส่วนเครื่องบินป้อน
ต่างชาติ
TMC คาดปี นี ้พลิกกาไร ตามเป้ารายได้ โตมาที่ 700-750 ลบ.หลังรุกขยาย
งาน,ลงทุนสร้ าง รง.ใหม่
“สศอ.” ถกค่ายรถพบอุปสรรคเพียบ ดันไทยศูนย์กลางรถยนต์ไฟฟ้า
GCAP ตังเป้
้ ายอดสินเชื่อใหม่ปี 59 โต 50% ออก หุ้นกู้ใหม่ 200 ลบ. จัด
ประชุมผู้ถือหุ้น 7 เม.ย.นี ้ขออนุมตั ิจา่ ยปั นผล
“อภิรดี” โชว์แผนฝ่ าวิกฤตภัยแล้ ง เน้ นช่วยเกษตรกร-ดูแลปากท้ องประชาชน
อนาคต SMEs ไทยสดใสหลังรัฐบาลและเอกชนเยอรมนีเร่งปรับกลยุทธ์ก้าว
สู่ Industry 4.0
Multione รถอเนกประสงค์ นาเข้ าจากประเทศอิตาลี
เศรษฐกิจโลกยังผันผวน กกร.ลดเป้าหมายส่งออกปี นี ้เหลือ 0-2%
Dutchman เครื่องขุดย้ ายต้ นไม้ ขนาดใหญ่
เอกชนอัดเงินลงทุน 1.13 แสนล. ลดคนหันซื ้อเครื่องจักรอัพเทคโนโลยี
พัฒนาสินค้ า
IMFเสนอปรับ VAT เป็ น10% มองเศรษฐกิจไทยปี 59 เริ่มผงกหัว
ส่งออกไตรมาส 2 ยังไมฟื น้ รายใหญ่ยอดติดลบถ้ วนหน้ า/สรท.จ่อปรับทังปี
้
โต 0%
แนวโน้ มการลงทุนปี 59 สดใส ไตรมาสแรกยื่นขอลงทุน 8.9 หมื่นล้ านบาท
ตังที
้ มบี ้เอกชนลงทุนหวังสิ ้นปี เงินทะลุ 7แสนล.
ญี่ปนเผยยอดสั
ุ่
ง่ ซื ้อเครื่องจักรเดือน ก.พ.หดตัวลง 9.2%
สัง่ "บีโอไอ" ตังหน่
้ วยรบพิเศษรุกฆาต ยันกระตุ้นได้ ผลปี นี ้โตเกิน 3%
ย ้า!เศรษฐกิจไทยซึมยาวถึงปี 60
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ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทข่ ำว

ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

หัวข้ อข่ ำว

24
25
26
27
28
29
30
31
32

15 เมษายน 2559
16 เมษายน 2559
18 เมษายน 2559

ชงนายกฯหนุนรถยนต์ไฟฟ้า ออกมาตรการแก้ ปัญหาราคาแพงเกินไป
สศช.รับศก.ไทยยังเสี่ยง คงเป้าจีดีพีโต2.8-3.8%
งานซับคอนไทยแลนด์ 2016 ตังเป้
้ าจับคูธ่ ุรกิจ 5,000 คู่
'ธนาคารโลก' คาดเศรษฐกิจไทยปี นี ้ขยายตัว 2.5%
“สศอ.” โชว์ผลงานรอบ 6 เดือน พร้ อมเปิ ด 5 แผนงานเร่งด่วน
ไทยฐานผลิตรถปลัก๊ อินไฮบริด
ปริมาณการค้ าโลกยังเติบโตต่า WTOคาดปี นี ้อ่อนแอเป็ นปี ท5ี่
อุตฯจักรกลการเกษตรดันรัฐ ใช้ นวัตกรรมปั น้ ไทยฮับเอเชีย
“หิรัญญา” เลขาฯบีโอไอ ชูปี59-ยุคทอง”ลงทุน”
บีโอไอชี ้ลงทุนกลุม่ เกษตร 3 เดือนแรกกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้ างมูลค่าใช้
วัตถุดิบกว่า 84,000 ล้ าน - รายได้ สง่ ออก 62,000 ล้ าน
กสอ.ผุดโครงการติดปี ก SMEs Start-up ลุยตลาดจีน
กระทรวงอุตฯ เดินหน้ าโครงการโอปอย(OPOAI) ผลักดัน SMEs ให้ เข้ าใจ
เรื่องการเงินและภาษี
ที แอล เอส กรุ๊ปฯ นาเข้ า แคเรอร์ ฟอร์ คลิฟท์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ภายใต้
แนวคิดเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
ดัชนีความเชื่อมัน่ อุตสาหกรรม มี.ค. 59 ปรับตัวเพิ่มขึ ้น
‘รัสเซีย’ มุง่ กระชับความสัมพันธ์เศรษฐกิจการค้ าไทย พร้ อมหนุน FTA ไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย
สยามกลการอุตฯเดินหน้ าขยายสาขา รับตลาดรถฟอร์ คลิฟท์โต หวังรายได้
ปี นี ้ 1,500 ล้ าน
'สมคิด'เผยดัชนีความเชื่อมัน่ เริ่มดี ชี ้ตลาดเอเซียล้ อตามเศรษฐกิจจีน
สหรัฐฯ หนุนไทย เร่งปลดล็อคอุปสรรคการค้ า เชื่อการค้ าสองฝ่ ายรุดหน้ า
แคเทอร์ พิลลาร์ เผยผลประกอบการวูบ เหตุรายได้ จากธุรกิจก่อสร้ าง,น ้ามัน
ร่วง
คลี่ 12 ฟันเฟื องขับเคลื่อนประชารัฐ
ไทยและชิลีร่วมผลักดันการค้ า หลัง FTA มีผลบังคับใช้
'บีโอไอ'เตรียมโรดโชว์ ดึง4ประเทศเข้ าลงทุน
มีเฮ! ส่งออก มี.ค.บวก 1.3%
คิตากาว่า (ประเทศไทย) เปิ ดโรงงานแห่งใหม่ ที่นิคมฯ เหมราชชลบุรี
ไทยพาณิชย์คงเป้าจีดีพีปีนี ้ที่ 2.5%
สหรัฐเผยยอดสัง่ ซื ้อสินค้ าคงทนเพิ่มขึ ้นน้ อยกว่าคาดใน มี.ค.
ธปท.ยันแบงก์พาณิชย์ไทยแกร่ง
จับคูอ่ อนไลน์เอสเอ็มอีไทย-ญี่ปนุ่

19 เมษายน 2559
20 เมษายน 2559

33
34

21 เมษายน 2559

35
36

22 เมษายน 2559

37
38

24 เมษายน 2559

39

25 เมษายน 2559

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

26 เมษายน 2559
27 เมษายน 2559

28 เมษายน 2559
29 เมษายน 2559
30 เมษายน 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์
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โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทข่ ำว

ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

หัวข้ อข่ ำว

1

1 พฤษภาคม 2559

2

2 พฤษภาคม 2559

ภาค”เอกชน”จับสัญญาณ ตัวเลข”ส่งออก”ขยับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ
ภาคเอกชน แถลงข่าวความสาเร็จการพัฒนาโรงสีข้าวแบบครบวงจรขนาด
ชุมชนโดยใช้ พลังงานแสงอาทิตย์
'สศค.'คาดส่งออกปี นี ้ติดลบ0.7% หัน่ จีดีพีเหลือ3.3%
นายกฯ หวังสร้ าง Startup เป็ นเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ในการขับเคลื่อน
ประเทศ
เตือนเอกชนรับความผันผวน ธปท.ใช้ นโยบายการเงินตอบโจทย์ประเทศ
ไทย
ผู้ผลิตหุน่ ยนต์-เครื่องจักรกลอัตโนมัติญี่ปนสนใจลงทุ
ุ่
นในไทย บีโอไอเตรียม
รุกชักจูงการลงทุนจากรัสเซีย-เยอรมนี-อินเดีย-จีน
ปลัดแรงงาน ‘ย ้า’ แรงงานไทยยุคใหม่ต้องมีความคิดสร้ างสรรค์นา
เทคโนโลยีมาใช้ กบั การทางานได้
กระทรวงอุตฯ จับมือบิ๊กภาคเอกชน เปิ ดหลักสูตร “เอสเอ็มอี สปริงอัพ” ติว
เข้ ม SMEs ไทย
กลุม่ อุตS-Curveแห่ลงทุน2.45แสนล้ าน l กรมโรงงานลงพื ้นที่ชว่ ย
ผู้ประกอบการ
ดัชนีเชื่อมัน่ ทางธุรกิจ เม.ย.ทรุด
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิ ดตัวสานักงานแห่งใหม่ อาคารว่องวานิช ชัน้ 12
เป็ นศูนย์กลางรองรับกิจกรรมการเชื่อมต่อ-ฝึ กอบรม-พัฒนา-ฟื น้ ฟู-ยกระดับ
มาตรฐานผู้ประกอบการทัว่ ประเทศ
สศอ.เผย MPI เดือน มี.ค. สูงสุดในรอบ 3 ปี สอดคล้ องกับการส่งออกที่
ขยายตัว คาด MPI ไตรมาส 2 อุตสาหกรรมหลักปรับตัวเพิ่มขึ ้น
'เจน'ดันเอสเอ็มอีลยุ อุตฯ 4.0 ลดแรงงานไร้ ฝีมือ-เน้ นทักษะ
ชี ้สัญญาณลงทุนยังเป็ นบวก อมตะฯยัน‘จีน-ญี่ปน-เกาหลี
ุ่
’เล็งพื ้นที่ขอตัง้
รง.
“อินเตอร์ แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2016”
YUASA ซื ้อเครื่องจักรจากบริษัทเกี่ยวโยง 8.81 ลบ.รองรับแผนขยายตลาด
ใน-ตปท.
ไทยติด 1 ใน 25 'ประเทศน่าลงทุน' เหตุเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากขึ ้น
'ทีเอ็มบี' เสนอให้ มีมาตรฐานการกาหนดค่าแรง
สยามคูโบต้ าชวนวัยโจ๋ใช้ ‘ชีวิตติด F’ กับค่ายการเรียนรู้ ‘KUBOTA Smart
Farmer Camp 2016’
ดึงสวีเดนลงทุนเขต ศก.พิเศษ ใช้ ไทยเป็ นฐานเจาะอาเซียน-เอเชีย
ผู้ผลิตหุน่ ยนต์-เครื่องจักรกลอัตโนมัติญี่ปนสนใจลงทุ
ุ่
นในไทย บีโอไอเตรียม
รุกชักจูงการลงทุนจากรัสเซีย-เยอรมนี-อินเดีย-จีน
กรมโรงงานฯ รุกหารือญี่ปนุ่ พัฒนาคุณภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
พร้ อมเตรียมตังศู
้ นย์ไทย-ญี่ปนุ่ ยกระดับแรงงาน S-CURVE
เศรษฐกิจไทยปี 2559: จับตาการลงทุนภาครัฐในครึ่งปี หลัง

3
4

3 พฤษภาคม 2559

5
6
7

4 พฤษภาคม 2559

8
9

5 พฤษภาคม 2559

10

6 พฤษภาคม 2559

11

10 พฤษภาคม 2559

12
13

11 พฤษภาคม 2559

14
15
16

12 พฤษภาคม 2559

17
18
19

13 พฤษภาคม 2559

20
21
22
23

16 พฤษภาคม 2559
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ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

หัวข้ อข่ ำว

24
25

17 พฤษภาคม 2559

26

18 พฤษภาคม 2559

บูห์เล่อร์ โชว์นวัตกรรมระดับโลก
สศช.ประกาศจีดีพีไตรมาส 1 รัฐนัง่ ลุ้นใกล้ เคียงปี ที่ผา่ นมา
“อิตลั ไทยวิศวกรรม” เดินหน้ าสร้ างรายได้ อย่างต่อเนื่อง หลังแตกไลน์ธุรกิจ
บริหารจัดการน ้า และโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าจากขยะ
‘วิรไท’มองไทยเผชิญค่าเงิน 2 ทิศทาง นายแบงก์ชี ้ ธปท.มีโอกาสหัน่
ดอกเบี ้ยลง
ไทย-อินเดียเตรียมเร่งเจรจา FTA มุง่ ใช้ เป็ นช่องทางขยายการค้ า-ลงทุน
นายกรัฐมนตรีนาทัพเอกชนไทยและบีโอไอ ขยายความร่วมมือด้ านการ
ลงทุนไทย-รัสเซีย
สหกรณ์บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรลดต้ นทุนได้ จริง
นายกฯชี ้เศรษฐกิจมีแนวโน้ มดีขึ ้น
ไทย-ปากีสถาน เจรจา FTA รอบที่ 3
RCEP เร่งเจรจาหวังสรุปผลปลายปี 2559
อิตลั ไทยวิศวกรรม จับมือ ซิโนเปค พันธมิตรโครงการก่อสร้ างอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี
'สมคิด' เชื่อเศรษฐกิจทังปี
้ เริ่มฟื น้ ตัว

27
28
29
30
31
32
33

19 พฤษภาคม 2559

34

20 พฤษภาคม 2559

35

รายงานฉบับสมบูรณ์

อุตสำหกรรม
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มิถนุ ายน 2559
ประเภทข่ ำว

ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

หัวข้ อข่ ำว

1
2
3
4
5
6
7

1 มิถุนายน 2559

8

4 มิถุนายน 2559

9
10

5 มิถุนายน 2559

11

6 มิถุนายน 2559

BM ขยายธุรกิจ ตั้งเป้ารายได้โต 20%
เศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้น รัฐ-เอกชนมะรุมมะตุ้มช่วยจับจ่ายใช้สอย
สัญญาณส่งออกยังหืดจับ ชงไอเดียเด็ดเพิ่มขีดแข่งขัน
เฟสป้า เอเชีย พร้อมโชว์นวัตกรรมระดับโลก
กนอ.ดันเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสุดลิ่ม
ITI ปรับทัพหวังดันยอดขาย 4,800 ล้านบาท
สศอ. เผย MPI เดือนเมษายน 2559 ขยายตัวร้อยละ 1.54
บีโอไอเผย นักลงทุนขานรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ยื่นขอส่งเสริม
211 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 70,000 ล้านบาท
ไทย-อินเดีย หารือเร่งสรุปผลการเจรจา FTA ไทย-อินเดีย โดยเร็ว
“บูห์เล่อร์” โชว์นวัตกรรมเครื่องคัดแยก-คั่ว เมล็ดกาแฟ ในงาน THAIFEX
BM คาดรายได้ Q2/59 ดีกว่า Q1/59 หลังรับงานจักรกลเกษตรเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น
พาณิชย์เร่งส่งเสริม “ธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม” ดันเข้าตลาด
อาเซียน
“ฟอกซ์คอนน์”ใช้หุ่นยนต์ แทนแรงงาน 60,000 คน
เว้น "ภาษีเครื่องจักร" ไม่มีกาหนด ดันสุดลิ่มกระตุ้นเอกชนลงทุน ครม.เคาะ
ขยายเวลาสิทธิพิเศษ
บีโอไอนาทัพนักลงทุนไทยรุ่นใหม่เยือน กัมพูชา-เวียดนาม
สสว.จับมือกรมโรงงานฯ อัดงบ 45 ล้าน แปลงเครื่องจักรเป็นทุน เสริมสภาพ
คล่อง SMEs

2 มิถุนายน 2559
3 มิถุนายน 2559

12
13

7 มิถุนายน 2559

14
15
16

8 มิถุนายน 2559
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วัน/เดือน/ปี

17
18
19
20

9 มิถุนายน 2559

21
22
23

10 มิถุนายน 2559

24

11 มิถุนายน 2559

25
26

12 มิถุนายน 2559

27
28
29
30
31

13 มิถุนายน 2559
14 มิถุนายน 2559

32
33

15 มิถุนายน 2559

34
35
36
37
38
39

16 มิถุนายน 2559

40

20 มิถุนายน 2559

17 มิถุนายน 2559

41
42
43
44

21 มิถุนายน 2559
22 มิถุนายน 2559

45
46
47
48

23 มิถุนายน 2559
24 มิถุนายน 2559

ประเภทข่ ำว

หัวข้ อข่ ำว

อุตสำหกรรม

ธปท.เล็งปรับจีดีพีใหม่ จี้เอกชนเร่งลงทุน
บีโอไอจีบกลุ่มธุรกิจใหญ่ลงทุนในท้องถิ่น ผลักดันทุนไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชุมชน
ไทย-ศรีลังกา หารือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน
บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ (BTW) หนึ่งในผู้นางานโครงสร้างเหล็ก เตรียมระดมทุน
และเข้าจดทะเบียนใน mai ไตรมาส 3 โชว์กาไรสุทธิปี 2558 สูง 675 ล้าน
บาท
กกร.ลุ้นไตรมาส2ลงทุนขยับ ชี้ดอกเบี้ยต่าเป็นปัจจัยหนุน-หวังรัฐเร่งโครงการ
ก่อสร้างเป็นการนาร่อง
กระทรวงเกษตรฯเจ้าภาพร่วมจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2016
IMF ชี้พื้นฐาน ศก.ไทยยังแกร่ง ทุนสารองฯปึ้กพร้อมรับมือตลาดเงินผันผวน
ทุนต่างประเทศแห่ลง10อุตฯ นิคม-เขต-สวนอุตสาหกรรมรับขยายกิจการ/เปิด
ใหม่
ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนเม.ย.ร่วง 11%
“ไอทีอี”ลุยงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตั้งเป้ากวาดรายได้ปีนี้ 5 พันล้าน
สหรัฐเผยสต็อกสินค้าภาคค้าส่งเพิ่มมากสุดรอบ 10 เดือน ขณะยอดขายพุ่ง
สูงสุด 1 ปี
สยามคูโบต้าทุ่มงบกว่า 600 ล้านเปิดศูนย์วิจยั และพัฒนาคูโบต้าเอเชีย
"สมคิด" รับอย่าเหลิง แม้เวิลด์แบงก์ปรับ ศก.ไทยดี
วิศวกรรมไฟฟ้า ออกแบบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ต้นแบบ
“เอสซีบี” ปรับเพิ่มคาดการณ์ ศก.ไทยปี 59 เป็นโต 2.8% จากเดิมคาด 2.5%
“สมคิด” กดปุ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น เร่งสร้างความเข้มแข็งกระจายความเจริญสูภ่ ูมิภาค
ผลิตไฟฟ้านวนคร เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าและไอน้า RATCH-NNCL-GPSC จับ
มือขยายเฟส 2 อีก 60 เมกะวัตต์ รองรับลูกค้าในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมน
วนคร
สศอ.หวั่นโรงงานไฟตก-ดับทานโยบายซุปเปอร์คลัสเตอร์สะดุด เร่งทาแผน
ป้องกัน
“โพรแพ็ค เอเชีย 2016" งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ฝีมือไทย "หุ่นยนต์ฟื้นแขนอ่อนแรง" ช่วยผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
กระทรวงอุตฯต้องเปลี่ยน! จากบทบาท‘เรกูเลเตอร์’มาเป็นส่งเสริมมากขึ้น
คาด“โพรแพ็ค เอเซีย 2016”สะพัด2.7หมื่นล้านบาท
นายกฯลงพื้นที่ปลุกลงทุน ดึงต่างชาติเข้าเขต ศก.พิเศษระยอง
บ๊อช มั่นใจบริษัทยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งในไทย พร้อมตั้งเป้าขยายธุรกิจเพือ่
รองรับการเติบโตของอุปสงค์
CLMVT Forum 2016: กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ร่วม
แสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิดประสาน แบ่งปัน มั่งคั่ง ยั่งยืน สู่
ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
“บูห์เล่อร์” รุกเจาะตลาดทุกระดับ
ญี่ปุ่นเผยยอดส่งออกเดือน พ.ค.ร่วง 11.3% เหตุเงินเยนแข็งฉุดส่งออกซบเซา
นายกฯ สั่งศึกษาสร้างท่าเรือระนองเชื่อมอินเดียทางทะเล
AJD – อะลีบาบา จับมือ ธนาคารกรุงไทย หนุนเอสเอ็มอีไทย ขยายช่องทาง
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ลุยตลาดโลก
บาบัดน้าเสียแบบเคลื่อนที่ด้วย “เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย”์
ส.อ.ท.ชี้ปัจจัยดัชนีความเชื่อมั่นพ.ค. ปรับขึ้นระดับ 86.4
กรมชลสร้างเรือเก็บวัชพืชน้าขนาดเล็ก หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้า
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'ภาคเอกชน'ขานรับนโยบายอีอีซี มั่นใจดึงดูดการลงทุนตะวันออก
นิกเกอิเปิดบวก 95.52 จุด ตลาดจับตาผลประชามติอังกฤษ
รองนายกฯ สมคิด นาทีมไปชักจูงการลงทุนที่เซี่ยงไฮ จีบกลุ่ม ไอซีทีและกลุ่ม
สตาร์ทอัพจีนลงทุนในไทย
MCS คาด H2/60 รับรู้รายได้จากการเริ่มผลิตชิ้นงานเกี่ยวกับการผลิต
โครงสร้างจากเครื่องจักรใหม่
ก.อุตฯเตรียมจัด‘อินดัสตรี เอ็กซ์โป’ รับนโยบาย‘ไทยแลนด์4.0’
เมื่ออังกฤษออกจากสหภาพยุโรป
เครื่องจักรจะแย่งงานคน? / โดย ณ สันมหาพล
'สมคิด' ชี้ไทยจาเป็นต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
กสอ.รุกดึงเอกชนญี่ปุ่นลงทุนไทย
ผวา Brexit ฟาดหาง ศก.ไทย หอการค้าคาดฉุดส่งออกปีนี้ติดลบ 2%-ชงรัฐ
เร่งอัดฉีด

เศรษฐกิจ
■
■

FTA

BOI

■
■
■
■
■
■
■
■

กรกฎาคม 2559
ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

หัวข้อข่ำว

1
2

1 กรกฎาคม 2559

เอปสัน แตกไลน์รุกตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนร่วงลงมากกว่าคาดในเดือน พ.ค.
กสิกรฯ คาด Breixt ฉุดจีดีพี 0.7%-ยันแบงก์ไทยแกร่งรับมือเงินผันผวน
อยู่
อุตฯเสริมเขี้ยวเล็บเอสเอ็มอี แนะนวัตกรรมพัฒนาสินค้า
“คลัง” ยัน ศก.ไทยเริ่มฟื้นตัว มั่นใจแนวโน้ม Q2/59 จะดีกว่า Q1/59
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสาหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)
สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน พค. 2559 ขยายตัวที่
ร้อยละ 2.60
โครงการ SPRING UP ดัน SMES กระโดดสู่ความเป็นผู้นาธุรกิจ เตรียม
เปิดอีก 2 รุ่น ติวเข้ม 4,000 ราย
คลังเสนอ ครม.อุ้ม‘เอสเอ็มอี’ งัดมาตรการ‘ลดหย่อนภาษี 2 เท่า’มาใช้
อีกรอบ
“บูห์เล่อร์” โชว์ความเก๋าด้านเทคโนโลยี ส่ง เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟระดับ
โลก เจาะกลุ่มตลาดเล็ก – กลาง – ใหญ่
คาขอลงทุนครึ่งปีแรกแตะ 3 แสนล. 'บีโอไอ'มั่นใจทั้งปี 4.5 แสนล้าน
บาท
EXIM BANK พร้อมให้สินเชื่อนาเข้าเครื่องจักร เทคโนโลยี ส่งเสริมการ
ย้ายฐานการผลิตไป CLMV ในภาวะเงินบาทแข็งค่า
ธปท.ชี้เศรษฐกิจเดือน พ.ค.ยังขยายตัวดี
ครึ่งปีแรกลงทุนแค่2.24แสนล. ยอดขอใบอนุญาตเปิดโรงงาน-ขยาย
กิจการวูบ
ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.โรงงาน เครื่องจักรต่ากว่า 50 แรงม้าให้ อปท.
ดูแล
บีโอไอเผยผลศึกษา 5 ประเทศตลาดใหม่ แนะทิศทางลงทุนมุ่งสร้างฐาน
ผลิตในอนาคต

3
4
5

2 กรกฎาคม 2559
3 กรกฎาคม 2559

6

4 กรกฎาคม 2559

7
8

5 กรกฎาคม 2559

9
10

6 กรกฎาคม 2559

11
12

7 กรกฎาคม 2559

13
14
15
16

8 กรกฎาคม 2559
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17
18

9 กรกฎาคม 2559

19
20

11 กรกฎาคม 2559

21

12 กรกฎาคม 2559

22
23
24

13 กรกฎาคม 2559

25

14 กรกฎาคม 2559

26
27
28
29
30
31
32
33

15 กรกฎาคม 2559

16 กรกฎาคม 2559
18 กรกฎาคม 2559
19 กรกฎาคม 2559
20 กรกฎาคม 2559

หัวข้อข่ำว

รายงานฉบับสมบูรณ์

อุตสำหกรรม

บีโอไอสร้างความมั่นใจนักลงทุนญี่ปุ่น ในงาน Bangkok Nikkei Forum
2016 เตรียมเพิ่มเวลายกเว้นภาษี 13 ปี- ตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถ
แข่งขัน
เอสเอ็มอีเร่งปรับตัวหันทาธุรกิจเชิงรุก พัฒนาผลิตภัณฑ์-ค้าขายผ่าน
ออนไลน์
สยามคูโบต้า เปิดศูนย์วิจยั และพัฒนาคูโบต้าเอเชีย
กรุงไทยยอมรับสินเชื่อมีสิทธิวืดเป้า เจอหนี้เน่าลูกค้าเอสเอ็มอีเพิ่ม
เอสพี อินเตอร์แมค (SP Intermach) เปิดตัวเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อธุรกิจ
ขนาดกลางและ SME 3 รุ่น ตั้งเป้าชิงส่วนแบ่งการตลาด 35%
อุตฯเล็งตั้งศูนย์ช่วยเหลือ‘เอสเอ็มอี’ หาช่องให้รายเล็กเข้าถึงเงินทุน
พร้อมเปิดตัวทางการ 21ก.ค.
ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน พ.ค. ขยับลง 1.4%
สหรัฐคงสิทธิจีเอสพีสินค้าไทย 12 รายการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี สร้างสวนไม้ผลต้นแบบใช้
เครื่องจักร
'กสิกรไทย' หั่นเป้าส่งออกปีนหี้ ดตัว 2%
กระทรวงวิทย์ โชว์ความสาเร็จ พัฒนารถกระเช้าอเนกประสงค์ ใช้งานทั้ง
ภาคเกษตร และสาธารณูปโภค
สกัดคนตกงานจากอุตฯ 4.0 ก.อุตฯ จ่อคลอดแผนรับมือ
สมาชิก RCEP เร่งสรุปผลการเจรจาตามกาหนด
กางแผนปั้นเอสเอ็มอีรับนโยบาย4.0
ซอฟท์แวร์ไทย ยกระดับโดรนจีน
ยุคเครื่องจักร
ลุ้น 5 ปี อุตฯ เป้าหมาย ลงทุน 5.5 หมืน่ ล้าน

ประเภทข่ำว
เศรษฐกิจ
FTA

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

2.9 ข้ อมูลด้ ำนกำรส่ งเสริมกำรลงทุน
ในปี งบประมาณ 2559 นี ้ สถาบันเหล็กฯ ได้ ติดตามข้ อมูลด้ านการส่งเสริ มการลงทุนทัง้ ในส่วนของ
นโยบายหรื อประกาศคณะกรรมการส่งเสริ ม การลงทุนตลอดจนโครงการอนุมัติให้ การส่งเสริ มการลงทุนที่
เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล ซึง่ มีขนตอนการด
ั้
าเนินงาน ดังนี ้
- ติดตามนโยบายหรื อประกาศคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม และโครงการ
อนุมตั ใิ ห้ การส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- สรุปผลการรวบรวมข้ อมูลด้ านการส่งเสริ มการลงทุน โดยจะรายงานความคืบหน้ าผ่านทางเว็บไซต์
http://miu.isit.or.th และรายงานสถานการณ์ อุต สาหกรรมเครื่ องจักรกล (Thailand Machinery
Outlook) รายไตรมาส
การดาเนินงานจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี ้
2.9.1 นโยบายหรื อประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

49

BOI

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์

1) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ที่ 1/2559 เรื่ อง แก้ ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2559
2) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ที่ 3/2559 เรื่ อง แก้ ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2559
3) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ที่ 7/2559 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการ
ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ประกาศ ณ วันที่ 11
เมษายน 2559
4) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ส. 1/2559 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการ
ที่ให้ การส่งเสริ มการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการที่ 2/2557ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน
2559
2.9.2 โครงการอนุมตั ใิ ห้ การส่งเสริมการลงทุน
ในรายงานฉบับ สมบูรณ์ นีจ้ ะเสนอผลการประชุม พิจารณาโครงการอนุมัติให้ การส่งเสริ ม การลงทุน
ต่อเนื่องตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2558 จนถึงเดือนมิถนุ ายน ปี 2559 ซึง่ สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
ครัง้ ที่

เดือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
มิถนุ ายน 2559
รวม

จำนวนบริษัทที่ได้ รับกำร
ส่ งเสริมกำรลงทุน
7
4
5
16
14
14
11
8
9
88

มูลค่ ำกำรลงทุน กำรจ้ ำงงำน
(ล้ ำนบำท)
(คน)
1,161.50
739
517.60
233
828.00
421
1,995.50
1,225
2,606.40
496
879.20
1,247
1,143.40
414
896.25
308
865.00
566
10,892.85
5,649

จากข้ อมูลข้ างต้ น พบว่า โครงการอนุมตั ใิ ห้ การส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลตังแต่
้
เดือนตุลาคม 2558 จนถึงเดือนมิถนุ ายน ปี 2559 มีจานวน 88 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมอยู่ที่ 10,892.85
ล้ านบาท และมี การจ้ างงานรวมอยู่ที่ 5,649 คน รายละเอียดโครงการอนุมัติให้ การส่งเสริ ม การลงทุน และ
ข่าวสารการส่งเสริ มการลงทุน แสดงในภาคผนวก จ
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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2.10 มำตรกำรสนับสนุนของภำครัฐ/กฎระเบียบ
สถาบันเหล็กฯ ได้ ติดตามการเปลี่ยนแปลง มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ กฎระเบียบจากภาครัฐและ
เอกชน ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล ทังทางด้
้
านกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ และมาตรการเชิงนโยบาย
จากภาครัฐ อันได้ แก่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการดาเนินงาน และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกล หรื อ มาตรการทางการค้ าที่ไม่ ใช่ภาษี (NTB) เช่น ประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการ
ปกป้อง และประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน โดยจะติดตามข่าวจากแหล่งต่างๆ
แล้ วนามาเสนอผ่านทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th
จากการติดตามความเคลื่ อนไหวมาตรการสนับสนุนของภาครั ฐ /กฎระเบีย บต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ
เครื่ องจักรกล ทังในเชิ
้
ง นโยบาย กฎหมาย รวมถึงมาตรการทางการค้ าที่ไม่ใช่ภาษี (NTB) ต่อเนื่องจากช่วงที่
ผ่านมาจากแหล่งต่างๆ เช่น สานักงานปกป้องและตอบโต้ ทางการค้ า กรมการค้ าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ราชกิจจานุเบกษา ตลอดทังโครงการตั
้
งแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2558 จนถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2559 พบว่า ยังไม่
มีการเปลี่ยนแปลงหรื อความเคลื่อนไหวใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลเกิดขึ ้น
2.11 โครงสร้ ำงอุตสำหกรรมเครื่องจักรกล (Industry Profile)
สาหรับโครงสร้ างอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลของศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิง ลึกอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
นัน้ ได้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ โครงสร้ างอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลของไทย และโครงสร้ างอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลของต่างประเทศ ซึ่ง แบ่งเป็ น 2 ส่วนย่อย คือ 6 ประเทศที่สาคัญ และประเทศในอาเซียน ซึ่งจะ
รวบรวมข้ อมู ล ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมเครื่ องจั ก รกล และน าเสนอข้ อมู ล ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
http://miu.isit.or.th เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการหรื อผู้ที่สนใจได้ ใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลดังกล่าว และมีความเข้ าใจใน
อุตสาหกรรมฯ มากยิ่งขึ ้น
2.11.1 โครงสร้ างอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลของไทย
สาหรับโครงสร้ างอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลของไทยในปี งบประมาณที่ผ่านมานัน้ มีการนาเสนอข้ อมูล
ต่างๆ ดังนี ้
- ความสาคัญของอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลต่อเศรษฐกิจไทย เช่น ขนาดมูลค่าของอุตสาหกรรม
ดุลการค้ า จานวนผู้ประกอบการ จานวนแรงงาน และโครงการที่ได้ รับการส่งเสริมการลงทุน
- สถานภาพอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจัก รกลประเทศไทย เช่ น การน าเข้ า-ส่ ง ออก แยกเป็ นกลุ่ ม
อุตสาหกรรม กลุ่มสินค้ าที่มีมลู ค่าการนาเข้ า-ส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก และประเทศที่มีมลู ค่าการ
นาเข้ า-ส่งออกเครื่ องจักรกลสูงสุด ผู้ประกอบการผลิตเครื่ องจักรกล
- การวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลไทย
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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ในปี งบประมาณ 2559 เป็ นการอัพเดทข้ อมูลในส่วนต่างๆ โดยนาเสนอข้ อมูลของปี 2558 โดยรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ นีจ้ ะนาเสนอโครงสร้ างอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลของไทย ปี 2559 ซึ่ง แสดงรายละเอี ยดใน
ภาคผนวก ฉ
ตัวอย่างโครงสร้ างอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลของไทย ปี 2559

2.11.2 โครงสร้ างอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลของต่างประเทศ
สาหรับโครงสร้ างอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลของต่างประเทศในปี งบประมาณที่ผา่ นมานันมี
้ การนาเสนอ
ข้ อมูลต่างๆ ดังนี ้
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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- ภาพรวมของประเทศ ซึ่ง ประกอบด้ ว ยข้ อมูลพื น้ ฐาน เช่น สภาพภูมิ ประเทศ ประชากร ภาวะ
เศรษฐกิจ ฯลฯ เครื่ องชี ้วัดเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางการค้ ากับประเทศต่างๆ เป็ นต้ น
- ข้ อมูลอุตสาหกรรม เช่น ข้ อมูลทางการค้ า นโยบาย กฎหมาย ระบบภาษี เป็ นต้ น
- สถิติการนาเข้ า ส่งออกเครื่ องจักรกลในประเทศ แยกตามประเภทของอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล 3
กลุม่ ได้ แก่ เครื่ องจักรกลการเกษตร เครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม และเครื่ องมือกล
- การวิเคราะห์ SWOT
โดยในปี งบประมาณ 2559 เป็ นการอัพเดทข้ อมูลเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น สถิตกิ ารนาเข้ าส่งออกให้
เป็ นข้ อมูลปี 2558 และนาเสนอข้ อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th
ตัวอย่างการแสดงผลโครงสร้ างอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลของต่างประเทศ

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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2.12 Update อัตรำภำษีศุลกำกรปกติ (MFN)
ในปี งบประมาณ 2559 สถาบันเหล็กฯ ได้ ดาเนินการ Update อัตราภาษี ศลุ กากรปกติ (MFN) สาหรับ
สินค้ าหมวดเครื่ องจักรกลให้ เป็ นปั จจุบนั โดยทาลิงค์เชื่อมโยงผ่านทางหน้ าเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th ใน
หมวดอัตราภาษี สินค้ าเครื่ องจักรกล 84 และ 87 ไปยังหน้ าเว็บไซต์ค้นหาพิกดั อัตราศุลกากร ของกรมศุลกากร
โดยผู้ ใช้ บริ การสามารถค้ นหา HS-Code สิ น ค้ าเครื่ องจั ก รได้ จากหมวด HS-Code ในเว็ บ ไ ซต์
http://miu.isit.or.th
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3. กำรจัดทำรำยงำน / บทวิเครำะห์ อุตสำหกรรมเครื่ องจักรกล
สถาบันเหล็กฯ ได้ จดั ทารายงานสถานการณ์ อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลรายเดือน รายไตรมาส รายปี
และรายงานวิจยั เชิงลึก (ศึกษาในหัวข้ อเฉพาะ) เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้ บริ การข้ อมูลของโครงการฯ
ตลอดจนดาเนินการศึกษาองค์ความรู้ ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างประโยชน์ให้ กับภาคอุตสาหกรรม ในปี
2556 เน้ น การศึก ษาเครื่ อ งจัก รกลการเกษตร ต่อ มาในปี 2557 เน้ น การศึก ษาสถานภาพเครื่ อ งจัก รกล
อุต สาหกรรมโดยเฉพาะเครื่ อ งจัก รกลอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ าง และในปี 2558 ท าการศึก ษาสถานภาพ
เครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมยางและพลาสติก และการศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบด้ านศักยภาพและความสามารถใน
การผลิตของประเทศผู้ผลิตที่สาคัญในอาเซียน สาหรับปี 2559 ทาการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจไทย คือ มีมลู ค่าการค้ าสูง ซึ่งพบว่ามี 2 กลุ่มที่มีความน่าสนใจ คือ
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้ าง (เครื่ องจักรงานดิน ) และเครื่ องมื อกลในหมวดแม่พิมพ์ ซึ่งในแต่ละส่ว นมี
รายละเอียดการดาเนินงานดังนี ้
3.1 รำยงำนสถำนกำรณ์ อุตสำหกรรมเครื่องจักรกลรำยเดือน รำยไตรมำส และรำยปี
รายงานสถานการณ์อตุ สาหกรรมเครื่ องจักรกล รายเดือน รายไตรมาส และรายปี จะนาเสนอในรู ปแบบ
ของ Thailand Machinery Outlook ซึ่งเนื ้อหาประกอบไปด้ วย การสรุปสถานการณ์ทางการค้ าเดือนล่าสุดของ
ประเทศไทยในกลุม่ อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล และข่าวสารประกอบในแวดวงอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลรวมถึง
ความรู้ ต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยจะนาเสนอผ่านทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th การประชุม กลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตลอดจนการจัดส่ง อี เ มล์ แ จ้ ง ข้ อมูล ให้ กับสมาชิ กได้ รั บ ทราบอย่างต่อเนื่ อง ส าหรั บ หัวข้ อ ที่ จ ะนาเสนอใน
Thailand Machinery Outlook นันจะประกอบด้
้
วยประเด็นต่างๆ ดังนี ้
หัวข้ อรำยงำน Thailand Machinery Outlook
ภำวะเศรษฐกิจไทยโดยรวม
ภำวะเศรษฐกิจไทย
- สรุปภาวะเศรษฐกิจ
- การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
- การลงทุนภาคเอกชน
- การส่งออกสินค้ า
- การนาเข้ าสินค้ า
- รายได้ เกษตรกร
- ภาครัฐ
Statistic table & graph
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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√

√

√

√

√
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หัวข้ อรำยงำน Thailand Machinery Outlook
ปี ไตรมำส เดือน
- Private Consumption Index (PCI)
- Private Consumption Indicators
- Private Investment Index (PII)
- Private Investment Indicators
- Export Growth
- Import Growth
- Manufacturing Production Index (MPI)
- Farm Income From Major Agricultural Products
ภำวะอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ดัชนีการใช้ งานเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ าขันมู
้ ลฐาน
√
√
ดัชนีราคาเหล็กแผ่น
√
√
สถานการณ์ด้านแรงงาน
√
√
การลงทุนภาคเอกชน
√
√
อัตราการขยายตัวของการผลิตภาคเศรษฐกิจที่สาคัญ
√
อัตราการใช้ กาลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม
√
ข้ อมูลกำรตลำด (สถิตกิ ำรนำเข้ ำ-ส่ งออก)
เครื่ องจักรกลไทย
√
√
√
เครื่ องจักรกลการเกษตรของไทย
√
√
√
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมของไทย
√
√
√
เครื่ องมือกลของไทย
√
√
√
ข้ อมูลกำรลงทุน ควำมรู้ และข่ ำวสำร
ข้ อมูลส่งเสริมการลงทุน (BOI)
√
√
งานวิจยั และเทคโนโลยี
√
√
ข่าวสารอุตสาหกรรม
√
อ
ในรายงานฉบับสมบูรณ์ นี ้ ได้ นาเสนอรายงาน Thailand Machinery Outlook รายเดือน รายไตรมาส
และรายปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 รายงานสถานการณ์อตุ สาหกรรมเครื่ องจักรกลรายเดือน จานวน 9 ฉบับ
- เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
- เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
เดือนเมษายน พ.ศ. 2559
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

 รายงานสถานการณ์อตุ สาหกรรมเครื่ องจักรกลรายไตรมาส จานวน 3 ฉบับ
- ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2558
- ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2558
- ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2559
 รายงานสถานการณ์อตุ สาหกรรมเครื่ องจักรกลรายปี จานวน 1 ฉบับ
- ประจาปี พ.ศ. 2558
สาหรับรายละเอียดงาน Thailand Machinery Outlook แสดงในภาคผนวก ช และได้ แสดงบนเวบไซต์
http://miu.isit.or.th
3.2 รำยงำนวิจัยเชิงลึก
รายงานวิจัยเชิ ง ลึก คือ การศึกษาในหัว ข้ อ เฉพาะตามแนวทางที่ ภ าคอุตสาหกรรมต้ องการและมี
ความสาคัญต่อภาคอุตสาหกรรมในขณะนันๆ
้ เพื่อเป็ นการสนับสนุนองค์ความรู้ ความเข้ าใจต่ออุตสาหกรรมฯ
ตลอดจนการเป็ นจุดศูนย์กลางเชื่ อมโยงข้ อมูลระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง ได้ นาข้ อมูล
ต่างๆ ไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลของไทยต่อไป
3.2.1 การศึก ษาแนวทางการพัฒ นาอุต สาหกรรมเครื่ อ งจัก รกลก่ อ สร้ าง กลุ่ม เครื่ อ งจัก รงานดิ น
ประเภทเครื่ องตัก ขุด ตักย้ ายในลักษณะของห่วงโซ่อปุ ทาน
ตารางที่ 3.1 แสดงมูลค่าการส่งออกเครื่ องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้ างย้ อนหลัง 5 ปี
ผลิตภัณฑ์

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

เครื่ องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้ าง

25,664,276,675

33,934,266,622

29,119,846,342

26,989,602,550

30,829,457,257

เครื่ องจักรงานดิน

19,215,139,957

24,028,690,569

23,418,148,522

20,602,111,407

23,512,455,704

เครื่ องตัก ขุด ตักย้ าย

18,012,656,332

22,084,226,714

21,063,941,669

18,087,135,515

17,926,525,297

บูลโดเซอร์

163,780,437

239,607,847

313,186,468

445,070,265

4,060,118,964

เครื่ องเกรดและเครื่ องเกลี่ย

543,728,482

971,201,926

660,985,036

721,555,360

566,027,110

ส่วนประกอบ

467,211,554

649,188,521

507,698,789

464,892,130

564,131,549
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แทรกเตอร์
เครื่ องกระทุ้งและเครื่ องบดถนน
เครื่ องขูด
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-

-

559,525,312

381,896,750

217,031,801

18,824,609

75,327,929

238,474,315

433,299,548

169,678,558

8,938,543

9,137,632

74,336,933

68,261,839

8,942,425

ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลก่อสร้ าง เป็ นอุตสาหกรรมที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงเป็ น
อันดับที่ 2 ในเครื่ องจักรอุตสาหกรรม รองจากหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมทัว่ ไป ในขณะที่การนาเข้ ามีมลู ค่า
สูงเป็ นอันดับที่ 2 ในหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรม รองจากเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมทั่วไปเช่นกัน และเมื่อ
พิจารณาลึกลงไปในหมวดอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลก่อสร้ าง จะเห็นได้ ว่าเครื่ องจักรที่มีมูลค่าการส่งออกสูง
ที่สดุ ในหมวด คือ กลุม่ เครื่ องจักรงานดิน
แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบเครื่ องจักรงานดินหรื อเครื่ องจักรงานดินอื่นๆ กลับมีมลู ค่าการนาเข้ าที่สงู
กว่ามูลค่าการส่งออกถึง 5 เท่า และขาดดุลการค้ าต่อเนื่องมาตลอด 5 ปี ที่ ดังนันในการหาแนวทาง
้
นโยบาย
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว จึงมีความจาเป็ นที่ต้องรับทราบถึงสถานภาพ
ทางธุรกิจของกลุม่ เครื่ องจักรงานดิน ในหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้ าง
เพื่อให้ เข้ าใจการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลก่อสร้ าง กลุ่มเครื่ องจักรงานดิน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ จาเป็ นต้ องมีความเข้ าใจพืน้ ฐานของอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลก่อสร้ าง กลุ่ม
เครื่ องจักรงานดินก่อน ดังนันจึ
้ งเริ่ มศึกษา นิยามและความสาคัญของเครื่ องจักรกลก่อสร้ างต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ กลุม่ เครื่ องจักรงานดิน และประเภทของเครื่ องจักรกลหนักที่ใช้ ในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง
จากนันท
้ าการศึกษาสถานภาพของอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลก่อสร้ าง กลุ่มเครื่ องจักรงานดินของโลก
และไทย ทาให้ ทราบว่าอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลก่อสร้ าง กลุม่ เครื่ องจักรงานดินมีมลู ค่าการส่งออกและมูลค่า
การนาเข้ าสูงที่สุดในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา ดังนันในการท
้
าศึกษาครัง้ นี ้จะเน้ นไปที่เครื่ องตัก ขุด ตักย้ าย ทังด้
้ าน
โครงสร้ างอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลก่อสร้ าง กลุม่ เครื่ องจักรงานดิน ประเภทเครื่ องตัก ขุด ตักย้ าย และแนวโน้ ม
ของเครื่ องตัก ขุด ตักย้ ายในอนาคต
ขันถั
้ ดมาได้ ศกึ ษากระบวนการผลิต ชิ ้นส่วนและส่วนประกอบ และกระบวนการผลิตรถตัก ขุด ตักย้ าย
และเครื่ องจักรที่ใช้ ในกระบวนการผลิต จากนัน้ ทาการศึกษาสถานการณ์ ตลาดเครื่ องจักรกลก่อสร้ าง กลุ่ม
เครื่ องจักรงานดิน ประเภทเครื่ องตัก ขุด ตักย้ าย
จากการสัมภาษณ์ผ้ ผู ลิต ผู้ผลิตชิ ้นส่วน และตัวแทนจาหน่ายเครื่ องจักรกลก่อสร้ าง กลุม่ เครื่ องจักรงาน
ดิน ประเภทเครื่ องตัก ขุด ตักย้ าย รายใหญ่ของประเทศทาให้ ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลก่อสร้ าง กลุ่มเครื่ องจักรงานดิน ประเภทเครื่ องตัก ขุด ตักย้ าย ของไทยไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาด้ าน
วัตถุดิบ ปั ญหาด้ านนโยบายภาครัฐ ปั ญหาด้ านแรงงาน ปั ญหาด้ านการตลาดและปั ญหาด้ านการวิจัยและ
พัฒ นา นอกจากนี ย้ ัง ได้ ทาการวิเ คราะห์ ปัจ จัยต่างๆ รวมทั ง้ ข้ อเสนอแนะและมาตรการสนับสนุน ต่างๆ ที่
ผู้ประกอบการต้ องการจากภาครัฐ เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยนันสามารถแข่
้
งขันในตลาดโลกโดยข้ อเสนอแนะ
และมาตรการสนับสนุนต่างๆ นาเสนอในรายงานฉบับสมบูรณ์ที่แสดงในเอกสารแนบ 1
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3.2.2 การศึกษาสถานภาพอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกในประเทศไทย
จากการศึกษาและรวบรวมข้ อมูลการค้ าอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล พบว่า อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ของไทยยังคงประสบปั ญหาภาวะการขาดดุลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีมลู ค่าการนาเข้ าสูงกว่าส่งออก
ทัง้ 3 หมวด ซึ่งประกอบด้ วยเครื่ องจักรกลการเกษตร เครื่ องจักรอุตสาหกรรม และเครื่ องมือกล โดยเครื่ องจักร
ในหมวดเครื่ องมือกล (Machine Tool) มีมลู ค่าการนาเข้ าสูงกว่าส่งออก 4 – 5 เท่าโดยประมาณ มูลค่าการค้ า
ในปี 2557 มีการนาเข้ า 102,308 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดย
ผลิ ตภัณ ฑ์ ในกลุ่ม เครื่ องมื อ กลที่ มี มูล ค่าการน าเข้ า สูง ที่ สุด ได้ แก่ กลุ่ม หี บแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก หรื อ แม่พิ ม พ์ มี มูล ค่า การน าเข้ า สูง ถึ ง 25,419 ล้ า นบาท คิด เป็ น ร้ อยละ 24.8 ของการน าเข้ า
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่ องมือกล และมีการขยายตัวสูงถึงร้ อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และ
หากพิจารณาความสาคัญของผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ในด้ านความเชื่อมโยงต่ออุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ จะ
เห็นได้ ว่า แม่พิมพ์ถือเป็ นเครื่ องมือที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็ นเครื่ องมือพืน้ ฐานที่ช่วยสนับสนุน
กระบวนการผลิ ตสิ นค้ าหรื อผลิ ตภัณฑ์ ที่จะนาไปใช้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ ้นส่วน อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น ซึ่ง
ล้ วนแต่เป็ นอุตสาหกรรมหลักขนาดใหญ่ของประเทศทังสิ
้ ้น
ตารางที่ 3.2 แสดงมูลค่าการนาเข้ าเครื่ องจักรอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติกย้ อนหลัง 5 ปี
ผลิตภัณฑ์

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

เครื่ องมือกล (Machine Tool)

67,270,449,027

83,928,826,831

133,901,083,191

92,502,754,788

95,729,142,260

หีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก

16,164,516,190

19,631,385,141

25,758,223,871

22,066,596,858

25,419,313,569

เครื่ องมือกล ตี ทุบ อัด ดัด

12,476,572,759

17,521,616,826

26,008,226,043

22,474,732,805

19,918,289,051

เครื่ องมือกล กลึงโลหะ

8,042,919,641

7,663,882,712

15,890,846,108

8,718,076,291

10,538,689,329

เครื่ องมือกล เจาะ คว้ าน เซาะ ทาเกลียว

4,485,295,795

7,766,986,247

12,791,490,638

5,713,760,574

7,556,432,308

เครื่ องมือกล เจียรไน ลับ ขัด

3,400,372,267

5,059,339,263

12,352,931,268

6,476,015,628

6,373,038,205

เครื่ องมือกล แบบศูนย์ร่วม

4,566,946,396

6,137,819,371

10,799,920,901

7,086,032,009

6,268,072,207

ส่วนประกอบเครื่ องมือกล

6,685,905,955

6,536,847,681

6,655,365,705

5,568,771,814

5,868,099,874

เครื่ องมือกล ไส เลื่อย ตัด กัดเฟื อง

3,252,443,855

4,460,256,896

7,559,338,787

4,844,868,114

4,956,725,478

เครื่ องมือกล ใช้ ลาแสงเลเซอร์

2,468,828,671

2,812,676,266

4,577,644,005

3,154,304,758

3,024,586,739

เครื่ องมือกล แปรรู ปไม้ ยาง พลาสติก

3,205,481,305

3,132,270,902

4,640,633,176

3,056,100,907

3,023,964,458

เครื่ องมือกล แปรรู ปโลหะ

1,375,851,637

1,904,426,712

4,663,024,783

2,459,128,935

2,125,402,006

เครื่ องมือกล แปรรู ปหิน เซรามิก คอนกรี ต

1,145,314,556

1,301,318,814

2,203,437,906

884,366,095

656,529,036

ถึงแม้ จะมีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ม าอย่างต่อเนื่ องมาตังแต่
้ ปี 2547 แต่อุตสาหกรรม
ดังกล่าวยังคงมีแนวโน้ มการนาเข้ าสูงขึ ้นเรื่ อยๆ จึงเป็ นที่มาในการศึกษาสถานภาพเพื่อให้ ทราบถึงปั ญหาและ
อุปสรรคที่ สาคัญ ของอุตสาหกรรมนี ้ โดยจะดาเนินการศึกษาสถานภาพและศักยภาพของผู้ประกอบการ
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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แม่พิมพ์พลาสติกของไทย สถานการณ์ ตลาด ตลอดจนแนวโน้ มและรวมถึงเทคโนโลยีในการผลิตแม่พิม พ์
พลาสติกทังของไทยและต่
้
างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตแม่พิมพ์ รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคที่สาคัญ
ต่อผู้ผลิตแม่พิมพ์ในประเทศ และนาเสนอเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและเพิ่มศักยภาพรวมทังสร้
้ าง
ความแข็งแกร่งให้ กบั ผู้ประกอบการภายในประเทศเป็ นลาดับถัดไป
โดยในรายงานฉบับสมบูรณ์ ฉบับนี ้ จะนาเสนอผลการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- บทที่ 1 บทนา นาเสนอหลักการและเหตุผลของการจัดทารายงานการศึกษาในหัวข้ อดังกล่าว
- บทที่ 2 สถานภาพอุต สาหกรรมแม่พิม พ์ พ ลาสติก น าเสนอข้ อ มูล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ อุต สาหกรรม
แม่พิม พ์ อุตสาหกรรมสนับสนุน และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ส าคัญ คือ อุตสาหกรรมพลาสติก
รวมถึ ง โครงสร้ างอุต สาหกรรมการผลิ ต แม่พิ ม พ์ พ ลาสติก ในประเทศ ข้ อ มูล ผู้ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศ รวมถึงการส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับแม่พิมพ์ขึ ้นรูปพลาสติก ข้ อมูลการนาเข้ าเหล็กสาหรับใช้ ทาแม่พิมพ์และอัตรา
ภาษีการนาเข้ า สถานการณ์ตลาดแม่พิมพ์ ข้ อมูลการค้ าของแม่พิมพ์พลาสติกไทยและต่างประเทศ
- บทที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคที่สาคัญต่อผู้ผลิต
แม่พิมพ์ในประเทศ รวมทังเสนอแนะแนวทางให้
้
กบั ภาครัฐในการช่วยเหลือ สนับสนุนหรื อส่งเสริ ม
และพัฒ นาอุ ต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์ เป็ นการเสริ ม สร้ างความแข็ ง แกร่ ง ให้ กั บ ผู้ ประกอบการ
อุตสาหกรรมในประเทศ
รายละเอียดดังกล่าวแสดงในเอกสารแนบ 2 ซึ่งข้ อมูลที่ใช้ ประกอบในการจัดทารายงานฉบับนีไ้ ด้ รับ
ความร่วมมือจากทางหน่วยงานต่างๆ ได้ แก่
- สถาบันพลาสติก (ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้ แม่พิมพ์พลาสติก ) ทางทีมวิจัยได้ ขอความอนุเคราะห์เข้ าไป
พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในฐานะกลุม่ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นผู้ใช้ แม่พิมพ์พลาสติก
โดยตรง ได้ รับความอนุเคราะห์และช่วยเหลือในการให้ ข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติกและข้ อคิดเห็น
เกี่ยวกับแม่พิมพ์พลาสติกในประเทศไทยจาก ดร.เกรี ยงศักดิ์ วงศ์พร้ อมรัตน์ ผู้อานวยการสถาบัน
พลาสติก และ ดร.พีระวัฒน์ สมนึก ที่ปรึกษา สถาบันพลาสติก
- สานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.กสอ.) กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม (หน่วยงานสนับสนุน
อุตสาหกรรม) ทางทีมวิจยั ได้ ขอความอนุเคราะห์เข้ าพบเพื่อพูดคุย สอบถามและแลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ น กั บ ท่ า น ผอ.ภานุ วัฒ น์ ตริ ย างกรู ศ รี ในส่ ว นของหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรม
- สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (ตัวแทนผู้ผลิตแม่พิมพ์) ทางทีมวิจยั ได้ ขอความอนุเคราะห์เข้ าไป
พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในฐานะตัวแทนผู้ผลิตแม่พิมพ์ โดยได้ รับความร่วมมือในการให้
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ข้ อมู ล จากคุณ วิ โ รจน์ ศิ ริ ธ นาศาสตร์ นายกสมาคมอุ ต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์ ไ ทย ในส่ ว นของ
สถานการณ์แม่พิมพ์ในปัจจุบนั รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของผู้ผลิตแม่พิมพ์ไทย
- สถาบันไทย-เยอรมัน (หน่วยงานสนับสนุนอุตสาหกรรม) ทางทีมวิจยั ได้ ขอความอนุเคราะห์เข้ าพบ
เพื่ อพูดคุย สอบถามและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นกับท่านรองผอ. สมหวัง บุญรั กษ์ เจริ ญ รอง
ผู้อานวยการสถาบันไทย-เยอรมัน และคุณศิรัส โชติเวทธารง (Head of MIS Department) ในส่วน
ของบทบาทหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ ส นับ สนุน อุต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์ รวมถึ ง สถานการณ์ ข อง
ผู้ประกอบการแม่พิมพ์ไทยในปัจจุบนั
- ตัวแทนผู้นาเข้ าและจัดจ าหน่ายวัตถุดิบ ทางที ม วิจัยได้ ขอความอนุเคราะห์ เข้ าพบเพื่ อ พูด คุย
สอบถามข้ อมูลการนาเข้ าเหล็กสาหรับใช้ ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ในฐานะผู้นาเข้ าและจัดจาหน่าย
วัตถุดบิ เหล็ก ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลักในการผลิตแม่พิมพ์
- ตัวแทนผู้ผลิตแม่พิมพ์พลาสติก ทางทีมวิจยั ได้ ขอความอนุเคราะห์เข้ าพบเพื่อพูดคุย สอบถามและ
เข้ าเยี่ ยมชมกระบวนการผลิ ตแม่พิม พ์ พ ลาสติกใน 3 กลุ่ม อุตสาหกรรม ได้ แก่ ผู้ผลิตแม่พิม พ์
พลาสติกสาหรับชิ ้นส่วนยานยนต์ ผู้ผลิตแม่พิมพ์พลาสติกสาหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์ และผู้ผลิต
แม่พิมพ์พลาสติกสาหรับของใช้ ในบ้ านทัว่ ไป ซึ่งทาให้ เห็นถึงสถานการณ์ที่แตกต่างกันตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม รวมทังปั
้ ญหาและอุปสรรคที่แตกต่างกันของแต่ละอุตสาหกรรมอีกด้ วย

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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4. งำนเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
4.1 กำรจัดประชุม / สัมมนำ
การประสานงานและสร้ างความร่ วมมือในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลตลอดจนความคิดเห็นต่างๆ ภายใน
กลุม่ อุตสาหกรรมเป็ นสิ่งสาคัญในการสร้ างความเข้ มแข็งของกลุม่ ผู้ประกอบการซึง่ กิจกรรมการประชุม/สัมมนา
ทางวิชาการ/การอบรมในหัวข้ อต่างๆ จะช่วยเสริมสร้ างมุมมองและทัศนคติใหม่ที่ดี และหลากหลายให้ กับภาค
ธุ รกิ จ จากการสอบถามผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม พบว่า ส่วนใหญ่ เล็ง เห็นประโยชน์ จ ากกิ จ กรรมใน
ลักษณะดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมการประชุม / สัมมนาทางวิชาการ / การอบรมในหัวข้ อต่างๆ ได้ ดาเนินการครบ
เรี ยบร้ อยจานวน 2 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
สัมมนาทางวิชาการ ครัง้ ที่ 1
เรื่ อง “นโยบายส่งเสริ มการลงทุนในรู ปแบบคลัสเตอร์ ” จัดขึ ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 13.30 น. สถานที่ ห้ อง 101 อาคารสานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ได้ รับเกียรติจาก คุณดุสิต ไตรศิริพานิช
มาเป็ นวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้ อ “นโยบายส่งเสริ มการลงทุนในรู ปแบบคลัสเตอร์ ” และ ดร.คานาย
อภิ ปรั ช ญาสกุล เป็ นวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้ อ “พัฒ นาศักยภาพของคลัสเตอร์ เครื่ องจักร” โดยมี
ผู้เข้ าร่วมการอบรมและสัมมนาทังสิ
้ ้น 29 คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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นอกจากนี ้ยังมีการสารวจความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนา โดยมีผ้ ตู อบแบบสอบถาม จานวน 26 คน ซึง่ ผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนานัน้ ดังนี ้
1. หลังการอบรมและสัมมนา

2. ความพึงพอใจในการอบรมและสัมมนา

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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3. ข้ อมูลด้ านวิทยากร ท่านที่ 1 คุณดุสิต ไตรศิริพานิช

4. ข้ อมูลด้ านวิทยากร ท่านที่ 2 ดร.คานาย อภิปรัชญาสกุล

โดยรายละเอียดรายชื่อผู้เข้ าร่วมสัมมนาจะแสดงใน ภาคผนวก ฉ
สัมมนาทางวิชาการ ครัง้ ที่ 2
เรื่ อง “แม่พิมพ์ที่ดีทากันอย่างไง” จัดขึ ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.15 น. สถานที่
ห้ อง MR 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ได้ รับเกียรติจากดร.พงษ์ ศกั ดิ์ ถึงสุข มาเป็ น
วิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้ อ “อิทธิพลของคุณภาพของผิวแม่พิมพ์และสารหล่อลื่นที่มีผลต่ออายุการใช้ งาน
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64

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์

ของแม่พิมพ์” และคุณบุญเรื อง ตันไถง เป็ นวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้ อ “อิทธิพลของของสมบัตทิ ี่อณ
ุ หภูมิ
สูงของแม่พิมพ์และความเที่ยงตรงของขนาดแม่พิมพ์ที่มีผลต่อผลสาเร็จในการขึ ้นรูป” โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมการอบรม
และสัมมนาทังสิ
้ ้น 40 คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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นอกจากนี ้ยังมีการสารวจความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนา โดยมีผ้ ตู อบแบบสอบถาม จานวน 28 คน
ซึง่ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนานัน้ ดังนี ้
5. หลังการอบรมและสัมมนา

6. ความพึงพอใจในการอบรมและสัมมนา
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7. ข้ อมูลด้ านวิทยากร ท่านที่ 1 ดร.พงษ์ศกั ดิ์ ถึงสุข

8. ข้ อมูลด้ านวิทยากร ท่านที่ 2 คุณบุญเรื อง ตันไถง

โดยรายละเอียดรายชื่อผู้เข้ าร่วมสัมมนาจะแสดงใน ภาคผนวก ซ
4.2 จัดเยี่ยมชมโรงงำนหรื อหน่ วยงำนวิจัย
จากการสารวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานหรื อหน่วยงานวิจยั ในปี ที่ผา่ นมา พบว่า
ได้ รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ ในปี นี ้สถาบันเหล็กฯ จะจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
หรื อ หน่ว ยงานวิ จัย 2 ครั ง้ โดยครั ง้ ที่ 1 จะจัด ในวัน พุธ ที่ 8 มิ ถุน ายน ปี 2559 ร่ ว มกับ ผู้ป ระกอบการกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่ อ งจักรกลการเกษตร และครั ง้ ที่ 2 จะจัดในวันพุธ ที่ 22 มิ ถุนายน ปี 2559 ร่ วมกับ กลุ่ม
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อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดการจัดกิจกรรม
เยี่ยมชมโรงงานจะแสดง ดังนี ้
กำรเยี่ยมชมโรงงำน ครัง้ ที่ 1
กิ จ กรรมเยี่ ย มชมโรงงานได้ จัด ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 8 มิ ถุน ายน 2559 โดยสถาบัน เหล็ ก ฯ ร่ ว มกับ กลุ่ ม
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการจัดเยี่ยมชมโรงงานจานวน 2
โรงงาน ได้ แก่ บริ ษัท บางกอกโคมัตสุ จากัด และบริ ษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จากัด ณ จังหวัดชลบุรี โดย
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานในครัง้ นี ้มีผ้ สู นใจเข้ าร่วมกิจกรรมทังสิ
้ ้น 47 ท่าน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
บริษัท บางกอกโคมัตสุ จากัด
บริ ษัท บางกอกโคมัตสุ จากัด เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตและจาหน่ายรถขุดดินระบบไฮดรอลิกก่อตังเมื
้ ่อ เดือน
พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2538 ตังอยู
้ ใ่ นนิคมอมตะนคร อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปิ ดดาเนินกิจการมา 20 ปี
เริ่ มดาเนินธุรกิจจากการผลิตและนาเข้ าชิ ้นส่วนจากประเทศญี่ปนุ่ เพื่อนามาประกอบเป็ นรถขุดในประเทศไทย
จากนัน้ ปี พ.ศ. 2550 ท าการขยายก าลัง การผลิ ต ปั จ จุบัน มี โ รงงานภายในพื น้ ที่ 2 โรงงาน ได้ แ ก่ โรง
Fabrication ซึ่งเป็ นส่วนที่ทาการขึ ้นรู ปชิน้ ส่วนและส่วนประกอบรถขุด เช่น Boom, Arm, Track Frame และ
Revolving Frame เป็ นต้ น โดยมีกระบวนการเชื่อมด้ วยหุน่ ยนต์ (Robot Welding)และกระบวนการ Machining
ในส่วนโรง Assemblyเป็ นส่วนที่ทาการประกอบชิ ้นส่วนและส่วนประกอบที่ได้ จากโรง Fabrication และจาก
Supplier ต่างๆ เข้ าด้ วยกันจนเป็ นตัวรถขุดและมีก ารตรวจสอบคุณภาพและทดลองการทางานของระบบไฮ
ดรอลิกและระบบขับเคลื่อนก่อนส่งมอบให้ บริ ษัทตัวแทนจาหน่าย บริ ษัทมี กาลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 7,000 คัน/
ปี โดยสิ นค้ าส่วนใหญ่ กว่าร้ อยละ 90 เป็ นการส่ง ออกไปขายยัง ต่างประเทศ ทัง้ ยุโรป อเมริ กา และเอเชี ย
มากกว่า 25 ประเทศ โดยประเทศที่เป็ นตลาดหลัก คือ อินโดนีเซีย
ภายในโรงงานมีการบริ หาร จัดการโรงงานโดยใช้ หลัก 5 ส และมีการ Training โดยพนักงานต้ องผ่าน
การเกณฑ์ทดสอบพนักงานก่อน ซึ่งจะมีการสอบวัดผลและได้ รับใบรับรองก่อนเข้ าสู่การทางานในกระกวนการ
ผลิตจริง
ภาพบรรยากาศในการเยี่ยมชมบริษัท บางกอกโคมัตสุ จากัด แสดงดังนี ้
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โดยผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานได้ เข้ าชมทังในส่
้ วนโรง Fabrication และโรง Assembly ซึ่งได้
เห็นวิธีการจัดการทางานในแต่ละขันตอนอย่
้
างเป็ นระบบ และมีการจัดการด้ านความสะอาดอย่างดีเยี่ยม ทาให้
ผู้ประกอบที่เข้ าร่วมกิจกรรมสามารถนาไปปรับใช้ ในการจัดการและบริ หารในส่วนการผลิตที่บริ ษัทของตนเอง
ได้

บริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จากัด ดาเนินธุรกิจการปรับสภาพผิวชิ ้นงานโลหะ เริ่ มกิจการในประเทศ
ญี่ ปนมา
ุ่
19 ปี และขยายกิจการมาตังอยู
้ ่ในนิคมอมตะนคร อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ. 2558
โดยบริ ษัท โอคิโซะมีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี Shot Peening หรื อการยิงปรับสภาพผิวด้ วย
อนุภาคขนาดเล็ก (100 – 200 ไมครอน) มาพัฒนาเป็ น Fine Shot Peening ซึง่ มีอนุภาคขนาดเล็กกว่าเพียง 50
ไมครอน ยิงผิวด้ วยความเร็ วสูง และมีให้ เลือกมากกว่า 400 ชนิด ซึง่ ทาให้ ชิ ้นงานที่ผ่านกระบวนการปรับสภาพ
ผิวด้ วยวิธีดงั กล่าวมีความแข็งเพิ่มขึ ้น ความเค้ นตกค้ างในชิ ้นงานเพิ่มขึ ้นส่งผลให้ รับแรงได้ สงู ขึ ้น และลดความ
เสียดทานที่ผิวของชิ ้นงานทาให้ ชิ ้นงานมีประสิทธิภาพในการทางานดีขึ ้น
ภายในโรงงานมีการจัดแสดงรถแข่งฟอร์ มลู ่า 1 ขนาดเล็ก ที่ใช้ ในการแข่งขัน Formula Studentสาหรับ
นักศึกษา ที่คว้ าแชมป์ ระดับประเทศและเป็ นตัวแทนไปแข่งได้ ลาดับที่ 54 ของโลก ซึง่ เป็ นการพัฒนาเทคโนโลยี
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ร่ วมกับทีมอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า ธนบุรี ในการวิจัยพัฒนาแ ละ
ปรับปรุงชิ ้นส่วนเกียร์ เพลา และเฟื องของรถ ด้ วยเทคโนโลยี Fine Shot Peening ของโอคิโซะ (OX-FSP) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของระบบขับเคลื่อนและระบบหล่อลื่นต่างๆ ในรถ นอกจากนี ้ยังได้ ชมเครื่ องทา
OX-FSP และชิ ้นงานตัวอย่างที่ผา่ นการทา OX-FSP
ภาพบรรยากาศในการเยี่ยมชมบริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จากัด แสดงดังนี ้

โดยผู้เข้ าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานได้ โอกาสศึกษาและเห็นถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการปรับ
สภาพผิวชิ ้นงานโลหะด้ วยกระบวนการ Fine Shot Peening ของบริษัท โอคิโซะ ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการในกลุม่ ทัง้
ผู้ผลิตชิ ้นส่วนและผู้ผลิตเครื่ องจักรให้ ความสนใจเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีดงั กล่าวสามารถทาให้
ชิ ้นงานมีความแข็งและรับแรงได้ ดีขึ ้น จึงเป็ นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของตัวชิ ้นงาน
สรุปการเยี่ยมชมโรงงาน บริ ษัท บางกอกโคมัตสุ จากัด และ บริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จากัด
ผู้เข้ าเยี่ยมชมโรงงานลงทะเบียน จานวน 51 คน
ผู้เข้ าเยี่ยมชมโรงงานจริ ง จานวน 47 คน
ผู้เข้ าเยี่ยมชมโรงงานส่งแบบสอบถาม จานวน 32 คน
ข้อมูลผูเ้ ข้าอบรม
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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ประเภทผู้เข้ ำร่ วมกิจกรรม

%

จำนวน (คน)

เจ้ าของกิจการ

56.25

18

ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

6.25

2

บริษัทเอกชน

37.50

12

รายงานฉบับสมบูรณ์

ความพึงพอใจต่อการให้บริ การของสถาบันเหล็กฯ
ประเด็นที่วัด/สอบถำม

%

เฉลี่ย คะแนนเต็ม

1. เจ้ าหน้ าทีส่ ถาบันเหล็กฯให้ บริการอย่างเป็ นกันเอง

73.53%

3.67

4

2. การติดต่อประสานงานได้ รบั ความสะดวกดี

74.71%

3.73

4

3. อาหารว่าง เครื่องดื่ม และสิ่งอานวยความสะดวก

75.29%

3.76

4

4. เวลาในการจัดเยีย่ มชมโรงงานเหมาะสมดี

73.53%

3.67

4

5. คุณจะกลับมาใช้ บริการสถาบันเหล็กฯ เมือ่ มีการจัดชมโรงงาน

77.58%

3.87

4

ความพึงพอใจต่อ บริ ษัท บางกอกโคมัตสุ จากัด
ประเด็นที่วัด/สอบถำม

%

เฉลี่ย คะแนนเต็ม

ได้ รบั ข้ อมูลและความรู้เกีย่ วกับการทางานภายในโรงงาน

70.00

3.50

4

การบรรยายของเจ้ าหน้ าทีช่ ดั เจน ตรงตามวัตถุประสงค์

73.00

3.64

4

มีประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการนาไปใช้ งาน

70.00

3.50

4

เวลาในการจัดเยีย่ มชมโรงงาน

73.00

3.64

4

เฉลี่ย

71.00

3.57

4

ความพึงพอใจต่อ บริ ษัท โอคิ โซะ (ประเทศไทย) จากัด
ประเด็นที่วัด/สอบถำม

%

เฉลี่ย คะแนนเต็ม

ได้ รบั ข้ อมูลและความรู้เกีย่ วกับการทางานภายในโรงงาน

73.00

3.64

4

การบรรยายของเจ้ าหน้ าทีช่ ดั เจน ตรงตามวัตถุประสงค์

74.00

3.70

4

มีประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการนาไปใช้ งาน

71.00

3.52

4

เวลาในการจัดเยีย่ มชมโรงงาน

72.00

3.61

4

เฉลี่ย

73.00

3.62

4
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดไปเยี่ยมชมโรงงานต่างจังหวัด โดยเฉพาะในแถบเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. ควรมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เช่น จัดงานสัมมนาที่โรงแรมและเชิญวิทยากรมาให้ ความรู้ รวมทังมี
้
กิจกรรมอื่นๆ (ค้ างคืน)
3. ควรเพิ่มงบประมาณในการเยี่ยมชมโรงงาน เพราะจะได้ ไปเยี่ยมชมโรงงานในพื ้นที่ไกลที่เป็ นประโยชน์ตอ่
กลุม่ และได้ มีเวลาในการสัมพันธ์ในกลุม่ กับสถาบันฯ ได้ มากขึ ้น (ค้ างคืน)
โดยรายละเอียดรายชื่อผู้เข้ าร่วมสัมมนาจะแสดงใน ภาคผนวก ซ

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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กำรเยี่ยมชมโรงงำน ครัง้ ที่ 2
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน ครัง้ ที่ 2 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2559 โดยสถาบันเหล็กฯ ร่วมกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการเยี่ยมชมโรงงานของ บริ ษัท
โอกาโมโต้ (ประเทศไทย) จากัด ณ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานในครัง้ นี ้มีผ้ สู นใจเข้ า
ร่วมกิจกรรมทังสิ
้ ้น 33 ท่าน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
บริษัท โอกาโมโต้ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท โอกาโมโต้ (ประเทศไทย) จากัด ดาเนินธุรกิจผลิตเครื่ องเจียร ก่อตังปี
้ พ.ศ. 2531 โดยได้ รับการ
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ปัจจุบนั ประกอบด้ วยโรงงานทังหมด
้
7 โรงภายในพื ้นที่บริ ษัท ณ อ. วังน้ อย จ.
พระนครศรี อยุธยา ประกอบด้ วย โรงหล่อ โรง Fabrication โรง Sheet Metal โรง Machining โรง Assembly
และโรงทา Pattern โดยมีกาลังการผลิตเฉลี่ย 90 เครื่ องต่อเดือน ส่งขายในญี่ปนุ่ ยุโรปและเอเชีย นอกจากนี ้ยัง
รับหล่อชิ ้นงานจากลูกค้ า ซึง่ มีกาลังการผลิตสูงสุด 1,800 ตันต่อเดือน
ในการเข้ าชมบริ ษัท โอกาโมโต้ ได้ พาเข้ าชมตังแต่
้ กระบวนการทา Pattern ซึ่งเป็ นต้ นแบบของชิ ้นงาน
หล่อ โดยมีการสร้ าง Pattern ด้ วยวัสดุไม้ และโฟม จากนันน
้ า Pattern ที่สร้ างไปขึ ้นแบบแม่พิมพ์หล่อโลหะที่ทา
จากแบบหล่อทราย แบบหล่อที่ได้ ถูกนาไปใช้ ในกระบวนการหล่อ โดยทาการหลอมเศษเหล็กและควบคุม
ปริ มาณธาตุต่างๆ ด้ วยเต้ าหลอม ก่อนเทน ้าเหล็กใส่แม่พิมพ์ นาชิ ้นงานที่ได้ จากการหล่อมาผ่านกระบวนการ
อบก่อนนาไป Machining ที่โรง Machining ซึ่งประกอบด้ วยเครื่ องจักร Machining หลายประเภท ทัง้ แบบ
Manual และแบบ CNC และสุดท้ ายเป็ นส่วนโรง Assembly ซึ่งเป็ นโรงประกอบเครื่ องเจียรของ Okamoto ซึ่ง
แบ่งเป็ น 3 สายการผลิต ตามขนาดเครื่ องที่ทาการผลิต
ภาพบรรยากาศในการเยี่ยมชมบริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จากัด แสดงดังนี ้

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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โดยผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานได้ เข้ าชมกระบวนการผลิตเครื่ องเจียร และกระบวนการหล่อ
ชิ ้นงานของทางบริ ษัท โอกาโมโต้ ครบทุกขันตอน
้
และได้ เห็นวิธีการจัดการระบบการทางานในแต่ละขันตอน
้
ของการบวนการผลิต รวมถึงระบบการจัดการของเสีย หรื อเศษเหล็กที่เหลือจากกระบวนการ Machining ซึ่ง
ผู้ประกอบการสามารถนาไปปรับใช้ ในกิจการของตนเองได้
สรุปการเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท โอกาโมโต้ (ประเทศไทย) จากัด
ผู้เข้ าเยี่ยมชมโรงงานลงทะเบียน จานวน 33 คน
ผู้เข้ าเยี่ยมชมโรงงานจริง จานวน 33 คน
ผู้เข้ าเยี่ยมชมโรงงานส่งแบบสอบถาม จานวน 21 คน
ข้อมูลผูเ้ ข้าอบรม
ตำแหน่ งผู้เข้ ำอบรม
%
จำนวน (คน)
เจ้ าของกิจการ

33.33

7

ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

9.52

2

บริษัทเอกชน

57.14

12

ความพึงพอใจต่อการให้บริ การของสถาบันเหล็กฯ
ประเด็นที่วัด/สอบถำม

%

เฉลี่ย คะแนนเต็ม

1. เจ้ าหน้ าทีส่ ถาบันเหล็กฯให้ บริการอย่างเป็ นกันเอง

78.10%

3.90

4

2. การติดต่อประสานงานได้ รบั ความสะดวกดี

77.14%

3.86

4

3. อาหารว่าง เครื่องดื่ม และสิ่งอานวยความสะดวก

75.24%

3.76

4

4. เวลาในการจัดเยีย่ มชมโรงงานเหมาะสมดี

71.43%

3.57

4

5. คุณจะกลับมาใช้ บริการสถาบันเหล็กฯ เมือ่ มีการจัดชมโรงงาน

79.05%

3.95

4

เฉลี่ย

76.19%

3.81

4
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ความพึงพอใจต่อ บริ ษัท โอกาโมโต้ (ประเทศไทย) จากัด

ประเด็นที่วัด/สอบถำม

%

เฉลี่ย คะแนนเต็ม

1. ได้ รบั ข้ อมูลและความรู้เกีย่ วกับการทางานภายในโรงงาน

73.33%

3.67

4

2. การบรรยายของเจ้ าหน้ าทีช่ ดั เจน ตรงตามวัตถุประสงค์

76.19%

3.81

4

3. มีประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการนาไปใช้ งาน

74.29%

3.71

4

4. เวลาในการจัดเยีย่ มชมโรงงาน

68.57%

3.43

4

เฉลี่ย

73.10%

3.65

4

ข้อเสนอแนะ
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1. สามารถนาสิ่งที่ได้ เยี่ยมชมทังเรื
้ ่ องการจัดวางอุปกรณ์ เครื่ องมือ ขันตอนในกระบวนการผลิ
้
ต ไปเป็ นแนวทาง
ปรับปรุงบริษัท
2. การไปเยี่ยมชมโรงงานในครัง้ นี ้ได้ เห็นกระบวนการผลิต เทคโนโลยีที่ทนั สมัย สามารถนาไปปรับใช้ กบั โรงงาน
ได้
3. ควรเพิ่มเวลาในการดูงานแต่ละจุด เพราะบางจุดมีรายละเอียดหลายขันตอน
้
เพื่อ ให้ สามารถทาความเข้ าใจ
ได้ ถูกต้ อง และควรมี ชุดหูฟั ง หรื อเครื่ องกระจายเสี ยงส าหรั บผู้นาทัวร์ เนื่ องจากในโรงงานพื น้ ที่ เ ดินไม่
สามารถรวมกลุม่ ได้ ทาให้ ได้ ยินไม่ชดั เจน
4. การเลือกโรงงานที่ผ้ ปู ระกอบการสนใจทาให้ ผ้ ปู ระกอบการได้ รับประโยชน์สงู สุด
โดยรายละเอียดรายชื่อผู้เข้ าร่วมสัมมนาจะแสดงใน ภาคผนวก ซ

4.3 มีพนื ้ ที่โฆษณำให้ กับผู้ประกอบกำรที่สนใจ
ในปี งบประมาณ 2559 สถานบันเหล็กฯ จัดให้ มีพื ้นที่โฆษณาให้ กับผู้ประกอบการที่สนใจอย่างน้ อย 2
ราย ผ่านทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th และ Thailand Machinery Outlook โดยมี บริ ษัทที่ ลงโฆษณาเพิ่ม
แล้ ว 2 ราย ได้ แก่
- บริษัท แองโกล-ไทย จากัด
- บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จากัด
ตัวอย่างการแสดงผลพื ้นที่โฆษณาให้ กบั ผู้ประกอบการที่สนใจ
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4.4 ประชำสัมพันธ์ ผ่ำนทำง facebook
การประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง facebook ของศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล ส่วน
ใหญ่จะเป็ นการนาเสนอข่าวสารหรื อกิจ กรรมต่างๆ เพื่อให้ ผ้ ูที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่ อนไหวของ
อุต สาหกรรมได้ ทัน ท่ว งที โดยตลอดระยะเวลาการด าเนิ น โครงการฯ ได้ ท าการประชาสัม พัน ธ์ ผ่า นทาง
facebook อย่างน้ อย 24 เรื่ อง
ตัวอย่างการแสดงผลการประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเว็บไซต์
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5. งำนอื่นๆ
5.1 กำรประเมิน/สรุปควำมพึงพอใจของกำรใช้ บริกำร
สถาบันเหล็กฯ ได้ ดาเนินการสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้ บริ การข้ อมูลสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์เพื่อประ
เมินความพึงพอใจและผลสาเร็ จของการใช้ บริ การของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายและทาให้ การดาเนินโครงการ
สามารถตอบสนองได้ กบั ความต้ องการใช้ บริ การได้ สงู สุด รูปแบบของการประเมินความพึงพอใจการใช้ บริ การ
จะดาเนินการประเมินความพึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์ MIU
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ MIU

ซึง่ ผลการประเมินความพึงพอใจครัง้ ที่ 2 ประจาปี งบประมาณ 2559 ทาการเก็บข้ อมูลในเดือนมิถนุ ายน
2559 จานวนผู้ประเมิน 23 ท่าน สามารถแสดงผลเทียบกับการประเมินครัง้ ก่อน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึง่ มี
ผู้ประเมิน 19 ท่าน ได้ ดงั นี ้
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1. สถานะของผู้ประเมิน
100
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ร้ อยละ
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0

สมาชิกเว็บไซด์

ผู้ใช้ งานทัว่ ไป

ครัง้ ที่ 1
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ครัง้ ที่ 2
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2. กลุม่ อาชีพ
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ร้ อยละ
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3. ความถี่ในการเข้ าใช้ งานเว็บไซต์
100
80

ร้ อยละ

60
40
20
0
ครัง้ ที่ 1

วันละครัง้

สัปดาห์ละครัง้

เดือนละครัง้

2 – 3 เดือน/ครัง้

ใช้ งานครัง้ แรก

20

35

10

15

20

9

18

9

64

ครัง้ ที่ 2

4. ระดับความพึงพอใจในการใช้ บริการ
รายละเอียด
1. ข้ อมูลครบถ้ วนตรงตามความต้ องการ
2. ข้ อมูลทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั
3. การจัดหมวดหมูข่ องข้ อมูลสะดวกต่อการค้ นหา
4. รูปแบบของข้ อมูลชัดเจน เข้ าใจง่าย
5. สามารถเข้ าถึง/ดาวน์โหลดข้ อมูลได้ สะดวก รวดเร็ว
6. การจัดรูปแบบหน้ าจอ ตัวอักษร สี รูปภาพ กราฟ มีความเหมาะสม
7. ความสะดวกในการติดต่อสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะ
8. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้ งาน
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1. ข้ อมูลครบถ้ วนตรงตามความต้ องการ
2. ข้ อมูลทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั

ครัง้ ที่ 1

3. การจัดหมวดหมูข่ องข้ อมูลสะดวกต่อการค้ นหา

ครัง้ ที่ 2

4. รูปแบบของข้ อมูลชัดเจน เข้ าใจง่าย
5. สามารถเข้ าถึง/ดาวน์โหลดข้ อมูลได้ สะดวก…
6. การจัดรูปแบบหน้ าจอ ตัวอักษร สี รูปภาพ…
7. ความสะดวกในการติดต่อสอบถามและให้ …
8. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้ งานเว็บไซต์

5. ข้ อมูลส่วนที่ทา่ นสนใจมากที่สดุ
40
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ร้ อยละ
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ข้ อมูลสถิติ

ข่าวสาร ข้ อมูลการ
ลงทุน

รายงานวิชาการ

ครัง้ ที่ 1

33

37

19

12

ครัง้ ที่ 2

20

32

16

32

6. ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
- อยากทราบข้ อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่กาลังจะจัดขึ ้น และที่จดั เสร็จไปเรี ยบร้ อยแล้ ว
- อยากให้ มีการแยกส่วนการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ ชดั เจน เพื่อเข้ าถึงได้ ง่าย
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5.2 มีกำรจัดทำ Link กับหน่ วยงำนอื่นๆ
สถาบันเหล็กฯ ได้ ดาเนินการจัดทา Link กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ผ่านทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th เช่น ศูนย์ข้อมูลด้ านการมาตรฐาน (Standard Intelligence Unit) สถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย (Iron & Steel Intelligence
Unit) ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสาหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics
Intelligence Unit) ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ (Automotive Intelligence Unit) และ Rubber Intelligence Unit
เป็ นต้ น
ตัวอย่างการแสดงผลการจัดทา Link กับหน่วยงานอื่นๆ

5.3 รำยชื่อหน่ วยงำนที่นำข้ อมูลจำกศูนย์ วิเครำะห์ ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมเครื่ องจักรกลไปใช้ งำน
ในปี งบประมาณ 2558 ที่ผา่ นมา สถาบันเหล็กฯ ได้ รวบรวมการนาข้ อมูลจากศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลไปใช้ ง านของหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ สิ น้ 11 หน่วยงาน เช่น กลุ่ม อุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมเครื่ องจักรกลไทย ฯลฯ โดยข้ อมูลที่มีการนาไปใช้ มากที่สุดจะประกอบด้ วย สถิติการนาเข้ า ส่งออกทัง้
ไทยและต่างประเทศ HS Code รายชื่ อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล และรายงานสภาวะ
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
สาหรับปี งบประมาณ 2559 นี ้ สถาบันเหล็กฯ ได้ ดาเนินการเช่นเดียวกันกับปี ที่ผ่านมา เพื่อเป็ นการ
ติดตามความต้ องการของผู้ใช้ บริ การเว็บไซต์ ศนู ย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล และนาเป็ น
แนวทางในการพัฒนางานด้ านข้ อมูล ข่าวสาร ตลอดจนเว็บไซต์ให้ มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้ องการของ
ผู้ใช้ งานมากขึ ้น จนเป็ นที่ร้ ูจกั อย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลไทย
ในรายงานฉบับสมบูรณ์นี ้ สถาบันเหล็กฯ ได้ รวบรวมการนาข้ อมูลของศูนย์ฯ ไปใช้ งาน ซึง่ มี 2 หน่วยงาน
คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสมาคมเครื่ องจักรกลไทยที่ได้ รับข้ อมูลรายงานสภาวะอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลต่อเนื่อง
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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รายงานฉบับสมบูรณ์

เป็ นประจาทุกเดือนเพื่อใช้ ประกอบการประชุมหรื อติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล และ
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อใช้ ในวัตถุประสงค์ตา่ งๆ โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ลำดับ

ชื่อหน่ วยงำน/ผู้ขอข้ อมูล
กลุม่ อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล

1

วัตถุประสงค์

ข้ อมูลที่สนับสนุน

ประชุม

ทุกเดือน ตังแต่
้ เดือน

การเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ตุลาคม 2558

ประเทศไทย
กลุม่ อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลและ ประชุม
2

ทุกเดือน ตังแต่
้ เดือน

โลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ตุลาคม 2558

ประเทศไทย
ประชุมสามัญสมาคม
3

รายงานสภาวะ
อุตสาหกรรม

สมาคมเครื่ องจักรกลไทย

เครื่ องจักรกล

4

บริ ษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จากัด

วัน/เดือน/ปี

เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลด้ าน

รายงานภาวะ

สภาวะเศรษฐกิจและการ

อุตสาหกรรม

นาเข้ าส่งออก

เครื่ องจักรกลไทย

เครื่ องจักรกลไทย

ทุกเดือน ตังแต่
้ เดือน
ตุลาคม 2558

ทุกเดือน ตังแต่
้ เดือน
ตุลาคม 2558

ประจาเดือน
เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลด้ านการ
5

ตัวแทนกลุม่ อุตสาหกรรม

นาเข้ าส่งออก

เครื่ องจักรกลและโลหะการ

เครื่ องจักรกลไทย
ประจาเดือน
รวบรวมข้ อมูล

6

สถิติการนาเข้ าส่งออก
เครื่ องจักรกลไทย
ประจาเดือน

ทุกเดือน ตังแต่
้ เดือน
มีนาคม 2559

ภาพรวมอุตสาหกรรม

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล เครื่ องจักรกลของไทย

และขนาดย่อม /คุณวรัสยา

เพื่อหาแนวทางการ

23 ธันวาคม 2558

ส่งเสริ ม

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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ลำดับ

ชื่อหน่ วยงำน/ผู้ขอข้ อมูล

วัตถุประสงค์

ข้ อมูลที่สนับสนุน

รายงานฉบับสมบูรณ์

วัน/เดือน/ปี

โครงสร้ าง
อุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลปี 2558
รายงานโครงการ MIU
ฉบับสมบูรณ์
ปี งบประมาณ 2558

7

สถานทูตอังกฤษ /คุณพิศาล

รวบรวมข้ อมูลสรุป

ภาพรวมอุตสาหกรรม

ภาพรวมความเจริ ญ

เครื่ องจักรกลของไทย

ทางการค้ าทางด้ าน

และกลุม่

เครื่ องจักรการเกษตร

เครื่ องจักรกล

7 มกราคม 2559

การเกษตร
8

9

10

สถาบันไทย-เยอรมัน

คุณหิรัณย์ ธนัตถากร

MHCB Consulting (Thailand)
Co., Ltd. /คุณกัญญารัตน์

รวมรวบข้ อมูล

สถิติการนาเข้ า-

อุตสาหกรรม

ส่งออกของไทย

ทาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ

สถิติการนาเข้ า-

อุตสาหกรรมเครื่ องกลของ ส่งออกของไทยปี
ประเทศไทย

2550 ถึงปั จจุบนั

จัดทารายงานเกี่ยวกับ

ภาพรวมอุตสาหกรรม

11 มกราคม 2559

22 มกราคม 2559

อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล เครื่ องจักรกลของไทย
ในประเทศเพื่อให้

26 มกราคม 2559

คาปรึกษาแก่นกั ลงทุนจาก
ประเทศญี่ปนุ่
การเข้ าใช้ งาน
Website MIU
ฐานข้ อมูล
ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

84

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิ งลึกอุตสาหกรรมเครื ่องจักรกลประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับ

ชื่อหน่ วยงำน/ผู้ขอข้ อมูล

วัตถุประสงค์

ข้ อมูลที่สนับสนุน

รายงานฉบับสมบูรณ์

วัน/เดือน/ปี

เครื่ องจักรกลใน
ประเทศไทย
ใช้ เป็ นข้ อมูลแนะนาให้ กบั ข้ อมูลการค้ า

11

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กลุม่ ผู้ประการจาก

สถานภาพและ

ต่างประเทศ

ฐานข้ อมูล
ผู้ประกอบการ

28 มกราคม 2559

เครื่ องจักรการเกษตร
กลุม่ แทรกเตอร์

12

Canvassco (Thailand) Co., Ltd.
/Pornprapun Sriyotha

รวบรวมข้ อมูลการค้ า

การนาเข้ า ส่งออก

เครื่ องจักรการเกษตรเพื่อ

เครื่ องจักรกล

ทารายงานให้ กบั สถานทูต การเกษตรของ

29 มกราคม 2559

ประเทศไทย และ

อิตาลี

ประเทศพม่า

13

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รวบรวมข้ อมูล

ฐานข้ อมูล

ผู้ประกอบการเพื่อทา

ผู้ประกอบการ

กรอบประชากร

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

เครื่ องจักรกล

นารายชื่อผู้ประกอบการ

ฐานข้ อมูล

ตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์เพื่อ

ผู้ประกอบการตาม

จัดทา MPI ของ

ผลิตภัณฑ์ที่สาคัญ

1 กุมภาพันธ์ 2559

18 กุมภาพันธ์ 2559

อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล ของอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกล

14

15

บริ ษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ ง
จากัด
สถาบันยานยนต์

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

สารวจข้ อมูลเพื่อขยาย

ภาพรวมและบท

ตลาดมายังกลุม่

วิเคราะห์อตุ สาหกรรม 18 กุมภาพันธ์ 2559

เครื่ องจักรกล

เครื่ องจักรกล

รวบรวมข้ อมูล

สถิตินาเข้ า

อุตสาหกรรมยานยนต์

เครื่ องจักรกลของไทย
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ลำดับ

ชื่อหน่ วยงำน/ผู้ขอข้ อมูล

วัตถุประสงค์

ข้ อมูลที่สนับสนุน

ระหว่างประเทศไทยกับ

และเครื่ องจักรที่ใช้ ใน

เกาหลี

อุตสาหกรรมยานยนต์

รายงานฉบับสมบูรณ์

วัน/เดือน/ปี

จากประเทศเกาหลี
ใช้ เป็ นข้ อมูลสนับสนุนเพื่อ ข้ อมูลการส่งออก
ดูแนวโน้ มการใช้ งาน
16

เครื่ องจักรกลของ

สมาคมผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ไทย/ เครื่ องจักรของประเทศใน

ประเทศสาคัญมาสู่

คุณจ๋า

10 ประเทศในกลุม่

กลุม่ อาเซียน

8 มีนาคม 2559

อาเซียน ปี 2006 2015
17

KASIKORN FACTORY AND

เพื่อความเข้ าใจในการ

หลักเกณฑ์การ

EQUIPMENT CO.,LTD

แบ่งกลุม่ เครื่ องจักรกล

แบ่งกลุม่ เครื่ องจักรกล

26 เมษายน 2559

ของ MIU
18

คลัสเตอร์ วิศวกรรมเครื่ องจักรกล

ขอข้ อมูลการจัดทาข้ อมูล

และงานโลหะ สภาอุตสาหกรรม

paper คลัสเตอร์ วิศวกรรม เครื่ องจักรกล

แห่งประเทศไทย

เครื่ องจักรกลและงาน
โลหะ

- รายชื่อโรงงานที่ผลิต 4 พฤษภาคม 2559

- วิธีการดาวน์โหลด
พิกดั การนาเข้ าและ
ส่งออก พร้ อมมูลค่า
ตามพิกดั

19

กลุม่ อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
การเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ใช้ ในการประชุมกับคุณ
- ภาพรวม
อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ ในการ อุตสาหกรรม

ประเทศไทย

รับฟั งปั ญหาความเดือน
ร้ อนของภาคอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลการเกษตร

20 มิถนุ ายน 2559

เครื่ องจักรกลของไทย
- สถิติการนาเข้ าส่งออกเครื่ องจักรกล
การเกษตร
- การนาเข้ า-ส่งออก
เครื่ องจักรกล

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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ลำดับ

ชื่อหน่ วยงำน/ผู้ขอข้ อมูล

วัตถุประสงค์

ข้ อมูลที่สนับสนุน

รายงานฉบับสมบูรณ์

วัน/เดือน/ปี

การเกษตรกับประเทศ
ต่างๆ
20

Joaotome (Germany)

ข้ อมูลเพื่อใช้ ในงานวิจยั

จานวนการนาเข้ า

6 กรกฎาคม 2559

เครื่ องบดอัดดินจาก
ต่างประเทศ
21

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ใช้ เป็ นข้ อมูลในการเจรจา

ข้ อมูลการค้ า

ตกลงกรอบเสรี การ

สถานภาพและ

อาเซียน-ฮ่องกง

ฐานข้ อมูล

6 กรกฎาคม 2559

ผู้ประกอบการ
เครื่ องจักรในการขึ ้น
รูปโลหะ

สาหรับรายละเอียดของข้ อมูลจะแสดงในภาคผนวก ฌ
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