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ค ำน ำ 

 การด าเนินงานโครงการพฒันาศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่ประเทศไทยได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากทาง

ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบการใน

อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ธุรกิจสนบัสนนุท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนหนว่ยงานภาครัฐ ได้มีแหลง่ข้อมลูท่ีสามารถใช้

ประโยชน์ได้อย่างตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 ทัง้นี ้การด าเนินงานของโครงการส าเร็จลลุว่งได้ในปีนี ้ด้วยการสนบัสนนุและการท างานร่วมกนัอยา่ง

ตอ่เน่ืองจากหน่วยงานตา่งๆ ได้แก่ ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ส านกังาน

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ กลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร และกลุม่อตุสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกลและโลหะการ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย บริษัท บางกอกโคมตัส ุจ ากดั บริษัท ไทย 

โคเบลโก้ คอนสตรัคชัน่ แมชีนเนอร่ี จ ากดั บริษัท เทคโน แฟบ (ประเทศไทย) จ ากดั สถาบนัพลาสตกิ ส านกั

พฒันาอตุสาหกรรมสนบัสนนุ กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม สมาคมอตุสาหกรรมแมพ่ิมพ์ไทย สถาบนัไทย-เยอรมนั 

บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จ ากดั บริษัท ศรีไทย มิยากาวา่ จ ากดั บริษัท ที. กรุงไทย จ ากดั บริษัท โปรเพท 

(ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท เกษมพลาสตกิ จ ากดั ฯลฯ ทางศนูย์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล

ขอขอบพระคณุผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายมา ณ โอกาสนี ้
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บทสรุปผู้บริหาร 
 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล ประจ าปีงบประมาณ 2558 

จดัท าขึน้จากความส าคญัของภาคอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลท่ีเป็นหนึ่งในรากฐานของการพฒันาประเทศใน

ด้านต่างๆ ซึ่งในแต่ละปีจะมีมูลค่าการน าเข้าหลายแสนล้านบาท เพ่ือน าไปใช้เป็นเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือใน

การประกอบกิจการประเภทตา่งๆ ทัง้ภาคเกษตรกรรม อตุสาหกรรม ไมเ่ว้นแม้แต่ภาคบริการ 

 ด้วยความส าคญัดงักลา่ว จงึมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการพฒันาฐานข้อมลูอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล

ในด้านต่างๆ เพ่ือให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชนในการติดตามสภาวะอุตสาหกรรม มาตรการสนบัสนุน

ด้านต่างๆ ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนงานวิจยัเชิงลึก โดยในปี 2559 มีการด าเนินงานท่ีส าคญั 3 

สว่นหลกั ประกอบด้วย งานประจ าและตอ่เน่ือง รายงานบทวิเคราะห์ และงานเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์หรืองาน

อ่ืนๆ ดงันี ้

 ส่วนที่ 1 งานประจ าและต่อเน่ือง 

 1.1 ปรับปรุงฐานข้อมลูผู้ประกอบการเคร่ืองจกัรกล 

 โดยด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการเคร่ืองจักรกลเพิ่มเติมจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งปัจจุบนัรายช่ือ

ผู้ประกอบการในฐานข้อมลูเพิ่มขึน้เป็น 1,207 ราย จากการรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมลู พร้อมกนันีไ้ด้มีการ

ปรับปรุงรายละเอียดให้มีครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ในด้านตา่งๆ ได้แก่ ขนาด (SML) สดัส่วนผู้ ถือหุ้น สถาน

ท่ีตัง้/จงัหวดั ประเภทผลิตภณัฑ์ กระบวนการผลิต ทุนจดทะเบียน ก าลงัการผลิต และจ านวนแรงงาน เพ่ือให้

เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้งานมากท่ีสดุ 

 1.2 ข้อมลูการตลาด 

 ประกอบด้วย 3 ส่วน ดงันี ้1) การจดักลุ่ม Harmonized Code เปรียบเทียบกบั ISIC Code ซึ่งเป็นการ

ทบทวนการจดักลุ่มตามประเภทเคร่ืองจกัรตา่งๆ ซึ่ง Harmonized Code และ Industrial Classification of All 

Economic Activities (ISIC Code) ยงัคงเป็น Version 2012 และ Revision 4 ตามล าดบัเหมือนเดิมไม่มีการ

เปล่ียนแปลง ดงันัน้ผลการจดักลุ่ม Harmonized Code เปรียบเทียบกับ ISIC Code จึงไม่มีการเปล่ียนแปลง

จากปี 2557 2) การรวบรวมข้อมลูการตลาด (สถิติการน าเข้า-ส่งออกของไทย) โดยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมลูการน าเข้า-สง่ออกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทยจากฐานข้อมลูของส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

กระทรวงอตุสาหกรรมและได้น าเสนอผ่านเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th รวมทัง้รายงานผลผ่านการประชมุกลุ่ม

http://miu.isit.or.th/
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อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร และเคร่ืองจกัรกลและโลหะการ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ 

Thailand Machinery Outlook เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้ผู้ ประกอบการได้น าข้อมูลดงักล่าวไปใช้ประโยชน์  

3) การรวบรวมรายช่ือผู้น าเข้า-สง่ออก (รายส าคญั) โดยการแยกตามประเภทอตุสาหกรรม ได้แก่ เคร่ืองจกัรกล

การเกษตร เคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม และเคร่ืองมือกล ของแต่ละ HS code (4-digit) ท่ีมีมูลค่าการน าเข้า-

สง่ออกสงูสดุ 10 ล าดบัแรก แบง่เป็นรายช่ือผู้น าเข้า 910 รายช่ือและรายช่ือผู้สง่ออก 910 รายช่ือ 

 1.3 ข้อมลูการค้าของประเทศท่ีส าคญั 

 แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลน าเข้า ส่งออก และกราฟของ 6 ประเทศท่ีส าคญั คือ สหรัฐอเมริกา 

เยอรมนั ญ่ีปุ่ น จีน อินเดียและไต้หวนั โดยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูสถิตกิารน าเข้า สง่ออกรายปี ท่ี HS code 

6 digits ของเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม และกลุ่มเคร่ืองมือกล จากฐานข้อมลู Global 

Trade Atlas (GTA) และน าเสนอผ่านเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th 2) ฐานข้อมูลของ AEC ซึ่งเป็นการจัดท า

ฐานข้อมูลของประเทศใน AEC ท่ีประกอบด้วย ข้อมูลพืน้ฐานของประเทศ ข้อมูลการค้า การลงทุน การ

วิเคราะห์ SWOT รวมถึงสถิติการน าเข้า-ส่งออกรายปี เพ่ือเป็นข้อมูลเบือ้งต้นส าหรับผู้ ประกอบการ

เคร่ืองจกัรกลสามารถน าไปตอ่ยอดเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 

 1.4 กรอบการเจรจา FTA ของไทย 

มีการติดตามความคืบหน้าของการเจรจาทางการค้าตามกรอบ FTAs ทัง้สิน้ 5 กรอบเจรจา ได้แก่  

1)ความตกลงหุ้ นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 2) อาเซียน-ฮ่องกง 3) ไทย-EU 4) ไทย-EFTA  

5) ไทย-ปากีสถาน  โดยตัง้แต่เดือนพฤศจิกายนปี 2558 เป็นต้นมายังไม่มีความคืบหน้าของการเจรจาทัง้ 5 

กรอบ แตมี่ความเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวข้องกบั FTA ดงันี ้1) ไทย-ปากีสถาน ร่วมมือขบัเคล่ือนการค้าและการลงทนุ 

2) การเจรจา FTA ไทย-ปากีสถาน รอบท่ี 2 มีความคืบหน้ามาก 3) RCEP เร่งเจรจาหวงัสรุปผลปลายปี 2559 

4) ไทย-ปากีสถาน เจรจา FTA รอบท่ี 3 5) สมาชิก RCEP เร่งสรุปผลการเจรจาตามก าหนด 

 1.5 การพฒันาระบบเตือนภยั (Early Warning System) 

 ระบบเตือนภยัล่วงหน้าของกลุ่มอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลจากการก าหนดตวัแปรอ้างอิง (Reference 

Series) ท่ีใช้เป็นตวัแทนแสดงสถานะ หรือทิศทางอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของประเทศไทยซึ่งพบตวัแปรท่ีมี

คณุสมบตัิชีน้ า 6 ตวัแปร ได้แก่ ดชันีราคาสินค้าเข้า ดชันีมลูคา่สินค้าเข้า สินค้าเข้าประเภทสินค้าอตุสาหกรรม 

มูลค่าการน าเข้าวัตถุดิบและสินค้าขัน้กลาง สินค้าคงทน และยอดขายสินค้าขัน้กลาง โดยระบบท่ีจัดท าขึน้

http://miu.isit.or.th/
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สามารถเตือนภยัล่วงหน้าได้ 5 เดือนท่ี Percent Correction มากกว่า 80% และได้เร่ิมแสดงผลระบบเตือนภัย

อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลบนเว็บไซต์ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2558 ท่ีผา่นมา 

1.6 งานวิจยั และเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 

ได้ด าเนินการรวบรวมงานวิจยัและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวข้องกบัอสุาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

ทัง้จากภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลยัตา่งๆ หนว่ยงานทางวิชาการ เช่น กรมวิชาการเกษตร และจากข่าวสาร

ต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้สิน้ 10 เร่ือง โดยน าเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th และ

รายงานสถานการณ์รายเดือน และรายปี (Macninery Outlook) ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

1.7 ขา่วตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม 

ได้รวบรวมข่าวสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล เช่น ข่าวอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวนวัตกรรมและเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลจากแหล่งต่างๆ อาทิ ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ มตชินออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ อาร์ วาย ที ไนน์ แนวหน้าผู้จดัการออนไลน์ เดลินิวส์ 

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

และเฟซบุ๊คเป็นประจ าทกุวนั ตลอดจนน าเสนอขา่วสารส าคญัๆ ประจ าเดือนนัน้ๆ ผา่นทางรายงานสถานการณ์

รายเดือน รายไตรมาส และรายปี โดยรวบรวมตอ่เน่ืองตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2559 

1.8 ข้อมลูด้านการสง่เสริมการลงทนุ 

ด าเนินการติดตามข้อมลูด้านการส่งเสริมการลงทนุ จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุทัง้

ในส่วนของนโยบายการส่งเสริมการลงทุนใหม่ ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 

2558 – 2564) และโครงการท่ีได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน รวมทัง้สิน้ 88 โครงการ  มูลค่าการ

ลงทนุรวม 10,892.85 ล้านบาท และมีการจ้างงานรวม 5,649 คน ข้อมลูตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 และน าเสนอผา่นเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th 

1.9 มาตรการสนบัสนนุของภาครัฐ/กฎระเบียบ 

ได้ติดตามการเปล่ียนแปลง มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ กฎระเบียบจากภาครัฐและเอกชน ท่ี
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล ทัง้ทางด้านกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้และมาตรการเชิงนโยบายจาก

http://miu.isit.or.th/
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ภาครัฐอันได้แก่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคร่ืองจักรกล หรือ มาตรการทางการค้าท่ีไมใช่ภาษี (NTB) เช่น ประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการ
ปกปอ้งและประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนนุโดยจะติดตามข่าวจากแหล่งตา่งๆ 
ตลอดทัง้โครงการตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2558 จนถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2559 พบว่า ยงัไม่มีการเปล่ียนแปลง
หรือความเคล่ือนไหวใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลเกิดขึน้ 

ส่วนที่ 2 รายงานบทวิเคราะห์ 

2.1 รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 

รายงาน Thailand Machinery Outlook จะประกอบด้วยสรุปสถานการณ์ทางการค้าเดือนล่าสุดของ

ประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล และข่าวสารประกอบในแวดวงอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลหรือ

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

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

อีเมลแจ้งให้กบัสมาชิกได้รับทราบข้อมลูอยา่งตอ่เน่ือง 

2.2 รายงานวิจยัเชิงลกึ 

ประกอบด้วย 2 เร่ือง ดงันี ้

1) การศกึษาแนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง กลุม่เคร่ืองจกัรงานดนิ ประเภท

เคร่ืองตกั ขดุ ตกัย้ายในลกัษณะของหว่งโซอ่ปุทาน 

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีมลูค่าการส่งออกสงูเป็น
อนัดบัท่ี 2 ในเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม รองจากหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมทัว่ไป ในขณะท่ีการน าเข้ามีมลูค่า
สูงเป็นอนัดบัท่ี 2 ในหมวดเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม รองจากเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมทั่วไปเช่นกัน และเม่ือ
พิจารณาลึกลงไปในหมวดอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง จะเห็นได้ว่าเคร่ืองจกัรท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูง
ท่ีสดุในหมวด คือ กลุม่เคร่ืองจกัรงานดนิ  

แตอ่ย่างไรก็ตาม สว่นประกอบเคร่ืองจกัรงานดนิหรือเคร่ืองจกัรงานดนิอ่ืนๆ กลบัมีมลูคา่การน าเข้าท่ีสงู
กว่ามูลค่าการส่งออกถึง 5 เท่า และขาดดลุการค้าต่อเน่ืองมาตลอด 5 ปีท่ี ดงันัน้ในการหาแนวทาง นโยบาย
เพ่ือสนบัสนนุและสง่เสริมผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมดงักล่าว จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องรับทราบถึงสถานภาพ
ทางธุรกิจของกลุม่เคร่ืองจกัรงานดนิ ในหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมก่อสร้าง 

 เพ่ือให้เข้าใจการศกึษาแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง กลุ่มเคร่ืองจกัรงานดิน  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีความเข้าใจพืน้ฐานของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลก่อสร้าง  กลุ่ม

http://miu.isit.or.th/
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เคร่ืองจกัรงานดินก่อน ดงันัน้จึงเร่ิมศึกษา นิยามและความส าคญัของเคร่ืองจกัรกลก่อสร้างตอ่เศรษฐกิจของ
ประเทศ กลุม่เคร่ืองจกัรงานดนิ และประเภทของเคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีใช้ในอตุสาหกรรมก่อสร้าง  

 จากนัน้ท าการศกึษาสถานภาพของอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง กลุ่มเคร่ืองจกัรงานดินของโลก
และไทย ท าให้ทราบว่าอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง กลุม่เคร่ืองจกัรงานดินมีมลูคา่การส่งออกและมลูคา่
การน าเข้าสูงท่ีสุดในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา ดงันัน้ในการท าศึกษาครัง้นีจ้ะเน้นไปท่ีเคร่ืองตกั ขุด ตกัย้าย ทัง้ด้าน
โครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง กลุ่มเคร่ืองจกัรงานดนิ ประเภทเคร่ืองตกั ขดุ ตกัย้าย และแนวโน้ม
ของเคร่ืองตกั ขดุ ตกัย้ายในอนาคต  

 ขัน้ถดัมาได้ศกึษากระบวนการผลิตชิน้ส่วนและส่วนประกอบ และกระบวนการผลิตรถตกั ขุด ตกัย้าย 
และเคร่ืองจักรท่ีใช้ในกระบวนการผลิต จากนัน้ท าการศึกษาสถานการณ์ตลาดเคร่ืองจักรกลก่อสร้าง กลุ่ม
เคร่ืองจกัรงานดนิ ประเภทเคร่ืองตกั ขดุ ตกัย้าย 

จากการสมัภาษณ์ผู้ผลิต ผู้ผลิตชิน้ส่วน และตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง กลุม่เคร่ืองจกัรงาน
ดนิ ประเภทเคร่ืองตกั ขดุ ตกัย้าย รายใหญ่ของประเทศท าให้ทราบถึงปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ ในอตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง กลุ่มเคร่ืองจกัรงานดิน ประเภทเคร่ืองตกั ขดุ ตกัย้าย ของไทยไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้าน
วตัถุดิบ ปัญหาด้านนโยบายภาครัฐ ปัญหาด้านแรงงาน ปัญหาด้านการตลาดและปัญหาด้านการวิจัยและ
พัฒนา นอกจากนีย้ังได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทัง้ ข้อเสนอแนะและมาตรการสนับสนุนต่างๆ ท่ี
ผู้ประกอบการต้องการจากภาครัฐ เพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยนัน้สามารถแขง่ขนัในตลาดโลก 
 

2) การศกึษาสถานภาพอตุสาหกรรมแมพ่ิมพ์พลาสตกิในประเทศไทย 

 

จากการศกึษาและรวบรวมข้อมูลการค้าอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล พบว่า อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ของไทยยงัคงประสบปัญหาภาวะการขาดดลุอย่างตอ่เน่ืองมาโดยตลอด โดยมีมลูคา่การน าเข้าสงูกว่าส่งออก
ทัง้ 3 หมวด ซึ่งประกอบด้วยเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม และเคร่ืองมือกล โดยเคร่ืองจกัร
ในหมวดเคร่ืองมือกล (Machine Tool) มีมลูคา่การน าเข้าสงูกว่าส่งออก 4 – 5 เท่าโดยประมาณ มูลคา่การค้า
ในปี 2557 มีการน าเข้า 102,308 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 2.5 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเคร่ืองมือกลท่ีมีมูลค่าการน าเข้าสูงท่ีสุด  ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก หรือ แม่พิมพ์ มีมูลค่าการน าเข้าสูงถึง 25,419 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.8 ของการน าเข้า
ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเคร่ืองมือกล และมีการขยายตวัสงูถึงร้อยละ 15.2 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน และ
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หากพิจารณาความส าคญัของผลิตภณัฑ์แมพ่ิมพ์ในด้านความเช่ือมโยงตอ่อตุสาหกรรมการผลิตในประเทศ จะ
เห็นได้ว่า แม่พิมพ์ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง  เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานท่ีช่วยสนับสนุน
กระบวนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีจะน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิน้ส่วน อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจภุัณฑ์ เป็นต้น ซึ่ง
ล้วนแตเ่ป็นอตุสาหกรรมหลกัขนาดใหญ่ของประเทศทัง้สิน้ 

ถึงแม้จะมีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์มาอย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 2547 แต่อุตสาหกรรม
ดงักล่าวยงัคงมีแนวโน้มการน าเข้าสงูขึน้เร่ือยๆ จึงเป็นท่ีมาในการศกึษาสถานภาพเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมนี ้โดยจะด าเนินการศึกษาสถานภาพและศักยภาพของผู้ ประกอบการ
แม่พิมพ์พลาสติกของไทย สถานการณ์ตลาด ตลอดจนแนวโน้มและรวมถึงเทคโนโลยีในการผลิตแม่พิมพ์
พลาสติกทัง้ของไทยและตา่งประเทศ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัการผลิตแม่พิมพ์ รวมถึงปัญหาและอปุสรรคท่ีส าคญั
ต่อผู้ผลิตแม่พิมพ์ในประเทศ และน าเสนอเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาและเพิ่มศกัยภาพรวมทัง้สร้าง
ความแข็งแกร่งให้กบัผู้ประกอบการภายในประเทศเป็นล าดบัถดัไป 

โดยในรายงานฉบบัสมบรูณ์ ฉบบันี ้จะน าเสนอผลการศกึษาโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

- บทท่ี 1 บทน า น าเสนอหลกัการและเหตผุลของการจดัท ารายงานการศกึษาในหวัข้อดงักลา่ว 
- บทท่ี 2 สถานภาพอตุสาหกรรมแมพ่ิมพ์พลาสตกิ น าเสนอข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมแมพ่ิมพ์ 

อุตสาหกรรมสนับสนุน และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีส าคัญ คือ อุตสาหกรรมพลาสติก รวมถึง
โครงสร้างอตุสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกในประเทศ ข้อมลูผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
แมพ่ิมพ์ในประเทศ รวมถึงการสง่เสริมการลงทนุจาก BOI ในอตุสาหกรรมแมพ่ิมพ์ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
กับแม่พิมพ์ขึน้รูปพลาสติก ข้อมูลการน าเข้าเหล็กส าหรับใช้ท าแม่พิมพ์และอตัราภาษีการน าเข้า 
สถานการณ์ตลาดแมพ่ิมพ์ ข้อมลูการค้าของแมพ่ิมพ์พลาสตกิไทยและตา่งประเทศ 

- บทท่ี 3 วิเคราะห์ปัจจัยการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัต่อผู้ ผลิต
แม่พิมพ์ในประเทศ รวมทัง้เสนอแนะแนวทางให้กบัภาครัฐในการช่วยเหลือ สนบัสนนุหรือส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์  เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ ประกอบการ
อตุสาหกรรมในประเทศ 

รายละเอียดดงักล่าวแสดงในเอกสารแนบ 2 ซึ่งข้อมูลท่ีใช้ประกอบในการจัดท ารายงานฉบบันีไ้ด้รับ
ความร่วมมือจากทางหนว่ยงานตา่งๆ ได้แก่ 
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- สถาบนัพลาสติก (ตวัแทนกลุ่มผู้ ใช้แม่พิมพ์พลาสติก) ทางทีมวิจยัได้ขอความอนุเคราะห์เข้าไป
พดูคยุเพ่ือแลกเปล่ียนความคดิเห็นในฐานะกลุม่อตุสาหกรรมตอ่เน่ือง ซึง่เป็นผู้ ใช้แมพ่ิมพ์พลาสติก
โดยตรง ได้รับความอนเุคราะห์และช่วยเหลือในการให้ข้อมลูอตุสาหกรรมพลาสติกและข้อคิดเห็น
เก่ียวกับแม่พิมพ์พลาสติกในประเทศไทยจาก ดร.เกรียงศกัดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อ านวยการสถาบนั
พลาสตกิ และ ดร.พีระวฒัน์ สมนกึ ท่ีปรึกษา สถาบนัพลาสตกิ 

- ส านกัพฒันาอุตสาหกรรมสนบัสนุน (สพส.กสอ.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (หน่วยงานสนบัสนุน
อตุสาหกรรม) ทางทีมวิจยัได้ขอความอนเุคราะห์เข้าพบเพ่ือพดูคยุ สอบถามและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับท่าน ผอ.ภานุวัฒน์ ตริยางกรูศรี  ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริม
อตุสาหกรรม 

- สมาคมอตุสาหกรรมแมพ่ิมพ์ไทย (ตวัแทนผู้ผลิตแมพ่ิมพ์) ทางทีมวิจยัได้ขอความอนเุคราะห์เข้าไป
พดูคยุเพ่ือแลกเปล่ียนความคดิเห็นในฐานะตวัแทนผู้ผลิตแมพ่ิมพ์ โดยได้รับความร่วมมือในการให้
ข้อมูลจากคุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ในส่วนของ
สถานการณ์แมพ่ิมพ์ในปัจจบุนั รวมถึงปัญหาและอปุสรรคของผู้ผลิตแมพ่ิมพ์ไทย 

- สถาบนัไทย-เยอรมนั (หน่วยงานสนบัสนนุอตุสาหกรรม) ทางทีมวิจยัได้ขอความอนเุคราะห์เข้าพบ
เพ่ือพูดคุย สอบถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับท่านรองผอ. สมหวัง บุญรักษ์เจริญ รอง
ผู้อ านวยการสถาบนัไทย-เยอรมนั และคณุศรัิส โชติเวทธ ารง (Head of MIS Department) ในส่วน
ของบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ รวมถึงสถานการณ์ของ
ผู้ประกอบการแมพ่ิมพ์ไทยในปัจจบุนั 

- ตัวแทนผู้ น าเข้าและจัดจ าหน่ายวัตถุดิบ ทางทีมวิจัยได้ขอความอนุเคราะห์เข้าพบเพ่ือพูดคุย 
สอบถามข้อมลูการน าเข้าเหล็กส าหรับใช้ในอตุสาหกรรมแมพ่ิมพ์ ในฐานะผู้น าเข้าและจดัจ าหนา่ย
วตัถดุบิเหล็ก ซึง่เป็นวตัถดุบิหลกัในการผลิตแมพ่ิมพ์  

- ตวัแทนผู้ผลิตแม่พิมพ์พลาสติก ทางทีมวิจยัได้ขอความอนเุคราะห์เข้าพบเพ่ือพดูคยุ สอบถามและ
เข้าเย่ียมชมกระบวนการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ ผู้ ผลิตแม่พิมพ์
พลาสติกส าหรับชิน้สว่นยานยนต์ ผู้ผลิตแม่พิมพ์พลาสติกส าหรับผลิตภณัฑ์บรรจภุณัฑ์ และผู้ผลิต
แม่พิมพ์พลาสติกส าหรับของใช้ในบ้านทัว่ไป ซึ่งท าให้เห็นถึงสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันตามกลุ่ม
อตุสาหกรรม รวมทัง้ปัญหาและอปุสรรคท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะอตุสาหกรรมอีกด้วย 
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การศกึษาความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าของกลุ่มเคร่ืองจกัรกลการเกษตรในอาเซียนนัน้ เร่ิม

จากการแบง่เคร่ืองจกัรกลการเกษตรออกเป็นกลุ่มตา่งๆ ศกึษาโครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร

ของไทย จากนัน้ศึกษาสถานภาพของเคร่ืองจกัรกลการเกษตร และแนวโน้มของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

การเกษตรของไทย 

ตอ่มาด าเนินการคดัเลือกสินค้าเคร่ืองจกัรกลการเกษตรท่ีมีความส าคญัทัง้สิน้ 26 ประเภท มาศกึษา

ศกัยภาพและขีดความสามารถในการผลิตเคร่ืองจกัรกลการเกษตรของประเทศชัน้น าต่างๆ ในอาเซียน ได้แก่ 

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ โดยการวิเคราะห์ดชันีความได้เปรียบในการแข่งขนัโดยการ

เปรียบเทียบ(Revealed Comparative Advantage: RCA) ของเคร่ืองจกัรกลเกษตรดงักล่าวของแตล่ะประเทศ 

และแสดงผลเคร่ืองจกัรกลการเกษตรท่ีมีความได้เปรียบในการแข่งขนัสูงสุด 5 อนัดบัแรกของแต่ละประ เทศ 

โดยผลการวิเคราะห์ดชันีความได้เปรียบในการแข่งขนัพบว่า แทรกเตอร์ชนิดคนเดนิตาม หรือรถไถเดินตามของ

ไทยนัน้มีความได้เปรียบสงูสดุเม่ือเทียบกบัเคร่ืองจกัรกลการเกษตรอ่ืนๆในประเทศ 

ถดัมาได้ก าหนดให้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรท่ีมีความสามารถในการแขง่ขนัสงูสดุ 5 อนัดบัแรกของไทย

มาเป็นเคร่ืองจักรกลการเกษตรเป้าหมาย เพ่ือท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆในอาเซียนอีก 4 

ประเทศ โดยการวิเคราะห์จะพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขนั มลูคา่การส่งออก และอตัราการเติบโต

ของมูลค่าการส่งออกโดยผลการวิเคราะห์พบว่า แทรกเตอร์ชนิดคนเดินตาม หรือรถไถเดินตามของไทยนัน้มี

ศกัยภาพสงูสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศตา่งๆ ในกลุม่อาเซียน 

จากนัน้ด าเนินการวิเคราะห์อุตสาหกรรมรถไถเดินตามในประเทศ โดยเร่ิมศึกษาตัง้แต่ส่วนประกอบ 

กรรมวิธีการผลิตชิน้ส่วนท่ีส าคญั และสรุปโครงสร้างต้นทนุการผลิตทัง้หมดแสดงเป็น diagram อีกทัง้ยงัศกึษา

ถึงสถานภาพของรถไถเดินตามในประเทศ เช่น การน าเข้า ส่งออก รายช่ือผู้ประกอบการ ก าลังการผลิตใน

ประเทศ ไปจนถึงชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย และกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีใช้  

อย่างไรก็ตาม แม้วา่อตุสาหกรรมรถไถเดินตามจะมีความสามารถ และศกัยภาพในการแขง่ขนัสงู  แตก็่

ยงัมีปัญหาและอปุสรรคอยู่บ้างเชน่ ปัญหาทางด้านการผลิต ปัญหาทางด้านการตลาด ปัญหาทางด้านเงินทนุ 

เป็นต้น ซึง่ปัญหาเหล่านีจ้ะเป็นอปุสรรคในการพฒันาอตุสาหกรรมรถไถเดนิตาม และเม่ือทราบถึงปัญหาตา่งๆ

ในอุตสหกรรมแล้ว ทีมงานท าการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือให้ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยของอุตสาหกรรมรถไถ

เดนิตามของไทยซึง่สามารถน าจดุเดน่มาพฒันาตอ่ยอด และแก้ไขปรับปรุงในสว่นท่ีเป็นจดุด้อยนอกเหนือจากนี ้
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ได้มีการน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่อตุสาหกรรมตอ่ภาครัฐ เพ่ือ

ก าหนดเป็นกลยทุธ์ในการสง่เสริมอตุสาหกรรม หรือก าหนดมาตรการสนบัสนนุในด้านตา่งๆ ตอ่ไป 

2.3 สรุปโครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

ได้จดัท าสรุปโครงสร้างอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลโดยรวมของไทย โดยจะรวบรวมข้อมลูท่ีส าคญัของ

อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลเพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจ มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมฯ มากขึน้ โดยมีข้อมูลต่างๆ ดงันี ้1) 

ความส าคญัของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลต่อเศรษฐกิจไทย เช่น ขนาดมูลค่าของอุตสาหกรรม ดุลการค้า 

จ านวนผู้ประกอบการ จ านวนแรงงาน และโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน  2) สถานภาพอุตสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกลประเทศไทยเช่น การน าเข้า-ส่งออก แยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าท่ีมีมลูค่าการน าเข้า-

สง่ออกสงูสดุ 5 อนัดบัแรก และประเทศท่ีมีมลูคา่การน าเข้า-สง่ออกเคร่ืองจกัรกลสงูสดุ 3) การวิเคราะห์ SWOT 

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

ส่วนที่ 3 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรืองานอ่ืนๆ 

3.1 การจดัประชมุ forum / training 

ได้ด าเนินการการจดัประชมุ forum / training รวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ดงันี ้

1) สมัมนาทางวิชาการ ครัง้ท่ี 1  

เร่ือง “นโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลสัเตอร์” จดัขึน้ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 

13.30 น. สถานท่ี ห้อง 101 อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมสนบัสนนุ ได้รับเกียรติจาก คณุดสุิต ไตรศิริพานิช 

มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้อ “นโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์” และ ดร.ค านาย 

อภิปรัชญาสกุล เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้อ “พัฒนาศักยภาพของคลัสเตอร์เคร่ืองจักร” โดยมี

ผู้ เข้าร่วมการอบรมและสมัมนาทัง้สิน้ 29 คน 

2) สมัมนาทางวิชาการ ครัง้ท่ี 2  

เร่ือง “แม่พิมพ์ท่ีดีท ากนัอย่างไง” จดัขึน้ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.15 น. สถานท่ี 

ห้อง MR 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ได้รับเกียรติจากดร.พงษ์ศกัดิ์  ถึงสุข มาเป็น

วิทยากรในการบรรยาย ในหวัข้อ “อิทธิพลของคณุภาพของผิวแม่พิมพ์และสารหล่อล่ืนท่ีมีผลตอ่อายกุารใช้งาน

ของแม่พิมพ์” และคณุบญุเรือง ตนัไถง เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในหวัข้อ “อิทธิพลของของสมบตัท่ีิอณุหภูมิ

http://miu.isit.or.th/
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สงูของแมพ่ิมพ์และความเท่ียงตรงของขนาดแมพ่ิมพ์ท่ีมีผลตอ่ผลส าเร็จในการขึน้รูป”  โดยมีผู้ เข้าร่วมการอบรม

และสมัมนาทัง้สิน้ 40 คน 

 3.2 มีพืน้ท่ีโฆษณาให้กบัผู้ประกอบการท่ีสนใจ 

มีการตดิตอ่ขอรับบริการและได้ลงโลโก้ในพืน้ท่ีโฆษณา ทัง้หมด 2 บริษัท ดงันี ้

1) บริษัท แองโกล-ไทย จ ากดั 

2) บริษัท มินเซนแมชีนเนอร่ี จ ากดั 

3.3 ประชาสมัพนัธ์ผา่นทาง facebook / twitter 

ได้ด าเนินการประชาสมัพนัธ์ ข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมตา่งๆ ผ่านทาง facebookเป็นประจ าทกุวนั โดย

เนือ้หาการประชาสมัพนัธ์จะประกอบด้วย 1) ข่าวสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล เช่น ข่าว

อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ข่าวเศรษฐกิจ นวตักรรมและเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกล 2) กิจกรรมสมัมนาตา่งๆ ของ 

MIU และ 3) Thailand Machinery Outlook 

3.4 การประเมิน / สรุปความพงึพอใจของการใช้บริการ 

เน่ืองด้วยสถาบนัเหล็กฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ MIU เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ จึงได้รวบรวม

และสรุปความพงึพอใจตอ่การใช้บริการเว็บไซต์ MIU ซึง่ได้มีการปรับปรุงแบบสอบถาม เพ่ือให้ครอบคลมุในทกุ

ส่วนของข้อมลู มีผู้ ใช้บริการประเมินความพึงพอใจ จ านวน 23 คน ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมต่อ

การใช้งานอยู่ท่ีร้อยละ 71 มีความสนใจข้อมูลสถิติและรายงานวิชาการมากท่ีสุด รองลงมาเป็น Thailand 

Machinery Outlook 

3.5 การเย่ียมชมโรงงาน และ/หรือ หนว่ยงานวิจยั 

ได้ด าเนินการเย่ียมชมโรงงาน และ/หรือ หนว่ยงานวิจยั รวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ดงันี ้

1) การเย่ียมชมโรงงาน ครัง้ท่ี 1 

กิจกรรมเย่ียมชมโรงงานได้จัดขึน้เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2559 โดยสถาบันเหล็กฯ ร่วมกับกลุ่ม

อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการจดัเย่ียมชมโรงงานจ านวน 2 

โรงงาน ได้แก่ บริษัท บางกอกโคมตัสุ จ ากัด และบริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จ ากัด ณ จงัหวัดชลบุรี โดย

กิจกรรมเย่ียมชมโรงงานในครัง้นีมี้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทัง้สิน้ 47 ทา่น  
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2) การเย่ียมชมโรงงาน ครัง้ท่ี 2 

กิจกรรมเย่ียมชมโรงงาน ครัง้ท่ี 2 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน 2559 โดยสถาบนัเหล็กฯ ร่วมกบักลุ่ม

อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการเย่ียมชมโรงงานของ บริษัท 

โอกาโมโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั ณ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยกิจกรรมเย่ียมชมโรงงานในครัง้นีมี้ผู้สนใจเข้า

ร่วมกิจกรรมทัง้สิน้ 33 ทา่น 

3.6 การจดัท า Link กบั IU อ่ืนๆรวมทัง้บริษัทและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ได้ด าเนินการจดัท า link กบั IU อ่ืนๆ รวมทัง้บริษัทหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ศนูย์ข้อมลูด้านการ

มาตรฐาน (Standard Intelligence Unit) สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศนูย์ข้อมลูเชิงลึก

อตุสาหกรรมเหล็กไทย (Iron & Steel Intelligence Unit) ศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลึกส าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Intelligence Unit) ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ (Automotive 

Intelligence Unit) และ Rubber Intelligence Unit เป็นต้น 

3.7 การน าข้อมลูจากศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไปใช้งาน 

การรวบรวมการน าข้อมลูจากศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล (MIU) ไปใช้งานใน

ด้านต่างๆ ซึ่งพบว่าข้อมูลได้ถูกน าไปใช้งานทัง้ในส่วนของภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ประเมิน / วิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล วางแผนการด าเนินธุรกิจหาโอกาสในการตอ่ยอด

ธุรกิจการขยายเครือข่ายในการด าเนินธุรกิจ หรือแม้กระทัง่ใช้ประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบาย

ชว่ยเหลืออตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลในด้านตา่งๆ โดยข้อมลูท่ีมีการใช้ประโยชน์มากท่ีสดุ ได้แก่ รายงานสภาวะ

อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล สถิติการน าเข้า-ส่งออก รหสัพิกดัศลุกากร รายช่ือผู้ประกอบการ เป็นต้น ผ่านหลาย

ชอ่งทางไม่ว่าจะเป็นการประชมุกลุ่มผู้ประกอบการรายเดือนฯ การใช้เป็นเอกสารประกอบงานวิจยัและพฒันา 

ตลอดจนตดิตอ่ขอข้อมลูผา่นอีเมล์ ซึง่รวบรวมได้ทัง้สิน้ 21 หนว่ยงาน 
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1. บทน ำ 

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

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

1) เคร่ืองจกัรกลการเกษตร (AGRICULTURAL MACHINERY: AM) 

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

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

2) เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม (INDUSTRIAL MACHINERY: IM)  

หมายถึง เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ และส่วนประกอบ ได้แก่ เคร่ืองจกัรงาน
โลหะกรรมหรือหล่อโลหะ เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมก่อสร้าง เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมยางหรือพลาสติก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมสิ่งทอ
และเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมเหมืองแร่ 

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

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

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

เคร่ืองจกัรกลเป็นปัจจยัส าคญัในการผลิตสินค้าอตุสาหกรรมเกือบทกุประเภท และสร้างความเช่ือมโยง
ระหว่างอตุสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีอยู่ปลายน า้ เช่น อตุสาหกรรมเกษตร อตุสาหกรรมอาหาร และอตุสาหกรรมปิ
โตรเคมี กบัอตุสาหกรรมต้นน า้ท่ีสนบัสนนุการผลิตเคร่ืองจกัรกล เช่น อตุสาหกรรมหล่อโลหะ อตุสาหกรรมขึน้
รูปโลหะ อตุสาหกรรมการผลิตชิน้สว่นทางกล และทางไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.1 แสดงความเช่ือมโยงระหว่างอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล กับอุตสาหกรรมต่อเน่ือง และ
อตุสาหกรรมสนบัสนนุ 

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

จากฐานข้อมลูผู้ประกอบการปี 2558 กลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลมีอยู่ประมาณ 1,207 ราย จ าแนก
ออกเป็นเคร่ืองจักรกลการเกษตร 195 ราย เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม 945 ราย และเคร่ืองมือกล 125 ราย
จ านวนโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2558 จนถึงเดือนมิถนุายน 2559 มีทัง้สิน้ 88 
ราย จ านวนเงินลงทนุกวา่ 10,892.85 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานทัง้สิน้ 5,649 คน  

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลเป็นอตุสาหกรรมสนบัสนนุท่ีส าคญัตอ่การพฒันาการผลิตของประเทศทัง้การ
ผลิตภาคเกษตรกรรมและภาคอตุสาหกรรมเน่ืองจากเคร่ืองจกัรกลเป็นปัจจยัการผลิตหลกัโดยท าหน้าท่ีเป็นทัง้
สินค้าทุนและเป็นสินค้าขัน้กลางของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)  
สาขาการผลิต มีมลูคา่สงูเม่ือเทียบกบัสาขาอ่ืนๆ และมีแนวโน้มจะสงูขึน้เร่ือยๆ ตัง้แตปี่ 2553 จนถึงปี 2557  

ตารางท่ี 1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ (ล้านบาท) ตัง้แตปี่ 2553 – 2557 

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 2553 2554 2555 2556 2557 

รวมทัง้ประเทศ 10,802,402 11,300,485 12,345,656 12,910,038 13,148,601 

ภาคเกษตร 1,137,578 1,310,993 1,429,362 1,459,151 1,378,368 

ภาคนอกเกษตร 9,664,824 9,989,492 10,925,294 11,450,887 11,770,215 

การบริการ 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 

การค้าและการซ่อมบ ารุง 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 แก๊ส และน า้ประปา 296,568 303,288 326,942 353,767 371,368 

การก่อสร้าง 302,792 306,622 338,360 345,955 335,819 
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ที่มา: ส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ตารางท่ี 1.2 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ (ร้อยละ) ตัง้แตปี่ 2553 – 2557 

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 2553 2554 2555 2556 2557 

รวมทัง้ประเทศ 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 

การบริการ 34.9 35.9 36.6 37.7 38.8 

การผลิต 31.1 29.2 28.2 27.7 27.7 

การค้าและการซ่อมบ ารุง 14.5 14.4 14.4 14.0 13.9 

การเหมืองแร่ 3.4 3.5 3.9 3.8 3.8 

ไฟฟ้า แก๊ส และน า้ประปา 2.7 2.7 2.6 2.7 2.8 

การก่อสร้าง 2.8 2.7 2.7 2.7 2.6 
ที่มา: ส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ในขณะท่ี มลูคา่การน าเข้าสินค้าหมวดเคร่ืองจกัรมีสดัส่วนตอ่มลูคา่น าเข้าสินค้ารวมคอ่นข้างสงู โดยมี
มูลค่าการน าเ ข้าเพิ่มขึ น้ทุกปี ตัง้แต่ปี  2553  ต่อเ น่ืองจนถึง ปี  2557 ย่อมแสดงให้ เห็นว่าการผลิต
ภาคอตุสาหกรรมในประเทศมีความต้องการใช้เคร่ืองจกัรมากขึน้ตามไปด้วย 

ตารางท่ี1.3 มลูคา่การน าเข้าสินค้าหมวดเคร่ืองจกัรกลของประเทศและมลูคา่การน าเข้ารวม ณ ระดบั
ราคาตลาดตัง้แตปี่ 2553 – 2557 

(หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการสินค้าน าเข้า 2553 2554 2555 2556 2557 

มลูคา่การน าเข้า
สินค้ารวม 5,856,591.27 6,982,719.15 7,786,132.18 7,657,345.59 7,403,898.06 

เคร่ืองจกัรกล
การเกษตร 11,039.90 10,166.00 34,859.60 35,562.70 35,674.30 
เคร่ืองจกัรกล
อตุสาหกรรม 229,706.30 276,314.00 397,069.70 343,874.40 349,357.00 
เคร่ืองมือกล 53,302.80 69,288.10 143,390.50 99,784.40 102,308.20 

สดัสว่นการน าเข้า 5.02 5.09 7.39 6.26 6.58 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 5 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

รายการสินค้าน าเข้า 2553 2554 2555 2556 2557 

สินค้าเคร่ืองจกัร 

ตอ่การน าเข้ารวม 

(ร้อยละ) 
ที่มา: สถิติสินค้าเข้าจ าแนกตามภาคเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย , สถิติน าเข้าผลิตภณัฑ์เคร่ืองจกัรกล ศนูย์วิเคราะห์

ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

นอกจากนี ้อตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกลยงัมีบทบาทตอ่การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมคอ่นข้างสงู โดย
จะเห็นได้จากการจ้างงานในอตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองจกัรและเคร่ืองกล มีสดัส่วนร้อยละ 4.94 ของการจ้าง
งานรวมในภาคอุตสาหกรรมซึ่งสูงเป็นอันดบั 9 อีกทัง้อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลยังมีบทบาทต่อการพฒันา
แรงงานอีกด้วย เพราะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลต้องใช้บริการจากอุตสาหกรรมงานโลหะ เช่น การหล่อโลหะ 
การขึน้รูปโลหะ การอบชบุโลหะด้วยความร้อน เป็นต้น โดยงานโลหะดงักล่าว จ าเป็นต้องจ้างแรงงานฝีมือด้าน
วิศวกรรม และแรงงานสายอาชีพ ซึ่งต้องได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความสามารถเฉพาะทางในการท างาน
ทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลเข้าไปมีบทบาทในการก าหนด
ความสามารถทางการผลิตสินค้าภาคอตุสาหกรรมทัง้ด้านปริมาณ และคณุภาพ ตลอดจนระดบัเทคโนโลยีของ
สินค้าท่ีผลิตอีกด้วย โดยเคร่ืองจกัรกลท่ีมีเทคโนโลยีสงูจะช่วยให้ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมสามารถผลิตสินค้า
ได้มากขึน้ ลดการสญูเสียในการผลิต สามารถควบคมุคณุภาพสินค้าได้ดีขึน้ และยงัชว่ยให้เกิดการผลิตสินค้าท่ี
มีเทคโนโลยีสูงอีกด้วย ท าให้จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถสอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ี
ปรับเปล่ียนไปตลอดเวลา และยงัต้องมีความสามารถในการพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับผลิตสินค้าเทคโนโลยี
สงูตอ่ไป 

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดโลก และความต้องการสินค้าท่ีมีความหลากหลายมากขึน้
ตลอดจนข้อจ ากัดทางการค้าท่ีมีความซับซ้อนมากขึน้ ล้วนเป็นสิ่งท่ีกระตุ้ นการพัฒนาเทคโนโลยีของ
เคร่ืองจกัรกล 

ตารางท่ี1.4 จ านวนคนงานตามหมวดอตุสาหกรรมส าคญั 21 หมวด ปี 2557 

หมวดอุตสำหกรรมส ำคัญ จ ำนวนคนงำน สัดส่วนต่อคนงำนรวมทุกหมวด 

1. อตุสาหกรรมอาหาร 471,012 11.55 

2. ผลติเคร่ืองใช้ไฟฟา้และอปุกรณ์ 383,700 9.41 

3. การผลติอื่นๆ 362,777 8.89 

4. อตุสาหกรรมเคร่ืองแตง่กายยกเว้นรองเท้า 315,851 7.74 

5. ผลติภณัฑ์โลหะ 311,642 7.64 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 6 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

หมวดอุตสำหกรรมส ำคัญ จ ำนวนคนงำน สัดส่วนต่อคนงำนรวมทุกหมวด 

6. ผลติยานพาหนะและอปุกรณ์รวมทัง้การซอ่มยานพาหนะ
และอปุกรณ์ 

305,372 7.49 

7. ผลติภณัฑ์พลาสติก 276,286 6.77 

8. สิง่ทอ 262,653 6.44 

9. ผลติเคร่ืองจกัร และเคร่ืองกล 201,520 4.94 

10. ผลติภณัฑ์อโลหะ 170,406 4.18 

11. ผลติภณัฑ์จากพืช 164,083 4.02 

12. แปรรูปไม้และผลติภณัฑ์จากไม้ 149,008 3.65 

13. ยางและผลติภณัฑ์ยาง 130,887 3.21 

14. เคมีภณัฑ์และผลติภณัฑ์เคม ี 119,575 2.93 

15. เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแตง่ในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง 
หรืออโลหะอื่น 

117,037 2.87 

16. ผลติหนงัสตัว์และผลติภณัฑ์จากหนงัสตัว์ 109,124 2.67 

17. การพิมพ์ การเย็บเลม่ ท าปกหรือการท าแมพ่ิมพ์ 63,464 1.56 

18. ผลติกระดาษและผลติภณัฑ์กระดาษ 61,062 1.50 

19. ผลติโลหะขัน้มลูฐาน 59,309 1.45 

20. อตุสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 32,177 0.79 

21. ผลติภณัฑ์จากปิโตรเลยีม 12,714 0.31 

รวม 4,079,659 100.00 

ที่มา: สถิติสะสมจ านวนโรงงานที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการ (เปิดด าเนินการ) ตามพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ. 2535 จ าแนกราย
หมวดอตุสาหกรรมที่ส าคญัตามจ าพวก ณ สิน้ปี 2557 กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

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

ระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยสนับสนุนให้
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลมีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึน้ในระยะยาว ซึ่งข้อมูล
เศรษฐกิจอตุสาหกรรมและข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลนัน้ เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ต่อ
การตดัสินใจในเชิงธุรกิจส าหรับภาคเอกชนและการก าหนดนโยบายและการวางแผนของภาครัฐ ตลอดจนช่วย
สนบัสนนุการด าเนินงานให้กบัอตุสาหกรรมสนบัสนนุและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ เชน่ ธุรกิจเคร่ืองมือทดสอบและ



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 7 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

เคร่ืองมือวดั หนว่ยงานวิจยั หนว่ยงานทดสอบวสัดแุละอปุกรณ์ สถาบนัการเงิน สถาบนัการศกึษา ฯลฯ ในการ
น าข้อมลูตา่งๆ ไปตอ่ยอดได้อยา่งเกิดประโยชน์สงูสดุ 

การด าเนินโครงการพฒันาศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลในปี 2559 จะเน้นการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลท่ีมีอยู่เดิมให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนติดตามสภาวะ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรเพ่ือต่อยอดและขยายผลการด าเนินงานจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
นับว่าเป็นฐานท่ีส าคัญในการพัฒนาการผลิตของประเทศ รวมถึงการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างหน่วย
งานวิจัยทัง้ในภาครัฐ และเอกชนให้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึน้ โดยจะได้ขยายความร่วมมือกับกลุ่ม
ผู้ ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ผ่านทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
การเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม
เคร่ืองจักรกลไทย เป็นต้น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐฯ เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น เพ่ือให้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล สามารถเช่ือมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสงูสดุ 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือเป็นศนูย์กลางการ update ข้อมลูสถิติการค้าอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและเผยแพร่ข้อมูล
ตา่งๆ ให้ภาคเอกชนและภาครัฐสามารถน าไปใช้ได้อยา่งทนัท่วงทีและมีความถกูต้องนา่เช่ือถือ 

1.2.2 เพ่ือสร้างความเช่ือมโยงของข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐ ในการน าข้อมูลสถิติและ
การศกึษาตา่งๆ มาใช้ประกอบในการตดัสินใจเชิงนโยบาย เพ่ือการก าหนดทิศทางและการวาง
แนวทางพฒันาอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล อตุสาหกรรมสนบัสนนุและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง
อ่ืนๆ ของประเทศไทย 

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

1.2.4 เพ่ือสนบัสนุนข้อมูลพืน้ฐานทางธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลในประเทศและต่างประเทศท่ี
ส าคญัให้กบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล อตุสาหกรรมสนบัสนนุและอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
เพ่ือสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งกลุม่ธุรกิจและการพฒันาอตุสาหกรรมตลอดทัง้หว่งโซอ่ปุทาน 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 8 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

1.2.5 เพ่ือสนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ทางเทคนิคและเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับภาคเอกชน เพ่ือให้
สามารถด าเนินการขยายความรู้ความเข้าใจในการผลิต และการน าเคร่ืองจกัรกลไปใช้ได้อย่าง
ถกูต้องและเกิดประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการในภาคการผลิตท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 

1.2.6 เป็นศูนย์กลางข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลรวมถึงเป็นตัวกลาง
แลกเปล่ียนข้อมลูระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ ทัง้หน่วยงานใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

1.3 กลุ่มเป้ำหมำย 

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

1.3.2 ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลทัง้เคร่ืองจกัรกลการเกษตร เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม
และเคร่ืองมือกล 

1.3.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสนบัสนุน เช่น อุตสาหกรรมหล่อโลหะ อุตสาหกรรมทุบขึน้รูปร้อน 
อตุสาหกรรมอบชบุความร้อนเป็นต้น 

1.3.4 ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ธนาคาร สถาบนัการเงิน 

1.3.5 สถาบนัการศกึษาทัง้ในสว่นของนกัเรียน นกัศกึษา ตลอดจนอาจารย์ในสาขาตา่งๆ 

1.4 เป้ำหมำยของโครงกำร / ตัวชีวั้ด 

1.4.1 เปา้หมายของโครงการ 

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

1.4.2 ตวัชีว้ดัโครงการ 

1.4.2.1 ระดบัผลผลิต 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 9 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

- เป็นศนูย์กลางข้อมลู ความรู้ ข่าวสารตา่งๆ ของอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล โดยมี
การรวบรวมสถิต ิรายงานความเคล่ือนไหวตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ือง 

- มีบทวิเคราะห์ รายงานรายเดือน รวมทัง้รายงานการวิจยัเชิงลึก เพ่ือให้ผู้ ใช้งาน
ข้อมลูสามารถน าไปใช้ประกอบในการตดัสินใจในการท าธุรกิจ 

1.4.2.2 ระดบัผลลพัธ์ 

- หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลอุตสาหกรรมท่ีถูกต้องและแม่นย าเพ่ือใช้ประกอบการ

เสนอแนะนโยบายและพฒันาอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

- ภาคเอกชนสามารถน าข้อมลูไปใช้ในการวางแผนพฒันาธุรกิจให้ก่อเกิดประโยชน์

แก่ภาคอตุสาหกรรมได้ 

- ภาคเอกชนเห็นถึงความส าคัญในการจัดท าข้อมูลและให้ความร่วมมือในการ
สนบัสนนุในการรวบรวมข้อมลูส าหรับเว็บไซต์เพิ่มมากขึน้ 

1.5 ผลลัพธ์และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ภาคอตุสาหกรรมมีต้นทนุในการประกอบกิจการทางอ้อมท่ีลดลงจากการบริการด้านข้อมูลของ
ภาครัฐ 

1.5.2 อตุสาหกรรมในภาพรวมมีการตอ่ยอดทางธุรกิจจากข้อมลูและเคร่ืองมือตา่งๆ ท่ีถกูพฒันาขึน้อนั
จะน าไปสูค่วามยัง่ยืนในการประกอบธุรกิจภายใต้กระแสความเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและปัจจยั
แวดล้อมท่ีเกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว 

1.5.3 บคุลากรในภาคอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัด้านการตลาดการวางแผนและการผลิตสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมลูรายงานการวิเคราะห์การส ารวจตลาดตลอดจนองค์ความรู้ทางเทคนิคท่ีถกู
พฒันาขึน้ได้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

1.5.4 หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านการท างานในลักษณะ
การบรูณาการกบักลุม่ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรม 

1.6 สถำนที่ท ำงำนและคณะท ำงำน 

1.6.1 สถานท่ีด าเนินการ 

สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่ประเทศไทย 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 10 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

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

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

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

1.6.2 คณะท างาน 

รายช่ือคณะท างานโครงการพฒันาศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ช่ือ – นำมสกุล ต ำแหน่งหน้ำที่ 
1. นายวิกรม วชัระคปุต์ ท่ีปรึกษา 
2. นายประภทัร รณเกียรตเิมธา ท่ีปรึกษา 
3. นายณฐัพล รัตนมาลี ผู้จดัการโครงการ 
4. นายตะวนั พสภุา นกัวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ 
5. นางสาววราทิตย์ นนัตะนะ นกัวิจยั 
6. นางสาวจฑุารัตน์ วงศ์ธรรม นกัวิจยั 
7. นางสาวมะลิวรรณ พฒันภรณ์ เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศ 
8. นายส าเร็จ เกษยา เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บและประมวลผลข้อมลู 
9. นางสาวสกุญัญา ถนอมชยัสนิท เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บและประมวลผลข้อมลู 

 
1.7 วิธีกำรด ำเนินงำน และแผนงำน 

การด าเนินงานโครงการพฒันาศนูย์ข้อมลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ า ปีงบประมาณ 2559 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย จะด าเนินงานโดยยึดถือตามกรอบของข้อเสนอโครงการ 
(Proposal) ท่ีได้น าเสนอตอ่คณะกรรมการ 

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



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 11 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

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

สว่นท่ี 1 งานประจ า และตอ่เน่ือง 

สว่นท่ี 2 รายงาน / บทวิเคราะห์อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

สว่นท่ี 3 งานเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ 

สว่นท่ี 4 งานอ่ืนๆ 

และรายงานการศึกษาขัน้ต้นฉบบันีจ้ะกล่าวถึงขัน้ตอน และแนวทางในการด าเนินงานตามรายการ
กิจกรรมทัง้หมดในโครงการพฒันาศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2559 ดงัแสดงตามตารางท่ี 1.5 

ตารางท่ี 1.5 แสดงรายการสรุปกิจกรรมในโครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กิจกรรม MIU หน่วย หมำยเหตุ 
1. ฐานข้อมลู    
1.1 ข้อมลูผู้ประกอบการ 

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 
เคร่ืองมือกล 

1,207 ราย ปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยั 

1.2 ข้อมลูการตลาด    
น าเข้าสง่ออกและกราฟ 9 ครัง้  
รายช่ือผู้น าเข้า สง่ออกรายส าคญั 1 ครัง้  

1.3 ข้อมลูการค้าของประเทศที่ส าคญั 6 ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา เยอรมนั 
ญ่ีปุ่ น จีน อินเดีย และ

ไต้หวนั 
น าเข้าสง่ออก และกราฟ  1 ครัง้ ปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยั 

1.4 ข้อมลูการค้าของประเทศอาเซียน 4 ประเทศ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลปิปินส์ และสงิคโปร์ 

น าเข้าสง่ออก และกราฟ  1 ครัง้ ปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยั 
1.5กรอบการเจรจา FTA ของไทย 1 ฐาน ปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยั 
1.6 ระบบเตือนภยั (Early Warning System) 1 ระบบ  
1.7 งานวิจยัและเทคโนโลยีกระบวนการผลติ 10 เร่ือง  



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 12 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กิจกรรม MIU หน่วย หมำยเหตุ 
1.8 ขา่วตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม 

ความเคลือ่นไหวทางด้านเทคโนโลยี สิง่แวดล้อม 
ความเคลือ่นไหวของตลาด 
ขา่วกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบตา่งๆ 

225 ขา่ว 25 ขา่ว/เดือน 

1.9 ข้อมลูด้านการสง่เสริมการลงทนุ 
โครงการอนมุตัิให้การสง่เสริมการลงทนุ 

9 ครัง้ ปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยั 

1.10 มาตรการสนบัสนนุของภาครัฐ/กฎระเบียบ 1 ฐาน ปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยั 
นโยบายยทุธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และโครงการตา่งๆ ท่ี 
เก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม 

- - 

ปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยั มาตรการทางการค้าที่ไมใ่ช่ภาษี (NTB) - - 
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
เคร่ืองจกัรกล 

- - 

1.11 โครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล (Industry Profile) 1 ฐาน ปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยั 
1.12 Update อตัราภาษีศลุกากรปกติ (MFN) ขาเข้าของผลติภณัฑ์ 1 ฐาน ปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยั 
2. การจดัท ารายงาน/บทวิเคราะห์    

รายงานสถานการณ์รายเดือน 9 ครัง้  
รายงานสถานการณ์รายไตรมาส 3 ครัง้  
รายงานสถานการณ์รายปี 1 ครัง้  
งานวจิยัเชิงลกึ 2 เร่ือง รายงานความคืบหน้า 

3.การเผยแพร่/ประชาสมัพนัธ์เวบ็ไซด์    
จดัประชมุ/สมัมนา 2 ครัง้  
จดัเยี่ยมชมโรงงาน/หนว่ยงานวิจยั 2 ครัง้  
มีพืน้ท่ีโฆษณาให้กบัผู้ประกอบการท่ีสนใจ 2 ราย  
ประชาสมัพนัธ์ผา่นทาง facebook 24 เร่ือง 2-3 เร่ือง/เดือน 

 4. อื่น ๆ    
การประเมิน/สรุปความพงึพอใจของการใช้บริการ 2 ครัง้  
มีการจดัท า Link กบัหนว่ยงานอืน่ๆ 10 หนว่ยงาน  

 
 

 

 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 13 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

2. ควำมคืบหน้ำของโครงกำร 

ในรายงานฉบบัสมบูรณ์โครงการศนูย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ได้รายงานผลการด าเนินงานตลอดทัง้โครงการ โดยแสดงในตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1 รายงานผลการด าเนินโครงการพฒันาศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กิจกรรม 
แผน 

(เดอืนที่ 8 – 9) 
ผลลัพธ์ 

(เดอืนที่ 8 – 9) 
สะสม 

(เดอืนที่ 1 – 9) 
หมำยเหตุ 

1. ฐำนข้อมูล     
1.1 ข้อมลูผู้ประกอบการ 

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 
เคร่ืองมือกล 

Update Update 1,207 ราย อพัเดตข้อมลูผู้ประกอบการ 
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 195 
ราย 
เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม 
945 ราย 
เคร่ืองมือกล 125 ราย 
ครบตามสญัญา 

1.2 ข้อมลูการตลาด     
น าเข้า สง่ออก และกราฟ 2 ครัง้ 2 ครัง้ 

(เม.ย. – พ.ค. 59) 
9 ครัง้ ข้อมลูเดือน ก.ย. 58 – พ.ค. 

59 
ครบตามสญัญา 

รายช่ือผู้น าเข้า สง่ออกราย
ส าคญั 

- - 1 ครัง้ อพัเดตข้อมลูปี 2558 
ครบตามสญัญา 

1.3 ข้อมลูการค้าของประเทศที่
ส าคญั 

    

น าเข้า สง่ออก และกราฟ - - 1 ครัง้ อพัเดตข้อมลูน าเข้า – สง่ออก
เคร่ืองจกัรกลรายเดือน 
ประจ าปี 2558 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เยอรมนั ญ่ีปุ่ น 
จีน อินเดีย และไต้หวนั 
ครบตามสญัญา 

1.4 ข้อมลูการค้าของประเทศ
อาเซยีน 

    

น าเข้า สง่ออก และกราฟ - - 1 ครัง้ อพัเดตข้อมลูน าเข้า – สง่ออก
เคร่ืองจกัรกลรายเดือน 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 14 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กิจกรรม 
แผน 

(เดอืนที่ 8 – 9) 
ผลลัพธ์ 

(เดอืนที่ 8 – 9) 
สะสม 

(เดอืนที่ 1 – 9) 
หมำยเหตุ 

ประจ าปี 2558 ประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลปิปินส์ และสงิคโปร์ 
ครบตามสญัญา 

1.5 กรอบเจรจา FTA ของไทย Update Update 
(มิ.ย. – ก.ค. 59) 

1 ฐาน อยูใ่นระหวา่งการเจรจา ยงัไม่
มีข้อสรุปของกรอบเจรจาที่
เก่ียวข้องกบัสนิค้า
เคร่ืองจกัรกล 

1.6 ระบบเตือนภยั (Early Warning 
System) 

2 ครัง้ 2 ครัง้ 
(ส.ค. – ก.ย. 59) 

9 ครัง้ เตือนภยัเดือน ม.ค. – ก.ย. 59 
ครบตามสญัญา 

1.7 งานวิจยัและเทคโนโลยี
กระบวนการผลติ 

2 เร่ือง 2 เร่ือง 
(มิ.ย. – ก.ค. 59) 

10 เร่ือง - รายเดือน พ.ย. 58 – ก.ค. 59 
- รายปี 2558 
ครบตามสญัญา 

1.8 ขา่วตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
อตุสาหกรรม 

ความเคลือ่นไหวทางด้าน
เทคโนโลยี สิง่แวดล้อม 

ความเคลือ่นไหวของตลาด 
ขา่วกฎหมาย นโยบาย และ

กฎระเบียบตา่งๆ 

50 ขา่ว 91 ขา่ว 
(มิ.ย. – ก.ค.59) 

456 ขา่ว ขา่วประจ าเดือน พ.ย. 58 – 
ก.ค. 59 จ าแนกเป็น 
- ขา่วอตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกล 181 ขา่ว 
- ขา่วเศรษฐกิจ 227 ขา่ว 
- ขา่ว FTA 25 ขา่ว 
- ขา่ว BOI 23 ขา่ว 
ครบตามสญัญา 

1.9 ข้อมลูด้านการสง่เสริมการลงทนุ     
นโยบายหรือประกาศ

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
Update Update 

(มิ.ย. – ก.ค. 59) 
1 ฐาน รวบรวมตัง้แตเ่ดือน พ.ย. 58 – 

ก.ค. 59 จ านวน 6 ประกาศ 
ครบตามสญัญา 

โครงการอนมุตัิให้การสง่เสริม
การลงทนุ 

2 ครัง้ 2 ครัง้ 
(พ.ค. – มิ.ย. 59) 

9 ครัง้ ข้อมลูเดือน ต.ค. 58 – มิ.ย. 
59 
รวมทัง้สิน้ 88 โครงการ 
มลูคา่การลงทนุ 10,892.85 
ล้านบาท  
การจ้างงานรวม 5,649 คน 
ครบตามสญัญา 

1.10 มาตรการสนบัสนนุของภาครัฐ/
กฎระเบียบ 

Update Update 
(มิ.ย. – ก.ค. 59) 

1 ฐาน รวบรวมตัง้แตเ่ดือน พ.ย. 58 – 
ก.ค. 59 พบวา่ ยงัไมม่ีการ



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 15 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กิจกรรม 
แผน 

(เดอืนที่ 8 – 9) 
ผลลัพธ์ 

(เดอืนที่ 8 – 9) 
สะสม 

(เดอืนที่ 1 – 9) 
หมำยเหตุ 

นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนการ
ด าเนินงาน และโครงการตา่งๆที่
เก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม 

มาตรการทางการค้าที่ไมใ่ช่ภาษี 
(NTB) 

มาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
เคร่ืองจกัรกล 

เปลีย่นแปลงหรือความ
เคลือ่นไหวที่เก่ียวข้องกบั
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 
ครบตามสญัญา 

1.11 โครงสร้างอตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกล (Industry Profile) 

    

ไทย Update Update 1 ฐาน ข้อมลูปี 2558 
ครบตามสญัญา 

ตา่งประเทศ Update Update 1 ฐาน ข้อมลูปี 2558 
ครบตามสญัญา 

1.12 Update อตัราภาษีศลุกากร
ปกติ (MFN) ขาเข้าของผลติภณัฑ์ 

Update Update 1 ฐาน จดัท าลิง้ค์เช่ือมโยงกบัเว็บไซด์
ของกรมศลุกากร  
ครบตามสญัญา 

2. กำรจัดท ำรำยงำน/บทวิเครำะห์     
รายงานสถานการณ์รายเดือน 2 ครัง้ 2 ครัง้ 

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

ครบตามสญัญา 
รายงานสถานการณ์รายไตรมาส - - 3 ครัง้ ฉบบัไตรมาส 3/2558 

ไตรมาส 4/2558 
ไตรมาส 1/2559   
ครบตามสญัญา 

รายงานสถานการณ์รายปี - - 1 ครัง้ ฉบบัรายปี 2558 
ครบตามสญัญา 

รายงานวจิยัเชิงลกึ Update Update 2 เร่ือง 1. การศกึษาแนวทางการ
พฒันาอตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง กลุม่
เคร่ืองจกัรงานดิน ประเภท
เคร่ืองตกั ขดุ ตกัย้ายใน
ลกัษณะของหว่งโซอ่ปุทาน 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 16 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กิจกรรม 
แผน 

(เดอืนที่ 8 – 9) 
ผลลัพธ์ 

(เดอืนที่ 8 – 9) 
สะสม 

(เดอืนที่ 1 – 9) 
หมำยเหตุ 

2. การศกึษาสถานภาพ
อตุสาหกรรมแมพ่ิมพ์พลาสตกิ
ในประเทศไทย 

3. กำรเผยแพร่/ประชำสัมพันธ์
เว็บไซด์ 

    

จดัประชมุ/สมัมนา - - 2 ครัง้ - ครัง้ที่ 1 เร่ือง “นโยบาย
สง่เสริมการลงทนุใน
รูปแบบคลสัเตอร์” วนัที่ 18 
มี.ค. 59 
- ครัง้ที่ 2 เร่ือง “แมพ่ิมพ์ที่ดีท า
กนัอยา่งไร” วนัที่ 12 พ.ค. 59 
ครบตามสญัญา 

จดัเยี่ยมชมโรงงานหรือหนว่ย
งานวจิยั 

- - 2 ครัง้ - ครัง้ที่ 1 บริษัท บางกอก
โคมตัส ุจ ากดั และ        
บริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) 
จ ากดั จ. ชลบรีุ วนัท่ี 8 มิ.ย. 
59 
- ครัง้ที่ 2 บริษัท โอกาโมโต้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั จ. 
พระนครศรีอยธุยา วนัท่ี 22 
มิ.ย. 59 
ครบตามสญัญา 

มีพืน้ท่ีโฆษณาให้กบั
ผู้ประกอบการท่ีสนใจ 

- - 2 ราย - บริษัทแองโกล-ไทยจ ากดั 
- บริษัทมินเซนแมชีนเนอร่ี
จ ากดั 
ครบตามสญัญา 

ประชาสมัพนัธ์ผา่นทาง 
facebook 

6 เร่ือง 93 เร่ือง 
(มิ.ย. – ก.ค. 59) 

440 เร่ือง ข้อมลูเดือน พ.ย. 58 – ก.ค. 
59  
ครบตามสญัญา 

4. อื่น ๆ     
การประเมิน/สรุปความพงึพอใจ

ของการใช้บริการ 
1 ครัง้ 1 ครัง้ 2 ครัง้ สรุปประเมินความพงึพอใจ 

ครัง้ที่ 1 เดือน ก.พ. 59 
ครัง้ที่ 2 เดือน มิ.ย. 59   
ครบตามสญัญา 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 17 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กิจกรรม 
แผน 

(เดอืนที่ 8 – 9) 
ผลลัพธ์ 

(เดอืนที่ 8 – 9) 
สะสม 

(เดอืนที่ 1 – 9) 
หมำยเหตุ 

การจดัท า Link กบั IU อื่นๆ 
รวมทัง้บริษัท ,หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

- - 1 ฐาน 1. ศนูย์ข้อมลูด้านการ
มาตรฐาน  
2. สถาบนัพฒันาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
3. ศนูย์ข้อมลูเชิงลกึ
อตุสาหกรรมเหลก็ไทย  
4. ศนูย์วเิคราะห์ข้อมลูเชิงลกึ
ส าหรับอตุสาหกรรมไฟฟา้และ
อิเลก็ทรอนิกส์  
5. ศนูย์สารสนเทศยานยนต์ 
6.ศนูย์ข้อมลูเชิงลกึ
อตุสาหกรรมยาง 
ครบตามสญัญา 

 

ข้อมลูถือเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจ ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัภาคอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล

นัน้มีมากมายหลากหลาย เน่ืองจากอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลมีความเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน า้ไปยัง

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ ซึ่งอยู่ปลายน า้ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองจักร 

ได้แก่ ฐานข้อมลูผู้ประกอบการเคร่ืองจกัรกล ข้อมลูการตลาด (สถิติการน าเข้า-ส่งออกของไทย) ข้อมลูการค้า

ของประเทศท่ีส าคัญ ข้อมูลด้านการลงทุน มาตรการส่งเสริมหรือกีดกันทางการค้า นอกจากนีย้ังมีข้อมูล

ข่าวสารอุตสาหกรรมหรืองานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ  ท่ีผู้ ประกอบการจ าเป็นต้องรู้เพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถในการแขง่ขนั 

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยตระหนักดีว่าการมีระบบฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรม

เคร่ืองจักรกลท่ีครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบนัจะช่วยตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการฯ  และ

ผู้ เก่ียวข้องด้านตา่งๆ สามารถน าไปตอ่ยอดให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประเทศชาติตอ่ไป 

การด าเนินงานภายใต้โครงการพฒันาศนูย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลโดยการ

ติดตามและปรับปรุงข้อมลูข่าวสารท่ีเก่ียวข้องให้ทนัตอ่เหตกุารณ์รวมถึงการประมวลผลข้อมลูสถิติทางการค้า

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

จดัส่งอีเมล์แจ้งให้กับผู้ ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 18 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

2.1 ฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำรเคร่ืองจักรกล 

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการฯ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลใน

ปีงบประมาณ 2558 สถาบนัเหล็กฯ ได้ด าเนินการส ารวจผู้ประกอบการฯ ไปแล้วทัง้สิน้1,045 ราย แบง่ออกเป็น

ประเภทต่างๆ ตามชนิดของเคร่ืองจักรกล ได้แก่ เคร่ืองจักรกลการเกษตร เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม และ

เคร่ืองมือกล ต่อมาได้มีการส ารวจผู้ประกอบการเพิ่มเติม โดยมีการเพิ่มรายช่ือผู้ประกอบการจากกลุ่มสภา

อุตสาหกรรมท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลท่ียังขาด จ านวน 102 ราย และจากการ

สืบค้นข้อมูลผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรก่อสร้างอีกจ านวน 5 ราย จนกระทั่งในปัจจุบนัมี

จ านวนผู้ประกอบการในฐานข้อมลูทัง้สิน้ 1,207 ราย ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ตารางท่ี 2.2 จ านวนผู้ประกอบการในฐานข้อมลูผู้ประกอบการเคร่ืองจกัรกล 

จ านวนผู้ประกอบการอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล (ราย) 

ฐานข้อมลูผู้ประกอบการ

เคร่ืองจกัรกล 

ไตรมาส 3 ปี 2558 

 

สมาชิกสภาอตุสาหกรรม 

กลุม่เคร่ืองจกัรกล

การเกษตร และ

เคร่ืองจกัรและโลหะการ 

(243 ราย) 

ผู้ประกอบการรายใหญ่

ในกลุม่อตุสาหกรรม

ก่อสร้าง 

 

ฐานข้อมลูผู้ประกอบการ

เคร่ืองจกัรกล 

ไตรมาส 4 ปี 2558 

1,100 102 5 1,207 

 

โดยในปีงบประมาณ 2559 สถาบนัเหล็กฯ ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมลูท่ีมีอยูเ่ดมิให้เป็นปัจจบุนั และ

เพิ่มเติมรายช่ือผู้ประกอบการท่ียังขาดให้ครบถ้วนในส่วนของขนาดของผู้ประกอบการ สัดส่วนของผู้ ถือหุ้น 

สถานท่ีตัง้/จังหวัด ประเภทผลิตภัณฑ์ ทุนจดทะเบียน ก าลังการผลิตและจ านวนแรงงาน ซึ่งมีขัน้ตอนการ

ด าเนินงาน ดงันี ้

- ตรวจสอบฐานข้อมลูผู้ประกอบการท่ีมีอยูเ่ดมิจาก 3 กลุม่ คือ เคร่ืองจกัรกลการเกษตร เคร่ืองจกัรกล

อตุสาหกรรม และเคร่ืองมือกล โดยพิจารณาจากความครบถ้วนของข้อมลู 

- ด าเนินการสืบค้นข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือติดตามสถานะการด าเนินธุรกิจ ซึง่จะท าให้ทราบวา่บริษัทตา่งๆ 

ยงัคงด าเนินธุรกิจประเภทเดมิอยูห่รือไม่ 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 19 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

- สืบค้นข้อมูลเบือ้งต้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

- ส าหรับข้อมลูท่ีมีรายละเอียดมากกว่าข้อมลูเบือ้งต้นนัน้ จะด าเนินการสืบค้นข้อมลูผา่นทางเว็บไซต์

ของบริษัท หรือ สง่แบบสอบถาม หรือ ตดิตอ่สอบถามทางโทรศพัท์เพ่ือขอข้อมลูเพิ่มเตมิ 

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

โดยลา่สดุ ได้ด าเนินการตรวจสอบและสืบค้นข้อมลูผู้ประกอบการเพ่ือปรับปรุงฐานข้อมลูผู้ประกอบการ

ให้เป็นปัจจบุนัแล้วเสร็จจ านวน 1,207 ราย และแสดงรายละเอียดข้อมลูผา่นทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th  

ตวัอยา่งการแสดงผลฐานข้อมลูผู้ประกอบการ 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 20 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

การด าเนินงานด้านฐานข้อมลูผู้ประกอบการในปีท่ีผ่านมานัน้ พบว่าได้รับความสนใจจากภาคเอกชน 

นกัลงทนุ และสถาบนัการเงินเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นฐานข้อมูลท่ีมีการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้ประกอบการ

เคร่ืองจกัรกลในประเทศไทยได้ค่อนข้างครบถ้วน และยงัมีการแบ่งประเภท จดัหมวดหมู่ผู้ประกอบการตาม

กลุ่มอุตสาหกรรมสนบัสนุนและกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูลในส่วนนีส้ามารถสะท้อนภาพรวมของอุตสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกลในประเทศในลกัษณะห่วงโซ่อุปทานได้ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยินดีให้ความร่วมมือ

เพิ่มขึน้ แตย่งัคงมีข้อมลูบางส่วน เช่น ก าลงัการผลิต ท่ีไม่คอ่ยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเท่าใดนัก 

ดงันัน้ เพ่ือเป็นการจงูใจให้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือมากขึน้ สถาบนัเหล็กฯ มีแนวทางในการด าเนินงาน

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

Thailand Machinery Outlook ได้โดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 21 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

2.2 ข้อมูลกำรตลำด 

2.2.1 สถิตกิารน าเข้า สง่ออก และกราฟของไทย 

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

1) เคร่ืองจกัรกลเกษตร ประกอบด้วย 

- เคร่ืองจกัรงานเกษตรกรรม 

- เคร่ืองจกัรงานปศสุตัว์ 

2) เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม ประกอบด้วย 

- เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ 

- เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมก่อสร้าง 

- เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมเหมืองแร่ 

- เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 

- เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

- เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

- เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ 

- เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมสิ่งทอ 

- เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมเคร่ืองหนงั 

- เคร่ืองจกัรงานโลหกรรมหรือหลอ่โลหะ 

- เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป 

 3) เคร่ืองมือกล ประกอบด้วย 

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 22 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

- เคร่ืองมือกล 

- เคร่ืองใช้มือ 

ตวัอยา่งการแสดงผลสถิตกิารน าเข้า สง่ออกและกราฟของไทย 

 

 

การด าเนินงานโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา มีการรวบรวมการน าข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไปใช้งาน ซึ่งพบว่าข้อมูลการตลาด (สถิติการน าเข้า ส่งออก และกราฟของไทย) 
ได้รับความสนใจจากผู้ ใช้งานเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยมีการติดต่อสอบถาม
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 23 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ข้อมลูทางโทรศพัท์ หรืออีเมล์ สะท้อนให้เห็นว่าข้อมลูดงักล่าวสามารถน าไปใช้ประโยชน์ และขยายผลในการ
วิเคราะห์ข้อมลูทัง้ทางด้านอตุสาหกรรม รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจ 

ในปีงบประมาณ 2559 สถาบนัเหล็กฯ ได้น าเสนอข้อมูลเป็นระยะเวลา 9 เดือน เดือนละ 1 ครัง้ รวม
ทัง้สิน้ 9 ครัง้ ตามกรอบการด าเนินงานของโครงการฯ เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการสามารถติดตามข้อมลูได้อย่างตอ่เน่ือง
โดยล่าสุด ณ เดือนกรกฎาคม ปี 2559 มีการน าเสนอข้อมูลของเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://miu.isit.or.th เรียบร้อยแล้ว และมีรายละเอียดโดยสรุป ดงันี ้

มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 37,963 ล้านบาท โดยหมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 2,481 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 18.2 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 22.0 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 30,333 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 5.6 เม่ือ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 5.7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือ
กลมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 5,150 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 12.0 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 
19.1 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน 

มูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี 18,967 ล้านบาท โดยหมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 
2,482 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 3.2 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 19.6 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 14,609 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 
0.7 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 11.2 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะท่ีหมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 1,875 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 10.2 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวั
ร้อยละ 7.4 เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน 

มลูคา่การค้าเคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 18,997 ล้านบาท 

2.2.2 รายช่ือผู้น าเข้า สง่ออกรายส าคญั 

ในปีงบประมาณท่ีผา่นมา สถาบนัเหล็กฯ ได้ด าเนินการรวบรวมรายช่ือผู้น าเข้าสง่ออกเคร่ืองจกัรกลราย
ส าคญัประจ าปี 2557 จากสถิตกิารค้าระหวา่งประเทศของไทย กระทรวงพาณิชย์โดยเลือกรายช่ือท่ีมีมลูค่าการ
น าเข้า ส่งออกสูงสดุ 10 ล าดบัแรกท่ี HS code 4 digits ซึ่งแบง่เป็น 3 กลุ่มหลกัตามประเภทของอตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกล ได้แก่ เคร่ืองจกัรกลการเกษตร เคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม และเคร่ืองมือกล รายละเอียดการ
แสดงผลจะประกอบด้วย HS code 4 digits รายชื่อผู้น าเข้า ส่งออกสูงสุด 10 ล าดบัแรกของแต่ละ HS 
code ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท์ 

ตวัอยา่งการแสดงผลรายช่ือผู้น าเข้า-สง่ออกเคร่ืองจกัรกลรายส าคญั 

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 24 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

ส าหรับปีงบประมาณ 2559 นี ้สถาบนัเหล็กฯ ได้ด าเนินการรวบรวมรายช่ือผู้น าเข้าสง่ออกเคร่ืองจกัรกล
รายส าคญัเช่นเดียวกันกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลประจ าปี 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้วทัง้ 3 กลุ่ม 
รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ก 

2.3 ข้อมูลกำรค้ำของประเทศท่ีส ำคัญ 

ในปีงบประมาณ 2559 สถาบนัเหล็กฯ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการน าเข้า ส่งออกของ
ประเทศท่ีส าคญั 6 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนั ญ่ีปุ่ น จีน อินเดีย และไต้หวนั จาก Global Trade 
Atlas (GTA) ท่ี HS code 6 digits โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลดงักล่าวจะด าเนินการให้สอดคล้องกับการแบ่ง
ประเภทของอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทยซึง่แบง่เป็น 3 กลุม่หลกั ได้แก่ เคร่ืองจกัรกลเกษตร เคร่ืองจกัรกล
อตุสาหกรรม และเคร่ืองมือกลเพ่ือให้สามารถน าข้อมลูดงักล่าวมาใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบกันระหว่าง
ประเทศตา่งๆ ได้ 

ส าหรับข้อมลูสถิติการน าเข้าสง่ออกของตา่งประเทศนัน้จะน าเสนอเพียงปีละ 1 ครัง้ เป็นข้อมลูสถิติการ
น าเข้าส่งออกของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลรายเดือนของปี 2558 และจะน าเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
http://miu.isit.or.th โดยข้อมลูดงักลา่วได้น าเสนอในรูปแบบตารางและกราฟบนเว็บไซต์เป็นท่ีเรียบร้อย 

2.4 ข้อมูลกำรค้ำของประเทศในอำเซียน 

สถาบนัเหล็กฯ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูสถิติการน าเข้า สง่ออกของประเทศในอาเซียนท่ีมีข้อมลู
ครบถ้วนซึ่งประกอบด้วย 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ จาก Global Trade 
Atlas (GTA) ท่ี  HS code 6  digits และน า เสนอเ พียงปีละ1 ครั ง้ผ่านทาง เว็บไซต์  http://miu.isit.or.th 
เช่นเดียวกันกับ 6 ประเทศท่ีส าคญั โดยเป็นข้อมูลสถิติการน าเข้า ส่งออกของอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลราย
เดือนของปี 2558 โดยข้อมลูดงักลา่วได้น าเสนอในรูปแบบตารางและกราฟบนเว็บไซต์เป็นท่ีเรียบร้อย 

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 25 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

2.5 กรอบกำรเจรจำ FTA ของไทย 

ในปีงบประมาณ 2559 สถาบนัเหล็กฯ ได้ด าเนินการติดตามความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีของไทย
ตามกรอบ FTAs ท่ีอยูร่ะหวา่งการเจรจา รวมทัง้สิน้ 5 กรอบเจรจา ได้แก่  

1) ความตกลงหุ้นสว่นทางเศรษฐกิจระดบัภมูิภาค (RCEP)  

2) อาเซียน-ฮอ่งกง  

3) ไทย-EU  

4) ไทย-EFTA  

5) ไทย-ปากีสถาน  

เพ่ือให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้งานเว็บไซต์ สามารถตดิตามสถานะลา่สดุได้ทนัทีท่ีมีความเคล่ือนไหวของ
แตล่ะกรอบการเจรจา และสามารถเข้ามาใช้งานข้อมลูได้โดยตรงผา่นทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th 

โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินงาน ดงันี ้

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

- สรุป และรายงานความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีของไทยตามกรอบ FTAs ท่ีอยู่ระหว่างการการ
เจรจา 

ตวัอยา่งการแสดงผลการเจรจาการค้าเสรีของไทย 

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


โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 26 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

โดยตลอดทัง้โครงการตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 มีความเคล่ือนไหวท่ี
เก่ียวข้องกบั FTAs ดงักลา่ว ดงันี ้

1) ไทย-ปากีสถาน ร่วมมือขบัเคล่ือนการค้าและการลงทนุ 

  เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2558 ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก สมยัสามญั 
ครัง้ท่ี 10 (MC10) ระหวา่งวนัท่ี 15-18 ธนัวาคม 2558 ณ กรุงไนโรบ ีสาธารณรัฐเคนยา นายวินิจฉยั 
แจ่มแจ้ง ผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงพาณิชย์ ได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (H.E. Khurram Dastgir Khan) โดยทัง้สองฝ่ายเห็นพ้องให้
กระชบัความสมัพนัธ์ทางการค้าและการลงทุนมากขึน้ ควรส่งเสริมให้มีการเดินทางไปเจรจาธุรกิจ
ระหว่างนกัธุรกิจของทัง้สองประเทศ รวมทัง้แสวงหาแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้าน
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน  ทัง้สองประเทศต่างยินดีท่ีได้เร่ิมเปิดการเจรจาจัดทาความตกลง
การค้าเสรีไทย-ปากีสถาน ซึ่งการเจรจาครัง้ต่อไป จะจัดขึน้ในเดือนมกราคม 2559 ณ กรุง
อิสลามาบดั โดยจะจดัให้มีงานสมัมนาเฉพาะภาคเอกชนและจบัคูน่กัธุรกิจระหวา่งกนัควบคูไ่ปด้วย 

2) การเจรจา FTA ไทย-ปากีสถาน รอบท่ี 2 มีความคืบหน้ามาก 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 27 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

  เม่ือวันท่ี 25-27 มกราคม 2559 นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ หวัหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการเจรจา FTA ไทย-ปากีสถาน ครัง้ท่ี 2 ณ กรุง
อิสลามาบดั ประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน โดยทัง้สองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปตกลงข้อบท
ด้านมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช และมาตรการท่ีเป็นอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าได้
แล้ว สว่นการเจรจาข้อบทอ่ืนๆ ได้แก่ การค้า สินค้า กระบวนการทางศลุกากรและการอ านวยความ
สะดวกทางการค้า การเยียวยาทางการค้า และประเด็นด้านกฎหมายอ่ืนๆ ก็มีความคืบหน้าไปมาก 
นอกจากนัน้ ไทยและปากีสถานยงัได้มีการหารือรูปแบบการลดภาษีด้วย โดยทัง้สองฝ่ายตกลงจะ
หารือผ่าน video conference ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2559 ก่อนท่ีไทยจะเป็นเจ้าภาพการ
ประชมุครัง้ตอ่ไปในเดือนพฤษภาคม 2559 เพ่ือเร่งสรุปผลการเจรจา FTA ให้เสร็จภายในปีนี ้

3) RCEP เร่งเจรจาหวงัสรุปผลปลายปี 2559 

  ในการประชุม RCEP-TNC ครัง้ท่ี 12 ระหว่างวันท่ี 23 – 29 เมษายน 2559 ณ เมืองเพิร์ท 
ประเทศออสเตรเลีย นายรณรงค์ พูลพิพฒัน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หวัหน้า
คณะเจรจา RCEP ของไทยเปิดเผยวา่ การเจรจาเร่ิมทวีความเข้มข้นขึน้ เพ่ือให้สามารถสรุปผลตาม
เป้าหมาย โดยทุกประเทศได้ย่ืนรายการข้อเสนอการเปิดตลาดเบือ้งต้นส าหรับการค้าสินค้า และ
การค้าบริการ รวมถึงรายการข้อสงวนเบือ้งต้นส าหรับการลงทนุแล้ว นอกจากนีย้งัมีการเจรจาแบบ
ทวิภาคีและการเจรจาแบบหลายฝ่ายส าหรับการเจรจาการเปิดตลาดการค้าสินค้าและการค้า
บริการ เพ่ือแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น รวมถึงการย่ืนข้อเรียกร้องให้ประเทศคู่เจรจามีการเปิดตลาด
เพิ่มเตมิจากข้อเสนอการเปิดตลาดเบือ้งต้นอีกด้วย ส าหรับการประชมุครัง้ถดัไป จะเป็นการประชมุ
ครัง้ท่ี 13 จะจดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 12 – 18 มิถนุายน 2559 ณ เมืองโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์และ
ได้มีการก าหนดให้มีการประชมุรอบตอ่ไปในชว่งเดือนสิงหาคม ตลุาคม และธนัวาคม 

4) ไทย-ปากีสถาน เจรจา FTA รอบท่ี 3 

  นางสาวสนุนัทา กงัวาลกลุกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หวัหน้าผู้แทนไทย
เข้าร่วมประชุมการเจรจา FTA ไทย-ปากีสถาน ครัง้ท่ี 3 ณ กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า การเจรจารอบนี ้
ประสบความส าเร็จอย่างมาก ทัง้สองฝ่ายได้มีการหารือเก่ียวกับรูปแบบการเปิดตลาดสินค้า
ระหว่างกนั และมีความคืบหน้าในด้านข้อบทท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้กระบวนการทางศลุกากรและการ
อ านวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งทัง้สองฝ่ายเห็นพ้องให้เร่งเจรจาให้จบภายในสิน้ปีนีเ้พ่ือให้มีผล
ใช้บงัคบัต้นปีหน้า โดยปากีสถานจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเจรจาครัง้ต่อไป ในเดือนสิงหาคม 
2559 ท่ีเมืองละฮอร์  
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 28 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

สินค้าท่ีมีศกัยภาพในการส่งออกและน าเข้าของปากีสถาน ส าหรับสินค้าส่งออก ได้แก่ สิ่งทอ 
(เคร่ืองนุ่งห่ม ผ้าลินิน ผ้าฝา้ย เสือ้ผ้าส าเร็จรูป) เคร่ืองหนงั ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบักีฬา เคมีภณัฑ์พรม 
เป็นต้น ส่วนสินค้าน าเข้า ได้แก่ น า้มันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคร่ืองจักร พลาสติก 
อปุกรณ์เพ่ือการขนสง่ น า้มนัพืช กระดาษ เหล็กและเหล็กกล้า เป็นต้น 

5) สมาชิก RCEP เร่งสรุปผลการเจรจาตามก าหนด 

  นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าคณะเจรจา 
RCEP ของไทย เปิดเผยวา่ ในการประชมุ RCEP-TNC ครัง้ท่ี 13 เม่ือวนัท่ี 12-18 มิถนุายน 2559 ท่ี
ผา่นมา ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ท่ีประชมุได้ให้ความส าคญักบัการเจรจาจดัท าความ
ตกลง RCEP ท่ีมีมาตรฐานสงู โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศและการค้านิวซีแลนด์ 
(Hon. Todd McClay) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมครัง้นี  ้ส าหรับการเจรจาใน
ประเด็นหลกั ขณะนีทุ้กประเทศได้ย่ืนรายการข้อเสนอการเปิดตลาดเบือ้งต้นส าหรับการค้าสินค้า 
และการค้าบริการ รวมทัง้รายการข้อสงวนเบือ้งต้นส าหรับการลงทุนแล้ว โดยประเทศสมาชิก 
RCEP ได้มีการหารืออย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับแนวทางเร่งการเจรจาจดัท าความตกลงในทุกเร่ือง  ซึ่ง
เร่ืองท่ีส าคญัได้แก่ ด้านการค้าสินค้าโดยให้ได้ข้อสรุปภายในปลายปีนี ้

   ทัง้นี ้คณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP จะรายงานความคืบหน้าของการเจรจาตอ่ท่ีประชุม
รัฐมนตรี RCEPครัง้ท่ี 4 ซึ่งจะจดัขึน้ ในวนัท่ี 5 สิงหาคม 2559 ณ นครหลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว 
โดยคณะกรรมการเจรจาการค้าฯ จะมีการประชมุครัง้ท่ี 14 ระหว่างวนัท่ี 15-19 สิงหาคม 2559 ณ 
นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 

ส าหรับรายละเอียดความเคล่ือนไหวข้างต้นแสดงใน ภาคผนวก ข 

2.6 ระบบเตือนภัย (Early Warning System) 

ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา สถาบนัเหล็กฯ ได้เร่ิมจดัท าระบบเตือนภัยล่วงหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกล โดยเร่ิมจากการก าหนดตวัแปรอ้างอิง (Reference Series) ท่ีใช้เป็นตวัแทนแสดงสถานะหรือ
ทิศทางอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลของประเทศไทย จากนัน้พิจารณาตวัแปรท่ีคาดว่าจะมีความสัมพันธ์เชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Relevance) กับตวัแปรอ้างอิงเพ่ือทดสอบหาตวัแปรชีน้ า โดยได้ทดสอบตวัแปร
ทัง้สิน้ 54 ตวัแปรตามหลกัการทางสถิต ิพบตวัแปรท่ีมีคณุสมบตัชีิน้ า 6 ตวัแปร 

ต่อมาเป็นการก าหนดเกณฑ์ในการวัดความผิดปกติของตวัแปรชีน้ า การแสดงผลของระบบเตือนภัย
และทดสอบความแม่นย าในการส่งสญัญาณเตือนภยัของระบบ ซึ่งระบบท่ีจดัท าขึน้สามารถเตือนภยัล่วงหน้า
ได้ 5 เดือนท่ี Percent Correction มากกวา่ 90% 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 29 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ส าหรับปีงบประมาณนีจ้ะเป็นการทบทวนตัวแปรชีน้ าทัง้ 6 ตัวแปร และรายงานระบบเตือนภัย
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าเดือน เพ่ือให้ผู้ประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถวางแผนรับมือ
กบัสถานการณ์ท่ีก าลงัเกิดขึน้ได้ทนัท่วงที หากเกิดเหตกุารณ์ความผิดปกติในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 
เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาจึงจ าเป็นต้องมีเคร่ืองมือติดตาม เฝา้ระวงั รวมถึงการ
วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ออกมาในลกัษณะของระบบเตือนภัยล่วงหน้าด้วย โดยน าเสนอผ่านทางเว็บไซต์ 
http://miu.isit.or.th  

ตวัอยา่งการแสดงผลระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าเดือน 

 

ข้อมูลตวัแปรชีน้ าทัง้ 6 ตวัแปรในเดือนกรกฎาคม ปี 2559 นี ้เป็นข้อมูล ณ เดือนเมษายน ปี 2559 ซึ่ง
สามารถเตือนภัยล่วงหน้าได้ 5 เดือน ดงันัน้เดือนนีจ้ะเป็นการเตือนภัยอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของเดือน
กันยายน ปี 2559 โดยระบบเตือนภัยส่งสัญญาณไม่ปกติในระยะเบือ้งต้นคาดว่าจะท าให้อุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทยอยูใ่นภาวะไมช่ดัเจน 

ส าหรับรายละเอียดระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล โดยแสดงในภาคผนวก ค 

2.7 งำนวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนกำรผลิต 

สถาบนัเหล็กฯ ได้ด าเนินการรวบรวมงานวิจยัและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวข้องกบัอสุาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลทัง้จากภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลยัตา่งๆ หนว่ยงานทางวิชาการ เชน่ กรมวิชาการเกษตร และ

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 30 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

จากข่าวสารต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ เดือนละ 1 เร่ือง รวมทัง้สิน้ 10 เร่ือง โดยรายละเอียดการน าเสนอ
ข้อมลูประกอบไปด้วย ช่ืองานวิจยั ผู้วิจยั หน่วยงาน ปีท่ีเสนองานวิจยั และบทคดัย่อ จากนัน้จะน าเสนอข้อมลู
ผ่านทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th และรายงานสถานการณ์รายเดือนและรายปี (Thailand Machinery 
Outlook) 

ส าหรับรายงานฉบบัสมบรูณ์นี ้ได้มีการน าเสนองานวิจยัและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวข้องกบั
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ตลอดโครงการตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 
ครบทัง้ 10 เร่ืองแล้วดงันี ้

ตารางท่ี 2.3 งานวิจยัและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

ล ำดับ เดือน/ปี ช่ืองำนวิจัย 
1 พฤศจิกายน 2558 Feature Based Machine Tool Accuracy Analysis Method 
2 ธนัวาคม 2558 Computer Texture Mapping for Laser Texturing of Injection Mold 

3 มกราคม 2559 
New Design Feature of Mold in Injection Molding For Scrap 
Reduction 

4 กมุภาพนัธ์ 2559 
Structural Optimization of Mini Hydraulic Backhoe Excavator 
Attachment Using Fea Approach 

5 รายปี พ.ศ. 2558 
End-Milling Force Control System With Surface Roughness 
Monitoring 

6 มีนาคม 2559 Flow Field Design in Electrochemical Machining of Diffuser 
7 เมษายน 2559 Design of ‘Plastic Injection Mold’ for an Automotive Component 

Through ‘Flow Analysis’ (CAE) for Design Enhancement 
8 พฤษภาคม 2559 Microdrilling Technology using Short Pulsed-laser 
9 มิถนุายน 2559 Trend of 3D Measurement Technology and Its Application 

10 กรกฎาคม 2559 
Modern Technology Achieving High-Precision, High-Efficiency 
Processing for Machining Centers 

 
ส าหรับรายละเอียดงานวิจยัและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลทัง้ 

10 เร่ือง แสดงในภาคผนวก ง 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 31 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

2.8 ข่ำวต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรม 

สถาบนัเหล็กฯ ได้จดัท าสรุปข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล เชน่ ขา่วความเคล่ือนไหว
ด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ความเคล่ือนไหวของตลาด และข่าวกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบตา่งๆ จาก
แหล่งข่าวต่างๆ อาทิ ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ประชาชาติ ธุรกิจออนไลน์ มติชนออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ อาร์
วายทีไนน์ แนวหน้า ผู้จดัการออนไลน์ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ฯลฯ โดยจะน าเสนอข่าวตา่งๆ ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://miu.isit.or.th ซึง่แบง่เป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 2) เศรษฐกิจ 3) FTA และ 
4) BOI และผ่านทาง facebook เป็นประจ าทุกวนั ตลอดจนน าเสนอข่าวสารส าคญัๆ ประจ าเดือนนัน้ๆ ผ่าน
ทางรายงานสถาณการณ์รายเดือน 

ตวัอยา่งการแสดงผลขา่วตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 32 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

โดยในรายงานฉบบัสมบรูณ์นี ้มีการน าเสนอขา่วตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมตลอดโครงการตัง้แต่
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จนถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2559 ดงันี ้

ตารางท่ี 2.4 สรุปการน าเสนอขา่วตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม 

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

พฤศจิกายน 2558 25 32 10 3 
ธนัวาคม 2558 25 35 1 2 
มกราคม 2559 18 33 1 2 
กมุภาพนัธ์ 2559 15 18 2 1 
มีนาคม 2559 25 26 2 4 
เมษายน 2559 19 27 3 2 
พฤษภาคม 2559 14 16 3 2 
มิถนุายน 2559 26 24 2 5 
กรกฎาคม 2559 14 16 1 2 

 
พฤศจิกายน 2558 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
1 2 พฤศจิกายน 2558 สหรัฐเผยยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนลดลง 1.2% ในเดือน ก.ย. ■    
2  คลังคาดเศรษฐกิจปีนี้โต 2.8%  ■   
3 3 พฤศจิกายน 2558 XCMG มุ่งขยายธุรกิจสู่สากล เดินหน้ารกุตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา ■    
4  ชี้ไตรมาส 3 เร่ิมเห็นแสงสว่างร าไร  ■   
5 4 พฤศจิกายน 2558 "สมคิด"สั่งคลังเร่งเก็บภาษีเพิ่มรายได้  ■   

6  
พม่า เนื้อหอมนักลงทุนไทยเทศแห่ใช้งานแสดงสินค้า เปิดตลาดเครื่องจักร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการผลิต ■    

7 5 พฤศจิกายน 2558 มหกรรมแสดงสินค้าฯ ไทย-จีนสะพัด 2 พันล้าน ■ ■   
8  กรอ.ผุดมาตรการช่วยSMEs โครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุน ■    

9  
โอกาสทองของผู้ประกอบการไทยจากการมีผลบังคับใช้ของความตกลงการค้า
เสรี ไทย-ชิล ี   ■  

10 6 พฤศจิกายน 2558 
ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ซ้ือเครื่องจักรการเกษตร 2 หมื่นล้าน ชว่ยเกษตรกรเพิ่มคุณภาพ
การผลิต ■    

11  
ครม.เห็นชอบลดค่าธรรมเนียมเช่าที่ดินเขตเศรษฐกิจพิเศษ 50% สร้างความ
เช่ือมั่นจูงใจลงทุน 

 ■   

12 7 พฤศจิกายน 2558 สอท.จับมือมหาวิทยาลัย ปั้นโครงการพฒันากลุ่มเอสเอ็มอี  ■   
13 8 พฤศจิกายน 2558 เปิดแผนดันไทย สู่ฐานอุตสาหกรรมใหม่ !!!  ■   

14  
ครม.เคาะ 2 แพ็กเกจปลุกลงทุน : ขยายกรอบสิทธิประโยชน์ของบีโอไอ-คลัง
เพิ่ม ลดหย่อนภาษ2ีเท่า 

    



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 33 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 

15 8 พฤศจิกายน 2558 
DECC สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การพัฒนาประสิทธภิาพเครื่องจักรด้วย
ออโตเมชั่น ■    

16 9 พฤศจิกายน 2558 ธปท.ชี้เศรษฐกิจฟื้น สศค.คาดปีหน้าขยาย 3.8% แรงหนุนลงทุนภาครัฐ  ■   

17  
จีดีพีมะกันชะลอเหลือ 1.5% นักวิเคราะห์ชี้การบริโภคยังแกร่งช่วยเศรษฐกิจ 
Q4 ฟื้น 

 ■   

18  อาเซียนและจีน คืบหน้าการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน   ■  
19 10 พฤศจิกายน 2558 กพร.หนุนโครงการฝึกซ่อม เครื่องจักรกลทางการเกษตร ■    
20  บีโอเจยังอั้นมาตรการคิวอ ีขณะที่ผลส ารวจชี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังไม่แข็งแรงพอ  ■   
21 11 พฤศจิกายน 2558 สยามมอเตอร์ฯ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม ่ ■    

22  
ดัชนีเช่ือมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค.ขึ้นยกแผง หลังคนมั่นใจแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐ 

 ■   

23 12 พฤศจิกายน 2558 ‘อิตัลไทย’เดินเครื่องเต็มสูบ หวังครองส่วนแบ่งตลาดภาคเหนือ ■    
24  อีซีบีสั่งธนาคารกรีซเพิ่มทุน ความเส่ียงหนี้เสียเกือบ50%  ■   
25 13 พฤศจิกายน 2558 ลุยงานโชว์นวัตกรรมอนาคต ■    

26  
ปรับประมาณการจีดพีีใหม่16 ธ.ค. ธปท.สาขาติดตามปัจจัยบวก-ลบเศรษฐกิจ
รายภูมภิาค 

 ■   

27  
บีโอไอชี้แจงนโยบายคลัสเตอร์แกนักลงทุนรายอุตสาหกรรมมั่นใจเกิดการ
ลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูง – ดึงนักวิจยัเข้าสูภ่าคอุตสาหกรรม 

   ■ 

28 16 พฤศจิกายน 2558 ขยายอัตราการจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดาออกไป 1 ปี  ■   
29  'สมคิด' ไฟเขียว 5 โครงการใหญ่เข้า PPP Fast track  ■   

30  
บอร์ดบีโอไอไฟเขียวส่งเสริมการลงทุน 15 โครงการ ช่วยสร้างรายได้ใน
ประเทศจากการซ้ือวัตถุดิบปีละ 1 หมื่นล้านบาท 

   ■ 

31  
บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการลงทุนครอบคลุมค าขอตั้งแต่ 1 
มกราคม 57 - เพิ่ม 10 กจิการเป้าหมายใน SEZ 

   ■ 

32 17 พฤศจิกายน 2558 ทีดีอาร์ไอ คาดจีดีพีไทยปหีน้าโต 3-3.5%  ■   
33  Ifoเผยดัชนีเศรษฐกิจโลกไตรมาส 4/2558 ร่วงลงต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว  ■   

34  
ญี่ปุ่นเผยยอดซื้อเครื่องจักรเดือน ก.ย. เพิ่ม 7.5%, ปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 
เดือน ■    

35 18 พฤศจิกายน 2558 สภาส่งเสริมการส่งออกแห่งไต้หวันเปิดตัวนวัตกรรมงาน METALEX 2015 ■    

36  
‘วรภัค’ ย้ าสินเชื่อป ี59 วางกรอบโตแค่ 3% รุกหนักเอสเอ็มอ-ีจับซัพพลาย
เชนโครงการรัฐ 

 ■   

37 19 พฤศจิกายน 2558 
สยามคูโบต้าตั้งเป้าป ี59 รุกตลาดพืชไร่-ส่งออก โอดปีนี้เจอภัยแล้ง-ข้าวตกฉุด
ก าลังซ้ือลด ■    

38  ผู้น าอาเซียนแก้เกมสู้ค้าเสรี TPP จ่อประกาศความส าเร็จเปิด RCEP  ■   

39 20 พฤศจิกายน 2558 
GCAP ออกหุ้นกู้ระดมเงิน 100 ล้าน ลยุนาโนไฟแนนซ์-สินเชื่อรายย่อย หา
พันธมิตรเพิ่มขยายลู่ทางท ากิน ■ ■   

40  
บอร์ด BOI เคาะ 15 โครงการ 3.7 หมื่นล้าน เพิ่ม 10 กจิการเป้าหมายในเขต 
ศก.พิเศษ 

 ■   

41 21 พฤศจิกายน 2558 
พิธีมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประจ าปี 
2558 เครื่องหย่อนกล้าข้าวนาโยนแบบประณีต คว้ารางวัลที่ 1 ■    

42 23 พฤศจิกายน 2558 คูโบต้า หนุนใช้เทคโนโลยพีัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ■    

43  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้บริการเครื่องจักรกล ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนของ
สหกรณ์ ■    

44  ไทยถกปัญหาอินโดนีเซีย หารือเศรษฐกจิการค้าชื่นมื่น   ■  
45  ไทย-สหรัฐฯ ชูเวที TIFA ขับเคลื่อนประเด็นการค้า   ■  
46  ไทย-รัสเซีย ผนึกก าลัง หวังขยายการลงทุนแลกเปลี่ยนกัน   ■  



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 34 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 

47  
เปิดเสรี ไทย-ชิลี เร่งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาคธุรกิจ หวังสร้างการค้าและ
การลงทุน   ■  

48  ไทย-ญี่ปุ่น ยกระดับความสัมพันธ์ กา้วใหม่ของความร่วมมอืด้านเศรษฐกิจ   ■  
49 24 พฤศจิกายน 2558 โครงการ วังขนาย-คูโบต้า พลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อย และน้ าตาล ■    
50  ครม.เพิ่มสิทธิพิเศษ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ■   
51  โออีซีดีเตือนการค้าโลกชะลอ เติบโตต ่าเท่าช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ  ■   

52 25 พฤศจิกายน 2558 
UREKA คาด Q4/58 เร่ิมเห็นฟื้นตัวตามยานยนต,์ ได้ออเดอร์เครื่องจักร
พลาสติก ■    

53  ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน 3 เดือนหน้าปรับลง 1.34%  ■   
54  “สมคิด” น าทัพบีโอไอบกุญี่ปุ่น 25-28 พ.ย. หวังดึงนักลงทุนเข้าไทย  ■   
55  ไทย-ฮ่องกง ร่วมมือส่งเสริมโอกาสทางการค้าและการลงทุน   ■  
56 26 พฤศจิกายน 2558 “อิตัลไทย” ปรับเซ็นเตอร์ล าปางเป็นศูนย์ภาคเหนือ ■    

57  
ตลท.คาดเมียนมาออกบาทบอนด ์ระดมทุนลุยโครงสร้างพื้นฐาน /‘เคที ซีมิโก้’ 
ปักหมุดยา่งกุ้ง 

 ■   

58  
อินเดียเชิญชวนไทยร่วมลงทุน ภายใต้นโยบาย Make in India จับมือบกุ
ตลาดโลก 

 ■   

59 27 พฤศจิกายน 2558 
สยามคูโบต้า ปิดยอดขาย 47,000 ล้านบาท : ประกาศรุกตลาดพืชเศรษฐกิจ
เร่งสร้างศูนย์ R&D SIAM KUBOTA ■    

60  
บริษัทญี่ปุ่นชะลอการลงทุน ปัจจยัส าคัญกดดันเศรษฐกิจญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะ
ถดถอย 

 ■   

61  
ไฟเขียวต่างชาติลงทุนเดือน พ.ย. 34 ราย น าเงินเข้า 479 ล้านบาท จ้าง
แรงงานไทย 413 คน 

 ■   

62 28 พฤศจิกายน 2558 
กระทรวงวิทย์ฯ ระดมสุดยอดเทคโนโลยี เครื่องจักรกล สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ■    

63  
สัญาณชีพเศรษฐกิจเร่ิมผงกหัว : สศค.เผยผลพวงนโยบายรัฐบาลกระตุ้นเกิด
จากลงทุน 

 ■   

64 29 พฤศจิกายน 2558 
สาธิตการเกบ็เกี่ยวข้าว โครงการสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มเกษตรกรการเกษตร
บ้านตาก ■    

65 30 พฤศจิกายน 2558 "อิตัลไทย" หันจับลูกค้าเหมือง น าเข้าเครื่องจักรจีนแข่งเดือด ■    
66  อีซีบีถกกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม ชี้ชัดถึงโอกาสขยายคิวอีธ.ค.  ■   
67  หนักมาก! ส่งออก ต.ค.ลด 8.11% ลบตอ่เนื่องเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน  ■   

68  
อาเซียนและจีนประสบความส าเร็จในการยกระดับความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-จีน   ■  

69  ผลการประชุมด้านเศรษฐกิจในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27   ■  

 
ธนัวาคม 2558 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี หวัข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
1 1 ธันวาคม 2558 ภยัแล้งฉดุยอดขาย "คโูบต้า" พลิกเกมลยุตลาดเพ่ือนบ้าน ■    

2  
งานมหกรรมแทรกเตอร์และจกัรกลเกษตรไทย ประจ าปี 2558 (Thailand 
Tractor And Machinery Show 2015) ■    

3  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐดนัดชันีเชื่อมัน่ฯ สงูสดุรอบ 11 เดือน  ■   
4 2 ธันวาคม 2558 สหรัฐเผยยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเพ่ิมมากกวา่คาดในเดือน ต.ค. ■    



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 35 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี หวัข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 

5  
สวีเดนเช่ือมัน่โอกาสตลาดไทย ดนัเทคโนโลยีเสริมความเข้มแข็ง
ภาคอตุสาหกรรม 

 ■   

6  
บีโอไอให้สง่เสริมกิจการผลิตหุน่ยนต์ทางการแพทย์ ชนูโยบายใหมด่งึดดู
การลงทนุกลุม่เทคโนโลยีและนวตักรรม 

   ■ 

7 3 ธันวาคม 2558 ไทย ซบัคอน ยกระดบัเอสเอ็มอี ปี 59 ชวนสมาชิกสูอ่ตุฯไ ฮเทค ■    
8  UREKA เปิดบ้านต้อนรับคณะนกัลงทนุเยี่ยมชมโรงงาน ■    

9  
จีน-ญ่ีปุ่ นชิงหนนุอาเซียน พร้อมเพิ่มวงเงินกู้  ด้านสหรัฐฯโหมเชิญชวนเข้า
ร่วมทีพีพี 

 ■   

10 4 ธันวาคม 2558 ลีดเวย์หวงัพาซมิูโตโมผงาด ตัง้เป้าชิงแชมป์ใน 5 ปี ■    
11  ธปท.จบัตา 3 ปัจจยัเสี่ยงอาจกระทบเศรษฐกิจ  ■   

12 5 ธันวาคม 2558 
ไต้หวนั น าทพัผู้ผลติเคร่ืองจกัร โชว์ศกัยภาพ เปิดตวัสดุยอดนวตักรรมแหง่
อนาคต ในงาน METALEX 2015 ■    

13 7 ธันวาคม 2558 ภาคผลิตอตุฯยงัโงหวัไมข่ึน้ ดนัจีดีพีทัง้ปีขยายไมเ่กิน1%  ■   
14  เวียดนาม-อียลูงนามค้าเสรีเปิดตลาดอาเซียน  ■   
15  "ซมิูโตโม" จบัมือ "ลีดเวย์" ดนัไทยจอ่แชมป์เอเชีย ■    

16 8 ธันวาคม 2558 
เร่ิมได้ผล! ดชันีเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือน พ.ย.ขึน้ยกแผง หลงัคนเช่ือมัน่
เศรษฐกิจฟืน้จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐ 

 ■   

17  หุ้นสหรัฐฯ ดิ่งแรง ผิดหวงัแผนกระตุ้นเศรษฐกิจธนาคารกลางยโุรป  ■   

18  
บีโอไอกระตุ้นการลงทนุภาคเหนือตอนบน ยื่นขอรับสง่เสริมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและนโยบายคลสัเตอร์ 

   ■ 

19 9 ธันวาคม 2558 
ทึง่! นวตักรรมใหมร่ถเก่ียวข้าวไร้คนขบั และอากาศยานเพ่ือการเกษตรครัง้
แรกในประเทศไทย ■    

20  
แหฟั่งกนัเพียบ! SMEs กวา่ 1.3 พนัรายเข้าร่วมสมัมนากฎหมาย
หลกัประกนัธุรกิจ สร้างโอกาสเข้าถึงแหลง่ทนุ 

 ■   

21  
IMF รับ “หยวน” สกลุเงินส ารองโลก ยกสถานะจีนมหาอ านาจเศรษฐกิจเต็ม
ตวั 

 ■   

22 10 ธันวาคม 2558 ไทย-กมัพชูา ตกลงเพิ่มความร่วมมือขยายการค้า การลงทนุ ระหวา่งกนั  ■   

23  
พกค.เห็นชอบตัง้เป้าหมายสง่ออกปี 59 โต 5% พร้อมไฟเขียวเดินหน้า 7 
ยทุธศาสตร์ป๊ัมยอดสง่ออก 

 ■   

24 11 ธันวาคม 2558 ญ่ีปุ่ นเผยยอดซือ้เคร่ืองจกัรเดือน ต.ค.พุง่ 10.7% บง่ชีก้ารลงทนุฟืน้ตวั ■    

25  
กรมพฒันาฯ ตอบโจทย์ท าธุรกิจสดุงา่ย ปรับบริการจดตัง้บริษัทใหมจ่บจดุ
เดียว 

 ■   

26 14 ธันวาคม 2558 
เปิดผลสง่เสริมการใช้เคร่ืองจกัรกลเกษตร สศก. ช ูปัน้ชา่งเกษตรท้องถ่ิน
ทะลเุป้า-ลดรายจา่ยได้จริง ■    

27  ตลาดผิดหวงัมาตรการอีซีบี ยืดเวลา QE แตไ่มเ่พ่ิมซือ้บอนด์  ■   
28 15 ธันวาคม 2558 บีโอไอจดัทพัเจรจาคูธุ่รกิจชิน้สว่น ■    

29  
เอสเอ็มอีฟืน้ทัง้ปีเติบโต 4.7% สสว.ชีส้ญัญาณเศรษฐกิจในประเทศดีดงึ
ความเชื่อมัน่กลบัมา 

 ■   

30  
สศอ.ชีไ้ทยเร่งพฒันาคลสัเตอร์อตุสาหกรรมอนาคตเป้าหมายใหม ่รองรับ
เปิด AEC 

 ■   



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 36 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี หวัข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
31 16 ธันวาคม 2558 ชงครม.เคาะพรบ.กองทนุฯ จดัหม่ืนล้านอุ้ม 10 อตุสาหกรรม ■    
32  เยลเลนชีเ้ศรษฐกิจสหรัฐฯ แกร่งพอ สง่สญัญาณพร้อมปรับดอกเบีย้ ธ.ค.  ■   

33 17 ธันวาคม 2558 
ภาครัฐ-นกัธุรกิจแอฟริกาสนใจซือ้สินค้าเคร่ืองจกัรกลการเกษตรไทย
ตอ่เน่ือง ■    

34  ชีช้อ่งรับเหมารายกลางชิงเมกะโปรเจ็กต์  ■   

35 18 ธันวาคม 2558 
"ซปุเปอร์สปาร์ค" นวตักรรมสดุล า้เลิศเพิ่มแรงไฟฟา้หวัเทียน
รถจกัรยานยนต์-เคร่ืองจกัรการเกษตร ■    

36  BOJ เผยภาคธุรกิจญ่ีปุ่ นปรับลดคาดการณ์เงินเฟอ้ หลงัราคาน า้มนัร่วง  ■   

37  
กระทรวงอตุฯ จบัมือ สวทช. ปัน้ 5 SMEs อดัฉีดงานวิจยัแข่งขนัตลาดโลก 
เพิ่มมลูคา่อีก 15% 

 ■   

38 19 ธันวาคม 2558 
เปิดตวั 3M Cubitron II ครัง้แรกในเมืองไทย เพ่ือสดุยอดงานขดั
อตุสาหกรรม ■    

39  หนนุเงินทนุ-แก้กฎระเบียบ หนนุคลสัเตอร์เกษตรแปรรูป  ■   

40 20 ธันวาคม 2558 
สยามคโูบต้า แถลงผลยอดประกอบการปี 2558 ประกาศแผนปีหน้ารุก
ตลาดพืชไร่ ■    

41 21 ธันวาคม 2558 
เดินเคร่ืองพฒันาวิศวกรรมเกษตร ระดมสมองผลิตเคร่ืองจกัรกลแก้ขาด
แรงงาน ■    

42  กสอ.เล็งหัน่งบปี2560ลง20% ดนั4อตุฯดาวเดน่ตามนโยบายรัฐ  ■   

43 22 ธันวาคม 2558 
สยามคโูบต้า สง่เสริมเกษตกรปลกูข้าวคณุภาพ เพ่ิมปริมาณผลผลิต ชว่ย
ลดต้นทนุการผลิต ด้วยเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ■    

44  
มติ "กนง." คงดอกเบีย้ 1.50% กสิกรฯ คาดจีดีพีปี 59 โต 3% ลุ้นทอ่งเที่ยว
โกย 2.5 ล้านล. 

 ■   

45 23 ธันวาคม 2558 รวมกลุม่ท านา 500 ไร่ลงทนุจกัรกลไม่เกิน 5 ปี..คืนทนุ ■    
46  เมียนมาเปิดตวัตลาดหลกัทรัพย์ยา่งกุ้ ง  ■   

47  
โอเปกเดินหน้าแผนชิงตลาด คาดปีหน้าก าลงัการผลิตน า้มนัดิบนอกกลุม่
ลดลงอีก 

 ■   

48 24 ธันวาคม 2558 
บีโอไอย า้สมัพนัธ์ไทย-จีนแน่น จดัสมัมนาใหญ่ชเูป้าหมายร่วมพฒันา
เศรษฐกิจคู ่2 ประเทศ ■    

49  
โพลนายจ้างยงัไมเ่ช่ือมัน่เศรษฐกิจปี 59 พบ 40 อตุสาหกรรมสง่ออก
ถดถอยหนกั 

 ■   

50  “สมคิด” ให้เช่ือมือคลงั-ธปท.ย า้เฟดขึน้ดอกเบีย้ ไทยรับมือได้  ■   
51 25 ธันวาคม 2558 สหรัฐเผยยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนทรงตวัในเดือน พ.ย. เม่ือเทียบรายเดือน ■    
52  กสิกรไทยคาดจีดีพปีีหน้าโต 2.5-3.5%  ■   
53  บริโภคกระเตือ้ง ดชันีเช่ือมัน่ภาคอตุฯ พ.ย.พุง่เดือนที่ 3 สงูรอบ 7 ด.  ■   

54 26 ธันวาคม 2558 
บิ๊กภาคธุรกิจชีปี้’59 ศก.ทรงตวั หวัน่ก าลงัซือ้ในประเทศยงัไมฟื่น้-เศรษฐกิจ
โลกยงัมีความเสี่ยง 

 ■   

55 27 ธันวาคม 2558 ส.อ.ท.เผยดชันีความเชื่อมัน่ฯ พ.ย. ปรับตวัเพิ่มขึน้ติดตอ่กนัเดือนที่ 3  ■   
56 28 ธันวาคม 2558 'สมคิด' สัง่สถาบนัเครือข่าย ก.อตุฯ เร่งปรับตวัรองรับ 9 คลสัเตอร์ ■    
57  ไทย-ปากีสถาน ร่วมมือขบัเคลื่อนการค้าและการลงทนุ   ■  



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 37 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี หวัข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 

58  
ปี 58 ไฟเขียวตา่งด้าวท าธุรกิจในไทย 404 ราย ขนเงินมาลงทนุ 1.6 หม่ืน
ล้าน จ้างแรงงานกวา่ 9 พนัคน 

 ■   

59 29 ธันวาคม 2558 
ก.อตุสาหกรรมโชว์ผลงาน1ปีได้9เต็ม10 มัน่ใจปีหน้าดนัเงินลงทนุแตะ1
ล้านล. ■    

60  
ปีนี ้'สง่ออกไทย’ อาจติดลบ7%' พาณิชย์?ยนัมีโอกาสเกิดสงู ถกดว่นปรับ
แผนใหม ่

 ■   

61 30 ธันวาคม 2558 ธปท.เชื่อสง่ออกปี’59ทรงตวั พร้อมปรับลด‘จีดีพี’เหลือ3.5%จาก3.7%  ■   

62  
ญ่ีปุ่ นเผยผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.หดตวั 1%, ลดลงครัง้แรกใน
รอบ 3 เดือน ■    

63 31 ธันวาคม 2558 
"นิด้า" มองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีหน้า เติบโตไมต่ ่ากวา่ 3.5-4% รับแรง
หนนุจากการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ 

 ■   

 
มกราคม 2559 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี หวัข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
1 1 มกราคม 2559 'เอสแอนด์พี' ประกาศคงอนัดบัเครดติไทย  ■   
2 2 มกราคม 2559 การสง่ออก เดือน พ.ย.ลดลง 7.42% ติดลบตอ่เน่ืองเป็นเดือนที่ 11 ในรอบปี  ■   
3 3 มกราคม 2559 สศอ.รับดชันีอตุฯปีนีแ้ยส่ดุสดุคาดโตตดิลบ-คาดหวงัปีหน้าอาจโตได้ 2-3%  ■   
4 4 มกราคม 2559 ระดมสมองพฒันาเคร่ืองจกัรเกษตร ■    
5  กสิกร หวงัลงทนุภาครัฐ หนนุจีดีพีปีวอก โต 3% หว่งหนีค้รัวเรือนพุ่ง  ■   
6 5 มกราคม 2559 XCMG เตรียมสง่เคร่ืองจกัรก่อสร้างสนบัสนนุโครงการรถไฟไทย-จีน ■    
7  ศนูย์วิจยัฯธ.ไทยพาณิชย์คาดมลูคา่การสง่ออกปี59 ยงัไมฟื่น้  ■   
8  "สมคิด"ขีดเส้นลยุงบลงทนุภาครัฐ  ■   
9 6 มกราคม 2559 ลูท่างพฒันาคลสัเตอร์อตุฯ อนาคต ตอ่ยอดเป้าใหม่ ■    

10  
ธปท.ระบเุศรษฐกิจ พ.ย.ยงัพืน้ตวัคอ่ยเป็นคอ่ยไปจากใช้จา่ยรัฐ-เอกชน
หนนุ  ■   

11 7 มกราคม 2559 ‘ซเูปอร์ คลสัเตอร์’ พลิกโฉมหน้าอตุสาหกรรมไทย  ■   

12  
เช่ือมัน่ปี 2559 หลายปัจจยัหนนุอตุสาหกรรมโตตอ่เน่ือง รถยนต์ผลิตเกิน 2 
ล้านคนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 

 ■   

13 8 มกราคม 2559 
ครม.ไฟเขียว ขยายระยะเวลาเบิกจา่ยงบมาตรการอุ้มเกษตรกร จดัหา
เคร่ืองจกัรอีก 3 เดือน ■    

14  'สภาพฒัน์'มัน่ใจจีดีพี ปีนีโ้ต3-4%  ■   
15 9 มกราคม 2559 'สมคิด' ลัน่เดินหน้าเศรษฐกิจ ลงทนุภาครัฐ-สง่ออก  ■   
16 10 มกราคม 2559 รัฐทุม่พนัล้านอุ้มSME แบง่เงิน6กองช่วยเหลือหลากรูปแบบ ■    
17 11 มกราคม 2559 "สมคิด" ชีปี้ 59 เติบโตควบปฏิรูป  ■   
18  เจตาแบค คาดปี 59 เติบโต 8% ■    
19 12 มกราคม 2559 'สมคิด' ฮดึ ! ดนัสง่ออกโต 5 % ปลดัคลงัย า้อยา่ตื่นตระหนก ศก.จีน  ■   
20  บรูณาการร่วมยกเคร่ืองเอสเอ็มอีไทย  ■   



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 38 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี หวัข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 

21  
บีโอไอรุกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2559 แจงนกัลงทนุเร่งขอรับสิทธิ
ประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาล 

   ■ 

22 13 มกราคม 2559 
บ.อเมริกนัชัน้น ามัน่ใจศก.ไทย แม้แนวโน้มปีนีช้ะลอตวัแตย่งัเป็นฐานลงทนุ
ที่ดี ■    

23  'ส.อ.ท.'เช่ือเศรษฐกิจจีนชะลอ กระทบไทยน้อย  ■   

24 14 มกราคม 2559 
ความเชื่อมัน่ นลท.ตา่งชาติซบเซาอยา่งมาก เหตยุงัวิตกเศรษฐกิจ-ความ
ขดัแย้งใน ตปท.  ■   

25  
‘สมคิด’ รับปากดแูลราคาสินค้าเกษตร ติดทกุเคร่ืองยนต์ศก.หยดุการทรุด
ตวัปี59 

 ■   

26  
ฟิลิปปินส์เผยยอดสง่ออกเดือน พ.ย. หดตวั 1.1% เหตสุง่ออกสินค้าอิเล็ก
ทรอนิกชะลอตวั ■    

27 15 มกราคม 2559 
งดั 4 มาตรการเพ่ิมโอกาสแข่งขนั เกษตรฯเร่งลดต้นทนุการผลติ-ท า
การตลาด ■    

28  
สง่ออกต้องพึ่งตลาดสหรัฐ-CLMV ชีจ้ีนติดลบอีกปี-แนะเจาะอินเดีย-เอเชีย
กลาง 

 ■   

29 16 มกราคม 2559 
“สมคิด” ดงึทนุใหญ่หนนุขบัเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตัง้เป้าปีนี ้1,500 
ต าบล 

 ■   

30 17 มกราคม 2559 บีโอไอจี ้1.6 พนัโครงการคา่ 6 แสนล. เร่งลงทนุในปีนี-้ชีช้ว่ยกระตุ้น ศก.  ■   
31  ก.อตุฯดนันกัลงทนุญ่ีปุ่ น 23 ราย จบัคูผู่้ประกอบการไทยนบัร้อย  ■   

32 18 มกราคม 2559 
ญ่ีปุ่ นเผยยอดซือ้เคร่ืองจกัรเดือนพ.ย.หดตวั 14.4% บง่ชีค้วามวิตกด้านการ
ลงทนุ ■    

33  ก.อตุฯปรับบทบาทหน่วยงาน 'สมคิด'เน้นปัน้เอสเอ็มอีเข้มแข็ง  ■   
34 19 มกราคม 2559 แทรกเตอร์ อยากหลอ่บ้าง ■    
35  เอกชนรับปากชว่ย‘พาณิชย์’ขยายตลาด ถอดใจสง่ออกโตแค3่%  ■   

36 20 มกราคม 2559 
ดชันีอตุสาหกรรมพุง่ทะยาน! สงูสดุรอบ 9 เดือนแผนกระตุ้นก าลงัซือ้มาถกู
ทาง 

 ■   

37  ซบุเปอร์บอร์ด สัง่รัฐวิสาหกิจเร่งแก้ปัญหา  ■   

38  
โครงการลงทนุจากตา่งประเทศจอ่ลงทนุเกือบ 5 แสนล้านบาท บริษัทชัน้น า
ทัง้รายเดิมและรายใหมเ่ดินหน้าลงทนุอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

   ■ 

39 21 มกราคม 2559 TMC แตกไลน์ธุรกิจใหม ่ ■    

40  
เตือน ศก.ไทย Q2 มีความเสี่ยงสงู ทัง้การเมืองและภยัแล้ง ขณะที่ความผนั
ผวนจากสงครามคา่เงินจะรุนแรงขึน้ 

 ■   

41 22 มกราคม 2559 
ไทยรุกดงึผู้ประกอบการ‘เอฮิเมะ’จากญ่ีปุ่ น ยกระดบัอตุฯสองประเทศ ทัง้ตอ่
เรือ-ถ่านหิน-เหล็ก ■    

42  ‘วิรไท’เปิดแผน ธปท.ปีวอก ช ู3 ด้านดนัเศรษฐกิจไทยแกร่  ■   

43 25 มกราคม 2559 
ไหเ่ทียน จบัมือ เอสพี อินเตอร์แมค เปิดบริษัท ไหเ่ทียน แมชชีนเนอร่ี 
(ประเทศไทย) จ ากดั โชว์รูมเคร่ืองฉีดพลาสติกแหง่แรกในประเทศไทย ■    

44  ฟุง้เงินลงทนุจากตา่งประเทศฉลยุ บีโอไอเผยนานาชาติเร่ิมมัน่ใจ  ■   



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 39 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี หวัข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 

45 26 มกราคม 2559 
ยนิูเวอร์แซล โรบอทส์ กระตุ้นอตุสาหกรรมโต พฒันาแอพพลิเคชัน่พร้อม
เปิดศนูย์โชว์นวตักรรมหุน่ยนต์ ■    

46  'วิรไท'สัง่จบัตาเศรษฐกิจปี 59 ชีย้งัเสี่ยงสงู  ■   
47 27 มกราคม 2559 ธ.ไทยพาณิชย์ประเมินศก.โต2.5% การลงทนุมีแรงหนนุ-บริโภคยงัน่ิง  ■   
48  ดนัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ 2 เข้า ครม.  ■   

49  
ไทยบินถกปากีสถานเดินหน้าเจรจา FTA รอบสอง หารือเปิดเสรีสินค้า วาง
กรอบแก้อปุสรรคทางการค้า 

  ■  

50 28 มกราคม 2559 กสอ. ชโูมเดลญ่ีปุ่ น “อตุสาหกรรมที่ 6” เร่งพฒันาผู้ประกอบการภาคเกษตร ■    

51  
สง่ออกปี’58ติดลบ5.7% ท าสถิตติ ่าสดุรอบ6ปี-พาณิชย์อ้างราคาน า้มนั-
เศรษฐกิจโลกทรุดปัจจยัลบหลกั 

 ■   

52 29 มกราคม 2559 สยามคโูบต้าลีสซิ่งลยุตลาด ปลอ่ยเชา่ซือ้เคร่ืองจกัรชาวไร่-ผู้ รับเหมา ■    
53  สศค.มองจีดีพีปี58 ขยายตวัได้ 2.9% ดีกวา่คาด  ■   
54 30 มกราคม 2559 เชียงใหมจ่ดัแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ “อตุสาหกรรมแฟร์ 2016” ■    

 

กมุภาพนัธ์ 2559 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี หวัข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 

1 1 กมุภาพนัธ์ 2559 
คลงัมัน่ใจเงินอดัฉีดภาครัฐดนัจีดีพีโต หวงักลุม่รากหญ้ามีทนุยกระดบัการ
ผลิต  ■   

2  สหรัฐเผยยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนดิ่งเกินคาดในเดือน ธ.ค. ■    
3 2 กมุภาพนัธ์ 2559 คลงัชงแผนแมบ่ทสร้างความยัง่ยืน  ■   
4  ส.อ.ท.ตัง้สถาบนัอตุฯเกษตรเพ่ิมศกัยภาพสินค้า  ■   
5 3 กมุภาพนัธ์ 2559 สพภ.12 สงขลาลยุ สร้างชา่งเช่ือมโลหะใต้น า้รับ AEC ■    

6  
รมว.อตุสาหกรรม เป็นประธานสกัขีพยานในการลงนามสัง่ซือ้เคร่ืองจกัร
ผลิตเชือ้เพลิงขยะ ■    

7  
กสอ. จบัมือ 14 ธนาคาร เร่งปลอ่ยกู้  อพัสภาพคลอ่ง SMEs หวงัยกระดบั
เศรษฐกิจประเทศ 

 ■   

8 4 กมุภาพนัธ์ 2559 
ที แอล เอส กรุ๊ป ปรับกลยทุธ์ลยุตลาดฟอร์คลิฟท์ และเคร่ืองจกัรหนกั
ส าหรับงานก่อสร้างและเหมืองแร่ พร้อมแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญตอ่ยอดธุรกิจ ■    

9  
สรท.หวัน่คูค้่า-นกัลงทนุทิง้ไทย ชีส้ง่ออกติดลบอีกปีตา่งชาติหอบเงินหนีแน่ 
เหตผุลิตสินค้าแล้วขายไมไ่ด้ 

 ■   

10 5 กมุภาพนัธ์ 2559 สยามคโูบต้า ลีสซิ่ง ชสูินเช่ือเข้าใจลกูค้า ■    
11  เร่งปัน้เอสเอ็มอีนวตักรรมใหมท่ี่มี สวทช.น าร่องปี 2559 จ านวน 50 ราย  ■   
12 8 กมุภาพนัธ์ 2559 อิมแพ็คจดังานท าความสะอาด ■    
13  'ปลดัพลงังาน' หวงักระตุ้นศก.รากหญ้า อดัฉีดเงินลงทนุเกือบ 6 แสนล.  ■   

14 9 กมุภาพนัธ์ 2559 
การแข่งขนัฝีมือแรงงานแหง่ชาติ เวทีแหง่การแข่งขนั พลงัสร้างสรรค์ของคน
รุ่นใหม ่ ■    



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 40 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี หวัข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
15  ธ.โลกชีเ้สถียรภาพการเมืองฉดุลงทนุประเทศ  ■   
16 10 กมุภาพนัธ์ 2559 สวทช.หนนุ กรอ.ใช้เทคโนโลยียกระดบัโรงงาน ■    
17  สศอ.ของบพนัล.พฒันาภาคอตุฯ วาง3แนวเพ่ิมความสามารถแข่งขนั  ■   

18 11 กมุภาพนัธ์ 2559 
กกร.อ้างทีพีพีหนนุGDPโต เผยสมาชิกเกือบทัง้หมดหนนุไทยเข้าร่วม-ขู่หาก
ปฏิเสธนกัลงทนุเผ่นหนี 

 ■   

19  
พาณิชย์ขนข้อมลูแจงสิทธิประโยชน์ 29 ก.พ. กลอ่มตา่งชาติเข้าเขต ศก.
พิเศษ 

 ■   

20 12 กมุภาพนัธ์ 2559 จีบ "ซมัซงุ" ลงทนุ เชื่อมอตุสาหกรรมไทย-เกาหล ี ■    
21  ผู้วา่แบงก์ชาติ ลัน่‘สงครามคา่เงิน’ ไม่มีใครได้ประโยชน์  ■   
22  การเจรจา FTA ไทย-ปากีสถาน รอบที่ 2 มีความคืบหน้ามาก   ■  
23  ไทย-นิวซีแลนด์ สานสมัพนัธ์ทางการค้า   ■  

24  
บีโอไอชนูโยบายคลสัเตอร์สร้างมลูคา่เพิ่มอิเล็กทรอนิกส์ มัน่ใจกลุม่
นวตักรรมใหมเ่ดินหน้าลงทนุในไทย    ■ 

25 13 กมุภาพนัธ์ 2559 
พาณิชย์รุกหนกัตลาดอิหร่าน หลงั”สมคิด”เดินทางกระชบัความสมัพนัธ์ 
ประเดิม MOU ทนัที 5 ฉบบั มลูคา่รวมกวา่5,200ล้านบาท 

 ■   

26 15 กมุภาพนัธ์ 2559 UREKA พร้อมเทิร์นอะราวด์!!!! ■    
27  เยือนญ่ีปุ่ นหวงัดงึนกัธุรกิจยุน่ 'อรรชกา'เล็ง3จว.ลงทนุคลสัเตอร์  ■   
28 16 กมุภาพนัธ์ 2559 ‘เครือสหพฒัน์’ร่วมทนุ‘กลุม่โทเร’ ตัง้บริษัทผลติคาร์บอนไฟเบอร์ ■    
29  พาณิชย์เล็งดงึกลุม่ทนุสหรัฐ เข้ามาในไทย-อาเซียน หลงัรวมกนัเป็น‘เออีซี’  ■   
30 17 กมุภาพนัธ์ 2559 ชง “สมคิด” เดินหน้าอตุสาหกรรมใหม ่ ■    
31  สภาพฒัน์คาดปี 59 จีดีพีของไทยเติบโตได้ 3% หว่งผลกระทบ ศก.โลก  ■   
32  ก.อตุฯได้รับงบปี 2560 ร่วม 7 พนัล้าน หนนุศกัยภาพ-สง่เสริมเอสเอ็มอี ■    
33 18 กมุภาพนัธ์ 2559 หยอดหวานรัฐบาลไทยแก้ปัญหาถกูทาง เศรษฐกิจโลกซมึลกึไมรู้่ตวั  ■   
34  GCAP ตัง้เป้าสินเช่ือรวมปีนีโ้ตกวา่ 50% เล็งหาพนัธมิตรคูค้่ารายใหม ่ ■    
35 19 กมุภาพนัธ์ 2559 ดชันีเช่ือมัน่อตุสาหกรรม ลดลงครัง้แรกในรอบ 5 เดือน  ■   
36  "อิตลัไทยฯ"โชว์ศกัยภาพเคร่ืองจกัรกล 8 แบรนด์ดงัในงาน “ITI FAIR 2016” ■    

 
มีนาคม 2559 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี หวัข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
1 1 มีนาคม 2559 สศอ.เผยเอ็มพีไอมค.หดตวั3.3% ต ่าสดุรอบ14เดือนหลงัสง่ออกดิ่ง  ■   

2  
สหรัฐเผยยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพุง่เกินคาดในเดือน ม.ค. สงูสดุรอบ 10 
เดือน ■    

3 2 มีนาคม 2559 
โครงการ กรุงเทพธุรกิจ 100 ซีอีโอ เซอร์เวย์ เม่ือเดือน ม.ค.59 เพ่ือส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรธุรกิจชัน้น าของประเทศ 100 รายเป็นราย
ไตรมาส 

 ■   

4  
มติ ครม.เห็นชอบ กระทรวงพาณิชย์ร่างประกาศจดัระเบียบการน าเข้า
เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ หวัน่ใช้ผิดวตัถปุระสงค์ ■    



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 41 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี หวัข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 

5  
บีโอไอรุกแผนสง่เสริมลงทนุไทยในตา่งประเทศ เล็ง MOU 4 ประเทศกลุม่
ตลาดใหมเ่อือ้นกัลงทนุ 

   ■ 

6  
บอร์ดบีโอไอคลอดมาตรการสง่เสริมการลงทนุระดบัท้องถ่ิน ตัง้เป้าพฒันา
เศรษฐกิจท้องถ่ินหนนุลงทนุแปรรูปเกษตร-ทอ่งเที่ยวชมุชน 

   ■ 

7  
บอร์ดบีโอไอหนนุกลุม่อตุสาหกรรมแหง่อนาคตเร่งแจ้งเกิด ออกมาตรการ
สง่เสริมคลสัเตอร์เมืองนวตักรรมอาหาร – อากาศยาน – หุน่ยนต์ 

   ■ 

8  
บอร์ดบีโอไอไฟเขียวสง่เสริมการลงทนุ 14 โครงการ กิจการผลิตชิน้สว่นยาน
ยนต์ประเดิมลงทนุตามนโยบายคลสัเตอร์ยานยนต์ 

   ■ 

9 3 มีนาคม 2559 
ยนิูเวอร์แซล โรบอทส์อ้าแขนรับมาตรฐาน ISO ลา่สดุ ด้านการออกแบบ
หุน่ยนต์ท างานร่วมกบัมนษุย์ ■    

10  ธปท.เผยแรงสง่ ศก.ไทยเดือน ม.ค.59 เร่ิมแผ่ว ทัง้การบริโภคเอกชน  ■   
11 4 มีนาคม 2559 สยามคโูบต้าลีสซิ่ง ฉลองครบรอบ 10 ปี ■    

12  
เอกชนมนึสง่ออกไร้แววฟืน้ ผวาเศรษฐกิจโลกชะลอตวั-กกร.เตรียมหัน่เป้าจี
ดีพีอีกรอบ 

 ■   

13 5 มีนาคม 2559 'รมว.อตุสาหกรรม' เผยญ่ีปุ่ นมองไทยน่าลงทนุ  ■   

14 7 มีนาคม 2559 
ยนิูเวอร์แซล โรบอทส์ ผู้ผลิตหุน่ยนต์ทีใ่หญ่ที่สดุของเดนมาร์ก มีรายรับ
เติบโตถึง 91% ■    

15  
‘พาณิชย์’เผยผลประชมุ AEM Retreat ดงึไทย-มาเลเซียพ่ีเลีย้งCLMV ขึน้
ผู้น าขบัเคลื่อนศก.อาเซียน 

 ■   

16 8 มีนาคม 2559 KUBOTA Service Day บริการตรวจเช็คเคร่ืองจกัรกลการเกษตรฟรี ■    
17  5 เดือน ‘สมคิด’ในท าเนียบ แก้เกมเศรษฐกิจไทย-การเมืองโลก  ■   

18 9 มีนาคม 2559 
ไทยสยายปีก “อินโดฯ-ญ่ีปุ่ น” จบัมือร่วมลงทนุ “โรงงานผลิตน า้ตาลทนุ
ไทย” ในเขตเศรษฐกิจพิเศษรัสเซียตะวนัออกไกล ■    

19  รัฐบาลเล็งเงินกระตุ้นศก.รอบใหม ่ขอ2สปัดาห์ออกมาตรการ  ■   
20 10 มีนาคม 2559 PCSGH โชว์รายได้ 4,092.3 ล้านบาท ■    
21  ยโูรสแตทเผยเศรษฐกิจยโูรโซนขยายตวั 0.3% ในไตรมาส 4  ■   

22  
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนหารือแนวทางขบัเคลื่อนการรวมกลุม่ AEC ใน
ทศวรรษหน้า 

  ■  

23 11 มีนาคม 2559 “คโูบต้า มอบความสขุทัว่ไทย” ■    
24  "วิรไท" จอ่หัน่จีดีพีต ่า 3.5%  ■   

25 14 มีนาคม 2559 
UREKA แตกไลน์ธุรกิจ ผลติเคร่ืองเป่าถงุพลาสติก ตัง้เป้าสร้างยอดขายปีนี ้
50 ลบ. ■    

26  
สสว.อดัฉีดงบ 200 ล้านบาท ดนัโครงการ SME Strong/Regular ตัง้เป้า
หม่ืนราย 

 ■   

27 15 มีนาคม 2559 
วตัคินสนั ลงทนุ 50 ล้านบาท เปิดตวัโชว์รูมใหม ่เร่งขยายตลาดเคร่ืองจกัร
หนกัส าหรับงานก่อสร้างและเหมืองแร่ ■    

28  อตุฯบินโรดโชว์ดงึตา่งชาติ ยนัญ่ีปุ่ น-สหรัฐ-รัสเซีย ยงัสนใจลงทนุในไทย  ■   
29  ญ่ีปุ่ นเผยยอดสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรเดือนม.ค.พุง่ขึน้ 15% เทียบรายเดือน ■    

30 16 มีนาคม 2559 
แบงก์ชาติฝร่ังเศสปรับลดคาดการณ์ ศก.ไตรมาสแรกเหลือ 0.3% เหตภุาค
อตุฯชะลอตวั ■    
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31  
“คลงั” ชีย้าแรง “อีซีบี” ไมก่ระทบไทย ยนับาทแข็งรอบ 7 เดือน ไมถ่ึงขัน้น่า
เป็นหว่ง 

 ■   

32 17 มีนาคม 2559 สยามคโูบต้า แจกหนกักบัแคมเปญ “คโูบต้า มอบความสขุ ลุ้นทกุคนั” ■    

33  บิ๊กธุรกิจไทยชกัแถวยดึหวัหาดศรีลงักา  ■   

34 18 มีนาคม 2559 
ยโูรสแตทเผยการผลติภาคอตุสาหกรรมยโูรโซนขยายตวัเกินคาดในเดือน 
ม.ค. ■    

35  
‘สมคิด’สัง่เอ็กซิมแบงก์ท าแผนเชิงรุก l ชว่ยผู้ประกอบการไทยลงทนุ
ตา่งประเทศ 

 ■   

36 19 มีนาคม 2559 เฟดเผยการผลติภาคอตุฯดีดตวัขึน้เกินคาดในเดือน ก.พ.  ■   

37 21 มีนาคม 2559 
โกลบอล รับเบอร์ ลาเท็คซ์ แอนด์ ไทร์ เอ็กโป 2016 สดุยอดงานแสดง
อตุสาหกรรมด้านยาง น า้ยาง และยางล้อ ระดบัโลก ■    

38  
สร้างรายได้ภาคเกษตรยัง่ยืน ภยัแล้งมาแรง!สอท.แนะรัฐลงทนุระบบน า้
ก่อนรถไฟเร็วสงู 

 ■   

39  'บณัฑรู'ชีโ้อกาสจีดีพีโต 3.5% เป็นไปได้ยาก  ■   

40 22 มีนาคม 2559 
รือ้พรบ.โรงงาน/ลดขัน้ตอนออกใบร.ง.4 l อตุฯเพ่ิมโทษกรณีปลอ่ยมลพิษ l 
ชงครม.เม.ย.ก่อนมีผลในปี’60 ■    

41  ทีเอ็มบี มองศก.ไทยปีนีส้โลว์ไลฟ์ ทรงตวัที่ 2.8% หวัน่ ภยัแล้ง ซ า้เติม  ■   
42 23 มีนาคม 2559 สหกรณ์ให้บริการ เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร ■    
43  สศอ.เสนอแผนปฏิรูปอตุสาหกรรมดนัรายได้ประชากรเพ่ิม 2.25 เทา่  ■   
44 24 มีนาคม 2559 เอสเอ็มอีแบงก์ เยี่ยมชม กิจการลกูค้ากลุม่ Start-Up ■    

45  
พาณิชย์เตรียมจบัมือเอกชนจดังานTAPA โชว์ศกัยภาพชิน้สว่นยานยนต์
ไทย หวงัยอดสง่ออกปี’59เพ่ิมขึน้3.8% 

 ■   

46 25 มีนาคม 2559 
ซีอีโอแคทเทอร์พิลลาร์ชีก้ารเปลี่ยนผ่านทางศก.ของจีนเป็นประโยชน์ตอ่
นานาชาต ิ ■    

47  'สมคิด'หารือเอกชนชัน้น าเกาหลี เผยเร่ิมมีความมัน่ใจลงทนุในไทย  ■   

48 27 มีนาคม 2559 
“วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิง้” เดินหน้าครัง้ใหญ่ เข้าซือ้กิจการ “ซีดบัเบิล้ยพูี รีนิว
เอเบิลส์” ■    

49 28 มีนาคม 2559 XCMG เตรียมเปิดตวั 3 ผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่งาน Bauma 2016 ในมิวนิก ■    
50  นกัลงทนุเยอรมนัเล็งลงทนุ 8 อตุฯในไทย  ■   

51 29 มีนาคม 2559 
“พฒัน์กล” ภมิูใจ ออกแบบและติดตัง้นวตักรรมเคร่ืองจกัรอาหารอตัโนมตัิ 
ส าหรับโรงงานนมพร้อมดื่มภายใต้โครงการชัง่หวัมนัตามพระราชด าริ ■    

52  ตัง้ "ไทยแลนด์ทีม" ดนัการค้า  ■   
53 30 มีนาคม 2559 สหรัฐเผยยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนร่วงลง 2.8% ในเดือน ก.พ. ■    

54  
สศอ. แถลงการผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน กมุภาพนัธ์ 2559 หดตวัน้อยลง
ที่ร้อยละ 1.62 

 ■   

55 31 มีนาคม 2559 

ก.พลงังาน รุกขบัเคลื่อนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงังานภาคอตุสาหกรรม 
พร้อมปลอ่ยเงินกู้  4,489 ล้านบาท หนนุธุรกิจห้องเย็น โรงน า้แข็ง เปลี่ยน
เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ที่ใช้พลงังานสงู คาดเกิดผลประหยดั 4,404 ล้านบาทตอ่
ปี 

■    

56  'ทีดีอาร์ไอ' หนนุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชดุ 3  ■   
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57  อียสูง่สญัญาณมุง่สานสมัพนัธ์เศรษฐกิจการค้าระหวา่งไทย-สหภาพยโุรป   ■  

 
เมษายน 2559 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี หวัข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 

1 1 เมษายน 2559 
เปิดผลติดตาม Motor Pool สศก. ช ูช่วยลดต้นทนุจริง แนะสหกรณ์ท าแผน
ให้บริการเสริมประสทิธิภาพ 

 ■   

2  นายกฯ ชวนนกัธุรกิจสหรัฐฯ ลงทนุไทย ย า้เดินหน้าปฏิรูป ■    
3  “อิมแพ็ค” จดัSIMA ASEAN Thailand2016  ■   

4 2 เมษายน 2559 
สอศ.ร่วม อ.กรอ.อศ. พฒันากลุม่อาชีพ ด้านเคร่ืองจกัรกลการเกษตรแก่ 
นศ.อาชีวะ ■    

5 3 เมษายน 2559 
บราเดอร์ เปิดตวั แมชชีน ทลู เทคนิคอล เซ็นเตอร์ ศนูย์เคร่ืองจกัรขนาด
ใหญ่เพ่ืองานอตุสาหกรรม ภายใต้แบรนด์ SPEEDIO ■    

6 4 เมษายน 2559 
สมคิดรับ ศก.ไทยไส้ในกลวง ต้องใช้เวลา 5-6 ปีปฏิรูปหลายด้าน ทนงชี ้
‘ดบ.-วา่งงาน’ต ่าแตล่งทนุกลบัซบเซา 

 ■   

7  
'ซี.ซี. เอส.แอดวานซ์เทค' เอสเอ็มอี จบแค ่ป.6 ผลิตชิน้สว่นเคร่ืองบินป้อน
ตา่งชาต ิ ■    

8 5 เมษายน 2559 
TMC คาดปีนีพ้ลิกก าไร ตามเป้ารายได้โตมาที่ 700-750 ลบ.หลงัรุกขยาย
งาน,ลงทนุสร้าง รง.ใหม ่ ■    

9  “สศอ.” ถกคา่ยรถพบอปุสรรคเพียบ ดนัไทยศนูย์กลางรถยนต์ไฟฟา้  ■   

10 6 เมษายน 2559 
GCAP ตัง้เป้ายอดสินเช่ือใหมปี่ 59 โต 50% ออก หุ้นกู้ ใหม ่200 ลบ. จดั
ประชมุผู้ ถือหุ้น 7 เม.ย.นีข้ออนมุตัิจา่ยปันผล ■    

11  “อภิรดี” โชว์แผนฝ่าวิกฤตภยัแล้ง เน้นชว่ยเกษตรกร-ดแูลปากท้องประชาชน  ■   

12  
อนาคต SMEs ไทยสดใสหลงัรัฐบาลและเอกชนเยอรมนีเร่งปรับกลยทุธ์ก้าว
สู ่Industry 4.0 

 ■   

13 7 เมษายน 2559 Multione รถอเนกประสงค์ น าเข้าจากประเทศอิตาล ี ■    
14  เศรษฐกิจโลกยงัผนัผวน กกร.ลดเป้าหมายสง่ออกปีนีเ้หลือ 0-2%  ■   
15 8 เมษายน 2559 Dutchman เคร่ืองขดุย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่ ■    

16  
เอกชนอดัเงินลงทนุ 1.13 แสนล. ลดคนหนัซือ้เคร่ืองจกัรอพัเทคโนโลยี
พฒันาสินค้า 

 ■   

17 9 เมษายน 2559 IMFเสนอปรับ VAT เป็น10% มองเศรษฐกิจไทยปี59 เร่ิมผงกหวั  ■   

18 10 เมษายน 2559 
สง่ออกไตรมาส 2 ยงัไมฟืน้ รายใหญ่ยอดติดลบถ้วนหน้า/สรท.จอ่ปรับทัง้ปี
โต 0% 

 ■   

19  แนวโน้มการลงทนุปี 59 สดใส ไตรมาสแรกยื่นขอลงทนุ 8.9 หม่ืนล้านบาท    ■ 
20 11 เมษายน 2559 ตัง้ทีมบีเ้อกชนลงทนุหวงัสิน้ปีเงินทะล ุ7แสนล.  ■   
21 12 เมษายน 2559 ญ่ีปุ่ นเผยยอดสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรเดือน ก.พ.หดตวัลง 9.2% ■    
22 13 เมษายน 2559 สัง่ "บีโอไอ" ตัง้หน่วยรบพิเศษรุกฆาต ยนักระตุ้นได้ผลปีนีโ้ตเกิน 3%  ■   
23 14 เมษายน 2559 ย า้!เศรษฐกิจไทยซมึยาวถึงปี 60  ■   
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24 15 เมษายน 2559 ชงนายกฯหนนุรถยนต์ไฟฟา้ ออกมาตรการแก้ปัญหาราคาแพงเกินไป  ■   
25 16 เมษายน 2559 สศช.รับศก.ไทยยงัเสี่ยง คงเป้าจีดีพีโต2.8-3.8%  ■   
26 18 เมษายน 2559 งานซบัคอนไทยแลนด์ 2016 ตัง้เป้าจบัคูธุ่รกิจ 5,000 คู ่ ■    
27  'ธนาคารโลก' คาดเศรษฐกิจไทยปีนีข้ยายตวั 2.5%  ■   
28  “สศอ.” โชว์ผลงานรอบ 6 เดือน พร้อมเปิด 5 แผนงานเร่งดว่น  ■   
29 19 เมษายน 2559 ไทยฐานผลติรถปลัก๊อินไฮบริด ■    
30  ปริมาณการค้าโลกยงัเตบิโตต ่า WTOคาดปีนีอ้อ่นแอเป็นปีที5่  ■   
31 20 เมษายน 2559 อตุฯจกัรกลการเกษตรดนัรัฐ ใช้นวตักรรมปัน้ไทยฮบัเอเชีย ■    
32  “หิรัญญา” เลขาฯบีโอไอ ชปีู59-ยคุทอง”ลงทนุ”  ■   

33  
บีโอไอชีล้งทนุกลุม่เกษตร 3 เดือนแรกกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างมลูคา่ใช้
วตัถดุิบกวา่ 84,000 ล้าน - รายได้สง่ออก 62,000 ล้าน 

   ■ 

34 21 เมษายน 2559 กสอ.ผดุโครงการติดปีก SMEs Start-up ลยุตลาดจีน  ■   

35  
กระทรวงอตุฯ เดินหน้าโครงการโอปอย(OPOAI) ผลกัดนั SMEs ให้เข้าใจ
เร่ืองการเงินและภาษี 

 ■   

36 22 เมษายน 2559 
ที แอล เอส กรุ๊ปฯ น าเข้า แคเรอร์ ฟอร์คลิฟท์ไฟฟา้ขนาดใหญ่ ภายใต้
แนวคิดเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ■    

37  ดชันีความเชื่อมัน่อตุสาหกรรม มี.ค. 59 ปรับตวัเพิ่มขึน้  ■   

38 24 เมษายน 2559 
‘รัสเซีย’ มุง่กระชบัความสมัพนัธ์เศรษฐกิจการค้าไทย พร้อมหนนุ FTA ไทย-
สหภาพเศรษฐกิจยเูรเซีย 

  ■  

39 25 เมษายน 2559 
สยามกลการอตุฯเดินหน้าขยายสาขา รับตลาดรถฟอร์คลิฟท์โต หวงัรายได้
ปีนี ้1,500 ล้าน ■    

40  'สมคิด'เผยดชันีความเชื่อมัน่เร่ิมดี ชีต้ลาดเอเซียล้อตามเศรษฐกิจจีน  ■   
41  สหรัฐฯ หนนุไทย เร่งปลดล็อคอปุสรรคการค้า เช่ือการค้าสองฝ่ายรุดหน้า   ■  

42 26 เมษายน 2559 
แคเทอร์พิลลาร์เผยผลประกอบการวบู เหตรุายได้จากธุรกิจก่อสร้าง,น า้มนั
ร่วง ■    

43  คลี่ 12 ฟันเฟืองขบัเคลื่อนประชารัฐ  ■   
44 27 เมษายน 2559 ไทยและชิลีร่วมผลกัดนัการค้า หลงั FTA มีผลบงัคบัใช้   ■  
45  'บีโอไอ'เตรียมโรดโชว์ ดงึ4ประเทศเข้าลงทนุ ■    
46  มีเฮ! สง่ออก มี.ค.บวก 1.3%  ■   
47 28 เมษายน 2559 คิตากาวา่ (ประเทศไทย) เปิดโรงงานแหง่ใหม ่ที่นิคมฯ เหมราชชลบรีุ ■    
48  ไทยพาณิชย์คงเป้าจีดีพีปีนีท้ี่ 2.5%  ■   
49 29 เมษายน 2559 สหรัฐเผยยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเพ่ิมขึน้น้อยกวา่คาดใน มี.ค. ■    
50  ธปท.ยนัแบงก์พาณิชย์ไทยแกร่ง  ■   
51 30 เมษายน 2559 จบัคูอ่อนไลน์เอสเอ็มอีไทย-ญ่ีปุ่ น ■    

 

พฤษภาคม 2559 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 45 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี หวัข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
1 1 พฤษภาคม 2559 ภาค”เอกชน”จบัสญัญาณ ตวัเลข”สง่ออก”ขยบั  ■   

2 2 พฤษภาคม 2559 
มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ ร่วมกบั กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ภาคเอกชน แถลงข่าวความส าเร็จการพฒันาโรงสีข้าวแบบครบวงจรขนาด
ชมุชนโดยใช้พลงังานแสงอาทิตย์ 

■    

3  'สศค.'คาดสง่ออกปีนีต้ิดลบ0.7% หัน่จีดีพีเหลือ3.3%  ■   

4 3 พฤษภาคม 2559 
นายกฯ หวงัสร้าง Startup เป็นเคร่ืองจกัรเศรษฐกิจใหมใ่นการขบัเคลื่อน
ประเทศ 

 ■   

5  
เตือนเอกชนรับความผนัผวน ธปท.ใช้นโยบายการเงินตอบโจทย์ประเทศ
ไทย 

 ■   

6  
ผู้ผลติหุน่ยนต์-เคร่ืองจกัรกลอตัโนมตัิญ่ีปุ่ นสนใจลงทนุในไทย บีโอไอเตรียม
รุกชกัจงูการลงทนุจากรัสเซีย-เยอรมนี-อินเดีย-จีน 

   ■ 

7 4 พฤษภาคม 2559 
ปลดัแรงงาน ‘ย า้’ แรงงานไทยยคุใหมต้่องมีความคิดสร้างสรรค์น า
เทคโนโลยีมาใช้กบัการท างานได้ ■    

8  
กระทรวงอตุฯ จบัมือบิ๊กภาคเอกชน เปิดหลกัสตูร “เอสเอ็มอี สปริงอพั” ติว
เข้ม SMEs ไทย 

 ■   

9 5 พฤษภาคม 2559 
กลุม่อตุS-Curveแหล่งทนุ2.45แสนล้าน l กรมโรงงานลงพืน้ที่ชว่ย
ผู้ประกอบการ ■    

10 6 พฤษภาคม 2559 ดชันีเช่ือมัน่ทางธุรกิจ เม.ย.ทรุด  ■   

11 10 พฤษภาคม 2559 
สมาพนัธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดตวัส านกังานแหง่ใหม ่อาคารวอ่งวานิช ชัน้ 12 
เป็นศนูย์กลางรองรับกิจกรรมการเชื่อมตอ่-ฝึกอบรม-พฒันา-ฟืน้ฟ-ูยกระดบั
มาตรฐานผู้ประกอบการทัว่ประเทศ 

■    

12  
สศอ.เผย MPI เดือน มี.ค. สงูสดุในรอบ 3 ปี สอดคล้องกบัการสง่ออกที่
ขยายตวั คาด MPI ไตรมาส 2 อตุสาหกรรมหลกัปรับตวัเพิ่มขึน้ 

 ■   

13 11 พฤษภาคม 2559 'เจน'ดนัเอสเอ็มอีลยุอตุฯ 4.0 ลดแรงงานไร้ฝีมือ-เน้นทกัษะ ■    

14  
ชีส้ญัญาณลงทนุยงัเป็นบวก อมตะฯยนั‘จีน-ญ่ีปุ่ น-เกาหล’ีเล็งพืน้ที่ขอตัง้ 
รง. 

 ■   

15  “อินเตอร์แมค-ซบัคอนไทยแลนด์ 2016” ■    

16 12 พฤษภาคม 2559 
YUASA ซือ้เคร่ืองจกัรจากบริษัทเก่ียวโยง 8.81 ลบ.รองรับแผนขยายตลาด
ใน-ตปท. ■    

17  ไทยติด 1 ใน 25 'ประเทศน่าลงทนุ' เหตเุศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากขึน้  ■   
18  'ทีเอ็มบี' เสนอให้มีมาตรฐานการก าหนดคา่แรง  ■   

19 13 พฤษภาคม 2559 
สยามคโูบต้าชวนวยัโจใ๋ช้ ‘ชีวิตติด F’ กบัคา่ยการเรียนรู้ ‘KUBOTA Smart 
Farmer Camp 2016’ ■    

20  ดงึสวีเดนลงทนุเขต ศก.พิเศษ ใช้ไทยเป็นฐานเจาะอาเซียน-เอเชีย  ■   

21  
ผู้ผลติหุน่ยนต์-เคร่ืองจกัรกลอตัโนมตัิญ่ีปุ่ นสนใจลงทนุในไทย บีโอไอเตรียม
รุกชกัจงูการลงทนุจากรัสเซีย-เยอรมนี-อินเดีย-จีน ■    

22 16 พฤษภาคม 2559 
กรมโรงงานฯ รุกหารือญ่ีปุ่ น พฒันาคณุภาพแรงงานในภาคอตุสาหกรรม 
พร้อมเตรียมตัง้ศนูย์ไทย-ญ่ีปุ่ น ยกระดบัแรงงาน S-CURVE ■    

23  เศรษฐกิจไทยปี 2559: จบัตาการลงทนุภาครัฐในคร่ึงปีหลงั  ■   



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 46 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี หวัข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
24 17 พฤษภาคม 2559 บห์ูเลอ่ร์ โชว์นวตักรรมระดบัโลก ■    
25  สศช.ประกาศจีดีพีไตรมาส 1 รัฐนัง่ลุ้นใกล้เคียงปีที่ผา่นมา  ■   

26 18 พฤษภาคม 2559 
“อิตลัไทยวิศวกรรม” เดินหน้าสร้างรายได้อยา่งตอ่เน่ือง หลงัแตกไลน์ธุรกิจ
บริหารจดัการน า้ และโรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล และโรงไฟฟา้จากขยะ ■    

27  
‘วิรไท’มองไทยเผชิญคา่เงิน 2 ทิศทาง นายแบงก์ชี ้ธปท.มีโอกาสหัน่
ดอกเบีย้ลง 

 ■   

28  ไทย-อินเดียเตรียมเร่งเจรจา FTA มุง่ใช้เป็นชอ่งทางขยายการค้า-ลงทนุ   ■  

29  
นายกรัฐมนตรีน าทพัเอกชนไทยและบีโอไอ ขยายความร่วมมือด้านการ
ลงทนุไทย-รัสเซีย 

   ■ 

30 19 พฤษภาคม 2559 สหกรณ์บริการเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรลดต้นทนุได้จริง ■    
31  นายกฯชีเ้ศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึน้  ■   
32  ไทย-ปากีสถาน เจรจา FTA รอบที่ 3   ■  

33  RCEP เร่งเจรจาหวงัสรุปผลปลายปี 2559   ■  

34 20 พฤษภาคม 2559 
อิตลัไทยวิศวกรรม จบัมือ ซิโนเปค พนัธมิตรโครงการก่อสร้างอตุสาหกรรมปิ
โตรเคมี ■    

35  'สมคิด' เช่ือเศรษฐกิจทัง้ปีเร่ิมฟืน้ตวั  ■   

 
มิถนุายน 2559 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี หวัข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
1 1 มิถุนายน 2559 BM ขยายธุรกิจ ตั้งเป้ารายได้โต 20% ■    
2  เศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้น รัฐ-เอกชนมะรมุมะตุ้มช่วยจบัจ่ายใช้สอย  ■   
3  สัญญาณส่งออกยังหืดจับ ชงไอเดียเด็ดเพิ่มขีดแข่งขัน  ■   
4 2 มิถุนายน 2559 เฟสป้า เอเชีย พร้อมโชว์นวัตกรรมระดบัโลก ■    
5  กนอ.ดันเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสุดล่ิม  ■   
6 3 มิถุนายน 2559 ITI ปรับทัพหวังดันยอดขาย 4,800 ล้านบาท ■    
7  สศอ. เผย MPI เดือนเมษายน 2559 ขยายตัวร้อยละ 1.54  ■   

8 4 มิถุนายน 2559 
บีโอไอเผย นกัลงทุนขานรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ยื่นขอส่งเสริม 
211 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 70,000 ล้านบาท 

   ■ 

9 5 มิถุนายน 2559 ไทย-อินเดีย หารือเร่งสรุปผลการเจรจา FTA ไทย-อินเดีย โดยเร็ว   ■  
10  “บูห์เล่อร์” โชว์นวัตกรรมเครื่องคัดแยก-ค่ัว เมล็ดกาแฟ ในงาน THAIFEX ■    

11 6 มิถุนายน 2559 
BM คาดรายได้ Q2/59 ดีกวา่ Q1/59 หลังรับงานจักรกลเกษตร-
เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น ■    

12  
พาณิชย์เร่งส่งเสริม “ธุรกิจบรกิารกอ่สร้างและวิศวกรรม” ดันเข้าตลาด
อาเซียน 

 ■   

13 7 มิถุนายน 2559 “ฟอกซ์คอนน”์ใช้หุ่นยนต์ แทนแรงงาน 60,000 คน ■    

14  
เว้น "ภาษีเครื่องจักร" ไม่มีก าหนด ดันสดุลิ่มกระตุ้นเอกชนลงทุน ครม.เคาะ
ขยายเวลาสิทธพิิเศษ 

 ■   

15  บีโอไอน าทัพนกัลงทุนไทยรุ่นใหม่เยือน กัมพูชา-เวียดนาม    ■ 

16 8 มิถุนายน 2559 
สสว.จับมือกรมโรงงานฯ อัดงบ 45 ล้าน แปลงเครื่องจักรเป็นทุน เสริมสภาพ
คล่อง SMEs ■    



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 47 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี หวัข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
17  ธปท.เล็งปรับจีดีพีใหม่ จี้เอกชนเร่งลงทุน  ■   

18  
บีโอไอจีบกลุ่มธุรกิจใหญ่ลงทุนในท้องถิ่น ผลักดันทุนไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชุมชน 

   ■ 

19  ไทย-ศรีลังกา หารือดา้นเศรษฐกิจระหวา่งกัน   ■  

20 9 มิถุนายน 2559 
บีที เวลธ ์อินดัสตรีส์ (BTW) หนึ่งในผู้น างานโครงสร้างเหล็ก เตรียมระดมทุน
และเข้าจดทะเบยีนใน mai ไตรมาส 3 โชว์ก าไรสุทธิปี 2558 สูง 675 ล้าน
บาท 

■    

21  
กกร.ลุ้นไตรมาส2ลงทุนขยับ ชี้ดอกเบี้ยต่ าเป็นปัจจัยหนุน-หวังรัฐเร่งโครงการ
ก่อสร้างเป็นการน าร่อง 

 ■   

22 10 มิถุนายน 2559 กระทรวงเกษตรฯเจ้าภาพร่วมจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2016 ■    
23  IMF ชี้พื้นฐาน ศก.ไทยยังแกร่ง ทุนส ารองฯปึ้กพร้อมรับมือตลาดเงินผันผวน  ■   

24 11 มิถุนายน 2559 
ทุนต่างประเทศแห่ลง10อุตฯ นิคม-เขต-สวนอุตสาหกรรมรับขยายกิจการ/เปิด
ใหม่ 

 ■   

25  ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซ้ือเครื่องจักรเดือนเม.ย.ร่วง 11% ■    
26 12 มิถุนายน 2559 “ไอทีอี”ลุยงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตั้งเป้ากวาดรายได้ปีนี้ 5 พันล้าน ■    

27  
สหรัฐเผยสต็อกสินค้าภาคค้าส่งเพิ่มมากสุดรอบ 10 เดือน ขณะยอดขายพุ่ง
สูงสุด 1 ปี ■    

28 13 มิถุนายน 2559 สยามคูโบต้าทุ่มงบกว่า 600 ล้านเปิดศูนย์วิจยัและพัฒนาคูโบต้าเอเชีย ■    
29  "สมคิด" รับอย่าเหลิง แม้เวิลด์แบงก์ปรบั ศก.ไทยดี  ■   
30 14 มิถุนายน 2559 วิศวกรรมไฟฟ้า ออกแบบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ต้นแบบ ■    
31  “เอสซีบี” ปรับเพิ่มคาดการณ์ ศก.ไทยปี 59 เป็นโต 2.8% จากเดิมคาด 2.5%  ■   

32  
“สมคิด” กดปุ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น เร่งสร้างความเข้มแข็ง-
กระจายความเจริญสูภู่มิภาค 

   ■ 

33 15 มิถุนายน 2559 
ผลิตไฟฟ้านวนคร เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าและไอน้ า RATCH-NNCL-GPSC จับ
มือขยายเฟส 2 อีก 60 เมกะวัตต ์รองรับลูกค้าในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมน
วนคร 

■    

34  
สศอ.หวั่นโรงงานไฟตก-ดับท านโยบายซุปเปอร์คลัสเตอร์สะดุด เร่งท าแผน
ป้องกัน 

 ■   

35  “โพรแพ็ค เอเชีย 2016" งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี ■    
       

36 16 มิถุนายน 2559 ฝีมือไทย "หุ่นยนต์ฟื้นแขนอ่อนแรง" ชว่ยผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ■    
37  กระทรวงอุตฯต้องเปลี่ยน! จากบทบาท‘เรกูเลเตอร์’มาเป็นส่งเสริมมากขึ้น  ■   
38 17 มิถุนายน 2559 คาด“โพรแพ็ค เอเซีย 2016”สะพัด2.7หมื่นล้านบาท ■    
39  นายกฯลงพื้นที่ปลุกลงทุน ดึงต่างชาติเขา้เขต ศก.พิเศษระยอง  ■   

40 20 มิถุนายน 2559 
บ๊อช มั่นใจบริษัทยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งในไทย พร้อมตั้งเป้าขยายธุรกิจเพือ่
รองรับการเติบโตของอุปสงค์ ■    

41  
CLMVT Forum 2016: กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวยีดนาม และไทย ร่วม
แสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิดประสาน แบ่งปัน มั่งค่ัง ยั่งยืน สู่
ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน 

 ■   

42 21 มิถุนายน 2559 “บูห์เล่อร์” รุกเจาะตลาดทุกระดับ ■    
43  ญี่ปุ่นเผยยอดส่งออกเดือน พ.ค.ร่วง 11.3% เหตุเงินเยนแข็งฉุดส่งออกซบเซา  ■   
44 22 มิถุนายน 2559 นายกฯ สั่งศึกษาสร้างท่าเรือระนองเชื่อมอินเดียทางทะเล  ■   

45  
AJD – อะลีบาบา จับมือ ธนาคารกรุงไทย หนุนเอสเอ็มอีไทย ขยายชอ่งทาง
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ลุยตลาดโลก 

 ■   

46 23 มิถุนายน 2559 บ าบัดน้ าเสียแบบเคลื่อนที่ด้วย “เครื่องผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย”์ ■    
47  ส.อ.ท.ชี้ปัจจัยดัชนีความเชื่อมั่นพ.ค. ปรับขึ้นระดับ 86.4  ■   
48 24 มิถุนายน 2559 กรมชลสร้างเรือเก็บวัชพืชน้ าขนาดเล็ก หวังเพิ่มประสิทธภิาพในการระบายน้ า ■    



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 48 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี หวัข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
49  'ภาคเอกชน'ขานรับนโยบายอีอีซี มั่นใจดึงดูดการลงทุนตะวันออก  ■   
50 25 มิถุนายน 2559 นิกเกอิเปิดบวก 95.52 จุด ตลาดจบัตาผลประชามติอังกฤษ  ■   

51  
รองนายกฯ สมคิด น าทีมไปชักจูงการลงทุนที่เซ่ียงไฮ จีบกลุ่ม ไอซีทีและกลุ่ม
สตาร์ทอัพจีนลงทุนในไทย 

   ■ 

52 27 มิถุนายน 2559 
MCS คาด H2/60 รับรู้รายได้จากการเริ่มผลิตชิ้นงานเกี่ยวกับการผลิต
โครงสร้างจากเครื่องจักรใหม่ ■    

53 28 มิถุนายน 2559 ก.อุตฯเตรียมจัด‘อินดัสตรี เอ็กซ์โป’ รับนโยบาย‘ไทยแลนด์4.0’ ■    
54  เมื่ออังกฤษออกจากสหภาพยุโรป  ■   
55 29 มิถุนายน 2559 เครื่องจักรจะแย่งงานคน? / โดย ณ สันมหาพล ■    
56  'สมคิด' ชี้ไทยจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  ■   
57 30 มิถุนายน 2559 กสอ.รุกดึงเอกชนญี่ปุ่นลงทุนไทย ■    

58  
ผวา Brexit ฟาดหาง ศก.ไทย หอการค้าคาดฉุดส่งออกปีนี้ติดลบ 2%-ชงรัฐ
เร่งอัดฉีด 

 ■   

 
กรกฎาคม 2559 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 
1 1 กรกฎาคม 2559 เอปสัน แตกไลน์รุกตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ■    
2  สหรัฐเผยยอดสั่งซ้ือสินค้าคงทนร่วงลงมากกว่าคาดในเดือน พ.ค.  ■   

3  
กสิกรฯ คาด Breixt ฉุดจีดีพี 0.7%-ยันแบงก์ไทยแกร่งรับมือเงินผันผวน
อยู ่

 ■   

4 2 กรกฎาคม 2559 อุตฯเสริมเขี้ยวเล็บเอสเอ็มอี แนะนวัตกรรมพัฒนาสินค้า ■    
5 3 กรกฎาคม 2559 “คลัง” ยัน ศก.ไทยเร่ิมฟื้นตัว มั่นใจแนวโน้ม Q2/59 จะดีกว่า Q1/59  ■   

6 4 กรกฎาคม 2559 
โครงการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ าเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตส าหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) 

■    

7  
สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน พค. 2559 ขยายตัวที่
ร้อยละ 2.60 

 ■   

8 5 กรกฎาคม 2559 
โครงการ SPRING UP ดัน SMES กระโดดสู่ความเป็นผู้น าธุรกิจ เตรียม
เปิดอีก 2 รุ่น ติวเข้ม 4,000 ราย ■    

9  
คลังเสนอ ครม.อุ้ม‘เอสเอ็มอ’ี งัดมาตรการ‘ลดหย่อนภาษี 2 เท่า’มาใช้
อีกรอบ 

 ■   

10 6 กรกฎาคม 2559 
“บูห์เล่อร์” โชว์ความเก๋าดา้นเทคโนโลย ีส่ง เครื่องค่ัวเมล็ดกาแฟระดับ
โลก เจาะกลุ่มตลาดเล็ก – กลาง – ใหญ่ ■    

11  
ค าขอลงทุนครึ่งปีแรกแตะ 3 แสนล. 'บีโอไอ'มั่นใจทั้งปี 4.5 แสนล้าน
บาท  ■   

12 7 กรกฎาคม 2559 
EXIM BANK พร้อมให้สินเชื่อน าเข้าเครื่องจักร เทคโนโลย ีส่งเสริมการ
ย้ายฐานการผลิตไป CLMV ในภาวะเงินบาทแข็งค่า ■    

13  ธปท.ชี้เศรษฐกิจเดือน พ.ค.ยังขยายตัวด ี  ■   

14 8 กรกฎาคม 2559 
ครึ่งปีแรกลงทุนแค่2.24แสนล. ยอดขอใบอนุญาตเปิดโรงงาน-ขยาย
กิจการวูบ 

 ■   

15  
ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.โรงงาน เครื่องจักรต่ ากว่า 50 แรงม้าให้ อปท.
ดูแล ■    

16  
บีโอไอเผยผลศึกษา 5 ประเทศตลาดใหม่ แนะทิศทางลงทุนมุ่งสร้างฐาน
ผลิตในอนาคต 

   ■ 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 49 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี หัวข้อข่ำว 
ประเภทข่ำว 

อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 

17  
บีโอไอสร้างความมั่นใจนักลงทุนญี่ปุ่น ในงาน Bangkok Nikkei Forum 
2016 เตรียมเพิ่มเวลายกเว้นภาษ ี13 ป-ี ตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถ
แข่งขัน 

   ■ 

18 9 กรกฎาคม 2559 
เอสเอ็มอีเร่งปรับตัวหันท าธุรกจิเชิงรุก พัฒนาผลิตภัณฑ์-ค้าขายผ่าน
ออนไลน์ 

 ■   

19 11 กรกฎาคม 2559 สยามคูโบต้า เปิดศูนย์วิจยัและพัฒนาคูโบต้าเอเชีย ■    
20  กรุงไทยยอมรับสินเชื่อมีสิทธิวืดเปา้ เจอหนี้เน่าลูกค้าเอสเอ็มอีเพิ่ม  ■   

21 12 กรกฎาคม 2559 
เอสพี อินเตอร์แมค (SP Intermach) เปิดตัวเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อธุรกิจ
ขนาดกลางและ SME 3 รุ่น ตั้งเป้าชิงส่วนแบ่งการตลาด 35% ■    

22  
อุตฯเล็งตั้งศูนย์ช่วยเหลือ‘เอสเอ็มอ’ี หาช่องให้รายเล็กเข้าถึงเงินทุน 
พร้อมเปิดตัวทางการ 21ก.ค. 

 ■   

23 13 กรกฎาคม 2559 ญี่ปุ่นเผยยอดสั่งซ้ือเครื่องจักรเดือน พ.ค. ขยับลง 1.4% ■    
24  สหรัฐคงสิทธิจีเอสพีสินค้าไทย 12 รายการ  ■   

25 14 กรกฎาคม 2559 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี สร้างสวนไม้ผลต้นแบบใช้
เครื่องจักร ■    

26  'กสิกรไทย' หั่นเป้าส่งออกปีนีห้ดตัว 2%  ■   

27 15 กรกฎาคม 2559 
กระทรวงวิทย ์โชว์ความส าเร็จ พัฒนารถกระเช้าอเนกประสงค์ ใช้งานทั้ง
ภาคเกษตร และสาธารณูปโภค ■    

28  สกัดคนตกงานจากอุตฯ 4.0 ก.อุตฯ จ่อคลอดแผนรับมือ  ■   
29  สมาชิก RCEP เร่งสรุปผลการเจรจาตามก าหนด   ■  
30 16 กรกฎาคม 2559 กางแผนปั้นเอสเอ็มอีรับนโยบาย4.0  ■   
31 18 กรกฎาคม 2559 ซอฟท์แวร์ไทย ยกระดับโดรนจีน ■    
32 19 กรกฎาคม 2559 ยุคเครื่องจักร ■    
33 20 กรกฎาคม 2559 ลุ้น 5 ปี อุตฯ เป้าหมาย ลงทุน 5.5 หมืน่ล้าน  ■   

 
2.9 ข้อมูลด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

ในปีงบประมาณ 2559 นี ้สถาบนัเหล็กฯ ได้ติดตามข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุนทัง้ในส่วนของ
นโยบายหรือประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตลอดจนโครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนท่ี
เก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ซึง่มีขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี ้

- ตดิตามนโยบายหรือประกาศคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุท่ีเปล่ียนแปลงจากเดมิ และโครงการ
อนมุตัใิห้การสง่เสริมการลงทนุจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 

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

การด าเนินงานจะแบง่เป็น 2 สว่นหลกัๆ ดงันี ้

2.9.1 นโยบายหรือประกาศคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

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


โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 50 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

1) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี 1/2559 เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต
พฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดักาญจนบรีุ ประกาศ ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2559 

2) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี 3/2559 เร่ือง แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต
พฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดันครพนม ประกาศ ณ วนัท่ี 10 มกราคม 2559 

3) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี 7/2559 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมบญัชีประเภทกิจการ
ตามนโยบายส่งเสริมการลงทนุเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลสัเตอร์ ประกาศ ณ วนัท่ี 11 
เมษายน 2559 

4) ประกาศคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ท่ี ส. 1/2559 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเตมิบญัชีประเภทกิจการ
ท่ีให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการท่ี 2/2557ประกาศ ณ วันท่ี 11 เมษายน 
2559 

2.9.2 โครงการอนมุตัใิห้การสง่เสริมการลงทนุ 

ในรายงานฉบับสมบูรณ์นีจ้ะเสนอผลการประชุมพิจารณาโครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
ตอ่เน่ืองตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2558 จนถึงเดือนมิถนุายน ปี 2559 ซึง่สามารถสรุปผลได้ดงันี ้

ครัง้ท่ี เดือน 
จ ำนวนบริษัทท่ีได้รับกำร

ส่งเสริมกำรลงทุน 
มูลค่ำกำรลงทุน 

(ล้ำนบำท) 
กำรจ้ำงงำน 

(คน) 
1 ตลุาคม 2558 7 1,161.50 739 
2 พฤศจิกายน 2558 4 517.60 233 
3 ธนัวาคม 2558 5 828.00 421 
4 มกราคม 2559 16 1,995.50 1,225 
5 กมุภาพนัธ์ 2559 14 2,606.40 496 
6 มีนาคม 2559 14 879.20 1,247 
7 เมษายน 2559 11 1,143.40 414 
8 พฤษภาคม 2559 8 896.25 308 
9 มิถนุายน 2559 9 865.00 566 
 รวม 88 10,892.85 5,649 

 

จากข้อมลูข้างต้น พบวา่ โครงการอนมุตัใิห้การสง่เสริมการลงทนุท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลตัง้แต่
เดือนตลุาคม 2558 จนถึงเดือนมิถนุายน ปี 2559 มีจ านวน 88 โครงการ มลูคา่การลงทนุรวมอยู่ท่ี 10,892.85 
ล้านบาท และมีการจ้างงานรวมอยู่ท่ี 5,649 คน รายละเอียดโครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนและ
ขา่วสารการสง่เสริมการลงทนุ แสดงในภาคผนวก จ 
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2.10 มำตรกำรสนับสนุนของภำครัฐ/กฎระเบียบ 

สถาบนัเหล็กฯ ได้ติดตามการเปล่ียนแปลง มาตรการสนบัสนนุของภาครัฐ กฎระเบียบจากภาครัฐและ
เอกชน ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ทัง้ทางด้านกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ และมาตรการเชิงนโยบาย
จากภาครัฐ อนัได้แก่ นโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และโครงการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกล หรือ มาตรการทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี (NTB) เช่น ประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการ
ปกปอ้ง และประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอดุหนนุ โดยจะติดตามข่าวจากแหล่งตา่งๆ 
แล้วน ามาเสนอผา่นทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th 

จากการติดตามความเคล่ือนไหวมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
เคร่ืองจกัรกล ทัง้ในเชิงนโยบาย กฎหมาย รวมถึงมาตรการทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี (NTB) ต่อเน่ืองจากช่วงท่ี
ผา่นมาจากแหลง่ตา่งๆ เชน่ ส านกังานปกปอ้งและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าตา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
ราชกิจจานเุบกษา ตลอดทัง้โครงการตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2558 จนถึงเดือนกรกฎาคม ปี 2559 พบวา่ ยงัไม่
มีการเปล่ียนแปลงหรือความเคล่ือนไหวใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลเกิดขึน้ 

2.11 โครงสร้ำงอุตสำหกรรมเคร่ืองจักรกล (Industry Profile) 

ส าหรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของศนูย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
นัน้ ได้แบง่ออกเป็น 2 ส่วนหลกั คือ โครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทย และโครงสร้างอตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลของต่างประเทศ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนย่อย คือ 6 ประเทศท่ีส าคญั และประเทศในอาเซียน ซึ่งจะ
รวบรวมข้อมูล ท่ีส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมเค ร่ืองจักรกล  และน า เสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซ ต์   
http://miu.isit.or.th เพ่ือให้ผู้ประกอบการหรือผู้ ท่ีสนใจได้ใช้ประโยชน์จากข้อมลูดงักล่าว และมีความเข้าใจใน
อตุสาหกรรมฯ มากยิ่งขึน้ 

2.11.1 โครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทย 

ส าหรับโครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทยในปีงบประมาณท่ีผ่านมานัน้ มีการน าเสนอข้อมลู
ตา่งๆ ดงันี ้

- ความส าคญัของอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลต่อเศรษฐกิจไทย เช่น ขนาดมูลค่าของอุตสาหกรรม
ดลุการค้า จ านวนผู้ประกอบการ จ านวนแรงงาน และโครงการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

- สถานภาพอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลประเทศไทย  เช่น การน าเข้า-ส่งออก แยกเป็นกลุ่ม
อตุสาหกรรม กลุ่มสินค้าท่ีมีมลูคา่การน าเข้า-ส่งออกสงูสดุ 5 อนัดบัแรก และประเทศท่ีมีมลูคา่การ
น าเข้า-สง่ออกเคร่ืองจกัรกลสงูสดุ ผู้ประกอบการผลิตเคร่ืองจกัรกล 

- การวิเคราะห์ SWOT ของอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย 

http://miu.isit.or.th/
http://miu.isit.or.th/
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ในปีงบประมาณ 2559 เป็นการอพัเดทข้อมลูในส่วนตา่งๆ โดยน าเสนอข้อมลูของปี 2558 โดยรายงาน 
ฉบับสมบูรณ์นีจ้ะน าเสนอโครงสร้างอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลของไทย ปี 2559 ซึ่งแสดงรายละเอียดใน 
ภาคผนวก ฉ 

ตวัอยา่งโครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทย ปี 2559 

 

 
2.11.2 โครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของตา่งประเทศ 

ส าหรับโครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของตา่งประเทศในปีงบประมาณท่ีผา่นมานัน้มีการน าเสนอ
ข้อมลูตา่งๆ ดงันี ้
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- ภาพรวมของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพืน้ฐาน เช่น สภาพภูมิประเทศ ประชากร ภาวะ
เศรษฐกิจ ฯลฯ เคร่ืองชีว้ดัเศรษฐกิจ ความสมัพนัธ์ทางการค้ากบัประเทศตา่งๆ เป็นต้น 

- ข้อมลูอตุสาหกรรม เชน่ ข้อมลูทางการค้า นโยบาย กฎหมาย ระบบภาษี เป็นต้น 

- สถิติการน าเข้า ส่งออกเคร่ืองจกัรกลในประเทศ แยกตามประเภทของอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 3 
กลุม่ ได้แก่ เคร่ืองจกัรกลการเกษตร เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม และเคร่ืองมือกล 

- การวิเคราะห์ SWOT  

โดยในปีงบประมาณ 2559 เป็นการอพัเดทข้อมลูเดมิท่ีมีการเปล่ียนแปลง เชน่ สถิตกิารน าเข้าสง่ออกให้
เป็นข้อมลูปี 2558 และน าเสนอข้อมลูผา่นทางเว็บไซต์  http://miu.isit.or.th 

ตวัอยา่งการแสดงผลโครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของตา่งประเทศ 

 

 

http://miu.isit.or.th/
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2.12 Update อัตรำภำษีศุลกำกรปกต ิ(MFN) 

ในปีงบประมาณ 2559 สถาบนัเหล็กฯ ได้ด าเนินการ Update อตัราภาษีศลุกากรปกติ (MFN) ส าหรับ
สินค้าหมวดเคร่ืองจักรกลให้เป็นปัจจุบนั โดยท าลิงค์เช่ือมโยงผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th ใน
หมวดอตัราภาษีสินค้าเคร่ืองจกัรกล 84 และ 87 ไปยงัหน้าเว็บไซต์ค้นหาพิกดัอตัราศลุกากร ของกรมศลุกากร 
โดยผู้ ใ ช้บ ริการสามารถ ค้นหา  HS-Code สิน ค้า เค ร่ืองจักร ไ ด้จากหมวด HS-Code ใน เว็บ ไ ซ ต์  
http://miu.isit.or.th  
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3. กำรจัดท ำรำยงำน / บทวิเครำะห์อุตสำหกรรมเคร่ืองจักรกล 

สถาบนัเหล็กฯ ได้จดัท ารายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลรายเดือน รายไตรมาส รายปี 
และรายงานวิจยัเชิงลกึ (ศกึษาในหวัข้อเฉพาะ) เพ่ือพฒันาความสามารถในการให้บริการข้อมลูของโครงการฯ 
ตลอดจนด าเนินการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับภาคอุตสาหกรรม ในปี 
2556 เน้นการศึกษาเคร่ืองจักรกลการเกษตร ต่อมาในปี 2557 เน้นการศึกษาสถานภาพเคร่ืองจักรกล
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมก่อสร้าง  และในปี 2558 ท าการศึกษาสถานภาพ
เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรมยางและพลาสติก และการศกึษาเชิงเปรียบเทียบด้านศกัยภาพและความสามารถใน
การผลิตของประเทศผู้ผลิตท่ีส าคญัในอาเซียน ส าหรับปี 2559 ท าการศกึษาแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจไทย คือ มีมลูคา่การค้าสงู ซึ่งพบว่ามี 2 กลุ่มท่ีมีความน่าสนใจ คือ 
เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมก่อสร้าง (เคร่ืองจักรงานดิน) และเคร่ืองมือกลในหมวดแม่พิมพ์ ซึ่งในแต่ละส่วนมี
รายละเอียดการด าเนินงานดงันี ้

3.1 รำยงำนสถำนกำรณ์อุตสำหกรรมเคร่ืองจักรกลรำยเดือน รำยไตรมำส และรำยปี 

รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล รายเดือน รายไตรมาส และรายปี จะน าเสนอในรูปแบบ
ของ Thailand Machinery Outlook ซึ่งเนือ้หาประกอบไปด้วย การสรุปสถานการณ์ทางการค้าเดือนล่าสดุของ
ประเทศไทยในกลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล และขา่วสารประกอบในแวดวงอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลรวมถึง
ความรู้ต่างๆ ท่ีน่าสนใจ โดยจะน าเสนอผ่านทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th การประชุมกลุ่มอุตสาหกรรม
เคร่ืองจักรกลการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ตลอดจนการจัดส่งอีเมล์แจ้งข้อมูลให้กับสมาชิกได้รับทราบอย่างต่อเน่ือง ส าหรับหัวข้อท่ีจะน าเสนอใน 
Thailand Machinery Outlook นัน้จะประกอบด้วยประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

หัวข้อรำยงำน Thailand Machinery Outlook ปี ไตรมำส เดือน 
ภำวะเศรษฐกิจไทยโดยรวม      
ภำวะเศรษฐกิจไทย 

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

√ √ √ 

Statistic table & graph √ √ √ 

http://miu.isit.or.th/
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หัวข้อรำยงำน 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 

ภำวะอุตสำหกรรมที่เก่ียวข้อง    
ดชันีการใช้งานเหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็กกล้าขัน้มลูฐาน √ √  

ดชันีราคาเหล็กแผน่ √ √  

สถานการณ์ด้านแรงงาน √ √  

การลงทนุภาคเอกชน √ √  

อตัราการขยายตวัของการผลิตภาคเศรษฐกิจท่ีส าคญั √   

อตัราการใช้ก าลงัการผลิตภาคอตุสาหกรรม √   

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

งานวิจยัและเทคโนโลยี √  √ 
ขา่วสารอตุสาหกรรม   √ 

อ 
ในรายงานฉบบัสมบูรณ์นี ้ได้น าเสนอรายงาน Thailand Machinery Outlook รายเดือน รายไตรมาส 

และรายปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลรายเดือน จ านวน 9 ฉบบั 
- เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
- เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 
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- เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 
- เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 
- เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
- เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
- เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2559 
- เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลรายไตรมาส จ านวน 3 ฉบบั 
- ไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2558 
- ไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2558 
- ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2559 

 รายงานสถานการณ์อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลรายปี จ านวน 1 ฉบบั 
- ประจ าปี พ.ศ. 2558 

ส าหรับรายละเอียดงาน Thailand Machinery Outlook แสดงในภาคผนวก ช  และได้แสดงบนเวบไซต์

http://miu.isit.or.th  

3.2 รำยงำนวิจัยเชิงลึก 

รายงานวิจัยเชิงลึก คือ การศึกษาในหัวข้อเฉพาะตามแนวทางท่ีภาคอุตสาหกรรมต้องการและมี
ความส าคญัตอ่ภาคอตุสาหกรรมในขณะนัน้ๆ เพ่ือเป็นการสนบัสนนุองค์ความรู้ ความเข้าใจตอ่อตุสาหกรรมฯ 
ตลอดจนการเป็นจดุศนูย์กลางเช่ือมโยงข้อมลูระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ได้น าข้อมูล
ตา่งๆ ไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของไทยตอ่ไป 

3.2.1 การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลก่อสร้าง กลุ่มเคร่ืองจักรงานดิน 
ประเภทเคร่ืองตกั ขดุ ตกัย้ายในลกัษณะของหว่งโซอ่ปุทาน 

ตารางท่ี 3.1 แสดงมลูคา่การสง่ออกเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมก่อสร้างย้อนหลงั 5 ปี 

ผลิตภัณฑ์ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมก่อสร้าง 25,664,276,675  33,934,266,622  29,119,846,342  26,989,602,550  30,829,457,257  

เคร่ืองจกัรงานดนิ 19,215,139,957  24,028,690,569  23,418,148,522  20,602,111,407  23,512,455,704  

เคร่ืองตกั ขดุ ตกัย้าย 18,012,656,332  22,084,226,714  21,063,941,669  18,087,135,515  17,926,525,297  

บลูโดเซอร์      163,780,437       239,607,847       313,186,468       445,070,265    4,060,118,964  

เคร่ืองเกรดและเคร่ืองเกลี่ย      543,728,482       971,201,926       660,985,036       721,555,360       566,027,110  

สว่นประกอบ      467,211,554       649,188,521       507,698,789       464,892,130       564,131,549  

http://miu.isit.or.th/
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แทรกเตอร์ -      -      559,525,312       381,896,750       217,031,801  

เคร่ืองกระทุ้งและเคร่ืองบดถนน        18,824,609         75,327,929       238,474,315       433,299,548       169,678,558  

เคร่ืองขดู          8,938,543           9,137,632         74,336,933         68,261,839           8,942,425  

 
ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีมลูค่าการส่งออกสูงเป็น

อนัดบัท่ี 2 ในเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม รองจากหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมทัว่ไป ในขณะท่ีการน าเข้ามีมลูคา่
สูงเป็นอนัดบัท่ี 2 ในหมวดเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม รองจากเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมทั่วไปเช่นกัน และเม่ือ
พิจารณาลึกลงไปในหมวดอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง จะเห็นได้ว่าเคร่ืองจกัรท่ีมีมูลค่าการส่งออกสงู
ท่ีสดุในหมวด คือ กลุม่เคร่ืองจกัรงานดนิ  

แตอ่ยา่งไรก็ตาม สว่นประกอบเคร่ืองจกัรงานดนิหรือเคร่ืองจกัรงานดนิอ่ืนๆ กลบัมีมลูคา่การน าเข้าท่ีสงู
กว่ามูลค่าการส่งออกถึง 5 เท่า และขาดดลุการค้าต่อเน่ืองมาตลอด 5 ปีท่ี ดงันัน้ในการหาแนวทาง นโยบาย
เพ่ือสนบัสนนุและสง่เสริมผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมดงักล่าว จงึมีความจ าเป็นท่ีต้องรับทราบถึงสถานภาพ
ทางธุรกิจของกลุม่เคร่ืองจกัรงานดนิ ในหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมก่อสร้าง 

 เพ่ือให้เข้าใจการศึกษาแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง กลุ่มเคร่ืองจกัรงานดิน  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีความเข้าใจพืน้ฐานของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลก่อส ร้าง กลุ่ม
เคร่ืองจกัรงานดินก่อน ดงันัน้จึงเร่ิมศึกษา นิยามและความส าคญัของเคร่ืองจกัรกลก่อสร้างต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ กลุม่เคร่ืองจกัรงานดนิ และประเภทของเคร่ืองจกัรกลหนกัท่ีใช้ในอตุสาหกรรมก่อสร้าง  

 จากนัน้ท าการศกึษาสถานภาพของอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง กลุ่มเคร่ืองจกัรงานดินของโลก
และไทย ท าให้ทราบวา่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง กลุม่เคร่ืองจกัรงานดนิมีมลูคา่การสง่ออกและมูลค่า
การน าเข้าสูงท่ีสุดในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา ดงันัน้ในการท าศึกษาครัง้นีจ้ะเน้นไปท่ีเคร่ืองตกั ขุด ตกัย้าย ทัง้ด้าน
โครงสร้างอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง กลุม่เคร่ืองจกัรงานดนิ ประเภทเคร่ืองตกั ขดุ ตกัย้าย และแนวโน้ม
ของเคร่ืองตกั ขดุ ตกัย้ายในอนาคต  

 ขัน้ถดัมาได้ศกึษากระบวนการผลิตชิน้ส่วนและส่วนประกอบ และกระบวนการผลิตรถตกั ขดุ ตกัย้าย 
และเคร่ืองจักรท่ีใช้ในกระบวนการผลิต จากนัน้ท าการศึกษาสถานการณ์ตลาดเคร่ืองจักรกลก่อสร้าง กลุ่ม
เคร่ืองจกัรงานดนิ ประเภทเคร่ืองตกั ขดุ ตกัย้าย 

จากการสมัภาษณ์ผู้ผลิต ผู้ผลิตชิน้สว่น และตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง กลุม่เคร่ืองจกัรงาน
ดนิ ประเภทเคร่ืองตกั ขดุ ตกัย้าย รายใหญ่ของประเทศท าให้ทราบถึงปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ ในอตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง กลุ่มเคร่ืองจกัรงานดิน ประเภทเคร่ืองตกั ขุด ตกัย้าย ของไทยไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้าน
วตัถุดิบ ปัญหาด้านนโยบายภาครัฐ ปัญหาด้านแรงงาน ปัญหาด้านการตลาดและปัญหาด้านการวิจัยและ
พัฒนา นอกจากนีย้ังได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทัง้ข้อเสนอแนะและมาตรการสนับสนุนต่างๆ ท่ี
ผู้ประกอบการต้องการจากภาครัฐ เพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยนัน้สามารถแข่งขนัในตลาดโลกโดยข้อเสนอแนะ
และมาตรการสนบัสนนุตา่งๆ น าเสนอในรายงานฉบบัสมบรูณ์ท่ีแสดงในเอกสารแนบ 1 
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3.2.2 การศกึษาสถานภาพอตุสาหกรรมแมพ่ิมพ์พลาสตกิในประเทศไทย 

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมลูการค้าอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล พบว่า อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ของไทยยงัคงประสบปัญหาภาวะการขาดดลุอย่างตอ่เน่ืองมาโดยตลอด โดยมีมลูคา่การน าเข้าสงูกว่าส่งออก
ทัง้ 3 หมวด ซึ่งประกอบด้วยเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม และเคร่ืองมือกล โดยเคร่ืองจกัร
ในหมวดเคร่ืองมือกล (Machine Tool) มีมลูคา่การน าเข้าสงูกว่าส่งออก 4 – 5 เท่าโดยประมาณ มลูคา่การค้า
ในปี 2557 มีการน าเข้า 102,308 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 2.5 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเคร่ืองมือกลท่ีมีมูลค่าการน าเข้าสูงท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก หรือ แม่พิมพ์ มีมูลค่าการน าเข้าสูงถึง 25,419 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.8 ของการน าเข้า
ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเคร่ืองมือกล และมีการขยายตวัสงูถึงร้อยละ 15.2 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และ
หากพิจารณาความส าคญัของผลิตภณัฑ์แมพ่ิมพ์ในด้านความเช่ือมโยงตอ่อตุสาหกรรมการผลิตในประเทศ จะ
เห็นได้ว่า แม่พิมพ์ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง  เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานท่ีช่วยสนับสนุน
กระบวนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีจะน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ  เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิน้ส่วน อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอตุสาหกรรมพลาสติกและบรรจภุณัฑ์ เป็นต้น ซึ่ง
ล้วนแตเ่ป็นอตุสาหกรรมหลกัขนาดใหญ่ของประเทศทัง้สิน้ 

ตารางท่ี 3.2 แสดงมลูคา่การน าเข้าเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมแมพ่ิมพ์พลาสติกย้อนหลงั 5 ปี 

ผลิตภัณฑ์ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

เคร่ืองมือกล (Machine Tool) 67,270,449,027  83,928,826,831  133,901,083,191 92,502,754,788 95,729,142,260 

หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสตกิ 16,164,516,190  19,631,385,141  25,758,223,871 22,066,596,858 25,419,313,569 

เคร่ืองมือกล ต ีทบุ อดั ดดั 12,476,572,759  17,521,616,826  26,008,226,043 22,474,732,805 19,918,289,051 

เคร่ืองมือกล กลงึโลหะ 8,042,919,641  7,663,882,712  15,890,846,108 8,718,076,291 10,538,689,329 

เคร่ืองมือกล เจาะ คว้าน เซาะ ท าเกลยีว 4,485,295,795  7,766,986,247  12,791,490,638 5,713,760,574 7,556,432,308 

เคร่ืองมือกล เจียรไน ลบั ขดั 3,400,372,267  5,059,339,263  12,352,931,268 6,476,015,628 6,373,038,205 

เคร่ืองมือกล แบบศนูย์ร่วม 4,566,946,396  6,137,819,371  10,799,920,901 7,086,032,009 6,268,072,207 

สว่นประกอบเคร่ืองมือกล 6,685,905,955  6,536,847,681  6,655,365,705 5,568,771,814 5,868,099,874 

เคร่ืองมือกล ไส เลื่อย ตดั กดัเฟือง 3,252,443,855  4,460,256,896  7,559,338,787 4,844,868,114 4,956,725,478 

เคร่ืองมือกล ใช้ล าแสงเลเซอร์ 2,468,828,671  2,812,676,266  4,577,644,005 3,154,304,758 3,024,586,739 

เคร่ืองมือกล แปรรูปไม้ ยาง พลาสตกิ 3,205,481,305  3,132,270,902  4,640,633,176 3,056,100,907 3,023,964,458 

เคร่ืองมือกล แปรรูปโลหะ 1,375,851,637  1,904,426,712  4,663,024,783 2,459,128,935 2,125,402,006 

เคร่ืองมือกล แปรรูปหนิ เซรามิก คอนกรีต 1,145,314,556  1,301,318,814  2,203,437,906 884,366,095 656,529,036 

 

ถึงแม้จะมีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์มาอย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี  2547 แต่อุตสาหกรรม
ดงักล่าวยงัคงมีแนวโน้มการน าเข้าสงูขึน้เร่ือยๆ จึงเป็นท่ีมาในการศกึษาสถานภาพเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคท่ีส าคัญของอุตสาหกรรมนี ้โดยจะด าเนินการศึกษาสถานภาพและศักยภาพของผู้ ประกอบการ
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 60 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

แม่พิมพ์พลาสติกของไทย สถานการณ์ตลาด ตลอดจนแนวโน้มและรวมถึงเทคโนโลยีในการผลิตแม่พิมพ์
พลาสติกทัง้ของไทยและตา่งประเทศ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัการผลิตแม่พิมพ์ รวมถึงปัญหาและอปุสรรคท่ีส าคญั
ต่อผู้ผลิตแม่พิมพ์ในประเทศ และน าเสนอเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาและเพิ่มศกัยภาพรวมทัง้สร้าง
ความแข็งแกร่งให้กบัผู้ประกอบการภายในประเทศเป็นล าดบัถดัไป 

โดยในรายงานฉบบัสมบรูณ์ ฉบบันี ้จะน าเสนอผลการศกึษาโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

- บทท่ี 1 บทน า น าเสนอหลกัการและเหตผุลของการจดัท ารายงานการศกึษาในหวัข้อดงักลา่ว 
- บทท่ี 2 สถานภาพอุตสาหกรรมแม่พิมพ์พลาสติก น าเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม

แม่พิมพ์ อุตสาหกรรมสนับสนุน และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีส าคัญ คือ อุตสาหกรรมพลาสติก 
รวมถึงโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกในประเทศ ข้อมูลผู้ ประกอบการใน
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัแม่พิมพ์ขึน้รูปพลาสติก ข้อมลูการน าเข้าเหล็กส าหรับใช้ท าแม่พิมพ์และอัตรา
ภาษีการน าเข้า สถานการณ์ตลาดแมพ่ิมพ์ ข้อมลูการค้าของแมพ่ิมพ์พลาสตกิไทยและตา่งประเทศ 

- บทท่ี 3 วิเคราะห์ปัจจัยการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัต่อผู้ ผลิต
แม่พิมพ์ในประเทศ รวมทัง้เสนอแนะแนวทางให้กบัภาครัฐในการช่วยเหลือ สนบัสนนุหรือส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ ประกอบการ
อตุสาหกรรมในประเทศ 

รายละเอียดดงักล่าวแสดงในเอกสารแนบ 2 ซึ่งข้อมูลท่ีใช้ประกอบในการจัดท ารายงานฉบบันีไ้ด้รับ
ความร่วมมือจากทางหนว่ยงานตา่งๆ ได้แก่ 

- สถาบนัพลาสติก (ตวัแทนกลุ่มผู้ ใช้แม่พิมพ์พลาสติก) ทางทีมวิจัยได้ขอความอนุเคราะห์เข้าไป
พดูคยุเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในฐานะกลุม่อตุสาหกรรมตอ่เน่ือง ซึง่เป็นผู้ใช้แมพ่ิมพ์พลาสติก
โดยตรง ได้รับความอนเุคราะห์และช่วยเหลือในการให้ข้อมลูอตุสาหกรรมพลาสติกและข้อคิดเห็น
เก่ียวกบัแม่พิมพ์พลาสติกในประเทศไทยจาก ดร.เกรียงศกัดิ ์วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อ านวยการสถาบนั
พลาสตกิ และ ดร.พีระวฒัน์ สมนกึ ท่ีปรึกษา สถาบนัพลาสตกิ 

- ส านกัพฒันาอุตสาหกรรมสนบัสนุน (สพส.กสอ.) กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม (หน่วยงานสนบัสนุน
อตุสาหกรรม) ทางทีมวิจยัได้ขอความอนเุคราะห์เข้าพบเพ่ือพดูคยุ สอบถามและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับท่าน ผอ.ภานุวัฒน์ ตริยางกรูศรี ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริม
อตุสาหกรรม 

- สมาคมอตุสาหกรรมแมพ่ิมพ์ไทย (ตวัแทนผู้ผลิตแมพ่ิมพ์) ทางทีมวิจยัได้ขอความอนเุคราะห์เข้าไป
พดูคยุเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในฐานะตวัแทนผู้ผลิตแมพ่ิมพ์ โดยได้รับความร่วมมือในการให้



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 61 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ข้อมูลจากคุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ในส่วนของ
สถานการณ์แมพ่ิมพ์ในปัจจบุนั รวมถึงปัญหาและอปุสรรคของผู้ผลิตแมพ่ิมพ์ไทย 

- สถาบนัไทย-เยอรมนั (หนว่ยงานสนบัสนนุอตุสาหกรรม) ทางทีมวิจยัได้ขอความอนเุคราะห์เข้าพบ
เพ่ือพูดคุย สอบถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับท่านรองผอ. สมหวัง บุญรักษ์เจริญ รอง
ผู้อ านวยการสถาบนัไทย-เยอรมนั และคณุศรัิส โชตเิวทธ ารง (Head of MIS Department) ในส่วน
ของบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ รวมถึงสถานการณ์ของ
ผู้ประกอบการแมพ่ิมพ์ไทยในปัจจบุนั 

- ตัวแทนผู้ น าเข้าและจัดจ าหน่ายวัตถุดิบ ทางทีมวิจัยได้ขอความอนุเคราะห์เข้าพบเพ่ือพูดคุย 
สอบถามข้อมลูการน าเข้าเหล็กส าหรับใช้ในอตุสาหกรรมแมพ่ิมพ์ ในฐานะผู้น าเข้าและจดัจ าหน่าย
วตัถดุบิเหล็ก ซึง่เป็นวตัถดุบิหลกัในการผลิตแมพ่ิมพ์  

- ตวัแทนผู้ผลิตแม่พิมพ์พลาสติก ทางทีมวิจยัได้ขอความอนเุคราะห์เข้าพบเพ่ือพดูคยุ สอบถามและ
เข้าเย่ียมชมกระบวนการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ ผู้ ผลิตแม่พิมพ์
พลาสตกิส าหรับชิน้สว่นยานยนต์ ผู้ผลิตแมพ่ิมพ์พลาสตกิส าหรับผลิตภณัฑ์บรรจภุณัฑ์ และผู้ผลิต
แม่พิมพ์พลาสติกส าหรับของใช้ในบ้านทัว่ไป ซึ่งท าให้เห็นถึงสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันตามกลุ่ม
อตุสาหกรรม รวมทัง้ปัญหาและอปุสรรคท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะอตุสาหกรรมอีกด้วย 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 62 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

4. งำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

4.1 กำรจัดประชุม / สัมมนำ 

การประสานงานและสร้างความร่วมมือในการแลกเปล่ียนข้อมูลตลอดจนความคิดเห็นต่างๆ ภายใน
กลุม่อตุสาหกรรมเป็นสิ่งส าคญัในการสร้างความเข้มแข็งของกลุม่ผู้ประกอบการซึง่กิจกรรมการประชมุ/สมัมนา
ทางวิชาการ/การอบรมในหวัข้อตา่งๆ จะชว่ยเสริมสร้างมมุมองและทศันคตใิหม่ท่ีดี และหลากหลายให้กับภาค
ธุรกิจ จากการสอบถามผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม พบว่า ส่วนใหญ่เล็งเห็นประโยชน์จากกิจกรรมใน
ลกัษณะดงักล่าว ซึ่งกิจกรรมการประชุม / สมัมนาทางวิชาการ / การอบรมในหวัข้อต่างๆ ได้ด าเนินการครบ
เรียบร้อยจ านวน 2 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

สมัมนาทางวิชาการ ครัง้ท่ี 1 
เร่ือง “นโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลสัเตอร์” จดัขึน้ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 

13.30 น. สถานท่ี ห้อง 101 อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมสนบัสนนุ ได้รับเกียรตจิาก คณุดสุิต ไตรศริิพานิช 
มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้อ “นโยบายส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์” และ ดร.ค านาย 
อภิปรัชญาสกุล เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้อ “พัฒนาศักยภาพของคลัสเตอร์เคร่ืองจักร” โดยมี
ผู้ เข้าร่วมการอบรมและสมัมนาทัง้สิน้ 29 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 63 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

  

นอกจากนีย้งัมีการส ารวจความพงึพอใจตอ่การจดัสมัมนา โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 26 คน ซึง่ผล
การประเมินความพงึพอใจตอ่การจดัสมัมนานัน้ ดงันี ้

1. หลงัการอบรมและสมัมนา 

 

2. ความพงึพอใจในการอบรมและสมัมนา 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 64 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

3. ข้อมลูด้านวิทยากร ทา่นท่ี 1 คณุดสุิต ไตรศริิพานิช 

 

4. ข้อมลูด้านวิทยากร ทา่นท่ี 2 ดร.ค านาย อภิปรัชญาสกลุ 

 

โดยรายละเอียดรายช่ือผู้ เข้าร่วมสมัมนาจะแสดงใน ภาคผนวก ฉ 

สมัมนาทางวิชาการ ครัง้ท่ี 2 
เร่ือง “แมพ่ิมพ์ท่ีดีท ากนัอยา่งไง” จดัขึน้ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.15 น. สถานท่ี 

ห้อง MR 214 ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา ได้รับเกียรตจิากดร.พงษ์ศกัดิ ์ ถึงสขุ มาเป็น
วิทยากรในการบรรยาย ในหวัข้อ “อิทธิพลของคณุภาพของผิวแมพ่ิมพ์และสารหลอ่ล่ืนท่ีมีผลตอ่อายกุารใช้งาน



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 65 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ของแมพ่ิมพ์” และคณุบญุเรือง ตนัไถง เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในหวัข้อ “อิทธิพลของของสมบตัท่ีิอณุหภมูิ
สงูของแมพ่ิมพ์และความเท่ียงตรงของขนาดแมพ่ิมพ์ท่ีมีผลตอ่ผลส าเร็จในการขึน้รูป”  โดยมีผู้ เข้าร่วมการอบรม
และสมัมนาทัง้สิน้ 40 คน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

   
 

   
 

   
 

   



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 66 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 นอกจากนีย้งัมีการส ารวจความพงึพอใจตอ่การจดัสมัมนา โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 28 คน 
ซึง่ผลการประเมินความพงึพอใจตอ่การจดัสมัมนานัน้ ดงันี ้

5. หลงัการอบรมและสมัมนา 

 

6. ความพงึพอใจในการอบรมและสมัมนา 

 

 

 

 

 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 67 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

7. ข้อมลูด้านวิทยากร ทา่นท่ี 1 ดร.พงษ์ศกัดิ์ ถึงสขุ 

 

8. ข้อมลูด้านวิทยากร ทา่นท่ี 2 คณุบญุเรือง ตนัไถง 

 

โดยรายละเอียดรายช่ือผู้ เข้าร่วมสมัมนาจะแสดงใน ภาคผนวก ซ 

4.2 จัดเยี่ยมชมโรงงำนหรือหน่วยงำนวิจัย 

จากการส ารวจความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมเย่ียมชมโรงงานหรือหนว่ยงานวิจยัในปีท่ีผา่นมา พบวา่
ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ดงันัน้ ในปีนีส้ถาบนัเหล็กฯ จะจดักิจกรรมเย่ียมชมโรงงาน
หรือหน่วยงานวิจัย 2 ครัง้ โดยครัง้ท่ี 1 จะจัดในวันพุธท่ี 8 มิถุนายน ปี 2559 ร่วมกับผู้ ประกอบการกลุ่ม
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร และครัง้ท่ี 2 จะจัดในวันพุธท่ี 22 มิถุนายน ปี 2559  ร่วมกับกลุ่ม



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 68 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดการจดักิจกรรม
เย่ียมชมโรงงานจะแสดง ดงันี ้

กำรเยี่ยมชมโรงงำน ครัง้ท่ี 1 

กิจกรรมเย่ียมชมโรงงานได้จัดขึน้เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2559 โดยสถาบันเหล็กฯ ร่วมกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการจดัเย่ียมชมโรงงานจ านวน 2 
โรงงาน ได้แก่ บริษัท บางกอกโคมตัสุ จ ากัด และบริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จ ากัด ณ จงัหวดัชลบุรี โดย
กิจกรรมเย่ียมชมโรงงานในครัง้นีมี้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทัง้สิน้ 47 ทา่น ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 
บริษัท บางกอกโคมตัส ุจ ากดั 

บริษัท บางกอกโคมตัส ุจ ากดั เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายรถขุดดินระบบไฮดรอลิกก่อตัง้เม่ือ เดือน
พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2538 ตัง้อยูใ่นนิคมอมตะนคร อ าเภอเมืองชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ เปิดด าเนินกิจการมา 20 ปี 
เร่ิมด าเนินธุรกิจจากการผลิตและน าเข้าชิน้ส่วนจากประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือน ามาประกอบเป็นรถขดุในประเทศไทย 
จากนัน้ ปี พ.ศ. 2550 ท าการขยายก าลังการผลิต ปัจจุบัน มีโรงงานภายในพืน้ท่ี 2 โรงงาน ได้แก่ โรง 
Fabrication ซึ่งเป็นส่วนท่ีท าการขึน้รูปชิน้ส่วนและส่วนประกอบรถขุด เช่น Boom, Arm, Track Frame และ 
Revolving Frame เป็นต้น โดยมีกระบวนการเช่ือมด้วยหุน่ยนต์ (Robot Welding)และกระบวนการ Machining
ในส่วนโรง Assemblyเป็นส่วนท่ีท าการประกอบชิน้ส่วนและส่วนประกอบท่ีได้จากโรง Fabrication และจาก 
Supplier ต่างๆ เข้าด้วยกันจนเป็นตวัรถขุดและมีการตรวจสอบคุณภาพและทดลองการท างานของระบบไฮ
ดรอลิกและระบบขบัเคล่ือนก่อนส่งมอบให้บริษัทตวัแทนจ าหน่าย บริษัทมีก าลงัการผลิตเฉล่ียอยู่ท่ี 7,000 คนั/
ปี โดยสินค้าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 เป็นการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ทัง้ยุโรป อเมริกา และเอเชีย 
มากกวา่ 25 ประเทศ โดยประเทศท่ีเป็นตลาดหลกั คือ อินโดนีเซีย 

ภายในโรงงานมีการบริหาร จดัการโรงงานโดยใช้หลกั 5 ส และมีการ Training โดยพนกังานต้องผ่าน
การเกณฑ์ทดสอบพนกังานก่อน ซึ่งจะมีการสอบวดัผลและได้รับใบรับรองก่อนเข้าสู่การท างานในกระกวนการ
ผลิตจริง 

ภาพบรรยากาศในการเย่ียมชมบริษัท บางกอกโคมตัส ุจ ากดั แสดงดงันี ้



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 69 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

  

  

โดยผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเย่ียมชมโรงงานได้เข้าชมทัง้ในส่วนโรง Fabrication และโรง Assembly ซึ่งได้
เห็นวิธีการจดัการท างานในแตล่ะขัน้ตอนอยา่งเป็นระบบ และมีการจดัการด้านความสะอาดอยา่งดีเย่ียม ท าให้
ผู้ประกอบท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าไปปรับใช้ในการจดัการและบริหารในส่วนการผลิตท่ีบริษัทของตนเอง
ได้ 

 

บริษัท โอคโิซะ (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จ ากดั ด าเนินธุรกิจการปรับสภาพผิวชิน้งานโลหะ เร่ิมกิจการในประเทศ
ญ่ีปุ่ นมา 19 ปี และขยายกิจการมาตัง้อยู่ในนิคมอมตะนคร อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ในปี พ.ศ. 2558 
โดยบริษัท โอคิโซะมีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Shot Peening หรือการยิงปรับสภาพผิวด้วย
อนภุาคขนาดเล็ก (100 – 200 ไมครอน) มาพฒันาเป็น Fine Shot Peening ซึง่มีอนภุาคขนาดเล็กกวา่เพียง 50 
ไมครอน ยิงผิวด้วยความเร็วสงู และมีให้เลือกมากกวา่ 400 ชนิด ซึง่ท าให้ชิน้งานท่ีผ่านกระบวนการปรับสภาพ
ผิวด้วยวิธีดงักล่าวมีความแข็งเพิ่มขึน้ ความเค้นตกค้างในชิน้งานเพิ่มขึน้ส่งผลให้รับแรงได้สงูขึน้ และลดความ
เสียดทานท่ีผิวของชิน้งานท าให้ชิน้งานมีประสิทธิภาพในการท างานดีขึน้ 

ภายในโรงงานมีการจัดแสดงรถแข่งฟอร์มลู่า 1 ขนาดเล็ก ท่ีใช้ในการแข่งขนัFormula Studentส าหรับ
นกัศกึษา ท่ีคว้าแชมป์ระดบัประเทศและเป็นตวัแทนไปแขง่ได้ล าดบัท่ี 54 ของโลก ซึง่เป็นการพฒันาเทคโนโลยี



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 70 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ร่วมกับทีมอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ในการวิจัยพัฒนาและ
ปรับปรุงชิน้ส่วนเกียร์ เพลา และเฟืองของรถ ด้วยเทคโนโลยี Fine Shot Peening ของโอคิโซะ (OX-FSP) เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบขบัเคล่ือนและระบบหล่อล่ืนต่างๆ ในรถ นอกจากนีย้งัได้ชมเคร่ืองท า 
OX-FSP และชิน้งานตวัอยา่งท่ีผา่นการท า OX-FSP 

ภาพบรรยากาศในการเย่ียมชมบริษัท โอคโิซะ (ประเทศไทย) จ ากดั แสดงดงันี ้

  

  

โดยผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเย่ียมชมโรงงานได้โอกาสศกึษาและเห็นถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการปรับ
สภาพผิวชิน้งานโลหะด้วยกระบวนการ Fine Shot Peening ของบริษัท โอคโิซะ ท าให้ผู้ประกอบการในกลุม่ ทัง้
ผู้ผลิตชิน้ส่วนและผู้ผลิตเคร่ืองจักรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเทคโนโลยีดงักล่าวสามารถท าให้
ชิน้งานมีความแข็งและรับแรงได้ดีขึน้ จงึเป็นการชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของตวัชิน้งาน  

สรุปการเย่ียมชมโรงงาน บริษัท บางกอกโคมตัส ุจ ากดั และ บริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผู้ เข้าเย่ียมชมโรงงานลงทะเบียน จ านวน 51 คน 

ผู้ เข้าเย่ียมชมโรงงานจริง จ านวน 47 คน 

ผู้ เข้าเย่ียมชมโรงงานสง่แบบสอบถาม จ านวน 32 คน 

 

ข้อมูลผูเ้ข้าอบรม 



โครงการพฒันาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 
เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 71 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 
 

ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของสถาบนัเหล็กฯ 

 
 

ความพึงพอใจต่อ บริษัท บางกอกโคมตัส ุจ ากดั 

 
 

ความพึงพอใจต่อ บริษัท โอคิโซะ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

% จ ำนวน (คน)

56.25 18

6.25 2

37.50 12

ประเภทผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

เจ้าของกิจการ

บริษัทเอกชน

ข้าราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ

% เฉล่ีย คะแนนเต็ม

73.53% 3.67 4

74.71% 3.73 4

75.29% 3.76 4

73.53% 3.67 4

77.58% 3.87 4

1. เจ้าหน้าทีส่ถาบนัเหล็กฯให้บริการอยา่งเป็นกนัเอง

2. การติดต่อประสานงานได้รับความสะดวกดี

3. อาหารวา่ง เคร่ืองดื่ม และสิ่งอ านวยความสะดวก

4. เวลาในการจดัเยีย่มชมโรงงานเหมาะสมดี

5. คณุจะกลับมาใช้บริการสถาบนัเหล็กฯ เม่ือมีการจดัชมโรงงาน

ประเด็นที่วัด/สอบถำม

% เฉล่ีย คะแนนเต็ม

ได้รับข้อมลูและความรู้เก่ียวกบัการท างานภายในโรงงาน 70.00 3.50 4

การบรรยายของเจ้าหน้าทีช่ดัเจน ตรงตามวตัถปุระสงค์ 73.00 3.64 4

มีประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการน าไปใช้งาน 70.00 3.50 4

เวลาในการจดัเยีย่มชมโรงงาน 73.00 3.64 4

เฉลี่ย 71.00 3.57 4

ประเด็นที่วัด/สอบถำม

% เฉล่ีย คะแนนเต็ม

ได้รับข้อมลูและความรู้เก่ียวกบัการท างานภายในโรงงาน 73.00 3.64 4

การบรรยายของเจ้าหน้าทีช่ดัเจน ตรงตามวตัถปุระสงค์ 74.00 3.70 4

มีประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการน าไปใช้งาน 71.00 3.52 4

เวลาในการจดัเยีย่มชมโรงงาน 72.00 3.61 4

เฉลี่ย 73.00 3.62 4

ประเด็นที่วัด/สอบถำม
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 72 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจดัไปเย่ียมชมโรงงานตา่งจงัหวดั โดยเฉพาะในแถบเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2. ควรมีการจดักิจกรรมสานสมัพนัธ์ เชน่ จดังานสมัมนาท่ีโรงแรมและเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ รวมทัง้มี
กิจกรรมอ่ืนๆ (ค้างคืน) 

3. ควรเพิ่มงบประมาณในการเย่ียมชมโรงงาน เพราะจะได้ไปเย่ียมชมโรงงานในพืน้ท่ีไกลท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
กลุม่ และได้มีเวลาในการสมัพนัธ์ในกลุม่กบัสถาบนัฯ ได้มากขึน้ (ค้างคืน) 

 
โดยรายละเอียดรายช่ือผู้ เข้าร่วมสมัมนาจะแสดงใน ภาคผนวก ซ 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 73 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

กำรเยี่ยมชมโรงงำน ครัง้ท่ี 2 

กิจกรรมเย่ียมชมโรงงาน ครัง้ท่ี 2 ได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน 2559 โดยสถาบนัเหล็กฯ ร่วมกบักลุ่ม
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและโลหะการ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการเย่ียมชมโรงงานของ บริษัท 
โอกาโมโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั ณ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยกิจกรรมเย่ียมชมโรงงานในครัง้นีมี้ผู้สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมทัง้สิน้ 33 ทา่น ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 

 บริษัท โอกาโมโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 บริษัท โอกาโมโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั ด าเนินธุรกิจผลิตเคร่ืองเจียร ก่อตัง้ปี พ.ศ. 2531 โดยได้รับการ
สง่เสริมการลงทนุจาก BOI ปัจจบุนัประกอบด้วยโรงงานทัง้หมด 7 โรงภายในพืน้ท่ีบริษัท ณ อ. วงัน้อย จ. 
พระนครศรีอยธุยา ประกอบด้วย โรงหลอ่ โรง Fabrication โรง Sheet Metal โรง Machining โรง Assembly 
และโรงท า Pattern โดยมีก าลงัการผลิตเฉล่ีย 90 เคร่ืองตอ่เดือน สง่ขายในญ่ีปุ่ น ยโุรปและเอเชีย นอกจากนีย้งั
รับหลอ่ชิน้งานจากลกูค้า ซึง่มีก าลงัการผลิตสงูสดุ 1,800 ตนัตอ่เดือน 

 ในการเข้าชมบริษัท โอกาโมโต้ ได้พาเข้าชมตัง้แตก่ระบวนการท า Pattern ซึ่งเป็นต้นแบบของชิน้งาน
หลอ่ โดยมีการสร้าง Pattern ด้วยวสัดไุม้และโฟม จากนัน้น า Pattern ท่ีสร้างไปขึน้แบบแมพ่ิมพ์หลอ่โลหะท่ีท า
จากแบบหล่อทราย แบบหล่อท่ีได้ถูกน าไปใช้ในกระบวนการหล่อ โดยท าการหลอมเศษเหล็กและควบคุม
ปริมาณธาตตุ่างๆ ด้วยเต้าหลอม ก่อนเทน า้เหล็กใส่แม่พิมพ์ น าชิน้งานท่ีได้จากการหล่อมาผ่านกระบวนการ
อบก่อนน าไป Machining ท่ีโรง Machining ซึ่งประกอบด้วยเคร่ืองจักร Machining หลายประเภท ทัง้แบบ 
Manual และแบบ CNC และสดุท้ายเป็นส่วนโรง Assembly ซึ่งเป็นโรงประกอบเคร่ืองเจียรของ Okamoto ซึ่ง
แบง่เป็น 3 สายการผลิต ตามขนาดเคร่ืองท่ีท าการผลิต  

ภาพบรรยากาศในการเย่ียมชมบริษัท โอคโิซะ (ประเทศไทย) จ ากดั แสดงดงันี ้
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 74 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

    
 โดยผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเย่ียมชมโรงงานได้เข้าชมกระบวนการผลิตเคร่ืองเจียร และกระบวนการหล่อ
ชิน้งานของทางบริษัท โอกาโมโต้ ครบทุกขัน้ตอน และได้เห็นวิธีการจดัการระบบการท างานในแต่ละขัน้ตอน
ของการบวนการผลิต รวมถึงระบบการจดัการของเสีย หรือเศษเหล็กท่ีเหลือจากกระบวนการ Machining ซึ่ง
ผู้ประกอบการสามารถน าไปปรับใช้ในกิจการของตนเองได้ 

 

สรุปการเย่ียมชมโรงงาน บริษัท โอกาโมโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผู้ เข้าเย่ียมชมโรงงานลงทะเบียน จ านวน 33 คน 
ผู้ เข้าเย่ียมชมโรงงานจริง จ านวน 33 คน 
ผู้ เข้าเย่ียมชมโรงงานสง่แบบสอบถาม จ านวน 21 คน 

ข้อมูลผูเ้ข้าอบรม 

 
 

ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของสถาบนัเหล็กฯ 

 

% จ ำนวน (คน)

เจ้าของกิจการ 33.33 7

ข้าราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 9.52 2

บริษัทเอกชน 57.14 12

ต ำแหน่งผู้เข้ำอบรม

% เฉล่ีย คะแนนเต็ม

78.10% 3.90 4

77.14% 3.86 4

75.24% 3.76 4

71.43% 3.57 4

79.05% 3.95 4

เฉลี่ย 76.19% 3.81 4

ประเด็นที่วัด/สอบถำม

1. เจ้าหน้าทีส่ถาบนัเหล็กฯให้บริการอยา่งเป็นกนัเอง

2. การติดต่อประสานงานได้รับความสะดวกดี

3. อาหารวา่ง เคร่ืองดื่ม และสิ่งอ านวยความสะดวก

4. เวลาในการจดัเยีย่มชมโรงงานเหมาะสมดี

5. คณุจะกลับมาใช้บริการสถาบนัเหล็กฯ เม่ือมีการจดัชมโรงงาน
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 75 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ความพึงพอใจต่อ บริษัท โอกาโมโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

% เฉล่ีย คะแนนเต็ม

1. ได้รับข้อมลูและความรู้เก่ียวกบัการท างานภายในโรงงาน 73.33% 3.67 4

2. การบรรยายของเจ้าหน้าทีช่ดัเจน ตรงตามวตัถปุระสงค์ 76.19% 3.81 4

3. มีประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการน าไปใช้งาน 74.29% 3.71 4

68.57% 3.43 4

73.10% 3.65 4

ประเด็นที่วัด/สอบถำม

เฉลี่ย

4. เวลาในการจดัเยีย่มชมโรงงาน
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 76 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

1. สามารถน าสิ่งท่ีได้เย่ียมชมทัง้เร่ืองการจดัวางอปุกรณ์ เคร่ืองมือ ขัน้ตอนในกระบวนการผลิต ไปเป็นแนวทาง
ปรับปรุงบริษัท 

2. การไปเย่ียมชมโรงงานในครัง้นีไ้ด้เห็นกระบวนการผลิต เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สามารถน าไปปรับใช้กบัโรงงาน
ได้ 

3. ควรเพิ่มเวลาในการดงูานแตล่ะจดุ เพราะบางจดุมีรายละเอียดหลายขัน้ตอน เพ่ือให้สามารถท าความเข้าใจ
ได้ถูกต้อง และควรมีชุดหูฟังหรือเคร่ืองกระจายเสียงส าหรับผู้ น าทัวร์ เ น่ืองจากในโรงงานพืน้ท่ีเดินไม่
สามารถรวมกลุม่ได้ ท าให้ได้ยินไมช่ดัเจน 

4. การเลือกโรงงานท่ีผู้ประกอบการสนใจท าให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สงูสดุ  

 
โดยรายละเอียดรายช่ือผู้ เข้าร่วมสมัมนาจะแสดงใน ภาคผนวก ซ 

 

4.3 มีพืน้ท่ีโฆษณำให้กับผู้ประกอบกำรท่ีสนใจ 

ในปีงบประมาณ 2559 สถานบนัเหล็กฯ จดัให้มีพืน้ท่ีโฆษณาให้กับผู้ประกอบการท่ีสนใจอย่างน้อย 2 
ราย ผ่านทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th และ Thailand Machinery Outlook โดยมีบริษัทท่ีลงโฆษณาเพิ่ม
แล้ว 2 ราย ได้แก่ 

- บริษัท แองโกล-ไทย จ ากดั 

- บริษัท มินเซนแมชีนเนอร่ี จ ากดั 

ตวัอยา่งการแสดงผลพืน้ท่ีโฆษณาให้กบัผู้ประกอบการท่ีสนใจ 

 

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 77 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

4.4 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง facebook 

การประชาสมัพนัธ์ผ่านทาง facebook ของศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ส่วน
ใหญ่จะเป็นการน าเสนอข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจสามารถติดตามความเคล่ือนไหวของ
อุตสาหกรรมได้ทันท่วงที โดยตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ ได้ท าการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง 
facebook อยา่งน้อย 24 เร่ือง  

ตวัอยา่งการแสดงผลการประชาสมัพนัธ์ผา่นทางเว็บไซต์ 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 78 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

5. งำนอ่ืนๆ 

5.1 กำรประเมิน/สรุปควำมพงึพอใจของกำรใช้บริกำร 

สถาบนัเหล็กฯ ได้ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นตอ่การใช้บริการข้อมลูสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์เพ่ือประ
เมินความพึงพอใจและผลส าเร็จของการใช้บริการของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทกุฝ่ายและท าให้การด าเนินโครงการ
สามารถตอบสนองได้กบัความต้องการใช้บริการได้สงูสดุ รูปแบบของการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ
จะด าเนินการประเมินความพงึพอใจผา่นทางเว็บไซต์ MIU 

ตวัอยา่งแบบประเมินความพงึพอใจตอ่เว็บไซต์ MIU 

 

ซึง่ผลการประเมินความพงึพอใจครัง้ท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2559 ท าการเก็บข้อมลูในเดือนมิถนุายน 
2559 จ านวนผู้ประเมิน 23 ทา่น สามารถแสดงผลเทียบกบัการประเมินครัง้ก่อน ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ซึง่มี
ผู้ประเมิน 19 ทา่น ได้ดงันี ้
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 79 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

1. สถานะของผู้ประเมิน 

 

2. กลุม่อาชีพ 

 

 

 

 

 

สมาชิกเว็บไซด์ ผู้ใช้งานทัว่ไป

ครัง้ที่ 1 84 16

ครัง้ที่ 2 13 87
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ผู้ประกอบการ
ภาคการเกษตร

ผู้ประกอบการ
ภาคอตุสาหกร

รม

สถาบนัการศกึ
ษา

สถาบนัวิจยั สถาบนัการเงิน
หน่วยงาน
ราชการ

ประชาชน
ทัว่ไป

ครัง้ที่ 1 32 5 42 11 11

ครัง้ที่ 2 22 74 4
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 80 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

3. ความถ่ีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ 

 

4. ระดบัความพงึพอใจในการใช้บริการ 

รายละเอียด ก.ย. 58 ก.พ. 59 
1. ข้อมลูครบถ้วนตรงตามความต้องการ 73.0% 75.0% 
2. ข้อมลูทนัตอ่สถานการณ์ปัจจบุนั 70.5% 73.0% 
3. การจดัหมวดหมูข่องข้อมลูสะดวกตอ่การค้นหา 69.0% 73.0% 
4. รูปแบบของข้อมลูชดัเจน เข้าใจง่าย 72.8% 72.0% 
5. สามารถเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมลูได้สะดวก รวดเร็ว 88.0% 71.0% 
6. การจดัรูปแบบหน้าจอ ตวัอกัษร สี รูปภาพ กราฟ มีความเหมาะสม 70.4% 74.0% 
7. ความสะดวกในการตดิตอ่สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ 72.0% 72.0% 
8. ความพงึพอใจโดยรวมตอ่การใช้งาน 71.0% 71.0% 

 

วนัละครัง้ สปัดาห์ละครัง้ เดือนละครัง้ 2 – 3 เดือน/ครัง้ ใช้งานครัง้แรก

ครัง้ที่ 1 20 35 10 15 20

ครัง้ที่ 2 9 18 9 64
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 81 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

 

5. ข้อมลูสว่นท่ีทา่นสนใจมากท่ีสดุ 

 

6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
 - อยากทราบข้อมลูกิจกรรมตา่งๆ ท่ีก าลงัจะจดัขึน้ และท่ีจดัเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว 

 - อยากให้มีการแยกสว่นการประชาสมัพนัธ์การจดักิจกรรมตา่งๆ ให้ชดัเจน เพื่อเข้าถึงได้ง่าย 

 

 

40.00 60.00 80.00 100.00

1. ข้อมลูครบถ้วนตรงตามความต้องการ

2. ข้อมลูทนัต่อสถานการณ์ปัจจบุนั

3. การจดัหมวดหมูข่องข้อมลูสะดวกตอ่การค้นหา

4. รูปแบบของข้อมลูชดัเจน เข้าใจง่าย

5. สามารถเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมลูได้สะดวก…

6. การจดัรูปแบบหน้าจอ ตวัอกัษร สี รูปภาพ …

7. ความสะดวกในการติดต่อสอบถามและให้…

8. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้งานเว็บไซต์

ครัง้ท่ี 1

ครัง้ท่ี 2

Thailand
Machinery

Outlook
ข้อมลูสถิติ

ข่าวสาร ข้อมลูการ
ลงทนุ

รายงานวิชาการ

ครัง้ที่ 1 33 37 19 12

ครัง้ที่ 2 20 32 16 32
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 82 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

5.2 มีกำรจัดท ำ Link กับหน่วยงำนอ่ืนๆ 

สถาบนัเหล็กฯ ได้ด าเนินการจดัท า Link กับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ผา่นทางเว็บไซต์ http://miu.isit.or.th เชน่ ศนูย์ข้อมลูด้านการมาตรฐาน (Standard Intelligence Unit) สถาบนั
พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศนูย์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเหล็กไทย (Iron & Steel Intelligence 
Unit) ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกส าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics 
Intelligence Unit) ศนูย์สารสนเทศยานยนต์ (Automotive Intelligence Unit) และ Rubber Intelligence Unit 
เป็นต้น 

ตวัอยา่งการแสดงผลการจดัท า Link กบัหนว่ยงานอ่ืนๆ 

 

5.3 รำยช่ือหน่วยงำนท่ีน ำข้อมูลจำกศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรมเคร่ืองจักรกลไปใช้งำน 

ในปีงบประมาณ 2558 ท่ีผา่นมา สถาบนัเหล็กฯ ได้รวบรวมการน าข้อมลูจากศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลึก
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไปใช้งานของหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้สิน้ 11 หน่วยงาน เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม
เคร่ืองจักรกลการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมเคร่ืองจกัรกลไทย ฯลฯ โดยข้อมลูท่ีมีการน าไปใช้มากท่ีสุดจะประกอบด้วย สถิติการน าเข้า ส่งออกทัง้
ไทยและต่างประเทศ HS Code รายช่ือผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล และรายงานสภาวะ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

ส าหรับปีงบประมาณ 2559 นี ้สถาบนัเหล็กฯ ได้ด าเนินการเช่นเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นการ
ติดตามความต้องการของผู้ ใช้บริการเว็บไซต์ศนูย์วิเคราะห์ข้อมลูเชิงลกึอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล และน าเป็น
แนวทางในการพฒันางานด้านข้อมลู ขา่วสาร ตลอดจนเว็บไซตใ์ห้มีประสิทธิภาพและตรงกบัความต้องการของ
ผู้ใช้งานมากขึน้ จนเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในวงการอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย 

ในรายงานฉบบัสมบรูณ์นี ้สถาบนัเหล็กฯ ได้รวบรวมการน าข้อมลูของศนูย์ฯ ไปใช้งาน ซึง่มี 2 หนว่ยงาน 
คือ กลุ่มอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร กลุ่มอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและโลหะการ สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสมาคมเคร่ืองจกัรกลไทยท่ีได้รับข้อมลูรายงานสภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลตอ่เน่ือง

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 83 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

เป็นประจ าทกุเดือนเพ่ือใช้ประกอบการประชมุหรือติดตามความเคล่ือนไหวของอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล และ
หนว่ยงานอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในวตัถปุระสงค์ตา่งๆ  โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน/ผู้ขอข้อมูล วัตถุประสงค์ ข้อมูลที่สนับสนุน วัน/เดือน/ปี 

1 

กลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล

การเกษตร สภาอตุสาหกรรมแหง่

ประเทศไทย 

ประชมุ  
ทกุเดือน ตัง้แตเ่ดือน

ตลุาคม 2558 

2 

กลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลและ

โลหะการ สภาอตุสาหกรรมแหง่

ประเทศไทย 

ประชมุ  
ทกุเดือน ตัง้แตเ่ดือน

ตลุาคม 2558 

3 สมาคมเคร่ืองจกัรกลไทย 

ประชมุสามญัสมาคม  รายงานสภาวะ

อตุสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกล 

ทกุเดือน ตัง้แตเ่ดือน

ตลุาคม 2558 

4 บริษัท ยนัมา่ร์ เอส.พี. จ ากดั 

เพื่อใช้เป็นข้อมลูด้าน

สภาวะเศรษฐกิจและการ

น าเข้าสง่ออก

เคร่ืองจกัรกลไทย

ประจ าเดือน 

รายงานภาวะ

อตุสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกลไทย 
ทกุเดือน ตัง้แตเ่ดือน

ตลุาคม 2558 

5 
ตวัแทนกลุม่อตุสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกลและโลหะการ 

เพื่อใช้เป็นข้อมลูด้านการ

น าเข้าสง่ออก

เคร่ืองจกัรกลไทย

ประจ าเดือน 

สถิติการน าเข้าสง่ออก

เคร่ืองจกัรกลไทย

ประจ าเดือน 

ทกุเดือน ตัง้แตเ่ดือน

มีนาคม 2559 

6 
สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม /คณุวรัสยา 

รวบรวมข้อมลู

อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล

เพื่อหาแนวทางการ

สง่เสริม 

ภาพรวมอตุสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกลของไทย 
23 ธนัวาคม 2558 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 84 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน/ผู้ขอข้อมูล วัตถุประสงค์ ข้อมูลที่สนับสนุน วัน/เดือน/ปี 

  

 โครงสร้าง

อตุสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกลปี 2558 

 

  

 รายงานโครงการ MIU 

ฉบบัสมบรูณ์ 

ปีงบประมาณ 2558 

 

7 สถานทตูองักฤษ /คณุพิศาล 

รวบรวมข้อมลูสรุป

ภาพรวมความเจริญ

ทางการค้าทางด้าน

เคร่ืองจกัรการเกษตร 

ภาพรวมอตุสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกลของไทย

และกลุม่

เคร่ืองจกัรกล

การเกษตร 

7 มกราคม 2559 

8 สถาบนัไทย-เยอรมนั 
รวมรวบข้อมลู

อตุสาหกรรม 

สถิติการน าเข้า-

สง่ออกของไทย 
11 มกราคม 2559 

9 คณุหิรัณย์ ธนตัถากร 

ท าวิทยานิพนธ์เก่ียวกบั

อตุสาหกรรมเคร่ืองกลของ

ประเทศไทย 

สถิติการน าเข้า-

สง่ออกของไทยปี 

2550 ถึงปัจจบุนั 

22 มกราคม 2559 

10 
MHCB Consulting (Thailand) 

Co., Ltd. /คณุกญัญารัตน์  

จดัท ารายงานเก่ียวกบั

อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล

ในประเทศเพื่อให้

ค าปรึกษาแก่นกัลงทนุจาก

ประเทศญ่ีปุ่ น 

ภาพรวมอตุสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกลของไทย 

 
26 มกราคม 2559 

  
 การเข้าใช้งาน 

Website MIU 
 

  
 ฐานข้อมลู

ผู้ประกอบการ

อตุสาหกรรม
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 85 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน/ผู้ขอข้อมูล วัตถุประสงค์ ข้อมูลที่สนับสนุน วัน/เดือน/ปี 

เคร่ืองจกัรกลใน

ประเทศไทย 

11 ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ใช้เป็นข้อมลูแนะน าให้กบั

กลุม่ผู้ประการจาก

ตา่งประเทศ 

ข้อมลูการค้า 

สถานภาพและ

ฐานข้อมลู

ผู้ประกอบการ

เคร่ืองจกัรการเกษตร 

กลุม่แทรกเตอร์ 

28 มกราคม 2559 

12 
Canvassco (Thailand) Co., Ltd. 

/Pornprapun Sriyotha 

รวบรวมข้อมลูการค้า

เคร่ืองจกัรการเกษตรเพื่อ

ท ารายงานให้กบัสถานทตู

อิตาล ี

การน าเข้า สง่ออก

เคร่ืองจกัรกล

การเกษตรของ

ประเทศไทย และ

ประเทศพมา่ 

29 มกราคม 2559 

13 ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

รวบรวมข้อมลู

ผู้ประกอบการเพื่อท า

กรอบประชากร

อตุสาหกรรม 

ฐานข้อมลู

ผู้ประกอบการ

อตุสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกล 

1 กมุภาพนัธ์ 2559 

  

น ารายช่ือผู้ประกอบการ

ตามกลุม่ผลติภณัฑ์เพื่อ

จดัท า MPI ของ

อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล 

ฐานข้อมลู

ผู้ประกอบการตาม

ผลติภณัฑ์ที่ส าคญั

ของอตุสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกล 

18 กมุภาพนัธ์ 2559 

14 
บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนแูฟคเจอร่ิง 

จ ากดั 

ส ารวจข้อมลูเพื่อขยาย

ตลาดมายงักลุม่

เคร่ืองจกัรกล 

ภาพรวมและบท

วิเคราะห์อตุสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกล 

18 กมุภาพนัธ์ 2559 

15 สถาบนัยานยนต์ รวบรวมข้อมลู

อตุสาหกรรมยานยนต์

สถิติน าเข้า

เคร่ืองจกัรกลของไทย 
2 มีนาคม 2559 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 86 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน/ผู้ขอข้อมูล วัตถุประสงค์ ข้อมูลที่สนับสนุน วัน/เดือน/ปี 

ระหวา่งประเทศไทยกบั

เกาหล ี

และเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน

อตุสาหกรรมยานยนต์

จากประเทศเกาหล ี

16 
สมาคมผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์ไทย/ 

คณุจ๋า 

ใช้เป็นข้อมลูสนบัสนนุเพื่อ

ดแูนวโน้มการใช้งาน

เคร่ืองจกัรของประเทศใน

กลุม่อาเซียน 

ข้อมลูการสง่ออก

เคร่ืองจกัรกลของ

ประเทศส าคญัมาสู ่

10 ประเทศในกลุม่

อาเซยีน ปี 2006 - 

2015 

8 มีนาคม 2559 

17 KASIKORN FACTORY AND 

EQUIPMENT CO.,LTD 

เพื่อความเข้าใจในการ

แบง่กลุม่เคร่ืองจกัรกล 

หลกัเกณฑ์การ

แบง่กลุม่เคร่ืองจกัรกล

ของ MIU 

26 เมษายน 2559 

18 คลสัเตอร์วิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล

และงานโลหะ สภาอตุสาหกรรม

แหง่ประเทศไทย 

ขอข้อมลูการจดัท าข้อมลู 

paper คลสัเตอร์วิศวกรรม

เคร่ืองจกัรกลและงาน

โลหะ 

- รายช่ือโรงงานท่ีผลติ

เคร่ืองจกัรกล 

- วิธีการดาวน์โหลด

พิกดัการน าเข้าและ

สง่ออก พร้อมมลูคา่

ตามพกิดั 

4 พฤษภาคม 2559 

19 กลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล

การเกษตร สภาอตุสาหกรรมแหง่

ประเทศไทย 

ใช้ในการประชมุกบัคณุ

อภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ ในการ

รับฟังปัญหาความเดือน

ร้อนของภาคอตุสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

- ภาพรวม

อตุสาหกรรม

เคร่ืองจกัรกลของไทย 

- สถิติการน าเข้า-

สง่ออกเคร่ืองจกัรกล

การเกษตร  

- การน าเข้า-สง่ออก

เคร่ืองจกัรกล

20 มิถนุายน 2559 
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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 87 ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

ล ำดับ ชื่อหน่วยงำน/ผู้ขอข้อมูล วัตถุประสงค์ ข้อมูลที่สนับสนุน วัน/เดือน/ปี 

การเกษตรกบัประเทศ

ตา่งๆ 

20 Joaotome (Germany) ข้อมลูเพื่อใช้ในงานวิจยั จ านวนการน าเข้า

เคร่ืองบดอดัดินจาก

ตา่งประเทศ 

6 กรกฎาคม 2559 

21 ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ใช้เป็นข้อมลูในการเจรจา

ตกลงกรอบเสรีการ

อาเซยีน-ฮ่องกง 

ข้อมลูการค้า 

สถานภาพและ

ฐานข้อมลู

ผู้ประกอบการ

เคร่ืองจกัรในการขึน้

รูปโลหะ 

6 กรกฎาคม 2559 
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