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1. บทนํา 

เครื่องจักรกล (MACHINERY) หมายถึง อุปกรณตางๆ ท่ีประกอบกันข้ึนเปนเครื่องเพ่ือใชประโยชนในการ

ผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเปลี่ยนหรือแปรสภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน หรือใชสําหรับการกอกําเนิดพลังงาน ซ่ึง

รวมถึงยานพาหนะ หรือเครื่องอุปกรณ หรือเครื่องมือท่ีอํานวยความสะดวกดวย ดังนั้นอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลก็

คืออุตสาหกรรมท่ีผลิตผลิตภัณฑเหลานี้ 

เครื่องจักรกล มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ การแบงประเภทเครื่องจักรกลจึงทําไดหลายแนวทาง เชน 

แบงตามประเภทของอุตสาหกรรมตอเนื่อง แบงตามลักษณะการใชงานของเครื่องจักร และแบงตามลักษณะของ

ผลิตภัณฑเครื่องจักร การแบงประเภทเครื่องจักรกลในท่ีนี้แบงตามพิกัดอัตราศุลกากรโดยแบงประเภทตาม

วัตถุประสงคของการใชงาน ซ่ึงสามารถแบงประเภทของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1) เครื่องจักรกลการเกษตร (AGRICULTURAL MACHINERY: AM) 

หมายถึง เครื่องจักรท่ีใชในภาคเกษตรกรรม ท้ังในสวนของตัวผลิตภัณฑและอุปกรณตอพวง แบงออกเปน 

เครื่องจักรงานเกษตรกรรม (AGRICULTURAL MACHINE) เชนเครื่องจักรสําหรับการเตรียมดินการปลูกการเก็บ

เก่ียวเครื่องสี และเครื่องจักรงานปศุสัตว (LIVESTOCK MACHINE) โดยไมรวมถึงเครื่องจักรท่ีใชในกระบวนการ

แปรรูป  

จํานวนพิกัดอัตราศุลกากรของเครื่องจักรกลการเกษตร แบงโดยพิกัด 4 หลัก มีจํานวน 17 พิกัด แบงโดย

พิกัด 6 หลัก มีจํานวน 74 พิกัด แบงโดยพิกัด 8 หลัก มีจํานวน 155 พิกัด และแบงโดยพิกัด 11 หลัก มีจํานวน 

252 พิกัด 

2) เครื่องจักรอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL MACHINERY: IM)  

หมายถึง เครื่องจักรท่ีใชในการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมตางๆ และสวนประกอบ ไดแก เครื่องจักรงานโลหะ

กรรมหรือหลอโลหะ เครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป เครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ เครื่องจักร

อุตสาหกรรมกอสราง เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องหนัง เครื่องจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑเครื่องจักร

อุตสาหกรรมแปรรปูอาหาร เครื่องจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสติก เครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องจักร

อุตสาหกรรมเหมืองแร 

จํานวนพิกัดอัตราศุลกากรของเครื่องจักรอุตสาหกรรมแบงโดยพิกัด 4 หลัก มีจํานวน 58 พิกัด แบงโดย

พิกัด 6 หลัก มีจํานวน 297 พิกัด แบงโดยพิกัด 8 หลัก มีจํานวน 600 พิกัด และแบงโดยพิกัด 11 หลัก มีจํานวน 

1,026 พิกัด 

3) เครื่องมือกล (MACHINERY TOOLS: MT) 
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 2 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

หมายถึง เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการผลิตชิ้นงานและเครื่องจักรตางๆ แบงออกเปน เครื่องมือกล 

(MACHINE TOOL) เชนเครื่องกลึงเครื่องไสเครื่องควานเครื่องเจียรและเครื่องมือ (HAND TOOL) 

จํานวนพิกัดอัตราศุลกากรของเครื่องมือกล แบงโดยพิกัด 4 หลัก มีจํานวน 14 พิกัด แบงโดยพิกัด 6 หลัก 

มีจํานวน 96 พิกัด แบงโดยพิกัด 8 หลัก มีจํานวน 160 พิกัด และแบงโดยพิกัด 11 หลัก มีจํานวน 284 พิกัด 

เครื่องจักรกลเปนปจจัยสําคัญในการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท และสรางความเชื่อมโยง

ระหวางอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีอยูปลายน้ํา เชน อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมปโตร-

เคมี กับอุตสาหกรรมตนน้ําท่ีสนับสนุนการผลติผลิตเครื่องจักรกล เชน อุตสาหกรรมหลอโลหะ อุตสาหกรรมข้ึนรูป

โลหะ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนทางกล และทางไฟฟา 

 

 

รูปท่ี 1.1 แสดงความเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล กับอุตสาหกรรมตอเนื่อง และ

อุตสาหกรรมสนับสนุน 

โครงสรางการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล สวนใหญผูผลิตเครื่องจักรกลจะทําหนาท่ีออกแบบและ

ประกอบตัวเครื่องจักรเทานั้น สวนชิ้นสวนตางๆ จะถูกผลิตโดยผูประกอบการรายอ่ืนๆ ในลักษณะของพันธมิตร

ธุรกิจ (CLUSTER) อยางไมเต็มรูปแบบ กลาวคือ เปนลักษณะของการวาจางผลิตชิ้นสวนมิไดเปนการรวมกัน

ออกแบบและแยกกันผลิต ซ่ึงผูประกอบการผลิตเครื่องจักรกลสวนใหญมีบทบาทเปนผูออกแบบ และประกอบ

เครื่องจักร ซ่ึงตองอาศัยเครื่องมือ อุปกรณ และโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชสําหรับการออกแบบและประกอบ

เครื่องจักรกลราคาสูง ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญเปนผูท่ีมีศักยภาพดานเงินทุนในการจัดหาเครื่องมือ 
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 3 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

อุปกรณ และโปรแกรมคอมพิวเตอรในการดําเนินการ อยางไรก็ตาม หากมีปริมาณการจําหนายต่ําก็จะสงผลให

ตนทุนตอหนวยของสินคา (เครื่องจักรกล) สูงจนไมสามารถแขงขันได  ขณะท่ีในปจจุบันผูผลิตรายยอยไมสามารถ

จัดซ้ืออุปกรณ เครื่องมือ และ โปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชงานเพ่ือยกระดับศักยภาพในการออกแบบและประกอบ

เครื่องจักรของตนได 

จากฐานขอมูลผูประกอบการป 2560 กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลมีอยูประมาณ 1,267 ราย จําแนก

ออกเปนเครื่องจักรกลการเกษตร 194 ราย เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 1,002 ราย และเครื่องมือกล 131 ราย 

1.1 หลักการและเหตุผล 

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลมีความสําคัญอยางยิ่งยวดตอการพัฒนาภาคการผลิตของประเทศ ท้ังในภาค

การเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากการผลิตสินคานั้นตองอาศัยเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิต ท้ังนี้

นอกจากเครื่องจักรกลมีความสําคัญพ้ืนฐานในฐานะเปนสวนประกอบสําคัญในกระบวนการผลิตแลว ประเทศไทย

ยังมีรายไดจากการสงออกเครื่องจักรกลอีกดวย และในปจจุบันประเทศไทยกําลังจะเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึง

อุตสาหกรรมเครื่องจักรก็เปนสวนสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยใหเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 และ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรถือวาเปนสวนหนึ่งของ 10 อุตสาหกรรมเปาหมายหรือ New S-curve ท่ีมีสวนอยางมากใน

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ระบบขอมูลสารสนเทศเชิงลึกของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เปนปจจัยหนึ่งท่ีชวยสนับสนุนให

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลมีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแขงขันมากข้ึนในระยะยาว ซ่ึงขอมูลเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมและขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลนั้น เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอการตัดสินใจใน

เชิงธุรกิจสําหรับภาคเอกชนและการกําหนดนโยบายและการวางแผนของภาครัฐ ตลอดจนชวยสนับสนุนการ

ดําเนินงานใหกับอุตสาหกรรมสนับสนุนและธุรกิจท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ เชน ธุรกิจเครื่องมือทดสอบและเครื่องมือวัด 

หนวยงานวิจัย หนวยงานทดสอบวัสดุและอุปกรณ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ฯลฯ ในการนําขอมูลตางๆ 

ไปตอยอดไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด 

การดําเนินโครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในป 2562 จะดําเนินการ

ตอเนื่องจากงานในปท่ีผานมา และปรับปรุงฐานขอมูลเดิมท่ีมีอยูใหทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

และตอยอดการดําเนินงานไปยังผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนา

อุตสาหกรรมไทย เพ่ือเปนการยกระดับภาคการผลิตของประเทศ รวมถึงการสรางความเชื่อมโยงระหวางหนวย

งานวิจัยท้ังในภาครัฐ และเอกชนใหเขามามีบทบาทมากยิ่งข้ึน โดยจะไดขยายความรวมมือกับกลุมผูประกอบการ

ในภาคอุตสาหกรรม ผานทางหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย เปนตน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐฯ เชน กรมสงเสริม
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 4 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

อุตสาหกรรม เปนตน เพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล สามารถเชื่อมโยงกับภาคการผลิตได

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพ่ือเปนศูนยกลางการ update ขอมูลสถิติการคาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและเผยแพรขอมูล

ตางๆ ใหภาคเอกชนและภาครัฐสามารถนําไปใชไดอยางทันทวงทีและมีความถูกตองนาเชื่อถือ 

1.2.2 เพ่ือสรางความเชื่อมโยงของขอมูลใหเกิดประโยชนตอภาครัฐ ในการนําขอมูลสถิติและการศึกษา

ตางๆ มาใชประกอบในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพ่ือการกําหนดทิศทางและการวางแนวทางพัฒนา

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ของประเทศ

ไทย 

1.2.3 เพ่ืออํานวยประโยชนจากขอมูลสถิติ ขอมูลผูประกอบการ ขอมูลเทคนิคและเทคโนโลยี ตลอดจน

การศึกษาสํารวจตางๆ ใหกับผูประกอบการภาคเอกชนสามารถนําไปใชขยายผลสําหรับการ

วางแผนตัดสินใจทางธุรกิจ และพัฒนาความสามารถในการแขงขันของธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมและเครื่องมือกลได 

1.2.4 เพ่ือสนับสนุนขอมูลพ้ืนฐานทางธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในประเทศและตางประเทศท่ีสําคัญ

ใหกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ เพ่ือสราง

ความเชื่อมโยงระหวางกลุมธุรกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดท้ังหวงโซอุปทาน 

1.2.5 เพ่ือสนับสนุนขอมูลองคความรูทางเทคนิคและเทคโนโลยีตางๆ ใหกับภาคเอกชน เพ่ือใหสามารถ

ดําเนินการขยายความรูความเขาใจในการผลิต และการนําเครื่องจักรกลไปใชไดอยางถูกตองและ

เกิดประโยชนตอผูประกอบการในภาคการผลิตท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

1.2.6 เปนศูนยกลางขอมูลท่ีเปนประโยชนตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลรวมถึงเปนตัวกลางแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรมและหนวยงานภาครัฐ ท้ังหนวยงานในประเทศและ

ตางประเทศ 
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 5 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

1.3 กลุมเปาหมาย 

1.3.1 หนวยงานภาครัฐฯ เชน สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุน สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสงเสริมการ

สงออก 

1.3.2 ผูประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ท้ังเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 

และเครื่องมือกล 

1.3.3 ผูประกอบการอุตสาหกรรมสนับสนุน เชน อุตสาหกรรมหลอโลหะ อุตสาหกรรมทุบข้ึนรูปรอน 

อุตสาหกรรมอบชุบความรอน เปนตน 

1.3.4 ธุรกิจท่ีเก่ียวของ เชน ธนาคารสถาบันการเงิน 

1.3.5 สถาบนัการศึกษา ท้ังในสวนของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนอาจารยในสาขาตางๆ 

1.4 เปาหมายของโครงการ / ตัวช้ีวัด 

1.4.1 เปาหมายของโครงการ 

จัดทําขอมูลสถิติ และรายงานตางๆ ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลท่ีจะเปนประโยชนตอผูใชงาน เพ่ือใหมี

ภาครัฐมีขอมูลเพ่ือใชกําหนดนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมและภาคเอกชนมีแหลงขอมูลท่ีจะชวยในติดตาม

ความเคลื่อนไหวทางดานตลาด เทคโนโลยี กฎระเบียบ และอ่ืนๆ เพ่ือใหทุกกลุมผูใชงานสามารถนําขอมูลใน

เว็บไซตไปปรับใชกับการทํากิจกรรมตางๆ ในการทําธุรกิจ 

1.4.2 ตัวชี้วัดโครงการ 

1.4.2.1 ระดับผลผลิต 

- เปนศูนยกลางขอมูล ความรู ขาวสารตางๆ ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล โดยมี

การรวบรวมสถิติ รายงานความเคลื่อนไหวตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง 

- มีบทวิเคราะห รายงานรายเดือน รวมท้ังรายงานการวิจัยเชิงลึก เพ่ือใหผูใชงาน

ขอมูลสามารถนําไปใชประกอบในการตัดสินใจในการทําธุรกิจ 

1.4.2.2 ระดับผลลัพธ 

- หนวยงานภาครัฐมีขอมูลอุตสาหกรรมท่ีถูกตองและแมนยําเพ่ือใชประกอบการ

เสนอแนะนโยบายและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 6 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

- ภาคเอกชนสามารถนําขอมูลไปใชในการวางแผนพัฒนาธุรกิจใหกอเกิดประโยชนแก

ภาคอุตสาหกรรมได 

- ภาคเอกชนเห็นถึงความสําคัญในการจัดทําขอมูลและใหความรวมมือในการ

สนับสนุนในการรวบรวมขอมูลสําหรับเว็บไซตเพ่ิมมากข้ึน 

1.5 ผลลัพธและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.5.1 ภาคอุตสาหกรรมมีตนทุนในการประกอบกิจการทางออมท่ีลดลงจากการบริการดานขอมูลของ

ภาครัฐ 

1.5.2 อุตสาหกรรมในภาพรวมมีการตอยอดทางธุรกิจจากขอมูลและเครื่องมือตางๆ ท่ีถูกพัฒนาข้ึน อันจะ

นําไปสูความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจภายใตกระแสความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและปจจัย

แวดลอมท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 

1.5.3 บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับดานการตลาด การวางแผน และการผลิตสามารถใช

ประโยชนขอมูล รายงาน บทวิเคราะห การสํารวจตลาดไดเกิดประโยชนสูงสุด หนวยงานของรัฐมี

ขอมูลและแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม ผานการทํางานในลักษณะการบูรณาการกับกลุม

ผูประกอบการในอุตสาหกรรม 

1.6 สถานท่ีทํางานและคณะทํางาน 

1.6.1 สถานท่ีดําเนินการ 

ประเทศไทย 

1.6.2 คณะทํางาน 

รายชื่อคณะทํางานโครงการพัฒนาศูนยวิ เคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ช่ือ – นามสกุล   ตําแหนงหนาท่ี 

1. นายวิกรม วัชระคุปต ท่ีปรึกษา 

2. นายณัฐพล รัตนมาล ี  ท่ีปรึกษา 

3. นายประภัทร รณเกียรตเิมธา หัวหนาโครงการ 

4. นายฟาใหม กุมาทร นักวิจัย 

5. นางสาวพิมพพนิต อุนธวัชนัดดา ผูชวยนักวิจัย 

6. นายศิริศักดิ์ อาจแยมสรวล เจาหนาท่ีสารสนเทศ 
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1.7 วิธีการดําเนินงาน และแผนงาน 

การดําเนินงานโครงการพัฒนาศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจํา ปงบประมาณ 2562 

สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย จะดําเนินงานโดยยึดถือตามกรอบของขอเสนอโครงการ (Proposal) 

ท่ีไดนําเสนอตอคณะกรรมการ 

สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทยซ่ึงเปนหนึ่งในสถาบันเครือขายท่ีมีประสบการณและความ

เชี่ยวชาญในการดําเนินงานโครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในปท่ีผานมา 

ตลอดจนการศึกษาขอมูลและการวิเคราะหอุตสาหกรรมในแงมุมตางๆ จึงมีความพรอมสูงสุดในการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ดวยชองทางการสื่อสารและนําเสนอขอมูล

ขาวสาร ตลอดจนองคความรูตางๆ ผานทางเว็บไซตและสื่อออนไลนท่ีมีอยางครบถวนจะทําใหการดําเนินงาน

โครงการนี้ประสบความสําเร็จไดตามความมุงหวังและวัตถุประสงคของทางสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ดังนั้น เพ่ือใหโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคครบถวนตามรายละเอียดงานท่ีไดกําหนดไวในเง่ือนไข

ขอกําหนด (TOR) ภายใตกรอบระยะเวลาดําเนินการ 9 เดือน คณะทํางาน แบงงานออกเปน 3 สวนหลัก ไดแก 

สวนท่ี 1 งานประจํา และตอเนื่อง 

สวนท่ี 2 รายงาน / บทวิเคราะหอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

สวนท่ี 3 งานเผยแพร ประชาสัมพันธ 

และรายงานการศึกษาข้ันตนฉบับนี้จะกลาวถึงข้ันตอน และแนวทางในการดําเนินงานตามรายการกิจกรรม

ท้ังหมดในโครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังแสดง

ตามตารางท่ี 1.1 

ตารางท่ี 1.1 แสดงรายการสรุปกิจกรรมในโครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม MIU หนวย หมายเหตุ 

1. ฐานขอมลู    

1.1 ขอมูลผูประกอบการเครื่องจักรกลไทย Update ขอมูล ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย 

1.2 สถิติการนําเขา-สงออกของไทย 9 ครั้ง  

1.3 รายช่ือผูนําเขา สงออกรายสําคัญ 1 ครั้ง  

1.4 สถิติการนําเขา-สงออกของตางประเทศ    

        ประเทศสําคญั 7 ประเทศ ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย 

        ประเทศในอาเซียน 4 ประเทศ ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย 

1.5 กรอบการเจรจา FTA ของไทย  1 ฐาน ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย 

1.6 งานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 13 เรื่อง  
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 8 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

กิจกรรม MIU หนวย หมายเหตุ 

1.7 ขาวตางๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 30 ขาวตอเดือน  

1.8 ขอมูลดานการสงเสริมการลงทุน     

นโยบายหรือประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน Update ขอมูล ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย 

โครงการอนุมตัิใหการสงเสริมการลงทุน    9 ครั้ง  

1.9 มาตรการสนับสนุนของภาครฐั/กฎระเบียบ Update ขอมูล ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย 

2. การจัดทํารายงาน/บทวิเคราะห    

2.1 รายงานสถานการณรายเดือน 9 ครั้ง  

2.2 รายงานสถานการณรายไตรมาส 3 ครั้ง  

2.3 รายงานสถานการณรายป 1 ครั้ง  

2.4 โครงสรางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย 1 ครั้ง  

2.5 รายงานระบบเตือนภัย (Early Warning System) 9 ครั้ง เตือนภัยรายเดือน 

2.6 รายงานวิจัยเชิงลึก 1 เรื่อง  

3. การเผยแพร/ประชาสัมพันธเว็บไซด    

3.1 สัมมนา 1 ครั้ง  

3.2 ประชุมรวมกับกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ตามกําหนดการประชุม  

3.3 เยี่ยมชมโรงงานหรือหนวยงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 1 ครั้ง  

3.4 มีพ้ืนท่ีโฆษณาใหกับผูประกอบการท่ีสนใจ 1 ฐาน  

3.5 ประชาสัมพันธผานทาง facebook 27 เรื่อง  

3.6 การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใชบริการ 2 ครั้ง  

3.7 รายช่ือหนวยงานท่ีนําขอมูลจากศูนยวิเคราะหขอมลูเชิงลึก

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไปใชงาน 
1 ครั้ง  
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 9 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

2. ความคืบหนาของโครงการ 

สําหรับความคืบหนาโครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ท่ีไดดําเนินงานตอเนื่องจากโครงการปงบประมาณ 2561 โดยนําเสนอการดําเนินงานในชวงระยะเวลา

เดือนท่ี 7 - 9 ของโครงการ โดยรายละเอียดจะแสดงในตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1 รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
แผน 

(เดือนท่ี 7-9) 

ผลลัพธ 

(เดือนท่ี 7-9) 
สะสม หมายเหตุ 

1. ฐานขอมลู     

1.1 ขอมูลผูประกอบการเครื่องจักรกลไทย  

Update 

 

Update 
1 ฐาน 

Update รายช่ือผูประกอบการ 

1,273 ราย 

1.2 สถิติการนําเขา-สงออกของไทย 3 ครั้ง 3 ครั้ง 9 ครั้ง ขอมูลเดือน พ.ย. 61– ก.ค. 62 

1.3 รายช่ือผูนําเขา สงออกรายสําคัญ - - 1 ครั้ง ขอมูลประจําป 2561 

1.4 สถิติการนําเขา-สงออกของตางประเทศ    
 

        ประเทศสําคญั 7 ประเทศ 7 ประเทศ 7 ประเทศ อัพเดต ขอมูลนําเขา – สงออก

เครื่องจักรกลรายเดือน 

ประจําป 2561 ไดแก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน ไตหวัน 

เยอรมัน อินเดีย เกาหลีใต 

        ประเทศในอาเซียน 4 ประเทศ 4 ประเทศ 4 ประเทศ อัพเดต ขอมูลนําเขา – สงออก

เครื่องจักรกลรายเดือน 

ประจําป 2561 ไดแก ประเทศ

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร 

ฟลิปปนส 

1.5 กรอบการเจรจา FTA ของไทย  Update Update 1 ฐาน ติดตามความคืบหนาอยูจํานวน 

6 กรอบการเจรจา ไดแก 

1. RCEP  

2. ไทย-ปากีสถาน 

3. ไทย-ตุรกี 

4. ไทย-EU 

5. ไทย-EFTA 

6. ไทย-ศรีลังกา 
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 10 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

กิจกรรม 
แผน 

(เดือนท่ี 7-9) 

ผลลัพธ 

(เดือนท่ี 7-9) 
สะสม หมายเหตุ 

1.6 งานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 4 เรื่อง 4 เรื่อง 13 เรื่อง จัดทําและ Upload ข้ึน 

Website 

1.7 ขาวตางๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 90 ขาว 124 ขาว  326  ขาว ขาวเดือน ธ.ค. 61 – ก.ย. 62  

1.8 ขอมูลดานการสงเสริมการลงทุน      

นโยบายหรือประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุน 

Update Update 1 ฐาน ไมมปีระกาศคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

โครงการอนุมตัิใหการสงเสริมการลงทุน    3 ครั้ง 3 ครั้ง 9 ครั้ง ขอมูลเดือน ธ.ค. 61 – ส.ค. 62 

มีโครงการท่ีเก่ียวของกับ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

จํานวน 45 โครงการ 

1.9 มาตรการสนับสนุนของภาครฐั/กฎระเบียบ  
   

นโยบาย ยุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน และ

โครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม 

Update Update 1 ฐาน ยังไมมีความคืบหนาจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

มาตรการทางการคาท่ีไมใชภาษี (NTB) Update Update 1 ฐาน ประกาศคณะกรรมการ

พิจารณามาตรการปกปอง 

เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวน

ความจําเปนเพ่ือขยายเวลาการ

บังคับใชมาตรการปกปองจาก

การนําเขา 

สินคาเหล็กแผนรีดรอนเจืออ่ืน 

ๆ ชนิดเปนมวนและไมเปนมวน

ท่ีเพ่ิมข้ึน 

2. การจัดทํารายงาน/บทวิเคราะห  
   

2.1 รายงานสถานการณรายเดือน 3 ครั้ง 3 ครั้ง 9 ครั้ง ขอมูลเดือน พ.ย.61–ก.ค.62 

2.2 รายงานสถานการณรายไตรมาส 1 ครั้ง 1 ครั้ง 3 ครั้ง ภาวะไตรมาสท่ี 4/2561 

ภาวะไตรมาสท่ี 1/2562 

ภาวะไตรมาสท่ี 2/2562 

2.3 รายงานสถานการณรายป - - 1 ครั้ง รายงานป 2561 

2.4 โครงสรางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย 1 ครั้ง - 1 ครั้ง โครงสรางอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลไทย ป 2562 

2.5 รายงานระบบเตือนภัย (Early Warning System) 3 ครั้ง 3 ครั้ง 9 ครั้ง รายงานในเดือน ม.ค. 62 –ก.ย. 

62 
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 11 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

กิจกรรม 
แผน 

(เดือนท่ี 7-9) 

ผลลัพธ 

(เดือนท่ี 7-9) 
สะสม หมายเหตุ 

2.6 รายงานวิจัยเชิงลึก 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง การศึกษาศักยภาพของ

ผูประกอบการผลิต

เครื่องจักรกลการเกษตรใน

ประเทศ กรณีศึกษา : การผลติ

เครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือ

ทดแทนการนําเขา 

3. การเผยแพร/ประชาสัมพันธเว็บไซด  
   

3.1 สัมมนา 2 2 2 จัดสัมมนา 

เรื่อง “การพัฒนาเครื่องจักรกล

ไทยเพ่ือสนับสนุนการผลติดาน

การเกษตร  กรณีศึกษา : การ

ผลิตกัญชาเพ่ือการแพทย” 

และ เรื่อง “ความทาทายในการ

พัฒนาความสามารถในการ

แขงขันของอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลไทยและแนวโนม

การนําระบบ Automation 

และ Robotics เขามาใชใน

ภาคอุตสาหกรรม” 

3.2 ประชุมรวมกับกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ตามกําหนดการประชุม 

- กลุมเครื่องจักรกลการเกษตร 

สภาอุตสาหกรรม 8 ครั้ง 

มกราคม  62 – กันยายน 62 

- กลุมเครื่องจักรและโลหะการ 

สภาอุตสาหกรรม 9 ครั้ง 

มกราคม  62 – กันยายน 62 

3.3 เยี่ยมชมโรงงานหรือหนวยงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 1 1 1 วันท่ี 21 สิงหาคม 2562  

บริษัท พี.พี เจ เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด จ.นนทบุรี   

3.4 มีพ้ืนท่ีโฆษณาใหกับผูประกอบการท่ีสนใจ Update Update 1 ฐาน ครบตามสัญญา 

3.5 ประชาสัมพันธผานทาง facebook 9 เรื่อง 86 เรื่อง 282 เรื่อง เดือน ธ.ค. 61 – ก.ย. 62 

3.6 การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใชบริการ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 เดือน ม.ีค. 62 ขอมูล

สํารวจเดือน ก.พ. 62 – มี.ค. 

62 

ครั้งท่ี 2 เดือน ก.ย. 62 ขอมูล

สํารวจเดือน ส.ค. 62 – ก.ย. 

62 
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 12 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

กิจกรรม 
แผน 

(เดือนท่ี 7-9) 

ผลลัพธ 

(เดือนท่ี 7-9) 
สะสม หมายเหตุ 

3.7 รายช่ือหนวยงานท่ีนําขอมูลจากศูนยวิเคราะหขอมลู

เชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไปใชงาน 

Update Update Update จํานวน 7 ราย 

 

ขอมูลถือเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินธุรกิจขอมูลท่ีเก่ียวของกับภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลนั้นมี

มากมายหลากหลายเนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลนั้นเก่ียวของกับอุตสาหกรรมตนน้ําไปยังอุตสาหกรรม

ตอเนื่องตางๆ ซ่ึงอยูปลายน้ําขอมูลดานเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของกับภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักร ไดแก ฐานขอมูล

ผูประกอบการเครื่องจักรกล ขอมูลการตลาด (สถิติการนําเขา-สงออกของไทย) ขอมูลการคาของประเทศท่ีสําคัญ 

ขอมูลดานการลงทุน มาตรการสงเสริมหรือกีดกันทางการคา นอกจากนี้ยังมีขอมูลขาวสารอุตสาหกรรมหรือ

งานวิจัยและเทคโนโลยีตางๆ ท่ีผูประกอบการจําเปนตองรูเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน 

สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทยตระหนักดีวาการมีระบบฐานขอมูลดานอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลท่ีครบถวนและทันตอเหตุการณปจจุบันจะชวยตอบสนองความตองการผูประกอบการฯ และ

ผูเก่ียวของดานตางๆ สามารถนําไปตอยอดใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติตอไป 

การดําเนินงานภายใตโครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลโดยการติดตาม

และปรับปรุงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของใหทันตอเหตุการณรวมถึงการประมวลผลขอมูลสถิติทางการคาการจัดทํา

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

ใหกับผูใชบริการไดรับทราบขอมูลอยางตอเนื่องเพ่ือเปนศูนยกลางขอมูลท่ีเปนประโยชนตออุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

2.1 ฐานขอมูลผูประกอบการเครื่องจักรกล 

ฐานขอมูลผูประกอบการฯ เปนสวนหนึ่งในการสรางหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใน

ปงบประมาณ 2561 สถาบันเหล็กฯ ไดดําเนินการสํารวจผูประกอบการฯ ไปแลวท้ังสิ้น 1,267 ราย แบงออกเปน

ประเภทตางๆ ตามชนิดของเครื่องจักรกล ไดแก เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม และ

เครื่องมือกล  

โดยในปงบประมาณ 2562 สถาบันเหล็กฯ จะดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลท่ีมีอยูเดิมใหทันสมัย ซ่ึงมี

ข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

- ตรวจสอบฐานขอมูลผูประกอบการท่ีมีอยูเดิมจาก 3 กลุม คือ เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกล

อุตสาหกรรม และเครื่องมือกล โดยพิจารณาจากความครบถวนของขอมูล 

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 13 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

- ดําเนินการสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือติดตามสถานะการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงจะทําใหทราบวาบริษัทตางๆ 

ยังคงดําเนินธุรกิจประเภทเดิมอยูหรือไม 

- สืบคนขอมูลเบื้องตนจากแหลงขอมูลตางๆ เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย 

- สําหรับขอมูลท่ีมีรายละเอียดมากกวาขอมูลเบื้องตนนั้น จะดําเนินการสืบคนขอมูลผานทางเว็บไซตของ

บริษัท หรือ สงแบบสอบถาม หรือ ติดตอสอบถามทางโทรศัพทเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม 

- ดําเนินการประมวลผล และเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซต http://miu.isit.or.th 

ตัวอยางการแสดงผลฐานขอมูลผูประกอบการ 

 

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 14 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

 

การดําเนินงานดานฐานขอมูลผูประกอบการในปท่ีผานมานั้น พบวาไดรับความรวมมือจากผูประกอบการ

เพ่ิมข้ึน แตยังคงมีขอมูลบางสวน เชน กําลังการผลิต ท่ีไมคอยไดรับความรวมมือจากผูประกอบการเทาใดนัก 

ดังนั้นเพ่ือเปนการจูงใจใหผูประกอบการใหความรวมมือมากข้ึน สถาบันเหล็กฯ มีแนวทางในการดําเนินงานโดยจะ

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

Thailand Machinery Outlook ไดโดยไมเสียคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น  

ในปงบประมาณ 2562 จะทําการปรับปรุงฐานขอมูลเดิม โดยในรายงานความกาวหนาครั้งท่ี 2 มีการ

ปรับปรุงฐานขอมูล 1,273 รายแลว และแสดงรายละเอียดขอมูลผานทางเว็บไซต  32http://miu.isit.or.th 32เรียบรอย

แลว 

โดยฐานขอมูลผูประกอบการป 2561 สามารถสรุปขอมูลไดดังนี้  

มีผูประกอบการในกลุมเครื่องจักรกลการเกษตรจํานวน 195 ราย กลุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม 1,002 ราย และ

กลุมเครื่องมือกล 132 ราย โดยผูประกอบการบางรายอยูในหลายอุตสาหกรรม 

 

 

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 15 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

2.2 สถิติการนําเขา สงออก ของไทย 

สถาบันเหล็กฯ ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการตลาด (สถิติการนําเขา สงออก) ของอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมตอเนื่องเปนประจําทุกเดือน และนําเสนอ

ผานทางเว็บไซต http://miu.isit.or.th ใหผูประกอบการหรือผูท่ีสนใจไดนําขอมูลดังกลาวไปใชประโยชน โดย

ขอมูลท่ีนําเสนอจะแสดงผลในรูปของกราฟเสนและตาราง ซ่ึงแบงเปน 3 กลุมหลัก ตามประเภทของอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล ไดแก เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม และเครื่องมือกล ดังนี ้

1) เครื่องจักรกลเกษตร ประกอบดวย 

- เครื่องจักรงานเกษตรกรรม 

- เครื่องจักรงานปศุสัตว 

2) เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม ประกอบดวย 

- เครื่องจักรอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 

- เครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสราง 

- เครื่องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร 

- เครื่องจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสติก 

- เครื่องจักรอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

- เครื่องจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

- เครื่องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ 

- เครื่องจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

- เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องหนัง 

- เครื่องจักรงานโลหกรรมหรือหลอโลหะ 

- เครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป 

 3) เครื่องมือกล ประกอบดวย 

- เครื่องมือกล 

- เครื่องใชมือ 

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 16 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

ตัวอยางการแสดงผลสถิติการนําเขา สงออกและกราฟของไทย 

 

 

 

การดําเนินงานโครงการฯ ในปท่ีผานมา มีการรวบรวมการนําขอมูลจากศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไปใชงาน ซ่ึงพบวาขอมูลการตลาด (สถิติการนําเขา สงออก และกราฟของไทย) ไดรับ

ความสนใจจากผูใชงานเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยมีการติดตอสอบถามขอมูลทาง

โทรศัพท หรืออีเมล สะทอนใหเห็นวาขอมูลดังกลาวสามารถนําไปใชประโยชน และขยายผลในการวิเคราะหขอมูล

ท้ังทางดานอุตสาหกรรม รวมไปถึงดานเศรษฐกิจ  
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 17 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

ในปงบประมาณ 2562 สถาบันเหล็กฯ ไดนําเสนอขอมูลเปนระยะเวลา 9 เดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวมท้ังสิ้น 

9 ครั้ง ตามกรอบการดําเนินงานของโครงการฯ เพ่ือใหผูใชบริการสามารถติดตามขอมูลไดอยางตอเนื่องโดยลาสุด 

ณ  เ ดื อน กันยายน  ป  2562  นี้ ไ ด มี ก า รนํ า เ สนอข อ มู ล ของ เดื อนกรกฎ าคม  ป  2562  ผ านทา ง

เว็บไซต http://miu.isit.or.th เรียบรอยแลว และมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

ในเดือนกรกฎาคมป 2562 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยมีมูลคาการคาเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ

เดือนกอนหนา โดย การนําเขา ขยายตัวรอยละ 15.2 เม่ือเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 6.0 เม่ือ

เทียบกับปกอนหนา ดานการสงออก หดตัวรอยละ 9.1 เม่ือเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ  17.5 เม่ือ

เทียบกับปกอนหนา 

การนําเขา มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 40,228 ลานบาท โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขา

อยูท่ี 3,286 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 8.2 เม่ือเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 12.6 เม่ือเทียบกับป

กอนหนา ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 31,095  ลานบาทขยายตัวรอยละ 18.6 เม่ือ

เทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 8.9 เม่ือเทียบกับปกอนหนา ในขณะท่ี หมวดเครื่องมือกล มีมูลคา

การนําเขาอยูท่ี 5,847 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 3.5 เม่ือเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 9.5 เม่ือเทียบ

กับปกอนหนา  

  การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 17,964 ลานบาท โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการ

สงออกอยูท่ี 2,574 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 5.0 เม่ือเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 7.1 เม่ือเทียบกับ

ปกอนหนา  ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลคาอยูท่ี 13,260 ลานบาท หดตัวรอยละ 11.1 เม่ือเทียบกับ

เดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 19.5 เม่ือเทียบกับปกอนหนาในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี 2,131 

ลานบาท หดตัวรอยละ 11.5 เม่ือเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ15.9 เม่ือเทียบกับปกอนหนา 

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 22,264 ลานบาท 

2.3 รายช่ือผูนําเขา สงออกรายสําคัญ 

ในปงบประมาณท่ีผานมา สถาบันเหล็กฯ ไดดําเนินการรวบรวมรายชื่อผูนําเขาสงออกเครื่องจักรกลราย

สําคัญประจําป 2560 จากสถิติการคาระหวางประเทศของไทย กระทรวงพาณิชยโดยเลือกรายชื่อท่ีมีมูลคาการ

นําเขา สงออกสูงสุด 10 ลําดับแรกท่ี HS code (4-digit) ซ่ึงแบงเปน 3 กลุมหลักตามประเภทของอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล ไดแก เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม และเครื่องมือกล รายละเอียดการ

แสดงผลจะประกอบดวย HS code (4-digit) รายชื่อผูนําเขา สงออกสูงสุด 10 ลําดับแรกของแตละ HS code ท่ี

อยู และเบอรโทรศัพท 

ตัวอยางการแสดงผลรายชื่อผูนําเขา-สงออกเครื่องจักรกลรายสําคัญ 
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 18 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

 

สําหรับปงบประมาณ 2562 นั้น สถาบันเหล็กฯ ไดดําเนินการรวบรวมรายชื่อผูนําเขาสงออกเครื่องจักรกล

รายสําคัญเชนเดียวกันกับปงบประมาณท่ีผานมา ซ่ึงเปนขอมูลประจําป 2561 เสร็จเรียบรอยแลวท้ัง 3 กลุม 

รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ก 

2.4 สถิติการนําเขา สงออก ของตางประเทศ 

 2.4.1 ประเทศสําคัญ 

ในปงบประมาณ 2562 สถาบันเหล็กฯ จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติการนําเขา สงออกของประเทศ

ท่ีสําคัญประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุน จีน อินเดีย ไตหวัน และเกาหลีใต จาก Global Trade Atlas 

(GTA) ท่ี HS code 6 digits โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวนั้นจะดําเนินการใหสอดคลองกับการแบงประเภท

ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยซ่ึงแบงเปน 3 กลุมหลัก ไดแก เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องจักรกล

อุตสาหกรรม และเครื่องมือกลเพ่ือใหสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชประโยชนในการเปรียบเทียบกันระหวาง

ประเทศตางๆ ได 

สําหรับขอมูลสถิติการนําเขาสงออกของตางประเทศนั้นจะนําเสนอเพียงปละ 1 ครั้ง เนื่องจากในแตละ

ประเทศมีความลาชาของขอมูลหรือความครบถวนของขอมูลท่ีไมเทากัน ซ่ึงจะสามารถเริ่มรวบรวมขอมูลดังกลาว

ไดในเดือนท่ี 8 ของโครงการ โดยจะเปนขอมูลสถิติการนําเขาสงออกของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลท้ังป 2561 

และจะนําเสนอขอมูลผานทางเว็บไซต http://miu.isit.or.th สําหรับปงบประมาณ 2562 นั้น ขอมูลดังกลาวได

นําเสนอในรูปแบบตารางและกราฟบนเว็บไซตเปนท่ีเรียบรอย 

2.4.2 ประเทศในอาเซียน 

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 19 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

สถาบันเหล็กฯ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติการนําเขา สงออกของประเทศในอาเซียนท่ีมีขอมูล

ครบถวนซ่ึงประกอบดวย 4 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร จาก Global Trade 

Atlas (GTA) ท่ี  HS code 6 digits และนํา เสนอเพียงปละ1 ครั้ งผ านทางเว็บไซต  http://miu.isit.or.th 

เชนเดียวกันกับประเทศท่ีสําคัญ สําหรับปงบประมาณ 2562 นั้น ขอมูลดังกลาวไดนําเสนอในรูปแบบตารางและ

กราฟบนเว็บไซตเปนท่ีเรียบรอย 

2.5 กรอบการเจรจา FTA ของไทย 

ในปงบประมาณ 2562 สถาบันเหล็กฯ ดําเนินการติดตามการเจรจาการคาเสรีของไทยตามกรอบ FTAs ท่ี

เก่ียวของกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เพ่ือใหผูประกอบการและผูใชงานเว็บไซต สามารถติดตามสถานการณได

ทันทีท่ีมีความเคลื่อนไหวเก่ียวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และสามารถเขามาใชงานขอมูลไดโดยตรงผานทาง

เว็บไซต http://miu.isit.or.th 

โดยมีข้ันตอนในการดําเนินงาน ดังนี้ 

- ติดตามความคืบหนาการเจรจาการคาเสรีของไทยจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ และเว็บไซต 

32http://ftacenter.dtn.go.th 

- สรุป และรายงานความคืบหนาการเจรจาการคาเสรีของไทยตามกรอบ FTAs ท่ีเก่ียวของกับ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

ตัวอยางการแสดงผลการเจรจาการคาเสรีของไทย 

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 20 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

 

 

 

การดําเนินงานเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ท่ีผานมา มีความเคลื่อนไหวของกรอบการ

เจรจาการคาเสรีของไทยตามกรอบ FTAs ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ไดแก 

ท่ี กรอบการเจรจา FTA สถานะ/ความคืบหนาการเจรจา 

1 

FTA ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจ

ระดับภูมิภาคทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

(RCEP) 

สถานะปจจุบันอยูระหวางการหารอื ในประเด็นกฎถ่ินกําเนิดสินคา 

มาตรการเยยีวยาทางการคา ทรัพยสินทางปญญา การแขงขัน  พาณิชย

อิเล็กทรอนิกส และกฎหมาย 

2 FTA ไทย-ปากีสถาน 

สถานะปจจุบันท้ังสองฝายไดมีการแลกเปลี่ยนรายการสินคาท่ีตองการใหมี

การเปดเสรีระหวางกัน โดย Request List ของไทยประกอบดวย 986 

รายการ และ Request List ของปากีสถาน ประกอบไปดวย 644 รายการ 

ซึ่งจากการแลกเปลี่ยน offer ระหวางกัน โดยลาสุดตางฝายตางยังไม พอใจ

กับ offer ท่ีไดรับ ซึ่งไทยพรอมท่ีจะแลกเปลี่ยนการเปดตลาดสินคาสาํคัญ

ระหวางกันโดยจะ ข้ึนกับการยืดหยุนทาทีของปากีสถานดวย 
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 21 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

ท่ี กรอบการเจรจา FTA 
สถานะ/ความคืบหนาการเจรจา 

3 FTA ไทย-ตุรกี  

สถานะท้ังสองฝายไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูลภาษีและสถิติการคากับคูคาท่ี

สาคัญของแตละฝาย เจรจาหารือเบ้ืองตนเก่ียวกับแนวทางการลด/ยกเลิก

ภาษี (Modality) พรอมท้ังหารือขอบท FTA ไดแก การคาสินคา การ

เยียวยาทางการคา พิธีการศุลกากรและการอานวยความสะดวกทางการคา 

กฎถ่ินกาเนิดสินคา มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามยัพืช และดาน 

 

กฎหมาย ไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมเจรจา FTA ไทย-ตรุกี ครั้งท่ี 6 

ในเดือนสิงหาคม 2562 

4 FTA ไทย-EU 

สถานะลาสดุ เมื่อวันท่ี 11 ธ.ค. 60 คณะมนตรีแหงสหภาพยุโรปมมีติใหรื้อ

ฟนความสัมพันธทางการเมืองกับไทยในทุกระดับอยางคอยเปนคอยไปและ

ใหคณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาความเปนไปไดท่ีจะเริ่มเจรจากันตออยาง

เปนทางการเตม็รูปแบบ (full resumption) ภายหลังการเลือกตั้งของไทย 

ถือเปนกาวสําคัญในการสานตอความสัมพันธระหวางไทยและ EU ซึ่ง

ปจจุบันท้ังสองฝายยังไมมีกําหนดวันเจรจาในรอบตอไป 

5 ไทย-EFTA  

ไทยและ EFTA ไดเคยเจรจา FTA มาแลว 2 รอบ ในป พ.ศ. 2548-2549 

แตเน่ืองจากมีการเปลีย่นแปลงทางการเมืองของไทย เมื่อเดือนกันยายน 

2549 ทําใหการเจรจาหยุดชะงักลง โดยกรอบการเจรจา FTA ไทย-EFTA 

ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาเมือ่ เดือน ตุลาคม 2556 โดยทางฝาย EFTA 

แจงวายังสนใจการทํา FTA กับไทยในชวงเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่ง

สถานะปจจุบันยังไมมีความคืบหนาดานการเจรจาระหวาง ไทย-EFTA 

6 ไทย-ศรลีังกา 

ไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุมเจรจา FTA ไทย-ศรีลังกา ครั้งท่ี 2 เมื่อ

วันท่ี 19-21 ก.ย. 61 โดยท่ีประชุมประกอบดวยการประชุมคณะกรรมการ

เจรจาการคา (TNC) การประชุมคณะทํางาน 7 กลุม ไดแก การคาสนิคา กฎ

วาดวยถินกําเนิดสินคา มาตรฐานสุขอนามัยและมาตรฐานสุขอนามยัพืช 

การเยียวยาทางการคา การคาบรกิาร การลงทุน และกฎหมาย ท้ังสองฝาย

ไดเริ่มหารือถึงรางบทความตกลงฯ ซึ่งจะประกอบดวย 14 บท ซึ่งทางศรี

ลังกาจะเปนเจาภาพจดัการประชุม FTA ไทย-ศรลีังกา ครั้งท่ี 3 ในป 2562

ณ กรุงโคลัมโบ 
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 22 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

2.6 งานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 

สถาบันเหล็กฯ ดําเนินการรวบรวมงานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวของกับอุสาหกรรม

เครื่องจักรกลท้ังจากภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยตางๆ หนวยงานทางวิชาการ เชน กรมวิชาการเกษตร และ

จากขาวสารตางๆ ท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังสิ้น 13 เรื่อง รายละเอียดการนําเสนอขอมูลจะประกอบดวย ชื่อ

ง า น วิ จั ย  ผู วิ จั ย  ห น ว ย ง า น  ป ท่ี เ ส น อ ง า น วิ จั ย  แ ล ะ บ ท คั ด ย อ  โ ด ย นํ า เ ส น อ ข อ มู ล ผ า น ท า ง

เว็บไซต http://miu.isit.or.th และรายงานสถานการณรายเดือน รายไตรมาส และรายป (Thailand Machinery 

Outlook) 

สําหรับรายงานฉบับสมบูรณนี้ ไดมีการนําเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวของกับ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ตลอดโครงการต้ังแตเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 ครบท้ัง 13 เรื่อง

แลวดังนี้ 

ตารางท่ี 2.2 งานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

ลําดับ เดือน/ป ช่ืองานวิจัย 

1 มกราคม 2562 

Cryogenic Machining through the Spindle and Tool for 

Improved Machining Process Performance and Sustainability: 

Pt. II, Sustainability Performance Study 

2 กุมภาพันธ 2562 
Machining Accuracy Improvement by Compensation of 

Machine and Workpiece Deformation 

3 ไตรมาสท่ีสี่ ป 2561 Farming in the Era of Industrie 4.0 

4 รายป 2561 
Machine learning methods for wind turbine condition 

monitoring: A review 

5 มีนาคม 2562 
Enhanced machinability of SiC-reinforced metal-matrix 

composite with hybrid turning 

6 เมษายน 2562 Nanotechnology in machining processes: recent advances 

7 พฤษภาคม 2562  Machine learning CICY threefolds 

8 ไตรมาสท่ีหนึ่ง ป 2562 
Development of a Knowledge Base in the “Smart Farming” 

System for Agricultural Enterprise Management 

9 มิถุนายน 2562 Influence of Polymer Solution on Pump Performances 

10 กรกฎาคม 2562 
Improvement of machining consistency during through-mask 

electrochemical large-area machining 

11 สิงหาคม 2562 
Wage Growth, Landholding, and Mechanization in Chinese 

Agriculture 

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 23 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

12 ไตรมาสท่ีสอง ป 2562 
A comprehensive review on automation in agriculture using 

artificial intelligence 

13 กันยายน 2562 
Repair Cost of Tractors and Agricultural Machines in Family 

Farms 

 

รายละเอียดงานวิจัยและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล แสดงใน

ภาคผนวก ข 

2.7 ขาวตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 

สถาบันเหล็กฯ ไดจัดทําสรุปขาวสารท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เชน ขาวความเคลื่อนไหว

ดานเทคโนโลยี สิ่งแวดลอม ความเคลื่อนไหวของตลาด และขาวกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบตางๆ จาก

แหลงขาวตางๆ อาทิ ฐานเศรษฐกิจออนไลน ประชาชาติ ธุรกิจออนไลน มติชนออนไลน ไทยรัฐออนไลน อารวายที

ไนน แนวหนา ผูจัดการออนไลน เดลินิวส กรุงเทพธุรกิจออนไลน ฯลฯ โดยจะนําเสนอขาวตางๆ ผานทาง

เว็บไซต http://miu.isit.or.th ซ่ึงแบงเปน 4 หมวด ไดแก 1) อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 2) เศรษฐกิจ 3) FTA 

และ 4) BOI และผานทางเฟซบุคเปนประจํา ตลอดจนนําเสนอขาวสารสําคัญๆ ประจําเดือนนั้นๆ ผานทางรายงาน

สถานการณรายเดือน 

ตัวอยางการแสดงผลขาวตางๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม 

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 24 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

 

 

โดยในรายงานฉบับสมบูรณนี้ มีการนําเสนอขาวตางๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมตลอดโครงการต้ังแต

เดือนธันวาคม 2561 จนถึงเดือนกันยายน 2562 ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.3 สรุปการนําเสนอขาวตางๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเครื่องจักร 

เดือน/ป จํานวน (ขาว) 

อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ FTA BOI 

ธันวาคม 2561 - 1 - - 

มกราคม 2562 16 22 2 4 
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 25 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

กุมภาพันธ 2562 13 12 - 1 

มีนาคม 2562 18 16 2 2 

เมษายน 2562 19 18 4 2 

พฤษภาคม 2562 22 17 2 3 

มิถุนายน 2562 14 18 2 - 

กรกฎาคม 2562 16 13 3 - 

สิงหาคม 2562 16 14 2 - 

กันยายน 2562 14 14  1 3 
 

สําหรับหัวขอขาวตางๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม จะแสดงในภาคผนวก ค 

 

2.8 ขอมูลดานการสงเสริมการลงทุน 

ในปงบประมาณ 2562 นี้สถาบันเหล็กฯ จะติดตามขอมูลดานการสงเสริมการลงทุนท้ังในสวนของนโยบาย

หรือประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตลอดจนโครงการอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุนท่ีเก่ียวของกับ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

- ติดตามนโยบายหรือประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ีเปลี่ยนแปลงจากเดิม และโครงการ

อนุมัติใหการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

- สรุปผลการรวบรวมขอมูลดานการสงเสริมการลงทุนโดยจะรายงานความคืบหนาผานทาง

เว็บไซต http://miu.isit.or.th และรายงานสถานการณอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (Thailand 

Machinery Outlook) รายไตรมาส 

การดําเนินงานจะแบงเปน 2 สวนหลักๆ ดังนี้ 

2.8.1 นโยบายหรือประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

โดยในรายงานนี ้ยังไมมีนโยบายหรือประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล ในเดือนธันวาคมถึงเดือนสิงหาคม ป 2562 

   2.8.2    โครงการอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน 

ในรายงานฉบับสมบูรณนี้จะเสนอผลการประชุมพิจารณาโครงการอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุนตอเนื่อง

ตั้งแตเดือนธันวาคม 2561 จนถึงเดือนสิงหาคม 2562 ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 26 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

ครั้งท่ี เดือน 
จํานวนบริษัทท่ีไดรับการสงเสริมการ

ลงทุน 

1 ธันวาคม 2561 3 

2 มกราคม 2562 6 

3 กุมภาพันธ 2562 5 

4 มีนาคม 2562 5 

5 เมษายน 2562 1 

6 พฤษภาคม 2562 7 

7 มิถุนายน 2562 4 

8 กรกฎาคม 2562 11 

9 สิงหาคม 2562 3 

 รวม 45 

 

จากผลการประชุมพิจารณาโครงการอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุนเดือนธันวาคม 2561 จนถึงเดือน

สิงหาคม 2562  พบวา มีโครงการอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุนท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลจํานวน 

45 โครงการ โดยมากท่ีตั้งโรงงานจะอยูภาคตะวันออกรอยละ 50 ประกอบดวยจังหวัดชลบุรี ระยอง และ

ปราจีนบุรี รองลงมาเปนภาคกลางรอยละ 43 สวนใหญอยูในจังหวัดสมุทรปราการ โดยท่ีสัญชาติผูถือหุนสวนใหญ

เปนตางชาติอยูท่ีรอยละ 68 สําหรับตางชาติจะประกอบดวยประเทศญ่ีปุน จีน และไตหวัน รองลงมารอยละ 23 

เปนการรวมทุนระหวางไทยกับตางชาติ ท่ีเหลือเปนผูถือหุนชาวไทยรอยละ 9 รายละเอียดนโยบายหรือประกาศ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และโครงการอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน แสดงในภาคผนวก ง 

2.9 มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบ 

สถาบันเหล็กฯ จะติดตามการเปลี่ยนแปลง มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ กฎระเบียบจากภาครัฐและ

เอกชน ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ท้ังทางดานกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช และมาตรการเชิงนโยบาย

จากภาครัฐ อันไดแก นโยบาย ยุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน และโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล หรือ มาตรการทางการคาท่ีไมใชภาษี (NTB) เชน ประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกปอง 

และประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุมตลาดและการอุดหนุน โดยจะติดตามขาวจากแหลงตางๆ แลวนํามา

เสนอผานทางเว็บไซต 32http://miu.isit.or.th 

32จากการติดตามความเคลื่อนไหวมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ/กฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

เครื่องจักรกล ท้ังในเชิงนโยบาย กฎหมาย รวมถึงมาตรการทางการคาท่ีไมใชภาษี (NTB) ตอเนื่องจากชวงท่ีผานมา

จากแหลงตางๆ เชน สํานักงานปกปองและตอบโตทางการคา กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ราชกิจจา

นุเบกษา ตั้งแตเดือนธันวาคม 2561 จนถึงเดือนกันยายน 2562 นั้น มีมาตรการท่ีเก่ียวของ 1 มาตรการไดแก 

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 27 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

32- ประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกปอง 

32เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจําเปนเพ่ือขยายเวลาการบังคับใชมาตรการปกปองจากการนําเขา 

32สินคาเหล็กแผนรีดรอนเจืออ่ืน ๆ ชนิดเปนมวนและไมเปนมวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

32ซ่ึงสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตเครื่องจักร 32รายละเอียดมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ กฎระเบียบจาก

ภาครัฐและเอกชน ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล แสดงในภาคผนวก จ 

3. การจัดทํารายงาน / บทวิเคราะหอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

สถาบันเหล็กฯ จะจัดทํารายงานสถานการณอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลรายเดือน รายไตรมาส รายป 

โครงสรางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย และรายงานระบบเตือนภัย เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใหบริการ

ขอมูลของโครงการฯ ตลอดจนดําเนินการศึกษาองคความรูใหมๆ อยางตอเนื่องเพ่ือท่ีจะสรางประโยชนใหกับ

ภาคอุตสาหกรรม สําหรับในปงบประมาณ 2562 มีรายละเอียดการดําเนินงานในแตละสวนดังนี้ 

3.1 รายงานสถานการณอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลรายเดือน รายไตรมาส และรายป 

รายงานสถานการณอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล รายเดือน รายไตรมาส และรายปนั้นจะนําเสนอในรูปแบบ

ของ Thailand Machinery Outlook ซ่ึงเนื้อหาจะประกอบดวยการสรุปสถานการณทางการคาเดือนลาสุดของ

ประเทศไทยในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและขาวสารประกอบในแวดวงอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหรือ

ความรูตางๆ ท่ีนาสนใจโดยจะนําเสนอผานทางเว็บไซต http://miu.isit.or.th การประชุมกลุมอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลการเกษตร กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ตลอดจนการจัดสงอีเมลแจงขอมูลใหกับสมาชิกไดรับทราบอยางตอเนื่อง สําหรับหัวขอท่ีจะนําเสนอใน Thailand 

Machinery Outlook นั้นจะประกอบดวยประเด็นตางๆ ดังนี้ 

หัวขอรายงาน Thailand Machinery Outlook ป ไตรมาส เดือน 

ภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวม      

ภาวะเศรษฐกิจไทย 

- สรุปภาวะเศรษฐกิจ 

- การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 

- การลงทุนภาคเอกชน 

- การสงออกสินคา 

- การนําเขาสินคา 

- รายไดเกษตรกร 

- ภาครัฐ 

√ √ √ 

Statistic table & graph √ √ √ 

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 28 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

หัวขอรายงาน Thailand Machinery Outlook ป ไตรมาส 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 

ภาวะอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ    

ดัชนกีารใชงานเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กกลาข้ันมูลฐาน √ √  

ดัชนีราคาเหล็กแผน √ √  

สถานการณดานแรงงาน √ √  

อัตราการขยายตัวของการผลิตภาคเศรษฐกิจท่ีสําคัญ √   

อัตราการใชกําลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม √   

ขอมูลการตลาด (สถิติการนําเขา-สงออก)    

เครื่องจักรกลไทย √ √ √ 

เครื่องจักรกลการเกษตรของไทย √ √ √ 

เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทย √ √ √ 

เครื่องมือกลของไทย √ √ √ 

ขอมูลการลงทุน ความรู และขาวสาร    

ขอมูลสงเสริมการลงทุน (BOI) √ √  

งานวิจัยและเทคโนโลยี √ √ √ 

ขาวสารอุตสาหกรรม   √ 

อ 

ในรายงานฉบับสมบูรณนี้ ไดนําเสนอรายงาน Thailand Machinery Outlook รายเดือน รายไตรมาส และ

รายป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• รายงานสถานการณอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลรายเดือน จํานวน 9 ฉบับ 

- เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

- เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

- เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

- เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 29 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

- เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

- เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

- เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

- เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

- เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

• รายงานสถานการณอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลรายไตรมาส จํานวน 3 ฉบับ 

- ไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2561 

- ไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2562 

- ไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2562 

• รายงานสถานการณอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลรายป จํานวน 1 ฉบับ 

- ประจําป พ.ศ. 2561 

สําหรับรายละเอียดงาน Thailand Machinery Outlook แสดงในภาคผนวก ฉ และไดแสดงบนเวบ

ไซต  http://miu.isit.or.th 

3.2 โครงสรางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (Industry Profile) 

สําหรับโครงสรางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลนั้น

จะแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ โครงสรางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทย และโครงสรางอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลของตางประเทศ ซ่ึงแบงเปน 2 สวนยอย คือ ประเทศท่ีสําคัญ และประเทศในอาเซียน ซ่ึงจะรวบรวม

ขอมูลท่ีสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และนําเสนอขอมูลผานทางเว็บไซต  http://miu.isit.or.th เพ่ือให

ผูประกอบการหรือท่ีสนใจไดใชประโยชนจากขอมูลดังกลาว และมีความเขาใจในอุตสาหกรรมฯ มากยิ่งข้ึน 

3.2.1 โครงสรางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทย 

สําหรับโครงสรางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยในปงบประมาณท่ีผานมานั้น มีการนําเสนอขอมูล

ตางๆ ดังนี้ 

- ความสําคัญของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลตอเศรษฐกิจไทย เชน ขนาดมูลคาของอุตสาหกรรม

ดุลการคา จํานวนผูประกอบการ จํานวนแรงงาน และโครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน 

- สถานภาพอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประเทศไทย เชน การนําเขา-สงออก แยกเปนกลุมอุตสาหกรรม

กลุมสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขา-สงออกสูงสุด 5 อันดับแรก และประเทศท่ีมีมูลคาการนําเขา-สงออก

เครื่องจักรกลสูงสุดผูประกอบการผลิตเครื่องจักรกล 

- การวิเคราะห SWOT ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

http://miu.isit.or.th/
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 30 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

ในปงบประมาณ 2562 เปนการอัพเดทขอมูลในสวนตางๆ โดยนําเสนอขอมูลของป 2561 โดยรายงาน 

ฉบับสมบูรณนี้ จะนําเสนอโครงสรางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทย ป 2562 ซ่ึงแสดงรายละเอียดใน 

ภาคผนวก ช 
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 31 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

 

รูปท่ี 3.1 โครงสรางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทย ป 2562 
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3.2.2 โครงสรางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของตางประเทศ 

สําหรับโครงสรางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของตางประเทศในปงบประมาณท่ีผานมานั้นมีการนําเสนอ

ขอมูลตางๆ ดังนี้ 

- ภาพรวมของประเทศ ซ่ึงประกอบดวยขอมูลพ้ืนฐาน เชน สภาพภูมิประเทศ ประชากร ภาวะเศรษฐกิจ 

ฯลฯ เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ ความสัมพันธทางการคากับประเทศตางๆ เปนตน 

- ขอมูลอุตสาหกรรม เชน ขอมูลทางการคา นโยบาย กฎหมาย ระบบภาษี เปนตน 

- สถิติการนําเขา สงออกเครื่องจักรกลในประเทศ แยกตามประเภทของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 3 

กลุม ไดแก เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม และเครื่องมือกล 

- การวิเคราะห SWOT  

โดยในปงบประมาณ 2562 ไดอัพเดทขอมูลเดิมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เชน สถิติการนําเขา สงออกใหเปน

ปจจุบันท่ีสุด 

3.3 ระบบเตือนภัย (Early Warning System) 

ในปงบประมาณท่ีผานมา สถาบันเหล็กฯ ไดเริ่มจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนาของกลุมอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล โดยเริ่มจากการกําหนดตัวแปรอางอิง (Reference Series) ท่ีใชเปนตัวแทนแสดงสถานะหรือทิศทาง

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของประเทศไทย จากนั้นพิจารณาตัวแปรท่ีคาดวาจะมีความสัมพันธเชิงเศรษฐศาสตร 

(Economic Relevance) กับตัวแปรอางอิงเพ่ือทดสอบหาตัวแปรชี้นํา โดยไดทดสอบตัวแปรท้ังสิ้น 54 ตัวแปร

ตามหลักการทางสถิติพบตัวแปรท่ีมีคุณสมบัติชี้นํา 6 ตัวแปร 

ตอมาเปนการกําหนดเกณฑในการวัดความผิดปกติของตัวแปรชี้นําการแสดงผลของระบบเตือนภัยและ

ทดสอบความแมนยําในการสงสัญญาณเตือนภัยของระบบซ่ึงระบบท่ีจัดทําข้ึนสามารถเตือนภัยลวงหนาได 5 เดือน

ท่ี Percent Correction มากกวา 90% 

สําหรับปงบประมาณนี้จะเปนการทบทวนตัวแปรชี้นําท้ัง 6 ตัวแปร และรายงานระบบเตือนภัย

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําเดือน เพ่ือใหผูประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถวางแผนรับมือกับ

สถานการณท่ีกําลังเกิดข้ึนไดทันทวงที หากเกิดเหตุการณความผิดปกติในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เนื่องจาก

สภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงจําเปนตองมีเครื่องมือติดตาม เฝาระวัง รวมถึงการวิเคราะห

สถานการณตางๆ ออกมาในลักษณะของระบบเตือนภัยลวงหนาดวย 

ตัวอยางการแสดงผลระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําเดือน 
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รูปท่ี 3.2 ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประจําเดือน 

เนื่องจากขอมูลตัวแปรชี้นําท้ัง 6 ตัวแปรในเดือนกันยายน ป 2562 นี้ เปนขอมูล ณ เดือนมิถุนายน ป 2562 

ซ่ึงสามารถเตือนภัยลวงหนาได 5 เดือน ดังนั้นเดือนนี้จะเปนการเตือนภัยอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของเดือน

พฤศจิกายน ป 2562 โดยระบบเตือนภัยสงสัญญาณปกติ คาดวาจะทําใหภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยอยู

ในภาวะปกติ 

สําหรับรายละเอียดระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล จะแสดงในภาคผนวก ซ 

3.4 รายงานวิจัยเชิงลึก 

รายงานวิจัยเชิงลึก คือ การศึกษาในหัวขอเฉพาะตามแนวทางท่ีภาคอุตสาหกรรมตองการและมีความสําคัญ

ตอภาคอุตสาหกรรมในขณะนั้นๆ เพ่ือเปนการสนับสนุนองคความรู ความเขาใจตออุตสาหกรรมฯ ตลอดจนการ

เปนจุดศูนยกลางเชื่อมโยงขอมูลระหวางภาครัฐและผูประกอบการหรือผูท่ีเก่ียวของ ไดนําขอมูลตางๆ ไปใช

ประโยชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไทยตอไป 

โดยในปงบประมาณ 2562 นี้นําเสนอรายงานวิจัยเชิงลกึเรื่อง “การศึกษาศักยภาพของผูประกอบการผลิต

เครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศ กรณีศึกษา : การผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือทดแทนการนําเขา “ แสดง

ในภาคผนวก ญ 
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4. งานเผยแพรประชาสัมพันธ 

4.1 การจัดสัมมนา 

การประสานงานและสรางความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลตลอดจนความคิดเห็นตางๆ ภายในกลุม

อุตสาหกรรมเปนสิ่งสําคัญในการสรางความเขมแข็งของกลุมผูประกอบการซ่ึงกิจกรรมการประชุม/สัมมนาทาง

วิชาการ/การอบรมในหัวขอตางๆ จะชวยเสริมสรางมุมมองและทัศนคติใหมท่ีดีและหลากหลายใหกับภาคธุรกิจ

จากการสอบถามผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมพบวาสวนใหญเล็งเห็นประโยชนจากกิจกรรมในลักษณะ

ดังกลาว 

ดังนั้นในปงบประมาณ 2562 ภายใตโครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไดดําเนินการจัดสัมมนา ครั้งท่ี 1  ในวันพุธท่ี 28 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 13.00  ณ หอง Verona ชั้น 4 ตึก 

Palazzo Conference ไดรับเกียรติจาก คุณศิริศักดิ์  อาจแยมสรวล จากสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศ 

เปนวิทยากรในการบรรยายในหัวขอ เรื่อง การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหผลิตผล

ทางการเกษตร และไดรับเกียรติจาก ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช ผูอํานวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 

กรมการแพทยแผนไทย เปนวิทยากรในการบรรยายในหัวขอ ทฤษฎีการสกัดน้ํามันสุมนไพรทางการแพทยเพ่ือการ

ผลิตในอุตสาหกรรม หลักการทํางานเครื่องสกัดตนแบบสําหรับการสกัดกัญชาทางแพทย และกรณีศึกษาการสกัด

กัญชาทางการแพทยโดยเครื่องสกัดตนแบบ 
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นอกจากนี้ยังมีการสํารวจความพึงพอใจตอการจัดสัมมนา โดยมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 29 คน ซ่ึงผล

การประเมินความพึงพอใจตอการจัดสัมมนานั้น มีดังนี้ 

ผูเขารวมสัมมนาลงทะเบียน จํานวน 61 คน 

ผูเขารวมสัมมนาจริง จํานวน 44 คน 

ผูเขารวมสัมมนาสงแบบสอบถาม จํานวน 29 คน 

 

ความรู กอน-หลัง การอบรมและสัมมนา 
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ขอมูลดานวิทยากร คุณศิริศักดิ์ อาจแยมสรวล 

 

 

ขอมูลดานวิทยากร ภก.สมนึก สุชัยธนาวนชิ 
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ขอมูลดานความพึงพอใจในการอบรมและสัมมนา 

 

ครั้งท่ี 2  ในวันจันทรท่ี 16 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 15.30 จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ความทา

ทายในการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยและแนวโนมการนําระบบ 

Automation และ Robotics เขามาใชในภาคอุตสาหกรรม”  ณ หอง Spello ชั้น 6 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (The 

Palazzo) ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน นักวิชาการอิสระ ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรมหภาค 

เปนวิทยากรในการบรรยายในหัวขอ เรื่อง ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตไทย และความทาทายของผูประกอบการ

ไทย และไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.ชิต เหลาวัฒนาผูอํานวยการสถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม สถาบัน

วิทยาการหุนยนตภาคสนาม เปนวิทยากรในการบรรยายในหัวขอ แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการ

นําระบบ Automation และ Robotics มาประยุกตใชในภาคอุตสาหกรรม   

สรุปการสัมมนาเรื่องความทาทายในการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทยและแนวโนมการนําระบบ Automation และ Robotics เขามาใชในภาคอุตสาหกรรม จัดข้ึน วันจันทรท่ี 16 

กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 9:00 - 15:30 น. ณ หอง Spello ชั้น 6 ตึก Grand Palazzo โรงแรม The Palazzo  

ภาคเชา การบรรยายเรื่อง ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตไทย และความทาทายของผูประกอบการไทย 

โดย รศ. ดร. สมชาย ภคภาสนวิวัฒน นักวิชาการอิสระ และผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตรมหภาค 

ในปจจุบันเปนยุคแหงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ของโลกนับตั้งแตจนถึงปจจุบัน และประเทศไทย

กําลังอยูในยุคท่ีเรียกกันวา Thailand 4.0 ซ่ึงเปนกลยุทธท่ีคาดหวังวาทําใหประเทศไทยสามารถหลบหลีกกับดัก

รายไดปานกลาง (Middle Income Trap: MIT) ซ่ึงประเทศไทยในขณะนี้ ไดมุงเปาหมายเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม

ใหชวยยกระดับประเทศ มีท้ังหมด 10 อุตสาหกรรม โดย 5 อุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมเปาหมายเดิมท่ีพัฒนา
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 39 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

เทคโนโลยีข้ึนมา และอีก 5 อุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมเปาหมายใหม รวมไปถึง Robotics และในปจจุบัน โลก

ไดเปลี่ยนแปลงไป จาก Internet ท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนของชีวิตคน อีกท้ังสงครามการคาท่ีเกิดข้ึนระหวาง

สหรัฐอเมริกาและประเทศจีน รวมท้ังความตึงเครียดและการโจมตีดวยอุปกรณเทคโนโลยี เชน โดรน. ซ่ึงสิ่งตางๆ

เหลานี้มีผลกระทบตอท้ังผูผลิตและผูบริโภค รวมท้ังในอนาคตจะมีการพัฒนาการเรื่องวัสดุอยางมาก 

ภาคบาย การบรรยายเรื่องแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และนําระบบ  Automation และ 

Robotics มาประยุกตใชในอุตสาหกรรม โดย รศ. ดร. ชิต เหลาวัฒนา ผูอํานวยการสถาบันวิทยาการหุนยนต

ภาคสนาม สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการพัฒนาการศึกษาบุคลากรและเทคโนโลยี 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  

เม่ือโลกเปลี่ยนไปในปจจุบัน คนเราก็ตองปรับตัว เพ่ือกาวใหทันทางดานเทคโนโลยี ถาประเทศไทยไม

ปรับตัวในเรื่องเทคโนโลยี  ประเทศจะไปตอไมได  อีกท้ัง EEC เปน Gateway ไมไดตั้งเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการในประเทศ และมีแผนเพ่ือใหธุรกิจแผขยายไปในกัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม (CLMV) ได ซ่ึง CLMV มี

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) ท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ รายไดของคนไทยในปจจุบัน

อยูท่ีประมาณ 6,000 - 7,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ตอคนตอป ซ่ึงประเทศไทยติดอยูในกับดักรายไดปานกลาง มา

เปนระยะเวลานาน. ซ่ึงโครงการพัฒนา EEC มีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมรายไดคนไทยเปน 12,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ตอคนตอป ซ่ึงเปนระดับกรอบลางของประเทศท่ีมีรายไดสูงสวนใหญคนจะกลัววาทุกอาชีพจะทดแทนคนดวย

ปญญาประดิษฐได แตโดยแทจริง ปญญาประดิษฐไมสามารถทดแทนคนไดท้ังหมด เนื่องจากอาชีพหลายอาชีพตอง

ใชทักษะและอารมณของมนุษยเทานั้น ดังนั้น จึงมุงการใชปญญาประดิษฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคนมากกวาท่ี

จะทดแทนท้ังหมด ดวยเหตุนี้ ในอุตสาหกรรม แรงงานจึงตองมีการ re-skill และ up skill ในอุตสาหกรรมในสวน

ท่ียังไปตอได 
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 40 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีการสํารวจความพึงพอใจตอการจัดสัมมนา โดยมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 35 คน ซ่ึง

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดสัมมนานั้น มีดังนี้ 

ผูเขารวมสัมมนาลงทะเบียน จํานวน 62 คน 

ผูเขารวมสัมมนาจริง จํานวน 57 คน 

ผูเขารวมสัมมนาสงแบบสอบถาม จํานวน 35 คน 
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 41 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

ความรู กอน-หลัง การอบรมและสัมมนา 

 

 

ขอมูลดานวิทยากร รศ. ดร. สมชาย ภคภาสนวิวัฒน 
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 42 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

ขอมูลดานวิทยากร รศ. ดร. ชิต เหลาวัฒนา 

 

 

ขอมูลดานความพึงพอใจในการอบรมและสัมมนา 

 

โดยรายละเอียดรายชื่อผูเขารวมสัมมนาจะแสดงใน ภาคผนวก ฎ 
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 43 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

 

4.2 การประชุมรวมกับกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ทางสถาบันฯ ไดการดําเนินงานรวมกับกลุมผูประกอบการผานการประชุมกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

การเกษตร และกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซ่ึงจะจัดข้ึนเปน

ประจําทุกเดือน ตามกําหนดการประชุม ซ่ึงเปนการเผยแพรขอมูล หรือองคความรูตางๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ

ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลควบคูไปดวย 

โดยในปงบประมาณ 2562 ทางสถาบันฯ ไดเขาประชุมรวมกับกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตั้งแตเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 เปนจํานวน 8 ครั้ง และได

เขาประชุมรวมกับกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตั้งแตเดือน

มกราคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 เปนจํานวน 9 ครั้ง 

4.3 การจัดเย่ียมชมโรงงานหรือหนวยงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

สถาบันฯ ไดจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานและ/หรือหนวยงานวิจัยท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ

รวมท้ังมีการบริหารจัดการท่ีดี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําองคความรูท่ีไดจากกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานมาประยุกตใช 

ในการปรับปรุงและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เปนการชวยเสริมสรางมุมมองและทัศนคติใหมท่ีดีและ

หลากหลายใหกับภาคธุรกิจ รวมไปถึงการประสานงานและสรางความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลตลอดจน

ความคิดเห็นตางๆ ภายในกลุมอุตสาหกรรมเปนสิ่งสําคัญในการสรางความเขมแข็งของกลุมผูประกอบการ 

การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานหรือหนวยงานวิจัย ทางสถาบันฯ ไดจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานรวมกับ

ผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และกลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เพ่ือเปนการสานความสัมพันธอันดีตอกัน และสรางความเชื่อมโยงดานขอมูลซ่ึงกัน

และกันอีกดวย จากการสอบถามผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมพบวาสวนใหญเล็งเห็นประโยชนจากกิจกรรม

ในลักษณะดังกลาว 

ดังนั้นในปงบประมาณ 2562 ภายใตโครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไดดําเนินจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานหรือหนวยงานวิจัยท่ีเก่ียวของจํานวน 1 ครั้ง โดยจัดข้ึนในวันพุธท่ี 21 

สิงหาคม ป 2562 โดยรายละเอียดการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานจะแสดง ดังนี้ 

การเย่ียมชมโรงงานและ/หรือหนวยงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ประจําปงบประมาณป 2562 

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานไดจัดข้ึนในวันพุธท่ี 21 สิงหาคม ป 2562 ณ บริษัท พี.พี เจ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จ.

นนทบุรี โดยมีผูเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น 17 คน รายละเอียดดังนี้ 
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เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 44 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

บริษัท พี.พี เจ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด    

บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัทในกลุม บริษัท สตาร (ไทยแลนด) จํากัด เปน บริษัท ท่ีใหบริการ

เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศท่ีทันสมัยท่ีสุด 30 ปท่ี STAR HOLDING GROUP เติบโตอยางตอเนื่องและขยายธุรกิจ

ของบริษัทใน 3 บริษัท ในฐานะ STAR (THAILAND) CO., LTD, P.P.J. เอ็นจิเนียริ่ง บจก. และพีพี 

INTERCOOLING CO., LTD เพ่ือใหครอบคลุมทุกฟงกชั่นของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ จุดเริ่มตนของการ

ผลิตอุปกรณเสริม สิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิตดวยสโลแกนของบริษัท "QUC" (คุณภาพสูงการจัดสงท่ีดีท่ีสุด

ตนทุนต่ํา) 

ธุรกิจของบริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ครอบคลุมถึงคุณภาพและการออกแบบ การรวมกันของ

เครื่องจักรข้ันสูงเทคโนโลยีและแรงงานท่ีมีทักษะ เครื่องปรับอากาศของเราประกอบดวยระบบความรอน ความ

เย็นและระบบน้ําเย็น รวมถึงเทคโนโลยีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองลูกคาทุกคนท้ังในในตลาดตางประเทศอยาง

เต็มท่ี 

กวาทศวรรษท่ี บริษัท พี. พี. เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไดรับการผลิตเครื่องปรับอากาศเพ่ือตอบสนองความ

ตองการในประเทศจนถึงป 1994 เม่ือสถานการณทางเศรษฐกิจในประเทศไทยตกต่ําลงอยางมาก บริษัท พี. พี. เจ. 

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไดกระตุนการสงออกสินคาข้ึน โดยผูบริหารท่ีมีความอุตสาหะและมีศักยภาพพรอมกับการผลิต

ท่ีมีประสิทธิภาพสูง บริษัท พี. พี. เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด สามารถเปนตัวแทนในฐานะโรงงานชั้นนําของประเทศ

ไทยในตลาดโลกและมีปริมาณการสงออกเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัดถึง 60% ภายใน 6 เดือน 

โรงงานมีการนําโซลารรูฟท็อปท่ีติดตั้งอยูบนหลังคาของโรงงานสตารแอร เปนระบบโซลารขนาด 1 เมกกะ

วัตต อุปกรณท้ังระบบเปนของประเทศเยอรมัน ติดตั้งบนแผงโซลารบนพ้ืนท่ีหลังคาท้ังหมด 3,800 แผง ดวย

เทคโนโลยีเยอรมัน และไฟฟาท่ีผลิตไดสามารถนําไปใชในโรงงานเพ่ือลดคาไฟฟาในระยะยาว โดยมีการติดตั้งระบบ

ประเมินผลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบโซลาร เพ่ือประยุกตใชเทคโนโลยีและพลังสะอาด เปนการตอกย้ําภาพ

ความเปนผูนําดานการผลิตสินคา และบริการท่ีดีท่ีสุด โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

โรงงาน STAR-Aire ท่ีไดนําพลังงานทดแทนมาใชไดประโยชนหลายอยาง นอกจากจะชวยลดตนทุนการ

ผลิตแลว ยังเปนประโยชนตอโลกในเรื่องพลังงานสะอาด ชวยลดการปลอยคารบอนไดออกไซดซ่ึงเปนสาเหตุของ

ปญหาภาวะโลกรอน โดย STAR-Aire หวังวาโรงงานแหงใหมนี้ จะเปนตนแบบใหกับภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได

ตอไปในอนาคต 
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ภาพบรรยากาศในการเยี่ยมชม บริษัท พี. พี. เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด แสดงดังนี้ 
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สรุปการเยี่ยมชม บริษัท พี. พี. เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จ.นนทบุรี 

ขอมูลผูเขาอบรม 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจตอ บริษัท พี. พี. เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

 

โดยรายละเอียดรายชื่อผูเขารวมเยี่ยมชมโรงงานจะแสดงใน ภาคผนวก ฏ 

ไดร้บัขอ้มลูและ

ความรูเ้กี่ยวกบั

การทาํงานภายใน

โรงงาน

การบรรยายของ

เจา้หนา้ท่ีชดัเจน 

และตรงตาม

วตัถปุระสงค์

การนาํความรูไ้ป

ประยกุตใ์ช้

ประโยชนไ์ด้

เวลาในการจดั

เยี่ยมชมโรงงาน

เหมาะสมดี

ดา้นความ

เหมาะสมของ

สถานท่ีศกึษาดู

งาน

ความรูค้วาม

เขา้ใจ ก่อน การ

เขา้ร่วมกิจกรรม

ความรูค้วาม

เขา้ใจ หลงั การ

เขา้ร่วมกิจกรรม

ความพงึพอใจ

โดยรวมต่อการเขา้

ร่วมกิจกรรม

เฉลี่ย
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ความพึงพอใจต่อ บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด
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4.4 มีพ้ืนท่ีโฆษณาใหกับผูประกอบการท่ีสนใจ 

ในปงบประมาณ 2562 สถาบันเหล็กฯ จะจัดใหมีพ้ืนท่ีโฆษณาใหกับผูประกอบการท่ีสนใจ ผานทาง

เว็บไซต http://miu.isit.or.th และ Thailand Machinery Outlook โดยมีแนวทางการประชาสัมพันธผาน

ชองทางตางๆ เชน การประชุม/สัมมนา การเยี่ยมชมโรงงาน เปนตน 

โดยในปงบประมาณ 2562 สถาบันเหล็กฯ ไดเพ่ิมพ้ืนท่ีโฆษณาใหกับผูประกอบการท่ีสนใจจํานวน 1 ราย 

ไดแก บริษัท พี.พี เจ เอ็นจิเนียริ่ง 

4.5 ประชาสัมพันธผานทาง facebook 

การประชาสัมพันธผานทาง facebook ของศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล สวนใหญ

จะเปนการนําเสนอขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหผูท่ีสนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมได

ทันทวงที โดยตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการฯ จะทําการประชาสัมพันธผานทาง facebook 27 เรื่องเปน

อยางนอย  

ตัวอยางการแสดงผลการประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต 

 

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

 

4.6 การประเมิน/สรุปความพึงพอใจของการใชบริการ 

สถาบันเหล็กฯ จะดําเนินการสอบถามความคิดเห็นตอการใชบริการขอมูลสิ่งพิมพและเว็บไซตเพ่ือประเมิน

ความพึงพอใจและผลสําเร็จของการใชบริการของผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายและทําใหการดําเนินโครงการสามารถ

ตอบสนองไดกับความตองการใชบริการไดสูงสุด ท้ังนี้รูปแบบของการประเมินความพึงพอใจการใชบริการจะ

ดําเนินการใน 3 สวนดังนี้ 

- การประเมินความพึงพอใจผานทางเว็บไซต 

- การประเมินความพึงพอใจโดยการสงแบบสอบถามผานทางอีเมล 
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- การประเมินความพึงพอใจโดยการแจกแบบสอบถามผานการจัดสัมมนา/ประชุมรวมกลุม

ผูประกอบการ 

โดยการสรุปประเมินผลความพึงพอใจจะดําเนินการ 2 ครั้ง ในเดือนท่ี 4 และเดือนท่ี 9 ของปงบประมาณ 

และนอกจากนี้ ในเว็บไซตยังมีระบบ Counter เพ่ือใหสามารถติดตามจํานวนและกลุมของผูเขาใชบริการเว็บไซต

ได เพ่ือเปนอีกหนึ่งชองทางในการประเมินความตองการใชบริการขอมูลของโครงการพัฒนาศูนยขอมูลเชิงลึก

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ 2562 ทําการเก็บขอมูลระหวางเดือน

สิงหาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 มีจํานวนผูประเมิน 33 ทาน สามารถแสดงผลเทียบกับการประเมินครั้ง

กอน ในเดือนท่ี 4 ของโครงการ ซ่ึงมีผูประเมิน 35 ทาน ไดดังนี้ 

1. สถานะของผูประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการพฒันาศูนยว์เิคราะหข์อ้มูลเชงิลกึอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานฉบบัสมบูรณ ์

 
เสนอ: สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 51 ศกึษาโดย: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย 

2. กลุมอาชีพ 

 

 

3. ความถ่ีในการเขาใชงานเว็บไซต 

 

4. ระดับความพึงพอใจในการใชบริการ 
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5. ขอมูลสวนท่ีทานสนใจมากท่ีสุด 

 

สําหรับรายละเอียดของแบบสอบถามจะแสดงในภาคผนวก ฒ 

 

4.7 รายช่ือหนวยงานท่ีนําขอมูลจากศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไปใชงาน 

ในปงบประมาณ 2561 ท่ีผานมา สถาบันเหล็กฯ ไดรวบรวมการนําขอมูลจากศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไปใชงานของหนวยงานตางๆ รวมท้ังสิ้น 7 หนวยงาน เชน กลุมอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลการเกษตร กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคม

เครื่องจักรกลไทย ฯลฯ โดยขอมูลท่ีมีการนําไปใชมากท่ีสุดจะประกอบดวย สถิติการนําเขา สงออกท้ังไทยและ

ตางประเทศ HS Code รายชื่อผูประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และรายงานสภาวะอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล 

สําหรับปงบประมาณ 2562 นี้ สถาบันเหล็กฯ จะดําเนินการเชนเดียวกันกับปท่ีผานมา จะไดเปนการ

ติดตามความตองการของผูใชบริการเว็บไซตศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เพ่ือเปนแนวทาง

ในการพัฒนางานดานขอมูล ตลอดจนเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายใน

วงการอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย 

ในรายงานการศึกษาข้ันตนฉบับนี้ สถาบันเหล็กฯ ไดรวบรวมการนําขอมูลของศูนยฯ ไปใชงานเปนประจํา

ทุกเดือน คือ กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมเครื่องจักรกลไทยท่ีไดรับขอมูลรายงานสภาวะอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลตอเนื่องเปนประจําทุกเดือน เพ่ือใชประกอบการประชุมหรือติดตามความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 รายชื่อหนวยงานท่ีนําขอมูลจากศูนยฯ ไปใชงาน  

ลําดับ ช่ือหนวยงาน/ผูขอขอมูล วัตถุประสงค ขอมูลท่ีสนับสนุน วัน/เดือน/ป 

1 

กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

การเกษตร 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ประกอบการประชุมกลุม 
สรุปรายงานสภาวะ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
ทุกเดือน 

2 

กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและ

โลหะการ 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ประกอบการประชุมกลุม 
สรุปรายงานสภาวะ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
ทุกเดือน 

3 สมาคมเครื่องจักรกลไทย 
ติดตามความเคลื่อนไหวของ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

สรุปรายงานสภาวะ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
ทุกเดือน 

4 
ตัวแทนกลุมอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลและโลหการ 

เพ่ือใชเปนขอมูลดานการนําเขา

สงออกเครื่องจักรกลไทย

ประจําเดือน 

สถิติการนําเขาสงออก

เครื่องจักรกลไทย

ประจําเดือน 

ทุกเดือน 

5 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

ใชเปนขอมูลเพ่ือดูแนวโนม

สงออกเครื่องจักรกลการเกษตร

ของไทยในการสนับสนุน

อุตสาหกรรม 

มูลคาการสงออกเครื่องจักร

การเกษตรไปยัง

ตางประเทศ 

ทุกเดือน 

6 
บริษัท เอสบีซีเอส จํากัด 

/คุณธัชพรรณ ตันสุขวัฒน 

ศึกษาสภาวะอุตสาหกรรม

เครื่องจักกลสําหรับ

อุตสาหกรรมกอสราง 

(construction machinery) 

พวกประเภท รถขุด รถตัก 

รายงานวิจัยเชิงลึกเรื่อง 

“การศึกษาแนวทางการ

พัฒนาอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลกอสราง กลุม

เครื่องจักรงานดิน ประเภท

เครื่องตัก ขุด ตักยาย ใน

ลักษณะของหวงโซอุปทาน 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 

2559” 

14 มกราคม 2562 

7 
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

/ คุณลิสา จินดานนท 

ทํารายงานดานเครื่องจักรกล

การเกษตร 

ขอมูลเครือ่งจักรกล

การเกษตรไทยป 2558-

2560 

18 มกราคม 2562 
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