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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนมกราคมปี 2565
เศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 2565 ชะลอลงบาง โดยการบริโภคและลงทุนของภาคเอกชนปรับลดลง
จากความกังวลตอการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ Omicron ดานจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติปรับลดลงจากการ
ระงับการลงทะเบียนเขาประเทศผานระบบ Test & Go ชั่วคราว ขณะที่การสงออกสินคาปรับลดลงบาง หลังจากเรงไป
ในเดือนกอน สําหรับการใชจายภาครัฐหดตัวจากรายจายประจําของรัฐบาลกลางดานการซื้อสินคาและบริการ
การบริโภคภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับลดลงเล็กนอยจากเดือนกอนในเกือบทุกหมวด โดยเปน
ผลจากสถานการณการระบาดในประเทศที่กลับมารุนแรงขึ้นและการเพิ่มความเขมงวดของมาตรการควบคุมการระบาด
ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมและความเชื่อมั่นผูบริโภคปรับลดลงบาง
การลงทุนภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับลดลงบางจากการลงทุนดานการกอสรางที่ลดลงตามยอด
จําหนายวัสดุกอสราง ขณะที่การลงทุนดานเครื่องจักรและอุปกรณทรงตัวจากเดือนกอน
มูลคาการสงออกสินคา ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับลดลง สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง
จากเดือนกอน โดยเฉพาะหมวดยานยนตหลังจากที่เรงผลิตไปในเดือนกอนตามคําสั่งซื้อคงคาง ขณะที่หมวดเคมีภัณฑ
ลดลงตามการปรับลดปริมาณการผลิตปุยเคมีลงชั่วคราว เนื่องจากไดรับผลกระทบจากตนทุนวัตถุดิบที่อยูในระดับสูง
รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนตามราคาและผลผลิตสินคาเกษตรที่เพิ่มขึ้น โดยราคา
สินคาเกษตรขยายตัวจากราคาปศุสัตว โดยเฉพาะราคาสุกรที่ผลผลิตไดรับผลกระทบจากโรคระบาด ASF (African
Swine Fever) และราคาน้ํามันปาลมที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันดิบและราคาพืชทดแทนน้ํามันในตลาดโลก ดานปริมาณ
ผลผลิตสินคาเกษตรขยายตัวจากผลผลิตออยเปนสําคัญ เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวย ประกอบกับเกษตรกรขยาย
พื้นที่เพาะปลูก ขณะที่ผลผลิตปศุสัตวหดตัวตามผลผลิตสุกร

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนมกราคมปี 2565
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนตามราคาและผลผลิตสินคาเกษตรที่เพิ่มขึ้น
การบริโภคภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับลดลงเล็กนอยจากเดือนกอนในเกือบทุก
หมวด
การลงทุนภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับลดลงบางจากการลงทุนดานการกอสรางที่
ลดลงตามยอดจําหนายวัสดุกอสราง สอดคลองกับภาวะอุปสงคและความเชื่อมั่นของธุรกิจที่ปรับ
ดีขึ้น
มูลคาการสงออกสินคา ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับลดลง สอดคลองกับการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงจากเดือนกอน

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนมกราคมปี 2565

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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รายงานสภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศูนย์ขอ้ มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุงเนนการบูรณาการขอมูลเพื่อสรางประโยชนของขอมูลตอการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใหเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
http://miu.isit.or.th
โทรศัพท : 02-712-4402-7

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เดือนมกราคมปี 2565
Mill Baht
2564
2565
2564
2565

Jan

Feb

Mar

Apr

May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Import
33,018 31,998 36,344 36,339 37,893 37,939 37,217 44,035 40,599 36,468 40,128 43,224
42,944
Export
17,935 19,862 21,522 19,359 19,605 22,625 20,016 21,569 27,454 23,436 21,704 23,519
21,252

มูลคาการคาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูที่ 42,944 ลานบาท
โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 4,265
ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 19.7 และ
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน ขยายตัวรอยละ 48.7 ดานหมวด
เครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 33,192 ลานบาท
หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 3.9 และเมื่อเทียบกับชวง
เดียวกับปกอน ขยายตัวรอยละ 28.1 ในขณะที่ หมวดเครื่องมือกล
มีมูลคาอยูที่ 5,486 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
รอยละ 7.3 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน ขยายตัวรอยละ
29.4
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 21,252 ลานบาท โดย
หมวดเครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร มี มู ล ค า อยู ที่ 3,863 ล า นบาท
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 24.9 และเทียบกับชวง
เดี ย วกั บ ป ก อ น หดตั ว ร อ ยละ 3.3 ด า นหมวดเครื่ อ งจั ก ร
อุตสาหกรรม มีมูลคาอยูที่ 14,769 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนารอยละ 16.6 และขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับ
ป ก อ น ร อ ยละ19.3 ในขณะที่ ห มวดเครื่ อ งมื อ กล มี มู ล ค า อยู ที่
2,619 ล านบาท หดตัว เมื่อ เที ยบกั บเดื อนกอนหน า ร อยละ 3.5
และขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอนรอยละ 44.4
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาด
ดุลอยูที่ 21,692 ลานบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เดือนมกราคมปี 2565
Agricultural M.
2564
2565
2564
2565

Jan

Feb

Mar

Apr

May Jun
Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Import
2,868 2,813 3,362 3,818 3,937 4,088 3,443 4,129 4,272 4,008 4,519 3,564
4,265
Export
3,740 3,210 3,691 3,215 3,791 3,990 3,652 3,631 4,250 3,721 3,881 3,094
3,863

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 4,265 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนกอนหนารอยละ 19.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอ น
ขยายตัวรอยละ 48.7 โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก
เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูที่ 2,214 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 3,863 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนกอนหนารอยละ 24.9 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน
หดตั ว ร อ ยละ 3.3 โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การส ง ออกสู ง สุ ด ได แ ก
แทรกเตอรแตัละส
อยูที่ 1,615
วชีว้วนประกอบ
ัดทางเศรษฐกิ
จทีล่สางนบาท
สัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
ดุ ล การค า เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรของไทยในเดื อ นนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 402 ลานบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เดือนมกราคมปี 2565
Industrial M.
2564
2565
2564
2565

Jan

Feb

Mar

Apr

May Jun
Jul
Aug Sep Oct Nov Dec
Import
25,911 25,233 28,583 27,991 29,398 28,865 29,024 34,482 30,613 27,572 30,280 34,546
33,192
Export
12,380 14,588 14,611 13,910 13,274 15,698 13,867 15,553 20,126 17,123 15,250 17,712
14,769

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 33,192 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนารอยละ 3.9 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา
รอยละ 28.1 โดยสินค าที่มี มูลค าการนําเขาสู งสุด ไดแ ก เครื่อ ง
กังหันไอพน และสวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมทั่วไป)
อยูที่ 4,253 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 14,769 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนารอยละ 16.6 และขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับ
ป ก อ น ร อ ยละ19.3โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การส ง ออกสู ง สุ ด ได แ ก
ตัวชี้วัดหรืทางเศรษฐกิ
่สงในอุ
สัญตสาหกรรมทั
ญาณบวกและต
เครื่องกรองของเหลว
อกาซ (เครื่องจัจกทีรใช
่วไป) ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
อยูที่ 2,288 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 18,423 ลานบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องมือกล เดือนมกราคมปี 2565
Machine
Tools
2563
2565
2563
2565

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Import
4,239 3,952 4,399 4,530 4,558 4,986 4,750 5,423 5,714 4,888 5,329 5,114
5,486
Export
1,814 2,063 3,219 2,234 2,539 2,936 2,497 2,385 3,078 2,591 2,574 2,713
2,619

มูลคาการคาเครื่องมือกล
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 5,486 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนกอนหนารอยละ 7.3 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา
รอยละ 29.4 โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก หีบแบบ
หลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) อยูที่ 1,548 ลาน
บาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 2,619 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนา รอยละ 3.5 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา
ตัวชีน้วคัดาทีทางเศรษฐกิ
จที่สงงสุดสัญไดญาณบวกและต
ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
รอยละ 44.4 โดยสิ
่มีมูลคาการสงออกสู
แก เครื่องมือ
กล กลึงโลหะ (เครื่องมือกล) อยูที่ 588 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุลอยู
ที่ 2,867 ลานบาท
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โครงการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เดือนมกราคม ปี 2565
โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจํานวน 7 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ

1

2

3

4

บริษัท

ที่ตั้งโครงการ/สถานที่
ติดตอ

(จ.ชลบุร)ี 968 หมู่ 5 ซ.
สุนทรวสุ ถ.แพรกษา ต.
แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ
(จ.สระบุร)ี 299/3 หมู่ 8 ต.
ห้วยทราย อ.หนองแค จ.
สระบุรี
(จ.มหาสารคาม) 540
อาคารเมอร์
ควิ รี่ ชัน้ 11
เอนทัลป เอเชีย จํากัด
ENTHALPY ASIA
ยูนิต 11120 ถ.เพลินจิต
COMPANY LIMITED แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

เคซเท็ม (ไทยแลนด)
จํากัด CASTEM
(THAILAND)
COMPANY LIMITED
ไคลแอนทส จํากัด
CLIENTS COMPANY
LIMITED

สยามแมค เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด คอนสตรัคชั่น
จํากัด SIAMMAC
ENGINEERING AND
CONSTRUCTION
COMPANY LIMITED
โคบายาชิ อินดัสเตรี
ยล (ประเทศไทย)
จํากัด KOBAYASHI
INDUSTRIAL
(THAILAND)
COMPANY LIMITED

ผลิตภัณฑ/ประเภทกิจการ

สัญชาติ/
การรวม
ทุน

วันอนุมัติ

ผลิตแมพิมพ และการซ่อมแซมแม่พมิ พ์
(4.5.2)

ญี่ปุน

ผลการประชุมคณะทํางาน
พิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1/2565
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

ผลิต CUTTING TOOLS ที่ใช้กบั
เครือ่ งจักร ที่มีความเที่ยงตรงสูง (4.5.2)

ไทย

ผลการประชุมคณะทํางาน
พิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1/2565
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

ผลิตแผนดักฝุนสําหรับเครื่องดักฝุน แบบ
ไฟฟาสถิต (4.5.2)

ผลการประชุมคณะทํางาน
ไทย อินเดีย พิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2/2565
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

กรุงเทพฯ

(จ.นครปฐม) 96/1 หมู่ 11 ผลิตเครื่องจักรสําหรับ อุตสาหกรรม
ต.สระพัฒนา อ.
อุปกรณลําเลียง และชิ้นสวนของ
กําแพงแสน จ.นครปฐม
เครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรม (4.5.2)

ไทย

(จ.ชลบุร)ี 700/236 หมู่ 1
ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.
ชลบุรี

ญี่ปุน

ผลการประชุมคณะทํางาน
พิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2/2565
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

5

6

7

ผลิตอุปกรณจับยึด และการซอมแซม
อุปกรณจับยึด ที่ผลิตเอง (4.5.2)

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ ที่มีขั้นตอนการ
ออกแบบระบบ อัตโนมัติ และระบบ
ควบคุม การปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง
คุโรอิซึ (ไทยแลนด)
(จ.สมุทรปราการ) 559/7
และเครื่องจักรอัตโนมัติมีขั้นตอน
จํากัด KUROITSU
หมู่ 7 ถ.กิ่งแก้ว-บางพลี ต.
ออกแบบระบบควบคุม การปฏิบัติงานดวย
ญี่ปุน
(THAILAND)
บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมองกลเอง และซอมแซมเครื่องจักรที่
COMPANY LIMITED สมุทรปราการ
ผลิตเอง และอุปกรณจับยึด ที่มีการ
ออกแบบทางวิศวกรรม (4.5.1.1 / 4.5.1.2
/ 4.5.2)
สตาเม็ก เทคโนโลยี
(จ.นครราชสีมา) 329 หมู่ 6
ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ สําหรับใชใน
จํากัด STAMEX
ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.
เนเธอรแลนด
TECHNOLOGY
อุตสาหกรรม ผลิตอาหาร (4.5.2)
นครราชสีมา
COMPANY LIMITED

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ผลการประชุมคณะทํางาน
พิจารณาโครงการ ครั้งที่ 4 วัน
จันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

ผลการประชุมคณะทํางาน
พิจารณาโครงการ ครั้งที่ 5/2565
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

ผลการประชุมคณะทํางาน
พิจารณาโครงการ ครั้งที่ 5/2565
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565
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Research and Technology
Article Title Steam turbine blade failure analysis
Author
Zdzislaw Mazur , Rafael Garcia-Illescas, Jorge Aguirre-Romano, Norberto Perez-Rodriguez
Year
2007
Abstract
A last stage turbine blades failure was experienced in two units of 660 MW. These units have
one high-pressure turbine and two tandem-compound low-pressure turbines with 44-in. last-stage blades. The
blades that failed were in a low pressure (LP) turbine connected to the high pressure turbine (LP1) and in LP
turbine connected to the generator (LP2). The failed blades had cracks in their roots initiating at the trailing edge,
concave side of the steeple outermost fillet radius. Laboratory evaluation of the cracking indicates the failure
mechanism to be high cycle fatigue (HCF).
กังหันไอพนถูกแบงทดลองออกเปน 2 สวนที่การผลิตไฟ 660 เมกะวัตต โดยที่แตละสวนจะมีกังหันไอพนแรงดันสูง
1 ใบ และกังหันไอพนความดันต่ํา 2 ใบ โดยกังหันไอพนความดันต่ําตัวที่เสียหายนั้นตัวหนึ่งตอเขากับกังหันไอพนความดันสูง(LP1) และ
ในกังหันไอพนความดันต่ําอีกตัวหนึ่งที่เสียหายที่ตอเขากับตัวใหกําเนิดไฟฟา (LP2) ซึ่งกังหันไอพนใบที่เสียหายมีรอยแตกเริมขึ้นที่ขอบ
ของใบ,สวนเวาตามที่เชื่อมมุมไว (Fillet) และจากการที่ไดทําการเขาหองทดลองและทดสอบไดแสดงผลออกมาวารอยแตกนั้นเกิดขึ้นมา
จากกระบวนการทางกลที่เรียกวา High Cycle Fatigue (HCF)
Keywords

Source

da/dN velocity of crack propagation
size increment
one cycle of fatigue
ตัวdaชี้วcrack
ัดทางเศรษฐกิ
จที่สงduring
สัญญาณบวกและต
ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
dN number of fatigue cycles
Dt time of the fracture propagation
https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2006.11.018

Fig. 1. Fracture in the L-0 blade root (unit 2)

Fig. 2. Detail of the L-0 blade fracture surface
(unit 2). BM – each marks, S – striations.
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ข่าวสารอุตสาหกรรม
KWM เปาป 65 รายไดโต 10-15% รับแนวโนมอุตฯเกษตรโต-ธุรกิจสกัดสมุนไพรหนุน

นายเอกพันธ วนโกสุม ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิรค (KWM) เปดเผยวา บริษัทตั้งเปาการเติบโตของรายไดใน
ป 65 เพิ่มขึ้น 10-15% เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ตอกย้ําใหเห็นถึงความมุงมั่นสูการเปนผูนําดานนวัตกรรมการผลิตเครื่องจักร ทั้งดาน
อุปกรณการเกษตร และนวัตกรรมการผลิตเครื่องสกัดสารจากพืชสมุนไพร ที่ครบวงจรไดเปนอยางดี
แนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตรในป 65 ยังคงมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง จากสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย และการ
ดําเนินนโยบายดานการเกษตรที่ตอเนื่องของภาครัฐ สงผลใหเกิดแรงขับเคลื่อนในการใชสินคาเครื่องจักรและอุปกรณการเกษตรยังคง
เพิ่มสูงขึ้น โดยจะเห็
มานดการใชกจลุที
มเครื
รและอุปกรณเกษตรออุที่มตีคสาหกรรมเครื
วามตองการใชเพิ่อ่มงจัรวมถึ
งราคาสินคาที่ปรับตัวใน
ตัวชีน้วจากดี
ัดทางเศรษฐกิ
่สง่อสังจัญกญาณบวกและต
กรกลไทย
ทิศทางที่ดีขึ้น
ขณะเดียวกัน เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ บริษัทฯไดมีการตอยอดการลงทุนใหม เพื่อสรางการเติบโตรอบใหม (New S-curve)
ใหกับบริษัทฯในอนาคตควบคูกับธุรกิจเกษตร ซึ่งเปนธุรกิจหลัก (core business) ผนวกกับการเดินหนาขยายการลงทุนภายใต 3 บริษัท
ยอย ประกอบดวย
บริษัท เคดับบลิวเอ็ม แคนนาบิเทค จํากัด ดําเนินใหบริการสกัดสารจากพืชสมุนไพรไทย กัญชา-กัญชง ดวยเครื่องสกัดสารดวยระบบ
SUPERCRITICAL FLUID CO2 EXTRACTION และปจจุบันบริษัทฯไดพัฒนาเครื่องสกัดเปนรุนที่ 2 KWM EXTRACTOR 2.0 ภายใต
รูปแบบการสกัด Supercritical CO2 Extraction (ในกลุมธุรกิจ SOIL-OIL-EXTRACTION ) โดยตั้งเปาที่จะติดตั้งเครื่องสกัด ทั้งหมด
20 เครื่องในปนี้
อานตอไดที่ : https://www.ryt9.com/s/iq05/3302024

ที่มา : RYT9

13

THAILAND MACHINERY OUTLOOK

แผนกขอมูลและวิเคราะหอุตสาหกรรม
โทร 02 712 4402-7 ตอ 110
E-mail: miu@isit.or.th
!!! สนใจประชาสัมพันธขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ติดตอทีมงาน MIU ไดที่ โทร 02-712-4402-7 ตอ 110

http://miu.isit.or.th

