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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนกุมภาพันธ์ปี 2565
เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ 2565 ยังอยูในทิศทางของการฟนตัว โดยการสงออกสินคาปรับเพิ่มขึ้น
บาง ตามอุปสงคตางประเทศที่ปรับดีขึ้น ขณะเดียวกันจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน ตามการ
กลับมาเปดลงทะเบียนเขาประเทศผานระบบ Test & Go สงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึ้นบาง อยางไรก็ดี
การบริโภคและ การลงทุนของภาคเอกชนลดลงเล็กนอยจากเดือนกอน เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการระบาดของ
COVID-19 สายพันธุ Omicron สําหรับการใชจายภาครัฐขยายตัวจากทั้งรายจายประจําและรายจายลงทุนของรัฐบาล
กลาง
การบริโภคภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับลดลงเล็กนอยจากเดือนกอน เปนผลจากสถานการณ
การระบาดในประเทศที่กลับมารุนแรงขึ้น ประกอบกับราคาพลังงานและราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหความ
เชื่อมั่นผูบริโภคปรับลดลงบาง อยางไรก็ดี มาตรการภาครัฐยังเปนปจจัยบวกที่ชวยพยุงการใชจายของครัวเรือน
การลงทุนภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับลดลงบางจากการลงทุนดานการกอสรางที่ลดลงตามยอด
จําหนายวัสดุกอสราง ขณะที่การลงทุนดานเครื่องจักรและอุปกรณทรงตัวจากเดือนกอน
มูลคาการสงออกสินคา ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน โดยเฉพาะหมวดเชื้อเพลิงที่เรงนําเขา
ตามการบริหารคําสั่งซื้อของผูประกอบการ ขณะที่การนําเขาหมวดสําคัญอื่น ๆ ลดลงบาง ทั้งวัตถุดิบและสินคาขั้น
กลาง สินคาทุน และสินคาอุปโภคบริโภค สอดคลองกับการใชจายในประเทศ
รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนตามผลผลิตสินคาเกษตรและราคาที่เพิ่มขึ้น โดยปริมาณ
ผลผลิตสินคาเกษตรขยายตัวจากผลผลิตออยและขาวเปลือกเปนสําคัญ เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวย ประกอบกับ
เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก ขณะที่ผลผลิตปศุสัตวหดตัวตามผลผลิตสุกร ดานราคาสินคาเกษตรขยายตัวจาก 1)
ราคาปศุสัตวโดยเฉพาะราคาสุกรที่ผลผลิตยังไดรับผลกระทบจากโรคระบาด ASF (African Swine Fever) 2) ราคา
กลุมพืชพลังงานทดแทนโดยเฉพาะปาลมน้ํามัน ตามทิศทางของราคาน้ํามันดิบโลก และ 3) ราคายางพารา ตามความ
ตองการน้ํายางเพื่อนําไปผลิตถุงมือยางและยางลอ อยางไรก็ตาม ราคาสินคาในหมวดผลไมปรับตัวลดลง อาทิ ทุเรียน
ลําไย มังคุด

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนกุมภาพันธ์ปี 2565
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
มูลคาการสงออกสินคา ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน โดยเฉพาะหมวดเชื้อเพลิง
ที่เรงนําเขา ตามการบริหารคําสั่งซื้อของผูประกอบการ
รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนตามผลผลิตสินคาเกษตรและราคาที่เพิ่มขึ้น
การบริโภคภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับลดลงเล็กนอยจากเดือนกอน เปนผลจาก
สถานการณ การระบาดในประเทศที่กลับมารุนแรงขึ้น
การลงทุนภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับลดลงบางจากการลงทุนดานการกอสรางที่
ลดลงตามยอดจําหนายวัสดุกอสราง

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนกุมภาพันธ์ปี 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 เดือนกุมภาพันธ์ปี 2565
Mill Baht

Jan

2564
2565

33,018
42,944

2564
2565

17,935
21,252

Feb

Mar

Apr

May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Import
31,998 36,344 36,339 37,893 37,939 37,217 44,035 40,599 36,468 40,128 43,224
36,988
Export
19,862 21,522 19,359 19,605 22,625 20,016 21,569 27,454 23,436 21,704 23,519
22,972

มูลคาการคาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูที่ 36,988 ลานบาท
โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 3,396
ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 20.6 และเมื่อ
เที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั บ ป ก อ น ขยายตั ว ร อ ยละ 20.7 ด า นหมวด
เครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 28,757 ลานบาท
หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 13.4 และเมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกับปกอน ขยายตัวรอยละ 14.0 ในขณะที่ หมวดเครื่องมือ
กล มีมูลคาอยูที่ 4,835 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
รอยละ 11.9 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน ขยายตัวรอยละ
22.4
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 22,972 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูที่ 3,851 ลานบาท หดตัว
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 0.4 และเทียบกับชวงเดียวกับป
กอน ขยายตัวรอยละ 20.0 ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี
มูลคาอยูที่ 16,573 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา
รอยละ 12.2 และขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน รอยละ
13.6 ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูที่ 2,548 ลานบาท หด
ตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา รอยละ 2.8 และขยายตัวเมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกับปกอนรอยละ 23.5
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูที่ 14,016 ลานบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เดือนกุมภาพันธ์ปี 2565
Agricultural M.

Jan

2564
2565

2,868
4,265

2564
2565

3,740
3,863

Feb

Mar

Apr

May Jun
Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Import
2,813 3,362 3,818 3,937 4,088 3,443 4,129 4,272 4,008 4,519 3,564
3,396
Export
3,210 3,691 3,215 3,791 3,990 3,652 3,631 4,250 3,721 3,881 3,094
3,851

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 3,396 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดื อ นก อ นหน า ร อ ยละ 20.6 เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั บ ป ก อ น
ขยายตัวรอยละ 20.7 โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก
เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูที่ 1,900 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 3,844. ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนกอนหนารอยละ 0.4 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน
หดตัว ร อยละ 20.0 โดยสิ นค า ที่มี มูล ค าการส ง ออกสู ง สุด ได แ ก
แทรกเตอรแตัละส
อยูที่ 1,826
วชีว้วนประกอบ
ัดทางเศรษฐกิ
จทีล่สางนบาท
สัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ดุลการ
เกินดุลอยูที่ 455 ลานบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เดือนกุมภาพันธ์ปี 2565
Industrial M.

Jan

2564
2565

25,911
33,192

2564
2565

12,380
14,769

Feb

Mar

Apr

May Jun
Jul
Aug Sep Oct Nov Dec
Import
25,233 28,583 27,991 29,398 28,865 29,024 34,482 30,613 27,572 30,280 34,546
28,757
Export
14,588 14,611 13,910 13,274 15,698 13,867 15,553 20,126 17,123 15,250 17,712
16,573

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 28,757 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนารอยละ 13.4 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา
รอยละ 14.0 โดยสินค าที่มี มูลค าการนําเขาสู งสุด ไดแ ก เครื่อ ง
กังหันไอพน และสวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมทั่วไป)
อยูที่ 4,785 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 16,573 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ
กั บ เดื อ นก อ นหน า ร อ ยละ 12.2 และขยายตั ว เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว ง
เดียวกับปกอน รอยละ 13.6 โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิ
จที่อ่สงจังกสัรใช
ญญาณบวกและต
ไดแก เครื่องกรองของเหลว
หรือกาซ (เครื
ในอุตสาหกรรม ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
ทั่วไป) อยูที่ 2,674 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 12,184 ลานบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องมือกล เดือนกุมภาพันธ์ปี 2565
Machine
Tools

Jan

2564
2565

4,239
5,486

2564
2565

1,814
2,619

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Import
3,952 4,399 4,530 4,558 4,986 4,750 5,423 5,714 4,888 5,329 5,114
4,835
Export
2,063 3,219 2,234 2,539 2,936 2,497 2,385 3,078 2,591 2,574 2,713
2,548

มูลคาการคาเครื่องมือกล
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 4,835 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนารอยละ 11.9 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา
รอยละ 22.4 โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก หีบแบบ
หลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) อยูที่ 1,370 ลาน
บาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 2,547 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนา รอยละ 2.8 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา
ตัวชีน้วคัดาทีทางเศรษฐกิ
จที่สงงสุดสัญไดญาณบวกและต
ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
รอยละ 23.5 โดยสิ
่มีมูลคาการสงออกสู
แก เครื่องมือ
กล กลึงโลหะ (เครื่องมือกล) อยูที่ 669 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุลอยู
ที่ 2,287 ลานบาท
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โครงการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565
โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจํานวน 5 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ

1

บริษัท
ซีจีเอ็ม เทคโนโลยี
จํากัด CGM
TECHNOLOGIES
COMPANY LIMITED

ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดตอ
(จ.ปทุมธานี) 7/10
หมู่ 6 ต.บ้านปทุม
อ.สามโคก จ.
ปทุมธานี

ผลิตภัณฑ/ประเภทกิจการ

ผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร ที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง และเครื่องจักร
(4.15.1 / 4.5.2)

สัญชาติ
/ การ
รวมทุน

ไทย

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ ที่มีขั้นตอนการออกแบบระบบ อัตโนมัติและ
ระบบควบคุม การปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง และเครื่องจักรอัตโนมัติ มาเลเซีย
(จ.ปทุมธานี ) ไม่ระบุ
มีขั้นตอนออกแบบระบบควบคุม การปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง
ไทย
(4.5.1.1 / 4.5.1.2)

2

ยังไมไดจัดตั้งบริษัท

3

ยังไมไดจัดตั้งบริษัท

(จ.ชลบุรี) ไม่ระบุ

ผลิตเครื่องกวาดหิมะ เครื่องไถพรวน เครื่องกําเนิดไฟฟา และเครื่อง
ปมน้ํา (4.5.2)

จีน

4

พรีเมียรซิสเต็มเอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด
PREMIER SYSTEM
ENGINEERING
COMPANY LIMITED

(จ.สงขลา) 123 หมู่
8 ถ.กาญจนวนิช ต.
บ้านพรุ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา

ผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักร และอุปกรณสําหรับอุตสาหกรรม (4.5.2)

ไทย

5

โซดิก (ประเทศไทย)
จํากัด ODICK
(THAILAND)
COMPANY LIMITED

(จ.ปทุมธานี) 60/84
หมู่ 19 ซอย 19 ถ.
พหลโยธิน ต.คลอง
หนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี

ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ และชิ้นสวนของเครื่องจักร และอุปกรณ
(4.5.2)

ญี่ปุน

วันอนุมัติ
ผลการประชุม
คณะทํางาน
พิจารณาโครงการ
ครั้งที่ 8/2565 วัน
จันทร์ท่ี 21
กุมภาพันธ์ 2565
ผลการประชุม
คณะทํางาน
พิจารณาโครงการ
ครั้งที่ 8/2565 วัน
จันทร์ท่ี 21
กุมภาพันธ์ 2565
ผลการประชุม
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาโครงการ
ครั้งที่ 7/2565 วัน
อังคารที่ 22
กุมภาพันธ์ 2565
ผลการประชุม
คณะทํางาน
พิจารณาโครงการ
ครั้งที่ 9/2565 วัน
จันทร์ท่ี 28
กุมภาพันธ์ 2565
ผลการประชุม
คณะทํางาน
พิจารณาโครงการ
ครั้งที่ 9/2565 วัน
จันทร์ท่ี 28
กุมภาพันธ์ 2565

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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Research and Technology
Article Title

Adapting an industrial automation protocol to remote monitoring of mobile agricultural
machinery a combine harvester with IoT
Author
Timo Oksanen, Raimo Linkolehto, Ilkka Seilonen
Year
2016
Abstract
Remote monitoring of any mobile machine requires radio technology, Internet technology,
protocols and applications. Mobile cellular networks provide both radio and communication for Internet
services while the protocols for IoT are under development. A protocol used in industrial automation for
connecting machine automation to production process control is OPC (Open Platform Communications).
The latest version of this technology is OPC Unified Architecture (OPC UA). In this paper, the suitability
of this technology for agricultural machinery telemetry application is studied. The case presented is a
combine harvester with a yield monitoring system. The paper presents both the server side system in the
combine harvester and the client for remote monitoring. The results include the measured latencies of the
system. The detected end-to-end latency over the Internet connection was less than 250 ms, which is
sufficient for most telemetry applications in agriculture.
การดูผลการทํางานระยะไกลของเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ทุกชนิดตองอาศัยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ,เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
ทั้งตัว Protocol และ แอพลิเคชั่น โดยที่คลื่นเครือขายของมือถือนั้นใหบริการทั้งระบบคลื่นวิทยุและเครือขายอินเตอรเน็ตโดยที่ระบบ
Protocol สําหรัตับวIoT
งอยูระหวางการพั
่ Protocol ที่ใชอุตอสาหกรรมอั
ตโนมัติ (Industrial
Automation) ที่มีการ
ชี้วัดยัทางเศรษฐกิ
จทีฒ่สนางสัโดยที
ญญาณบวกและต
อุตสาหกรรมเครื
่องจักรกลไทย
เชื่อมตอในการควบคุมระบบคือ OPC (Open Platform Communications) โดยในงานวิจัยนี้จะเปนการศึกษาถึงความเหมาะสมของ
การใชระบบการสื่อสารกับเครื่องจักรกลการเกษตร โดยในกรณีนี้จะเปนการดูประสิทธิพลระบบการทํางานของเรื่องเก็บเกี่ยว โดย
งานวิจัยนี้จะนําเสนอทั้งในสวน server ของระบบ และ ในสวนของระบบการดูผลในระยะไกล โดยผลการศึกษาจะรวมถึงการวัดความ
ลาชาของระบบดวย
Keywords

telemetry applications, OPC, OPC Unified Architecture, CAN bus.
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ข่าวสารอุตสาหกรรม
MMI Asia ประกาศความรวมมือกับ AES (Asian Exhibition Services) จัดงาน ASEAN
Ceramics 2022

MMI Asia ประกาศความรวมมือกับ AES (Asian Exhibition Services) จัดงาน ASEAN Ceramics 2022 วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2
ธันวาคม 2565 ณ.อิมแพ็ค ฟอรั่ม ฮอลล 4 เมืองทองธานี เปนนิทรรศการเครื่องจักร เทคโนโลยี และวัสดุชั้นนําระดับนานาชาติของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตสําหรับการผลิตเซรามิกขั้นสูง 3 วัน คาดวาจะมีผูแสดงสินคามากกวา 100 รายและผูเยี่ยมชม 4,000 รายจาก
ทั่วโลกกวา 50 ประเทศ
มร.เดวิด เอ็ทคิ่น กรรมการผูจัดการ บริษัท เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น เซอรวิสเซส จํากัด หรือ AES (Asian Exhibition Services) ที่ปรึกษา
ทางเศรษฐกิ
จทีด่สงานงสัASEAN
ญญาณบวกและต
กรกลไทย
งานจัดแสดงสินคตัาวชีเป้วดัดเผยว
าปนี้ไดเตรียมจั
Ceramics 2022ออุมีกตําสาหกรรมเครื
หนดจัดขึ้นตั้งแตว่อันงจั
ที่ 30
พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม
2565 ที่อิมแพ็ค ฟอรั่ม ฮอลล 4 เมืองทองธานี โดยไดรวมมือกับ MMI Asia ผูจัดงาน Ceramitec ซึ่งเปนงานแสดงสินคาเซรามิกชั้น
นําของโลก เพื่อนํา ASEAN Ceramics ไปสูความเปนเลิศระดับสากลในตลาดหลักสองแหงของภูมิภาค ไดแก ไทยและเวียดนาม ดวย
ความเชี่ยวชาญและการทํางานรวมกันครั้งแรกของความรวมมือครั้งนี้จะทําใหกลายเปนงานที่สําคัญที่สุดสําหรับอุตสาหกรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยมีเปาหมายรวมกันในการเพิ่มการมองเห็นผลิตภัณฑเซรามิกและเทคโนโลยีชั้นสูง
นิทรรศการและการประชุมจะยังคงสลับไปมาระหวางไทยและเวียดนามทุกป ในชวง 3 วัน คาดวาจะมีผูแสดงสินคามากกวา 100 ราย
และผูเยี่ยมชม 4,000 รายจากทั่วโลก จากเกือบ 50 ประเทศ ประเทศที่ไปเยือนอันดับตนๆ ไดแก จีน อินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย ญี่ปุน
และอินโดนีเซีย ผูเขาชมตางประเทศ5อันดับแรก อาเซียน 82.4% เอเชีย 10.2% ยุโรป4.0 % อื่นๆ 1.6%
การรวมงานนิทรรศการในครั้งนี้ จะแบงปนผลิตภัณฑและเทคโนโลยีของตน ตั้งแตเซรามิก คลาสสิกไปจนถึงเซรามิกอุตสาหกรรม วิศวะ
กรรมเซรามิก ไปจนถึงเซรามิกเชิงเทคนิค และโลหะผง งานนี้จะมอบการมีสวนรวมอยางกวางขวางในอาเซียนสําหรับผูเขารวมทั่วโลก
ซึ่งสามารถใชประโยชนจากจุดแข็งของ Messe Muenchen ผานเครือขาย Ceramitec (มิวนิค) และ Indian Ceramics Asia

อานตอไดที่ : https://www.ryt9.com/s/prg/3309190

ที่มา : RYT9
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