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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนมีนาคมปี 2565
เศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม 2565 ชะลอลงเล็กนอย ตามการใชจายในประเทศของภาคเอกชนที่ปรับ
ลดลง ทั้งการบริโภคและการลงทุนสอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม จากการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ
Omicron และตนทุนการผลิตและคาครองชีพที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันการใชจายภาครัฐที่ไมรวมเงินโอนหดตัวเล็กนอย
จากทั้งรายจายประจําและรายจายลงทุนของรัฐบาลกลาง อยางไรก็ดี มูลคาการสงออกสินคาปรับเพิ่มขึ้นตามอุปสงค
ประเทศคูคา ขณะที่ จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติปรับเพิ่มขึ้นตอเนื่อง หลังมีการผอนคลายมาตรการจํากัดการเดินทาง
ระหวางประเทศ
การบริโภคภาคเอกชน ที่ขจั ดป จจั ย ฤดู กาลแลวปรับลดลงจากเดือนกอน โดยเฉพาะหมวดสิน คาคงทน
สอดคลองกับความเชื่อมั่นผูบริโภค โดยเปนผลจากสถานการณการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ Omicron และ
คาครองชีพที่สูงขึ้นซึ่งบั่นทอนกําลังซื้อของภาคครัวเรือน
การลงทุนภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับลดลงจากเดือนกอน สอดคลองกับความเชื่อมั่น ดานการ
ลงทุนของภาคธุรกิจ โดยปรับลดลงทั้งหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ และหมวดกอสรางที่สวนหนึ่งไดรับผลกระทบ จาก
ราคาวัสดุกอสรางที่สูงขึ้น
มู ล ค า การส งออกสิ น ค า ที่ ขจั ดป จ จั ย ฤดู กาลแล ว เพิ่ มขึ้น จากเดือนกอน โดยเฉพาะสิ น คา เกษตร โลหะ
อิเล็กทรอนิกส และยานยนตและชิ้นสวน ซึ่งเปนผลจากทั้งอุปสงคประเทศคูคาที่ยังคงขยายตัว และราคาสินคาสงออก
บางประเภทที่ ป รั บ สู ง ขึ้ น อาทิ ข า ว และเหล็ ก อย า งไรก็ ต าม การส ง ออกสิ น ค า บางหมวดปรั บ ลดลงบ า ง อาทิ
เครื่องใชไฟฟาที่ยังเผชิญกับปญหาการขาดแคลนชิ้นสวนการผลิต และสินคาเกษตรแปรรูป โดยเฉพาะน้ําตาลที่สงออก
ไปมากแลวในชวงกอนหนา
รายไดเกษตรกร ขยายตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนตามราคาสินคาเกษตรที่เรงขึ้นมาก โดยเฉพาะราคา
ปาลมน้ํามันจากผลของนโยบายจํากัดการสงออกน้ํามันปาลมของอินโดนีเซียซึ่งเปนผูผลิตรายใหญ รวมทั้งผลของความ
ขัดแยงระหวางรัสเซีย-ยูเครนที่ทําใหราคาพืชพลังงานทดแทนปรับสูงขึ้น สําหรับปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรยังคง
ขยายตัว แตชะลอลงบางจากผลผลิตออยเปนสําคัญ เนื่องจากมีผลผลิตออกมามากในชวงกอนหนา

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนมีนาคมปี 2565
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
มูลคาการสงออกสินคา ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน โดยเฉพาะสินคาเกษตร
โลหะ อิเล็กทรอนิกส และยานยนตและชิ้นสวน
รายไดเกษตรกร ขยายตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนตามราคาสินคาเกษตรที่เรงขึ้นมาก
การบริโภคภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับลดลงจากเดือนกอน โดยเฉพาะหมวดสินคา
คงทน สอดคลองกับความเชื่อมั่นผูบริโภค
การลงทุนภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับลดลงจากเดือนกอน สอดคลองกับความ
เชื่อมั่น ดานการลงทุนของภาคธุรกิจ

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนมีนาคมปี 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 เดือนมีนาคมปี 2565
Mill Baht

Jan

Feb

2564
2565

33,018 31,998
42,944 36,988

2564
2565

17,935 19,862
21,252 22,972

Mar

Apr

May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Import
36,344 36,339 37,893 37,939 37,217 44,035 40,599 36,468 40,128 43,224
39,252
Export
21,522 19,359 19,605 22,625 20,016 21,569 27,454 23,436 21,704 23,519
26,760

มูลคาการคาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูที่ 39,252 ลานบาท
โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 3,432
ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 1.1 และเมื่อ
เที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั บ ป ก อ น ขยายตั ว ร อ ยละ 2.1 ด า นหมวด
เครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 30,504 ลานบาท
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 6.1 และเมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกับปกอน ขยายตัวรอยละ 6.7 ในขณะที่ หมวดเครื่องมือ
กล มีมูลคาอยูที่ 5,316 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
รอยละ 10.0 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน ขยายตัวรอยละ
20.9
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 26,760 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูที่ 3,776 ลานบาท หดตัว
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 2.0 และเทียบกับชวงเดียวกับป
กอน ขยายตัวรอยละ 2.3 ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี
มูลคาอยูที่ 19,858 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา
รอยละ 19.8 และขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน รอยละ
35.9 ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูที่ 3,1267 ลานบาท
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา รอยละ 22.7 และหดตัวเมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกับปกอนรอยละ 2.9
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูที่ 12,492 ลานบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เดือนมีนาคมปี 2565
Agricultural M.

Jan

Feb

2564
2565

2,868 2,813
4,265 3,396

2564
2565

3,740 3,210
3,863 3,851

Mar

Apr

May Jun
Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Import
3,362 3,818 3,937 4,088 3,443 4,129 4,272 4,008 4,519 3,564
3,432
Export
3,691 3,215 3,791 3,990 3,652 3,631 4,250 3,721 3,881 3,094
3,776

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 3,432 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดื อ นก อ นหน า ร อ ยละ 1.1 เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั บ ป ก อ น
ขยายตัว รอ ยละ 2.1 โดยสินค าที่ มีมูล คาการนําเขาสู งสุ ด ไดแ ก
เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูที่ 1,663 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 3,776 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนกอ นหนาร อยละ 2.0 และเมื่อเที ยบกับช วงเดียวกับปกอ น
ขยายตัวรอยละ 2.3 โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก
วชีว้วนประกอบ
ัดทางเศรษฐกิ
จที่สลางนบาท
สัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
แทรกเตอรแตัละส
อยูที่ 1,529
ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ ดุลการ
เกินดุลอยูที่ 344 ลานบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เดือนมีนาคมปี 2565
Industrial M.

Jan

Feb

2564
2565

25,911 25,233
33,192 28,757

2564
2565

12,380 14,588
14,769 16,573

Mar

Apr

May Jun
Jul
Aug Sep Oct Nov Dec
Import
28,583 27,991 29,398 28,865 29,024 34,482 30,613 27,572 30,280 34,546
30,504
Export
14,611 13,910 13,274 15,698 13,867 15,553 20,126 17,123 15,250 17,712
19,858

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 30,504 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนกอนหนารอยละ 6.1 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา
รอยละ 6.7 โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่องสูบ
ลม/อัดลม และสวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมทั่วไป)
อยูที่ 3,388 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 19,858 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ
กั บ เดื อ นก อ นหน า ร อ ยละ 19.8 และขยายตั ว เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว ง
เดียวกับปกอน รอยละ 35.9 โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด
้วัดทางเศรษฐกิ
จที่สงสัญ(เครื
ญาณบวกและต
ได แก เครื่ อตั
งสูวบชีลม/อั
ดลม และส ว นประกอบ
่อ งจัก รใช ใ น ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
อุตสาหกรรมทั่วไป) อยูที่ 2,658 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 10,646 ลานบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องมือกล เดือนมีนาคมปี 2565
Machine
Tools

Jan

Feb

2564
2565

4,239 3,952
5,486 4,835

2564
2565

1,814 2,063
2,619 2,548

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Import
4,399 4,530 4,558 4,986 4,750 5,423 5,714 4,888 5,329 5,114
5,316
Export
3,219 2,234 2,539 2,936 2,497 2,385 3,078 2,591 2,574 2,713
3,127

มูลคาการคาเครื่องมือกล
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 5,316 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนกอนหนารอยละ 10.0 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอน
หนารอยละ 20.9 โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก หีบ
แบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) อยูที่ 1,457
ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 3,127 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนกอนหนา รอยละ 22.7 และหดตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา
ตัวชีนค้วาัดทีทางเศรษฐกิ
จที่สงสุงดสัญ
ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
รอยละ 2.9 โดยสิ
่มีมูลคาการสงออกสู
ไดญาณบวกและต
แก เครื่องมือ
กล กลึงโลหะ (เครื่องมือกล) อยูที่ 713 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุลอยู
ที่ 2,189 ลานบาท
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โครงการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เดือนมีนาคม ปี 2565
โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจํานวน 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ

1

2

3

บริษัท
เอไอ แอนด โรโบ
ติกส จํากัด AI
AND ROBOTICS
COMPANY
LIMITED
แม็กซซอฟพรีซิชั่น
(ประเทศไทย)
จํากัด MAXSOFT
PRECISION
(THAILAND)
COMPANY
LIMITED
ไอชิน เอไอ
(ประเทศไทย)
จํากัด AISIN AI
(THAILAND)
COMPANY
LIMITED
เอสทีพี แอนด ไอ
จํากัด (มหาชน)
STP & I PUBLIC
COMPANY
LIMITED

ที่ตั้งโครงการ/สถานที่
ติดตอ

ผลิตภัณฑ/ประเภทกิจการ

สัญชาติ/
การรวมทุน

วันอนุมัติ

(กรุงเทพฯ) 1 ซ.เจริญรัถ 19
ถ.เจริญรัถ แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

เอไอ แอนด โรโบติกส จํากัด AI
AND ROBOTICS COMPANY
LIMITED

ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
10/2565 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565

(จ.ชลบุร)ี 700/605 หมู่ 4 ต.
บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ผลิตแมพิมพ และการซอมแซมแมพิมพที่ผลิตเอง (4.5.2)

มาเลเซีย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
12/2565 วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565

(จ.ฉะเชิงเทรา) 80 หมู่ 5 ถ.
บางนา-ตราด กม.36 ต.บาง
สมัคร อ.บางปะกง จ.
ฉะเชิงเทรา

ผลิตชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป (4.5.2)

ญี่ปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
12/2565 วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565

(จ.ชลบุร)ี 32/24 อาคารซิโนไทย ชัน้ 3 ถ.สุขมุ วิท 21
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ผลิตโครงสรางเหล็กซึ่งใชในการ
กอสราง และถังความดันสูง และ
หม้อกําเนิดไอนํา้ (4.14.2 / 4.5.2)

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

4

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ไทย ญี่ปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้งที่
13/2565 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
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Research and Technology
Article Title Automatic Guidance of a Farm Tractor Relying on a Single CP-DGPS
Author
B. Thuilot, C. Cariou, P. Martinet, M. Berducat
Year
2020
Abstract
Precision agriculture involves very accurate farm vehicle control along recorded paths, which are
not necessarily straight lines. In this paper, we investigate the possibility of achieving this task with a CP-DGPS as
the unique sensor. The vehicle heading is derived according to a Kalman state reconstructor, and a nonlinear
velocity independent control law is designed, relying on chained systems properties. Field experiments,
demonstrating the capabilities of our guidance system, are reported and discussed.
การทําเกษตรแมนยํานั้นตองอาศัยขอมูลการบันทึกของเสนทางที่เที่ยงตรงสูง ซึ่งไมจําเปนตองเปนเสนทางตรงอยาง
เดียว ในงานวิจัยนี้จะศึกษาถึงความเปนไปไดที่จะนํา CP-DGPS เขามาเปนเซนเซอร ซึ่งจะนํามาทดสอบในพื้นที่จริง สาธิตใหเห็นถึง
ความสามารถของระบบนําทาง ซึ่งจะนํามารายงานและหาขอสรุปตอไป
Keywords
Source

mobile robots, nonlinear control systems, Kalman state reconstructor, GPS, agriculture
https://hal.inria.fr/hal-02466250

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

Experimental platform.
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ข่าวสารอุตสาหกรรม
สยามคูโบตาดึง AI เสริมแกรงธุรกิจ ตอยอดสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรทัว่ ประเทศ

ไอบีเอ็ม เผย บริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น ผูนําธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรอุตสาหกรรม นําโซลูชัน AI และอนาไล
ติกส IBM Planning Analytics with Watson เขายกระดับงานดานการวางแผน การจัดทํางบประมาณ และการวิเคราะหคาดการณ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน และถอดรหัสมุมมองเชิงคาดการณทางธุรกิจที่จําเปนสําหรับการเดินหนารักษาความเปนผูนําดาน
เครื่องจักรกลการเกษตรและอุตสาหกรรมอยางเต็มศักยภาพ
ในฐานะองคกรผูตัสวราชีงสรรค
นวัตกรรมที่อยูจเคีทีย่สงขงาสังอุญตญาณบวกและต
สาหกรรมการเกษตรและสั
งคมมาอยางยาวนาน
โบตาไดริเริ่มนํา IBM
้วัดทางเศรษฐกิ
ออุตสาหกรรมเครื
่องจักสยามคู
รกลไทย
Planning Analytics with Watson ที่มาพรอมความสามารถในการวางแผนและวิเคราะห (extended Planning and Analytics
หรือ xP&A) เขาชวยพัฒนากลยุทธการวางแผนและการวิเคราะห เพื่อปูทางสูเทคโนโลยีเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
ที่ผานมา สยามคูโบตาประสบความสําเร็จในการลดเวลาการจัดทํารายงานงบประมาณจากเกือบ 2 สัปดาห เหลือเพียงนอยกวา 1 วัน
ซึ่งชวยประหยัดเวลาที่ใชในการคาดการณลงไดถึง 90% ขณะที่การประมวลผลของระบบวางแผนเร็วขึ้น 80% การผนวกขอมูลการ
วางแผนของทุกสวนงานและขอมูลธุรกิจจากกวา 70 แหลงเขาดวยกัน ชวยใหสยามคูโบตาไดรับมุมมองประสิทธิภาพการดําเนินงาน
แบบองครวม โดยขอมูลจากแผนปฏิบัติการจะถูกอัพเดทไปยังแผนงานดานการเงินอัตโนมัติ ซึ่งชวยใหบริษัทสามารถปรับแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาดและปจจัยทางเศรษฐกิจอยางราคาน้ํามันหรืออัตราแลกเปลี่ยนไดอยางทันทวงที
แมจะอยูในชวงความไมแนนอนของสถานการณการแพรระบาด แตระบบดังกลาวที่พัฒนาขึ้นบน IBM Cloud Pak® for Data ก็ไดรับ
การติดตั้งโดยสําเร็จลุลวงโดยบริษัท เอมายด กรุป จํากัด ผานบริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด ซึ่งเปนผูจัดจําหนายของไอบีเอ็ม นําสู
การเพิ่มความรวดเร็ว ยืดหยุน รวมถึงการใหภาพสถานการณแบบ what-if ที่ชวยใหสยามคูโบตาสามารถทดสอบสมมติฐานตางๆ และ
กาวนําดิสรัปชันตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นเกิดขึ้น
อานตอไดที่ : https://www.thestorythailand.com/22/04/2022/62661/

ที่มา : thestorythailand
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