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ภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
ในไตรมาสที่ 1 ป 2565 เศรษฐกิจไทยปรับดีขึ้นจากไตรมาสกอน ตามมูลคาการสงออกสินคาที่ปรับเพิ่มขึ้น
เนื่องจากอุปสงคประเทศคูคาปรับดีขึ้น ดานจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติปรับเพิ่มขึ้นหลังมีการผอนคลายมาตรการ
จํากัด การเดินทางระหวางประเทศ นอกจากนี้ เครื่องชี้การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนยังปรับเพิ่มขึ้น แมจะ
ชะลอลงบางจากการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ Omicron และตนทุนการผลิตและคาครองชีพที่สูงขึ้น สําหรับ
การใชจายภาครัฐ ที่ไม รวมเงิ น โอนขยายตั ว เมื่ อเที ย บกับระยะเดีย วกัน ปกอนจากรายจายลงทุน ดานเสถีย รภาพ
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอทั่วไปเพิ่มขึ้นมากตามราคาพลังงานและราคาอาหารสด เชนเดียวกับอัตราเงินเฟอพื้นฐานที่
เพิ่มขึ้นจากราคาอาหารสําเร็จรูป ดานตลาดแรงงานปรับดีขึ้นบาง แตโดยรวมยังเปราะบาง ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัด
ขาดดุลใกลเคียงกับไตรมาสกอน
การบริโภคภาคเอกชน ปรับลดลงสอดคลองกับความเชื่อมั่นผูบริโภค เปนผลจากสถานการณการระบาดใน
ประเทศที่ยังรุนแรง และภาวะคาครองชีพที่สูงขึ้น
การลงทุนภาคเอกชน ปรับลดลง ทั้งหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ และหมวดกอสราง สอดคลองกับความ
เชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ปรับลดลง
มูลคาการสงออกสินคา ปรับเพิ่มขึ้นสอดคลองกับอุปสงคประเทศคูคาที่ยังขยายตัวและชวยพยุงการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตภาคอุตสาหกรรม ลดลงจากการขาดแคลนปจจัยการผลิต ทําใหโรงงานหลายแหงหยุดสงกรานต
นานกวาปกติ ทั้งนี้ ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นทําใหผูประกอบการทยอยปรับขึ้นราคาสินคาอุปโภคบริโภคบางประเภท
โดยเฉพาะสินคาเกรดพรีเมี่ยม และปรับคุณภาพหรือขนาดสินคาที่ถูกควบคุมราคา
ไตรมาสที่ 1 ป 2565
เศรษฐกิจไทยปรับดีขึ้นจากไตรมาสกอน ตามมูลคาการสงออกสินคาและจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่ปรับ
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เครื่องชี้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังคงเพิ่มขึ้น แมการบริโภคจะชะลอลงจากการระบาด
ของ Omicron และคาครองชีพที่สูงขึ้น
แนวโนมในระยะขางหนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโนมปรับดีขึ้นบาง ตามการทยอยผอนคลายมาตรการควบคุมการ
ระบาด แตยังไดรับแรงกดดันจากภาวะคาครองชีพสูง
ตองติดตามสถานการณ 1) การเพิม่ ขึ้นของตนทุนการผลิตและราคาสินคาและบริการ 2) การแพรระบาดของ
COVID-19 ในประเทศ และ 3) มาตรการปดเมืองสําคัญในจีนอาจกระทบตอเศรษฐกิจจีน ซึ่งเปนคูคาสําคัญของไทย

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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ภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพื่อเปนศูนยกลางการ Update ขอมูลที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรม
และหนวยงานภาครัฐ ทั้งหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข ้อง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

Q-o-Q
%

Products

Rebar 9 mm.
3.15%
Deformed bar 16 mm. 2.22%
HR sheet 2 mm. 4 ft
-5.81%
CR sheet 1-1.8 mm.
1.33%

YoY
%

24.57%
24.36%
30.87%
29.37%

ราคาเหล็กของไทยในชวงไตรมาส 1 ป 2022
 ราคาเหล็กเสนกลม อยูที่ ประมาณ 26,861 บาทตอตัน ราคาปรับขึ้น 3.15% Q-o-Q. และ 24.57% Y-o-Y.
 ราคาเหล็กเสนขอออย อยูที่ 25,899 บาทตอตัน ราคาปรับขึ้น 2.22% Q-o-Q. และ 24.36% Y-o-Y.
 ราคาเหล็
ดรอน อยูที่ประมาณ
บาทตอตัน ราคาปรัอบอุลง
5.81% Q-o-Q. และ
Y-o-Y.
ตัวกชีแผ้วนัดรีทางเศรษฐกิ
จที่สง33,417
สัญญาณบวกและต
ตสาหกรรมเครื
่องจั30.87%
กรกลไทย
 ราคาเหล็กแผนรีดเย็น อยูที่ประมาณ 38,033 บาทตอตัน ราคาปรับขึ้น 1.33% Q-o-Q. และ 29.37% Y-o-Y.

Products

Q-o-Q
%

Hot-rolled Plate 0.0%
Hot-rolled Coil
-0.7%
Cold-rolled Coil -10.5%
CR Stainless steel
(304, 2mm., 2B) 11.3%

YoY
%

0.0%
20.9%
13.5%
48.5%

Base Period - Jan 2007 = 100
Cost Freight Rate Price

ดัชนีราคานําเขาเหล็กแผนภูมิภาคเอเชียตะวันออกชวงไตรมาส 1 ป 2022
 ดัชนีราคาเหล็กแผนหนา อยูที่ 100.47 ทรงตัว 0.0% Q-o-Q. และ 0.0% Y-o-Y.
 ดัชนีราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน อยูที่ 157.31 ปรับลง 0.7% Q-o-Q. และ ปรับขึ้น 20.9% Y-o-Y.
 ดัชนีราคาเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวน อยูที่ 150.70 ปรับลง 10.5% Q-o-Q. และ ปรับขึ้น 13.5% Y-o-Y.
 ดัชนีราคาเหล็กแผนรีดเย็นไรสนิม อยูที่ 80.41 ปรับขึ้น 11.3% Q-o-Q. และ 48.5% Y-o-Y.
ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
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ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข ้อง
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
สถานการณดานแรงงานในไตรมาสที่ 1พ.ศ. 2565 มีผูที่อยูในกําลังแรงงาน จํานวน 39.62 ลานคน ใน
จํานวนนี้เปนผูมีงานทํา 38.72 ลานคนผูวางงาน 0.61 ลานคน คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 1.5 ผูรอฤดูกาล
0.29 ลานคน สวนผูที่อยูนอกกําลังแรงงาน 18.89 ลานคน สวนใหญเปนผูที่ทํางานบาน (ดูแลบานตนเอง) เรียน
หนังสือ ยังเด็กชรา ปวยหรือพิการจนไมสามารถทํางานได
เมื่อเปรียบเทียบการมีงานทําในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2565 กับไตรมาสที่ผานมา (ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564)
พบวา ผูมีงานทําลดลง 0.28 ลานคน (จาก 39.00 ลานคน เปน 38.72 ลานคน) หากพิจารณาผูมีงานทํา
ที่ไมไดทํางานในรอบสัปดาหที่สํารวจ แตมีงานประจําหรือมีงานที่จะกลับไปทํา พบวา จํานวนมากถึง 0.75 ลาน
คนเปนผูที่ไมไดรับคาจาง 0.67 ลานคน ไดรับคาจางเพียง 0.08 ลานคน

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

การจางงานโดยรวม ลดลง 0.7% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผานมา (ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564)
(จากผูมีงานทํา 39.00 ลานคน เปน 38.72 ลานคน) เปนการจางงานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 3.6%
(จาก 26.35 ลานคน เปน 27.31 ลานคน) ซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งในภาคการผลิต และภาคการบริการและการคา โดยใน
ภาคการผลิต เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการกอสราง (สาขาการกอสรางอาคาร) ในขณะที่ภาคการบริการและ
การคา เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการขายสง ขายปลีกฯ และกิจกรรมโรงแรมฯ สวนการจางงานภาคเกษตรกรรม
ลดลง 9.8% (จาก 12.65 ลานคน เปน 11.41 ลานคน)

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2565
MIU

Q1

2564
2565

101,360
119,198

2564
2565

59,318
70,986

Q2
Import
112,172

Q3

Q4

121,851

119,819

69,039

68,659

Export
61,589

ในไตรมาสที1่ ป2565
การนําเขา มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 119,198 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 11,106
ลานบาท หดตัวรอยละ 8.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา และ
ขยายตัว รอยละ 22.8 เทียบกับไตรมาสเดียวกันป กอน ดา น
หมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 92,453
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา
และขยายตัวรอยละ 16.0 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอนหนา
ในขณะที่หมวดเครื่ องมือ กลมี มูล คาการนํา เขา อยู ที่ 15,639
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 2.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา
ตัวชี24.2
้วัดทางเศรษฐกิ
จทีย่สวกังนสัปญกอญาณบวกและต
ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
และขยายตัวรอยละ
เทียบกับไตรมาสเดี
นหนา
การส งออก มีมู ลคา การส งออกอยูที่ 70,986 ลา นบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการสงออกอยูที่ 11,493
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 7.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา
และขยายตัวรอยละ 8.0 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอนหนา
ด า นหมวดเครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรมมี มู ล ค า การส ง ออกอยู ที่
51,199 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 2.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส
กอนหนา ขยายตัวร อยละ 23.1 เทียบกับไตรมาสเดียวกัน ป
กอนหนา ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลคาการสงออกอยูที่
8,294 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 5.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน
หนา และขยายตัวรอยละ 16.9 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอน
หนา
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในไตรมาสนี้ ขาดดุลการคาอยู
ที่ 48,212 ลานบาท

ที่มา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2565
AM

Q1

2564
2565

9,044
11,106

2564
2565

10,641
11,493

Q2
Import
11,842

Q3

Q4

11,844

12,091

11,534

10,697

Export
10,997

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่1 ป 2565
การนําเขา เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการนําเขาอยูที่
11,106 ลานบาท หดตัวรอยละ 8.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน
หนา และขยายตัวรอยละ 22.8 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอน
หน า สํ า หรั บ สิ น ค า ที่มี มู ล ค า การนํ า เข า สูง สุ ด ได แ ก เครื่ อ ง
บํารุงรักษา และสวนประกอบมูลคาการนําเขาอยูท่ี 5,776 ลาน
บาท
การสงออก เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูที่
11,493 ลานบาทขยายตัวรอยละ 7.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน
หนา และขยายตัวรอยละ 8.0 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอน
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
หนา สําหรับสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก แทรกเตอร
และสวนประกอบ มูลคาการสงออกอยูที่ 4,972 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี้เกินดุล
การคาอยูที่ 393 ลานบาท

ที่มา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล

9

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมไทยไตรมาส 1 ปี 2565
IM

Q1

2564
2565

79,727
92,453

2564
2565

41,580
51,199

Q2
Import
86,254

Q3

Q4

94,119

92,398

49,545

50,085

Export
42,882

มูลคาการคาเครื่องจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที1่ ป 2565
การนําเขา เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมูลคาการนําเขาอยูที่
92,453 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส
กอนหนา และขยายตัวรอยละ 16.0 เทียบกับไตรมาสเดียวกันป
กอนหนา สําหรับสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง
สู บ ลม/อั ด ลม และส ว นประกอบ (เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช ใ น
อุตสาหกรรมทั่วไป) มูลคาการนําเขาอยูที่ 11,598 ลานบาท
การสงออก เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมูลคาการสงออกอยูที่
51,199 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 2.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส
กอนหนา และหดตั
23.1 เทียบกัจบทีไตรมาสเดี
ยวกันป
ตัวชีวร้วอัดยละ
ทางเศรษฐกิ
่สงสัญญาณบวกและต
ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
กอนหนา สําหรับสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแกเครื่อง
เครื่ อ งสู บ ลม/อั ด ลม และส ว นประกอบ (เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช ใ น
อุตสาหกรรมทั่วไป) มูลคาการสงออกอยูที่ 7,477 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในไตรมาสนี้ขาด
ดุลการคาอยูที่ 41,254 ลานบาท

ที่มา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องมือกลไทยไตรมาส 1 ปี 2565
MT

Q1

2564
2565

12,589
15,639

2564
2565

7,097
8,294

Q2
Import
14,075

Q3

Q4

15,888

15,331

7,960

7,878

Export
7,710

มูลคาการคาเครื่องมือกลในไตรมาสที่1 ป 2565
การนํ าเขา เครื่ องมือ กลมีมู ล คา การนํ าเขา เป น 15,639
ลานบาท หดตัวรอยละ 2.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา
และหดตัวรอยละ 24.2 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอน
หนา สําหรับสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก หีบแบบ
หลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก มูลคาการนําเขาอยูที่
4,375 ลานบาท
การสงออก เครื่ องมือกลมีมูลคา การสง ออกอยูที่ 8,294
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 7.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน
หนา และขยายตัวรอยละ 8.0 เทียบกับไตรมาสเดียวกันป
กอนหนา สําหรับตัสิวนชีค้วาทีัด่มทางเศรษฐกิ
ีมูลคาการสงออกสู
ก
จที่สงสุงดสัไดญแญาณบวกและต
ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
เครื่องมือกล กลึงโลหะ อยูที่ 1,970 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในไตรมาสนี้ขาดดุลการคา
อยูที่ 7,345 ลานบาท

ที่มา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
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โครงการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนไตรมาส 1 ปี 2565
การสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยไตรมาส 1 ป 2565จํานวน 16 โครงการ

ลําดับ

บริษัท

ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดตอ

ผลิตภัณฑ/ประเภทกิจการ

สัญชาติ/
การรวมทุน

วันอนุมัติ

1

เคซเท็ม (ไทยแลนด) จํากัด CASTEM
(THAILAND) COMPANY LIMITED

(จ.ชลบุร)ี 968 หมู 5 ซ.สุนทรวสุ
ถ.แพรกษา ต.แพรกษาใหม อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ

ผลิตแมพิมพ และการซอมแซมแมพิมพ
(4.5.2)

ญี่ปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 4
มกราคม 2565

2

ไคลแอนทส จํากัด CLIENTS
COMPANY LIMITED

(จ.สระบุรี) 299/3 หมู 8 ต.หวย
ทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี

ผลิต CUTTING TOOLS ที่ใชกับ
เครื่องจักร ที่มีความเที่ยงตรงสูง (4.5.2)

ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 4
มกราคม 2565

ผลิตแผนดักฝุนสําหรับเครื่องดักฝุน แบบ
ไฟฟาสถิต (4.5.2)

ไทย
อินเดีย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 2/2565 วันจันทรที่ 10
มกราคม 2565

ผลิตเครื่องจักรสําหรับ อุตสาหกรรม
อุปกรณลําเลียง และชิ้นสวนของ
เครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรม (4.5.2)

ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 2/2565 วันจันทรที่ 10
มกราคม 2565

(จ.มหาสารคาม) 540 อาคารเมอร
คิวรี่ ชั้น 11

3

เอนทัลป เอเชีย จํากัด ENTHALPY
ASIA COMPANY LIMITED

4

สยามแมค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน
สตรัคชั่น จํากัด SIAMMAC
ENGINEERING AND
CONSTRUCTION COMPANY
LIMITED

(จ.นครปฐม) 96/1 หมู 11 ต.สระ
พัฒนา อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

5

โคบายาชิ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย)
จํากัด KOBAYASHI INDUSTRIAL
(THAILAND) COMPANY LIMITED

(จ.ชลบุร)ี 700/236 หมู 1 ต.บาน
เกา อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ผลิตอุปกรณจับยึด และการซอมแซม
อุปกรณจับยึด ที่ผลิตเอง (4.5.2)

6

คุโรอิซึ (ไทยแลนด) จํากัด KUROITSU
(THAILAND) COMPANY LIMITED

(จ.สมุทรปราการ) 559/7 หมู 7
ถ.กิ่งแกว-บางพลี ต.บางพลีใหญ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ ที่มีขั้นตอนการ
ออกแบบระบบ อัตโนมัติ และระบบ
ควบคุม การปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง
และเครื่องจักรอัตโนมัติมีขั้นตอน
ออกแบบระบบควบคุม การปฏิบัติงาน
ดวยสมองกลเอง และซอมแซมเครื่องจักร
ที่ผลิตเอง และอุปกรณจับยึด ที่มีการ
ออกแบบทางวิศวกรรม (4.5.1.1 /
4.5.1.2 / 4.5.2)

ญี่ปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 5/2565 วันจันทรที่ 31
มกราคม 2565

7

สตาเม็ก เทคโนโลยี จํากัด STAMEX
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

(จ.นครราชสีมา) 329 หมู 6 ต.
หนองระเวียง อ.เมือง จ.
นครราชสีมา

ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ สําหรับใชใน
อุตสาหกรรม ผลิตอาหาร (4.5.2)

เนเธอร
แลนด

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 5/2565 วันจันทรที่ 31
มกราคม 2565

8

ซีจีเอ็ม เทคโนโลยี จํากัด CGM
TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

(จ.ปทุมธานี) 7/10 หมู 6 ต.บาน
ปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร ที่ใช
เทคโนโลยีชั้นสูง และเครื่องจักร (4.15.1
/ 4.5.2)

ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 8/2565 วันจันทรที่ 21
กุมภาพันธ 2565

ยูนิต 11120 ถ.เพลินจิต แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ญี่ปุน

โครงการ ครั้งที่ 4 วันจันทรที่ 24 มกราคม
2565

12

โครงการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนไตรมาส 1 ปี 2565
การสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยไตรมาส 1 ป 2565 จํานวน 16 โครงการ ( ตอ)
ลําดับ

บริษัท

ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดตอ

ผลิตภัณฑ/ประเภทกิจการ

สัญชาติ/
การรวมทุน

วันอนุมัติ

มาเลเซี
ย ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 8/2565 วันจันทรที่ 21
กุมภาพันธ 2565

9

ยังไมไดจัดตั้งบริษัท

(จ.ปทุมธานี ) ไมระบุ

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ ที่มีขั้นตอนการ
ออกแบบระบบ อัตโนมัติและระบบ
ควบคุม การปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง
และเครื่องจักรอัตโนมัติ มีขั้นตอน
ออกแบบระบบควบคุม การปฏิบัติงาน
ดวยสมองกลเอง (4.5.1.1 / 4.5.1.2)

10

ยังไมไดจัดตั้งบริษัท

(จ.ชลบุร)ี ไมระบุ

ผลิตเครื่องกวาดหิมะ เครื่องไถพรวน
เครื่องกําเนิดไฟฟา และเครื่องปมน้ํา
(4.5.2)

จีน

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 7/2565 วันอังคารที่ 22
กุมภาพันธ 2565

11

พรีเมียรซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
PREMIER SYSTEM ENGINEERING
COMPANY LIMITED

(จ.สงขลา) 123 หมู 8 ถ.กาญจนว
นิช ต.บานพรุ อ.หาดใหญ จ.
สงขลา

ผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักร และอุปกรณ
สําหรับอุตสาหกรรม (4.5.2)

ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 9/2565 วันจันทรที่ 28
กุมภาพันธ 2565

12

โซดิก (ประเทศไทย) จํากัด ODICK
(THAILAND) COMPANY LIMITED

(จ.ปทุมธานี) 60/84 หมู 19 ซอย
19 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ และชิ้นสวน
ของเครื่องจักร และอุปกรณ (4.5.2)

ญี่ปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 9/2565 วันจันทรที่ 28
กุมภาพันธ 2565

13

เอไอ แอนด โรโบติกส จํากัด AI AND
ROBOTICS COMPANY LIMITED

14

แม็กซซอฟพรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
MAXSOFT PRECISION (THAILAND)
COMPANY LIMITED

15

ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จํากัด AISIN
AI (THAILAND) COMPANY LIMITED

16

เอสทีพี แอนด ไอ จํากัด (มหาชน) STP
& I PUBLIC COMPANY LIMITED

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิ
จที1่สซ.เจริ
งสัญญรัถ ญาณบวกและต
ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา
(กรุงเทพฯ)
19 ถ.
เอไอ แอนด โรโบติกส จํากัด AI AND
ไทย

เจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลอง
สาน กรุงเทพฯ

ROBOTICS COMPANY LIMITED

(จ.ชลบุร)ี 700/605 หมู 4 ต.บาน
เกา อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ผลิตแมพิมพ และการซอมแซม-แมพิมพที่
ผลิตเอง (4.5.2)

มาเลเซี
ย

ผลิตชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป (4.5.2)

ญี่ปุน

ผลิตโครงสรางเหล็กซึ่งใชในการกอสราง
และถังความดันสูง และหมอกําเนิดไอน้ํา
(4.14.2 / 4.5.2)

ไทย
ญี่ปุน

(จ.ฉะเชิงเทรา) 80 หมู 5 ถ.บาง
นา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
(จ.ชลบุร)ี 32/24 อาคารซิโน-ไทย
ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

โครงการ ครั้งที่ 10/2565 วันจันทรที่ 7
มีนาคม 2565

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 12/2565 วันจันทรที่ 21
มีนาคม 2565
ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 12/2565 วันจันทรที่ 21
มีนาคม 2565
ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 13/2565 วันจันทรที่ 28
มีนาคม 2565
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Research and Technology
Article Title Agricultural Machinery Automation and Intelligent Research and Application
Author
Li Xiong1, Songlin Sun, Mingtao Xiao
Year
2018
Abstract
The level of intelligent and automation of agricultural machinery has
become an important indicator to measure the development of contemporary
agriculture. In order to meet the needs of the development of modern agricultural
machinery industry in China, it is necessary to strengthen the construction of China's
agricultural mechanization level in order to improve rural economic development and
solve the shortage of rural labor. The paper will discuss how to integrate advanced
information-based intelligent equipment into the design, manufacturing, operation and
management of agricultural machinery, and use the orchard intelligent herbicide as an
example to analyze the collaborative design of knowledge engineering agricultural
machinery product design and product data management. The key technologies and
processes are analyzed, and the existing dramatization and intelligence deficiencies
are summarized.
By drawing on
technologyออุofตสาหกรรมเครื
developed countries,
we
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิ
จที่สthe
งสัmature
ญญาณบวกและต
่องจักรกลไทย
find the core of the problem and indicate the development path for the automation and
intelligent of agricultural machinery in China.
ระดับของความอัจฉริยะของเครื่องจักรกลการเกษตรกลายเปนตัววัดความสามารถการทําการ
เกษตรกรรมสมัยใหม โดยการที่จะใหเขากับความตองการของการพัฒนาเครื่องจักรกลารเกษตรสมัยใหมจะตอง
พัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจในระดับจุลภาครวมถึงการพัฒนาแรงงานในระดับลางกอนดวย โดยในการศึกษานี้
จะแสดงใหเห็นถึงการบูรณาการขอมูลใหเขากับอุปกรณอัจฉริยะ,การผลิตในโรงงาน,การปฏิบัติงาน และการ
บริหารของเครื่องจักรกลการเกษตร
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