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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนเมษายนปี 2565
เศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2565 ปรับดีขึ้นจากเดือนกอน เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้นจาก
การใชจายในหมวดบริการ สอดคลองกับความกังวลตอการแพรระบาดของ Omicron ที่ลดลง ดานเครื่องชี้การลงทุน
ภาคเอกชนปรับดีขึ้นตามหมวดกอสราง สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติทยอยปรับเพิ่มขึ้นตอเนื่อง หลังภาครัฐผอนคลาย
มาตรการจํากัดการเดินทางระหวางประเทศเพิ่มเติม นอกจากนี้ มูลคาการสงออกสินคาที่ไมรวมทองคําปรับเพิ่มขึ้น
สอดคลองกับอุปสงคจากเศรษฐกิจคูคาที่ยังขยายตัวได อยางไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัว สวนหนึ่งเปน
ผลจาก การขาดแคลนชิ้นสวนการผลิต ขณะที่การใชจายภาครัฐที่ไมรวมเงินโอนหดตัวจากทั้งรายจายประจําและ
รายจายลงทุน ของรัฐบาลกลาง สวนหนึ่งเปนผลของฐานสูงในปกอน และการทยอยเบิกจายในชวงกอนหนา
การบริโภคภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน ตามการใชจายหมวดบริการ และ
หมวดสินคาไมคงทน สะทอนถึงความกังวลตอสถานการณการแพรระบาดของ Omicron ที่นอยลง สงผลใหกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจตาง ๆ ปรับดีขึ้น อยางไรก็ตาม ความเชื่อมั่นผูบริโภคยังคงลดลงจากคาครองชีพที่สูงขึ้นเปนสําคัญ ซึ่งยัง
เปนปจจัยลบตอการบริโภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน โดยการลงทุนหมวดกอสราง ปรับดี
ขึ้น ตามยอดขายวั ส ดุ กอสร า งและการขออนุ ญ าตก อสรางเพื่ อที่อยูอาศั ย ขณะที่ก ารลงทุน หมวดเครื่อ งจักรและ
อุปกรณลดลง ตามการนําเขาสินคาทุนและยอดจดทะเบียนรถยนตเชิงพาณิชย
มูลคาการสงออกสินคา ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน โดยปรับดีขึ้นในหลายหมวด อาทิ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม โลหะ สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป ยางสังเคราะห รวมทั้งยานยนตและชิ้นสวน อยางไรก็ตาม
การสงออกบางสินคาปรับลดลง โดยเฉพาะหมวดอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาที่ยังเผชิญกับปญหาการขาดแคลน
ชิ้นสวนการผลิต และมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ของจีน
รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนจากทั้งราคาและผลผลิต โดยราคาขยายตัวเรงขึ้นจากสินคา
หมวดปศุสัตว ตามผลผลิตสุกรที่ยังไดรับผลกระทบจากโรคระบาด และราคาสินคาหมวดปาลมน้ํามันและยางพาราที่
ขยายตัวตามราคาน้ํามันในตลาดโลก สําหรับปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรขยายตัวจากขาวเปลือกเปนสําคัญตามสภาพ
อากาศที่ดี

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนเมษายนปี 2565
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
การบริโภคภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน ตามการใชจายหมวด
บริการ และหมวดสินคาไมคงทน
รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนจากทั้งราคาและผลผลิต
มูลคาการสงออกสินคา ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน โดยปรับดีขึ้นในหลาย
หมวด
การลงทุนภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนเมษายนปี 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 เดือนเมษายนปี 2565
Mill Baht

Jan

Feb

Mar

2564
2565

33,018 31,998 36,344
42,944 36,988 39,252

2564
2565

17,935 19,862 21,522
21,252 22,972 26,760

Apr

May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Import
36,339 37,893 37,939 37,217 44,035 40,599 36,468 40,128 43,224
36,945
Export
19,359 19,605 22,625 20,016 21,569 27,454 23,436 21,704 23,519
20,615

มูลคาการคาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูที่ 36,945 ลานบาท
โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 4,237
ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 23.5 และ
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน ขยายตัวรอยละ 11.0 ดานหมวด
เครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 28,167 ลานบาท
หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 7.7 และเมื่อเทียบกับชวง
เดียวกับปกอน ขยายตัวรอยละ 0.6 ในขณะที่ หมวดเครื่องมือกล มี
มูลคาอยูที่ 4,540 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา รอย
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
ละ 14.6 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน ขยายตัวรอยละ 0.2
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 20,615 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูที่ 3,289 ลานบาท หดตัว
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 12.9 และเทียบกับชวงเดียวกับ
ปกอน ขยายตัวรอยละ 2.3 ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี
มูลคาอยูที่ 14,590 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอย
ละ 26.5 และขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน รอยละ 4.9
ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูที่ 2,736 ลานบาท หดตัว
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา รอยละ 12.5 และขยายตัวเมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกับปกอนรอยละ 22.4
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูที่ 16,330 ลานบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เดือนเมษายนปี 2565
Agricultural M.

Jan

Feb

Mar

2564
2565

2,868 2,813 3,362
4,265 3,396 3,432

2564
2565

3,740 3,210 3,691
3,863 3,851 3,776

Apr

May Jun
Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Import
3,818 3,937 4,088 3,443 4,129 4,272 4,008 4,519 3,564
4,237
Export
3,215 3,791 3,990 3,652 3,631 4,250 3,721 3,881 3,094
3,289

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 4,237 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนกอนหนารอยละ 23.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอ น
ขยายตัวรอยละ 11.0 โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก
เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูที่ 2,696 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 3,289 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนารอยละ 12.9 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน
ขยายตัวรอยละ 2.3 โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก
วชีว้วนประกอบ
ัดทางเศรษฐกิ
จที่สลางนบาท
สัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
แทรกเตอรแตัละส
อยูที่ 1,342
ดุ ล การค า เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรของไทยในเดื อ นนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 948 ลานบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เดือนเมษายนปี 2565
Industrial M.

Jan

Feb

Mar

2564
2565

25,911 25,233 28,583
33,192 28,757 30,504

2564
2565

12,380 14,588 14,611
14,769 16,573 19,858

Apr

May Jun
Jul
Aug Sep Oct Nov Dec
Import
27,991 29,398 28,865 29,024 34,482 30,613 27,572 30,280 34,546
28,167
Export
13,910 13,274 15,698 13,867 15,553 20,126 17,123 15,250 17,712
14,590

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 28,167 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนารอยละ 7.7 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา
รอยละ 0.6 โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่องสูบ
ลม/อัดลม และสวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมทั่วไป)
อยูที่ 2,689 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 14,590 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนารอยละ 26.5 และขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับ
ปก อ น ร อยละ 4.9 โดยสิน ค า ที่ มี มู ลค า การสง ออกสู งสุ ด ได แ ก
ตัวชี้วัดหรืทางเศรษฐกิ
่สงในอุ
สัญตสาหกรรมทั
ญาณบวกและต
เครื่องกรองของเหลว
อกาซ (เครื่องจัจกทีรใช
่วไป) ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
อยูที่ 2,133 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 13,577 ลานบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องมือกล เดือนเมษายนปี 2565
Machine
Tools

Jan

Feb

Mar

2564
2565

4,239 3,952 4,399
5,486 4,835 5,316

2564
2565

1,814 2,063 3,219
2,619 2,548 3,127

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Import
4,530 4,558 4,986 4,750 5,423 5,714 4,888 5,329 5,114
4,540
Export
2,234 2,539 2,936 2,497 2,385 3,078 2,591 2,574 2,713
2,736

มูลคาการคาเครื่องมือกล
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 4,540 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนารอยละ 14.6 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา
รอยละ 0.2 โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก หีบแบบหลอ
แกว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) อยูที่ 1,695 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 2,736 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนา รอยละ 12.5 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา
รอยละ 22.4 โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่องมือ
วชี่อ้วงมืัดอทางเศรษฐกิ
่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
กล กลึงโลหะ ตั(เครื
กล) อยูที่ 781 ลจาที
นบาท
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุลอยู
ที่ 1,804 ลานบาท
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โครงการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เดือนเมษายน ปี 2565
โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจํานวน 5 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ

บริษัท

ที่ตั้งโครงการ/
สถานที่ติดตอ

ผลิตภัณฑ/ประเภทกิจการ

1

(จ.พระนครศรีอยุธยา)
สยามคาสทไนลอน จํากัด 26/7 หมู่ 4 ถ.สามโคกสยามคาสทไนลอน จํากัด SIAM CAST
เสนา ต.โคกช้าง อ.บาง
SIAM CAST NYLON
NYLON COMPANY LIMITED
ไทร จ.
COMPANY LIMITED
พระนครศรีอยุธยา

2

เอฟเอ ซิสเต็มส ออโต
เมชั่น (ไทยแลนด) จํากัด
(จ.ปทุมธานี) 91/91 หมู่
FA SYSTEMS
9 ต.คลองหนึง่ อ.คลอง ผลิตเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรม (4.5.3)
AUTOMATION
หลวง จ.ปทุมธานี
(THAILAND)
COMPANY LIMITED

3

เอเชีย อลิอันซ แมชชิน
(จ.ชลบุร)ี 44/3 หมู่ 7 ต.
เนอรี่ แอนด์ เทรด
จํากัด ASIA ALLIANCE เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ. ผลิตเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรม (4.5.3)
MACHINERY & TRADE ชลบุรี
COMPANY LIMITED

สัญชาติ/
การรวม
ทุน

วันอนุมัติ

ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ
ครั้งที่ 15/2565 วันจันทร์ที่ 18 เมษายน
2565

สิงคโปร

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ
ครั้งที่ 16/2565 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน
2565

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ
ไทย
ครั้งที่ 16/2565 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน
เนเธอรแลนด
2565

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

4

ยังไมไดจัดตั้งบริษัท

(จ.ชลบุร)ี ไม่ระบุ

ผลิตชิ้นสวนของเครื่องจักร (4.5.2)

5

สยามทูลสเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด SIAM TOOL
ENGINEERING
COMPANY LIMITED

(จ.ลําพูน) 95/7 หมู่ 10
ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.
ลําพูน

ผลิตระบบอัตโนมัติที่มีขั้นตอน การ
ออกแบบระบบอัตโนมัติ และระบบควบคุม
การปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง และ
ชิ้นสวนของเครื่องจักร และอุปกรณ สําหรับ
อุตสาหกรรม (4.5.1.1 / 4.5.2)

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

เยอรมนี

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ
ครั้งที่ 16/2565 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน
2565

ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ
ครั้งที่ 16/2565 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน
2565
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Research and Technology
Article Title PREDICTING THE RIDE VIBRATION OF AN AGRICULTURAL TRACTOR
Author
O. B. AHMED , J. F. GOUPILLON
Year
1997
Abstract
In order to predict the vibrations transmitted to the driver's seat of an agricultural
tractor, an analytical model has been constructed through the assembly of tyre models and cab and
seat suspension models. This model takes into account the nonlinearities in the stiffness and
damping of the cab and seat suspension and uses the suspension characteristics of rolling tyres. The
model was evaluated experimentally by comparing the vibrations measured on the tractor rolling
on a standard track (ISO-5008, smooth track) against the predictions of the analytical model.
ในการที่จะคาดการณแรงสั่นสะเทือนที่ถูกสงไปยังที่นั่งคนขับรถแทรกเตอรนั้น โมเดลในการวิเคราะหนั้นเปน
โครงสรางของการประกอบดวยลอยาง,โครงหองโดยสาร และที่นั่ง โดยที่โมเดลนี้ถูกคํานวณจากแรงที่ไมเปนเสนตรงโดยเปรียบเทียบกับ
โมลเดลแรงสั่นสะเทือนของแทรกเตอรบนทางมาตรฐาน
Source

S0022-4898(97)00013-X

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
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ข่าวสารอุตสาหกรรม
BM นําเทคโนโลยีเครื่องจักรกล รวมโชวงาน INTERMACH และ MTA Asia 2022

นายธานิน สัจจะบริบูรณ (ที่ 4 จากซาย) ประธานเจาหนาที่บริหาร นายธีรวัต อมรธาตรี (ที่ 3 จากซาย) กรรมการผูจัดการ บริษัท
บางกอกชีทเม็ททัล จํากัด (มหาชน) หรือ BM และนายจิรศักดิ์ เยาววัชสกุล (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผูจัดการ บริษัท บีเอ็ม อินโนเทค
อินดัสตรี้ จํากัด หรือ BMI พรอมทีมคณะผูบริหาร เขารวมงาน INTERMACH และ MTA Asia 2022 โดยนําเทคโนโลยีเครื่องจักรกลล้ํา
สมัย เชน หุนยนตแกนเดี่ยว Linear motion track for robot ที่ใชในการเชื่อมชิ้นงานที่มีขนาดยาว ที่แทนปกติไมสามารถเชื่อมถึง
ตลอดจนรถตุกตุกไฟฟาตนแบบ ที่ชวยประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกรอน และรองรับทิศทางรถยนตไฟฟา (EV) ในอนาคต และ
ผลิตภัณฑจากการแปรรูปเหล็กตางๆ มาจัดแสดงในงาน INTERMACH และ MTA Asia 2022 ณ บูธ Z18 ฮอลล 101 ศูนยนิทรรศการ
และการประชุมไบเทค
ระหวางวันทีจ่ 18-21
2565 เวลา 10.00
- 18.00 น.
ตัวชี้วบางนา
ัดทางเศรษฐกิ
ที่สงสัพฤษภาคม
ญญาณบวกและต
ออุตสาหกรรมเครื
่องจักรกลไทย
อานตอไดที่ : https://www.ryt9.com/s/prg/3324118

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

