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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนพฤษภาคมปี 2565
เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤษภาคม 2565 ปรับดีขึ้นตอเนื่องจากเดือนกอน โดยเครื่องชี้การบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตอเนื่องตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันมูลคาการสงออกสินคาเพิ่มขึ้นในเกือบ
ทุกหมวดสอดคลองกับอุปสงคประเทศคูคาที่ยังขยายตัว นอกจากนี้ จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติปรับเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
ตามการผอนคลายมาตรการจํากัดการเดินทางระหวางประเทศจากทั้งฝงไทยและตางประเทศ อยางไรก็ตาม การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงจากการขาดแคลนชิ้นสวนการผลิต สวนการใชจายภาครัฐหดตัวตามรายจายลงทุนเปน
สําคัญ
การบริโภคภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนตามการใชจายในเกือบทุกหมวด
สอดคลองกับความกังวลตอสถานการณการแพรระบาดของ Omicron ที่นอยลง สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับดี
ขึ้น อยางไรก็ตาม ความเชื่อมั่นผูบริโภคยังคงลดลงจากความกังวลตอคาครองชีพที่สูงขึ้น
การลงทุนภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนตามการนําเขาสินคาทุนและ ยอด
จดทะเบีย นรถยนต เชิ งพาณิช ยเ ปน หลั ก สอดคล องกับ อุป สงคโ ดยรวมที่ป รับ ดีขึ้น อย างไรก็ ตาม การลงทุ นหมวด
กอสรางลดลงบางหลังจากเรงขึ้นในเดือนกอนตามยอดขายวัสดุกอสราง
มูลคาการสงออกสินคา ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนในเกือบทุกหมวด สอดคลองกับ
อุปสงคประเทศคูคาที่ยังขยายตัว ประกอบกับการสงออกผลไมไปจีนเรงขึ้น เนื่องจากผูสงออกบริหารจัดการปญหาการ
ขนสงไดดีขึ้น อย างไรก็ ตาม การสงออกหมวดยานยนตและชิ้นสว นปรับ ลดลง เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการ
ขาดแคลนชิ้นสวนการผลิต
รายไดเกษตรกร ขยายตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนตามปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรที่เรงขึ้น โดยเฉพาะ
ผลไมและขาวเปลือก เนื่องจากสภาพอากาศในชวงที่ผานมาเอื้ออํานวยตอการเพาะปลูกดานราคาสินคาเกษตรขยายตัว
สู ง จาก 1) ราคาปาล ม น้ํ า มั น สอดคล อ งกั บ ราคาพื ช พลั ง งานทดแทนในตลาดโลก และ 2) ราคาหมวดปศุ สั ต ว
โดยเฉพาะสุกรที่ไดรับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกรและตนทุนการเลี้ยงที่สูงขึ้น

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนพฤษภาคมปี 2565
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
การบริโภคภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนตามการใชจายในเกือบ
ทุกหมวด สอดคลองกับความกังวลตอสถานการณการแพรระบาดของ Omicron ที่นอยลง
รายไดเกษตรกร ขยายตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนตามปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรที่เรงขึ้น
มูลคาการสงออกสินคา ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวด
การลงทุนภาคเอกชน ที่ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนพฤษภาคมปี 2565

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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รายงานสภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศูนย์ขอ้ มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุงเนนการบูรณาการขอมูลเพื่อสรางประโยชนของขอมูลตอการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใหเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมไดอยางมี
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 เดือนพฤษภาคมปี 2565
Mill Baht

Jan

Feb

Mar

Apr

2564
2565

33,018 31,998 36,344 36,339
42,957 36,988 39,252 36,945

2564
2565

17,935 19,862 21,521 19,359
21,254 22,972 26,760 20,615

May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Import
37,893 37,940 37,217 44,035 40,599 36,468 40,128 43,224
37,573
Export
19,608 22,625 20,017 21,569 27,449 23,436 21,704 23,520
24,704

มูลคาการคาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูที่ 37,573 ลานบาท
โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 3,721
ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 12.2 และเมื่อ
เที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั บ ป ก อ น หดตั ว ร อ ยละ 5.5 ด า นหมวด
เครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 29,350 ลานบาท
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 4.2 และเมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกับปกอน หดตัวรอยละ 0.2 ในขณะที่ หมวดเครื่องมือกล
มีมูลคาอยูที่ 4,503 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา
ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
รอยละ 0.8 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน หดตัวรอยละ 1.2
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 24,704 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูที่ 3,147 ลานบาท หดตัว
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 4.3 และเทียบกับชวงเดียวกับป
กอ น หดตั ว รอ ยละ 17.0 ด า นหมวดเครื่ อ งจั ก รอุ ตสาหกรรม มี
มูลคาอยูที่ 18,808 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา
รอยละ 28.9 และขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน รอยละ
41.7 ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูที่ 2,749 ลานบาท
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา รอยละ 0.5 และขยายตัวเมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกับปกอนรอยละ 8.3
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูที่ 12,869 ลานบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เดือนพฤษภาคมปี 2565
Agricultural M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2564
2565

2,868 2,814 3,363 3,818
4,278 3,396 3,432 4,237

2564
2565

3,740 3,210 3,692 3,215
3,866 3,851 3,776 3,289

May Jun
Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Import
3,937 4,088 3,443 4,129 4,272 4,008 4,519 3,564
3,721
Export
3,791 3,991 3,652 3,632 4,250 3,721 3,881 3,094
3,147

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 3,721 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนารอยละ 12.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน หดตัว
ร อ ยละ 5.5 โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การนํ า เข า สู ง สุ ด ได แ ก เครื่ อ ง
บํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูที่ 1,975 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 3,147 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนารอยละ 4.3 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน หด
ตั ว ร อ ยละ 17.0 โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การส ง ออกสู ง สุ ด ได แ ก
วชีว้วนประกอบ
ัดทางเศรษฐกิ
จที่สลางนบาท
สัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
แทรกเตอรแตัละส
อยูที่ 1,305
ดุ ล การค า เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรของไทยในเดื อ นนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 574 ลานบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคมปี 2565
Industrial M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2564
2565

25,911 25,234 28,583 27,991
33,192 28,757 30,504 28,167

2564
2565

12,380 14,589 14,611 13,910
14,768 16,573 19,858 14,590

May Jun
Jul
Aug Sep Oct Nov Dec
Import
29,399 28,866 29,024 34,483 30,613 27,573 30,280 34,546
29,350
Export
13,277 15,698 13,867 15,553 20,121 17,123 15,250 17,712
18,808

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 29,350 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนกอนหนารอยละ 4.2 และหดตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา
รอยละ 0.2 โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่องสูบ
ลม/อัดลม และสวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมทั่วไป)
อยูที่ 4,866 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 18,808 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ
กั บ เดื อ นก อ นหน า ร อ ยละ 28.9 และขยายตั ว เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว ง
เดียวกับปกอน รอยละ 41.7 โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด
ตัวกชีรงานดิ
้วัดทางเศรษฐกิ
่สงสัญญาณบวกและต
ไดแก เครื่องจั
น (เครื่องจักรอุจตทีสาหกรรมก
อสราง) อยูที่ ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
4,606 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 10,542 ลานบาท
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ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องมือกล เดือนพฤษภาคมปี 2565
Machine
Tools

Jan

Feb

Mar

Apr

2564
2565

4,239 3,952 4,399 4,530
5,487 4,835 5,316 4,540

2564
2565

1,814 2,064 3,219 2,235
2,620 2,548 3,127 2,736

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Import
4,558 4,986 4,750 5,423 5,714 4,888 5,329 5,115
4,503
Export
2,539 2,936 2,497 2,385 3,078 2,591 2,574 2,713
2,749

มูลคาการคาเครื่องมือกล
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 4,503 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนารอยละ 0.8 และหดตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนารอย
ละ 1.2 โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก หีบแบบหลอแกว
โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) อยูที่ 1,300 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 2,749 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนกอนหนา รอยละ 0.5 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา
รอยละ 8.3 โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก หีบแบบ
ชี้วและพลาสติ
ัดทางเศรษฐกิ
สัญอยูญาณบวกและต
ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
หลอแกว โลหะตัวยาง
ก (เครืจ่อทีงมื่สองกล)
ที่ 626 ลาน
บาท
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุลอยู
ที่ 1,754 ลานบาท
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โครงการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เดือนพฤษภาคม ปี 2565
โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจํานวน 6 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ

บริษัท

ที่ตั้งโครงการ/สถานที่
ติดตอ

ผลิตภัณฑ/
ประเภทกิจการ

1

สมารท โมลด จํากัด
SMART MOLD
COMPANY LIMITED

(จ.ปทุมธานี) 57 หมู 9 ต.คูบาง สมารท โมลด จํากัด
หลวง อ.ลาดหลุมแกว จ.
SMART MOLD
ปทุมธานี
COMPANY LIMITED

2

เอโทซา แคเทอริ่ง อีควิป
เมนท (ไทยแลนด) จํากัด
ATOSA CATERING
EQUIPMENT (THAILAND)

(จ.ระยอง) 7/532 หมู 6 นิคม
อุตสาหกรรม-อมตะซิตี้ ระยอง
ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง

3

บีบีทีเอช จํากัด BBTH
COMPANY LIMITED

(จ.ชลบุร)ี 20/3 อาคารชุดนนท
ทาวเวอร อาคารบี ถ.ติวานนท บีบีทีเอช จํากัด BBTH
ต.ตลาดขวัญ อ.ทาทราย จ.
COMPANY LIMITED
นนทบุรี

4

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ ที่
จี - ฟอรส เอเชีย จํากัด G - (จ.นครราชสีมา) 816 หมู 3 ต.
มีขั้นตอนออกแบบระบบ
FORCE ASIA COMPANY หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.
ควบคุมการปฏิบัติงาน
LIMITED
นครราชสีมา
ดวยสมองกลเอง (4.5.1.2)

5

ซิมมิก อินดัสทรี จํากัด
ZYMMIC INDUSTRY
COMPANY LIMITED

6

จินซอง ที.อี.ซี. (ประเทศ
ไทย) จํากัด JINSUNG
T.E.C. (THAILAND)
COMPANY LIMITED

ผลิตเครื่องผลิตนํ้าแข็ง
(4.5.2)

สัญชาติ/
การรวมทุน

วันอนุมัติ

จีน ซามัว
ตะวันตก

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 17/2565 วันจันทรที่ 2 พฤษภาคม 2565

จีน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 19/2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
สวิตเซอรแลนด
โครงการ ครั้งที่ 16/2565 วันอังคารที่ 17
อิตาลี มาเลเซีย
พฤษภาคม 2565

เยอรมนี

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 20/2565 วันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2565

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิ
ที่สหมูงสั 4ญถ. ญาณบวกและต
(จ.นครปฐม)จ44/6
ซิมมิก อินดัสทรี จํากัดออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
เพชรเกษม ต.พะเนียด อ.นคร
ชัยศรี จ.นครปฐม

ZYMMIC INDUSTRY
COMPANY LIMITED

(จ.ชลบุร)ี 789 หมู 1 ต.หนอง
ขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ผลิตชิ้นสวนเครื่องจักร
(4.5.2)

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ไทย

เกาหลีใต

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ ครั้ง
ที่ 21/2565 วันจันทรที่ 30 พฤษภาคม 2565

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการ ครั้งที่ 17/2565 วันอังคารที่ 31
พฤษภาคม 2565
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Research and Technology
Article Title
Author

Development of an IoT based (LoRaWAN) Tractor Tracking System
Çukurova University, Faculty of Agriculture, Agricultural Machinery and Technologies Engineering
Department, Saricam, Adana, Turkey
Year
2022
Abstract
The use of new technologies and precision agriculture (PA) in farms has become more important
due to the need for enough agricultural production for increasing world population opposed to decreasing farm
areas. PA covers wide range of technologies like sensors, microcontroller-based devices, machine to machine
communication technologies, global positioning systems but, the investment costs of these devices are literally
expensive which become a constraint for farmers especially in developing countries. Internet of things (IoT)
technology is a new era that agricultural production will be the one area mostly affected by. LoRaWAN is one of
the new communication technologies for IoT which enables almost everything on the planet to be connected to
internet and deliver high amount of data with no expense. In this research by using the advantages of LoRaWAN,
a new IoT based tractor tracking system including a LoRaWAN module and a web-based software was developed,
and the test results were evaluated. As a result, it was found that the developed system was capable of
measuring and sending tractor sensor data along with geospatial position of the tractor and serving the data on
the web-based user interface.
เทคโนโลยีใหมแจละการเกษตรที
่แมนยํา (PA) ในฟาร
ความสําคัญมากขึ่อ้นงจั
เนื่อกงจากความต
ตัวการใช
ชี้วัดทางเศรษฐกิ
ที่สงสัญญาณบวกและต
ออุมตมีสาหกรรมเครื
รกลไทย องการการผลิต

ทางการเกษตรที่เพียงพอสําหรับประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นซึ่งตรงขามกับการลดพื้นที่ฟารม PA ครอบคลุมเทคโนโลยีที่หลากหลาย เชน
เซ็นเซอร อุปกรณที่ใชไมโครคอนโทรลเลอร เทคโนโลยีการสื่อสารระหวางเครื่องกับเครื่อง ระบบกําหนดตําแหนงทั่วโลก แตตนทุนการ
ลงทุนของอุปกรณเหลานี้มีราคาแพง ซึ่งกลายเปนขอจํากัดสําหรับเกษตรกรโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา เทคโนโลยี Internet of
Things (IoT) เปนยุคใหมที่การผลิตทางการเกษตรจะเปนพื้นที่หนึ่งที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด LoRaWAN เปนหนึ่งในเทคโนโลยีการ
สื่อสารใหมสําหรับ IoT ซึ่งชวยใหเกือบทุกอยางบนโลกใบนี้สามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตและสงขอมูลจํานวนมากโดยไมมีคาใชจาย
ในงานวิจัยนี้โดยใชขอดีของ LoRaWAN ระบบติดตามรถแทรกเตอรที่ใช IoT ใหม ซึ่งรวมถึงโมดูล LoRaWAN และซอฟตแวรบนเว็บ
ไดรับการพัฒนา และประเมินผลการทดสอบ ผลที่ไดคือพบวาระบบที่พัฒนาแลวสามารถวัดและสงขอมูลเซ็นเซอรของรถแทรกเตอร
พรอมกับตําแหนงเชิงพื้นที่ของรถแทรกเตอรและใหบริการขอมูลบนอินเทอรเฟซผูใชบนเว็บ
Source

10.15832/ankutbd.769200

Keywords

Tractor tracking; Asset tracking; Precision farming; LPWAN; IoT technology
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ข่าวสารอุตสาหกรรม
ดีพรอม-ส.อ.ท. รวมพัฒนา IAID Application ใหบริการนวัตกรรมการเกษตร

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปดเผยวา กรมฯ ไดรวมมือกับสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) พัฒนาการบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตรบนดิจิทัลในรูปแบบ IAID Application พรอมการ
ใหบริการขอมูลเชิงลึกที่เปนประโยชนตั้งแตการเตรียมแปลงปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป ฐานขอมูลออนไลนที่
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั้งผูใหบริการเครื่องจักรดานการเกษตรและความตองการของเกษตรกรเพื่อสรางผูประกอบการใหเปน
สมารทฟารมเมอร โดยในระยะนํารองเปดใหบริการ ทั้งในระบบ Android ระบบ iOS ซึ่งถือไดวาเปนแพลตฟอรมแรกที่เปนความ
รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการชวยเหลือผูประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมที่สามารถใชงานไดสะดวกรวดเร็วบนมือถือ ซึ่งเปน
เครื่องมือที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดโดยงาย

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

เนื่องจากการสงเสริมเกษตรอุตสาหกรรมใหเต็มศักยภาพจําเปนตองเพิ่มโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีเครื่องจักร แตดวยปญหาดาน
ราคาที่สูงของเครื่องจักรแตละชนิด ทําใหผูประกอบการสวนใหญไมมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีเหลานี้ รมว.อุตสาหกรรมจึงไดมอบหมาย
นโยบายใหเรงหาแนวทางแกปญหาดังกลาว เพื่อการพัฒนาไปสูการเปนเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 4.0 ที่จะเปนกําลังสําคัญของภาค
เศรษฐกิจในการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศ ซึ่งถือเปนหนึ่งในฟนเฟองชิ้นสําคัญของภาคเศรษฐกิจที่จะชวยใหประเทศไทยมี
ศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคต เพื่อตอบโจทยสถานการณวิกฤตการขาดแคลนอาหาร
อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กลาววา ภายใตกรอบความรวมมือดังกลาว กรมฯ จะรวมสงเสริมพัฒนาผูใหบริการเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีทางการเกษตร ตลอดจนการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนารวมกลุมเปนเครือขายบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
เพื่อเพิ่มชองทางการเขาถึงบริการ สะดวกตอการเรียกใชบริการ และมีบริการที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการ ทั้งนี้ในระยะ
เริ่มตนของการดําเนินการในปที่ผานมา Application ดังกลาวมีผูประกอบการดานอุตสาหกรรมการเกษตรสมัครเปนผูใหบริการกวา 40
ราย มีจํานวนการสั่งซื้อมากกวา 400 ครั้ง เกิดมูลคาการซื้อขายกวา 11.7 ลานบาท
ขณะที่ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. กลาววา ส.อ.ท.ยินดีที่จะรวมพัฒนา Application เพื่อการบริการเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีการเกษตรเชิงพาณิชย สนับสนุนในการสรางองคความรูใหกับผูประกอบการ พรอมทั้งสรางเครือขายผูใหบริการเครื่องจักร
และเทคโนโลยีทางการเกษตร เชื่อมโยงและสงเสริมการเพิ่ม Productivity ใหกับภาคการเกษตรสรางมูลคาเพิ่มและยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากตอไป
อานตอไดที่ : https://www.ryt9.com/s/iq03/3335216
ที่มา : RYT9
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