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3ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

ในไตรมาสท่ี 2 ป 2565 เศรษฐกิจไทยปรับดีข้ึนตอเนื่องจากไตรมาสกอน โดยการบริโภคภาคเอกชนปรับ

เพ่ิมข้ึนจากหมวดบริการเปนสําคัญ ขณะท่ีจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง จากการผอนคลายมาตรการ

ควบคุมการระบาดและมาตรการจํากัดการเดินทางระหวางประเทศ สงผลใหภาคการคาและภาคบริการฟนตัว และการ

ลงทุนภาคเอกชนปรับดีข้ึนตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ สวนการสงออกเพ่ิมข้ึนตามอุปสงคประเทศคูคาท่ียังขยายตัว

ตอเนื่อง ขณะท่ีการใชจายภาครัฐขยายตัวจากรายจายประจําและเงินโอนภาครัฐเปนหลัก อยางไรก็ตาม การผลิต

ภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงจากปญหาการขาดแคลนชิ้นสวนการผลิต ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอท่ัวไป

เพ่ิมข้ึนจากราคาพลังงาน ราคาอาหารสด และอัตรา เงินเฟอพ้ืนฐานท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาอาหารสําเร็จรูป ดาน

ตลาดแรงงานฟนตัวตอเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ สําหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเพ่ิมข้ึนมากจากดุลการคาท่ีเกินดุล

นอยลง และดุลบริการ รายได และเงินโอนท่ีขาดดุลมากข้ึนตามการสงกลับกําไรและเงินปนผลของธุรกิจตางชาติ

ธนาคารแหงประเทศไทย

การบริโภคภาคเอกชน โดยการใชจายในหมวดบริการขยายตัวตอเนื่อง สอดคลองกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี

ดีข้ึน

การลงทุนภาคเอกชน เพ่ิมข้ึนในทุกหมวด สอดคลองกับความเชื่อม่ันดานการลงทุนท่ีปรับดีข้ึน

มูลคาการสงออกสินคา ปรับลดลงเล็กนอยจากหมวดเครื่องใชไฟฟาและรถยนตนั่ง ขณะท่ีในหลายหมวด

ปรับเพ่ิมข้ึน

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ปรับดีข้ึนจากเดือนกอนโดยเฉพาะการผลิตรถกระบะ

ไตรมาสท่ี 2 ป 2565

เศรษฐกิจไทยปรับดีข้ึนจากไตรมาสกอน จากการบริโภคภาคเอกชนโดยเฉพาะในหมวดบริการ และจานวน

นักทองเท่ียวตางชาติท่ีเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงจากปญหาการขาดแคลนชิ้นสวน

แนวโนมในระยะขางหนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคม 2565 มีแนวโนมฟนตัวไดตอเนื่อง

ระยะตอไป ตองติดตาม 1 ) การปรับเพ่ิมข้ึนของตนทุน คาจางและราคาสินคา 2) อุปสงคของตางประเทศท่ี

อาจชะลอตัว และ 3) การแพรระบาดของ COVID 19 และนัยตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที ่2 ปี 2565
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ภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที ่2 ปี 2565



ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพ่ือเปนศูนยกลางการ Update ขอมูลท่ีเปนประโยชนตออุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล รวมถึงเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรม

และหนวยงานภาครัฐ ท้ังหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

Machinery  
Intelligence  
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ท่ีมา : สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

ภาวะอตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง
ไตรมาสที ่2 ปี 2565

Base Period - Jan 2007 = 100

Cost Freight Rate Price

ราคาเหล็กของไทยในชวงไตรมาส 2 ป 2022

 ราคาเหล็กเสนกลม อยูท่ีประมาณ 27,797   บาทตอตัน ราคาปรับข้ึน 3.49% Q-o-Q. และ 7.29% Y-o-Y.

 ราคาเหล็กเสนขอออย อยูท่ีประมาณ 27,162   บาทตอตัน ราคาปรับข้ึน 4.88% Q-o-Q. และ 8.10% Y-o-Y.

 ราคาเหล็กแผนรีดรอน อยูท่ีประมาณ 34,483   บาทตอตัน ราคาปรับข้ึน 3.19% Q-o-Q. และ 2.49% Y-o-Y.

 ราคาเหล็กแผนรีดเยน็ อยูท่ีประมาณ 36,667   บาทตอตัน ราคาปรับลง 3.59% Q-o-Q. และ 3.85% Y-o-Y.

Products
Q-o-Q 

%

YoY 

%
Rebar 9 mm. 3.49% 7.29%

Deformed bar 16 mm. 4.88% 8.10%

HR sheet 2 mm. 4 ft 3.19% 2.49%

CR sheet 1-1.8 mm. -3.59% -3.85%

Products
Q-o-Q

%

YoY 

%
Hot-rolled Plate 0.0% 0.0%

Hot-rolled Coil -5.5% -18.2%

Cold-rolled Coil 7.4% -0.3%

CR Stainless steel

(304, 2mm., 2B) -3.5% 31.5%

ดัชนีราคานําเขาเหล็กแผนภูมิภาคเอเชียตะวันออกชวงไตรมาส 2 ป 2022

 ดัชนีราคาเหล็กแผนหนา อยูท่ี 100.47 ทรงตัว 0.0% Q-o-Q. และ 0.0% Y-o-Y.

 ดัชนีราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน อยูท่ี 148.73 ปรับลง 5.5% Q-o-Q. และ ปรับลง 18.2% Y-o-Y.

 ดัชนีราคาเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวน อยูท่ี 161.81 ปรับข้ึน 7.4% Q-o-Q. และ ปรับลง 0.3% Y-o-Y.

 ดัชนีราคาเหล็กแผนรีดเย็นไรสนิม อยูท่ี 77.61 ปรับลง 3.5%  Q-o-Q. และ ปรับข้ึน 31.5% Y-o-Y.
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ

ภาวะอตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง
ไตรมาสที ่2 ปี 2565

สถานการณดานแรงงานในไตรมาสท่ี 2พ.ศ. 2565 มีผูท่ีอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 39.77 ลานคน ใน

จํานวนนี้เปนผูมีงานทํา 39.01 ลานคน ผูวางงาน 0.55 ลานคน คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 1.4 ผูรอฤดูกาล 

0.21 ลานคน สวนผูท่ีอยูนอกกําลังแรงงาน 18.82 ลานคน สวนใหญเปนผูท่ีทํางานบาน (ดูแลบานตนเอง) เรียน

หนังสือ ยังเด็กชรา ปวยหรือพิการจนไมสามารถทํางานได

เม่ือเปรียบเทียบการมีงานทําในไตรมาสท่ี2 พ.ศ. 2565กับไตรมาสท่ีผานมา (ไตรมาสท่ี1 พ.ศ. 2565)

พบวา ผูมีงานทําเพ่ิมข้ึน 0.29 ลานคน (จาก 38.72 ลานคน เปน 39.01 ลานคน) หากพิจารณาผูมีงานทํา

ท่ีไมไดทํางานในรอบสัปดาหท่ีสํารวจ แตมีงานประจําหรือมีงานท่ีจะกลับไปทํา พบวา จํานวนมากถึง 0.52ลานคน

เปนผูท่ีไมไดรับคาจาง 0.45 ลานคน ไดรับคาจางเพียง 0.07 ลานคน

การจางงานโดยรวม เพ่ิมข้ึน 0.3% เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับปท่ีผานมา (พ.ศ.

2564) (จากผูมีงานทํา 38.90 ลานคน เปน 39.01 ลานคน) เปนการจางงานนอกภาคเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน

0.9% (จาก 27.11 ลานคน เปน 27.35 ลานคน) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในภาคการบริการและการคา สวนการจางงาน

ภาคเกษตรกรรมลดลง 1.1% (จาก 11.79 ลานคน เปน 11.66 ลานคน
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทยไตรมาสที ่2 ปี 2565

ท่ีมา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล

MIU Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2564 101,360 112,172 121,851 119,819

2565 119,198 118,367

Export

2564 59,318 61,589 69,039 68,659

2565 70,986 71,399

ในไตรมาสท่ี2 ป2565

การนําเขา มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 118,367 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 12,224

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 10.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา 

และขยายตัวรอยละ 3.2 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอน ดาน

หมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 92,266

ลานบาท หดตัวรอยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา และ

ขยายตัวรอยละ 7.0 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอนหนา 

ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 13,877 

ลานบาท หดตัวรอยละ 11.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา 

และหดตัวรอยละ 1.4 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอนหนา 

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 70,986 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการสงออกอยูท่ี 9,570

ลานบาท หดตัวรอยละ 16.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา 

และหดตัวรอยละ 13.0 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอนหนา  

ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคาการสงออกอยู ท่ี 

53,332 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 4.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส

กอนหนา ขยายตัวรอยละ 24.4 เทียบกับไตรมาสเดียวกันป

กอนหนา ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมูลคาการสงออกอยูท่ี 

8,496 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 2.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน

หนา และขยายตัวรอยละ 10.2 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอน

หนา 

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในไตรมาสน้ี ขาดดุลการคาอยู

ท่ี 46,968 ลานบาท
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตรไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2565

ท่ีมา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล

AM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2564 9,044 11,842 11,844 12,091

2565 11,106 12,224

Export

2564 10,641 10,997 11,534 10,697

2565 11,493 9,570

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสท่ี2 ป 2565

การนําเขา เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 

12,224  ลานบาท ขยายตัวรอยละ 10.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส

กอนหนา และขยายตัวรอยละ 3.2 เทียบกับไตรมาสเดียวกันป

กอนหนา  สําหรับสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

บํารุงรักษา และสวนประกอบมูลคาการนําเขาอยูท่ี 6,857 ลาน

บาท 

การสงออก เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 

9,570 ลานบาทหดตัวรอยละ 16.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน

หนา และหดตัวรอยละ 13.0 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอน

หนา สําหรับสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก แทรกเตอร 

และสวนประกอบ มูลคาการสงออกอยูท่ี  3,846 ลานบาท 

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสน้ีเกินดุล

การคาอยูท่ี 393 ลานบาท 
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรมไทยไตรมาส 2 ปี 2565

ท่ีมา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล

IM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2564 79,727 86,254 94,119 92,398

2565 92,453 92,266

Export

2564 41,580 42,882 49,545 50,085

2565 51,199 53,332

มูลคาการคาเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสท่ี2 ป 2565

การนําเขา เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 

92,266 ลานบาท หดตัวรอยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน

หนา และขยายตัวรอยละ 7.0 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอน

หนา สําหรับสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก  เครื่องสูบ

ลม/อัดลม และสวนประกอบ (เครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรม

ท่ัวไป) มูลคาการนําเขาอยูท่ี 11,956 ลานบาท

การสงออก เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 

53,332 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 4.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส

กอนหนา และหดตัวรอยละ 24.4 เทียบกับไตรมาสเดียวกันป

กอนหนา สําหรับสินคา ท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก

เครื่องจักรงานดิน (เครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสราง) มูลคาการ

สงออกอยูท่ี  9,894 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในไตรมาสน้ีขาด

ดุลการคาอยูท่ี 38,934 ลานบาท 



11

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองมอืกลไทยไตรมาส 2 ปี 2565

ท่ีมา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล

MT Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2564 12,589 14,075 15,888 15,331

2565 15,639 13,877

Export

2564 7,097 7,710 7,960 7,878

2565 8,294 8,496

มูลคาการคาเคร่ืองมือกลในไตรมาสท่ี2 ป 2565

การนําเขา เครื่องมือกลมีมูลคาการนําเขาเปน 13,877

ลานบาท หดตัวรอยละ 11.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน

หนา และหดตัวรอยละ 1.4 เทียบกับไตรมาสเดียวกันป

กอนหนา สําหรับสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก หีบ

แบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก มูลคาการนําเขาอยู

ท่ี 4,458 ลานบาท

การสงออก เครื่องมือกลมีมูลคาการสงออกอยูท่ี 8,496

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 2.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน

หนา และขยายตัวรอยละ 10.2 เทียบกับไตรมาสเดียวกันป

กอนหนา  สําหรับสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก

เครื่องมือกล กลึงโลหะ อยูท่ี  1,978 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในไตรมาสน้ีขาดดุลการคา

อยูท่ี 5,381 ลานบาท 



12

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

การสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยไตรมาส 2 ป 2565จํานวน 17 โครงการ

โครงการที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทุนไตรมาส 2 ปี 2565

ลําดับ บริษัท
ท่ีตั้งโครงการ/

สถานท่ีติดตอ
ผลิตภัณฑ/ประเภทกิจการ

สัญชาติ/ 

การรวมทุน
วันอนุมัติ

1
สยามคาสทไนลอน จํากัด SIAM CAST 

NYLON COMPANY LIMITED

(จ.พระนครศรีอยุธยา) 26/7 หมู 4 

ถ.สามโคก-เสนา ต.โคกชาง อ.

บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

สยามคาสทไนลอน จํากัด SIAM CAST 

NYLON COMPANY LIMITED
ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 15/2565 วันจันทรที่ 18 

เมษายน 2565

2

เอฟเอ ซิสเต็มส ออโตเมชั่น (ไทยแลนด) 

จํากัด FA SYSTEMS AUTOMATION 

(THAILAND) COMPANY LIMITED

(จ.ปทุมธาน)ี 91/91 หมู 9 ต.

คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.

ปทุมธานี

ผลิตเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรม

(4.5.3)
สิงคโปร

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 16/2565 วันจันทรที่ 25 

เมษายน 2565

3

เอเชีย อลิอันซ แมชชินเนอรี่ แอนด เท

รด จํากัด ASIA ALLIANCE 

MACHINERY  & TRADE COMPANY 

LIMITED

(จ.ชลบุร)ี 44/3 หมู 7 ต.เขา

คันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ผลิตเครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรม

(4.5.3)

ไทย 

เนเธอร

แลนด

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 16/2565 วันจันทรที่ 25 

เมษายน 2565

4 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.ชลบุร)ี ไมระบุ ผลิตชิ้นสวนของเครื่องจักร (4.5.2) เยอรมนี

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 16/2565 วันจันทรที่ 25 

เมษายน 2565

5

สยามทูลสเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด SIAM 

TOOL ENGINEERING COMPANY 

LIMITED

(จ.ลําพูน) 95/7 หมู 10 ต.บาน

กลาง อ.เมือง จ.ลําพูน

ผลิตระบบอัตโนมัติที่มีข้ันตอน การ

ออกแบบระบบอัตโนมัติ และระบบ

ควบคุมการปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง 

และชิ้นสวนของเครื่องจักร และอุปกรณ 

สําหรับอุตสาหกรรม (4.5.1.1 / 4.5.2)

ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 16/2565 วันจันทรที่ 25 

เมษายน 2565

6
สมารท โมลด จํากัด SMART MOLD 

COMPANY LIMITED

(จ.ปทุมธาน)ี 57 หมู 9 ต.คูบาง

หลวง อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี

สมารท โมลด จํากัด SMART MOLD 

COMPANY LIMITED

จีน ซา

มัว

ตะวันต

ก

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 17/2565 วันจันทรที่ 2 

พฤษภาคม 2565

7

เอโทซา แคเทอริ่ง อีควิปเมนท (ไทย

แลนด) จํากัด ATOSA CATERING 

EQUIPMENT (THAILAND)

(จ.ระยอง) 7/532 หมู 6 นิคม

อุตสาหกรรม-อมตะซิต้ี ระยอง ต.

มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.

ระยอง

ผลิตเครื่องผลิตน้ําแข็ง (4.5.2) จีน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 19/2565 วันอังคารที่ 17 

พฤษภาคม 2565

8
บีบีทีเอช จํากัด BBTH  COMPANY 

LIMITED

(จ.ชลบุร)ี 20/3 อาคารชุดนนท

ทาวเวอร อาคารบี ถ.ติวานนท ต.

ตลาดขวัญ อ.ทาทราย จ.นนทบุรี

บีบีทีเอช จํากัด BBTH  COMPANY 

LIMITED

สวิตเซอ

รแลนด 

อิตาลี 

มาเลเซี

ย

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 16/2565 วันอังคารที่ 17 

พฤษภาคม 2565
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

การสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยไตรมาส 2 ป 2565 จํานวน 17 โครงการ ( ตอ)

โครงการที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทุนไตรมาส 2 ปี 2565

ลําดับ บริษัท
ท่ีตั้งโครงการ/

สถานท่ีติดตอ
ผลิตภัณฑ/ประเภทกิจการ

สัญชาติ/ 

การรวมทุน
วันอนุมัติ

9
จี - ฟอรส เอเชีย จํากัด G - FORCE 

ASIA  COMPANY LIMITED

(จ.นครราชสีมา) 816 หมู 3 ต.

หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.

นครราชสีมา

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ ที่มีข้ันตอน

ออกแบบระบบ ควบคุมการปฏิบัติงาน 

ดวยสมองกลเอง (4.5.1.2)

เยอรมนี

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 20/2565 วันจันทรที่ 23 

พฤษภาคม 2565

10
ซิมมิก อินดัสทรี จํากัด ZYMMIC 

INDUSTRY COMPANY LIMITED

(จ.นครปฐม) 44/6 หมู 4 ถ.เพชร

เกษม ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.

นครปฐม

ซิมมิก อินดัสทรี จํากัด ZYMMIC 

INDUSTRY COMPANY LIMITED
ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 21/2565 วันจันทรที่ 30 

พฤษภาคม 2565

11

จินซอง ท.ีอี.ซี. (ประเทศไทย) จํากัด 

JINSUNG T.E.C. (THAILAND) 

COMPANY LIMITED

(จ.ชลบุร)ี 789 หมู 1 ต.หนองขาม

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ผลิตชิ้นสวนเครื่องจักร (4.5.2)

เกาหลี

ใต

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 17/2565 วันอังคารที่ 31 

พฤษภาคม 2565

12
วี.ซี.เอส. (ไทยแลนด) จํากัด V.C.S. 

(THAILAND)  COMPANY LIMITED

(จ.ฉะเชิงเทรา) 8 หมู 3 ต.หนอง

จอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

วี.ซี.เอส. (ไทยแลนด) จํากัด V.C.S. 

(THAILAND)  COMPANY LIMITED
ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 22/2565 วันจันทรที่ 6 

มิถุนายน 2565

13

นิตโต โคกิ อินดัสทรีย (ประเทศไทย) 

จํากัด NITTO KOHKI INDUSTRY 

(THAILAND) COMPANY LIMITED

(จ.พระนครศรีอยุธยา) 64,64/1 

หมู 9 สวนอุตสาหกรรม โรจนะ ถ.

โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จ.

พระนครศรีอยุธยา

ผลิตขอตอสําหรับทอจายแกส และ

ของเหลว เครื่องอัดอากาศ หรือกาซ และ

อุปกรณ ของเครื่องอัดอากาศหรือกาซ

(4.5.2 / 4.5.3)

ไทย 

ญ่ีปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 23/2565 วันจันทรที่ 13 

มิถุนายน 2565

14
เค.เอส โมลด พารท จํากัด K.S. 

MOULD PART COMPANY LIMITED

(จ.ขอนแกน) 64/1 หมู 2 ถ.สุวิ

นทวงศ ต.คลองนครเนื่องเขต อ.

เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

เค.เอส โมลด พารท จํากัด K.S. MOULD 

PART COMPANY LIMITED

ญ่ีปุน 

ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 23/2565 วันจันทรที่ 13 

มิถุนายน 2565

15

ที.เอ.โอ.บางกอก คอรปอเรชั่น จํากัด 

T.A.O.BANGKOK CORPORATION 

COMPANY LIMITED

(จ.สมุทรสาคร) 30/11 นิคม

อุตสาหกรรม-สินสาคร หมู 1 ต.

โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ผลิตอุปกรณสําหรับเครื่องพิมพแพด

(4.5.2)
ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 24/2565 วันจันทรที่ 20 

มิถุนายน 2565

16
โนดะ (ไทยแลนด) จํากัด NODA 

(THAILAND) COMPANY LIMITED

(จ.สมุทรปราการ) 55/53 หมู 15 

ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.

สมุทรปราการ

โนดะ (ไทยแลนด) จํากัด NODA 

(THAILAND) COMPANY LIMITED
ญ่ีปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 25/2565 วันจันทรที่ 27 

มิถุนายน 2565

17

อาบาเทก (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

ABATEK (ASIA) PUBLIB COMPANY 

LIMITED

(จ.สมุทรปราการ) 946 หมู 4 ถ.นิคม

อุตสาหกรรม-บางปู ต.แพรกษา อ.

เมือง จ.สมุทรปราการ

ผลิตชิ้นสวน ELECTRONIC CONTROL 

AND MEASUREMENT  สําหรับ

ยานพาหนะ และแมพิมพ (5.4.4 / 4.5.2)

ไทย 

สวิตเซอรแ

ลนด

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 21/2565 วันอังคารที่ 28 

มิถุนายน 2565
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

Article Title IOT BASED SMART AGRICULTURE AND AUTOMATIC SEED SOWING ROBOT

Author DR.SURESH NARASIMMAN1, M.AMARENDER REDDY2

P SAI BHARGAV3, THUMULA MAHATHI4, SAMA MANEESH REDDY5, K VIJYALAXMI6

PROFESSOR1, ASSISTANT PROFESSOR2, UG SCHOLAR 3, 4, 5 &6

DEPARTMENT OF ECE, AVN INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 

RAMDAS PALLY, HYDERABAD, TELANGANA 501510

Year 2022

Abstract Agriculture is done in every country from ages. Agriculture is the science and art 

of cultivating plants. Agriculture was the key development in the rise of sedentary human 

civilization. Agriculture is done manually from ages. As the world is trending into new 

technologies and implementations it is a necessary goal to trend up with agriculture also. IOT 

plays a very important role in smart agriculture[9][10][11]. IOT sensors are capable of providing 

information about agriculture fields. we have proposed an IOT and smart agriculture system 

using automation. This IOT based Agriculture monitoring system makes use of wireless sensor 

networks that collects data from different sensors deployed at various nodes and sends it 

through the wireless protocol Agriculture is the backbone of Indian economy. About half of 

the total population of our country has chosen agriculture as their chief occupation. The 

states like Maharashtra, Punjab, and Kerala, Assam are highly involved in agriculture. It all 

started due to the impact.

แนวโนมสูเทคโนโลยีใหมและการดําเนินการเปนเปาหมายท่ีจําเปนในการมีแนวโนมข้ึนกับ

การเกษตรดวย IOT บทบาทท่ีสําคัญมากในเกษตรอัจฉริยะ เซ็นเซอร IOTใหขอมูลเก่ียวกับดานการเกษตร เราได

เสนอ  IOT และระบบเกษตรอัจฉริยะโดยใชระบบอัตโนมัติ การเกษตรท่ีใช IOT นี้ระบบตรวจสอบใชประโยชน

จากระบบไรสายเครือขายเซ็นเซอรท่ีรวบรวมขอมูลจากเซ็นเซอรตาง ๆ ปรับใชท่ีโหมดตางๆและสงผานระบบไร

สายโปรโตคอล การเกษตรเปนกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจอินเดีย ประมาณครึ่งหนึ่งของท้ังหมด

ประชากรของประเทศไดเลือกเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก 

Key Words Eye Blink, Rain Sensor,DHT Senesor,Arduino,Wifi
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