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3ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

ในไตรมาสท่ี 3 ป 2565 เศรษฐกิจไทยฟนตัวตอเนื่องจากไตรมาสกอน โดยเครื่องชี้การบริโภคและการลงทุน

ภาคเอกชนปรับเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม สวนหนึ่งเปนผลจากการขาดแคลนชิ้นสวนการผลิตท่ี

คลี่คลายลง สําหรับภาคบริการฟนตัวตอเนื่องตามจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีปรับเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม มูลคาการ

สงออกสินคาปรับลดลงตามอุปสงคประเทศคูคาท่ีชะลอตัว ประกอบกับมีปจจัยชั่วคราวดานอุปทาน อาทิ การบริหาร

จัดการสินคาคงคลังของโรงกลั่นน้ํามัน และสภาพอากาศท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการเพาะปลูก สวนการใชจายภาครัฐหดตัว

จากระยะเดียวกันปกอนท้ังรายจายประจําและรายจายลงทุนของรัฐบาลกลาง ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ

ท่ัวไปเพ่ิมข้ึนตามอัตราเงินเฟอหมวดอาหารสดและอัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน ขณะท่ีตลาดแรงงานทยอยฟนตัวตามภาวะ

เศรษฐกิจ สําหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลลดลงตามดุลบริการ รายได และเงินโอนท่ีขาดดุลลดลง

การบริโภคภาคเอกชน ทรงตัว โดยรายจายดานบริการฟนตัวตอเนื่องขณะท่ีปจจัยสนับสนุนกาลังซ้ือทยอย

ปรับดีข้ึน

การลงทุนภาคเอกชน ปรับลดลงเล็กนอยตามการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณสอดคลองกับความ

เชื่อม่ันของธุรกิจท่ีแผวลงบาง

มูลคาการสงออกสินคา เพ่ิมข้ึนตามหมวดอิเล็กทรอนิกส

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ปรับลดลง โดยเฉพาะหมวดยานยนต และเคมีภัณฑ

ไตรมาสท่ี 3ป 2565

เศรษฐกิจไทยฟนตัวตอเนื่องจากไตรมาสกอนจากท้ังการใชจายภายในประเทศ การผลิตสินคา และภาค

บริการอยางไรก็ดี มูลคาการสงออกสินคาปรับลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา

แนวโนมในระยะขางหนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเดือนตุลาคม 2565 มีแนวโนมฟนตัวไดตอเนื่องระยะตอไป ตองติดตาม 1) การปรับ

เพ่ิมข้ึนของตนทุน คาจาง และราคาสินคา 2) อุปสงคของตางประเทศท่ีชะลอตัว และ3)การแพรระบาดของ COVID -

19 และนัยตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ          

ภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที ่3 ปี 2565
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ภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที ่3ปี 2565



ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพ่ือเปนศูนยกลางการ Update ขอมูลท่ีเปนประโยชนตออุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล รวมถึงเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรม

และหนวยงานภาครัฐ ท้ังหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

Machinery  
Intelligence  

Unit 
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ท่ีมา : สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

ภาวะอตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง
ไตรมาสที ่3ปี 2565

Base Period - Jan 2007 = 100

Cost Freight Rate Price

ราคาเหล็กของไทยในชวงไตรมาส 3 ป 2022

 ราคาเหล็กเสนกลม อยูท่ีประมาณ 23,739    บาทตอตัน ราคาปรับลง 14.60% Q-o-Q. และ 3.24% Y-o-Y.

 ราคาเหล็กเสนขอออย อยูท่ีประมาณ 23,098    บาทตอตัน ราคาปรับลง 14.96% Q-o-Q. และ 3.29% Y-o-Y.

 ราคาเหล็กแผนรีดรอน อยูท่ีประมาณ 32,692    บาทตอตัน ราคาปรับลง 5.19% Q-o-Q. และ 2.80% Y-o-Y.

 ราคาเหล็กแผนรีดเยน็ อยูท่ีประมาณ 31,167    บาทตอตัน ราคาปรับลง 15.00% Q-o-Q. และ 17.98% Y-o-Y.

Products
Q-o-Q 

%

YoY 

%
Rebar 9 mm. -14.60% -3.24%

Deformed bar 16 mm. -14.96% -3.29%

HR sheet 2 mm. 4 ft -5.19% -2.80%

CR sheet 1-1.8 mm. -15.00% -17.98%

Products
Q-o-Q

%

YoY 

%
Hot-rolled Plate 0.0% 0.0%

Hot-rolled Coil -22.9% -33.8%

Cold-rolled Coil -26.4% -28.7%

CR Stainless steel

(304, 2mm., 2B) -18.6% -6.4%

ดัชนีราคานําเขาเหล็กแผนภูมิภาคเอเชียตะวันออกชวงไตรมาส 3 ป 2022

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

 ดัชนีราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน อยูท่ี 114.61 ปรับลง 22.9% Q-o-Q. และ ปรับลง 33.8% Y-o-Y.

 ดัชนีราคาเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวน อยูท่ี 119.07 ปรับลง 26.4% Q-o-Q. และ ปรับลง 28.7% Y-o-Y.

 ดัชนีราคาเหล็กแผนรีดเย็นไรสนิม อยูท่ี 63.14 ปรับลง 18.6%  Q-o-Q. และ ปรับลง 6.4% Y-o-Y.



7

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ

ภาวะอตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง
ไตรมาสที ่3 ปี 2565

สถานการณดานแรงงานในไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2565 มีผูท่ีอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 40.09 ลานคน ใน

จํานวนนี้เปนผูมีงานทํา 39.57 ลานคน ผูวางงาน 0.49 ลานคน คิดเปนอัตราการวางงาน รอยละ 1.2 ผูรอฤดูกาล 

0.03 ลานคน สวนผูท่ีอยู นอกกําลังแรงงาน 18.57 ลานคน สวนใหญเปนผูท่ีทํางานบาน (ดูแลบานตนเอง) เรียน

หนังสือ ยังเด็กชรา ปวยหรือพิการจนไมสามารถทํางานได

เม่ือเปรียบเทียบการมีงานทําในไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2565 กับไตรมาสท่ีผานมา (ไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2565)

พบวา ผูมีงานทําเพ่ิมข้ึน 0.56 ลานคน (จาก 39.01 ลานคน เปน 39.57 ลานคน) หากพิจารณาผูมีงานทําท่ีไมได

ทํางานในรอบสัปดาหท่ีสํารวจ แตมีงานประจําหรือมีงานท่ีจะกลับไปทํา พบวา มีจํานวน 0.15 ลานคน โดยเปนผู

ท่ีไมไดรับคาจาง 0.13 ลานคน ไดรับคาจางเพียง 0.02 ลานคน

การจางงานโดยรวม เพ่ิมข้ึน 2.1% เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับปท่ีผานมา (พ.ศ.

2564) (จากผูมีงานทํา 38.75 ลานคน เปน 39.57 ลานคน) เปนการจางงานนอกภาคเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน

4.3% (จาก 26.04 ลานคน เปน 27.17 ลานคน) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในภาคการบริการและการคา และภาคการผลิต

สวนการจางงานภาคเกษตรกรรมลดลง 2.4% (จาก 12.71 ลานคน เปน 12.40 ลานคน)
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทยไตรมาสที ่3 ปี 2565

ท่ีมา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล

MIU Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2565 119,198 118,367 121,003

Export

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

2565 70,986 71,399 74,318

ในไตรมาสท่ี3 ป2565

การนําเขา มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 121,003 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 12,412

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 1.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา 

และขยายตัวรอยละ 4.8 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอน ดาน

หมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 92,305

ลานบาท คงท่ีเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา และหดตัวรอยละ 

1.9 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอนหนา ในขณะท่ีหมวด

เครื่องมือกลมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 16,287 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 17.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา และขยายตัวรอย

ละ 2.5 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอนหนา 

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 74,318 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการสงออกอยูท่ี 10,793

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 12.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา 

และหดตัวรอยละ 6.4 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอนหนา  

ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคาการสงออกอยู ท่ี 

55,358 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 3.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส

กอนหนา ขยายตัวรอยละ 11.7 เทียบกับไตรมาสเดียวกันป

กอนหนา ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมูลคาการสงออกอยูท่ี 

8,167 ลานบาท หดตัวรอยละ 3.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน

หนา และขยายตัวรอยละ 2.6 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอน

หนา 

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในไตรมาสน้ี ขาดดุลการคาอยู

ท่ี 46,685 ลานบาท
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตรไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2565

ท่ีมา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล

AM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2565 11,106 12,224 12,412

Export

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

2565 11,493 9,570 10,793

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสท่ี3 ป 2565

การนําเขา เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 

12,412  ลานบาท ขยายตัวรอยละ 1.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส

กอนหนา และขยายตัวรอยละ 4.8 เทียบกับไตรมาสเดียวกันป

กอนหนา  สําหรับสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

บํารุงรักษา และสวนประกอบมูลคาการนําเขาอยูท่ี 6,070 ลาน

บาท 

การสงออก เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 

10,793 ลานบาทหดตัวรอยละ 12.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน

หนา และหดตัวรอยละ 6.4 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอน

หนา สําหรับสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก แทรกเตอร 

และสวนประกอบ มูลคาการสงออกอยูท่ี  4,135 ลานบาท 

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสน้ีเกินดุล

การคาอยูท่ี 1,619 ลานบาท 



10

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2565

ท่ีมา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล

IM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2565 92,453 92,266 92,305

Export

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

2565 51,199 53,332 55,358

มูลคาการคาเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสท่ี3 ป 2565

การนําเขา เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 

92,305 ลานบาท คงท่ีเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา และหด

ตัวรอยละ 1.9 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอนหนา สําหรับ

สินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก  เครื่องกังหันไอพน และ

สวนประกอบ (เครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป) มูลคาการ

นําเขาอยูท่ี 10,771 ลานบาท

การสงออก เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 

55,358 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 3.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส

กอนหนา และขยายตัวรอยละ 11.7 เทียบกับไตรมาสเดียวกันป

กอนหนา สําหรับสินคา ท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก

เครื่องจักรงานดิน (เครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสราง) มูลคาการ

สงออกอยูท่ี  10,453 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในไตรมาสน้ีขาด

ดุลการคาอยูท่ี 36,947 ลานบาท 



11

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองมอืกลไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2565

ท่ีมา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล

MT Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2565 15,639 13,877 16,287

Export

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

2565 8,294 8,496 8,167

มูลคาการคาเคร่ืองมือกลในไตรมาสท่ี3 ป 2565

การนําเขา เครื่องมือกลมีมูลคาการนําเขาเปน 16,287

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 17.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน

หนา และขยายตัวรอยละ 2.5 เทียบกับไตรมาสเดียวกันป

กอนหนา สําหรับสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก หีบ

แบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก มูลคาการนําเขาอยู

ท่ี 4,727 ลานบาท

การสงออก เครื่องมือกลมีมูลคาการสงออกอยูท่ี 8,167

ลานบาท หดตัวรอยละ 3.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา 

และขยายตัวรอยละ 2.6 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอน

หนา  สําหรับสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแกหีบ

แบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูท่ี  1,402 ลาน

บาท

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในไตรมาสน้ีขาดดุลการคา

อยูท่ี 8,120 ลานบาท 



12

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

การสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยไตรมาสท่ี 3 ป 2565จํานวน 27 โครงการ

โครงการที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2565

ลําดับ บริษัท
ท่ีตั้งโครงการ/

สถานท่ีติดตอ
ผลิตภัณฑ/ประเภทกิจการ

สัญชาติ/ 

การรวมทุน
วันอนุมัติ

1

กวางหงษ พรีซิชั่น จํากัด 

GUANGHONG PRECISION COMPANY 

LIMITED

(จ.สมุทรปราการ) 87/12 หมู 20 

ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.

สมุทรปราการ

กวางหงษ พรีซิชั่น จํากัด GUANGHONG 

PRECISION COMPANY LIMITED
ไตหวัน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 26/2565 วันอังคารที่ 5 

กรกฎาคม 2565

2

ไทลอน เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด 

TYLON TECHNOLOGY  (THAILAND) 

COMPANY LIMITED

(จ.ปราจีนบุรี) 899/32 หมู 9 ต.

หนองก่ี อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี

ผลิต PRESSURE WATER PUMP  และ 

PRESSURE WASHER (4.5.2)

จีน 

แคนาดา

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 28/2565 วันจันทรที่ 25 

กรกฎาคม 2565

3 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.ระยอง) ไมระบุ

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ ที่มีข้ันตอน

ออกแบบระบบควบคุม การปฏิบัตงาน

ดวยสมองกลเองและการซอมแซม

เครื่องจักรที่ผลิตเอง (4.5.1.2)

จีน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 28/2565 วันจันทรที่ 25 

กรกฎาคม 2565

4

สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด SIAM 

KUBOTA CORPORATION COMPANY 

LIMITED

(จ.ปทุมธาน)ี 101/19-24 หมู 20 

นิคม-อุตสาหกรรมนวนคร ต.คลอง

หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผลิตชิ้นสวนสําหรับเครื่องจักรกลทาง

การเกษตร (4.5.2)

ไทย 

ญ่ีปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 28/2565 วันจันทรที่ 25 

กรกฎาคม 2565

5 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.ชลบุร)ี ไมระบุ
ผลิตเครื่องกําเนิดไอน้ํา และการซอมแซม

เครื่องกําเนิดไอน้ําที่ผลิตเอง (4.5.2)
จีน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 30/2565 วันจันทรที่ 8 

สิงหาคม 2565

6
จักรวัฒนนวการ จํากัด JAKAWATNA 

NAWAKARN  COMPANY LIMITED

(กรุงเทพฯ) 114/1-114/2 ซ.เทียน

ทะเล 24  ถ.บางขุนเทียน-

ชายทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุน

เทียน กรุงเทพฯ

ผลิตอุปกรณ สําหรับเครื่องผลิตถุงมือยาง 

(4.5.3)
ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 30/2565 วันจันทรที่ 8 

สิงหาคม 2565

7

สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด SIAM 

KUBOTA CORPORATION COMPANY 

LIMITED

(จ.ปทุมธาน)ี 101/19-24 หมู 20 

นิคม-อุตสาหกรรมนวนคร ต.คลอง

หนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผลิตอุปกรณสําหรับเครื่องจักรทาง

การเกษตร (4.5.3)

ไทย 

ญ่ีปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 31/2565 วันจันทรที่ 15 

สิงหาคม 2565

8
นิชิได (ประเทศไทย) จํากัด NICHIDAI 

(THAILAND) COMPANY LIMITED

(จ.ชลบุร)ี 700/882 หมู 5 ต.

หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ผลิตชิ้นสวนคอมเพรสเซอร สําหรับ

ยานพาหนะ ชิ้นสวนแมพิมพ และการ

ซอมแซมแมพิมพ (4.8.17 / 4.5.2)

ญ่ีปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 31/2565 วันจันทรที่ 15 

สิงหาคม 2565
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

การสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยไตรมาสท่ี 3 ป 2565 จํานวน 27 โครงการ ( ตอ)

โครงการที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2565

ลําดับ บริษัท
ท่ีตั้งโครงการ/

สถานท่ีติดตอ
ผลิตภัณฑ/ประเภทกิจการ

สัญชาต/ิ 

การรวมทุน
วันอนุมัติ

9
ไทย ทสึซูกิ จํากัด THAI TSUZUKI 

COMPANY LIMITED

(จ.ชลบุร)ี 700/603 หมู 7  ต.ดอน

หัวฬอ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ไทย ทสึซูกิ จํากัด THAI TSUZUKI 

COMPANY LIMITED
ญ่ีปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 32/2565 วันจันทรที่ 22 

สิงหาคม 2565

10
เอ็มเอเอพี จํากัด MAAP COMPANY 

LIMITED

(จ.สมุทรสาคร) 186/87 หมู 5 ต.

ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ผลิตชิ้นสวนของเครื่องจักร (4.5.2) ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 32/2565 วันจันทรที่ 22 

สิงหาคม 2565

11

คูโบตา เอ็นจ้ิน (ไทยแลนด) จํากัด 

KUBOTA ENGINE (THAILAND)  

COMPANY LIMITED

(จ.ฉะเชิงเทรา) 360 หมู 3 ต.เขา

หินซอน อ.พนมสารคาม จ.

ฉะเชิงเทรา

คูโบตา เอ็นจ้ิน (ไทยแลนด) จํากัด 

KUBOTA ENGINE (THAILAND)  

COMPANY LIMITED

ญ่ีปุน

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 26/2565 วันอังคารที่ 23 

สิงหาคม 2565

12
โพลีวิชั่น พรีซิชั่น โมลด (ประเทศไทย) 

จํากัด POLY VISION PRECISION

(จ.ชลบุร)ี 89 หมู 6 ต.หนองขาง

คอก อ.เมือง จ.ชลบุรี

ผลิตแมพิมพ การซอมแซม แมพิมพที่

ผลิตเองและการซอมแซมแมพิมพ (4.5.2)

ไตหวัน 

ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 33/2565 วันจันทรที่ 29 

สิงหาคม 2565

13

เอ.ไอ. ฟาวนดรี้ แอนด แมนูแฟคเจอริ่ง 

จํากัด A.I. FOUNDRY & 

MANUFACTURING

(จ.ปทุมธาน)ี56/3-4 หมู 9 ต.คู

บางหลวง อ.ลาดหลุมแกว จ.

ปทุมธานี

เอ.ไอ. ฟาวนดรี้ แอนด แมนูแฟคเจอริ่ง 

จํากัด A.I. FOUNDRY & 

MANUFACTURING

ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 33/2565 วันจันทรที่ 29 

สิงหาคม 2565

14 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.เชียงใหม) ไมระบุ
ผลิตเครื่อง HYDROGEN 

ELECTROLYSER

เยอรมนี 

อิตาลี

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 33/2565 วันจันทรที่ 29 

สิงหาคม 2565

15
เฮดส โรโบเทคส จํากัด HEADS 

ROBOTECHS COMPANY LIMITED

(จ.สมุทรปราการ) 29/10 หมู 7 ซ.

พูลเจริญ ถ.บางนา-ตราด 

(กม.16.5)  ต.บางโฉลง อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ

ผลิตระบบอัตโนมัติที่มีข้ันตอน ออกแบบ

ระบบอัตโนมัติ และระบบควบคุมการ

ปฏิบัติงาน ดวยสมองกลเอง (4.5.1.1)

ไทย 

ญ่ีปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 35/2565 วันจันทรที่ 12 

กันยายน 2565

16
ไทย ทสึซูกิ จํากัด THAI TSUZUKI 

COMPANY LIMITED

(จ.ชลบุร)ี 700/603 หมู 7 ต.ดอน

หัวฬอ อ.เมือง จ.ชลบุรี
ผลิตชิ้นสวนของเครื่องจักร (4.5.2) ญ่ีปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 35/2565 วันจันทรที่ 12 

กันยายน 2565



13

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

การสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยไตรมาสท่ี 3 ป 2565 จํานวน 27 โครงการ ( ตอ)

โครงการที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2565

ลําดับ บริษัท
ท่ีตั้งโครงการ/

สถานท่ีติดตอ
ผลิตภัณฑ/ประเภทกิจการ

สัญชาติ/ การ

รวมทุน
วันอนุมัติ

17

เดลตา ไฮดรอลิกส (ประเทศไทย) จํากัด 

DELTA HYDRAULICS (THAILAND) 

COMPANY LIMITED

(จ.ระยอง) 340 หมู 3 ต.หนอง

ละลอก อ.บานคาย จ.ระยอง
ผลิตกระบอกไฮดรอลิก (4.5.2) ออสเตรเลีย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 35/2565 วันจันทรที่ 12 

กันยายน 2565

18 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.ระยอง) ไมระบุ ผลิตเครื่องเลื่อยวงเดือน (4.5.2) จีน

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 29/2565 วันอังคารที่ 13 

กันยายน 2565

19 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.ชลบุร)ี ไมระบุ
ผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ สําหรับ

งานอุตสาหกรรม (4.5.2)

สิงคโปร 

มาเลเซีย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 36/2565 วันจันทรที่ 19 

กันยายน 2565

20 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.สมุทรปราการ) ไมระบุ

ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ ที่มีข้ันตอน

ออกแบบระบบควบคุมการ

ปฏิบัติงานดวยสมองกลเอง (4.5.1.2 

/ 4.1.3)

จีน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 36/2565 วันจันทรที่ 19 

กันยายน 2565

21

ซุปเปอรฟาสท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จํากัด SUPERFAST TECHNOLOGY  

(THAILAND) COMPANY LIMITED  

EQUIPMENT (THAILAND)

(จ.ชลบุร)ี 43/4 หมู 4 ต.หนองขาง

คอก อ.เมือง จ.ชลบุรี

ผลิตแมพิมพ การซอมแซมแมพิมพที่

ผลิตเอง และการซอมแซมแมพิมพ 

(4.5.2)

ไตหวัน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 36/2565 วันจันทรที่ 19 

กันยายน 2565

22

เกรทู อินเทลลิเจนท อิควิปเมนท 

(ประเทศไทย) จํากัด GREATOO 

INTELLIGENT

(จ.ระยอง) 7/538 หมู 6 ต.มาบ

ยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ผลิตแมพิมพยางรถยนต ชิ้นสวน

แมพิมพยางรถยนต และการ

ซอมแซมแมพิมพยางรถยนต (4.5.2)

จีน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 36/2565 วันจันทรที่ 19 

กันยายน 2565

23

เอสเอ็มท.ีโมลด แอนด พารต จํากัด 

SMT.MOLD AND PARTS COMPANY 

LIMITED

(จ.สมุทรปราการ) 933/2-3 หมู 2 

ต.บางปูใหม อ.เมือง จ.

สมุทรปราการ

ผลิตแมพิมพ ชิ้นสวนของแมพิมพ 

การซอมแซมแมพิมพที่ผลิตเองและ

การซอมแซมแมพิมพ (4.5.2)

ไทย จีน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 36/2565 วันจันทรที่ 19 

กันยายน 2565

24

อันริทสึ อินฟวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

ANRITSU INDUSTRIAL  SOLUTIONS 

(THAILAND)  COMPANY LIMITED

(จ.ชลบุร)ี 700/678-679 หมู 1 

นิคม-อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี 

ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณสําหรับ

อุตสาหกรรม (4.5.3)
ญ่ีปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 37/2565 วันจันทรที่ 26 

กันยายน 2565

25
เอ็กเซล เอ็นเทค จํากัด EXCEL 

ENTECH COMPANY LIMITED

(จ.ราชบุรี) 230/18 ซ.หอการคา

ไทย ถ.วิภาวดีฯ แขวงดินแดง เขต

ดินแดง กรุงเทพฯ

ผลิตเครื่องจักรสําหรับผลิต อาหาร

สัตวและชิ้นสวนเครื่องจักรสําหรับ

ผลิตอาหารสัตว (4.5.2)

ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 37/2565 วันจันทรที่ 26 

กันยายน 2565

26
สมชายอินดัสตรี จํากัด (ไมระบุชื่อ

ภาษาอังกฤษ)

(กรุงเทพฯ) 9 ซ.เอกชัย 64 แขวง

บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ
ผลิตชิ้นสวนของเครื่องจักร (4.5.2) ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 37/2565 วันจันทรที่ 26 

กันยายน 2565

27 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.ระยอง) ไมระบุ ผลิตอุปกรณเครื่องจักร (4.5.2) จีน

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

โครงการ ครั้งที่ 31/2565 วันอังคารที่ 27 

กันยายน 2565



15

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

Article Title Smart Agricultural Technology

Author Elias Maritan , James Lowenberg-DeBoer, Karl Behrendt, Kit Franklin 

Year 2022

Abstract One of the key issues in regulation of crop robots is the need for human supervision. 

Economic analysis indicates that autonomous farming potentially reduces agricultural production costs, but 

such costs may often become higher than conventional when constant on-site human supervision is 

required by law. However, there are cases where a higher level of crop robot supervision helps maximise

profits even if it is not mandated by law, such as when field operations or crop robots inherently require 

frequent human intervention. The objective of this study is to identify economically optimal levels of 

farmer supervision of crop robots in the absence of regulation through the HFH-LP optimisation model 

developed at Harper Adams University, Newport (UK). Four scenarios characterised by different human 

intervention requirements are developed and compared with two baseline scenarios to identify thresholds 

at which farm management decisions would change from remote supervision of crop robots to on-site 

supervision. The findings of this analysis show that the economically optimal farmer supervision of crop 

robots falls within a range which is substantially lower than the 100% level mandated by jurisdictions such 

as the EU and California. More specifically, the economically optimal supervision of crop robots falls 

between 13% and 85% of machine field time across scenarios depending on: (i) the required number of 

human interventions in a given field operation; (ii) the supervisor’s location; and (iii) the number of crop 

robots being used in that operation. The economic effects of these three factors reveal crucial implications 

for health and safety regulators and draw attention to crop robot reliability as a priority for researchers, 

entrepreneurs, and manufacturers. .

ประเด็นสําคัญประการหน่ึงในการควบคุมหุนยนตพืชผลคือความตองการการดูแลของมนุษย การวิเคราะห

ทางเศรษฐศาสตรบงช้ีวาการทําฟารมแบบอัตโนมัติอาจชวยลดตนทุนการผลิตทางการเกษตรได แตตนทุนดังกลาวมักจะสูงกวา

แบบปกติเมื่อกฎหมายกําหนดใหมีการกํากับดูแลโดยมนุษยในสถานท่ีอยางสม่ําเสมอ อยางไรก็ตาม มีบางกรณีท่ีการควบคุม

หุนยนตสําหรับพืชผลในระดับท่ีสูงข้ึนชวยเพ่ิมผลกําไรสูงสุด แมวาจะไมไดอยูภายใตบังคับของกฎหมาย เชน เมื่อการปฏิบัติงาน

ภาคสนามหรือหุนยนตครอบตัดโดยจาํเปนตองมีการแทรกแซงจากมนุษยบอยครั้ง วัตถุประสงคของการศึกษาน้ีคือเพ่ือระบุระดับ

ท่ีเหมาะสมทางเศรษฐกิจของการกํากับดูแลหุนยนตสําหรับพืชผลโดยท่ีไมมีการควบคุม ผานแบบจําลองการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

HFH-LP ท่ีพัฒนาข้ึนท่ี Harper Adams University, Newport (UK) มีการพัฒนาสถานการณสี่สถานการณท่ีมีความตองการ

การแทรกแซงของมนุษยท่ีแตกตางกัน และเปรียบเทียบกับสถานการณพ้ืนฐานสองสถานการณเพ่ือระบุเกณฑท่ีการตัดสินใจใน

การจัดการฟารมจะเปลี่ยนจากการควบคุมดูแลหุนยนตครอบตัดจากระยะไกลเปนการกํากับดูแลในสถานท่ี

Source https://doi.org/10.1016/j.atech.2022.100110 

Research and Technology



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอมูลและวิเคราะหอุตสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ตอ 211-213

E-mail: miu@isit.or.th
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