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3ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

เศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายน 2565 เศรษฐกิจไทยยังอยูในทิศทางฟนตัว โดยภาคบริการฟนตัวตอเนื่อง

ตาม จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติ ประกอบกับมูลคาการสงออกสินคาปรับเพ่ิมข้ึนหลังจากท่ีลดลงมากในเดือนกอน 

ดานเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนทรงตัวใกลเคียงกับเดือนกอน ขณะท่ีเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนปรับลดลง

เล็กนอย ตามการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีลดลง สําหรับการใช

จายภาครัฐ ของรัฐบาลกลางหดตัวจากท้ังรายจายประจําและรายจายลงทุน

การบริโภคภาคเอกชน ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวทรงตัวจากเดือนกอน โดยเครื่องชี้การใชจายในภาคบริการ

ปรับเพ่ิมข้ึนตามการฟนตัวของการใชจายของนักทองเท่ียวตางชาติเปนสําคัญ ขณะท่ีการบริโภคสินคาในหมวดอ่ืน ๆ 

คอนขางทรงตัว สอดคลองกับปจจัยสนับสนุนกําลังซ้ือภาคครัวเรือนท่ีทยอยปรับดีข้ึน โดยเฉพาะการจางงานและ 

ความเชื่อม่ันผูบริโภค อยางไรก็ตาม คาครองชีพท่ีอยูในระดับสูงยังเปนปจจัยกดดันการบริโภคในภาพรวม

การลงทุนภาคเอกชน ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับลดลงเล็กนอยจากเดือนกอน โดยการลงทุน หมวด

เครื่องจักรและอุปกรณลดลงตามการนําเขาสินคาทุนเปนสําคัญ สําหรับการลงทุนหมวดกอสรางลดลงเล็กนอย จาก

ยอดขายวัสดุกอสราง ขณะท่ีพ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสรางทรงตัว

มูลคาการสงออกสินคา ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอน โดยปรับดีข้ึนในหลายหมวด 

โดยเฉพาะการสงออกฮารดดิสกไดรฟท่ีปรับเพ่ิมข้ึนตามรอบการสงมอบสินคาของผูประกอบการ และการสงออกสินคา

เกษตร ท่ีปรับเพ่ิมข้ึนหลังลดลงมากในเดือนกอน อยางไรก็ตาม การสงออกบางสินคาปรับลดลง อาทิ โลหะ และสินคา

เกษตรแปรรูป

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนตามราคาสินคาเกษตรท่ีขยายตัวสูงในหลายหมวดสินคา 

ไดแก 1) ราคาปศุสัตว จากท้ังสุกรและไกเนื้อท่ีมีความตองการในประเทศมากข้ึน ประกอบกับตนทุนการผลิตท่ีอยูใน

ระดับสูง 2) ราคาผลไม โดยเฉพาะทุเรียนเนื่องจากผลผลิตในภาคใตออกสูตลาดนอยกวาปกติ และ 3) ราคาขาวเปลือก

ท่ีขยายตัวตามอุปสงคท่ีอยูในเกณฑดี ประกอบกับปริมาณขาวในตลาดโลกปรับลดลงจากมาตรการจํากัดการสงออก

ขาวของอินเดีย สําหรับปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรหดตัวเล็กนอยตามหมวดผลไม รวมถึงหมวดยางพาราซ่ึงไดรับ

ผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีมีฝนตกมากกวาปกติทําใหเกษตรกรออกไปกรีดยางไดลดลง

ภาวะเศรษฐกิจไทย เดอืนกนัยายนปี 2565
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ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนตามราคาสินคาเกษตรท่ีขยายตัวสูงในหลาย

หมวดสินคา 

การบริโภคภาคเอกชน ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวทรงตัวจากเดือนกอน โดยเครื่องชี้การใชจายใน

ภาคบริการปรับเพ่ิมข้ึนตามการฟนตัวของการใชจายของนักทองเท่ียวตางชาติเปนสําคัญ

มูลคาการสงออกสินคา ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอน โดยปรับดีข้ึนในหลาย

หมวด โดยเฉพาะการสงออกฮารดดิสกไดรฟท่ีปรับเพ่ิมข้ึนตามรอบการสงมอบสินคาของ

ผูประกอบการ 

การลงทุนภาคเอกชน ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับลดลงเล็กนอยจากเดือนกอน โดยการลงทุน 

หมวดเครื่องจักรและอุปกรณลดลงตามการนําเขาสินคาทุนเปนสําคัญ
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะเศรษฐกิจไทย เดอืนกนัยายนปี 2565

ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
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รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล เดอืนกนัยายนปี 2565
Mill Baht Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2564 33,018 31,998 36,344 36,339 37,893 37,940 37,217 44,035 40,599 36,468 40,128 43,224

2565 42,957 36,988 39,252 36,945 37,573 43,849 38,426 44,410 38,167

Export

2564 17,935 19,862 21,521 19,359 19,608 22,625 20,017 21,569 27,449 23,436 21,704 23,520

2565 21,254 22,972 26,760 20,615 24,704 26,081 22,146 24,978 27,195

มูลคาการคาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 38,167 ลานบาท

โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 4,049

ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 12.4 และเมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกับปกอน หดตัวรอยละ 5.2 ดานหมวด

เครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 29,365 ลานบาท 

หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 12.3 และเมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกับปกอน หดตัวรอยละ 4.1 ในขณะท่ี หมวดเครื่องมือกล 

มีมูลคาอยูท่ี 4,754 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา 

รอยละ 24.6 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน หดตัวรอยละ 

16.8

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 27,195 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยู ท่ี 4,281 ลานบาท 

ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 29.6 และเทียบกับชวง

เดียวกับปกอน ขยายตัวรอยละ 0.7 ดานหมวดเครื่องจักร

อุตสาหกรรม มีมูลคาอยูท่ี 19,946 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนารอยละ 6.3 และหดตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับป

กอน รอยละ 0.9 ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี 2,968

ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา รอยละ 2.0 และหด

ตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอนรอยละ 22.8

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดุล

อยูท่ี 10,972 ลานบาท 
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 4,049 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนารอยละ 12.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน หดตัว

รอยละ 5.2 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

บํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 1,786  ลานบาท    

การสงออก  มีมูลคาอยูท่ี 4,281  ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนารอยละ 29.6 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน 

ขยายตัวรอยละ 0.7 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก  

เครื่องบํารุงรักษาและสวนประกอบ อยูท่ี 1,755 ลานบาท     

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาเกินดุลอยูท่ี 232 ลานบาท

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เดอืนกนัยายนปี 2565

Agricultural M. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2564 2,868 2,814 3,363 3,818 3,937 4,088 3,443 4,129 4,272 4,008 4,519 3,564

2565 4,278 3,396 3,432 4,237 3,721 4,266 3,739 4,623 4,049

Export

2564 3,740 3,210 3,692 3,215 3,791 3,991 3,652 3,632 4,250 3,721 3,881 3,094

2565 3,866 3,851 3,776 3,289 3,147 3,135 3,208 3,304 4,281
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 29,365 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนารอยละ 12.3 และหดตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนารอย

ละ 4.1 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสงูสุด ไดแกเครื่องกังหันไอพน 

และสวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 4,372

ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 19,946 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนารอยละ 6.3 และหดตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกับป

กอน รอยละ 0.9 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก 

เครื่องจักรงานดิน (เครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสราง) อยูท่ี 4,262

ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 9,419 ลานบาท

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม เดอืนกนัยายนปี 2565

Industrial M. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2564 25,911 25,234 28,583 27,991 29,399 28,866 29,024 34,483 30,613 27,573 30,280 34,546

2565 33,192 28,757 30,504 28,167 29,350 34,749 29,461 33,479 29,365

Export

2564 12,380 14,589 14,611 13,910 13,277 15,698 13,867 15,553 20,121 17,123 15,250 17,712

2565 14,768 16,573 19,858 14,590 18,808 19,934 16,646 18,766 19,946
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 4,754 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนารอยละ 24.6 และหดตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนารอย

ละ 16.1 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก หีบแบบหลอ

แกว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) อยูท่ี 1,457 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 2,968 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนา รอยละ 2.0 และหดตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา

รอยละ 3.6 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก  เครื่องมือ

กล กลึงโลหะ (เครื่องมือกล) อยูท่ี 759 ลานบาท 

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดลุอยู

ท่ี 1,786 ลานบาท

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองมอืกล เดอืนกนัยายนปี 2565

Machine 

Tools
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2564 4,239 3,952 4,399 4,530 4,558 4,986 4,750 5,423 5,714 4,888 5,329 5,115

2565 5,487 4,835 5,316 4,540 4,503 4,835 5,225 6,308 4,754

Export

2564 1,814 2,064 3,219 2,235 2,539 2,936 2,497 2,385 3,078 2,591 2,574 2,713

2565 2,620 2,548 3,127 2,736 2,749 3,012 2,291 2,908 2,968
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ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนจํานวน 13 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

โครงการที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทุนจาก BOI เดอืนกนัยายน ปี 2565

ลําดับ บริษัท
ที่ตั้งโครงการ/สถานที่

ติดตอ

ผลิตภัณฑ/ประเภท

กิจการ

สัญชาต/ิ 

การรวม

ทุน

วันอนุมัติ

1

เฮดส โรโบเทคส จํากัด HEADS 

ROBOTECHS COMPANY 

LIMITED

(จ.สมทุรปราการ) 29/10 หมู่ 7

ซ.พลูเจริญ ถ.บางนา-ตราด 

(กม.16.5)  ต.บางโฉลง อ.บาง

พล ีจ.สมทุรปราการ

ผลิตระบบอัตโนมัติท่ีมีข้ันตอน 

ออกแบบระบบอัตโนมัติ และ

ระบบควบคุมการปฏิบัติงาน 

ดวยสมองกลเอง (4.5.1.1)

ไทย ญี่ปุน
ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 35/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

12 กนัยายน 2565

2
ไทย ทสึซูกิ จํากัด THAI 

TSUZUKI COMPANY LIMITED

(จ.ชลบรุ)ี 700/603 หมู่ 7 ต.

ดอนหวัฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบรุี

ผลิตช้ินสวนของเคร่ืองจักร

(4.5.2)
ญี่ปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 35/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

12 กนัยายน 2565

3

เดลตา ไฮดรอลิกส (ประเทศ

ไทย) จาํกดั DELTA 

HYDRAULICS (THAILAND) 

COMPANY LIMITED

(จ.ระยอง) 340 หมู่ 3 ต.หนอง

ละลอก อ.บา้นค่าย จ.ระยอง

ผลิตกระบอกไฮดรอลิก

(4.5.2)
ออสเตรเลีย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 35/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

12 กนัยายน 2565

4 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.ระยอง) ไม่ระบุ
ผลิตเคร่ืองเลื่อยวงเดือน

(4.5.2)
จีน

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 29/2565 วนั

องัคารท่ี 13 กนัยายน 2565

5 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.ชลบรุ)ี ไม่ระบุ

ผลิตเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ 

สําหรับงานอุตสาหกรรม 

(4.5.2)

สิงคโปร 

มาเลเซีย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 36/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

19 กนัยายน 2565

6 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.สมทุรปราการ) ไม่ระบุ

ผลิตเคร่ืองจักรอัตโนมัติ ท่ีมี

ข้ันตอนออกแบบระบบ

ควบคุมการปฏิบัติงานดวย

สมองกลเอง (4.5.1.2 / 4.1.3)

จีน
ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 36/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

19 กนัยายน 2565

7

ซุปเปอรฟาสท เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จํากัด 

SUPERFAST TECHNOLOGY  

(THAILAND) COMPANY 

LIMITED  EQUIPMENT 

(THAILAND)

(จ.ชลบรุ)ี 43/4 หมู่ 4 ต.หนอง

ขา้งคอก อ.เมือง จ.ชลบรุี

ผลิตแมพิมพ การซอมแซม

แมพิมพท่ีผลิตเอง และการ

ซอมแซมแมพิมพ (4.5.2)

ไตหวัน
ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 36/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

19 กนัยายน 2565

8

เกรทู อินเทลลิเจนท อิควิปเมนท 

(ประเทศไทย) จํากัด GREATOO 

INTELLIGENT

(จ.ระยอง) 7/538 หมู่ 6 ต.มาบ

ยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ผลิตแมพิมพยางรถยนต 

ช้ินสวนแมพิมพยางรถยนต 

และการซอมแซมแมพิมพยาง

รถยนต (4.5.2)

จีน
ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 36/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

19 กนัยายน 2565

9

เอสเอ็มที.โมลด แอนด พารต 

จํากัด SMT.MOLD AND PARTS 

COMPANY LIMITED

(จ.สมทุรปราการ) 933/2-3 หมู่

2 ต.บางปใูหม่ อ.เมือง จ.

สมทุรปราการ

ผลิตแมพิมพ ช้ินสวนของ

แมพิมพ การซอมแซมแมพิมพ

ท่ีผลิตเองและการซอมแซม

แมพิมพ (4.5.2)

ไทย จีน
ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 36/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

19 กนัยายน 2565

10

อันริทสึ อินฟวิส (ประเทศไทย) 

จาํกดั ANRITSU INDUSTRIAL  

SOLUTIONS (THAILAND)  

COMPANY LIMITED

(จ.ชลบรุ)ี 700/678-679 หมู่ 1 

นิคม-อตุสาหกรรมอมตะซิตี ้

ชลบรุี ต.พานทอง อ.พานทอง 

จ.ชลบรุี

ผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ

สําหรับอุตสาหกรรม (4.5.3)
ญี่ปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 37/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

26 กนัยายน 2565

11
เอ็กเซล เอ็นเทค จํากัด EXCEL 

ENTECH COMPANY LIMITED

(จ.ราชบรุ)ี 230/18 ซ.หอการคา้

ไทย ถ.วิภาวดีฯ แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ผลิตเคร่ืองจักรสําหรับผลติ 

อาหารสัตวและช้ินสวน

เคร่ืองจักรสําหรับผลิตอาหาร

สัตว (4.5.2)

ไทย
ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 37/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

26 กนัยายน 2565

12
สมชายอินดัสตรี จํากัด ไมระบุช่ือ

ภาษาอังกฤษ

(กรุงเทพฯ) 9 ซ.เอกชยั 64 

แขวงบางบอน เขตบางบอน 

กรุงเทพฯ

ผลิตช้ินสวนของเคร่ืองจักร

(4.5.2)
ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 37/2565 วนัจนัทรท่ี์ 

26 กนัยายน 2565

13 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.ระยอง) ไม่ระบุ
ผลิตอุปกรณเคร่ืองจักร

(4.5.2)
จีน

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ คร้ังท่ี 31/2565 วนั

องัคารท่ี 27 กนัยายน 2565
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Research and Technology

Article Title Internet of Things (IoT) in Smart Agriculture

Author Pratyay Chattopadhyay; Homak P. Patel; Viral Parmar

Year 2022

Abstract The Internet of Things (IoT) offers enormous potential to carry out tasks efficiently in the modern 

era of technology. IoT devices, as their name suggests, include sensors and other tools that are directly 

connected to the internet. Such a machine can be taught to perform a wide range of tasks in the fields of 

agriculture, science, and military, among many others. The proposed approach in this study addresses how the 

agriculture industry could benefit from the Internet of Things. An IoT can be used for a variety of purposes, 

including farm security, ensuring that agricultural products are produced, transported, and sold properly, and 

much more. The proposed model, which is covered in more detail below, discusses the use of drones, 

autonomous tractors, and defense systems that are essential for creating intelligent agricultural land. Through 

adequate AI monitoring and control, these gadgets can be made to operate well and serve a variety of purposes. 

After the labor in the fields is finished, a farmer may practically unwind thanks to the installation of adequate 

sensors in the aerial machine, ground machine, and defensive mechanism.

Internet of Things (IoT) นําเสนอศักยภาพมหาศาลในการทํางานอยางมีประสทิธิภาพในยุคเทคโนโลยีสมยัใหม 

อุปกรณ IoT ตามช่ือของมันน้ันรวมถึงเซ็นเซอรและเครื่องมืออ่ืนๆ ท่ีเช่ือมตอโดยตรงกับอินเทอรเน็ต เครื่องจักรดังกลาวสามารถสอนให

ทํางานท่ีหลากหลายในดานการเกษตร วิทยาศาสตร และการทหาร และอ่ืนๆ อีกมากมาย แนวทางท่ีเสนอในการศึกษาน้ีเนนวา

อุตสาหกรรมการเกษตรจะไดรบัประโยชนจากอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งอยางไร IoT สามารถนํามาใชเพ่ือวัตถุประสงคท่ีหลากหลาย 

รวมถึงความปลอดภัยของฟารม การทําใหแนใจวาผลิตภัณฑทางการเกษตรไดรบัการผลติ การขนสง และการขายอยางถูกตอง และอ่ืนๆ 

อีกมากมาย โมเดลท่ีเสนอซึ่งมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดานลาง กลาวถึงการใชโดรน รถแทรกเตอรอัตโนมัติ และระบบปองกันท่ีจําเปน

สําหรับการสรางพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอัจฉรยิะ ดวยการตรวจสอบและควบคุม AI ท่ีเพียงพอ อุปกรณเหลาน้ีจึงสามารถทํางานไดอยางดีและ

ตอบสนองวัตถุประสงคท่ีหลากหลาย หลังจากเสร็จสิ้นการทํางานในภาคสนาม เกษตรกรอาจผอนคลายในทางปฏิบัติดวยการตดิตั้ง

เซ็นเซอรท่ีเพียงพอในเครื่องทางอากาศ เครื่องกราวด และกลไกการปองกัน

Source 10.1109/ICESC54411.2022.9885655
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ท่ีมา : RYT9

ขา่วสารอตุสาหกรรม

บอรดสมอ. เคาะบังคับใชมาตรฐานยูโร 5 มีผล 1 ม.ค. 67 มุงแกฝุน PM2.5

นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (บอรด สมอ.) 

วา บอรด สมอ. ไดมีมติเห็นชอบให สมอ.ควบคุมรถบรรทุก รถบัส รถกระบะ และรถยนตเล็ก ทุกรุนทุกคัน ตองไดมาตรฐานยูโร 5 โดย

จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2567 เพ่ือควบคุมปริมาณสารมลพิษท่ีปลอยออกมา ไมใหเกินเกณฑท่ีเปนอันตรายตอประชาชน 

ซึ่งเปนไปตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีไดขานรับนโยบายรัฐบาลในการแกปญหาฝุน PM 2.5 และแกปญหาสิ่งแวดลอมของ

ประเทศ

ท่ีประชุมไดกําชับให สมอ. เรงรัดกําหนดมาตรฐานเพ่ือควบคุมปริมาณสารมลพิษจากยานยนตอยางตอเน่ือง ซึ่งปจจุบันไดกําหนด

มาตรฐานแลวจํานวน 34 มาตรฐาน อาทิ รถยนตขนาดใหญและขนาดเล็กท่ีใชเครื่องยนตดีเซลและเบนซิน, รถมอเตอรไซค การทดสอบ

สารมลพิษจากเครื่องยนต และมลพิษทางเสียงท่ีเกิดจากรถยนตตั้งแต 4 ลอข้ึนไป เปนตน

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. กลาววา  มาตรฐานยู โร 5 น้ีจะควบคุมปริมาณสารมลพิษท่ีปลอยออกมา ไดแก 

คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรคารบอน ออกไซดของไนโตรเจน และปริมาณสารมลพิษอนุภาคหรือฝุนจากเครื่องยนต โดยมีระบบวินิจฉัย

อุปกรณควบคุมสารมลพิษ ซึ่งเปนระบบท่ีจะแจงผูขับข่ีในกรณีท่ีอุปกรณควบคุมสารมลพิษทํางานผิดปกติ รวมท้ังมีขอกําหนดเรื่องความ

ทนทานของอุปกรณควบคุมมลพิษ เพ่ือใหมั่นใจไดวารถยนตท่ีผานการใชงานไประยะเวลาหน่ึงแลว ยังคงสามารถควบคุมมลพิษตาม

เกณฑท่ีกําหนดในมาตรฐานได

สําหรับการบังคับใชมาตรฐานดังกลาวถือเปนการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนตครั้งสําคัญของไทย ท่ีจะชวยรักษาสิ่งแวดลอม ลดการ

ปลอยสารมลพิษจากรถยนต ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงของฝุนละอองขนาดจิ๋วหรือ PM 2.5 ท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนใหลด

นอยลง นํามาซึ่งคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน โดยหลังจากน้ี สมอ. จะดาํเนินการตามข้ันตอนทางกฎหมาย เพ่ือใหมาตรฐานดังกลาวมี

ผลบังคับใชตามระยะเวลาท่ีกําหนดตอไป

อานตอไดท่ี : https://www.ryt9.com/s/iq01/3352398



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอมูลและวิเคราะหอุตสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ตอ 110

E-mail: miu@isit.or.th

!!! สนใจประชาสัมพันธขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ติดตอทีมงาน MIU ไดท่ี โทร 02-712-4402-7 ตอ 110

http://miu.isit.or.th

mailto:miu@isit.or.th

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15

