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3ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

ในไตรมาสท่ี 4 ป 2565 เศรษฐกิจไทยขยายตัวจากไตรมาสกอน โดยจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเพ่ิมข้ึน

ตอเนื่องเปนแรงสงสําคัญ ทําใหภาคบริการและเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนปรับเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม มูลคาการ

สงออกสินคา ปรับลดลงตามอุปสงคประเทศคูคาท่ีชะลอตัว สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การ

ลงทุนภาคเอกชนท่ีลดลง สําหรับการใชจายภาครัฐของรัฐบาลกลางขยายตัวจากรายจายประจําเปนสําคัญ นอกจากนี้ 

การลงทุนรัฐวิสาหกิจขยายตัว ตามการเบิกจายดานพลังงานและสาธารณูปโภค ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ

ท่ัวไปลดลงตามอัตราเงินเฟอ หมวดพลังงาน ขณะท่ีอัตราเงินเฟอพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึนจากราคาอาหารสําเร็จรูปเปนสําคัญ 

ดานตลาดแรงงานฟนตัวตาม ภาวะเศรษฐกิจ สําหรับดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุลตามการเกินดุลการคา ขณะท่ีดุล

บริการ รายได และเงินโอน ขาดดุลลดลง

การบริโภคภาคเอกชน เพ่ิมข้ึนจากหมวดบริการเปนสําคัญ สอดคลองกับปจจัยสนับสนุนกาลังซ้ือท่ีทยอย

ปรับดีข้ึน

การลงทุนภาคเอกชน ลดลงในทุกหมวดสอดคลองกับความเชื่อม่ันของธุรกิจดานการผลิตท่ีทรงตัวในระดับ

ต่ํา

มูลคาการสงออกสินคา เพ่ิมข้ึนตามหมวดอิเล็กทรอนิกส

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ปรับเพ่ิมข้ึนเล็กนอย แตยังหดตัวจากระยะเดียวกันปกอนสอดคลองกับการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมท่ีลดลงตอเนื่อง

ไตรมาสท่ี 4ป 2565

เศรษฐกิจไทยขยายตัวตอเนื่องตามจานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหภาคบริการและเครื่องชี้การ

บริโภคภาคเอกชนปรับดีข้ึน

มูลคาการสงออกสินคาปรับลดลงตามอุปสงคประเทศคูคาท่ีชะลอตัว สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม

และเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนท่ีลดลง

อัตราเงินเฟอท่ัวไปลดลงตามอัตราเงินเฟอหมวดพลังงาน ขณะท่ีอัตราเงินเฟอพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึนจากราคาอาหาร

สําเร็จรูปเปนสําคัญ

แนวโนมในระยะขางหนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเดือนมกราคม 2566 มีแนวโนมฟนตัวตอเนื่องระยะตอไป ตองติดตาม 1) แนวโนม

เศรษฐกิจโลก 2) ผลของการเปดประเทศและมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของจีน และ 3)การสงผานตนทุนของ

ผูประกอบการท่ีอาจเพ่ิมข้ึน

ภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที ่4 ปี 2565
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ภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที ่4 ปี 2565



ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพ่ือเปนศูนยกลางการ Update ขอมูลท่ีเปนประโยชนตออุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล รวมถึงเปนตัวกลางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรม

และหนวยงานภาครัฐ ท้ังหนวยงานในประเทศและตางประเทศ

Machinery  
Intelligence  

Unit 
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ท่ีมา : สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

ภาวะอตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง
ไตรมาสที ่4 ปี 2565

Base Period - Jan 2007 = 100

Cost Freight Rate Price

ราคาเหล็กของไทยในชวงไตรมาส 4 ป 2022

 ราคาเหล็กเสนกลม อยูท่ีประมาณ 23,638     บาทตอตัน ราคาปรับลง 0.43% Q-o-Q. และ ปรับลง 9.23% Y-o-Y.

 ราคาเหล็กเสนขอออย อยูท่ีประมาณ 23,115  บาทตอตัน ราคาปรับข้ึน 0.07% Q-o-Q. และ ปรับลง 8.77% Y-o-Y.

 ราคาเหล็กแผนรีดรอน อยูท่ีประมาณ 27,167  บาทตอตัน ราคาปรับลง 16.90% Q-o-Q. และ ปรับลง 23.43% Y-o-Y.

 ราคาเหล็กแผนรีดเยน็ อยูท่ีประมาณ 30,000   บาทตอตัน ราคาปรับลง 3.74% Q-o-Q. และ ปรับลง 20.07% Y-o-Y.

Products
Q-o-Q 

%

YoY 

%
Rebar 9 mm. -0.43% -9.23%

Deformed bar 16 mm. 0.07% -8.77%

HR sheet 2 mm. 4 ft -16.90% -23.43%

CR sheet 1-1.8 mm. -3.74% -20.07%

Products
Q-o-Q

%

YoY 

%
Hot-rolled Plate 0.0% 0.0%

Hot-rolled Coil -8.7% -33.9%

Cold-rolled Coil -10.8% -37.0%

CR Stainless steel

(304, 2mm., 2B) -1.6% -14.0%

ดัชนีราคานําเขาเหล็กแผนภูมิภาคเอเชียตะวันออกชวงไตรมาส 4 ป 2022

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

 ดัชนีราคาเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน อยูท่ี 104.69 ปรับลง 8.7% Q-o-Q. และ ปรับลง 33.9% Y-o-Y.

 ดัชนีราคาเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวน อยูท่ี 106.16 ปรับลง 10.8% Q-o-Q. และ ปรับลง 37.0% Y-o-Y.

 ดัชนีราคาเหล็กแผนรีดเย็นไรสนิม อยูท่ี 62.16 ปรับลง 1.6%  Q-o-Q. และ ปรับลง 14.0% Y-o-Y.
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ท่ีมา : สํานักงานสถิติแหงชาติ

ภาวะอตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง
ไตรมาสที ่4 ปี 2565

สถานการณดานแรงงานในไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2565 มีผูท่ีอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 40.14 ลานคน ใน

จํานวนนี้เปนผูมีงานทํา 39.59 ลานคน ผูวางงาน 0.46 ลานคน คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ 1.2 ผูรอฤดูกาล 

0.09 ลานคน สวนผูท่ีอยูนอกกําลังแรงงาน 18.59 ลานคน สวนใหญเปนผูท่ีทํางานบาน (ดูแลบานตนเอง) เรียน

หนังสือ ยังเด็ก ชรา ปวยหรือพิการจนไมสามารถทํางานได          

เม่ือเปรียบเทียบการมีงานทําในไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2565 กับไตรมาสท่ีผานมา (ไตรมาสท่ี 3 พ.ศ. 2565)

พบวา ผูมีงานทําเพ่ิมข้ึน 0.02 ลานคน (จาก 39.57 ลานคน เปน 39.59 ลานคน) หากพิจารณาผูมีงานทํา ท่ีไมได

ทํางานในรอบสัปดาหท่ีสํารวจ แตมีงานประจําหรือมีงานท่ีจะกลับไปทํา พบวา จํานวนมากถึง 0.33 ลานคนเปนผู

ท่ีไมไดรับคาจาง 0.29 ลานคน ไดรับคาจางเพียง 0.04 ลานคนผูท่ีไมไดรับคาจาง 0.13 ลานคน ไดรับคาจางเพียง 

0.02 ลานคน

การจางงานโดยรวม เพ่ิมข้ึน 1.5% เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับปท่ีผานมา (พ.ศ. 2564) (จาก

ผูมีงานทํา 39.00 ลานคน เปน 39.59 ลานคน) เปนการจางงานนอกภาคเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึน 3.9% (จาก 26.35 

ลานคน เปน 27.37 ลานคน) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในภาคการบริการและการคา และภาคการผลิต สวนการจางงานภาค

เกษตรกรรมลดลง 3.4% (จาก 12.65 ลานคน เปน 12.22 ลานคน)
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทยไตรมาสที ่4 ปี 2565

ท่ีมา : ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล

MIU Q1 Q2 Q3 Q4

Import

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

2565 119,198 118,367 121,003 121,861

Export

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

2565 70,986 71,399 74,318 67,674

ในไตรมาสท่ี4 ป2565

การนําเขา มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 121,861 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 11,618

ลานบาท หดตัวรอยละ 6.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา และ

หดตัวรอยละ 3.9 เทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอนหนา ดาน

หมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 95,002 

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 2.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา 

และขยายตัวรอยละ 2.8 เทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน

หนา ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมูลคาการนําเขาอยู ท่ี 

15,241 ลานบาท หดตัวรอยละ 6.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน

หนา และหดตัวรอยละ 0.6 เทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน

หนา 

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 67,674 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการสงออกอยูท่ี 8,905

ลานบาท หดตัวรอยละ 17.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา 

และหดตัวรอยละ 16.8 เทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอนหนา  

ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคาการสงออกอยู ท่ี 

50,591 ลานบาท หดตัวรอยละ 8.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน

หนา ขยายตัวรอยละ 1.0 เทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน

หนา ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกลมีมูลคาการสงออกอยูท่ี 8,178 

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา 

และขยายตัวรอยละ 3.8 เทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน

หนา 

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในไตรมาสน้ี ขาดดุลการคาอยู

ท่ี 54,187 ลานบาท
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตรไทยไตรมาสที่ 4 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 11,618

Export

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

2565 11,493 9,570 10,793 8,905

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสท่ี4 ป 2565

การนําเขา เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 

11,618  ลานบาท หดตัวรอยละ 6.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน

หนา และหดตัวรอยละ 3.9 เทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน

หนา  สําหรับสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

บํารุงรักษา และสวนประกอบมูลคาการนําเขาอยูท่ี 5,087

ลานบาท 

การสงออก เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 

8,905 ลานบาทหดตัวรอยละ 17.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน

หนา และหดตัวรอยละ 16.8 เทียบกับไตรมาสเดียวกันกับป

กอนหนา สําหรับสินคา ท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก 

แทรกเตอร และสวนประกอบ มูลคาการสงออกอยูท่ี 4,085

ลานบาท 

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสน้ีขาด

ดุลการคาอยูท่ี 2,713 ลานบาท 



10

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 4 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 95,002

Export

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

2565 51,199 53,332 55,358 50,591

มูลคาการคาเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสท่ี4 ป 2565

การนําเขา เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 

95,002 ลานบาทขยายตัวรอยละ 2.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส

กอนหนา และขยายตัวรอยละ 2.8 เทียบกับไตรมาสเดียวกันกับ

ปกอนหนา สําหรับสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก  

เครื่องกังหันไอพน และสวนประกอบ (เครื่องจักรท่ีใชใน

อุตสาหกรรมท่ัวไป) มูลคาการนําเขาอยูท่ี 12,561.8 ลานบาท

การสงออก เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 

50,591 ลานบาท หดตัวรอยละ 8.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน

หนา และขยายตัวรอยละ 1.0 เทียบกับไตรมาสเดียวกันกับป

กอนหนา สําหรับสินคา ท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก

เครื่องจักรงานดิน (เครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสราง) มูลคาการ

สงออกอยูท่ี  9,062 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในไตรมาสน้ีขาด

ดุลการคาอยูท่ี 44,411 ลานบาท 
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองมอืกลไทยไตรมาสที่ 4 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 15,241

Export

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

2565 8,294 8,496 8,167 8,178

มูลคาการคาเคร่ืองมือกลในไตรมาสท่ี4 ป 2565

การนําเขา เครื่องมือกลมีมูลคาการนําเขาเปน 15,241

ลานบาท หดตัวรอยละ6.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา 

และหดตัวรอยละ 0.6 เทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปกอน

หนา สําหรับสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก หีบแบบ

หลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก มูลคาการนําเขาอยูท่ี 

4,584 ลานบาท

การสงออก เครื่องมือกลมีมูลคาการสงออกอยูท่ี 8,178

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน

หนา และขยายตัวรอยละ 3.8 เทียบกับไตรมาสเดียวกันกับ

ปกอนหนา  สําหรับสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก

เครื่องมือกล กลึงโลหะ อยูท่ี  2,286 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในไตรมาสน้ีขาดดุลการคา

อยูท่ี 7,063 ลานบาท 
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

การสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยไตรมาสท่ี 4 ป 2565 จํานวน 15 โครงการ

โครงการที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทุนไตรมาสที่ 4 ปี 2565

ลําดับ บริษัท
ที่ตั้งโครงการ/

สถานที่ติดตอ
ผลิตภัณฑ/ประเภทกิจการ

สัญชาติ/ 

การรวม

ทุน

วันอนุมัติ

1
ไทย ทสึซูกิ จํากัด THAI TSUZUKI 

COMPANY LIMITED

(จ.ชลบุรี) 700/603 หมู 7 ต.

ดอนหัวฬอ  อ.เมือง จ.ชลบุรี
ผลิตชิ้นสวนของเคร่ืองจักร (4.5.2) ญี่ปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ คร้ังที่ 38/2565 วันอังคารที่ 

4 ตุลาคม 2565

2
ยูเนี่ยน แอพพลาย จํากัด UNION 

APPLY COMPANY LIMITED  

(จ.ชลบุรี) 19/18 หมู 5 ต.

คลองสาม อ.คลองหลวง จ.

ปทุมธานี

ผลิตกระบอกไฮดรอลิค (4.5.2) ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ คร้ังที่ 38/2565 วันอังคารที่ 

4 ตุลาคม 2565

3
ยูเนี่ยน แอพพลาย จํากัด UNION 

APPLY COMPANY LIMITED

(จ.ปทุมธานี) 19/18 หมู 5 ต.

คลองสาม อ.คลองหลวง จ.

ปทุมธานี

ผลิตกระบอกไฮดรอลิค (4.5.2) ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ คร้ังที่ 38/2565 วันอังคารที่ 

4 ตุลาคม 2565

4

จิตชัย เอ็นจิเนียร่ิง โปรดักท จํากัด 

JITCHAI ENGINEERING 

PRODUCTS COMPANY 

LIMITED

(จ.สมุทรสาคร) 31/9 หมู 1 ต.

ทาเสา อ.กระทุมแบน จ.

สมุทรสาคร

ผลิตชิ้นสวนเคร่ืองจักร (4.5.2) ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ คร้ังที่ 39/2565 วันจันทรที่ 

17 ตุลาคม 2565

5

เค. เอส. โมลด พารท จํากัด K.S. 

MOULD PART  COMPANY 

LIMITED

(จ.ฉะเชิงเทรา) 64/1 หมู 2 ถ.สุ

วินทวงศ ต.คลองนครเนื่องเขต 

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ผลิตชิ้นสวนแมพิมพ (4.5.2) ไทย ญี่ปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ คร้ังที่ 39/2565 วันจันทรที่ 

17 ตุลาคม 2565

6

ไทย ทสึซูกิ จํากัด THAI TSUZUKI 

COMPANY LIMITED COMPANY 

LIMITED

(จ.ชลบุรี) 700/603 หมู 7 ต.

ดอนหัวฬอ อ.เมือง จ.ชลบุรี
ผลิตชิ้นสวนของเคร่ืองจักร (4.5.2) ญี่ปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ คร้ังที่ 40/2565 วันอังคารที่ 

25 ตุลาคม 2565

7

แอดวานซ ไบโอเทคโนโลยี จํากัด 

ADVANCED BIOTECHNOLOGY 

COMPANY LIMITED  

(จ.ชลบุรี) 1 ซ.เจริญรัถ 19 ถ.

เจริญรัถ แขวงคลองสาน เขต

คลองสาน กรุงเทพฯ 

ผลิตระบบอัตโนมัติ ที่มีขั้นตอนการ

ออกแบบ ระบบอัตโนมัติ และระบบ

ควบคุม การปฏิบัตงานดวยสมองกล

เอง (4.5.1.1 / 4.5.2)

ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ คร้ังที่ 40/2565 วันอังคารที่ 

25 ตุลาคม 2565

8

โอเทค (ไทยแลนด) จํากัด OTEC 

(THAILAND) COMPANY 

LIMITED

(จ.พระนครศรีอยุธยา) 258 หมู 

2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.

พระนครศรีอยุธยา  

ผลิตอุปกรณขุดเจาะ และการชุบแข็ง 

(4.3 / 4.5.2)
ญี่ปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ คร้ังที่ 42/2565 วันจันทรที่ 

7 พฤศจิกายน 2565
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

การสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยไตรมาสท่ี 4 ป 2565 จํานวน 15 โครงการ ( ตอ)

โครงการที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทุนไตรมาสที่ 4 ปี 2565

ลําดับ บริษัท
ที่ตั้งโครงการ/

สถานที่ติดตอ
ผลิตภัณฑ/ประเภทกิจการ

สัญชาติ/ 

การรวม

ทุน

วันอนุมัติ

9

เค - เตก เมทัล พารท จํากัด K -

TEK METAL PARTS COMPANY 

LIMITED 

(จ.ปราจีนบุรี) 302 ซ.พระราม 

2 ซอย 60 แขวงแสมดํา เขต

บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

ผลิตชิ้นสวนของเคร่ืองจักร (4.5.2) จีน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ คร้ังที่ 42/2565 วันจันทรที่ 

7 พฤศจิกายน 2565

10 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.สมุทรปราการ) ไมระบุ
ผลิตเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม และ

ซอมแซมเคร่ืองจักรที่ผลิตเอง (4.5.2)
ไตหวัน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ คร้ังที่ 43/2565 วันจันทรที่ 

14 พฤศจิกายน 2565

11

เหยาคุน แมชชินเนอร่ี จํากัด 

YAOKUN MACHINERY 

COMPANY LIMITED

(จ.ระยอง) 358 หมู 3 ต.หนอง

ละลอก  อ.บานคาย จ.ระยอง
ผลิตชิ้นสวนเคร่ืองจักรกล (4.5.2) จีน

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณาโครงการ คร้ังที่ 1/2565 วัน

อังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565

12
ทีวายเค ฟลเตอรส จํากัด TYK 

FILTERS COMPANY LIMITED

(จ.ระยอง) 180/1 หมู 8 ซ.สุข

สวัสด์ิ 74 ต.บางครุ อ.พระ

ประแดง จ.สมุทรปราการ

ผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ (4.5.3 / 

4.8.17)
ไทย

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ คร้ังที่ 45/2565 วันอังคารที่ 

6 ธันวาคม 2565

13 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.พระนครศรีอยุธยา) ไมระบุ
ผลิตชิ้นสวนเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ

สําหรับงานอุตสาหกรรม (4.5.2)
จีน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ คร้ังที่ 45/2565 วันอังคารที่ 

6 ธันวาคม 2565

14

ฟุตาบะ เจทีดับบลิว  (ประเทศ

ไทย) จํากัด FUTABA J T W 

(THAILAND) COMPANY 

LIMITED

(จ.ฉะเชิงเทรา) 78 หมู 2 นิคม

อุตสาหกรรม เวลโกรว ถ.บาง

นา-ตราด ต.พิมพา อ.บางปะกง  

จ.ฉะเชิงเทรา

ผลิตแมพิมพ การซอมแซมแมพิมพที่

ผลิตเองและชิ้นสวนของแมพิมพ 

(4.5.2)

ไทย ญี่ปุน

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ คร้ังที่ 48/2565 วันจันทรที่ 

26 ธันวาคม 2565

15 ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.พระนครศรีอยุธยา) ไมระบุ

ผลิตแมพิมพ และชิ้นสวนอุปกรณ

โทรคมนาคม สําหรับระบบใยแกวนาํ

แสง (4.5.3 / 5.4.3.1)

ฮองกง

ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณา

โครงการ คร้ังที่ 48/2565 วันจันทรที่ 

26 ธันวาคม 2565
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

Article Title Review of the Typical Damage and Damage-Detection Methods of Large Wind Turbine 

Blades

Author WenjieWang, Yu Xue *, Chengkuan He and Yongnian Zhao

Abstract With global warming and the depletion of fossil energy sources, renewable energy is 

gradually replacing non-renewable energy as the main energy in the future. As one of the fastest growing 

renewable energy sources, the safety and reliability of wind energy have been paid more and more 

attention. The size of modern wind turbines is becoming larger and larger. As the main component of wind 

turbines to capture energy, the blade is often damaged by various complex environments and irregular 

loads. Therefore, the health monitoring and damage identification of wind turbine blades have become a 

main research focus. At present, in addition to the overview of various detection methods of wind turbine 

blades, there is a lack of comprehensive classifications and overviews of the main damage types, damage-

generation mechanisms, and basic principles of the damage-detection technology of wind turbine blades. 

In this paper, firstly, the common fault types of wind turbine blades, such as trailing edge cracking, lightning 

strike, leading edge corrosion pollution, icing, and delamination, as well as their generation mechanism, are 

comprehensively analyzed. Then, the basic principles and the latest research progress of the current main 

detection technologies, such as vision, ultrasonic, thermal imaging, vibration, acoustic emission, and so on, 

are comprehensively reviewed. The advantages and limitations of the various detection technologies for 

practical application are summarized. Finally, through a comparative analysis of the various damage 

detection technologies, we try to find potential future research directions, and draw conclusions. This 

paper will provide a reference for understanding the mechanism behind the main damage types and the 

damage-detection methods of wind turbine blades. It has important reference value for further promoting 

practical research of wind turbine blade damage-detection technology and grasping this research direction.

ดวยภาวะโลกรอนและการลดลงของแหลงพลังงานฟอสซิล พลังงานหมุนเวียนจะคอยๆ แทนท่ีพลังงานท่ีไม

หมนุเวียนเปนพลังงานหลักในอนาคต ในฐานะท่ีเปนหน่ึงในแหลงพลังงานหมุนเวียนท่ีเติบโตเร็วท่ีสุด ความปลอดภัยและความ

นาเช่ือถือของพลังงานลมจึงไดรับความสนใจมากข้ึนเรื่อยๆ ขนาดของกังหันลมสมัยใหมมีขนาดใหญข้ึนเรื่อยๆ เน่ืองจากเปน

สวนประกอบหลักของกังหันลมในการผลิตพลังงาน ใบพัดมักไดรับความเสียหายจากสภาพแวดลอมท่ีซับซอนและภาระท่ีผิดปกติ 

ดังน้ันการตรวจสอบและการระบุความเสียหายของใบพัดกังหันลมจึงกลายเปนประเด็นหลักในการวิจัย ในปจจุบัน นอกจาก

ภาพรวมของวิธีการตรวจจับแบบตางๆ ของใบพัดกังหันลมแลว การจําแนกประเภทและภาพรวมของประเภทความเสียหายหลัก 

กลไกการสรางความเสียหาย และหลักการพ้ืนฐานของเทคโนโลยีการตรวจจับความเสียหายของใบพัดกังหันลมอยางครอบคลุม 

ในบทความน้ี จะแยกประเภทของความผิดปกติท่ัวไปของใบพัดกังหันลม เชน การแตกราวท่ีขอบ ฟาผา มลพิษจากการกัดกรอน

ท่ีขอบใบเลื่อย นํ้าแข็งและการหลุดรอน ตลอดจนกลไกการสราง ไดรับการวิเคราะหอยางครอบคลุม จากน้ัน หลักการพ้ืนฐาน

และความคืบหนาการวิจัยลาสุดของเทคโนโลยีการตรวจจับหลักในปจจุบันเชน การใช อัลตราโซนิก การถายภาพความรอน การ

สั่นสะเทือน การปลอยเสียง และอ่ืนๆ จะไดรับการทบทวนอยางครอบคลุม 
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

สรุปขอดีและขอจํากัดของเทคโนโลยีการตรวจจับตางๆ สําหรับการใชงานจริง สุดทาย จากการวิเคราะหเปรียบเทียบเทคโนโลยี

ตรวจจับความเสียหายตางๆ เราพยายามหาทิศทางการวิจัยในอนาคตท่ีเปนไปได และหาขอสรุป บทความน้ีจะใหขอมูลอางอิง

เพ่ือทําความเขาใจกลไกเบ้ืองหลังประเภทความเสียหายหลักและวิธีการตรวจสอบความเสียหายของใบพัดกังหันลม มีคาอางอิงท่ี

สําคัญสําหรับการสงเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติเพ่ิมเติมเก่ียวกับเทคโนโลยีการตรวจจับความเสียหายของใบพัดกังหันลม และเขาใจ

ทิศทางการวิจัยน้ี

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