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3ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

เศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 2566 ปรับดีข้ึนจากเดือนกอน โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน ปรับ

เพ่ิมข้ึนสวนหนึ่งเปนผลจากมาตรการของภาครัฐ ขณะท่ีมูลคาการสงออกไมรวมทองคําเพ่ิมข้ึนเล็กนอย สอดคลองกับ

การผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน สําหรับกิจกรรมในภาคบริการปรับเพ่ิมข้ึนตามจํานวน

นักทองเท่ียวไทย ขณะท่ีจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติชะลอลงบางดานการใชจายของรัฐบาลกลางขยายตัว จากท้ัง

รายจายประจําและรายจายลงทุน

การบริโภคภาคเอกชน ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนในเกือบทุกหมวดจาก 1) หมวดบริการ 

ตามการใชจายของนักทองเท่ียวตางชาติและไทย 2) หมวดสินคาคงทน จากการทยอยสงมอบรถยนตตามคําสั่งซ้ือ

ในชวงกอนหนา โดยเฉพาะรถยนตไฟฟา (EV) และ 3) หมวดสินคาไมคงทน สวนหนึ่งเปนผลจากมาตรการกระตุนการ

บริโภคของภาครัฐ สวนการใชจายหมวดสินคาก่ึงคงทนปรับลดลงบางท้ังนี้ ปจจัยสนับสนุนกําลังซ้ือยังคงปรับดีข้ึนจาก

ท้ังการจางงาน และความเชื่อม่ันผูบริโภค

การลงทุนภาคเอกชน ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับดีข้ึนตามการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ จากการ

นําเขาสินคาทุนและยอดจําหนายเครื่องจักรในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีการลงทุนหมวดกอสรางลดลงจากท้ังพ้ืนท่ีไดรับ

อนุญาตกอสราง และยอดจําหนายวัสดุกอสราง

มูลคาการสงออกสินคา ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากเดือนกอน สอดคลองกับ การผลิต

ภาคอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนในหลายหมวด โดยเฉพาะหมวดปโตรเลียม ตามการกลับมาดําเนินการผลิตหลังจาก ปดซอม

บํารุงโรงกลั่นในชวงกอนหนา และหมวดอาหารท่ีปรับดีข้ึนตามการผลิตน้ํามันปาลม เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออํานวย 

อยางไรก็ตาม การผลิตหมวดวัสดุกอสรางปรับลดลงตามการผลิตคอนกรีต และปูนซีเมนต

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนจากท้ังดานราคาและผลผลิตสินคาเกษตร โดยดานราคา

ขยายตัวจาก 1) ราคาผลไม โดยเฉพาะทุเรียน เนื่องจากผลผลิตทุเรียนนอกฤดูกาลในภาคใตเริ่มลดลง และอุปสงคจาก

จีนยังดีตอเนื่อง 2) ราคาขาวเปลือก ตามอุปทานขาวในตลาดท่ีนอยลงขณะท่ีอุปสงคยังอยู ในเกณฑดี และ              

3) ราคาปศุสัตว ไดแก ราคาไกเนื้อและไขไก ตามอุปสงคในประเทศท่ีปรับสูงข้ึนในชวงเทศกาลตรุษจีน สําหรับปริมาณ

ผลผลิตสินคาเกษตรขยายตัวจากผลผลิตออยและยางพารา ตามสภาพอากาศท่ีเอ้ืออํานวย

ภาวะเศรษฐกิจไทย เดอืนมกราคมปี 2566
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณบวกและลบตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

ภาวะเศรษฐกิจไทย เดอืนมกราคมปี 2566

ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนจากท้ังดานราคาและผลผลิตสินคาเกษตร

การบริโภคภาคเอกชน ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนในเกือบทุกหมวด

มูลคาการสงออกสินคา ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากเดือนกอน

การลงทุนภาคเอกชน ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับดีข้ึนตามการลงทุนหมวดเครื่องจักรและ

อุปกรณ จากการนําเขาสินคาทุนและยอดจําหนายเครื่องจักรในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะเศรษฐกิจไทย เดอืนมกราคมปี 2566

ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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7

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล เดอืนมกราคมปี 2566
Mill Baht Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2565 42,957 36,988 39,252 36,945 37,573 43,849 38,426 44,410 38,167 37,161 42,862 41,837

2566 39,711

Export

2565 21,254 22,972 26,760 20,615 24,704 26,081 22,146 24,978 27,195 22,827 22,911 21,936

2566 20,511

มูลคาการคาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 39,711 ลานบาท

โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 3,823

ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 5.0 และเมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หดตัวรอยละ 10.6 ดานหมวด

เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 30,266 ลาน

บาท หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 7.4 และเมื่อเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน หดตัวรอยละ 8.8 ในขณะท่ี หมวด

เครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี 5,623 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนา รอยละ 2.1 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน ขยายตัวรอยละ 2.5

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 20,511 ลานบาท โดยหมวด

เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูท่ี 3,235 ลานบาท ขยายตัวเมื่อ

เทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 12.2 และเทียบกับชวงเดียวกันของ

ปกอน หดตัวรอยละ 16.3 ดานหมวดเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มี

มูลคาอยูท่ี 15,083 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอย

ละ 9.8 และขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 

2.1 ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี 2,193 ลานบาท หด

ตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา รอยละ 6.1 และหดตัวเมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 16.3

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดุล

อยูท่ี 19,200 ลานบาท 
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 3,823 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนา รอยละ 5.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

หดตัว รอยละ 10.6 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก 

เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 1,827  ลานบาท    

การสงออก  มีมูลคาอยูท่ี 2,883 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนา รอยละ 12.2 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ

ปกอน หดตัวรอยละ 16.3 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด 

ไดแก  แทรกเตอรและสวนประกอบอยูท่ี 1,544 ลานบาท     

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 588 ลานบาท โดยสินคาท่ีขาดดุลสูงสุดคือ

เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ ขาดดุล 938 ลานบาท

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เดอืนมกราคมปี 2566

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

Import

2565 4,278 3,396 3,432 4,237 3,721 4,266 3,739 4,623 4,049 3,710 4,269 3,639

2566 3,823

Export

2565 3,866 3,851 3,776 3,289 3,147 3,135 3,208 3,304 4,281 3,048 2,974 2,883

2566 3,235
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 30,266 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนารอยละ 7.4 และหดตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ

ปกอน รอยละ 8.8 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก 

เครื่องกังหันไอพน และสวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม

ท่ัวไป) อยูท่ี 5,077 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 15,083 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนารอยละ 9.8 และขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 2.1 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก 

เครื่องเครื่องจักรงานดิน (เครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสราง) อยูท่ี 

3,951 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 15,183 ลานบาท โดยสินคาท่ีขาดดุลสูงสุดคือ

เครื่องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป ขาดดุล 9,455 ลาน

บาท

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม เดอืนมกราคมปี 2566

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

Import

2565 33,192 28,757 30,504 28,167 29,350 34,749 29,461 33,479 29,365 28,881 33,432 32,689

2566 30,266

Export

2565 14,768 16,573 19,858 14,590 18,808 19,934 16,646 18,766 19,946 16,929 16,945 16,718

2566 15,083
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 5,623 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนารอยละ 2.1 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา

รอยละ 2.5 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสงูสุด ไดแก หีบแบบหลอ

แกว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) อยูท่ี 1,840 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 2,193 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนารอยละ 6.1 และหดตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนารอย

ละ 16.3 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก  เครื่องมือกล 

กลึงโลหะ (เครื่องมือกล) อยูท่ี 630 ลานบาท 

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดลุอยู

ท่ี 3,430 ลานบาท โดยสินคาท่ีขาดดุลสูงสุดคือเครื่องมือกล แบบ

ศูนยรวม ขาดดุล 431 ลานบาท

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองมอืกล เดอืนมกราคมปี 2566

Machine 

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

Import

2565 5,487 4,835 5,316 4,540 4,503 4,835 5,225 6,308 4,754 4,570 5,162 5,509

2566 5,623

Export

2565 2,620 2,548 3,127 2,736 2,749 3,012 2,291 2,908 2,968 2,850 2,992 2,335

2566 2,193
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนจํานวน 9 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

โครงการที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทุนจาก BOI เดอืนมกราคม ปี 2566

ลําดับ บริษัท
ท่ีตั้งโครงการ/

สถานท่ีติดตอ

ผลิตภัณฑ/ประเภท

กิจการ
สัญชาติ/ การรวมทุน วันอนุมัติ

1

พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง

จํากัด PLYMOVENT 

MANUFACTURING 

COMPANY LIMITED

(จ.ลําพูน) 58 

หมู 15 ต.

มะเขือแจ อ.

เมือง จ.ลําพูน

ผลิตอุปกรณสําหรับ

เครื่องจักร (4.5.2)

เนเธอรแลนด ผลการประชุม

คณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งท่ี 

1/2566 วันจันทรท่ี 

9 มกราคม 2566

2

พลีโมเวนท แมนูแฟคเจอรริ่ง 

จํากัด PLYMOVENT 

MANUFACTURING 

COMPANY LIMITED

(จ.ลําพูน) 58 

หมู 15 ต.

มะเขือแจ อ.

เมือง จ.ลําพูน

ผลิตอุปกรณระบบ

VENTILATION  AND 

FILTRATION 

EQUIPMENT และ

ช้ินสวน (4.5.2)

เนเธอรแลนด ผลการประชุม

คณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งท่ี 

1/2566 วันจันทรท่ี 

9 มกราคม 2566

3

อินเตอร พลาสติก ซุปเปอรลนี

จํากัด INTER PLASTICS 

SUPERLING COMPANY 

LIMITED

(จ.ปทุมธานี) 

88/1 หมู 11 

ต.หนาไม อ.

ลาดหลุมแกว 

จ.ปทุมธานี

ผลิตช้ินสวนสําหรับ

เครื่องจักร (4.5.2)

ไทย ผลการประชุม

คณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งท่ี 

2/2566 วันจันทรท่ี 

16 มกราคม 2566

4 ซี เค ดี ไทย คอรปอเรช่ัน 

จํากัด CKD THAI 

CORPORATION COMPANY 

LIMITED

(จ.ชลบุรี) 

700/58 หมู 1 

ถบางนา-ตราด 

กม. 58 ต.บาน

เกา อ.พาน

ทอง จ.ชลบุรี

ผลิตอุปกรณสําหรับ

เครื่องจักร (4.5.2)

ญี่ปุน ผลการประชุม

คณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งท่ี 

2/2566 วันจันทรท่ี 

16 มกราคม 2566
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนจํานวน 9 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

โครงการที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทุนจาก BOI เดอืนมกราคม ปี 2566 (ต่อ)

ลําดับ บริษัท
ท่ีตั้งโครงการ/

สถานท่ีติดตอ

ผลิตภัณฑ/ประเภท

กิจการ
สัญชาติ/ การรวมทุน วันอนุมัติ

5 อินเตอรแมน คอรปอเรช่ัน 

จํากัด INTERMAN 

CORPORATION COMPANY 

LIMITED 

(จ.ระยอง)3/3 

หมู 2 สวน

อุตสาหกรรม-

โรจนะ ถ.บาน

คาย-บานบึง

ต.หนองบัว อ.

บานคาย จ.

ระยอง

ผลิตอุปกรณ

การเกษตร (4.5.2)

บริติช-เวอรจิน-

ไอรแลนด

ผลการประชุม

คณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งท่ี 

3/2566 วันจันทรท่ี 

23 มกราคม 2566

6 ฟูจิลอย (ประเทศไทย) จํากัด 

FUJILLOY(THAILAND) 

COMPANY LIMITED

(จ.ชลบุรี)

700/296  หมู 

1  นิคม-

อุตสาหกรรม

อมตะซิตี้ 

ชลบุรี ต.บาน

เกา อ.พาน

ทอง จ.ชลบุรี

ผลิตช้ินสวนแมพิมพ 

และซอมแซมช้ินสวน

แมพิมพ (4.5.2)

ญี่ปุน มาเลเซีย ผลการประชุม

คณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งท่ี 

3/2566 วันจันทรท่ี 

23 มกราคม 2566

7 ศิริไกรอุตสาหการ จํากัด 

CHONG INDUSTRIAL  

COMPANY LIMITED

(กรุงเทพฯ) 

297 ถ.

รามคําแหง 

แขวงราษฎร

พัฒนา

ผลิตเครื่องจักรหรือ

อุปกรณ สําหรับงาน

อุตสาหกรรม (4.5.2)

ไทย ผลการประชุม

คณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งท่ี 

3/2566 วันจันทรท่ี 

23 มกราคม 2566

8 ยังไมไดจัดตั้งบริษัท (จ.

สมุทรปราการ) 

ไมระบุ

ผลิตใบมีดและใบ

เลื่อย ประกอบ

เครื่องจักร (4.5.2)

ไทย ผลการประชุม

คณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งท่ี 

3/2566 วันจันทรท่ี 

23 มกราคม 2566
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนจํานวน 9 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

โครงการที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทุนจาก BOI เดอืนมกราคม ปี 2566 (ต่อ)

ลําดับ บริษัท
ท่ีตั้งโครงการ/

สถานท่ีติดตอ

ผลิตภัณฑ/ประเภท

กิจการ
สัญชาติ/ การรวมทุน วันอนุมัติ

9 ยังไมไดจัดตั้งบริษัท (จ.ชลบุรี) ไม

ระบุ

ผลิตช้ินสวนอุปกรณ 

สําหรับงาน

อุตสาหกรรม (4.5.2)

สหรัฐอาหรับ-เอ

มิเรตส แคนาดา

ผลการประชุม

คณะทํางานพิจารณา

โครงการ ครั้งท่ี 

4/2566 วันจันทรท่ี 

30 มกราคม 2566
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

Research and Technology

Article Title A Review on Power Tiller Attachments

Author Aby Cherian, Jessen .S. Punnan

Abstract Power tillers have been introduced in the country from the 1960s. Most models of the power 

tiller being manufactured in India, is provided with a front or rear mounted powered rotary unit for forward 

movement as well as for tillage operation. The power tillers is being used for seedbed preparation and inter 

culture operation for wide spaced row crops like sugarcane, cotton etc. In order to assess the performance of 

lightweight power tiller, one of the model was evaluated at Central Mechanical Engineering Research Institute, 

West Bengal under various soil conditions. This paper presents about the study on a power tiller, working of a 

power tiller and the different attachments.

รถไถเดินตามถูกนํามาใชในประเทศตั้งแตป 1960 รถไถเดินตามสวนใหญท่ีผลติในอินเดียมีชุดโรตารี่แบบใชกําลัง

ติดตั้งดานหนาหรือดานหลังสําหรับการเคลือ่นท่ีไปขางหนาเชนเดียวกับการไถพรวน รถไถเดินตามถูกใชสําหรับการเตรียมแปลงเพาะ

และการดําเนินการระหวางการเพาะเลี้ยงสําหรบัพืชแถวท่ีมีระยะหางกวาง เชน ออย ฝาย เปนตน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของรถไถ

เดินตามนํ้าหนักเบา หน่ึงในแบบจําลองไดรับการประเมินท่ีสถาบันวิจัยวิศวกรรมเครื่องกล รัฐเบงกอลตะวันตก ภายใตสภาพดินตางๆ 

บทความน้ีนําเสนอเก่ียวกับการศึกษาเก่ียวกับรถไถเดินตาม การทํางานของรถไถเดินตาม และอุปกรณตอพวงตางๆ

Source 10.13140/RG.2.1.4843.3528
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ท่ีมา : RYT9

ขา่วสารอตุสาหกรรม

รัฐมนตรี ก.อุตสาหกรรมและการคา สปป.ลาว เขารวมหารือ ปลัดฯ ณัฐพล เพ่ือสรางความรวมมือ

ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ

เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2566 ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใหการตอนรับ นายมะไลทอง กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวง

อุตสาหกรรมและการคา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และคณะ เน่ืองในโอกาสเยือนประเทศไทย เพ่ือรวมหารือ

แลกเปลี่ยนประสบการณ และแนวทางการดําเนินงานในดานการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ไดแก การบริหาจัดการภายใน

นิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยในพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ัวประเทศ การสงเสริม MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) การ

คุมครองและการบริหารเก่ียวกับพลังงานนํ้ามันและแรธาตุ การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซึ่งการหารือในครั้งน้ีนับเปน

จุดเริ่มตนของความรวมมืออันดีในดานการพัฒนาอุตสาหกรรมระหวางไทย-ลาว นอกจากน้ี ทาง สปป.ลาว ไดขอคําแนะนําแนวทางจาก

ไทยในเรื่องการดูแลชวยเหลือและฟนฟูผูประกอบการ ภายหลังจากสถานการณ โควิด-19 คลี่คลายดวย

โดยการหารือครั้งน้ี มีนายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม นายอดิทัต วะสีนนท รองอธิบดีกรม

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร นางสุชาดา โพธ์ิเจริญ รองอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม และนางปนัดดา รุงเรืองศรี ผูชวยผูวา

การการนิคมอุตสาหกรรม พรอมดวยผูบริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เขารวมหารือและใหการตอนรบั ณ หองประชุม อก.1 ช้ัน 2

อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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