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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ปี 2559

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ขยายตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน ตามมูลคา่การส่งออก
สินค้าท่ีขยายตวัสูง สอดคล้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกและการน าเข้า
วตัถดุบิและสินค้าขัน้กลางโดยเฉพาะชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี ้การใช้จ่ายอปุโภค
และลงทุนภาครัฐขยายตัวดีต่อเน่ืองและยังคงเป็น แรงขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจ 
อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเท่ียวได้รับผลกระทบจากการหดตัวของจ านวนนักท่องเ ท่ียว
ตา่งประเทศและการชะลอตวัของจ านวนนกัท่องเท่ียวไทย ขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชน
ชะลอลง เป็นเดือนท่ีสองและการลงทนุภาคเอกชนยงัคงหดตวั

ภาคการท่องเที่ยว ตา่งประเทศหดตวัจากระยะเดียวกันปีก่อน และเม่ือปรับฤดูกาลแล้ว
ลดลงจากเดือนก่อนโดยเฉพาะนกัทอ่งเท่ียวจีนและมาเลเซีย ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวในกลุ่ม
ประเทศยโุรป รัสเซีย และสหรัฐฯ ยงัขยายตวัดีตอ่เน่ือง ส าหรับการท่องเท่ียวในประเทศยงั
ชะลอตัว สอดคล้องกลับการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค ส่งผล ให้การบริโภค
ภาคเอกชน การบริโภคภาคเอกชนโดยรวมชะลอลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ีสอง ทัง้นี  ้ปัจจยั
สนบัสนุนการบริโภคโดยรวมยงัไม่เข้มแข็งนกั สะท้อนจากก าลงัซือ้ของครัวเรือนนอกภาค
เกษตรกรรมท่ีลดลงโดยเฉพาะภาคการค้า ส่งผลให้ดชันีการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน 
(PCI) หดตวัร้อยละ 0.5 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 1.6 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 18.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 10.1 YoY
หลงัจากหดตวัร้อยละ 4.3 ในเดือนก่อน จาก 1) ฐานท่ีต ่าในปีก่อนหน้า 2) ปัจจยัชัว่คราว
จากการเร่งน าเข้าสินค้าเกษตรของจีน รวมทัง้มี การส่งออกแท่นขุดเจาะน า้มันมูลค่า
ค่อนข้างสูงไปบราซิล 3) อุปสงค์ต่างประเทศในหลายสินค้าปรับดีขึน้ต่อเน่ือง อาทิ 
แผงวงจรรวม (IC) สอดคล้องกับการขยายก าลงัการผลิตในช่วงก่อนหน้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ขยายตัวตามการส่งออกแผงก าเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปสหรัฐฯ หลัง
ผู้ประกอบการจากจีนย้ายฐานการผลิตมาไทย เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ขยายตวัตามการ
ส่งออก printer ไปสหรัฐฯ และญ่ีปุ่ น และชิน้ส่วน compressor ไปจีน และ 4) สินค้าท่ี
ราคาส่งออกเคล่ือนไหวตามราคาน า้มนัดิบซึ่งเคยหดตวัอย่างต่อเน่ืองกลบัมาขยายตวัได้
ในเดือนนีท้ัง้ราคาและปริมาณ ทัง้นีก้ารผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตวัในหลายหมวด
สินค้าเชน่กนัซึง่สอดคล้องกบัภาคการสง่ออก

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ ยงัคงเป็น
แรงขบัเคลือ่นหลกัของ
เศรษฐกิจ

การส่งออกสินค้า
ขยายตวัจากปัจจยัชัว่คราว
จากการเร่งน าเข้าสนิค้า
เกษตรของจีน อปุสงค์
ตา่งประเทศในหลายสนิค้า
ปรับดีขึน้ และสนิค้าที่ราคา
สง่ออกเคลือ่นไหวตามราคา
น า้มนัดิบกลบัมาขยายตวั

การน าเข้าสินค้า
ขยายตวัตามการขยายตวัใน
หมวดวตัถดุิบและสนิค้าขัน้
กลางเป็นหลกั
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การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 16.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 2.5 จากระยะ
เดียวกนัปีก่อน ตามการขยายตวัในหมวดวตัถดุบิและสินค้าขัน้กลางเป็นหลกั โดยการน าเข้า
เชือ้เพลิงขยายตัวจากทัง้ปริมาณเน่ืองจากฐานท่ีต ่าในระยะเดียวกันปีก่อน และราคาท่ี
ขยายตวัตามราคาน า้มนัดิบ ส าหรับการน าเข้าโลหะขยายตวัสอดคล้องกับการผลิตเหล็ก
แผน่ส าเร็จรูปท่ีขยายตวั และการน าเข้าชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ขยายตวัต่อเน่ืองสอดคล้องกบั
แนวโน้มการส่งออกของสินค้าดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การน าเข้าสินค้าทนุยงัคงหดตวัจาก
ผลของฐานท่ีอยู่ในระดบัสงูเน่ืองจากระยะเดียวกนัปีก่อนมีการน าเข้าอปุกรณ์โทรคมนาคม
เพ่ือเตรียมการลงทนุ 4G

การลงทุนภาคเอกชน โดยรวมมีทิศทางปรับดีขึน้บ้าง แตย่งัคงหดตวัและกระจุกตวัอยู่ใน
บางธุรกิจ อาทิ พลงังานทดแทน ท่ีได้รับผลดีจากมาตรการสนบัสนุนจากภาครัฐ สะท้อน
จากการน าเข้าสินค้าทุนในหมวดพลังงานทดแทนท่ีเพิ่มขึน้และสินเช่ือในภาคดังกล่าวท่ี
ขยายตวั และธุรกิจภาคบริการ อาทิ ภาคการค้าและร้านอาหาร ตามยอดจ าหน่ายเคร่ืองท า
ความเย็นและพืน้ท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้างภาคบริการและขนส่งท่ีปรับดีขึ น้อย่างต่อเน่ือง 
ส าหรับการลงทนุภาคก่อสร้างปรับดีขึน้ตามยอดจ าหนา่ยวสัดกุ่อสร้าง สอดคล้องกบัอปุทาน
อสงัหาริมทรัพย์แนวราบท่ีปรับเพิ่มขึน้บ้างส่งผลให้ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) หดตวั
ร้อยละ 1.3 YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 7.1 YoY

รายได้เกษตรกร ยงัฟืน้ตวัไม่ทัว่ถึง โดยในเดือนนีก้ลบัมาหดตวัตามผลผลิตข้าวนาปีเป็น
ส าคัญ ส่วนหนึ่งจากการเล่ือนการเก็บเก่ียวไปเดือนหน้า ในขณะท่ีราคาสินค้ าเกษตร
ขยายตัวตามราคายางพารา ส่งผลให้ความเช่ือมั่นภาคครัวเรือนทัง้ในและนอกภาค
เกษตรกรรมยงัอยูใ่นระดบัต ่า อยา่งไรก็ดี การซือ้รถจกัรยานยนต์ยงัขยายตวัได้ จากก าลงัซือ้
ท่ีปรับดีขึน้ของเกษตรกรสวนยางพารา และรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่ท่ีได้รับความนิยม
เพิ่มขึน้ โดยรายได้เกษตรกรหดตวัร้อยละ 0.4 YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมหดตวัท่ีร้อยละ 
3.3 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมกลบัมาขยายตวัร้อยละ 3.0 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ไม่รวมเงินโอนขยายตวัทัง้รายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทนุ และยงัคง
เป็นแรงขบัเคล่ือนหลกัของเศรษฐกิจ ซึง่สว่นหนึง่เป็นผลของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณ โดยรายจ่ายประจ าขยายตัวตามรายจ่ายเพ่ือซือ้สินค้าและบ ริการ 
ขณะท่ีรายจ่ายลงทุนขยายตวัจากโครงการคมนาคมและค่าชดเชยอสงัหาริมทรัพย์ในการ
เวนคืนท่ีดินของกรมทางหลวงเป็นส าคญั ด้านรายได้จดัเก็บของรัฐบาลหดตวัจากรายได้ท่ี
มิใชภ่าษีเป็นส าคญั เน่ืองจากมีการเล่ือนน าสง่คา่ภาคหลวงปิโตรเลียมไปแล้วในเดือนก่อน

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน
ชะลอลงเป็นเดือนที่สอง ทัง้นี ้
ปัจจัยสนับสนุนการบริโภค
โดยรวมยัง ไม่ เ ข้มแข็ งนัก
สะท้อนจากก าลังซื อ้ ของ
ค รั ว เ รื อ น น อ ก ภ า ค
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ที่ ล ด ล ง
โดยเฉพาะภาคการค้า

รายได้เกษตรกร
ยัง ฟื้นตัว ไม่ทั่วถึ ง  โดยใน
เดือนนี ก้ลับมาหดตัวตาม
ผลผลติข้าวนาปีเป็นส าคญั
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รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสรา้งประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลให้เพิ่มมากข้ึน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลเชงิลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอตุสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนพฤศจิกายน ปี 2559

ใน เดื อนพฤศจิ ก ายน  ปี  255 9 ภาวะอุต สาหกร รม
เคร่ืองจักรกลของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า 
ขยายตวัร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 1.3 YoY ด้านการส่งออก ขยายตัวร้อยละ 19.3 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 29.5 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 37,946 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,865 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 18.8 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 13.9 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การ
น าเข้าเป็น 27,652 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 4.8 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 6,429 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แลขยายตัวร้อยละ 
37.8 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 25,808 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,303 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 8.9 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการส่งออกเป็น 20,446 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 23.6 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 37.8 YoY
ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 2,059 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวั
ร้อยละ 0.1 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
12,138 ล้านบาท

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนพฤศจิกายน ปี 2559
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MIU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 36,046 35,414 35,419 40,262 38,230 40,859 39,709 40,127 36,902 37,170 38,427 39,559

2559 40,090 34,920 35,986 37,613 37,963 39,069 38,518 39,473 38,382 34,986 37,946

Export

2558 18,132 18,366 21,172 20,653 20,547 25,041 20,716 20,385 19,871 22,192 19,935 28,461

2559 21,062 20,561 28,973 18,995 18,967 22,163 19,457 20,257 22,739 21,629 25,808



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,865 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 18.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 13.9 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการน า เ ข้าสูงสุดในเดือนนี ไ้ ด้แก่  เค ร่ือง
บ ารุงรักษา และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
2,013 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 3,303 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 8.9 YoY โดยสินค้าที่
มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองเก็บเก่ี ยว และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,426 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 562 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนพฤศจิกายน ปี 2559
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AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 3,047 2,631 3,069 3,111 3,180 3,010 2,613 3,065 2,797 3,101 3,394 2,715

2559 3,119 2,763 3,131 3,033 2,481 3,013 2,857 3,436 3,240 3,254 3,865

Export

2558 2,638 2,433 2,575 1,967 2,076 2,122 2,311 2,484 2,737 3,199 3,034 2,603

2559 2,461 2,887 2,846 2,405 2,482 2,734 2,690 2,880 3,431 3,211 3,303



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
27,652 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 4.8 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
การน า เ ข้าสูงสุด ได้แก่  เค ร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,046 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 20,446 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 37.8 YoY โดยสินค้า
ที่มีมลูคา่การสง่ออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 7,444 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 7,206 ล้านบาท

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนพฤศจิกายน ปี 2559
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 27,026 27,208 26,323 30,971 28,688 31,117 29,607 29,959 28,852 28,800 29,060 31,625

2559 31,056 26,973 27,655 28,731 30,333 29,783 29,102 30,340 29,837 26,935 27,652

Export

2558 13,665 13,911 16,162 16,693 16,447 20,545 16,059 15,442 14,673 16,553 14,839 23,438

2559 16,457 15,573 23,657 14,500 14,609 17,090 14,497 15,053 17,195 16,545 20,446



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนพฤศจิกายน
ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 6,429 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แล
ขยายตวัร้อยละ 37.8 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,960 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,059 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หด
ตวัร้อยละ 0.1 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 517 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 4,369 ล้านบาท

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนพฤศจิกายน ปี 2559
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2558 5,974 5,574 6,028 6,181 6,363 6,733 7,490 7,102 5,253 5,268 5,974 5,220

2559 5,915 5,184 5,200 5,849 5,150 6,274 6,558 5,697 5,306 4,796 6,429

Export

2558 1,829 2,021 2,434 1,993 2,024 2,374 2,345 2,459 2,461 2,440 2,062 2,420

2559 2,144 2,101 2,469 2,089 1,875 2,339 2,270 2,324 2,114 1,873 2,059
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Article Title Design and optimisation of the nozzle of an innovative high temperature solid 
particulate erosion testing system using finite element modelling

Author N.A.S. Smith,∗, A.T. Fry,  L.E. Crocker,  F. Cernuschi,  L. Lorenzoni, Materials 
Division, National Physical Laboratory, Hampton Road, TW11 0LW, Middlesex, UK
RSE SpA–Ricerca sul Sistema Energetico. Via Rubattino, 54. 20134 Milano. Italy

Year 2016
Abstract A new high temperature solid particulate erosion test system has been designed at the 

National Physical Laboratory to improve the quality of high temperature erosion tests. The 
new test system is designed to carry out experiments at temperatures up to 900 °C and 
particle velocities up to 300 ms-1.  This has been achieved through the careful design of 
the nozzle, balancing the gas flow, gas pressure and nozzle geometry to achieve the 
design goals. The nozzle design has been carried out using multi-physics Finite Element 
Modelling to analyse the gas flow and temperature.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009630031630755X

Research and Technology

Fig. Schematic 2D cross-section of the final nozzle design showing the air feeder cone



ที่มา : โลกวนันี ้ 1304/01/2017

ดร.พส ุโลหารชนุ อธิบดีกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า ตลอดปี 2559 ท่ีผ่านมา 

กสอ. ไดส้่งเสริม สนบัสนนุ และพัฒนาผูป้ระกอบการ SMEs ในทกุระดบัผ่านกิจกรรมและการด าเนิน

โครงการดา้นตา่งๆ มาอย่างตอ่เนือ่ง จนสมารถสรา้งมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจไดก้ว่า 8,555 ลา้นบาท 

โดยมุง่เนน้การตดิอาวธุดว้ยการใชค้วามรู ้ความคิดสรา้งสรรค ์ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

เป็นตัวขับเคลื่อนและยกระดับขีดความสามารถเพ่ื อใหผู้ป้ระกอบการสามารถปรับตัวไดใ้ นยคุท่ี

สถานการณ ์ทางเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกนัภายใตก้รอบยทุธศาสตรป์ระเทศไทย 

4.0 ยงัเร่งเดินหนา้ภาคอตุสาหกรรมด ้วยการปรับแก ้จัดระบบและปรับทิศทางเพ่ือใหผู้้ประกอบการ

สามารถประยกุตใ์ชโ้อกาสพรอ้มทั้งรับมือกับความทา้ทายท่ีก าลังจะมาถึงโดยขณะนี้สัญญาณการ

แขง่ขนัทางเศรษฐกิจบนโลกท่ีไร ้พรมแดนไดเ้กิดขึ้นแลว้ เมื่อทกุภาคส่วนมีความพรอ้มท่ีจะปรับธรุกิจ

ตามการเปลี่ ยนแปลงและความตอ้งการของตลาดโลกไดอ้ย่างเท่าทัน ก็เป็นเร่ืองท่ีไม่ยากท่ีจะท าให ้

SMEs ไทยสามารถน าพาประเทศสูฐ่านะผูน้  าทางเศรษฐกิจตอ่ไปไดใ้นอนาคต

กสอ. จดังบ 830 ลา้นแจกของขวญั SMEs ปี 60‟

„



14

ดร.พส ุกลา่วเพ่ิมเตมิว่า ในปี 2560 กสอ.ไดจ้ัดท าโครงการภายใตง้บประมาณกว่า 830 ลา้น

บาท รวมกว่า 35 โครงการ ท่ีเป็นเสมือนการจัดแพ็ กเกจของขวัญเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและ

เสริมสรา้งศักยภาพผูป้ระกอบการ SMEs ในทกุมิติผ่านบริการและกิจกรรมเพ่ือยกระดับขีด

ความสามารถในรปูแบบท่ีไม่มีค่าใช ้จ่ายโดยมีจดุประสงค์ ในการมอบโอกาสและผลักดันให้ผู้

ประกอบการสามารถหยิบยกกลยทุธ ์และบริการฟรีท่ีเป็นประโยชนต์า่งๆเหล่านี้ มาใชแ้ข่งขนับนเวที

การคา้ตามระดับขีดความสามารถ ซ่ึงไดร้วบรวมโครงการจากหน่วยงานภายใตก้ ากับของ กสอ .

จดัเป็นของขวัญในศักราชใหมใ่ห ้ผูป้ระกอบการใน 4 กลุม่  ไดแ้ก่

กลุ่ม Startup เป็นการสรา้งแรงผลักดันเพ่ือให ้ผูป้ระกอบการกลา้ท่ีจะเร่ิมตน้ธรุกิจ โดยเร่ิมจาก

โครงการเสริมสรา้งผูป้ระกอบการใหม่ (NEC) โครงการสรา้งธรุกิจใหม่ (NBC) และโครงการสรา้ง

และพัฒนาผู ้ประกอบการใหม่เชิงสรา้งสรรค ์และนวัตกรรม มีกิจกรรมไฮไลท ์ไดแ้ก่ กิจกรรม Plan 

to Biz ท่ีเปิดโอกาสใหผู้ม้ีความพรอ้มในการจัดตัง้ธรุกิจไดแ้สดงวิสยัทัศนแ์ละน าเสนอแนวคิดหรือ

ผลงานการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ จากความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีต่อแหล่งเงินทนุ เพ่ื อ

สนบัสนนุใหไ้ดร้ับเงินทนุในรปูแบบเงินใหเ้ปล่าสู่การจัดตัง้ธรุกิจอย่างมืออาชีพ และกิจกรรมเถา้แก่

นอ้ยเทคโนโลยี ท่ีใหบ้ริการการจัดสภาพแวดลอ้มและโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีเอ้ือต่อการประกอบธรุกิจ

ดิจิทัล- เทคโนโลยี อาทิ จัดพ้ืนท่ีส านักงานและเคร่ื องอ านวยความสะดวก การจัดฝึกอบรมขั้น

พ้ืนฐานในการประกอบธรุกิจ การใหค้ าปรึกษาดา้นเทคนิค กฎหมาย การตลาด การบริหารจัดการ

องคก์รและบคุลากร และอ่ืน ๆ  โดยในปี 2560 ตัง้เป้าพฒันาใหเ้กิดผู ้ประกอบการในกลุ่มดงักล่าวนี้

ไม ่ต า่กว่า 4,000 ราย ภายใตง้บประมาณกว่า 80 ลา้นบาท

กลุ่ม S-Curve และ Super Cluster  กสอ. จัดงบประมาณ 190 ลา้นบาทผ่าน 2 กิจกรรมหลกั โดย

บริการแรกเร่ิมตน้ดว้ยการมอบงบประมาณกว่า 70 ลา้นบาท ผ่านกิจกรรมเฟ้นหานักออกแบบ

ผลิตภณัฑท์างวิศวกรรมจากการเชื่อมโยงกบัสถาบันเครือขา่ยภายใตส้งักดั รวมทั้งดึงดดูนกัวิจัยที่มี 

ประสบการณ์มาร่วมพัฒนาเพ่ือให ้เกิดผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ๆ ตามดว้ยการจัดกิจกรรมพิเศษ

เพ่ือการรวมกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมายและซเูปอรค์ลสัเตอร ์เพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือในการพัฒนา

ธรุกิจ  รวมทั้งน าพาผูป้ระกอบการไปแสดงสินคา้ทั้งในและต่างประเทศ และกิจกรรมท่ี 2 อีกกว่า 

120 ลา้นบาท มุ่งส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการดา้นชิ้นส่วนอากาศยาน การแพทย์ ยานยนต ์ดิ จิทัล 

อิเล็กทรอนิกส ์และปิโตรเคมี ไปใชใ้นการพัฒนาบคุลากรและสถานประกอบการ อีกทั้งยังมุ่ งน ามา

สรา้งและพัฒนาหุ่นยนตแ์ละเคร่ืองจักร เพ่ือช่วยใหก้ระบวนการทางอตุสาหกรรมของผูป้ระกอบการ

ในกลุ่ มนี้เกิดประสิทธิภาพและความเข ้มแข็งมากขึ้น โดยทั้ง 2 กิจกรรมวางเป้าหมายใหเ้กิดผลส ั

มฤทธ์ิในการพฒันาประสิทธิภาพไม ่ต า่กว่า 430 กิจการ

‟

„
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กลุ่ม SMEs เป็นการส่งเสริมผู ้ประกอบการรายเดิมที่มีอยู่กว่า 2.7 ลา้นรายในแต่ละสาขา กสอ.ไดจ้ัดสรร

งบประมาณใหก้บักลุม่นีร้วมทัง้สิน้กว่า 390 ลา้นบาท โดยตัง้เป้าส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเพื่อใหเ้กิดประสิทธิ 

ภาพในกระบวนการผลิตและต่อยอดถึงการส่งออกในระดบัต่างประเทศได ้โดยมีบริการรองรับผู ้ประกอบการ ใน

กลุม่นีฟ้รีกว่า 14 โครงการ เร่ิมตน้ดว้ยโครงการไฮไลทท์ี่ ประสบความส าเร็จในปี 2559 อย่างโครงการเอสเอ็มอี

สปริงอพั เพื่อพฒันาผูป้ระกอบการที่มศีักยภาพแบบกา้วกระโดดในปี 2560 อีกประมาณ 345 ราย กิจกรรมการ

พัฒนาผู ้ประกอบการแฟชัน่และไลฟ์สไตลเ์พื่ อให้เกิดการสรา้งกิจการและผลิ ตภัณฑก์ว่า 50 ลา้นบาท ผ่าน

โครงการ Thai Touch Project โครงการ Fashion Next 2017 โครงการ TIFA เป็นตน้ นอกจากนี้ยังมีงบประมาณอีก

กว่า 80 ลา้นบาท เพื่อใหผู้ป้ระกอบการที่มีความประสงคจ์ะพัฒนาประสิทธิ ภาพของผลิตภณัฑด์ว้ยการออกแบบ 

การสรา้งตราสนิคา้และการปรับปรงุบรรจภุณัฑ ์โดยยังต่อยอดการน าสินคา้ที่พั ฒนาแลว้เขา้สู่ระบบ e-commerce 

พรอ้มน าไปจดัแสดงและจ าหนา่ยทั ้งในและตา่งประเทศอีกดว้ย โดยโครงการทั้งหมดผู ้ประกอบการจะได้รับบริการ

โดยไม ่เสยีค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้

กลุม่ OTOP และอตุสาหกรรมสรา้งสรรคเ์ชงิวฒันธรรม ส าหรับในกลุม่สดุทา้ยนี ้กสอ. มุง่จดักิจกรรมการยกระดบั

ผู ้ประกอบการใน 5 ภมูภิาค เพื่อสรา้งความคึกคกั เขม้แข็ง และความนา่ดงึดดูใจใหแ้ก่ เศรษฐกิจในระดบัชมุชน เร่ิม

ดว้ยการใหบ้ริการดา้นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอตุสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม ไทยใน

วงเงินสงูสดุ 2 ลา้นบาท ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมใหว้ิสาหกิจชมุชนสรา้งสรรคผ์ลิตภัณฑ ์และบรรจุภัณฑเ์พื่อ

สง่ออกสนิคา้โอทอปไปยงัตา่งประเทศ รวมถึงยงัมกีิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตในหลกัสตูรวิชาชีพทั้งในระยะ

สัน้และระยะยาวใหแ้ก่ผู ้ประกอบการและทายาทวิสาหกิจชมุชน และการพัฒนาธรุกิจอตุสาหกรรมโดยใชทุ้นทาง

วัฒนธรรมและภมูิปัญญา รวมทั้งการส่งเสริมราษฎรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ นอกเหนือจากนี้ยัง

เดินหนา้โครงการอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์เชิงวัฒนธรรม (CIV) เพื่อจัดตัง้หมู่บา้นอตุสาหกรรมสรา้งสรรคใ์ห ้

กระจายครบทกุจังหวัดภายใน 5 ปี และยังมีการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดภายในงาน OTOP City และ OTOP 

Midyear 2017 และบริการ OTOP Networking เพื่อจับคู่ธรุกิจและเปิดตลาดใหม่ๆ ใหก้ับวิสาหกิจชมุชนไดส้่งสินค ้

าไปยังศนูยก์ารคา้ชั้ นน าและประเทศที่ใหค้วามนิยมในสิ นคา้โอทอปของไทยโดยเบื้องตน้ได ้วางเป้าหมายใหเ้กิด

การพั ฒนาในกลุ่มดังกล่าวนี้ไม่ต า่กว่า 2,125 ราย และส่งเสริมราษฎรอีกจ านวน 920 คน จากการจัดสรร

งบประมาณกว่า 170 ลา้นบาท

อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากบริการดังกล่าวขา้งตน้ กสอ . ยังคงเดินหนา้การพัฒนา SMEs ดว้ยการใหบ้ริการ

ศนูยบ์ริการธรุกิจอตุสาหกรรม (BSC) ที่มีอยู่ทั้งหมดจ านวน 14 ศนูยท์ัว่ประเทศ เพื่อแกปั้ญหาในทกุๆ ดา้น และ

ใหบ้ริการค าปรึกษาที่ ครบวงจรในจดุเดียว ซ่ึงหลังจากที่เปิดใหบ้ริการตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา มีผูเ้ขา้มาขอรับ

บริการเพื่อการด าเนนิธรุกิจแลว้กว่า 2,600 ราย โดยในปี 2560 กสอ. ไดจ้ดัเตรียมผูเ้ชี่ยวชาญที่คอยใหค้ าปรึกษา

มากกว่าหนึ่งรอ้ยคน ซ่ึงมัน่ใจว่าจะสามารถใหค้ าปรึ กษาแก่บรรดาผูป้ระกอบการ SMEs ไดอ้ย่างเต็มที่และมี

คณุภาพ นอกจากนี้ยังเตรียมเปิดบริการอย่างเต็มรปูแบบจากศนูย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand 

Industrial Design Center) ซ่ึงจะน าเทคโนโลยี สารสนเทศและระบบการจัดการที่ทันสมยัมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

และคณุภาพสนิคา้เพื่อยกระดบัและสรา้งมลูค่าผลิตภณัฑ ์โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผูป้ระกอบการจะน าบริการดีๆ ที่

ไดก้ล่าวมาทั้งหมดนี้มาปรับปรงุและเปลี่ยนแปลงการด าเนินธรุกิจเพื่อสานฝันให้ประเทศไทยก ้าวสู่ผูน้  าทาง

เศรษฐกิจไดต้ามเป้าหมายที่วางไว ้ดร.พส ุกลา่วปิดทา้ย

‟

„
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BUILD เผยแผนงานปี 60 เรง่ปรบัภารกิจสอด

รบันโยบายรฐัเร่งยกระดับสินค้าเกษตรไปส ู่

อตุสาหกรรม ยกระดบัโรงงานรบัจา้งผลิตไปส ู่

การพัฒนาและออกแบบ ป้ันงานวิจัยไทยให้

สอดรบักบัภาคการผลิตน ามาส ูผ่ลงานจรงิ

นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกลุ ผ ู้อ านวยการ

หน่วยงานพฒันาการเช่ือมโยงอตุสาหกรรม 

(BUILD) ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทนุ (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ปี 2560 BUILD ได ้

ปรับภารกิจเพ่ือใหส้อดรับกับนโยบายรัฐที่จะเนน้

แผนงานเ พ่ิมเติม 3 ด้าน ได ้แก่  1. สนับสนุน

อตุสาหกรรมการเกษตร 2. ผลกัดนัผูป้ระกอบการ

ที่รับจา้งผลิตไปสู่การร่วมออกแบบและพัฒนา และ 

3. ส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการท าการวิจัยและพัฒนา 

(R&D)

ที่มา : MGR Online 

BUILD กางแผนปี 60 เรง่ปรบัภารกิจยกระดบั

งานวิจยัไทยเช่ือมภาคผลิต
‟

„

“ถือเป็นงานทา้ทายที่จะท าอย่างไรใหผู้ผ้ลิตของเราที่ส่วนใหญ่รับจ้างผลิตไปสู่การ

ดไีซน ์มีนวตักรรมหรือมีชิน้งานเป็นของตวัเองซ่ึงตอ้งอาศยัการเชื่อมโยงธรุกิจกบังานวิจัย

และพฒันา รวมไปถึงวตัถดุบิที่ตอ้งร่วมมือกนัทกุหนว่ยงาน” นายวิรตันก์ลา่ว
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ส าหรับภารกิจท่ี 1 สนับสนนุอตุสาหกรรมการเกษตร จะเนน้ในระดับล่างสนับสนนุกลุ่ม

ผูป้ระกอบการโอทอปท่ีเป็นการแปรรปูเบ้ืองตน้ใหม้ีกระบวนการผลิตและคณุภาพของสินค้าดีขึ้น เช่น 

การท ากลว้ยตาก ก็จะประสานกับโรงงานท่ีผลิตเคร่ืองจักรเขา้ไปร่วมออกแบบผลิตตูอ้บ ห รือ

เคร่ืองจักรต่างๆ เพ่ิอลดตน้ทนุการผลิต และมีคณุภาพสินคา้เพ่ิมขึ้น เป็นตน้ เนื่ องจาก BUILD มี

ฐานขอ้มลูผูผ้ลิตชิ้นส่วน และเคร่ืองจักรอตุสาหกรรมเป็นจ านวนมาก สามารถเชื่อมโยงอตุสาหกรรม

เหล่านี้ไปสู่ โอทอปต่างๆ ร่วมกันยกระดับ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อทุกฝ่าย รวมไปถึงการส่ง เสริมพา

ผูป้ระกอบการไทยไปออกงานตา่งประเทศเพ่ือตอ่ยอดและจบัคูธ่รุกิจ เป็นตน้

ภารกิจท่ี 2 ผลักดันผูป้ระกอบการท่ีรับจา้งผลิตไปสู่การร่วมออกแบบและพัฒนาเพ่ือความยัง่ยืนใน

ระยะยาว ซ่ึงตอ้งอาศัยการออกแบบ ดีไซน ์การวิจัยและพัฒนาร่วมดว้ย ภารกิจท่ี 3 ส่งเสริมให้

ผูป้ระกอบการท าการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงจะส่งเสริมทั้งการพัฒนาตวัสินคา้ และกระบวนการผลิต โดย

จะเชื่อมโยงสถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ประเทศร่วมกับผูผ้ลิต เพ่ือสรรหางานวิจัยท่ีตอบ

โจทยต์อ่การผลิตสินคา้ ท าใหง้านวิจยัเกิดผลเชิงพาณิชยไ์ด ้

“เราจะจดัเวทีใหผู้ป้ระกอบการนกัวิจยัมาร่วมจดัแสดงผลงานใหเ้กิดการจับคู่ทางธรุกิจประมาณ 2-3 

ครั้ง แลว้จะน ามาประเมินผลงาน ซ่ึงในระยะแรกหากมี 2-3 รายน าผลวิจัยมาผลิตไดก็้ถือว่าเป็น

ความส าเร็จในเบ้ืองตน้ เพื่อน ามาปรบัปรงุมาตรการสง่เสริมใหไ้ดผ้ลมากขึน้” นายวิรตันก์ลา่ว

ส าหรับผลการด าเนินงานเชื่อมโยงอตุสาหกรรมในปี 2559 สามารถจับคู่ธรุกิจมีมลูค่ามากกว่า 3.4 

หมื่นลา้นบาท มีจ านวนประมาณ 1 พันราย ส่วนใหญ่เป็นอตุสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต ์ส่วนในปี 

2560 คาดว่าจะเพ่ิมมลูค่าการเชื่อมโยงไดอี้ก 5-10% หรือมีมลูค่าประมาณ 3.57-3.74 หมื่นลา้น

บาท

‟

„
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