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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธนัวาคม ปี 2559

ในเดือนธันวาคม 2559 ขยายตวัตอ่เน่ืองจากเดือนก่อน จากการใช้จ่ายภาครัฐท่ีขยายตวั
สงูทัง้รายจ่ายประจ าและลงทนุ และมลูคา่การส่งออกสินค้าท่ีฟืน้ตวัชดัเจนขึน้ สอดคล้อง
กับการผลิตในอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกและการน าเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั น้กลางท่ี
เพิ่มขึน้โดยเฉพาะชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี ้ภาคการท่องเท่ียวกลับมาขยายตวั
ตามจ านวนนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศท่ีได้รับผลดีจากมาตรการยกเว้นและลดค่าธรรมเนียม
วีซ่าชัว่คราวส าหรับบางประเทศ ประกอบกบัการบริโภคภาคเอกชนโดยรวมปรับดีขึ น้ตาม 
ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค และผลของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปี ส าหรับการ
ลงทนุภาคเอกชนมีทิศทางปรับดีขึน้ตอ่เน่ืองแตย่งักระจกุตวัอยูใ่นบางธรุกิจ

การบริโภคภาคเอกชน โดยรวมปรับดีขึน้ตามความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคด้านรายได้ใน
อนาคต สอดคล้องกับภาคการส่งออกและการท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มปรับดีขึน้ นอกจากนี ้
ยงัได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเท่ียวในช่วงปลายปี อย่างไรก็
ตาม การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนหดตวัจากผลของฐานท่ีสูงในระยะเดียวกันปีก่อน 
จากการเร่งซือ้รถยนต์ก่อนมีการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิตในเดือนมกราคม 2559 ส่งผลให้
ดชันีการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 1.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน
หน้า และขยายตวัร้อยละ 2.7 YoY

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 18.1 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 5.6 YoY ฟืน้ตวั
ชดัเจน จาก 1) อุปสงค์ต่างประเทศในหลายสินค้าปรับดีขึน้ต่อเน่ือง อาทิ แผงวงจรรวม 
(IC) เพ่ือผลิตสมาร์ทโฟน รถยนต์และอุปกรณ์เพ่ือรองรับ Internet of Things (IoT) 
สอดคล้องกับการขยายก าลังการผลิตในช่วงก่อนหน้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขยายตวัตามการ
ส่งออกเคร่ืองปรับอากาศไปยงัอินเดีย ประเทศในตะวนัออกกลาง และเวียดนาม และการ
ส่งออกแผงก าเนิดไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ไปยงัสหรัฐฯ 2) อุปสงค์ท่ีเร่งขึน้ชัว่คราว
จากการเร่งน าเข้าสินค้าจากจีน อาทิ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือใช้ผลิตยางล้อไป
สหรัฐฯ และ 3) สินค้าท่ีราคาส่งออกเคล่ือนไหวตามราคาน า้มนัดิบขยายตวัต่อเน่ือง ทัง้
ราคาท่ีปรับเพิ่มขึน้หลงัจากประเทศผู้ผลิตน า้มนับรรลขุ้อตกลงการลดก าลงั การผลิต และ
ปริมาณท่ีขยายตวัจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสินค้าปิโตรเคมีไปจีน ทัง้นี ้การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตวัเล็กน้อยตามการผลิตในหลายหมวดสินค้าสอดคล้องกบั
ภาคการส่งออก อย่างไรก็ตาม การผลิตในกลุ่มยานยนต์หดตวัสงูเน่ืองจากผู้ผลิตบางราย
หยดุการผลิตเพ่ือปรับเปล่ียนสายการผลิตเป็นรถยนต์ รุ่นใหม่

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

การบริโภคภาคเอกชน 
โดยรวมปรับดีขึน้ตามความ
เช่ือมัน่ของผู้บริโภคด้าน
รายได้ในอนาคต สอดคล้อง
กบัภาคการสง่ออกและการ
ทอ่งเที่ยวที่มีแนวโน้มปรับดี
ขึน้ 

การส่งออกสินค้า
ฟืน้ตวัชดัเจน จาก 1) อปุสงค์
ตา่งประเทศในหลายสนิค้า
ปรับดีขึน้ตอ่เนื่อง 2) อปุสงค์ที่
เร่งขึน้ชัว่คราวจากการเร่ง
น าเข้าสนิค้าจากจีน 3) สนิค้า
ที่ราคาสง่ออกเคลือ่นไหวตาม
ราคาน า้มนัดิบขยายตวั
ตอ่เนื่อง 

การน าเข้าสินค้า
ขยายตวัในทกุหมวด 
โดยเฉพาะหมวดวตัถดุิบและ
สนิค้าขัน้กลางที่ขยายตวัสงู
ตอ่เนื่อง

รายได้เกษตรกร 
ขยายตวัสงูจากระยะเดียวกนั
ปีก่อน ตามการขยายตวัของ
ราคาสนิค้าเกษตรโดยเฉพาะ
ราคายางพาราที่ปรับสงูขึน้
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การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 16.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 10.5 ตามการ
ขยายตวัในทกุหมวด โดยเฉพาะหมวดวตัถดุิบและสินค้าขัน้กลางท่ีขยายตวัสงูต่อเน่ือง โดย
การน าเข้าเชือ้เพลิงขยายตวั จากทัง้ปริมาณเน่ืองจากฐานท่ีต ่าในระยะเดียวกนัปีก่อน และ
ราคาท่ีสงูขึน้ตามราคาน า้มนัดิบ การน าเข้าโลหะขยายตวัตามการผลิตเหล็กแผ่นส าเร็จรูป
เพ่ือใช้ในการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเตรียมผลิตรถยนต์ และการน าเข้าชิน้ส่วนแผงวงจรรวม 
พลาสติก และเคมีภัณฑ์ขยายตัวต่อเน่ืองสอดคล้องกับแนวโน้มการส่งออกของสิ นค้า
ดงักลา่ว

การลงทุนภาคเอกชน มีทิศทางปรับดีขึน้ต่อเน่ือง ทัง้การลงทนุภาคการก่อสร้างและการ
ลงทนุเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ อยา่งไรก็ดี ดชันีการลงทนุภาคเอกชนยงัคงหดตัวเม่ือเทียบกบั
ระยะเดียวกนัปีก่อนและกระจกุตวัอยู่ในธุรกิจพลงังานทดแทน ธุรกิจบริการและขนส่ง และ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับกับการส่งออกและการก่อสร้างของภาครัฐ ส่งผลให้ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) หดตวัร้อยละ 0.1 YoY การจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 
8.5 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัสูงจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการขยายตวัของราคาสินค้า
เกษตรโดยเฉพาะราคายางพาราท่ีปรับสงูขึน้หลงัผลผลิตยางลดลงเน่ืองจากได้รับผลกระทบ
จากเหตอุุทกภัยในพืน้ท่ีภาคใต้ อุปสงค์ท่ีเพิ่มขึน้จากจีน และราคาน า้มนัดิบท่ีปรับเพิ่มขึน้ 
ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรกลบัมาขยายตวัจากข้าวเป็นส าคญั ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
เล่ือนการเก็บเก่ียวผลผลิตจากเดือนก่อนโดยรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 18.6 YoY
ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมหดตวัท่ีร้อยละ 1.2 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมกลับมา
ขยายตวัร้อยละ 13.0 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตวัทัง้รายจ่ายประจ าและลงทนุ และยงัคงเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกั
ของเศรษฐกิจโดยรายจ่ายประจ าขยายตวัตามค่าใช้จ่ายดาเนินงานเพ่ือการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ขณะท่ีรายจ่ายลงทุนขยายตัวจากโครงการคมนาคมและระบบ
ชลประทานท่ีเร่งเบิกจ่ายได้มากตามผลของมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กและการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านรายได้จดัเก็บของรัฐบาลหดตวัจากรายได้ท่ี
ไม่ใช่ภาษีเป็นส าคญัเน่ืองจากฐานท่ีสูงในปีก่อนซึ่งมีการนาส่งรายได้จากการประมูลคล่ืน
ความถ่ียา่น 4G แตห่ากหกัผลดงักล่าว รายได้จดัเก็บของรัฐบาลยงัขยายตวัได้ตามภาษีเงิน
ได้นิตบิคุคลท่ีเพิ่มขึน้จากก าไรสง่กลบัของบริษัทตา่งชาตใินไทย

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
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

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธนัวาคม ปี 2559





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 เดือนธันวาคม ปี 2559

ในเดือนธันวาคม ปี 2559 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าลดลง โดยการน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 
7.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.2 YoY
ด้านการสง่ออก หดตวัร้อยละ 20.7 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า 
และหดตวัร้อยละ 28.1 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 40,813 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,214 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 16.8 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อย
ละ 18.4 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 32,284 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.1 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 5,315 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 17.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 1.8 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 20,456 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,764 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 6.2 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูคา่การสง่ออกเป็น 15,818 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 22.6 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 32.5 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการสง่ออกเป็น 1,874 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
22.6 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
20,357 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

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

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนธนัวาคม 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 40,813

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 20,456



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
ธันวาคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,214 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 16.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 18.4 YoY โดยสินค้าที่
มีมลูคา่การน าเข้าสงูสดุในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา 
และส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,915 ล้าน
บาท
การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 2,764 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 6.2 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่  เค ร่ืองเ ก็บเ ก่ีย ว และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,426 ล้านบาท;
ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 450 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนธนัวาคม 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 3,214

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 2,764



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
ธันวาคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
32,284 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.1 YoY โดยสินค้าที่
มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,619 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 15,818 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 22.6 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 32.5 YoY โดยสนิค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,345 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 16,466 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนธนัวาคม 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 32,284

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 15,818



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนธันวาคม
ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,315 ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตัวร้อยละ 1.8 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,985 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 1,874 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 22.6 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่าการส่งออกสงูสดุ
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 503 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 3,441 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนธนัวาคม ปี 2559

Analyst by ISIT
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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 5,315

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 1,874



ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึก

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล
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ติดต่อ : ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล
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Article Title Improvements in productivity and formability by water and die quenching in 
hot stamping of ultra-high strength steel parts

Author Tomoyoshi Maeno *, Ken-Ichiro Mori (1), Masaki Fujimoto
Department of Mechanical Engineering, Toyohashi University of Technology, 
Toyohashi, Aichi 441-8580, Japan

Year 2015
Abstract To improve the productivity in hot stamping of ultra-high strength steel parts, the parts are 

quenched not only with dies but also in water during holding at the bottom dead centre. 
Since the cooling speed for water quenching is higher than that for die quenching, the 
hold time for hardening is reduced. In hot stamping, water is kept in a lower die to 
increase the cooling rate during die quenching. In addition, local thinning around the 
punch corner was prevented by water and die quenching, and thus the drawablity
increases.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007850615001365

Research and Technology

Fig. 1 (a) Local thinning without water
(b) prevention of thinning by water and die quenching in hot stamping.



ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ 1307/02/2017

คงไม่ตอ้งสงสยัว่าท าไมรฐับาลพล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีและหัวหนา้ 

คสช.ถึงใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมสนบัสนนุวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มหรือเอส

เอ็มอี ส่วนหน่ึงก็มาจากท่ีเอสเอ็มอีในประเทศไทยมีสดัส่วนมากถึง 80-90% เม่ือเทียบกบั

ผ ูป้ระกอบการทัง้หมด จึงตอ้งเรง่ยกระดบัใหเ้อสเอ็มอีมีศกัยภาพสงูข้ึนและสามารถยกฐานะ

ใหส้ินคา้ท่ีผลิตไปส ูต่ลาดสง่ออกไดม้ากข้ึน

นายสพุนัธ ุ ์มงคลสธีุ ประธานรว่มคณะท างานส่งเสริม SMEs & Start up และSocial

Enterprise ภายใตโ้ครงการสานพลงัประชารฐั ใหส้มัภาษณถึ์งการท างานท่ีลอ้ไปกบันโยบาย

ของรฐับาลในการส่งเสริมสนบัสนนุเอสเอ็มอี โดยกล่าวถึงแผนงานสนบัสนนุปี 2560 ว่า จะ

ท าเรือ่งท่ีสอดคลอ้งกบัรฐับาล โดยมองในเรื่องการท าอี-คอมเมิรซ์ ใหส้อดรบักบัการกา้วไป

อตุสาหกรรม 4.0

เช่ือม ‘Comgateway’ ดนัเอสเอ็มอีไทยโยงเครอืขา่ยโลก

กว่าลา้นราย
‟

„
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ดึง Comgateway เชื่อมไทย

ล่าสดุก าลังทาบทามกลุ่ม Comgatewayบริษัทอี-คอมเมิร์ซ ท่ีไดช้ื่อว่าเป็นเวิร์ดคลาสจาก

สิงคโปรเ์ขา้มาสนบัสนนุเชื่อมโยงกบัเอสเอ็มอีในประเทศไทย โดยกลุ่มนี้จะมีระบบสนบัสนนุโลจิสติกสท์ี่

แข็งแรงและมีลกูคา้ดา้นระบบช าระเงินหรืออี-เพยเ์มนต(์e-Payment)โดยลกูคา้พรอ้มซ้ือสินคา้เอสเอ็ม

อี มีเครือขา่ยอยู่ทัว่โลกกว่า 1 ลา้นราย จากท่ีก่อนหนา้นัน้รัฐบาลร่วมกบัอาลีบาบาไปแลว้ แตก่ลุ่มนี้

จะมาทางดา้นระบบช าระเงินหรืออี-เพยเ์มนตต์่างจากอาลีบาบาท่ีเติบโตมาทางดา้นตลาด การขาย

ของ แตร่ายนีเ้ตบิโตมาจากอี-เพยเ์มนต ์โดยจะท าใหเ้กิดการเชื่อมตอ่กบัสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย(ส.อ.ท.) หอการคา้ไทย และสถาบนัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอตุสาหกรรมการผลิตหรือ

SMI น าโปรดกัตเ์อสเอ็มอีเชื่อมตอ่เขา้ไปในเครือขา่ยของ Comgateway

โดยความร่วมมือดงักล่าวในเบ้ืองตน้มีเงื่อนไขว่า Comgateway จะไม่คิดค่าบริการ แตจ่ะไดค้่าโล

จิสตกิส ์และเอสเอ็มอีไดใ้ชบ้ริการโลจิสตกิสจ์ากบริษทัท่ีมีชื่อเสียง รวมถึงไดเ้ครือขา่ยการซ้ือสินคา้เอส

เอ็มอีกวา้งขึ้น คาดว่าภายในเดือนมีนาคมนี้ จะพรอ้มเปิดตวัอย่างเป็นทางการ เมื่อส า เร็จเอสเอ็มอี

ทัง้หมดจะสามารถใชบ้ริการนีไ้ด ้โดยจะจบัมือกบัส.อ.ท.ในการใหข้อ้มลู

จบัมือมทร.ลยุบ่มเพาะ

นอกจากนีภ้ายในปี2560 จะใหน้ า้หนกัในเร่ืองศนูยบ์่มเพาะดา้นเทคโนโลยีโดยเพ่ิมประสิทธิภาพ

เอสเอ็มอีมากขึ้น จะร่วมมือกบัสถาบันการศึกษา เช่น มทร . อีสาน(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน) ซ่ึงมีสถาบันชนุหวัน ก็จะท าศนูยบ์่มเพาะใหก้บัเอสเอ็มอีภาคอีสาน โดยจะเขา้ ไปเนน้เร่ืองของ

อาหาร จากความส าเร็จของส.อ.ท.ท่ีท า เร่ือง “นอรธ์เทิรน์ฟู้ดวัลเลย ์“ส าเร็จแลว้ ก็จะท าเร่ืองของ”

นอร์ทอีส ฟู้ดวัลเลย์ “ในภาคอีสาน โดยจะมีเคร่ืองมือและการเชื่อมโยงเร่ืองมาตรฐานให้กับ

ภาคอตุสาหกรรมในเร่ืองอาหาร โดย 4 วิทยาเขตนี้จะเป็นผูข้บัเคลื่อนโดยมีสกลนคร โคราช ขอนแก่น 

สริุนทร ์อีกดา้นจะเชื่อมกบัทางสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง จะท าศนูยบ์่ม

เพาะทางดา้นไฮเทคโนโลยี ซ่ึงตรงนี้จะมีสถาบันการเงินเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย รวมทั้งบริษัทไอที 

มาร่วมเชื่อมโยงเป็นศนูยบ์่มเพาะใหก้ับการส่งเสริมเอสเอ็มอีทางดา้นเทคโนโลยี ตรงนี้จะไดเ้ห็นจะได ้

เห็น “นอรธ์อีสต ์ฟูดวัลย”์ ในภาคอีสานภายใน 3 ปี

ส่วนสาเหตท่ีุเลือกอีสานเป็นโมเดลน าร่องเพราะ1.อีสานมีจ านวนประชากรมาก 2.มีวัตถดุิบ

ดา้นเกษตรรองรับ 3.มีเขตเชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพ่ือนบา้นได ้โดยโมเดลนี้ถา้ส าเร็จสามารถใชไ้ดท้ัว่

ประเทศกบัทกุภาค

‟

„
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มองภาพรวมปี 60

ส าหรับภาพรวมเอสเอ็มอีปี 2560 น่าจะดีขึ้นโดยประเมินจาก 1. สินคา้เกษตรหลายตัวมีแนวโนม้ราคาดีขึ้น 2.

งบประมาณภาครัฐเร่ิมกระจายตวัลงพื้นที่มากขึน้ โดยเฉพาะงบกว่า 1 แสนลา้นบาท ที่ไปโฟกัสที่คลัสเตอรจ์ังหวัด 

โดยใหค้ลสัเตอรล์ะ 5,000 ลา้นบาท จะเป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้ับผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีได ้เป็นงบของรัฐบาลที่ให้

ภาคเอกชนมสีว่นร่วม

โดยมคีณะท างานขึน้มาโดยใหส้.อ.ท.และหอการคา้จงัหวดัอยู่ในคณะกรรมการชดุนีด้ว้ย

3.มีงบการลงทนุโครงสรา้งพื้นฐาน ที่เขา้มาช่วยกระตุน้เศรษฐกิจปีนี้ได ้ก็จะท าใหเ้ศรษฐกิจมีแนวโนม้ดีขึ้นอย่าง

ชดัเจน

มารูจ้กับริการ Comgateway

บริการ comGatewayเป็นบริการจดัหาที่อยู่ ส าหรับการจดัสง่สนิคา้ ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ฟรี เมื่อสินคา้ที่สัง่ซ้ือ 

มาถึงที่อยู่ในอเมริกา ทาง comGatewayก็จะจัดส่งสินคา้ ขา้มประเทศ ตรงมายังที่บา้น ซ่ึงบริการแบบนี้ ท าใหห้มด

ปัญหา ร้านค้าออนไลน์ที่ สหรัฐอเมริกา ไม่มีบริการการจัดส่งมาถึงไทย คนไทยก็สามารถชอ้ปสินค้ าจาก 

สหรัฐอเมริกา ไดแ้บบไมม่ขีดีจ ากดัแลว้

นอกจากนีย้งัมบีริการช าระเงนิ Buy For Me ส าหรับรา้นคา้ท่ีไมร่ับบตัรเครดติ

‟

„
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“พาณิชย”์ ป้ันธรุกิจบรกิาร New S-Curve ดนัเศรษฐกิจ

ไทย พรอ้มชง “สมคิด” ก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ ‟

„

“พาณิชย”์ ลยุสง่เสริมธรุกิจบริการ New S-Curve หลงัพบเป็นความหวังใหมใ่นการผลกัดนัการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศ เตรียมชง “สมคิด” ดันเป็นวาระแห่งชาติ เผยธรุกิจบริการไทยมีขีด

ความสามารถทัง้บริการดา้นดิจิตอล การศึกษา อีคอมเมิรซ์ บริการผูส้งูอาย ุบริการด้านสิ่งแวดลอ้ม 

และยังสามารถขยายบริการจากธรุกิจเดิมท่ีมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบริการสถานีชารจ์รถไฟฟ้า ขายอาหาร

ออนไลน ์บริการสขุภาพความงาม

นายสนธิรตัน ์สนธิจิรวงศ ์รฐัมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงพาณิชย ์เปิดเผยถึงการส่งเสริมและผลกัดนั

ธรุกิจบริการท่ีเป็นแทรนดใ์หม่ของไทย (New S-Curve) ว่าขณะนี้กรมพัฒนาธรุกิจการคา้ไดส้่งผล

การศึกษาผูป้ระกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ในภาคธรุกิจบริการท่ีเป็นแทรนดใ์หม่ของไทยท่ีมี

ศักยภาพในการส่งเสริม และผลักดันใหม้ีการขยายตัว รวมถึงสามารถออกไปลงทนุหรือส่งออกไป

ต่างประเทศมาให้ตนพิจารณาแล้ว โดยในระยะสั้นจะมีการจัดท าแผนส่งเสริมและผลักดันให้

ผูป้ระกอบการมีความรูใ้นการท าธรุกิจ มีการขยายธรุกิจ และมีผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ส่วน

ในระยะกลางและยาวจะหารือกบันายสมคิด จาตศุรีพิทักษ ์รองนายกรัฐมนตรี เพ่ือผลักดันเป็นวาระ

แห่งชาต ิเพราะแนวโนม้ในอนาคตไทยจะสง่ออกธรุกิจบริการมากกว่าการสง่ออกสินคา้
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“ปัจจบุันภาคบริการถือเป็นตัวแปรส าคัญท่ีผลักดันเศรษฐกิจโลก โดยในปี 2559 

มลูค่าการคา้บริการโลกขยายตัว 2.5% แต่การส่งออกภาคบริการของไทยขยายตัวถึง 10.4% 

ชี้ใหเ้ห็นว่าภาคบริการของไทยเตบิโตมากกว่าโลก ดงันัน้ ไทยจ าเป็นตอ้งสง่เสริมภาคบริการใหม้ีความ

เขม้แข็ง เพื่อสรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต”

นายสนธิรตันก์ลา่วว่า ส าหรบัธรุกิจบริการท่ีเป็น New S-Curve ไดแ้ก ่ธรุกิจบริการดา้นดิจิตอล 

คอนเทนต์ เช่น ธรุกิจบริการเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต ์การสรา้งซอฟตแ์วร์เกม การสร้าง

ภาพยนตรแ์อนิเมชัน่ การเขียนซอฟตแ์วรเ์สมือนจริง (Virtual) เป็นตน้, ธรุกิจบริการดา้นการศึกษา 

เช่น ธรุกิจบริการดา้นการฝึกอบรมบคุลากรในดา้นต่างๆ ท่ีไทยมีความเชี่ยวชาญ อย่างดา้นการ

โรงแรม การบิน การเกษตรและอาหาร ความงาม, ธรุกิจใหบ้ริการ เช่น การท าบัญชี การท าตลาด

พาณิชยอิ์เล็กทรอนกิส ์(อี-คอมเมิรซ์) ธรุกิจการใหค้ าปรึกษาการท าสื่อสงัคมออนไลน ์(Social Media 

Consulting) 

นอกจากนี้ ไทยก าลงัเขา้สู่สงัคมผูส้งูอาย ุธรุกิจบริการท่ีเป็น New S-Curve ไดแ้ก่ ธรุกิจบริการ

เกี่ยวกบัผูส้งูอายทุัง้ในและนอกบา้น, ธรุกิจบริการเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอ้ม ท่ีเป็นแทรนดใ์หม่ของโลก เช่น 

ธรุกิจบริการดา้นการท าขยะรีไซเคิล ธรุกิจบริการพลงังานทางเลือก เป็นตน้

นายสนธิรัตนก์ล่าวว่า ธรุกิจบริการ New S-Curve ไม่จ ากดัว่าตอ้งเป็นธรุกิจใหม่ ยังสามารถ

พัฒนากลุ่มธรุกิจเดิมใหเ้ป็นธรุกิจบริการ New S-Curve ได ้เช่น ส่งเสริมใหเ้กิดผูป้ระกอบการสถานี

บริการชาร์จไฟฟ้า เพราะไทยส่งเสริมให้มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ผลักดันให้เกิดธรุกิจบ ริการ

รา้นอาหารท่ีขายผา่นออนไลน ์รถยนตข์ายอาหาร (Food Truck) ธรุกิจบริการสขุภาพและความงามท่ี

เชื่อมโยงกบัการท่องเท่ียว ธรุกิจบริการกายภาพบ าบัด ธรุกิจบริการการประชมุและนิทรรศการ และ

ธรุกิจบริการซ่อมเคร่ืองมืออิเล็กทรอนกิส ์เป็นตน้

ส าหรับการพัฒนาธรุกิจบริการ New S-Curve เป็นการผลักดันใหผู้ป้ระกอบการไทยน า

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการพัฒนาภาคบริการใหด้ีย่ิงขึ้น และสอดคลอ้งกับความต้องการ

ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป และยงัจะสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีมุ่งผลกัดนัให้

เกิดไทยแลนด ์4.0
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