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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2560

ในเดือนมกราคม 2560 ขยายตวัตอ่เน่ืองจากเดือนก่อน โดยแรงขบัเคล่ือนหลกัมาจาก
การใช้จ่ายภาครัฐท่ีขยายตวัดี และมลูค่าการส่งออกสินค้าท่ีฟืน้ตวัตอ่เน่ือง สอดคล้องกับ
ทิศทางการส่งออกของภูมิภาค ขณะท่ี ภาคการท่องเท่ียวฟืน้ตวัชดัเจนขึน้ อย่างไรก็ตาม 
การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงบ้างหลังมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วง
ปลายปี 2559 สิน้สดุลง สาหรับการลงทนุภาคเอกชนทรงตวัใกล้เคียงกบัเดือนก่อน

การบริโภคภาคเอกชน ชะลอลงหลังจากเร่งขึน้ค่อนข้างมากในเดือนก่อนหน้าท่ีได้รับ
ผลดีจากมาตรการกระตุ้น การบริโภคและการท่องเท่ียวของภาครัฐ สะท้อนให้เห็นว่าการ
บริโภคท่ีเร่งขึน้ในช่วงดงักล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเล่ือน การบริโภคของประชาชน
โดยเฉพาะสินค้าอปุโภคบริโภค อยา่งไรก็ดี การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนในกลุ่มรถยนต์
นัง่ส่วนบุคคลกลับมาขยายตวัได้เน่ืองจากได้รับผลดีจากการเปิดตวัรถยนต์ รุ่นใหม่ ด้าน
ปัจจัยพืน้ฐานท่ีสนบัสนุนก าลังซือ้ของครัวเรือนโดยรวมอยู่ในทิศทางการฟื้นตวัแต่ยังไม่
เข้มแข็งนกั โดยรายได้เกษตรกรขยายตวัแต่ยงัคงกระจกุตวัอยู่ในบางสินค้าและ บางพืน้ท่ี 
อาทิ เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีได้รับผลดีจากราคาและอุป
สงค์จากจีนท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากมีอปุทานเพียงพอรองรับความต้องการ ขณะท่ีรายได้เฉล่ียท่ี
แท้จริงของครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมยงัไม่ฟืน้ตวั ส่งผลให้ดชันีการอปุโภคบริโภคของ
ภาคเอกชน (PCI) หดตวัร้อยละ 1.5 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.3 
YoY

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 17.1 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 8.5 YoY ฟืน้ตวั
ตอ่เน่ือง จาก 1) สินค้าท่ีอปุสงค์ตา่งประเทศดีขึน้ตอ่เน่ือง โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
สอดคล้องกับทิศทางการส่งออกในภูมิภาค 2) สินค้าท่ีราคาส่งออกเคล่ือนไหวตามราคา
น า้มนัดิบขยายตวัต่อเน่ือง จากผลของฐานท่ีต ่าและทิศทางราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกท่ี
ปรับเพิ่มขึน้ รวมทัง้ปริมาณการส่งออกไปจีนปรับเพิ่มขึน้ส่วนหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ใน
กลุ่มสินค้าปิโตรเคมี 3) หมวดท่ีได้รับผลดีจากการย้ายฐานการผลิตของผู้ผลิตตา่งชาติมา
ไทย อาทิ ยางล้อรถยนต์ และแผงกาเนิดไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ขยายตวัตอ่เ น่ือง
จากการท่ีผู้ผลิตจีนย้ายฐานการผลิตมาไทยเพ่ือหลีกเล่ียงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 
(Anti-dumping) จากสหรัฐฯ และสมาร์ทโฟนท่ีการส่งออกไปญ่ีปุ่ นเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 
และ 4) การส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางไปจีนขยายตวัตอ่เน่ืองจากทัง้ปริมาณท่ีผู้
น าเข้าจีนเร่งน าเข้าเพ่ือสะสมสินค้าคงคลงัท่ียงัอยูใ่นระดบัต ่า และราคาท่ีเพิ่มขึน้ตามราคา
น า้มันดิบ รวมทัง้ได้รับผลกระทบจากอุปทานท่ีลดลงจากเหตุอุทกภัยในพื น้ท่ีภาคใต้ 
สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม ท่ีการผลิตเพ่ือการส่งออกในหลายสินค้า
ขยายตวัตอ่เน่ือง

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

การส่งออกสินค้า
จาก 1) สนิค้าที่อปุสงค์
ตา่งประเทศดีขึน้ตอ่เนื่อง 2) 
สนิค้าที่ราคาสง่ออก
เคลือ่นไหวตามราคา
น า้มนัดิบขยายตวัตอ่เนื่อง 3) 
หมวดที่ได้รับผลดีจากการ
ย้ายฐานการผลติของผู้ผลิต
ตา่งชาติมาไทย

การน าเข้าสินค้า
โดยหมวดวตัถดุิบและสนิค้า
ขัน้กลางขยายตวัจากสนิค้า
เชือ้เพลงิ เคมีภณัฑ์ และโลหะ
และสนิค้าชิน้สว่นแผงวงจร
รวมขยายตวัตามการสง่ออก
สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมี
แนวโน้มดีตอ่เนื่อง

รายได้เกษตรกร 
ราคายางพาราที่สงูขึน้จาก 
(1) อปุทานลดลงเนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากเหตุ
อทุกภยัในพืน้ท่ีภาคใต้ (2) 
อปุสงค์จากจีนท่ีเพิ่มขึน้ และ 
(3) การเก็งก าไรในตลาดซือ้
ขายลว่งหน้าตามราคาที่โน้ม
ขึน้ตามทิศทางราคาน า้มนัดิบ
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การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 15.2 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 14.0 โดยในเดือนนี ้
มีการน าเข้าทองค ามูลค่า 1,203 ล้านดอลลาร์ สรอ. หากไม่รวมทองค ามูลค่าการน าเข้า
ขยายตวัลดลงเหลือร้อยละ 5.4 โดยหมวดวตัถุดิบและสินค้าขัน้กลางขยายตวัจากสินค้า
เชือ้เพลิง เคมีภณัฑ์ และโลหะท่ีราคาในตลาดโลกปรับเพิ่มขึน้ และสินค้าชิ น้ส่วนแผงวงจร
รวมขยายตวัตามการสง่ออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีแนวโน้มดีตอ่เน่ือง

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตวัจากเดือนก่อน ทัง้การลงทุนในภาคการก่อสร้างและการ
ลงทนุในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ โดยยงักระจกุตวัอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลงังานทดแทน และภาค
บริการโดยเฉพาะธุรกิจบริการและขนส่ง สอดคล้องกบัสินเช่ือธนาคารพาณิชย์ท่ีขยายตวัใน
ธุรกิจดงักลา่ว สง่ผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) หดตวัร้อยละ 1.4 YoY การจ าหน่าย
เคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 3.1 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัสูงจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามราคาสินค้าเกษตรเป็นส าคญั
โดยเฉพาะราคายางพาราท่ีสูงขึน้จาก (1) อปุทานลดลงเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากเหตุ
อทุกภัยในพืน้ท่ีภาคใต้ (2) อุปสงค์จากจีนท่ีเพิ่มขึน้ และ (3) การเก็งก าไรในตลาดซือ้ขาย
ลว่งหน้าตามราคาท่ีโน้มขึน้ตามทิศทางราคาน า้มนัดิบ ขณะท่ีผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตวั
ชะลอลงตามผลผลิตยางพารา โดยรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 19.5 YoY ผลผลิตสินค้า
เกษตรกรรมขยายตวัท่ีร้อยละ 3.4 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมกลบัมาขยายตวัร้อยละ 
15.6 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ยังขยายตัวดีและยังคงเป็นแรงขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจ โดย
รายจา่ยประจ าขยายตวัดี ตามคา่ใช้จ่ายด้านการศกึษาท่ีส่วนหนึ่งเล่ือนการเบิกจ่ายมาจาก
เดือนก่อน ขณะท่ีรายจ่ายลงทุนขยายตวัชะลอลงบ้างหลงัเร่งไปมากในเดือนก่อน โดยใน
เดือนนีส้่วนใหญ่เป็นการลงทนุด้านคมนาคม รวมทัง้การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ .ศ. 2559 
เพิ่มเตมิด้านการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ด้าน
รายได้จดัเก็บของรัฐบาลกลบัมาขยายตวั จากรายได้ท่ีไม่ใช่ภาษีเป็นส าคญั ส่วนหนึ่งจาก
การเล่ือนน าส่งรายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมจากเดือนกุมภาพนัธ์มาเป็นเดือนมกราคม 
ส าหรับรายได้จากภาษีขยายตวัตอ่เน่ืองสะท้อนภาวะเศรษฐกิจท่ีฟืน้ตวั

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน
ทรงตวัจากเดือนก่อน ทัง้การ
ลงทนุในภาคการก่อสร้างและ
การลงทุนในเคร่ืองจักรและ
อปุกรณ์

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม ปี 2560





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 เดือนมกราคม ปี 2560

ในเดือนมกราคม ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าลดลง โดยการน าเข้า หดตวัร้อยละ 22.6 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 21.2 YoY ด้าน
การส่งออก หดตวัร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
หดตวัร้อยละ 6.7 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 31,591 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 2,946 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
5.5 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการน าเข้า
เป็น 24,480 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 24.2 มื่อเทียบกบัเดือนก่อน
หน้า และหดตวัร้อยละ 21.2 YoY ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมี
มลูค่าการน าเข้าเป็น 4,165 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 21.6 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 29.6 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 19,658 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,170 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 28.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการสง่ออกเป็น 14,535 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 8.1 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 11.7 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 1,953 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อย
ละ 8.9 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
11,934 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/
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MIU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

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

2560 31,591

Export

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

2560 19,658

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนมกราคม ปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
มกราคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 2,946 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 5.5 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
การน าเข้าสูงสุดในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,582 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 3,170 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 28.8 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่  แทรกเตอร์  แ ละ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,518 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าเกินดลุอยูท่ี่ 223 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนมกราคม ปี 2560
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AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

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

2560 2,946

Export

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

2560 3,170



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
มกราคม ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
24,480 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 24.2 มื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 21.2 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,090 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 14,535 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 11.7 YoY โดยสนิค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,438 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 9,945 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนมกราคม ปี 2560
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

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

2560 24,480

Export

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

2560 14,535



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนมกราคม
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 4,165 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 21.6 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 29.6 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสงูสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,373 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 1,953 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หด
ตวัร้อยละ 8.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 421 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,212 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนมกราคม ปี 2560
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

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

2560 4,165

Export

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

2560 1,953
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Article Title Wear mechanism of coated tools in the turning of ductile cast iron having wide range 
of tensile strength

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

Year 2016
Abstract In this study different specimens of ductile cast iron with tensile strength ranking from 400 MPa to 

675 MPa were turned with K15 carbide, TiN coated and TiAlN coated tool in order to investigate 
wear mechanism and performance. Cutting forces and cutting temperature were similar for both 
coated tools, however flank wear and BUE were the lowest on the TiAlN coated tool, for this reason 
the TiAlN coated tool is suitable in the machining of ductile cast iron. The proposed tool wear 
mechanism is based on like-intermittent cutting caused by the pass from hard matrix to the soft 
graphite occasioning wear by adhesion. The analysis of the flank wear on coated tools is proposed 
by means of the wear curves in logarithmic scale instead of the usual linear scale. In this way, the 
change in wear rate is easily observed. This phenomenon was related with the wear out of the 
coating layer. The partial loss of the coating layer on cutting edge was conformed by the EDS 
mapping images and SEM photographs.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141635916300940

Research and Technology

Fig. 8. Cutting temperature on TiN coated tool in the turning of ductile cast iron.



ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ 1308/03/2017

นายอารีพงศ์ ภ ู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ การบินไทย เปิดเผยยทุธศาสตร์ในการสรา้งรายไดใ้น

สนามบินแห่งท่ี 3 อู่ตะเภา ประกอบดว้ย 1.ศนูย์ซ่อมอากาศยาน จะมีการพัฒนาศักยภาพในการ

พัฒนาศนูยซ่์อมอากาศยานอู่ตะเภาใหเ้ป็นศนูย์ซ่อมอากาศยานแห่งภมูิภาค เป็นไปตามนโยบายของ

รฐับาลที่จะพฒันาใหเ้ป็นนคิมอตุสาหกรรมการบิน

“เป็นความร่วมมือกันระหว่างการบินไทยในสัดส่วน 60% กองทัพเรือ 10% ท่ีเหลืออีก 30% เป็น

พนัธมิตรตา่งชาตเิขา้มาร่วมทนุ โดยคดัเลือกบริษทัท่ีมีประสบการณ ์มีความเชี่ยวชาญ และมีประโยชน์

สงูสดุกบัองคก์ร แตย่งัไมส่รปุว่าเป็นรายใด เพราะตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบ”

การร่วมทุนกับต่างชาติเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะไม่เพียงอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง ยังเกี่ย วขอ้งกับ

บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองบิน ผูผ้ลิตชิ้นสว่นอากาศยาน ท่ีส าคญัตอ้งใชง้บลงทนุสงู

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 รายไดจ้ากสายการบิน แบ่งเป็น การบินไทยบินระหว่างประเทศเป็นหลัก ส่วนไทย

สมายลบิ์นในประเทศ และนกแอรแ์ขง่ในสนามโลวค์อสต ์และ 3.ยทุธศาสตรก์ารเป็นฮับครัวโลก หรือ

ศนูยก์ลางอาหารในภมูิภาค ซ่ึงการบินไทยมีศักยภาพและความพรอ้ม

‘RR-แอรบ์สั’รว่มวง บินไทยป้ันฮบัศนูยซ์อ่ม‟

„

เปิดยทุธศาสตร์การบินไทยในสนามบินอู่

ตะเภา ดันเป็นฮับศนูย์ซ่อม-ครัวโลก พรอ้มดึง

ไทยสมายล์-นกแอร์โกยรายไดธ้รุกิจการบินหรู

ยันโลว์เผยร่วมทุนศูนย์ซ่อมฯ คืบหน้า เคาะ

สัดส่วนต่างชาติ 30% บินไทย 60% ส่วน ทร. 

10% ไม่ปิดกั้นแอรบ์ัสกับโรลส์-รอยซ์ เหตเุป็น

มืออาชีพ

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน

ระยะเวลา 15 ปี (2560-2575) เพ่ือผลกัดนัให้

ไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมและผลิตชิ้นส่วน

อากาศยานในอาเ ซียนและมหานครการบิน 

(Aeropolis) โดยเฉพาะหุน้ส่วนท่ีเขา้มาร่วมพัฒนา

ศูนย์ซ่อมกับบริษัทการบินไทย ก าลังชัดเจน 

เป็นไปตามนโยบายรฐับาล
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ไม่ปิดกัน้โรลส-์รอยซ์

แหล่งขา่วกระทรวงคมนาคม เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า แมก้ารบินไทยมีปมสินบนฉาว พัวพัน

การทจุริตการจัดซ้ือเคร่ืองยนตข์องโรลส์-รอยซ์ ท่ีอยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่ในเชิงธรุกิจ ตอ้ง

ยอมรบัว่าอาจจะมีความร่วมมือครัง้ใหมท่ี่โปร่งใสตรวจสอบได ้รวมทัง้บริษทัแอรบ์ัส หรืออาจจะเลือก

ทัง้ 2 ราย เพ่ือรบัผิดชอบในสว่นที่มีความเชี่ยวชาญ ขณะท่ีโบอิ้ง ตอบกลบัมาว่าไม่สนใจ

โรลส-์รอยซ ์บริษทัสญัชาตอิงักฤษ ท าธรุกิจอากาศยานพาณิชยร์ะดบัโลก มีศนูยซ่์อม มีฐานการผลิต

ชิ้นสว่นเคร่ืองบินท่ีใหญ่ท่ีสดุในอาเซียน ย่ิงปีท่ีผา่นมา ผูบ้ริหารโรลส-์รอยซ ์ไดเ้ขา้พบนายสมคิด จาตุ

ศรีพิทกัษ ์รองนายกรฐัมนตรี ท่ีท าเนียบรัฐบาล เพ่ือสานสมัพันธแ์ละเป็นพันธมิตรกบัไทยใหต้อ่เนื่อง 

แสดงสนใจท่ีจะร่วมเป็นหุน้สว่นพฒันาศนูยซ่์อมบ ารงุอากาศยานกบัการบินไทย

ขณะนี้การบินไทยกับบริษัทแอร์บัสฯ ก าลังศึกษาความเป็นไปไดใ้นการร่วมมือและร่วมลงทนุใน

โครงการ ตามแผนลงทนุจะใชง้บราว 1 หมื่นลา้นบาท ในการสรา้งโรงซ่อมเคร่ืองบินขนาดใหญ่ 1 

อาคาร ท่ีจะเป็นสมาร์ทแฮงกา้ รองรับเคร่ืองบินแอร์บัสเอ380 จ านวน 2 ล า หรือเคร่ืองบินโบอ้ิง 

787 โบอิ้ง 777 หรือแอรบ์สัเอ 320 โบอิ้ง 737 4-5 ล า ขึน้อยู่กบัประเภทของเคร่ืองบิน

“แอรบ์สัแสดงความสนใจ จึงท าใหเ้กิดความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการร่วมมอืและร่วม

ลงทนุท่ีจะเกิดขึน้ หรือแมแ้ตโ่รลส-์รอยซก็์มีการหารือร่วมกนั” แหลง่ขา่วคมนาคมยอมรบั

ฮบัศนูยซ์่อม 2 หม่ืนลา้น

หลงัผา่นมต ิครม. แผนดงักลา่ว แบ่งการพฒันาออกเป็น 3 สว่นคือ 1.การซ่อมบ ารงุอากาศยานหรือ 

(MRO) 2.การผลิตชิ้นสว่นอากาศยาน(OEM) และ 3. การพัฒนาบคุลากรดา้นการบิน (HR) ตามแผน

ระยะแรกปี 2560-2564 รัฐบาลจะผลักดันใหจ้ัดตั้งศนูย์ซ่อมบ ารงุอากาศยานท่ีสนามบินอู่ตะเภา 

โดยใหก้ารบินไทย ไปศึกษาหาผูร้่วมทนุโดยเปิดทางใหต้่างชาติถือหุน้เกิน 49% จากท่ีก าหนดให้

อตุสาหกรรมศนูยซ่์อมบ ารงุและผลิตชิ้นสว่นอากาศยาน ก าหนดไวว่้าตา่งชาตถืิอหุน้ไมเ่กิน 49%

ความชดัเจนในการลงทนุจะเกิดขึ้นไดห้ลงัจากเดือนสิงหาคมนี้ และอู่ตะเภาไดก้นัพ้ืนท่ี500 ไร่ส าหรับ

ลงทนุศนูยซ่์อมและตอ้งกนัพ้ืนท่ีส าหรบัลงทนุดา้นสาธารณปูโภคดว้ย ดงันัน้กว่าจะลงทนุศนูยซ่์อม ก็

คงจะเป็นปี 2561

‟

„
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พล.ร.ต.วรพล ทองปรีชา ผูอ้ านวยการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เผยว่าสนามบินอู่ตะเภาไดก้นั

พ้ืนท่ีภายในสนามบินไวร้าว 2 พันไร่ เพ่ือรองรับการลงทนุของเอกชนท่ีจะเกิดขึ้นใน 3 โครงการหลกั 

ไดแ้ก ่1. ศนูยซ่์อมอากาศยาน MRO 2. ศนูยข์นส่งสินคา้ทางอากาศและระบบโลจิสติกส ์และ 3. เทรน

นิง่เซ็นเตอรห์รือศนูยฝึ์กอบรมดา้นการบิน รวมมลูค่าการลงทนุท่ีจะเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีนี้ราว 2 หมื่นลา้น

บาท เป็นสว่นหนึง่ของการลงทนุในโครงการEEC ท่ีรฐับาลตอ้งการผลกัดนัใหเ้กิดการลงทนุ

“สว่นพื้นท่ีของศนูยซ่์อมMRO จะอยู่ท่ีราว 500 ไร่ ใหญ่กว่าสิงคโปร ์ท่ีมีพ้ืนท่ีท าศนูยซ่์อม อยู่ท่ี 300 

กว่าไร่โดยจากผลการศึกษาในเร่ืองนี้ของ สนข.พบว่าสามารถสรา้งโรงซ่อมเคร่ืองบินไดม้ากถึง 5-6

อาคาร สามารถรองรับการลงทุนไดห้ลายรายไม่ใช่การบินไทยเพียงรายเดียว สิงคโปร์ ยโุรป 

ตะวันออกกลางก็แสดงความสนใจ”

แอรบ์สับกุไทยโชววิ์ชนั

สอดคลอ้งกับ สถานเอกอัครราชฑตูไทย ประจ า กรงุปารีส ฝรัง่เศส น าคณะผูบ้ริหารของแอร์บัส

เดินทางเยือนไทย ระหว่างวันท่ี 7-8 มีนาคมท่ีกระทรวงการต่างประเทศ มีนายฟาบริซ เบรจิเยร ์

ประธานแอรบ์สั คอมเมอรเ์ชียล แอรค์ราฟต ์และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบัติการของแอร์บัส ขึ้นเวที

กล่าวปาฐกถาหัวขอ้ “Airbus Vision for Aviation in the Region and Thailand’s Role” เจาะลึกมมุมอง

เกี่ยวกบัการเปลี่ยนผา่นของโลกธรุกิจการบิน ศักยภาพของไทยในการเป็นศนูยก์ลางการบินและศนูย์

ซ่อมบ ารงุอากาศยานของภมูิภาค

‟

„



1509/03/2017 ที่มา : มติชนออนไลน์

บีโอไอปลื้ม!!! นกัลงทนุต่างชาติยึดไทยตัง้ฐานวิจยั

พฒันาหลายอตุสาหกรรม‟

„

นางหิรัญญา สจิุนัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (บีโอไอ) 

กล่าวว่า ขณะนี้มีนกัลงทนุทั้งไทยและต่างประเทศ แสดงความสนใจท่ีจะลงทนุ

ในกิจการวิจยัและพฒันา(อารแ์อนดด์)ี ซ่ึงเป็นหนึง่ในกิจการเป้าหมายของการ

ส่งเสริมการลงทนุเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ

ขบัเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึง

เดือนมกราคม 2560 บีโอไอไดอ้นมุติส่งเสริมการลงทนุในกิจการวิจัยและ

พัฒนารวม 17 โครงการมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,506 ล้านบาท โดย

โครงการต่างๆจะเร่ิมลงทนุไดใ้นเร็วนี้ ครอบคลมุในหลายกลุ่มอตุสาหกรรม 

อาทิ อตุสาหกรรมเกษตร อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้นส่วน อปุกรณ์แล ะ

เคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองจกัรและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
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‟

„

โดยโครงการส าคัญ อาทิ การลงทนุของบริษัทชั้นน าในหลายโครงการ อาทิ กิจการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑก์ราฟินของบริษัทเฮเดล เทคโนโลยีส ์(ประเทศไทย)จ ากัด มีคณุสมบัติพิเศษที่เมื่อมีการ

จัดเรียงโครงสรา้งแลว้จะเป็นวัสดท่ีุแข็งกว่าเหล็กประมาณ 5 เท่า มีคณุสมบัติน าความรอ้น และน า

ไฟฟ้าไดอ้ย่างดี ช่วยรองรับอตุสาหกรรมดา้นต่างๆ ไดห้ลากหลาย อาทิ อปุกรณ์ส าหรับจอภาพท่ี

บางและโคง้งอ ชิ้นสว่นรถยนตไ์ฟฟ้าและอากาศยาน หลอดแอลอีดี(แอลอีดี) การลงทนุกิจการวิจัยและ

พัฒนาคณุสมบัติของยางและผลิตภัณฑจ์ากยางเพ่ือรองรับอปุกรณ์ทางการแพทย์ ของบริษัทใน

เครือบริษัท โคโคค ุอินเทค จ ากัด จากประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีด าเนินธรุกิ จผลิตและจ าหน่าย

ชิ้นส่วน และส่วนประกอบจากยางส าหรับอตุสาหกรรมตา่งๆ อาทิ ยานยนต ์อปุกรณ์และเคร่ืองมือ

แพทย ์เคร่ืองจักรและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า มีบริษัทในเครือกว่า 12 แห่งทัว่โลก และการลงทนุกิจการวิจัย

และพฒันาชิ้นสว่นและระบบตา่งๆของรถยนต ์บริษทั โรเบิรต์ บอ๊ช ออโต โมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั ผูผ้ลิตชิ้นสว่นและสว่นประกอบส าหรบัอตุสาหกรรมยานยนตท่ี์มีชื่อเสียงระดบัโลก มีการ

ออกแบบทางวิศวกรรมและเทคนิคเพ่ือคิดคน้ ออกแบบชิ้นส่วนและส่วนประกอบ รวมถึงระบบต่างๆ 

ในรถยนต ์เพื่อพฒันาเป็นชิ้นสว่นหรือผลิตภณัฑต์น้แบบโดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมยัและมี

มาตรฐาน

“บีโอไอมัน่ใจว่าแนวโนม้การลงทนุในกิจการวิจัยและพัฒนาในปี 2560 จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็น

ผลจากการ ประกาศใชพ้ระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ส่งเสริมการลงทนุฉบับแกไ้ข และพ .ร.บ.เพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย ซ่ึงจะช่วยดึงดดูโครงการ

ลงทนุท่ีใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมขัน้สงู การวิจยัและพฒันาไดแ้นน่อน”นางหิรญัญากลา่ว
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