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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ปี 2560

ในเดือนเมษายน 2560 ขยายตวัต่อเน่ือง โดยการส่งออกยงัขยายตวัในหลายหมวด
สินค้า เช่นเดียวกบัการท่องเท่ียวท่ีขยายตวัดี สอดคล้องกบัอปุสงค์ตา่งประเทศท่ีปรับดีขึน้
ตอ่เน่ือง ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตวัจากหมวดบริการเป็นส าคญั ขณะท่ีการลงทนุ
ภาคเอกชนทรงตวัจากเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตวัตามการ
ผลิตหมวดยานยนต์เป็นส าคญั ขณะท่ีการใช้จ่ายภาครัฐโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนหดตวั
หลงัจากเร่งเบกิจา่ยในชว่งท่ีผา่นมา

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเน่ือง จากการใช้จ่ายหมวดบริการตามจ านวน
นักท่องเท่ียวทัง้ไทยและต่างประเทศท่ีเพิ่มขึน้ และการใช้จ่ายในหมวดสิน ค้าคงทนท่ี
ขยายตัวต่อเน่ืองตามการซือ้รถยนต์นั่ง โดยมีปัจจัยสนับสนุน จากรายได้ค รัวเรือน
โดยเฉพาะรายได้เกษตรกรท่ีขยายตัวดีต่อเน่ืองและกระจายตัวในหลายสินค้ามากขึน้ 
ประกอบกับเป็นผลจากฐานต ่าในระยะเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ดี เน่ืองจากรายได้
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมยังค่อนข้างทรงตวั สะท้อนว่าก าลังซือ้ในภาพรวมยังไม่
เข้มแข็งนกั ส่งผลให้ดชันีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) หดตวัร้อยละ 0.3 เม่ือ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 3.6 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 16.5 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 5.9 YoY และ
หากหกัทองค า ขยายตวั ร้อยละ 5.5 ชะลอลงบ้างเม่ือเทียบกบัเดือนก่อน โดยยงัเป็นการ
ขยายตวัในหลายหมวดสินค้า ทัง้จากด้านราคาท่ีขยายตวั ตามราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก 
และด้านปริมาณท่ีเพิ่มขึน้จากการส่งออก 1) ผลิตภัณฑ์ยาง น า้ตาล และข้าว ท่ีขยายตวั
ตามอปุสงค์จากตา่งประเทศท่ีปรับดีขึน้ และ 2) อปุกรณ์ส่ือสารและโทรคมนาคม ตามการ
ส่งออกโทรศัพท์มือถือ ซึ่งขยายตัวต่อเน่ืองจากการย้ายฐานการผลิตจากญ่ีปุ่ นมายัง
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การส่งออกยานยนต์และแผงวงจรรวมหดตวั ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากการเร่งส่งออกไปในช่วงก่อนหน้า ทัง้นี ้การส่งออกท่ีชะลอลง ประกอบกับการระบาย
สินค้าคงคลังในบางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในหมวดยานยนต์ ส่งผลให้การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมยงัคงหดตวั

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

การส่งออกสินค้า
ขยายตวัในหลายหมวดสนิค้า 
ทัง้จากด้านราคาที่ขยายตวั 
ตามราคาน า้มนัดิบใน
ตลาดโลก และด้านปริมาณที่
เพิ่มขึน้จากการสง่ออก 1) 
ผลติภณัฑ์ยาง น า้ตาล และ
ข้าว และ 2) อปุกรณ์สือ่สาร
และโทรคมนาคม 

รายได้เกษตรกร 
ปัจจยัสนบัสนนุการบริโภค
ปรับดีขึน้โดยเฉพาะจาก
รายได้เกษตรกรที่ขยายตวั
ตอ่เนื่องและกระจายตวัใน
หลายสนิค้า
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การน าเข้าสินค้า มีมลูค่า 15.1 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 10.1 และหากหกั
ทองค า ขยายตวั ร้อยละ 8.8 ตามการขยายตวัในหมวดวตัถุดิบและสินค้าขัน้กลางในกลุ่ม 
1) เชือ้เพลิงท่ีขยายตวัจากราคาท่ีสูงขึน้ตามราคาน า้มนัดิบ และ 2) ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท่ีปรับดีขึน้ตามการผลิตในหมวดดงักลา่วท่ีขยายตวัดี

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนก่อน ตามการลงทุนในหมวดเคร่ืองจักรและ
อปุกรณ์เป็นสาคญั ขณะท่ีการลงทนุในภาคก่อสร้างชะลอลงตามพืน้ท่ีได้รับอนญุาตก่อสร้าง
ของธุรกิจบริการและขนส่งท่ีลดลงหลงัจากเร่งตวัใน ช่วงก่อน อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการส่งออก และธุรกิจปิโตรเลียมยงัขยายตวัได้ ส่งผลให้ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) หดตวัร้อยละ 0.2 YoY การจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 
4.6 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัสูงต่อเน่ืองจากทัง้ด้านผลผลิตและราคา โดยปริมาณผลผลิต
สินค้าเกษตรขยายตวัสงู โดยเฉพาะผลผลิตข้าวนาปรังท่ีเพิ่มขึน้จากปริมาณน า้ท่ีเอือ้ตอ่การ
เพาะปลูก และผลของฐานต ่าในระยะเดียวกันปีก่อนจากปัญหาภัยแล้งขณะท่ีราคาสินค้า
เกษตรขยายตวัตามราคายางพาราและอ้อยท่ีปรับดีขึน้ตามความต้องการจากตา่งประเทศ
โดยรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 30.9 YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตวัท่ีร้อยละ 
27.4 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมกลบัมาขยายตวัร้อยละ 2.8 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ท่ีไม่รวมเงินโอนหดตวัทัง้รายจ่ายลงทนุและประจ า โดยรายจ่ายลงทุน
หดตัวหลังจากท่ีเร่งไปมากในช่วงก่อนหน้า โดยเฉพาะการลงทุนของกรมทางหลวง ใน
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง ขณะท่ีรายจา่ยประจ าหดตวัเล็กน้อยจากฐาน
ท่ีสงูในปีก่อน ท่ีมีการเบกิจา่ยตามมาตรการสง่เสริมความเป็นอยูร่ะดบัต าบลเป็นส าคญั

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การใช้จ่ายภาครัฐ
ที่ ไม่รวมเ งินโอนหดตัวทั ง้
รายจ่ายลงทนุและประจ า

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน 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 เดือนเมษายน ปี 2560

ในเดือนเมษายน ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าลดลง โดยการน าเข้า หดตวัร้อยละ 11.8 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 12.4 YoY ด้าน
การสง่ออก หดตวัร้อยละ 24.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
หดตวัร้อยละ 6.5 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 32,943 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 2,644 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 21.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อย
ละ 12.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 25,570 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 10.5 มื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 11.0 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 4,729 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 12.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 19.2 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 17,751 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,252 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 38.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
หดตัวร้อยละ 6.4 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมี
มลูคา่การสง่ออกเป็น 13,516 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 22.7 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.8 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการสง่ออกเป็น 1,983 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 
5.1 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
15,192 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 34,625 37,331 32,943

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 19,715 23,639 17,751

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนเมษายน ปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
เมษายน ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 2,644 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 21.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 12.8 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,671 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 2,252 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 38.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.4 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ แทรกเตอร์ และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 985 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 393 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนเมษายน 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 2,682 3,355 2,644

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 2,429 3,641 2,252



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
เมษายนปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้า 
25,570 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 10.5 มื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 11.0 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,504 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 13,516 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 22.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.8 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,201 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 12,054 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนเมษายนปี 2560

9Analyst by ISIT

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 27,342 28,573 25,570

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 15,173 17,481 13,516



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนเมษายน
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 4,729 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 19.2 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสงูสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,397 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 1,983 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 5.1 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 429 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,746 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนเมษายน ปี 2560

Analyst by ISIT
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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 4,601 5,403 4,729

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 2,113 2,517 1,983
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Article Title Robotic finishing process – An extrusion die case study
Author Andre´ Driemeyer Wilbert *, B. Behrens, C. Zymla, O. Dambon, F. Klocke

Fraunhofer Institute of Production Technology IPT, Department of Process Technology, 
Steinbachstrasse 17, 52074 Aachen, Germany

Year 2015
Abstract Current automated finishing techniques are almost not applicable on parts with free form surfaces 

and function relevant edges, as commonly found in moulds and dies. The finishing of these tools has 
to be done predominantly manually. In this paper a robot integrated finishing process is presented 
and the essay focuses on the automated finishing of a real extrusion die. Integrated into the six-axis 
robot, a pneumatic compliant spindle has been adopted in order to deburr and grind the large 
spectrum of free-form topographies.
Initial experiments verified the predictability of generated surface qualities in dependency of 
identified main process parameters. In sequence, based on an empiric parameters model, an 
extrusion die was automatically finished resulting in superior surface quality. Furthermore, 
evaluations were conducted to quantify the existing robot accuracy issues during the experiments.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755581715000437
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Fig. Multi-axis finishing parameter study



ที่มา : ThaiPR 1315/05/2017

ตื่นเตน้กันยกใหญ่เมื่อ Cover Girl เคร่ืองส าอางชื่อดงัของสหรัฐ ประสบความส าเร็จในการ

เปิดตวัหุ่นยนตท่ี์เรียกว่า chatbot หรือ talkbot ท่ีสามารถสนทนาพดูคยุกบัลกูคา้ได ้ หรือ chatterbox 

กลอ่งพดูคยุ

นอกจากจะดึงดดูใหผู้ค้นอยากพดูคยุเพ่ิมมากกว่าเดิมเกือบ 1,200 เท่า เมื่อเทียบกับการ

พดูคยุผา่นสื่อออนไลนป์รกต ิทัง้อีเมล ์ไลน ์และอะไรตอ่อะไร หุ่นยนตท่ี์ Cover Girl ยังท าใหผู้ท่ี้พดูคยุ

ดว้ยซ้ือผลิตภณัฑท์นัทีหลงัการสนทนาถึง 1 ใน 3 คน

นอกจากเจา้ของสินคา้ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายสงูแลว้ ผูท่ี้สนใจยังไดร้ับขอ้มูลผ่านหุ่นยนตอ์ย่าง

ถกูตอ้งดว้ย เนือ่งจากมีการตรวจสอบและอพัเดทขอ้มลูตลอดเวลา ท าใหบ้ริษทัคูแ่ขง่ตอ้งลดราคาสู้

ตอนนี้ chatbot นา่จะเป็นชื่อเรียกมาตรฐานแลว้ เพราะใชก้นับ่อยท่ีสดุ ส าหรับ Cover Girl นัน้ 

บริษทั Automat Technologies บริษทัสตารต์อัพท่ีมีนกัคอมพิวเตอรร์ ุ่นใหม่เป็นผูท้ ากิจการดา้นนี้ให ้

ซ่ึง chatbot เป็นโปรแกรมท่ีถกูเขียนขึ้นเพ่ือใหค้อมพิวเตอรส์นทนากบัคนมานานแลว้ แตก่ารน ามาใช ้

เช่นนี้ถือเป็นจดุเปลี่ยนท่ีส าคญั หลงัจากหุ่นยนต ์AlphaGo ของกเูกิลมีชยัชนะเหนือแชมป์หมากลอ้ม

โกะเกาหลีใตเ้มื่อปีท่ีแลว้ ถือเป็นเคร่ืองจกัรกลท่ีสามารถเอาชนะมนษุยไ์ดเ้ป็นครั้งแรก

เบ้ืองหลังความส าเร็จคือ ความกา้วหนา้ทางวิทยาการปัญญาประดิษฐ ์หรือ AI Technology 

ย่อมาจาก Artificial Intelligence Technology ท่ีถกูน าไปเขียนโปรแกรมใชง้านในหุ่นยนต ์จนหุ่นยนต์

สามารถสะสมความรูท่ี้ไดจ้ากการพดูคยุแลว้น าไปปรับปรงุหรือยกระดบัความรูข้องหุ่นยนตท่ี์มีอยู่

แลว้ คือหุ่นยนตฉ์ลาดขึ้นทกุครั้งท่ีถกูใชจ้นในท่ีสดุฉลาดเกินมนษุย ์อย่างกรณีถล่มแชมป์หมากลอ้ม

โกะเกาหลีใต ้

ห ุ่นยนตอ์จัฉรยิะ! / โดย ณ สนัมหาพล‟

„



ท าใหอ้งคก์รรฐัและเอกชนทัว่โลกพากนัตื่นตวัท่ีจะสรา้งหุ่นยนตอ์ัจฉริยะ โดยประเมินว่าปีท่ีแลว้มี

คา่ใชจ้่ายเพ่ือการสรา้งหุ่นยนตม์ลูคา่ 640 ลา้นเหรียญ หรือ 22,145 ลา้นบาท อีก 4 ปีจะมีมลูค่าเพ่ิม

ขึน้เป็น 16,000 ลา้นเหรียญ หรือ 553,818 ลา้นบาท และปี 2568 จะมีมลูค่าเพ่ิมเป็น 37,000 ลา้น

เหรียญ หรือ 1.28 ลา้นลา้นบาท

ทั้งนี้ ค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่จะถกูพัฒนาเพ่ือใหห้ ุ่นยนตร์ ูภ้าษาพดูของคนใหม้ากท่ีสดุ คือใหพ้ดูได ้

เหมือนคน ไม่ว่าจะเปลี่ยนจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง ถือเป็นการทา้ทายอย่างมากของนักพัฒนา

หุ่นยนตส์นทนา ซ่ึงตอ้งท าใหห้ ุ่นยนตส์ามารถฟังและพดูไดท้กุภาษาในโลก

ความยุ่งยากและคา่ใชจ้่ายในการพฒันาหุ่นยนตอ์จัฉริยะจึงเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกที่จะมาแรง

จนแซงการใชส้ื่อออนไลนอ่ื์นๆ

ในอนาคตคนในโลกจึงตอ้งเตรียมตวัในการสนทนาในสื่อตา่งๆ ซ่ึงอาจไม่ร ูว่้าก าลงัพูดโทรศัพท์

กบัใคร เพราะทกุวันนี้มนษุยใ์ชโ้ทรศัพทม์ือถือกนัถว้นหนา้ ไม่ว่าอะไรก็ตอ้งหยิบโทรศัพทข์ึ้นมา ทั้งใชด้ ู

ขอ้มลูขา่วสารและหรือพดูคยุสนทนา

ลองคิดดวู่าในระหว่างการประชมุบริษทัท่ีตอ้งหาขอ้ยตุเิร่ืองใดเร่ืองหนึง่ แต่หาไม่ไดก็้อาจตอ้งพ่ึง

หุ่นยนตอ์ัจฉริยะท่ีมีความเชี่ยวชาญมาเป็นท่ีปรึกษา ยังไม่พดูถึงอีกหลายวิชาชีพ ท่ีมีการใชห้ ุ่นยนต ์ไม่

ว่าแพทย ์สถาปนกิ หรือทนายความ ฯลฯ

ทกุวันนี้มนษุย์อยู่กับโทรศัพทท่ี์ใชไ้ดส้ารพัด แมแ้ต่ชาวไร่ชาวนายังใชเ้พ่ือท าการเพาะปลกูและ

เลี้ยงสตัวผ์า่นแอพพลิเคชัน่ตา่งๆ ซ่ึงมีการพฒันาอย่างตอ่เนือ่ง

ดงันัน้ ในอนาคตหากเกษตรกรมีความสงสยัในเร่ืองขอ้มลูก็สามารถใชโ้ทรศัพทป์รึกษาหุ่นยนต์

อจัฉริยะท่ีสามารถใหค้ าแนะน าและแกปั้ญหาตา่งๆให้

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งท่ีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก จึงอยากใหเ้ด็กและเยาวชน

เตรียมตวักบัวิทยาการเหล่านี้ นอกจากความรูพ้ื้นฐานท่ีจะเป็นองคค์วามรูต้า่งๆท่ีจ าเป็นอย่างมากกบั

การใชช้ีวิตในอนาคต

เร่ืองนี้ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนท่ีจะตอ้งเตรียมการกับหุ่นยนต์

สนทนาอัจฉริยะท่ีภาษาไทยอาจเป็นภาษาท่ีใชอ้ย่างแพร่หลายก็ได ้รวมถึงเป็นหน่วยงานให้ค าปรึกษา 

หนว่ยงานรบัค ารอ้งเรียน หนว่ยงานรบัท าเอกสาร ฯลฯ ซ่ึงหุ่นยนตม์ีความสามารถท่ีจะท างานไดท้กุท่ี 

ทกุเวลา

‟

„



15/06/2017 ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 

อะไรคือประเทศไทย 4.0.....โดย ดร. วีรพงษ ์รามางกรู‟

„

ทกุวันนี้ไม่ว่าจะอ่าน จะฟัง หรือจะด ูสื่อมวลชนทกุชนิดก็ลว้นแต่พดูถึง 4.0 กันทั้งนั้น ตั้งแต่

นายกรัฐมนตรีมาถึงขอทานท่ีขา้งถนน ถา้ใครไม่เตรียมตวัรับการเปลี่ยนแปลงใน 4.0 ก็จะเป็น

คนเชย ไมท่นัสมยั ถา้เป็นขา้ราชการก็อาจจะสอบเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหนง่ไม่ได ้แต่ก็ไม่มีใครร ูว่้าตน

อยู่ตรงไหนของไทยแลนด ์4.0 และ 4.0 จริง ๆ คืออะไร

ส าหรับคนเดินดินกินอาหารขา้งถนน ท่ีรัฐบาลเขาจัดระเบียบสังคมหมดไปแลว้ ถ้าจะหา

รับประทานตอ้งไปท่ีตรงไหนก็ไม่ทราบ ท่ีถนนสขุมุวิทกับถนนขา้วสาร มิฉะนั้นก็ตอ้งเขา้ไป

รับประทานในรา้นหอ้งแถว ซ่ึงเมื่อก่อนถกูหาบเร่แผงลอยกั้นเอาไว้ขายของ เพ่ือซ้ือกลับไป

รบัประทานท่ีบา้น แตถ่า้จะรบัประทานอาหารขา้งถนนท่ีไดร้บัการยกย่องว่าเป็นอาหารขา้งถนนที่

ดีที่สดุในโลก ก็ตอ้งเดินฝ่าเขา้ไปนัง่ในรา้นหอ้งแถว ท่ีพนกังานแจกจานเหมือนกับแจกไพ่ ท่ีคนไม่

สังเกตก็คือ น า้ลา้งจานใชน้ า้เพียงถังสองถัง ถังหนึ่งเป็นน า้ยาลา้งจาน อีกถังหนึ่งเป็นน า้เปล่า 

ลา้งสองถังแลว้ใชผ้า้เช็ดเล็กนอ้ยเป็นอันใชไ้ด ้ต่อไปจะท าอย่างนี้ไม่ไดเ้พราะเราจะเป็นไทยแลนด ์

4.0 กนัแลว้



‟

„

เถา้แก่เจา้ของรา้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่คนจีนเสียแลว้ กลายเป็นคนอีสาน โดยมีลกูนอ้งเป็นคนพม่า เขมร 

หรือลาวเป็นส่วนใหญ่ แตส่่วนใหญ่คนขายบะหมี่ท่ีมีไมเ้คาะเกา๊ะ ๆ ถีบซาเลง้ขายตามซอย ถามดแูลว้

เป็นชาวพม่า เชื้อสายไทยใหญ่เสียส่วนใหญ่ แม่คา้แม่ขายในตลาดสดก็เป็นไทยใหญ่เสียเป็นส่วนใหญ่ 

สว่นพวกที่เป็นเชื้อสายมอญ นยิมอยู่ท่ีชมุพร นครและปักษใ์ต ้ส่วนพวกพม่านิยมเป็นแรงงาน ท างาน

ในโรงงาน อยู่ขา้งนอกไม่ได ้จะโดนพวกไทยใหญ่กับพวกมอญตีเอา ตอ้งอยู่ท่ีมีกันแต่พม่า ผสมกับ

พวกอ่ืนไมไ่ด ้

ส าหรับแรงงานไทยระดับล่างมีสภาพเป็นอย่างนี้แลว้ แต่ส าหรับตลาดแรงงานระดบักลาง อันไดแ้ก ่

ภาคสินคา้เกษตรกรรม ซ่ึงบัดนี้คนร ุ่นใหม่ท่ีเป็นลกูหลานชาวไร่ชาวนาส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนฐานะเป็น

นายทนุเกษตรกรเสียแลว้ เพราะตวัเองเรียนสงูและนยิมเขา้เมืองไปรบัราชการ หรือไม่ก็ท าการคา้ขาย

เป็นพ่อคา้รายเล็กแทนพ่อคา้คนจีน ซ่ึงไดเ้ลื่อนฐานะเป็นพ่อคา้รายใหญ่ไปแลว้

แรงงานในภาคเกษตรก็เป็นเกษตรกรท่ีมีความรู ้ส่วนมากก็เลื่อนมาเป็นผูจ้า้งแรงงานประเทศเพ่ือน

บา้น เช่น พม่า ลาว เขมร และมอญในกรณีภาคใต ้มาท างานในไร่นาและสวนยางแทน เพราะ

เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ไดก้ลายเป็นผูม้ีรายไดป้านกลางไปแลว้ ชาวนาร ุ่นท่ียังท านาท า ไร่ก็มีอายเุกิน 

70 ปีขึ้นไป ไม่สามารถใชแ้รงงานในการท านาได ้ตอ้งใชเ้คร่ืองจักรหรือไม่ก็จา้งคนอ่ืนไถหว่าน เกี่ยว

และสีทัง้หมด

การจะเลื่อนฐานะจากประเทศไปเป็นประเทศไทย 4.0 ซ่ึงแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบ โดยท่ีรัฐบาลเอาภาษี

อากรไปอดุหนนุภาคเกษตรท่ีลา้หลัง ใชแ้รงงานท างานถึง 40 เปอร์เซ็นตข์องจีดีพีของแรงงาน

ทั้งหมด แต่ผลิตเพียง 10 เปอร์เซ็นตข์องผลิตภัณฑม์วลรวม แทนท่ีจะยอมใหช้าวนาออกจากภาค

เกษตรกรรมไปสู่ภาคอ่ืนท่ีขาดแคลนแรงงาน ตอ้งน าแรงงานจากประเทศเพ่ือนบา้นมาท างาน เอา

เหตผุลการถกูเอารดัเอาเปรียบของแรงงานจ านวนนอ้ยท่ีเป็นขอ้ยกเวน้มาเป็นเหตผุลทัง้หมด

สินเชื่อนอกระบบซ่ึงไมม่ีใครทราบว่ามีมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงนา่จะเป็นขอ้ยกเวน้ เพราะสินเชื่อครัวเรือน

ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อในระบบ ระบบสินเชื่อเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของประเทศไทย 

กองทนุหมู่บา้นและกองทนุอ่ืนๆ อีกหลากหลายท่ีลงไปช่วยชาวนาในชนบท ไดร้ับการยกย่องโดย

องคก์ารอาหารและการเกษตร หรือ FAO ว่าเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสดุในโลก ชนบทของเราก็

นา่จะเป็นชนบท 4.0 ไปแลว้
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ส าหรับภาคบริการซ่ึงไดแ้ก่ ธรุกิจคา้ปลีกคา้ส่ง การขนส่ง การสื่อสาร การธนาคาร การเงิน ธรุกิจ

นายหนา้ ซ่ึงมีสัดส่วนทั้งผลิตภัณฑแ์ละการจา้งงานมากท่ีสดุ กล่าวคือกว่ารอ้ยละ 50 อยู่ในภาค

บริการนี้ ซ่ึงเร่ิมตัง้แตเ่รือกสวนไร่นา โดยรถมอเตอรไ์ซค ์รถตุก๊ต ุก๊ รถปิกอัพ รถ 6 ลอ้ รถ 10 ลอ้ 

รถลากคอนเทนเนอร ์มีทกุระดบั สดุแลว้แตอ่ะไรจะสะดวก อะไรมีตน้ทนุเฉลี่ยถกูท่ีสดุ เพราะท าไดท้กุ

อย่าง เป็นรถนัง่ส าหรับครอบครัวดว้ย รวมทั้งเป็นเคร่ืองเชิดหนา้ชตูาแสดงฐานะของครัวเรือน 

(status symbol) ดว้ย และเมื่อเวลาผ่านไปเศรษฐกิจเจริญขึ้น เคร่ืองใชอ้ปุโภคบริโภคก็เลื่อนขึ้นดว้ย

ตามล าดบั จนถึงอาคารชดุราคาแพงๆ

ส าหรบัเร่ือง 4.0 ซ่ึงมีอยู่ประเทศเดียวในโลกท่ีใชค้ านี้ ไม่แนใ่จว่าหมายถึงอะไร ฟังๆ ดคูงจะหมายถึง

การใชเ้คร่ืองไมเ้คร่ืองมือสมัยใหม่ในภาคบันเทิงและสื่อสาร อาจจะบางส่วนในโรงงานอตุสาหกรรม 

สมยัใหม่ซ่ึงเมื่อก่อนเราเรียกระบบอัตโนมตัิ หรือเคร่ืองไมเ้คร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีทนความรอ้นความเย็นท่ี

ไมม่ีออกซิเจนได ้ซ่ึงสมยันีส้ามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์ท างานแทนมนษุยไ์ดม้ากขึ้นเร่ือยๆ

ทกุวันนี้ใครจะอ่านขา่ว ดภูาพยนตร ์อ่านนวนิยาย เขียนหนงัสือ ก็ไม่ใชก้ระดาษกนัแล้ว แค่เปิดดทูาง

จอโทรศัพทแ์สนรู ้หรือ smartphone เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้กุอย่างเป็นเคร่ืองมือแสนรู้ รวมทั้งกญุแจ

บา้น กญุแจรถยนต ์หมอ้ขา้วหมอ้แกงก็แสนรูไ้ปหมด คนไมต่อ้งท าอะไร แมแ้ตเ่งนิก็เป็นเงินดิจิทัลหรือ

บิตคอยน์

เคยไปลอกเปลี่ยนกระจกตาที่ข ุน่ฝ้าเพราะอาย ุแพทยท์ าการตรวจและพดูคยุกบัคนไข ้แล้ววางแผนท า

การลอกดว้ยเคร่ือง เจาะเขา้ไปในลกูตาแลว้สอดใสแ่คปซลูแลว้ดึงกระตกุใหแ้ผอ่อกเป็นเลนสเ์ทียม โดย

หมอคอยนัง่ดวู่าเคร่ืองคอมพิวเตอรส์ัง่งานถกูตอ้งหรือไม่เท่านัน้ นอกนัน้ไม่ตอ้งท าอะไรแตค่วามจริง

แลว้ คอมพิวเตอรจ์ะท างานได ้เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือจะท างานได ้ก็ตอ้งอาศัยมนษุยค์อยสัง่งานทั้งก่อน

ระหว่างและหลังคอมพิวเตอรด์ิจิทัลจะท างานทั้งนั้น เพียงแต่วิธีท างานจะแตกต่างออกไป พนกังาน

ตอ้งไดร้บัการศึกษาอบรมกอ่น

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ภาษาองักฤษขัน้พ้ืนฐานจะชว่ยใหก้ารฝึกอบรมเร็วขึน้ แตก็่ไม่ใช่จะฝึกอบรมไม่ได ้

คนไทยจะออกเสียงภาษาองักฤษเป็นประโยคไมไ่ด ้แตจ่ะออกเสียงภาษาอังกฤษเป็นค าๆ โดยเปลี่ยนให้

เป็นค าไทยๆ ฟังกนัออกเฉพาะคนไทย คนชาตอ่ืินจะฟังไมอ่อกก็พอไปกนัได ้เคยใชแ้ขกจากบังคาลอรก์

ว่า 20 คน มาท างานเมื่อตอนเปิดโรงงาน หลงัจากนัน้ 6 เดือนคนไทยท าแทนไดห้มด และถ่ายทอดกนั

มาเร่ือย ๆ กว่า 20 ปีแลว้ก็ยงัใชไ้ด ้
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ดังนั้นโครงการดิจิทัล หรือจะเรียก 4.0 นั้น รัฐบาลไม่มีทางตามเขาทันหรอก เสียเงินเสีย

งบประมาณเปลา่ ๆ เพียงแตอ่ย่าไปขดัขวาง ปล่อยใหเ้ขาท าเสรี ใครท าผิดก็ค่อยติดตามน ามาลงโทษ 

กล่าวคือไม่ควร pre audit ควรเป็น post audit ตอ้งยอมรับว่าเทคโนโลยีสมยัใหม่ป้องกนัไม่ไดห้รอก 

มาตรการป้องกนันัน้เองจะเป็นมาตรการกีดกันขดัขวางความกา้วหนา้ในการคน้คิดประดิษฐ์สิ่งใหม ่

ๆ แตท่ี่แน ่ๆ ก็คือ การป้องกนัขดัขวางการรัว่ไหลของขอ้มลูขา่วสาร ถา้ไม่อยากใหม้ีการเสนอขา่วก็

มีวิธีเดียวคือการไม่มีข่าว การไม่ใหม้ีควันก็อย่าจดุไฟ การไม่อยากใหม้ีศพชา้ง ก็ ไม่ควรฆ่าชา้งเท่า

นัน้เอง

ถา้ไทยแลนด ์4.0 คือการต่อยอดสิ่งต่าง ๆ ท่ีมีอยู่แลว้ในทกุ ๆ ดา้น ทั้งในดา้นการประยกุต ์

การสื่อสารโทรคมนาคม การเก็บขอ้มลู การใชข้อ้มลู รวมทั้งบริการการเงินการธนาคาร การ

อตุสาหกรรม การเกษตรและอ่ืน ๆ จะถือว่าเป็นการปฏิวัติอตุสาหกรรมขอ้มลูข่าวสาร ซ่ึงท าใหภ้าค

เศรษฐกิจอ่ืน ๆ ก็ตอ้งปฏิวัติตามไปดว้ย ก็เป็นปรากฏการณธ์รรมดา เหมือนกบัยคุโชติช่วงชชัวาลก็

ท าการโฆษณากันยกใหญ่ เพราะเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาอตุสาหกรรมยคุใหม่ แต่ไม่เรียก ว่ายคุ 

4.0 อย่างในปัจจบุัน เพราะเกิดการคน้พบแหล่งธรรมชาติในอ่าวไทย อันเป็นรากฐานของการเกิด

นโยบายพฒันาเศรษฐกิจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมฯฉบับท่ี 5 ในดา้นหนึ่งเป็นแผนพัฒนาเขต

เศรษฐกิจโดยเปลี่ยนจากเป้าหมายหลักท่ีเป็น "คน" ใหเ้ป็นพ้ืนท่ี โดยกระทรวงหลักคือ มหาดไทย 

สาธารณสขุ พาณิชย ์และกระทรวงศึกษาฯ ซ่ึงก็ไดร้บัผลส าเร็จอย่างดีย่ิง

อีกดา้นหนึ่งเป็นแผนพัฒนาพ้ืนท่ีแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือท่ีเรียกว่ า Eastern 

Seaboard โดยการพัฒนาท่าเรือน า้ลึก 2 แห่ง คือ ท่าเรือน า้ลึกแหลมฉบัง ส าหรับเรือขนาด 20,000 

ตนั และนิคมอตุสาหกรรมเบาท่ีไม่มีปัญหามลพิษ ท่ีประชาชนไม่มีความเคลือบแคลงสงสัย กบัท่าเรือ

น า้ลึกเพ่ือรองรับนิคมอตุสาหกรรม ปิโตรเคมี อตุสาหกรรมปุ๋ยแห่งชาติหลังจากนั้น การพัฒนา

อตุสาหกรรมท่ีใหญ่ ๆ ก็หยดุนิ่งเพราะปัญหาการเมือง มีแตก่ารพัฒนาอตุสาหกรรมตอ่เนื่อง ขนาด

กลางและขนาดย่อม และสืบต่อโครงการต่าง ๆ เร่ือยมา สนามบินสวุรรณภมูิท่ีพดูกันมานานก็เกิด

จากการตดัสินใจของรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร ส่วนการตดัสินใจใชส้นามบินดอนเมือง ก็เกิดขึ้นสมัย

นายกฯ ย่ิงลกัษณ ์ชินวัตร การตดัสินใจพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ก็คง

จะเกิดขึน้ในยคุรฐับาลทหารนี้

ส่วนการขยายตัวของอตุสาหกรรมจากพ้ืนท่ีชายฝั่งภาคตะวันออก ท่ีขยับสงูขึ้นมาท่ีชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา สระแกว้ ปราจีนบรีุก็ก าลงัเกิดขึน้ รฐับาลเพียงแตข่ยายทางหลวง 304 ขยายทางเพิ่มขึ้น 

จัดหาแหล่งน า้อตุสาหกรรม สนับสนนุนิคมอตุสาหกรรม ซ่ึงก็เกิดขึ้นแลว้ตามความต้องการของ

เศรษฐกิจ ไมจ่ าเป็นตอ้งไปตัง้นคิมท่ีชายแดนลาว พมา่ หรือที่อ่ืน ๆ เพราะจะไมป่ระสบความส าเร็จ ถา้

จะเกิดคงเกิดขึน้ไปแลว้เร่ืองที่เมืองไทยเรียก 4.0 หรือดิจิทลั ก็คงตอ้งเกิดขึน้เอง ถา้รฐับาลไมข่ดัขวาง 

เพราะกลัวประชาชน ไม่ไว้ใจประชาชน เพราะไม่ใช่รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือ

ประชาชนมนัก็แคน่ัน้เอง



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอ้มลูและวิเคราะหอ์ตุสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ต่อ 211-213

E-mail: miu@isit.or.th

!!! สนใจประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ติดต่อทีมงาน MIU ได้ที่ โทร 02-712-4402-7 ต่อ 213

mailto:miu@isit.or.th

