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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ปี 2560

ในเดือนกรกฎาคม 2560 ขยายตัวต่อเน่ือง โดยการส่งออกสินค้าและบริการขยายตวัดี 
สอดคล้องกบัอปุสงค์ตา่งประเทศท่ีปรับดีขึน้ตอ่เน่ือง การลงทนุภาคเอกชนและการใช้จ่าย
ภาครัฐปรับดีขึน้ ขณะท่ีการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตวัดีทัง้การผลิตเพ่ือส่งออกและ
เพ่ือรองรับอุปสงค์ในประเทศ ส าหรับการบริโภคภาคเอกชนยงัขยายตวัแม้ชะลอลงบ้าง
ตามการใช้จา่ยในหมวดบริการเป็นส าคญั

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัชะลอลง ส่วนหนึ่งจากรายได้ภาคเกษตรกรรมท่ีหดตัว
เป็นครัง้แรกในปีนีจ้ากด้านราคาเป็นส าคัญ ขณะท่ีการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทน
ขยายตวัดี โดยเฉพาะยอดจดทะเบียนรถจกัรยานยนต์ จากผลของฐานต ่าในปีก่อน ส่วน
ปริมาณจ าหน่ายรถยนต์นัง่ส่วนบคุคลยงัขยายตวัได้ตอ่เน่ือง ด้านการใช้จ่ายหมวดบริการ
ขยายตวั แม้ชะลอลงบ้างตามจ านวนนกัท่องเท่ียว อย่างไรก็ดี ปัจจัยสนบัสนุนก าลังซือ้
โดยรวมยงัไม่เข้มแข็งนกั โดยรายได้ใน ภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลงจากผลของราคา
สินค้าเกษตรท่ีโน้มต ่าลงแม้ผลผลิตขยายตัวสูง ส าหรับรายได้นอกภาคเกษตรกรรม
ค่อนข้างทรงตวั สอดคล้องกับความเช่ือมัน่ผู้บริโภคโดยรวมท่ีปรับลดลงจากความกังวล
ด้านก าลงัซือ้และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตร สง่ผลให้ผู้บริโภคบางสว่นยงัระมดัระวงัการใช้
จ่าย ส่งผลให้ดชันีการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 0.7 เม่ือเทียบ
กบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.3 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 18.7 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 8.0 YoY และ
หากหกัทองค า ขยายตวัร้อยละ 12.2 ตามการขยายตวัในหลายหมวดสินค้าจาก 1) อุป
สงค์ต่างประเทศท่ียังดีขึน้ต่อเน่ือง อาทิ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และทศันูปกรณ์ โดยเฉพาะ
หมวดแผงวงจรรวมเพ่ือใช้เป็นชิน้ส่วนในการผลิตอุปกรณ์ท่ีรองรับ Internet of Things 
(IoT) ชิน้สว่นในรถยนต์ และหมวดโทรคมนาคมตามการส่งออกเคร่ืองรับส่งสญัญาณภาพ
และเสียง 2) การย้ายฐานการผลิตมายงัไทยของผู้ผลิตรถจกัรยานยนต์และโทรศพัท์มือถือ 
3) ฐานมูลค่าการส่งออกท่ีต ่าในปีก่อนหน้า ในหมวดสินค้าเกษตรและรถยนต์ และ 4) 
ปัจจัยบวกชั่วคราวของการส่งออกเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ตามการส่งออกแท่นขุดเจาะ
น า้มนั สอดคล้องกบัการผลิตภาคอตุสาหกรรมเพ่ือการสง่ออกท่ีขยายตวัจากระยะเดียวกนั
ปีก่อน นอกจากนี ้การผลิตเพ่ือรองรับอุปสงค์ในประเทศขยายตวั อาทิ การผลิตในหมวด
อาหาร ตามปริมาณวัตถุดิบท่ีเพิ่มขึน้ และหมวดยานยนต์ ตามยอดขายในประเทศ ท่ี
ขยายตวัดี ประกอบกับมีผลของฐานท่ีดชันีการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตวัในปีก่อน
หน้า สง่ผลให้การผลิตภาคอตุสาหกรรมโดยรวมขยายตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน

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

การส่งออกสินค้า
ขยายตวัในหลายหมวด 1) 
อปุสงค์ตา่งประเทศที่ยงัดีขึน้
ตอ่เนื่อง อาทิ สนิค้า
อิเลก็ทรอนิกส์และทศันปูกรณ์ 
2) การย้ายฐานการผลติมายงั
ไทยของผู้ผลติ
รถจกัรยานยนต์และ
โทรศพัท์มือถือ 3) ฐานมลูคา่
การสง่ออกที่ต ่าในปีก่อนหน้า 
ในหมวดสนิค้าเกษตรและ
รถยนต์ และ 4) ปัจจยับวก
ชัว่คราวของการสง่ออก
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

การน าเข้าสินค้า
ปรับตวัดีขึน้จากทัง้เคร่ืองชี ้
การลงทนุในภาคก่อสร้างตาม
ยอดจ าหนา่ยวสัดกุ่อสร้าง 
และพืน้ท่ีได้รับอนญุาต
ก่อสร้าง

การใช้จ่ายภาครัฐ 
ทีไ่มร่วมเงินโอนขยายตวัทัง้
รายจ่ายประจ าและรายจ่าย
ลงทนุ โดยรายจ่ายประจ า
ขยายตวั
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การน าเข้าสินค้า มีมลูค่า 17.4 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 18.3 และหากหกั
ทองค าขยายตวัร้อยละ 10.9 ตามการขยายตวัในหลายหมวดสินค้า ได้แก่ 1) หมวดวตัถุดิบ
และสินค้าขัน้กลางท่ีไมร่วมเชือ้เพลิง จากการน าเข้าชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกบัการ
ส่งออกในหมวดดงักล่าวท่ีขยายตวัดีและการน าเข้าเคมีภัณฑ์เพ่ือใช้ในประเทศ 2) หมวด
สินค้าทุนท่ีไม่รวมเคร่ืองบินและแท่นขุดเจาะ ตามการน าเข้าอุปกรณ์ส่ือส ารและ
โทรคมนาคม 3) หมวดเชือ้เพลิง ท่ีขยายตวัตามการนาเข้าน า้มันดิบ และ 4) หมวดสินค้า
อปุโภคบริโภค ท่ีขยายตวัตามการน าเข้าสินค้าไมค่งทนประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม

การลงทุนภาคเอกชน ปรับตัวดีขึน้จากทัง้เคร่ืองชีก้ารลงทุนในภาคก่อสร้างตามยอด
จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง และพืน้ท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้างโดยเฉพาะธุรกิจพาณิชยกรรมใน
กรุงเทพฯ ท่ีปรับดีขึน้ ขณะท่ีการลงทนุในหมวดเคร่ืองจกัร และอปุกรณ์โดยรวมขยายตวัตาม
การนาเข้าสินค้าทนุท่ีเพิ่มขึน้ในหลายหมวดสินค้า ส่งผลให้ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 
ขยายตวัร้อยละ 0.9 YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศหดตวัร้อยละ 0.4 YoY

รายได้เกษตรกร หดตวัจากระยะเดียวกันปีก่อนโดยเป็นการหดตวัครัง้แรกในปีนีต้ามการ
หดตวัของราคาสินค้าเกษตรในเกือบทกุหมวดหลกั โดยเฉพาะราคาผลไม้ ข้าวนาปรัง และ
ปาล์มน า้มนั จาก (1) ผลของฐานด้านราคาท่ีสงูในปีก่อนจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่งผลของฐาน
สงูดงักลา่วจะสง่ผลมากท่ีสดุในชว่งไตรมาสท่ี ของปีนี ้และ (2) ผลผลิตท่ีออกสู่ตลาดมากใน
ปีนี ้จากสภาพอากาศท่ีเอือ้อ านวย ขณะท่ีราคายางพารายังอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าปีก่อน
เล็กน้อย ทัง้นี ้แม้ผลผลิตสินค้าเกษตรโดยรวมขยายตวัสูงแต่ไม่สามารถชดเชยการหดตวั
ของราคาในเดือนนีไ้ด้ โดยรายได้เกษตรกรหดตวัร้อยละ 2.6 YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม
ขยายตวัท่ีร้อยละ 15.4 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัร้อยละ 15.6 YoY 

การใช้จ่ายภาครัฐ ท่ีไม่รวมเงินโอนขยายตัวทัง้รายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุน โดย
รายจ่ายประจ าขยายตัว ตามรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรโดยเฉพาะของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ขณะท่ีรายจ่ายลงทุนขยายตวัตามการเบิกจ่ายงบ
พฒันากลุ่มจงัหวดัของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหวา่งเมืองของกรมทางหลวง

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

รายได้เกษตรกร
หดตวัของราคาสินค้าเกษตร
ใ น เ กื อ บ ทุ ก ห ม ว ด ห ลั ก 
โดยเฉพาะราคาผลไม้ ข้าวนา
ปรัง และปาล์มน า้มัน จาก 
(1) ผลของฐานด้านราคาที่สงู
ในปีก่อนจากปัญหาภัยแล้ง 
และ  ( 2 )  ผลผลิตที่ ออกสู่
ตลาดมากในปีนี ้จากสภาพ
อากาศที่เอือ้อ านวย 
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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

ในเดือนกรกฎาคม ปี 2560 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า หดตวัร้อยละ 0.5 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 5.7 YoY ด้านการ
สง่ออก ขยายตวัร้อยละ 32.3 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 49.8 YoY 

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 36,336 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,362 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 17.7 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การ
น าเข้าเป็น 27,566 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.4 มื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 3.5 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 5,408 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 5.8 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 17.5 YoY 

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 29,155 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,593 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 3.6 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมมีมูลค่า
การส่งออกเป็น 24,111 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 46.6 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 66.3 YoY ในขณะ
ที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,451 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 
8.0 YoY 

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
7,181 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/
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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 43,088 36,519 36,336

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 23,484 22,029 29,155

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนกรกฎาคม ปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
กรกฎาคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,362 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 17.7 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,813 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 2,593 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 3.6 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ ซึง่มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 899 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 768 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนกรกฎาคม 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 3,026 3,098 3,362

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 3,007 2,840 2,593



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
กรกฎาคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
27,566 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.4 มื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 3.5 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
การน า เ ข้ าสูงสุด  ไ ด้แก่  เ ค ร่ื องกังหันไอพ่น  แล ะ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,309 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 24,111 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 46.6 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 66.3 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองกรองของเหลว
หรือก๊าซ (เคร่ืองจกัรใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) มีมลูค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 10,257 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 11,240 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนกรกฎาคม 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 27,342 28,573 25,570 33,734 27,681 27,566

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 18,184 16,441 24,111



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนกรกฎาคม
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,408 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 17.5 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสงูสุด 
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,646 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,451 ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตัวร้อยละ 8.0 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุ ได้แก่ กลุม่หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 531 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,957 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนกรกฎาคม 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 4,601 5,403 4,729 6,328 5,740 5,408

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 2,293 2,748 2,451



ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึก

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรมิีตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110
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Article Title Quality inspection of machined metal parts using an image fusion technique
Author S. Satorres Martínez, C. Ortega Vázquez, J. Gámez García, J. Gómez Ortega

System Engineering and Automation Department, University of Jaén, Jaén 23071, Spain
Year 2017
Abstract Suppliers of metallic components with high-precision surfaces are facing a trend towards zero-

defect tolerance regarding their finishing. Because of the lack of standardization and the difficulty of 
the task, this inspection is generally done manually. This work aims to detect defects on machined 
metal parts even if their orientation and shape are very similar to the surface finishing. A machine 
vision system, performing the detection of flaws on textured surfaces is fully described. One of its 
main devices, the lighting system, has been carefully designed to ensure the imaging of defects. 
Hence, multiple images are acquired under different lighting conditions, processed separately, and 
merged into one. Features extracted from this fused image and the former processing steps 
establish the feature space for a supervised learning classifier based on artificial neural networks. 
Results of the automated inspection show that the system works effectively with a low value of false 
rejections, which makes it suitable for industrial applications.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224117305006

Research and Technology

Fig. 1 System overview.

Fig. 2 shows the original images and the results of 
each processing. Initially, images are thresholded

and then, in order to save computation time, regions 
below predefined values are removed from the 

image. Finally, remaining regions are reconstructed 
through morphological processing



ที่มา : สยามรัฐออนไลน์ 1307/09/2017

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว . ร่วมกับสถาบันอาหาร

กระทรวงอตุสาหกรรม และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้คณุทหารลาดกระบัง ทุ่มงบประมาณ 

46 ลา้นบาทเดินหนา้ตอ่ยอดการพัฒนาเอสเอ็มอีของประเทศไทยดว้ยการเปิดโครงการพัฒนาสู่สดุ

ยอดเอสเอ็มอีจังหวัด เพ่ือสรา้งตน้แบบเอสเอ็มอีท่ีมีศักยภาพ พรอ้มเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเต็มสบู

ส าหรับโครงการนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการด าเนินกิจการ

เพื่อเขา้สูอ่ตุสาหกรรม 4.0 สรา้งตน้แบบธรุกิจท่ีมีศักยภาพระดบัจังหวัดและผลกัดนัสู่ระดบัประเทศ 

พรอ้มเป็นแบบอย่างใหก้บัเอสเอ็มอีอ่ืนๆในระดับภมูิภาค งานนี้จึงไดม้ีการคดัเลือกเอสเอ็มอีจากทัว่

ประเทศมาเขา้ร่วมโครงการ มีการจัดอบรมสัมมนาในกลุ่มของผูป้ระกอบการท่ีไม่ใช่อาหารหรือ 

Non-food จ านวน 156 ราย จากผูส้มคัรทัง้หมด 290 รายทัว่ประเทศ

ทัง้นีม้ี สรุสั ตัง้ไพทรูย ์ผูอ้านวยการฝ่ายพฒันาอตุสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

มาใหค้วามรูด้า้นการออกแบบผลิตภณัฑด์ว้ยนวัตกรรม สนัติธร ภริูภกัดี และณัฐพล ประดิษฐผล

เลิศ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการตลาด และการวางแผนกลยทุธม์าใหค้วามรูเ้ร่ืองการคดัเลือกและน าเสนอ

คณุค่าของผลิตภณัฑ์/บริการอย่างแตกต่าง เอกวฒิุ สกุิจปราณีนิจ ผูช้่วยผูอ้านวยการธรุกิจเอส

เอ็มอี ธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ ากัด(มหาชน) มาใหค้วามรูเ้กี่ยวกับแนวทางการเขียนแผนธรุกิจ 

รวมถึงการปรบัตวัสูต่ลาดยคุใหมข่องผลิตภณัฑเ์อสเอ็มอี ซ่ึงจะท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถตอ่ยอด

ธรุกิจและขยายช่องทางการตลาดไดม้ากย่ิงขึ้น ตั้งเป้าเพ่ิมรายไดใ้หก้ับผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วม

โครงการไมต่ า่กว่า 20%

สสว.ต่อยอดพฒันาเอสเอ็มอีเดินหนา้ส ูอ่ตุสาหกรรม 4.0‟

„



สทุธิกานต ์มาส าราญ ผูอ้ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย (สสว.) กล่าวว่า หลงัจาก

ใหผู้ป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการครบทั้งกลุ่มอาหารและไม่ใช่อาหารแลว้ สสว .คดัเลือกสดุยอดเอส

เอ็มอีท่ีมีศักยภาพ 3 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีเพ่ิงเร่ิมด าเนินธรุกิจ(Start-up) กลุ่มท่ีมีศักยภาพในการตลาด

(Rising Star) และกลุม่ท่ีอยู่ในชว่งฟ้ืนตวั (Turn Around) จงัหวัดละ 6 ราย ใหเ้ป็นผูป้ระกอบการตวัอย่าง 

ซ่ึงจะไดร้บัความชว่ยเหลือดา้นการตลาดและเงนิทนุตอ่ยอดธรุกิจตอ่ไป

โดยปีท่ีแลว้ไดค้ัดเลือกผูป้ระกอบการ 3 รายต่อจังหวัด แต่มีคนสนใจค่อนขา้งเยอะและอยากไดร้ับ

โอกาสดีๆ บา้ง ปีนี้จึงมีความพิเศษดว้ยการเพ่ิมเป็น 6 รายตอ่จังหวัด แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ Non-Food 

และ Food ซ่ึงการสมันาเนน้ท่ี Non-Food โดยจดุส าคญัของโครงการคือการสรา้งตน้แบบท่ีมีศักยภาพ 

เพ่ือเป็นกลไกในการขบัเคลื่อนระดับจังหวัด ตอ้งการท่ีจะใหท้กุท่านท่ีเป็นเอสเอ็มอี ท่ีไดร้ับคัดเลือกให้

ร่วมโครงการกลับไปต่อยอดธรุกิจและเป็นตัวอย่างใหก้ับจังหวัดและธรุกิจอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีต่อไป โดย

ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการต่างยอมรับและตัง้ใจมาเขา้ร่วมสมัมนาเพราะมีจดุมุ่งหมายเดียวกัน

ในการไดร้บัการชว่ยเหลือและสนบัสนนุจาก สสว.เพื่อธรุกิจท่ีแข็งแรงและมัน่คงอย่างยัง่ยืน

บุญสขุ อารยอัศนี กรรมการโรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์สปา หนึ่งในผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่ วม

โครงการกล่าวว่า โ หลังจากท่ีไดเ้ขา้ร่วมเป็นผูป้ระกอบการในโครงการมองว่าถา้เราจะโตไดเ้ ร็วเราไป

คนเดียวได ้แตถ่า้อยากโตใหไ้กลและยัง่ยืนตอ้งหาคนมาร่วม โครงการนี้ท าใหเ้ห็นความหลากหลาย ได ้

ปรึกษาหารือ มีมมุมองท่ีเรามองไม่เห็นเช่น เร่ืองการท าการตลาดใหย้ัง่ยืน เรามาไดจ้น ถึงปัจจบุัน

เพราะตัง้อยู่ในท าเลท่ีดี แตเ่ร่ืองความยัง่ยืนตอ้งใชต้วัทอ้งถ่ิน ซ่ึงคืออัมพวา เราแกปั้ญหาดว้ยการท า

แบรนดโ์มเดลเพื่อใหร้ ูเ้ป้าหมายว่าอยากไดอ้ะไร และเทรนทีมงานใหม้ีจดุเป้าหมายเดียวกัน ขณะเดียวกนั

ใชคู้่คา้ สื่อสารกับซัพพลายเออรต์า่งๆ ใหร้ ูเ้ป้าหมายดว้ยว่าเราตอ้งการท่ีจะส่งมอบอะไรใหก้ับลกูคา้

และลกูคา้จะไดใ้ชบ้ริการอะไรจากเรา ดงันัน้ความรูแ้บรนดโ์มเดลท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการนี้จะท าให้

เราแข็งแรงขึน้

จินตนา เฉลิมชยักิจ กรรมการบริษทั บุค๊ไทม ์จ ากดั กลา่วว่า หลงัจากท่ีไดเ้ขา้ร่วมเป็นผูป้ระกอบการใน

โครงการ ตอนนี้ท าใหแ้บรนดแ์ข็งแรงและยัง่ยืนขึ้น ต่อไปจะเร่ิมขยายตลาดไปในประเทศเพ่ือนบา้น

เพื่อใหเ้กิดการขยายตวัทางธรุกิจ นอกจากนีย้งัมีโอกาสไปออกรา้นแสดงงานท่ีทางภาครฐัไดส้่งเสริมใน

งานนทิรรศการตา่งๆ สว่นในอนาคตวางแผนการตลาดไวว่้า ยาดมเอี๊ยะแซและยาหม่อง จะจ าหนา่ยเขา้

ไปในรา้นขายยา และรา้นหนงัสือชัน้น า ซ่ึงคิดว่าอยากจะขยายตลาดเขา้ไปในซีไอเอ็มบีดว้ย จึงมาขอเขา้

ร่วมโครงการท่ีทางภาครฐัไดส้ง่เสริมในปีนี้

‟

„



04/09/2017 ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ 

'FTA ไทย-ศรลีงักา ตลาดใหมเ่อเชียใต้‟

„

“เสน้ทางสายไหมยคุ ใหม”่ หรือชือ่ที่ใครหลายๆคนเคยไดยิ้น “One Belt One Road 

(OBOR)” กลยทุธส์ าคญัที่ประเทศไทยมุง่หวงัยกระดบัการคา้ในภมูิภาคใหข้ยบัตวัสงูขึน้

พุ่งเป้าไปที่การเจรจาความตกลงเปิดเขตการคา้เสรีกบั 4 ประเทศเป้าหมายบนเสน้ทาง

สายไหมใหมท่ี่ว่านี ้ไดแ้ก ่ยเูรเซีย ปากีสถาน ตรุกี ศรีลงักา

ตัวอย่างความคืบหนา้ที่เกิดขึ้น เอฟทีเอไทย-ปากีสถาน ในปีนี้พยายามที่จะหา

ขอ้สรปุในกรอบการเปิดตลาดและลดภาษีสินคา้ก่อน ดว้ยปากีสถานเป็นตลาดส าคัญใน

เอเชยีใต ้

ยคุดิจิทัลโลกเปิดกวา้ง การส่ือสาร การเขา้ถึงกันท าไดง้่ายขึ้นสะดวกขึ้น เราๆ

ทา่นๆย่ิงควรตอ้งร ูใ้หม้ากขึ้น รอบดา้นมากขึ้นตามไปดว้ย อรมน ทรัพยท์วีธรรม รอง

อธิบด ีกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ บอกว่า ไทยอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปไดใ้น

การเปิดเจรจาเอฟทีเอไทย-ศรีลงักา

“ ถือเ ป็นตลาดขนาดใหญ่  มีประชากรมาก และก าลังมีการพัฒนาระบบ

สาธารณปูโภคหลายโครงการ...ถา้ท าเอฟทีเอจะเสริมสรา้งความสมัพันธร์ะดบัทวิภาคีได ้

มากขึน้”

กลางเดือนที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

ร่วมกบัมลูนธิิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (สวค.) จัดสมัมนา “FTA ไทย-ศรี

ลงักา : เปิดประตกูารคา้สูเ่อเชยีใต”้



‟

„

การสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจัดท าความตกลง

การคา้เสรีระหว่างไทย-ศรีลงักา กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศไดม้อบใหม้ลูนิธิ สวค.ด าเนินการ 

โดยก าหนดระยะเวลาศึกษาไวร้ะหว่างเดือนสิงหาคม 2559-เดือนสิงหาคม 2560

สืบเนือ่งจากบริบท “การคา้”...“การลงทนุโลก” เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การคา้กบัประเทศคู่

คา้หลักของไทยเร่ิมชะลอตัว กระทรวงพาณิชย์จึงใหค้วามส าคัญกับการแสวงหาตลาดใหม่ใหก้ับ

สินคา้สง่ออกของไทย

“ศรีลงักา”...ถือเป็นตลาดใหม่ท่ีนา่สนใจ เพราะมีอัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีเติบโตอย่าง

กา้วกระโดด สงูเฉลี่ยกว่ารอ้ยละ 5 ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา อีกทั้งประชากรมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อหัวสงูเป็น

อนัดบัสองในภมูิภาคเอเชียใตร้องจากมลัดีฟส์

“แมศ้รีลังกาจะมีประชากรเพียง 20 ลา้นคน แต่เป็นประเทศท่ีมีความอดุมสมบูรณ์ด ้าน

ทรพัยากรธรรมชาต ิโดยเฉพาะอัญมณี และสตัวท์ะเล มีแรงงานทักษะฝีมือ เสถียรภาพทางการเมือง

และเศรษฐกิจในช่วงท่ีผ่านมา...ส่งผลใหม้ีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสงู มีการพัฒนาจนเป็นระบบ

เศรษฐกิจตลาด”

ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี ประธานกิตตมิศักดิ์มลูนธิิ สวค. กลา่วปาฐกถาพิเศษ

นอกจากนี้ “ศรีลังกา” ยังมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการท าธรุกิจสงูเป็นอันดับสามในเอเชียใต ้

บวกกับท่ีตัง้ทางยทุธศาสตรบ์นเสน้ทางเดินเรือเชื่อมระหว่างเอเชียและยโุรป และอยู่ใน เสน้ทางของ

โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเสน้ทาง หรือ Belt and Road Initiative... “เสน้ทางสายไหมศตวรรษ 21” ของ

จีน

ท่ีส าคญั...ความเชื่อมโยงดา้นศาสนา วัฒนธรรมท่ีแนน่แฟ้นระหว่างไทยและศรีลงักายังส่งผลให้

เกิดค ามเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ดังนั้นการท า FTA กับศรีลังกาน่าจะเป็น

ประโยชนก์บัไทย

อีกทัง้ “ศรีลงักา” ยงัสามารถเป็นประตกูารคา้ไปสู่ทวีปเอเชียใต ้เช่น อินเดีย ทวีปยโุรป โดยนกั

ลงทนุอาจใชศ้รีลงักาเป็นฐานการผลิตเพ่ือใหไ้ดร้ับสิทธิประโยชนท์างภาษี (GSP Plus) ในการส่งสินคา้

ไปสหภาพยโุรป

ดร.พิเศษพร วศวงศ ์หวัหนา้ทีมวิจยั น าเสนอผลการศึกษาของมลูนิธิ สวค.พบว่า การท า FTA 

กบัศรีลงักาจะน าไปสูก่ารลด...เลิกอปุสรรคตอ่การคา้สินคา้ การคา้บริการ และการลงทนุ

...เป็นผลดีตอ่การขยายการคา้ระหว่าง “ไทย” กบั “ศรีลงักา”

น่าสนใจว่าสาขาอตุสาหกรรมท่ีทั้งสองประเทศสามารถใชจ้ดุแข็งเติมเต็มซ่ึงกันและกัน ไดแ้ก ่

เกษตร อาหารแปรรปู ประมงและประมงแปรรปู อัญมณีและเคร่ืองประดับ ชิ้นส่วนยานยนต ์กา ร

ท่องเท่ียว การกอ่สรา้งสาธารณปูโภคขัน้พ้ืนฐาน พลงังาน คา้ปลีก

ท่ีนา่สนใจเป็นพิเศษ คือ ผูป้ระกอบการไทยมีความเชี่ยวชาญดา้นการผลิตสินคา้เกษตรแปรรปู

และบรรจภุณัฑท่ี์นา่จะสามารถเขา้ไปลงทนุในศรีลงักา...แถมยงัสง่ออกไปสูเ่อเชียใตแ้ละยโุรปได้



‟
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นอกจากนี้ยังมีเร่ืองการเชื่อมโยงดา้นการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส ์หากมีการพัฒนาโครงการ

ท่าเรือน า้ลึกทวาย...โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก การท า FTA จะช่วยเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของไทย และเกิดการเชื่อมโยงระบบขนส่งของไทยเขา้กับท่าเรือศรีลังกา...

เชื่อมกบัทวีปยโุรปไดโ้ดยงา่ย

อรมน รองอธิบดี กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ เสริมว่า หลังจากไดร้ับผลการศึกษาฉบับ

สมบรูณ์จากมลูนิธิ สวค.แลว้ กรมฯก็จะใชป้ระกอบการจัดท าความเห็นเสนอต่อกระทรวงพาณิชยแ์ละ

รฐับาล เพื่อพิจารณาเร่ืองการจดัท า FTA ระหว่างไทยและศรีลงักาตอ่ไป

สืบเนื่องจากการเยือนศรีลงักาของรองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตศุรีพิทักษ ์เมื่อเดือนมีนาคม 

2559 และการเยือนไทยของประธานาธิบดีศรีลงักา นายไมตรีปาละ สิริเสนา ในปี 2558-2559 ไดม้ีการ

ตัง้เป้าหมายที่จะยกระดบัความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจของสองประเทศและขยายมลูคา่การคา้ระหว่างกนั

“การท าเอฟทีเอน่าจะมีส่วนช่วยในการขยายมลูค่าการคา้สองฝ่ายใหบ้รรลเุป้าหมาย 1,500 ลา้น

เหรียญสหรฐัฯ ในปี 2563 ตามที่ตัง้ไว”้

อีกเร่ืองส าคัญก็คือการเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจกับศรีลังกา นอกจากทางเศรษฐกิจแลว้ยังมี

ความสัมพันธ์ทางดา้นอ่ืน โดยเฉพาะความช่วยเหลือกันดา้นวิชาการ จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์

ระหว่างกันใหม้ากขึ้น ค าว่าหุน้ส่วนก็คือการเกื้อหนนุกัน ดา้นวิชาการท่ีมีศักยภาพ ดา้นเทคนิค องค์

ความร ูต้า่งๆ

ปัจจบุันศรีลังกาเป็นคู่คา้อันดับท่ี 4 ของไทยในภมูิภาคเอเชียใต ้รองจากอินเดีย ปากีสถาน และ

บังกลาเทศ ตามล าดับ ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา (2555-2559)...การคา้รวมมีมลูค่าเฉลี่ย 500 ลา้น

เหรียญสหรฐัฯ

ปี 2559 การคา้รวมไทย-ศรีลังกา มีมลูค่า 476 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ แบ่งเป็นการส่งออกมลูค่า 

436 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และการน าเขา้มลูค่า 40 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงท่ีผ่านมา ...ไทยเป็นฝ่ายได้

ดลุการคา้มาโดยตลอด

“สินคา้ส่งออก” ท่ีส าคัญของไทยไปศรีลังกา ไดแ้ก่ ปลาแหง้ ผา้ผืน รถยนต ์อปุกรณ์รถยนตแ์ละ

ส่วนประกอบ เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ น า้ตาลทราย เคมีภณัฑ ์เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกลา้และ

ผลิตภณัฑ ์ยางพารา กระดาษและผลิตภณัฑก์ระดาษ

ส่วน “สินคา้น าเขา้” ท่ีส าคัญของไทยจากศรีลงักา ไดแ้ก่ เคร่ืองเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่ง และ

ทองค า พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เสื้อผ ้าส าเร็จรปู เคร่ืองประดับอัญมณี ผลิตภัณฑ์สิ่งทออ่ืนๆ 

เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและสว่นประกอบ กาแฟ ชา เคร่ืองเทศ เคมีภณัฑ ์ผา้ผืน เคร่ืองจกัรกลและสว่นประกอบ

“ศรีลงักา” เป็นจดุยทุธศาสตรส์ าคญัหนึ่งท่ีมองขา้มไม่ไดต้อนนี้จีนเขา้ไปลงทนุเยอะ แลว้ศรีลงักาก็

มีท่าเรือที่ทนัสมยั แลว้ก็มีความใกลช้ิดกบัอินเดียใตม้าก...ถา้ประเทศไทยสามารถมีขอ้ตกลงเอฟทีเอกบัศรี

ลงักาได ้เราจะใชป้ระโยชนจ์ากสิ่งเหลา่นีเ้ขา้ไปตลาดอ่ืนไดไ้มย่าก

ศรีลังกา...ประตเูอเชียใต ้ดินแดนแห่งการคา้ การลงทนุ “ขมุทรัพย”์ แห่งใหม่ในโลกยคุใหม่ “ไทย

แลนด ์4.0”.
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