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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนสิงหาคม ปี 2560

ในเดือนสิงหาคม 2560 ขยายตัวต่อเน่ือง โดยการส่งออกสินค้าและบริการขยายตวัดี 
สอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศท่ีเพิ่มขึน้ การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัอย่างคอ่ยเป็น
ค่อยไป การใช้จ่ายภาครัฐขยายตวัจากรายจ่ายประจ า และการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวตามการผลิตเพ่ือส่งออกและเพ่ือรองรับอุปสงค์ในประเทศ ขณะท่ีการลงทุน
ภาคเอกชนทรงตวัจากเดือนก่อน

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัจากการใช้จ่ายในหมวดบริการ และหมวดสินค้ากึ่ง
คงทนท่ีขยายตวัตามการใช้จา่ยในหมวดเสือ้ผ้าและเคร่ืองนุ่งห่มท่ีปรับดีขึน้บ้าง ขณะท่ีการ
ใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนขยายตัวชะลอลงบ้างตามปริมาณจ าหน่ายรถยนต์นั่ งส่วน
บคุคลและยอดจดทะเบียนรถจกัรยานยนต์ ส าหรับปัจจยัสนบัสนนุก าลงัซือ้โดยรวมทยอย
ฟืน้ตวัแตย่งัไมเ่ข้มแข็งนกั โดยรายได้นอกภาคเกษตรกรรมขยายตวัเล็กน้อย ขณะท่ีรายได้
ในภาคเกษตรกรรมลดลงจากผลของราคาสินค้าเกษตรท่ีลดลงแม้ผลผลิตขยายตวัสูง 
ส่งผลให้ดชันีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 0.6 เม่ือเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.9 YoY

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 21.0 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 15.8 YoY และ
หากหกัทองค า ขยายตวัร้อยละ 12.7 โดยเป็นการขยายตวัตอ่เน่ืองในเกือบทกุหมวดสินค้า 
ได้แก่ 1) สินค้าท่ีมูลค่าการส่งออกเคล่ือนไหวตามราคาน า้มันดิบ ขยายตัวจากทัง้ด้าน
ราคาและปริมาณ 2) สินค้าเกษตรแปรรูป ขยายตัวตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางและ
น า้ตาล 3) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวตามการส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ 
อปุกรณ์ควบคมุไฟฟ้า สายเคเบิล้ใยแก้ว และเคร่ืองรับส่งสญัญาณภาพและเสียง และ 4) 
สินค้าเกษตร ขยายตัวตามการส่งออกข้าว ยางพารา และผลไม้ การส่งออกสินค้าท่ี
ขยายตวัดีสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก นอกจากนี ้การผลิต
เพ่ือรองรับอปุสงค์ในประเทศขยายตวัในหลายหมวด อาทิ การผลิตหมวดยานยนต์ ตาม
ยอดขายในประเทศท่ีขยายตวั รวมทัง้การผลิตในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามการเร่ง
ผลิตชั่วคราวเพ่ือรองรับอุปสงค์ก่อนมีการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิต ส่งผล ให้การผลิต
ภาคอตุสาหกรรมโดยรวมขยายตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อนตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ีสอง

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

การส่งออกสินค้า
ขยายตวัตอ่เนื่องในเกือบทกุ
หมวดสนิค้า ได้แก่ 1) สนิค้าที่
มลูคา่การสง่ออกเคลือ่นไหว
ตามราคาน า้มนัดิบ 2) สนิค้า
เกษตรแปรรูป ขยายตวัตาม
การสง่ออกผลติภณัฑ์ยางและ
น า้ตาล 3) สนิค้า
อิเลก็ทรอนิกส์ ขยายตวัตาม
การสง่ออกอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ อ 4) สนิค้า
เกษตร ขยายตวัตามการ
สง่ออกข้าว ยางพารา และ
ผลไม้
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การน าเข้าสินค้า มีมลูค่า 17.6 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 14.3 และหากหกั
ทองค าขยายตวัร้อยละ 12.5 ตามการขยายตวัในหลายหมวดสินค้า ได้แก่ 1) หมวดวตัถุดิบ
และสินค้าขัน้กลางท่ีไมร่วมเชือ้เพลิง ตามการเร่งน าเข้าโลหะของผู้ผลิตเหล็กก่อนท่ีราคาจะ
ปรับสงูขึน้ และการน าเข้าชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกบัการส่งออกในหมวดดงักล่าว
ท่ีขยายตวัดี 2) หมวดสินค้าทุนท่ีไม่รวมเคร่ืองบินและแท่นขดุเจาะ ตามการน าเข้าอปุกรณ์
ส่ือสารและโทรคมนาคม 3) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ขยายตวัตามการน าเข้าสินค้าไม่
คงทนประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม และ 4) สินค้าหมวดยานยนต์ ขยายตวัตาม การน าเข้า
รถบรรทกุ รถจกัรยานยนต์ และชิน้ส่วนรถยนต์ สอดคล้องกบัการผลิตและการขายยานยนต์
ในประเทศ

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตวัจากเดือนก่อน โดยเคร่ืองชีก้ารลงทนุในหมวดก่อสร้างปรับดี
ขึน้ ตามยอดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ขณะท่ีพืน้ท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้างโดยรวมชะลอลง 
อย่างไรก็ดี พืน้ท่ีได้รับอนญุาตก่อสร้างใน หมวดพาณิชยกรรม โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และ
ภาคอีสาน ยงัขยายตวัได้ สาหรับการลงทุนในหมวดเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โดยรวมลดลง
เล็กน้อยจากเดือนก่อน ส่งผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) ขยายตวัร้อยละ 0.7 YoY 
การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศหดตวัร้อยละ 0.4 YoY

รายได้เกษตรกร หดตวัจากระยะเดียวกันปีก่อนติดตอ่กันเป็นเดือนท่ีสอง ตามการหดตวั
ของราคาสินค้าเกษตรในเกือบทกุหมวดหลกั โดยเฉพาะราคาผลไม้ ข้าว และปาล์มน า้มนั
จาก (1) ผลของฐานด้านราคาในปีก่อนท่ีสูงท่ีสุดในช่วงไตรมาสท่ี จากปัญหาภยัแล้ง และ 
(2) ผลผลิตท่ีออกสูต่ลาดมากในปีนี ้จากสภาพอากาศท่ีเอือ้อ านวย ขณะท่ีราคายางพารายงั
สูงกว่าปีก่อนเล็กน้อย และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากอุปสงค์ต่างประเทศท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี ทัง้นี ้
แม้ผลผลิตสินค้าเกษตรโดยรวมขยายตวัสูง แต่ไม่สามารถชดเชยการหดตวัของราคาใน
เดือนนีไ้ด้ อย่างไรก็ดี รายได้เกษตรกรในส่วนของพืชหลัก ได้แก่ ข้าว ยางพารา มัน
ส าปะหลงั และอ้อย ยงัขยายตวัตอ่เน่ือง โดยรายได้เกษตรกรหดตวัร้อยละ 2.1 YoY ผลผลิต
สินค้าเกษตรกรรมขยายตวัท่ีร้อยละ 17.1 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัร้อยละ 
16.4 YoY 

การใช้จ่ายภาครัฐ ท่ีไม่รวมเงินโอนขยายตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน โดยรายจ่ายประจ า
ขยายตวัตามรายจ่ายเพ่ือซือ้สินค้าและบริการ และค่าจดัการเรียนการสอนของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ขณะท่ีรายจ่ายลงทุนหดตวัหลงัจากเร่งไปมากในช่วง
ก่อนหน้า ประกอบกบับางหนว่ยงานเบกิจา่ยได้ต ่ากวา่เปา้

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

รายได้เกษตรกร
หดตัวจากระยะเดียวกันปี
ก่อน ตามการหดตวัของราคา
สิน ค้า เกษตรในเ กือบทุก
หมวดหลกั โดยเฉพาะราคา
ผลไม้ ข้าว และปาล์มน า้มัน
จาก (1 )  ผลของฐานด้าน
ร า ค า ใ น ปี ก่ อ นที่ สู ง ที่ สุ ด
ในช่วงไตรมาสที่ จากปัญหา
ภัยแล้ง และ (2) ผลผลิตที่
ออกสู่ตลาดมากในปีนี ้จาก
สภาพอากาศที่เอือ้อ 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

ในเดือนสิงหาคม ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าลดลง โดยการน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 
14.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 5.0 YoY 
ด้านการสง่ออก หดตวัร้อยละ 26.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า 
แตข่ยายตวัร้อยละ 5.2 YoY 

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 41,466 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,345 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
2.6 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการน าเข้า
เป็น 32,358 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 17.4 มื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 6.6 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,763 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.2 
YoY 

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 21,310 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,155 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 21.7 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 9.6 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูคา่การสง่ออกเป็น 15,643 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 35.1 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 3.9 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,512 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 8.1 YoY 

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
20,157 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 41,466

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 21,310

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนสิงหาคม ปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
สิงหาคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,345 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 2.6 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
กา รน า เ ข้ าสูงสุด  ไ ด้ แก่  เ ค ร่ื อ งบ า รุ ง รั กษา  และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,849 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 3,155 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 21.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 9.6 YoY โดยสินค้าที่
มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองเก็บเก่ียว และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,106 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 190 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนสิงหาคม 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 3,345

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 3,155



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
สิงหาคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
32,358 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 17.4 มื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 6.6 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 6,397 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 15,643 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 35.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 3.9 YoY โดยสินค้าที่มี
มลูค่าการส่งออกสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองกรองของเหลวหรือ
ก๊าซ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มีมูลค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 2,527 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 16,715 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนสิงหาคม 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 32,358

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 15,643



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนสิงหาคม ปี 
2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,763 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 1.2 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุ ได้แก่ กลุม่หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,370 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,512 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 8.1 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุ ได้แก่ กลุม่หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 562 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 3,251 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนสิงหาคม 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 5,763

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 2,512
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Article Title Optimization of machining parameters to improve the surface quality
Author João Eduardo Ribeiro, Manuel Braz César, Hernâni Lopes
Year 2017
Abstract The preparation of quality surfaces is very important process in the surface engineering. The surface 

roughness will influence the quality and effectiveness of the subsequent coatings for protection 
against corrosion, wear resistance and finishes quality of decorative layers. For these reasons, the 
authors of the present work have focused in manufacturing parameters that influence the surface 
quality of hardness metallic materials. In this work, the effects of varying four parameters in the 
milling process, namely cutting speed, feed rate, radial depth and axial depth. The influence of 
these parameters on the surface roughness are analyzed individually and also the interaction 
between some of them for the milling machining of hardened Steel (steel 1.2738), being used the 
Taguchi optimization method. For this purposed was built a L16 orthogonal array and for each 
parameter were defined two different levels, corresponding to sixteen experimental tests. From these 
tests were retrieved sixteen surface roughness measurements The influence of each parameter in 
surface roughness were then obtained by applying the analysis of variance (ANOVA) to 
experimental data. It is noted that the minimum roughness measured was 1.05µm. This study also 
serve to determined the contribution of each machining parameters and their interaction for surface 
roughness. The results show that  the radial cutting depth and the interaction between the radial and 
axial depth of cut are the most revelevant parameters, being their contributions for the minimization 
surface roughness about 30% and 24%, respectively. 

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452321617302950

Research and Technology

Fig1. (a) Details of roughness measurement points on the steel block; (b) Roughness 
measurement set-up.
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ณ เวลาน้ีไดถึ้งจดุเปลี่ยนท่ีส าคญั ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกา้วกระโดด ในยคุใหม่ของ

การเช่ือมต่อท่ีเรยีกว่าอตุสาหกรรม 4.0

โรงงานมีวิวัฒนาการมาจากยคุอตุสาหกรรมในศตวรรษท่ี 18 จนมาสู่ระบบอัตโนมัติใน

ปัจจบุนั และจากโรงงานท่ีใชพ้ลงัไอน า้กลายมาเป็นการใชก้ระแสไฟฟ้าในการผลิต ซ่ึงถือไดว่้าเป็นการ

พลิกโฉมอย่างมากแลว้ในวันนี้ ณ เวลานี้ไดถึ้งจดุเปลี่ยนท่ีส าคัญ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกา้ว

กระโดด โดยถือไดว่้าเป็นยคุใหมข่องการเชื่อมตอ่ที่เรียกว่าอตุสาหกรรม 4.0

จากเอ็มทเูอ็มส ูเ่อ็มทเูอช

การสื่อสารระหว่างเคร่ืองจกัรกบัเคร่ืองจกัร (เอ็มทเูอ็ม) และเคร่ืองจักรกบัมนษุย ์(เอ็มทเูอช) 

จะเชื่อมโยงทัง้เคร่ืองจกัร กระบวนการผลิต และจอควบคมุของโรงงานแห่งอนาคต และเทคโนโลยี 5

จี จะเชื่อมโยงทกุอย่างเขา้ดว้ยกัน ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลท่ีจะปรับปรงุประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และคณุภาพไดอ้ย่างไมน่า่เชื่อ

พ.อ.เศรษฐพงค ์มะลิสวุรรณ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในยคุ 5จี หุ่นยนตแ์ละมนษุย ์ท่ีจะท างานร่วมกันในโรงงาน 

จะเป็นมากกว่ากลุ่มของสายการผลิตท่ีมีเคร่ืองจักร มนษุย ์และหุ่นยนตเ์ท่านัน้ แต่ตา่งฝ่ายต่างก็มี

บทบาทแตกต่างกัน ท่ีท างานร่วมกัน พ้ืนโรงงานจะเป็นแบบไดนามิก และปรับแต่งใหม่ได ้ เพ่ือให้

เหมาะกบัผลิตภณัฑท่ี์จะผลิตขึ้นหุ่นยนตท่ี์มีเซนเซอรน์ าทางจะสามารถเคลื่อนท่ีจากต าแหนง่หนึ่งไป

ยังอีกต าแหน่งหนึ่งได ้โดยไม่มีการชนกันดว้ยความเร็วในการส่งขอ้มลูของ 5จี ท่ีเร็วกว่า 4จี ถึง 

100 เท่า และมีความหนว่งเวลา (ดีเลย)์ ต า่กว่า 1 มิลลิวินาที

5จี จดุพลิกผนั เช่ือมต่อมนษุย-์เครือ่งจกัร‟

„



‟ หุ่นยนตจ์ะเชื่อมต่อเขา้กับระบบคลาวดไ์ดแ้บบเรียลไทม ์เพ่ือความปลอดภยัและสั ่งการ ซ่ึง 5จี 

ไม่ไดส้ าคัญแค่เร่ืองความเร็ว แต่จะมีการเพ่ิมจ านวนเครือข่าย ท่ีสามารถเชื่อมต่อกันไดม้ากขึ้นและ

สามารถรองรับการใชง้านผ่านอปุกรณ์อินเทอรเ์น็ต ออฟ ธิงส ์(ไอโอที) ไดถึ้งลา้นลา้นอปุกรณ์ ซ่ึง

เป็นไปตามมาตรฐาน 5จี ตามโครงการริเร่ิมร่วมกันของอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในสหภาพยโุร

รปูแบบโรงงานอนาคต 5จี จะท างานไดด้ีส าหรับทั้งการสื่อสารในระยะสั้นและระยะไกล 

สนับสนนุคณุสมบัติดา้นความปลอดภัย และใชพ้ลังงานจากแบตเตอร่ีเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น โดยทาง

เทคนิคแลว้ 5จี จะสามารถใชง้านไดโ้ดยใชพ้ลังงานเพียง 1 ใน 1,000 ของพลังงานท่ีใชโ้ดย 4จี และ

แบตเตอร่ีมีอายกุารใชง้านยาวนานกว่าเดิม ซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองการบ ารงุรักษาและเหมาะกับ

การใชใ้นโรงงานท่ีมีเคร่ืองจกัรอตัโนมตัท่ีิซับซอ้น

ถึงแมว่้าโรงงานแห่งอนาคตในยคุ 5จี ยังไม่ไดเ้ร่ิมเป็นรปูเป็นร่าง ณ วันนี้ก็ตาม แตห่ ุ่นยนตท่ี์มี

การใชง้านอยู่แลว้จะสามารถเชื่อมต่ออปุกรณ์ประมวลผลท่ีมีราคาไม่แพง เซ็นเซอรท่ี์สามารถจับภาพ

และเก็บขอ้มลูจ านวนมากและอัลกอริธึมการประมวลผลขอ้มลูท่ีซับซอ้น และเทคโนโลยีเหล่านี้ก าลงัมา

รวมกนัเพ่ือสรา้งเคร่ืองจกัรท่ีเรียนรูไ้ด ้(แมชชีน เลิรน์นิง่) ภายใน 2 ปีนี้

ตามรายงานของไพรซว์อเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอร ์ในอนาคตหุ่นยนตจ์ะไดร้ับการฝึกและเรียนรู ้โดยใช ้

ทรพัยากรส าหรบัการเรียนรูอ้ย่างลึกซ้ึง ซ่ึงถือว่าเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ ์(เอไอ) ขัน้สงูบนระบบ

คลาวด ์โดยเคร่ืองจกัรบางชิ้นจะประมวลผลขอ้มลูของตวัเอง ท่ี 1 รอบเวลาท่ีใชใ้นการท างานส าเร็จจะ

ใชเ้วลานอ้ยกว่าหนึง่มิลลิวินาที เคร่ืองจกัรจะท าการวิเคราะหข์อ้มลูสตรีมมิ่ง ในขั้นตอนนี้เรียกว่า Edge 

computing ท่ีจะสามารถท าการวินิจฉัยดว้ยตนเองและตัดสินใจก าหนดค่าใหม่ไดเ้องภายใตก้รอบ

นโยบายและกฎในการผลิต

5จีเปลี่ยนผา่นส ูดิ่จิทลั ในยคุ 5จี เทคโนโลยี อ๊อกเมนเต็ด เรียลลิตี้ (Augmented Reality) หรือ 

เออาร ์จะชว่ยใหม้นษุยส์ามารถท างานไดอ้ย่างชาญฉลาด โดยการสวมเลนสเ์ออาร ์ท าใหค้นในไลนก์าร

ผลิตท่ียังคงมีอยู่สามารถเขา้ถึงขอ้ก าหนดและค าแนะน าต่างๆ โดยละเอียด ช่วยลดเวลาใ นการ

ฝึกอบรมและชว่ยใหพ้วกเขาสามารถท างานอย่างอ่ืนไดห้ลายอย่างในเวลาเดียวกนั

ในยคุระบบสื่อสารบรอดแบนดเ์คลื่อนท่ี 5จี จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของ

รปูแบบธรุกิจในอนาคต ซ่ึงซัพพลายเออรจ์ านวนมากก าลังสรา้งอปุกรณ์ 5จี ซ่ึงจะช่วยผลักดันการ

แข่งขนัและสรา้งประสิทธิภาพดา้นตน้ทนุ โดยจะมีมาตรฐานออกมาและใชง้านในเชิงพาณิชยภ์ายในปี 

2563 บริษทัโทรคมนาคมทกุวันนีใ้หบ้ริการโดยตรงกบัลกูคา้ท่ีเป็นผูใ้ชโ้ทรศัพทเ์คลื่อนท่ี จ าเป็นเปลี่ยน

รปูแบบธรุกิจใหม่

ดังนั้นในยคุ 5จีระบบสื่อสารเคลื่อนท่ีจะมีบทบาทท่ีเปลี่ยนไป ซ่ึงจะเขา้ไปมีบทบาทในโรงงาน

อตุสาหกรรมตา่งๆ อย่างมาก โดยจะท าใหเ้กิดการปฏิวัตกิารผลิตสินคา้ใหเ้ป็นแบบเอ็มทูเอ็ม หรือ เอ็ม

ทเูอชเท่านัน้ แตจ่ะเป็นตวัเร่ืองใหเ้กิดแพลตฟอรม์ไอโอที และโรบอติกสแ์บบหลีกเลี่ยงไม่ได ้และเติบโตขึ้น

ทัว่โลกอย่างรวดเร็ว „



‟

06/10/2017 ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ 

“บีโอไอ” จดัหมวดลงทนุใหม่! แบ่ง 5 กอง รองรบัทิศทางการ

สง่เสรมิยคุ 4.0

„“บีโอไอ” ปรับประเภทกิจการจัดระเบียบหมวดการลงทนุใหม่ แบ่งเป็น 5 กอง ให้

สอดคลอ้งกบัเหตกุารณปั์จจบุัน ล่าสดุ รอประกาศกฤษฎีกา ... “กลุ่มยานยนต”์ ย้ิมรับ

รฐัสนบัสนนุตอ่เนือ่ง ชเูป็น 1 ใน 10 อตุฯ เป้าหมาย จบัตารถยนตใ์นอนาคต



‟

„



‟

„

แหล่งข่าวจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ขณะนี้ “บีโอไอ” ปรับ

ประเภทกิจการจัดระเบียบหมวดการลงทนุใหม่ ใหส้อดคลอ้งกับเหตกุารณ์ปัจจบุัน โดยมีก าร

ปรับเปลี่ยนเป็นการภายในแล้ว ตั้งแต่วันท่ี 11 ก .ย .  ตอนนี้รอประกาศกฤษฎีาส่งกลับเข ้า

คณะรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ จึงประกาศในราชกิจจานเุบกษาต่อไป โดย “บีโอไอ”

ตอ้งการปรบัปรงุการท างานภายในใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการส่งเสริม เพราะ 5 กลุ่มนี้ 4 กลุ่ม เป็น

เร่ืองเทคโนโลยี และอีก 1 กลุม่ เป็นเร่ืองบริการท่ีมีมลูค่าเพ่ิมสงู แตล่ะกลุ่มจะเนน้เทคโนโลยีท่ีแตกตา่ง

กนั การดแูลแตล่ะกองก็ตอ้งตรงกบัทกัษะท่ีมี

ทัง้นี ้ประเภทกิจการท่ี “บีโอไอ” จดัหมวดใหม ่จะประกอบดว้ย 5 กอง ดงันี้ กองบริหารการลงทุน 1: 

BIO and Medical Industries (อตุสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์) เช่น ไบโอเทคโนโลยี, 

ไบโอพลาสติก ซ่ึงทั้งกองนี้จะด ูเ ร่ืองสายไบโอทั้งหมด ,  กองบริหารการลงทุน 2: Advanced 

Manufacturing Industries อตุสาหกรรมการผลิตท่ีใชเ้ทคโนโลยีขั้นสงู เช่น สายผลิตท่ีเกี่ยวกับ IoT

(Internet of Things) หรือ ยานยนตส์มยัใหม่, กองบริหารการลงทนุ 3: Basic and Supporting Industries 

อตุสาหกรรมพ้ืนฐานและอตุสาหกรรมสนบัสนนุ จะเป็นเร่ืองซัพพอรต์ติ้ง อินดัสทรี พวกโครงสรา้ง

พ้ืนฐานทั้งหลาย นิคมอตุสาหกรรม, กองบริหารการลงทนุ 4: High Value Services อตุสาหกรรม

บริการมลูค่าเพ่ิมสงู เช่น R&D, โรงแรม ท่องเท่ียว ขนส่ง ศนูยฟ้ื์นฟูสขุภาพ กิจการสนบัสนนุ (IHQ, 

ITC, TISO) และกองบริหารการลงทนุ 5: Creative and Digital Industries อตุสาหกรรมเชิงสรา้งสรรค์

และดิจิตอล เชน่ พวกซอฟตแ์วร ์อี-คอมเมิรซ์ เป็นตน้

นายองอาจ พงศก์ิจวรสิน ประธานกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต ์สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.

อ.ท.) กล่าวถึงการส่งเสริมการลงทนุในอตุสาหกรรมยานยนต ์ว่า ท่ีผ่านมา รัฐบาลใหค้วามส าคัญ 

โดยเฉพาะการส่งเสริมจากบีโอไอ ท่ียกระดบัใหไ้ทยเป็นฐานการผลิตส าคญัมาอย่างตอ่เนื่อง จะเห็นว่า 

วันนี้โปรดักซ์แชมเป้ียนท่ีส่งออกของไทย คือ รถปิกอัพ รถเก๋ง เมื่อก่อนญ่ีปุ่นเข ้ามาลงทนุผลิตรถ

ปิกอัพ ในตลาดโลกมีผูผ้ลิตเพียงไทยและอเมริกาเป็นหลัก ตอนนี้การผลิตรถปิกอัพก็มีฐานการผลิต

ใหมเ่กิดขึน้ ทัง้ในเซาธแ์อฟริกา สเปน ท่ีตอ้งผลิตสง่เขา้ยโุรป และจีน แตท่ั้งหมดนี้ ก็ไม่ใช่ฐานผลิตใหญ่

เท่าไทยกับสเปน ในขณะท่ี รถเก๋งมีฐานการผลิตทัว่โลกเยอะมาก ทั้ง ญ่ีปุ่น อินโดนีเซีย และในยโุรป 

ตรุกี ดงันัน้ การแขง่ขนัก็จะสงูกว่าเดิม มีก าลงัผลิตรถยนตเ์พ่ือขายในตลาดในโลก รวมประมาณ 90 

ลา้นคนั/ปี ในจ านวนนี ้สว่นใหญ่เป็นรถเกง๋ และในจ านวนนี้ ไทยอยู่ในอันดบัท่ี 11 ในแงย่อดการผลิต

เมื่อปี 2016 ปีนี้ ถา้ดท่ีูเดือน มี.ค. อยู่ท่ีอันดบั 12 ล่าสดุ รัฐบาลสนบัสนนุใหอ้ตุสาหกรรมยานยนต์

เป็น 1 ใน 10 กลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ก็นา่จับตาการส่งเสริมยานยนตใ์นอนาคต ว่า สดุทา้ย

แลว้ จะมีการลงทนุมากนอ้ยแคไ่หน โดยเฉพาะ “รถยนตไ์ฟฟ้า”
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