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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน ปี 2560

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ขยายตัวดี ตามการส่งออกสินค้าและภาคการ
ท่องเท่ียวท่ีขยายตวัสูง สอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศท่ีเพิ่มขึน้ รวมถึงการ
บริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนท่ีขยายตัว ส่งผลให้การผลิต
ภาคอตุสาหกรรมกลบัมาขยายตวั ส าหรับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตวัดีทัง้รายจ่าย
ประจ าและรายจา่ยลงทนุ

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัตอ่เน่ือง โดยเป็นการขยายตวัในเกือบทกุหมวด 
โดยเฉพาะการใช้จา่ยในหมวดสินค้าคงทน ส่วนหนึ่งจากผลของฐานต ่าในปีก่อนท่ี
มีการเล่ือนการส่งมอบรถยนต์ ประกอบกับในเดือนนีมี้การเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม ่
สอดคล้องกับความเช่ือมัน่ผู้บริโภค (หลงัปรับฤดกูาล) โดยรวมท่ีดีขึน้ตามความ
เช่ือมัน่ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมเป็นส าคญั อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสนบัสนุน
ก าลงัซือ้โดยรวมยงัไม่เข้มแข็ง โดยรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรกรรม หดตัวจากทัง้
ด้านราคาและผลผลิต ขณะท่ีรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมทรงตวั การ
บ ริ โภคภาค เ อกชนและกา รส่ ง อ อก ท่ี ขยายตัว ดี  ส่ ง ผล ใ ห้ การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว โดยเฉพาะการผลิตในหมวดอาหารและ
หมวดยานยนต์ ส่งผลให้ดชันีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตวั
ร้อยละ 0.2 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.9 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 22.2 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 12.3 
YoY และหากหกัทองค าขยายตวัร้อยละ 14.4 โดยยงัคงเป็นการขยายตวัตอ่เน่ือง
ในทกุตลาดสง่ออกส าคญัและในเกือบทกุหมวดสินค้าจาก 1) อปุสงค์ตา่งประเทศ
ท่ีดีขึน้ต่อเ น่ือง อาทิ  การส่งออกข้าว ผลิตภัณฑ์ยางพารา ผลไม้ ชิ น้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และชิน้ส่วนยานยนต์ 2) ราคาน า้มันดิบท่ีปรับเพิ่มขึน้ 
ส่งผลให้การส่งออกสินค้าท่ีราคาเคล่ือนไหวตามน า้มันดิบขยายตวั โดยเฉพาะ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี และ 3) การย้ายฐานการผลิต และ
การขยายก าลงัการผลิตในบางอตุสาหกรรมในช่วงก่อนหน้า อาทิ อปุกรณ์ ส่ือสาร
และโทรคมนาคม และฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์

ตัวชีว้ัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณ
บวกต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวั
ตอ่เนื่อง โดยเป็นการขยายตวัในเกือบ
ทกุหมวด โดยเฉพาะการใช้จ่ายใน
หมวดสนิค้าคงทน

การส่งออกสินค้า ขยายตวัตอ่เนื่อง
ในทกุตลาดสง่ออกส าคญัและในเกือบ
ทกุหมวดสนิค้าจาก 1) อปุสงค์
ตา่งประเทศที่ดีขึน้ตอ่เนื่อง 2) การ
สง่ออกสนิค้าที่ราคาเคลือ่นไหวตาม
น า้มนัดิบขยายตวั และ 3) การย้าย
ฐานการผลติ และการขยายก าลงัการ
ผลติในบางอตุสาหกรรมในช่วงก่อน
หน้า 

การลงทุนภาคเอกชน ดีขึน้จาก
เคร่ืองชีก้ารลงทนุในหมวดเคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์ ตามยอดจ าหนา่ย
เคร่ืองจกัรในประเทศและการน าเข้า
สนิค้าทนุท่ีปรับดีขึน้ในหมวด
โทรคมนาคมและพลงังาน และ
เคร่ืองชีก้ารลงทนุในหมวดก่อสร้าง

การใช้จ่ายภาครัฐ ทีไ่มร่วมเงินโอน
ขยายตวัทัง้รายจ่ายประจ าและ
รายจ่ายลงทนุ
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การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 17.9 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 11.9 YoY และหาก
หกัทองค าขยายตวัร้อยละ 10.5 ตามการน าเข้าท่ีขยายตวัในเกือบทกุสินค้า ได้แก่ 1) หมวด
วตัถุดิบและสินค้าขัน้กลาง ตามการน าเข้าเชือ้เพลิงโดยเป็นผลจากด้านราคาเ ป็นส าคญั 
อย่างไรก็ดี หากไม่รวมการน าเข้าเชือ้เพลิง การน าเข้าวตัถุดิบและสินค้าขัน้กลางขยายตวั
ตามการน าเข้าชิน้ส่วนคอมพิวเตอร์และโลหะ สอดคล้องกบัภาคการส่งออกท่ีขยายตวัดี 2) 
หมวดสินค้าทนุท่ีไมร่วมเคร่ืองบนิ ตามการน าเข้าอปุกรณ์ส่ือสารและโทรคมนาคม 3) หมวด
สินค้าอปุโภคบริโภค ตามการน าเข้าสินค้าไมค่งทนในทกุกลุ่มสินค้า และ 4) หมวดยานยนต์ 
ตามการน าเข้าชิน้ส่วนรถยนต์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลสอดคล้องกับการผลิตและยอด
จ าหนา่ยรถยนต์ท่ีดีขึน้ ตามล าดบั

การลงทุนภาคเอกชน ดีขึน้จากเดือนก่อน จากทัง้เคร่ืองชีก้ารลงทุนในหมวดเคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์ ตามยอดจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในประเทศและการน าเข้าสินค้าทนุท่ีปรับดีขึน้ใน
หมวดโทรคมนาคมและพลงังาน และเคร่ืองชีก้ารลงทุนในหมวดก่อสร้าง ตามพืน้ท่ี ได้รับ
อนญุาตก่อสร้างท่ีเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะพืน้ท่ีส าหรับท่ีอยูอ่าศยัในภาคกลางและภาคเหนือ และ
ธุรกิจพาณิชยกรรมในภาคใต้ ส่งผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) ขยายตวัร้อยละ 1.5 
YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศหดตวัร้อยละ 0.2 YoY

รายได้เกษตรกร หดตวัต่อเน่ืองเม่ือเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนจากทัง้ด้านราคาและ
ผลผลิต โดยราคาสินค้าเกษตรหดตวัตามราคายางพารา ปาล์มน า้มัน และปศุสัตว์เ ป็น
ส าคัญ เน่ืองจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากจากสภาพอากาศท่ีเอือ้อ านวย โดยมาตรการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐเพ่ือดูดซับผลผลิตมีส่วนช่วยพยุงราคาได้บางส่วน อย่า งไรก็ดี 
เหตุการณ์อุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลเสียหายต่อผลผลิตข้าวอย่า งมี
นยัส าคญั ทาให้โดยรวมแล้ว ผลผลิตสินค้าเกษตรหดตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน โดยรายได้
เกษตรกรหดตวัร้อยละ 5.5 YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมหดตวัท่ีร้อยละ 0.6 YoY ด้าน
ราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัร้อยละ 4.9 YoY 

การใช้จ่ายภาครัฐ ท่ีไม่รวมเงินโอนขยายตัวทัง้รายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุน โดย
รายจ่ายลงทุนขยายตวัจากการเบิกจ่ายงบเพิ่มเติมของงบกลุ่มจงัหวดัประจาปี 2560 ส่วน
รายจา่ยประจ าขยายตวัเล็กน้อยจากรายจา่ยเงินเบีย้หวดั และบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

รายได้ เกษตรกร หดตัว
ต่อเนื่องทัง้ ด้านราคาและ
ผลผลิต  โดยราคาสิน ค้ า
เ กษต รหดตั ว ต า ม ร า ค า
ยางพารา ปาล์มน า้มัน และ
ปศุสตัว์เป็นส าคญั เนื่องจาก
ผลผลิตออกสู่ตลาดมากจาก
สภาพอากาศที่เอือ้อ านวย

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤศจิกายน 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

ใน เดื อนพฤศจิ ก ายน  ปี  25 60 ภาว ะอุ ตส าหกร รม
เคร่ืองจักรกลของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า
ขยายตวัร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 3.3 YoY ด้านการสง่ออก ขยายตวัร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบ
กบัเดือนก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 14.3 YoY 

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 39,195 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,841 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อย
ละ 0.6 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 29,664 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 7.3 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,690 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 11.5 
YoY 

การส่งออก มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 22,110 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 3,000 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อย
ละ 9.2 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
สง่ออกเป็น 16,277 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 20.4 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,834 ล้านบาท ขยายตวั
ร้อยละ 17.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 
37.6 YoY 

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
17,085 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 35,876 38,879 39,195

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 23,366 20,783 22,110

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนพฤศจิกายน ปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,841 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 0.6 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,744 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 3,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 9.2 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่ าก า รส่ ง ออกสูง สุด  ไ ด้ แก่  แทรก เ ตอ ร์  และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,079 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 841 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนพฤศจิกายน 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 3,078 3,801 3,841

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 3,037 2,952 3,000



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2560

การน าเข้า เเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 29,664 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 7.3 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,478 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 16,277 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 20.4 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองสบูลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,778 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 13,387 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนพฤศจิกายน 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 27,889 30,172 29,664

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 17,455 15,409 16,277



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนพฤศจิกายน ปี 
2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,690 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
หดตวัร้อยละ 11.5 YoY โดยสนิค้าที่มีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุ 
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,348 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,834 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 17.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 37.6 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุ ได้แก่ กลุม่หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 655 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,857 ล้านบาท

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนพฤศจิกายน 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 4,909 4,906 5,690

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 2,874 2,422 2,834
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Article Title Ploughing Tractor Lateral Withdrawal Model
Author I.P.Troyanovskaya, B.M.Pozin, N.K.Noskov

South-Ural State Agrarian University, Lenin Avenue, 75, Chelyabinsk, Russia
South Ural State University, 76, Lenin Avenue, Chelyabinsk 454080, The Russian Federation

Year 2017
Abstract At present, much attention is paid to the course motion stability of tractor units. This becomes mostly 

important for moldboard plowing, when an additional unfolding moment occurs on the plow under the 
action of which the tractor can move away from linear motion. This phenomenon (the tractor deviation 
under the influence of external forces) is called a withdrawal or a passive turn. The aim of the work is to 
develop an adequate mathematical model of the tractor’s deviation because of an external eccentric 
load on the hook, which allows calculating the maximum value of the shearing force. The mathematical 
model is a quasi-static model of curvilinear motion in the drift and consists of two sets of equations: the 
law of curvilinear motion and the balance of external forces, with the integral functions of the ground 
reactions being taken into account. The model allows: studying the trajectory motions on various 
grounds; estimating the magnitude influence of the eccentric load on the hook on the motion trajectory; 
studying the influence of the working element parameters (the points of the plow attachment and the 
inclination angle of the plowshare surface) on the characteristics of motion; finding the optimal ratio of the 
tractor weight and the resistance force.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817353596

Research and Technology

Fig. 1. Chart of withdrawal caterpillar tractor



ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ 1322/01/2561

กสอ.เร่งเสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย ป้ันคนรุ่นใหม่เป็นผูป้ระกอบการยคุ 4.0 ใหม้ีความพรอ้มกา้วทัน

การเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนวิธีคิดด าเนินธรุกิจ น าไอที-เทคโนโลยีมาประยกุตใ์ช ้ ลดตน้ทนุ ผดุ

นวัตกรรมใหม่

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า ในปี 2561 จะเนน้

การสรา้งเสริมศักยภาพผูป้ระกอบการ SMEs ทกุระดบัในประเทศ เพ่ือสรา้งผูป้ระกอบการ SMEs 

อัจฉริยะ หรือ Smart SMEs สรา้งแรงบันดาลใจใหก้บัคนรุ่นใหม่ในการเป็นผูป้ระกอบการยุค 4.0 

ดว้ยการฝึกอบรมเชิงลึกเกี่ยวกบัการด าเนินธรุกิจ เสริมแกร่งดา้นนวัตกรรม และ Digital รวมถึง

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคณุภาพสินคา้ การเพิ่มชอ่งทางการคา้ การเพิ่มมลูค่าใหก้บัสินคา้

และบริการ

ทัง้นี ้จะบรูณาการการท างาน ระหว่างกระทรวง และหนว่ยงานตา่งๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน โดย

คาดหวังว่า SMEs ไทยจะตระหนกัถึงการปรับตวัเขา้สู่ SME 4.0 ท าใหก้ระบวนการผลิตมีตน้ทนุท่ี

ต า่ลง โดยใชเ้คร่ืองมือตา่งๆ ไมว่่าจะเป็นเร่ืองไอที และเทคโนโลยีเขา้มาชว่ยใหเ้กิดนวัตกรรมใหม่ๆ ใน

การสรา้งมลูค่าเพ่ิมใหก้ับผลิตภณัฑ ์จนสามารถแข่งขนัไดอ้ย่างยัง่ยืน เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการ

ขบัเคลื่อนจีดีพีของประเทศใหเ้ตบิโตย่ิงขึน้

กสอ. เสรมิแกรง่เอสเอ็มอี ป้ันคนร ุน่ใหม ่เป็น

ผ ูป้ระกอบการยคุ 4.0
‟

„
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นอกจากนัน้ ทางกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม ยังมีนโยบายสนบัสนนุและพัฒนา SMEs ภายใตก้ลยทุธ์

หลัก ‘4 TOOL กับ 1 Strategy’ ประกอบดว้ย 1. IT ใหบ้ริการดา้นการพัฒนาระบบขอ้มลูและ

สารสนเทศ 2. Automation การพัฒนาระบบการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต 3. Robot 

ลดการใชแ้รงงานในกระบวนการผลิต และ 4. Innovation พัฒนานวัตกรรมเพ่ือสรา้งมลูค่าเพ่ิม 

รวมถึง 1 Strategy คือการมุง่พฒันาการรวมกลุม่ของอตุสาหกรรม (Industry cluster)

อย่างไรก็ตาม ในปีท่ีผ่านมา ไดจ้ัดตัง้ศนูยป์ฏิรปูอตุสาหกรรม หรือศนูย ์ ITC ขึ้น 12 แห่งทัว่ประเทศ 

เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือ SMEs ในการใหบ้ริการค าปรึกษาแนะน าทางดา้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

ผลิต รวมถึงยังใหบ้ริการ Co-Working Space การบริการเคร่ืองจักรกลาง ท่ีไดร้ับความร่วมมือจาก

องคก์รขนาดใหญ่ใหยื้มเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยมาใหบ้ริการแก่ SMEs สามารถเขา้ไปใชง้านได ้พรอ้ม

ประสานความร่วมมือไปยังการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพ่ือขยายบริการศนูย์ ITC 

ไปยงัพื้นท่ีนคิมอตุสาหกรรมตา่งๆ และในอนาคตอีกดว้ย

ส่วนดา้นของเงินลงทนุ ทางกรมฯ ไดส้นบัสนนุเงินช่วยเหลือผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ผ่านกองทนุ

พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 20,000 ลา้นบาท เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือดา้นสินเชื่อแก ่

SMEs ท่ีมีศักยภาพ รวมถึง SMEs รายย่อย อีกกว่า 8,000 ลา้นบาท พรอ้มใหค้วามรูเ้กี่ยวการ

บริหารธรุกิจ และบริหารเงนิใหเ้ป็นระบบ เชน่ การจดัท าบญัชีเดียว รวมถึงการเพิ่มช่องทางการตลาด

ดว้ยการใชไ้อที หรือ อีคอมเมิรซ์ เป็นตน้

ขณะเดียวกนัยงัมีโครงการพี่เลี้ยงทางธรุกิจ เชิญองคก์รรายใหญ่ท่ีมีศักยภาพ และความเชี่ยวชาญใน

การท าธรุกิจ มาเป็นพ่ีเลี้ยงใหก้บัผูป้ระกอบการ SMEs ถ่ายทอดแนวความคิดและประสบการณแ์บบ

มืออาชีพ สนบัสนนุเทคโนโลยีในการผลิต รวมถึงเงินสนบัสนนุในรปูแบบกองทนุแบบใหเ้ปล่า (Angel 

Fund) ส าหรบักลุม่สตารท์อพั ตลอดจนสง่เสริมการใชแ้พลตฟอรม์ T-Goodtech (ระบบเชื่อมโยงธรุกิจ

และผูป้ระกอบการไทย) เพ่ือช่วยในการจับคู่ธรุกิจออนไลน ์(B2B) ระหว่างผูป้ระกอบการไทยตัง้แต่

ระดบัตน้น า้-ปลายน า้ เชื่อมตอ่สู่แพลตฟอรม์ J-Goodtech ของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงจะท าใหส้ินคา้ SMEs 

ไทยเขา้ไปเชื่อมโยงกบัวิสาหกิจขนาดใหญ่เป็นห่วงโซ่การผลิตท่ีเขม้แข็ง ไมใ่ชเ่พียงแต่ภายในประเทศ แต่

ยงัรวมถึงในระดบัภมูิภาค และระดบัโลกอีกดว้ย



„

‟

4/1/2561 ที่มา: แนวหน้า

รฐับาลลยุลงทนุในอีอีซี ปี’61ผดุ5โปรเจกทม์ลูค่า6แสนลา้น

นายคณิศ แสงสพุรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวนัออก (อีอีซี) เปิดเผยว่า ในปี 2561 จะมี 5 โครงการที่จะพฒันาในพ้ืนที่อี

อีซี ซ่ึงจะเป็นการลงทนุในรปูแบบร่วมลงทนุระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือพี พีพี มี

วงเงินรวม 6 แสนลา้นบาท ประกอบดว้ย 1.สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาค

ตะวันออก 2.ศนูย์ซ่อมบ ารงุอากาศยานอตูะเภา 3.รถไฟฟ้าความเร็วสงูเชื่อม 3

สนามบิน 4.ทา่เรือแหลมฉบงั ระยะที่ 3 และ 5.ทา่เรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ ระยะที่ 3

ทัง้นี้ไดก้ าหนดร่างขอบเขตงาน หรือทีโออารท์ั้ง 5 โครงการ ใหเ้สร็จภายในไตรมาส 2 

ของปี 2561 คาดว่าจะเปิดประมลูและเซ็นสัญญาเอกชนร่วมลงทนุไดภ้ายในปีหน้าซ่ึง

โครงการลงทนุเพ่ือพฒันาในเขตอีอีซีจะใชเ้งนิลงทนุจากเอกชน เพ่ือลดภาระงบประมาณ

จากภาครฐั
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ส าหรับโครงการอีอีซี รัฐบาลไดจ้ัดเตรียมสิทธิประโยชนแ์ละมาตรการต่างๆ เพ่ือดึงดดู

เอกชน เชน่ การยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบคุคล 8 ปี เป็นสดัส่วนไม่เกิน 100% ของเงนิลงทนุ 

การยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจักร ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวัตถดุิบห รือวัสดุ

จ าเป็น ส าหรับส่วนที่ผลิตเพ่ือการส่งออก 1 ปี สิทธิประโยชนใ์นการน าคนตา่งดา้วเขา้มา

ศึกษาลูท่างการลงทนุ เป็นตน้

นายกอบศักดิ์ ภตูระกลู รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้มีนกัลงทนุ

เอกชนตา่งชาตสินใจร่วมลงทนุในอีอีซีหลายรายจากทัง้ญ่ีปุ่น จีน สหรัฐฯ อังกฤษและกลุ่ม

สหภาพยโุรป เร็วๆ นี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน หรือมาร์เก็ต ซาวดด์ิ้ง 

เพ่ือใหท้ราบว่าเอกชนสนใจจริงหรือไม่ รวมทั้งใหท้ราบถึงความเหมาะสมของโครงการ 

รปูแบบใหเ้อกชนร่วมลงทนุ และร่างเอกสารคดัเลือกเอกชนและร่างสญัญาร่วมลงทนุ

ขณะเดียวกันไดป้ระสานกับส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)ออก

ระเบียบ พีพีพี อีอีซี แทร็ค เพ่ือลดขัน้ตอนและใหก้ระบวนการมีความรวดเร็วขึ้น ซ่ึงจะชว่ย

ผลักดันใหโ้ครงการลงทนุในอีอีซีเดินหนา้อย่างรวดเร็ว และโปร่งใสตรวจสอบได้ในทกุ

ขัน้ตอน

นายเอกนิติ นิติทัณฑป์ระภาศ ผูอ้ านวยการ สคร . กล่าวว่า ระเบียบพีพีพี อีอีซี แทร็ค 

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก เร่ืองหลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการร่วมลงทนุกับ เอกชน

หรือใหเ้อกชนเป็นผูล้งทนุ ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดขั้นตอนการท างานที่ซ ้าซ้อนแลว้ ยังเร่ง

กระบวนการท างานไปจนถึงคัดเลือกเอกชนและลงนามสญัญา ภายใน 8-10 เดือน อีกทั้ง

ยงัเป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากดั และไม่สรา้งภาระใหภ้าครัฐในการกู้

เงนิ
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