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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธนัวาคม ปี 2560

ในเดือนธันวาคม 2560 ขยายตัวต่อเน่ือง จากการส่งออกสินค้าและภาคการ
ท่อง เ ท่ียว ท่ีขยายตัว ดีตามอุปสงค์ต่างประเทศท่ี เพิ่มขึ น้  ส่งผลให้ การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการส่งออกสินค้าขยายตัว ส าหรับ การบริ โภค
ภาคเอกชนขยายตวัต่อเน่ือง ด้านการลงทนุภาคเอกชนทรงตวัใกล้เคียงกับเดือนก่อน 
ขณะท่ีการใช้จา่ยภาครัฐหดตวัจากรายจา่ยลงทนุเป็นส าคญั

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัชะลอลงตามการใช้จ่ายในหมวดบริการ ขณะท่ี
หมวดสินค้าไมค่งทน และหมวดสินค้ากึ่งคงทนหดตวั ส่วนหนึ่งจากผลของฐานสงูในปี
ก่อนท่ีมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเท่ียวในช่วงปลายปี ส าหรับปัจจัย
สนบัสนุนก าลงัซือ้โดยรวมยงัไม่เข้มแข็งและทัว่ถึงนกั สะท้อนจากรายได้ครัวเรือนใน
ภาคเกษตรกรรม ท่ีหดตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน และรายได้นอกภาคเกษตรกรรมท่ีมี
ทิศทางลดลงจากเดือนก่อน สง่ผลให้ดชันีการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) หด
ตวัร้อยละ 0.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 1.0 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 19.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 9.8 YoY 
และหากหักทองค าขยายตวัร้อยละ 10.0 โดยเป็นการขยายตวัต่อเน่ืองในทุกตลาด
ส่งออกส าคญัและเกือบทุกหมวดสินค้าจาก 1) อุปสงค์ต่างประเทศท่ี ดีขึน้ต่อเน่ือง 
อาทิ การส่งออกข้าว ผลิตภัณฑ์ยางพารา อุปกรณ์ส่ือสารและโทรคมนาคม ชิ น้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และชิน้ส่วนยานยนต์ 2) ราคาน า้มันในตลาดโลกท่ีปรับ
เพิ่มขึน้ สง่ผลให้การสง่ออกสินค้าท่ีราคาเคล่ือนไหวตามน า้มนัดิบขยายตวั โดยเฉพาะ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี และ 3) การขยายก าลงัการผลิตในบาง
อุตสาหกรรม ในช่ ว งก่ อนห น้า  อาทิ  ฮ า ร์ดดิ ส ก์ ไดร ฟ์  ส่ ง ผล ใ ห้ การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการส่งออกสินค้าขยายตวัสอดคล้องกันทัง้การผลิต
หมวดยานยนต์ ผลิตภณัฑ์ยาง และปิโตรเคมี

ตั ว ชี ้วั ด ท า ง เ ศ รษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การส่งออก ขยายตวัตอ่เนื่องใน
ทกุตลาดสง่ออกส าคญัและเกือบ
ทกุหมวดสนิค้าจาก 1) อปุสงค์
ตา่งประเทศที่ ดีขึน้ตอ่เนื่อง 2) 
ราคาน า้มนัในตลาดโลกที่ปรับ
เพิ่มขึน้ 3) การขยายก าลงัการ
ผลติในบางอตุสาหกรรมในช่วง
ก่อนหน้า อาทิ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 
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การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 18.4 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 10.6 YoY และหาก
หกัทองค าขยายตวั ร้อยละ 10.6 ตามการน าเข้าท่ีขยายตวัในเกือบทุกหมวดสินค้า โดย 1) 
หมวดวตัถดุิบและสินค้าขัน้กลางขยายตวัตามการน าเข้าเชือ้เพลิงซึ่งขยายตัวทัง้ด้านราคา
และด้านปริมาณ อย่างไรก็ดี หากไม่รวมการน าเข้าเชือ้เพลิง การนาเข้าวตัถุดิบและสินค้า 
ขัน้กลางขยายตวัตามการน าเข้าโลหะและชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 
สอดคล้องกับภาคการส่งออก ท่ีขยายตวัดี 2) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตวัตามการ
น าเข้าสินค้าไม่คงทนในทุกกลุ่มสินค้า 3) หมวดยานยนต์ขยายตวัตามการน าเข้าชิน้ส่วน
ยานยนต์ สอดคล้องกบัการผลิตและยอดจ าหนา่ยรถยนต์ท่ีดีขึน้ และ 4) หมวดสินค้าทนุท่ีไม่
รวมเคร่ืองบนิขยายตวัตามการน าเข้าอปุกรณ์ส่ือสารและโทรคมนาคม

การลงทุนภาคเอกชน ในภาพรวมทรงตวัใกล้เคียงกบัเดือนก่อน โดยการน าเข้าสินค้าทุน
และ ยอดจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในประเทศมีทิศทางปรับดีขึน้ ขณะท่ียอดจ าหน่ายรถยนต์เชิง
พาณิชย์ปรับลดลง และ การลงทุนในหมวดก่อสร้างทรงตวัตามยอดจ าหน่ายวสัดกุ่อสร้าง
และพืน้ท่ีได้รับอนญุาตก่อสร้าง ส่งผลให้ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ขยายตวัร้อยละ 
0.5 YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 4.0 YoY

รายได้เกษตรกร หดตวัตอ่เน่ืองเม่ือเทียบกบัระยะเดียวกนัปีก่อนจากการหดตัวของราคา
สินค้าเกษตร โดยเฉพาะราคายางพาราท่ีหดตวัสูง เน่ืองจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากจาก
สภาพอากาศท่ีเอือ้อ านวย ประกอบกับผลของฐานสูงจากเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้ใน
ระยะเดียวกนัปีก่อน ขณะท่ีปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรกลบัมาขยายตวั ตามปริมาณ
ผลผลิตอ้อยเป็นส าคัญ โดยรายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ 3.9 YoY ผลผลิตสินค้า
เกษตรกรรมขยายตวัท่ีร้อยละ 7.5 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัร้อยละ 10.6 YoY 

การใช้จ่ายภาครัฐ ท่ีไม่รวมเงินโอนหดตวัจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยรายจ่ายประจ าหด
ตวัเล็กน้อยตามรายจ่ายเพ่ือซือ้สินค้าและบริการของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ.) ขณะท่ีรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรขยายตวัเล็กน้อย ด้านรายจ่ายลงทุน
หดตวัจากผลของฐานสงูจากมาตรการกระตุ้นการลงทนุขนาดเล็กในปีก่อน และการเบิกจ่าย 
งบลงทนุของบางหนว่ยงานท่ีลา่ช้ากวา่แผน

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

รายได้ เกษตรกร หดตัว
ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับระยะ
เดียวกนัปีก่อนจากการหดตวั
ข อ ง ร า ค า สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร 
โดยเฉพาะราคายางพาราที่
หดตวัสงู

การใช้จ่ายภาครัฐ ที่ไม่รวม
เงินโอนขยายตัวทัง้รายจ่าย
ประจ าและรายจ่ายลงทุน 
โดยรายจ่ายประจ าขยายตัว
จากรายจ่ายบ าเหน็จบานาญ
ข้าราชการ  และรายจ่ าย
ล ง ทุ น ข ย า ยตั ว จ า ก ก า ร
ก่อสร้างอาคารและการซือ้
เ ค ร่ื อ ง ใ ช้ ส า นัก ง า นขอ ง
มหาวิทยาลยั
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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

ในเดือนธันวาคม ปี 2560 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า หดตวัร้อยละ 8.7 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 12.3 YoY ด้าน
การส่งออก หดตวัร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 2.0 YoY 

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 35,796 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,133 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อย
ละ 2.5 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 27,380 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 15.2 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 5,283 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 7.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 0.6 YoY 

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 20,856 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,600 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
หดตัวร้อยละ 5.9 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมี
มลูค่าการสง่ออกเป็น 15,804 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 2.9 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 0.1 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการสง่ออกเป็น 2,452 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 
30.8 YoY 

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
14,939 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 35,796

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 20,856

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนธนัวาคม ปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
ธันวาคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,133 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 2.5 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,590 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 2,600 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 5.9 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่ าก า รส่ ง ออกสูง สุด  ไ ด้ แก่  แทรก เ ตอ ร์  และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,140 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 533 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนธนัวาคมปี 2560

8Analyst by ISIT

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 3,133

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 2,600



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
ธันวาคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
27,380 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 15.2 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,214 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 15,804 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 0.1 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองสบูลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,778 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 11,576 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนธนัวาคม 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 27,380

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 15,804



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนธันวาคม ปี 
2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,283 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 0.6 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด 
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,432 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,452 ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 30.8 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองมือกล กลงึโลหะ ซึง่มีมลูค่าการสง่ออกอยู่
ที่ 627 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,830 ล้านบาท

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนธนัวาคม 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 6,328 5,740 5,408 5,763 4,909 4,906 5,690 5,283

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 2,452
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Article Title Evaluation of Single-bucket Excavators Energy Consumption
Author A.P. Komissarov, Y.A. Lagunova, O.A. Lukashuk
Year 2016
Abstract It is shown that with the increase in capacity and weight of excavators their specific indices of functioning 

remain practically at the same level corresponding to the energy consumption value (available power) for 
excavators of each type (electromechanical or hydraulic). That value depends on the type of operational 
equipment, the ratio between linear and weight parameters and other factors. New layout of the 
operational equipment is suggested, featuring an internal closure of workloads within its operating 
element. The layout includes the operating element in the form of two oppositely arranged buckets and 
the closure mechanism. Energy efficiency index for single-bucket excavators is proposed.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816315569

Research and Technology

Fig. 1. Layout diagram of the operating element with the closure of workloads (1 – bucket; 2 – closing hydraulic cylinder).
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กระทรวงอตุสาหกรรมเร่งเคร่ืองโครงการ CIV ดันเอกชน 400 รายเป็นพี่เลี้ยงยกระดับชมุชนเกษตรตน้แบบ

มากกว่า 600 กลุม่หวงัเพิ่มประสทิธิภาพการผลติโดยพฒันาทัง้องคค์วามรู ้สนบัสนนุเคร่ืองจักร การตลาด ฯลฯ 

ชว่ยใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิ่มขึน้

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหนา้ โครงการหมู่บา้น

อตุสาหกรรมเชิงสรา้งสรรค์(CIV) ว่า ขณะนี้กระทรวงอตุสาหกรรมไดม้อบหมายใหอ้ตุสาหกรรมจังหวัดทั ่ว

ประเทศประสานกบัชมุชนที่ท าเกษตรและเอกชนชัน้น าของประเทศเร่งคดัเลอืกชมุชนเกษตรตน้แบบที่หน่วยงานดา้น

การพฒันาของกระทรวงอตุสาหกรรมจะเขา้ไปยกระดบัการพฒันาทัง้การใหอ้งคค์วามรู ้สนบัสนนุเคร่ืองจกัร และ

ดแูลดา้นการตลาดอย่างครบวงจร ภายใตโ้ครงการพี่ช่วยนอ้งหรือ Big Brother โดยขณะนี้มี CIV ทัว่ประเทศ 76 

จังหวัดมีชมุชนเกษตรเขา้ร่วมมากกว่า 110 ชมุชนคิดเป็นเกษตรกรมากกว่า 600 กลุ่มหรือ 55,000 ราย มี

เอกชนตอบรับชว่ยเหลอืแลว้ประมาณ 400 บริษทั

" เอกชนที่จะเขา้มาชว่ยเหลอืจ านวน 400 บริษทันัน้ เป็นบริษทัขนาดใหญ่และกลางของประเทศที่มีโรงงานกระจาย

อยู่ทัว่ประเทศ อาทิ กระทิงแดง ไทยเบเวอเรจ มบจ. ปตท. เครือเอสซีจี โตโยตา้ บิ๊กซี ฯลฯ โดยงบประมาณขึ้นอยู่

กบับริษทัว่าจะจดัสรรเท่าไร บางบริษทัอาจสนบัสนนุในรปูเคร่ืองจกัร หรือสง่นกัวิชาการ "นายสมชายกลา่ว

นายสมชายกล่าวว่า การสนบัสนนุใหเ้อกชนช่วยเหลือเกษตรกรนัน้ จะเป็นการยกระดบัการดแูลชมุชนที่มากกว่า

โครงการ CSR ของภาคเอกชนที่ปกตจิะเนน้การให ้บริจาค แลว้ไมไ่ดต้ดิตามผลมากนกั แตห่ากเป็นการช่วยเหลอื

ภายใตโ้ครงการCIV อกชนและเกษตรกรจะมคีวามใกลช้ดิกนัมากขึน้ เพราะเป็นการสนบัสนนุอาชพี ชว่ยให้

เกษตรกรมีรายไดด้ีขึน้ กลายเป็นโมเดลส าคัญที่ท าใหโ้รงงานและชมุชนอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย คลา้ยโมเดล

การอยู่ร่วมกนัระหว่างโรงงานและชมุชนในญ่ีปุ่น

ก.อตุฯดึง400

บรษิทัในไทยเรง่

ขบัเคล่ือนชมุชน

เกษตรสรา้ง

รายไดเ้พ่ิม

‟
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เจาะลึกอตุสาหกรรมเด่นขานรบัโครงการ EEC

อตุสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือใชข้บัเคลื่อนประเทศ นโยบายดงักลา่วเป็นการก าหนดบทบาทและหนา้ท่ี

ของภาครัฐและกรอบในการพัฒนาพ้ืนท่ีน าร่อง 3 จังหวัด ไดแ้ก่ ระยอง ชลบรีุ และฉะเชิงเทรา ซ่ึง

เป็นฐานอตุสาหกรรมการผลิตท่ีส าคญัของประเทศในปัจจบุนั เพื่อสรา้งแรงดึงดดูระลอกใหม่ใหน้กั

ลงทนุเขา้มาลงทนุใน 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย ซ่ึงแบ่งเป็น 5 อตุสาหกรรมท่ีมีการลงทนุและมี

การด าเนินการแลว้ในปัจจบุันหรือกลุ่มอตุสาหกรรม First S-curve และ 5 อตุสาหกรรมแห่ง

อนาคต หรือกลุ่มอตุสาหกรรม New S-curve ซ่ึงจะสรา้งองคค์วามรูใ้หม่เพ่ือพัฒนาประเทศใน

อนาคต

นอกจาก พ.ร.บ. EEC ซ่ึงเป็นกรอบนโยบายการพัฒนาแลว้ ภาครัฐยังมีการสนบัสนนุโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางดา้นกายภาพ (hard infrastructure) และโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นการก ากับดแูล (soft 

infrastructure) โดยโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นกายภาพส่วนใหญ่เป็นโครงการดา้นคมนาคม ซ่ึง

ครอบคลมุทกุรปูแบบในการเดินทางและการขนส่งสินคา้ ไดแ้ก่ ทางราง ทางถนน ทางน า้ และทาง

อากาศ รวมถึงโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นพลังงานและสาธารณปูโภค ไดแ้ก่ การพัฒนาระบบส่งและ

กระจายไฟฟ้า การพฒันาระบบกกัเก็บและส่งน า้เพ่ืออปุโภคและบริโภค การพัฒนาสิ่งแวดลอ้มการ

ท่องเท่ียว และสาธารณสขุ ส่วนในดา้นการก ากับดแูล ภาครัฐยังมีการใหส้ิทธิพิเศษดา้นภาษีทั้ง

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและภาษีเงินไดส้่วนบคุคล การยกเลิกอากรเคร่ืองจักรน าเขา้และวัตถดุิบผลิต

เพื่อสง่ออก เงนิทนุสนบัสนนุและการอ านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการท่ีเขา้มาลงทุนในบริเวณ 

EEC อีกดว้ย



‟

„

อีไอซีประเมินว่า ในระยะเร่ิมตน้ อตุสาหกรรมดิจิทัล อตุสาหกรรมการบินและโลจิสติกส ์และ

อตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิเป็น 3 อตุสาหกรรมแห่งอนาคตท่ีมีโอกาสจะเกิดขึ้นในบริเวณ 

EEC เมื่อพิจารณาจากความสามารถและทักษะแรงงาน ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และประเภทของ

อตุสาหกรรมเกี่ยวเนือ่ง

ธรุกิจศนูยซ่์อมบ ารงุอากาศยาน (MRO) ท่ีเนน้รองรับเคร่ืองบินล าตวัแคบ (narrow body) จะ

สรา้งโอกาสใหผู้ป้ระกอบการไทยเขา้สู่อตุสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในอนาคต โดย

เคร่ืองบินล าตวัแคบท่ีสายการบินตน้ทนุต า่เลือกใชม้ีสดัส่วนกว่า 70% ของเคร่ืองบินท่ีผ่านสนามบิน

เขา้ออกของไทยทั้งหมดและมีปริมาณจะเติบโตอีกกว่า 1.5 เท่าในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงการ

พฒันาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเพ่ือรองรบัการท่องเท่ียว จะเป็นแรงผลกัดนัส าคญัตอ่ผูป้ระกอบการไทย

ในการซ่อมบ ารงุอากาศยาน และการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ในประเภทชิ้นส่วนหลกั (กลุ่ม tier 2) 

และชิ้นส่วนรอง (กลุ่ม tier 3) ซ่ึงในปัจจบุัน ไทยมีมลูค่าการส่งออกชิ้นส่วนอากาศยานกว่า 50,000 

ลา้นบาทตอ่ปี โดยแบ่งเป็นมลูค่าการส่งออกชิ้นส่วนอากาศยานราว 60% ชดุระบบสายไฟราว 30% 

และที่เหลือเป็นสว่นประกอบเคร่ืองยนตแ์ละยางลอ้เคร่ืองบิน

โครงสรา้งพ้ืนฐานดิจิทัลจะสรา้งแรงดึงดดูการลงทนุดา้น Internet of Things (IoT) ซ่ึงจะสรา้ง

โอกาสตอ่ผูป้ระกอบการในการพฒันา IoT solution ในอตุสาหกรรมตา่งๆ ซ่ึงในปัจจบุันการใชจ้่ายดา้น 

IoT ของไทยยงักระจกุตวัอยู่ท่ีอตุสาหกกรรมการผลิตและโลจิสติกส ์ขณะท่ีภาคการเกษตรยังไม่มีการ

ใชเ้ทคโนโลยีนี้มากนัก สะทอ้นจากสัดกส่วนการใช ้embedded software ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยให้

อ ุปกรณ์ต่างๆ มีความสามารถในการสื่อสารในภาคเกษตรท่ีมีการใช ้เพียง 0.1% ขณะท่ี

ภาคอตุสาหกรรมการผลิตมีการใชถึ้ง 76% ของอปุกรณท์ั้งหมด อีไอซี ประเมินว่า หากมีการใช ้IoT

ในการเกษตรเพ่ือควบคมุการใหน้ า้ การควบคมุโรคและศัตรพืูช และการติดตามสภาพดิน จะสามารถ

เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ไดถึ้ง 30-50% และหากน าไปใชก้ับพืชเศรษฐกิจ เช่น ขา้ว จะท าใหเ้กษตรกรไทย

สามารถเพิ่มผลผลิตไดใ้กลเ้คียงกบัคา่เฉลี่ยโลกผลผลิตตอ่ไร่ของขา้วอยู่ท่ี 480 กิโลกรมัตอ่ไร่

ความคุม้ค่าของการลงทนุในหุ่นยนตแ์ละระบบอัตโนมัติในปัจจบุันและการเขา้สู่สังคมผูส้งูอาย ุ

จึงเป็นโอกาสใหผู้ป้ระกอบการไทยกา้วเขา้สู่ธรุกิจผูใ้หบ้ริการดา้นการรวมระบบ (System Integrator: 

SI) โดยเมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการทดแทนแรงงานและค่าใชจ้่ายในการลงทนุ อีไอซี พบว่า

การใชร้ะบบระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจะคุม้ทนุภายในระยะเวลา 6-10 ปี ขณะท่ีหุ่นยนต์

อตุสาหกรรมในปัจจบุนัมีอายกุารใชง้านสงูสดุราว 12 ปี จะสรา้งโอกาสใหผู้ป้ระกอบการไทยกา้วเขา้สู่

ธรุกิจผูใ้หบ้ริการดา้นการรวมระบบ (System Integrator: SI) ซ่ึงท าหนา้ท่ีใหค้ าปรึกษา ออกแบบ และ

จัดหาระบบอัตโนมัติจากผูผ้ลิตหุ่นยนตแ์ละผูพ้ัฒนาซอฟตแ์วร ์มาติดตัง้ตามความต้องการของ end 

users ซ่ึงในอนาคตแรงงานกว่า 6.5 แสนคนมีโอกาสท่ีจะถกูทดแทนหากมีการน าระบบดงักล่าวมาใช ้

อย่างเต็มรปูแบบ แตก็่จะมีการสรา้งงานใหมท่ี่เกี่ยวขอ้งมากขึน้เชน่กนั
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นอกจากนโยบายและความพรอ้มดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานคมนาคมและสาธารณูปโภคต่างๆ แลว้ 

ภาครัฐควรมีการสรา้งความเชื่อมัน่ต่อนักลงทนุ การสรา้งแรงงานท่ีมีทักษะเหมาะสม แล ะการ

เตรียมพรอ้มดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม การประชาสมัพนัธต์อ่นกัลงทนุตัง้แตก่ระบวนการขออนญุาต 

จนถึงการอนมุัติการลงทนุและการด าเนินกิจการ รวมถึงการใหข้อ้มลูทางดา้นสภาพเศรษฐกิ จ 

กายภาพและสงัคม เป็นอีกกระบวนการหนึ่งท่ีส าคญัท่ีภาครัฐไม่ควรมองขา้ม นอกจากนี้  ภาครัฐควร

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานทั้งในดา้นเทคนิคและการสื่อสารใหเ้หมาะสมกับอตุสาหกรรมท่ีจะ

เกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งควรมีมาตรการป้องกนัและเยียวยา ดา้นสิ่งแวดลอ้ม สขุภาพ และสวัสดิภาพ

ของประชาชนท่ีอยู่ในบริเวณ EEC เพ่ือใหก้ารพัฒนาเป็นไปไดอ้ย่างยัง่ยืนส่วนผูป้ระกอบการ

ภาคเอกชนควรมีการเตรียมพรอ้ม โดยการศึกษากฎระเบียบวิธีปฏิบัติในการลงทนุ ขอ้ก าหนดตา่งๆ 

และสิทธิประโยชนท่ี์พึงไดร้ับจากการเขา้ไปลงทนุในพ้ืนท่ี EEC รวมถึงการศึกษาและวางแผนการใช ้

โครงสร้างพ้ืนฐานในดา้นคมนาคมเพ่ือพัฒนาระบบขนส่งทั้งวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จร ูปให้มี

ประสิทธิภาพสงูที่สดุ เพื่อน ามาก าหนดกลยทุธใ์นการประกอบกิจการตอ่ไป
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