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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2561

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัวต่อเน่ือง โดยแรงขบัเคล่ือนหลกัมาจากการ
สง่ออกสินค้าและภาคการทอ่งเท่ียวท่ีขยายตวัดี สอดคล้องกบัการขยายตวัของอปุสงค์
ต่างประเทศ ด้านอุปสงค์ในประเทศขยายตัว ทัง้การบริโภคภาคเอกชน การลงทุน
ภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
สอดคล้องกนั

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัตอ่เน่ืองจากระยะเดียวกนัปีก่อน ตามการใช้จ่ายใน
ทกุหมวด โดยอตัราการขยายตวัชะลอลงบ้าง ส่วนหนึ่งเน่ืองจากได้เร่งไปในช่วงก่อน
หน้า อยา่งไรก็ดี ปัจจยัสนบัสนนุกาลงัซือ้โดยรวมยงัไมเ่ข้มแข็งและทัว่ถึงนกัโดยเฉพาะ
ในกลุ่มผู้ มีรายได้น้อย สะท้อนจากรายได้ทัง้ในและนอกภาคเกษตรกรรมท่ีหดตวัจาก
ระยะเดียวกนัปีก่อน ทัง้นี ้การบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าท่ีขยายตวัส่งผล
ให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตวัสอดคล้องกันโดยเฉพาะการผลิตในหมวดยาน
ยนต์ ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ส่งผลให้ดชันีการอุปโภคบริโภคของ
ภาคเอกชน (PCI) หดตวัร้อยละ 0.1 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 
2.5 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 19.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 7.7 YoY
และหากหกัทองค าขยายตวัร้อยละ 10.0 สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่
ค้าท่ีขยายตวัดี โดยเป็นการขยายตวัต่อเน่ืองในทุกตลาดส่งออกส าคญัและเกือบทุก
หมวดสินค้า ได้แก่ 1) ยานยนต์และชิน้ส่วน ตามการส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
รถยนต์เชิงพาณิชย์ และชิน้ส่วนยานยนต์โดยเฉพาะยางล้อและเคร่ืองยนต์ดีเซล 2) 
สินค้าท่ีมลูคา่การสง่ออกเคล่ือนไหวตามราคาน า้มนัดบิ อาทิ เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี และ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ขยายตวัดีทัง้จากด้านปริมาณและด้านราคา ตามราคาน า้มนัใน
ตลาดโลกท่ีปรับเพิ่มขึน้ 3) เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ขยายตวัดีในเกือบทุกสินค้า และ 4) 
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ตามการส่งออกอุปกรณ์ส่ือสารและโทรคมนาคมโดยเฉพาะ
โทรศพัท์มือถือ รวมถึงฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ท่ีขยายตวัดีตามการขยายก าลงัการผลิตในช่วง
ก่อนหน้า อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าเกษตรในเดือนนีห้ดตวัตามมูลค่าการส่งออก
ยางพาราท่ีราคาหดตวัสงู ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานจากเหตกุารณ์น า้ท่วมภาคใต้ใน
ปีก่อน

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

การบริโภคภาคเอกชน 
ขยายตวัตอ่เนื่องจากระยะ
เดียวกนัปีก่อน ตามการใช้จ่ายใน
ทกุหมวด

การส่งออก ขยายตวัสอดคล้อง
กบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่
ค้าที่ขยายตวัดี โดยเป็นการ
ขยายตวัตอ่เนื่องในทกุตลาด
สง่ออกส าคญัและเกือบทกุหมวด
สนิค้า

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตวั
จากเคร่ืองชีก้ารลงทนุในหมวด
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ขยายตวั
ในทกุหมวดเป็นส าคญั

การใช้จ่ายภาครัฐ ที่ไมร่วมเงิน
โอนขยายตวัทัง้จากรายจ่าย
ประจ าและรายจ่ายลงทนุ
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ตัวชีว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

รายได้ เกษตรกร หดตัว
ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับระยะ
เดียวกนัปีก่อนตามการหดตวั
ของ ราคาสิน ค้ า เกษตรที่
มากกว่าการขยายตัวของ
ผลผลิต  โดย เฉพาะราคา
ยางพารา และปาล์มน า้มนัที่
หดตวัสงูเป็นส าคญั

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2561

การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 17.5 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 21.8 YoY และหาก
หักทองค าขยายตัวร้อยละ 20.0 ตามการน าเข้าท่ีขยายตวัในหลายหมวดสินค้า โดย 1) 
หมวดวตัถดุิบและสินค้าขัน้กลางขยายตวัตามการน าเข้าเชือ้เพลิงซึ่งขยายตัวทัง้ด้านราคา
และด้านปริมาณ สว่นหนึง่เป็นผลจากฐานต ่าในปีก่อนท่ีมีการปิดซอ่มบ ารุงโรงกลัน่ และการ
น าเข้าชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ โลหะ และเคมีภณัฑ์ สอดคล้องกบัภาคการส่งออกท่ีขยายตวัดี 
2) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวดีในเกือบทุกหมวด โดยการน าเข้าสินค้าคงทน
ขยายตวัตามการน าเข้าเฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ และเคร่ืองนุ่งห่ม และการน าเข้าสินค้าไม่คงทน
ขยายตวัตามการนาเข้าอาหารและเคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอาง และปลาทูน่า ท่ีใช้เ ป็นวตัถุดิบ
เพ่ือผลิตปลากระป๋องเพ่ือส่งออก และ 3) หมวดยานยนต์ขยายตวัตามการน าเข้าชิน้ส่วน
ยานยนต์และรถยนต์นัง่ สอดคล้องกบัการผลิตและยอดจ าหนา่ยรถยนต์ท่ีขยายตวัดี

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตวัจากระยะเดียวกันปีก่อน จากเคร่ืองชีก้ารลงทุนในหมวด
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีขยายตวัในทุกหมวดเป็นส าคญั แม้ว่าเคร่ืองชีก้ารลงทุนในหมวด
ก่อสร้างหดตวัจากทัง้พืน้ท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้างและยอดจ าหน่ายวสัดุก่อสร้างโดยเฉพาะ
ยอดจ าหน่ายปูนซีเมนต์และคอนกรีต เม่ือปรับฤดูกาลเคร่ืองชีก้ารลงทุนภาค เอกชนยัง
ขยายตวัต่อเน่ืองจากเดือนก่อนตามการลงทุนในหมวดเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นส าคญั 
สง่ผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) ขยายตวัร้อยละ 3.1 YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรใน
ประเทศขยายตวัร้อยละ 5.2 YoY

รายได้เกษตรกร หดตวัตอ่เน่ืองเม่ือเทียบกับระยะเดียวกนัปีก่อนตามการหดตัวของราคา
สินค้าเกษตรท่ีมากกวา่การขยายตวัของผลผลิต โดยเฉพาะราคายางพารา และปาล์มน า้มนั
ท่ีหดตวัสูงเป็นส าคัญ เน่ืองจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากจากสภาพอากาศท่ีเอื อ้อ านวย 
ประกอบกับผลของฐานราคาท่ีสูงจากเหตกุารณ์อุทกภัยในภาคใต้ในระยะเดียวกันปีก่อน
แม้วา่ราคาข้าวยงัขยายตวัได้ทัง้ข้าวขาว และข้าวหอมมะลิ ตามอปุสงค์จากตา่งประเทศท่ีดี
ตอ่เน่ือง ส าหรับปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตวัในหลายหมวดสินค้าหลกัยกเว้นมนั
ส าปะหลงั โดยรายได้เกษตรกรหดตวัร้อยละ 7.4 YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตัวท่ี
ร้อยละ 7.1 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัร้อยละ 13.6 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ท่ีไม่รวมเงินโอนขยายตวัทัง้จากรายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทนุ โดย
รายจ่ายประจ ากลับมาขยายตวัจากรายจ่ายค่าตอบแทนบุคคลากรและรายจ่ายเพ่ือซื อ้
สินค้าและบริการ ขณะท่ีรายจา่ยลงทนุขยายตวัตามการเบิกจ่ายงบลงทนุของกรมทางหลวง 
การเบกิจา่ยงบกลาง และงบเพิ่มเตมิของกลุม่จงัหวดัประจ าปี 2560
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ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าลดลง โดยการน าเข้า หดตวัร้อยละ 21.8 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 4.9 YoY ด้านการ
ส่งออก ขยายตัวร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 3.3 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 32,927 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 2,712 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อย
ละ 1.1 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 25,099 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 8.2 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 5,116 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 14.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 11.2 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 20,372 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,026 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 19.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 24.6 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการสง่ออกเป็น 14,886 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 3.1 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 1.9 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,460 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 16.4 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
12,555 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/

Analyst by ISIT 7

Mill Baht Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

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

2561 42,089 32,927

Export

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

2561 20,131 20,372

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2561

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 2,712 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 1.1 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,461 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 3,026 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 19.9 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 24.6 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่  แทรกเตอร์ แ ละ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,009 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าเกินดลุอยูท่ี่ 314 ล้านบาท 
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AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

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

2561 3,353 2,712

Export

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

2561 2,523 3,026

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2561

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
25,099 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 8.2 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
การน า เ ข้ าสูงสุด  ไ ด้แก่  เ ค ร่ื องกังหันไอพ่น  แล ะ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 2,723 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 14,886 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 1.9 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองสบูลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,625 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 10,213 ล้านบาท 

9Analyst by ISIT

IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

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

2561 32,761 25,099

Export

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

2561 15,363 14,886

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 
2561

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 5,116 ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 11.2 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุ ได้แก่ กลุม่หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,546 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,460 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 16.4 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองมือกล กลงึโลหะ ซึง่มีมลูค่าการสง่ออกอยู่
ที่ 521 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,656 ล้านบาท

Analyst by ISIT
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

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

2561 5,975 5,116

Export

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

2561 2,245 2,460

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2561
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Article Title An embedded system approach for energy monitoring and analysis in industrial processes
Author Jaime André Back, Leonel PabloTedesco, Rolf Fredi Molz, Elpidio Oscar Benitez Nara

Post Graduate Program in Systems and Industrial Processes, University of Santa Cruz do Sul, 
Brazil

Year 2016
Abstract This paper presents the development of a low cost embedded system targeted to energy management 

in industrial environments. The main objective of this study is a methodology for monitoring, acquisition 
and analysis of electrical parameters using digital signal processing (DSP) techniques. For this task, a 
system (hardware and software) responsible for the acquisition records the input signals using low cost 
technologies, such as microcontrollers, DSP platforms and embedded system like ARM System-on-Chip 
(SoC) Architecture. Finally, for data analysis, two applications were created: one using the Matlab® 
software, and another derived from the first, to run on the embedded device. Both applications used 
Discrete Wavelet Transform as primary technique of disturbances detection. As a result, it is shown a 
complete system for monitoring and analysis of electrical parameters, serving as a tool to aid the energy 
management in industrial processes.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544216312816
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Fig. 1. Schematic diagram of force experiment.
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“อตุตม” เผยปลาย พ.ค.น้ี กระทรวงอตุฯ ร่วมมือกบัหน่วยงานรฐัและเอกชนเตรียมเปิด

มหกรรมเอสเอ็มอีทรานสฟ์อรเ์มชนั หวงัเป็นเวทีระดมเครื่องมือทัง้มาตรการทางการเงิน

และไม่ใช่การเงินหนนุเอสเอ็มอีปรบัตัวรองรบั 4.0 ม ุ่งเน้นการปรบัเปลี่ยนเครื่องจักร 

พรอ้มโชว ์9 มาตรการท่ีรฐัพรอ้มช่วยเอสเอ็มอีเต็มสบู หวงัสรา้ง ศก.ฐานรากใหเ้ขม้แข็ง

นายอตุตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม เปิดเผยว่า ช่วงปลายเดือน พ .ค.นี้

กระทรวงฯ  กรมส่ ง เส ริมอุตสาหกรรม (กสอ . )  ธนาคารออมสิน  ธนาคารพาณิชย ์

กระทรวงมหาดไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก)์ 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและยอ่ม (สสว.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย (ส.อ.ท.) เตรียมจัดงานใหญ่มหกรรมเอสเอ็มอี ทรานสฟ์อร์เมชัน งานท่ีรวบรวมมาตรการ

สนับสนนุผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) อย่างครบวงจร ทั้งมาตรการ

การเงนิและมาตรการที่ไมใ่ชก่ารเงนิ

ก.อตุฯ เตรยีมเปิดมหกรรมเอสเอ็มอีทรานส์

ฟอรเ์มชนั ปลาย พ.ค.น้ี
‟

„
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“เราหวังว่างานนี้จะมีส่วนส าคญัใหเ้ป็นเวทีท่ีจะท าใหเ้อสเอ็มอีของไทยไดม้ีช่องทางท่ีจะยกระดบัการ

ผลิตสินคา้อย่างรอบดา้น โดยเฉพาะการปรับเคร่ืองจักรไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถทางการ

แขง่ขนัเพ่ือกา้วสูเ่อสเอ็มอี 4.0 และเป็นอตุสาหกรรมท่ีเติบโตขึ้นอย่างมีศักยภาพท่ีท าไดจ้ริงเพ่ือสอด

รบักบัยทุธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0” นายอตุตมกลา่ว

ทั้งนี้ ภายในงานจะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีครบวงจรโดยมายังสถานท่ี

เดียวแตส่ามารถด าเนินการติดตอ่ไดจ้บ โดยจะแบ่งแป็นโซนแตล่ะประเภท เช่น ภาคการผลิต เกษตร

แปรรปู เปิดศนูยใ์หค้ าปรึกษากบัผูป้ระกอบการเอสเอ็มอี จ าลองการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร รวมทั้ง

น าระบบหุ่นยนต ์หรือออโตเมชัน่ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และลดตน้ทนุการผลิต ขณะเดียวกันจะน า 9 

มาตรการขบัเคลื่อนเอสเอ็มอีเขา้ไปแสดงในงานดว้ย เช่น การแนะน ามาตรการช่วยเหลือทางด้าน

การเงิน ทั้งสินเชื่อเพ่ือยกระดบัเศรษฐกิจวิสาหกิจชมุชน มีเป้าหมายไปยังอตุสาหกรรมเกษตรแปร

รปู พฒันาการท่องเท่ียว วิสาหกิจชมุชน และหมูบ่า้นสรา้งสรรค ์(CIV)

นอกจากนีย้งัมีสินเชื่อเพื่อปรบัเปลี่ยนเคร่ืองจกัรระยะท่ี 2 ดแูลโดยธนาคารออมสิน เป้าหมายจะเนน้

ไปยังเอสเอ็มอี 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย ใชเ้ป็นทนุปรับเปลี่ยนการผลิตใหม้ีศักยภาพไปสู่ 4.0, 

โครงการฟ้ืนฟูและเสริมสรา้งศักยภาพเอสเอ็มอีคนตัวเล็ก (ไมโคร เอสเอ็มอี) เป้าหมายคือ รายท่ี

ประสบปัญหาทางการเงนิเขา้ถึงแหลง่ทนุไดย้าก ธนาคารพาณิชยจ์ะน าสินเชื่อท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเอสเอ็ม

อีไปแนะน าใหผู้ป้ระกอบการใชบ้ริการ และมีโซนแสดงสินคา้ของผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีท่ี เกี่ยวขอ้ง

กบันวัตกรรม

“กระทรวงฯจะน าตวัอย่างตา่งๆ ไปแสดง เชน่ หมูบ่า้นCIV ท่ีประสบความส าเร็จในการยกระดบั และ

สรา้งระบบเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ขม้แข็ง รวมทัง้น าศนูยป์ฏิรปูอตุสาหกรรมสู่อนาคต (ไอทีซี) มาโชว์

ในงาน น าอุปกรณ์ ห้องทดลองต่างๆ เพ่ือปฏิรปูอุตสาหกรรมให้มีนวัตกรรม เทคโนโลยี ใน

กระบวนการผลิตอย่างมีศักยภาพไปสูต่ลาดเชิงพาณิชยแ์ละสง่ออก และยังมีโซนบ๊ิกบราเธอร ์หรือพ่ี

เลี้ยงบ่มเพาะเอสเอ็มอีสูต่ลาดโลก โดยจะใหผู้เ้ชี่ยวชาญเอกชนรายใหญ่ เช่น ปตท . เอสซีจี ฮอนดา้ โต

โยตา้ เดนโซ มาเป็นวิทยากรใหค้วามรูเ้อสเอ็มอีน าประสบการณ์ไปปรับใชใ้นธรุกิจ รวมทั้ งโชว์

ดิจิตอลแพลตฟอรม์ บีทบีู หรือที - กดู เทค เป็นการเชื่อมโยงเครือขา่ยออนไลนส์ากล เพ่ือเปิดตลาด 

ขอ้มลูธรุกิจระหว่างผูป้ระอบการไทย และเจรจากบัตา่งประเทศ โดยจะเร่ิมกบัญ่ีปุ่น

‟

„



„

‟
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“สมคิด” ขีดเสน้ 1 ปี ก.อตุฯ เรง่ป้ัน SMEs 4.0-ชสูินคา้เด่นบมู

เท่ียวเมืองรอง

“สมคิด” กระตุน้กระทรวงอตุสาหกรรมเร่งเคร่ืองขบัเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากป้ัน SMEs 

4.0 สัง่ระดมสมองทกุสว่นเปิดเวทีใหเ้อสเอ็มอีร ูจ้กัศนูยป์ฏิรปูอตุสาหกรรม และตอ่ยอด

หมู่บา้นอตุสาหกรรมสรา้งสรรคป้ั์นสินคา้เด่นชมุชนทกุจังหวัดดึงท่องเที่ยวเมืองรอง 

“อตุตม” รบัลกูระดมอตุสาหกรรมจงัหวดัหารือตน้ พ.ค.

วันนี้ (4 เม.ย.) นายสมคิด จาตศุรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ไดเ้ดินทางมาติดตาม

ภารกิจกระทรวงอตุสาหกรรมและมอบนโยบายการด าเนินงาน โดยมี นายอตุตม สาว

นายน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีชว่ยว่า

การกระทรวงอตุสาหกรรม ผูบ้ริหารระดบัสงูหน่วยงานภายใตส้ังกัดกระทรวงฯ ร่วม

หารือเพ่ือรบัมอบนโยบาย

นายสมคิดกล่าวว่า ช่วงเวลาที่เหลือ 1 ปีเป้าหมายที่รัฐบาลวางไวจ้ะตอ้งเกิดผลในทาง

ปฏิบัติใหเ้ป็นรปูธรรม โดยกระทรวงอตุสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) ที่จะใหก้า้วไปสู่ 4.0 ในการเป็นฐานรากที่เขม้แข็ง ทัง้นี้

เพ่ือใหร้ัฐบาลใหม่มาสานต่อ โดยเชื่อว่าส่ิงที่ด าเนินการเป็นนโยบายที่ดี ไม่ว่ารัฐบาลชดุ

ใดมาก็ตอ้งมาท าใหเ้กิดความตอ่เนือ่ง
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ทั้งนี้ นโยบายที่กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอตุฯ ที่มีการจัดตั้งศนูย์

ปฏิรปูอตุสาหกรรม (ITC) 12 แห่งทัว่ประเทศนัน้จ าเป็นจะตอ้งใหเ้อสเอ็มอีไดร้ับร ูแ้ละ

ทราบถึงการด าเนินงานเพ่ือใหเ้อสเอ็มอีเขา้มาใชบ้ริการทั้งดา้นเคร่ืองจักรและองค์

ความรูม้ากขึ้น จึงขอใหก้ระทรวงอตุสาหกรรมไปจัดเวทีร่วมกบัสภาอตุสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยที่จะกระต ุน้ใหเ้อสเอ็มอีตื่นตัว

ร ูจ้กั ITC โดยใหร้่วมกบัทางมหาวิทยาลยัประกอบดว้ย

“วันที่ 11 พ.ค.นี้ รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการคา้และอตุสาหกรรม หรือเมติ ของ

ญ่ีปุ่นจะเดินทางมาไทยเพ่ือติดตามความร่วมมือในการพัฒนาเอสเอ็มอีไทยจากที่ไดม้ี

การลงนามเอ็มโอยคูวามร่วมมือกนัไวก้่อนหนา้นี้ ก็ขอใหพ้าญ่ีปุ่นไปดแูละร่วมมือเร่ืองนี้

เลย และตอ่ไปนกัลงทนุไมว่่าจะเป็นจีน หรืออ่ืนก็ใหด้งึมาร่วมพฒันา” นายสมคิดกลา่ว

นอกจากนี้ โครงการพัฒนาหมู่บา้นอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ (CIV) ที่กระทรวง

อตุสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมใหก้ารท่องเที่ยวเชื่อมโยงกบัวิสาหกิจชมุชนตอ้งการให้

ตอ่ยอดที่จะผลกัดนัใหก้ารพัฒนาสินคา้ชมุชนในแตล่ะจังหวัดที่โดดเดน่แลว้น ามาพัฒนา

ให้เป็นรปูแบบและสินค้าที่จะเสริมกับการท่องเที่ยวเมืองรอง ดังนั้น กร ะทรวง

อตุสาหกรรมควรจะไปพิจารณาในเร่ืองของคลสัเตอรก์ารท่องเที่ยวที่ลงลึกรายละเอียด 

โดยใหม้ีการดึงทีมงานคนรุ่นใหม่เขา้มาร่วมกับอตุสาหกรรมจังหวัดพิจารณาว่า CIV 

แตล่ะแห่งควรจะมีสินคา้อะไรในการดึงดดูการท่องเที่ยว ฯลฯ อย่างไรก็ตาม นายสมคิด

ระบใุนที่ประชมุว่าจะมาตดิตามงานกระทรวงอตุสาหกรรมอีกครัง้ใน 3 เดอืนขา้งหนา้

นายอตุตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม กล่าวว่า ประมาณตน้ 

พ.ค.นี้กระทรวงฯ จะประชมุอตุสาหกรรมจังหวัดทัว่ประเทศเพ่ือที่จะหารือตามที่รอง

นายกรัฐมนตรีมอบหมายที่จะหาจดุเด่นของสินคา้ชมุชนที่จะเป็นการต่อยอดจาก CIV 

โดยกระทรวงฯ จะตอ้งเขา้ไปดใูนเร่ืองของบรรจภุณัฑ ์ดีไซน ์สินคา้ชมุชนให้ตรงความ

ตอ้งการของนกัท่องเที่ยว โดยจะมุ่งเนน้เมืองรองเป็นส าคัญ เชน่ ภาคเหนือขณะนี้ไดน้ า

ร่องแลว้ท่ีจงัหวดัเชยีงรายในการพฒันาใบชาใหม้ีคณุภาพ แพกเกจจ้ิงท่ีดีขึน้ ฯลฯ
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