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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ปี 2561
ในเดือนเมษายน 2561 ขยายตัวดี โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกสินค้ า ที่
ขยายตัวสูง สอดคล้ องกับการขยายตัวของอุปสงค์ตา่ งประเทศและราคาน ้ามั นดิบใน
ตลาดโลก เช่นเดียวกับการบริ โภคภาคเอกชนที่ขยายตัวในเกือบทุกหมวดการใช้ จ่าย
ส่งผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้ องกัน ด้ านการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวจากการลงทุนในหมวดเครื่ องจักรและอุปกรณ์ สาหรับภาคการท่องเที่ ยว
ขยายตัวชะลอลง ส่วนหนึง่ จากการเหลื่อมเดือนของวันหยุดอีสเตอร์ ขณะที่ การใช้ จ่าย
ภาครัฐกลับมาขยายตัวจากรายจ่ายลงทุนเป็ นสาคัญ
การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปี ก่อน ตามการใช้ จ่ายใน
เกือบทุกหมวด ยกเว้ นในหมวดสินค้ าไม่คงทนที่ทรงตัว สาหรับปั จจัยสนั บสนุนกาลัง
ซือ้ โดยรวมมีทิศทางปรั บดีขึน้ แม้ ยังไม่เข้ มแข็งมากนัก โดยรายได้ ลูก จ้ างนอกภาค
เกษตรกรรมปรับดีขึ ้น ส่วนรายได้ ครัวเรื อนในภาคเกษตรกรรมหดตัวชะลอลงจากระยะ
เดียวกันปี ก่อน ทังนี
้ ้ การบริ โภคภาคเอกชนและการส่งออกสินค้ าที่ขยายตัวส่งผลให้
การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้ องกันโดยเฉพาะการผลิตในหมวดยาน
ยนต์ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม และเคมี ภัณ ฑ์ ส่ ง ผลให้ ดัช นี ก ารอุป โภคบริ โ ภ คของ
ภาคเอกชน (PCI) ขยายตัวร้ อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อย
ละ 5.8 YoY
การส่ งออกสินค้ า มีมูลค่า 18.9 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 14.6 YoY
และหากหักทองคาขยายตัวร้ อยละ 14.1 โดยเป็ นการขยายตัวในเกือบทุกหมวดสิ นค้ า
จากอุปสงค์ต่างประเทศที่ดีต่อเนื่อง และราคานา้ มันดิบในตลาดโลกที่ เพิ่มขึน้ ทัง้ นี
หมวดสินค้ าที่ขยายตัวเป็ นสาคัญ ได้ แก่ 1) สินค้ าที่มูลค่าการส่งออกเคลื่อนไหวตาม
ราคาน า้ มัน ดิ บ ขยายตัว ทัง้ ในด้ า นราคาและปริ ม าณตามการส่ ง ออกผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และเคมีภณ
ั ฑ์ 2) ยานยนต์และชิ ้นส่วนยานยนต์ตาม
การส่งออกชิ ้นส่วนยานยนต์ อาทิ ยางล้ อและเครื่ องยนต์ รวมถึงการส่งออกรถยนต์นงั่
และรถกระบะ 3) สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์ ที่ได้ รั บผลดีจากการ
ขยายก าลัง การผลิ ต ในช่ว งก่ อ นหน้ า และอุป กรณ์ โ ทรคมนาคมตามการส่ ง ออก
โทรศัพท์มือถือ ส่วนหนึ่งจากการย้ ายฐานการผลิตเข้ ามาไทยในช่วงก่อนหน้ า และ 4)
สินค้ าเกษตร ตามการส่งออกผลไม้ ที่ขยายตัวทัง้ ด้ านปริ มาณและราคา ขณะที่การ
ส่งออกข้ าวและมันสาปะหลังขยายตัวจากด้ านราคา

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT

ตั ว ชี ้วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญ ญาณบวกต่ออุต สาหกรรม
เครื่ องจักรกลไทย ได้ แก่
การส่ งออก ขยายตัวจาก 1)
สินค้ าที่มลู ค่าการส่งออก
เคลือ่ นไหวตามราคาน ้ามันดิบ
ขยายตัวทังในด้
้ านราคาและ
ปริ มาณ 2) ยานยนต์และชิ ้นส่วน
ยานยนต์ตาม การส่งออกชิ ้นส่วน
ยานยนต์ 3) สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์ และ
4) สินค้ าเกษตร
การลงทุนภาคเอกชน ขยาย
ตัวเร่งขึ ้นจากระยะเดียวกันปี กอ่ น
จากเครื่ องชี ้การลงทุนในหมวด
เครื่ องจักร และอุปกรณ์
การใช้ จ่ายภาครัฐ ที่ไม่รวมเงิน
โอนกลับมาขยายตัวจากระยะ
เดียวกันปี ก่อน ตามรายจ่าย
ลงทุนที่ขยายตัว จากการ
เบิกจ่ายเพื่อซ่อมบารุงอากาศ
ยาน การจัดซื ้ออาวุธยุทโธปกรณ์
และการเบิกจ่ายงบกลุม่ จังหวัด
และงบกลาง
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ปี 2561
การนาเข้ าสินค้ า มีมลู ค่า 18.7 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 22.7 YoY และหาก
หักทองคาขยายตัวร้ อยละ 22.8 โดยเป็ นการขยายตัวในหลายหมวดสินค้ า ได้ แก่ 1) หมวด
วัตถุดิบและสินค้ าขันกลางขยายตั
้
วตามการนาเข้ าเชื ้อเพลิงจาก ทังด้
้ านราคาและปริ มาณ
การน าเข้ าโลหะ เคมี ภั ณ ฑ์ และชิ น้ ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สอดคล้ องกั บ การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม ในหมวดดังกล่าว 2) หมวดสินค้ าอุปโภคบริ โภคขยายตัวตามการนาเข้ า
ทังหมวดสิ
้
นค้ าไม่คงทนและสินค้ าคงทน สอดคล้ องกับการบริ โภคภาคเอกชนที่ขยายตัว 3)
หมวดยานยนต์และชิ น้ ส่วนขยายตัวสอดคล้ องกับการผลิตและยอดจาหน่ายรถยนต์ ใน
ประเทศที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง และ 4) หมวดสินค้ าทุนขยายตัวดีในหลายสินค้ า โดยเฉพาะ
การนาเข้ าหมวดอุปกรณ์สื่อสาร และโทรคมนาคม และหมวดพลังงาน

ตั ว ชี ว้ ั ด ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณลบต่ออุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลไทย ได้ แก่

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวเร่ งขึ ้นจากระยะเดียวกันปี ก่อน จากเครื่ องชี ้การลงทุนใน
หมวดเครื่ องจักร และอุปกรณ์ ตามการนาเข้ าสินค้ าทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะหมวด
อุปกรณ์โทรคมนาคม พลังงาน และคอมพิวเตอร์ ยอดจาหน่ายเครื่ องจักรในประเทศ ส่ วน
หนึ่ง จากฐานต่ า ในระยะเดี ย วกัน ปี ก่ อ น และยอดจดทะเบี ย นรถยนต์ เ พื่ อ การลงทุ น ที่
ขยายตัวต่อเนื่องในหลายหมวด ขณะที่เครื่ องชี ้การลงทุนในหมวดก่อสร้ างทรงตั วจากระยะ
เดียวกันปี ก่อน เมื่อปรับฤดูกาลแล้ วเครื่ องชี ้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ น้ จากเดือนก่อนตาม
การนาเข้ าสินค้ าทุนที่ปรับเพิ่มขึ ้นในหลายหมวดสินค้ า หลังจากลดลงมากในเดือนก่อนหน้ า
ส่งผลให้ ดชั นีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ขยายตัวร้ อยละ 7.0 YoY การจาหน่ายเครื่ องจักรใน
ประเทศขยายตัวร้ อยละ 10.3 YoY
รายได้ เกษตรกร มีทิศทางปรับดีขึ ้นต่อเนื่อง แม้ ยงั คงหดตัวจากระยะเดียวกั นปี ก่อนตาม
การลดลงของราคาสิ น ค้ า เกษตรที่ ม ากกว่า การขยายตัว ของผลผลิ ต โดยเฉพาะราคา
ยางพาราเนื่องจากผลผลิตออกสูต่ ลาดมากจากสภาพอากาศที่เอื ้ออานวย และผลของราคา
ที่สงู จากเหตุการณ์อทุ กภัยในภาคใต้ ในระยะเดียวกันปี ก่อนยังคงมีอยู่ ประกอบราคาผลไม้ ที่
ลดลงจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมาก อย่างไรก็ดี ราคาข้ าวยังขยายตัวได้ ทงข้
ั ้ าวขาวและข้ าว
หอมมะลิ ตามอุป สงค์ จ ากต่า งประเทศที่ ดี ต่อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะจากประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์
อินโดนีเซีย และญี่ปนุ่ สาหรับปริมาณผลผลิตสินค้ าเกษตรขยายตัวสูงตามผลผลิตข้ าว และ
ผลไม้ เป็ นสาคัญ โดยรายได้ เกษตรกรหดตัวร้ อยละ 0.7 YoY ผลผลิตสินค้ าเกษตรกรรม
ขยายตัวที่ร้อยละ 9.6 YoY ด้ านราคาสินค้ าเกษตรกรรมหดตัวร้ อยละ 9.3 YoY
การใช้ จ่ายภาครั ฐ ที่ไม่รวมเงินโอนกลับมาขยายตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อน ตามรายจ่าย
ลงทุนที่ขยายตัว จากการเบิกจ่ายเพื่อซ่อมบารุ งอากาศยาน การจัดซือ้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์
และการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัดและงบกลาง ขณะที่รายจ่ายประจาขยายตัวจากรายจ่าย
ค่าตอบแทนบุคลากรเป็ นสาคัญ
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyst by ISIT
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รายงานสภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศูนย์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่ งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารสานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th

ภาวะอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล เดือนเมษายน ปี 2561
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ในเดือนเมษายน ปี 2561 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้ าลดลดเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า โดย
การนาเข้ า ขยายตัวร้ อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 4.6 YoY ด้ านการส่งออก หดตัวร้ อยละ 20.0
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อยละ 7.7 YoY
การนาเข้ า มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 34,464 ล้ านบาท โดยหมวด
เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 2,519 ล้ านบาท
หดตัวร้ อยละ 11.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อย
ละ 4.8 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
นาเข้ าเป็ น 26,628 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 4.1 YoY ในขณะที่หมวด
เครื่ องมือกลมีมูลค่าการนาเข้ าเป็ น 5,317 ล้ านบาท ขยายตัว
ร้ อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ
12.4 YoY
การส่ งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 19,120 ล้ า นบาท โดย
หมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 2,376
ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 22.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่
ขยายตัวร้ อยละ 5.5 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการส่งออกเป็ น 14,728 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 18.1 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อยละ 9.0 YoY ในขณะที่
หมวดเครื่ องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 2,016 ล้ านบาท หด
ตัวร้ อยละ 29.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อยละ
1.7 YoY
ดุลการค้ า เครื่ องจักรกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่ที่
15,344 ล้ านบาท

สามารถด ูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU :
http://miu.isit.or.th/
Analyst by ISIT
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนเมษายน ปี 2561
AM

Jan

Feb

Mar

Apr

2560
2561

2,946
3,353

2,682
2,712

3,355
2,848

2,644
2,519

2560
2561

3,170
2,523

2,429
3,026

3,641
3,065

2,252
2,376

May

Jun
Import
3,026
3,098

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

3,362

3,345

3,078

3,801

3,841

3,133

Export
2,840

2,593

3,155

3,037

2,952

3,000

2,600

3,007

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรกลการเกษตรในเดือน
เมษายน ปี 2561
การนาเข้ า เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการนาเข้ า
เป็ น 2,519 ล้ า นบาท หดตัวร้ อยละ 11.5 เมื่อ เทีย บกับ
เดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 4.8 YoY โดยสินค้ าที่มี
มูล ค่ า การน าเข้ า สูง สุด ได้ แก่ เครื่ อ งบ ารุ ง รั ก ษา และ
ส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 1,495 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออก
เป็ น 2,376 ล้ า นบาท หดตัวร้ อยละ 22.5 เมื่อ เทีย บกับ
เดือนก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อยละ 5.5 YoY โดยสินค้ าที่มี
มู ล ค่ า ก ารส่ ง ออ กสู ง สุ ด ได้ แ ก่ แทรกเ ตอ ร์ และ
ส่วนประกอบ ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 1,167 ล้ านบาท
ดุ ลการค้ า เครื่ อ งจัก รกลการเกษตรของไทยในเดื อนนี ้
ดุลการค้ าขาดดุลอยูท่ ี่ 143 ล้ านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งจักรกลอ ุตสาหกรรมของไทย เดือนเมษายน ปี 2561
IM

Jan

Feb

Mar

Apr

2560
2561

24,480
32,761

27,342
25,099

28,573
24,403

25,570
26,628

2560
2561

14,535
15,363

15,173
14,886

17,481
17,972

13,516
14,728

May

Jun
Import
33,734 27,681

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

27,566

32,358

27,889

30,172

29,664

27,380

Export
18,184 16,441

24,111

15,643

17,455

15,409

16,277

15,804

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรอุตสาหกรรมในเดือน
เมษายน ปี 2561
การนาเข้ า เครื่ องจักรอุต สาหกรรมมีมูลค่าการนาเข้ า
เป็ น 26,628 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 4.1 YoY โดยสินค้ าที่
มีมูลค่าการนาเข้ าสูงสุด ได้ แก่ เครื่ องกังหั นไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป) ซึ่งมี
มูลค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 4,682 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็ น 14,728 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 18.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อยละ 9.0 YoY โดยสินค้ าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้ แก่ เครื่ องสูบลม/อัดลม และ
ส่ว นประกอบ (เครื่ อ งจัก รใช้ ในอุต สาหกรรมทั่ว ไป) มี
มูลค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 2,677 ล้ านบาทง
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งจักรอุต สาหกรรมของไทยในเดื อ นนี ้
ขาดดุลการค้ าอยูท่ ี่ 11,900 ล้ านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนเมษายน ปี 2561
MT

Jan

Feb

Mar

Apr

2560
2561

4,165
5,975

4,601
5,116

5,403
4,964

4,729
5,317

2560
2561

1,953
2,245

2,113
2,460

2,517
2,857

1,983
2,016

May

Jun
Import
6,328
5,740

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

5,408

5,763

4,909

4,906

5,690

5,283

Export
2,748

2,451

2,512

2,874

2,422

2,834

2,452

2,293

มู ล ค่ า การค้ า เครื่ องมื อ กลในเดื อ นเมษายน ปี
2561
การนาเข้ า เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 5,317 ล้ าน
บาท ขยายตัวร้ อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 12.4 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการนาเข้ า
สูงสุด ได้ แก่ กลุม่ หีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก
ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 1,624 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 2,016 ล้ าน
บาท หดตัว ร้ อยละ 29.4 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ นก่ อ นหน้ า แต่
ขยายตัวร้ อยละ 1.7 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการส่งออก
สูงสุด ได้ แก่ กลุม่ หีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก
ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 444 ล้ านบาท
ดุลการค้ า เครื่ องมือกลของไทยในเดือนนี ้ ขาดดุลการค้ าอยู่
ที่ 3,301 ล้ านบาท
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Research and Technology

Research and Technology

Article Title
Author
Year
Abstract

Source

Reconfigurable machine tool: CNC machine for milling, grinding and polishing
Yair Shneor
Center for Advanced Manufacturing Technology, Rotem Ind. Ltd. D.N. Arava, Israel 86800
2018
Reconfigurable machine tool means that by the use of mechanical, control, hydraulic/pneumatic, and
electrical modules, a rapid adaptability can be achieved. The main goal of a reconfigurable machine tool
is to handle various changes in the product or parts to be machined. By the development of machine
modules which can be quickly assembled and disassembled, one can enhance the efficiency of the
machine tool. Designing different machining processes, using the same machine tool, can reduce the
total energy consumption during the manufacturing process, the need for larger floor space in the plant
and the cost per part. In this paper, the design and implementation of modular machine subsystems that
enables various machining processes on the same CNC vertical milling machine, is reviewed. Milling,
ceramic grinding and stainless steel polishing are carried out on the same machine, using modular
designed subsystems.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978918301495

Fig. 1. Prototype RMT: two-axis(left) and three-axis (right) [2].
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ท ุนญี่ป่ นบ
ุ ุกอีอีซี ผลิตหนุ่ ยนต์-‘เรียวกิ ทูล’ผ ุด
ศ ูนย์ซ่อม

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิ ดเผยผลการเดินทางเข้าร่วมประชุม
ประจาปี อินเตอร์เนชัน่ แนล คอนเฟอเรนซ์ ออน เดอะ ฟิ วเจอร์ ออฟ เอเชีย : นิก
เคอิ ฟอรัม่ ครั้งที่ 24 ที่ประเทศญี่ปุ่น ว่า นายยาซูฮิโร่ ฮาระ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร(ซีอีโอ)บริษทั เรียวกิ ทูล (Ryoki Tool) ผูผ้ ลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่มีส่วน
แบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สดุ ในญี่ปุ่น สนใจมาลงทุนจัดตั้งศูนย์ซ่ อมบารุงอากาศ
ยานในภาคพื้นเอเชีย (เอ็มอาร์โอ) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
ซึ่งเร็วๆ นีจ้ ะเข้ามาสารวจลูท่ างการลงทุน
ขณะที่ บริษัท นาชิ ฟูจิโกชิ คอร์ปอเรชัน่ ผูจ้ าหน่ายแขนกลหุ่น ยนต์อันดับ 2 ใน
ไทย และอันดับ 4 ของโลก ก็สนใจเข้ามาลงทุนในสายการผลิตแขนกลหุ่นยนต์ใน
ไทยด้วยเพราะนับเป็ นหนึง่ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย

20/06/2018
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รมว.อุตสาหกรรม กล่าวอีกว่า ยังได้พบกับนายทาเคชิ อูชิยามาดะ ประธานกรรมการ
บริษัท โตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะประธานสมาคมส่งเสริ มเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น
หรือเจเทค (JTEC:Japan-Thailand- Economic Cooperation Society) ซึ่งแสดงความ
พร้อมให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติให้ผปู้ ระกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม (เอสเอ็ มอี) สามารถเข้าถึง และเข้าใจการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรที่จาเป็ น เช่น ด้านออกแบบและบูรณาการหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ โดยตัง้ เป้าพัฒนาบุคลากร 1,400 รายภายใน 3 ปี
“การเดินทางไปญี่ปุ่นเป็ นการต่อยอดและขยายผลความร่วมมือให้มีความใกล้ชิดและ
ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ อินดัสทรี 4.0 และสนับสนุนการลงทุนในพื้ นที่อีอีซี โดย
ได้รั บ การตอบรั บ ที่ ดี จ ากทั้ง หน่ ว ยงานรั ฐ และภาคเอกชนที่ ยื น ยั น จะร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงานไทยอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็ นรูปธรรม” นายอุตตมกล่าว
นอกจากนี้ยังมีขอ้ ตกลงร่วมกันที่จะตั้งกลุ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน
โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ ปุ่น (เมติ) สมาคมส่งเสริ ม
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (เจเทค) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ ปุ่น (เจ
โทร) กรุงเทพฯ กับกระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่ น
(สสท.) จะเร่งจัดทาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้แล้วเสร็ จมี
ความชัดเจนภายใน 2 สัปดาห์นี้
นายอุตตมกล่าวว่า ขณะนีน้ กั ลงทุนต่างชาติไม่ได้มีความเป็ นห่วงการเลือกตัง้ ที่ประเทศ
ไทยกาลังเดินหน้า เพราะการเลือกตัง้ ไม่มีผลกระทบต่อการลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ
โดยเฉพาะการลงทุนในอีอีซีที่มีกฎหมายรองรับชัดเจน ช่วยให้การดาเนินนโยบายมี
ความต่อเนื่อง ดังนั้นไม่ว่ารัฐบาลไหนที่จะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาก็ ตาม ก็ สามารถ
ทางานตามกรอบนีไ้ ด้ทงั้ หมด

„

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
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กสอ.เร่งขับเคลื่อน
เอสเอ็มอีเตรียมเปิด
ศูนย์ITCเพิ่มอีก7แห่ง
ปลายก.ค.นี้!

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิ ดเผยว่า กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม (กสอ.) มุ่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเอสเอ็ มอีทกุ ระดับให้มีการปรับตัวก้าว
ทันกับสถานการณ์ดิจิทัลของโลก รวมทั้งมุ่งพัฒนาเอสเอ็ มอีให้เป็ นเอสเอ็ ม อี 4.0 (Smart
SMEs) ผ่านเครื่องมือสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาภายใต้แนวคิด 4 TOOL (เครื่องมือ)
กับ 1 Strategy (กลยุทธ์) ประกอบด้วย 1.IT การให้บริการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ 2. Automation การพัฒนาระบบการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
3.Robot ลดการใช้แรงงานในกระบวนการผลิต และ 4.Innovation การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอีก 1 Strategy คือ มุ่งพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ
Cluster ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สาคัญในการต่อยอดของ SMEs ไทยให้เข้มแข็ง โดยกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้สร้างความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Connected
Industries นาร่องกิจกรรม “3–Stage Rocket Approach” หรือ“จรวด 3 ขัน้ ผลักดัน SMEs สู่
4.0” ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) Visualize Machine คือ การรวบรวมข้อมูลจาก
เครื่องจักรให้เป็ นดิจิทัลและนามาใช้วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิ ต 2) Visualize
Craftsmanship คือ การเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของแรงงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
วิเคราะห์การทางานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ 3) Lean Automation System
Integrators : หรือ LASI Project คือ การพัฒนาโครงการสาธิตการผลิตแบบลีนออโตเมชัน่
ที่ได้ดาเนินงานร่วมกับบริษทั DENSO จัดตัง้ ศูนย์ Lean Automation System Integrator ณ
ศูนย์ปฏิรปู อุตสาหกรรม (ITC) กล้วยนา้ ไท
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นอกจากนี้ กสอ. ยังร่วมกับ บริษัท ปตท. จัดตั้งอาคารต้นคูณ ภายใน
ศูนย์ ITC สาหรับให้บริการปรึกษาแนะนาด้านอุตสาหกรรมพลาสติกและ
พลาสติกชีวภาพ ผ่านระบบ VDO Conference กับผูเ้ ชี่ยวชาญของทาง
สานักงานใหญ่ได้อย่างรวดเร็ วมากยิ่งขึ้นด้วย ขณะเดียวกันก็ได้มีการขยาย
การบริการศูนย์ ITC ไปยังศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาค รวม 5 ศูนย์ ได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่ พิ ษณุโลก อุบลราชธานี สงขลา และศูนย์เซรามิค จั ง หวัด
ลาปาง ซึ่งผลการให้บริการนับตั้งแต่เปิ ดโครงการฯ มาจนถึงปั จจุบั นมีผมู้ าใช้
บริการทุกประเภทจานวน 5,645 ราย อย่างไรก็ดี กสอ. มีแผนเร่งดาเนินการ
เปิ ดศูน ย์ ป ฏิ ร ูป อุต สาหกรรมเพิ่ ม เติ ม อี ก 7 แห่ ง ภายในศูน ย์ ส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมภาคจังหวัดพิจิตร อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา สุพรรณบุรี
ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี โดยคาดว่าจะเปิ ดให้บริการครบทุกแห่งภายในเดือน
กรกฎาคม 2561
ขณะที่ ก ารยกระดับ เอสเอ็ ม อี ส่สู ากล กสอ.ยัง ได้ด าเนิน การโครงการ
Digital Value Chain โดยมุ่งหวังผลักดันผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอีส่หู ่ว งโซ่มลู ค่า
ระดับโลก (Global Value Chain) และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผา่ นเว็บไซต์และ
ระบบฐานข้อมูลจับคู่ธรุ กิจออนไลน์ ภายใต้ชื่อ T-GoodTech (Thai Good
Technology) ที่เป็ นช่องทางการจับคู่ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to
Business : B2B) ระหว่างผูป้ ระกอบการไทยด้วยกันเอง และเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูล T-GoodTechของไทยกับระบบฐานข้อมูลJ-GoodTechของญี่ปุ่น ซึ่ง
ปั จจุบันประเทศไทยเป็ นสมาชิกอยู่ 1,365 ราย
ส่ ว นในปี 2562 กสอ.จะเน้น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความต้อ งการของ
กลุม่ เป้าหมายให้ตรงจุด โดยการแบ่งประเภทของอุตสาหกรรมและจัดกลุ่มเพื่อ
เข้า ไปให้ก ารช่ ว ยเหลื อ ทั้ ง ในด้า นการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ วิ ธี ก ารเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการผลิ ต ช่อ งทางในการตลาด ความช่ว ยเหลื อ
ทางด้านการเงิน โดยพิจารณาถึงความคุม้ ค่าและผลตอบรับที่ผปู้ ระกอบการจะ
ได้รบั ให้มากที่สดุ
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