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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ปี 2561

ในเดือนเมษายน 2561 ขยายตัวดี โดยมีแรงขบัเคล่ือนจากการส่งออกสินค้าท่ี
ขยายตวัสงู สอดคล้องกบัการขยายตวัของอุปสงค์ตา่งประเทศและราคาน า้มันดิบใน
ตลาดโลก เช่นเดียวกับการบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตวัในเกือบทุกหมวดการใช้จ่าย 
ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตวัสอดคล้องกัน ด้านการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวจากการลงทุนในหมวดเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ส าหรับภาคการท่องเท่ี ยว
ขยายตวัชะลอลง สว่นหนึง่จากการเหล่ือมเดือนของวนัหยดุอีสเตอร์ ขณะท่ีการใช้จ่าย
ภาครัฐกลบัมาขยายตวัจากรายจา่ยลงทนุเป็นส าคญั

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัตอ่เน่ืองจากระยะเดียวกนัปีก่อน ตามการใช้จ่ายใน
เกือบทกุหมวด ยกเว้นในหมวดสินค้าไม่คงทนท่ีทรงตวั ส าหรับปัจจยัสนับสนนุก าลงั
ซือ้โดยรวมมีทิศทางปรับดีขึน้ แม้ยังไม่เข้มแข็งมากนัก โดยรายได้ลูก จ้างนอกภาค
เกษตรกรรมปรับดีขึน้ สว่นรายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมหดตวัชะลอลงจากระยะ
เดียวกันปีก่อน ทัง้นี ้การบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าท่ีขยายตวัส่งผลให้
การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตวัสอดคล้องกันโดยเฉพาะการผลิตในหมวดยาน
ยนต์ อาหารและเคร่ืองด่ืม และเคมีภัณฑ์ ส่งผลให้ดัชนีการอุปโภคบริโภคของ
ภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 1.7 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อย
ละ 5.8 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 18.9 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 14.6 YoY
และหากหกัทองค าขยายตวัร้อยละ 14.1 โดยเป็นการขยายตวัในเกือบทกุหมวดสินค้า 
จากอุปสงค์ต่างประเทศท่ีดีต่อเน่ือง และราคาน า้มันดิบในตลาดโลกท่ี เพิ่มขึน้ ทัง้นี 
หมวดสินค้าท่ีขยายตวัเป็นส าคญั ได้แก่ 1) สินค้าท่ีมูลคา่การส่งออกเคล่ือนไหวตาม
ราคาน า้มันดิบขยายตัวทัง้ในด้านราคาและปริมาณตามการส่งออกผลิตภัณ ฑ์
ปิโตรเลียม ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี และเคมีภณัฑ์ 2) ยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ตาม 
การสง่ออกชิน้ส่วนยานยนต์ อาทิ ยางล้อและเคร่ืองยนต์ รวมถึงการส่งออกรถยนต์นัง่
และรถกระบะ 3) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ท่ีได้รับผลดีจากการ
ขยายก าลังการผลิตในช่วงก่อนหน้า และอุปกรณ์โทรคมนาคมตามการส่งออก
โทรศพัท์มือถือ ส่วนหนึ่งจากการย้ายฐานการผลิตเข้ามาไทยในช่วงก่อนหน้า และ 4) 
สินค้าเกษตร ตามการส่งออกผลไม้ท่ีขยายตวัทัง้ด้านปริมาณและราคา ขณะ ท่ีการ
สง่ออกข้าวและมนัส าปะหลงัขยายตวัจากด้านราคา

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

การส่งออก ขยายตวัจาก 1) 
สนิค้าที่มลูคา่การสง่ออก
เคลือ่นไหวตามราคาน า้มนัดิบ
ขยายตวัทัง้ในด้านราคาและ
ปริมาณ 2) ยานยนต์และชิน้สว่น
ยานยนต์ตาม การสง่ออกชิน้สว่น
ยานยนต์ 3) สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ 
โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และ
4) สนิค้าเกษตร

การลงทุนภาคเอกชน ขยาย
ตวัเร่งขึน้จากระยะเดียวกนัปีกอ่น 
จากเคร่ืองชีก้ารลงทนุในหมวด
เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์

การใช้จ่ายภาครัฐ ที่ไมร่วมเงิน
โอนกลบัมาขยายตวัจากระยะ
เดียวกนัปีก่อน ตามรายจ่าย
ลงทนุท่ีขยายตวั จากการ
เบิกจ่ายเพื่อซอ่มบ ารุงอากาศ
ยาน การจดัซือ้อาวธุยทุโธปกรณ์ 
และการเบิกจ่ายงบกลุม่จงัหวดั
และงบกลาง
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ตัวชีว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนเมษายน ปี 2561

การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 18.7 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 22.7 YoY และหาก
หกัทองค าขยายตวัร้อยละ 22.8 โดยเป็นการขยายตวัในหลายหมวดสินค้า ได้แก่ 1) หมวด
วตัถดุิบและสินค้าขัน้กลางขยายตวัตามการน าเข้าเชือ้เพลิงจาก ทัง้ด้านราคาและปริมาณ 
การน า เ ข้า โลหะ เคมีภัณฑ์  และชิ น้ส่วน อิ เล็กทรอนิก ส์  สอดคล้องกับการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ในหมวดดงักล่าว 2) หมวดสินค้าอปุโภคบริโภคขยายตวัตามการน าเข้า
ทัง้หมวดสินค้าไม่คงทนและสินค้าคงทน สอดคล้องกบัการบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตวั 3) 
หมวดยานยนต์และชิน้ส่วนขยายตัวสอดคล้องกับการผลิตและยอดจ าหน่ายรถยนต์ ใน
ประเทศท่ีขยายตวัดีต่อเน่ือง และ 4) หมวดสินค้าทุนขยายตวัดีในหลายสินค้า โดยเฉพาะ
การน าเข้าหมวดอปุกรณ์ส่ือสาร และโทรคมนาคม และหมวดพลงังาน

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตวัเร่งขึน้จากระยะเดียวกันปีก่อน จากเคร่ืองชีก้ารลงทุนใน
หมวดเคร่ืองจักร และอุปกรณ์ ตามการน าเข้าสินค้าทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะหมวด
อปุกรณ์โทรคมนาคม พลงังาน และคอมพิวเตอร์ ยอดจาหน่ายเคร่ืองจกัรในประเทศ ส่วน
หนึ่งจากฐานต ่าในระยะเดียวกันปีก่อน และยอดจดทะเบียนรถยนต์เพ่ือการลงทุน ท่ี
ขยายตวัตอ่เน่ืองในหลายหมวด ขณะท่ีเคร่ืองชีก้ารลงทนุในหมวดก่อสร้างทรงตัวจากระยะ
เดียวกนัปีก่อน เม่ือปรับฤดกูาลแล้วเคร่ืองชีก้ารลงทนุภาคเอกชนเพิ่มขึน้จากเดือนก่อนตาม
การน าเข้าสินค้าทนุท่ีปรับเพิ่มขึน้ในหลายหมวดสินค้า หลงัจากลดลงมากในเดือนก่อนหน้า 
สง่ผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) ขยายตวัร้อยละ 7.0 YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรใน
ประเทศขยายตวัร้อยละ 10.3 YoY

รายได้เกษตรกร มีทิศทางปรับดีขึน้ตอ่เน่ือง แม้ยงัคงหดตวัจากระยะเดียวกันปีก่อนตาม
การลดลงของราคาสินค้าเกษตรท่ีมากกว่าการขยายตัวของผลผลิต โดยเฉพาะราคา
ยางพาราเน่ืองจากผลผลิตออกสูต่ลาดมากจากสภาพอากาศท่ีเอือ้อ านวย และผลของราคา
ท่ีสงูจากเหตกุารณ์อทุกภยัในภาคใต้ในระยะเดียวกนัปีก่อนยงัคงมีอยู ่ประกอบราคาผลไม้ท่ี
ลดลงจากผลผลิตท่ีออกสู่ตลาดมาก อย่างไรก็ดี ราคาข้าวยงัขยายตวัได้ทัง้ข้าวขาวและข้าว
หอมมะลิ ตามอุปสงค์จากต่างประเทศท่ีดีต่อเน่ือง โดยเฉพาะจากประเทศฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย และญ่ีปุ่ น ส าหรับปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตวัสงูตามผลผลิตข้าว และ
ผลไม้เป็นส าคญั โดยรายได้เกษตรกรหดตวัร้อยละ 0.7 YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม
ขยายตวัท่ีร้อยละ 9.6 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัร้อยละ 9.3 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ท่ีไม่รวมเงินโอนกลบัมาขยายตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน ตามรายจ่าย
ลงทุนท่ีขยายตวั จากการเบิกจ่ายเพ่ือซ่อมบ ารุงอากาศยาน การจัดซือ้อาวุธยุทโธปกรณ์ 
และการเบิกจ่ายงบกลุ่มจงัหวดัและงบกลาง ขณะท่ีรายจ่ายประจ าขยายตวัจากรายจ่าย
คา่ตอบแทนบคุลากรเป็นส าคญั
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ในเดือนเมษายน ปี 2561 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าลดลดเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดย
การน าเข้า ขยายตวัร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 4.6 YoY ด้านการส่งออก หดตวัร้อยละ 20.0 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 7.7 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 34,464 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 2,519 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 11.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อย
ละ 4.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 26,628 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 4.1 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 5,317 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 
12.4 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 19,120 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,376 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 22.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 5.5 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูคา่การสง่ออกเป็น 14,728 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 18.1 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 9.0 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการสง่ออกเป็น 2,016 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 29.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 
1.7 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
15,344 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/
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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 32,215 34,464

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 23,895 19,120

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดือนเมษายน ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
เมษายน ปี 2561

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 2,519 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 11.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 4.8 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,495 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 2,376 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 22.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 5.5 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่ าก า รส่ ง ออกสูง สุด  ไ ด้ แก่  แทรก เ ตอ ร์  และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,167 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 143 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 2,848 2,519

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 3,065 2,376

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดือนเมษายน ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
เมษายน ปี 2561

การน าเข้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 26,628 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 4.1 YoY โดยสินค้าที่
มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,682 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 14,728 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 18.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 9.0 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองสบูลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,677 ล้านบาทง
ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 11,900 ล้านบาท 
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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 24,403 26,628

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 17,972 14,728

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดือนเมษายน ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนเมษายน ปี
2561

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 5,317 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 12.4 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุ ได้แก่ กลุม่หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,624 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,016 ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ 29.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตัวร้อยละ 1.7 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุ ได้แก่ กลุม่หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 444 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 3,301 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 4,964 5,317

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 2,857 2,016

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดือนเมษายน ปี 2561
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Article Title Reconfigurable machine tool: CNC machine for milling, grinding and polishing
Author Yair Shneor

Center for Advanced Manufacturing Technology, Rotem Ind. Ltd. D.N. Arava, Israel 86800
Year 2018
Abstract 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.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978918301495

Research and Technology

Fig. 1. Prototype RMT: two-axis(left) and three-axis (right) [2].



ที่มา : แนวหน้า 1320/06/2018

นายอตุตม สาวนายน รมว.อตุสาหกรรม เปิดเผยผลการเดินทางเขา้ร่วมประชมุ

ประจ าปีอินเตอรเ์นชัน่แนล คอนเฟอเรนซ ์ออน เดอะ ฟิวเจอร ์ออฟ เอเชีย : นิก

เคอิ ฟอรัม่ ครั้งที่ 24 ที่ประเทศญ่ีปุ่น ว่า นายยาซฮูิโร่ ฮาระ ประธานเจา้หนา้ที่

บริหาร(ซีอีโอ)บริษทั เรียวกิ ทลู (Ryoki Tool) ผูผ้ลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่มีส่วน

แบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่น สนใจมาลงทนุจัดตั้งศนูย์ซ่อมบ ารงุอากาศ

ยานในภาคพื้นเอเชยี (เอ็มอารโ์อ) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 

ซ่ึงเร็วๆ นีจ้ะเขา้มาส ารวจลูท่างการลงทนุ

ขณะที่ บริษัท นาชิ ฟูจิโกชิ คอรป์อเรชัน่ ผูจ้ าหนา่ยแขนกลหุ่นยนตอ์ันดับ 2 ใน

ไทย และอนัดบั 4 ของโลก ก็สนใจเขา้มาลงทนุในสายการผลิตแขนกลหุ่นยนต์ใน

ไทยดว้ยเพราะนบัเป็นหนึง่ในอตุสาหกรรมเป้าหมายของไทย

ทนุญ่ีปุ่ นบกุอีอีซี ผลิตห ุ่นยนต-์‘เรยีวกิ ทลู’ผดุ

ศนูยซ์่อม 
‟

„



ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ 13

รมว.อตุสาหกรรม กลา่วอีกว่า ยังไดพ้บกบันายทาเคชิ อชูิยามาดะ ประธานกรรมการ

บริษัท โตโยตา้ ประเทศญ่ีปุ่น ในฐานะประธานสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่น 

หรือเจเทค (JTEC:Japan-Thailand- Economic Cooperation Society) ซ่ึงแสดงความ

พรอ้มใหก้ารสนบัสนนุอตุสาหกรรมหุ่นยนต ์และระบบอัตโนมตัิใหผู้ป้ระกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) สามารถเขา้ถึง และเขา้ใจการใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ควบคู่กับการพัฒนาบคุลากรที่จ าเป็น เช่น ดา้นออกแบบและบรูณาการหุ่นยนตแ์ละ

ระบบอตัโนมตั ิโดยตัง้เป้าพฒันาบคุลากร 1,400 รายภายใน 3 ปี

“การเดินทางไปญ่ีปุ่นเป็นการต่อยอดและขยายผลความร่วมมือใหม้ีความใกล้ชิดและ

ร่วมกนัพฒันาอตุสาหกรรมสู่ อินดสัทรี 4.0 และสนบัสนนุการลงทนุในพ้ืนที่อีอีซี โดย

ไดร้ับการตอบรับที่ดีจากทั้งหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนที่ยืนยันจะร่วมมือกับ

หนว่ยงานไทยอย่างใกลช้ดิเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาอย่างเป็นรปูธรรม” นายอตุตมกลา่ว

นอกจากนี้ยังมีขอ้ตกลงร่วมกันที่จะตั้งกลุ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน 

โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และอตุสาหกรรมของญ่ีปุ่น (เมติ) สมาคมส่งเสริม

เศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่น (เจเทค) และองคก์ารส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของญ่ีปุ่น (เจ

โทร) กรงุเทพฯ กับกระทรวงอตุสาหกรรม และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญ่ีปุ่น 

(สสท.) จะเร่งจัดท าแผนพัฒนาอตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอัตโนมัติใหแ้ล้วเสร็จมี

ความชดัเจนภายใน 2 สปัดาหน์ี้

นายอตุตมกลา่วว่า ขณะนีน้กัลงทนุตา่งชาตไิมไ่ดม้ีความเป็นห่วงการเลือกตัง้ที่ประเทศ

ไทยก าลงัเดนิหนา้ เพราะการเลือกตัง้ไมม่ีผลกระทบตอ่การลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ

โดยเฉพาะการลงทนุในอีอีซีที่มีกฎหมายรองรับชัดเจน ช่วยใหก้ารด าเนินนโยบายมี

ความต่อเนื่อง ดังนั้นไม่ว่ารัฐบาลไหนที่จะไดร้ับการเลือกตั้งเขา้มาก็ตาม ก็สามารถ

ท างานตามกรอบนีไ้ดท้ัง้หมด

‟

„



„

‟
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กสอ.เรง่ขบัเคล่ือน

เอสเอ็มอีเตรยีมเปิด

ศนูยI์TCเพ่ิมอีก7แห่ง

ปลายก.ค.น้ี!

นายกอบชยั สงัสิทธิสวสัดิ ์อธิบดกีรมสง่เสริมอตุสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริม

อตุสาหกรรม (กสอ.) มุ่งเสริมความเขม้แข็งใหก้ับเอสเอ็มอีทกุระดบัใหม้ีการปรับตวักา้ว

ทันกับสถานการณด์ิจิทัลของโลก รวมทั้งมุ่งพัฒนาเอสเอ็มอีใหเ้ป็นเอสเอ็มอี 4.0 (Smart 

SMEs) ผา่นเคร่ืองมือส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาภายใตแ้นวคิด 4 TOOL (เคร่ืองมือ) 

กบั 1 Strategy (กลยทุธ)์ ประกอบดว้ย 1.IT การใหบ้ริการดา้นการพัฒนาระบบขอ้มลูและ

สารสนเทศ 2. Automation การพฒันาระบบการผลิต เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการผลิต 

3.Robot ลดการใชแ้รงงานในกระบวนการผลิต และ 4.Innovation การพัฒนานวัตกรรม

เพ่ือสรา้งมลูค่าเพ่ิม และอีก 1 Strategy คือ มุ่งพัฒนาการรวมกลุ่มอตุสาหกรรม หรือ 

Cluster ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งกลยทุธท์ี่ส าคัญในการตอ่ยอดของ SMEs ไทยใหเ้ขม้แข็ง โดยกรม

ส่งเสริมอตุสาหกรรม ไดส้รา้งความร่วมมือกับประเทศญ่ีปุ่น ภายใตโ้ครงการ Connected 

Industries น าร่องกิจกรรม “3–Stage Rocket Approach” หรือ“จรวด 3 ขัน้ผลกัดนั SMEs สู ่

4.0” ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) Visualize Machine คือ การรวบรวมขอ้มลูจาก

เคร่ืองจักรใหเ้ป็นดิจิทัลและน ามาใชวิ้เคราะห์เพ่ือปรับปรงุกระบวนการผลิต 2) Visualize 

Craftsmanship คือ การเก็บขอ้มลูการเคลื่อนไหวของแรงงานดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ

วิเคราะหก์ารท างานใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ 3) Lean Automation System 

Integrators : หรือ LASI Project คือ การพัฒนาโครงการสาธิตการผลิตแบบลีนออโตเมชัน่

ที่ไดด้ าเนินงานร่วมกบับริษทั DENSO จัดตัง้ศนูย ์Lean Automation System Integrator  ณ 

ศนูยป์ฏิรปูอตุสาหกรรม (ITC) กลว้ยน า้ไท
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ที่มา: MGR Online 

นอกจากนี้ กสอ. ยังร่วมกับ บริษัท ปตท. จัดตั้งอาคารตน้คณู ภายใน

ศนูย์ ITC ส าหรับใหบ้ริการปรึกษาแนะน าดา้นอตุสาหกรรมพลาสติกและ

พลาสติกชีวภาพ ผ่านระบบ VDO Conference กับผูเ้ชี่ยวชาญของทาง

ส านักงานใหญ่ไดอ้ย่างรวดเร็วมากย่ิงขึ้นดว้ย ขณะเดียวกันก็ได้มีการขยาย

การบริการศนูย ์ITC ไปยงัศนูยส์ง่เสริมอตุสาหกรรมภาค   รวม 5 ศนูย ์ไดแ้ก ่

จังหวัดเชียงใหม่ พิษณโุลก อบุลราชธานี สงขลา และศนูย์เซรามิค จังหวัด

ล าปาง ซ่ึงผลการใหบ้ริการนบัตั้งแต่เปิดโครงการฯ มาจนถึงปัจจบุันมีผูม้าใช ้

บริการทกุประเภทจ านวน 5,645 ราย อย่างไรก็ดี กสอ. มีแผนเร่งด าเนินการ

เปิดศูนย์ปฏิร ูปอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีก 7 แห่ง ภายในศูนย์ส่งเส ริม

อตุสาหกรรมภาคจงัหวัดพิจิตร อดุรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา สพุรรณบรีุ 

ชลบรีุ และสรุาษฎร์ธานี โดยคาดว่าจะเปิดใหบ้ริการครบทกุแห่งภายในเดือน

กรกฎาคม 2561

ขณะที่การยกระดับเอสเอ็มอีสู่สากล กสอ .ยังไดด้ าเนินการโครงการ 

Digital Value Chain  โดยมุ่งหวังผลกัดนัผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีสู่ห่วงโซ่มลูค่า

ระดบัโลก (Global Value Chain) และส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีผา่นเว็บไซตแ์ละ

ระบบฐานขอ้มลูจับคู่ธรุกิจออนไลน ์ภายใตช้ื่อT-GoodTech (Thai Good 

Technology) ที่เป็นช่องทางการจับคู่ระหว่างธรุกิจกับธรุกิจ (Business to 

Business : B2B) ระหว่างผูป้ระกอบการไทยดว้ยกนัเอง และเชื่อมโยงระบบ

ฐานขอ้มลู T-GoodTechของไทยกบัระบบฐานขอ้มลูJ-GoodTechของญ่ีปุ่น ซ่ึง

ปัจจบุันประเทศไทยเป็นสมาชกิอยู่ 1,365 ราย

ส่วนในปี 2562 กสอ .จะเนน้ส่งเสริมและพัฒนาความต้องการของ

กลุม่เป้าหมายใหต้รงจดุ โดยการแบ่งประเภทของอตุสาหกรรมและจดักลุ่มเพื่อ

เข ้า ไปให้การช่วยเหลือทั้ง ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ วิธีการเ พ่ิ ม

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ช่องทางในการตลาด ความช่วยเหลือ

ทางดา้นการเงนิ โดยพิจารณาถึงความคุม้ค่าและผลตอบรบัที่ผูป้ระกอบการจะ

ไดร้บัใหม้ากที่สดุ
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