
THAILAND   MACHINERY   OUTLOOK

July, 2018



ท่ีปรกึษา

วิกรม วัชระคปุต์

ณัฐพล รตันมาลี

ประภทัร รณเกียรตเิมธา

ทีมงาน

ตะวัน พสภุา

ส าเร็จ เกษยา

ณัฐพล องคพิ์สทุธ์ิ

ฟ้าใหม ่กมุาทร 

ติดต่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

ตะวัน พสภุา

02-712-4402-7

ตอ่ 213

THAILAND MACHINERY OUTLOOK
July, 2018

ภาวะเศรษฐกิจไทย

 ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2561 3

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

 มลูคา่การน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองจกัรกลของไทย

เดือนพฤษภาคม ปี 2561 7

 มลูคา่การน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองจกัรกลการเกษตร

ของไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2561 8

 มลูคา่การน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม

ของไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2561 9

 มลูคา่การน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เคร่ืองมือกลของไทย

เดือนพฤษภาคม ปี 2561 10

ความรู ้และขา่วสาร

 Research and Technology 12

 ขา่วสารอตุสาหกรรม 13

Contact Us

Contents





ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2561

ในเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวดีต่อเน่ือง ตามการส่งออกสินค้าท่ีขยายตวัสงู 
สอดคล้องกบัอปุสงค์ตา่งประเทศท่ีขยายตวัดีและราคาน า้มนัท่ีปรับสูงขึน้ ประกอบกบั
อปุสงค์ในประเทศขยายตวัชดัเจนขึน้ต่อเน่ือง โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวใน
ทุกหมวดการใช้จ่าย ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตวัสอดคล้องกัน ด้าน
การใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในทุกหมวด ขณะท่ีภาคการ
ทอ่งเท่ียวขยายตวัชะลอลงบ้าง

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัตอ่เน่ืองจากระยะเดียวกนัปีก่อน ตามการใช้จ่ายใน
ทุกหมวด โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของทัง้รายได้ครัวเรือนในภาค
เกษตรกรรมและรายได้รวมลกูจ้าง นอกภาคเกษตรกรรม ทัง้นี ้การบริโภคภาคเอกชน
และการส่งออกสินค้าท่ีขยายตัวส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
สอดคล้องกัน โดยเฉพาะการผลิตในหมวดยานยนต์ หมวดเคมีภัณฑ์ และ หมวด
อาหารและเคร่ืองด่ืม ส่งผลให้ดชันีการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตวั
ร้อยละ 0.9 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 5.6 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 22.3 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 13.1 YoY
และหากหกัทองค าขยายตวัร้อยละ 12.2 โดยเป็นการขยายตวัในหลายหมวดสินค้า
จากอปุสงค์ต่างประเทศท่ีดีต่อเน่ืองและราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกท่ีเพิ่มขึน้ โดย 1) 
สินค้าท่ีมูลค่าการส่งออกเคล่ือนไหวตามราคาน า้มันดิบขยายตวัทัง้ ด้านราคา และ
ปริมาณตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เคมีภณัฑ์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 2) 
ยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ตามการส่งออกรถยนต์นัง่ รถกระบะ และชิน้ส่วนยาน
ยนต์ โดยเฉพาะยางล้อ กระปกุเกียร์ และเคร่ืองยนต์ 3) สินค้าเกษตรแปรรูป ตามการ
ส่งออกน า้มันปาล์มและผลิตภัณฑ์ยางเป็นส าคญั ขณะท่ี การส่งออกน า้ตาลหดตวั
จากผลด้านราคาจากผลผลิตในตลาดโลกท่ีสูงกว่าปี ท่ีแ ล้ว  และ 4) สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ท่ีได้รับผลดีจากการขยายกาลังการผลิต
ในช่วงก่อนหน้า และชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ อุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้า และ
สายไฟท่ีใช้ในรถยนต์ อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าเกษตรหดตัวตาม การส่งออก
ยางพาราและผลไม้จากผลของฐานสงูในระยะเดียวกนัปีก่อนเป็นส าคญั

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

ก า ร บ ริ โ ภ ค ภ า ค เ อ ก ช น 
ขยายตัวต่ อ เ นื่ อ ง จาก ระยะ
เดียวกนัปีก่อน ตามการใช้จ่ายใน
ทกุหมวด โดยได้รับแรงสนบัสนุน
จากการขยายตัวของทัง้รายได้
ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมและ
รายได้รวมลกูจ้าง

การส่งออก ขยายตวัในหลาย
หมวด 1) สนิค้าที่มลูคา่การ
สง่ออกเคลือ่นไหวตามราคา
น า้มนัดิบ 2) ยานยนต์และ
ชิน้สว่นยานยนต์ตามการสง่ออก
รถยนต์นัง่ 3) สนิค้าเกษตรแปร
รูป 4) สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์
โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตวั
จากระยะเดียวกนัปีก่อน จากทัง้
เคร่ืองชีก้ารลงทนุในหมวด
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ตามการ
น าเข้าสนิค้าทนุของภาคเอกชน

รายได้เกษตรกร ขยายตวัเร่ง
ขึน้จากระยะเดียวกนัปีก่อน จาก
ด้านผลผลติที่ขยายตวัดีในทกุ
หมวดหลกัโดยเฉพาะยางพารา 
อ้อย และข้าว เนื่องจากผลผลิต
ออกสูต่ลาดมากจากสภาพ
อากาศที่เอือ้อ านวย
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ตัวชีว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2561

การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 19.6 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 12.7 YoY และหาก
หกัทองค าขยายตวัร้อยละ 12.5 โดยเป็นการขยายตวัในหลายหมวดสินค้า ได้แก่ 1) หมวด
วตัถดุิบและสินค้าขัน้กลางขยายตวั ตามการน าเข้าเชือ้เพลิงจากด้านราคาเป็นส าคญั และ
การน าเข้าชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกบัภาคการส่งออกในหมวดดงักล่าวท่ีขยายตวัดี 
2) หมวดสินค้าทุน ขยายตัวต่อเน่ืองตามการน าเข้าหมวดอุปกรณ์โทรคมนาคม หมวด
พลงังาน และหมวดคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับการขยายตวัของการลงทุนภาคเอกชน 3) 
หมวดสินค้าอปุโภคบริโภคขยายตวัตามการน าเข้าทัง้หมวดสินค้าไม่คงทนและสินค้าคงทน 
สอดคล้องกับ การบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัวดี และ 4) หมวดยานยนต์และชิน้ส่วน
ขยายตวัสอดคล้องกบัการผลิตและ ยอดจาหนา่ยรถยนต์ในประเทศท่ีขยายตวัดีตอ่เน่ือง

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน จากทัง้เคร่ืองชีก้ารลงทุนในหมวด
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ตามการน าเข้าสินค้าทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะหมวดอุปกรณ์
โทรคมนาคม หมวดพลงังาน และหมวดคอมพิวเตอร์ ยอดจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในประเทศ
ตามทิศทางการขยายตวัของหมวดคอมพิวเตอร์ และหมวดมอเตอร์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
และยอดจดทะเบียนรถยนต์เพ่ือการลงทนุท่ีขยายตวัตอ่เน่ืองในหลายหมวด ขณะท่ี เคร่ืองชี ้
การลงทนุในหมวดก่อสร้างขยายตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อนจาก ยอดจาหน่ายวสัดุก่อสร้าง
เป็นส าคญั เม่ือปรับฤดกูาลแล้ว เคร่ืองชีก้ารลงทนุภาคเอกชนเพิ่มขึน้จากเดือนก่อนตามการ
น าเข้าสินค้าทุนเป็นส าคญั ส่งผลให้ดชันีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ขยายตวัร้อยละ 2.4 
YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 4.6 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัเร่งขึน้จากระยะเดียวกนัปีก่อน จากด้านผลผลิตท่ีขยายตวัดีใน
ทุกหมวดหลักโดยเฉพาะยางพารา อ้อย และข้าว เน่ืองจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากจาก
สภาพอากาศท่ีเอือ้อ านวย ขณะท่ีราคาสินค้าเกษตรหดตวัน้อยลงตามราคายางพาราเป็น
สาคญั ท่ีผลของฐานราคาท่ีสงูจากเหตกุารณ์อทุกภยัในภาคใต้ในระยะเดียวกนัปีก่อนทยอย
หมดลง ประกอบกบัได้รับผลบวกจากราคาข้าวท่ีขยายตวัทัง้ข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ ตาม
อปุสงค์จากตา่งประเทศท่ีดีต่อเน่ือง โดยเฉพาะจากประเทศฟิลิปปินส์ โดยรายได้ เกษตรกร
ขยายตวัร้อยละ 10.3 YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตวัท่ีร้อยละ 16.0 YoY ด้านราคา
สินค้าเกษตรกรรมหดตวัร้อยละ 4.9 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ไม่รวมเงินโอนขยายตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน ตามรายจ่ายประจ าท่ี
ขยายตวัจากรายจ่ายเพ่ือซือ้สินค้าและบริการของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน (สพฐ.) หลังจากท่ีมีการเล่ือนเบิกจ่ายในช่วงก่อนหน้า และรายจ่ายค่าตอบแทน
บคุลากรท่ีขยายตวัได้ต่อเน่ือง ขณะท่ีรายจ่ายลงทนุขยายตวัตามการเบิกจ่ายงบเพิ่มเติมปี 
2560 ของกลุม่จงัหวดั และการจดัซือ้อาวธุยทุโธปกรณ์เป็นส าคญั
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ในเดือนพฤษภาคม ปี 2561 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ของไทยมีมลูค่าการค้าเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า โดย
การน าเข้า ขยายตวัร้อยละ 12.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่
หดตวัร้อยละ 9.7 YoY ด้านการส่งออก ขยายตวัร้อยละ 14.4 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตห่ดตวัร้อยละ 6.8 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 38,917 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 2,700 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อย
ละ 10.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 30,198 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า แต่หดตัวร้อยละ 10.5 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 6,019 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 4.9 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 21,877 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,879 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่
หดตัวร้อยละ 4.3 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมี
มลูค่าการส่งออกเป็น 16,293 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 10.6 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 10.4 YoY ในขณะ
ที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,705 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 34.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 17.9 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ดลุการค้าขาดดลุอยู่
ที่ 17,040 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 38,917

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 21,877

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดือนพฤษภาคม ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
พฤษภาคม ปี 2561

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 2,700 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 10.8 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,582 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 2,879 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 4.3 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่ าก า รส่ ง ออกสูง สุด  ไ ด้ แก่  แทรก เ ตอ ร์  และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,220 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าเกินดลุอยูท่ี่ 179 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 2,700

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 2,879

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดือนพฤษภาคม ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
พฤษภาคม ปี 2561

การน าเข้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 30,198 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 10.5 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 5,033 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 16,293 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 10.4 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองสบูลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 2,789 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 13,904 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 30,198

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 16,293

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดือนพฤษภาคม ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนพฤษภาคม ปี 
2561

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 6,019 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
หดตวัร้อยละ 4.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสงูสดุ 
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,708 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,705 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 34.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 17.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองมือกล กลงึโลหะ ซึง่มีมลูค่าการสง่ออกอยู่
ที่ 463 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ดลุการค้าขาดดลุ
อยูท่ี่ 3,314 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 6,019

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 2,705

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดือนพฤษภาคม ปี 2561
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Article Title Integration of an Android Application into the Learning Factory for Optimized Machining
Author Robin Kleinwort, Thomas Semm, Peter M. Falger, Michael F. Zaeh

Institute of Machine Tools and Industrial Management (iwb), Technical University of Munich, 
Boltzmannstraße 15, 85748 Garching, Germany

Year 2018
Abstract Vibrations are one of the major problems in the field of metal cutting, especially when the process 

becomes unstable and chatter occurs. Research of the last decades has brought up many approaches 
how to mitigate vibration problems, but most of these measures are unknown on the shop floor and 
therefore not applied. The iwb developed and installed a new Learning Factory called LOZ (Learning 
Factory for Optimized Machining) that introduces these approaches to machine users as well as 
production managers in order to close the gap between research and industry. This paper presents an 
Android application supporting the participants to apply the approaches, which are trained by the 
Learning Factory, on the shop floor.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978918304578

Research and Technology

Fig. 1. (a) home screen of the application; (b) frequency spectrum with marked chatter frequency (grey) 
and tool passing frequency (red).



ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 1303/07/2018

การใชง้าน “ห ุ่นยนต”์ และ “ระบบอตัโมมติั” ก าลงัเขา้มามีบทบาทส าคญัใน

หลากหลายอตุสาหกรรมในประเทศไทย

นรากร ราชพลสิทธ์ิ ประธานเจา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการ บริษัท ยเูรกา 

ดไีซน ์จ ากดั (มหาชน) และรองประธานกลุม่ผูป้ระกอบการระบบอัตโนมตัิและหุ่นยนตไ์ทย

(Thai Automation and Robotics Association หรือ TARA) กล่าวว่า การใชง้านหุ่นยนตแ์ละ

ระบบอัติโนมัติในประเทศไทยมีแนวโนม้ขยายตัวไดแ้บบกา้วกระโดด ขณะนี้องค์กรทกุ

ระดบัตัง้แตข่นาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ใหค้วามสนใจ และพยายามศึกษาความเป็นไปได ้

ว่าจะสามารถน ามาใชอ้ะไรไดบ้า้ง

แตท่ัง้นี ้หลายรายยงัไมท่ราบว่าควรเร่ิมตน้อย่างไร ซ่ึงเร่ืองนี้หากจะเดินไปขา้งหนา้

ไดด้จี าตอ้งไดร้ับการส่งเสริมที่เป็นรปูธรรมจากภาครัฐ พรอ้มๆ ไปกบัการใหค้วามรูก้บั

ตลาดวนันีท้กุคนร ูว่้าจะตอ้งน ามาใช ้แตไ่มร่ ูว่้าจะน ามาใชไ้ดอ้ย่างไร และใชอ้ะไรไดบ้า้ง

ส าหรบั กล ุ่มท่ีมีความต่ืนตวัอย่างมากและเริ่มน ามาใชใ้หเ้ห็นชดัเจนหนีไม่

พน้องคก์รขนาดใหญ่ เน่ืองจากมีความพรอ้ม ขนาดการน ามาใชง้านจริงมีความ

สมเหตสุมผลกบัการลงทนุ ทกุรายเห็นถึงสิทธิประโยชนท่ี์รฐัให ้และมั่นใจว่าจะมี

ส่วนส าคญัช่วยเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั ท าใหก้ าไรมากขึ้น เบ้ืองตน้มองถึง

จดุค ุม้ทนุ(อารโ์อไอ) ระยะสัน้ไว ้3 ปี

ยคุทอง 'ห ุ่นยนต-์ระบบอตัโนมติั'‟

„
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ส่วนองคก์รขนาดกลาง มีความตื่นตวัอย่างมากเช่นกนั ขณะนี้เร่ิมมีการมองหา ทาบทามผู้

ใหบ้ริการมาจัดท าระบบให ้ทว่ามีความระมัดระวังเร่ืองการลงทนุเนื่องจากงบประมาณ

ค่อนขา้งจ ากดั เบื้องตน้ธรุกิจเอสเอ็มอีหากตอ้งการใชห้ ุ่นยนตเ์พ่ือทดแทนแรงงานคน 1 คน 

ในงานพ้ืนฐานไมซ่ับซอ้นมากใชง้บราว 6-7 แสนบาท หากเป็นองคก์รขนาดใหญ่จะแพงกว่า 

2 เท่า ขณะที่งานที่เป็นที่นิยมน ามาใชแ้พร่หลายมักเป็นที่เกี่ยวกับระบบสมาร์ทแวร์เฮาส ์

หรือ ส าหรบัยกของท่ีมีน า้้หนกัมาก งานเส่ียงอนัตราย

ยคุทองระบบอตัโนมติั

นรากรกล่าวว่า สภาพตลาดมีปัจจัยบวกจากมาตรการของคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทนุ(บีโอไอ) ที่จะสนบัสนนุการลงทนุเพ่ือปรับกระบวนการผลิตใหม้ีประสทิธิภาพดว้ย

การใชร้ะบบอตัโนมตัิมาแทนของเดิม โดยใหสิ้ทธ์ิประโยชนด์า้นภาษีซ่ึงหากเป็นการลงทนุที่มี

สัดส่วนการท างานในประเทศไทยเกิน 30% ของมลูค่าโครงการจะไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินได ้

100% ของมลูค่าโครงการ มีผลบังคับใชต้ัง้แต่เดือนก .ย. 2560 ถึงส้ินปี 2563 นับเป็น

ตัวกระต ุน้ให้เกิดการลงทนุดา้นระบบอัตโนมัติอย่างกว้างขวาง น ามาสู่ย ุคทอ งของ

ผูป้ระกอบการระบบอตัโนมตัใินประเทศไทย

ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรมระบวุ่า กลไกที่จะพัฒนาอตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบ

อัตโนมัติ จะมาจาก 1.การกระตุน้อปุสงค์ใหเ้กิดความตอ้งการใชง้าน 2.การสนับสนนุ

อปุทานท าใหผู้ผ้ลิตในประเทศมีตน้ทนุการผลิตที่ต า่ลง แข่งขันได ้3.พัฒนาบุคลากรและ

ยกระดบัเทคโนโลยี

อย่างไรก็ดี ปัญหาและอปุสรรคส าคัญมีหลายประเด็น เช่น การไดง้านจากการประกวด

ราคาซ่ึงอาจมีความไม่โปร่งใส ส่งผลท าใหต้ลาดพัฒนาไปไดช้า้ ยังไม่มีมาตรฐานวิชาชีพท า

ใหก้ารต่อรองกับลกูคา้ท าไดย้าก ลกูคา้ไม่ตอ้งจ่ายเงินค่าดแูบบและบางครั้งตอ้งท างานไป

ฟรีๆ พรอ้มถกูขโมยไอเดยีไป

นอกจากนี ้เป็นงานที่จบยาก ไม่สามารถตอบโจทยล์กูคา้ไดท้ัง้หมด เนื่องจากแม้งานออกมา

ไดม้าตรฐานที่ควรจะเป็นแลว้ แต่ลกูคา้อาจยังไม่พอใจ ทางบริษัทเองไม่สามารถเขี ยน

รายละเอียดทกุอย่างลงในขอ้สญัญาไดท้ัง้หมด

‟

„
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ผนึกก าลงัตัง้สมาคมหนนุ

นรากรเลา่ว่า ดว้ยการเตบิโตและขอ้จ ากดัท่ีเป็นอยู่จึงมีแนวคิดรวมกลุ่มกนัระหว่างผูป้ระกอบการ

ไทยดว้ยกนัพรอ้มจดัตัง้สมาคมผูป้ระกอบการระบบอตัโนมตัแิละหุ่นยนตไ์ทย

ขึ้น ท าหนา้ท่ีใหข้อ้มลูความเคลื่อนไหว ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ อย่างบีโอ ไอ จัดงาน

สมัมนา กิจกรรมอีเวนทท่ี์จะช่วยส่งเสริมการตลาด เสริมความรูส้มาชิก จัดท าฐานข ้อมลู และท่ี

ขาดไม่ไดช้่วยกนัมองหาจดุแข็งท่ีแตล่ะรายมีอยู่เพ่ือน าออกมาเสนอสู่ภายนอก โดยช่องทางติดต่อ

เปิดไว ้2 ทางคือ เว็บไซต ์thaitara.org และไลนแ์อท tara_2017

ท่ีผ่านมา เร่ิมเขา้ไปประสานงานกับบีโอไอ สถาบันการศึกษา เขา้ร่วมงานอีเวนทเ์ทรดโชว์ต่างๆ 

รวมไปถึงเขา้ไปพดูคยุกบัองคก์รเอกชนท่ีตอ้งการลงทนุ เพ่ือช่วยกันศึกษาความเป็นไปได ้ความ

คุม้คา่การลงทนุ และการน าปรบัใชใ้หเ้หมาะกบัโจทยธ์รุกิจ

ปัจจบุนั มีสมาชิกผูป้ระกอบการไทยดา้นหุ่นยนต ์ระบบอตัโนมตั ิซอฟตแ์วร ์และบริการท่ีเกี่ยวขอ้ง

เป็นสมาชิกอยู่ประมาณ 85 ราย เชื่อว่าจะการรวมตวักนัลกัษณะนี้จะย่ิงท าใหก้ารท าตลาดมีความ

คล่องตวัมากขึ้น จากเดิมท่ีผลประกอบการเติบโตไดปี้ละ 10% เมื่อรวมกันแลว้น่าจะท าไดด้ีกว่า

เดิม

วิลาวัณย ์อติวัฒนานนท ์ผูอ้ านวยการ บริษัท ฟารม์าซตูิคอลส ์แอนด ์เมดิคอลซัพพลาย จ ากัด 

เสริมว่า กา้วต่อไปจะเร่ิมมีพัฒนาการจากการใชง้านระดับพ้ืนฐาน ไปสู่การแกปั้ญหาใหก้ับธรุกิจ 

รวมถึงปัญหาการขาดแคลนบคุลากร

ในมุมของผู้ประกอบการเชื่อว่า โอกาสทางการตลาดเปิดกว้างอย่างมาก ทั้งผลิตเพ่ือใช ้

ภายในประเทศใหก้ับบริษัทไทยเอง บริษัทขา้มชาติ และส่งออกไดท้ัว่โลก ปัจจบุันผู้ประกอบการ

ดา้นนี้รวมมีอยู่กว่า 300 ราย บางรายสามารถท ารายไดไ้ดห้ลายพันลา้นบาท ดา้นคณุภาพงาน

ไมไ่ดด้อ้ยไปกว่าตา่งชาต ิและมีจดุแข็งดา้นราคาท่ีท าไดถ้กูกว่า 30-40%

อย่างไรก็ตาม การน าเทคโลยีท่ีเป็นขัน้กว่าอย่างปัญญาประดิษฐ์(เอไอ) มาใชใ้นภาคการผลิตอาจ

ตอ้งรอไปอีก 5 ปี ดว้ยระยะนีย้งัเป็นการเร่ิมตน้ ปูทางการรวบรวมขอ้มลู ใหก้ารศึกษาตลาด และ

พฒันาอลักอริทึมตา่งๆ

‟

„
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24/07/2018 ที่มา: อาร์ วาย ที ไนน์ 

‘พาณิชย’์ เจรจา FTA 

ไทย – ศรลีงักา รอบแรก 

คืบหนา้ดว้ยดี พรอ้มดนั

การคา้ขยายตวั 3 เท่า 

ในปี 2563

นางอรมน ทรพัยท์วีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ เปิดเผย

ว่า หลังจากที่นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีศรีลังกาไดป้ระกาศเปิดการ

เจรจาความตกลงการคา้เสรี (FTA) ของสองประเทศ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 

2561 ในช่วงการเดินทางเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการของผูน้ าไทย ทั้งสอง

ประเทศไดจ้ัดใหม้ีการประชมุเจรจา FTA ไทย-ศรีลังกา รอบแรก ในวันที่ 13 

กรกฎาคม 2561 โดยมีอธิบดีกรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ เป็นหวัหนา้คณะ

เจรจาฝ่ายไทย และ นาย เค เจ วีระสิงห์ ที่ปรึกษากระทรวงยทุธศาสตร์และ

การคา้ระหว่างประเทศศรีลงักา เป็นหวัหนา้คณะเจรจาฝ่ายศรีลงักา โดยที่ประชมุ

ไดข้อ้สรปุใหเ้ร่ิมการเจรจาใน 13 ประเด็น อาทิ การคา้สินคา้ กฎว่าด้วยถ่ิน

ก าเนิดสินคา้ พิธีการศลุกากรและการอ านวยความสะดวกทางการคา้ มาตรการ

เยียวยาทางการคา้ มาตรการสขุอนามยั การคา้บริการ การลงทนุ ทรพัยส์ินทาง

ปัญญา และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ ตลอดจนไดต้กลงตัง้คณะท างาน 

(Working Groups) ขึน้ 9 คณะ ส าหรบัเจรจาประเด็นเทคนคิตา่งๆ รวมทัง้ก าหนด

ปฏิทินการเจรจาในอนาคต โดยตกลงที่จะประชมุกนัทกุๆ 2 – 3 เดือน และตัง้เป้า

ที่จะสรปุผลการเจรจาใหไ้ดภ้ายในปี 2563 ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมมลูค่าการคา้สองฝ่าย

จาก 500 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็น 1,500 ลา้นเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563

ตามที่ทัง้สองประเทศตัง้เป้าไว้



„

‟นางอรมน เสริมว่า หลงัจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะตอ้งแลกเปลี่ยนสถิติทางการคา้ 

อตัราภาษี กฎระเบียบทางการคา้ระหว่างกนั ตลอดจนร่างขอ้บทในเร่ืองต่างๆ 

เพื่อใชใ้นการเจรจา FTA ไทย – ศรีลังกา ครั้งที่ 2 ที่ไทยจะเป็นเจา้ภาพ ใน

เดือนกนัยายน 2561 ซ่ึงคาดว่าการเจรจาจดัท า FTA ไทย – ศรีลงักา จะเป็น

ประโยชนต์่อไทย เนื่องจากจะชว่ยสรา้งศักยภาพทางการแขง่ขนัของสินค้าไทย

ในตลาดศรีลังกา จากการลดเลิกภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษี โดยสินค้า

ศักยภาพของไทยที่นา่จะไดป้ระโยชน ์อาทิ สินคา้กลุ่มยานยนต ์เคร่ืองจักรและ

เครื่องใชไ้ฟฟ้า โลหะ น า้ตาล และพลาสติก เป็นตน้

ทั้งนี้ ศรีลังกาถือเป็นตลาดใหม่ในภมูิภาคเอเชียใต ้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ

สงูถึงรอ้ยละ 6 ต่อปี มีนโยบายส่งเสริมการลงทนุจากต่างประเทศที่ทันสมัย 

และมีการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน เพ่ือผลกัดนัศักยภาพในการเป็นศนูยก์ลาง

ดา้นการขนสง่ทางทะเล (Marine Hub) ที่สามารถเชือ่มโยงสู่ยโุรป อเมริกาเหนือ 

และแอฟริกา พรอ้มกันนี้ ศรีลังกายังมีวัตถดุิบและทรัพยากรธรรมชาติอดุม

สมบูรณ์ เหมาะแก่การเป็นฐานการผลิตและการลงทุนของไทยในหลาย

อตุสาหกรรมศักยภาพ อาทิ อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร การประมง อัญมณี

และเคร่ืองประดบั รวมถึงอตุสาหกรรมท่องเที่ยว เนื่องจากศรีลงักามีลกัษณะ

ทางภมูิประเทศที่สวยงาม ประกอบกับมีสถาปัตยกรรมสมัยอาณานิคมที่

สมบรูณ์ และเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระเขี้ยวแกว้ จึงท าใหน้ักท่องเที่ยว

เดินทางเขา้มาศรีลงักาเพิ่มขึน้ทกุปี

ในปี 2560 ศรีลังกาเป็นคู่คา้อันดบั 4 ของไทยในภมูิภาคเอเชียใต ้โดยการคา้

ระหว่างไทยและศรีลังกามีมูลค่า 512.7 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากปี 

2559 รอ้ยละ 8.7 โดยไทยส่งออกไปศรีลงักา 442.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ

น าเขา้จากศรีลงักา 70.5 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ
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