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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2561
ในเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวดีต่อเนื่อง ตามการส่งออกสินค้ าที่ขยายตัวสูง
สอดคล้ องกับอุปสงค์ตา่ งประเทศที่ขยายตัวดีและราคาน ้ามันที่ปรับสูงขึ ้น ประกอบกับ
อุปสงค์ในประเทศขยายตัวชัดเจนขึ ้นต่อเนื่อง โดยการบริ โภคภาคเอกชนขยายตั วใน
ทุกหมวดการใช้ จ่าย ส่งผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้ องกัน ด้ าน
การใช้ จ่ายภาครั ฐ และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในทุกหมวด ขณะที่ ภ าคการ
ท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลงบ้ าง
การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปี ก่อน ตามการใช้ จ่ายใน
ทุกหมวด โดยได้ รับ แรงสนับสนุนจากการขยายตัว ของทัง้ รายได้ ค รั ว เรื อ นในภาค
เกษตรกรรมและรายได้ รวมลูกจ้ าง นอกภาคเกษตรกรรม ทังนี
้ ้ การบริ โภคภาคเอกชน
และการส่ ง ออกสิ น ค้ า ที่ ข ยายตัว ส่ ง ผลให้ การผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมขยายตัว
สอดคล้ องกัน โดยเฉพาะการผลิ ตในหมวดยานยนต์ หมวดเคมี ภัณฑ์ และ หมวด
อาหารและเครื่ องดื่ม ส่งผลให้ ดชั นีการอุปโภคบริ โภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตัว
ร้ อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 5.6 YoY
การส่ งออกสินค้ า มีมูลค่า 22.3 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 13.1 YoY
และหากหักทองคาขยายตัวร้ อยละ 12.2 โดยเป็ นการขยายตัวในหลายหมวดสินค้ า
จากอุปสงค์ต่างประเทศที่ดีต่อเนื่องและราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกที่ เพิ่มขึ ้น โดย 1)
สินค้ าที่มูลค่าการส่งออกเคลื่อนไหวตามราคานา้ มันดิบขยายตัวทัง้ ด้ านราคา และ
ปริ มาณตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เคมีภณ
ั ฑ์ และผลิตภัณฑ์ปิ โตรเลียม 2)
ยานยนต์และชิ ้นส่วนยานยนต์ตามการส่งออกรถยนต์นงั่ รถกระบะ และชิ ้นส่ วนยาน
ยนต์ โดยเฉพาะยางล้ อ กระปุกเกียร์ และเครื่ องยนต์ 3) สินค้ าเกษตรแปรรูป ตามการ
ส่งออกน ้ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์ยางเป็ นสาคัญ ขณะที่ การส่งออกนา้ ตาลหดตัว
จากผลด้ านราคาจากผลผลิ ต ในตลาดโลกที่ สู ง กว่ า ปี ที่ แ ล้ ว และ 4) สิ น ค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฮาร์ ดดิสก์ ไดรฟ์ ที่ได้ รับผลดีจากการขยายกาลั งการผลิต
ในช่วงก่อนหน้ า และชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ อุปกรณ์ ควบคุมกระแสไฟฟ้า และ
สายไฟที่ ใช้ ในรถยนต์ อย่างไรก็ ดี การส่ง ออกสิ นค้ าเกษตรหดตัวตาม การส่ ง ออก
ยางพาราและผลไม้ จากผลของฐานสูงในระยะเดียวกันปี ก่อนเป็ นสาคัญ

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
ก า ร บ ริ โ ภ ค ภ า ค เ อ ก ช น
ขย าย ตั ว ต่ อ เ นื่ อ ง จา ก ระ ย ะ
เดียวกันปี ก่อน ตามการใช้ จ่ายใน
ทุกหมวด โดยได้ รับแรงสนับสนุน
จากการขยายตัว ของทัง้ รายได้
ครัวเรื อนในภาคเกษตรกรรมและ
รายได้ รวมลูกจ้ าง
การส่ งออก ขยายตัวในหลาย
หมวด 1) สินค้ าที่มลู ค่าการ
ส่งออกเคลือ่ นไหวตามราคา
น ้ามันดิบ 2) ยานยนต์และ
ชิ ้นส่วนยานยนต์ตามการส่งออก
รถยนต์นงั่ 3) สินค้ าเกษตรแปร
รูป 4) สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์
การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว
จากระยะเดียวกันปี ก่อน จากทัง้
เครื่ องชี ้การลงทุนในหมวด
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ตามการ
นาเข้ าสินค้ าทุนของภาคเอกชน
รายได้ เกษตรกร ขยายตัวเร่ง
ขึ ้นจากระยะเดียวกันปี ก่อน จาก
ด้ านผลผลิตที่ขยายตัวดีในทุก
หมวดหลักโดยเฉพาะยางพารา
อ้ อย และข้ าว เนื่องจากผลผลิต
ออกสูต่ ลาดมากจากสภาพ
อากาศที่เอื ้ออานวย
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2561
การนาเข้ าสินค้ า มีมลู ค่า 19.6 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 12.7 YoY และหาก
หักทองคาขยายตัวร้ อยละ 12.5 โดยเป็ นการขยายตัวในหลายหมวดสินค้ า ได้ แก่ 1) หมวด
วัตถุดิบและสินค้ าขันกลางขยายตั
้
ว ตามการนาเข้ าเชื ้อเพลิงจากด้ านราคาเป็ นสาคัญ และ
การนาเข้ าชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้ องกับภาคการส่งออกในหมวดดังกล่าวที่ขยายตัวดี
2) หมวดสิน ค้ าทุน ขยายตัวต่อ เนื่ องตามการนาเข้ าหมวดอุป กรณ์ โ ทรคมนาคม หมวด
พลังงาน และหมวดคอมพิวเตอร์ สอดคล้ องกับการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน 3)
หมวดสินค้ าอุปโภคบริ โภคขยายตัวตามการนาเข้ าทังหมวดสิ
้
นค้ าไม่คงทนและสิ นค้ าคงทน
สอดคล้ องกับ การบริ โ ภคภาคเอกชนที่ ข ยายตัว ดี และ 4) หมวดยานยนต์ แ ละชิ น้ ส่ว น
ขยายตัวสอดคล้ องกับการผลิตและ ยอดจาหน่ายรถยนต์ในประเทศที่ขยายตัวดีตอ่ เนื่อง

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

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อน จากทังเครื
้ ่ องชี ้การลงทุนในหมวด
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ตามการนาเข้ าสินค้ าทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะหมวดอุป กรณ์
โทรคมนาคม หมวดพลังงาน และหมวดคอมพิวเตอร์ ยอดจาหน่ายเครื่ องจักรในประเทศ
ตามทิศทางการขยายตัวของหมวดคอมพิวเตอร์ และหมวดมอเตอร์ และเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
และยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการลงทุนที่ขยายตัวต่อเนื่องในหลายหมวด ขณะที่ เครื่ องชี ้
การลงทุนในหมวดก่อสร้ างขยายตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อนจาก ยอดจาหน่ายวัสดุ ก่อสร้ าง
เป็ นสาคัญ เมื่อปรับฤดูกาลแล้ ว เครื่ องชี ้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ ้นจากเดือนก่อนตามการ
นาเข้ าสินค้ าทุนเป็ นสาคัญ ส่งผลให้ ดชั นีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ขยายตัวร้ อยละ 2.4
YoY การจาหน่ายเครื่ องจักรในประเทศขยายตัวร้ อยละ 4.6 YoY
รายได้ เกษตรกร ขยายตัวเร่งขึ ้นจากระยะเดียวกันปี ก่อน จากด้ านผลผลิตที่ขยายตัวดีใน
ทุกหมวดหลักโดยเฉพาะยางพารา อ้ อย และข้ าว เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากจาก
สภาพอากาศที่เอื ้ออานวย ขณะที่ราคาสินค้ าเกษตรหดตัวน้ อยลงตามราคายางพาราเป็ น
สาคัญ ที่ผลของฐานราคาที่สงู จากเหตุการณ์อทุ กภัยในภาคใต้ ในระยะเดียวกัน ปี ก่อนทยอย
หมดลง ประกอบกับได้ รับผลบวกจากราคาข้ าวที่ขยายตัวทังข้
้ าวขาวและข้ าวหอมมะลิ ตาม
อุปสงค์จากต่างประเทศที่ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยรายได้ เกษตรกร
ขยายตัวร้ อยละ 10.3 YoY ผลผลิตสินค้ าเกษตรกรรมขยายตัวที่ร้อยละ 16.0 YoY ด้ านราคา
สินค้ าเกษตรกรรมหดตัวร้ อยละ 4.9 YoY
การใช้ จ่ายภาครั ฐ ไม่รวมเงินโอนขยายตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อน ตามรายจ่ายประจาที่
ขยายตัวจากรายจ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าและบริ การของสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้
พื ้นฐาน (สพฐ.) หลังจากที่มีการเลื่อนเบิกจ่ายในช่วงก่อนหน้ า และรายจ่ายค่ าตอบแทน
บุคลากรที่ขยายตัวได้ ต่อเนื่อง ขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัวตามการเบิกจ่า ยงบเพิ่มเติมปี
2560 ของกลุม่ จังหวัด และการจัดซื ้ออาวุธยุทโธปกรณ์เป็ 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 เดือนพฤษภาคม ปี 2561
Mill Baht
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43,088 36,519
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36,336
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35,876
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35,796

29,155

21,310

23,366
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22,110

20,856

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2561 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ของไทยมีมลู ค่าการค้ าเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า โดย
การนาเข้ า ขยายตัวร้ อยละ 12.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่
หดตัวร้ อยละ 9.7 YoY ด้ านการส่งออก ขยายตัวร้ อยละ 14.4
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อยละ 6.8 YoY
การนาเข้ า มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 38,917 ล้ านบาท โดยหมวด
เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 2,700 ล้ านบาท
ขยายตัวร้ อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อย
ละ 10.8 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
นาเข้ าเป็ น 30,198 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อยละ 10.5 YoY ในขณะที่หมวด
เครื่ องมือกลมีมูลค่าการนาเข้ าเป็ น 6,019 ล้ านบาท ขยายตัว
ร้ อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อยละ 4.9
YoY
การส่ งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 21,877 ล้ า นบาท โดย
หมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 2,879
ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่
หดตัวร้ อยละ 4.3 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการส่งออกเป็ น 16,293 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 10.6
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อยละ 10.4 YoY ในขณะ
ที่หมวดเครื่ องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 2,705 ล้ านบาท
ขยายตัวร้ อยละ 34.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัว
ร้ อยละ 17.9 YoY
ดุลการค้ า เครื่ องจักรกลของไทยในเดือนนี ้ ดุลการค้ าขาดดุลอยู่
ที่ 17,040 ล้ านบาท

สามารถด ูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU :
http://miu.isit.or.th/
Analyst by ISIT
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนพฤษภาคม 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
2,700
Export
3,007
2,840
2,879

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

3,362

3,345

3,078

3,801

3,841

3,133

2,593

3,155

3,037

2,952

3,000

2,600

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรกลการเกษตรในเดือน
พฤษภาคม ปี 2561
การนาเข้ า เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการนาเข้ า
เป็ น 2,700 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อยละ 10.8 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 ี่ 1,582 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออก
เป็ น 2,879 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อยละ 4.3 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 ี่ 1,220 ล้ านบาท
ดุ ลการค้ า เครื่ อ งจัก รกลการเกษตรของไทยในเดื อนนี ้
ดุลการค้ าเกินดุลอยูท่ ี่ 179 ล้ านบาท

Analyst by ISIT
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งจักรกลอ ุตสาหกรรมของไทย เดือนพฤษภาคม 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
30,198
Export
18,184 16,441
16,293

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

27,566

32,358

27,889

30,172

29,664

27,380

24,111

15,643

17,455

15,409

16,277

15,804

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรอุตสาหกรรมในเดือน
พฤษภาคม ปี 2561
การนาเข้ า เครื่ องจักรอุต สาหกรรมมีมูลค่าการนาเข้ า
เป็ น 30,198 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อยละ 10.5 YoY โดยสินค้ าที่มี
มูลค่ า การน าเข้ า สูง สุด ได้ แ ก่ เครื่ อ งกัง หัน ไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป) ซึ่งมี
มูลค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 5,033 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็ น 16,293 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อยละ 10.4 YoY โดยสินค้ าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้ แก่ เครื่ องสูบลม/อัดลม และ
ส่ว นประกอบ (เครื่ อ งจัก รใช้ ในอุต สาหกรรมทั่ว ไป) มี
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,789 ล้ านบาท
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งจักรอุต สาหกรรมของไทยในเดื อ นนี ้
ดุลการค้ าขาดดุลอยูท่ ี่ 13,904 ล้ านบาท

Analyst by ISIT
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนพฤษภาคม 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
6,019
Export
2,293
2,748
2,705

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

5,408

5,763

4,909

4,906

5,690

5,283

2,451

2,512

2,874

2,422

2,834

2,452

มูลค่ าการค้ าเครื่ องมือกลในเดือนพฤษภาคม ปี
2561
การนาเข้ า เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 6,019 ล้ าน
บาท ขยายตัวร้ อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่
หดตัวร้ อยละ 4.9 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการนาเข้ าสูงสุด
ได้ แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่ งมี
มูลค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 1,708 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 2,705 ล้ าน
บาท ขยายตัวร้ อยละ 34.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 17.9 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการส่งออก
สูงสุด ได้ แก่ เครื่ องมือกล กลึงโลหะ ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกอยู่
ที่ 463 ล้ านบาท
ดุลการค้ า เครื่ องมือกลของไทยในเดือนนี ้ ดุลการค้ าขาดดุล
อยูท่ ี่ 3,314 ล้ านบาท

Analyst by ISIT
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ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก
อ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกอ ุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล
อาคารสานักพัฒนาอ ุตสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กร ุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213

Research and Technology

Research and Technology

Article Title
Author

Year
Abstract

Source

Integration of an Android Application into the Learning Factory for Optimized Machining
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
2018
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.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978918304578

Fig. 1. (a) home screen of the application; (b) frequency spectrum with marked chatter frequency (grey)
and tool passing frequency (red).
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ย ุคทอง 'หนุ่ ยนต์-ระบบอัตโนมัติ'

การใช้งาน “หนุ่ ยนต์” และ “ระบบอัตโมมัติ” กาลังเข้ามามีบทบาทสาคัญใน
หลากหลายอ ุตสาหกรรมในประเทศไทย
นรากร ราชพลสิทธิ์ ประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการ บริ ษัท ยูเรกา
ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และรองประธานกลุม่ ผูป้ ระกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย
(Thai Automation and Robotics Association หรือ TARA) กล่าวว่า การใช้งานหุ่นยนต์และ
ระบบอัติโนมัติในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้แบบก้าวกระโดด ขณะนี้องค์ก รทุก
ระดับตัง้ แต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ให้ความสนใจ และพยายามศึกษาความเป็ นไปได้
ว่าจะสามารถนามาใช้อะไรได้บา้ ง
แต่ทงั้ นี้ หลายรายยังไม่ทราบว่าควรเริ่มต้นอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้หากจะเดินไปข้างหน้า
ได้ดจี าต้องได้รับการส่งเสริมที่เป็ นรูปธรรมจากภาครัฐ พร้อมๆ ไปกับการให้ความรูก้ บั
ตลาดวันนีท้ กุ คนรูว้ ่าจะต้องนามาใช้ แต่ไม่รวู้ ่าจะนามาใช้ได้อย่างไร และใช้อะไรได้บา้ ง
สาหรับ กลมุ่ ที่มีความตื่นตัวอย่างมากและเริ่มนามาใช้ให้เห็ นชัดเจนหนีไม่
พ้นองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากมีความพร้อม ขนาดการนามาใช้งานจริงมี ความ
สมเหต ุสมผลกับการลงท ุน ท ุกรายเห็นถึงสิทธิประโยชน์ที่รฐั ให้ และมั่นใจว่าจะมี
ส่ว นส าคัญ ช่ ว ยเพิ่ ม ศักยภาพการแข่ง ขัน ทาให้กาไรมากขึ้น เบื้ องต้น มองถึ ง
จุดคม้ ุ ท ุน(อาร์โอไอ) ระยะสัน้ ไว้ 3 ปี

03/07/2018

„

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
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ส่วนองค์กรขนาดกลาง มีความตื่นตัวอย่างมากเช่นกัน ขณะนี้เริ่มมีการมองหา ทาบทามผู้
ให้บริ การมาจัดทาระบบให้ ทว่ามีความระมัดระวังเรื่ องการลงทุนเนื่องจากงบประมาณ
ค่อนข้างจากัด เบื้องต้นธุรกิจเอสเอ็มอีหากต้องการใช้ห่นุ ยนต์เพื่อทดแทนแรงงานคน 1 คน
ในงานพื้นฐานไม่ซับซ้อนมากใช้งบราว 6-7 แสนบาท หากเป็ นองค์กรขนาดใหญ่จะแพงกว่า
2 เท่า ขณะที่งานที่เป็ นที่นิยมนามาใช้แพร่หลายมักเป็ นที่เกี่ยวกับระบบสมาร์ทแวร์เฮาส์
หรือ สาหรับยกของที่มีนา้้ หนักมาก งานเสี่ยงอันตราย
ย ุคทองระบบอัตโนมัติ
นรากรกล่าวว่า สภาพตลาดมีปัจจัยบวกจากมาตรการของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน(บีโอไอ) ที่จะสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพด้วย
การใช้ระบบอัตโนมัติมาแทนของเดิม โดยให้สิทธิ์ประโยชน์ดา้ นภาษีซึ่งหากเป็ นการลงทุนที่มี
สัดส่วนการทางานในประเทศไทยเกิน 30% ของมูลค่าโครงการจะได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้
100% ของมูลค่าโครงการ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่เดือนก.ย. 2560 ถึงสิ้นปี 2563 นับเป็ น
ตัว กระตุน้ ให้เ กิ ด การลงทุน ด้า นระบบอั ต โนมั ติ อ ย่ า งกว้า งขวาง น ามาสู่ย ุค ทอ งของ
ผูป้ ระกอบการระบบอัตโนมัตใิ นประเทศไทย
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระบุว่า กลไกที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัต โนมัติ จะมาจาก 1.การกระตุน้ อุป สงค์ใ ห้เ กิ ด ความต้อ งการใช้ง าน 2.การสนับ สนุน
อุปทานทาให้ผผู้ ลิตในประเทศมีตน้ ทุนการผลิตที่ตา่ ลง แข่งขันได้ 3.พัฒนาบุคลากรและ
ยกระดับเทคโนโลยี
อย่างไรก็ ดี ปั ญหาและอุปสรรคสาคัญมีหลายประเด็ น เช่น การได้งานจากการประกวด
ราคาซึ่งอาจมีความไม่โปร่งใส ส่งผลทาให้ตลาดพัฒนาไปได้ชา้ ยังไม่มีมาตรฐานวิชาชีพทา
ให้การต่อรองกับลูกค้าทาได้ยาก ลูกค้าไม่ตอ้ งจ่ายเงินค่าดูแบบและบางครั้ งต้องทางานไป
ฟรีๆ พร้อมถูกขโมยไอเดียไป

„

นอกจากนี้ เป็ นงานที่จบยาก ไม่สามารถตอบโจทย์ลกู ค้าได้ทงั้ หมด เนื่องจากแม้งานออกมา
ได้ม าตรฐานที่ ค วรจะเป็ นแล้ว แต่ลกู ค้า อาจยัง ไม่พ อใจ ทางบริ ษัท เองไม่สามารถเขี ย น
รายละเอียดทุกอย่างลงในข้อสัญญาได้ทงั้ หมด
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ผนึกกาลังตัง้ สมาคมหนุน
นรากรเล่าว่า ด้วยการเติบโตและข้อจากัดที่เป็ นอยู่จึงมีแนวคิดรวมกลุ่มกันระหว่างผูป้ ระกอบการ
ไทยด้วยกันพร้อมจัดตัง้ สมาคมผูป้ ระกอบการระบบอัตโนมัตแิ ละหุ่นยนต์ไทย
ขึ้น ทาหน้าที่ ให้ขอ้ มูลความเคลื่อนไหว ประสานงานกับ หน่ว ยงานภาครัฐ อย่า งบีโอไอ จัด งาน
สัมมนา กิจกรรมอีเวนท์ที่จะช่วยส่งเสริมการตลาด เสริมความรูส้ มาชิก จัดทาฐานข้อมูล และที่
ขาดไม่ได้ช่วยกันมองหาจุดแข็งที่แต่ละรายมีอยู่เพื่อนาออกมาเสนอสู่ภายนอก โดยช่องทางติดต่อ
เปิ ดไว้ 2 ทางคือ เว็บไซต์ thaitara.org และไลน์แอท tara_2017
ที่ผ่านมา เริ่มเข้าไปประสานงานกับบีโอไอ สถาบันการศึ กษา เข้าร่วมงานอีเวนท์เทรดโชว์ต่างๆ
รวมไปถึงเข้าไปพูดคุยกับองค์กรเอกชนที่ตอ้ งการลงทุน เพื่อช่วยกันศึกษาความเป็ นไปได้ ความ
คุม้ ค่าการลงทุน และการนาปรับใช้ให้เหมาะกับโจทย์ธรุ กิจ

ปั จจุบนั มีสมาชิกผูป้ ระกอบการไทยด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ และบริ การที่เกี่ยวข้อง
เป็ นสมาชิกอยู่ประมาณ 85 ราย เชื่อว่าจะการรวมตัวกันลักษณะนี้จะยิ่งทาให้การทาตลาดมีความ
คล่องตัวมากขึ้น จากเดิมที่ผลประกอบการเติบโตได้ปีละ 10% เมื่อรวมกันแล้วน่าจะทาได้ดีกว่า
เดิม
วิลาวัณย์ อติวัฒนานนท์ ผูอ้ านวยการ บริษัท ฟาร์มาซูติคอลส์ แอนด์ เมดิคอลซั พพลาย จากัด
เสริมว่า ก้าวต่อไปจะเริ่มมีพัฒนาการจากการใช้งานระดับพื้นฐาน ไปสู่การแก้ปัญหาให้กับธุรกิจ
รวมถึงปั ญหาการขาดแคลนบุคลากร
ในมุม ของผู้ป ระกอบการเชื่ อ ว่ า โอกาสทางการตลาดเปิ ดกว้า งอย่ า งมาก ทั้ ง ผลิ ต เพื่ อ ใช้
ภายในประเทศให้กับบริษัทไทยเอง บริษัทข้ามชาติ และส่งออกได้ทัว่ โลก ปั จจุบันผู้ ประกอบการ
ด้านนี้รวมมีอยู่กว่า 300 ราย บางรายสามารถทารายได้ได้หลายพันล้านบาท ด้านคุณ ภาพงาน
ไม่ได้ดอ้ ยไปกว่าต่างชาติ และมีจดุ แข็งด้านราคาที่ทาได้ถกู กว่า 30-40%
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อย่างไรก็ตาม การนาเทคโลยีที่เป็ นขัน้ กว่าอย่างปั ญญาประดิษฐ์(เอไอ) มาใช้ในภาคการผลิตอาจ
ต้องรอไปอีก 5 ปี ด้วยระยะนีย้ งั เป็ นการเริ่มต้น ปูทางการรวบรวมข้อมูล ให้การศึ กษาตลาด และ
พัฒนาอัลกอริทึมต่างๆ
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‘พาณิชย์’ เจรจา FTA
ไทย – ศรีลงั กา รอบแรก
คืบหน้าด้วยดี พร้อมดัน
การค้าขยายตัว 3 เท่า
ในปี 2563
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิ ดเผย
ว่า หลังจากที่นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีศรีลังกาได้ประกาศเปิ ดการ
เจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ของสองประเทศ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
2561 ในช่วงการเดินทางเยือนศรีลังกาอย่างเป็ นทางการของผูน้ าไทย ทั้ งสอง
ประเทศได้จัดให้มีการประชุมเจรจา FTA ไทย-ศรีลังกา รอบแรก ในวันที่ 13
กรกฎาคม 2561 โดยมีอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็ นหัวหน้าคณะ
เจรจาฝ่ ายไทย และ นาย เค เจ วี ร ะสิ ง ห์ ที่ป รึ ก ษากระทรวงยุทธศาสตร์แ ละ
การค้าระหว่างประเทศศรีลงั กา เป็ นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ ายศรีลงั กา โดยที่ประชุม
ได้ขอ้ สรุป ให้เ ริ่ ม การเจรจาใน 13 ประเด็ น อาทิ การค้าสิ น ค้า กฎว่ าด้วยถิ่ น
กาเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรและการอานวยความสะดวกทางการค้า มาตรการ
เยียวยาทางการค้า มาตรการสุขอนามัย การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทาง
ปั ญญา และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เป็ นต้น ตลอดจนได้ตกลงตัง้ คณะทางาน
(Working Groups) ขึน้ 9 คณะ สาหรับเจรจาประเด็นเทคนิคต่างๆ รวมทัง้ กาหนด
ปฏิทินการเจรจาในอนาคต โดยตกลงที่จะประชุมกันทุกๆ 2 – 3 เดือน และตัง้ เป้า
ที่จะสรุปผลการเจรจาให้ได้ภายในปี 2563 ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าสองฝ่ าย
จาก 500 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็ น 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563
ตามที่ทงั้ สองประเทศตัง้ เป้าไว้
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นางอรมน เสริมว่า หลังจากนี้ ทั้งสองฝ่ ายจะต้องแลกเปลี่ยนสถิติท างการค้า
อัตราภาษี กฎระเบียบทางการค้าระหว่างกัน ตลอดจนร่างข้อบทในเรื่องต่างๆ
เพื่อใช้ในการเจรจา FTA ไทย – ศรีลังกา ครั้งที่ 2 ที่ไทยจะเป็ นเจ้าภาพ ใน
เดือนกันยายน 2561 ซึ่งคาดว่าการเจรจาจัดทา FTA ไทย – ศรีลงั กา จะเป็ น
ประโยชน์ต่อไทย เนื่องจากจะช่วยสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของสินค้ าไทย
ในตลาดศรี ลัง กา จากการลดเลิ ก ภาษี แ ละมาตรการที่ มิ ใ ช่ภ าษี โดยสิ น ค้ า
ศักยภาพของไทยที่นา่ จะได้ประโยชน์ อาทิ สินค้ากลุ่มยานยนต์ เครื่ องจักรและ
เครื่องใช้ไฟฟ้ า โลหะ นา้ ตาล และพลาสติก เป็ นต้น
ทั้งนี้ ศรีลังกาถือเป็ นตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูงถึงร้อยละ 6 ต่อปี มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศที่ ทันสมัย
และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อผลักดันศักยภาพในการเป็ นศูนย์กลาง
ด้านการขนส่งทางทะเล (Marine Hub) ที่สามารถเชือ่ มโยงสู่ยโุ รป อเมริกาเหนือ
และแอฟริกา พร้อมกันนี้ ศรีลังกายังมีวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติอดุ ม
สมบูร ณ์ เหมาะแก่ ก ารเป็ นฐานการผลิ ต และการลงทุน ของไทยในหลาย
อุตสาหกรรมศักยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การประมง อัญมณี
และเครื่องประดับ รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เนื่องจากศรีลงั กามีลกั ษณะ
ทางภูมิ ป ระเทศที่ส วยงาม ประกอบกับ มี ส ถาปั ต ยกรรมสมัยอาณานิค มที่
สมบูรณ์ และเป็ นสถานที่ประดิษฐานของพระเขี้ยวแก้ว จึงทาให้นัก ท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามาศรีลงั กาเพิ่มขึน้ ทุกปี
ในปี 2560 ศรีลังกาเป็ นคู่คา้ อันดับ 4 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยการค้า
ระหว่ า งไทยและศรี ลัง กามี ม ูล ค่ า 512.7 ล้า นเหรี ยญสหรัฐ เพิ่ ม ขึ้น จากปี
2559 ร้อยละ 8.7 โดยไทยส่งออกไปศรีลงั กา 442.3 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
นาเข้าจากศรีลงั กา 70.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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