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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมิถนุายน ปี 2561

ในเดือนมิถุนายน 2561 ขยายตัวดีต่อเน่ืองจากเดือนก่อน จากอปุสงค์ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ โดยการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเท่ียวขยายตวัดี ขณะท่ีการบริโภค
ภาคเอกชนขยายตวั ในเกือบทกุหมวดการใช้จ่าย ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตวัสอดคล้องกนั การลงทนุภาคเอกชนขยายตวัจากหมวดเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์
อยา่งไรก็ดี การใช้จา่ยภาครัฐท่ีไมร่วมเงินโอนขยายตวัชะลอลง เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัตอ่เน่ืองจากระยะเดียวกนัปีก่อน ตามการใช้จ่ายใน
เกือบทกุหมวด โดยได้รับแรงสนบัสนนุจากการขยายตวัของทัง้รายได้ครัวเรือนในภาค
เกษตรกรรมและ รายได้รวมลกูจ้างนอกภาคเกษตรกรรม ทัง้นี ้การบริโภคภาคเอกชน
และการส่งออกสินค้าท่ีขยายตัวส่งผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
สอดคล้องกัน โดยเฉพาะการผลิตในหมวดยานยนต์ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม และ
หมวดเคมีภณัฑ์ ส่งผลให้ดชันีการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อย
ละ 0.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.4 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 21.8 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 10.0 YoY
ทัง้ท่ีไมห่กัและหกัทองค าขยายตวัเท่ากนั โดยเป็นการขยายตวัในเกือบทุกหมวดสินค้า 
จากอุปสงค์ตา่งประเทศท่ีดีตอ่เน่ืองและราคาน า้มนัดิบ ในตลาดโลกท่ีปรับสงูขึน้โดย 
1) สินค้าท่ีมูลคา่การส่งออกเคล่ือนไหวตามราคาน า้มนัดิบขยายตวัทัง้ด้านราคาและ
ปริมาณ ตามการส่งออกผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีโดยเฉพาะเม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 2) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ท่ีขยายตวั
ตอ่เน่ืองหลงัจากการขยายก าลงัการผลิต ในช่วงก่อนหน้า และชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
อาทิ แผงวงจรรวม อุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้า และชุดสายไฟท่ีใช้ในรถยนต์ 3) 
สินค้าเกษตรแปรรูป ตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง น า้มันปาล์ม และน า้ตาลเป็น
ส าคญั และ 4) ยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ ตามการส่งออกรถกระบะ และชิ น้ส่วน
ยานยนต์โดยเฉพาะกระปกุเกียร์

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 
ขยายตวัตามการใช้จ่ายในเกือบ
ทกุหมวด โดยได้รับแรงสนบัสนุน
จากการขยายตัวของทัง้รายได้
ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมและ 
ราย ไ ด้ รวมลูก จ้ า งนอกภาค
เกษตรกรรม 

การส่งออก ขยายตวัในเกือบทกุ
หมวดสนิค้า โดย 1) สนิค้าที่
มลูคา่การสง่ออกเคลือ่นไหวตาม
ราคาน า้มนัดิบขยายตวัทัง้ด้าน
ราคาและปริมาณ 2) สนิค้า
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยเฉพาะ
ฮาร์ดดิสก์ 3) สนิค้าเกษตรแปร
รูป และ 4) ยานยนต์และชิน้สว่น
ยานยนต์

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตวั
จากระยะเดียวกนัปีก่อน ตาม
เคร่ืองชีก้ารลงทนุ ในหมวด
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ สะท้อน
จากการน าเข้าสนิค้าทนุของ
ภาคเอกชน ยอดจ าหนา่ย
เคร่ืองจกัรในประเทศ และยอด
จดทะเบียนรถยนต์เพื่อการลงทนุ
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ตัวชีว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมิถนุายน ปี 2561

การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 18.9 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 12.9 YoY และหาก
หกัทองค าขยายตวัร้อยละ 16.1 โดยเป็นการขยายตวัในหลายหมวดสินค้า ได้แก่ 1) หมวด
วตัถดุิบและสินค้าขัน้กลางขยายตวั ตามการน าเข้าเชือ้เพลิงจากทัง้ด้านราคาและปริมาณ 
การน าเข้าชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกบัการผลิตภาคอตุสาหกรรมในหมวดดงักล่าว 
และโลหะตามการน าเข้าเหล็กเพ่ือใช้ในงานก่อสร้าง 2) หมวดสินค้าทุน ขยายตวัต่อเน่ือง
ตามการน าเข้าเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า เคร่ืองฉีดขึน้รูปพลาสติก และอุปกรณ์โทรคมนาคม 3) 
หมวดสินค้าอปุโภคบริโภคขยายตวัตามการน าเข้าทัง้หมวดสินค้าไม่คงทนและสินค้าคงทน 
สอดคล้องกบัการบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตวั และ 4) หมวดยานยนต์และชิน้ส่วนขยายตวั 
จากการน าเข้าชิน้สว่นยานยนต์ อาทิ ชิน้ส่วนกระปกุเกียร์ และเคร่ืองยนต์ สอดคล้องกบัการ
ผลิตและยอดจ าหนา่ยยานยนต์ทัง้ในและตา่งประเทศท่ีขยายตวัตอ่เน่ือง

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน ตามเคร่ืองชีก้ารลงทนุ ในหมวด
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ สะท้อนจากการน าเข้าสินค้าทุนของภาคเอกชน ยอดจ าหน่ าย
เคร่ืองจกัรในประเทศ และยอดจดทะเบียนรถยนต์เพ่ือการลงทุน อย่างไรก็ดี เคร่ืองชีก้าร
ลงทุนในหมวดก่อสร้างหดตวัจากระยะเดียวกันปีก่อน จากทัง้พืน้ท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้าง
และยอดจ าหนา่ยวสัดกุ่อสร้าง สง่ผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) ขยายตวัร้อยละ 4.0 
YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 5.5 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อนจากด้านผลผลิตท่ีขยายตวัในเกือบทุก
หมวดหลกัโดยเฉพาะข้าวขาว ผลไม้ และปาล์มน า้มนั เน่ืองจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
จากสภาพอากาศท่ีเอือ้อ านวย ขณะท่ีราคาสินค้าเกษตรหดตวัน้อยลงตามราคายางพารา
เป็นส าคญั จากผลของฐานราคาท่ีสูงจากเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้ในระยะเดียวกันปี
ก่อนหมดลง ประกอบกับได้รับผลบวกจากราคาข้าวหอมมะลิท่ีขยายตัวจากอุปสงค์ ท่ีดี
ตอ่เน่ืองขณะท่ีปริมาณมีจ ากดั โดยรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 4.3 YoY ผลผลิตสินค้า
เกษตรกรรมขยายตวัท่ีร้อยละ 8.2 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัร้อยละ 3.6 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ท่ีไม่รวมเงินโอนขยายตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อนจากทัง้รายจ่ายลงทนุ
และรายจา่ยประจ า แตอ่ตัราการขยายตวัชะลอลงจากเดือนก่อน โดยรายจา่ยลงทนุขยายตวั
ตามการเบิกจ่ายของกรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการและผงัเมือง
เป็นส าคญั ส าหรับรายจา่ยประจ าขยายตวัเล็กน้อยจากรายจา่ยเพ่ือซือ้สินค้าและบริการ





รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสรา้งประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลให้เพิ่มมากข้ึน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

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

http://miu.isit.or.th



ในเดือนมิถุนายน ปี 2561 ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมลูค่าการค้าเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า โดย
การน าเข้า ขยายตวัร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 8.8 YoY ด้านการสง่ออก ขยายตวัร้อยละ 3.1
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 2.3 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 39,738 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 2,828 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อย
ละ 8.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 29,968 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 8.3 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 6,942 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ
20.9 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 22,546 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,671 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 6.0 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมมีมูลค่า
การสง่ออกเป็น 16,694 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบ
กบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.5 YoY ในขณะท่ีหมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,182 ล้านบาท ขยายตวั
ร้อยละ 17.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 
15.8 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ดลุการค้าขาดดลุอยู่
ที่ 17,192 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 39,738

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 22,546

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดือนมิถนุายน ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
มิถุนายน ปี 2561

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 2,828 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 8.8 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,654 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 2,671 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.0 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ ซึง่มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,052 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 157 ล้านบาท 

8Analyst by ISIT

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 2,828

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 2,671

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดือนมิถนุายน ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
มิถุนายน ปี 2561

การน าเข้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 29,968 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 8.3 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,148 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 16,694 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.5 YoY โดยสินค้าที่
มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่  เค ร่ืองจักรงานดิน 
(เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมก่อสร้าง) มีมลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 
3,096 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 13,275 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 24,403 26,628 30,198 29,968

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 16,694

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดือนมิถนุายน ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนมิถุนายน ปี 
2561

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 6,942 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 20.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุ ได้แก่ กลุม่หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,718 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 3,182 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 17.7 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 15.8 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสุด ได้แก่ เคร่ืองมือกล ใช้ล าแสงเลเซอร์ ซึ่งมีมูลค่าการ
สง่ออกอยูท่ี่ 923 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ดลุการค้าขาดดลุ
อยูท่ี่ 3,759 ล้านบาท

Analyst by ISIT
10

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 6,942

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 3,182

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดือนมิถนุายน ปี 2561
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Article Title Modifying the settings of CTL timber harvesting machines to reduce fuel consumption and 
CO2 emissions

Author Robert Prinz, Raffaele Spinelli, Natascia Magagnotti, Johanna Routa, Antti Asikainen
Year 2018
Abstract The objectives of this study were to examine the possibility of reducing the fuel consumption and CO2 emissions of 

harvesters during cut-to-length operations by applying various technical settings to the machine through the machine's 
own software package. The adjustment of machine settings had an effect on the fuel consumption per unit product (l 

m−3) and can reduce the fuel consumption and CO2 emissions in cut-to-length harvesting operations. The main factor 
significantly affecting both fuel consumption and productivity was stem size. The study involved three cut-to-length 
machines operating in thinning with comparable stand environment and silvicultural prescriptions.
The novelty of this work is in exploring the fuel saving potential of simple adjustments of machine settings in cut-to-length 
harvesting machines. Such adjustments have an impact on fuel efficiency and may reduce fuel consumption and CO2 
emissions in cut-to-length harvesting operations. This work may result in a reduction of energy consumption and 
environmental pollution, thereby contributing to cleaner production. This study bridges the gaps between research, 
development and implementation: it offers practical solutions that may affect manufacturers as well as practitioners and 
entrepreneurs in the field. The outcome of this study may result in innovative technology development with less impact on 
the environment.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618318602

Research and Technology

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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กลุ่มเคร่ืองจักรกลการเกษตร ส .อ.ท.เตรียม MOU รวด 2 ฉบับ ร่วม วว.และ

สมาคมไอโอทีดนัตัง้ศนูยท์ดสอบฯ และพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐเ์คร่ืองจักรกล

การเกษตร หวังดนัการส่งออกเพ่ิมขึ้นจากปัจจบุันมีมลูค่ากว่า 4 หมื่นลา้นบาท เล็งลยุ

ตลาดแถบแอฟริกาหลงัพบเร่ิมมีการปลกูขา้วมากขึน้

นายญาณพล ลิมปนะโชคชยั เลขาธิการกลุ่มอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร สภา

อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า เพ่ือเป็นการผลักดนัใหอ้ตุสาหกรรม

เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยมีการเติบโตการส่งออกที่จะท ารายไดใ้หแ้ก่ประเทศ

เพ่ิมขึ้นควบคู่ไปกับการกา้วสู่อตุสาหกรรม 4.0 เร็วๆ นี้กลุ่มเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เตรียมลงนามขอ้ตกลง (MOU) 2 ฉบับ โดยฉบับแรกเพ่ือจัดตัง้ศนูยท์ดสอบและพัฒนา

นวัตกรรมปัญญาประดิษฐเ์คร่ืองจักรกลการเกษตรกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และฉบับที่ 2 จะลงนามร่วมกับ วว.และสมาคมไอโอที

แห่งประเทศไทยเพ่ือพัฒนาและเสริมสรา้งนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เคร่ืองจักรกล

การเกษตร

กล ุม่เครือ่งจกัรกลการเกษตรดนัตัง้ศนูย์

ทดสอบฯ หวงับกุตลาดสง่ออก
‟

„
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ทั้งนี้ กลุ่มเคร่ืองจักรกลการเกษตรนับเป็นธรุกิจของคนไทยเป็นส่วนใหญ่ มีการ

สง่ออกเฉลี่ยปีละประมาณ 4 หมื่นลา้นบาท และมีอตัราเตบิโตเฉล่ียปีละ 10-15% แต่

ล่าสดุผูป้ระกอบการมีความกังวลในเร่ืองของการส่งออกสินคา้ไปยังต่างประเทศใน

อนาคต เชน่ เคร่ืองเกี่ยวนวดขา้ว รถไถเดินตาม ฯลฯ อาจตอ้งไดร้ับมาตรฐานสากล

ก่อนการส่งออก ซ่ึงปัจจบุันการรับรองมาตรฐานคณุภาพผลิตภณัฑเ์คร่ืองจักรกล

การเกษตรจ าเป็นตอ้งผา่นการทดสอบจากศนูยท์ดสอบที่ไดร้ับการยอมรับโดยเฉพาะ

จาก ANTAM ซ่ึงจดัตัง้ศนูยก์ารทดสอบที่ประเทศจีน ท าใหผู้ป้ระกอบการไทยมีตน้ทนุ

สงูเพราะตอ้งน าสง่สินคา้จากไทยไปทดสอบที่จีน ดงันัน้จึงตอ้งการผลกัดนัใหเ้กิดการ

จดัตัง้ศนูยท์ดสอบฯ ในไทยขึน้

“ศนูยท์ดสอบฯ นี้จะตัง้ขึ้นเพ่ือการทดสอบรองรับคณุภาพผลิตภณัฑต์ามมาตรฐาน

ระดับประเทศและนานาชาติเพ่ือรองรับการส่งออกไปยังภมูิภาคทัว่โลก ส่วนความ

ร่วมมือสรา้งนวตักรรมปัญญาประดิษฐนัน้จะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกนัและ

ต่อยอดสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตร การร่วมพัฒนาสมาร์ทฟาร์มมิ่ง เป็นตน้ ซ่ึง

อนาคตเรื่องของมาตรฐานเป็นสิ่งส าคัญเพราะอาจใชเ้ป็นมาตรการกีดกนัทางการคา้

ที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs) ได ้ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากประเทศจีนไดเ้ขา้มาจัดท ามาตรฐานระหว่าง

ประเทศดา้นเคร่ืองจักรกลการเกษตรแลว้ การส่งออกในอาเซียนตอ้งใหส้อดรับกับ

มาตรฐานที่จีนก าหนด ไทยจึงตอ้งเร่งปรับตวัเพ่ือประโยชนต์่อการส่งออก ซ่ึงเราจะ

ร่วมมือกับส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) ใกลช้ิดขึ้น” นายญา

นพลกลา่ว

ส าหรับทิศทางการส่งออกเคร่ืองจักรกลการเกษตรนัน้ไดม้องเป้าหมายที่จะเขา้ไปท า

ตลาดในแถบภมูิภาคแอฟริกาเพ่ิมขึ้นในอนาคต เนื่องจากประเทศในภมูิภาคนี้เร่ิมมี

นโยบายที่จะหันมาเพาะปลกูขา้วในประเทศเองมากขึ้น ซ่ึงท าใหค้าดการณ์ว่าการ

สง่ออกขา้วไปยังภมูิภาคนี้จะลดนอ้ยลงในไม่ชา้ แตไ่ทยจะสามารถทดแทนตลาดขา้วที่

อาจหายไปดว้ยการสง่เครื่องจกัรกลการเกษตรเขา้ไปแทนที่ได ้และมาตรฐานสินคา้จึง

เป็นสิ่งที่ไทยตอ้งเร่งท าเพ่ือโอกาสในการเขา้ไปท าตลาดใหม่ๆ ซ่ึงจะสอดรับกับ

วิสยัทศันข์องกลุ่มที่วางไวว้่าจะเป็นผูน้  าในอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตรทัว่

โลก เนน้เขตเมืองรอ้น(Tropical Zone)

‟

„



„

‟
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สศอ.ลยุท าดชันี

วดัความสามารถ

การแข่งขนั

อตุสาหกรรมราย

สาขา

“สศอ.” เรง่เครื่องเตรียมจดัท าดชันีวดัความสามารถในการแข่งขนั

ด้านเศรษฐกิจอตุสาหกรรมของอตุสาหกรรมศักยภาพ คัด  6 

อตุสาหกรรมเป้าหมายน าร่อง เผยนบัเป็นครัง้แรกของประเทศไทยท่ี มี

การจดัท าดชันีวดัความสามารถในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมรายสาขา 

หวงัน ามาวิเคราะหจ์ดุอ่อน-แข็งใหเ้อกชนปรบัใช้

นายณฐัพล รงัสิตพล ผ ูอ้ านวยการส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

(สศอ . )  เ ปิดเผยในการสัมมนา “ โอกาสและศักยภาพในการแข่งขันของ

อตุสาหกรรม” อตุสาหกรรมเป้าหมาย 6 อตุสาหกรรม ไดแ้ก่ การแปรรปูอาหาร 

ไบโอเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต ์ยานยนต ์อิเล็กทรอนิกส ์และอากาศ

ยานของไทย ว่า สศอ .ไดด้ าเนินโครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการ

แขง่ขนัดา้นเศรษฐกิจอตุสาหกรรมของอตุสาหกรรมศักยภาพ โดยจะท าเป็นดชันี

รายสาขาอตุสาหกรรมศักยภาพซ่ึงจะท าใหส้ามารถสะทอ้นถึงศักยภาพในการ

แข่งขันของแต่ละอตุสาหกรรมไดด้ีย่ิงขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมมี

ลกัษณะหรือปัจจยัแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) ที่แตกตา่งกนั



„

‟“ดชันฯี ที่จัดท าจะมีความแตกต่างจากดชันวีัดความสามารถในการแขง่ขนัของไทย

ที่จัดท าโดยองค์กรสากลต่างๆ เช่น IMD WEF หรือ UNIDO ที่เป็นการวัด

ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศหรือระดับอตุสาหกรรมการผลิตใน

ภาพรวมเท่านัน้ แตเ่ราจะเนน้รายสาขา” นายณัฐพลกล่าว

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กฎกติกาการคา้ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมีเครื่องมือในการติดตามระดับความสามารถในการ

แข่งขนัและพัฒนาการของอตุสาหกรรมเหล่านีอ้ย่างใกลช้ิดและต่อเนื่อง เพื่อน ามา

วิเคราะห์จดุอ่อนจดุแข็งของอตุสาหกรรมศักยภาพเป้าหมายของไทย และเมื่ อ

เปรียบเทียบกับประเทศคู่คา้และคู่แข่งที่ส าคัญแลว้เป็นอย่างไร สามารถบอกถึง

ขนาดของช่องว่าง (Gap) ของการพัฒนาอตุสาหกรรม การจัดงานสัมมนาครั้งนี้

จึงเกิดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันดา้น

เศรษฐกิจอตุสาหกรรมภาพรวมและรายสาขาที่มกีารพิจารณาจาก 9 ดา้น ไดแ้ก่

1) สภาพแวดลอ้มทางธรุกิจและกลยทุธ์ 2) ปัจจัยการผลิต 3) เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 4) ด้านการผลิต 5) ความยั ่งยืน 6) การบริหารจัดการ 7) 

ความสามารถในการเขา้ถึงตลาด 8) ความสามารถในการท าก าไร 9) โอกาส/

แนวโนม้อนาคต พรอ้มจัดท าเว็บไซตร์ะบบฐานขอ้มลูดัชนวีัดความสามารถในการ

แข่งขันดา้นเศรษฐกิจอตุสาหกรรมของไทยที่จะเผยแพร่ใหห้น่วยงานภาครัฐและ

เอกชนน าไปใชป้ระโยชน ์รวมทั้งมีระบบการกรอกขอ้มลูแบบออนไลน ์เพื่อประเมิน

ศักยภาพของตนเอง (Benchmark) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอตุสาหกรรมแต่ละ

สาขา ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรของ

ตนเองได้ รวมถึงภาครัฐสามารถน าไปใช ้ในการจัดท านโยบายการพัฒนา

อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยให้สอดคล้องกับสถานภาพการแข่งขันของ

อตุสาหกรรมในแตล่ะชว่งเวลาไดอ้ย่างเหมาะสม ตรงจดุ และทนัท่วงทีตอ่ไป



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอ้มลูและวิเคราะหอ์ตุสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ต่อ 211-213

E-mail: miu@isit.or.th

!!! สนใจประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ติดต่อทีมงาน MIU ได้ที่ โทร 02-712-4402-7 ต่อ 213

mailto:miu@isit.or.th

