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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมิถ ุนายน ปี 2561
ในเดือนมิถุนายน 2561 ขยายตัวดีต่อเนื่องจากเดือนก่ อน จากอุปสงค์ทงในและ
ั้
ต่างประเทศ โดยการส่งออกสินค้ าและภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดี ขณะที่การบริ โภค
ภาคเอกชนขยายตัว ในเกือบทุกหมวดการใช้ จ่าย ส่งผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวสอดคล้ องกัน การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากหมวดเครื่ องจักรและอุปกรณ์
อย่างไรก็ดี การใช้ จา่ ยภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัวชะลอลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปี ก่อน ตามการใช้ จ่ายใน
เกือบทุกหมวด โดยได้ รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของทังรายได้
้
ครัวเรื อนในภาค
เกษตรกรรมและ รายได้ รวมลูกจ้ างนอกภาคเกษตรกรรม ทังนี
้ ้ การบริ โภคภาคเอกชน
และการส่ ง ออกสิ น ค้ า ที่ ข ยายตัว ส่ง ผลให้ การผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมขยายตัว
สอดคล้ องกัน โดยเฉพาะการผลิตในหมวดยานยนต์ หมวดอาหารและเครื่ องดื่ม และ
หมวดเคมีภณ
ั ฑ์ ส่งผลให้ ดชั นีการอุปโภคบริ โภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตัวร้ อย
ละ 0.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 3.4 YoY
การส่ งออกสินค้ า มีมูลค่า 21.8 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 10.0 YoY
ทังที
้ ่ไม่หกั และหักทองคาขยายตัวเท่ากัน โดยเป็ นการขยายตัวในเกือบทุ กหมวดสินค้ า
จากอุปสงค์ตา่ งประเทศที่ดีตอ่ เนื่องและราคาน ้ามันดิบ ในตลาดโลกที่ ปรับสูงขึ ้นโดย
1) สินค้ าที่มูลค่าการส่งออกเคลื่อนไหวตามราคาน ้ามันดิบขยายตัวทั ง้ ด้ านราคาและ
ปริ มาณ ตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยเฉพาะเม็ดพลาสติก เคมีภัณ ฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 2) สินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฮาร์ ดดิสก์ไดรฟ์ ที่ขยายตัว
ต่อเนื่องหลังจากการขยายกาลังการผลิต ในช่วงก่อนหน้ า และชิ ้นส่วนอิ เล็กทรอนิกส์
อาทิ แผงวงจรรวม อุปกรณ์ ควบคุม กระแสไฟฟ้า และชุดสายไฟที่ ใช้ ในรถยนต์ 3)
สินค้ าเกษตรแปรรู ป ตามการส่ง ออกผลิ ตภัณฑ์ ยาง นา้ มันปาล์ ม และนา้ ตาลเป็ น
สาคัญ และ 4) ยานยนต์และชิ ้นส่วนยานยนต์ ตามการส่งออกรถกระบะ และชิ น้ ส่วน
ยานยนต์โดยเฉพาะกระปุกเกียร์

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
ขยายตัวตามการใช้ จ่ายในเกือ บ
ทุกหมวด โดยได้ รับแรงสนับสนุน
จากการขยายตัว ของทัง้ รายได้
ครัวเรื อนในภาคเกษตรกรรมและ
รายได้ รวมลู ก จ้ างนอกภา ค
เกษตรกรรม
การส่ งออก ขยายตัวในเกือบทุก
หมวดสินค้ า โดย 1) สินค้ าที่
มูลค่าการส่งออกเคลือ่ นไหวตาม
ราคาน ้ามันดิบขยายตัวทังด้
้ าน
ราคาและปริ มาณ 2) สินค้ า
อิเล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะ
ฮาร์ ดดิสก์ 3) สินค้ าเกษตรแปร
รูป และ 4) ยานยนต์และชิ ้นส่วน
ยานยนต์
การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว
จากระยะเดียวกันปี ก่อน ตาม
เครื่ องชี ้การลงทุน
ในหมวด
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ สะท้ อน
จากการนาเข้ าสินค้ าทุนของ
ภาคเอกชน
ยอดจาหน่าย
เครื่ องจักรในประเทศ และยอด
จดทะเบียนรถยนต์เพื่อการลงทุน
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การนาเข้ าสินค้ า มีมลู ค่า 18.9 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 12.9 YoY และหาก
หักทองคาขยายตัวร้ อยละ 16.1 โดยเป็ นการขยายตัวในหลายหมวดสินค้ า ได้ แก่ 1) หมวด
วัตถุดิบและสินค้ าขันกลางขยายตั
้
ว ตามการนาเข้ าเชื ้อเพลิงจากทังด้
้ านราคาและปริ มาณ
การนาเข้ าชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้ องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมในหมวดดังกล่าว
และโลหะตามการนาเข้ าเหล็กเพื่อใช้ ในงานก่อสร้ าง 2) หมวดสินค้ าทุน ขยายตัวต่อเนื่อง
ตามการนาเข้ าเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า เครื่ องฉี ดขึ ้นรู ปพลาสติก และอุปกรณ์โทรคมนาคม 3)
หมวดสินค้ าอุปโภคบริ โภคขยายตัวตามการนาเข้ าทังหมวดสิ
้
นค้ าไม่คงทนและสิ นค้ าคงทน
สอดคล้ องกับการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว และ 4) หมวดยานยนต์และชิ ้นส่วนขยายตัว
จากการนาเข้ าชิ ้นส่วนยานยนต์ อาทิ ชิ ้นส่วนกระปุกเกียร์ และเครื่ องยนต์ สอดคล้ องกับการ
ผลิตและยอดจาหน่ายยานยนต์ทงในและต่
ั้
างประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง

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

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อน ตามเครื่ องชี ้การลงทุน ในหมวด
เครื่ องจักรและอุป กรณ์ สะท้ อนจากการนาเข้ าสิ น ค้ า ทุนของภาคเอกชน ยอดจ าหน่ า ย
เครื่ องจักรในประเทศ และยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการลงทุน อย่างไรก็ดี เครื่ องชี ้การ
ลงทุนในหมวดก่อสร้ างหดตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อน จากทังพื
้ ้นที่ได้ รับอนุญาตก่อสร้ าง
และยอดจาหน่ายวัสดุก่อสร้ าง ส่งผลให้ ดชั นีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ขยายตัวร้ อยละ 4.0
YoY การจาหน่ายเครื่ องจักรในประเทศขยายตัวร้ อยละ 5.5 YoY
รายได้ เกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อนจากด้ านผลผลิตที่ขยายตัวในเกื อบทุก
หมวดหลักโดยเฉพาะข้ าวขาว ผลไม้ และปาล์มนา้ มัน เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
จากสภาพอากาศที่เอื ้ออานวย ขณะที่ราคาสินค้ าเกษตรหดตัวน้ อยลงตามราคายางพารา
เป็ นสาคัญ จากผลของฐานราคาที่สูงจากเหตุการณ์ อุทกภัยในภาคใต้ ในระยะเดีย วกันปี
ก่อนหมดลง ประกอบกับได้ รับผลบวกจากราคาข้ าวหอมมะลิที่ขยายตัวจากอุปสงค์ ที่ดี
ต่อเนื่องขณะที่ปริ มาณมีจากัด โดยรายได้ เกษตรกรขยายตัวร้ อยละ 4.3 YoY ผลผลิตสินค้ า
เกษตรกรรมขยายตัวที่ร้อยละ 8.2 YoY ด้ านราคาสินค้ าเกษตรกรรมหดตัวร้ อยละ 3.6 YoY
การใช้ จ่ายภาครัฐ ที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อนจากทังรายจ่
้
ายลงทุน
และรายจ่ายประจา แต่อตั ราการขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน โดยรายจ่ายลงทุนขยายตัว
ตามการเบิกจ่ายของกรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการและผังเมือง
เป็ นสาคัญ สาหรับรายจ่ายประจาขยายตัวเล็กน้ อยจากรายจ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าและบริการ

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 เดือนมิถ ุนายน ปี 2561
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Import
43,088 36,519
38,917 39,738
Export
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21,310
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22,110

20,856

ในเดือนมิถุนายน ปี 2561 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ของไทยมีมลู ค่าการค้ าเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า โดย
การนาเข้ า ขยายตัวร้ อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 8.8 YoY ด้ านการส่งออก ขยายตัวร้ อยละ 3.1
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 2.3 YoY
การนาเข้ า มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 39,738 ล้ านบาท โดยหมวด
เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 2,828 ล้ านบาท
ขยายตัวร้ อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อย
ละ 8.8 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
นาเข้ าเป็ น 29,968 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อยละ 8.3 YoY ในขณะที่หมวด
เครื่ องมือกลมีมูลค่าการนาเข้ าเป็ น 6,942 ล้ านบาท ขยายตัว
ร้ อยละ 15.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ
20.9 YoY
การส่ งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 22,546 ล้ า นบาท โดย
หมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 2,671
ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหด
ตัวร้ อยละ 6.0 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่า
การส่งออกเป็ น 16,694 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 2.5 เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 1.5 YoY ในขณะที่หมวด
เครื่ องมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 3,182 ล้ านบาท ขยายตัว
ร้ อยละ 17.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ
15.8 YoY
ดุลการค้ า เครื่ องจักรกลของไทยในเดือนนี ้ ดุลการค้ าขาดดุลอยู่
ที่ 17,192 ล้ านบาท

สามารถด ูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU :
http://miu.isit.or.th/
Analyst by ISIT
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนมิถ ุนายน 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
2,828
Export
3,007
2,840
2,879
2,671

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
มิถุนายน ปี 2561
การนาเข้ า เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการนาเข้ า
เป็ น 2,828 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า แต่หดตัวร้ อยละ 8.8 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 ี่ 1,654 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออก
เป็ น 2,671 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 6.0 YoY โดยสินค้ าที่มีมลู ค่า
การส่งออกสูงสุด ได้ แก่ แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ ซึง่ มี
มูลค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 1,052 ล้ านบาท
ดุ ลการค้ า เครื่ อ งจัก รกลการเกษตรของไทยในเดื อนนี ้
ดุลการค้ าขาดดุลอยูท่ ี่ 157 ล้ านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งจักรกลอ ุตสาหกรรมของไทย เดือนมิถ ุนายน 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 29,968
Export
18,184 16,441
16,293 16,694

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
มิถุนายน ปี 2561
การนาเข้ า เครื่ องจักรอุต สาหกรรมมีมูลค่าการนาเข้ า
เป็ น 29,968 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า แต่ขยายตัวร้ อยละ 8.3 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 ี่ 4,148 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่ งออก
เป็ น 16,694 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 1.5 YoY โดยสินค้ าที่
มี มู ล ค่ า การส่ ง ออกสู ง สุ ด ได้ แก่ เครื่ อ งจั ก รงา นดิ น
(เครื่ องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้ าง) มีมลู ค่าการส่งออกอยู่ที่
3,096 ล้ านบาท
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งจักรอุต สาหกรรมของไทยในเดื อ นนี ้
ดุลการค้ าขาดดุลอยูท่ ี่ 13,275 ล้ านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนมิถ ุนายน 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
6,942
Export
2,293
2,748
2,705
3,182

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

มู ลค่ า การค้ า เครื่ อ งมื อ กลในเดื อ นมิ ถุน ายน ปี
2561
การนาเข้ า เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 6,942 ล้ าน
บาท ขยายตัวร้ อยละ 15.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 20.9 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการนาเข้ า
สูงสุด ได้ แก่ กลุม่ หีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก
ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 1,718 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 3,182 ล้ าน
บาท ขยายตัวร้ อยละ 17.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 15.8 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการส่งออก
สูงสุด ได้ แก่ เครื่ องมือกล ใช้ ลาแสงเลเซอร์ ซึ่งมี มูลค่าการ
ส่งออกอยูท่ ี่ 923 ล้ านบาท
ดุลการค้ า เครื่ องมือกลของไทยในเดือนนี ้ ดุลการค้ าขาดดุล
อยูท่ ี่ 3,759 ล้ านบาท
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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

Modifying the settings of CTL timber harvesting machines to reduce fuel consumption and
CO2 emissions
Robert Prinz, Raffaele Spinelli, Natascia Magagnotti, Johanna Routa, Antti Asikainen
2018
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.

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

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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กลมุ่ เครือ่ งจักรกลการเกษตรดันตัง้ ศนู ย์
ทดสอบฯ หวังบ ุกตลาดส่งออก

กลุ่มเครื่ องจักรกลการเกษตร ส.อ.ท.เตรียม MOU รวด 2 ฉบับ ร่วม วว.และ
สมาคมไอโอทีดนั ตัง้ ศูนย์ทดสอบฯ และพัฒนานวัตกรรมปั ญญาประดิษฐ์เครื่อ งจักรกล
การเกษตร หวังดันการส่งออกเพิ่มขึ้นจากปั จจุบันมีมลู ค่ากว่า 4 หมื่นล้านบาท เล็งลุย
ตลาดแถบแอฟริกาหลังพบเริ่มมีการปลูกข้าวมากขึน้
นายญาณพล ลิมปนะโชคชัย เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยว่า เพื่อเป็ นการผลักดันให้อตุ สาหกรรม
เครื่ องจักรกลการเกษตรของไทยมีการเติบโตการส่งออกที่จะทารายได้ให้แก่ประเทศ
เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการก้าวสู่อตุ สาหกรรม 4.0 เร็ วๆ นี้กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร
เตรียมลงนามข้อตกลง (MOU) 2 ฉบับ โดยฉบับแรกเพื่อจัดตัง้ ศูนย์ทดสอบและพั ฒนา
นวัตกรรมปั ญญาประดิษฐ์เครื่องจักรกลการเกษตรกับสถาบันวิ จัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และฉบับที่ 2 จะลงนามร่วมกับ วว.และสมาคมไอโอที
แห่ง ประเทศไทยเพื่ อ พัฒนาและเสริ ม สร้างนวัต กรรมปั ญ ญาประดิษ ฐ์เ ครื่ องจัก รกล
การเกษตร

17/08/2018

„

ที่มา : MGR online
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ทั้งนี้ กลุ่ม เครื่ อ งจักรกลการเกษตรนับเป็ นธุรกิจของคนไทยเป็ นส่วนใหญ่ มีการ
ส่งออกเฉลี่ยปี ละประมาณ 4 หมื่นล้านบาท และมีอตั ราเติบโตเฉลี่ยปี ละ 10-15% แต่
ล่าสุดผูป้ ระกอบการมีความกังวลในเรื่องของการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศใน
อนาคต เช่น เครื่องเกี่ยวนวดข้าว รถไถเดินตาม ฯลฯ อาจต้องได้รับมาตรฐานสากล
ก่อนการส่งออก ซึ่งปั จจุบันการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล
การเกษตรจาเป็ นต้องผ่านการทดสอบจากศูนย์ทดสอบที่ได้รับการยอมรับโดยเฉพาะ
จาก ANTAM ซึ่งจัดตัง้ ศูนย์การทดสอบที่ประเทศจีน ทาให้ผปู้ ระกอบการไทยมีตน้ ทุน
สูงเพราะต้องนาส่งสินค้าจากไทยไปทดสอบที่จีน ดังนัน้ จึงต้องการผลักดันให้เกิดการ
จัดตัง้ ศูนย์ทดสอบฯ ในไทยขึน้
“ศูนย์ทดสอบฯ นี้จะตัง้ ขึ้นเพื่อการทดสอบรองรับคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
ระดับประเทศและนานาชาติเพื่อรองรับการส่งออกไปยังภูมิภาคทัว่ โลก ส่วนความ
ร่วมมือสร้างนวัตกรรมปั ญญาประดิษฐนัน้ จะเป็ นการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกันและ
ต่อ ยอดสู่ก ารจดทะเบี ย นสิ ท ธิ บั ต ร การร่ ว มพั ฒ นาสมาร์ท ฟาร์ม มิ่ ง เป็ นต้น ซึ่ ง
อนาคตเรื่องของมาตรฐานเป็ นสิ่งสาคัญเพราะอาจใช้เป็ นมาตรการกีดกันทางการค้า
ที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs) ได้ ซึ่งจะเห็ นได้จากประเทศจีนได้เข้ามาจัดทามาตรฐานระหว่าง
ประเทศด้านเครื่องจักรกลการเกษตรแล้ว การส่งออกในอาเซี ยนต้องให้สอดรับกับ
มาตรฐานที่จีนกาหนด ไทยจึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อประโยชน์ต่อการส่งออก ซึ่งเราจะ
ร่วมมือกับสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) ใกล้ชิดขึ้น” นายญา
นพลกล่าว
สาหรับทิศทางการส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรนัน้ ได้มองเป้าหมายที่จะเข้าไปทา
ตลาดในแถบภูมิภาคแอฟริกาเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากประเทศในภูมิภาคนี้เริ่มมี
นโยบายที่ จะหัน มาเพาะปลูก ข้า วในประเทศเองมากขึ้น ซึ่ ง ทาให้ค าดการณ์ว่า การ
ส่งออกข้าวไปยังภูมิภาคนี้จะลดน้อยลงในไม่ชา้ แต่ไทยจะสามารถทดแทนตลาดข้าวที่
อาจหายไปด้วยการส่งเครื่องจักรกลการเกษตรเข้าไปแทนที่ได้ และมาตรฐานสินค้าจึง
เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ทยต้อ งเร่ ง ท าเพื่ อ โอกาสในการเข้า ไปท าตลาดใหม่ ๆ ซึ่ ง จะสอดรั บ กั บ
วิสยั ทัศน์ของกลุ่มที่วางไว้ว่าจะเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรทัว่
โลก เน้นเขตเมืองร้อน(Tropical Zone)

„
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สศอ.ล ุยทาดัชนี
วัดความสามารถ
การแข่งขัน
อ ุตสาหกรรมราย
สาขา
“สศอ.” เร่งเครื่องเตรียมจัดทาดัชนีวดั ความสามารถในการแข่ งขัน
ด้ า นเ ศรษฐ กิ จ อ ตุ สาห กรรมของอ ตุ สาห กรร มศั ก ย ภาพ คั ด 6
อ ุตสาหกรรมเป้าหมายนาร่อง เผยนับเป็นครัง้ แรกของประเทศไทยที่ มี
การจัดทาดัชนีวดั ความสามารถในการแข่งขันของอ ุตสาหกรรมรายสาขา
หวังนามาวิเคราะห์จดุ อ่อน-แข็งให้เอกชนปรับใช้
นายณัฐพล รังสิตพล ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจอ ุตสาหกรรม
(สศอ.) เปิ ดเผยในการสั ม มนา “โอกาสและศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ของ
อุตสาหกรรม” อุตสาหกรรมเป้าหมาย 6 อุตสาหกรรม ได้แก่ การแปรรูปอาหาร
ไบโอเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอากาศ
ยานของไทย ว่า สศอ.ได้ดาเนินโครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยจะทาเป็ นดัชนี
รายสาขาอุตสาหกรรมศักยภาพซึ่งจะทาให้สามารถสะท้อนถึงศักยภาพในการ
แข่งขันของแต่ล ะอุต สาหกรรมได้ดียิ่ง ขึ้น ทั้ง นี้ เนื่องจากแต่ล ะอุ ตสาหกรรมมี
ลักษณะหรือปั จจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor) ที่แตกต่างกัน
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“ดัชนีฯ ที่จัดทาจะมีความแตกต่างจากดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันของไทย
ที่จัดทาโดยองค์กรสากลต่างๆ เช่น IMD WEF หรือ UNIDO ที่เป็ นการวัด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศหรือระดับอุตสาหกรรมการผลิตใน
ภาพรวมเท่านัน้ แต่เราจะเน้นรายสาขา” นายณัฐพลกล่าว
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กฎกติกาการค้าต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมี
ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือในการติดตามระดับความสามารถในการ
แข่งขันและพัฒนาการของอุตสาหกรรมเหล่านีอ้ ย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อนามา
วิ เคราะห์จ ดุ อ่อ นจุด แข็ งของอุต สาหกรรมศั ก ยภาพเป้าหมายของไทย และเมื่ อ
เปรียบเทียบกับประเทศคู่คา้ และคู่แข่งที่สาคัญแล้วเป็ นอย่างไร สามารถบอกถึ ง
ขนาดของช่องว่าง (Gap) ของการพัฒนาอุตสาหกรรม การจัดงานสัมมนาครั้งนี้
จึ ง เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลการศึ ก ษาดั ช นีวั ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ด้า น
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวมและรายสาขาที่มกี ารพิจารณาจาก 9 ด้าน ได้แก่
1) สภาพแวดล้อมทางธุร กิ จ และกลยุท ธ์ 2) ปั จ จัยการผลิ ต 3) เทคโนโลยีแ ละ
นวั ต กรรม 4) ด้า นการผลิ ต 5) ความยั ่ง ยื น 6) การบริ ห ารจั ด การ 7)
ความสามารถในการเข้าถึ งตลาด 8) ความสามารถในการทากาไร 9) โอกาส/
แนวโน้มอนาคต พร้อมจัดทาเว็ บไซต์ระบบฐานข้อมูลดัชนีวัดความสามารถในการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยที่จะเผยแพร่ให้หน่วยงานภาครั ฐและ
เอกชนนาไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งมีระบบการกรอกข้อมูลแบบออนไลน์ เพื่อประเมิน
ศักยภาพของตนเอง (Benchmark) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมแต่ ละ
สาขา ซึ่ งผูป้ ระกอบการสามารถนามาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒ นาองค์ก รของ
ตนเองได้ รวมถึ ง ภาครั ฐ สามารถน าไปใช้ใ นการจั ด ท านโยบายการพั ฒ นา
อุต สาหกรรมเป้ าหมายของไทยให้ส อดคล้อ งกั บ สถานภาพการแข่ ง ขั น ของ
อุตสาหกรรมในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม ตรงจุด และทันท่วงทีตอ่ ไป
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