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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ปี 2561

ในเดือนกรกฎาคม 2561 ขยายตัวต่อเน่ืองจากเดือนก่อน โดยการส่งออกสินค้า
ขยายตวัต่อเน่ืองสอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศแม้ชะลอลงบ้าง ด้านการบริโภค
ภาคเอกชนขยายตวัดี ในทุกหมวดการใช้จ่าย ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตวัสอดคล้องกัน สาหรับการลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว
ต่อเน่ือง ขณะท่ีภาคการท่องเท่ียวขยายตัวชะลอลงเน่ืองจากได้รับผลกระทบจาก
เหตกุารณ์เรือทอ่งเท่ียวลม่ท่ีจงัหวดัภเูก็ต

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัดีตอ่เน่ืองจากระยะเดียวกนัปีก่อน ตามการขยายตวั
ในทุกหมวดการใช้จ่าย ส าหรับปัจจยัสนบัสนนุก าลงัซือ้โดยรวมปรับดีขึน้ ตามรายได้
ครัวเรือนทัง้ในและนอกภาคเกษตรกรรม ประกอบกับความเช่ือมัน่ผู้บริโภคท่ีเพิ่มขึน้ 
ทัง้นี  ้การบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าท่ีขยายตัวส่งผลให้การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกัน โดยเฉพาะการผลิตในหมวดยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ ส่งผลให้ดชันีการอุปโภคบริโภค
ของภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 0.4 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 4.7 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 20.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 8.3 YoY
และหากหักทองค าขยายตัวร้อยละ 8.2 โดยเป็นการขยายตวัในหลายหมวดสินค้า
โดยเฉพาะสินค้าอตุสาหกรรม อาทิ 1) สินค้าท่ีมลูค่าการส่งออกเคล่ือนไหวตามราคา
น า้มันดิบ ขยายตวัทัง้ด้านราคาและปริมาณ ตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิ โตรเลียม 
เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยเฉพาะเม็ดพลาสติก 2) ยานยนต์และชิน้ส่วน
ยานยนต์ โดยเฉพาะยางล้อและกระปกุเกียร์ รถยนต์นัง่ และรถกระบะ 3) สินค้าเกษตร
แปรรูป ตามการส่งออกน า้ตาลและผลิตภัณฑ์ยาง และ 4) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ท่ีขยายตวัต่อเน่ือง หลังมีการขยายก าลังการผลิตในช่วง
ก่อนหน้า และชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ อปุกรณ์ควบคมุกระแสไฟฟ้า และแผงวงจร 
อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าเกษตรหดตวัจากด้านปริมาณเป็นส าคญั โดยส่วนหนึ่ง
เป็นผลจาก การขาดแคลนผลผลิตมนัส าปะหลงั

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 
ขยายตัวดีต่อเนื่องจากระยะ
เดียวกนัปีก่อน ตามการขยายตัว
ในทกุหมวดการใช้จ่าย

การส่งออก ขยายตวัในหลาย
หมวดสนิค้า 1) สนิค้าที่มลูคา่
การสง่ออกเคลือ่นไหวตามราคา
น า้มนัดิบ 2) ยานยนต์และ
ชิน้สว่นยานยนต์ 3) สนิค้าเกษตร
แปรรูป และ 4) สนิค้า
อิเลก็ทรอนิกส์

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตวั
จากระยะเดียวกนัปีก่อน จากทัง้
เคร่ืองชีก้ารลงทนุในหมวด
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์

รายได้เกษตรกร ขยายตวัจาก
ระยะเดียวกนัปีก่อน จากด้าน
ผลผลติทีข่ยายตวั

การใช้จ่ายภาครัฐ ที่ไมร่วมเงิน
โอนขยายตวัจากระยะเดียวกนัปี
ก่อนจากทัง้รายจ่ายประจ าและ
รายจ่ายลงทนุ
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ตัวชีว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ปี 2561

การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 19.4 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 12.4 YoY และหาก
หกัทองค าขยายตวั ร้อยละ 15.3 โดย 1) หมวดวตัถดุิบและสินค้าขัน้กลางขยายตัวตามการ
น าเข้าเชือ้เพลิง ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ และโลหะ 2) หมวดสินค้าอปุโภคบริโภคขยายตวัตาม
การน าเข้าสินค้าคงทนและสินค้าไมค่งทน สอดคล้องกบัการบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตวั 3) 
หมวดสินค้าทุนท่ีไม่รวมเคร่ืองบิน ขยายตัวต่อเน่ืองตามการน าเข้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
เคร่ืองหลอ่พลาสตกิ และเคร่ืองจกัรเพ่ือการก่อสร้าง สอดคล้องกบั
การลงทนุภาคเอกชนท่ีขยายตวั และ 4) หมวดยานยนต์และชิน้ส่วน ขยายตวัจากการน าเข้า
ยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ สอดคล้องกับการผลิตและยอดจ าหน่ายยานยนต์ทั ง้ในและ
ตา่งประเทศท่ีขยายตวัตอ่เน่ือง

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน จากทัง้เคร่ืองชีก้ารลงทุนในหมวด
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ตามยอดจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในประเทศและยอดจดทะเบียนรถยนต์
เพ่ือการลงทนุ ท่ีขยายตวัตอ่เน่ืองในหลายหมวด ขณะท่ีเคร่ืองชีก้ารลงทนุในหมวดก่อสร้าง
ขยายตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อนจากยอดจ าหนา่ยวสัดกุ่อสร้างเป็นส าคญั อย่างไรก็ดี เทียบ
กบัเดือนก่อนเคร่ืองชีก้ารลงทนุภาคเอกชนขยายตวัในอตัราท่ีชะลอลง และเม่ือปรับฤดกูาล
แล้ว เคร่ืองชีก้ารลงทุนภาคเอกชนลดลงจากเดือนก่อน สะท้อนการฟื้นตวัท่ียังไม่เข้มแข็ง
เท่ากบัการบริโภคภาคเอกชน ส่งผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) ขยายตวัร้อยละ 2.7 
YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 8.1 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน จากด้านผลผลิตท่ีขยายตวัโดยเฉพาะ
ยางพารา ข้าว และปาล์มน า้มนั จากสภาพอากาศท่ีเอือ้อ านวย ขณะท่ีราคาสินค้าเกษตร
โดยรวม แม้จะยงัหดตวั แต่มีทิศทางท่ีปรับดีขึน้ต่อเน่ือง โดยในเดือนนีห้ดตวัเล็กน้อยตาม
ราคายางพาราเป็นส าคัญ ขณะท่ีราคาข้าวหอมมะลิขยายตัวดีจากอุปสงค์ท่ีดีต่อเน่ือง 
ขณะท่ีปริมาณผลผลิตมีจ ากดั สว่นราคาปาล์มน า้มนัทรงตวัเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน 
โดยรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 6.5 YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตวัท่ีร้อยละ 
7.4 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัร้อยละ 0.9 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ท่ีไมร่วมเงินโอนขยายตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อนจากทัง้รายจ่ายประจ า
และรายจ่ายลงทุน โดยรายจ่ายประจ าขยายตัวจากรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรและ
รายจา่ยเพ่ือซือ้สินค้าและบริการ ส าหรับรายจ่ายลงทนุขยายตวัตามการเบิกจ่ายคา่ก่อสร้าง
ของกรมชลประทาน และการเบกิจา่ยเพ่ือซือ้ อาวธุยทุโธปกรณ์เป็นส าคญั





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



ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดย
การน าเข้า หดตวัร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 4.4 YoY ด้านการสง่ออก หดตวัร้อยละ 3.4 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 25.3 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 37,935 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 2,918 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อย
ละ 13.2 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
น าเข้าเป็น 28,553 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.6 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 6,464 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 6.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 19.5 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 21,771 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,769 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 6.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมมีมูลค่า
การสง่ออกเป็น 16,470 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบ
กบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 31.7 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,532 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 20.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.3 
YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ดลุการค้าขาดดลุอยู่
ที่ 16,163 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 37,935

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 21,771

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดือนกรกฎาคม ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
กรกฎาคม ปี 2561

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 2,918 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 13.2 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,747 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 2,769 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.8 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ ซึง่มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 957 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 148 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 2,918

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 2,769

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดือนกรกฎาคม ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
กรกฎาคม ปี 2561

การน าเข้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 28,553 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 3.6 YoY โดยสินค้าที่
มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 2.601 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 16,470 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 31.7 YoY โดยสนิค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองสบูลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,722 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 12,084 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 28,553

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 16,470

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดือนกรกฎาคม ปี 2561



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนกรกฎาคม ปี 
2561

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 6,464 ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 19.5 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุ ได้แก่ กลุม่หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,784 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,532 ล้าน
บาท หดตวัร้อยละ 20.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 3.3 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองมือกล กลงึโลหะ ซึง่มีมลูค่าการสง่ออกอยู่
ที่ 584 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ดลุการค้าขาดดลุ
อยูท่ี่ 3,932 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 6,464

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 2,532

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดือนกรกฎาคม ปี 2561
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Article Title Increasing the Injection Moulding Productivity through EDM Surface Modulation
Author U. Maradia, E. Filisetti, M. Boccadoro, M. Roten, J.-M. Dutoit, S. Hengsberger
Year 2018
Abstract The productivity of the injection moulding process is considerably deteriorated due to the demoulding issues as a result of 

increasing part and polymer complexity. An effective method to overcome some of the issues is the application of 
coatings on mould surface to reduce adhesion and friction during the moulded part ejection. In such solutions, the mould
is coated after the machining by methods such as milling and EDM. In fact, die-sinking EDM is widely used to machine 
moulds with high accuracy, surface quality and aspect ratios. In this research, a novel method is analysed where the 
texture of the EDM surface is modulated to achieve desirable surface functionality, leading to reduction of part sticking 
during ejection in injection moulding. The effect of primary parameters of EDM process on the resulting surface is 
analysed. It is seen that while the surface amplitude parameters such as Ra and Rz remain similar to the standard eroded 
surface, the spacing parameter RSm and slope measure RΔq can be modulated. The effect of the surface texture during 
injection moulding is evaluated by measuring the forces during the ejection stage to characterise part sticking. Similar or 
considerably reduced ejection forces are observed for the modulated EDM texture compared to the polished surfaces, 
depending on the polymer type and part geometry. The ejection force observations are correlated to the static and 
dynamic friction coefficient of surface textures against different polymers. The reduction of ejection forces comparable to 
the coated surfaces places surface texturing as an effective alternative or a supplement to reduce the demoulding issues 
and thus increasing the injection moulding productivity and part quality.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827117309630

Research and Technology

Fig. 1. Top: an example of a typical force
profile of a complete injection moulding
cycle for Zytel® HTN FE8200 (PPA).
Bottom: Detailed ejection force profile
shown by red window in top image.
Initial sticking force from static friction
and dynamic friction force components
can be observed.



ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ 1318/09/2018

เมื่อ 17 ก.ย. ผลการศึกษาของ “เวิลด ์อีโคโนมิก ฟอรัม” (WEF) องคก์รไม่แสวงผลก าไร 

ส านกังานอยู่ที่นครเจนีวา สวิตเซอรแ์ลนด ์เผยว่า ภายในปี 2568 หรืออีก 7 ปีขา้งหนา้ 

หุ่นยนตจ์ะเขา้ท างานแทนมนษุย์เพ่ิมจากปัจจบุันถึงเกือบ 2 เท่าตัว หรือคิดเป็น 52% 

ดว้ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของกลไกกับระบบอัลกอริทึม 

หรือกระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ที่ถ ูกออกแบบมาให้ช่วยแกปั้ญหาหรือ

ตอบสนองความตอ้งการตา่งๆ จะไปสรา้งบทบาทใหม่ 133 ลา้นแบบใหก้บัหุ่นยนตแ์ทน 

75 ลา้นแบบที่จะถกูตดัออกไปนบัแตปั่จจบุนัไปจนถึงปี 2565

รายงานดงักล่าวที่ชื่อว่า “อนาคตของงานประจ าปี 2561” คาดการณว์่า หุ่นยนตจ์ะเขา้

มาท างานแทนในต าแหน่งบัญชี การบริหารจัดการลกูคา้ ภาค อตุสาหกรรม ไปรษณีย์

และเลขานกุาร รวมถึงต าแหนง่ที่ใช ้“ความช านาญของมนษุย์” เชน่ ฝ่ายขาย การตลาด 

ฝ่ายบริการลกูคา้ ตามดว้ยระบบอีคอมเมิร์ซและโซเชียลมีเดีย ท าใหเ้กิดบทบาทใหม่

ส าหรับมนษุย ์ที่ตอ้งปรับปรงุพัฒนาความช านาญการเพ่ือตามทันกับการโยกต าแหน่ง

งานถึงวิธีท างานร่วมกบัเคร่ืองจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร ์อีกทั้งฝ่ายรัฐบาลก็ตอ้ง

เตรียมเครือข่ายความปลอดภัยใหก้ับคนท างานและกลุ่มคนที่ตกอยู่ในภาวะที่ WEF 

สรปุว่าอาจเป็นการ “ยา้ยครัง้ส าคญั” ของงานใหมท่ี่ถาวรและมีคณุภาพ

เผยอีก 7 ปี ห ุ่นยนตแ์ยง่งานคนเพ่ิม 52%‟

„



„
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11/09/2018 ที่มา: สยามรัฐออนไลน์ 

เตือนสงคราม

การคา้กระทบ

เศรษฐกิจโลกเรว็ 

แรงกว่าคาด

TMB Analytics รายงานวิเคราะหถึ์งความกงัวลสงครามการคา้ว่า จะ

เป็นตวัเร่งใหเ้ศรษฐกิจโลกชะงกัเร็วกว่าท่ีหลายฝ่ายประเมินไว ้โดยเริ่ม

เห็นสญัญาณการชะลอท่ีชดัเจนจากตวัช้ีวดัภาคการผลิตและบริการ หรือ 

PMI ในหลายประเทศท่ีเริม่ปรบัลดลงและแยก่ว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าด

ยอ้นไปในชว่งตน้ปีที่ผา่นมา เหล่านกัวิเคราะหม์กัจะใหค้วามเห็นไปในทิศทาง

เดียวกนัว่า เศรษฐกิจโลกในปี 2018 นี้ มีแนวโนม้ที่จะขยายตวัไดด้ีต่อเนื่องอย่าง

พรอ้มเพรียงกนั (Synchronized economic growth) จากการขยายตวัของการคา้

โลก อีกทัง้ยังมีปัจจยัสนบัสนนุจากนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ แมจ้ะมี

ภาพความขดัแยง้ทางการคา้ระหว่างสหรัฐฯและประเทศคู่คา้ โดยเฉพาะจีน ที่ท า

ใหค้วามกังวลต่อแนวโนม้เศรษฐกิจโลกเพิ่มขึน้ แต่ความกังวลดังกล่าวก็ยังมีไม่

มากนกั

อย่างไรก็ตาม หลงัจากสหรัฐฯตัง้ก าแพงภาษีสินคา้น าเขา้จากจีนมลูค่ารวม

กว่าหา้หมื่นลา้นเหรียญดอลลาร์ ท าใหจ้ีนตอบโตด้ว้ยการตั้งภาษีสินคา้น าเขา้

สหรัฐฯในมลูค่าที่เท่ากัน ล่าสดุสหรัฐฯก าลังจะตั้งก าแพงภาษีรอบใหม่กับสินคา้

จีนรวมมลูค่าถึงสองแสนลา้นเหรียญ หลังการรับฟังความเห็นจากสาธารณชน

สิ้นสดุลงในวันที่ 6 กนัยายนที่ผา่นมา จากสงครามการคา้ที่ชดัเจนมากขึน้ ท าให้

การคา้โลกมีการชะลอตวัลงอย่างเห็นไดช้ดั



„

‟ที่นา่กังวลก็คือ รายงานตัวเลขดัชนีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคอตุสาหกรรมการผลิต 

(JP Morgan Global Manufacturing PMI) ที่เป็นตวัชี้วัดภาคการผลิตของทัว่โลกเริ่ม

ปรับตวัลดลงต่อเนือ่ง โดยตวัเลขล่าสดุในเดือนสิงหาคมลดลงแตะระดบั 52.5 จดุ 

ต า่สดุในรอบ 21 เดือน สะทอ้นว่าการขยายตัวของอตุสาหกรรมการผลิตของ

หลายประเทศเริ่มชะลอตัวลงอย่างชัดเจน ซ่ึงเป็นผลมาจากการชะลอตัวของยอด

สัง่ซ้ือสินคา้และยอดการส่งออกที่ไดร้ับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการคา้

ระหว่างสหรัฐฯและประเทศคู่คา้ ยิ่งไปกว่านัน้ แมส้หรัฐฯจะไม่ไดม้ีมาตรการกีดกัน

ทางการคา้โดยตรงกับประเทศอื่นๆในเอเชีย แต่จากผลส ารวจ ประเทศในเอเชีย 6

จาก 8 ประเทศรายงานว่ายอดการส่งออกลดลง

ซ่ึงสัญญาณการคา้โลกที่ชะลอตัวลงชัดเจนนี ้อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกได้

เร็วและรนุแรงกว่าที่หลายฝ่ายคาดไว ้ดังนั้น ทั้งนักลงทนุและผูป้ระกอบการควร

เริ่มวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยอาจมีการประเมินรับมือกับ

ความเสี่ยง หรือ การท า Stress test ที่สถาบนัการเงนิทัว่โลกตอ้งท าทกุปี

ยกตวัอย่าง เช่น บริษทัส่งออกผลไมท้ี่ส่งออกไปยังตลาดหลักๆ คือ จีน ยโุรป และ

ประเทศเพื่อนบา้น อาจจ าลองสถานการณต์ามความรนุแรงของผลกระทบ เช่น ใน

สถานการณท์ี่ความรนุแรงอยู่ในระดับปานกลาง (Moderate Scenario) อาจมีแค่

ตลาดจีนและยโุรปที่ไดร้ับผลกระทบโดยตรง ในขณะที่กรณีที่ไดร้ับผลกระทบ

รนุแรงมาก ตลาดประเทศเพื่อนบา้นอาจไดร้ับผลกระทบดว้ย แลว้จึงประเมิน ว่า

ภายใตส้ถานการณเ์ช่นนีย้อดขายและก าไรของบริษทัจะถกูกระทบอย่างไรบ้าง เพื่อ

เตรียมแผนรบัมอืหากเหตกุารณด์งักล่าวเกิดขึน้จริง

การประเมินความเสี่ยงดว้ยการท า Stress Test จึงเป็นอีกกลยทุธห์นึ่งที่จะช่วยให้

ภาคธรุกิจสามารถวางแผนการด าเนนิธรุกิจเพื่อรับมือสถานการณก์ารค้าโลกที่แย่

ลงจากมาตรการกีดกนัทางการคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม



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
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