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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ปี 2561
ในเดือนกรกฎาคม 2561 ขยายตัวต่ อเนื่องจากเดือนก่ อน โดยการส่งออกสินค้ า
ขยายตัวต่อเนื่องสอดคล้ องกับอุปสงค์ต่างประเทศแม้ ชะลอลงบ้ าง ด้ านการบริ โภค
ภาคเอกชนขยายตัวดี ในทุกหมวดการใช้ จ่าย ส่งผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวสอดคล้ องกัน สาหรับการลงทุนภาคเอกชนและการใช้ จ่ายภาครัฐขยายตั ว
ต่อเนื่ อง ขณะที่ ภ าคการท่องเที่ ยวขยายตัวชะลอลงเนื่องจากได้ รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์เรื อท่องเที่ยวล่มที่จงั หวัดภูเก็ต
การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวดีตอ่ เนื่องจากระยะเดียวกันปี ก่อน ตามการขยายตัว
ในทุกหมวดการใช้ จ่าย สาหรับปั จจัยสนับสนุนกาลังซื ้อโดยรวมปรับดี ขึ ้น ตามรายได้
ครัวเรื อนทังในและนอกภาคเกษตรกรรม
้
ประกอบกับความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคที่เพิ่มขึ ้น
ทัง้ นี ้ การบริ โ ภคภาคเอกชนและการส่ ง ออกสิ น ค้ า ที่ ข ยายตัว ส่ ง ผลให้ การผลิ ต
ภาคอุ ต สาหกรรมขยายตัวสอดคล้ องกัน โดยเฉพาะการผลิ ตในหมวดยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ ส่งผลให้ ดชั นีการอุปโภคบริ โภค
ของภาคเอกชน (PCI) ขยายตัวร้ อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัว
ร้ อยละ 4.7 YoY
การส่ งออกสินค้ า มีมูลค่า 20.3 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 8.3 YoY
และหากหักทองคาขยายตัวร้ อยละ 8.2 โดยเป็ นการขยายตัวในหลายหมวดสินค้ า
โดยเฉพาะสินค้ าอุตสาหกรรม อาทิ 1) สินค้ าที่มลู ค่าการส่งออกเคลื่อนไหวตามราคา
นา้ มันดิบ ขยายตัวทัง้ ด้ านราคาและปริ ม าณ ตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิ โตรเลียม
เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยเฉพาะเม็ดพลาสติก 2) ยานยนต์และชิน้ ส่วน
ยานยนต์ โดยเฉพาะยางล้ อและกระปุกเกียร์ รถยนต์นงั่ และรถกระบะ 3) สินค้ าเกษตร
แปรรู ป ตามการส่ง ออกน า้ ตาลและผลิ ตภัณ ฑ์ ย าง และ 4) สิ น ค้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โดยเฉพาะฮาร์ ดดิสก์ ไดรฟ์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง หลังมีการขยายกาลังการผลิตในช่วง
ก่อนหน้ า และชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ อุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้า และแผงวงจร
อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้ าเกษตรหดตัวจากด้ านปริ มาณเป็ นสาคัญ โดยส่ วนหนึ่ง
เป็ นผลจาก การขาดแคลนผลผลิตมันสาปะหลัง

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
ขยายตั ว ดี ต่ อ เนื่ อ งจากระยะ
เดียวกันปี ก่อน ตามการขยายตัว
ในทุกหมวดการใช้ จ่าย
การส่ งออก ขยายตัวในหลาย
หมวดสินค้ า 1) สินค้ าที่มลู ค่า
การส่งออกเคลือ่ นไหวตามราคา
น ้ามันดิบ 2) ยานยนต์และ
ชิ ้นส่วนยานยนต์ 3) สินค้ าเกษตร
แปรรูป และ 4) สินค้ า
อิเล็กทรอนิกส์
การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว
จากระยะเดียวกันปี ก่อน จากทัง้
เครื่ องชี ้การลงทุนในหมวด
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รายได้ เกษตรกร ขยายตัวจาก
ระยะเดียวกันปี ก่อน จากด้ าน
ผลผลิตทีข่ ยายตัว
การใช้ จ่ายภาครัฐ ที่ไม่รวมเงิน
โอนขยายตัวจากระยะเดียวกันปี
ก่อนจากทังรายจ่
้
ายประจาและ
รายจ่ายลงทุน
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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกรกฎาคม ปี 2561
การนาเข้ าสินค้ า มีมลู ค่า 19.4 พันล้ านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้ อยละ 12.4 YoY และหาก
หักทองคาขยายตัว ร้ อยละ 15.3 โดย 1) หมวดวัตถุดิบและสินค้ าขันกลางขยายตั
้
วตามการ
นาเข้ าเชื ้อเพลิง ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และโลหะ 2) หมวดสินค้ าอุปโภคบริ โภคขยายตัวตาม
การนาเข้ าสินค้ าคงทนและสินค้ าไม่คงทน สอดคล้ องกับการบริ โภคภาคเอกชนที่ข ยายตัว 3)
หมวดสินค้ าทุนที่ ไ ม่รวมเครื่ องบิน ขยายตัวต่อเนื่ องตามการนาเข้ า เครื่ อ งกาเนิดไฟฟ้า
เครื่ องหล่อพลาสติก และเครื่ องจักรเพื่อการก่อสร้ าง สอดคล้ องกับ
การลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว และ 4) หมวดยานยนต์และชิ ้นส่วน ขยายตัวจากการนาเข้ า
ยานยนต์และชิ ้นส่วนยานยนต์ สอดคล้ องกับการผลิตและยอดจาหน่ายยานยนต์ทั ง้ ในและ
ต่างประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง

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

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อน จากทังเครื
้ ่ องชี ้การลงทุนในหมวด
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ตามยอดจาหน่ายเครื่ องจักรในประเทศและยอดจดทะเบียนรถยนต์
เพื่อการลงทุน ที่ขยายตัวต่อเนื่องในหลายหมวด ขณะที่เครื่ องชี ้การลงทุนในหมวดก่อสร้ าง
ขยายตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อนจากยอดจาหน่ายวัสดุก่อสร้ างเป็ นสาคัญ อย่างไรก็ดี เทียบ
กับเดือนก่อนเครื่ องชี ้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง และเมื่อ ปรับฤดูกาล
แล้ ว เครื่ องชีก้ ารลงทุนภาคเอกชนลดลงจากเดือนก่อน สะท้ อนการฟื ้นตัวที่ยั งไม่เข้ มแข็ง
เท่ากับการบริ โภคภาคเอกชน ส่งผลให้ ดชั นีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ขยายตัวร้ อยละ 2.7
YoY การจาหน่ายเครื่ องจักรในประเทศขยายตัวร้ อยละ 8.1 YoY
รายได้ เกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อน จากด้ านผลผลิตที่ขยายตัวโดยเฉพาะ
ยางพารา ข้ าว และปาล์มน ้ามัน จากสภาพอากาศที่เอื ้ออานวย ขณะที่ราคาสินค้ าเกษตร
โดยรวม แม้ จะยังหดตัว แต่มีทิศทางที่ปรับดีขึ ้นต่อเนื่อง โดยในเดือนนี ห้ ดตัวเล็กน้ อยตาม
ราคายางพาราเป็ นส าคัญ ขณะที่ ราคาข้ า วหอมมะลิ ขยายตัวดีจ ากอุปสงค์ที่ดี ต่อเนื่ อ ง
ขณะที่ปริมาณผลผลิตมีจากัด ส่วนราคาปาล์มน ้ามันทรงตัวเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันปี ก่อน
โดยรายได้ เกษตรกรขยายตัวร้ อยละ 6.5 YoY ผลผลิตสินค้ าเกษตรกรรมขยายตัวที่ร้อ ยละ
7.4 YoY ด้ านราคาสินค้ าเกษตรกรรมหดตัวร้ อยละ 0.9 YoY
การใช้ จ่ายภาครัฐ ที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัวจากระยะเดียวกันปี ก่อนจากทังรายจ่
้
ายประจา
และรายจ่ายลงทุน โดยรายจ่ายประจ าขยายตัวจากรายจ่ายค่า ตอบแทนบุคลากรและ
รายจ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าและบริการ สาหรับรายจ่ายลงทุนขยายตัวตามการเบิกจ่ ายค่าก่อสร้ าง
ของกรมชลประทาน และการเบิกจ่ายเพื่อซื ้อ อาวุธยุทโธปกรณ์เป็ 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 เดือนกรกฎาคม ปี 2561
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Oct

Nov

Dec

36,336
37,935

41,466
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22,110

20,856

ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้ าลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า โดย
การนาเข้ า หดตัวร้ อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 4.4 YoY ด้ านการส่งออก หดตัวร้ อยละ 3.4 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 25.3 YoY
การนาเข้ า มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 37,935 ล้ านบาท โดยหมวด
เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 2,918 ล้ านบาท
ขยายตัวร้ อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อย
ละ 13.2 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการ
นาเข้ าเป็ น 28,553 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 3.6 YoY ในขณะที่หมวด
เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 6,464 ล้ านบาท หดตัวร้ อย
ละ 6.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 19.5
YoY
การส่ งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 21,771 ล้ า นบาท โดย
หมวดเครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็ น 2,769
ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และหด
ตัวร้ อยละ 6.8 YoY ด้ านหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่า
การส่งออกเป็ น 16,470 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 1.3 เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 31.7 YoY ในขณะที่หมวด
เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 2,532 ล้ านบาท หดตัวร้ อย
ละ 20.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 3.3
YoY
ดุลการค้ า เครื่ องจักรกลของไทยในเดือนนี ้ ดุลการค้ าขาดดุลอยู่
ที่ 16,163 ล้ านบาท

สามารถด ูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MIU :
http://miu.isit.or.th/
Analyst by ISIT
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนกรกฎาคม 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
2,918

3,345

3,078

3,801

3,841

3,133

2,593
2,769

3,155

3,037

2,952

3,000

2,600

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรกลการเกษตรในเดือน
กรกฎาคม ปี 2561
การนาเข้ า เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการนาเข้ า
เป็ น 2,918 ล้ านบาท ขยายตัวร้ อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 13.2 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 ี่ 1,747 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรกลการเกษตรมีมลู ค่าการส่งออก
เป็ น 2,769 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 6.8 YoY โดยสินค้ าที่มีมลู ค่า
การส่งออกสูงสุด ได้ แก่ แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ ซึง่ มี
มูลค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 957 ล้ านบาท
ดุ ลการค้ า เครื่ อ งจัก รกลการเกษตรของไทยในเดื อนนี ้
ดุลการค้ าขาดดุลอยูท่ ี่ 148 ล้ านบาท

Analyst by ISIT
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งจักรกลอ ุตสาหกรรมของไทย เดือนกรกฎาคม 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
28,553

32,358

27,889

30,172

29,664

27,380

24,111
16,470

15,643

17,455

15,409

16,277

15,804

มูลค่ าการค้ าเครื่ องจักรอุตสาหกรรมในเดือน
กรกฎาคม ปี 2561
การนาเข้ า เครื่ องจักรอุต สาหกรรมมีมูลค่าการนาเข้ า
เป็ น 28,553 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และขยายตัวร้ อยละ 3.6 YoY โดยสินค้ าที่
มีมูลค่าการนาเข้ าสูงสุด ได้ แก่ เครื่ องกังหั นไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เครื่ องจักรใช้ ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป) ซึ่งมี
มูลค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 2.601 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่ งออก
เป็ น 16,470 ล้ านบาท หดตัวร้ อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้ า และหดตัวร้ อยละ 31.7 YoY โดยสินค้ าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้ แก่ เครื่ องสูบลม/อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เครื่ องจักรที่ ใช้ ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มี
มูลค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 2,722 ล้ านบาท
ดุ ล การค้ า เครื่ อ งจักรอุต สาหกรรมของไทยในเดื อ นนี ้
ดุลการค้ าขาดดุลอยูท่ ี่ 12,084 ล้ านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และด ุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนกรกฎาคม 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
6,464

5,763

4,909

4,906

5,690

5,283

2,451
2,532

2,512

2,874

2,422

2,834

2,452

มูลค่ าการค้ าเครื่ องมือกลในเดือนกรกฎาคม ปี
2561
การนาเข้ า เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการนาเข้ าเป็ น 6,464 ล้ าน
บาท หดตัว ร้ อยละ 6.9 เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ นก่ อ นหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 19.5 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการนาเข้ า
สูงสุด ได้ แก่ กลุม่ หีบแบบหล่อแก้ ว โลหะ ยาง และพลาสติก
ซึง่ มีมลู ค่าการนาเข้ าอยูท่ ี่ 1,784 ล้ านบาท
การส่ งออก เครื่ องมือกลมีมลู ค่าการส่งออกเป็ น 2,532 ล้ าน
บาท หดตัวร้ อยละ 20.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ า และ
ขยายตัวร้ อยละ 3.3 YoY โดยสินค้ าที่มีมูลค่าการส่งออก
สูงสุด ได้ แก่ เครื่ องมือกล กลึงโลหะ ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกอยู่
ที่ 584 ล้ านบาท
ดุลการค้ า เครื่ องมือกลของไทยในเดือนนี ้ ดุลการค้ าขาดดุล
อยูท่ ี่ 3,932 ล้ านบาท
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Article Title
Author
Year
Abstract

Increasing the Injection Moulding Productivity through EDM Surface Modulation
U. Maradia, E. Filisetti, M. Boccadoro, M. Roten, J.-M. Dutoit, S. Hengsberger
2018

Source

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

The productivity of the injection mouldingprocess 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 mouldsurface 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.

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.
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‟

เผยอีก 7 ปี หนุ่ ยนต์แย่งงานคนเพิ่ม 52%

เมื่อ 17 ก.ย. ผลการศึกษาของ “เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม” (WEF) องค์กรไม่แสวงผลกาไร
สานักงานอยู่ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ เผยว่า ภายในปี 2568 หรืออีก 7 ปี ข้างหน้า
หุ่นยนต์จะเข้าทางานแทนมนุษย์เพิ่มจากปั จจุบันถึงเกือบ 2 เท่าตัว หรือ คิดเป็ น 52%
ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่องของกลไกกับระบบอั ลกอริทึม
หรื อ กระบวนการท างานของคอมพิ ว เตอร์ ที่ ถ ูก ออกแบบมาให้ช่ ว ยแก้ปั ญ หาหรื อ
ตอบสนองความต้องการต่างๆ จะไปสร้างบทบาทใหม่ 133 ล้านแบบให้กบั หุ่นยนต์แทน
75 ล้านแบบที่จะถูกตัดออกไปนับแต่ปัจจุบนั ไปจนถึงปี 2565
รายงานดังกล่าวที่ชื่อว่า “อนาคตของงานประจาปี 2561” คาดการณ์ว่า หุ่นยนต์จะเข้า
มาทางานแทนในตาแหน่งบัญชี การบริหารจัดการลูกค้า ภาค อุตสาหกรรม ไปรษณี ย์
และเลขานุการ รวมถึงตาแหน่งที่ใช้ “ความชานาญของมนุษย์” เช่น ฝ่ ายขาย การตลาด
ฝ่ ายบริ การลูกค้า ตามด้วยระบบอี คอมเมิ ร์ซ และโซเชีย ลมี เดีย ท าให้เกิดบทบาทใหม่
สาหรับมนุษย์ ที่ตอ้ งปรับปรุงพัฒนาความชานาญการเพื่อตามทันกับการโยกตาแหน่ง
งานถึงวิธีทางานร่วมกับเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อีกทั้งฝ่ ายรั ฐบาลก็ตอ้ ง
เตรี ย มเครื อ ข่า ยความปลอดภัย ให้กับ คนท างานและกลุ่ม คนที่ ต กอยู่ใ นภาวะที่ WEF
สรุปว่าอาจเป็ นการ “ย้ายครัง้ สาคัญ” ของงานใหม่ที่ถาวรและมีคณ
ุ ภาพ
18/09/2018

„

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
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เตือนสงคราม
การค้ากระทบ
เศรษฐกิจโลกเร็ว
แรงกว่าคาด

TMB Analytics รายงานวิเคราะห์ถึงความกังวลสงครามการค้าว่า จะ
เป็นตัวเร่งให้เศรษฐกิจโลกชะงักเร็วกว่าที่ หลายฝ่ายประเมินไว้ โดยเริ่ม
เห็นสัญญาณการชะลอที่ชดั เจนจากตัวชี้วดั ภาคการผลิตและบริก าร หรือ
PMI ในหลายประเทศที่เริม่ ปรับลดลงและแย่กว่าที่นกั วิเคราะห์คาด
ย้อนไปในช่วงต้นปี ที่ผา่ นมา เหล่านักวิเคราะห์มกั จะให้ความเห็น ไปในทิศทาง
เดียวกันว่า เศรษฐกิจโลกในปี 2018 นี้ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ดีต่อเนื่องอย่าง
พร้อมเพรียงกัน (Synchronized economic growth) จากการขยายตัวของการค้า
โลก อีกทัง้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจของสหรั ฐฯ แม้จะมี
ภาพความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและประเทศคู่คา้ โดยเฉพาะจีน ที่ ทา
ให้ความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึน้ แต่ความกังวลดังกล่า วก็ยังมีไม่
มากนัก
อย่างไรก็ตาม หลังจากสหรัฐฯตัง้ กาแพงภาษีสินค้านาเข้าจากจีน มูลค่ารวม
กว่าห้าหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์ ทาให้จีนตอบโต้ดว้ ยการตั้งภาษี สินค้านาเข้า
สหรัฐฯในมูลค่าที่เท่ากัน ล่าสุดสหรัฐฯกาลังจะตั้งกาแพงภาษีรอบใหม่กับสินค้า
จีนรวมมูลค่าถึงสองแสนล้านเหรียญ หลังการรับฟั งความเห็นจากสาธารณชน
สิ้นสุดลงในวันที่ 6 กันยายนที่ผา่ นมา จากสงครามการค้าที่ชดั เจนมากขึน้ ทาให้
การค้าโลกมีการชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชดั

„

11/09/2018

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์

‟

ที่นา่ กังวลก็ คือ รายงานตัวเลขดัชนีผจู้ ัดการฝ่ ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมการผลิต
(JP Morgan Global Manufacturing PMI) ที่เป็ นตัวชี้วัดภาคการผลิตของทัว่ โลกเริ่ม
ปรับตัวลดลงต่อเนือ่ ง โดยตัวเลขล่าสุดในเดือนสิงหาคมลดลงแตะระดับ 52.5 จุด
ตา่ สุด ในรอบ 21 เดือน สะท้อนว่ าการขยายตัว ของอุตสาหกรรมการผลิต ของ
หลายประเทศเริ่มชะลอตัวลงอย่างชัดเจน ซึ่งเป็ นผลมาจากการชะลอตัวของยอด
สัง่ ซื้อสินค้าและยอดการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า
ระหว่างสหรัฐฯและประเทศคู่คา้ ยิ่งไปกว่านัน้ แม้สหรัฐฯจะไม่ได้มีม าตรการกีดกัน
ทางการค้าโดยตรงกับประเทศอื่นๆในเอเชีย แต่จากผลสารวจ ประเทศในเอเชีย 6
จาก 8 ประเทศรายงานว่ายอดการส่งออกลดลง
ซึ่งสัญญาณการค้าโลกที่ชะลอตัวลงชัดเจนนี้ อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกได้
เร็ วและรุนแรงกว่าที่หลายฝ่ ายคาดไว้ ดังนั้น ทั้งนักลงทุนและผูป้ ระกอบการควร
เริ่มวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยอาจมีการประเมิ นรับมือกับ
ความเสี่ยง หรือ การทา Stress test ที่สถาบันการเงินทัว่ โลกต้องทาทุกปี
ยกตัวอย่าง เช่น บริษทั ส่งออกผลไม้ที่ส่งออกไปยังตลาดหลักๆ คือ จี น ยุโรป และ
ประเทศเพื่อนบ้าน อาจจาลองสถานการณ์ตามความรุนแรงของผลกระทบ เช่น ใน
สถานการณ์ที่ความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง (Moderate Scenario) อาจมีแค่
ตลาดจี น และยุโ รปที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบโดยตรง ในขณะที่ ก รณี ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบ
รุนแรงมาก ตลาดประเทศเพื่อนบ้านอาจได้รับผลกระทบด้วย แล้วจึงประเมิน ว่ า
ภายใต้สถานการณ์เช่นนีย้ อดขายและกาไรของบริษทั จะถูกกระทบอย่างไรบ้าง เพื่อ
เตรียมแผนรับมือหากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ จริง

„

การประเมินความเสี่ยงด้วยการทา Stress Test จึงเป็ นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้
ภาคธุรกิจสามารถวางแผนการดาเนินธุรกิจเพื่อรับมือสถานการณ์การค้าโลกที่แย่
ลงจากมาตรการกีดกันทางการค้าได้อย่างเหมาะสม
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