
THAILAND   MACHINERY   OUTLOOK

October, 2018



ที่ปรึกษา
วิกรม วัชระคุปต์

ณัฐพล รัตนมาลี

ทีมงาน
ตะวัน พสุภา

ส าเร็จ เกษยา

ณัฐพล องคพิ์สุทธิ์

ฟ้าใหม่ กุมาทร 

ติดต่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

ตะวัน พสุภา

02-712-4402-7

ต่อ 213

THAILAND MACHINERY OUTLOOK
October, 2018

ภาวะเศรษฐกิจไทย

 ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนสิงหาคม ปี 2561 3

ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

 มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย

เดือนสิงหาคม ปี 2561 7

 มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตร

ของไทยเดือนสิงหาคม ปี 2561 8

 มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม

ของไทยเดือนสิงหาคม ปี 2561 9

 มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย

เดือนสิงหาคม ปี 2561 10

ความรู้ และข่าวสาร

 Research and Technology 12

 ข่าวสารอุตสาหกรรม 13

Contents





ตั ว ชี ้วั ด ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวั
ต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน 
ตามการขยายตวัในเกือบทกุหมวด
การใช้จ่าย

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

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตวั
ดีจากระยะเดียวกนัปีก่อน จากทัง้
เคร่ืองชีก้ารลงทนุในหมวด
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ และหมวด
ก่อสร้าง

รายได้เกษตรกร ขยายตวัจาก
ระยะเดียวกนัปีก่อน จากด้าน
ผลผลติที่ขยายตวัโดยเฉพาะ
ยางพารา ผลไม้ และข้าว จาก
สภาพอากาศที่เอือ้อ านวย

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตวัจาก
ระยะเดียวกนัปีก่อนจากทัง้
รายจ่ายลงทนุและรายจ่ายประจ า

3

เดือนสิงหาคม 2561 ขยายตัวต่อเน่ืองจากเดือนก่อน จากอปุสงค์ทัง้ใน
และต่างประเทศ โดย การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัดีในเกือบทุกหมวดการใช้จ่าย 
และการส่งออกสินค้าขยายตัวต่อเ น่ืองแม้ชะลอลงบ้าง ส่งผลให้การผลิต
ภาคอตุสาหกรรมขยายตวัสอดคล้องกนั ส าหรับการลงทนุภาคเอกชนและการใช้จ่าย
ภาครัฐขยายตัวต่อเ น่ือง ขณะท่ีภาคการท่องเ ท่ียวยังขยายตัวได้แม้จ า นวน
นกัทอ่งเท่ียวจีนหดตวัสงู

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัตอ่เน่ืองจากระยะเดียวกนัปีก่อน ตามการ
ขยายตวัในเกือบทุกหมวดการใช้จ่าย ยกเว้นในหมวดสินค้าไม่คงทนท่ีทรงตัว ส่วน
หนึ่งเป็นผลของฐานสูงในปีก่อนจากการเร่งซือ้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ ก่อน
การขึน้ภาษีสรรพสามิต ส าหรับปัจจยัสนบัสนนุก าลงัซือ้โดยรวมปรับดีขึน้ ตามรายได้
ครัวเรือนท่ีเพิ่มขึน้ทัง้ในและนอกภาคเกษตรกรรม สง่ผลให้ดชันีการอุปโภคบริโภคของ
ภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 0.1 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อย
ละ 4.1 YoY

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 22.4 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 5.8 
YoY และหากหักทองค าขยายตวัร้อยละ 9.6 โดยเป็นการขยายตวัในหลายหมวด
สินค้า อาทิ 1) ยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะยางล้อและถุงลมนิรภัย 
รถยนต์นัง่ และรถกระบะ 2) สินค้าท่ีมูลคา่การส่งออกเคล่ือนไหวตามราคาน า้มนัดิบ
ขยายตวัทัง้ด้านราคาและปริมาณ ตามการส่งออกผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภณัฑ์ปิ
โตรเคมีโดยเฉพาะเม็ดพลาสติก และเคมีภณัฑ์ 3) เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ โดยเฉพาะ
เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการก่อสร้าง และ 4) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ท่ีขยายตวัต่อเน่ือง และชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ อปุกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้า ชุด
สายไฟท่ีใช้ในรถยนต์ และอุปกรณ์ส่ือสารและโทรคมนาคม อย่างไรก็ดี การส่งออก
สินค้าประมงยงัหดตวัต่อเน่ือง ตามการส่งออกกุ้ งจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ 
สว่นการส่งออกเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะเคร่ืองซกัผ้าและโซลาร์เซลล์หดตัวเล็กน้อย 
ส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานสูงจากการเร่งส่งออกในปีก่อนหน้า ทัง้นี  ้การบ ริโภค
ภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าท่ีขยายตัวส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตวัสอดคล้องกนั โดยเฉพาะ การผลิตในหมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม และหมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตามการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่
ส่ ง สั ญ ญ า ณ ล บ ต่ อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เครื่องจักรกลไทย ได้แก่

การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 21.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 24.2 YoY จาก
การน าเข้าทองค าที่ขยายตัวสูงเป็นประวัติการณ์ และหากหักทองค าขยายตัวร้อยละ 
14.6 โดยเป็นการขยายตวัในหลายหมวดสินคา้ อาทิ 1) หมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง
ขยายตัวตามการน าเข้าน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โลหะ และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 2) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวตามการน าเข้าสินค้าคงทนและ
สินค้าไม่คงทน สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว และ 3) หมวดสินค้าทุนที่
ไม่รวมเครื่องบิน ขยายตัวต่อเนื่องตามการน าเข้าหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึง
หมวดอุปกรณ์โทรคมนาคม

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวดีจากระยะเดียวกันปีก่อน จากทั้งเครื่องชี้การลงทุนใน
หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ และหมวดก่อสร้าง โดยยอดจ าหน่ายเครื่องจักรในประเทศ
และยอดจดทะเบียนรถยนต์เพ่ือการลงทุนขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับการน าเข้าสินค้า
ทุนกลับมาขยายตัว ทั้งนี้เมื่อปรับฤดูกาลแล้ว เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นจาก
เดือนก่อน จากการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นส าคัญ ส่งผลให้ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) ขยายตัวร้อยละ 6.3 YoY การจ าหน่ายเครื่องจักรในประเทศขยายตัว
ร้อยละ 16.3 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน จากด้านผลผลิตที่ขยายตัว
โดยเฉพาะยางพารา ผลไม้ และข้าว จากสภาพอากาศที่เอื้ออ านวย ขณะที่ราคาสินค้า
เกษตรกรรมโดยรวมยังคงหดตัวตามราคายางพาราเป็นส าคัญ แม้ว่าราคามันส าปะหลัง
และข้าวหอมมะลิจะขยายตัวดีจากความต้องการที่ดีต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณผลผลิตมี
จ ากัด โดยรายได้เกษตรกรขยายตัวรอ้ยละ 4.8 YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตวัที่
ร้อยละ 8.1 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ 3.0 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนจากทั้งรายจ่าย
ลงทุนและรายจ่ายประจ า โดยรายจ่ายลงทุนขยายตัวตามการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างและ
เครื่องจักรของกรมชลประทาน และกรมทางหลวงชนบทเป็นสาคัญ สาหรับรายจ่ายประ
จาขยายตัวเล็กน้อยจากรายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าและบริการ และรายจ่ายค่าตอบแทน
บุคลากร





รายงานสภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

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 40,559

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 23,913

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนสงิหาคม ปี 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

ในเดือนสิงหาคม ปี 2561 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดย
การน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
หดตัวร้อยละ 2.2 YoY ด้านการส่งออก ขยายตัวร้อยละ 9.8 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 12.2 YoY

การน าเข้า มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 40,559 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 3,166 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
หดตัวร้อยละ 5.4 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 30,546 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.0 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 5.6 YoY ในขณะท่ี
หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 6,847 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัว
ร้อยละ 18.8 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 23,913 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 3,491 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 26.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 10.6 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 17,695 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.4 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 13.1 YoY
ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,726 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 8.5 YoY

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาดดลุ
อยู่ที่ 16,646 ล้านบาท 
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มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนสงิหาคม ปี 2561

Agricultural M. 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 3,166

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 3,491

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 2,918 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 13.2 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่  เครื่องบ ารุงรักษา และ
ส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,747 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคา่การส่งออก
เป็น 2,769 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 6.8 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่า
การส่งออกสูงสุด ได้แก่ แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ ซึ่งมี
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 957 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ 
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ท่ี 148 ล้านบาท 

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนสิงหาคม ปี 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนสงิหาคม ปี 2561

Industrial M. 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 30,546

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 17,695

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้า
อยู่ท่ี 30,546 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 5.6 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) ซึ่งมี
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 4,286 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
อยู่ที่ 17,695 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 13.1 YoY โดยสินค้าท่ี
มีมูลค่ าการส่ งออกสู งสุด  ได้แก่  เครื่ องจักรงานดิน 
(เครื่องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้าง) มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
3,235 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ 
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ท่ี 12,851 ล้านบาท 

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนสิงหาคม ปี 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนสงิหาคม ปี 2561

Machine Tools 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 6,847

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 2,726

มูลค่าการค้าเครื่องมือกล
เดือนสิงหาคม ปี 2561

การน าเข้า เครื่องมือกลมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 6,847 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
และขยายตัวร้อยละ 18.8 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
น าเข้าสูงสุด ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 2,034 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,726 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
และขยายตัวร้อยละ 8.5 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุด ได้แก่ เครื่องมือกล กลึงโลหะ ซึ่งมีมูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 533 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้า
ขาดดุลอยู่ท่ี 4,121 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
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Article Title Automated generation of CNC programs for manufacturing of individualized products
Author Carsten Schaede, Stefan Seifermann, Joachim Metternich

PTW TU Darmstadt, Otto-Berndt-Straße 2, 64287 Darmstadt, Germany
Year 2018
Abstract Companies are facing an increasing demand for individualized products. Thereby, the relevance of 

make-to-order (MTO) production systems rises. Product configuration systems and parametric design 
models have been established in MTO production environments to enable efficient manufacturing of 
individual variants towards the quantity of one piece. High potential for further improvements of lead time, 
cost and quality is offered by the automated generation of the individual CNC programs. This research 
focuses on CNC program generation based on parameters supplied by product configuration systems. 
Different approaches are described and characterized. A decision tree for automated CNC program 
generation is presented.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827118301665 

Fig. 1. Focus of the research: Automated CNC program generation.



ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ 135/10/2018

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและชิ้นส่วน เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่การผลิต ซึ่งมีบทบาท
สนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ คาดว่าภาพรวมตลาดในปี 2561 จะมีมูลค่าประมาณ 
1.14-1.16 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3-5 (YOY) โดยจ านวนผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 และท่ีเหลือเป็นผู้ประกอบการราย
ใหญ่ท่ีร่วมทุนหรือลงทุนโดยต่างชาติ ท้ังนี้ปัจจัยท่ีท าให้ตลาดเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนเติบโตขึ้นก็
เนื่องมาจากประเทศไทยมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ รวมถึงมีการพัฒนาภาคการผลิต
ท้ังในส่วนของภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร ไปสู่ภาคการผลิตท่ีทันสมัย ลดต้นทุน และ
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ หรือพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมและเกษตร 4.0 จึงเอื้อต่อความต้องการ
เครื่องจักรของธุรกิจใหม่ รวมถึงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรของธุรกิจเดิม แต่อย่างไรก็ดียังมีความ
ท้าทายท่ีผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายเครื่องจักรจ าเป็นต้องปรับตัวตั้งรับ ดังต่อไปนี้

1.รูปแบบความต้องการท่ีเปลี่ยนไป จากนโยบาย Thailand 4.0 ท่ีปรับรูปแบบไปสู่
ฐานเศรษฐกิจใหม่ (new S-curve) ซึ่งเน้นนวัตกรรมมากขึ้น มีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามา
ใช้เพื่อทดแทนแรงงานคน และมีความเท่ียงตรงแม่นย ามากกว่า รวมถึงหันมาใช้เทคโนโลยี
พลังงานสะอาดแทนยานยนต์สันดาปภายในแบบเดิม ส่วนในภาคการเกษตรท่ีซึ่งมีข้อจ ากัดต่าง ๆ 
เช่น เรื่องน้ า ราคาสินค้าเกษตร และต้นทุนการผลิต ซึ่งภาครัฐผลักดันให้จัดโซนนิ่งภาคการเกษตร 
ท าให้พื้นท่ีเพาะปลูกมีแนวโน้มลดลง และเพ่ิมพื้นท่ีในส่วนของพืชท่ีมีผลตอบแทนสูงกว่า เช่น อ้อย 
ข้าวโพด รวมถึงไม้ผลทดแทน จากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้สินค้าเครื่องจักรกลและชิ้นส่วน
แบบเดิมไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในระยะข้างหน้า

3 ความทา้ทาย ของ ธุรกจิเครือ่งจกัรกล‟

„



2.การย้ายฐานการผลิตของบางอุตสาหกรรม เนื่องจากศักยภาพการแข่งขันของไทยในการ
เป็นฐานการผลิตเริ่มลดลง ทั้งทางด้านต้นทุนการผลิต แรงงาน และการขาดแคลนวัตถุดิบ 
ประกอบกับผลประโยชน์ด้านทางภาษีหรือการลดข้อจ ากัดด้านการกีดกันทางการค้าในบาง
อุตสาหกรรม เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่งมีส่วนผลักดันให้ภาคธุรกิจของไทย รวมถึงนักลงทุนต่างชาติ 
หันไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของไทยซึ่งมีสิ่งแวดล้อมการ
ลงทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้หากสถานการณ์ดังกล่าวทวีความเข้มข้นขึ้น ก็ย่อมกระทบต่อความ
ต้องการเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนของไทยในอนาคต

3.การแข่งขันจากต่างประเทศ มีการน าเข้าเครื่องจักรจากประเทศคู่แข่งซึ่งมีข้อได้เปรียบ
ทางด้านราคา หรือเทคโนโลยี เช่น ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ไต้หวัน เกาหลีใต้ สหรัฐ และเยอรมนี 
เข้ามาแข่งขันกับเครื่องจักรที่ไทยผลิตเองได้ โดยเฉพาะเครื่องจักรกลการเกษตร มีแนวโน้ม
การน าเข้าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในส่วนของเครื่องจักรกลการเกษตรราคาไม่แพงจากจีน ที่จับ
ตลาดเกษตรกรรายย่อย รวมถึงเครื่องจักรขนาดใหญ่เพื่อรองรับโครงการเกษตรแปลงใหญ่ 
หรือเกษตรกรรายใหญ่ที่ใช้ในพื้นที่ของตนเอง รวมถึงผู้ให้บริการรับจ้างเครื่องจักรการเกษตร
กับเกษตรกรทั่วไป

ซึ่งความท้าทายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายจ าเป็นต้องเตรียมแนวทางการ
รับมือเอาไว้ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรที่ตรงตามตลาดต้องการ การแสวงหา
พันธมิตรทางธุรกิจที่มีโนว์ฮาวเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การซ่อมบ ารุงเครื่องจักร นอกจากนี้การหาโอกาสไปเปิดตลาดต่างประเทศ

โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ระหว่างพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม และมี
ความต้องการเครื่องจักรสูง และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าส าคัญไม่แพ้กันก็คือ การสื่อสารกับ
ลูกค้าที่ต้องท าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ และเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อน าไป
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดนั่นเองครับ

‟

„



„

‟

04/10/2018 ที่มา: ไทยโพสต์ 

กระทรวงอุตฯดนัที

โออาร ์4 โครงการ

ยกัษใ์นออีซีตี.ค.นี้

อุตฯเร่งเครื่องหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดออกทีโออาร์ 4 โครงสร้าง
พื้นฐานอีอีซีในเดือน ต.ค. นี้ พร้อมเตรียมข้อมูลเสนอบอร์ด กพอ. เห็นชอบในวันที่ 4 
ต.ค.นี้ พร้อมเตรียมแผนพัฒนาสมาร์ท ซิตี้

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ครั้งที่ 2/2561 ว่าที่ประชุมมีการเสนอความคืบหน้าของกรอบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) รวม 4 โครงการ เพื่อเตรียมจะเสนอข้อมูล
ให้กับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ 4 ต.ค. 2561 นี้

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าโครงสร้าง
พื้นฐานทั้ ง  4 โครงการ ที่นอกเหนือจากรถไฟความเร็วสู ง เชื่อม 3 สนามบิน 
คณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) วางก าหนดการเพื่อออก
หนังสือชี้ชวนผู้สนใจลงทุนในเดือนต.ค. 2561 นี้ โดยแบ่งเป็น 1. สนามบินอู่ตะเภา โดย
อยู่ภายใต้การด าเนินงานของกองทัพเรือ โดยจะเปิดให้มีเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการ
สร้างอาคารผู้โดยสารใหม่ โดยจะมีการก าหนดเอกชนผู้ร่วมทุนในเดือน ก .พ. 2562 และ
เปิดด าเนินการภายในปี 2566



„

‟2.โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา ท่ี บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ ซึ่งจะมีการก าหนดเอกชนผู้ร่วมทุนภายในเดือน ธ.ค. 2562 โดยเป็นการพัฒนาศูนย์
ซ่อมใหม่ที่ขนาดใหญ่ขึ้น โดยก าหนดเปิดด าเนินการกลางปี 2565

3. โครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะท่ี 3 ซึ่งจะเปิดชี้ชวนผู้ลงทุนภายในเดือนนี้และได้เอกชนร่วมทุนใน
เดือน ก.พ. 2562 เพื่อลงทุนพัฒนาระบบรางเชื่อมระบบขนส่งจากเรือขึ้นมาบนราง  และถมทะเลเพื่อ
รองรับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุตเพิ่มขึ้น 8 ล้านตู้ต่อปี จากปัจจุบันท่ีรองรับได้อยู่ท่ี 10.8
ล้านตู้ต่อปี

4. โครงการท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 โดยเป็นการขยายท่าเรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความจุใน
การขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ ประมาณ 10.8 ล้านตันต่อปี และสินค้าเหลว ประมาณ 4 ล้านตันต่อปี โดย
อยู่ภายใต้การดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) โดยช่วงแรกจะเป็นการถมทะเล
เพื่อพัฒนาท่าเรือ และคลังก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะใช้เวลา 3-5 ปีในการพัฒนา และช่วงท่ี 2 คือท่าเรือ
สินค้าเหลว โดยจะชี้ชวนผู้ลงทุนต.ค. นี้ และก าหนดได้เอกชนร่วมทุนในเดือน ม.ค.2562 ก่อนท่ีจะเปิด
ก าเนินการต้นปี 2568

“การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท้ังหมดจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (พีพีพี) โดยรวมเงินลงทุนท้ัง 5 โครงการท้ังสิ้น 650,000ล้านบาท โดย
รัฐบาลจะลงทุน 30% หรือประมาณ 200,000 ล้านบาท”นายกอบศักดิ์ กล่าว

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะ กพอ. กล่าวว่า นอกจากนี้ท่ีประชุมยังมีการหารือถึงแผนพัฒนา
โครงการแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลระยะเวลา 5 ปี (สมาร์ท ซิตี้ ดิจิทัล 
ปาร์ค) ท่ีจะมีการออกประกาศเชิญชวนเอกชนท่ีสนมใจลงทุนในวันท่ี พ .ย. 2561 นี้ ซึ่งจะเป็นการ
พัฒนา 8 แผนงานหลัก อาทิการพัฒนาศูนย์ทดสอบ 5G การการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ต 
ออฟ ติงส(์ไอโอที) และโครงสร้างพื้นฐาน ท่อร้อยสาย เคเบิ้ลใยแก้วน าแสงและเสา เป็นต้น

“โครงการสมาร์ท ซิตี้ ท้ัง 8 แผนงาน มีการใช้งบประมาณรวมแล้วกว่า 18,000 ล้านบาท และมีการ
อนุมัติงบมาเบื้องต้นแล้ว แต่ขณะเดียวกันจะมีการของบประมาณกลาง ของปีงบประมาณ 2562
เพิ่มเติมอีก 813 ล้านบาท เพื่อมาเสริมในการด าเนินงานเพิ่มเติม”นายคณิศ กล่าว
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