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เดือนกันยายน 2561 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน โดยอุปสงค์ในประเทศ
ขยายตัวตาม การบริโภคภาคเอกชนในเกือบทุกหมวดสินค้า และการใช้จ่ายภาครัฐ
ที่ขยายตัวต่อเนื่อง สาหรับการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว ด้านอุปสงค์ต่างประเทศ
ขยายตั ว ชะลอลงตามการส่ ง ออกสิ น ค้ า ที่ ห ดตั ว สอดคล้ อ งกั บ การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวเล็กน้อยจากนักท่องเที่ยว
อาเซียนเป็นสาคัญ
การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวดีต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน แม้จะชะลอลง
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ที่ขยายตัวสูง โดยเป็นการขยายตัวในทุกหมวดการใช้
จ่าย ยกเว้นหมวดสินค้าไม่คงทนที่หดตัว จากผลของฐานสูงในปีก่อน ที่มีการเร่งซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบก่อนการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต สาหรับปัจจัย
สนั บ สนุ น ก าลั ง ซื้ อ โดยรวม ปรั บ ดี ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย ตามรายได้ ค รั ว เรื อ นนอกภาค
เกษตรกรรมที่ขยายตั ว และกระจายตั ว มากขึ้น ขณะที่รายได้ครัวเรือน ในภาค
เกษตรกรรมหดตัวจากด้านราคา ส่งผลให้ดัชนีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน
(PCI) หดตัวร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 4.4 YoY

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่ง สัญญาณ
บวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ได้แก่
การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวดี
แม้ จ ะชะลอลงเมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ น
ก่อนหน้าที่ขยายตัวสูง โดยเป็นการ
ขยายตั ว ในทุ ก หมวดการใช้ จ่ า ย
ยกเว้นหมวดสินค้าไม่คงทนที่หดตัว
การใช้จ่ายภาครัฐ ที่ไม่รวมเงินโอน
ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน
จากรายจ่ายประจาที่ขยายตัวตาม
รายจ่าย เพื่อซื้อสินค้าและบริการ
และรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 20.7 พันล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัวร้อยละ 5.5 YoY
และหากหักทองคาหดตัวร้อยละ 1.0 จากการเร่งส่งออกรถยนต์นั่งไปออสเตรเลีย
ในช่วงก่อนหน้า และผลกระทบของวาตภัยต่อการขนส่งสินค้าไปประเทศคู่ค้า อาทิ
ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และฮ่องกง ซึ่งเป็นปัจจัยชั่วคราวที่ทาให้การส่งออกไปประเทศ
ดังกล่าวหดตัว นอกจากนี้ ยังมีผลของฐานสูงจากการส่งออกโทรศัพท์มือถือตาม
การเปิดตัว โทรศัพท์มือถือรุ่น ใหม่ในปีก่อน และการเร่งส่งออกโซลาร์เซลล์และ
เครื่องซักผ้าก่อนการใช้มาตรการ Safeguard ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี การส่งออก
ในหลายกลุ่ ม สิ น ค้ า ยั ง ขยายตั ว ได้ อาทิ สิ น ค้ า ที่ มี มู ล ค่ า เคลื่ อ นไหวตามราคา
น้ามันดิบ เครื่องประดับและอัญมณี เครื่องจักรและอุปกรณ์ และสินค้าเกษตร ทั้งนี้
การส่งออกสินค้า ที่หดตัวส่งผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวสอดคล้องกัน
โดยเฉพาะการผลิตในหมวดยานยนต์ และหมวดยาง และพลาสติก

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyze by ISIT
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การนาเข้าสินค้า มีมูลค่า 18.7 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 14.3 YoY ตาม
การลดลงของการนาเข้าทองคาเป็นสาคัญ และหากหักทองคาขยายตัวชะลอลงร้อยละ
12.5 โดยเป็นการขยายตัวในหลายหมวดสินค้า อาทิ 1) หมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้น
กลาง ตามการน าเข้ า น้ ามั น ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย ม โลหะ และชิ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ 2) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ตามการนาเข้าเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มที่
ขยายตัวสูง ขณะที่การนาเข้าสินค้าไม่คงทนทรงตัว และ 3) หมวดยานยนต์และชิ้นส่วน
ตามการน าเข้ ารถยนต์นั่ ง และชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ สอดคล้ องกับ ยอดขายรถยนต์ ใ น
ประเทศที่ขยายตัวดี

ตัว ชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่ ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต่ อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเครื่องชี้การลงทุนในหมวด
เครื่องจักรและอุปกรณ์ขยายตัวเล็กน้อยตามยอดจาหน่ายเครื่องจักรในประเทศ ขณะที่
เครื่องชี้การลงทุนในหมวดก่อสร้างหดตัวตามพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง ทั้งนี้ เมื่อปรับ
ฤดูกาลแล้ว เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนลดลงจากเดือนก่อน จากทั้งเครื่องชี้การลงทุน
ในหมวดก่อสร้างและหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ ส่งผลให้ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
(PII) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ด้านการ
จาหน่ายเครื่องจักรในประเทศขยายตัวร้อยละ 5.1 YoY

การส่ ง ออกสิ น ค้ า หดตั ว
จากการเร่งส่งออกรถยนต์
นั่ ง ไปออสเตรเลี ย ในช่ ว ง
ก่อ นหน้ า และผลกระทบ
ของวาตภั ย ต่ อ การขนส่ ง
สินค้าไปประเทศคู่ค้า อาทิ
ญี่ ปุ่ น ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ แ ล ะ
ฮ่ อ ง ก ง ซึ่ ง เ ป็ น ปั จ จั ย
ชั่วคราวที่ทาให้การส่งออก
ไปประเทศดังกล่าวหดตัว

รายได้เกษตรกร หดตัวจากระยะเดียวกันปีกอ่ นตามการหดตัวของราคาสินค้าเกษตรที่
มากกว่าการขยายตัวของผลผลิต โดยเฉพาะราคายางพารา เนื่องจากผลผลิตออกสู่
ตลาดมากตามพื้นที่เปิดกรีดใหม่ ประกอบกับราคาปาล์มน้ามันที่หดตัวจากผลผลิตที่
ขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ราคาข้าวหอมมะลิและมันสาปะหลังยังขยายตัวได้จาก
ปริ ม าณผลผลิ ต ที่ มี จ ากั ด ด้ า นปริ ม าณผลผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรขยายตั ว ตามผลผลิ ต
ยางพารา ข้ า ว และผลไม้ เ ป็ น ส าคั ญ โดยรายได้ เ กษตรกรหดตั ว ร้ อ ยละ 4.0 YoY
ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตัวที่ร้อยละ 2.1 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหด
ตัวร้อยละ 6.0 YoY

รายได้ เ กษตรกร หดตั ว
จากระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ น
ตามการหดตั ว ของราคา
สินค้าเกษตรที่มากกว่าการ
ข ย า ย ตั ว ข อ ง ผ ล ผ ลิ ต
โดยเฉพาะราคายางพารา

การใช้จ่ายภาครัฐ ที่ไม่รวมเงิน โอนขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน จากรายจ่าย
ประจาที่ขยายตัว ตามรายจ่าย เพื่อซื้อสิน ค้าและบริการ และรายจ่ายค่าตอบแทน
บุคลากร ขณะที่รายจ่ายลงทุนหดตัวตามการเบิกจ่ายงบกลาง และ ผลของฐานสูงจาก
การเร่งเบิกจ่ายงบเพิ่มเติมของกลุ่มจังหวัดในปีก่อน
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รายงานสภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

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

http://miu.isit.or.th

ภาวะอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล เดือนกันยายน ปี 2561
Mill Baht

Jan

Feb

Mar

Apr

2560
2561

31,591
42,089

34,625
32,927

37,331
32,215

32,943
34,464

2560
2561

19,658
20,131

19,715
20,372

23,639
23,895

17,751
19,120

May

Jun
Import
43,088 36,519
38,917 39,738
Export
23,484 22,029
21,877 22,546

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

36,336
37,935

41,466
40,559

35,876
35,253

38,879

39,195

35,796

29,155
21,771

21,310
23,913

23,366
22,229

20,783

22,110

20,856

ในเดือนกันยายน ปี 2561 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยการ
นาเข้า หดตัวร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหด
ตัวร้อยละ 1.8 YoY ด้านการส่งออก หดตัวร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 4.9 YoY
การนาเข้า มีมูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 35,253 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจัก รกลการเกษตรมีมูลค่า การนาเข้าอยู่ที่ 3,183
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 3.1 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 26,638 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 12.8 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 4.5 YoY ในขณะที่
หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 5,431 ล้านบาท หดตัว
ร้อยละ 20.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ
10.6 YoY
การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 22,229 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 3,270
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 7.3 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 16,529 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 6.6 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 5.3 YoY ในขณะที่
หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,431 ล้านบาท หด
ตัวร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ
15.4 YoY
ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาดดุล
อยู่ที่ 13,024 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
Analyze by ISIT
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนกันยายน ปี 2561
Agricultural M.

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
3,166

3,078
3,183

3,801

3,841

3,133

2,593
2,769

3,155
3,491

3,037
3,270

2,952

3,000

2,600

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนกันยายน ปี 2561
การนาเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการนาเข้า
อยู่ที่ 3,183 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 3.1 YoY โดยสินค้าที่มี
มู ล ค่ า การน าเข้ า สู ง สุ ด ได้ แ ก่ เครื่ อ งบ ารุ ง รั ก ษา และ
ส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 1,452 ล้านบาท
การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออก
อยู่ที่ 3,270 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 7.3 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่า
การส่งออกสูงสุด ได้แก่ แทรกเตอร์ และส่วนประกอบซึ่งมี
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,192 ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้
ดุลการค้าเกินดุลอยู่ที่ 86 ล้านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือนกันยายน ปี 2561
Industrial M.

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
30,546

27,889
26,638

30,172

29,664

27,380

24,111
16,470

15,643
17,695

17,455
16,529

15,409

16,277

15,804

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนกันยายน ปี 2561
การนาเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการนาเข้า
อยู่ที่ 26,638 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 4.5 YoY โดยสินค้าที่มี
มู ล ค่ า การน าเข้ า สู ง สุ ด ได้ แ ก่ เครื่ อ งกั ง หั น ไอพ่ น และ
ส่วนประกอบ (เครื่ องจัก รใช้ในอุต สาหกรรมทั่ว ไป) ซึ่งมี
มูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 2,886 ล้านบาท
การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
อยู่ ที่ 16,529 ล้ านบาท หดตัว ร้อ ยละ 6.6 เมื่ อ เที ยบกั บ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 5.3 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เครื่องจักรงานดิน (เครื่องจักร
อุตสาหกรรมก่อสร้าง) มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,820 ล้าน
บาท
ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ที่ 10,109 ล้านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนกันยายน ปี 2561
Machine Tools

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
6,847

4,909
5,431

4,906

5,690

5,283

2,451
2,532

2,512
2,726

2,874
2,431

2,422

2,834

2,452

มูลค่าการค้าเครื่องมือกล
เดือนกันยายน ปี 2561
การนาเข้า เครื่องมือกลมีมูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 5,431
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 20.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
และขยายตัวร้อยละ 10.6 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
นาเข้าสูงสุด ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 1,366 ล้านบาท
การส่งออก เครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,431
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
และหดตัวร้อยละ 15.4 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สูงสุด ได้แก่ เครื่องมือกล กลึงโลหะ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก
อยู่ที่ 578 ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้า
ขาดดุลอยู่ที่ 3,001 ล้านบาท

Analyze by ISIT

รายละเอียดเพิ่มเติม

10

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารสานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213

Article Title
Author

Year
Abstract

Source

Development of smart machining system for optimizing feedrates to minimize machining
time
Hong-seok Park, Bowen Qi, Duck-Viet Dang, Dae Yu Park
School of Mechanical and Automotive Engineering, University of Ulsan, 93 Daehak-ro, Nam-gu,
Ulsan 44610, South Korea
HWACHEON Machine Tool Co., Ltd., 123-17, Hanamsandan 4beon-ro, Gwangsan-Gu,
Gwangju, South Korea
2017
Feedrate optimization is an important aspect of getting shorter machining time and increase the potential
of efficient machining. This paper presents an autonomous machining system and optimization
strategies to predict and improve the performance of milling operations. The machining process was
simulated and analyzed in virtual machining framework to extract cutter-workpiece engagement
conditions. Cutting force along the cutting segmentation is evaluated based on the laws of mechanics of
milling. In simulation, constraint-based optimization scheme was used to maximize the cutting force by
calculating acceptable feedrate levels as the optimizing strategy. The intelligent algorithm was integrated
into autonomous machining system to modify NC program to accommodate these new feedrates values.
The experiment using optimized NC file which generates by our smart machining system were
conducted. The result showed autonomous machining system, was effectively reduced 26%.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2288430017301987

Fig. 1. The principle of feedrates optimization.
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เกษตรฯ หนุน
เครือ่ งจักรกล
ทดแทนแรงงาน
ยกระดับการ
ให้บริการสหกรณ์

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผล
ติดตามโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2561
ซึ่งภาครัฐได้สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์ร้อยละ 70 และสหกรณ์สมทบเพิ่มอีกร้อยละ 30 เพื่อ
จัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สหกรณ์รวม 53 แห่ง ช่วยลดต้นทุนการผลิตและแก้ปัญหา
การขาดแคลนแรงงานรวมทั้งให้บริการและอานวยความสะดวกแก่สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งจากการลง
พื้นที่ติดตามตัวอย่างกลุ่มสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 4 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก
สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมผาตั้ง และ สหกรณ์โคนมลาพูน พบว่า
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้ขอรับการสนับสนุนเป็นรถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้า
ก้านสูง 2 ตัน จานวน 1คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์นม โดยสหกรณ์ได้รับ
เงินอุดหนุนจากรัฐ (70%) เป็นเงิน 883,820 บาท และสหกรณ์สมทบ (30%) เป็นเงิน 378,780
บาทรวม 1,262,600 บาท ส่งผลให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สหกรณ์สามารถขน
นมได้เพิ่มขึ้นเท่าตัว โดยส่งได้ 150,000 กล่อง/วัน หรือ 39 ล้านกล่อง/ปี จากเดิมที่เคยขนได้
75,000 กล่อง/วัน หรือ19.5 ล้านกล่อง/ปี
นอกจากนี้ ยังขอรับการสนับสนุนเครื่องชั่งรถบรรทุก ขนาด 50 ตัน สหกรณ์ได้รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐ (70%) เป็นเงิน 385,000 บาท และสหกรณ์สมทบ (30%) เป็นเงิน 165,000 บาท
รวม 550,000 บาทเพื่อนาไปใช้งานที่จุดรับนม ณ ศูนย์มิตรภาพ ทาให้สามารถรักษาคุณภาพนม
ได้ดีขึ้น จากเดิมที่ต้องไปชั่งน้าหนักที่ศูนย์มวกเหล็ก ซึ่งห่างไกลจากเกษตรกร
14/11/2018
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13

‟

สหกรณ์โคนมเชียงราย จ.เชียงรายขอรับการสนับสนุน เครื่องบรรจุนมพาสเจอร์ไรซ์
จานวน 3 เครื่องเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนมบรรจุถุงของสหกรณ์โดยได้รับเงิน
อุดหนุน (70%) เป็นเงิน 1,050,000 บาท และสหกรณ์สมทบ (30%) เป็นเงิน 873,000
บาท รวม1,923,000 บาท (ราคา 641,000 บาท/เครื่อง) ส่งผลให้กาลังการผลิตเพิ่มขึ้น
เท่าตัว โดยกาลังการผลิตเครื่องใหม่ 3 เครื่อง สามารถผลิตนมบรรจุถุงได้ 2 ตัน ในเวลา 1
ชม. ในขณะที่เครื่องบรรจุนมพาสเจอร์ไรซ์เครื่องเก่าที่มีการใช้งานมาตั้งแต่ ปี 2546 ให้
กาลังการผลิต 3 เครื่อง ได้เพียง 1 ตัน ในเวลา 1 ชม.
สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ.เชียงใหม่ ขอรับการสนับสนุนโกดังเก็บสินค้า ขนาด 800 ตาราง
เมตร โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ (70%) เป็นเงิน 713,300 บาท และสหกรณ์จ่ายสมทบ
(30%) เป็นเงิน 307,700 บาท มูลค่ารวม 1,021,000 บาทส่งผลให้สหกรณ์เก็บอาหารสัตว์
ได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมเก็บได้ 10,000 กระสอบ เพิ่มเป็น 20,000 กระสอบ
นอกจากนี้ ยังมีสหกรณ์โคนมลาพูน จ.ลาพูน ที่ยังไม่เคยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
มีปัญหาเรื่องอาหาร TMR ที่ใช้ในการเลี้ยงโคนมที่ซื้อมามีคุณภาพไม่เหมาะสม สหกรณ์จึง
จาเป็นต้องส่งเสริมด้านสัตวบาล และมีการควบคุมการผลิตอาหารแบบ TMR ที่เหมาะสม
โดยขอรับการสนับสนุนรถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 8 คิวจากรัฐ
(70%) เป็นเงิน 1,602,300 บาท และสหกรณ์จ่ายสมทบ (30%) เป็นเงิน 686,700 บาท
มูลค่ารวม 2,289,000 บาทซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงใช้งานเพื่อทดลองผลิตสูตรอาหารที่เหมาะสม
สาหรับเลี้ยงโคนมของสมาชิกในโครงการธนาคารโคนม โดยสามารถผสมอาหารได้ 2 รอบ
รอบละ 2.5 ตัน รวมได้ปริมาณ 5 ตัน/วัน
ทั้ งนี้ เครื่ อ งจั ก รกลทางการเกษตร ช่ ว ยให้ สหกรณ์ ไ ด้ ยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารแก่
สมาชิกทั้งในเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในการบรรจุจัดเก็บผลิตภัณฑ์ สหกรณ์สามารถผลิตอาหาร
สัตว์จาหน่ายให้สมาชิกและกระจายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในอนาคตสหกรณ์
จาเป็นต้องวางแผนการให้บริการ และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งให้
องค์ความรู้การใช้งานและบารุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อให้การดาเนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการลดต้นทุนการผลิตและ
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ได้ต่อไป

„

‟

อุตฯขับเคลือ่ น
ไทยสู่
Circular
Economy

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทาวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้
ร่วมหารือกับเครือข่ายผู้ประกอบการ 80 ราย เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจ
หมุนเวียน Circular Economy โดยการเปลี่ยนขยะหรือของเสียที่ถูกมองว่าเป็นปัญหา
กลั บมาใช้ประโยชน์เ ป็นวัตถุดิบทดแทน เพื่ อลดการใช้ทรั พ ยากรธรรมชาติใหม่ ตาม
แนวคิด Circular Economy ซึ่งปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เป็นเทคโนโลยีต้นแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการ
พิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีรวม 49 ชนิด โดยตั้งเป้าให้เกิดมูลค่าจากการรีไซเคิล
250 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ ในส่วนของภาคเอกชน มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของ
เสียอีกหลายชนิด ซึ่งหากกระทรวงอุตสาหกรรมและเครือข่ายผู้ประกอบการบูรณาการ
การดาเนินงานร่วมกัน และปลดล็อกข้อจากัด ทางกฎระเบียบที่เป็นปัญหาและอุปสรรค
จะสามารถสร้างผู้ประกอบการใหม่ และยกระดับผู้ประกอบการเดิม เพื่อขยายผลสู่เชิง
พาณิชย์ในวงกว้าง ลดการเกิดขยะและปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
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