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เดื อนพฤศจิกายน 2561 ขยายตัวจากเดื อนก่อน โดยการบริโภคภาคเอกชน
ขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ ก ารผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมขยายตั ว ตาม การลงทุ น
ภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องเช่นกัน สาหรับจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลับมา
ขยายตัวแม้จานวนนักท่องเที่ยวจีนยังหดตัว ด้านการส่งออกสินค้าทรงตัว ขณะที่
การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวเล็กน้อยจากรายจ่ายลงทุนเป็นสาคัญ
การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อนในทุกหมวดการ
ใช้จ่าย อย่างไรก็ดีอัตราการขยายตัวโดยรวมชะลอลงบ้าง สาหรับปัจจัยสนับสนุน
กาลังซื้อ โดยรวมแผ่วลง สะท้อนจากรายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมที่หดตัว
จากระยะเดียวกันปีก่อนทั้งด้านผลผลิตและราคา ขณะที่รายได้รวมลูกจ้างนอกภาค
เกษตรกรรมทรงตัว สาหรับความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมปรับลดลงบ้างแต่ยังอยู่ใน
ระดั บ สู ง ทั้ ง นี้ เมื่ อ ขจั ด ผลของฤดู ก าลแล้ ว การบริ โ ภคภาคเอกชนปรั บ ลดลง
เล็ก น้ อยจากเดื อนก่อน ส่ง ผลให้ ดั ชนี การอุปโภคบริโ ภคของภาคเอกชน (PCI)
ขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 21.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ทรงตัวร้อยละ 0.2 จาก
ระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองคาหดตัวร้อยละ 0.6 โดยการส่งออกสินค้าใน
หลายหมวดหดตัวจาก 1) ผลของฐานสูงจากระยะเดียวกันปีก่อน อาทิ ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ที่ผู้ผลิต โทรศัพท์มือถือจากการเหลื่อมเดือนของการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่น
ใหม่ ยานยนต์แ ละชิ้น ส่วนยานยนต์จากการเร่งส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไป
ฟิลิปปินส์ก่อนปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ในช่วงต้นปี 2561 และสินค้าเกษตร
โดยเฉพาะข้าว จากการส่งออกไปยังประเทศที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
ในช่วงเดียวกันปีก่อน และ 2) ผลของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ
และจีน ประกอบกับวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปสงค์ต่อรถยนต์ในจีนชะลอ
ตัว ส่งผลให้การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และยางพาราไปจีนหดตัว อย่างไรก็ดี
การส่งออกสินค้าที่มูลค่าเคลื่อนไหวตามราคาน้ามันดิบขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ และปิโตรเคมี ทั้งนี้ การส่งออกไปสหรัฐฯ เร่งขึ้นใน
เดื อ นนี้ จ ากการส่ ง ออกยางล้ อ รถยนต์ เป็ น สาคั ญ รวมทั้ ง เริ่ ม เห็ น ผลดี จ ากการ
ทดแทนสินค้าจีน ในตลาดสหรัฐฯ ในบางกลุ่ม
การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวสอดคล้องกัน โดยเฉพาะการผลิตในหมวดยาน
ยนต์ และหมวดผลิต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย ม สอดคล้ อ งกั บ ยอดจาหน่ า ยยานยนต์ ใ น
ประเทศที่ขยายตัวดี
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyze by ISIT

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่ง สัญญาณ
บวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ได้แก่
การบริโภคภาคเอกชน ในภาพรวม
การลงทุ น ภาคเอกชนเพิ่ ม ขึ้ น จาก
เดื อ นก่ อ นจากการลงทุ น ในหมวด
เครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสาคัญ
การลงทุ น ภาคเอกชน ขยายตั ว
ต่ อ เนื่ อ งจากระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ น
แม้ชะลอลงบ้างเมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า ที่ขยายตัวสูง โดยเป็นการ
ขยายตัวในทุกหมวดการใช้จ่าย
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การนาเข้าสินค้า มูลค่า 20.7 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวสูงต่อเนื่องทีร่ ้อยละ 16.2
จากระยะเดี ยวกั น ปี ก่ อน และหากหั ก ทองค าขยายตั ว ร้ อยละ 19.4 โดยเป็ นการ
ขยายตัวในหลายหมวดสินค้า ได้แก่ 1) หมวดวัตถุดบิ และสินค้าขัน้ กลาง ตามการนาเข้า
น้ามันดิบ เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และโลหะ 2) หมวดสินค้าทุน ตามการ
น าเข้ า หมวดเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ สอดคล้ อ งกั บ การขยายตั ว ของการลงทุ น
ภาคเอกชน 3) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวตามการนาเข้าทั้งหมวดสินค้าไม่
คงทนและ สินค้าคงทน สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว และ 4) หมวด
ยานยนต์และชิ้นส่วน ตามการนาเข้ารถยนต์นั่งและชิ้นส่วนยานยนต์ สอดคล้องกับ
ยอดขายรถยนต์ในประเทศที่ขยายตัวดี
การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากระยะเดียวกัน ปีก่อน จากเครื่องชี้การลงทุนใน
หมวดเครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามการนาเข้าสินค้าทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะการ
นาเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการตรวจสอบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามการย้ายฐานการ
ผลิตของธุรกิจฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มายังไทยในช่วงก่อนหน้า ยอดจาหน่ายเครื่องจักร ใน
ประเทศ และยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการลงทุน ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนในหมวด
ก่อสร้างหดตัวตามพื้นที่ ได้รับอนุญาตก่อสร้าง แต่ยอดจาหน่ายวัสดุก่อสร้างยังขยายตัว
ดี ทั้งนี้ ในภาพรวมเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่ปรับฤดูกาลแล้ว เพิ่มขึ้นจากเดือน
ก่อนจากการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสาคัญ ส่งผลให้ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) ขยายตัวร้อยละ 3.1 YoY และด้านการจาหน่ายเครื่องจักรในประเทศ
ขยายตัวร้อยละ 3.9 YoY
รายได้เ กษตรกร หดตัว จากระยะเดียวกัน ปี ก่อน ตามการหดตัวของผลผลิต สิน ค้า
เกษตรโดยเฉพาะผลผลิตข้าวหอมมะลิ จากปัญหาฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ ประกอบกับ
ราคาสินค้าเกษตรหดตัวต่อเนื่องตามราคายางพาราและปาล์มน้ามัน เนื่องจากอุปทาน
ในประเทศออกสู่ตลาดมาก ขณะที่อุปสงค์ต่างประเทศชะลอตัว และราคากุ้งขาวที่
ลดลงตามอุปทานกุ้งจากอินเดียที่เพิ่มสูงขึ้น โดยรายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ 5 YoY
ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมหดตัวที่ร้อยละ 2.9 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตัว
ร้อยละ 2.1 YoY
การใช้จ่ายภาครัฐ ไม่รวมเงินโอนหดตัวเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามรายจ่าย
ลงทุน ที่ ห ดตั ว จาก ผลของฐานสู ง ในปี ก่อ นที่ มี การเบิ ก จ่า ยเพื่ อ ซื้อ อากาศยานของ
ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ และการเบิ ก จ่ า ยค่ า ก่ อ สร้ า ง อาคารโรงพยาบาลของ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่รายจ่ายประจาขยายตัวจากรายจ่ายเพื่อซื้อ
สินค้าและบริการเป็นสาคัญ

ตัว ชี้วั ดทางเศรษฐกิ จที่ส่ ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต่ อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ได้แก่
การใช้จ่ายภาครัฐ ไม่รวม
เงินโอนหดตัวเล็กน้อยจาก
ระยะเดี ย วกัน ปี ก่ อ น โดย
รายจ่ า ยประจ าขยายตั ว
จากรายจ่ายเพื่อ ซื้อสิ นค้ า
และบริการเป็นสาคัญ
การส่งออกสินค้า โดยการ
ส่ ง อ อ ก สิ น ค้ า ใ น ห ล า ย
หมวดหดตั ว จาก ผลของ
ฐานสูงจากระยะเดียวกันปี
ก่อนและผลของมาตรการ
กีด กัน ทางการค้ า ระหว่ า ง
สหรัฐฯ และจีน
รายได้ เ กษตรกร หดตั ว
จากระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ น
ตามการหดตัวของผลผลิต
สิ น ค้ า เกษตร จากปั ญ หา
ฝน ทิ้ ง ช่ ว ง ใ น บา ง พื้ น ที่
โดยเฉพาะในภาค
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ
ประกอบกั บ ราคาสิ น ค้ า
เกษตรหดตัว ต่อเนื่องตาม
ราคายางพาราและปาล์ ม
น้ามัน เนื่องจากอุปทานใน
ประเทศออกสู่ตลาดมาก
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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 เดือนพฤศจิกายน ปี 2561
Mill Baht
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Apr
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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
37,883

39,195
42,489

35,796

29,155
21,771

21,310
23,913

23,366
22,229

20,783
23,090

22,110
21,017

20,856

ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน ปี 2561 ภาวะอุ ต สาหกรรม
เครื่องจักรกลของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า โดยการนาเข้า ขยายตัวร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกั บ
เดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 8.4 YoY ด้านการส่งออก
หดตัวร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ
4.9 YoY
การน าเข้ า มูล ค่าการนาเข้า อยู่ที่ 42,489 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจัก รกลการเกษตรมีมูลค่า การนาเข้าอยู่ที่ 3,585
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
หดตั ว ร้ อ ยละ 6.6 YoY ด้ า นหมวดเครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรมมี
มูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 32192 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 14.5
เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นก่ อ นหน้ า และขยายตั ว ร้ อ ยละ 8.5 YoY
ในขณะที่ หมวดเครื่องมือกล มีมูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 6,711 ล้าน
บาท ขยายตั ว ร้ อ ยละ 4.2 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นก่ อ นหน้ า และ
ขยายตัวร้อยละ 17.9 YoY
การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 21,017 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,981
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหด
ตัวร้อยละ 0.6 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลค่า
การส่งออกอยู่ที่ 15,473 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 4.9 YoY ในขณะที่หมวด
เครื่องมือกล มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,562 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 9.6
YoY

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาดดุล
อยู่ที่ 21,472 ล้านบาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
Analyze by ISIT
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนพฤศจิกายนปี 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
3,332

3,841
3,586

3,133

2,593
2,769

3,155
3,491

3,037
3,270

2,952
4,516

3,000
2,981

2,600

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนพฤศจิกายน ปี 2561
การนาเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการนาเข้า
อยู่ที่ 3,586 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 6.6 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 1,706 ล้านบาท
การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออก
อยู่ที่ 2,981 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.6 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่า
การส่งออกสูงสุด ได้แก่ แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ ซึ่งมี
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,160 ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ที่ 605 ล้านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือนพฤศจิกายน 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
28,113

29,664
32,192

27,380

24,111
16,470

15,643
17,695

17,455
16,529

15,409
16,074

16,277
15,473

15,804

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนพฤศจิกายน ปี 2561
การนาเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการนาเข้า
อยู่ที่ 32,192 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 8.5 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 18,964 ล้านบาท
การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
อยู่ ที่ 15,473 ล้ านบาท หดตัว ร้อ ยละ 3.7 เมื่ อ เที ยบกั บ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 4.9 YoY โดยสินค้าที่มี
มู ล ค่ า การส่ ง ออกสู ง สุ ด ได้ แ ก่ เ ครื่ อ งกั ง หั น ไอพ่ น และ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มีมูลค่า
การส่งออกอยู่ที่ 9,082 ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ที่ 16,719 ล้านบาท
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มูลค่าการนาเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนพฤศจิกายน 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
6,438

5,690
6,711

5,283

2,451
2,532

2,512
2,726

2,874
2,431

2,422
2,499

2,834
2,562

2,452

มูลค่าการค้าเครื่องมือกล
เดือนพฤศจิกายน ปี 2561
การนาเข้า เครื่องมือกลมีมูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 6,711
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
และขยายตั ว ร้ อ ยละ 17.9 YoY โดยสิ น ค้ า ที่ มี มู ล ค่ า การ
นาเข้าสูงสุด ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการนาเข้าอยู่ที่ 1,661 ล้านบาท
การส่งออก เครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,562
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
และหดตัวร้อยละ 9.6 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สูงสุด ได้แก่ เครื่องมือกล กลึงโลหะ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก
อยู่ที่ 639 ล้านบาท
ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้า
ขาดดุลอยู่ที่ 4,149 ล้านบาท

Analyze by ISIT
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Cryogenic machining is considered a sustainable alternative to machining with flood cooling application. This paper describes
a case study about the production of a titanium alloy part which involves multiple milling processes. It draws comparisons
between conventional flood cooling and cryogenic machining. Factors such as productivity and cost, and total life-cycle
sustainability performance such as energy consumption and emissions are evaluated. It is shown that cryogenic machining
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978918301562

12

‟

เปิ ดตัวรถขุดโคมัตสุ
ใหม่ล่าสุด ชูนยิ าม
Next Evolution แรง
กว่า ประหยัดกว่า
"บางกอกโคมัตสุเซลส์" ผู้จาหน่ายเครื่ องจักรกลหนัก "โคมัตสุ" เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เปิ ดตัว
รถขุด "โคมัตสุ" รุ่น PC210-10M0 ใหม่ล่าสุด โชว์นิยาม Next Evolution "แรงกว่า ประหยัดกว่า"
เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ ารถขุดในเมืองไทย ในปี 2019 ที่จะมาทาตลาด
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรหนักและโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ
นายประณิธาน พรประภา กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จากัด
เปิ ดเผยว่า "ในปี ที่ผ่านมาตลาดเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมหนักในเมืองไทย มีการแข่งขันค่อนข้ าง
สูงมาก เนื่องจาก ในครึ่งปี แรกโครงการก่อสร้ างขนาดใหญ่ต่างๆ ของหน่วยภาครัฐที่ยงั มีความ
คืบหน้ าอย่างต่อเนื่อง โดยเครื่ องจักรกลหนักหลายแบรนด์อื่นๆ ยังสามารถตอบโจทย์โครงการ
และงานก่อสร้ างทุกประเภท นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสทางธุรกิจจากความก้ าวหน้ าของ
การดาเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก [EEC] ซึง่ หลายโครงการยังคงมีความ
ต้ องการเครื่ องจักรกลสูง โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่
ตะเภา) เป็ นต้ น
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นอกจากนี ้ "โคมัตสุ" ยังเดินหน้ าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ ารถขุด และ ในปี 2019 ทางบริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ เพื่อขยายตลาดอุต สาหกรรม
เครื่ อ งจัก รหนัก ไปยัง กลุ่ม เป้ าหมาย เพิ่ม มากขึน้ โดยเปิ ดตัว โฉมใหม่ ร ถขุด "โคมัต สุ" รุ่ น
PC210-10M0 ภายใต้ คานิยามที่ว่า Next Evolution "แรงกว่า ประหยัดกว่า" ด้ วยการพัฒนา
ระบบควบคุมเครื่ องยนต์ ใหม่ ทาให้ สามารถใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพขึ ้นถึง
20% ด้ วยเทคโนโลยีล ้าหน้ าของโคมัตสุในเรื่ องการประหยัดน ้ามันเชื ้อเพลิง ซึ่งรถขุดรุ่ น PC210
- 10M0 ได้ รับการพัฒนาให้ มีการปรับลดรอบการทางานของเครื่ องยนต์ลง และพัฒนาระบบ
ควบคุมการฉี ดน ้ามันเชื ้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น นอกจากนี ้ ยังมี การพัฒนาปั ม้ ไฮดรอ
ลิคให้ มีขนาดใหญ่ขึ ้นทาให้ อตั ราการไหลของน ้ามันไฮดรอลิคดีขึ ้นที่รอบเครื่ องยนต์ต่าลง พร้ อม
ทัง้ ระบบพัด ลมเครื่ อ งยนต์ แบบใหม่ ทาให้ ล ดภาระการท างานของเครื่ อ งยนต์ และมี การ
ออกแบบปั๊ มไฮดรอลิคที่ใหญ่ขึ ้นทาให้ อตั ราการไหลของน ้ามันไฮดรอลิคดีขึ ้น
นายประณิธาน กล่าวต่อไปว่า สาหรับภาพรวมของตลาดเครื่ องจักรกลหนัก ในปี 2518
ที่ผ่านมา มีมลู ค่าตลาดรวมอยู่ประมาณ 13,300 ล้ านบาท โดยโคมัตสุ มียอดขายเครื่ องจักรใน
ปี 2018 เป็ นมูลค่าอยู่ประมาณ 2,700 ล้ านบาท คิดเป็ นส่วนแบ่งการตลาด 20% ในปี ที่ผ่านมา
และในปี 2019 ทางบริ ษัทฯ ตังเป
้ ้ ายอดขายรถขุดรุ่ น "PC210-10M0 อยู่ที่ 400 คัน คิดเป็ น
มูลค่า 1,900 ล้ านบาท ทางโคมัตสุ ตังเป
้ ้ ายอดขายว่าจะมีมลู ค่าใกล้ เคียงกับปี ที่แล้ วรวมอยู่ที่
ประมาณ 13,500 ล้ านบาท (ปี 2017 มีมลู ค่าตลาดรวมอยู่ประมาณ 15,000 ล้ านบาท โดย
โคมัตสุ มียอดขายเครื่ องจักรในปี 2017 เป็ นมูลค่าอยู่ประมาณ 4,200 ล้ านบาท)
นอกจากนี ้ โคมัตสุ ยังคงมุ่งมัน่ ที่จะนาเอานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ เพื่อให้ ลูกค้ าของเราใช้
เครื่ องจักรโคมัตสุ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพที่สดุ โดยมีระบบ KOMTRAX ที่เป็ นระบบที่ช่วยใน
การบริ หารเครื่ องจักรแล้ ว พร้ อมทังได้
้ พฒ
ั นาระบบ CARTE เป็ นระบบฐานข้ อมูลเครื่ องจักรที่
รวบรวมข้ อมูลต่างๆ ของเครื่ องจักร ตังแต่
้ เริ่ มใช้ จนถึงปั จจุบนั เช่น KOMTRAX, PM, KOWA
ข้ อมูลการบารุ งรั กษา ระบบนี ท้ าให้ ลูกค้ าสามารถเข้ าถึงข้ อมูล ทุกๆ ด้ านของเครื่ องจักรได้
สะดวกมากยิ่งขึ ้น รวมถึงการวางแผนการใช้ งาน การวางแผนบารุ งรักษาเครื่ องจักรได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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สิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราทาควบคู่ไปกับการขาย และอยู่ในแผนการดาเนินธุรกิจของ
เรามาโดยตลอด คือ การดูแลเครื่ องจักรตลอดอายุการใช้ งาน ซึง่ เป็ นการให้ บริ การทัง้ ก่อน และ
หลังการขาย โดยเฉพาะบริ การหลังการขาย เนื่องจากสินค้ าเครื่ องจักรเป็ นสินค้ าที่ ค่อนข้ าง
เฉพาะทาง บริ ษัทฯ จึงมีการดูแลเครื่ องจักรของลูกค้ าตลอดอายุการใช้ งาน (Total Life Cycle
Support) ผ่านบริ การต่างๆ ที่เราคิดขึ ้นมา เพื่อลูกค้ าโดยเฉพาะ B-Connect Warranty และ
ระบบ Carte
ปั จ จุบัน โคมัต สุ มี ศูนย์ บ ริ ก ารรวม 23 แห่ ง ทั่ว ประเทศ อาทิ เชี ย งใหม่ ขอนแก่ น
นครสวรรค์ และมุก ดาหาร พร้ อมมี บุค ลากรที่ มี ค วามช านาญเชี่ ย วชาญด้ า นเครื่ อ งจัก ร
ให้ บริการหลังการขาย นับเป็ นหัวใจหลักสาคัญของเรา" นายประณิธาน กล่าวในที่สดุ
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เป้าส่งออก
61-62 โต
8% ฝั นไกล
แต่ส่อไปไม่ถงึ

กระทรวงพาณิชย์ได้ แถลงตัวเลขการส่งออก 11 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-พ.ย.) เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2561 ที่ผา่ น
มา ปรากฏว่า ทาได้ แค่มลู ค่า 21,237.2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ กลับมาติดลบ 0.95% โดยเป็ นการติดลบครัง้ ที่ 2
ในรอบปี 2561 ขณะที่ยอดรวมมีมลู ค่า 232,725 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้น 7.29% ต่ากว่าเป้าหมายทังปี
้
2561 ที่ประเมินไว้ วา่ จะเติบโตที่ 8%
การที่ยอดส่งออกทังปี
้ จะเติบโตได้ 8% ตามเป้าหมาย เดือนธ.ค.2561 จะต้ องส่งออกให้ ได้ มลู ค่าไม่น้อยกว่า
22,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ถ้ าต่ากว่านี ้ ก็ไม่เข้ าเป้า แต่เมื่อย้ อนดูสถิตยิ ้ อนหลัง การส่งออกเดือนธ.ค.ของทุกปี
ไม่คอ่ ยปรากฏว่ามูลค่าจะมากกว่าการส่งออกในช่วงเดือนก.ย.-พ.ย.เลย เพราะคาสัง่ ซื ้อสินค้ าส่วนใหญ่ ที่จะ
นาไปขายในช่วงเทศกาลคริสมาสต์หรื อปี ใหม่ ก็สงั่ กันล่วงหน้ า 2-3 เดือน ไม่มีใครมาสัง่ ซื ้อเอาตอนเดือนธ.ค.
กันหรอก
ดังนัน้ โอกาสที่การส่งออกทังปี
้ จะเติบโต 8% ลืมไปได้ เลยว่าจะทาได้ ยกเว้ นมีปาฏิหาริย์เกิดขึ ้น
“ตัวเลขการส่งออกรายเดือนเฉลี่ยของปี 2561 สามารถส่งออกได้ เกิน 20,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เกือบทุกเดือน
ปริ่มๆ 21,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เดือนธ.ค. ก็มีโอกาสที่จะทาได้ ถึง 22,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ”น.ส.พิมพ์ชนก
วอนขอพร ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้ า (สนค.) บอกไว้ เมื่อวันแถลงข่าวตัวเลข
ส่งออกว่ายังไงก็จะขอลุ้น
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อย่างไรก็ตาม เมื่อสารวจภาวะการส่งออกตลอด 11 เดือนของปี 2561 พบว่า เป็ นการขับเคลื่อนโดย
ภาคเอกชนเป็ นส่วนใหญ่ ภาครัฐมีสว่ นช่วยในการขับเคลื่อนน้ อยมาก โดยสามารถดูได้ จากสถิ ตกิ าร
ส่งออกในแต่ละกลุม่ สินค้ า ซึง่ ตัวเลขการส่งออกที่ทารายได้ เข้ าประเทศหลักๆ มาจากไม่กี่กลุม่ แล้ วกลุม่ ที่
ภาครัฐ ตังเป
้ ้ า ตังเป็
้ นความหวังเอาไว้ วา่ จะสร้ างรายได้ ให้ ประเทศ ตัวเลขก็ขยับขึ ้นน้ อยมาก บางตัวลดลง
ด้ วยซ ้า
ตามสถิติ กลุม่ สินค้ าอุตสาหกรรม เป็ นกลุม่ ที่มีการส่งออกได้ มากสุดอยูท่ ี่ 184,806 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิด
เป็ น 79.4% ของมูลค่าการส่งออกทังหมดในช่
้
วง 11 เดือน มีสดั ส่วนเท่ากับช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ ว ส่วน
สินค้ าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ส่งออกได้ 37,670 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สัดส่วน 16.2% ลดลงจาก
16.9% และสินค้ าอื่นๆ มูลค่า 10,250 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สัดส่วน 4.4% เพิ่มขึ ้นจาก 3.7%
เมื่อแยกเป็ นรายกลุม่ กลุม่ ยานยนต์และชิ ้นส่วน ส่งออก 34,828 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สัดส่วน 15% เครื่ อง
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งออก 18,354 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สนัดส่วน 15.3% เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ส่งออก 22,485 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ สัดส่วน 9.7% อัญมณีและเครื่ องประดับ ส่งออก 11,149 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สัดส่วน 4.8%
เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก ส่งออก 13,483 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สัดส่วน 5.8% วัสดุก่อสร้ าง ส่งออก
9,011 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สัดส่วน 3.9% เครื่ องจักรกลและส่วนประกอบ ส่งออก 7,405 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
สัดส่วน 3.2% สิ่งทอ ส่งออก 6,566 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สัดส่วน 2.8% ผลิตภัณฑ์ยาง ส่งออก 10,063 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ สัดส่วน 4.3% เคมีภณ
ั ฑ์ ส่งออก 8,415 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สัดส่วน 3.6% น ้ามันสาเร็จรูป
ส่งออก 8,578 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สัดส่วน 3.7%
ส่วนสินค้ าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร แยกเป็ น ข้ าวส่งออก 5,095 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สัดส่วน
2.2% ยางพารา ส่งออก 4,269 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สัดส่วน 1.8% อาหาร ส่งออก 19,629 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ สัดส่วน 8.4% และน ้าตาลทราย ส่งออก 2,478 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สัดส่วน 1.1%
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จะเห็นได้ วา่ ตัวเลขการส่งออกสัดส่วนเกือบ 40% อยูแ่ ค่ 3 กลุม่ คือ ยานยนต์และชิ ้นส่วน เครื่ อง
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ซึง่ สินค้ าทัง้ 3 กลุม่ นี ้ ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนจากต่างชาติ การส่งออก
ก็เป็ นการดาเนินการโดยภาคเอกชน หน่วยงานที่ทาการส่งเสริมการส่งออกอย่างกรมส่งเสริมการค้ า
ระหว่างประเทศ แทบไม่ได้ ชว่ ยเหลืออะไร เพราะปั ญหาอุปสรรคที่ภาคเอกชนแจ้ งมา รายงานมา เพื่ อ
ขอให้ ชว่ ย ก็แค่รับเรื่ อง แล้ วทาอะไรต่อไม่ได้
“ตลาดเวียดนาม ที่มีการกีดกันการนาเข้ ารถยนต์จากไทย ทุกวันนี ้ก็ยงั มีปัญหา ไม่เห็นจะแก้ อะไรได้
ภาคเอกชนพูดกับภาครัฐทุกครัง้ ที่เจอกัน ขอให้ ไปช่วยเจรจาแก้ ไขให้ บอกกรมส่งเสริมการค้ าระหว่าง
ประเทศ ก็ทาได้ แค่รับเรื่ อง แล้ วบอกว่ากรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศเป็ นคนดูแลเจรจาในเรื่ องนี ้
สุดท้ ายเหมือนเดิม ไม่ทาอะไร”ผู้ประกอบการในภาคยานยนต์รายหนึง่ ระบุ พร้ อมย ้าว่า การส่งออกยาน
ยนต์และชิ ้นส่วนไปสหรัฐฯ ก็มีความเสี่ยง หากสหรัฐฯ ประกาศขึ ้นภาษี จุดนี ้ได้ บอกกรมส่งเสริมการค้ า
ระหว่างประเทศไปแล้ ว ให้ เตรี ยมรับมือ เตรี ยมหาตลาดเพิ่ม เขาก็แค่บอกว่ารู้แล้ ว เตรี ยมการแล้ ว แต่
ในทางปฏิบตั ไิ ม่เห็นมีอะไรเพิ่มมาเลย สงสัยต้ องรอให้ มีปัญหาก่อน ถึงจะทากัน ซึง่ ก็คงช้ าไปแล้ ว
ส่วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ที่ปัจจุบนั ยังส่งออกได้ แต่ตลาดสหรัฐฯ ก็มีปัญหา หลังจากถูก ขึ ้นภาษี แล้ วกรม
ส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศบอกว่าจะช่วยหาตลาดใหม่ให้ ก็ไม่เห็นมีอะไร มีแต่ภาคเอกชนที่ต้อง
ขวนขวายหาตลาดเอาเอง ขณะที่เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มมีสญ
ั ญาณชัดเจนว่ากาลังจะชะลอตัวลง
เรื่ องนี ้ น.ส.พิมพ์ชนก ให้ ข้อมูลตอนแถลงข่าวตัวเลข 11 เดือนว่า สาเหตุที่ทาให้ การส่งออกเดือน
พ.ย.2561 กลับมาติดลบ เพราะไทยเริ่มได้ รับผลกระทบจากสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดย
สินค้ าที่เป็ นซัปพลายเชนในการผลิตของจีน มีการส่งออกได้ ลดลง โดยเฉพาะชิ ้นส่วนคอมพิวเตอร์
ขณะที่ น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ บอกว่า เห็นตัวเลขการส่งออก
เดือน พ.ย.ที่ขยายตัวติดลบ ไม่นา่ ตกใจ เพราะบางปั จจัยที่เป็ นผลกระทบ โดยเฉพาะสินค้ าที่อยูใ่ นซัป
พลายเชนของจีน คงจะทาอะไรมากไม่ได้ ต้ องผลักดันหาตลาดอื่นเพิ่ม
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พูดถึงการหาตลาดเพิ่ม ไปดูกนั ว่า ในช่วง 3 เดือนของปี งบประมาณ 2562 มีการหาตลาดเพิ่มได้ มากน้ อย
แค่ไหน แล้ วสินค้ าอะไรที่หาตลาดเพิ่มได้
สรุปให้ สนๆ
ั ้ ง่ายๆ การขยายตลาดต่างประเทศ มีการขยายความร่วมมือกับผู้นาเข้ า จีน เกาหลี ฮ่องกง
ปรากฏแค่ตวั เลขเป้าหมาย แต่ตวั เลขส่งออกจริงยังไม่มาก เปิ ด Thai Mart ในบาห์เรน แต่ตอนนี ้ยังไม่เปิ ด
ยังไม่มีรายได้ จากการส่งออก ขยายตลาดอาเซียนผ่าน Top Thai Brands สร้ างมูลค่าส่งออกได้ แต่ไม่
มาก ส่วนการส่งเสริมธุรกิจบริการ ทังธุ
้ รกิจดิจิทลั คอนเทนท์ ธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรม และธุรกิจสมุนไพร มี
รายได้ แต่ก็ยงั ไม่มาก มีแต่เป้าหมายภายใน 1 ปี ที่เป็ นตัวเลขคาดการณ์ ขณะที่การค้ าผ่านอีคอมเมิร์ซ
ทังเว็
้ บไซต์ Thaitrade.com หรื อร่วมมือกับอาลีบาบา ก็ยงั ไม่สามารถสร้ างรายได้ เป็ นกอบเป็ นกา

หรื อถ้ าจะให้ เข้ าใจง่ายๆ การส่งออกในช่วง 11 เดือนที่ผา่ นมา เป็ นการขับเคลื่อนโดยเอกชนเป็ นหลัก แล้ ว
เมื่อตัวเลขส่งออกดี ก็มาโหนกระแส ก่อนหน้ าเคยมีการประเมินกันว่า การส่งออกปี 2561 อาจจะไปถึง
ตัวเลข 2 หลักเลยด้ วยซ ้า ดีที่ยงั ไม่ประกาศตัวเลขอย่างเป็ นทางการออกมา ไม่งนมี
ั ้ หวังหน้ าแหก หมอไม่
รับเย็บ
เห็นแบบนี ้แล้ ว นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิชย์ น่าจะต้ องเรี ยกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง หน่วยงานที่รับผิดชอบมาขัดน็อตกันหน่อย ไม่ใช่ปล่อยทางานตามอาเภอใจ เพราะตัวเลขปี
2561 ทายังไงก็คงจะเข็นไม่ขึ ้นแล้ ว แต่ที่นา่ ห่วง คือ เป้าหมายปี 2562 ที่ตงไว้
ั ้ ที่ 8% อาจจะพังพาบตังแต่
้
ต้ นปี ก็ได้
เพราะปี 2562 ยังมีระเบิดเวลาลูกใหญ่ๆ รออยู่ ไม่วา่ จะเป็ นสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่แม้ จะ
มีสญ
ั ญาณดี แต่ก็ใช่วา่ จะยุติ สถานการณ์ราคาน ้ามันตลาดโลกที่ยงั คงผันผวน รวมถึ งเศรษฐกิจของ
ประเทศคูค่ ้ าสาคัญๆ ก็หาใช่จะฟื น้ ตัวดี ขณะที่คแู่ ข่งของไทย ก็ตามหลังมาติดๆ ชนิ ดหายใจรดต้ นคอ
พลาดเมื่อไร เป็ นแพ้ จึงต้ องเร่งทางานเชิงรุก ไม่ใช่ตงรั
ั ้ บ ไม่ใช่จะมาโบ้ ยเป็ นเพราะสงครามการค้ า เป็ น
เพราะเศรษฐกิจโลก ทังๆ
้ ที่ตวั เอง ไม่ทาอะไร รอหวังแค่โชคช่วย หรื อหวังพึง่ ปาฏิหาริย์เพียงอย่างเดียว
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