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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณ
บวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน ในภาพรวม
การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อนจากการลงทุนในหมวด
เครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสาคัญ

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว
ต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน 
แม้ชะลอลงบ้างเมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า ที่ขยายตัวสูง โดยเป็นการ
ขยายตัวในทุกหมวดการใช้จ่าย 
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เดือนพฤศจิกายน  2561 ขยายตัวจากเดือนก่อน โดยการบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตาม การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวตอ่เนื่องเช่นกัน ส าหรับจ านวนนักทอ่งเที่ยวตา่งประเทศกลับมา
ขยายตัวแม้จ านวนนักท่องเที่ยวจีนยังหดตัว ด้านการส่งออกสินค้าทรงตัว ขณะที่
การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวเล็กน้อยจากรายจ่ายลงทุนเป็นส าคัญ 
การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อนในทุกหมวดการ
ใช้จ่าย อย่างไรก็ดีอัตราการขยายตัวโดยรวมชะลอลงบ้าง ส าหรับปัจจัยสนับสนุน
ก าลังซื้อ โดยรวมแผ่วลง สะท้อนจากรายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมที่หดตัว
จากระยะเดียวกันปกี่อนท้ังด้านผลผลิตและราคา ขณะที่รายได้รวมลูกจ้างนอกภาค
เกษตรกรรมทรงตัว ส าหรับความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมปรับลดลงบ้างแต่ยังอยู่ใน
ระดับสูง ทั้งนี้ เมื่อขจัดผลของฤดูกาลแล้ว การบริโภคภาคเอกชนปรับลดลง
เล็กน้อยจากเดือนก่อน ส่งผลให้ดัชนีการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน (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 ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์จากการเร่งส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไป
ฟิลิปปินส์ก่อนปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ในช่วงต้นปี 2561 และสินค้าเกษตร
โดยเฉพาะข้าว จากการส่งออกไปยังประเทศที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
ในช่วงเดียวกันปีก่อน และ 2) ผลของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
และจีน ประกอบกับวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปสงค์ต่อรถยนต์ในจีนชะลอ
ตัว ส่งผลให้การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และยางพาราไปจีนหดตัว อย่างไรก็ดี 
การส่งออกสินค้าที่มูลค่าเคลื่อนไหวตามราคาน้ามันดิบขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ และปิโตรเคมี ทั้งนี้ การส่งออกไปสหรัฐฯ เร่งขึ้นใน
เดือนนี้จากการส่งออกยางล้อรถยนต์เป็นสาคัญ รวมทั้งเริ่มเห็นผลดีจากการ
ทดแทนสินค้าจีน ในตลาดสหรัฐฯ ในบางกลุ่ม
การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวสอดคล้องกัน โดยเฉพาะการผลิตในหมวดยาน
ยนต์ และหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สอดคล้องกับยอดจ าหน่ายยานยนต์ใน
ประเทศที่ขยายตัวดี

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต่ อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ได้แก่
การใช้จ่ายภาครัฐ ไม่รวม
เงินโอนหดตัวเล็กน้อยจาก
ระยะเดียวกันปีก่อน โดย
รายจ่ายประจ าขยายตัว
จากรายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้า
และบริการเป็นส าคัญ
การส่งออกสินค้า โดยการ
ส่ ง ออกสิ น ค้ า ใ นหล า ย
หมวดหดตัวจาก ผลของ
ฐานสูงจากระยะเดียวกันปี
ก่อนและผลของมาตรการ
กีดกันทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน 
รายได้ เกษตรกร หดตัว
จากระยะเดียวกันปีก่อน 
ตามการหดตัวของผลผลิต
สินค้าเกษตร จากปัญหา
ฝนทิ้ ง ช่ ว ง ใ นบา ง พ้ื นที่
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ภ า ค
ต ะ วั น อ อก เ ฉี ย ง เ ห นื อ 
ประกอบกับราคาสินค้า
เกษตรหดตัวต่อเนื่องตาม
ราคายางพาราและปาล์ม
น้ามัน เนื่องจากอุปทานใน
ประเทศออกสู่ตลาดมาก 

การน าเข้าสินค้า มูลค่า 20.7 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวสูงต่อเนื่องทีร่้อยละ 16.2 
จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองค าขยายตัว ร้อยละ 19.4 โดยเป็นการ
ขยายตัวในหลายหมวดสินคา้ ได้แก่ 1) หมวดวัตถุดบิและสินคา้ขัน้กลาง ตามการน าเข้า
น้ ามันดิบ เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และโลหะ 2) หมวดสินค้าทุน ตามการ
น าเข้าหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ สอดคล้องกับ การขยายตัวของการลงทุน
ภาคเอกชน 3) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวตามการน าเข้าทั้งหมวดสินค้าไม่
คงทนและ สินค้าคงทน สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว และ 4) หมวด
ยานยนต์และชิ้นส่วน ตามการน าเข้ารถยนต์นั่งและชิ้นส่วนยานยนต์ สอดคล้องกับ
ยอดขายรถยนต์ในประเทศที่ขยายตัวดี
การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน จากเครื่องชี้การลงทุนใน
หมวดเครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามการน าเข้าสินค้าทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะการ
น าเข้าเครื่องจักรเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามการย้ายฐานการ
ผลิตของธุรกิจฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มายังไทยในช่วงก่อนหน้า ยอดจาหน่ายเครื่องจักร ใน
ประเทศ และยอดจดทะเบียนรถยนต์เพ่ือการลงทุน ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนในหมวด
ก่อสร้างหดตัวตามพ้ืนที ่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง แต่ยอดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างยังขยายตัว
ดี ทั้งนี้ ในภาพรวมเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่ปรับฤดูกาลแล้ว เพ่ิมขึ้นจากเดือน
ก่อนจากการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสาคัญ ส่งผลให้ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) ขยายตัวร้อยละ 3.1 YoY และด้านการจ าหน่ายเครื่องจักรในประเทศ
ขยายตัวร้อยละ 3.9 YoY
รายได้เกษตรกร หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการหดตัวของผลผลิตสินค้า
เกษตรโดยเฉพาะผลผลิตข้าวหอมมะลิ จากปัญหาฝนทิ้งช่วงในบางพ้ืนที่ ประกอบกับ
ราคาสินค้าเกษตรหดตัวต่อเนื่องตามราคายางพาราและปาล์มน้ ามัน เนื่องจากอุปทาน
ในประเทศออกสู่ตลาดมาก ขณะที่อุปสงค์ต่างประเทศชะลอตัว และราคากุ้งขาวที่
ลดลงตามอุปทานกุ้งจากอินเดียที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยรายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ 5 YoY
ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมหดตัวที่ร้อยละ 2.9 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตัว
ร้อยละ 2.1 YoY
การใช้จ่ายภาครัฐ ไม่รวมเงินโอนหดตัวเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามรายจ่าย
ลงทุนที่หดตัวจาก ผลของฐานสูงในปีก่อนที่มีการเบิกจ่ายเพ่ือซื้ออากาศยานของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และการเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง อาคารโรงพยาบาลของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่รายจ่ายประจาขยายตัวจากรายจ่ายเพ่ือซื้อ
สินค้าและบริการเป็นสาคัญ





รายงานสภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เพิ่มมากข้ึน
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 35,253 37,883 42,489

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 22,229 23,090 21,017

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนพฤศจกิายน ปี 2561

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ใน เ ดือนพฤศจิกายน ปี  2561 ภาวะอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า โดยการน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 8.4 YoY ด้านการส่งออก 
หดตัวร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
4.9 YoY

การน าเข้า มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 42,489 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 3,585 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.6  เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
หดตัวร้อยละ 6.6 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 32192 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 14.5  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 8.5 YoY
ในขณะที่ หมวดเครื่องมือกล มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 6,711 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 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 เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการค้าขาดดลุ
อยู่ท่ี 21,472 ล้านบาท 



Analyze by ISIT

มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนพฤศจกิายนปี 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 3,183 3,332 3,586

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 3,270 4,516 2,981

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
อยู่ท่ี 3,586 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 6.6 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่  เครื่องบ ารุงรักษา และ
ส่วนประกอบ ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,706 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคา่การส่งออก
อยู่ท่ี 2,981 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.6  YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่า
การส่งออกสูงสุด ได้แก่ แทรกเตอร์ และส่วนประกอบ ซึ่งมี
มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,160 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ 
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ท่ี 605 ล้านบาท 

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนพฤศจิกายน ปี 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม 7
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มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนพฤศจกิายน 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 26,638 28,113 32,192

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 16,529 16,074 15,473

การน าเข้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้า
อยู่ที่ 32,192 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 8.5 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมี
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 18,964 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
อยู่ที่ 15,473 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 4.9 YoY โดยสินค้าท่ีมี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่เครื่องกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) มีมูลค่า
การส่งออกอยู่ที่ 9,082 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ 
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ท่ี 16,719 ล้านบาท 

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนพฤศจิกายน ปี 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนพฤศจกิายน 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 5,431 6,438 6,711

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 2,431 2,499 2,562

มูลค่าการค้าเครื่องมือกล
เดือนพฤศจิกายน ปี 2561

การน าเข้า เครื่องมือกลมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 6,711 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
และขยายตัวร้อยละ 17.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการ
น าเข้าสูงสุด ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,661 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องมือกลมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,562 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
และหดตัวร้อยละ 9.6 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สูงสุด ได้แก่ เครื่องมือกล กลึงโลหะ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก
อยู่ท่ี 639 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้า
ขาดดุลอยู่ท่ี 4,149 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
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Sustainability: Pt. II, Sustainability Performance Study
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Abstract 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 
results in a comprehensive advantage in most of these aspects. The paper provides an example of how to assess the 
manufacturing sustainability performance gains through a technology improvement. It also points out potential directions to 
consider when optimizing the process for optimal sustainability performance.
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เปิดตวัรถขุดโคมตัสุ

ใหม่ล่าสดุ ชนูยิาม 

Next Evolution แรง

กว่า ประหยดักว่า 

‟

„

"บางกอกโคมตัสเุซลส์" ผู้จ าหน่ายเคร่ืองจกัรกลหนกั "โคมตัส"ุ เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย เปิดตวั
รถขดุ "โคมตัส"ุ รุ่น PC210-10M0 ใหม่ล่าสดุ โชว์นิยาม Next Evolution "แรงกว่า ประหยดักว่า" 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้ารถขดุในเมืองไทย ในปี 2019 ท่ีจะมาท าตลาด
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรหนกัและโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ

นายประณิธาน พรประภา กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท บางกอกโคมตัสเุซลส์ จ ากดั 
เปิดเผยว่า "ในปีท่ีผ่านมาตลาดเคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรมหนกัในเมืองไทย มีการแข่งขนัค่อนข้าง
สงูมาก เน่ืองจาก ในคร่ึงปีแรกโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆ ของหน่วยภาครัฐท่ียงัมีความ
คืบหน้าอย่างต่อเน่ือง โดยเคร่ืองจกัรกลหนกัหลายแบรนด์อ่ืนๆ ยงัสามารถตอบโจทย์โครงการ 
และงานก่อสร้างทกุประเภท นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมองหาโอกาสทางธุรกิจจากความก้าวหน้าของ
การด าเนินโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก [EEC] ซึง่หลายโครงการยงัคงมีความ
ต้องการเคร่ืองจกัรกลสงู โครงการรถไฟความเร็วสงูเช่ือม 3 สนามบิน (สวุรรณภมูิ ดอนเมือง อู่
ตะเภา) เป็นต้น



นอกจากนี ้"โคมตัสุ" ยงัเดินหน้าพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ารถขุด และ ในปี 2019 ทางบริษัทฯ ได้พฒันาผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดอุตสาหกรรม
เคร่ืองจักรหนัก ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มมากขึน้ โดยเปิดตัวโฉมใหม่รถขุด "โคมัตสุ" รุ่น 
PC210-10M0 ภายใต้ค านิยามท่ีว่า Next Evolution "แรงกว่า ประหยดักว่า" ด้วยการพฒันา
ระบบควบคุมเคร่ืองยนต์ใหม่ ท าให้สามารถใช้น า้มันเชือ้เพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพขึน้ถึง 
20% ด้วยเทคโนโลยีล า้หน้าของโคมตัสใุนเร่ืองการประหยดัน า้มนัเชือ้เพลิง ซึ่งรถขดุรุ่น PC210 
- 10M0 ได้รับการพฒันาให้มีการปรับลดรอบการท างานของเคร่ืองยนต์ลง และพฒันาระบบ
ควบคุมการฉีดน า้มนัเชือ้เพลิงท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี ้ยงัมีการพฒันาปัม้ไฮดรอ
ลิคให้มีขนาดใหญ่ขึน้ท าให้อตัราการไหลของน า้มนัไฮดรอลิคดีขึน้ท่ีรอบเคร่ืองยนต์ต ่าลง พร้อม
ทัง้ระบบพัดลมเคร่ืองยนต์แบบใหม่ ท าให้ลดภาระการท างานของเคร่ืองยนต์ และมีการ
ออกแบบป๊ัมไฮดรอลิคท่ีใหญ่ขึน้ท าให้อตัราการไหลของน า้มนัไฮดรอลิคดีขึน้

นายประณิธาน กล่าวต่อไปว่า ส าหรับภาพรวมของตลาดเคร่ืองจกัรกลหนกั ในปี 2518 
ท่ีผ่านมา มีมลูค่าตลาดรวมอยู่ประมาณ 13,300 ล้านบาท โดยโคมตัสุ มียอดขายเคร่ืองจกัรใน
ปี 2018 เป็นมลูค่าอยู่ประมาณ 2,700 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 20% ในปีท่ีผ่านมา 
และในปี 2019 ทางบริษัทฯ ตัง้เป้ายอดขายรถขุดรุ่น"PC210-10M0 อยู่ท่ี 400 คัน คิดเป็น
มลูค่า 1,900 ล้านบาท ทางโคมัตสุ ตัง้เป้ายอดขายว่าจะมีมลูค่าใกล้เคียงกบัปีท่ีแล้วรวมอยู่ท่ี
ประมาณ 13,500 ล้านบาท (ปี 2017 มีมลูค่าตลาดรวมอยู่ประมาณ 15,000 ล้านบาท โดย
โคมตัสุ มียอดขายเคร่ืองจกัรในปี 2017 เป็นมลูค่าอยู่ประมาณ 4,200 ล้านบาท)

นอกจากนี ้โคมัตสุ ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะน าเอานวตักรรมใหม่ๆมาใช้เพ่ือให้ลูกค้าของเราใช้
เคร่ืองจกัรโคมัตสุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสดุ โดยมีระบบ KOMTRAX ท่ีเป็นระบบท่ีช่วยใน
การบริหารเคร่ืองจกัรแล้ว พร้อมทัง้ได้พฒันาระบบ CARTE เป็นระบบฐานข้อมลูเคร่ืองจกัรท่ี
รวบรวมข้อมลูต่างๆ ของเคร่ืองจกัร ตัง้แต่เร่ิมใช้จนถึงปัจจบุนั เช่น KOMTRAX, PM, KOWA 
ข้อมูลการบ ารุงรักษา ระบบนีท้ าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกๆ ด้านของเคร่ืองจักรได้
สะดวกมากยิ่งขึน้ รวมถึงการวางแผนการใช้งาน การวางแผนบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

‟

„
14/01/2019 ที่มา : ThaiPR



สิ่งส าคญัอีกอย่างหนึ่งท่ีเราท าควบคู่ไปกบัการขาย และอยู่ในแผนการด าเนินธุรกิจของ
เรามาโดยตลอด คือ การดแูลเคร่ืองจกัรตลอดอายกุารใช้งาน ซึง่เป็นการให้บริการทัง้ก่อน และ
หลังการขาย โดยเฉพาะบริการหลังการขาย เน่ืองจากสินค้าเคร่ืองจักรเป็นสินค้าท่ีค่อนข้าง
เฉพาะทาง บริษัทฯ จึงมีการดแูลเคร่ืองจกัรของลกูค้าตลอดอายกุารใช้งาน (Total Life Cycle 
Support) ผ่านบริการต่างๆ ท่ีเราคิดขึน้มา เพ่ือลกูค้าโดยเฉพาะ B-Connect Warranty และ 
ระบบ Carte

ปัจจุบัน โคมัตสุ มีศูนย์บริการรวม 23 แห่งทั่วประเทศ อาทิ เชียงใหม่ ขอนแก่น 
นครสวรรค์ และมุกดาหาร พร้อมมีบุคลากรท่ีมีความช านาญเช่ียวชาญด้านเคร่ือ งจักร
ให้บริการหลงัการขาย นบัเป็นหวัใจหลกัส าคญัของเรา" นายประณิธาน กล่าวในท่ีสดุ
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เป้าส่งออก 

61-62 โต 

8% ฝันไกล 

แต่ส่อไปไม่ถงึ

กระทรวงพาณิชย์ได้แถลงตวัเลขการสง่ออก 11 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-พ.ย.) เม่ือวนัท่ี 21 ธ.ค.2561 ท่ีผา่น
มา ปรากฏวา่ ท าได้แคม่ลูคา่ 21,237.2 ล้านเหรียญสหรัฐ กลบัมาตดิลบ 0.95% โดยเป็นการตดิลบครัง้ท่ี 2 
ในรอบปี 2561 ขณะท่ียอดรวมมีมลูคา่ 232,725 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 7.29% ต ่ากวา่เป้าหมายทัง้ปี 
2561 ท่ีประเมินไว้วา่จะเตบิโตท่ี 8%

การท่ียอดสง่ออกทัง้ปีจะเตบิโตได้ 8% ตามเป้าหมาย เดือนธ.ค.2561 จะต้องสง่ออกให้ได้มลูคา่ไมน้่อยกวา่ 
22,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ถ้าต ่ากวา่นี ้ก็ไมเ่ข้าเป้า แตเ่ม่ือย้อนดสูถิตย้ิอนหลงั การสง่ออกเดือนธ.ค.ของทกุปี 
ไมค่อ่ยปรากฏวา่มลูคา่จะมากกวา่การสง่ออกในชว่งเดือนก.ย.-พ.ย.เลย เพราะค าสัง่ซือ้สินค้าสว่นใหญ่ ท่ีจะ
น าไปขายในชว่งเทศกาลคริสมาสต์หรือปีใหม ่ก็สัง่กนัลว่งหน้า 2-3 เดือน ไมมี่ใครมาสัง่ซือ้เอาตอนเดือนธ.ค.
กนัหรอก

ดงันัน้ โอกาสท่ีการสง่ออกทัง้ปีจะเตบิโต 8% ลืมไปได้เลยวา่จะท าได้ ยกเว้นมีปาฏิหาริย์เกิดขึน้

“ตวัเลขการสง่ออกรายเดือนเฉล่ียของปี 2561 สามารถสง่ออกได้เกิน 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เกือบทกุเดือน 
ปร่ิมๆ 21,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เดือนธ.ค. ก็มีโอกาสท่ีจะท าได้ถึง 22,000 ล้านเหรียญสหรัฐ”น.ส.พิมพ์ชนก 
วอนขอพร ผู้อ านวยการส านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) บอกไว้เม่ือวนัแถลงขา่วตวัเลข
สง่ออกวา่ยงัไงก็จะขอลุ้น
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อยา่งไรก็ตาม เม่ือส ารวจภาวะการสง่ออกตลอด 11 เดือนของปี 2561 พบวา่ เป็นการขบัเคล่ือนโดย
ภาคเอกชนเป็นสว่นใหญ่ ภาครัฐมีสว่นชว่ยในการขบัเคล่ือนน้อยมาก โดยสามารถดไูด้จากสถิตกิาร
สง่ออกในแตล่ะกลุม่สินค้า ซึง่ตวัเลขการสง่ออกท่ีท ารายได้เข้าประเทศหลกัๆ มาจากไม่ก่ีกลุม่ แล้วกลุม่ท่ี
ภาครัฐ ตัง้เป้า ตัง้เป็นความหวงัเอาไว้วา่จะสร้างรายได้ให้ประเทศ ตวัเลขก็ขยบัขึน้น้อยมาก บางตวัลดลง
ด้วยซ า้

ตามสถิต ิกลุม่สินค้าอตุสาหกรรม เป็นกลุม่ท่ีมีการสง่ออกได้มากสดุอยูท่ี่ 184,806 ล้านเหรียญสหรัฐ คดิ
เป็น 79.4% ของมลูคา่การสง่ออกทัง้หมดในชว่ง 11 เดือน มีสดัสว่นเทา่กบัชว่งเดียวกนัของปีท่ีแล้ว สว่น
สินค้าเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร สง่ออกได้ 37,670 ล้านเหรียญสหรัฐ สดัสว่น 16.2% ลดลงจาก 
16.9% และสินค้าอ่ืนๆ มลูคา่ 10,250 ล้านเหรียญสหรัฐ สดัสว่น 4.4% เพิ่มขึน้จาก 3.7%

เม่ือแยกเป็นรายกลุม่ กลุม่ยานยนต์และชิน้สว่น สง่ออก 34,828 ล้านเหรียญสหรัฐ สดัสว่น 15% เคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์ สง่ออก 18,354 ล้านเหรียญสหรัฐ สนดัสว่น 15.3% เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สง่ออก 22,485 ล้าน
เหรียญสหรัฐ สดัสว่น 9.7% อญัมณีและเคร่ืองประดบั สง่ออก 11,149 ล้านเหรียญสหรัฐ สดัสว่น 4.8% 
เม็ดและผลิตภณัฑ์พลาสตกิ สง่ออก 13,483 ล้านเหรียญสหรัฐ สดัสว่น 5.8% วสัดกุ่อสร้าง สง่ออก 
9,011 ล้านเหรียญสหรัฐ สดัสว่น 3.9% เคร่ืองจกัรกลและสว่นประกอบ สง่ออก 7,405 ล้านเหรียญสหรัฐ 
สดัสว่น 3.2% สิ่งทอ สง่ออก 6,566 ล้านเหรียญสหรัฐ สดัสว่น 2.8% ผลิตภณัฑ์ยาง สง่ออก 10,063 ล้าน
เหรียญสหรัฐ สดัสว่น 4.3% เคมีภณัฑ์ สง่ออก 8,415 ล้านเหรียญสหรัฐ สดัสว่น 3.6% น า้มนัส าเร็จรูป 
สง่ออก 8,578 ล้านเหรียญสหรัฐ สดัสว่น 3.7%

สว่นสินค้าเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร แยกเป็น ข้าวสง่ออก 5,095 ล้านเหรียญสหรัฐ สดัสว่น 
2.2% ยางพารา สง่ออก 4,269 ล้านเหรียญสหรัฐ สดัสว่น 1.8% อาหาร สง่ออก 19,629 ล้านเหรียญ
สหรัฐ สดัสว่น 8.4% และน า้ตาลทราย สง่ออก 2,478 ล้านเหรียญสหรัฐ สดัสว่น 1.1%
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จะเห็นได้วา่ ตวัเลขการสง่ออกสดัสว่นเกือบ 40% อยูแ่ค ่3 กลุม่ คือ ยานยนต์และชิน้สว่น เคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึง่สินค้าทัง้ 3 กลุม่นี ้สว่นใหญ่เป็นการลงทนุจากตา่งชาต ิการสง่ออก
ก็เป็นการด าเนินการโดยภาคเอกชน หนว่ยงานท่ีท าการสง่เสริมการสง่ออกอยา่งกรมสง่เสริมการค้า
ระหวา่งประเทศ แทบไมไ่ด้ชว่ยเหลืออะไร เพราะปัญหาอปุสรรคท่ีภาคเอกชนแจ้งมา รายงานมา เพ่ือ
ขอให้ชว่ย ก็แครั่บเร่ือง แล้วท าอะไรตอ่ไมไ่ด้

“ตลาดเวียดนาม ท่ีมีการกีดกนัการน าเข้ารถยนต์จากไทย ทกุวนันีก็้ยงัมีปัญหา ไมเ่ห็นจะแก้อะไรได้ 
ภาคเอกชนพดูกบัภาครัฐทกุครัง้ท่ีเจอกนั ขอให้ไปชว่ยเจรจาแก้ไขให้ บอกกรมสง่เสริมการค้าระหวา่ง
ประเทศ ก็ท าได้แครั่บเร่ือง แล้วบอกวา่กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศเป็นคนดแูลเจรจาในเร่ืองนี ้
สดุท้ายเหมือนเดมิ ไมท่ าอะไร”ผู้ประกอบการในภาคยานยนต์รายหนึง่ระบ ุพร้อมย า้วา่ การสง่ออกยาน
ยนต์และชิน้สว่นไปสหรัฐฯ ก็มีความเส่ียง หากสหรัฐฯ ประกาศขึน้ภาษี จดุนีไ้ด้บอกกรมสง่เสริมการค้า
ระหวา่งประเทศไปแล้ว ให้เตรียมรับมือ เตรียมหาตลาดเพิ่ม เขาก็แคบ่อกวา่รู้แล้ว เตรียมการแล้ว แต่
ในทางปฏิบตัไิมเ่ห็นมีอะไรเพิ่มมาเลย สงสยัต้องรอให้มีปัญหาก่อน ถึงจะท ากนั ซึง่ก็คงช้าไปแล้ว

สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท่ีปัจจบุนัยงัสง่ออกได้ แตต่ลาดสหรัฐฯ ก็มีปัญหา หลงัจากถกูขึน้ภาษี แล้วกรม
สง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศบอกวา่จะชว่ยหาตลาดใหม่ให้ ก็ไมเ่ห็นมีอะไร มีแตภ่าคเอกชนท่ีต้อง
ขวนขวายหาตลาดเอาเอง ขณะท่ีเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เร่ิมมีสญัญาณชดัเจนวา่ก าลงัจะชะลอตวัลง

เร่ืองนี ้น.ส.พิมพ์ชนก ให้ข้อมลูตอนแถลงขา่วตวัเลข 11 เดือนวา่ สาเหตท่ีุท าให้การสง่ออกเดือน
พ.ย.2561 กลบัมาตดิลบ เพราะไทยเร่ิมได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐฯ และจีน โดย
สินค้าท่ีเป็นซปัพลายเชนในการผลิตของจีน มีการสง่ออกได้ลดลง โดยเฉพาะชิน้สว่นคอมพิวเตอร์

ขณะท่ี น.ส.บรรจงจิตต์ องัศสุิงห์ อธิบดีกรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ บอกวา่ เห็นตวัเลขการสง่ออก
เดือน พ.ย.ท่ีขยายตวัตดิลบ ไมน่า่ตกใจ เพราะบางปัจจยัท่ีเป็นผลกระทบ โดยเฉพาะสินค้าท่ีอยูใ่นซปั
พลายเชนของจีน คงจะท าอะไรมากไมไ่ด้ ต้องผลกัดนัหาตลาดอ่ืนเพิ่ม
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พดูถึงการหาตลาดเพิ่ม ไปดกูนัวา่ ในชว่ง 3 เดือนของปีงบประมาณ 2562 มีการหาตลาดเพิ่มได้มากน้อย
แคไ่หน แล้วสินค้าอะไรท่ีหาตลาดเพิ่มได้

สรุปให้สัน้ๆ ง่ายๆ การขยายตลาดตา่งประเทศ มีการขยายความร่วมมือกบัผู้น าเข้า จีน เกาหลี ฮอ่งกง 
ปรากฏแคต่วัเลขเป้าหมาย แตต่วัเลขสง่ออกจริงยงัไมม่าก เปิด Thai Mart ในบาห์เรน แตต่อนนีย้งัไมเ่ปิด 
ยงัไมมี่รายได้จากการสง่ออก ขยายตลาดอาเซียนผา่น Top Thai Brands สร้างมลูคา่สง่ออกได้ แตไ่ม่
มาก สว่นการสง่เสริมธุรกิจบริการ ทัง้ธุรกิจดจิิทลัคอนเทนท์ ธุรกิจเก่ียวกบัโรงแรม และธุรกิจสมนุไพร มี
รายได้ แตก็่ยงัไมม่าก มีแตเ่ป้าหมายภายใน 1 ปี ท่ีเป็นตวัเลขคาดการณ์ ขณะท่ีการค้าผา่นอีคอมเมิร์ซ 
ทัง้เว็บไซต์ Thaitrade.com หรือร่วมมือกบัอาลีบาบา ก็ยงัไมส่ามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นก า

หรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆ การสง่ออกในชว่ง 11 เดือนท่ีผา่นมา เป็นการขบัเคล่ือนโดยเอกชนเป็นหลกั แล้ว
เม่ือตวัเลขสง่ออกดี ก็มาโหนกระแส ก่อนหน้าเคยมีการประเมินกนัวา่ การสง่ออกปี 2561 อาจจะไปถึง
ตวัเลข 2 หลกัเลยด้วยซ า้ ดีท่ียงัไมป่ระกาศตวัเลขอยา่งเป็นทางการออกมา ไมง่ัน้มีหวงัหน้าแหก หมอไม่
รับเย็บ

เห็นแบบนีแ้ล้ว นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ นา่จะต้องเรียกหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบมาขดัน็อตกนัหนอ่ย ไมใ่ชป่ลอ่ยท างานตามอ าเภอใจ เพราะตวัเลขปี 
2561 ท ายงัไงก็คงจะเข็นไมข่ึน้แล้ว แตท่ี่นา่หว่ง คือ เป้าหมายปี 2562 ท่ีตัง้ไว้ท่ี 8% อาจจะพงัพาบตัง้แต่
ต้นปีก็ได้

เพราะปี 2562 ยงัมีระเบดิเวลาลกูใหญ่ๆ รออยู ่ไมว่า่จะเป็นสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐฯ กับจีน ท่ีแม้จะ
มีสญัญาณดี แตก็่ใชว่า่จะยตุ ิสถานการณ์ราคาน า้มนัตลาดโลกท่ียงัคงผนัผวน รวมถึงเศรษฐกิจของ
ประเทศคูค้่าส าคญัๆ ก็หาใชจ่ะฟืน้ตวัดี ขณะท่ีคูแ่ขง่ของไทย ก็ตามหลงัมาตดิๆ ชนิดหายใจรดต้นคอ 
พลาดเม่ือไร เป็นแพ้ จงึต้องเร่งท างานเชิงรุก ไมใ่ชต่ัง้รับ ไมใ่ชจ่ะมาโบ้ยเป็นเพราะสงครามการค้า เป็น
เพราะเศรษฐกิจโลก ทัง้ๆ ท่ีตวัเอง ไมท่ าอะไร รอหวงัแคโ่ชคชว่ย หรือหวงัพึง่ปาฏิหาริย์เพียงอยา่งเดียว
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