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เดือนธันวาคม 2561 ขยายตัวจากเดือนกอน โดยเครื่องชี้การบริโภค

ภาคเอกชนขยายตัวในทุกหมวดการใชจาย แมชะลอลงบางแตเปนผลของฐานสูง

เปนสําคัญ ขณะท่ีการผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน

ขยายตัวตอเนื่อง สําหรับจานวนนักทองเท่ียวในเดือนนี้ขยายตัวดี อยางไรก็ดี 

การสงออกสินคากลับมาหดตัว ขณะที่การใชจายภาครัฐหดตัวจากรายจายลงทุน

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวตอเนื่องจากระยะเดียวกันปกอนในทุกหมวด

การใชจาย แมชะลอลงบาง เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา สวนหนึ่งเปนผลของ

ฐานที่สูงในปกอนในหมวดบริการและหมวดสินคาคงทนเปนสําคัญ สาหรับปจจัย

สนับสนุนกาลังซื้อโดยรวมปรับดีขึ้นตามรายไดครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมท่ี

กลับมาขยายตวัจากดานผลผลิตโดยเฉพาะขาวขาว ขณะท่ีรายไดรวมลูกจางนอก

ภาคเกษตรกรรมทรงตัวในระดับสูง ท้ังนี้ การบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัวสงผล

ใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคลองกัน โดยเฉพาะการผลิตในหมวด

ยานยนต และหมวดผลิตภัณฑปโตรเลียม สอดคลองกับยอดจาหนายยานยนตใน

ประเทศที่ขยายตัวดี

การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 1.6 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหัก

ทองคําหดตัวรอยละ 2.0 โดยเปน การหดตัวในหลายหมวดสินคาจาก 1) ผลของ

ฐานสูงจากระยะเดียวกันปกอนในหลายหมวดสินคา อาทิ ฮารดดิสกไดรฟ

โทรศัพทมือถือ สินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูปโดยเฉพาะขาวและนามัน

ปาลม และเครื่องใชไฟฟาโดยเฉพาะ แผงโซลาเซลลและเครื่องซักผา และ 2) ผล

ของอุปสงคในตลาดโลกท่ีชะลอลงจากมาตรการกีดกันทางการคาระหวางสหรัฐฯ 

และจีน ภาวะเศรษฐกิจในหลายประเทศชะลอตัวและวัฏ จักรสินค า

อิเล็กทรอนิกส ท่ีอยูในชวงขาลง สงผลใหการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส 

ยางพารา และผลิตภัณฑยางหดตัว อยางไรก็ดี การสงออกสินคาท่ีมูลคา

เคล่ือนไหวตามราคานามันดิบขยายตัวจากดานปริมาณเปนสําคัญ และการ

สงออกยานยนตและชิ้นสวนยานยนตขยายตัวตามการสงออกยางลอรถยนตไป

สหรัฐฯ ที่ไดรับผลดีจากการทดแทนสินคาจีนเปนสําคัญ

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสง

สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก

การใชจายภาครัฐ ไมรวม

เงินโอนหดตัวเล็กนอยจาก

ระยะเดียวกันปกอน โดย

รายจายประจําขยายตัว

จากรายจายเพ่ือซ้ือสินคา

และบริการเปนสําคัญ

การสงออกสินคา หดตัว

ร้อยละ  1.6 จากระยะ

เดียวกันปีก่อน และหาก

หักทองคําหดตัวร้อยละ

2.0 โดยเป็น การหดตวัใน

หลายหมวดสินค้า

การนําเขาสินคา หดตัวที่รอยละ 6.7 จากระยะเดียวกันปกอน ตามการนาเขาทองคา

ที่หดตัวสูง และ หากหักทองคาขยายตัวรอยละ 2.5 โดยเปนการขยายตัวใน 1) หมวด

วัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง ตามการนาเขานามันดิบ ท่ีขยายตัวจากท้ังดานราคาและ

ปริมาณ 2) หมวดสินคาอุปโภคบริโภค ตามการนาเขาสินคากึ่งคงทน สอดคลองกับ

การบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัว และ 3) หมวดยานยนตและชิ้นสวน ตามการนาเขา

รถยนตนั่งและชิ้นสวนยานยนต สอดคลองกับยอดขายรถยนตในประเทศท่ีขยายตัว

ตอเนื่อง

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน จากเครื่องชี้การลงทุนใน

หมวดเครื่องจักร และอุปกรณ ตามยอดจาหนายเครื่องจักรในประเทศท่ีมีทิศทาง

ขยายตัวตอเนื่องในหลายหมวด และยอดจดทะเบียนรถยนต เพ่ือการลงทุน ขณะท่ี

เครื่องชี้การลงทุนในหมวดกอสรางหดตัวตามพ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสราง แตยอดจา

หนายวัสดุกอสราง ยังขยายตัวได

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามการขยายตัวของผลผลิตสินคา

เกษตรโดยเฉพาะขาวขาว ขณะที่ผลผลิตขาวหอมมะลิยังคงหดตวัจากปญหาฝนทิ้งชวง

ในบางพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับราคาสินคาเกษตรหดตัว

ตอเนื่องตามราคายางพารา จากปริมาณผลผลิตในประเทศท่ีออกสูตลาดมาก ขณะท่ี

อุปสงค ตางประเทศชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบของสงครามการคา

สงผลใหผูประกอบการจีนลดการนาเขาลง และราคาออยท่ีหดตัวตามราคานาตาลใน 

ตลาดโลกท่ีลดลง จากปริมาณผลผลิตออยท่ีออกมามากในชวงกอนหนา อยางไรก็ดี 

ราคาขาวหอมมะลิและมันสาปะหลังยังขยายตัวไดจากปริมาณผลผลิตท่ีมีจํากัด

การใชจายภาครัฐ ท่ีไมรวมเงินโอนหดตัวเล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอน ตาม

รายจายลงทุนท่ีหดตัว จากการชะลอการเบิกจายเพ่ือทบทวนแผนการลงทุนให

สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขณะท่ีรายจายประจําขยายตัว จาก

รายจายคาตอบแทนบุคลากรเปนสําคัญ





รายงานสภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุงเนนการบูรณาการขอมูลเพ่ือสรางประโยชนของขอมูลตอการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใหเพ่ิมมากข้ึน

เพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 

ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท : 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 37,789

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 20,898

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนธนัวาคม ปี 2561

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ในเดือนธันวาคม ป 2561 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ของไทยมีมูลคาการคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยการ

นําเขา หดตัวรอยละ 11.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

ขยายตัวรอยละ 5.6 YoY ดานการสงออก หดตัวรอยละ 0.1 เมื่อ

เทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 0.2 YoY

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 37,789 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 2,556 

ลานบาท หดตัวรอยละ 28.7  เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

หดตัวรอยละ 18.4 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี

มูลคาการนําเขาอยูท่ี 28,701 ลานบาท หดตัวรอยละ 10.8  เมื่อ

เทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 4.8 YoY ในขณะท่ี 

หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 6,530 ลานบาท 

หดตัวรอยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

9.1 YoY

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 20,898 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 2,636 

ลานบาท หดตัวรอยละ 11.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

ขยายตัวรอยละ 1.4 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี

มูลคาการสงออกอยูท่ี 16,032 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 4.2  

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 1.4 YoY

ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 2,230 ลาน

บาท หดตัวรอยละ 13.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัว

รอยละ 9.1 YoY

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดลุ

อยูท่ี 16,891 ลานบาท 
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนธนัวาคม 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 3,183 3,332 3,586 2,556

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 2,636

การนําเขา เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขา

อยูท่ี 2,556 ลานบาท หดตัวรอยละ 28.7  เมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 18.4 YoY โดยสินคาท่ีมี

มูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก  เครื่องบํารุงรักษา และ

สวนประกอบ ซึ่งมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 1,445 ลานบาท

การสงออก เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการสงออก

อยูท่ี 2,636 ลานบาท หดตัวรอยละ 11.6 เมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 1.4 YoY โดยสินคาท่ีมี

มูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก แทรกเตอร และสวนประกอบ 

ซึ่งมีมูลคาการสงออกอยูท่ี 1,221 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาเกินดุลอยูท่ี 79 ลานบาท 

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เดือนธันวาคม ป 2561

รายละเอียดเพ่ิมเติม 7
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มูลค่าการนาํเขา้-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 28,701

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 16,032

การนําเขา เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคาการนําเขา

อยูท่ี 28,701 ลานบาท หดตัวรอยละ 10.8  เมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 4.8 YoY โดยสินคาท่ีมี

มูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแกเครื่องจักรท่ีใชงานเปนเอกเทศ 

และสวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป) ซึ่งมี

มูลคาการนําเขาอยูท่ี 3,237 ลานบาท

การสงออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคาการสงออก

อยูท่ี 16,032 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 4.2  เมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 1.4 YoY โดยสินคาท่ีมี

มูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่องสูบลม/อัดลมและ

สวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป) มีมูลคา

การสงออกอยูท่ี 2,687 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 12,670 ลานบาท 

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

เดือนธันวาคม ป 2561

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนธนัวาคม 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 6,530

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 2,230

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

เดือนธันวาคม ป 2561

การนําเขา เครื่องมือกลมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 6,530 

ลานบาท    หดตัวรอยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา 

และหดตัวรอยละ 9.1 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขา

สูงสุด ไดแก  กลุมหีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และ

พลาสติก ซึ่งมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 1,585 ลานบาท

การสงออก เครื่องมือกลมีมูลคาการสงออกอยูท่ี 2,230 

ลานบาท หดตัวรอยละ 13.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา 

และหดตัวรอยละ 9.1 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออก

สูงสุด ไดแก เครื่องมือกล กลึงโลหะ ซึ่งมีมูลคาการสงออก

อยูท่ี 509 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 4,300 ลานบาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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Article Title Machining Accuracy Improvement by Compensation of Machine and Workpiece Deformation

Author MateuszWąsik, Arkadiusz Kolka

Year 2017

Abstract For workpieces of regular shape, recently achieved machining accuracy is satisfactory, but for workpieces of complex shape 

and thin walls form light alloy machining (e.g. helicopters gearbox cases, automotive parts etc.) it is still difficult to find proper 

environmental conditions without separating the machine form from its ambient temperature impact. A procedure for 

adjustment and self-testing has been proposed, prepared and successfully verified on existing flexible machining systems. An 

approach to improve the machining accuracy with high accuracy machining systems by use of special adjustment 

procedures and additional workpiece distortion compensations are presented in the paper.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978917305735

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978917305735
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เจาะลกึ
กรณศีกึษา “โอ
ตาเคะ” ผูผ้ลติ
เครือ่งจกัรทาํ
เสน้ราเมง

ทรานสฟ์อรม์สู่
ยุคดจิทิลัดว้ย 
IoT และท่ี
ปรกึษา

ผูเ้ชีย่วชาญ

การปรับเปล่ียนธุรกิจให้ทนัยคุสมยั เป็นเร่ืองท่ีทกุ

องค์กรต้องปฏิบตัิ โดยเฉพาะในยคุท่ีเทคโนโลยีพฒันาและ

ปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนตาม

เทคโนโลยีเหล่านัน้ด้วย เอบีม คอนซลัติง้ ท่ีปรึกษาธุรกิจ

ผู้ เช่ียวชาญด้านดิจิทลัทรานสฟอร์เมชัน่ นําเสนอหนึง่กรณีศกึษา

ของ โอตาเคะ (OHTAKE) บริษัทผู้ผลิตเคร่ืองจกัรทําเส้นราเมงใน

ประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีปรับทิศทางการทําธุรกิจให้ตอบโจทย์ทกุยคุได้

ประสบความสําเร็จ ด้วยการพลิกกลบั 180 องศา จากเปา้หมายท่ี

จะพฒันาเคร่ืองจกัรท่ีดีท่ีสดุ เป็นการโฟกสัไปท่ีผู้บริโภคแทน ว่า

ต้องการเส้นราเมงแบบใด และพฒันาเคร่ืองจกัรให้สามารถผลิ

ตราเมงให้ได้เช่นนัน้ เอบีม คอนซลัติง้ ได้ช่วย โอตาเคะในการ

ปรับปรุงธุรกิจด้วยนวตักรรม Data Driven Manufacturing และ

เทคโนโลยี Internet of Things



นางสาวสุปรีดา จิรวงศ์ศรี ผู้ บริหารระดับสูง บริษัท เอบีม คอนซัลติง้ (ประเทศไทย) 

จํากดั บริษัทท่ีปรึกษาผู้ ให้บริการการปรับเปล่ียนองค์กรธุรกิจ ในเครือบริษัท เอบีม คอนซลัติง้

จํากัด ประเทศญ่ีปุ่ น เปิดเผยว่าผู้ นําดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นมาใช้ต้องตระหนักถึงความ

ต้องการของตลาดและลูกค้า ท่ีต้องการเช่ือมต่อกับองค์กรในรูปแบบดิจิทัล โดยบริษัทฯ มี

นวัตกรรมกรรมด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นโซลูชั่นอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ Data Driven 

Manufacturing , Data Driven Engineering และ Connected Home Appliances ซึ่ง

สามารถนําไปใช้ในธุรกิจได้หลายประเภท ทัง้นี ้ได้ยกตวัอย่างธุรกิจของบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองทํา

เส้นราเมงในประเทศญ่ีปุ่ นช่ือ "โอตาเคะ" (OHTAKE) ท่ีประสบความสําเร็จในการนําโซลูชัน่

อย่าง Data Driven Manufacturing มาประกอบการดําเนินธุรกิจ จนสามารถควบคมุและ

คาดการณ์การซอ่มบํารุงของเคร่ืองจกัรในสายการผลิตได้ ด้วยการจบัมือกบัพนัธมิตรอย่าง เอ

บีม คอนซลัติง้

เม่ือเข้าสู่ยคุดิจิทลั โอตาเคะได้ขยายสายการผลิตโดยใช้ Internet of Things หรือ IoT

มาช่วยปรับปรุงการบํารุงรักษาเคร่ือง และเพิ่มคณุภาพของเส้นราเมง จากเดิมท่ีใช้วิธีการขาย

เคร่ืองจกัรแบบดัง้เดิม บริษัทฯ ได้หกัมมุมองไป 180 องศา และเปล่ียนไปทํางานร่วมกบัลกูค้า

อย่างใกล้ชิดเพ่ือปรับปรุงคณุภาพผลิตภณัฑ์แทน เพ่ือช่วยให้ลกูค้าสามารถใช้งานเคร่ืองจกัรได้

อย่างราบร่ืน เต็มประสิทธิภาพ

โอตาเคะจบัมือกบั เอบีม คอนซลัติง้ ด้วยจดุประสงค์หลกั 2 ประการ อย่างแรกเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร นัน่คือ การเพิ่มเวลาท่ีเคร่ืองจกัรสามารถทํางานได้ และลดเวลาท่ี

เคร่ืองจักรเสีย เน่ืองจากทุกวินาทีท่ีเคร่ืองจักรเสียลง มีค่าดั่งรายได้ท่ีสูญหายไปของลูกค้า 

ดงันัน้ช่วยให้ลูกค้าท่ีใช้เคร่ืองจกัรของโอตาเคะทํางานได้อย่างราบร่ืน โอตาเคะจึงจําเป็นต้อง

ทราบถึงปัญหาท่ีเป็นไปได้ทัง้หมด เพ่ือเตรียมวิธีท่ีดีท่ีสุดในการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาให้

ทนัท่วงที
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สําหรับจุดประสงค์ประการท่ีสอง คือการเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์เส้นราเมง ซึ่ง

องค์ประกอบหลกัของคุณภาพนัน้คือ นํา้หนกัของเส้นราเมงท่ีต้องคงท่ี โอตาเคะได้เผชิญกับ

ปัญหานํา้หนักเส้นราเมงไม่คงท่ีเม่ือตัดเส้น ราเมงออกเป็นชิน้ ๆ ทําให้โอตาเคะตัดสินใจนํา

เทคโนโลยี IoT มาทํางานกับเคร่ืองจกัรในการเก็บข้อมูล และทําความเข้าใจความสัมพนัธ์

ระหว่างเคร่ืองจกัรกบัสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น อณุหภมิู และความชืน้

กระบวนการผลิตเส้นราเมงเร่ิมต้นเม่ือแป้ง ไข่ นํา้ และส่วนผสมอ่ืน ๆ คลกุเคล้ากนัเป็น

ก้อน หลังจากนัน้จึงหั่นให้แป้งเป็นเส้น ลวกในนํา้ ร้อน ทอด และบรรจุ เ พ่ือท่ีจะเพิ่ม

ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรในกระบวนการเหล่านี ้เอบีม คอนซลัติง้ ได้ทําการติดตัง้ RFID ท่ี

ใบมีด เพ่ือระบุใบมีดท่ีมีการใช้มากท่ีสุด และประเมินความต้องการการบํารุงรักษาของแต่ละ

ใบ การหมนุเวียนและการสัน่สะเทือนของมอเตอร์ รวมถึงนํา้หนกัของเส้นท่ีผลิตได้ ล้วนถกูวดั

และจดัเก็บข้อมูลไว้ และท้ายท่ีสุดจะวางเซนเซอร์ไว้ท่ีเคร่ืองฉายลําแสงและหม้อทอด เพ่ือ

ตรวจจบัความชืน้และอณุหภมิูท่ีสมัพนัธ์กบัตวัเคร่ือง หลงัจากรวบรวมข้อมลูดิจิทลัทัง้หมดแล้ว 

ข้อมลูดงักล่าวจะถูกส่งไปยงัเคร่ือง PLC ท่ีมาจากความร่วมมือกับ MITSUBISHI Electric 

สําหรับเก็บข้อมลูแบบอะนาล็อก ก่อนท่ีจะถกูส่งไปยงั SAP Leonardo ผ่านทางไวไฟ

SAP Leonardo เป็นโซลชูัน่ท่ีโอตาเคะร่วมมือกบัเอบีม คอนซลัติง้ เลือกสรร เพ่ือเป็น

ผู้ นํากระบวนการผลิตอุตสาหกรรมราเมง ข้อมูลท่ีรวบรวมทัง้หมดได้นําเข้าระบบนี ้และ

วิเคราะห์ในรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงทํานาย (Predictive Analytics) ก่อนจะนําเสนอ

ผลลพัธ์ให้กับลูกค้า ตวัอย่างเช่น การจบัข้อมลูทัง้หมดผ่าน RFID และข้อมลูเซนเซอร์ ทําให้

บริษัทฯ สามารถเข้าใจข้อมลูของแต่ละมอเตอร์ได้ และทํานายความผิดพลาดของเคร่ืองจกัร

ก่อนจะเกิดขึน้ นอกจากนีร้ะบบจะทํานายเวลาท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบเคร่ืองจักร และ

ป้องกันปัญหาก่อนท่ีมนัจะเกิดขึน้อีกด้วย สุดท้าย เอบีม คอนซลัติง้ ได้วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผล

ต่อคณุภาพของผลิตภณัฑ์ และพบว่าความชืน้และอณุหภมิูเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อคณุภาพ

ของเส้นราเมงท่ีสดุ

จากนวตักรรมของดิจิทลัทรานส์ฟอร์เมชัน่ข้างต้น ทําให้โอตาเคะได้พฒันาการผลิตเคร่ือง

ทําเส้นราเมงอย่างก้าวกระโดด ด้วยการบํารุงรักษาเชิงป้องกนัและเชิงรุก การควบคมุอณุหภมิู

และความชืน้ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ์และบริหารต้นทุนให้เกิดผลประโยชน์ต่อธุรกิจ

มากท่ีสุด โดยในอนาคต โอตาเคะ และเอบีม คอนซลัติง้ จะพฒันาและประยุกต์นวัตกรรมท่ี

เก่ียวกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นโซลูชั่นอ่ืน ๆ เข้ามาใช้ให้ครอบคลุม เพ่ือความสําเร็จยิ่งขึน้

ต่อไป
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จากนวตักรรมของดิจิทลัทรานส์ฟอร์เมชัน่ข้างต้น ทําให้โอตาเคะได้พฒันาการผลิตเคร่ือง

ทําเส้นราเมงอย่างก้าวกระโดด ด้วยการบํารุงรักษาเชิงป้องกนัและเชิงรุก การควบคมุอณุหภมิู

และความชืน้ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ์และบริหารต้นทุนให้เกิดผลประโยชน์ต่อธุรกิจ

มากท่ีสุด โดยในอนาคต โอตาเคะ และเอบีม คอนซลัติง้ จะพฒันาและประยุกต์นวัตกรรมท่ี

เก่ียวกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นโซลูชั่นอ่ืน ๆ เข้ามาใช้ให้ครอบคลุม เพ่ือความสําเร็จยิ่งขึน้

ต่อไป

เก่ียวกับ บริษัท เอบีม คอนซัลติง้ (ประเทศไทย) จาํกัด 

บริษัท เอบีม คอนซลัติง้ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นบริษัทในเครือบริษัท เอบีม คอนซลัติง้

จํากดั โดยมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยู่ท่ีกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น มีทีมงานกว่า 5,000 คน ท่ี

ให้บริการลกูค้ากว่า 800 รายทัว่ภมิูภาคเอเชีย อเมริกา และยโุรป นบัตัง้แต่เปิดให้บริการท่ี

ปรึกษาในประเทศไทยเม่ือปี 2548 เอบีม คอนซลัติง้ (ประเทศไทย) ให้บริการแก่บริษัทชัน้นํา

ต่าง ๆ ในประเทศไทย เพ่ือช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางด้านกลยทุธ์ การปรับปรุงกระบวนการทาง

ธุรกิจ ใช้ประโยชน์จากนวตักรรมเทคโนโลยี และยกระดบัผลการดําเนินงานขององค์กร

นอกจากนี ้ บริษัท เอบีม ยงัมีความสมัพนัธ์อนัดีกบั SAP และร่วมมือกนัพลิกโฉมให้ธุรกิจของ

ลกูค้าบรรลเุปา้หมายมาโดยตลอด โดยมีท่ีปรึกษาท่ีได้รับการรับรองจาก SAP จํานวนมากร่วม

ทํางาน ทัง้นี ้ บริษัท เอบีม ทํางานร่วมกบัลกูค้าเพ่ือสร้างสรรค์วิธียกระดบัธุรกิจ และแก้ไข

ปัญหาท่ีแท้จริง ด้วยโซลชูัน่ท่ีได้จากแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุจากผู้ เช่ียวชาญในหลายธุรกิจ โดยใช้

วิธีเน้นปฏิบตัิ (Pragmatic Approach) เพ่ือให้ลกูค้าได้ผลลพัธ์ท่ีรวดเร็ว คุ้มค่า และวดัผลได้

โดยมีปรัชญาการบริหารจดัการเป็น Real Partner เอบีม คอนซลัติง้ (ประเทศไทย) ให้บริการ

ด้วยบคุลากรท่ีมีทกัษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ มีโซลชูัน่ส์ท่ีเหมาะสมแก้ปัญหาได้จริง และให้

ผลลพัธ์ได้อย่างแท้จริง เพ่ือความสําเร็จของลกูค้า ข้อมลูเพิม่เติมได้ท่ี

https://www.abeam.com/th/en ..
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ดชันคีวาม
เชือ่ม ัน่

เศรษฐกจิฐาน
ราก ไตรมาส
4 ปี 61 ดขีึ้น

ต่อเนือ่ง 
นายชาติชาย พยหุนาวีชยั ผู้ อํานวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า “ผลการ

สํารวจดชันีความเช่ือมัน่เศรษฐกิจฐานราก (GSI) ประจําไตรมาส 4 ปี 2561 ได้ดําเนินการ
สํารวจจากกลุ่มตวัอย่างประชาชนท่ีมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ทัว่ประเทศจํานวน 2,150 

ตวัอย่าง พบว่า ดชันี GSI ไตรมาส 4 ปี 2561 อยู่ท่ีระดบั 45.9 ปรับตวัสงูขึน้จากไตรมาส
ก่อนท่ีอยู่ระดบั 43.8 เน่ืองจากประชาชนฐานรากมีความเช่ือมัน่ในมาตรการภาครัฐ ท่ียงัมุ่งให้

ความช่วยเหลือกบัประชาชนฐานรากอย่างต่อเน่ือง อาทิ มาตรการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในช่วง

ปลายปีผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ (500 บาท ได้รับครัง้เดียว) มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟา้ 

ค่านํา้ประปา และค่าเช่าบ้าน ส่งผลให้มีกําลงัซือ้เพิม่ขึน้ สําหรับ GSI ในอนาคต อีก 6 เดือน
ข้างหน้า ประชาชนฐานรากมีมมุมองท่ีดีขึน้มาอยู่ท่ีระดบั 49.6 เน่ืองจาก มีความคาดหวงัจาก

ความชดัเจนทางการเมืองในเร่ืองการเลือกตัง้ ท่ีจะเกิดขึน้ในปี 2562 นี ้และนโยบายภาครัฐใน

การให้ความช่วยเหลือผู้ มีรายได้น้อยอย่างต่อเน่ือง
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อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาองค์ประกอบดชันีความเช่ือมัน่ ในด้านตา่งๆ เทียบกบัไตร

มาสก่อน พบวา่ ด้านการจบัจา่ยใช้สอย การออม การหารายได้ โอกาสในการหางานทํา และภาวะ

เศรษฐกิจปรับตวัเพิ่มขึน้ มีเพียงความสามารถในการชําระหนีส้ินท่ีปรับลดลง เน่ืองจากเศรษฐกิจโดยรวม

ฟืน้ตวัจากการกระตุ้นของนโยบายภาครัฐ ประกอบกบัปลายปีเป็นชว่งท่ีต้องมีการจบัจา่ยใช้สอยเพิ่มขึน้

สําหรับเทศกาลปีใหม ่เม่ือเปรียบเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อนพบวา่ ประชาชนฐานรากมีความ

เช่ือมัน่เพิ่มขึน้ในด้านการจบัจา่ยใช้สอย ความสามารถในการชําระหนี ้การหารายได้ สว่นด้านการออม 

โอกาส ในการหางานทํา และภาวะเศรษฐกิจปรับตวัลดลง

ทัง้นี ้ศนูย์วิจยัฯ คาดวา่ ดชันีความเช่ือมัน่เศรษฐกิจฐานราก ในไตรมาสหน้าจะมี

แนวโน้มเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากการขยายมาตรการพฒันาคณุภาพชีวิตผู้ มีบตัรสวสัดิการแหง่รัฐ ไปอีก 6 

เดือน และผู้ ถือบตัรยงัสามารถเบกิเป็นเงินสดได้ อยา่งไรก็ตามยงัมีปัจจยัลบจากราคาสนิค้าเกษตรบาง

รายการ ยงัอยูใ่นระดบัต่ํา และภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมท่ีอาจชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกิจโลก” นาย

ชาตชิายฯ กลา่ว

05/02/2019 



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอมูลและวิเคราะหอุตสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ตอ 211-213

E-mail: miu@isit.or.th

!!! สนใจประชาสัมพันธขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ติดตอทีมงาน MIU ไดท่ี โทร 02-712-4402-7 ตอ 213

mailto:miu@isit.or.th
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