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เดื อ นธั น วาคม 2561 ขยายตั ว จากเดื อ นก อ น โดยเครื่ อ งชี้ ก ารบริ โ ภค
ภาคเอกชนขยายตัวในทุกหมวดการใชจาย แมชะลอลงบางแตเปนผลของฐานสูง
เปนสําคัญ ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวตอเนื่อง สําหรับจานวนนักทองเที่ยวในเดือนนี้ขยายตัวดี อยางไรก็ดี
การสงออกสินคากลับมาหดตัว ขณะที่การใชจายภาครัฐหดตัวจากรายจายลงทุน
การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวตอเนื่องจากระยะเดียวกันปกอนในทุกหมวด
การใชจาย แมชะลอลงบาง เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา สวนหนึ่งเปนผลของ
ฐานที่สูงในปกอนในหมวดบริการและหมวดสินคาคงทนเปนสําคัญ สาหรับปจจัย
สนับสนุนกาลังซื้อโดยรวมปรับดีขึ้นตามรายไดครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมที่
กลับมาขยายตัวจากดานผลผลิตโดยเฉพาะขาวขาว ขณะที่รายไดรวมลูกจางนอก
ภาคเกษตรกรรมทรงตัวในระดับสูง ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวสงผล
ใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคลองกัน โดยเฉพาะการผลิตในหมวด
ยานยนต และหมวดผลิตภัณฑปโตรเลียม สอดคลองกับยอดจาหนายยานยนตใน
ประเทศที่ขยายตัวดี
การสงออกสินค า หดตั ว รอยละ 1.6 จากระยะเดีย วกัน ปก อน และหากหั ก
ทองคําหดตัวรอยละ 2.0 โดยเปน การหดตัวในหลายหมวดสินคาจาก 1) ผลของ
ฐานสู ง จากระยะเดี ย วกั น ป ก อ นในหลายหมวดสิ น คา อาทิ ฮาร ด ดิส ก ไ ดรฟ
โทรศัพทมือถือ สินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูปโดยเฉพาะขาวและนามัน
ปาลม และเครื่องใชไฟฟาโดยเฉพาะ แผงโซลาเซลลและเครื่องซักผา และ 2) ผล
ของอุปสงคในตลาดโลกที่ชะลอลงจากมาตรการกีดกันทางการคาระหวางสหรัฐฯ
และจี น ภาวะเศรษฐกิ จ ในหลายประเทศชะลอตั ว และวั ฏ จั ก รสิ น ค า
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ อ ยู ใ นช ว งขาลง ส ง ผลให ก ารส ง ออกสิ น ค า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ยางพารา และผลิ ต ภั ณ ฑ ย างหดตั ว อย า งไรก็ ดี การส ง ออกสิ น ค า ที่ มู ล ค า
เคลื่อนไหวตามราคานามัน ดิบขยายตัว จากดานปริมาณเปน สําคัญ และการ
สงออกยานยนตและชิ้นสวนยานยนตขยายตัวตามการสงออกยางลอรถยนตไป
สหรัฐฯ ที่ไดรับผลดีจากการทดแทนสินคาจีนเปนสําคัญ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyze by ISIT

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณ
บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก
การบริ โ ภคภาคเอกชน ขยายตั ว
ตอเนื่องจากระยะเดียวกันปกอนใน
ทุกหมวดการใชจาย
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจาก
ระยะเดี ย วกั น ป ก อ น จากเครื่ อ งชี้
การลงทุนในหมวดเครื่องจักร และ
อุ ป ก ร ณ ต า ม ย อ ด จํ า ห น า ย
เครื่ อ งจั ก รในประเทศที่ มี ทิ ศ ทาง
ขยายตัวต่อเนื่องในหลายหมวด
รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะ
เดี ย วกั น ป ก อ น ตามการขยายตั ว
ของผลผลิตสินคาเกษตร

3

การนําเขาสินคา หดตัวที่รอยละ 6.7 จากระยะเดียวกันปกอน ตามการนาเขาทองคา
ที่หดตัวสูง และ หากหักทองคาขยายตัวรอยละ 2.5 โดยเปนการขยายตัวใน 1) หมวด
วัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง ตามการนาเขานามันดิบ ที่ขยายตัวจากทั้งดานราคาและ
ปริมาณ 2) หมวดสินคาอุปโภคบริโภค ตามการนาเขาสินคากึ่งคงทน สอดคลองกับ
การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว และ 3) หมวดยานยนตและชิ้นสวน ตามการนาเขา
รถยนตนั่งและชิ้นสวนยานยนต สอดคลองกับยอดขายรถยนตในประเทศที่ขยายตัว
ตอเนื่อง
การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน จากเครื่องชี้การลงทุนใน
หมวดเครื่องจักร และอุปกรณ ตามยอดจาหนายเครื่องจักรในประเทศที่มีทิศทาง
ขยายตัวตอเนื่องในหลายหมวด และยอดจดทะเบียนรถยนต เพื่อการลงทุน ขณะที่
เครื่องชี้การลงทุนในหมวดกอสรางหดตัวตามพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสราง แตยอดจา
หนายวัสดุกอสราง ยังขยายตัวได
รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามการขยายตัวของผลผลิตสินคา
เกษตรโดยเฉพาะขาวขาว ขณะที่ผลผลิตขาวหอมมะลิยังคงหดตัวจากปญหาฝนทิ้งชวง
ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับราคาสินคาเกษตรหดตัว
ตอเนื่องตามราคายางพารา จากปริมาณผลผลิตในประเทศที่ออกสูตลาดมาก ขณะที่
อุปสงค ตางประเทศชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบของสงครามการคา
สงผลใหผูประกอบการจีนลดการนาเขาลง และราคาออยที่หดตัวตามราคานาตาลใน
ตลาดโลกที่ลดลง จากปริมาณผลผลิตออยที่ออกมามากในชวงกอนหนา อยางไรก็ดี
ราคาขาวหอมมะลิและมันสาปะหลังยังขยายตัวไดจากปริมาณผลผลิตที่มีจํากัด
การใชจา ยภาครัฐ ที่ไ มร วมเงิน โอนหดตัว เล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอน ตาม
รายจ า ยลงทุ น ที่ ห ดตั ว จากการชะลอการเบิ ก จ า ยเพื่อ ทบทวนแผนการลงทุ น ให
สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขณะที่รายจายประจําขยายตัว จาก
รายจายคาตอบแทนบุคลากรเปนสําคัญ

ตัว ชี้วั ดทางเศรษฐกิ จ ที่ส ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก
การใชจายภาครัฐ ไมรวม
เงินโอนหดตัวเล็กนอยจาก
ระยะเดี ย วกั น ป ก อ น โดย
รายจ า ยประจํ า ขยายตั ว
จากรายจายเพื่อ ซื้อสิน ค า
และบริการเปนสําคัญ
การส ง ออกสิ น ค า หดตัว
ร้ อยละ 1.6 จากระยะ
เดี ย วกัน ปี ก่ อ น และหาก
หั ก ทองคํ า หดตัว ร้ อยละ
2.0 โดยเป็ น การหดตัวใน
หลายหมวดสินค้ า
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รายงานสภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุงเนนการบูรณาการขอมูลเพื่อสรางประโยชนของขอมูลตอการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใหเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th

ภาวะอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล เดือนธันวาคม 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
37,883

39,195
42,489

35,796
37,789

29,155
21,771

21,310
23,913

23,366
22,229

20,783
23,090

22,110
21,017

20,856
20,898

ในเดือนธันวาคม ป 2561 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูลคาการคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยการ
นําเขา หดตั วร อยละ 11.1 เมื่ อเทีย บกั บเดือ นก อนหน า และ
ขยายตัวรอยละ 5.6 YoY ดานการสงออก หดตัวรอยละ 0.1 เมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 0.2 YoY
การนํ าเข า มูล คาการนํา เขา อยูที่ 37,789 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจัก รกลการเกษตรมีมูลคา การนําเขาอยูที่ 2,556
ลานบาท หดตัวรอยละ 28.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
หดตัวรอยละ 18.4 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลคาการนําเขาอยูที่ 28,701 ลานบาท หดตัวรอยละ 10.8 เมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 4.8 YoY ในขณะที่
หมวดเครื่ อ งมื อ กล มี มู ล ค า การนํ า เข า อยู ที่ 6,530 ล า นบาท
หดตัวรอยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
9.1 YoY
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 20,898 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูที่ 2,636
ลานบาท หดตัวรอยละ 11.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
ขยายตัวรอยละ 1.4 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี
มูลคาการสงออกอยูที่ 16,032 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 4.2
เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นก อ นหน า และขยายตั ว ร อ ยละ 1.4 YoY
ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการสงออกอยูที่ 2,230 ลาน
บาท หดตัวรอยละ 13.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัว
รอยละ 9.1 YoY
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูที่ 16,891 ลานบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
Analyze by ISIT
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนธันวาคม 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
3,332

3,841
3,586

3,133
2,556

2,593
2,769

3,155
3,491

3,037
3,270

2,952
4,516

3,000
2,981

2,600
2,636

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนธันวาคม ป 2561
การนําเขา เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขา
อยูที่ 2,556 ลานบาท หดตัวรอยละ 28.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 18.4 YoY โดยสินคาที่มี
มู ล ค า การนํ า เข า สู ง สุ ด ได แ ก เครื่ อ งบํ า รุ ง รั ก ษา และ
สวนประกอบ ซึ่งมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 1,445 ลานบาท
การสงออก เครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการสงออก
อยู ที่ 2,636 ลา นบาท หดตั วร อยละ 11.6 เมื่ อ เที ยบกั บ
เดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 1.4 YoY โดยสินคาที่มี
มูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก แทรกเตอร และสวนประกอบ
ซึ่งมีมูลคาการสงออกอยูที่ 1,221 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาเกินดุลอยูที่ 79 ลานบาท
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มูลค่าการนําเข้า-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
28,701

24,111
16,470

15,643
17,695

17,455
16,529

15,409
16,074

16,277
15,473

15,804
16,032

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนธันวาคม ป 2561
การนําเขา เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคาการนําเขา
อยูที่ 28,701 ลานบาท หดตัวรอยละ 10.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 4.8 YoY โดยสินคาที่มี
มูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแกเครื่องจักรที่ใชงานเปนเอกเทศ
และสวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมทั่วไป) ซึ่งมี
มูลคาการนําเขาอยูที่ 3,237 ลานบาท
การสงออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคาการสงออก
อยูที่ 16,032 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 4.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 1.4 YoY โดยสินคาที่มี
มู ล ค า การส ง ออกสู ง สุ ด ได แ ก เครื่ อ งสู บ ลม/อั ด ลมและ
สวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมทั่วไป) มีมูลคา
การสงออกอยูที่ 2,687 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 12,670 ลานบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนธันวาคม 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
6,530

2,451
2,532

2,512
2,726

2,874
2,431

2,422
2,499

2,834
2,562

2,452
2,230

มูลคาการคาเครื่องมือกล
เดือนธันวาคม ป 2561
การนําเขา เครื่องมือกลมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 6,530
ลานบาท หดตัวรอยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา
และหดตัวรอยละ 9.1 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขา
สู ง สุ ด ได แ ก กลุ ม หี บ แบบหล อ แก ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก ซึ่งมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 1,585 ลานบาท
การสงออก เครื่องมือกลมีมูลคาการสงออกอยูที่ 2,230
ลานบาท หดตัวรอยละ 13.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา
และหดตัวรอยละ 9.1 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออก
สูงสุด ไดแก เครื่องมือกล กลึงโลหะ ซึ่งมีมูลคาการสงออก
อยูที่ 509 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 4,300 ลานบาท
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Abstract
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2017
For workpiecesof 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.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978917305735
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‟

เจาะลึก
กรณีศกึ ษา “โอ
ตาเคะ” ผูผ้ ลิต
เครือ่ งจักรทํา
เส้นราเมง
ทรานส์ฟอร์มสู่
ยุคดิจทิ ลั ด้วย
IoT และที่
ปรึกษา
ผูเ้ ชีย่ วชาญ

04/02/2019

การปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ ทนั ยุคสมัย เป็ นเรื่ องที่ทกุ
องค์กรต้ องปฏิบตั ิ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีพฒ
ั นาและ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนตาม
เทคโนโลยีเหล่านั ้นด้ วย เอบีม คอนซัลติ ้ง ที่ปรึกษาธุรกิจ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านดิจิทลั ทรานสฟอร์ เมชัน่ นําเสนอหนึง่ กรณีศกึ ษา
ของ โอตาเคะ (OHTAKE) บริษัทผู้ผลิตเครื่ องจักรทําเส้ นราเมงใน
ประเทศญี่ปนุ่ ที่ปรับทิศทางการทําธุรกิจให้ ตอบโจทย์ทกุ ยุคได้
ประสบความสําเร็จ ด้ วยการพลิกกลับ 180 องศา จากเป้าหมายที่
จะพัฒนาเครื่ องจักรที่ดีที่สดุ เป็ นการโฟกัสไปที่ผ้ บู ริโภคแทน ว่า
ต้ องการเส้ นราเมงแบบใด และพัฒนาเครื่ องจักรให้ สามารถผลิ
ตราเมงให้ ได้ เช่นนั ้น เอบีม คอนซัลติ ้ง ได้ ช่วย โอตาเคะในการ
ปรับปรุงธุรกิจด้ วยนวัตกรรม Data Driven Manufacturing และ
เทคโนโลยี Internet of Things

„

ที่มา : ThaiPR

‟

นางสาวสุปรี ดา จิรวงศ์ ศรี ผู้บริ หารระดับสูง บริ ษัท เอบี ม คอนซัลติง้ (ประเทศไทย)
จํากัด บริ ษัทที่ปรึกษาผู้ให้ บริ การการปรับเปลี่ยนองค์กรธุรกิจ ในเครื อบริ ษัท เอบีม คอนซัลติ ้ง
จํ า กัด ประเทศญี่ ปุ่ น เปิ ด เผยว่ า ผู้นํ า ดิ จิ ทัล ทรานส์ ฟ อร์ เ มชั่น มาใช้ ต้ อ งตระหนัก ถึ ง ความ
ต้ องการของตลาดและลูกค้ า ที่ต้องการเชื่ อมต่อกับองค์ กรในรู ปแบบดิจิทัล โดยบริ ษัทฯ มี
นวัต กรรมกรรมด้ า นดิ จิ ทัล ทรานส์ ฟ อร์ เ มชั่น โซลูชั่น อยู่ 3 รู ป แบบ ได้ แ ก่ Data Driven
Manufacturing , Data Driven Engineering และ Connected Home Appliances ซึ่ง
สามารถนําไปใช้ ในธุรกิจได้ หลายประเภท ทังนี
้ ้ ได้ ยกตัวอย่างธุรกิจของบริ ษัทผู้ผลิตเครื่ องทํา
เส้ นราเมงในประเทศญี่ ปนชื
ุ่ ่อ "โอตาเคะ" (OHTAKE) ที่ประสบความสําเร็ จในการนําโซลูชนั่
อย่าง Data Driven Manufacturing มาประกอบการดําเนินธุรกิจ จนสามารถควบคุมและ
คาดการณ์การซ่อมบํารุงของเครื่ องจักรในสายการผลิตได้ ด้ วยการจับมือกับพันธมิตรอย่าง เอ
บีม คอนซัลติ ้ง
เมื่อเข้ าสู่ยคุ ดิจิทลั โอตาเคะได้ ขยายสายการผลิตโดยใช้ Internet of Things หรื อ IoT
มาช่วยปรับปรุ งการบํารุ งรักษาเครื่ อง และเพิ่มคุณภาพของเส้ นราเมง จากเดิมที่ใช้ วิธีการขาย
เครื่ องจักรแบบดั ้งเดิม บริ ษัทฯ ได้ หกั มุมมองไป 180 องศา และเปลี่ยนไปทํางานร่ วมกับลูกค้ า
อย่างใกล้ ชิดเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์แทน เพื่อช่วยให้ ลกู ค้ าสามารถใช้ งานเครื่ องจักรได้
อย่างราบรื่ น เต็มประสิทธิภาพ

โอตาเคะจับมือกับ เอบีม คอนซัลติ ้ง ด้ วยจุดประสงค์หลัก 2 ประการ อย่างแรกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่ องจักร นัน่ คือ การเพิ่มเวลาที่เครื่ องจักรสามารถทํางานได้ และลดเวลาที่
เครื่ องจักรเสีย เนื่ องจากทุกวินาทีที่เครื่ องจักรเสี ยลง มี ค่าดั่งรายได้ ที่สูญหายไปของลูกค้ า
ดังนันช่
้ วยให้ ลูกค้ าที่ใช้ เครื่ องจักรของโอตาเคะทํางานได้ อย่างราบรื่ น โอตาเคะจึงจําเป็ นต้ อง
ทราบถึงปั ญหาที่เป็ นไปได้ ทัง้ หมด เพื่อเตรี ยมวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกัน หรื อแก้ ไขปั ญหาให้
ทันท่วงที

04/02/2019
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สํ า หรั บ จุ ด ประสงค์ ป ระการที่ ส อง คื อ การเพิ่ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ส้ นราเมง ซึ่ ง
องค์ประกอบหลักของคุณภาพนั ้นคือ นํ ้าหนักของเส้ นราเมงที่ต้องคงที่ โอตาเคะได้ เผชิญกับ
ปั ญหานํ ้าหนักเส้ นราเมงไม่คงที่เมื่อตัดเส้ น ราเมงออกเป็ นชิ ้น ๆ ทําให้ โอตาเคะตัดสินใจนํา
เทคโนโลยี IoT มาทํางานกับเครื่ องจักรในการเก็บข้ อมูล และทําความเข้ าใจความสัมพันธ์
ระหว่างเครื่ องจักรกับสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ และความชื ้น
กระบวนการผลิตเส้ นราเมงเริ่ มต้ นเมื่อแป้ง ไข่ นํ ้า และส่วนผสมอื่น ๆ คลุกเคล้ ากันเป็ น
ก้ อน หลั ง จากนั น้ จึ ง หั่ น ให้ แป้ ง เป็ นเส้ น ลวกในนํ า้ ร้ อน ทอด และบรรจุ เพื่ อ ที่ จ ะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของเครื่ องจักรในกระบวนการเหล่านี ้ เอบีม คอนซัลติ ้ง ได้ ทําการติดตั ้ง RFID ที่
ใบมีด เพื่อระบุใบมีดที่มีการใช้ มากที่สุด และประเมินความต้ องการการบํารุ งรักษาของแต่ละ
ใบ การหมุนเวียนและการสัน่ สะเทือนของมอเตอร์ รวมถึงนํ ้าหนักของเส้ นที่ผลิตได้ ล้ วนถูกวัด
และจัดเก็ บข้ อมูลไว้ และท้ ายที่สุดจะวางเซนเซอร์ ไว้ ที่เครื่ องฉายลํ าแสงและหม้ อทอด เพื่อ
ตรวจจับความชื ้นและอุณหภูมิที่สมั พันธ์กบั ตัวเครื่ อง หลังจากรวบรวมข้ อมูลดิจิทลั ทั ้งหมดแล้ ว
ข้ อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังเครื่ อง PLC ที่มาจากความร่ วมมือกับ MITSUBISHI Electric
สําหรับเก็บข้ อมูลแบบอะนาล็อก ก่อนที่จะถูกส่งไปยัง SAP Leonardo ผ่านทางไวไฟ
SAP Leonardo เป็ นโซลูชนั่ ที่โอตาเคะร่ วมมือกับเอบีม คอนซัลติ ้ง เลือกสรร เพื่อเป็ น
ผู้นํ า กระบวนการผลิ ต อุต สาหกรรมราเมง ข้ อ มูล ที่ ร วบรวมทัง้ หมดได้ นํ า เข้ า ระบบนี ้ และ
วิเคราะห์ในรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทํานาย (Predictive Analytics) ก่อนจะนําเสนอ
ผลลัพธ์ ให้ กับลูกค้ า ตัวอย่างเช่น การจับข้ อมูลทังหมดผ่
้
าน RFID และข้ อมูลเซนเซอร์ ทําให้
บริ ษัทฯ สามารถเข้ าใจข้ อมูลของแต่ละมอเตอร์ ได้ และทํานายความผิดพลาดของเครื่ องจักร
ก่อนจะเกิดขึน้ นอกจากนีร้ ะบบจะทํานายเวลาที่เหมาะสมในการตรวจสอบเครื่ องจักร และ
ป้องกันปั ญหาก่อนที่มนั จะเกิดขึ ้นอีกด้ วย สุดท้ าย เอบีม คอนซัลติ ้ง ได้ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และพบว่าความชื ้นและอุณหภูมิเป็ นปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อคุณภาพ
ของเส้ นราเมงที่สดุ
จากนวัตกรรมของดิจิทลั ทรานส์ฟอร์ เมชัน่ ข้ างต้ น ทําให้ โอตาเคะได้ พฒ
ั นาการผลิตเครื่ อง
ทําเส้ นราเมงอย่างก้ าวกระโดด ด้ วยการบํารุ งรักษาเชิงป้องกันและเชิงรุ ก การควบคุมอุณหภูมิ
และความชื ้น เพื่อปรับปรุ งคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริ หารต้ นทุนให้ เกิดผลประโยชน์ต่อธุรกิจ
มากที่สุด โดยในอนาคต โอตาเคะ และเอบีม คอนซัลติ ้ง จะพัฒนาและประยุกต์นวัตกรรมที่
เกี่ ยวกับดิจิทัลทรานส์ ฟอร์ เมชั่นโซลูชั่นอื่น ๆ เข้ ามาใช้ ให้ ครอบคลุม เพื่อความสําเร็ จยิ่งขึน้
ต่อไป
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จากนวัตกรรมของดิจิทลั ทรานส์ฟอร์ เมชัน่ ข้ างต้ น ทําให้ โอตาเคะได้ พฒ
ั นาการผลิตเครื่ อง
ทําเส้ นราเมงอย่างก้ าวกระโดด ด้ วยการบํารุ งรักษาเชิงป้องกันและเชิงรุ ก การควบคุมอุณหภูมิ
และความชื ้น เพื่อปรับปรุ งคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริ หารต้ นทุนให้ เกิดผลประโยชน์ต่อธุรกิจ
มากที่สุด โดยในอนาคต โอตาเคะ และเอบีม คอนซัลติ ้ง จะพัฒนาและประยุกต์นวัตกรรมที่
เกี่ ยวกับดิจิทัลทรานส์ ฟอร์ เมชั่นโซลูชั่นอื่น ๆ เข้ ามาใช้ ให้ ครอบคลุม เพื่อความสําเร็ จยิ่งขึน้
ต่อไป
เกี่ยวกับ บริษัท เอบีม คอนซัลติง้ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอบีม คอนซัลติ ้ง (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นบริษัทในเครื อบริษัท เอบีม คอนซัลติ ้ง
จํากัด โดยมีสํานักงานใหญ่ตั ้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ มีทีมงานกว่า 5,000 คน ที่
ให้ บริการลูกค้ ากว่า 800 รายทัว่ ภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยุโรป นับตั ้งแต่เปิ ดให้ บริการที่
ปรึกษาในประเทศไทยเมื่อปี 2548 เอบีม คอนซัลติ ้ง (ประเทศไทย) ให้ บริการแก่บริษัทชั ้นนํา
ต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อช่วยสร้ างข้ อได้ เปรี ยบทางด้ านกลยุทธ์ การปรับปรุงกระบวนการทาง
ธุรกิจ ใช้ ประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยี และยกระดับผลการดําเนินงานขององค์กร
นอกจากนี ้ บริษัท เอบีม ยังมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั SAP และร่วมมือกันพลิกโฉมให้ ธุรกิจของ
ลูกค้ าบรรลุเป้าหมายมาโดยตลอด โดยมีที่ปรึกษาที่ได้ รับการรับรองจาก SAP จํานวนมากร่วม
ทํางาน ทังนี
้ ้ บริษัท เอบีม ทํางานร่วมกับลูกค้ าเพื่อสร้ างสรรค์วิธียกระดับธุรกิจ และแก้ ไข
ปั ญหาที่แท้ จริง ด้ วยโซลูชนั่ ที่ได้ จากแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ จากผู้เชี่ยวชาญในหลายธุรกิจ โดยใช้
วิธีเน้ นปฏิบตั ิ (Pragmatic Approach) เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว คุ้มค่า และวัดผลได้
โดยมีปรัชญาการบริหารจัดการเป็ น Real Partner เอบีม คอนซัลติ ้ง (ประเทศไทย) ให้ บริการ
ด้ วยบุคลากรที่มีทกั ษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีโซลูชนั่ ส์ที่เหมาะสมแก้ ปัญหาได้ จริง และให้
ผลลัพธ์ได้ อย่างแท้ จริง
เพื่อความสําเร็จของลูกค้ า
ข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่
https://www.abeam.com/th/en ..
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ดัชนีความ
เชือ่ มัน่
เศรษฐกิจฐาน
ราก ไตรมาส
4 ปี 61 ดีข้ นึ
ต่อเนือ่ ง
นายชาติชาย พยุหนาวีชยั ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน เปิ ดเผยว่า “ผลการ
สํารวจดัชนีความเชื่อมัน่ เศรษฐกิจฐานราก (GSI) ประจําไตรมาส 4 ปี 2561 ได้ ดําเนินการ
สํารวจจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีรายได้ ไม่เกิน 15,000 บาท ทัว่ ประเทศจํานวน 2,150
ตัวอย่าง พบว่า ดัชนี GSI ไตรมาส 4 ปี 2561 อยู่ที่ระดับ 45.9 ปรับตัวสูงขึ ้นจากไตรมาส
ก่อนที่อยู่ระดับ 43.8 เนื่องจากประชาชนฐานรากมีความเชื่อมัน่ ในมาตรการภาครัฐ ที่ยงั มุ่งให้
ความช่วยเหลือกับประชาชนฐานรากอย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในช่วง
ปลายปี ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (500 บาท ได้ รับครัง้ เดียว) มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า
ค่านํ ้าประปา และค่าเช่าบ้ าน ส่งผลให้ มีกําลังซื ้อเพิม่ ขึ ้น สําหรับ GSI ในอนาคต อีก 6 เดือน
ข้ างหน้ า ประชาชนฐานรากมีมมุ มองที่ดีขึ ้นมาอยู่ที่ระดับ 49.6 เนื่องจาก มีความคาดหวังจาก
ความชัดเจนทางการเมืองในเรื่ องการเลือกตั ้ง ที่จะเกิดขึ ้นในปี 2562 นี ้ และนโยบายภาครัฐใน
การให้ ความช่วยเหลือผู้มีรายได้ น้อยอย่างต่อเนื่อง
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาองค์ประกอบดัชนีความเชื่อมัน่ ในด้ านต่างๆ เทียบกับไตร
มาสก่อน พบว่า ด้ านการจับจ่ายใช้ สอย การออม การหารายได้ โอกาสในการหางานทํา และภาวะ
เศรษฐกิจปรับตัวเพิ่มขึ ้น มีเพียงความสามารถในการชําระหนี ้สินที่ปรับลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวม
ฟื น้ ตัวจากการกระตุ้นของนโยบายภาครัฐ ประกอบกับปลายปี เป็ นช่วงที่ต้องมีการจับจ่ายใช้ สอยเพิ่มขึ ้น
สําหรับเทศกาลปี ใหม่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนพบว่า ประชาชนฐานรากมีความ
เชื่อมัน่ เพิ่มขึ ้นในด้ านการจับจ่ายใช้ สอย ความสามารถในการชําระหนี ้ การหารายได้ ส่วนด้ านการออม
โอกาส ในการหางานทํา และภาวะเศรษฐกิจปรับตัวลดลง
ทังนี
้ ้ ศูนย์วิจยั ฯ คาดว่า ดัชนีความเชื่อมัน่ เศรษฐกิจฐานราก ในไตรมาสหน้ าจะมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากการขยายมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบตั รสวัสดิการแห่งรัฐ ไปอีก 6
เดือน และผู้ถือบัตรยังสามารถเบิกเป็ นเงินสดได้ อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยลบจากราคาสินค้ าเกษตรบาง
รายการ ยังอยูใ่ นระดับตํ่า และภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมที่อาจชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก” นาย
ชาติชายฯ กล่าว
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