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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558
เศรษฐกิจปี 2558 ขยายตวัร้อยละ 2.8 สูงกว่าการขยายตัวร้อยละ 0.8 
ในปี 2557 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการลงทุนภาครัฐท่ีขยายตัว
ต่อเน่ืองจากคร่ึงปีแรก และได้รับอานิสงส์จากการเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐ
และการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ มาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ผู้ มีรายได้น้อย มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและบรรเทาผลกระทบ
จากปัญหาภยัแล้ง และมาตรการช่วยเหลือ SMEs ซึ่งสร้างความเช่ือมัน่
และสนบัสนนุให้เศรษฐกิจขยายตวัได้ นอกจากนี ้การขยายตวัของจ านวน
นักท่องเท่ียวในเกณฑ์สูงสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่าง
ต่อเน่ือง ด้านการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนฟืน้ตวัจากปีก่อนหน้า 
โดยได้รับอานิสงส์จากราคาน า้มันและเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดับต ่า รวมทัง้
นโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามการชะลอตวัของ
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าส าคัญของไทย อาทิ จีน ส่งผลให้
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการปรับลดลง ส าหรับเสถียรภาพ
เศรษฐกิจภายในประเทศ อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2558 อยู่ท่ีร้อยละ -0.9 
ลดลงจากปีก่อนหน้า ตามราคาน า้มันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ใน
ตลาดโลกท่ีมีลดลง อนัเป็นผลมาจากอุปทานน า้มันในตลาดโลกเพิ่มขึน้
ตามการผลิตน า้มนัในสหรัฐฯ ในขณะท่ีอุปสงค์น า้มนัในตลาดโลกชะลอ
ลงตามการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจจีน

ในปี 2558 นี มี้ตัว ชี ว้ัดทาง
เศรษฐกิจท่ีส่งสัญญาณบวก
ต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค
ภาคเอกชน
ขยายตัวในอัตราเร่งขึน้จากปี
ก่อนหน้า  โดย ไ ด้ รับ ปัจจัย
สนับสนุนตามการฟื้นตัวของ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ น ภ า พ ร ว ม 
โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียว

การลงทนุภาครัฐ
ไ ด้ รั บ ปั จจัยสนับสนุนจาก
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน ประกอบกับ
โครงการลงทนุท่ีมีความชดัเจน
มากขึน้

การอุปโภคบริโภคภาครัฐ 
ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการ
เร่งรัดการใช้จ่ายของภาครัฐ 
และกา รด า เนิ นมาต รกา ร
สนบัสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ข อ ง รั ฐ บ า ล ท่ี ด า เ นิ น ก า ร
ต่ อ เ น่ื อ ง ตั ้ ง แ ต่ ช่ ว ง ต้ น
ปีงบประมาณ 2558 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัในอตัราเร่งขึน้จากปีก่อนหน้า 
โดยขยายตวัร้อยละ 2.1 YoY โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุตามการฟื้นตวัของ
เศรษฐกิจในภาพรวม โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียว อีกทัง้ได้รับอานิสงส์
จากราคาน า้มนัท่ีอยู่ในระดบัต ่าและภาวะการเงินท่ีผ่อนคลายตามอตัรา
ดอกเบีย้นโยบายท่ีอยู่ในระดับต ่า ซึ่งช่วยลดภาระการช าระหนีข้องภาค
ครัวเรือนลง อย่างไรก็ดี รายได้เกษตรกรท่ีหดตัวจากผลผลิตท่ี น้อยลง
เพราะปัญหาภยัแล้ง รวมถึงราคาสินค้าเกษตรท่ีตกต ่า คาดว่าจะส่งผลให้
ภาคครัวเรือนยงัคงระมดัระวงัการใช้จ่าย ยงัคงเป็นข้อจ ากดัต่อการฟืน้ตวั
ของการบริโภคภาคเอกชนให้เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป
การลงทนุภาคเอกชน หดตวัเล็กน้อยท่ีร้อยละ 2.0 จากปี 2557 ท่ีหดตวั
ร้อยละ 1.0 เพราะการลงทนุในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร หดตวัต่อเน่ืองตลอดปี 
เน่ืองภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่ขยายตวั ถึงแม้ว่าจะได้รับแรงสนบัสนนุจากราคา
น า้มนัท่ีลดลงและอตัราดอกเบีย้ท่ียงัอยู่ในระดบัต ่า และมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล
มูลค่าการส่งออกสินค้า หดตวัท่ีร้อยละ 5.6 (ดอลลาร์สหรัฐ) โดยเป็นผล
มาจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีซบเซาต่อเน่ือง อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของหลายประเทศมีการชะลอตัวลง โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่ง
เป็นตลาดส่งออกหลักของไทย นอกจากนีห้ากพิจารณาในมุมมองของ
สินค้าส่งออก พบว่าสินค้าเกษตรกรรมมีแรงกดดนัจากราคาสินค้าเกษตร
ของโลกท่ียังคงตัวอยู่ในระดับต ่า ส่วนสินค้าเชือ้เพลิงก็ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการลดลงของราคาน า้มนัในตลาดโลก ส่งผลต่อการหดตวัของ
มลูค่าการส่งออกน า้มนัส าเร็จรูป ซึง่ไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ในภมูิภาค
อาเซียน ขณะท่ีการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมส าคัญของไทยยังคงมี
แนวโน้มท่ีไม่สดใส อาทิ สินค้าเม็ดพลาสติก เคมีภณัฑ์ คาดว่าจะมีมลูค่า
ลดลงเน่ืองจากราคาปรับตวัลดลงตามราคาน า้มนัดิบ ส่วนสินค้ายานยนต์
สามารถกลบัมาขยายตวัได้ดีอีกครัง้ในช่วงปลายปี เน่ืองจากจะมีการปรับ
ขึน้ภาษีสรรพสามิตในปีหน้า

ในปี 2558 นี มี้ตัว ชี ว้ัดทาง
เศรษฐกิจท่ีส่งสัญญาณลบต่อ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย 
ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน การ
ลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
หดตัวต่อเน่ืองตลอดปี เน่ือง
ภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่ขยายตวั 

การผลิตสาขาเกษตรกรรม 
ลดลงร้อยละ 4.2 สอดคล้องกบั
ดชันีผลผลิตสินค้าเกษตร ราคา
สิ น ค้ า เ กษต ร  แ ล ะ ร าย ไ ด้
เกษตรกรลดลงร้อยละ 5.3 ร้อย
ละ  5 . 9  และ ร้อยละ  1 0 . 8 
ตามล าดบั

มูลค่าการน าเข้าสินค้า มี
สาเหตุหลักจากการหดตัวของ
มู ล ค่ า ก า ร น า เ ข้ า สิ น ค้ า
เชือ้เพลิง ตามแนวโน้มราคา
น า้มันดิบเฉ ล่ียทั ง้ ปี ท่ีอยู่ ใน
ระดับต ่ากว่าปีก่อนหน้าอย่าง
มาก
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ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2558
มูลค่าการน าเข้าสินค้า หดตวัท่ีร้อยละ 11.3 โดยมีสาเหตุหลักจากการ
หดตัวของมูลค่าการน าเข้าสินค้าเชือ้เพลิง ตามแนวโน้มราคาน า้มันดิบ
เฉล่ียทัง้ปีท่ีอยู่ในระดับต ่ากว่าปีก่อนหน้าอย่างมาก ขณะท่ีการน าเข้า
สินค้าวัตถุดิบหดตัวจากการลดลงของการส่งออกสินค้าเป็นส าคัญ ซึ่ง
ส่งผลต่อเ น่ืองถึงการลดค าสั่งซื อ้สินค้าวัตถุดิบเ พ่ือก ารผลิตจาก
ต่างประเทศ ส าหรับสินค้าทุนนัน้ยังคงมีแรงกดดันด้านการลงทุน
ภาคเอกชนท่ีขยายตวัในระดบัต ่า ขณะท่ีการน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค 
แม้ว่าจะมีการขยายตวัได้แต่ก็เป็นการขยายตวัในระดบัต ่าตามการชะลอ
ตวัของการบริโภคภาคเอกชนในปีนี ้
การผลิตสาขาเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 4.2 สอดคล้องกบัดชันีผลผลิต
สินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร และรายได้เกษตรกรลดลงร้อยละ 5.3 
ร้อยละ 5.9 และร้อยละ 10.8 ตามล าดบั
การอุปโภคบริโภคภาครัฐ ขยายตวัร้อยละ 2.2 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า 
เน่ืองจากได้รับปัจจยัสนบัสนุนจากการเร่งรัดการใช้จ่ายของภาครัฐ และ
การด าเนินมาตรการสนับสนุนการกระตุ้ นเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ี
ด าเนินการต่อเน่ืองตัง้แต่ช่วงต้นปีงบประมาณ 2558
การลงทุนภาครัฐ ขยายตัวท่ีร้อยละ 29.8 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 
เน่ืองจากได้รับปัจจัยสนบัสนุนจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายรายจ่าย
ลงทุน ประกอบกับโครงการลงทุนท่ีมีความชัดเจนมากขึน้ อาทิ เม็ดเงิน
จากงบกลางท่ีกนัไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปีและงบไทยเข้มแข็ง โครงการบริหาร
จดัการทรัพยากรน า้และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน การลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ 

ในปี 2558 นี มี้ตัว ชี ว้ัดทาง
เศรษฐกิจท่ีส่งสัญญาณลบต่อ
อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลไทย 
ได้แก่

มูลค่าการส่งออก โดยเป็นผล
มาจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีซบ
เ ซ า ต่ อ เ น่ื อ ง  อั ต ร า ก า ร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
หลายประเทศมีการชะลอตวัลง 
โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งเป็น
ตลาดส่งออกหลกัของไทย
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ศูนยว์เิคราะหข์อ้มูลเชงิลกึอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

เพือ่เป็นศูนยก์ลางการ Update ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนต์่อ

อตุสาหกรรมเคร ือ่งจกัรกล รวมถงึเป็นตวักลางแลกเปลีย่น

ขอ้มูลระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีในอตุสาหกรรมและหน่วยงานภาครฐั 

ทัง้หน่วยงานในประเทศและตา่งประเทศ

Machinery  

Intelligence  

Unit 



ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2558

ดัชนีราคาน าเข้าเหล็กแผ่นในภมูิภาคเอเซียตะวันออก

ดัชนีการใช้งานเหล็กแผ่นในประเทศ

Base Period - Jan 2009 = 100

Base Period - Jan 2007 = 100
Cost Freight Rate Price
Hot-dipped Galvanize ไมมี่การรายงานผลตัง้แตเ่ดือน พ.ค. 58
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สถานการณ์ด้านแรงงาน

การจ้างงานเฉล่ียทัง้ปี 2558
ทรงตวัจากปีก่อน การจ้างงานรวมเพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของการจ้างงานนอกภาคการเกษตร แต่การจ้างง านภาค
เกษตรลดลง ในขณะท่ีอตัราการวา่งงานยงัอยูใ่นระดบัต ่า ในปี 2558 การจ้างงานรวมลดลงร้อยละ 0.2 ปรับตวัดีขึน้จาก
ปีก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึน้ของการจ้างงานนอกภาคเกษตรร้อยละ 1.6 โดยเฉพาะท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร ซึ่ง
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0 ในขณะท่ีการจ้างงานในสาขาอุตสาหกรรมปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.9 ส่วนการจ้างงานภาคเกษตร
ลดลงสงูถึงร้อยละ 3.6 ปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัการลดลงร้อยละ 2.4 ในปีก่อนหน้า

การจ้างงาน ผู้ มีงานท า ลดลงร้อยละ 0.2 YoY ปรับตวัดีขึน้จากปีก่อนหน้า

อัตราการว่างงาน เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วเล็กน้อยท่ีร้อยละ 0.9 YoY โดยมีผู้วา่งงานมีจ านวน 3.4 แสนคน

Analyst by ISITท่ีมา : NESDB, FPO

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2558
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อัตราการขยายตัวของการผลิตภาคเศรษฐกิจที่สาํคัญ

ในปี 2558 มีอตัราการขยายตวัของผลผลิตรวมภายในประเทศอยู่ท่ีร้อยละ 2.8 YoY
การลงทนุรวม ปรับตวัดีขึน้ อยู่ท่ีร้อยละ 4.7 เป็นผลมาจากภาครัฐเป็นส าคญั
การบริโภคภาคเอกชน ปรับเพิม่ขึน้ อยู่ท่ีร้อยละ 2.1 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า
การบริโภคภาครัฐ ทรงตวัเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า อยู่ท่ีร้อยละ 2.2
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ ทรงตวัเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า อยู่ท่ีร้อยละ 0.1
ปริมาณการน าเข้าสินค้าและบริการ อยู่ท่ี -0.4% ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้าท่ี -5.3%

9

ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2558

Analyst by ISITท่ีมา : NESDB, FPO

ข้อมูลจริง

ปี 2557 ปี 2558
GDP (ณ ราคาประจ าปี: พนัล้านบาท) 13,132.2 13,537.5
รายได้ตอ่หวั (บาทตอ่คนตอ่ปี) 195,995.2 201,342.8

GDP (ณ ราคาประจ าปีพนัล้านดอลลาร์ สรอ.) 404.3 395.2
รายได้ตอ่หวั (ดอลลาร์ สรอ.ตอ่คนตอ่ปี) 6,033.6 5,878.2

อตัราขยายตวัของ GDP (CVM, %) 0.8 2.8
การลงทนุรวม (CVM, %) -2.4 4.7
ภาคเอกชน (CVM, %) -1.0 -2.0
ภาครัฐ (CVM, %) -7.3 29.8

การบริโภคภาคเอกชน (CVM, %) 0.6 2.1
การบริโภคภาครัฐบาล (CVM, %) 2.1 2.2
ปริมาณการสง่ออกสนิคาและบริการ (ปริมาณ, %) 0.2 0.1
มลูคา่การสง่ออกสนิค้า (พนัล้านดอลลาร์ สรอ.) 224.8 212.1
อตัราการขยายตวั (มลูคา่, %)2/ -0.3 -5.6
อตัราการขยายตวั (ปริมาณ, %)2/ 0.7 -3.4

ปริมาณการน าเข้าสนิค้าและบริการ (ปริมาณ, %) -5.3 -0.4
มลูคา่การน าเข้าสนิค้า (พนัล้านดอลลาร์ สรอ.) 200.2 177.5
อตัราการขยายตวั (มลูคา่, %)2/ -8.5 -11.3
อตัราการขยายตวั (ปริมาณ, %)2/ -6.8 -0.6

ดลุการค้า (พนัล้านดอลลาร์ สรอ.) 24.6 34.6
ดลุบญัชีเดินสะพดั (พนัล้านดอลลาร์ สรอ.) 15.4 34.8
ดลุบญัชีเดินสะพดัตอ่ GDP (%) 3.8 8.9
เงินเฟอ้ (%) 
ดชันีราคาผู้บริโภค 1.9 -0.9
GDP Deflator 1.0 0.3



อัตราการใช้กาํลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม

ในปี 2558 อตัราการใช้ก าลงัการผลติภาคอตุสาหกรรมอยู่ท่ี 0.3 YoY โดยการผลติ HDD หดตวัสงู
ถึงร้อยละ 1.3 YoY ด้านการผลติปิโตรเลียมอยู่ในระดบัสงูท่ีร้อยละ 16.3 YoY
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ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2558

ท่ีมา : BOT Analyst by ISIT



รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุง่เน้นการบรูณาการข้อมลูเพื่อสร้างประโยชน์ของข้อมลูตอ่การด าเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลให้เพิ่มมากขึน้
เพื่อให้ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกกรรมเคร่ืองจกัรกลสามารถเชื่อมโยงกบัภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสทิธิผลสงูสดุ

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบนัเหล็กและเหลก็กล้าแหง่ประเทศไทย
อาคารส านกัพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 
ซอยตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศพัท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย ปี 2558

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลของไทยหดตวัลงเทียบกบัปีก่อนหน้า สะท้อนจาก
มลูคา่การค้าระหวา่งประเทศของเคร่ืองจกัรกลไทยท่ีลดลง โดย
การน าเข้าขยายตัวร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ด้าน
การสง่ออกขยายตวัร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า 

การน าเข้า มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 458,124 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 35,731 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ด้าน
หมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 349,234 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 73,158 ล้านบาท หด
ตวัร้อยละ 28.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 255,470 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 30,179 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ด้าน
หมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 198,427 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ในขณะ
ที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 26,863 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลของไทยในปีนี ้ขาดดุลการค้าอยู่ที่ 
202,655 ล้านบาท ขาดดลุการค้าลดลง 38,803 ล้านบาทจาก
ปีก่อนหน้า

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทยปี 2558

Mill Baht 2555 2556 2557 2558

Import 575,320 479,221 487,340 458,124

Export 192,281 206,544 245,882 255,470

Trade Balance -383,039 -272,677 -241,458 -202,655

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/
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มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในปี 2558
ภาวะเคร่ืองจักรกลการเกษตรขยายตวัดีขึน้จากปี
ก่อนหน้า สะท้อนจากมลูคา่การค้าระหวา่งประเทศท่ี
เพิ่มขึน้ 

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรขยายตวัร้อยละ 0.2 
เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า โดยมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 35,731 
ล้านบาท ซึ่งการน าเข้ากลุ่มเคร่ืองจักรงานเกษตรกรรมหด
ตวัร้อยละ 0.4 และการน าเข้ากลุ่มเคร่ืองจักรงานปศุสตัว์
ขยายตัวร้อยละ 12.6 โดยกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุในปีนี ้ได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 21,215 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรกลการเกษตรขยายตวัร้อยละ 19.0 
เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า โดยมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 30,179 
ล้านบาท ซึ่งการส่งออกกลุ่มเคร่ืองจักรงานเกษตรกรรม
ขยายตวัร้อยละ 19.1 และการสง่ออกกลุม่เคร่ืองจกัรงานปศุ
สัตว์ขยายตัวร้อยละ 6.0 โดยกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการ
สง่ออกสงูสดุในปีนี ้ได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ ซึ่ง
มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 12,558 ล้านบาท 

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยขาดดลุการค้า
อยูท่ี่ 5,552 ล้านบาท ขาดดลุการค้าลดลง 4,753 ล้านบาท
จากปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ MIU : 
http://miu.isit.or.th/miux/

Agricultural Machinery (Mill Baht) 2555 2556 2557 2558

Import 34,860      35,563      35,674     35,731        

Export 18,450      20,314      25,370     30,179        

Trade Balance 16,409-    15,249-    10,305-    5,552-        

33,436.9    34,140.6    34,089.1    33,946.3    -0.4

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 908.1         1,039.3      930.4         657.9         -29.3

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 9,863.4      9,707.9      7,728.2      8,293.0      7.3

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 146.2         128.2         63.6            18.3            -71.3

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 18,854.6    19,332.0    21,641.4    21,215.4    -2.0

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 1,871.2      1,972.1      1,546.2      2,007.2      29.8

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 1,274.4      1,478.9      1,650.7      1,166.4      -29.3

เครือ่งคัดแยกขนาด 115.4         146.6         129.4         208.1         60.8

เครือ่งท าใหแ้หง้ 403.5         335.7         399.2         380.1         -4.8

1,422.8      1,422.0      1,585.2      1,785.1      12.6

เครือ่งรีดนม 11.8            11.7            13.6            39.6            191.4

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 1,411.0      1,410.3      1,571.7      1,745.5      11.1

34,859.6    35,562.7    35,674.3    35,731.4    0.2

2555 2558 YoY(%)25572556

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรกลการเกษตร (ลา้นบาท)

รวมท ัง้หมด

18,237.3    20,078.0    25,167.0    29,964.5    19.1

เครือ่งเตรียมดนิ/เพาะปลกู และสว่นประกอบ 957.2         996.9         1,180.8      1,407.6      19.2

แทรกเตอร์และสว่นประกอบ 7,136.2      8,971.4      11,146.7    12,558.1    12.7

รถพว่งและรถกึง่รถพว่ง 11.8            5.5              10.5            7.4              -29.3

เครือ่งบ ารุงรักษา และสว่นประกอบ 6,549.5      6,163.9      7,781.1      7,482.1      -3.8

เครือ่งเก็บเกีย่ว และสว่นประกอบ 1,975.8      2,518.9      3,500.5      7,097.3      102.8

เครือ่งคัดแยก/ส ีธัญพชื และสว่นประกอบ 1,566.3      1,367.9      1,505.4      1,375.6      -8.6

เครือ่งคัดแยกขนาด 5.8              11.9            3.5              10.6            208.0

เครือ่งท าใหแ้หง้ 34.8            41.6            38.6            25.7            -33.3

212.9         235.8         202.4         214.6         6.0

เครือ่งรีดนม 0.2              1.3              1.0              0.5              -48.7

เครือ่งเลีย้งสัตวปี์ก เลีย้งผึง้ / เพาะช า และสว่นประกอบ 212.7         234.5         201.4         214.0         6.3

18,450.2    20,313.8    25,369.5    30,179.1    19.0

2558

เครือ่งจกัรงานเกษตรกรรม (Agricultural Machine)

มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรกลการเกษตร (ลา้นบาท) 2555 2556 2557 YoY(%)

เครือ่งจกัรงานปศสุตัว ์(Livestock Machine)

รวมท ัง้หมด
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มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในปี 2558
ภาวะเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมขยายตวัดีขึน้จากปีก่อน
หน้า สะท้อนจากมลูคา่การค้าระหวา่งประเทศท่ีดีขึน้

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมหดตวัร้อยละ 0.1 เมื่อ
เทียบกบัปีก่อนหน้า โดยมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 349,234 ล้าน
บาท โดยสินค้าที่มีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองกงัหนั
ไอพ่น (เคร่ืองจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมีมูลค่าการ
น าเข้าอยูท่ี่ 44,495 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 2.7 เมื่อ
เทียบกบัปีก่อนหน้า โดยมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 198,427 ล้าน
บาท โดนสินค้าที่มีมลูค่าการสง่ออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองกรอง
ของเหลว หรือก๊าซ (เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรมทั่วไป) ซึ่ง
มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 29,113 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 150,807 ล้านบาท ขาดดุลการค้าลดลง 5,325 ล้านบาท
จากปีก่อนหน้า

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทย ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ MIU 
: http://miu.isit.or.th/MIUx/

Industrial Machinery (Mill Baht) 2555 2556 2557 2558

Import 397,070      343,874      349,357    349,234    

Export 151,274      163,082      193,224    198,427    

Trade Balance 245,796-    180,792-    156,133-   150,807-   

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 16,614.1    14,016.3    13,389.1    11,664.1    -19.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 87,674.6    84,832.5    69,154.9    73,035.5    -21.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 4,909.8      5,178.6      13,375.9    4,533.7      172.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 40,302.6    25,481.5    22,117.2    28,048.5    -45.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 5,959.2      3,894.2      3,893.4      5,279.9      -34.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 8,551.2      7,524.2      5,975.3      7,630.0      -30.1

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 12,005.0    12,349.5    12,196.6    13,179.4    1.6

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 13,585.1    11,135.6    12,233.4    9,977.2      -10.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 513.3         271.7         195.1         258.7         -62.0

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 6,864.1      7,820.6      7,403.3      6,316.9      7.9

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 200,090.7 171,369.7 189,422.8 189,310.3 -5.3

397,069.7 343,874.4 349,357.0 349,234.2 -12.0

2558มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) 2555 2556 YoY(%)

รวมท ัง้หมด

2557

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ 2,546.3      2,286.1      2,672.7      2,821.4      5.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 46,173.6    41,864.1    46,834.3    43,973.4    1.4

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 1,396.2      2,027.9      1,950.2      1,791.2      39.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 3,457.4      3,114.8      4,315.5      4,080.0      24.8

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ 850.0         773.1         1,360.3      1,839.9      60.0

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 1,727.5      1,427.9      2,517.1      1,534.6      45.7

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่พมิพ์ 3,606.6      13,916.0    16,314.2    21,881.1    352.3

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมสิง่ทอ 1,608.3      1,859.4      2,690.6      2,706.6      67.3

เครือ่งจักรอุตสาหกรรมเครือ่งหนัง 22.8            61.0            30.0            62.1            31.5

เครือ่งจักรงานโลหกรรม  หรือหลอ่โลหะ 1,718.2      6,264.7      6,968.2      2,509.1      305.5

เครือ่งจักรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมท่ัวไป 88,166.6    89,487.1    107,571.0 115,227.7 22.0

151,273.5 163,082.3 193,224.1 198,427.1 27.7

2558

รวมท ัง้หมด

มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) 2555 2556 2557 YoY(%)
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มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในปี 2558
ภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองมือกลหดตวัจากปี
ก่อนหน้า สะท้อนจากมูลค่าการค้าระหว่าง
ประเทศของเคร่ืองมือกลท่ีลดลง 

การน าเข้า เคร่ืองมือกลหดตวัร้อยละ 28.5 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า โดยมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
73,158 ล้านบาท ซึ่งการน าเข้ากลุ่มเคร่ืองมือกล
หดตัวร้อยละ 30.0 และการน าเข้ากลุ่มเคร่ืองใช้
มือหดตัวร้อยละ 6.2 โดยกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่า
น าเข้าสูงสุดในปีนี ้ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว 
โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 19,792 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลหดตวัร้อยละ 1.6 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า โดยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
26,863 ล้านบาท ซึ่งการสง่ออกกลุม่เคร่ืองมือกล
หดตวัร้อยละ 2.1 และการสง่ออกกลุม่เคร่ืองใช้มือ
ขยายตวัร้อยละ 4.5 โดยกลุม่สินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสดุในปีนี ้ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว 
โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมีมลูค่าการสง่ออกอยู่
ที่ 6,855 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 46,295 ล้านบาท ขาดดลุการค้าลดลง 28,724 
ล้านบาทจากปีก่อนหน้า 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ปี 2558

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ 
http://miu.isit.or.th/MIUx/

Machine Tools (Mill Baht) 2555 2556 2557 2558

Import 143,391    99,784      102,308      73,158         

Export 22,557      23,148      27,289        26,863         

Trade Balance 120,834-   76,636-    75,020-      46,295-      

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 133,901.1 92,502.8    95,729.1    66,984.8    -30.0

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 4,577.6      3,154.3      3,024.6      3,764.1      24.5

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 10,799.9    7,086.0      6,268.1      5,164.5      -17.6

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 15,890.8    8,718.1      10,538.7    5,939.6      -43.6

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 12,791.5    5,713.8      7,556.4      3,676.7      -51.3

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 12,352.9    6,476.0      6,373.0      4,466.7      -29.9

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 7,559.3      4,844.9      4,956.7      3,005.0      -39.4

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 26,008.2    22,474.7    19,918.3    12,152.9    -39.0

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 4,663.0      2,459.1      2,125.4      1,442.2      -32.1

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 2,203.4      884.4         656.5         468.4         -28.7

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 4,640.6      3,056.1      3,024.0      2,710.0      -10.4

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 6,655.4      5,568.8      5,868.1      4,402.2      -25.0

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 25,758.2    22,066.6    25,419.3    19,792.5    -22.1

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 9,489.5      7,281.6      6,579.1      6,173.6      -6.2

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 8,884.6      6,879.8      6,085.4      5,722.7      -6.0

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 604.8         401.8         493.7         450.9         -8.7

143,390.5 99,784.4    102,308.2 73,158.4    -28.5

2558มูลคา่การน าเขา้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) 2555 2556 2557 YoY(%)

รวมท ัง้หมด

เครือ่งมอืกล (Machine Tool) 20,828.8    20,537.2    25,023.7    24,497.6    -2.1

เครือ่งมอืกล ใชล้ าแสงเลเซอร์ 2,285.0      3,198.8      4,267.4      3,383.9      -20.7

เครือ่งมอืกล แบบศนูย์ร่วม 377.3         411.8         321.9         383.4         19.1

เครือ่งมอืกล กลงึโลหะ 3,242.5      2,414.6      3,947.3      3,978.8      0.8

เครือ่งมอืกล เจาะ ควา้น เซาะ ท าเกลยีว 528.6         443.3         534.4         524.0         -2.0

เครือ่งมอืกล เจยีรไน ลับ ขัด 2,660.3      2,326.5      2,855.2      3,392.4      18.8

เครือ่งมอืกล ไส เลือ่ย ตัด กัดเฟือง 404.0         383.3         391.2         532.4         36.1

เครือ่งมอืกล ต ีทบุ อัด ดัด 1,151.2      1,835.6      1,497.0      1,108.6      -25.9

เครือ่งมอืกล แปรรูปโลหะ 62.3            90.2            103.7         150.7         45.3

เครือ่งมอืกล แปรรูปหนิ เซรามกิ คอนกรีต 152.2         40.1            31.6            52.6            66.6

เครือ่งมอืกล แปรรูปไม  ้ยาง พลาสตกิ 367.2         364.0         260.0         233.2         -10.3

สว่นประกอบเครือ่งมอืกล 3,389.3      2,471.5      4,074.9      3,901.8      -4.2

หบีแบบหลอ่แกว้ โลหะ ยาง และพลาสตกิ 6,209.0      6,557.6      6,738.8      6,855.9      1.7

เครือ่งใชม้อื (Hand Tool) 1,728.1      2,611.0      2,264.8      2,365.8      4.5

เครือ่งมอืใชง้านดว้ยมอื 1,399.3      1,657.8      1,954.4      2,126.4      8.8

เครือ่งมอืบัดกรี เชือ่ม เป่าแลน่ 328.8         953.2         310.4         239.3         -22.9

22,556.9    23,148.2    27,288.5    26,863.4    -1.6

2558 YoY(%)

รวมท ัง้หมด

มูลคา่การสง่ออกเครือ่งจกัรอตุสาหกรรม (ลา้นบาท) 2555 2556 2557
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ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, Analyst by ISIT

ล ำดับ เดือน ผู้ถือหุ้น (สัญชำติ) จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน 

(ล้ำนบำท)

กำรจ้ำงงำน 

(คน)

1 มกราคม ไทย 100% 2 503.90 223

ต่างชาติ 100% 8 475.30 283

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 2 80.00 50

รวม 12 1,059.20 556

2 กุมภาพันธ์ ไทย 100% 4 112.30 172

ต่างชาติ 100% 9 1,811.30 614

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 3 217.10 90

รวม 16 2,140.70 876

3 มีนาคม ไทย 100% 3 132.50 190

ต่างชาติ 100% 8 434.60 878

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 7 543.10 411

รวม 18 1,110.20 1,479

4 เมษายน ไทย 100% 2 210.10 36

ต่างชาติ 100% 7 2,924.70 430

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 2 2,379.30 238

รวม 11 5,514.10 704

5 พฤษภาคม ไทย 100% 2 71.30 106

ต่างชาติ 100% 2 300 213

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ - - -

รวม 4 371.30 319

6 มิถุนายน ไทย 100% 10 1,067.70 666

ต่างชาติ 100% 5 299 145

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 1 7.40 13

รวม 16 1,674.10 824
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โครงกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนปี 2558



โครงกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนปี 2558

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, Analyst by ISIT

ล ำดับ เดือน ผู้ถือหุ้น (สัญชำติ) จ ำนวนโครงกำร เงินลงทุน 

(ล้ำนบำท)

กำรจ้ำงงำน 

(คน)

7 กรกฎาคม ไทย 100% 2 124.80 143

ต่างชาติ 100% 6 3,548.70 371

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 5 268.50 168

รวม 13 3,942.00 682

8 สิงหาคม ไทย 100% 1 34.40 27

ต่างชาติ 100% 4 386.10 153

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 3 89.90 30

รวม 8 510.40 210

9 กันยายน ไทย 100% 2 661.00 239

ต่างชาติ 100% 2 51.00 20

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 1 110.00 70

รวม 5 822.00 329

10 ตุลาคม ไทย 100% 3 822.60 618

ต่างชาติ 100% 3 196.90 51

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 1 142.00 70

รวม 7 1,161.50 739

11 พฤศจิกายน ไทย 100% 1 400.00 180

ต่างชาติ 100% 2 74.60 38

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 1 43.00 15

รวม 4 517.60 233

12 ธันวาคม ไทย 100% 2 68.00 197

ต่างชาติ 100% 1 600.00 195

ร่วมทุนไทยและต่างชาติ 2 160.00 29

รวม 5 828.00 421

รวมปี 2558

ไทย 100% 34 4,208.60 2,797

ต่ำงชำติ 100% 57 11,102.20 3,391

ร่วมทุนไทยและต่ำงชำติ 28 4,040.30 1,184

รวม 119 19,351.10 7,372
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งานวิจยัและเทคโนโลยี

ชื่องานวิจัย ระบบการควบคมุแรงในงานกดัผิวด้วยการควบคมุผลของความหยาบผิว
(END-MILLING FORCE CONTROL SYSTEM WITH SURFACE ROUGHNESS MONITORING)

ผู้วิจัย Uros ZUPERL1, Franc CUS1

หน่วยงาน 1 University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Maribor, Slovenia
ปีที่พิมพ์ 2015

บทคัดย่อ งานวิจยัฉบบันีเ้สนอระบบอตัราควบคมุการปรับแรงในงานกดัผิวด้วยแบบจ าลองการท านายความหยาบผิวที่ถกู
พฒันาขึน้ใหม่ โดยอาศยัความสมัพนัธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ในการตดั สภาวะการตดัและความหยาบผิว
ปรากฏของพืน้ผิวที่ผ่านการกระบวนการกดัในการก าหนดด้วยแบบจ าลอง  Adaptive neuro-fuzzy inference 
(ANFIS) แบบจ าลอง ANFIS ท านายผลของตวัแปรที่ใช้ในกระบวนการและแรงตดัสงูสดุบนพืน้ผิวในระหว่าง
กระบวนการกัดผิว โดยในแบบจ าลองนีใ้ช้กระบวนการกดัผิวของแม่พิมพ์แบบ die ที่ผ่านกระบวนการชุบแข็ง
ด้วยคาร์ไบด์ในการศึกษา การพฒันาแบบจ าลองนีใ้ช้การควบคมุผลของความหยาบผิวปรากฏ และในกรณีที่
คา่ตวัแปรสงูเกินไปจะสง่สญัญาณเตือนให้กบัผู้ควบคมุหรือท าการหยดุกระบวนการกดัของเคร่ืองเพื่อให้ท าการ
เปลีย่นเคร่ืองมือ 

Abstract The aim of this paper is to present an adaptive force regulation system in end milling with the newly 
developed surface roughness prediction model. The relations between measured cutting force, 
cutting conditions and actual surface roughness of machined surface were determined via adaptive 
neuro-fuzzy inference modeling (ANFIS). The trained ANFIS model predicts the effect of machining 
parameters and maximal cutting force on surface roughness during machining. End milling 
machining process of hardened die steel with carbide end mill was used for modeling. The 
developed model monitors the actual surface roughness and in case of excessive value provides 
warnings to the operator or stops the machining process for tool change.

ที่มา http://www.mdesign.ftn.uns.ac.rs/pdf/2015/no3/085-088.pdf
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องคก์ร ISO ไดป้ระกาศแนวทางล่าสดุดา้นความปลอดภยัของผ ูป้ฏิบติังานในการ

ท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการติดตัง้ระบบห ุ่นยนตท่ี์สามารถปฏิบติังานค ูก่บัมนษุยไ์ด ้ยนิู

เวอรแ์ซล โรบอทส์เป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการร่างขอ้มลูจ าเพาะของมาตรฐาน 

ISO/TS 15066 และตอ้งการเห็นมาตรฐานฉบบัน้ีเป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งส าหรบัการ

ท างานในอนาคตในแวดวงห ุ่นยนตอ์ตุสาหกรรม

วนันีอ้งค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO ได้ประกาศให้มาตรฐาน ISO/TS 15066 ท่ีรอคอยกันมา
แสนนานให้เป็นเอกสารประกอบในการรองรับมาตรฐาน ISO 10218 ‘Safety Requirements for Industrial Robots’ 
ซึ่งมาตรฐาน ISO/TS 15066 นีเ้ป็นเอกสารท่ีมีรายละเอียดครบถ้วนส าหรับเป็นแนวทางให้แก่ผู้ รวบรวมโรโบติกเซลล์ 
(robotic cells) ตา่งๆ ให้สามารถด าเนินการประเมินความเส่ียง (risk assessments) เม่ือต้องติดตัง้หุ่นยนต์ท่ีสามารถ
ท างานร่วมกบัมนษุย์ (collaborative robots) ได้

นายลาสซี คีย์เฟอร์ เจ้าหน้าท่ีฝ่าย Global Compliance บริษัท ยนูิเวอร์แซล โรบอทส์ เป็นผู้ เช่ียวชาญในคณะกรรมการ
มาตรฐาน ISO ผู้พฒันามาตรฐาน ISO/TS 15066 กลา่ววา่:

“เมื่อปี 2011 ท่ีได้มีประกาศมาตรฐาน ISO 10218 ฉบบัปรับปรุงออกมานัน้ ยงัมุง่เน้นท่ีหุน่ยนต์อตุสาหกรรมแบบดัง้เดิม 
ส่วนหุ่นยนต์ท่ีสามารถท างานร่วมกบัมนษุย์ (collaborative robots) ได้นัน้ยงัเป็นเพียงเทคโนโลยีใหม่ และยงัไม่ได้รับ
ความสนใจในรายละเอียดเท่าใดนัก เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อแวดวงอุตสาหกรรมส าหรับการออกประกาศ
มาตรฐาน ISO/TS 15066 นี ้ด้วยมีการประกาศเพิ่มเติมในส่วนรายละเอียดจ าเพาะต่างๆ ซึ่งเป็นการน าทิศทางการ
ตดิตัง้หุน่ยนต์ประเภทนี ้(cobots) ในการปฏิบตังิานอยา่งปลอดภยัร่วมกบัมนษุย์ได้ดี”

3 มีนาคม 2559

ยนูิเวอรแ์ซล โรบอทสอ์า้แขนรบัมาตรฐาน ISO ล่าสดุ 

ดา้นการออกแบบหุ่นยนตท์ างานร่วมกบัมนษุย์
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มาตรฐาน ISO/TS 15066 อธิบายแนวคิดการ
ปฏิบัติงานร่วมกันในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้รายละเ อียด
ข้อก าหนดเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จ ซึ่งนอกจากจะมี
ข้อก าหนดด้านการออกแบบและการประเมินความเส่ียง
แล้ว ยังไ ด้น าเสนอผลการศึกษาวิจัยเ ก่ียวกับความ
เจ็บปวดทางร่างกาย เปรียบเทียบกบัความเร็วของหุ่นยนต์ 
แรงกดและแรงกระแทกส าหรับอวยัวะบางส่วนในร่างกาย
อีกด้วย

“ในฐานะท่ีเป็นผู้น าด้านการผลิตหุน่ยนต์ท่ีมีความสามารถ
ในการปฏิบตัิงานร่วมกับมนุษย์ หุ่นยนต์ของยูนิเวอร์แซล
โรบอทส์มีฟังก์ชัน่การท างานท่ีโดดเดน่ด้านความปลอดภยั
และยงัปรับได้เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางเหล่านี ้ มาตรฐาน 
ISO/TS 15066 เป็นเคร่ืองหมายแสดงให้เห็นถึงฉันทามต ิ
ซึ่ง เป็นแนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจร่วมกันในหมู่
ประเทศสมาชิกเร่ืองเทคโนโลยีอุบัติใหม่ เราสนองตอบ
ความจ าเป็นของการปฏิบัติงานท่ีต้องเน้นย า้ด้านความ
ปลอดภัยของหุ่นยนต์ เรามีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า

หลายชิน้เก่ียวกบัปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์-หุ่นยนต์ รวม
ไปถึงวิ ธีการท่ีจะก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือการ
ปฏิบัติงานท่ีด้วยอนาคตท่ีสดใสของหุ่นยนต์ท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับมนุษย์ได้ เราสนใจท่ีจะติดตามดู
วิวฒันาการและท างานคูไ่ปพร้อมกันเลยทีเดียว" เอสเบน 
ออสเตอการ์ด หัวหน้าคณะเจ้าหน้าท่ีด้านเทคโนโลยี
บริษัท ยนูิเวอร์แซล โรบอทส์ กลา่ว

ระบบความปลอดภัยของยูนิเวอร์แซล โรบอทส์ที่

ที่มา: ไทยแลนด์อินดสัตรีด้อทคอม 
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14 มีนาคม 2559

สสว. จบัมือม.ธรรมศาสตร ์เปิดตวัโครงการสง่เสรมิและพฒันาธรุกจิระดบัเติบโต 

(SME Strong/Regular Level) ปี 2559 เพ่ือสนบัสนนุสง่เสรมิ SMEs 10,000 รายใหมี้ขีด

ความสามารถการแขง่ขนัในประเทศและระดบัสากล

นางสาลินี วงัตาล ผู้ อ านวยการส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว.
เป็นหน่วยงานภายใต้บงัคบับญัชาของท่านนายกรัฐมนตรี 
มีหน้าท่ีหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม SME 
โดยสสว.ได้ด าเนินกิจกรรมในการส่งเสริมและช่วยเหลือ 
SMEs มาอย่างต่อเน่ืองและในครัง้นี ้สสว.ได้ด าเนิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME 
Strong/Regular Level) เพ่ือสนบัสนนุ SME ท่ีประกอบ
กิจการอยู่แล้วให้สามารถเติบโตตามศกัยภาพของแต่ละ
กิจการ

ทัง้นีก้ารท่ีจะเติบโตได้อย่างยัง่ยืน SMEs จ าเป็นต้องเสนอ
สินค้าและบริการให้เป็นท่ีถูกใจของผู้บริโภค รวมทัง้มีกล
ยทุธ์ทางการตลาดท่ีทนัสมยั ในขณะท่ีราคาต้องไม่สงูมาก
จนเกินไป และเพ่ือตอบค าถามนี ้นวัตกรรมจึงเป็นสิ่งท่ีมี
ความจ าเป็นอย่างมาก ซึ่งในเร่ืองนี ้สสว.พยายามจะน า
นวัตกรรมมากมายท่ีมีอยู่ในศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัย

และหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์มา
ประยกุต์ให้เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการ
ในโครงการ Regular SME รวมถึงการช่วยในเร่ืองส่งเสริม
การขายทัง้ในประเทศ ต่างประเทศ และโดยช่องทาง E-
commerce

ส าหรับโครงการนีไ้ ด้ รับการจัดสรรงบประมาณจาก
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(เฉพาะกิจ) เป็นวงเงิน 200 ล้านบาท โดยด าเนินโครงการ
ร่วมกบั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และภาคีท่ีส าคัญ ได้แก่ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี พ ร ะ จ อ ม เ ก ล้ า ธ น บุ รี 
มหาวิ ทยาลัยสงขลานค รินท ร์  ส านัก ง านพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนการวินิจฉัยธุรกิจระดบั
เติบโต ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มขึน้จนเต็ม
ศกัยภาพของแตล่ะกิจการ

ดนัโครงการ SME Strong/Regular

ตัง้เป้าหม่ืนราย
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ทัง้ นี  ้สสว .และภาคีจะช่วยสนับสนุนในเ ร่ืองการน า
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับสินค้าและบริการให้เป็นท่ี
ต้องการของตลาดมากขึน้ การขยายตลาดทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางการจัด
จ าหนา่ยแบบ e-commerce และการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางธุรกิจ

โดยขัน้ตอนการรับสมัครจะเปิดรับสมัครและคัดเลือก
ผู้ประกอบการ SMEs ท่ีเป็นสมาชิก สสว. และเป็นนิติ
บุคคลท่ีท ากิจการอยู่แล้วและต้องการท่ีจะเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งสสว.จะจัดทีมท่ีปรึกษาและผู้ เ ช่ียวชาญเข้า
วินิจฉยัในเชิงลกึเป็นรายกิจการ โดยมีธนาคารเอสเอ็มอีให้
การสนบัสนุนทางด้านการเงินในกรณีท่ี SMEs ต้องการ
ปรับปรุงหรือขยายกิจการ

ปัจจุบัน โคร งการดัง กล่ า ว ไ ด้ รับความสนใจจาก
ผู้ประกอบการ SMEs ทัว่ประเทศ ขณะนีมี้สมาคมการค้า
ตา่งๆ มากกว่า 40 สมาคม กลุ่ม Cluster กว่า 10 กลุ่ม ได้
สง่ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 3,000 รายจาก
เปา้หมายการรับสมคัร 10,000 ราย โดยคาดว่าโครงการนี ้
จะสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งยัง่ยืนอย่าง
เป็นระบบ สามารถสนับสนุนให้ผู้ ประกอบการผ่าน
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาให้แข่งขันได้ในระดับ
สากลไม่น้อยกว่า 2,000 ราย ส่วนอีก 8,000 ราย จะเป็น 
SMEs ท่ีมีสถานภาพเข้มแข็งและเป็นก าลงัส าคัญในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศได้อยา่งเป็นรูปธรรมตอ่ไป

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ 23
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