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ภาวะเศรษฐกจิไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2559

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2559 ขยายตวัร้อยละ 3.5 YoY เร่งขึน้จากการขยายตวั
ร้อยละ 3.2 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจยัสนบัสนนุจากการขยายตัวเร่งขึน้
ของการใช้จา่ยภาคครัวเรือน การสง่ออกบริการและการลงทนุภาครัฐขยายตวัดีตอ่เน่ือง ในขณะท่ี
การส่งออกสินค้าลดลงตามการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของประเทศคู้ ค้า ในด้านการผลิต สาขา
โรงแรมและภตัตาคาร และสาขาก่อสร้างขยายตวัสูงตอ่เน่ือง การผลิตสาขาอตุสาหกรรมกลับมา
ขยายตวั ภาคเกษตรปรับตวัดีขึน้เน่ืองจากสถานการณ์ภยัแล้งผอ่นคลายลงและราคาสินค้าเกษตร
เพิ่มขึน้สง่ผลให้รายได้เกษตรกรกลบัมาขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 10 ไตรมาส

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัร้อยละ 3.8 YoY เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 2.3 YoY
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึน้ของรายจ่ายบริโภคสินค้าคงทนโดย เฉพาะ
ปริมาณการจ าหนา่ยรถยนต์นัง่ท่ีขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 13 ไตรมาส ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
การเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม ่ในขณะท่ีการใช้จา่ยในหมวดสินค้าอ่ืนๆ ขยายตวัตอ่เน่ือง สอดคล้องกบั
การปรับตวัดีขึน้ของรายได้ครัวเรือนภาคเกษตร และการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ท่ีระดบั 61.1 เทียบกบั 63.4 
ในไตรมาสก่อนหน้า

การลงทุนรวม ขยายตวัร้อยละ 2.7 YoY เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 4.9 YoY ในไตรมาสก่อน
หน้า โดยท่ีการลงทนุภาครัฐขยายตวั ร้อยละ 10.4 ในขณะท่ีการลงทนุภาคเอกชน ขยายตวัร้อยละ 
0.1 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ 2.1 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากการลงทุนใน
สิ่งก่อสร้างท่ีหดตวัร้อยละ 2.1 ในขณะท่ีการลงทนุในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรยงัขยายตวัตอ่เน่ืองร้อย
ละ 0.7 ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจอยูท่ี่ระดบั 50.0 เทียบกบัระดบั 49.4 ในไตรมาสก่อนหน้า

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 51,029 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 3.1 YoY เทียบกบัการลดลง
ร้อยละ 1.4 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าและ
การลดลงของราคาสินค้าสง่ออก โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 2.3 และราคาสินค้าส่งออก
ลดลงร้อยละ 0.8 สินค้าส่งออกท่ีลดลง เช่น ข้าว ยางพารา มันส าปะหลงั ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
เคมีภณัฑ์ และปิโตรเคมี เป็นต้น สินค้าส่งออกท่ีขยายตวั เช่น รถยนต์นัง่ เคร่ืองปรับอากาศ และ
กุ้ ง ป ูกัง้ และล็อบสเตอร์ เป็นต้น การส่งออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียขยายตวั แต่
การส่งออกไปสหภาพยโุรป จีน ญ่ีปุ่ น และอาเซียน (9) ลดลงเม่ือหกัการส่งออกทองค าท่ียงัไม่ขึน้
รูปออกแล้ว มลูคา่การส่งออกลดลงร้อยละ 5.0 ในขณะท่ีการส่งออกในรูปเงินบาทมีมลูค า 1,801 
พนัล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.8 เทียบกบัการเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.7 ในไตรมาสก่อนหน้า

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559
มีตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่
ส่ งสัญญาณบวกต่ อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การ อุป โภคบ ริ โภค
ภาคเอกชน
ขยายตัว มากขึ น้ โ ดย
ได้ รับ ปัจจัยสนับสนุน
จากการขยายตัวเร่งขึน้
ข อ ง ร า ย จ่ า ย บ ริ โ ภ ค
สินค้าคงทนโดยเฉพาะ
ป ริมาณการจ าหน่าย
รถยนต์นัง่

การลงทุนรวม
ขยายตัว ร้อยโดยส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากการ
ล ง ทุ น ข อ ง รั ฐ บ า ล ที่
ขยายตัวต่อ เนื่ อ งการ
ลงทนุของรัฐวิสาหกิจ

สาขาอุตสาหกรรม
ขยายตวัตามการเพิ่มขึน้
ของอุตสาหกรรมการ
ผลติหมวดยานยนต์ และ
หมวดเคร่ืองจกัรอปุกรณ์
โ ด ย เ ฉ พ า ะ
เคร่ืองปรับอากาศ
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สาขาอุตสาหกรรม กลบัมาขยายตวัร้อยละ 2.0 YoY ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัการลดลงร้อยละ 
0.2 YoY ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึน้ของอุตสาหกรรมการผลิตหมวดยานยนต์ และ
หมวดเคร่ืองจักรอุปกรณ์โดยเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีขยายตัว เช่น 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ยาสูบ และยานยนต์ เป็นต้น ในขณะท่ีกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีลดลง เช่น 
เคร่ืองแตง่กาย ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และเคร่ืองจกัรส านกังาน เป็นต้น อตัราการใช้กาลังการผลิตเฉล่ีย
อยูท่ี่ร้อยละ 64.4 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 63.6 ในชว่งเดียวกนัของปีก่อนหน้า

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตวัร้อยละ 12.7 ตอ่เน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 15.8 ในไตร
มาสก่อนหน้า โดยจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติอยู่ท่ี 7.6 ล้านคน เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.2 ซึ่งเป็นการ
เพิ่มขึน้ของนักท่องเท่ียวจากเกือบทุกภูมิภาค ยกเว้น โอเชียเนีย จ านวนนักท่องเท่ียวสูงสุด 5 
อันดับแรก ในไตรมาสนี ้ประกอบด้วย นักท่องเท่ียวจากจีน มาเลเซีย อินเดีย ลาว และญ่ีปุ่ น 
ตามล าดบั ในขณะท่ีรายรับจากการท่องเท่ียวอยู่ท่ี 387.6 พนัล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 14.7 และอัตราการเข้าพักเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 58.3 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 
58.4 ในชว่งเดียวกนัของปีก่อนหน้า

สาขาก่อสร้าง ขยายตวัร้อยละ 7.5 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 11.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดย
การก่อสร้างภาครัฐขยายตัวสูงต่อเน่ืองร้อยละ 15.5 (การก่อสร้างของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ขยายตวัร้อยละ 15.8 และร้อยละ 14.7 ตามล าดบั) เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 17.2 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ในขณะท่ีการก่อสร้างภาคเอกชนลดลงร้อยละ 2.1 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 7.0 ใน
ไตรมาสแรก

สาขาเกษตรกรรม ลดลงเล็กน้อยท่ีร้อยละ 0.1 ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัการลดลงร้อยละ 1.4 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจากสถานการณ์ภยัแล้งท่ีผ่อนคลายลง โดยผลผลิตมนัส าปะหลังขยายตวั 
ส าหรับราคาสินค้าเกษตรโดยรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.9 การเพิ่มขึน้ของราคาสินค้าเกษตรส่งผลให้
รายได้เกษตรกรเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.7 (ในไตรมาสนี ้ราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกรเพิ่มขึน้
เป็นครัง้แรกในรอบ 10 ไตรมาส)

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559
มีตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจที่
ส่ ง สั ญญ าณ ล บ ต่ อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า
ลดลงเนื่องจากการชะลอ
ตัวทางเศรษฐ กิจของ
ประ เทศคู่ ค้ าและการ
ลดลงของราคาสินค้า
สง่ออก

การน าเข้า
ลดลงร้อยละ 14.4 YoY
โดยมีสาเหตุส าคัญมา
จากการลดลงของราคา 
ร ว ม ทั ้ง ป ริ ม าณ ก า ร
น าเข้าที่ลดลง 





ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ Update ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล รวมถึงเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม
และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

Machinery  

Intelligence  

Unit 



ภาวะอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องไตรมาสที่ 2 ปี 2559

Base Period - Jan 2009 = 100

Base Period - Jan 2007 = 100
Cost Freight Rate Price
*** Hot-dipped Galvanize ไม่มีการเผยแพรข่อ้มลูตั้งแต่เดอืนพฤษภาคม ปี 2558 ดังนั้นจึงไม่มีการน าเสนอขอ้มลูในส่วนนี้
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สถานการณ์ด้านแรงงาน
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การจ้างงาน การจ้างงานรวมลดลงตามการลดลงของการจ้างงานภาคเกษตรเป็นส าคญั ในขณะท่ีอตัราการ
วา่งงานยงัอยูใ่นระดบัต ่า ในไตรมาสท่ีสองของปี 2559 การจ้างงานรวมลดลงร้อยละ 0.9 ตามการจ้างงานภาคเกษตรท่ี
ลดลงร้อยละ 6.2 เน่ืองจากฝนท่ียงัตกไมค่รอบคลมุพืน้ท่ีท าการเกษตร ท าให้ต้องเล่ือนการปลกูข้าวนาปีบางส่วนออกไป 
รวมถึงมาตรการขอความร่วมมือของภาครัฐเพ่ือลดการเพาะปลกูพืชในฤดแูล้ง ส่งผลให้แรงงานภาคเกษตรท่ี ใช้ในการ
เก็บเก่ียวลดลง ส่วนการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 ตามการจ้างงานในสาขาก่อสร้าง สาขาท่ีพกัแรม
และบริการด้านอาหาร และสาขาการขายสง่และการขายปลีก การซอ่มยานยนต์ฯ ท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.4 ร้อยละ 4.0 และ
ร้อยละ 1.4 ตามล าดบั ในขณะท่ีการจ้างงานสาขาอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 1.7 ตามการลดลงของการจ้างงานใน
หมวดผลิตภณัฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และหมวดอปุกรณ์ท่ีใช้ในทาง ทศันศาสตร์ ส าหรับผู้ ว่างงานเฉล่ียในไตร
มาสนีมี้จ านวน 411,100 คน คดิเป็นอตัราการวา่งงานร้อยละ 1.1

เฉล่ียคร่ึงแรกของปี 2559 การจ้างงานรวมลดลงร้อยละ 0.4 อตัราการวา่งงานอยูท่ี่ร้อยละ 1.0

ภาวะอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องไตรมาสที่ 2 ปี 2559



รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล
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ในไตรมาสที่สอง ปี 2559 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ของไทยมีมลูคา่การค้าลดลง โดยการน าเข้าหดตวัร้อยละ 2.2 
เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 1.9 เทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า ด้านการสง่ออกหดตวัร้อยละ 2.9 
เทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 3.5 เทียบกับ
ไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า 

การน าเข้า มีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 108,518 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าอยู่ที่ 8,927 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
และหดตวัร้อยละ 4.0 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม
มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 83,359 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 2.7 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 8.2 YoY
ในขณะที่หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 16,233 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
และหดตวัร้อยละ 15.8 YoY

การส่งออก มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 68,529 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 8,183 
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 
แต่ขยายตัวร้อยละ 32.0 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักร
อตุสาหกรรมมีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 53,731 ล้านบาท หดตวั
ร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 
0.1 YoY ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 
6,660 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน
หน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 4.2 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในไตรมาสนี ้ขาดดลุการค้า
อยูท่ี่ 39,990 ล้านบาท 

ภาวะอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2559
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MIU Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 106,880 119,352 116,737 115,156

2559 110,997 108,519

Export

2558 57,669 66,241 60,972 70,588

2559 70,596 68,529



มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2559

มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในไตรมาสที่สอง 
ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลการเกษตร มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 8,927 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 4.0 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่  เค ร่ืองบ ารุง รักษา และ
สว่นประกอบ มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 5,660 ล้านบาท 

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออก
อยู่ที่ 8,183 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 32.0 YoY ส าหรับสินค้าที่
มี มูลค่ ากา รส่ งออกสูงสุด  ไ ด้ แก่  แทรก เตอ ร์  และ
สว่นประกอบ มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 3,208 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาสนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 789 ล้านบาท 

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์  MIU 
http://miu.isit.or.th/miux/

AM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 8,746 9,300 8,475 9,210

2559 9,013 8,927

Export

2558 7,646 6,165 7,532 8,836

2559 8,194 8,138

11



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในไตรมาสที่สอง ปี 
2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม มีมลูค่าการน าเข้าอยู่
ที่ 83,359 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 8.2 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมลูค่า
การน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองกงัหนัไอพ่น และส่วนประกอบ 
(เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
11,027 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม มีมลูค่าการส่งออก
อยู่ที่ 53,731 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 0.1 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มลูคา่การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองสบูลม/อดัลม (เคร่ืองจกัร
ที่ใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป) มลูคา่การสง่ออกอยู่ที่ 7,398 ล้าน
บาท

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมของไทยในไตรมาสนีข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 29,628 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมของไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2559

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  MIU 
http://miu.isit.or.th/miux/

IM Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 80,558 90,775 88,417 89,484

2559 85,684 83,359

Export

2558 43,739 53,685 46,174 54,829

2559 55,687 53,731
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มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในไตรมาสที่สอง ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองมือกล มีมูลค่าการน าเข้าเป็น 16,233 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
และหดตัวร้อยละ 15.8 YoYส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการ
น าเข้าสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 5,157 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกล มีมลูค่าการสง่ออกอยู่ที่ 6,660 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
แต่ขยายตวัร้อยละ 4.2 YoY ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และ
พลาสติก มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,360 ล้านบาท

ดุลการค้า เค ร่ืองมือกลของไทยในไตรมาสนี ข้าด
ดลุการค้าอยูท่ี่ 9,573 ล้านบาท 

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองมือกลของไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2559

ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  MIU 
http://miu.isit.or.th/miux/

13

MT Q1 Q2 Q3 Q4

Import

2558 17,576 19,276 19,845 16,462

2559 16,299 16,233

Export

2558 6,284 6,391 7,266 6,923

2559 6,715 6,660



ศนูยวิ์เคราะหข์อ้มลูเชิงลึก

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล
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การส่งเสริมการลงทุนไตรมาสท่ี 2 ปี 2559

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ; Analyst by ISIT 15

การส่งเสริมการลงทนุผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 มีมูลค่า
การลงทุนรวม 220,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 418.9 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 191.6 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ส่วนยอดการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนอยู่ท่ี 187 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.3 ปรับตัว
ดีขึ้นเม่ือเทียบกับการลดลงร้อยละ 49.9 ในไตรมาสก่อนหน้า

เดือน
จ านวนโครงการที่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน (โครงการ)

มูลค่าการลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

เมษายน 2559 11 1,143.40 414

พฤษภาคม 2559 8 896.25 308

มิถุนายน 2559 9 865.00 566

รวม 28 2,904.65 1,288

จากข้อมูลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในไตร
มาสนี้ พบวา่ มโีครงการในหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลทั้งสิ้น 28
โครงการ คดิเป็นมลูค่าการลงทุน 2,904.65 ล้านบาท คาดว่าท า
ให้เกิดการจา้งงานรวม 1,288 คน โครงการสว่นใหญ่เป็นตา่งชาติ
ลงทุนทั้งสิ้น 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนโครงการ
ในหมวดเครื่องจักรกล และมีมูลค่าลงทุน 1,863.20 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 64 ของมูลค่าการลงทุนในหมวดเครื่องจักรกล รองมา
เป็นโครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32
ของจ านวนโครงการในหมวดเครื่องจักรกล และมีมูลค่าลงทุน
576.30 ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าการลงทุนใน
หมวดเครื่องจักรกล ทางดา้นขนาดการลงทุน สว่นใหญเ่ป็น
โครงการขนาดกลาง มีการลงทนุมากกว่า 50 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน
200 ลา้นบาท จ านวน 14 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 50 ของ
จ านวนโครงการทั้งหมด รองมาเป็นขนาดเล็ก มีการลงทุนไมเ่กิน
50 ลา้นบาท จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36 ของจ านวน
โครงการทั้งหมด และขนาดใหญ่ มีการลงทุนมากกวา่ 200 ล้าน
บาทขึน้ไป จ านวน 4 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 14 ของจ านวน
โครงการทั้งหมด

36% 50% 14%

ขนาดโครงการ

เล็ก กลาง ใหญ่

หุ้นไทย
32%

หุ้นต่างชาติ
50%

ร่วมทุนไทยและ
ต่างชาติ
18%

ไตรมาสที่ 2
ปี 2559

คิดสัดส่วนจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล 28 โครงการ

สามารถดูรายละเอียดโครงการเป็นรายเดือนเพิ่มเติม
ได้ที่ http://miu.isit.or.th
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Article Title Developing Ubiquitous Sensor Network Platform Using Internet of Things: 
Application in Precision Agriculture

Author Francisco Javier Ferrández-Pastor *, Juan Manuel García-Chamizo, Mario Nieto-
Hidalgo, Jerónimo Mora-Pascual and José Mora-Martínez

Year 2016
Abstract The application of Information Technologies into Precision Agriculture methods has clear 

benefits. Precision Agriculture optimises production efficiency, increases quality, minimizes 
environmental impact and reduces the use of resources (energy, water); however, there 
are different barriers that have delayed its wide development. Some of these main barriers 
are expensive equipment, the difficulty to operate and maintain and the standard for 
sensor networks are still under development. Nowadays, new technological development 
in embedded devices (hardware and communication protocols), the evolution of Internet 
technologies (Internet of Things) and ubiquitous computing (Ubiquitous Sensor Networks) 
allow developing less expensive systems, easier to control, install and maintain, using 
standard protocols with low-power consumption. This work develops and test a low-cost 
sensor/actuator network platform, based in Internet of Things, integrating machine-to-
machine and human-machine-interface protocols. Edge computing uses this multi-
protocol approach to develop control processes on Precision Agriculture scenarios. A 
greenhouse with hydroponic crop production was developed and tested using Ubiquitous 
Sensor Network monitoring and edge control on Internet of Things paradigm. The 
experimental results showed that the Internet technologies and Smart Object 
Communication Patterns can be combined to encourage
development of Precision Agriculture. They demonstrated 
added benefits (cost, energy, smart developing, 
acceptance by agricultural specialists) 
when a project is launched.

Source http://www.mdpi.com/1424-8220/16/7/1141/htm



ส านักงานคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.3% สู่ระดับ 
8.498 แสนล้านเยน (8.4 พันล้านดอลลาร์) ในเดือนมิ.ย. หลังจากท่ีหดตัวลง 1.4% ในเดือนพ.ค. โดยยอดสั่งซื้อ
เคร่ืองจักรเดือนมิ.ย.ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นคร้ังแรกในรอบ 3 เดือน 

รัฐบาลญี่ปุ่นได้คงการประเมินยอดสั่งซื้อเครื่องจักรไว้ท่ีระดับเดิม โดยระบุว่า ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรยังคงอยู่
ในทิศทางทรงตัว หลังจากท่ีทางรัฐบาลได้ปรับลดการประเมินเมื่อเดือนท่ีผ่านมา ท้ังนี้ ยอดสั่งซื้อในภาคการผลิต
พุ่งขึ้น 17.7% แตะท่ี 3.666 แสนล้านเยน ในขณะท่ียอดส่งซื้อนอกภาคการผลิตเพิ่มขึ้น 2.1% แตะท่ี 4.838 แสน
ล้านเยน ส่วนยอดสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการส่งออกในอนาคต เพิ่มขึ้น 10.8% 
แตะท่ี 8.205 แสนล้านเยน ส านักข่าวเกียวโดรายงาน ที่มา : อาร์ วาย ที ไนน์

ญ่ีปุ่ นเผยยอดสัง่ซ้ือเครื่องจกัร

เดือนมิ.ย.พ ุ่ง 8.3% 

เพ่ิมข้ึนครัง้แรกในรอบ 3 เดือน
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จีนเผยอตุสาหกรรมเครือ่งจกัร

สง่สญัญาณฟ้ืนตวั แมเ้ศรษฐกิจ

ยงัเผชิญความไมแ่น่นอน

สมาพันธ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรของจีน 
(CMIF) เปิดเผยว่า ภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักร
ของจีนส่งสัญญาณฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีแรก แม้
เศรษฐกิจยั งคงเผชิญความไม่แน่นอนก็ตาม
ร า ย ง า น ข อ ง  CMIFร ะ บุ ว่ า  มู ล ค่ า ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรพุ่งขึ้น 7.8% ในช่วง 6 
เดือนแรก ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวท่ีรวดเร็วกว่า
ช่วง 6 เดือนแรกของปี ท่ีแล้วท่ีขยายตัวเพียง 
5 . 7 %  ส่ ว น ก า ไ ร ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 6.53% โดย
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.13% จากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีท่ีแล้ว นายเฉิน ปิน รองประธาน CMIF กล่าว
ว่า "อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ขยายตัวเกินความคาดหมายในช่วงต้นปี“

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการลงทุนในเดือน ม.ค. ถึงเดือน 
มิ.ย. ขยายตัวเพียง 3.07% ซึ่งนับเป็นการขยายตัวท่ีต่ าท่ีสุด
ในช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่ปี 2551 โดยการชะลอตัวครั้งนี้
สอดคล้องกับตัวเลขการลงทุนท้ังหมดในจีนในท่ีชะลอตัวลง
ในช่วงเวลาเดียวกัน 

นอกจากนี้ นายเฉินยังมองว่า ความต้องการเครื่องจักร
ท่ีชะลอตัวลงจะยังคงมีอยู่ต่อไป เนื่องจากได้รับแรงกดดัน
จากเศรษฐกิจโดยรวมและการปรับลดการผลิตส่วนเกิน 
ประกอบกับในปัจจุบันยังมีสินค้าคงเหลืออยู่มากในขณะท่ี
การค้าขายกับต่างชาติก าลังอยู่ในช่วงซบเซา

ที่มา : อาร์ วาย ที ไนน์



กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ SIMA ASEAN Thailand 2016 ระหว่าง 8 - 10 ก.ย. 59 ณ ศูนย์
การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมขนทัพโชว์ผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
การเกษตร อุปกรณ์การเกษตร และปัจจัยการผลิตที่โดดเด่น ส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรไทย พร้อมเป็น
ช่องทางเจรจาธุรกิจของ ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย หวังสร้างโอกาสขยายเครือข่ายธุรกิจไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน

กระทรวงเกษตรฯ รว่มเป็นเจา้ภาพ SIMA ASEAN Thailand 2016 

ระหว่าง 8 - 10 ก.ย. 59 

ณ ศนูยก์ารแสดงสินคา้และการประชมุ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือการเปิดเสรีทางการค้า ส่งผลให้สินค้าเกษตรและอาหารไทยเคลื่อนย้ายผ่านกลไกการขนส่งได้อย่าง
เสรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมให้เพิ่มขึ้น ภาคเกษตรเป็นภาค
เศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกปีละหลายแสนล้านบาท อีกทั้ง
เกษตรกรยังมีความเชี่ยวชาญในการผลิต เนื่องจากท าเกษตรกรรมมาเป็นเวลานาน ประกอบกับมีความก้าวหน้าในด้าน
เทคโนโลยีการแปรรูปของผู้แปรรูปสินค้าเกษตร ส่งผลให้ไทยสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโลก และเป็น
ประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลกมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรของไทยยังต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อรองรับกับปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลต่อภาคการผลิต โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทย การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าเกษตร ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
และภาคเอกชน เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบต่างๆ ที่ก าลังเกิดขึ้น และส่งเสริมการลดต้นทุนในด้านต่างๆ เช่น แรงงาน 
เพื่อให้สินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอาเซียน และตลาดโลกได้

ที่มา : อาร์ วาย ที ไนน์



19ที่มา : อาร์ วาย ที ไนน์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกร และสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand2016 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 
- 10 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยร่วมจัดแสดงผล
งานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร และปัจจัยการผลิต เพ่ือให้เกษตรกร และนักธุรกิจการเกษตร 
สามารถเลือกสรรเรียนรู้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร เพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพการผลิต รวมทั้งเป็นช่องทางใน
การเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย ที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐ และเอกชน ตลอดทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรไทยและสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน

ส าหรับผลงานเทคโนโลยีของกระทรวงเกษตรฯ ที่เข้าร่วมการจัดงานดังกล่าวนั้น กระทรวงเกษตรฯ จะร่วมจัดแสดง
นิทรรศการในพ้ืนที่ 378 ตารางเมตร พร้อมทั้งน าผลงานไฮไลท์ของกรมในสังกัดทั้ง 4กรม ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรม
ประมง กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ดังนี้

- กรมวิชาการเกษตร จัดแสดงเครื่องจักรกลการเกษตร จ านวน 3 เครื่อง ได้แก่
1. เครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องใช้ปลูกหน่อสับปะรดที่ช่วยลดการใช้แรงงานคน แก้ปัญหา
การขาดแคลนแรงงาน และลดต้นทุนการผลิตสับปะรด ความสามารถในการท างาน0.63 ไร่ต่อชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลือง
น้ ามันเชื้อเพลิง 2.15 ลิตรต่อไร่ เปอร์เซ็นต์การปักหน่อ 96.05%
2. เครื่องปลิดฝักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เล็ก สามารถปลิดฝักข้าวโพดที่สูงกว่า 75 เซนติเมตร มีความสามารถในการท างาน 2 - 3
ไร่ต่อชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 2 ลิตรต่อชั่วโมง โดยใช้คนท างานเพียงแค่สองคน
3. เครื่องหยอดปุ๋ยอ้อยแบบผสมแม่ปุ๋ยภายในตัวเองติดพ่วงรถแทรกเตอร์ ใช้ส าหรับเกษตรกรไร่อ้อยที่ต้องการผสมปุ๋ยใช้
เอง หรือใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยไม่ต้องผสมปุ๋ยก่อนน ามาใส่เครื่อง ท าให้ไม่เสียเวลา และประหยัดแรงงานในการ
ผสมปุ๋ย

- กรมประมง จัดแสดงนิทรรศการ 2 ส่วน ได้แก่
1. นิทรรศการแสดงระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง 
Fisheries Single Window (FSW) ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการผู้น าเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ยื่นค าขออนุญาต/ค ารับรอง ใน
รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ เพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาต/ใบรับรอง ครอบคลุมสินค้าสัตว์น้ า อาหารสัตว์น้ า 
และวัตถุอันตรายทางการประมง ซึ่งเป็นการให้บริการในลักษณะเบ็ดเสร็จจากหน้าต่างบริการเดียว พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลการอนุญาต/การรับรอง ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ไปยังกรมศุลกากร และรองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลรับรองไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน
2. นิทรรศการแสดงระบบระบุต าแหน่งเรือประมงไทย VMS (Vessel Monitoring System) หนึ่งในมาตรการที่ส าคัญใน
การแก้ไขปัญหา IUU ของไทย ซึ่งพัฒนาโดยกระทรวงเกษตรฯ ท าให้ทราบถึงโอกาสปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ระบบติดตามเรือของประเทศไทย อาทิ การเลือกใช้เทคโนโลยี VMS ที่เหมาะสมในเรือประมงแต่ละประเภท การพัฒนา
ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์ด้านการประมง ทัศนคติและความตระหนักของชาวประมง และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันมีประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขประมง IUU ให้เรือประมงตามขนาดตันกรอสที่ทาง
ราชการประกาศก าหนด ต้องติดอุปกรณ์ VMS ตามเวลาที่ก าหนดและรายงานต าแหน่งอัตโนมัติทุก ๆ 1 ชั่วโมง



- กรมปศุสัตว์
นิทรรศการจัดตั้งศูนย์ผลิตอาหารโคนมในการเลี้ยงโคนมยุคใหม่ ภายใต้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตน้ านมโคครบ
วงจร กรมปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สนับสนุนผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์โคนมให้สามารถด าเนินธุรกิจโคน
มอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเกษตรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ โดยเกษตรกรมีการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรขนาด
ใหญ่มาใช้ในแปลงหญ้าขนาดใหญ่กว่า 1,200 ไร่ ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการเครื่องมือจักรกลการเกษตรในการเลี้ยงโค
นมขนาดใหญ่ (Motor pool) เพื่อลดต้นทุนการผลิต แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการอาหาร และการใช้อาหาร TMR (Total Mixed Ration) ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ านมโค โดยสหกรณ์จะเป็นผู้
รวบรวมน้ านมดิบของสมาชิกไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นม และจ าหน่ายอย่างครบวงจร ซึ่ง ธ.ก.ส จะสนับสนุนวงเงินกู้ 
ดอกเบี้ยต่ า ให้กับสหกรณ์แห่งละ 300 ล้านบาท

- กรมส่งเสริมการเกษตร
จัดนิทรรศการส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ด้วยรูปแบบการน าเสนอที่มีความทันสมัย สวยงามมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ประกอบด้วย
1. ส่วนแลนมาร์ค (Exhibition Landmark) ตกแต่งด้วยผลผลิตพืชไร่ และไม้ประดับคุณภาพดี
2. ส่วนนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เทคโนโลยีการไถระเบิดดินดานในพ้ืนที่การปลูกพืชไร่ โดยการแสดงลักษณะดินดานและลักษณะการไถระเบิดดิน
ดาน รวมถึงผลการไถระเบิดดินดานที่เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดิน
ส่วนที่ 2 การสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องยนต์ ข้อแนะน าการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องยนต์
เกษตร และเทคนิคการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร โดยช่างเกษตรท้องถิ่นจากกรมส่งเสริมการเกษตร
ส่วนที่ 3 ระบบให้น้ าเพ่ือการเกษตร โดยการสาธิตระบบสูบน้ าและความเสียดทานในบ่อ สาธิตหัวปล่อยน้ าชนิดต่าง ๆ และ
คุณลักษณะของเทปน้ าหยด

"กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม 
เพ่ือการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมี
มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งการเข้าร่วมจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2016 ใน
ครั้งนี้ จะน าผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรที่เข้า
ชมงานได้รับทราบถึงประโยชน์ของเครื่องจักรกลการเกษตรที่หลากหลาย และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการเกษตรของ
ตนเอง ตลอดจนเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตเครื่องจักรกลเกษตรของไทยเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร
ให้ดียิ่งขึ้น เกิดการเชื่อมโยงการผลิต การตลาด ระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการส่งออกและน าเข้า รวมถึงเกษตรกร
จะได้รับทราบถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ในวงการเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย อันเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน" นายศักดิ์ชัย กล่าว

20ที่มา : อาร์ วาย ที ไนน์
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'สมคิด'ช้ีจีดีพีไตรมาส 2 สะทอ้นพ้ืนฐานเศรษฐกจิแกรง่

ตลาดเงินและตลาดหุ้นตอบรับตัวเลขดังกล่าว โดยตลาดหุ้นขยับขึ้นแดนบวกหลังสศช.รายงานตัวเลข แม้จะมีแรงเทขายในช่วงแรกจาก
ความวิตกเหตุระเบิดในหลายจังหวัดภาคใต้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปิดตลาดลดลง 3.53 จุด ปิดที่ 1,549.11 แต่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ
ต่อเนื่องอีก 2,631.33 ล้านบาท 

ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าช่วงแรกเช่นเดียวกับตลาดหุ้น แต่ขยับแข็งค่าหลังรายงานตัวเลขจีดีพี โดยปิดตลาดที่ระดับ 34.60 บาท/
ดอลลาร์ แข็งค่าสุดในรอบ 1 ปี 

ตัวเลขเศรษฐกิจท่ีออกมาดีกว่าคาดหมาย ส่งผลให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลและนักวิเคราะห์คาดว่าใน 2 ไตรมาสที่เหลือของปี
นี้จะขยายตัวได้ดี ซึ่งส่งผลให้การขยายตัวเศรษฐกิจในปีน้ีขยายตัวกว่าคาดการณ์ไว้ 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าจีดีพีในไตรมาส 2 สะท้อนพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยที่แข็งแกร่ง โดยขยายตัว
มากกว่าท่ีหลายส านักในต่างประเทศคาดการณ์ แม้เศรษฐกิจโลกจะอยู่ในภาวะซบเซา 

นายสมคิด กล่าวว่าได้รายงานตัวเลขเศรษฐกิจให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบ ซึ่งนายกฯได้แสดงความดีใจกับ
ตัวเลขที่เปิดเผยออกมา โดยสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีขึ้นตามล าดับ จากปลายปีที่แล้วที่ขยายตัว 2.8% จนมาถึงไตรมาสแรกปี 
2559 ขยายตัว3.2% และเพิ่มขึ้นเป็น 3.5% ในไตรมาสนี้ ซึ่งเศรษฐกิจท่ีขยายตัวได้ต่อเนื่องนี้คาดว่าจะท าให้ภาคเอกชนมีความเช่ือมั่นในการลงทุน
เพิ่มขึ้น 

“ในขณะนี้ถือว่าเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจติดแล้ว ความมั่นใจประชาชนดีขึ้น การผู้บริโภคดีขึ้น ราคาสินค้าเกษตรเริ่มปรับตัวดี 
เช่นเดียวกับการส่งออกท่ีติดลบน้อยลง ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐก็เร่งปรับตัวดี ต้องขอบคุณข้าราชการทุกฝ่ายท่ีพยายามท างาน และต้องยกเครดิต
ให้กับนายกฯ ซึ่งขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ออกมาเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้”นายสมคิดกล่าว 

ประเมินระเบิดภาคใต้กระทบช่วงสั้น 
นายสมคิด กล่าวถึงเหตุการณ์ระเบิดในหลายพื้นที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเป็นผลกระทบระยะสั้น และทางการก าลังสืบสวนหา

สาเหตุ จึงไม่อยากให้เกิดความหวั่นไหวมาก เพราะเช่ือว่ารัฐบาลสามารถดูแลสถานการณ์ได้ดีอยู่แล้ว ขณะที่พื้นฐานของเศรษฐกิจไทยที่มีค วาม
แข็งแรงอยู่ในตอนนี้ ก็เช่ือว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจ 

"สมคิด" ชี้ จีดีพีไตรมาส 2 โต 
3.5% สะท้อนพื้นฐานเศรษฐกิจไทย
แกร่ง เผยนายกฯพอใจโตต่อเนื่อง เชื่อ
เอกชนมั่นใจลงทุน ด้านธปท.ประเมิน
กระทบช่วงสั้น

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศ
ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) 
ในไตรมาส 2 ขยายตัว 3.5% สูงกว่าการ
ประเมินของส านักวิจัยและนักวิ เคราะห์
คาดการณ์ก่อนหน้าที่ประเมินว่าจะขยายตัว
ราว 3.0-3.2%
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อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ไปหาทางการดูแลสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวของไทยให้ขยายตัวตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยเฉพาะตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องไม่ตกลงหลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นในพื้น ที่
ท่องเที่ยว 

“ใครก็ตามที่คิดว่ามาบ่อนท าลายด้วยวิธีนี้ ถ้าคนไทยส่วนใหญ่มีความมั่นใจในเศรษฐกิจเสียอย่าง ก็ไม่ต้องกังวลมาก อยากให้คนไทยมั่นใจ 
ไม่อยากให้ประมาท เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางการก าลังหาสืบสวนหาสาเหตุกันอยู่ โลกยุคปัจจุบันเป็นอย่างน้ี เราต้องระมัดระวังทุกฝ่ายและต้องดูแล
เรื่องนี้ด้วย โดยพื้นฐานเศรษฐกิจตอนน้ีที่แข็งแรงจะไม่เกิดผลกระทบอะไร และเช่ือว่า เร็ววันนี้จะกลับเข้าสู่ภาวะปรกติ" 

คลังมั่นใจ“จีดีพี”ทั้งปีโตเกิน 3.3% 
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะเติบโตได้มากกว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังตั้งไว้ที่ 3.3% 

หลังจาก สศช. ประกาศจีดีพไีตรมาสสองที่ขยายตัวได้ถึง 3.5% และ ประชามติก็ผ่านแล้ว ซึ่งเชื่อว่าเศรษฐกิจในไตรมาส 3-4 ของปีนี้จะเฟื่องฟู โดย
การลงทุนภาครัฐและเอกชน รวมถึง การท่องเที่ยว จะเป็นตัวน าเศรษฐกิจ 

ส่วนผลกระทบจากเหตุการณ์พ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยวในช่วงท่ีผ่านมานั้น เท่าท่ีประเมิน ไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญ เพราะ
จากการตรวจสอบนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่มีการยกเลิกการท่องเที่ยวในไทย 

สั่ง สศค.หามาตรการฟ้ืนท่องเที่ยว 
นายสมชัยกล่าวว่าได้สั่งการให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)ไปศึกษามาตรการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวเพิ่มเติม ซึ่ง

อาจจะน ามาใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ โดยมอบแนวทางมาตรการ เช่น การน าระบบประกันการท่องเที่ยวเข้ามาใช้ เพื่อดูแลด้านความเสี่ยงของนักท่องเที่ยว 
โดยจะร่วมหารือกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว 

“ผมได้สั่งการให้สศค.ประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ดังกล่าวอีกรอบและให้เตรียมมาตรการดูแลเพื่อให้ภาคท่องเที่ยวท า
รายได้ให้กับประเทศ แต่เท่าที่ทราบจากสศค.เขาประเมินว่ายังไม่มีผลกระทบจนต้องมีมาตรการใหม่ๆออกมาช่วย แต่เพื่อสร้างความมั่นใจเราก็
เตรียมมาตรการไว้ก่อนถ้าจ าเป็นก็เอามาใช้ได้” 

ธปท.เชื่อท่องเท่ียวกระทบช่วงสั้น 
นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่า เหตุระเบิดใน 7 จังหวัดทางภาคใต้ช่วง

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หากทางการสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และไม่มีเหตุการณ์ซ้ าขึ้นอีก เช่ือว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยคงไม่มากนั ก 
ระยะสั้นอาจกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวบ้าง แต่ก็คงจะฟื้นตัวกลับมาได้เร็ว เหมือนท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีต 

“ผลกระทบคงมีบ้าง แต่ภาคการท่องเที่ยวของเรา จากประสบการณ์หลายๆ ครั้ง จะเห็นว่าฟื้นตัวกลับมาได้เร็ว ส่วนจะมีผลต่อภาพรวม
เศรษฐกิจหรือไม่ ยังต้องรอดูว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป หากไม่เกิดอะไรขึ้นอีก การท่องเที่ยวฟ้ืนกลับมาได้เร็ว ผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ก็คงไม่ได้มากนัก เพราะแม้นักท่องเที่ยวจะพักการเดินทางมาไทยในตอนน้ี แต่อนาคตก็อาจจะกลับมาใหม่ได้” 

ส าหรับผลต่อการลงทุนนั้น เชื่อว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่มองภาพการลงทุนในระยะยาว 

บาทแข็งจากตัวเลขศก.ดีกว่าคาด 
ส่วนค่าเงินบาทไทยที่วันนี้ (15ส.ค.) แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง แม้จะเกิดเหตุระเบิดขึ้นนั้น นายเมธี กล่าวว่า น่าจะเป็นปฏิกริยาที่ตอบรับต่อ

ตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ที่ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ประกาศออกมาดีกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์เอาไว้ ท าให้
เหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบต่อค่าเงินบาทมากนัก 

นายเชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด กล่าวว่า ตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 2 ที่ออกมาเติบโต 3.5% ถือว่า
ดีกว่าท่ีส านักวิจัยส่วนใหญ่คาดการณ์เอาไว้ และทาง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเองก็คาดการณ์ว่า การเติบโตจะอยู่ท่ีประมาณ 3.2% โดยตัวท่ีออกมาดีกว่า
คาดการณ์ คือ การบริโภคภาคเอกชน ซึ่งเป็นผลจากยอดขายในภาคอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ออกมาค่อนข้างดี 
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อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามดูว่าการบริโภคภาคเอกชน จะขยายตัวได้ต่อเนื่องหรือไม่ เพราะการเติบโตที่มากกว่าคาดใน ไตรมาส 2 
ส่วนหน่ึงเป็นผลจากมาตรการภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการท่ีภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งหมดไปแล้ว ขณะท่ียอดขายรถยนต์ในช่วงครึ่งปีหลังจะเริ่ม
เข้าสู่ฐานท่ีสูงขึ้น เนื่องจากปีท่ีแล้วมีเรื่องภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีน้ี ท าให้ผู้บริโภคเร่งซื้อรถยนต์ในช่วงปลายปี ท าให้ฐาน
ปลายปีอยู่ในระดับค่อนข้างสูง

“ยอดขายรถยนต์ไตรมาส 2 ที่ดีขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการรถยนต์คันแรกที่เริ่มทยอยหมดลง แต่ยังต้องรอดูปลายปีเพราะปีที่
แล้วฐานค่อนข้างสูง และถ้าดูจากคาดการณ์การขายรถยนต์ในหลายๆ ค่าย ดูเหมือนว่าจะมองปีนี้ไม่เติบโตมากนัก” 

ศูนย์วิจัยกสิกรจ่อปรับเพ่ิมจีดีพี 
นายเชาว์ กล่าวว่า ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 2 ซึ่งออกมาดีกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ ท าให้ศูนย์วิจัยกสิกรฯ อาจทบทวนปรับ

คาดการณ์การเติบโตเพิ่มขึ้น แต่จากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา ท าให้ทางศูนย์วิจัยฯต้องติดตามดูสถานการณ์ผลกระทบ
“ตัวเลขครึ่งปีแรกเศรษฐกิจไทยก็เติบโตแล้ว 3.4% จึงมีความเป็นไปได้ที่ทั้งปีจะโตมากกว่า 3% ตามที่เราคาดการณ์เอาไว้ ซึ่งเราก็มี

แผนจะปรับคาดการณ์เศรษฐกิจเพ่ิมเช่นกัน แต่จากเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้น ท าให้เราอยากรอดูก่อนว่าพัฒนาการจะไปอย่างไร กระทบต่อการ
เติบโตมากน้อยแค่ไหน หลังจากนั้นจึงค่อยมาพิจารณาปรับคาดการณ์จีดีพีในปีนี้ใหม่” 

บาทแข็งค่าสุดรอบ 1 ปี 
ส าหรับการเคลื่อนไหวเงินบาท วานนี้ (15 ส.ค.) ช่วงเช้าเปิดตลาดที่ 34.70 บาทต่อดอลลาร์ ก่อนจะแข็งค่าขึ้นในช่วงสายๆ ของวัน 

หลังจากท่ี สศช. ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 2 ออกมาดีกว่าคาด และมาปิดตลาดที่ระดับ 34.60 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับแข็งค่าสุด
ในรอบ 1 ปี นับจากปลายเดือนก.ค.2558

นายจิติพล พฤกษาเมธานันท์ รองผู้อ านวยการ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และรอดู
ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ถ้าลดลงไปต่ ากว่า1%(นับรวมสินค้าพลังงานและอาหาร) มีความเป็นไปได้ที่ค่าเงินดอลลาร์จะถูกเทขายต่อ และมองกรอบ
ค่าเงินในสัปดาห์นี้ยังแข็งค่าต่อเนื่องในกรอบ 34.50-35.85บาทต่อดอลลาร์ 

อย่างไรก็ตามหากเงินบาทแข็งเร็วขึ้นอีก คาดว่าทางการเข้ามาดูแลเสถียรภาพค่าเงินเพิ่มเติมจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นแรงซื้อ
ค่อนข้างมากถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ ดังนั้นค่าเงินบาทไม่น่าจะหลุดกรอบล่างและช่วงกลางสัปดาห์แรงซื้อดอลลาร์น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้
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