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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2560

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ขยายตวัตอ่เน่ืองจากเดือนก่อน โดยการส่งออกสินค้าขยายตวั
ในเกือบทุกหมวดสอดคล้องกับการส่งออกของภูมิภาคท่ีฟืน้ตวัต่อเน่ือง และการบริโภค
ภาคเอกชนขยายตวัโดยเฉพาะในหมวดสินค้าคงทน จากผลของการเปิดตวัรถรุ่นใหม่และ
รายได้ครัวเรือนท่ีดีขึน้ อย่างไรก็ตาม การผลิตในภาคอตุสาหกรรมลดลงบ้าง เพราะได้เร่ง
ผลิตไปแล้วในชว่งก่อน ขณะท่ีการใช้จา่ยภาครัฐชะลอลง ส าหรับการลงทนุภาคเอกชนทรง
ตัวจากเดือนก่อน ส่วนภาคการท่องเท่ียวหดตัวตามจ านวนนักท่องเท่ียวชาวจี นและ
มาเลเซียท่ีลดลงหลงัพ้นเทศกาลตรุษจีน

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัจากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะการใช้จา่ยในหมวดสินค้า
คงทนท่ีขยายตัวดีขึน้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดตวัรถรุ่นใหม่เพิ่มเติมจากเดือนก่อน 
สง่ผลให้ยอดขายรถยนต์นัง่สว่นบคุคลและยอดขายรถจกัรยานยนต์เติบโตดี สอดคล้องกบั
สินเช่ือผู้ บริโภคในหมวดยานยนต์ท่ีเพิ่มขึน้ ด้านปัจจัยพืน้ฐานท่ีสนับสนุนก าลังซือ้ของ
ครัวเรือนโดยรวมดีขึน้ สะท้อนจากจ านวนผู้ มีงานท าและรายได้ท่ีแท้จริงท่ีปรับสูงขึน้บ้าง 
ส่งผลให้ความเช่ือมั่นผู้ บริโภคโดยรวมดีขึน้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ก าลั งซือ้ในภาค
เกษตรกรรมยังค่อนข้างกระจุกอยู่ในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาง ขณะท่ีก าลัง ซือ้นอกภาค
เกษตรกรรมปรับดีขึน้เล็กน้อยจากรายได้ภาคบริการ ส่งผลให้ดชันีการอปุโภคบริโภคของ
ภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 1.4 เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 
4.0 YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 18.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ . ขยายตัวร้อยละ 0.7 YoY
ขยายตัวในเกือบทุกหมวด โดยเป็นการขยายตวัของทัง้ปริมาณและราคา จาก 1) การ
สง่ออกยางพาราและผลิตภณัฑ์ยางท่ีขยายตวัดีจากราคาท่ีปรับสงูขึน้และอุปสงค์จากจีนท่ี
เพิ่มขึน้ต่อเน่ือง เน่ืองจากผู้น าเข้าจีนเร่งน าเข้าเพ่ือสะสมสินค้าคงคลงัท่ียงัอยู่ในระดบัต ่า 
2) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และทศันปูกรณ์ โดยเฉพาะแผงวงจรรวม (IC) ท่ีการส่งออกไปยงั
จีน ฮอ่งกง ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้ขยายตวัดี ตามการน าไปใช้เป็นชิน้ส่วนในการผลิตสมาร์ท
โฟน อุปกรณ์ท่ีรองรับ Internet of Things (IoT) และชิน้ส่วนรถยนต์ 3) สินค้าท่ีราคา
ส่งออกเคล่ือนไหวตามราคาน า้มนัดิบขยายตวัตอ่เน่ือง ตามราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกท่ี
ปรับสูงขึน้เม่ือเทียบกับปีก่อน และ 4) สินค้าหมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะแผงก าเนิด
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ จากการท่ีผู้ผลิตจีนย้ายฐานการผลิตมาไทยเพ่ือหลีกเล่ียง
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping) จากสหรัฐฯ และเคร่ืองปรับอากาศท่ีการ
ส่งออกไปยงักลุ่มประเทศ CLMV ขยายตวัดีต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม แม้การส่งออกสินค้า
ปรับดีขึน้ แตก่ารผลิตภาคอตุสาหกรรมในเดือนนีป้รับลดลงบ้าง เน่ืองจากสินค้าหมวดยาน
ยนต์ แผงวงจรรวม และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามีการเร่งผลิตไปในช่วงก่อน และอีกส่วนหนึ่งเป็นผล
จากปัจจยัชัว่คราวจากการปิดซอ่มบ ารุงโรงกลัน่น า้มนับางแหง่

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต่ อ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ไทย ได้แก่

การบริโภคเอกชน
การใช้จ่ายในหมวดสนิค้า
คงทนที่ขยายตวัดีขึน้ สว่น
หนึง่เป็นผลจากการเปิดตวัรถ
รุ่นใหมเ่พิ่มเติมจากเดือนก่อน

การส่งออกสินค้า
ขยายตวัในเกือบทกุหมวด 
โดยเป็นการขยายตวัของทัง้
ปริมาณและราคา 

การน าเข้าสินค้า
โดยหมวดวตัถดุิบและสนิค้า
ขัน้กลางขยายตวัจากสนิค้า
เชือ้เพลงิ เคมีภณัฑ์ และโลหะ
และสนิค้าชิน้สว่นแผงวงจร
รวมขยายตวัตามการสง่ออก
สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมี
แนวโน้มดีตอ่เนื่อง

รายได้เกษตรกร 
ตามราคาสนิค้าเกษตรเป็น
ส าคญัโดยเฉพาะราคา
ยางพาราที่สงูขึน้จาก (1)
อปุทานลดลงเนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากเหตอุทุกภยัใน
พืน้ท่ีภาคใต้ (2) อปุสงค์จาก
จีนท่ีเพิ่มขึน้ และ (3) การเก็ง
ก าไรในตลาดซือ้ขายลว่งหน้า
ตามราคาที่โน้มขึน้ตาม
ทิศทางราคาน า้มนัดิบ
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การน าเข้าสินค้า มีมูลค่า 14.4 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 13.4 โดยหมวด
วตัถุดิบและสินค้าขัน้กลางขยายตวัจากมูลค่าการน าเข้าเชือ้เพลิง โลหะ และเคมีภัณฑ์ ท่ี
ราคาสงูขึน้ตามราคาน า้มนั และการน าเข้าชิน้ส่วนแผงวงจรรวมท่ีเพิ่มขึน้สอดคล้องกบัการ
ส่งออกสินค้ากลุ่มดงักล่าวท่ีปรับดีขึน้ นอกจากนี ้การน าเข้าหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
ขยายตวัตามการน าเข้าปลาทูน่า ท่ีส่วนใหญ่น าไปแปรรูปเป็นปลากระป๋องเพ่ือส่งออก แต่
หากหักปลาทูน่า การน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคหดตวัร้อยละ 1.3 ตามการน าเข้าสินค้า
คงทนท่ีลดลงในหมวดนาฬิกา และเฟอร์นิเจอร์และชิน้สว่น

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตวัจากเดือนก่อน โดยการลงทนุส่วนใหญ่ยงัจ ากัดอยู่ในธุรกิจ
พลงังาน ธุรกิจภาคบริการ
และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการส่งออก สอดคล้องกับพืน้ท่ีเพ่ือการอตุสาหกรรมและโรงงานท่ี
ได้รับอนญุาตเพิ่มขึน้ และความเช่ือมัน่ของภาคธุรกิจท่ีปรับดีขึน้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ส่งออก 
อย่างไรก็ดี แนวโน้มการลงทนุส่วนอ่ืนๆ ในระยะสัน้ยงัอ่อนแอสะท้อนจากการน า เข้าสินค้า
ทนุไมร่วมเคร่ืองบนิและแทน่ขดุเจาะท่ียงัหดตวั ส่งผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) หด
ตวัร้อยละ 0.5 YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศหดตวัร้อยละ 2.5 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัสูงจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามราคาสินค้าเกษตรเป็นส าคญั 
โดยเฉพาะราคายางพาราท่ีสงูขึน้จาก (1) อปุสงค์ของจีนท่ีเพิ่มขึน้ตอ่เน่ือง และ(2) การเก็ง
ก าไรในตลาดซือ้ขายล่วงหน้าตามราคาท่ีโน้มขึน้ตามทิศทางราคาน า้มันดิบนอกจากนี ้
ผลผลิตเกษตรกรรมขยายตวัสูงเช่นกัน จากผลของฐานท่ีต ่าในปีก่อนเน่ืองจากปัญหาภัย
แล้ง โดยรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 21.8 YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมขยายตวัท่ี
ร้อยละ 8.2 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมกลบัมาขยายตวัร้อยละ 12.7 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ชะลอลง แต่ยังขยายตวัจากปีก่อนและเป็นแรงขับเคล่ือนหลักของ
เศรษฐกิจ โดยรายจา่ยประจ าท่ีไมร่วมเงินโอนยงัขยายตวัในหมวดคา่ตอบแทนบคุลากรตาม
การปรับขึน้เงินเดือนข้าราชการ และรายจ่ายลงทุนขยายตัวจากการใช้จ่ายในโครงการ
ก่อสร้างถนนและระบบชลประทานของ 3 หนว่ยงานหลกั ได้แก่ กรมทางหลวงกรมทางหลวง
ชนบท และกรมชลประทาน

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน
ทรงตัวจากเดือนก่อน โดย
การลงทุนส่วนใหญ่ยังจ ากัด
อยู่ในธุรกิจพลังงาน ธุร กิจ
ภ า คบ ริ ก า ร แ ล ะ ธุ ร กิ จ ที่
เก่ียวเนื่องกบัการสง่ออก 

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2560





รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศนูยข์อ้มลูเชิงลึกอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลเพื่อสรา้งประโยชน์ของข้อมูลต่อการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกลให้เพิ่มมากข้ึน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกกรรมเครือ่งจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลเชงิลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารส านักพัฒนาอตุสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร 
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th



ภาพรวมมูลค่าการน าเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเคร่ืองจักรกลของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 
9.6 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 0.8 YoY ด้าน
การสง่ออก ขยายตวัร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่
หดตวัร้อยละ 4.1 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 34,625 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 2,682 ล้านบาท 
หดตวัร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
2.9 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูค่าการน าเข้า
เป็น 27,342 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 11.7 มื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 1.4 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 4,601 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่หดตวัร้อยละ 11.3 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 19,715 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,429 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
หดตวัร้อยละ 15.9 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมี
มลูค่าการสง่ออกเป็น 15,173 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 8.1 เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 11.7 YoY ในขณะที่
หมวดเคร่ืองมือกลมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,113 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 0.6 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
14,910 ล้านบาท 

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/miux/
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MIU Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 40,090 34,920 35,986 37,613 37,963 39,069 38,518 39,473 38,382 34,986 37,946 40,813

2560 31,591 34,625

Export

2559 21,062 20,561 28,973 18,995 18,967 22,163 19,457 20,257 22,739 21,629 25,808 20,456

2560 19,658 19,715

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 2,682 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 2.9 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
การน าเข้าสูงสุดในเดือนนีไ้ด้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,601 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 2,429 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 15.9 YoY โดยสินค้าที่มี
มู ลค่ า ก า รส่ ง ออกสู ง สุด ไ ด้ แก่  แ ท รก เ ตอ ร์  แล ะ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,038 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าเกินดลุอยูท่ี่ 223 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2560

8Analyst by ISIT

AM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 3,119 2,763 3,131 3,033 2,481 3,013 2,857 3,436 3,240 3,254 3,865 3,214

2560 2,946 2,682

Export

2559 2,461 2,887 2,846 2,405 2,482 2,734 2,690 2,880 3,431 3,211 3,303 2,764

2560 3,170 2,429 



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2559

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
27,342 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 11.7 มื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 1.4 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 4,131 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 15,173 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 11.7 YoY โดยสนิค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่ เคร่ืองสูบลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,445 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 12,169 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2560
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IM Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 31,056 26,973 27,655 28,731 30,333 29,783 29,102 30,340 29,837 26,935 27,652 32,284

2560 24,480 27,342

Export

2559 16,457 15,573 23,657 14,500 14,609 17,090 14,497 15,053 17,195 16,545 20,446 15,818

2560 14,535 15,173



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนกุมภาพันธ์
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 4,601 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
หดตวัร้อยละ 11.3 YoY โดยสนิค้าที่มีมลูค่าการน าเข้าสงูสดุ
ได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,250 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,113 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตัวร้อยละ 0.6 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 445 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,488 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2560
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MT Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2559 5,915 5,184 5,200 5,849 5,150 6,274 6,558 5,697 5,306 4,796 6,429 5,315

2560 4,165 4,601

Export

2559 2,144 2,101 2,469 2,089 1,875 2,339 2,270 2,324 2,114 1,873 2,059 1,874

2560 1,953 2,113 
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ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ 1331/03/2017

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าใหอ้าชีพของมนษุยห์ายไปเยอะ ทว่าก็ท าใหอ้าชีพ ใหม่เกิด

ขึ้นมาแยะเช่นกัน แตเ่ป็นอาชีพท่ีเกี่ยวขอ้งกับทักษะการใชอ้ปุกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รัฐบาลของ

หลายประเทศท่ีไหวตัวทันจึงสนับสนุนการศึกษาและฝึกฝนในนวัตกรรมโรบอต โดรน เซ็นเซอร์

พลงังานทดแทนรุ่นใหม ่ฯลฯ อย่างรีบเร่ง

มนษุยร์ ุ่นใหมท้ิ่งอาชีพเกษตรกรรม เร่ืองจะลงไปในนาปลกูขา้ว จับจอบ ขดุดิน ใชค้วายไถนา ใช ้

เคียวเกี่ยวขา้ว มีนอ้ยมากแลว้ นอกจากคนรุ่นใหม่จะชินกับชีวิตท่ีสะดวกสบายแลว้ การท าเกษตร

แปลงเล็กก็ยงัมีตน้ทนุการผลิตสงู ไมส่ามารถจะแขง่ขนัดา้นตน้ทนุและราคาขายกบัเกษตรกรรมแปลง

ใหญ่ได้

ผมไปกับท่านผูใ้หญ่ในหลายจังหวัด ส่วนใหญ่ไปบรรยายใหเ้กษตรกรและองคก์รส่วนท้องถ่ิน 

หลายแห่งประสบปัญหาแรงงานตา่งดา้วท่ีทยอยกลบัประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานเมียนมาและ

กัมพชูา ซ่ึงการลงทนุใน 2 ประเทศนี้โตแรงมากจนตอ้งดึงแรงงานกลับประเทศ ถา้ภาคเกษตรไทย

แกไ้ขปัญหาแรงงานไม่ได ้ในอีกไม่เกิน 5 ปีขา้งหนา้ เราจะเกิดวิกฤติการเกษตรซ่ึงเป็นฐานส าคญัของ

ประเทศ วันนัน้หายนะมาเยือนแนค่รบั

“ศนูยน์วัตกรรมและพัฒนาการเกษตร” หรือ Innovative Agricultural Development Center 

(IADC) จึงถกูตัง้อย่างเร่งด่วน อนาคตอันใกล ้งานบริการท่ีใหญ่กว่างานบริการการท่องเท่ียวคือ 

Agricultural Services Provider หรืองานดา้น “เกษตรบริการ” ตัง้แตก่ารเตรียมดิน ไถพรวน การปลกู

การฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ การหว่านปุ๋ยเม็ด การฉีดยาก าจัดศัตรพืูช ก าจัดวัชพืช การเก็บเกี่ยว รวมถึง

การแปรรปูเพ่ือส่งตลาด ฯลฯ งานพวกนี้ตอ้งใชน้ักปฏิบัติการเกษตรชั้นสงูท่ีรวมตัว เป็นผูบ้ริหาร

จดัการแปลงเกษตรขนาดและประเภทตา่งๆ

เกษตรบรกิารมาแรง‟

„
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พ.ศ.2560 รฐับาลจีนใสง่บประมาณลงไปใน 3 เกษตร (หมู่บา้น เกษตร และเกษตรกร 3.1 ลา้นลา้น

หยวน (15.5 ลา้นลา้นบาท) และลงทนุเพ่ือเกษตรบริการดา้นโดรน 7.03 พันลา้นหยวน (3.5 หมื่น

ลา้นบาท) โรงงานจีนไดร้ับทนุใหพ้ัฒนาเคร่ืองจักรกลการเกษตรเพ่ือจะบกุตลาดเกษตรบริการโลก 

ท าใหต้อ่ไปนี ้เกษตรกรในจีน แอฟริกา อเมริกาใต ้และหลายประเทศในเอเชียจะหันมาใชเ้กษตรบริการ

ของจีนกนัมากขึน้

Innovative Agricultural Development Center (IADC) ของไทยซ่ึงท างานใกลช้ิดกบับริษทัจีนไดร้ับการ

ติดต่อใหเ้ป็นผูผ้ลิตนกัปฏิบัติการเกษตรชั้นสงู (นกับินโดรน) ใหจี้นและประเทศท่ีจีนไปลงทนุ ซ่ึงปีท่ี

แลว้ จีนขาดแคลนนกัปฏิบตักิารเกษตรชัน้สงูประเภทนีม้ากถึง 300,000 ต าแหนง่

ความตอ้งการนักปฏิบัติการเกษตรชั้นสงู (นักบินโดรน) ทัว่โลกมีมากกว่านี้หลายเท่า เม็ดเงินท่ี

รฐับาลจีนทุ่มลงไปในนวัตกรรมท าใหม้ีการผลิตเคร่ืองมือทันสมยัออกมาจ านวนมาก แต่บคุลากรที่มี

ทกัษะทัง้ทางดา้นเกษตรและการใชเ้คร่ืองมือสมยัใหม่มีไมเ่พียงพอ

ในประเทศไทย เดี๋ยวนี้ก็มีการตัง้บริษทัใหบ้ริการโดรนพ่นยาน า้ หรือปุ๋ยเม็ดใหแ้ก่พืชกนัหลายบริษัท 

ราคาเฉลี่ย 200-300 บาทต่อไร่ แลว้แต่ว่าจะพ่นไมป้ระเภทใด โดรนเขา้แกไ้ขปัญหาแรงงานไม่พอ 

หรือแรงงานมนษุยท่ี์รับงานพ่น งานหว่านไปแลว้ น าปุ๋ยหรือยาไปเทท้ิงหรือขายต่อ คาดกันว่า การ

ศึกษาวิจัยพบว่า ไทยตอ้งการนักบินโดรนเพ่ือใหบ้ริการคลมุพ้ืนท่ีเกษตรทั้งประเทศประมาณ 

20,000 คน ถา้รวมทั้งท่ีหลายประเทศติดตอ่ว่าจา้งนกับินโดรนไทยไปท างานเกษตรในประเทศของ

ตน ตวัเลขก็จะสงูกว่านี้

เราเคยสง่แรงงานไทยไปท างานก่อสรา้งทัว่โลก แม่บา้น พนกังานนวดและสปา พ่อครัว ฯลฯ ก็ส่งกนั

ไปเป็นเรือนแสนต่อปี ชื่อเสียงดา้นการเกษตรของไทยท าคนทั้งโลกอยากจา้งนกัปฏิบัติการเกษตร

ชัน้สงู (นกับินโดรน) ของไทย เราจึงตอ้งเร่งผลิตบคุลากรเหล่านี้อย่างมีคณุภาพและควรจะใหส้ื่อสาร

ภาษาองักฤษ จีน บาฮาซา สเปน ฯลฯ ไดด้ว้ย

หลายประเทศอยากท าเกษตร แตไ่ม่มีบคุลากร จึงตอ้งการจา้งทีมจากไทยไปบริหาร โดยเฉพาะอย่ าง

ย่ิงดา้นเกษตรแปลงใหญ่ นีก็่เป็นอีกโอกาสท่ีเกษตรกรไทยจะฟอรม์ทีมกนัไปหาเม็ดเงินในตา่งประเทศ 

ส าหรบัในประเทศไทย ลกูหลานเกษตรกรไทยท่ีไมถ่นดัแบกจอบจบัเสียม ก็จะมีรายไดจ้ากเรือกสวนไร่

นาของพ่อแมด่ว้ยการใชบ้ริการของ Agricultural Services Provider (ASP)

ผมบา้คน้ขอ้มูลเกษตรบริการทัว่โลกจากอินเตอร์เน็ต เพ่ือน าขอ้มูลมารับใชส้ังคมไทยทั้งในสื่อ

หนงัสือพิมพ ์แต่ท่ีน ามาลงอัพเดตกันแทบทกุวัน ก็คือในไลนอ์อฟฟิเชียล ID : @LGJ0596P และ 

@YHZ7387A ใครสนใจจะอ่านก็เชิญแอดเขา้มาไดค้รบั.
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ไทยแลนด ์4.0!!!

ตอ้งบอกว่านี่คือ “ค าฮิตติดห”ู สงัคมไทยยคุนี้โดยแท ้ภาครัฐหรือเอกชนตา่งเอาค าดังกล่าวไป “หอ้ย

ทา้ย” ประกอบชื่อโครงการอยู่เสมอ เนื่องจากเป็น “นิยามการพัฒนาประเทศ” ท่ีรัฐบาลปัจจบุัน 

โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา พดูถึงอยู่บ่อยครั้ง และ ดร .สวิุทย์ เมษินทรีย ์

รฐัมนตรีประจ าส านกันายกรฐัมนตรี เคยอธิบาย “นยิาม” ของไทยแลนด ์4.0 ไวเ้มื่อยังด ารงต าแหนง่

รฐัมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ดร.สวิุทย์ อธิบายว่า ยุคแรกเร่ิมของเศรษฐกิจไทย หรือ “ไทยแลนด์ 1.0” หมายถึง “สังคม

เกษตรกรรม” ครวัเรือนไทยยังเนน้ปลกูขา้ว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหม ูเป็ด ไก่ น าผลผลิตเก็บไวบ้ริโภค

ยังชีพส่วนหนึ่ง แบ่งไปขายสรา้งรายไดอี้กส่วนหนึ่งสะทอ้น “ความอดุมสมบรูณ์” ของภมูิประเทศดัง

ส านวน ในน า้มีปลา...ในนามีขา้ว!!!

ตอ่มาเมื่อประเทศไทยเขา้สูส่งัคมสมยัใหมผู่ค้นทยอยอพยพเขา้สูเ่มืองมากขึน้ เรียกว่า“ไทยแลนด ์2.0” 

เศรษฐกิจเร่ิมเปลี่ยนผ่านจากเกษตรกรรม สู่ “อตุสาหกรรมเบา” งานท่ีแตเ่ดิมเคยเป็น “หัตถกรรม” 

ท าดว้ยมือ มาเป็นการน าเคร่ืองจักรมาเสริมแรงงานคน ใหผ้ลิตไดเ้ป็นจ านวนมากและรวดเร็ว แต่

เทคโนโลยียงัไมซ่ับซอ้นนกั อาทิ อตุสาหกรรมสิ่งทอ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ถัดจากนัน้ เมื่ออตุสาหกรรมขยายตวัมากขึ้น เรียกว่า “ไทยแลนด ์3.0” เร่ิมเขา้สู่ยคุ “อตุสาหกรรม

หนกั” ท่ีใชค้วามรูแ้ละเคร่ืองจักรกลซับซอ้น อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต ์อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์รวมถึง

อตุสาหกรรมตน้น า้อย่างปิโตรเคมี (น า้มัน-ก๊าซธรรมชาติ) ผลิตเพ่ือใชใ้นประเทศและส่งออกไป

ตา่งประเทศ ซ่ึงปัจจบุนัเราอยู่ในเศรษฐกิจยคุ 3.0



16

‟

„

และในยคุตอ่ไปคือ เศรษฐกิจยคุ 4.0 ดร.

สุวิทย์ อธิบายว่า  มีหัว ใจส าคัญ 3 

ประการ คือ 1. เปลี่ยนจากสินค้าโภค

ภณัฑไ์ปสูส่ินคา้นวัตกรรม 2.เปลี่ยนจาก

ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ  ด้ ว ย

ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน

ดว้ยเทคโนโลยีและความคิดสรา้งสรรค์

3.เปลี่ยนจากเนน้ภาคการผลิตสินค้า 

ไปสู่การเนน้ภาคบริการมากขึ้น ซ่ึงนัน่ก็

คือนิยามของไทยแลนด์ 4.0 ท่ีรัฐบาล

พล.อ.ประยทุธ ์ตอ้งเร่งพฒันาใหเ้กิดขึน้

ท าไมสังคมไทยตอ้งใส่ใจกับไทยแลนด ์4.0?...เพราะท่ีผ่านมา ในทางเศรษฐศาสตรม์ีค าว่า “กับดัก

รายไดป้านกลาง” ซ่ึงหมายถึง “ทางตนั” ในการพฒันาประเทศ “กลบัตวัก็ไมไ่ด”้ เนือ่งจากประชากรมี

ระดับการศึกษาสงูขึ้นพรอ้มๆ กับค่าจา้งขัน้ต า่เพ่ิมขึ้น ไม่อาจลงไปแข่งกับประเทศก าลังพัฒนาและ

ดอ้ยพฒันาที่คา่แรงต า่กว่าไดอี้ก

ทว่า “เดินต่อไปก็คงไม่ถึง” เพราะประชากรยังขาด “ทักษะ-ความรู”้ ในการท างานท่ีสอดคลอ้งกับ

เศรษฐกิจยคุอนาคต และไทยก็เป็นประเทศหนึง่ที่ตดิกบัดกันีม้านานหลายปี ท าใหย้งัไมอ่าจ “กา้วขา้ม” 

ไปเป็นประเทศพฒันาแลว้ที่ผูค้นมีรายไดส้งูดว้ยสินคา้และบริการท่ีมีมลูคา่เพิ่มจากนวัตกรรม

เวทีเสวนา “ประเทศไทย 4.0 ผลกระทบเชิงสังคมและวัฒนธรรม” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

(บางเขน) เมื่อไม่นานนี้ รศ.ดร.วรากรณส์ามโกเศศ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย ์ให้

ขอ้คิดว่า ประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด ์4.0 เป็นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจบุัน ท่ีจะ

ท าอย่างไรท่ีจะมีเป้าหมาย “มัน่คง-มัง่คัง่-ยัง่ยืน” แต่ประเทศไทยจะไปถึง 4.0 ไดห้รือไม่? ปัจจัย

ส าคญัคือ “ความคิดสรา้งสรรค”์ เพื่อเพ่ิมมลูคา่ของสินคา้และบริการ โดยผา่นกระบวนการวิจยั

“ประเทศไทย 4.0 ไม่ไดห้มายถึงการปฏิรปูประเทศเท่านัน้ แตห่มายถึงจะท าอย่างไรใหร้ายได้ของคน

ในประเทศเพ่ิมขึ้น ซ่ึงเป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนฐานธรรมดาใหม้ีคณุค่าเพ่ิมขึ้น เสียเวลา

เท่ากนัแตม่ีมลูคา่มากย่ิงขึน้” อดีตอธิการบดี ม.ธรุกิจบณัฑิตย ์กลา่ว
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เชน่เดียวกบัที่งาน CEO Innovation Forum 2017 “นวัตกรรมน าไทยสูป่ระเทศพฒันาแลว้” ณ โรงแรม

สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรงุเทพฯ ดร .อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทย ์ไดร้ับมอบหมายจากรัฐบาลในการ

น าเอาวิทยาศาสตร์มาใชข้ับเคลื่อนประเทศในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะ “ยทุธศาสตร์ดา้นวิจัยและ

นวัตกรรม” และไดก้ าหนดมาตรการแรงจงูใจ เพื่อสง่เสริมการลงทนุดา้นการวิจยัและพฒันา

อาทิ มาตรการดา้นยกเวน้ภาษีส าหรับค่าใชจ้่าย RDI 300% ส าหรับกลุ่มอตุสาหกรรม กองทนุ

สนบัสนนุการพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน 2,500 ลา้นบาท กองทนุเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอตุสาหกรรมเป้าหมาย ท่ีร่วมด าเนินการกับ BOI 

มาตรการเสริมสรา้งความเขม้แข็งและผลิตภาพของเอสเอ็มอี ทั้ง iTAP ท่ีช่วยสนบัสนนุ SMEs เพิ่ม

มลูคา่ทางเทคโนโลยีสูต่ลาดโลก

การพัฒนานวัตกรรมส าหรับ SME มาตรการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีใชน้วัตกรรมเขม้ขน้ผ่าน

โครงการ “โรงเรียนในโรงงาน” ที่ถอดความรูด้า้นอตุสาหกรรมมาสอนนกัเรียนสายอาชีวะ ที่ใหเ้รียน

และปฏิบัติงานจริงในโรงงานไปดว้ยในเวลาเดียวกนั การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีเอ้ือต่อกิจกรรม

วิจยัและพฒันา ซ่ึงมีโครงการน าร่องไปแลว้คือ “เมืองนวัตกรรมอาหาร” และสดุทา้ยคือ สนบัสนนุให้

มีเกิดการอดุหนนุผลงานนวัตกรรมของไทย โดยการอนญุาตใหห้นว่ยงานรัฐด าเนินการดว้ยวิธีพิเศษ 

หากจดัซ้ือจดัจา้งนวัตกรรมท่ีอยู่ในบญัชีนวัตกรรมไทย

ท่ีผ่านมามกัมีเสียง “ค่อนขอด” อยู่เสมอว่าสงัคมไทยไม่ส่งเสริมงาน “วิจัยและพัฒนา” (Research & 

Development-R&D) เท่าท่ีควร มีการเปรียบเทียบงบประมาณ R&D ระหว่างไทยกบัประเทศเอเชีย

อ่ืนๆ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร ์เกาหลีใต ้ซ่ึงบา้นเรามีสัดส่วนนอ้ยกว่าประเทศเหล่านั้นอย่างไรก็ตาม 

ดร.กิติพงศ์ พรอ้มวงค ์เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแล ะ

นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน .)กล่าวว่า ปีหลังๆ มานี้ ประเด็นดังกล่าว “เปลี่ยนแปลง”ดีขึ้นมา

ตามล าดบั

อาทิ ในปี 2557 ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนมีการลงทนุ R&D ทัง้สิ้น 63,490 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

0.48 ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) แตใ่นปี 2558 ขยบัขึน้มาเป็น 84,671 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 0.62 ของ GDP กลุ่มท่ีพบการลงทนุ R&D สงู คือ“อตุสาหกรรมอาหาร ยานยนตแ์ละ

เคม”ี โดยในปี 2558 มีการลงุทนุเพ่ิมขึ้นจากเมื่อ 10 ปีท่ีผ่าน มากถึงรอ้ยละ 73 นบัเป็นสญัญาณท่ี

ดีว่าภาคเอกชนใหค้วามสนใจดา้นวิจยัและพฒันามากขึน้เร่ือยๆ จึงตัง้เป้าหมายไวว่้า สิ้นปี 2561 ไทย

นา่จะมีการลงทนุในดา้นการวิจยัและพฒันาถึง “รอ้ยละ 1”ของ GDP
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เมื่อไปดจู านวนบคุลากร พบว่า ในปี 2558 เอกชนมีจ านวนบคุลากรดา้นการวิจัยและพัฒนามากขึ้น

เป็น 89,617 คิดเป็นสดัส่วน 13.6 คนตอ่ประชากร 10,000 คน และสดัส่วนบคุลากรดา้นการวิจัย

และพัฒนาของภาคเอกชนในปี 2558ท่ีผ่านมามีมากถึง รอ้ยละ 55 มากกว่าภาครัฐท่ีมีเพียงรอ้ยละ 

45 และนกัวิจัยในภาคเอกชนเป็นระดบัปริญญาตรี รอ้ยละ 88 ปริญญาโท รอ้ยละ 10 และปริญญา

เอก รอ้ยละ 2

“จากตัวเลขบ่งบอกว่าภาคเอกชนในบา้นเราหันมาใหค้วามส าคัญกับการวิจัยและพัฒนามากขึ้น 

เหตผุลเพราะการวิจัยและพัฒนาสามารถเพ่ิมรายไดใ้หก้บัองคก์รเขาได ้ซ่ึงบริษทัยักษ์ใหญ่หลายแห่ง

ในบา้นเราท่ีลงทนุดา้นการวิจัยและพัฒนาก็จะเห็นตวัเลขท่ีชดัเจนว่า ย่ิงลงทนุดา้นนี้มากเท่าไรรายได้

หรือผลประกอบการของบริษทัก็จะย่ิงเพ่ิมขึน้ตามไปดว้ย” เลขาธิการ สวทน. ระบุ

จากขอ้มลูดงักล่าวของ สวทน. แมจ้ะเป็นเร่ืองดีท่ีเอกชนไทยปรับตวักันไดอ้ย่างรวดเร็ว แตก่ารเขา้สู่

ไทยแลนด ์4.0 ไดน้ัน้ตอ้งไปกนั “ทกุภาคสว่น” อาทิ เกษตรกรท่ีตอ้งเป็น “Smart Farmer” ใชเ้ทคโนโลยี

วางแผนการเพาะปลกู แรงงานท่ีตอ้งเป็น “Skill Labour” มีฝีมือมีทักษะการท างานสงู รวมถึงกิจการ

รายย่อย (SMEs) ตอ้งเปลี่ยนจากการคา้ขายแบบเดิมๆ น าเทคโนโลยีมาชว่ยบริหารจัดการมากขึ้น ซ่ึง

เมื่อด ู“ความเขา้ใจ” ของคนไทย พบว่า...

น่าห่วง!!!

ดังท่ี “ธรุกิจบัณฑิตย์โพล” มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย ์เปิดเผยผลส ารวจประชาชนกลุ่มตวัอย่าง

จ านวน 1,033 คน เมื่อเดือน มี.ค. 2560 พบว่า กลุ่มตวัอย่างถึง รอ้ยละ 59.66 “ไม่เขา้ใจ” ว่าอะไร

คือไทยแลนด ์4.0 และในจ านวนนี ้รอ้ยละ 38.22 “ไมร่ ูเ้ร่ืองเลย” สว่นรอ้ยละ 21.44 ทราบว่ารัฐบาล

มีเป้าหมายนี ้แตไ่มเ่ขา้ใจว่าหมายถึงอะไร

เช่นเดียวกนั..อีกค าหนึ่งท่ีรัฐบาลมกัพดูถึงบ่อยๆ คือ “สตารท์อัพ” (Start Up) พบว่ามีกลุ่มตวัอย่าง

เพียง รอ้ยละ 32.94 เท่านัน้ท่ีร ูว่้าสินคา้หรือบริการใดเป็นสตารท์อัพ นอกจากนี้ กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ยังค่อนขา้ง “ไม่มัน่ใจ” ในคณุภาพของสินคา้และบริการจากธรุกิจประเภทดังกล่าว ฉะนัน้แลว้นี่

จึงเป็น “โจทยใ์หญ”่ ท่ีรฐับาลตอ้งน ากลบัไปทบทวน ว่าจะท าอย่างไรใหส้งัคมไทย...

“ต่ืนตวั” กว่าท่ีเป็นอย ู!่!!
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