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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม ปี 2560

ในเดือนพฤษภาคม 2560 ขยายตวัต่อเน่ือง โดยการส่งออกขยายตวัดีในหลายหมวด
สินค้า เช่นเดียวกับภาคการท่องเท่ียวท่ีเติบโตดี สอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศท่ีดีขึน้
ตอ่เน่ือง ส่งผลให้การผลิตภาคอตุสาหกรรมปรับดีขึน้ ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตวั
จากหมวดบริการเป็นส าคญั อยา่งไรก็ตาม การใช้จา่ยภาครัฐชะลอลงตอ่เน่ืองตามรายจ่าย
ลงทนุ ขณะท่ีการลงทนุภาคเอกชนยงัทรงตวัในระดบัต ่า

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเน่ือง จากการใช้จ่ายหมวดบริการตามจ านวน
นักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้ และการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนท่ีขยายตัวตามการซือ้
รถจักรยานยนต์เป็นส าคัญ สอดคล้องกับรายได้และความเช่ือมั่นผู้ บริโภคในภาค
เกษตรกรรมท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะท่ีรายได้นอกภาคเกษตรกรรมคอ่นข้างทรงตวั ส่งผลให้
ดชันีการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน (PCI) ขยายตวัร้อยละ 1.3 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน
หน้า และขยายตวัร้อยละ 2.4 YoY

การส่งออกสินค้า มีมลูคา่ 19.8 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 10.6 YoY และ
หากหักทองค า ขยายตวัร้อยละ 14.1 ตามการขยายตวัในหลายหมวด ได้แก่ 1) สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์และทศันปูกรณ์ โดยเฉพาะหมวดโทรศพัท์มือถือ ท่ีขยายตวัตอ่เน่ือง จากการ
ย้ายฐานการผลิตจากญ่ีปุ่ นมายังประเทศไทยและการออกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ และ
แผงวงจรรวม เพ่ือใช้เป็นชิน้ส่วนในการผลิตอปุกรณ์ท่ีรองรับ Internet of Things (IoT) 2) 
สินค้าท่ีมูลค่าการส่งออกเคล่ือนไหวตามราคาน า้มันดิบ ขยายตัวจากด้านปริมาณเป็น
ส าคญั ตามการส่งออกผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จากอุปสงค์จีนและอาเซียน ท่ี
เพิ่มขึน้ 3) สินค้าเกษตรแปรรูป ขยายตวัตอ่เน่ืองตามการส่งออกผลิตภณัฑ์ยางไปจีน และ
การสง่ออกน า้ตาลไปอินโดนีเซีย 4) เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ขยายตวัดีในหลายหมวดสินค้า 
อาทิ คอมเพรสเซอร์ เคร่ืองปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้า จากอุปสงค์ท่ีเพิ่มขึน้ในหลาย
ตลาดส่งออก และ 5) สินค้าหมวดยานยนต์ ขยายตวัตามการส่งออกรถยนต์เชิงพาณิชย์ 
รถจักรยานยนต์ และชิน้ส่วนยานยนต์ ขณะท่ีการส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยงัหดตวั
ตอ่เน่ือง ทัง้นี ้การส่งออกสินค้าท่ีปรับดีขึน้ ส่วนหนึ่งยงัเป็น การระบายสินค้าคงคลงั และ
ผลของฐานต ่าในบางหมวดสินค้า กอปรกับการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการใน
ประเทศยงัหดตวั สง่ผลให้โดยรวมการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึน้ไมม่ากนกั

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

การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตวัตอ่เนื่องจากการใช้
จ่ายหมวดบริการตามจ านวน
นกัทอ่งเที่ยวที่เพิ่มขึน้ และ
การใช้จ่ายในหมวดสนิค้า
คงทนที่ขยายตวัตามการซือ้
รถจกัรยานยนต์เป็นส าคญั

การส่งออกสินค้า
ขยายตวัในหลายหมวด ได้แก่
1) สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์และ
ทศันปูกรณ์ 2) สนิค้าที่มลูคา่
การสง่ออกเคลือ่นไหวตาม
ราคาน า้มนัดิบ 3) สนิค้า
เกษตรแปรรูป 4) เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์ และ 5) สนิค้า
หมวดยานยนต์ 

รายได้เกษตรกร 
ขยายตวัตอ่เนื่องจากระยะ
เดียวกนัปีก่อนจากด้าน
ผลผลติ โดยเฉพาะผลผลติ
ข้าวนาปรังที่ได้รับผลดีจาก
ปริมาณน า้ซึง่เอือ้ต่อการ
เพาะปลกู 

3ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyst by ISIT
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การน าเข้าสินค้า มีมลูค่า 17.6 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 18.2 และหากหกั
ทองค า ขยายตวัร้อยละ 17.9 ตามการขยายตวัในหลายหมวด ได้แก่ 1) หมวดวตัถดุิบและ
สินค้าขัน้กลาง จากการน าเข้าชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ผลิตสมาร์ทโฟน และชิน้ส่วนเพ่ือ
ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า รวมทัง้การน าเข้าเชือ้เพลิงท่ีขยายตวัทัง้ด้านราคาจากราคาท่ีสงูขึน้ตาม
ราคาน า้มนัดิบ และด้านปริมาณตามภาวะเศรษฐกิจท่ีฟืน้ตวั และ 2) หมวดสินค้าทุนท่ีไม่
รวมเคร่ืองบนิและแทน่ขดุเจาะ ตามการน าเข้าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในหมวดโทรคมนาคม 
สอดคล้องกบัการลงทนุในหมวดดงักลา่ว

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวในระดับต ่า โดยการลงทุนในภาคก่อสร้างยังคงลดลง
ตอ่เน่ือง ตามพืน้ท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้างและยอดจ าหน่ายวสัดกุ่อสร้าง สอดคล้องกับการ
เปิดขายโครงการใหม่ท่ีลดลงจากท่ีอยู่อาศัยแนวราบ อย่างไรก็ดี การลงทุนในหมวด
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ปรับดีขึน้ ตามการน าเข้าสินค้าทนุโดยเฉพาะหมวดโทรคมนาคม และ
หมวดพลงังานหลงัชะลอตวัมาตัง้แต่ต้นปี ส่งผลให้ดชันีการลงทนุภาคเอกชน (PII) หดตวั
ร้อยละ 0.5 YoY การจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรในประเทศขยายตวัร้อยละ 5.2 YoY

รายได้เกษตรกร ขยายตวัต่อเน่ืองจากระยะเดียวกันปีก่อนจากด้านผลผลิต โดยเฉพาะ
ผลผลิตข้าวนาปรังท่ีได้รับผลดีจากปริมาณน า้ซึ่งเอือ้ตอ่การเพาะปลูก ประกอบกับผลของ
ฐานต ่าจากปัญหาภยัแล้งในปีก่อน อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรหดตวัลงบ้างจากราคา
ข้าวซึง่เป็นผลของฐานสงูในปีก่อนจากปัญหาภยัแล้งเช่นกนั ขณะท่ีราคายางพาราและอ้อย
ยงัขยายตวัดีตามอปุสงค์ตา่งประเทศทัง้นี ้แม้ราคายางจะโน้มลงแตย่งัสงูกว่าราคาในระยะ
เดียวกันปีก่อน โดยรายได้เกษตรกรขยายตวัร้อยละ 3.8 YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม
ขยายตวัท่ีร้อยละ 6.9 YoY ด้านราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัร้อยละ 2.8 YoY

การใช้จ่ายภาครัฐ ท่ีไม่รวมเงินโอนหดตวัเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามรายจ่าย
ลงทนุท่ีมีการเร่งเบิกจ่ายไปมากในช่วงก่อนหน้า โดยเฉพาะการลงทนุของกรมทางหลวงใน
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง อยา่งไรก็ตาม รายจา่ยประจ าขยายตวัได้ตาม
รายจา่ยคา่ตอบแทนบคุลากร

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน
ทรงตัวในระดับต ่า โดยการ
ลงทุนในภาคก่อสร้างยังคง
ลดลงตอ่เนื่อง 

การใช้จ่ายภาครัฐ
ที่ ไ ม่ ร ว ม เ งิ น โ อ น ห ด ตั ว
เล็กน้อยจากระยะเดียวกันปี
ก่อน

ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม 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

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 
30.8 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 13.5 YoY
ด้านการส่งออก ขยายตวัร้อยละ 32.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า และขยายตวัร้อยละ 23.8 YoY

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 43,088 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,026 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 22.0 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การ
น าเข้าเป็น 33,734 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 31.9 มื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 11.2 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 6,328 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 33.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 
22.9 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 23,484 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 3,007 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 33.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 21.1 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมี
มลูค่าการส่งออกเป็น 18,184 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 34.5 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 24.5 YoY
ในขณะท่ีหมวดเคร่ืองมือกลมีมลูค่าการสง่ออกเป็น 2,293 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 22.3 YoY

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
19,603 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 37,331 32,943 43,088

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 23,639 17,751 23,484

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนพฤษภาคม ปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
พฤษภาคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,026 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 22.0 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองบ า รุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,803 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 3,007 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 33.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 21.1 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดได้แก่  แทรกเตอร์  แ ละ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,439 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 19 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนพฤษภาคม ปี 2560
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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 3,355 2,644 3,026

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 3,641 2,252 3,007



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
พฤษภาคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้า 
33,734 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 31.9 มื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 11.2 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 3,818 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 18,184 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 34.5 เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 24.5 YoY โดยสินค้า
ที่มีมลูค่าการส่งออกสงูสดุได้แก่ เคร่ืองกังหนัไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 3,439 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 15,549 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนพฤษภาคม 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 28,573 25,570 33,734

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 17,481 13,516 18,184



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนพฤษภาคม
ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 6,328 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 33.8 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 22.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,715 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,293 ล้าน
บาท ขยายตวัร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
ขยายตวัร้อยละ 22.3 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุได้แก่ กลุ่มหีบแบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 516 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 4,035 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนพฤษภาคม ปี 2560

Analyst by ISIT
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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 5,403 4,729 6,328

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 2,517 1,983 2,293
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Article Title Mold machining and injection molding of diffractive microstructures 
Author Ann-Katrin Holthusen, Oltmann Riemer, Jörg Schmütz, Axel Meier
Year 2017
Abstract Diffractive microstructures are used for many applications due to their unique optical functionalities, 

e.g. as security features on banknotes or documents. By developing more complex microstructures 
which almost cannot be copied, the protection against counterfeiting can be improved. This paper 
introduces a modified diamond turning process to machine such kind of functional microstructures. 
A fast-tool-servo assisted diamond turning process is presented, which enables machining of 
holograms consisting of diffractive microstructures with an overlaying pattern. The resulting structure 
is capable of shaping incident light into a defined intensity distribution. Such holograms could be 
used as security tags or be embossed in plastic packaging of valuable products. In order to make 
this technology accessible to mass production, replication of the microstructures by injection 
molding is essential. To investigate the replicability by injection molding, a blazed structure was 
diamond turned into a mold, identical to the basic structure of the holograms. Three optical polymers 
(polymethylmethacrylate PMMA, cyclic olefin copolymer COC, cyclic olefin polymer COP) were 
used for injection molding experiments to investigate the filling behavior of the mold and the 
replicated quality of the diffractive microstructure.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526612517300440

Research and Technology

Fig. Process kinematics for diamond turning of diffractive microstructures.
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ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรทกุวันนี้ สรา้งความเดือดรอ้นใหเ้กษตรกรเจา้ของไร่

นาอยู่ไมน่อ้ย ทัง้การดแูลพืชผลตลอดระยะเวลาตัง้แตเ่ตรียมดิน เพาะปลกู ใสปุ๋่ย พ่นยา ไปจนถึงเก็บ

เกี่ยว ล าพังแรงงานในครอบครัวก็คงท าได ้ในพ้ืนท่ีไม่กี่ ไร่ ถ้าพ้ืนท่ีหลายสิบ ไร่ หลายร้อยไร่ 

จ าเป็นตอ้งจา้งแรงงาน ไมเ่ฉพาะการเพาะปลกู แตย่งัรวมไปถึง การประมง และปศสุตัว ์ดว้ย

แรงงานคนไทยยงัพอท าเนา ยงัพดูจาสื่อสารกนัร ูเ้ร่ือง ถา้เป็นแรงงานตา่งดา้วนอกจากสื่อสารกนัไม่

ค่อยจะร ูเ้ร่ืองแลว้ ยังเป็นแรงงานท่ีคณุภาพไม่ไดอ้ย่างใจดว้ย การแกปั้ญหาแรงงานในภาคเกษตร

วิธีการหนึง่ คือการน าเคร่ืองจักรกลมาใชแ้ทน ท่ีเห็นกนัจนชินตาในนาขา้ว เห็นจะเป็นแทรกเตอรข์ดุ

ดิน เตรียมดิน และเคร่ืองคอมไบนเ์กี่ยวขา้ว บางพ้ืนท่ีอาจจะเห็นเกษตรกรใชเ้คร่ืองด านาอยู่บา้งแต่

ยังไม่มากนัก รถแทรกเตอร์ และเคร่ืองจักรกลเหล่านี้ เจา้ของนามักจะใชวิ้ธีจา้งมาเป็นครั้งคราว 

เรียกว่าธรุกิจรบัจา้งไถดิน รบัจา้งเกี่ยวขา้วนีร้ายไดด้ีทีเดียว

มาถึงพ.ศ. นี้ ท่ีรัฐบาลก าลงัเตรียมประเทศใหเ้ขา้สู่ยคุ “ไทยแลนด ์4.0” พรอ้มกบัระดมสรรพก าลงั

ดา้นเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใชใ้นดา้นตา่งๆ ดา้นการเกษตรก็ไม่นอ้ยหนา้ ก าลงัจะผนัตวัเองไปสู่

การเป็น “เกษตรแมน่ย าสงู” 

(Precision Farming) แนน่อนว่าความแม่นย า ตอ้งอาศัยเคร่ืองมือ และกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

คอมพิวเตอรเ์ขา้มาชว่ย จึงมีผูคิ้ดคน้น าอากาศยานไรค้นขบัมาใชใ้นการท าไร่ท านา

เลาะรัว้เกษตร : โดรนมาแรง‟

„



อากาศยานไรค้นขบั หรือท่ีเราเรียกกันว่า“โดรน” นัน้ เป็นอากาศยานขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่ 

บงัคบัโดยอปุกรณค์วบคมุในระยะไกล คลา้ยๆ เคร่ืองบินบงัคบัวิทยปุระมาณนัน้ เดิมทีใชใ้นภารกิจของ

ทหาร แต่ต่อมามีการน ามาใชใ้นการถ่ายภาพมมุสงู ใชช้่วยตรวจสภาพการจราจร ส ารวจภัยพิบัติ

ตา่งๆ และใชใ้นการขนสง่สินคา้ส าหรบับริษทัท่ีขายสินคา้ออนไลนด์ว้ย

จ าไดว่้าน ้าท่วมภาคใตเ้มื่อตน้ปีท่ีผ่านมา โดรนของกรมชลประทานท่ีใชส้ ารวจพ้ืนท่ีประสบ

อทุกภัยท่ีอ าเภอพุนพิน จังหวัดสรุาษฎร์ธานี บินหรือร่วงหายไปอย่างไรร้่องรอย เดื อดรอ้นถึง

เจา้หนา้ท่ีผูบ้ังคับเคร่ืองตอ้งตามหาจา้ละหวัน่ เพราะโดรนนัน้ราคา 1 ลา้นบาท และเป็นของหลวง ถา้

หามาคืนไมไ่ดม้ีหวังใชห้นีห้วัโต สดุทา้ยมีเจา้หนา้ท่ีมลูนธิิกูภ้ยัในพ้ืนท่ีเก็บมาคืนให ้รอดตวัไป...

เมื่อปี 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ไดอ้อกมาใหข้า่วว่า ภาควิชาฯ 

ไดร้่วมกบัภาคเอกชน ร่วมกนัสรา้งอากาศยาน(เฮลิคอปเตอร)์ไรค้นขบัมาใชท้างการเกษตร พรอ้มกบั

ยืนยันว่า อากาศยานท่ีว่านี้มีความแม่นย าสงูในการหว่านเมล็ดพืช การใหปุ๋้ย และการพ่นยาฆ่าแมลง 

ซ่ึงจะลดการฟุ้งกระจายท าใหเ้กษตรกรหรือผูใ้ชง้านลดปริมาณการใชปุ๋้ย ช่วยประหยัดค่าใชจ้่าย ลด

ตน้ทนุการผลิต ลดความเสี่ยงในการใชย้าฆา่แมลง

ขณะเดียวกันก็เห็นบริษทัท่ีร่วมงานกบัคณะวิศวกรรมศาสตรข์อง มก . เผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย 

ถึงประสิทธิภาพของเฮลิคอปเตอรไ์รค้นขบัเพ่ือใชง้านทางการเกษตรมาโดยตลอด จนล่าสดุเมื่อไม่กี่วัน

มานีก็้ยงัมีการสาธิตใชฉี้ดพ่นสารก าจดัวัชพืชในไร่สบัปะรดดว้ย

ปัจจบุันมีหลายบริษทัท่ีพยายามเผยแพร่การน าโดรนมาใชใ้นการฉีดพ่นปุ๋ย หว่านเมล็ดพืช และ

ฉีดพ่นสารเคมี สนนราคาของโดรนตัง้แต ่8-9 หมื่นบาท จนถึง 4-5 แสนบาท ขึน้อยู่กบัความสามารถ

ในการแบกรับน า้หนัก ขณะเดียวกันก็มีบริษัทท่ีรับจา้งใชโ้ดรนในการฉีดพ่นปุ๋ย และสารเคมีใหก้ับ

เกษตรกร รวมทั้งมีบางบริษัทท่ีพยายามเขา้มาเลียบๆ เคียงๆ หาทางร่วมโครงการกับกระทรวง

เกษตรและสหกรณด์ว้ยเชน่กนั

มีผูเ้ชี่ยวชาญของตา่งประเทศท านายว่า อีก 10 ปีขา้งหนา้ ภาคการเกษตรจะมีความตอ้งการใช ้

โดรนมากขึน้ อาจถึง 80% ของการใชโ้ดรนในภารกิจตา่งๆ ทัง้หมดเลยทีเดียว

ส าหรับประเทศไทย คงตอ้งพิจารณาการใชโ้ดรนใหร้อบคอบ โดยเฉพาะการใชฉี้ดพ่นสารเคมี

ป้องกนัก าจดัศัตรพืูช วัชพืชตา่งๆ เพราะพ้ืนท่ีการเกษตรของไทยมกัจะอยู่ภายในชมุชน หรือมีชมุชนอยู่

โดยรอบ แถมยงัใกลก้บัแหลง่น า้ การฉีดพ่นในระดบัสงูจะท าใหส้ารเคมีฟุ้งกระจายไปไกล เป็นอันตราย

ตอ่ผูค้นและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงเกษตรฯ ควรพิจารณาใหร้อบคอบ และมีมาตรการป้องกันเสียแต่

เนิน่ๆ อย่ารอใหว้ัวหายแลว้มาลอ้มคอกจะดีกว่า เดี๋ยวไทยแลนด ์4.0 จะเหลือแค ่0.4

‟

„



13/07/2017 ที่มา: แนวหน้า

จดัมาตรการช่วยเอสเอ็มอี ‘สมคิด’สัง่อดัเงินทนุ-หนนุสง่ออก ‟

„

เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมคิด จาตศุรีพิทักษ์รอง

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชมุมาตรการสนบัสนนุดา้นการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและ

ย่อม (เอสเอ็มอี) ร่วมกับกระทรวงอตุสาหกรรม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน 

(กกร.) ปลดักระทรวงการคลงั ฯลฯ

นายสมคิดแถลงภายหลังประชมุว่าไดม้อบหมายใหก้ระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงการคลัง 

สมาคมธนาคารไทยกกร. ร่วมหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ในการหามาตรการ

สนบัสนนุดา้นการเงนิใหก้บัเอสเอ็มอีเพื่อที่จะสรปุมาตรการช่วยเหลือดา้นตา่งๆ ใหช้ดัเจนภายใน

สิ้นเดือนกรกฎาคมนี้

โดยแนวทางท่ีส าคัญไดม้อบใหบ้รรษัทประกันสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม หรือบสย. เร่งค า้

ประกันสินเชื่อใหไ้ดต้ามวงเงินท่ีก าหนด 1 แสนลา้นบาท ภายในสิ้นปีนี้ เพราะขณะนี้มีการค ้า

ประกนัเพียง 1.7 หมื่นลา้นบาท ซ่ึงถือว่าต า่มากรวมถึงใหพิ้จารณาขยายวงเงินขอค า้ประกนัโดย

ไมใ่ชห้ลกัทรพัยจ์ากปัจจบุนัอยู่ท่ี 23.75% แตจ่ะขยายเป็นสดัสว่นเท่าใดนัน้ ยงัตอ้งหารือร่วมกบั

กระทรวงการคลงัอีกครัง้



‟

„

“เงินค า้ประกนัที่เหลือ 8.3 หมื่นลา้นบาทตอ้งเร่งท าใหค้รบภายในสิ้นปีนี้และคงตอ้งไปดวู่าจะจัดสรร

เงินอย่างไรให้กระจายออกไปรวมไปถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะแบงก์รัฐเองทั้ง

ธนาคารกรงุไทย และธนาคารออมสินเองก็ตอ้งไปดวู่าจะท าอย่างไร” นายสมคิดกลา่ว

รวมทัง้การหาขอ้สรปุมาตรการสนบัสนนุใหเ้อสเอ็มอีสามารถสง่ออกไปยงัตลาดโลกโดยตอ้งใหเ้ขา้ถึง

แหล่งเงินทนุมากขึ้นเนน้การส่งเสริมการป้องกนัความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

หรือเฮดจ้ิง เพราะปัจจบุันการสนบัสนนุมักกระจกุตวัอยู่ในบริษัทใหญ่ๆ เท่านัน้ โดยเฉพาะธนาคาร

เพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย(เอ็กซิมแบงก์)ควรมุ่งส่งเสริมใหเ้อสเอ็มอีลงทนุในกลุ่ม

CLMV(กมัพชูา ลาว มาเลเซีย เวียดนาม) กระทรวงอตุสาหกรรมตอ้งติดตามผลการด าเนินงานอย่าง

ใกลช้ิด

ส่วนการสนับสนนุดา้นองคค์วามรู ้ตอ้งเร่ิมน าระบบออนไลนเ์ขา้มาใชใ้นธรุกิจมากขึ้น พรอ้มผลิต

บุคลากรท่ีจะเป็นผูใ้ห้ความรู้แก่เอสเอ็มอี ช่วยใหค้ าแนะน าในการปรับตัว โดยไดม้อบหมายให้

ปลดักระทรวงอตุสาหกรรมเป็นผูด้  าเนนิการ

นายอตุตม สาวนายน รมว.อตุสาหกรรม กล่าวว่า วันท่ี 11 กันยายนนี้กระทรวงเศรษฐกิจการคา้

และอตุสาหกรรม(เมติ) พรอ้มดว้ยสหพันธธ์รุกิจญ่ีปุ่น(ไคดันเรน) จะน านกัธรุกิจญ่ีปุ่นทั้งรายใหญ่

และเอสเอ็มอีกว่า 500 บริษัท มาเยือนไทยซ่ึงส่วนหนึ่งจะเขา้พบปะกับ พล .อ.ประยทุธ ์จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี รวมไปถึงการหารือร่วมกับภาคเอกชนไทยท่ีจะร่วมมือใน 3 ดา้นส าคัญ ไดแ้ก่ 1.

ความร่วมมือท่ีจะสนบัสนนุนโยบายประเทศไทย 4.0 2.ความร่วมมือพัฒนาเอสเอ็มอีไทยและญ่ีปุ่น 

และ 3.การพฒันาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)

นายนิธศ มนญุพร กรรมการผูจ้ัดการทัว่ไป บสย .กล่าวว่า เตรียมหารือกับสมาคมธนาคารไทย

เพ่ือท่ีจะรับทราบเงื่อนไขต่างๆ ก่อนน าเสนอกระทรวงการคลังก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ภายในเดือนนี้โดยจะน าเสนอ ครม.เห็นชอบในเร็วๆ นี้เพ่ือสนบัสนนุมาตรการทางการเงินได ้แก่1.ฟรี

ค่าธรรมเนียมปีแรก 2.จัดโควตาพอรต์ค า้ประกนัใหแ้ตล่ะธนาคาร 3.เพ่ิม Max Claim จาก 23.75% 

เป็น 30% โดยจะตอ้งเร่งใหแ้ลว้เสร็จภายในส้ินปี 2560
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