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ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนตลุาคม ปี 2560

ในเดือนตุลาคม 2560 ขยายตัวต่อเน่ือง ตามการส่งออกสินค้าและภาคการ
ทอ่งเท่ียวท่ีขยายตวัสงู สอดคล้องกบัอปุสงค์ตา่งประเทศท่ีเพิ่มขึน้ ประกอบกบัมีผลของ
ฐานต ่าในปีก่อน ขณะท่ีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตวัดีทัง้รายจ่ายประจ าและรายจ่าย
ลงทนุ อยา่งไรก็ดี การผลิตภาคอตุสาหกรรมคอ่นข้างทรงตวัจากปัจจยัชัว่คราว ส่วนการ
ลงทนุภาคเอกชนและการบริโภคภาคเอกชนขยายตวัชะลอลงบ้าง

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตวัชะลอลงจากปัจจยัชัว่คราว ตามการใช้จ่ายในหมวด
สินค้าไม่คงทน และสินค้ากึ่งคงทน ส าหรับปัจจัยสนับสนุนก าลังซือ้ โดยรวมยังไม่
เข้มแข็ง โดยรายได้ในภาคเกษตรกรรมกลับมาหดตัวจากทัง้ด้านราคาและปริมาณ
ขณะท่ีรายได้นอกภาคเกษตรกรรมคอ่นข้างทรงตวั ส่งผลให้ดชันีการอปุโภคบริโภคของ
ภาคเอกชน (PCI) หดตวัร้อยละ 0.6 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แตข่ยายตวัร้อยละ 1.4 
YoY

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 20.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 13.4 YoY 
และหากหักทองค าขยายตวั ร้อยละ 14.1 โดยเป็นการขยายตวัต่อเน่ืองในทุกตลาด
ส่งออกส าคญัและในเกือบทุกหมวดสินค้า ได้แก่ 1) ยานยนต์และชิน้ส่วน ตามการ
สง่ออกรถยนต์เชิงพาณิชย์และรถยนต์นัง่สว่นบคุคล รวมถึงการส่งออกชิน้ส่วนยานยนต์
ตามการส่งออกยางล้อ เกียร์กระปุก และเคร่ืองยนต์ 2) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และ
ทศันปูกรณ์ ตามการส่งออกหมวดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ โทรศพัท์มือถือ และแผงวงจรรวม 3) 
สินค้าท่ีมลูคา่การส่งออกเคล่ือนไหวตามราคาน า้มนัดิบ ขยายตวัจากทัง้ด้านราคาและ
ปริมาณ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และ 4) สินค้าเกษตรแปรรูป 
ตามการสง่ออกผลิตภณัฑ์ยางพารา

การน าเข้าสินค้า มีมลูคา่ 18.4 พนัล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตวัร้อยละ 16.6 จากระยะ
เดียวกันปีก่อน และหากหกัทองค าขยายตวัร้อยละ 18.4 ตามการน าเข้าท่ีขยายตวัใน
เกือบทกุสินค้า ได้แก่ 1) หมวดเชือ้เพลิง โดยเฉพาะน า้มนัดิบท่ีขยายตัว หลงัจาก หดตวั
ในเดือนก่อน 2) หมวดวตัถดุบิและสินค้าขัน้กลางท่ีไมร่วมเชือ้เพลิง ตามการน าเข้าโลหะ 
เคมีภัณฑ์ แผงวงจรรวม และชิน้ส่วนคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับการส่งออกสิ นค้า
อิเล็กทรอนิกส์ 3) หมวดสินค้าทุนท่ีไม่รวมเคร่ืองบิน ตามการน าเข้าเคร่ืองจักรและ
อปุกรณ์ โดยเฉพาะอปุกรณ์ส่ือสารและโทรคมนาคม และ 4) หมวดสินค้าอปุโภคบริโภค 
ตามการน าเข้าสินค้า ไม่คงทนในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม ยา และเคร่ืองส าอาง เป็น
ส าคญั

ตั ว ชี ้วั ด ท า ง เ ศ รษ ฐ กิ จ ที่ ส่ ง
สัญญาณบวกต่ออุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การส่งออก ขยายตวัตอ่เนื่องใน
ทกุตลาดสง่ออกส าคญัและใน
เกือบทกุหมวดสนิค้า ได้แก่ 1) 
ยานยนต์และชิน้สว่น 2) สนิค้า
อิเลก็ทรอนิกส์และทศันปูกรณ์ 3) 
สนิค้าที่มลูคา่การสง่ออก
เคลือ่นไหวตามราคา 4) สนิค้า
เกษตรแปรรูป

3ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyst by ISIT
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การลงทุนภาคเอกชน ดีขึน้เล็กน้อยจากเดือนก่อน จากเคร่ืองชีก้ารลงทุนในหมวด
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ตามการน าเ ข้าสินค้าทุนท่ีปรับดีขึ น้ในหลายหมวด อาทิ 
โทรคมนาคม พลังงาน และอุปกรณ์ถ่ายภาพและภาพยนตร์ อย่างไรก็ดี ยอดจ าหน่าย
เคร่ืองจกัรในประเทศและยอดจ าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ชะลอตวัเล็กน้อยจากเดือนก่อน 
ขณะท่ีเคร่ืองชีก้ารลงทุนในหมวดก่อสร้างค่อนข้างทรงตัวจากเดือนก่อน โดยพื น้ท่ีได้รับ
อนุญาตก่อสร้างปรับเพิ่มขึน้ในกลุ่มของธุรกิจบริการและขนส่ง อย่างไรก็ดี  ยอดจ าหน่าย
วสัดกุ่อสร้างปรับลดลงส่วนหนึ่งจากปัญหาอุทกภัยในหลายพืน้ท่ี ส่งผลให้ดชันีการลงทุน
ภาคเอกชน (PII) ขยายตวัร้อยละ 1.3 YoY การจ าหน่ายเคร่ืองจกัรในประเทศหดตวัร้อยละ 
2.5 YoY

รายได้เกษตรกร หดตวัเม่ือเทียบกบัระยะเดียวกนัปีก่อนจากทัง้ด้านผลผลิตและราคา โดย
ผลผลิตสินค้าเกษตรหดตวัจากผลผลิตข้าวท่ีได้รับความเสียหายจากเหตกุารณ์อุทกภัยใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นส าคญั ขณะท่ีราคาสินค้าเกษตรโดยรวมหดตวัจากราคาปศุ
สัตว์ ปาล์มน า้มัน และยางพารา เน่ืองจากมีปริมาณผลผลิตออกมามาก โดยรายได้
เกษตรกรหดตวัร้อยละ 4.0 YoY ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมหดตวัท่ีร้อยละ 1.6 YoY ด้าน
ราคาสินค้าเกษตรกรรมหดตวัร้อยละ 2.4 YoY 

การใช้จ่ายภาครัฐ ท่ีไม่รวมเงินโอนขยายตัวทัง้รายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุน โดย
รายจา่ยประจ าขยายตวัจากรายจา่ยบ าเหน็จบานาญข้าราชการ และรายจ่ายลงทนุขยายตวั
จากการก่อสร้างอาคารและการซือ้เคร่ืองใช้ส านกังานของมหาวิทยาลยั และการเบิกจ่าย
เพ่ือพัฒนาเคหะและชุมชนของกลุ่มจังหวัด รวมถึงการเบิกจ่ายของหน่วยงานหลักยัง
ขยายตวัดี

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ทรงตวัจากระยะเดียวกนัปีก่อน และเม่ือปรับฤดกูาลแล้วลดลง
จากเดือนก่อนจากวนัหยุดท าการท่ีมากกว่าปกติและการเร่งผลิตในช่วงก่อนหน้าของบาง
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการส่งออกหลายอุตสาหกรรมยัง
ขยายตวัดี

ตัว ชี ว้ัดทางเศรษฐกิจที่ ส่ง
สัญญาณลบตอ่อตุสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย ได้แก่

การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวชะลอลงจากปัจจัย
ชั่วคราว ตามการใช้จ่ายใน
หมวดสินค้าไม่คงทน และ
สินค้ากึ่งคงทน โดยรายได้ใน
ภาคเกษตรกรรมกลบัมาหด
ตัวจากทั ง้ ด้ านราคาและ
ปริมาณ ขณะที่รายได้นอก
ภาคเกษตรกรรมคอ่นข้างทรง
ตวั

รายได้เกษตรกร หดตัวทัง้
ด้านผลผลิตและราคา โดย
ผลผลิตสินค้าเกษตรหดตัว
จากผลผลิตข้าวที่ได้รับความ
เ สี ย ห า ย จ า ก เ ห ตุ ก า ร ณ์
อุ ท ก ภั ย ใ น ภ า ค
ตะวันออกเ ฉียงเหนือเ ป็น
ส าคัญ ขณะที่ ราคาสินค้า
เกษตรโดยรวมหดตัวจาก
ราคาปศุสัตว์ ปาล์มน า้มัน 
และยางพารา 

การใช้จ่ายภาครัฐ ที่ไม่รวม
เงินโอนขยายตัวทัง้รายจ่าย
ประจ าและรายจ่ายลงทุน 
โดยรายจ่ายประจ าขยายตัว
จากรายจ่ายบ าเหน็จบานาญ
ข้าราชการ  และรายจ่ าย
ล ง ทุ น ข ย า ยตั ว จ า ก ก า ร
ก่อสร้างอาคารและการซือ้
เ ค ร่ื อ ง ใ ช้ ส า นัก ง า นขอ ง
มหาวิทยาลยั
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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

ในเดือนตุลาคม ปี 2560 ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลของ
ไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึน้ โดยการน าเข้า ขยายตวัร้อยละ 8.4 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 11.1 YoY ด้าน
การสง่ออก หดตวัร้อยละ 11.1 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และ
หดตวัร้อยละ 3.9 YoY 

การน าเข้า มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 38,879 ล้านบาท โดยหมวด
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 3,801 ล้านบาท 
ขยายตวัร้อยละ 23.5 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และขยายตวั
ร้อยละ 16.8 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การ
น าเข้าเป็น 30,172 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 8.2 มื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 12.0 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูค่าการน าเข้าเป็น 4,906 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 0.05 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตัวร้อยละ 2.3 
YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 20,783 ล้านบาท โดย
หมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกเป็น 2,952 
ล้านบาท หดตวัร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า และหด
ตวัร้อยละ 8.1 YoY ด้านหมวดเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมมีมูลค่า
การสง่ออกเป็น 15,409 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบ
กบัเดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.9 YoY ในขณะที่หมวด
เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,422 ล้านบาท หดตวัร้อย
ละ 15.7 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนหน้า แต่ขยายตวัร้อยละ 29.3 
YoY 

ดุลการค้า เคร่ืองจกัรกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่ที่ 
18,907 ล้านบาท

สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซต์ MIU :

http://miu.isit.or.th/
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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 36,519 36,336 41,466 35,876 38,879

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 22,029 29,155 21,310 23,366 20,783

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเดือนตลุาคม ปี 2560



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรกลการเกษตรในเดือน
ตุลาคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้า
เป็น 3,801 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 23.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 16.8 YoY โดยสินค้า
ที่มีมูลค่าการน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองบ ารุงรักษา และ
สว่นประกอบ ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,767 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรกลการเกษตรมีมลูค่าการส่งออก
เป็น 2,952 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 8.1 YoY โดยสินค้าที่มีมลูค่า
การสง่ออกสงูสดุ ได้แก่ แทรกเตอร์ และสว่นประกอบ ซึง่มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 1,096 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี ้
ดลุการค้าขาดดลุอยูท่ี่ 849 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

เดือนตลุาคม 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 3,098 3,362 3,345 3,078 3,801

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 2,840 2,593 3,155 3,037 2,952



มูลค่าการค้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมในเดือน
ตุลาคม ปี 2560

การน าเข้า เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมมีมลูคา่การน าเข้าเป็น 
30,172 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 8.2 มื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนหน้า และขยายตวัร้อยละ 12.0 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองกังหันไอพ่น และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ไป) ซึ่งมี
มลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 6,357 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออก
เป็น 15,409 ล้านบาท หดตวัร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตวัร้อยละ 6.9 YoY โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เคร่ืองสบูลม /อัดลม และ
ส่วนประกอบ (เคร่ืองจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) มี
มลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 2,594 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี ้
ขาดดลุการค้าอยูท่ี่ 14,763 ล้านบาท 

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องจกัรอตุสาหกรรมของไทย

เดือนตลุาคม 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 27,681 27,566 32,358 27,889 30,172

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 16,441 24,111 15,643 17,455 15,409



มูลค่าการค้าเคร่ืองมือกลในเดือนตุลาคม ปี 
2560

การน าเข้า เคร่ืองมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 4,906 ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ 0.05 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตัวร้อยละ 2.3 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้า
สงูสดุ ได้แก่ กลุม่หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การน าเข้าอยูท่ี่ 1,432 ล้านบาท

การส่งออก เคร่ืองมือกลมีมลูคา่การสง่ออกเป็น 2,422 ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ 15.7 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่
ขยายตวัร้อยละ 29.3 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออก
สงูสดุ ได้แก่ กลุม่หีบแบบหลอ่แก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกอยูท่ี่ 570 ล้านบาท

ดุลการค้า เคร่ืองมือกลของไทยในเดือนนี ้ขาดดลุการค้าอยู่
ที่ 2,485 ล้านบาท

มลูค่าการน าเขา้-สง่ออก และดลุการคา้เครื่องมือกลของไทย

เดือนตลุาคม 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 5,403 4,729 6,328 5,740 5,408 5,763 4,909 4,906

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 2,748 2,451 2,512 2,874 2,422
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Article Title Increasing the lifespan of high-pressure die cast molds subjected to severe wear
Author V.Nunes, F.J.G. Silva, M.F. Andrade, R. Alexandre, A.P.M. Baptista
Year 2017
Abstract Regardless the increasingly incorporation of composite materials on vehicle components, high pressure 

die casting still remains one of the most useful manufacturing techniques to obtain automotive parts with 
a complex shape in a cost effective way. It is well known that automotive industry requires high 
production cadence as well as high products quality. Thus, systematic approaches are permanently 
being done leading to optimize all the production and management aspects. The aluminum alloys 
commonly used in automotive parts such as fuel pumps bodies, throttle bodies, EGR valves, support 
brackets and so on usually contain Silicon which presents high abrasively. The aluminum flow at high 
temperature and high speed into the mold induces severe wear, sometimes due to a combination of 
abrasion and erosion effects. In this study, two molds with typical severe wear problems were selected 
and the wear mechanisms involved were deeply studied. After that, a careful selection of the best 
coating for this purpose was done and some of the most critical parts of the mold were coated in order to 
test possible effective advantages of the coating application, analyzing the wear resistance behavior and 
wear mechanisms involved. In parallel, tribological tests were also carried out in order to study if a 
correlation between laboratory and industrial tests can be drawn. Scanning Electron Microscopy (SEM) 
and Energy Dispersive Spectroscopy were intensively used to characterize the coatings and the wear 
mechanisms observed. Laboratory tribological tests have involved ball scattering and block-on-ring 
tests, trying to impose low and medium loads on the contact, respectively. Promising results were 
obtained allowing conclude that certain coatings present a better behavior than other ones in this field of 
application.

Source http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0257897217308836

Research and Technology

Fig. 1. Block (a) and ring 
(b) samples geometry.



ที่มา : แนวหน้า 1329/11/2017

นายพส ุโลหารชนุ ปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ในช่วงการประชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

นอกสถานที่ (สญัจร) เมือ่วนัที่ 26-27 พฤศจิกายน 2560 ในจังหวัดสงขลา และปัตตานี ว่ากระทรวงไดไ้ปเยี่ยม

ชมคือบริษทั ฟู้ด แมชชนิเนอรี่ จ ากดั ผูอ้อกแบบและผลิตเคร่ืองจักรในกระบวนการแปรรปูอาหารอันดบัหนึ่งของ

ไทย ซ่ึงตัง้อยู่ในจงัหวดัสงขลา ปัจจบุนับริษทัมีสดัส่วนการส่งออก 70% ไปยังญ่ีปุ่น อาเซียน สหรัฐอเมริกา และ 

30% เป็นลกูคา้ภายในประเทศบริษัทมีจดุแข็งเร่ืองการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรที่ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยี 

Internet of Things (IoT) เขา้มาใชใ้นการใหบ้ริการวิเคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหาแก่ลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและแม่นย า

“กระทรวงมีเป้าหมายในการดึงบริษัทเขา้มาเป็นผูส้นับสนนุผลักดันนโยบาย Factory 4.0 ของกระทรวงตาม

แนวทางประชารัฐ เพื่อปรับปรงุเคร่ืองจักรของโรงงานในสาขาเกษตรและอาหาร แปรรปูของประเทศให้มี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ และจะเชือ่มโยงกบัศนูยป์ฏิรปูอตุสาหกรรมสูอ่นาคต หรือ Industrial Transformation Center 

(ITC) ซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทัว่ประเทศในการใหบ้ริการเคร่ืองจักรกลาง และการใหป้รึกษาแนะน าเกี่ยวกับ

กระบวนการผลติที่ทนัสมยัแก่กลุม่ SMEs อีกดว้ย” นายพสกุลา่ว

นอกจากนีย้งัไดต้ดิตามการด าเนนิงานที่กระทรวง มสีว่นผลกัดนัเศรษฐกิจในพื้นที่ ภาคใต ้อาทิ นคิมอตุสาหกรรม

ยางพารา(Rubber City) เนื้อที่ประมาณ 1,248 ไร่ ในพื้นที่นิคมอตุสาหกรรมภาคใต ้ต าบลฉลงุ อ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา และการรับฟังความเห็นของผูป้ระกอบการในพื้นที่

“กระทรวงอตุสาหกรรมพร้อมให้การสนับสนุนโครงการเมืองตน้แบบ“สามเหลี่ยมมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน” ที่

ด าเนินการโดยศนูย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใตห้รือศอ .บต. โดยเฉพาะการขออนุญาตตั้งเป็นเขต

ประกอบการอตุสาหกรรม หรือการร่วมด าเนนิการกบัการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ในการจดัตัง้

นิคมอตุสาหกรรม ของบริษัท ปาลม์พัฒนาชายแดนใต ้จ ากัด ที่แจง้ความประสงคจ์ะพัฒนาพื้นที่ 3,600 ไร่ ให้

กลายเป็นเมอืงตน้แบบเกษตรอตุสาหกรรม” นายพสกุลา่ว

อตุฯดึงเอกชน

รว่ม Factory 4.0 

ช่วยปรบัปรงุ

เครื่องจกัรของ

โรงงาน

‟
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„
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1/12/2017 ที่มา: เกษตรก้าวไกล 

ดนัเกษตรกรกา้วขา้มยคุ “เกษตร 4.0” พลิกภาคเกษตรไทยส ูก่ารปฏิรปู

กระทรวงเกษตรฯ วางแนวทางรองรับพัฒนาเกษตรกรทกุระดับ ปูรากฐานการผลิตควบคู่การ

พัฒนาคนแบบระยะยาว เนน้น าวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่และการใชเ้ทคโนโลยีนวัตกรรมมา

ประยกุตใ์ช ้มัน่ใจ เกษตรกรรายย่อยสามารถกา้วสู่เกษตรกร 4.0 ไดแ้น่ และมีภมูิคุม้กัน ส ู่การ

ยกระดบัคณุภาพชีวิตใหด้ีขึน้

นายวิณะโรจน ์ ทรัพยส์่งสขุ เลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์เปิดเผยว่า ปัจจบุันเกษตรกรของประเทศส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรายย่อย และมี

ระดบัการพฒันาที่หลากหลาย ท าใหก้ารพฒันาและยกระดบัภาคการเกษตรตอ้งอาศัยการก าหนด

นโยบายและแผนที่สอดคลอ้งกบัลกัษณะของเกษตรกร แตล่ะกลุม่

ขอ้จ ากดัดงักลา่ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์จึงไดก้ าหนดแนวทางรองรับการพัฒนาเกษตรกร 

โดยกลุม่เกษตรกรขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีความกา้วหนา้ในการท าการเกษตร มีศักยภาพท่ีจะ

พัฒนาต่อยอดสู่ เกษตร 4.0  ได ้รวดเ ร็วอย่าง ไรก็ตาม จากข ้อมูลผลการศึกษาของ

สถาบันการศึกษาหลายสถาบันเห็นพอ้งตอ้งกันว่า เกษตรรายย่อยซ่ึงยังมีจ านวนอยู่มาก ยังไม่

สามารถกา้วขา้มเกษตร 2.0 ไปได ้จ าเป็นตอ้งมีแนวทางและนโยบายในการพัฒนาเฉพาะ เช่น การ

สนบัสนนุการรวมกลุม่สรา้งความเขม้แข็ง ศนูยเ์รียนรูก้ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร 

(ศพก.) การใชก้ลไกสหกรณ์การเกษตรเป็นตัวขบัเคลื่อนและสนบัสนนุการพัฒนาของเกษตรกร

รายย่อย และมีการดแูลตามสถานการณ์ เช่น อทุกภยั และภยัแลง้ในช่วงท่ีผ่านมา โดยภาครัฐให้

ความชว่ยเหลือและเยียวยาเร่งดว่นเพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดกบัเกษตรกร



‟
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ส าหรบัแนวทางการพฒันาภาคการเกษตรสู่เกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์มีท่ีมาจาก

พ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดแนวทางการท าการเกษตรอย่างมี

ประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณจึ์งไดว้างรากฐานการท าการเกษตรดว้ยเทคโนโลยีเขา้มา

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพในภาคการเกษตรควบคู่กับการใชศ้าสตร์พระราชามาเป็น

ภมูิคุม้กนัใหเ้กษตรกร

ทัง้นี ้ตวัอย่างของการน าวิธีการบริหารจัดการสมยัใหม่และการใชเ้ทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยกุตใ์ช ้

ตลอด Supply Chain ไดแ้ก่ โครงการส่งเสริมใหเ้กษตรกรท าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ซ่ึงเป็นการ

สนบัสนนุใหเ้กษตรกรรายย่อยมารวมกลุม่รวมพื้นท่ีกนัท าการเกษตรภายใตก้ารบริหารจัดการปัจจัย

การผลิต การใชเ้ทคโนโลยีเคร่ืองจักรกล และการวางแผนการผลิตร่วมกันเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ โครงการปรบัเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีท่ีไมเ่หมาะสมไปปลกูพืชท่ีเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีโดยการ

ท า Zoning จากแผนท่ี Agi-Map ควบคูก่บัการยกระดบัคณุภาพสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน อาทิ GAP 

และเกษตรอินทรีย ์และโครงการจดัตัง้ศนูยเ์กษตรอจัฉริยะ ซ่ึง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดร้่วมมือ

กบัมหาวิทยาลยัจากญ่ีปุ่นในการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชใ้นการท าการเกษตรในประเทศไทยโดยจะ

ทดลองใชก้บัพืชส าคญักอ่น คือ ขา้ว มนัส าปะหลงั และขา้วโพดเลี้ยงสตัว ์พรอ้มนี้กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์ยังไดส้่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ควบคู่ไปกบัการท าการเกษตรสมยัใหม่ดว้ยเพ่ือสรา้ง

ภมูิคุม้กนัและลดความเสี่ยงใหเ้กษตรกรจากสภาวะของตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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