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เศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2563 หดตัวสูงขึ้น จากผลของมาตรการ

ควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ท่ีเขมงวดท้ังในและตางประเทศท่ีทําให

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายภาคสวนตองหยุดลงชั่วคราว โดยภาคการ

ทองเที่ยว หดตัวสูงจากการหามเดนิทางเขาประเทศไทย การสงออกสินคาไมรวม

ทองคําหดตัวสูงขึ้นมากตามอุปสงคของประเทศคูคา เครื่องชี้การบริโภค

ภาคเอกชนหดตัวสูงตามกําลังซื้อท่ีออนแอลงมากและมาตรการควบคุมโรค

ระบาด ขณะที่เครื่องชี้การลงทนุภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว

สูงตอเนื่องตามภาวะอุปสงคและความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม 

การใชจายภาครัฐขยายตัวไดตอเนื่องท้ังรายจายประจําและรายจายลงทุน 

ขณะท่ีในเดือนนี้ภาครัฐเริ่มมีการทยอยจายเงินเยียวยาใหผูไดรับผลกระทบจาก

สถานการณการระบาดของ COVID-19 ซึ่งจะชวยพยุงเศรษฐกิจในระยะตอไป

ภาคเอกชน หดตัวสูงจากระยะเดียวกันปกอน ตามการใชจายในทุกหมวดจาก

ปจจัยสนับสนุน ดานกําลังซื้อภาคครัวเรือนที่ออนแอลงมาก ทั้งดานการจางงาน 

รายได และความเชื่อมั่น ประกอบกับเปนผลจาก การเล่ือนวันหยุดชวงเทศกาล

สงกรานตและมาตรการปดเมืองของไทยเพ่ือควบคุมการระบาดของโรค COVID-

19 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรครุนแรงและขยายวงกวางไป

เกือบท่ัวประเทศ แมในเดือนนี้ภาครัฐมีการทยอยจายเงินเยียวยาใหผูท่ีไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ การผลิต

ภาคอุตสาหกรรม หดตัวสูงขึ้น สอดคลองกับอุปสงคท้ังในและตางประเทศท่ี

ออนแอลง

การสงออกสินคาหด หดตัวรอยละ 3.3 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวมการ

สงออกทองคํา ท่ีมีมูลคาสูง เปนประวัติการณในเดือนนี้ มูลคาการสงออกหดตัว

สูงท่ีรอยละ 15.9 โดยเปนการหดตัวสูงในหมวดยานยนตและชิ้นสวน สินคากลุม

ท่ีมูลคาเคล่ือนไหวตามราคาน้ํามันดิบ เครื่องใชไฟฟา และเครื่องจักรและ

อุปกรณ จากอุปสงคของประเทศคูคาและราคานามนัดบิในตลาดโลกที่ปรับลดลง

มาก อยางไรก็ดีการสงออกบางหมวดสินคายังขยายตัวได อาทิ อิเล็กทรอนิกส 

สินคาเกษตรแปรรูป และสินคาเกษตร เนื่องจากเปนกลุมสินคาท่ีไดรับผลดีจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณ

บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก -
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสง

สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไ ท ย  ไ ด แ ก

ภาคเอกชน หดตัวสูงจาก

ระยะเดียวกันปกอน ตาม

การใชจายในทุกหมวดจาก

ปจจัยสนับสนุน ดานกําลัง

ซ้ือภาคครัวเรือนท่ีออนแอ

ลงมาก 

การสงออกสินคา หดตัว

ร อยละ 3 . 3 จากระยะ

เดียวกันปกอน หากไมรวม

การส งออกทอง คํ า  ท่ี มี

มูลคาสูง เปนประวัติการณ

ในเดือนนี้ 

การลงทุนภาคเอกชน หด

ตัวสูงตอเนื่องจากระยะ

เดียวกันปกอน ตามการ

ลงทุนในหมวดเครื่องจักร

และอุปกรณท่ีหดตัวสูงใน

ทุกองคประกอบ 

รายไดเกษตรกร รายได

เกษตรกรหดตัวสูงข้ึนจาก

ระยะเดียวกันปกอน ตาม

ปริ มาณผลผลิ ต ท่ี ได รั บ

ผลกระทบจากภัยแลง และ

ร า ค า สิ น ค า เ ก ษ ต ร ท่ี

ขยายตัวชะลอลง 

การนําเขาสินคา หดตัวสูงท่ีรอยละ 17.0 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวมการนําเขา

ทองคํา มูลคา การนําเขาหดตัวท่ีรอยละ 13.8 โดยเปนการหดตัวในทุกหมวดสินคาสําคัญ 

ท้ังหมวดวัตถุดิบและสินคาข้ันกลาง สินคาทุน และสินคาอุปโภคบริโภค สอดคลองกับ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีลดลง

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวสูงตอเนื่องจากระยะเดียวกันปกอน ตามการลงทุนในหมวด

เครื่องจักรและอุปกรณท่ีหดตัวสูงในทุกองคประกอบ โดยอุปสงคท้ังในและตางประเทศท่ี

ออนแอลงสงผลใหผลประกอบการและ ความเชื่อม่ันของภาคธุรกิจลดลงมาก ประกอบกับ

ภาคธุรกิจมีกาลังการผลิตสวนเกินเหลืออยูมากจึงชะลอการลงทุนออกไป

รายไดเกษตรกร รายไดเกษตรกรหดตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน ตามปริมาณ

ผลผลิตท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง และราคาสินคาเกษตรท่ีขยายตัวชะลอลง ดาน

การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวสูงขึ้น ตามอุปสงคท้ังในและตางประเทศท่ีออนแอ 

สําหรับภาคบริการหดตัวแรงขึ้นโดยเปนผลจากการแพรระบาดของ COVID-19ที่

รุนแรงขึ้นและมาตรการควบคุมการแพรระบาดของ COIVD-19





ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดตอ : ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท : 02-712-4402-7 ตอ 211 - 213
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Mill Baht Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2562 40,721 34,889 37,046 39,565 39,326 34,909 40,228 35,798 37,363 38,359 38,287 36,874

2563 46,500 27,665 34,113 33,252

Export

2562 18,888 18,898 22,821 16,621 20,475 19,773 17,964 21,914 19,070 18,075 16,986 18,434

2563 18,735 17,761 18,869 14,968

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนเมษายน ปี 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ในเดือนเมษายนป 2563 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ของไทยมีมูลคาการคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดย 

การนําเขา หดตัวรอยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

หดตัวรอยละ 16.9 YoY ดานการสงออก หดตัวรอยละ 20.7 

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ  9.9 YoY 

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 33,252 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 2,577

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 6.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา 

ขยายตัวรอยละ 2.3 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี

มูลคาการนําเขาอยูท่ี 26,031 ลานบาทหดตัวรอยละ 2.8 เมื่อ

เทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 16.1 YoY ในขณะท่ี 

หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี 4,645 ลานบาท หดตัวรอยละ 

5.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 22.9 YoY 

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 14,968 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูท่ี 2,037 ลานบาท หด

ตัวรอยละ 28.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอย

25.0 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลคาอยู ท่ี 

11,326 ลานบาท หดตัวรอยละ 21.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอน

หนา และหดตัวรอยละ 3.3 YoY ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกล มี

มูลคาอยูท่ี 1,606 ลานบาท หดตัวรอยละ 4.2 เมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ  26.9 YoY 

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดุล

อยูท่ี 18,132 ลานบาท 
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนเมษายน ปี 2563

Agricultural M. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2562 3,054 2,399 2,600 2,993 2,919 3,038 3,286 3,460 3,554 3,052 4,140 3,010

2563 3,276 2,060 2,425 2,577

Export

2562 2,772 2,704 3,220 2,717 2,744 2,451 2,574 2,996 2,769 3,159 2,773 2,520

2563 2,897 2,780 2,850 2,037 

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 2,577 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 6.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา ขยายตัวรอยละ 2.3

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

บํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 1,913.1 ลานบาทจาก

ประเทศจีน 

การสงออก  มีมูลคาอยูท่ี 2,037 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 28.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

25.0 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก 

แทรกเตอรและสวนประกอบ อยูท่ี 1,436.2 ลานบาทไป

ประเทศกัมพูชา

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี  389 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เดือนเมษายน ป 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม 8
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนเมษายน ปี 2563

Industrial M. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2562 31,544 26,666 28,257 31,018 30,422 26,224 31,095 27,122 28,013 29,347 28,102 28,847

2563 37,492 21,009 26,778 26,031

Export

2562 14,117 14,243 16,697 11,709 15,298 14,914 13,260 16,881 14,415 13,003 12,228 14,078

2563 14,083 13,106 14,343 11,326

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 26,031 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 2.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ16.1 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่องกังหัน

ไอพน และสวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม

ท่ัวไป) อยูท่ี 4,560.1 ลานบาท จากประเทศสหรัฐอเมริกา

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 11,326 ลานบาทหดตัวรอย

ละ 21.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 3.3

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่องสูบ

ลม/อัดลมและสวนประกอบ(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม

ท่ัวไป) อยูท่ี  1,608.8 ลานบาท ไปประเทศจีน

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 14,704 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

เดือนเมษายน ป 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนเมษายน ปี 2563

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

Import

2562 6,122 5,511 5,942 6,027 5,985 5,647 5,847 5,216 5,796 5,960 6,045 5,017 

2563 5,732 4,596 4,909 4,645

Export

2562 1,999 1,951 2,904 2,195 2,433 2,408 2,131 2,037 1,886 1,913 1,984 1,836 

2563 1,756 1,875 1,675 1,606

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

เดือนเมษายน ป 2563

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 4,645 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 5.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

22.9 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก กลุม

หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติกอยูท่ี 1,997.0

ลานบาท จากประเทศจีน

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 1,606 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 4.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 26.9 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก  หีบแบบ

หลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) 401.4

ลานบาท ไปประเทศญี่ปุน

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาด

ดุลอยูท่ี 3,039 ลานบาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอมูลและวิเคราะหอุตสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ตอ 211-213

E-mail: miu@isit.or.th

!!! สนใจประชาสัมพันธขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ติดตอทีมงาน MIU ไดท่ี โทร 02-712-4402-7 ตอ 213

mailto:miu@isit.or.th


12

Article Title Business models of SMEs as a mechanism for scaling climate smart technologies: The case of Punjab, India

Author A.E.Groot , J.S.Bolt , H.S.Jat , M.L.Jat , M.Kumar , T.Agarwal , V.Blok

Year 2018

Abstract Many Climate Smart Agricultural (CSA) technologies fail to achieve their full potential impact due to low levels of 

adoption by smallholder farmers and difficulties in scaling CSA. This paper presents how small and medium-sized 

enterprises (SMEs) can act as change agents for the uptake of CSA technologies where their business models 

may be seen as adoption and scaling mechanisms. Drawing upon our fieldwork in Punjab (India) during which 

over 100 respondents have been interviewed, critical issues and enabling factors for the business model of two 

types of SMEs, i.e. farmer cooperatives and individual service providers of climate smart technologies have been 

identified. Enabling factors supporting adoption are driven by scientific and practical evidence of CSA 

technologies, good partnership between SMEs and research institutes, good customer relationships and effective 

channels through farmers' field trials. Critical issues consist of distortive government subsidies on energy and the 

lack of market intelligence affecting the profitability of the business model. Scaling is enhanced through market 

intelligence and a favouring regulatory landscape. However, difficult socio-economic circumstances and distortive 

government subsidies limit the role of SMEs business model as mechanism for scaling.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618334541 

Fig. 1. Critical issues of SME's business models for the adoption of CSA (Boons and Lüdeke-

Freund, 2013, Long et al., 2016, Long et al., 2017, Osterwalder, 2004).
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ก.เกษตรฯ
ยุค 4.0 ลยุ

เต็มสบู 
เตรยีมคกิ
ออฟศนูย ์
AIC จดั

ต ัง้บิก๊เดตา้

‟

„

กระทรวงเกษตรและสหกรณเ์ตรยีมเปิดศนูย ์AIC วนัท่ี 1 มิ.ย.นี ้พรอ้มจบัมือ

อาลีบาบา -แกรบ็ จดัหลกัสตูรตลาดออนไลน ์หลงัจากท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดมี้

แผนจดัตัง้ศนูยเ์ทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) 

โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัภาคการเกษตรดว้ยเทคโนโลยี 

และนวตักรรม สนบัสนนุและส่งเสรมิเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวตักรรม รวมทัง้

เครื่องจกัรกลเกษตร

อีกทัง้ยงัเป็นศนูยอ์บรมบ่มเพาะเกษตรกร สนบัสนนุ Smart Farmer รวมถึง 

Young Smart Farmer ในแต่ละจงัหวดั และผลกัดนังานเทคโนโลยีและนวตักรรมผ่านการ

วิจยั การพฒันา การลงทนุ การแปรรูป และการบรหิารจดัการเชิงพาณิชย ์มีความเช่ือมโยง

ภายใตค้ณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 อนัประกอบดว้ยคณะอนกุรรมการอีก 4 

คณะ ไดแ้ก่คณะอนกุรรมการขบัเคล่ือน Big Data และ Gov Tech, คณะอนกุรรมการ

ขบัเคล่ือนเกษตรอจัฉรยิะ, คณะอนกุรรมการขบัเคล่ือน E-commerce, และ

คณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนธุรกิจเกษตร (Agribusiness) ซึง่สอดคลอ้งตามนโยบายของ

รมว.กษ. ดร.เฉลิมชยั ศรอ่ีอน
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ล่าสุดทางศูนยฯ์ไดมี้การลงนามบนัทึกตกลงความความร่วมมือการ

จดัตั้งศูนย ์AIC ในสถาบนัการศึกษาไปแลว้ จาํนวนทั้งส้ิน 69 สถาบนั 83 แห่ง 77 

จงัหวดั และในวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 น้ี จะมีการประชุมเพ่ือคิกออฟศูนย ์ AIC

นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เปิดเผยวา่ ขณะน้ีไดเ้ร่งจดัทาํแนวทางการขบัเคล่ือนศูนย ์AIC ใหมี้ความ

ชดัเจนข้ึน ซ่ึงในวนัจนัทร์ท่ี 1 มิถุนายน จะประชุมเพ่ือเร่ิมเปิดศูนย ์AIC โดยจะ

หยบิยกประเดน็สาํคญัข้ึนมาหารือ ประกอบไปดว้ย การอบรมบ่มเพาะ เร่ือง ตลาด

เกษตร โลจิสติกส์เกษตร เกษตรอนาคตทางเลือกใหม่ , การถ่ายทอดเทคโนโลยี

เกษตรและนวตักรรม เช่น ระบบสูบนํ้ าส่งนํ้ าดว้ยพลงังานทางเลือก ,จดัทาํวิสยัทศัน์ 

พนัธกิจ และเป้าหมาย 

จดัทาํ Action plan ,จดัตั้งโครงสร้างขบัเคล่ือน ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

พฒันาเทคโนโลยเีกษตร คณะกรรมการส่งเสริมนวตักรรมและเคร่ืองจกัรกลเกษตร 

คณะกรรมการพฒันาตลาดเกษตร (ออนไลน์และออฟไลน์) คณะกรรมการโลจิ

สติกส์เกษตร คณะกรรมการพฒันาผลิตภณัฑเ์กษตร เป็นตน้

นอกจากนั้นแลว้ ยงัมีความกา้วหนา้การดาํเนินงานของ

คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 4 คณะ ท่ีเช่ือมโยงกบัศูนย ์AIC อาทิ คณะอนุกรรมการ

ขบัเคล่ือน Big Data และ GovTech โดยมี นายระพีภทัร์ จนัทรศรีวงศ ์เลขาธิการ

สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานมีการจดัทาํฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big 

Data) โดยใหบู้รณาการขอ้มูลใหค้รอบคลุมในทุกมิติและเป็นปัจจุบนั เพ่ือใชใ้นการ

บริหารราชการแผน่ดิน มีการจดัตั้งศูนยข์อ้มูลเกษตรแห่งชาติ (National 

Agricultural Big Data Center : NABC) เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวางแผน

ขบัเคล่ือนการจดัทาํ Big Data ในช่วง 6 เดือน (เมษายน – กนัยายน 2563) อยา่งเป็น

ระบบ

ท่ีมา : ฐานเศรษฐกิจ
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คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเกษตรอจัฉริยะ โดยมี ดร.วราภรณ์ 

พรหมพจน์ เป็นประธาน มีการปรับแผนการดาํเนินงานดา้นเกษตรอจัฉริยะ จาํนวน 

9 โครงการ/กิจกรรม มีการดาํเนินงานแปลงเรียนรู้เกษตรอจัฉริยะ แปลงเรียนรู้

เกษตรอจัฉริยะมนัสาํปะหลงั แปลงเรียนรู้เกษตรอจัฉริยะผกัสลดัในโรงเรือน 

แปลงเรียนรู้เกษตรอจัฉริยะกุง้ขาวแวนนาไม และการสร้างการรับรู้ดา้นเกษตร

อจัฉริยะ ร่วมกบั AIC

คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือน E-Commerce โดยมี นายศตพล จนัทร์

ณรงค ์เป็นประธาน มีการจดัทาํโครงการคอร์ส Cloud Kitchen ซ่ึงเป็นการร่วมมือ

กบั Grab และไดมี้การแถลงข่าวเปิดโครงการ Cloud Kitchen ซ่ึงขณะน้ีโครงการ 

Cloud Kitchen ไดข้ึ้นระบบการเรียนรู้ผา่นเฟซบุ๊ค  ของคณะอนุกรรมการ

ขบัเคล่ือน E-Commerce เรียบร้อยแลว้ 

อีกทั้งยงัทาํความร่วมมือร่วมกบัผูแ้ทน Alibaba เพ่ือเปิดคอรส์สอน

ขายสินคา้เกษตร มุ่งเนน้เร่ืองการฝึกอบรมเก่ียวกบัการนาํสินคา้เกษตรข้ึนบน 

Platform ของ Alibaba โดยแนวทางการทาํงานร่วมกบั Alibaba จะเป็นการอบรม

ออนไลน์ โดยใชโ้ปรแกรม Zoom เป็นการสอนในเร่ืองของการนาํสินคา้เกษตรข้ึน

บน Platform ของ Alibaba โดยมีกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้พ้ืนฐานดา้น

อินเทอร์เน็ต

นอกจากนั้นแลว้ยงัมี คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนธุรกิจเกษตร 

AgriBusiness โดยมี นายปริญญ์ พานิชภกัด์ิ เป็นประธานไดจ้ดัทาํมาตรการบรรเทา

ผลกระทบการระบาดของโควิด 19 เป็น 2 มาตรการ ประกอบดว้ย

- มาตรการเร่งด่วน ไดแ้ก่ 1) รวบรวมขอ้มูลสินคา้เกษตรท่ีมีปัญหา 2) ใชช่้องทาง

การตลาดออนไลน์ หรือ Platform หน่วยงานราชการ 3) รับ Pre-Order สินคา้เกษตร

4) การกระจายสินคา้เกษตรผา่นสหกรณ์การเกษตร 5) การเช่ือมโยงเกษตรกรสู่

Platform ของ StartUP ดา้นการตลาด

ท่ีมา :ฐานเศรษฐกิจ
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- มาตรการระยะกลางและระยะยาว ไดแ้ก่ 1) การแปรรูปสินคา้เกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

เช่น สินคา้ประเภทอาหาร  สินคา้ประเภทของใช ้2) ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิง

เกษตร โดยเสนอโครงการส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนเชิงเกษตร โดย

ไดล้งพ้ืนท่ีสาํรวจสินคา้เกษตร จ.จนัทบุรี หารือร่วมกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั เกษตร

จงัหวดั พาณิชยจ์งัหวดั และบริษทัเอกชนในพ้ืนท่ี เพ่ือแกปั้ญหาสินคา้เกษตรลน้

ตลาด และราคาตกตํ่า ตลอดกระจายผลไมช่้วยเกษตรกร โดยการจดัทาํ “โครงการ

เราทาํได ้We can do it” เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมงัคุด จ.จนัทบุรี ท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจาก COVID-19 อีกดว้ย

นายอลงกรณ์ กล่าวท้ิงทา้ยวา่ ยงัไดร่้วมมือกบัสาํนกังานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจทลั (ดีป้า) และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เพ่ิมช่องทางลงทุนภาคเกษตรดว้ยคราวดฟั์นด้ิงก ์(crowd 

funding) เพ่ือให ้ผูป้ระกอบการระดมทุนจากผูล้งทุนในจาํนวนเงินคนละเลก็คนละ

นอ้ย ผา่นตวักลาง “Funding Portal” เพ่ือนาํเงินมาใชต้ามวตัถุประสงค ์โดยมี

กลุ่มเป้าหมาย Young Smart armer, Start up และ SMEs

ท่ีมา : ฐานเศรษฐกิจ
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ท่ีมา : แนวหนา้

อดัฉดี
เอสเอม็อี
4หม่ืนล. 
ช่วยต่อ
สายป่าน
24,000
กจิการ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยวา่การ

แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ

ผูป้ระกอบการเอสเอม็อีอยา่งรุนแรงกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะ

หน่วยงานกาํกบัดูแลธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม

แห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จึงไดม้อบหมายให ้ธพว. 

เร่งช่วยเหลือฟ้ืนฟูธุรกิจใหแ้ก่เอสเอม็อี



„

‟ เพ่ิมเติมโดยเติมทุนสินเช่ือเง่ือนไขพิเศษ เพ่ือใหเ้อสเอม็อีทุกกลุ่มธุรกิจทัว่

ประเทศ มีเงินทุนไปหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง จา้งงาน และฟ้ืนฟูธุรกิจใหก้ลบัคืนมาอีก

คร้ัง คาดจะอนุมติัสินเช่ือไดก้วา่ 40,000 ลา้นบาท ช่วยเอสเอม็อีไดป้ระมาณ 24,000 

กิจการ ส่งผลดีต่อไปยงัระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้

สู่ทอ้งถ่ิน ช่วยรักษาการจา้งงานประมาณ 120,000 ราย สร้างมูลค่าหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ

ประมาณ 90,000 ลา้นบาท

พร้อมกนัน้ีคณะกรรมการ ธพว. ไดมี้มติอนุมติัผอ่นปรนเง่ือนไขการลดเงิน

ตน้และดอกเบ้ียใหก้บัลูกคา้เพ่ิมมากข้ึนอยา่งนอ้ย2 ปี จากเดิมตามหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไข

ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะอยูท่ี่ 6 เดือนรวมทั้งสญัญาท่ีลูกคา้ทาํขอ้ตกลงไว้

กบัธนาคารกจ็ะยดืระยะเวลาออกไปใหน้านข้ึน 5-10 ปีจากเดิมส่วนใหญ่ประมาณ 5 ปี 

เพ่ือลดภาระการผอ่นชาํระใหก้บัเอสเอม็อี โดยทั้ง 2 มาตรการน้ีลูกคา้ตอ้งยืน่เจตจาํนงท่ีจะ

เขา้ร่วมโครงการดว้ยตนเอง

“การพกัชาํระหน้ีเงินตน้และขยายการคืนเงินกูจ้ะทาํใหเ้อสเอม็อีประคอง

ตวัเองอยูไ่ดก่้อนเบ้ืองตน้ จากนั้นกจ็ะเติมเงินอดัฉีดเสริมสภาพคล่องท่ี ธพว.มีโครงการ

ต่างๆ ออกมา ขณะท่ีหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้หรือ NPL มีการปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

ปัจจุบนัอยูท่ี่ประมาณ 5.22%จึงมองวา่การปรับหลกัเกณฑด์งักล่าวน้ีจึงไม่น่าห่วง โดยได้

เนน้ย ํ้าเสมอวา่ ธพว. จะแตกต่างจากธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป เพราะ ธพว. เม่ือปล่อยสินเช่ือ

ไปแลว้สามารถทาํใหบ้ริษทัทาํธุรกิจต่อไปได ้และมีผลกาํไรรัฐกจ็ะมีภาษีเงินไดเ้ขา้มา

ดว้ย”นายสุริยะกล่าว

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผูจ้ดัการ ธพว.กล่าววา่การยดืระยะเวลา

ผอ่นชาํระหน้ีออกไปเป็น 10 ปีนั้น โดยหลกัจะมุ่งเนน้ท่ีลูกคา้เก่าของธนาคาร ส่วนราย

ใหม่กจ็ะตอ้งเร่ิมตน้ใหม่ทาํสญัญา แลว้แต่วา่จะสญัญาก่ีปีไม่วา่จะเป็น 5 หรือ 7 ปี เป็นตน้ 

ซ่ึงในส่วนของรายใหม่เองเวลาท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือ ในช่วง 1 ปีแรก กจ็ะจ่ายชาํระแค่

ดอกเบ้ีย ซ่ึงทาํใหไ้ม่มีภาระอยูแ่ลว้
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„

‟ นายกอบชยั สงัสิทธิสวสัด์ิ ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธาน

กรรมการ ธพว. กล่าววา่ ธนาคารจะกระจายการสนบัสนุนเอสเอม็อีทัว่ประเทศครอบคลุม

ทุกกลุ่มธุรกิจ ดว้ยการใชอ้อฟไลน์ควบคู่ออนไลน์ จบัมือกบัหน่วยงานพนัธมิตรต่างๆ ไม่

วา่จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบนัการศึกษาต่างๆ เพ่ือผลกัดนัเอสเอม็อีทัว่

ประเทศใหเ้ขา้ถึงความช่วยเหลือทางการเงินของ ธพว. มากท่ีสุด

ท่ีผา่นมา ธพว. ดาํเนินมาตรการเยยีวยาช่วยเหลือเอสเอม็อีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19 

ภายใตช่ื้อมาตรการ “ลด-พกั-ขยาย-ผอ่น-เพ่ิม” โดย ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 

2563 มีเอสเอม็อีไทยเขา้สู่มาตรการแลว้9,458 ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 14,924.63ลา้นบาท 

อีกทั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม-15 พฤษภาคม 2563 ธพว. ไดเ้ติมทุนช่วยเอสเอม็อีท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากโควิด-19 ไปแลว้ 3,329 ราย วงเงินรวม 6,231.31 ลา้นบาท

นอกจากน้ี ยงัช่วยเหลือลูกคา้ลดภาระค่าใชจ่้ายตามนโยบายธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) โดยชะลอการชาํระหน้ีทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียอตัโนมติั สูงสุด 6 

เดือน ใหลู้กคา้ทุกรายท่ีมีวงเงินสินเช่ือไม่เกิน 100 ลา้นบาท โดยมีลูกคา้ ธพว. ไดรั้บการ

ชะลอการชาํระหน้ีทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียอตัโนมติั43,215 ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 66,479 

ลา้นบาทซ่ึงแมม้าตรการน้ี จะส่งผลให ้ธพว. สูญเสียรายไดเ้ดือนละกวา่ 2,100 ลา้นบาท 

เป็นเวลา 6 เดือน แต่ธนาคารกย็นิดี เพราะไดมี้ส่วนช่วยเหลือลูกคา้และส่งเงินกลบัคืนเขา้

หมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจกวา่ 12,600 ลา้นบาท

อยา่งไรกต็าม ธพว. ไดด้าํเนินมาตรการพกัชาํระหน้ีเงินตน้ สูงสุด 12 เดือน 

ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการกองทุนพฒันาเอสเอม็อีตามแนวประชารัฐ กลุ่มเป้าหมายประมาณ 

10,000 ราย ภาระหน้ีรวม 11,800 ลา้นบาทนบัตั้งแต่เปิดรับคาํขอเขา้ร่วมโครงการ20

เมษายน-26 พฤษภาคม 2563 มีลูกคา้กองทุนประชารัฐเขา้ร่วมโครงการแลว้ 2,961 ราย

วงเงินประมาณ 5,516 ลา้นบาท

ท่ีมา : แนวหนา้



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอมูลและวิเคราะหอุตสาหกรรม
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E-mail: miu@isit.or.th
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