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เศรษฐกิ จ ไทยในเดื อ นพฤษภาคม 2563 หดตั ว สู ง ต อ เนื่ อ ง จากอุ ป สงค
ตา งประเทศทั้ ง ภาคการท อ งเที่ ย ว ที่ ยัง หดตั ว สู ง จากการจํ า กั ด การเดิ น ทาง
ระหว า งประเทศ และภาคการส ง ออกสิ น ค า ที่ ห ดตั ว สู ง ขึ้ น ตามอุ ป สงค ข อง
ประเทศคู ค า ที่ อ อ นแอ ส ง ผลกระทบต อ เนื่ อ งมายั ง กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ โดยเฉพาะเครื่ อ งชี้ การลงทุ น ภาคเอกชนและการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมที่ห ดตัว สูง ขึ้น อยางไรก็ดี การใชจายภาครัฐยัง ขยายตัว ได
ตอเนื่อง ขณะที่เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนหดตัวนอยลงบาง จากการผอน
คลายมาตรการปดเมืองและมาตรการเยียวยาของภาครัฐ
ภาคเอกชน หดตัวสูงตอเนื่องจากระยะเดียวกันปกอน โดยการใชจายหดตัวใน
ทุกหมวด จากปจจัยสนับสนุนดานกาลังซื้อภาคครัวเรือนที่ยังออนแอ ทั้งในมิติ
การจางงาน รายไดและความเชื่อมั่นที่อยูในระดับต่ํา อยางไรก็ดี อัตราการหดตัว
ลดลงเล็กน อยจากเดื อนกอ น เนื่ องจากในเดือนนี้เริ่ม มีการทยอยผอนคลาย
มาตรการจํากัด การระบาดของโรค COVID-19 ทาใหกิจกรรมบางสวนสามารถ
กลับมาดําเนินการได รวมทั้งไดรับแรงพยุงจากมาตรการเยียวยาของภาครัฐ
ประกอบกับรายไดเกษตรกรหดตัวนอยลง ทั้งนี้ อุปสงคทั้งในและตางประเทศที่
อ อ นแอ เมื่ อ ประกอบกั บ สิ น ค า คงคลั ง ที่ อ ยู ใ นระดั บ สู ง ส ง ผลให ก ารผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมหดตัวสูงขึ้น
การสงออกสินคาหด หดตัวสูงขึ้นมากที่รอยละ 23.6 จากระยะเดียวกันปกอน
หากไมรวมการสงออกทองคํา มูลคาการสงออกหดตัวที่รอยละ 29.0 โดยเปน
การหดตั ว สู ง ในเกื อ บทุ ก หมวดสิ น ค า และเกื อ บทุ ก ตลาด ตามอุ ป สงค ข อง
ประเทศคูคา ที่ออนแอ และราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่หดตัวสูง ประกอบกับผล
ของภัยแลงที่ทําใหการสงออกน้ําตาลหดตัวสูง ทั้งนี้ มีเพียงการสงออกหมวด
สินคาเกษตรที่ขยายตัวไดตามการสงออกผลไมไปจีนเปนสําคัญ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณ
บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก -
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การนําเขาสินคา หดตัวสูงขึ้นมากที่รอยละ 34.2 จากระยะเดียวกันปกอน โดยเปนการหด

ตัวสูง ในทุกหมวดสินคา ทั้งสินคาอุปโภคบริโภค วัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง และสินคาทุน
สะทอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยรวมที่ออนแอ โดยการนําเขาสินคาที่ลดลงมากในเดือนนี้
ทาใหดุลการคาปรับสูงขึ้น แมการสงออกสินคาจะหดตัวสูง
การลงทุนภาคเอกชน หดตัว สูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน จากทั้งการลงทุนหมวด
เครื่องจักรและอุปกรณ และการลงทุนหมวดกอสราง สะทอนถึงการชะลอการลงทุนของ
ภาคธุรกิจเนื่องจากอุปสงคทั้งในและตางประเทศที่ออนแอ ทําใหมีกาลังการผลิตสวนเกิน
เหลืออยูมาก ประกอบกับผูประกอบการมีความกังวลกับแนวโนมเศรษฐกิจในระยะขางหนา
ที่ยังคงมีความไมแนนอนสูง

รายไดเกษตรกร หดตัวนอยลงจากระยะเดียวกันปกอน ตามผลผลิตสินคาเกษตร จาก
ผลผลิตผลไมที่กลับมาขยายตัวสูง โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุด สวนหนึ่งจากผลของ
การเหลื่อมฤดูกาลของผลผลิต ขณะที่ผลผลิตสินคาเกษตรกลุมอื่นๆ ยังคงหดตัวสูง
โดยเฉพาะขาวและออยที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง และกุง อยางไรก็ตาม
ราคาสินคาเกษตรที่ขยายตัวตอเนื่องในชวงกอนหนาปรับเปนหดตัวในเดือนนี้ จาก 1)
ราคาผลไมที่กลับมาหดตัว ตามผลผลิตที่ออกมามาก และ 2) ราคาหมวด
ปศุสัตวที่หดตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาสุกร จากอุปสงคทั้งในและตางประเทศที่ลดลง
สวนหนึ่งเปนผลจากการระบาดของโรค COVID-19 ขณะที่ราคายางพารายังหดตัว
สูงตอเนื่อง ตามอุปสงคตางประเทศที่ลดลงโดยเฉพาะจากจีน

ตัว ชี้วั ดทางเศรษฐกิ จ ที่ส ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไ ท ย ไ ด แ ก
ภ า ค เ อ ก ช น ห ด ตั ว สู ง
ตอเนื่องจากระยะเดียวกัน
ปก อ น โดยการใช จ า ยหด
ตัวในทุกหมวด
การส ง ออกสิ น ค า หดตั ว
สู ง ขึ้ น มากที่ ร อ ยละ 23.6
จากระยะเดี ย วกั น ป ก อ น
หากไม ร วมการส ง ออก
ทองคํา
การนํ า เข า สิ น ค า หดตั ว
สู ง ขึ้ น มากที่ ร อ ยละ 34.2
จากระยะเดี ย วกั น ป ก อ น
โดยเป น การหดตั ว สู ง ใน
ทุกหมวดสินคา
การลงทุนภาคเอกชน หด
ตั ว สู ง ขึ้ นม า กที่ ร อย ล ะ
34.2 จากระยะเดียวกัน ป
กอน
รายได เ กษตรกร หดตั ว
นอยลงจากระยะเดียวกันป
ก อ น ตามผลผลิ ต สิ น ค า
เกษตร จากผลผลิตผลไมที่
กลับมาขยายตัวสูง
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ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดตอ : ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-712-4402-7 ตอ 211 - 213

ภาวะอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล เดือนพฤษภาคม ปี 2563
Mill Baht

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

40,721
46,500

34,889
27,665

37,046
34,113

39,565
33,252

2562
2563

18,888
18,735

18,898
17,761

22,821
18,869

16,621
14,968

May

Jun
Import
39,326 34,909
26,113
Export
20,475 19,773
13,376

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

40,228

35,798

37,363

38,359

38,287

36,874

17,964

21,914

19,070

18,075

16,986

18,434

ใน เดื อ น พฤ ษ ภ าค ม ป 2 5 63 ภ า ว ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เครื่องจักรกลของไทยมีมูลคาการคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอน
หนา โดย การนําเขา หดตัวรอยละ 21.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอน
หนา และหดตัวรอยละ 33.6 YoY ดานการสงออก หดตัวรอยละ
10.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 34.7 YoY
การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูที่ 26,113 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 2,611
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หด
ตัวรอยละ 3.3 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคา
การนําเขาอยูที่ 19,278 ลานบาทหดตัวรอยละ 25.9 เมื่อเทียบ
กับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 36.6 YoY ในขณะที่ หมวด
เครื่องมือกล มีมูลคาอยูที่ 4,224 ลานบาท หดตัวรอยละ 9.1
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 29.4 YoY
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 13,376 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูที่ 2,045 ลานบาท
ขยายตัวรอยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอย
25.5 YoY ด า นหมวดเครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรม มี มู ล ค า อยู ที่
9,824 ลานบาท หดตัวรอยละ 13.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา
และหดตัวรอยละ 35.8 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล มี
มูลคาอยูที่ 1,507 ลานบาท หดตัวรอยละ 6.1 เมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 38.0 YoY
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูที่ 12,702 ลานบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนพฤษภาคม ปี 2563
Agricultural M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

3,054
3,276

2,399
2,060

2,600
2,425

2,993
2,577

2562
2563

2,772
2,897

2,704
2,780

3,220
2,850

2,717
2,037

May
Jun
Import
2,919
3,038
2,611
Export
2,744
2,451
2,045

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

3,286

3,460

3,554

3,052

4,140

3,010

2,574

2,996

2,769

3,159

2,773

2,520

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนพฤษภาคม ป 2563
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 2,611 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หดตัวรอยละ 3.3 YoY
โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่องบํารุงรักษา
และสวนประกอบ อยูที่ 1,886.3 ลานบาทจากประเทศจีน
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 2,045 ลานบาท ขยายตัว
รอยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
25.5 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก
แทรกเตอร แ ละส ว นประกอบ อยู ที่ 754.5 ล า นบาทไป
ประเทศญี่ปุน
ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 532 ลานบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือนพฤษภาคม ปี 2563
Industrial M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

31,544
37,492

26,666
21,009

28,257
26,778

31,018
26,031

2562
2563

14,117
14,083

14,243
13,106

16,697
14,343

11,709
11,326

May

Jun
Import
30,422 26,224
19,278
Export
15,298 14,914
9,824

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

31,095

27,122

28,013

29,347

28,102

28,847

13,260

16,881

14,415

13,003

12,228

14,078

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนพฤษภาคม ป 2563
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 19,278 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 25.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
36.6 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง
กรองของเหลว หรือ ก า ซ (เครื่ อ งจั กรใช ใ นอุ ตสาหกรรม
ทั่วไป) อยูที่ 1,825.5 ลานบาทจากประเทศจีน
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 9,824 ลานบาทหดตัวรอยละ
13.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 35.8
YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่องสูบ
ลม/อัดลมและสวนประกอบ(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม
ทั่วไป) อยูที่ 1,371.7 ลานบาทไปประเทศจีน
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 9,454 ลานบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนพฤษภาคม ปี 2563
Machine Tools

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

6,122
5,732

5,511
4,596

5,942
4,909

6,027
4,645

2562
2563

1,999
1,756

1,951
1,875

2,904
1,675

2,195
1,606

May

Jun
Import
5,985
5,647
4,224
Export
2,433
2,408
1,507

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

5,847

5,216

5,796

5,960

6,045

5,017

2,131

2,037

1,886

1,913

1,984

1,836

มูลคาการคาเครื่องมือกล
เดือนพฤษภาคม ป 2563
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 4,224 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 9.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 29.4
YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก หีบแบบ
หลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูที่ 1,760.2 ลานบาท
จากประเทศจีน
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 1,507 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 6.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 38.0
YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก หีบแบบ
หลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) 428.7
ลานบาทไปประเทศสหรัฐอเมริกา
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 2,717 ลานบาท
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Article Title Analysis of the impact of COVID-19 on the correlations between crude oil and agricultural futures
JianWang , Wei Shao , Junseok Kim
Author
Year
Abstract

Source

2020
In this study, we explored the impact of COVID-19 on the cross-correlations between crude oil and agricultural
futures markets. A multifractal detrended cross-correlation analysis (MF-DCCA) approach was utilized to analyze
the cross-correlations between the Brent crude oil and agricultural futures such as London Sugar, London Wheat,
USA Cotton #2, and USA Orange Juice futures. We initially confirmed their correlations by calculating the DCCA
coefficient. Then, from the multifractal aspect, the cross-correlations were further explored, and the sources for
forming the correlations were discussed. The results show that the Brent Crude Oil has the strongest crosscorrelation with London Sugar Future market among other three agricultural future markets. Then we investigated
the influence of COVID-19 on the cross-correlations of multifractality between crude oil and agricultural futures.
The experimental results indicated that the persistence under the influence of COVID-19 became stronger, and
the cross-correlations of multifractality between crude oil and sugar future market is the strongest. In addition, the
cross-correlations of all the agricultural futures increased after the emergence of COVID-19 except the orange
juice future market. In general, COVID-19 has a great impact on the cross-correlation of multifractal property
between crude oil and most selected agricultural future markets.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960077920302964

Fig. 1. Closing price time series of Brent Crude and agricultural futures. (For interpretation of
the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this
article.)
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กรมพัฒนา
ฝี มือแรงงาน
จับมือ สยาม
คูโบต้า
พัฒนา
ศักยภาพการ
ทําเกษตร
รองรับ
แรงงานกลับ
ภูมิลาํ เนา

หม่อมราชวงศ์จตั มุ งคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
มีเป้าหมายและกลไกในการบูรณาการพัฒนาฝี มือแรงงานให้แก่
แรงงานนอกระบบที่อยู่ในภาคการเกษตร จึงได้รว่ มมือกับสยามคู
โบต้า จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาอาชีพ
ด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
COVID-19” ซึง่ เป็ นการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทย รวมถึงให้ความสําคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความจําเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั

„

ที่มา :ฐานเศรษฐกิจ
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กรมพัฒนาฝี มือแรงงานจึงได้มีภารกิจร่วมกับสยามคูโบต้า เพื่อร่วมกัน
พัฒนาฝี มือให้แก่แรงงานนอกระบบที่อยู่ในภาคการเกษตรให้มีความรู ้ ความสามารถ และ
ทักษะให้ได้มาตรฐานฝี มือแรงงาน จนสามารถนําไปประกอบอาชีพ รวมทัง้ เพื่อช่วยเหลือผู้
ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อัน
จะนําไปสู่การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพได้
อย่างยั่งยืน พร้อมทัง้ ยกระดับฝี มือให้คนไทยมีงานทําอย่างมีศกั ดิศ์ รี มีฝีมือที่ได้มาตรฐาน
เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ด้านนายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น
จํากัด กล่าวถึงความร่วมมือในครัง้ นีว้ ่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผล
กระทบทําให้ภาคเศรษฐกิจในหลายธุรกิจชะลอตัว และเกิดการเลิกจ้าง หรือพักงานพนักงาน
เป็ นจํานวนมาก จึงทําให้ขาดรายได้ ซึง่ ในกลุ่มผูถ้ กู เลิกจ้างส่วนใหญ่เลือกที่จะกลับภูมิลาํ เนา

„
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นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า การประกอบอาชีพเกษตรกรรมป็ นทางเลือกที่
น่าสนใจ มีศกั ยภาพและบทบาทสําคัญในภาคเศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึน้ ในปั จจุบนั ส่งผลกระทบให้ประชาชนมีความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารที่
เพิ่มขึน้ รวมถึงรองรับและแก้ปัญหาแรงงานที่กลับไปทํางานยังภูมิลาํ เนา ทัง้ นีก้ ญ
ุ แจสําคัญ
คือ การส่งเสริมพวกเขาเห็นความสําคัญของการทําเกษตร ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรูท้ ่ี
ถูกต้องและเหมาะสม สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและขยายผลสู่ชมุ ชนอย่างยั่งยืนต่อไป

สําหรับการร่วมมือของสองหน่วยงานในครัง้ นี ้ จะดําเนินการคัดเลือกผูท้ ่ีมีความสนใจทําอาชีพ
เกษตรกรรม โดยจะต้องเป็ นผูท้ ่ีถกู เลิกจ้างจากสถานการณ์ COVID-19 เน้นการฝึ กอบรมด้าน
การทําการเกษตร โดยจัดอบรมในเรื่อง การขับขี่เครื่องจักรกลการเกษตร อาทิ แทรกเตอร์ รถ
ดํานา รถเกี่ยวนวดข้าว และรถขุด ตลอดจนองค์ความรูใ้ นการทําเกษตรครบวงจร KUBOTA
(Agri) Solutions หรือ KAS อันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของสยามคูโบต้าที่ถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกรมาแล้วทั่วประเทศ และการจัดการทรัพยากรแหล่งนํา้ เพื่อให้มีนา้ํ ใช้ในการทํา
การเกษตรอย่างเพียงพอ รับมือวิกฤตภัยแล้ง และเข้ารับการฝึ กอบรมภายใต้โรงเรียนฝึ กขับ
เครื่องจักรกลการเกษตร และโรงเรียนฝึ กขับรถขุดคูโบต้า ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานกรม
พัฒนาฝี มือแรงงาน ซึง่ นับตัง้ แต่ปี 2555 จนถึงปั จจุบนั ได้ผลิตเกษตรกรที่มีทกั ษะความ
ชํานาญมาแล้วกว่า 2,400 รุน่ 54,000 ราย โดยกําหนดพืน้ ที่จงั หวัดนําร่องที่มีความพร้อม 5
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดสุราษฎ์ธานี ซึง่ มีพนื ้ ที่ทาํ การเกษตรรวมกว่า 18,000,000 ไร่ โดยจะเริม่ ต้นตัง้ แต่
เดือนกรกฎาคม 2563 นี ้ นอกจากนีย้ งั มีแผนจะขยายผลไปสู่พนื ้ ที่อ่ืนๆ ที่มีความพร้อมต่อไป
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นอกจากนี ้ สยามคูโบต้ายังได้มีโอกาสต้อนรับคณะผูบ้ ริหารกระทรวงแรงงาน ชมคูโบต้า
ฟาร์ม (KUBOTA Farm) ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของภูมิภาคอาเซียนที่ชู
จุดเด่นของ KUBOTA (Agri) Solutions นํานวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจรสร้าง
ประสบการณ์เพาะปลูกด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ ที่มีจดุ เริม่ ต้นมาจากการคํานึงถึงความ
ต้องการของเกษตรกรเป็ นหลัก (Customer Centric) มุ่งหวังให้เกษตรกรได้เข้าถึงทุก
นวัตกรรมที่ใช้ได้จริง ผ่านการลงมือทําและเห็นด้วยตาตนเอง ซึง่ จะเป็ นโมเดลนวัตกรรม
เกษตรสมัยใหม่ของอาเซียน พร้อมตอกยํา้ ความมั่นใจในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือ
กับโครงการในครัง้ นี ้

สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่าอัตราการวางงานในไตรมาสหนึ่งปี
2563 เพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 1.03 มีผวู้ ่างงานเกือบ 4 แสนคน และคาดว่าในปี นีม้ ีแรงงานที่เสี่ยง
ถูกเลิกจ้าง 8.4 ล้านคนนอกจากนี ้ ผลกระทบจากภัยแล้งต่อการจ้างงานภาคเกษตรกรรม
ตัง้ แต่กลางปี 2562 และต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ส่งผลให้การจ้างงานภาคเกษตรลดลง
และมีจาํ นวนแรงงานที่รอฤดูกาล 370,000 คน สูงที่สดุ ในรอบ 7 ปี โดยเดือนเมษายน ได้มีการ
ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณีฉกุ เฉิน (ภัยแล้ง) จํานวน 26 จังหวัด และ
มีเกษตรกรที่ได้รบั ผลกระทบประมาณ 3.9 ล้านคน และเกษตรกรในพืน้ ที่อ่ืนที่มีปริมาณนํา้
น้อยและไม่สามารถทํากิจกรรมทางการเกษตรก็ได้รบั ผลกระทบอีกจํานวน 2.1 ล้านคน รวม
เกษตรกรที่ได้รบั ผลกระทบจากภัยแล้งทัง้ สิน้ 6 ล้านคนทัง้ นีก้ รมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงานเปิ ดเผยว่า ผลการขึน้ ทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
https://empui.doe.go.th กับกรมการจัดหางานของเดือนเมษายน ที่ผ่านมา มีจาํ นวน 2.6
แสนคน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 45.8 จากเดือนมีนาคม ที่มีผมู้ าขึน้ ทะเบียน จํานวน 1.4 แสนคน โดย
ผูท้ ่ีถกู เลิกจ้างงานโดยมีสาเหตุมาจากนายจ้าง/สถานประกอบการต้องปิ ดกิจการ
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ภาคอุต
สาห
กรรม
เดี้ยง โค
วิด-19
ฉุดดัชนี
ผลผลิต
หดตัว
23.19%

นายอิทธิชยั ยศศรี รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม(สศอ.)เปิ ดเผยว่าดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม(เอ็มพีไอ)
เดือนพฤษภาคม 2563 อยูท่ ี่ระดับ 80.31 หดตัว 23.19% จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนอยูท่ ี่ระดับ 104.57นับเป็ นอัตราการหดตัวตํ่าสุ ดในรอบ 101
เดือน หรื อ 8 ปี 4 เดือนนับจากเดือนมกราคม 2555 เนื่องจากผลกระทบ
จากโควิด-19 ยังส่งผลให้กิจกรรมสําคัญทางเศรษฐกิจทัว่ โลกหยุดชะงัก
เพราะหลายประเทศยังใช้มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดเข้มข้น
ผูป้ ระกอบการจึงลดวันทํางานลง ทําให้ภาพรวมอัตราการใช้กาํ ลังการ
ผลิตอยูท่ ี่ 52.84% โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้อตั รากําลังการ
ผลิต 26.86%
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“ยอมรับขณะนี้ ไทยยังไม่เห็นแผนฟื้ นฟูเศรษฐกิจที่เห็นผลทันท่วงทีจากทาง
รัฐบาลหลังโควิด-19 คลี่คลาย เป็ นปัจจัยที่หลายฝ่ ายอยูร่ ะหว่างติดตามอย่างใกล้ชิด
ประกอบกับยังต้องจับตามองการวางตัวรมว.คลัง ที่มีกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี
(ครม.) ทําให้การทํางานของรัฐบาลชะงัก โดยเฉพาะปัญหาเรื่ องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่
สถาบันการเงินยังเข้มงวดในการปล่อยสิ นเชื่อให้ผปู ้ ระกอบการเอสเอ็มอี ดังนั้นไม่เฉพาะ
3 เดือนที่ผา่ นมาเท่านั้นที่รัฐบาลต้องออกมาตรการเยียวยาเฉพาะหน้าแต่นโยบายจากนี้ ไป
ก็ถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะต้องยอมรับว่าผลกระทบครั้งนี้ รุนแรงกว่าทุกครั้งที่
ประเทศไทยประสบมา และไม่สามารถคาดเดาได้วา่ สถานการณ์ในระยะข้างหน้าจะเป็ น
อย่างไร”
อย่างไรก็ตาม สศอ.ประเมินว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนมิถุนายนจะ
กลับมาดีข้ ึน หลังเริ่ มเห็นสัญญาณการฟื้ นตัวของดัชนีเอ็มพีไอเดือนพฤษภาคมเทียบกับ
เดือนก่อนขยายตัว 2.86% โดยเดือนเมษายนหดตัว 24.69% อยูท่ ี่ระดับ 78.08 เนื่องจาก
รัฐบาลผ่อนคลายล็อกดาวน์ระยะที่ 3 เมื่อวันที่1 มิถุนายน และระยะที่ 4 เมื่อวันที่15
มิถุนายน ช่วยให้กิจกรรมเศรษฐกิจบางส่ วนและกิจการบางประเภทสามารถกลับมาเปิ ด
ดําเนินการได้
นอกจากนี้ ยังมีเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจจากมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือ
ประชาชนจากผลกระทบของโควิด-19 ในส่ วนต่างๆ ที่คืบหน้าค่อนข้างมาก เช่น
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ที่ให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า99% ส่งผลต่อกําลังซื้ อใน
ประเทศทยอยปรับตัวดีข้ ึน ประกอบกับการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ
ที่ตอ้ งติดตามเพราะส่ งผลต่อกําลังซื้อจากต่างประเทศ ทําให้ความต้องการสิ นค้าจาก
ต่างประเทศเริ่ มกลับมาขยายตัวอีกครั้ง ส่ งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมและภาพรวมเศรษฐกิจ
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“แม้ดชั นี เอ็มพีไอเดือนพฤษภาคมจะติดลบมาก แต่เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน
ขณะนี้ เป็ นสัญญาณสําคัญบ่งชี้วา่ การผลิตภาคอุตสาหกรรมน่าจะดีข้ ึนต่อเนื่อง แต่กข็ ้ ึนอยู่
กับการผ่อนคลายล็อกดาวน์ระยะถัดไปจะเอื้อให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยแค่ไหน
รวมถึงสถานการณ์ภยั แล้งที่รุนแรงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าจะเกิดปัญหาฝน
ขาดช่วงในฤดูฝน ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเสี ยหาย ปริ มาณนํ้าไม่เพียงพอสําหรับ
เพาะปลูกส่งผลกระทบต่อกําลังซื้อจากภาคเกษตรชะลอตัวลงได้” นายอิทธิ ชยั กล่าว
นายอิทธิชยั กล่าวว่า สศอ.ยังคงคาดการณ์เอ็มพีไอปี 2563 ทั้งปี ติดลบ 6-7%
จากเดือนมกราคมที่ผา่ นมาคาดขยายตัว 2-3% ซึ่งนับเป็ นระดับตํ่าสุดเป็ นประวัติการณ์
ตั้งแต่เริ่ มมีการคํานวณดัชนี เอ็มพีไอเมื่อเดือนมกราคม2543 และอัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม(จีดีพี) ภาคอุตสาหกรรมติดลบ 5.5-6.5% จากเดิมคาดขยายตัว1.5-2.5%
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