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เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤษภาคม 2563 หดตัวสูงตอเน่ือง จากอุปสงค

ตางประเทศท้ังภาคการทองเท่ียว ท่ียังหดตัวสูงจากการจํากัดการเดินทาง

ระหวางประเทศ และภาคการสงออกสินคาท่ีหดตัวสูงขึ้นตามอุปสงคของ 

ประเทศคูคาท่ีออนแอ สงผลกระทบตอเนื่องมายังกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ โดยเฉพาะเครื่องชี้  การลงทุนภาคเอกชนและการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมท่ีหดตัวสูงขึ้น อยางไรก็ดี การใชจายภาครัฐยังขยายตัวได

ตอเนื่อง ขณะท่ีเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนหดตัวนอยลงบาง จากการผอน

คลายมาตรการปดเมืองและมาตรการเยียวยาของภาครัฐ

ภาคเอกชน หดตัวสูงตอเนื่องจากระยะเดียวกันปกอน โดยการใชจายหดตัวใน

ทุกหมวด จากปจจัยสนับสนุนดานกาลังซื้อภาคครัวเรือนท่ียังออนแอ ท้ังในมิติ

การจางงาน รายไดและความเชื่อมั่นที่อยูในระดับต่ํา อยางไรก็ดี อัตราการหดตัว

ลดลงเล็กนอยจากเดือนกอน เนื่องจากในเดือนนี้เริ่มมีการทยอยผอนคลาย

มาตรการจํากัด การระบาดของโรค COVID-19 ทาใหกิจกรรมบางสวนสามารถ

กลับมาดําเนินการได รวมท้ังไดรับแรงพยุงจากมาตรการเยียวยาของภาครัฐ 

ประกอบกับรายไดเกษตรกรหดตัวนอยลง ท้ังนี้ อุปสงคท้ังในและตางประเทศท่ี

ออนแอ เมื่อประกอบกับ สินคาคงคลังท่ีอยูในระดับสูง สงผลใหการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมหดตัวสูงขึ้น

การสงออกสินคาหด หดตัวสูงขึ้นมากที่รอยละ 23.6 จากระยะเดียวกันปกอน 

หากไมรวมการสงออกทองคํา มูลคาการสงออกหดตัวท่ีรอยละ 29.0 โดยเปน

การหดตัวสูงในเกือบทุกหมวดสินคาและเกือบทุกตลาด ตามอุปสงคของ 

ประเทศคูคาที่ออนแอ และราคาน้ํามนัดบิในตลาดโลกที่หดตวัสูง ประกอบกับผล

ของภัยแลงท่ีทําใหการสงออกน้ําตาลหดตัวสูง ท้ังนี้ มีเพียงการสงออกหมวด

สินคาเกษตรที่ขยายตัวไดตามการสงออกผลไมไปจีนเปนสําคัญ

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

ภา ค เ อกชน ห ด ตั ว สู ง

ตอเนื่องจากระยะเดียวกัน

ปกอน โดยการใชจายหด

ตัวในทุกหมวด

การสงออกสินคา หดตัว

สูงข้ึนมากท่ีรอยละ 23.6

จากระยะเดียวกันปกอน 

หากไม รวมการส งออก

ทองคํา 

การนําเขาสินคา หดตัว

สูงข้ึนมากท่ีรอยละ 34.2

จากระยะเดียวกันปกอน 

โดยเปนการหดตัวสูง ใน

ทุกหมวดสินคา 

การลงทุนภาคเอกชน หด

ตั ว สู ง ข้ึ นม าก ท่ี ร อย ล ะ 

34.2 จากระยะเดียวกันป

กอน 

รายได เกษตรกร หดตัว

นอยลงจากระยะเดียวกันป

กอน ตามผลผลิตสินค า

เกษตร จากผลผลิตผลไมท่ี

กลับมาขยายตัวสูง 

การนําเขาสินคา หดตัวสูงข้ึนมากท่ีรอยละ 34.2 จากระยะเดียวกันปกอน โดยเปนการหด

ตัวสูง ในทุกหมวดสินคา ท้ังสินคาอุปโภคบริโภค วัตถุดิบและสินคาข้ันกลาง และสินคาทุน 

สะทอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยรวมท่ีออนแอ โดยการนําเขาสินคาท่ีลดลงมากในเดือนนี้

ทาใหดุลการคาปรับสูงข้ึน แมการสงออกสินคาจะหดตัวสูง

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวสูงข้ึนจากระยะเดียวกันปกอน จากท้ังการลงทุนหมวด

เครื่องจักรและอุปกรณ และการลงทุนหมวดกอสราง สะทอนถึงการชะลอการลงทุนของ

ภาคธุรกิจเนื่องจากอุปสงคท้ังในและตางประเทศท่ีออนแอ ทําใหมีกาลังการผลิตสวนเกิน

เหลืออยูมาก ประกอบกับผูประกอบการมีความกังวลกับแนวโนมเศรษฐกิจในระยะขางหนา

ท่ียังคงมีความไมแนนอนสูง

รายไดเกษตรกร หดตัวนอยลงจากระยะเดียวกนัปกอน ตามผลผลิตสินคาเกษตร จาก

ผลผลิตผลไมที่กลับมาขยายตัวสูง โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุด สวนหนึ่งจากผลของ

การเหล่ือมฤดูกาลของผลผลิต ขณะท่ีผลผลิตสินคาเกษตรกลุมอื่นๆ ยังคงหดตัวสูง 

โดยเฉพาะขาวและออยที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง และกุง อยางไรก็ตาม

ราคาสินคาเกษตรที่ขยายตัวตอเนื่องในชวงกอนหนาปรับเปนหดตัวในเดือนนี้ จาก 1) 

ราคาผลไมท่ีกลับมาหดตัว ตามผลผลิตท่ีออกมามาก และ 2) ราคาหมวด

ปศุสัตวท่ีหดตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาสุกร จากอุปสงคท้ังในและตางประเทศท่ีลดลง 

สวนหนึ่งเปนผลจากการระบาดของโรค COVID-19 ขณะท่ีราคายางพารายังหดตัว

สูงตอเนื่อง ตามอุปสงคตางประเทศที่ลดลงโดยเฉพาะจากจีน





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 26,113

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 13,376

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนพฤษภาคม ปี 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ใน เ ดื อนพฤษภาคมป  2563 ภาวะ อุ ตส าหกร รม

เครื่องจักรกลของไทยมีมูลคาการคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอน

หนา โดย การนําเขา หดตัวรอยละ 21.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอน

หนา และหดตัวรอยละ 33.6 YoY ดานการสงออก หดตัวรอยละ 

10.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ  34.7 YoY 

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 26,113 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 2,611

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หด

ตัวรอยละ 3.3 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคา

การนําเขาอยูท่ี 19,278 ลานบาทหดตัวรอยละ 25.9 เมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 36.6 YoY ในขณะท่ี หมวด

เครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี 4,224 ลานบาท หดตัวรอยละ 9.1 

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 29.4 YoY 

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 13,376 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูท่ี 2,045 ลานบาท 

ขยายตัวรอยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอย

25.5 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลคาอยู ท่ี 

9,824 ลานบาท หดตัวรอยละ 13.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา 

และหดตัวรอยละ 35.8 YoY ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกล มี

มูลคาอยูท่ี 1,507 ลานบาท หดตัวรอยละ 6.1 เมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ  38.0 YoY 

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดุล

อยูท่ี 12,702 ลานบาท 
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนพฤษภาคม 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 2,611

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 2,045

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 2,611 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หดตัวรอยละ 3.3 YoY

โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่องบํารุงรักษา 

และสวนประกอบ อยูท่ี 1,886.3 ลานบาทจากประเทศจีน 

การสงออก  มีมูลคาอยูท่ี 2,045 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 0.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

25.5  YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก 

แทรกเตอรและสวนประกอบ อยูท่ี 754.5 ลานบาทไป

ประเทศญี่ปุน

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี  532 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เดือนพฤษภาคม ป 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม 8
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนพฤษภาคม 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 19,278

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 9,824

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 19,278 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 25.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

36.6 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

กรองของเหลว หรือกาซ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม

ท่ัวไป) อยูท่ี 1,825.5 ลานบาทจากประเทศจีน 

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 9,824 ลานบาทหดตัวรอยละ 

13.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 35.8 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่องสูบ

ลม/อัดลมและสวนประกอบ(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม

ท่ัวไป) อยูท่ี 1,371.7 ลานบาทไปประเทศจีน

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 9,454 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

เดือนพฤษภาคม ป 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนพฤษภาคม 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 4,224

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 1,507

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

เดือนพฤษภาคม ป 2563

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 4,224 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 9.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 29.4 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก หีบแบบ

หลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูท่ี 1,760.2 ลานบาท

จากประเทศจีน 

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 1,507 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 6.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 38.0 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก  หีบแบบ

หลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) 428.7 

ลานบาทไปประเทศสหรัฐอเมริกา   

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 2,717 ลานบาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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Article Title Analysis of the impact of COVID-19 on the correlations between crude oil and agricultural futures

Author JianWang , Wei Shao , Junseok Kim

Year 2020

Abstract 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 cross-

correlation 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.

Source 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.)



ท่ีมา :ฐานเศรษฐกิจ 13

กรมพฒันา
ฝีมือแรงงาน 
จบัมือ สยาม

คูโบตา้ 
พฒันา

ศกัยภาพการ
ทาํเกษตร 
รองรบั

แรงงานกลบั
ภูมิลาํเนา

‟

„

หม่อมราชวงศจ์ตัมุงคล โสณกลุ รฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

มีเปา้หมายและกลไกในการบรูณาการพฒันาฝีมือแรงงานใหแ้ก่

แรงงานนอกระบบท่ีอยู่ในภาคการเกษตร จงึไดร้ว่มมือกบัสยามคู

โบตา้ จดัลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือ “โครงการพฒันาอาชีพ

ดา้นการเกษตร เพ่ือช่วยเหลือผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์

COVID-19” ซึง่เป็นการดาํเนินงานตามนโยบายรฐับาลในการ
ขบัเคล่ือนพฒันาภาคอตุสาหกรรมของไทย รวมถึงใหค้วามสาํคญัใน

การพฒันาทรพัยากรมนษุยท่ี์มีความจาํเป็นอย่างมากในปัจจบุนั
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กรมพฒันาฝีมือแรงงานจงึไดมี้ภารกิจรว่มกบัสยามคโูบตา้ เพ่ือรว่มกนั

พฒันาฝีมือใหแ้ก่แรงงานนอกระบบท่ีอยู่ในภาคการเกษตรใหมี้ความรู ้ความสามารถ และ

ทกัษะใหไ้ดม้าตรฐานฝีมือแรงงาน จนสามารถนาํไปประกอบอาชีพ รวมทัง้เพ่ือช่วยเหลือผู้

ถกูเลิกจา้งจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอื COVID-19 อนั

จะนาํไปสู่การส่งเสรมิอาชีพเกษตรกรรม และพฒันาเกษตรกรใหมี้ความมั่นคงในอาชีพได้

อย่างยั่งยืน พรอ้มทัง้ยกระดบัฝีมือใหค้นไทยมีงานทาํอย่างมีศกัดิศ์รี มีฝีมือท่ีไดม้าตรฐาน 

เพ่ือเตรยีมความพรอ้มกา้วสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ท่ีมา :เกษตรกา้วไกล

ดา้นนายสมศกัดิ ์มาอทุธรณ ์กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส บรษัิทสยามคโูบตา้คอรป์อเรชั่น 

จาํกดั กล่าวถึงความรว่มมือในครัง้นีว้่า ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ส่งผล

กระทบทาํใหภ้าคเศรษฐกิจในหลายธุรกิจชะลอตวั และเกิดการเลิกจา้ง หรอืพกังานพนกังาน

เป็นจาํนวนมาก จงึทาํใหข้าดรายได ้ซึง่ในกลุ่มผูถ้กูเลิกจา้งส่วนใหญ่เลือกท่ีจะกลบัภมิูลาํเนา
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นายสมศกัดิ ์กล่าวต่อว่า การประกอบอาชีพเกษตรกรรมป็นทางเลือกท่ี

น่าสนใจ มีศกัยภาพและบทบาทสาํคญัในภาคเศรษฐกิจ เน่ืองจากสถานการณต์่างๆ ท่ี

เกิดขึน้ในปัจจบุนัส่งผลกระทบใหป้ระชาชนมีความตอ้งการสินคา้เกษตรและอาหารท่ี

เพิ่มขึน้ รวมถึงรองรบัและแกปั้ญหาแรงงานท่ีกลบัไปทาํงานยงัภมิูลาํเนา ทัง้นีก้ญุแจสาํคญั

คือ การส่งเสรมิพวกเขาเห็นความสาํคญัของการทาํเกษตร ดว้ยการถ่ายทอดองคค์วามรูท่ี้

ถกูตอ้งและเหมาะสม สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ครอบครวัและขยายผลสู่ชมุชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ท่ีมา : เกษตรกา้วไกล

สาํหรบัการรว่มมือของสองหน่วยงานในครัง้นี ้จะดาํเนินการคดัเลือกผูท่ี้มีความสนใจทาํอาชีพ

เกษตรกรรม โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้ถกูเลิกจา้งจากสถานการณ ์COVID-19 เนน้การฝึกอบรมดา้น

การทาํการเกษตร โดยจดัอบรมในเรื่อง การขบัข่ีเครื่องจกัรกลการเกษตร อาทิ แทรกเตอร ์รถ

ดาํนา รถเก่ียวนวดขา้ว และรถขดุ ตลอดจนองคค์วามรูใ้นการทาํเกษตรครบวงจร KUBOTA 

(Agri) Solutions หรอื KAS อนัเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของสยามคโูบตา้ท่ีถ่ายทอดใหแ้ก่

เกษตรกรมาแลว้ทั่วประเทศ และการจดัการทรพัยากรแหล่งนํา้เพ่ือใหมี้นํา้ใชใ้นการทาํ

การเกษตรอย่างเพียงพอ รบัมือวิกฤตภยัแลง้ และเขา้รบัการฝึกอบรมภายใตโ้รงเรยีนฝึกขบั

เครื่องจกัรกลการเกษตร และโรงเรยีนฝึกขบัรถขดุคโูบตา้ ท่ีผ่านการรบัรองตามมาตรฐานกรม

พฒันาฝีมือแรงงาน ซึง่นบัตัง้แต่ปี 2555 จนถึงปัจจบุนั ไดผ้ลิตเกษตรกรท่ีมีทกัษะความ

ชาํนาญมาแลว้กว่า 2,400 รุน่ 54,000 ราย โดยกาํหนดพืน้ท่ีจงัหวดันาํรอ่งท่ีมีความพรอ้ม 5 

จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัอบุลราชธานี จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัศรสีะเกษ จงัหวดัพษิณโุลก 

และจงัหวดัสรุาษฎธ์านี ซึง่มีพืน้ท่ีทาํการเกษตรรวมกว่า 18,000,000 ไร ่โดยจะเริม่ตน้ตัง้แต่

เดือนกรกฎาคม 2563 นี ้นอกจากนีย้งัมีแผนจะขยายผลไปสู่พืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีความพรอ้มต่อไป
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นอกจากนี ้สยามคโูบตา้ยงัไดมี้โอกาสตอ้นรบัคณะผูบ้รหิารกระทรวงแรงงาน ชมคโูบตา้

ฟารม์ (KUBOTA Farm) ฟารม์สรา้งประสบการณเ์กษตรสมยัใหม่ของภมิูภาคอาเซียนท่ีชู

จดุเด่นของ KUBOTA (Agri) Solutions นาํนวตักรรมการเกษตรแบบครบวงจรสรา้ง

ประสบการณเ์พาะปลกูดว้ยวิธีการเกษตรสมยัใหม่ ท่ีมีจดุเริม่ตน้มาจากการคาํนงึถึงความ

ตอ้งการของเกษตรกรเป็นหลกั (Customer Centric) มุ่งหวงัใหเ้กษตรกรไดเ้ขา้ถึงทกุ

นวตักรรมท่ีใชไ้ดจ้รงิ ผ่านการลงมือทาํและเห็นดว้ยตาตนเอง ซึง่จะเป็นโมเดลนวตักรรม

เกษตรสมยัใหม่ของอาเซียน พรอ้มตอกยํา้ความมั่นใจในการสนบัสนนุและใหค้วามรว่มมือ

กบัโครงการในครัง้นี ้

ท่ีมา : เกษตรกา้วไกล

สาํนกังานพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ระบวุ่าอตัราการวางงานในไตรมาสหนึ่งปี 

2563 เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 1.03 มีผูว้่างงานเกือบ 4 แสนคน และคาดว่าในปีนีมี้แรงงานท่ีเส่ียง

ถกูเลิกจา้ง 8.4 ลา้นคนนอกจากนี ้ผลกระทบจากภยัแลง้ต่อการจา้งงานภาคเกษตรกรรม

ตัง้แต่กลางปี 2562 และต่อเน่ืองถึงไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 ส่งผลใหก้ารจา้งงานภาคเกษตรลดลง 

และมีจาํนวนแรงงานท่ีรอฤดกูาล 370,000 คน สงูท่ีสดุในรอบ 7 ปี โดยเดือนเมษายน ไดมี้การ

ประกาศเขตใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพบิตัิกรณีฉกุเฉิน (ภยัแลง้) จาํนวน 26 จงัหวดั และ

มีเกษตรกรท่ีไดร้บัผลกระทบประมาณ 3.9 ลา้นคน และเกษตรกรในพืน้ท่ีอ่ืนท่ีมีปรมิาณนํา้

นอ้ยและไม่สามารถทาํกิจกรรมทางการเกษตรก็ไดร้บัผลกระทบอีกจาํนวน 2.1 ลา้นคน รวม

เกษตรกรท่ีไดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้ทัง้สิน้ 6 ลา้นคนทัง้นีก้รมการจดัหางาน กระทรวง

แรงงานเปิดเผยว่า ผลการขึน้ทะเบียนใชส้ิทธิกรณีว่างงานออนไลนผ์่านเว็บไซต ์

https://empui.doe.go.th กบักรมการจดัหางานของเดือนเมษายน ท่ีผ่านมา มีจาํนวน 2.6 

แสนคน เพิ่มขึน้รอ้ยละ 45.8 จากเดือนมีนาคม ท่ีมีผูม้าขึน้ทะเบียน จาํนวน 1.4 แสนคน  โดย

ผูท่ี้ถกูเลิกจา้งงานโดยมีสาเหตมุาจากนายจา้ง/สถานประกอบการตอ้งปิดกิจการ
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ท่ีมา : แนวหนา้

ภาคอุต
สาห
กรรม

เดี้ยง โค
วิด-19
ฉดุดชันี
ผลผลติ
หดตวั

23.19% นายอิทธิชยั ยศศรี รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม(สศอ.)เปิดเผยวา่ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม(เอม็พีไอ) 

เดือนพฤษภาคม 2563 อยูท่ี่ระดบั 80.31 หดตวั 23.19% จากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อนอยูท่ี่ระดบั 104.57นบัเป็นอตัราการหดตวัตํ่าสุดในรอบ 101 

เดือน หรือ 8 ปี 4 เดือนนบัจากเดือนมกราคม 2555 เน่ืองจากผลกระทบ

จากโควิด-19 ยงัส่งผลใหกิ้จกรรมสาํคญัทางเศรษฐกิจทัว่โลกหยดุชะงกั

เพราะหลายประเทศยงัใชม้าตรการป้องกนัการแพร่ระบาดเขม้ขน้ 

ผูป้ระกอบการจึงลดวนัทาํงานลง ทาํใหภ้าพรวมอตัราการใชก้าํลงัการ

ผลิตอยูท่ี่ 52.84% โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนตท่ี์ใชอ้ตัรากาํลงัการ

ผลิต 26.86%
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‟ “ยอมรับขณะน้ีไทยยงัไม่เห็นแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท่ีเห็นผลทนัท่วงทีจากทาง

รัฐบาลหลงัโควิด-19 คล่ีคลาย เป็นปัจจยัท่ีหลายฝ่ายอยูร่ะหวา่งติดตามอยา่งใกลชิ้ด 

ประกอบกบัยงัตอ้งจบัตามองการวางตวัรมว.คลงั ท่ีมีกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี

(ครม.) ทาํใหก้ารทาํงานของรัฐบาลชะงกั โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ี

สถาบนัการเงินยงัเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือใหผู้ป้ระกอบการเอสเอม็อี ดงันั้นไม่เฉพาะ 

3 เดือนท่ีผา่นมาเท่านั้นท่ีรัฐบาลตอ้งออกมาตรการเยยีวยาเฉพาะหนา้แต่นโยบายจากน้ีไป

กถื็อวา่มีความสาํคญัมาก เพราะตอ้งยอมรับวา่ผลกระทบคร้ังน้ีรุนแรงกวา่ทุกคร้ังท่ี

ประเทศไทยประสบมา และไม่สามารถคาดเดาไดว้า่สถานการณ์ในระยะขา้งหนา้จะเป็น

อยา่งไร”

อยา่งไรกต็าม สศอ.ประเมินวา่สถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนมิถุนายนจะ

กลบัมาดีข้ึน หลงัเร่ิมเห็นสญัญาณการฟ้ืนตวัของดชันีเอม็พีไอเดือนพฤษภาคมเทียบกบั

เดือนก่อนขยายตวั 2.86% โดยเดือนเมษายนหดตวั 24.69% อยูท่ี่ระดบั 78.08 เน่ืองจาก

รัฐบาลผอ่นคลายลอ็กดาวน์ระยะท่ี 3 เม่ือวนัท่ี1 มิถุนายน และระยะท่ี 4 เม่ือวนัท่ี15

มิถุนายน ช่วยใหกิ้จกรรมเศรษฐกิจบางส่วนและกิจการบางประเภทสามารถกลบัมาเปิด

ดาํเนินการได้

นอกจากน้ี ยงัมีเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจจากมาตรการเยยีวยาและช่วยเหลือ

ประชาชนจากผลกระทบของโควิด-19 ในส่วนต่างๆ ท่ีคืบหนา้ค่อนขา้งมาก เช่น 

มาตรการเยยีวยา 5,000 บาท ท่ีใหค้วามช่วยเหลือแลว้กวา่99% ส่งผลต่อกาํลงัซ้ือใน

ประเทศทยอยปรับตวัดีข้ึน ประกอบกบัการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในต่างประเทศ

ท่ีตอ้งติดตามเพราะส่งผลต่อกาํลงัซ้ือจากต่างประเทศ ทาํใหค้วามตอ้งการสินคา้จาก

ต่างประเทศเร่ิมกลบัมาขยายตวัอีกคร้ัง ส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมและภาพรวมเศรษฐกิจ

ท่ีมา : แนวหนา้



„

‟ “แมด้ชันีเอม็พีไอเดือนพฤษภาคมจะติดลบมาก แต่เม่ือเทียบเดือนต่อเดือน

ขณะน้ีเป็นสญัญาณสาํคญับ่งช้ีวา่การผลิตภาคอุตสาหกรรมน่าจะดีข้ึนต่อเน่ือง แต่กข้ึ็นอยู่

กบัการผอ่นคลายลอ็กดาวน์ระยะถดัไปจะเอ้ือใหป้ระชาชนมีการจบัจ่ายใชส้อยแค่ไหน 

รวมถึงสถานการณ์ภยัแลง้ท่ีรุนแรงโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประเมินวา่จะเกิดปัญหาฝน

ขาดช่วงในฤดูฝน ทาํใหผ้ลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ปริมาณนํ้ าไม่เพียงพอสาํหรับ

เพาะปลูกส่งผลกระทบต่อกาํลงัซ้ือจากภาคเกษตรชะลอตวัลงได”้ นายอิทธิชยักล่าว

นายอิทธิชยักล่าววา่ สศอ.ยงัคงคาดการณ์เอม็พีไอปี 2563 ทั้งปีติดลบ 6-7% 

จากเดือนมกราคมท่ีผา่นมาคาดขยายตวั 2-3% ซ่ึงนบัเป็นระดบัตํ่าสุดเป็นประวติัการณ์

ตั้งแต่เร่ิมมีการคาํนวณดชันีเอม็พีไอเม่ือเดือนมกราคม2543 และอตัราการขยายตวัของ

ผลิตภณัฑม์วลรวม(จีดีพี) ภาคอุตสาหกรรมติดลบ 5.5-6.5% จากเดิมคาดขยายตวั1.5-2.5%

ท่ีมา : แนวหนา้



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
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