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เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2563 ปรับดีขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอน ตาม

มูลคาการสงออกสินคา การผลิตภาคอุตสาหกรรม และเครื่องชี้การลงทุน

ภาคเอกชนท่ีหดตัวนอยลง ขณะท่ีการใชจายภาครัฐท่ีไมรวมเงินโอน ขยายตัว

สูงขึ้น อยางไรก็ดี เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนหดตัวสูงขึ้น หลังจากปจจัย

พิเศษวันหยุดยาวในเดือนกอนหมดลง สาหรับภาคการทองเท่ียวหดตัวสูง

ตอเนื่อง จากมาตรการจากัดการเดินทางระหวางประเทศท่ียังคงมีอยู

ภาคเอกชน ยังอยูในทิศทางของการฟนตัว สอดคลองกับปจจัยสนับสนุนกําลัง

ซื้อท่ีทยอยปรับดีขึ้น ท้ังการจางงาน รายไดของครัวเรือน และความเชื่อมั่นของ

ผูบริโภค แมในเดือนนีเ้ครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนโดยรวม จะหดตัวสูงขึ้นจาก

เดือนกอน ตามการใชจายในหมวดสินคาไมคงทนและหมวดบริการ หลังจาก

ปจจัยพิเศษวันหยุดยาว ในเดือนกอนหมดลง ขณะท่ีการใชจายหมวดสินคา

คงทนหดตัวนอยลงตอเนื่อง สวนหนึ่งจากการซื้อรถยนตรุนใหมหลังจาก ที่เริ่มมี

การเปดตัวในเดือนกอน

การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 8.2 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวมการ

สงออกทองคําในเดือนนี้ ที่มีมูลคาสูงเปนประวัติการณ มูลคาการสงออกหดตัวท่ี

รอยละ 13.6 ลดลงเล็กนอยจากเดือนกอนท่ีหดตัวรอยละ 14.3 ตามการสงออก

สินคาหมวดที่มูลคาเคล่ือนไหวตามราคาน้ํามัน หมวดยานยนตและชิ้นสวน และ

หมวดเครื่องใชไฟฟาท่ีปรับดีขึ้น สอดคลองกับการทยอยฟนตัวของอุปสงค

ประเทศคูคา อยางไรก็ดีการสงออกสินคาเกษตรหดตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะ การ

สงออกผลไมไปจีนหลังจากเรงไปมากแลวในชวงกอนหนา ท้ังนี้ การผลิต

ภาคอุตสาหกรรมหดตวันอยลงตอเนื่อง ในเกือบทุกหมวดสินคา สอดคลองกับทศิ

ทางการสงออกสินคาและการใชจายภายในประเทศท่ีทยอยฟนตัว

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณ

บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก 

ภาคเอกชน ยังอยูในทิศทางของการ

ฟนตัว สอดคลองกับปจจัยสนับสนุน

กําลังซื้อท่ีทยอยปรับดีข้ึน 

การลงทุนภาคเอกชน  หดตั ว

นอยลงจากเดือนกอน ตามการ

ลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ

เปนสําคัญ

รายไดเกษตรกร รายไดเกษตรกร

ขยายตัวสู ง ข้ึน ตามราคาสินคา

เกษตรเปนสําคัญ 
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสง

สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไ ท ย  ไ ด แ ก

การสงออกสินคา หดตัว

ร อยละ 8 . 2 จากระยะ

เดียวกันปกอน 

การนําเขาสินคา หดตัว

รอยละ 19.1 จากระยะ

เดียวกันปกอน 

การนําเขาสินคา หดตัวรอยละ 19.1 จากระยะเดียวกันปกอน โดยเปนการหดตัวนอยลง

เม่ือเทียบกับเดือนกอนในทุกหมวดสินคา ท้ังสินคาอุปโภคบริโภค สินคาทุน และวัตถุดิบ

และสินคาข้ันกลาง สอดคลองกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมท่ีมีทิศทางปรับตัวดีข้ึน

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวนอยลงจากเดือนกอน ตามการลงทุนหมวดเครื่องจักรและ

อุปกรณเปนสําคัญ จากการนําเขาสินคาทุนและยอดจดทะเบียนรถยนตท่ีเพ่ิมข้ึน สอดคลอง

กับอุปสงคท้ังในและตางประเทศท่ีทยอยฟนตัว และความเชื่อม่ันของภาคธุรกิจท่ีปรับดีข้ึน

ตอเนื่อง แมยังอยูในระดับต่ํา สาหรับการลงทุนหมวดกอสรางขยายตัวลดลงเล็กนอย ตาม

ยอดจําหนายวัสดุกอสรางท่ีชะลอลง

รายไดเกษตรกร รายไดเกษตรกรขยายตัวสูงข้ึน ตามราคาสินคาเกษตรเปนสําคัญ ดาน

การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวนอยลง สอดคลองกับแนวโนมการสงออกและการบริโภค

ภาคเอกชน สําหรับภาคบริการหดตัวนอยลงเล็กนอย ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีทยอย

ปรับดีข้ึน





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 29,088 29,321 32,694

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 11,742 15,589 16,618

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนสงิหาคม ปี 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ในเดือนสิงหาคมป 2563 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ของไทยมีมูลคาการคาเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดย 

การนําเขา ขยายตัวรอยละ 11.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา 

และหดตัวรอยละ 8.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานการสงออก 

ขยายตัวรอยละ 6.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอย

ละ  24.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 32,694 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 3,012

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 13.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หด

ตัวรอยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานหมวดเครื่องจักร

อุตสาหกรรมมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 25,218 ลานบาทขยายตัว

รอยละ 12.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 7.0

เมื่อเทียบกับปกอนหนา ในขณะท่ี หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยู

ท่ี 4,464 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 5.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอน

หนา และหดตัวรอยละ 14.4 เมื่อเทียบกับปกอนหนา

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 16,618 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูท่ี 3,051 ลานบาท 

ขยายตัวรอยละ 7.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัว

รอย 1.8 เมื่อ เ ทียบกับปกอนหนา ดานหมวดเครื่องจักร

อุตสาหกรรม มีมูลคาอยูท่ี 12,032 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 

6.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 28.7 เมื่อ

เทียบกับปกอนหนา ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี 

1,535 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 5.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอน

หนา และหดตัวรอยละ  24.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนา

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดุล

อยูท่ี 15,715 ลานบาท 
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนสงิหาคม 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 2,536 2,651 3,012

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 1,940 2,832 3,051

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 3,012 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 13.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หดตัวรอยละ 4.9 

เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด 

ไดแก เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 1,909.4

ลานบาท จากประเทศจีน

การสงออก  มีมูลคาอยูท่ี 3,051 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 7.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย

ละ 1.8 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการ

สงออกสูงสุด ไดแก  เครื่องเก็บเก่ียว และสวนประกอบ อยู

ท่ี 1,082.1ลานบาท ไปประเทศกัมพูชา

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาเกินดุลอยูท่ี  400 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เดือนสิงหาคม ป 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม 8
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนสงิหาคม 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 22,533 22,456 25,218

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 8,560 11,302 12,032

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 25,218 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 12.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

7.0 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขา

สูงสุด ไดแก   เครื่องกังหันไอพน และสวนประกอบ 

(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 3,762.1 ลาน

บาท จากประเทศสหรัฐอเมริกา

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 12,032 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 6.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

28.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการ

สงออกสูงสุด ไดแก เครื่องสูบลม/อัดลมและสวนประกอบ

(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 1,876.9 ลาน

บาทประเทศจีน

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 13,186 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

เดือนสิงหาคม ป 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนสงิหาคม 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 4,019 4,214 4,464

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 1,242 1,455 1,535

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

เดือนสิงหาคม ป 2563

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 4,464 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 5.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 14.4 

เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด 

ได แก  หีบแบบหลอแก ว  โลหะ ยาง และพลาสติก  

(เครื่องมือกล)  อยูท่ี 1,300.3 ลานบาท จากประเทศจีน 

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 1,535 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 5.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 24.7 

เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออก

สูงสุด ไดแก  หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก 

(เครื่องมือกล) อยูท่ี  374.8 ลานบาท ไปประเทศจีน   

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 2,929 ลานบาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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Article Title Modelling the smart farm

Author Michael J.O'Grady , Gregory M.P.O'Hare

Year 2017

Abstract Smart farming envisages the harnessing of Information and Communication Technologies as an enabler of more 

efficient, productive, and profitable farming enterprises. Such technologies do not suffice on their own; rather they 

must be judiciously combined to deliver meaningful information in near real-time. Decision-support tools 

incorporating models of disparate farming activities, either on their own or in combination with other models, offer 

one popular approach; exemplars include GPFARM, APSIM, GRAZPLAN amongst many others. Such models 

tend to be generic in nature and their adoption by individual farmers is minimal. Smart technologies offer an 

opportunity to remedy this situation; farm-specific models that can reflect near real-time events become tractable 

using such technologies. Research on the development, and application of farm-specific models is at a very early 

stage. This paper thus presents an overview of models within the farming enterprise; it then reviews the state-of 

the art in smart technologies that promise to enable a new generation of enterprise-specific models that will 

underpin future smart farming enterprises. 

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317316301287

 

Fig. 1. Models have been developed for many dimensions of the agricultural enterprise. Incorporating pertinent models whilst 

managing the trade-offs between complexity and usability is a key challenge for enabling a Smart Farm. 
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สรุยิะฯ ดนั
แผนพฒันา

อุตฯ 
เครือ่งจกัร
กลเต็มสบู 

มุ่งสนบัสนุน
เกษตรแปร
รปู ชี้เป็น
จุดเริม่ตน้
การปฏริปู
โครงสรา้ง
ศก. ลดการ

พึง่พา
ต่างประเทศ

‟

„

กระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) ผลกัดนัแผน
อตุสาหกรรมเครื่องจกัรกลใหเ้ป็นอตุสาหกรรมสนบัสนนุเพิ่มขีด

ความสามารถการผลิตทัง้ภาคอตุสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม 

ปฏิรูปโครงสรา้งเศรษฐกิจลดการพึง่พาต่างประเทศ สรา้งความเข็ม

แข็งใหก้บัเศรษฐกิจภายในและเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มการบรโิภคและ

การลงทนุในประเทศ ยกระดบัขีดความสามารถผูผ้ลิตเครื่องจกัรกล

ไทยโดยเฉพาะเครื่องจกัรกลการเกษตรท่ีจะช่วยสนบัสนนุภาค

การเกษตรใหข้ยายตวั
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„

นายสรุยิะ จงึรุง่เรอืงกิจ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) เปิดเผย

ว่า ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งปฏิรูปโครงสรา้งทางเศรษฐกิจหลงัสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ไวรสัโควิด-19 ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าประเทศไทยมีการพึง่พาตลาดต่างประเทศมากเกินไป 

ดงันัน้ กระทรวงอตุสาหกรรมจงึไดผ้ลกัดนัแผนพฒันาอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกลใหเ้ป็น

อตุสาหกรรมสนบัสนนุเพิ่มขีดความสามารถการผลิตทัง้ภาคอตุสาหกรรมและภาค

เกษตรกรรม ลดการนาํเขา้จากต่างประเทศและหนัมาใชเ้ครื่องจกัรกลท่ีผลิตภายในประเทศ

แทน ซึง่จะเป็นจดุเริม่ตน้ในการปฏิรูปโครงสรา้งทางเศรษฐกิจท่ีพึง่พาต่างประเทศ สรา้ง

ความเข็มแข็งใหก้บัเศรษฐกิจภายในและเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มการบรโิภคและการลงทนุ

ในประเทศ ยกระดบัขีดความสามารถผูผ้ลิตเครื่องจกัรกลไทยดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ สรา้ง

นวตักรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการและยกระดบัแบรนดไ์ทยใหเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถือ โดยมองว่า

ประเทศไทยยงัมีความตอ้งการเครื่องจกัรกลอยู่มาก โดยจากขอ้มลูปี 2562 ประเทศไทยมี

การนาํเขา้อตุสาหกรรมเครื่องจกัรกลคิดเป็นมลูค่ากว่า 415,776.9 ลา้นบาท และขาด

ดลุการคา้คิดเป็นมลูค่ากว่า 223,381 ลา้นบาท จงึไดใ้หส้าํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

(สศอ.) เรง่จดัทาํแนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกลท่ีชดัเจน โดยเฉพาะ

อตุสาหกรรมเครื่องจกัรกลการเกษตรและเกษตรแปรรูปท่ีจะช่วยสนบัสนนุภาคการเกษตร

ใหข้ยายตวั

ท่ีมา : Royal Thai Government
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“มาตรการพฒันาอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทย ในระยะแรกจะมุ่งเนน้ไปท่ี

อตุสาหกรรมเครื่องจกัรกลการเกษตรและเกษตรแปรรูป เน่ืองจากปัจจบุนัภาครฐัไดมี้

นโยบายส่งเสรมิการเกษตรและแปรรูปการเกษตรเพ่ือมุ่งเป็นฐานการผลิตดา้นอาหาร และ 

Bio-based product ท่ีมีคณุภาพของโลก ประกอบกบัผูผ้ลิตเครื่องจกัรกลการเกษตรของไทย

มีความสามารถในการผลิตเครื่องจกัรกลท่ีมีเทคโนโลยีท่ีไม่ซบัซอ้นมากนกัสาํหรบัใชใ้น

ประเทศและส่งออกไปยงักลุ่มประเทศเพ่ือนบา้นและประเทศท่ีมีลกัษณะการเพาะปลกูพืช

ในเขตรอ้น จงึมีความจาํเป็นท่ีภาครฐัจะตอ้งยกระดบัขีดความสามารถของอตุสาหกรรม

เครื่องจกัรกลการเกษตรและเกษตรแปรรูปเพ่ือเพิ่มมลูค่าผลผลิตภาคการเกษตรซึง่เป็น

เศรษฐกิจฐานรากท่ีสาํคญัของไทยใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสามารถแข่งขนั

ไดใ้นตลาดโลก ลดการพึง่พาการนาํเขา้เครื่องจกัรกลการเกษตรและเกษตรแปรรูปจาก

ต่างประเทศ และเพิ่มโอกาสในการพฒันาเทคโนโลยีเครื่องจกัรกลและอปุกรณก์ารเกษตรท่ี

มีเทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่ภายในประเทศ” นายสรุยิะ กล่าวปิดทา้ย

นายทองชยั ชวลิตพเิชฐ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า 

การจดัทาํมาตรการการพฒันาอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกลในระยะแรกเป็นมาตรการระยะ 5 

ปี จะมุ่งเนน้การพฒันาอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกลการเกษตรและเกษตรแปรรูป โดยมีแนว

ทางการพฒันาอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกลตามแผน คือ

ท่ีมา : Royal Thai Government
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การกระตุน้อปุสงค ์ผลกัดนัใหเ้กิดการขยายตลาดทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ ส่งเสรมิและสนบัสนนุการจบัคู่ธุรกิจระหว่างเอกชนกบัเอกชนและเอกชนกบั

รฐับาล ยกระดบัผูป้ระกอบการในการใชเ้ครื่องจกัรกลและบาํรุงรกัษาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสนบัสนนุอปุทาน สรา้งเครอืข่ายอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกลตัง้แต่ตน้นํา้ กลางนํา้ 

และปลายนํา้ รวมถึงอตุสาหกรรมสนบัสนนุประเภทชิน้ส่วน ยกระดบัขีดความสามารถ

ผูป้ระกอบการใหเ้ขา้ถึงเทคโนโลยีขัน้สงูในกระบวนการออกแบบและผลิตเครื่องจกัรกล

ผลกัดนัใหเ้กิดการลงทนุดา้นวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมดา้นเครือ่งจกัรกล

สนบัสนนุเงินทนุดอกเบีย้ต ํ่าแก่ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกลเสรมิสรา้งปัจจยั

แวดลอ้ม เช่น เพิ่มมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.) เครื่องจกัรกลและชิน้ส่วนท่ีเป็น

เปา้หมายตามมาตรฐานสากล จดัตัง้ศนูยท์ดสอบเครื่องจกัรกลการเกษตรแห่งชาติหรอื

สรา้งเครอืข่ายศนูยท์ดสอบเครื่องจกัรกลการเกษตรท่ีเป็นมาตรฐานสากลเพ่ือการตรวจสอบ

และการออกหนงัสือรบัรองมาตรฐานสินคา้เครื่องจกัรกลการเกษตรท่ีผลิตในประเทศใหไ้ด้

มาตรฐานเพ่ือการส่งออกและการทาํวิจยัและพฒันา (R&D) เพ่ือปอ้งกนัการนาํเขา้สินคา้

เครื่องจกัรกลการเกษตรท่ีไม่ไดม้าตรฐาน สรา้งฐานขอ้มลู (แพลตฟอรม์) กลางท่ีรวบรวม

และเช่ือมโยงขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกล รวมถึงการสนบัสนนุ

การระดมทนุรูปแบบคราวดฟั์นดิง สาํหรบัผูป้ระกอบการรายย่อยในอตุสาหกรรม

เครื่องจกัรกล ปรบัปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ การจดทะเบียน การใหส้ิทธิประโยชนท่ี์

ครอบคลมุถึงผูป้ระกอบการเอสเอ็มอี เป็นตน้ รวมไปถึงการพฒันาบคุคลากรดา้นการ

ออกแบบและพฒันาเทคโนโลยีเครื่องจกัรกลเกษตรและเกษตรแปรรูปดว้ย

ท่ีมา : Royal Thai Government
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ดชันเีชือ่ม ัน่
อุตสาหกรรม 
ส.ค. ขยบัขึ้น
ต่อเนือ่งแต่

ยงัตํา่ วอนรฐั
กระตุน้ศก.

เพิม่ นายสุพนัธ์ุ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยวา่ ดชันีความเช่ือมัน่

ภาคอุตสาหกรรมในเดือนส.ค.63 อยูท่ี่ระดบั 84.0 ปรับตวัเพ่ิมข้ึน

จากระดบั 82.5 ในเดือนก.ค.63 โดยดชันีฯ ปรับตวัเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง

เป็นเดือนท่ี 4 เน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน

ไดร่้วมมือกนั ทาํใหส้ามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโค

วิด-1 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการผอ่นคลายมาตรการ

ควบคุมโรค ทาํใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถ

ดาํเนินการตามปกติ
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‟ ขณะท่ีภาคการผลิตขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหนา้ตามความตอ้งการ

สินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน สาํหรับอุตสาหกรรมท่ีส่งผลต่อดีต่อค่าดชันีฯ ไดแ้ก่ รถยนต ์

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองจกัรกล อาหาร และสินคา้วสัดุก่อสร้าง เป็นตน้

อยา่งไรกดี็ แมว้า่ดชันีฯ ปรับตวัเพ่ิมข้ึน แต่ยงัอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ 100 

เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความระมดัระวงัในการใชจ่้าย และมีความกงัวลเก่ียวกบัภาวะ

เศรษฐกิจท่ียงัเปราะบาง ขณะท่ีผูป้ระกอบการ SMEs ประสบปัญหาสภาพคล่องและการ

เขา้ถึงสินเช่ือ รวมทั้งบางส่วนไดรั้บสินเช่ือไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชห้มุนเวียนใน

กิจการ

สาํหรับดชันีฯ คาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ อยูท่ี่ระดบั 94.5 โดยเพ่ิมข้ึนจาก 

93.0 ในเดือนก.ค.63 ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการคาดวา่ภาคการผลิตจะมีสญัญาณการปรับตวัดี

ข้ึน อยา่งไรกต็าม แมว้า่ค่าดชันีฯ จะปรับตวัเพ่ิมข้ึน แต่ยงัอยูใ่นภาวะความกงัวลต่อการ

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกท่ี 2 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงท่ี

ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทย ดงันั้น มาตรการกระตุน้

การบริโภคภายในประเทศ รวมทั้งการเสริมสภาพคล่องใหก้บัผูป้ระกอบการจึงเป็นปัจจยั

สาํคญัต่อการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2563

ท่ีมา : Infoquest
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‟ประธาน ส.อ.ท. ยงัมีขอ้เสนอแนะถึงภาครัฐ ดงัน้ี

1.ออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพ่ิมเติม รวมทั้งการเสริมสภาพคล่องใหผู้ป้ระกอบการ

2.ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โค

วิด-19 โดยเฉพาะ SMEs เช่น ยดืเวลาการชาํระเงินกูไ้ปอีก 2 ปี (2564-2565)

3.ขอใหผู้ป้ระกอบการสามารถหกัค่าใชจ่้ายภาษีนิติบุคคลได ้2 เท่า สาํหรับค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดข้ึนจากการอบรม หรือกิจกรรม Outing ของบริษทั เพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียว

ภายในประเทศ

ส่วนขอ้เสนออ่ืนๆ เช่น การยดืเวลาชาํระหน้ี 2 ปีนั้นจะนาํเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการศูนย์

บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(ศบศ.) รอบหนา้

สาํหรับมาตรการกาํหนดเกณฑม์าตรฐานระยะเวลา Credit term เพ่ือแกปั้ญหาสภาพคล่อง

ใหก้บัเอสเอม็อี จากเดิม 30-45 วนั แต่ปัจจุบนั 60-120 วนั ตามท่ีประชุมศบศ. เห็นชอบ

วานน้ีนั้น นายสุพนัธ์ุ กล่าววา่ ในสปัดาห์หนา้จะมีการหารือผูป้ระกอบการรายใหญ่ เช่น 

กลุ่มสหพฒัน์ กลุ่มเอสซีจี กลุ่ม ปตท. โตโยตา้ เป็นตน้ เพ่ือปรับกรอบเวลาใหจ่้ายเร็วข้ึน 

ซ่ึงจะเป็นการช่วยเพ่ิมสภาพคล่องใหเ้อสเอม็อี

สาํหรับแนวทางแกปั้ญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นส่วนใหญ่กเ็ป็นเร่ืองท่ีเคยนาํเสนอไป

แลว้ เช่น โครงการ Special Tourist Visa (STV) ซ่ึงหากไดผ้ลดีกค็งมีการขยายขอบเขต

มากข้ึน เพราะหากเทียบจาํนวนนกัท่องเท่ียวแลว้ยงันอ้ยกวา่ภาพรวมมาก โครงการคนละ

คร่ึงตอ้งดูแลใหก้ระจายลงไปถึงผูป้ระกอบการอยา่งทัว่ถึง
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„

‟ส่วนสถานการณ์ทางการเมืองนั้น หากการชุมนุมไม่เกิดปัญหารุนแรงและบานปลายกจ็ะ

ไม่ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่

“ถา้ไม่มีเหตุบานปลายสร้างความเสียหายกไ็ม่กงัวล ถา้มีการเจรจากนัน่าจะลดความ

ขดัแยง้ได”้

นายสุพนัธ์ุ กล่าว

นายวิรัตน ์เอ้ือนฤมิต รองประธานส.อ.ท. กล่าววา่ อยากใหรั้ฐบาลอดัฉีดเมด็เงินเขา้ระบบ

เศรษฐกิจมากข้ึน เพราะกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ประเมินวา่ อตัราการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจไทย (GDP)ปีน้ีจะหดตวัถึง -7.7% ขณะท่ีเศรษฐกิจโลกจะหดตวั 

4.9% เพราะถึงแมรั้ฐบาลจะจดัเตรียมงบท่ีมีสดัส่วนถึง 8.2% ของ GDP เพ่ือฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจแลว้กต็าม แต่เม่ือคิดเป็นเงินไม่มากนกั เพราะ GDP หดตวัลดลง
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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
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