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เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2563 ปรับดีขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอน ตาม
มู ล ค า การส ง ออกสิ น ค า การผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม และเครื่ อ งชี้ ก ารลงทุ น
ภาคเอกชนที่หดตัวนอยลง ขณะที่การใชจายภาครัฐที่ไมรวมเงินโอน ขยายตัว
สูงขึ้น อยางไรก็ดี เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนหดตัวสูงขึ้น หลังจากปจจัย
พิ เ ศษวั น หยุ ด ยาวในเดื อ นก อ นหมดลง สาหรั บ ภาคการท อ งเที่ ย วหดตั ว สู ง
ตอเนื่อง จากมาตรการจากัดการเดินทางระหวางประเทศทีย่ ังคงมีอยู
ภาคเอกชน ยังอยูในทิศทางของการฟนตัว สอดคลองกับปจจัยสนับสนุนกําลัง
ซื้อที่ทยอยปรับดีขึ้น ทั้งการจางงาน รายไดของครัวเรือน และความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภค แมในเดือนนีเ้ ครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนโดยรวม จะหดตัวสูงขึ้นจาก
เดือนกอน ตามการใชจายในหมวดสินคาไมคงทนและหมวดบริการ หลังจาก
ปจจัยพิเศษวัน หยุด ยาว ในเดือนกอนหมดลง ขณะที่การใชจายหมวดสิน คา
คงทนหดตัวนอยลงตอเนื่อง สวนหนึ่งจากการซื้อรถยนตรุนใหมหลังจาก ที่เริ่มมี
การเปดตัวในเดือนกอน
การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 8.2 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวมการ
สงออกทองคําในเดือนนี้ ที่มีมูลคาสูงเปนประวัติการณ มูลคาการสงออกหดตัวที่
รอยละ 13.6 ลดลงเล็กนอยจากเดือนกอนที่หดตัวรอยละ 14.3 ตามการสงออก
สินคาหมวดที่มูลคาเคลื่อนไหวตามราคาน้ํามัน หมวดยานยนตและชิ้นสวน และ
หมวดเครื่ องใช ไ ฟฟ า ที่ป รั บ ดีขึ้ น สอดคล อ งกับ การทยอยฟ น ตั ว ของอุป สงค
ประเทศคูคา อยางไรก็ดีการสงออกสินคาเกษตรหดตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะ การ
ส ง ออกผลไม ไ ปจี น หลั ง จากเร ง ไปมากแล ว ในช ว งก อ นหน า ทั้ ง นี้ การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมหดตัวนอยลงตอเนื่อง ในเกือบทุกหมวดสินคา สอดคลองกับทิศ
ทางการสงออกสินคาและการใชจายภายในประเทศที่ทยอยฟนตัว

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณ
บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก
ภาคเอกชน ยังอยูในทิศทางของการ
ฟนตัว สอดคลองกับปจจัยสนับสนุน
กําลังซื้อที่ทยอยปรับดีขึ้น
การลงทุ น ภาคเอกชน หดตั ว
น อ ยลงจากเดื อ นก อ น ตามการ
ลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ
เปนสําคัญ
รายไดเ กษตรกร รายไดเ กษตรกร
ขยายตั ว สู ง ขึ้ น ตามราคาสิ น ค า
เกษตรเปนสําคัญ
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การนําเขาสินคา หดตัวรอยละ 19.1 จากระยะเดียวกันปกอน โดยเปนการหดตัวนอยลง

เมื่อเทียบกับเดือนกอนในทุกหมวดสินคา ทั้งสินคาอุปโภคบริโภค สินคาทุน และวัตถุดิบ
และสินคาขั้นกลาง สอดคลองกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวนอยลงจากเดือนกอน ตามการลงทุนหมวดเครื่องจักรและ
อุปกรณเปนสําคัญ จากการนําเขาสินคาทุนและยอดจดทะเบียนรถยนตที่เพิ่มขึ้น สอดคลอง
กับอุปสงคทั้งในและตางประเทศที่ทยอยฟนตัว และความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ปรับดีขึ้น
ตอเนื่อง แมยังอยูในระดับต่ํา สาหรับการลงทุนหมวดกอสรางขยายตัวลดลงเล็กนอย ตาม
ยอดจําหนายวัสดุกอสรางที่ชะลอลง
รายไดเกษตรกร รายไดเกษตรกรขยายตัวสูงขึ้น ตามราคาสินคาเกษตรเปนสําคัญ ดาน
การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวนอยลง สอดคลองกับแนวโนมการสงออกและการบริโภค
ภาคเอกชน สําหรับภาคบริการหดตัวนอยลงเล็กนอย ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอย
ปรับดีขึ้น

ตัว ชี้วั ดทางเศรษฐกิ จ ที่ส ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไ ท ย ไ ด แ ก
การส ง ออกสิ น ค า หดตั ว
ร อ ยละ 8.2 จากระยะ
เดียวกันปกอน
การนํ า เข า สิ น ค า หดตั ว
ร อ ยละ 19.1 จากระยะ
เดียวกันปกอน
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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 เดือนสิงหาคม 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 29,088
Export
20,475 19,773
13,376 11,742

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

40,228
29,321

35,798
32,694

37,363

38,359

38,287

36,874

17,964
15,589

21,914
16,618

19,070

18,075

16,986

18,434

ในเดือนสิงหาคมป 2563 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูลคาการคาเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดย
การนําเขา ขยายตัวรอยละ 11.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา
และหดตัวรอยละ 8.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานการสงออก
ขยายตัวรอยละ 6.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอย
ละ 24.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา
การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูที่ 32,694 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 3,012
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 13.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หด
ตัวรอยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปก อนหนา ดานหมวดเครื่องจัก ร
อุตสาหกรรมมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 25,218 ลานบาทขยายตัว
รอยละ 12.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 7.0
เมื่อเทียบกับปกอนหนา ในขณะที่ หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยู
ที่ 4,464 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 5.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอน
หนา และหดตัวรอยละ 14.4 เมื่อเทียบกับปกอนหนา
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 16,618 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูที่ 3,051 ลานบาท
ขยายตัวรอยละ 7.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัว
ร อ ย 1.8 เมื่ อ เที ย บกั บ ป ก อ นหน า ด า นหมวดเครื่ อ งจั ก ร
อุตสาหกรรม มีมูลคาอยูที่ 12,032 ลานบาท ขยายตัวรอยละ
6.5 เมื่อ เทีย บกับเดือนกอนหนา และหดตั วรอยละ 28.7 เมื่ อ
เทียบกับปกอนหนา ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูที่
1,535 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 5.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอน
หนา และหดตัวรอยละ 24.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนา
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูที่ 15,715 ลานบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนสิงหาคม 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
2,536
Export
2,744
2,451
2,045
1,940

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

3,286
2,651

3,460
3,012

3,554

3,052

4,140

3,010

2,574
2,832

2,996
3,051

2,769

3,159

2,773

2,520

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนสิงหาคม ป 2563
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 3,012 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 13.6 เมื่อเทียบกับเดือ นกอ นหน า หดตัว รอยละ 4.9
เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด
ไดแก เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูที่ 1,909.4
ลานบาท จากประเทศจีน
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 3,051 ลานบาท ขยายตัว
รอยละ 7.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย
ละ 1.8 เมื่ อเทีย บกับปก อนหน า โดยสินคา ที่มีมูล คาการ
สงออกสูงสุด ไดแก เครื่องเก็บเกี่ยว และสวนประกอบ อยู
ที่ 1,082.1ลานบาท ไปประเทศกัมพูชา
ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาเกินดุลอยูที่ 400 ลานบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือนสิงหาคม 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 22,533
Export
15,298 14,914
9,824
8,560

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

31,095
22,456

27,122
25,218

28,013

29,347

28,102

28,847

13,260
11,302

16,881
12,032

14,415

13,003

12,228

14,078

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนสิงหาคม ป 2563
การนําเขา มีมูลค าอยูที่ 25,218 ลานบาท ขยายตั ว
รอยละ 12.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
7.0 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขา
สู ง สุ ด ได แ ก เครื่ อ งกั ง หั น ไอพ น และส ว นประกอบ
(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมทั่วไป) อยูที่ 3,762.1 ลาน
บาท จากประเทศสหรัฐอเมริกา
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 12,032 ลานบาท ขยายตัว
รอยละ 6.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
28.7 เมื่ อ เที ย บกั บ ป ก อ นหน า โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การ
สงออกสูงสุด ไดแก เครื่องสูบลม/อัดลมและสวนประกอบ
(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมทั่วไป) อยูที่ 1,876.9 ลาน
บาทประเทศจีน
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 13,186 ลานบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนสิงหาคม 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
4,019
Export
2,433
2,408
1,507
1,242

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

5,847
4,214

5,216
4,464

5,796

5,960

6,045

5,017

2,131
1,455

2,037
1,535

1,886

1,913

1,984

1,836

มูลคาการคาเครื่องมือกล
เดือนสิงหาคม ป 2563
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 4,464 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 5.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 14.4
เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด
ได แ ก หี บ แบบหล อ แก ว โลหะ ยาง และพลาสติ ก
(เครื่องมือกล) อยูที่ 1,300.3 ลานบาท จากประเทศจีน
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 1,535 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 5.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 24.7
เมื่ อ เที ย บกั บ ป ก อ นหน า โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การส ง ออก
สูงสุด ไดแก หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก
(เครื่องมือกล) อยูที่ 374.8 ลานบาท ไปประเทศจีน
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 2,929 ลานบาท
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Article Title Modelling the smart farm
Michael J.O'Grady , Gregory M.P.O'Hare
Author
Year
Abstract

Source

2017
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.
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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สุรยิ ะฯ ดัน
แผนพัฒนา
อุตฯ
เครือ่ งจักร
กลเต็มสูบ
มุ่งสนับสนุน
เกษตรแปร
รูป ชี้เป็ น
จุดเริม่ ต้น
การปฏิรปู
โครงสร้าง
ศก. ลดการ
พึง่ พา
ต่างประเทศ

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ผลักดันแผน
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เป็ นอุตสาหกรรมสนับสนุนเพิ่มขีด
ความสามารถการผลิตทัง้ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม
ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจลดการพึง่ พาต่างประเทศ สร้างความเข็ม
แข็งให้กบั เศรษฐกิจภายในและเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มการบริโภคและ
การลงทุนในประเทศ ยกระดับขีดความสามารถผูผ้ ลิตเครื่องจักรกล
ไทยโดยเฉพาะเครื่องจักรกลการเกษตรที่จะช่วยสนับสนุนภาค
การเกษตรให้ขยายตัว
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นายสุรยิ ะ จึงรุง่ เรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิ ดเผย
ว่า ประเทศไทยจําเป็ นต้องปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัสโควิด-19 ได้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการพึง่ พาตลาดต่างประเทศมากเกินไป
ดังนัน้ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ผลักดันแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลให้เป็ น
อุตสาหกรรมสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถการผลิตทัง้ ภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตรกรรม ลดการนําเข้าจากต่างประเทศและหันมาใช้เครื่องจักรกลที่ผลิตภายในประเทศ
แทน ซึง่ จะเป็ นจุดเริม่ ต้นในการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่พง่ึ พาต่างประเทศ สร้าง
ความเข็มแข็งให้กบั เศรษฐกิจภายในและเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มการบริโภคและการลงทุน
ในประเทศ ยกระดับขีดความสามารถผูผ้ ลิตเครื่องจักรกลไทยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้าง
นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการและยกระดับแบรนด์ไทยให้เป็ นที่น่าเชื่อถือ โดยมองว่า
ประเทศไทยยังมีความต้องการเครื่องจักรกลอยู่มาก โดยจากข้อมูลปี 2562 ประเทศไทยมี
การนําเข้าอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลคิดเป็ นมูลค่ากว่า 415,776.9 ล้านบาท และขาด
ดุลการค้าคิดเป็ นมูลค่ากว่า 223,381 ล้านบาท จึงได้ให้สาํ นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(สศอ.) เร่งจัดทําแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลที่ชดั เจน โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและเกษตรแปรรูปที่จะช่วยสนับสนุนภาคการเกษตร
ให้ขยายตัว
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“มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย ในระยะแรกจะมุ่งเน้นไปที่
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและเกษตรแปรรูป เนื่องจากปั จจุบนั ภาครัฐได้มี
นโยบายส่งเสริมการเกษตรและแปรรูปการเกษตรเพื่อมุ่งเป็ นฐานการผลิตด้านอาหาร และ
Bio-based product ที่มีคณ
ุ ภาพของโลก ประกอบกับผูผ้ ลิตเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย
มีความสามารถในการผลิตเครื่องจักรกลที่มีเทคโนโลยีท่ีไม่ซบั ซ้อนมากนักสําหรับใช้ใน
ประเทศและส่งออกไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีลกั ษณะการเพาะปลูกพืช
ในเขตร้อน จึงมีความจําเป็ นที่ภาครัฐจะต้องยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลการเกษตรและเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรซึง่ เป็ น
เศรษฐกิจฐานรากที่สาํ คัญของไทยให้สามารถตอบสนองความต้องการและสามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดโลก ลดการพึง่ พาการนําเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรและเกษตรแปรรูปจาก
ต่างประเทศ และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรที่
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ภายในประเทศ” นายสุรยิ ะ กล่าวปิ ดท้าย
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิ ดเผยว่า
การจัดทํามาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในระยะแรกเป็ นมาตรการระยะ 5
ปี จะมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและเกษตรแปรรูป โดยมีแนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลตามแผน คือ
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การกระตุน้ อุปสงค์ ผลักดันให้เกิดการขยายตลาดทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่างเอกชนกับเอกชนและเอกชนกับ
รัฐบาล ยกระดับผูป้ ระกอบการในการใช้เครื่องจักรกลและบํารุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสนับสนุนอุปทาน สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลตัง้ แต่ตน้ นํา้ กลางนํา้
และปลายนํา้ รวมถึงอุตสาหกรรมสนับสนุนประเภทชิน้ ส่วน ยกระดับขีดความสามารถ
ผูป้ ระกอบการให้เข้าถึงเทคโนโลยีขนั้ สูงในกระบวนการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
ผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครือ่ งจักรกล
สนับสนุนเงินทุนดอกเบีย้ ตํ่าแก่ผปู้ ระกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเสริมสร้างปั จจัย
แวดล้อม เช่น เพิ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) เครื่องจักรกลและชิน้ ส่วนที่เป็ น
เป้าหมายตามมาตรฐานสากล จัดตัง้ ศูนย์ทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติหรือ
สร้างเครือข่ายศูนย์ทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรที่เป็ นมาตรฐานสากลเพื่อการตรวจสอบ
และการออกหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรที่ผลิตในประเทศให้ได้
มาตรฐานเพื่อการส่งออกและการทําวิจยั และพัฒนา (R&D) เพื่อป้องกันการนําเข้าสินค้า
เครื่องจักรกลการเกษตรที่ไม่ได้มาตรฐาน สร้างฐานข้อมูล (แพลตฟอร์ม) กลางที่รวบรวม
และเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล รวมถึงการสนับสนุน
การระดมทุนรูปแบบคราวด์ฟันดิง สําหรับผูป้ ระกอบการรายย่อยในอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดทะเบียน การให้สิทธิประโยชน์ท่ี
ครอบคลุมถึงผูป้ ระกอบการเอสเอ็มอี เป็ นต้น รวมไปถึงการพัฒนาบุคคลากรด้านการ
ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและเกษตรแปรรูปด้วย
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ดัชนีเชือ่ มัน่
อุตสาหกรรม
ส.ค. ขยับขึ้น
ต่อเนือ่ งแต่
ยังตํา่ วอนรัฐ
กระตุน้ ศก.
เพิม่

นายสุ พนั ธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมัน่
ภาคอุตสาหกรรมในเดือนส.ค.63 อยูท่ ี่ระดับ 84.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากระดับ 82.5 ในเดือนก.ค.63 โดยดัชนี ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
เป็ นเดือนที่ 4 เนื่ องจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ได้ร่วมมือกัน ทําให้สามารถควบคุมการแพร่ ระบาดของไวรัสโค
วิด-1 ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมโรค ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถ
ดําเนินการตามปกติ
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ขณะที่ภาคการผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าตามความต้องการ
สิ นค้าที่เพิ่มขึ้น สําหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อดีต่อค่าดัชนี ฯ ได้แก่ รถยนต์
เครื่ องใช้ไฟฟ้า เครื่ องจักรกล อาหาร และสิ นค้าวัสดุก่อสร้าง เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี แม้วา่ ดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ยงั อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า 100
เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย และมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจที่ยงั เปราะบาง ขณะที่ผปู ้ ระกอบการ SMEs ประสบปัญหาสภาพคล่องและการ
เข้าถึงสิ นเชื่อ รวมทั้งบางส่ วนได้รับสิ นเชื่อไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้หมุนเวียนใน
กิจการ

สําหรับดัชนี ฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยูท่ ี่ระดับ 94.5 โดยเพิ่มขึ้นจาก
93.0 ในเดือนก.ค.63 ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบการคาดว่าภาคการผลิตจะมีสญ
ั ญาณการปรับตัวดี
ขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ค่าดัชนีฯ จะปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ยงั อยูใ่ นภาวะความกังวลต่อการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 2 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็ นปัจจัยเสี่ ยงที่
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทย ดังนั้น มาตรการกระตุน้
การบริ โภคภายในประเทศ รวมทั้งการเสริ มสภาพคล่องให้กบั ผูป้ ระกอบการจึงเป็ นปัจจัย
สําคัญต่อการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่ งหลังของปี 2563
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ประธาน ส.อ.ท. ยังมีขอ้ เสนอแนะถึงภาครัฐ ดังนี้

1.ออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมทั้งการเสริ มสภาพคล่องให้ผปู ้ ระกอบการ
2.ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โค
วิด-19 โดยเฉพาะ SMEs เช่น ยืดเวลาการชําระเงินกูไ้ ปอีก 2 ปี (2564-2565)
3.ขอให้ผปู ้ ระกอบการสามารถหักค่าใช้จ่ายภาษีนิติบุคคลได้ 2 เท่า สําหรับค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการอบรม หรื อกิจกรรม Outing ของบริ ษทั เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ
ส่วนข้อเสนออื่นๆ เช่น การยืดเวลาชําระหนี้ 2 ปี นั้นจะนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์
บริ หารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ศบศ.) รอบหน้า
สําหรับมาตรการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลา Credit term เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง
ให้กบั เอสเอ็มอี จากเดิม 30-45 วัน แต่ปัจจุบนั 60-120 วัน ตามที่ประชุมศบศ. เห็นชอบ
วานนี้ น้ นั นายสุพนั ธุ์ กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าจะมีการหารื อผูป้ ระกอบการรายใหญ่ เช่น
กลุ่มสหพัฒน์ กลุ่มเอสซีจี กลุ่ม ปตท. โตโยต้า เป็ นต้น เพื่อปรับกรอบเวลาให้จ่ายเร็วขึ้น
ซึ่งจะเป็ นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้เอสเอ็มอี
สําหรับแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นส่วนใหญ่กเ็ ป็ นเรื่ องที่เคยนําเสนอไป
แล้ว เช่น โครงการ Special Tourist Visa (STV) ซึ่งหากได้ผลดีกค็ งมีการขยายขอบเขต
มากขึ้น เพราะหากเทียบจํานวนนักท่องเที่ยวแล้วยังน้อยกว่าภาพรวมมาก โครงการคนละ
ครึ่ งต้องดูแลให้กระจายลงไปถึงผูป้ ระกอบการอย่างทัว่ ถึง
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ส่วนสถานการณ์ทางการเมืองนั้น หากการชุมนุมไม่เกิดปัญหารุ นแรงและบานปลายก็จะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่

“ถ้าไม่มีเหตุบานปลายสร้างความเสี ยหายก็ไม่กงั วล ถ้ามีการเจรจากันน่าจะลดความ
ขัดแย้งได้”
นายสุพนั ธุ์ กล่าว

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธานส.อ.ท. กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น เพราะกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินว่า อัตราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP)ปี นี้จะหดตัวถึง -7.7% ขณะที่เศรษฐกิจโลกจะหดตัว
4.9% เพราะถึงแม้รัฐบาลจะจัดเตรี ยมงบที่มีสดั ส่ วนถึง 8.2% ของ GDP เพื่อฟื้ นฟู
เศรษฐกิจแล้วก็ตาม แต่เมื่อคิดเป็ นเงินไม่มากนัก เพราะ GDP หดตัวลดลง
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