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Co n t e n t s
ประจ� ำ เดือนมิถุนำยน 2560

Editor’s Note

หากต้องการน�าข้อเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ์ เผยแพร่
หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มา

 สวัสดีคุณผู้อ่าน OIE SHARE ฉบับเดือนมิถุนายนค่ะ เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝน 

เดี๋ยวเย็น เดี๋ยวชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ  

นอกจากดูแลสุขภาพแล้วเราก็ต้องหาสาระความรู้ดี ๆ มาอ่านกันด้วย ในเล่มนี ้

มีบทความที่น�าความรู้ต่าง ๆ มาแชร์กัน เริ่มจากคอลัมน์ Econ Focus กับหัวข้อ  

ความเสี่ยงของไทยในตลาดอาเซียนจากนโยบายทรัมป์ ส่วนใครที่ติดตาม  

สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ปี 2560 อยู่นั้น 

ต้องห้ามพลาดกับทุกความเคลื่อนไหวในคอลัมน์นี้ คอลัมน์ Sharing พบกับ

อุตสาหกรรม 4.0 และเทคโนโลยีสมัยใหม่ส�าหรับการเกษตรแบบอัจฉริยะ และ

เทคโนโลยสี�าหรบัอตุสาหกรรมอาหารแปรรปู ปิดท้ายกนัด้วยเกบ็มาเล่า นกัเขยีน 

ขอเตือนภัยคุณผู้อ่านในช่วงหน้าฝนกับเรื่อง “ไข้เลือดออก...ภัยเงียบที่ควร

ระวัง” เรายังเปิดรับความคิดเห็นของทุกท่านทุกฉบับทุกช่องทาง ขอบพระคุณ 

คุณผู้อ่านที่ติดตาม OIE SHARE แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

Econ Focus   ความเสี่ยงของไทยในตลาดอาเซียนจากนโยบายทรัมป์ 3

Econ Review  สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม	 8  

	 เดือนเมษายน	2560 
Sharing  อุตสาหกรรม	4.0	และเทคโนโลยีสมัยใหม่ส�าหรับการเกษตร	 10
	 แบบอัจฉริยะ	และเทคโนโลยีส�าหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  

เก็บมาเล่า  ไข้เลือดออก	ภัยเงียบ...ที่ควรระวัง 13
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ส�านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ความเสี่ยงของไทย

ในตลาดอาเซียนจากนโยบายทรัมป์

ความเป็นมา

 จากนโยบายด้านการค้าของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ 

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 45 ตั้งเป้าหมายว่า 

ต้องการลดการขาดดลุการค้าทีส่หรฐัฯ ขาดดลุอย่างต่อเนือ่ง 

ยาวนานกับนานาประเทศ โดยทรัมป์จะท�าการทบทวน

ความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (The North 

American Free Trade Agreement: NAFTA) ซึง่เป็น

ข้อตกลงของ 3 ประเทศ คือ แคนาดา สหรัฐฯ และเม็กซิโก 

สาเหตุหลักเนื่องจากการน�าเข้าสินค้าของสหรัฐฯ ประมาณ

ร้อยละ 26.1 มาจาก 2 ประเทศนี ้และสหรฐัฯ ขาดดลุการค้า

กบัทัง้สองประเทศคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 9.4 ของการขาดดลุ 

ทั้งหมดในปี 2559 นอกจากนี้ยังจะพิจารณาการถอนตัว 

จากความตกลงหุน้ส่วนยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกจิภาคพืน้ 

แปซิฟิก  (Trans-Pacific  Partnership:  TPP) ซึ่งมี

สมาชกิ 12 ประเทศ คอื สหรฐัฯ ออสเตรเลยี บรไูน แคนาดา 

ชิลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เวียดนาม 

และเปรู ที่สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าให้ประเทศในกลุ ่มนี้

ประมาณร้อยละ 22 ของการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ 

 นอกจากนี้ในช่วงของการหาเสียงทรัมป์ประกาศว่าจะ

เก็บภาษีน�าเข้าจากจีนเพิ่มเป็นร้อยละ  45 หากจีนยังคง 

ใช้นโยบายค่าเงินอ่อนต่อไป เนื่องจากทรัมป์มองว่าจีนปั่น

ค่าเงนิ (Currency Manipulator) ท�าให้ค่าเงนิหยวนต�า่กว่า 

ความเป็นจริง ส่งผลให้สินค้าจีนมีความได้เปรียบในด้าน

ราคาสินค้าส่งออกจนสหรัฐฯ ขาดดุลการค้ากับจีนเป็น

จ�านวนมาก โดยสหรฐัฯ ขาดดลุการค้าให้จนีคดิเป็นร้อยละ  

43.2 ของการขาดดุลการค้าทั้งหมด รวมทั้งการลงนาม 

ค�าสัง่บรหิาร (Executive Orders) เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 

2560 เพื่อให้เจ้าหน้าที่รายงานประเทศคู ่ค้าที่สหรัฐฯ 

ขาดดุลการค้าสูง รวมถึงสาเหตุของการขาดดุลการค้า 

ดังกล่าว โดยสหรัฐฯ ขาดดุลการค้ามากที่สุดกับจีน ญี่ปุ่น 

และเยอรมนั และจากประเทศทีส่หรฐัฯ ขาดดลุด้วยมากทีส่ดุ 

16 อนัดบัแรก พบว่าม ี4 ประเทศใน ASEAN ทีต่ดิอนัดบัคอื 

เวียดนาม มาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นอันดับที่ 6, 

9, 11 และ 15 ตามล�าดับ
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การขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ

 ในปี 2559 ในภาพรวมสหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้า 

25,931 พันล้านบาท โดยมีการเกินดุลการค้าเล็กน้อยกับ

บางประเทศ เช่น ฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิ

เรตส์ คิดเป็นมูลค่า 6,019 พันล้านบาท แต่สหรัฐฯ มีการ

ขาดดุลการค้ากับประเทศต่าง ๆ จ�านวนมาก คิดเป็นมูลค่า

ถึง 31,951 ล้านบาท (ภาพที่ 1)

 หากพจิารณา 16 ประเทศแรกทีส่หรฐัฯ ขาดดลุการค้า

ด้วยมากที่สุด พบว่าสหรัฐฯ มีการขาดดุลการค้ากับ 16 

ประเทศนีค้ดิเป็นร้อยละ 88 ของการขาดดลุการค้าทัง้หมด 

ของสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ ขาดดุลการค้ากับจีนมากที่สุด 

คดิเป็นร้อยละ 43.2 รองลงไปคอืประเทศในกลุม่ ASEAN 

(เวียดนาม ไทย มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย) คิดเป็นร้อยละ 

11.0 ของการขาดดุลการค้าทั้งหมดของสหรัฐฯ (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 การขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ กับประเทศต่าง ๆ ปี 2559
ที่มา : ค�านวณจากข้อมูล Global Trade Atlas

ภาพที่ 1 ดุลการค้าของสหรัฐฯ กับประเทศต่างๆ ในปี 2559
ที่มา : ค�านวณจากข้อมูล Global Trade Atlas
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ภาพที่ 4 สินค้าส�าคัญที่สหรัฐฯ น�าเข้าจากประเทศใน ASEAN
ที่มา : ค�านวณจากข้อมูล Global Trade Atlas

หมายเหตุ: () ล�าดับของประเทศที่สหรัฐฯ น�าเข้าสูงสุดจากโลก

ดลุการค้าของสหรฐัอเมรกิา	กบั	ASEAN

 ASEAN เป็นกลุ่มประเทศหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาขาดดุล

การค้าจ�านวนมากอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 สหรัฐฯ 

ขาดดุลการค้ากับ ASEAN จ�านวน 2,944 พันล้านบาท 

โดยเป็นการขาดดุลกับเวียดนามมากที่สุด รองลงไป คือ 

มาเลเซยี ไทย อนิโดนเีซยี อย่างไรกต็ามสหรฐัฯ ได้ดลุการค้า

กับ บรูไน และสิงคโปร์ (ภาพที่ 3)

 หากพิจารณาในด้านของสินค้าน�าเข้าที่สหรัฐฯ น�าเข้า

จาก ASEAN พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและ 

อปุกรณ์ไฟฟ้า, เครือ่งจกัร เครือ่งกล และอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 

และเครือ่งแต่งกายทีถ่กัแบบนติหรอืแบบโครเชต์ (ภาพที ่4)

ภาพที่ 3 ดุลการค้าของสหรัฐฯ กับประเทศใน ASEAN
ที่มา : ค�านวณจากข้อมูล Global Trade Atlas
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ความเสี่ยงของการค้าไทยในตลาด	

ASEAN	จากนโยบายทรัมป์

 จากนโยบายด้านการค้าของทรัมป์ ข้างต้นใน  

2 ประเด็นหลัก คือ การขึ้นภาษีน�าเข้าจากจีน และการเริ่ม

เพ่งเล็งประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากจีน  ที่สหรัฐอเมริกา

ขาดดุลการค้าด้วยมากที่สุด 16 ประเทศ ตามค�าสั่งบริหาร 

(Executive Orders) ย่อมส่งผลกระทบต่อการค้าของไทย 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในส่วนของผลกระทบทางตรง  

คือ การที่ไทยจะส่งออกไปสหรัฐฯ ได้ยากมากขึ้น เพราะ

สหรัฐฯ อาจใช้มาตรการกีดกันทางการค้าทั้งทางภาษ ี

(Tariff Barriers: TBs) และไม่ใช ่ภาษี (Non-Tariff 

Barriers: NTBs) จนส่งผลกระทบให้การส่งออกไทยลดลง 

ในส่วนของผลกระทบทางอ้อม คือ ไทยจะสามารถส่งไป

ประเทศต่าง ๆ ได้ลดลง เช่น จีน ประเทศใน ASEAN และ

ประเทศต่าง ๆ  ที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพราะประเทศเหล่านั้น

จะมคีวามต้องการน�าเข้าสนิค้าขัน้กลางเพือ่ผลติแล้วส่งออก

ไปสหรัฐฯ ลดลง 

 ทัง้นี ้หากสหรฐัฯ ใช้มาตรการทีร่นุแรงเพือ่ลดการขาดดลุ 

การค้าของสหรัฐฯ จนท�าให้ประเทศต่าง ๆ  สามารถส่งออก 

ไปยังสหรัฐฯ ลดลงโดยเฉพาะจีน ย่อมส่งผลกระทบให้ 

เวยีดนาม มาเลเซยี และอนิโดนเีซยี ซึง่ต่างมสีหรฐัฯ และจนี  

เป็นตลาดส่งออกออกหลัก สามารถส่งออกไปสหรัฐฯ และ

จีนได้ลดลง และประเทศใน ASEAN ย่อมต้องการน�าเข้า 

สนิค้าวตัถดุบิเพือ่น�าไปผลติแล้วส่งออกไปยงัตลาดดงักล่าว 

ลดลง ทั้งนี้ คาดว่าไทยจะได้รับผลกระทบในการส่งออก

ไปมาเลเซียในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า, 

ยางและผลติภัณฑ์ยาง พลาสตกิและผลติภณัฑ์ ในสว่นของ

ตลาดเวียดนาม คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

ตลาดอนิโดนเีซยี คอื ยางและผลติภณัฑ์ยาง เนือ่งจากสนิค้า 

เหล่านี้เป็นสินค้าที่ประเทศที่กล่าวถึงส่งออกไปสหรัฐฯ  

และจีนในสัดส่วนที่สูง รวมถึงเป็นสินค้าที่ประเทศเหล่านี้ 

มีการน�าเข้าจากไทยมากด้วยเช่นกัน

6
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บทสรุป

 ความเสี่ยงของการค้าไทยจากในตลาด ASEAN  

นโยบายทรัมป์ คือ การที่ประเทศต่าง ๆ ใน ASEAN 

โดยเฉพาะ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย จะสามารถ

ส่งออกไปยังสหรัฐฯ และ จีน ซึ่งเป็นตลาดหลักที่ส�าคัญได้

ลดลง ท�าให้ประเทศใน ASEAN เหล่านั้นจะลดการน�าเข้า

สนิค้าขัน้กลางจากไทยเพือ่น�าไปผลติและส่งต่อไปยงัสหรฐัฯ 

และ จีน อย่างไรก็ตามคาดว่าในระยะสั้นนโยบายด้าน 

การค้าของทรัมป์จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อไทยมากนัก

เนื่องจาก

 1. สหรฐัฯ มกีารผลติภาคอตุสาหกรรมภายในประเทศ

เพียงร้อยละ 12 ของ GDP (ไทย ร้อยละ 27.4 ของ GDP) 

ดังนั้นสหรัฐฯ ยังคงต้องพึ่งพาการน�าเข้าไปอีกระยะหนึ่ง 

จนกว่าจะสามารถดงึการลงทนุกลบัประเทศและมกีารผลติ

ในประเทศเพิ่มขึ้น

 2. ค่าแรงของสหรัฐฯ สูงกว่า จีน และ ASEAN ท�าให ้

สินค้าที่ผลิตในสหรัฐฯ มีราคาสูงตามต้นทุนที่สูงขึ้นจาก

ต้นทนุค่าแรง ราคาสนิค้าในสหรฐัฯ จงึมแีนวโน้มสงูขึน้ และ

ปัญหาที่ตามมาก็คือ ปัญหาเงินเฟ้อของประเทศ 

 3. หากทรมัป์พยายามลดการน�าเข้าโดยการตัง้ก�าแพง

ภาษี จะท�าให้สินค้าน�าเข้าสูงขึ้น ในขณะเดียวกันราคา

สินค้าที่ผลิตในสหรัฐฯ เองก็มีราคาแพงจากต้นทุนค่าแรง

ในประเทศที่สูง จนส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อ รวมถึงเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ เองก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ซึ่งอาจส่งผลให้ผู ้บริโภค

ของสหรัฐฯ ลดการบริโภค โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย 

จนท�าให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอลงในที่สุด

 4. การพยายามดึงนักลงทุนกลับประเทศของทรัมป์ 

จะท�าให้เกิดการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ผลที่ตามมาก็คือ

ดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ก็จะสูงขึ้น และอาจส่งผลให้การลงทุน 

ชะลอลง อัตราแลกเปลี่ยนก็จะแข็งค่าขึ้น ซึ่งจะกระทบ

ให้การส่งออกชะลอลง สุดท้ายแล้วเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็อาจ

จะไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่หวังไว้

 แม้ว่าในระยะสั้นอาจจะไม่ส่งผลกระทบด้านการค้า 

ต่อไทยมากนัก แต่ในระยะยาวหากสหรัฐอเมริกายังคง

นโยบายที่ลดการน�าเข้า และดึงการลงทุนกลับประเทศ 

เพื่อผลิตและส่งออก หากเรายังคงผลิตสินค้าเดิม ๆ 

ท�าการตลาดแบบเดิม ๆ มุ่งส่งออกไปยังตลาดเดิม ๆ ผลที่

ตามมาคอื เราจะไม่สามารถส่งออกได้เช่นเดมิ เพราะไทยจะ

โดนผลกระทบทางตรงคือ ส่งออกไปสหรัฐฯ ได้ลดลง และ

ผลกระทบทางอ้อมที่ส่งออกไป จีน  ASEAN และประเทศ 

อื่น ๆ ได้ลดลง นอกจากนี้สินค้าจากจีน ASEAN และ 

ประเทศอื่น ๆ  จะไหลทะลักเข้ามาในไทย เพราะไม่สามารถ

ส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ได้ ดังนั้น ไทยควรมียุทธศาสตร์

และนโยบายด้านการค้าอย่างยัง่ยนืเพือ่รบัมอืกบัผลกระทบ 

จากนโยบายด้านการค้าของทรัมป์และสามารถแข่งขัน

ทางการค้าใน ASEAN และจีน ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7

จัดท�าโดย
สมพิศ นาคสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :

 วารสารสะกดรอยอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน ปีที่ 5  
ฉบบัที ่2 มนีาคม - พฤษภาคม 2560  โดยส�านกังานเศรษฐกจิ 
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์ศึกษา
การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภายใต ้ โครงการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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สรุปสถานการณ ์
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน	2560

ECON REVIEW

• ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาส�าคัญ

อตุสาหกรรมการผลติส�าคญัทีข่ยายตวั เช่น อตุสาหกรรม

การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมการผลิต 

Hard Disk Drive และอุตสาหกรรมการผลิตเครื่อง 

ปรับอากาศ

 • อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับเดือน

เดยีวกนัของปีก่อน  เนือ่งจากปัจจบุนัความต้องการใช้สนิค้า

เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ Internet of Things มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สินค้าประเภท Other IC, Mono-

litic IC, และ Transistor มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 • อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนี

ผลผลติขยายตวัร้อยละ 4.8 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของ

ปีก่อน เนื่องจากมีการหยุดการผลิตที่ประเทศจีน ส่งผล

ให้การผลิตที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น

 • อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ดัชนี

ผลผลติขยายตวัร้อยละ 3.6 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของ

ปีก่อน  เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลงเทคโนโลยกีารผลติแบบ

ใหม่ในส่วนของคอนเดนซิ่งยูนิต และแฟนคอยล์ยูนิต จึง

ท�าให้มีการผลิตเพิ่มขึ้น

• สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม

 ส�าหรบัสถานการณ์การผลติภาคอตุสาหกรรม  ดชันี

ผลผลติอตุสาหกรรมเดอืนเมษายน 2560 หดตวัร้อยละ 1.7 

เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน สาขาอตุสาหกรรม

การผลติส�าคญัทีห่ดตวั เช่น อตุสาหกรรมการผลติยานยนต์ 

อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูป และอุตสาหกรรม 

การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า  

 • อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ดัชนีผลผลิต

หดตัวร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 

ซึ่งเป็นการลดลงในกลุ่มรถปิคอัพ และรถยนต์นั่งขนาดเล็ก 

อนัเป็นผลมาจากตลาดส่งออกตะวนัออกกลางและแอฟรกิา

ที่หดตัว

 • อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูป ดัชนี

ผลผลิตหดตัวร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ

ปีก่อน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์ จึง

ท�าให้ปริมาณการผลิตลดลง

 • อตุสาหกรรมการผลติเครือ่งใช้ไฟฟ้า ดชันผีลผลติ

หดตัวร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง

ลดลงในสินค้ากระติกน�้าร้อน เนื่องจากปีก่อนหน้ามีการ

เปลีย่นแปลงการผลติเป็นแบบดจิติอล ท�าให้การผลติเพิม่ขึน้ 

และมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว ส่งผลให้ 

การผลิตลดลงตามความต้องการสินค้าที่ลดลง
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 อตุสาหกรรมอาหารของไทย มทีัง้โอกาสและความท้าทาย จากการทีม่วีตัถดุบิการเกษตร

ทีห่ลากหลาย แต่อย่างไรกด็ ีประเทศไทยยงัสร้างมลูค่าเพิม่ในอตุสาหกรรมนีไ้ด้น้อยมาก ในขณะ

ทีม่ทีรพัยากรแรงงานจ�านวนมาก รวมทัง้พฤตกิรรมความต้องการของผูบ้รโิภคทีห่ลากหลาย ล้วน

เป็นปัจจัยส่งผลต่อการตลาด นอกจากนี้ ปัจจัยด้านคุณภาพอาหารปลอดภัย (food safety) 

กฎระเบยีบต่าง ๆ  ล้วนอาจส่งผลท�าให้เกดิเป็นอปุสรรคทีม่ใิช่ภาษ ี(Non Tariff Barriers : NTBs)  

จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา เพื่อเข้ามาส่งเสริมใน

กระบวนการผลิต ปัจจุบันโครงการนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ภายใต้กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพัฒนาความร่วมมือไทย-เยอรมนี ด้านอาหารปลอดภัย 

และการรับรองมาตรฐาน การส่งเสริมเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ การเผยแพร่กฎระเบียบ 

EU Regulations โดยสอดคล้องกับความเห็นจากสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรของไทย 

ในประเด็นการรับรองมาตรฐานอาหาร ถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริมการค้าระหว่างกัน 

โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีความสามารถในการส่งออก

มากกว่าร้อยละ 30 ของจ�านวนผู้ส่งออกไทย ดังนั้น หากไทยสามารถเรียนรู้และสร้างมาตรฐาน

การรับรองระหว่างไทยและเยอรมนีได้ จะเป็นการอ�านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน 

ได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี การพัฒนานวัตกรรมของไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่อนข้าง

ล่าช้าและใช้เวลานาน ดังนั้น นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 จึงอาจจ�าเป็นต้องใช้ระยะ

เวลาด�าเนินการและไม่อาจสามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยต้องแยกประเด็นด้านความ

ปลอดภยัอาหารออกเป็นสองกลุม่คอื Safety และ Non Safety มกีารให้ข้อมลูด้วยความโปร่งใส 

ซึ่งน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาอุตสาหกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0

 ในมมุมองของชาวต่างประเทศเหน็ว่า ประเทศไทยสามารถเพาะปลกูพชืได้ปีละ 2-3 ครัง้ 

เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม โครงสร้างปัจจัยพื้นฐานที่ดี เช่น ระบบ

ชลประทานและการขนส่งที่ทั่วถึง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเกษตรให้เติบโตได้เป็นอย่างดี อย่างไร

ก็ตาม เมื่อสินค้าจ�านวนมากได้เข้าสู่ระบบการค้าไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีกหรือส่ง ท�าให้เกิดการ

แข่งขันด้านการค้าขาย ส่งผลท�าให้เกิดจุดอ่อนด้านการแข่งขันทางราคา ท�าให้ผลตอบแทน

เกษตรกรมีจ�านวนน้อยมาก โดยกว่าร้อยละ 40 ของจ�านวนแรงงานในประเทศไทยคือเกษตรกร

ซึ่งท�าการเพาะปลูกเกือบตลอดทั้งปี ที่ผ่านมาไม่มีการถ่ายทอดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผลผลิต

การเกษตรมเีป็นจ�านวนมากแต่เกษตรกรยงัมรีายได้ต�า่ ในขณะทีพ่่อค้าท�างานด้านการตลาดเพยีง 

2-3 เดอืนต่อปีกลบัมรีายได้มากกว่า  ส�าหรบัประเดน็ด้านอาหารปลอดภยัและมาตรฐาน จ�าเป็น

ต้องใช้เงนิลงทนุสนบัสนนุและได้รบัการช่วยเหลอืจากภาครฐั ซึง่ได้มกีารออกนโยบายสนบัสนนุ

อุตสาหกรรม 4.0 และเทคโนโลยีสมัยใหม่

ส�าหรับการเกษตรแบบอัจฉริยะ

และเทคโนโลยีส�าหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

ส�ำนักเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ

Shar ing
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มากมายเพือ่สร้างทางเลอืกส�าหรบัโอกาสดงึดดูนกัลงทนุจากต่างชาต ิจงึจ�าเป็นต้องส่งเสรมิกลไก

ความร่วมมอืต่าง ๆ  ควบคูก่นั เช่น การส่งเสรมิธรุกจิอจัฉรยิะ (Smart Business) การส่งเสรมิด้าน

ทักษะและฝีมือแรงงาน ดังนั้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องส�ารวจความพร้อมในทุกด้านที่เกี่ยวข้องตลอด

ห่วงโซ่ เช่น การปรบัปรงุคณุภาพดนิ การใช้ทีด่นิเพือ่การเพาะปลกู ระบบชลประทาน ผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมและสังคม ตัวอย่างเช่น หากพบว่าเริ่มประสบปัญหาผลผลิตลดน้อยลง จ�าเป็นต้อง

วเิคราะห์และเรยีนรู ้ในทกุประเดน็ของห่วงโซ่ ตัง้แต่ทีด่นิ ชาวนา เกษตรกร จนถงึก�าลงัการผลติใน

โรงงาน ว่าจ�านวนแรงงานเพยีงพอหรอืไม่ จ�าเป็นต้องใช้เครือ่งจกัรเพือ่ปรบัปรงุกระบวนการผลติ

ได้อย่างไร โดยเฉพาะประเด็นการตรวจสอบย้อนกลับเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องติดตามผลผลิตที่ได้มา

 ก�าลังซื้อของผู้บริโภค เป็นปัจจัยส�าคัญอีกประการหนึ่งที่ควรศึกษาวิเคราะห์นอกเหนือ 

ไปจากความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย ซึ่งบางครั้งแม้จะมีความ

ซ�้าซากจ�าเจ และรู้สึกเบื่อต่อสินค้า แต่จากการโฆษณาชวนเชื่อให้คิดว่าเป็นสินค้าคุณภาพดี  

ผู ้บริโภคก็ยินดีจ่ายเงินเพิ่ม ทั้งที่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้  

ซึ่งการตรวสอบคุณภาพเป็นสิ่งที่ด�าเนินการได้ยากในการพิสูจน์ว่าจะตัดสินได้อย่างไร กรณี

มาตรฐาน EU เปรียบเทียบกับมาตรฐาน ไทย มีความแตกต่างกัน เพราะพฤติกรรมผู้บริโภค 

แตกต่างกนั จงึจ�าเป็นต้องมกีารศกึษาวจิยัเชงิลกึให้มากขึน้ เพราะการตคีวามหมายของคณุภาพ 

ขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลด้วย ดังนั้น ควรวิเคราะห์ว่าราคาอาหารที่สูงขึ้นเป็นเพราะราคาวัตถุดิบ

หรือก�าลังซื้อ หรืออาจมีทางเลือกในการสรรหาอาหารชนิดอื่น ๆ เช่น อาหารออแกนิค ส�าหรับ

คนรุ่นใหม่ ที่เริ่มใช้เทคโนโลยี IoT เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต อย่างไรก็ดี ปัญหาที่พบ 

คือ การไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ตัวอย่างสถิติ และน�ามาวิเคราะห์

ประกอบการตัดสินใจในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ คนรุ ่นเก่าและมีอายุมาก 

ไม่สนใจการเปลีย่นแปลงเพือ่การปรบัตวั อาจเป็นปัญหาส�าคญัประการหนึง่ในการพฒันาเพือ่ก้าว

ไปสู่การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงจ�าเป็นต้องจัดหาทางเลือกให้กับกลุ่มครอบครัว

เกษตรกรขนาดเล็กด้วย ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ส�าคัญมากที่สุด แต่การสนับสนุนด้วยเงินทุนของ 

ภาครัฐอาจไม่ยั่งยืน ควรสอบถามความต้องการที่แท้จริงจากเกษตรกรควบคู่ด้วย อย่างไรก็ดี  

การปรับปรุงแรงงานไปสู่แรงงานทักษะ การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นได้ไม่ง่ายนัก

 ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Non Food ประเด็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสิ่งส�าคัญที่ควร

ให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบส�าหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ และเริ่มมีการปรับขยาย

ธุรกิจเพิ่มมากขึ้น อาทิ เส้นใยธรรมชาติที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เนื่องจากมี

น�้าหนักเบา ซึ่งวัสดุชีวภาพเหล่านี้ก�าลังจะมาแทนที่วัตถุดิบจากเคมีภัณฑ์ ดังนั้น จึงเป็นโอกาส

ในการพัฒนามูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์อาหารส�าหรับรับประทาน 

โดยการประยุกต์ใช้เครื่องจักรและวิศวกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยน

เป็นการเกษตรแบบอัจริยะ นอกจากนี้ ประเด็น Bio Economy ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารยังมี

การวจิารณ์กนัอย่างกว้างขวาง รวมทัง้ Bio Fuel ในประเดน็ด้านความยัง่ยนืและสิง่แวดล้อม เช่น 

การบกุรกุพืน้ทีป่่าเพือ่น�ามาเพราะปลกูเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม จ�าเป็นต้องตอบค�าถามต่อสงัคมให้

ชดัเจนด้วย เพราะนโนบายอตุสาหกรรม 4.0 มไิด้มุง่เน้นเฉพาะการพฒันาเทคโนโลยรีะดบัสงู แต่

รวมถงึการพฒันาทีย่ัง่ยนื พลงังานสะอาด สร้างมลูค่าเพิม่ด้วยคณุภาพ ดงันัน้ การทีป่ระเทศไทย

มผีลผลติด้านการเกษตรเป็นจ�านวนมากจงึควรต้องสร้างความสมดลุระหว่างอตุสาหกรรมอาหาร 

Bio Economy และ Bio Fuel ด้วย

11
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จัดท�าโดย

ชาลี  ขันศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

“Industries 4.0” and New Technologies for Agricultural and Food Industry

with regards to smart farming and the advance

use of technology in food processing”  

ภายใต้การประชุมวิชาการ  

“Industry 4.0 in Thailand 4.0 : Thai-German Partnership

for Industry of Tomorrow” 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

ณ กรุงเทพมหานคร

 แนวทางการพัฒนาความร่วมมือของสาขาการเกษตรที่เป็นไปได้คือการรวมกลุ่มในรูป

แบบสหกรณ์ ซึ่งเยอรมนีมีประสบการณ์ด้านการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์จากครอบครัวเกษตรกร

ที่ยากจน โดยต้องด�าเนินการในรูปแบบที่เรียบง่ายและมีความโปร่งใส ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้อง

ค�านึงถึงความส�าคัญของเกษตรกร ไม่ควรละเลยเพิกเฉย ทั้งนี้ การด�าเนินงานด้านการรวมกลุ่ม

สหกรณ์จะสามารถช่วยลดช่องว่างของปัญหาและอุปสรรคในแต่ละห่วงโซ่อุปทานได้ตั้งแต่การ

เพาะปลูกจนถึงการจ�าหน่ายปลีก โดยเห็นว่าประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ที่ผ่านมาของไทย 

ยังขาดประสิทธิภาพและการประสานงาน

 ข้อเสนอแนะจากการเสวนา พบว่า ด้านอาหารปลอดภัย ควรมีการค�านึงถึงการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบมาตรฐานทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ อาทิ EU Regulation ด้าน

การสร้างความเชือ่มโยงและมลูค่าเพิม่ ต้องเร่งการสร้างความเชือ่มโยงในแต่ละห่วงโซ่อปุทานของ

อุตสาหกรรมอาหารบริโภคและ Non Food จากผู้ผลิตถึงภาคธุรกิจ ระหว่างเกษตรกร ผู้ผลิต

อาหารแปรรูป และผู้ค้าปลีก ด้านการใช้เทคโนโลยีการเกษตร ต้องน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ใน

การเกษตร อาทิ Remote Sensing การเพาะปลูกเกษตรแบบอัจฉริยะ ด้านความต้องการและ

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค จ�าเป็นต้องศกึษา วจิยัและวเิคราะห์พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคอย่างแท้จรงิ

รวมทัง้ความสามารถของก�าลงัซือ้ ส�าหรบัด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

ควรค�านึงถึงเรื่องการใช้ที่ดิน การใช้ปุ๋ย ยาก�าจัดศัตรูพืช ให้เป็นไปโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และสงัคม และความท้าทายทีส่�าคญัมากทีส่ดุ ได้แก่ ทศิทางและรปูแบบการพฒันาความร่วมมอื

ด้านนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ การด�าเนินงานระหว่างภาค

ส่วนต่างๆ ของไทยและเยอรมนี โดยเฉพาะภาครัฐ ผ่านการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
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เก็บมาเล่า

ท�าความรู้จัก “โรคไข้เลือดออก”

 ไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่  

แพร่สู ่ร ่างกายคนจากการกัดของยุงลายตัวเมีย ผู ้ป่วย 

จะมีไข้สูง มีอาการป่วยรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา ยุงลาย 

ทีเ่ป็นพาหะน�าโรคเป็นยงุทีอ่อกหากนิเฉพาะในตอนกลางวนั 

ชอบอาศยัอยูใ่นแถบอากาศร้อนชืน้ ประเทศไทยจงึพบการ

แพร่กระจายของยุงลายได้มากและอาจพบโรคนี้ประปราย

ตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงฤดฝูนคอืเดอืนพฤษภาคม

ถงึกนัยายนทีม่ฝีนตกชกุและมแีอ่งน�า้ท่วมขงั ซึง่เป็นเสมอืน

แหล่งเพาะพนัธุย์งุลาย โดยพบการระบาดของโรคมากทีส่ดุ

ในบริเวณภาคกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร รวม

ทั้งเมืองใหญ่ทั่วปริมณฑลที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 

ซึ่งเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น โรคไข้เลือดออก

จึงเป็นโรคติดต่อที่มีการประกาศเตือนให้เป็นโรคเฝ้าระวัง 

ไข้เลือดออก ภัยเงียบบบ... ที่ควรระวัง

เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแบบนี้ โรคระบาดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นอันดับต้น ๆ คงหนีไม่พ้น 

“โรคไข้เลอืดออก” ซึง่มยีงุลายเป็นพาหะ โดยมกัจะเพาะพนัธุต์ามแหล่งน�้าขงัต่าง ๆ   

เราจึงควรศึกษาวิธีป้องกันและการดูแลผู้ป่วยเพื่อพร้อมรับมือ..

ในประเทศไทย เพราะมีอัตราการป่วยและแพร่ระบาด 

ค่อนข้างสงู และมแีนวโน้มทางสถติทิีจ่ะเพิม่สงูขึน้อกีเรือ่ย ๆ

อาการของไข้เลือดออก 

 อาการเบื้องต้นคล้ายกับไข้หวัดทั่วไป เช่น มีไข้สูง 

ตัวร้อน ปวดหัว ปวดเมื่อยอ่อนเพลีย แต่ผู้ป่วยไข้เลือดออก

จะมีอาการแสดงที่รุนแรงกว่า บางรายอาจคลื่นไส้อาเจียน

และอาจพบผื่นแดงหรือจ�้าเลือดใต้ผิวหนังทั่วตัวหรือมี

ภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ  ตามมา เช่น มีเลือดออกตามเนื้อเยื่อ 

ในร่างกายในรายที่ร่างกายอ่อนแอและมีภูมิคุ้มกันต�่า

สาเหตุของไข้เลือดออก

 โรคไข้เลือดออกเกิดจากยุงลายเพศเมียที่เป็นพาหะ

ของโรค ดูดเลือดของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสเดงกี่ จากนั้นไวรัส 

เดงกีจ่ะเตบิโตภายในท้องของยงุลาย เมือ่ยงุลายกดัคนอืน่ต่อ  

เชื้อไวรัสนี้ก็จะแพร่เข้าสู่ร่างกายผู้ที่ถูกกัดไปด้วย

 ส�านักบริหารกลาง
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การวินิจฉัยไข้เลือดออก

 สงัเกตอาการด้วยตนเอง หากมไีข้สงูเฉยีบพลนั ปวดหวั 

หรือมีผื่นแดงควรรีบไปพบแพทย์ทันที แพทย์จะตรวจวัด

ความดันโลหิต สังเกตลักษณะอาการที่แสดง พร้อมกับ

การซักประวัติผู้ป่วย เพื่อดูความเสี่ยงและโอกาสว่าผู้ป่วย 

อยูใ่นบรเิวณทีม่กีารระบาดของไข้เลอืดออกหรอืไม่ และอาจ

ตรวจเลือดเพื่อดูความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดร่วมด้วย

การรักษาไข้เลือดออก

 การรักษาผู ้ป ่วยไข้เลือดออกนั้นยังไม่มียารักษา 

เฉพาะโรค เป็นเพียงการรักษาประคับ ประคองตามอาการ

อย่างใกล้ชิด โดยทั่วไปผู้ป่วยจะมีไข้สูงมากและปวดหัว

รุนแรง เบื้องต้นจึงใช้ยาระงับอาการคือ Acetaminophen 

หรอื พาราเซตามอล ซึง่เป็นยาแก้ปวดและลดไข้ ควรหลกีเลีย่ง 

การใช้ยาแอสไพรนิ ซึง่จะมผีลต่อเซลล์เมด็เลอืด อาจกระทบ

ต่อภาวะที่มีเลือดออกซึ่งท�าให้อาการแย่ลง ในกรณีที่ผู้ป่วย

อาเจียนและอ่อนเพลียจากไข้ แพทย์จะให้น�้าเกลือเพื่อ

ชดเชยการเสียน�า้ในร่างกาย นอกจากนี้เป็นการรักษาตาม

อาการที่ป่วยและเฝ้าระวังการเกิดอาการแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อนของไข้เลือดออก

 โรคไข้เลือดออกอาจพัฒนาความรุนแรงไปสู่ภาวะ

โรค Dengue Hemorrhagic Fever ซึ่งจะท�าให้มีไข้สูงขึ้น 

อาการปวดหัวรุนแรงขึ้น อาจมีภาวะเลือดออกตามเนื้อเยื่อ

และอวัยวะภายใน และ Dengue Shock Syndrome ซึ่ง

เป็นภาวะที่เสียเลือดมาก พลาสมารั่ว ความดันโลหิตต�่า 

น�าไปสู่การช็อคหรือเสียชีวิตได้

การป้องกันไข้เลือดออก

 ปัจจุบันมีการประกาศใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือด

ออกในบางประเทศ ส�าหรับในประเทศไทยวัคซีนที่ช่วย

ป้องกนัโรคไข้เลอืดออกยงัอยูใ่นกระบวนการค้นคว้าทดลอง 

เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการรับรองประสิทธิผลทางการ

รักษา วิธีการป้องกันจึงเน้นไปยังวิธีการก�าจัดยุงลายที่เป็น

พาหะน�าโรค และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด้วย

การดูแลตัวเอง
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จัดท�าโดย

นางสาววชิราภรณ์ จันทร์เนตร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

http://www.pobpad.com/ไข้เลือดออก

http://www.pharmacy.mahidol.ac.th
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MOVEMENT

นายศริริจุ จลุกะรตัน ์ผูอ้�านวยการส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เปน็ประธานในการแถลงขา่ว “ดชันอีตุสาหกรรมเดอืนเมษายน 

2560” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายอทิธชิยั ปทัมสริวิฒัน ์รองผูอ้�านวยการส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ไดใ้หเ้กยีรตบิรรยายหลกัสตูรนกัการฑตูไปประจ�าการ 

ในต่างประเทศระดับเลขานุการ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  ณ ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นางสาวปรารถนา บุญญฤทธิ์ ผู้อ�านวยการส�านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศเป็นผู้แทนผู้อ�านวยการส�านักงาน 

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้กับคณะนักศึกษากองทัพไนจีเรีย ของวิทยาลัยป้องกันประเทศสหพันธ์ 

สาธารณรฐัไนจเีรยี เรือ่ง The Role of Industrial Development in the Thai Economy ในโอกาสศกึษาดงูานและแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ด้านการพัฒนา ณ ประเทศไทย ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานในการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง  

“การพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เพื่อรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่” ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม 

เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
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สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม เข้�ร่วมกิจกรรม

“ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์”

เพื่อเป็นก�รแสดงคว�มอ�ลัยและสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ

ถว�ยพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช

ที่มีต่อปวงชนช�วไทย


