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เส้นทางสู่ไทยแลนด ์4.0 ยืมจมกู “ต่างด้าว” ทัง้ 2 ร ู? 

 
เมื่อสปัดาห์ที่ผ่านมา หนังสือพมิพ์หลายฉบบัพาดหวัข่าวว่ากองทพันักธุรกิจญี่ปุ่นเตรียมมา

ลงทุนในไทย โดยเฉพาะในพืน้ที่ออีซีี หรอืเขตเศรษฐกิจพเิศษภาคพื้นตะวนัออก ว่ากนัว่าจะเป็นนัก
ลงทุนญีปุ่น่ถงึ 500-600 ราย ทีจ่ะมาเปิดโต๊ะเจรจาจบัคู่การลงทุนใน 4 โซนธุรกจิในเขตพเิศษทีว่่าน้ีกบั
นกัลงทุนไทย 

ผมอ่านข่าวแล้วก็มีทัง้ดีใจและหนักใจระคนกันไป ตามวิสัยคนแก่ไทยที่เห็นการพฒันาใน
ประเทศน้ีมายาวนาน กอ็ดคดิมากไม่ได ้ก่อนอื่นกต็อ้งบอกว่าดใีจละครบั เพราะรฐับาลอุตส่าหล์งทุนลง
แรงไปมากพอสมควรส าหรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ หรอืที่เรยีกว่า ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก อนั
เป็นความหวงัอนัสงูสง่ทีจ่ะน าประเทศไทยของเราไปสูส่ิง่ทีเ่รยีกวา่ “Thailand 4.0” 

หากไมม่ใีครมาลงทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษน้ีเลย กจ็ะท าใหโ้ครงการกลายเป็นโครงการรา้งเสยี
ขวญัเสยีก าลงัใจกนัไปหมด 

ขณะเดยีวกนั การลงทุนทัง้หลายทัง้ปวงน้ี เมื่อเกดิดอกเกดิผลในอนาคตกจ็ะเป็นรายไดท้ีส่ าคญั
ของประเทศชาต ิท าใหเ้รามโีอกาสกลายเป็นประเทศรายไดสู้ง มโีอกาสไปถงึ 4.0 ไดด้งัทีห่วงัไว ้แหม! 
ฟงัดกูด็อียา่งน้ี จะไปเกดิความรูส้กึหนกัใจท าไมละ่? 

ทีผ่มเกดิความรูส้กึหนักอกหนักใจขึน้มาดว้ยก็เพราะนึกถงึรูปแบบการพฒันาของเราที่ผ่านมา 
50 กว่าปี จากแผน 1 ถึงแผน 12 มาในแนวน้ีหมดเลยคอือาศยัการลงทุนจากต่างประเทศเป็นตวัน า 
จนกระทัง่มกีารลอ้เลยีนกนัในสมยัโน้นวา่ ยมืจมกูต่างประเทศ (ญีปุ่น่+ฝรัง่) มาชว่ยประเทศไทยหายใจ 
แมเ้ราจะมหีลกัการดวีา่การลงทุนจากต่างประเทศทีว่า่น้ี จะตอ้งจา้งคนไทยเป็นสว่นใหญ่ไปพรอ้มกบัหา
วธิถี่ายทอดเทคโนโลยตี่างๆใหก้บัคนไทย แต่ลงทา้ยกไ็ม่เป็นไปตามนัน้เท่าไรนัก อาจจะมกีารจา้งงาน
บา้งพอสมควร แต่ในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยแีทบไม่เกดิขึน้เลย เป็นเหตุใหน้ักเศรษฐศาสตร์ฝา่ย
คา้นตัง้ค าถามว่า การลงทุนในลกัษณะน้ีประเทศไทยเราจะได้ผลประโยชน์อย่างแทจ้รงิสกัเท่าไรแน่
โดยเฉพาะจดีพี ีหรอืผลติภณัฑป์ระชาชาตทิีเ่กดิจากการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งค่อนขา้งจะ
มากในอดตีที่ผ่านมา กเ็ป็นของชาวต่างประเทศใช่หรอืไม่ แมบ้างส่วนจะยงัอยู่ในไทย แต่เจา้ของก็ไม่
น่าจะใชค่นไทย 

ท าใหจ้ดีพีตี่อหวัของไทย เป็นจดีพีตี่อหวัทีเ่บีย่งเบน เพราะเอามาหารกบัประชากรทัง้หมด โดย
ที่จดีพีกี้อนใหญ่บางส่วนคนไทยอาจไม่มสีทิธิเ์ป็นเจ้าของเลยก็ได้กลายเป็นปญัหาว่าประเทศไทยดู
เหมอืนรวยขึน้ (ทางตวัเลข) แต่ท าไมคนไทยจ านวนมากในชวีติจรงิจงึยงัยากจน เราท ากนัอย่างน้ีมา 
40-50 ปี มาถงึยุคน้ีก็ยงัด าเนินการในรูปแบบเดยีวกนัอกี คอืยงัคงยมืจมูกคนอื่นมาหายใจอยูอ่กี ตาม
ขา่วเมื่อสปัดาหท์ีแ่ลว้กค็อืญีปุ่น่ และต่อไปกอ็าจจะมจีนีมากขึน้ 



แมผ้ลจะปรากฏว่ารายไดป้ระชาชาตขิองประเทศไทยเราสูงขึน้ เอามาหารต่อหวัแลว้ก็มากขึน้ 
จนเรากลายเป็นประเทศรายได้สูงขัน้ต ่า พน้จากกบัดกัประเทศรายได้ปานกลางขัน้สูงไปได้สมมาด
ปรารถนา กจ็ะมขีอ้วจิารณ์จากนกัเศรษฐศาสตรฝ์า่ยคา้นอกีจนไดว้่า เราเป็นประเทศรายไดสู้งขัน้ต ่าแต่
เพยีงตวัเลขเทา่นัน้ เพราะเจา้ของ (จดีพี)ี สว่นหน่ึงเป็นนกัลงทุนต่างแดน และคนไทยจ านวนนิดเดยีวที่
ไปรว่มลงทุน 

ฝากให้นักเศรษฐศาสตร์ของรฐับาลที่ก าลงัเดนิหน้าผลกัดนัประเทศด้วยยุทธศาสตร์น้ี 
เก็บไปคิดเป็นการบ้านด้วยก็ละกัน ในทางทฤษฎีไม่มีอะไรผดิหรอกครบั แต่จะต้องหาทางตกัตวง
ประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศชาตใิหม้ากที่สุด รวมทัง้เตรยีมหาทางอุดช่องว่างของการกระจายรายไดท้ี่จะ
แตกต่างกนัมากขึน้อกีในอนาคตเอาไวด้ว้ย 

อะไรไม่อะไร ยุคน้ีเป็นยุคที่น่าห่วงกว่าเมื่อ 30-40 ปีก่อนเยอะ เพราะช่วงโน้นเรายืมจมูก
ต่างประเทศ เฉพาะการลงทุนในระดบัสูง และเทคโนโลยรีะดบัสูงเท่านัน้ คนไทยเราจากทอ้งนาทอ้งไร่
ยงัพลอยได้ส่วนแบ่งจากการไปเป็นลูกจ้างไปเป็นแรงงานในโรงงานต่างๆบ้าง  แต่ยุคน้ีเราพึ่งจมูก
ต่างประเทศทัง้ระดบัสูงและระดบัล่างพรอ้มกนัเลย คอืระดบัล่าง อนัไดแ้ก่ คนงานต่างๆกเ็ป็นแรงงาน
ต่างประเทศ หรอืแรงงานต่างดา้วเสยีเป็นสว่นใหญ่ ไมรู่ก้ีล่า้นคนเขา้ไปแลว้ จมูกบนกย็มืเขา จมูกล่างก็
ยมืเขา จะหายใจสะดวกไหมละ่เน่ียไทยแลนด ์4.0? 

“ซูม” 
 

รถหยอดแม่ปุ๋ ยจีพีเอส รบั 4.0 เกษตรแม่นย า 
 

กรมวิชาการเกษตรเปิดตัวรถไถพ่วง
เครื่องหยอดปุ๋ ยจพีเีอสเครื่องแรกของโลก ในงาน 
SIMA ASEAN Thailand 2017 อมิแพค เมอืง
ทองธานี นายอคัคพล เสนาณรงค์ ผูอ้ านวยการ
สถาบนัวจิยัเกษตรวศิวกรรม กรมวชิาการเกษตร 
เผยว่า จากนโยบายรัฐบาลต้องการให้ภาค
การเกษตรเป็น 4.0 สถาบนัวจิยัเกษตรวศิวกรรม

จงึไดป้ระดษิฐเ์ครื่องหยอดแมปุ่๋ ยตดิตัง้ระบบจพีเีอสขึน้มา เพื่อใหก้ารใส่
ปุ๋ ยมีความแม่นย าสูงสอดคล้องกบัค่าวิเคราะห์ดิน และตรงกับความ
ตอ้งการของพชื ช่วยแกป้ญัหาการท าเกษตรมตีน้ทุนสูง ผลผลติต ่าของ
บา้นเรา 

“เป็นเครื่องหยอดแมปุ่๋ ย N-P-K สามารถหยอดปุ๋ ยทีท่ างานควบคู่
ไปกบัจพีเีอส หรอืระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกโดยดาวเทยีม เพื่อให้

การใส่ปุ๋ ยเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เพราะตวัเครื่องจะมสีมองกล รูไ้ดว้่า ต าแหน่งตรงไหนมคี่าวเิคราะห์ดนิ
เป็นอยา่งไร ตอ้งการปุ๋ ยสตูรไหน เน่ืองจากมกีารน าดนิในแต่ละพืน้ทีม่าตรวจวเิคราะหก์่อนล่วงหน้าแลว้ 



พรอ้มก าหนดต าแหน่งจพีเีอสเครื่องรูว้่าแต่ละพืน้ที่ควร
หยอดแม่ปุ๋ ยแต่ละตวัในปริมาณเท่าไรถึงจะเหมาะสม 
วธิกีารใชง้านไมยุ่ง่ยากเพยีงแค่ขบัรถไถตดิเครื่องหยอด
ปุ๋ ยจพีเีอส เมื่อถงึจุดที่ตอ้งการใส่ปุ๋ ย เครื่องจะหยอดปุ๋ ย
ใหเ้องโดยอตัโนมตั”ิ 

นายอัคคพล บอกว่า เครื่องที่ผลิตออกมามี
ดว้ยกนั 2 รุ่น แบบแรกเป็นเครื่องหยอดปุ๋ ยตามพกิดัดาวเทยีม (GPS) เหมาะส าหรบัพืน้ทีข่นาดใหญ่
กวา่ 10 ไร่ มแีม่ปุ๋ ยหลกั 3 ถงั สามารถเปลีย่นสูตรปุ๋ ยไดอ้ตัโนมตัติามแผนทีค่วามอุดมสมบูรณ์ของดนิ
ตามพกิดัทีไ่ดต้ัง้ค่าไว ้เมื่อรถไถเคลื่อนทีไ่ปในพกิดัทีต่ ัง้ค่าไว ้เครื่องจะผสมปุ๋ ยใหสู้ตรตามค่าวเิคราะห์
ดนิ มคีวามแมน่ย าในขดีสงูสุด แมว้า่ขณะใชง้านดาวเทยีมจะถูกเมฆบงักต็าม มคีวามผดิพลาดไม่เกนิ 1 
เมตร 

อกีแบบเหมาะส าหรบัแปลงเกษตรขนาดเลก็
ไม่เกิน 10 ไร่ ไม่มรีะบบจพีเีอส แต่จะมรีะบบเลอืก
สตูรปุ๋ ยดว้ยสวติช ์ใหก้ดเลอืกค่าตามผลวเิคราะหด์นิ 
และเครื่องจะค านวณสูตรและหยอดปุ๋ ยให้โดย
อตัโนมตัเิชน่กนั 
ขณะน้ีสามารถผลติเครื่องต้นแบบไดเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แลว้ พรอ้มจะถ่ายทอดสูเ่กษตรกร มรีาคาเครื่องอยูท่ี ่

150,000 บาท สนใจตดิต่อไดท้ี ่0-2940-5581 หรอื E-mail : akkapol@ksc.th.com  
 

ลดราคาสินค้าขัน้ต า่ 10% "โชห่วย" ร่วมธงฟ้าประชารฐัหม่ืนแห่ง 
 
“พาณิชย”์ ปลืม้รา้นโชห่วยแห่ร่วมโครงการรา้นธง

ฟ้าประชารัฐ  หมื่นแห่งทัว่ประเทศ รองรับใช้บัตร
สวสัดกิารแห่งรฐั เร่ง “คลงั” ตดิตัง้เครื่องรูดบตัรใหท้นั
วนัที่ 1 ต.ค.น้ี ขณะที่ผู้ผลิตส่งรายชื่อสินค้าที่จะขายใน
รา้น 150 รายการ ย ้าลดราคาขัน้ต ่า 10% จากปกติใน 3 
กลุม่สนิคา้ 

นายสนธริตัน์ สนธจิริวงศ์ รมช.พาณิชย ์เปิดเผยว่า ขณะน้ีมรีา้นคา้ปลกีดัง้เดมิ (โชห่วย) สมคัร
เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐที่จะจ าหน่ายสินค้าเพื่อรองรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้้อยแลว้จ านวนหมื่นกวา่แหง่ โดยกระทรวงฯก าลงัทยอยส่งรายชื่อรา้นคา้ทีเ่ขา้ร่วม
โครงการใหก้บักระทรวงการคลงั เพื่อตดิตัง้เครื่องรูดบตัร (อดีซี)ี ใหท้นัต่อการใชบ้ตัรสวสัดกิารแห่งรฐั 
ทีจ่ะเริม่อยา่งเป็นทางการวนัที ่1 ต.ค.น้ี 



โดยจ านวนรา้นคา้ทีส่มคัรเขา้มาผา่นส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัทัว่ประเทศ ไดม้กีารคดัเลอืก ซึ่ง
การด าเนินการระยะแรกตอ้งใหค้รอบคลุมทุกต าบลทัว่ประเทศ หรอืมรีา้นคา้ต าบลละ 1 แหง่ เพื่อรองรบั
การใชบ้ตัร ซึ่งหากครบทุกต าบลแลว้ กระทรวงฯจะยงัเปิดรบัสมคัรต่อเน่ือง ไม่ไดปิ้ดกัน้ผูท้ี่จะมาเขา้
รว่มเพิม่เตมิ 

ทัง้น้ี การทีม่รีา้นโชห่วยเขา้ร่วมโครงการเพิม่มากขึน้ เป็นผลจากการทีไ่ดจ้ดัทมีเจา้หน้าทีอ่อก
พบปะเชญิชวนรา้นคา้ปลกีรายยอ่ย ในเครอืขา่ยรา้นคา้ชุมชน รา้นคา้สหกรณ์ กองทุนหมู่บา้น วสิาหกจิ
ชุมชน การเคหะ ฯลฯ อยา่งต่อเน่ือง เพือ่ ผลกัดนัใหเ้ขา้รว่มโครงการ รา้นคา้ทีเ่ขา้รว่มโครงการจะไดร้บั
การตดิตัง้เครื่องรดูบตัรฟร ีการซื้อขายสนิคา้ใหช้ าระเงนิผา่นบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัทีร่าชการออกให ้ซึ่ง
รฐับาลจะช าระเงนิคา่สนิคา้แทนผูถ้อืบตัร ใหแ้ก่รา้นคา้เป็นรายวนั และจะโอนเงนิเขา้บญัชภีายใน 3 วนั 

ส าหรบัชนิดสนิคา้ทีจ่ะขายผา่นรา้นธงฟ้าประชารฐั ขณะน้ีมผีูผ้ลติสนิคา้สมคัรเขา้ร่วมแลว้เกอืบ 
20 ราย และส่งรายชื่อสนิคา้ที่จะน ามาจ าหน่าย 150 รายการ เพิม่เตมิจากเดมิที่จ าหน่าย 48 รายการ 
โดยสปัดาหน้ี์จะไดข้อ้สรุปของจ านวนสนิคา้ทัง้หมด และยอมรบัว่า สนิคา้ทีผู่ผ้ลติส่งรายชื่อเพิม่เตมิมา 
บางรายการอาจไม่ไดล้ดราคาถงึ 15-20% แต่ไดก้ าชบัว่า ตอ้งเป็นสนิคา้ทีร่าคาต ่ากว่าทอ้งตลาด และ
ตอ้งลดราคาไมน้่อยกวา่ 10% ขึน้ไป 

“เรื่องรายการสนิคา้ ไดย้ า้ในเรื่องของความหลากหลาย ท าใหก้ารลดราคาสนิคา้บางรายการอาจ
ไม่ได้สูงถึง 15-20% แต่ก็ไม่ต ่ากว่า 10% โดยสนิค้าจะเน้น 3 กลุ่ม คอื สนิค้าจ าเป็นต่อการครองชพี 
เช่น สบู่ ยาสฟีนั ผงซกัฟอก แชมพู กลุ่มเครื่องแบบนักเรยีน และกลุ่มปจัจยัการเกษตร เช่น ปุ๋ ยเคม ี
เป็นตน้ ขณะน้ีมกีารสง่รายชื่อสนิคา้เขา้มาเรื่อยๆ คาดวา่จะไดข้อ้สรุปในสปัดาหน้ี์” 

ขณะเดียวกัน ในวันที่ 18 ก.ย.น้ี ตนจะเดินทางไปจงัหวดัสุพรรณบุรี เพื่อตรวจสอบความ
คบืหน้าของรา้นคา้ธงฟ้าประชารฐั ทีต่ดิตัง้ระบบเครื่องรดูบตัรและทดลองการจ าหน่าย โดยคนทีถ่อืบตัร
ตอ้งซื้อสนิคา้ตามรายการที่ก าหนด เพื่อป้องกนัปญัหาไม่ใหน้ าบตัรไปซื้อสนิคา้ที่ไม่จ าเป็น ซึ่งวธิกีาร
ตรวจสอบจะมบีารโ์คด้ของสนิคา้ หากจ าหน่ายสนิคา้นอกเหนือจากบารโ์คด้ทีก่ าหนด รา้นคา้จะถูกถอด
ออกจากโครงการทนัท ีเพราะถอืวา่ท าผดิเงือ่นไข 

“รฐับาลจะประเมนิผลการด าเนินโครงการ ร้านธงฟ้าประชารฐัระยะแรก (เฟสแรก) ในช่วง 3 
เดอืนน้ี (ต.ค.-ธ.ค.) วา่ประสบความส าเรจ็หรอืมปีญัหาอุปสรรคทีต่อ้งแกไ้ขอยา่งไร ส่วนระยะ 2 จะเพิม่
จ านวนรา้นค้า รวมถึงชนิดสนิคา้ที่จะครอบคลุมไปถึงสนิค้าของเอสเอ็มอ ีสนิค้าโอทอป สนิค้าชุมชน 
โดยวงเงนิทีร่ฐับาลใหใ้ชผ้่านบตัรเพื่อซื้อสนิคา้ภายในรา้นธงฟ้ามมีูลค่ารวม 38,000 ลา้นบาท จะเป็น
เม็ดเงนิเดิมที่ผู้ถือบตัรที่ต้องซื้อสินค้าอยู่แล้ว แต่การใช้จ่ายบตัรช่วยท าให้เงนิหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกจิจากการซื้อสนิคา้ไดห้ลายรอบ โดยจะมปีระเมนิมูลค่าทางเศรษฐกจิที่เพิม่ขึน้จากการใชบ้ตัร
ต่อไป” 

 
 
 
 



เกษตรกรรุ่นใหม่รสนิยมสงูขึน้ ชอบซ้ือของฟุ่ มเฟือยดนัหน้ีพุ่ง 
 

น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการส านักงาน
เศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถงึภาวะเศรษฐกจิ
สงัคมครวัเรอืนเกษตรว่า จากการส ารวจเกษตรกรทัว่
ประเทศ 10,000 ครวัเรือน ระหว่างปีการผลิต 58/59 
พบว่า มีรายได้เงินสด 300,565 บาทต่อครัวเรือน 
เพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบกับปี 57/58 แบ่งเป็นรายได้

จากภาคเกษตร 157,373 บาทต่อครวัเรือน เพิ่มขึ้น 6.05% และนอกภาคเกษตร 143,192 บาทต่อ
ครวัเรือน เพิม่ขึ้น 6.17% ส่วนรายจ่ายเงนิสดอยู่ที่ 248,170 บาทต่อครวัเรอืน เพิม่ขึ้น 12.89% เมื่อ
เทยีบกบัปี 57/58 แบ่งเป็น รายจ่ายในภาคเกษตร 100,281 บาทต่อครวัเรอืน เพิม่ขึน้ 9.8% และนอก
ภาคเกษตร 147,889 บาทต่อครวัเรอืน เพิม่ขึน้ 5.08% 

“ถ้าเทยีบเป็นรายได้เงนิสดสุทธคิรวัเรอืน (รายได้เงนิสดหกัลบออกจากรายจ่ายเงนิสด) ในปี 
58/59 เท่ากบัว่าเกษตรกรมรีายได้ตดิลบถึง 17.4% หรอืเหลอืเพยีง 52,395 บาทต่อครวัเรอืน ปจัจยั
ส่วนหน่ึงมาจากการที่เกษตรกร มรีายจ่ายเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะรายจ่ายนอกการเกษตรทีค่ดิเป็นสดัส่วน 
58-60% และมแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ ทัง้ค่าเทอมบุตร ค่าสนิคา้อุปโภคบรโิภคในครวัเรอืน รวมถงึการซื้อ
สนิคา้ฟุม่เฟือยตามรสนิยมทีสู่งขึน้ อาท ิการซื้อรถยนต์รุ่นใหม่ๆ สมารท์โฟนราคาแพง ส่วนรายจ่ายใน
ภาคเกษตรทีค่ดิเป็น 40-42% สว่นใหญ่มาจากคา่จา้งแรงงาน คา่เชา่ทีด่นิ ฯลฯ ซึง่สอดคลอ้งกบัปรมิาณ
หน้ีสนิปี 58/59 ทีเ่พิม่สงูขึน้กวา่ 4.55% หรอือยูท่ี ่122,695 บาทต่อครวัเรอืน” 

ส าหรบัในปีการผลติ 59/60 คาดว่า รายไดค้รวัเรอืนเกษตรจะมอีตัราเพิม่ขึน้ 3-5% จากผลผลติ
เกษตรที่เพิม่ขึน้ เพราะสภาพดนิฟ้าอากาศเอือ้อ านวย และปจัจยัสนับสนุนภายในจากนโยบายภาครฐั 
ทีม่แีผนงานโครงการกระตุน้เศรษฐกจิฐานราก โครงการช่วยเหลอืเกษตรกรทีป่ระสบภยัธรรมชาต ิเป็น
ตน้ 


