
 

 
 

 

1. ฟิลิปปินส์เร่งการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 

 นาย Proceso J. Alcala รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรฟิลิปปินส์ กล่าวว่า ฟิลิปปินส์จ าเป็นต้องส่งเสริมให้
เกษตรกรฟิลิปปินส์มีการใช้เครื่องจักรการเกษตร เพ่ือให้
ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน และจาก
รายงานเกี่ยวกับระดับการใช้เครื่องจักร/เครื่องยนต์ทาง
การเกษตรของฟิลิปปินส์  โดยเฉพาะในส่วนของการ
เพาะปลูกข้าว อยู่ที่ 3 แรงม้าต่อเฮกตาร์ ทั้งนี้ กระทรวง
เกษตรตั้งเป้าว่า จะผลักดันให้ระดับการใช้เครื่องจักรการเกษตร เพ่ิมเป็น 4 แรงม้าต่อเฮกตาร์  
 หน่วยงาน Philippine Center for Postharvest Development and Mechanization (PhilMech) ได้
ท าการศึกษาและพบว่า ระดับการใช้เครื่องจักรในการท าการเกษตรของฟิลิปปินส์ ช่วงปลายทศวรรษ 1990 อยู่ที่ 
0.6 แรงม้าต่อเฮกตาร์เท่านั้น ต่อมาได้เพ่ิมระดับขึ้นเป็น 1.23 แรงม้าต่อเฮกตาร์ ใน ค.ศ. 2012  ทั้งนี้ ในส่วนของ
ข้าวและข้าวโพด เพ่ิมเป็น 2.31 แรงม้าต่อเฮกตาร ์ใน ค.ศ. 2013   

ผู้บริหารของ PhilMech กล่าวว่า การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร จะท าให้ต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
ต่ าลง และช่วยเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรฟิลิปปินส์ให้สามารถแข่งขันกับเพ่ือนบ้านอย่างเวียดนามและไทยได ้ 
 นับตั้งแต่เมื่อ 5 ปีที่แล้ว (ค.ศ. 2010) กระทรวงเกษตรได้เริ่มกระจายอุปกรณ์/เครื่องมือทางการเกษตร
ต่างๆ เป็นจ านวนหลายพันรายการให้แก่ชาวนา ไม่ว่าจะเป็นรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องเก็บเกี่ยวและ
เครื่องสีข้าว  นาย Alcala ไดก้ล่าวเพ่ิมว่า เกษตรกรฟิลิปปินส์ยังคงม่ันใจได้ว่าพวกเขาจะไม่ตกงาน แม้ว่าภาครัฐจะ
มีแผนพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจะจัดหลักสูตรฝึกอบรมเกษตรกร
ให้เรียนรู้ถึงการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์การเกษตรที่มีเทคโนโลยีสูง ตลอดจนการประกอบธุรกิจด้วย  
 (แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Business Mirror ฉบับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559) 
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2. Mitsubishi เตรียมขยายการผลิตของโรงงานที ่Laguna เพิ่ม 2 เท่า  

 Mitsubishi Motors Philippines Corp. - MMPC เตรียมขยายก าลังการผลิต
ในโรงงานที่ Sta. Rosa, จังหวัด Laguna เพ่ิมเป็น 100,000 คัน หาก
โครงการ CARS (ที่ รั ฐบาลให้สิทธิประโยชน์ ในการลงทุน ) เริ่ม
ด าเนินการ 
 นาย Osamu Masuko ประธานและผู้บริหารระดับสูงของ 
Mitsubishi Motors Corp. กล่าวว่า โรงงานประกอบรถยนต์ ใน
ฟิลิปปินส์ สามารถผลิตรถยนต์เต็มก าลังได้สูงถึง 50,000 คัน แต่ก็ยังสามารถเพ่ิมก าลังการผลิตได้อีก ซึ่งขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ของอุตสาหกรรมในอนาคต   
 เป้าหมายของบริษัทในขณะนี้ คือ การลงทุนกว่า 4.3 พันล้านเปโซ ในขั้นแรกส าหรับการปรับปรุงโรงงาน
ประกอบรถยนต์และการติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรส าหรับการปั๊ม/ขึ้นรูปโลหะขนาดใหญ่ ซึ่งใช้ในการผลิตรถยนต์
ประเภท Hatchback และรถยนต์รุ่น Mirage  
 นาย Froilan Dytianquin รองประธานบริษัท ฝ่ายการตลาด กล่าวว่าบริษัทฯ คาดว่าในปีหน้าจะเริ่มผลิต
รถยนต์รุ่น Mirage ประมาณ 12,000 คัน และรุ่น L300 และ Adventure ประมาณ 18,000 คัน ทั้งนี้ บริษัทฯ 
อาจจะเพ่ิมปริมาณการผลิตได้อีก ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการของตลาดเป็นส าคัญ  
 นาย Dytianquin กล่าวว่า โรงงานประกอบรถยนต์ Mirage ที่ฟิลิปปินส์ จะเข้ามาเสริมการผลิตรถยนต์
โมเดลนี้ของโรงงานในประเทศไทย (ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทฯ น าเข้ารถยนต์โมเดลนี้มาจากไทย) 
 รถ Mirage เป็นโมเดลที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งของ MMPC โดยยอดขายอยู่ที่ 17,000 คัน ในปีที่แล้ว ขณะที่
รุ่น L300 และ Adventure มียอดขาย 7,000 และ 8,000 คัน ตามล าดับ  ส าหรับปีนี้ คาดว่ารถยนต์รุ่น Mirage 
อาจมียอดขายเพ่ิมขึ้น 15-20%  นอกจากนี้ อาจมีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะส่งออกรถยนต์รุ่น Mirage หาก
บริหารต้นทุนให้สามารถแข่งขันไดม้ากขึ้น เมื่อเทียบกับโรงงานผลิตอ่ืนๆ ในภูมิภาค  
 ทั้งนี้ เพ่ือให้การขยายปริมาณการผลิตรถยนต์เป็นไปตามแผน  บริษัทฯ จึงน าผู้บริหารของซัพพลายเออร์
ชิ้นส่วนรถยนต์ 20 ราย อาทิ Denso, Yazaki Corp., NHK Spring Co. Ltd., Katayama Co., Tokai Rika Co., 
Yokohama Rubber Co. เป็นต้น เดินทางมาฟิลิปปินส์เพ่ือร่วมประเมินบรรยากาศด้านการลงทุนที่เป็นอยู่ขณะนี้  
(แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Philippine Daily Inquirer ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559) 
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