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เศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2562 ขยายตัวดีขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอน 

โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้นในหมวดสินคาคงทนและกึ่ง

คงทน แตโดยรวมยังอยูในทศิทางที่ชะลอลง เมื่อเทียบกับชวงครึ่งปแรก ดานการ

ใชจายภาครัฐกลับมาขยายตัวจากรายจายของรัฐบาลกลาง ขณะท่ีรายจายลงทุน

ของรัฐวิสาหกิจยังหดตัวตอเนื่อง สาหรับเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว 

การสงออกสินคากลับมาขยายตัวเล็กนอยจากการสงออกทองคํา ขณะที่การ

สงออกที่ไมรวมทองคํายังหดตัวสอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม สําหรับ

ภาคการทองเที่ยวขยายตัวจากนักทองเท่ียวจีน และอินเดียเปนสําคัญ สวนหนึ่ง

เปนผลจากฐานต่ําจากเหตุการณเรือลมในจังหวัดภูเก็ต

ภาคเอกชน ขยายตัวดีขึ้นจากระยะเดียวกนัปกอน ตามการใชจายในหมวดสินคา

คงทนท่ีขยายตัวจากยอดจดทะเบียนจักรยานยนตและยอดจําหนายรถยนตเชิง

พาณิชย และสินคากึ่งคงทนที่ขยายตวัตามยอดขายปลีก สินคากึ่งคงทน และการ

นําเขาเส้ือผาและเครื่องนุงหมขณะที่การใชจายในหมวดสินคาไมคงทนและหมวด

บริการชะลอลง และทรงตัวตามลําดับ ท้ังนี้ การบริโภคภาคเอกชนโดยรวมยัง

ขยายตัวในระดับต่ําเมื่อเทียบกับชวงครึ่งปแรก สวนหนึ่งจาก ปจจัยสนับสนุน

กําลังซื้อโดยรวมท่ีแผวลง สอดคลองกับดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคท่ีปรับลดลง

ตอเนื่อง โดยรายไดรวม นอกภาคเกษตรกรรมหดตัว ตามจํานวนผูมีงานทําที่

ปรับลดลง สวนรายไดภาคเกษตรกรรมขยายตัวชะลอลงจากดานราคา เปน

สําคัญ โดยเฉพาะราคาผลไม ขณะท่ีปริมาณผลผลิตทรงตัว

การสงออกสินคา ขยายตัวรอยละ 3.8 จากระยะเดียวกันปกอน โดยเปนการ

ขยายตัวครัง้แรกในรอบ 8 เดือน อยางไรก็ตาม หากหักทองคํา มูลคาสงออกยังคงหด

ตัวตอเนื่องท่ีรอยละ 1.7 เนื่องจากอุปสงคในตลาดโลกชะลอลง ตามภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศคูคา ผลของมาตรการกีดกันทางการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน วัฏจักร

สินคาอิเล็กทรอนิกส ท่ียังชะลอลงตอเนื่อง และราคานามันดิบในตลาดโลกท่ีหดตัว 

สงผลใหการสงออกในหลายหมวดสินคายังคงหดตัว ไดแก 1) สินคาท่ีมูลคา

เคลื่อนไหวตามราคาน้ํ า มันดิบ ท่ีหดตัว ท้ังราคาและปริมาณ และ 2 ) สินคา

อิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ ฮารดดิสกไดรฟ แผงวงจรรวม แผนวงจรพิมพ และ

โทรศัพทมือถือ แตเริ่มเห็นสัญญาณการฟนตัวของการสงออก ฮารดดิสกไดรฟหลัง

ไดรับปจจัยสนับสนุนจากการยายฐานการผลิตมาจากมาเลเซียในชวงกอนหนา 

อยางไรก็ดี การสงออก ในบางหมวดสินคาขยายตัวได โดยสวนหนึ่งเปนผลจากการ

ทดแทนสินคาจีนในตลาดสหรัฐฯ เชน เครื่องรับโทรทัศน ตูเย็น ยางลอ ปลากระปอง 

และเสื้อผาสาเร็จรูป นอกจากนี้ เครื่องปรับอากาศขยายตัวดีตอเนื่อง โดยไดรับผลดี

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณ

บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวดี

ข้ึนจากระยะเดียวกันปกอน ตาม

การใชจายในหมวดสินคาคงทนท่ี

ขยายตั วจ ากยอดจดทะ เ บียน

จักรยานยนตและยอดจําหนาย

รถยนตเชิงพาณิชย 

การสงออกสินคา ขยายตัวรอยละ 

3.8 จากระยะเดียวกันปกอน โดย

เปนการขยายตัวครั้งแรกในรอบ 8 

เดือน

รายไดเกษตรกร ขยายตัวชะลอลง

จากระยะเดียวกันปกอนจากการ

ชะลอตัวดานราคาเปนสําคัญ 

การนําเขาสินคา กลับมาขยายตัวท่ี

รอยละ 0.9 จากระยะเดียวกันป

กอน หากหักทองคําขยายตัวท่ีรอย

ละ 4.2
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสง

สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก

จากสภาพอากาศ ท่ีรอนกวาปกติโดยเฉพาะยุโรป และออสเตรเลีย รวมท้ัง การ

สงออกผลไมไปจีนยังคงขยายตัวตอเนื่อง แมเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง

การนําเขาสินคา กลับมาขยายตัวท่ีรอยละ 0.9 จากระยะเดียวกันปกอน หากหักทองคํา

ขยายตัวท่ีรอยละ 4.2 โดยเปนการขยายตัวใน 3 หมวดสินคาหลัก ไดแก 1) หมวดวัตถุดิบ

และสินคาข้ันกลางไมรวมเชื้อเพลิง ตามการนาเขาเหล็ก และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ขณะท่ี

การนําเขาเชื้อเพลิงหดตัวท้ังดานราคาและดานปริมาณ สวนหนึ่งเปนผลจากการปดซอม

บํารุงโรงกลั่นบางรายท่ีตอเนื่องจากเดือนกอน 2) หมวดสินคาทุนท่ีไมรวมเครื่องบินและ

แทนขุดเจาะขยายตัวในหลายสินคา อาทิ เครื่องกังหันไอพน และเครื่องจักรสาหรับผลิต

น้ําตาล และ 3) หมวดสินคาอุปโภคบริโภคตามการนําเขาในหลายสินคา โดยอัตราการ

ขยายตัวของการนาเขาหมวดสินคาอุปโภคบริโภคท่ีสูงมากในเดือนนี้ สวนหนึ่งเปนผลจาก

ฐานตางๆในบางสินคา อาทิ อัญมณี และเครื่องใชไฟฟา

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากระยะเดียวกันปกอน โดยเครื่องชี้การลงทุนหมวด

เครื่องจักรและอุปกรณขยายตัวเล็กนอย ขณะท่ีเครื่องชี้การลงทุนในหมวดกอสรางหดตัว

จากท้ังพ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสรางท่ัวประเทศท่ีหดตัวตอเนื่อง ยกเวนพ้ืนท่ีเพ่ืออุตสาหกรรม

ท่ียังขยายตัวได และยอดจําหนายวัสดุกอสรางท่ีหดตัวตามยอดจําหนายเสาเข็มคอนกรีต 

เปนสําคัญ สอดคลองกับการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย เม่ือขจัดผลของฤดูกาลแลว 

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนกอน

รายไดเกษตรกร ขยายตัวชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอนจากการชะลอตัวดานราคา

เปนสําคัญ โดยราคาผลไมโดยเฉพาะสัปปะรดท่ีผลของฐานต่ําทยอยลดลง และราคา

ยางพาราท่ีปรับลดลงตามราคาในตลาดลวงหนา ขณะท่ีราคาสุกรยังคงขยายตัวสูง

ตอเนื่อง สวนหนึ่งจากผลของฐานต่ําในระยะเดียวกันปกอนท่ีมีปญหาอุปทานสุกรลน

ตลาด ประกอบกับราคาในปนี้ไดรับผลกระทบจากโรคระบาดสุกรในจีน เวียดนาม 

กัมพูชา และลาว ทาใหราคาในตางประเทศปรับสูงขึ้นและสงผลใหราคาในประเทศ

ปรับเพ่ิมขึ้นตาม อยางไรก็ดี ราคาสินคาเกษตรหลักอื่นๆ ยังคงหดตัว อาทิ มันสาปะ

หลัง และปาลมนามัน ดานผลผลิตสินคาทรงตัวจากระยะเดียวกันปกอน โดยผลผลิต

ยางพาราและปาลมนามันขยายตัวดีตอเนื่อง ตามอุปทานที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายพ้ืนที่

เพาะปลูกในชวงกอนหนา ขณะท่ีผลผลิตขาวยังคงหดตัวตอเนื่อง เนื่องจากไดรับ

ผลกระทบจากปญหาภัยแลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ







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

2561 42,089 32,927 32,215 34,464 38,917 39,738 37,935 40,559 35,253 37,883 42,489 37,789

2562 40,721 34,889 37,046 39,565 39,326 34,909 40,228

Export

2561 20,072 20,368 23,887 19,120 21,877 22,546 21,771 23,913 22,231 23,084 20,928 20,898

2562 18,888 18,898 22,821 16,621 20,475 19,773 17,964

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนกรกฎาคม ปี 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ในเดือนกรกฎาคมป 2562 ภาวะอุตสาหกรรมเครือ่งจักรกล

ของไทยมีมูลคาการคาเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดย 

การนําเขา ขยายตัวรอยละ 15.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา 

และขยายตัวรอยละ 6.0 YoY ดานการสงออก หดตัวรอยละ 9.1 

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ  17.5 YoY

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 40,228 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 3,286

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 8.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

ขยายตัวรอยละ 12.6 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี

มูลคาการนําเขาอยูท่ี 31,095  ลานบาทขยายตัวรอยละ 18.6 

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 8.9 YoY 

ในขณะท่ี หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 5,847 ลาน

บาท ขยายตัวรอยละ 3.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหด

ตัวรอยละ 9.5 YoY 

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 17,964 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 2,574 

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 5.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

หดตัวรอยละ 7.1 YoY  ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี

มูลคาอยูท่ี 13,260 ลานบาท หดตัวรอยละ -11.1 เมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 19.5 YoY

ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี 2,131 ลานบาท หดตัว

รอยละ 11.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ15.9 

YoY

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดลุ

อยูท่ี 22,264 ลานบาท 
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนกรกฎาคม ปี 2562

Agricultural M. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2561 3,353 2,712 2,848 2,519 2,700 2,828 2,918 3,166 3,183 3,332 3,586 2,556

2562 3,054 2,399 2,600 2,993 2,919 3,038 3,286

Export

2561 2,512 3,026 3,065 2,376 2,879 2,671 2,769 3,491 3,270 4,516 2,981 2,636

2562 2,772 2,704 3,220 2,717 2,744 2,451 2,574

การนําเขามีมูลคาอยูท่ี 3,286 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 8.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 

12.6 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

บํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 1,962.4 ลานบาท 

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 2,574 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 5.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

7.1 YoY โดยสินคา ท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก 

แทรกเตอร และสวนประกอบ อยูท่ี 1,050.9 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี  713 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เดือนกรกฎาคม ป 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม 8
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนกรกฎาคม ปี 2562

Industrial M. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2561 32,761 25,099 24,403 26,628 30,198 29,968 28,553 30,546 26,638 28,113 32,192 28,702

2562 31,544 26,666 28,257 31,018 30,422 26,224 31,095

Export

2561 15,315 14,882 17,965 14,728 16,294 16,694 16,470 17,695 16,530 16,068 15,385 16,032

2562 14,117 14,243 16,697 11,709 15,298 14,914 13,260

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 31,095 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 18.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย

ละ 8.9 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก 

เครื่องกังหันไอพนและสวนประกอบ (เครื่องจักรใชใน

อุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 4,708.6 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 13,260 ลานบาท หดตัวรอย

ละ -11.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

19.5 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก 

เครื่องสูบลม/อัดลมและสวนประกอบ(เครื่องจักรใชใน

อุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 2,659.2 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 17,835 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

เดือนกรกฎาคม ป 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนกรกฎาคม ปี 2562

Machine Tools Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2561 5,975 5,116 4,964 5,317 6,019 6,942 6,464 6,847 5,431 6,438 6,711 6,530

2562 6,122 5,511 5,942 6,027 5,985 5,647 5,847

Export

2561 2,245 2,460 2,857 2,016 2,705 3,182 2,532 2,726 2,431 2,499 2,562 2,230

2562 1,999 1,951 2,904 2,195 2,433 2,408 2,131

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

เดือนกรกฎาคม ป 2562

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 5,847 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 3.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 9.5 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก กลุมหีบ

แบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูท่ี 1,759.3 ลาน

บาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 2,131 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 11.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ

15.9 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก   

เครื่องมือกล กลึงโลหะ (เครื่องมือกล)  521.5 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 3,716 ลานบาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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Article Title Repair Cost of Tractors and Agricultural Machines in Family Farms

Author Edmund Lorencowicz , Jacek Uziak

Year 2015

Abstract The mechanization cost in agriculture institute between 20% and 30% of the total production cost. The repair cost of 

agriculture machines is the second important element of the operation cost of the machines. The paper presents problems 

related to the calculation of the repair costs and analysis of selected family farms in Poland. The paper argues that there is no 

precise method for the calculation of the repair costs. The variation of factors influencing the costs, such as exploitation 

conditions, machines quality or prices relations; causes that the coefficients used in the calculations are not universal and differ 

between different countries.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315300103



ท่ีมา : เทคโนโลยีชาวบา้น 1303/09/2019

“สยามคู
โบตา้” เนน้
นวตักรรม
ตอบโจทย ์
Smart 

Farmer ต ัง้
เป้า 5 ปีแตะ
แสนลา้น 

!!!

‟

„

สยามคูโบตา้ เปิดตวัเลขยอดขายคร่ึงปีแรก 

27,000 ลา้นบาท มัน่ใจสามารถปิดปีไดต้ามเป้าท่ี  60,000 ลา้น

บาท เผยกลยทุธ์ นาํนวตักรรมการเกษตรแบบครบวงจรเป็น

โซลูชัน่สาํคญัในการตอบโจทย ์เกษตรกรในยคุดิจิทลัควบคู่

กบัการรุกจดักิจกรรมการตลาดต่อเน่ือง พร้อมเปิดตวัแคมเปญ

การตลาดล่าสุด “ชา้งศึก” (CHANGSUEK EDITION) เอาใจ

แฟนบอลไทย ตั้งเป้าอีก 5 ปีขา้งหนา้ยอดขายทะลุ 100,000

ลา้นบาท



ท่ีมา  : เทคโนโลยีชาวบา้น 1403/09/2019

‟

„

นายฮิโรโตะ คิมุระ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัสยามคูโบตา้คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั เปิดเผยวา่             ผลประกอบการในคร่ึงปีแรกของปี 2562 สยามคู

โบตา้มียอดขายอยูท่ี่ 27,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นในประเทศ 17,000 ลา้นบาท และ

ต่างประเทศ 10,000 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 60:40 เติบโตข้ึนประมาณ 9 % เม่ือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 เน่ืองจากเกษตรกรมีกาํลงัซ้ือเพ่ิม ราคาพืชหลกัอยู่

ในเกณฑดี์ ประกอบกบัภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการใชเ้คร่ืองจกัรกลทดแทน

แรงงานคนในภาคการเกษตร อีกทั้งบริษทัฯ ไดมี้การเปิดตวัสินคา้ใหม่ในช่วงคร่ึงปี

แรก ไดแ้ก่ แทรกเตอร์ขนาด 57 แรงมา้ รุ่น MU5702 ซ่ึงเจาะกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกพืช

ไร่ผสม ติดตั้งระบบคูโบตา้ นวตักรรมอจัฉริยะ KIS (KUBOTA Intelligence 

Solutions) และเคร่ืองหยอดขา้ว รุ่น DS10 เพ่ือส่งเสริมการผลิตขา้วใหมี้คุณภาพ ใน

ส่วนของตลาดต่างประเทศ สดัส่วนการส่งออกตลาดหลกัยงัคงเป็นประเทศกมัพชูา 

ลาว และเมียนมาร์



ท่ีมา  : เทคโนโลยีชาวบา้น 1503/09/2019

‟

„

ในปี 2562 ตั้งเป้ารายไดไ้วท่ี้ 60,000 ลา้นบาท เติบโตเพ่ิมข้ึนจากปี 

2561 ประมาณ 12 % ซ่ึงคาดวา่จะสามารถดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว้

เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนั พบวา่เกษตรกรไทยมีรายไดสู้งข้ึนจากผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน 

ดว้ยปัจจยัสภาพอากาศ ระบบการจดัการนํ้ า นโยบายดา้นการเกษตรท่ีวางแผนให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ตลอดจนนวตักรรมการเกษตร

ขณะท่ีสถานการณ์ในตลาดต่างประเทศ สยามคูโบตา้ยงัคงเป็นอนัดบั 1 

ท่ีส่งออกเคร่ืองจกัรกลการเกษตร พร้อมตั้งเป้านาํกลยทุธ์ท่ีประสบความสาํเร็จในไทย

ไปปรับใชใ้นตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะงานขายและบริการ พร้อมชูประเดน็สินคา้

ครบวงจร และอุปกรณ์ท่ีเหมาะกบัการใชง้านในกลุ่มพืชหลกั ทั้งน้ี สยามคูโบตา้

ตั้งเป้าหมายอีก 5 ปีขา้งหนา้ จะเติบโตอยา่งต่อเน่ืองเฉล่ียปีละประมาณ 10 % โดยใน

ปี 2567 จะมีมูลค่ายอดขายรวมประมาณ 100,000 ลา้นบาท และเนน้การทาํตลาด

ต่างประเทศเพ่ิมข้ึนโดยตั้งเป้าขยายส่วนแบ่งตลาดในประเทศและต่างประเทศอยูท่ี่ 

50 : 50
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‟

„

ขณะท่ีภาพรวมของตลาดเคร่ืองจกัรกลการเกษตรของไทยช่วงคร่ึงปี

แรกมีการเติบโตข้ึน 4-5% โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชหลกั

ของประเทศ  ส่งผลทาํใหค้วามตอ้งการเคร่ืองจกัรกลการเกษตรเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในส่วน

ของสยามคูโบตา้นั้นกมี็ยอดขายแทรกเตอร์ท่ีเพ่ิมข้ึนถึง 16% เม่ือเทียบกบัปี 2561

สยามคูโบตา้ดาํเนินธุรกิจสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ และนโยบาย

เกษตร 4.0 ของรัฐบาล โดยมุ่งมัน่ในการเป็นผูน้าํนวตักรรมการเกษตรเพ่ืออนาคต  

รวมถึงนาํ IoT (Internet of Things) มาใชใ้นระบบบริหารจดัการเคร่ืองจกัรเพ่ือสอด

รับยคุดิจิทลั อาทิ ระบบ Kubota Intelligence Solutions (KIS) พร้อมทั้งดาํเนิน

โครงการท่ีเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรไทย ไดแ้ก่ โครงการเกษตรปลอดการเผา หรือ 

ZERO Burn โดยร่วมมือกบัหน่วยงานพนัธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เผยแพร่การทาํ

เกษตรปลอดการเผา โดยตั้งเป้าใหพ้ื้นท่ีภาคการเกษตรของไทยกวา่ 140 ลา้นไร่ 

ปลอดการเผา 100% ภายในระยะเวลา 3 ปี

สาํหรับความคืบหนา้การก่อตั้งคูโบตา้ฟาร์ม เพ่ือเป็นฟาร์มสร้าง

ประสบการณ์เกษตรสมยัใหม่ของภูมิภาคอาเซียน บนเน้ือท่ีมากกวา่ 220 ไร่ โดยใช้

นวตักรรมเกษตรครบวงจร เพ่ือยกระดบัใหเ้ป็นเกษตรแม่นยาํท่ีมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน และใหผ้ลลพัธ์คุม้ค่าทุกตารางเมตร รวมถึงบริหารจดัการรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื เพ่ือ

นาํพาภูมิภาคอาเซียนไปสู่เกษตรยคุใหม่อยา่งเตม็ภาคภูมิ คูโบตา้ฟาร์มตั้งอยูท่ี่ จ.

ชลบุรี โดยเร่ิมก่อสร้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ขณะน้ีแลว้เสร็จกวา่ 40% ใชง้บ

ลงทุนไป 30 ลา้นบาท ในการก่อสร้างเฟสแรก ซ่ึงไดรั้บการตอบรับทั้งภาครัฐและ

เอกชนเขา้ร่วมศึกษาดูงานแลว้กวา่ 4,000 ราย ทางสยามคูโบตา้คาดวา่จะสามารถเปิด

บริการอยา่งเตม็รูปแบบไดใ้นปี 2563 โดยมีแผนพฒันาเฟส 2 และ 3 ใหแ้ลว้เสร็จ

สมบูรณ์ภายในปี 2568

ท่ีมา  : เทคโนโลยีชาวบา้น
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‟

„

นอกจากน้ีปีน้ีสยามคูโบตา้เป็นส่วนหน่ึงในการรวมพลงัเชียร์นกักีฬา

ไทย โดยร่วมเป็นผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการใหก้บัทพัชา้งศึก ทีมฟุตบอลทีม

ชาติไทย เปิดตวัสินคา้รุ่นพิเศษภายใตช่ื้อ CHANGSUEK EDITION ประกอบดว้ย 

แทรกเตอร์ รถเก่ียวนวดขา้ว และรถขดุขนาดเลก็ ชูเอกลกัษณ์ความแขง็แกร่งในทุก

แมตชฤ์ดูกาลทาํเกษตรของประเทศไทย  มาพร้อมดีไซน์โฉบเฉ่ียว ตกแต่งลวดลาย

ภายใตธี้ม “ทีมชา้งศึก” พร้อมเพ่ิมจุดเด่นดว้ยการมอบความสะดวกสบายใหก้บัลูกคา้

มากยิง่ข้ึน อาทิ ไฟส่องสวา่ง LED บงัโคลนลอ้หลงั ท่อไอเสียแนวตั้ง มือจบั ท่ีวาง

แกว้ เป็นตน้ เจาะกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรยคุใหม่ หรือ Smart Farmer

ทั้งน้ี สยามคูโบตา้ตั้งเป้ายอดขายสินคา้พิเศษรุ่น CHANGSUEK 

EDITION ไวท่ี้ 1,000 คนั โดยในช่วงเดือนกนัยายน – ตุลาคมน้ี เราไดร่้วมมือกบั

ผูแ้ทนจาํหน่ายทัว่ประเทศ จดักิจกรรมเปิดตวัสินคา้ CHANGSUEK EDITION 

สาํหรับลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้รุ่นพิเศษน้ีจะไดรั้บของ Premium Set ไดแ้ก่ เส้ือฟุตบอลชา้ง

ศึก กระเป๋าใส่รองเทา้ และหมวก ซ่ึงเป็นสินคา้ Limited โดยมีกาํหนดวางจาํหน่ายถึง

ธนัวาคม 2562 เท่านั้น

ท่ีมา  : เทคโนโลยีชาวบา้น03/09/2019
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09/09/2019 ท่ีมา :ไทยรฐัออนไลน์

ชงแผน
สรา้ง

แรงงาน
ทกัษะ
ช ัน้สงู

“สมคดิ”
ล ัน่ถา้ไม่
ทาํนกั

ลงทุนหนี
ซบ

เวียดนาม
แน่

“สมคิด” เผยการกาํหนดอนาคตเศรษฐกิจ ตอ้งมุ่งเสริมทกัษะ สร้าง

บุคลากรของไทยใหเ้ก่งเร่ืองดิจิทลั และวิศวะ กระตุน้บีโอไอคิดสูตร

ใหม่รองรับการยา้ยฐานลงทุนของต่างชาติ หวัน่หนีไปเวียดนามหมด 

มัน่ใจเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 เร่ิมฟ้ืน พร้อมช้ีธนาคารโลกอยากร่วม

ปฏิรูปเศรษฐกิจไทยนายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

ปาฐกถาพิเศษ หวัขอ้ “อนาคตเศรษฐกิจไทย เรากาํหนดได”้ จดัโดย

สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ วา่ การประชุมคณะกรรมการ

รัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) วนัน้ี (6 ก.ย.) สาํนกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะเสนอแนวทางพฒันา

บุคลากรและการสร้างแรงจูงใจลงทุน เพ่ือรองรับการยา้ยฐานการลงทุน

ของนกัลงทุนต่างชาติ ท่ีขณะน้ีไทยไม่สามารถสูก้บัเวียดนามได ้แมน้กั

ลงทุนต่างชาติจะสนใจและทยอยเขา้มาหารือเพ่ือมาลงทุนในเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก (อีอีซี) เพราะไทยเป็นศูนยก์ลางการลงทุนใน

อาเซียน แต่ไทยไม่มีแรงงานท่ีมีทกัษะชั้นสูงเพียงพอ โดยเฉพาะดา้น

ดิจิทลั และวิศวกร
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“ถา้คนของไทยไม่เพียงพอรองรับการยา้ยฐานการลงทุน

ไม่ได ้นกัลงทุนต่างชาติเขากไ็ม่มา เพราะอุตสาหกรรมตอ้งใชค้น แมว้า่

จะมีปัญญาประดิษฐ ์หรือ AI แต่กข้ึ็นอยูก่บัคนทั้งนั้น และถา้

มหาวิทยาลยัของไทยยงัผลิตบุคลากรเหล่าน้ีไดปี้ละไม่ก่ีพนัคนกจ็ะสู้

เวียดนามไม่ได”้ดงันั้น ประเทศไทยตอ้งคิดวิธีการใหม่ๆในการผลิต

บุคลากรท่ีไม่จาํเป็นตอ้งมีวฒิุปริญญา แต่สามารถทาํงานไดจ้ริง เช่น 

สร้างความร่วมมือของมหาวิทยาลยักบับริษทัเอกชนใหญ่ๆ เช่น จะมี

วิศวกรไฟฟ้าท่ีไหนเก่งเท่าคนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) หรือ จะวิศวกรปิโตรเลียมท่ีไหนท่ีเก่งเท่าคนของบริษทั ปตท. 

จาํกดั (มหาชน) หรือท่ีตนเองไดช้วนทั้งบริษทัโตโยตา้ หวัเหวย่ กเูกิล

ใหม้าตั้งสถาบนัการศึกษาดว้ยการร่วมมือกบัไทยผลิตคนรองรับ

09/09/2019 ท่ีมา :ไทยรฐัออนไลน์



„

‟ อุตสาหกรรมใหม่ๆ ถา้คิดและทาํใหม่แบบน้ี ประเทศไทยจะมีบุคลากรท่ี

มีทกัษะสูงเพียงพอรองรับการยา้ยฐานอุตสาหกรรม ซ่ึงทั้งหมดน้ีขอใหม้หาวิทยาลยั

ช่วยไปคิดวา่ อยากผลิตบุคลากรดา้นใดร่วมกบัใคร ขณะท่ีบีโอไอ ตอ้งเสนอมาตรการ

จูงใจข้ึนมา ถา้คิดแบบน้ีเราจะกาํหนดอนาคตของเราได้

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวดว้ยวา่ ส่ิงสาํคญัท่ีสุดในการบริหารเศรษฐกิจคือ การสร้าง

ความเช่ือมัน่ เพราะหากประชาชนและนกัลงทุนไม่มีความเช่ือมัน่แลว้ จะไม่มีการ

บริโภค ไม่มีการคา้ขาย ไม่มีการส่งออกหรือนาํเขา้ และไม่มีการลงทุน ดงันั้น ในช่วงท่ี

ผา่นมา รัฐบาลพยายามทาํใหน้กัลงทุน และประชาชนเกิดความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของ

เศรษฐกิจไทย แมว้า่ ภาวะเศรษฐกิจโลกจะไม่ดี หลายประเทศเศรษฐกิจถดถอย 

เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากสงครามการคา้สหรัฐฯ-จีน แต่เศรษฐกิจไทยแค่ติดลบ 

หรือชะลอตวัเท่านั้นเอง

“ผมเช่ือวา่ สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ กบัจีนจะเป็นไปอยา่งน้ีจนกวา่

สหรัฐฯ จะมีการเลือกตั้ง ซ่ึงประธานาธิบดีโดนลั ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ตอ้งทาํใหจี้นยอม

อะไรซกัอยา่ง เพ่ือใหเ้ป็นผลงานนาํไปใชใ้นการหาเสียง และเม่ือการเลือกตั้งจบลง 

สถานการณ์ท่ีทุกประเทศประสบ ทั้งเร่ืองการคา้และการส่งออกจะดีข้ึน”

นอกจากน้ี ประเดน็เศรษฐกิจยคุดิจิทลัท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก สงัคมตอ้งหนั

มาพ่ึงพาการคา้ขายผา่นออนไลน์มากข้ึน รัฐบาลจึงตอ้งการผลกัดนัอินเตอร์เน็ตหมู่บา้น 

รองรับชุมชนส่ือสารทางออนไลน์ในทุกดา้น รวมทั้งการเช่ือมระบบรับ-จ่ายเงินเพ่ือดึง

ทุกดา้นเขา้สู่ระบบ และยงัตอ้งการสร้างแรงจูงใจดึงดูดนกัลงทุน มาร่วมพฒันา

อุตสาหกรรมใหม่ ภายใน 5 ปี ระบบ AI ระบบ 5G ตอ้งเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน ดงันั้น ทุก

คนตอ้งเตรียมพร้อมรับมือ เพราะเทคโนโลยสีมยัใหม่กา้วลํ้าหนา้มาก ควรดึงมาใชใ้น

การปรับแผนธุรกิจ
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‟ อยา่งไรกต็าม ในช่วงท่ีผา่นมา เศรษฐกิจไทยไดรั้บผลกระทบจากการ

เลือกตั้ง ซ่ึงใชเ้วลานานกวา่ 3 เดือน ถึงจะจดัตั้งรัฐบาลได ้ทาํใหช่้วงเวลาดงักล่าวเกิด

ภาวะชะงกังนั ทั้งเร่ืองการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมถึง

การลงทุนภาคเอกชน ทาํใหเ้ศรษฐกิจไตรมาส 2 ขยายตวัเพียง 2.3% และคร่ึงปีแรก

ขยายตวัเพียง 2.6% แต่ขณะน้ีกระทรวงการคลงั มีมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจแลว้ 

เช่ือมัน่วา่ ไตรมาส 4 ตวัเลขเศรษฐกิจจะออกมาดี

ส่วนการหารือกบันางเบอร์กิท ฮานสล์ ผูจ้ดัการธนาคารโลกประจาํ

ประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก และแปซิฟิกนั้น นายสมคิดกล่าววา่ องคก์ร

ต่างประเทศมีความเช่ือมัน่ต่อฐานเศรษฐกิจไทย แมใ้นช่วงสั้นจะมีปัญหาชะลอตวั 

ดงันั้น จึงตอ้งการเขา้มาร่วมกบัไทย ในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจหลายดา้น เพ่ือ

รองรับนโยบายไทยแลนด ์4.0 และการลดปัญหาความเหล่ือมลํ้า ปัญหาความยากจน

โดยมอบหมายใหน้ายกอบศกัด์ิ ภูตะกลู รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสานกบั

กระทรวงคลงั สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมผลกัดนัโครงการกบัธนาคารโลกท่ีคิดวา่ จะช่วยเพ่ิมศกัยภาพ

ใหแ้ก่ประเทศไทยได.้
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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
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