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เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 2562 ปรับดีขึ้นบาง โดยการสงออกสินคา การ

ผลิตภาคอุตสาหกรรม เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน และการใชจายภาครัฐหด

ตัวนอยลง อยางไรก็ดี เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวใกลเคียงกับเดือน

กอน ขณะท่ีภาคการทองเท่ียวขยายตัวชะลอลง หลังผลของฐานต่ําจาก

เหตุการณเรือนักทองเท่ียวลมที่จังหวัดภูเก็ต ในปกอนหมดไป

ภาคเอกชน ขยายตัวใกลเคียงกับเดอืนกอน โดยการใชจายหมวดบริการขยายตัว

สูงขึ้น สวนหนึ่งเปนผลจากมาตรการกระตุนการทองเท่ียวของภาครัฐ และ

วันหยุดยาวในเดือน ธ.ค. ปนี้ท่ีมากกวาปกอน ขณะท่ีการใชจายหมวดสินคากึ่ง

คงทนกลับมาขยายตัวตามการนําเขาหมวดเครื่องนุงหมเปนสําคัญ อยางไรก็ดี 

การใชจายหมวดสินคาไมคงทน หดตัว สวนหนึ่งเปนผลของฐานสูงในปกอนท่ีมี

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจผานบัตรสวัสดิการแหงรฐั และการใชจายหมวดสินคา

คงทนหดตัวตอเนื่องตามยอดขายรถยนต สอดคลองกับปจจัยดานรายไดของ

ลูกจางนอกภาคเกษตรกรรมและความเชื่อมั่น ของผูบริโภคท่ียังคงออนแอ 

รวมท้ังสถาบันการเงินท่ียังคงระมัดระวังในการใหสินเชื่อแกภาคครัวเรือนหลัง

คุณภาพสินเชื่อดอยลง

การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 1.7 จากระยะเดียวกันปกอน โดยเปนการหดตัว

ในอัตราท่ีนอยลง จากเดือนกอนท่ีหดตัวสูงถึงรอยละ 7.7 จาก 1) มูลคาการ

สงออกผลิตภัณฑปโตรเลียมท่ีหดตัวลดลง หลังโรงกล่ันนามันบางแหงท่ีปดซอม

บํารุงในชวงกอนหนาทยอยกลับมาดาเนินการตามปกติ ประกอบกับราคา

น้ํามันดิบในตลาดโลกปรับสูงขึ้น 2) การสงออกเครื่องใชไฟฟาและฮารดดิสก

ไดรฟท่ีกลับมาขยายตัวตามการยายฐานการผลิตมาไทยในชวงกอนหนา 3) การ

สงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ท่ีขยายตัว ตามวัฏจักรสินคาอิเล็กทรอนิกสท่ี

มีสัญญาณฟนตัวชัดเจนขึน้ และ 4) ผลดีชั่วคราวจากเทศกาลตรุษจีนที่มาเร็วกวา

ปกอน ทั้งนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวในอัตราที่นอยลงสอดคลอง กับภาค

การสงออก

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณ

บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก

ภาคเอกชน ขยายตัวใกลเคียงกับ

เดือนกอน โดยการใชจายหมวด

บริการขยายตัวสูงข้ึน สวนหน่ึงเปน

ผลจ าก มาต รก า ร กร ะ ตุ น ก า ร

ทองเท่ียวของภาครัฐ และวันหยุด

ยาวในเดือน ธ.ค. ปน้ีท่ีมากกวาป

กอน

การนําเขาสินคา กลับมาขยายตัวท่ี

รอยละ 1.8 จากระยะเดียวกันป

กอน โดยเปนการปรับดีข้ึนในเกือบ 

ทุกหมวดสินคา 

รายไดเกษตรกร ขยายตัวสูงข้ึนจาก

ระยะเดียวกันปกอน ตามการเรงข้ึน

ของราคาสินคาเกษตร 
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสง

สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก

การสงออกสินคา หดตัว

ร อยละ 1 .7 จากระยะ

เดียวกันปกอน โดยเปน

การหดตัวในอัตราท่ีนอยลง 

จากเดือนกอนท่ีหดตัวสูง

ถึงรอยละ 7.7 

การลงทุนภาคเอกชน หด

ตัวลดลงจากระยะเดียวกัน

ปกอน โดยเครื่องชี้ การ

ลง ทุนหมวดเครื่ องจั กร 

และอุปกรณหดตัวลดลง

ตามการนําเขาสินคาทุนท่ี

กลับมาขยายตัว

การนําเขาสินคา กลับมาขยายตัวท่ีรอยละ 1.8 จากระยะเดียวกันปกอน โดยเปนการปรับ

ดีข้ึนในเกือบ ทุกหมวดสินคา โดยเฉพาะ 1) การนําเขาสินคาทุนท่ีขยายตัวตามการนําเขา

เครื่องกังหันไอพนและสวนประกอบ และโทรศัพทมือถือเปนสําคัญ 2) การนําเขาหมวด

เชื้อเพลิงท่ีขยายตัว สวนหนึ่งเปนผลจากการกลับมาดําเนินการตามปกติ ของโรงกลั่นน้ํามัน

บางแหงท่ีปดซอมบํารุงไปในชวงกอนหนา และราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกท่ีปรับสูงข้ึน และ 

3) การนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค อาทิ เครื่องนุงหม และเครื่องประดับ

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวลดลงจากระยะเดียวกันปกอน โดยเครื่องชี้การลงทุนหมวด

เครื่องจักร และอุปกรณหดตัวลดลงตามการนําเขาสินคาทุนท่ีกลับมาขยายตัว ขณะท่ี

ยอดขายเครื่องจักรในประเทศและยอดจดทะเบียนรถยนตยังคงหดตัวสูง สาหรับเครื่องชี้

การลงทุนหมวดกอสรางกลับมาขยายตัวไดตามพ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสราง และยอด

จําหนายวัสดุกอสราง

รายไดเกษตรกร ขยายตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน ตามการเรงขึ้นของราคา

สินคาเกษตร โดยเฉพาะ 1) ราคาปาลมน้ํามันท่ีไดรับผลดีจากนโยบายดานพลังงาน 

ประกอบกับผลผลิตลดลง และ 2) ราคายางพารา ท่ีผลผลิตในตลาดโลกลดลงจากโรค

ใบรวงในตางประเทศ สาหรับปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรโดยรวมหดตัวตอเนื่องจาก

ระยะเดียวกันปกอน โดยเฉพาะขาว ออย และปาลมน้ํามัน สวนหนึ่งไดรับผลกระทบ

จากปญหาภัยแลง





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 35,798 37,363 38,359 38,287 36,874

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 21,914 19,070 18,075 16,986 18,434

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนธนัวาคม ปี 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ในเดือนธันวาคมป 2562 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ของไทยมีมูลคาการคาเพ่ิมข้ึนเล็กนอยเมื่อเทียบกับเดือนกอน

หนา โดย การนําเขา หดตัวรอยละ 3.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอน

หนา และหดตัวรอยละ 2.4 YoY ดานการสงออก ขยายตัวรอย

ละ 8.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ  11.8 

YoY

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 36,874ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 3,010

ลานบาท หดตัวรอยละ 27.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา 

ขยายตัวรอยละ 17.7 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี

มูลคาการนําเขาอยูท่ี 28,847 ลานบาทขยายตัวรอยละ 2.7 เมื่อ

เทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 0.5 YoY ในขณะท่ี 

หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี 5,017 ลานบาท หดตัวรอยละ 

17.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 23.2 YoY 

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 18,434 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูท่ี 2,520 ลานบาท หด

ตัวรอยละ 9.1  เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

4.4  YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลคาอยู ท่ี 

14,078 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 15.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอน

หนา และหดตัวรอยละ 12.2 YoY ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกล 

มีมูลคาอยูท่ี 1,836 ลานบาท หดตัวรอยละ 7.5 เมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 17.7 YoY 

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดุล

อยูท่ี 18,441 ลานบาท 
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนธนัวาคม 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 3,460 3,554 3,052 4,140 3,010

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 2,996 2,769 3,159 2,773 2,520

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 3,010 ลานบาท หดตัวรอยละ  

27.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 17.7 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

บํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 1,866.5 ลานบาท 

การสงออก  มีมูลคาอยูท่ี 2,520 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 9.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 4.4 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก แทรกเตอร

และสวนประกอบ อยูท่ี 1,256.6 ลานบาท 

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี  490 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เดือนธันวาคม ป 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม 8
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนธนัวาคม 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 27,122 28,013 29,347 28,102 28,847

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 16,881 14,415 13,003 12,228 14,078

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 28,847 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย

ละ 0.5 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก 

เครื่องกังหันไอพน และสวนประกอบ (เครื่องจักรใชใน

อุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 3,567.7 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 14,078 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 15.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

12.2 YoY  โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก 

เครื่องสูบลม/อัดลมและสวนประกอบ(เครื่องจักรใชใน

อุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 2,023.0 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 14,769 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

เดือนธันวาคม ป 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนธนัวาคม 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 5,216 5,796 5,960 6,045 5,017 

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 2,037 1,886 1,913 1,984 1,836 

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

เดือนธันวาคม ป 2562

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 5,017 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 17.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

23.2 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก กลุม

หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูท่ี 1,370.5

ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 1,836 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 7.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 17.7 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก  หีบแบบ

หลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) 397.6 

ลานบาท

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาด

ดุลอยูท่ี 3,181 ลานบาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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Article Title Fatigue reliability assessment of offshore wind turbines with stochastic availability

Author Jan-ToreHorn , Bernt J.Leira

Year 2019

Abstract In this paper, the impact on lifetime estimation of an offshore wind turbine by introducing a stochastic model for 

the availability is investigated. Offshore bottom-fixed wind turbines typically have an average downtime of 4–10% 

due to e.g. grid- or mechanical failures including a potentially long response time for recovery. During the non-

operational conditions, the fatigue damage in the foundation is accumulating significantly faster. Designing the 

wind farm based on a conservative downtime fraction will lead to design conservatism with respect to the 

foundation, which will be quantified in this paper using a structural reliability analysis.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0951832018301492
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เอสซจี ี
ร่วมกบัสยาม

คูโบตา้ 
หอการคา้

ไทยและสภา
หอการคา้

แห่งประเทศ
ไทย รบัซื้อ
ฟางขา้ว ใบ
ออ้ย และซงั
ขา้วโพด เพือ่
อากาศสะอาด

‟

„

เอสซีจี โดยธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง 

ร่วมกบัสยามคูโบตา้ หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทย เปิดจุดรับซ้ือฟางขา้ว ใบออ้ย ซงัขา้วโพด และเศษ

ผลผลิตทางการเกษตรอ่ืน ๆ รวม 14 จุด และมีแผนขยายเป็น 20 

จุดทัว่ประเทศภายในปี 2563 น้ี พร้อมใชเ้ทคโนโลยกีารบีบอดั

ท่ีทนัสมยั ก่อนนาํเศษผลผลิตทางการเกษตรท่ีไดไ้ปใชเ้ป็น

พลงังานทดแทนในโรงงานปูนซีเมนต ์เพ่ือช่วยลดปัญหา PM 

2.5 และภาวะโลกร้อนจากการเผาไร่ เสริมรายไดใ้หเ้กษตรกร

ไทย สอดคลอ้งกบัแนวคิดการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ตาม

หลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยตั้งเป้ารับซ้ือปีละ 1 ลา้นตนั
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‟

„

นายชนะ ภูมี Vice President-Cement and Construction Solutions Business ธุรกิจ

ซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง เอสซีจี กล่าววา่ "เอสซีจี มุ่งดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

รับผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอด เม่ือเราทราบถึงปัญหา

ของเกษตรกรในการจดัการเศษผลผลิตทางการเกษตร เช่น ฟางขา้ว ใบออ้ย และซงั

ขา้วโพด รวมทั้งผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้ง PM 2.5 และภาวะโลกร้อน ท่ีเกิดข้ึน

จากการจากเผาเศษผลผลิตทางเกษตรเหล่าน้ีแบบไม่ถูกวิธีในช่วงท่ีผา่นมา เอสซีจี 

โดยธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง จึงใชป้ระโยชน์จากหมอ้เผาปูนซีเมนตท่ี์

เรามี ซ่ึงสามารถนาํเศษผลผลิตทางเกษตรเหล่าน้ีมาแปรรูปใหเ้ป็นพลงังานทดแทน

ไดอ้ยา่งถูกวิธีและไม่สร้างมลพิษใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม โดยไดเ้ร่ิมเปิดรับซ้ือเศษ

ผลผลิตทางเกษตรมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ท่ีโรงงานปูนซีเมนต ์ทั้ง 5 แห่งของเอสซีจี 

ในจงัหวดัสระบุรี ลาํปาง และนครศรีธรรมราช ซ่ึงไดรั้บผลตอบรับจากเกษตรกร

เป็นอยา่งดี พร้อมไดข้ยายจุดรับซ้ือไปยงัเครือข่ายโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค 

ทาํใหปั้จจุบนัเอสซีจีมีจุดรับซ้ือเศษผลผลิตทางการเกษตร รวม 14 จุด และมี

แผนการขยายเป็น 20 จุดทัว่ประเทศภายในปี 2563 น้ี โดยตั้งเป้ารับซ้ือได ้1 ลา้นตนั

ต่อปี"
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‟

„

ดา้น นายสมศกัด์ิ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส บริษทัสยามคูโบตา้

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั กล่าววา่ "สยามคูโบตา้เขา้มามีส่วนร่วมในโครงการน้ี ในการ

ส่งเสริมเกษตรกรในการทาํเกษตรแบบปลอดการเผา รวมถึงจดัหาเคร่ืองจกัรกล

การเกษตรท่ีใชร้วบรวมเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรหลงัการเกบ็เก่ียว เช่น ฟาง

ขา้ว ใบออ้ย ซงัขา้วโพด เพ่ือบีบอดัใหเ้ป็นกอ้นดว้ยเคร่ืองอดัฟางคูโบตา้ สะดวกต่อ

การขนส่งเพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์เป็นพลงังานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ่อยา่งโรงงานปูนซีเมนต ์ช่วยใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน ลดการเผาในพ้ืนท่ี

เกษตร และสร้างการเติบโตท่ีย ัง่ยนืของภาคเกษตรกรรมของไทย"
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‟

„

นายกลินท ์สารสิน ประธานกรรมการหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศ

ไทย กล่าวเสริมวา่ "โครงการน้ีเป็นอีกหน่ึงโครงการความร่วมมือของภาคเอกชนเพ่ือ

ลดปัญหาฝุ่ น PM 2.5 ซ่ึงนอกจากจะไดอ้ากาศท่ีบริสุทธ์ิเพ่ิมข้ึนมาแลว้ ยงัช่วยสร้าง

รายไดเ้พ่ิมใหเ้กษตรกรอีกดว้ย ผมจึงขอเชิญชวนใหเ้กษตรกรไทย ผูป้ระกอบการ 

และหอการคา้ทุกจงัหวดัมาร่วมโครงการน้ีดว้ยกนั โดยหอการคา้ไทยและสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย จะเดินหนา้รณรงคใ์หทุ้กภาคส่วนร่วมมือกนั เพ่ิมมูลค่า

ใหก้บัเศษวสัดุท่ีเหลือจากการเกบ็เก่ียวทางการเกษตร โดยนาํไปใชเ้ป็นพลงังาน

ทดแทนใหเ้พ่ิมมากข้ึนในอนาคตอีกดว้ย"
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‟

„

เอสซีจี และองคก์รพนัธมิตรอยา่งสยามคูโบตา้ หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทย เช่ือมัน่วา่การดาํเนินการเหล่าน้ีจะเป็นจุดเร่ิมตน้ใหทุ้กภาคส่วน ร่วมกนั

ช่วยแกปั้ญหา PM 2.5 และภาวะโลกร้อนจากการเผาไร่ ท่ีกาํลงัทวีความรุนแรงมาก

ข้ึนได ้อีกทั้งยงัช่วยเสริมรายไดใ้หเ้กษตรกรไทย ดว้ยการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัเศษ

วสัดุตามแนวคิด From Waste To Wealth ตามหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) สร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ และรักษาส่ิงแวดลอ้มใหดี้ ควบคู่ไปกบัการ

เจริญเติบโตของประเทศต่อไป

สาํหรับพ่ีนอ้งเกษตรกรท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

สามารถติดต่อไดท่ี้ คุณศุมิตรา ศรีพิเศษ หมายเลขโทรศพัท0์93-542-4594 หรือ

ติดตามข่าวสารอ่ืนๆ ของเอสซีจีไดท่ี้ https://scgnewschannel.com / Facebook: 

scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือLine@: @scgnewschannel



„

‟

03/02/2020 ท่ีมา :อาร ์วาย ที ไนน์

สนง.สถติิ
จนีเผย

กาํไรภาค
อุตสาห
กรรม
เดอืน

ธ.ค.ร่วง
ลง 6.3%

สาํนกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนัน้ีวา่ กาํไรของบริษทั

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีนร่วงลง 6.3% ในเดือนธ.ค. เม่ือเทียบเป็น

รายปี ทั้งน้ี เศรษฐกิจจีนมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากไวรัสโคโร

นาสายพนัธ์ุใหม่ท่ีแพร่ระบาดอยา่งรวดเร็ว โดยคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติของจีน (NHC) แถลงยนืยนัวา่ ณ วนัอาทิตยท่ี์ 2 ก.พ. มี

ผูเ้สียชีวิตจากโรคปอดอกัเสบท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พนัธ์ุใหม่ในจีนเพ่ิมข้ึนอีก 57 ราย ส่งผลใหจ้าํนวนผูเ้สียชีวิตในขณะน้ี

เพ่ิมข้ึนเป็น 361 ราย ส่วนจาํนวนผูติ้ดเช้ือเพ่ิมอีก 2,829 ราย ส่งผลให้

ยอดรวมผูติ้ดเช้ือเพ่ิมข้ึนเป็น 17,205 ราย
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