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เศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 2563 อยู่ในภาวะชะลอตัวต่อเน่ือง โดยการ
ส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองค า การผลิตภาคอุตสาหกรรม เครื่องชี้การลงทุน
ภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่อง ขณะที่เครื่องชี้ การบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน อย่างไรก็ดี รายได้เกษตรกรขยายตัว
สูงขึ้น ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน
ภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลงจากระยะเดียวกันปีกอ่น ตามปัจจัยด้านรายได้ที่ยัง
อ่อนแอ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงต่อเนื่อง รวมทั้งสถาบันการเงินที่
ยังระมัดระวังในการให้สินเชื่อแก่ภาคครัวเรือน หลังคุณภาพสินเชื่อด้อยลง แม้
รายได้เกษตรกรจะขยายตัวสูงในเดือนนี้ แต่แนวโน้มทั้งปีคาดว่าจะหดตัวจาก
ปัญหาภัยแล้ง โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงตามการใช้
จ่ายหมวดบริการ แม้การใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทน ปรับดีขึ้นบ้างตามยอดขาย
สินค้าอุปโภคบริโภค หลังจากลดลงมากในช่วงก่อนหน้า และการใช้จ่ายหมวด
สินค้าคงทนหดตวันอ้ยลงตามยอดขายรถยนต ์ที่ได้รับผลดีจากการเปดิตวัรถยนต์
รุ่นใหม่ ทั้งนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัวสอดคล้องกับอุปสงค์ทั้งใน
และต่างประเทศที่ชะลอตัว
การส่งออกสินค้า ขยายตัวร้อยละ 3.5 จากระยะเดียวกันปีกอ่น อย่างไรก็ดี หาก
ไม่รวมการส่งออกทองค า มูลค่าการส่งออกหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 1.3 จาก 1) 
การส่งออกสินค้าหมวดทีร่าคาเคลื่อนไหวตามราคาน้ ามันดิบ หดตัวต่อเนื่อง อาทิ 
สินค้าเคมีภัณฑ์ และปิโตรเคมี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการชะลอตัวของอุปสงค์ของ
ประเทศคู่ค้า 2) การส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวที่ได้รับผลกระทบจาก
การแข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่ง ประกอบกับภัยแล้ง ที่ท าให้ผลผลิตลดลง 
3) การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทีก่ลับมาหดตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานสูงใน
ปีก่อน อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และฮาร์ดดิสก์ไดร ฟ์ ยัง
ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการย้ายฐานการผลิตมาไทยในช่วงก่อน
หน้า ขณะที่สินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัวต่อเนื่องตามการส่งออกน้ าตาล

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีส่งสัญญาณ
บวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ได้แก่

ภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลงจาก
ระยะเดียวกันปีก่อน ตามปัจจัยด้าน
รายได้ ที่ ยั งอ่ อนแอ และความ
เช่ือมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงต่อเนื่อง 
ร ว ม ท้ั ง ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น ท่ี ยั ง
ระมัดระวังในการให้สินเช่ือแก่ภาค
ครัวเรือน 

รายได้เกษตรกร ขยายตัวสูงขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปีก่อน ตามการเร่งขึ้น
ของราคาสินค้าเกษตร 

การส่งออกสินค้า ขยายตัวร้อยละ 
3.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน 
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต่ อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ได้แก่

การลงทุนภาคเอกชน หด
ตั ว ต่ อ เ นื่ อ ง จ า ก ร ะ ย ะ
เดียวกันปีก่อน โดยอุปสงค์
ทั้งในและต่างประเทศที่
ชะลอตัว

การน าเข้าสินค้า ทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน แต่หากไม่รวมการนาเข้าทองค า มูลค่า
การน าเข้าขยายตัว ร้อยละ 1.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตาม 1) การน าเข้าเชื้อเพลิงที่
ขยายตัวจากทั้งด้านราคาและด้านปริมาณ และ 2) การน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ 
เครื่องปรับอากาศ และเครื่องนุ่งห่ม อย่างไรก็ดี การน าเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง และ
การน าเข้าสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบินและแท่นขุดเจาะหดตัว สอดคล้องกับภาคการส่งออก 
การผลิตภาคอุตสาหกรรม และเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่ยังหดตัว
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยอุปสงค์ทั้งในและ
ต่างประเทศที่ชะลอตัว กาลังการผลิตที่ยังคงเหลืออยู่มาก ประกอบกับความเชื่อมั่นของ
ภาคธุรกิจที่ยังไม่ดี ส่งผลให้ภาคธุรกิจยังคงชะลอการลงทุน สะท้อนจากเครื่องชี้การลงทุน
หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่หดตัวต่อเนื่องตามยอดขายเครื่องจักรในประเทศและ ยอด
จดทะเบียนรถยนต์ที่ยังหดตัวสูง และการน าเข้าสินค้าทุนที่กลับมาหดตัว รวมทั้งเครื่องชี้
การลงทุนหมวดก่อสร้างที่หดตัวต่อเนื่องจากทั้งพ้ืนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างและยอด
จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง
รายได้เกษตรกร ขยายตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการเร่งขึ้นของราคา
สินค้าเกษตร โดยเฉพาะ 1) ราคาปาล์มน้ ามันที่ผลผลิตลดลง รวมทั้งได้รับผลดีจาก
นโยบายด้านพลังงาน 2) ราคาอ้อยที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ประกอบกับราคารับ
ซื้อขั้นต่ าที่ภาครัฐก าหนดสูงกว่าปีก่อน และ 3) ราคาข้าวเปลือกจากความกังวล
เกี่ยวกับภัยแล้งที่จะกระทบต่อผลผลิตข้าวนาปีในปีนี้ สาหรับปริมาณผลผลิตสินค้า
เกษตรโดยรวมหดตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะอ้อย มันสาปะหลัง 
และปาล์มน้ามัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งเป็นส าคัญ





ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213
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Mill Baht Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Import

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
2563 46,500

Export
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
2563 18,735

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนมกราคม ปี 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ในเดือนมกราคมปี 2563 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดย 
การน าเข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แล่ะ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.2 YoY ด้านการส่งออก ขยายตัวร้อยละ 1.6 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ  0.8 YoY

การน าเข้า มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 46,500 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 3,276
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
ขยายตัวร้อยละ 7.2 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 37,492 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ 30.0
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 18.9YoY
ในขณะท่ี หมวดเครื่องมือกล มีมูลค่าอยู่ท่ี 5,732 ล้านบาท หด
ตัวร้อยละ 17.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
6.4 YoY 

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 18,735 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าอยู่ที่ 2,897 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัว
ร้อยละ 4.5  YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลค่าอยู่
ที่ 14,083 ล้านบาท คงที่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัว
ร้อยละ 0.2 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล มีมูลค่าอยู่ที่ 
1,756 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 
และหดตัวร้อยละ 12.2 YoY 

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาดดุล
อยู่ท่ี 27,765 ล้านบาท 
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มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนมกราคม ปี 2563

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

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
2563 3,276

Export
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
2563 2,897

การน าเข้า มีมูลค่าอยู่ที่ 3,276 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 8.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ขยายตัวร้อยละ 7.2 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่อง
บ ารุงรักษา และส่วนประกอบ อยู่ที่ 1,999.0 ล้านบาท 

การส่งออก  มีมูลค่าอยู่ที่ 2,897 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 15.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อย
ละ 4.5  YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ 
แทรกเตอร์และส่วนประกอบ อยู่ที่ 1,550.2 ล้านบาท 

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ 
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ที่  379 ล้านบาท

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนมกราคม ปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม 8
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มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนมกราคม ปี 2563

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

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
2563 37,492

Export
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
2563 14,083

การน าเข้า มีมูลค่าอยู่ที่ 37,492 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อย
ละ 18.9 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ 
เครื่องกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ (เครื่องจักรใช้ใน
อุตสาหกรรมทั่วไป) อยู่ที่ 9,255.2 ล้านบาท

การส่งออก มีมูลค่าอยู่ท่ี 14,083 ล้านคงที่เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.2 YoY  โดยสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เครื่องสูบลม/อัดลมและ
ส่วนประกอบ(เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ) อยู่ที่ 
2,054.4 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ 
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ท่ี 23,409 ล้านบาท

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนมกราคม ปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนมกราคม ปี 2563

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

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 
2563 5,732

Export
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 
2563 1,756

มูลค่าการค้าเครื่องมือกล
เดือนมกราคม ปี 2563

การน าเข้า มีมูลค่าอยู่ท่ี 5,732 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 14.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
6.4 YoY โดยสินค้าท่ีมีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ กลุ่มหีบ
แบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก อยู่ที่ 1,569.7
ล้านบาท

การส่งออก มีมูลค่าอยู่ที่ 1,756 ล้านบาท หดตัวร้อย
ละ 4.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 12.2 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่  หีบแบบ
หล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) 384.0 
ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาด
ดุลอยู่ท่ี 3,976 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK
แผนกข้อมูลและวิเคราะห์อุตสาหกรรม
โทร 02 712 4402-7 ต่อ 211-213

E-mail: miu@isit.or.th

!!! สนใจประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ติดต่อทีมงาน MIU ได้ที่ โทร 02-712-4402-7 ต่อ 213

mailto:miu@isit.or.th


12

Article Title A hybrid modelling approach to understanding adoption of precision agriculture technologies in Chinese cropping 
systems

Author Wenjing Li, Beth Clark, James A. Taylor, Helen Kendall, Glyn Jones, Zhenhong Lid,
Shan Jin, Chunjiang Zhao, Guijun Yang, Chuanmin Shuai, Xin Cheng, Jing Cheng, Hao Yang,
Lynn J. Frewer

Year 2019
Abstract Precision agriculture has the potential to deliver improved and more sustainable food production. Despite the 

various Chinese policy initiatives to strengthen national food security, there is evidence that the adoption of 
precision agriculture technologies in China has been much lower when compared to other developed agricultural 
economies. This study therefore aims to explore factors that determine Chinese farmers’ adoption of precision 
agriculture technologies in cropping systems and to provide recommendations on technology promotion in the 
future. The current status of precision agriculture adoption by smallholder farmers within crop farming systems in 
the North China Plain was explored. An integrated model of “Adapted Unified Theory of Acceptance and Usage of 
Technology (AUT2)” was developed to explain individual farmers’ intention to adopt precision agriculture. 456 
surveys were conducted via face to face interviews in the North China Plain and structural equation modelling 
analysis was used to estimate the proposed AUT2 model. The results showed that perceived need for technology 
characteristics (PNTC), perceived benefits, perception of the efficacy of facilitating conditions and perceived risks 
of adoption have significant impacts on farmers’ intention to adopt precision agriculture. The facilitating conditions 
(e.g. knowledge, resources and access to consultant services) were the best predictor improving Chinese 
farmers’ willingness to adopt these technologies. Policy makers and service providers need to consider these 
factors in the promotion of technologies.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169919323191
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Zoomlion ใช ้

กลยุทธ์

การตลาด

รปูแบบใหม่

"Cloud 

Marketing" 

รบัมือการ

แพร่ระบาด

ของไวรสัโค

วิด-19

‟

„

บริษทั Zoomlion Heavy Industry Science and 
Technology (01157.HK) ผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรกลทางวิศวกรรม
และเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรชั้นน าของจีน น าการตลาด
ออฟไลน์มาสู่ออนไลน์ดว้ยการเปิดตวักลยทุธ์การตลาดรูปแบบ
ใหม่ "Cloud Marketing" ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรนาสายพนัธ์ุใหม่ (โควิด-19)
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‟

„

คุณหวง เจียนป่ิง ผูช่้วยประธานบริษทั Zoomlion และผูจ้ดัการทัว่ไปของ Zoomlion
Pumping Machinery กล่าววา่ "เพ่ือรับมือกบัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เรา
ไดเ้ร่งด าเนินกลยทุธ์การตลาดออนไลน์และปรับปรุงการน าเสนอสินคา้ผา่นสตรีม 
รวมถึงแอป Douyin และแอป Kuaishou หลงัจากเปิดตวัผลิตภณัฑห์ลายรายการ
ผา่นทางออนไลน์ เราพบวา่จ านวนผูติ้ดตามและยอดขายของเราเพ่ิมข้ึนอยา่ง
ชดัเจน"

ตั้งแต่วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์เป็นตน้มา Zoomlion ไดเ้ชิญหวัหนา้ผูเ้ช่ียวชาญทางเทคนิค
จากบริษทัในเครือมาร่วมไลฟ์สดในช่วงบ่ายทุกวนั เพ่ือแนะน าและสาธิตผลิตภณัฑ์
ต่าง ๆ ทั้งเคร่ืองจกัรงานคอนกรีต รถขนดิน โมบายเครน และเครนก่อสร้าง โดยมี
ผูช้มหลายพนัทุกวนั

เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม Zoomlion ไดไ้ลฟ์สด "เปิดตวัรถป๊ัมคอนกรีต Lingyun-Series" 
จากโรงงานผลิตของบริษทั ซ่ึงแบ่งเป็นสองช่วง ไดแ้ก่ ช่วงแนะน าผลิตภณัฑ ์และ
ช่วงถาม-ตอบกบัผูเ้ช่ียวชาญ คุณเกา หรงจ่ือ พร้อมเล่นเกมแจกโมเดลรถบรรทุก 
การไลฟ์สดคร้ังน้ีมีผูช้มมากถึง 327,700 คน และไดรั้บ 881,986 ไลก ์และ 42,472 
คอมเมนต์

เม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ Zoomlion Earthmoving Machinery ไดท้ าการไลฟ์สด
ในธีม "Zoomlion Charity Night" ซ่ึงดึงดูดผูติ้ดตามกวา่ 60,000 คน และขายรถขดุ
ได ้620 คนัภายในเวลาเพียงหน่ึงชัว่โมงคร่ึง
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‟
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คุณหวงกล่าวเสริมวา่ "ผลลพัธ์ของการโปรโมทสินคา้ทางออนไลน์เหนือความ
คาดหมายของเรามาก บริษทั Zoomlion ตั้งอยูใ่นเมืองฉางชา ทางภาคตะวนัออกเฉียง
ใตข้องจีน จึงเป็นเร่ืองยากมากท่ีลูกคา้จากภาคตะวนัตกเฉียงเหนือและ
ตะวนัออกเฉียงเหนือจะเขา้ร่วมกิจกรรมการตลาดท่ีบริษทัจดัข้ึน อยา่งไรกดี็ การ
ไลฟ์สดช่วยใหลู้กคา้ไดท้ราบรายละเอียดของสินคา้มากข้ึน และสามารถพูดคุยกบั
ผูเ้ช่ียวชาญของเรา"

โดยปกติแลว้วิศวกรและผูเ้ช่ียวชาญทางเทคนิคจะเป็นผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงั แต่ตอนน้ีพวก
เขากลายเป็น "คนดงัในโลกออนไลน"์ และมีแฟนคลบัของตวัเองเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ

กลยทุธ์การตลาดรูปแบบใหม่ "Cloud Marketing" ประกอบดว้ยการโปรโมท การ
ขาย และการใหบ้ริการลูกคา้ผา่นทางออนไลน์ ซ่ึงคาดวา่จะกลายเป็นส่วนส าคญัของ
แผนการขยายธุรกิจของ Zoomlion ในอนาคต

เก่ียวกบั Zoomlion

บริษทั Zoomlion Heavy Industry Science & Technology ก่อตั้งข้ึนในปี 2535 ใน
ฐานะบริษทัผลิตอุปกรณ์ระดบัไฮเอนดท่ี์ผสมผสานระหวา่งเคร่ืองจกัรกลทาง
วิศวกรรม เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร และบริการทางการเงิน ปัจจุบนั บริษทั
จ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ล ้าสมยักวา่ 600 รายการ จาก 55 ไลน์ผลิตภณัฑ์ ครอบคลุม 10
หมวดหลกั
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เฟดลด

อตัรา

ดอกเบี้ย

ลงเกอืบ

ถงึ 0% 

พรอ้มทัง้

ออก

นโยบาย

อดัฉดี

เงนิ

กระตุน้

เศรษฐกจิ

อกี 7 

แสนลา้น

ดอลลาร์

สหรฐัฯ

เฟดลดอตัราดอกเบ้ียลงเกือบถึง 0% พร้อมทั้งออกนโยบายอดัฉีดเงิน
กระตุน้เศรษฐกิจอีก 7 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด (FED) ประกาศตดัลดอตัราดอกเบ้ียอีก
คร้ัง โดยปรับใหล้งมาอยูใ่นระดบัเป้าหมาย 0% - 0.25% พร้อมทั้งออก
นโยบายอดัฉีดเงินกระตุน้เศรษฐกิจอีก 7 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ อีก
ดว้ย
มาตรการดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของแผนความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
ท่ีสหรัฐฯ สหราชอาณาจกัร ญ่ีปุ่น แคนาดา สวิตเซอร์แลนด ์และกลุ่ม
ประเทศยโูรโซน เพ่ิงประกาศใช ้เพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจทัว่
โลก อนัเน่ืองมาจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19
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การปรับลดอตัราดอกเบ้ียเป็นกรณีฉุกเฉินของเฟดในคราวน้ี นบัวา่มีข้ึนเป็นคร้ังท่ีสอง
แลว้ หลงัจากไดต้ดัลดอตัราดอกเบ้ียลงเหลือ 0.5% เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคมท่ีผา่นมา ซ่ึงใน
คราวนั้นถือเป็นคร้ังแรกในรอบ 12 ปี ท่ีมีการตดัลดอตัราดอกเบ้ียนอกรอบการประชุม
นโยบายของเฟดตามปกติ

นอกจากปรับลดอตัราดอกเบ้ียลงเกือบต ่าสุดแลว้ เฟดยงัระบุวา่จะเร่ิมด าเนินมาตรการ
ผอ่นคลายเชิงปริมาณ (QE) ดว้ยการเขา้ซ้ือพนัธบตัร เพ่ืออดัฉีดเงินเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ
โดยตรง

นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แถลงวา่ เฟดจะท างานร่วมกบั
ธนาคารกลางของนานาประเทศ เพ่ือใหธ้นาคารพาณิชยเ์ขา้ถึงเงินกูส้กลุดอลลาร์สหรัฐฯ 
ไดม้ากข้ึน ผา่นสายตรงแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (currency swap lines) ระหวา่ง
ธนาคารกลางทัว่โลก ซ่ึงเป็นมาตรการส าคญัท่ีช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเงิน นบัแต่เหตุ
วิกฤตสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (ซบัไพรม)์ เม่ือปี 2008 เป็นตน้มา

ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ตอบรับนโยบายล่าสุดของเฟดดว้ยความยนิดี 
โดยระบุวา่มาตรการน้ี "ท าใหผ้มดีใจมาก"
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อยา่งไรกต็าม ดูเหมือนวา่มาตรการลดอตัราดอกเบ้ียล่าสุดของเฟด จะยงัไม่สามารถ
บรรเทาสถานการณ์ท่ีย  า่แยใ่นตลาดหลกัทรัพยส์หรัฐฯได ้โดยมูลค่าการซ้ือขายยงัคงตกลง
อยา่งต่อเน่ืองหลงัเปิดตลาดในช่วงเชา้ของวนัน้ี (16 มี.ค.)

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เตือนวา่ ยงัเร็วเกินไปท่ีจะบอกไดว้า่การระบาดใหญ่ของ
โรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากนอ้ยเพียงใด "สภาพเศรษฐกิจนั้น
เปล่ียนแปลงไปวนัต่อวนั และยงัข้ึนอยูก่บัการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสอีกดว้ย ไม่ใช่
เร่ืองท่ีจะคาดการณ์ไดง่้าย ๆ"

เกร็ก แมก็บริดจ ์หวัหนา้นกัวิเคราะห์การเงินของธนาคารออนไลน์ Bankrate.com มองวา่ 
"ในสถานการณ์ท่ีดูเหมือนจะส้ินหวงั เฟดใชม้าตรการทุ่มเทอยา่งสุดก าลงัเพ่ือใหต้ลาด
สินเช่ือยงัคงเดินหนา้ไดต่้อไป และไม่เกิดวิกฤตการเงินข้ึนอีกเหมือนในปี 2008"

"การตดัลดอตัราดอกเบ้ีย จะช่วยลดภาระแก่บรรดาลูกหน้ีลงไดนิ้ดหน่อย แต่ไม่น่าจะท า
ใหมี้ผูส้นใจกูย้มืเงินเพ่ิมข้ึน เพราะทั้งผูบ้ริโภคและธุรกิจต่าง ๆ ลว้นแต่ก าลงัเตรียมพร้อม 
เพ่ือตั้งรับภาวะเศรษฐกิจตกต ่าท่ีก าลงัจะมาถึง"
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