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เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 2563 ยังทยอยฟนตัวได แตการฟนตัวยังไม
ทั่วถึง และเริ่มเห็นผลกระทบ ของการแพรระบาดของ COVID-19 ระลอก
ใหมในชวงปลายเดือนตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางภาคสวน โดยเครื่องชี้
การบริโภคภาคเอกชนแมยังขยายตัว แตการระบาดระลอกใหมเริ่มสงผลกระทบ
ตอกิจกรรมการเดินทางและความเชื่อมั่น ของผูบริโภค ดานการสงออกสินคา
กลับมาขยายตัวไดตามอุปสงคประเทศคูคาที่ดีขึ้น เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัว สูง ขึ้น ตามการลงทุน ดานเครื่องจักรและอุป กรณ สาหรับ การใชจาย
ภาครัฐยังขยายตัวตามรายจายลงทุน อยางไรก็ดี ภาคการทองเที่ยวยังหดตัวสูง
จากมาตรการจากัดการเดินทางระหวางประเทศที่ยังมีอยู
ภาคเอกชน ยังขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน ปกอน ตามการใชจายใน
หมวดสินคาคงทน ที่ยอดขายยานยนตปรับดีขึ้น ประกอบกับผลของฐานที่ต่ํา
อยางไรก็ดี หลังขจัดปจจัยฤดูกาล เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนปรับลดลงจาก
เดือนกอนตามการใชจายในหมวดบริการจากการแพรระบาดของ COVID-19
ระลอกใหมในชวงปลายเดือน ที่เริ่มสงผลกระทบตอกิจกรรมการเดินทางและ
ความเชื่อมั่นของผูบริโภค โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ใชมาตรการควบคุม การระบาด
เขมงวด
การสงออกสินคา ขยายตัวรอยละ 4.6 จากระยะเดียวกันปกอน โดยขยายตัวได
เปนครั้งแรกในรอบ 10 เดือน โดยปรับดีขึ้นในเกือบทุกหมวดสินคา สอดคลอง
กั บ อุ ป สงค ป ระเทศคู ค า ที่ ท ยอยฟ น ตั ว ประกอบกั บ การฟ น ตั ว ของ วั ฏ จั ก ร
อิเล็กทรอนิกสโลกสงผลใหการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสของไทยขยายตัวดี
สําหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาหดตัวตามการผลิตนาตาลเปนสําคัญ
ขณะที่ ก ารผลิ ต หมวดยานยนต เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และชิ้ น ส ว นและแผงวงจร
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส ยั ง ขยายตัว ต อ เนื่ อ ง สอดคล อ งกั บความต อ งการสิ น ค า กลุ ม
ดังกลาวที่เพิ่มขึ้นทั้งในและตางประเทศ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตั ว ชี้ วั ด ทางเ ศรษฐ กิ จ ที่ ส ง
สัญญาณบวกตออุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลไทย ไดแก
ภาคเอกชน ยั ง ขยายตั ว เมื่ อ
เที ย บกั บ ระยะเดี ย วกั น ป ก อ น
ตามการใชจายในหมวดสิน คา
คงทน ที่ยอดขายยานยนตปรับ
ดีขึ้น
การสงออกสินคา ขยายตัวรอย
ละ 4.6 จากระยะเดี ย วกั น ป
ก อ น โดยขยายตั ว ได เ ป น ครั้ ง
แรกในรอบ 10 เดือน โดยปรับ
ดี ขึ้ น ในเกื อ บทุ ก หมวดสิ น ค า
สอดคลองกับอุปสงคประเทศคู
คาที่ทยอยฟนตัว
การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว
สูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
จากการลงทุนหมวดเครื่องจักร
และอุปกรณ โดยเฉพาะยอดจด
ทะเบียนรถยนตและการนําเขา
สินคาทุน สอดคลองกับอุปสงค
ทั้งในและตางประเทศที่ ทยอย
ฟนตัว
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มูลคาการนําเขาสินคาทรงตัว ใกลเคียงกับระยะเดียวกันปกอน จากที่หดตัวรอยละ 3.3

ในเดือนกอนหนา ตามการนําเขาที่กลับมาขยายตัวในหลายหมวดสินคาสําคัญ ทั้งหมวด
วัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง สินคาทุน และสินคา อุปโภคบริโภค สอดคลองกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ทยอยปรับดีขึ้น
การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว สู งขึ้นจากระยะเดี ยวกั นปกอ น จากการลงทุน หมวด
เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ โดยเฉพาะยอดจดทะเบี ย นรถยนต แ ละการนํ า เข า สิ น ค า ทุ น
สอดคลองกับ อุป สงค ทั้งในและตางประเทศที่ทยอยฟน ตัว อย างไรก็ ดี การลงทุน หมวด
กอสรางยังหดตัวใกลเคียงกับเดือนกอน
รายไดเกษตรกร รายไดเกษตรกรขยายตัวสูงตอเนื่องจากระยะเดียวกันปกอนตามราคา
สินคาเกษตรเปนสําคัญ ดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาหดตัวเล็กนอยตามการผลิต
นาตาลเปนสําคัญ สาหรับภาคบริการหดตัวนอยลง ตามการฟนตัวของธุรกิจที่ไมเกี่ยวของ
กับการทองเที่ยว

ตัว ชี้วั ดทางเศรษฐกิ จ ที่ส ง
สั ญ ญ า ณ บ ว ก ต อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก
รายได เ กษตรกร รายได
เ ก ษ ต ร ก ร ข ย า ย ตั ว สู ง
ตอเนื่องจากระยะเดียวกัน
ป ก อ นตา มรา คาสิ นค า
เกษตรเปนสําคัญ
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รายงานสภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)
ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุงเนนการบูรณาการขอมูลเพื่อสรางประโยชนของขอมูลตอการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใหเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-712-4402-7

http://miu.isit.or.th

ภาวะอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล เดือนธันวาคม ปี 2563
Mill Baht

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

40,721
46,500

34,889
27,665

37,046
34,113

39,565
33,252

2562
2563

18,888
18,735

18,898
17,761

22,821
18,869

16,621
14,968

May

Jun
Import
39,326 34,909
26,113 29,088
Export
20,475 19,773
13,376 11,742

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

40,228
29,321

35,798
32,694

37,363
34,006

38,359
30,846

38,287
33,480

36,874
37,698

17,964
15,589

21,914
16,618

19,070
18,150

18,075
18,669

16,986
17,975

18,434
19,810

ในเดือนธันวาคมป 2563 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูลคาการคาเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดย
การนําเขา ขยายรอยละ 12.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
ขยายตัวรอยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานการสงออก
ขยายตัวรอยละ 10.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัว
รอยละ 7.5 เมื่อเทียบกับปกอนหนา
การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูที่ 37,698 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 2,975
ล า นบาท ขยายตั ว ร อ ยละ 5.5 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นก อ นหน า
ขยายตั ว ร อ ยละ 16.4 เมื่ อ เที ย บกั บ ป ก อ นหน า ด า นหมวด
เครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 30,003 ลานบาท
ขยายตัวรอยละ 15.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัว
รอยละ 4.0 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ในขณะที่ หมวดเครื่องมือ
กล มีมูลคาอยูท่ี 4,720 ลานบาท หดตัวรอยละ 0.8 เมื่อเทียบ
กับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 5.9 เมื่อเทียบกับปกอน
หนา
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 19,810 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูที่ 3,395 ลานบาท หด
ตัวรอยละ 12.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย
34.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม
มีมูลคาอยูที่ 14,390 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 18.8 เมื่อเทียบ
กับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปกอน
หนา ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูที่ 2,026 ลานบาท
ขยายตัวรอยละ 3.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัว
รอยละ 10.3 เมื่อเทียบกับปกอนหนา
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูที่ 17,731 ลานบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนธันวาคม ปี 2563
Agricultural M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

3,054
3,276

2,399
2,060

2,600
2,425

2,993
2,577

2562
2563

2,772
2,897

2,704
2,780

3,220
2,850

2,717
2,037

May
Jun
Import
2,919
3,038
2,611
2,536
Export
2,744
2,451
2,045
1,940

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

3,286
2,651

3,460
3,012

3,554
3,038

3,052
2,853

4,140
2,819

3,010
2,975

2,574
2,832

2,996
3,051

2,769
3,190

3,159
3,985

2,773
3,892

2,520
3,395

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนธันวาคม ป 2563
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 2,975 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 5.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา ขยายตัวรอยละ 16.4
เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด
ไดแก เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูที่ 1,683.3
ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 3,395 ลานบาท หดรอยละ
12.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายรอยละ 34.7
เมื่ อ เที ย บกั บ ป ก อ นหน า โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การส ง ออก
สูงสุด ไดแก แทรกเตอรและสวนประกอบ อยูที่ 1,303.7
ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาเกินดุลอยูที่ 576 ลานบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือนธันวาคม ปี 2563
Industrial M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

31,544
37,492

26,666
21,009

28,257
26,778

31,018
26,031

2562
2563

14,117
14,083

14,243
13,106

16,697
14,343

11,709
11,326

May

Jun
Import
30,422 26,224
19,278 22,533
Export
15,298 14,914
9,824
8,560

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

31,095
22,456

27,122
25,218

28,013
25,999

29,347
23,270

28,102
25,902

28,847
30,003

13,260
11,302

16,881
12,032

14,415
13,527

13,003
12,749

12,228
12,116

14,078
14,390

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนธันวาคม ป 2563
การนําเขา มีมูลค าอยูที่ 30,003 ลานบาท ขยายตั ว
รอยละ 15.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย
ละ 4.0 เมื่ อเทีย บกับปก อนหน า โดยสินคา ที่มีมูล คาการ
นําเขาสูงสุด ไดแก เครื่องจักรที่ใชงานเปนเอกเทศ และ
สว นประกอบ(เครื่ องจั ก รใชใ นอุ ต สาหกรรมทั่ วไป) อยู ที่
3,453.5 ลานบาท
การสง ออก มีมูลค าอยูที่ 14,390 ลานบาท ขยายตั ว
รอยละ 18.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย
ละ 2.2 เมื่ อเทีย บกับปก อนหน า โดยสินคา ที่มีมูล คาการ
สงออกสูงสุด ไดแก เครื่องสูบลม/อัดลมและสวนประกอบ
(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมทั่วไป) อยูที่ 2,468.1 ลาน
บาท
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 15,613 ลานบาท

Analyze by ISIT
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนธันวาคม ปี 2563
Machine Tools

Jan

Feb

Mar

Apr

2562
2563

6,122
5,732

5,511
4,596

5,942
4,909

6,027
4,645

2562
2563

1,999
1,756

1,951
1,875

2,904
1,675

2,195
1,606

May

Jun
Import
5,985
5,647
4,224
4,019
Export
2,433
2,408
1,507
1,242

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

5,847
4,214

5,216
4,464

5,796
4,969

5,960
4,723

6,045
4,759

5,017
4,720

2,131
1,455

2,037
1,535

1,886
1,434

1,913
1,935

1,984
1,967

1,836
2,026

มูลคาการคาเครื่องมือกล
เดือนธันวาคม ป 2563
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 4,720 ลานบาท หดตัวรอยละ
0.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 5.9 เมื่อ
เทียบกับ ปกอนหนา โดยสินคาที่ มีมูลคาการนําเขาสูงสุ ด
ได แ ก หี บ แบบหล อ แก ว โลหะ ยาง และพลาสติ ก
(เครื่องมือกล) อยูที่ 1,615.0 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 2,026 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 3.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายรอยละ 10.3
เมื่ อ เที ย บกั บ ป ก อ นหน า โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การส ง ออก
สูงสุด ไดแก หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก
(เครื่องมือกล) อยูที่ 435.4 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 2,694 ลานบาท
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Author
Year
Abstract

Source

2019
In Turkey, agricultural manufacturing plays a big role in industry as a sector and can produce almost all categories
of agricultural equipment. When considered agricultural machinery sector, it is ranked as the 5th biggest
machinery sector in Turkey, covering 7% of the total exports and in domestic market, agricultural machinery sector
is ranked as 4th sector. From a regional point of view, it can be stated that İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Aydın,
Manisa and Balıkesir regions are prominent in the sector in terms of both manufacturing volume and number of
employments. However, when it comes to contribute and implement new technological developments, Turkey
cannot perform adequately considering export-import balance. Most of the imports are especially the equipment
possessing high technology. The lack of following trend technologies becomes a potential threat on the sector. A
demand analysis questionnaire was conducted to understand the demands of SME’s in agricultural machinery
sector, which is the target group of ‘Smart Technologies, Development, Design and Prototyping Center’ that is
planned to establish within our university. In this study, results of the survey that was implemented to capture
current state of the overall approach to R&D applications and demand analysis in agricultural machinery sector in
Konya, Turkey. In addition to the current picture, main impediments in process of technological transformation are
confirmed by the results of demand analysis survey for the region. The demand analysis clearly revealed that
almost 60% of the companies participating in the survey believe that there are problems in the current state of the
sector; whereas another additional 10% considers the future of the sector being in jeopardy. Main problems are
defined as Lack of skilled labour, Insufficient R&D activities by considering low awareness of R&D and SMEs’
inability to develop and conduct R&D projects and Lack of effective University-Industry Collaboration.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050919312062

‟

“สุรยิ ะ”นํา
คณะจับมือ
METI คอน
เน็กต์
อุตสาหกรรม
4.0
นายสุริยะ จึงรุ ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิ ดเผย “ประชาชาติ
ธุรกิจ” ว่า ในวันที่ 24-28 ก.ย. 2562 กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(กสอ.) เตรียมเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น ณ กรุ งโตเกียว โดยจะเข้าพบและหารือกับ
นายฮิโรชิเกะเซโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม
(METI) เพื่อสานต่อนโยบาย Connected Industries ที่ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่นไปสู่ 4.0 และเชื่อมไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว
เมียนมา และเวียดนาม)
หลังจากที่กระทรวงอุตสาหกรรม และ METI ได้เคยลงนามความร่วมมือ (MOU) กันไว้
ตั้งแต่ปี 2560 ส่วนการเดินทางครั้งนี้จะมีการลงนาม MOU ระหว่างกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กับสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTECS) เพื่อการส่งเสริม
เทคโนโลยีร่วมกัน

„

“การพบกันที่จะถึงนีจ้ ะหารือถึงความคืบหน้า นโยบายที่จะสานต่อ หลังจากที่ญี่ปุ่นมี
การเลือกตั้งครั้งใหญ่ เชื่อว่าต่อให้มีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีหรือไม่ก็ตาม
นโยบายและความร่วมมือที่เคยได้ทาํ กันไว้จะยังคงเดิม เพราะเป็ นนโยบายหลักใหญ่
ของประเทศ”

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

‟

และยังมีกาํ หนดหารือความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม กับทางสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น
(Keidanren Japan Business Federation) ซึ่งเคย MOU กันไว้เมื่อ 2560 เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
พร้อมกันนี้ มีกาํ หนดจะร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดโทยามะ เพื่อหารือถึงนโยบายอุตสาหกรรม
ของรัฐบาลใหม่ แนวทางความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม การส่งเสริมการลงทุนระหว่าง
ประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าจะมีการหารือแนวทางความร่วมมือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและ SMEs ไทยญี่ปุ่น กับองค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น
(SMRJ) ให้เป็ นรูปธรรม ทั้งนี้ คณะมีกาํ หนดจะเยีย่ มชม MI-Garden GINZA ซึ่งเป็ นศูนย์แสดงเทคโนโลยี
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จํากัด
“เป้ าหมายสําคัญคือการประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งทางคณะและตัวแทน
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ ประจํากรุ งโตเกียว) จะพบกับนายทาเคชิ อูจิยามาดะ
ประธาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ส จํากัด, องค์การพลังงานใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(NEDO) และผู้บริหารบริษัท พานาโซนิค จํากัด ที่น่าจับตามากที่สุด เนื่องจากพานาโซนิคผู้ผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้ ารายนี้ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาย้ายฐานออกจากจีน ซึ่งมีโอกาสที่การหารือครั้งนี้จะรวมไป
ถึงการนําแพ็กเกจ Thailand Plus ชักจูงมาลงทุนทีไ่ ทยด้วยเช่นกัน”
ก่อนหน้านีเ้ มื่อเดือน ก.ย. 2560 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงนามความร่วมมือ MOU Thai-Japanese
Connected Industry 4.0 กับ METI ซึ่งนําคณะนักธุรกิจญี่ปุ่น 600 รายมาเยือนประเทศไทย เพื่อร่วมกัน
พัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ CLVMV ครอบคลุมความร่วมมือ
กันด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การลงทุน การพัฒนาพืน้ ทีใ่ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) จากนั้นทั้ง 2 พบกัน
อีกครั้งเมื่อเดือน ก.ค. 2561 ณ กรุ งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้กาํ หนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายที่จะ
พัฒนาร่วมกัน คือ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ชีวภาพ อุปกรณ์การแพทย์และการดูแลสุขภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ดิจิทัล และหุ่นยนต์ สําหรับการลงนาม MOU ทั้ง 7 ฉบับก่อนหน้านี้ ได้แก่

„

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

‟

1.ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ industry 4.0 โดยอาศัยองค์ความรู้ของ
ญี่ปุ่นผ่าน “Flex Campus” ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับสภาอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
2.ความร่วมมือยกระดับศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับองค์การ
สนับสนุน SMEs แห่งญี่ปุ่น (SMRJ)
3.ความร่วมมือด้านการค้า ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับองค์การส่งเสริมการค้า
ต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)
4.ความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนา EEC ระหว่างสํานักงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)กับ
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)
5.ความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนา EEC ระหว่าง สกพอ. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ กับบริษัท ฮิตาชิ
6.ความร่วมมือขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่างสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.), คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กับหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่ง
ญี่ปุ่น (JCCI)
7.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับบริษัท JC Service Co.,Ltd.

„

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

‟

ญีป่ ุ่ นเผย
ผลผลิตภาค
อุตสาหกรรม
ปี 63 ทรุด
กว่า 10%
จากผลกระทบ
โควิดระบาด
ในปี 2563 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในฤดูใบไม้ผลิ หลังจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
และความต้องการของผู้บริโภคทีล่ ดลง
ส่วนในเดือนธ.ค.เพียงเดือนเดียวนั้น ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง 1.6% จากเดือนก่อน
หน้า
เมื่อประเมินจากผลสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้ผลิต ทางกระทรวงคาดการณ์ว่า ผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นจะปรับตัวขึน้ 8.9% ในเดือนม.ค. และลดลง 0.3% ในเดือนก.พ.
อย่างไรก็ดี นักเศรษฐศาสตร์ภาคเอกชนบางคนเตือนด้วยว่า การประมาณการของกระทรวงสําหรับ
เดือนม.ค.อาจไม่ได้คาํ นึงถึงผลกระทบเชิงลบของการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ท่ัวโลกทีม่ ีต่อผู้ผลิต

„

นายคาซึมะ มาเอดะ นักวิเคราะห์จากบาร์เคลย์ส ซีเคียวริตี้ เจแปน ระบุว่า "ข้อจํากัดด้านอุปทาน
ซึ่งรวมถึงการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์สาํ หรับผู้ผลิตรถยนต์ และตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่
สําหรับผู้ส่งออกนั้นอาจเป็ นอุปสรรคต่อการฟื้ นตัวของภาคการผลิต"

ที่มา : RYT9
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