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เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน 2563 ทยอยฟนตัวไดตอเน่ือง แตการฟน

ตัวยังไมท่ัวถึง และหลายเครื่องชี้เศรษฐกิจที่ขยายตัวไดสวนหนึ่งเปนผลจากฐาน

ต่ําในปกอนดวย โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัวจากผลของ

มาตรการภาครัฐและวันหยุดยาวพิเศษ เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนกลับมา

ขยายตัวจากการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ การใชจายภาครัฐขยายตัว

จากท้ังรายจายประจาและรายจายลงทุน ขณะเดียวกัน การสงออกสินคาหดตัว

นอยลงสอดคลองกับอุปสงคของประเทศคูคาท่ีทยอยฟนตัว อยางไรก็ตาม ภาค

การทองเท่ียวยังหดตัวสูงจากผลของมาตรการจํากัด การเดินทางระหวาง

ประเทศที่ยังมีอยู

ภาคเอกชน กลับมาขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามการใชจายที่ปรับดีขึ้น

ในทุกหมวด สอดคลองกับปจจัยสนับสนุนกําลังซื้อท่ีมีทิศทางทยอยปรับดีขึ้น ท้ัง

การจางงาน รายได และความเชื่อมั่นของผูบริโภค รวมท้ังไดรับแรงสนับสนุน

จากมาตรการกระตุนการบริโภคของภาครฐัและวันหยุดยาวพิเศษ ประกอบกับมี

ผลของฐานต่ํา ในปกอนท้ังในหมวดสินคาคงทนและไมคงทน ท้ังนี้ แมเครื่องชี้

การบริโภคภาคเอกชนโดยรวมอยูในทิศทางการฟนตัวตอเนื่อง แตการฟนตัวของ

กาลังซื้อภาคครัวเรือนยังเปราะบางสะทอนจากอัตราการวางงานที่ยังสูง รวมทั้ง

ยังมีความแตกตางกนั ตามกลุมรายไดและพ้ืนท่ี

การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 3.1 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวมการ

สงออกทองคํา มูลคาการสงออกหดตัวรอยละ 2.3 โดยเปนการหดตัวนอยลงเมื่อ

เทียบกับเดือนกอนในหลายหมวดสินคา สอดคลองกับอุปสงคของประเทศคูคาท่ี

ทยอยฟนตัว โดยเฉพาะหมวดยานยนตและชิ้นสวน สินคาเกษตร และสินคาท่ี

มูลคาเคล่ือนไหวตามราคานามัน ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากฐานต่ําในปกอนจากการ

ปดซอมบารุงโรงกล่ันนามัน สาหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว

จากระยะเดียวกันปกอน ตามการผลิตยานยนตเปนสําคัญ สวนหนึ่งเปนผลจาก

มาตรการสงเสริมการขายของผูประกอบการและฐานท่ีต่ําในปกอน

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT

ตั ว ชี้ วั ดทา ง เ ศรษฐ กิจ ท่ี ส ง

สัญญาณบวกตออุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลไทย ไดแก

ภาคเอกชน กลับมาขยายตัว

จากระยะเดียวกันปกอน ตาม

การใชจ าย ท่ีปรับดี ข้ึนในทุก

หมวด

การลงทุนภาคเอกชน กลับมา

ขยายตัวจากระยะเดียวกันป

กอน 

ร า ย ไ ด เ ก ษ ต ร ก ร  ร า ย ไ ด

เกษตรกรขยายตัวสูงตอเนื่อง

จากระยะเดียวกันปกอนจากท้ัง

ราคาท่ีขยายตัวสูง 
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสง

สัญญาณลบ ตอ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก 

การสงออกสินคา หดตัว

รอยละ 3.1 จากระยะ

เดียวกันปกอน 

การนําเขาสินคา หดตัว

รอยละ 3.3 จากระยะ

เดียวกันปกอน 

การนําเขาสินคา หดตัวรอยละ 3.3 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวมการนําเขาทองคํา

ท่ีมีมูลคาคอนขางสูงในเดือนนี้ มูลคาการนําเขาหดตัวมากข้ึนเปนรอยละ 6.5 โดยเปนการ

หดตัวท่ีนอยลงเม่ือเทียบกับเดือนกอนในหลายหมวดสินคา โดยเฉพาะการนําเขาหมวด

สินคาทุนท่ีหดตัวนอยลงมากตามการนําเขาโทรศัพทมือถือรุนใหม และการนําเขาหมวด

เชื้อเพลิง ท่ีหดตัวนอยลงจากผลของฐานต่ําในปกอนท่ีมีการปดซอมบารุงโรงกลั่นน้ํามัน

การลงทุนภาคเอกชน กลับมาขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามการลงทุนหมวด

เครื่องจักรและอุปกรณ โดยเฉพาะการนําเขาสินคาทุนท่ีปรับดีข้ึนมากจากการนําเขา

โทรศัพทมือถือรุนใหมท่ีเปดตัวชากวาปกอน สําหรับการลงทุนหมวดกอสรางหดตัวนอยลง

จากยอดจําหนายวัสดุกอสรางท่ีกลับมาขยายตัว

รายไดเกษตรกร รายไดเกษตรกรขยายตัวสูงตอเนื่องจากระยะเดียวกันปกอนจากท้ังราคา

ท่ีขยายตัวสูง และผลผลิตสินคาเกษตรท่ีกลับมาขยายตัวไดสวนหนึ่งจากผลของฐานท่ีต่ําใน

ปกอน ดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวเปนครั้งแรกในรอบ 19 เดือน สาหรับ

ภาคบริการหดตัวนอยลง สวนหนึ่งจากผลของมาตรการกระตุนการทองเท่ียวของภาครัฐ

และวันหยุดยาวพิเศษ





รายงานสภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

Machinery Intelligence Unit (MIU)

ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
มุงเนนการบูรณาการขอมูลเพ่ือสรางประโยชนของขอมูลตอการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใหเพ่ิมมากข้ึน

เพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกกรรมเครื่องจักรกลสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร 

ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท : 02-712-4402-7
http://miu.isit.or.th
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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 27,665 34,113 33,252 26,113 29,088 29,321 32,694 34,006 30,846 33,480

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 17,761 18,869 14,968 13,376 11,742 15,589 16,618 18,150 18,669 17,975

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนพฤศจกิายน ปี 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ในเดือนพฤศจิกายนป 2563 ภาวะอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลของไทยมีมูลคาการคาเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือน

กอนหนา โดย การนําเขา ขยายรอยละ 8.5 เมื่อเทียบกับเดือน

กอนหนา และหดตัวรอยละ 12.6 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดาน

การสงออก หดตัวรอยละ 3.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

ขยายตัวรอยละ  5.8 เมื่อเทียบกับปกอนหนา

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 33,480 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 2,819

ลานบาท หดตัวรอยละ 1.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หดตัว

รอยละ 21.4 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานหมวดเครื่องจักร

อุตสาหกรรมมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 25,902 ลานบาทขยายตัว

รอยละ 11.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 7.8

เมื่อเทียบกับปกอนหนา ในขณะท่ี หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยู

ท่ี 4,759 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอน

หนา และหดตัวรอยละ 21.3 เมื่อเทียบกับปกอนหนา

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 17,975 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูท่ี 3,892 ลานบาท หด

ตัวรอยละ 2.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย 

40.4 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม 

มีมูลคาอยูท่ี 12,116 ลานบาท หดตัวรอยละ 5.0 เมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 0.9 เมื่อเทียบกับปกอนหนา

ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยู ท่ี 1,967 ลานบาท 

ขยายตัวรอยละ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอย

ละ 0.9 เมื่อเทียบกับปกอนหนา

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดุล

อยูท่ี 15,539 ลานบาท 
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนพฤศจกิายน 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 2,060 2,425 2,577 2,611 2,536 2,651 3,012 3,038 2,853 2,819

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 2,780 2,850 2,037 2,045 1,940 2,832 3,051 3,190 3,985 3,892

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 2,819 ลานบาท หดตัวรอยละ 

1.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หดตัวรอยละ 21.4 เมื่อ

เทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด 

ไดแก เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 1,613.1

ลานบาทจากประเทศจีน

การสงออก  มีมูลคาอยูท่ี 3,892.4 ลานบาท หดรอย

ละ 2.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายรอยละ 40.4 

เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออก

สูงสุด ไดแก  แทรกเตอรและสวนประกอบ อยูท่ี 1,377.7 

ลานบาท ไปประเทศสหรัฐอเมริกา

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาเกินดุลอยูท่ี  1,040 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เดือนพฤศจิกายน ป 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม 8
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนพฤศจกิายน 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 21,009 26,778 26,031 19,278 22,533 22,456 25,218 25,999 23,270 25,902

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 13,106 14,343 11,326 9,824 8,560 11,302 12,032 13,527 12,749 12,116

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 25,902 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 11.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

7.8 เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขา

สูงสุด ไดแก  เครื่องสูบลม/ อัดลม และสวนประกอบ

(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 2,514.4 ลาน

บาท จากประเทศญี่ปุน

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 12,117 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 5.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 0.9 

เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออก

สูงสุด ไดแก  เครื่องสูบลม/ อัดลมและสวนประกอบ

(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 2,168.7 ลาน

บาท ไปประเทศจีน

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 13,786 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

เดือนพฤศจิกายน ป 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนพฤศจกิายน 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 4,596 4,909 4,645 4,224 4,019 4,214 4,464 4,969 4,723 4,759 

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 1,875 1,675 1,606 1,507 1,242 1,455 1,535 1,434 1,935 1,967

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

เดือนพฤศจิกายน ป 2563

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 4,759 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 21.3 

เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด 

ได แก  หีบแบบหลอแก ว  โลหะ ยาง และพลาสติก  

(เครื่องมือกล)  อยูท่ี 1,586.9 ลานบาท จากประเทศจีน 

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 1,967 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 1.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดรอยละ 0.9 

เมื่อเทียบกับปกอนหนา โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออก

สูงสุด ไดแก  หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก 

(เครื่องมือกล) อยูท่ี  573.7 ลานบาท ไปประเทศญี่ปุน   

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 2,792 ลานบาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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Article Title Applications of machine vision in pharmaceutical technology: a review

Author Dorián László Galata , Lilla Alexandra Mészáros , Nikolett Kállai-Szabó , Edina Szabó , Hajnalka Pataki , György 

Marosi , Zsombor Kristóf Nagy

Year 2021

Abstract The goal of this paper is to give an introduction to analysis of images acquired by a digital camera with visible 

illumination and to review its applications as a Process Analytical Technology (PAT) which has great potential in 

pharmaceutical manufacturing. By utilizing in-line analytical techniques, it is possible to monitor the quality of all 

the material leaving a processing unit and to create models capable to predict product quality attributes, which 

are otherwise measured by cumbersome off-line techniques. The rapidly developing machine vision has proven 

its versatility in numerous applications and it has great potential as an in-line analytical tool. The ongoing 

conversion of the pharmaceutical industry from batch to continuous manufacturing accelerated the development 

of digital image analysis methods in the last decade. Among numerous other benefits, continuous technologies, 

equipped with digital image analysis, enable detecting disturbances in the material flow, and analyzing the 

products comprehensively. The purpose of this work is to give an insight into the currently available image 

analysis methods in the characterization of powders, crystallization, granulation, milling, mixing, tableting, film 

coating, in vitro dissolution testing, and residence time distribution measurements by highlighting some of the 

most relevant examples of application.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928098721000191
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สยามคูโบตา้
ปรบัตวั รบัมือ 
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ต้องยอมรับ โลกเราวันนี้กาํลังถกูพายุดสิรัปชันอยา่งน้อย 3 ลูก ทั้งพายุดิจิทลั ภาวะ

โลกร้อน และภยัโควิด-19 โหมกระหนํ่าภาคการเกษตร ส่งผลให้ภาคการผลิตและการ

ค้าขาย มีการเปลี่ยนแปลงผิดแผกไปจากวิถเีดมิ จนเกิดวิถใีหม่ทีเ่รียกกนัว่า ชีวิตวิถี

ใหม่...นิวนอรม์อล ในภาวะเช่นนี้ ภาคเกษตรควรปรับตัวกันอยา่งไร...???

ลองไปฟังมุมมองของธุรกิจภาคเกษตรอยา่ง สยามคูโบต้าคอรป์อเรชั่น ผู้ผลิต

เคร่ืองจักรกลการเกษตรรายใหญ่ เขามีวิธีการปรับตัวนําพาองคก์รฝ่าภาวะวิกฤตนีิ้

อยา่งไร เพื่อจะได้เป็นต้นแบบให้คนภาคเกษตรไดป้รับตัวให้อยูร่อด

“การดิสรัปชันที่เกดิขึน้ ไม่ว่าจะเป็นดิจิทัล วันนี้ผู้คนในภาคเกษตรต่างตอ้งการ

เทคโนโลย ีเคร่ืองจักรกล อุปกรณใ์นการทาํเกษตร ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ

โครงการโซเชียลเน็ตเวิรก์มากขึน้ เพื่อให้การทาํเกษตรมีความแม่นยาํสูง ใช้แรงงาน

น้อยลง ลดต้นทุน และให้ผลผลิตสูง เร่ืองแรกที่เราทาํคือ พัฒนาเทคโนโลยนีวัตกรรม

เคร่ืองจักรกลการเกษตรรองรับเกษตรยุค 5G เชน่ โดรนเพื่อการเกษตร โรงเรือน

อัจฉริยะ (Green House) รวมถงึการเก็บข้อมูล Big Data เช่น ระบบ KIS คูโบต้า 

นวัตกรรมอัจฉริยะ ที่เชื่อมต่อการทาํงานของเคร่ืองจักรกลการเกษตรกบัระบบเทเล

เมตกิส์ ในการนําข้อมูลการใช้งานมาวิเคราะหแ์ละวางแผนการเพาะปลูกให้แม่นยาํ

ยิง่ขึน้ รวมทั้งต้องปรับกลยุทธก์ารสื่อสารหลายช่องทางในรูปแบบออมนิแชนแนล 

(OMNI Channel) ให้เกษตรกรสามารถสั่งซือ้อะไหล่แบบออนไลนผ่์านเว็บไซต ์

KUBOTA Store พร้อมบริการจัดส่งถงึบ้านได้งา่ยๆ”
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นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขายการตลาดและบริการ 

บริษัท สยามคูโบต้าคอรป์อเรชั่น จาํกัด กล่าวถงึสิ่งที่โลกดจิิทลักาํลังเปลี่ยนภาคเกษตร

การดิสรัปชันของภาวะโลกร้อนก็เช่นกนั นอกจากจะทาํให้สภาพอากาศเปลี่ยนไป ฤดูกาลไม่แน่นอน

เหมือนในอดีตอีกตอ่ไป การทาํเกษตรต้องอาศัยความแม่นยาํมากว่าเดมิแล้ว สังคมโลกเร่ิมมีมาตรฐาน 

การทาํเกษตรแบบลดโลกร้อน มาใช้เป็นเคร่ืองมือกีดกันทางการค้า

เพื่อรับมือการเปลี่ยนที่เกิดขึน้นี ้สยามคูโบต้าได้นําเทคโนโลย ีIoT ผสานนวัตกรรมการทาํเกษตรแม่นยาํ

ต่างๆ เช่น เซ็นเซอรต์รวจวัดสภาพอากาศ เพื่อช่วยคาดการณแ์ละวางแผนการใส่ปุ๋ย ให้นํ้า ในปริมาณที่

เหมาะสม ช่วยให้เกษตรกรลดความเสี่ยงของผลผลิตจากสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได ้พร้อมจับมือกับ

ภาครัฐ เอกชน เกษตรกร จัดทาํโครงการ “เกษตรปลอดการเผา Zero Burn” เพื่อลดมลภาวะและปัญหา

สิ่งแวด-ล้อม โดยเน้นให้ความรู้และส่งเสริมให้เปลี่ยนจากเผามาเป็นวิธีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ 

จาํพวก ตอซัง ฟางข้าว และใบอ้อย ด้วยการไถกลบตอซังเป็นปุ๋ย การอัดฟางก้อนเพื่อเป็นอาหารโคนม 

โคเนื้อ และการอัดใบอ้อยส่งโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร 

ดีกว่าเผาทิง้อยา่งไร้ค่า

“ส่วนวิกฤตโิควิด-19 ที่โหมกระหนํ่ามาตัง้แตต่น้ปี 63 ทาํให้แรงงานในเมืองใหญ่กลับคืนสู่ถิน่ฐานและหัน

มาทาํการเกษตรมากขึน้ แต่ขาดทักษะการใช้เคร่ืองจักร และความรู้ด้านเกษตร ทางสยามคูโบตา้ร่วมกับ

กระทรวงแรงงานได้จัดอบรมหลักสูตรการขับเคร่ืองจักรกลการเกษตร ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้
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แม้โควิด-19 จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถชีีวิตและพฤติกรรมของผู้คนทั่วโลก แต่ในแงมุ่มหน่ึงยงันับว่าเป็น

โอกาสให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ หรือเป็นตัวกระตุ้นการใช้ดิจิทลัในภาคการเกษตรให้เกิดเร็วมากยิง่ขึน้ ในฐานะ

ผู้ผลิตเคร่ืองจักรกล ต้องรู้จักปรับตัว และพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถงึเทรนดน์วัตกรรมใหม่ๆ 

เพื่อตอบโจทยเ์กษตรกรรุ่นใหม่ในอนาคต”

จากปรากฏการณค์วามเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ นายพิษณุ มองว่า การพัฒนาภาคการเกษตร เป็นสิ่งที่ยงั

ดาํเนินควบคู่ไปกบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของไทยใหเ้กิดความสมดุลอยา่งม่ันคงและยั่งยนืไป

พร้อมกัน สิ่งที่อยากให้ภาครัฐช่วยพัฒนาตอ่เน่ือง ด้วยการถา่ยทอดเร่ืองราวความสาํเร็จจากประสบการณ์

จริง พร้อมขยายผลสู่ระดับท้องถิน่ ซึ่งสยามคูโบต้าได้ส่งเสริมด้านพฒันาสังคม ผ่านโครงการชุมชนพลัง

เกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า หรือ SIAM KUBOTA Community Enterprise (SKCE)

แต่ที่สาํคัญไปกว่าน้ัน ภาครัฐต้องสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร โดยการนําผลผลิตมาแปร

รูปใหตรงกับความต้องการที่แทจ้ริงของตลาด ถงึจะทาํให้เกิดการพัฒนาภาคเกษตรไดอ้ยา่งยั่งยนื สามารถ

ต่อยอดได้ตัง้แตต่น้นํา้ไปจนถงึปลายนํา้ และช่วยให้ภาคเกษตรฝ่าวิกฤติแหง่การเปลี่ยนแปลงในคร้ังนี้ไป

ได้.
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ยอดซื้อ
เครือ่งจกัรใน
ญีปุ่่นลดคร ัง้
แรกในรอบ 3 
เดอืน หลงั

อตุฯรถยนต์
ชะลอตวั

ตลาดหุ้นเอเชียเปิดในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ ขานรับการทีน่ายโจ ไบเดน ว่าทีป่ระธานาธิบดสีหรัฐ

ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคร้ังใหญ่เพือ่เยยีวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโค

วิด-19

ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนีท้ี ่3,566.28 จุด เพิม่ขึน้ 0.38 จุด, +0.01% และดัชนี 

NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญ่ีปุ่นเปิดวันนีท้ี ่28,777.47 จุด เพิม่ขึน้ 79.21 จุด, +0.28% ขณะทีด่ัชนี HSI 

ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนีท้ี ่28394.37 จุด ลดลง 102.49 จุด, -0.36%

ตลาดปรับตัวขึน้ โดยได้แรงหนุนจากการทีน่ายโจ ไบเดน ว่าทีป่ระธานาธิบดสีหรัฐ ประกาศ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทีช่ื่อว่า "American Rescue Plan" ในวันพฤหัสบด ี(14 ม.ค.) ตามเวลา

สหรัฐ โดยมาตรการดังกล่าวมีวงเงนิ 1.9 ล้านล้านดอลลาร ์ซึ่งมีเป้าหมายทีจ่ะช่วยเหลือภาค

ครัวเรือนและภาคธุรกิจให้สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ท้ังนี ้มาตรการ American Rescue Plan ครอบคลุมถงึการปรับขึน้ค่าแรงข้ันตํ่าจากระดับ 7.25 

ดอลลาร/์ช่ัวโมงในปัจจุบัน สู่ระดับ 15 ดอลลาร ์และเพิม่วงเงนิในการส่งเชค็เงินสดให้แก่ชาว

อเมริกันเป็นคนละ 2,000 ดอลลาร ์จากเดมิทีไ่ด้คนละ 600 ดอลลาร ์โดยคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะ

ได้รับการอนุมัตใินสภาผู้แทนราษฎร
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