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3ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤศจิกายน 2565 เศรษฐกิจไทยยังอยูในทิศทางฟนตัว โดยมีแรงสงจากภาคบริการ

ท่ีฟนตัวตอเนื่องตามจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติ ท่ีเพ่ิมข้ึน และเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนท่ีปรับดีข้ึนหลัง

ผลกระทบจากปจจัยชั่วคราวในเดือนกอนหมดลง สําหรับ การใชจายภาครัฐขยายตัวจากรายจายลงทุนของรัฐบาล

กลาง อยางไรก็ตาม มูลคาการสงออกสินคาปรับลดลงตามอุปสงคประเทศคูคาท่ีชะลอตัว สอดคลองกับการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนท่ีปรับลดลง

การบริโภคภาคเอกชน ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนในทุกหมวด โดยการใชจายหมวดสินคา

ไมคงทนปรับเพ่ิมข้ึนหลังสถานการณน้ําทวมในเดือนกอนคลี่คลายลง ขณะท่ีการใชจายหมวดบริการฟนตัวตอเนื่องตาม 

จํานวนนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ ปจจัยสนับสนุนกําลังซ้ือภาคครัวเรือนยังคงทยอยปรับดีข้ึน โดยเฉพาะการ

จางงานและความเชื่อม่ันผูบริโภค อยางไรก็ตาม คาครองชีพท่ีอยูในระดับสูงยังเปนปจจัยกดดันการบริโภคในภาพรวม

การลงทุนภาคเอกชน ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวลดลงจากเดือนกอน โดยการลงทุนหมวดเครื่องจักรและ

อุปกรณลดลง สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขณะท่ีการลงทุนหมวดกอสรางทรงตัว โดยยอดขายวัสดุ

กอสรางเพ่ิมข้ึนเล็กนอย สวนหนึ่งไดรับผลดีจากการซอมแซมสิ่งปลูกสรางหลังสถานการณน้ําทวมคลี่คลาย ขณะท่ีพ้ืนท่ี

ไดรับอนุญาตกอสรางลดลงเล็กนอย

มูลคาการสงออกสินคา ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับเพ่ิมข้ึนจากการนําเขาน้ํามันดิบเปนสําคัญ เพ่ือ

เตรียมพรอมสําหรับการกลับมาผลิตปโตรเลียมหลังการปดซอมบํารุงโรงกลั่นน้ํามันแลวเสร็จ อยางไรก็ตาม การนําเขา 

สินคาอุปโภคบริโภคลดลงตามการนําเขาโทรศัพทมือถือท่ีเรงไปแลวในชวงกอนหนา

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนจากท้ังดานราคาและผลผลิตสินคาเกษตร โดยดานราคา

ขยายตัวจาก 1) ราคาปศุสัตว จากราคาสุกรและไกเนื้อ ซ่ึงขยายตัวตามอุปสงคในประเทศ ขณะท่ีตนทุนการผลิตยังอยู

ในระดับสูง 2) ราคาขาวเปลือกท่ีขยายตัวตามอุปสงคท่ีอยูในเกณฑดี ประกอบกับอุปทานขาวในตลาดลดลง และ 3) 

ราคาผลไมท่ีขยายตัวตามราคาทุเรียนเปนสําคัญ สําหรับปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรขยายตัวจาก 1) ผลไมตามผลผลิต

ลําไยและทุเรียนท่ีขยายตัวจากสภาพอากาศท่ีเอ้ืออํานวย และ 2) ยางพาราท่ีขยายตัวจากผลของฐานตํ่าในปกอนท่ีมี

พายุและฝนตกชุก ทําใหผลผลิตในปกอนลดลงมาก

ภาวะเศรษฐกิจไทย เดอืนพฤศจกิายนปี 2565
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณบวกและลบตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย

ภาวะเศรษฐกิจไทย เดอืนพฤศจกิายนปี 2565

ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนจากท้ังดานราคาและผลผลิตสินคาเกษตร 

การบริโภคภาคเอกชน ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนในทุกหมวด 

มูลคาการสงออกสินคา ท่ีขจัดปจจัยฤดูกาลแลวปรับเพ่ิมข้ึนจากการนําเขาน้ํามันดิบเปนสําคัญ 

การลงทุนภาคเอกชน ลดลงจากเดือนกอน โดยการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณลดลง 

สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะเศรษฐกิจไทย เดอืนพฤศจกิายนปี 2565

ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย
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รายงานสภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล เดอืนพฤศจกิายนปี 2565
Mill Baht Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2564 33,018 31,998 36,344 36,339 37,893 37,940 37,217 44,035 40,599 36,468 40,128 43,224

2565 42,957 36,988 39,252 36,945 37,573 43,849 38,426 44,410 38,167 37,161 42,862

Export

2564 17,935 19,862 21,521 19,359 19,608 22,625 20,017 21,569 27,449 23,436 21,704 23,520

2565 21,254 22,972 26,760 20,615 24,704 26,081 22,146 24,978 27,195 22,827 22,911

มูลคาการคาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 42,862 ลานบาท

โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 4,269

ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 15.1 และ

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หดตัวรอยละ 5.5 ดานหมวด

เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 33,432 ลาน

บาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 15.8 และเมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ขยายตัวรอยละ 10.4 ในขณะท่ี 

หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี 5,162 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนา รอยละ 12.9 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ

ปกอน หดตัวรอยละ 3.1

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 22,911 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูท่ี 2,974 ลานบาท หดตัว

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนารอยละ 2.4 และเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน หดตั วร อยละ 23.4 ด านหมวดเครื่ อ งจักรกล

อุตสาหกรรม มีมูลคาอยูท่ี 16,945 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนารอยละ 0.1 และขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน รอยละ 11.1 ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี 

2,992 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา รอยละ 5.0 

และขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 16.3

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดุล

อยูท่ี 19,951 ลานบาท 
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 4,269 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนารอยละ 15.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

หดตัวรอยละ 5.5 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก 

เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 1,808 ลานบาท    

การสงออก  มีมูลคาอยูท่ี 2,974 ลานบาท หดตัวเมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนารอยละ 2.4 และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

หดตัวรอยละ 23.4 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก  

แทรกเตอรและสวนประกอบอยูท่ี 1,429 ลานบาท     

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 1,295 ลานบาท

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เดอืนพฤศจกิายนปี 2565

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

Import

2564 2,868 2,814 3,363 3,818 3,937 4,088 3,443 4,129 4,272 4,008 4,519 3,564

2565 4,278 3,396 3,432 4,237 3,721 4,266 3,739 4,623 4,049 3,710 4,269

Export

2564 3,740 3,210 3,692 3,215 3,791 3,991 3,652 3,632 4,250 3,721 3,881 3,094

2565 3,866 3,851 3,776 3,289 3,147 3,135 3,208 3,304 4,281 3,048 2,974
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 33,432 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนารอยละ 15.8 และขยายตัวเมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอนรอยละ 10.4 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสงูสดุ 

ไดแก เครื่องกังหันไอพน และสวนประกอบ (เครื่องจักรใชใน

อุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 5,274.5 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 16,945 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนารอยละ 0.1 และขยายตัวเมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน รอยละ 11.1 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออก

สูงสุด ไดแก เครื่องจักรงานดิน (เครื่องจักรอุตสาหกรรมกอสราง) 

อยูท่ี 3,374 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 16,478 ลานบาท

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม เดอืนพฤศจกิายนปี 2565

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

Import

2564 25,911 25,234 28,583 27,991 29,399 28,866 29,024 34,483 30,613 27,573 30,280 34,546

2565 33,192 28,757 30,504 28,167 29,350 34,749 29,461 33,479 29,365 28,881 33,432

Export

2564 12,380 14,589 14,611 13,910 13,277 15,698 13,867 15,553 20,121 17,123 15,250 17,712

2565 14,768 16,573 19,858 14,590 18,808 19,934 16,646 18,766 19,946 16,929 16,945
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ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณบวกและตออุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลไทย

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 5,162 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนารอยละ 12.9 และหดตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา

รอยละ 3.1 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสงูสุด ไดแก หีบแบบหลอ

แกว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) อยูท่ี 1,563 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 2,992 ลานบาท ขยายตัวเมื่อเทียบ

กับเดือนกอนหนา รอยละ 5.0 และขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอนหนา

รอยละ 16.3 โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก  เครื่องมือ

กล กลึงโลหะ (เครื่องมือกล) อยูท่ี 904 ลานบาท 

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดลุอยู

ท่ี 2,170 ลานบาท

ภาวะอตุสาหกรรมเคร่ืองมอืกล เดอืนพฤศจกิายนปี 2565

Machine 

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

Import

2564 4,239 3,952 4,399 4,530 4,558 4,986 4,750 5,423 5,714 4,888 5,329 5,115

2565 5,487 4,835 5,316 4,540 4,503 4,835 5,225 6,308 4,754 4,570 5,162

Export

2564 1,814 2,064 3,219 2,235 2,539 2,936 2,497 2,385 3,078 2,591 2,574 2,713

2565 2,620 2,548 3,127 2,736 2,749 3,012 2,291 2,908 2,968 2,850 2,992
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ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

โครงการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนจํานวน 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

โครงการที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทุนจาก BOI เดอืนพฤศจกิายน ปี 2565

ลําดับ บริษัท
ที่ต้ังโครงการ/สถานที่

ติดตอ

ผลิตภัณฑ/ประเภท

กิจการ

สัญชาติ/ 

การรวม

ทุน

วันอนุมัติ

1

โอเทค (ไทยแลนด) 

จํากัด OTEC 

(THAILAND) 

COMPANY LIMITED

(จ.พระนครศรีอยุธยา) 

258 หมู 2 ต.คลองจิก 

อ.บางปะอิน จ.

พระนครศรีอยุธยา  

ผลิตอุปกรณขุดเจาะ 

และการชุบแข็ง (4.3 

/ 4.5.2)

ญี่ปุน ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที่ 

42/2565 วันจันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2565

2

เค - เตก เมทัล พารท 

จํากัด K - TEK METAL 

PARTS COMPANY 

LIMITED 

(จ.ปราจีนบุรี) 302 ซ.

พระราม 2 ซอย 60

แขวงแสมดํา เขตบาง

ขุนเทียน กรุงเทพฯ

ผลิตชิ้นสวนของ

เคร่ืองจักร (4.5.2)

จีน ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที่ 

42/2565 วันจันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2565

3

ยังไมไดจัดต้ังบริษัท (จ.สมุทรปราการ) ไม

ระบุ

ผลิตเคร่ืองจักร

อุตสาหกรรม และ

ซอมแซมเคร่ืองจักรที่

ผลิตเอง (4.5.2)

ไตหวัน ผลการประชุมคณะทํางานพิจารณาโครงการ คร้ังที่ 

43/2565 วันจันทรที่ 14 พฤศจิกายน 2565

4

เหยาคุน แมชชินเนอร่ี 

จํากัด YAOKUN 

MACHINERY 

COMPANY LIMITED

(จ.ระยอง) 358 หมู 3

ต.หนองละลอก  อ.

บานคาย จ.ระยอง

ผลิตชิ้นสวน

เคร่ืองจักรกล (4.5.2)

จีน ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ 

คร้ังที่ 1/2565 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565
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Research and Technology

Article Title Food Quality Inspection and Grading Using Efficient Image Segmentation and Machine Learning-

Based System

Author Chennai, India

Year 2022

Abstract One of the most critical aspects of quality assurance is inspecting products for defects before 

they are sold or shipped. A good product is more vital than having more of the same item for a customer’s 

enjoyment. The client has a significant role in de- termining the quality of a product. Another way to think about 

quality is as the total of all the characteristics that contribute to the creation of items that the client enjoys. 

Recently, the application of machine vision and image processing technology to improve the surface quality of 

fruits and other foods has increased significantly. This is primarily because these technologies make significant 

advancements in areas where the human eye falls short. This means that, by utilizing computer vision and image 

processing techniques, time-consuming and subjective industrial quality control processes can be eliminated. This 

article dis- cusses how to check and assess food using picture segmentation and machine learning. It is capable of 

classifying fruits and determining whether a piece of fruit is rotten. To begin, Gaussian elimination is used to 

remove noise from images. Then, photos are subjected to histogram equalization in order to improve their 

quality. Segmentation of the image is carried out using the K-means clustering technique. Then, fruit photos are 

class such as KNN, SVM, and C4.5. These algorithms determine if a fruit is damaged or not.

หน่ึงในแงมุมท่ีสําคัญท่ีสุดของการประกันคุณภาพคือการตรวจสอบผลิตภัณฑเพ่ือหาขอบกพรองกอนท่ีจะขายหรอื

จัดสง ผลิตภัณฑท่ีดีมีความสําคัญมากกวาการมสีินคาชนิดเดียวกันหลายช้ินเพ่ือความตองการของลูกคา ลูกคามีบทบาทสําคัญในการ

กําหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ อีกวิธีหน่ึงในการคิดเก่ียวกับคุณภาพคือลักษณะโดยรวมท้ังหมดท่ีนําไปสูการสรางรายการท่ีลูกคาชอบ

การประยุกตใชวิชันซิสเต็มและเทคโนโลยีการประมวลผลภาพเพ่ือปรบัปรุงคุณภาพผิวของผลไมและอาหารอ่ืน ๆ ไดเพ่ิมข้ึนอยางมาก

สาเหตุหลักเปนเพราะเทคโนโลยีเหลาน้ีทําใหเกิดความกาวหนาอยางมาก ซึ่งหมายความวา ดวยการใชคอมพิวเตอรวิทัศนและเทคนิค

การประมวลผลภาพ กระบวนการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรมท่ีใชเวลานานและเปนอัตนัยสามารถขจัดออกไปได บทความน้ี

กลาวถึงวิธีการตรวจสอบและประเมินอาหารโดยใชการแบงสวนภาพและการเรยีนรูของเครือ่ง มีความสามารถในการจําแนกผลไมและ

พิจารณาวาผลไมเนาหรอืไม ในการเริ่มตน การกําจัดแบบเกาสเซียนใชเพ่ือลบสัญญาณรบกวนออกจากภาพ จากน้ัน ภาพถายจะถูกทํา

ใหเทาเทียมกันดวยฮิสโตแกรมเพ่ือปรับปรงุคุณภาพ

Source https://doi.org/10.1155/2022/5262294
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ท่ีมา : RYT9

ขา่วสารอตุสาหกรรม

จับตา 6 เมกะเทรนด เปลี่ยนโลกธุรกิจไทย

นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เผย 6 เมกะเทรนดท่ีจะเขามามีบทบาทในการดําเนินธุรกิจในอีก 3 ปขางหนา ผูประกอบการ

ควรพัฒนาสินคาและบริการใหสอดคลองกับเมกะเทรนด และพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือสรางโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ 

ซึ่งแบงเปน 3 แนวทาง

แนวทางแรก คือ 2 เทรนดตองเรงทํา ไดแก

1) Digitalization หรือระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ทุกธุรกิจตองปรับตัวใหทันกับการคาในรปูแบบออนไลนผานแพลตฟอรมตางๆ เน่ืองจาก

ตลาดสินคาและบริการในปจจุบันกลายเปน "ตลาดของผูบริโภค" ท่ีผูบริโภคสามารถเลอืกซื้อสนิคาไดอยางรวดเร็ว สงผลใหสินคามีการ

หมุนเวียนเร็วข้ึน ผูประกอบการจึงตองปรับตัว นําสินคาเขาสูหนารานออนไลนใหไว ตอบโจทยความตองการของผูบริโภค ท่ีตองการ

ความรวดเร็ว

2) Globalization หรือโลกาภิวัตน ท่ีเช่ือมโยงทุกสรรพสิ่งเขาดวยกัน เปนโอกาสและความทาทายท่ีทุกธุรกิจตองเผชิญ ผูประกอบการ

ควรศึกษาการเขาสูตลาดแพลตฟอรมออนไลนตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสเติบโตและขยายตลาดใหกวางข้ึน พรอมบริหารจัดการความ

เสี่ยง ควบคุมปจจัยการผลิตอยางระมัดระวัง

แนวทางท่ี 2 คือ 2 เทรนดตองเรงเสริม ไดแก

1) New Technologies ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ท้ังทางดานเทคโนโลยีการสงผานขอมูลดจิิทัล และเทคโนโลยีการประหยดั

พลังงานและสิ่งแวดลอม ท่ีจะชวยอํานวยความสะดวกใหการทําธุรกิจมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังความรวดเร็ว แมนยํา ซึ่งจะทําให

ผูประกอบการประหยัดงบประมาณไดมากข้ึน

2) Collaborative Business Models การผสานความรวมมือทางธุรกิจ เพ่ือความยั่งยืนของธุรกิจ การรวมมือและชวยเหลือพ่ึงพากัน

เปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยกระจายความเสีย่งและผลกําไรของกิจการระหวางกันเปนกลุมกอน ซึ่งจะสงผลดีตอทุกภาคสวน

แนวทางท่ี 3 คือ 2 เทรนดตองเรงตระหนัก ไดแก

1) Aging Societies หรือสังคมผูสูงวัย จากขอมูลขององคการสหประชาชาติ (UN) คาดการณวาป 2593 ผูสูงอายุท่ัวโลกจะเพ่ิมข้ึน 2 

เทาตัวจากปจจุบัน เปนตัวเลขมากกวา 3,400 ลานคน คิดเปน 30 % ของประชากรโลก ภาคธุรกิจไมควรละเลยโอกาสทางการตลาดท่ี

ตอบโจทยกลุมผูสูงอายุ หรือกลุมช้ีนําการบริโภค ซึ่งเปนกลุมคนวัยทํางาน ลูกหลานท่ีมีอํานาจในการตดัสินใจซื้อสินคาเพ่ือผูสูงอายมุาก

ข้ึน

2) BCG Economy บีซีจี โมเดล เทรนดธุรกิจใหมท่ีผูประกอบการควรพัฒนาสินคาและบรกิาร รวมท้ังวางเปาหมายการทําธุรกิจให

เติบโตควบคูไปกับการปกปองสิ่งแวดลอม และลดปญหาโลกรอนไปพรอมกัน ซึ่งโมเดลธุรกิจน้ีจะไดรับการตอบรบัท้ังทางตรงโดยการ

สนับสนุนจากทางภาครัฐ และทางออม จากความตื่นตัวของผูบริโภคเรื่องการอนุรักษสิง่แวดลอม สงเสริมใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน

13
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ท่ีมา : RYT9

ขา่วสารอตุสาหกรรม

จับตา 6 เมกะเทรนด เปลี่ยนโลกธุรกิจไทย

กระทรวงอุตสาหกรรม พรอมผลักดันและสงเสริมผูประกอบการทุกธุรกิจใหสามารถรวมเดินทางไปตามเทรนดของภาคอุตสาหกรรม 

ดังน้ัน หากภาคธุรกิจตองการสรางโอกาสในการเติบโตและประสบความสาํเรจ็ จําเปนตองมีการปรับตัวเขาหาเทรนดใหม ๆ เสมอ ซึ่ง 6 

เมกะเทรนดขางตน จะเขามาบทบาทในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจไทยใน 3 ปขางหนา เปนความทาทายท่ีผูประกอบการตอง

ตระหนักและปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาและบริการใหสอดคลองกับเมกะเทรนดท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสรางความเติบโตทางธุรกิจไปพรอมกับการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของไทย

14



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอมูลและวิเคราะหอุตสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ตอ 110

E-mail: miu@isit.or.th

!!! สนใจประชาสัมพันธขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ติดตอทีมงาน MIU ไดท่ี โทร 02-712-4402-7 ตอ 110
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