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เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ 2562 ขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน โดย
อุป สงค ใ นประเทศขยายตั ว ตามเครื่อ งชี้ การบริ โ ภคภาคเอกชนที่ ข ยายตั ว
ตอเนื่องในทุกหมวดการใชจาย และการใชจายภาครัฐที่ขยายตัว จากรายจาย
ประจา อยางไรก็ดี เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวตามการลงทุนในหมวด
กอสราง ดานภาคการทองเที่ยว ทรงตัวจากระยะเดียวกันปกอน ขณะที่การ
สงออกสินคายังหดตัวตอเนื่อง สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตัว
การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวตอเนื่องจากระยะเดียวกันปกอนในทุกหมวดการใช

จาย สาหรับปจจัยสนับสนุนกาลังซื้อโดยรวมปรับดีขึ้นตามรายไดครัวเรือนทั้งในและ
นอกภาคเกษตรกรรม สอดคลองกับดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น โดยรายได
ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมขยายตัวตอเนื่องตามผลผลิตที่ขยายตัวในเกือบทุกหมวด
สิน ค า หลั ก โดยเฉพาะปาล ม น า มั น ยางพารา และข า วขาว ขณะที่ ร าคากลั บ มา
ขยายตั ว ตามราคาสุ ก รเป น สํ า คั ญ ประกอบกั บ รายได ร วมนอกภาคเกษตรกรรม
ขยายตัวดีตอเนื่อง
การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 1.7 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคํา
หดตัวรอยละ 3.0 โดยเปน การหดตัวจากอุปสงคในตลาดโลกที่ชะลอลงจากภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศคูคา ประกอบกับผลของมาตรการกีดกัน ทางการคาระหวาง
สหรัฐฯ และจีน และวัฏจักรสินคาอิเล็กทรอนิกสที่ยังชะลอลงตอเนื่อง สงผลใหการ
สงออกในหลาย หมวดสินค ายังคงหดตัว ไดแก 1) ยานยนตและชิ้น สวน ตามการ
สงออกรถยนตนั่ง ขณะที่การสงออกชิ้นสวนยานยนต ยังขยายตัวได โดยเฉพาะยางลอ
ไปตลาดสหรัฐฯ 2) สินคาอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะฮารดดิสกไดรฟและแผงวงจรรวม
หดตัว ตามการปรับลดสินคาคงคลังของผูนาเขาเปนสําคัญ 3) สินคาเกษตร ตามการ
สงออกขาวหดตัวจากผลของการแขงขันดานราคาจากประเทศคูแขง และยางพารา
และ 4) สิ น ค าที่ มูล ค าเคลื่ อ นไหวตามราคาน า มั น หดตัว จากดา นราคาเป น สํ าคั ญ
ขณะที่ดานปริมาณสงออกยังขยายตัวไดตอเนื่อง

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณ
บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก
การบริ โ ภคภาคเอกชน ขยายตั ว
จากระยะเดี ยวกั นปก อน ตามการ
ขยายตัวของผลผลิตสินคาเกษตรใน
เกือบทุกหมวดหลัก
รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะ
เดี ย วกั น ป ก อ น ตามการขยายตั ว
ของผลผลิตสินคาเกษตรในเกือบทุก
หมวดหมู
การใชจายภาครัฐ ที่ไมรวมเงินโอน
ขยายตั ว จากระยะเดี ย วกั น ป ก อ น
ตามรายจ า ยประจาที่ ข ยายตั ว
ต อ เนื่ อ ง ตามการเบิ ก จ า ยเพื่ อ ซื้ อ
สินคาและบริการ

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวสอดคลองกัน โดยการผลิตเพื่อสงออก อาทิ
หมวดฮาร ด ดิสก ไ ดรฟ และหมวดยางและพลาสติ ก หดตัว ตามคํา สั่งซื้ อจาก
ตางประเทศที่ชะลอลงตอเนื่อง ขณะที่ การผลิตเพื่อรองรับอุปสงคในประเทศ
อาทิ หมวดยานยนต หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดผลิตภัณฑปโตรเลียม
ยังขยายตัวได สอดคลองกับอุปสงคในประเทศที่ขยายตัว

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย Analyze by ISIT
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การนําเขาสินคา หดตัวที่รอยละ 7.3 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคาหดตัว

รอยละ 4.8 ตามการหดตัวในหลายหมวดสินคา ไดแก 1) หมวดวัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง
หดตัวตามการนาเข าชิ้ นส วนอิเ ล็กทรอนิกส เป นสํ าคัญ สอดคลองกับการสงออกสินคา
อิเล็กทรอนิกสที่หดตัวตอเนื่อง 2) หมวดสินคาทุนที่ไมรวมหมวดเครื่องบินและ แทนขุด
เจาะหดตัวตามการนาเขาหมวดโทรคมนาคมโดยเฉพาะโทรศัพทมือถือ และเครื่องจักรอื่นๆ
ที่ใชไฟฟาเปนสําคัญ และ 3) หมวดสินคาอุปโภคบริโภคหดตัวตามการนาเขาสินคาคงทนใน
หมวดเครื่องใชไฟฟาและเฟอรนิเจอร อยางไรก็ดี การนาเขาหมวดยานยนตและชิ้นสวนยัง
ขยายตั ว ได สอดคล อ งกั บ การผลิ ต หมวดยานยนต แ ละยอดขายรถยนต ใ นประเทศ ที่
ขยายตัวดีตอเนื่อง
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวเล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอน จากเครื่องชี้การลงทุนใน
หมวดกอสราง ที่หดตัวตอเนื่องตามพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสราง อยางไรก็ดี เครื่องชี้การ
ลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณโดยรวม ยังขยายตัวไดตอเนื่อง ตามยอดจาหนาย
เครื่องจักรในประเทศและยอดจดทะเบียนรถยนตเพื่อการลงทุน

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามการขยายตัวของผลผลิตสินคา
เกษตรในเกือบทุกหมวดหลักโดยเฉพาะปาลมนามัน ยางพารา และขาวขาว ขณะที่
ราคาสินคาเกษตรกลับมาขยายตัวเล็กนอยจากราคาสุกรเปนสําคัญ สวนหนึ่งเปนผล
จากฐานต่ําในระยะเดียวกันปกอนที่มีปญหาอุปทานลนตลาด และขาวหอมมะลิที่
ขยายตัวจากปริมาณผลผลิตที่มีจากัด อยางไรก็ดี ราคาออยยังคงหดตัวตามราคานา
ตาลในตลาดโลกที่ลดลง ยางพารา และปาลมนามันหดตัวจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู
ตลาดมาก
การใชจายภาครัฐ ที่ไมรวมเงินโอนขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามรายจายประจา

ที่ขยายตัวตอเนื่อง ตามการเบิกจายเพื่อซื้อสินคาและบริการ และการเบิกจายคาตอบแทน
บุคลากร อย างไรก็ดี รายจายประจาขยายตัวชะลอลงจากที่เร งเบิกจายไปในเดือนกอน
ขณะที่ ร ายจ า ยลงทุ น หดตั ว ตามการเบิ ก จ า ยงบกลุ ม จั ง หวัด จากผลของฐานสู ง ในช ว ง
เดียวกัน ปกอนเปนสําคัญ

ตัว ชี้วั ดทางเศรษฐกิ จ ที่ส ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก
การส ง ออกสิ น ค า หดตั ว
ร อ ยละ 1.7 จากระยะ
เดี ย วกั น ป ก อ น และหาก
หั ก ทองคํ า หดตั ว ร อ ยละ
3.0
การผลิตภาคอุตสาหกรรม
หดตั ว สอดคล อ งกั น โดย
การผลิ ต เพื่ อ ส งออก อาทิ
หมวดฮารดดิสกไดรฟ และ
หมวดยางและพลาสติ ก
หดตั ว ตามคํ า สั่ ง ซื้ อ จาก
ต า งประเทศที่ ช ะลอลง
ตอเนื่อง
การนําเขาสินคา หดตัว ที่
ร อ ยละ 7.3 จากระยะ
เดี ย วกั น ป ก อ น และหาก
หั ก ทองคาหดตั ว ร อ ยละ
4.8
การลงทุนภาคเอกชน หด
ตั ว เ ล็ ก น อ ย จ า ก ร ะ ย ะ
เ ดี ย ว กั น ป ก อ น จ า ก
เครื่องชี้การลงทุนในหมวด
กอสราง
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ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดตอ : ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-712-4402-7 ตอ 211 - 213

ภาวะอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562
Mill Baht

Jan

Feb

Mar

Apr

2561
2562

42,089
40,721

32,927
34,889

32,215

2561
2562

20,072
18,888

20,368
18,898

23,887

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

34,464

Jun
Import
38,917 39,738

37,935

40,559

35,253

37,883

42,489

37,789

19,120

Export
21,877 22,546

21,771

23,913

22,231

23,084

20,928

20,898

ใน เดื อ น กุ ม ภ าพั น ธ ป 2 5 62 ภ า ว ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เครื่องจักรกลของไทยมีมูลคาการคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอน
หนา โดยการนําเขา หดตัวรอยละ 15.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอน
หนา และขยายตัวรอยละ 6.0 YoY ดานการสงออก ขยายตัว
รอยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 7.2
YoY
การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูที่ 34,576 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 2,399
ลานบาท หดตัวรอยละ 21.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
หดตัวรอยละ 11.5 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลคาการนําเขาอยูที่ 26,666 ลานบาท หดตัวรอยละ 15.5 เมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 6.2 YoY ในขณะที่
หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 5,511 ลานบาท หด
ตัวรอยละ 10.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย
ละ 7.7 YoY
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 18,898 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูที่ 2,704
ลานบาท หดตัวรอยละ 2.4% เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
หดตัวรอยละ 10.6 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี
มูลคาการสงออกอยูที่ 14,243 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 0.9
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 4.3 YoY ในขณะ
ที่หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการสงออกอยูที่ 1,951 ลานบาท
หดตัวรอยละ 2.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
20.7% YoY
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูที่ 15,677 ลานบาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
Analyze by ISIT
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562
Agricultural M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2561
2562

3,353
3,054

2,712
2,399

2,848

2561
2562

2,512
2,772

3,026
2,704

3,065

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2,519

May
Jun
Import
2,700
2,828

2,918

3,166

3,183

3,332

3,586

2,556

2,376

Export
2,879
2,671

2,769

3,491

3,270

4,516

2,981

2,636

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนกุมภาพันธป 2562
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 2,399 ลานบาท หดตัวรอยละ
21.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 11.5
YoY โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การนํ า เข า สู ง สุ ด ได แ ก เครื่ อ ง
บํ า รุ ง รั ก ษา และส ว นประกอบ อยู ที่ 1,363.7 ล า นบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 2,704 ลานบาท หดตัวรอยละ
2.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 10.6
YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก แทรกเตอร
และสวนประกอบ อยูที่ 1,435.2 ลานบาท
ดุ ล การค า เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรของไทยในเดื อ นนี้
ดุลการคาเกินดุลอยูที่ 305 ลานบาท

Analyze by ISIT
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562
Industrial M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2561
2562

32,761
31,544

25,099
26,666

24,403

2561
2562

15,315
14,117

14,882
14,243

17,965

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

26,628

Jun
Import
30,198 29,968

28,553

30,546

26,638

28,113

32,192

28,702

14,728

Export
16,294 16,694

16,470

17,695

16,530

16,068

15,385

16,032

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนกุมภาพันธป 2562
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 26,666 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 15.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ
6.2 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง
กังหันไอพนและสวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม
ทั่วไป) อยูที่ 4,071.8 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 14,243 ลานบาท ขยายตัว
รอยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
4.3 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่อง
สู บ ลม/อั ด ลมและส ว นประกอบ(เครื่ อ งจั ก รใช ใ น
อุตสาหกรรมทั่วไป) อยูที่ 2,313.4 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 12,423 ลานบาท

Analyze by ISIT
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนกุมภาพันธ์ปี 2562
Machine Tools

Jan

Feb

Mar

Apr

2561
2562

5,975
6,122

5,116
5,511

4,964

2561
2562

2,245
1,999

2,460
1,951

2,857

May

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

5,317

Jun
Import
6,019
6,942

6,464

6,847

5,431

6,438

6,711

6,530

2,016

Export
2,705
3,182

2,532

2,726

2,431

2,499

2,562

2,230

มูลคาการคาเครื่องมือกล
เดือนกุมภาพันธป 2562
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 5,511 ลานบาท หดตัวรอยละ
10.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 7.7
YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก กลุมหีบ
แบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูที่ 1,706.9 ลาน
บาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 1,951 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 2.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 20.7
YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก ลุมหีบแบบ
หลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก 434.8 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 3,559 ลานบาท

Analyze by ISIT
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ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดตอ : ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-712-4402-7 ตอ 211 - 213

Article Title Nanotechnology in machining processes: recent advances
A.P.Reverberi, D.M.D’Addona, A.A.G.Bruzzone, R.Teti, B.Fabiano
Author
Year
Abstract

Source

2019
In this brief survey, the use of nanoparticle dispersions in machining processes is discussed and the relevant applicational
performances are analysed and related to the structural and chemical composition of the embedded nanophase. The paper
is divided in two basic parts. In the former, the metalworking nanofluids are classified with respect to the physico-chemical
properties of the nanostructured phase suspended in the base fluid. In the latter, some aspects concerning the production of
metalworking nanofluidsare analysedand a new green and economically viable technique based on a cementation process
for metal nanoparticle synthesis is proposed as an alternative approach to the conventional manufacturing techniques.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827119301155
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‟
งานแสดงสินค้า
Aluminium China
ฉลองครบรอบ 15 ปี
ด้วยพื้นที่จดั แสดง
ใหญ่ท่ีสดุ เป็ น
ประวัติการณ์

10/04/2019

ในโอกาสพิเศษแห่ งการเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 15 ปี ในปี นี้ งานแสดงสิ นค้า Aluminium
China 2019 จะเดินหน้าสานต่อความสําเร็ จของการ
จัดงานตลอด 14 ครั้งที่ผา่ นมา โดยจะยังคงมุ่งเน้นไป
ที่วตั ถุดิบ ผลิตภัณฑ์ก่ ึงสําเร็จรู ปและสําเร็จรู ป
เครื่ องจักร และโซลูชนั่ ครบครัน ครอบคลุมห่วงโซ่
อุตสาหกรรมทั้งการก่อสร้าง อาคาร ยานยนต์ การ
ขนส่ ง และสิ นค้าอุปโภคบริ โภค Aluminium China
ถือเป็ นงานจัดแสดงชั้นนําสําหรับอุตสาหกรรม
อลูมิเนี ยมในเอเชีย โดยงานครั้งล่าสุดที่ผา่ นมา
สามารถดึงดูดผูจ้ ดั แสดง 600 ราย ตลอดจนผูซ้ ้ื อและผู ้
เข้าชมงาน 24,789 ราย จาก 91 ประเทศ

„

ที่มา : อาร์ วาย ที ไนน์
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Aluminium China 2019 จะมีบทบาทสําคัญในการกระตุน้ การเติบโตของ
อุตสาหกรรม ดังเห็นได้จากการที่มีบริ ษทั ชั้นนําในอุตสาหกรรมเข้าร่ วมงานเพิ่มขึ้น
เรื่ อย ๆ สําหรับผูจ้ ดั แสดงที่ตอบรับเข้าร่ วมงานในปี นี้ แล้วได้แก่ บริ ษทั ยักษ์ใหญ่ระดับ
โลกอย่าง Novelis, Constellium, FANUC, Nikkekin, Danieli, Primetals, Urgerer,
Pyrotek, Tenova, Fronius, Hencon, TMEIC และ Panasonic เป็ นต้น ขณะที่บริ ษทั ชั้น
นําของจีน อาทิ CHALCO, Nannan, Nanping, Lufeng, Mingtai, Innovation, Mingde,
Fenglu, Yunhai, Yuhang และ Dingsheng ได้ยนื ยันการเข้าร่ วมงานแล้วเช่นกัน
ข้อมูลจาก Reed Exhibitions China ผูจ้ ดั งาน Aluminium China เผยว่า
พื้นที่จดั แสดงในปี นี้ จะมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็ นประวัติการณ์ และคาดว่าจํานวนผูเ้ ข้าชม
งานจะสูงกว่า 25,000 ราย ซึ่งรวมถึงผูเ้ ข้าชมงานจากต่างประเทศ ที่ส่วนมากมาจาก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และยุโรป
งานนี้ จะจัดขึ้นที่ศูนย์ Shanghai New International Exhibition Center
(SNIEC) ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 โดยจัดขึ้นร่ วมกับงาน Lightweight Asia
2019 ซึ่งนําเสนอวัสดุข้นั สูงนํ้าหนักเบาสําหรับรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ผูซ้ ้ื อ
สามารถพบกับโซลูชนั่ ยานยนต์น้ าํ หนักเบาได้ครบจบในที่เดียว ทั้งยังมีโอกาสได้
สัมผัสกับเทคโนโลยีการผลิตและแปรรู ปขั้นสูงแบบเจาะลึกอีกด้วย

10/04/2019
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‟
Aluminium China ทําหน้าที่เป็ นเวทีสาํ หรับการจัดแสดงเทคโนโลยีและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในวงการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการสร้างสะพาน
เชื่อมระหว่างผูจ้ ดั แสดงกับผูจ้ ดั ซื้ อ ทางผูจ้ ดั จึงได้เปิ ดตัวบริ การจับคู่ธุรกิจ ที่จะช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพด้านการจัดซื้ อ พร้อมสร้างคุณค่าให้กบั ทั้งผูซ้ ้ื อและผูจ้ ดั แสดง
"Aluminium China แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมนี้ " เคลลี่ หลี่ ผูจ้ ดั การโครงการอาวุโสของ Aluminium China กล่าว "เรา
ภูมิใจและตื่นเต้นเป็ นอย่างยิง่ ที่จะได้ฉลองครบรอบ 15 ปี ในช่วงเวลาแห่ งการ
เปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรม ซึ่ งจะได้รับการจารึ กเป็ นประวัติศาสตร์ งานนี้
ควรค่าแก่การรอคอย และคิดว่าทุกท่านไม่ควรพลาด"
ผูส้ นใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า และดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
ทางการของงาน Aluminium China: http://www.aluminiumchina.com/
สื่ อมวลชนติดต่อ: Julia Zhu
โทร: +86-10-5933 9054
อีเมล: julia.zhu@reedexpo.com.cn

10/04/2019
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สศอ.เตือน3อุตฯขา
ลงต้องปรับตัว
รถยนต์-อุปกรณ์
ไฟฟ้ า-ผลิตภัณฑ์
ยาง

นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิ ดเผยว่า
สศอ.วิเคราะห์ทิศทางอุตสาหกรรมปี 2562
จํานวน 9 อุตสาหกรรมหลักของไทยมีอนั ดับ
การส่งออกสูงสุด และส่วนแบ่งการตลาดของ
โลกสูง พบว่ามี 3 อุตสาหกรรมที่ต้องจับตา
ว่าอาจอยู่ในช่วงขาลงหากไม่รีบปรับตัวให้
ทันกับเทคโนโลยีปัจจุบนั และแนวโน้ ม นัน่ คือ
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรม
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
“ผลการศึกษาชี ้ชัดว่า 3 อุตสาหกรรมดังกล่าวจะต้ องเร่งปรับตัว อย่างอุตสาหกรรมรถยนต์
พบว่าเทรนด์รถยนต์แห่งอนาคต ทั ้งไฮบริด ปลัก๊ อิน ไฮบริด และไฟฟ้า(อีวี) กําลังเป็ นทิศทาง
ของโลก ซึง่ ภาครัฐเองก็สนับสนุนการผลิตแต่พบว่ายังมีบางจุดที่เป็ นอุปสรรคจึงพยายาม
ผลักดันรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัด(อีโคอีวี) แต่ค่ายรถไม่อยากทําจึงต้ องพับโครงการไว้ ก่อน
ขณะที่อตุ สาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แม้ ไทยจะมีความแข็งแกร่ง แต่ก็ผ้ ปู ระกอบการ
ต้ องปรับตัวเพื่อให้ สินค้ าตอบสนองความต้ องการของโลก และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ที่
ไทยยังเน้ นผลิตแต่ต้นนํ ้า ยังไม่มีการแปรรูปเพื่อสร้ างมูลค่ามากนัก โดยความกังวลดังกล่าวส
ศอ.จะประสานกับผู้ผลิต และจะเสนอรัฐบาลชุดใหม่เพื่อพิจารณาและออกมาตรการผลักดัน
ต่อไป”นายณัฐพลกล่าว
03/04/2019
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ที่มา:แนวหน้ า

THAILAND MACHINERY OUTLOOK

แผนกขอมูลและวิเคราะหอุตสาหกรรม
โทร 02 712 4402-7 ตอ 211-213
E-mail: miu@isit.or.th
!!! สนใจประชาสัมพันธขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ติดตอทีมงาน MIU ไดที่ โทร 02-712-4402-7 ตอ 213

