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เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ 2562 ขยายตัวตอเน่ืองจากเดือนกอน โดย

อุปสงคในประเทศขยายตัว ตามเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัว

ตอเนื่องในทุกหมวดการใชจาย และการใชจายภาครัฐท่ีขยายตัว จากรายจาย

ประจา อยางไรก็ดี เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวตามการลงทุนในหมวด

กอสราง ดานภาคการทองเท่ียว ทรงตัวจากระยะเดียวกันปกอน ขณะท่ีการ

สงออกสินคายังหดตัวตอเนื่อง สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตัว

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวตอเนื่องจากระยะเดียวกันปกอนในทุกหมวดการใช

จาย สาหรับปจจัยสนับสนุนกาลังซ้ือโดยรวมปรับดีข้ึนตามรายไดครัวเรือนท้ังในและ

นอกภาคเกษตรกรรม สอดคลองกับดัชนีความเชื่อม่ันผูบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน โดยรายได

ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมขยายตัวตอเนื่องตามผลผลิตท่ีขยายตัวในเกือบทุกหมวด

สินคาหลัก โดยเฉพาะปาลมนามัน ยางพารา และขาวขาว ขณะท่ีราคากลับมา

ขยายตัวตามราคาสุกรเปนสําคัญ ประกอบกับรายไดรวมนอกภาคเกษตรกรรม

ขยายตัวดีตอเนื่อง

การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 1.7 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคํา

หดตัวรอยละ 3.0 โดยเปน การหดตัวจากอุปสงคในตลาดโลกท่ีชะลอลงจากภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศคูคา ประกอบกับผลของมาตรการกีดกัน ทางการคาระหวาง

สหรัฐฯ และจีน และวัฏจักรสินคาอิเล็กทรอนิกสท่ียังชะลอลงตอเนื่อง สงผลใหการ

สงออกในหลาย หมวดสินคายังคงหดตัว ไดแก 1) ยานยนตและชิ้นสวน ตามการ

สงออกรถยนตนั่ง ขณะท่ีการสงออกชิ้นสวนยานยนต ยังขยายตัวได โดยเฉพาะยางลอ

ไปตลาดสหรัฐฯ 2) สินคาอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะฮารดดิสกไดรฟและแผงวงจรรวม

หดตัว ตามการปรับลดสินคาคงคลังของผูนาเขาเปนสําคัญ 3) สินคาเกษตร ตามการ

สงออกขาวหดตัวจากผลของการแขงขันดานราคาจากประเทศคูแขง และยางพารา 

และ 4) สินคาท่ีมูลคาเคลื่อนไหวตามราคานามันหดตัวจากดานราคาเปนสําคัญ 

ขณะท่ีดานปริมาณสงออกยังขยายตัวไดตอเนื่อง

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวสอดคลองกัน โดยการผลิตเพ่ือสงออก อาทิ 

หมวดฮารดดิสกไดรฟ และหมวดยางและพลาสติก หดตัวตามคําส่ังซื้อจาก

ตางประเทศท่ีชะลอลงตอเนื่อง ขณะท่ี การผลิตเพ่ือรองรับอุปสงคในประเทศ 

อาทิ หมวดยานยนต หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดผลิตภัณฑปโตรเลียม 

ยังขยายตัวได สอดคลองกับอุปสงคในประเทศที่ขยายตัว

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสง

สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก

การสงออกสินคา หดตัว

ร อยละ 1 . 7 จากระยะ

เดียวกันปกอน และหาก

หักทองคําหดตัวรอยละ 

3.0

การผลิตภาคอุตสาหกรรม 

หดตัวสอดคลองกัน โดย

การผลิตเพ่ือสงออก อาทิ 

หมวดฮารดดิสกไดรฟ และ

หมวดยางและพลาสติก 

หดตัวตามคําสั่ ง ซ้ือจาก

ต า งประเทศ ท่ีชะลอลง

ตอเนื่อง 

การนําเขาสินคา หดตัวท่ี

ร อยละ 7 .3 จากระยะ

เดียวกันปกอน และหาก

หักทองคาหดตัวรอยละ 

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

การนําเขาสินคา หดตัวท่ีรอยละ 7.3 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคาหดตัว

รอยละ 4.8 ตามการหดตัวในหลายหมวดสินคา ไดแก 1) หมวดวัตถุดิบและสินคาข้ันกลาง

หดตัวตามการนาเขาชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เปนสําคัญ สอดคลองกับการสงออกสินคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีหดตัวตอเนื่อง 2) หมวดสินคาทุนท่ีไมรวมหมวดเครื่องบินและ แทนขุด

เจาะหดตัวตามการนาเขาหมวดโทรคมนาคมโดยเฉพาะโทรศัพทมือถือ และเครื่องจักรอ่ืนๆ 

ท่ีใชไฟฟาเปนสําคัญ และ 3) หมวดสินคาอุปโภคบริโภคหดตัวตามการนาเขาสินคาคงทนใน

หมวดเครื่องใชไฟฟาและเฟอรนิเจอร อยางไรก็ดี การนาเขาหมวดยานยนตและชิ้นสวนยัง

ขยายตัวได สอดคลองกับการผลิตหมวดยานยนตและยอดขายรถยนตในประเทศ ท่ี

ขยายตัวดีตอเนื่อง

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวเล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอน จากเครื่องชี้การลงทุนใน

หมวดกอสราง ท่ีหดตัวตอเนื่องตามพ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสราง อยางไรก็ดี เครื่องชี้การ

ลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณโดยรวม ยังขยายตัวไดตอเนื่อง ตามยอดจาหนาย

เครื่องจักรในประเทศและยอดจดทะเบยีนรถยนตเพ่ือการลงทุน

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามการขยายตัวของผลผลิตสินคา

เกษตรในเกือบทุกหมวดหลักโดยเฉพาะปาลมนามัน ยางพารา และขาวขาว ขณะท่ี

ราคาสินคาเกษตรกลับมาขยายตัวเล็กนอยจากราคาสุกรเปนสําคัญ สวนหนึ่งเปนผล

จากฐานต่ําในระยะเดียวกันปกอนท่ีมีปญหาอุปทานลนตลาด และขาวหอมมะลิท่ี

ขยายตัวจากปริมาณผลผลิตท่ีมีจากัด อยางไรก็ดี ราคาออยยังคงหดตัวตามราคานา

ตาลในตลาดโลกท่ีลดลง ยางพารา และปาลมนามันหดตัวจากปริมาณผลผลิตท่ีออกสู

ตลาดมาก

การใชจายภาครัฐ ท่ีไมรวมเงินโอนขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามรายจายประจา

ท่ีขยายตัวตอเนื่อง ตามการเบิกจายเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ และการเบิกจายคาตอบแทน

บุคลากร อยางไรก็ดี รายจายประจาขยายตัวชะลอลงจากท่ีเรงเบิกจายไปในเดือนกอน 

ขณะท่ีรายจายลงทุนหดตัวตามการเบิกจายงบกลุมจังหวัด จากผลของฐานสูงในชวง

เดียวกัน ปกอนเปนสําคัญ







ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดตอ : ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท : 02-712-4402-7 ตอ 211 - 213
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Mill Baht Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Import

2561 42,089 32,927 32,215 34,464 38,917 39,738 37,935 40,559 35,253 37,883 42,489 37,789

2562 40,721 34,889

Export

2561 20,072 20,368 23,887 19,120 21,877 22,546 21,771 23,913 22,231 23,084 20,928 20,898

2562 18,888 18,898

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนกุมภาพนัธ์ ปี 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ใน เ ดื อนกุ มภ า พันธ ป  2562 ภาวะ อุ ตส า หกร 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 มูลคาการนําเขาอยูท่ี 34,576 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 2,399

ลานบาท หดตัวรอยละ 21.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

หดตัวรอยละ 11.5 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี

มูลคาการนําเขาอยูท่ี 26,666 ลานบาท หดตัวรอยละ 15.5  เมื่อ

เทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 6.2 YoY ในขณะท่ี 

หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 5,511 ลานบาท หด

ตัวรอยละ 10.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย

ละ 7.7 YoY

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 18,898 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 2,704

ลานบาท หดตัวรอยละ 2.4% เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

หดตัวรอยละ 10.6 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี

มูลคาการสงออกอยูท่ี 14,243 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 0.9  

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 4.3 YoY ในขณะ

ท่ีหมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 1,951 ลานบาท 

หดตัวรอยละ 2.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

20.7% YoY

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดลุ

อยูท่ี 15,677 ลานบาท 
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนกุมภาพนัธ์ ปี 2562

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

Import

2561 3,353 2,712 2,848 2,519 2,700 2,828 2,918 3,166 3,183 3,332 3,586 2,556

2562 3,054 2,399

Export

2561 2,512 3,026 3,065 2,376 2,879 2,671 2,769 3,491 3,270 4,516 2,981 2,636

2562 2,772 2,704

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 2,399 ลานบาท หดตัวรอยละ 

21.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 11.5 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

บํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 1,363.7 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 2,704 ลานบาท หดตัวรอยละ 

2.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 10.6 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก แทรกเตอร 

และสวนประกอบ อยูท่ี 1,435.2 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาเกินดุลอยูท่ี 305 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เดือนกุมภาพันธป 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม 8



9Analyze by ISIT

มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนกุมภาพนัธ์ ปี 2562

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

Import

2561 32,761 25,099 24,403 26,628 30,198 29,968 28,553 30,546 26,638 28,113 32,192 28,702

2562 31,544 26,666

Export

2561 15,315 14,882 17,965 14,728 16,294 16,694 16,470 17,695 16,530 16,068 15,385 16,032

2562 14,117 14,243

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 26,666 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 15.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 

6.2 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

กังหันไอพนและสวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม

ท่ัวไป) อยูท่ี 4,071.8 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 14,243 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

4.3 YoY โดยสนิคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่อง

สูบลม / อั ดลมและส วนประกอบ ( เ ค รื่ อ งจั ก ร ใช ใน

อุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 2,313.4 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 12,423 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

เดือนกุมภาพันธป 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนกุมภาพนัธ์ปี 2562

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

Import

2561 5,975 5,116 4,964 5,317 6,019 6,942 6,464 6,847 5,431 6,438 6,711 6,530

2562 6,122 5,511

Export

2561 2,245 2,460 2,857 2,016 2,705 3,182 2,532 2,726 2,431 2,499 2,562 2,230

2562 1,999 1,951

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

เดือนกุมภาพันธป 2562

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 5,511 ลานบาท หดตัวรอยละ 

10.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 7.7 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก กลุมหีบ

แบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูท่ี 1,706.9 ลาน

บาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 1,951 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 2.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 20.7 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก ลุมหีบแบบ

หลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก 434.8 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 3,559 ลานบาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม



ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึก

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดตอ : ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ช้ัน 1-2 ซอยตรีมิตร

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท : 02-712-4402-7 ตอ 211 - 213
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Article Title Nanotechnology in machining processes: recent advances

Author A.P.Reverberi, D.M.D’Addona, A.A.G.Bruzzone, R.Teti, B.Fabiano

Year 2019

Abstract 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 nanofluids are analysed and 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.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827119301155



ท่ีมา : อาร์ วาย ที ไนน์ 1310/04/2019 

งานแสดงสนิคา้ 
Aluminium China 
ฉลองครบรอบ 15 ปี 
ดว้ยพื้นท่ีจดัแสดง

ใหญ่ท่ีสดุเป็น
ประวตัิการณ ์

‟

„

ในโอกาสพิเศษแห่งการเฉลิมฉลอง

ครบรอบ 15 ปีในปีน้ี งานแสดงสินคา้ Aluminium

China 2019 จะเดินหนา้สานต่อความสาํเร็จของการ

จดังานตลอด 14 คร้ังท่ีผา่นมา โดยจะยงัคงมุ่งเนน้ไป

ท่ีวตัถุดิบ ผลิตภณัฑก่ึ์งสาํเร็จรูปและสาํเร็จรูป 

เคร่ืองจกัร และโซลูชัน่ครบครัน ครอบคลุมห่วงโซ่

อุตสาหกรรมทั้งการก่อสร้าง อาคาร ยานยนต ์การ

ขนส่ง และสินคา้อุปโภคบริโภค Aluminium China

ถือเป็นงานจดัแสดงชั้นนาํสาํหรับอุตสาหกรรม

อลูมิเนียมในเอเชีย โดยงานคร้ังล่าสุดท่ีผา่นมา

สามารถดึงดูดผูจ้ดัแสดง 600 ราย ตลอดจนผูซ้ื้อและผู ้

เขา้ชมงาน 24,789 ราย จาก 91 ประเทศ



ท่ีมา : อาร์ วาย ที ไนน์ 1310/04/2019  

‟

„

Aluminium China 2019 จะมีบทบาทสาํคญัในการกระตุน้การเติบโตของ

อุตสาหกรรม ดงัเห็นไดจ้ากการท่ีมีบริษทัชั้นนาํในอุตสาหกรรมเขา้ร่วมงานเพ่ิมข้ึน

เร่ือย ๆ สาํหรับผูจ้ดัแสดงท่ีตอบรับเขา้ร่วมงานในปีน้ีแลว้ไดแ้ก่ บริษทัยกัษใ์หญ่ระดบั

โลกอยา่ง Novelis, Constellium, FANUC, Nikkekin, Danieli, Primetals, Urgerer, 

Pyrotek, Tenova, Fronius, Hencon, TMEIC และ Panasonic เป็นตน้ ขณะท่ีบริษทัชั้น

นาํของจีน อาทิ CHALCO, Nannan, Nanping, Lufeng, Mingtai, Innovation, Mingde, 

Fenglu, Yunhai, Yuhang และ Dingsheng ไดย้นืยนัการเขา้ร่วมงานแลว้เช่นกนั

ขอ้มูลจาก Reed Exhibitions China ผูจ้ดังาน Aluminium China เผยวา่ 

พ้ืนท่ีจดัแสดงในปีน้ีจะมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ และคาดวา่จาํนวนผูเ้ขา้ชม

งานจะสูงกวา่ 25,000 ราย ซ่ึงรวมถึงผูเ้ขา้ชมงานจากต่างประเทศ ท่ีส่วนมากมาจาก

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตะวนัออกกลาง และยโุรป

งานน้ีจะจดัข้ึนท่ีศูนย ์Shanghai New International Exhibition Center 

(SNIEC) ระหวา่งวนัท่ี 10-12 กรกฎาคม 2562 โดยจดัข้ึนร่วมกบังาน Lightweight Asia 

2019 ซ่ึงนาํเสนอวสัดุขั้นสูงนํ้ าหนกัเบาสาํหรับรถยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนต ์ผูซ้ื้อ

สามารถพบกบัโซลูชัน่ยานยนตน์ํ้ าหนกัเบาไดค้รบจบในท่ีเดียว ทั้งยงัมีโอกาสได้

สมัผสักบัเทคโนโลยกีารผลิตและแปรรูปขั้นสูงแบบเจาะลึกอีกดว้ย



ท่ีมา : อาร์ วาย ที ไนน์ 1310/04/2019  

‟

„

Aluminium China ทาํหนา้ท่ีเป็นเวทีสาํหรับการจดัแสดงเทคโนโลยแีละ

แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารในวงการอุตสาหกรรม นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการสร้างสะพาน

เช่ือมระหวา่งผูจ้ดัแสดงกบัผูจ้ดัซ้ือ ทางผูจ้ดัจึงไดเ้ปิดตวับริการจบัคู่ธุรกิจ ท่ีจะช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพดา้นการจดัซ้ือ พร้อมสร้างคุณค่าใหก้บัทั้งผูซ้ื้อและผูจ้ดัแสดง

"Aluminium China แสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันาและการเปล่ียนแปลงของ

อุตสาหกรรมน้ี" เคลล่ี หล่ี ผูจ้ดัการโครงการอาวโุสของ Aluminium China กล่าว "เรา

ภูมิใจและต่ืนเตน้เป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดฉ้ลองครบรอบ 15 ปีในช่วงเวลาแห่งการ

เปล่ียนแปลงและยกระดบัอุตสาหกรรม ซ่ึงจะไดรั้บการจารึกเป็นประวติัศาสตร์ งานน้ี

ควรค่าแก่การรอคอย และคิดวา่ทุกท่านไม่ควรพลาด"

ผูส้นใจสามารถลงทะเบียนล่วงหนา้ และดูขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต์

ทางการของงาน Aluminium China: http://www.aluminiumchina.com/

ส่ือมวลชนติดต่อ: Julia Zhu

โทร: +86-10-5933 9054

อีเมล: julia.zhu@reedexpo.com.cn



„

‟

03/04/2019 ท่ีมา:แนวหน้า 

สศอ.เตือน3อุตฯขา
ลงตอ้งปรบัตวั 

รถยนต-์อุปกรณ์
ไฟฟ้า-ผลติภณัฑ์

ยาง
นายณฐัพล รังสิตพล ผู้ อํานวยการสํานกังาน

เศรษฐกิจอตุสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า 

สศอ.วิเคราะห์ทิศทางอตุสาหกรรมปี 2562

จํานวน 9 อตุสาหกรรมหลกัของไทยมีอนัดบั

การส่งออกสงูสดุ และส่วนแบ่งการตลาดของ

โลกสงู พบว่ามี 3 อตุสาหกรรมท่ีต้องจบัตา

ว่าอาจอยู่ในช่วงขาลงหากไม่รีบปรับตวัให้

ทนักบัเทคโนโลยีปัจจบุนัและแนวโน้ม นัน่คือ 

อตุสาหกรรมการผลิตรถยนต์ อตุสาหกรรม

การผลิตอปุกรณ์ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ 

และอตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยาง

“ผลการศกึษาชีช้ดัว่า 3 อตุสาหกรรมดงักล่าวจะต้องเร่งปรับตวั อย่างอตุสาหกรรมรถยนต์

พบว่าเทรนด์รถยนต์แห่งอนาคต ทัง้ไฮบริด ปลัก๊อิน ไฮบริด และไฟฟา้(อีวี) กําลงัเป็นทิศทาง

ของโลก ซึง่ภาครัฐเองก็สนบัสนนุการผลิตแต่พบว่ายงัมีบางจดุท่ีเป็นอปุสรรคจงึพยายาม

ผลกัดนัรถยนต์ไฟฟา้ราคาประหยดั(อีโคอีวี) แต่ค่ายรถไม่อยากทําจงึต้องพบัโครงการไว้ก่อน 

ขณะท่ีอตุสาหกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ แม้ไทยจะมีความแข็งแกร่ง แต่ก็ผู้ประกอบการ

ต้องปรับตวัเพ่ือให้สินค้าตอบสนองความต้องการของโลก และอตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยาง ท่ี

ไทยยงัเน้นผลิตแต่ต้นนํา้ ยงัไม่มีการแปรรูปเพ่ือสร้างมลูค่ามากนกั โดยความกงัวลดงักล่าวส

ศอ.จะประสานกบัผู้ผลิต และจะเสนอรัฐบาลชดุใหม่เพ่ือพจิารณาและออกมาตรการผลกัดนั

ต่อไป”นายณฐัพลกล่าว



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอมูลและวิเคราะหอุตสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ตอ 211-213

E-mail: miu@isit.or.th

!!! สนใจประชาสัมพันธขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ติดตอทีมงาน MIU ไดท่ี โทร 02-712-4402-7 ตอ 213

mailto:miu@isit.or.th
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