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เศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2563 ปรับดีขึ้นจากเดือนกอน จากการทยอย

ผอนคลายมาตรการปดเมือง ท้ังในและตางประเทศท่ีสงผลใหกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจทยอยกลับมาดาเนินการไดมากขึ้น โดยมูลคาการสงออกสินคา ท่ีไม

รวมทองคํา เครื่องชี้การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนและการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมหดตัวนอยลง ขณะท่ีการใชจายภาครัฐขยายตัวท้ังรายจายประ

จาและรายจายลงทุน อยางไรก็ดี ภาคการทองเท่ียวหดตัวสูงตอเนื่อง จาก

มาตรการจํากัด การเดินทางระหวางประเทศท่ียังคงมีอยู

ภาคเอกชน หดตัวนอยลงจากเดือนกอน โดยการใชจายปรับดีขึ้นในทุกหมวด

เปนผลจาก การผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ทํา

ใหประชาชนออกมาใชจายมากขึ้น ประกอบกับไดรับ แรงสนับสนุนตอเนื่องจาก

มาตรการเยียวยาของภาครัฐ อยางไรก็ดี เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนยังคงหด

ตัวสูง สอดคลองกับปจจัยดานรายไดและความเชื่อมั่นท่ียังคงออนแอ ท้ังนี้ การ

ผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวนอยลงในเกือบทุกหมวดสินคาสอดคลองกับการ

สงออกและการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้น

การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 24.6 จากระยะเดียวกันปกอน หดตัวสูงขึ้น

เล็กนอย เมื่อเทียบกับ เดือนกอนหนา แตหากไมรวมการสงออกทองคํา มูลคา

การสงออกหดตัวลดลงที่รอยละ 18.4 นอยลงมากเมื่อเทียบกับ รอยละ 29.0 ใน

เดือนกอน ตามการสงออกท่ีปรับดีขึ้นในเกือบทุกหมวดสินคา สอดคลองกับ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีปรับดีขึ้นตามการทยอยเปดเมืองของประเทศคูคา 

อยางไรก็ดี อัตราการหดตัวของมูลคาการสงออกสินคายังอยูในระดับสูง สะทอน

รายไดของประเทศคูคาท่ียังคงออนแอ โดยเฉพาะหมวดยานยนตและชิ้นสวน 

หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ หมวดสินคา ที่มูลคาเคล่ือนไหวตามราคานามันดิบ

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณ

บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก 

ภาคเอกชน หดตัวนอยลงจากเดือน

กอน โดยการใชจายปรับดีข้ึนในทุก

หมวดเปนผลจาก การผอนคลาย

มาตรการควบคุมการระบาดของโรค 

COVID-19 

การนําเขาสินคา หดตัวรอยละ 

18.2 จากระยะเดียวกันปกอน โดย

เปนการหดตัวนอยลงเมื่อเทียบกับ

เดือนกอนในทุกหมวดสินคาสําคัญ 

การลง ทุนภาค เอกชน  หดตั ว

นอยลงจากเดือนกอน ตามการ

ลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ

ท่ีปรับดีข้ึน 

รายไดเกษตรกร รายไดเกษตรกร

หดตัวนอยลงจากเดือนกอน 
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสง

สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไ ท ย  ไ ด แ ก

การสงออกสินคา หดตัว

รอยละ 24.6 จากระยะ

เ ดี ย ว กั นป ก อน  หดตั ว

สูงข้ึนเล็กนอย เม่ือเทียบ

กับ เดือนกอนหนา

การนําเขาสินคา หดตัวรอยละ 18.2 จากระยะเดียวกันปกอน โดยเปนการหดตัวนอยลง

เม่ือเทียบกับเดือนกอนในทุกหมวดสินคาสําคัญ ท้ังสินคาอุปโภคบริโภค วัตถุดิบและสินคา

ข้ันกลาง และสินคาทุน สวนหนี่งเปนผลของฐานท่ีต่ํา ในระยะเดียวกันของปกอน และอีก

สวนหนึ่งเปนผลจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมท่ีปรับตัวดีข้ึน

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวนอยลงจากเดือนกอน ตามการลงทุนหมวดเครื่องจักรและ

อุปกรณท่ีปรับดีข้ึน ท้ังยอดจําหนายเครื่องจักรในประเทศ ยอดจดทะเบียนรถยนต และการ

นาเขาสินคาทุน ขณะท่ีการลงทุนหมวดกอสราง หดตัวสูงข้ึนตามยอดจําหนายวัสดุกอสราง 

อยางไรก็ตาม เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัวสูง สอดคลองกับ อุปสงคท้ังในและ

ตางประเทศท่ีออนแอ กาลังการผลิตสวนเกินท่ียังอยูในระดับสูง และความเชื่อม่ันของภาค

ธุรกิจ ท่ีแมปรับดีข้ึนบางแตยังอยูในระดับต่ํา

รายไดเกษตรกร รายไดเกษตรกรหดตัวนอยลงจากเดือนกอน ตามผลผลิตสินคา

เกษตรท่ีกลับมาขยายตัว ดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวนอยลงสอดคลองกับ

การสงออกและการบริโภคภาคเอกชนท่ีปรับดีขึ้น สาหรับภาคบริการหดตัวนอยลง

เล็กนอยจากเดือนกอน





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

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

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

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนมิถุนายน ปี 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ในเดือนมิถุนายนป 2563 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ของไทยมีมูลคาการคาเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดย 

การนําเขา ขยายตัวรอยละ 11.4เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา 

และหดตัวรอยละ 16.7 YoY ดานการสงออก หดตัวรอยละ 12.2

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ  40.6 YoY 

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 29,088 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 2,536

ลานบาท หดตัวรอยละ 2.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หดตัว

รอยละ 10.3 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมีมูลคาการ

นําเขาอยูท่ี 22,533 ลานบาทขยายตัวรอยละ 16.9 เมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 14.1 YoY ในขณะท่ี หมวด

เครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี 4,019 ลานบาท หดตัวรอยละ 4.9 

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 28.8 YoY 

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 11,742 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาอยูท่ี 1,940 ลานบาท หด

ตัวรอยละ 5.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอย 20.9 

YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มีมูลคาอยูท่ี 8,560 ลาน

บาท หดตัวรอยละ 12.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัว

รอยละ 42.6 YoY ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี 

1,242 ลานบาท หดตัวรอยละ 17.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา 

และหดตัวรอยละ  48.4 YoY 

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดุล

อยูท่ี 17,422 ลานบาท 
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนมิถุนายน 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

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

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 2,536 ลานบาท หดตัสรอยละ 

2.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา หดตัวรอยละ 10.3 YoY

โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่องบํารุงรักษา 

และสวนประกอบ อยูท่ี 1,901.9 ลานบาทจากประเทศจีน 

การสงออก  มีมูลคาอยูท่ี 1,940 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 5.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 20.9 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก แทรกเตอร

และสวนประกอบ อยูท่ี 888.8 ลานบาทไปประเทศญี่ปุน

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี  672 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เดือนมิถุนายน ป 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม 8
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนมิถุนายน 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

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

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 22,533 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 16.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

14.1 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก  

เครื่องกังหันไอพน และสวนประกอบ (เครื่องจักรใชใน

อุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 3,212.0 ลานบาทจากประเทศ

สวีเดน

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 8,560 ลานบาทหดตัวรอยละ 

12.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 42.6

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่องสูบ

ลม/อัดลมและสวนประกอบ(เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม

ท่ัวไป) อยูท่ี 1,349.2 ลานบาทไปประเทศจีน

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 13,973 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

เดือนมิถุนายน ป 2563

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนมิถุนายน 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

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

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

เดือนมิถุนายน ป 2563

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 4,019 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 4.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 28.8 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก หีบแบบ

หลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูท่ี 1,344.4 ลานบาท

จากประเทศจีน 

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 1,242 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 17.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

48.4 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก  หีบ

แบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) 

412.7 ลานบาทไปประเทศสหรัฐอเมริกา   

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 2,777 ลานบาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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Article Title Who loses income during the COVID-19 outbreak? Evidence from China

Author Yue Qiana , Wen Fan

Year 2020

Abstract The COVID-19 pandemic has transformed every facet of society. In addition to directly affecting population health, 

the economic impact of this social shock has begun to be palpable at the individual level. Situated in this context, 

this research note draws on data collected from Mainland China in March–April, 2020 to examine the individual-

level economic toll of the COVID-19 outbreak. We investigate how individuals’ income (when surveyed) has 

changed relative to before the outbreak, and pay particular attention to the potentially unequal distribution of 

economic vulnerability based on structural (dis)advantages and COVID-19 related conditions. We show that 

education, family economic status, Communist Party membership, state-sector employment, and urban hukou—all 

long-standing status markers in China—mitigate the adverse effects of the COVID-19 outbreak on individuals’ 

income losses. In addition, people who live in families or regions that were hit harder by COVID-19 are more likely 

to experience income losses. Taken together, this study shows that the COVID-19 pandemic not only exacerbates 

pre-existing social inequalities but also creates new forms of disparities. Therefore, instead of acting as a great 

equalizer, the pandemic may well magnify the social distribution of economic vulnerability. To alleviate inequality 

and aid post-pandemic recovery, public policies need to be oriented toward vulnerable and marginalized 

populations.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0276562420300585

Fig. 1. Predicted Probabilities of Partial Income Loss Associated with the COVID-19 Outbreak, 

by Key Independent Variables.
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DITPเผย 
“รถ

แทรกเตอร-์
เครือ่งจกัร
เกษตร” มี

โอกาส
ส่งออกตลาด

อนิเดยี

‟

„

นายสมเด็จ สสุมบรูณ ์อธิบดีกรมส่งเสรมิการคา้

ระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่ากรมฯ ไดร้บัรายงานจากสาํนกังาน

ส่งเสรมิการคา้ในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน อินเดียถึงแนวโนม้

ความตอ้งการเครื่องจกัรกลทางการเกษตรเพราะขณะนีอิ้นเดียกาํลงั

เขา้สู่ฤดกูารเพาะปลกูผลผลิตในภาคการเกษตรทาํใหต้อ้งการ

เครื่องจกัรกลการเกษตร โดยเฉพาะรถแทรก็เตอรม์ากขึน้และยงั

ตอ้งการรถไถพรวน เครื่องมือปักกลา้ เครื่องเก่ียวขา้ว เครื่องตดัออ้ย

เครื่องมือเก็บเก่ียวผลผลิตเกษตร และอปุกรณแ์ละชิน้ส่วนเพิ่มมาก

ขึน้ดว้ย
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‟

„

“อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศผูน้าํดา้นการเกษตรของโลกมีผลผลิตภาคเกษตร

หลากหลายประเภท เช่น ฝา้ยและเสน้ใยธรรมชาติ พืชหวั ถั่วเมล็ดแหง้มะพรา้ว ออ้ย พืชผกั

ต่างๆ และเป็นผูผ้ลิตขา้วสาลีและขา้วรายสาํคญัของโลก 

แต่ในช่วงการปิดประเทศช่วงโควิด-19สง่ผลใหภ้าคเกษตรของอินเดียไดร้บัความเสียหาย

จากการขาดแคลนแรงงานเพาะปลกูและเก็บเก่ียวและผลผลิตยงัไดร้บัผลกระทบจากการ

ระงบัการขนส่ง และขณะนี ้เป็นฤดกูารผลิตใหม่จงึตอ้งเรง่เพาะปลกู ทาํใหมี้ความตอ้งการ

เครื่องไมเ้ครื่องมือท่ีจะนาํไปใชเ้พิ่มขึน้”

นางสาวจิตติมา นาคมโนผูอ้าํนวยการสาํนกังานส่งเสรมิการคา้ในต่างประเทศ ณ เมืองเจน

ไน อินเดีย กล่าวว่ารฐับาลอินเดียกาํลงัใชน้โยบายสนบัสนนุเกษตรกร ในการซือ้รถ

แทรกเตอรแ์ละเครื่องจกัรทางการเกษตรต่างๆ โดยใหก้ารอดุหนนุรอ้ยละ 25 ของราคา

เครื่องจกัร ทาํใหมี้ความตอ้งการซือ้รถแทรกเตอรแ์ละเครื่องจกัรทางการเกษตรเพิ่มขึน้จงึ

เป็นโอกาสของผูป้ระกอบการไทย ท่ีจะขยายตลาดรถแทรกเตอร ์เครื่องจกัรเกษตรกร

อปุกรณแ์ละชิน้ส่วนเครื่องจกัรเขา้มาในตลาดอินเดีย

ทัง้นีแ้มอิ้นเดียจะผลิตเครื่องจกัรเกษตรอยู่แลว้ แต่ยงัมีความตอ้งการนาํเขา้จากต่างประเทศ

โดยแหล่งนาํเขา้หลกัมาจากจีน อิตาลี ญ่ีปุ่ น และเยอรมนี ในช่วงปี 2562 มีการนาํเขา้รวม 

16.7 ลา้นเหรยีญสหรฐั และในช่วง 2 เดือนของปี 2563 (มกราคม – กมุภาพนัธ)์ไทยเป็น

แหล่งนาํเขา้เครื่องจกัรเกษตรอนัดบัท่ี 5ของอินเดียรองจากจีน เดนมารก์ อิตาลี และญ่ีปุ่ น 

โดยสินคา้ส่งออกสาํคญัของไทยยงักระจกุอยู่ในกลุ่มชิน้ส่วนเครื่องจกัรกลเกษตร แต่ผลจาก

ความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้ทาํใหไ้ทยมีโอกาสส่งออกรถแทรกเตอร ์และเครื่องจกัรเกษตรได ้

ท่ีมา :บา้นเมือง
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‟

„

“ตอนนีอิ้นเดียนาํเขา้เครื่องจกัรเกษตรจากจีนเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากปัจจยั

ดา้นราคาแต่จากกระแสต่อตา้นสินคา้จีนในอินเดียท่ีขยายวงกวา้งมากขึน้จงึจะเป็นโอกาส

ใหก้บัประเทศต่างๆ ท่ีจะนาํเสนอทางเลือกใหม่ใหก้บัภาคเกษตรของอินเดียและไทยมี

ศกัยภาพในการผลิตเครื่องมือ และเครื่องจกัรเกษตรอยู่มากจงึควรพจิารณาขยายการ

ส่งออกมายงัอินเดียเพราะรูปแบบการผลิตภาคเกษตรคลา้ยคลงึกบัไทย ไม่ว่าจะเป็นการ

ปลกูขา้ว ออ้ยพืชสวนพืชไรต่่างๆ” นางสาวจิตติมากล่าว

อย่างไรก็ตามมีรายงานยอดจาํหน่ายของบรษัิทผูผ้ลิตเครื่องจกัรเกษตร เช่น มหินทราแอนด์

มหินทราโซนาลิกาแทรก็เตอร ์หรอืเอสคอรต์ อะกร ิแมชชินเนอร ีต่างก็ขยายตวัเพิ่มขึน้รอ้ย

ละ 12 ในเดือนมิถนุายน 2563 โดยบรษัิทมหินทราแอนดม์หินทรา ผูผ้ลิตรถแทรก็เตอร ์และ

เครื่องจกัรเกษตรอนัดบัหนึ่งของโลกจากอินเดีย รายงานยอดขายรถแทรก็เตอรแ์ละ

เครื่องจกัรเกษตรในช่วงเดือนมิถนุายน2563มียอดจาํหน่าย 35,844 คนั ขณะท่ีบรษัิท โซนา

ลิกา แท็กเตอรข์ายไดจ้าํนวน 13,691 คนั และบรษัิท เอสคอรต์ อะกรแิมชชินเนอรี มี

ยอดขายในช่วงเดียวกนั จาํนวน 12,623 คนั

ท่ีมา :บา้นเมือง
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กสอ.
เดนิเครือ่ง

อนิดสั
ตรบีบัเบลิ

จบัคู่
อุตสาหกรรม
ไทย-ญีปุ่่น 
70 กจิการ นายณฐัพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 

เปิดเผยวา่ จากแนวทางการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมไทยของ นาย

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในการจบัคู่ธุรกิจกนั

ระหวา่งประเทศดา้นอุตสาหกรรมเพ่ือการเป็นคู่การคา้ท่ีปลอดภยั

จากโควิด-19 หรืออินดสัตรีบบัเบิล (Industry bubble)กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม (กสอ.) ไดข้านรับและเร่งดาํเนินการ โดยไดห้ารือ

กบัองคก์ารเพ่ือวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอ่มและนวตักรรม

ภูมิภาคแห่งญ่ีปุ่น(Organization for Small & Medium Enterprises 

and Regional Innovation : SMRJ) โดยจบัคู่อุตสาหกรรมผา่น

แพลตฟอร์มออนไลน์ เพ่ือเช่ือมเป็นอินดสัตรีบบัเบิล ไทย-ญ่ีปุ่น



„

‟ นายณฐัพลกล่าวเสริมวา่ อินดสัตรีบบัเบิล ไทย-ญ่ีปุ่น ดาํเนินการผา่น

แพลตฟอร์มทีกู๊ดเทค (T-GoodTech) แพลตฟอร์มท่ีมีการซ้ือขาย แลกเปล่ียนขอ้มูล 

ตลอดจนจบัคู่ธุรกิจ ท่ีมีผูป้ระกอบการไทยเป็นสมาชิกอยูก่วา่ 4,000 กิจการ เช่ือมต่อกบั

แพลตฟอร์มเจกู๊ดเทค (J-GoodTech)แพลตฟอร์มเอสเอม็อีรายใหญ่ท่ีมีฐานขอ้มูลธุรกิจ

กวา่ 20,000กิจการ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของญ่ีปุ่นและประเทศอ่ืนๆ อีกมายมายท่ีเขา้มา

หาคู่คา้

ทั้งน้ีถือเป็นโอกาสสาํคญัของผูป้ระกอบการไทยในการจบัคู่ทางธุรกิจท่ี

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของแต่ละกิจการ ทั้งยงัมีส่วนช่วยในการช่วยประชาสมัพนัธ์กิจการ

ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตรงตามความตอ้งการของ

ธุรกิจ ร่วมทั้งเป็นการเจรจาทางธุรกิจท่ีปลอดภยั ปลอดโรค และมีความน่าเช่ือถือ ทาํให้

ธุรกิจเจริญเติบโตเป็นจาํนวนมาก ทั้งน้ี ท่ีผา่นมา กสอ. สามารถสนบัสนุนและผลกัดนัให้

เกิดการจบัคู่อุตสาหกรรมไดก้วา่ 70 กิจการ และคิดเป็นการสร้างรายไดใ้หป้ระเทศผา่น

การส่งออกถึง 400 ลา้นบาท

อยา่งไรกดี็ แนวโนม้การเติบโตของระบบการคา้ออนไลน์ในประเทศไทย มี

แนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2562 มีอตัราการเติบกวา่ 8.71% ซ่ึงคาดวา่ใน

ปี พ.ศ. 2563 จะเติบโตกวา่ 35% ดงันั้น การดาํเนินการอินดสัตรีบบัเบิล ไทย-ญ่ีปุ่น จะ

ไดรั้บความสนใจจากผูป้ระกอบการในการพฒันาศกัยภาพเพ่ือรอบรับรูปแบบการดาํเนิน

ธุรกิจในยคุปัจจุบนั ทั้งยงัสามารถสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัอุตสาหกรรมไทย เพ่ือความ

พร้อมในการกา้วสู่ “ห่วงโซ่มูลค่าระดบัโลก” ไดใ้นอนาคต นายณฐัพล กล่าวท้ิงทา้ย

สาํหรับผูท่ี้สนใจ สามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ กองอุตสาหกรรม

ดิจิทลั โทรศพัท ์0-2202-4562 หรือติดต่อ กลุ่มงานประชาสมัพนัธ์ สาํนกังานเลขานุการ

กรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศพัท ์0-2202-4414-18หรือเขา้ไปท่ี www.dip.go.th
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