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เศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2562 ขยายตัวจากเดือนกอนจากอุปสงคใน

ประเทศเปนสําคัญ โดยเครื่องชี้ การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวตอเนื่องในทุกหมวด

การใชจาย สงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคลองกัน ดานการใชจาย

ภาครัฐขยายตัวจากรายจายลงทุน และเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเล็กนอย

จากหมวดเครื่องจักร และอุปกรณ สาหรับภาคการทองเท่ียวกลับมาขยายตัว ขณะท่ี

ภาคการสงออกสินคาหดตัวตอเนื่อง 

ภาคเอกชน ขยายตัวดีตอเนื่องจากระยะเดียวกันปกอนในทุกหมวดการใชจาย ตาม

ปจจัย สนับสนุนกําลังซ้ือโดยรวมท่ีอยูในเกณฑดี โดยเฉพาะรายไดลูกจางนอกภาค

เกษตรกรรมท่ีขยายตัวตอเนื่อง และรายได ในภาคเกษตรกรรมท่ีหดตัวนอยลง ท้ังนี้ 

การบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัวสงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 

สอดคลองกัน โดยเฉพาะการผลิตในหมวดยานยนตเพ่ือจาหนายในประเทศ

การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 2.9 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคํา

หดตัวท่ีรอยละ 1.5 เนื่องจากอุปสงคในตลาดโลกชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศคูคา ผลของมาตรการกีดกันทางการคาระหวาง สหรัฐฯ กับจีน และวัฏจักร

สินคาอิเล็กทรอนิกสท่ียังชะลอลงตอเนื่อง ประกอบกับผลของฐานสูงในบางสินคา 

โดยการสงออก ในหลายหมวดสินคายังคงหดตัว ไดแก สินคาอิเล็กทรอนิกส 

เครื่องจักรและอุปกรณ ผลิตภัณฑโลหะ และสินคาเกษตรแปรรูปตามการสงออก

ผลิตภัณฑยางและน้ําตาล อยางไรก็ดี การสงออกในบางหมวดสินคายังขยายตัวได 

อาทิ เครื่องใชไฟฟา ตามการสงออกเครื่องปรับอากาศ และเครื่องรับโทรทัศน สินคา

เกษตรตามการส งออกผลไม  และยานยนตและชิ้ นส วน  ตามการส งออก

รถจักรยานยนตและยางลอเปนสําคัญ

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณ

บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวดี

ตอเน่ืองจากระยะเดียวกันปกอนใน

ทุกหมวดการใชจาย ตามปจจัย 

สนับสนุนกําลังซื้อโดยรวมท่ีอยูใน

เกณฑดี 

การใชจายภาครัฐ ขยายตัวจาก

ระยะเดียวกันปกอน ตามรายจาย

ลงทุนท่ีขยายตัวตาม

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว

เล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอน 

จากเครื่อง ช้ีการลงทุนในหมวด

เครื่องจักรและอุปกรณ
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสง

สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก

การนําเขาสินคา หดตัว

ร อยละ 2 .9 จากระยะ

เดียวกันปกอน และหาก

หักทองคําหดตัวท่ีรอยละ 

1.5 

รายได เกษตรกร หดตัว

จากระยะเดียวกันปกอน

จากท้ังดานราคาและดาน

ผลผลิต โดยราคาสินคา

เ ก ษต รห ด ตั ว ใน หล า ย

หมวดสินคา

การสงออกสินคา หดตัว

ร อยละ 2 .9 จากระยะ

เดียวกันปกอน

การนําเขาสินคา หดตัวรอยละ 2.9 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคําหดตัวท่ี

รอยละ 1.5 เนื่องจากอุปสงคในตลาดโลกชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคา ผล

ของมาตรการกีดกันทางการคาระหวาง สหรัฐฯ กับจีน และวัฏจักรสินคาอิเล็กทรอนิกสท่ียัง

ชะลอลงตอเนื่อง ประกอบกับผลของฐานสูงในบางสินคา โดยการสงออก ในหลายหมวด

สินคายังคงหดตัว ไดแก สินคาอิเล็กทรอนิกส เครื่องจักรและอุปกรณ ผลิตภัณฑโลหะ และ

สินคาเกษตรแปรรูปตามการสงออกผลิตภัณฑยางและน้ําตาล อยางไรก็ดี การสงออกใน

บางหมวดสินคายังขยายตัวได อาทิ เครื่องใชไฟฟา ตามการสงออกเครื่องปรับอากาศ และ

เครื่องรับโทรทัศน สินคาเกษตรตามการสงออกผลไม และยานยนตและชิ้นสวน ตามการ

สงออกรถจักรยานยนตและยางลอเปนสําคัญ

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวเล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอน จากเครื่องชี้การลงทุนใน

หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ ตามการนําเขาสินคาทุนภาคเอกชนและยอดจดทะเบียน

รถยนตเพ่ือการลงทุนท่ีขยายตัว ขณะท่ีเครื่องชี้การลงทุนในหมวดกอสรางหดตัวตอเนื่อง 

ตามพ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสรางท่ัวประเทศท่ียังหดตัวในเกือบทุกหมวดยกเวน พ้ืนท่ีเพ่ือการ

อุตสาหกรรม ขณะท่ียอดจําหนายวัสดุกอสรางกลับมาขยายตัวตามยอดขายปูนซีเมนตเปน

สําคัญ

รายไดเกษตรกร หดตัวจากระยะเดยีวกันปกอนจากท้ังดานราคาและดานผลผลิต โดย

ราคาสินคาเกษตรหดตัวในหลายหมวดสินคา โดยเฉพาะออยท่ีราคาหดตัวตามราคา

นาตาลในตลาดโลก และปาลมน้ํามันตามปริมาณผลผลิตท่ีออกสูตลาดมากประกอบ

กับสต็อกน้ํามันปาลมดิบยังอยูในระดับสูง อยางไรก็ดี ราคาสุกรยังขยายตัวตอเนื่อง 

สวนหนึ่งจากผลของฐานต่ําในระยะเดียวกันของปกอนที่มีปญหาอุปทานสุกรลนตลาด 

และราคาขาวหอมมะลิขยายตัวจากปริมาณผลผลิตท่ีมีจากัด ดานผลผลิตสินคาเกษตร

หดตัวจากผลผลิตออยเปนสําคัญ สวนหนึ่งเปนผลของฐานสูงในปกอนท่ีมีผลผลิตออก

สูตลาดมาก

การใชจายภาครัฐ ท่ีไมรวมเงินโอนขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามรายจายลงทุนท่ี

ขยายตัวตาม การเรงเบิกจายงบลงทุนของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรม

ชลประทาน ท่ีเริ่มกอสรางไดภายหลังการทบทวนโครงการลงทุนใหสอดคลองกับแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขณะท่ีรายจายประจําหดตัวเล็กนอยตาม การเบิกจาย

คาตอบแทนบุคลากรเปนสําคัญ







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 37,046 39,565

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 22,821 16,621

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนเมษายน ปี 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ในเดือนเมษายน ป 2562 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ของไทยมีมูลคาการคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยการ

นําเขา เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

ขยายตัวรอยละ 14.8 YoY ดานการสงออก ขยายตัวรอยละ 

27.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 13.1 YoY

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 39,565 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 2,993

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 15.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

ขยายตัวรอยละ 18.8% YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม

มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 31,018 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 9.8

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 16.5 YoY

ในขณะท่ี หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 6,027 ลาน

บาท ขยายตัวรอยละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

ขยายตัวรอยละ 13.4% YoY 

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 16,621 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 2,717

ลานบาท หดตัวรอยละ 15.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

ขยายตัวรอยละ 14..3 YoY  ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม 

มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 11,709 ลานบาท หดตัวรอยละ 29.9

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 20.5 YoY 

ในขณะท่ีหมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 2,195 ลาน

บาท หดตัวรอยละ 24.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

ขยายตัวรอยละ 8.9 YoY  

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดลุ

อยูท่ี 23,417 ลานบาท 
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนเมษายน 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 2,600 2,993

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 3,220 2,717

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 2,993 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 

15.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 18.8

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

บํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 1,744.9 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 2,717 ลานบาท หดตัวรอยละ 

15.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 14.3 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก แทรกเตอร 

และสวนประกอบ อยูท่ี 1,193.1 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 276 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เดือนเมษายน ป 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม 8
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนเมษายน 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 28,257 31,018

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 16,697 11,709

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 31,018 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 9.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย

ละ 16.5 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก 

เครื่องกังหันไอพนและสวนประกอบ (เครื่องจักรใชใน

อุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 4,046.5 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 11,709 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 29.9 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

20.5 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก 

เครื่องสูบลม/อัดลมและสวนประกอบ(เครื่องจักรใชใน

อุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 2,180.0 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 19,309 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

เดือนเมษายน ป 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนเมษายน ปี 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 5,942 6,027

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 2,904 2,195

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

เดือนเมษายน ป 2562

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 6,027 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 

13.4 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก กลุม

หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูท่ี 1,615.6

ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 2,195 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 24.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 

8.9 YoY โดยสินคา ท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก   

เครื่องมือกล กลึงโลหะ (เครื่องมือกล) 492.4 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 3,832 ลานบาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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Article Title Influence of Polymer Solution on Pump Performances

Author F.Burlon, D.Micheli, R.Furlanetto, M.Simonato, V.Cucit

Year 2017

Abstract In professional warewashing machines, as for example the model of Electrolux Rack Type, the working conditions of the pump 

are affected by the operating fluid properties, which are different from those of pure water. In fact, the actual trend in this kind of 

professional appliances is to reduce both energy consumption and time needed for cleaning process: this involves short 

washing cycles conducted at low temperatures with a solution of water and highly concentrated chemistry. Detergents contain 

different components and additives, as polymers and surfactants, which can affect the performance of the pump, including 

cavitation inception conditions. Cavitation leads to flow instabilities, affecting pump performances and inducing an increment 

in the level of vibrations and noise. While cavitation phenomena in Newtonian fluids is well known, particularly as far as pure 

water is concerned, in literature there are also various studies on cavitating flows in presence of diluted solutions of polymers 

additives in water, but only few studies are available regarding the effect of detergent components on pumps cavitation and, in 

general, on pumps performances. The wide range of variables affecting the phenomenon has led to the development of a 

laboratory rig for testing centrifugal pumps with aqueous solutions representative of those used in the warewashing sector [1]. 

This paper presents the results of tests performed with various solutions of a polymer (Polyox WSR301) in water. A rheometric

analysis has been previously performed on samples of some of the tested solutions, for characterizing their behavior in terms

of both viscosity in laminar conditions and their classification as “diluted” or “concentrated”. For each solution, the resulting 

performance curves of the pump are then compared with those obtained with pure water.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610217338183
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ก.แรงงาน 
จบัมือ 

ภาคเอกชน 
หนุนเดก็
อาชวีะเป็น
ช่างมือโป

รรถจกัรยาน
ยนต์

‟

„

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

(กพร.) เปิดเผยวา่ในปัจจุบนัตลาดแรงงานมีความ

ตอ้งการผูท่ี้จบการศึกษาในระดบั ปวช. ปวส. เป็น

จาํนวนมาก เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญดา้นทกัษะฝีมือ

ช่าง กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงให้

ความสาํคญัในการพฒันาทกัษะฝีมือแก่นกัศึกษา

ระดบัปวช. ปวส มาโดยตลอด สอดคลอ้งกบันโยบาย

เร่งด่วน 3A ในการยกระดบัทกัษะฝีมือแรงงานใหเ้ป็น

แรงงานคุณภาพ (Super Worker) ตามมาตรฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชาติเพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรม

เป้าหมายในพ้ืนท่ี EEC และเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
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‟

„

ทั้งน้ี กพร. จึงร่วมกบับริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จาํกดั จดัฝึกอบรมใหก้บันกัศึกษา

ระดบัปวช. ปวส เป็นช่างซ่อมรถจกัรยานยนตอ์อโตเมติก ท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยสีมยัใหม่ของรถจกัรยานยนต ์อาทิ เคร่ืองระบบหวัฉีด เกียร์อตัโนมติั

ขบัเคล่ือนดว้ยสายพาน ระบบเซ็นเซอร์เตือนขอ้บกพร่อง เป็นตน้

ล่าสุดสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ดาํเนินการเปิดฝึกอบรมหลกัสูตรการฝึก

ยกระดบัฝีมือ สาขาเทคโนโลยรีถจกัรยานยนตY์AMAHA รุ่นใหม่ ใหก้บันกัศึกษา
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‟

„

ไฟฟ้า และการบาํรุงรักษาจกัรยานยนต ์เป็นตน้วิทยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรี ระดบั ปวส.2 

ณ ศูนยอ์บรมเทคนิคยามาฮ่า ท่ีตั้งอยูใ่นสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ใหก้บันกัศึกษา จะไดเ้รียนรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบติัภายใตห้วัขอ้ขอ้ความปลอดภยัการทาํงาน การทาํงานระบบหวัฉีด 

ระบบไฟฟ้า และเซ็นเซอร์ต่างๆ การถอด-ประกอบเคร่ืองยนต ์การใชม้ลัติมิเตอร์วดั

อุปกรณ์

“การฝึกอบรมในคร้ังน้ีจะมีส่วนผลกัดนัใหน้กัศึกษาระดบัปวช. ปวส มีทกัษะตรงกบั

ความตอ้งการของสถานประกอบการทั้งการเป็นช่างในสถานประกอบกิจการ ช่างใน

ศูนยบ์ริการ รวมถึงการเปิดร้านซ่อมรถจกัรยานยนตเ์ป็นของตนเอง เพ่ือส่งเสริมการมี

งานทาํอยา่งมัน่คงในอนาคต มุ่งแกปั้ญหาขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ส่วน

นกัเรียน นกัศึกษาท่ีสนใจสามารถติดต่อเพ่ือสอบถามขอ้มูลและสมคัรฝึกอบรมไดท่ี้ 

www.dsd.go.th สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 "นายสุทธิ กล่าว
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ความ
เชือ่ม ัน่

เอสเอม็อี
ลด 

คู่แข่ง
เยอะ

คา้ขาย
ลาํบาก 

แหล่งข่าวจากสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(สสว.) เปิดเผยถึงผลการสาํรวจดชันีความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการภาค

การคา้และบริการ (ทีเอสเอสไอ) จากกลุ่มตวัอยา่ง 1,400 ราย 

ประจาํเดือนเมษายน 2562 วา่ ความเช่ือมัน่เอสเอม็อีประจาํเดือน

เมษายน 2562 อยูท่ี่ระดบั 100 ปรับตวัลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ท่ีอยู่

ระดบั 101.4 แต่ความเช่ือมัน่ดงักล่าวยงัมีค่าระดบัฐานท่ี 100 สะทอ้นถึง

ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ต่อการดาํเนินธุรกิจอยูใ่นระดบัปานกลาง

โดยมีปัจจยัเส่ียงคือกาํลงัซ้ือของประชาชนระดบัฐานรากลดลง คู่แข่งท่ี

เพ่ิมมากข้ึนในธุรกิจ และตามเทคโนโลยไีม่ทนัขาดทกัษะหรือความรู้

ในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการขายสินคา้ ความไม่แน่นอนทาง

การเมือง อีกทั้งภยัแลง้ท่ีจะกระทบกบัภาคการเกษตร ประชาชนส่วน

ใหญ่ยงัคงระมดัระวงัการใชจ่้าย โดยใชจ่้ายเท่าท่ีจาํเป็น
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ดชันีเอสเอม็อีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ ความเช่ือมัน่ปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยูท่ี่ระดบั 102.4 

แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่เพ่ิมข้ึน ปัจจยับวกมาจากเดือนกรกฎาคม มี

ช่วงวนัหยดุยาว เป็นปัจจยักระตุน้ใหมี้การใชจ่้ายและเดินทางไปท่องเท่ียวสูงกวา่ปกติ อีก

ทั้งความคาดหวงัวา่การเมืองไทยจะไม่มีความวุน่วาย และไดรั้ฐบาลมาบริหารประเทศ

สาํหรับการข้ึนค่าแรงขั้นตํ่าพบวา่ ผูป้ระกอบการมีความเห็นวา่หากข้ึนค่าแรงธุรกิจจะ

ไดรั้บผลกระทบในดา้นตน้ทุนเพ่ิมข้ึน 62.61% กาํไรลดลง 10.91% ไม่มีผลกระทบ 

14.75% ยอดขายเพ่ิมข้ึน 10.59% และไดแ้รงงานท่ีมีประสิทธิภาพ 1.13% เม่ือสอบถามลง

ลึกดา้นตน้ทุน พบวา่ ธุรกิจสามารถแบกรับตน้ทุนได ้79.55% และไม่สามารถแบกรับ

ตน้ทุนไดเ้ลย 20.45% ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีตอบวา่แบกรับตน้ทุนไม่ไดจ้ะดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี ขณะท่ีแนวโนม้ลดการจา้งงานมีมากถึง 70% ลดรายจ่ายท่ีไม่จาํเป็น 20.8% 

และใชแ้นวอ่ืนๆ อาทิ เพ่ิมราคาสินคา้ ลดตน้ทุนเพ่ิมชัว่โมง การทาํงาน 9.2%
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