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เศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2562 ขยายตัวจากเดือนกอนจากอุปสงคใน

ประเทศเปนสําคัญ โดยเครื่องชี้ การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวตอเนื่องในทุกหมวด
การใชจาย สงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคลองกัน ดานการใชจาย
ภาครัฐขยายตัวจากรายจายลงทุน และเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเล็กนอย
จากหมวดเครื่องจักร และอุปกรณ สาหรับภาคการทองเที่ยวกลับมาขยายตัว ขณะที่
ภาคการสงออกสินคาหดตัวตอเนื่อง
ภาคเอกชน ขยายตัวดีตอเนื่องจากระยะเดียวกันปกอนในทุกหมวดการใชจาย ตาม
ปจจัย สนับสนุนกําลังซื้อโดยรวมที่อยูในเกณฑดี โดยเฉพาะรายไดลูกจางนอกภาค
เกษตรกรรมที่ขยายตัวตอเนื่อง และรายได ในภาคเกษตรกรรมที่หดตัวนอยลง ทั้งนี้
การบริ โ ภคภาคเอกชนที่ ข ยายตั ว ส ง ผลให ก ารผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมขยายตั ว
สอดคลองกัน โดยเฉพาะการผลิตในหมวดยานยนตเพื่อจาหนายในประเทศ
การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 2.9 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคํา
หดตัวที่รอยละ 1.5 เนื่องจากอุปสงคในตลาดโลกชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศคูคา ผลของมาตรการกีดกันทางการคาระหวาง สหรัฐฯ กับจีน และวัฏจักร
สินคาอิเล็กทรอนิกสที่ยังชะลอลงตอเนื่อง ประกอบกับผลของฐานสูงในบางสินคา
โดยการส ง ออก ในหลายหมวดสิ น ค า ยั ง คงหดตั ว ได แ ก สิ น ค า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
เครื่ องจักรและอุป กรณ ผลิต ภัณฑโ ลหะ และสิ นค าเกษตรแปรรูป ตามการสงออก
ผลิตภัณฑยางและน้ําตาล อยางไรก็ดี การสงออกในบางหมวดสินคายังขยายตัวได
อาทิ เครื่องใชไฟฟา ตามการสงออกเครื่องปรับอากาศ และเครื่องรับโทรทัศน สินคา
เกษตรตามการส ง ออกผลไม และยานยนต แ ละชิ้ น ส ว น ตามการส ง ออก
รถจักรยานยนตและยางลอเปนสําคัญ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณ
บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก
การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวดี
ตอเนื่องจากระยะเดียวกันปกอนใน
ทุ ก หมวดการใช จ า ย ตามป จ จั ย
สนั บ สนุน กํ า ลัง ซื้ อ โดยรวมที่ อ ยู ใ น
เกณฑดี
การใช จ า ยภาครั ฐ ขยายตั ว จาก
ระยะเดีย วกัน ปก อน ตามรายจา ย
ลงทุนที่ขยายตัวตาม
การลงทุ น ภาคเอกชน ขยายตั ว
เล็ ก น อ ยจากระยะเดี ย วกั น ป ก อ น
จากเครื่ อ งชี้ ก ารลงทุ น ในหมวด
เครื่องจักรและอุปกรณ
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การนําเขาสินคา หดตัวรอยละ 2.9 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคําหดตัวที่

รอยละ 1.5 เนื่องจากอุปสงคในตลาดโลกชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคา ผล
ของมาตรการกีดกันทางการคาระหวาง สหรัฐฯ กับจีน และวัฏจักรสินคาอิเล็กทรอนิกสที่ยัง
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
หมวดเครื่องจั กรและอุป กรณ ตามการนําเขาสินคาทุ นภาคเอกชนและยอดจดทะเบีย น
รถยนตเพื่อการลงทุนที่ขยายตัว ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนในหมวดกอสรางหดตัวตอเนื่อง
ตามพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางทั่วประเทศที่ยังหดตัวในเกือบทุกหมวดยกเวน พื้นที่เพื่อการ
อุตสาหกรรม ขณะที่ยอดจําหนายวัสดุกอสรางกลับมาขยายตัวตามยอดขายปูนซีเมนตเปน
สําคัญ

รายไดเกษตรกร หดตัวจากระยะเดียวกันปกอนจากทั้งดานราคาและดานผลผลิต โดย
ราคาสินคาเกษตรหดตัวในหลายหมวดสินคา โดยเฉพาะออยที่ราคาหดตัวตามราคา
นาตาลในตลาดโลก และปาลมน้ํามันตามปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดมากประกอบ
กับสต็อกน้ํามันปาลมดิบยังอยูในระดับสูง อยางไรก็ดี ราคาสุกรยังขยายตัวตอเนื่อง
สวนหนึ่งจากผลของฐานต่ําในระยะเดียวกันของปกอนที่มีปญหาอุปทานสุกรลนตลาด
และราคาขาวหอมมะลิขยายตัวจากปริมาณผลผลิตที่มีจากัด ดานผลผลิตสินคาเกษตร
หดตัวจากผลผลิตออยเปนสําคัญ สวนหนึ่งเปนผลของฐานสูงในปกอนที่มีผลผลิตออก
สูตลาดมาก
การใชจายภาครัฐ ที่ไมรวมเงินโอนขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามรายจายลงทุนที่

ตัว ชี้วั ดทางเศรษฐกิ จ ที่ส ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก
การนํ า เข า สิ น ค า หดตั ว
ร อ ยละ 2.9 จากระยะ
เดี ย วกั น ป ก อ น และหาก
หัก ทองคํ าหดตัว ที่ รอ ยละ
1.5
รายได เ กษตรกร หดตั ว
จากระยะเดี ย วกั น ป ก อ น
จากทั้งดานราคาและดาน
ผลผลิ ต โดยราคาสิ น ค า
เ ก ษ ต ร ห ด ตั ว ใ น ห ล า ย
หมวดสินคา
การส ง ออกสิ น ค า หดตั ว
ร อ ยละ 2.9 จากระยะ
เดียวกันปกอน

ขยายตัวตาม การเรงเบิกจายงบลงทุนของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรม
ชลประทาน ที่ เ ริ่มก อสร า งได ภ ายหลั งการทบทวนโครงการลงทุน ใหส อดคลองกับ แผน
แม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ ขณะที่ ร ายจ า ยประจํ าหดตัว เล็ก น อยตาม การเบิ กจ า ย
คาตอบแทนบุคลากรเปนสําคัญ
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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 เดือนเมษายน ปี 2562
Mill Baht

Jan

Feb

Mar

Apr

2561
2562

42,089
40,721

32,927
34,889

32,215
37,046

34,464
39,565

2561
2562

20,072
18,888

20,368
18,898

23,887
22,821

19,120
16,621

May

Jun
Import
38,917 39,738

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

37,935

40,559

35,253

37,883

42,489

37,789

Export
21,877 22,546

21,771

23,913

22,231

23,084

20,928

20,898

ในเดือนเมษายน ป 2562 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูลคาการคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยการ
นํา เข า เพิ่ มขึ้ น รอ ยละ 8.8 เมื่อ เทีย บกับ เดือ นกอ นหน า และ
ขยายตัวรอยละ 14.8 YoY ดานการสงออก ขยายตัวรอยละ
27.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 13.1 YoY
การนํ าเข า มูล คาการนํา เขา อยูที่ 39,565 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 2,993
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 15.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
ขยายตัวรอยละ 18.8% YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม
มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 31,018 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 9.8
เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นก อ นหน า และขยายตั ว ร อ ยละ 16.5 YoY
ในขณะที่ หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 6,027 ลาน
บาท ขยายตั ว ร อ ยละ 1.4 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นก อ นหน า และ
ขยายตัวรอยละ 13.4% YoY
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 16,621 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูที่ 2,717
ลานบาท หดตัวรอยละ 15.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
ขยายตัวรอยละ 14..3 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม
มีมูลคาการสงออกอยูที่ 11,709 ลานบาท หดตัวรอยละ 29.9
เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นก อ นหน า และหดตั ว ร อ ยละ 20.5 YoY
ในขณะที่หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการสงออกอยูที่ 2,195 ลาน
บาท หดตั ว ร อ ยละ 24.4 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นก อ นหน า และ
ขยายตัวรอยละ 8.9 YoY
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูที่ 23,417 ลานบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนเมษายน ปี 2562
Agricultural M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2561
2562

3,353
3,054

2,712
2,399

2,848
2,600

2,519
2,993

2561
2562

2,512
2,772

3,026
2,704

3,065
3,220

2,376
2,717

May
Jun
Import
2,700
2,828

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2,918

3,166

3,183

3,332

3,586

2,556

Export
2,879
2,671

2,769

3,491

3,270

4,516

2,981

2,636

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนเมษายน ป 2562
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 2,993 ลานบาท ขยายตัวรอยละ
15.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 18.8
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 1,744.9 ล า นบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 2,717 ลานบาท หดตัวรอยละ
15.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 14.3
YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก แทรกเตอร
และสวนประกอบ อยูที่ 1,193.1 ลานบาท
ดุ ล การค า เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรของไทยในเดื อ นนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 276 ลานบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือนเมษายน ปี 2562
Industrial M.

Jan

Feb

Mar

Apr

2561
2562

32,761
31,544

25,099
26,666

24,403
28,257

26,628
31,018

2561
2562

15,315
14,117

14,882
14,243

17,965
16,697

14,728
11,709

May

Jun
Import
30,198 29,968

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

28,553

30,546

26,638

28,113

32,192

28,702

Export
16,294 16,694

16,470

17,695

16,530

16,068

15,385

16,032

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนเมษายน ป 2562
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 31,018 ลานบาท ขยายตัว
รอยละ 9.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย
ละ 16.5 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก
เครื่ อ งกั ง หั น ไอพ น และส ว นประกอบ (เครื่ อ งจั ก รใช ใ น
อุตสาหกรรมทั่วไป) อยูที่ 4,046.5 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 11,709 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 29.9 เมื่อเทีย บกับ เดือ นกอ นหน า และหดตั วรอ ยละ
20.5 YoY โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การส ง ออกสู ง สุ ด ได แ ก
เครื่ อ งสู บ ลม/อั ด ลมและส ว นประกอบ(เครื่ อ งจั ก รใช ใ น
อุตสาหกรรมทั่วไป) อยูที่ 2,180.0 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 19,309 ลานบาท

Analyze by ISIT
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนเมษายน ปี 2562
Machine Tools

Jan

Feb

Mar

Apr

2561
2562

5,975
6,122

5,116
5,511

4,964
5,942

5,317
6,027

2561
2562

2,245
1,999

2,460
1,951

2,857
2,904

2,016
2,195

May

Jun
Import
6,019
6,942

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

6,464

6,847

5,431

6,438

6,711

6,530

Export
2,705
3,182

2,532

2,726

2,431

2,499

2,562

2,230

มูลคาการคาเครื่องมือกล
เดือนเมษายน ป 2562
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 6,027 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ
13.4 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก กลุม
หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูที่ 1,615.6
ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 2,195 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 24.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ
8.9 YoY โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การส ง ออกสู ง สุ ด ได แ ก
เครื่องมือกล กลึงโลหะ (เครื่องมือกล) 492.4 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 3,832 ลานบาท
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ติดตอ : ศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
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Article Title Influence of Polymer Solution on Pump Performances
F.Burlon, D.Micheli, R.Furlanetto, M.Simonato, V.Cucit
Author
Year
Abstract

Source

2017
In professional warewashingmachines, 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.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610217338183
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‟

ก.แรงงาน
จับมือ
ภาคเอกชน
หนุนเด็ก
อาชีวะเป็ น
ช่างมือโป
รรถจักรยาน
ยนต์

05/06/2019

นายสุ ทธิ สุ โกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
(กพร.) เปิ ดเผยว่าในปัจจุบนั ตลาดแรงงานมีความ
ต้องการผูท้ ี่จบการศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. เป็ น
จํานวนมาก เนื่ องจากมีความเชี่ยวชาญด้านทักษะฝี มือ
ช่าง กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงให้
ความสําคัญในการพัฒนาทักษะฝี มือแก่นกั ศึกษา
ระดับปวช. ปวส มาโดยตลอด สอดคล้องกับนโยบาย
เร่ งด่วน 3A ในการยกระดับทักษะฝี มือแรงงานให้เป็ น
แรงงานคุณภาพ (Super Worker) ตามมาตรฐานฝี มือ
แรงงานแห่ งชาติเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายในพื้นที่ EEC และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

„

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

13

‟
ทั้งนี้ กพร. จึงร่ วมกับบริ ษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จํากัด จัดฝึ กอบรมให้กบั นักศึกษา
ระดับปวช. ปวส เป็ นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ออโตเมติก ที่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ของรถจักรยานยนต์ อาทิ เครื่ องระบบหัวฉี ด เกียร์อตั โนมัติ
ขับเคลื่อนด้วยสายพาน ระบบเซ็นเซอร์เตือนข้อบกพร่ อง เป็ นต้น

ล่าสุดสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ดําเนินการเปิ ดฝึ กอบรมหลักสู ตรการฝึ ก
ยกระดับฝี มือ สาขาเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์YAMAHA รุ่ นใหม่ ให้กบั นักศึกษา

05/06/2019
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‟
ไฟฟ้า และการบํารุ งรักษาจักรยานยนต์ เป็ นต้นวิทยาลัยเทคนิคสุ พรรณบุรี ระดับ ปวส.2
ณ ศูนย์อบรมเทคนิ คยามาฮ่า ที่ต้งั อยูใ่ นสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน 2 สุ พรรณบุรี โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เป็ นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู ้ให้กบั นักศึกษา จะได้เรี ยนรู ้ท้งั
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิภายใต้หวั ข้อข้อความปลอดภัยการทํางาน การทํางานระบบหัวฉีด
ระบบไฟฟ้า และเซ็นเซอร์ต่างๆ การถอด-ประกอบเครื่ องยนต์ การใช้มลั ติมิเตอร์วดั
อุปกรณ์

“การฝึ กอบรมในครั้งนี้ จะมีส่วนผลักดันให้นกั ศึกษาระดับปวช. ปวส มีทกั ษะตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการทั้งการเป็ นช่างในสถานประกอบกิจการ ช่างใน
ศูนย์บริ การ รวมถึงการเปิ ดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เป็ นของตนเอง เพื่อส่ งเสริ มการมี
งานทําอย่างมัน่ คงในอนาคต มุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ส่ วน
นักเรี ยน นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลและสมัครฝึ กอบรมได้ที่
www.dsd.go.th สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 "นายสุทธิ กล่าว
05/06/2019
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ความ
เชือ่ มัน่
เอสเอ็มอี
ลด
คู่แข่ง
เยอะ
ค้าขาย
ลําบาก

แหล่งข่าวจากสํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) เปิ ดเผยถึงผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมัน่ ผูป้ ระกอบการภาค
การค้าและบริ การ (ทีเอสเอสไอ) จากกลุ่มตัวอย่าง 1,400 ราย
ประจําเดือนเมษายน 2562 ว่า ความเชื่อมัน่ เอสเอ็มอีประจําเดือน
เมษายน 2562 อยูท่ ี่ระดับ 100 ปรับตัวลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ที่อยู่
ระดับ 101.4 แต่ความเชื่อมัน่ ดังกล่าวยังมีค่าระดับฐานที่ 100 สะท้อนถึง
ผูป้ ระกอบการมีความเชื่อมัน่ ต่อการดําเนิ นธุรกิจอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยมีปัจจัยเสี่ ยงคือกําลังซื้อของประชาชนระดับฐานรากลดลง คู่แข่งที่
เพิ่มมากขึ้นในธุรกิจ และตามเทคโนโลยีไม่ทนั ขาดทักษะหรื อความรู ้
ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการขายสิ นค้า ความไม่แน่นอนทาง
การเมือง อีกทั้งภัยแล้งที่จะกระทบกับภาคการเกษตร ประชาชนส่ วน
ใหญ่ยงั คงระมัดระวังการใช้จ่าย โดยใช้จ่ายเท่าที่จาํ เป็ น

05/06/2019
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ที่มา:แนวหน้า
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ดัชนีเอสเอ็มอีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ความเชื่อมัน่ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยูท่ ี่ระดับ 102.4
แสดงให้เห็นว่า ผูป้ ระกอบการมีความเชื่อมัน่ เพิ่มขึ้น ปัจจัยบวกมาจากเดือนกรกฎาคม มี
ช่วงวันหยุดยาว เป็ นปัจจัยกระตุน้ ให้มีการใช้จ่ายและเดินทางไปท่องเที่ยวสู งกว่าปกติ อีก
ทั้งความคาดหวังว่าการเมืองไทยจะไม่มีความวุน่ วาย และได้รัฐบาลมาบริ หารประเทศ
สําหรับการขึ้นค่าแรงขั้นตํ่าพบว่า ผูป้ ระกอบการมีความเห็นว่าหากขึ้นค่าแรงธุรกิจจะ
ได้รับผลกระทบในด้านต้นทุนเพิ่มขึ้น 62.61% กําไรลดลง 10.91% ไม่มีผลกระทบ
14.75% ยอดขายเพิ่มขึ้น 10.59% และได้แรงงานที่มีประสิทธิ ภาพ 1.13% เมื่อสอบถามลง
ลึกด้านต้นทุน พบว่า ธุรกิจสามารถแบกรับต้นทุนได้ 79.55% และไม่สามารถแบกรับ
ต้นทุนได้เลย 20.45% ซึ่ งผูป้ ระกอบการที่ตอบว่าแบกรับต้นทุนไม่ได้จะดําเนิ นการ
ดังต่อไปนี้ ขณะที่แนวโน้มลดการจ้างงานมีมากถึง 70% ลดรายจ่ายที่ไม่จาํ เป็ น 20.8%
และใช้แนวอื่นๆ อาทิ เพิ่มราคาสิ นค้า ลดต้นทุนเพิ่มชัว่ โมง การทํางาน 9.2%

05/06/2019

„

ที่มา:แนวหน้า
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