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เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤษภาคม 2562 ชะลอลงจากเดือนกอนจากอุปสงคทั้ง
ในและตางประเทศ โดยการบริโภคภาคเอกชนยังเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญของ
เศรษฐกิจ ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนและ การใชจายภาครัฐหดตัว ดาน
การส ง ออกสิ น ค า หดตั ว ต อ เนื่ อ งส ง ผลให ก ารผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมหดตั ว
สอดคลองกัน สําหรับภาคการทองเที่ยวกลับมาหดตัวจากนักทองเที่ยวจีนและ
ยุโรปเปนสําคัญ
ภาคเอกชน ขยายตัวตอเนื่องจากระยะเดียวกันปกอนในเกือบทุกหมวดการใชจาย

ยกเวน ในหมวดสินคาคงทนที่ทรงตัว ตามปจจัยสนับสนุนกาลังซื้อโดยรวมที่ยังอยูใน
เกณฑดี โดยรายไดครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมขยายตั วจากทั้งผลผลิตและราคา
ขณะที่รายไดลูกจางนอกภาคเกษตรกรรมทรงตัว
การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 7.2 จากระยะเดียวกันปกอน และหากหักทองคํา
หดตัวที่รอยละ 6.1 เนื่องจากอุปสงคในตลาดโลกชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศคูคา ผลของมาตรการกีดกันทางการคาระหวาง สหรัฐฯ กับจีน วัฏจักรสินคา
อิเล็กทรอนิกสที่ยังชะลอลงตอเนื่อง และราคานามันดิบในตลาดโลกที่กลับมาหดตัว
สงผลให การสงออกในหลายหมวดสินคายังคงหดตัว ไดแก สินคาที่มูลคาเคลื่อนไหว
ตามราคาน้ํามันดิบ ยานยนตและชิ้นสวนโดยเฉพาะรถยนตนั่งสวนบุคคลและรถยนต
เชิงพาณิช ย สิน คาอิ เล็ กทรอนิ กส สิ น คา เกษตรโดยเฉพาะขาวและยางพารา และ
สินคาเกษตรแปรรูปโดยเฉพาะผลิตภัณฑยางและนาตาล อยางไรก็ดี การสงออกใน
บางหมวดสินคายังขยายตัวได อาทิ เครื่องใชไฟฟา ตามการสงออกเครื่องปรับอากาศ
ตูเย็น และเครื่องรับโทรทัศน สินคาเกษตรตามการสงออกผลไม และยานยนตและ
ชิ้นสวนตามการสงออกรถจักรยานยนตและยางลอเปนสําคัญ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณ
บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก
การบริ โ ภคภาคเอกชน ขยายตั ว
ตอเนื่องจากระยะเดียวกันปกอนใน
เกื อ บทุ ก หมวดการใช จ า ย ยกเว น
ในหมวดสินคาคงทนที่ทรงตัว
รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะ
เดียวกันปกอนจากทั้งดานราคาและ
ดานผลผลิต โดยราคาสินคาเกษตร
ขยายตั ว จากราคาสุ ก รที่ ข ยายตั ว
ตอเนื่อง
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การนําเขาสินคา หดตัวเล็กนอยที่รอยละ 0.2 จากระยะเดียวกันปกอน ตามการนําเขา

ทองคาที่หดตัวสูง โดยหากหักทองคาขยายตัวที่รอยละ 1.1 จากการนําเขาสินคาในหมวด
วัตถุดิบและสินคาขั้นกลางตามการนําเขานามันดิบ ที่ปริมาณขยายตัวจากผลของฐานต่ําใน
ปกอนเนื่องจากมีการปดซอมบํารุงโรงกลั่นเปนสําคัญ ขณะที่การนําเขาหมวดสินคาทุน ที่ไม
รวมเครื่องบินและแทนขุดเจาะหดตัวตามการนําเขาโทรศัพทมือถือและสวนประกอบ และ
เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในอุตสาหกรรมตางๆ สอดคลองกับการลงทุนภาคเอกชนที่หด
ตัวในเดือนนี้
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวจากระยะเดียวกันปกอน จากทั้งเครื่องชี้การลงทุนในหมวด
กอสรางที่หดตัว โดยพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางทั่วประเทศหดตัวตอเนื่องยกเวนพื้นที่เพื่อ
การอุตสาหกรรม ประกอบกับยอดจาหนาย วัสดุกอสรางหดตัวหลังจากที่เรงไปในชวงกอน
หน า และเครื่ องชี้ การลงทุ น ในหมวดเครื่ องจั ก รและอุ ป กรณ ห ดตัว ตาม ยอดจํ า หน า ย
เครื่องจักรในประเทศและยอดจดทะเบียนรถยนต เพื่อการพาณิชย สวนหนึ่งจากผลของ
ฐานสูงในระยะเดียวกัน ปกอนเปนสําคัญ อยางไรก็ดี เมื่อขจัดผลของฤดูกาลแลว เครื่องชี้
การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอน

รายไดเกษตรกร ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนจากทั้งดานราคาและดานผลผลิต
โดยราคาสินคาเกษตรขยายตัวจากราคาสุกรที่ขยายตัวตอเนื่อง สวนหนึ่งจากผลของ
ฐานต่ําในระยะเดียวกันปกอนที่มีปญหาอุปทานสุกรลนตลาด ประกอบกับผลกระทบ
ของโรคระบาดสุกรในจีนและประเทศเพื่อนบาน และราคายางพาราขยายตัว
สวนหนึ่งจากมุมมองของนักลงทุนในตลาดลวงหนาตอราคายางพาราที่ปรับดีขึ้นจาก
(1) ปญหาโรคระบาดยางในอินโดนีเซียที่สงผลใหผลผลิตลดลง (2) ปญหาภัยแลง
ในพื้นที่กรีดยางหลักของจีน และ (3) มาตรการจากัดการสงออกยางของ อินโดนีเซีย
มาเลเซีย และไทย ดานผลผลิตสินคาเกษตรขยายตัวจากผลไม ยางพาราและ
ปาลมนามันเปนสําคัญ สอดคลองกับพื้นที่เพาะปลูกในหมวดดังกลาวที่ขยายตัว
การใชจายภาครัฐ หดตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตามรายจายประจําที่หดตัวจากผลของ

ฐานสูง ในป กอนที่ มีการเร งเบิ กจ า ยของสํา นั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พื้ น ฐาน
ภายหลังการปรับ เปลี่ ย นวิ ธีการเบิ กจ ายงบประมาณ ประกอบกับ มีการตกเบิกงบกลาง
รายการคาใชจายสาหรับผูปวยในในเดือนเดียวกันของปกอน อยางไรก็ดี ดานรายจายลงทุน
ยังขยายตัวไดตามการเรงเบิกจายงบลงทุนของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรม
ชลประทาน ที่ เ ริ่มก อสร า งได ภ ายหลั งการทบทวนโครงการลงทุน ใหส อดคลองกับ แผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

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 7.2 จากระยะ
เดี ย วกั น ป ก อ น และหาก
หัก ทองคํ าหดตัว ที่ รอ ยละ
6.1
การนํ า เข า สิ น ค า หดตั ว
เล็กนอยที่รอยละ 0.2 จาก
ระยะเดีย วกั น ปกอน ตาม
การนํา เขาทองคาที่ห ดตั ว
สูง
การลงทุนภาคเอกชน หด
ตัวจากระยะเดียวกันปกอน
จากทั้ ง เครื่ อ งชี้ ก ารลงทุ น
ในหมวดกอสรางที่หดตัว
การใชจ า ยภาครั ฐ หดตัว
จากระยะเดี ย วกั น ป ก อ น
ตามรายจายประจําที่หดตัว
จากผลของฐานสูง
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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
39,326
Export
21,877 22,546
20,475

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

37,935

40,559

35,253

37,883

42,489

37,789

21,771

23,913

22,231

23,084

20,928

20,898

ในเดื อ นพฤษภาคม ป 2562 ภาวะอุ ต สาหกรรม
เครื่องจักรกลของไทยมีมูลคาการคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
กอนหนา โดยการนําเขา ลดลงรอยละ 1.8 เมื่อเทียบกับเดือน
ก อ นหน า และขยายตั ว ร อ ยละ 1.1 YoY ด า นการส ง ออก
ขยายตัวรอยละ 23.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัว
รอยละ 6.4 YoY
การนํ าเข า มูล คาการนํา เขา อยูที่ 39,326 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 2,993
ลานบาท หดตัวรอยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
ขยายตัวรอยละ 8.1 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลคาการนําเขาอยูที่ 30,422 ลานบาท หดตัวรอยละ 1.9 เมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 0.7 YoY ในขณะที่
หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 5,985 ลานบาท หด
ตัวรอยละ 0.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
0.6 YoY
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 20,475 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูที่ 2,744
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
หดตัวรอยละ 4.7 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี
มูลคาการสงออกอยูที่ 15,298 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 30.7%
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 6.1 YoY ในขณะ
ที่หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการสงออกอยูที่ 2,433 ลานบาท
ขยายตัวรอยละ 10.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัว
รอยละ 10.0% YoY
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูที่ 18,851 ลานบาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
Analyze by ISIT

7

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
2,919
Export
2,879
2,671
2,744

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2,918

3,166

3,183

3,332

3,586

2,556

2,769

3,491

3,270

4,516

2,981

2,636

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนพฤษภาคม ป 2562
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 2,919 ลานบาท หดตัวรอยละ
2.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 8.1
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 1,741 ล า นบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 2,744 ลานบาท ขยายตัวรอยละ
1.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 4.7 YoY
โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก แทรกเตอร และ
สวนประกอบ อยูที่ 1,173 ลานบาท
ดุ ล การค า เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตรของไทยในเดื อ นนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 174 ลานบาท

Analyze by ISIT

รายละเอียดเพิ่มเติม
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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
30,422
Export
16,294 16,694
15,298

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

28,553

30,546

26,638

28,113

32,192

28,702

16,470

17,695

16,530

16,068

15,385

16,032

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนพฤษภาคม ป 2562
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 30,422 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 1.9% เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ
0.7 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง
กังหันไอพนและสวนประกอบ (เครื่องจักรใชในอุตสาหกรรม
ทั่วไป) อยูที่ 3,136 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 15,298 ลานบาท ขยายตัว
รอยละ 30.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
6.1 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่อง
สู บ ลม/อั ด ลมและส ว นประกอบ(เครื่ อ งจั ก รใช ใ น
อุตสาหกรรมทั่วไป) อยูที่ 2,512 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 15,124 ลานบาท

Analyze by ISIT

รายละเอียดเพิ่มเติม
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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
5,985
Export
2,705
3,182
2,433

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

6,464

6,847

5,431

6,438

6,711

6,530

2,532

2,726

2,431

2,499

2,562

2,230

มูลคาการคาเครื่องมือกล
เดือนพฤษภาคม ป 2562
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 5,985 ลานบาท หดตัวรอยละ
0.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 0.6 YoY
โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก กลุมหีบแบบหลอ
แกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูที่ 1,725 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 2,433 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 10.8 เมื่อเทีย บกับ เดือ นกอ นหน า และหดตั วรอ ยละ
10.0 YoY โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การส ง ออกสู ง สุ ด ได แ ก
เครื่องมือกล กลึงโลหะ (เครื่องมือกล) 647 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 3,552 ลานบาท

Analyze by ISIT

รายละเอียดเพิ่มเติม
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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 Improvement of machining consistency during through-mask electrochemical large-area machining
Guoqian WANG , Hansong LI , Chao ZHANG , Di ZHU
Author
Year
Abstract

Source

2018
Electrochemical machining (ECM) is an important machining technique for the aeronautical manufacturing industry. Throughmask ECM is a form of ECM for machining metal parts with a hole array. In order to extend the machining area, a serpentine
flow channel with multiple curves was used for through-mask ECM. With the extension of the flow channel, ensuring a
machining consistency along the flow channel has been a challenge. The electrolyte conductivity is the main factor affecting
the machining consistency. To analyze the change rules of the electrolyte conductivity, variations in the bubble rate and the
temperature of the electrolyte in the electrolyte flow were explored under different power sources. Results indicate that pulsepower machining can reduce variations in the bubble rate and the temperature in the serpentine flow channel, and then the
electrolyte conductivity can be stabilized within a very small range. Experiments using through-mask ECM were conducted in
two types of power sources. Experimental results support the importance of pulse-power machining. A 14 × 28 hole array with
a 2.5 mm diameter was fabricated by a pulsed power source. The aperture deviation of the hole array is less than 0.05 mm,
and the roundness deviation is less than 15 μm when fabricated with pulse machining.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S100093611830195X

Fig. 1. Schematic of the serpentine flow channel.
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‟

สยามคูโบต้า
ผนึกกําลัง
สอน.-ธ.ก.ส.
เดินหน้า
โครงการ
เกษตรปลอด
การเผา

นางวรวรรณ ชิตอรุ ณ เลขาธิ การคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม (คนที่ 5 จากซ้าย) นายพิษณุ มิลินทานุช ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป สายงานขาย การตลาดและบริ การ บริ ษทั สยามคูโบต้า
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (คนที่ 4 จากซ้าย) ร่ วมด้วยผูแ้ ทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผูแ้ ทนองค์กรชาวไร่ ออ้ ย และผูแ้ ทนกลุ่มสมาคมโรงงาน
นํ้าตาลทราย ร่ วมลงนามในพิธีบนั ทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการ
ดําเนินโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) เพื่อส่ งเสริ ม และเผยแพร่ องค์
ความรู ้แก่เกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยพัฒนากระบวนการปลูก และเก็บเกี่ยวอ้อยโดยวิธี
ปลอดการเผา ผ่านกิจกรรมและโครงการรณรงค์ต่างๆ ให้เกษตรกรเกิดความยัง่ ยืนใน
อาชีพ ตลอดจนสร้างรายได้เพิ่มจากการใช้เครื่ องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร ณ
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

10/07/2019

„

ที่มา : เกษตรก้าวไกล
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“คลัง”
ถก
พาณิชย์
มัน่ ใจ
ส่งออกปี
นี้ไม่แย่
ถึงขัน้ ติด
ลบ

นายลวรณ แสงสนิท ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
เปิ ดเผยว่าจากที่ สศค. หารื อกับกระทรวงพาณิ ชย์ ยังมีความเชื่อมัน่ ว่า
การส่ งออกในครึ่ วหลังของปี นี้ ขยายตัวได้ดีกว่าครึ่ งปี แรก และการ
ส่ งออกทั้งปี ไม่น่าจะแย่ถึงขนาดไม่ขยายตัวเลยหรื อขยายตัวติดลบ
เหมือนที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) หรื อสํานักวิจยั เศรษฐกิจของ
ธนาคารพาณิ ชย์ ประเมินออกมาก่อนหน้านี้ โดยกระทรวงพาณิ ชย์ยงั ตั้ง
เป้ามูลค่าการส่ งออกทั่้ งปี จะขยายตัวได้ 3%
"กระทรวงพาณิ ชย์มนั่ ใจว่ามาตรการกระตุน้ การส่ งออกที่ดาํ เนิ นการมา
และปัญหาสงครามการค้าดีข้ ึน จะส่งผลดีให้การส่ งออกของไทยทั้งปี
ขยายตัวเป็ นบวกได้" นายลวรณ กล่าว

05/07/2019

„

ที่มา : ไทยโพสต์

‟
สําหรับปัญหาค่าเงินบาทแข็ง มาจากหลายสาเหตุส่วนหนึ่ งมาจากที่ประเทศไทยเกินดุล
บัญชีสะพัดต่อเนื่ องมานาน ซึ่ งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ติดตามดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
นายลวรณ กล่าวว่า สศค. ได้เตรี ยมมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจให้รัฐบาลใหม่ตดั สิ นใจว่า
จะดําเนินมาตรการอะไรบ้าง กรอบใหญ่ของมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ ต้องดูแลเรื่ องการ
บริ โภคภาคเอกชน เป็ นมาตรการที่มีผลต่อการขยายตัวเศรษฐกิจเร็ว สถานการปัจจุบนั จะ
หวังผลจากมาตรการการลงทุนหรื อการส่ งออก ให้เศรษฐกิจขยายตัวได้เร็วๆ เป็ นเรื่ องที่
ยาก
"มาตรการกระตุน้ การบริ โภคจะมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจไม่ให้หดตัวไปมากกว่านี้ จะมี
มาตรการทางการเงินและการคลัง ซึ่ งขอให้เสนอ รมว.การคลัง และรัฐบาลใหม่พิจารณา
ก่อน โดย สศค. เตรี ยมมาตรการไว้ครบทุกด้าน และคิดว่าตรงจุด และคุม้ ค่ากับเม็ดเงินที่
ถูกใช้ไป ถ้าใช้ยาแรงก็ตอ้ งใช้เงินงบประมาณมากหน่อย" นายลวรณ กล่าว

05/07/2019

„

ที่มา : ไทยโพสต์
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