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เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2562 ขยายตัว ชะลอลงจากเดือนกอน โดย
เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงตามการใชจายในเกือบทุกหมวด
สินคา การสงออกสินคากลับมาหดตัวสอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวสงผลใหการลงทุนภาคเอกชนหดตัว นอกจากนี้
การใชจายภาครัฐกลับมาหดตัว ตามรายจายประจํา ขณะที่รายจายลงทุนยัง
ขยายตัวไดสาหรับภาคการทองเที่ยวขยายตัวตอเนื่อง สวนหนึ่งเปนผล จากฐาน
ต่ําจากเหตุการณเรือลมในจังหวัดภูเก็ต
ภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอน ตามการใชจายสินคา
คงทนที่หดตัว สูง จากยอดจําหนายรถยนตทุกประเภท สว นหนึ่งเปน ผลจาก
ปจจัยดานรายไดที่ชะลอลง และสถาบันการเงินเขมงวดมาตรฐานการปลอย
สินเชื่อเชาซื้อรถยนตมากขึ้น เนื่องจากเห็นสัญญาณของคุณภาพสินเชื่อที่ดอยลง
นอกจากนี้ การใชจายสินคาไมคงทนขยายตัวชะลอลง ตามการจําหนายน้ํามัน
เชื้อเพลิง เปนสําคัญ สอดคลองกับยอดจําหนายรถยนตในประเทศที่หดตัวสูง
ขณะที่การใชจายสินคากึง่ คงทนทรงตัว อยางไรก็ดี การใชจายหมวดบริการขยาย
ตัวเรงขึ้น ตามการใชจายในหมวดโรงแรม และภัตตาคารเปนสําคัญ ทั้งนี้ ปจจัย
สนับสนุนกําลังซื้อโดยรวมแผวลง โดยรายไดรวมนอกภาคเกษตรกรรมหดตัว
ต อ เนื่ อ ง ส ว นรายได ภ าคเกษตรกรรมขยายตั ว จากด า นราคาเป น สํ า คั ญ
นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคปรับลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 6
การสงออกสินคา กลับมาหดตัวรอยละ 2.1 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวม

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณ
บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก
ภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลงจาก
ระยะเดียวกันปกอน ตามการใชจาย
สินคาคงทนที่หดตัวสูง
รายได เ กษตรกร ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น
เล็กนอยจากดานราคาเปนสําคัญ

ทองคามูลคาการสงออกหดตัวสูงที่รอยละ 8.9 ซึ่งเปนการหดตัวตอเนื่องเปนเดือนที่
10 เนื่องจากอุปสงคในตลาดโลกชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศคูคา ผล
ของมาตรการกีดกันทางการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน วัฏจักรสินคาอิเล็กทรอนิกสที่
ยังชะลอลงตอเนื่อง และราคานามันดิบในตลาดโลกที่หดตัว รวมทั้งผลของฐานสูงในป
กอนจากการเรงสงออกกอนสหรัฐฯ จะปรับเพิ่ม อัตราภาษีนาเขาจากจีน สงผลใหการ
ส ง ออกหดตั ว ในทุ ก หมวดสิ น ค า อาทิ หมวดสิ น ค า ที่ มู ล ค า เคลื่ อ นไหวตามราคา
น้ํามันดิบ ที่หดตัวทั้งราคาและปริมาณหมวดอิเล็กทรอนิกสที่หดตัวตอเนื่องเปนเดือน
ที่ 9 อยางไรก็ดี การสงออกฮารดดิสกไดรฟ ในระยะถัดไปมีสัญญาณดีขึ้น สะทอนจาก
การผลิตฮารดดิสกไดรฟในเดือนนี้ที่กลับมาขยายตัวสูง หลังไดรับปจจัยสนับสนุน จาก
การยายฐานการผลิตจากมาเลเซียในชวงกอนหนา นอกจากนี้ ผลดีจากการสงออก
สินคาทดแทนสินคาจีน และสหรัฐฯ ในทั้งสองตลาดมีมากขึ้น อาทิ การสงออกยางลอ
รถยนต ตูเย็น เครื่องรับโทรทัศน และเสื้อผาและเครื่องนุงหมไปตลาดสหรัฐฯ ที่
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ขยายตัวดีตอเนื่อง ขณะที่การสงออกรถยนตและจักรยานยนตที่มีราคาสูงไปจีนขยาย
ตัวเรงขึ้น แตผลดีที่เพิ่มขึ้นดัง กลาว ยังไมเพียงพอที่จะชดเชยการสงออกสิน คาไป
ตลาดอื่นๆ ที่ยังคงมีแนวโนมลดลง
การนําเขาสินคา กลับมาหดตัวสูงที่รอยละ 15.5 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวม

ทองคําหดตัว ที่รอยละ 8.0 โดยเปนการหดตัวในทุกหมวดสินคา ไดแก 1) หมวดวัตถุดิบ
และสินคาขั้นกลาง โดยเฉพาะเหล็กสอดคลองกับ การกอสรางภาคเอกชนและการผลิต
รถยนตที่ห ดตัว ชิ้ นส ว นอิเ ล็ กทรอนิ กส ส อดคล องกับ การผลิตและการสงออก ในหมวด
ดังกลาวที่หดตัว และเชื้อเพลิงที่หดตัวตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก 2) หมวดสินคาทุนที่
ไมรวมเครื่องบิน และแทนขุดเจาะ โดยเฉพาะอุปกรณดานโทรคมนาคม และเครื่องจักรและ
อุปกรณ สอดคลองกับเครื่องชี้การลงทุน ภาคเอกชนที่หดตัว 3) หมวดสินคาอุปโภคและ
บริโ ภค และ 4) หมวดยานยนตและชิ้น สว นหดตัว สอดคลองกับ การชะลอตัว ของการ
บริโภคภาคเอกชน
การลงทุ นภาคเอกชน หดตั ว จากระยะเดีย วกัน ป กอ น โดยเครื่ องชี้ การลงทุ นหมวด
เครื่องจักรและอุปกรณกลับมาหดตัวตามการนําเขาสินคาทุนและยอดจดทะเบียนรถยนต
เปน สําคัญ สาหรั บ เครื่ องชี้ การลงทุ น ในหมวดก อสร า งหดตัว จากทั้งพื้น ที่ไดรับ อนุญ าต
กอสรางในเกือบทุกวัตถุประสงคที่หดตัวตอเนื่อง ยกเวนพื้นที่เพื่ออุตสาหกรรมที่ยังขยายตัว
ได และยอดจํ าหนายวัส ดุกอสร างที่ห ดตัว ตามยอดจํ าหนายเสาเข็มคอนกรี ตเปนสําคัญ
สอดคลองกับการชะลอตัว ของภาคอสังหาริมทรัพย เมื่อขจัดปจจัยฤดูกาลแลว เครื่องชี้การ
ลงทุนภาคเอกชนลดลงจากเดือนกอน

ตัว ชี้วั ดทางเศรษฐกิ จ ที่ส ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก
การสงออกสินคา กลับมา
หดตั ว ร อ ยละ 2.1 จาก
ระยะเดียวกันปกอน
การนํา เขา สิน คา กลับ มา
หดตั ว สู ง ที่ ร อ ยละ 15.5
จากระยะเดียวกันปกอน
การลงทุนภาคเอกชน หด
ตัวจากระยะเดียวกันปกอน

รายไดเกษตรกร ขยายตัว เพิ่มขึ้น เล็กนอยจากดานราคาเปน สําคัญ โดยราคาขาว
โดยเฉพาะขาวเหนียวและขาวหอมมะลิปรับเพิ่มขึ้นจากอุปทานที่ลดลงในชวงกอน
หนา และตลาดมีความกังวลวาอุปทานในระยะถัดไปจะปรับลดลง เนื่องจากปญหาภัย
แลง และอุทกภัยในพื้น ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราคาผลไมกลับ มาขยายตัว ได
ขณะที่ราคาสุกรขยายตัวชะลอลง เนื่องจากผลของฐานต่ําในระยะเดียวกันปกอนที่
ทยอยลดลง อยางไรก็ดี ราคาสิน คาเกษตรหลักอื่น ๆ ยังคงหดตัว อาทิ ยางพารา
ปาลมน้ํามัน และมันสาปะหลัง ดานปริมาณผลผลิตขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน
จากผลผลิตยางพาราที่ขยายตัวตอเนื่อง ตามการขยายพื้นที่เพาะปลูกในชวงกอนหนา
อยางไรก็ดี ผลผลิตขาวยังคงหดตัวตอเนื่อง เนื่องจากไดรับผลกระทบจากปญหาภัย
แลงในชวงกอนหนา
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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 เดือนสิงหาคม 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 34,909
Export
21,877 22,546
20,475 19,773

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

37,935
40,228

40,559
35,798

35,253

37,883

42,489

37,789

21,771
17,964

23,913
21,914

22,231

23,084

20,928

20,898

ในเดือนสิงหาคมป 2562 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูลคาการคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดย
การนําเขา หดตัวรอยละ 11.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
หดตัวรอยละ 11.7 YoY ดานการสงออก ขยายตัวรอยละ 22.0
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 8.4 YoY
การนํ าเข า มูล คาการนํา เขา อยูที่ 35,798 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 3,460
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 5.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
ขยายตัวรอยละ 9.3 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลคาการนําเขาอยูที่ 27,122 ลานบาทหดตัวรอยละ 12.8 เมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 11.2 YoY ในขณะที่
หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการนําเขาอยูที่ 5,216 ลานบาท หด
ตัวรอยละ 10.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
23.8 YoY
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 21,914 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูที่ 2,996
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 16.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
หดตัวรอยละ 14.2 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี
มูลคาอยูที่ 16,881 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 27.3 เมื่อเทียบกับ
เดื อ นกอ นหน า และหดตั ว ร อยละ 4.6 YoY ในขณะที่ ห มวด
เครื่องมือกล มีมูลคาอยูที่ 2,037 ลานบาท หดตัวรอยละ 4.4
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 25.3 YoY
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูที่ 13,884 ลานบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
Analyze by ISIT

7

มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนสิงหาคม 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
3,038
Export
2,879
2,671
2,744
2,451

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2,918
3,286

3,166
3,460

3,183

3,332

3,586

2,556

2,769
2,574

3,491
2,996

3,270

4,516

2,981

2,636

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนสิงหาคม ป 2562
การนําเขามี มูลคาอยูที่ 3,460 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 5.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ
9.3 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง
บํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูที่ 1,957 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 2,996 ลานบาท ขยายตัว
รอยละ 16.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
14.2 YoY โดยสิ น ค า ที่ มี มู ล ค า การส ง ออกสู ง สุ ด ได แ ก
แทรกเตอร และสวนประกอบ อยูที่ 1,104 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 465 ลานบาท

Analyze by ISIT

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือนสิงหาคม 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 26,224
Export
16,294 16,694
15,298 14,914

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

28,553
31,095

30,546
27,122

26,638

28,113

32,192

28,702

16,470
13,260

17,695
16,881

16,530

16,068

15,385

16,032

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนสิงหาคม ป 2562
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 27,122 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 12.8 เมื่อเทีย บกับ เดือ นกอ นหน า และหดตั วรอ ยละ
11.2 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง
สู บ ลม/อั ด ลม และส ว นประกอบ (เครื่ อ งจั ก รใช ใ น
อุตสาหกรรมทั่วไป) อยูที่ 2,650 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 16,881 ลานบาท ขยายตัว
รอยละ 27.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ
4.6 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่อง
สู บ ลม/อั ด ลมและส ว นประกอบ(เครื่ อ งจั ก รใช ใ น
อุตสาหกรรมทั่วไป) อยูที่ 2,446 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 10,240 ลานบาท

Analyze by ISIT

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนสิงหาคม 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
5,647
Export
2,705
3,182
2,433
2,408

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

6,464
5,847

6,847
5,216

5,431

6,438

6,711

6,530

2,532
2,131

2,726
2,037

2,431

2,499

2,562

2,230

มูลคาการคาเครื่องมือกล
เดือนสิงหาคม ป 2562
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 5,216 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 10.8 เมื่อเทีย บกับ เดือ นกอ นหน า และหดตั วรอ ยละ
23.8 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก กลุม
หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูที่ 1,537
ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 2,037 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 4.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 25.3
YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่องมือ
กล กลึงโลหะ (เครื่องมือกล) 493 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 3,178 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 Computer Vision Technology in Agricultural Automation ——a review
Hongkun Tian, Tianhai Wang, Yadong Liu, Xi Qiao, Yanzhou Li
Author
Year
Abstract

Source

2019
Computer vision is a field that involves making a machine “see”. This technology uses a camera and computer
instead of the human eye to identify, track and measure targets for further image processing. With the
development of computer vision, such technology has been widely used in the field of agricultural automation and
plays a key role in its development. This review systematically summarizes and analyzes the technologies and
challenges over the past three years and explores future opportunities and prospects to form the latest reference
for researchers. Through the analyses, it is found that the existing technology can help the development of
agricultural automation for small field farming to achieve the advantages of low cost, high efficiency and high
precision. However, there are still major challenges. First, the technology will continue to expand into new
application areas in the future, and there will be more technological issues that need to be overcome. It is
essential to build large-scale data sets. Second, with the rapid development of agricultural automation, the
demand for professionals will continue to grow. Finally, the robust performance of related technologies in various
complex environments will also face challenges. Through analysis and discussion, we believe that in the future,
computer vision technology will be combined with intelligent technology such as deep learning technology, be
applied to every aspect of agricultural production management based on large-scale datasets, be more widely
used to solve the current agricultural problems, and better improve the economic, general and robust
performance of agricultural automation systems, thus promoting the development of agricultural automation
equipment and systems in a more intelligent direction.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317319301751
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‟

ก.แรงงาน
เปิ ดสถาบัน
MARA
พัฒนา
กําลังคน
เทคโนโลยี
หุ่นยนต์ รับ
การลงทุนใน
พื้นที่ EEC

11/10/2019

วันที่ 9 ต.ค. 62 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขา
เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่ นยนต์ สถาบันพัฒนาฝี มือ
แรงงาน 3 ชลบุรี หม่อมราชวงศ์จตั ุมงคล โสณกุล
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน เป็ นประธานเปิ ดสถาบัน
พัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์ สร้างแรงงานฝี มือชั้นสูงรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่

„

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
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‟
หม่อมราชวงศ์จตั ุมงคล โสณกุล รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน
เปิ ดเผยหลังจากเป็ นประธานเปิ ดสถาบันดังกล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้กาํ หนดให้
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็ นหนึ่ งในกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะการยกระดับทักษะฝี มือแรงงานสาขาเทคโนโลยีการผลิต
อัตโนมัติและหุ่ นยนต์ในพื้นที่ จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน (กพร.)
กระทรวงแรงงาน ดําเนิ นการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิต
อัตโนมัติและหุ่ นยนต์ (Manufacturing Automation and Robotics Academy-MARA)
ที่สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน 3 ชลบุรี เพื่อยกระดับฝี มือแรงงานไทยให้เป็ นแรงงาน
ฝี มือชั้นสูงรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของ
นายจ้างและสถานประกอบกิจการที่นาํ เทคโนโลยีอตั โนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาปรับใช้
ในการกระบวนการผลิตสิ นค้าและบริ การ
11/10/2019

„

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
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‟
นายสุ ชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิ บดีกรมพัฒนาฝี มือแรงงานกระทรวง
แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การดําเนินงานของสถาบัน MARA จะยึดแนวทางประชารัฐ
ร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เช่น สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ศูนย์บริ หารแรงงานเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นต้น ในการฝึ กอบรม
ช่างฝี มือ พนักงานในสถานประกอบกิจการ การทดสอบฝี มือแรงงาน การออกแบบ
หลักสู ตร พัฒนาครู ฝึกเพื่อเป็ นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู ้ โดยในปี 2563
วางเป้าหมาย ที่จะพัฒนาฝี มือแรงงานในสาขาเทคโนโลยีอตั โนมัติและหุ่นยนต์
จํานวน 2,000 คน ใน 42 หลักสู ตร อาทิ ช่างควบคุมหุ่ นยนต์ในอุตสาหกรรม ช่าง
ควบคุมหุ่ นยนต์ NACHI การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม การเขียน
โปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ เป็ นต้น

11/10/2019

„

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
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‟
“สถาบัน MARA จะกลายเป็ นอีกหนึ่ งหน่วยงานสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพกําลังแรงงานในอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ ทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
ยานยนต์และชิ้นส่ วน อาหาร พลาสติก แม่พิมพ์ ตอบโจทย์ความต้องการกําลังคน
สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูป้ ระกอบกิจการทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนใน
พื้นที่ EEC รวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย Workforce transformation ของกระทรวง
แรงงาน ที่มุ่งเดินหน้าปฏิรูปแรงงานให้มีฝีมือ รับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
นวัตกรรม และสังคมในอนาคตด้วย” อธิ บดีกพร. กล่าวทิ้งท้าย

11/10/2019

„

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
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‟

ศก.โลก
ถดถอย
ฉุด
ส่งออก
“กกร.”
หัน่ จีดพี ปี ี
นี้โตร้อย
ละ 2.73 ชี้ชมิ
ช้อปใช้
ส่งผลดี
เงินสะพัด
รากหญ้า

03/10/2019

เศรษฐกิจโลกถดถอย-บาทแข็งโป๊ ก “กกร.”ปรับลด
ประมาณการณ์เศรษฐกิจปี นี้ เหลือร้อยละ 2.7-3 ส่ งออกติดลบร้อยละ 20 ชี้มาตรการ“ชิมช้อปใช้”ส่ งผลดีเงินสะพัด ระบุถา้ ขยายเวลาเลยปี ใหม่
ซึ่งเป็ นฤดูกาลท่องเที่ยวจะส่ งผลดีต่อเศรษฐกิจ
นายกลินท์ สารสิ น ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่ วมภาคเอกชน 3
สถาบัน(กกร.)ว่า ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจหลัก
ในโลก ท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ยงั คงยืดเยื้อ
ประกอบกับยังมีประเด็น Brexit และทิศทางเงินบาทที่แข็งค่า กกร.ปรับ
ประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจไทย(จีดีพี) ปี นี้ลง จากเดิมคาดการณ์
เดือนก.ค.ที่ผา่ นมาว่าจะโตร้อยละ 2.9-3.3 ปรับประมาณการณ์ใหม่
ลดลงเดือนต.ค.62 เหลือโตเพียงร้อยละ 2.7-3

„

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

‟
ขณะที่การส่ งออกก็ปรับลดลงเช่นกัน จากเดิมประเมินเดือนก.ค.ที่ผา่ น
มาว่า จะโตร้อยละ -1 ถึง 1 ปรับใหม่เดือนต.ค.62 เป็ นโตร้อยละ –2 ถึง 0 ด้านอัตราเงิน
เฟ้อไม่ปรับประมาณการจากที่ประเมินเดือนก.ค.62 โดยยังคงคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ
0.8-1.2
โดยเครื่ องชี้เศรษฐกิจเดือนก.ค.และเดือนส.ค.62 บ่งชี้วา่ ทิศทางเศรษฐกิจ
ไทยไตรมาส 3/2562 ยังอยูใ่ นภาวะที่อ่อนแรงอย่างต่อเนื่องจากในช่วงครึ่ งปี แรก โดย
มีปัจจัยถ่วงหลักจากความเสี่ ยงในภาคต่างประเทศ ทั้งเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ผลจาก
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน และการแข็งค่าของเงินบาทฉุดให้การส่ งออก
ยังคงหดตัวเป็ นวงกว้างทั้งในรายการสิ นค้าและตลาดส่ งออกหลัก กระทบต่อภาคการ
ผลิต ขณะเดียวกันแรงขับเคลื่อนภายในประเทศแผ่วตัวลงทั้งการบริ โภคและการ
ลงทุนมีเพียงจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขยายตัวดีข้ ึน ส่วนหนึ่ งจากผลของฐานที่ต่าํ
ในช่วงเดียวกันปี ก่อน

03/10/2019

„

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

‟
อย่างไรก็ตาม กกร.คาดหวังที่จะเห็นมาตรการเสริ มจากภาครัฐเพิ่มเติม
นอกเหนื อไปจากการเร่ งผลักดันกรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ทั้งนโยบายการเงิน
และนโยบายการคลัง เพื่อรับมือกับความท้าทาย โดยเฉพาะปัจจัยจากต่างประเทศ อีก
ทั้งเพื่อลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนควรมีการเสนอราคาเป็ น
สกุลเงินบาทหรื อสกุลเงินท้องถิ่น
ส่วนรัฐบาลจะขยายมาตรการชิมช้อปใช้น้ นั เป็ นเรื่ องที่ดี หากขยายเลยปี
ใหม่ ซึ่งเป็ นฤดูกาลท่องเที่ยวจะส่ งผลดีต่อเศรษฐกิจ สําหรับเงิน 1,000 บาท ที่โอนให้
ประชาชนระยะแรก จํานวน 10 ล้านคนต้องรอประเมินผลสักระยะก่อน แต่คาดว่าจะมี
เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 20,000-30,000 ล้านบาท กระตุน้ เศรษฐกิจ
ร้อยละ 0.1-1.2

„

สําหรับผลกระทบจากนํ้าท่วม คาดว่าจะสร้างความเสี ยหายและกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ ประมาณ 20,000-25,000 ล้านบาท ส่ วนใหญ่จะมีผลกระทบจากความ
เสี ยหายของบ้านเรื อนและพื้นที่เกษตร
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