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เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2562 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนกอน โดย

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงตามการใชจายในเกือบทุกหมวด

สินคา การสงออกสินคากลับมาหดตัวสอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวสงผลใหการลงทุนภาคเอกชนหดตัว นอกจากนี้

การใชจายภาครัฐกลับมาหดตัว ตามรายจายประจํา ขณะท่ีรายจายลงทุนยัง

ขยายตัวไดสาหรับภาคการทองเท่ียวขยายตัวตอเนื่อง สวนหนึ่งเปนผล จากฐาน

ต่ําจากเหตุการณเรือลมในจังหวัดภูเก็ต

ภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอน ตามการใชจายสินคา

คงทนท่ีหดตัวสูง จากยอดจําหนายรถยนตทุกประเภท สวนหนึ่งเปนผลจาก

ปจจัยดานรายไดท่ีชะลอลง และสถาบันการเงินเขมงวดมาตรฐานการปลอย

สินเชื่อเชาซื้อรถยนตมากขึ้น เนื่องจากเห็นสัญญาณของคุณภาพสินเชื่อท่ีดอยลง 

นอกจากนี้ การใชจายสินคาไมคงทนขยายตัวชะลอลง ตามการจําหนายน้ํามัน

เชื้อเพลิงเปนสําคัญ สอดคลองกับยอดจําหนายรถยนตในประเทศท่ีหดตัวสูง 

ขณะที่การใชจายสินคากึง่คงทนทรงตวั อยางไรก็ดี การใชจายหมวดบริการขยาย

ตัวเรงขึ้น ตามการใชจายในหมวดโรงแรม และภัตตาคารเปนสําคัญ ท้ังนี้ ปจจัย

สนับสนุนกําลังซื้อโดยรวมแผวลง โดยรายไดรวมนอกภาคเกษตรกรรมหดตัว

ตอเนื่อง สวนรายไดภาคเกษตรกรรมขยายตัวจากดานราคาเปนสําคัญ 

นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคปรับลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 6

การสงออกสินคา กลับมาหดตัวรอยละ 2.1 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวม

ทองคามูลคาการสงออกหดตัวสูงท่ีรอยละ 8.9 ซ่ึงเปนการหดตัวตอเนื่องเปนเดือนท่ี 

10 เนื่องจากอุปสงคในตลาดโลกชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศคูคา ผล

ของมาตรการกีดกันทางการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน วัฏจักรสินคาอิเล็กทรอนิกสท่ี

ยังชะลอลงตอเนื่อง และราคานามันดิบในตลาดโลกท่ีหดตัว รวมท้ังผลของฐานสูงในป

กอนจากการเรงสงออกกอนสหรัฐฯ จะปรับเพ่ิม อัตราภาษีนาเขาจากจีน สงผลใหการ

สงออกหดตัวในทุกหมวดสินคา อาทิ หมวดสินคาท่ีมูลคาเคลื่อนไหวตามราคา

น้ํามันดิบ ท่ีหดตัวท้ังราคาและปริมาณหมวดอิเล็กทรอนิกสท่ีหดตัวตอเนื่องเปนเดือน

ท่ี 9 อยางไรก็ดี การสงออกฮารดดิสกไดรฟ ในระยะถัดไปมีสัญญาณดีข้ึน สะทอนจาก

การผลิตฮารดดิสกไดรฟในเดือนนี้ท่ีกลับมาขยายตัวสูง หลังไดรับปจจัยสนับสนุน จาก

การยายฐานการผลิตจากมาเลเซียในชวงกอนหนา นอกจากนี้ ผลดีจากการสงออก

สินคาทดแทนสินคาจีน และสหรัฐฯ ในท้ังสองตลาดมีมากข้ึน อาทิ การสงออกยางลอ

รถยนต ตูเย็น เครื่องรับโทรทัศน และเสื้อผาและเครื่องนุงหมไปตลาดสหรัฐฯ ท่ี

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณ

บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก

ภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลงจาก

ระยะเดียวกันปกอน ตามการใชจาย

สินคาคงทนท่ีหดตัวสูง

รายไดเกษตรกร ขยายตัวเพ่ิมข้ึน

เล็กนอยจากดานราคาเปนสําคัญ 
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสง

สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก

การสงออกสินคา กลับมา

หดตัวรอยละ 2 .1 จาก

ระยะเดียวกันปกอน 

การนําเขาสินคา กลับมา

หดตัวสูง ท่ีรอยละ 15.5 

จากระยะเดียวกันปกอน

การลงทุนภาคเอกชน หด

ตัวจากระยะเดียวกันปกอน 

ขยายตัวดีตอเนื่อง ขณะที่การสงออกรถยนตและจักรยานยนตที่มีราคาสูงไปจีนขยาย

ตัวเรงขึ้น แตผลดีท่ีเพ่ิมขึ้นดังกลาว ยังไมเพียงพอท่ีจะชดเชยการสงออกสินคาไป

ตลาดอื่นๆ ที่ยังคงมีแนวโนมลดลง

การนําเขาสินคา กลับมาหดตัวสูงท่ีรอยละ 15.5 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวม

ทองคําหดตัว ท่ีรอยละ 8.0 โดยเปนการหดตัวในทุกหมวดสินคา ไดแก 1) หมวดวัตถุดิบ

และสินคาข้ันกลาง โดยเฉพาะเหล็กสอดคลองกับ การกอสรางภาคเอกชนและการผลิต

รถยนตท่ีหดตัว ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสอดคลองกับการผลิตและการสงออก ในหมวด

ดังกลาวท่ีหดตัว และเชื้อเพลิงท่ีหดตัวตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก 2) หมวดสินคาทุนท่ี

ไมรวมเครื่องบิน และแทนขุดเจาะ โดยเฉพาะอุปกรณดานโทรคมนาคม และเครื่องจักรและ

อุปกรณ สอดคลองกับเครื่องชี้การลงทุน ภาคเอกชนท่ีหดตัว 3) หมวดสินคาอุปโภคและ

บริโภค และ 4) หมวดยานยนตและชิ้นสวนหดตัว สอดคลองกับการชะลอตัว ของการ

บริโภคภาคเอกชน

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวจากระยะเดียวกันปกอน โดยเครื่องชี้การลงทุนหมวด

เครื่องจักรและอุปกรณกลับมาหดตัวตามการนําเขาสินคาทุนและยอดจดทะเบียนรถยนต

เปนสําคัญ สาหรับเครื่องชี้การลงทุนในหมวดกอสรางหดตัวจากท้ังพ้ืนท่ีไดรับอนุญาต

กอสรางในเกือบทุกวัตถุประสงคท่ีหดตัวตอเนื่อง ยกเวนพ้ืนท่ีเพ่ืออุตสาหกรรมท่ียังขยายตัว

ได และยอดจําหนายวัสดุกอสรางท่ีหดตัวตามยอดจําหนายเสาเข็มคอนกรีตเปนสําคัญ 

สอดคลองกับการชะลอตัว ของภาคอสังหาริมทรัพย เม่ือขจัดปจจัยฤดูกาลแลว เครื่องชี้การ

ลงทุนภาคเอกชนลดลงจากเดือนกอน

รายไดเกษตรกร ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากดานราคาเปนสําคัญ โดยราคาขาว

โดยเฉพาะขาวเหนียวและขาวหอมมะลิปรับเพ่ิมขึ้นจากอุปทานที่ลดลงในชวงกอน

หนา และตลาดมีความกังวลวาอุปทานในระยะถัดไปจะปรับลดลง เนื่องจากปญหาภัย

แลงและอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราคาผลไมกลับมาขยายตัวได 

ขณะท่ีราคาสุกรขยายตัวชะลอลง เนื่องจากผลของฐานต่ําในระยะเดียวกันปกอนท่ี

ทยอยลดลง อยางไรก็ดี ราคาสินคาเกษตรหลักอื่นๆ ยังคงหดตัว อาทิ ยางพารา 

ปาลมน้ํามัน และมันสาปะหลัง ดานปริมาณผลผลิตขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน 

จากผลผลิตยางพาราที่ขยายตัวตอเนื่อง ตามการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกในชวงกอนหนา 

อยางไรก็ดี ผลผลิตขาวยังคงหดตัวตอเนื่อง เนื่องจากไดรับผลกระทบจากปญหาภัย

แลงในชวงกอนหนา







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 39,326 34,909 40,228 35,798

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 20,475 19,773 17,964 21,914

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนสงิหาคม ปี 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ในเดือนสิงหาคมป 2562 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ของไทยมีมูลคาการคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดย 

การนําเขา หดตัวรอยละ 11.0 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

หดตัวรอยละ 11.7 YoY ดานการสงออก ขยายตัวรอยละ 22.0 

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ  8.4 YoY

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 35,798 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 3,460

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 5.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

ขยายตัวรอยละ 9.3 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี

มูลคาการนําเขาอยูท่ี 27,122 ลานบาทหดตัวรอยละ 12.8 เมื่อ

เทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 11.2 YoY ในขณะท่ี 

หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 5,216 ลานบาท หด

ตัวรอยละ 10.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

23.8 YoY 

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 21,914 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 2,996

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 16.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

หดตัวรอยละ 14.2 YoY  ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี

มูลคาอยูท่ี 16,881 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 27.3 เมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 4.6 YoY ในขณะท่ีหมวด

เครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี 2,037 ลานบาท หดตัวรอยละ 4.4 

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 25.3 YoY

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดลุ

อยูท่ี 13,884 ลานบาท 
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนสงิหาคม 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 2,919 3,038 3,286 3,460

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 2,744 2,451 2,574 2,996

การนําเขามี มูลคาอยูท่ี 3,460 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ  5.3  เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 

9.3 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

บํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 1,957  ลานบาท 

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 2,996 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 16.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

14.2 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก 

แทรกเตอร และสวนประกอบ อยูท่ี 1,104 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี  465 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เดือนสิงหาคม ป 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม 8
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนสงิหาคม 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 30,422 26,224 31,095 27,122

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 15,298 14,914 13,260 16,881

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 27,122 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 12.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

11.2 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก เครื่อง

สูบลม/ อัดลม และสวนประกอบ ( เครื่ องจักรใช ใน

อุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 2,650 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 16,881 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 27.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

4.6 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก เครื่อง

สูบลม / อั ดลมและส วนประกอบ ( เ ค รื่ อ งจั ก ร ใช ใน

อุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 2,446 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 10,240 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

เดือนสิงหาคม ป 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนสงิหาคม 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 5,985 5,647 5,847 5,216

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 2,433 2,408 2,131 2,037

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

เดือนสิงหาคม ป 2562

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 5,216 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 10.8 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

23.8 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก กลุม

หีบแบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูท่ี  1,537  

ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 2,037 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 4.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 25.3 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก   เครื่องมือ

กล กลึงโลหะ (เครื่องมือกล) 493 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 3,178 ลานบาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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Article Title Computer Vision Technology in Agricultural Automation ——a review

Author Hongkun Tian, Tianhai Wang, Yadong Liu, Xi Qiao, Yanzhou Li

Year 2019

Abstract 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.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317319301751
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ก.แรงงาน 
เปิดสถาบนั

MARA 
พฒันา
กาํลงัคน

เทคโนโลยี
หุ่นยนต ์รบั
การลงทุนใน
พื้นท่ี EEC

‟

„

วนัท่ี 9 ต.ค. 62 ณ สถาบนัพฒันาบุคลากรสาขา

เทคโนโลยกีารผลิตอตัโนมติัและหุ่นยนต ์สถาบนัพฒันาฝีมือ

แรงงาน 3 ชลบุรี หม่อมราชวงศจ์ตุัมงคล โสณกลุ 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดสถาบนั

พฒันาบุคลากรสาขาเทคโนโลยกีารผลิตอตัโนมติัและ

หุ่นยนต ์สร้างแรงงานฝีมือชั้นสูงรองรับเทคโนโลยสีมยัใหม่
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‟

„

หม่อมราชวงศจ์ตุัมงคล โสณกลุ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน 

เปิดเผยหลงัจากเป็นประธานเปิดสถาบนัดงักล่าววา่ จากการท่ีรัฐบาลไดก้าํหนดให้

เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เป็นหน่ึงในกลไกสาํคญัในการขบัเคล่ือน

ยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด ์4.0 ท่ีมุ่งเนน้การพฒันา 10 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศนั้น การพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งมาก

โดยเฉพาะการยกระดบัทกัษะฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยกีารผลิต

อตัโนมติัและหุ่นยนตใ์นพ้ืนท่ี จึงไดม้อบหมายใหก้รมพฒันาฝีมือแรงงาน (กพร.) 

กระทรวงแรงงาน ดาํเนินการจดัตั้งสถาบนัพฒันาบุคลากรสาขาเทคโนโลยกีารผลิต

อตัโนมติัและหุ่นยนต ์(Manufacturing Automation and Robotics Academy-MARA)

ท่ีสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เพ่ือยกระดบัฝีมือแรงงานไทยใหเ้ป็นแรงงาน

ฝีมือชั้นสูงรองรับเทคโนโลยสีมยัใหม่และนวตักรรม ตอบสนองความตอ้งการของ

นายจา้งและสถานประกอบกิจการท่ีนาํเทคโนโลยอีตัโนมติัและหุ่นยนตเ์ขา้มาปรับใช้

ในการกระบวนการผลิตสินคา้และบริการ
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‟

„

นายสุชาติ พรชยัวิเศษกลุ อธิบดีกรมพฒันาฝีมือแรงงานกระทรวง

แรงงาน กล่าวเพ่ิมเติมวา่ การดาํเนินงานของสถาบนั MARA จะยดึแนวทางประชารัฐ

ร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา เช่น สาํนกังาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ศูนยบ์ริหารแรงงานเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ในการฝึกอบรม

ช่างฝีมือ พนกังานในสถานประกอบกิจการ การทดสอบฝีมือแรงงาน การออกแบบ

หลกัสูตร พฒันาครูฝึกเพ่ือเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ โดยในปี 2563 

วางเป้าหมาย ท่ีจะพฒันาฝีมือแรงงานในสาขาเทคโนโลยอีตัโนมติัและหุ่นยนต ์

จาํนวน 2,000 คน ใน 42 หลกัสูตร อาทิ ช่างควบคุมหุ่นยนตใ์นอุตสาหกรรม ช่าง

ควบคุมหุ่นยนต ์NACHI การประยกุตใ์ชห้นา้จอสมัผสัทางอุตสาหกรรม การเขียน

โปรแกรมควบคุมระบบอตัโนมติั เป็นตน้
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‟
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“สถาบนั MARA จะกลายเป็นอีกหน่ึงหน่วยงานสาํคญัในการพฒันา

ศกัยภาพกาํลงัแรงงานในอุตสาหกรรมหลกัในพ้ืนท่ี ทั้งอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

ยานยนตแ์ละช้ินส่วน อาหาร พลาสติก แม่พิมพ ์ตอบโจทยค์วามตอ้งการกาํลงัคน 

สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูป้ระกอบกิจการทั้งชาวไทยและต่างชาติท่ีจะเขา้มาลงทุนใน

พ้ืนท่ี EEC รวมถึงสอดคลอ้งกบันโยบาย Workforce transformation ของกระทรวง

แรงงาน ท่ีมุ่งเดินหนา้ปฏิรูปแรงงานใหมี้ฝีมือ รับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

นวตักรรม และสงัคมในอนาคตดว้ย” อธิบดีกพร. กล่าวท้ิงทา้ย



„

‟
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ศก.โลก
ถดถอย

ฉดุ
ส่งออก 
“กกร.”
หัน่จดีพีปีี
นี้โตรอ้ย
ละ 2.7-
3 ชี้ชมิ
ชอ้ปใช ้
ส่งผลดี

เงนิสะพดั
รากหญา้

เศรษฐกิจโลกถดถอย-บาทแขง็โป๊ก “กกร.”ปรับลด

ประมาณการณ์เศรษฐกิจปีน้ีเหลือร้อยละ 2.7-3 ส่งออกติดลบร้อยละ 2-

0 ช้ีมาตรการ“ชิมชอ้ปใช”้ส่งผลดีเงินสะพดั ระบุถา้ขยายเวลาเลยปีใหม่ 

ซ่ึงเป็นฤดูกาลท่องเท่ียวจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ 

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทย แถลงภายหลงัการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 

สถาบนั(กกร.)วา่ ภายใตส้ถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจหลกั

ในโลก ท่ามกลางสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐฯและจีนท่ียงัคงยดืเยื้อ 

ประกอบกบัยงัมีประเดน็ Brexit และทิศทางเงินบาทท่ีแขง็ค่า กกร.ปรับ

ประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจไทย(จีดีพี) ปีน้ีลง จากเดิมคาดการณ์

เดือนก.ค.ท่ีผา่นมาวา่จะโตร้อยละ 2.9-3.3 ปรับประมาณการณ์ใหม่

ลดลงเดือนต.ค.62 เหลือโตเพียงร้อยละ 2.7-3



„

‟

ขณะท่ีการส่งออกกป็รับลดลงเช่นกนั จากเดิมประเมินเดือนก.ค.ท่ีผา่น

มาวา่ จะโตร้อยละ -1 ถึง 1 ปรับใหม่เดือนต.ค.62 เป็นโตร้อยละ –2 ถึง 0 ดา้นอตัราเงิน

เฟ้อไม่ปรับประมาณการจากท่ีประเมินเดือนก.ค.62 โดยยงัคงคาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 

0.8-1.2

โดยเคร่ืองช้ีเศรษฐกิจเดือนก.ค.และเดือนส.ค.62 บ่งช้ีวา่ทิศทางเศรษฐกิจ

ไทยไตรมาส 3/2562 ยงัอยูใ่นภาวะท่ีอ่อนแรงอยา่งต่อเน่ืองจากในช่วงคร่ึงปีแรก โดย

มีปัจจยัถ่วงหลกัจากความเส่ียงในภาคต่างประเทศ ทั้งเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั ผลจาก

สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐฯและจีน และการแขง็ค่าของเงินบาทฉุดใหก้ารส่งออก

ยงัคงหดตวัเป็นวงกวา้งทั้งในรายการสินคา้และตลาดส่งออกหลกั กระทบต่อภาคการ

ผลิต ขณะเดียวกนัแรงขบัเคล่ือนภายในประเทศแผว่ตวัลงทั้งการบริโภคและการ

ลงทุนมีเพียงจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีขยายตวัดีข้ึน ส่วนหน่ึงจากผลของฐานท่ีตํ่า

ในช่วงเดียวกนัปีก่อน

03/10/2019 ท่ีมา : สยามรฐัออนไลน์



„

‟

อยา่งไรกต็าม กกร.คาดหวงัท่ีจะเห็นมาตรการเสริมจากภาครัฐเพ่ิมเติม 

นอกเหนือไปจากการเร่งผลกัดนักรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ทั้งนโยบายการเงิน

และนโยบายการคลงั เพ่ือรับมือกบัความทา้ทาย โดยเฉพาะปัจจยัจากต่างประเทศ อีก

ทั้งเพ่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนควรมีการเสนอราคาเป็น

สกลุเงินบาทหรือสกลุเงินทอ้งถ่ิน

ส่วนรัฐบาลจะขยายมาตรการชิมชอ้ปใชน้ั้น เป็นเร่ืองท่ีดี หากขยายเลยปี

ใหม่ ซ่ึงเป็นฤดูกาลท่องเท่ียวจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สาํหรับเงิน 1,000 บาท ท่ีโอนให้

ประชาชนระยะแรก จาํนวน 10 ลา้นคนตอ้งรอประเมินผลสกัระยะก่อน แต่คาดวา่จะมี

เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 20,000-30,000 ลา้นบาท กระตุน้เศรษฐกิจ

ร้อยละ 0.1-1.2

สาํหรับผลกระทบจากนํ้ าท่วม คาดวา่จะสร้างความเสียหายและกระทบ

ต่อเศรษฐกิจ ประมาณ 20,000-25,000 ลา้นบาท ส่วนใหญ่จะมีผลกระทบจากความ

เสียหายของบา้นเรือนและพ้ืนท่ีเกษตร

03/10/2019 ท่ีมา : สยามรฐัออนไลน์



THAILAND  MACHINERY  OUTLOOK

แผนกขอมูลและวิเคราะหอุตสาหกรรม

โทร 02 712 4402-7 ตอ 211-213

E-mail: miu@isit.or.th

!!! สนใจประชาสัมพันธขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ติดตอทีมงาน MIU ไดท่ี โทร 02-712-4402-7 ตอ 213

mailto:miu@isit.or.th
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