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เศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายน 2562 ยังอยูในภาวะชะลอตัว โดยการสงออก

สินคาหดตัวตอเนื่องตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา การผลิต

ภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัว ขณะที่เครื่องชี้การ

บริโภคภาคเอกชนขยายตัวใกลเคียงกับเดือนกอน อยางไรก็ดี การใชจายภาครัฐ

กลับมาขยายตัวตามรายจายลงทุน และ ภาคการทองเท่ียวขยายตัวตอเนื่องตาม

จํานวนนักทองเท่ียวจีนและอินเดียเปนสําคัญ

ภาคเอกชน ขยายตัวใกลเคียงกับเดือนกอน แมในเดือนนี้ภาครัฐมีมาตรการ

กระตุนเศรษฐกจิ เพ่ือชวยพยุงกําลังซื้อบางสวน โดยการใชจายหมวดบริการและ

หมวดสินคากึ่งคงทนที่ขยายตัวสูงขึ้นชวยชดเชยการใชจาย หมวดสินคาไมคงทน

ที่ชะลอลง และการใชจายหมวดสินคาคงทนที่หดตัวมากขึ้นตามยอดขายรถยนต

ในประเทศ สอดคลองกับปจจัยสนับสนุนกําลังซื้อโดยรวมท่ีแผวลง ท้ังรายได

ลูกจางนอกภาคเกษตรกรรมท่ีหดตัวตอเนื่อง ความเชื่อมั่น ผูบริโภคท่ียังคงลดลง 

และสินเชื่อรถยนตท่ีดอยคุณภาพลงทําใหสถาบันการเงินระมัดระวังการให

สินเชื่อมากขึ้น ท้ังนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัวสอดคลองกับอุปสงค

ทั้งในและตางประเทศที่ชะลอตัว

การสงออกสินคา หดตัวรอยละ 1.5 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวมการ

สงออกทองคํามูลคาการสงออก หดตัวรอยละ 3.3 โดยเปนการหดตัวตอเนื่องเปน

เดือนท่ี 11 จาก 1) ภาวะเศรษฐกิจประเทศคูคาท่ีชะลอตัว 2) วัฏจักร สินคา

อิเล็กทรอนิกสท่ียังไมฟนตัว และ 3) ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกท่ีหดตัว สงผลใหการ

สงออกยังคงหดตัว ในหลายหมวดสินคา อยางไรก็ดี การสงออกสินคาบางหมวด

กลับมาขยายตัว อาทิ การสงออกยานยนตและ ชิ้นสวน สินคาเกษตรแปรรูป และ

เครื่องใชไฟฟา สวนหนึ่งเปนผลจากฐานท่ีต่ํา และไดรับผลดีจากการสงออกสินคา

ทดแทน ไปสหรัฐฯ และจีน รวมท้ังการยายฐานการผลิตมาไทยในชวงกอนหนา

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีสงสัญญาณ

บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก

ภาคเอกชน ขยายตัวใกลเคียงกับ

เดือนกอน แมในเดือนน้ีภาครัฐมี

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ เพ่ือชวย

พยุงกําลังซื้อบางสวน 

รายไดเกษตรกร ขยายตัวใกลเคียง

กับเดือนกอนจากดานราคาเปน

สําคัญ 
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสง

สั ญ ญ า ณ ล บ ต อ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ไทย ไดแก

การสงออกสินคา หดตัว

ร อยละ 1 .5 จากระยะ

เดียวกันปกอน 

การนําเขาสินคา หดตัว

ร อยละ 4 .5 จากระยะ

เดียวกันปกอน 

การลง ทุนภาค เอกชน 

ยั ง ค ง ห ด ตั ว จ า ก ร ะ ย ะ

เดียวกันปกอน

การนําเขาสินคา หดตัวรอยละ 4.5 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวมการนําเขาทองคํา 

มูลคาการนําเขา หดตัวรอยละ 3.5 จาก 1) การนําเขาวัตถุดิบและสินคาข้ันกลาง 

โดยเฉพาะชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสท่ีหดตัวสอดคลอง กับภาคการผลิตและการสงออก รวมท้ัง

การนําเขาน้ํามันดิบท่ีหดตัวจากท้ังดานราคาและปริมาณ สวนหนึ่งเปนผลจาก การปดซอม

บํารุงโรงกลั่นน้ํามันบางแหง และ 2) การนําเขาสินคาทุนท่ีไมรวมเครื่องบินและแทนขุด

เจาะ โดยเฉพาะ อุปกรณโทรคมนาคมและเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีหดตัวสอดคลองกับการ

ลงทุนภาคเอกชน อยางไรก็ดี การนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคกลับมาขยายตัว สวนหนึ่งเปน

ผลจากฐานท่ีคอนขางต่ํา

การลงทุนภาคเอกชน ยังคงหดตัวจากระยะเดียวกันปกอน โดยเครื่องชี้การลงทุนหมวด

เครื่องจักรและอุปกรณหดตัวตอเนื่อง ท้ังการนําเขาสินคาทุน ยอดขายเครื่องจักรใน

ประเทศ และยอดจดทะเบียนรถยนต สวนหนึ่งเปนเพราะธุรกิจมีกําลังการผลิตเหลือ

เพียงพอรองรับอุปสงคในอนาคต ขณะท่ีเครื่องชี้การลงทุนหมวดกอสรางหดตัวตามพ้ืนท่ี

ไดรับอนุญาตกอสรางท่ีลดลงในเกือบทุกวัตถุประสงค สอดคลองกับกิจกรรมในภาคกอสราง

และอสังหาริมทรัพยท่ีลดลง

รายไดเกษตรกร ขยายตัวใกลเคียงกับเดือนกอนจากดานราคาเปนสําคัญ โดยราคา

ขาวขยายตัวโดยเฉพาะขาวเหนียวและขาวหอมมะลิ เนื่องจากปญหาภัยแลงและ

อุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสงผลใหอุปทานลดลง นอกจากนี้ ตลาดยังมคีวาม

กังวลตอผลผลิตในระยะถัดไป ขณะท่ีราคาสุกรขยายตัวชะลอลงหลังผลของฐานต่ํา

จากอุปทานลนตลาดในปกอนหมดลง อยางไรก็ดี ราคาสินคาเกษตรหลักอื่นๆ ยังคง

หดตัว อาทิ ยางพารา มันสาปะหลัง และปาลมนามัน ตามผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น







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 37,363

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 19,070

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนกนัยายน ปี 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ในเดือนกันยายนป 2562 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ของไทยมีมูลคาการคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดย 

การนําเขา ขยายตัวรอยละ 4.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

ขยายตัวรอยละ 6.0 YoY ดานการสงออก หดตัวรอยละ 13.0

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ  14.2 YoY

การนําเขา มูลคาการนําเขาอยูท่ี 37,363 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 3,554

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ

ขยายตัวรอยละ 11.7 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี

มูลคาการนําเขาอยูท่ี 28,013 ลานบาทขยายตัวรอยละ 3.3 เมื่อ

เทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 5.2 YoY ในขณะท่ี 

หมวดเครื่องมือกล มีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 5,796 ลานบาท 

ขยายตัวรอยละ 11.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัว

รอยละ 6.7 YoY 

การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 19,070 ลานบาท โดย

หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูท่ี 2,769

ลานบาท หดตัวรอยละ 7.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหด

ตัวรอยละ 15.3% YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี

มูลคาอยูท่ี 14,415 ลานบาท หดตัวรอยละ 14.6 เมื่อเทียบกับ

เดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 12.8 YoY ในขณะท่ีหมวด

เครื่องมือกล มีมูลคาอยูท่ี 1,886 ลานบาท หดตัวรอยละ 7.4 

เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 22.4 YoY

ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคาขาดดลุ

อยูท่ี 18,293 ลานบาท 
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนกนัยายน 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 3,554

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 2,769

การนําเขามี มีมูลคาอยูท่ี 3,554 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ  2.7  เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย

ละ 11.7 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก 

เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูท่ี 1,840.4 ลาน

บาท                                

การสงออก  มีมูลคาอยูท่ี 2,769 ลานบาท หัวตัวรอย

ละ 7.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 15.3 

YoYโดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก แทรกเตอร 

และสวนประกอบ อยูท่ี 1,066.6 ลานบาท                   

ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี  785 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลการเกษตร

เดือนกันยายน ป 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม 8
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนกนัยายน 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 28,013

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 14,415

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 28,013 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 3.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย

ละ 5.2 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก 

เครื่องกังหันไอพน และสวนประกอบ (เครื่องจักรใชใน

อุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 3,997.1 ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 14,415 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 14.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 

12.8 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก 

เครื่องสูบลม/อัดลมและสวนประกอบ(เครื่องจักรใชใน

อุตสาหกรรมท่ัวไป) อยูท่ี 2,235.7 ลานบาท

ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนน้ี 

ดุลการคาขาดดุลอยูท่ี 13,597 ลานบาท

มูลคาการคาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม

เดือนกันยายน ป 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม
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มูลค่าการนาํเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย เดอืนกนัยายน 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 5,796

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 1,886

มูลคาการคาเคร่ืองมือกล

เดือนกันยายน ป 2562

การนําเขา มีมูลคาอยูท่ี 5,796 ลานบาท ขยายตัวรอย

ละ 11.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 

6.7 YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก กลุมหีบ

แบบหลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก อยูท่ี 2,144.8  

ลานบาท

การสงออก มีมูลคาอยูท่ี 1,886 ลานบาท หดตัวรอย

ละ 7.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 22.4 

YoY โดยสินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก  หีบแบบ

หลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) 483.7 

ลานบาท

ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนน้ี ดุลการคา

ขาดดุลอยูท่ี 3,910 ลานบาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม



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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Article Title Latest Machining Technologies of Hard-to-cut Materials by Ultrasonic Machine Tool

Author Florian Feucht , Jens Ketelaer , Alexander Wolff , Masahiko Mori , Makoto Fujishima

Year 2014

Abstract The application of advanced materials is continuously increasing in many fields of industry, primarily in the 

medical and aerospace. The utilization of traditional machining methods is commonly considered very challenging 

for advanced materials, such as ceramics, metallic super alloys, and fiber-reinforced materials. The machining of 

these advanced materials, by means of ultrasonic assistance has been already introduced in the past. In this 

paper, the flexible integration of state-of-the-art ultrasonic systems in machining centers is presented. Results of 

the latest machining test examples of advanced materials using ultrasonic-assisted machining are discussed.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827114001838
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ไทยคมผนกึ
ปตท.สผ.ต่อ

ยอด
เทคโนโลย ี
ยกระดบั

เกษตรกรรม
ไทย

‟

„

รายงานข่าวจาก บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)

ผูใ้หบ้ริการดาวเทียมไทย เปิดเผยวา่ บริษทั ไทย แอดวานซ์

อินโนเวชัน่ จาํกดั (ไทย เอไอ) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ 

บมจ.ไทยคม ไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกบั บริษทั เอไอ 

แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จาํกดั (เออาร์วี) บริษทัยอ่ยของ 

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) หรือ 

ปตท.สผ. เพ่ือร่วมกนัพฒันานวตักรรมอากาศยานไร้คนขบั

หรือโดรนเพ่ือใชใ้นงานเกษตรกรรม ชูจุดเด่นในการออกแบบ

โดรนใหมี้ฟังกช์ัน่การใชง้านท่ีเหมาะสม ใชง้านง่าย และมี

ระดบัราคาท่ีเกษตรกรและผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงได ้มุ่งเสริม

ประสิทธิภาพใหแ้ก่ภาคเกษตรกรรมของไทย
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‟

„

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซ่ึงผลผลิตทางการเกษตรมีการ

ส่งออกมากท่ีสุดและช่วยสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศอยา่งมหาศาล แต่เกษตรกรไทย

กลบัตอ้งเผชิญกบัปัญหาทั้งดา้นตน้ทุนการผลิตท่ีสูงและการขาดแคลนแรงงาน ความ

ทา้ทายดงักล่าวจึงเป็นจุดกาํเนิดความร่วมมือของ 2 องคก์ร ท่ีตอ้งการเห็นประเทศ

ไทยมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยเฉพาะดา้นการเกษตร เพราะเป็นอาชีพหลกัของคน

ส่วนใหญ่ในประเทศไทย โดยอาศยัการพฒันาดา้นเทคโนโลย ีโดยเฉพาะโดรน เพ่ือ

ช่วยแกปั้ญหาดา้นการขาดแคลนแรงงาน และยกระดบัผลผลิตดา้นการเกษตร ช่วยลด

ตน้ทุนเกษตรกร และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของไทยโดยรวม

นายอนนัต ์แกว้ร่วมวงศ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. ไทยคม กล่าว

วา่ “กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจใหม่ของไทยคม จะเนน้การพฒันาบริการใหม่ๆ โดย

ใชเ้ทคโนโลยแีห่งอนาคต เพ่ือรองรับความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เดิมและขยายไปยงั

กลุ่มลูกคา้รายใหม่ ผา่นการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในเครือ คือ ไทย เอไอ ซ่ึงเรา

เช่ือมัน่วา่ ปัจจยัสาํคญัท่ีจะผลกัดนัใหบ้ริษทัประสบความสาํเร็จในการกา้วสู่การ

ดาํเนินธุรกิจใหม่ ยอ่มมาจากความร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญ

ในนวตักรรมและเทคโนโลย ีดงัเช่น เออาร์วี ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ ปตท.สผ. ซ่ึง

ไทย เอไอ และเออาร์วี มีความตอ้งการคลา้ยกนัท่ีจะแกปั้ญหาของภาคเกษตรกรรม

ของไทย จึงไดร่้วมมือกนัเพ่ือพฒันา และต่อยอดเทคโนโลยโีดรนเพ่ือการเกษตร ให้

เกิดเป็นแพลตฟอร์มบริการครบวงจร รองรับการใชง้านท่ีง่าย สะดวก ราคา

สมเหตุสมผล และตรงกบัความตอ้งการของเกษตรกรใหม้ากท่ีสุด เราอยากเห็น

เกษตรกรไทย มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน”
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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

นาย ธนา สราญเวทยพ์นัธ์ุ ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั เอไอ แอนด์ โรโบ

ติกส์ เวนเจอร์ส จาํกดั (เออาร์วี) กล่าววา่ “เออาร์วี ยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดร่้วมเป็น

พนัธมิตรกบัไทย เอไอ ซึงมีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจตรงกนั คือ การพฒันา

เทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยธุ์รกิจยคุใหม่ และร่วมขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศดว้ย

นวตักรรม เออาร์วีเช่ือมัน่วา่ ดว้ยความเช่ียวชาญในการออกแบบทั้งฮาร์ดแวร์ และ

ซอฟตแ์วร์ ประกอบกบัความรู้และประสบการณ์ในการพฒันาเทคโนโลยอีากาศยาน

ไร้คนขบัหรือโดรนเพ่ือใชใ้นการเกษตรอจัฉริยะ จะช่วยส่งเสริมใหไ้ทย เอไอ 

สามารถขยายธุรกิจและประสบความสาํเร็จต่อไปไดใ้นอนาคต และมัน่ใจวา่จะช่วย

ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตใหก้บัเกษตรกรไดเ้ป็นอยา่งดี”



„

‟
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บอรด์ 
กนง. ลด
ดอกเบี้ย 
0.25% 
ช่วย

กระตุน้
เศรษฐกจิ

โคง้
สดุทา้ย

นายทิตนนัท์ิ มลัลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน 

(กนง.) แถลงผลการประชุม กนง. ในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 วา่ 

คณะกรรมการ มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงใหล้ดอตัราดอกเบ้ียนโยบาย 0.25% 

ต่อปี จาก 1.50% เป็น 1.25% ต่อปีโดยใหมี้ผลทนัที ขณะท่ี 2 เสียง เห็น

ควรใหค้งอตัราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ี้ 1.50% ต่อปี ซ่ึงดอกเบ้ียนโยบาย 

1.25% เป็นระดบัตํ่าสุดเป็นประวติัการณ์ และเป็นระดบัใกลเ้คียงกบั

วิกฤติการเงินโลกหรือวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ เม่ือปี 2551

การตดัสินใจลดดอกเบ้ียคร้ังน้ีคณะกรรมการประเมินวา่ เศรษฐกิจไทย

มีแนวโนม้ขยายตวัตํ่ากวา่ท่ีประเมินไวแ้ละตํ่ากวา่ศกัยภาพมากข้ึน จาก

การส่งออกท่ีลดลงซ่ึงส่งผลไปสู่การจา้งงานและอุปสงคใ์นประเทศ 

อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปมีแนวโนม้ตํ่ากวา่ขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงิน

เฟ้อ ภาวะการเงินโดยรวมยงัผอ่นคลาย เสถียรภาพระบบการเงินไดรั้บ

การดูแลไปแลว้บางส่วน



„

‟

ขณะท่ีแนวโนม้เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปยงัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงสูง โดยเฉพาะ

ความเส่ียงดา้นต่างประเทศจากสภาวะการกีดกนัทางการคา้ระหวา่งประเทศ แนวโนม้

การขยายตวัของเศรษฐกิจจีนและประเทศอุตสาหกรรมหลกัท่ีจะส่งผลมาสู่อุปสงคใ์น

ประเทศ และความเส่ียงดา้นภูมิรัฐศาสตร์

นอกจากน้ีจะติดตามผลจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาลและการใชจ่้ายของ

ภาครัฐ ตลอดจนความคืบหนา้ของการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสาํคญัและผล

ต่อเน่ืองไปยงัการลงทุนภาคเอกชน

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยกล่าววา่ การลดดอกเบ้ียจะมีผลเสียต่อ

ผูฝ้ากเงินแมจ้ะมีขอ้ดีดา้นอ่ืน ดงันั้นโจทยส์าํคญัคือ ตอ้งมองภาพรวมวา่ประเทศจะมี

ผลดีในดา้นใดมากกวา่ผลเสียขอ้มูลในการตดัสินใจจึงเป็นส่ิงสาํคญั

07/11/2019 ท่ีมา : แนวหนา้
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!!! สนใจประชาสัมพันธขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ติดตอทีมงาน MIU ไดท่ี โทร 02-712-4402-7 ตอ 213

mailto:miu@isit.or.th

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19

