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เศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายน 2562 ยังอยูในภาวะชะลอตัว โดยการสงออก
สิ น ค า หดตั ว ต อ เนื่ อ งตามการชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ ประเทศคู ค า การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัว ขณะที่เครื่องชี้การ
บริโภคภาคเอกชนขยายตัวใกลเคียงกับเดือนกอน อยางไรก็ดี การใชจายภาครัฐ
กลับมาขยายตัวตามรายจายลงทุน และ ภาคการทองเที่ยวขยายตัวตอเนื่องตาม
จํานวนนักทองเที่ยวจีนและอินเดียเปนสําคัญ
ภาคเอกชน ขยายตัว ใกลเคียงกับเดือนกอน แมในเดือนนี้ภาครัฐมีมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจ เพื่อชวยพยุงกําลังซื้อบางสวน โดยการใชจายหมวดบริการและ
หมวดสินคากึ่งคงทนที่ขยายตัวสูงขึ้นชวยชดเชยการใชจาย หมวดสินคาไมคงทน
ที่ชะลอลง และการใชจายหมวดสินคาคงทนที่หดตัวมากขึ้นตามยอดขายรถยนต
ในประเทศ สอดคลองกับปจจัยสนับสนุนกําลังซื้อโดยรวมที่แผวลง ทั้งรายได
ลูกจางนอกภาคเกษตรกรรมที่หดตัวตอเนื่อง ความเชื่อมั่น ผูบริโภคที่ยังคงลดลง
และสิน เชื่อรถยนตที่ด อยคุ ณภาพลงทําใหสถาบัน การเงิน ระมั ด ระวัง การให
สินเชื่อมากขึ้น ทั้งนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัวสอดคลองกับอุปสงค
ทั้งในและตางประเทศที่ชะลอตัว
การสง ออกสิ นค า หดตัว รอ ยละ 1.5 จากระยะเดีย วกั นป กอ น หากไมร วมการ

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สงสัญญาณ
บวกตออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ไดแก
ภาคเอกชน ขยายตัว ใกล เคี ย งกั บ
เดื อ นก อ น แม ใ นเดื อ นนี้ ภ าครั ฐ มี
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ เพื่อชวย
พยุงกําลังซื้อบางสวน
รายไดเกษตรกร ขยายตัวใกลเคียง
กั บ เดื อ นก อ นจากด า นราคาเป น
สําคัญ

สงออกทองคํามูลคาการสงออก หดตัวรอยละ 3.3 โดยเปนการหดตัวตอเนื่องเปน
เดื อ นที่ 11 จาก 1) ภาวะเศรษฐกิ จ ประเทศคู ค า ที่ ช ะลอตั ว 2) วั ฏ จั ก ร สิ น ค า
อิเล็กทรอนิกสที่ยังไมฟนตัว และ 3) ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่หดตัว สงผลใหการ
สงออกยั งคงหดตั ว ในหลายหมวดสิ น ค า อย า งไรก็ดี การสงออกสิน คาบางหมวด
กลับมาขยายตัว อาทิ การสงออกยานยนตและ ชิ้นสวน สินคาเกษตรแปรรูป และ
เครื่องใชไฟฟ า สวนหนึ่งเปนผลจากฐานที่ต่ํา และได รับผลดีจากการสงออกสินคา
ทดแทน ไปสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งการยายฐานการผลิตมาไทยในชวงกอนหนา

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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การนําเขาสินคา หดตัวรอยละ 4.5 จากระยะเดียวกันปกอน หากไมรวมการนําเขาทองคํา

มู ล ค า การนํ า เข า หดตั ว ร อ ยละ 3.5 จาก 1) การนํ า เข า วั ต ถุ ดิ บ และสิ น ค า ขั้ น กลาง
โดยเฉพาะชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่หดตัวสอดคลอง กับภาคการผลิตและการสงออก รวมทั้ง
การนําเขาน้ํามันดิบที่หดตัวจากทั้งดานราคาและปริมาณ สวนหนึ่งเปนผลจาก การปดซอม
บํารุงโรงกลั่นน้ํามันบางแหง และ 2) การนําเขาสินคาทุนที่ไมรวมเครื่องบินและแทนขุด
เจาะ โดยเฉพาะ อุปกรณโทรคมนาคมและเครื่องกําเนิดไฟฟาที่หดตัวสอดคลองกับการ
ลงทุนภาคเอกชน อยางไรก็ดี การนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคกลับมาขยายตัว สวนหนึ่งเปน
ผลจากฐานที่คอนขางต่ํา
การลงทุนภาคเอกชน ยังคงหดตัวจากระยะเดียวกันปกอน โดยเครื่องชี้การลงทุนหมวด
เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ห ดตั ว ต อ เนื่ อ ง ทั้ ง การนํ า เข าสิ น ค า ทุ น ยอดขายเครื่ อ งจั ก รใน
ประเทศ และยอดจดทะเบี ย นรถยนต ส ว นหนึ่ งเป น เพราะธุ ร กิ จ มี กํ าลัง การผลิต เหลื อ
เพียงพอรองรับอุปสงคในอนาคต ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนหมวดกอสรางหดตัวตามพื้นที่
ไดรับอนุญาตกอสรางที่ลดลงในเกือบทุกวัตถุประสงค สอดคลองกับกิจกรรมในภาคกอสราง
และอสังหาริมทรัพยที่ลดลง

รายไดเกษตรกร ขยายตัวใกลเคียงกับเดือนกอนจากดานราคาเปนสําคัญ โดยราคา
ขาวขยายตัว โดยเฉพาะขาวเหนียวและขาวหอมมะลิ เนื่องจากปญหาภัยแลงและ
อุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสงผลใหอุปทานลดลง นอกจากนี้ ตลาดยังมีความ
กังวลตอผลผลิตในระยะถัดไป ขณะที่ราคาสุกรขยายตัวชะลอลงหลังผลของฐานต่ํา
จากอุปทานลนตลาดในปกอนหมดลง อยางไรก็ดี ราคาสินคาเกษตรหลักอื่นๆ ยังคง
หดตัว อาทิ ยางพารา มันสาปะหลัง และปาลมนามัน ตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

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 1.5 จากระยะ
เดียวกันปกอน
การนํ า เข า สิ น ค า หดตั ว
ร อ ยละ 4.5 จากระยะ
เดียวกันปกอน
กา รลงทุ น ภา คเ อกชน
ยั ง ค ง ห ด ตั ว จ า ก ร ะ ย ะ
เดียวกันปกอน
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ภาวะอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล เดือนกันยายน 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
37,363

37,883

42,489

37,789

21,771
17,964

23,913
21,914

22,231
19,070

23,084

20,928

20,898

ในเดือนกันยายนป 2562 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูลคาการคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดย
การนําเขา ขยายตัวรอยละ 4.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
ขยายตัวรอยละ 6.0 YoY ดานการสงออก หดตัวรอยละ 13.0
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 14.2 YoY
การนํ าเข า มูล คาการนํา เขา อยูที่ 37,363 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลคาการนําเขาอยูที่ 3,554
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และ
ขยายตัวรอยละ 11.7 YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลคาการนําเขาอยูที่ 28,013 ลานบาทขยายตัวรอยละ 3.3 เมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ 5.2 YoY ในขณะที่
หมวดเครื่ อ งมื อ กล มี มู ล ค า การนํ า เข า อยู ที่ 5,796 ล า นบาท
ขยายตัวรอยละ 11.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัว
รอยละ 6.7 YoY
การสงออก มีมูลคาการสงออกอยูที่ 19,070 ลานบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลคาการสงออกอยูที่ 2,769
ลานบาท หดตัวรอยละ 7.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหด
ตัวรอยละ 15.3% YoY ดานหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี
มูลคาอยูที่ 14,415 ลานบาท หดตัวรอยละ 14.6 เมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 12.8 YoY ในขณะที่หมวด
เครื่องมือกล มีมูลคาอยูที่ 1,886 ลานบาท หดตัวรอยละ 7.4
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 22.4 YoY
ดุลการคา เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคาขาดดุล
อยูที่ 18,293 ลานบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
Analyze by ISIT

7

มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลการเกษตรของไทย เดือนกันยายน 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
3,554

3,332

3,586

2,556

2,769
2,574

3,491
2,996

3,270
2,769

4,516

2,981

2,636

มูลคาการคาเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนกันยายน ป 2562
การนําเขามี มีมูลคาอยูที่ 3,554 ลานบาท ขยายตัว
รอยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย
ละ 11.7 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก
เครื่องบํารุงรักษา และสวนประกอบ อยูที่ 1,840.4 ลาน
บาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 2,769 ลานบาท หัวตัวรอย
ละ 7.6 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 15.3
YoYโดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก แทรกเตอร
และสวนประกอบ อยูที่ 1,066.6 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 785 ลานบาท
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งจักรกลอุตสาหกรรมของไทย เดือนกันยายน 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
28,013

28,113

32,192

28,702

16,470
13,260

17,695
16,881

16,530
14,415

16,068

15,385

16,032

มูลคาการคาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนกันยายน ป 2562
การนําเขา มีมูลค าอยูที่ 28,013 ลานบาท ขยายตั ว
รอยละ 3.3 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอย
ละ 5.2 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก
เครื่ อ งกั ง หั น ไอพ น และส ว นประกอบ (เครื่ อ งจั ก รใช ใ น
อุตสาหกรรมทั่วไป) อยูที่ 3,997.1 ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 14,415 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 14.6 เมื่อเทีย บกับ เดือ นกอ นหน า และหดตั วรอ ยละ
12.8 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก
เครื่ อ งสู บ ลม/อั ด ลมและส ว นประกอบ(เครื่ อ งจั ก รใช ใ น
อุตสาหกรรมทั่วไป) อยูที่ 2,235.7 ลานบาท
ดุลการคา เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้
ดุลการคาขาดดุลอยูที่ 13,597 ลานบาท

Analyze by ISIT

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการนําเข้า-ส่งออก และดุลการค้าเครือ่ งมือกลของไทย เดือนกันยายน 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
5,796

6,438

6,711

6,530

2,532
2,131

2,726
2,037

2,431
1,886

2,499

2,562

2,230

มูลคาการคาเครื่องมือกล
เดือนกันยายน ป 2562
การนําเขา มีมูลคาอยูที่ 5,796 ลานบาท ขยายตัวรอย
ละ 11.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และขยายตัวรอยละ
6.7 YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุด ไดแก กลุมหีบ
แบบหล อ แก ว โลหะ ยาง และพลาสติ ก อยู ที่ 2,144.8
ลานบาท
การสงออก มีมูลคาอยูที่ 1,886 ลานบาท หดตัวรอย
ละ 7.4 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และหดตัวรอยละ 22.4
YoY โดยสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด ไดแก หีบแบบ
หลอแกว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) 483.7
ลานบาท
ดุลการคา เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการคา
ขาดดุลอยูที่ 3,910 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 Latest Machining Technologies of Hard-to-cut Materials by Ultrasonic Machine Tool
Florian Feucht , Jens Ketelaer , Alexander Wolff , Masahiko Mori , Makoto Fujishima
Author
Year
Abstract

Source

2014
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.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827114001838
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ไทยคมผนึก
ปตท.สผ.ต่อ
ยอด
เทคโนโลยี
ยกระดับ
เกษตรกรรม
ไทย
รายงานข่าวจาก บริ ษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ผูใ้ ห้บริ การดาวเทียมไทย เปิ ดเผยว่า บริ ษทั ไทย แอดวานซ์
อินโนเวชัน่ จํากัด (ไทย เอไอ) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในเครื อของ
บมจ.ไทยคม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่ วมกับ บริ ษทั เอไอ
แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จํากัด (เออาร์วี) บริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรื อ
ปตท.สผ. เพื่อร่ วมกันพัฒนานวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ
หรื อโดรนเพื่อใช้ในงานเกษตรกรรม ชูจุดเด่นในการออกแบบ
โดรนให้มีฟังก์ชน่ั การใช้งานที่เหมาะสม ใช้งานง่าย และมี
ระดับราคาที่เกษตรกรและผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึงได้ มุ่งเสริ ม
ประสิ ทธิภาพให้แก่ภาคเกษตรกรรมของไทย

05/11/2019

„

ที่มา :ไทยโพสต์
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‟

ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ซึ่ งผลผลิตทางการเกษตรมีการ
ส่งออกมากที่สุดและช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาล แต่เกษตรกรไทย
กลับต้องเผชิญกับปัญหาทั้งด้านต้นทุนการผลิตที่สูงและการขาดแคลนแรงงาน ความ
ท้าทายดังกล่าวจึงเป็ นจุดกําเนิ ดความร่ วมมือของ 2 องค์กร ที่ตอ้ งการเห็นประเทศ
ไทยมีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะด้านการเกษตร เพราะเป็ นอาชีพหลักของคน
ส่วนใหญ่ในประเทศไทย โดยอาศัยการพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะโดรน เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน และยกระดับผลผลิตด้านการเกษตร ช่วยลด
ต้นทุนเกษตรกร และส่ งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของไทยโดยรวม
นายอนันต์ แก้วร่ วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บมจ. ไทยคม กล่าว
ว่า “กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจใหม่ของไทยคม จะเน้นการพัฒนาบริ การใหม่ๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีแห่ งอนาคต เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเดิมและขยายไปยัง
กลุ่มลูกค้ารายใหม่ ผ่านการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ในเครื อ คือ ไทย เอไอ ซึ่ งเรา
เชื่อมัน่ ว่า ปัจจัยสําคัญที่จะผลักดันให้บริ ษทั ประสบความสําเร็ จในการก้าวสู่ การ
ดําเนินธุรกิจใหม่ ย่อมมาจากความร่ วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ
ในนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังเช่น เออาร์วี ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในเครื อของ ปตท.สผ. ซึ่ง
ไทย เอไอ และเออาร์วี มีความต้องการคล้ายกันที่จะแก้ปัญหาของภาคเกษตรกรรม
ของไทย จึงได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนา และต่อยอดเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร ให้
เกิดเป็ นแพลตฟอร์มบริ การครบวงจร รองรับการใช้งานที่ง่าย สะดวก ราคา
สมเหตุสมผล และตรงกับความต้องการของเกษตรกรให้มากที่สุด เราอยากเห็น
เกษตรกรไทย มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน”

05/11/2019

„

ที่มา : ไทยโพสต์
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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 สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย 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
นาย ธนา สราญเวทย์พนั ธุ์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั เอไอ แอนด์ โรโบ
ติกส์ เวนเจอร์ส จํากัด (เออาร์วี) กล่าวว่า “เออาร์วี ยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่ได้ร่วมเป็ น
พันธมิตรกับไทย เอไอ ซึงมีเป้าหมายในการดําเนิ นธุรกิจตรงกัน คือ การพัฒนา
เทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ และร่ วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย
นวัตกรรม เออาร์วีเชื่อมัน่ ว่า ด้วยความเชี่ยวชาญในการออกแบบทั้งฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ ประกอบกับความรู ้และประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยาน
ไร้คนขับหรื อโดรนเพื่อใช้ในการเกษตรอัจฉริ ยะ จะช่วยส่ งเสริ มให้ไทย เอไอ
สามารถขยายธุรกิจและประสบความสําเร็จต่อไปได้ในอนาคต และมัน่ ใจว่าจะช่วย
ส่งเสริ มการเพิ่มผลผลิตให้กบั เกษตรกรได้เป็ นอย่างดี”

05/11/2019

„

ที่มา : ไทยโพสต์
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บอร์ด
กนง. ลด
ดอกเบี้ย
0.25%
ช่วย
กระตุน้
เศรษฐกิจ
โค้ง
สุดท้าย

07/11/2019

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
(กนง.) แถลงผลการประชุม กนง. ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ว่า
คณะกรรมการ มีมติ 5 ต่อ 2 เสี ยงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%
ต่อปี จาก 1.50% เป็ น 1.25% ต่อปี โดยให้มีผลทันที ขณะที่ 2 เสี ยง เห็น
ควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี ซึ่งดอกเบี้ยนโยบาย
1.25% เป็ นระดับตํ่าสุ ดเป็ นประวัติการณ์ และเป็ นระดับใกล้เคียงกับ
วิกฤติการเงินโลกหรื อวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ เมื่อปี 2551
การตัดสิ นใจลดดอกเบี้ยครั้งนี้ คณะกรรมการประเมินว่า เศรษฐกิจไทย
มีแนวโน้มขยายตัวตํ่ากว่าที่ประเมินไว้และตํ่ากว่าศักยภาพมากขึ้น จาก
การส่ งออกที่ลดลงซึ่งส่งผลไปสู่การจ้างงานและอุปสงค์ในประเทศ
อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปมีแนวโน้มตํ่ากว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงิน
เฟ้อ ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลาย เสถียรภาพระบบการเงินได้รับ
การดูแลไปแล้วบางส่ วน

„

ที่มา : แนวหน้า

‟
ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปยังต้องเผชิญกับความเสี่ ยงสู ง โดยเฉพาะ
ความเสี่ ยงด้านต่างประเทศจากสภาวะการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ แนวโน้ม
การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและประเทศอุตสาหกรรมหลักที่จะส่ งผลมาสู่อุปสงค์ใน
ประเทศ และความเสี่ ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
นอกจากนี้ จะติดตามผลจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลและการใช้จ่ายของ
ภาครัฐ ตลอดจนความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สาํ คัญและผล
ต่อเนื่ องไปยังการลงทุนภาคเอกชน
นายปรี ดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยกล่าวว่า การลดดอกเบี้ยจะมีผลเสี ยต่อ
ผูฝ้ ากเงินแม้จะมีขอ้ ดีดา้ นอื่น ดังนั้นโจทย์สาํ คัญคือ ต้องมองภาพรวมว่าประเทศจะมี
ผลดีในด้านใดมากกว่าผลเสี ยข้อมูลในการตัดสิ นใจจึงเป็ นสิ่ งสําคัญ

07/11/2019

„

ที่มา : แนวหน้า
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