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เศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม 2562 ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยการส่งออก
สินค้าหดตัวต่อเนื่องตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า สอดคล้องกับ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน ขณะที่การใช้จ่าย
ภาครัฐกลับมาหดตัวตามรายจ่ายลงทุน อย่างไรก็ดี เครื่องชี้การบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน โดยได้รับผลดีชั่วคราวจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ สาหรับภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่อง
ภาคเอกชน ขยายตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน แต่ยังคงอยู่ในทิศทางชะลอตัว โดยใน
เดือนนี้ได้รับผลดีชั่วคราวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้
เครื่องชี้การใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนและบริการขยายตัวสูงขึ้น ขณะที่การ
ใช้จ่ายในหมวดสินค้ากึ่ งคงทนและสินค้าคงทนหดตัวโดยเฉพาะรถยนต์ 
สอดคล้องกับปัจจัยสนับสนุน กาลังซื้อที่แผ่วลง ทั้งรายได้นอกภาคเกษตรกรรมที่
หดตัวต่อเนื่อง รายได้เกษตรกรที่ขยายตัวชะลอลง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ที่
ลดลงต่อเนื่อง และสถาบันการเงินที่ยังระมัดระวังในการให้สินเชื่อโดยเฉพาะ
สินเชื่อรถยนต์ที่คุณภาพด้อยลง
การส่งออกสินค้า รวมและไม่รวมทองค าหดตัวร้อยละ 5.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน 
โดยการส่งออก ในหลายหมวดสินค้ายังคงหดตัวจาก 1) ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่
ชะลอตัว 2) วัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ยัง ไม่ฟ้ืนตัวชัดเจน 3) ราคาน้ ามันดิบใน
ตลาดโลกที่ยังหดตัว ประกอบกับมีปัจจัยชั่วคราวจากการปิดซ่อมบ ารุงโรงกลั่นน้ ามัน 
บางราย ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าในหมวดที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
หดตัวทั้งด้านราคาและปริมาณ อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าบางหมวดขยายตัวได้
ต่อเนื่อง ได้แก่ สินค้าเกษตรแปรรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งส่วน
หนึ่งได้รับผลดีจากการส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ เพ่ือทดแทนสินค้าจากจีน นอกจากนี้ 
การส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขยายตัวได้เป็นครั้งแรกในรอบ 12 เดือน ซึ่งเป็นผลจาก
การย้ายฐานการผลิตมาไทยในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้ การส่งออกสินค้าที่หดตัว ส่งผลให้
การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวสอดคล้องกัน

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย Analyze by ISIT

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ีส่งสัญญาณ
บวกต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ได้แก่

ภาคเอกชน ขยายตัวสูงขึ้นจาก
เดือนก่อน แต่ยังคงอยู่ ในทิศทาง
ชะลอตัว โดยในเดือนนี้ได้รับผลดี
ช่ั วคราวจากมาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิจของภาครัฐ

รายได้เกษตรกร ขยายตัวชะลอลง
จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามราคา
สินค้าเกษตรที่กลับมาหดตัวเป็น
ส าคัญ
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ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ส่ง
สั ญ ญ า ณ ล บ ต่ อ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ไทย ได้แก่

การส่งออกสินค้า รวมและ
ไม่รวมทองคาหดตัวร้อยละ 
5.0 จากระยะเดียวกันปี
ก่อน โดยการส่งออก 

การน าเข้าสินค้า หดตัว
ร้ อยละ 9 . 2  จากระยะ
เดียวกันปีก่อน โดยเป็น
ก า รห ด ตั ว ใ น เ กื อบ ทุ ก
หมวดสินค้า 

การลงทุนภาคเอกชน หด
ตั ว ต่ อ เ นื่ อ ง จ า ก ร ะ ย ะ
เดียวกันปีก่อน สอดคล้อง
กั บ อุ ป ส ง ค์ ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ ที่ยังชะลอตัว 

การน าเข้าสินค้า หดตัวร้อยละ 9.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการหดตัวในเกือบ
ทุกหมวดสินค้า สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยการนาเข้าวัตถุดิบและ
สินค้าขั้นกลางหดตัว ตามการน าเข้าน้ามันดิบ ที่ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปิดซ่อมบ ารุงโรง
กลั่นน้ามันบางราย และการนาเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่วนหนึ่งเป็นผลของ ฐานที่สูงใน
ปีก่อน ประกอบกับการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังคงหดตัว นอกจากนี้ การนาเข้าสินค้า
อุปโภคบริโภค กลับมาหดตัว ตามการน าเข้าอาหารทะเลเป็นหลักที่มีผลของฐานสูงในปี
ก่อน อย่างไรก็ดี การน าเข้าสินค้าทุนขยายตัวสูงขึ้นจากการนาเข้าเครื่องบินและแท่นขุด
เจาะซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเช่า ซึ่งหากไม่รวมการน าเข้าสินค้าดังกล่าว การน าเข้าสินค้าทุน 
ยังคงหดตัวต่อเนื่อง
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน สอดคล้องกับอุปสงค์ทั้งใน
และต่างประเทศ ที่ยังชะลอตัว โดยเครื่องชี้การลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัว
ต่อเนื่อง ทั้งการนาเข้าสินค้าทุน ยอดขายเครื่องจักร ในประเทศ และยอดจดทะเบียน
รถยนต์ ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนหมวดก่อสร้างหดตัวเช่นกัน ตามพ้ืนที่ได้รับอนุญาต
ก่อสร้าง ที่หดตัวในเกือบทุกวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับกิจกรรมในภาคก่อสร้างที่ชะลอตัว 
อย่างไรก็ดี พ้ืนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง เพ่ืออุตสาหกรรมยังขยายตัวได้
รายได้เกษตรกร ขยายตัวชะลอลงจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามราคาสินค้าเกษตรที่
กลับมาหดตัวเป็นส าคัญ โดยเฉพาะราคายางพาราที่หดตัวสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่อุปสงคจ์ากต่างประเทศชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะ
เศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ดี ราคาข้าวโดยเฉพาะข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิยังขยายตัว
สูง เนื่องจากปัญหาภัยแล้งในช่วงกอ่นหน้าส่งผลให้อุปทานลดลง ประกอบกับตลาดยัง
มีความกังวลต่อปริมาณผลผลิตในระยะต่อไป นอกจากนี้ ราคาปาล์มน้ ามันกลับมา
ขยายตัวได้เป็นครั้งแรกในรอบ 1 เดือน เนื่องจากได้รับผลดีจากนโยบายด้านพลังงาน 
ประกอบกับผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ส าหรับปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรโดยรวม
ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน





ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

(Machinery Intelligence Unit: MIU)

ติดต่อ : ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อาคารส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ชั้น 1-2 ซอยตรีมิตร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-712-4402-7 ต่อ 211 - 213



Analyze by ISIT 7

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 38,359

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 18,075

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล เดอืนตุลาคม ปี 2562

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ในเดือนตุลาคมปี 2562 ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้า โดย การน าเข้า ขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 1.3 YoY ด้านการส่งออก หดตัว
ร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ  21.7 
YoY

การน าเข้า มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 38,359 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 3,052
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
หดตัวร้อยละ 8.4 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรมมี
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 29,347 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ 4.8 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 4.4 YoY ในขณะที่ 
หมวดเครื่องมือกล มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 5,960 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อย
ละ 7.4 YoY 

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 18,075 ล้านบาท โดย
หมวดเครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 3,159
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ
หดตัวร้อยละ 30.1 YoY ด้านหมวดเครื่องจักรอุตสาหกรรม มี
มูลค่าอยู่ที่ 13,003 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 19.1 YoY ในขณะที่หมวด
เครื่องมือกล มีมูลค่าอยู่ที่ 1,913 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.4 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 23.5 YoY

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้าขาดดลุ
อยู่ท่ี 20,285 ล้านบาท 
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มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย เดอืนตุลาคม 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 3,052

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 3,159

การน าเข้ามี มีมูลค่าอยู่ที่ 3,052 ล้านบาท หดตัวร้อย
ละ  14.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
8.4 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่อง
บ ารุงรักษา และส่วนประกอบ อยู่ที่ 1,807.8 ล้านบาท                                

การส่งออก  มีมูลค่าอยู่ที่ 3,159 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
30.1 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ 
เครื่องเก็บเกี่ยว และส่วนประกอบ อยู่ที่ 1,166 ล้านบาท                   

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในเดือนนี้ 
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ที่  106 ล้านบาท

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตร
เดือนตุลาคม ปี 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม 8
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มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย เดอืนตุลาคม 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 29,347

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 13,003

การน าเข้า มีมูลค่าอยู่ที่ 29,347 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และขยายตัวร้อย
ละ 4.4 YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ 
เครื่องกังหันไอพ่น และส่วนประกอบ (เครื่องจักรใช้ใน
อุตสาหกรรมทั่วไป) อยู่ที่ 5,049.7 ล้านบาท

การส่งออก มีมูลค่าอยู่ที่ 13,003 ล้านบาท หดตัวร้อย
ละ 9.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 19.1
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เครื่องสูบ
ลม/อัดลมและส่วนประกอบ(เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม
ท่ัวไป) อยู่ที่ 2,151.3 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในเดือนนี้ 
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ท่ี 16,344 ล้านบาท

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
เดือนตุลาคม ปี 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
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มูลค่าการน าเขา้-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 5,960

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 1,913

มูลค่าการค้าเครื่องมือกล
เดือนตุลาคม ปี 2562

การน าเข้า มีมูลค่าอยู่ท่ี 5,960 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 2.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 7.4 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ กลุ่มหีบ
แบบหล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก อยู่ที่ 1 ,731.7
ล้านบาท

การส่งออก มีมูลค่าอยู่ท่ี 1,913 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 1.4 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 23.5 
YoY โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่  หีบแบบ
หล่อแก้ว โลหะ ยาง และพลาสติก (เครื่องมือกล) 429.8
ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในเดือนนี้ ดุลการค้า
ขาดดุลอยู่ท่ี 4,047 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
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Article Title Use of diesel-biodiesel-bioethanol blends in farm tractors: first results obtained with a mixed experimental-
numerical approach

Author Marco Bietresato, Carlo Caligiuri, Massimiliano Renzi, Fabrizio Mazzetto

Year 2019
Abstract The fuelling of internal combustion engines with biofuels has certainly many environmental and energetic 

advantages. These advantages are particularly effective in the agricultural sector, where an integrated biofuel 
supply-chain would further benefit the overall carbon balance. Unfortunately, there are also some drawbacks, 
mainly concerning the engine performances (lowering of the torque curve), but also environmental (possible 
raising of the NOx emissions). However, by appropriately mixing two biofuels with known opposite effects on the 
combustion process, it is theoretically possible to compensate the aforementioned disadvantages. In this work, 
some experiments were carried out in this direction by fuelling a farm tractor with four different fuel mixes; the 
collected data were processed through the Response Surface Methodology to obtain multi-parameter regression 
equations useful to identify the optimal fuel mixtures composition. Thanks to this approach, it was found that 
biodiesel has a positive effect on the torque, while the addition of bioethanol has a much bigger detrimental effect; 
on the contrary, bioethanol should be added to a mixture with a minimum of 8-12 % of biodiesel to get advantages 
in terms of NOx concentration reduction.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610219302486
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บโีอไอหนุน

เอสเอม็อี

เปลีย่น

เครือ่งจกัร

อาศยัจงัหวะ

เงนิบาทแขง็

เร่งลงทุน

‟

„

บีโอไอ สนบัสนุนผูป้ระกอบการเอสเอม็อี เร่งใชสิ้ทธิประโยชน์ตามมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัร อาศยัโอกาสช่วงเงินบาทแขง็ค่า 
ยกระดบัเทคโนโลย ีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เตรียมพร้อมรับมือการแข่งขนัใน
อนาคต นางสาวดวงใจ อศัวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บี
โอไอ) เปิดเผยวา่ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบนั นอกจากจะใหสิ้ทธิ
ประโยชน์แก่โครงการลงทุนใหม่หรือขยายการลงทุนแลว้ บีโอไอยงัมีมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนแต่สิทธิประโยชน์หมดแลว้ หรือกิจการท่ีด าเนินการอยูแ่ลว้โดย
ไม่ไดรั้บการส่งเสริมจากบีโอไอ และตอ้งการพฒันาหรือปรับปรุงการผลิตใหท้นัสมยั
หรือมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ซ่ึงในภาวะท่ีเงินบาท แขง็ค่าข้ึนนั้น บีโอไอมองวา่เป็น
โอกาสดีส าหรับผูป้ระกอบการในการลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่เพ่ือขยายก าลงัการผลิต 
หรือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ซ่ึงจะช่วยยกระดบั
ขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ เพ่ือรับมือกบัการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ข้ึนในอนาคต 
นบัเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าจากตน้ทุนท่ีต ่าลงเพราะเงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึน
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‟

„

ส าหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ประกอบดว้ย 
5 มาตรการยอ่ย ไดแ้ก่ มาตรการเพ่ือการประหยดัพลงังาน มาตรการเพ่ือการ
ปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต มาตรการเพ่ือการวิจยัพฒันา
และออกแบบทางวิศวกรรม มาตรการเพ่ือการยกระดบัอุตสาหกรรมเกษตรไปสู่
มาตรฐานสากล และการน าเทคโนโลยดิีจิทลัมาใชเ้พ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต โดยผูย้ืน่ขอจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ ยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร ยกเวน้ภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล 3 ปี ในสดัส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนท่ีใชใ้นการปรับปรุง และหาก
เป็นผูป้ระกอบการ SMEs ไดก้ าหนดวงเงินลงทุนขั้นต ่าเพียง 500,000 บาท จากปกติท่ี
ก าหนด 1 ลา้นบาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและเงินทุนหมุนเวียน)
ตวัอยา่งการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เช่น การติดตั้งระบบขนยา้ย
สินคา้อตัโนมติัภายในคลงัสินคา้ การติดตั้งหุ่นยนตท์ าความสะอาดเตาเผา การติดตั้ง
ชุดป้อนวตัถุดิบอตัโนมติั การติดตั้งเคร่ืองเอก็ซ์เรยท่ี์สายการผลิต การติดตั้งแผงเซลล์
แสงอาทิตยเ์พ่ือผลิตไฟฟ้าใชเ้องในสถานประกอบการ เป็นตน้

ทั้งน้ี คุณสมบติัของผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีบีโอไอก าหนด คือตอ้งมีสินทรัพยถ์าวร
สุทธิหรือขนาดลงทุนไม่เกิน 200 ลา้นบาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและเงินทุนหมุนเวียน) 
ตอ้งมีบุคคลสญัชาติไทยถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน โดยผูส้นใจ
สามารถยืน่ขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตไดจ้นถึงเดือนธนัวาคม 2563
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‟

„

นายสุชาติ พรชยัวิเศษกลุ อธิบดีกรมพฒันาฝีมือแรงงานกระทรวง
แรงงาน กล่าวเพ่ิมเติมวา่ การด าเนินงานของสถาบนั MARA จะยดึแนวทางประชารัฐ
ร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา เช่น ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ศูนยบ์ริหารแรงงานเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวนัออก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ในการฝึกอบรม
ช่างฝีมือ พนกังานในสถานประกอบกิจการ การทดสอบฝีมือแรงงาน การออกแบบ
หลกัสูตร พฒันาครูฝึกเพ่ือเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ โดยในปี 2563 
วางเป้าหมาย ท่ีจะพฒันาฝีมือแรงงานในสาขาเทคโนโลยอีตัโนมติัและหุ่นยนต ์
จ านวน 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 จ ากดั (เออาร์วี) กล่าววา่ “เออาร์วี ยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดร่้วมเป็น
พนัธมิตรกบัไทย เอไอ ซึงมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจตรงกนั คือ การพฒันา
เทคโนโลยท่ีีจะตอบโจทยธุ์รกิจยคุใหม่ และร่วมขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศดว้ย
นวตักรรม เออาร์วีเช่ือมัน่วา่ ดว้ยความเช่ียวชาญในการออกแบบทั้งฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟตแ์วร์ ประกอบกบัความรู้และประสบการณ์ในการพฒันาเทคโนโลยอีากาศยาน
ไร้คนขบัหรือโดรนเพ่ือใชใ้นการเกษตรอจัฉริยะ จะช่วยส่งเสริมใหไ้ทย เอไอ 
สามารถขยายธุรกิจและประสบความส าเร็จต่อไปไดใ้นอนาคต และมัน่ใจวา่จะช่วย
ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตใหก้บัเกษตรกรไดเ้ป็นอยา่งดี”



„
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30/11/2019 ที่มา : แนวหนา้

ส่งออก‘ต

ค.’ติดลบ

5% 

‘ท่องเท่ีย

ว’สวน

ทางโต

12.5%

เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลง
ตวัเลขเศรษฐกิจและการเงินเดือนตุลาคม ปี 2562โดยระบุวา่ เศรษฐกิจ
ไทยยงัอยูใ่นภาวะชะลอตวั โดยการส่งออกสินคา้หดตวัต่อเน่ือง ตาม
การชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ สอดคลอ้งกบัการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมและเคร่ืองช้ีการลงทุนภาคเอกชน ขณะท่ีการใชจ่้าย
ภาครัฐกลบัมาหดตวัตามรายจ่ายลงทุน อยา่งไรกดี็ เคร่ืองช้ีการบริโภค
ภาคเอกชนขยายตวัสูงข้ึนจากเดือนก่อน โดยไดรั้บผลดีชัว่คราวจาก
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ สาหรับภาคการท่องเท่ียว
ขยายตวัดีต่อเน่ือง



„

‟ทั้งน้ี มูลค่าการส่งออกสินคา้รวมและไม่รวมทองค าหดตวัร้อยละ 5.0 จากระยะ
เดียวกนัปีก่อน โดยการส่งออกในหลายหมวดสินคา้ยงัคงหดตวัจาก 1.ภาวะเศรษฐกิจ
ประเทศคู่คา้ท่ีชะลอตวั2.วฏัจกัรสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัไม่ฟ้ืนตวัชดัเจน 3.ราคา
น ้ ามนัดิบในตลาดโลกท่ียงัหดตวั ประกอบกบัมีปัจจยัชัว่คราวจากการปิดซ่อมบ ารุง
โรงกลัน่น ้ ามนับางราย ส่งผลใหมู้ลค่าการส่งออกสินคา้ในหมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมหดตวัทั้งดา้นราคาและปริมาณ

อยา่งไรกดี็ การส่งออกสินคา้บางหมวดขยายตวัไดต่้อเน่ือง ไดแ้ก่ สินคา้เกษตรแปรรูป 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และยานยนตแ์ละช้ินส่วน ซ่ึงส่วนหน่ึงไดรั้บผลดีจากการส่งออก
สินคา้ไปสหรัฐฯ เพ่ือทดแทนสินคา้จากจีน นอกจากน้ี การส่งออกฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์
ขยายตวัไดเ้ป็นคร้ังแรกในรอบ 12 เดือน ซ่ึงเป็นผลจากการยา้ยฐานการผลิตมาไทย
ในช่วงก่อนหนา้ทั้งน้ี การส่งออกสินคา้ท่ีหดตวัส่งผลใหก้ารผลิตภาคอุตสาหกรรมหด
ตวัสอดคลอ้งกนั

อยา่งไรกดี็ จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศกลบัขยายตวัดีต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 12.5 จาก
ระยะเดียวกนัปีก่อน จาก 1.ฐานจ านวนนกัท่องเท่ียวจีนท่ีต ่า
จากเหตุการณ์เรือนกัท่องเท่ียวล่มท่ีจงัหวดัภูเกต็ และ 2.มาตรการยกเวน้ค่าธรรมเนียม 
visa on arrival ท่ีมีส่วนท าใหจ้ านวนนกัท่องเท่ียวจีน อินเดียและไตห้วนั เพ่ิมมากข้ึน 
นอกจากน้ี ยงัมีนกัท่องเท่ียวสญัชาติเอเชียอ่ืนท่ีขยายตวัดีต่อเน่ือง อาทิ นกัท่องเท่ียว
เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่นและลาว รวมทั้งนกัท่องเท่ียวมาเลเซียท่ีกลบัมาขยายตวัได ้เป็นผลจาก
การเหล่ือมเดือนของวนัหยดุปีใหม่ฮินดูท่ีปีน้ีอยูใ่นช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562

30/11/2019 ที่มา : แนวหนา้
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