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เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สาม ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.3 ชะลอลงจากการขยายตัว
ร้อยละ 4.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้น
ของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และการขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่ายและการ
ลงทุนภาครัฐ ในขณะที่การส่งออกสินค้าชะลอตัวลง ในด้านการผลิต การผลิตสาขาก่อสร้าง
ขยายตัวเร่งขึ้น สาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซม ขยายตัวในเกณฑ์ดี ส่วน
การผลิตภาคเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาการขนส่ง
และการคมนาคมชะลอตัว

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 5.0 และเร่งขึ้นต่อเนื่องจากร้อย
ละ 4.5 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 22 ไตรมาส โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ การด าเนินมาตรการ
ดูแลผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ า และ
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นของผู้บริโภค โดยการใช้จ่ายซื้อสินค้าคงทนขยายตัวเร่ง
ขึ้น สอดคล้องกับยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ขยายตัวร้อยละ 27.0 เร่งขึ้นจากร้อยละ 
25.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่การใช้จ่ายในหมวดสินค้าอื่น ๆ ขยายตัวในเกณฑ์ดี การ
ใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคของรัฐบาล ขยายตัวร้อยละ 2.1 ต่อเนื่องจากร้อยละ 2.0 ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยการใช้จ่ายหมวดค่าใช้สอย และหมวดค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
4.5 และร้อยละ 14.5 ตามล าดับ อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวม ในไตรมาสนี้อยู่
ที่ร้อยละ 20.5 เทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ 21.7

การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 63,387 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 2.6 ชะลอลงจาก
การขยายตัวร้อยละ 12.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า 
และการปรับตวัของผู้ประกอบการในตา่งประเทศต่อมาตรการกีดกันทางการค้า โดยปริมาณ
การส่งออกลดลงร้อยละ 0.4 ขณะที่ราคาสินค้าส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 การส่งออกไปยัง
ตลาดสหภาพยุโรป (15) ญี่ปุ่น อาเซียน (9) และตะวันออกกลาง (15) ขยายตัว ขณะที่ตลาด
สหรัฐอเมริกา จีน และออสเตรเลียปรับตัวลดลง เมื่อหักการส่งออกทองค าที่ยังไม่ขึ้นรูปออก
แล้ว มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.4 เมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกสินค้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ี
ส่ งสัญญาณบวกต่ อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ไ ท ย 
ได้แก่

การอุ ป โภคบ ริ โภค
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การลงทุนรวม

การใช้จ่ายเพ่ือการ
อุปโภคของรัฐบาล

การส่งออกสินค้า

สาขาเกษตรกรรม
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การลงทุนรวม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.9 เร่งขึ้นจากร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการ
ลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.9 (สูงสุดในรอบ 15 ไตรมาส) เร่งขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรที่ขยายตัวร้อย
ละ 3.4 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้า และการลงทุนใน
สิ่งก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 5.4 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.0 ในไตรมาสก่อนหน้า การ
ลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 4.2 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า 
เป็นผลจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ขยายตัวร้อยละ 9.9 และการลงทุนของรัฐบาลที่
ขยายตัวร้อยละ 0.7

สาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 1.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาส
ก่อนหน้า สอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมร้อยละ 1.0 เทียบกับการ
ขยายตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า อัตราการใช้ก าลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 66.5 
ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 67.1 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ขยายตัวร้อยละ 6.5 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 9.4 
ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวลงของจ านวนและรายรับจากนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ โดยในไตรมาสนี้มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 9.06 ล้านคน เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 1.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 8.4 ในไตรมาสก่อนหน้าและรายรับจาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 474.6 พันล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5 ชะลอตัวลงจากการ
ขยายตัวร้อยละ 13.7 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการปรับตัวลดลงของรายรับจาก
นักท่องเที่ยวจีนและรัสเซีย รวมทั้งการขยายตวัในเกณฑ์ต่ าของรายรบัจากนกัท่องเที่ยวยุโรป 
เป็นส าคัญ ในขณะที่รายรับจากนกัท่องเทีย่วจากประเทศส าคัญที่ยังขยายตวัสูงประกอบด้วย 
รายรับจากนักท่องเที่ยวมาเลเซีย ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น และเวียดนาม เป็นส าคัญ

สาขาเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 4.3 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 10.2 ในไตร
มาสก่อนหน้า โดยการขยายตัวได้รับปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญจากสภาพอากาศ รวมทั้ง
ปริมาณน้ าชลประทานและปริมาณน้ าฝนที่เอื้ออ านวยต่อการผลิต ซึ่งท าให้ผลผลิตต่อไร่
ปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกในการผลิตพืชส าคัญ ๆ การเพ่ิมขึ้นของดัชนี
ผลผลิตสินค้าเกษตรและ การปรับตัวดีขึ้นของดัชนีราคาสินค้าเกษตรส าคัญ ๆ ส่งผลให้
รายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 1.3

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจท่ี
ส่ ง สั ญ ญ า ณ ล บ ต่ อ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เ ค รื่ อ ง จั ก ร ก ล ไ ท ย 
ได้แก่
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ภาวะอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วขอ้ง ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561

SepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct

20182017

HR plate 155.5232.9126.2189.4176.1197.353.8194.1166.8210.8162.7252.2

HR sheet 199.8222.9199.3199.2167.4212.2218.3200.2205.2185.5169.6173.6

CR sheet 298.0324.1229.2298.7295.4279.7283.8260.9274.6246.3276.0268.6

Coated Galv.sheet 235.8323.1258.8251.1296.8277.5216.2230.6202.7229.8232.3242.2

Coated Tin plate 98.1104.4101.3144.8119.6134.3146.987.4116.7109.5109.3106.5

Coated Tin free 109.5125.9110.1146.590.9107.6119.499.0126.465.982.9102.4

Coated Other coated steel 311.7397.1381.5364.7392.0357.8318.3340.4365.3298.5372.2266.8

50
100
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200
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300
350
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ดัชนีการใช้เหล็กแผ่นในประเทศ

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

2017 2018

Hot-rolled Plate 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47 100.47

Hot-rolled Coil 108.76 107.82 111.12 112.93 115.97 116.70 113.79 115.73 117.48 114.89 113.11 113.01

Cold-rolled Coil 103.39 102.54 102.97 106.36 105.51 109.32 105.08 108.47 110.17 109.32 106.78 106.78

CR Stainless steel (304, 2mm., 2B) 51.72 52.94 51.35 52.59 54.35 54.29 54.75 54.29 54.56 53.69 52.35 50.35

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ดัชนีราคาน าเข้าเหล็กแผ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
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การจ้างงาน ผู้มีงานท า: ขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2 และเป็นการขยายตัวของผู้มีงานท าทั้งภาคเกษตร
และนอกภาคเกษตรครั้งแรกในรอบ 22 ไตรมาส ในขณะที่อัตราการว่างงานลดลงต่ าสุดในรอบ 8 ไตรมาส สะท้อนการ
กระจายตัวมากขึ้นของการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสอดคล้องกับการขยายตัวเร่งขึ้นของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ใน
ไตรมาสที่สามของปี 2561 ผู้มีงานท าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 0.9 ในไตรมาสที่สองของปี 2561 
โดยผู้มีงานท าภาคเกษตร (สัดส่วนร้อยละ 33.4) ขยายตัวร้อยละ 1.9 และเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 
สอดคล้องกับการขยายตัวของผลผลิตสินค้าเกษตรส าคัญ เช่น ข้าวเปลือกและทุเรียน เป็นต้น ในขณะที่ผู้มีงานท านอกภาค
เกษตร (สัดส่วนร้อยละ 66.6) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.6 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 0.01 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.8 ของผู้มีงานท าในสาขาอุตสาหกรรมและเป็นการเพ่ิมขึ้นเป็นไตรมาสที่ 2 สอดคล้องกับการขยายตัวของ
ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการเพ่ิมขึ้นของผู้มีงานท าในสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าร้อยละ 10.2 สอดคล้อง
กับการขยายตัวของสาขาการขนส่ง และการคมนาคม และการกลับมาขยายตัวครั้งแรกร้อยละ 2.6 ในรอบ 7 ไตรมาสของผู้
มีงานท าในสาขาก่อสร้างสอดคล้องกับการขยายตัวของสาขาก่อสร้าง รวมทั้งการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 ของผู้มีงานท าในสาขา
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

อัตราการว่างงาน ไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 1.0 ต่ าสุดในรอบ 8 ไตรมาส โดยมีผู้ว่างงานเฉลี่ยจ านวน 3.7 แสนคน

ภาวะอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วขอ้ง ไตรมาสท่ี 3 ปี 2561

สถานการณด์า้นแรงงาน

%YoY
สัดส่วน 
Q3/61

2560 2561
ทั้งปี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

การจ้างงานรวม 100.0 -0.6 -0.6 0.4 -1.6 -0.6 -0.2 0.9 1.7
- ภาคเกษตร 33.4 0.3 -1.4 6.3 -1.2 -2.0 6.0 3.0 1.9
- นอกภาคเกษตร 66.6 -1.0 -0.3 -2.1 -1.8 0.1 -2.8 -0.01 1.6

อุตสาหกรรม 16.1 -2.9 -1.5 -4.2 -4.0 -1.8 -0.03 2.6 2.8
ก่อสร้าง 5.4 -8.2 -8.7 -11.8 -6.8 -4.3 -11.8 -2.7 2.6
สาขาการขายส่งและการขายปลีก การ
ซ่อมยานยนต์ฯ 16.3 -0.2 0.9 1.0 -2.6 0.02 -2.8 -2.2 0.9

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 7.3 1.8 4.2 -2.7 -1.0 6.8 -1.3 5.7 3.0

ก าลังแรงงานรวม (ล้านคน) 38.1 38.2 38.3 38.2 37.7 38.1 38.5 38.7

จ านวนผู้มีงานท า (ล้านคน) 37.5 37.4 37.5 37.6 37.2 37.4 37.9 38.3
จ านวนผู้ว่างงาน (แสนคน) 4.5 4.6 4.6 4.5 4.2 4.7 4.1 3.7
อัตราการว่างงาน (%) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 1.0
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Mill Baht Q1 Q2 Q3 Q4 Growth Rate (Q3)
Import

2560 103,548 112,553 113,689 113,881 -2.3%
2561 107,231 113,119 113,747 0.1%

Export
2560 63,012 63,265 73,843 63,758 18.2%
2561 64,397 63,543 67,913 -8.0%

ภาวะอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล ไตรมาสท่ีสาม ปี 2561

ใน ไตรมาสที่ ส าม  ปี  2561 ภาวะอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลของไทยมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน
หน้า โดยการน าเข้าขยายตัวร้อยละ 0.6 เทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 0.1 เทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ปีก่อนหน้า ด้านการส่งออกขยายตัวร้อยละ 6.9 เทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 0.8 เทียบกับไตรมาส
เดียวกันปีก่อนหน้า 

การน าเข้า มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 113,747 ล้านบาท 
โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
9,267 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 5.4 YoY ด้านหมวดเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 85,737 ล้านบาท หดตัว
ร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 
2.4 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการน าเข้าเป็น 
18,743 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 16.6 YoY

การส่งออก มีมูลค่าการส่งออกอยู่ท่ี 67,913 ล้านบาท 
โดยหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
9,530 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 20.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 8.3 YoY ด้านหมวดเครื่องจักร
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 50,693 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหด
ตัวร้อยละ 11.4 YoY ในขณะที่หมวดเครื่องมือกลมีมูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 7,689 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 1.9 YoY

ดุลการค้า เครื่องจักรกลของไทยในไตรมาสนี้ ดุลการค้า
ขาดดุลอยู่ท่ี 45,833 ล้านบาท 
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มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลการเกษตรของไทย ไตรมาสท่ีสาม ปี 2561

การน าเข้า เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการน าเข้า
อยู่ท่ี 9,267 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 5.4 YoY ส าหรับสินค้า
ที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่องบ ารุงรักษา และ
ส่วนประกอบ มูลค่าการน าเข้าอยู่ท่ี 4,916 ล้านบาท 

การส่งออก เครื่องจักรกลการเกษตร มีมูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 9,530 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 20.2 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 8.3 YoY
ส าหรับสินค้าท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ แทรกเตอร์ 
และส่วนประกอบ มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 3,238 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรกลการเกษตรของไทยในไตรมาส
นี้ ดุลการค้าเกินดุลอยู่ท่ี 263 ล้านบาท 

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลการเกษตร
ไตรมาสที่สาม ปี 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

Agricultural M. Q1 Q2 Q3 Q4 Growth Rate (Q3)
Import

2560 8,985 8,771 9,796 10,785 2.8%
2561 8,912 8,048 9,267 -5.4%

Export
2560 9,240 8,098 8,797 8,560 -2.3%
2561 8,613 7,926 9,530 8.3%
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มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งจกัรกลอตุสาหกรรมของไทย ไตรมาสท่ีสาม ปี 2561

การน าเข้า เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมูลค่าการ
น าเข้าอยู่ท่ี 85,737 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 2.4 YoY ส าหรับ
สินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ เครื่องกังหันไอพ่น 
และส่วนประกอบ (เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป) 
มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 9,774 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม มีมูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 50,693 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.2 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 11.4 YoY
ส าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เครื่องจักร
งานดิน (เครื่องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้าง) มูลค่าการส่งออก
อยู่ท่ี 8,527 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องจักรอุตสาหกรรมของไทยในไตรมาสนี้ 
ดุลการค้าขาดดุลอยู่ท่ี 35,044 ล้านบาท 

มูลค่าการค้าเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
ไตรมาสที่สาม ปี 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

Industrial M. Q1 Q2 Q3 Q4 Growth Rate (Q3)
Import

2560 80,395 86,984 87,813 87,216 -1.6%
2561 82,263 86,794 85,737 -2.4%

Export
2560 47,189 48,141 57,209 47,490 22.4%
2561 48,221 47,715 50,693 -11.4%
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มูลค่าการน าเขา้-ส่งออก และดลุการคา้เครือ่งมือกลของไทย ไตรมาสท่ีสาม ปี 2561

มูลค่าการค้าเครื่องมือกล
ไตรมาสที่สาม ปี 2561

การน าเข้า เครื่องมือกล มีมูลค่าการน า เข้า เป็น 
18,743 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับไตร
มาสก่อนหน้า และขยายตัวร้อยละ 16.6 YoY ส าหรับสินค้า
ที่มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด ได้แก่ หีบแบบหล่อแก้ว โลหะ 
ยาง และพลาสติก มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 5,185 ล้านบาท

การส่งออก เครื่องมือกล มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 
7,689 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า และหดตัวร้อยละ 1.9 YoY ส าหรับสินค้าที่มี
มูลค่าการส่งออกสูงสุด ได้แก่ เครื่องมือกล กลึงโลหะ มูลค่า
การส่งออกอยู่ที่ 1,696 ล้านบาท

ดุลการค้า เครื่องมือกลของไทยในไตรมาสนี้ ดุลการค้า
ขาดดุลอยู่ท่ี 11,053 ล้านบาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Machine Tools Q1 Q2 Q3 Q4 Growth Rate (Q3)
Import

2560 14,168 16,797 16,080 15,880 -8.4%
2561 16,055 18,277 18,743 16.6%

Export
2560 6,583 7,025 7,837 7,708 16.8%
2561 7,563 7,903 7,689 -1.9%
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โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จากผลการประชุมพิจารณาโครงการ
อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ปี 2561 พบว่า มี
โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
จ านวน 13 โครงการ โดยมากที่ตั้งโรงงานจะอยู่ภาคตะวันร้อยละ 62 ประกอบด้วย
จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเฉิงเทรา รองลงมาเป็นภาคกลางร้อยละ 38 ส่วนใหญ่อยู่
ในจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ โดยที่สัญชาติผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่
เป็นต่างชาติอยู่ที่ร้อยละ 50 ส าหรับต่างชาติจะประกอบด้วยประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน 
ออสเตรเลีย และจีน รองลงมาร้อยละ 31 เป็นการร่วมทุนระหว่างไทยกับต่างชาติ ที่
เหลือเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยร้อยละ 19

รายละเอียดเพิ่มเติม
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Article Title A Support Vector Machine with Gabor Features for Animal Intrusion Detection in 
Agriculture Fields

Author Saieshwar Radhakrishnan, R. Ramanathan
Department of Electronics and Communication Engineering, Amrita School of Engineering, 
Coimbatore, Amrita Vishwa Vidyapeetham, India 641112

Year 2018
Abstract Animal intrusion in agricultural fields has been a pestering problem for farmers, especially during 

monsoon when they try to maximize their yield. This paper puts forth an image processing and machine 
learning based approach to classify the animal as threat and hence alert the farmer. The image is 
segmented into parts using Watershed algorithm. The features are extracted from the training set by 
using 2D Gabor filter bank. Classification is done using Support Vector Machines algorithm. Percentage 
accuracy for each test image is analyzed. Training set has been increased in a step wise manner in 
order to find the minimum possible combination of test images and filter bank and hence increase the 
efficiency of the model compared to the existing models.

Source https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050918321197

Fig. 1. Flowchart of the proposed approach
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