
   
 

 
 
ฉบับท่ี 27/2563 วันที่ 28 กันยายน 2563 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนสิงหาคม 2563 
 

สถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนสิงหาคม 2563 ปรับตัวดขีึ้นในหลายภูมิภาคเมื่อเทียบกับ 
เดือนก่อนหน้า อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก เป็นต้น  

สอดคล้องกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเน่ือง จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั 

โคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) 
 

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค
ประจำเด ือนสิงหาคม 2563 ว่า “สถานการณ์เศรษฐกิจภูม ิภาคในเด ือนสิงหาคม 2563 ปร ับตัวดีขึ้น 
ในหลายภ ูม ิภาคเม ื ่อเท ียบก ับเด ือนก ่อนหน้า อาทิ ภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือ ภาคกลาง ภาคเหนือ  
และภาคตะวันออก เป็นต้น สอดคล้องกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ ้นต่อเนื่อง  
จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)” โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยในเดือนสิงหาคม 2563 เครื่องช้ี
เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนหลายตัวปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ จำนวน
รถจักรยานยนต์ จดทะเบียนใหม่ และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 28.9 10.4 และ 3.5 
ต่อปี ตามลำดับ สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัว 
อยู่ที่ร้อยละ 4.4 ต่อปี นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มาอยู่ที่ระดับ 
53.7 และ 73.0 ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเนื ่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวยังชะลอตัวโดย
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการเยี่ยมเยือนหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -32.3 และ -46.7 ต่อปี ตามลำดับ แต่ชะลอตัว
ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวอยู่ที่ร้อยละ -44.1 และ -51.4 ต่อปี ตามลำดับ สำหรับในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ 
สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ -0.4 ต่อปี จากเดือนก่อนหน้าอยู่ทีร่้อยละ -0.5 ต่อปี  
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เศรษฐกิจภาคกลางดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยในเดือนสิงหาคม 2563 เครื่องชี้เศรษฐกิจ 
ด้านการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น โดยภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงที่ และรายได้เกษตรกร ขยายตัวถึงร้อยละ 17.0 
และ 15.4 ต่อปี ตามลำดับ สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่
ขยายตัวร้อยละ 3.0 ต่อปี และเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ ขยายตัวได้ร้อยละ 166.8 ต่อปี ด้วยเงินทุน
จำนวน 1,583 ล้านบาท สำหรับวัตถุดิบที่เก่ียวข้องกับโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ในจังหวัดชัยนาท และจากโรงงานรับจ้าง
สีข้าวและขัดข้าว ในชุมชนท้องถิ่นที่อยู่รอบบริเวณโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสำคัญ นอกจากนี้ ดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มาอยู่ที่ระดับ 49.5 และ 85.3 ตามลำดับ ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีการดำเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวยังชะลอตัวโดยจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการเยี่ยม
เยือนหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -54.2 และ -66.6 ต่อปี ตามลำดับ แต่ชะลอตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวอยู่ที่ร้อยละ          
-62.8 และ -70.2 ต่อปี ตามลำดับ  สำหรับในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ -0.9  
ต่อปี จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ -1.7 ต่อปี 

 

เศรษฐกิจภาคเหนือดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า  โดยในเดือนสิงหาคม 2563 เครื่องชี้เศรษฐกิจ 
ด้านการบริโภคภาคเอกชนหลายตัว เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่  
และรายได้เกษตรกร ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 0.6 4.2 และ 14.2 ต่อปี ตามลำดับ นอกจากนี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
และภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มาอยู่ที่ระดับ 52.4 และ 66.5 ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเนื่องจากการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
อย่างไรก็ด ี ภาคการท่องเที ่ยวยังชะลอตัวโดยจำนวนผู ้เย ี ่ยมเยือนและรายได้จากการเยี ่ยมเยือนหดตัว  
อยู่ที ่ร้อยละ -35.2 และ -59.3 ต่อปี ตามลำดับ  จากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวอยู่ที ่ร้อยละ -35.9 และ -55.6 ต่อปี 
ตามลำดับ  สำหรับในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ สะท้อนจากอัตราเง ินเฟ้อทั ่วไปอยู ่ที่ ร ้อยละ -0.7 ต ่อปี  
จากเดือนก่อนหน้าอยู่ทีร่้อยละ -0.9 ต่อปี 
 

เศรษฐกิจภาคตะวันออกดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยในเดือนสิงหาคม 2563 เครื่องชี้เศรษฐกิจ
ด้านการบริโภคภาคเอกชนซึ่งสะท้อนจากรายได้เกษตรกรขยายตัวได้ถึงร้อยละ 22.6 ต่อปี สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจ
ด้านการลงทุนภาคเอกชน เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการขยายตัวได้ดีอยู่ที่ร้อยละ 79.4 ต่อปี ด้วยเงินทุน
จำนวน 2,854 ล้านบาท จากโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพและเสียงในจังหวัด
ชลบุรี เป็นสำคัญ นอกจากนี้ ดัชนีความเชื ่อมั ่นผู ้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ ้นต่อเนื ่องทั ้งสองดัชนี  
เป็นเดือนที ่ 4 อยู ่ที ่ระดับ 53.8 และ 103.2 ตามลำดับ ส่วนหนึ ่งเนื ่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น อย่างไรก็ดี  
ภาคการท่องเที่ยวยังชะลอตัวโดยจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการเยี่ยมเยือนหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -44.4 และ  
-74.8 ต่อปี ตามลำดับ แต่ชะลอตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวอยู่ที่ร้อยละ -51.5 และ -75.7 ต่อปี ตามลำดับ 

สำหรับในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ -0.8 ต่อปี จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ  
-1.6 ต่อปี 
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เศรษฐกิจภาคตะวันตกดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยในเดือนสิงหาคม 2563 เครื่องชี้เศรษฐกิจ
ด้านการบริโภคภาคเอกชนซึ ่งสะท้อนจากรายได้เกษตรกรขยายตัวร ้อยละ 36.3 ต่อปี เครื ่องชี ้เศรษฐกิจ 
ด้านการลงทุนภาคเอกชนดีขึ้นจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่กลับมาขยายตัวได้ โดยขยายตัว
อยู ่ที ่ร ้อยละ 2.2 ต่อปี นอกจากนี้ เมื ่อพิจารณาในด้านความเชื ่อมั ่น พบว่าดัชนีความเชื ่อมั ่นผู ้บริโภคและ
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่ระดับ 49.5 และ 85.3 ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีการดำเนินกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจมีมากขึ ้น  อย ่างไรก็ด ี ภาคการท่องเที ่ยวยังชะลอตัวโดยจำนวนผู ้ เย ี ่ยมเย ือนและรายได้  
จากการเยี่ยมเยือนหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -21.3 และ -45.9 ต่อปี ตามลำดับ จากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวอยู่ที่ร้อยละ -21.6 
และ -41.6 ต่อปี ตามลำดับ สำหรับในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ -0.8 ต่อปี  
จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ -1.7 ต่อปี 
 

เศรษฐกิจ กทม.และปริมณฑลดีข ึ ้นเมื ่อเท ียบกับเด ือนก่อนหน้า  โดยในเด ือนสิงหาคม 2563  
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของรายได้เกษตรกร โดยขยายตัวอยู่ที่
ร้อยละ 15.7 ต่อปี จากราคาพืชผล อาทิ ข้าว พืชผัก และกล้วย ที่เพิ่มขึ้น สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุน
ภาคเอกชน จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัวได้ดีอยู่ที่ร้อยละ 21.3 ต่อปี และเงินทุนของโรงงานที่ได้รับ
อนุญาตประกอบกิจการที ่ขยายตัวได้ดีอยู่ที่ร้อยละ 45.1 ต่อปี ด้วยเงินทุนจำนวน 6,308 ล้านบาท จากโรงงาน 
ทำถุงพลาสติกในจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรม 
ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ 50.4 และ 85.3 ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 ทำให้ มีการดำเน ินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากข ึ ้น อย ่างไรก็ดี   
ภาคการท่องเที่ยวยังชะลอตัวโดยจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการเยี่ยมเยือนหดตัวอยู่ที่ร้อยละ  -65.7 และ  
-84.7 ต่อปี ตามลำดับ แต่ชะลอตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวอยู่ที่ร้อยละ -79.8 และ -90.0 ต่อปี ตามลำดับ 
สำหรับในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ -0.5 ต่อปี จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ  
-1.0 ต่อปี 

 

เศรษฐกิจภาคใต้ดีขึ ้นเมื ่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยในเดือนสิงหาคม 2563 เครื ่องชี ้เศรษฐกิจ 
ด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการขยายตัวของรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 16.8 ต่อปี และดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มาอยู่ที่ระดับ 47.5 และ 81.9 ตามลำดับ ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีการดำเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจมากขึ ้น อย ่างไรก็ด ี ภาคการท่องเท ี ่ยวย ังชะลอต ัวโดยจำนวนผู ้ เย ี ่ยมเย ือนและรายได้  
จากการเยี่ยมเยือนหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -67.8 และ -87.5 ต่อปี ตามลำดับ จากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวอยู่ที่ร้อยละ 68.0 
และ -87.1 ต่อปี ตามลำดับ  สำหรับในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ -1.1 ต่อปี  
จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ -1.8 ต่อปี 
 
 

โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามเอกสารแนบ  
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เอกสารแนบ 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนสิงหาคม 2563 

 
ตารางที ่1 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เครื่องชี้เศรษฐกิจ 2562 Q1/63 Q2/63 ก.ค.63 ส.ค.63 YTD 

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน       

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy) 4.0 7.3 7.4 14.1 28.9 10.7 

จำนวนรถยนต์น่ังจดทะเบียนใหม่ (%yoy) -0.4 -13.6 -33.4 -29.4 -20.5 -23.5 

จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy) -6.0 -12.1 -25.8 4.6 10.4 -12.2 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ) 75.2 62.1 51.2 52.8 53.7 55.8 

รายได้เกษตรกร (%yoy) -4.8 -21.2 -19.6 -4.6 3.5 -18.2 

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน             

จำนวนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 0.0 -17.4 -32.2 -18.4 -12.4 -22.4 

จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy) -7.7 -11.8 -27.2 -12.0 4.4 -15.5 

เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 15.7 9.1 2.1 0.3 0.5 12.0 

เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (%yoy) 13.4 355.2 16.8 46.4 -68.3 119.2 

เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 28.2 2.1 1.0 2.9 0.5 6.5 

เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (%yoy) -7.7 -78.3 -55.0 86.0 -65.2 -56.4 

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม             

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy) -3.1 -6.4 -8.5 -5.3 - -7.1 

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ) 90.6 88.3 69.5 71.4 73.0 77.2 

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว             

จำนวนผู้เยี่ยมเยือน (%yoy) 1.2 -32.0 -92.8 -44.1 -32.3 -56.6 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (%yoy) 1.2 -32.0 -92.5 -41.7 -29.1 -55.9 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy) 1.7 -31.3 -100.0 -100.0 -98.2 -72.1 

รายได้จากการเยี่ยมเยือน (%yoy) 3.2 -31.7 -94.2 -51.4 -46.7 -58.2 

รายได้จากการเยี่ยมเยือนชาวไทย (%yoy) 3.2 -31.7 -93.9 -49.2 -44.3 -57.6 

รายได้จากการเยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy) 4.3 -32.0 -100.0 -100.0 -96.6 -70.3 

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ             

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (%yoy) 1.0 1.2 -1.9 -0.5 -0.4 -0.4 

อัตราการว่างงาน (%ต่อกำลังแรงงาน) 0.8 0.9 1.8 - - 1.3 
 
หมายเหตุ:  
ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กร มการท่องเที่ยว  
สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ คำนวณและรวบรวม: สศค. 
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ตารางที ่2 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคกลาง 
เครื่องชี้เศรษฐกิจ 2562 Q1/63 Q2/63 ก.ค.63 ส.ค.63 YTD 

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน       

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy) 4.0 8.9 11.6 -1.7 17.0 9.6 

จำนวนรถยนต์น่ังจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 0.2 -25.9 -42.7 -54.5 -45.9 -37.4 

จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy) -6.1 -10.5 -35.1 -9.3 -11.8 -19.5 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ) 73.1 58.8 46.6 48.6 49.5 51.8 

รายได้เกษตรกร (%yoy) 6.1 -11.3 0.0 12.7 15.4 -3.4 

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน             

จำนวนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 7.0 -18.5 -34.3 -42.5 -37.8 -29.5 

จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 3.6 16.6 -12.6 -25.6 3.0 -2.6 

เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 88.1 2.7 1.1 0.2 1.6 5.6 

เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (%yoy) 469.6 -69.0 -74.0 95.8 166.8 -59.2 

เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 86.3 1.1 0.6 0.6 1.2 3.5 

เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (%yoy) 430.4 -43.9 -36.5 -73.8 -98.5 -95.6 

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม             

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy) -2.3 -4.3 -16.5 -13.5 - -10.7 

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ) 95.5 90.5 78.0 84.9 85.3 84.5 

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว             

จำนวนผู้เยี่ยมเยือน (%yoy) 0.1 -41.5 -97.0 -62.8 -54.2 -66.4 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (%yoy) -0.5 -40.5 -96.5 -57.6 -46.7 -64.2 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy) 4.0 -47.9 -100.0 -99.9 -99.9 -81.2 

รายได้จากการเยี่ยมเยือน (%yoy) 2.2 -42.3 -97.9 -70.2 -66.6 -71.9 

รายได้จากการเยี่ยมเยือนชาวไทย (%yoy) 1.7 -40.0 -97.4 -63.7 -57.9 -68.3 

รายได้จากการเยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy) 4.1 -53.1 -100.0 -100.0 -100.0 -86.4 

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ             

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (%yoy) 0.3 -0.1 -3.2 -1.7 -0.9 -1.6 

อัตราการว่างงาน (%ต่อกำลังแรงงาน) 1.4 1.9 2.0 - - 2.0 
 
หมายเหตุ:  
ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กร มการท่องเที่ยว  
สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ คำนวณและรวบรวม: สศค. 
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ตารางที ่3 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคเหนือ 
เครื่องชี้เศรษฐกิจ 2562 Q1/63 Q2/63 ก.ค.63 ส.ค.63 YTD 

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน       

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy) 5.3 2.7 -9.0 -1.9 0.6 -2.6 

จำนวนรถยนต์น่ังจดทะเบียนใหม่ (%yoy) -2.0 -16.9 -38.6 -32.4 -27.3 -27.5 

จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy) -3.7 -6.5 -27.5 -3.8 4.2 -12.4 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ) 74.3 60.8 49.8 51.5 52.4 54.5 

รายได้เกษตรกร (%yoy) -6.1 -28.3 -27.5 0.2 14.2 -21.9 

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน             

จำนวนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 3.5 -19.4 -24.6 -16.0 -13.5 -20.2 

จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy) -8.5 -9.6 -20.2 -19.3 -18.9 -15.8 

เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 4.6 1.2 3.5 0.2 0.2 5.2 

เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (%yoy) -52.0 16.8 116.0 83.7 -60.7 52.8 

เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 16.8 3.1 0.8 0.5 1.5 5.9 

เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (%yoy) 26.4 42.2 -65.6 -50.6 -78.6 -52.8 

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม             

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy) -2.3 -6.1 -18.2 -12.4 - -11.8 

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ) 79.0 73.6 61.7 64.7 66.5 67.1 

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว             

จำนวนผู้เยี่ยมเยือน (%yoy) 0.7 -23.6 -91.0 -35.9 -35.2 -50.0 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (%yoy) 0.4 -21.1 -89.8 -21.4 -21.3 -46.1 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy) 2.8 -38.0 -98.9 -98.0 -97.8 -72.1 

รายได้จากการเยี่ยมเยือน (%yoy) 1.9 -33.1 -93.4 -55.6 -59.3 -58.5 

รายได้จากการเยี่ยมเยือนชาวไทย (%yoy) 1.1 -28.4 -91.1 -29.1 -36.2 -50.9 

รายได้จากการเยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy) 4.0 -45.1 -99.0 -99.3 -99.1 -76.1 

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ             

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (%yoy) 1.0 0.9 -2.3 -0.9 -0.7 -0.7 

อัตราการว่างงาน (%ต่อกำลังแรงงาน) 0.9 0.9 2.1 - - 1.5 
 
หมายเหตุ:  
ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กร มการท่องเที่ยว  
สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ คำนวณและรวบรวม: สศค. 
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ตารางที ่4 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
เครื่องชี้เศรษฐกิจ 2562 Q1/63 Q2/63 ก.ค.63 ส.ค.63 YTD 

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน       

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy) -5.3 -3.8 -30.1 -24.2 -9.5 -16.9 

จำนวนรถยนต์น่ังจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 3.2 -18.8 -37.7 -40.7 -39.1 -30.6 

จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy) -5.1 -4.0 -28.2 -17.4 -17.3 -16.2 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ) 79.0 63.9 50.8 52.9 53.8 56.4 

รายได้เกษตรกร (%yoy) 15.0 10.4 -1.2 7.2 22.6 6.5 

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน             

จำนวนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 0.8 -16.2 -30.2 -28.0 -12.2 -22.4 

จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 4.1 -1.5 -19.2 -26.3 -25.4 -15.3 

เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 49.9 5.3 3.0 1.5 2.9 12.7 

เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (%yoy) 66.2 -83.1 -52.3 87.5 79.4 -68.3 

เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 77.3 8.5 3.9 9.7 1.3 23.4 

เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (%yoy) -32.5 -76.4 -48.6 320.6 -56.5 -52.1 

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม             

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy) -4.9 -7.2 -26.9 -19.0 - -17.1 

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ) 111.2 109.6 96.6 101.3 103.2 102.9 

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว             

จำนวนผู้เยี่ยมเยือน (%yoy) 1.2 -38.2 -94.0 -51.5 -44.4 -62.5 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (%yoy) 0.5 -34.2 -92.4 -33.7 -22.7 -56.7 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy) 3.2 -47.5 -98.6 -98.5 -98.7 -77.6 

รายได้จากการเยี่ยมเยือน (%yoy) 3.7 -45.1 -96.2 -75.7 -74.8 -70.8 

รายได้จากการเยี่ยมเยือนชาวไทย (%yoy) 2.8 -35.4 -93.9 -45.9 -42.1 -62.0 

รายได้จากการเยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy) 4.5 -49.2 -97.4 -98.5 -98.7 -75.5 

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ             

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (%yoy) 0.5 0.4 -2.9 -1.6 -0.8 -1.2 

อัตราการว่างงาน (%ต่อกำลังแรงงาน) 0.7 0.8 1.6 - - 1.2 
 
หมายเหตุ:  
ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กร มการท่องเที่ยว  
สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ คำนวณและรวบรวม: สศค. 
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ตารางที ่5 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคตะวันตก 
เครื่องชี้เศรษฐกิจ 2562 Q1/63 Q2/63 ก.ค.63 ส.ค.63 YTD 

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน       

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy) -1.3 -11.5 -16.4 -12.3 -7.1 -12.9 

จำนวนรถยนต์น่ังจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 1.8 -12.4 -35.1 -34.6 -26.7 -24.8 

จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy) -4.1 -5.7 -28.6 -4.2 -3.2 -13.5 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ) 73.1 58.8 46.6 48.6 49.5 51.8 

รายได้เกษตรกร (%yoy) -6.8 -4.7 0.0 21.2 36.3 0.5 

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน             

จำนวนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 1.3 -17.1 -17.7 -17.7 2.2 -15.2 

จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy) -2.0 -2.5 -14.9 -1.0 -1.0 -6.4 

เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 6.0 2.5 3.0 2.3 0.3 8.2 

เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (%yoy) -1.3 246.4 209.8 298.1 -87.0 76.4 

เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 13.3 1.9 0.9 0.8 0.5 4.0 

เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (%yoy) 116.2 -25.4 -72.3 -60.2 -63.5 -55.5 

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม             

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy) -2.5 -9.3 -29.9 -19.5 - -19.0 

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ) 95.5 90.5 78.0 84.9 85.3 84.5 

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว             

จำนวนผู้เยี่ยมเยือน (%yoy) 0.7 -29.8 -87.0 -21.6 -21.3 -49.0 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (%yoy) 0.7 -28.3 -86.2 -16.2 -16.0 -47.0 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy) 1.0 -45.0 -99.8 -99.9 -99.6 -74.6 

รายได้จากการเยี่ยมเยือน (%yoy) 3.5 -34.6 -90.5 -41.6 -45.9 -56.5 

รายได้จากการเยี่ยมเยือนชาวไทย (%yoy) 3.5 -30.8 -88.5 -26.6 -32.2 -51.2 

รายได้จากการเยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy) 3.6 -49.6 -99.5 -99.9 -99.6 -78.4 

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ             

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (%yoy) 0.3 0.0 -3.6 -1.7 -0.8 -1.6 

อัตราการว่างงาน (%ต่อกำลังแรงงาน) 0.7 0.7 1.6 - - 1.1 
 
หมายเหตุ:  
ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กร มการท่องเที่ยว  
สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ คำนวณและรวบรวม: สศค. 
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ตารางที ่6 เครื่องชี้เศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล 
เครื่องชี้เศรษฐกิจ 2562 Q1/63 Q2/63 ก.ค.63 ส.ค.63 YTD 

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน       

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy) -1.4 1.0 -11.2 -8.5 -3.0 -5.3 

จำนวนรถยนต์น่ังจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 7.1 -10.9 -36.7 -38.1 -30.7 -25.6 

จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy) -1.4 -1.4 -25.7 -9.7 -9.8 -12.2 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ) 76.1 60.4 47.1 49.3 50.4 52.8 

รายได้เกษตรกร (%yoy) 10.2 -4.1 2.8 14.3 15.7 1.2 

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน             

จำนวนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy) -6.3 -18.1 -34.9 -30.0 -20.2 -25.9 

จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 5.7 -3.2 -24.1 -22.7 21.3 -9.7 

เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 44.7 6.1 11.4 4.1 1.7 23.3 

เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (%yoy) 29.1 -42.3 33.8 -30.1 -41.0 -16.3 

เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 56.6 7.1 12.1 1.8 6.3 27.2 

เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (%yoy) -11.2 -41.8 -6.1 -58.5 45.1 -19.0 

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม             

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy) -3.7 -4.9 -19.1 -15.8 - -12.4 

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ) 95.5 90.5 78.0 84.9 85.3 84.5 

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว             

จำนวนผู้เยี่ยมเยือน (%yoy) 0.3 -41.9 -90.4 -79.8 -65.7 -67.3 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (%yoy) -1.4 -42.0 -88.3 -70.3 -45.3 -63.4 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy) 3.6 -41.8 -94.4 -97.8 -98.1 -74.3 

รายได้จากการเยี่ยมเยือน (%yoy) 2.3 -44.3 -90.4 -90.0 -84.7 -73.2 

รายได้จากการเยี่ยมเยือนชาวไทย (%yoy) 0.5 -43.3 -91.7 -78.7 -60.3 -69.0 

รายได้จากการเยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy) 3.6 -44.9 -89.6 -97.7 -98.4 -75.7 

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ             

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (%yoy) 0.9 0.3 -2.6 -1.0 -0.5 -1.0 

อัตราการว่างงาน (%ต่อกำลังแรงงาน) 1.0 0.9 2.1 - - 1.5 
 
หมายเหตุ:  
ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กร มการท่องเที่ยว  
สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ คำนวณและรวบรวม: สศค. 
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ตารางที ่7 เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคใต้ 
เครื่องชี้เศรษฐกิจ 2562 Q1/63 Q2/63 ก.ค.63 ส.ค.63 YTD 

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน       

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy) 0.5 -0.5 -25.6 -10.5 -14.4 -12.9 

จำนวนรถยนต์น่ังจดทะเบียนใหม่ (%yoy) -2.4 -9.9 -43.1 -41.0 -25.6 -27.3 

จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy) 0.6 -3.0 -35.0 -8.9 -1.2 -15.4 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ) 73.9 59.5 46.1 47.1 47.5 51.4 

รายได้เกษตรกร (%yoy) 1.5 2.6 -10.7 -1.1 16.8 -1.0 

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน             

จำนวนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 5.1 -12.8 -30.6 -23.9 -7.7 -19.8 

จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy) -19.8 -7.0 -21.5 -8.5 -2.8 -11.9 

เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 5.5 4.0 1.2 0.4 0.2 5.8 

เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (%yoy) -41.0 110.8 82.9 -26.6 -33.7 71.0 

เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 8.0 2.5 0.9 0.8 0.9 5.0 

เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (%yoy) -66.1 72.5 -66.2 159.3 20.9 -1.3 

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม             

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy) -4.4 -6.9 -12.9 -10.6 - -9.8 

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ) 77.3 75.6 72.6 80.6 81.9 75.9 

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว             

จำนวนผู้เยี่ยมเยือน (%yoy) 0.9 -38.2 -96.6 -68.0 -67.8 -65.5 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (%yoy) -0.5 -33.3 -93.7 -38.7 -40.9 -56.5 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy) 2.2 -42.8 -99.5 -99.4 -99.4 -74.3 

รายได้จากการเยี่ยมเยือน (%yoy) 4.5 -44.2 -97.6 -87.1 -87.5 -69.0 

รายได้จากการเยี่ยมเยือนชาวไทย (%yoy) 2.0 -34.7 -94.8 -56.1 -61.6 -60.6 

รายได้จากการเยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (%yoy) 5.4 -46.7 -98.6 -99.5 -99.5 -71.6 

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ             

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (%yoy) 0.3 -0.1 -3.2 -1.8 -1.1 -1.6 

อัตราการว่างงาน (%ต่อกำลังแรงงาน) 1.5 1.6 2.2 - - 1.9 
 
หมายเหตุ:  
ที่มา: กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กร มการท่องเที่ยว  
สำนักดัชนีการค้า สำนักงานสถิติแห่งชาติ คำนวณและรวบรวม: สศค. 
 



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาค
ประจ าเดือนสิงหาคม 2563



เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนสิงหาคม 2563

“สถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนสิงหาคม 2563 ปรับตัวดีขึ้นในหลายภูมิภาค
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ 

และภาคตะวันออก เป็นต้น สอดคล้องกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคและ
ภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)”



เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงสร้างเศรษฐกิจของภาค
(9.5% ของ GDP)

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ โครงสร้างแรงงานของภาค
(25.2% ของก าลังแรงงานรวม) 

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ

19.9% 21.6% 58.6% 53.5% 9.1% 37.4%

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือดีข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคภาคเอกชนมีปัจจัยสนับสนุนจาก ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ 
จ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนการลงทุนภาคเอกชน มีปัจจัยสนับสนุนจากจ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ 

ที่ขยายตัวได้ดี รวมถึงดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่การท่องเที่ยวยังชะลอตัว

เครื่องชี้เศรษฐกิจ 2562 Q1/63 Q2/63 ก.ค.63 ส.ค.63 YTD
เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงที่ (%yoy) 4.0 7.3 7.4 14.1 28.9 10.7
จ านวนรถยนต์น่ังจดทะเบียนใหม่ (%yoy) -0.4 -13.6 -33.4 -29.4 -20.5 -23.5
จ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy) -6.0 -12.1 -25.8 4.6 10.4 -12.2
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ) 75.2 62.1 51.2 52.8 53.7 55.8
รายได้เกษตรกร (%yoy) -4.8 -21.2 -19.6 -4.6 3.5 -18.2

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน
จ านวนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 0.0 -17.4 -32.2 -18.4 -12.4 -22.4
จ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy) -7.7 -11.8 -27.2 -12.0 4.4 -15.5
เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 15.7 9.1 2.1 0.3 0.5 12.0
เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (%yoy) 13.4 355.2 16.8 46.4 -68.3 119.2
เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 28.2 2.1 1.0 2.9 0.5 6.5
เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (%yoy) -7.7 -78.3 -55.0 86.0 -65.2 -56.4

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy) -3.1 -6.4 -8.5 -5.3 - -7.1
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ) 90.6 88.3 69.5 71.4 73.0 77.2

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว
จ านวนผู้เยี่ยมเยือน (%yoy) 1.2 -32.0 -92.8 -44.1 -32.3 -56.6
รายได้จากการเยี่ยมเยือน (%yoy) 3.2 -31.7 -94.2 -51.4 -46.7 -58.2

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (%yoy) 1.0 1.2 -1.9 -0.5 -0.4 -0.4
อัตราการว่างงาน (%ต่อก าลังแรงงาน) 0.8 0.9 1.8 - - 1.3



เศรษฐกิจภาคกลาง

โครงสร้างเศรษฐกิจของภาค
(5.3% ของ GDP)

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ โครงสร้างแรงงานของภาค
(4.6% ของก าลังแรงงานรวม) 

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ

7.6% 58.8% 33.7% 23.3% 29.5% 47.2%

เศรษฐกิจภาคกลางดีขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคภาคเอกชนมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงท่ี
และรายได้เกษตรกร ส่วนการลงทุนภาคเอกชน มีปัจจัยสนับสนุนจากจ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ และเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ 

ที่ขยายตัวได้ดี รวมถึงดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่การท่องเที่ยวยังชะลอตัว
เครื่องชี้เศรษฐกิจ 2562 Q1/63 Q2/63 ก.ค.63 ส.ค.63 YTD

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงที่ (%yoy) 4.0 8.9 11.6 -1.7 17.0 9.6
จ านวนรถยนต์น่ังจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 0.2 -25.9 -42.7 -54.5 -45.9 -37.4
จ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy) -6.1 -10.5 -35.1 -9.3 -11.8 -19.5
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ) 73.1 58.8 46.6 48.6 49.5 51.8
รายได้เกษตรกร (%yoy) 6.1 -11.3 0.0 12.7 15.4 -3.4

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน
จ านวนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 7.0 -18.5 -34.3 -42.5 -37.8 -29.5
จ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 3.6 16.6 -12.6 -25.6 3.0 -2.6
เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 88.1 2.7 1.1 0.2 1.6 5.6
เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (%yoy) 469.6 -69.0 -74.0 95.8 166.8 -59.2
เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 86.3 1.1 0.6 0.6 1.2 3.5
เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (%yoy) 430.4 -43.9 -36.5 -73.8 -98.5 -95.6

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy) -2.3 -4.3 -16.5 -13.5 - -10.7
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ) 95.5 90.5 78.0 84.9 85.3 84.5

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว
จ านวนผู้เยี่ยมเยือน (%yoy) 0.1 -41.5 -97.0 -62.8 -54.2 -66.4
รายได้จากการเยี่ยมเยือน (%yoy) 2.2 -42.3 -97.9 -70.2 -66.6 -71.9

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (%yoy) 0.3 -0.1 -3.2 -1.7 -0.9 -1.6
อัตราการว่างงาน (%ต่อก าลังแรงงาน) 1.4 1.9 2.0 - - 2.0



เศรษฐกิจภาคเหนือ

โครงสร้างเศรษฐกิจของภาค
(7.7% ของ GDP)

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ โครงสร้างแรงงานของภาค
(16.6% ของก าลังแรงงานรวม) 

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ

26.2% 19.7% 54.1% 44.9% 10.8% 44.3%

เศรษฐกิจภาคเหนือ ดีขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคภาคเอกชนมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงท่ี 
จ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ และรายได้เกษตรกร รวมถึงดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่การท่องเที่ยวยังชะลอตัว

เครื่องชี้เศรษฐกิจ 2562 Q1/63 Q2/63 ก.ค.63 ส.ค.63 YTD
เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงที่ (%yoy) 5.3 2.7 -9.0 -1.9 0.6 -2.6
จ านวนรถยนต์น่ังจดทะเบียนใหม่ (%yoy) -2.0 -16.9 -38.6 -32.4 -27.3 -27.5
จ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy) -3.7 -6.5 -27.5 -3.8 4.2 -12.4
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ) 74.3 60.8 49.8 51.5 52.4 54.5
รายได้เกษตรกร (%yoy) -6.1 -28.3 -27.5 0.2 14.2 -21.9

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน
จ านวนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 3.5 -19.4 -24.6 -16.0 -13.5 -20.2
จ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy) -8.5 -9.6 -20.2 -19.3 -18.9 -15.8
เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 4.6 1.2 3.5 0.2 0.2 5.2
เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (%yoy) -52.0 16.8 116.0 83.7 -60.7 52.8
เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 16.8 3.1 0.8 0.5 1.5 5.9
เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (%yoy) 26.4 42.2 -65.6 -50.6 -78.6 -52.8

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy) -2.3 -6.1 -18.2 -12.4 - -11.8
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ) 79.0 73.6 61.7 64.7 66.5 67.1

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว
จ านวนผู้เยี่ยมเยือน (%yoy) 0.7 -23.6 -91.0 -35.9 -35.2 -50.0
รายได้จากการเยี่ยมเยือน (%yoy) 1.9 -33.1 -93.4 -55.6 -59.3 -58.5

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (%yoy) 1.0 0.9 -2.3 -0.9 -0.7 -0.7
อัตราการว่างงาน (%ต่อก าลังแรงงาน) 0.9 0.9 2.1 - - 1.5



เศรษฐกิจภาคตะวันออก

โครงสร้างเศรษฐกิจของภาค
(18.5% ของ GDP)

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ โครงสร้างแรงงานของภาค
(8.9% ของก าลังแรงงานรวม) 

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ

5.6% 65.7% 28.7% 21.2% 28.1% 50.7%

เศรษฐกิจภาคตะวันออกดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคภาคเอกชนมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกร ส่วนการลงทุนภาคเอกชนมีปัจจัยสนับสนุน
จากเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการที่ขยายตัวได้ดี รวมถึงดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่การท่องเที่ยวยังชะลอตัว

เครื่องชี้เศรษฐกิจ 2562 Q1/63 Q2/63 ก.ค.63 ส.ค.63 YTD
เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%yoy) -5.3 -3.8 -30.1 -24.2 -9.5 -16.9
จ านวนรถยนต์น่ังจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 3.2 -18.8 -37.7 -40.7 -39.1 -30.6
จ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy) -5.1 -4.0 -28.2 -17.4 -17.3 -16.2
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ) 79.0 63.9 50.8 52.9 53.8 56.4
รายได้เกษตรกร (%yoy) 15.0 10.4 -1.2 7.2 22.6 6.5

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน
จ านวนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 0.8 -16.2 -30.2 -28.0 -12.2 -22.4
จ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 4.1 -1.5 -19.2 -26.3 -25.4 -15.3
เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 49.9 5.3 3.0 1.5 2.9 12.7
เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (%yoy) 66.2 -83.1 -52.3 87.5 79.4 -68.3
เงินทุนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 77.3 8.5 3.9 9.7 1.3 23.4
เงินทุนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (%yoy) -32.5 -76.4 -48.6 320.6 -56.5 -52.1

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy) -4.9 -7.2 -26.9 -19.0 - -17.1
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ) 111.2 109.6 96.6 101.3 103.2 102.9

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว
จ านวนผู้เยี่ยมเยือน (%yoy) 1.2 -38.2 -94.0 -51.5 -44.4 -62.5
รายได้จากการเยี่ยมเยือน (%yoy) 3.7 -45.1 -96.2 -75.7 -74.8 -70.8

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (%yoy) 0.5 0.4 -2.9 -1.6 -0.8 -1.2
อัตราการว่างงาน (%ต่อก าลังแรงงาน) 0.7 0.8 1.6 - - 1.2



เศรษฐกิจภาคตะวันตก

โครงสร้างเศรษฐกิจของภาค
(3.5% ของ GDP)

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ โครงสร้างแรงงานของภาค
(5.4% ของก าลังแรงงานรวม) 

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ

19.6% 33.1% 47.4% 36.0% 15.2% 48.8%

เศรษฐกิจภาคตะวันตกมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกร และจ านวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่ขยายตัวได้ดี รวมถึงดัชนีความเชือ่ม่ันผู้บริโภค
และภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่การท่องเที่ยวยังชะลอตัว

เครื่องชี้เศรษฐกิจ 2562 Q1/63 Q2/63 ก.ค.63 ส.ค.63 YTD
เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงที่ (%yoy) -1.3 -11.5 -16.4 -12.3 -7.1 -12.9
จ านวนรถยนต์น่ังจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 1.8 -12.4 -35.1 -34.6 -26.7 -24.8
จ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy) -4.1 -5.7 -28.6 -4.2 -3.2 -13.5
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ) 73.1 58.8 46.6 48.6 49.5 51.8
รายได้เกษตรกร (%yoy) -6.8 -4.7 0.0 21.2 36.3 0.5

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน
จ านวนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 1.3 -17.1 -17.7 -17.7 2.2 -15.2
จ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy) -2.0 -2.5 -14.9 -1.0 -1.0 -6.4
เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 6.0 2.5 3.0 2.3 0.3 8.2
เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (%yoy) -1.3 246.4 209.8 298.1 -87.0 76.4
เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 13.3 1.9 0.9 0.8 0.5 4.0
เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (%yoy) 116.2 -25.4 -72.3 -60.2 -63.5 -55.5

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy) -2.5 -9.3 -29.9 -19.5 - -19.0
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ) 95.5 90.5 78.0 84.9 85.3 84.5

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว
จ านวนผู้เยี่ยมเยือน (%yoy) 0.7 -29.8 -87.0 -21.6 -21.3 -49.0
รายได้จากการเยี่ยมเยือน (%yoy) 3.5 -34.6 -90.5 -41.6 -45.9 -56.5

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (%yoy) 0.3 0.0 -3.6 -1.7 -0.8 -1.6
อัตราการว่างงาน (%ต่อก าลังแรงงาน) 0.7 0.7 1.6 - - 1.1



เศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล

โครงสร้างเศรษฐกิจของภาค
(46.9% ของ GDP)

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ โครงสร้างแรงงานของภาค
(25.9% ของก าลังแรงงานรวม) 

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ

0.6% 23.5% 75.9% 2.5% 28.0% 69.5%

เศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล ดีขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้าสะท้อนจากเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกร ส่วนการลงทุน
ภาคเอกชนมปีัจจัยสนับสนุนจากจ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ทีข่ยายตัวได้ดี รวมถึงดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

แต่การท่องเท่ียวยังชะลอตัว
เครื่องชี้เศรษฐกิจ 2562 Q1/63 Q2/63 ก.ค.63 ส.ค.63 YTD

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงที่ (%yoy) -1.4 1.0 -11.2 -8.5 -3.0 -5.3
จ านวนรถยนต์น่ังจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 7.1 -10.9 -36.7 -38.1 -30.7 -25.6
จ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy) -1.4 -1.4 -25.7 -9.7 -9.8 -12.2
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ) 76.1 60.4 47.1 49.3 50.4 52.8
รายได้เกษตรกร (%yoy) 10.2 -4.1 2.8 14.3 15.7 1.2

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน
จ านวนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy) -6.3 -18.1 -34.9 -30.0 -20.2 -25.9
จ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 5.7 -3.2 -24.1 -22.7 21.3 -9.7
เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 44.7 6.1 11.4 4.1 1.7 23.3
เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (%yoy) 29.1 -42.3 33.8 -30.1 -41.0 -16.3
เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 56.6 7.1 12.1 1.8 6.3 27.2
เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (%yoy) -11.2 -41.8 -6.1 -58.5 45.1 -19.0

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy) -3.7 -4.9 -19.1 -15.8 - -12.4
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ) 95.5 90.5 78.0 84.9 85.3 84.5

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว
จ านวนผู้เยี่ยมเยือน (%yoy) 0.3 -41.9 -90.4 -79.8 -65.7 -67.3
รายได้จากการเยี่ยมเยือน (%yoy) 2.3 -44.3 -90.4 -90.0 -84.7 -73.2

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (%yoy) 0.9 0.3 -2.6 -1.0 -0.5 -1.0
อัตราการว่างงาน (%ต่อก าลังแรงงาน) 1.0 0.9 2.1 - - 1.5



เศรษฐกิจภาคใต้

โครงสร้างเศรษฐกิจของภาค
(8.6% ของ GDP)

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ โครงสร้างแรงงานของภาค
(13.5% ของก าลังแรงงานรวม) 

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ

20.7% 15.2% 64.1% 42.0% 9.1% 48.9%

เศรษฐกิจภาคใต้มีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรทีข่ยายตัวได้ด ีรวมถึงดชันีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมทีเ่พ่ิมขึ้นต่อเนือ่ง 
แต่การท่องเที่ยวยังชะลอตัว

เครื่องชี้เศรษฐกิจ 2562 Q1/63 Q2/63 ก.ค.63 ส.ค.63 YTD
เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงที่ (%yoy) 0.5 -0.5 -25.6 -10.5 -14.4 -12.9
จ านวนรถยนต์น่ังจดทะเบียนใหม่ (%yoy) -2.4 -9.9 -43.1 -41.0 -25.6 -27.3
จ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%yoy) 0.6 -3.0 -35.0 -8.9 -1.2 -15.4
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ม.หอการค้า) (ระดับ) 73.9 59.5 46.1 47.1 47.5 51.4
รายได้เกษตรกร (%yoy) 1.5 2.6 -10.7 -1.1 16.8 -1.0

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน
จ านวนรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (%yoy) 5.1 -12.8 -30.6 -23.9 -7.7 -19.8
จ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ (%yoy) -19.8 -7.0 -21.5 -8.5 -2.8 -11.9
เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 5.5 4.0 1.2 0.4 0.2 5.8
เงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการ (%yoy) -41.0 110.8 82.9 -26.6 -33.7 71.0
เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (พันล้านบาท) 8.0 2.5 0.9 0.8 0.9 5.0
เงินทุนของโรงงานท่ีได้รับอนุญาตประกอบกิจการ (%yoy) -66.1 72.5 -66.2 159.3 20.9 -1.3

เครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (%yoy) -4.4 -6.9 -12.9 -10.6 - -9.8
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ) 77.3 75.6 72.6 80.6 81.9 75.9

เครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยว
จ านวนผู้เยี่ยมเยือน (%yoy) 0.9 -38.2 -96.6 -68.0 -67.8 -65.5
รายได้จากการเยี่ยมเยือน (%yoy) 4.5 -44.2 -97.6 -87.1 -87.5 -69.0

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (%yoy) 0.3 -0.1 -3.2 -1.8 -1.1 -1.6
อัตราการว่างงาน (%ต่อก าลังแรงงาน) 1.5 1.6 2.2 - - 1.9



เศรษฐกิจ กทม.และปริมณฑลดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนมีปัจจัย
สนับสนุนจาก รายได้เกษตรกร ส่วนการลงทุนภาคเอกชน มีปัจจัยสนับสนุนจากจ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ท่ี
ขยายตัวได้ดี รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง แต่การท่องเท่ียวยังชะลอตัว 

สถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนสิงหาคม 2563 ปรับตัวดีขึ้นในหลายภูมิภาคเม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า อาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก เป็นต้น 
สอดคล้องกับความเชื่อม่ันผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเน่ือง จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุม 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ณ ราคาคงที่ 

เงินทุนของโรงงาน 
ที่เริ่มประกอบกจิการ 

รายได้เกษตรกร 

รถยนต์นั่ง 
จดทะเบียนใหม่ 

เงินทุนของโรงงาน 
ที่ได้รับอนุญาต 
ประกอบกจิการ 

จ านวน 
ของผู้เยี่ยมเยือน 

รถจักรยานยนต์ 
จดทะเบียนใหม่ 

ผลผลิตสินค้า 
อุตสาหกรรม 

รายได้ 
จากการท่องเที่ยว 

ความเชื่อม่ัน
ผู้บริโภค 

ความเชื่อม่ัน 
อุตสาหกรรม 

รถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคลจดทะเบียนใหม่ ผลผลิตเกษตร 

รถบรรทุก 
จดทะเบียนใหม่ 

ราคาพืชผล 

ส.ค. 63 4.2% -13.5% 1,461 ล้านบาท -35.2% -59.3% 

ไตรมาส 2 -27.5% -24.6% 821 ล้านบาท -91.0% -93.4% 

เศรษฐกิจภาคเหนอืดขีึ้นเม่ือเทียบกบัเดอืนกอ่นหน้า โดยการบริโภคภาคเอกชนมีปัจจัยสนับสนุนจากการ
ขยายตัวของภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ จ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ และรายได้เกษตรกร 
รวมถึงดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคและภาคอตุสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นตอ่เนือ่ง แต่การท่องเที่ยวยังชะลอตวั 

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการคลังภูมภิาค 
ประจ าเดือนสิงหาคม ปี 2563 

ภาคเหนือ 

ส่วนวิเทศและสถาบันสัมพันธ์ ส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 02-273-9020 ต่อ 3215 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคภาคเอกชนมีปัจจัยสนับสนุน
จาก ภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี จ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ และรายได้เกษตรกรท่ีขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
ส่วนการลงทุนภาคเอกชน มีปัจจัยสนับสนุนจากจ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ท่ีขยายตัวได้ดี รวมถึงดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง แต่การท่องเท่ียวยังชะลอตัว 

ส.ค. 63 10.4% 4.4% 492 ล้านบาท -32.3% -46.7% 

ไตรมาส 2 -25.8% -27.2% 1,007 ล้านบาท -92.8% -94.2% 

ภาคกลาง 

ส.ค. 63 -11.8% 3.0% 1,583 ล้านบาท -54.2% -66.6% 

ไตรมาส 2 -35.1% -12.6% 1,141 ล้านบาท -97.0% -97.9% 

ภาคตะวันตก 
เศรษฐกิจภาคตะวันตกมีปัจจัยสนับสนุนจากรายไดเ้กษตรกร และจ านวนรถยนต์บรรทุกส่วนบคุคลจด
ทะเบียนใหม่ที่ขยายตัวได้ดี รวมถึงดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นตอ่เนือ่ง 
แต่การท่องเที่ยวยังชะลอตวั 

ส.ค. 63 -3.2% 2.2% 466 ล้านบาท -21.3% -45.9% 

ไตรมาส 2 -28.6% -17.7% 904 ล้านบาท -87.0% -90.5% 

ภาคใต ้

เศรษฐกิจภาคใตมี้ปัจจัยสนับสนุนจากรายไดเ้กษตรกรที่ขยายตัวไดด้ ีรวมถึงดัชนีความเชื่อม่ัน
ผู้บริโภคและภาคอตุสาหกรรมที่เพิม่ขึ้นตอ่เนื่อง แต่การท่องเที่ยวยังชะลอตัว 

ส.ค. 63 -1.2% -2.8% 889 ล้านบาท -67.8% -87.5% 

ไตรมาส 2 -35.0% -21.5% 876 ล้านบาท -96.6% -97.6% 

ภาคตะวันออก 
เศรษฐกิจภาคตะวันออกดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคภาคเอกชนมีปัจจัยสนับสนุนจาก 
รายไดเ้กษตรกร ส่วนการลงทุนภาคเอกชนมีปัจจัยสนับสนุนจากเงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการท่ีขยายตัว
ได้ดี รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง แต่การท่องเท่ียวยังชะลอตัว 

           

ส.ค. 63 -17.3% -12.2% 2,854 ล้านบาท -44.4% -74.8% 

ไตรมาส 2 -28.2% -30.2% 2,984 ล้านบาท -94.0% -96.2% 

กทม. และปริมณฑล 

ส.ค. 63 -9.8% 21.3% 6,308 ล้านบาท -65.7% -84.7% 

ไตรมาส 2 -25.7% -24.1% 12,061 ล้านบาท -90.4% -90.4% 

เศรษฐกิจภาคกลางดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยการบริโภคภาคเอกชนมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัว
ของภาษีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี และรายได้เกษตรกร ส่วนการลงทุนภาคเอกชนมีปัจจัยสนับสนุนจากจ านวน
รถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ และเงินทุนของโรงงานท่ีเริ่มประกอบกิจการท่ีขยายตัวได้ดี รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง แต่การท่องเท่ียวยังชะลอตัว 

ดาวน์โหลดได้ที่: 
  

สัดส่วนขนาดเศรษฐกิจ 7.7% 

สัดส่วนขนาดเศรษฐกิจ 5.3% 

สัดส่วนขนาดเศรษฐกิจ 3.5% 

สัดส่วนขนาดเศรษฐกิจ 8.6% 

สัดส่วนขนาดเศรษฐกิจ 46.9% 

สัดส่วนขนาดเศรษฐกิจ 18.5% 

สัดส่วนขนาดเศรษฐกิจ 9.5% 
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