รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการคลังภูมภิ าค
ประจาเดือนกรกฎาคม ปี 2563
สถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนกรกฎาคม 2563 ปรับตัวดีขึ้นเทียบกับเดือนก่อนหน้า ในหลายภูมิภาคอาทิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก นอกจากนี้
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมยังปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในหลายภูมิภาค โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) และผลของมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาคสามารถขับเคลื่อนได้มากขึ้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

สัดส่วนขนาดเศรษฐกิจ 7.7%

สัดส่วนขนาดเศรษฐกิจ 9.5%

เศรษฐกิจภาคเหนือทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจยังหดตัวเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีกอ่ น อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการที่
ขยายตัว รวมถึง ดัชนีความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นต่อเนือ่ งจากเดือนก่อนหน้า

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทิศทางดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แม้หลายเครื่องชี้ยังหดตัวเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก
เดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุน จากเงินทุนโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการที่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง
ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 และเงินทุนของโรงงาน ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ กลับมาขยายตัวเป็นบวก

ก.ค. 63

-3.8%

-16.0%

530 ล้านบาท

-35.9%

-55.6%

ก.ค. 63

4.6%

-12.0%

2,895 ล้านบาท

-44.1%

-51.4%

ไตรมาส 2

-27.5%

-24.6%

821 ล้านบาท

-91.0%

-93.4%

ไตรมาส 2

-25.8%

-27.2%

1,007 ล้านบาท

-92.8%

-94.2%

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

สัดส่วนขนาดเศรษฐกิจ 18.5%

สัดส่วนขนาดเศรษฐกิจ 5.3%
เศรษฐกิจภาคกลางทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจยังหดตัวเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีกอ่ น อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการที่
ขยายตัว รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เพิม่ ขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า

เศรษฐกิจภาคตะวันออกมีทิศทางดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แม้หลายเครื่องชี้ยังหดตัวเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ และที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการขยายตัว
ได้ดี สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น โดยดัชนีความเชื่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นเกินระดับ 100 เป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน

ก.ค. 63

-9.3%

-25.6%

560 ล้านบาท

-62.8%

-70.2%

ก.ค. 63

-17.4%

-26.3%

9,744 ล้านบาท

-51.5%

-75.7%

ไตรมาส 2

-35.1%

-12.6%

637 ล้านบาท

-97.0%

-97.9%

ไตรมาส 2

-28.2%

-19.2%

3,868 ล้านบาท

-94.0%

-96.2%

กทม. และปริมณฑล

ภาคตะวันตก

สัดส่วนขนาดเศรษฐกิจ 46.9%

สัดส่วนขนาดเศรษฐกิจ 3.5%
เศรษฐกิจภาคตะวันตกมีทิศทางดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แม้หลายเครื่องชี้ยังหดตัวเมื่อเทียบ
กับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการที่
ขยายตัว ต่อเนื่อง ในระดับสูง สอดคล้องกับ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า

ก.ค. 63

-4.2%

-1.0%

2,302 ล้านบาท

-21.6%

-41.6%

ไตรมาส 2

-28.6%

-14.9%

3,023 ล้านบาท

-87.0%

-90.5%

ภาคใต้

สัดส่วนขนาดเศรษฐกิจ 8.6%

เศรษฐกิจภาคใต้ทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจยังหดตัวเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีกอ่ น อย่างไรก็ดี เงินทุนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกลับมา
ขยายตัวได้ดี สอดคล้องกับดัชนีภาคอุตสาหกรรมที่เพิม่ ขึ้นต่อเนือ่ งจากเดือนก่อนหน้า

ก.ค. 63

-8.9%

-8.5%

755 ล้านบาท

-66.9%

-85.8%

ไตรมาส 2

-35.0%

-21.5%

786 ล้านบาท

-96.6%

-97.6%

เศรษฐกิจ กทม.และปริมณฑลปริมณฑลทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจ
ยั ง หดตั ว เมื่ อ เที ย บกั บ ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น อย่ า งไรก็ ดี ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ผู้ บ ริ โ ภคและ
ภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น

ก.ค. 63

-9.7%

-22.7%

4,112 ล้านบาท

-79.8%

-90.0%

ไตรมาส 2

-25.7%

-24.1%

11,387 ล้านบาท

-90.4%

-90.4%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ณ ราคาคงที่

เงินทุนของโรงงาน
ที่เริ่มประกอบกิจการ

รถยนต์นั่ง
จดทะเบียนใหม่

เงินทุนของโรงงาน
ที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการ

จานวน
ของผู้เยี่ยมเยือน

รถจักรยานยนต์
จดทะเบียนใหม่

ผลผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม

รายได้
จากการท่องเที่ยว

ความเชื่อมั่น
ผู้บริโภค

ความเชื่อมั่น
อุตสาหกรรม

รถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคลจดทะเบียนใหม่

ผลผลิตเกษตร

รถบรรทุก
จดทะเบียนใหม่

ราคาพืชผล

ส่วนวิเทศและสถาบันสัมพันธ์ สานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 02-273-9020 ต่อ 3215

รายได้เกษตรกร

ดาวน์ โหลดได้ ที่:

