“สถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคของไทยล่าสุด”
ณ เดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ปี 2561
ท่องเที่ยว
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สำนักนโยบำยเศรษฐกิจมหภำค
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“เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนมิถุนายน และไตรมาสที่ 2 ปี 2561
ยังคงขยายตัว นาโดย ภาคตะวันออก และกทม.และปริมณฑล
โดยได้ รั บ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากการขยายตั ว ของการบริ โ ภค
ภาคเอกชน และการฟื้น ตัว ของการลงทุ นภาคเอกชนในหลาย
ภู มิ ภ าค รวมถึ ง การขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งของภาคการท่ อ งเที่ ย ว
สาหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจทุกภูมิภาคยังอยู่ในเกณฑ์ดี”

สำนักนโยบำยเศรษฐกิจมหภำค

เศรษฐกิจภาคตะวันออก
1
มิ.ย. 61
Q2/61

2

การบริโภคภาคเอกชน

3

+29.8% +22.9% -2.3%
+22.2% +23.3% -7.9%

ภาคการท่องเที่ยว

พ.ค. 61

+4.9%*

+14.1%*

2M/Q2

+6.4%

+15.9%

4

การลงทุนภาคเอกชน

มิ.ย. 61

+1.7% +9.9% 9,964 ล้านบาท

Q2/61

+4.5% +9.2% 14,318 ล้านบาท

5

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ
สัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจของภาค
(16.8% ต่อ GDP)
สัดส่วนโครงสร้างแรงงานของภาค
(8.8% กาลังแรงงานรวม)

4.9%

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

49.9% 45.2%

20.6% 27.7% 51.7%

หมายเหตุ : * คือข้อมูลเดือน พ.ค. 61 และ ** คือข้อมูล 2M/Q2

มิ.ย. 61
Q2/61

+1.5% +0.9%*
+1.5% +0.9%**

ภาคเกษตร/อุตสาหกรรม

มิ.ย. 61

-8.7%

-3.5%

+107.6

Q2/61

-1.0%

-0.6%

+106.4

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ
ราคาคงที่
รถยนต์นงั่
จดทะเบียนใหม่
รถจักรยานยนต์
จดทะเบียนใหม่
ความเชี่อมั่น
ผู้บริโภค

รถปิคอัพจด
ทะเบียนใหม่
รถบรรทุกจด
ทะเบียนใหม่
เงินทุนของโรงงาน
ที่เริ่มประกอบ
กิจการ
เงินทุนของโรงงาน
ที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการ

ผลผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม
ความเชื่อมั่น
อุตสาหกรรม
ผลผลิตเกษตร
ราคาพืชผล
อัตราเงินเฟ้อ

รายได้เกษตรกร
จานวนจากผู้
เยี่ยมเยือน
รายได้จากผู้
เยี่ยมเยือน
อัตราการ
ว่างงาน

เศรษฐกิจ กทม.และปริมณฑล
1
มิ.ย. 61

Q2/61

2

การบริโภคภาคเอกชน

3

+4.6% +25.4% +2.3%
+5.4% +19.2% -3.7%

ภาคการท่องเที่ยว

พ.ค. 61

+1.8%*

+11.1%*

2M/Q2

+4.8%

+14.9%

4 ภาคเกษตร/อุตสาหกรรม

การลงทุนภาคเอกชน

มิ.ย. 61

+6.2% +25.9% 3,680 ล้านบาท

Q2/61

+8.3% +12.5% 10,520 ล้านบาท

5

มิ.ย. 61

-1.6%

+1.3%

+94.6

Q2/61

+6.9%

-0.6%

+91.1

ผลผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม
ความเชื่อมั่น
อุตสาหกรรม

รายได้เกษตรกร

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ
สัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจของภาค
(50.5% ต่อ GDP)
สัดส่วนโครงสร้างแรงงานของภาค
(26.0% กาลังแรงงานรวม)

0.8%
2.5%

22.2% 77.0%
26.8% 70.7%

หมายเหตุ : * คือข้อมูลเดือน พ.ค. 61 และ ** คือข้อมูล 2M/Q2

มิ.ย. 61
Q2/61

+1.4% +1.0%*
+1.9% +0.9%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ
ราคาคงที่
รถยนต์นงั่
จดทะเบียนใหม่
รถจักรยานยนต์
จดทะเบียนใหม่
ความเชี่อมั่น
ผู้บริโภค

รถปิคอัพจด
ทะเบียนใหม่
รถบรรทุกจด
ทะเบียนใหม่
เงินทุนของโรงงาน
ที่เริ่มประกอบ
กิจการ
เงินทุนของโรงงาน
ที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการ

ผลผลิตเกษตร
ราคาพืชผล
อัตราเงินเฟ้อ

จานวนจากผู้
เยี่ยมเยือน
รายได้จากผู้
เยี่ยมเยือน
อัตราการ
ว่างงาน

เศรษฐกิจภาคตะวันตก
1
มิ.ย. 61

+4.8% +3.8% -12.1%
+1.0% +19.8% -6.8%

Q2/61

2

3

การบริโภคภาคเอกชน

ภาคการท่องเที่ยว

พ.ค. 61

+4.4%*

+10.6%*

2M/Q2

+5.3%

+11.7%

4 ภาคเกษตร/อุตสาหกรรม

การลงทุนภาคเอกชน

มิ.ย. 61

-5.0%

+1.9%

592 ล้านบาท

Q2/61

-2.9% +11.3% 1,815 ล้านบาท

5

มิ.ย. 61

+19.2% -2.5%

+94.6

Q2/61

+29.9% -4.1 %

+91.1

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ
สัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจของภาค
(3.3% ต่อ GDP)

สัดส่วนโครงสร้างแรงงานของภาค
(5.4% กาลังแรงงานรวม)

15.1% 25.5% 59.4%
36.9% 13.8% 49.3%

หมายเหตุ : * คือข้อมูลเดือน พ.ค. 61 และ ** คือข้อมูล 2M/Q2

มิ.ย. 61
Q2/61

+1.2% +0.7%*
+1.3% +0.7%**

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ
ราคาคงที่
รถยนต์นงั่
จดทะเบียนใหม่
รถจักรยานยนต์
จดทะเบียนใหม่
ความเชี่อมั่น
ผู้บริโภค

รถปิคอัพจด
ทะเบียนใหม่
รถบรรทุกจด
ทะเบียนใหม่
เงินทุนของโรงงาน
ที่เริ่มประกอบ
กิจการ
เงินทุนของโรงงาน
ที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการ

ผลผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม
ความเชื่อมั่น
อุตสาหกรรม
ผลผลิตเกษตร
ราคาพืชผล
อัตราเงินเฟ้อ

รายได้เกษตรกร
จานวนจากผู้
เยี่ยมเยือน
รายได้จากผู้
เยี่ยมเยือน
อัตราการ
ว่างงาน

เศรษฐกิจภาคกลาง
1

3

การบริโภคภาคเอกชน

ภาคการท่องเที่ยว

มิ.ย. 61

+22.8% +14.0% +0.2%

พ.ค. 61

+4.7%* +8.6%*

Q2/61

+12.3% +29.7% -4.6%

2M/Q2

+5.2%

2

4

การลงทุนภาคเอกชน

มิ.ย. 61

+2.6% +4.6% 1,709 ล้านบาท

Q2/61

+6.1% +7.7% 2,969 ล้านบาท

5

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

+9.4%

ภาคเกษตร/อุตสาหกรรม

มิ.ย. 61

+4.1%

+4.8%

+94.6

Q2/61

+15.0% +5.5%

+91.1

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ
สัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจของภาค
(5.9% ต่อ GDP)

สัดส่วนโครงสร้างแรงงานของภาค
(4.6% กาลังแรงงานรวม)

4.0%

59.7%

23.9% 28.9%

36.3%
47.2%

หมายเหตุ : * คือข้อมูลเดือน พ.ค. 61 และ ** คือข้อมูล 2M/Q2

มิ.ย. 61
Q2/61

+1.0% +1.4%*
1.1% +1.4%**

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ
ราคาคงที่
รถยนต์นงั่
จดทะเบียนใหม่
รถจักรยานยนต์
จดทะเบียนใหม่
ความเชี่อมั่น
ผู้บริโภค

รถปิคอัพจด
ทะเบียนใหม่
รถบรรทุกจด
ทะเบียนใหม่
เงินทุนของโรงงาน
ที่เริ่มประกอบ
กิจการ
เงินทุนของโรงงาน
ที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการ

ผลผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม
ความเชื่อมั่น
อุตสาหกรรม
ผลผลิตเกษตร
ราคาพืชผล
อัตราเงินเฟ้อ

รายได้เกษตรกร
จานวนจากผู้
เยี่ยมเยือน
รายได้จากผู้
เยี่ยมเยือน
อัตราการ
ว่างงาน

เศรษฐกิจภาคใต้
1

การบริโภคภาคเอกชน

3

มิ.ย. 61

-1.4%

-1.4%

Q2/61

+5.4%

+8.8% -13.0%

2

ภาคการท่องเที่ยว

-3.5%
พ.ค. 61

+6.3%*

+12.4%*

2M/Q2

+6.4%

+13.7%

4 ภาคเกษตร/อุตสาหกรรม

การลงทุนภาคเอกชน

มิ.ย. 61 -12.5% +20.9% 8,665 ล้านบาท
Q2/61

-3.6%

+26.9% 11,162 ล้านบาท

5

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ
สัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจของภาค
(8.3% ต่อ GDP)
สัดส่วนโครงสร้างแรงงานของภาค
(13.5% กาลังแรงงานรวม)

20.9%

9.9%

69.2%

43.2%

9.8%

47.0%

หมายเหตุ : * คือข้อมูลเดือน พ.ค. 61 และ ** คือข้อมูล 2M/Q2

มิ.ย. 61
Q2/61

มิ.ย. 61

+10.2% -11.9%

+80.8

Q2/61

+9.1% -23.2%

+80.8

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

+1.4% +1.6%*
+1.1% +1.6%**

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ
ราคาคงที่
รถยนต์นงั่
จดทะเบียนใหม่
รถจักรยานยนต์
จดทะเบียนใหม่
ความเชี่อมั่น
ผู้บริโภค

รถปิคอัพจด
ทะเบียนใหม่
รถบรรทุกจด
ทะเบียนใหม่
เงินทุนของโรงงาน
ที่เริ่มประกอบ
กิจการ
เงินทุนของโรงงาน
ที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการ

ผลผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม
ความเชื่อมั่น
อุตสาหกรรม
ผลผลิตเกษตร
ราคาพืชผล
อัตราเงินเฟ้อ

รายได้เกษตรกร
จานวนจากผู้
เยี่ยมเยือน
รายได้จากผู้
เยี่ยมเยือน
อัตราการ
ว่างงาน

เศรษฐกิจภาคเหนือ
1
มิ.ย. 61
Q2/61

2

3

การบริโภคภาคเอกชน

+7.5% +1.0%

-4.0%
+4.6% +12.3% -6.0%

ภาคการท่องเที่ยว

พ.ค. 61

+3.5%*

+6.2%*

2M/Q2

+3.7%

+6.5%

4 ภาคเกษตร/อุตสาหกรรม

การลงทุนภาคเอกชน

มิ.ย. 61

+2.0%

-5.1% 1,133 ล้านบาท

Q2/61

0.0%

+4.2% 4,329 ล้านบาท

5

มิ.ย. 61

+28.2% +13.3% +81.8

Q2/61

+44.0% +14.8% +83.2

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ
สัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจของภาค
(6.5% ต่อ GDP)

สัดส่วนโครงสร้างแรงงานของภาค
(16.6% กาลังแรงงานรวม)

15.6%
43.2%

18.2% 66.2%
9.8%

47.0%

หมายเหตุ : * คือข้อมูลเดือน พ.ค. 61 และ ** คือข้อมูล 2M/Q2

มิ.ย. 61
Q2/61

+0.9% +1.0%*
+0.8% +1.0%**

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ
ราคาคงที่
รถยนต์นงั่
จดทะเบียนใหม่
รถจักรยานยนต์
จดทะเบียนใหม่
ความเชี่อมั่น
ผู้บริโภค

รถปิคอัพจด
ทะเบียนใหม่
รถบรรทุกจด
ทะเบียนใหม่
เงินทุนของโรงงาน
ที่เริ่มประกอบ
กิจการ
เงินทุนของโรงงาน
ที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการ

ผลผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม
ความเชื่อมั่น
อุตสาหกรรม
ผลผลิตเกษตร
ราคาพืชผล
อัตราเงินเฟ้อ

รายได้เกษตรกร
จานวนจากผู้
เยี่ยมเยือน
รายได้จากผู้
เยี่ยมเยือน
อัตราการ
ว่างงาน

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1

3

การบริโภคภาคเอกชน

ภาคการท่องเที่ยว

มิ.ย. 61

+3.4%

+9.5% +1.32%

พ.ค. 61

+3.1%

+8.4%

Q2/61

+2.8% +20.4% -2.5%

2M/Q2

+4.1%

+9.6%

2

4 ภาคเกษตร/อุตสาหกรรม

การลงทุนภาคเอกชน

มิ.ย. 61 -3.4%

-5.4%

Q2/61

+2.9% 12,908 ล้านบาท

-4.0%

3,705 ล้านบาท

5

มิ.ย. 61

+14.0% +14.6% +87.5

Q2/61

+26.4% +13.5% +86.8

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ
สัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจของภาค
(9.1% ต่อ GDP)
สัดส่วนโครงสร้างแรงงานของภาค
(25.1% กาลังแรงงานรวม)

16.3%

19.6% 64.1%

52.0%

8.4%

39.5%

หมายเหตุ : * คือข้อมูลเดือน พ.ค. 61 และ ** คือข้อมูล 2M/Q2

มิ.ย. 61
Q2/61

+1.5% +1.0%*
+1.3% +1.0%**

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ
ราคาคงที่
รถยนต์นงั่
จดทะเบียนใหม่
รถจักรยานยนต์
จดทะเบียนใหม่
ความเชี่อมั่น
ผู้บริโภค

รถปิคอัพจด
ทะเบียนใหม่
รถบรรทุกจด
ทะเบียนใหม่
เงินทุนของโรงงาน
ที่เริ่มประกอบ
กิจการ
เงินทุนของโรงงาน
ที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการ

ผลผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม
ความเชื่อมั่น
อุตสาหกรรม
ผลผลิตเกษตร
ราคาพืชผล
อัตราเงินเฟ้อ

รายได้เกษตรกร
จานวนจากผู้
เยี่ยมเยือน
รายได้จากผู้
เยี่ยมเยือน
อัตราการ
ว่างงาน

