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ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมภิ าค1
(Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจําเดือนมิถุนายน 2561
“ดัชนี RSI เดือนมิถุนายน 2561 ชี้แนวโน้ มอนาคตเศรษฐกิจดีขนึ้ ทุกภูมิภาค
นําโดยภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
__________________________________
นายพรชั ย ฐี ระเวช ที่ปรึ กษาด้ านเศรษฐกิจการเงิน พร้ อมด้ วย นายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อํานวยการสํ านัก
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่น
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจําเดือนมิถุนายน 2561 ว่า “การประมวลผลข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดล่าสุ ดจาก
สํานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย พบว่า
ดัชนี ความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจ (คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า) อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีทุกภูมิภาค นําโดยภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยได้รับปั จจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การ เป็ นสําคัญ”
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง ปรั บตัวดีขึน้ มาอยู่ที่ 92.1 ส่ วนหนึ่งเป็ นผลมาจากแนวโน้มที่ดี
ขึ้นในอีก 6 เดือนข้างหน้าของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่ งออก อีกทั้งได้รับ
ปั จจัยสนับสนุนหลักจากโครงการกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวทางประชารัฐและกองทุนเสริ มสร้างศักยภาพผูป้ ระกอบการ
SMEs ประกอบกับภาคการลงทุนภายในภูมิภาคที่มีแนวโน้มสดใส หลังจากรัฐบาลเร่ งรัดโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทาง
ถนนเชื่อมภาคกลางตอนบนกับภาคเหนือตอนล่าง ซึ่ งจะเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้ความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนในพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้น อีก
ทั้ง พบว่า ภาคเอกชนมีแผนเตรี ยมการลงทุนก่อสร้างห้างสรรพสิ นค้าชื่อดังในเขตพื้นที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา สําหรับดัชนี
ความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออก อยู่ในเกณฑ์ ดีที่ระดับ 87.3 โดยเศรษฐกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า จะได้รับปั จจัย
สนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการลงทุนภายในภูมิภาค หลังจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) มีความคืบหน้าในหลายด้าน เช่น การประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติ EEC อย่างเป็ นทางการ การเร่ งรัดโครงการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การเข้ามาลงทุนในพื้นที่ของนักลงทุนต่างชาติ เป็ นต้น นอกจากนี้ พบว่า การลงทุนของภาคเอกชนภายในเขต
พื้นที่ EEC มี มูลค่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดสิ นค้าประเภทเครื่ องจักร และมีการเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงงาน
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หมายเหตุ
ก. ขอขอบคุณอธิบดีกรมบัญชีกลางและสํานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดทําดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)
ข. การอ่านค่าดัชนี RSI
ดัชนี > 50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมั่นคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน”
ดัชนี < 50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมั่นคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ชะลอกว่าปัจจุบัน”
ดัชนี = 50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมั่นตาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ทรงตัว”

-2อุตสาหกรรมในหลายจังหวัดนอกเขตพื้นที่ EEC เช่ น จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี เป็ นต้น ส่ วนดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในเกณฑ์ ดีที่ระดับ 84.3 เนื่องจากแนวโน้มที่ดีข้ ึนในภาคอุตสาหกรรม ตามทิศทางที่ดีข้ ึน
ต่อเนื่ องของการส่ งออก ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะทําให้ผูป้ ระกอบการเพิ่มกําลังการผลิต อี กทั้ง มีจาํ นวนโรงงานเพิ่มขึ้นใน
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ บึงกาฬ และสุ รินทร์ นอกจากนี้ ดัชนีแนวโน้มของภาคบริ การปรับตัวในระดับที่ดี ส่ วนหนึ่งเป็ นผลมาจากด้าน
การท่องเที่ยวที่ได้รับปั จจัยสนับสนุนจากมาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง รวมทั้งในช่วงครึ่ งหลังปี 2561 พบว่า หลาย
จังหวัดเตรี ยมจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการท่องเที่ยว เช่น งานบวงสรวงพญาศรี สัตตนาคราชที่จงั หวัดนครพนม การจัดโครงการ 36
กิจกรรมส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ของจังหวัด เป็ นต้น ในขณะที่ ภาคบริ การของ
ภาคเหนื อมีแนวโน้มสดใส โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว หลังจากได้รับปั จจัยสนับสนุ นจากมาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว
เมืองรอง ซึ่ งครอบคลุมถึง 16 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบกับมีการประกาศเพิ่มเที่ยวบินในจังหวัดเศรษฐกิจสําคัญ
อย่างเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งในช่วงปลายปี ถือเป็ นฤดูกาลแห่ งการท่องเที่ยวของภาคเหนื อ ซึ่ งคาดว่านักท่องเที่ยวเข้าสู่
ภูมิภาคจํานวนมาก นอกจากนี้ ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตรปรับตัวดีข้ ึน เนื่องจากสภาพอากาศในช่วง 6 เดือนข้างหน้าจะเอื้อต่อการ
เพาะปลูกเศรษฐกิจสําคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง เป็ นต้น ส่ งผลให้ปริ มาณผลผลิตออกมาสู่ ตลาดเพิ่มขึ้น จาก
แนวโน้มที่ดีข้ ึนของปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ส่ งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจเหนือ ปรั บตัวมาอยู่ที่ 83.9 สําหรับดัชนี
ความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตก ปรั บตัวอยู่ที่ 79.2 เนื่ องจากได้รับแรงสนับสนุ นจากแนวโน้มที่ดีของภาคบริ การ
โดยเฉพาะสาขาการท่องเที่ยว หลังจากหลายจังหวัดในภูมิภาค อย่างเช่นจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และสุ พรรณบุรี มีการดําเนิ น
นโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้ดชั นีแนวโน้มภาคบริ การ ปรับตัวขึ้นมาอยูท่ ี่ 93.1 ประกอบ
กับแนวโน้มที่ดีของภาคการลงทุนภายในภูมิภาค เนื่องจากได้รับปั จจัยสนับสนุนจากแผนโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐและการจัดการพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อมุมมองของนักลงทุน ขณะที่ดัชนีความ
เชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ ปรั บตัวในเกณฑ์ ดีที่ 74.4 จากดัชนี แนวโน้มในภาคบริ การ ส่ งสัญญาณที่ดีต่อเนื่ อง อยู่ที่ 89.6
ส่ วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการท่องเที่ยวเป็ นสําคัญ เนื่องจากหลายจังหวัดเมืองรองภาคใต้ อย่างเช่น จังหวัดระนอง พัทลุง ตรัง เป็ น
ต้น มีการดําเนิ นนโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งได้รับอานิ สงส์จากมาตรการลดหย่อนภาษี
ท่องเที่ยวเมืองรอง ประกอบกับภาคการลงทุนมีแนวโน้มดีข้ ึน โดยเฉพาะในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สําหรับดัชนีความ
เชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจ กทม.และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 67.6 ซึ่งปรับตัวในเกณฑ์ ที่ดี ตามดัชนีแนวโน้มในอีก 6 เดือนข้างหน้า
ของภาคบริ การยังอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีที่ 70.4 อีกทั้ง ได้รับปั จจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม

-3ตารางสรุ ปดัชนีความเชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจภูมภิ าค ปี 2561 (ณ เดือนมิถุนายน 2561)
กทม. และ
ปริมณฑล

ภาค
ตะวันออก

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาค
ตะวันตก

67.6

87.3

84.3

74.4

92.1

83.9

79.2

1) ภาคเกษตร

59.3

43.5

74.1

74.6

90.9

88.2

73.4

2) ภาคอุตสาหกรรม

72.0

99.7

92.6

68.8

98.3

85.3

83.7

3) ภาคบริ การ

70.4

99.1

88.8

89.6

92.6

87.4

93.1

4) ภาคการจ้างงาน

70.9

95.1

82.3

64.9

82.6

79.0

56.9

5) ภาคการลงทุน

65.1

99.3

83.7

74.0

95.8

79.4

88.7

ภาพรวม
ดัชนีความเชื่อมัน่
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
ดัชนีแนวโน้ มรายภาค

สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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