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วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมภิ าค1
(Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจําเดือนกรกฎาคม 2561
“ดัชนี RSI เดือนกรกฎาคม 2561 ชี้แนวโน้ มอนาคตเศรษฐกิจทีย่ งั อยู่ในเกณฑ์ ดที วั่ ทุกภูมภิ าค นําโดยภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้ รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคบริการและอุตสาหกรรม”

_____________________________
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผย
รายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 ว่า “การประมวลผลข้อมูลการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดล่าสุ ด จากสํานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีความเชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจ (คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า) อยูใ่ นเกณฑ์
ที่ดีทุกภูมิภาค นําโดยภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยได้รับปั จจัยสนับสนุนจากภาคบริ การ
และภาคอุตสาหกรรม เป็ นสําคัญ”
ดัชนีค วามเชื่อ มั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง อยู่ ในเกณฑ์ ดีที่ร ะดับ 91.3 ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจาก
แนวโน้ม ที่ดีข้ึ นในอีก 6 เดือ นข้า งหน้า ของภาคอุต สาหกรรมและภาคการลงทุนในภูมิภ าค เนื่ อ งจากได้รับ ปั จ จัย
สนับสนุนหลักจากยอดสั่งซื้ อสิ นค้าจากต่างประเทศที่มากขึ้น ประกอบกับภาคการลงทุนภายในภูมิภาคที่มีแนวโน้ม
สดใส หลังจากรัฐบาลเร่ งรัดโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางถนนตามโครงการทางพิเศษ (ทางด่วน) สายอุดร
รัถยา-พระนครศรี อยุธยา สามารถเชื่อมโยงการเดินทางจากกรุ งเทพและจังหวัดในภาคกลาง ทําให้การเดินทางและการ
ขนส่ งสิ นค้ามีความสะดวกและลดต้นทุนการผลิตสิ นค้าได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นักลงทุนยังคงมีความเชื่อมัน่ ในภาวะ
เศรษฐกิจ คาดว่า การลงทุน จะสามารถขยายตัว ได้อ ย่า งต่อ เนื่อ ง สํา หรับ ดัช นีค วามเชื่อ มั่น อนาคตเศรษฐกิจ ภาค
ตะวันออก ปรั บตัวดีขึน้ มาอยู่ที่ระดับ 87.9 โดยเศรษฐกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า จะได้รับปั จจัยสนับสนุนหลักจาก
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริ การภายในภูมิภาค หลังจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มี
ความคืบหน้าในหลายด้าน เช่น การเร่ งรัดโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การเข้ามาลงทุนในพื้นที่ของนักลงทุน
ต่างชาติ และได้รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เป็ นต้น นอกจากนี้ พบว่า มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
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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”

-2ต่าง ๆ ภายใต้โครงการปี ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ ไก๋ อย่างยัง่ ยืน 2561 ซึ่ งกระตุน้ ภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งใน 6
เดือนข้างหน้าจะเข้าสู่ ฤดูหนาว ซึ่ งคาดว่าจะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่ วนดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือปรั บตัวดีขึน้ มาอยู่ที่ระดับ 86.5 เนื่ องจากแนวโน้มที่ดีข้ ึนในภาคอุตสาหกรรม จาก
ความเชื่ อมัน่ ของผูป้ ระกอบการที่ปรับตัวดีข้ ึน อีกทั้ง มีจาํ นวนโรงงานเพิ่มขึ้นในจังหวัดกาฬสิ นธุ์ บึงกาฬ และสุ รินทร์
นอกจากนี้ ดัชนี แนวโน้มของภาคบริ การปรับตัวในระดับที่ดี ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับปั จจัย
สนับสนุนจากมาตรการบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ รวมทั้งในช่วงครึ่ งหลังปี 2561 พบว่า เป็ นฤดูท่องเที่ยวของหลายจังหวัด
ทําให้มีจาํ นวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวจากภาครัฐและเอกชน ในขณะที่ ภาคบริ การ
ของภาคเหนือมีแนวโน้มสดใส โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว หลังจากได้รับปั จจัยสนับสนุนจากมาตรการลดหย่อนภาษี
ท่องเที่ยวเมื องรอง ซึ่ งครอบคลุมถึง 16 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนื อ ประกอบกับมีกระแสเหตุการณ์ 13 ชี วิตติดถํ้า
หลวง ส่ งผลให้คนสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดโดยรอบเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการเพิ่มเที่ยวบินเข้าสู่
จังหวัดตามนโยบายส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเมืองรอง นอกจากนี้ ดัชนี แนวโน้มภาคเกษตรปรับตัวดีข้ ึน เนื่ องจากสภาพ
อากาศในช่วง 6 เดือนข้างหน้าจะเป็ นฤดูการเก็บเกี่ยวพืชผลทางเกษตรที่สาํ คัญ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
อ้อย ประกอบกับมีผลผลิตมากกว่าปี ก่อนหน้า จากแนวโน้มที่ดีข้ ึนของปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ส่ งผลให้ดัชนีความเชื่ อมั่น
อนาคตเศรษฐกิจเหนือ ปรับตัวมาอยู่ที่ 84.7 สําหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตก ปรับตัวดีขึน้ มาอยู่
ที่ 79.8 เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มที่ดีของภาคเกษตร เนื่องจากเศรษฐกิจในปี 2561 มีทิศทางดีข้ ึนอย่าง
ต่อเนื่ อง เป็ นผลดีต่อการส่ งออกสิ นค้าเกษตร ประกอบกับสภาพอากาศและปริ มาณนํ้ายังคงเอื้ออํานวยต่อการผลิตทาง
การเกษตร และเกษตรกรมีการบริ หารจัดการดูแลสวนเป็ นอย่างดีเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิม่ ขึ้น ประกอบกับแนวโน้มที่ดีของ
ภาคอุตสาหกรรมภายในภูมิภาค เนื่องจากปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าอุตสาหกรรม จํานวนทุนจดทะเบียนและจํานวนโรงงาน
สะสม ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้คาดการณ์ว่ายังคงมีแนวโน้มที่ดี ประกอบกับการส่ งเสริ มของภาครัฐในการลงทุน
ขณะที่ดชั นีความเชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ ปรับตัวดีขนึ้ มาอยู่ที่ 76.8 จากดัชนีแนวโน้มในภาคบริ การ ส่ งสัญญาณ
ที่ดีต่อเนื่ อง อยู่ที่ 89.1 ส่ วนหนึ่ งเนื่ องจากเริ่ มเข้าสู่ ฤดูกาลท่ องเที่ ยว และมีจาํ นวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
เนื่ องจากภาครัฐและเอกชนยังคงร่ วมกันกระตุน้ ตลาดการท่องเที่ยวและโครงการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่ อง
สําหรั บดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม.และปริ มณฑล อยู่ที่ระดับ 63.9 ซึ่ งปรั บตัวในเกณฑ์ ที่ดี ตามดัชนี
แนวโน้มในอีก 6 เดือนข้างหน้าของภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่ 68.5 อีกทั้งได้รับปั จจัยสนับสนุ นจากภาค
เกษตร

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

ภาค
ตะวันออก

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาค
ตะวันตก

63.9

87.9

86.5

76.8

91.3

84.7

79.8

1) ภาคเกษตร

66.9

43.7

70.0

78.0

87.4

91.1

96.4

2) ภาคอุตสาหกรรม

68.5

99.7

92.9

76.3

98.3

91.2

89.6

3) ภาคบริ การ

61.6

99.3

97.4

89.1

92.6

89.8

75.1

4) ภาคการจ้างงาน

62.5

97.5

84.0

70.1

82.5

82.7

56.5

5) ภาคการลงทุน

60.1

99.3

88.3

70.3

95.8

68.8

81.5

ภาพรวม
ดัชนีความเชื่อมัน่
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
ดัชนีแนวโน้ มรายภาค

-----------------------------------------------------------------

สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3254 หรื อ 3215

