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ดัชนีความเชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจภูมภิ าค1
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจาเดือนมีนาคม 2562
_________________________________

“ดัชนี RSI เดือนมีนาคม 2562 ชี้แนวโน้ มอนาคตเศรษฐกิจทีย่ งั คงขยายตัวดีทวั่ ทุกภูมิภาค นาโดยภาคกลาง
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้ รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร”
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง พร้ อมด้ วย
นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อานวยการสานั กนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะรองโฆษกสานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิ ดเผย
รายงานดัชนี ความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภู มิภาคประจาเดือนมีนาคม 2562 ว่า “การประมวลผลข้อมูลการสารวจภาวะ
เศรษฐกิจรายจังหวัดล่าสุ ด โดยความร่ วมมือของสานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศ
ไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีความเชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจ (คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า) อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
ทุกภูมิภาค นาโดยภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร
เป็ นสาคัญ” ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง ทิศทางการขยายตัวดีอยู่ทรี่ ะดับ 73.1 โดยใน 6 เดือนข้างหน้า จะได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การ เนื่องจากปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าและจานวนทุนจดทะเบียนโรงงาน
อุตสาหกรรมขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ประกอบกับมีจานวนนักท่องเที่ยวและภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารที่
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สาหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนหน้ ามาอยู่ที่ 72.0 จาก
แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริ การที่ดี เนื่องจากผลผลิ ตสิ นค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้วตั ถุ ดิบภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น รวมถึ งทิศทางของธุ รกิจอุตสาหกรรมมีทิศทางบวก สาหรับภาคการบริ การ คาดว่าจะดี ข้ ึน ตามการคาดการณ์ จานวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น สาหรั บดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ยังอยู่ในเกณฑ์ ดีที่ 69.7 เนื่ องจาก
ได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มที่ดีของภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร โดยภาคอุตสาหกรรม คาดว่าเกษตรกรและผูแ้ ปรรู ป
ได้รับผลประโยชน์จากแหล่งวัตถุ ดิบราคาถูก อีกทั้งทาให้เกิ ดการรวมตัวของผูผ้ ลิต จากการขยายตัวของโครงสร้ างเศรษฐกิ จ
พื้นฐาน เช่น สนามบินและเส้นทางการคมนาคมขนส่ งที่สะดวกขึ้น ทาให้เมืองขยายตัว นักลงทุนต้องการเข้ามาลงทุนมากขึ้น อัน
เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตส่ งผลให้เกิดตลาดและอุตสาหกรรมใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น ในส่ วนของภาคการเกษตร มีผลจาก
นโยบายส่ งเสริ มการเกษตรของภาครัฐที่เน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าเกษตร อีกทั้งการขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
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หมายเหตุ
ก. ขอขอบคุณอธิบดีกรมบัญชีกลางและสานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดทาดัชนีความเชือ่ มั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมภิ าค (RSI)
ข. การอ่านค่าดัชนี RSI (ช่วง 0-100)
ดัชนี > 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่ มัน่ คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ดีขนึ้ กว่าปัจจุบัน”
ดัชนี < 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่ มัน่ คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ชะลอกว่าปัจจุบัน”
ดัชนี = 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่ มัน่ ตาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ทรงตัว”

-2และนวัตกรรมที่ให้ความสาคัญกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าเกษตรอย่างต่อเนื่ อง สาหรับดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจของภาคตะวันออกอยู่ในเกณฑ์ ดีทรี่ ะดับ 69.4 โดยได้รับปั จจัยสนับสนุ นจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร ในส่ วน
ของภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจานวนโรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีโครงการก่อสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรมในภูมิภาค
ในส่ วนของภาคเกษตร คาดว่าจะขยายตัวขึ้นจากการส่ งเสริ มจากทางรัฐบาลให้ทาเกษตรแปลงใหญ่และปรับพืนที่ให้
เหมาะสมกับการเพาะปลูก หรื อมีการปลูกพืชชนิ ดอื่นทดแทน สาหรั บดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคใต้ มี
ทิศทางทีด่ ีขนึ้ กว่ าเดือนก่ อนอยู่ทรี่ ะดับ 67.4 โดยจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรเป็ นหลัก ในส่ วน
ของภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะมี การแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และความต้องการผลผลิ ตอาหารทะเลแปรรู ปจาก
ต่างประเทศยังเพิ่มขึ้น ในส่ วนของภาคเกษตร คาดว่าผลผลิ ตยางพาราเพิ่มขึ้น จากที่เกษตรกรเริ่ มเปิ ดกรี ด ประกอบกับสภาพ
อากาศเอื้อต่อการผลิต สาหรับดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตก มีแนวโน้ มการเติบโตอยู่ที่ 64.7 โดยได้รับปั จจัย
สนับสนุ นจากภาคการเกษตรและภาคบริ การเป็ นหลัก ในส่ วนของธุ รกิ จภาคบริ การ มี สัญญาณขยายตัวดี เนื่ องจากเข้าสู่ ฤดู
ท่องเที่ยว ในส่ วนของภาคการเกษตร คาดว่าจะขยายตัวดี ข้ ึน เนื่ องจากสภาพอากาศและสถานการณ์ น้ าเพียงพอต่อภาคเกษตร
ประกอบกับนโยบายการตลาดนาการผลิ ต ทาให้เกษตรกรปรั บตัวและปรั บเปลี่ ยนการผลิ ตเพื่อสร้ างรายได้ที่มนั่ คงมากขึ้ น
สาหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 61.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม
ตารางสรุ ปดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 2562 (ณ เดือนมีนาคม 2562)
กทม. และ
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