ฉบับที่ 51/2562

วันที่ 29 เมษายน 2562

ดัชนีความเชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจภูมภิ าค1
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจาเดือนเมษายน 2562
“ดัชนี RSI เดือนเมษายน 2562 ชี้แนวโน้ มอนาคตเศรษฐกิจทีย่ งั คงขยายตัวดีทวั่ ทุกภูมิภาค นาโดยภาคตะวันออก
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้ รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร”

________________________________________
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง พร้ อมด้ วย
นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อานวยการสานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยรายงานดัชนี
ความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจาเดือนเมษายน 2562 ว่า “การประมวลผลข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิ จราย
จังหวัดล่าสุ ด จากสานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทย พบว่ า ดัช นี ค วามเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิ จ (คาดการณ์ 6 เดื อนข้า งหน้ า ) อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ดี ทุ ก ภู มิ ภาค
นาโดยภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยได้รับปั จจัยสนับสนุ นหลักจากภาคอุตสาหกรรมและ
การเกษตร เป็ นสาคัญ”
ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ทิศทางการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่ อนมาอยู่ที่ระดับ
70.4 โดยใน 6 เดื อนข้างหน้า จะได้รับปั จจัยสนับสนุ นหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การ เนื่ องจากคาดว่าจะมีการ
ดาเนิ นการตามนโยบายอย่างต่อเนื่ อง และการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve ประกอบกับมี
จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีการขยายกิจการเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวจากรัฐบาลและมี
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ สาหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลางขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ ดีมาอยู่ที่ 70.4 จากแนวโน้มภาค
การลงทุนและภาคการบริ การที่ดี เนื่องจากผูป้ ระกอบการมีความเชื่ อมัน่ ว่าเศรษฐกิจจะดีข้ ึนเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองมีความ
ชัดเจนขึ้น ประกอบกับรัฐบาลให้การสนับสนุ นผูป้ ระกอบการ SMEs สาหรับภาคการบริ การ คาดว่าจะดีข้ ึน ตามการสนับสนุน
การท่องเที่ยวจากภาครัฐอย่างต่อเนื่ อง สาหรับดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขยายตัวจากเดือน
ก่ อนมาอยู่ที่ 69.9 เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มที่ดีของภาคอุตสาหกรรมและภาคการลงทุน โดยภาคอุตสาหกรรม
คาดว่าเริ่ มเข้าสู่ ฤดูกาลเก็บเกี่ยวสิ นค้าเกษตรที่สาคัญ ส่ งผลให้มีผลผลิตป้ อนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ในส่ วนของภาคการ
1

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”

-2ลงทุน มีผลจากความเชื่ อมัน่ ของนักลงทุ นปรั บตัวดี ข้ ึน ตามภาวะเศรษฐกิ จและการลงทุ นที่ ฟ้ื นตัว หลังจากสถานการณ์ ทาง
การเมืองในประเทศมีความชัดเจน อีกทั้งมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจจากภาครัฐเพื่อส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น
สาหรับดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคเหนือมีทิศทางอยู่ในเกณฑ์ ดีที่ระดับ 69.4 โดยจะได้รับปั จจัยสนับสนุนจาก
ภาคอุตสาหกรรมและบริ การเป็ นหลัก ในส่ วนของภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะขยายตัวตามแนวโน้มการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
ที่ ย งั ส่ งสั ญญาณดี สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในส่ วนของภาคบริ การ คาดว่าปรั บตัวดี ข้ ึ นจากการแก้ไขปั ญหา
สถานการณ์ ไฟป่ า หมอกควัน และฝุ่ นจิ่ ว เริ่ มคลี่ คลาย รวมถึ งมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยวผ่านสื่ อต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง
ส่ งผลให้ธุรกิจภาคบริ การมีแนวโน้มที่ดี สาหรั บดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ มีแนวโน้ มการเติบโตอยู่ที่ 66.7 โดย
ได้รับปั จจัยสนับสนุนจากภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเป็ นหลัก โดยคาดว่าภาคเกษตรจะขยายตัวจากผลผลิตยางพาราแล
ผลผลิ ตปาล์มน้ ามัน ส่ วนภาคบริ การคาดว่าจะเป็ นผลมาจากการแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และความต้องการผลผลิ ต
อาหารทะเลแปรรู ปจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น สาหรับดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตก มีแนวโน้ มการเติบโตอยู่ที่
60.0 โดยได้รับปั จจัยสนับสนุนจากภาคการเกษตรและภาคบริ การเป็ นหลัก ในส่ วนของธุ รกิจภาคบริ การ มีสัญญาณขยายตัวดี
เนื่องจากการลงทุนและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ในส่ วนของภาคการเกษตร คาดว่ามีการขยายตัวของผลผลิตภาคเกษตร ได้แก่ ข้าว
สุ กร และกุง้ ขาวแวนนาไม ตามความต้องการของตลาดและการบริ โภคอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้มีแนวโน้มดี ข้ ึน ประกอบกับ
รัฐบาลมีนโยบายช่ วยขับเคลื่ อนให้ภาคเกษตรเติ บโตได้อย่างต่อเนื่ อง สาหรับดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม. และ
ปริมณฑล อยู่ทรี่ ะดับ 58.6 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคบริ การและภาคอุตสาหกรรม
ตารางสรุ ปดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 2562 (ณ เดือนเมษายน 2562)
กทม. และ
ปริมณฑล

ภาค
ตะวันออก

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาค
ตะวันตก

58.6

70.4

69.9

66.7

70.4

69.4

60.0

1) ภาคเกษตร

60.2

69.6

67.6

71.4

64.9

69.9

65.1

2) ภาคอุตสาหกรรม

66.4

84.2

73.5

70.5

70.3

70.0

60.1

3) ภาคบริ การ

61.7

69.4

70.2

67.1

76.3

72.6

66.2

4) ภาคการจ้างงาน

54.4

65.6

66.7

61.6

69.1

66.6

52.1

5) ภาคการลงทุน

50.2

63.4

71.4

62.7

71.3

67.9

56.7

ภาพรวม
ดัชนีความเชื่อมัน่
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
ดัชนีแนวโน้ มรายภาค

_________________________________
สานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3254 หรื อ 3223

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจาเดือนเมษายน 2562
“ดัชนี RSI เดือนเมษายน 2562 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังคงขยายตัวดีทั่วทุกภูมิภาค นาโดยภาคตะวันออก
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร”

ภาคเหนือ | 69.4

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 69.9

แนวโน้มความเชื่อมั่นเศรษฐกิจส่งสัญญาณ
ที่ ดี ต่อ เนื่ อ ง โดยได้ รั บ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จาก
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็นหลัก

72.6

แนวโน้มเศรษฐกิจยังมีทิศทางที่ดี ตามแนวโน้มที่ดี
ของการผลิ ต ภาคอุต สาหกรรมและภาคลงทุ นเป็ น
สาคัญ

71.4

70.0

ภาคกลาง | 70.4
เศรษฐกิ จ ในอนาคตยั ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี
จากการสนั บ สนุ น ของภาคบริ ก ารและ
การลงทุนเป็นสาคัญ

71.3

73.5

ภาคตะวันออก | 70.4
แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ส่ งสั ญ ญาณที่ ดี โดยได้ รั บ
ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากภาคอุ ต สาหกรรมและ
ภาคเกษตรเป็นสาคัญ

76.3

69.6

84.2

ภาคตะวันตก | 60.0
เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากภาคบริการ
และภาคการเกษตรภายในภูมิภาค มีแนวโน้ม
ดีขึ้นต่อเนื่อง

65.1

66.2

กทม. และปริมณฑล | 58.6

ภาคใต้ | 66.7
เศรษฐกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า ยังอยู่ในเกณฑ์
ดี ตามการปรับขึ้นของความเชื่อมั่นในภาคเกษตร
และภาคอุตสาหกรรม

71.4
ขอขอบคุณสานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
กรมบัญชีกลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาดัชนีความเชื่อมั่น
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)

แนวโน้มที่ดีในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการส่งผลให้
ความเชื่ อมั่ นเศรษฐกิ จในอี ก 6 เดื อนข้ างหน้ า ยั งอยู่ ใน
เกณฑ์ที่ดี

61.7

70.5
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

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

66.4

QR CODE
https://qrgo.page.link/ek3B

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจาเดือนเมษายน 2562

จัดทาโดย
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง
1
กระทรวงการคลั
ง

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (เม.ย. 62)
ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค
เหนือ

อีสาน

ออก

ตก

กลาง

ใต้

กทม. และปริมณฑล

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

69.4

69.9

70.4

60.0

70.4

66.7

58.6

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร

69.9

67.6

69.6

65.1

64.9

71.4

60.2

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

70.0

73.5

84.2

60.1

70.3

70.5

66.4

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

72.6

70.2

69.4

66.2

76.3

67.1

61.7

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน

66.6

66.7

65.6

52.1

69.1

61.6

54.4

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

67.9

71.4

63.4

56.7

71.3

62.7

50.2

***ขอขอบคุณสานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด กรมบัญชีกลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาดัชนีความเชื่อมั่น
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)
สานักงานคลังจังหวัด

ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน”
< 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ชะลอกว่าปัจจุบัน”
= 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ทรงตัว”

