ฉบับที่ 62/2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ดัชนีความเชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจภูมภิ าค1
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจาเดือนพฤษภาคม 2562
“ดัชนี RSI เดือนพฤษภาคม 2562 ชี้แนวโน้ มอนาคตเศรษฐกิจทีย่ งั คงขยายตัวดีทั่วทุกภูมิภาค นาโดยภาคตะวันออก
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้ รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริ การ”
________________________________

นายพรชั ย ฐี ระเวช ที่ปรึ กษาด้ านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง พร้ อมด้ วย
นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อานวยการสานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยรายงาน
ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจาเดือนพฤษภาคม 2562 ว่า “การประมวลผลข้อมูล การสารวจภาวะ
เศรษฐกิจรายจังหวัดล่าสุ ด จากสานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา
หอการค้าแห่ งประเทศไทย พบว่า ดัชนี ความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิ จ (คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทุก
ภู มิ ภ าค น าโดยภาคตะวัน ออก ภาคเหนื อ และภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ โดยได้รั บ ปั จ จัย สนับ สนุ น หลัก จาก
ภาคอุตสาหกรรมและการบริ การ เป็ นสาคัญ”
ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ ภาคเหนือ ทิศทางการขยายตัวเพิ่มขึน้ จากเดือนก่ อนมาอยู่ที่ระดับ
70.4 โดยใน 6 เดือนข้างหน้า จะได้รับปั จจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การ เนื่องจากคาดว่าจะมี
กาลังซื้ อของประชาชนเพิ่มขึ้น และภาวะเศรษฐกิ จโดยรวมดีข้ ึน ประกอบกับภาคธุ รกิจด้านการท่องเที่ยวมีแนวโน้มดี
ขึ้นจากการจัดงานเทศกาลและใกล้เข้าสู่ ฤดู กาลท่องเที่ ยว สาหรั บดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ขยายตั ว อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี ม าอยู่ ที่ 69.7 จากแนวโน้ ม ภาคอุ ต สาหกรรมและภาคการบริ การที่ ดี เนื่ อ งจากคาดว่ า
ภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวจากการรองรับการขยายตัวของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic
Corridor: EEC) ประกอบกับภาคการบริ การภาคว่าจะขยายตัวจากการขยายและพัฒนาแหล่ งท่องเที่ ยวให้ทนั สมัย
สะดวกสบายและการดูแลความปลอดภัยเพิ่มขึ้น สาหรั บดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ ดีมาอยู่ที่ 69.4 เนื่ องจากได้รับแรงสนับสนุ นจากแนวโน้มที่ดีของภาคการเกษตรและภาคการจ้าง
งาน โดยภาคเกษตรคาดว่าเป็ นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตสิ นค้าเกษตรที่สาคัญ และปริ มาณผลผลิ ตภาคเกษตรมีแนวโน้ม
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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”

-2ขยายตัวจากความต้องการของตลาดที่เ พิ่มขึ้น อีกทั้งนโยบายภาครัฐในการสนับสนุ นและส่ งเสริ มเกษตรกรในการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้า เกษตรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในส่ ว นของภาคการจ้า งงาน คาดว่ า จะขยายตัว เพิ่ ม ขึ้ นจาก
การขยายตัวของภาคเกษตรและภาคบริ การ สาหรั บดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันตกขยายตัวจาก
เดือนก่ อนมาอยู่ที่ระดับ 65.4 โดยจะได้รับปั จจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรเป็ นหลัก ในส่ วนของ
ภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะขยายตัวตามเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งที่จะมีทิศทางที่ชดั เจน และมีความเชื่ อมัน่ ในเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นในส่ วนของภาคเกษตร คาดว่าปรับตัวดีข้ ึนเนื่ องจากเข้าสู่ ฤดูกาลเพาะปลูก ประกอบกับการดาเนิ นนโยบายด้าน
การเกษตรต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่ องช่วยให้ดา้ นการเกษตรดีข้ ึนและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
สาหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง มีแนวโน้ มการเติบโตอยู่ที่ 65.3 โดยได้รับปั จจัยสนับสนุนจากภาค
การบริ การและภาคอุตสาหกรรมเป็ นหลัก โดยคาดว่าภาคบริ การจะขยายตัวจากการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลในการ
พยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปี ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการอื่น ๆ ส่ วนภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะเป็ นผล
มาจากความเชื่อมัน่ ของผูป้ ระกอบการหลังการเลือกตั้ง และเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาล เศรษฐกิจโดยรวมและการส่ งออกจะ
ดีข้ ึน สาหรับดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ มีแนวโน้ มการเติบโตอยู่ที่ 61.9 โดยได้รับปั จจัยสนับสนุนจาก
ภาคการเกษตรและภาคการลงทุนเป็ นหลัก ในส่ วนของธุ รกิจภาคการเกษตร มีสัญญาณขยายตัวดี เนื่องจากสถานการณ์
ความมัน่ คงด้านการเมืองและเศรษฐกิจมีทิศทางบวกรวมถึงปั จจัยด้านสภาพอากาศน่าจะทาให้ผลผลิตมีปริ มาณเพิ่มขึ้น
ในส่ วนของภาคการลงทุน คาดว่าจะขยายตัวเนื่ องจากบริ ษทั เอกชนภาคบริ การเริ่ มมีการตื่นตัวในการพัฒนา และเตรี ยม
ความพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ นัก ท่ องเที่ ย วที่ จ ะเดิ น ทางเข้า มาในพื้ นที่ ม ากขึ้ น คาดว่า จะส่ ง ผลให้เ กิ ดการลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพาะธุ รกิ จโรงแรมห้องพักและบริ ษทั นาเที่ยวในปี 2562 สาหรับดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม. และ
ปริมณฑล อยู่ทรี่ ะดับ 61.7 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคบริ การและภาคอุตสาหกรรม
ตารางสรุ ปดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 2562 (ณ เดือนพฤษภาคม 2562)
กทม. และ
ปริมณฑล

ภาค
ตะวันออก

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาค
ตะวันตก

61.7

69.7

69.4

61.9

65.3

70.4

65.4

1) ภาคเกษตร

62.4

69.4

71.4

65.2

56.1

65.2

68.1

2) ภาคอุตสาหกรรม

70.1

81.2

71.0

56.9

69.8

75.6

69.8

3) ภาคบริ การ

66.8

70.0

64.8

61.1

72.4

75.4

64.7

4) ภาคการจ้างงาน

56.7

64.9

71.4

60.1

64.7

67.1

60.6

5) ภาคการลงทุน

52.5

63.0

68.4

66.1

63.5

68.8

63.6

ภาพรวม
ดัชนีความเชื่อมัน่
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
ดัชนีแนวโน้ มรายภาค

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

