ฉบับที่ 73/2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562

ดัชนีความเชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจภูมภิ าค1
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจาเดือนมิถุนายน 2562
“ดัชนี RSI เดือนมิถุนายน 2562 ชี้แนวโน้ มอนาคตเศรษฐกิจทีย่ งั คงขยายตัวดีทวั่ ทุกภูมิภาค นาโดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ โดยได้ รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตร”
_________________________________________________________

นายพรชั ย ฐี ระเวช ที่ปรึ กษาด้ านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง พร้ อมด้ วย
นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อานวยการสานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยรายงานดัชนี
ความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภู มิภาคประจาเดือนมิถุนายน 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
นาโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ โดยได้รับปั จจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตร เป็ นสาคัญ”
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศทางการขยายตัวเพิ่มขึน้ จากเดือนก่ อนมาอยู่
ที่ระดับ 71.3 โดยใน 6 เดือนข้างหน้า จะได้รับปั จจัยสนับสนุ นหลักจากภาคเกษตรและภาคบริ การ เนื่องจากจะเข้าสู่ ช่วงเก็บ
เกี่ยวผลผลิตที่สาคัญของจังหวัด ประกอบกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้กิจการ
ด้านการบริ การขยายตัวสู งขึ้น สาหรับดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ ดีมาอยู่ที่ 68.1 จาก
แนวโน้มภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่ดี เนื่องจากเริ่ มเข้าสู่ ฤดูกาลเพาะปลูก และมีฝนตกตามฤดูกาล ประกอบกับเป็ นผลจาก
ตลาดต่างประเทศยังคงมีความต้องการสิ นค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจากการคาดการณ์วา่ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศจะดีข้ ึนหลังจาก
มีการจัดตั้งรัฐบาล ส่ งผลให้สถานประกอบการขยายตัว และคาดว่ามีนกั ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น สาหรั บดัชนี
ความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือ ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ ดีมาอยู่ที่ 67.7 เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มที่ดีของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การ โดยภาคอุตสาหกรรมคาดว่าขยายตัวมากขึ้น จากการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจาก
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”

-2โครงการต่างๆ ของรัฐบาล ทาให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น สาหรับในภาคบริ การ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า เนื่ องจากภาวะ
เศรษฐกิ จโดยรวมที่ปรับตัวดี ข้ ึน ทาให้ประชาชนมีกาลังซื้ อเพิ่มขึ้น ประกอบกับมาตรการกระตุน้ การใช้จ่ายของประชาชนที่
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่ งเสริ มด้านการท่องเที่ยวในทุกช่วงฤดูกาล และการสร้างการมีส่วนร่ วมของชุ มชนด้านการ
ท่องเที่ยว ซึ่ งเป็ นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาอย่างต่อเนื่ อง สาหรั บดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคใต้ ขยายตัว
จากเดือนก่ อนมาอยู่ที่ระดับ 66.3 โดยจะได้รับปั จจัยสนับสนุนจากภาคการลงทุนและภาคเกษตรเป็ นหลัก ในส่ วนของภาคการ
ลงทุน คาดว่าจะขยายตัวตามนักลงทุนที่มีความเชื่ อมัน่ เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มดี ข้ ึน ประกอบกับ
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐเป็ นสาคัญ และแนวโน้มการย้ายฐานการลงทุนภาคอุตสาหกรรมมายังไทย
ในส่ วนของภาคเกษตร คาดว่าปรับตัวดีข้ ึนเนื่องจากนโยบายรัฐที่ช่วยเหลือสนับสนุนยางพาราอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มมูลค่า
ผลผลิ ตยางพารา สาหรั บดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตก มีแนวโน้ มการเติบโตอยู่ที่ 64.9 โดยได้รับปั จจัย
สนับสนุนจากภาคการบริ การและภาคเกษตรเป็ นหลัก โดยคาดว่าภาคบริ การจะขยายตัวเนื่ องจากเข้าสู่ ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ส่ วน
ภาคเกษตรคาดว่าจะเป็ นผลมาจากการขยายตัวของผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจากความต้องการของตลาดและการบริ โภคอย่าง
ต่อเนื่ อง ประกอบกับการดาเนิ นนโยบาย ด้านการเกษตรต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างต่อเนื่ องช่ วยให้ด้าน
การเกษตรดีข้ ึนและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สาหรับดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง มีแนวโน้ มการเติบโตอยู่ที่ 63.3
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคกาบริ การและภาคการจ้างงานเป็ นหลัก ในส่ วนของธุ รกิจภาคการบริ การ มีสัญญาณขยายตัวดี
เนื่องจากการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการ e-payment คาดว่าจะมีเม็ดเงินกระจ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น
ในส่ วนของภาคการจ้างงาน คาดว่าจะขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิ จที่ เติ บโตอย่างต่อเนื่ อง ส าหรับดั ชนีความเชื่ อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล อยู่ทรี่ ะดับ 58.1 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
ตารางสรุ ปดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 2562 (ณ เดือนมิถุนายน 2562)
กทม. และ
ปริมณฑล

ภาค
ตะวันออก

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาค
ตะวันตก

58.1

68.1

71.3

66.3

63.3

67.7

64.9

1) ภาคเกษตร

64.7

70.6

73.2

68.8

59.5

66.5

70.3

2) ภาคอุตสาหกรรม

63.8

77.9

66.7

61.4

61.7

67.7

63.7

3) ภาคบริ การ

55.7

64.5

75.5

68.3

70.7

74.5

65.8

4) ภาคการจ้างงาน

55.4

66.3

70.6

64.4

62.8

64.6

60.6

5) ภาคการลงทุน

50.8

61.1

70.8

68.7

61.9

65.4

64.0

ภาพรวม
ดัชนีความเชื่อมัน่
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
ดัชนีแนวโน้ มรายภาค

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

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจาเดือนมิถุนายน 2562
“ดัชนี RSI เดือนมิถุนายน 2562 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยงั คงขยายตัวดีทั่วทุกภูมภิ าค นาโดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร”

ภาคเหนือ | 67.7

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 71.3

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

74.5

แนวโน้มเศรษฐกิจยังมีทิศทางที่ดี ตามแนวโน้มที่ดี
ของการผลิ ต ภาคเกษตรและภาคการบริ ก ารเป็ น
สาคัญ

73.2

67.7

ภาคกลาง | 63.3
เศรษฐกิ จ ในอนาคตยั ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี
จากการสนั บ สนุ น ของภาคบริ ก ารและ
การจ้างงานเป็นสาคัญ

62.8

75.5

ภาคตะวันออก | 68.1
แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ส่ งสั ญ ญาณที่ ดี โดยได้ รั บ
ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากภาคอุ ต สาหกรรมและ
ภาคเกษตรเป็นสาคัญ

70.7

70.6

77.9

ภาคตะวันตก | 64.9
เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากภาคเกษตร
และภาคการบริการภายในภูมิภาค มีแนวโน้ม
ดีขึ้นต่อเนื่อง

70.3

65.8

กทม. และปริมณฑล | 58.1

ภาคใต้ | 66.3
เศรษฐกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า ยังอยู่ในเกณฑ์
ดี ตามการปรับขึ้นของความเชื่อมั่นในภาคเกษตร
และภาคการลงทุน

68.8
ขอขอบคุณสานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
กรมบัญชีกลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาดัชนีความเชื่อมั่น
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)

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

63.8

68.7
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

ส่วนวิเทศและสถาบันสัมพันธ์ สานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 02-273-9020 ต่อ 3223

64.7

QR CODE
https://qrgo.page.link/Je9n5

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจาเดือนมิถุนายน 2562

จัดทาโดย
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง
1
กระทรวงการคลั
ง

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (มิ.ย. 62)
ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค
เหนือ

อีสาน

ออก

ตก

กลาง

ใต้

กทม. และปริมณฑล

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

67.7

71.3

68.1

64.9

63.3

66.3

58.1

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร

66.5

73.2

70.6

70.3

59.5

68.8

64.7

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

67.7

66.7

77.9

63.7

61.7

61.4

63.8

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

74.5

75.5

64.5

65.8

70.7

68.3

55.7

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน

64.6

70.6

66.3

60.6

62.8

64.4

55.4

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

65.4

70.8

61.1

64.0

61.9

68.7

50.8

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

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

