ฉบับที่ 75/2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ดัชนีความเชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจภูมภิ าค1
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจาเดือนกรกฎาคม 2563
“ดัชนี RSI เดือนกรกฎาคม 2563 ชี้แนวโน้ มความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจไทยทีด่ ีขนึ้ เกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลางทีม่ ีแนวโน้ มดีขนึ้ ในทุกด้ าน อย่างไรก็ตาม ดัชนีแนวโน้ มราย
ภาคอุตสาหกรรมของภาคตะวันตก และภาคบริการของภาคตะวันออก ยังชะลอตัว”

____________________________________
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึ กษาด้ านเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง และนายพิสิทธิ์
พัวพันธ์ ผู้ อ านวยการส านั ก นโยบายเศรษฐกิจ มหภาค เปิ ดเผยรายงานดั ชนี ค วามเชื่ อ มั่ นอนาคตเศรษฐกิจภู มิ ภาค
ประจาเดือนกรกฎาคม 2563 ที่เป็ นการประมวลผลข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัด จากสานักงานคลังจังหวัด
76 จังหวัดทัว่ ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทาดัชนี ความเชื่ อมัน่
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า “ดัชนี RSI เดือนกรกฎาคม 2563 ชี้แนวโน้มความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจไทยที่ดีข้ ึนเกือบ
ทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคเหนื อ และภาคกลางที่ มีแนวโน้มดี ข้ ึ นในทุ กด้าน อย่างไรก็ตาม
ดัชนีแนวโน้มรายภาคอุตสาหกรรมของภาคตะวันตก และภาคบริ การของภาคตะวันออก ยังชะลอตัว”
ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ อยู่ที่ระดับ 60.5 แสดงถึ งความเชื่ อมัน่
ทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนที่แล้ว โดยมีภาคเกษตรและภาคบริ การเป็ นปั จจัยสนับสนุน เนื่องจากคาดหวัง
การช่ วยเหลื อของภาครัฐจากมาตรการประกันรายได้เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว ยางพารา มันสาปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และ
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ นอกจากนี้ ยงั รวมถึ งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ที่คาดว่าเมื่อคลี่คลายแล้วจะทาให้มีความต้องการสิ นค้าเกษตรเพิ่มขึ้นจากทั้ง
ภายในและต่างประเทศ และภาคบริ การจะขยายตัวจากการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ของจังหวัด ทาให้ธุรกิจภาคบริ การ
กลับ มาด าเนิ น การอี ก ครั้ ง ส าหรั บ ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่น อนาคตเศรษฐกิจ ภาคเหนื อ อยู่ ที่ร ะดั บ 59.9 สะท้อนถึ ง การ
คาดการณ์ การขยายตัวของเศรษฐกิ จ โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เนื่ องจากแนวโน้มภาค
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 คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ทรงตัว”

-2เกษตรในระยะ 6 เดื อนข้างหน้าคาดว่าจะปรับตัวดี ข้ ึนจากปริ มาณผลผลิ ตสิ นค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจากเป็ นฤดูเก็บ
เกี่ยวผลผลิ ต อาทิ ลาไย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หอมแดง และข้าวเหนียว เป็ นต้น อีกทั้งยังมีมาตรการรวบรวมและคัดกรอง
คุณภาพสิ นค้าเกษตรเพื่อกระจายผลผลิตภายในประเทศ อาทิ งาน “เทศกาลลาไย OTOP สิ นค้าลดค่าครองชี พ ฟื้ นฟู
เศรษฐกิจ” ของจังหวัดลาพูน โครงการหอการค้าแฟร์ ลาพูน ครั้งที่ 10 ประจาปี 2563 และมาตรการส่ งเสริ มการแปรรู ป
สิ นค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั เกษตรกร สาหรับดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันตก อยู่ที่
ระดับ 54.9 แสดงถึงความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิ จในอนาคตที่กลับมาขยายตัว โดยมีภาคการเกษตรและภาคการจ้างงานเป็ น
ปัจจัยสนับสนุนหลัก จากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐ และปริ มาณน้ าฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น และการจ้างงาน
เริ่ มฟื้ นตัวขึ้นเนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย ทาให้ภาครัฐมีการผ่อน
ปรนมาตรการการควบคุมสถานประกอบการบางประเภท สาหรั บดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลางอยู่ที่
54.3 แสดงถึ งความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิ จในอนาคตที่ขยายตัวต่อเนื่ องจากเดื อนที่แล้ว โดยมีภาคเกษตรและภาคบริ การเป็ น
ปั จจัยสนับสนุ นหลัก จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เริ่ มคลี่ คลายส่ งผลให้การ
ขนส่ งผลผลิตทาได้ง่ายขึ้น และการเข้าสู่ ฤดูฝนซึ่ งจะมีผลผลิตออกสู่ ตลาดมากขึ้น ตลอดจนนักท่องเที่ยวเริ่ มคลายกังวล
เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ
ภาคตะวันออกอยู่ที่ 52.6 แสดงถึงความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคเกษตร
และภาคอุตสาหกรรม เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศคลี่คลายลง
มาก ส่ ง ผลให้กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ มี แนวโน้ม กลับ เข้า สู่ ภาวะปกติ จึ ง คาดว่า ปริ ม าณความต้อ งการผลผลิ ต ทาง
การเกษตรจะเพิ่มสู งขึ้น ประกอบกับเริ่ มเข้าสู่ ฤดูกาลเพาะปลูก และยังมีฝนตกตามฤดูกาลคาดว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวเข้า
สู่ ภาวะปกติ ไ ด้ ในส่ วนของภาคอุ ตสาหกรรม มี ความมัน่ ใจเพิ่ มขึ้ น เนื่ องจากมาตรการของภาครั ฐในการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึง
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจด้านอื่น ๆ สาหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคใต้ อยู่ที่ระดับ 51.0 ปรับเพิ่มขึ้น
จากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตามแนวโน้มความต้องการผลผลิตยางพาราจากผูซ้ ้ื อ
ภายในประเทศและต่ า งประเทศที่ ป รั บ ตัว เพิ่ ม ขึ้ น ตามอุ ป สงค์ก ารใช้ถุ ง มื อ ยางแพทย์ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่า งรวดเร็ ว จาก
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ทั่ว โลก รวมถึ ง มาตรการกระตุ ้น การใช้ ย าง
ภายในประเทศจากภาครัฐ การนายางพารามาผลิตอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยทางท้องถนน อาทิ แผ่นยางธรรมชาติ
ครอบกาแพงคอนกรี ต และหลักนาทางยางธรรมชาติ ประกอบกับราคาปาล์มน้ ามันดิ บมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นเช่ นกัน
ตามความต้องการน้ ามัน B10 และ B20 จากการคมนาคมขนส่ งที่กลับเข้าสู่ สภาวะปกติ และโครงการจัดซื้ อปาล์มน้ ามัน
ผลิ ต พลัง งาน ส าหรั บ ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น อนาคตเศรษฐกิ จ ของ กทม. และปริ ม ณฑล อยู่ ที่ระดั บ 48.1 โดยมี ปั จจัย
สนับสนุนจากภาคเกษตรและภาคบริ การ

-3ตารางสรุ ปดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 2563 (ณ เดือนกรกฎาคม 2563)
กทม.
และ
ปริมณฑล

ภาค
ตะวันออก

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาค
ตะวันตก

48.1

52.6

60.5

51.0

54.3

59.9

54.9

1) ภาคเกษตร

54.5

67.3

69.0

55.3

54.8

66.0

72.8

2) ภาคอุตสาหกรรม

48.8

56.8

50.5

49.0

52.7

68.3

40.6

3) ภาคบริ การ

52.8

40.9

62.8

51.8

59.8

54.9

54.6

4) ภาคการจ้างงาน

43.4

49.3

59.5

53.2

50.3

55.3

55.4

5) ภาคการลงทุน

41.2

48.8

61.0

45.5

53.8

54.9

51.4

ภาพรวม
ดัชนีความเชื่อมัน่
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
ดัชนีแนวโน้ มรายภาค

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

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจาเดือนกรกฎาคม 2563

จัดทาโดย
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง
1
กระทรวงการคลั
ง

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (ก.ค. 63)
ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค
เหนือ

อีสาน

ออก

ตก

กลาง

ใต้

กทม. และปริมณฑล

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

59.9

60.5

52.6

54.9

54.3

51.0

48.1

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร

66.0

69.0

67.3

72.8

54.8

55.3

54.5

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

68.3

50.5

56.8

40.6

52.7

49.0

48.8

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

54.9

62.8

40.9

54.6

59.8

51.8

52.8

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน

55.3

59.5

49.3

55.4

50.3

53.2

43.4

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

54.9

61.0

48.8

51.4

53.8

45.5

41.2

***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”

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจาเดือนกรกฎาคม 2563
“ดัชนี RSI เดือนกรกฎาคม 2563 ชี้แนวโน้มความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นเกือบทุกภูมิภาค
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลางที่มีแนวโน้มดีขึ้นในทุกด้าน
อย่างไรก็ตาม ดัชนีแนวโน้มรายภาคอุตสาหกรรมของภาคตะวันตก และภาคบริการของภาคตะวันออก ยังชะลอตัว”

ภาคเหนือ | 59.9

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 60.5

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว ตามแนวโน้มของ
ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร

68.3

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว ตามแนวโน้มของภาค
เกษตรและบริการ

69.0

66.0

ภาคกลาง | 54.3
แสดงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคต
ที่ขยายตัว ตามแนวโน้มของภาคเกษตร
และบริการ

54.8

62.8

ภาคตะวันออก | 52.6
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว ตามแนวโน้มของ
ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม

59.8

56.8

67.3

ภาคตะวันตก | 54.9
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว ตามแนวโน้มภาค
เกษตรและภาคการจ้างงาน

72.8

55.4

กทม. และปริมณฑล | 48.1
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจาก
ภาคเกษตรและบริการ

ภาคใต้ | 51.0
แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ขยายตั ว ตามแนวโน้ ม ภาค
เกษตรและภาคการจ้างงานที่กลับมาขยายตัว

55.3
ขอขอบคุณสานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
กรมบัญชีกลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาดัชนีความเชื่อมั่น
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)

54.5

52.8

53.2
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

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