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“ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนพฤษภาคม 2565 ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากเดือนก่ อนหน้ าในหลายภูมิภาค
โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ภาคตะวันออกจากความเชื่ อมั่นทางเศรษฐกิจในอนาคตทีด่ ีขึน้ ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑล ปรับตัวลดลงจากเดือนก่ อนหน้ า
จากความกังวลต่ อสถานการณ์ ความขัดแย้ งระหว่ างรัสเซียและยูเครน
แต่ ยงั สะท้ อนถึงแนวโน้ มความเชื่ อมั่นทีจ่ ะดีขึน้ ในอนาคต”
นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึ กษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษก
กระทรวงการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผูอ้ านวยการสานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิ ดเผยดัชนี ความเชื่ อมัน่ อนาคต
เศรษฐกิ จภู มิ ภาคประจาเดื อนพฤษภาคม 2565 จากการประมวลผลข้อมู ล การส ารวจภาวะเศรษฐกิ จรายจังหวัด จาก
สานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย เพื่อ
จัดทาดัชนี ความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า “ดัชนี ความเชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนพฤษภาคม 2565
ปรับตัวเพิ่มขึ้ นจากเดื อนก่ อนหน้าในหลายภู มิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกจากความเชื่ อมัน่ ทางเศรษฐกิ จใน
อนาคตที่ ดีข้ ึ นในภาคอุ ตสาหกรรมและภาคบริ การอย่างไรก็ ตาม ดัชนี ความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิ จของ กทม. และ
ปริ มณฑล ปรับตัวลดลงจากเดื อนก่อนหน้า จากความกังวลต่อสถานการณ์ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซี ยและยูเครน แต่ยงั
สะท้อนถึงแนวโน้มความเชื่ อมัน่ ที่จะดีข้ ึนในอนาคต”
ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 70.4 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึง
ความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิ จในอนาคตที่ เพิ่มขึ้ น โดยเป็ นความเชื่ อมัน่ ที่ ดีข้ ึ นในภาคอุตสาหกรรม เนื่ องจากความต้องการสิ นค้า
อุ ตสาหกรรมจากคู่ ค ้าในประเทศและต่ างประเทศเพิ่ มขึ้ น อี กทั้งยังมี ความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิ จภาคบริ การในอนาคตที่ ดีข้ ึ น
เนื่ องจากจานวนนักท่องเที่ ยวที่ เพิ่มขึ้น จากการที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุ มและป้ องกันโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา
2019 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่ องในหลายพื้นที่ ดัชนีความเชื่ อมั่น
อนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ อยู่ที่ระดับ 68.2 สะท้อนถึ งความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิ จที่ ดีข้ ึนโดยเฉพาะในภาคบริ การ เนื่ องจาก
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หมายเหตุ
ก. ขอขอบคุณกรมบัญชีกลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาดัชนีความเชือ่ มั่นอนาคตเศรษฐกิจ
ภูมิภาค (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”

-2รัฐบาลมี การผ่อนคลายมาตรการควบคุ มและป้ องกันโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทาให้
จานวนนักท่องเที่ ยวเพิ่มขึ้ น และในภาคเกษตร เนื่ องจากความต้องการพืชเศรษฐกิ จที่ สาคัญเพิ่มขึ้น เช่ น ปาล์มน้ ามัน และ
ทุเรี ยน เป็ นต้น ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันตกอยู่ทรี่ ะดับ 67.9 สะท้อนถึงความเชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจ
ที่ ดีข้ ึ นโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม เนื่ องจากความต้องการสิ นค้าเกษตรเพื่ อการส่ งออกเพิ่ มขึ้ น และในภาคการลงทุ น
เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่คลี่คลายลง ทาให้ผปู ้ ระกอบการมีการลงทุน
เพิ่มขึ้ น ดั ชนี ความเชื่ อมั่ นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื ออยู่ที่ระดับ 67.1 แสดงถึ งความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิ จ
ในอนาคตที่ดีข้ ึน โดยเป็ นความเชื่ อมัน่ ที่ดีข้ ึนในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความต้องการสิ นค้าอุตสาหกรรมของประชาชน
ในพื้นที่ เพิ่มขึ้น สาหรับภาคบริ การ มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวในหลายพื้นที่เพิ่มขึ้น ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภาคเหนือปรับเพิ่มขึน้ อยู่ที่ระดับ 64.1 สะท้อนถึ งความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจที่ดีข้ ึนในภาคเกษตร เนื่ องจากเข้าสู่
ฤดู กาลเก็ บเกี่ ยวพื ชเศรษฐกิ จที่ ส าคัญ เช่ น ข้าว และสั บปะรด เป็ นต้น ส าหรั บ ภาคการลงทุ น ความเชื่ อมั่นเศรษฐกิ จ
ในอนาคตดี ข้ ึ นจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ที่ คลี่ คลายลง ท าให้ ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
อุ ตสาหกรรมลงทุ นเพิ่ มขึ้ น ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลางอยู่ที่ระดับ 63.1 สะท้อนถึ งความเชื่ อมัน่ อนาคต
เศรษฐกิ จที่ดีข้ ึนในภาคเกษตร เนื่ องจากมีปริ มาณน้ าเพียงพอต่อการเพาะปลู ก และในภาคบริ การ จากการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุ มและป้ องกัน โรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ให้ ส อดคล้ องกับ สถานการณ์ ของรั ฐบาล ท าให้ มี นั กท่ องเที่ ยว
ในประเทศเพิ่ มขึ้ น สาหรั บดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริ มณฑลอยู่ที่ระดับ 52.4 แม้ยงั สะท้อนถึ ง
ความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิ จที่ ดีข้ ึ นในอนาคต แต่เป็ นการปรับตัวชะลอลงจากเดื อนก่ อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการ
ชะลอตัวของภาคการจ้างงานและภาคการลงทุน เนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซี ยกับยูเครน
ตารางสรุ ปดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 2565 (ณ เดือนพฤษภาคม 2565)
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