ฉบับที่ 99/2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ดัชนีความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจภูมภิ าค1
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“ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนกรกฎาคม 2565 แสดงถึงความเชื่ อมั่นทางเศรษฐกิจที่ดีขึน้ ในอนาคต
โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก จากความเชื่ อมั่นทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
เนื่องจากจานวนนักท่ องเที่ยวทีม่ ีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ จากโครงการเราเที่ยวด้ วยกัน เฟส 4 ส่ วนขยาย
และการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการท่องเทีย่ วอย่างต่ อเนื่อง”
นายพรชัย ฐี ระเวช ผู ้อ านวยการส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึ กษาด้านเศรษฐกิ จการคลัง สานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง
และนายพิ สิ ทธิ์ พัวพันธ์ ผูอ้ านวยการส านักนโยบายเศรษฐกิ จมหภาค เปิ ดเผยดัชนี ความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิ จภู มิ ภาค
ประจาเดื อนกรกฎาคม 2565 จากการประมวลผลข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิ จรายจังหวัดจากสานักงานคลังจังหวัด 76
จังหวัดทัว่ ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทาดัชนีความเชื่ อมัน่ อนาคต
เศรษฐกิ จภู มิ ภาค พบว่า “ดัชนี ความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิ จภู มิ ภาค เดื อนกรกฎาคม 2565 แสดงถึ งความเชื่ อมัน่ ทาง
เศรษฐกิ จที่ ดี ข้ ึ นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ งภาคตะวัน ออกและภาคตะวัน ตก จากความเชื่ อมั่น ทางเศรษฐกิ จใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การ เนื่ องจากจานวนนักท่องเที่ ยวที่ มีแนวโน้มเพิ่ มขึ้ นจากโครงการเราเที่ ยวด้วยกัน เฟส 4
ส่ วนขยาย และการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่ อง”
ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 73.7 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึง
ความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิ จในอนาคตที่ เพิ่ มขึ้ น โดยเป็ นความเชื่ อมัน่ ที่ ดีข้ ึ นในภาคบริ การ เนื่ องจากมี การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม
การท่ องเที่ ยวอย่างต่ อเนื่ อง เพื่ อดึ งดู ดนั กท่ องเที่ ยวทั้งในประเทศและต่ างประเทศ อี กทั้งยังมี ความเชื่ อมั่นเศรษฐกิ จ
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคตที่ ดีข้ ึ น เนื่ องจากการผลิ ตเพื่อการส่ งออกที่ เพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ
ภาคใต้ อยู่ที่ระดับ 71.5 แม้ปรับตัวลดลงจากเดื อนก่อนหน้า แต่ยงั สะท้อนถึงความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจที่ดีข้ ึนโดยเฉพาะ
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หมายเหตุ
ก. ขอขอบคุณกรมบัญชีกลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่ วมมือในการจัดทาดัชนีความเชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจ
ภูมิภาค (RSI)
ข. การอ่านค่าดัชนี RSI (ช่วง 0-100)
ดัชนี > 50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมัน่ คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ดา้ นนั้น ๆ อยูใ่ นระดับ “ดีข้ ึนกว่าปัจจุบนั ”
ดัชนี < 50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมัน่ คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ดา้ นนั้น ๆ อยูใ่ นระดับ “ชะลอกว่าปัจจุบนั ”
ดัชนี = 50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมัน่ คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ดา้ นนั้น ๆ อยูใ่ นระดับ “ทรงตัว”

-2ในภาคบริ การ เนื่ องจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่ วนขยาย ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบ
กับรัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้ องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
ในภาคการจ้างงาน เนื่ องจากผูป้ ระกอบการในพื้นที่กลับมาเปิ ดกิจการอย่างเต็มรู ปแบบเพิ่มขึ้น ทาให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น
ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันตกอยู่ที่ระดับ 67.3 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเชื่ อมัน่
เศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็ นความเชื่ อมัน่ ที่ดีข้ ึนในภาคบริ การ เนื่องจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่ วนขยาย
ทาให้นักท่ องเที่ ยวในประเทศเพิ่ มขึ้ น และในภาคการลงทุ น จากแนวโน้มการลงทุนที่ เพิ่ มขึ้ นจากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ในพื้ นที่ ซ่ ึ งมี แนวโน้มดี ข้ ึ น ท าให้ผูป้ ระกอบการมี ความมัน่ ใจในการลงทุ น
เพิ่ มขึ้ น ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื ออยู่ที่ระดั บ 64.6 สะท้อนความเชื่ อมัน่ อนาคต
เศรษฐกิจที่ดีข้ ึนโดยเฉพาะภาคการลงทุน เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่
มี แนวโน้มดี ข้ ึ น และในภาคบริ การเนื่ องจาก มี การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวในพื้ นที่ อย่างต่ อเนื่ อง ดั ชนี ความ
เชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 60.7 สะท้อนถึงความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจที่ดีข้ ึนโดยเฉพาะในภาคเกษตร
เนื่ องจากเข้าสู่ ฤดู กาลผลิ ตพืชเศรษฐกิ จที่สาคัญ เช่ น ข้าวและอ้อย เป็ นต้น สาหรับภาคบริ การ เนื่ องจากในพื้นที่ มีการจัด
กิ จกรรมส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวอย่างต่อเนื่ อง ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลางอยู่ที่ระดับ 58.8 แสดงถึงความ
เชื่ อมัน่ เศรษฐกิ จในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็ นความเชื่ อมัน่ ที่ดีข้ ึ นในภาคบริ การ เนื่ องจากจานวนนักท่องเที่ยวในประเทศ
เพิ่มขึ้น จากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่ วนขยาย และในภาคการลงทุน จากการที่สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่มีแนวโน้มดีข้ ึนต่อเนื่ อง ทาให้ผปู ้ ระกอบการมีความมัน่ ใจในการลงทุนเพิ่มขึ้น สาหรับ
ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑลอยู่ที่ระดับ 53.8 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย แสดง
ถึงความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิ จในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็ นความเชื่ อมัน่ ที่ดีข้ ึนในภาคอุตสาหกรรมซึ่ งมียอดคาสั่งซื้ อจากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพิ่ มขึ้ น และในภาคเกษตร เนื่ องจากความต้องการสิ นค้าเกษตรของประชาชนในพื้ นที่ เพิ่ มขึ้ น
อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระกอบการมีความกังวลต่อราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบที่ยงั อยูใ่ นระดับสู ง
ตารางสรุ ปดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 2565 (ณ เดือนกรกฎาคม 2565)
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