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ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค1 
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) 

 ประจ าเดือนมถุินายน2564 
_________________________________ 

“ดัชนี RSI เดือนมิถุนายน 2564 ปรับตัวเพิม่ขึน้จากเดือนก่อนหน้าในหลายภูมิภาคสะท้อนถึงความเช่ือมั่น 
ทางเศรษฐกจิทีเ่ร่ิมมีแนวโน้มดีขึน้ในอนาคต โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออกเน่ืองจากคาดว่า

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)  
จะคลีค่ลายจากการเร่งฉีดวคัซีนให้กบัประชาชน” 

 

นายวฒิุพงศจิ์ตตั้งสกุลท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจการคลงัส านกังานเศรษฐกิจการคลงัในฐานะรอง
โฆษกกระทรวงการคลงัและนายพิสิทธ์ิพวัพนัธ์ผูอ้  านวยการส านกันโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยรายงานดชันี
ความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจ าเดือนมิถุนายน2564จากการประมวลผลขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ
รายจงัหวดัจากส านกังานคลงัจงัหวดั76 จงัหวดัทัว่ประเทศสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทยเพื่อจดัท าดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคพบวา่ “ดชันีRSI เดือนมิถุนายน 2564 ปรับตวั
เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหนา้ในหลายภูมิภาคสะทอ้นถึงความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมมีแนวโนม้ดีข้ึนในอนาคต
โดยเฉพาะตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออกเน่ืองจากคาดวา่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) จะคล่ีคลายจากการเร่งฉีดวคัซีนใหก้บัประชาชน” 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยู่ทีร่ะดับ 62.1 ปรับตวัเพิ่มข้ึนจาก
เดือนก่อนหนา้โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาคเกษตรและการจา้งงานเน่ืองจากเขา้สู่ฤดูเพาะปลูก และมีนโยบายความ
ช่วยเหลือภาคการเกษตรจากภาครัฐ อาทิ มาตรการประกนัรายไดเ้กษตรกร เป็นตน้ ในส่วนของการจา้งงานคาดวา่
สภาวะเศรษฐกิจจะดีข้ึน ประกอบกบัการมีมาตรการส่งเสริมการจา้งงานของภาครัฐ ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคต
เศรษฐกจิภาคตะวนัออกอยู่ทีร่ะดับ 61.1 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึนเช่นกนัโดยมีปัจจยั
สนบัสนุนจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากปริมาณน ้ามีเพียงพอและสภาพอากาศเอ้ืออ านวยต่อการ
เพาะปลูกในส่วนของภาคอุตสาหกรรมคาดวา่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 จะ

                                                           
1 หมายเหตุ 

ก. ขอขอบคุณอธิบดีกรมบัญชีกลางและส านักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดท าดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI) 

ข. การอ่านค่าดัชนี RSI (ช่วง 0-100) 
ดัชนี >50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมั่นคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ดขีึ้นกว่าปัจจุบัน”  
ดัชนี <50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมั่นคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ชะลอกว่าปัจจุบัน”  
ดัชนี = 50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมั่นคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ทรงตัว”  
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คล่ีคลายจากการเร่งฉีดวคัซีนใหก้บัประชาชนประกอบกบัภาครัฐมีมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจส่งผลใหมี้ความ
ตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรมมากข้ึน ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิของภาคเหนืออยู่ทีร่ะดับ 59.8 สะทอ้นถึง
ความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึน โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม  เน่ืองจากปริมาณ
น ้ามีเพียงพอต่อการเพาะปลูก ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมคาดวา่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 จะมีแนวโนม้คล่ีคลายลงจากการฉีดวคัซีนใหก้บัประชาชนท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงจะส่งผลใหผู้ป้ระกอบการ
กลบัมาเปิดกิจการไดต้ามปกติประกอบกบัการไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจากมาตรการช่วยเหลือและกระตุน้เศรษฐกิจ
ของรัฐบาลดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภาคใต้อยู่ทีร่ะดับ 57.9 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดี
ข้ึน โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรเน่ืองจากความตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัยางพาราเพิ่มสูงข้ึนจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ท่ีเร่ิมฟ้ืนตวัหลงัจากมีการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ดัชนี
ความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภาคตะวนัตกอยู่ที ่ 56.9 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึนเช่นกนั โดยมี
ปัจจยัสนบัสนุนจาก ภาคเกษตรและภาค อุตสาหกรรม เน่ืองจากค าสั่งซ้ือสินคา้เกษตรเร่ิมมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรม ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่จากมาตรการดา้นเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีจะก่อใหเ้กิดความตอ้งการ
สินคา้เพิ่มสูงข้ึนดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิของภาคกลางอยู่ที ่48.1 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคต
ท่ีชะลอตวัลง โดยเฉพาะภาคการบริการและการลงทุน เน่ืองจากมีความไม่มัน่ใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในส่วนของดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิของ  กทม. และปริมณฑล  อยู่ทีร่ะดับ
47.2 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีชะลอลง เน่ืองจากยงัมีความกงัวลจากความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เช่นกนั อยา่งไรก็ดี ความเช่ือมัน่ในอนาคตของภาค
เกษตรและภาคอุตสาหกรรมยงัมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน 

 

ตารางสรุปดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค ปี 2564 (ณ เดือนมิถุนายน2564) 
 

 
กทม. และ
ปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันตก 

 
          

ดชันีความเช่ือมัน่ 
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 47.2 61.1 62.1 57.9 48.1 59.8 56.9 

ดัชนีแนวโน้มรายภาค        

1) ภาคเกษตร 56.4 70.7 68.6 63.1 65.1 68.4 64.5 

  2) ภาคอุตสาหกรรม 52.6 62.3 56.9 65.1 50.6 62.1 60.0 
 3) ภาคบริการ 44.7 58.1 60.3 54.5 39.2 55.6 52.7 
  4) ภาคการจา้งงาน 43.1 55.3 64.1 53.3 44.7 58.6 52.1 
5) ภาคการลงทุน 39.4 59.2 60.7 53.6 41.2 54.5 55.4 

 

 
 

ส านกันโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
โทร. 0-2273-9020ต่อ 3254 

 



ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

1

ประจ าเดือนมิถุนายน 2564

จัดท าโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง



***ขอขอบคุณส านักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด กรมบัญชีกลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าดัชนีความเชื่อม่ัน
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (มิ.ย. 64)

ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค

เหนือ อีสาน ออก ตก กลาง ใต้ กทม. และปริมณฑล 

ดัชนีความเชื่อม่ันอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

59.8 62.1 61.1 56.9 48.1 57.9 47.2

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร 68.4 68.6 70.7 64.5 65.1 63.1 56.4

ดัชนีแนวโน้มภาคอตุสาหกรรม 62.1 56.9 62.3 60.0 50.6 65.1 52.6

ดัชนีแนวโน้มภาคบรกิาร 55.6 60.3 58.1 52.7 39.2 54.5 44.7

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน 58.6 64.1 55.3 52.1 44.7 53.3 43.1

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน 54.5 60.7 59.2 55.4 41.2 53.6 39.4

ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ดีขึ้นกว่าปัจจบุัน” 

< 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ชะลอกว่าปัจจุบนั” 

= 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ทรงตัว” 

ส านักงานคลังจังหวัด



ภาคเหนือ | 59.8

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมภิาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจ าเดือนมิถุนายน 2564

“ดัชนี RSI เดือนมิถุนายน 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าในหลายภูมิภาค สะท้อนถึงความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่เร่ิมมีแนวโน้มดีขึ้น
ในอนาคต โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เนื่องจากคาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) จะคลี่คลายจากการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน 

ส่วนวิเทศและสถาบันสัมพันธ ์ส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 02-273-9020 ต่อ 3254

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 62.1
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและ
ภาคการจ้างงาน

ภาคกลาง | 48.1

ภาคตะวันตก | 56.9
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม

ภาคใต้ | 57.9
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอุตสาหกรรมและ
ภาคเกษตร

ภาคตะวันออก | 61.1
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม

กทม. และปริมณฑล | 47.2
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมยังขยายตัวได้

แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว
แต่ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมยัง
ขยายตัวได้

65.1 63.1

https://qrgo.page.link/1a973

68.4 62.1 68.6 64.1

70.7 62.3

64.5 60.0

56.4 52.6

65.1 50.6

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


