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ดัชนีความเชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจภูมภิ าค1
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจาเดือนกรกฎาคม2564
__________________________________________________

“ดัชนี RSI เดือนกรกฎาคม 2564 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่ อนหน้ าทุกภูมิภาคเนื่องจากได้ รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)
อย่างไรก็ดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคเหนือยังมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจทีด่ ีขนึ้ ในอนาคต
”
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจาเดือนกรกฎาคม2564จากการประมวลผลข้อมูล
การสารวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดจากสานักงานคลังจังหวัด76 จังหวัดทัว่ ประเทศสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทาดัชนีความเชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคพบว่า “ดัชนี RSI เดือน
กรกฎาคม 2564 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าทุกภูมิภาค เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Coronavirus Disease 2019: COVID-19) อย่างไรก็ดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก และภาคเหนือ ยังมีความเชื่อมัน่ เศรษฐกิจที่ดีข้ ึนในอนาคต”
ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ทรี่ ะดับ 57.6แสดงถึงความเชื่อมัน่
เศรษฐกิจในอนาคตที่มีทิศทางที่ดีข้ ึนโดยเฉพาะภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากเข้าสู่ ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
ผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญเช่นข้าวนาปี อ้อยโรงงานและมันสาปะหลัง ประกอบกับการสนับสนุนจากนโยบาย
ภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรสาหรับภาคอุตสาหกรรมคาดว่าความต้องการสิ นค้าอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นจาก
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ทรี่ ะดับ 56.1 แสดงถึง
ความเชื่อมัน่ เศรษฐกิจในอนาคตที่ดีข้ ึนเช่นกันโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศที่เอื้ออานวยต่อการทาการเกษตร ส่ งผลให้มีแนวโน้มผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ ยังมีความต้องการ
สิ นค้าเกษตรจากตลาดในประเทศที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย ในส่ วนของภาคอุตสาหกรรมคาดว่าความต้องการสิ นค้า
อุตสาหกรรมในตลาดต่างประเทศจะเพิม่ สู งขึ้นตามการส่ งออกของไทยมีการขยายตัวเพิม่ ขึ้น
ดัชนีความเชื่อมั่น
1

หมายเหตุ
ก. ขอขอบคุณอธิบดีกรมบัญชีกลางและสานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดทาดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)
ข. การอ่านค่าดัชนี RSI (ช่วง 0-100)
ดัชนี >50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมั่นคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน”
ดัชนี <50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมั่นคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ชะลอกว่าปัจจุบัน”
ดัชนี = 50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมั่นคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ทรงตัว”

2
อนาคตเศรษฐกิจของภาคเหนืออยู่ทรี่ ะดับ 51.7สะท้อนถึงความเชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีข้ ึน โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรรม เนื่องจากปริ มาณน้ ามีเพียงพอต่อการเพาะปลูก ประกอบกับการเริ่ ม
เข้าสู่ ฤดูเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจสาคัญ เช่น ลาไย และน้อยหน่า เป็ นต้นสาหรับภาคอุตสาหกรรม คาดว่าความต้องการ
สิ นค้าอุตสาหกรรมภายในประเทศจะเพิ่มขึ้น ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ อยู่ทรี่ ะดับ 46.8 สะท้อนถึง
ความเชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจที่ปรับตัวชะลอลง แต่ยงั มีปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตร เนื่องจากปริ มาณผลผลิตทาง
การเกษตรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น มังคุด และทุเรี ยน เป็ นต้น ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตกอยู่ที่
41.7 สะท้อนถึงความเชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจที่ชะลอลงเช่นกัน แต่ยงั มีปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรซึ่ งยังมี
แนวโน้มความเชื่อมัน่ ที่ดีข้ ึน เนื่องจากเข้าสู่ ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว และคาดว่าจะมีความต้องการสิ นค้าเกษตร
ภายในประเทศที่เพิม่ ขึ้นดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑลอยู่ที่ 40.2 สะท้อนความเชื่อมัน่
อนาคตเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคการลงทุนและการจ้างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ตอ้ งลดปริ มาณการผลิต และลดชัว่ โมงการทางานลง ในส่ วน
ของดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคกลางอยู่ทรี่ ะดับ 37.7 สะท้อนภาวะอนาคตเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่นกันโดยเฉพาะใน
ภาคการลงทุน ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการชะลอการลงทุนลง
ตารางสรุ ปดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 2564(ณ เดือนกรกฎาคม2564)
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ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค
เหนือ

อีสาน

ออก

ตก

กลาง

ใต้

กทม. และปริมณฑล

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

51.7

57.6

56.1

41.7

37.7

46.8

40.2

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร

60.0

66.3

67.8

56.7

52.4

61.5

46.2

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

57.9

58.7

64.6

37.0

35.7

45.5

42.1

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

44.0

49.6

43.8

33.4

30.8

38.8

39.2

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน

48.5

57.4

50.0

40.9

39.0

43.4

37.3

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

47.9

55.9

54.5

40.6

30.6

45.0

36.0

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

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

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
“ดัชนี RSI เดือนกรกฎาคม 2564 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าทุกภูมิภาค เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)
อย่างไรก็ดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคเหนือยังมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในอนาคต”
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ภาคบริการ
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กทม. และปริมณฑล | 40.2
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว ตามแนวโน้มของการจ้างงาน
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= 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ทรงตัว”
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