ฉบับที่ 179/2564

วันที่ 29 กันยายน 2564

ดัชนีความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจภูมภิ าค1 (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจาเดือนกันยายน 2564
______________________________________
“ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนกันยายน 2564 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนหน้ าในทุกภูมิภาค
สะท้อนถึงความเชื่ อมั่นทางเศรษฐกิจทีด่ ีขนึ้ ในอนาคต โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง
เนื่องจากคาดการณ์ว่าสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) มีแนวโน้ มคลี่คลายลง หลังจากจานวนผู้ติดเชื้ อปรับลดลงอย่ างต่ อเนื่อง
ตั้งแต่ ช่วงกลางเดือนสิ งหาคมทีผ่ ่านมา”
นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึ กษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรอง
โฆษกกระทรวงการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผูอ้ านวยการสานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิ ดเผยรายงานดัชนี
ความเชื่ อ มั่น อนาคตเศรษฐกิ จภู มิ ภ าคประจาเดื อ นกัน ยายน 2564 จากการประมวลผลข้อมู ล การส ารวจภาวะ
เศรษฐกิ จรายจังหวัดจากสานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และสภา
หอการค้าแห่ งประเทศไทย เพื่อจัดทาดัชนี ความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า “ดัชนี ความเชื่ อมัน่ อนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค เดือนกันยายน 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าในทุกภูมิภาค สะท้อนถึงความเชื่ อมัน่ ทาง
เศรษฐกิ จที่ดีข้ ึนในอนาคต โดยเฉพาะภาคเหนื อ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เนื่ องจากคาดการณ์ ว่าสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลายลง
หลังจากจานวนผูต้ ิดเชื้อปรับลดลงอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิ งหาคมที่ผา่ นมา”
ดั ชนี ค วามเชื่ อมั่ นอนาคตเศรษฐกิจ ภาคเหนื ออยู่ ที่ ระดั บ 58.6 แสดงถึ งความเชื่ อมั่น เศรษฐกิ จ
ในอนาคตที่ ดี ข้ ึ น โดยมี ปั จจัยสนับ สนุ นจากภาคอุ ตสาหกรรมและภาคเกษตร เนื่ องจากปริ ม าณน้ าที่ มี เพี ยงพอ
ต่อการเพาะปลู ก ประกอบกับพืชเศรษฐกิ จที่สาคัญกาลังจะออกสู่ ตลาด เช่ น ข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ เป็ นต้น

1

หมายเหตุ
ก. ขอขอบคุณกรมบัญชีกลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาดัชนีความเชือ่ มั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค (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”

สาหรับภาคอุ ตสาหกรรม คาดว่าสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 จะคลี่ คลาย ท าให้
ผูป้ ระกอบการมี ความเชื่ อมัน่ ในการผลิ ตเพิ่ มขึ้ น ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 57.6
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดื อนก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เนื่ องจากเข้าสู่ ฤดู กาล
เก็บเกี่ ยวพื ชเศรษฐกิ จที่ ส าคัญ เช่ น ยางพารา และส้ มโอ เป็ นต้น ในส่ วนภาคอุ ตสาหกรรมคาดว่าจะมี ค าสั่ งซื้ อจาก
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่ องจากเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ ฟื้ นตัวต่อเนื่ อง ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคกลางอยู่
ที่ระดับ 57.6 แสดงถึ งความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิ จในอนาคตที่ ดีข้ ึ นโดยมี ปั จจัยสนับสนุ นจากภาคอุ ตสาหกรรมและภาค
บริ การ เนื่องจากคาดว่าสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายลงและทาให้มียอดคาสั่ง
ซื้ อสิ นค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น สาหรับภาคบริ การ คาดว่าสถานการณ์การแพร่ ระบาดดังกล่าวจะคลี่คลายลงเช่นกัน ซึ่ งจะ
ทาให้สถานบริ การต่ างๆ สามารถกลับมาเปิ ดให้บริ การได้ตามปกติ ดั ชนี ความเชื่ อมั่ นอนาคตเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื ออยู่ที่ 55.8 สะท้อนถึ งความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิ จในอนาคตที่ ดีข้ ึ น โดยมี ปั จจัยสนับสนุ นจากภาค
เกษตรกรรมและภาคการจ้างงาน เนื่ องจากเข้าสู่ ฤดู กาลเก็บเกี่ ยวพืชเศรษฐกิ จสาคัญ เช่ น ข้าว และยางพารา เป็ นต้น ใน
ส่ วนภาคการจ้างงานนั้น คาดว่าสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายลงและมีการจ้าง
งานเพิม่ ขึ้น ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ อยู่ที่ 52.4 แสดงถึงความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิจในอนาคตที่ดีข้ ึน โดยมี
ปั จจัยสนับสนุ นจากภาคบริ การและภาคอุตสาหกรรม เนื่ องจากในบางจังหวัดมีการเปิ ดรับนักท่องเที่ยว ทาให้สถาน
บริ การที่ ปิดตัวชั่วคราวสามารถกลับมาเปิ ดให้บริ การอี กครั้ง ส าหรั บภาคอุ ตสาหกรรมคาดว่า สถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย และทาให้ความต้องการสิ นค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ดัชนีความ
เชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตกอยู่ที่ระดับ 51.0 สะท้อนถึงความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิจในอนาคตที่ดีข้ ึน โดยมีปัจจัย
สนับสนุ นจากภาคเกษตรกรรมและภาคการจ้างงาน เนื่ องจากปริ มาณน้ ามีเพียงพอต่อการทาการเกษตร ประกอบกับ
ความต้องการสิ นค้าเกษตรเพิ่ มขึ้ น ในส่ วนภาคการจ้างงานคาดว่าจะมี การจ้างงานเพิ่ มขึ้ นจากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ที่ คลี่ คลายลง สาหรั บดัชนี ความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของกทม. และ
ปริ มณฑลอยู่ที่ระดับ 45.6 สะท้อนภาวะอนาคตเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง เนื่ องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการลงทุ นและภาคการจ้างงาน อย่างไรก็ดี
ภาคอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้มที่ดีข้ ึน เนื่องจากความต้องการสิ นค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ตารางสรุ ปดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 2564 (ณ เดือนกันยายน 2564)
กทม.
และ
ปริมณฑล
ดัชนีความเชื่ อมัน่

ภาค
ตะวันออก

ภาค
ตะวันออก

ภาคใต้

ภาคกลาง ภาคเหนือ

เฉียงเหนือ

ภาค
ตะวันตก

45.6

57.6

55.8

52.4

57.6

58.6

51.0

1) ภาคเกษตร

45.8

68.7

69.9

48.6

57.4

66.0

63.2

2) ภาคอุตสาหกรรม

53.7

62.5

52.8

55.4

61.9

73.5

48.4

3) ภาคบริ การ

45.8

49.9

48.1

57.8

59.2

57.2

41.5

4) ภาคการจ้างงาน

42.8

53.8

55.9

51.2

52.7

51.3

51.5

5) ภาคการลงทุน

40.1

53.1

52.2

49.2

56.9

44.9

50.2

อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
ดัชนีแนวโน้ มรายภาค

______________________________________________
สานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3254

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจาเดือนกันยายน 2564

จัดทาโดย
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง
1 ง
กระทรวงการคลั

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (ก.ย 64)
ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค
เหนือ

อีสาน

ออก

ตก

กลาง

ใต้

กทม. และปริมณฑล

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

58.6

55.8

57.6

51.0

57.6

52.4

45.6

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร

66.0

69.9

68.7

63.2

57.4

48.6

45.8

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

73.5

52.8

62.5

48.4

61.9

55.4

53.7

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

57.2

48.1

49.9

41.5

59.2

57.8

45.8

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน

51.3

55.9

53.8

51.5

52.7

51.2

42.8

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

44.9

52.2

53.1

50.2

56.9

49.2

40.1

***ขอขอบคุณสานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)

สานักงานคลังจังหวัด

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

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจาเดือนกันยายน 2564
“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนกันยายน 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าในทุกภูมิภาค สะท้อนถึงความเชื่อมั่น
ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง เนื่องจากคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลายลง
หลังจากจานวนผู้ติดเชื้อปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา”

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 55.8

ภาคเหนือ | 58.6

แนวโน้มเศรษฐกิขยายตัว โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากภาคเกษตรกรรมและภาคการจ้างงาน

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว โดยได้รับปัจจัย
สนั บ สนุ น จากภาคอุ ต สาหกรรมและภาค
เกษตรกรรม

73.5

69.9

66.0

ภาคกลาง | 57.6

ภาคตะวันออก | 57.6

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โ ดย ได้ รั บ ปั จ จั ยส นั บ ส นุ น จ า ก
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

61.9

55.9

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรม

59.2

68.7

62.5

ภาคตะวันตก | 51.0
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรกรรม
และภาคการจ้างงาน

63.2

51.5

กทม. และปริมณฑล | 45.6
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว
ตามแนวโน้มของภาคการจ้างงาน และภาคการลงทุน

ภาคใต้ | 52.4
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้ รั บ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากภาคบริ ก ารและ
ภาคอุตสาหกรรม

57.8
ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน”
< 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ชะลอกว่าปัจจุบัน”
= 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ทรงตัว”

42.8

55.4
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

ส่วนวิเทศและสถาบันสัมพันธ์ สานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 02-273-9020 ต่อ 3254

40.1

