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ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค1 
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) 

 ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 
________________________________________ 

 

“ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค เดือนสิงหาคม 2564 ปรับตัวลดลงในหลายภูมิภาค จากผลกระทบ 
ของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)  

อย่างไรกด็ี ภาคเกษตรกรรมของภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ และภาคอุตสาหกรรม 
ของภาคตะวนัออก ยงัมีความเช่ือมั่นทีด่ีขึน้ในอนาคต” 

 

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะ     
รองโฆษกกระทรวงการคลงั และนายพิสิทธ์ิ พวัพนัธ์ ผูอ้  านวยการส านกันโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยรายงาน
ดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจ าเดือนสิงหาคม 2564 จากการประมวลผลขอ้มูลการส ารวจภาวะ
เศรษฐกิจรายจงัหวดัจากส านกังานคลงัจงัหวดั 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา
หอการคา้แห่งประเทศไทย เพื่อจดัท าดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า “ดชันีความเช่ือมัน่อนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค เดือนสิงหาคม 2564 ปรับตวัลดลงในหลายภูมิภาค จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) อย่างไรก็ดี ภาคเกษตรกรรมของภาคตะวนัออก 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ และภาคอุตสาหกรรมของภาคตะวนัออกยงัมีความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนในอนาคต” 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 50.4 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจ 
ในอนาคตท่ีดีข้ึน โดยมีปัจจยัสนับสนุนจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ านวย 
ต่อการเพาะปลูก ประกอบกบัเกษตรกรไดรั้บการสนบัสนุนจากมาตรการของภาครัฐ เช่น การประกนัรายไดเ้กษตรกร 
เป็นต้น ส าหรับภาคอุตสาหกรรม คาดว่าความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมจะเพิ่มข้ึนจากยอดค าสั่งซ้ือทั้ งในและ
ต่างประเทศท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 47.6 สะท้อนถึง 
ความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีปรับตวัชะลอลง ตามแนวโนม้การชะลอตวัของภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมลดลง ส่งผลให้

                                           
1 หมายเหตุ 

ก. ขอขอบคุณกรมบญัชีกลาง สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ีใหค้วามร่วมมือในการจดัท าดชันีความเช่ือมัน่อนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค (RSI) 

ข. การอ่านค่าดชันี RSI (ช่วง 0-100) 
ดชันี > 50 หมายถึง แนวโนม้ความเช่ือมัน่คาดการณ์ 6 เดือนขา้งหนา้ต่อภาวการณ์ดา้นนั้น ๆ อยูใ่นระดบั “ดีข้ึนกวา่ปัจจุบนั”  
ดชันี < 50 หมายถึง แนวโนม้ความเช่ือมัน่คาดการณ์ 6 เดือนขา้งหนา้ต่อภาวการณ์ดา้นนั้น ๆ อยูใ่นระดบั “ชะลอกวา่ปัจจุบนั”  
ดชันี = 50 หมายถึง แนวโนม้ความเช่ือมัน่คาดการณ์ 6 เดือนขา้งหนา้ต่อภาวการณ์ดา้นนั้น ๆ อยูใ่นระดบั “ทรงตวั”  
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ผูป้ระกอบการลดการผลิตลง แต่ยงัมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาคเกษตร เน่ืองจากการเขา้สู่ฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร
ท่ีส าคญั เช่น ขา้วนาปี ขา้วโพด และกาแฟ เป็นตน้ ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เหนืออยู่ที่ระดับ 47.0 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีปรับตวัชะลอลง ตามแนวโน้มการชะลอตวัของภาค
บริการ เน่ืองจากมาตรการจ ากดัการเดินทางเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้จ  านวน
นกัท่องเท่ียวลดลง ส่งผลให้ธุรกิจภาคบริการบางแห่งปิดให้บริการชัว่คราว อยา่งไรก็ตาม ยงัมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาค
เกษตร เน่ืองจากปริมาณน ้ าท่ีมีเพียงพอต่อการเพาะปลูก และความตอ้งการสินคา้เกษตรในพื้นท่ีมีเพิ่มข้ึน ดัชนีความ
เช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑลอยู่ที่ 42.7 สะท้อนความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภาคบริการและการลงทุนท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 ท าให้ผลประกอบการของธุรกิจภาคบริการลดลง ส่งผลให้ผูป้ระกอบการชะลอการลงทุนและปิดกิจการ
ชัว่คราว ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตกอยู่ที่ 39.9 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีชะลอลง 
ตามแนวโน้มของภาคบริการและการลงทุน เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท่ียงัไม่คล่ีคลายส่งผลให้ธุรกิจภาคบริการบางแห่งยงัไม่สามารถให้บริการไดเ้ตม็รูปแบบตามจ านวน
นกัท่องเท่ียวท่ีลดลง ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้อยู่ที่ระดับ 39.4 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจ
ท่ีปรับตวัชะลอลง ตามแนวโน้มของภาคบริการและการลงทุน เน่ืองจากจ านวนนักท่องเท่ียวในประเทศท่ีลดลง จาก
มาตรการทางสาธารณสุขท่ีเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับ
ผูป้ระกอบการยงัชะลอการลงทุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดงักล่าว ในส่วนของดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจ
ของภาคกลางอยู่ที่ระดับ 38.2 สะทอ้นภาวะอนาคตเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะในภาคการจา้งงานและการลงทุน ส่งผลให้ผูป้ระกอบการจ ากดั
เวลาการท างานและจ ากดัจ านวนแรงงานใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการทางสาธารณสุข  

 

ตารางสรุปดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค ปี 2564 (ณ เดือนสิงหาคม 2564) 
 

 กทม. และ
ปริมณฑล 

ภาคตะวนัออก 
ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก 

           

  ดชันีความเช่ือมัน่ 
  อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 

42.7 50.4 47.0 39.4 38.2 47.6 39.9 

ดชันีแนวโน้มรายภาค        

  1) ภาคเกษตร 50.5 63.8 62.8 47.8 44.5 58.8 50.1 
  2) ภาคอุตสาหกรรม 48.0 53.9 45.5 41.7 37.9 39.5 44.3 
  3) ภาคบริการ 37.6 39.9 37.1 35.2 40.6 43.8 31.4 
  4) ภาคการจา้งงาน 39.6 46.9 46.5 38.2 35.2 47.9 37.0 
  5) ภาคการลงทุน 37.9 47.7 43.0 34.3 32.9 48.1 36.9 

 

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



ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

1

ประจ าเดือนสิงหาคม 2564

จัดท าโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง



***ขอขอบคุณกรมบัญชีกลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (ส.ค. 64)

ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค

เหนือ อีสาน ออก ตก กลาง ใต้ กทม. และปริมณฑล 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

47.6 47.0 50.4 39.9 38.2 39.4 42.7

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร 58.8 62.8 63.8 50.1 44.5 47.8 50.5

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม 39.5 45.5 53.9 44.3 37.9 41.7 48.0

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ 43.8 37.1 39.9 31.4 40.6 35.2 37.6

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน 47.9 46.5 46.9 37.0 35.2 38.2 39.6

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน 48.1 43.0 47.7 36.9 32.9 34.3 37.9

ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน” 

< 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ชะลอกว่าปัจจุบัน” 

= 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ทรงตัว” 

ส านักงานคลังจังหวัด



ภาคเหนือ | 47.6

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว ตามแนวโน้ม
ของภาคอุตสาหกรรม แต่ยังมีปัจจัยสนับสนุน
จากภาคเกษตรกรรม

ดัชนีความเช่ือม่ันอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจ าเดือนสิงหาคม 2564

“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนสิงหาคม 2564 ปรับตัวลดลงในหลายภูมิภาค จากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) อย่างไรก็ดี ภาคเกษตรกรรมของภาคตะวันออก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ และภาคอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก ยังมีความเชื่อมั่นท่ีดีขึ้นในอนาคต”

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 47.0
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว
ตามแนวโน้มของภาคบริการ แต่ยังมีปัจจัยสนับสนุน
จากภาคเกษตรกรรม

ภาคกลาง | 38.2

ภาคตะวันตก | 39.9 
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว ตามแนวโน้มของ
ภาคบริการ และภาคการลงทุน

ภาคใต้ | 39.4
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว
ตามแนวโน้มของภาคการลงทุน และภาคบริการ

ภาคตะวันออก | 50.4
แนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้น
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรม

กทม. และปริมณฑล | 42.7
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว ตามแนวโน้มของภาคบริการ 
และภาคการลงทุน

แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว
ตามแนวโน้มของภาคการลงทุน และภาค
การจ้างงาน

34.3 35.2

39.5 58.8 37.1 62.8

63.8 53.9

31.4 36.9

37.6 37.9

32.9 35.2

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


