
 
 
 

ฉบบัท่ี 179/2564                   วนัท่ี 29 กนัยายน 2564 
 

ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค1 (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) 
 ประจ าเดือนกนัยายน 2564 

______________________________________ 

“ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค เดือนกนัยายน 2564 ปรับตัวเพิม่ขึน้จากเดือนก่อนหน้าในทุกภูมิภาค 
สะท้อนถึงความเช่ือมั่นทางเศรษฐกจิทีด่ีขึน้ในอนาคต โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคกลาง  

เน่ืองจากคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลายลง หลงัจากจ านวนผู้ติดเช้ือปรับลดลงอย่างต่อเน่ือง 

ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมทีผ่่านมา” 
 

นายวุฒิพงศ ์จิตตั้งสกุล ท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจการคลงั ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะรอง

โฆษกกระทรวงการคลงั และนายพิสิทธ์ิ พวัพนัธ์ ผูอ้  านวยการส านกันโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยรายงานดชันี

ความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจ าเดือนกันยายน 2564 จากการประมวลผลข้อมูลการส ารวจภาวะ

เศรษฐกิจรายจงัหวดัจากส านกังานคลงัจงัหวดั 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย เพื่อจดัท าดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบวา่ “ดชันีความเช่ือมัน่อนาคต

เศรษฐกิจภูมิภาค เดือนกนัยายน 2564 ปรับตวัเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหนา้ในทุกภูมิภาค สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่ทาง

เศรษฐกิจท่ีดีข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก เน่ืองจากคาดการณ์ว่าสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) มีแนวโนม้คล่ีคลายลง 

หลงัจากจ านวนผูติ้ดเช้ือปรับลดลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมท่ีผา่นมา” 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 58.6 แสดงถึงความเช่ือมั่นเศรษฐกิจ 

ในอนาคตท่ีดีข้ึน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร เน่ืองจากปริมาณน ้ าท่ีมีเพียงพอ 

ต่อการเพาะปลูก ประกอบกบัพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัก าลงัจะออกสู่ตลาด เช่น ขา้วนาปี และขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เป็นตน้ 

                                           
1 หมายเหตุ 

ก. ขอขอบคุณกรมบัญชกีลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าดัชนีความเชือ่มั่นอนาคต
เศรษฐกิจภมูิภาค (RSI) 

ข. การอ่านค่าดชันี RSI (ช่วง 0-100) 
ดัชนี > 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่มัน่คาดการณ์ 6 เดอืนข้างหน้าตอ่ภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ดีขึน้กว่าปัจจุบัน”  
ดัชนี < 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่มัน่คาดการณ์ 6 เดอืนข้างหน้าตอ่ภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ชะลอกว่าปัจจุบัน”  
ดัชนี = 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่มัน่คาดการณ์ 6 เดอืนข้างหน้าตอ่ภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ทรงตัว”  

 



ส าหรับภาคอุตสาหกรรม คาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะคล่ีคลาย ท าให้

ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่ในการผลิตเพิ่มข้ึน ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 57.6 

ปรับตวัเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจยัสนับสนุนจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากเขา้สู่ฤดูกาล

เก็บเก่ียวพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั เช่น ยางพารา และส้มโอ เป็นต้น ในส่วนภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะมีค าสั่งซ้ือจาก

ต่างประเทศเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ฟ้ืนตวัต่อเน่ือง ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคกลางอยู่

ที่ระดับ 57.6 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึนโดยมีปัจจยัสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาค

บริการ เน่ืองจากคาดวา่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะคล่ีคลายลงและท าใหมี้ยอดค าสั่ง

ซ้ือสินคา้อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน ส าหรับภาคบริการ คาดวา่สถานการณ์การแพร่ระบาดดงักล่าวจะคล่ีคลายลงเช่นกนั ซ่ึงจะ

ท าให้สถานบริการต่างๆ สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ 55.8 สะท้อนถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึน โดยมีปัจจยัสนับสนุนจากภาค

เกษตรกรรมและภาคการจา้งงาน เน่ืองจากเขา้สู่ฤดูกาลเก็บเก่ียวพืชเศรษฐกิจส าคญั เช่น ขา้ว และยางพารา เป็นตน้ ใน

ส่วนภาคการจา้งงานนั้น คาดวา่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะคล่ีคลายลงและมีการจา้ง

งานเพิ่มข้ึน ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภาคใต้อยู่ที่ 52.4 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึน โดยมี

ปัจจยัสนบัสนุนจากภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากในบางจงัหวดัมีการเปิดรับนกัท่องเท่ียว ท าให้สถาน

บริการท่ีปิดตวัชั่วคราวสามารถกลบัมาเปิดให้บริการอีกคร้ัง ส าหรับภาคอุตสาหกรรมคาดว่า สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะคล่ีคลาย และท าให้ความตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน ดัชนีความ

เช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตกอยู่ที่ระดับ 51.0 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึน โดยมีปัจจยั

สนับสนุนจากภาคเกษตรกรรมและภาคการจา้งงาน เน่ืองจากปริมาณน ้ ามีเพียงพอต่อการท าการเกษตร ประกอบกบั

ความตอ้งการสินค้าเกษตรเพิ่มข้ึน ในส่วนภาคการจา้งงานคาดว่าจะมีการจา้งงานเพิ่มข้ึนจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีคล่ีคลายลง ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของกทม. และ

ปริมณฑลอยู่ที่ระดับ 45.6 สะทอ้นภาวะอนาคตเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการลงทุนและภาคการจา้งงาน อย่างไรก็ดี 

ภาคอุตสาหกรรมยงัมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน เน่ืองจากความตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสรุปดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค ปี 2564 (ณ เดือนกนัยายน 2564) 

 

กทม. 

และ

ปริมณฑล 

ภาค

ตะวนัออก 

ภาค

ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัตก 

           

  ดชันีความเช่ือมัน่ 

  อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 
45.6 57.6 55.8 52.4 57.6 58.6 51.0 

ดัชนีแนวโน้มรายภาค        

  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) ภาคบริการ 45.8 49.9 48.1 57.8 59.2 57.2 41.5 

  4) ภาคการจา้งงาน 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 
 

______________________________________________ 

 

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

 

 



ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

1

ประจ าเดือนกันยายน 2564

จัดท าโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง



***ขอขอบคุณส านักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (ก.ย 64)

ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค

เหนือ อีสาน ออก ตก กลาง ใต้ กทม. และปริมณฑล 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคต
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

ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน” 

< 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ชะลอกว่าปัจจุบัน” 

= 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ทรงตัว” 

ส านักงานคลังจังหวัด



ภาคเหนือ | 58.6

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตรกรรม

ดัชนีความเช่ือม่ันอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจ าเดือนกันยายน 2564

“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนกันยายน 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าในทุกภูมิภาค สะท้อนถึงความเชื่อมั่น
ทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง เนื่องจากคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลายลง 
หลังจากจ านวนผู้ติดเชื้อปรับลดลงอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา”

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 55.8
แนวโน้มเศรษฐกิขยายตัว โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากภาคเกษตรกรรมและภาคการจ้างงาน

ภาคกลาง | 57.6

ภาคตะวันตก | 51.0 
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรกรรม
และภาคการจ้างงาน

ภาคใต้ | 52.4
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรม

ภาคตะวันออก | 57.6
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรม

กทม. และปริมณฑล | 45.6
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว 
ตามแนวโน้มของภาคการจ้างงาน และภาคการลงทุน

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โ ดย ไ ด้ รั บปั จ จั ยส นับส นุนจ า ก
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

57.8 55.4

73.5 66.0 69.9 55.9

68.7 62.5

63.2 51.5

42.8 40.1

61.9 59.2

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


