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ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค1 
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) 

 ประจ าเดือนตุลาคม2564 
____________________________________________ 

“ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค เดือนตุลาคม 2564 ปรับตัวเพิม่ขึน้จากเดือนก่อนหน้าในทุกภูมิภาค 
สะท้อนความเช่ือมั่นทางเศรษฐกจิทีด่ีขึน้ในอนาคต โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือภาคตะวนัตกและภาคเหนือ 

เน่ืองจากจะมีการเปิดรับนักท่องเทีย่วต่างชาติในเดือนพฤศจิกายน ประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) มีแนวโน้มคลีค่ลายลง” 

 

นายพรชยั ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 
นายวฒิุพงศ ์จิตตั้งสกุล ท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจการคลงั ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะรองโฆษก
กระทรวงการคลงั และนายพิสิทธ์ิ พวัพนัธ์ ผูอ้  านวยการส านกันโยบายเศรษฐกิจมหภาคเปิดเผยรายงานดชันีความ
เช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจ าเดือนตุลาคม2564จากการประมวลผลขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจราย
จงัหวดัจากส านกังานคลงัจงัหวดั76 จงัหวดัทัว่ประเทศสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทยเพื่อจดัท าดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคพบวา่ “ดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 
เดือนตุลาคม 2564 ปรับตวัเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหนา้ในทุกภูมิภาคสะทอ้นความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนใน
อนาคต โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัตก และภาคเหนือ  เน่ืองจากจะมีการเปิดรับนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติในเดือนพฤศจิกายน ประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) มีแนวโนม้คล่ีคลายลง” 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือปรับเพิม่จากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่
ระดับ 65.3แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึนโดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีสูงข้ึนในภาคบริการเน่ืองจากคาด
วา่จะมีจ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน ประกอบกบัภาครัฐมีนโยบายท่ีจะเปิดรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติในเดือน
พฤศจิกายนและความเช่ือมัน่ท่ีเพิ่มข้ึนในภาคเกษตรจากการเขา้สู่ฤดูกาลเก็บเก่ียวพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั เช่น ขา้วนาปี 

                                                 
1 หมายเหตุ 

ก. ขอขอบคุณกรมบัญชีกลางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ
ภูมิภาค (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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ชา และกาแฟ เป็นตน้ ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภาคตะวนัตกอยู่ทีร่ะดับ 64.7ปรับตวัเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน
โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีสูงข้ึนในภาคบริการเน่ืองจากนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของภาครัฐ ไดแ้ก่ โครงการเรา
เท่ียวดว้ยกนั ท าใหมี้จ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน และความเช่ือมัน่ท่ีเพิ่มข้ึนในภาคเกษตร เน่ืองจากคาดวา่จะมีความ
ตอ้งการสินคา้เกษตรของประชาชนในพื้นท่ีเพิ่มข้ึนดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิของภาคเหนืออยู่ทีร่ะดับ 63.2
แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึนโดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีสูงข้ึนในภาคเกษตร เน่ืองจากคาดวา่มีปริมาณ
น ้าเพียงพอต่อการเพาะปลูก และสภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูกและความเช่ือมัน่ท่ีเพิ่มข้ึนใน
ภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากคาดวา่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะคล่ีคลาย ท าให้
ความตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกอยู่ที ่63.0 สะทอ้นถึง
ความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีสูงข้ึนในภาคเกษตรกรรม เน่ืองจากพืชเศรษฐกิจท่ี
ส าคญั เช่น สัปปะรด และมะพร้าว ออกสู่ตลาดเพิ่มข้ึน และความเช่ือมัน่ท่ีเพิ่มข้ึนในภาคอุตสาหกรรมนั้นคาดวา่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะคล่ีคลาย ท าใหย้อดค าสั่งซ้ือสินคา้อุตสาหกรรม
เพิ่มข้ึน ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภาคกลางอยู่ที ่60.7 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึน โดย
เป็นความเช่ือมัน่ภาคเกษตรท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากความตอ้งการพืชเศรษฐกิจเพื่อการแปรรูป เช่น ยางพาราและปาลม์
น ้ามนั เพิ่มข้ึน ส าหรับความเช่ือมัน่ภาคบริการท่ีเพิ่มข้ึนเป็นผลจากจ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนจากโครงการเราเท่ียว
ดว้ยกนั ประกอบกบัรัฐบาลจะมีการเปิดรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติในเดือนพฤศจิกายน ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคต
เศรษฐกจิใต้อยู่ทีร่ะดับ 58.3สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีสูงข้ึนในภาค
บริการเน่ืองจากมีจ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั ประกอบกบัภาครัฐมี
นโยบายท่ีจะเปิดรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติในเดือนพฤศจิกายนและความเช่ือมัน่ท่ีเพิ่มข้ึนในภาคอุตสาหกรรม 
เน่ืองจากความตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรมของตลาดต่างประเทศเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ฟ้ืนตวั
ต่อเน่ืองส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิของกทม. และปริมณฑลอยู่ทีร่ะดับ54.3 แสดงถึงความเช่ือมัน่
เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีสูงข้ึนในภาคเกษตร เน่ืองจากเขา้สู่ฤดูกาลเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ี
ส าคญั เช่น ขา้วและกระเทียม เป็นตน้และความเช่ือมัน่ท่ีเพิ่มข้ึนในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากคาดวา่สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะคล่ีคลาย ท าใหมี้ยอดค าสั่งซ้ือเพิ่มข้ึน และส่งผลใหมี้การเพิ่ม
ก าลงัการผลิต 
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ตารางสรุปดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค ปี 2564(ณ เดือนตุลาคม2564) 

 

กทม. 
และ

ปริมณฑล 

ภาค
ตะวนัออก 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัตก 

 
          

ดชันีความเช่ือมัน่ 
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 

54.3 63.0 65.3 58.3 60.7 63.2 64.7 

ดชันีแนวโน้มรายภาค        

1) ภาคเกษตร 66.4 71.2 67.7 57.7 66.9 68.0 67.0 
  2) ภาคอุตสาหกรรม 60.5 69.3 67.0 59.6 59.2 67.4 62.3 
 3) ภาคบริการ 51.3 59.8 68.7 63.3 61.9 65.8 77.7 
  4) ภาคการจา้งงาน 49.2 58.8 62.3 55.7 58.9 60.0 59.8 
5) ภาคการลงทุน 43.9 55.8 61.0 55.2 56.6 54.6 56.9 

 

-----------------------------------------------------------------  
 
 

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

 

 



ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

1

ประจ าเดือนตุลาคม 2564

จัดท าโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง



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

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (ต.ค.64)

ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค

เหนือ อีสาน ออก ตก กลาง ใต้ กทม. และปริมณฑล 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

63.2 65.3 63.0 64.7 60.7 58.3 54.3

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร 68.0 67.7 71.2 67.0 66.9 57.7 66.4

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม 67.4 67.0 69.3 62.3 59.2 59.6 60.5

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ 65.8 68.7 59.8 77.7 61.9 63.3 51.3

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน 60.0 62.3 58.8 59.8 58.9 55.7 49.2

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน 54.6 61.0 55.8 56.9 56.6 55.2 43.9

ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน” 

< 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ชะลอกว่าปัจจุบัน” 

= 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ทรงตัว” 

ส านักงานคลังจังหวัด



ภาคเหนือ | 63.2

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว โดยได้รับปัจจัย
ส นั บ ส นุ นจ า ก ภ า ค เ ก ษ ต ร ก ร ร ม แล ะ
ภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีความเช่ือม่ันอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Ecoนnomic Sentiment Index: RSI)

ประจ าเดือนตุลาคม 2564

“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนตุลาคม 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าในทุกภูมิภาค สะท้อนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ
ท่ีดีขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคเหนือ เนื่องจากจะมีการเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติในเดือนพฤศจิกายน 

ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลายลง"

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 65.3
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว โดยไ ด้รับปัจจั ย
สนับสนุนจากภาคบริการละภาคเกษตรกรรม

ภาคกลาง | 60.7

ภาคตะวันตก | 64.7 
แนวโน้มเศรษฐกิยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและ
ภาคเกษตรกรรม

ภาคใต้ | 58.3
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการ และ
ภาคอุตสาหกรรม

ภาคตะวันออก | 63.0
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรม

กทม. และปริมณฑล | 54.3
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว ตามแนวโน้มของภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยไ ด้รั บปั จจั ยส นับส นุนจากภาค
เกษตรกรรมและภาคบริการ

63.3 59.6

68.0 67.4 68.7 67.7

71.2 69.3

77.7 67.0

66.4 60.5

66.9 61.9

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


