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ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค1 
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) 

 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 
____________________________________________________ 

 

“ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค เดือนพฤศจิกายน 2564 ปรับตัวเพิ่มขึน้จากเดือนก่อนหน้าเกือบทุกภูมิภาค  
สะท้อนความเช่ือมั่นทางเศรษฐกจิทีด่ีขึน้ในอนาคตทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 

โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคเหนือ จากนโยบายการเปิดรับนักท่องเทีย่วต่างชาติ 
และจ านวนผู้ทีไ่ด้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง” 

 

นายวุฒิพงศ ์จิตตั้งสกุล ท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจการคลงั ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะรองโฆษก
กระทรวงการคลงั และนายพิสิทธ์ิ พวัพนัธ์ ผูอ้  านวยการส านกันโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยรายงานดชันีความเช่ือมัน่
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 จากการประมวลผลขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจรายจงัหวดั 
จากส านกังานคลงัจงัหวดั 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  
เพื่อจดัท าดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบวา่ “ดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนพฤศจิกายน 
2564 ปรับตวัเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหน้าเกือบทุกภูมิภาค สะทอ้นความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนในอนาคตทั้งในภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยเฉพาะภาคใต ้ภาคตะวนัตก และภาคเหนือ จากนโยบายการเปิดรับ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ และจ านวนผูท่ี้ไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง” 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ปรับเพิ่มจากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ระดับ 73.0 แสดงถึง 
ความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีสูงข้ึนในภาคบริการ เน่ืองจากคาดวา่จะมีจ านวนนกัท่องเท่ียว
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากการเปิดรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ประกอบกบัภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศจาก
โครงการเราเท่ียวดว้ยกนั และความเช่ือมัน่ท่ีเพิ่มข้ึนในภาคอุตสาหกรรม จากยอดค าสั่งซ้ือท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัยางพารา ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตกอยู่ที่ระดับ 70.6 ปรับตวัเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนโดยเป็น
ความเช่ือมัน่ท่ีสูงข้ึนในภาคเกษตร เน่ืองจากคาดวา่ความตอ้งการสินคา้เกษตรจะเพิ่มข้ึน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

                                                           
1 หมายเหตุ 

ก. ขอขอบคุณกรมบัญชกีลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าดัชนีความเชือ่มั่นอนาคตเศรษฐกจิ
ภูมิภาค (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”  

 



2 
 

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเร่ิมคล่ีคลาย ประกอบกบัเขา้สู่ฤดูกาลท าการประมง และมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาคบริการเน่ืองจาก
จ านวนผูท่ี้ไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้นกัท่องเท่ียวในประเทศมีความมัน่ใจ
เพิ่มข้ึน ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 69.9 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึนโดย
เป็นความเช่ือมัน่ท่ีสูงข้ึนในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากมียอดค าสั่งซ้ือสินคา้อุตสาหกรรมจากต่างประเทศเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ
สินคา้ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี และความเช่ือมัน่ท่ีเพิ่มข้ึนในภาคบริการ จากจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีคาดว่าจะ
เพิ่มข้ึนจากโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั และโครงการทวัร์เท่ียวไทย ท าให้ผูป้ระกอบการภาคบริการทยอยกลบัมาเปิดให้บริการเต็ม
รูปแบบอีกคร้ัง ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกอยู่ที ่68.8 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดี
ข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีสูงข้ึนในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้ยอดค าสั่ง
ซ้ือจากต่างประเทศเพิ่มข้ึน และความเช่ือมัน่ท่ีเพิ่มข้ึนในภาคเกษตร เน่ืองจากจะเขา้สู่ฤดูการเก็บเก่ียวพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั เช่น 
ทุเรียน และมังคุด เป็นต้น ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ 67.5 แสดงถึงความเช่ือมั่น
เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ภาคบริการท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีจ านวนนกัท่องเท่ียวในประเทศเพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง จากโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั ส าหรับความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มข้ึนเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโนม้คล่ีคลายลงอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้ความตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน ดัชนี
ความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภาคกลางอยู่ทีร่ะดับ 66.8 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่
ท่ีสูงข้ึนในภาคบริการ เน่ืองจาก โครงการเราเท่ียวดว้ยกนั ท าให้มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน และความเช่ือมัน่ท่ีเพิ่มข้ึนใน
ภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมมีความมัน่ใจในการผลิตเพิ่มข้ึน จากจ านวนผูท่ี้ไดรั้บวคัซีนป้องกนั
โรคดงักล่าวท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของกทม. และปริมณฑลอยู่ที่ระดับ 54.2 ยงั
แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีสูงข้ึนในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คล่ีคลายลงอย่างต่อเน่ือง ท าให้มียอดค าสั่งซ้ือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มข้ึน 
และมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาคเกษตรกรรม เน่ืองจากคาดวา่ความตอ้งการสินคา้เกษตรของประชาชนในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ
กลุ่มสินคา้ประเภทอาหารทะเล 

 

ตารางสรุปดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค ปี 2564 (ณ เดือนพฤศจิกายน 2564) 

 กทม. และ
ปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันตก 

           
  ดชันีความเช่ือมัน่ 
  อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 54.2 68.8 67.5 73.0 66.8 69.9 70.6 

ดัชนีแนวโน้มรายภาค        
  1) ภาคเกษตร 56.9 74.6 63.2 64.0 64.2 65.1 79.3 
  2) ภาคอุตสาหกรรม 62.6 74.7 70.7 76.2 67.1 82.0 63.7 
  3) ภาคบริการ 56.0 62.9 72.4 82.9 72.4 69.6 73.2 
  4) ภาคการจา้งงาน 50.8 64.9 63.7 70.1 64.9 66.0 66.3 
  5) ภาคการลงทุน 44.6 66.9 67.2 71.9 65.2 66.7 70.6 

 

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



ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

1

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

จัดท าโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง



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

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (พ.ย. 64)

ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค

เหนือ อีสาน ออก ตก กลาง ใต้ กทม. และปริมณฑล 

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

69.9 67.5 68.8 70.6 66.8 73.0 54.2

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร 65.1 63.2 74.6 79.3 64.2 64.0 56.9

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม 82.0 70.7 74.7 63.7 67.1 76.2 62.6

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ 69.6 72.4 62.9 73.2 72.4 82.9 56.0

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน 66.0 63.7 64.9 66.3 64.9 70.1 50.8

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน 66.7 67.2 66.9 70.6 65.2 71.9 44.6

ค่าดัชนีอยูใ่นชว่ง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน” 

< 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ชะลอกว่าปัจจุบัน” 

= 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ทรงตัว” 

ส านักงานคลังจังหวัด



ภาคเหนือ | 69.9

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริการ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564
“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนพฤศจิกายน 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหนา้เกือบทุกภูมิภาค 

สะท้อนความเชือ่มั่นทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในอนาคตทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
โดยเฉพาะภาคใต ้ภาคตะวันตก และภาคเหนือ จากนโยบายการเปิดรับนกัท่องเที่ยวตา่งชาติ
และจ านวนผูท้ี่ไดร้ับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่ง”

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 67.5
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว โดยได้ รับปัจจัย
สนับสนุนจากภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม

ภาคกลาง | 66.8

ภาคตะวันตก | 70.6 
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรกรรม
และภาคบริการ

ภาคใต้ | 73.0
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรม

ภาคตะวันออก | 68.8
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตรกรรม

กทม. และปริมณฑล | 54.2
แนวโน้มเศรษฐกิจยังขยายตัว โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
ของภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการ
และภาคอุตสาหกรรม

82.9 76.2

82.0 69.6 72.4 70.7

74.7 74.6

79.3 73.2  

62.6 56.9

72.4 67.1

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


