
 

 

 

 

 

 

ฉบบัท่ี 14/2565                                                                                        วนัท่ี 28 มกราคม 2565 
 

ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค1 
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) 

 ประจ าเดือนมกราคม 2565 
“ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค เดือนมกราคม 2565 ยังสะท้อนถึงความเช่ือมั่นในภาวะเศรษฐกจิภูมิภาค 

ทีจ่ะปรับตัวดีขึน้ในอนาคต แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) สายพันธ์ุโอมิครอน” 

______________________________________________ 
 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู ้อ  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง  
นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจการคลงั ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลงั 
และนายพิสิทธ์ิ พวัพนัธ์ ผูอ้  านวยการส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
ประจ าเดือนมกราคม 2565 จากการประมวลผลข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวดัจากส านักงานคลังจังหวดั  
76 จงัหวดัทัว่ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เพื่อจดัท าดชันีความเช่ือมัน่
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบวา่ “ดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนมกราคม 2565 ยงัสะทอ้นถึงความเช่ือมัน่
ในภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคท่ีจะปรับตวัดีข้ึนในอนาคต แมว้่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) สายพนัธ์ุโอมิครอน” 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ระดับ 68.3 แมป้รับตวัลดลงจากเดือน
ก่อนหนา้แต่ยงัแสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีสูงข้ึนในภาคเกษตร เน่ืองจากจะเขา้
สู่ฤดูกาลเก็บเก่ียวพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั เช่น มนัส าปะหลงั และออ้ย เป็นตน้ ประกอบกบัคาดวา่จะมีปริมาณน ้าท่ีเพียงพอต่อ
การเพาะปลูก  อีกทั้งยงัมีความเช่ือมัน่เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในอนาคตท่ีดีข้ึน จากยอดค าสั่งซ้ือสินคา้อุตสาหกรรม 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มข้ึน ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 67.2 สะทอ้นถึง 
ความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ียงัดีข้ึนในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากความตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรมของประชาชนใน
พื้นท่ีเพิ่มข้ึน และในภาคเกษตร เน่ืองจากจะเขา้สู่ฤดูกาลเก็บเก่ียวพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั เช่น ทุเรียน และมงัคุด เป็นตน้ ดัชนี
ความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันตกอยู่ที่ระดับ 66.5 สะท้อนถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ียงัดีข้ึน  
ในภาคเกษตร เน่ืองจากเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเก่ียวพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ เช่น อ้อย และข้าว เป็นต้น และในภาคบริการ  

                                                 
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”  
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จากโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั ท าใหจ้  านวนนกัท่องเท่ียวในประเทศเพิ่มข้ึน ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิของภาคกลาง
อยู่ที่ระดับ 64.0 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีสูงข้ึนในภาคเกษตร เน่ืองจาก 
มีการท าการเกษตรเพิ่มข้ึนตามความตอ้งการสินคา้เกษตรของประชาชนในพื้นท่ีท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับความเช่ือมัน่ในภาคการ
ลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนเป็นผลจากจ านวนผูไ้ดรั้บวคัซีนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหผู้ป้ระกอบการมีความมัน่ใจในการลงทุนเพิ่มข้ึน  
ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภาคใต้อยู่ทีร่ะดับ 63.6 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ียงัดีข้ึนในภาคเกษตร 
เน่ืองจากคาดว่าความต้องการสินค้าเกษตรเพิ่มข้ึน เช่น ยางพารา และปาล์มน ้ ามนั เป็นต้น และในภาคอุตสาหกรรม  
จากยอดค าสั่งซ้ือในประเทศท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าท่ีมียางพาราเป็นวตัถุดิบ เช่น ถุงมือยาง เป็นตน้ ดัชนี 
ความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 56.5 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ียงัดีข้ึนในภาคเกษตร 
เน่ืองจากเป็นฤดูกาลท่ีพืชเศรษฐกิจส าคญัเขา้สู่ตลาด เช่น ชา กาแฟ และขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เป็นตน้ และในภาคบริการ  
จากจ านวนนักท่องเท่ียวในประเทศท่ีเพิ่มข้ึน จากโครงการเราเท่ียวด้วยกันและโครงการทวัร์เท่ียวไทย ส าหรับดัชนี 
ความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑลอยู่ที่ระดับ 54.5 ยงัแสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึน 
โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีสูงข้ึนในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากยอดค าสั่งซ้ือสินคา้อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน และในภาคเกษตร 
เน่ืองจากคาดวา่ความตอ้งการสินคา้เกษตรของประชาชนในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 

 

ตารางสรุปดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค ปี 2565 (ณ เดือนมกราคม 2565) 

 
กทม. 
และ

ปริมณฑล 

ภาค
ตะวนัออก 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัตก 

           

  ดชันีความเช่ือมัน่ 
  อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 

54.5 67.2 68.3 63.6 64.0 56.5 66.5 

ดชันีแนวโน้มรายภาค        

  1) ภาคเกษตร 62.6 73.2 71.7 70.3 71.7 64.0 70.6 
  2) ภาคอุตสาหกรรม 63.3 74.7 71.0 64.1 58.2 52.0 66.0 
  3) ภาคบริการ 54.8 62.1 71.0 61.4 63.6 58.6 70.4 
  4) ภาคการจา้งงาน 50.2 63.6 62.1 62.6 60.9 54.5 61.9 
  5) ภาคการลงทุน 41.6 62.4 65.7 59.5 65.7 53.5 63.3 

 
 
 
 

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



ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

1

ประจ าเดือนมกราคม 2565

จัดท าโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง



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

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (ม.ค.65)

ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค

เหนือ อีสาน ออก ตก กลาง ใต้ กทม. และปริมณฑล 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

56.5 68.3 67.2 66.5 64.0 63.6 54.5

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร 64.0 71.7 73.2 70.6 71.7 70.3 62.6

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม 52.0 71.0 74.7 66.0 58.2 64.1 63.3

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ 58.6 71.0 62.1 70.4 63.6 61.4 54.8

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน 54.5 62.1 63.6 61.9 60.9 62.6 50.2

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน 53.5 65.7 62.4 63.3 65.7 59.5 41.6

ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน” 

< 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ชะลอกว่าปัจจุบัน” 

= 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ทรงตัว” 

ส านักงานคลังจังหวัด



ภาคเหนือ | 56.5

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากภาคเกษตรกรรมและภาค
บริการ

ดัชนีความเช่ือม่ันอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Ecoนnomic Sentiment Index: RSI)

ประจ าเดือนมกราคม 2565

“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนมกราคม 2565 ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค
ที่จะปรับตัวดีขึ้นในอนาคต แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน”

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 68.3
แนวโน้มเศรษฐกิขยายตัว โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม

ภาคกลาง | 64.0

ภาคตะวันตก | 66.5 
แนวโน้มเศรษฐกิยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรกรรม
และภาคบริการ

ภาคใต้ | 63.6
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรม

ภาคตะวันออก | 67.2
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตรกรรม

กทม. และปริมณฑล | 54.5
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยไ ด้รั บปั จจั ยส นับส นุนจากภาค
เกษตรกรรมและการลงทุน

70.3 64.1

64.0 58.6 71.7 71.0

74.7 73.2

70.6 70.4  

63.3 62.6

71.7 65.7

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


