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ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค1 
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) 

 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
__________________________________________________ 

 

“ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค เดือนกรกฎาคม 2565 แสดงถึงความเช่ือมั่นทางเศรษฐกจิที่ดีขึน้ในอนาคต  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก จากความเช่ือมั่นทางเศรษฐกจิในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 

เน่ืองจากจ านวนนักท่องเที่ยวทีม่ีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย  
และการจัดกจิกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่วอย่างต่อเน่ือง” 

 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู ้อ  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 
นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจการคลงั ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลงั  
และนายพิสิทธ์ิ พวัพนัธ์ ผูอ้  านวยการส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 จากการประมวลผลขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจรายจงัหวดัจากส านักงานคลงัจงัหวดั 76 
จงัหวดัทัว่ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เพื่อจดัท าดชันีความเช่ือมัน่อนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า “ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนกรกฎาคม 2565 แสดงถึงความเช่ือมั่นทาง
เศรษฐกิจท่ีดีข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก จากความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เน่ืองจากจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากโครงการเราเท่ียวด้วยกนั เฟส 4 
ส่วนขยาย และการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง” 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 73.7 ปรับเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหนา้แสดงถึง 
ความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนในภาคบริการ เน่ืองจากมีการจดักิจกรรมส่งเสริม 
การท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้ งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ งยงัมีความเช่ือมั่นเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคตท่ีดีข้ึน เน่ืองจากการผลิตเพื่อการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจ
ภาคใต้อยู่ที่ระดับ 71.5 แมป้รับตวัลดลงจากเดือนก่อนหน้า แต่ยงัสะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะ 

                                                 
1 หมายเหตุ 

ก. ขอขอบคุณกรมบญัชีกลาง สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ีใหค้วามร่วมมือในการจดัท าดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจ
ภูมิภาค (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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ในภาคบริการ เน่ืองจากโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั เฟส 4 ส่วนขยาย ท าให้จ  านวนนกัท่องเท่ียวในประเทศเพิ่มข้ึน ประกอบ
กบัรัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และ
ในภาคการจา้งงาน เน่ืองจากผูป้ระกอบการในพื้นท่ีกลบัมาเปิดกิจการอยา่งเต็มรูปแบบเพิ่มข้ึน ท าให้มีการจา้งงานเพิ่มข้ึน  
ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันตกอยู่ที่ระดับ 67.3 ปรับเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหนา้แสดงถึงความเช่ือมัน่
เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนในภาคบริการ เน่ืองจากโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั เฟส 4 ส่วนขยาย  
ท าให้นักท่องเท่ียวในประเทศเพิ่มข้ึน และในภาคการลงทุน จากแนวโน้มการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ีซ่ึงมีแนวโน้มดีข้ึน ท าให้ผูป้ระกอบการมีความมัน่ใจในการลงทุน
เพิ่มข้ึน ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ระดับ 64.6 สะท้อนความเช่ือมัน่อนาคต
เศรษฐกิจท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะภาคการลงทุน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ี
มีแนวโน้มดีข้ึน และในภาคบริการเน่ืองจาก มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง ดัชนีความ
เช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ทีร่ะดับ 60.7 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะในภาคเกษตร 
เน่ืองจากเขา้สู่ฤดูกาลผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั เช่น ขา้วและออ้ย เป็นตน้ ส าหรับภาคบริการ เน่ืองจากในพื้นท่ีมีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลางอยู่ที่ระดับ 58.8 แสดงถึงความ
เช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนในภาคบริการ เน่ืองจากจ านวนนักท่องเท่ียวในประเทศ
เพิ่มข้ึน จากโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั เฟส 4 ส่วนขยาย และในภาคการลงทุน จากการท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ีมีแนวโนม้ดีข้ึนต่อเน่ือง ท าให้ผูป้ระกอบการมีความมัน่ใจในการลงทุนเพิ่มข้ึน ส าหรับ
ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑลอยู่ที่ระดับ 53.8 ปรับเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหนา้เล็กนอ้ย แสดง
ถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนในภาคอุตสาหกรรมซ่ึงมียอดค าสั่งซ้ือจากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพิ่มข้ึน และในภาคเกษตร เน่ืองจากความตอ้งการสินคา้เกษตรของประชาชนในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 
อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระกอบการมีความกงัวลต่อราคาพลงังานและราคาวตัถุดิบท่ียงัอยูใ่นระดบัสูง  

 

ตารางสรุปดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค ปี 2565 (ณ เดือนกรกฎาคม 2565) 

 
กทม. 
และ

ปริมณฑล 

ภาค
ตะวนัออก 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัตก 

           

  ดชันีความเช่ือมัน่ 
  อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 

53.8 73.7 64.6 71.5 58.8 60.7 67.3 

ดชันีแนวโน้มรายภาค        

  1) ภาคเกษตร 60.3 70.4 65.8 68.9 53.7 67.4 57.6 
  2) ภาคอุตสาหกรรม 62.1 77.2 60.1 64.6 59.3 51.8 66.8 
  3) ภาคบริการ 54.1 80.0 66.0 82.4 67.0 66.3 76.6 
  4) ภาคการจา้งงาน 49.3 69.8 64.3 71.4 54.5 59.5 67.7 
  5) ภาคการลงทุน 43.3 70.9 66.7 70.2 59.4 58.5 68.0 

 

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


