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ดัชนีความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจภูมภิ าค1
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจาเดือนมิถุนายน 2565
___________________________________________________

“ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนมิถุนายน 2565 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนหน้ าในหลายภูมิภาค
โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ภาคใต้ และภาคตะวันออก จากความเชื่ อมั่นทางเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีขนึ้ ในภาคบริการ
เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ทีม่ ีแนวโน้ มดีขนึ้ เป็ นลาดับ
ส่ งผลให้ นักท่องเทีย่ วทั้งชาวไทยและต่ างประเทศมีแนวโน้ มเพิม่ ขึน้ ”
นายวุฒิพงศ์ จิ ตตั้งสกุล ที่ ปรึ กษาด้านเศรษฐกิ จการคลัง สานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะรองโฆษก
กระทรวงการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผูอ้ านวยการสานักนโยบายเศรษฐกิ จมหภาค เปิ ดเผยดัชนี ความเชื่ อมัน่ อนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาคประจาเดือนมิถุนายน 2565 จากการประมวลผลข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดจากสานักงานคลัง
จังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย เพื่อจัดทาดัชนี ความ
เชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิ จภูมิภาค พบว่า “ดัชนี ความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิ จภูมิภาค เดือนมิถุนายน 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อนหน้าในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคใต้และภาคตะวันออก จากความเชื่อมัน่ ทางเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีข้ ึนใน
ภาคบริ การ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีแนวโน้มดีข้ ึนเป็ นลาดับ”
ดั ชนี ความเชื่ อมั่ นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ อยู่ ที่ ระดั บ 74.8 ปรั บเพิ่ มขึ้ นจากเดื อนก่ อนหน้ าแสดงถึ ง
ความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิ จในอนาคตที่ เพิ่ มขึ้น โดยเป็ นความเชื่ อมัน่ ที่ ดีข้ ึ นในภาคบริ การ เนื่ องจากจานวนนักท่องเที่ ยวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นจากการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งยังมี ความเชื่ อมัน่
เศรษฐกิ จภาคการลงทุนในอนาคตที่ดีข้ ึน เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่มี
แนวโน้มที่ดีข้ ึน ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 72.9 สะท้อนถึงความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจที่
ดี ข้ ึนโดยเฉพาะในภาคบริ การ เนื่ องจากรัฐบาลมี การผ่อนคลายมาตรการควบคุ มและป้ องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ ประกอบกับโครงการเราเที่ ยวด้วยกันจะช่ วยให้ นักท่ องเที่ ยวเพิ่ มขึ้ นในอนาคต และใน
ภาคอุ ตสาหกรรม เนื่ องจากความต้องการสิ นค้าอุ ตสาหกรรมของคู่ ค ้าต่ างประเทศมี แนวโน้มเพิ่ มขึ้ น ดั ชนี ความเชื่ อมั่ น
1

หมายเหตุ
ก. ขอขอบคุณกรมบัญชีกลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาดัชนีความเชือ่ มั่นอนาคตเศรษฐกิจ
ภูมิภาค (RSI)
ข. การอ่านค่าดัชนี RSI (ช่วง 0-100)
ดัชนี > 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่ มัน่ คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ดีขนึ้ กว่าปัจจุบัน”
ดัชนี < 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่ มัน่ คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ชะลอกว่าปัจจุบัน”
ดัชนี = 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่ มัน่ คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ทรงตัว”

-2อนาคตเศรษฐกิ จ ของภาคเหนื อ อยู่ ที่ ระดั บ 70.5 สะท้ อ นถึ ง ความเชื่ อ มั่ น อนาคตเศรษฐกิ จ ที่ ดี ข้ ึ นโดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรม เนื่ องจากยอดคาสั่ งซื้ อสิ นค้าอุ ตสาหกรรมเพิ่ มขึ้ น และในภาคบริ การ ซึ่ งมี การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื ออยู่ที่
ระดับ 68.0 แสดงถึงความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิ จในอนาคตที่ดีข้ ึน โดยเป็ นความเชื่ อมัน่ ที่ดีข้ ึนในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความ
ต้องการสิ นค้าอุตสาหกรรมเพื่อการส่ งออกเพิ่มขึ้น สาหรับภาคบริ การ เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ มีแนวโน้มดี ข้ ึ นต่อเนื่ อง ทาให้นักท่องเที่ ยวจากประเทศใกล้เคี ยงเดิ นทางมาท่องเที่ ยวเพิ่มขึ้ น
ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตกอยู่ที่ระดับ 65.5 แม้ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย แต่ยงั สะท้อน
ถึ งความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิ จที่ ดีข้ ึนโดยเฉพาะในภาคบริ การ เนื่ องจากมี การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวในพื้ นที่
อย่างต่อเนื่ อง ทาให้นกั ท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น สาหรับภาคการลงทุน ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จบริ การมีแนวโน้มการลงทุน
เพิ่ มขึ้ นจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ในพื้ นที่ มี แนวโน้มดี ข้ ึ นต่ อเนื่ อง ดั ชนี ความ
เชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลางอยู่ที่ระดับ 58.8 แม้ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า แต่ยงั สะท้อนถึ งความเชื่ อมัน่ อนาคต
เศรษฐกิจที่ดีข้ ึนในภาคบริ การ เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่มีแนวโน้มดี
ขึ้นต่อเนื่ อง ทาให้นักท่องเที่ ยวในประเทศเพิ่มขึ้ น และในภาคเกษตร ที่ มีปริ มาณน้ าเพียงพอต่อการเพาะปลู ก สาหรั บดัชนี
ความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริ มณฑลอยู่ที่ระดับ 53.7 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดื อนก่อนหน้าแสดงถึ งความเชื่ อมัน่
เศรษฐกิ จในอนาคตที่ เพิ่มขึ้น โดยเป็ นความเชื่ อมัน่ ที่ดีข้ ึนในภาคอุตสาหกรรม เนื่ องจากยอดคาสั่งซื้ อสิ นค้าอุ ตสาหกรรมยัง
เพิ่ มขึ้ นต่อเนื่ อง อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระกอบการมี ความกังวลต่อสถานการณ์ ความขัดแย้งระหว่างรั สเซี ยและยูเครนที่ ยงั ไม่
คลี่คลาย และในภาคเกษตร เนื่องจากความต้องการสิ นค้าเกษตรของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
ตารางสรุ ปดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 2565 (ณ เดือนมิถุนายน 2565)

ดัชนีความเชื่อมัน่
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

กทม.
และ
ปริมณฑล

ภาค
ตะวันออก

ภาค
ตะวันออก
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72.7
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64.2
58.3
57.7

63.6
81.0
74.8
64.6
68.4
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65.0
69.6
63.8
67.2

ดัชนีแนวโน้ มรายภาค
1) ภาคเกษตร
2) ภาคอุตสาหกรรม
3) ภาคบริ การ
4) ภาคการจ้างงาน
5) ภาคการลงทุน

สานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3254

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจาเดือนมิถุนายน 2565

จัดทาโดย
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง
1 ง
กระทรวงการคลั

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (มิ.ย.65)
ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค
กทม. และปริมณฑล

ออก

อีสาน

ใต้

กลาง

เหนือ

ตก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

53.7

72.9

68.0

74.8

58.8

70.5

65.5

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร

57.7

70.8

67.8

69.7

61.0

63.6

61.7

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

62.7

76.7

70.1

69.6

52.7

81.0

65.0

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

54.6

79.2

69.8

86.5

64.2

74.8

69.6

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน

50.4

68.9

66.4

72.7

58.3

64.6

63.8

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

42.9

68.6

65.8

75.4

54.7

68.4

67.2

***ขอขอบคุณสานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)

สานักงานคลังจังหวัด

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

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจาเดือนมิถุนายน 2565
“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนมิถุนายน 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าในหลายภูมิภาค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้และภาคตะวันออก จากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีขึ้นในภาคบริการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลาดับ
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น”

ภาคเหนือ | 70.5

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 68.0

แนวโน้ มเศรษฐกิจขยายตัว โดยได้ รับปัจจั ย
สนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

81.0

แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ขยายตั ว โดยได้ รั บ ปั จ จั ย
สนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

74.8

70.1

ภาคกลาง | 58.8

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัวชะลอลง
แต่ ยั ง ได้ รั บ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากภาค
บริการและภาคเกษตรกรรม

64.2

69.8

ภาคตะวันออก | 72.9
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรม

61.0

79.2

76.7

ภาคตะวันตก | 65.5
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัวชะลอลง
แต่ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและ
ภาคการลงทุน

69.6

67.2

ภาคใต้ | 74.8
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและภาค
การลงทุน

86.5
ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน”
< 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ชะลอกว่าปัจจุบัน”
= 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ทรงตัว”

กทม. และปริมณฑล | 53.7
แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ขยายตั ว โดยได้ รั บ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร

62.7

75.4
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

ส่วนนวัตกรรมข้อมูลเศรษฐกิจและงานวิจัย สานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
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