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ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค1 
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) 

 ประจ าเดือนกรกฎาคม2564 
__________________________________________________ 

“ดัชนี RSI เดือนกรกฎาคม 2564 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าทุกภูมิภาคเน่ืองจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) 
อย่างไรกด็ี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคเหนือยงัมีความเช่ือมั่นเศรษฐกจิทีด่ีขึน้ในอนาคต” 

 

นางสาวกุลยา ตนัติเตมิท ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั
เปิดเผยรายงานดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจ าเดือนกรกฎาคม2564จากการประมวลผลขอ้มูล  
การส ารวจภาวะเศรษฐกิจรายจงัหวดัจากส านกังานคลงัจงัหวดั76 จงัหวดัทัว่ประเทศสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยเพื่อจดัท าดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคพบวา่ “ดชันี RSI เดือน
กรกฎาคม 2564 ปรับตวัลดลงจากเดือนก่อนหนา้ทุกภูมิภาค เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( Coronavirus Disease 2019: COVID-19) อยา่งไรก็ดี  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ภาคตะวนัออก และภาคเหนือ ยงัมีความเช่ือมัน่เศรษฐกิจท่ีดีข้ึนในอนาคต” 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยู่ทีร่ะดับ 57.6แสดงถึงความเช่ือมัน่
เศรษฐกิจในอนาคตท่ีมีทิศทางท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากเขา้สู่ช่วงฤดูเก็บเก่ียว
ผลผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัเช่นขา้วนาปีออ้ยโรงงานและมนัส าปะหลงั ประกอบกบัการสนบัสนุนจากนโยบาย
ภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรส าหรับภาคอุตสาหกรรมคาดวา่ความตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรมจะเพิ่มข้ึนจาก
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภาคตะวนัออกอยู่ทีร่ะดับ 56.1 แสดงถึง
ความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึนเช่นกนัโดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจาก
สภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท าการเกษตร ส่งผลใหมี้แนวโนม้ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนนอกจากน้ี ยงัมีความตอ้งการ
สินคา้เกษตรจากตลาดในประเทศท่ีเพิ่มข้ึนอีกดว้ย ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมคาดวา่ความตอ้งการสินคา้
อุตสาหกรรมในตลาดต่างประเทศจะเพิ่มสูงข้ึนตามการส่งออกของไทยมีการขยายตวัเพิ่มข้ึน ดัชนีความเช่ือมั่น
                                                           
1 หมายเหตุ 

ก. ขอขอบคุณอธิบดีกรมบัญชีกลางและส านักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดท าดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (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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อนาคตเศรษฐกจิของภาคเหนืออยู่ทีร่ะดับ 51.7สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึน โดยมีปัจจยั
สนบัสนุนจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรรม เน่ืองจากปริมาณน ้ามีเพียงพอต่อการเพาะปลูก ประกอบกบัการเร่ิม
เขา้สู่ฤดูเก็บเก่ียวพืชเศรษฐกิจส าคญั เช่น ล าไย และนอ้ยหน่า เป็นตน้ส าหรับภาคอุตสาหกรรม คาดวา่ความตอ้งการ
สินคา้อุตสาหกรรมภายในประเทศจะเพิ่มข้ึน ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภาคใต้อยู่ทีร่ะดับ 46.8  สะทอ้นถึง
ความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีปรับตวัชะลอลง แต่ยงัมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาคเกษตร เน่ืองจากปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน เช่น มงัคุด และทุเรียน เป็นตน้ ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภาคตะวนัตกอยู่ที ่
41.7  สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีชะลอลงเช่นกนั แต่ยงัมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาคเกษตรซ่ึงยงัมี
แนวโนม้ความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึน เน่ืองจากเขา้สู่ฤดูการเก็บเก่ียวขา้ว และคาดวา่จะมีความตอ้งการสินคา้เกษตร
ภายในประเทศท่ีเพิ่มข้ึนดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิของ  กทม. และปริมณฑลอยู่ที ่ 40.2 สะทอ้นความเช่ือมัน่
อนาคตเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคการลงทุนและการจา้งงานท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าใหต้อ้งลดปริมาณการผลิต และลดชัว่โมงการท างานลง ในส่วน
ของดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิของภาคกลางอยู่ทีร่ะดับ  37.7 สะทอ้นภาวะอนาคตเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง
เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เช่นกนัโดยเฉพาะใน
ภาคการลงทุน ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการชะลอการลงทุนลง 

 

ตารางสรุปดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค ปี 2564(ณ เดือนกรกฎาคม2564) 
 

 
กทม. และ
ปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันตก 

 
          

ดชันีความเช่ือมัน่ 
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 40.2 56.1 57.6 46.8 37.7 51.7 41.7 

ดัชนีแนวโน้มรายภาค        
1) ภาคเกษตร 46.2 67.8 66.3 61.5 52.4 60.0 56.7 
  2) ภาคอุตสาหกรรม 42.1 64.6 58.7 45.5 35.7 57.9 37.0 
 3) ภาคบริการ 39.2 43.8 49.6 38.8 30.8 44.0 33.4 
  4) ภาคการจา้งงาน 37.3 50.0 57.4 43.4 39.0 48.5 40.9 
5) ภาคการลงทุน 36.0 54.5 55.9 45.0 30.6 47.9 40.6 

 

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

 

 



ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

1

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564

จัดท าโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง



***ขอขอบคุณส านักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด กรมบัญชีกลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าดัชนีความเชื่อม่ัน
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (ก.ค. 64)

ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค

เหนือ อีสาน ออก ตก กลาง ใต้ กทม. และปริมณฑล 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

51.7 57.6 56.1 41.7 37.7 46.8 40.2

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร 60.0 66.3 67.8 56.7 52.4 61.5 46.2

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม 57.9 58.7 64.6 37.0 35.7 45.5 42.1

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ 44.0 49.6 43.8 33.4 30.8 38.8 39.2

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน 48.5 57.4 50.0 40.9 39.0 43.4 37.3

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน 47.9 55.9 54.5 40.6 30.6 45.0 36.0

ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน” 

< 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ชะลอกว่าปัจจุบัน” 

= 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ทรงตัว” 

ส านักงานคลังจังหวัด



ภาคเหนือ | 51.7

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีความเช่ือม่ันอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564

“ดัชนี RSI เดือนกรกฎาคม 2564 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าทุกภูมิภาค เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)

อย่างไรก็ดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคเหนือยังมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจท่ีดีขึ้นในอนาคต”

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 57.6
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรรม

ภาคกลาง | 37.7

ภาคตะวันตก | 41.7 
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว
ตามแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ

ภาคใต้ | 46.8
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว
ตามแนวโน้มของภาคบริการ และการจ้างงาน

ภาคตะวันออก | 56.1
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม

กทม. และปริมณฑล | 40.2
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว ตามแนวโน้มของการจ้างงาน
และการลงทุน

แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว
ตามแนวโ น้มของภาคบริ การ  และ
การลงทุน

38.8 43.4

60.0 57.9 66.3 58.7

67.8 64.6

37.0 33.4

37.3 36.0

30.8 30.6

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


