ฉบับที่ 167/2564

วันที่ 30 สิ งหาคม 2564

ดัชนีความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจภูมภิ าค1
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจาเดือนสิ งหาคม 2564
________________________________________
“ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนสิ งหาคม 2564 ปรับตัวลดลงในหลายภูมิภาค จากผลกระทบ
ของการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)
อย่างไรก็ดี ภาคเกษตรกรรมของภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ และภาคอุตสาหกรรม
ของภาคตะวันออก ยังมีความเชื่ อมั่นทีด่ ีขนึ้ ในอนาคต”
นายวุฒิ พ งศ์ จิ ตตั้งสกุ ล ที่ ป รึ ก ษาด้านเศรษฐกิ จการคลัง ส านัก งานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะ
รองโฆษกกระทรวงการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผูอ้ านวยการสานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิ ดเผยรายงาน
ดัชนี ความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิ จภู มิภาคประจาเดื อนสิ งหาคม 2564 จากการประมวลผลข้อมูล การสารวจภาวะ
เศรษฐกิ จรายจังหวัดจากสานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และสภา
หอการค้าแห่ งประเทศไทย เพื่อจัดทาดัชนี ความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิ จภูมิภาค พบว่า “ดัชนี ความเชื่ อมัน่ อนาคต
เศรษฐกิ จภูมิภาค เดือนสิ งหาคม 2564 ปรับตัวลดลงในหลายภูมิภาค จากผลกระทบของการแพร่ ระบาดของโรคติด
เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) อย่างไรก็ ดี ภาคเกษตรกรรมของภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ และภาคอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกยังมีความเชื่ อมัน่ ที่ดีข้ ึนในอนาคต”
ดัชนี ความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 50.4 แสดงถึ งความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิ จ
ในอนาคตที่ ดีข้ ึ น โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เนื่ องจากสภาพภู มิอากาศที่ เอื้ออานวย
ต่อการเพาะปลู ก ประกอบกับเกษตรกรได้รับการสนับสนุ นจากมาตรการของภาครัฐ เช่น การประกันรายได้เกษตรกร
เป็ นต้น ส าหรับภาคอุ ตสาหกรรม คาดว่าความต้องการสิ นค้าอุ ตสาหกรรมจะเพิ่ มขึ้ นจากยอดค าสั่ งซื้ อทั้งในและ
ต่ างประเทศที่ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ างต่ อเนื่ อง ดั ช นี ค วามเชื่ อมั่ น อนาคตเศรษฐกิ จ ภาคเหนื อ อยู่ ที่ ระดั บ 47.6 สะท้อนถึ ง
ความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจที่ปรับตัวชะลอลง ตามแนวโน้มการชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ท าให้ ค วามต้ อ งการสิ นค้ าอุ ต สาหกรรมลดลง ส่ ง ผลให้
1

หมายเหตุ
ก. ขอขอบคุณกรมบัญชีกลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่ วมมือในการจัดทาดัชนีความเชื่อมัน่ อนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)
ข. การอ่านค่าดัชนี RSI (ช่วง 0-100)
ดัชนี > 50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมัน่ คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ดา้ นนั้น ๆ อยูใ่ นระดับ “ดีข้ ึนกว่าปัจจุบนั ”
ดัชนี < 50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมัน่ คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ดา้ นนั้น ๆ อยูใ่ นระดับ “ชะลอกว่าปัจจุบนั ”
ดัชนี = 50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมัน่ คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ดา้ นนั้น ๆ อยูใ่ นระดับ “ทรงตัว”

-2ผูป้ ระกอบการลดการผลิตลง แต่ยงั มีปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตร เนื่องจากการเข้าสู่ ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
ที่สาคัญ เช่ น ข้าวนาปี ข้าวโพด และกาแฟ เป็ นต้น ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
เหนื ออยู่ที่ระดับ 47.0 สะท้อนถึ งความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิ จที่ ปรั บตัวชะลอลง ตามแนวโน้มการชะลอตัวของภาค
บริ การ เนื่ องจากมาตรการจากัดการเดินทางเพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้จานวน
นักท่องเที่ยวลดลง ส่ งผลให้ธุรกิจภาคบริ การบางแห่ งปิ ดให้บริ การชัว่ คราว อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสนับสนุ นจากภาค
เกษตร เนื่ องจากปริ มาณน้ าที่ มีเพียงพอต่อการเพาะปลู ก และความต้องการสิ นค้าเกษตรในพื้นที่ มีเพิ่ มขึ้น ดัชนี ความ
เชื่ อมั่ นอนาคตเศรษฐกิ จของ กทม. และปริ มณฑลอยู่ ที่ 42.7 สะท้อนความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิ จที่ ชะลอตัวลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคบริ การและการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโค
โรนา 2019 ทาให้ผลประกอบการของธุ รกิ จภาคบริ การลดลง ส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการชะลอการลงทุ นและปิ ดกิ จการ
ชัว่ คราว ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตกอยู่ที่ 39.9 สะท้อนถึงความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิ จที่ชะลอลง
ตามแนวโน้มของภาคบริ การและการลงทุ น เนื่ องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยงั ไม่คลี่คลายส่ งผลให้ธุรกิจภาคบริ การบางแห่ งยังไม่สามารถให้บริ การได้เต็มรู ปแบบตามจานวน
นักท่องเที่ยวที่ลดลง ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ อยู่ที่ระดับ 39.4 สะท้อนถึงความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิ จ
ที่ปรับตัวชะลอลง ตามแนวโน้มของภาคบริ การและการลงทุ น เนื่ องจากจานวนนักท่ องเที่ ยวในประเทศที่ลดลง จาก
มาตรการทางสาธารณสุ ขที่ เข้มงวดเพื่ อป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ประกอบกับ
ผูป้ ระกอบการยังชะลอการลงทุนจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดดังกล่าว ในส่ วนของดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ
ของภาคกลางอยู่ที่ระดับ 38.2 สะท้อนภาวะอนาคตเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะในภาคการจ้างงานและการลงทุน ส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการจากัด
เวลาการทางานและจากัดจานวนแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรการทางสาธารณสุ ข
ตารางสรุ ปดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 2564 (ณ เดือนสิ งหาคม 2564)

ดัชนีความเชื่อมัน่
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

กทม. และ
ปริมณฑล

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้

42.7

50.4

47.0

39.4

38.2

47.6

39.9

50.5
48.0
37.6
39.6
37.9

63.8
53.9
39.9
46.9
47.7

62.8
45.5
37.1
46.5
43.0

47.8
41.7
35.2
38.2
34.3

44.5
37.9
40.6
35.2
32.9

58.8
39.5
43.8
47.9
48.1

50.1
44.3
31.4
37.0
36.9

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันตก

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)

ประจาเดือนสิงหาคม 2564

จัดทาโดย
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง
1 ง
กระทรวงการคลั

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (ส.ค. 64)
ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค
เหนือ

อีสาน

ออก

ตก

กลาง

ใต้

กทม. และปริมณฑล

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

47.6

47.0

50.4

39.9

38.2

39.4

42.7

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร

58.8

62.8

63.8

50.1

44.5

47.8

50.5

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

39.5

45.5

53.9

44.3

37.9

41.7

48.0

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

43.8

37.1

39.9

31.4

40.6

35.2

37.6

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน

47.9

46.5

46.9

37.0

35.2

38.2

39.6

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

48.1

43.0

47.7

36.9

32.9

34.3

37.9

***ขอขอบคุณกรมบัญชีกลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)

สานักงานคลังจังหวัด

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

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจาเดือนสิงหาคม 2564
“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนสิงหาคม 2564 ปรับตัวลดลงในหลายภูมิภาค จากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) อย่างไรก็ดี ภาคเกษตรกรรมของภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ และภาคอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก ยังมีความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในอนาคต”

ภาคเหนือ | 47.6

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 47.0

แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว ตามแนวโน้ม
ของภาคอุตสาหกรรม แต่ยังมีปัจจัยสนับสนุน
จากภาคเกษตรกรรม

39.5

แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว
ตามแนวโน้มของภาคบริการ แต่ยังมีปัจจัยสนับสนุน
จากภาคเกษตรกรรม

58.8

37.1

ภาคกลาง | 38.2

แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว
ตามแนวโน้มของภาคการลงทุน และภาค
การจ้างงาน

32.9

62.8

ภาคตะวันออก | 50.4
แนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้น
โดยมีปัจ จัยสนับสนุนจากภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรม

63.8

35.2

53.9

ภาคตะวันตก | 39.9
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว ตามแนวโน้มของ
ภาคบริการ และภาคการลงทุน

31.4

36.9

กทม. และปริมณฑล | 42.7
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว ตามแนวโน้มของภาคบริการ
และภาคการลงทุน

ภาคใต้ | 39.4
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว
ตามแนวโน้มของภาคการลงทุน และภาคบริการ

34.3
ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน”
< 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ชะลอกว่าปัจจุบัน”
= 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ทรงตัว”

37.6

35.2
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

ส่วนวิเทศและสถาบันสัมพันธ์ สานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 02-273-9020 ต่อ 3254
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