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ดัชนีความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจภูมภิ าค1
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจาเดือนตุลาคม 2565
__________________________________________________________

“ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนตุลาคม 2565 แสดงถึงความเชื่ อมั่นในอนาคตทีเ่ พิม่ ขึน้ ในทุกภูมิภาค
โดยเฉพาะ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวลต่ ออัตราเงินเฟ้ อ
อัตราแลกเปลี่ยน และการเกิดอุทกภัยในบางภูมิภาค”
นายพรชั ย ฐี ระเวช ผู ้อ านวยการส านั ก งานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลั ง
นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึ กษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง
และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผูอ้ านวยการกองนโยบายเศรษฐกิ จมหภาค เปิ ดเผยดัชนี ความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิ จภู มิภาค
ประจาเดื อนตุลาคม 2565 จากการประมวลผลข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิ จรายจังหวัดจากสานักงานคลังจังหวัด 76
จังหวัดทัว่ ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย เพื่อจัดทาดัชนี ความเชื่ อมัน่
อนาคตเศรษฐกิ จภูมิภาค พบว่า “ดัชนี ความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิ จภูมิภาคเดื อนตุลาคม 2565 แสดงถึ งความเชื่ อมัน่ ใน
อนาคตที่เพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ อย่างไรก็ดี ยังมี
ความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยน และการเกิดอุทกภัยในบางภูมิภาค” โดยมีรายละเอียดดังนี้
ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 77.4 ปรับเพิ่มขึ้ นจากเดื อนก่ อนหน้า
แสดงถึ ง ความเชื่ อ มั่น เศรษฐกิ จ ในอนาคตที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยเป็ นความเชื่ อ มั่น ที่ ดี ข้ ึ น ในภาคบริ ก าร เนื่ อ งจากจ านวน
นัก ท่ องเที่ ย วในประเทศและต่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ น จากการจัดกิ จกรรมส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ย วในพื้ นที่ อย่า งต่ อเนื่ อ ง
ประกอบกับเข้าสู่ ฤดูกาลท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิ จภาคเกษตรในอนาคตที่ดีข้ ึน เนื่องจากเข้าสู่ ฤดู กาล
เก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจสาคัญ เช่น เงาะ มังคุด และทุเรี ยน เป็ นต้น ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ อยู่ที่ระดับ
75.0 สะท้อนถึงความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิ จที่อยูใ่ นระดับสู งโดยเฉพาะในภาคบริ การ เนื่องจากผลประกอบการของ
ธุ รกิ จภาคบริ การดี ข้ ึน จากการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของทั้งหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ต่อเนื่ อง
ประกอบกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดิ นทางข้ามแดนมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และในภาคการลงทุน
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หมายเหตุ
ก. ขอขอบคุณกรมบัญชีกลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่ วมมือในการจัดทาดัชนีความเชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจ
ภูมิภาค (RSI)
ข. การอ่านค่าดัชนี RSI (ช่วง 0-100)
ดัชนี > 50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมัน่ คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ดา้ นนั้น ๆ อยูใ่ นระดับ “ดีข้ ึนกว่าปัจจุบนั ”
ดัชนี < 50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่ อมัน่ คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ดา้ นนั้น ๆ อยูใ่ นระดับ “ชะลอกว่าปัจจุบนั ”
ดัชนี = 50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมัน่ คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ดา้ นนั้น ๆ อยูใ่ นระดับ “ทรงตัว”

-2เนื่องจากผูป้ ระกอบการภาคบริ การส่ วนหนึ่ งมีการลงทุนขยายกิจการเพิม่ ขึ้น ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาค
ตะวั น ตกอยู่ ที่ ร ะดั บ 74.9 ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น จากเดื อ นก่ อ นหน้ า แสดงถึ ง ความเชื่ อ มั่น เศรษฐกิ จ ในอนาคตที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
โดยเป็ นความเชื่ อมัน่ ที่ดีข้ ึนในภาคอุตสาหกรรม เนื่ องจากมีการเพิ่มกาลังการผลิตสิ นค้าอุตสาหกรรม จากยอดคาสั่งซื้ อ
ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิ จภาคบริ การในอนาคตที่ ดีข้ ึ น เนื่ องจากจานวนนักท่องเที่ ยวทั้งในประเทศ
และต่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้ นต่ อเนื่ อง ประกอบกับ เข้า สู่ ฤ ดู ก ารท่ องเที่ ย ว ดั ช นี ค วามเชื่ อมั่ นอนาคตเศรษฐกิจ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ระดับ 74.0 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น
โดยเป็ นความเชื่ อมัน่ ที่ ดีข้ ึ นในภาคบริ ก าร เนื่ องจากมี ก ารจัดกิ จกรรมส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ย วจากหน่ วยงานภาครั ฐ
และเอกชนต่อเนื่ อง และในภาคอุตสาหกรรม เนื่ องจากความต้องการสิ นค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง โดยเฉพาะ
สิ นค้ากลุ่มอาหารแปรรู ป ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 68.3 สะท้อนถึงความเชื่ อมัน่ อนาคต
เศรษฐกิจที่ยงั อยูใ่ นระดับสู งโดยเฉพาะในภาคบริ การ เนื่องจากเข้าสู่ ฤดูกาลท่องเที่ยวทาให้นกั ท่องเที่ยวในประเทศและ
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการจัดงานประเพณี ประจาท้องถิ่น เช่น การแข่งขันเรื อยาว เป็ นต้น และในภาคการลงทุน
เนื่ องจากผูป้ ระกอบการทั้งภาคบริ การและอุ ตสาหกรรมมีการลงทุ นขยายกิ จการเพิ่มขึ้ น ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภาคกลางอยู่ที่ระดับ 57.2 แสดงถึงความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิจในอนาคตที่ยงั อยูใ่ นระดับสู ง โดยเป็ นความเชื่ อมัน่ ที่
ดี ข้ ึ นในภาคบริ การ เนื่ องจากจานวนนักท่ องเที่ ยวเพิ่ม ขึ้ น ประกอบกับมี การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม การท่องเที่ ย วจาก
หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนต่อเนื่ อง และในภาคอุตสาหกรรม ที่ยอดการผลิ ตสิ นค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
สิ นค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิ กส์ อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ของภาคกลางยังมีความกังวลต่อการเกิดอุทกภัยในอนาคต สาหรับ
ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑลอยู่ทรี่ ะดับ 52.7 แสดงถึงความเชื่อมัน่ เศรษฐกิจในอนาคตที่
เพิม่ ขึ้น โดยเป็ นความเชื่ อมัน่ ที่ดีข้ ึนในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากยอดคาสัง่ ซื้ อสิ นค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง และใน
ภาคเกษตร จากความต้องการสิ นค้าเกษตรของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระกอบการในพื้นที่ กทม.
และปริ มณฑล มีความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนที่ผนั ผวน
ตารางสรุ ปดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 2565 (ณ เดือนตุลาคม 2565)
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ดัชนีแนวโน้ มรายภาค
1) ภาคเกษตร
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4) ภาคการจ้างงาน
5) ภาคการลงทุน
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