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ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค1 
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) 

 ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 
___________________________________________________ 

 

“ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาคเดือนสิงหาคม 2565 เพิม่ขึน้จากเดือนก่อนหน้าทุกภูมิภาค  
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความเช่ือมั่นภาคบริการและการลงทุนทีเ่พิ่มขึน้ในทุกภูมิภาค” 

 

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลงั ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะรองโฆษก
กระทรวงการคลงั และนายพิสิทธ์ิ พวัพนัธ์ ผูอ้  านวยการเฉพาะดา้น (วิชาการเศรษฐกิจ) สูง รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการ 
กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจ าเดือนสิงหาคม 2565 จากการประมวลผล
ขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจรายจงัหวดัจากส านกังานคลงัจงัหวดั 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เพื่อจดัท าดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า “ดชันีความเช่ือมัน่อนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาคเดือนสิงหาคม 2565 เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหน้าทุกภูมิภาค โดยไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจากความเช่ือมัน่ภาค
บริการและการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนในทุกภูมิภาค” โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้อยู่ที่ระดับ 76.4 ปรับเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึง 
ความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนในภาคบริการ เน่ืองจากจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ี
เพิ่มข้ึนต่อเน่ือง ประกอบกบัหลายพื้นท่ีมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน อีกทั้งยงัมีความเช่ือมัน่เศรษฐกิจ 
ภาคการจา้งงานในอนาคตท่ีดีข้ึน เน่ืองจากผูป้ระกอบการภาคบริการกลบัมาเปิดให้บริการธุรกิจของตนเต็มรูปแบบเพิ่มข้ึน  
ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 73.9 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะ
ในภาคบริการ เน่ืองจากโครงการเราเท่ียวด้วยกนั เฟส 4 ส่วนขยาย ท าให้จ  านวนนักท่องเท่ียวในประเทศเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง  
และในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากยอดค าสั่งซ้ือสินคา้อุตสาหกรรมของคู่คา้ต่างประเทศเพิ่มข้ึน ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคต
เศรษฐกิจของภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 71.3 ปรับเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน  
โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนในภาคบริการ เน่ืองจากมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 

                                                 
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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ในหลายพื้นท่ี ประกอบกบัจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง และในภาคการอุตสาหกรรม จากความตอ้งการ
สินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มว ัสดุก่อสร้าง ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ระดับ 68.6 สะทอ้นความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะการบริการ เน่ืองจากจ านวน
นกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนจากโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั เฟส 4 ส่วนขยาย และในภาคลงทุนเน่ืองจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ีมีแนวโน้มดีข้ึนต่อเน่ือง ท าให้ผูป้ระกอบการในหลายภาคธุรกิจเร่ิมขยายกิจการ
เพิ่มข้ึน ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตกอยู่ที่ระดับ 68.5 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน
โดยเฉพาะในภาคบริการ เน่ืองจาก มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ และในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากความตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรมของประชาชนในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ดัชนีความ
เช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลางอยู่ที่ระดับ 65.8 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ี
ดีข้ึนในภาคบริการ เน่ืองจากโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั เฟส 4 ส่วนขยาย ท าให้จ  านวนนกัท่องเท่ียวในประเทศเพิ่มข้ึน และใน
ภาคการลงทุน จากการท่ีผูป้ระกอบการมีความมัน่ใจในการลงทุนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ีมีแนวโนม้ดีข้ึนต่อเน่ือง ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑลอยู่
ที่ระดับ 55.0 ปรับเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนใน
ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงมีการผลิตสินคา้อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน จากยอดค าสั่งซ้ือจากคู่คา้ต่างประเทศเพิ่มข้ึน และในภาคบริการ 
เน่ืองจากจ านวนนักท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ผูป้ระกอบการมีความกงัวลต่อ
ราคาวตัถุดิบท่ียงัอยูใ่นระดบัสูง 

 
ตารางสรุปดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค ปี 2565 (ณ เดือนสิงหาคม 2565) 

 
กทม. 
และ

ปริมณฑล 

ภาค
ตะวันออก 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวันตก 

           

  ดัชนีความเช่ือมั่น 
  อนาคตเศรษฐกิจภมูิภาค 

55.0 73.9 68.6 76.4 65.8 71.3 68.5 

ดัชนีแนวโน้มรายภาค        

  1) ภาคเกษตร 57.4 68.9 69.0 70.5 64.3 68.1 54.5 
  2) ภาคอุตสาหกรรม 63.2 78.0 63.5 74.5 65.1 76.1 73.4 
  3) ภาคบริการ 60.5 79.6 74.5 87.5 73.4 76.1 79.3 
  4) ภาคการจ้างงาน 49.7 70.1 67.0 76.0 60.9 67.3 65.0 
  5) ภาคการลงทุน 44.1 72.9 69.2 73.5 65.3 68.8 70.1 

 

----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

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



ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

1

ประจ าเดือนสิงหาคม 2565

จัดท าโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง



***ขอขอบคุณส านักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (ส.ค.65)

ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค

กทม. และปริมณฑล ออก อีสาน ใต้ กลาง เหนือ ตก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

55.0 73.9 68.6 76.4 65.8 71.3 68.5

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร 57.4 68.9 69.0 70.5 64.3 68.1 54.5

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม 63.2 78.0 63.5 74.5 65.1 76.1 73.4

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ 60.5 79.6 74.5 87.5 73.4 76.1 79.3

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน 49.7 70.1 67.0 76.0 60.9 67.3 65.0

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน 44.1 72.9 69.2 73.5 65.3 68.8 70.1

ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน” 

< 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ชะลอกว่าปัจจุบัน” 

= 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ทรงตัว” 

ส านักงานคลังจังหวัด



ภาคเหนือ | 71.3

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจ าเดือนสิงหาคม 2565

“ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนสิงหาคม 2565 เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้าทุกภูมิภาค 
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความเชื่อมั่นภาคบริการและการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นในทุกภูมิภาค”

ส่วนนวัตกรรมข้อมูลเศรษฐกิจและงานวิจัย กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 02-273-9020 ต่อ 3254

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 68.6
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว โดยได้ รับปัจจัย
สนับสนุนจากภาคบริการ และภาคการลงทุน

ภาคกลาง | 65.8

ภาคตะวันตก | 68.5 
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรม

ภาคใต้ | 76.4
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและภาค
การจ้างงาน

ภาคตะวันออก | 73.9
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรม

กทม. และปริมณฑล | 55.0
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการ
และภาคการลงทุน

87.5 76.0

76.1 76.1 74.5 69.2

79.6 78.0

79.3 73.4

63.2 60.5

73.4 65.3

ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ดีข้ึนกว่าปัจจุบัน” 
< 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ชะลอกว่าปัจจุบัน” 
= 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ทรงตัว” 


