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ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค1 
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) 

 ประจ าเดือนกนัยายน 2565 
 

“ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาคเดือนกนัยายน 2565 ยงัแสดงถึงความเช่ือมั่นในอนาคตทีด่ีข้ึนในทุกภูมิภาค 
โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก  

 อย่างไรกด็ี ยงัมีความกงัวลในภาคการจ้างงานและการลงทุนใน กทม. และปริมณฑล” 
 

นายวุฒิพงศ ์จิตตั้งสกุล ท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจการคลงั ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะรองโฆษก
กระทรวงการคลงั และนายพิสิทธ์ิ พวัพนัธ์ ผูอ้  านวยการเฉพาะดา้น (วิชาการเศรษฐกิจ) สูง รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการ 
กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจ าเดือนกันยายน 2565  
จากการประมวลผลข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวดัจากส านักงานคลังจังหวดั 76 จังหวดัทั่วประเทศ  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เพื่อจดัท าดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 
พบวา่ “ดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนกนัยายน 2565 ยงัแสดงถึงความเช่ือมัน่ในอนาคตท่ีดีข้ึนในทุก
ภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต ้ภาคตะวนัออก ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัตก อยา่งไรก็ดี ยงัมีความ
กงัวลในภาคการจา้งงานและการลงทุนใน กทม. และปริมณฑล” โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้อยู่ที่ระดับ 78.8 ปรับเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึง 
ความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยเป็นความเช่ือมั่นท่ีดีข้ึนในภาคบริการ เน่ืองจากเข้าสู่ฤดูกาลท่องเท่ียว  
ท าให้จ  านวนนกัท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มข้ึน ประกอบกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจบริการมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีความเช่ือมัน่เศรษฐกิจภาคการจา้งงานในอนาคตท่ีดี
ข้ึน เน่ืองจากมีการจา้งแรงงานเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว ประเภทโรงแรม ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 75.8 ปรับเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยเป็น
ความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนในภาคบริการ เน่ืองจากจ านวนนักท่องเท่ียวในประเทศเพิ่มข้ึน จากโครงการเราเท่ียวด้วยกันเฟส 4  
ส่วนขยาย และในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากความตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรมจากคู่คา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ี

                                                 
1 หมายเหตุ 

ก. ขอขอบคุณกรมบัญชกีลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าดัชนีความเชือ่มั่นอนาคตเศรษฐกจิ
ภูมิภาค (RSI) 

ข. การอ่านค่าดชันี RSI (ช่วง 0-100) 
ดัชนี > 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่มัน่คาดการณ์ 6 เดอืนข้างหน้าตอ่ภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ดีขึน้กว่าปัจจุบัน”  
ดัชนี < 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่มัน่คาดการณ์ 6 เดอืนข้างหน้าตอ่ภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ชะลอกว่าปัจจุบัน”  
ดัชนี = 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่มัน่คาดการณ์ 6 เดอืนข้างหน้าตอ่ภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ทรงตัว”  
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เพิ่มข้ึนต่อเน่ือง ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิของภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 70.9 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ี
เพิ่มข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนในภาคบริการ เน่ืองจากมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนอย่างต่อเน่ือง ท าให้มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน และในภาคอุตสาหกรรม จากยอดค าสั่งซ้ือท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลให้การ
ผลิตสินคา้อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน ประกอบกบัมีการขยายโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนในบางพื้นท่ี ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคต
เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ระดับ 69.7 ปรับเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจใน
อนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนในภาคบริการ เน่ืองจากโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั เฟส 4 ส่วนขยาย ท าใหจ้  านวน
นกัท่องเท่ียวในประเทศเพิ่มข้ึน ประกอบนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเขา้ประเทศผา่นชายแดนเพิ่มข้ึน และในภาคลงทุน เน่ืองจาก
ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีการขยายธุรกิจของตนเพิ่มข้ึน ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาค
ตะวันตกอยู่ทีร่ะดับ 68.2 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะในภาคบริการ เน่ืองจากผลประกอบการ
ของธุรกิจภาคบริการเพิ่มข้ึน จากจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน และในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ีมีแนวโน้มดีข้ึนต่อเน่ือง ท าให้ผูป้ระกอบการเพิ่มก าลงัการผลิต ดัชนีความ
เช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลางอยู่ที่ระดับ 58.9 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ี
ดีข้ึนในภาคบริการ เน่ืองจากจ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนจากโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั เฟส 4 ส่วนขยาย และการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวต่อเน่ืองและในภาคอุตสาหกรรม จากยอดค าสั่งซ้ือสินคา้อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มสินคา้
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อยา่งไรก็ตาม ในบางพื้นท่ีของภาคกลางมีความกงัวลต่อการเกิดอุทกภยัในอนาคต ส าหรับดัชนีความ
เช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิของ กทม. และปริมณฑลอยู่ที่ระดับ 53.5 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยเป็น
ความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนในภาคเกษตร เน่ืองจากผลผลิตทางเกษตรจะเข้าสู่ตลาดเพิ่มข้ึน และในภาคอุตสาหกรรม จากความ
ตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรมของประชาชนในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตาม ในภาคการจา้งงานและภาคลงทุนของ กทม. และ
ปริมณฑล ยงัชะลอตวั เน่ืองจากความกงัวลต่อราคาสินคา้อุปโภคและบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัสูง 

 

ตารางสรุปดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค ปี 2565 (ณ เดือนกนัยายน 2565) 

 
กทม. 
และ

ปริมณฑล 

ภาค
ตะวนัออก 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัตก 

           

  ดชันีความเช่ือมัน่ 
  อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 

53.5 75.8 69.7 78.8 58.9 70.9 68.2 

ดชันีแนวโน้มรายภาค        

  1) ภาคเกษตร 60.1 69.5 67.2 75.8 48.3 65.0 53.7 
  2) ภาคอุตสาหกรรม 59.9 80.8 66.9 76.1 63.0 74.9 70.9 
  3) ภาคบริการ 55.3 81.2 74.9 84.5 70.0 77.2 82.6 
  4) ภาคการจา้งงาน 49.6 72.7 69.3 79.0 53.7 67.9 65.2 
  5) ภาคการลงทุน 42.7 74.7 70.4 78.4 59.4 69.3 68.5 

 

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


