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ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค1 
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) 

 ประจ าเดือนตุลาคม 2565 
__________________________________________________________ 

“ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาคเดือนตุลาคม 2565 แสดงถึงความเช่ือมั่นในอนาคตทีเ่พิม่ขึน้ในทุกภูมิภาค 
โดยเฉพาะ ภาคตะวนัออก ภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อย่างไรกด็ี ยงัมีความกังวลต่ออตัราเงินเฟ้อ 

อตัราแลกเปลี่ยน และการเกดิอุทกภัยในบางภูมิภาค” 
 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู ้อ  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง  
นายวุฒิพงศ ์จิตตั้งสกุล ท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจการคลงั ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลงั 
และนายพิสิทธ์ิ พวัพนัธ์ ผูอ้  านวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
ประจ าเดือนตุลาคม 2565 จากการประมวลผลขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจรายจงัหวดัจากส านักงานคลงัจงัหวดั 76 
จงัหวดัทัว่ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เพื่อจดัท าดชันีความเช่ือมัน่
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า “ดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนตุลาคม 2565 แสดงถึงความเช่ือมัน่ใน
อนาคตท่ีเพิ่มข้ึนในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะ ภาคตะวนัออก ภาคใต ้ภาคตะวนัตก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ดี ยงัมี
ความกงัวลต่ออตัราเงินเฟ้ออตัราแลกเปล่ียน และการเกิดอุทกภยัในบางภูมิภาค” โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 77.4 ปรับเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหน้า
แสดงถึงความเช่ือมั่นเศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยเป็นความเช่ือมั่นท่ีดีข้ึนในภาคบริการ เน่ืองจากจ านวน
นักท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศเพิ่มข้ึน จากการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง 
ประกอบกบัเขา้สู่ฤดูกาลท่องเท่ียว อีกทั้งยงัมีความเช่ือมัน่เศรษฐกิจภาคเกษตรในอนาคตท่ีดีข้ึน เน่ืองจากเขา้สู่ฤดูกาล
เก็บเก่ียวพืชเศรษฐกิจส าคญั เช่น เงาะ มงัคุด และทุเรียน เป็นตน้ ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้อยู่ที่ระดับ 
75.0 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีอยูใ่นระดบัสูงโดยเฉพาะในภาคบริการ เน่ืองจากผลประกอบการของ
ธุรกิจภาคบริการดีข้ึน จากการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีต่อเน่ือง  
ประกอบกบันกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางขา้มแดนมาท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน และในภาคการลงทุน 
                                                 
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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เน่ืองจากผูป้ระกอบการภาคบริการส่วนหน่ึงมีการลงทุนขยายกิจการเพิ่มข้ึน ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิของภาค
ตะวันตกอยู่ที่ระดับ 74.9 ปรับเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเช่ือมั่นเศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน  
โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากมีการเพิ่มก าลงัการผลิตสินคา้อุตสาหกรรม จากยอดค าสั่งซ้ือ
ท่ีเพิ่มข้ึน อีกทั้งยงัมีความเช่ือมัน่เศรษฐกิจภาคบริการในอนาคตท่ีดีข้ึน เน่ืองจากจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง ประกอบกับเข้าสู่ฤดูการท่องเท่ียว ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ระดับ 74.0 ปรับเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหนา้แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน 
โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนในภาคบริการ เน่ืองจากมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวจากหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนต่อเน่ือง และในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากความตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
สินคา้กลุ่มอาหารแปรรูป ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 68.3 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคต
เศรษฐกิจท่ียงัอยูใ่นระดบัสูงโดยเฉพาะในภาคบริการ เน่ืองจากเขา้สู่ฤดูกาลท่องเท่ียวท าให้นกัท่องเท่ียวในประเทศและ
ต่างประเทศเพิ่มข้ึน ประกอบกบัมีการจดังานประเพณีประจ าทอ้งถ่ิน เช่น การแข่งขนัเรือยาว เป็นตน้ และในภาคการลงทุน 
เน่ืองจากผูป้ระกอบการทั้งภาคบริการและอุตสาหกรรมมีการลงทุนขยายกิจการเพิ่มข้ึน  ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคต
เศรษฐกจิภาคกลางอยู่ที่ระดับ 57.2 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ียงัอยูใ่นระดบัสูง โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ี
ดีข้ึนในภาคบริการ เน่ืองจากจ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน ประกอบกับมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อเน่ือง และในภาคอุตสาหกรรม ท่ียอดการผลิตสินคา้อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ
สินคา้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ อยา่งไรก็ตาม ในบางพื้นท่ีของภาคกลางยงัมีความกงัวลต่อการเกิดอุทกภยัในอนาคต ส าหรับ
ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิของ กทม. และปริมณฑลอยู่ทีร่ะดับ 52.7 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ี
เพิ่มข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากยอดค าสั่งซ้ือสินคา้อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง และใน
ภาคเกษตร จากความตอ้งการสินคา้เกษตรของประชาชนในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม ผูป้ระกอบการในพื้นท่ี กทม. 
และปริมณฑล มีความกงัวลต่ออตัราเงินเฟ้อและอตัราแลกเปล่ียนท่ีผนัผวน 

 

ตารางสรุปดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค ปี 2565 (ณ เดือนตุลาคม 2565) 

 
กทม. 
และ

ปริมณฑล 

ภาค
ตะวนัออก 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัตก 

           

  ดชันีความเช่ือมัน่ 
  อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 52.7 77.4 74.0 75.0 57.2 68.3 74.9 

ดชันีแนวโน้มรายภาค        

  1) ภาคเกษตร 55.6 77.3 65.4 69.5 49.6 67.5 61.4 
  2) ภาคอุตสาหกรรม 61.5 75.3 77.5 64.7 58.9 55.9 82.6 
  3) ภาคบริการ 53.9 84.1 83.2 91.2 65.8 81.2 81.4 
  4) ภาคการจา้งงาน 49.2 74.3 67.6 71.8 54.2 62.8 70.7 
  5) ภาคการลงทุน 43.3 75.9 76.3 77.9 57.2 74.0 78.3 

 

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


