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ดัชนีความเชื่อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจภูมภิ าค1
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจาเดือนเมษายน 2564
________________________________________________________

“ดัชนี RSI เดือนเมษายน 2564 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่ อนหน้ าทุกภูมิภาค เนื่องจากได้ รับผลกระทบจาก สถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) อย่างไรก็ตาม ดัชนี RSI
ยังบ่ งชี้ว่า แนวโน้ มความเชื่ อมั่นในอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคใน 6 เดือนข้ างหน้ าจะปรับตัวดีขนึ้ ได้ ในหลายภูมิภาค”
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
นายวุ ฒิ พ งศ์ จิ ต ตั้ง สกุ ล ที่ ป รึ กษาด้ า นเศรษฐกิ จ การคลั ง ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ในฐานะรองโฆษก
กระทรวงการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผูอ้ านวยการสานักนโยบายเศรษฐกิ จมหภาค เปิ ดเผยรายงานดัชนี ความ
เชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิ จภูมิภาคประจาเดือนเมษายน 2564 จากการประมวลผลข้อมูล การสารวจภาวะเศรษฐกิ จราย
จังหวัดจากสานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทัว่ ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทย เพื่อจัดทาดัชนี ความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า “ดัชนี RSI เดือนเมษายน 2564 ปรับตัวลดลง
จากเดือนก่อนหน้าทุกภูมิภาค เนื่ องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา
2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) อย่างไรก็ตาม ดัชนี RSI ยังบ่งชี้ วา่ แนวโน้มความเชื่ อมัน่ ในอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาคใน 6 เดือนข้างหน้าจะปรับตัวดีข้ ึนได้ในหลายภูมิภาค”
ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น อนาคตเศรษฐกิ จ ของภาคตะวั น ออกอยู่ ที่ ร ะดั บ 58.6 สะท้อ นถึ ง ความเชื่ อ มั่น
เศรษฐกิ จที่ดีข้ ึนในอนาคต โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เนื่ องจากความต้องการสิ นค้า
เกษตรที่เพิ่มขึ้น ในส่ วนของภาคอุตสาหกรรมได้รับปั จจัยบวกจากการเริ่ มฉี ดวัคซี นที่กระจายตัวในหลายประเทศ ซึ่ ง
คาดว่าจะส่ งผลให้ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 คลี่ ค ลาย ประกอบกับมาตรการ
กระตุ น้ เศรษฐกิ จของภาครั ฐ ส่ งผลให้มีความต้องการสิ นค้าและการลงทุ นอย่างต่อเนื่ อง ดั ชนีความเชื่ อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจ ของภาคกลางอยู่ ที่ 56.5 แสดงถึ ง ความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิ จในอนาคตที่ ดีข้ ึ นในอนาคตเช่ นกัน โดยมี ปัจจัย
สนับสนุ นจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เนื่ องจากภาคเกษตรได้ปัจจัยบวกจากปริ มาณน้ าที่เพียงพอต่ อการ
เพาะปลูก ในส่ วนของภาคอุตสาหกรรมได้ปัจจัยบวกจากการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัว ประกอบกับนโยบาย
1

หมายเหตุ
ก. ขอขอบคุณอธิบดีกรมบัญชีกลางและสานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดทาดัชนีความเชือ่ มั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมภิ าค (RSI)
ข. การอ่านค่าดัชนี RSI (ช่วง 0-100)
ดัชนี > 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่ มัน่ คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ดีขนึ้ กว่าปัจจุบัน”
ดัชนี < 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่ มัน่ คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ชะลอกว่าปัจจุบัน”
ดัชนี = 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่ มัน่ คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ทรงตัว”

-2กระตุน้ เศรษฐกิ จจากรัฐบาล ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ อยู่ที่ระดับ 53.3 แสดงถึงความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิ จ
ในอนาคตที่ดีข้ ึนเล็กน้อยในอนาคต โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เนื่ องจากได้รับปั จจัย
บวกจากสภาพอากาศที่จะเข้าสู่ ฤดูฝน ซึ่งจะส่ งผลให้มีปริ มาณน้ าที่เพียงพอต่อการเกษตร นอกจากนี้ ความต้องการสิ นค้า
ทั้งในและต่างประเทศยังมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉี ยงเหนืออยู่ที่ระดับ 53.1
แสดงถึ งความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิ จในอนาคตที่ ดีข้ ึ นเล็กน้อย โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจากภาคเกษตรและภาคการจ้างงาน
เนื่องจากเข้าสู่ ฤดูเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวสิ นค้าเกษตร ประกอบกับนโยบายการให้ความช่วยเหลือภาคการเกษตรจาก
ภาครัฐ ดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 52.9 สะท้อนถึงความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิจใน
อนาคตที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและภาคการจ้างงาน เนื่องจากเป็ นช่วงเก็บเกี่ยวพืชผลทาง
การเกษตร ประกอบกับการมีมาตรการช่วยเหลื อภาคเกษตรจากภาครัฐ ส่ งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ดัชนีความ
เชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตกอยู่ที่ 52.0 สะท้อนถึ งความเชื่ อมัน่ เศรษฐกิ จในอนาคตที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่ นกัน
โดยมี ปั จ จัย สนับ สนุ นจากภาคเกษตรและภาคการจ้างงาน เนื่ องจากภาคเกษตรได้รับ ปั จ จัย บวกจากฤดู เ พาะปลู ก
ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายสนับสนุ นภาคเกษตรอย่างต่อเนื่ อง ในส่ วนของดัชนีความเชื่ อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ
กทม. และปริ มณฑลอยู่ที่ระดับ 42.4 แสดงถึ งความเชื่ อมัน่ อนาคตเศรษฐกิ จที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากสถานการณ์ การ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตร
ตารางสรุ ปดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 2564 (ณ เดือนเมษายน 2564)
กทม.
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ปริมณฑล

ภาค
ตะวันออก

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาค
ตะวันตก

42.4

58.6

53.1

53.3

56.5

52.9

52.0

1) ภาคเกษตร

52.4

68.0

68.6

60.1

60.4

69.6

69.8

2) ภาคอุตสาหกรรม

44.1

59.3

46.4

55.8

60.0

47.2

49.0

3) ภาคบริ การ

39.0

51.9

47.4

49.9

55.1

43.0

43.5

4) ภาคการจ้างงาน

39.9

54.9

53.4

52.1

51.5

54.6

52.3

5) ภาคการลงทุน

36.7

59.1

49.7

48.6

55.6

50.0

45.3

ดัชนีความเชื่อมัน่
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
ดัชนีแนวโน้ มรายภาค

สานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3254

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจาเดือนเมษายน 2564

จัดทาโดย
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง
1
กระทรวงการคลั
ง

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (เม.ย. 64)
ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค
เหนือ
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***ขอขอบคุณสานักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด กรมบัญชีกลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาดัชนีความเชื่อมั่น
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)
สานักงานคลังจังหวัด

ค่าดัชนีอยูใ่ นช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชือ่ มัน่ “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน”
< 50 แนวโน้มความเชือ่ มัน่ “ชะลอกว่าปัจจุบัน”
= 50 แนวโน้มความเชือ่ มัน่ “ทรงตัว”

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจาเดือนเมษายน 2564
“ดัชนี RSI เดือนเมษายน 2564 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าทุกภูมิภาค เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) อย่างไรก็ตาม ดัชนี RSI ยังบ่งชี้ว่า แนวโน้มความเชื่อมั่น
ในอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคใน 6 เดือนข้างหน้าจะปรับตัวดีขึ้นได้ในหลายภูมิภาค”

ภาคเหนือ | 52.9

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 53.1
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ภาคกลาง | 56.5
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และภาคอุตสาหกรรม
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แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม

68.0
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ภาคตะวันตก | 52.0
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและ
ภาคการจ้างงาน

69.8
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กทม. และปริมณฑล | 42.4
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ภาคเกษตรยังขยายตัวได้

ภาคใต้ | 53.3
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้ รั บ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น จากภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม

60.1
ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชือ่ มัน่ “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน”
< 50 แนวโน้มความเชือ่ มัน่ “ชะลอกว่าปัจจุบัน”
= 50 แนวโน้มความเชือ่ มัน่ “ทรงตัว”
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สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 02-273-9020 ต่อ 3254
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