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ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค1 
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) 

 ประจ าเดือนพฤษภาคม2564 
___________________________________________- 

“ดัชนีRSI เดือนพฤษภาคม 2564 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าในหลายภูมิภาคเน่ืองจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) 
ระลอกใหม่ทีเ่กดิขึน้ในเดือนเมษายน2564อย่างไรกต็ามภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ยงัมีการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกจิทีด่ีขึน้” 
 

นายวฒิุพงศจิ์ตตั้งสกุล ท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจการคลงั ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะรองโฆษก
กระทรวงการคลงั และนายพิสิทธ์ิพวัพนัธ์ ผูอ้  านวยการส านกันโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
เปิดเผยรายงานดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 จากการประมวลผลขอ้มูลการ
ส ารวจภาวะเศรษฐกิจรายจงัหวดัจากส านกังานคลงัจงัหวดั 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เพื่อจดัท าดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคพบว่า “ดชันีRSI เดือน
พฤษภาคม 2564 ปรับตวัลดลงจากเดือนก่อนหน้าในหลายภูมิภาคเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ระลอกใหม่ท่ีเกิดข้ึนในเดือน
เมษายน 2564 อยา่งไรก็ตามภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัมีการคาดการณ์แนวโนม้เศรษฐกิจท่ีดีข้ึน” 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภาคตะวนัออกอยู่ทีร่ะดับ 57.2 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจท่ีดี
ข้ึนในอนาคตโดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากมีความตอ้งการสินคา้เกษตรทั้งใน
และต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมท่ีได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ของสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตรดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ระดับ 55.3สะทอ้นถึงความ
เช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึนเช่นกนัโดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาคเกษตรและภาคการจา้งงานเน่ืองจากเขา้สู่ฤดู
เพาะปลูก ประกอบกบัการมีนโยบายความช่วยเหลือภาคการเกษตรต่างๆ จากภาครัฐ ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัตกอยู่ที ่49.7แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจท่ีอยูใ่นภาวะทรงตวั โดยยงัมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาคเกษตรและ

                                                 
1 หมายเหตุ 

ก. ขอขอบคุณอธิบดีกรมบัญชกีลางและส านกังานคลังจังหวัด 76 จังหวัด สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดท าดัชนีความเชือ่มั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมภิาค (RSI) 

ข. การอ่านค่าดชันี RSI (ช่วง 0-100) 
ดัชนี >50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่มั่นคาดการณ์ 6 เดอืนข้างหน้าตอ่ภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ดขีึน้กว่าปัจจุบัน”  
ดัชนี <50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่มั่นคาดการณ์ 6 เดอืนข้างหน้าตอ่ภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ชะลอกว่าปัจจุบัน”  
ดัชนี = 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่มัน่คาดการณ์ 6 เดอืนข้างหน้าตอ่ภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ทรงตัว”  
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ภาคการจา้งงานเน่ืองจากคาดว่าเม่ือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019คล่ีคลายจะท าให้มี
ความตอ้งการสินคา้เกษตรเพิ่มมากข้ึนประกอบกบัภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนภาคเกษตรอย่างต่อเน่ืองดัชนีความ
เช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 48.4สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจในอนาคตท่ีปรับตวั
ชะลอลง แต่ยงัมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาคเกษตรเน่ืองจากจะเขา้สู่ฤดูเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรประกอบกบัการมี
มาตรการช่วยเหลือภาคเกษตรจากภาครัฐส่งผลให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน อาทิ นโยบายประกนัรายไดเ้กษตรกร เป็น
ตน้ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้อยู่ที่ระดับ 48.4สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีชะลอลง แต่
ยงัมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม โดยความตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัยางพารา
เพิ่มสูงข้ึน นอกจากน้ี ยงัคาดวา่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโนม้ท่ีจะคล่ีคลาย
ลงจากจ านวนผูฉี้ดวคัซีนท่ีเพิ่มข้ึนดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคกลางอยู่ที่ 48.3แสดงถึงความเช่ือมัน่
เศรษฐกิจในอนาคตท่ีชะลอลงเช่นกนั แต่ยงัมีปัจจยัสนับสนุนจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม โดยคาดว่าเม่ือ
สถานการณ์การแพร่ระบาดดงักล่าวคล่ีคลายจะท าให้มีความตอ้งการสินคา้เกษตรเพิ่มมากข้ึนประกอบกบัภาครัฐมี
นโยบายสนบัสนุนภาคเกษตรอยา่งต่อเน่ือง ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมไดปั้จจยัสนบัสนุนจากยอดการสั่งซ้ือสินคา้
เกษตรท่ีเพิ่มมากข้ึนในส่วนของดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของกทม. และปริมณฑลอยู่ที่ระดับ46.7ปรับตวัดีข้ึน
จากเดือนก่อนหนา้แต่ยงัอยูใ่นภาวะชะลอตวั เน่ืองจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 อยา่งไรก็ดี ยงัมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

 
ตารางสรุปดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค ปี 2564(ณ เดือนพฤษภาคม2564) 

 

 

กทม. 
และ

ปริมณฑล 

ภาค
ตะวนัออก 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัตก 

 
          

ดชันีความเช่ือมัน่ 
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 

46.7 57.2 55.3 48.4 48.3 48.4 49.7 

ดชันีแนวโน้มรายภาค        

1) ภาคเกษตร 65.9 68.7 70.5 65.4 56.6 62.0 57.9 

  2) ภาคอุตสาหกรรม 50.6 57.1 48.2 55.4 55.8 41.8 46.0 

 3) ภาคบริการ 40.4 53.3 47.4 32.9 41.7 43.2 46.3 

  4) ภาคการจา้งงาน 38.8 51.8 57.8 45.9 43.8 50.2 50.6 

5) ภาคการลงทุน 37.7 55.3 52.7 42.1 43.4 44.9 48.0 
 

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

 



ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

1

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564

จัดท าโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง



***ขอขอบคุณส านักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด กรมบัญชีกลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าดัชนีความเชื่อมั่น
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (พ.ค. 64)

ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค

เหนือ อีสาน ออก ตก กลาง ใต้ กทม. และปริมณฑล 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

48.4 55.3 57.2 49.7 48.3 48.4 46.7

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร 62.0 70.5 68.7 57.9 56.6 65.4 65.9

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม 41.8 48.2 57.1 46.0 55.8 55.4 50.6

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ 43.2 47.4 53.3 46.3 41.7 32.9 40.4

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน 50.2 57.8 51.8 50.6 43.8 45.9 38.8

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน 44.9 52.7 55.3 48.0 43.4 42.1 37.7

ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน” 

< 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ชะลอกว่าปัจจุบัน” 

= 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ทรงตัว” 

ส านักงานคลังจังหวัด



ภาคเหนือ | 48.4

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ภาคเกษตร
ยังขยายตัวได้

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564

“ดัชนี RSI เดือนพฤษภาคม 2564 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าในหลายภูมิภาค เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2564 อย่างไรก็ตาม

ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น”

ส่วนวิเทศและสถาบันสัมพันธ์ ส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 02-273-9020 ต่อ 3254

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 55.3
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและ
ภาคการจ้างงาน

ภาคกลาง | 48.3

ภาคตะวันตก | 49.7
แนวโน้มเศรษฐกิจทรงตัว แต่ภาคเกษตรและ
ภาคการจ้างงานยังขยายตัวได้

ภาคใต้ | 48.4
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
แต่ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมยังขยายตัวได้

ภาคตะวันออก | 57.2
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม

กทม. และปริมณฑล | 46.7
แนวโน้ ม เศรษฐกิ จชะลอ ตัว  แต่ ภ าค เกษตรและ
อุตสาหกรรมยังขยายตัวได้

แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว
แต่ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมยัง
ขยายตัวได้

65.4 55.4

https://qrgo.page.link/1AF1U

62.0 50.2 70.5 57.8

68.7 57.1

57.9 50.6

65.9 50.6

56.6 55.8

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




