
 
 
 
 
 
 

ฉบบัท่ี 69/2565                                                                                         วนัท่ี 27 เมษายน 2565 
  

ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค1 
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) 

 ประจ าเดือนเมษายน 2565 
________________________________________________ 

“ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค เดือนเมษายน 2565 สะท้อนความเช่ือมั่นในภาวะเศรษฐกจิภูมิภาค 
ทีป่รับตัวเพิม่ขึน้จากเดือนก่อนหน้าในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ และภาคตะวนัออก  

ซ่ึงเป็นผลจากนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของรัฐบาล และยอดค าส่ังซ้ือสินค้าอุตสาหกรรมทีเ่พิม่ขึน้ต่อเน่ือง” 
 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู ้อ  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 
นายวุฒิพงศ์  จิตตั้ งสกุล  ท่ีป รึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษก
กระทรวงการคลงั และนายพิสิทธ์ิ พวัพนัธ์ ผูอ้  านวยการส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยดัชนีความเช่ือมัน่
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจ าเดือนเมษายน 2565 จากการประมวลผลขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจรายจงัหวดัจาก
ส านกังานคลงัจงัหวดั 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
เพื่อจดัท าดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า “ดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนเมษายน 
2565 สะทอ้นความเช่ือมัน่ในภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคทีปรับตวัเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหน้าในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งภาคใต ้และภาคตะวนัออก ซ่ึงเป็นผลจากนโยบายเปิดรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติของรัฐบาล และยอดค าสั่งซ้ือสินคา้
อุตสาหกรรมท่ีเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง” 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้อยู่ที่ระดับ 72.6 ปรับเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึง 
ความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากยอดค าสั่งซ้ือเพิ่มข้ึน 
โดยเฉพาะกลุ่มสินคา้ท่ีผลิตจากยางพารา อีกทั้งยงัมีความเช่ือมัน่เศรษฐกิจภาคบริการในอนาคตท่ีดีข้ึน เน่ืองจากจ านวน
นักท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศเพิ่มข้ึน จากโครงการเราเท่ียวด้วยกนั และการปรับเปล่ียนมาตรการในการเข้า
ประเทศส าหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 67.7 สะท้อนถึง 
ความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากยอดค าสั่งซ้ือจากคู่คา้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง และในภาคบริการ เน่ืองจากภาครัฐมีการปรับเปล่ียนมาตรการในการเขา้ประเทศส าหรับ

                                                 
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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นกัท่องเท่ียวต่างชาติ ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยู่ที่ระดับ 65.2 สะทอ้นถึงความ
เช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะในภาคบริการ เน่ืองจากโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั และโครงการทวัร์เท่ียวไทย  
ท าให้จ  านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน และในภาคเกษตร ท่ีเขา้สู่ฤดูกาลเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั เช่น ขา้วและออ้ย  
เป็นตน้ ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 63.6 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีดี
ข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนในภาคบริการ เน่ืองจากการปรับเปล่ียนมาตรการในการเขา้ประเทศส าหรับนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติ ท าให้จ  านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติเพิ่มข้ึน ส าหรับในภาคการลงทุน ผูป้ระกอบการธุรกิจภาคบริการเร่ิมขยาย 
การลงทุนเพิ่มข้ึนจากสถานการณ์ด้านการท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มดีข้ึน ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง 
ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 61.3 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนในภาคเกษตร เน่ืองจากเขา้สู่ฤดูกาลเก็บ
เก่ียวพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั เช่น ขา้วและขา้วโพด เป็นตน้ ส าหรับภาคการลงทุน ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีมีความเช่ือมัน่ 
ในการลงทุนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ีมีแนวโนม้ดีข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตกอยู่ที่ระดับ 61.0 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจ 
ท่ีดีข้ึนในภาคเกษตร เน่ืองจากมีปริมาณน ้ าเพียงพอต่อการเพาะปลูก ประกอบกบัสภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อ
การเกษตร และในภาคอุตสาหกรรม จากความตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรมของประชาชนในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับดัชนี
ความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิของ กทม. และปริมณฑลอยู่ที่ระดับ 55.5 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน 
ในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากมียอดค าสั่งซ้ือสินคา้จากคู่คา้ต่างประเทศเพิ่มข้ึน และในภาคบริการ เน่ืองจากจ านวน
นกัท่องเท่ียวในประเทศท่ีเพิ่มข้ึน จากโครงการเราเท่ียวดว้ยกนั 

 

ตารางสรุปดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค ปี 2565 (ณ เดือนเมษายน 2565) 

 
กทม. 
และ

ปริมณฑล 

ภาค
ตะวนัออก 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัตก 

           

  ดชันีความเช่ือมัน่ 
  อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 

55.5 67.7 65.2 72.6 61.3 63.6 61.0 

ดชันีแนวโน้มรายภาค        

  1) ภาคเกษตร 55.0 66.7 70.2 67.4 67.4 66.4 64.4 
  2) ภาคอุตสาหกรรม 67.6 75.1 56.8 80.5 58.6 48.8 61.8 
  3) ภาคบริการ 62.5 68.8 71.0 78.5 59.2 72.6 59.1 
  4) ภาคการจา้งงาน 49.4 61.4 64.9 67.7 60.6 62.8 59.8 
  5) ภาคการลงทุน 42.8 66.5 62.9 69.0 60.6 67.5 59.8 

 

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

 



ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

1

ประจ าเดือนเมษายน 2565

จัดท าโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง



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

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (เม.ย.65)

ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค

กทม. และปริมณฑล ออก อีสาน ใต้ กลาง เหนือ ตก

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

55.5 67.7 65.2 72.6 61.3 63.6 61.0

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร 55.0 66.7 70.2 67.4 67.4 66.4 64.4

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม 67.6 75.1 56.8 80.5 58.6 48.8 61.8

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ 62.5 68.8 71.0 78.5 59.2 72.6 59.1

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน 49.4 61.4 64.9 67.7 60.6 62.8 59.8

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน 42.8 66.5 62.9 69.0 60.6 67.5 59.8

ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน” 

< 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ชะลอกว่าปัจจุบัน” 

= 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ทรงตัว” 

ส านักงานคลังจังหวัด



ภาคเหนือ | 63.6

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากภาคบริการและภาคการลงทุน

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจ าเดือนเมษายน 2565

“ดัชนีความเชือ่มั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนเมษายน 2565 สะท้อนความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค
ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหนา้ในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ และภาคตะวันออก 

ซ่ึงเป็นผลจากนโยบายเปิดรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติของรัฐบาล และยอดค าสั่งซ้ือสินค้าอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้นตอ่เนือ่ง”

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 65.2
แนวโน้ม เศรษฐกิขยายตัวชะลอลงเล็กน้อย 
แต่ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและ
ภาคเกษตรกรรม

ภาคกลาง | 61.3

ภาคตะวันตก | 61.0 
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัวชะลอลงเล็กน้อย
แต่ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรม

ภาคใต้ | 72.6
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ

ภาคตะวันออก | 67.7
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ

กทม. และปริมณฑล | 55.5
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้ รั บปั จจั ยสนับสนุนจากภาค
เกษตรกรรมและภาคการลงทุน

80.5 78.5

72.6 67.5 71.0 70.2

75.1 68.8

64.4 61.8 

67.6 62.5

67.4 60.6

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


