
 
 

 

 

 

ฉบบัท่ี 162/2562                                                       วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 
 

ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค1 
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) 

 ประจ าเดือนธันวาคม 2562 
“ดัชนี RSI เดือนธันวาคม 2562 ช้ีแนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยงัขยายตัว โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

และภาคตะวนัออกโดยมภีาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการเป็นปัจจัยสนับสนุน  
แต่ควรติดตามสถานการณ์ด้านการเกษตรของภาคกลาง” 

____________________________________ 
 

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้าน
เศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายพิสิทธ์ิ พัวพันธ์ ผู้อ านวยการส านักนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยรายงานดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจ าเดือนธันวาคม 2562 ว่า “การ
ประมวลผลข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจรายจงัหวดัล่าสุดจากส านักงานคลังจงัหวดั 76 จังหวดัทั่วประเทศ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 
(คาดการณ์ 6 เดือนขา้งหนา้) ช้ีแนวโนม้อนาคตเศรษฐกิจท่ีขยายตวั โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออก 
โดยมีภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการเป็นปัจจยัสนบัสนุน แต่ควรติดตามสถานการณ์ดา้นการเกษตรของภาคกลาง” 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ระดับ 66.7 แสดงถึงความเช่ือมั่น
เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยใน 6 เดือนขา้งหน้าจะมีปัจจยัสนับสนุนหลักจากภาคเกษตรและภาคบริการ เน่ืองจาก
ปริมาณผลผลิตมีทิศทางปรับตวัดีข้ึน อาทิ ปริมาณยางพาราและสับปะรดท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเขา้สู่ฤดูการผลิต ในส่วนของภาค
บริการ มีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวเพื่อรองรับการขนส่งนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมี
จ  านวนเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งนโยบายรัฐบาลท่ีมีมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศส่งผลให้กิจการด้านการบริการ
ขยายตวัสูงข้ึน ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออก อยู่ที่ระดับ 65.9 แสดงถึงการคาดการณ์การขยายตวั
ของเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เน่ืองจากนโยบายการสนบัสนุน EEC ของรัฐบาล ในส่วนของ
ภาคบริการ ได้รับอานิสงส์จากแนวโน้มภาคบริการท่ียงัคงขยายตวั เน่ืองจากการมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายทั้งแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ และมีการจดัท าโครงการสนับสนุนและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว มีการ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวผ่านส่ือต่าง ๆ และมีการจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจ
                                                 
1 หมายเหตุ 

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

ข. การอ่านค่าดชันี RSI (ช่วง 0-100) 
ดัชนี > 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่มัน่คาดการณ์ 6 เดอืนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ดีขึน้กว่าปัจจุบัน”  
ดัชนี < 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่มัน่คาดการณ์ 6 เดอืนข้างหน้าตอ่ภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ชะลอกว่าปัจจุบัน”  
ดัชนี = 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่มัน่ตาดการณ์ 6 เดอืนข้างหน้าตอ่ภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ทรงตัว”  
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ภาคเหนือ อยู่ที่ 61.8 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึนโดยไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจากภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการเป็นหลัก โดยคาดว่าภาคอุตสาหกรรมจะขยายตวัจากผลผลิตภาคเกษตรออกสู่ตลาดเพื่อป้อนโรงงาน
อุตสาหกรรมมีจ านวนเพิ่มข้ึน ประกอบกบัเป็นช่วงฤดูท่องเท่ียวท าให้มีการผลิตสินคา้เพิ่มข้ึน ส่วนภาคบริการจะขยายตวัจาก
ภาคธุรกิจการท่องเท่ียวจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียวของภาครัฐ และการจดักิจกรรมสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีการคา้ปลีกคา้ส่งก็ได้รับแรงกระตุน้จากมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่น
อนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ยังอยู่ในเกณฑ์ดีที่ 58.3 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากได้รับแรง
สนบัสนุนจากแนวโนม้ของภาคเกษตรและภาคการบริการ โดยภาครัฐเขา้ให้การช่วยเหลือสนบัสนุนท าให้ราคาปาล์มน ้ ามนั
และยางพาราปรับตวัเพิ่มข้ึน ในส่วนของภาคการบริการ เน่ืองจากอยูใ่นช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว คาดวา่ภาคบริการการท่องเท่ียว
จะดีข้ึนจากนโยบายของภาครัฐท่ีมุ่งเน้นการกระจายการเดินทางของนักท่องเท่ียวสู่จงัหวดัเมืองรอง เพิ่มค่าใช้จ่ายของ
นกัท่องเท่ียวด้วยสินคา้มูลค่าสูงหรือประสบการณ์ท่องเท่ียว และเพิ่มความเช่ือมัน่ดว้ยการส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยง
เมืองชายแดนใต ้อย่างไรก็ดี ยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัการแข็งค่าของเงินบาทท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่ีมุ่งเน้น
การส่งออกเป็นหลกั ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันตก อยู่ที่ระดับ 58.1 แสดงถึงความเช่ือมัน่
เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็นหลกั เน่ืองจากมีการลงทุน
ดา้นอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนจากนโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเอกชนมากข้ึน ในส่วนของภาคบริการ มีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง และมีการยกระดบัมาตรฐานการบริการและมาตรฐานความปลอดภยัดา้นต่างๆ 
ให้แก่นกัท่องเท่ียว ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล อยู่ในเกณฑ์ดีที่ระดับ 56.6 สะทอ้นถึง
การคาดการณ์เศรษฐกิจท่ีจะขยายตวั โดยมีปัจจยัสนบัสนุนหลกัจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตามความตอ้งการใน
ประเทศท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจ ภาคกลาง ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 50.5 โดยควรติดตามสถานการณ์
ดา้นการเกษตร เน่ืองจากยงัมีความกงัวลเก่ียวกบัภยัแลง้ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้ 

 

ตารางสรุปดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค ปี 2562 (ณ เดือนธันวาคม 2562) 
 

 

กทม. 
และ

ปริมณฑล 

ภาค
ตะวนัออก 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัตก 

ภาพรวม           

  ดชันีความเช่ือมัน่ 
  อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 

56.6 65.9 66.7 58.3 50.5 61.8 58.1 

ดชันีแนวโน้มรายภาค        

  1) ภาคเกษตร 64.6 58.2 71.0 62.9 43.5 55.8 60.2 

  2) ภาคอุตสาหกรรม 59.8 85.2 66.4 49.7 46.3 64.0 63.1 

  3) ภาคบริการ 58.4 66.1 70.4 67.4 57.5 69.4 60.5 

  4) ภาคการจา้งงาน 52.3 58.9 63.3 53.9 51.7 58.1 53.4 

  5) ภาคการลงทุน 47.8 61.4 62.5 57.5 53.4 61.5 53.4 
 

ส านกันโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3254 หรือ 3223 
 



ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

1

ประจ าเดือนธันวาคม 2562

จัดท าโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง



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

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (ธ.ค. 62)

ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค

เหนือ อีสาน ออก ตก กลาง ใต้ กทม. และปริมณฑล 

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

61.8 66.7 65.9 58.1 50.5 58.3 56.6

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร 55.8 71.0 58.2 60.2 43.5 62.9 64.6

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม 64.0 66.4 85.2 63.1 46.3 49.7 59.8

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ 69.4 70.4 66.1 60.5 57.5 67.4 58.4

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน 58.1 63.3 58.9 53.4 51.7 53.9 52.3

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน 61.5 62.5 61.4 53.4 53.4 57.5 47.8

ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน” 

< 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ชะลอกว่าปัจจุบัน” 

= 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ทรงตัว” 

ส านักงานคลังจังหวัด



ภาคเหนือ | 61.8

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มความเชื่อมั่นเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑดี์ 
โ ด ย ไ ด้ รั บ ปั จ จั ย ส นั บ ส นุ น จ า ก
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็นหลัก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจ าเดือนธันวาคม 2562

““ดัชนี RSI เดือนธันวาคม 2562 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังขยายตัว โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
และภาคตะวันออก โดยมีภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการเป็นปัจจัยสนับสนนุ 

แต่ควรติดตามสถานการณ์ด้านการเกษตรของภาคกลาง”

ส่วนวิเทศและสถาบันสัมพันธ์ ส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 02-273-9020 ต่อ 3223

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 66.7
แนวโน้มเศรษฐกิจยังคงขยายตัว ตามแนวโน้มของ
การผลิตภาคเกษตรกรรมและภาคการบริการเป็น
ส าคัญ

ภาคกลาง | 50.5

ภาคตะวันตก | 58.1
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น  เ นื่ อ ง จ า ก
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการภายใน
ภูมิภาค มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง

ภาคใต้ | 58.3
เศรษฐกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า อยู่ในเกณฑ์ดี
ตามการปรับขึ้นของความเช่ือมั่นในภาคเกษตร
และภาคบริการ

ภาคตะวันออก | 65.9
แนวโน้มเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและ    
ภาคบริการเป็นส าคัญ

กทม. และปริมณฑล | 56.6
แนวโน้มที่ดีในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรส่งผลให้
ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า ส่งสัญญาณ
ฟ้ืนตัวขึ้น

เศรษฐกิจในอนาคตยังอยู่ในเกณฑ์ดี 
จากการสนับสนุนของภาคการบริการ
และการลงทุน

62.9 67.4

QR CODE

https://qrgo.page.link/Kjp9g

ขอขอบคุณส านักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
กรมบัญชีกลาง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าดัชนีความเชื่อมั่น
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)

69.4 64.0 71.0 70.4

66.1 85.2

63.1 60.5

59.8 64.6

53.4 57.5


