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ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค1 
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) 

 ประจ าเดือนมกราคม 2563 

“ดัชนี RSI เดือนมกราคม 2563 ช้ีแนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยงัขยายตัว โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ   
ภาคตะวนัออก โดยมภีาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการเป็นปัจจัยสนับสนุน” 

______________________________________ 

 

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง  
นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกจิการคลงั รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ใน
ฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลงั พร้อมด้วยนายพสิิทธ์ิ พวัพนัธ์ ผู้อ านวยการส านักนโยบายเศรษฐกจิมหภาค เปิดเผยรายงาน
ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาคประจ าเดือนมกราคม 2563 วา่ “การประมวลผลขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจราย
จงัหวดัล่าสุด จากส านกังานคลงัจงัหวดั 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทย พบว่า ดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (คาดการณ์ 6 เดือนขา้งหน้า) ช้ีแนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจท่ี
ขยายตวั โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออก โดยมีภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการเป็นปัจจยั
สนบัสนุน แต่ควรติดตามสถานการณ์ดา้นการบริการและการจา้งงานของ กทม. และปริมณฑล” 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ระดับ 62.9 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจ
ในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึนโดยมีปัจจยัสนบัสนุนหลกัจากนโยบายการส่งเสริมการเกษตรของรัฐบาลท าให้มีความเช่ือมัน่ในภาค
เกษตรกรรมสูงข้ึน และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขนส่งและนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ี
มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งมาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศของรัฐบาล ส่งผลให้ความเช่ือมัน่ภาคบริการ
สูงข้ึน ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออก อยู่ที่ระดับ 62.9 สะทอ้นถึงการคาดการณ์การขยายตวัของ
เศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เน่ืองจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศยงัคงมีความตอ้งการสินคา้ 
อีกทั้งยงัมีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีเป็นบวกจากนโยบายและมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ ในส่วนของภาค
บริการ ไดรั้บอานิสงส์จากการเขา้สู่ฤดูท่องเท่ียว และเป็นฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรหลกัท่ีส าคญั เช่น ทุเรียนและมงัคุด 
ซ่ึงสอดคล้องกบัการสนับสนุนของรัฐบาลในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ของภาคตะวนัออก ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคต
เศรษฐกจิภาคใต้อยู่ที ่58.9 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึนโดยไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจากภาคเกษตรและภาค
                                                 
1 หมายเหตุ 

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

ข. การอ่านค่าดชันี RSI (ช่วง 0-100) 
ดัชนี > 50 หมายถึง แนวโน้มความเชือ่มัน่คาดการณ์ 6 เดอืนข้างหน้าตอ่ภาวการณ์ด้านนั้น 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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บริการเป็นหลัก โดยคาดว่าภาคเกษตรจะขยายตวัจากนโยบายท่ีรัฐบาลเร่ิมด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร และ
สนบัสนุนการใชย้างพาราส าหรับโครงสร้างพื้นฐานดา้นคมนาคม รวมถึงมาตรการในการใชน้ ้ามนั B10 เพื่อกระตุน้การใชป้าล์ม
น ้ ามนัอย่างต่อเน่ือง ส่วนภาคบริการจะขยายตวัจากการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง มีการประชาสัมพนัธ์
แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ ของดีสินคา้เด่นประจ าจงัหวดั และการยกระดบัมาตรฐานการบริการและมาตรฐานความ
ปลอดภยัดา้นต่างๆ ให้แก่นกัท่องเท่ียว รวมถึงมาตรการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขอตรวจลงตราวีซ่าเพื่อเขา้ประเทศ (Visa On 
Arrival) ท่ีมีส่วนท าให้นกัท่องเท่ียวจากจีน อินเดีย และไตห้วนั มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่น
อนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ดีที่ 54.2 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากได้รับแรง
สนบัสนุนในภาคการบริการและภาคการลงทุน จากการเขา้สู่ฤดูท่องเท่ียว และมีมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐและการ
ส่งเสริมการลงทุนต่างๆ ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันตก อยู่ที่ระดับ 54.0 แสดงถึงความเช่ือมัน่
เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจากภาคเกษตรและภาคบริการเป็นหลกั ซ่ึงมีปัจจยัสนบัสนุนจากการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการสินคา้เกษตรตลอดจนการผลิตสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน และการด าเนินนโยบาย
ดา้นการเกษตรอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง และมีการยกระดบัมาตรฐานการบริการ
และมาตรฐานความปลอดภยัดา้นต่าง ๆ  ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิ ภาคกลาง อยู่ในเกณฑ์ดีที่
ระดับ 50.4 สะทอ้นการคาดการณ์เศรษฐกิจท่ีจะขยายตวั โดยมีปัจจยัสนบัสนุนหลกัจากภาคบริการและภาคการลงทุนตามความ
เช่ือมัน่ของผูป้ระกอบการและสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวัข้ึน ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และ
ปริมณฑล ส่งสัญญาณภาวะเศรษฐกจิทรงตัวอยู่ทีร่ะดับ 49.8 ซ่ึงควรติดตามสถานการณ์ดา้นการจา้งงานและการลงทุน  

 
ตารางสรุปดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค ปี 2563 (ณ เดือนมกราคม 2563) 

 

 

กทม. 
และ

ปริมณฑล 

ภาค
ตะวนัออก 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัตก 

ภาพรวม           

  ดชันีความเช่ือมัน่ 
  อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 

49.8 62.9 62.9 58.9 50.4 54.2 54.0 

ดชันีแนวโน้มรายภาค        

  1) ภาคเกษตร 58.6 56.9 69.7 61.1 45.2 50.2 61.9 

  2) ภาคอุตสาหกรรม 52.3 71.7 59.5 53.8 48.1 52.9 54.5 

  3) ภาคบริการ 47.6 63.6 66.9 66.1 59.2 62.0 55.9 

  4) ภาคการจา้งงาน 44.9 60.4 61.5 56.9 48.1 51.8 48.2 

  5) ภาคการลงทุน 45.6 61.9 57.1 56.6 51.3 54.3 50.0 
 

 

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

 



ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

1

ประจ าเดือนมกราคม 2563

จัดท าโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง



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

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (ม.ค. 63)

ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค

เหนือ อีสาน ออก ตก กลาง ใต้ กทม. และปริมณฑล 

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

54.2 62.9 62.9 54.0 50.4 58.9 49.8

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร 50.2 69.7 56.9 61.9 45.2 61.1 58.6

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม 52.9 59.5 71.7 54.5 48.1 53.8 52.3

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ 62.0 66.9 63.6 55.9 59.2 66.1 47.6

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน 51.8 61.5 60.4 48.2 48.1 56.9 44.9

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน 54.3 57.1 61.9 50.0 51.3 56.6 45.6

ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน” 

< 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ชะลอกว่าปัจจุบัน” 

= 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ทรงตัว” 

ส านักงานคลังจังหวัด



ภาคเหนือ | 54.2

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
ภาคบริการและภาคการลงทุนเป็นหลัก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจ าเดือนมกราคม 2563

“ดัชนี RSI เดือนมกราคม 2563 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังขยายตัว โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
และภาคตะวันออก โดยมีภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการเป็นปัจจัยสนับสนนุ 

แต่ควรติดตามสถานการณ์ด้านการบริการและการจ้างงานของ กทม. และปริมณฑล”

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 62.9
แนวโน้มเศรษฐกิจยังคงขยายตัว ตามแนวโน้มของ
การผลิตภาคเกษตรกรรมและภาคการบริการเป็น
ส าคัญ

ภาคกลาง | 50.4

ภาคตะวันตก | 54.0
เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากภาคเกษตร
และภาคการบริการภายในภูมิภาค มีแนวโน้ม
ดีขึ้นต่อเนื่อง

ภาคใต้ | 58.9
เศรษฐกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า อยู่ในเกณฑ์ดี
ตามการปรับขึ้นของความเช่ือมั่นในภาคเกษตร
และภาคบริการ

ภาคตะวันออก | 62.9
แนวโน้มเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและ    
ภาคบริการเป็นส าคัญ

กทม. และปริมณฑล | 49.8
แนวโน้มที่ดีในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรส่งผลให้
ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า ส่งสัญญาณ
ฟ้ืนตัวขึ้น

เศรษฐกิจในอนาคตยังอยู่ในเกณฑ์ดี 
จากการสนับสนุนของภาคการบริการ
และการลงทุน

61.1 66.1

QR CODE

https://qrgo.page.link/Kjp9g

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

62.0 54.3 69.7 66.9

63.6 71.7

61.9 55.9

52.3 58.6

51.3 59.2


