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ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค1 
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) 

 ประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 
 “ดัชนี RSI เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ช้ีผลส ารวจแนวโน้มอนาคตเศรษฐกจิไทยที่ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า  

อย่างไรกต็าม ควรติดตามสถานการณ์ภาคเกษตรของภาคกลาง และสถานการณ์ภาคการท่องเที่ยวของภาคใต้และภาค
ตะวนัออกทีอ่าจได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(Coronavirus Disease: COVID-19)” 
_____________________________________________ 

 

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษา
ด้านเศรษฐกจิการคลงั ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายพิสิทธ์ิ พัวพันธ์ ผู้อ านวยการส านักนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยรายงานดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ว่า “การ
ประมวลผลขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจรายจงัหวดัล่าสุด จากส านักงานคลงัจงัหวดั 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย พบว่า ดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 
(คาดการณ์ 6 เดือนขา้งหนา้) ช้ีผลส ารวจแนวโนม้อนาคตเศรษฐกิจไทยท่ึทรงตวัจากเดือนก่อนหนา้ อยา่งไรก็ตาม ควร
ติดตามสถานการณ์ภาคเกษตรของภาคกลาง และสถานการณ์ภาคการท่องเท่ียวของภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกจาก
ผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease: COVID-19)” 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ระดับ 60.4 แสดงถึงความเช่ือมัน่
เศรษฐกิจในอนาคตท่ีปรับตวัดีข้ึน โดยเฉพาะภาคเกษตรและภาคการบริการ เน่ืองจากมีนโยบายจากภาครัฐในการ
ขบัเคล่ือนและสนบัสนุนภาคเกษตรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยา่งต่อเน่ือง และมีนโยบายรัฐบาลท่ีมีมาตรการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศส่งผลให้กิจการด้านการบริการขยายตวัสูงข้ึน ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภาคตะวันออก อยู่ที่ระดับ 60.4 สะท้อนถึงการคาดการณ์การปรับตัวดีข้ึนของเศรษฐกิจโดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการจา้งงาน เน่ืองจากนกัลงทุนมีความมัน่ใจเพิ่มมากข้ึน และมีการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมใน
เขตพื้นท่ีซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และอีก 6 เดือนขา้งหนา้จะเขา้ช่วงฤดูกาลของผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญั ไม่ว่า

                                                 
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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จะเป็นทุเรียน มงัคุด ซ่ึงส่งผลใหมี้ความตอ้งการใชแ้รงงานในภาคเกษตรกรรมอยา่งมาก อีกทั้งยงัเป็นฤดูกาลท่ีเหมาะสม
ส าหรับการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นปัจจยัทางบวกท าให้มีการขยายตวัของภาคบริการ ส่งผลให้มีความตอ้งการแรงงานสูง 
อยา่งไรก็ดี ควรติดตามสถานการณ์ภยัแลง้ท่ียงัมีผลต่อแนวโนม้ภาคเกษตรในภาคตะวนัออก และสถานการณ์ภาคการ
ท่องเท่ียวจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ที่ 53.2 
แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีทรงตวั ขณะท่ีไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
เป็นหลกั เน่ืองจากเป็นช่วงเขา้สู่ฤดูกาลเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรหลายชนิด และเขา้สู่ฤดูการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
หลกั และมีจ านวนโรงงานท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการมากข้ึน อยา่งไรก็ดี ควรติดตามสถานการณ์หมอกควนัใน
จงัหวดัภาคเหนือ รวมถึงเร่ิมเขา้สู่ฤดูร้อนและฤดูฝนท่ีอาจส่งผลต่อการท่องเท่ียวในภาคเหนือ ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่น
อนาคตเศรษฐกิจภาคใต้อยู่ที่ 53.1 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะได้รับแรงสนับสนุนในภาค
การเกษตรและภาคการจา้งงาน ซ่ึงเป็นผลจากนโยบายกระตุน้ความตอ้งการใชย้างพาราของภาครัฐ เพื่อยกระดบัราคา
ยางพาราโดยการใช้ยางพาราในการท าถนน และสินคา้แปรรูป อาทิ ถุงมือ หมอน และรองเทา้ เป็นตน้ ขณะเดียวกนั
ความตอ้งการใชป้าล์มน ้ ามนัในประเทศยงัคงมีอยา่งต่อเน่ือง ภายใตน้โยบายภาครัฐท่ีส่งเสริมการใชน้ ้ ามนัไบโอดีเซล 
B10 และ B20 ส่งผลใหร้าคาปาลม์น ้ามนัในประเทศมีความสมดุลในระยะยาว สอดรับกบัอุตสาหกรรมสกดัน ้ ามนัปาล์ม
ดิบท่ีคาดวา่ใน 3-4 เดือนขา้งหนา้จะมีผลปาลม์น ้ามนัออกสู่ตลาดในปริมาณมาก อยา่งไรก็ดี ควรติดตามสถานการณ์ภาค
การท่องเท่ียวจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และ
ปริมณฑล อยู่ทีร่ะดับ 53.1 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจากภาคเกษตร
และภาคอุตสาหกรรมเป็นหลกั เน่ืองจากมีการพฒันาสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน และผลจากมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนของผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี ควรติดตามสถานการณ์การจ้างงานและการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมของ กทม. และปริมณฑล ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตก อยู่ที่ระดับ 51.9 
ลดลงจากเดือนก่อนหน้า แต่คาดว่าจะมีปัจจยัสนับสนุนหลกัจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเน่ืองจากมีปัจจยั
สนบัสนุนจากการด าเนินนโยบายดา้นการเกษตรท่ีต่อเน่ือง ทั้งการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า การส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตและยกระดบัคุณภาพสินคา้เกษตร นอกจากน้ี รัฐบาลยงัมีนโยบายสนบัสนุน
ให้ภาคเอกชนมีการลงทุนเพิ่มข้ึน ตลอดจนนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจต่าง ๆ ส่งผลให้การผลิตในภาคอุตสาหกรรมและ
ผูป้ระกอบการมีการจา้งงานและการลงทุนเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ดี ควรติดตามสถานการณ์ภาคการจา้งงานและการลงทุนใน
หลายจงัหวดัท่ีมีแนวโนม้หดตวัลง ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคกลาง ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 50.5 โดย
ควรติดตามสถานการณ์ภาคเกษตรของภาคกลาง โดยเฉพาะปัญหาภยัแลง้ในหลายจงัหวดั 
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ตารางสรุปดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค ปี 2563 (ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2563) 
 

 

กทม. 
และ

ปริมณฑล 

ภาค
ตะวนัออก 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัตก 

ภาพรวม           

  ดชันีความเช่ือมัน่ 
  อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 

53.1 60.4 60.4 53.1 50.5 53.2 51.9 

ดชันีแนวโน้มรายภาค        

  1) ภาคเกษตร 59.8 54.1 66.0 61.1 44.9 52.9 58.6 

  2) ภาคอุตสาหกรรม 56.9 73.7 54.8 51.6 50.5 57.5 52.8 

  3) ภาคบริการ 53.1 56.4 64.1 50.6 60.0 51.0 50.7 

  4) ภาคการจา้งงาน 49.3 59.0 58.9 52.1 48.6 52.2 48.3 

  5) ภาคการลงทุน 46.5 58.7 58.2 50.3 48.2 52.4 49.2 
 

 
 

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

 



ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

1

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563

จัดท าโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง



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

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (ก.พ. 63)

ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค

เหนือ อีสาน ออก ตก กลาง ใต้ กทม. และปริมณฑล 

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

53.2 60.4 60.4 51.9 50.5 53.1 53.1

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร 52.9 66.0 54.1 58.6 44.9 61.1 59.8

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม 57.5 54.8 73.7 52.8 50.5 51.6 56.9

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ 51.0 64.1 56.4 50.7 60.0 50.6 53.1

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน 52.2 58.9 59.0 48.3 48.6 52.1 49.3

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน 52.4 58.2 58.7 49.2 48.2 50.3 46.5

ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน” 

< 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ชะลอกว่าปัจจุบัน” 

= 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ทรงตัว” 

ส านักงานคลังจังหวัด



ภาคเหนือ | 53.2

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
ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563

“ดัชนี RSI เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ชี้ผลส ารวจแนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจไทยท่ีทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า 
อย่างไรก็ตาม ควรติดตามสถานการณ์ภาคเกษตรของภาคกลาง และสถานการณ์ภาคการท่องเท่ียวของภาคใต้และภาคตะวันออกที่อาจได้รับ

ผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease: COVID-19)”

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 60.4
แนวโน้มเศรษฐกิจยังคงขยายตัว ตามแนวโน้มของ
การผลิตภาคเกษตรและภาคการบริการเป็นส าคัญ

ภาคกลาง | 50.5

ภาคตะวันตก | 51.9
เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากภาคเกษตร
และภาคอุตสาหกรรมภายในภูมิภาค มี
แนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง

ภาคใต้ | 53.1
เศรษฐกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า อยู่ในเกณฑ์ดี
ตามการปรับขึ้นของความเช่ือมั่นในภาคเกษตร
และภาคการจ้างงาน

ภาคตะวันออก | 60.4
แนวโน้มเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและ    
ภาคการจ้างงานเป็นส าคัญ

กทม. และปริมณฑล | 53.1
แนวโน้มที่ดีในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้
ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า ส่งสัญญาณ
ฟ้ืนตัวขึ้น

เศรษฐกิจในอนาคตยังอยู่ในเกณฑ์ดี 
จากการสนับสนุนของภาคการบริการ
และอุตสาหกรรม

61.1 52.1

QR CODE

https://qrgo.page.link/Kjp9g

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

57.5 52.9 66.0 64.1

59.0 73.7

58.6 52.8

56.9 59.8

50.5 60.0


