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ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค1 
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) 

 ประจ าเดือนมนีาคม 2563 
 “ดัชนี RSI เดือนมีนาคม 2563 ช้ีผลส ารวจแนวโน้มอนาคตเศรษฐกจิไทยชะลอตัวลงจากการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)  
อย่างไรกต็าม ภาคตะวนัออกยงัมีแนวโน้มขยายตัวได้ แม้ว่าความเช่ือมั่นจะลดลงจากเดือนก่อนหน้า” 

_____________________________________ 
 

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษา
ด้านเศรษฐกจิการคลงั ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายพิสิทธ์ิ พัวพันธ์ ผู้อ านวยการส านักนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยรายงานดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจ าเดือนมีนาคม 2563 ซ่ึงเป็นการ
ประมวลผลข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวดั จากส านักงานคลังจังหวดั 76 จังหวดัทั่วประเทศ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เพื่อจดัท าดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 
พบว่า แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจไทยชะลอตวัจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus 
Disease 2019 : COVID-19) อยา่งไรก็ตาม ภาคตะวนัออกยงัมีแนวโนม้ขยายตวัได ้แมว้า่ความเช่ือมัน่จะลดลงจากเดือน
ก่อนหนา้” 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออก อยู่ที่ระดับ 52.9 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจใน
อนาคตท่ียงัขยายตวัไดแ้มจ้ะชะลอลงกวา่เดือนก่อนหนา้ โดยเฉพาะภาคเกษตรและภาคการบริการ เน่ืองจากเขา้สู่ฤดูเก็บ
เก่ียว อยา่งไรก็ดี ยงัควรเฝ้าระวงัในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับดัชนี
ความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตก อยู่ที่ระดับ 46.4 สะทอ้นถึงการคาดการณ์การชะลอตวัลงของเศรษฐกิจใน
ภาพรวม อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรยงัคงขยายตวัได ้เน่ืองจากระบบชลประทานมีการปล่อยน ้ าให้เกษตรกรท านาท าไร่ 
ท าให้ภาคเกษตรมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน และการจ้างงานหดตวัลงน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที ่41.3 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีชะลอตวัตามสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แต่ยงัไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจากภาคเกษตรเน่ืองจากราคาสินคา้เกษตร

                                                 
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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บางชนิดยงัอยูใ่นเกณฑ์ดี และมีการช่วยเหลือของภาครัฐในการประกนัรายได ้สอดคลอ้งกบัการจา้งงานท่ีหดตวัลงไม่
มากนกั ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภาคเหนืออยู่ที ่41.3 ลดลงจากเดือนก่อนหนา้ โดยแสดงแนวโนม้การ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจในทุกดา้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและภาคการลงทุน เน่ืองจากผูป้ระกอบการยงัชะลอการ
ลงทุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และสภาพเศรษฐกิจท่ีผนัผวน ส าหรับดัชนี
ความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคใต้ อยู่ที่ระดับ 39.9 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีชะลอตวัลงใน
ภาพรวม แต่ยงัมีภาคเกษตรเป็นปัจจยัสนบัสนุนเศรษฐกิจจากนโยบายประกนัราคาสินคา้เกษตรรวมถึงมาตรการต่าง ๆ 
ของรัฐบาลท าใหทิ้ศทาง 

เศรษฐกิจภาคการเกษตรมีเสถียรภาพมากข้ึน และภาคอุตสาหกรรมแสดงแนวโนม้หดตวันอ้ยกวา่ภาค
การผลิตอ่ืน ๆ ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภาคกลาง อยู่ที่ระดับ 38.7 ลดลงจากเดือนก่อนหนา้ โดยแสดง
แนวโน้มการชะลอตวัในทุกดา้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและภาคการลงทุน เน่ืองจากปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กระทบต่อห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ และปัญหาภยัแลง้ท่ีมี
ความรุนแรงอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้นกัลงทุนขาดความเช่ือมัน่ในเศรษฐกิจ ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจ
ของ กทม. และปริมณฑล หดตัวจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 36.1 โดยแสดงแนวโนม้เศรษฐกิจชะลอตวัในทุกดา้น 
โดยเฉพาะภาคบริการท่ีชะลอตวัลงค่อนขา้งมาก  

 
ตารางสรุปดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค ปี 2563 (ณ เดือนมีนาคม 2563) 

 

 

กทม. 
และ

ปริมณฑล 

ภาค
ตะวนัออก 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัตก 

ภาพรวม           

  ดชันีความเช่ือมัน่ 
  อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 

36.1 52.9 41.3 39.9 38.7 41.3 46.4 

ดชันีแนวโน้มรายภาค        

  1) ภาคเกษตร 44.6 54.7 56.6 53.1 43.6 43.0 58.6 

  2) ภาคอุตสาหกรรม 37.2 52.8 29.6 43.5 29.7 39.4 44.3 

  3) ภาคบริการ 20.5 54.1 37.0 31.3 42.5 43.7 42.1 

  4) ภาคการจา้งงาน 38.3 52.7 44.5 39.9 40.1 40.5 46.5 

  5) ภาคการลงทุน 39.8 53.4 38.6 31.8 37.6 40.0 40.7 
 

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



ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

1

ประจ าเดือนมีนาคม 2563

จัดท าโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง



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

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (มี.ค. 63)

ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค

เหนือ อีสาน ออก ตก กลาง ใต้ กทม. และปริมณฑล 

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

41.3 41.3 52.9 46.4 38.7 39.9 36.1

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร 43.0 56.6 54.7 58.6 43.6 53.1 44.6

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม 39.4 29.6 52.8 44.3 29.7 43.5 37.2

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ 43.7 37.0 54.1 42.1 42.5 31.3 20.5

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน 40.5 44.5 52.7 46.5 40.1 39.9 38.3

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน 40.0 38.6 53.4 40.7 37.6 31.8 39.8

ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน” 

< 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ชะลอกว่าปัจจุบัน” 

= 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ทรงตัว” 

ส านักงานคลังจังหวัด



ภาคเหนือ | 41.3

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว ตามแนวโน้มของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการลงทุน

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจ าเดือนมีนาคม 2563

“ดัชนี RSI เดือนมีนาคม 2563 ชี้ผลส ารวจแนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) 

อย่างไรก็ตาม ภาคตะวันออกยังมีแนวโนม้ขยายตัวได้ แม้ว่าความเช่ือม่ันจะลดลงจากเดือนก่อนหน้า”

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 41.3
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว ตามแนวโน้มของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

ภาคกลาง | 38.7

ภาคตะวันตก | 46.4
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ภาคเกษตร
ยังคงขยายตัวได้ และภาคการจ้างงานหดตัว
น้อยกว่าภาคการผลิตอื่น ๆ 

ภาคใต้ | 39.9
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ภาคเกษตรยังคง
ขยายตัวได้ และภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มหดตัว
น้อยกว่าภาคการผลิตอื่น ๆ 

ภาคตะวันออก | 52.9
แนวโน้มเศรษฐกิจยังขยายตัวจากเดือนก่อน
หน้า โดยเฉพาะภาคเกษตรและภาคบริการ

กทม. และปริมณฑล | 36.1
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว ตามแนวโน้มของภาคบริการ
และภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก

แนวโน้ ม เศรษฐกิจชะลอตัว ตาม
แนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมและภาค
การลงทุน

53.1 43.5

QR CODE

https://qrgo.page.link/Kjp9g

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

39.4 40.0 29.6 37.0

59.0 73.7

58.6 46.5

37.2 20.5

29.7 37.6


