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ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค1 
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) 

 ประจ าเดือนมกราคม 2564 
______________________________________ 

 

“ดัชนี RSI เดือนมกราคม 2564 ช้ีแนวโน้มความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในบางภูมิภาค 
โดยเฉพาะภาคการลงทุนและภาคบริการของ กทม. และปริมณฑล เน่ืองจากยังมีความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ระลอกใหม่ อย่างไรก็ดี แนวโน้มความ
เช่ือมั่นในอนาคตของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวนัออกยงัมีทศิทางทีด่ีขึน้” 

 

นางสาวกุลยา ตนัติเตมิท ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการส านกังาน
เศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจการคลงั ส านกังาน
เศรษฐกิจการคลงั ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลงั และนายพิสิทธ์ิ พวัพนัธ์ ผูอ้  านวยการส านกันโยบายเศรษฐกิจ    
มหภาค เปิดเผยรายงานดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจ าเดือนมกราคม 2564 ท่ีเป็นการประมวลผล
ขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจรายจงัหวดัจากส านกังานคลงัจงัหวดั 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เพื่อจดัท าดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบวา่ “ดชันี RSI 
เดือนมกราคม 2564 ช้ีแนวโน้มความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัในบางภูมิภาค โดยเฉพาะภาคการลงทุนและ  
ภาคบริการของ กทม. และปริมณฑล เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ระลอกใหม่ อย่างไรก็ดี แนวโน้มความเช่ือมัน่ในอนาคตของ                    
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้และภาคตะวนัออกยงัมีทิศทางท่ีดีข้ึน” 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ระดับ 55.7 แสดงถึงความเช่ือมัน่
เศรษฐกิจในอนาคตท่ีมีทิศทางท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะภาคเกษตรและภาคการลงทุน เน่ืองจากการเขา้สู่ฤดูกาลเก็บเก่ียวใน   
ภาคเกษตรส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน ในส่วนของภาคการลงทุนคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากการคาดการณ์     
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีน่าจะปรับตวัดีข้ึน ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจ
ภาคใต้อยู่ที่ระดับ 53.7 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ียงัมีทิศทางท่ีดีข้ึน โดยมีปัจจยัสนับสนุนจากภาค

                                                 
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 แนวโน้มความเชือ่มัน่คาดการณ์ 6 เดอืนข้างหน้าตอ่ภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ทรงตัว”  
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เกษตรและภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากความตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัยางพาราเพิ่มสูงข้ึน อาทิ เช่น ถุง
มือแพทย ์ถุงยางอนามยั ยางยืด และยางรถยนต์ เป็นตนั ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออก
อยู่ที่ระดับ 52.2  แสดงถึงความเช่ือมั่นเศรษฐกิจในอนาคตท่ีดีข้ึน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเก่ียวสินค้าเกษตร ประกอบกับมาตรการภาครัฐในการช่วยเหลือและ
สนบัสนุนภาคอุตสาหกรรม ท าให้ผูป้ระกอบการสามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 50.1 สะทอ้นความเช่ือมัน่
อนาคตเศรษฐกิจในระดบัท่ีทรงตวั เน่ืองจาก เกษตรกรคาดว่าปริมาณน ้ าอาจจะไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกในช่วง
ส้ินสุดฤดูฝนและเขา้สู่ฤดูแลง้ จึงลดพื้นท่ีการเพาะปลูกลง ขณะเดียวกนั ผูป้ระกอบการยงักงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยา่งไรก็ตาม การคาดการณ์การกระจายวคัซีนป้องกนัโรคอยา่งทัว่ถึงยงั
สร้างความเช่ือมัน่ในภาคอุตสาหกรรม ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคกลางอยู่ที่ 43.4 แสดงถึง
ความเช่ือมัน่เศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง โดยเฉพาะภาคการเกษตรและภาคการจา้งงาน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ส่งผลให้ผูป้ระกอบการชะลอการลงทุนและลดการจา้งงานลง ส าหรับ
ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจ ภาคตะวันตกอยู่ที่ 41.3 สะทอ้นถึงการคาดการณ์การชะลอตวัของเศรษฐกิจใน
ภาพรวม อยา่งไรก็ดี ภาคเกษตรยงัมีแนวโนม้ความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนโดยคาดวา่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 จะคล่ีคลายและท าให้มีความต้องการสินคา้เกษตรเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับภาครัฐมีนโยบาย
สนบัสนุนภาคเกษตรอยา่งต่อเน่ือง ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิของ กทม. และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 40.7 
สะทอ้นภาวะอนาคตเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง ในภาพรวม เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 

ตารางสรุปดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค ปี 2564 (ณ เดือนมกราคม 2564) 
 

 

กทม. 
และ

ปริมณฑล 

ภาค
ตะวนัออก 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัตก 

 
          

  ดชันีความเช่ือมัน่ 
  อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 

40.7 52.2 55.7 53.7 43.4 50.1 41.3 

ดชันีแนวโน้มรายภาค        

  1) ภาคเกษตร 61.8 58.3 58.0 62.1 40.8 57.8 50.9 

  2) ภาคอุตสาหกรรม 37.2 55.1 53.7 60.4 47.8 52.1 39.0 

  3) ภาคบริการ 31.1 48.6 54.8 50.7 42.6 45.3 37.1 

  4) ภาคการจา้งงาน 37.7 49.1 54.9 49.8 40.7 49.4 38.2 

  5) ภาคการลงทุน 35.9 50.0 56.8 45.6 45.1 46.1 41.5 
 

 

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

 



ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
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ประจ าเดือนมกราคม 2564

จัดท าโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง



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

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (ม.ค. 64)

ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค

เหนือ อีสาน ออก ตก กลาง ใต้ กทม. และปริมณฑล 

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

50.1 55.7 52.2 41.3 43.4 53.7 40.7

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร 57.8 58.0 58.3 50.9 40.8 62.1 61.8

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม 52.1 53.7 55.1 39.0 47.8 60.4 37.2

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ 45.3 54.8 48.6 37.1 42.6 50.7 31.1

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน 49.4 54.9 49.1 38.2 40.7 49.8 37.7

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน 46.1 56.8 50.0 41.5 45.1 45.6 35.9

ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน” 

< 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ชะลอกว่าปัจจุบัน” 

= 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ทรงตัว” 

ส านักงานคลังจังหวัด



ภาคเหนือ | 50.1

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มเศรษฐกิจค่อนข้างทรงตัว 
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจ าเดือนมกราคม 2564

“ดัชนี RSI เดือนมกราคม 2564 ชี้แนวโน้มความเช่ือม่ันอนาคตเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวในบางภมิูภาค โดยเฉพาะภาคการลงทุนและภาคบริการของ กทม. 
และปริมณฑล เนื่องจากยงัมีความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)

ระลอกใหม่ อย่างไรก็ดี แนวโน้มความเช่ือม่ันในอนาคตของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกยังมีทิศทางท่ีดีข้ึน”

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 55.7
แนวโน้มเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากภาคเกษตรและภาคการลงทุน

ภาคกลาง | 43.4

ภาคตะวันตก | 41.3
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ภาคเกษตรยัง
ขยายตัวได้

ภาคใต้ | 53.7
แนวโน้มเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี 
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม

ภาคตะวันออก | 52.2
แนวโน้มเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม

กทม. และปริมณฑล | 40.7
แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ภาคเกษตรยังขยายตัวได้

แนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว
ตามแนวโน้มของภาคการจ้างงานและ
ภาคเกษตร

62.1 60.4

https://qrgo.page.link/16TLD

57.8 52.1 58.0 56.8

58.3 55.1

50.9 41.5

61.8 37.7

40.7 40.8

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


