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ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค1 
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) 

 ประจ าเดือนมนีาคม 2564 
“ดัชนี RSI เดือนมีนาคม 2564 ช้ีแนวโน้มความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิปรับตัวดีขึน้จากเดือนก่อนหน้าในทุกภูมิภาค 

เน่ืองจากคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ระลอกใหม่มีแนวโน้มคลีค่ลายลง” 

_______________________________ 
 

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลงั ส านักงานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะรอง
โฆษกกระทรวงการคลงั และนายพิสิทธ์ิ พวัพนัธ์ ผูอ้  านวยการส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยรายงานดชันี
ความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจ าเดือนมีนาคม 2564 จากการประมวลผลขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจราย
จงัหวดัจากส านกังานคลงัจงัหวดั 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทย    เพื่อจดัท าดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบวา่ “ดชันี RSI เดือนมีนาคม 2564 ช้ีแนวโน้ม
ความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจปรับตวัดีข้ึนจากเดือนก่อนหนา้ในทุกภูมิภาค เน่ืองจากคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ระลอกใหม่มีแนวโนม้คล่ีคลายลง” 

 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภาคตะวนัตกอยู่ที ่67.9 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคต
ท่ีเพิ่มข้ึน โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาคเกษตรและภาคบริการ เน่ืองจากคาดวา่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะคล่ีคลายลง ท าให้มีความตอ้งการสินคา้เกษตรเพิ่มมากข้ึน ประกอบกบัภาครัฐมีนโยบาย
สนบัสนุน ภาคเกษตรและกระตุน้เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้อยู่ที่ระดับ 65.3 
แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหนา้ โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เร่ิมดีข้ึน จากการฉีด
วคัซีนในหลายประเทศ ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชย้างพาราในการผลิตสินคา้เพิ่มข้ึน นอกจากน้ี ยงัไดรั้บปัจจยัสนบัสนุน
จากนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผูป้ระกอบการ ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกอยู่ที่
ระดับ 63.4 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหนา้ โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาค
เกษตรและภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากยงัมีค าสั่งซ้ือต่อเน่ือง ประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

                                                 
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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ไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบนัท่ีเร่ิมคล่ีคลาย นอกจากน้ี ภาครัฐยงัมีนโยบายสนับสนุนผูป้ระกอบการและนโยบาย
กระตุน้เศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ระดับ 62.5 แสดงถึงความ
เช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะภาคการลงทุนและภาคบริการ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เร่ิมคล่ีคลาย ประกอบกบัรัฐบาลมีมาตรการต่างๆ ในการกระตุน้เศรษฐกิจ ดัชนีความ
เช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิของภาคกลางอยู่ที ่61.0 แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึน โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาค
บริการและภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากคาดว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะลดลง ส่งผลให้
เศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตวัและมีค าสั่งซ้ือมากข้ึน ประกอบกบัมีนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐช่วยสนบัสนุน ดัชนีความ
เช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิของภาคเหนืออยู่ทีร่ะดับ 60.7 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดย
มีปัจจยัสนบัสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการลงทุน เน่ืองจากภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมดา้น
เงินทุนและการพฒันาการผลิต ซ่ึงช่วยลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประกอบกบัเช่ือว่าแนวโน้มภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมจะปรับตวัดีข้ึน ส่งผลให้ความตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน ในส่วนของดัชนีความเช่ือมั่น
อนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑลอยู่ที่ระดับ 52.6 แสดงถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีเพิ่มข้ึนและคาดว่า
เศรษฐกิจจะปรับตวัดีข้ึน โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาคเกษตรและภาคบริการ เน่ืองจากมีมาตรการกระตุน้การใชจ่้าย
ของภาครัฐจากโครงการต่างๆ 

 

ตารางสรุปดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค ปี 2564 (ณ เดือนมีนาคม 2564) 

 

กทม. 
และ

ปริมณฑล 

ภาค
ตะวนัออก 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัตก 

 
          

  ดชันีความเช่ือมัน่ 
  อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 

52.6 63.4 62.5 65.3 61.0 60.7 67.9 

ดัชนีแนวโน้มรายภาค        
  1) ภาคเกษตร 63.7 71.9 59.5 69.6 58.9 58.0 77.5 
  2) ภาคอุตสาหกรรม 56.0 66.2 63.8 69.4 62.1 76.2 65.8 
  3) ภาคบริการ 56.6 59.6 64.1 65.8 66.4 54.8 69.3 
  4) ภาคการจา้งงาน 46.2 56.3 60.5 61.2 59.3 54.3 63.6 
  5) ภาคการลงทุน 40.5 62.8 64.5 60.6 58.4 60.2 63.3 

 
 

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

 



ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

1

ประจ าเดือนมีนาคม 2564

จัดท าโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง



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

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (มี.ค. 64)

ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค

เหนือ อีสาน ออก ตก กลาง ใต้ กทม. และปริมณฑล 

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

60.7 62.5 63.4 67.9 61.0 65.3 52.6

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร 58.0 59.5 71.9 77.5 58.9 69.6 63.7

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม 76.2 63.8 66.2 65.8 62.1 69.4 56.0

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ 54.8 64.1 59.6 69.3 66.4 65.8 56.6

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน 54.3 60.5 56.3 63.6 59.3 61.2 46.2

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน 60.2 64.5 62.8 63.3 58.4 60.6 40.5

ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน” 

< 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ชะลอกว่าปัจจุบัน” 

= 50 แนวโน้มความเชือ่มัน่ “ทรงตัว” 

ส านักงานคลังจังหวัด



ภาคเหนือ | 60.7

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการลงทุน

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจ าเดือนมีนาคม 2564

“ดัชนี RSI เดือนมีนาคม 2564 ชี้แนวโน้มความเชือ่มั่นอนาคตเศรษฐกิจปรับตัวดีขึน้จากเดือนก่อนหนา้ในทุกภูมิภาค 
เนื่องจากคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: 

COVID-19) ระลอกใหม่มีแนวโน้มคลี่คลายลง”

ส่วนวิเทศและสถาบันสัมพันธ์ ส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 02-273-9020 ต่อ 3254

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 62.5
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการลงทุนและ
ภาคบริการ

ภาคกลาง | 61.0

ภาคตะวันตก | 67.9 
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและ
ภาคบริการ

ภาคใต้ | 65.3
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม

ภาคตะวันออก | 63.4
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม

กทม. และปริมณฑล | 52.6
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
ภาคเกษตรและภาคบริการ

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการ
และภาคอุตสาหกรรม

69.6 69.4

https://qrgo.page.link/9VDrp

76.2 60.2 64.5 64.1

71.9 66.2

77.5 69.3

63.7 56.6

66.4 62.1

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


