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ดัชนีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค1 
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) 

 ประจ าเดือนมกราคม 2566 
__________________________________________________________ 

“ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาคเดือนมกราคม 2566 ในภาคตะวนัออก ภาคใต้ ภาคกลาง กทม. และปริมณฑล 
ปรับตัวเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิม่ขึน้เป็นส าคัญ” 

 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู ้อ  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง  
นายวุฒิพงศ์  จิตตั้ งสกุล  ท่ีป รึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษก
กระทรวงการคลงั และนายพิสิทธ์ิ พวัพนัธ์ ผูอ้  านวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยว่า ดชันีความเช่ือมัน่
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจ าเดือนมกราคม 2566 จากการประมวลผลขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจรายจงัหวดัจาก
ส านกังานคลงัจงัหวดั 76 จงัหวดัทัว่ประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
เพื่อจดัท าดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า “ดชันีความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมกราคม 
2566 ในภาคตะวนัออก ภาคใต ้ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปรับตวัเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจาก
จ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเพิ่มข้ึนเป็นส าคญั” โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 83.1 ปรับเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองจากเดือนก่อน
หนา้และอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุดในรอบ 51 เดือน แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ี
ดีข้ึนในภาคบริการ เน่ืองจากจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้
อยู่ที่ระดับ 82.9 ปรับเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหนา้และอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุดในรอบ 66 เดือน แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจ
ในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนในภาคบริการ เน่ืองจากมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ประกอบกบัการมีจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ี
เพิ่มข้ึน และความเช่ือมัน่เศรษฐกิจภาคการลงทุนในอนาคตท่ีดีข้ึน เน่ืองจากผลประกอบการท่ีดีข้ึน ท าให้ผูป้ระกอบการ
มีแนวโนม้ลงทุนเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจการท่องเท่ียวและกลุ่มก่อสร้าง ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคต
เศรษฐกิจของภาคตะวันตกอยู่ที่ระดับ 80.5 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะในภาคบริการ 
เน่ืองจากคาดวา่จ านวนนกัท่องเท่ียวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศจะเพิ่มข้ึน ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจ

                                                 
1 หมายเหตุ 

ก. ขอขอบคุณกรมบัญชีกลาง และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI) 
ข. การอ่านค่าดัชนี RSI (ช่วง 0-100) 

ดัชนี > 50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมั่นคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน”  
ดัชนี < 50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมั่นคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ชะลอกว่าปัจจุบัน”  
ดัชนี = 50 หมายถึง แนวโน้มความเชื่อมั่นคาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้าต่อภาวการณ์ด้านนั้น ๆ อยู่ในระดับ “ทรงตัว”  
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ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ระดับ 74.3 สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะในภาคบริการ 
เน่ืองจากมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอีกทั้งยงัมีการจดังานประเพณีประจ าทอ้งถ่ินในบางพื้นท่ีร่วมดว้ย 
และในภาคการลงทุน เน่ืองจากผูป้ระกอบการภาคบริการมีแนวโนม้จะขยายธุรกิจของตนเพิ่มข้ึน ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภาคกลางอยู่ที่ระดับ 72.4 ปรับเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนถึงความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน
โดยเฉพาะในภาคบริการ เน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนท าให้
จ  านวนนักท่องเท่ียวทั้ งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มข้ึน และในภาคการจ้างงาน เน่ืองจากคาดว่าผูป้ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการในพื้นท่ีจะจา้งแรงงานเพิ่มข้ึน จากผลประกอบการท่ีปรับตวัดีข้ึน ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 71.9 สะท้อนถึงความเช่ือมัน่อนาคตเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะในภาคบริการ เน่ืองจาก
จ านวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศปรับตัวเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน                     
และความเช่ือมัน่เศรษฐกิจภาคการลงทุนในอนาคตท่ีดีข้ึน เน่ืองจากคาดวา่ผูป้ระกอบการภาคบริการในพื้นท่ีมีแนวโนม้จะ
ขยายธุรกิจของตนเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ส าหรับดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจ
ของ กทม. และปริมณฑลอยู่ทีร่ะดับ 59.6 ปรับเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหนา้แสดงถึงความเช่ือมัน่เศรษฐกิจในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึน 
โดยเป็นความเช่ือมัน่ท่ีดีข้ึนในภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากความตอ้งการสินคา้อุตสาหกรรมของประชาชนในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 
และในภาคบริการจากจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเพิ่มข้ึน 

 

ตารางสรุปดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกจิภูมิภาค ประจ าเดือนมกราคม 2566 

 
กทม. 
และ

ปริมณฑล 

ภาค
ตะวนัออก 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัตก 

           

  ดชันีความเช่ือมัน่ 
  อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค 59.6 83.1 74.3 82.9 72.4 71.9 80.5 

ดชันีแนวโน้มรายภาค        

  1) ภาคเกษตร 61.6 82.8 73.2 78.2 72.8 71.0 74.1 
  2) ภาคอุตสาหกรรม 72.0 85.0 67.8 79.7 63.2 55.9 90.1 
  3) ภาคบริการ 64.0 88.0 83.0 93.7 81.7 84.2 87.6 
  4) ภาคการจา้งงาน 54.6 78.3 72.6 81.0 72.9 72.2 72.4 
  5) ภาคการลงทุน 45.8 81.6 74.9 82.0 71.4 76.3 78.4 

 

_______________________________________________ 
 
 

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



ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจ าเดือนมกราคม 2566

จัดท าโดย
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง



ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (ม.ค.66)
ค่าดัชนีฯ รายภูมิภาค

***ขอขอบคุณส านักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าดัชนีความเชื่อม่ันอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI)

กทม. และปริมณฑล ออก อีสาน ใต้ กลาง เหนือ ตก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

59.6 83.1 74.3 82.9 72.4 71.9 80.5

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร 61.6 82.8 73.2 78.2 72.8 71.0 74.1

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม 72.0 85.0 67.8 79.7 63.2 55.9 90.1

ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ 64.0 88.0 83.0 93.7 81.7 84.2 87.6

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน 54.6 78.3 72.6 81.0 72.9 72.2 72.4

ดัชนีแนวโน้มการลงทุน 45.8 81.6 74.9 82.0 71.4 76.3 78.4

ค่าดัชนีอยู่ในช่วง 0-100
> 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน” 

< 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ชะลอกว่าปัจจุบัน” 

= 50 แนวโน้มความเชื่อมั่น “ทรงตัว” 
ส านักงานคลังจังหวัด



ภาคเหนือ | 71.9

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต
เศรษฐกิจภูมิภาค

ดัชนีแนวโน้มภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีแนวโน้มการจ้างงาน ดัชนีแนวโน้มภาคบริการ

ดัชนีแนวโน้มภาคเกษตร ดัชนีแนวโน้มการลงทุน

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและ
ภาคการลงทุน

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)

ประจ าเดือนมกราคม 2566

“ดัชนีความเชือ่มั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมกราคม 2566 ในภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคกลาง กทม. และปริมณฑล 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเพ่ิมขึน้เป็นส าคัญ”

ส่วนนวัตกรรมข้อมูลเศรษฐกิจและงานวิจัย กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 02-273-9020 ต่อ 3254

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 74.3
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว โดยได้ รับปัจจัย
สนับสนุนจากภาคบริการ และภาคการลงทุน

ภาคกลาง | 72.4

ภาคตะวันตก | 80.5 
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการ

ภาคใต้ | 82.9
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและภาค
การลงทุน

ภาคตะวันออก | 83.1
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและ
ภาคอุตสาหกรรม

กทม. และปริมณฑล | 59.6
แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ

แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการ
และภาคการจ้างงาน

93.7 82.0

84.2 76.3 83.0 74.9

88.0 85.0

90.1 87.6

72.0 64.0

81.7 72.9

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


