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สรุปภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจําไตรมาสที่ 1 และแนวโนม 
 

ในการประเมินภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจําไตรมาสที่ 1 และแนวโนมนั้น ไดมีการดําเนินการ
ติดตามขอมูลทั้งทุติยภูมิและปฐมภูมิ โดยไดรับความรวมมือสํานักการเนการคลัง กรมบัญชีกลางในการ
รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ และไดรับความรวมมือจากคลังจังหวัดทุกจังหวัด และหอการคาจังหวัดทุกจังหวัดใน
การประเมินสถานการณภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด โดยในการจัดทําสรุปภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคนั้น จะแบง
ภูมิภาคออกเปน 5 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ภาคกลาง และกรุงเทพและ
ปริมณฑล ตามลําดับ ซ่ึงผลการประเมินสถานการณเปนดังนี้   
 

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจของภูมิภาคในไตรมาสที่ 1 ป 2554 

 เมื่อทําการสอบถามถึงปจจยัทางดานเศรษฐกิจในแตละภูมิภาค จากสํานักงานคลงัจังหวัด ซึ่งเปน

หนวยงานในการรวบรวมและวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจในแตละจังหวัด และหอการคาจังหวัดทัว่ประเทศ 

นั้น พบวา ปจจัยโดยรวมที่ในทุกภูมิภาคไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน ไดแก 

 ปจจัยบวก ที่แตละภูมภิาคมผีลกระทบโดยรวมเชนเดียวกัน คือ 

1. การขยายตัวของภาคการลงทุนของภาคเอกชนที่ทุกพ้ืนที่เร่ิมมีสัญญาณของการฟนตัวข้ึนอยาง

ตอเนื่อง 
2. ราคาพืชผลทางการเกษตรทีป่รับตัวเพิ่มสงูข้ึน 
3. การเบิกจายงบประมาณของภาครัฐ สงผลใหกิจกรรมภายในจังหวัดสามารถที่ดําเนินไดอยาง

ตอเนื่อง และถือเปนการกระตุนการใชจายภายในจังหวัด 
4. นโยบายสงเสริมการลงทุนของจังหวัด ที่มีการเอื้ออํานวยตอการลงทุนของภาคเอกชน 
5. มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐบาล 
6. จํานวนนักทองเท่ียวที่เร่ิมกลับมาทองเที่ยวมากขึ้น 

สวนปจจัยบวกดานตางๆ ในแตละภูมภิาคนั้นแสดงดังภาพที่ 1 

ปจจัยลบ ที่แตละภูมภิาคมผีลกระทบโดยรวมเชนเดียวกัน คือ 

1. ระดับราคาน้ํามันที่เร่ิมมีการปรับตัวในทิศทางที่เพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  
2. ระดับราคาสินคาที่ปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน 
3. ภัยธรรมชาต ิ
4. สถานการณทางการเมืองที่ยังคงเปนปจจยัสําคัญอยางมาก 
  

ปจจัยลบดานตางๆ ในแตละภูมิภาคนั้นจะแสดงดังภาพที่ 1  
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ตารางที่ 1 สอบถามปจจัยที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจในแตละภูมิภาคในปจจุบัน  (ระดับคะแนน -10 ถึง 

10) ไตรมาสที่ 1  

ภาค กรุงเทพและ
ปริมณฑล 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง เหนือ ใต รวม 

ราคาน้ํามันดีเซลในปจจุบัน -5.00 -9.92 -7.04 -7.88 -7.68 -7.93 

ราคาน้ํามันเบนซิน -6.50 -9.85 -7.12 -8.59 -5.47 -7.75 

ระดับราคาสินคา -3.50 -9.80 -7.16 -7.59 -7.74 -7.74 

ภัยธรรมชาติ -2.33 -9.77 -4.92 -10.00 -7.22 -7.51 

การขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ -8.00 -6.60 -4.58 -5.25 -6.37 -5.91 

สถานการณทางการเมือง -5.50 -6.83 -4.00 -3.93 -3.74 -4.80 

สถานการณเศรษฐกิจโลก -6.50 -3.80 -4.14 -3.00 -0.89 -3.37 

สถานการณความไมสงบในภาคใต 1.00 -4.64 -3.91 1.33 -4.33 -3.13 

คาเงินบาทในปจจุบัน -1.50 -5.29 -0.83 -5.38 -0.78 -2.81 

จํานวนคนตกงานในจังหวัดทาน 1.67 -3.30 -2.30 -2.63 -3.12 -2.49 

ความเช่ือมั่นของผูประกอบการ -2.00 -0.68 1.08 0.76 0.37 0.14 

อัตราดอกเบี้ยในปจจุบัน -0.75 -0.84 1.87 -0.50 0.84 0.26 

ความเช่ือมั่นของผูบริโภคตอเศรษฐกิจไทย 1.25 -0.08 2.52 -1.59 0.16 0.49 

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน -0.50 -0.85 0.08 -0.25 4.74 0.66 

การคาชายแดน -2.33 2.73 4.25 1.29 5.83 3.27 

จํานวนนักทองเที่ยว 1.00 2.04 6.22 5.13 4.16 4.03 

ราคาพืชผลทางการเกษตร -1.25 6.69 3.08 1.71 12.58 5.38 

นโยบายการสงเสริมการลงทุนของจังหวัด 1.25 6.30 6.92 6.47 5.67 5.91 

งบประมาณการกระตุนจากภาครัฐ -0.25 7.92 8.50 9.35 8.47 7.74 

การเรงเบิกจายงบประมาณ 2.75 9.62 9.06 8.97 6.82 8.20 

ที่มา :จากการสอบถามคลังจังหวัดทั่วประเทศและหอการคาจังหวัดทั่วประเทศ จํานวน 75 จังหวัด 

(ยกเวน กรุงเทพมหานคร) โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
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สรุปภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 1 และแนวโนมป 2554 

สถานการณภาวะเศรษฐกิจ ไตรมาสที่ 1 ป 2554 คาดวาจะมีโอกาสขยายตัวไดรอยละ 2.4 ชะลด

ตัวลงจากป 2553 ที่ขยายตัวรอยละ 12.0 ทั้งนี้เนื่องจากในปที่แลวฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจคอนขาง

สูง แตอยางไรก็ตามการขยายตัวในไตรมาสที่ 1 ป 2554 นั้น เปนผลมาจากการฟนตัวของทางดาน

เศรษฐกิจโลก การสงออกของประเทศไทยยังคงขยายตัวไดอยางตอเนื่อง ประกอบกับราคาพืชผลทาง

การเกษตรที่ยังคงทรงตัวอยูในระดับที่สูง รวมทั้งสถานการณทางดานการทองเที่ยวที่ยังคงขยายตัวได

ในชวงปลายปที่ผานมา และหากพิจารณาถึงการบริโภคภายในประเทศถึงแมวาระดับราคาสินคาจะสูงข้ึน 

แตการบริโภคก็ยังคงมีอยางตอเนื่อง การลงทุนเริ่มมีทิศทางของการขยายตัวอยางเห็นไดชัด แตส่ิงที่ยังคง

เปนปจจัยในการบั่นทอนภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ของประเทศไทย คือ สถานการณระดับราคาที่

ปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สถานการณทางการเมือง ราคาน้ํามัน เปนตน 

ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยดังกลาวนั้น จะเปนผลมาจากการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจในแตละภูมิภาค ดังนี้                                                                                                               

 

ภาคเหนือ 

 

สถานการณภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ป 2554 

จากสถานการณเศรษฐกิจของภาคเหนือไตรมาสที่ 4 คาดวาจะมีอัตราการขยายตัวรอยละ 1.8 

ชะลอตัวลงเล็กนอย ทั้งนี้เปนผลมาจากสถานการณการสงออกทางดานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่

ชะลอตัว แตอยางไรก็ตามสถานการณทางดานของการเกษตรนั้นยังคงมีการขยายตัวไดอยางตอเนื่องจาก

ระดับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังคงขยายตัวได นอกจากนี้ในชวงตนไตรมาสที่ 1 ยังคงเปนชวงเทศกาล

การทองเที่ยวทางภาคเหนือ สงผลใหสถานการณทางการทองเที่ยวขยายตัวไดอยางตอเนื่อง  

นอกจากนี้หากพิจารณาทางดานการบริโภคในไตรมาสที่ 1 ของภาคเหนือยังคงมีอัตราการ

ขยายตัวได รวมทั้งการลงทุนที่เห็นไดชัดจากการกอสรางที่เพ่ิมขึ้น แตอยางไรก็ตามระดับราคาสินคาที่

ปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ปญหาเรื่องของระดับราคาน้ํามันที่สูง ยังสงผลทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของภาคเหนือในชวงของไตรมาสที่ 1   

ประเมินสถานการณภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2  ป 2554   

สถานการณเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ของภาคเหนือนั้นคาดวาจะมีอัตราการขยายตัวรอยละ 3.2  

ทั้งนี้คาดวาในชวงไตรมาสที่ 2 สถานการณการสงออกสินคาอุตสาหกรรมนาจะมีแนวโนมของการปรับตัวดี
ข้ึน รวมทั้งสถานการณดานการทองเที่ยวในชวงเทศกาลสงกรานตที่คาดวาจะมีความครึกคักเพ่ิมข้ึน 

รวมทั้งการลงทุนที่ยังคงมีอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามสถานการณในไตรมาสที่ 2 ของภาคเหนือนั้น 
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อาจจะมีปจจัยที่บั่นทอนคือ เร่ืองของสถานการณน้ํามันที่ปรับตัวสูงข้ึน และระดับราคาสินคาที่ปรับตัว

สูงข้ึน  

นอกจากนี้เมื่อทําการพิจารณาโดยการสอบถามทางคลังจังหวัดและหอการคาจังหวัดทุกจังหวัดใน

ภาคเหนือแลวพบวา  

• สถานการณดานการบริโภคนั้นมีทิศทางที่ปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง นั่นยอมแสดงใหเห็น

ถึงการฟนตัวของการบริโภคที่เร่ิมมีทิศทางและสัญญาณที่ดีข้ึน  

• สถานการณดานการลงทุนของภาคเอกชน จะเห็นไดวาสถานการณการลงทุนเริ่มมีทิศทาง

และแนวโนมปรับตัวดีข้ึน และมีแนวโนมทรงตัว แตในชวงปลายป 54 สัญญาณการลงทุน
นั้นมีสูงข้ึน   

• สถานการณดานการลงทุนของภาครัฐนั้น จะพบวา เร่ิมมีสัญญาณของการชะลอตัวลง

เล็กนอย แตก็ยังคงมีระดับของการทรงตัวอยางตอเนื่อง นั่นแสดงใหเห็นวาการลงทุนของ

รัฐบาลถึงแมจะเริ่มมีทิศทางที่ชะลอตัวแตการใหความสําคัญในการลงทุนนั้นยังคงยังมี

อยางตอเนื่อง 

• สถานการณดานการจางงาน จะพบมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึนอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะ

ในชวงปลายป  
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ภาพที่ 1  ประเมินสถานการณการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการจางงาน ของ

ภาคเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : จากการสํารวจสอบถามจากคลงัจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด และหอการคาทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

หมายเหตุ : ระดับคะแนนเต็ม 5  โดยที่ 1-1.8 คือ  ชะลอตัวมาก 1.81-2.60 ชะลอตัว 2.61-3.40 เทาเดิม 3.41-4.20 ขยายตัว 4.21-5.00 ขยายตัวมาก  
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

 

สถานการณภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ป 2554 

จากสถานการณเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 1 คาดวาจะมีอัตราการขยายตัว

รอยละ 1.9 ทั้งนี้เนื่องจากฐานปที่ผานมาคอนขางสูง แตอยางไรก็ตามในไตรมาสที่ 1 ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ยังคงมีการขยายตัวไดดีในอุตสาหกรรมผลิตน้ําตาล ทั้งนี้เนื่องจากเปนชวงของ

การหีบน้ําตาล นอกจากนี้ระดับราคาพืชผลทางการเกษตรก็ยังคงอยูในระดับที่สูง  

สวนทางดานของการบริโภค และการลงทุนนั้น ยังมีการขยายตัวไดดีอยางตอเนื่อง ถึงแมวาการ

ขยายตัวจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมาก็ตาม 

ประเมินสถานการณภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2 ป 2554 และตลอดทั้งป  

สถานการณเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นคาดวาจะมีอัตราการ

ขยายตัวรอยละ 3.4 ทั้งนี้เปนผลมาจากสถานการณทางดานของระดับราคาพืชผลทางการเกณฑยังคง

ขยายตัวไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งการลงทุนของภาคเอกชนที่ยังคงมีอยางตอเนื่อง ถึงแมวาสถานการณการ

บริโภคอาจจะมีแนวโนมของการทรงตัวก็ตาม นอกจากนี้สถานการณทางดานอุตสาหกรรมคาดวาจะมีการ

ปรับตัวไดดีข้ึน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน้ําตาล   

นอกจากนี้เมื่อทําการพิจารณาโดยการสอบถามทางคลังจังหวัดและหอการคาจังหวัดทุกจังหวัดใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลวพบวา  

• สถานการณดานการบริโภคนั้นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะทรงตัวอยางตอเนื่อง

จากไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณของระดับราคาสินคาที่ปรับตัวสูงข้ึน ประกอบ

กับผูบริโภคยังคงไมมั่นใจในสถานการณภาวะเศรษฐกิจของประเทศมากนัก  

• สถานการณดานการลงทุนของภาคเอกชน จะเห็นไดวาสถานการณการลงทุนเริ่มมีทิศทาง

และแนวดนมปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง และยังคงอยูในระดับดี นั่นแสดงใหเห็นวาการ

ลงทุนของภาคเอกชนนั้นเริ่มมีทิศทางดีข้ึนอยางตอเนื่อง  

• สถานการณดานการลงทุนของภาครัฐนั้น จะพบวา การลงทุนของภาครัฐนั้นยังคงมีการ

ลงทุนอยางตอเนื่อง จะเห็นไดจากระดับคะแนนที่อยูในระดับที่ดีตั้งแตในไตรมาสที่ 1 
ของป จนถึงปลายป  

• สถานการณดานการจางงาน พบวาอยูในระดับที่ดี และมีการทรงตัวอยางตอเนื่อง ดังนั้น

จะเห็นไดวาสถานการณการจางงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงปรับตัวดีข้ึนอยาง

ตอเนื่อง  
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ภาพที่ 2  ประเมินสถานการณการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการจางงาน ของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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หมายเหตุ : ระดับคะแนนเต็ม 5  โดยที่ 1-1.8 คือ  ชะลอตัวมาก 1.81-2.60 ชะลอตัว 2.61-3.40 เทาเดิม 3.41-4.20 ขยายตัว 4.21-5.00 ขยายตัวมาก  
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ภาคใต 

สถานการณภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ป 2554 

จากสถานการณเศรษฐกิจของภาคใตไตรมาสที่ 1 คาดวาจะมีอัตราการขยายตัวรอยละ 2.1 ทั้งนี้

เปนผลมาจากระดับราคายางของภาคใต และราคาพืชผลทางดานการเกษตรปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

รวมทั้งสถานการณทองเที่ยวที่เร่ิมกลับมามากขึ้น นอกจากนี้การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนใน

ภาคใตเร่ิมที่จะขยายตัวข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีข้ึน  

นอกจากนี้สถานการณทางดานการสงออกสินคาเกษตรยังคงมีอัตราการขยายตัวไดสูง เมื่อเทียบ

กับชวงเดียวกันของปที่ผานมา ทําใหในไตรมาสที่ 1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคใตยังคงอยูใน
ระดับที่ดี  

ประเมินสถานการณภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2   

สถานการณเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ของภาคใตคาดวาจะมีอัตราการขยายตัวรอยละ 3.4 ขยายตัว

จากไตรมาสกอนหนาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เปนผลมาจากระดับราคาสินคายางยังคงอยูในระดับที่สูง รวมทั้ง

พืชพลังงานที่มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน และสถานการณการทองเที่ยวที่เร่ิมกลับมาครึกคักอีกครั้ง 

นอกจากนี้การสงออกสินคายังคงมีโอกาสขยายตัวไดอยางตอเนื่อง แตทางดานการลงทุนนั้นอาจจะยังคงมี

การขยายตัวแตไมมากนัก  

นอกจากนี้เมื่อทําการพิจารณาโดยการสอบถามทางคลังจังหวัดและหอการคาจังหวัดทุกจังหวัดใน

ภาคใตแลวพบวา  

• สถานการณดานการบริโภคนั้นมีผลการประเมินอยูในระดับดี และมีแนวโนมทรงตัวอยูใน

ระดับดีอยางตอเนื่อง จากสถานการณภาวะเศรษฐกิจที่ดีข้ึน การทองเที่ยวที่กลับมา และ

ระดับราคาพืชผลที่อยูในระดับสูง  

• สถานการณดานการลงทุนของภาคเอกชน จะเห็นวาจากผลการประเมินจะอยูในระดับ

ปานกลาง และทรงตัวอยูในระดับปานกลางอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากการรอดู

สถานการณทางดานเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเปนสําคัญ  

• สถานการณดานการลงทุนของภาครัฐนั้น จะพบวา ผลการประเมินอยูในระดับดีทั้งนี้

งบประมาณตางๆ เร่ิมที่จะลงสูพ้ืนที่มากขึ้น และแนวทางการลงทุนของภาครัฐในภาคใต

นั้นยังคงมีอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามในชวงปลายปนี้อาจจะมีการชะลอตัวลงเล็กนอย

เนื่องจากเปนตนงบประมาณใหม   

• สถานการณดานการจางงาน พบวาอยูในระดับที่ดี และมีการทรงตัวอยางตอเนื่อง ดังนั้น

จะเห็นไดวาสถานการณการจางงานของใตยังคงปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง และยังคงมี

ความตองการแรงงานทั้งทางดานภาคเกษตร ประมง รวมทั้งดานการทองเที่ยว 
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ภาพที่ 3  ประเมินสถานการณการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการจางงาน ของ

ภาคใต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : จากการสํารวจสอบถามจากคลงัจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด และหอการคาทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

หมายเหตุ : ระดับคะแนนเต็ม 5  โดยที่ 1-1.8 คือ  ชะลอตัวมาก 1.81-2.60 ชะลอตัว 2.61-3.40 เทาเดิม 3.41-4.20 ขยายตัว 4.21-5.00 ขยายตัวมาก  
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ภาคกลาง  

สถานการณภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ป 2554 

จากสถานการณเศรษฐกิจของภาคกลางไตรมาสที่ 1 คาดวาจะมีอัตราการขยายตัวรอยละ 3.1 

ชะลอลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา ทั้งนี้เนื่องจากในปที่ผานมานั้นมีฐานที่คอนขาสงสูงจาก

การเริ่มฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศไทย แตอยางไรก็ตามสถานการณภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสนี้ยังคงมี

การขยายตัวอยางตอเนื่อง เปนผลมาจากสถานการณดานการสงออกที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และใน

อัตราที่สูง รวมถึงสถานการณพืชผลทางการเกษตรที่ยังคงมีระดับราคาในระดับที่สูง สวนทางดาน
ภาคอุตสาหกรรมนั้นยังคงขยายตัวไดดี ในหลายอุตสาหกรรม  ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมยานยนต 
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง หรือแมแตอุตสาหกรรมเกษตร ที่ยังคงมีการขยายตัวไดอยางตอเนื่อง สวนทางดาน
ของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส ยังคงมีการชะลอตัวลงเล็กนอย  

สวนทางดานของการบริโภคนั้นมีสัญญาณของการฟนตัวขึ้น จากสถานการณเศรษฐกิจที่เร่ิม
ปรับตัวดีขึ้น การลงทุนภาคเอกชนมีการขยายตัวได  

ประเมินสถานการณภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2 ป 2554 และตลอดทั้งป  

สถานการณเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ของภาคกลางคาดวาจะมีอัตราการขยายตัวรอยละ 5.8  

ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา โดยคาดวาการสงออกของประเทศไทยยังคงมีการขยายตัวไดอยาง

ตอเนื่อง ราคาสินคาเกษตรยังคงทรงตัวอยูในระดับสูง ภาคอุตสาหกรรมถึงแมวาจะประสบปญหาบางใน

บางสวน แตก็ยังคงมีอัตราการขยายตัวได  

นอกจากนี้เมื่อทําการพิจารณาโดยการสอบถามทางคลังจังหวัดและหอการคาจังหวัดทุกจังหวัดใน

ภาคกลางแลวพบวา  

• สถานการณดานการบริโภคนั้นมีผลการประเมินอยูในระดับดี และมีแนวโนมที่ปรับตัวดี

ข้ึนอยางตอเนื่อง ในชวงหลังของป จากสถานการณภาวะเศรษฐกิจที่ดีข้ึน ความเชื่อมั่น

เร่ิมที่จะฟนข้ึนอยางตอเนื่อง แตในชวงไตรมาสที่ 2 นี้การบริโภคอาจชะลอตัวลงเล็กนอย

จากสถานการณความไมเช่ือมั่นทั้งทางดานของสถานการณทางการเมือง และระดับราคา

สินคาที่ปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

• สถานการณดานการลงทุนของภาคเอกชน จะเห็นวาจากผลการประเมินในไตรมาสที่ 2 

นั้นจะอยูในระดับดี และปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง นั้นยอมแสดงใหเห็นวาสถานการณ

การลงทุนในภาคกลางเริ่มมีทิศทางที่ดีข้ึนอยางตอเนื่อง  

• สถานการณดานการลงทุนของภาครัฐนั้น จะพบวา ผลการประเมินอยูในระดับดีอยาง

ตอเนื่องแสดงใหเห็นวาการลงทุนของภาครัฐในภาคกลางนั้นยังคงมีอยางตอเนื่อง   
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• สถานการณดานการจางงาน พบวาอยูในระดับที่ดี และมีการทรงตัวอยางตอเนื่อง ดังนั้น

จะเห็นไดวาสถานการณการจางงานของกลางยังคงปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง ตามความ

ตองการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีข้ึน  

  ภาพที่ 4  ประเมินสถานการณการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการจางงาน ของ

ภาคกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : จากการสํารวจสอบถามจากคลงัจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด และหอการคาทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

หมายเหตุ : ระดับคะแนนเต็ม 5  โดยที่ 1-1.8 คือ  ชะลอตัวมาก 1.81-2.60 ชะลอตัว 2.61-3.40 เทาเดิม 3.41-4.20 ขยายตัว 4.21-5.00 ขยายตัวมาก  
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กรุงเทพและปริมณฑล 

สถานการณภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ป 2554 

ภาวะเศรษฐกิจของกรุงเทพและปริมณฑล ในไตรมาสที่ 1 ป 2554 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 2.2 

ทั้งนี้เปนผลมาจากสถานการณทางดานการสงออกที่มีสัญญาณของการขยายตัวขึ้นจากยอดรับคําส่ังซื้อของ

ภาคเอกชนที่มีมากขึ้น  สวนภาคอุตสาหกรรมก็เร่ิมมีสัญญาณของการตัวดีข้ึนในหลายอุตสาหกรรม ยกเวน

ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส และชิ้นสวนยานยนต รวมทั้งเครื่องใชไฟฟา ที่ในชวงไตรมาสที่ 1 มีสัญญาณของ

การชะลอตัวลงอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะยอดการสงออก 

สวนสถานการณการบริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนั้น ก็เร่ิมมีสัญญาณของการฟนตัวขึ้น แต

ก็ยังคงมีความระมัดระวังในการใชจายในระดับหนึ่ง รวมทั้งปญหาทางดานของราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จน

เปนเหตุใหประชาชนมีความระมัดระวังมากขึ้น นอกจากนี้ระดับราคาน้ํามันที่สูงข้ึนอยางตอเนื่อง ยังเปน

สาเหตุในการบั่นทอนความเชื่อมั่น และการใชจายของประชาชน จึงทําใหการบริโภคนั้นอาจจะยังคงฟนตัว

ไดไมเต็มที่นัก สวนภาคการลงทุนนั้นเริ่มที่จะขยายตัวข้ึน ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก

ที่เร่ิมฟนตัวอยางตอเนื่อง  

 

 ประเมินสถานการณภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2 ป 2554 และตลอดทั้งป  

สถานการณเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ของกรุงเทพและปริมณฑลคาดวาจะมีอัตราการขยายตัวรอย

ละ 4.1 ขยายตัวจากไตรมาสกอนหนาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้คาดวาการสงออกในไตรมาสที่ 2 ยังสามารถที่จะ

ขยายตัวไดดีอยางตอเนื่อง และการผลิตของภาคอุตสาหกรรมก็ยังคงมีแนวโนมของการขยายตัว รวมทั้ง

การลงทุนที่คาดวาจะยังคงมีโอกาสขยายตัวได แตอยางไรก็ตามสถานการณในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

ยังคงมีความเสี่ยงที่บั่นทอนเศรษฐกิจ ไดแก ระดับราคาน้ํามันที่สูงข้ึน ปญหาคาครองชีพที่เพ่ิมขึ้นอยาง

ตอเนื่อง รวมทั้งสถานการณทางการเมือง  

นอกจากนี้เมื่อทําการพิจารณาโดยการสอบถามทางคลังจังหวัดและหอการคาจังหวัดทุกจังหวัดใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑลแลวพบวา  

• สถานการณดานการบริโภคนั้นมีผลการประเมินอยูในระดับดี และมีแนวโนมที่ปรับตัวดี

ข้ึนอยางตอเนื่อง จากสถานการณภาวะเศรษฐกิจที่ดีข้ึน ความเชื่อมั่นเริ่มที่จะฟนข้ึนอยาง

ตอเนื่อง แตยังคงมีปญหาเรื่องของคาครองชีพที่ยังคงบั่นทอนการบริโภคเปนสําคัญ 

• สถานการณดานการลงทุนของภาคเอกชน จะเห็นวาจากผลการประเมินอยูในระดับดี

อยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวาการลงทุนของภาคเอกชนนั้นเริ่มที่จะมีสัญญาณของการ

เช่ือมั่นที่จะทําการลงทุนมากขึ้น  

• สถานการณดานการลงทุนของภาครัฐนั้น จะพบวา ผลการประเมินอยูในระดับดีอยาง

ตอเนื่องแสดงใหเห็นวาการลงทุนของภาครัฐยังคงมีอยางตอเนื่อง   
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• สถานการณดานการจางงาน พบวาอยูในระดับที่ดี และมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

ดังนั้นจะเห็นไดวาสถานการณการจางงานของกลางยังคงปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง ตาม

ความตองการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยังคงมี  

ภาพที่ 4  ประเมินสถานการณการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการจางงาน ของ

กรุงเทพและปริมณฑล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : จากการสํารวจสอบถามจากคลงัจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด และหอการคาทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

หมายเหตุ : ระดับคะแนนเต็ม 5  โดยที่ 1-1.8 คือ  ชะลอตัวมาก 1.81-2.60 ชะลอตัว 2.61-3.40 เทาเดิม 3.41-4.20 ขยายตัว 4.21-5.00 ขยายตัวมาก  
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สรุปแนวโนมภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคในป 2554 
 

จากสถานการณภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ป 2554 คาดวาจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

อยูที่รอยละ 2.4 ทั้งนี้เปนผลมาจากฐานที่สูงของปที่ผานมา ที่เร่ิมมีการฟนตัวของเศรษฐกิจ แตอยางไรก็

ตามในชวงของไตรมาสที่ 1 นั้น สถานการณทางดานการบริโภค การสงออก และการลงทุนนั้นก็ยังคงมี

การปรับตัวดีข้ึน ซึ่งสถานการณดังกลาวนั้นไดสงผลตออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในแตละภูมิภาค 

ดังนี้ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการขยายตัวอยูที่รอยละ 1.9 ภาคเหนือขยายตัวรอยละ 1.8 

ภาคใตขยายตัวรอยละ 2.1 ภาคกลางขยายตัวรอยละ 3.1 และกรุงเทพและปริมณฑลขยายตัวรอยละ 2.2 

ดังตารางที่ 2 
 และเมื่อทําการพิจารณาทางดานแนวโนมไตรมาสที่ 2 และท้ังป 2554 พบวา อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของแตละภูมิภาคนาจะมีอัตราการการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 แตหากพิจารณาการ

ขยายตัวตลอดทั้งป 2554 แลว แนวโนมชะลอตัวลงจากป 2553 แตอยางไรก็ตามในป 2554 ถือเปนปที่

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มที่มีสัญญาณของการปรับตัวเขาสูภาวะปรกติ (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2  ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคตางๆ รายไตรมาส ป 2553  

ภาค 2553 
2553F 2554 2554 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.0 9.2 7.1 3.2 2.7 1.9 3.4 3.3 

ภาคเหนือ 5.6 8.6 6.5 3.0 2.4 1.8 3.2 3.1 

ภาคใต 6.0 9.1 6.9 3.1 3.0 2.1 3.4 3.3 

ภาคกลาง 10.4 16.0 12.3 5.5 4.2 3.1 5.8 5.5 

กทม.และปริมณฑล 7.2 11.1 8.4 3.8 3.0 2.2 4.1 3.9 

รวมท้ังประเทศ (GDP) 7.8 12.0 9.1 4.2 3.2 2.4 4.4 4.2 
 

ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
          F = ประมาณการโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 
 


