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สรุปภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคไตรมาสที่ 3 ป 2551 

สถานการณภาวะเศรษฐกิจ ไตรมาสที่ 3 ป 2551 ของแตละภูมิภาคมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง แตมี

สัญญาณของการชะลอตัวลง ทั้งน้ีเปนผลมาจากสถานการณทางดานการเมือง รวมทั้งระดับราคาสินคาที่ยังคงทรง

ตัวในระดับสูงสงผลใหการบรโิภคภาคเอกชนชะลอตัวลง นอกจากนี้สถานการณทางการเมืองยังคงเปนปจจัยลบ

ตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับในชวงปลายไตรมาสที่ 3 นัน้สถานการณน้าํทวมที่เกิดขึ้นในหลาย

จังหวัดทั่วประเทศ สงผลใหพืชผลทางการเกษตรมีความเสยีหาย แตอยางไรก็ตามระดับราคาพืชผลทาง

การเกษตรที่ยังคงทรงตัวอยูในระดับสูง ยังคงเปนตัวขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจได นอกจากนี้การที่ภาครัฐบาลเรง

ใชจายเงินตามงบประมาณก็เปนปจจัยสําคัญในการกระตุนเศรษฐกิจใหปรับตัวดีขึ้น   ซ่ึงหากพิจารณาภาวะ

เศรษฐกิจในแตละภูมิภาคแลวจะพบวา 
 

ภาคเหนือ 
 

ภาวะเศรษฐกิจของภาคเหนือในไตรมาสที่ 

3 ป 2551 คาดวาจะขยายตัวในระดับรอยละ 4.1 

ชะลอตัว ทั้ง น้ี เปนผลจากสถานการณดานการ

บริโภคของประชาชนและการลงทุนของภาคเอกชน

ที่ยังคงชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง นอกจากนี้แลว

สถานการณน้ําทวมในชวงทายของไตรมาสที่ 3 

ยั งคง เปนป จจั ยบั่ นทอนภาวะ เศรษฐกิ จของ

ภาคเหนือใหชะลอตัวลงเชนกัน แตอยางไรก็ตาม

สถานการณภาคอุตสาหกรรมของภาคเหนือยังคง

ขยายตัวไดดีอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในหมวด

อิเล็กทรอนิกสตางๆ ทั้งนี้เปนผลมาจากการสงออก

ที่ยังคงขยายตัวได สวนภาคการทองเที่ยวนั้นยังคง

ทรงตัว  เนื่ องจากไม ใชฤ ดูกาลทอง เ ท่ียวของ

ภาคเหนือ 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
 

ภาวะเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในไตรมาสที่ 3 ป 2551 คาดวาจะขยายตัวในระดับรอยละ 

4.1 ชะลอตัวลง ทั้งน้ีเปนผลมาจากสถานการณระดับราคาพืชผลที่มีแนวโนมปรับตัวลดลง ประกอบกับปญหาน้ํา
ทวมที่เกิดขึ้น สงผลใหพื้นทีเ่พาะปลูกมีความเสยีหาย แตอยางไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมยังคงมีอัตราการขยายตัว

ไดเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีเปนผลมาจากอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลเปนสาํคัญ และหากพจิารณาทางดานอุปสงคของ

ภูมิภาค จะพบวา การบริโภคมีแนวโนมของการปรบัตัวลดลงจากสถานการณระดับราคาสินคาอุปโภคบริโภคมี

ระดับสูง รวมทัง้การลงทุนของภาคเอกชนยังคงมีสัญญาณของการชะลอตัวลงอยางตอเนื่องเชนกัน ทั้งนี้เปนผลมา

จากสถานการณทางดานการเมือง เปนสําคัญ 
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ภาคใต 
 

ภาวะเศรษฐกิจของภาคใตในไตรมาสที่ 3 

ป 2551 ยังคงขยายตัวในระดับรอยละ 3.1 ซ่ึงชะลอ

ตัวลงเล็กนอย ทั้งนี้เปนผลมาจากการชะลอตัวของ

การบริโภคของภาคประชาชน และการลงทุน ถึงแม

ในชวงตนไตรมาสที่ 3 สถานการณการบริโภค และ

การลงทุน จะมีสัญญาณของการปรับพื้นขึ้นเล็กนอย

ตามสถานการณการสงออกที่ขยายตัวขึ้น ก็ตาม แต

สถานการณทางการเมือง และระดับราคาสินคาที่

ยังคงอยูในระดับที่สูง ยังคงเปนสถานการณในการ

บั่นทอนการบริโภคของประชาชน  

เมื่อพิจารณาทางดานการผลิต พบวา ไตรมาสที่ 3 มสีัญญาณของการขยายตัวโดยเฉพาะผลผลิตทางดาน

พืชผล เชน ปาลมน้าํมัน และยางพารา สวนทางดานของการทองเที่ยวนั้นประสบกับปญหาทางดานการปด

สนามบินนานาชาติที่หาดใหญ และภูเก็ต ทําใหนักทองเที่ยวขาดความเชื่อมั่น ทําใหมีการชะลอการเดินทาง 

ประกอบกับปญหาทางดานของสถานบันการเงินสหรัฐฯ ที่ทําใหหลายประเทศมีความกังวลและขาดความเชื่อมั่น 

จึงชะลอการทองเที่ยวลง เพื่อรอดูสถานการณ 

 

ภาคกลาง  

ภาวะเศรษฐกิจของภาคกลางในไตรมาสที่ 3 ป 2551 ยงัคงมีอัตราการขยายตัวไดอยางตอเนื่องโดยมี

อัตราการขยายตัวรอยละ 4.9 ชะลอตัวลงเชนเดียวกับสถานการณของประเทศ แตอยางไรก็ตามสถานการณของ

ภาคกลางยังคงขยายตัวไดดีจากสถานการณการสงออกที่ยังคงขยายตัวไดอยางตอเนื่อง สงผลใหภาคอุตสาหกรรม

ยังคงมีอัตราการขยายตัวได สวนภาคเกษตรนั้นในชวงปลายไตรมาสที่ 3 ประสบกับปญหาน้ําทวมสงผลให

ปริมาณผลผลติภาคเกษตรปรับตัวลอลง  

แตเมื่อพิจารณาทางดานการบริโภคแลวพบวา การบริโภคมีสัญญาณของการชะลอตัวลง เชนเดียวกับ

ภาคการลงทุนที่ยังคงมีสัญญาณชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากผูประกอบการยังคงไมมั่นใจใน

สถานการณทางดานสถานการณทางการเมือง เปนสําคัญ แตอยางไรก็ตามในการเบิกจายเงินงบประมาณยังคง

เปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไว  

  

กรุงเทพและปริมณฑล 
 

ภาวะเศรษฐกิจของกรุงเทพและปริมณฑล 

ในไตรมาสที่ 3 ป 2551 ยังคงมีอัตราการขยายตัว

ไดอยางตอเนื่อง  เชนเดียวกับภาคกลาง  โดย

ขยายตัวรอยละ 4.7  ชะลอตัวลงเล็กนอยทั้งนี้เปน

ผลมาจากสถานการณการสงออกที่ยังคงขยายตัวได

ตามเปาหมายที่วางไว ถึงแมวาระดับราคาน้ํามันจะ

ยังทรงตัวสูงก็ตาม  

แตสถานการณการบริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนั้น มึการชะลอตัวลงเล็กนอย ทั้งนี้เปนผลมาจาก

สถานการณของระดับราคาสินคาทรงตัวสูงอยางตอเนื่อง  เชนเดียวกับการลงทุนที่ชะลอตวัลงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้

นักลงทุนสวนใหญยังคงรอดูสถานการณทางการเมือง เปนสําคัญ 
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 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจจองภูมิภาคในป 2551 

 เมื่อทําการสอบถามถึงปจจัยทางดานเศรษฐกจิในแตละภูมิภาค จากสํานักงานคลังจังหวัด ซ่ึงเปน

หนวยงานในการรวบรวมและวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจในแตละจังหวัด นั้น พบวา ปจจัยโดยรวมที่ในทุกภูมิภาค

ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน ไดแก 

 ปจจัยบวก ที่แตละภูมิภาคมีผลกระทบโดยรวมเชนเดียวกัน คือ 

1. ระดับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหเกษตรกรสวนใหญมีระดับรายไดเพิ่ม

สูงขึ้น 
2. การเรงเบิกจายงบประมาณของภาครัฐ สงผลใหกิจกรรมภายในจังหวัดสามารถที่ดําเนินไดอยาง

ตอเนื่อง และถือเปนการกระตุนการใชจายภายในจังหวัด 
3. นโยบายสงเสรมิการลงทุนของจังหวัด ที่มีการเอ้ืออํานวยตอการลงทุนของภาคเอกชน 
4. การสงออกสินคาทั้งผานชายแดนและไมไดผานชายแดนยังคงมีการขยายตัวไดตามเปาหมาย   
5. 6 มาตรการ 6 เดือน  

สวนปจจัยบวกดานตางๆ ในแตละภูมิภาคนั้นแสดงดังภาพที ่1 

ปจจัยลบ ที่แตละภูมิภาคมีผลกระทบโดยรวมเชนเดียวกัน คือ 

1. ระดับราคาน้ํามนัและราคาพลงังานที่ยังคงทรงตัวอยูในระดับที่สูง ทั้งน้ํามนัเบนซิน และดีเซล  
2. ระดับราคาสินคาที่เพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหผูบริโภคในจังหวัดมีความวิตกกังวล และมีการ

ใชจายเฉพาะสิง่ที่จําเปนเทานัน้ 
3. ระดับอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งคา สงผลใหภาคอุตสาหกรรมที่สงออกประสบปญหาในดานของกําไรที่

ไดรับ 
4. สถานการณความเชื่อมั่นของนักลงทุน และผูบริโภคยังคงมีสัญญาณของการชะลอตัวลง ตาม

สถานการณภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวลง 
5. อัตราดอกเบี้ยเงินกูที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหตนทนุในการดําเนินงานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 

ปจจัยลบดานตางๆ ในแตละภมูิภาคนั้นจะแสดงดังภาพที่ 1  
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ตารางที่ 1 สอบถามปจจัยที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจในแตละภูมิภาคในปจจุบัน  (ระดับคะแนน -10 ถึง 10)  

ภูมิภาค 
กทม.และ
ปริมณฑล 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ กลาง เหนือ ใต Total 

การเรงเบิกจายงบประมาณ 5.50 4.76 5.84 6.53 3.13 5.12 
ราคาพืชผลทางการเกษตร 5.50 5.52 3.86 5.08 4.33 4.73 
นโยบายการสงเสริมการลงทุนของจังหวัด 1.86 3.95 2.95 4.87 3.06 3.51 
การคาชายแดน 0.00 2.23 2.91 2.50 2.64 2.00 
จํานวนนักทองเที่ยว 0.07 0.87 3.32 2.75 1.48 1.96 
ความเช่ือมั่นของผูประกอบการ -0.83 -0.48 -1.00 -2.88 -0.50 -1.12 
อัตราดอกเบี้ยในปจจุบัน -0.83 -2.43 -3.55 1.06 -2.06 -1.84 
คาเงินบาทในปจจุบัน -2.50 -1.52 -3.32 -3.07 -1.76 -2.38 
ความเช่ือมั่นของผูบริโภค -2.67 -2.36 -2.04 -3.80 -3.00 -2.68 
สถานการณความไมสงบในภาคใต -3.50 -2.13 -2.29 -2.64 -3.32 -2.72 
ภัยธรรมชาติ -3.00 -3.09 -3.16 -4.74 -1.06 -3.09 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน -5.14 -2.17 -3.91 -6.35 -3.33 -3.87 
การขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ -3.86 -4.00 -3.90 -3.59 -5.76 -4.24 
ระดับราคาสินคา -6.33 -4.36 -4.42 -6.10 -3.50 -4.66 
สถานการณทางการเมือง -7.13 -4.68 -5.56 -6.10 -4.90 -5.44 
ราคาน้ํามันดีเซลในปจจุบัน -5.75 -6.32 -6.21 -5.92 -6.00 -6.10 
ราคาน้ํามันเบนซิน -5.63 -6.61 -6.17 -6.12 -5.56 -6.10 

ที่มา  :จากการสอบถามคลังจังหวัดทั่วประเทศและหอการคาจังหวัดทั่วประเทศ จํานวน 75 จังหวัด (ยกเวน 

กรุงเทพมหานคร) โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  
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ผลการประเมินภาวะเศรษฐกิจจําแนกตามภูมิภาค  
  
จากการสอบถามคลังจังหวัดทัว่ประเทศซึ่งเปนผูเก็บรวบรวมและวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด 75 

จังหวัด ทั่วประเทศ(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) และหอการคาจังหวัดทั่วประเทศ ถึงการคาดการณภาวะเศรษฐกิจ

ในดานของการบริโภค การลงทุน การใชจายของภาครัฐ และการจางงานเปนดังนี้ 
 

1.  การบริโภค 
จากการสอบถามคลังจังหวัดและหอการคาจังหวัดทุกจังหวัด โดยทําการพิจารณาแยกเปนภูมิภาค จะ

พบวา จากสถานการณระดับราคาสินคาทีเ่พิม่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ถึงแมจะมีแนวโนมปรับลดลง แตในทุกภูมิภาค

นั้นยังขาดความเชื่อมั่น สงผลใหสถานการณการบริโภคของภาคประชาชน นั้นมีสัญญาณขอการชะลอตัวลงอยาง

ตอเนื่องในไตรมาสที่ 3 และ 4 ในเกือบทุกภูมิภาค ยกเวนภาคใตที่การบริโภคในไตรมาสที่ 4 นาจะมีการปรับตัว

เพิ่มขึ้น จากเทศกาลทองเที่ยว(ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 ทัศนะเก่ียวกับการบริโภค แยกตามภูมิภาค (หนวย : รอยละ) 

  ชะลอ เทาเดิม ขยาย 

กทม.และ ปริมณฑล ไตรมาสที1/51 62.50 37.50 0.00
ไตรมาสที2/51 75.00 25.00 0.00
ไตรมาสที3/51 75.00 12.50 12.50
ไตรมาสที4/51 71.43 14.29 14.29
ทั้งป 2551 71.43 14.29 14.29

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที1/51 43.33 16.67 40.00
ไตรมาสที2/51 36.67 26.67 36.67
ไตรมาสที3/51 40.00 26.67 33.33
ไตรมาสที4/51 41.38 27.59 31.03
ทั้งป 2551 50.00 14.29 35.71

กลาง ไตรมาสที1/51 31.25 25.00 43.75
ไตรมาสที2/51 40.63 21.88 37.50
ไตรมาสที3/51 37.50 31.25 31.25
ไตรมาสที4/51 43.75 28.13 28.13
ทั้งป 2551 46.88 21.88 31.25

เหนือ ไตรมาสที1/51 39.29 10.71 50.00
ไตรมาสที2/51 39.29 25.00 35.71
ไตรมาสที3/51 64.29 17.86 17.86
ไตรมาสที4/51 60.71 17.86 21.43
ทั้งป 2551 57.14 10.71 32.14

ใต ไตรมาสที1/51 44.00 28.00 28.00
ไตรมาสที2/51 50.00 19.23 30.77
ไตรมาสที3/51 44.44 25.93 29.63
ไตรมาสที4/51 37.04 18.52 44.44
ทั้งป 2551 44.44 14.81 40.74

ท่ีมา : จากการสาํรวจคลังจังหวัดทั่วประเทศและหอการคาจงัหวัดทัว่ประเทศ โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธรุกิจ มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย รวมกับสํานักการเงนิการคลัง กรมบญัชีกลาง 
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2.  การลงทุนของภาคเอกชน 
จากการสอบถามคลังจังหวัด และหอการคาจังหวัด เก่ียวกับการลงทุนขงภาคเอกชน โดยพิจารณาแยก

เปนภูมิภาคนั้น พบวา การลงทุนในเกือบทุกภูมิภาคนั้น ยังมีสัญญาณของการชะลอตัวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้

เนื่องจากสถานการณความไมแนนอนทางดานการเมืองเปนสําคัญ (ตารางที่ 2) 
 

 ตารางที่ 2 ทัศนะเก่ียวกับการลงทุนของภาคเอกชน แยกตามภูมิภาค (หนวย : รอยละ) 

  ชะลอ เทาเดิม ขยาย 

กทม.และ ปริมณฑล ไตรมาสที1/51 50.00 25.00 25.00
ไตรมาสที2/51 50.00 25.00 25.00
ไตรมาสที3/51 50.00 25.00 25.00
ไตรมาสที4/51 50.00 12.50 37.50
ทั้งป 2551 50.00 12.50 37.50

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที1/51 40.00 26.67 33.33
ไตรมาสที2/51 40.00 26.67 33.33
ไตรมาสที3/51 43.33 33.33 23.33
ไตรมาสที4/51 41.38 34.48 24.14
ทั้งป 2551 44.83 20.69 34.48

กลาง ไตรมาสที1/51 28.13 37.50 34.38
ไตรมาสที2/51 37.50 31.25 31.25
ไตรมาสที3/51 37.50 31.25 31.25
ไตรมาสที4/51 40.63 34.38 25.00
ทั้งป 2551 43.75 25.00 31.25

เหนือ ไตรมาสที1/51 32.14 32.14 35.71
ไตรมาสที2/51 32.14 32.14 35.71
ไตรมาสที3/51 53.57 28.57 17.86
ไตรมาสที4/51 50.00 32.14 17.86
ทั้งป 2551 42.86 21.43 35.71

ใต ไตรมาสที1/51 23.08 34.62 42.31
ไตรมาสที2/51 34.62 30.77 34.62
ไตรมาสที3/51 29.63 37.04 33.33
ไตรมาสที4/51 25.93 37.04 37.04
ทั้งป 2551 33.33 25.93 40.74

 
ท่ีมา : จากการสาํรวจคลังจังหวัดทั่วประเทศและหอการคาจงัหวัดทัว่ประเทศ โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธรุกิจ มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย รวมกับสํานักการเงนิการคลัง กรมบญัชีกลาง 
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1. การใชจายและการลงทุนของภาครัฐบาล 
 
จากการสอบถามคลังจังหวัดทกุจังหวัดและหอการคาจังหวัดทุกจังหวัดเกี่ยวกับการใชจายและการลงทุน

ของภาครัฐบาล โดยทําการพิจารณาแยกเปนภูมิภาค พบวา การใชจายและการลงทนุของภาครัฐบาลนั้นยังคง

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งน้ีเน่ืองจากรัฐบาลใหนโยบายในการเรงเบิกจายงบประมาณ เพือ่กระตุนเศรษฐกิจในแต

ละภูมิภาค ประกอบกับในชวงไตรมาสที่ 3 เปนชวงปลายงบประมาณจึงมกีารเรงเบิกจายเพ่ิมขึ้น ดังนั้นจะพบวา

ในทุกไตรมาสที่ทําการสอบถามนั้น หนวยงานตางๆ ในภมูิภาคก็ทําการเรงเบิกจายงบประมาณเพื่อใหเปนไปตาม

เปาหมายทีไ่ดวาไว 
 

ตารางที่ 3 ทัศนะเก่ียวกับการใชจายและการลงทุนของภาครัฐบาล แยกตามภูมิภาค (หนวย : รอยละ) 

  ชะลอ เทาเดิม ขยาย 

กทม.และ ปริมณฑล ไตรมาสที1/51 12.50 62.50 25.00
ไตรมาสที2/51 12.50 62.50 25.00
ไตรมาสที3/51 12.50 75.00 12.50
ไตรมาสที4/51 12.50 62.50 25.00
ทั้งป 2551 12.50 62.50 25.00

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที1/51 26.67 36.67 36.67
ไตรมาสที2/51 23.33 36.67 40.00
ไตรมาสที3/51 23.33 36.67 40.00
ไตรมาสที4/51 31.03 27.59 41.38
ทั้งป 2551 27.59 34.48 37.93

กลาง ไตรมาสที1/51 37.50 28.13 34.38
ไตรมาสที2/51 46.88 21.88 31.25
ไตรมาสที3/51 31.25 25.00 43.75
ไตรมาสที4/51 31.25 21.88 46.88
ทั้งป 2551 31.25 28.13 40.63

เหนือ ไตรมาสที1/51 17.86 42.86 39.29
ไตรมาสที2/51 14.29 46.43 39.29
ไตรมาสที3/51 14.29 39.29 46.43
ไตรมาสที4/51 10.71 46.43 42.86
ทั้งป 2551 14.29 39.29 46.43

ใต ไตรมาสที1/51 38.46 34.62 26.92
ไตรมาสที2/51 30.77 46.15 23.08
ไตรมาสที3/51 29.63 44.44 25.93
ไตรมาสที4/51 22.22 40.74 37.04
ทั้งป 2551 22.22 48.15 29.63

 ท่ีมา : จากการสาํรวจคลังจังหวัดทั่วประเทศและหอการคาจงัหวัดทัว่ประเทศ โดยศนูยพยากรณเศรษฐกิจและธรุกิจ มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย รวมกับสํานักการเงนิการคลัง กรมบญัชีกลาง 
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2. การจางงาน 
 
จากการสอบถามคลังจังหวัดและหอการคาทกุจังหวัดเกี่ยวกับการจางในจังหวัด โดยทําการพิจารณาแยก

เปนภูมิภาค พบวา การจางงานในทุกภูมิภาคนั้นจะยังคงมีสัญญาณของการทรงตัว กลาวคือ ไมเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิมมาก ทั้งน้ีเปนผลมาจากการชะลอตวัของการขยายตัวการลงทุนของประเทศทั้งของภาครัฐและเอกชน แต

อยางไรก็ตามสถานการณแรงงานสวนหนึ่งกลบัเขาสูแรงงานดานการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากระดับราคา

พืชผลดีขึ้น 

 
ตารางที่ 4 ทัศนะเก่ียวกับการจางงาน แยกตามภูมิภาค (หนวย : รอยละ) 

  ชะลอ เทาเดิม ขยาย 

กทม.และ ปริมณฑล ไตรมาสที1/51 37.50 37.50 25.00
ไตรมาสที2/51 50.00 25.00 25.00
ไตรมาสที3/51 50.00 37.50 12.50
ไตรมาสที4/51 50.00 25.00 25.00
ทั้งป 2551 50.00 25.00 25.00

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที1/51 23.33 36.67 40.00
ไตรมาสที2/51 20.00 36.67 43.33
ไตรมาสที3/51 30.00 33.33 36.67
ไตรมาสที4/51 24.14 37.93 37.93
ทั้งป 2551 24.14 37.93 37.93

กลาง ไตรมาสที1/51 22.58 41.94 35.48
ไตรมาสที2/51 22.58 41.94 35.48
ไตรมาสที3/51 25.81 41.94 32.26
ไตรมาสที4/51 32.26 41.94 25.81
ทั้งป 2551 32.26 38.71 29.03

เหนือ ไตรมาสที1/51 22.22 40.74 37.04
ไตรมาสที2/51 18.52 48.15 33.33
ไตรมาสที3/51 25.93 59.26 14.81
ไตรมาสที4/51 29.63 51.85 18.52
ทั้งป 2551 25.93 40.74 33.33

ใต ไตรมาสที1/51 28.00 40.00 32.00
ไตรมาสที2/51 26.92 42.31 30.77
ไตรมาสที3/51 29.63 37.04 33.33
ไตรมาสที4/51 23.08 38.46 38.46
ทั้งป 2551 25.93 37.04 37.04

 
ท่ีมา : จากการสาํรวจคลังจังหวัดทั่วประเทศและหอการคาจงัหวัดทั่วประเทศ โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกจิ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมกับสํานักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง 
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สรุปแนวโนมภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคในครึ่งแรกของป 2551 
 
 จากปจจัยบวกและปจจัยลบของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและปจจัยเฉพาะแตละภูมิภาคในป 2551 
จะพบวาปจจัยบวกที่สําคัญคือ  การเรงเบิกจายเงินงบประมาณ และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตางๆ จะทําให

เศรษฐกิจภูมิภาคตางๆ เริ่มปรับตัวดีขึ้นในชวงไตรมาสแรกของปนี้เนื่องจากภาคประชาชนและภาคธุรกิจเริ่มมี

ความมั่นใจในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นสงผลใหเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ เริ่มปรับตัวดีขึ้นในไตร

มาสแรกของปนี้    

 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาเศรษฐกิจในแตละภูมิภาคตั้งแตไตรมาสที่ 2 ของป 2551 เปนตนมา จะ

พบวา ปจจัยเสี่ยงตางๆ  เชน ปญหาดานคาครองชีพที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จากปญหาเรื่องของคาพลังงาน

โดยเฉพาะราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก  ตลอดจนสถานการณทางการเมืองที่ยังไมมีเสถียรภาพ จึงทําใหความ

เชื่อมั่นของผูบริโภคและผูประกอบการในแตละภูมิภาคยังทรงตัวอยูในระดับต่ํา ซ่ึงจะสงผลใหการบริโภคและการ

ลงทุนของภาคเอกชนในแตละภูมิภาคยังขยายตัวไมมากนัก   สงผลใหเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ ชะลอตัวลง

ตั้งแตไตรมาสที่ 2  เปนตนมา ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
  

ตารางที่ 8  ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคตางๆ  

ภาค 2548 2549 2550 Q1 Q2 Q3 Q4 2551 

2551F 2551F 2551F 2551F 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.39% 7.36% 6.14% 5.0% 4.5% 4.1% 3.9% 4.4% 

ภาคเหนือ 1.96% 4.98% 4.43% 4.6% 4.4% 4.1% 3.8% 4.2% 

ภาคใต 2.97% 4.04% 2.06% 4.2% 3.3% 3.1% 2.7% 3.3% 

ภาคกลาง 4.83% 5.20% 4.87% 6.5% 5.3% 4.9% 4.7% 6.1% 

กทม.และปริมณฑล 5.85% 4.79% 4.96% 5.4% 5.0% 4.7% 4.5% 4.9% 

รวมทั้งประเทศ (GDP) 4.53% 5.11% 4.75% 6.1% 5.3% 4.5% 4.0% 5.0% 

 

ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
          F = ประมาณการโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 


