
สรุปภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคแนวโนมเศรษฐกิจภูมิภาค ป 2550 
 
1.  บทนํา 
  

 ในปจจุบันการวิเคราะหเศรษฐกิจในระดับประเทศถือวามีความสําคัญอยางมากตอการตัดสินใจในการลงทุน
ของนักลงทุนตางๆ รวมทั้งเปนแนวทางในการดําเนินนโยบายทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทยดวยเชนกัน แตดวย
สถานการณในปจจุบันนั้น การวิเคราะหเศรษฐกิจของประเทศนั้น อาจจะไมเพียงพอที่จะดําเนินนโยบายทางดาน
เศรษฐกิจของประเทศใหทั่วถึงในทุกภาคสวน ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะเศรษฐกิจไทยในแตละภูมิภาคนั้นมีความแตกตาง
กันในแตละภูมิภาค ดังนั้นดําเนินนโยบายจึงจําเปนที่จะตองแตกตางกัน  

 ดวยเหตุนี้ทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จึงไดทําการรวมกับกลุม CFO 
กรมบัญชีกลาง และคลังจังหวัดทุกจังหวัด ในการจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจรายภาคและแนวโนมเศรษฐกิจรายภาค
ป 2550 เพื่อเปนภาคสะทอนถึงภาวะเศรษฐกิจของแตละภูมิภาค รวมทั้งเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจในการดําเนิน
ธุรกิจ และนโยบายของภาครัฐในสวนภูมิภาคเชนเดียวกับประเทศ  

 โดยในการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจรายภูมิภาคจะทําการวิเคราะห 5 ภูมิภาค ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง และภาคกรุงเทพและปริมณฑล ตามลําดับ ซึ่งในแตละภูมิภาคนั้นจะประกอบดวย ภาวะ
เศรษฐกิจของแตละภูมิภาค ปจจัยที่สงผลกระทบ ขอสมมติฐานในการพยากรณภาวะเศรษฐกิจ และผลการพยากรณ 
ตามลําดบั 

2.  โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 เมื่อทําการพิจารณาถึงโครงสรางเศรษฐกิจของภูมิภาคในป 2548 จะพบวา กรุงเทพและปริมณฑลมีสัดสวน
มูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมรายภาค(Gross  Regional Product: GRP) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.1 ของมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมดของประเทศ(Gross Domestic Product: GDP) รองลงมาไดแก ภาคกลาง คิดเปนรอยละ 29.1 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 9.8 ภาคใต รอยละ 8.6 และภาคเหนือ รอยละ 8.4 ตามลําดับ และเมื่อแยกพิจารณาใน
แตละภูมิภาคตามโครงสรางเศรษฐกิจทางดานภาคการผลิต พบวา 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคบริการรอยละ 61.6 ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 20.0 และภาค
เกษตรกรรม รอยละ 18.4 (ภาพที่ 1) 

 ภาคเหนือ เปนภาคบริการรอยละ 54.0 ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 27.9 และภาคเกษตรกรรม รอยละ 
18.1 (ภาพที่ 1) 

 ภาคใต เปนภาคบริการรอยละ 47.4 ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 19.4 และภาคเกษตรกรรม รอยละ 
33.2 (ภาพที่ 1) 

 ภาคกลาง เปนภาคบริการรอยละ 25.6 ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 67.8 และภาคเกษตรกรรม รอยละ 
6.6 (ภาพที่ 1) 

 กรุงเทพและปริมณฑล เปนภาคบริการรอยละ 55.5 ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 43.2 และภาค
เกษตรกรรม รอยละ 1.3 (ภาพที่ 1)  



 

ภาพที่ 1  โครงสรางทางเศรษฐกิจในแตละภูมิภาค 
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)



3.  สรุปภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ป 2549 

 ในการสรุปภาวะเศรษฐกิจ ภูมิภาคน้ันจะทํ าการสรุปภาวะเศรษฐกิจใน  5  ภูมิภาค  ไดแก  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง และกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งผลของการสรุปภาวะเศรษฐกิจ
ภูมิภาค เปนดังนี้ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในป 2549 ยังคงขยายตัวขึ้นจากปกอนเล็กนอย ทั้งนี้เนื่องจากการ
ขยายตัวของภาคเกษตรกรรมที่ชะลอตัวลงจากชวงเดียวกันของปกอน สวนภาคอุตสาหกรรมและ
การกอสรางยังคงขยายตัวจากปที่แลว ขณะที่ภาคการคาและบริการยังคงทรงตัว สําหรับการลงทุน
ภาคเอกชนและการบริโภคของภาคเอกชนโดยรวมยังคงชะลอตัวลง แมวาจะมีการลงทุนขนาด
ใหญที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในบางพื้นที่  

 ภาคเหนือ ในป 2549 ยังคงขยายตัวเล็กนอย แตภาคบริการโดยเฉพาะการทองเที่ยวขยายตัวไดดี
อยางตอเนื่องจากการมีพืชสวนโลก แตอยางไรก็ตามเมื่อทําการพิจารณาระดับรายไดของภาค
เกษตรกรรม พบวา รายไดของเกษตรกรในภาคเหนือยังคงขยายตัว ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวใน
อัตราเรง ทั้งนี้มาจากกําลังการผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือที่เพิ่มสูงขึ้น สวนทางดานของการ
บริโภคของภาคเอกชนนั้นพบวาชะลอตัวลงเล็กนอยถึงแมจะมีพืชสวนโลกก็ตาม สวนภาคการ
ลงทุนนั้นยังคงชะลอตัวลงอยางตอเนื่องทั้งนี้เปนผลมาจากปจจัยทางดานตนทุนโดยเฉพาะน้ํามัน
เปนสําคัญ 

 ภาคใต ในป 2549 ยังคงขยายตัว ทั้งนี้ เนื่องจากการขยายตัวของภาคการผลิต ไมวาจะเปน
เกษตรกรรม ที่ระดับราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้นทําใหเกษตรกรรมมีรายไดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ภาคบริการ
โดยเฉพาะสาขาทองเที่ยวที่จํานวนนักทองเที่ยวมากขึ้น สงผลใหประชาชนในภูมิภาคมีระดับ
รายไดที่เพิ่มขึ้น สงผลใหการบริโภคของภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่เรงขึ้น ขณะเดียวกัน การ
ลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นมากโดยเฉพาะครึ่งหลังของป เนื่องจากราคาน้ํามันปรับตัวลดลง 
อัตราดอกเบี้ยทรงตัว  

 ภาคกลาง  ในป  2549  ยั งคงขยายตัวไดอย างตอ เนื่ อง  ทั้ งนี้ เนื่ องจากการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมเปนสําคัญ สวนภาคเกษตรกรรมที่ยังคงขยายตัวไดดีนั้นเนื่องมาจากระดับราคาที่
เพิ่มสูงขึ้นเชนกัน สวนภาคบริการนั้นมีแนวโนมของการชะลอตัวลงเล็กนอย อยางไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาในดานของการบริโภคภาคเอกชนพบวายังคงขยายตัวไดอยางตอเนื่องถึงแมจะมีแนวโนม
ของการชะลอตัวลงบางก็ตาม 

 กรุงเทพและปริมณฑล ในป 2549 ยังคงขยายตัวไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องมาจากการขยายตัวของ
ภาคบริการเปนสําคัญ สวนภาคอุตสาหกรรมนั้นชะลอตัวลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับปกอนหนา ทั้งนี้
เนื่องจากตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ดานการบริโภคของภาคเอกชนนั้นยังคงขยายตัวไดอยาง
ตอเนื่อง สวนการลงทุนของภาคเอกชนชะลอตัวลงเล็กนอยทั้งนี้เนื่องจากนักลงทุนสวนใหญรอดู
สถานการณความแนนอนของการเมืองไทย รวมทั้งนโยบายทางดานเศรษฐกิจ   

 
 



4.  ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจภูมิภาคในป 2550 

 จากการสอบถามปจจัยที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจในแตละภูมิภาค จากสํานักงานคลังจังหวัด ซึ่งเปน
หนวยงานในการรวบรวมและวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจในแตละจังหวัด เปนดังนี้ 

 ปจจัยบวกที่โดดเดนในทุกภูมิภาคในป 2550 ไดแก  

1. อัตราเงินเฟอในแตละภูมิภาคมีแนวโนมปรับตัวลดลง  สงผลใหสถานการณคาครองชีพและตนทุนการ
ผลิตปรับตัวลดลง 

2. ระดับราคาน้ํามันทรงตัวอยูในระดับต่ํา และมีเสถียรภาพ ทั้งนี้เนื่องจากราคาน้ํามันดิบในป 2550 คาดวา
จะอยูในระดับ 60-65 เหรียญตอบารเรล 

3. อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง โดยคาดวาอัตราดอกเบี้ยจะมีการปรับตัวลดลง
ประมาณรอยละ 0.75-1.0  

4. ระดับราคาผลผลิตสินคาเกษตรยังคงทรงตัวอยูในระดับที่สูง สงผลใหมูลคาและระดับรายไดของ
เกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

5. จํานวนนักทองเที่ยวมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากแนวนโยบายและการสงเสริมการ
ประชาสัมพันธของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย รวมทั้งกิจกรรมตางๆ ที่ทางภูมิภาคไดดําเนินการ
ตามแนวยุทธศาสตรที่ไดวางไว จึงคาดวาจํานวนนักทองเที่ยวนาจะยังคงขยายตัวไดอยางตอเนื่องทั้ง
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ 

สวนปจจัยบวกดานตางในแตละภูมิภาคน้ันจะแสดงดังตารางที่ 1  

 

 ปจจัยลบท่ีโดดเดนในทุกภูมิภาคในป 2550 ไดแก 

1. คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นจะสงผลกระทบตอการสงออกสินคาและการทองเที่ยว  

2. ภัยทางธรรมชาติ โดยเฉพาะในเรื่องของภัยแลงที่เริ่มเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งปญหาภัยแลงนี้ถือเปนปญหาที่เกิดขึ้นจากปญหาน้ํา
ทวมที่เกิดขึ้น ดังนั้นปริมาณผลผลิตในภาคการเกษตรในป 2550 นั้นอาจไดรับความเสียหาย 

3. สถานการณทางการเมืองที่ยังไมมีเสถียรภาพ หรือไมมีความแนนอน โดยเฉพาะในชวงครึ่งปหลัง ทั้งนี้
เนื่องจากรัฐบาลชุดปจจุบันจะดําเนินการใหมีการเลือกตั้งรัฐบาลชุดใหมที่มาจากการเลือกตั้ง ทําให
หลายฝายมีการจับตาวาจะมีการเลอืกต้ังดังกลาวหรือไม  

4. สถานการณการกอความไมสงบ  โดยเฉพาะสถานการณไมสงบในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

5. สถานการณไขหวัดนก ที่ยังเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอในจังหวัดและภูมิภาคที่เคยเกิดอยางตอเนื่องในทุกๆ 
ป ดังนั้นในป 2550 จึงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น 

6. ความเชื่อมั่นของผูบริโภคและผูประกอบการยังปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง 

สวนปจจัยลบดานตางในแตละภูมิภาคน้ันจะแสดงดังตารางที่ 2  



ตารางที่ 1 ปจจัยบวกที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจภูมิภาคในป 2550 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต กลาง กทม.และปริมณฑล 
 ราคาน้ํามันทรงตัวอยูในระดับต่ํา 
 ราคาพืชผลทางการเกษตรยังทรง
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง  

 อัตราเงินเฟอมีแนวโนมชะลอตัว
ลง 

 การคาชายแดนขยายตัวขึ้น 
 จํานวนนักทองเที่ยวมีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้น จากนโยบายการ
สงเสริมการทองเที่ยว 

 นโยบายสงเสริมการลงทุนยังมี
อยางตอเนื่อง 

 อัตราการวางงานอยูในระดับต่ํา 

 จํานวนนักทองเที่ยวมีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้น จากนโยบายการ
สงเสริมการทองเที่ยว และ
ผลบวกจากงานพืชสวนโลก 

 ราคาน้ํามันทรงตัวอยูในระดับต่ํา 
 อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัว
ลดลง 

 ผลของการเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณประจําป 2550 

 อัตราเงินเฟอมีแนวโนมชะลอตัว
ลง 

 การสงเสริมการคาและการลงทุน
มีมากขึ้น 

 

 จํานวนนักทองเที่ยวในฝงอันดา
มันและอาวไทยมีแนวโนมปรับ
เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

 ผลผลิตยางพาราและปาลมน้ํามัน
ยังมีแนวโนมที่ดี 

 ราคาพืชผลทางการเกษตรยังทรง
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง  

 ราคาน้ํามันทรงตัวอยูในระดับต่ํา 
 อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมชะลอตัว
ลง 

 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  5 
จังหวัดภาคใต 

 

 ราคาน้ํามันทรงตัวอยูในระดับต่ํา 
 ราคาพืชผลทางการเกษตรยังทรง
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง  

 แนวโนมการลงทุนยังคงขยายตัว
ไดอยางตอเนื่อง 

 จํานวนนักทองเที่ยวมีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้น จากนโยบายการ
สงเสริมการทองเที่ยว 

 การเปดเขตการคาเสรีสงผลใหมี
แนวโนมของการสงออกและการ
ลงทุนเพิ่มขึ้น 

 เปนศูนยกลางการพัฒนาพลังงาน 

 ราคาน้ํามันทรงตัวอยูในระดับต่ํา 
 อัตราเงินเฟอมีแนวโนมชะลอตัว
ลง 

 อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับ
ลดลง 

 

 

ที่มา : จากการสอบถามจากสํานักงานคลังจังหวัด 75 จังหวัดทั่วประเทศ, กรมบัญชีกลาง 
         รวบรวมโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 
 
 



ตารางที่ 2  ปจจัยบวกที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจภูมิภาคในป 2550 

 
 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ ใต กลาง กทม.และปริมณฑล 
 ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแลง 
 คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น 
 สถานการณไขหวัดนก 
 สถานการณทางการเมืองยังคงมี
ความไมแนนอน 

 ความเชื่อมั่นของผูบริโภคและ
ผูประกอบการที่อยูในระดับต่ํา 

 

 สถานการณไขหวัดนก 
 สถานการณการเมืองยังคงมีความ
ไมแนนอน 

 ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแลง 
 คาเงินบาทแข็งคาขึ้น 
 ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
สงผลกระทบตอการสงออก  

 ภาวะการแขงขันทางดานการคา
ระหวางภูมิภาค และภายในภูมิ
เดียวกัน 

 ความเชื่อมั่นของผูบริโภคและ
ผูประกอบการที่อยูในระดับต่ํา 

 ความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดน 

 สถานการณทางการเมืองยังคงมี
ความไมแนนอน 

 ปริมาณสัตวน้ําในทะเลลดลง 
 ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแลง 
 ขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ 
 ปริมาณการจางงานในชวงนอก
ฤดูกาลทองเที่ยวยังคงอยูในระดับ
ต่ํา 

 ภาวะการแขงขันทางดานการคา
ระหวางภูมิภาค และภายในภูมิ
เดียวกัน 

 ความเชื่อมั่นของผูบริโภคและ
ผูประกอบการที่อยูในระดับต่ํา 

 

 สถานการณไขหวัดนก 
 สถานการณทางการเมืองยังคงมี
ความไมแนนอน 

 คาเงินบาทแข็งคาขึ้น 
 เศรษฐกิจโลกชะลอตัวสงผล
กระทบตอการสงออก 

 ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแลง 
 กระแสขาวการแกไข พรบ.
ประกอบธุรกิจคนตางดาว 

 มาตรการสํารองเงินนําเขาระยะ
สั้น 

 ความเชื่อมั่นของผูบริโภคและ
ผูประกอบการที่อยูในระดับต่ํา 

 คาเงินบาทแข็งคาขึ้น 
 เศรษฐกิจโลกชะลอตัวสงผล
กระทบตอการสงออก 

 สถานการณทางการเมืองยังคงมี
ความไมแนนอน 

 สถานการณความไมปลอดภัยจาก
การกอวินาศกรรม 

 ความเชื่อมั่นของผูบริโภคและ
ผูประกอบการที่อยูในระดับต่ํา 

 

ที่มา : จากการสอบถามจากสํานักงานคลังจังหวัด 75 จังหวัดทั่วประเทศ, กรมบัญชีกลาง 
         รวบรวมโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 



สรุปแนวโนมภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคป 2550 

 

 จากปจจัยบวกและปจจัยลบของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและปจจัยเฉพาะแตละภูมิภาคในป 2550 อาทิ
เชน คาเงินบาทแข็งคาขึ้นและเศรษฐกิจชะลอตัวลง สงผลใหสินคาสงออกของแตละภูมิภาคชะลอตัวลง  ขณะเดียวกัน 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวลงและความเชื่อมั่นของผูบริโภคและผูประกอบการในแตละภูมิภาคชะลอตัวลง
สงผลใหกําลังซื้อในแตละภูมิภาคชะลอตัวลง  การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนในแตละภูมิภาคชะลอตัวลง  
ทําใหเศรษฐกิจของแตละภูมิภาคในป 2550 ชะลอลงตัวตามภาวะเศรษฐกิจไทย  
 ทั้งนี้ ภายใตสมมติฐานที่เศรษฐกิจไทยในป 2550 ขยายตัวประมาณรอยละ 4.5  คาดวาเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ ภาคใต  ภาคกลาง และกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในป 2550 จะขยายตัวประมาณรอย
ละ 4.03  4.20  4.05  5.27  และ 4.24  ตามลําดับ (ตารางที่ 3)  
 

ตารางที่ 3  ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคตางๆ  

ภาค 
 

หนวย 
 

2547 2548 2549F 2550F 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พันลานบาท 364.03 377.41 392.88 408.71 

  อัตราการขยายตัว รอยละ 2.40 3.68 4.10 4.03 

ภาคเหนือ พันลานบาท 306.96 321.95 337.44 351.62 

  อัตราการขยายตัว รอยละ 1.19 4.88 4.81 4.20 

ภาคใต พันลานบาท 327.53 329.93 344.89 358.85 

  อัตราการขยายตัว รอยละ 4.60 0.73 4.53 4.05 

ภาคกลาง พันลานบาท 1,059.53 1,118.25 1,183.04 1,245.41 

  อัตราการขยายตัว รอยละ 8.11 5.54 5.79 5.27 

กทม.และปริมณฑล พันลานบาท 1,620.46 1,695.19 1,776.61 1,851.87 

  อัตราการขยายตัว รอยละ 7.13 4.61 4.80 4.24 

รวมทั้งประเทศ พันลานบาท 3,678.51 3,842.73 4,034.86 4,216.46 

  อัตราการขยายตัว รอยละ 6.20 4.50 5.00 4.50 

ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 F = ผลการพยากรณโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

 จากปจจัยบวกและปจจัยลบดังกลาวขางตนนั้นนั้น ทําใหสามารถประเมินสถานการณเศรษฐกิจในแตละ
ภูมิภาคไดดังนี้ คือ 

 

 



แนวโนมเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 แนวโนมภาวะเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในป 2550 คาดวาจะขยายตัวประมาณรอย
ละ 4.0-4.5 ซึ่งเปนการขยายตัวในระดับใกลเคียงกับเศรษฐกิจภาพรวมทั้งประเทศ   ภาคการเกษตรยังคงเปนภาค
เศรษฐกิจหลักในการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากราคาสินคาการเกษตรที่อยูในเกณฑดี   
อยางไรก็ตาม  ภาคการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสจะประสบกับปญหาภาวะภัยแลงและสถานการณ
ไขหวัดนก สงผลใหผลผลิตภาคการเกษตรชะลอตังลง    

 การขยายตัวทางการคาและการลงทุนในจังหวัดชายแดน  และการขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบาน ทั้งความรวมมือดานการคา การลงทุนและการทองเที่ยวระหวางกันมากขึ้นภายใตโครงการ 
ACMECS: Ayeyawady Chao Praya Mekong Economic Cooperation สงผลใหการคาชายแดนมี
การขยายตัว โดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเปดสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 2 และจังหวัดใกลเคียงตลอดจนจังหวัดที่
อยูบนเสนทาง East-West Economic Corridor จะสงผลในเชิงบวกตอภาคการคาและบริการ  และเศรษฐกิจ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คาดวาในป  2549 จะมีอัตราการขยายตัวรอยละ  4.10 โดยภาค
เกษตรกรรมขยายตัวรอยละ 3.69  ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 4.53  และภาคบริการขยายตัวรอยละ 4.08 สวนใน
ป 2550 นั้นคาดวาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะขยายตัวรอยละ 4.03 โดยภาค
เกษตรกรรมขยายตัวรอยละ 3.27   ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 4.00  และภาคบริการขยายตัวรอยละ 4.27  (ตาราง
ที่ 4) 

 

ตารางที่ 4  ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

 หนวย 2547 2548 2549F 2550F 
ภาคเกษตรกรรม พันลานบาท 71.12 69.61 72.18 74.54 
อัตราการขยายตัว รอยละ -10.82 -2.11 3.69 3.27 
ภาคอุตสาหกรรม พันลานบาท 73.35 75.39 78.81 81.96 
อัตราการขยายตัว รอยละ 9.57 2.79 4.53 4.00 
ภาคบริการ พันลานบาท 219.56 232.40 241.89 252.21 
อัตราการขยายตัว รอยละ 5.15 5.85 4.08 4.27 
GRP พันลานบาท 364.03 377.41 392.88 408.71 
อัตราการขยายตัว รอยละ 2.40 3.68 4.10 4.03 
 ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 F = ผลการพยากรณโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 
 
 
 



แนวโนมเศรษฐกิจภาคเหนือ 

 แนวโนมภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือในป 2550 คาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 4.0-4.5 ซึ่งเปน
การขยายตัวในระดับเดียวกันกับเศรษฐกิจภาพรวมทั้งประเทศ   ภาคการเกษตรยังคงเปนภาคเศรษฐกิจหลักในการ
สนับสนุนเศรษฐกิจของภาคเหนือ เนื่องจากราคาสินคาการเกษตรที่อยูในเกณฑดี และภาคการเกษตรของภาคเหนือไม
นาจะประสบกับปญหาภาวะภัยแลง เนื่องจากยังคงมีปริมาณน้ํากักเก็บไวในแหลงตางๆ จํานวนมาก ซึ่งสงผลดีตอการ
ผลิตภาคการเกษตรขณะที่การสงสินคาออกตางประเทศ โดยเฉพาะสินคากลุมอิเล็กทรอนิกสคาดวายังคงสามารถ
สงออกไดในระดับที่เหมาะสม แมวาจะชะลอตัวลงบางเล็กนอยการบริโภคในตางประเทศเริ่มอิ่มตัว        สําหรับภาค
บริการที่เปนเศรษฐกิจหลักของภาคเหนือ จะไดรับผลประโยชนจากมหกรรมพืชสวนโลกอยางตอเนื่องนาจะสงผลดี
ตอการทองเที่ยวของภาคเหนือในปนี้ 

 ภาคเหนือ คาดวาในป 2549 จะมีอัตราการขยายตัวรอยละ 4.81 โดยภาคเกษตรกรรมขยายตัวรอย
ละ 4.43 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 4.77 และภาคบริการขยายตัวรอยละ 4.96  สวนในป 2550 นั้นคาดวาอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเหนือจะขยายตัวรอยละ  4.20 โดยภาคเกษตรกรรมขยายตัวรอยละ  4.07 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 4.06 และภาคบริการขยายตัวรอยละ 4.32 (ตารางที่ 5) 

 

ตารางที่ 5  ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ  

 

 หนวย 2547 2548 2549F 2550F 
ภาคเกษตรกรรม พันลานบาท 56.34 58.17 60.75 63.23 
อัตราการขยายตัว รอยละ -8.48 3.25 4.43 4.08 
ภาคอุตสาหกรรม พันลานบาท 86.12 89.87 94.16 97.98 
อัตราการขยายตัว รอยละ 1.67 4.36 4.77 4.06 
ภาคบริการ พันลานบาท 164.50 173.91 182.53 190.41 
อัตราการขยายตัว รอยละ 4.73 5.72 4.96 4.32 
GRP พันลานบาท 306.96 321.95 337.44 351.62 
อัตราการขยายตัว รอยละ 1.19 4.88 4.81 4.20 
ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 F = ผลการพยากรณโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวโนมเศรษฐกิจภาคใต 

 แนวโนมภาวะเศรษฐกิจภาคใตในป 2550 คาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 4.0-4.5 ซึ่งเปน
การขยายตัวในระดับเดียวกันกับเศรษฐกิจภาพรวมทั้งประเทศ    ซึ่งเปนอัตราที่ชะลอจากป 2549   เนื่องจากผลผลิต
ทางเกษตรมีแนวโนมลดลง  จากภาวะภัยแลว โดยผลผลิตยางคาดวา จะเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 2-3  สวนปาลมน้ํามัน
ผลผลิตใกลเคียงกับป 2549    สงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลง   สําหรับการทองเที่ยวของภาคใตตอนบน
และแหลงทองเที่ยวฝงอันดามัน ยังคงขยายตัวตอเนื่อง ซึ่งเปนแรงผลักดันที่สําคัญในการพยุงเศรษฐกิจไมใหชะลอตัว
ลงมากนัก    

 สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตสงผลกระทบใหการทองเที่ยงในภาคใต
ตอนลางชะลอตัวลง  นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอการใชจายของประชาชนและภาคธุรกิจเนื่องจากประชาชน
ระมัดระวังการใชจายมากขึ้น  ขณะที่ภาคธุรกิจชะลอการลงทุน 

 ทางดานอุปโภคบริโภค มีแนวโนมชะลอลง เนื่องจากราคาสินคาเกษตรที่สําคัญ คือ ยางพารา และ
กุงขาวมีแนวโนมลดลง ประกอบกับความเชื่อมั่นของประชาชนตอภาวะเศรษฐกิจยังไมดีนัก  สถานการณความไมสงบ 
อยางไรก็ตามภาวะการทองเที่ยวฝงอันดามันมีแนวโนมสดใส  การลงทุนมีแนวโนมดีขึ้น อันเปนผลจากราคาน้ํามัน
และอัตราดอกเบี้ยลดลง  ขณะที่การสงออกชะลอตัว เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคูคาชะลอตัว รวมทั้งการแขงขันที่
รุนแรงขึ้นจากประเทศคูแขง 

 ภาคใต คาดวาในป 2549 จะมีอัตราการขยายตัวรอยละ 4.53 โดยภาคเกษตรกรรมขยายตัวรอยละ 
4.29  ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 3.86 และภาคบริการขยายตัวรอยละ 4.99 สวนในป 2550 นั้นคาดวาอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคใตจะขยายตัวรอยละ 4.05 โดยภาคเกษตรกรรมขยายตัวรอยละ 3.98 ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวรอยละ 3.77 และภาคบริการขยายตัวรอยละ 4.20  (ตารางที่ 6) 

 

ตารางที่ 6  ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคใต  

 

 หนวย 2547 2548 2549F 2550F 
ภาคเกษตรกรรม พันลานบาท 116.09 109.47 114.16 118.71 
อัตราการขยายตัว รอยละ 1.13 -5.70 4.29 3.98 
ภาคอุตสาหกรรม พันลานบาท 61.99 64.05 66.52 69.03 
อัตราการขยายตัว รอยละ 3.19 3.32 3.86 3.77 
ภาคบริการ พันลานบาท 149.45 156.41 164.21 171.11 
อัตราการขยายตัว รอยละ 8.09 4.66 4.99 4.20 
GRP พันลานบาท 327.53 329.93 344.89 358.85 
อัตราการขยายตัว รอยละ 4.60 0.73 4.53 4.05 
ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 F = ผลการพยากรณโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 



แนวโนมเศรษฐกิจภาคกลาง 

 แนวโนมภาวะเศรษฐกิจภาคกลางในป 2550 คาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 5.0-5.5 
เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมในภาคกลางจะไดรับผลประโยชนจากราคาน้ํามันที่ไมสูง  ราคาพลังงานที่ทรงตัวตํ่า  อัตรา
ดอกเบี้ยมีแนวโนมลดลง  และการสงออกที่ยังขยายตัวไดในระดับที่เหมาะสม   นอกจากนี้ ภาคการเกษตรของภาค
กลางจะไดรับผลประโยชนจากการที่ราคาสินคาการเกษตรที่อยูในเกณฑดี    

 ภาคกลาง คาดวาในป 2549 จะมีอัตราการขยายตัวรอยละ 5.79 โดยภาคเกษตรกรรมขยายตัวรอยละ 
4.82 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 6.32 และภาคบริการขยายตัวรอยละ 4.67 สวนในป 2550 นั้นคาดวาอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคกลางจะขยายตัวรอยละ 5.27 โดยภาคเกษตรกรรมขยายตัวรอยละ 4.91 ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวรอยละ 5.14 และภาคบริการขยายตัวรอยละ 5.72 (ตารางที่ 7) 

 

ตารางที่ 7  ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคกลาง  

 

 หนวย 2547 2548 2549F 2550F 
ภาคเกษตรกรรม พันลานบาท 75.61 74.07 77.64 81.45 
อัตราการขยายตัว รอยละ -6.49 -2.04 4.82 4.91 
ภาคอุตสาหกรรม พันลานบาท 714.32 758.23 806.11 847.55 
อัตราการขยายตัว รอยละ 10.42 6.15 6.32 5.14 
ภาคบริการ พันลานบาท 269.59 285.95 299.29 316.41 
อัตราการขยายตัว รอยละ 6.86 6.07 4.67 5.72 
GRP พันลานบาท 1,059.53 1,118.25 1,183.04 1,245.41 
อัตราการขยายตัว รอยละ 8.11 5.54 5.79 5.27 
ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 F = ผลการพยากรณโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวโนมเศรษฐกิจกรุงเทพและปริมณฑล 

 แนวโนมภาวะเศรษฐกิจกรุงเทพและปริมณฑลในป 2550 คาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 
4.0-4.5 เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมในภาคกลางจะไดรับผลประโยชนจากราคาน้ํามันที่ไมสูง  ราคาพลังงานที่ทรงตัว
ตํ่า  อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมลดลง  และการสงออกที่ยังขยายตัวไดในระดับที่เหมาะสม   อยางไรก็ตาม จากการที่การ
วางระเบิดในกรุงเทพฯ ในชวงปลายปที่แลว  กอปรกับขาวลือการลอบวางระเบิดยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  สงผลให
ความเชื่อมั่นของผูบริโภคและผูประกอบการปรับตัวลดลง   จะสงผลใหการจับจายใชสอย  การลงทุน และการ
ทองเที่ยวของกรุงเทพและปริมณฑลชะลอตัวลง  ทําใหภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลง 

 กรุงเทพและปริมณฑล คาดวาในป 2549 จะมีอัตราการขยายตัวรอยละ 4.80 โดยภาคเกษตรกรรม
ขยายตัวรอยละ 2.53 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 5.17 และภาคบริการขยายตัวรอยละ 4.57 สวนในป 2550 นั้น
คาดวาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกรุงเทพและปริมณฑลจะขยายตัวรอยละ 4.24โดยภาคเกษตรกรรมขยายตัว
รอยละ 2.55 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 4.55 และภาคบริการขยายตัวรอยละ 4.03 (ตารางที่ 8) 

ตารางที่ 8  ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกรุงเทพและปริมณฑล 

 

 หนวย 2547 2548 2549F 2550F 
ภาคเกษตรกรรม พันลานบาท 22.66 22.15 22.71 23.29 
อัตราการขยายตัว รอยละ 2.72 -2.27 2.53 2.55 
ภาคอุตสาหกรรม พันลานบาท 691.99 732.34 770.18 805.25 
อัตราการขยายตัว รอยละ 6.40 5.83 5.17 4.55 
ภาคบริการ พันลานบาท 905.81 940.69 983.72 1,023.33 
อัตราการขยายตัว รอยละ 7.81 3.85 4.57 4.03 
GRP พันลานบาท 1,620.46 1,695.19 1,776.61 1,851.87 
อัตราการขยายตัว รอยละ 7.13 4.61 4.80 4.24 
ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 F = ผลการพยากรณโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 
 
 


