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สรุปภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจําไตรมาสที่ 2 และแนวโนม 
 

ในการประเมินภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจําไตรมาสที่ 2 และแนวโนมนั้น ไดมีการดําเนินการ
ติดตามขอมูลทั้งทุติยภูมิและปฐมภูมิ โดยไดรับความรวมมือสํานักการเนการคลัง กรมบัญชีกลางในการ
รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ และไดรับความรวมมือจากคลังจังหวัดทุกจังหวัด และหอการคาจังหวัดทุกจังหวัดใน
การประเมินสถานการณภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด โดยในการจัดทําสรุปภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคนั้น จะแบง
ภูมิภาคออกเปน 5 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ภาคกลาง และกรุงเทพและ
ปริมณฑล ตามลําดับ ซ่ึงผลการประเมินสถานการณเปนดังนี้   
 

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจของภูมิภาคในไตรมาสที่ 2 ป 2553 

 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. ภัยธรรมชาต ิ
2. ระดับราคาสินคาที่ปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน 
3. ระดับราคาน้ํามันที่เร่ิมมีการปรับตัวในทิศทางที่เพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  
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 

ภัยธรรมชาติ -5.0 -8.5 -7.0 -7.9 -6.4 -7.3 

ราคาน้ํามันเบนซิน -5.1 -7.3 -6.3 -8.1 -6.6 -6.9 

ระดับราคาสินคา -5.0 -7.0 -5.3 -7.0 -7.5 -6.4 

ราคาน้ํามันดีเซลในปจจุบัน -5.0 -7.1 -6.0 -6.3 -6.7 -6.4 

สถานการณทางการเมือง -6.7 -5.1 -5.9 -7.2 -6.6 -6.2 

คาเงินบาทในปจจุบัน -4.0 -4.6 -3.6 -5.5 -5.7 -4.6 

การขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ -2.7 -2.9 -2.6 -2.2 -4.5 -3.0 

สถานการณความไมสงบในภาคใต -2.5 -1.8 -4.2 -2.0 -3.4 -2.9 

จํานวนคนตกงานในจังหวัดทาน -1.0 -1.7 -1.7 -1.1 -3.2 -1.8 

สถานการณการเงินโลก -1.9 -0.5 -2.8 -1.8 -0.9 -1.6 

อัตราดอกเบี้ยในปจจุบัน 1.3 -0.3 0.2 -0.3 -0.2 0.0 

การคาชายแดน 0.0 3.5 -1.1 2.0 1.0 1.4 

ความเช่ือมั่นของผูประกอบการ 2.3 4.8 3.8 3.9 2.1 3.6 

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน 3.1 4.3 3.7 2.8 3.6 3.6 

ความเช่ือมั่นของผูบริโภคตอเศรษฐกิจไทย 2.7 5.5 4.1 3.4 2.6 3.9 

จํานวนนักทองเที่ยว 4.6 4.0 6.3 3.3 4.5 4.6 

ราคาพืชผลทางการเกษตร 4.0 6.4 4.2 6.0 7.9 5.8 

นโยบายการสงเสริมการลงทุนของจังหวัด 4.9 7.0 6.9 5.9 5.7 6.4 

งบประมาณการกระตุนจากภาครัฐ 5.4 8.2 6.5 7.7 5.5 6.9 

การเรงเบิกจายงบประมาณ 6.7 9.0 8.6 8.2 6.1 8.0 

ที่มา :จากการสอบถามคลังจังหวัดทั่วประเทศและหอการคาจังหวัดทั่วประเทศ จํานวน 75 จังหวัด 

(ยกเวน กรุงเทพมหานคร) โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

 

 

 

 

 



สรุปภาวะเศรษฐกิจภูมภิาค ไตรมาสที่ 2 และแนวโนม ป 2553 และ 2554 
 

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมกับ สํานักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง และคลังจังหวัด   4 
 

 

สรุปภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2 ป 2553 แนวโนมไตรมาสที่ 3 และตลอดทั้งป 2553 

สถานการณภาวะเศรษฐกิจ ไตรมาสที่ 2 ป 2553 มีอัตราการขยายตัวรอยละ 9.1 ทั้งนี้เนื่องจาก 

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มฟนข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหภาคการสงออกของประเทศ

ฟนตัวข้ึนและขยายตัวอยูในระดับสูง คือ รอยละ 32.0 นอกจากนี้การลงทุนของภาคเอกชนก็มีการขยายตัว

สูงข้ึนเปนครั้งแรกในรอบ 5ไตรมาสที่ผานมา โดยมีการขยายตัวถึงรอยละ 12.6  การบริโภคปรับตัวสูงข้ึน

อยางตอเนื่อง และการฟนตัวขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ รวมทั้งภาคการผลิตไมวาจะเปน

ภาคการเกษตร หรือภาคอุตสาหกรรมก็ฟนตัวข้ึนจากสถานการณเศรษฐกิจที่ดีข้ึนในไตรมาสที่ 2 อยางไรก็

ตามหากพิจารณาการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2 ป 2553 เทียบไตรมาสที่ 1 ป 2553 นั้นจะ

เห็นวามีสัญญาณของการชะลอตัวลงเล็กจากรอยละ 12 มาอยูที่รอยละ 9.1 ทั้งนี้เนื่องจากฐานการขยายตัว

ในป 2552 ในชวงไตรมาสที่ 2 นั้นสูงกวาไตรมาสที่ 1 ป 2552  

แตอยางไรก็ตามสถานการณภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2553 นี้ก็ยังคงมีสัญญาณการ

ฟนตัวอยางเห็นไดชัด โดยคาดวาภาวะเศรษฐกิจของประเทศตลอดป 2553 นั้น มีโอกาสที่จะขยายตัวได

ถึงรอยละ 7.3 จากสถานการณการบริโภคที่ปรับตัวดีข้ึน การสงออกท่ียังคงมีการขยายตัวได ถึงแมวาอัตรา

แลกเปล่ียนจะแข็งคาข้ึนก็ตาม และอีกปจจัยที่จะสงผลกระทบตอการขยายตัวคือ การทองเที่ยวที่เร่ิมฟน

ข้ึนอยางเห็นไดชัด และหากพิจารณาการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของประเทศ

แลว ทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย คาดวาไตรมาสที่ 3 มีโอกาสท่ีจะ

ขยายตัวไดถึงรอยละ 4.2 และไตรมาสที่ 4 ขยายตัวไดรอยละ 3.2 ตามลําดับ  

ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยดังกลาวนั้น จะเปนผลมาจากการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจในแตละภูมิภาค ดังนี้                                                                                                               

 

ภาคเหนือ 

 

สถานการณภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ป 2553 

จากสถานการณเศรษฐกิจของภาคเหนือไตรมาสที่ 2 คาดวาจะมีอัตราการขยายตัวรอยละ 6.5 

ทั้งนี้เปนผลมาจากการขยายตัวในดานการลงทุนของภาคเอกชนที่มีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

การสงออกสินคาในหมวดอุตสาหกรรมดานอิเล็กทรอนิกสที่ยังเติบโตสูง ภาคการเกษตรที่ระดับราคา

สินคาและผลผลิตยังคงมีระดับราคาที่สูงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนแตไมมากนัก ทําใหเกษตรกร

มีระดับรายไดเพ่ิมสูงข้ึนเล็กนอย อยางไรก็ตามสถานการณดานการทองเที่ยวของภาคเหนือนั้นในชวงไตร

มาสที่ 2 มีทิศทางและแนวโนมของการปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณทางการเมือง

ที่ไมแนนอน จนสงผลกระทบตอการทองเที่ยวในชวงไตรมาสที่ 2 โดยเฉพาะในชวงเทศกาลสงกรานต 

รวมทั้งการบริโภคของภาคเหนือนั้นมีแนวโนมการชะลอตัวลงเล็กนอย  



สรุปภาวะเศรษฐกิจภูมภิาค ไตรมาสที่ 2 และแนวโนม ป 2553 และ 2554 
 

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมกับ สํานักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง และคลังจังหวัด   5 
 

ประเมินสถานการณภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 และ 4 ป 2553 และตลอดทั้งป  

สถานการณเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของภาคเหนือนั้นคาดวาจะมีอัตราการขยายตัวรอย

ละ 3.0 และ 2.4 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวในชวงปลายปนั้นยังคงมีอยางตอเนื่อง แตเนื่องจาก

ในป 2552 นั้น เศรษฐกิจของภาคเหนือเร่ิมฟนขึ้นอยางตอเนื่องทําใหฐานในการคํานวณที่สูงข้ึน แต

อยางไรก็ตามเชื่อวาตลอดทั้งป ภาคเหนือนาจะมีอัตราการขยายตัวไดสูงถึงรอยละ 5.1 เพราะในชวง

ปลายปคาดวาการทองเท่ียว และการบริโภคของประชาชนเริ่มที่จะกลับฟนขึ้นอยางตอเนื่อง และการ

สงออกนาจะมีการชะลอตัวลงเล็กนอยจากสถานการณคาเงินบาทที่แข็งคาข้ึนอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็

ตามการลงทุนในภาคเหนือก็ยังคงมีสัญญาณของการฟนตัวอยางเห็นไดชัด  

นอกจากนี้เมื่อทําการพิจารณาโดยการสอบถามทางคลังจังหวัดและหอการคาจังหวัดทุกจังหวัดใน

ภาคเหนือแลวพบวา  

• สถานการณดานการบริโภคนั้นมีทิศทางที่ปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่องถึงแมวาในชวงไตร

มาสที่ 2 สถานการณดานการบริโภคจะปรับตัวลดลงก็ตาม แตแนวโนมเริ่มมีสัญญาณที่ดี

ข้ึน 

• สถานการณดานการลงทุนของภาคเอกชน จะเห็นไดวาสถานการณการลงทุนเริ่มมีทิศทาง

และแนวดนมปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง และคาดวาการลงทุนนาจะมีโอกาสขยายตัวไดใน

ไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปนี้  

• สถานการณดานการลงทุนของภาครัฐนั้น จะพบวา ในชวงของไตรมาสที่ 3 อาจจะมี

แนวโนมของการชะลอตัวลงเล็กนอย เนื่องจากมีการเรงเบิกจายอยางตอเนื่องตั้งแตตนป 

แตอยางรก็ตามในไตรมาสที่ 4 สถานการณการลงทุนของภาครัฐนาจะกลับมาอีกครั้ง

เนื่องจากเปนชวงของตนงบประมาณใหม 

• สถานการณดานการจางงาน จะพบวาเร่ิมที่จะมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึนในไตรมาสที่ 3 และ

ทรงตัวอยางตอเนื่องในไตรมาสที่ 4 นั่นยอมแสดงใหเห็นวาสถานการณการจางงานนั้น

ยังคงมีอยางตอเนื่อง ในป นี้ 
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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 2 ป 2553 

จากสถานการณเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 2 คาดวาจะมีอัตราการขยายตัว

รอยละ 7.1 ทั้งนี้เปนผลมาจากระดับราคาพืชผลทางดานการเกษตรปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ทําให

เกษตรกรมีระดับรายไดที่ดีข้ึน แตอยางไรก็ตามสถานการณทางภาคเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยังคงประสบปญหาดานภัยแลงทําใหปริมาณผลผลิตที่ออกมานั้นไมสูงมากนัก สวนดานของการลงทุนนั้น

เร่ิมมีทิศทางและสถานการณในการปรับตัวดีข้ึนเล็กนอย จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ปรับตัวดีข้ึน แต

อยางไรก็ตามสถานการณทางการเมืองในชวงตนของไตรมาสนั้นยังคงเปนตัวบั่นทอนดานการลงทุนของ

ภาคเอกชนอยางตอเนื่อง  

และเมื่อพิจารณาทางดานของภาคอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลวพบวา ในไตร

มาสที่ 2 นั้นภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวลงในหลายอุตสาหกรรม อาทิเชน 

อุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะทางดานของมันสําปะหลัง เนืองจากปริมาณวัตถุดิบที่ลดลงจาก

สถานการณภัยแลว 

ประเมินสถานการณภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 และ 4 ป 2553 และตลอดทั้งป  

สถานการณเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นคาดวาจะมีอัตรา

การขยายตัวรอยละ 3.2 และ 2.7 ตามลําดับ ซึ่งจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา แตอยางไรก็

ตามหากพิจารณาในดานของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชวงปที่ผานมาอัตราการขยายตัวในชวงไตรมาสที่ 

3 และ 4 ของป 2552 นั้น มีอัตราการขยายตัวที่เปนบวก และคอนขางสูง ทําใหในปนี้การขยายตัวจึงถือ

เปนการขยายตัวที่ปรกติ ซึ่งหากพิจารณาแนวโนมและสถานการณแลว จะพบวาในชวงปลายปหรือชวยครึ่ง

หลังของปสถานการณดานของราคาพืชผลทางการเกษตรนาจะยังคงขยายตัวไดอยูในเกณฑที่ดี ถึงแม

ปริมาณผลผลิตจะไมสูงมากนักเนื่องจากสถานการณปญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น นอกจานี้คาดวา

ภาคอุตสาหกรรมนาจะยังคงมีสัญญาณของการขยายตัวไดในบางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรม

น้ําตาลที่ยังคงมีกําลังการผลิตในชวงไตรมาสที่ 3 อยูในระดับที่ดี ทําใหคาดวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ตลอดทั้งป 2553 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาจะขยายตัวไดรอยละ 5.6  

นอกจากนี้เมื่อทําการพิจารณาโดยการสอบถามทางคลังจังหวัดและหอการคาจังหวัดทุกจังหวัดใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลวพบวา  

• สถานการณดานการบริโภคนั้นมีทิศทางที่ปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง จากการรับรูถึง

สถานการณภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ดีข้ึน รวมทั้งคาดวาระดับราคาพืชผลทาง

การเกษตรนั้นยังคงอยูในระดับที่สูง  

• สถานการณดานการลงทุนของภาคเอกชน จะเห็นไดวาสถานการณการลงทุนเริ่มมีทิศทาง

และแนวดนมปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง แตยังคงอยูในระดับปานกลาง ไมถึงระดับดี แต
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อยางไรก็ตามในชวงของปลายป คือ ไตรมาสที่ 4 นั้น คาดวาการลงทุนนาจะอยูในระดับที่

ดี จากผลการประเมินที่อยูที่ 3.5 คะแนน (เต็ม 5)  

• สถานการณดานการลงทุนของภาครัฐนั้น จะพบวา การลงทุนของภาครัฐนั้นยังคงมีการ

ลงทุนอยางตอเนื่อง จากงบประมาณไทยเขมแข็งที่ใชจาย ทําใหผลการประเมินในการ

ลงทุนของภาครัฐอยูในระดับดีอยางตอเนื่องตั้งแตไตรมาสที่ 2 และคาดวาจะมีการลงทุน

อยางตอเนื่องอยูในระดับดีจนถึงปหนา 

• สถานการณดานการจางงาน พบวาอยูในระดับที่ดี และมีการทรงตัวอยางตอเนื่อง ดังนั้น

จะเห็นไดวาสถานการณการจางงานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงปรับตัวดีข้ึนอยาง

ตอเนื่อง  

ภาพที่ 2  ประเมินสถานการณการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการจางงาน ของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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ภาคใต 

 

สถานการณภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ป 2553 

จากสถานการณเศรษฐกิจของภาคใตไตรมาสที่ 2 คาดวาจะมีอัตราการขยายตัวรอยละ 6.9 ทั้งนี้

เปนผลมาจากระดับราคายางของภาคใต และราคาพืชผลทางดานการเกษตรปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

รวมทั้งสถานการณทองเที่ยวที่เร่ิมกลับมามากขึ้น นอกจากนี้การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนใน

ภาคใตเร่ิมที่จะขยายตัวข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีข้ึน  

อยางไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมและการสงออกของภาคใต เร่ิมที่ชะลอตัวลงเล็กนอย ทั้งนี้เปนผล

มาจากการชะลอการนําเขายางจากประเทศจีน เพราะระดับราคายางคอนขางที่จะสูง  

 

ประเมินสถานการณภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 และ 4 ป 2553 และตลอดทั้งป  

สถานการณเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของภาคใตคาดวาจะมีอัตราการขยายตัวรอยละ 3.1 

และ 3.0 ตามลําดับ ชะลอลงจากไตรมาสกอนหนาอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากในป 2552 นั้น เศรษฐกิจ

ของภาคใตเร่ิมฟนข้ึนอยางตอเนื่องทําใหฐานในการคํานวณที่สูงข้ึน แตอยางไรก็ตามเชื่อวาตลอดทั้งป 

ภาคใตนาจะมีอัตราการขยายตัวไดสูงถึงรอยละ 5.5  เพราะในชวงปลายปคาดวาการทองเที่ยวเริ่มที่จะมี

จํานวนนักทองเที่ยวเริ่มที่จะเขามาทองเที่ยวมากขึ้น รวมทั้งการบริโภคของประชาชนเริ่มที่จะกลับฟนข้ึน

อยางตอเนื่อง  

นอกจากนี้เมื่อทําการพิจารณาโดยการสอบถามทางคลังจังหวัดและหอการคาจังหวัดทุกจังหวัดใน

ภาคใตแลวพบวา  

• สถานการณดานการบริโภคนั้นมีผลการประเมินอยูในระดับดี และมีแนวโนมที่ปรับตัวดี

ข้ึนอยางตอเนื่อง จากสถานการณภาวะเศรษฐกิจที่ดีข้ึน การทองเท่ียวที่กลับมา และระดับ

ราคาพืชผลที่อยูในระดับสูง  

• สถานการณดานการลงทุนของภาคเอกชน จะเห็นวาจากผลการประเมินจะอยูในระดับ

ปานกลางแตแนวโนมเริ่มที่จะปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง  

• สถานการณดานการลงทุนของภาครัฐนั้น จะพบวา ผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง

ทั้งนี้เนื่องจากเปนชวงปลายงบประมาณ แตอยางไรก็ตามสถานการณคาดวาจะดีข้ึนในชวง

ตนงบประมาณป 2554   

• สถานการณดานการจางงาน พบวาอยูในระดับที่ดี และมีการทรงตัวอยางตอเนื่อง ดังนั้น

จะเห็นไดวาสถานการณการจางงานของใตยังคงปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง และยังคงมี

ความตองการแรงงานทางดานภาคการบริการในชวงปลายป  



สรุปภาวะเศรษฐกิจภูมภิาค ไตรมาสที่ 2 และแนวโนม ป 2553 และ 2554 
 

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมกับ สํานักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง และคลังจังหวัด   10 
 

ภาพที่ 3  ประเมินสถานการณการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ และการจางงาน ของ

ภาคใต 
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ภาคกลาง  

สถานการณภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ป 2553 

จากสถานการณเศรษฐกิจของภาคกลางไตรมาสที่ 2 คาดวาจะมีอัตราการขยายตัวรอยละ 12.3 

ทั้งนี้เปนผลสถานการณดานการสงออกที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และในอัตราที่สูง รวมถึงสถานการณ

พืชผลทางการเกษตรที่ยังคงมีระดับราคาในระดับที่สูง ถึงแมวาปริมาณผลผลิตอาจมีความเสียหาย

เล็กนอยจากภัยธรรมชาติที่เกิดข ึ้น สวนทางดานภาคอุตสาหกรรมนั้นยังคงขยายตัวไดอยางดี โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมดานยานพาหนะ เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส ถึงแมวาจะชะลอตัวลงเล็กนอยก็ตาม  

สวนทางดานของการบริโภคนั้นมีสัญญาณของการฟนตัวขึ้นเล็กนอย จากสถานการณเศรษฐกิจที่
เร่ิมปรับตัวดีขึ้น การลงทุนภาคเอกชนมีการขยายตัว แตยังคงชะลอดูปญหามาตราพดุ  

ประเมินสถานการณภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 และ 4 ป 2553 และตลอดทั้งป  

สถานการณเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของภาคกลางคาดวาจะมีอัตราการขยายตัวรอยละ 

5.5 และ 4.2 ตามลําดับ ชะลอลงจากไตรมาสกอนหนาอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากในป 2552 นั้น 
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เศรษฐกิจของภาคกลางเริ่มฟนข้ึนอยางตอเนื่องทําใหฐานในการคํานวณที่สูงข้ึน แตอยางไรก็ตามเชื่อวา

ตลอดทั้งป ภาคกลางนาจะมีอัตราการขยายตัวไดสูงถึงรอยละ 9.5  ถึงแมวาในชวงปลายปการสงออก

อาจจะมีปญหาในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งคาข้ึนก็ตาม แตปริมาณความตองการและการขยายตัว

ทางดานของการบริโภค และการลงทุนที่เร่ิมกลับมามากขึ้น รวมทั้งระดับราคาพืชผลทางการเกษตรที่คาด

วาจะยังคงมีอัตราการขยายตัวไดอยางตอเนื่อง สงผลใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคกลางยังคง

ขยายตัวในอัตราที่สูง  

นอกจากนี้เมื่อทําการพิจารณาโดยการสอบถามทางคลังจังหวัดและหอการคาจังหวัดทุกจังหวัดใน

ภาคกลางแลวพบวา  

• สถานการณดานการบริโภคนั้นมีผลการประเมินอยูในระดับดี และมีแนวโนมที่ปรับตัวดี

ข้ึนอยางตอเนื่อง จากสถานการณภาวะเศรษฐกิจที่ดีข้ึน ความเชื่อมั่นเริ่มที่จะฟนข้ึนอยาง

ตอเนื่อง 

• สถานการณดานการลงทุนของภาคเอกชน จะเห็นวาจากผลการประเมินในไตรมาสที่ 3 

นั้นจะอยูในระดับปานกลางแตไตรมาสที่ 4 นั้นคาดวาจะปรับตัวอยูในระดับที่ดี นั้นยอม

แสดงใหเห็นวาสถานการณการลงทุนในภาคกลางเริ่มมีทิศทางที่ดีข้ึนอยางตอเนื่อง  

• สถานการณดานการลงทุนของภาครัฐนั้น จะพบวา ผลการประเมินอยูในระดับดีอยาง

ตอเนื่องแสดงใหเห็นวาการลงทุนของภาครัฐในภาคกลางนั้นยังคงมีอยางตอเนื่อง   

• สถานการณดานการจางงาน พบวาอยูในระดับที่ดี และมีการทรงตัวอยางตอเนื่อง ดังนั้น

จะเห็นไดวาสถานการณการจางงานของกลางยังคงปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง ตามความ

ตองการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีข้ึน  
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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  

 

กรุงเทพและปริมณฑล 

สถานการณภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ป 2553 

ภาวะเศรษฐกิจของกรุงเทพและปริมณฑล ในไตรมาสที่ 2 ป 2553 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 8.4 

ทั้งนี้เปนผลมาจากสถานการณทางดานการสงออกที่มีสัญญาณของการขยายตัวขึ้นจากยอดรับคําส่ังซื้อของ

ภาคเอกชนที่มีมากขึ้น  สวนภาคอุตสาหกรรมก็เร่ิมมีสัญญาณของการตัวดีข้ึน โดยเฉพาะชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส และช้ินสวนยานยนต รวมทั้งเคร่ืองใชไฟฟา เปนตน 

สวนสถานการณการบริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนั้น ก็เร่ิมมีสัญญาณของการฟนตัวขึ้น แต

ก็ยังคงมีความระมัดระวังในการใชจายในระดับหนึ่ง เพราะไมมั่นใจในสถานการณของภาวะเศรษฐกิจที่มี

ปจจัยบั่นทอนทางดานของการเมือง และความกังวลในเรื่องของคาครองชีพที่แพง รวมทั้งระดับราคาน้ํามัน

ที่สูงข้ึนอยางตอเนื่อง จึงทําใหการบริโภคนั้นอาจจะยังคงฟนตัวไดไมเต็มที่นัก สวนภาคการลงทุนนั้นเริ่มที่

จะขยายตัวข้ึน ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกที่เร่ิมฟนตัวอยางตอเนื่อง  
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 ประเมินสถานการณภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 และ 4 ป 2553 และตลอดทั้งป  

สถานการณเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของกรุงเทพและปริมณฑลคาดวาจะมีอัตราการ

ขยายตัวรอยละ 3.8 และ 3.0 ตามลําดับ ชะลอลงจากไตรมาสกอนหนาอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากในป 

2552 นั้น เศรษฐกิจของกรุงเทพและปริมณฑลเร่ิมฟนขึ้นอยางตอเนื่องทําใหฐานในการคํานวณที่สูงข้ึน 

แตอยางไรก็ตามเชื่อวาตลอดทั้งป กรุงเทพและปริมณฑลนาจะมีอัตราการขยายตัวไดสูงถึงรอยละ 6.6 

ถึงแมวาในชวงปลายปการสงออกอาจจะมีปญหาในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งคาข้ึนก็ตาม แต

สถานการณดานของการลงทุน การบริโภค นาจะปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง ภาคอุตสาหกรรมนาจะยังคง

ขยายตัวไดดีอยางตอเนื่อง จากปริมาณและความตองการ รวมทั้งบริการที่มีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน 

นอกจากนี้เมื่อทําการพิจารณาโดยการสอบถามทางคลังจังหวัดและหอการคาจังหวัดทุกจังหวัดใน

เขตกรุงเทพและปริมณฑลแลวพบวา  

• สถานการณดานการบริโภคนั้นมีผลการประเมินอยูในระดับดี และมีแนวโนมที่ปรับตัวดี

ข้ึนอยางตอเนื่อง จากสถานการณภาวะเศรษฐกิจที่ดีข้ึน ความเชื่อมั่นเริ่มที่จะฟนข้ึนอยาง

ตอเนื่อง 

• สถานการณดานการลงทุนของภาคเอกชน จะเห็นวาจากผลการประเมินอยูในระดับดี

อยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวาการลงทุนของภาคเอกชนนั้นเริ่มที่จะมีสัญญาณของการ

เช่ือมั่นที่จะทําการลงทุนมากขึ้น  

• สถานการณดานการลงทุนของภาครัฐนั้น จะพบวา ผลการประเมินอยูในระดับดีอยาง

ตอเนื่องแสดงใหเห็นวาการลงทุนของภาครัฐยังคงมีอยางตอเนื่อง   

• สถานการณดานการจางงาน พบวาอยูในระดับที่ดี และมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

ดังนั้นจะเห็นไดวาสถานการณการจางงานของกลางยังคงปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง ตาม

ความตองการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยังคงมี  
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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 2553 
 

จากสถานการณภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ป 2553 ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

อยูที่รอยละ 9.1 ทั้งนี้เปนผลมาจากสถานการณทางดานการบริโภค การสงออก และการลงทุนที่เร่ิมมี

ทิศทางในการปรับตัวดีข้ึน ซึ่งสถานการณดังกลาวนั้นไดสงผลตออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในแตละ

ภูมิภาค ดังนี้ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการขยายตัวอยูที่รอยละ 7.1 ภาคเหนือขยายตัวรอยละ 

6.5 ภาคใตขยายตัวรอยละ 6.9 ภาคกลางขยายตัวรอยละ 12.3 และกรุงเทพและปริมณฑลขยายตัวรอย

ละ 8.4 ดังตารางที่ 2 
 และเมื่อทําการพิจารณาทางดานแนวโนมไตรมาสที่ 3 และ 4 ของป 2553 พบวา อัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของแตละภูมิภาคนาจะมีอัตราการชะลอตัวลงเล็กนอย แตอยางไรก็ตามยังคงมีอัตรา

การขยายตัว ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีการขยายตัว (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2  ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคตางๆ รายไตรมาส ป 2553  

ภาค 2551 
 2553F 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.2% -5.4% -3.7% -2.1% 4.6% 9.2 7.1 3.2 2.7 

ภาคเหนือ 2.0.% -5.1% -3.4% -1.9% 4.1% 8.6 6.5 3.0 2.4 

ภาคใต 1.6% -5.6% -3.8% -2.1% 4.5% 9.1 6.9 3.1 3.0 

ภาคกลาง 3.3% -9.3% -6.5% -3.7% 7.9% 16.0 12.3 5.5 4.2 

กทม.และปริมณฑล 2.5% -6.6% -4.5% -2.5% 5.4% 11.1 8.4 3.8 3.0 

รวมท้ังประเทศ (GDP) 2.6% -7.1% -4.9% -2.7% 5.9% 12.0 9.1 4.2 3.2 
 

ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
          F = ประมาณการโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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ประมาณการภาวะเศรษฐกิจ 
 
 จากสถานการณภาวะเศรษฐกิจไทยในปจจบุัน ทางศนูยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกคิ คาดการณวา

ภาวะเศรษฐกิจในป 2554 นั้น จะมีอัตราการขยายตัวไดรอยละ 4.4-5.4 โดยที่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

คาดการณวาจะขยายตัวรอยละ 3.4-4.3 ภาคเหนือคาดการณวาจะขยายตัวรอยละ 3.2-4.0 ภาคใต

คาดการณวาจะขยายตัวรอยละ 3.4-4.2 ภาคกลางคาดการณวาจะขยายตัวรอยละ 5.7-7.1 และกรุงเทพ

และปริมณฑลคาดการณวาจะขยายตัวรอยละ 4.1-5.0 
 

ตารางที่ 3 ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคตางๆ ในป 2554  

 

ภาค 2551 
Q1 Q2 Q3 Q4 

2552F 2553 2554 
2552F 2552F 2552F 2552F 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2.2% -5.4% -3.7% -2.1% 4.4% -1.7% 5.6% 3.4%-4.3% 

เหนือ 2.0.% -5.1% -3.4% -1.9% 4.1% -1.6% 5.1% 3.2%-4.0% 

ใต 1.6% -5.6% -3.8% -2.1% 4.5% -1.7% 5.5% 3.4%-4.2% 

กลาง 3.3% -9.4% -6.6% -3.7% 7.8% -3.0% 9.5% 5.7%-7.1% 

กทม.และปริมณฑล 2.5% -6.6% -4.5% -2.5% 5.4% -2.1% 6.6% 4.1%-5.0% 

รวมท้ังประเทศ (GDP) 2.6% -7.1% -4.9% -2.7% 5.9% -2.2% 7.3% 4.4%-5.4% 
ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
          F = ประมาณการโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 


