สรุปภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคไตรมาสที่ 1 และแนวโนมป 2550
บทนํา
ในปจจุบันการวิเคราะหเศรษฐกิจในระดับประเทศถือวามีความสําคัญอยางมากตอการตัดสินใจใน
การลงทุนของนักลงทุนตางๆ รวมทั้งเปนแนวทางในการดําเนินนโยบายทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทย
ดวยเชนกัน แตดวยสถานการณในปจจุบันนั้น การวิเคราะหเศรษฐกิจของประเทศนั้น อาจจะไมเพียงพอที่จะ
ดําเนินนโยบายทางดานเศรษฐกิจของประเทศใหทั่วถึงในทุกภาคสวน ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะเศรษฐกิจไทยใน
แตละภูมิภาคนั้นมีความแตกตางกันในแตละภูมิภาค ดังนั้นดําเนินนโยบายจึงจําเปนที่จะตองแตกตางกัน
ดวยเหตุนี้ทางศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จึงไดทําการรวมกับ
กลุม CFO กรมบัญชีกลาง และคลังจังหวัดทุกจังหวัด ในการจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจรายภาคและ
แนวโนมเศรษฐกิจรายภาคป 2550 เพื่อเปนภาคสะทอนถึงภาวะเศรษฐกิจของแตละภูมิภาค รวมทั้งเพื่อเปน
ขอมูลในการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ และนโยบายของภาครัฐในสวนภูมิภาคเชนเดียวกับประเทศ
โดยในการวิเคราะหะหภาวะเศรษฐกิจรายภูมิภาคจะทําการวิเคราะห 5 ภูมิภาค ไดแก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง และภาคกรุงเทพและปริมณฑล ตามลําดับ ซึ่งในแตละ
ภูมิภาคนั้นจะประกอบดวย ภาวะเศรษฐกิจของแตละภูมิภาค ปจจัยที่สงผลกระทบ ขอสมมติฐานในการ
พยากรณภาวะเศรษฐกิจ และผลการพยากรณ ตามลําดับ
2. โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
เมื่อทําการพิจารณาถึงโครงสรางเศรษฐกิจของภูมิภาค จะพบวา กรุงเทพและปริมณฑลมีสัดสวน
มูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมรายภาค(Gross Regional Product: GRP) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.1 ของ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมดของประเทศ(Gross Domestic Product: GDP) รองลงมาไดแก ภาคกลาง คิด
เปนรอยละ 29.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 9.8 ภาคใต รอยละ 8.6 และภาคเหนือ รอยละ 8.4
ตามลําดับ และเมื่อแยกพิจารณาในแตละภูมิภาคตามโครงสรางเศรษฐกิจทางดานภาคการผลิต พบวา
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคบริการรอยละ 61.6 ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 20.0
และภาคเกษตรกรรม รอยละ 18.4 (ภาพที่ 1)
 ภาคเหนื อ เป น ภาคบริ ก ารร อ ยละ 54.0 ภาคอุ ต สาหกรรม ร อ ยละ 27.9 และภาค
เกษตรกรรม รอยละ 18.1 (ภาพที่ 1)
 ภาคใต เป น ภาคบริ ก ารร อ ยละ 47.4 ภาคอุ ต สาหกรรม ร อ ยละ 19.4 และภาค
เกษตรกรรม รอยละ 33.2 (ภาพที่ 1)
 ภาคกลาง เป น ภาคบริ ก ารร อ ยละ 25.6 ภาคอุ ต สาหกรรม ร อ ยละ 67.8 และภาค
เกษตรกรรม รอยละ 6.6 (ภาพที่ 1)
 กรุงเทพและปริมณฑล เปนภาคบริการรอยละ 55.5 ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 43.2 และ
ภาคเกษตรกรรม รอยละ 1.3 (ภาพที่ 1)
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ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
จากการสอบถามปจจัยที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจในแตละภูมิภาค จากสํานักงานคลังจังหวัด ซึ่งเปน
หนวยงานในการรวบรวมและวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจในแตละจังหวัด เปนดังนี้

ปจจัยบวก ที่สง ผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจในทุกภูมิภาค
1. อัตราเงินเฟอในแตละภูมิภาคมีแนวโนมปรับตัวลดลง
2. อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง
3. ระดั บราคาผลผลิ ตสินคาเกษตรยังคงทรงตั วอยู ในระดับ ที่สูง สงผลใหมูล คาและระดั บ

รายไดของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
4. การเรงเบิกจายงบประมาณโดยเฉพาะงบทางดานการลงทุน
สวนปจจัยบวกดานตางในแตละภูมิภาคนั้นจะแสดงดังตารางที่ 1

ปจจัยลบที่โดดเดนในทุกภูมิภาคไดแก
1. สถานการณทางการเมืองที่ยังไมมีเสถียรภาพ หรือไมมีความแนนอน โดยเฉพาะในชวงครึ่ง
ปหลัง ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลชุดปจจุบันจะดําเนินการใหมีการเลือกตั้งรัฐบาลชุดใหมที่มา
จากการเลือกตั้ง ทําใหหลายฝายมีการจับตาวาจะมีการเลือกตั้งดังกลาวหรือไม
2. ระดับราคาน้ํามันทรงตัว และมีเสถียรภาพ ทั้งนี้เนื่องจากราคาน้ํามันดิบในป 2550 คาดวา
จะอยูในระดับ 60-65 เหรียญตอบารเรล
3. ภัยทางธรรมชาติ โดยเฉพาะในเรื่องของภัยแลงที่เริ่มเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งปญหาภัยแลงนี้ถือเปนปญหา
ที่เกิดขึ้นจากปญหาน้ําทวมที่เกิดขึ้น ดังนั้นปริมาณผลผลิตในภาคการเกษตรในป 2550
นั้นอาจไดรับความเสียหาย
4. สถานการณไขหวัดนก ที่ยังเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอในจังหวัดและภูมิภาคที่เคยเกิดอยาง
ตอเนื่องในทุกๆ ป ดังนั้นในป 2550 จึงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น
สวนปจจัยลบดานตางในแตละภูมิภาคนั้นจะแสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สอบถามปจจัยที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจในแตละภูมิภาค จากสํานักงานคลังจังหวัด แยกตามภูมิภาค
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3. สรุปสถานการณภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 1 ป 2550
จากสถานการณภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบันที่ยังคงมีสัญญาณของการชะลอตัวลง
อยางตอเนื่อง จากปจจัยทางดานการเมือง และระดับราคาน้ํามันที่ยังคงทรงตัวอยูในระดับสูง สงผลให
การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนชะลอตัวอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามถาหากพิจารณาถึงภาวะ
เศรษฐกิจของแตละภูมิภาค จะพบวา
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีสัญญาณของการชะลอตัวลงทางดานเศรษฐกิจอยาง
ตอเนื่องในไตรมาสที่ 1 โดยคาดวาจะขยายตัวประมาณ 3.6% ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตรปรับตัวลดลง ระดับราคาสินคาเกษตรยังคงทรงตัว สงผลใหภาคเกษตรโดยรวมชะลอตัวลง
สวนภาคอุตสาหกรรมและการกอสรางยังคงขยายตัวไดจากไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมาทั้งนี้เนื่องจาก
ปริมาณการผลิตน้ําตาลเปนสําคัญ สําหรับการลงทุนภาคเอกชนและการบริโภคของภาคเอกชนโดยรวม
ยั ง คงชะลอตั ว ลง เนื่ อ งจากประชาชนและนั ก ลงทุ น ยั ง ไม แ น ใ จในสถานการณ ท างเศรษฐกิ จ และ
สถานการณทางดานการเมือง
 ภาคเหนือ ภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 1 ป 2550 ยังคงชะลอตัวลงอยางตอเนื่องโดย
คาดวาจะขยายตัวประมาณ 3.8% ถึงแมวาระดับรายไดเกษตรกรเรงตัวขึ้นเล็กนอยจากไตรมาสกอนจาก
ผลผลิตพืชหลักที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาชะลอลง การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อสงออกชะลอตัวตามการผลิต
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส สวนภาคบริการขยายตัวในอัตราลดลงโดยไดรับผลกระทบจากปญหาหมอกควันในเดือน
มีนาคม สวนทางดานของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังคงมีทิศทางและสัญญาณของการชะลอลงตามการใช
จายของผูบริโภค เชนเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวโดยเฉพาะการกอสราง สวนการลงทุนเพื่อการ
ผลิตยังขยายตัว

 ภาคใต ยังคงมีสัญญาณของการชะลอตัวลงอยางตอเนื่องในไตรมาสที่ 1 ป 2550 โดย
คาดวาจะขยายตัวประมาณ 3.2% ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สงผลให
การคาและการลงทุน รวมทั้งจํานวนนักทองเที่ยวปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลา
สวนภาคเกษตรยังคงขยายตัวไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เปนผลมาจากระดับราคาสินคาเกษตรที่ยังคงทรงตัว
อยูในระดับสูง แตอยางไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจของภาคใต ยังคงมีความเปาะบางอยางมาก
 ภาคกลางสัญญาณภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวลงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจาก
การชะลอลงของภาคอุตสาหกรรมเปนสําคัญ โดยคาดวาจะขยายตัวประมาณ 5.0% สวนภาค
เกษตรกรรมยังคงชะลอตามชวงที่หมดฤดูการเก็บเกี่ยว ทําใหผลผลิตออกสูตลาดลดลง เชนเดียวกับภาค
บริการ การทองเที่ยว รวมทั้งการบริโภค และการลงทุน ที่ยังคงมีสัญญาณของการชะลอตัวลงอยาง
ตอเนื่องจากสถานการณทางเศรษฐกิจ และสถานการณทางดานการเมืองเปนสําคัญ
 กรุงเทพและปริมณฑล ไตรมาสที่ 1 ป 2550 ยังคงมีสัญญาณของการชะลอตัว โดย
คาดวาจะขยายตัวประมาณ 3.8% ทั้งนี้เนื่องมาจากการชะลอตัวลงในภาคบริการและการทองเที่ยว
รวมถึง ภาคอุ ตสาหกรรม ภาคการบริ โ ภคและการลงทุน โดยปจ จั ยที่ ส งผลทํา ใหเ ศรษฐกิจ ของเขต
กรุงเทพและปริมณฑลชะลอตัวลงไดแก สถานการณความไมแนนอนทางการเมือง ระดับราคาน้ํามันที่
ยังคงทรงตัวอยูในระดับที่สูง จนเปนสาเหตุใหผูบริโภคและผูลงทุนขาดความเชื่อมั่นตอภาวะเศรษฐกิจ

สรุปแนวโนมภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคป 2550
จากปจจัยบวกและปจจัยลบของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและปจจัยเฉพาะแตละภูมิภาค
ในป 2550 อาทิเชน คาเงินบาทแข็งคาขึ้นและเศรษฐกิจชะลอตัวลง สงผลใหสินคาสงออกของแตละ
ภู มิ ภ าคชะลอตั ว ลง ขณะเดี ย วกั น ภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ ช ะลอตั ว ลงและความเชื่ อ มั่ น ของ
ผูบริโภคและผูประกอบการในแตละภูมิภาคชะลอตัวลงสงผลใหกําลังซื้อในแตละภูมิภาคชะลอตัวลง
การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนในแตละภูมิภาคชะลอตัวลง ทําใหเศรษฐกิจของแตละภูมิภาค
ในป 2550 ชะลอลงตัวตามภาวะเศรษฐกิจไทย
จากการที่ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดปรับลดประมาณการ
ทางเศรษฐกิจลงจากระดับ 4.5% มาอยูที่ระดับ 3.8% (หรือขยายตัวอยูในชวง 3.5-4.0%) สงผลใหศูนย
พยากรณศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ ไดมีการประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของแต
ละภูมิภาคใหม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตาราง ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคตางๆ

ภาค

2547 2548 2549F 2550F 2550F ไตรมาส
ที่ 1
(ก.พ.50) (พ.ค.50)
2550F
เดิม
ใหม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.40%

3.68%

4.10%

4.03%

3.26%

3.57%

ภาคเหนือ

1.19%

4.88%

4.61%

4.20%

3.55%

3.78%

ภาคใต

4.60%

0.73%

4.53%

4.05%

2.73%

3.22%

ภาคกลาง

8.11%

5.54%

5.79%

5.27%

4.73%

4.96%

กทม.และปริมณฑล

7.13%

4.61%

4.80%

4.24%

3.77%

3.81%

รวมทั้งประเทศ (GDP)

6.20% 4.50% 5.00% 4.50%
3.80%
3.90%
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
F = ผลการพยากรณโดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

จากปจจัยบวกและปจจัยลบดังกลาวขางตนนั้นนั้น ทําใหสามารถประเมินสถานการณเศรษฐกิจ
ในแตละภูมิภาคไดดังนี้ คือ

แนวโนมเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 แนวโนมภาวะเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในป 2550 คาดวาจะขยายตัว
อยูในชวง 3.0-3.5% โดยจะขยายตัวประมาณ 3.3%
ทั้งนี้ ภาคการเกษตรยังคงเปนภาค
เศรษฐกิจหลักในการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากราคาสินคาการเกษตรที่
อยูในเกณฑดี
แนวโนมเศรษฐกิจภาคเหนือ
 แนวโนมภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือในป 2550 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวง 3.54.0% โดยจะขยายตัวประมาณ 3.6% ซึ่งเปนการขยายตัวในระดับเดียวกันกับเศรษฐกิจภาพรวม
ทั้งประเทศ ภาคการเกษตรยังคงเปนภาคเศรษฐกิจหลักในการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาคเหนือ
เนื่องจากราคาสินคาการเกษตรที่อยูในเกณฑดี ขณะที่การสงสินคาออกตางประเทศ โดยเฉพาะสินคา
กลุมอิเล็กทรอนิกสคาดวายังคงสามารถสงออกไดในระดับที่เหมาะสม แมวาจะชะลอตัวลงบางเล็กนอย
การบริโภคในตางประเทศเริ่มอิ่มตัว
สําหรับภาคบริการที่เปนเศรษฐกิจหลักของภาคเหนือ จะ
ไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวของภาคเหนือที่ยังขยายตัวในระดับที่ดีในปนี้
แนวโนมเศรษฐกิจภาคใต
 แนวโนมภาวะเศรษฐกิจภาคใตในป 2550 คาดวาจะขยายตัวประมาณ 2.5-3.0%
โดยจะขยายตัวประมาณ 2.7%
ซึ่งถือวาภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวที่ต่ําที่สุดของประเทศและมี
อัตราการขยายตัวต่ํากวา 3.0% เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ประกอบกับผลผลิตทางเกษตรมีแนวโนมลดลงโดยเฉพาะผลผลิตยางพาราและปาลม
น้ํามัน ขณะเดียวกันการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลง เนื่องจากกําลังซื้อภายในภูมิภาคลดลง อยางไร
ก็ตาม การทองเที่ยวของภาคใตตอนบนและแหลงทองเที่ยวฝงอันดามัน ยังคงขยายตัวตอเนื่อง ซึ่งเปน
แรงผลักดันที่สําคัญในการพยุงเศรษฐกิจไมใหชะลอตัวลงมากนัก
 สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตสงผลกระทบใหการทองเที่ยงใน
ภาคใต ตอนล า งชะลอตัว ลง นอกจากนี้ ยั ง สง ผลกระทบต อ การใชจ า ยของประชาชนและภาคธุ ร กิ จ
เนื่องจากประชาชนระมัดระวังการใชจายมากขึ้น ขณะที่ภาคธุรกิจชะลอการลงทุน
แนวโนมเศรษฐกิจภาคกลาง
 แนวโนมภาวะเศรษฐกิจภาคกลางในป 2550 คาดวาจะขยายตัวอยูในชวง 4.55.0%
โดยจะขยายตัวประมาณ 4.7%
เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมในภาคกลางจะไดรับ
ผลประโยชนจากราคาน้ํามันดีเซลที่ไมมีการปรับตัวสูงขึ้นมากนัก อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมลดลง และ
การสงออกที่ยังขยายตัวไดในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ ภาคการเกษตรของภาคกลางจะไดรับ
ผลประโยชนจากการที่ราคาสินคาการเกษตรที่อยูในเกณฑดี

แนวโนมเศรษฐกิจในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 แนวโนม ภาวะเศรษฐกิจ กรุงเทพและปริม ณฑลในป 2550 คาดวาจะขยายตั วอยู
ในชวง 3.5-4.0% โดยจะขยายตัวประมาณ 3.8% ซึ่งเปนการขยายตัวในระดับเดียวกันกับ
เศรษฐกิจ ภาพรวมทั้ ง ประเทศ เนื่ อ งจากภาคอุต สาหกรรมในเขตกรุ ง เทพและปริ ม ณฑลจะได รั บ
ผลประโยชนจากราคาน้ํามันดีเซลที่ไมมีการปรับตัวสูงขึ้นมากนัก อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมลดลง และ
การสงออกที่ยังขยายตัวไดในระดับที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม จากการที่การวางระเบิดในกรุงเทพฯ
กอปรกับความกังวลเกี่ยวกับสถานการณไมสงบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สงผลใหความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภคและผูประกอบการปรับตัวลดลง จะสงผลใหการจับจายใชสอย การลงทุน และการทองเที่ยว
ของกรุงเทพและปริมณฑลชะลอตัวลง ทําใหภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลง

