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เรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 3 ป 2554
ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 3 ป 2554 ขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน
และยังอยูในเกณฑที่นาพอใจแมวาจะขยายตัวนอยกวาไตรมาสกอน โดยดานอุปทาน ภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตรกรรมขยายตัวนอยกวาไตรมาสกอน ขณะที่ภาคการคาขยายตัวเพิ่มขึ้น ดานอุปสงค การอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวนอยกวาไตรมาสกอน ขณะที่ก ารเบิกจายของภาครัฐเพิ่มขึ้น
สําหรับอัตราเงินเฟออยูที่รอยละ 3.81 ลดลงจากไตรมาสกอน
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้
1. ดานการผลิต
ดัชนีมูลคาผลผลิตพืชผลสําคัญ สูงขึ้นจากระยะเดียวกันของปกอนรอยละ 13.2 ขยายตัวต่ํากวาไตรมาสกอน
โดยดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 17.0 ขยายตัวนอยกวาไตรมาสกอนตามการขยายตัวของผลผลิตขาวเปนสําคัญ
ขณะที่ดัชนีราคาพืชผลเกษตรลดลงรอยละ 3.2 ตามราคาหัวมันสําปะหลังเปนสําคัญ สําหรับสถานการณดานราคา
ขาวเปลือกหอมมะลิ ราคาเฉลี่ยเกวียนละ 13,819 บาท สูงขึ้นจากระยะเดียวกันของปกอนรอยละ 2.2 ปรับตัวดีขึ้น
จากไตรมาสกอน สวนสําคัญ เปนผลจากพอคาเรง ซื้อขาวเปลือกกอนโครงการรับ จํานําขาวของรัฐบาลจะเริ่ม
ดําเนินการในเดือนตุลาคม ขณะที่ ขาวเปลือกเหนียว ราคาเฉลี่ยเกวียนละ 15,796 บาท ขยายตัวระยะเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 4.0 แตขยายตัวนอยกวาไตรมาสที่แลวคอนขางมาก เนื่องจากตลาดสงออกมีความตองการลดลง
หัวมันสําปะหลัง ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.08 บาท ลดลงจากระยะเดียวกันของปกอนรอยละ 24.8 เนื่องจากตลาด
สงออกชะลอการสั่งซื้อ ประกอบกับพอคายังมีสต็อกเพียงพอ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.62 บาท
ลดลงจากระยะเดียวกันปของกอนรอยละ 9.2 ราคายางแผนดิบชั้น 3 ยังอยูในเกณฑดีเฉลี่ยกิโลกรัมละ 129.7
สูงขึ้นจากระยะเดียวกันของปกอนรอยละ 31.3
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม แมวาขยายตัวนอยกวาไตรมาสกอนแตยังอยูในเกณฑดี โดยดัชนีผ ลผลิต
อุตสาหกรรมขยายตัวจากระยะเดียวกันของปกอนรอยละ 19.3 เปนผลจากการผลิตในอุตสาหกรรมน้ําตาล
โดยเฉพาะน้ําตาลทรายขาวผลิตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปกอนกวา 2 เทา เนื่องจากมีปริมาณออยเขาสู
โรงงานมากกวาปกอนประกอบกับ ความตองการจากตางประเทศเพิ่ม ขึ้นโดยเฉพาะจากประเทศจีน และ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นรอยละ 14.8 เพื่อรองรับความตองการของตัวแทนจําหนายที่ซื้อเพื่อ
สต็อกกอนมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น สําหรับอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในกลุม Hard Disk Drive
(HDD) หดตัวรอยละ 19.4 เปนผลจากการชะลอคําสั่งซื้อจากตางประเทศ อยางไรก็ตาม การผลิตยังถือวาอยูใน
ระดับปกติ
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ภาคการคา ขยายตัวจากระยะเดียวกันของปกอนรอยละ 9.5 และขยายตัวจากไตรมาสกอน ตามการ
ขยายตัวของการคาสงในหมวดสินคาไมคงทน โดยเฉพาะการคาในหมวดอาหาร และการคาปลีกขยายตัวจากสินคา
คงทนโดยเฉพาะการคาวัสดุกอสราง สําหรับการคายานยนตขยายตัวนอยกวาไตรมาสกอน สวนหนึ่งเปนผลจาก
ผูประกอบการบางสวนยังไมสามารถสงมอบรถยนตใหลูกคาได เนื่องจากผลกระทบของสึนามิที่ญี่ปุน
2. ดานอุปสงค
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวจากระยะเดียวกันของปกอน แตขยายตัวนอยกวาไตรมาสกอน
ทั้งการบริโภคสินคาจําเปนและสินคาคงทน สะทอนจากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มและการจดทะเบียนรถยนตที่
ขยายตัวนอยกวาไตรมาสกอน อยางไรก็ตาม การจดทะเบียนรถจัก รยานยนตยัง ขยายตัวตอเนื่อง การลงทุน
ภาคเอกชน ขยายตัวจากระยะเดียวกันของปกอนแตขยายตัวนอยกวาไตรมาสกอน โดยพื้นที่รับอนุญาตกอสราง
เพิ่มขึ้นรอยละ 31.7 ตามการเพิ่มขึ้นของการกอสรางทุกประเภท มูลคาเงินทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่
ประกอบกิจการใหมขยายตัว 2.2 เทา สวนใหญกระจุกตัวอยูในกลุมโรงงานผลิตพลังงานไฟฟา โรงงานผลิตยางเครป
และยางแทง ขณะที่การจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหมขยายตัวจากที่หดตัวในไตรมาสกอนมาอยูที่รอยละ 36.2 เปนผล
จากธุรกิจอสังหาริมทรัพยในจังหวัดขอนแกนและมหาสารคามเปนสําคัญ และเงินลงทุนของโครงการที่ไดรับอนุมัติ
สงเสริมการลงทุนหดตัวมากถึงรอยละ 90.7 สวนสําคัญเปนผลจากในชวงเดียวกันของปกอนมีเงินลงทุนจํานวนสูง
โดยเฉพาะจากโครงการผลิตพลังงานไฟฟาหลายโครงการ
ภาคการคลัง รายไดของภาครัฐบาลจากการจัดเก็บภาษีอากรทั้งสิ้น 11,759.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันของปกอนรอยละ 12.3 เพิ่มขึ้นนอยกวาไตรมาสกอนทุก ประเภทภาษี สําหรับการเบิกจายเงิน
งบประมาณ 71,224.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปกอนรอยละ 33.5 และขยายตัวตอเนื่องจากไตรมาสกอน
ทั้งรายจายประจําในหมวดเงินเดือน และรายจายลงทุนโดยเฉพาะรายจายในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง และ
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
3. ภาคตางประเทศ
การคาชายแดนไทย - ลาว ขยายตัวสูงรอยละ 50.1 จากไตรมาสเดียวกันของปกอน โดยเปนการเพิ่มขึ้น
ทั้งการสงออกและการนําเขา สินคาสําคัญที่ไทยสงออกไปลาว ไดแก หมวดคอมพิวเตอรและอุปกรณ โดยเฉพาะ
ชิ้นสวนในฮารดดิสก หมวดน้ํามันเชื้อเพลิง หมวดสินคาอุปโภคบริโภค หมวดยานพาหนะและอุปกรณ หมวดวัสดุ
กอสราง สําหรับสินคาสําคัญที่ไทยนําเขาจากลาว ยังเปนสินแรทองแดง เครื่องใชไฟฟา และเสื้อผาสําเร็จรูปจาก
ประเทศจีน
การคาชายแดนไทย - กัมพูชา (ดานจังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี) ลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปกอนรอยละ 32.7 ตามการลดลงของมูลคาการสงออก โดยเฉพาะสินคาน้ํามันเชื้อเพลิง อยางไรก็ตาม
สินคาสงออกสําคัญที่เพิ่มขึ้น ไดแก หมวดเครื่องใชไฟฟาซึ่งไตรมาสนี้มีสัดสวนเปนอันดับ 2 โดยเฉพาะการสงออก
เครื่องปรับ อากาศมูล คากวา 47 ลานบาท ไปยังบอนกาสิโนที่อยูระหวางตกแตงตรงขามชองสะงํา หมวดวัส ดุ
กอสรางโดยเฉพาะปูนซีเ มนต หมวดสินคาอุปโภคบริโภคในครัวเรือน สําหรับมูล คานําเขาเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอนตามการนําเขายานพาหนะและอุปกรณ และปุย
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4. ภาวะการเงิน
ธนาคารพาณิชย เงินฝากคงคางขยายตัวจากระยะเดียวกันของปกอน และขยายตัวสูงกวาไตรมาสกอน
ตามการแขงขันกันระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชยเพื่อรองรับสินเชื่อที่ขยายตัว ประกอบกับสวนราชการเรงเบิกจาย
เงินงบประมาณ สงผลใหเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพยขยายตัว สําหรับสินเชื่อคงคางขยายตัวตอเนื่องจาก
ไตรมาสกอน จากความตองการสินเชื่อเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนของภาคธุรกิจ สะทอนจากสินเชื่อเพื่อการผลิต
สินเชื่อเบิกเกินบัญชีและตั๋วเงินที่ขยายตัว สําหรับสินเชื่อภาคครัวเรือนยังคงขยายตัว ตามการขยายตัวจากสินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัย และสินเชื่อเชาซื้อเปนสําคัญ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เงินฝากคงคางขยายตัวตอเนื่องจากการออกผลิตภัณฑเงินฝากพิเศษเพื่อแขงขัน
กับธนาคารพาณิชย โดยเฉพาะธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห สําหรั บสินเชื่อคงคางชะลอลงจาก
ไตรมาสกอน จากการหดตัวของสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห อยางไรก็ตาม สินเชื่อของธนาคารออมสิน
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรยังคงขยายตัวอยูในระดับสูง โดยเฉพาะสินเชื่อตามนโยบายของ
รัฐบาลเปนสําคัญ
5. เสถียรภาพราคาและการจางงาน
อัตราเงินเฟอทั่วไปในไตรมาสที่ 3 ของป 2554 อยูที่รอยละ 3.81 สูงขึ้นนอยกวาไตรมาสกอนที่รอยละ
4.48 ตามราคาสินคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่สูงขึ้นนอยลง โดยเฉพาะขาว ปลาและสัตวน้ํา ไข ผักและผลไม
สําหรับอัตราเงินเฟอพื้นฐานอยูที่รอยละ 2.33 สูงขึ้นจากไตรมาสกอนที่รอยละ 1.91
ภาวะการจางงาน การจัดหางานของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผูสมัครงานจํานวน 33,531 คน
เพิ่มขึ้นรอยละ 34.3 ขณะที่มีตําแหนงงานวางจํานวน 12,705 อัตรา ลดลงรอยละ 17.3 และผูไดรับการบรรจุงาน
จํานวน 16,680 คน ลดลงรอยละ 6.6 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน
แรงงานไทยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขออนุญาตเดินทางไปทํางานตางประเทศ มีจํานวน 18,164 คน
ลดลงรอยละ 27.6 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน ตามการลดลงของแรงงานที่เดินทางไปทํางานในประเทศ
สิงคโปร เกาหลี ฮองกง บรูไน กาตาร ลิเบียและประเทศอื่น ๆ เกือบทุกประเทศ ยกเวนประเทศไตหวัน ฟนแลนด
และญี่ปุน จังหวัดที่มีแรงงานไทยขออนุญาตเดินทางไปทํางานตางประเทศมากที่สุดคือ อุดรธานี นครราชสีมา
ชัยภูมิและขอนแกน ตามลําดับ
สวนเศรษฐกิจภาค
ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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