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เรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554
เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554 ขยายตัวนอยกวาปกอน โดยดานอุปทานภาคเกษตรกรรม
ชะลอลงตามราคาสินคาเกษตรสําคัญแมผลผลิตจะเพิ่มขึ้น และภาคการคาชะลอลง เนื่องจากไดรับผลกระทบ
จากอุท กภัยในภาคกลาง ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่ม ขึ้น ตามผลผลิตน้ําตาลและเครื่องดื่ม มี
แอลกอฮอล สวนดานอุปสงค การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัว ตามการการเพิ่มขึ้นของรายไดเกษตรกร
โดยเฉพาะในชวงครึ่งแรกของป ขณะที่ราคาสินคาทั่วไปชะลอลง อยางไรก็ตามการลงทุนภาคเอกชนชะลอลง
ตามผลกระทบของอุทกภัยในภาคกลางเปนสําคัญ ประกอบกับการใชจายของภาครัฐที่ชะลอลงจากปกอน
สําหรับอัตราเงินเฟออยูที่รอยละ 3.85 ชะลอลงจากปกอนที่รอยละ 4.49
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้
1. ดานการผลิต
ดัชนีมูลคาผลผลิตพืชผล สูงขึ้นจากปกอนรอยละ 24.3 แตชะลอตัวจากป 2553 ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 34.6
เนื่องจากราคาสินคาเกษตรสําคัญชะลอลงทุกตัว โดยดัชนีราคาพืชผลเกษตรเพิ่มขึ้นจากปกอนเพียงรอยละ 7.3
ชะลอลงจากปที่แลวตามราคาขาวเปลือกหอมมะลิ ขาวเปลือกเหนียว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว
และยางพารา ในขณะที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 15.9 ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามผลผลิตขาวนาปรัง
ออยโรงงาน และยางพารา เปนสําคัญ สําหรับสถานการณดานราคา ขาวเปลือกหอมมะลิ ราคาเฉลี่ยเกวียนละ
13,790 บาท สูงขึ้นจากปกอนเพียงรอยละ 0.5 ชะลอตัวจากปกอนหนา เนื่องจากโรงสีและผูสงออกยังมีสต็อก
เพียงพอตอการสงมอบ ขณะที่ ขาวเปลือกเหนียว ราคาเฉลี่ยเกวียนละ 14,672 บาท สูงขึ้นจากปกอนรอยละ
10.5 ชะลอตัวจากปกอนหนา ตามความตองการของตลาดตางประเทศที่ลดลง ประกอบกับมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะจากขาวนาปรัง หัวมันสําปะหลัง ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.47 บาท สูงขึ้นจากปกอนรอยละ 2.7
ชะลอตัวจากปกอนหนาตามความตองการของประเทศจีน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.77 บาท
สูงขึ้นจากปกอนรอยละ 21.1 ชะลอตัวจากปกอนหนาตามแนวโนมของตลาดตางประเทศ ยางแผนดิบชั้น 3
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 128.5 บาท สูงขึ้นจากปกอนรอยละ 29.1 ชะลอตัวจากปกอนหนา เนื่องจากความตองการ
ใชยางที่ชะลอตัว สวนหนึ่งเปนผลจากภัยสึนามิที่ญี่ปุนในไตรมาสแรก อุทกภัยในภาคกลางชวงไตรมาสที่ 4
สงผลใหโรงงานผลิตรถยนตทั้งในและตางประเทศหยุดผลิต
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นรอยละ 17.0 จากปกอน และขยายตัวมากกวาปกอน เปนผลจาก
การผลิตในอุตสาหกรรมน้ําตาลที่มีปริมาณออยเขาสูโรงงานสูงสุดเปนประวัติการณ และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการผลิตเพื่อสต็อกสินคาสําหรับรองรับความตองการของตลาดที่ขยายตัว
โดยเฉพาะในชวงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งและขาวการปรับราคาเพิ่มขึ้นประกอบกับมีการเรงผลิต เพื่อทดแทน
โรงงานในเครือที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในกลุม Hard
Disk Drive (HDD) หดตัวลงเปนผลจากผลกระทบของอุทกภัยในภาคกลางและการชะลอคําสั่งซื้อจาก
ตางประเทศ
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ภาคการคา ขยายตัวจากปกอนรอยละ 8.0 แตขยายตัวนอยกวาปที่แลว เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสึนามิ
ในญี่ปุนในไตรมาสแรก และอุทกภัยน้ําทวมภาคกลางในชวงปลายป สงผลใหยอดจําหนายรถยนต และวัสดุกอสราง
ชะลอลง จากปญหาการสงมอบสินคา อยางไรก็ตาม การคาในหมวดการคาสงและการคาปลีกยังขยายตัวดี
2. ดานอุปสงค
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นปกอนรอยละ 2.2 ขยายตัว
มากกวาปกอน สวนหนึ่งเปนผลจากรายไดเกษตรกรที่ขยายตัวอยูในเกณฑดโี ดยเฉพาะในชวงตนป ประกอบกับ
มีการเลือกตั้งในชวงกลางป อยางไรก็ตาม การจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนตยังขยายตัวแตชะลอลง
ในชวงไตรมาสที่ 4 ของปเนื่องจากภาวะน้ําทวมที่ภาคกลาง ทําใหเปนอุปสรรคในการผลิตและการขนสงมา
จําหนายยังภาคตางๆ
การลงทุนภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 4.8 แตขยายตัวนอยกวาป 2553 สวนหนึ่ง
เปนผลจากผลกระทบของสึนามิที่ประเทศญี่ปุน และผลของอุทกภัยในภาคกลาง สะทอนจากการชะลอตัวของ
ทั้ง พื้นที่ขอรับอนุญาตกอสราง ยอดจําหนายวัส ดุกอสราง และการใชร ถยนตเชิง พาณิชย อยางไรก็ดี การ
ประกอบกิจการโรงงานใหมเพิ่มขึ้นกวา 2 เทาตัว ประเภทโรงงานผลิตพลังงานไฟฟา โรงงานแปรรูปยางพารา
ในหลายจังหวัด การจดทะเบียนธุรกิจที่ขยายตัวรอยละ 22.6 ในธุรกิจประเภทกอสราง และการคาสงคาปลีก
สวนการไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนหดตัวรอยละ 52.0 เนื่องจากในปกอนมีการลงทุนสูงในโครงการผลิต
ไฟฟาหลายโครงการ
ภาคการคลัง รายไดของภาครัฐบาลจากการจัดเก็บภาษีอากรทั้งสิ้น 50,120.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปกอนรอยละ 11.6 และขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอน ตามการจัดเก็บภาษีสรรพากรจากภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาเปนสําคัญ สวนภาษีสรรพสามิตขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากภาษีประเภทเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล สําหรับการเบิกจายเงินงบประมาณ 279,330.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 18.1 ตาม
การเบิกจายเงินงบประมาณประจําและงบลงทุน หากรวมงบไทยเขมแข็งแลวเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.1
3. ภาคตางประเทศ
การคาชายแดนไทย - ลาว มูลคาการคาเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 47.6 เรงตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน
ทั้งมูลคาการสงออกและการนําเขา โดยสินคาสําคัญที่ไทยสงออกไปลาว ไดแก หมวดสินคาหมวดคอมพิวเตอร
และอุปกรณ โดยเฉพาะชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส หมวดน้ํามันปโตรเลียมและเชื้อเพลิงอื่น ๆ หมวดสินคาอุปโภค
บริโ ภค และหมวดวัส ดุก อสรา ง สําหรับ สิน คา สํา คัญ ที่ไ ทยนํา เข าจากลาว ไดแ ก สิน แร ท องแดง หมวด
เครื่องใชไฟฟาและหมวดเสื้อผาสําเร็จรูปจากประเทศจีน
การคาชายแดนไทย - กัมพูชา (ดานจังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี) มูลคาการคาหดตัวจาก
ปกอนรอยละ 37.1 เปนผลจากการลดลงของการสงออกน้ํามันเชื้อเพลิงและสินคาอุปโภคบริโภค อยางไรก็ตาม
สินคาหมวดทุน เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ ยานพาหนะและสวนประกอบ ยังคงขยายตัว สวนมูลคาการนําเขาลดลง
เนื่องจากไมมีการนํากลับเครื่องจักรสําหรับการกอสราง และการลดลงของสินคาหมวดของปา
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4. ภาวะการเงิน
ธนาคารพาณิช ย เงินฝากคงคางเพิ่ม ขึ้นจากปกอน และขยายตัวอยางตอเนื่อง เนื่องจากธนาคาร
พาณิชยแขง ขันกันระดมเงินฝากเพื่อรองรับ การขยายตัวของสินเชื่อ สง ผลใหเ งินฝากขยายตัวทุก ประเภท
สําหรับ สินเชื่อ คงคางขยายตัวตอเนื่อง โดยขยายตัวทั้งสินเชื่อแกภาคครัวเรือน และภาคธุร กิจ สะทอนจาก
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อเชาซื้อ และสินเชื่อเพื่อการคาปลีกคาสงที่ขยายตัว
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เงินฝากคงคางขยายตัวจากปกอน โดยเปนการขยายตัวของทุกธนาคาร
เนื่องจากมีการออกผลิตภัณฑเงินฝากเพื่อจูงใจลูกคาแขงขันกับธนาคารพาณิชย สําหรับ สินเชื่อคงคางเพิ่มขึ้น
จากปกอน สวนใหญเ ปนสินเชื่อตามนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรขยายตัวจากสินเชื่อตามโครงการรับจํานําขาว และสินเชื่อของธนาคารออมสิน ขยายตัวจากสินเชื่อ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ขณะที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ขยายตัวจากสินเชื่อในหมวด
อาหารและเครื่องดื่ม และหมวดการผลิต
5. เสถียรภาพราคาและการจางงาน
อัตราเงินเฟอทั่วไป อยูที่รอยละ 3.85 ชะลอตัวจากปกอน ตามราคาขาวและน้ํามันเชื้อเพลิงที่ชะลอลง
และราคาผักและผลไมที่ลดลง เปนสําคัญ อยางไรก็ตาม สินคาที่ยังมีราคาสูงขึ้นมาก ไดแก ไขที่สูงขึ้นรอยละ
16.4 เนื้อสัตวสูงขึ้นรอยละ 12 น้ําตาลสูงขึ้นรอยละ 19.7 เครื่องแบบเด็กสูงขึ้นรอยละ 11.1 สําหรับเงินเฟอ
พื้นฐานเรงตัวสูงขึ้นรอยละ 2.10 จากปกอนที่เงินเฟอพื้นฐานรอยละ 1.1
ภาวะการจางงาน การจัดหางานของภาครัฐปนี้มีผูสมัครงาน 120,003 คน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ
10.6 ขณะที่ตําแหนงงานวาง 57,646 อัตรา ลดลงรอยละ 16.6 สําหรับผูไดรับ การบรรจุงาน 60,156 คน
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.7 โดยผูไดรับการบรรจุงานสวนใหญอยูในอุตสาหกรรมการผลิต การขายสง การขายปลีก และ
การซอมแซมยานยนต สวนแรงงานที่ขาดแคลนสวนใหญไดแก ชางตัดเย็บเสื้อผา ชางโลหะ และพนักงานขาย
แรงงานที่ขออนุญาตเดินทางไปทํางานตางประเทศ มีจํานวน 75,096 คน ลดลงจากปกอนรอยละ
14.4 ตามการลดลงของแรงงานที่เดินทางไปทํางานที่ลิเบีย สิงคโปร กาตาร และเกาหลีใต เปนสําคัญ แรงงาน
สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา ขอนแกน และบุรีรัมย
สวนเศรษฐกิจภาค
ธนาคารแหงประเทศไทย
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