ฉบับที่ 13/2551
เรือ่ ง เศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน 2551
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน 2551 ชะลอตัวตอเนื่องจากเดือนกอน โดยเปนผลจาก
การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวตอเนือ่ งโดยเฉพาะการผลิตเพือ่ สงออกตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ภาคบริการลดลงจาก
สถานการณการเมืองในประเทศเปนสําคัญ ขณะทีก่ ารลงทุนภาคเอกชนยังคงมีแนวโนมลดลง แตเริ่มมีสัญญาณการปรับตัวที่ดีขึ้น
การสงออกและนําเขาหดตัวตอเนื่องจากเดือนกอน อยางไรก็ตาม รายไดเกษตรกรยังคงขยายตัวตอเนื่องจากผลของมาตรการ
รับจํานําสินคาเกษตรของภาครัฐ ซึง่ เปนปจจัยสําคัญทีช่ ว ยพยุงการอุปโภคบริโภคของภาคเหนือในเดือนนี้ ประกอบกับกําลังซือ้
ของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ํามันที่ลดลงและผลของมาตรการภาครัฐ ทั้งนี้ รายไดเกษตรกรอยูในทิศทางที่ลดลงตาม
แนวโนมราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกซึ่งจะเปนปจจัยเสี่ยงตอการอุปโภคบริโภคในระยะตอไป การเบิกจายเงินงบประมาณ
ของภาครัฐขยายตัวเล็กนอย สําหรับอัตราเงินเฟอชะลอตัวตามราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ลดลง สวนเงินฝากและสินเชื่อ ณ สิ้น
เดือนตุลาคมยังคงขยายตัว
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร เดือนพฤศจิกายน 2551 รายไดเกษตรกรขยายตัวรอยละ 33.8 จากการเพิ่มขึ้นของราคา
ขาวเปนสําคัญ โดยดัชนีราคาพืชหลักขยายตัวรอยละ 29.0 ตามราคาขาวเปลือกเจานาปที่ขยายตัวรอยละ 53.9 จากผลของ
มาตรการรับจํานําขาวเปลือกนาปเปนสําคัญ ทางดานดัชนีผลผลิตพืชผลสําคัญขยายตัวรอยละ 4.8 ตามการขยายตัวของ
ผลผลิตขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตวที่รอยละ 3.3 และรอยละ 2.7 ตามลําดับ จากการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกประกอบกับสภาพ
อากาศเอื้ออํานวย ทําใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลผลิตถั่วเขียวหดตัวรอยละ 0.9 เนื่องจากเกษตรกรสวนหนึ่งหันไป
ปลูกพืชอื่นทดแทน ทั้งนี้ รายไดเกษตรกรแมยังคงขยายตัวแตอยูในแนวโนมที่ลดลงตามราคาสินคาเกษตรในตลาดโลก
2. ภาคอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2551 การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวตอเนื่องจากเดือนกอน
โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือหดตัวรอยละ 23.0 จากระยะเดียวกันปกอน ตามการผลิตเพื่อสงออกที่ลดลงเกือบทุก
หมวดอุตสาหกรรม ซึง่ เปนผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและสถานการณทางการเมืองในประเทศ สงผลใหการผลิต
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อสงออกหดตัวรอยละ 7.6 โดยเฉพาะสินคาไอซี ไดโอด และตัวเก็บประจุ ดานอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรลดลงจากการผลิตลําไยอบแหงลดลงตอเนื่องจากเดือนกอนเนื่องจากวัตถุดิบในปนี้มีนอย การผลิต
เซรามิคหดตัวรอยละ 10.2 จากการผลิตสินคาประเภทเครื่องใชบนโตะอาหารที่เนนสงออกไปยังตลาดยุโรป การผลิตวัสดุ
กอสรางหดตัวรอยละ 16.7 ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัวในเดือนกอน อยางไรก็ดี สําหรับการผลิตเครื่องดื่มขยายตัวรอยละ 1.0
ตามการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการจําหนายในชวงเทศกาลปลายป
3. ภาคบริ การ เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2551 มี แ นวโน ม ลดลง โดยมี ส าเหตุ สํ า คั ญ จากความกั ง วลของ
นักทองเที่ยวตอสถานการณการเมืองในประเทศและผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเครื่องชี้ภาคบริการที่
สําคัญหดตัวทุกรายการ ไดแก จํานวนผูโ ดยสารผานทาอากาศยานหดตัวรอยละ 28.5 โดยหดตัวตอเนื่องจากเดือนกอนในทุก
ทาอากาศยานของภาคเหนือ การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคารหดตัวรอยละ 1.1 จากระยะเดียวกันป
กอน อัตราการเขาพักของโรงแรมลดลงจากรอยละ 69.5 ในชวงเดียวกันปกอ นเหลือเพียงรอยละ 64.9 สาเหตุจากชุมนุมปดทา
อากาศยานในกรุงเทพฯ เปนหลัก สงผลใหนักทองเที่ยวเดินทางยากลําบากและมีการยกเลิกหองพัก ภายใตสถานการณ
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สูญเสียอํานาจในการตอรองราคา
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เดือนพฤศจิกายน 2551 ขยายตัวสวนหนึ่งเนื่องจากราคาน้ํามันที่ลดลง
และผลของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐเปนสําคัญ โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญไดแก การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
ขยายตัวรอยละ 9.4 จากระยะเดียวกันปกอ น เทียบกับที่หดตัวรอยละ 2.4 ในเดือนกอน แตสวนหนึ่งเปนผลจากภาษีที่เก็บจากหมวด
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่จําหนายไปยังรานคาเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับในชวงเทศกาล ปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนตขยายตัวรอย
ละ 3.4 จากระยะเดียวกันปกอ น ชะลอลงจากรอยละ 17.5 ในเดือนกอน ดานปริมาณการจดทะเบียนรถยนต แมหดตัวลงรอยละ 13.1
จากระยะเดียวกันปกอนแตสําหรับปริมาณการจดทะเบียนประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคลยังคงขยายตัว จากราคาน้าํ มันทีล่ ดลงตอเนือ่ ง
และการสงเสริมการขายของผูประกอบการ
5. การลงทุนภาคเอกชน เดือนพฤศจิกายน 2551 การลงทุนดานกอสรางยังคงอยูในแนวโนมลดลง
สะทอนจากปริมาณการจําหนายวัสดุกอ สรางหดตัวรอยละ 23.4 จากระยะเดียวกันปกอ น อยางไรก็ดี แนวโนมการกอสรางเริ่ม
มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น โดยเครื่องชี้ที่สะทอนความสนใจในการลงทุนกอสรางในระยะตอไปยังคงขยายตัว ซึ่งไดแก พื้นที่
กอสรางที่ไดรับอนุญาตในเขตเทศบาลที่ขยายตัวรอยละ 29.2 จากระยะเดียวกันปกอนตามการขยายตัวของการขออนุญาต
กอสรางประเภทเพื่อการพาณิชยในจังหวัดสําคัญทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ ขณะทีร่ ายไดคา ธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ดิน
หดตัวรอยละ 44.1 จากระยะเดียวกันปกอน แตเปนผลจากมาตรการภาครัฐเปนสําคัญ เพราะจํานวนรายที่ทําธุรกรรมยังคง
ขยายตัว สําหรับการลงทุนดานเครื่องจักรและอุปกรณยังมีแนวโนมในเกณฑดี สะทอนจากการอนุมัติสงเสริมการลงทุนใน
ภาคเหนือจํานวนเงินลงทุนทัง้ สิน้ 1,150.9 ลานบาท ขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน โดยสวนใหญเปนการสงเสริมการลงทุน
ในหมวดผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ หมวดบริการและสาธารณูปโภค หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร
และหมวดอิเล็กทรอนิกสและเครือ่ งไฟฟา
6. การคาตางประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2551
การค าผ านด านศุ ลกากรในภาคเหนื อลดลงต อเนื่ องจากเดื อนก อน โดยการส งออกผ านด านศุ ลกากรใน
ภาคเหนือหดตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 13.3 เหลือ 198.4 ลานดอลลาร สรอ. เปนผลจากการสงออกสินคาอุตสาหกรรมที่หด
ตัวรอยละ 6.6 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับไดรับผลกระทบจากการปดสนามบินสุวรรณภูมิในชวงปลายเดือน
โดยตลาดหลักที่ลดลงไดแก จีน สิงคโปร และอิสราเอล โดยสินคาสําคัญที่ลดลงไดแกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส อัญมณี และชิ้นสวน
เครื่องจักรกล อยางไรก็ดี การสงออกผานดานชายแดนขยายตัวรอยละ 40.2 เปน 80.2 ลานดอลลาร สรอ. ตามการสงออกไปพมา
จีนตอนใต และลาวที่ขยายตัวรอยละ 38.9 รอยละ 29.3 และรอยละ 113.7ตามลําดับ ตามการขยายตัวของสงออกสินคาน้ํามันพืช
น้ํามันเชื้อเพลิง และยานพาหนะ
การนําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือหดตัวตอเนื่องจากเดือนกอนที่รอยละ 19.6 เหลือ 106.7 ลานดอลลาร
สรอ. โดยการนําเขาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางหดตัวกวารอยละ 34.0 ตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะการผลิต
เพื่อสงออกในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลําพูน และจากการปดสนามบินสุวรรณภูมิชวงปลายเดือน ทําใหไมสามารถนําวัตถุดิบ
เขามาผลิตได โดยเปนการลดลงของการนําเขาชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส อัญมณี และผลิตภัณฑพลาสติก เปนสําคัญ ดานการนําเขา
ผานดานชายแดนขยายตัวรอยละ 32.2 เปน 14.6 ลานดอลลาร สรอ. จากการขยายตัวของการนําเขาสินคาอุปโภคบริโภค เชน ผัก
ผลไม และผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว เปนผลใหการนําเขาจากพมาและจีนตอนใตขยายตัวรอยละ 41.1 และรอยละ 45.6 ตามลําดับ
สวนการนําเขาจากลาวหดลงรอยละ 25.6 ตามการลดลงของการนําเขาสินคาธัญพืชและอาหารสัตวเปนหลัก
ดุลการคา ในเดือนพฤศจิกายน 2551 เกินดุล 91.7 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนและเดือน
กอนที่เกินดุล 95.9 และ 102.0 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
7. การเบิกจายเงินงบประมาณในภาคเหนือ เดือนพฤศจิกายน 2551 มีการเบิกจายทั้งสิ้นจํานวน 10,790.8
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 2.5 จากระยะเดียวกันปกอนโดยรายจายประจําขยายตัวรอยละ 7.2 ตามการขยายตัวของหมวดเงินอุดหนุน

-3ทั่วไปที่เปนรายจายประจําและรายจายอื่น ดานรายจายลงทุนมีจํานวน 1,747.6 ลานบาท ลดลงรอยละ 16.2 จากรายจายหมวดที่ดิน/
สิง่ กอสรางทีล่ ดลงรอยละ 4.9 อยางไรก็ตาม การเบิกจายหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขยายตัวรอยละ 10.2 จากระยะเดียวกันปกอ น
8. ระดับราคา เดือนพฤศจิกายน 2551 ดัชนีราคาผูบริโภคภาคเหนือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.6 ชะลอลงจากรอยละ
4.7 ในเดือนกอน เนื่องจากราคาในหมวดอื่นๆ ที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่มลดลงรอยละ 6.3 ตามราคาน้ํามันที่ลดลงตอเนื่อง และผล
ของมาตรการภาครัฐ สําหรับราคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 17.0 จากการเพิ่มขึ้นของหมวดผักและผลไมเปน
สําคัญ โดยประเภทผักสดแปรรูปและอื่นๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 37.4 เนื่องจากผลผลิตไดรับความเสียหายจากภาวะฝนตกชุก ประกอบกับ
อากาศที่เย็นลง สําหรับราคาในหมวดขาว แปง และผลิตภัณฑจากแปง และหมวดเนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา เพิ่มขึ้นรอยละ 8.8
และรอยละ 14.5 ตามลําดับ ดานดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นรอยละ 3.1 จากระยะเดียวกันปกอน ชะลอลงจากรอยละ 3.3 ใน
เดือนกอน
9. การจางงาน จากการสํารวจภาวะการทํางานของสํานักงานสถิติแหงชาติ เพียงเดือนตุลาคม 2551
กําลังแรงงานของภาคเหนือ มีจํานวน 7.1 ลานคน เปนผูมีงานทํา 7.0 ลานคน การจางงานโดยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 จาก
ระยะเดียวกันปกอน ตามการจางงานในภาคเกษตรที่ขยายตัวรอยละ 9.3 เนื่องจากมีความตองการแรงงานในชวงฤดูกาล
เกษตร ขณะทีก่ ารจางงานนอกภาคเกษตรเพิม่ ขึน้ รอยละ 5.9 จากการขยายตัวของการจางงานในสาขาการกอสรางที่รอยละ
14.9 อยางไรก็ตาม มีสัญญาณของการหดตัวของการจางงานในบางสาขา ไดแก สาขาโรงแรมและภัตตาคารที่หดตัวรอยละ
3.5 ตามภาวะการทองเที่ยวที่ชะลอลง และสาขาการผลิตที่หดตัวรอยละ 11.0 ซึ่งเปนการหดตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 5 สวน
ดานผูวางงานมีจํานวน 70,990 คน คิดเปนอัตราการวางงานเทากับรอยละ 1.0 ลดลงเมื่อเทียบกับรอยละ 1.3 ในชวงเดียวกัน
ปกอน ดานผูประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ในเดือนพฤศจิกายน 2551 มีจํานวน 596,289 คน หดตัวจาก
เดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.2 และรอยละ 0.4 ตามลําดับ
10. การเงิน ยอดคงคางเงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2551 มียอดคง
คางทั้งสิ้น 360,858 ลานบาทขยายตัวรอยละ 3.5 จากระยะเดียวกันปกอ น ชะลอจากเดือนกอน สวนหนึ่งจากการถอนเงินฝาก
ของสวนราชการ และการถอนเงินฝากเพื่อไปลงทุนในตั๋วแลกเงินและกองทุนรวมที่ใหผลตอบแทนสูงกวา อยางไรก็ตาม เงิน
ฝากประเภทประจําซึง่ มีสดั สวนกวารอยละ 50 ของเงินฝากรวมยังคงขยายตัวรอยละ 10.5 จากการแขงขันระดมเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม นครสวรรค พิษณุโลก และกําแพงเพชร ดานเงินใหสินเชื่อ มียอดคงคาง
302,052 ลานบาทขยายตัวรอยละ 7.4 จากระยะเดียวกันปกอน สวนใหญเปนสินเชื่อประเภทธุรกิจคาพืชไร ธุรกิจลิสซิ่ง
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร และจําหนายวัสดุกอ สราง โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย พิษณุโลกเพชรบูรณ และ
ตาก สําหรับสัดสวนสินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี อ ยละ 83.7 สูงขึน้ จากรอยละ 80.7 ระยะเดียวกันปกอ น

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
6 มกราคม 2552
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