ฉบับที่ 12/2551
เรือ่ ง เศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนตุลาคม 2551
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนตุลาคม 2551 ชะลอตัวตอเนื่องจากเดือนกอน โดยดานอุปทาน
รายไดเกษตรกรยังคงขยายตัวดี แมวาราคาพืชผลสําคัญจะขยายตัวชะลอลง การผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงตามการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลกและอุปสงคในประเทศ ภาคบริการลดลงเนื่องจากสถานการณการเมืองในประเทศที่ยังไมคลี่คลาย ประกอบกับ
เศรษฐกิจโลกชะลอลง ดานอุปสงค การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนลดลงจากการทีน่ กั ลงทุนระมัดระวังการใชจาย
และมีความเชือ่ มัน่ ลดลง การเบิกจายเงินงบประมาณของภาครัฐลดลงตามการเบิกจายเพื่อการลงทุน ขณะที่มูลคาการสงออก
ลดลงเปนเดือนแรกนับแตตนป ดัชนีราคาผูบริโภคชะลอตัวตามราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ลดลง สวนเงินฝากและสินเชื่อยังคง
ขยายตัว
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร เดือนตุลาคม 2551 รายไดของเกษตรกรจากการจําหนายพืชสําคัญเพิ่มขึ้นรอยละ 32.9
โดยเปนผลจากราคาเปนหลัก โดยดัชนีราคาพืชหลักสูงขึ้นรอยละ 27.5 ตามราคาขาวเปลือกเจานาปที่เพิ่มขึ้นรอยละ 69.2
จากผลของมาตรการรับจํานําของภาครัฐ ในขณะที่ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวและมันสําปะหลังลดลงรอยละ 11.3 และรอยละ
11.6 ตามลําดับ เนื่องจากมีผลผลิตออกสูตลาดมากและคุณภาพดอยลง ทางดานดัชนีผลผลิตพืชผลสําคัญเพิ่มขึ้นรอยละ 5.4
จากขาวนาป ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 รอยละ 2.7 และรอยละ 14.4 ตามลําดับ เนื่องจาก
ราคาในปกอนอยูในเกณฑสูงจูงใจใหเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก
2. ภาคอุ ตสาหกรรม เดือ นตุ ลาคม 2551 มี แนวโนม ลดลงตอ เนื่ อง โดยดัช นีผ ลผลิต อุต สาหกรรม
ภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 10.0 โดยเปนการลดลงของอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกเปนหลัก ตามการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ไดแก อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสลดลงรอยละ 2.6 อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรลดลงรอยละ 24.7 สวนหนึ่งจากการผลิตผลไมแชแข็งและลําไยอบแหงที่ลดลงมากหลังจากที่มีการผลิตมากกวา
ปกติในปกอนหนา การผลิตเสือ้ ผาสําเร็จรูปลดลงโดยเฉพาะในตลาดยุโรปและการเจียระไนเพชรที่ลดลง อยางไรก็ดี การผลิต
เซรามิคประเภทเครื่องใชบนโตะอาหารเพื่อสงออกยังคงเพิ่มขึ้น ในขณะที่อุตสาหกรรมเพื่อบริโภคในประเทศลดลง ไดแก
การผลิตวัสดุกอสรางยังคงลดลงตอเนื่องจากเดือนกอนตามการลงทุนดานการกอสราง อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มลดลง
เนื่องจากมีการเรงผลิตในชวงกอนหนา
3. ภาคบริการ เดือนตุลาคม 2551 อยูในเกณฑลดลงตอเนื่อง เนื่องจากนักทองเที่ยวกังวลในสถานการณ
การเมืองในประเทศเปนสําคัญ โดยเครือ่ งชีท้ ส่ี าํ คัญไดแก การจัดเก็บภาษีมลู คาเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคารลดลงจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 8.7 อัตราการเขาพักของโรงแรมลดลงจากรอยละ 45.3 ในชวงเดียวกันปกอนมาอยูท่ีรอยละ 42.7 ดาน
จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานลดลงรอยละ 14.8 โดยลดลงทุกทาอากาศยานของภาคเหนือ สําหรับราคาหองพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.2 ตามตนทุนที่สูงขึ้น
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เดือนตุลาคม 2551 ลดลงตามการระมัดระวังการใชจายของประชาชน
อยางไรก็ดี ผลของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐและราคาน้ํามันที่ลดลงตอเนื่องเปนปจจัยบวกที่ยังชวยพยุงการอุปโภค
บริโภค โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญไดแก การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.1 เทียบกับเดือน
กอนทีล่ ดลงรอยละ 6.3 ปริมาณการจดทะเบียนรถยนตลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.3 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอนที่ลดลง

-2รอยละ 4.9 โดยเฉพาะประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคล ขนาดไมเกิน 2,000 ซีซี เนื่องจากมีสินคารุนใหมออกสูตลาดประกอบกับราคา
น้ํามันปรับลดลงตอเนื่อง สําหรับปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนตเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 17.5 ชะลอจากเดือน
กอน สาเหตุสวนหนึ่งเนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการผอนผันการจดทะเบียนถือครองรถจักรยานยนตของประเทศพมา อยางไรก็ดีการ
ออกสินคารุน ใหมของผูผ ลิตบวกกับรายไดของเกษตรกรทีเ่ พิม่ ขึน้ เปนปจจัยหนุนตอการเพิ่มขึ้นของยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต
5. การลงทุนภาคเอกชน เดือนตุลาคม 2551 การลงทุนดานการกอสรางมีแนวโนมลดลง สะทอนจาก
ปริมาณการจําหนายวัสดุกอสรางลดลง อยางไรก็ดี เครื่องชี้ที่สะทอนความสนใจที่จะลงทุนกอสรางในระยะตอไปยังคงขยายตัว ซึ่ง
ไดแก พื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุญาตในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.3 ตามการขยายตัวประเภทเพื่อการ
พาณิชยในจังหวัดสําคัญทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ ขณะทีร่ ายไดคา ธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ดินลดลงจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 31.6 แตเปนผลจากการลดคาธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินของภาครัฐเปนสําคัญ ขณะที่จํานวนรายที่ทําธุรกรรมเพิ่มขึ้นตาม
มาตรการกระตุนภาคอสังหา ฯ ดังกลาว นอกจากนี้ การลงทุนดานเครื่องจักรและอุปกรณยังอยูในเกณฑดีสะทอนจากการอนุมัติ
สงเสริมการลงทุนในภาคเหนือมี 11 โครงการ จํานวนเงินลงทุน 2,611.2 ลานบาท ซึ่งเปนการลงทุนในหมวดเกษตรกรรม ผลิตผล
การเกษตร บริการ สาธารณูปโภค หมวดอิเล็กทรอนิกส เครือ่ งไฟฟา ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร/อุปกรณ ผลิตภัณฑกระดาษและ
พลาสติก
6. การคาตางประเทศ เดือนตุลาคม 2551 การคาผานดานศุลกากรในภาคเหนือลดลง โดยการสงออก
ผานดานศุลกากรในภาคเหนือมีมูลคา 230.4 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงรอยละ 1.1 จากระยะเดียวกันปกอน ซึ่งเปนการลดลงเดือน
แรกนับแตตนป ตามการลดลงของการสงออกชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การสงออกเพชรเจียระไน ตลาดสําคัญที่ลดลง ไดแก
จีน อิสราเอล และสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ดี การสงออกผานดานชายแดนมีมูลคา 79.6 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 33.6 จาก
การสงออกไปพม าที่ขยายตัวรอยละ 46.9 และลาวที่เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว สิ นคาสงออกสําคั ญไดแก รถจักรยานยนตและน้ํามั น
เชื้อเพลิง สวนการสงออกไปจีนตอนใตลดลงรอยละ 22.1 ตามการสงออกลําไยอบแหงและผลิตภัณฑยางทีล่ ดลง
การนําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือมีมูลคา 128.4 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงรอยละ 17.0 ตามการนําเขา
สินคาขั้นกลางและวัตถุดิบที่ลดลงตอเนื่องจากเดือนกอน โดยเฉพาะการนําเขาวัตถุดิบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและวัตถุดิบเพชรเพื่อ
เจียระไนลดลงเปนสําคัญ ตลาดสําคัญที่ลดลงไดแก สิงคโปร อิสราเอล เกาหลีใต และสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ดี การนําเขาสินคา
ผานดานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 17.7 เปน 11.2 ลานดอลลาร สรอ. จากอุปโภคบริโภคที่ยังขยายตัวดีตอเนื่องจากเดือนกอน โดย
การนําเขาจากพมาและจีนตอนใตขยายตัวรอยละ 28.4 และรอยละ 20.4 ตามลําดับ เนื่องจากมีการนําเขาผักและผลไมเพิ่มขึ้น สวน
การนําเขาจากลาวลดลงรอยละ 4.0 ตามการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ลดลง
ดุลการคา ในเดือนตุลาคม 2551 เกินดุล 102.0 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนและเดือน
กอนที่เกินดุล 78.3 และ 98.5 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
7. การเบิกจายเงินงบประมาณในภาคเหนือ เดือนตุลาคม 2551 มีการเบิกจายทั้งสิ้นจํานวน 7,298.6 ลาน
บาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 41.5 โดยรายจายลงทุนลดลงรอยละ 89.8 เนื่องจากสถานการณทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ทําใหพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2552 ไมสามารถประกาศใชทันปงบประมาณ จึงไมมีการเบิกจายงบลงทุน
ปปจจุบัน มีเพียงการเบิกจายจากปงบประมาณกอน (carry-over) โดยรายจายหมวดที่ดิน/สิ่ง กอ สรา งและเงิน อุด หนุน เฉพาะกิจ
ลดลงรอยละ 34.2 และรอยละ 37.5 ตามลําดับ ดานรายจายประจํามีจํานวน 6,678.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.0 ตามการเพิ่มขึ้น
ของหมวดเงินเดือน
8. ระดับราคา เดือนตุลาคม 2551 ดัชนีราคาผูบริโภคภาคเหนือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 ชะลอลงจากรอยละ 7.5
ในเดือนกอน เนื่องจากหมวดที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่มลดลงรอยละ 2.3 จากราคาน้ํามันที่ลดลงตอเนื่อง และจากผล 6 มาตรการ 6
เดือนของภาครัฐ สวนหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 16.0 จากการเพิ่มขึ้นของหมวดขาว เนื้อสัตว และผักผลไมในอัตรา
รอยละ 11.5 รอยละ 16.5 รอยละ 20.3 ตามลําดับ ดานดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.3 ชะลอ
ลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับรอยละ 3.4 ในเดือนกอน

-39. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในเดือนกันยายน 2551
กําลังแรงงานรวมในภาคเหนือมีจํานวน 7.134 ลานคน เปนผูมีงานทํา 7.036 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 จากระยะเดียวกันป
กอน ตามการเพิ่มขึ้นของการจางงานในเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ ยกเวน ภาคอุตสาหกรรม โดยในภาคเกษตรมีแรงงานเพิม่ ขึน้
รอยละ 1.9 เนื่องจากเขาสูฤดูกาลเกษตร สาขาการกอสราง รอยละ 19.2 การคาปลีก/สงรอยละ 11.6 และโรงแรม/ภัตตาคาร
รอยละ 12.4 ดานผูวางงานมีจํานวน 87,110 คน คิดเปนอัตราการวางงานเทากับรอยละ 1.2 ลดลงจากรอยละ 1.5 ในชวง
เดียวกันปกอ น ดานผูป ระกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ในเดือนตุลาคม 2551 มีจํานวน 597,235 คน ลดลงจาก
เดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.4 และรอยละ 0.1 ตามลําดับ
10. การเงิน เงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2551 มียอดคงคางทั้งสิ้น
361,706 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.3 จากการแขงขันระดมเงินฝากโดยเงินฝากประเภทประจําซึ่งมี
สัดสวนกวารอยละ 50 ของยอดเงินฝากรวม เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 9.4 โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม นครสวรรค พิษณุโลก
กําแพงเพชรและพิจิตร ขณะทีเ่ งินฝากประเภทกระแสรายวันและออมทรัพยลดลงรอยละ 11.7 และรอยละ 0.9 ตามลําดับ ดาน
เงินใหสินเชื่อ มียอดคงคาง 301,804 ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 8.5 สินเชือ่ เพิม่ ขึ้นมากที่สุดคือสินเชื่อ
สวนบุคคล โดยเฉพาะการเชาซื้อรถยนต/รถจักรยานยนต รองลงมาเปนสินเชือ่ บริการดานอสังหาริมทรัพย เชน อพารทเมนท
หอพัก เปนตน โดยสินเชื่อเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย พิษณุโลก และนครสวรรค ขณะทีส่ นิ เชือ่ เพือ่ การผลิต การ
โรงแรม การบริการดานสุขภาพและการขนสงลดลง สําหรับสัดสวนสินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี อ ยละ 83.4 สูงขึน้ จากรอยละ 80.2
ในชวงเดียวกันปกอน
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