ฉบับที่ 13/2552
เรือ่ ง เศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน 2552
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน 2552 ขยายตัวดีขึ้นในเกือบทุกภาคเศรษฐกิจ โดยผลผลิต
อุตสาหกรรมซึ่งลดลงเล็กนอยเดือนกอนกลับเพิ่มขึ้นมากตามความตองการสินคาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและสินคา
อิเล็คทรอนิกสที่มีคําสั่งซื้อมากขึ้น และเปนที่นาสังเกตวาการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสขยายตัวเปนเดือนแรกนับแตเดือน
ตุลาคม 2551 การสงออกโดยรวมยังคงขยายตัวตอเนือ่ งเปนเดือนทีส่ อง ขณะที่การนําเขาสินคาขั้นกลางและสินคาทุนเพิ่มขึ้น
สะทอนความตองการของตลาดตางประเทศที่มีเพิ่มขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก การบริโภค การคาและการลงทุน
ภาคเอกชนปรับตัวดีขน้ึ ตอเนือ่ ง รายไดของเกษตรกรปรับดีขน้ึ ตอเนือ่ งนับแตเดือนกรกฎาคม 2552 ภาคบริการไดรบั อานิสงค
จากการเขาสูฤดูทองเที่ยวและการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดตางๆ การใชจายภาครัฐเรงตัวหลังพ.ร.บ.
งบประมาณป 2553 ประกาศลาชาเดือนกอน อัตราการวางงานอยูใ นระดับต่าํ สําหรับเงินใหสนิ เชือ่ ปรับลดลงเล็กนอย ในขณะ
ที่เงินฝากทรงตัว
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร รายไดของเกษตรกรปรับตัวดีขน้ึ อยางตอเนือ่ งตัง้ แตเดือนกรกฎาคม 2552 แตเมื่อเทียบกับ
ระยะเดียวกันปกอ นหดตัวรอยละ 14.7 โดยดัชนีราคาพืชผลหลักลดลงรอยละ 12.6 ตามราคาขาวเปลือกเจานาปและขาวโพด
เลี้ยงสัตวที่ลดลงรอยละ 12.0 และรอยละ 3.8 ตามลําดับ ผลจากฐานราคาของปกอนอยูในระดับสูงเปนสําคัญ อยางไรก็ดี
ราคาพืชสําคัญทั้ง 2 ชนิด ไดปรับสูงขึ้นจากเดือนกอนเนื่องจากมีความตองการของตลาดโลกเพิ่มขึ้น สําหรับราคาขาวเปลือก
เหนียวนาป ถั่วเขียว และมันสําปะหลัง เพิ่มขึ้นรอยละ 52.1 รอยละ 106.6 และรอยละ 30.2 ตามลําดับ ทางดานดัชนีผลผลิต
พืชผลสําคัญลดลงรอยละ 2.5 จากผลผลิตขาวนาปและมันสําปะหลังที่ลดลงรอยละ 2.5 และรอยละ 6.5 ตามลําดับ เนื่องจาก
การระบาดของแมลงศัตรูพืชคอนขางรุนแรงทําใหผลผลิตตอไรลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่เพาะปลูกสําคัญในจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.9 เนื่องจากราคาของปกอนอยูในเกณฑสูงจูงใจใหเกษตรกรขยายพื้นที่
เพาะปลูก
2. ภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 23.3 เรง
ตัวเมื่อเทียบกับที่หดตัวรอยละ 3.3 เดือนกอน ตามการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยผลผลิต
อุตสาหกรรมอาหารเพิม่ ขึน้ กวารอยละ 45.6 จากผลผลิตลําไยอบแหงที่สงออกไปตลาดจีนเพิ่มขึ้น การผลิตพืชผักแชแข็ง และ
ขาวโพดหวานบรรจุกระปองที่ขยายตัวตามการสงออกไปตลาดเอเชียตะวันออกและรัสเซีย อีกทั้งผลผลิตน้ําตาลที่ขยายตัวดี
ตามการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลูกออยโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนลาง ดานการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสกลับมาขยายตัว
เปนเดือนแรกนับแตเดือนตุลาคม 2551 ทีร่ อ ยละ 18.1 ทั้งชิ้นสวนที่ใชในคอมพิวเตอร โทรศัพทเคลื่อนที่ โทรทัศน LCD และ
สวนประกอบฮารดดิสไดร สวนหนึ่งจากฐานการผลิตที่ต่ําชวงเดียวกันปกอนตามผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลก ขณะที่การ
ผลิตสินคากลุมวัสดุกอสรางขยายตัวรอยละ 75.6 จากการกอสรางของภาครัฐและภาคชาวบานที่เพิ่มขึ้นเปนสําคัญ และอีก
สวนหนึ่งจากขยายตัวของการสงออกไปพมา อยางไรก็ดี อุตสาหกรรมเครื่องดื่มลดลงรอยละ 5.5 ตามการหดตัวจากการเรง
ผลิตในชวงกอนหนา

-23. ภาคบริการ เครื่องชี้ตางๆดานการทองเที่ยวปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง อานิสงคจากการเขาสูชวง
เทศกาลทองเที่ยวของภาคเหนือ การจัดกิจกรรมตางๆเพื่อชวยกระตุนนักทองเที่ยวและอากาศที่หนาวเย็นขึ้น โดยผูโดยสาร
ผานทาอากาศยานภาคเหนื อขยายตั วมากถึ งรอ ยละ 32.3 เมื่อเทียบกับ ชวงเดีย วกั นของปก อน จากทั้ง การเดิ นทางมา
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นและฐานที่ต่ําในป 2551 จากผลกระทบของเหตุการณปด สนามบินสุวรรณภูมิและดอน
เมือง ดานการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคารยังคงปรับตัวลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.3
สําหรับอัตราการเขาพักของโรงแรมอยูที่รอยละ 63.7 ลดลงเล็กนอยจากปกอนรอยละ 1.2 มา ขณะที่ราคาหองพักเฉลี่ยลดลง
จากระยะเดียวกันปกอนถึงรอยละ 7.0 มาอยูที่ 1,077 บาท/คืน สะทอนภาพการแขงขันดานราคาหองพักของภาคเหนือใน
จังหวัดทองเที่ยวที่สําคัญ
4. ภาคการคา ยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยดัชนีภาคการคาเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 13.3
การคาหมวดยานยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 12.2 ตามความตองการซื้อรถยนตที่สูงขึ้นจากการแขงขันดานการตลาดโดยเฉพาะการ
เปดตัวรถรุนใหมของแตละคายผูผลิต ตลอดจนเทคนิคในการสงเสริมการขายที่จูงใจลูกคามากขึ้นเพื่อเรงยอดขายในชวง
ปลายปใหถึงเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้รวมถึงการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นดวย หมวดการคาสงเพิ่มขึ้นรอยละ 12.2
จากการเพิ่มสตอกสินคาวัสดุกอสรางเพื่อรองรับงานโครงการกอสรางตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ขณะที่หมวดการคา
ปลีกยังคงเพิม่ ขึน้ รอยละ 15.4 ตามการจับจายใชสอยของผูบริโภคที่เริ่มกระเตื้องขึ้น
5. การอุ ปโภคบริ โภคภาคเอกชน ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ต อเนื่ อ งจากเดื อ นก อ น โดยดั ช นี ก ารอุ ป โภคบริ โ ภค
ภาคเอกชนภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.5 จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มคลี่คลายและประชาชนคลายความ
กังวล ประกอบกับมาตรการสงเสริมการขายและอัตราดอกเบีย้ ทีอ่ ยูใ นเกณฑตํ่า โดยดัชนีหมวดยานยนตปรับตัวดีขึ้นมากทุก
ประเภท สวนหนึ่งจากฐานที่ต่ําชวงเดียวกันปกอนจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลก สําหรับการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
ขยายตัวรอยละ 0.7 ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวรอยละ 2.4 เดือนกอน
6. การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชนของภาคเหนือปรับตัวดีขน้ึ ตอเนือ่ งจากเดือนกอน จากแรง
กระตุนการใชจายของทางการ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.5 ปรับตัวดีขึ้น
ตอเนือ่ งจากเดือนกอน ตามการปรับตัวดีขึ้นของปริมาณการจําหนายวัสดุกอสรางที่ขยายตัวรอยละ 73.0 เรงตัวตอเนื่องจาก
เดือนกอน ทั้งจากตลาดในประเทศตามโครงการกอสรางขนาดใหญของรัฐในชวงเริ่มตนปงบประมาณ 2553 อาทิ ถนน คอ
สะพาน และการสงออกไปประเทศเพือ่ นบาน รายไดคาธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ดินขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
22.3 ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องจากเดือนกอน สวนหนึ่งเนื่องจากใกลสิ้นสุดระยะเวลาการลดคาธรรมเนียมการโอนและคาจด
ทะเบียนจํานองทีล่ ดเหลือรอยละ 0.01 และเปนผลจากการขยายตัวของธุรกรรมซื้อขายที่ดินเปลา โดยเฉพาะจังหวัดหลักของ
ภาคเหนือตอนบน สําหรับพืน้ ทีร่ บั อนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลลดลงรอยละ 31.8 ตามการหดตัวของประเภทที่อยูอาศัยเปน
สําคัญ สําหรับความสนใจลงทุนดานเครื่องจักรและอุปกรณ ซึ่งสะทอนจากการอนุมัติสงเสริมการลงทุนในภาคเหนือหดตัว
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 62.9 แตปรับตัวดีขน้ึ จากเดือนกอน โดยมีการอนุมัติ 6 โครงการเงินลงทุน 427.0 ลานบาทใน
หมวดผลิตภัณฑกระดาษและพลาสติก และหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร เปนสําคัญ
7. การคาตางประเทศ การสงออกขยายตัวตอเนือ่ งเปนเดือนทีส่ อง โดยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนถึง
รอยละ 21.2 เปน 240.4 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวขึ้นจากเดือนกอน โดยการสงออกสินคาเกษตรขยายตัวกวารอยละ 60.5
ตามการขยายตัวดีของขาวโพด ใบยาสูบ และลําไยอบแหง ดานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมขยายตัวเปนเดือนแรกนับแต
เดือนตุลาคม 2551 ที่รอยละ 4.2 โดยสินคาอุตสาหกรรมประเภท Labor-Intensive Products เพิ่มขึ้นจากการสงออกอัญมณี
เปนสําคัญ และสินคาประเภท Resource-Based Products ที่สงออกขยายตัวเชนกัน อาทิ ขาวโพดหวานบรรจุกระปอง พืชผัก
ถนอมอาหาร และนมปรุงแตง การสงออกผานดานชายแดนขยายตัวรอยละ 35.4 เปน 108.5 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวดี
ตอเนื่องจากเดือนกอน โดยเฉพาะการสงออกไปพมาและลาวที่เพิ่มขึ้นรอยละ 40.2 และรอยละ 76.9 ตามลําดับ สวนการ
สงออกไปจีนตอนใตหดตัวรอยละ 1.4

-3การนําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 32.8 เปน 141.8 ลาน
ดอลลาร สรอ. เรงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลดลงรอยละ 18.4 เดือนกอน ตามการนําเขาสินคาเกือบทุกประเภทที่ขยายตัว โดยการ
นําเขาวัตถุดบิ และสินคาขัน้ กลางเพิม่ ขึน้ รอยละ 33.1 ขยายตัวดีจากการนําเขาชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส แกวและเคมีภัณฑ ขณะที่
การนําเขาสินคาทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 42.9 จากการนําเขาชิ้นสวนเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ดานการนําเขาผานดาน
ชายแดนหดตัวรอยละ 24.8 เหลือ 11.0 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาจากพมาที่หดตัวมากถึงรอยละ 73.7 เชน ผักและ
ผลไมสด และผลิตภัณฑจากสัตวนาํ้ ดานการนําเขาจากจีนตอนใตลดลงเล็กนอยรอยละ 0.7 สวนการนําเขาจากลาวเพิ่มขึ้นกวา
สองเทาตัวจากการนําเขาผักผลไม และแรลิกไนต
ดุลการคา ในเดือนพฤศจิกายน 2552 เกินดุล 98.6 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนที่
เกินดุล 91.7 ลานดอลลาร สรอ. แตลดลงจากเดือนกอนทีเ่ กินดุล 143.9 ลานดอลลาร สรอ.
8. การเบิกจายเงินงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือ การเบิกจายเรงตัวเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกัน
ปกอนรอยละ 60.4 เรงตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนที่หดตัวรอยละ 1.9 ทั้งนี้เปนผลมาจากการเรงเบิกจายเงินงบประมาณป
ปจจุบันที่เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว ตามการเบิกจายของเงินอุดหนุนทั่วไปของสวนราชการโดยฉพาะเงินอุดหนุนทั่วไปขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ สงผลใหทุกจังหวัดมีการเบิกจายเพิ่มขึ้นรอยละ 12.3 - 104.7 จากระยะเดียวกันปกอ น
9. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.0 ปรับตัว
เพิม่ ขึน้ เปนเดือนที่ 2 ตอเนื่องจากเดือนกอน ผลจากการเพิ่มขึ้นของหมวดอื่น ๆ ที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่มเปนสําคัญ โดย
เพิม่ ขึน้ รอยละ 2.2 และเพิ่มมากในหมวดพาหนะ การขนสงและการสือ่ สารทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 5.6 สินคาสําคัญในหมวดนี้ ไดแก
น้ํามันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น หมวดเคหสถานเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 ที่รอยละ 2.4 ตามการ
ปรับเกณฑลดการชวยเหลือในการตออายุ 5 มาตรการ 6 เดือน โดยเฉพาะคาไฟฟาและน้ําประปา ขณะที่คาการศึกษาและคา
เครือ่ งแบบนักเรียนยังคงลดลงจากผลของมาตรการเรียนฟรี 15 ป สําหรับราคาสินคาหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ
1.3 ออนตัวลงจากเดือนกอนตามราคาหมวดยอยผักและผลไมทล่ี ดลงรอยละ 0. 5 โดยผักสดราคาปรับลดลงภายหลังเทศกาล
กินเจ ผลไมสดบางชนิด อาทิ สมเขียวหวาน ทีผ่ ลผลิตเริม่ ทยอยออกสูต ลาด สําหรับดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานลดลงจากระยะ
เดียวกันปกอ นรอยละ 0.1
10. การจางงาน จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรโดยสํานักงานสถิติแหงชาติเพียงสิ้นเดือน
ตุลาคม 2552 ภาคเหนือมีกําลังแรงงานรวม 7.2 ลานคนในจํานวนนี้เปนผูมีงานทํา 7.1 ลานคน โดยภาวะการจางงานรวม
ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.9 จากการจางงานนอกภาคเกษตรที่ขยายตัวรอยละ 3.6 โดยขยายตัวมากในสาขา
การคาสง/ปลีก โรงแรม/ภัตตาคาร และการผลิต ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 14.5 รอยละ 8.7 และรอยละ 2.2 ตามลําดับ เนื่องจากสาขา
ดังกลาวมีความตองการแรงงานเพิ่มขึ้นหลังจากการปรับลดแรงงานชวงวิกฤตเศรษฐกิจในปลายป 2551 ขณะที่การจางงานใน
ภาคเกษตรหดตัวรอยละ 2.1 สวนหนึ่งเปนผลจากการโอนยายแรงงานเขาสูนอกภาคเกษตร ดานผูวางงานมีจํานวน 0.1 ลาน
คน คิดเปนอัตราการวางงานเทากับรอยละ 0.8 ต่ํากวารอยละ 1.0 ระยะเดียวกันปกอน สําหรับอัตราการทํางานต่ํากวาระดับ
อยูที่รอยละ 2.0 สูงกวารอยละ 1.8 ระยะเดียวกันปกอนเล็กนอย ทางดานสถานการณการเลิกจางคลี่คลายลงเปนลําดับ
สะทอนจากจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคมที่ขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ณ สิน้ เดือนพฤศจิกายน 2552 ทีม่ ี
จํานวน 15,520 คน ลดลงตอเนือ่ งตัง้ แตเดือนมิถนุ ายน 2552 ขณะทีจ่ าํ นวนผูป ระกันตนรวมของภาคเหนือมีจํานวน 701,707
คน เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.8 และรอยละ 5.2 ตามลําดับ จําแนกเปนผูประกันตนตามมาตรา
33 จํานวน 604,081 คน และตามมาตรา 39 จํานวน 97,626 คน ขยายตัวรอยละ 1.3 และรอยละ 38.2 ตามลําดับ
11. การเงิน ยอดคงคางเงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2552 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 380,598 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.5 อยางไรก็ตาม เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนายอดคงคาง
เงินฝากลดลง 1,053 ลานบาท เนือ่ งจากสวนราชการตาง ๆ ไมสามารถเบิกรับงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2553 ไดทัน
ทําใหมีการถอนเงินฝากเพื่อนําไปใชในโครงการตาง ๆ โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนลางซึ่งเงินฝากลดลงทุกจังหวัด โดยลดลง
มากที่จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรรค และเพชรบูรณ อยางไรก็ดีเงินฝากเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหมจากเงินฝากของ

-4สถานศึกษา ดานเงินใหสินเชื่อมียอดคงคาง 297,609 ลานบาทลดลงรอยละ 1.5 หดตัวลงเล็กนอยจากรอยละ 1.2 เดือนกอน
เนือ่ งจากการชําระหนีค้ นื ของสหกรณออมทรัพย และธุรกิจโรงแรมซึ่งไดแหลงเงินทุนที่มีตนทุนต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ
ธนาคารพาณิชย สงผลใหสินเชื่อลดลงมากที่จังหวัดเชียงใหม และอุตรดิตถ อยางไรก็ตามยังมีความตองการใชสินเชื่อของ
ธุรกิจโรงสีขาวและคาพืชไรอยางตอเนื่องในบางจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนลาง สําหรับสัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากอยูที่รอยละ
78.2 ลดลงจากรอยละ 83.7 ระยะเดียวกันของปกอ น
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