ฉบับที่ 10/2552
เรือ่ ง เศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกันยายน 2552 และไตรมาสที่ 3 ป 2552
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกันยายน 2552 ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องแตแผวลงจากเดือนกอน เนื่องจาก
การชะลอตัวของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก การใชจายของผูบริโภค และภาคการคา ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวดีตามภาคกอสราง ทางดานการใชจายของภาครัฐเรงตัวขึ้น ดัชนีราคาผูบ ริโภคยังคงลดลง ดานแรงงานเริม่ มีสญ
ั ญาณ
ของการเรียกกลับเขามาทํางานมากขึ้น สําหรับเงินฝากเพิ่มขึ้นสวนเงินใหสินเชื่อหดตัว
ไตรมาสที่ 3 ป 2552 ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือปรับตัวดีขน้ึ ตอเนือ่ งจากไตรมาสกอน โดยผลจาก
มาตรการของภาครัฐทําใหภาคการคาและการใชจายของภาครัฐเรงตัว ขณะที่การผลิตเพื่อสงออกและการลงทุนของภาคเอกชน
ขยายตัวดี ดานการใชจายของผูบริโภคชะลอตัว การสงออกและนําเขารวมถึงการทองเที่ยวปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอน ดัชนี
ราคาผูบ ริโภคลดลงตามการลดลงของราคาน้าํ มันเชือ้ เพลิงเปนสําคัญ สวนเงินฝากขยายตัวแตสินเชื่อลดลง
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร เดือนกันยายน 2552 รายไดของเกษตรกรจากการจําหนายพืชผลสําคัญหดตัวรอยละ 16.7
ปรับตัวดีขน้ึ ตอเนือ่ งจากเดือนกอนทีห่ ดตัวรอยละ 22.7 โดยดัชนีผลผลิตพืชผลสําคัญเพิ่มขึ้นรอยละ 4.2 ตามผลผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตว ขาวนาป และถั่วเหลือง ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 3.5 รอยละ 0.8 และรอยละ 0.2 ตามลําดับ เนื่องจากราคาในปกอนอยูในเกณฑ
สูงจูงใจใหเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก ทางดานดัชนีราคาพืชผลหลักลดลงรอยละ 20.1 เปนผลจากราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว
ขาวเปลือกเจานาป และถั่วเหลือง ที่ลดลงรอยละ 34.8 รอยละ 25.8 และรอยละ 22.0 ตามลําดับ ตามการลดลงของราคาในตลาดโลก
ไตรมาสที่ 3 ป 2552 เกษตรกรมีรายไดลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 20.4 โดยดัชนีราคาพืชผลหลัก
ลดลงรอยละ 24.9 เนือ่ งจากราคาขาวโพดเลีย้ งสัตว ขาวเปลือกเจานาป ขาวเปลือกเจานาปรัง และถั่วเหลือง ลดลงรอยละ 36.0
รอยละ 20.6 รอยละ 20.5 และรอยละ 21.3 ตามลําดับ เปนผลจากฐานราคาของปกอ นอยูใ นระดับสูง ประกอบกับราคาในตลาดโลก
ปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาลําไยลดลงรอยละ 46.0 เนือ่ งจากผลผลิตเพิ่มจากปกอนมาก สําหรับดัชนีผลผลิตพืชผลสําคัญเพิ่มขึ้น
รอยละ 5.9 จากผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวนาป และถัว่ เหลือง ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 3.5 รอยละ 0.8 และรอยละ 0.2 ตามลําดับ
ตามการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกของเกษตรกรเนือ่ งจากราคาของปกอ นสูงจูงใจใหเพิ่มการผลิต ดานผลผลิตลําไยเพิ่มขึ้นรอยละ 19.7
จากสภาพอากาศทีเ่ อือ้ อํานวยสงผลใหผลผลิตตอไรเพิม่ ขึน้ มาก สวนผลผลิตขาวนาปรังลดลงรอยละ 5.3 เนือ่ งจากการเพาะปลูก
ในรอบที่ 2 ลดลง จากปริมาณน้าํ ทีไ่ มเอื้ออํานวยเชนปกอน ประกอบกับไดรับผลกระทบจากอากาศเย็นจัดในชวงปลายป 2551
และตนป 2552 ทําใหผลผลิตตอไรลดลง
2. ภาคอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2552 การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวจากเดือนกอน โดยดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.5 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 23.9 เดือนกอน เปนผลจาก
การชะลอตัวของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่ขยายตัวรอยละ 85.5 เมื่อเทียบกับเดือนกอนที่ขยายตัวรอยละ 125.9 ตามการ
ผลิตผักสดแชแข็ง อาทิ ถั่วแระ และลําไยอบแหง ดานการผลิตวัสดุกอ สรางเพิม่ ขึน้ รอยละ 20.8 ชะลอลงเมื่อเทียบกับที่ขยายตัว
รอยละ 84.5 เดือนกอน ทางดานการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นเปนเดือนแรกนับแตเดือนเมษายน 2551 โดยเพิ่มขึ้นรอยละ
11.4 ตามความตองการที่เพิ่มขึ้นของตลาดญี่ปุนและยุโรป โดยเฉพาะการผลิตเสื้อกันหนาวของผูผลิตในภาคเหนือตอนลาง
ดานการผลิตโลหะสังกะสีขยายตัวรอยละ 11.3 สวนการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสลดลงรอยละ 20.0 จากการลดลงของการผลิต
ทรานฟอรมเมอร ไอซี สวนประกอบฮารดสิ ตไดรและไดโอด ทางดานการผลิตเซรามิกประเภทเครือ่ งใชบนโตะอาหารเพื่อสงออก
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จากเดือนกอน ตามการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและน้ําอัดลมที่เริ่มปรับเพิ่มขึ้น
ไตรมาสที่ 3 ป 2552 การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน โดยดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.3 เทียบกับที่หดตัวรอยละ 30.4 ไตรมาสกอน ตามการผลิต
ของอุตสาหกรรมอาหารทีข่ ยายตัวรอยละ 68.6 จากการผลิตลําไยอบแหง ผักสดแชแข็ง และพืชผักถนอมอาหาร ที่ขยายตัวจากการ
มีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้น ทางดานการผลิตวัสดุกอสรางขยายตัวรอยละ 55.4 เรงตัวจากไตรมาสกอนตามการสะสมสตอก
ของผูป ระกอบการทีค่ าดวาราคาจะสูงขึน้ ประกอบกับมีความตองการสงออกเพิ่มขึ้น การผลิตโลหะสังกะสีขยายตัวรอยละ 5.3
โดยสวนหนึ่งเปนผลจากการการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตวัสดุกอสราง ดานการผลิตชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสหดตัวรอยละ 22.1
แตปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลดลงรอยละ 44.6 ไตรมาสกอน โดยเฉพาะชิน้ สวนในสินคาอิเล็กทรอนิกสชนิดใหม จอโทรศัพท
เคลื่อนที่ และชิน้ สวนในโทรทัศน ที่มีความตองการเพิ่มขึ้นในตลาดเอเชีย อาทิ จีน มาเลเซีย และสิงคโปร สําหรับการผลิตเครื่องดื่ม
หดตัวตอเนื่องจากไตรมาสกอน โดยเฉพาะการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลที่หดตัวจากการปรับราคาสูงขึ้นและการเสียสวนแบง
ทางการตลาด
3. ภาคบริการ เดือนกันยายน 2552 ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง โดยเครื่องชี้ภาคบริการที่สําคัญ ไดแก จํานวน
ผูโ ดยสารผานทาอากาศยานขยายตัวตอเนือ่ งจากเดือนกอน รอยละ 23.3 โดยเพิม่ ขึน้ มากทีท่ า อากาศยานเชียงรายและเชียงใหม
สวนหนึ่งจากมาตรการสงเสริมการขายของสายการบิน อยางไรก็ดี การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคารลดลง
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 17.8 อัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมลดลงตามฤดูกาลมาอยูที่รอยละ 37.0 หรือลดลงรอยละ
0.3 จากระยะเดียวกันปกอ น ขณะที่ราคาหองพักเฉลี่ยลดลงรอยละ 3.0 จากระยะเดียวกันปกอน เนื่องจากการแขงขันโดยใช
กลยุทธดา นราคาของผูป ระกอบการ รวมทัง้ การมีอปุ ทานสวนเกินในตลาด
ไตรมาสที่ 3 ป 2552 ภาคบริการปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนหนา จากความพยายามของภาครัฐและ
เอกชนในการจัดกิจกรรมกระตุน การทองเทีย่ วและสงเสริมการขายทัง้ ราคาทีพ่ กั และคาโดยสารการบิน รวมถึงการจัดประชุมและ
สัมมนา ถือเปนปจจัยบวกตอภาคบริการในภาคเหนือ สะทอนจากโดยเครือ่ งชี้ภาคบริการที่สําคัญ ไดแก จํานวนผูโดยสารผาน
ทาอากาศยานที่ขยายตัวรอยละ 11.6 การจัดเก็บภาษี มูลคาเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคารปรับตัวดีขึ้นจากที่ลดลงรอยละ
22.1 ไตรมาสกอน เหลือลดลงรอยละ 11.6 ดานอัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมอยูที่รอยละ 41.4 ปรับตัวดีขึ้นจากอัตรารอยละ
35.7 ไตรมาสกอนหนา สําหรับราคาหองพักเฉลี่ยลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.2 ตามการปรับตัวของภาคธุรกิจที่
เนนใชกลยุทธดา นราคา
4. ภาคการคา เดือนกันยายน 2552 ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน แตชะลอตัวเมือ่ เทียบกับเดือนกอน
โดยดัชนีภาคการคาเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 13.2 ประกอบดวย การคาหมวดยานยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 11.4 เพิ่มขึ้น
ตอเนื่องจากเดือนกอน ตามยอดจําหนายยานยนตทเ่ี รงตัวขึน้ จากเดือนกอนเปนสําคัญ สําหรับอุปกรณซอมบํารุงยานยนตเพิ่มขึ้น
ใกลเคียงกับเดือนกอน ขณะทีย่ อดจําหนายเชือ้ เพลิงยานยนตลดลงรอยละ 0.4 การคาหมวดคาสงชะลอตัวจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ
22.5 เดือนกอน เหลือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.8 โดยขยายตัวในเกือบทุกหมวดยกเวนหมวดขายสงอาหารและเครือ่ งดืม่ สําหรับการคา
หมวดคาปลีกที่สะทอนความตองการใชจายของผูบริโภคเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 14.0 โดยขยายตัวในทุกหมวด
รวมทัง้ หมวดการขายปลีกวัสดุกอ สรางทีป่ รับตัวดีตอ เนือ่ งจากเดือนกอน
ไตรมาสที่ 3 ป 2552 ดัชนีการคาของภาคเหนือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.7 เรงตัวจากระยะเดียวกันปกอนและ
ไตรมาสกอน ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นในทุกหมวดโดยสวนหนึ่งเปนผลจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งภาคการกอสราง
ที่มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นเปนลําดับ โดยสะทอนจากการคาสงและคาปลีกหมวดวัสดุกอ สรางทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับการเตรียมพรอม
รองรับการระบาดของไวหวัดใหญ 2009 ทีส่ ง ผลใหการคาสงและคาปลีกหมวดเวชภัณฑเพิม่ ขึน้ มาก โดยดัชนีการคาปรับเพิม่ ขึน้
ในหมวดยานยนต หมวดคาสง และการคาหมวดคาปลีกรอยละ 7.4 รอยละ 20.2 และรอยละ 12.6 ตามลําดับ
5. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เดือนกันยายน 2552 ชะลอตัวลงจากเดือนกอน สะทอนจากเครื่องชี้
การใชจา ยภาคเอกชนทีส่ าํ คัญ ไดแก ปริมาณการจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ ทีข่ ยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.9 เทียบกับ

-3เดือนกอนที่ขยายตัวรอยละ 10.1 ดานปริมาณการจดทะเบียนรถยนตขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.9 ชะลอลงจาก
เดือนกอนทีเ่ รงตัวรอยละ 12.6 ตามคําสัง่ ซือ้ ทีเ่ ริม่ ชะลอลง สวนปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนตหดตัวรอยละ 8.6 ตอเนื่อง
จากเดือนกอน ทางดานปริมาณการใชไฟฟาในครัวเรือนในเดือนสิงหาคม 2552 ขยายตัวรอยละ 9.5
ไตรมาสที่ 3 ป 2552 การอุปโภคบริโภคชะลอลงจากไตรมาสกอน ตามเครื่องชี้การใชจายภาคเอกชนที่สําคัญ
ไดแก ปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มที่ชะลอลงมาอยูที่รอยละ 6.3 จากไตรมาสกอนที่เรงตัวรอยละ 16.7 อยางไรก็ดี การบริโภค
สินคาคงทน ไดแก ปริมาณการจดทะเบียนรถยนตขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.1 เรงตัวจากไตรมาสกอนทีห่ ดตัว
รอยละ 14.7 ในขณะทีป่ ริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนตยงั คงหดตัวเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสกอน มาอยูที่รอยละ 9.7 สวนหนึ่ง
จากยอดจําหนายทีเ่ ปนฐานการคํานวณในปกอ นอยูใ นระดับสูง
6. การลงทุนภาคเอกชน เดือนกันยายน 2552 ปรับตัวดีขึ้นมากตามการขยายตัวของภาคการกอสราง
เปนสําคัญ โดยเครือ่ งชีท้ ส่ี าํ คัญ ไดแก ปริมาณการจําหนายวัสดุกอ สรางขยายตัวรอยละ 39.2 แตชะลอลงจากเดือนกอนที่ขยายตัว
รอยละ 78.3 สวนหนึ่งเนื่องจากปจจัยทางดานฤดูกาล ดานรายไดคาธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ดินขยายตัวจากระยะเดียวกัน
ปกอนรอยละ 34.8 เรงตัวจากเดือนกอนที่หดตัวรอยละ 20.6 โดยเพิ่มขึ้นทั้งจํานวนรายและพื้นที่ทําธุรกรรมโดยเฉพาะในจังหวัด
เศรษฐกิจสําคัญของภาคเหนือ ทางดานพืน้ ทีร่ บั อนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 12.8 ตอเนื่อง
จากเดือนกอน อยางไรก็ตาม ในประเภทที่อยูอาศัยขยายตัวรอยละ 7.2 ขณะที่ประเภทบริการขยายตัวรอยละ 35.5 เรงตัวจาก
เดือนกอนทีห่ ดตัวรอยละ 74.7 สําหรับความสนใจลงทุนดานเครือ่ งจักรและอุปกรณ ซึง่ สะทอนจากการอนุมัติสง เสริมการลงทุน
ในภาคเหนือ มีเพียง 1 โครงการอยูใ นประเภทเหมืองถานหิน จํานวนเงินลงทุน 100.0 ลานบาท ลดลงรอยละ 27.5 เมื่อเทียบกับ
ระยะเดียวกันปกอ น
ไตรมาสที่ 3 ป 2552 การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอน สะทอนจากเครื่องชี้ที่สําคัญ ไดแก
ปริมาณการจําหนายวัสดุกอ สรางขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอ นถึงรอยละ 62.5 เรงตัวจากไตรมาสกอนที่ขยายตัวรอยละ 11.9
สวนหนึง่ จากการสะสมสตอกของผูป ระกอบการกอนการปรับขึน้ ราคาประกอบกับมีความตองการสงออกไปพมาและลาว พื้นที่
รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอ นทีร่ อ ยละ 38.4 ปรับตัวดีขน้ึ ตอเนื่องจากไตรมาสกอนที่ขยายตัว
รอยละ 20.8 โดยเฉพาะประเภทเพื่อการพาณิชยที่ขยายตัวรอยละ 189.3 เรงตัวจากไตรมาสกอนที่ขยายตัวรอยละ 20.0 เนื่องจาก
การอนุญาตใหกอ สรางหางสรรพสินคาในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน สวนรายไดคา ธรรมเนียมการจดทะเบียนทีด่ นิ ลดลงจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 3.2 แตปรับตัวดีขน้ึ จากไตรมาสกอนทีห่ ดตัวรอยละ 41.8 โดยปรับตัวดีขึ้นทั้งจํานวนรายและรายได สําหรับ
การอนุมตั สิ ง เสริมการลงทุนในภาคเหนือรวมทัง้ สิน้ 11 โครงการ จํานวนเงินลงทุน 1,223.3 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 301.1
จากระยะเดียวกันปกอ น จากการลงทุนในหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร หมวดอิเล็กทรอนิคสและเครือ่ งไฟฟา และ
หมวดอุตสาหกรรมเบา โดยมีจํานวนลงทุน 480.0 ลานบาท 278.4 ลานบาท และ 223.0 ลานบาท ตามลําดับ
7. การคาตางประเทศ เดือนกันยายน 2552 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน โดยการสงออกผานดานศุลกากร
ในภาคเหนือมีมูลคา 215.9 ลานดอลลาร สรอ. หดตัวเพียงรอยละ 10.4 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่หดตัวรอยละ 17.6 เดือนกอน
ผลจากการสงออกสินคาอุตสาหกรรมทีล่ ดลงเพียงรอยละ 17.5 เทียบกับรอยละ 22.8 เดือนกอน โดยสินคาที่ปรับตัวดีขึ้น ไดแก
ชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส เลนส และชิน้ สวนเครือ่ งจักรกล ดานการสงออกสินคาเกษตรลดลงรอยละ 29.3 ตามการสงออกขาวและ
ยางพาราทีล่ ดลงเปนสําคัญ สําหรับการสงออกผานดานชายแดนขยายตัวรอยละ 19.9 เปน 88.6 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวขึ้น
จากเดือนกอน ตามการสงออกไปพมาทีข่ ยายตัวรอยละ 34.4 สวนการสงออกไปลาวและจีนตอนใตหดตัวรอยละ 5.3 และรอยละ
43.1 ตามลําดับ
การนําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือหดตัวรอยละ 14.5 เหลือ 121.8 ลานดอลลาร สรอ. โดยการนําเขา
วัตถุดบิ และสินคาขัน้ กลางลดลงรอยละ 18.2 ใกลเคียงกับเดือนกอน สวนใหญเปนการนําเขาวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
และเพชรดิบเพื่อเจียระไน ดานการนําเขาสินคาทุนลดลงรอยละ 20.5 ตามการชะลอลงของการนําเขาชิ้นสวนเครื่องจักรผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส สวนการนําเขาผานดานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 4.8 เปน 11.2 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงจากเดือนกอน ตามการ
นําเขาจากลาวทีเ่ พิม่ ขึน้ กวาเทาตัวโดยเฉพาะถานหินลิกไนท ประกอบกับการนําเขาจากจีนตอนใตที่เพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 ในสินคา
ผักและผลไม และกระเทียม สวนการนําเขาจากพมาหดตัวรอยละ 48.8

-4ดุลการคา ในเดือนกันยายน 2552 เกินดุล 94.1 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนและเดือนกอน
ทีเ่ กินดุล 98.5 ลานดอลลาร สรอ. และ 101.1 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
ไตรมาสที่ 3 ป 2552 การคาผานดานศุลกากรในภาคเหนือปรับตัวดีขน้ึ จากไตรมาสกอน โดยการสงออก
มีมูลคา 627.3 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงเหลือรอยละ 14.6 เทียบกับรอยละ 29.4 ไตรมาสกอน เปนผลจากการสงออกสินคา
อุตสาหกรรมทีห่ ดตัวนอยลงเหลือรอยละ 21.5 จากที่ลดลงรอยละ 32.3 ไตรมาสกอน โดยสินคาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่ปรับตัว
ดีขึ้น อาทิ สวนประกอบฮารดสิ ตไดร เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา เปนตน ประกอบกับการสงออกสินคาเกษตรแปรรูปที่ขยายตัวดี
ในตลาดญี่ปุน ดานการสงออกชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 14.9 เปน 263.7 ลานดอลลาร สรอ. ตามการสงออกไปพมาที่เพิ่มขึ้นรอยละ
20.3 เรงตัวขึ้นจากไตรมาสกอน จากการสงออกยานพาหนะและชิ้นสวนที่เพิ่มขึ้นเปนสําคัญ ดานการสงออกไปลาวเพิ่มขึ้นรอยละ
9.7 ชะลอตัวจากไตรมาสกอนตามการชะลอตัวของการสงออกสินคาเกษตร สวนการสงออกไปจีนตอนใตลดลงรอยละ 19.6 ตอเนื่อง
จากไตรมาสกอน
การนําเขามีมูลคา 330.0 ลานดอลลาร สรอ. หดตัวเหลือรอยละ 20.1 และปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนที่หดตัว
รอยละ 44.8 เนื่องจากการนําเขาวัตถุดิบและสินคาทุนที่ปรับตัวดีขึ้นตลอดชวงไตรมาส ทั้งวัตถุดิบอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
แกว เคมีภณ
ั ฑ และชิน้ สวนเครือ่ งจักรไฟฟา ทางดานการนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคลดลงรอยละ14.5 ตามการหดตัวของการ
นําเขาผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา ผักและผลไม ดานการนําเขาผานดานศุลกากรชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 12.7 เปน 31.5 ลานดอลลาร
สรอ. ชะลอตัวจากไตรมาสกอน โดยการนําเขาจากลาวเพิ่มขึ้นกวาเทาตัวโดยสวนหนึ่งจากการนําเขาถานหินลิกไนทที่ขยายตัวดี
ตลอดไตรมาส ขณะทีก่ ารนําเขาจากพมาและจีนตอนใตทห่ี ดตัวรอยละ 22.7 และ 4.2 ตามลําดับ ตามสินคาที่นําเขาลดลง ไดแก
เฟอรนเิ จอร สิ่งประดิษฐที่ทําจากไม ธัญพืช และอาหารสัตว
ดุลการคา ผานดานศุลกากรในภาคเหนือชวงไตรมาส 3 ป 2552 เกินดุล 297.3 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจาก
ระยะเดียวกันปกอ นทีเ่ กินดุล 321.8 ลานดอลลาร สรอ. แตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนที่เกินดุล 263.8 ลานดอลลาร สรอ.
8. การเบิกจายเงินงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือ เดือนกันยายน 2552 มีการเบิกจายทั้งสิ้น
จํานวน 15,948.2 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 24.1 เรงตัวจากระยะเดียวกันปกอนที่ลดลงรอยละ 8.8 โดยรายจายงบลงทุนมีจํานวน
4,969.1 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 63.3 ตามการเบิกจายของหมวดที่ดิน/สิ่งปลูกสราง ที่มีสัดสวนรอยละ 79.8 ของงบลงทุน
เพิ่มขึ้นรอยละ 71.3 โดยมีการเบิกรับมากที่จังหวัดเชียงใหม ลําปาง พิษณุโลก และสุโขทัย ดานรายจายประจํามีจํานวน 10,979.1
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12.0 ตามงบรายจายอื่นและงบดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นรอยละ 60.4 และรอยละ 22.0 ตามลําดับ ประกอบกับ
เงินอุดหนุนทัว่ ไปขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 24.6 จากระยะเดียวกันปกอ น
ไตรมาสที่ 3 ป 2552 มีการเบิกจายเงินงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือ 42,984.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 21.4 เรงตัวจากระยะเดียวกันของปกอนที่ลดลงรอยละ 5.6 จากการเพิ่มขึ้นของงบลงทุนจํานวน 12,137.5 ลานบาท ที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 50.4 ตามการเบิกจายของหมวดที่ดิน/สิ่งปลูกสรางซึ่งมีสัดสวนรอยละ 79.0 ของงบลงทุน เพิ่มขึ้นรอยละ 56.2 ดานรายจาย
ประจํามีจํานวน 30,846.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12.9 ตามเงินอุดหนุนทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เพิ่มขึ้นรอยละ
43.6 ประกอบกับงบรายจายอืน่ และงบดําเนินงานทีเ่ พิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 50.9 และรอยละ 17.2 ตามลําดับ
9. ระดับราคา เดือนกันยายน 2552 ดัชนีราคาผูบ ริโภคทั่วไปลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.8
โดยลดลงตอเนือ่ งเปนเดือนที่ 6 จากการลดลงของหมวดอืน่ ๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่มรอยละ 3.7 โดยราคาน้าํ มันเชือ้ เพลิงที่
ปรับตัวลดลงสงผลใหราคาสินคาหมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร ลดลงรอยละ 8.7 มาตรการเรียนฟรี 15 ป ทําใหราคา
สินคาหมวดการบันเทิงการอาน การศึกษา และศาสนา ลดลงรอยละ 10.1 ประกอบกับหมวดเครื่องนุงหมและรองเทาลดลงรอยละ
3.3 สวนการปรับขึน้ ภาษีสรรพสามิตสงผลใหดชั นีราคาสินคาหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นรอยละ 9.2 ประกอบกับ
หมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 0.4 สําหรับดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.4 ทรงตัว
จากเดือนกอน
ไตรมาสที่ 3 ป 2552 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคเหนือลดลงรอยละ 3.0 จากระยะเดียวกันปกอน
ตามการลดลงของหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่มรอยละ 6.5 โดยราคาสินคาหมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร
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ลดลงรอยละ 10.1 และหมวดเครือ่ งนุง หมและรองเทาลดลงรอยละ 3.2 เปนผลจากมาตรการเรียนฟรี 15 ป ทางดานดัชนีราคา
สินคาหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นรอยละ 9.2 และหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 1.7 เนื่องจาก
การปรับขึน้ ภาษีสรรพสามิตสุราและบุหรี่ สําหรับดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.7
10. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ เพียงสิ้น
เดือนสิงหาคม 2552 ในภาคเหนือมีกําลังแรงงานรวม 7.3 ลานคน เปนผูมีงานทํา 7.2 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 จากระยะ
เดียวกันปกอ น โดยการจางงานนอกภาคเกษตรขยายตัวรอยละ 7.2 ตามการจางงานของสาขาการคาสง/ปลีก การผลิต และ
โรงแรม/ภัตตาคาร ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 18.3 รอยละ 12.8 และรอยละ 0.6 ตามลําดับ ที่ฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป สวนการจางงาน
ในภาคเกษตรหดตัวรอยละ 2.5 โดยสวนหนึ่งเนื่องจากราคาพืชผลไมจูงใจใหแรงงานเขาสูภาคเกษตร ดานผูวางงานมีจํานวน
0.1 ลานคน คิดเปนอัตราการวางงานเทากับรอยละ 0.8 ใกลเคียงกับระยะเดียวกันปกอน ทางดานอัตราการทํางานต่ํากวาระดับ
(ผูที่ทํางานต่ํากวา 35 ชั่วโมงตอสัปดาห) ลดลงจากรอยละ 1.2 ระยะเดียวกันปกอนเหลือเพียงรอยละ 0.0 ซึ่งเริ่มมีสัญญาณ
ของการเรียกกลับเขามาทํางานมากขึ้น ดานผูป ระกันตนในระบบประกันสังคมเพียงสิน้ เดือนกันยายน 2552 มีผูประกันตนตาม
มาตรา 33 จํานวน 599,834 คน ใกลเคียงกับเดือนเดียวกันปกอน สําหรับผูประกันตนตามมาตรา 39 มีจํานวน 93,771 คน
เพิม่ ขึน้ จากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.7 และรอยละ 36.0 ตามลําดับ
11. การเงิน ยอดคงคางเงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2552 มีทั้งสิ้น
383,837 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 7.1 ชะลอลงจากเดือนกอน จากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากในสวนราชการ
และการระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชยบางแหง โดยเพิม่ ขึน้ มากทีจ่ งั หวัดเชียงใหม เชียงราย เพชรบูรณ และลําปาง ทางดาน
เงินใหสนิ เชือ่ มียอดคงคาง 297,305 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.4 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอนที่หดตัวรอยละ 1.7 เนื่องจากการ
ใหสนิ เชือ่ เพิม่ ขึน้ ในภาคเหนือตอนลางประเภทธุรกิจโรงสีขาวและคาพืชไร โดยเฉพาะที่จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค เพชรบูรณ
และพิจิตร ขณะทีใ่ นภาคเหนือตอนบนมีการชําระเงินคืนในธุรกิจคาปลีกคาสงและสหกรณออมทรัพยครู สําหรับสัดสวนสินเชื่อ
ตอเงินฝากอยูท ร่ี อ ยละ 77.5 ลดลงจากรอยละ 84.2 ระยะเดียวกันของปกอ น

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
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