ฉบับที่ 4/2553
เรื่อง เศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมีนาคม และไตรมาสแรก ปี 2553
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนมีนาคม 2553 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยการส่งออก
เร่ง ตัว และขยายตั วต่ อเนื่ องเป็น เดื อนที่ หก และการส่ งออกไปตลาดหลั กทั้ง อาเซีย น ญี่ปุ่ น และยุโ รปมีสัญ ญาณการฟื้ นตั ว
ต่อเนื่อ ง ทาให้ภาคอุต สาหกรรมขยายตัวดี เกื อบทุกประเภทโดยเฉพาะการผลิตชิ้ นส่ วนอิเ ล็กทรอนิกส์ เ พิ่มขึ้ นกว่าเท่ าตั ว
รวมถึงการแปรรูปสินค้าเกษตรและเครื่องประดับเพื่อการส่งออก การบริโภคขยายตัวตามกาลังซื้อที่อยู่ในเกณฑ์ดีจากรายได้
ของเกษตรกรและการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงต้นปี ส่งผลให้ภาคการค้าขยายตัวในเกณฑ์สูงทุกหมวด การ
ลงทุนภาครัฐบาลและภาคเอกชนขยายตัวโดยเฉพาะในภาคก่อสร้าง ผลจากมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ ของทางการเป็นสาคัญ
เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลง การจ้างงานเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ ด้านเงินฝากและสินเชื่อยังคงขยายตัว
ไตรมาสที่ 1 ปี 2553 ภาวะเศรษฐกิจ การเงิ นภาคเหนือ เริ่ม ฟื้น ตัว ชัดเจนและกระจายเป็ นวงกว้างขึ้ น
ครอบคลุมทั้งการส่งออก การท่องเที่ยว การบริโภคและการลงทุน โดยการส่งออกของภาคเหนือเร่งตัวขึ้นตามการฟื้นตัวของ
ตลาดส่งออกหลัก โดยมีการส่งออกชายแดนเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญ ทาให้การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมสินค้ าเทคโนโลยี และเกษตรแปรรู ป ส่ งผลให้ผู้ ประกอบการต้องการแรงงานเพิ่ม ขึ้นตามการฟื้ นตัว ของภาวะ
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวยังแสดงทิศทางขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ปีก่อน การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวโดยมีปัจจัย
สนับสนุ นจากรายได้เ กษตรกร การท่อ งเที่ย วและการจ้ างงาน ส่ว นการลงทุน ขยายตัว โดยเฉพาะในภาคก่ อสร้าง ผลจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเป็นสาคัญ ขณะที่ เงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่ว นที่
เป็นงบลงทุนได้เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อนแล้ว ทาให้การใช้จ่ายภาครัฐปรับลดลง สาหรับเงินให้สินเชื่อของธนาคาร
พาณิชย์กลับมาขยายตัวสะท้อนการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ ส่วนเงินฝากยังคงขยายตัว
รายละเอียดของแต่ละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร เดือนมีนาคม 2553 รายได้เกษตรกรขยายตัวจากเดือนเดียวกันปีก่อนเพียงร้อยละ 1.7
ชะลอลงจากเดื อนก่ อ นและระยะเดี ย วกั น ปี ก่อ น ผลจากปริ มาณผลผลิ ต พืช หลั กหลายชนิ ดที่ อ อกสู่ ต ลาดในเดื อ นนี้ล ดลง
โดยดัช นีผลผลิ ตพืชผลสาคัญ หดตัวร้ อยละ 7.6 ตามผลผลิตกระเทียมและหอมแดงที่ลดลงร้อยละ 17.0 และร้อยละ 13.8
ตามลาดั บ เนื่องจากขาดแคลนเมล็ดพั นธุ์ส าหรั บเพาะปลูกประกอบกับเกษตรกรบางส่วนได้ปรับเปลี่ย นไปปลูกพืชผั กอื่ น
ขณะที่ มัน สาปะหลั งลดลงร้ อยละ 18.6 เนื่ องจากผลผลิต ได้ รับความเสี ยหายจากการระบาดของเพลี้ย แป้ ง อย่ างไรก็ต าม
ข้าวนาปรัง และอ้ อยโรงงานผลผลิ ตเพิ่ มขึ้ น ร้ อยละ 2.1 และร้ อยละ 4.5 ตามลาดั บ เนื่อ งจากราคาอยู่ในเกณฑ์ สูงจู งใจให้
เกษตรกรเพิ่มการผลิ ต ทางด้านดัชนี ราคาพืชผลหลั กสูงขึ้ นจากระยะเดีย วกัน ปีก่อนร้อยละ 10.1 จากราคาอ้อ ยโรงงานที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาอ้อยขั้นต้นตามราคาน้าตาลในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูง กระเทียมและ
หอมแดงมีราคาสูงขึ้นร้อยละ 108.2 และร้อยละ 17.1 ตามลาดับ จากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีการผลิตก่อนหน้า
มาก และมันสาปะหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 102.9 ตามความต้องการเพื่อส่งออกที่เพิ่มขึ้น ส่วนข้าวนาปรังและถั่วเหลืองมีราคาลดลง
ร้อยละ 17.8 และร้อยละ 9.3 ตามลาดับ
ไตรมาสแรก ปี 2553 รายได้ ของเกษตรกรในภาคเหนือ เพิ่ มขึ้ น จากระยะเดี ย วกัน ปี ก่อ นร้ อยละ 4.4
เร่งตั วขึ้นจากไตรมาสก่อนและระยะเดี ยวกัน ปีก่อน จากการเพิ่มขึ้น ของราคาเป็นสาคัญ โดยดัช นีราคาพืชผลสาคั ญสูงขึ้ น
ร้อยละ 9.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากราคาอ้อยโรงงานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ตามราคาน้าตาลในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูง
เพราะผลผลิต โดยรวมของโลกลดลง ราคามันส าปะหลังและข้าวเปลือกเหนียวนาปีเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 84.3 และร้อยละ 58.2

-2ตามลาดับ ตามความต้องการส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะในตลาดจีน ราคากระเทียมและหอมแดงเพิ่มขึ้นร้อยละ 108.2
และร้อ ยละ 33.1 ตามลาดับ เนื่ องจากผลผลิ ตลดลงจากปีก่อนมาก ราคาข้าวโพดเลี้ย งสั ตว์ สูงขึ้ นร้ อยละ 19.3 จากความ
ต้องการของตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง ส่วนราคาข้าวเปลือกนาปีและนาปรังลดลงร้อยละ 18.0 และร้อยละ 17.0 ตามลาดับ ตาม
การชะลอตัวของราคาตลาดโลกประกอบกับผลจากปริมาณสต๊อกข้าวของทางการที่มีเป็นจานวนมาก ด้านดัชนีผลผลิตพืชผล
หลักหดตัวร้อยละ 4.6 จากผลผลิตของมันสาปะหลังและข้าวนาปีที่ลดลงร้อยละ 18.6 และร้อยละ 1.9 ตามลาดับ ผลจากการ
ระบาดของเพลี้ยอย่างรุนแรงทาให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงมาก โดยเฉพาะในแหล่งเพาะปลูกสาคัญในภาคเหนือตอนล่าง ผลผลิต
กระเทีย มและหอมแดงลดลงร้ อยละ 17.0 และร้ อยละ 13.8 ตามล าดั บ เนื่อ งจากเกษตรกรบางส่ว นหัน ไปปลู กพืช ผักอื่ น
ประกอบกับการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์เพื่อทาการผลิต ขณะที่ผลผลิตอ้อยโรงงาน ข้าวนาปรัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.5 ร้อยละ 2.1 และร้อยละ 7.4 ตามลาดับ จากการขยายพื้นที่เพาะปลูกเนื่องจากราคาที่อยู่ในระดับสูงจูงใจ
2. ภาคอุ ต สาหกรรม เดื อ นมี น าคม 2553 ดั ชนี ผ ลผลิ ตอุ ต สาหกรรมภาคเหนื อ ขยายตั ว จากระยะ
เดี ย วกั นปี ก่อ นร้อ ยละ 62.2 เร่ง ตั ว ขึ้ นจากเดือ นก่ อ น ผลจากการผลิ ต ส าคัญ ของภาคที่ ข ยายตั ว ดี โดยการผลิ ตชิ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว และทุกชนิดทั้งส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เช่น ชิ้นส่วนเมาส์ ส่วนประกอบฮาร์ดดิสไดร์ ฟ
และชิ้นส่วนในโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นมากทั้งในตลาดเอเชียและการฟื้นตัวของตลาดในอเมริกาและ
ยุโ รป ด้ านอุต สาหกรรมอาหารกลั บมาเร่ งตั ว ขึ้ นที่ ร้ อ ยละ 27.7 จากที่ ชะลอตัว จากเดื อ นก่อ น การผลิต ขยายตั ว ดีใ นการ
แปรรูปผักผลไม้ เช่น ผลไม้/ผักสดแช่แข็งและข้าวโพดหวานกระป๋อง การผลิตอัญมณียังคงขยายตัวดีต่อเนื่องจากเดือนก่อน
ทั้งการเจียระไนเพชรและการผลิตเครื่องประดับแฟชั่ น ด้านอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัวจากเดือนก่อน
แต่ยังอยู่ในระดับดี ส่วนการผลิตเครื่องดื่มหดตัวเนื่องจากการเร่งผลิตมากในช่วงต้นปี
ไตรมาสแรก ปี 2553 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 53.8
ขยายตั วในเกณฑ์ ดีต ลอดไตรมาส โดยการผลิ ตชิ้ นส่ วนอิ เล็ กทรอนิกส์ เพิ่ มขึ้ นกว่าเท่าตัว จากคาสั่ งซื้ อต่ างประเทศที่ เพิ่ ม
มากขึ้น ทั้งจากการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ด้านอุตสาหกรรมอาหารขยายตัวร้อยละ 13.1 เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า ผลจากการเพิ่มขึ้นของการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตรเป็นสาคัญ โดยเฉพาะผัก /ผลไม้สดแช่แข็ง เช่น มะม่วงและถั่วแระ ข้าวโพดหวานกระป๋อง จากการผลิตเพื่อ
ส่งออกไปตลาดยุโรปที่เพิ่มขึ้น การผลิตอัญมณีเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัว ส่วนหนึ่งเนื่องจากช่วงเดียวกันปีก่อนประสบกับวิกฤต
เศรษฐกิจ โดยขยายตัวทั้งการเจียระไนเพชรและการผลิตเครื่องประดับแฟชั่น ด้านอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างขยายตัวดีตลอด
ไตรมาส ทั้งการก่อสร้างของประชาชนในชนบทและการก่อสร้างภาครัฐ ด้านการผลิตเครื่องดื่มขยายตัวตัวดีในช่วงต้นปีแต่มา
ชะลอลงในเดือนสุดท้ายของไตรมาส
3. ภาคบริการ เดือนมีนาคม 2553 ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็น
ผลบวกจากการประชุมสัมมนา เครื่องชี้สาคัญได้แก่ จานวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานภาคเหนือขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนในอัตราร้อยละ 14.9 อ่อนตัวลงจากเดือนก่อนตามฤดูกาลและส่วนหนึ่งจากผลกระทบปัญหาหมอกควัน
ปริ มาณการจัดเก็ บภาษี มูล ค่าเพิ่ มประเภทโรงแรมและภัต ตาคารขยายตั วต่ อเนื่อ งเป็น เดื อนที่ 3 ตั้ง แต่ ต้น ปีที่ ร้อ ยละ 9.8
โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวที่สาคัญของภาค สาหรับอัตราการเข้าพักของโรงแรมเดือนมีนาคม 2553 (จากข้อมูลโรงแรม 77
โรงแรม) อยู่ที่ร้อยละ 40.1 ราคาห้องพักเฉลี่ยอยู่ที่ราคาเฉลี่ย 1,470.1 บาท/คืน
ไตรมาสแรก ปี 2553 ภาคบริการยังคงมีแรงส่งทาให้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ปี 2552
ทั้งจากจานวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานและภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารที่ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนร้อยละ 17.4 และร้อยละ 12.2 ตามลาดับ เนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัว การจัดเทศกาลต่างๆในแต่ละจังหวัด ช่วยดึงดูด
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ เช่น อากาศที่หนาวเย็น งานไม้ดอกไม้ประดับหรืองานเทศกาลตรุษจีนในจังหวัดนครสวรรค์
การลดราคาทั้งตั๋วโดยสารของสายการบินและห้องพักกิจการโรงแรมช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวภาคเหนือ
รวมถึงการจัดประชุมสัมมนาทั้งของภาครัฐและเอกชน ช่วยให้อัตราการเข้าพักโรงแรมภาคเหนือยังคงดีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
ช่วงเดือนมีนาคมจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนประสบปัญหาหมอกควัน ทาให้นักท่องเที่ยวปรับตัวลดลงเล็กน้อย

-34. ภาคการค้า เดือนมีนาคม 2553 ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากระยะเดียวกันของปีก่อน โดยดัชนีภาค
การค้าขยายตัว ร้อยละ 21.9 ในทุกหมวดตามการฟื้ นตัว ของภาวะเศรษฐกิ จและความเชื่ อมั่น ของผู้บริโภค ประกอบด้ว ย
การค้าหมวดยานยนต์ ขยายตัวร้อยละ 20.7 โดยการขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านราคา
และความต้องการใช้น้ามันที่ปรั บตัวเพิ่ม สูงขึ้นจากปริมาณรถที่เ พิ่มมากขึ้ น ขณะที่การขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยั ง
ขยายตัว อยู่ ในเกณฑ์ ดี การค้ าหมวดค้ าส่ ง ขยายตัว ร้อ ยละ 25.5 ในเกื อบทุกกลุ่ มสิ นค้ า อาทิ วัส ดุก่อสร้าง หนั งสื อและ
อุปกรณ์การเรียน โดยเฉพาะเครื่องกีฬาซึ่งเพิ่มขึ้นจากกระแสการแข่งขันฟุตบอลโลก ขณะที่กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
ยังคงหดตัวแต่เริ่มมีสัญญาณดีขึ้น สาหรับ การค้าหมวดค้าปลีก ขยายตัวอย่างต่อเนื่องร้อยละ 21.3 ในทุกหมวดของสินค้า
โดยเฉพาะสินค้าคงทน อาทิ วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเขียน และยอดขาย
ในห้างสรรพสินค้าที่ขยายตัวดีขึ้นตามการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค
ไตรมาสแรก ปี 2553 ภาวะการค้าภาคเหนือขยายตัวร้อยละ 21.1 เร่งตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนและไตร
มาสก่อนหน้าในทุกหมวด ตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สะท้อนจากการขายสินค้าคงทน
สินค้าขั้นกลาง และการขายปลีกน้ามันเชื่อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่
เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ การค้าหมวดยานยนต์ หมวดค้าส่ง และหมวดค้าปลีกขยายตัวร้อยละ 20.0 ร้อยละ 24.6 และ
ร้อยละ 20.6 ตามลาดับ
5. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เดือนมีนาคม 2553 ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ตามภาวะการท่องเที่ ยว
และการผลิตที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับรายได้เกษตรที่ ยังอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็
ตาม ผู้บริ โ ภคยั ง คงมี ความกั ง วลในเรื่อ งสถานการณ์ ท างการเมื อ งและภาวะภั ย แล้ ง ดั ชนี การอุ ปโภคบริ โ ภคภาคเอกชน
ภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 6.2 ชะลอตัวลงจากเดือนร้อยละ 0.4 เครื่องชี้การใช้จ่ายภาคเอกชนเมื่อปรับ
ฤดูกาลแล้วส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้น อาทิ ปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 17.3
การบริโภคสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวันในหมวดค้าส่งและค้าปลีก โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทวิทยุและโทรทัศน์เริ่มเร่งตัว
ขึ้นตามกระแสการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ขยายตัวร้อยละ 9.5 เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
ไตรมาสแรก ปี 2553 ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 และร้อยละ 3.4 จากระยะ
เดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อน ตามลาดับ ผลจากภาวะการท่องเที่ยว ภาวะการจ้างงานและรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวอยู่ใน
เกณฑ์ดี จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้บริโภคมี ความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น สะท้อนจาก
เครื่ อ งชี้ ส่ ว นใหญ่ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อาทิ ปริ ม าณการจั ด เก็ บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ปริ ม าณการจดทะเบี ย นรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ และปริมาณการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
6. การลงทุ นภาคเอกชน เดื อนมีน าคม 2553 ขยายตั วต่ อ เนื่ องเป็ น เดื อนที่ 9 โดยดั ชนี การลงทุ น
ภาคเอกชนภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 106.1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการฟื้นตัวของภาคก่อสร้างทั้งงาน
โครงการภาครัฐ และเอกชน สะท้ อนจากปริมาณการจาหน่ายวั สดุก่อสร้ างที่ ขยายตัว จากระยะเดี ยวกั นปีก่อนร้ อยละ 54.8
ต่อเนื่องจากเดือนก่อน ทั้งงานก่อสร้างตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการบ้านจัดสรรในกลุ่มระดับราคา 1.0 – 3.0 ล้าน
บาท และการก่อสร้างบ้านอยู่อาศัยของเกษตรกร รวมถึงการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์เชิง
พาณิช ย์ข ยายตัว ร้อ ยละ 6.4 ตามความเชื่อ มั่ นของผุ้บริ โภค ด้านพื้น ที่รั บอนุ ญาตก่ อสร้างในเขตเทศบาลลดลงจากระยะ
เดียวกันปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 0.2 โดยเฉพาะประเภทที่อยู่อาศัย ในขณะที่ประเภทเพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม
อาคารพาณิชย์คอนกรีต 1 - 3 ชั้นในจังหวัดหลักทางเศรษฐกิจ ด้านรายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ดินขยายตัวที่ร้อยละ
80.7 จากการเร่งทาธุรกรรมเนื่องจากไม่มั่นใจว่าทางการจะขยายเวลา การลดหย่อนค่าธรรมเนียม สาหรับความสนใจลงทุน
ด้ า นเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ซึ่ ง สะท้ อ นจากการอนุ มั ติ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในภาคเหนื อ เร่ ง ตั ว ร้ อ ยละ 224.3 ในหมวด
อิเล็กทรอนิคส์และเครื่องไฟฟ้า และหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร เป็นสาคัญ ซึ่งสะท้อนแนวโน้มความเชื่อมั่นของ
นักลงทุน

-4ไตรมาสแรก ปี 2553 ภาวะการลงทุ น อยู่ ใ นเกณฑ์ ข ยายตั ว จากภาคก่ อ สร้ างตามมาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิ จ ของทางการเป็ นส าคัญ โดยดั ชนี การลงทุน ภาคเอกชนของภาคเหนือ อยู่ที่ ระดับ 105.4 หรือ ขยายตั วจากระยะ
เดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.4 ปริมาณการจาหน่ายวัสดุก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 53.7 ตามการกระตุ้นเศรษฐกิจในแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง การต่อเติมและสร้างบ้านใหม่ของเกษตรกร และการส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์
เชิงพาณิชย์ ขยายตัวจากระยะเดี ยวกัน ปีก่อนร้อยละ 2.8 ในขณะที่พื้นที่ รับอนุ ญาตก่ อสร้างในเขตเทศบาลลดลงจากระยะ
เดียวกันปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 1.9 อย่างไรก็ดี ประเภทเพื่อที่อยู่อาศัยยังคงขยายตัวดีโดยเฉพาะจังหวัดหลักทางเศรษฐกิจและ
จังหวัดแหล่งปลูกพืชเกษตรสาคัญ ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบีย นที่ดินเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 43.9
ตามมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและจดจานองเพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของทางการ สาหรับมูลค่าการ
อนุ มั ติ ส่ งเสริ ม การลงทุ นในภาคเหนื อ ทั้ ง สิ้น จ านวน 3,311.9 ล้ านบาทหรือ เร่ ง ตั วร้ อ ยละ 285.4 เป็ น การลงทุ นในหมวด
อิเล็กทรอนิคส์และเครื่องไฟฟ้า หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร และหมวดบริการและสาธารณูปโภค เป็นสาคัญ
7. การค้าต่างประเทศ เดือนมีนาคม 2553 ขยายตัวดีต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยมูลค่าการส่งออก
ผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 85.0 เป็น 295.4 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทรงตัวในระดับสูง
ต่อเนื่องจากเดือนก่อน ขยายตัวดีในทุกตลาดส่งออกสาคัญ โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 46.4 โดยสินค้า
กลุ่ม Hi-tech Products เพิ่มขึ้นมากในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เลนส์กล้องถ่ายรูป และหม้อแปลงไฟฟ้า ด้านการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่ม Labor Intensive และ Resource Based ก็ขยายตัวในเกณฑ์ดี ตามการส่งออกเพชรเจียระไน
อาหารแปรรูป และปูนซีเมนต์ การส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัวร้อยละ 36.8 ชะลอตัวจากเดือนก่อนแต่อยู่ในเกณฑ์ดี จากการ
ส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขยายตัวดีต่อเนื่องจากเดือนก่อน เป็นสาคัญ สาหรับการส่งออกผ่านด่านชายแดนขยายตัวร้อยละ
49.8 เป็น 138.2 ล้านดอลลาร์ สรอ. แต่ชะลอลงจากเดือนก่อน เป็นผลจากการส่งออกไปจีนตอนใต้ที่หดตัวมากขึ้น ขณะที่
การส่งออกไปพม่าและลาวยังคงขยายตัวดีที่ร้อยละ 53.7 และร้อยละ 128.3 ตามลาดับ
การนาเข้า ผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 62.7 เป็น 118.4 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ชะลอลงเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.9 เดือนก่อน เพิ่มขึ้นในทุกสินค้าโดยเฉพาะการนาเข้าวัตถุดิบเพื่อ
ผลิตสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.8 เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพชรดิบ และเคมีภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนาเข้าของ
ผู้ประกอบการในนิคมอุ ตสาหกรรมภาคเหนือล าพูน ด้านการน าเข้าสิ นค้าทุนขยายตัว ร้อยละ 91.0 ตามการนาเข้ าชิ้นส่ว น
เครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องจักรกล ส่วนการนาเข้าผ่านด่านชายแดนหดตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.6 เหลือ 10.0 ล้านดอลลาร์ สรอ.
จากการนาเข้าพม่าและจีนตอนใต้ที่ลดลงร้อยละ 25.8 และร้อยละ 76.9 ตามลาดับ และลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน ส่วนการ
นาเข้าจากลาวเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.4
ดุลการค้า เกินดุล 177.0 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนและเดือนก่อนที่ เกินดุล 86.9
ล้านดอลลาร์ สรอ. และ 146.5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามลาดับ
ไตรมาสแรก ปี 2553 การส่ ง ออกและน าเข้ าเร่ ง ตัว โดยการส่ งออก ผ่ านด่ านศุล กากรในภาคเหนื อ
เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 85.5 เป็น 801.8 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวดีตลอดทั้งไตรมาส จากคาสั่งซื้ อสินค้า
อุตสาหกรรมที่มี มาอย่างต่อเนื่ องจากไตรมาสก่อน อีกส่วนหนึ่งเนื่องจากช่ว งเดียวกันปีก่อ นประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจโลก
ด้านการส่งออกสิน ค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้ อยละ 46.6 เร่ งตัวจากไตรมาสก่ อน จากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกือ บ
ทุกชนิดที่เพิ่มขึ้น ทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ อัญมณี และผลผลิตเกษตรแปรรูป ซึ่งขยายตัวดีใน
ทุกตลาดส่งออกสาคัญทั้งอาเซียน ญี่ปุ่น จี น และยุโรป ด้านการส่งออกสินค้าเกษตรขยายตัวร้อ ยละ 42.9 จากการส่งออก
ข้าวโพดเลี้ย งสัต ว์และใบยาสู บ ที่เ พิ่มขึ้ นมากในตลาดเวี ยดนาม มาเลเซีย และยุโรป ส าหรั บการส่ง ออกผ่านด่านชายแดน
ขยายตั วร้อยละ 64.2 เป็น 362.5 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ตามการส่ง ออกพม่ าและลาวที่เ พิ่มขึ้นร้ อยละ 70.4 และร้อยละ 83.5
ตามลาดับ ส่วนการส่งออกไปจีนตอนใต้ที่หดตัวร้อยละ 20.3
การน าเข้ า ผ่ านด่ านศุ ล กากรในภาคเหนื อ เพิ่ ม ขึ้ น จากระยะเดี ย วกั น ปี ก่อ นร้ อ ยละ 69.0 เป็ น 321.2
ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวดีตลอดไตรมาส ตามการนาเข้าวัตถุดิบและและสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 84.0 และร้อยละ
70.2 ตามลาดับ โดยเฉพาะการนาเข้าวัตถุดิบของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออกในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ทั้งชิ้นส่วน

-5อิเล็กทรอนิกส์ อัญมณี และแก้ว เป็นต้น อีกทั้งมีการนาเข้าชิ้นส่วนเครื่องจักรไฟฟ้าเพื่อประกอบเป็นเครื่องจักรใหม่ /ซ่อมแซม
ด้านการนาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.8 ตามการนาเข้าเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเป็นสาคัญ ด้านการนาเข้าผ่านด่านชายแดนขยายตัวร้อยละ 5.7 เป็น 27.8 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลจาก
การนาเข้าจากลาวที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ส่วนการนาเข้าจากพม่าและจีนตอนใต้ลดลงร้อยละ 30.9 และร้อยละ 32.6 ตามลาดับ
ดุลการค้า เกินดุล 480.7 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดี ยวกันปีก่อนและไตรมาสก่อนที่เกินดุล
242.3 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ 382.9 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามลาดับ
8. การเบิกจ่า ยเงินงบประมาณผ่ านคลัง จัง หวั ดในภาคเหนือ เดื อนมีน าคม 2553 มี การเบิกจ่าย
ทั้งสิ้นจานวน 13,753.5 ล้านบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 6.7 โดยรายจ่ายประจาซึ่งมีจานวน 10,574.9 ล้าน
บาท ขยายตัวร้อยละ 18.0 ตามการเบิกจ่ ายอย่างต่อเนื่องขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นและงบดาเนิ นงานในส่วนที่เป็ น
ค่าตอบแทนพนักงานส่วนราชการซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ด้านรายจ่ายลงทุนมีจานวน 3,178.6 ล้านบาทหดตัวร้อยละ 18.9 จาก
รายจ่ายหมวดที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 66.9 ของงบลงทุนลดลงร้อยละ 34.5 เนื่องจากบางหน่วยงานได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็งแล้ว สาหรับจังหวัดที่มีการเบิกจ่ายมากได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก
นครสวรรค์และเชียงราย
ไตรมาสแรก ปี 2553 มีการเบิ กจ่ ายเงินงบประมาณผ่ านคลังจั งหวั ดในภาคเหนือ 44,063.9 ล้านบาท
ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 8.3 โดยรายจ่ายลงทุนลดลงร้อยละ 25.6 โดยเฉพาะในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในส่ ว นที่ เ ป็ น งบลงทุ น ลดลงร้ อ ยละ 43.0 เนื่ อ งจากงบประมาณปี 2553 ได้ รั บการจั ดสรร
งบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนทั่ วไปในส่ วนของงบลงทุน เร็ว กว่าทุกปี จึง มีการเบิ กจ่ ายในช่ว งเดื อนธั นวาคม 2552 ที่ ผ่าน
มาแล้ว ขณะที่หมวดที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างลดลงร้อยละ 22.2 เนื่องจากบางหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการ
ไทยเข้มแข็ง ส่วนรายจ่ายประจาซึ่งมี จานวน 27,922.2 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.8 ตามการเบิกจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เป็นงบประจาซึ่งขยายตัวร้อยละ 35.5 ตามโครงการของภาครัฐ เช่น ค่าอาหารกลางวัน นมโรงเรียน และ
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น ขณะที่งบดาเนินงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนราชการก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.8
ระยะเดียวกันของปีก่อน
9. ระดับราคา เดือนมีนาคม 2553 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 108.5 เพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.0 โดยหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 6.0 โดยเฉพาะราคาข้าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3
ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร หมวดอื่นๆที่มิใช่อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 โดยหมวดยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 ตามการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8
ตามราคาน้ามันเชื้อเพลิง เป็นสาคัญ สาหรับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.1 ไม่เปลี่ยน
แปลงจากเดือนก่อน
ไตรมาสแรก ปี 2553 ดั ชนีราคาผู้บริ โภคทั่ วไปภาคเหนือ อยู่ที่ร ะดับ 108.2 เพิ่มขึ้ นจากระยะเดียวกั น
ปีก่อนร้อยละ 4.5 โดยหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากการเพิ่มขึ้นของราคาข้าวตามโครงการประกันรายได้
เกษตรกร เนื้อสัตว์โดยเฉพาะสุกร จากสภาพอากาศร้อนจัดทาให้เติบโตช้า ในขณะที่หมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากการเพิ่มขึ้นของหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสารร้อยละ 10.0 ตามการสูงขึ้นของราคาน้ามัน
เชื้อเพลิง หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 9.2 จากการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต และหมวดเคหสถานร้อยละ
1.1 จากการปรับลดเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของทางการโดยเฉพาะค่าน้าประปา ในขณะที่หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
และหมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนาลดลงจากมาตรการเรียนฟรี 15 ปี สาหรับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ระดับ - 0.0
10. การจ้ า งงาน จากข้ อ มู ล การส ารวจภาวะการท างานของส านั กงานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ เ พี ย งสิ้ น เดื อ น
กุมภาพันธ์ 2553 ภาคเหนือมีกาลังแรงงานรวม 7.2 ล้านคน เป็นผู้มีงานทา 7.1 ล้านคน การจ้างงานโดยรวมยังขยายตัว
ต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 3.3 จากการจ้างงานในสาขา

-6การค้าส่ง/ปลีก และโรงแรม/ภัตตาคารที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 และร้อยละ 20.3 ตามลาดับ ขณะที่ จ้างงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.2 ทางด้านผู้ว่างงานมีจานวน 0.06 ล้านคน คิดเป็นอัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.9 ต่ากว่าระยะเดียวกันปีก่อนที่
มีอยู่ร้อยละ 1.8 สาหรับอัตราการทางานต่ากว่าระดับอยู่ที่ร้อยละ 1.3 ต่ากว่าร้อยละ 1.7 ระยะเดียวกันปีก่อน ด้านผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2553 รวมจานวน 716,851 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนและระยะเดียวกันปีก่อนที่มี
อยู่ร้อยละ 0.7 และร้อยละ 6.4 ตามลาดับ โดยจาแนกเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จานวน 615,505 คน และตามมาตรา 39
จานวน 101,346 คนขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.1 และร้อยละ 23.4 ตามลาดับ
11. การเงิ น ยอดคงค้ างเงิ น ฝากที่ ส าขาธนาคารพาณิช ย์ ใ นภาคเหนื อ ณ สิ้ นเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2553
มียอดคงค้างทั้งสิ้น 397,406 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนและเดือนก่อนที่ร้อยละ 3.4 และร้อยละ 2.6
ตามลาดับ โดยยอดคงค้างของเงินฝากเพิ่มขึ้น จากเดือนก่อนหน้า 5,861 ล้านบาท จากเงินฝากกระแสรายวัน และเงินฝาก
ออมทรั พ ย์ ข องส่ ว นราชการและองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ง ผลให้ เ งิ น ฝากเพิ่ ม ขึ้ น มากที่ จั ง หวั ดเชี ย งใหม่ เชี ย งราย
พิษณุโลกและลาปาง ด้านเงินให้สินเชื่อมียอดคงค้าง 308,652 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ขยายตัวต่อเนื่องจากร้อยละ 2.0
เดือนก่อน โดยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ายอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 1,585 ล้านบาท จากความต้องการใช้สินเชื่อ
ของหลายภาคธุรกิจ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ธุรกิจลิสซิ่ง กิจการขนส่ง รับเหมาก่อสร้าง และสินเชื่ ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล
โดยเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลกและเชียงราย สาหรับสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 77.7
ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 78.0 ระยะเดียวกันปีก่อน
ส าหรั บเดื อ นมี น าคม 2553 (ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ) เงิ น ฝากของสาขาธนาคารพาณิ ช ย์ มี ย อดคงค้ างทั้ ง สิ้ น
398,901 ล้านบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.5 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากร้อยละ 3.4 เดือนก่อน ด้านเงินให้สินเชื่อ
มียอดคงค้าง 316,630 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.1 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากร้อยละ 2.9 เดือนก่อน โดยสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก
อยู่ที่ร้อยละ 79.4 ใกล้เคียงกับร้อยละ 79.0 ระยะเดียวกันปีก่อน
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