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รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ
เดือนกันยายน และไตรมาส 3 ปี 2558
ส่วนที่ 1 สรุปภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ
ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกันยายนและไตรมาส 3 ปี 2558 ขับเคลื่อนด้วยภาคการ
ท่ องเที่ ยว การลงทุ นภาครัฐ การใช้จ่ายภาคเอกชน และการค้ าชายแดนที่ ยังคงขยายตัวได้ต่ อเนื่อง ขณะที่
ภาวะการลงทุ นภาคเอกชน รายได้ เกษตรกรและผลผลิตอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวเนื่ องกับการส่งออกยังซบเซา
สาหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อ ยังลดลงต่อเนื่อง อัตราการว่างงานอยู่ใน
ระดับต่า ด้านเงินฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน
ตารางที่ 1 ดัชนีเครื่องชี้เศรษฐกิจที่สาคัญของภาคเหนือ
% YoY

ดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
การใช้จ่ายงบลงทุนของภาครัฐ
มูลค่าการส่งออกสินค้า
มูลค่าการนาเข้าสินค้า
รายได้เกษตรกร
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
อัตราการเข้าพัก (ร้อยละ)
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ที่มา : รวบรวมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ
หมายเหตุ: Pข้อมูลเบื้องต้น
Rมีการปรับปรุงข้อมูล

1

รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนกันยายนและไตรมาส 3 ปี 2558
ส่วนที่ 2ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ
ด้านอุปทาน
2.1 ภาคเกษตรกรรม
ตารางที่ 2 ดัชนีภาคเกษตร
%YoY

2558

2557

ส.ค.R
ก.ย.P
ครึ่งปีแรก
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3P
รายได้เกษตรกร
-14.0
-12.8
-6.2
-19.4
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ผลผลิตสินค้าเกษตร
-5.8
-12.4
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-14.2
-9.1
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-0.5
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-1.8
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ราคา
หมายเหตุ : รายได้เกษตรกรไม่ได้รวมเงินจ่ายโอนจากภาครัฐ ได้แก่ เงินชดเชยส่วนต่างราคาภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรและ
เงินชดเชยต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ

เดื อ นกั น ยายนและไตรมาสที่ 3 ปี 2558
รายได้ เกษตรกรในภาคเหนื อ ยั งอยู่ ในระดั บ ต่าแม้
ปรับ ดี ขึ้น บ้ างจากเดื อนก่อนและไตรมาสก่อน โดย
ดั ช นี ผ ลผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร หดตั ว ต่ อ เนื่ อ ง ปั จ จั ย
สาคัญมาจากภาวะแห้งแล้ง ระดับน้าในเขื่อนสาคัญ
อยู่ ต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย 10 ปี มาก และพื้ น ที่ เพาะปลู ก
ลดลง โดยเฉพาะพืชสาคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ สับปะรด และลาไย มีการเจริญเติบโตไม่ดี
และออกผลน้อย รวมทั้งผลผลิตต่อไร่ลดลง ขณะที่
ผลผลิตปศุสัตว์ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ซึ่งเป็นผลจากการขยายการเลี้ยงและการปรับปรุง
จัดการฟาร์มได้มาตรฐาน สามารถป้องกันโรคได้ดีขึ้น
ด้านดัชนีราคาสินค้าเกษตรยังหดตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกเจ้าลดลงตามราคาตลาดโลก
และราคาสินค้าปศุสัตว์ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากมีปริมาณออกสู่ตลาดมาก อย่างไรก็ดี ราคา
ลาไยและสับปะรดอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากมีผลผลิตน้อยกว่าปีก่อน
แนวโน้ม รายได้เกษตรกรในภาคเหนือยัง อยู่ในระดับต่าแม้ผลผลิตจะมีทิศทางปรับดีขึ้น บ้าง จาก
ผลผลิ ต อ้อยและมั น ส าปะหลั งที่ จ ะออกสู่ ต ลาดในระยะต่อไป คาดว่ามี ป ริมาณเพิ่ มขึ้น เนื่ องจากเกษตรกร
บางส่วนปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาปลูกอ้อยและมันสาปะหลังแทนเนื่องจากประสบปัญหาปริมาณน้าน้อย
และราคาไม่จูงใจ
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2.2 ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกันยายนและไตรมาส 3 ปี 2558 ยังลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อย
ละ 0.7 และ 5.8 ตามลาดับ ที่สาคัญเป็นการลดลงของการผลิตเพื่อส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอ
ซึ่งลดลงต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศ
คู่ค้าชะลอลง รวมถึงชิ้นส่วนบางประเภทมีภาวะการ
แข่งขันสูงขึ้นและอีกส่วนหนึ่งเป็นการลดลงของการ
ผลิตสินค้าแปรรูป เช่น การสีข้าว การแปรรูปผักและ
ผลไม้ ซึ่งวัตถุดิบได้รับผลกระทบจากภาวะแห้งแล้ง
และฝนทิ้ งช่ ว งเป็ น เวลานาน อย่ า งไรก็ ดี ผลผลิต
สินค้าเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ได้แก่ เครื่อง
ดื ่ม ที ่ม ีแ ละไม่ม ีแ อลกอฮอล์ เพิ่ ม ขึ้ น ตามการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่มากระตุ้นตลาด
3 การท่องเทีย่ ว
ในเดื อนกัน ยายน และไตรมาส 3 ปี 2558
การท่องเที่ยวยังขยายตัวดีต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติทั้ งเอเชีย ยุโรป และสหรัฐฯ โดยเฉพาะชาว
จี น ซึ่ ง มี เที่ ย วบิ น ตรงจากประเทศจี น เข้ ามาในภาค
เหนือเพิ่ มขึ้น รวมทั้งนักท่องเที่ยวไทยที่เดิ นทางเข้า
ร่วมการจัด งานแสดงสิน ค้า และการประชุมสัมมนา
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ช่วยสนั บ สนุน ให้
ยอดขายสิ น ค้ า จ าเป็ น ขยายตั ว และมี แ นวโน้ ม ดี
ต่อเนื่อง
เครื่องชี้สาคัญภาคการท่องเที่ยวในเดือนกันยายนและไตรมาส 3 ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนใน
เกณฑ์ดี ได้ แก่ จานวนผู้โดยสารผ่านท่ าอากาศยานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.0 และ 30.3 ตามลาดับ การจัดเก็ บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรม ภัตตาคาร และอัตราเข้าพักโรงแรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 และ 27.0 และร้อย
ละ 53.4 และ 54.1 จากระยะเดี ย วกัน ปี ก่อน ตามลาดับ รวมทั้ งราคาห้ องพักเฉลี่ย ต่ อคื น เพิ่ มขึ้น ในเดือน
กันยายน และไตรมาส 3 เป็นร้อยละ 1,307.5 บาท และ 1,315.9 บาท จาก 1,208.0 บาท และ 1,295.4 บาท
ในระยะเดียวกันปีก่อน ตามลาดับ
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2.4 ภาคการค้า

เดื อนกันยายน และไตรมาส 3 ปี 2558 ดัชนี ค้าปลีก ยังลดลงจากระยะเดียวกัน ปีก่อนร้อยละ 1.7
ลดลงเท่ากันทั้งในตัวเลขรายเดือนและรายไตรมาส ที่สาคัญเป็นการลดลงในกลุ่มยอดขายรถยนต์ แต่หากไม่
รวมกลุ่มยอดขายยานยนต์ ดัชนีค้าปลีกจะเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 3.7 และ 1.6 ตามลาดับ
ทั้งนี้ กลุ่มสิน ค้าที่ ปรับตัวดีขึ้น ได้แก่ ยอดขายในห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ ตจากการจัด
กิจ กรรมส่ งเสริมการขายเพื่ อกระตุ้ น ยอดขาย ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า อุป กรณ์ ไฟฟ้ าและแสงสว่าง เครื่องใช้
สานักงาน และวัสดุก่อสร้าง ปรับดีขึ้นตามโครงการลงทุนของภาครัฐ สาหรับการค้าปลีกเสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กาย เครื่องประดับ อีกทั้ง ยอดขายจักรยานยนต์ ยอดบารุงรักษาและซ่อมแซมยานยนต์ ได้กลับมาขยายตัวใน
เดือนและไตรมาสนี้
ในด้านดัชนีค้าส่งขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 10.8 และ 10.0 ตามลาดับ จากสินค้าใน
กลุ่ ม วัส ดุ ก่ อสร้าง เฟอร์นิ เจอร์ เครื่อ งใช้ไฟฟ้ า เครื่อ งใช้ในครัวเรื อน วัต ถุ ดิบ การเกษตร เครื่อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ และอาหารสด เป็นสาคัญ
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ด้านอุปสงค์
2.5 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

เดือนกันยายน และไตรมาส 3 ปี 2558 ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น โดยเพิ่มขึ้น
จากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.6 และ 1.7 ตามลาดับ แต่ยังไม่ครอบคลุมการใช้จ่ายทุกหมวดสินค้า การใช้
จ่ายเพิ่ มขึ้น อย่ างมี นัย ในหมวดสิ น ค้ าจ าเป็ น ของนัก ท่ องเที่ ยวและที่ เกี่ยวเนื่อ งกับ ภาคบริก ารรวมถึ งการ
ก่อสร้างภาครัฐ ขณะที่สินค้าทั่วไปเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคขยายตัวตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
การใช้จ่ายหมวดน้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ามันอยู่ในระดับต่าเป็นปัจจัยหนุนให้มีการใช้เพิ่มขึ้น
และปริมาณการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเพิ่มขึ้นตามการใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอากาศที่ร้อนขึ้นกว่าปีก่อน
ขณะที่ ก ารใช้ จ่ ายในสิ น ค้ าคงทนหมวดรถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ ยั ง คงหดตั ว ที่ ร้ อ ยละ 6.5 และ 5.4
ตามลาดับ แม้ในเดือนกัน ยายน ยอดจาหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิ ชย์จะกลับมาเพิ่มขึ้น เล็กน้อย ตามการ
ส่งเสริมการขายและการเร่งซื้อก่อนการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตในต้นปีหน้า
แนวโน้มการบริโภคภาคเอกชนในระยะต่อไป คาดว่ายังคงฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยภาคการท่องเที่ยวและ
ภาคบริก ารที่ เกี่ ย วเนื่ อ งซึ่งคาดว่าขยายตั วในเกณฑ์ ดี ในไตรมาส 4 ปี นี้ จ ะช่วยพยุ งการบริโ ภคในจั งหวั ด
ท่องเที่ยวสาคัญ นโยบายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ตลอดจนการเร่งใช้จ่ายลงทุนของภาครัฐ
ในงานก่อสร้าง รวมถึงการส่งออกผ่านด่านชายแดนที่ขยายตัวได้ จะเป็นปัจจัยสาคัญสนับสนุนให้เกิดการฟื้น
ตั ว อย่ างไรก็ดี ปั จ จัย ด้ านลบที่ ยั งหน่วงการบริโภคภาคเอกชน ได้แก่ การระมัด ระวังการใช้จ่ายของภาค
ครัวเรือน เนื่องจากแนวโน้มรายได้เกษตรกรยังอยู่ในระดับต่าและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังไม่ดีขึ้น ชัดเจน
ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ
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2.6 การลงทุนภาคเอกชน

เดือนกันยายนและไตรมาส 3 ปี 2558 ดัชนีก ารลงทุน ภาคเอกชนยังลดลงจากระยะเดียวกัน ปีก่อน
ร้อยละ 3.5 และ 4.8 ตามล าดับ เนื่อ งจากยังไม่มีการลงทุน ใหม่ ๆ ที่ ชัดเจน สะท้ อนให้ เห็ น จากการน าเข้า
เครื่องจักรและอุป กรณ์ ลดลงร้อยละ 25.6 และ 0.3 ตามลาดับ การผลิตสิน ค้าอุตสาหกรรมในภาคเหนือ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งออกยังไม่ได้ผลิตเต็มศักยภาพ และภาคธุรกิจเอกชน
ยังรอดูผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนจากภาครัฐในระยะต่อไป
สาหรับการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ยังซบเซา ทั้งโครงการบ้านในแนวราบและอาคารชุด ซึ่งยังมี
อุปทานส่วนเกินอยู่ และการดูดซับปริมาณหน่วยเหลือขายยังคงเป็นไปอย่างช้าๆ จากกาลังซื้อของผู้บริโภคที่
ลดลง ประกอบกับสถาบันการเงินยังระมัดระวังการอนุมัติสินเชื่อ เครื่องชี้การลงทุนสาคัญ ได้แก่ พื้นที่ได้รับ
อนุญาตก่อสร้างลดลงร้อยละ 37.3 และ 13.5 และยอดขายวัสดุก่อสร้างลดลงร้อยละ 1.6 และ 3.7 ในเดือน
กันยายนและไตรมาส 3 ตามลาดับ
อย่างไรก็ดี มูลค่าการลงทุนที่ได้รับ การอนุมัติการส่งเสริมจาก BOI ที่ปรับดีขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจใน
กลุ่มธุรกิจเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตรยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนภาคเหนือในระยะต่อไป
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2.7 การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัดในภาคเหนือ
ตารางที่ 3 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาคเหนือ
2557
รายจ่ายประจา (พันล้านบาท)
% YoY
รายจ่ายลงทุน (พันล้านบาท)
% YoY
การเบิกจ่ายทั้งสิน้ (พันล้านบาท)
% YoY

136.0
-7.4
48.2
7.2
184.2
-4.0

2558
ครึ่งปีแรก ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ส.ค.
56.6
29.9
26.7
31.4
9.5
-19.0
-23.2
-13.7
-8.0
-13.5
32.8
17.5
15.3
13.7
3.6
42.8
52.3
33.4
16.0
19.8
89.4
47.4
42.0
45.1
13.1
-3.7
-6.0
-0.9
-1.8
-6.4

ก.ย.
12.4
-2.7
6.2
26.6
18.6
5.5

เดือนกันยายน และไตรมาส 3 ปี 2558 การ
เบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัดในภาคเหนือ มี
มูลค่า 18,558.7 ล้านบาท และ 45,139.1 ล้านบาท
โดยการเบิกจ่ายในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5
ขณะที่ในไตรมาส 3 ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.8 ทั้งนี้
รายจ่ายประจายังลดลงด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับหลาย
เดื อนก่อ นคื อ การจ่ ายตรงเงิน เดื อนของหน่ วยงาน
ราชการโดยไม่ ผ่ านระบบงานคลั งจั งหวัด และเงิน
โอนอุดหนุนให้กับส่วนราชการและสถาบันการศึกษา
ที่ลดลงส่วนการเบิกจ่ายงบลงทุนขยายตัวดีที่ร้อยละ 26.6 และ 16.0 ตามการซ่อมสร้างของระบบชลประทาน
และการก่อสร้างอาคารของสถาบันการศึกษาและสานักงานตารวจแห่งชาติ รวมถึงเงินโอนให้กับท้องถิ่นเพื่อ
อุดหนุนการก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน จัดหาแหล่งน้า การพัฒนาสังคมและชุมชน
อัตราการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2558 ในภาพรวมและงบลงทุนของภาคเหนืออยู่ที่ร้อยละ 80.8 และ
78.9 ยังต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนดอย่างไรก็ดี อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนสูงกว่าปีก่อนและค่าเฉลี่ยใน 4
ปีงบประมาณหลังสุด โดยเม็ดเงินส่วนที่เหลือเบิกจ่ายจะโอนไปสมทบกับงบประมาณปี 2559 ทั้งจากโครงการ
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อนและที่จะเริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของกรมทาง
หลวงและกรมชลประทานทั้งในภาคเหนือตอนบนและล่าง เช่น อุโมงค์ทางลอดการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจร
และซ่อมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานรวมถึง การพัฒนาระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้า ส่งผลให้
แนวโน้มจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมาก
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2.8 การค้าต่างประเทศ
เดื อ นกั น ยายน และไตรมาส 3 ปี 2558
มูล ค่ าการส่ง ออกผ่านด่ านศุ ล กากรในภาคเหนือ มี
มู ล ค่ า 431.5 และ 1,296.8 ล้ า นดอลลาร์ สรอ.
ลดลงจากระยะเดี ยวกั น ปี ก่ อนร้ อยละ 5.5 และ 3.6
ตามล าดั บ ที่ ส าคั ญ เป็ น ผลจากการส่ งออกชิ้ น ส่ วน
อุ ปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ลดลง ตามการชะลอตั วของ
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และการเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับ
คู่แข่ง สอดคล้ องกับผลผลิ ตภาคอุ ตสาหกรรมที่ปรับ
ลดลง การส่ งออกสิ น ค้ าอุ ป โภคบริ โภคผ่ านด่ าน
ชายแดนไปเมียนมาและลาวได้ชะลอตัวลงตามการส่งออกน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งลดลงทั้งปริมาณและราคา ขณะที่
การส่งออกไปจีนตอนใต้ก็ลดลงตามนโยบายการเข้มงวดการนาเข้าของจีน
การนาเข้า มีมูลค่า161.6 และ 468.0ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 10.3
และ 7.2 ตามลาดับ ตามการนาเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางเพื่อผลิตสินค้าอุตสาหกรรมส่งออก ส่วนการ
นาเข้าผ่านด่านชายแดนขยายตัวสูงถึงร้อยละ 98.9 และ 45.1 ตามลาดับ ตามการนาเข้าพืชผัก ผลไม้ และโคกระบือมีชีวิต
2.9 ระดับราคา

เดือนกันยายน และ ไตรมาส 3 ปี 2558 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงลดลงเหลือร้อยละ 1.73 และ 1.76
ตามลาดับ ซึ่งเป็นผลจากราคาขายปลีกน้ามันในประเทศและราคาก๊าซหุงต้ม มีแนวโน้มลดลง แม้ราคาอาหาร
สดโดยเฉพาะราคาผักและผลไม้ ปรับเพิ่มขึ้นบ้างเพราะผลกระทบจากภัยแล้ง และราคาปลาและสัตว์น้าสูงขึ้น
เนื่องจากติดปัญหาการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ทาให้ปริมาณปลาและสัตว์น้าที่จับได้ลดลง อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
อยู่ที่ร้อยละ 0.70 และ 0.66 ตามลาดับ
8
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2.10 การเงิน
ตารางที่ 4 เงินฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
2557

2558
ครึ่งปีแรก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ส.ค.

ก.ย.

ธนาคารพาณิชย์
เงินฝาก (พันล้านบาท)
% YoY
เงินให้สนิ เชื่อ (พันล้านบาท)
% YoY

603.3
3.4
595.6
4.8

608.6
3.6
609.7
6.6

614.0
3.5
602.4
5.4

608.6
3.6
609.7
6.6

604.7
3.5
616.9
6.5

604.4
3.5
615.0
7.3

604.7
3.5
616.9
6.5

เงินฝาก (พันล้านบาท)
% YoY
เงินให้สนิ เชื่อ (พันล้านบาท)
% YoY

393.8
6.1
615.1
5.4

396.7
5.1
625.5
5.8

407.5
7.3
625.1
6.1

396.7
5.1
625.5
5.8

401.1
7.9
639.0
6.1

395.6
6.3
630.2
5.3

401.1
7.9
639.0
6.1

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

* สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์นับรวมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่โอนไปส่วนกลาง

ณ สิ้นเดือนกันยายน2558 เงินฝากของธนาคารพาณิชย์มียอดคงค้าง 604,741 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3.5 จากเงินฝากออมทรัพย์ของส่วนราชการเป็นสาคัญ ด้านเงินให้สินเชื่อมียอดคงค้าง 616,930 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 ส่วนใหญ่เป็น สิน เชื่อที่ใ ช้เป็น ทุนหมุน เวียนในอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการเงิน ค้า
ปลีก ค้าส่ง โรงแรม และการก่อสร้าง โดยขยายตัวดีที่ร้อยละ 15.6 10.9 9.1 8.5 และ 6.4 ตามลาดับ รวมถึง
สินเชื่อภาคครัวเรือนโดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 102.0 ปรับ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน
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ด้านเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจมียอดคงค้าง 401,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ7.9 ตามเงิน
ฝากใหม่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของเกษตรกรเป็นสาคัญ ด้านเงินให้สินเชื่อ มียอดคงค้าง 639,033 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 จากความต้องการสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพและชุมชน นโยบายภาครัฐ เพื่อที่อยู่
อาศัยและเพื่อการเกษตร สาหรับสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 159.3 เท่ากับเดือนก่อน
2.11 สานักหักบัญชี
ตารางที่ 5 ปริมาณและมูลค่าเช็คเรียกเก็บและเช็คคืนในภาคเหนือ
2557
ปริมาณเช็คเรียกเก็บ (พันฉบับ)
มูลค่าเช็คเรียกเก็บ (พันล้านบาท)
ปริมาณเช็คคืน/เช็คเรียกเก็บ (ร้อยละ)
มูลค่าเช็คคืน/เช็คเรียกเก็บ(ร้อยละ)

2,406.4
645.5
1.0
0.6

2558
ครึ่งปีแรก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
1,146.0 585.4
560.6
610.5
312.5 162.3
150.2
158.7
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.6

ส.ค.

ก.ย.

192.4

216.7

49.5

54.6

1.1

0.9

0.8

0.4

*เช็คคืนเฉพาะด้วยเหตุผลไม่มีเงิน
เดื อนกัน ยายน และไตรมาส 3 ปี 2558การใช้เช็คผ่านสานักหักบัญ ชี ทั้ ง 18 แห่ งในภาคเหนือ มี
ปริมาณเช็คเรียกเก็บจานวน 216,728 ฉบับ และ 610,474 ฉบับ มูลค่า 54,648.7 ล้านบาท และ 158,741.2
ล้านบาท ตามลาดับ โดยปริมาณเช็คเรียกเก็บ ลดลง
ร้อยละ 3.9 และ 1.4 ตามลาดับ ตามภาวะเศรษฐกิจ
ที่ ยั ง ฟื้ น ตั ว ช้ า รวมถึ ง แนวโน้ ม การใช้ เช็ ค ลดลง
เนื่ อ งจากช่ อ งทางการช าระสิ น ค้ า และบริ ก ารมี
หลากหลาย ขณะที่ สั ด ส่ว นปริม าณเช็ค คืน ต่อ เช็ค
เรีย กเก็ บ อยู่ ที่ ร้อยละ 0.9 ปรับ ลดลงจากร้อ ยละ
1.1 ในเดือนก่อน ขณะที่ ในไตรมาส 3 ทรงตัวจาก
ไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 1.0
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2.12 การจ้างงาน
ตารางที่ 6 ภาวการณ์ว่างงานในภาคเหนือ
รายการ

2557

ครึ่งปีแรก

2558
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ส.ค.

ก.ย.

จานวนผู้ว่างงาน (พันคน)

47

51

52

50

49.2

45

47.5

อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.7

0.7

ในเดือนกันยายนและไตรมาส 3 ปี 2558 การจ้างงานโดยรวมของภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปี
ก่อนเล็กน้อยร้อยละ 1.2 และ 1.4 อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่า ที่ร้อยละ 0.7 และ 0.8 ตามลาดับ
ผู้มีงานทาในภาคเหนือมีจานวน 6.5 ล้านคน ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนเนื่องจากกาลังแรงงานที่
รอฤดูกาลมีจานวนเพิ่มขึ้น โดยผู้มีงานทาในภาคเกษตรกรรมมีจานวนลดลง และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า
ไปทางานนอกภาคเกษตรยังคงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในภาคบริการ การค้า และก่อสร้าง
ผู้ ว่ า งงานมี จ านวน47.5พั น คน ลดลงจาก
ระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ นร้ อ ยละ 3.1 โดยร้ อ ยละ 60.0
ของผู้ ว่ างงานเคยท างานมาก่ อ นส่ ว นใหญ่ เป็ น งาน
เกี่ ย วกั บ เกษตรกรรม การค้ า และการผลิ ต มี
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และระดับประถมศึกษา ตามลาดับ
จ านวนผู้ป ระกัน ตนในระบบประกัน สัง คม
ตามมาตรา 33 (ภาคบังคับ) และ 39 (ภาคสมัครใจ)
มี 866,704 ราย เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อย
ละ 2.6 โดยจาแนกเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จานวน 694,531 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 และผู้ประกันตน
ตามมาตรา 39 มีจานวน 172,173 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4
จานวนผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานมี 17,235 คน ในจานวนนี้เป็นผู้ออกจาก
งานกรณีถูกเลิกจ้าง 2,120 คน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 22.5 โดยถูกเลิกจ้างจากจังหวัดลาพูน
เชียงใหม่ และพิษณุโลก เป็นสาคัญ
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ส่วนที่ 3 เครือ่ งชี้วดั เศรษฐกิจทีส่ าคัญ
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รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนกันยายนและไตรมาส 3 ปี 2558
ส่วนที่ 4 รายงานพิเศษ
ราคาข้าวเปลือกในประเทศยังทรงตัวอยู่ในระดับต่า ตามราคาในตลาดโลกซึ่งยังมีภาวะการแข่งขันสูง
และมีแรงกดดันจากการระบายข้าวในสต๊อกของทางการที่เหลืออยู่จานวนมาก
1. ภาวะราคาข้าว
1.1 เดือนกันยายน 2558
ราคาข้าวเปลือ กเจ้า ภายในประเทศลดลง
จากตั น ละ 8,121 บาท ในเดื อ นก่ อ นเหลื อ ตั น ละ
7,623 บาท หรือลดลงร้อยละ 6.1 ตามราคาข้าวใน
ตลาดโลกที่ มี ก ารแข่ ง ขั น ด้ านราคา ตลอดจนแรง
กดดั น จากการระบายข้ าวในสต๊ อ กของทางการที่
ระบายออกมาอย่ างต่ อเนื่อ ง และเมื่อเที ย บกับ ช่วง
เดี ยวกันปี ก่อน ราคาข้าวลดลงร้อยละ 5.5 สาหรับ
ราคาข้าวในตลาดโลกยังอยู่ในระดับต่าคือตันละ 389
ดอลลาร์ สรอ.

บาทต่อตัน
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

รูปที่ 18 ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น14-15%
ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา

%YoY
120.0
80.0
40.0
0.0
-40.0

ม.ค.2556

ก.ค.

ม.ค.2557

บาทต่อตัน (แกนซ้าย)

ก.ค.

ม.ค.2558

-80.0

% YoY (แกนขวา)

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.2 แนวโน้มราคาข้าว
จากรายงาน World commodity forecasts ของ EIU เดือนตุลาคม 2558 คาดว่า ปี 2558 ราคา
ส่งออกข้าวสาร 100% ของไทยลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 จากเฉลี่ยตันละ 424 ดอลลาร์ สรอ. เหลือ 388
ดอลลาร์ สรอ. ตามราคาข้าวในตลาดโลก
2. ปัจจัยกาหนดราคา
2.1 ปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ความต้องการข้าวไทยจากต่างประเทศล่าสุดเดือนกันยายน 2558 ไทยส่งออกข้าวได้ 0.7 ล้านตัน
ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 24.9 ทั้งนี้ราคาส่งออกข้าวทั้งของไทยและคู่แข่งสาคัญยังอยู่ในระดับต่า
โดยราคาส่งออกข้าวสารไทย 5 % ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 4.3 เหลือตันละ 357 ดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นราคา
ต่าที่สุดในรอบเกือบ 8 ปี (เทียบกับ 342 ดอลลาร์ สรอ. ต่อตันในเดือนธันวาคม 2550) สาหรับราคาส่งออกข้าว
เวียดนามลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 4.0 เหลือตันละ 327 ดอลลาร์ สรอ. เป็นราคาต่าที่สุดในรอบเกือบ 8 ปี
(เทียบกับ 320 ดอลลาร์ สรอ. ต่อตันในเดือนตุลาคม 2550) และราคาข้าวอินเดียลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 2.8
เหลือตันละ 360 ดอลลาร์ สรอ.
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เดือนตุลาคม 2558 กระทรวงเกษตรสหรัฐ
อเมริกา(USDA) คาดว่าความต้ องการบริโภคข้าว
โลกปี 2558/59 มีจานวน 487.5 ล้านตันเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน 2.9 ล้านตัน โดยผลผลิตข้าวโลกปรับลดลง
4.8 ล้ านตั น เหลื อ 474.0 ล้านตั น ส่ งผลให้ สต๊อก
ปลายปีลดลงจาก 101.8 ล้านตันเหลือ 88.3 ล้านตัน

ตารางที่ 9 ปริมาณการผลิต การบริโภค และสต็อกข้าวโลก
(หน่วย: ล้านตันข้าวสาร)
2558/59
2556/57 2557/58
ก.ย.
ต.ค.
ผลผลิต
478.4
478.8
475.8
474.0
บริโภค
481.5
484.6
487.4
487.5
การค้า
43.3
42.5
42.2
42.0
สต็อกปลายปี
107.6
101.8
90.2
88.3

ผลผลิตข้าวเปลือกเดือนกันยายน 2558 อยู่ ที่มา:United States Department of Agriculture
ที่ 1.392 ล้านตัน เป็นข้าวเปลือกเจ้าประมาณ 1.39
ล้านตันและข้าวเปลือกเหนียว 2 พันตันลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 41.6 เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าว
นาปรังและข้าวนาปี รวมถึงผลผลิตต่อไร่ข้าวนาปีลดลงจากภาวะแห้งแล้ง แต่ยังมีปริมาณข้าวในสต๊อกของ
ทางการที่ยังเป็นแรงกดดันราคาอยู่
2.2 ปัจจัยระยะสั้นและระยะปานกลาง
สินค้าคงคลังในเดือนตุลาคม 2558 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา(USDA) คาดว่าสต็อกข้าวสารไทย
ณ สิ้นปี 2558 มีทั้งสิ้น 10.1 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่ 11.7 ล้านตัน โดยสัดส่วนสต็อกข้าวสารโลกต่อความ
ต้องการบริโภค ณ สิ้นปี 2558 และปี 2559 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 21.0 และร้อยละ 18.1 ตามลาดับ ลดลงมา
ใกล้เคียงกับปี 2551 (Commodity Boom) ซึ่งอยูท่ ี่ระดับร้อยละ 18-199
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ส่วนที่ 5 ลาดับเหตุการณ์สาคัญทางเศรษฐกิจและการเงินที่เกี่ยวข้องกับภาคเหนือ
เรือ่ ง

สาระสาคัญ

วันทีป่ ระกาศ

ด้านการคลัง
ภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของ
1ก.ย. 58
มาตรการส่งเสริมความ
(สรุปมติที่ประชุม
เป็นอยู่ของประชาชนผู้มี ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุน
คณะรัฐมนตรี)
รายได้น้อยและมาตรการ ขนาดเล็ก สรุปได้ดังนี้
กระตุ้นการลงทุนขนาด
1. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน
เล็ก
โดยอนุมัติงบประมาณ 2,478 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนให้กับสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับ
A และB กองทุนฯ ละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยไม่เป็นการ
Refinance หนี้เดิม
2. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตาบล โดย
อนุมัติงบประมาณ 36,275 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้ตาบล
ละ 5 ล้านบาท ดาเนินโครงการที่มีการจ้างแรงงานหรือ
ก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการในจังหวัด
3. มาตรการเสริมการลงทุนขนาดเล็ก โดยอนุมัติ
งบประมาณ 40,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้าง
งานและส่งเสริมให้มีการลงทุนทั้งในส่วนกลางและ
ต่างจังหวัด
มาตรการการเงินการ
คลังเพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในระยะ
เร่งด่วน

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ SMEs ภาครัฐมี
8ก.ย. 58
มาตรการดังนี้
(สรุปมติที่ประชุม
1. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อให้ผู้ประกอบ
คณะรัฐมนตรี)
กิจการ SMEs เป็นเงินทุนหมุนเวียนวงเงิน 20,020 ล้าน
บาท
2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค้าประกัน
สินเชื่อโครงการ PGS-5 (ที่ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 14 ก.ค.
2558)
3. ลดอั ต ราภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผู้ ป ระกอบการ
SMEs ที่ มีกาไรสุท ธิตั้งแต่ 300,001 บาทขึ้น ไป จากเดิ ม
ร้อ ยละ 15 และ 20 ของก าไรสุ ท ธิ เป็ น ร้อยละ 10 ของ
ก าไรสุ ท ธิ เป็ น เวลา 2 รอบระยะเวลาบั ญ ชี ต่ อ เนื่ อ งกั น
ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2558 จนถึงรอบระยะเวลาบั ญ ชีวัน ที่ 31
ธันวาคม 2559
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เรือ่ ง

สาระสาคัญ
4. มาตรการภาษี เพื่ อ ส่ งเสริ ม ผู้ ป ระกอบการราย
ใหม่ (New Start-up) โดยยกเว้ น ภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
สาหรับผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก
ที่ มี ศั ก ยภาพขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ที่ จ ดทะเบี ย นพาณิ ช ย์
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2558 ถึง 31 ธ.ค.2559
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