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ฉบับที่ 13/2550
เรื่อง แถลงขาวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกันยายน 2550 และ 9 เดือน ป 2550
เดือนกันยายน 2550 ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือชะลอลงตอเนื่องจากเดือนกอน โดยดานอุปทาน รายได
เกษตรกรขยายตัวจากราคาจําหนายผลผลิตพืชหลักที่เพิ่มขึ้น ภาคบริการชะลอลงตามฤดูกาลแตกระเตื้องขึ้นเฉพาะในสวนของ
ตลาดจัดประชุมสัมมนา สวนภาคอุตสาหกรรมยังคงลดลง ดานอุปสงค การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น สวนการ
ลงทุนภาคเอกชนยังลดลงตามการลงทุนกอสราง การเบิกจายเงินงบประมาณของภาครัฐในเดือนสุดทายของปงบประมาณ 2550
ลดลงเล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอน สวนการสงออกและการนําเขายังคงลดลงแตการสงออกมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น ดัชนี
ราคาผูบริโภคเรงตัว สําหรับเงินฝากและสินเชื่อชะลอลง
สําหรับในชวง 9 เดือนของป 2550 เศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันป
กอน โดยดานอุปทาน รายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้นตามผลผลิตหลักที่ไดรับประโยชนจากสภาพอากาศและการขยายพื้นที่เพาะปลูก
ภาคบริการขยายตัวในอัตราที่ลดลง ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมลดลงตามผลผลิตหมวดอิเล็กทรอนิกส เปนสําคัญ ดานอุปสงค การ
อุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงตามการใชจายอยางระมัดระวังของประชาชน การลงทุนภาคเอกชนลดลง
ตามการลงทุนกอสราง การสงออกและนําเขาลดลง แตดุลการคายังคงเกินดุลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน ดานการเบิกจาย
งบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือเรงตัวจากระยะเดียวปกอน แตโดยรวมทั้งปงบประมาณ 2550 การเบิกจายผานคลัง
จังหวัดในภาคเหนือชะลอลงจากปงบประมาณปกอนเนื่องจากมีการเบิกจายงบประมาณลดลงในไตรมาสแรก สวนเงินฝากและ
สินเชื่อขยายตัวในอัตราชะลอลง
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจมีดังนี้
1. ภาคเกษตร รายไดของเกษตรกรขยายตัวรอยละ 7.1 สูงขึ้นจากเดือนกอน เปนผลจากดานราคาเปนสําคัญ
โดยราคาพืชหลักสําคัญสูงขึ้นรอยละ 8.4 ตามราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้นรอยละ 35.4 เนื่องจากราคาตลาดโลกสูงขึ้นและ
ผลผลิตในประเทศลดลง กอปรกับราคาขาวเปลือกเหนียวนาปเพิ่มขึ้นรอยละ 34.9 ตามอุปสงคจากประเทศจีนที่ยังมีมาก แตราคา
ขาวเปลือกนาปยังคงลดลงรอยละ 5.8 ดานผลผลิตพืชหลักลดลงรอยละ 1.3 จากขาวโพดเลี้ยงสัตวและถั่วเหลืองที่ลดลงรอยละ
4.4 และรอยละ 2.0 ตามลําดับ เนื่องจากเกษตรกรบางสวนหันไปปลูกพืชอื่นที่ราคาในปกอนดีกวา เชน มันสําปะหลังและออย
โรงงานซึ่งผลผลิตจะออกสูตลาดในชวงตอไปและหอมแดงผลผลิตลดลงรอยละ 1.7 เนื่องจากเกษตรกรสวนหนึ่งปรับเปลี่ยนไป
ปลูกกระเที ยมทดแทนเพราะราคาอยูในเกณฑต่ําจากการสงออกที่ลดลง สวนขาวนาปเพิ่ม ขึ้นร อ ยละ 3.9 เนื่อ งจากสภาพ
ภูมิอากาศเอื้ออํานวยกวาปกอนที่ประสบปญหาน้ําทวม
ชวง 9 เดือนป 2550 รายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้นรอยละ 18.4 เรงตัวจากระยะเดียวกันปกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 12.9
เปนผลจากดานผลผลิตเปนสําคัญ โดยผลผลิตพืชหลักเพิ่มขึ้นรอยละ 12.9 ตามผลผลิตขาวนาปรังที่เพิ่มขึ้นมากจากการขยาย
พื้นที่เพาะปลูก ออยโรงงาน มันสําปะหลัง และลําไย เพิ่มขึ้นรอยละ 39.3 รอยละ 19.2 และรอยละ 6.8 ตามลําดับ จากพื้นที่
เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นและสภาพอากาศเอื้ออํานวยในชวงเพาะปลูก ขณะที่ผลผลิตกระเทียมลดลงรอยละ 8.7 จากผลของมาตรการ
ลดพื้นที่เพาะปลูกของภาครัฐ สวนขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วเหลือง และหอมแดง ลดลงรอยละ 4.4 รอยละ 2.0 และรอยละ 1.7
ตามลําดับ ทางดานราคาพืชผลที่สําคัญเพิ่มขึ้นรอยละ 5.5 โดยราคาขาวเปลือกเหนียวและมันสําปะหลังเพิ่มขึ้นรอยละ 52.0 และ
รอยละ 3.6 ตามลําดับ ตามความตองการจากตลาดตางประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน ออยโรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 5.2 จากคาความ
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ผลผลิตภายในประเทศที่ลดลง กระเทียมเพิ่มขึ้นรอยละ 22.9 เนื่องจากผลผลิตลดลง สําหรับราคาขาวเปลือกนาปรังและลําไย
ลดลงรอยละ 5.7 และรอยละ 6.5 จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมาก และหอมแดงลดลงรอยละ 59.9 เนื่องจากสินคาสงออกไดลดลง
2. ภาคอุตสาหกรรม ยังคงลดลงแตปรับตัวดีขึ้นจากที่ลดลงมากในเดือนกอน โดยการผลิตเพื่อสงออกใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.6 เหลือ 170.8 ลานดอลลาร สรอ. ต่ํากวาที่ลดลงรอยละ 8.1
เดือนกอน การผลิตสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟลดลงรอยละ 14.9 ตอเนื่องจากเดือนกอน อยางไรก็ดี การผลิตเลนสเพิ่มขึ้น
รอยละ 15.5 จากความตองการสงออกไปจีน การผลิตเพชรเจียระไนเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว และการผลิตคารบูเรเตอรขยายตัวดี
ตามความตองการจากตางประเทศ ทางดานการผลิตเครื่องดื่มลดลงจากระยะเดียวกันปกอนแตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอน
การผลิตวัสดุกอสรางลดลงตามการลงทุนกอสรางที่ลดลงของทั้งภาครัฐและเอกชน สวนการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มหมวด
อุต สาหกรรมเพิ่ม ขึ้นร อ ยละ 21.0 เปน 225.5 ลานบาท เรง ตัวจากที่เพิ่ ม ขึ้ นรอ ยละ 16.1 เดือ นก อ น โดยเพิ่ มมากที่ จั งหวั ด
นครสวรรค และอุตรดิตถ
ชวง 9 เดือน ป 2550
การผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง โดยการผลิตเพื่อสงออกในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.3 เหลือ 1,410.0 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับระยะเดียวกันปกอนที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 15.9 โดยการผลิตสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟลดลงรอยละ 20.8 เปนผลจากการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของสินคา
อีก ทั้ ง สู ญ เสี ย ส ว นแบ ง ตลาดให กั บ คู แ ข ง ขั น ในประเทศ การผลิ ต อั ญ มณี ข ยายตั ว ร อ ยละ 27.2 จากความต อ งการในตลาด
ตางประเทศ การผลิตเครื่องดื่มขยายตัวจากชวงเดียวกันปกอน การผลิตวัสดุกอสรางลดลงใกลเคียงกับชวงเดียวกันปกอน
ตามการชะลอตัวของโครงการกอสรางภาครัฐและภาคเอกชนที่ลดลง ทางดานการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มหมวดอุตสาหกรรม
เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 14.9 เป น 2,149.8 ล า นบาท ชะลอตั ว จากที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 30.4 ช ว งเดี ย วกั น ป ก อ น ตามการชะลอตั ว ใน
การจําหนายของอุตสาหกรรมในจังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค เชียงใหมและลําปาง
3. ภาคบริการ ชะลอลงจากเดือนกอนตามฤดูกาลแตปรับตัวดีขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน
เปนผลจากการเดินทางเขามาจัดประชุมสัมมนาของภาครัฐ อีกทั้งในชวงปลายเดือน มีกิจกรรมกีฬายกน้ําหนักระดับโลกซึ่ง
สามารถกระตุนการขยายตัวของภาคบริการไดพอควร เครื่องชี้ภาคบริการที่สําคัญ ไดแก อัตราการเขาพักของโรงแรมอยูที่
รอยละ 41.5 ต่ํากวารอยละ 52.6 เดือนกอน แตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.6 ราคาหองพักของโรงแรมเพิ่มขึ้น
เล็กนอยรอยละ 0.9 ต่ํากวาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2.8 เดือนกอน จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานเพิ่มขึ้นรอยละ 17.5 สูงกวา
ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10.7 เดือนกอน สวนการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคารอยูในเกณฑดีตอเนื่องโดยเพิ่มขึ้น
อีกรอยละ 26.5
ชวง 9 เดือน ป 2550 ภาคบริการขยายตัวเล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอน โดยในชวงไตรมาสแรกของป
ภาวะการทองเที่ยวขยายตัวดีจากผลของการจัดงานพืชสวนโลก อยางไรก็ตาม ในชวงไตรมาสสองและสามไดรับผลกระทบจาก
สภาพอากาศที่ไ มเ อื้อ อํ านวยตอ การท อ งเที่ ย วเชน ป ญ หาหมอกควั น และฤดู ฝน ประกอบกับ นั ก ทอ งเที่ ย วไทยระมั ดระวั ง
การใชจายสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวชะลอลง อยางไรก็ดี ในไตรมาสสามมีการเดินทางเขามาจัดสัมมนาของภาครัฐ ซึ่ง
ชวยกระตุนภาคบริการไดพอสมควร เครื่องชี้ภาคบริการที่สําคัญ ไดแก การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคาร
เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 25.8 จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานเพิ่มขึ้นรอยละ 4.2 และราคาหองพักเฉลี่ยของ
โรงแรมเพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 สวนอัตราการเขาพักของโรงแรมเฉลี่ยใกลเคียงกับระยะเดียวกันปกอนโดยอยูที่รอยละ 50.5
4. การอุ ป โภคบริ โ ภคภาคเอกชน โดยรวมปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น จากเดื อ นก อ นโดยเครื่ อ งชี้ ก ารอุ ป โภคบริ โ ภค
ภาคเอกชนที่สําคัญ ไดแก การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 12.6 เทียบกับที่เพิ่มขึ้น
รอ ยละ 2.8 เดื อ นกอ น และเพิ่ม ขึ้นเกื อบทุ กจังหวัด ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต นั่งสวนบุค คลเพิ่มขึ้นรอยละ 5.4 สวน
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รอยละ 5.0 เดือนกอน ทางดานปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนตลดลงรอยละ 28.1 ใกลเคียงกับที่ลดลงเดือนกอน
ชวง 9 เดือน ป 2550 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในภาคเหนือ ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงตามการใชจาย
อยางระมัดระวังของประชาชน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมชะลอลง สงผลใหปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของ
ภาคเหนือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.4 ชะลอลงเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 22.2 ระยะเดียวกันปกอน สําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
อื่นๆ ไดแก ปริมาณการจดทะเบียนรถยนตลดลงรอยละ 5.6 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 2.9 ระยะเดียวกันปกอน สวนการจดทะเบียน
รถจักรยานยนตลดลงรอยละ 22.0 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 1.3 ระยะเดียวกันปกอน
5. การลงทุนภาคเอกชน ลดลงตอเนื่องจากเดือนกอน โดยเฉพาะการลงทุนภาคกอสราง โดยเครื่องชี้สําคัญ
สวนใหญยังแสดงทิศทางลดลงไดแก ปริ มาณการจําหนายวัสดุกอสรางลดลงจากระยะเดีย วกันปกอ น พื้นที่ขอรับอนุญาต
กอสรางในเขตเทศบาลภาคเหนือลดลงรอยละ 32.6 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 25.3 เดือนกอน ทางดานการจัดเก็บคาธรรมเนียม
ที่ดินในเดือนนี้เพิ่มขึ้นรอยละ 1.1 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 18.8 เดือนกอน สวนใหญเปนการโอนที่ดินรายยอยที่จังหวัดเชียงใหม
และพิษณุโลก สวนการลงทุนของกิจการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนมีเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัวเปน 633.1 ลานบาท
กระจุกตัวอยูในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน ในหมวดอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา และหมวดเกษตรกรรมและผลิตผล
การเกษตร เปนสําคัญ
ชวง 9 เดือนป 2550 ภาวะการลงทุนของภาคเอกชนในภาคเหนือโดยรวมลดลงจากระยะเดียวกันปกอน
เนื่องจากการลงทุนในหมวดกอสรางขนาดใหญในชวงที่ผานมาแลวเสร็จเกือบหมดแลว แมวาจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 2
ก็ตาม เนื่อ งจากมีการเรงรัดกอสรางโครงการที่ลาชาในจังหวัดเชียงใหม โดยเครื่องชี้ภาวะการลงทุนที่สําคัญ ไดแก พื้นที่
รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลภาคเหนือลดลงรอยละ 5.8 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 12.7 ระยะเดียวกันปกอน แมวาพื้นที่
รับอนุญาตกอสรางโดยรวมจะลดลง แตพื้นที่กอสรางประเภทที่อยูอาศัยขยายตัวในเกณฑดีในจังหวัดหลักของภาค ไดแก จังหวัด
เชียงใหม และจังหวัดพิษณุโลกโดยขยายตัวมากในไตรมาส 2 ทางดานการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่ดินลดลงรอยละ 6.5 ต่ํากวาที่
ลดลงรอยละ 8.2 ระยะเดียวกันปกอน สําหรับมูลคาเงินลงทุนของกิจการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 37.5
สูงกวาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 9.3 ระยะเดียวกันปกอน สวนใหญเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรก การลงทุนมีมากในหมวดเกษตรกรรมและ
ผลิตผลการเกษตร และหมวดอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา สวนใหญเปนกิจการที่ตั้งอยูในจังหวัดลําพูน เชียงใหม
6. การเบิกจายเงินงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือ มีการเบิกจายในเดือนสุดทายของปงบประมาณ
2550 ทั้งสิ้น 14,095.2 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.7 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2.9 เดือนกอน โดยรายจาย
ประจําลดลงตอเนื่องจากเดือนกอนรอยละ 1.2 เหลือ 9,480.7 ลานบาท ตามการเบิกจายในหมวดคาตอบแทนที่ลดลงรอยละ 19.3
จากงบคาใชจายเดินทางที่ลดลง สวนรายจายเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 0.5 เปน 4,614.5 ลานบาท ชะลอลงจากเดือน
กอน โดยเงินอุดหนุนทั่วไปลดลงรอยละ 36.9 เนื่องจากหนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดเรงรัดการเบิกจาย
จํานวนมากไปแลวในชวงกอนหนา ขณะที่มีการเบิกจายในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว หมวดครุภัณฑเพิ่มขึ้น
รอยละ 47.7
ชวง 9 เดือนป 2550 มีการเบิกจายเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 17.4 เปน 122,203.3 ลานบาท จากที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 ระยะเดียวกันปกอน เนื่องจากรัฐบาลเรงเบิกจายงบประมาณเพื่อกระตุนเศรษฐกิจโดยเฉพาะในชวงเดือน
กุมภาพันธ-มิถุนายน 2550 รายจายเพิ่มขึ้นทั้งรายจายประจําและรายจายลงทุน โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 และรอยละ 39.4 ตามลําดับ
สําหรับรายจายประจําเพิ่มขึ้นตามงบบุคลากรและเปนคาวิทยฐานะของครูเปนสําคัญ สวนรายจายลงทุนเพิ่มขึ้นตามเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ หมวดที่ดินและสิ่งกอสรางและคาครุภัณฑ ตามลําดับ
รวมปงบประมาณ 2550 การเบิกจายงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือมีทั้งสิ้น 149,277.0 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณกอนรอยละ 7.1 ต่ํากวาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10.2 ปกอน เปนผลจากการประกาศใชงบประมาณรายจาย

-4ป 2550 ลาชากวากําหนดทําใหชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2549 ซึ่งเปนไตรมาสแรกของปงบประมาณมีการเบิกจายลดลง
ทางด า นงบประจํ า เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 4.0 ชะลอลงจากป ก อ น ขณะที่ ง บลงทุ น เร ง ตั ว จากที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 8.1 ป ก อ นเป น
รอยละ 13.4 ปนี้
7. การคาตางประเทศ มูลคาการคาผานดานศุลกากรในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.3
เหลือ 358.3 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับที่ลดลงรอยละ 2.8 เดือนกอน จําแนกเปนการสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือ
ลดลงรอยละ 1.2 เหลือ 225.1 ลานดอลลาร สรอ. ใกลเคียงกับเดือนกอนที่ลดลงรอยละ 1.1 ทั้งนี้การสงออกสินคาอุตสาหกรรม
ลดลงร อ ยละ 7.2 จากการส ง ออกสิน คา อิเล็ ก ทรอนิกส ที่ล ดลง อาทิ สว นประกอบฮาร ดดิ ส ก ไดร ฟ จอโทรศั พท เ คลื่ อ นที่
ทรานฟอรเมอรและมอเตอร อยางไรก็ดี การสงออกเลนสและอัญมณีขยายตัวดีตามความตองการของตลาดตางประเทศ ทางดาน
การสงออกผานดานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 26.9 เปน 56.8 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวดีจากการสงออกไปพมาและจีนตอนใต
ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 25.2 และรอยละ 44.0 ตามลําดับ สินคาสงออกที่ขยายตัวไดแก ผลิตภัณฑปโตรเลียม น้ํามันพืช และยานพาหนะ
สวนการสงออกไปลาวชะลอลงโดยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5
การนําเขา ผานดานศุลกากรในภาคเหนือลดลงรอยละ 13.9 เหลือ 133.2 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขา
สินคาทุนที่ลดลงรอยละ 14.1 ซึ่งเปนผลจากการนําเขาสวนประกอบเครื่องจักรกลลดลงเปนสําคัญ อยางไรก็ดี การนําเขาวัตถุดิบ
และสิ น ค าขั้น กลางที่ใชใ นอุตสาหกรรมกลับ มาเพิ่ ม ขึ้นร อ ยละ 19.4 จากที่ล ดลงเดือ นก อ น เปน ผลจากการนํ าเขา ชิ้นสว น
อิเล็กทรอนิกสและผลิตภัณฑแรโลหะเพิ่มขึ้นรอยละ 14.3 และรอยละ 51.1 ตามลําดับ การนําเขาผานดานชายแดนลดลงจาก
เดือนกอนรอยละ 5.4 เหลือ 8.7 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาจากพมาและจีนตอนใตที่ลดลงรอยละ 5.4 และรอยละ 31.1
ตามลํ า ดั บ เป น ผลจากทางการไทยเข ม งวดตรวจจั บ สิ่ ง ผิ ด กฎหมาย และสารปนเป อ นในอาหารจากจี น มากขึ้ น
สินค านํ าเข า สํ าคั ญ ไดแ ก ผลิ ตภัณ ฑพื ชผล วัต ถุ ดิบ จากสั ตว แ ละพืช เครื่ อ งใชใ นครั ว เรื อ น สว นการนํา เข า จากลาวเพิ่ ม ขึ้ น
เกือบ 2 เทาตัว จากการนําเขาถานหินลิกไนท เปนสําคัญ
ดุลการคา ในเดือนกั นยายน 2550 เกินดุล 91.9 ล านดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนและ
เดือนกอนที่เกินดุล 73.1 ลานดอลลาร สรอ. และ 81.3 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
ชวง 9 เดือน ป 2550 มูลคาการคา ผานดานศุลกากรภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.7 เหลือ
2,989.6 ลานดอลลาร สรอ. โดยลดลงทั้งการสงออกและการนําเขา โดยการสงออก ลดลงรอยละ 6.8 เหลือ 1,855.8 ลานดอลลาร
สรอ. ตามการลดลงของสินคาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่ลดลงรอยละ 11.0 โดยการสงออกสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ
ที่ลดลง อุปกรณจอแสดงผลโทรศัพทเคลื่อนที่ลดลงจากการเสียสวนแบงตลาดในตางประเทศ ทั้งนี้ตลาดสงออกสําคัญที่ลดลง
ไดแก ญี่ปุน สิงคโปรและสหรัฐอเมริกา โดยลดลงรอยละ 22.0 รอยละ 33.1 และรอยละ 44.6 ตามลําดับ ทางดานการสงออก
ผานดานชายแดนเพิ่ม ขึ้นจากระยะเดียวกันปกอ นรอ ยละ 16.8 เปน 464.9 ลานดอลลาร สรอ. เทีย บกับ ที่ลดลงร อ ยละ 3.4
ระยะเดียวกันปกอน ตามการสงออกไปพมาและจีนตอนใตที่ขยายตัวดี โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 13.9 และรอยละ 33.6 ตามลําดับ
จากการสงออกสินคาประเภท อาหารแปรรูปไมบรรจุกระปอง ผลิตภัณฑยาง และน้ํามันพืช สวนการสงออกไปลาวเพิ่มขึ้นใน
อัตราชะลอลงโดยเพิ่มขึ้นรอยละ 3.1
การนําเขา ผานดานศุลกากรในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 11.6 เหลือ 1,133.8 ลาน
ดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาสินคาทุนที่ลดลงรอยละ 6.3 โดยการนําเขาชิ้นสวนคอมพิวเตอรและสวนประกอบเครื่องจักรกล
ลดลงรอยละ 60.9 และรอยละ 21.0 ตามลําดับ สวนการนําเขาชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสลดลงรอยละ 4.2 ทางดานการนําเขา
ผานดานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 4.3 เปน 74.1 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาจากลาวและจีนตอนใตที่ขยายตัวรอยละ 29.4
และรอยละ 3.9 ตามลําดับ สวนการนําเขาจากพมาลดลงรอยละ 4.3 เหลือ 38.3 ลานดอลลาร สรอ.
ดุลการคาผานดานศุลกากรในภาคเหนือชวง 9 เดือน ป 2550 เกินดุล 722.1 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอนที่เกินดุล 707.9 ลานดอลลาร สรอ.

-58. ระดับราคา เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.4 เรงตัวเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 เดือนกอน
จากการเรงตัวของราคาสินคาหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 0.9 เดือนกอน
เปนผลจากการสูงขึ้นของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงรอยละ 6.7 และราคาสินคาประเภทยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลรอยละ 3.9
จากการปรั บ ขึ้ น ภาษี ส รรพสามิ ต ขณะที่ ร าคาสิ น ค า หมวดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 4.5 ชะลอลงจากที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
รอยละ 6.0 เดือนกอน โดยยังคงเพิ่มขึ้นตามราคาขาวเหนียว ผักและผลไม และไกสด เปนสําคัญ ทางดานดัชนีราคาผูบริโภค
พื้นฐานเพิ่มขึ้นรอยละ 0.4 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 เดือนกอน
ช ว ง 9 เดื อ นป 2550 ดั ช นี ร าคาผู บ ริ โ ภคทั่ ว ไปเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 2.0 ชะลอลงจากที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 5.1
ระยะเดียวกันปกอน ตามราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5.1 จากการเพิ่มขึ้นของราคาขาวเหนียว ผักและผลไม
เป น สํ า คั ญ ทางด า นสิ น ค า หมวดอื่ น ๆไม ใ ช อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม เพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น อ ยร อ ยละ 0.3 ต่ํ า กว า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 4.8
ระยะเดี ย วกั น ป ก อ น จากการปรั บ ลดลงของราคาน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง โดยลดลงร อ ยละ 1.5 เที ย บกั บ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 23.7
ระยะเดียวกันปกอน
ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นรอยละ 0.6 ต่ํากวาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 ระยะเดียวกันปกอน
9. การจางงาน จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในเดือนสิงหาคม 2550 ภาคเหนือมีกําลังแรงงาน
รวม 6.83 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.74 ลานคน คิดเปนรอยละ 98.7 ของกําลังแรงงานรวม โดยแรงงานในภาคเกษตรขยายตัว
เล็กนอยรอยละ 0.1 และแรงงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 ตามการเพิ่มขึ้นของแรงงานในสาขาโรงแรมและภัตตาคาร
รอยละ 25.0 และการคาสง/ปลีกรอยละ 1.0 สวนสาขาการผลิตและการกอสรางลดลงรอยละ 7.5 และรอยละ 6.7 ตามลําดับ
ในดานผูวางงานมีจํานวน 0.07 ลานคน คิดเปนรอยละ 1.1 ต่ํากวารอยละ 1.3 เดือนกอน แตทรงตัวจากระยะเดียวกันปกอน
สําหรับผูประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ในเดือนกันยายน 2550 มีจํานวน 0.60 ลานคน
ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 0.2 แตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.0
10. การเงิน ยอดคงคางเงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2550 มีทั้งสิ้น
344,001 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 4.2 ต่ํากวาที่ขยายตัวรอยละ 4.7 เดือนกอน เงินฝากเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดเชียงใหม
เพิ่มขึ้นจากการฝากของสหกรณออมทรัพยและสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้นจากการนําฝากของธุรกิจสงออก และ
จังหวัดเพชรบูรณเพิ่มขึ้นจากการนําฝากของธุรกิจคาพืชไร อยางไรก็ดี ที่จังหวัดนครสวรรค มีการถอนเงินฝากเพื่อลงทุน
ในหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนดีกวา ทางดานเงินใหสินเชื่อ มียอดคงคาง 278,539 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 6.5 ชะลอลงจาก
รอยละ 6.9 เดือนกอน สินเชื่อเพิ่มขึ้นตามความตองการใชเงินของธุรกิจเกี่ยวของกับภาคเกษตรตามฤดูกาล ไดแก ธุรกิจ
ลําไยอบแหงที่จังหวัดเชียงใหม เชียงรายและลําพูน ธุรกิจคาพืชไรและธุรกิจโรงสีที่จังหวัดนครสวรรค เพชรบูรณและพิษณุโลก
อยางไรก็ดี มีการชําระหนี้ของธุรกิจในหลายพื้นที่ โดยจังหวัดพะยา พิจิตร นครสวรรคและเพชรบูรณ เปนการชําระหนี้ของ
สหกรณออมทรัพยเพื่อโยกยายไปใชสินเชื่อจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จังหวัดลําปางมีการชําระหนี้ของ
ตัวแทนจําหนายรถยนตและเครื่องใชไฟฟา ขณะที่ธุรกิจเซรามิกส โรงงานไม ลดการใชสินเชื่อลงเนื่องจากยอดสั่งซื้อสินคา
ที่ลดลง สัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากอยูที่รอยละ 81.0 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับรอยละ 79.3 ระยะเดียวกันปกอน
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