ฉบับที่ 08/2551
เรือ่ ง เศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2551
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2551 ชะลอลงจากเดือนกอน โดยดานอุปทาน รายได
เกษตรกรจากการจําหนายพืชหลักยังเพิ่มขึ้นในเกณฑสูง การผลิตภาคอุตสาหกรรมเรงตัวในกลุมที่ผลิตเพื่อการสงออก แตที่
ผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศลดลง ภาคบริการชะลอลงตามฤดูกาล ดานอุปสงค การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนโดยรวม
ชะลอตัวลงมาก แตยอดจําหนายรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นมากตามรายไดเกษตรกร การเบิกจายเงินงบประมาณของภาครัฐ การ
สงออกและนําเขาขยายตัวดี ดัชนีราคาผูบริโภคเรงตัวตามราคาน้ํามันเชื้อเพลิงและอาหาร เงินฝากและสินเชื่อยังขยายตัว
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร เดือนกรกฎาคม 2551 รายไดเกษตรกรจากพืชสําคัญเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 65.5 ชะลอลงจากเดือนกอนทัง้ ราคาและผลผลิต แตยังขยายตัวในเกณฑสูง โดยดานราคาสูงขึน้ รอยละ 63.3 จากราคา
ขาวเปลือกเจานาปรังและขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เพิ่มขึ้นรอยละ 97.5 และรอยละ 45.3 ตามราคาตลาดโลก สําหรับลําไยราคา
เพิม่ ขึน้ รอยละ 50.0 เนื่องจากความตองการสงออกเพิ่มขึ้นในขณะที่ผลผลิตลดลง ทางดานผลผลิตพืชหลักเพิ่มขึ้นเพียงรอย
ละ 2.2 โดยขาวนาปรัง ถั่วเขียว และขาวโพดเลี้ยงสัตว เพิ่มขึ้นรอยละ 32.5 รอยละ 1.1 และรอยละ 2.7 ตามลําดับ เปนผล
จากราคาที่อยูในเกณฑสูงเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรเพิ่มการผลิต อยางไรก็ตาม ผลผลิตลําไยลดลงรอยละ 4.4 จากสภาพ
อากาศไมเอือ้ อํานวยในชวงติดดอกออกผล ประกอบกับราคาปที่ผานมาไมจูงใจใหเกษตรกรเพิ่มการผลิต
2. ภาคอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2551 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือขยายตัวจากระยะ
เดี ย วกั น ป ก อ นร อ ยละ 9.5 ตามการผลิ ต ชิ้ น ส ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ข ยายตั ว ร อ ยละ 12.8 จากการผลิ ต สิ น ค า ประเภท
ทรานซิสเตอร ไดโอด ไอซี และตัวเก็บประจุ เนื่องจากความตองการตางประเทศที่ขยายตัวเพื่อใชเปนสวนประกอบในการผลิต
โทรศัพทเคลื่อนที่ โทรทัศนและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งเปนชิ้นสวนของอุปกรณเซ็นเซอรและจอ Navigator ในรถยนต
ดานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 8.2 ใกลเคียงกับเดือนกอน ตามการแปรรูปผักสด/แชแข็งและ
อบแหง การผลิตเซรามิกประเภท Tableware เพิ่มขึ้นจากการขยายตลาดใหมในประเทศกลุมยุโรป ดานอุตสาหกรรม
เจียระไนอัญมณีชะลอลงตามความตองการในตลาดโลก สวนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มลดลงรอยละ 41.0 ตอเนื่องจาก
เดือนกอน จากการเสียสวนแบงตลาดใหคูแขงขัน
3. ภาคบริการ เดือนกรกฎาคม 2551 ชะลอตัวตามฤดูกาล ประกอบกับราคาน้ํามันที่สูงขึ้นสงผลให
นักทองเที่ยวชาวไทยระมัดระวังการใชจาย อยางไรก็ดีการจัดประชุมสัมมนาจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนไทยและองคกร
ตางประเทศโดยเฉพาะจังหวัดสําคัญทางภาคเหนือตอนลางทําใหกิจกรรมภาคบริการที่สําคัญยังคงขยายตัว อาทิการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.1 อัตราการเขาพักขยายตัวรอยละ 43.3
ราคาหองพักเฉลี่ยปรับสูงขึ้นรอยละ 2.5 เนื่องจากโรงแรมลดราคาชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยวนอยกวาปกอนเล็กนอย เพราะ
ตนทุนการประกอบการที่สูงขึ้น ดานจํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานลดลงรอยละ 8.7 โดยลดลงมากในจังหวัดเชียงราย
แมฮองสอน พิษณุโลกและเชียงใหม ซึง่ สวนหนึง่ เปนผลจากการลดเทีย่ วบินของสายการบินเพราะประสบปญหาดานตนทุนคา
น้ํามันที่สูงขึ้นมาก
4. การอุป โภคบริโ ภคภาคเอกชน เดื อนกรกฎาคม 2551 ลดลงจากระยะเดี ยวกั นปก อนตามการ
ระมัดระวังการใชจายของประชาชน ซึ่งสะทอนจากเครื่องชี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญไดแก การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
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ตอเนือ่ ง ปริมาณจดทะเบียนรถยนตลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 8.9 ปริมาณการใชไฟฟาในครัวเรือนเดือนมิถุนายน
2551 ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.7 อยางไรก็ดีสําหรับปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นจากระยะ
เดี ย วกั น ป ก อ นร อ ยละ 25.3 เนื่ อ งจากรายได เ กษตรกรเพิ่ ม ขึ้ น และผู บ ริ โ ภคบางส ว นปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมมาใช
รถจักรยานยนตแทนการใชรถยนต
5. การลงทุนภาคเอกชน เดือนกรกฎาคม 2551 อยูในเกณฑลดลง แตความสนใจลงทุนปรับตัวดีขึ้น
สะทอนจากเครือ่ งชีส้ าํ คัญไดแก ปริมาณการจําหนายวัสดุกอ สรางลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 31.4 สาเหตุจากราคา
ที่ปรับสูงขึ้น อีกทั้งการสงออกชายแดนไมคลองตัวเนื่องจากพมาเขมงวดการนําเขาสินคาวัสดุกอสราง อยางไรก็ดี รายได
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 11.4 เทียบกับเดือนกอนที่ลดลงรอยละ 21.6 พื้นที่
กอสรางที่ไดรับอนุญาตในเขตเทศบาล เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.6 และปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอนที่ลดลง
รอยละ 6.2 โดยเปนการขยายตัวการขออนุญาตประเภทบริการและขนสงในจังหวัดหลักของภาค สวนเงินลงทุนที่ไดรับอนุมัติ
สงเสริม การลงทุ น ทั้ งสิ้น 127.0 ลา นบาท ขยายตัว ในหมวดเกษตรกรรมและผลิ ตผลการเกษตร และหมวดบริ การและ
สาธารณูปโภค
6. การคาตางประเทศ เดือนกรกฎาคม 2551 การสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิ่มขึ้น
รอยละ 37.0 เปน 242.6 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน โดยการสงออกสินคาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ
24.9 ตามการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ขยายตัว อีกทั้งการสงออกเครื่องประดับเพชรพลอยไปประเทศสหรัฐอาหรับอิ
มิเรตสขยายตัวดี ดานการสงออกชิ้นสวนเครื่องยนตขยายตัวดีโดยเฉพาะชิ้นสวนจักรยานยนต สวนการสงออกเพชรเจียระไน
ชะลอตัวจากเดือนกอน ดานการสงออกผานดานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 49.5 เปน 78.4 ลานดอลลาร สรอ. จากการสงออก
ไปพมาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 79.1 และลาวที่เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว สินคาที่เพิ่มขึ้น อาทิ น้ํามันพืช อาหารแปรรูปไมบรรจุกระปอง สวน
การสงออกไปจีนตอนใตลดลงรอยละ 42.0 จากการลดลงของยางแผนรมควันเปนสําคัญ
การนําเขา ผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นรอยละ 25.9 เปน 154.3 ลานดอลลาร สรอ. จากการ
นําเขาวัตถุดิบและสินคาอุปโภคบริโภคที่ขยายตัวรอยละ 16.1 และรอยละ 13.3 ตามลําดับ โดยเฉพาะมูลคาการนําเขาวัตถุดิบ
เพชรและเครื่องประดับที่ขยายตัวดี อีกทั้งชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสขยายตัวดีตามการสงออก สวนการนําเขาสินคาทุนลดลง
รอยละ 13.8 ในสินคาประเภทสวนประกอบเครือ่ งจักรไฟฟาและชิน้ สวนคอมพิวเตอรของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ดานการ
นําเขาผานดานชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 24.9 เปน 10.6 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาจากจีนตอนใตที่เพิ่มขึ้นรอยละ 91.7
ประกอบกับการนําเขาจากลาวทีเ่ พิม่ ขึน้ กวาเทาตัว จากสินคาเกษตรและถานหินลิกไนท สวนการนําเขาจากพมาลดลงรอยละ
29.1
ดุลการคา เกินดุล 88.4 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนที่เกินดุล 54.5 ลานดอลลาร
สรอ. แตลดลงจากเดือนกอนทีเ่ กินดุล 121.4 ลานดอลลาร สรอ.
7. การเบิกจายเงินงบประมาณในภาคเหนือ เดือนกรกฎาคม 2551 มีการเบิกจายทั้งสิ้น 11,672.5
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.9 โดยรายจายประจําเพิ่มขึ้นรอยละ 6.5 ตามการเพิ่มขึ้นของหมวด
เงินเดือนจากการปรับฐานเงินเดือนของขาราชการตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 ดานรายจายลงทุนลดลงรอยละ 13.4 โดยเฉพาะ
ในสวนของที่ดิน/สิ่งก อสราง เนื่องจากในชวงที่ผานมาไดมีการเรงเบิกจายอยางตอเนื่อง เชน โครงการสรางอางเก็บน้ํ า
ฝาย ปรับปรุงหนองน้ําธรรมชาติ และเขื่อนแควนอยที่จังหวัดพิษณุโลก การสรางและปรับผิวถนนทางหลวงและถนนใน
หมูบาน เปนตน
8. ระดับราคา เดือนกรกฎาคม 2551 ดัชนีราคาผูบริโภคภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 10.7 เรงตัวขึ้นมาก จากการเพิ่มขึ้นทั้งราคาสินคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดอื่นๆ ที่ไมใชอาหารและ
เครื่องดื่มถึงรอยละ 14.2 และรอยละ 8.5 ตามลําดับ โดยราคาสินคาที่เพิ่มขึ้นไดแกหมวดขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง
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สือ่ สาร เพิม่ ขึน้ รอยละ 20.3
ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน เพิ่มขึ้นจากระยะเดี ยวกันปก อนรอยละ 4.3 เทียบกับที่เ พิ่มขึ้นรอ ยละ 4.1
เดือนกอน
9. การจางงาน จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในเดือนมิถุนายน 2551 ภาคเหนือมีกําลัง
แรงงานรวมจํานวน 6.642 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.578 ลานคน คิดเปนอัตราการมีงานทําเทากับรอยละ 99.0 สูงกวารอยละ
98.5 ระยะเดียวกันปกอน ตามการขยายตัวของการจางงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 โดยเพิ่มขึ้นมากในสาขา
โรงแรมและภัตตาคารรอยละ 14.6 และคาปลีก/สงรอยละ 12.4 สวนการจางงานในภาคเกษตรลดลงรอยละ 9.5 สําหรับ
ผูวางงานมีจํานวน 0.060 ลานคน คิดเปนอัตราการวางงานเทากับรอยละ 0.9 ต่าํ กวารอยละ 1.1 ระยะเดียวกันปกอ น
ดานผูประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ในเดือนกรกฏาคม 2551 มีจํานวน 0.598 ลานคน
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.2
10. การเงิน ธนาคารพาณิชยในภาคเหนือมียอดเงินฝากคงคาง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2551 356,061
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.8 แตชะลอลงจากเดือนกอน สวนหนึ่งเนื่องจากการถอนเงินฝากเพื่อไป
ลงทุนในทางเลือกอืน่ ทีใ่ หผลตอบแทนสูงกวา อยางไรก็ตามเงินฝากประเภทประจําซึง่ มีสดั สวนกวารอยละ 50 ของเงินฝากรวม
กลับเพิ่มขึ้นรอยละ 4.3 จากการแขงขันระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม เชียงรายและ
พิษณุโลก ดานเงินใหสินเชื่อ มียอดคงคาง 302,118 ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.9 ทั้งนี้สินเชื่อสวน
บุคคลขยายตัวมากรอยละ 25.5 โดยเฉพาะการซื้อขายหรือเชาซื้อรถยนต/รถจักรยานยนตและเพื่อการบริโภคสวนบุคคลอื่นๆ
และเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม พิษณุโลก เพชรบูรณและอุตรดิตถ ขณะที่สินเชื่อเพื่อขายสง-ขายปลีกเพิ่มขึ้นรอยละ 5.4
อยางไรก็ตาม สินเชื่อเพื่อการกอสราง การโรงแรมและการผลิตลดลงรอยละ 11.6 รอยละ 4.6 และรอยละ 0.5 ตามลําดับ
สําหรับสัดสวนสินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี อ ยละ 84.9 สูงขึน้ เมือ่ เทียบกับรอยละ 80.9 ระยะเดียวกันปกอ น

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
2 สิงหาคม 2551
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