ฉบับที่ 07/2551
เรือ่ ง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมิถนุ ายน 2551 และครึง่ แรก ป 2551
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมิถุนายน 2551 ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน โดยดานอุปทาน
รายไดเกษตรกรเรงตัวตอเนื่องจากเดือนกอนจากราคาและผลผลิตขาวนาปรังเปนสําคัญ การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลงทั้งกลุมที่
ตอบสนองความตองการในตางประเทศและการผลิตเพือ่ การบริโภคในประเทศ ภาคบริการชะลอตัวตามฤดูกาล ดานอุปสงค
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขน้ึ จากเดือนกอนแตผบู ริโภคยังคงระมัดระวังการใชจาย การลงทุนภาคเอกชนยังหดตัว
การเบิกจายเงินงบประมาณของภาครัฐและการสงออกขยายตัวดี สวนการนําเขาชะลอลง ดัชนีราคาผูบริโภคเรงตัวตามราคา
น้าํ มันเชือ้ เพลิงและอาหาร เงินฝากและสินเชื่อยังขยายตัว
ครึง่ แรก ป 2551 ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือขยายตัว โดยดานอุปทาน เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
ในอัตราเรงเนือ่ งจากราคาพืชผลสูงขึน้ มาก การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากความตองการของตลาดตางประเทศ สวนภาค
บริการชะลอลงจากความกังวลเกีย่ วกับสถานการณการเมืองและราคาน้ํามันที่สูงขึ้น ดานอุปสงค การอุปโภคบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นเล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอน การเบิกจายงบประมาณของภาครัฐทรงตัวจากระยะเดียวกันปกอน
การสงออกและนําเขาขยายตัวดี ดัชนีราคาผูบ ริโภคเรงตัวจากราคาน้าํ มันและอาหารสดเปนสําคัญ ดานเงินฝากและสินเชื่อขยายตัว
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร เดือนมิถนุ ายน 2551 รายไดเกษตรกรสูงขึ้นมากตอเนื่องจากเดือนกอน โดยเพิ่มขึ้นรอยละ
98.3 เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของราคาและผลผลิตขาวนาปรังเปนสําคัญ ดานราคาพืชหลักสูงขึน้ รอยละ 85.2 จากราคาขาวเปลือก
เจานาปรังที่เพิ่มขึ้นรอยละ 91.1 สวนหนึ่งเปนผลจากมาตรการรับจํานําของทางการ ประกอบกับพืชหลักอื่นๆ ที่มีราคาสูงขึ้น ไดแก
ขาวโพดเลีย้ งสัตว ลิ้นจี่ หอมแดง และสับปะรด ทางดานผลผลิตพืชสําคัญเพิ่มขึ้นรอยละ 13.1 ตามการเพิ่มขึ้นของขาวนาปรัง
ขาวโพดเลีย้ งสัตว ถั่วเขียว และสับปะรด เนื่องจากราคาจูงใจใหเกษตรกรเพิ่มการผลิตประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออํานวยทําให
ผลผลิตตอไรสงู ขึน้
ครึ่งแรก ป 2551 เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 51.5 เรงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับรอยละ 6.1 ระยะเดียวกันปกอ น
โดยราคาพืชสําคัญสูงขึน้ รอยละ 43.8 จากราคาขาวเปลือกเจานาปรัง มันสําปะหลัง ขาวนาป ถั่วเหลือง และขาวโพดเลี้ยงสัตว
ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 99.4 รอยละ 87.1 รอยละ 70.9 รอยละ 71.2 และรอยละ 15.4 ตามลําดับ ประกอบกับราคาออยโรงงานสูงขึ้น
รอยละ 9.1 จากการปรับราคาออยขัน้ ตนเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ ราคาหอมแดงและลิน้ จีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 178.2 และรอยละ 63.0 เนื่องจาก
ผลผลิตออกสูต ลาดนอยกวาปกอ นมาก ทางดานผลผลิตพืชหลักเพิ่มขึ้นรอยละ 7.7 จากระยะเดียวกันปกอน โดยขาวนาปรัง
ออยโรงงาน และขาวนาป เพิ่มขึ้นรอยละ 32.5 รอยละ 8.0 และรอยละ 2.4 ตามลําดับ เนื่องจากราคาอยูในเกณฑสูงจูงใจให
เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก ตลอดจนการบํารุงดูแลรักษาดีประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออํานวยสงผลใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตาม มันสําปะหลัง หอมแดง และลิน้ จี่ ผลผลิตลดลงรอยละ 2.0 รอยละ 11.4 และรอยละ 23.2 ตามลําดับ
2. ภาคอุตสาหกรรม เดือนมิถนุ ายน 2551 การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราชะลอลงจากเดือนกอน
โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.5 ชะลอตัวเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 9.4 ในเดือนกอน เพราะการ
ผลิตทีต่ อบสนองความตองการสงออกและการผลิตเพือ่ การบริโภคในประเทศลดลง เชน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ชะลอลง
ตามความตองการชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศลดลง อาทิ สวนประกอบฮารดสิ ตไดร ไอซี และไดโอด การผลิตอุตสาหกรรม
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชะลอตัวตามการลดลงของการแปรรูปผักแชแข็งและอบแหงจากยอดจําหนายในตลาดญี่ปุนและ

-2สหรัฐอเมริกาทีล่ ดลง นอกจากนี้ การผลิตอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ลดลงรอยละ 30.8 ทัง้ การผลิตเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล โซดาและ
น้าํ อัดลม ดานการผลิตวัสดุกอสรางลดลงตามการกอสรางที่ซบเซา อยางไรก็ดี การผลิตเซรามิกเพื่อการสงออกและเครื่องประดับ
ขยายตัวรอยละ 18.8 และรอยละ 63.7
ครึ่งแรก ป 2551 การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ
8.9 จากอุตสาหกรรมหลักที่ขยายตัวในเกณฑดี เชน การผลิตอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นรอยละ 7.9 จากการขยายตัวของการผลิต
มอเตอรและชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาที่สงออกไปยังสิงคโปร ประกอบกับการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสทั้ง ไอซี ไดโอด และตัวเก็บ
ประจุที่เพิ่มขึ้นตามอุตสาหกรรมผลิตตอเนื่องในประเทศจีน ดานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจากการผลิตผักสด
แชแข็งและอบแหง พืชผักถนอมอาหาร และขาวโพดหวาน ทีข่ ยายตัวดี ประกอบกับการผลิตน้ําตาลที่ขยายตัวตามปริมาณออย
ที่มากกวาปกอน การผลิตเซรามิกขยายตัวดีตามการขยายตลาดในยุโรป สวนการผลิตอัญมณียงั ขยายตัวในเกณฑดี แตเริ่มมีสัญญาณ
ที่ชะลอลงในชวงไตรมาส 2 ดานอุตสาหกรรมเครือ่ งดื่มลดลงรอยละ 13.3 จากการเสียสวนแบงการตลาดใหกับคูแขงขัน สวน
อุตสาหกรรมสิง่ ทอยังคงลดลงตอเนือ่ งจากปลายปกอ นตามตนทุนการผลิตและการแขงขันทีส่ งู ขึน้
3. ภาคบริการ เดือนมิถนุ ายน 2551 ชะลอลงตามฤดูกาลประกอบกับนักทองเที่ยวชาวไทยยังระมัดระวัง
การใชจายจากผลกระทบของราคาน้ํามัน และปญหาสถานการณทางการเมืองมีผลทําใหนักทองเที่ยวตางชาติบางสวนยกเลิก
การเดินทาง อยางไรก็ตาม จากการจัดประชุมสัมมนาของกลุมองคกรจากตางประเทศและหนวยงานภาครัฐและเอกชนของไทย
ทําใหกิจกรรมภาคบริการที่สําคัญเพิ่มขึ้น ไดแก การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้นรอยละ 9.4
อัตราการเขาพักเพิม่ ขึน้ เล็กนอยจากรอยละ 36.6 เปนรอยละ 37.2 และราคาหองพักเฉลี่ยปรับสูงขึ้นรอยละ 1.6 สวนจํานวน
ผูโ ดยสารผานทาอากาศยานลดลงรอยละ 0.5 โดยลดลงมากในจังหวัดพิษณุโลก แมฮองสอน และเชียงใหม ซึ่งสวนหนึ่งเปนผล
จากการลดเทีย่ วบินของสายการบินเพราะประสบปญหาดานตนทุนคาน้าํ มันทีส่ งู ขึน้ มาก
ครึ่งแรก ป 2551 ภาคบริการของภาคเหนือชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอน โดยในชวงไตรมาสแรกภาวะการ
ทองเที่ยวยังขยายตัวดีเนื่องจากไมประสบปญหาหมอกควันเชนปกอน ประกอบกับผูประกอบการเรงสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว
ตางๆ สวนชวงไตรมาสที่สองชะลอตามฤดูกาล เนื่องจากนักทองเที่ยวชาวไทยกังวลเกี่ยวกับสถานการณการเมืองและราคาน้ํามัน
ที่ปรับสูงขึ้น อยางไรก็ดี จากการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาของหนวยงานภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะกลุมองคกรจากตางประเทศ
ที่มีอยางตอเนื่อง สงผลใหการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้นรอยละ 5.7 จํานวนผูโดยสารผานทา
อากาศยานเพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 และราคาหองพักของโรงแรมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.6 สวนอัตราการเขาพักของโรงแรมเฉลี่ยลดลง
เล็กนอยจากรอยละ 52.8 ระยะเดียวกันปกอ นเหลือรอยละ 51.6 โดยสวนหนึ่งเปนผลจากจํานวนหองพักของโรงแรมในจังหวัด
สําคัญของภาคเหนือที่เพิ่มขึ้นมาก
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เดือนมิถุนายน 2551 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน โดยเฉพาะในภาคเหนือ
ตอนลางเนือ่ งจากรายไดเกษตรกรเพิม่ ขึน้ มาก โดยปริมาณการจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.7
เทียบกับที่ลดลงรอยละ 5.1 เดือนกอน โดยเพิ่มขึ้นในหมวดคาสงคาปลีก หางสรรพสินคา และรถจักรยานยนต ดานปริมาณ
การจดทะเบียนรถยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 4.4 จากระยะเดียวกันปกอน เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 เดือนกอน ซึ่งเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณการจดทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคลโดยเฉพาะประเภทที่ตอบสนองพลังงานทางเลือก E20 ดานปริมาณการจดทะเบียน
รถจักรยานยนตเพิม่ ขึน้ รอยละ 4.5 สวนหนึ่งเนื่องจากรายไดของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดพิจิตร กําแพงเพชร
และสุโขทัย ประกอบกับมีผูบริโภคบางสวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใชรถจักรยานยนตแทนรถยนตโดยเฉพาะการเดินทางในชวง
ใกลๆ เนือ่ งจากราคาน้าํ มันสูงขึน้ รวมทั้งผูประกอบการไดจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนยอดจําหนาย
ครึ่งแรก ป 2551 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในภาคเหนือขยายตัวเล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอน โดย
สะทอนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ปริมาณการจดทะเบียนรถยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 8.0 จากระยะเดียวกันปกอน
โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นในรถยนตนั่งสวนบุคคลโดยเฉพาะรถที่ตอบสนองพลังงานทางเลือก E20 สวนการจดทะเบียน
รถจักรยานยนตเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.8 สวนหนึง่ เนือ่ งจากรายไดเกษตรกรทีส่ งู ขึน้ การจัดกิจกรรมสงเสริม
การขาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคที่หันมาใชรถจักรยานยนตทั้งในลักษณะเปนรถคันที่สองและการใชรถจักรยานยนต
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รอยละ 2.5 เทียบกับเพิ่มขึ้นรอยละ 5.6 ระยะเดียวกันปกอน อยางไรก็ตาม ภาษีมูลคาเพิ่มหมวดคาสงคาปลีกเพิ่มขึ้นรอยละ 6.9
จากระยะเดียวกันปกอ น จากการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายของผูป ระกอบการ
5. การลงทุนภาคเอกชน เดือนมิถนุ ายน 2551 ยังอยูในเกณฑลดลง สะทอนจากเครื่องชี้ที่สําคัญที่ลดลง
ไดแก พืน้ ทีก่ อ สรางทีไ่ ดรบั อนุญาตในเขตเทศบาลลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 6.2 ตามพืน้ ทีก่ อ สรางประเภทเพือ่ การ
บริการและทีอ่ ยูอ าศัย ปริมาณจําหนายวัสดุกอ สรางลดลงจากระยะเดียวกันปกอน เนื่องจากการปรับราคาเพิ่มขึ้น การจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ดินลดลงรอยละ 21.6 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 13.6 เดือนกอน สวนการลงทุนของกิจการที่ไดรับ
อนุมัติสงเสริมการลงทุนมีมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 17.8 จากระยะเดียวกันปกอ น จากหมวดอุตสาหกรรมเบา หมวดเกษตรกรรม
และผลิตผลทางการเกษตร
ครึ่งแรก ป 2551 ภาวะการลงทุนภาคเอกชนในภาคเหนือปรับตัวดีขน้ึ เล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอน โดย
การจัดเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ดินเพิ่มขึ้นรอยละ 20.5 เทียบกับระยะเดียวกันปกอนที่ลดลงรอยละ 2.4 สําหรับพื้นที่
กอสรางทีไ่ ดรบั อนุญาตในเขตเทศบาลลดลงจากระยะเดียวกันรอยละ 0.2 โดยลดลงในพื้นที่กอสรางประเภทเพื่อการพาณิชย
และประเภทเพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย อยางไรก็ดี พื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุญาตเพื่อการบริการขยายตัวรอยละ 86.2 ในจังหวัดเชียงราย
เปนสําคัญ ทางดานปริมาณจําหนายวัสดุกอ สรางลดลงเนื่องจากราคาปรับตัวสูงขึ้น สวนการลงทุนของกิจการที่ไดรับอนุมัติสงเสริม
การลงทุนมีมูลคาเงินลงทุนลดลงรอยละ 47.5 จากระยะเดียวกันปกอน โดยลดลงในหมวดอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา
และหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร
6. การคาตางประเทศ เดือนมิถนุ ายน 2551 การสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือขยายตัวตอเนื่องจาก
เดือนกอน โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 37.9 เปน 260.5 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจากเดือนกอน ตามการสงออกสินคาชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
ที่ใชในอุปกรณไฟฟา อาทิ แผงวงจร ไอซี ประกอบกับการสงออกคารบูเรเตอรที่ขยายตัวในตลาดอินโดนีเซียและจีน สวนการ
สงออกสินคาเกษตรลดลงรอยละ 36.9 ตามการชะลอตัวของสินคาผักสดแชแข็งและอบแหงในตลาดญี่ปุน ดานการสงออกผานดาน
ชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 89.2 เปน 88.3 ลานดอลลาร สรอ. โดยการสงออกไปพมาเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัวโดยเฉพาะน้ํามันปาลม
น้ํามันพืช น้ํามันเชื้อเพลิง และสังกะสี ทางดานการสงออกไปจีนตอนใตและลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 63.5 และรอยละ 121.0 ตามลําดับ
การนําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 14.5 เปน 139.2 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงจาก
ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 37.0 เดือนกอน โดยการนําเขาวัตถุดบิ และสินคาขัน้ กลางเพิม่ ขึน้ รอยละ 4.3 ชะลอตัวจากเดือนกอน ตามการ
ชะลอตัวของการนําเขาชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสและโลหะ ประกอบกับการนําเขาวัตถุดบิ แกวมีปริมาณลดลง ทางดานการนําเขา
สินคาทุนลดลงรอยละ 10.6 จากการลดลงของสวนประกอบเครื่องจักรกล สวนการนําเขาผานดานชายแดนลดลงรอยละ 7.3 เหลือ
9.4 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาจากพมาที่ลดลงรอยละ 41.5 เนื่องจากเดือนเดียวกันปกอนมีการนําเขาผลิตภัณฑไมมาก
สวนการนําเขาจากจีนตอนใตเพิ่มขึ้นกวาเทาตัวโดยเฉพาะผักสด และดานการนําเขาจากลาวเพิม่ ขึน้ รอยละ 18.7
ดุลการคา เกินดุล 121.4 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นและเดือนกอนทีเ่ กินดุล 102.4
ลานดอลลาร สรอ. และ 67.4 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
ครึง่ แรก ป 2551 การคาตางประเทศผานดานศุลกากรในภาคเหนือขยายตัวดี โดยการสงออกผานดาน
ศุลกากรในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 17.1 เปน 1,446.6 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจากทีล่ ดลงในครึง่ หลังปกอ น โดยการสงออก
เพิ่มขึ้นมากในไตรมาส 2 โดยเฉพาะการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และแผงวงจรไฟฟาสําเร็จรูป ประกอบกับมูลคาการสงออก
ผลิตภัณฑปโ ตรเลียมทีเ่ พิม่ ขึน้ มาก สงผลใหการสงออกผานดานชายแดนในครึ่งแรกของปเพิ่มขึ้นรอยละ 57.3 เปน 466.7 ลาน
ดอลลาร สรอ. ทีส่ าํ คัญการสงออกไปพมาเพิม่ ขึน้ รอยละ 70.6 เปน 391.1 ลานดอลลาร สรอ. โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนมิถนุ ายนทีม่ กี ารสงออกแผนสังกะสี อุปกรณกอสราง และน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ ดานการ
สงออกไปลาวเพิม่ ขึน้ รอยละ 56.8 สวนการสงออกไปจีนตอนใตลดลงรอยละ 3.6 จากการลดลงของการสงออกยางแผนรมควัน
เปนสําคัญ

-4การนําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นรอยละ 18.8 เปน 880.3 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวเมื่อเทียบ
กับทีล่ ดลงรอยละ 7.7 ครึง่ หลังปกอ น โดยการนําเขาขยายตัวดีในไตรมาส 2 จากการนําเขาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางที่ใชใน
การผลิตในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อาทิ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส อัญมณี และขอตอสายไฟฟา ดานการนําเขาผานดานชายแดน
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 ตามการนําเขาจากลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 44.4 จําพวกถานหินลิกไนตและไมแปรรูป ดานการนําเขาจากจีนตอนใต
เพิม่ ขึน้ รอยละ 16.8 ตามการนําเขาพืชผักสดทีเ่ พิม่ ขึน้ มาก สวนการนําเขาจากพมาลดลงรอยละ 19.1 โดยเฉพาะในไตรมาสแรก
จากการลดลงของผลิตภัณฑไมและสินคาประมง
ดุลการคา ในครึ่งปแรก เกินดุล 566.3 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากครึ่งหลังปกอนที่เกินดุล 494.4 ลาน
ดอลลาร สรอ.
7. การเบิกจายเงินงบประมาณ เดือนมิถนุ ายน 2551 มีการเบิกจายทั้งสิ้น 14,575.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.2 โดยรายจายประจําเพิ่มขึ้นรอยละ 7.7 ตามการเพิ่มขึ้นของหมวดเงินเดือนจากการปรับฐาน
เงินเดือนของขาราชการตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 ดานรายจายลงทุนลดลงรอยละ 3.3 โดยเฉพาะในสวนของเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลงรอยละ 5.2 และที่ดินสิ่งกอสรางลดลงรอยละ 17.3 เนื่องจากในชวงที่ผานมาไดมีการเรงเบิกจาย
เงินงบประมาณอยางตอเนือ่ ง
ครึ่งแรก ป 2551 การเบิกจายในชวงครึ่งปแรกของป 2551 ภาคเหนือมีการเบิกจาย 84,676.7 ลานบาท
ทรงตัวจากระยะเดียวกันปกอ น โดยเปนรายจายประจํา 51,625.9 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 3.3 ชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอน
ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10.5 ตามการลดลงของหมวดเงินเดือนเนื่องจากในชวงเดียวกันปกอนมีการตกเบิกคาวิทยฐานะของขาราชการครู
เปนจํานวนมาก ขณะที่รายจายลงทุนมีจํานวน 33,050.8 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.8 โดยเฉพาะในสวนของเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ทีล่ ดลงรอยละ 17.8 เนือ่ งจาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําป 2550 มีผลบังคับใชลาชาทําใหมีการ
เรงเบิกจายมากชวงเดียวกันปกอน
8. ระดับราคา เดือนมิถนุ ายน 2551 ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไปเพิม่ ขึน้ รอยละ 10.5 เรงตัวขึ้นมากเมื่อเทียบกับ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 2.2 ระยะเดียวกันปกอ น โดยราคาสินคาหมวดอืน่ ๆ ที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 7.9 เรงตัวขึ้น
จากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ นเนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเปนสําคัญ ประกอบกับราคาสินคาหมวด
อาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 14.7 ตามราคาขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง และเนือ้ สัตว
สําหรับดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.1 เรงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 3.5 เดือนกอน และรอยละ 0.4 ระยะเดียวกันปกอ น
ครึ่งแรก ป 2551 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันปกอนรอยละ7.6 เรงตัวขึ้นตามราคาสินคา
หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นรอยละ 11.8 จากสินคาประเภทผักและผลไมที่เรงตัวขึ้นมากในชวงไตรมาส 2 เนื่องจากผลผลิต
ออกสูตลาดลดลง เพราะไดรับความเสียหายจากฝนตกชุก รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของราคาเนื้อสัตว ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง
สําหรับสินคาหมวดอืน่ ๆ ที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 5.0 จากราคาน้าํ มันทีป่ รับเพิม่ ขึน้ เปนสําคัญ
ทางดานดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.0 เรงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับรอยละ
0.4 ของครึ่งหลังป 2550
9. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ณ เดือนพฤษภาคม 2551 ภาคเหนือมี
กําลังแรงงานรวมจํานวน 6.636 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.475 ลานคน คิดเปนอัตราการมีงานทําเทากับรอยละ 97.6 สูงกวา
รอยละ 97.3 ระยะเดียวกันปกอน เนื่องจากการจางงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 4.8 ตามการจางงานในสาขาการกอสรางและ
การผลิต ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 22.7 และ 6.7 ตามลําดับ สวนแรงงานในภาคเกษตรลดลงรอยละ 1.9 ดานผูวางงานมีจํานวน 0.107
ลานคน คิดเปนอัตราการวางงานเทากับรอยละ 1.6 ต่าํ กวารอยละ 1.9 ระยะเดียวกันปกอ น
ทางดานผูป ระกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ในเดือนมิถนุ ายน 2551 มีจํานวน 0.596 ลานคน
ทรงตัวจากระยะเดียวกันปกอน

-510. การเงิน ธนาคารพาณิชยในภาคเหนือมียอดเงินฝากคงคาง ณ สิน้ เดือนพฤษภาคม 2551 ทัง้ สิ้น 360,505
ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.5 ชะลอลงจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ น ดานเงินใหสินเชื่อ มียอด
คงคาง 298,893 ลานบาท ขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอนเปนรอยละ 7.8 สวนใหญเปนสินเชือ่ สวนบุคคลเปนสําคัญ โดยสินเชื่อ
เพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และพิษณุโลก สําหรับสัดสวนสินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท่ีรอยละ 82.9 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
รอยละ 80.4 ระยะเดียวกันปกอ น

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
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