ฉบับที่ 11/2551
เรือ่ ง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกันยายน 2551 และ 9 เดือน ป 2551
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกันยายน 2551 ชะลอลงจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอน โดย
ดานอุปทาน รายไดเกษตรกรชะลอตัวลงทัง้ ดานผลผลิตและราคา การผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
และอุปสงคในประเทศ ขณะที่ภาคบริการหดตัวเนื่องจากสถานการณการเมืองในประเทศที่ยังไมคลี่คลาย ประกอบกับเศรษฐกิจโลก
ชะลอลง ดานอุปสงค การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนลดลงจากผูบริโภคระมัดระวังการใชจาย การลงทุนภาคเอกชนยังหดตัว
การเบิกจายเงินงบประมาณของภาครัฐลดลง การสงออกชะลอตัวลง สวนการนําเขาขยายตัว ดัชนีราคาผูบริโภคชะลอตัวตาม
ราคาน้าํ มันเชือ้ เพลิงทีป่ รับลงตอเนือ่ ง สําหรับเงินฝากและสินเชื่อยังขยายตัว
สําหรับในชวง 9 เดือนของป 2551 เศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวในอัตราทีช่ ะลอลงเมือ่ เทียบกับระยะเดียวกัน
ปกอ น โดยดานอุปทาน รายไดเกษตรกรเรงตัวตามผลผลิตและราคาพืชสําคัญ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากความตองการของ
ตางประเทศ สวนภาคบริการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงตามการระมัดระวังการใชจายของนักทองเที่ยวชาวไทยและความกังวล
การเมือง ดานอุปสงค การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอลงเนือ่ งจากภาวะคาครองชีพสูงขึน้ สงผลใหผบู ริโภคระมัดระวังการใชจาย
การลงทุนของภาคเอกชนยังหดตัวเนือ่ งจากความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุนไดรบั ผลกระทบจากคาครองชีพและตนทุนการผลิตที่สูง
ขึ้นมาก และสถานการณการเมือง ดานการเบิกจายงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวปกอน การสงออก
และนําเขาขยายตัวดี ดัชนีราคาผูบริโภคเรงตัวตามราคาสินคาและราคาน้ํามันที่ปรับสูงขึ้น ดานเงินฝากและสินเชื่อของสาขา
ธนาคารพาณิชยขยายตัว
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจมีดังนี้
1. ภาคเกษตร เดือนกันยายน 2551 เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายพืชสําคัญเพิม่ ขึน้ รอยละ 33.7 ชะลอลง
จากเดือนกอน เปนผลจากราคาและผลผลิตทีช่ ะลอตัวลง โดยดัชนีราคาพืชผลหลักเพิ่มขึ้นรอยละ 32.1 ตามราคาพืชสําคัญ
แมชะลอลงตามราคาในตลาดโลกแตนบั วายังอยูใ นเกณฑสงู ไดแก ราคาขาวเปลือกเจานาปเพิ่มขึ้นรอยละ 95.2 ราคาถั่วเหลือง
เพิม่ ขึน้ รอยละ 48.0 และราคาขาวโพดเลีย้ งสัตวเพิม่ ขึน้ รอยละ 8.7 สําหรับดัชนีผลผลิตพืชผลสําคัญเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.6
จากการเพิ่มขึ้นของ ขาวนาป ถัว่ เหลือง และขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยเพิ่มขึ้น รอยละ 4.5 รอยละ 0.8 และรอยละ 2.7 ตามลําดับ
เนื่องจากเกษตรกรเพิ่มการผลิตตามแรงจูงใจดานราคาประกอบกับผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น ขณะทีผ่ ลผลิตลําไยลดลงรอยละ 15.3
เพราะสภาพอากาศไมเอือ้ ตอการติดดอกออกผลประกอบกับราคาในปกอ นไมจูงใจใหเกษตรกรดูแลรักษา
ชวง 9 เดือนป 2551 รายไดของเกษตรกรขยายตัวรอยละ 59.3 เรงตัวจากระยะเดียวกันปกอ นทัง้ ดานราคา
และผลผลิต โดยดัชนีผลผลิตพืชผลหลักเพิ่มขึ้นรอยละ 14.7 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตขาวนาปรัง ออยโรงงาน ถั่วเหลือง
และขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 32.5 รอยละ 8.0 รอยละ 0.8 และรอยละ 2.7 ตามลําดับ เนือ่ งจากราคาอยูใ นระดับสูง
จูงใจใหเกษตรกรเพิ่มการผลิตประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออํานวยทําใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ลําไยและหอมแดง
ลดลงรอยละ 15.3 และรอยละ 11.4 ตามลําดับ เนื่องจากสภาพอากาศไมเอื้อและราคาของปกอนไมจูงใจใหเกษตรกรดูแลรักษา
ดานดัชนีราคาพืชสําคัญสูงขึน้ รอยละ 44.6 เรงตัวขึน้ ตามราคาขาวนาปรัง ออยโรงงาน ถั่วเหลือง และขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 96.7 รอยละ 9.1 รอยละ 62.4 และรอยละ 19.8 ตามลําดับ ซึ่งเปนการขยายตัวตามราคาในตลาดโลก ประกอบกับลําไย
มันสําปะหลัง หอมแดง มีราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 99.0 รอยละ 75.7 และรอยละ 194.2 ตามลําดับ สวนกระเทียมลดลงรอยละ 48.8

-22. ภาคอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2551 การผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 6.9 จากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่ชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอนโดยเพิ่มขึ้น
เพียงรอยละ 1.4 เทียบกับที่ขยายตัวรอยละ 20.2 ในเดือนกอนตามการชะะลอตัวของตลาดสงออกจีนและสหรัฐอเมริกาในสินคา
ประเภท ไดโอด สวนประกอบฮารดสิ ตไดร และตัวเก็บประจุ ดานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรลดลงรอยละ 30.7
ตามการลดลงของลําไยอบแหงเนื่องจากมีการผลิตเพื่อสงออกมากในชวงกอนหนา ประกอบกับผลผลิตผลไมแชแข็งลดลงตาม
การสงออกไปตลาดสหรัฐ ทางดานการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปและการเจียระไนเพชรลดลงตามความตองการที่ชะลอลงของตลาด
สหรัฐอเมริกาและยุโรป ดานอุตสาหกรรมเครื่องดื่มลดลงรอยละ 3.1 จากการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล โซดาและน้ําอัดลม สวนการ
ผลิตวัสดุกอสรางยังคงลดลงตามการลงทุนกอสรางโดยเฉพาะในภาครัฐ สวนการผลิตเซรามิกเพื่อสงออกประเภทเครื่องใชบนโตะ
อาหารยังขยายตัวดีตอเนื่องจากเดือนกอน
ชวง 9 เดือน ป 2551 การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 10.0 เปนผลจากผลผลิตอุตสาหกรรมหลักของภาคเหนือที่เพิ่มขึ้น ไดแก การผลิต/ประกอบชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นรอยละ 9.0 ตามความตองการของอุตสาหกรรมผลิตสินคาไอทีในตางประเทศ อาทิ โทรศัพทเคลื่อนที่
โทรทัศน อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส และอุปกรณเซ็นเซอรและจอ Navigator ในรถยนต อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ขยายตัวรอยละ 14.7 จากการผลิตผักสดแชแข็งและอบแหงเพื่อสงออกไปญี่ปุนและขาวโพดหวานที่ขยายตัวดี เนื่องจากคูแขง
ประสบปญหาดานคุณภาพ การผลิตเซรามิกประเภทเครื่องใชบนโตะอาหารขยายตัวดีตามการขยายตัวในตลาดยุโรป ทางดาน
อุตสาหกรรมเจียระไนเพชรขยายตัวในอัตราชะลอลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้นและความตองการลดลง สวนการผลิตเครื่องดื่มลดลง
รอยละ 12.6 เนือ่ งจากเสียสวนแบงการตลาด ดานการผลิตวัสดุกอ สรางลดลงตามโครงการกอสรางภาครัฐและเอกชนทีล่ ดลง
3. ภาคบริการ เดือนกันยายน 2551 หดตัวลงเนื่องจากนักทองเที่ยวโดยเฉพาะตางชาติกังวลในสถานการณ
การเมืองในประเทศเปนสําคัญ โดยเครื่องชี้ภาคบริการที่สําคัญไดแก การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคาร
ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.6 อัตราการเขาพักของโรงแรมลดลงจากรอยละ 41.6 ระยะเดียวกันปกอนเหลือเพียงรอยละ
37.3 จํานวนผูโ ดยสารผานทาอากาศยานลดลงรอยละ 22.1 โดยสวนหนึ่งจากการปรับลดและยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน
สําหรับราคาหองพักเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.0
ชวง 9 เดือน ป 2551 ภาคบริการชะลอตัวลงมากจากระยะเดียวกันปกอน สาเหตุจากสถานการณทางการเมือง
ที่ยังไมคลี่คลายสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวตางชาติเปนสําคัญ ประกอบกับการระมัดระวังการใชจายของ
นักทองเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทย อยางไรก็ดี กิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาของหนวยงานภาครัฐและเอกชนยังคงเปนปจจัยบวก
ตอภาคบริการ สงผลใหการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.9 ราคา
หองพักโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.7 ตามตนทุนที่ปรับสูงขึ้น สวนกิจกรรมภาคบริการที่สําคัญลดลง ไดแก
จํานวนผูโ ดยสารผานทาอากาศยานลดลงรอยละ 0.3 อัตราการเขาพักของโรงแรมลดลงจากรอยละ 50.5 ระยะเดียวกันปกอน
เหลือรอยละ 49.1
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เดือนกันยายน 2551 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวตามการ
ระมัดระวังการใชจาย โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญไดแก การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.8
ปริมาณการจดทะเบียนรถยนตลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.9 อยางไรก็ดี ปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนต
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 38.6 โดยเพิ่มขึ้นทุกจังหวัดในภาคเหนือ เนื่องจากผูผลิตนําสินคารุนใหมออกสูตลาด และ
ผลดีจากเกษตรกรมีรายไดเพิม่ ขึน้ อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนตบางสวนเปนผลจากทางการ
พมาผอนผันใหมีการจดทะเบียนถือครองรถจักรยานยนตเปนการชั่วคราว ทําใหผูสงออกซื้อรถจักรยานยนตจากตัวแทนจําหนาย
ในประเทศและจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
ชวง 9 เดือน ป 2551 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนของภาคเหนือชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอน สอดคลอง
กับความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่ไดรับผลกระทบจากคาครองชีพที่สูงขึ้นมาก สะทอนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญไดแก ปริมาณ
การจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ ทีล่ ดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.3 สวนหนึง่ เปนผลจากมาตรการของทางการในการลดภาษี

-3สรรพสามิตแกสโซฮอลและน้ํามันดีเซล สําหรับปริมาณการจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 1.6 และรอยละ 7.7 ตามลําดับ โดยรถยนตเพิ่มขึ้นในประเภทกลุมที่ตอบสนองพลังงานทางเลือก E20 เปนสําคัญ และ
รถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นประกอบดวยหลายสาเหตุ ไดแก รายไดเกษตรกรที่สูงขึ้น ทางการพมาผอนผันใหมีการจดทะเบียนถือครอง
รถจักรยานยนตเปนการชัว่ คราว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคที่หันมาใชรถจักรยานยนตจากภาวะน้ํามันแพง และ
การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายของผูป ระกอบการ
5. การลงทุนภาคเอกชน เดือนกันยายน 2551 ยังอยูใ นเกณฑลดลง เนื่องจากนักลงทุนขาดความเชื่อมั่น
และราคาวัสดุกอ สรางทีย่ งั ทรงตัวในระดับสูง สะทอนจากเครือ่ งชีส้ าํ คัญไดแก ปริมาณการจําหนายวัสดุกอสรางลดลงจากระยะ
เดียวกันปกอ นแตปรับตัวดีขน้ึ จากเดือนกอน รายไดคาธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ดินลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 28.5
สวนหนึ่งเปนผลจากมาตรการของภาครัฐ อยางไรก็ดี พื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุญาตในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 13.0 ตามการขยายตัวของการขออนุญาตประเภทเพื่อที่อยูอาศัยและการพาณิชยในจังหวัดสําคัญทางเศรษฐกิจของ
ภาคเหนือ สําหรับการอนุมตั สิ ง เสริมการลงทุนในภาคเหนือมี 4 โครงการ จํานวน 138.0 ลานบาท ในโครงการเกี่ยวกับหมวด
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 80.0 ลานบาท หมวดบริการและสาธารณูปโภค 48.0 ลานบาท และหมวดอุตสาหกรรมเบา
10.0 ลานบาท
ชวง 9 เดือนป 2551 การลงทุนของภาคเอกชนในพืน้ ทีภ่ าคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอน สาเหตุสําคัญ
เนื่องจากนักลงทุนขาดความมั่นใจตอสถานการณดานเศรษฐกิจและการเมือง สะทอนจากปริมาณการจําหนายวัสดุกอสรางลดลง
จากระยะเดียวกันปกอ น รายไดคา ธรรมเนียมการจดทะเบียนทีด่ นิ ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.1 โดยสวนหนึ่งเปนผลจาก
มาตรการกระตุน และฟน ฟูเศรษฐกิจของทางการในการลดคาธรรมเนียมการจดทะเบียนและจํานองอสังหาริมทรัพยจากอัตรา
รอยละ 2 และรอยละ 1 ตามลําดับ เหลือเพียงรอยละ 0.01 ทางดานการอนุมตั สิ ง เสริมการลงทุนลดลงจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 50.2 สําหรับเครื่องชี้ที่แสดงความสนใจการลงทุนดานกอสราง ปรากฎวาพื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุญาตในเขตเทศบาล
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.8 โดยขยายตัวในประเภทบริการและขนสงเปนสําคัญ ในขณะที่ประเภทเพื่อการพาณิชย
ขยายตัวในจังหวัดหลักของภาคเหนือตอนบน
6. การคาตางประเทศ เดือนกันยายน 2551 การสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือมีมูลคา 240.9
ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวเพียงรอยละ 2.1 ชะลอลงเมือ่ เทียบกับรอยละ 14.0 ในเดือนกอน ตามการชะลอตัวของการสงออก
สินคาอุตสาหกรรมทีส่ าํ คัญ ไดแก เพชรเจียระไนและเครื่องประดับ สวนประกอบฮารดิสตไดร และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทาง
การแพทย ดานการสงออกผานดานชายแดนมีมูลคา 73.9 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 30.3 ใกลเคียงกับเดือนกอน เปนผล
จากการสงออกไปพมาที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 45.5 เนื่องจากทางการพมาผอนปรนความเขมงวดการนําเขา ประกอบกับอนุญาต
และลดคาธรรมเนียมการจดทะเบียนรถจักรยานยนตเปนการชั่วคราว และการสงออกไปลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 45.7 สวนการสงออก
ไปจีนตอนใตลดลงรอยละ 19.8
การนําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือมีมูลคา 142.4 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 8.0 โดยการนําเขา
สินคาอุปโภคบริโภคเพิม่ ขึน้ รอยละ 25.7 ตามการขยายตัวของการนําเขาผักและผลไมจากจีน ในสวนของการนําเขาทองคําเพื่อใช
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเพิม่ ขึน้ ดานการนําเขาวัตถุดบิ ลดลงรอยละ 13.8 เทียบกับทีล่ ดลงรอยละ 21.8 เดือนกอน จากการ
ลดลงของเพชรเพือ่ เจียระไนเปนสําคัญ ดานการนําเขาผานดานชายแดนมีมูลคา 10.6 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 44.8
โดยเพิ่มขึ้นทั้งการนําเขาจากพมา ลาว และจีนตอนใตในอัตรารอยละ 19.7 รอยละ 9.1 และรอยละ 87.4 ตามลําดับ ในสินคาสําคัญ
ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ผลไม ผักสด และดอกไมเพลิง
ดุลการคา ในเดือนกันยายน 2551 เกินดุล 98.5 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนและเดือนกอน
ทีเ่ กินดุล 104.1 ลานดอลลาร สรอ. และ 134.2 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
ชวง 9 เดือน ป 25501 มูลคาการคาผานดานศุลกากรภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
11.8 เปน 3,469.2 ลานดอลลาร สรอ. ซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งการนําเขาและสงออก โดยการสงออกมีมูลคา 2,180.9 ลานดอลลาร สรอ.
เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 10.5 จากการสงออกสินคาอุตสาหกรรมที่ขยายตัวรอยละ 18.7 โดยสินคาที่เพิ่มขึ้นไดแก
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รถจักรยานยนต และน้ํามันเชื้อเพลิง ในตลาดสงออกที่สําคัญ อาทิ สิงคโปรและฮองกง ดานการสงออกสินคาเกษตรลดลง
เล็กนอยรอยละ 1.6 ตามการลดลงของลําไยอบแหง ผลไมสด/ผักสดแชแข็งและอบแหง ดานการสงออกผานดานศุลกากร
ชายแดนมีมูลคา 695.4 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 50.0 เปนผลจากการสงออกไปพมาและลาวที่
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 70.4 และรอยละ 53.1 เปน 578.2 ลานดอลลาร สรอ. และ 42.0 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ ตามการสงออก
น้าํ มันเชือ้ เพลิงทีเ่ พิม่ ขึน้ สูงโดยเฉพาะในไตรมาส 2 สวนการสงออกไปจีนตอนใตลดลงรอยละ 22.3 เหลือ 75.3 ลานดอลลาร สรอ.
จากสินคายางแผนรมควันทีล่ ดลง
การนําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือขยายตัวตามการสงออก โดยมีมูลคา 1,288.3 ลานดอลลาร สรอ.
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 14.0 จากการนําเขาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นรอยละ 10.4 ตามความตองการใชวัตถุดิบในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือที่เพิ่มขึ้น อาทิ ชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส เพชรเพือ่ เจียระไน เคมีภัณฑและพลาสติก ดานการนําเขาสินคา
ทุนเพิม่ ขึน้ รอยละ 3.4 ตามการนําเขาสวนประกอบเครื่องจักรไฟฟาของอุตสาหกรรมประกอบชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ทางดาน
การนําเขาผานดานศุลกากรชายแดนมีมูลคา 75.1 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ รอยละ 6.0 ตามการนําเขาจากจีนตอนใตและลาวที่
ขยายตัวรอยละ 42.9 และ 17.1 ตามลําดับ โดยสินคาทีน่ าํ เขาเพิม่ ขึน้ เชน ผัก/ผลไมสด ถานหินลิกไนต สวนการนําเขาจากพมา
ลดลงรอยละ 15.3 เนื่องจากประสบปญหาภัยธรรมชาติในชวงกลางป
ดุลการคาผานดานศุลกากรในภาคเหนือชวง 9 เดือน ป 2551 เกินดุล 892.6 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันปกอ นทีเ่ กินดุล 842.9 ลานดอลลาร สรอ.
7. การเบิกจายเงินงบประมาณในภาคเหนือ เดือนกันยายน 2551 มีการเบิกจายทั้งสิ้นจํานวน 12,849.4
ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 8.8 โดยรายจายลงทุนลดลงรอยละ 33.8 โดยเฉพาะในสวนของที่ดิน/สิ่งกอสราง
ลดลงรอยละ 21.5 เนื่องจากมีการเรงเบิกจายเงินงบประมาณในชวงที่ผานมา ดานรายจายประจําเพิ่มขึ้นรอยละ 3.2 ตามการเพิ่มขึ้น
ของหมวดเงินเดือนเนื่องจากการปรับฐานเงินเดือนของขาราชการตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 สวนคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
และคาสาธารณูปโภค ลดลง
ชวง 9 เดือนป 2551 ภาครัฐมีการเบิกจายผานคลังจังหวัดในภาคเหนือรวม 120,078.3 ลานบาท ลดลงรอยละ
1.7 เมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 17.4 ระยะเดียวกันปกอน โดยรายจายลงทุนลดลงรอยละ 10.2 ตามหมวดเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ คาทีด่ นิ สิง่ กอสราง และคาครุภัณฑ ทีล่ ดลงรอยละ 11.4 รอยละ 8.4 และรอยละ 16.1 ตามลําดับ
เนื่องจากปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใชเมื่อเดือนมกราคม 2550 ลาชากวากําหนด จึงมีการเรงเบิกจายอยาง
ตอเนื่องในชวงครึ่งปหลังป 2550 สวนดานรายจายประจําเพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 ตามการเพิ่มขึ้นของหมวดเงินเดือนและคาตอบแทน
พนักงานสวนราชการที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 และรอยละ 14.1 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุและคา
สาธารณูปโภค ลดลง
8. ระดับราคา เดือนกันยายน 2551 ดัชนีราคาผูบริโภคภาคเหนือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 ชะลอลงจากเดือนกอน
ตามการลดลงของราคาน้ํามันและมาตรการของรัฐบาลเปนสําคัญ ทําใหราคาหมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร ลดลง สวน
ราคาสินคาในหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ สูงขึน้ รอยละ 18.8 เพิม่ ขึน้ ตามราคาขาว เนือ้ สัตว และผักสดแปรรูป
ดานดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.4 ชะลอลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับรอยละ
3.5 ในเดือนกอน
ชวง 9 เดือนป 2551 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปในภาคเหนือชวง 9 เดือนแรกของป 2551 เรงตัวขึ้นจากรอยละ
2.0 จากระยะเดียวกันปกอน เปนรอยละ 7.9 เปนผลจากการเรงตัวของราคาน้ํามันและอาหารเปนสําคัญ สําหรับดัชนีราคาผูบริโภค
พืน้ ฐานชวง 9 เดือนแรกของป 2551 เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.6
9. การจางงาน จากการสํารวจภาวะการทํางานในภาคเหนือของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในเดือนสิงหาคม
2551 มีกําลังแรงงานรวมจํานวน 7.151 ลานคน เปนผูมีงานทํา 7.084 ลานคน คิดเปนอัตราการมีงานทําเทากับรอยละ 99.1
สูงกวารอยละ 98.7 ในชวงเดียวกันปกอน โดยในภาคเกษตรการจางงานขยายตัวรอยละ 8.8 ตามความตองการแรงงานในชวง
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รอยละ 29.3 และการคาปลีก/สงรอยละ 1.2 ในดานผูวางงานมีจํานวน 0.061 ลานคน คิดเปนอัตราการวางงานเทากับรอยละ 0.9
ต่าํ กวารอยละ 1.1 ในชวงเดียวกันปกอน
ดานผูประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ในเดือนกันยายน 2551 มีจํานวน 0.600 ลานคน สูงขึ้น
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.3
10. การเงิน ยอดคงคางเงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2551 มีทั้งสิ้น
358,341 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.2 เนื่องจากการแขงขันระดมเงินฝากโดยเฉพาะเงินฝากประเภท
ประจําที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 11.7 โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม นครสวรรค พิษณุโลก และเชียงราย สวนเงินฝากประเภท
กระแสรายวันและออมทรัพยลดลงรอยละ 7.2 และรอยละ 4.2 ตามลําดับ ดานเงินใหสินเชื่อมียอดคงคาง 301,517 ลานบาท
ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 8.3 โดยเพิ่มขึ้นมากในสินเชื่อประเภทธุรกิจคาพืชไรที่จังหวัดกําแพงเพชร พิษณุโลก
เพชรบูรณ และตาก สําหรับสัดสวนสินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี อ ยละ 85.6 สูงขึน้ เมือ่ เทียบกับรอยละ 80.7 ในชวงเดียวกันปกอน

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
3 พฤศจิกายน 2551

ขอมูลเพิ่มเติม : ทวีศักดิ์ ใจคําสืบ
โทร 0 5393 1162
E-mail: thaveesc@bot.or.th

