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ฉบับที่ 10/2550
เรือ่ ง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมิถุนายน 2550 และ ครึ่งแรกป 2550
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนื อเดื อนมิถุ นายน 2550 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก อนสวนหนึ่ ง
ไดรับแรงกระตุนจากการเบิกจา ยงบประมาณของภาครัฐที่เรงตั วขึ้น โดยด านอุปสงค การลงทุนภาคเอกชน
ปรับตั วดีขึ้ นตอเนื่ องจากเดื อนก อน ส วนการอุปโภคบริ โภคภาคเอกชนยังคงชะลอตั วตามการใช จายอยา ง
ระมัดระวังของผูบ ริโภค ขณะที่การสงออกและนําเขาลดลง ดานอุปทาน รายไดของเกษตรกรขยายตัวจากทั้งดาน
ผลผลิตและราคาพืชหลัก สวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงตามการผลิตเพื่อการสงออกและความตองการ
บริโภคในประเทศที่ชะลอลง ขณะที่ภาคบริการลดลงตามฤดูกาล ดัชนีราคาผูบริโภคเรงตัวจากเดือนกอน ขณะที่
เงินฝากเรงตัว สวนสินเชือ่ ขยายตัวอยูใ นระดับเดียวกับเดือนกอน
ครึง่ แรกป 2550 ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ขยายตัวในอัตราชะลอลงจากระยะเดียวกันป
กอน แตปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นชวงไตรมาสที่ 2 เนือ่ งจากมีแรงกระตุน จากการเบิกจายงบประมาณของภาครัฐที่
เรงตัวขึ้น โดยดานอุปสงค การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากภาคกอสรางในชวงไตรมาสที่ 2 สําหรับการ
อุปโภคบริโภคภาคเอกชนอยูในเกณฑชะลอตัวตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ขณะที่การสงออก
และนําเขาลดลง ดานอุปทาน รายไดของเกษตรกรเรงตัวจากระยะเดียวกันปกอนตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น สวนการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงตามการผลิตเพื่อการสงออกและการชะลอการบริโภคในประเทศเปนสําคัญ ขณะที่
ภาคบริการทรงตัวในระดับเดียวกันปกอน ดัชนีราคาผูบ ริโภคชะลอลง
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดงั นี้
1. ภาคเกษตร เดือนมิถุนายน 2550 รายไดของเกษตรกรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกัน
ปกอนรอยละ 16.7 ใกลเคียงกับเดือนกอน จากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตพืชหลักที่เพิ่มขึ้นรอยละ 13.9 ไดแก ขาว
นาปรั ง เพิ่ ม ขึ้ น มากจากระยะเดี ย วกัน ป ก อ น เป น ผลจากการขยายพื้ น ที่ เพาะปลู ก ข า วโพดเลี้ ย งสั ตว เพิ่ ม ขึ้ น
เล็ก น อยร อยละ 0.6 ส วนผลผลิ ตลิ้ น จี่ ล ดลงเล็ ก น อยร อยละ 1.4 เนื่อ งจากสภาพอากาศไม เอื้อ อํ า นวย และ
สับปะรดลดลงรอยละ 5.8 เนื่องจากราคาปกอนไมจูงใจ ดานราคาพืชสําคัญเพิ่มขึ้นรอยละ 2.8 ปรับตัวขึ้นจาก
เดือนกอน โดยราคาลิ้นจี่สูงขึ้นรอยละ 5.0 ตามปริมาณผลผลิตที่ลดลงประกอบกับการกระจายสินคาออกนอก
แหลงผลิตในชวงที่ผลผลิตออกมาก และการจัดกิจกรรมสงเสริมการจําหนาย ราคาขาวโพดเพิ่มขึ้นรอยละ 15.7
ตามอุปสงคของอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว ขณะที่ราคาสับปะรดโรงงานเพิ่มขึ้นกวา 3.3 เทาตัว เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตลดลง สวนราคาขาวนาปรังลดลงรอยละ 4.3 เนื่องจากเกษตรกรเรงจําหนายประกอบกับขาวมีความชื้นสูง
ครึ่งแรก ป 2550 รายไดข องเกษตรกรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นร อยละ 22.9 เรง ตัวขึ้ นเทีย บกั บ
รอยละ 17.3 ระยะเดียวกันปกอน โดยผลผลิตพืชสําคัญ เรงตัวขึ้นรอยละ 17.7 จากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตขาวนาปรัง
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เนื่องจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกเปนสําคัญ สวนออยโรงงาน ผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 39.3 เปนผลจากสภาพ
อากาศเอื้ออํานวยและราคาในปกอนที่อยูในเกณฑดีจูงใจใหเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก และมันสําปะหลัง
เพิ่มขึ้นรอยละ 19.2 จากการปลูกเพื่อทดแทนพื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว สวนกระเทียมลดลงรอยละ 8.7
ตามมาตรการลดพื้นที่เพาะปลูกของภาครัฐในชวงที่ผานมา สําหรับผลผลิตขาวนาปลดลงรอยละ 4.0 เนื่องจาก
แหลงเพาะปลูกสําคัญประสบปญหาน้ําทวม ทางดานราคาพืชหลักเพิ่มขึ้นรอยละ 5.2 ตามราคาออยโรงงานที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 เนื่องจากผลผลิตมีคุณภาพสูงขึ้นโดยคาเฉลี่ยความหวานสูงขึ้น ราคาขาวเปลือกเหนียวนาป
กระเทียม และถั่วเหลือง เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 58.6 รอยละ 37.1 และรอยละ 1.6 ตามลําดับ
เนื่องจากอุปสงคเพิ่มขึ้นขณะที่ผลผลิตลดลง สวนราคาขาวเปลือกเจานาปรังเฉลี่ยลดลงรอยละ 4.9
2. ภาคอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2550 การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือลดลง โดย
อุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ สงออกในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 11.2 เหลือ
158.3 ลานดอลลาร สรอ. โดยสินคาสําคัญที่ลดลงไดแก สวนประกอบ Hard disk drive และเลนสสําหรับกลอง
ถายรูป โดยลดลงรอยละ 34.3 และรอยละ 13.7 ตามลําดับ สวนการผลิตวัสดุกอสรางเพิ่มขึ้นหลังจากลดลงมา
ตลอด 5 เดือนทีผ่ า นมา ตามความตองการใชในโครงการของภาครัฐทีเ่ ปนโครงการตอเนือ่ ง โดยเฉพาะในจังหวัด
เชียงใหม ทางดานปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มหมวดอุตสาหกรรมของภาคเหนือลดลงรอยละ 17.6 เหลือ
178.5 ลานบาท
ครึ่งแรกป 2550 การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือลดลง โดยอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ
สงออกในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.4 เหลือ 936.4 ลานดอลลาร สรอ.
โดยเฉพาะในชวงไตรมาสที่ 2 เนื่องจากการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทสวนประกอบ Hard disk drive
ลดลงจากการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาใหสอดคลองกับเทคโนโลยีใหม และการผลิตแผงสัญญาณทําดวยผลึก
เหลว (LCD) ลดลงตามการชะลอตั ว ของความต อ งการในตลาดโลก ส ว นการผลิ ตวั ส ดุ ก อสร า งลดลงจาก
ภาวะการลงทุนภาคกอสรางที่ชะลอลงทั้งการกอสรางภาครัฐและเอกชน อยางไรก็ดี การผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น
ในชวงปลายไตรมาสที่ 2 เนื่องจากมีความตองการใชเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและสงออกผานดานชายแดน ในสวน
ของการผลิตน้ําตาลมีผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 36.9 เปน 1,808.8 พันเมตริกตัน ตามผลผลิตออยที่ขยายตัวในเกณฑ
ดี และการผลิตเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 19.0ทางดานปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
หมวดอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 14.7 เปน 1,433.1 ลานบาท
3. ภาคบริการ เดือนมิถุนายน 2550 ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนและเดือนกอนตามฤดูกาล
โดยกลุมนักทองเที่ยวในประเทศและกลุมประชุมสัมมนาลดลง ประกอบกับเปนชวงฤดูฝนรวมทั้งประชาชน
ยังคงระมัดระวังการใชจาย อยางไรก็ดี เครื่องชี้ภาคบริการที่สําคัญ ไดแก จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยาน
กลับเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.3 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 1.1 เดือนกอน เปนผลจากการสงเสริม
การขายของสายการบินในประเทศ โดยปรับลดราคาคาโดยสารสงผลใหผูเดินทางสวนหนึ่งปรับเปลี่ยนมาใช
บริการเครื่องบินเพิ่มขึ้น อัตราการเขาพักของโรงแรมอยูที่ระดับรอยละ 38.3 ใกลเคียงกับระยะเดียวกันปกอน
แต เ พิ่ ม ขึ้ น จากร อ ยละ 37.5 เดือนกอน สํ า หรั บราคาหองพัก เฉลี่ย 841.6 บาทตอห องต อวัน ลดลงจากระยะ
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เดียวกันปกอนรอยละ 0.8 ทางดานปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 19.2
ครึ่งแรกป 2550 ภาวะเศรษฐกิจภาคบริการทรงตัวจากระยะเดียวกันปกอน โดยในชวงตนป
ไดรับผลดีจากการจัดงานพืชสวนโลก “ราชพฤกษ 2549” สงผลใหนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางเขามาในพื้นที่
ภาคเหนือมากขึ้น ขณะที่นักทองเที่ยวชาวตางประเทศประสบปญหาไมสามารถจองบัตรโดยสารเครื่องบินและ
หองพักได ทําใหบางสวนเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนเสนทางการทองเที่ยว ภาคบริการชะลอลงในชวงไตรมาส
ที่ 2 ตามฤดูกาลประกอบกับไดรับผลกระทบจากปญหาหมอกควันในชวงตนไตรมาสที่ 2 และการอิ่มตัวของ
นัก ท องเที่ย วชาวไทยที่เ ดิ นทางเข าชมงานพืช สวนโลกในชวงตนป อยางไรก็ดี เครื่องชี้ภาคบริ การที่สํ า คั ญ
โดยรวมยังอยูในเกณฑดี ไดแก ปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้นรอยละ 27.3
อัตราการเขาพักของโรงแรมคิดเปนรอยละ 53.1 ใกลเคียงกับระยะเดียวกันปกอน ขณะที่ราคาหองพักเฉลี่ย 984.7
บาทตอหองตอวัน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนเล็กนอยเพียงรอยละ 1.9 สวนจํานวนผูโดยสารผานทาอากาศ
ยานเพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 0.5
4. การอุ ป โภคบริ โ ภคภาคเอกชน เดือนมิถุนายน 2550 การอุปโภคบริ โภคภาคเอกชนของ
ภาคเหนื อ ชะลอตั ว จากเดื อ นก อ น พิ จ ารณาจากกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ได แ ก ปริ ม าณการจั ด เก็ บ
ภาษีมูลคาเพิ่มลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.9 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 เดือนกอน ตามการลดลงลง
ของภาษีมูลคาเพิ่มหมวดอุตสาหกรรม และคาสงคาปลีก ทางดานปริมาณการจดทะเบียนรถยนตโดยรวมลดลง
รอยละ 9.9 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 13.5 เดือนกอน ซึ่งเปนการลดลงตามปริมาณการจดทะเบียนรถยนตเชิง
พาณิชยที่ลดลงรอยละ 21.7 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 12.2 เดือนกอน เปนสําคัญ อยางไรก็ตาม ปริมาณการจด
ทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคลปรับตัวดีขึ้นโดยเพิ่มขึ้นรอยละ 9.3 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 15.4 เดือนกอน สวน
หนึ่งเปนผลจากการจัดสงเสริมการขาย สําหรับปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนตลดลงรอยละ 24.2 เทียบ
กับที่ลดลงรอยละ 29.9 เดือนกอน
ครึ่งแรกป 2550 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในภาคเหนือ ชะลอตัวลงตามการใชจายอยาง
ระมัดระวังของประชาชนซึ่งเปนผลจากความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่ลดลง โดยปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.1 ชะลอลงจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 22.4 ระยะเดียวกันปกอน สําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
อื่นๆ ไดแก ปริมาณการจดทะเบียนรถยนตลดลงรอยละ 8.5 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 ระยะเดียวกันปกอน
สวนการจดทะเบียนรถจักรยานยนตลดลงรอยละ 21.1 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 ระยะเดียวกันปกอน
5. การลงทุนภาคเอกชน เดือนมิถุนายน 2550 การลงทุนภาคเอกชนของภาคเหนือปรับตัวดีขึ้น
ตอเนือ่ งจากเดือนกอน สะทอนจากการขยายตัวของเครื่องชี้สําคัญ ไดแก พื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล
ภาคเหนือที่เพิ่มขึ้นตอเนื่องจากเดือนกอนรอยละ 5.5 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 28.1 เดือนกอน โดยเฉพาะการ
กอสรางที่อยูอาศัย และหอพัก การจัดเก็บคาธรรมเนียมที่ดินที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5.6 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 4.6
เดือนกอน เปนผลจากมีการซื้อที่ดินเพื่อลงทุนของธุรกิจคาสงคาปลีกขนาดใหญ สําหรับการลงทุนของกิจการที่
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ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนมีมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 57.4 โดยเปนการลงทุนในหมวดเกษตรกรรมและ
ผลิตผลการเกษตร หมวดบริการและสาธารณูปโภค และหมวดผลิตภัณฑกระดาษ และพลาสติก
ครึ่งแรกป 2550 ภาวะการลงทุนของภาคเอกชนในภาคเหนือปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะในชวง
ไตรมาสที่ 2 โดยผู ป ระกอบการที่ มี ต ลาดเฉพาะหรื อ มี ช อ งทางการขายเริ่ ม ลงทุ น ในโครงการขนาดใหญ
โดยเฉพาะโครงการทีเ่ กีย่ วกับอสังหาริมทรัพย ไดแก อาคารพักอาศัย อพารทเมนท และบานจัดสรร โดยเครื่องชี้
ภาวะการลงทุนที่สําคัญ ไดแก พื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลภาคเหนือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.3 เทียบกับที่
ลดลงรอยละ 18.9 ระยะเดียวกันปกอน โดยขยายตัวตามความตองการสรางที่อยูอาศัยและอาคารพาณิชยที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 33.5 และรอยละ 8.5 ตามลําดับ และเพิ่มขึ้นในจังหวัดที่เปนศูนยกลางการคาของภาค ไดแก จังหวัด
เชียงใหม และจังหวัดพิษณุโลก ทางดานการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่ดินลดลงรอยละ 3.2 ต่ํากวาที่ลดลงรอยละ
12.2 ระยะเดียวกันปกอน สําหรับมูลคาเงินลงทุนของของกิจการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ
61.9 สูงกวาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 48.0 ระยะเดียวกันปกอน โดยมีการลงทุนมากในหมวดเกษตรกรรมและผลิตผล
การเกษตร หมวดอุตสาหกรรมเบา และหมวดบริการและสาธารณูปโภค สวนใหญเปนกิจการที่ตั้งอยูในจังหวัด
ลําพูน เชียงใหม และพิษณุโลก
6. การคาตางประเทศ เดือนมิถุนายน 2550 การสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือมีมูลคา
ลดลงโดยตอเนื่องโดยลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 17.9 เหลือ 188.9 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับที่
ลดลงรอยละ 7.6 เดือนกอน เปนผลจากการทําพิธีการศุลกากรผานระบบ Paperless อีกทั้งมีการสงออกสินคา
อิเล็กทรอนิกสบางชนิดลดลง ทั้งนี้มูลคาสงออกผานดานศุลกากรลําพูนลดลงรอยละ 28.0 เหลือ 128.4 ลาน
ดอลลาร สรอ. โดยสินคาสงออกสําคัญที่ลดลง ไดแก สวนประกอบ Hard Disk Drive และเลนสสําหรับกลอง
ถายรูป ดานมูลคาการสงออกผานดานทาอากาศยานเชียงใหมเพิ่มขึ้นรอยละ 20.7 เปน13.8 ลานดอลลาร สรอ.
จากการสงออกสินคาประเภทแกวและเครื่องแกวเปนสําคัญ สวนการสงสินคาออกผานดานชายแดนมีมูลคาเพิ่ม
ขึ้นรอยละ 15.4 เปน 46.7 ลานดอลลาร สรอ. โดยมูลคาการสงออกไปพมาเพิ่มขึ้นรอยละ 38.8 เปน 38.3 ลาน
ดอลลาร สรอ.สวนมูลคาการสงออกไปจีน (ตอนใต) และลาวลดลงรอยละ 26.5 และ รอยละ 54.0 ตามลําดับ
การนําเขา ผานดานศุลกากรในภาคเหนือมี มูลคาลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 18.2
เหลือ 121.5 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับที่ลดลงรอยละ 21.3 เดือนกอน ตามการนําเขาผานดานศุลกากรลําพูน
ที่ลดลงรอยละ 22.9 เหลือ 121.5 ลานดอลลาร สรอ. โดยมีสินคานําเขาลดลง ไดแก สวนประกอบอุปกรณไฟฟา
และแผงวงจรรวม โดยลดลงรอยละ 11.1 และรอยละ 29.2 ตามลําดับ สวนการนําเขาผานดานทาอากาศยาน
เชียงใหมมีมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 41.2 เปน 5.9 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับที่ลดลงรอยละ 15.0 เดือนกอน สินคา
นําเขาสําคัญไดแก แกว เครื่องใชไฟฟา และเครื่องจักร ทางดานมูลคาการนําเขาผานดานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ
34.3 เปน 10.1 ลานดอลลาร สรอ.โดยมูลคาการนําเขาจากพมาและจีน (ตอนใต) เพิ่มขึ้นรอยละ 64.5 และรอยละ
1.8 ตามลําดับ ขณะที่มูลคาการนําเขาจากลาวลดลงรอยละ 4.0
สําหรับดุลการคาในเดือนมิถุนายน 2550 เกินดุล 67.4 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากระยะ
เดียวกันปกอ นและเดือนกอนทีเ่ กินดุล 81.6 ลานดอลลาร สรอ. และ 102.4 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
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ครึ่ งแรกป 2550 มู ลคาการคาผ านด านศุลกากรในภาคเหนื อลดลงจากระยะเดียวกันป ก อน
ร อ ยละ 9.2 เหลื อ 1,976.2 ล า นดอลลาร สรอ. ทํ า ให ดุล การค า ผ า นด า นศุ ล กากรในภาคเหนื อ เกิ น ดุ ล 494.4
ลานดอลลาร สรอ. สูงกวาที่เกินดุล 490.8 ลานดอลลาร สรอ. ระยะเดียวกันปกอน การสงออก ลดลงจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 7.4 เหลือ 1,235.3 ลานดอลลาร สรอ. เปนผลจากการยายการทําพิธีการศุลกากร และ
ผูสงออกบางสวนใชระบบ Paperless Customs ในการทําพิธีทางศุลกากร รวมทั้งการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส
บางประเภทลดลง สงผลใหการสงออกผานดานศุลกากรลําพูนและดานทาอากาศยานเชียงใหมลดลงรอยละ 10.7
เหลือ 856.8 ลานดอลลาร สรอ. และลดลงรอยละ 18.0 เหลือ 81.8 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ สินคาสําคัญ
ที่ลดลงไดแก เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา สวนประกอบ Hard disk drive หมอแปลงไฟฟาและมอเตอร สวนการ
สงออกชายแดนมีมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 8.1 เปน 296.7 ลานดอลลาร สรอ. ตามการสงออกไปพมาและจีน(ตอนใต)
ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 8.0 และรอยละ 16.4 ตามลําดับ สวนการสงออกไปลาวลดลงรอยละ 8.6
การนําเขา ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 12.1 เหลือ 740.9 ลานดอลลาร สรอ. เปนผล
จากการยายการทําพิธีการศุลกากร และการลดการนําเขาวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเปนสําคัญ
อีกทั้งระยะเดียวกันปกอนมีการนําเขาวัตถุดิบและเครื่องจักรเพิ่มขึ้นในเกณฑสูงเพื่อรองรับการขยายการผลิตของ
อุตสาหกรรมบางประเภทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สงผลใหมูลคาการนําเขาผานดานศุลกากรลําพูนและ
ดานทาอากาศยานเชียงใหมลดลงรอยละ 13.6 เหลือ 655.6 ลานดอลลาร สรอ. และรอยละ 2.5 เหลือ 35.1 ลาน
ดอลลาร สรอ. ตามลําดับ ดานมูลคาการนําเขาผานดานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 5.0 เปน 50.3 ลานดอลลาร สรอ.
ตามการนําเขาจากลาวและจีน(ตอนใต)ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10.4 และรอยละ 19.8 ตามลําดับ สวนการนําเขาจากพมา
ลดลงรอยละ 1.9 เหลือ 27.3 ลานดอลลาร สรอ.
7. การเบิกจายเงินงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือ เดือนมิถุนายน 2550 มีการเบิกจาย
ทั้งสิ้นจํานวน 14,084.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 30.9 ชะลอลงจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 70.7
เดือนกอน จําแนกเปนรายจายประจํา 8,305.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.2 เทียบกับ
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 เดือนกอน สวนรายจายเพื่อการลงทุนมีจํานวน 5,778.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว แตชะลอ
ลงจากที่เพิ่มขึ้นกวา 2 เทาตัวเดือนกอน โดยการเบิกจายเงินมีมากที่จังหวัดเชียงใหม เชียงรายและพิษณุโลก
ครึ่งแรกป 2550 ภาคเหนือมีการเบิกจายเงินงบประมาณจํานวน 84,661.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 25.0 จําแนกเปนรายจายประจํา 49,955.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 10.9 สวนรายจาย
เพื่อการลงทุนมีทั้งสิ้น 34,706.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 53.5 โดยการใชจายเพื่อการลงทุนในภาคเหนือเรงตัว
มากในชวงไตรมาสที่ 2 โดยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 74.5 เทียบกับเพิ่มขึ้นรอยละ 35.6 ไตรมาสที่ 1 ป 2550
8. ระดับราคา เดือนมิถุนายน 2550 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 2.2 เรงตัวขึ้นจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 เดือนกอน ตามการสูงขึ้นของราคาสินคาในหมวด
อาหารและเครื่องดื่มรอยละ 6.1 จากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาขาว ผักและผลไม โดยเฉพาะขาวเหนียวที่ปรับ
เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนถึงรอยละ 51.2 สวนหมวดอื่นๆไมใชอาหารและเครื่องดื่มลดลงรอยละ 0.2 ตาม
การลดลงของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง และคากระแสไฟฟา เปนสําคัญ
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สําหรับดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.4
ครึง่ แรกป 2550 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นรอยละ 2.0 ชะลอลงเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ
6.0 ระยะเดียวกันปกอน ตามราคาสินคาหมวดอื่นๆไมใชอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 0.4 จาก
การปรับลดลงของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ลดลงรอยละ 1.9 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 31.6 ระยะเดียวกันปกอน
สวนคาโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้นรอยละ 7.7 ต่ํากวาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 21.9 ระยะเดียวกันปกอน ทางดานหมวด
อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินคาประเภทผัก ผลไม และขาวเหนียว เปน
สําคัญ
ดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ รอยละ 0.7 ต่ํากวาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 ระยะเดียวกันปกอน
9. การจางงาน เดือนพฤษภาคม 2550 ภาคเหนือมีกําลังแรงงานรวม 6.55 ลานคน เปนผูมีงาน
ทํา 6.37 ลานคน ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.4 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.1 เดือนกอน ตามการลดลง
ของการจางงานนอกภาคเกษตรที่ลดลงรอยละ 5.2 ตามการลดลงของการจางงานในสาขาการกอสรางรอยละ
21.4 การคาสงคาปลีกรอยละ 5.6 และการผลิตรอยละ 4.1 สวนแรงงานในภาคเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 ทางดาน
อัตราการวางงานของภาคเหนืออยูท ่ี รอยละ 1.9 ต่ํากวารอยละ 2.2 เดือนกอน แตสูงกวารอยละ 1.2 ระยะเดียวกัน
ปกอ น
สําหรับผูประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ในเดือนมิถุนายน 2550 มีจํานวน
0.60 ลานคน เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.7 และรอยละ 2.6 ตามลําดับ
10. การเงิน เดือนพฤษภาคม 2550 ยอดคงคางเงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ
ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2550 มียอดคงคางทั้งสิ้น 344,956 ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.1
สูงกวาอัตราเพิ่มรอยละ 4.4 เดือนกอน สวนใหญเปนเงินฝากของสวนราชการ โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงราย
ลําปาง พิษณุโลกและนครสวรรค สวนเงินใหสินเชื่อ มียอดคงคาง 277,295 ลานบาท ขยายตัวเทากับเดือนกอน
โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 8.1 สินเชือ่ เพิม่ ขึน้ ตามความตองการของธุรกิจจําหนายอุปกรณไฟฟา โรงแรม เฟอรนิเจอรไม
โรงสีและสหกรณออมทรัพยครู โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม เชียงรายและเพชรบูรณ อยางไรก็ตาม มีการ
ชําระสินเชื่อของธุรกิจคาพืชไรและสหกรณออมทรัพยครู สงผลใหสินเชื่อลดลงมากที่จังหวัดกําแพงเพชรและ
พิจติ ร รวมทัง้ ยังมีการโอนยายสินเชือ่ ระหวางธนาคารพาณิชยในธุรกิจโรงสีทจ่ี งั หวัดนครสวรรค
สัดสวนสินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี อ ยละ 80.4 สูงขึ้นกวารอยละ 79.0 ระยะเดียวกันปกอน
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