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ฉบับที่ 11/2550
เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2550
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2550 ยังคงขยายตัว โดยดานอุปทาน รายไดของเกษตรกร
ขยายตัวตามผลผลิตพืชหลักที่เพิ่มขึ้นแตมีอัตราขยายตัวชะลอลง สวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอนตาม
การผลิตเพื่อการสงออก ขณะที่ภาคบริการขยายตัวจากกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ดานอุปสงค การอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน สวนการลงทุนภาคเอกชนยังคงขยายตัว ดานการเบิกจายงบประมาณของภาครัฐลดลงตาม
การเบิกจายงบประจํา ขณะที่การสงออกและนําเขายังคงลดลงตอเนื่อง ดัชนีราคาผูบริโภคขยายตัวเทากับเดือนกอน สวนเงินฝาก
ชะลอตัวแตสินเชื่อขยายตัวขึ้น
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร รายไดของเกษตรกรขยายตัวรอยละ 9.5 ชะลอลงจากเดือนกอน โดยผลผลิตพืชหลักเพิ่มขึ้น
รอยละ 10.8 ตามผลผลิตลําไยที่เพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออํานวย และขาวนาปรังเพิ่มขึ้นมากตามการขยาย
พื้นที่เพาะปลูก สําหรับถั่วเขียวและขาวโพดเพิ่มขึ้นรอยละ 1.4 และรอยละ 0.6 ตามลําดับ เนื่องจากราคาปกอนจูงใจใหเพิ่มการ
ผลิต สวนหอมแดงและสับปะรดลดลงรอยละ 7.4 และรอยละ 5.8 ตามลําดับ ดานราคาพืชลดลงรอยละ 1.3 เทียบกับเดือนกอนที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 เปนผลจากราคาขาวนาปรังลดลงเปนสําคัญ โดยลดลงรอยละ 2.6 เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ราคา
ลําไยใกลเคียงกันกับปกอน สวนขาวโพดเลี้ยงสัตวราคาสูงขึ้นรอยละ 18.5 ตามความตองการใชของอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว และ
สับปะรดโรงงานราคาเพิ่มขึ้นกวา 4 เทาตัว เนื่องจากผลผลิตลดลงมาก
2. ภาคอุตสาหกรรม ปรับตัวดีขึ้นจากที่ลดลงมากในเดือนกอน ทั้งนี้การผลิตเพื่อสงออกในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.3 เหลือ 151.0 ลานดอลลาร สรอ. ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลดลงรอยละ 11.2
เดือนกอน โดยการสงออกสวนประกอบ Hard disk drive ลดลงรอยละ 26.7 ตามการสงออกไปตลาดสิงคโปรที่ลดลง อยางไรก็ดี
การผลิตอัญมณีและเลนสสําหรับกลองถายรูปเพิ่มขึ้นกวาเทาตัวและรอยละ 15.5 ตามความตองการที่ขยายตัวในอิสราเอลและจีน
ตามลําดับ สวนการผลิตวัสดุกอสรางเพิ่มขึ้นเล็กนอย ชะลอตัวจากเดือนกอน สําหรับการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มหมวดอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 เปน 234.0 ลานบาท ตามการจําหนายที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมในจังหวัดลําปางและนครสวรรค
3. ภาคบริการ ปรับตัวดีขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอนตามฤดูกาล โดยมีกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหมและจังหวัดเชียงราย สงผลใหมีนักทองเที่ยวโดยเฉพาะชาวตางประเทศเพิ่มขึ้น เครื่องชี้ภาคบริการที่สําคัญ ไดแก รายได
จากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้นรอยละ 13.5 อัตราการเขาพักของโรงแรมปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 36.8 เดือนกอน เปนรอยละ 44.6 ดานราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.0 เปน 834.6
บาทตอหอง และจํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอนรอยละ 24.2 และรอยละ 9.6
ตามลําดับ
4. การอุ ป โภคบริ โ ภคภาคเอกชน ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นก อ น โดยเฉพาะปริ ม าณการจั ด เก็ บ
ภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.8 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 1.3 เดือนกอน ตามการเพิ่มขึ้นของการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มหมวดคาสงคาปลีก เปนสําคัญ สวนปริมาณการจดทะเบียนรถยนตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.0 เทียบ

-2กับที่ลดลงรอยละ 9.9 เดือนกอน จากปริมาณการจดทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคลที่เพิ่มขึ้นรอยละ 15.7 ตอเนื่องจากเดือนกอน สวน
การจดทะเบียนรถยนตเชิงพาณิชยและรถจักรยานยนตลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.4 และรอยละ 15.7 ตามลําดับ แต
ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน
5. การลงทุนภาคเอกชน ยังคงขยายตัว โดยปริมาณการจําหนายวัสดุกอสรางเพิ่มขึ้น แตชะลอลงจากเดือน
กอน การจัดเก็บคาธรรมเนียมที่ดินเพิ่มขึ้นรอยละ 2.6 ชะลอลงจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 7.8 เดือนกอน อยางไรก็ดีความสนใจลงทุน
กลับลดลงในเดือนนี้ โดยพื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 37.2 เทียบกับที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 15.8 เดือนกอน เปนการลดลงในทุกประเภทของการขออนุญาตกอสราง และการลงทุนของกิจการที่ไดรับอนุมัติสงเสริม
การลงทุนลดลงรอยละ 37.0 กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน เชน การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป การเจียระไนเพชร และกิจการอบ
พืชและไซโล เปนตน
6. การเบิกจายเงินงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือ มีการเบิกจายลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
5.1 เหลือ 10,612.5 ลานบาท จําแนกเปนรายจายประจํา 7,643.6 ลานบาท ลดลงรอยละ 7.7 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 4.0 เดือนกอน
สวนรายจายเพื่อการลงทุนมีจํานวน 2,968.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 ชะลอลงจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 66.8 เดือนกอน โดยที่จังหวัด
พิจิตร พะเยาและตากมีการเบิกจายลดลง
7. การคาตางประเทศ มูลคาการคาผานดานศุลกากรในภาคเหนือยังลดลงแตปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอนโดย
ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 14.0 เหลือ 299.5 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับเดือนกอนที่ลดลงรอยละ 18.0 เปนผลจากการ
ใชระบบ Paperless Customs ในการทําพิธีการศุลกากร และการสงออกสินคาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสบางชนิดลดลง แยกเปน
การสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือลดลงรอยละ 15.0 เหลือ 177.0 ลานดอลลาร สรอ. โดยตลาดสงออกหลักที่ลดลงไดแก
ญี่ปุน สิงคโปร และสหรัฐอเมริกา การสงออกสินคาหมวดอุตสาหกรรมลดลงรอยละ 11.6 ตามมูลคาการสงออกของสินคาชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสที่ลดลง อาทิ สวนประกอบ Hard disk drive ทรานฟอรเมอรและมอเตอร เปนตน ดานการสงออกผานดานชายแดน
เพิ่มขึ้นรอยละ 44.9 เปน 52.5 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจากเดือนกอนตามการสงออกไปพมา จีนตอนใตและลาวที่เพิ่มขึ้นรอยละ
41.4 รอยละ 67.4 และรอยละ 2.0 ตามลําดับ สินคาสงออกที่เพิ่มขึ้น ไดแก ยางพาราและผลิตภัณฑพืชผล สงผลใหโดยรวมสินคา
เกษตรที่สงออกผานดานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 19.4
การนําเขา ผานดานศุลกากรในภาคเหนือลดลงรอยละ 12.6 เหลือ 122.5 ลานดอลลาร สรอ. ปรับตัวดีขึ้นเมื่อ
เทียบกับที่ลดลงรอยละ 18.2 เดือนกอน โดยการนําเขาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางลดลงรอยละ 10.7 ไดแก ชิ้นสวนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส แผงวงจรรวม การนําเขาสินคาทุนลดลงรอยละ 25.1 ตามการนําเขาเครื่องจักรกลและชิ้นสวนที่ใชในอุตสาหกรรม
และชิ้นสวนคอมพิวเตอรที่ลดลงรอยละ 5.7 และรอยละ 71.4 ตามลําดับ ตลาดนําเขาที่ลดลงไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และ
มาเลเซีย ดานการนําเขาผานดานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 20.4 เปน 8.5 ลานดอลลาร สรอ. โดยการนําเขาจากพมา จีนตอนใตและ
ลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 20.8 รอยละ31.5 และรอยละ 3.6 ตามลําดับ
ดุลการคา ในเดือนกรกฎาคม 2550 เกินดุล 54.5 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนและเดือน
กอนที่เกินดุล 68.0 ลานดอลลาร สรอ. และ 67.4 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
8. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.2 เทากับเดือน
กอน โดยหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 ตามการเพิ่มขึ้นของราคาขาว ผักและผลไม สวนหมวดอื่น ๆ ที่ไมใช
อาหารและเครื่องดื่มลดลงรอยละ 0.4 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 0.2 เดือนกอน จากการลดลงของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง และคา
กระแสไฟฟา เปนสําคัญ
ทางดานดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.4 ทรงตัวจากเดือนกอน

-39. การจางงาน เดือนมิถุนายน 2550 ภาคเหนือมีกําลังแรงงานรวม 6.76 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.65 ลานคน
คิดเปนรอยละ 98.5 ใกลเคียงกับระยะเดียวกันปกอนโดยแรงงานในภาคเกษตรขยายตัวเล็กนอยรอยละ 0.2 ขณะที่แรงงานนอกภาค
เกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 7.1 โดยเพิ่มขึ้นมากในสาขาการผลิตรอยละ 14.2 การกอสรางรอยละ 13.5 และการคาสง/ปลีกรอยละ 3.5
สําหรับผูวางงานมีจํานวน 0.08 ลานคน คิดเปนรอยละ 1.1 ต่ํากวารอยละ 1.9 เดือนกอน และรอยละ 1.3 ระยะเดียวกันปกอน สวน
ผูรอฤดูกาลมีจํานวน 0.03 ลานคน เพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว
ในดานผูประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ในเดือนกรกฎาคม 2550 มีจํานวน 0.60 ลานคน
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.1 และรอยละ 2.1 ตามลําดับ
10. การเงิน เดือนมิถุนายน 2550 เงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ มียอดคงคางทั้งสิ้น 346,380
ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.8 แตลดลงจากที่ขยายตัวรอยละ 6.1 เดือนกอน โดยเพิ่มขึ้นจากเงินฝากของ
สวนราชการและมีเงินฝากมาจากตราสารหนี้ที่ครบกําหนด โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม พะเยา เพชรบูรณ พิจิตรและอุตรดิตถ
ส ว นที่จั ง หวั ด ลํ า พูน เพิ่ ม ขึ้ น จากเงิ น ฝากของบริษั ท ในนิ ค มอุต สาหกรรมลํ า พูน อยา งไรก็ ต าม เงิ น ฝากลดลงมากที่ จัง หวั ด
นครสวรรคและกําแพงเพชรจากการถอนเงินฝากของสวนราชการ ดานเงินใหสินเชื่อ มียอดคงคาง 280,054 ลานบาท ขยายตัว
จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.3 สูงกวาที่ขยายตัวรอยละ 8.1 เดือนกอน สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากความตองการใชเงินของธุรกิจ
จําหนายเครื่องใชไฟฟา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และธุรกิจเกี่ยวของกับภาคเกษตร โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม พิษณุโลก
เพชรบูรณและเชียงราย สัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากอยูที่รอยละ 80.9 สูงขึ้นกวารอยละ 79.0 ระยะเดียวกันปกอน

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
4 กันยายน 2550
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