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ฉบับที่ 12/2550
เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนสิงหาคม 2550
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนสิงหาคม 2550 ยังคงขยายตัวในอัตราชะลอลง โดยดานอุปทาน รายได
ของเกษตรกรขยายตัวตามราคาผลผลิตที่เพิ่มขึ้น สวนภาคบริการปรับตัวดีขึ้นจากการจัดประชุมสัมมนาของหนวยงานภาครัฐ
ขณะทีก่ ารผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงจากเดือนกอน ดานอุปสงค การเบิกจายเงินงบประมาณของภาครัฐเพิ่มขึ้นตามการเบิกจาย
งบลงทุนในหมวดที่ดินและสิ่งกอสราง สวนการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอลงจากเดือนกอน ดานการลงทุนภาคเอกชน
ลดลง ขณะที่การสงออกและนําเขายังคงลดลงตอเนื่อง ดัชนีราคาผูบ ริโภคขยายตัวลดลงจากเดือนกอน สวนเงินฝากและสินเชื่อ
ขยายตัวในอัตราชะลอลง
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร รายไดของเกษตรกรขยายตัวรอยละ 4.8 ชะลอลงเล็กนอยจากเดือนกอน โดยราคาพืชสําคัญ
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 ตามราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวและถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นรอยละ 17.6 และรอยละ 15.9 ตามลําดับ ตามราคาใน
ตลาดโลกประกอบกับความตองการใชในประเทศมากกวาผลผลิตที่ออกสูตลาด แตราคาขาวเปลือกเจานาปรังและลําไยลดลง
รอยละ 6.2 และรอยละ 13.8 ตามลําดับ เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นมาก ทางดานผลผลิตพืชหลักโดยรวมขยายตัวเล็กนอยรอยละ 0.7
ผลผลิตลําไยเพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออํานวย และขาวนาปรังเพิ่มขึ้นจากเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก
แตขา วโพดและถัว่ เหลืองลดลงรอยละ 4.4 และรอยละ 2.0 ตามลําดับ เนื่องจากเกษตรกรสวนหนึ่งปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เชน
มันสําปะหลังและออยโรงงาน
2. ภาคอุตสาหกรรม ลดลงใกลเคียงกับเดือนกอน ทั้งนี้การผลิตเพื่อสงออกในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.1 เหลือ 151.8 ลานดอลลาร สรอ. การผลิตสวนประกอบ Hard disk drive ลดลงรอยละ
27.7 ตอเนื่องจากเดือนกอน จากสวนแบงตลาดที่ลดลง และการผลิตหมอแปลงไฟฟาและมอเตอรลดลงรอยละ 25.2 อยางไรก็ดี
การผลิตชิน้ สวนคอมพิวเตอร เลนสกลองถายรูป และอัญมณีเพิม่ ขึน้ รอยละ 51.7 รอยละ 1.7 และรอยละ 97.8 ตามลําดับ ปริมาณ
การผลิตเครื่องดื่มใกลเคียงกับเดือนกอนแตลดลงจากระยะเดียวกันปกอนตามความตองการบริโภคในตลาดที่ชะลอลง สวนการ
ผลิตวัสดุกอ สรางลดลงตามการลงทุนภาคเอกชนทีช่ ะลอลง ทางดานการจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ หมวดอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ
16.1 เปน 241.7 ลานบาท เรงตัวจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 3.6 เดือนกอน ตามการจําหนายที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
3. ภาคบริการ ปรับตัวดีขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอน จากการจัดประชุมสัมมนาของ
หนวยงานภาครัฐสงผลใหมกี ลุม นักทองเทีย่ วชาวไทยเพิม่ สูงขึน้ ประกอบกับกิจกรรมในภาคบริการขยายตัวโดยเฉพาะที่จังหวัด
เชียงใหมและจังหวัดเชียงราย เครื่องชี้ภาคบริการที่สําคัญปรับตัวขึ้น ไดแก รายไดจากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภทโรงแรม
และภัตตาคารเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 20.3 จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 3.6 และรอยละ 10.7 ตามลําดับ อัตราการเขาพักของโรงแรมปรับตัวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 53.0 จากรอยละ
44.2 เดือนกอน ทางดานราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนโดยสูงขึ้นรอยละ 2.2 เปน 863.5
บาทตอหอง

-24. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ชะลอลงจากเดือนกอน โดยปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.5 ชะลอลงเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5.5 เดือนกอน ปริมาณการจดทะเบียนรถยนตเพิ่มขึ้นรอยละ
4.8 เรงตัวจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2.9 เดือนกอน โดยเพิ่มขึ้นจากปริมาณการจดทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคล สวนการจดทะเบียน
รถยนตเชิงพาณิชยลดลงตอเนื่อง สําหรับปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนตลดลงรอยละ 27.2 สูงกวาที่ลดลงรอยละ 17.6
เดือนกอน
5. การลงทุนภาคเอกชน ลดลง โดยปริมาณการจําหนายวัสดุกอ สรางลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 6.1
เทีย บกั บที่เ พิ่ม ขึ้นร อยละ 9.7 เดือนก อน การจัดเก็บ คาธรรมเนียมที่ดิ นลดลงรอ ยละ 18.8 ใกลเ คีย งกั บที่ล ดลงเดื อนกอ น
เชนเดียวกับพื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลภาคเหนือที่ลดลงรอยละ 23.0 ใกลเคียงกับที่ลดลงรอยละ 23.2 เดือนกอน
สําหรับการลงทุนของกิจการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนมีมูลคา 82.4 ลานบาท ลดลงรอยละ 88.3 โดยกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุนไดแก การผลิตเม็ดพลาสติกยอยสลายได ผลิตภัณฑจากหนังเทียม และศูนยฟน ฟูสขุ ภาพผูพ กิ าร เปนตน
6. การเบิกจายเงินงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือ มีการเบิกจายเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 2.8 เปนจํานวนเงิน 11,821.4 ลานบาท รายจายเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 15.3 เปนจํานวน 3,249.4 ลานบาท ชะลอลง
จากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 18.7 เดือนกอน โดยเพิ่มขึ้นในหมวดที่ดินและสิ่งกอสรางของกรมชลประทานและกรมทางหลวงที่จังหวัด
พิษณุโลก สุโขทัย ตาก เชียงราย เชียงใหม และพะเยา แตรายจายประจํา 8,572.0 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.2 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอย
ละ 5.5 เดือนกอน
7. การคาตางประเทศ มูลคาการคาผานดานศุลกากรในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.8
เหลือ 355.5 ลานดอลลาร สรอ. ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลดลงรอยละ 14.0 เดือนกอน แยกเปนการสงออก ผานดานศุลกากรใน
ภาคเหนือลดลงรอยละ 1.1 เหลือ 218.4 ลานดอลลาร สรอ. โดยการสงออกผานดานศุลกากรลําพูนลดลงรอยละ 8.4 เหลือ 151.2
ลานดอลลาร สรอ. ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน และดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมลดลงรอยละ 36.9 เหลือ 8.2 ลานดอลลาร
สรอ. จากมูลคาสงออกที่ลดลงของผลิตภัณฑพืชผลและผลิตภัณฑไม ทางดานการสงออกผานดานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 37.5
เปน 59.0 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นทั้งการสงออกไปพมา จีนตอนใต และลาว รอยละ 20.9 รอยละ 63.8 และรอยละ 92.1
ตามลําดับ
การนําเขา ผานดานศุลกากรในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.4 เหลือ 137.1 ลานดอลลาร
สรอ. ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลดลงรอยละ 12.6 เดือนกอน โดยการนําเขาผานดานศุลกากรลําพูนลดลงรอยละ 7.2 เหลือ 126.3
ลานดอลลาร สรอ. จากที่ลดลงรอยละ 18.6 เดือนกอน สินเคานําเขาสําคัญ ไดแก เพชรที่ยังไมไดตกแตง แผงวงจรสําเร็จรูป และ
วงจรพิมพ การนําเขาผานดานชายแดนลดลงรอยละ 4.2 ตามการนําเขาจากพมาและจีนตอนใตที่ลดลงรอยละ 27.0 และรอยละ
15.1 ตามลําดับ สินคานําเขาสําคัญไดแก เฟอรนิเจอรไม ผักสด ปู และสุราตางประเทศ สวนการนําเขาจากลาวเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว
ทางดานการนําเขาผานดานทาอากาศยานเชียงใหมเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว ตามการนําเขาวัตถุดิบที่ใชผลิตคารบูเรเตอรเพิ่มขึ้นรอยละ
56.4 และแกวทีใ่ ชในการผลิตอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ หลายเทาตัว
ดุลการคา ในเดือนสิงหาคม 2550 เกินดุล 81.3 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนและเดือน
กอนทีเ่ กินดุล 76.0 ลานดอลลาร สรอ. และ 54.5 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
8. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.6 ต่ํากวาที่
เพิม่ ขึน้ รอยละ 2.2 เดือนกอน โดยหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 6.0 ตามการเพิ่มขึ้นของราคาขาว ผักและผลไมและ

-3ไกสด เปนสําคัญ สวนหมวดอื่นๆไมใชอาหารและเครื่องดื่มลดลงตอเนื่องรอยละ 0.9 จากการลดลงของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
และคากระแสไฟฟา เปนสําคัญ
ทางดานดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.3 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.4
เดือนกอน
9. การจางงาน เดือนกรกฏาคม 2550 ภาคเหนือมีกําลังแรงงานรวม 6.81 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.72 ลานคน
คิดเปนอัตราการมีงานทํารอยละ 98.7 ต่ํากวารอยละ 99.0 ระยะเดียวกันปกอนเล็กนอย โดยแรงงานภาคเกษตรลดลงรอยละ 4.9
อยางไรก็ดี แรงงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 ตามการเพิ่มขึ้นของแรงงานในสาขาการคาสง/ปลีกรอยละ 10.9 โรงแรม
และภัตตาคารรอยละ 8.9 และการกอสรางรอยละ 7.9 สวนสาขาการผลิตลดลงรอยละ 3.0 สําหรับผูว า งงานมีจาํ นวน 0.09 ลานคน
คิดเปนรอยละ 1.3 สูงกวารอยละ 1.1 เดือนกอน และรอยละ 0.9 ระยะเดียวกันปกอ น
ในดานผูประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ในเดือนสิงหาคม 2550 มีจํานวน 0.60 ลานคน
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.4 และรอยละ 2.2 ตามลําดับ
10. การเงิน เดือนกรกฎาคม 2550 เงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ มียอดคงคางทั้งสิ้น 343,604
ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.7 ต่ํากวาที่ขยายตัวรอยละ 5.8 เดือนกอน โดยมีการถอนเงินฝากของสวน
ราชการ ทําใหเงินฝากลดลงมากที่จังหวัดเพชรบูรณ กําแพงเพชร พิจิตร เชียงรายและเชียงใหม อยางไรก็ตาม มีเงินฝากเพิ่มขึ้น
จากการฝากเงินของสถาบันการศึกษาและการโอนยายเงินของผูล งทุนจากกองทุนเปดมาฝากชัว่ คราวกับธนาคารพาณิชยทจ่ี งั หวัด
พิษณุโลก ทางดานเงินใหสินเชื่อ มียอดคงคาง 277,172 ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.9 ต่ํากวาที่ขยายตัว
รอยละ 8.3 เดือนกอน สินเชื่อชะลอลงจากการชําระหนี้ขององคกรและธุรกิจในหลายพื้นที่ โดยที่จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ
พิจิตรและเชียงราย สวนใหญเปนการชําระหนี้ของกลุมสหกรณออมทรัพย จังหวัดเชียงใหมมีการชําระหนี้ของธุรกิจจําหนาย
เครือ่ งใชไฟฟารวมทัง้ มีการโอนสินเชือ่ ธุรกิจโรงแรมไปจังหวัดเชียงราย จังหวัดนครสวรรคมีการชําระหนี้ของธุรกิจบรรจุภัณฑ
อยางไรก็ตาม สินเชื่อที่จังหวัดลําพูนเพิ่มขึ้นจากความตองการใชเงินของธุรกิจเฟอรนิเจอรไมและลําไยอบแหง สัดสวนสินเชือ่ ตอ
เงินฝากอยูที่รอยละ 80.7 สูงขึน้ กวารอยละ 79.0 ระยะเดียวกันปกอ น

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
2 ตุลาคม 2550
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