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ฉบับที่ 02/2551
เรื่อง แถลงขาวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมกราคม 2551
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมกราคม 2551 โดยรวมชะลอลงจากเดือนกอน โดยดานอุปทาน
รายไดของเกษตรกรเพิ่มขึ้นตามผลผลิตพืชหลัก ขณะที่การผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวไดดีแตชะลอจากเดือนกอน สวนภาค
บริการอยูใ นเกณฑดี ดานอุปสงค การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอนแตลดลงจากระยะเดียวกันปกอน
ซึ่งเปนชวงจัดงานพืชสวนโลก การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน อยางไรก็ดี การเบิกจายเงินงบประมาณของ
ภาครัฐเรงตัวขึ้นมากโดยเฉพาะการเบิกจายงบลงทุน ขณะที่ดัชนีราคาผูบริโภคเรงตัวขึ้นจากเดือนกอน สวนเงินฝากและ
สินเชือ่ ขยายตัวเพิม่ ขึน้ เล็กนอยจากเดือนกอน
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร รายไดของเกษตรกรจากการจําหนายพืชผลหลักเพิ่มขึ้นรอยละ 0.4 ชะลอลงจากเดือนกอน
และระยะเดียวกันปกอ น โดยผลผลิตพืชหลักเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.5 เนือ่ งจากออยโรงงาน มันสําปะหลัง และกระเทียมเพิ่มขึ้นรอย
ละ 8.3 ร อยละ 5.0 และร อยละ 13.9 ตามลําดั บ ตามการขยายพื้ นที่เ พาะปลู กเนื่องจากราคาป กอ นอยู ในเกณฑดีจู งใจ
เกษตรกรใหเพิม่ การผลิต สวนขาวโพดเลีย้ งสัตวและถัว่ ลิสง ลดลงรอยละ 4.2 และรอยละ 0.7 ตามลําดับ เปนผลจากเกษตรกร
สวนหนึ่งปรับเปลี่ยนไปปลูกมันสําปะหลังและออยโรงงาน ดานราคาพืชสําคัญลดลงรอยละ 2.1 จากราคาออยโรงงานลดลง
รอยละ 14.2 ตามราคาออยขั้นตนที่ปรับลดลงจากปกอน ขาวเปลือกเหนียวนาปราคาลดลงรอยละ 17.9 เนื่องจากผลผลิต
เพิ่มขึ้นมากประกอบกับคุณภาพดอยลง ราคาหอมหัวใหญและกระเทียมแหง ลดลงรอยละ 66.7 และรอยละ 54.6 ตามลําดับ
จากผลผลิต ที่เ พิ่ม ขึ้นมาก อยา งไรก็ ดี ราคาขา วเปลื อกเจา นาปเพิ่ มขึ้ นร อยละ 10.6 ตามอุป สงคเ พื่อการสง ออก ราคา
มันสําปะหลังสดและ ขาวโพดเลี้ยงสัตว เพิ่มขึ้นรอยละ 102.4 และรอยละ 14.2 ตามลําดับ เนื่องจากมีความตองการใชทั้งใน
และตางประเทศ
2. ภาคอุตสาหกรรม1/ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือขยายตัวในเกณฑดีจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 7.2 แตชะลอตัวจากเดือนกอนที่ขยายตัวรอยละ 12.2 โดยการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5
ตามการผลิตที่เพิ่มขึ้นของไดโอดและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส ขณะที่การผลิตมอเตอรและสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟ
ยังคงลดลง ดานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขยายตัวตามการสงออกผลไม/ผักสดแชแข็งและอบแหง และ
ขาวโพดหวานกระปองที่เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมเซรามิกและสิ่งทอขยายตัวดีตอเนื่องจากเดือนกอนตามความตองการที่เพิ่มขึ้น
ในตลาดยุโรป ขณะทีผ่ ลผลิตอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ลดลง เนื่องจากประสบปญหาการแขงขัน
3. ภาคบริการ อยูในเกณฑดีแตลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนซึ่งเปนชวงของการจัดงานพืชสวน
โลก อีกทั้งไดรับผลกระทบจากนักทองเที่ยวชาวไทยระมัดระวังการใชจาย อยางไรก็ดี นักทองเทีย่ วตางประเทศทีม่ กี าํ ลังซือ้ สูง
ยังคงเพิ่มขึ้น สวนหนึง่ เปนผลจากการผนวกโปรแกรมทองเทีย่ วภาคเหนือและภาคใต เชน ภูเก็ตและสมุย ใหอยูในโปรแกรม
เดียวกันของกลุมโรงแรมระดับบนในภาคเหนือ เครือ่ งชีก้ จิ กรรมภาคบริการทีส่ าํ คัญ ไดแก การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภท
โรงแรมและภัตตาคาร รวมถึงจํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยาน อัตราการเขาพักของโรงแรม ปรับตัวลดลงจากระยะ
เดียวกันปกอ นรอยละ 5.4 รอยละ 9.4 และรอยละ 3.9 ตามลําดับ แตราคาหองพักของโรงแรมปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5
_________________________________________
1/

ธปท. สํานักงานภาคเหนือ ไดเริ่มเผยแพรดชั นีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือตั้งแตเดือนมกราคม 2551 เปนตนไป
เพื่อใหสะทอนการผลิตอุตสาหกรรมในภาคเหนือไดดีขนึ้

-24. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวจากเดือนกอน แตลดลงจากระยะเดียวกันปกอน ซึ่งเปนชวง
จัดงานพืชสวนโลก โดยการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.4 อยางไรก็ตาม ภาษีมูลคาเพิ่ม
หมวดคาสงคาปลีกยังขยายตัวเล็กนอยคือรอยละ 0.8 ตามการสงเสริมการขายของผูประกอบการ สําหรับปริมาณการจด
ทะเบียนรถยนตทั้งรถยนตนั่งสวนบุคคลและรถยนตเชิงพาณิชย ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.2 ตามการระมัดระวัง
การใชจายของประชาชนเปนสําคัญ สวนรถจักรยานยนตลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 18.8 ปรับตัวดีขึ้นเทียบกับที่
ลดลงรอยละ 21.3 เดือนกอน สวนหนึง่ เปนผลจากการใชกลยุทธสง เสริมการตลาดของผูป ระกอบการ
5. การลงทุนภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นสะทอนจากกิจกรรมสําคัญ ไดแก ยอดจําหนายวัสดุกอสรางลดลง
แตปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน พื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลขยายตัวรอยละ 14.9 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นใน
ประเภททีอ่ ยูอ าศัย อาคารพาณิชย และธุรกิจบริการ โดยเฉพาะในเมืองหลักไดแก เชียงราย นครสวรรค และลําพูน สวนมูลคา
การซื้อขายที่ดินเพิ่มขึ้นรอยละ 17.1 ขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน สวนใหญเพิ่มขึ้นในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และ
ลําปาง สําหรับมูลคาเงินลงทุนของกิจการทีไ่ ดรบั อนุมตั สิ ง เสริมการลงทุนมีท้ังสิ้น 571.7 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกัน
ปกอ นรอยละ 78.1
6. การเบิกจายเงินงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือ มีการเบิกจายทั้งสิ้นจํานวน 18,871.7
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนกวาเทาตัว เทียบกับที่ขยายตัวเพียงรอยละ 4.7 เดือนกอน ทั้งนี้เปนผลจากการ
เรงเบิกจายงบลงทุนของงบประมาณปป จจุบั นที่ เพิ่มขึ้นกวาเท าตัว ตามการเบิกจายเงิ นขององค กรปกครองสวนทองถิ่ น
โดยเฉพาะเงินอุดหนุนทั่วไปและอุดหนุนเฉพาะกิจที่เพิ่มขึ้นกวา 6 เทาตัวและ 13 เทาตัว และการเบิกจายที่ดินและสิ่งกอสราง
เพิม่ ขึน้ กวา 2 เทาตัว
7. การคาตางประเทศ การคาผานดานศุลกากรในภาคเหนือมีมูลคา 338.7 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 1.2 การสงออก เพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 เปน 210.3 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ
11.0 เดือนกอน เปนผลจากการสงออกสินคาเกษตรที่เพิ่มขึ้นรอยละ 36.7 ตามการสงออกยางแผนรมควันที่เพิ่มขึ้นเปนสําคัญ
ประกอบกับมูลคาสงออกที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑปโตรเลียม สงผลใหการสงออกผานดานชายแดนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 35.9 เปน 71.8 ลานดอลลาร สรอ. โดยการสงออกไปพมาและลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 55.4 และร อยละ 20.3 ตามลําดั บ
สวนการสงออกไปจีนตอนใตลดลงรอยละ 25.7 ดานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมลดลงรอยละ 34.3 สินคาสําคัญที่ลดลง อาทิ
เครือ่ งตัดตอวงจรไฟฟาและสวนประกอบฮารดสิ ตไดร
การนําเขา ผานดานศุลกากรในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.3 เหลือ 128.4 ลานดอลลาร
สรอ. โดยการนําเขาสินคาทุนลดลงรอยละ 19.6 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลดลงรอยละ 29.2 เดือนกอน ตามการนําเขาชิ้นสวน
เครือ่ งจักรไฟฟาของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสทเ่ี พิม่ ขึน้ จากเดือนกอน การนําเขาวัตถุดบิ และสินคาขั้นกลางขยายตัวรอยละ 6.5
เปนผลจากการนําเขาวัตถุดิบประเภทแกว และอัญมณีที่ขยายตัว สวนการนําเขาผาน ดานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 เปน 10.5
ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาจากลาวและจีนตอนใตที่เพิ่มขึ้นรอยละ 55.9 และ รอยละ 50.0 ตามลําดับ สวนการนําเขาจาก
พมาลดลงรอยละ 32.3
ดุลการคา ในเดือนมกราคม 2551 เกินดุล 81.9 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนที่เกินดุล
68.5 ลานดอลลาร สรอ. แตลดลงจากเดือนกอนทีเ่ กินดุล 111.3 ลานดอลลาร สรอ.
8. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคเหนือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 เรงตัวขึ้นจากที่เพิ่มรอยละ 3.5
เดือนกอน จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินคาในหมวดพลังงาน รวมทั้งราคาสินคาหมวดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สูงขึ้นจากการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตเปนสําคัญ สําหรับดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานทรงตัวเทากับระยะเดียวกันปกอนที่
รอยละ 0.9 เรงตัวขึ้นจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.6 เดือนกอน
9. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในเดือนธันวาคม 2550 ภาคเหนือมีกําลัง
แรงงานรวม 6.72 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.65 ลานคน คิดเปนอัตราการมีงานทํารอยละ 99.0 สูงกวารอยละ 98.5 ระยะ
เดียวกันปกอ น จากการขยายตัวของแรงงานภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 เนื่องจากเขาสูฤดูเก็บเกี่ยวพืชหลักซึ่งมีผลผลิต
เพิ่มขึ้นจากปกอน สวนแรงงานนอกภาคเกษตรลดลงรอยละ 2.6 ตามการลดลงของแรงงานในสาขาคาสง-ปลีก รอยละ 11.9

-3การกอสรางรอยละ 2.9 และการผลิตรอยละ 2.9 อยางไรก็ตาม สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวรอยละ 2.9 เนื่องจากมี
ความตองการแรงงานของกิจการโรงแรมที่เพิ่มขึ้น ทางดานผูวางงานมีจํานวน 0.05 ลานคน คิดเปนอัตราการวางงานรอยละ
0.8 ต่าํ กวารอยละ 1.0 เดือนกอนและรอยละ 1.2 ระยะเดียวกันปกอ น
สําหรับผูประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ในเดือนมกราคม 2550 มีจํานวน 0.60 ลานคน
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.1 แตลดลงจากเดือนกอนเล็กนอยรอยละ 0.3
10. การเงิน ยอดคงคา งเงิน ฝากที ่ส าขาธนาคารพาณิช ยใ นภาคเหนือ ณ สิ้น เดือ นธัน วาคม 2550
มียอดคงคางทั้งสิ้น 339,895 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.4 สูงกวาที่ขยายตัวรอยละ 2.5 เดือนกอน
สวนหนึ่งเปนเงินฝากพักชั่วคราวของสหกรณออมทรัพยครู อยางไรก็ตาม มีการถอนเงินฝากของสวนราชการและถอนเงิน
ฝากเพื่อลงทุนในกองทุนรวมที่ใหผลตอบแทนดีกวา และดานเงินใหสินเชื่อ มียอดคงคาง 290,454 ลานบาท ขยายตัวจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.8 เพิ่มขึ้นจากที่ขยายตัวรอยละ 4.9 เดือนกอน สินเชื่อเพิ่มขึ้นตามความตองการของธุรกิจคา
พืชไรที่จังหวัดนครสวรรค พิษณุโลก เพชรบูรณและกําแพงเพชร ขณะที่จังหวัดเชียงใหมและเชียงรายเปนสินเชื่อธุรกิจ
จําหนายรถยนต สวนสินเชื่อเพิ่มขึ้นที่จังหวัดพิจิตร ลําปาง นานและตากจากความตองการใชสินเชื่อของสหกรณออมทรัพย
ครู สําหรับสัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากอยูที่รอยละ 85.5 สูงขึ้นจากรอยละ 83.5 ระยะเดียวกันปกอน
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