ฉบับที่ 03/2551
เรือ่ ง เศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ 2551
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ 2551 โดยรวมขยายตัวในเกณฑดี โดยดานอุปสงค การ
อุปโภคบริโภคภาคเอกชนเรงตัวจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอนตามกลยุทธการตลาดเชิงรุกของธุรกิจเปนสําคัญ การ
ลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะในเมืองหลัก ดานอุปทาน ผลผลิตพืชหลักเพิ่มขึ้นแตราคาผลผลิตลดลงจากราคา
ออยเปนสําคัญ สงผลใหรายไดของเกษตรกรเพิม่ ขึน้ ในอัตราชะลอลง สําหรับการผลิตอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวตอเนื่องจาก
เดือนกอน สวนภาคบริการชะลอลงจากเดือนกอนตามฤดูกาล ดัชนีราคาผูบริโภคเรงตัวตอเนื่องจากเดือนกอน จากสินคาใน
หมวดอาหารและพลังงาน ทางดานเงินฝากและสินเชือ่ ขยายตัวตอเนือ่ งจากเดือนกอน
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร รายไดของเกษตรกรเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 ชะลอลงจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอน
โดยที่ราคาพืชผลที่สําคัญในปกอนสูงขึ้น จูงใจใหเกษตรกรเพิ่มการผลิตสงผลใหผลผลิตพืชสําคัญเพิ่มขึ้นรอยละ 8.3 ไดแก
ออยโรงงาน มันสําปะหลัง และกระเทียม เพิ่มขึ้นรอยละ 8.3 รอยละ 5.0 และรอยละ 13.9 ตามลําดับ นอกจากนี้ผลผลิตของ
หอมแดงและหอมหัวใหญเพิ่มขึ้นเชนกันเปนรอยละ 2.1 และรอยละ 5.5 ตามลําดับ ทางดานราคาพืชหลักลดลงรอยละ 5.8
ถึงแมราคามันสําปะหลังสดเพิ่มขึ้นรอยละ 96.0 ตามอุปสงคของทั้งในและตางประเทศ และราคาขาวเปลือกเจานาปสูงขึ้น
ตอเนื่องเปนรอยละ 21.0 ตามความตองการสงออก แตที่สําคัญราคาออยโรงงานลดลงรอยละ 4.6 เนื่องจากราคาออยขั้นตน
และคาความหวานเฉลี่ยต่ํากวาปกอน กระเทียมแหงและหอมหัวใหญมีราคาลดลงรอยละ 43.7 และรอยละ 73.7 ตามลําดับ
สวนหนึง่ จากปริมาณผลผลิตทีอ่ อกสูต ลาดมาก
2. ภาคอุตสาหกรรม1/ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 10.7
เรงตัวจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 เดือนกอน ตามการผลิตที่ขยายตัวเกือบทุกหมวดอุตสาหกรรม(ยกเวนหมวดเครื่องดื่มและสิ่ง
ทอ) โดยอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้นกวารอยละ 30.0 เรงตัวจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอน การ
ขยายตัวที่สําคัญมาจากขาวโพดหวานบรรจุกระปอง การผลิตผลไมและผักสดแชแข็งที่ขยายตัวในตลาดญี่ปุน อยางไรก็ตาม
ผลผลิตน้ําตาลลดลงรอยละ 7.5 จากเดือนเดียวกันปกอนเพราะปริมาณออยเขาหีบลดลง ดานอุตสาหกรรมเซรามิกประเภท
เครื่องใชบนโตะอาหารผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อสงออกไปตลาดยุโรป อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสขยายตัวรอยละ 1.9 ชะลอลงจาก
เดือนกอนตามการผลิตสวนประกอบอุปกรณไฟฟาและไอซีทช่ี ะลอลง ประกอบกับการผลิตสวนประกอบฮารดดิสกไดรฟยังคง
ลดลงตอเนือ่ งจากเดือนกอน อยางไรก็ดีการผลิตไดโอดขยายตัวดีตามความตองการของตลาดจีนและเกาหลีใต
3. ภาคบริการ ชะลอตัวลงจากเดือนกอนตามฤดูกาลและลดลงเล็กนอยเมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันปกอ นซึง่
เปนชวงสิ้นสุดงานพืชสวนโลก การเพิ่มเที่ยวบินของสายการบินตนทุนต่ําและการเปดตัวสายการบินใหม(Siam General
Aviation Company Limited : SGA Airlines) มีสวนชวยทําใหจํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยาน เรงตัวขึน้ จากระยะเดียวกัน
ปกอ นรอยละ 18.8 สําหรับการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคาร ลดลงจากระยะเดียวกันปกอน รอยละ 4.3
อัตราการเขาพักอยูที่รอยละ 68.0 ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนที่รอยละ 68.95 ดานราคาหองพักโดยเฉลี่ยลดลงจากระยะ
_________________________________________
1/

ธปท. สํานักงานภาคเหนือ ไดเริ่มเผยแพรดชั นีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือตั้งแตเดือนมกราคม 2551 เปนตนไป
เพื่อใหสะทอนการผลิตอุตสาหกรรมในภาคเหนือไดดีขนึ้
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เปลีย่ นแปลงคณะผูบ ริหาร
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เรงตัวจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอน โดยเครื่องชี้ดานการใช
จายเพิ่มขึ้นทุกรายการ ไดแกปริมาณการจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนต เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนถึงรอยละ
23.0 และรอยละ 18.9 เรงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลดลงในเดือนกอนรอยละ 6.2 และรอยละ 18.8 ตามลําดับ จากการใชกลยุทธ
สงเสริมการตลาดเชิงรุกและเขาถึงกลุม เปาหมายของผูป ระกอบการ ดานการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มและปริมาณการใชไฟฟา
ของครัวเรือนเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.1 และรอยละ 9.1 ตามลําดับ
5. การลงทุนภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องจากเดือนกอน สะทอนจากพื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขต
เทศบาลเพิม่ ขึน้ รอยละ 38.6 และการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่ดินเพิ่มขึ้นรอยละ 60.4 เปรียบเทียบการเรงตัวขึ้นจากเดือนกอน
รอยละ 14.9 และรอยละ 24.3 ตามลําดับ โดยขยายตัวในจังหวัดสําคัญทางเศรษฐกิจไดแก เชียงใหม เชียงราย พิษณุโลก และ
ลําปาง สวนยอดจําหนายวัสดุกอสรางยังคงลดลงแตปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน และมูลคาเงินลงทุนของกิจการที่ไดรับอนุมัติ
สงเสริมการลงทุน มีจํานวนทั้งสิ้น 477.7 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ น
6. การเบิกจายเงินงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือ มีการเบิกจายทั้งสิ้น 11,175.8 ลานบาท
ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 48.3 เนื่องจากชวงเดียวกันปกอนมีการเรงเบิกจายหลังจากที่ พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย
ประจําป 2550 ประกาศและมีผลบังคับใชลาชา (วันที่ 9 มกราคม 2550) โดยการเบิกจายเงินจากปงบประมาณปจจุบนั ลดลงจาก
ระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 48.9 ตามการเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ขณะที่การเบิกจายเงินจากปงบประมาณ
กอน (carry-over) ลดลงรอยละ 38.9 ตามการเบิกจายที่ดิน/สิ่งกอสราง และครุภัณฑที่ลดลงถึงรอยละ 61.8 และรอยละ 27.0
ตามลําดับ และสาเหตุจากระยะเดียวกันปกอ นทีย่ อดการเบิกจายงบประมาณรายจายสูงผิดปกติจาก พ.ร.บ งบประมาณประจําป
ประกาศและมีผลบังคับใชลาชา
7. การคาตางประเทศ มูลคาการคาผานดานศุลกากรในภาคเหนือเรงตัวจากเดือนกอนและระยะเดียวกันป
กอน โดยการสงออกเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 17.9 เปน 232.2 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2.3
เดือนกอน เปนผลจากการสงออกสินคาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 5.0 จากการสงออกสินคาเครื่องตัดตอวงจรไฟฟาประเภท
แผงวงจรรวมและชิ้นสวนที่ขยายตัวดีในตลาดแถบเอเชีย อาทิ ฮองกง สิงคโปรและจีน การสงออกอัญมณียังคงขยายตัวดีตอเนื่อง
ในตลาดอิสราเอลและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส การสงออกผานดานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 49.0 เปน 66.2 ลานดอลลลาร สรอ.
เนื่องจากการสงออกยางแผนรมควันที่เพิ่มขึ้นตอเนื่องจากเดือนกอน ประกอบกับมูลคาการสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียมที่เพิ่มขึ้น
จากระยะเดียวกันปกอนกวาเทาตัว สงผลใหการสงออกไปตลาดพมา ลาว และจีนตอนใต เพิ่มขึ้นรอยละ 54.5 รอยละ 60.9 และ
รอยละ 0.2 ตามลําดับ
การนําเขา ผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 15.7 เปน 129.0 ลาน
ดอลลาร สรอ. เทียบกับที่ลดลงรอยละ 6.3 เดือนกอน เปนผลจากการนําเขาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นกวารอยละ 30.0 ตามการนําเขาเพชร
เพื่อเจียระไนเพิ่มขึ้นเปนสําคัญ การนําเขาสินคาทุนลดลงรอยละ 21.1 ตามการนําเขาชิ้นสวนเครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ
และชิ้นสวนคอมพิวเตอรที่ใชในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสลดลง ดานการนําเขาผานดานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 26.3 เปน 7.4
ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาจากลาวที่เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว และจีนตอนใตที่เพิ่มขึ้นรอยละ 3.6 สวนการนําเขาจากพมาลดลง
รอยละ 12.6
ดุลการคา ในเดือนกุมภาพันธ 2551 เกินดุล 101.1 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนและ
เดือนกอนทีเ่ กินดุล 85.4 ลานดอลลาร สรอ. และ 81.9 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
8. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเรงตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากเดือนกอน โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 5.9
จากระยะเดียวกันปกอน ทั้งนี้หมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 8.6 สาเหตุจากราคาอาหารทุกประเภทที่ปรับสูงขึ้น
โดยเฉพาะราคาเนือ้ สัตวทส่ี งู ขึน้ ถึงรอยละ 24.0 จากราคาเนือ้ สุกรเปนสําคัญ

-3ดานหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นในอัตราที่เทากับเดือนกอน เปนผลจากราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลท่ีสูงขึ้นจากการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต สําหรับดัชนีราคา
ผูบ ริโภคพืน้ ฐาน เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.0 สูงขึน้ เล็กนอยจากเดือนกอนทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 0.9
9. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในเดือนมกราคม 2551 ภาคเหนือมีกําลัง
แรงงานรวม 6.58 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.44 ลานคน คิดเปนอัตราการมีงานทําเทากับรอยละ 97.8 สูงกวารอยละ 97.1
ระยะเดียวกันปกอน เพราะการขยายตัวของแรงงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 โดยเพิ่มขึ้นมากในสาขาโรงแรมและ
ภัตตาคารรอยละ 28.4 การกอสรางรอยละ 9.6 และสาขาคาสง-ปลีกรอยละ 5.1 สวนแรงงานภาคเกษตรลดลงรอยละ 3.7
ดานผูวางงานมีจํานวน 0.11 ลานคน คิดเปนอัตราการวางงานเทากับรอยละ 1.6 ต่าํ กวารอยละ 1.8 ระยะเดียวกันปกอ น
ดานผูป ระกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 เดือนกุมภาพันธ 2551 มีจํานวน 0.6 ลานคน เพิม่ ขึน้
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.5
10. การเงิน ยอดคงคางเงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2551 มี
จํานวนทั้งสิ้น 347,001 ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.1 เรงตัวจากที่ขยายตัวรอยละ 3.4 เดือนกอน
จากการเพิ่มขึ้นจากเงินฝากของสวนราชการและมีการโอนเงินที่ครบกําหนดของกองทุนเปดมาฝากไวชั่วคราว โดยเพิ่มขึ้น
มากที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง กําแพงเพชร พิษณุโลกและนครสวรรค ดานเงินใหสินเชื่อ มียอดคงคาง 288,727
ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.6 ชะลอลงเล็กนอยจากเดือนกอน สวนใหญเปนการใหสินเชื่อเพื่อบํารุง
ไรออยที่จังหวัดกําแพงเพชรและสินเชื่อสวนบุคคลที่จังหวัดพิษณุโ ลก นครสวรรคและเชียงใหม อยางไรก็ตาม มีการชําระตั๋ว
เงินของธุรกิจประเภทโรงสีขาว ตัวแทนจําหนายรถยนต สหกรณออมทรัพยและโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร สงผลให
สินเชื่อลดลงมากที่จังหวัดเชียงราย นครสวรรค พิจิตรและลําปาง สําหรับสัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากอยูที่รอยละ 83.2 สูงขึ้น
เล็กนอยจากรอยละ 82.8 ระยะเดียวกันปกอน

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
3 เมษายน 2551
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