ฉบับที่ 04/2551
เรือ่ ง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมีนาคม 2551 และไตรมาสแรก ป 2551
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือในเดือนมีนาคม 2551 ขยายตัวดีจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอน โดย
ดานอุปทาน รายไดเกษตรกรเรงตัวจากราคาพืชสําคัญที่สูงขึ้นมาก ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในเกณฑสูงตามความ
ตองการของตลาดตางประเทศ ภาคบริการขยายตัวดีกวาปกอนเนื่องจากไมประสบกับปญหาหมอกควัน ทางดานอุปสงค การ
อุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนโดยรวมยังทรงตัวแตเริม่ มีสญ
ั ญาณฟน ตัวโดยเฉพาะในสินคาคงทน สําหรับการเบิกจาย
เงินงบประมาณของภาครัฐลดลงเล็กนอยเนื่องจากมีการเบิกจายงบลงทุนตั้งแตตนปงบประมาณ สวนการสงออกชะลอตัวลง
แตการนําเขาลดลงเล็กนอย ดัชนีราคาผูบริโภคเรงตัวตามราคาอาหารและน้ํามัน ทางดานเงินฝากและเงินใหสนิ เชือ่ ขยายตัว
ไตรมาสแรกป 2551 เศรษฐกิจภาคเหนือยังขยายตัว ดานอุปทาน รายไดเกษตรกรเรงตัวขึ้นตามการเพิ่มขึ้น
ของราคาพืชหลักเปนสําคัญ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากการผลิตที่ขยายตัวในทุกหมวดยกเวนเครื่องดื่ม ภาคบริการ
ขยายตัวจากการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธของภาครัฐและเอกชน ทางดานอุปสงค การอุปโภคบริโภคชะลอตัวลง แตมี
สัญญาณฟน ตัวในเครือ่ งชีส้ าํ คัญ อาทิ ยอดจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนต สวนการลงทุนเริม่ ปรับตัวดีข้ึนจากพื้นที่รับ
อนุญาตกอสรางและคาธรรมเนียมการซือ้ ขายทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ การเบิกจายเงินงบประมาณของภาครัฐลดลงเล็กนอยเพราะมีการเรง
เบิกจายงบประมาณในชวงตนปงบประมาณ 2551 การสงออกและการนําเขากระเตือ้ งขึน้ ดัชนีราคาผูบริโภคเรงตัวขึ้น สําหรับ
เงินฝากและเงินใหสินเชื่อขยายตัวดี
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร เดือนมีนาคม 2551 รายไดเกษตรกรเพิม่ ขึน้ รอยละ 22.4 จากระยะเดียวกันปกอ น เรงตัว
จากเดือนกอนตามราคาพืชผลหลักทีส่ งู ตอเนือ่ ง โดยสูงขึ้นรอยละ 22.3 เนื่องจากราคาขาวนาปรังและมันสําปะหลังที่เพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 53.4 และรอยละ 88.5 จากอุปสงคของตลาดทั้งในและตางประเทศที่มีตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ราคาออยโรงงานที่เกษตรกร
จําหนายไดลดลงรอยละ 4.4 เปนผลจากราคาออยขั้นตนลดลงตามราคาในตลาดโลก ประกอบกับคาความหวานเฉลี่ยลดลง ทางดาน
ผลผลิตพืชสําคัญเพิม่ ขึน้ เพียงรอยละ 0.1 เพราะผลผลิตขาวนาปรังออกสูตลาดลดลงตามผลผลิตตอไรที่ลดลงจากสภาพอากาศ
ทีเ่ ย็นนาน
ไตรมาสแรก ป 2551 เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 17.5 สูงกวาระยะเดียวกันปกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ
10.3 เพราะราคาพืชผลหลักเพิม่ ขึน้ เปนสําคัญ โดยราคาพืชสําคัญสูงขึ้นรอยละ 13.7 เนื่องจากราคาขาวนาปรัง มันสําปะหลัง
ขาวเปลือกเจานาป และขาวโพด สูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 53.4 รอยละ 95.2 รอยละ 28.4 และรอยละ 9.1
ตามลําดับ สําหรับราคาออยโรงงานลดลงรอยละ 4.4 สวนขาวเปลือกเหนียวนาปลดลงรอยละ 20.2 เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นมาก
สวนดานผลผลิตพืชหลักเพิ่มขึ้นรอยละ 3.8 โดยออยโรงงาน มันสําปะหลัง และขาวนาป เพิ่มขึ้นรอยละ 8.3 รอยละ 5.0 และ
รอยละ 2.4 ตามลําดับ เปนผลจากเกษตรกรเพิม่ การผลิตเนือ่ งจากราคาปกอ นจูงใจ ประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออํานวยทําให
ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น ขณะที่ขาวโพดเลี้ยงสัตวและหอมแดงลดลงรอยละ 4.2 และรอยละ 11.4 เนือ่ งจากการปรับเปลีย่ นไปปลูก
พืชอื่น สวนขาวนาปรังลดลงเพราะผลผลิตตอไรลดลงเนือ่ งจากกระทบหนาว
2. ภาคอุตสาหกรรม1 เดือนมีนาคม 2551 ขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 10.5 เทากับเดือนกอน เพราะการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและการ
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรขยายตัวดีเปนสําคัญ โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเพิม่ ขึน้ รอยละ 9.6 ตามการผลิตหมอแปลง
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ธปท. สํานักงานภาคเหนือ ไดเริ่มเผยแพรดชั นีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือตั้งแตเดือนมกราคม 2551 เปนตนไป
เพื่อใหสะทอนการผลิตอุตสาหกรรมในภาคเหนือไดดีขนึ้

-2ไฟฟาและมอเตอรที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ลดลงตั้งแตปกอน เนื่องจากมีอุปสงคจากตลาดจีนและญี่ปุน การผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
ประเภทไดโอด แผงวงจรและตัวเก็บปะจุเพิ่มขึ้น เปนผลจากความตองการของตลาดตางประเทศที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตัวเก็บประจุ
ทีเ่ ปนสินคาชนิดใหม สวนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรเพิม่ ขึน้ รอยละ 17.5 ตามการขยายตัวของผลผลิตน้าํ ตาล ขาวโพดออนและ
ขาวโพดหวานบรรจุกระปอง สวนอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางยังคงลดลงตอเนื่องจากเดือนกอนตามภาวะการกอสรางที่ยังคง
ซบเซา
ไตรมาสแรก ป 2551 การผลิตภาคอุตสาหกรรมภาคเหนือขยายตัวตอเนื่องจากไตรมาสกอน โดยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมภาคเหนือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.4 จากระยะเดียวกันปกอน และขยายตัวในเกณฑดีเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2.1
ไตรมาสกอน และขยายตัวทุกหมวดการผลิต โดยอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพิม่ ขึน้ รอยละ 20.9 จากการผลิต
ผลไมแชแข็งเพิ่มขึ้น ผักสดแชแข็ง/อบแหงและขาวโพดออนผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินคาของประเทศคูแขงขันมีปญหาดาน
คุณภาพ สวนขาวโพดหวานบรรจุกระปองเพิ่มขึ้นจากการขยายตลาดในยุโรป อาทิ อังกฤษ เยอรมัน และอิตาลี ทางดานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสขยายตัวรอยละ 5.4 เทียบกับที่ลดลงไตรมาสกอน เปนผลจากการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสประเภทไดโอด
แผงวงจร และตัวเก็บประจุที่เพิ่มขึ้นตามความตองการของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในจีนเปนสําคัญ
อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเซรามิกเพิม่ ขึน้ รอยละ 1.2 และรอยละ 16.9 เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของอุปสงคจากยุโรป
3. ภาคบริการ เดือนมีนาคม 2551 ปรับตัวดีขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน เนื่องจากปนี้ไมประสบปญหาหมอก
ควันเชนปกอน ประกอบกับผูประกอบการเรงสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวตางๆ โดยภาษีมูลคาเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคาร
ที่จัดเก็บไดเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 15.7 ขณะเดียวกันจํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานเพิ่มขึ้นขึ้นรอยละ 27.1
จากระยะเดียวกันปกอนและเพิ่มมากโดยเฉพาะจังหวัด เชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน ดานราคาหองพักเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้น
จากระยะเดียวกันปกอ นเล็กนอยรอยละ 0.4 สวนหนึ่งปรับเพิ่มขึ้นตามตนทุนดานการตลาด อยางไรก็ตาม อัตราการเขาพักลดลง
เล็กนอยเมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันปกอ น โดยเปนผลจากการจัดการอบรมสัมมนาของภาครัฐชะลอลงเนือ่ งจากเปนชวงเริม่ ตน
ของรัฐบาลใหม
ไตรมาสแรก ป 2551 ภาคบริการขยายตัวตอเนื่องจากไตรมาสกอน จากการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ
ของภาครัฐและเอกชน สงผลใหการจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ หมวดโรงแรมและภัตตาคารเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.8
จํานวนผูโ ดยสารผานทาอากาศยานเพิม่ ขึน้ รอยละ 1.8 สวนอัตราการเขาพักลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.7 และราคา
หองพักของโรงแรมลดลงเล็กนอยรอยละ 0.1
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เดือนมีนาคม 2551 ทรงตัวในระดับใกลเคียงกับเดือนกอน โดยการซื้อ
สินคาคงทน เชน รถจักรยานยนตและรถยนตมีสัญญาณฟนตัวตามรายไดเกษตรกรที่สูงขึ้น ประกอบกับการออกรถยนตรุนใหม
และการสงเสริมการขายของผูประกอบการ อยางไรก็ดยี อดจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ โดยรวมลดลงรอยละ 1.3 แตสําหรับยอดขาย
หมวดคาสงคาปลีก และเครื่องใชไฟฟา ยังขยายตัว อีกทั้งปริมาณการใชไฟฟาของครัวเรือนลดลงจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 9.5 สวนหนึง่ เปนผลจากสภาพอากาศปนเ้ี ย็นยาวกวาปกอ น
ไตรมาสแรก ป 2551 ไตรมาสแรกป 2551 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลง โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทีส่ าํ คัญ ไดแก ปริมาณการจดทะเบียนรถยนตและปริมาณการใชไฟฟาของครัวเรือนเพิ่มขึ้นรอยละ 7.6 และรอยละ 3.9 ตามลําดับ
สวนทางดานมูลคาการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มทรงตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน แตลดลงจากไตรมาสกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5.5
ขณะทีป่ ริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนตลดลงรอยละ 1.7
5. การลงทุนภาคเอกชน เดือนมีนาคม 2551 อยูในเกณฑชะลอตัวแตเริ่มมีสัญญาณการฟนตัว โดยพื้นที่
รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 28.4 จากการสนใจลงทุนของกลุมทุนรายใหญในจังหวัด
สําคัญ สําหรับปริมาณการจําหนายวัสดุกอ สรางยังคงลดลงจากระยะเดียวกันปกอ น แตปรับตัวดีขน้ึ จากเดือนกอน สวนคาธรรมเนียม
การซื้อขายที่ดินมีจํานวน 37.7 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 8.1 และลดลงจากเดือนกอนที่เรงตัวรอยละ 60.4
เปนผลจากการชะลอการซื้อขายอสังหาริมทรัพยเพื่อรอการประกาศใชมาตรการลดหยอนภาษีซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29
มีนาคม 2551 ทางดานมูลคาเงินลงทุนของกิจการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนมีประมาณ 422.2 ลานบาท ลดลงจากระยะ
เดียวกันปกอ นรอยละ 31.2

-3ไตรมาสแรก ป 2551 การลงทุนภาคเอกชนยังคงชะลอตัวแตปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนตามความสนใจ
ลงทุนที่เพิ่มขึ้น โดยพืน้ ทีข่ อรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลของภาคเหนือและคาธรรมเนียมการซื้อขายที่ดินเพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 25.6 และ 21.8 ตามลําดับ อยางไรก็ดี ยอดจําหนายวัสดุกอสรางปรับลดลงตอเนื่อง และมูลคาเงินลงทุน
ของกิจการทีไ่ ดรบั อนุญาตสงเสริมการลงทุนลดลงรอยละ 72.0 ซึ่งลดลงมากในหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร
6. การเบิกจายเงินงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือ เดือนมีนาคม 2551 มีการเบิกจายทั้งสิ้น
12,323.6 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.6 เนื่องจากรายจายงบลงทุนลดลงรอยละ 25.1 เพราะมีการเรงเบิกจาย
งบลงทุนตั้งแตตนปงบประมาณ 2551 ทั้งนี้การเบิกจายหมวดที่ดิน/สิง่ กอสรางลดลงรอยละ 6.4 สําหรับรายจายประจําเพิ่มขึ้น
รอยละ 7.0 ตามหมวดเงินเดือนและคาจาง/คาตอบแทนพนักงานสวนราชการที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 และรอยละ 6.2 ตามลําดับ
ทั้งนี้ จังหวัดที่มีการเบิกจายเพิ่มขึ้น ไดแก จังหวัดแมฮองสอน อุทยั ธานีและเพชรบูรณ
ไตรมาสแรก ป 2551 มีการเบิกจายเงินงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือ 42,371.1 ลานบาท ลดลง
รอยละ 2.0 จากทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 22.9 ระยะเดียวกันปกอ น เนื่องจากมีการเรงเบิกจายตั้งแตตนปงบประมาณ 2551 ประกอบกับ
ชวงเดียวกันปกอนมีการเรงเบิกจายหลังจากที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2550 ประกาศและมีผลบังคับใชลาชา
(วันที่ 9 มกราคม 2550) ทั้งนี้ การเบิกงบลงทุนลดลงรอยละ 3.7 สวนการเบิกจายงบประจําลดลงรอยละ 0.9
7. การคาตางประเทศ เดือนมีนาคม 2551 การสงออกเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.3 เปน
245.9 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงจากทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 17.9 เดือนกอน สวนหนึง่ เปนผลจากการชะลอลงของการสงออกสินคา
อุตสาหกรรมสําคัญ อาทิ อัญมณีและเครือ่ งเพชรพลอย ประกอบกับการสงออกสวนประกอบฮารดดิสตไดรและเลนสลดลงรอยละ
24.9 และรอยละ 8.6 ตามความตองการในตลาดญี่ปุนและสิงคโปรที่ลดลง ทางดานการสงออกผานดานชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ
63.6 เปน 82.6 ลานดอลลลาร สรอ. เรงตัวจากเดือนกอน เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของมูลคาสินคาสงออกสําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม น้ํามันพืช ยานพาหนะและชิ้นสวน สงผลใหการสงออกไปตลาดพมา ลาว และจีนตอนใตเพิ่มขึ้นรอยละ 63.6 รอยละ
55.7 และรอยละ 34.3 ตามลําดับ
การนําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.0 เหลือ 129.4 ลานดอลลาร
สรอ. เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 15.7 เดือนกอน จากการนําเขาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง อาทิ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส อัญมณี
และพลาสติก ที่ลดลงรอยละ 19.7 ดานการนําเขาชิ้นสวนและสวนประกอบเครื่องจักรในการผลิตเลนสยังขยายตัวตามความตองการ
ผลิตสินคาเพือ่ สงออก โดยตลาดนําเขาสําคัญที่ลดลงไดแก ญี่ปุน อิสราเอล และสิงคโปร ดานการนําเขาผานดานชายแดนเพิ่มขึ้น
รอยละ 6.2 เปน 9.8 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอตัวจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 26.3 ในเดือนกอน โดยการนําเขาจากพมาลดลงรอยละ
20.6 เหลือ 4.2 ลานดอลลาร สรอ. สวนการนําเขาจากลาวและจีนตอนใตเพิม่ ขึน้ รอยละ 60.8 และรอยละ 3.3 ตามลําดับ สินคา
นําเขาสําคัญ อาทิ ถานหินลิกไนท ขาวโพดเลี้ยงสัตว และผักผลไม เปนตน
ดุลการคาในเดือนมีนาคม 2551 เกินดุล 116.5 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนและ
เดือนกอนทีเ่ กินดุล 105.1 ลานดอลลาร สรอ. และ 103.2 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
ไตรมาสแรก ป 2551 การสงออกเพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกันปกอ นรอยละ 6.7 เปน 688.5 ลานดอลลาร สรอ.
เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 ไตรมาสกอน จากการขยายตัวของการสงออกสินคาอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10.7 อาทิ แผงวงจร
ไฟฟาสําเร็จรูป อัญมณีเจียระไน และเลนสสําหรับกลองถายรูป ในตลาดสําคัญ ไดแก จีน อิสราเอล มาเลเซีย และสหรัฐอาหรับ
อิมิเรตส สําหรับการสงออกผานดานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 49.3 เปน 220.6 ลานดอลลาร สรอ. สวนหนึ่งจากมูลคาการสงออก
ผลิตภัณฑปโ ตรเลียม น้ํามันพืช และยางแผนรมควันทีเ่ พิม่ ขึน้ มาก สงผลใหการสงออกไปพมาและลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 60.0 และ
รอยละ 43.1 ตามลําดับ สวนการสงออกไปจีนตอนใตลดลงรอยละ 1.8 จากไตรมาสเดียวกันปกอ น
การนําเขาเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.1 เปน 386.8 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับที่ลดลง
รอยละ 4.7 ไตรมาสกอน โดยการนําเขาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางเพิ่มขึ้นรอยละ 3.1 โดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธที่มีการนําเขา
สินคาอัญมณีเพื่อเจียระไนเพิ่มขึ้นมาก สวนดานการนําเขาสินคาทุนลดลงรอยละ 26.9 จากชวงเดียวกันปกอนที่มีการนําเขา
สวนประกอบเครือ่ งจักรไฟฟาอยูใ นเกณฑสงู อยางไรก็ดี การนําเขาอุปกรณเกีย่ วกับสายตา เชน เลนส ยังขยายตัวในเกณฑดี
ทางดานการนําเขาผานดานชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 8.7 เปน 27.8 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจากไตรมาสกอนตามการนําเขา

-4จากลาวและจีนตอนใตทเ่ี พิม่ ขึน้ รอยละ 74.3 และรอยละ 24.9 ตามลําดับ สวนการนําเขาจากพมาลดลงรอยละ 23.8 เหลือ 11.4
ลานดอลลาร สรอ. ตามการลดลงของผลิตภัณฑไมและสินคาประมง
ดุลการคาผานดานศุลกากรในภาคเหนือในชวงไตรมาสแรกป 2551 เกินดุล 301.70 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันปกอ นและไตรมาสกอนทีเ่ กินดุล 259.0 ลานดอลลาร สรอ. และ 266.7 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
8. ระดับราคา เดือนมีนาคม 2551 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.3
และเรงตัวจากเดือนกอน โดยหมวดอาหารและเครือ่ งดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 10.1 จากราคาสินคาประเภทเนื้อสัตว ไข และขาว สวน
ราคาสินคาหมวดอืน่ ๆ ที่ไมใชอาหารเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของราคาน้าํ มันเชือ้ เพลิงเปนสําคัญ ทางดานดัชนี
ราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.0 ใกลเคียงกับเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ น
ไตรมาสแรก ป 2551 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.6 เรงตัวขึ้นตาม
ราคาสินคาหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 8.0 จากสินคาประเภทขาว ไข และเนือ้ สัตวโดยเฉพาะราคาเนื้อหมู ดานสินคา
หมวดอืน่ ๆ ที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 4.2 จากราคาน้ํามันที่ปรับเพิ่มขึ้น สําหรับดัชนีราคาผูบ ริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้น
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.9 สูงกวารอยละ 0.5 ไตรมาสกอน
9. การจางงาน จากผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ณ เดือนกุมภาพันธ 2551 ภาคเหนือมีกําลัง
แรงงานรวม 6.510 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.301 ลานคน หรือคิดเปนอัตราการมีงานทําเทากับรอยละ 96.8 ต่าํ กวารอยละ 98.1
ระยะเดียวกันปกอ น เนื่องจากแรงงานภาคเกษตรลดลงรอยละ 1.6 และแรงงานนอกภาคเกษตรลดลงรอยละ 1.4 โดยลดลงมาก
ในสาขาการกอสรางรอยละ 10.1 และการผลิตรอยละ 6.1 อยางไรก็ดี ในสาขาโรงแรม/ภัตตาคาร และคาสง/ปลีก มีแรงงานเพิ่มขึ้น
สําหรับผูว า งงาน มีจํานวน 0.100 ลานคน คิดเปนอัตราการวางงานเทากับรอยละ 1.5 ทรงตัวจากระยะเดียวกันปกอน ทางดาน
ผูประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 เพียงสิ้นเดือนมีนาคม 2551 มีจํานวน 0.601 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 จาก
ระยะเดียวกันปกอ น
10. การเงิน ยอดคงคางเงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2551 มีทั้งสิ้น
356,372 ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.0 เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินฝากสวนราชการ ประกอบกับมีการ
โอนเงินจากการลงทุนในระบบกองทุนเปดมาฝากเงินในประเภทประจําแบบพิเศษเพิ่มขึ้นในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย นครสวรรค
และพิษณุโลก ดานเงินใหสนิ เชือ่ มียอดคงคาง 289,487 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 6.1 เนื่องจากสินเชื่อ
สวนบุคคลที่เพิ่มขึ้นมากในจังหวัดเชียงใหม พิษณุโลก และนครสวรรค อยางไรก็ตาม ไดมีการชําระตั๋วเงินของธุรกิจประเภท
โรงสีขาว คาปุย และสหกรณออมทรัพย สงผลใหสินเชื่อลดลงในจังหวัดนครสวรรค จังหวัดลําปาง และเพชรบูรณ สําหรับสัดสวน
สินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี อ ยละ 81.2 สูงขึน้ จากรอยละ 79.7 ระยะเดียวกันปกอ น
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