แถลงขาวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ 2549
จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(http://www.bot.or.th)
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ 2549 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยทางดานอุปสงค การ
อุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอลงจากเดือนกอน ขณะที่การสงออกและนําเขาเรงตัวจากอุปสงคจากตางประเทศ
ดานอุปทาน รายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากปจจัยดานราคาแตผลผลิตพืชหลักลดลง ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว สวนภาคบริการ
ชะลอลง ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปชะลอตัวจากเดือนกอน เงินฝากและสินเชือ่ ขยายตัวตอเนือ่ ง
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร รายไดเกษตรกรขยายตัวรอยละ 12.3 เรงตัวจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอน ตามการ
เรงตัวของราคาพืชผลหลักซึง่ เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 17.5 โดยราคาออยโรงงานสูงขึน้ รอยละ 18.8 ตามราคาออย
ขั้นตนที่สูงขึ้นตามราคาน้ําตาลในตลาดโลก ราคาหอมแดงเพิ่มขึ้นรอยละ 83.8 ตามความตองการบริโภคทั้งในและตางประเทศ
สวนผลผลิตพืชสําคัญลดลงรอยละ 5.2 ตามผลผลิตออยโรงงานที่ลดลงรอยละ 13.6 เนื่องจากในชวงเพาะปลูกประสบปญหา
ความแหงแลงและเกษตรกรสวนหนึ่งหันไปปลูกพืชอื่นที่คาดวาจะใหผลตอบแทนดีกวา ประกอบกับผลผลิตกระเทียมลดลงรอยละ
4.1 ตามนโยบายของรัฐที่ใหลดพื้นที่เพาะปลูก
2. ภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว โดยมูลคาการสงออกของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ผานดานศุลกากรลําพูนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 22.0 เปน 144.1 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ
16.2 ในเดือนกอน จากสินคาสงออกสําคัญ ไดแก เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา เครื่องใชไฟฟาประเภทสื่อบันทึกขอมูล อุปกรณเกี่ยวกับ
สายตา ทรานฟอรเมอร และอัญมณี ผลผลิตน้ําตาลปการผลิต 2548/49 ลดลงจากปการผลิต 2547/48 รอยละ 17.0 เนื่องจาก
ออยประสบปญหาภัยแลงในชวงเพาะปลูก สําหรับผลผลิตวัสดุกอ สรางลดลงรอยละ 11.1
3. ภาคบริการ ชะลอลงตามฤดูกาล ภาวะทองเที่ยวเริ่มเขาสูภาวะปกติหลังจากที่ไดรับผลกระทบจากเหตุธรณี
พิบัติภัยในปกอน ประกอบกับการจัดประชุมสัมมนาโดยเฉพาะหนวยงานราชการ ทําใหกิจกรรมภาคบริการสําคัญเพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอน ไดแก ยอดจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มโรงแรมและภัตตาคารและจํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานเพิ่มขึ้นรอยละ
31.1 และรอยละ 2.6 ตามลําดับ โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม อัตราการเขาพักของโรงแรมเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 2.0 เปนรอยละ 69.4 และราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 3.6 เปน 998.7 บาทตอหอง
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ชะลอลงจากเดือนกอน พิจารณาจากกิจกรรมสําคัญ ไดแก ยอดการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่ม เพิม่ ขึน้ รอยละ 17.3 ชะลอลงเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 26.3 ในเดือนกอน ปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต
ลดลงรอยละ 7.5 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 และรอยละ 6.6 เดือนกอนและระยะเดียวกันปกอนตามลําดับ ขณะที่ปริมาณจดทะเบียน
รถยนตเพิม่ ขึน้ รอยละ 12.2 เรงตัวจากทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 3.2 และรอยละ 1.7 เดือนกอนและระยะเดียวกันปกอนตามลําดับ จากการ
เรงตัวของรถยนตเชิงพาณิชยเปนสําคัญ
5. การลงทุนภาคเอกชน อยูใ นเกณฑชะลอตัว โดยสัญญาณการลงทุนเพือ่ การผลิตปรับตัวดีขน้ึ สะทอนจาก
เงินลงทุนจากโครงการทีไ่ ดรบั อนุมตั จิ ากศูนยเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) เพิ่มขึ้นรอยละ 20.1 แตการนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณ
ลดลงรอยละ 26.5 เหลือ 6.0 ลานดอลลาร สรอ. สวนการลงทุนเพือ่ การกอสรางลดลง โดยปริมาณจําหนายวัสดุกอสรางและพื้นที่
รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลลดลงรอยละ 6.9 และรอยละ 20.9 ตามลําดับ
6. การคาตางประเทศ
การสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 21.0 เปน 217.4 ลาน
ดอลลาร สรอ. เรงตัวจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10.8 และรอยละ 5.7 เดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ นตามลําดับ โดย
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การสงออกผานดานศุลกากรลําพูน เพิ่มขึ้นรอยละ 22.0 เปน 144.1 ลานดอลลาร สรอ. โดยเพิ่มขึ้นมาก
จากการสงออกเครื่องตัดตอวงจรไฟฟา เครื่องใชไฟฟาประเภทสื่อบันทึกขอมูล อุปกรณเกี่ยวกับสายตา ทรานฟอรเมอร และอัญมณี
ไปยังญี่ปุน สิงคโปร และฮองกง
การสงออกผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม เพิ่มขึ้นรอยละ 68.2 เปน 17.5 ลานดอลลาร สรอ.
ตามการสงออกสายไฟฟาสําหรับหัวจานจายที่ใชในรถยนตไปยังสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน สวนสินคาอื่นที่สงออกเพิ่มขึ้นไดแก สินคา
เกษตรประเภทผักผลไมแชแข็ง และใบยาสูบ
การสงออกผานดานศุลกากรตามแนวชายแดน เพิ่มขึ้นรอยละ 9.2 เปน 55.8 ลานดอลลาร สรอ. โดยเพิ่มขึ้น
ทุกประเทศทั้งพมา ลาว และจีนตอนใต เพิม่ ขึน้ รอยละ 0.8 รอยละ 43.3 และรอยละ 61.9 ตามลําดับ
การนําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือ เพิ่มขึ้นรอยละ 31.3 เปน 128.4 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจาก
เดือนกอนซึง่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 23.7 และลดลงรอยละ 11.8 ระยะเดียวกันปกอ น โดย
การนําเขาผานดานศุลกากรลําพูน เพิ่มขึ้นจากรอยละ 24.5 เปน113.5 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขา
เครือ่ งจักรไฟฟาและสวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา และอัญมณีเพื่อเจียระไน
การนําเขาผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนกวา 3 เทาตัว เรงตัว
ตามการนําเขาเครือ่ งจักรไฟฟาและสวนประกอบ
การนําเขาดานศุลกากรตามแนวชายแดน เพิ่มขึ้นรอยละ 58.8 โดยเพิ่มขึ้นทุกประเทศทั้งพมา ลาว และ
จีนตอนใต เพิ่มขึ้นรอยละ 48.8 รอยละ 77.8 และรอยละ 78.0 ตามลําดับ จากการนําเขาเยื่อกระดาษ ผักและผลไม และผลิตภัณฑ
จากไมเปนสําคัญ
ดุลการคา เกินดุล 89.0 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นทีเ่ กินดุล 81.8 ลานดอลลาร สรอ.
7. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.7 ชะลอตัวจากเดือนกอน
ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6.4 ตามการชะลอตัวของหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5.0 และหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม
ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 6.1 ดานดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.4
8. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติเดือนมกราคม 2549 พบวา ในภาคเหนือ
มีกําลังแรงงานรวม 6.7 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.5 ลานคน เทากับรอยละ 96.7 ของกําลังแรงงานรวม สูงกวารอยละ 95.2 ระยะ
เดียวกันปกอน จากการขยายตัวของแรงงานในภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 เนื่องจากอยูในชวงฤดูกาลพืชสําคัญของภาคเหนือ
สวนแรงงานนอกภาคเกษตรลดลงรอยละ 2.7 ตามการลดลงของการจางงานในสาขากอสราง ดานอัตราการวางงานอยูที่รอยละ 2.8
ลดลงเมือ่ เทียบกับรอยละ 3.7 ระยะเดียวกันปกอ น สําหรับผูประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ในเดือนกุมภาพันธ
2549 เพิม่ ขึน้ จากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.5 และรอยละ 5.4 ตามลําดับ มีจํานวน 573,249 คน
9. การเงิน ยอดคงคางเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2549 มีทั้งสิ้น
314,104 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.9 จากการแขงขันระดมเงินฝากและการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
โดยเพิ่มขึ้นมากในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย กําแพงเพชร และนครสวรรค สวนเงินใหสินเชื่อมียอดคงคาง 250,345 ลานบาท
ขยายตัวรอยละ 15.6 ตามการใหสนิ เชือ่ แกโรงงานน้าํ ตาลและการรับซื้อลดเช็คชาวไรออย อีกสวนหนึ่งจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อ
เพื่อการเชาซื้อ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดกําแพงเพชร และพิษณุโลก สําหรับสัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากอยูที่รอยละ 79.7 สูงกวา
รอยละ 71.6 ระยะเดียวกันปกอ น ทั้งนี้ หากไมรวมธนาคารพาณิชยแหงใหม เงินฝากและเงินใหสินเชื่อขยายตัวรอยละ 3.6 และ
รอยละ 10.2 ตามลําดับ
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