แถลงขาวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมีนาคม 2549 และไตรมาสแรก ป2549
จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(http://www.bot.or.th)
เดื อ นมี นาคม 2549 เศรษฐกิ จ ภาคเหนื อ โดยรวมขยายตั ว ในอั ต ราชะลอลงจากเดื อ นก อ น โดยด า น
อุปสงค การใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลง แตการลงทุนหมวดเครื่องจักรและสวนประกอบยัง
ขยายตัวตามความตองการของตลาดตางประเทศ มูลคาการสงออกและนําเขาชะลอลงจากเดือนกอนแตก็อยูในเกณฑขยายตัว
ดานอุปทานรายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากปจจัยดานราคา ผลผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกขยายตัว สวนภาคบริการชะลอตัว
ตอเนือ่ งจากเดือนกอน ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไปเรงตัวขึน้ เล็กนอย เงินฝากและเงินใหสินเชื่อขยายตัว
สําหรับไตรมาสแรกป 2549 เศรษฐกิจภาคเหนือยังขยายตัว โดยการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอ
ตัวจากไตรมาสกอนแตยังอยูในเกณฑดี การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว แตการลงทุนดานการผลิตยังขยายตัวตามความตองการของ
ตลาดตางประเทศ สวนมูลคาการสงออกและนําเขาเพิ่มขึ้นตอเนื่องจากไตรมาสกอน ทางดานอุปทานรายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากปจจัย
ดานราคาเปนสําคัญ ผลผลิตพืชหลักเพิม่ ขึน้ เล็กนอย อุตสาหกรรมขยายตัวโดยเฉพาะการผลิตเพือ่ สงออกสินคาชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส
ภาคบริการซึ่งปรับตัวดีขึ้นเมื่อชวงตนปไดรับผลกระทบจากสถานการณทางการเมืองทําใหในเดือนมีนาคมมีการยกเลิกหรือเลื่อนการ
เขาพักแรมของกลุม ประชุมสัมมนาภาครัฐ รวมทั้งนักทองเที่ยวแถบเอเชีย ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไปเรงตัวขึน้ เล็กนอยในปลายไตรมาส
แตเฉลี่ยทั้งไตรมาสทรงตัวจากไตรมาสกอน เงินฝากและเงินใหสนิ เชือ่ ขยายตัว
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร เดือนมีนาคม 2549 รายไดของเกษตรกรจากการจําหนายพืชผลสําคัญเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกัน
ปกอ นรอยละ 16.5 เรงตัวจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ น เปนผลจากดานราคาเปนสําคัญ ผลผลิตพืชหลักเพิม่ ขึน้ รอยละ 1.7
โดยขาวนาปรังเพิ่มขึ้นรอยละ 7.7 เนื่องจากปริมาณน้ําเอื้ออํานวยประกอบกับเกษตรกรมั่นใจในดานตลาดและราคาจูงใจใหเพิ่มการ
ผลิต มันสําปะหลังเพิม่ ขึน้ รอยละ 8.4 ตามความตองการใชทั้งภายในและตางประเทศ ขณะทีอ่ อ ยโรงงานและกระเทียมลดลงจาก
ระยะเดียวกันปกอ น ดานราคาเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 14.8 ตามราคาขาวเปลือกเจานาปรัง ออยโรงงาน กระเทียม
แหงใหญคละ และหอมแดงแหงใหญ ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 6.0 รอยละ 19.8 รอยละ 18.7 และรอยละ 97.3 ตามลําดับ
สําหรับไตรมาสแรกป 2549 รายไดของเกษตรกรจากการจําหนายพืชผลหลักเพิ่มขึ้นรอยละ 15.3 เรงตัวจาก
ไตรมาสเดียวกันปกอ น ตามการเพิม่ ขึน้ ของดานราคาทีส่ งู จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 15.1 โดยราคาออยโรงงานสูงขึน้ รอย
ละ 19.8 จากราคาออยขัน้ ตนทีส่ งู ขึน้ ตามราคาน้าํ ตาลในตลาดโลก ราคาขาวเปลือกเจานาปและขาวเปลือกเจานาปรังเพิม่ ขึน้ รอย
ละ 11.4 และรอยละ 6.0 ตามลําดับ จากมาตรการรับจํานําขาวของภาครัฐ ราคากระเทียมสูงขึน้ รอยละ 6.2 เนือ่ งจากผลผลิตลด
ลงจากนโยบายของรัฐใหลดพืน้ ทีเ่ พาะปลูก และหอมแดงมีราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 81.0 ตามความตองการใชทั้งในและตางประเทศ
ดานผลผลิตพืชหลักเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันปกอ นรอยละ 0.2 ตามขาวนาปรัง มันสําปะหลัง หอมแดง และขาวนาปที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 7.7 รอยละ 8.4 รอยละ 0.5 และรอยละ 2.7 ตามลําดับ ขณะที่ออยโรงงานลดลงเนื่องจากกระทบแลงในชวงเพาะปลูกและ
เกษตรกรสวนหนึง่ หันไปปลูกพืชอืน่ ทีค่ าดวาผลตอบแทนดีกวา
2. ภาคอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2549 การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือขยายตัว โดยการผลิตใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพือ่ สงออกเพิม่ ขึน้ รอยละ 19.8 เปน176.3 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจากระยะเดียวกันปกอ นทีเ่ พิม่
ขึน้ รอยละ 3.5 การผลิตน้าํ ตาลเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นเกือบ 2 เทาตัว เปน 318.5 พันเมตริกตัน ตามออยโรงงานที่เขา
หีบในเดือนนี้ 2.7 ลานตัน สูงกวาระยะเดียวกันปกอนที่เปนชวงปลายฤดูกาลหีบออยและมีออยเขาหีบเพียง 0.9 ลานตัน อยางไร
ก็ดโี ดยรวมผลผลิตน้าํ ตาลของปการผลิต 48/49 ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2549 ยังคงลดลง รอยละ 1.4 สวนผลผลิตวัสดุกอ สรางลด
ลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 11.3 ตามการลดลงของการลงทุนกอสรางของทัง้ ภาครัฐและเอกชน
สําหรับไตรมาสแรก ป 2549 การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือขยายตัว จากการผลิตในนิคมอุตสาห
กรรมภาคเหนือเพือ่ สงออกโดยมูลคาสงออกผานดานศุลกากรลําพูนเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 19.3 เปน 460.3 ลาน
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ดอลลาร สรอ. สูงกวาทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 18.8 ไตรมาสกอน สวนใหญเปนการเพิม่ ขึน้ ของสินคาอิเล็กทรอนิกส อาทิ อุปกรณสว น
ประกอบคอมพิวเตอรที่อุปสงคในตลาดตางประเทศขยายตัวอยางตอเนื่อง ผลผลิตน้าํ ตาลเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ
15.6 เปน 1,315.0 พันเมตริกตัน เนือ่ งจากโรงงานเปดหีบออยในฤดูการผลิตป 2548/49 ลาชากวาปกอ น ซึ่งเปดหีบในชวงตน
เดือนธันวาคม ทําใหมีปริมาณออยเขาหีบในไตรมาสแรกปนี้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอน แตผลผลิตวัสดุกอ สราง
ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 6.7 โดยลดลงตอเนือ่ งจากไตรมาสกอน ตามการลดลงของการกอสรางภาครัฐและเอกชน
3. ภาคบริการ เดือนมีนาคม 2549 ภาคบริการชะลอลงตอเนือ่ งจากเดือนกอน เปนผลจากนักทองเทีย่ วชะลอ
การเดินทางเนื่องจากคาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปจจัยดานสถานการณทางการเมือง ทําใหกลุมประชุมสัมมนาภาค
รัฐยกเลิกหรือเลือ่ นการจัดสัมมนารวมทัง้ นักทองเทีย่ วชาวตางประเทศสวนหนึง่ ซึง่ สวนใหญเปนนักทองเทีย่ วชาวเอเชียยกเลิก
หรือเลือ่ นการเดินทางมาไทย จึงสงผลใหกิจกรรมภาคบริการที่สําคัญไดแก ยอดจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มโรงแรมและภัตตาคาร
ชะลอลงรอยละ 16.3 จํานวนผูโ ดยสารผานทาอากาศยาน ชะลอลงรอยละ 1.2 และอัตราการเขาพักของโรงแรมเฉลี่ยลดลงจาก
รอยละ 69.4 เดือนกอนเหลือรอยละ 52.1 ขณะที่ราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอยมาอยูที่ 994 บาท/คืน
สําหรับไตรมาสแรกป 2549 ภาคบริการ ขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน โดยปรับตัวดีขึ้นในชวงตน
ป แตในเดือนมีนาคมไดรบั ผลกระทบจากสถานการณทางการเมือง ทําใหกลุม ประชุมสัมมนาภาครัฐยกเลิกหรือเลือ่ นการจัด
สัมมนารวมทัง้ นักทองเทีย่ วชาวตางประเทศสวนหนึง่ ซึง่ สวนใหญเปนนักทองเทีย่ วชาวเอเชียยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางมาไทย
เครือ่ งชีภ้ าคบริการทีส่ าํ คัญ ไดแก ยอดจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้นรอยละ 18.5 อัตราการเขาพักของโรง
แรมเฉลีย่ เปนรอยละ 64.3 ต่าํ กวารอยละ 65.4 ไตรมาสกอน ราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 มาอยูที่ราคา
เฉลีย่ 1,015.8 บาท/คืน ทางดานจํานวนผูโ ดยสารผานทาอากาศยาน เพิม่ ขึน้ รอยละ 3.3
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เดือนมีนาคม 2549 การใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนกอน สะทอนจากยอดการจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 24.7 แตชะลอลงเทียบกับที่
เพิม่ ขึน้ รอยละ 31.6 ระยะเดียวกันปกอ น ปริมาณการใชไฟฟาในครัวเรือนเพิม่ ขึน้ รอยละ 10.9 ปริมาณจดทะเบียนรถยนตลดลง
รอยละ 0.7 ตามการลดลงของรถยนตนง่ั สวนบุคคลเปนสําคัญ และปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนตลดลงรอยละ 3.3 เนือ่ งจาก
ผูบริโภคเริ่มอิ่มตัวประกอบกับรถจักรยานยนตอยูระหวางเปลี่ยนรูปแบบทําใหผูบริโภคชะลอการซื้อลง
สําหรับไตรมาสแรกป 2549 การใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนขยายตัวในอัตราชะลอลงจาก
ไตรมาสกอนแตยังอยูในเกณฑดี โดยสะทอนจากยอดการจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันปกอ นรอยละ 23.9
ปริมาณการใชไฟฟาในครัวเรือนเพิม่ ขึน้ รอยละ 5.4 และปริมาณจดทะเบียนรถยนตที่เพิ่มขึ้นรอยละ 4.3 ขณะที่ปริมาณจด
ทะเบียนรถจักรยานยนตลดลงรอยละ 3.5 อยางไรก็ตามยังมีความกังวลในสถานการณเศรษฐกิจที่มีแนวโนมชะลอลง ประกอบ
กับราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นตอเนื่องทําใหผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากขึ้น
5. การลงทุนภาคเอกชน เดือนมีนาคม 2549 การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวในอัตราชะลอลง โดยการลง
ทุนเพือ่ การผลิตยังขยายตัวตามการนําเขาเครือ่ งจักรกลและสวนประกอบทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 32.6 เปน 11.0 ลานดอลลาร สรอ.
สวนเงินลงทุนจากโครงการทีไ่ ดรบั อนุมตั สิ ง เสริมการลงทุน(BOI) ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 23.9 เหลือ 411.0 ลานบาท
ขณะทีก่ ารลงทุนเพือ่ การกอสรางลดลงตอเนือ่ งจากเดือนกอน โดยปริมาณจําหนายวัสดุกอ สรางลดลงรอยละ 12.7 พืน้ ทีร่ บั
อนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล ลดลงรอยละ 15.2 ตามการกอสรางประเภททีอ่ ยูอ าศัย อาคารพาณิชยและโรงแรมหอพักเปน
สําคัญ เนื่องจากมีการลงทุนกอสรางไปมากแลวในชวงกอนหนา
สําหรับไตรมาสแรกป 2549 การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยการลงทุนเพือ่ การผลิต
ขยายตัวตามการนําเขาเครือ่ งจักรกลและสวนประกอบทีเ่ พิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 5.5 เปน 23.5 ลานดอลลาร สรอ.
เพือ่ ขยายกําลังการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเปนสําคัญ ขณะทีเ่ งินลงทุนจากโครงการทีไ่ ดรบั อนุมตั สิ ง เสริมการลง
ทุน(BOI) ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 56.2 เปน 1,667.5 ลานบาท สวนใหญเปนการลงทุนในหมวดเกษตรกรรมและ
ผลผลิตการเกษตร หมวดบริการและสาธารณูปโภค และหมวดอุตสาหกรรมเบา การลงทุนดานการกอสรางปรับตัวลดลงตอเนือ่ ง
สวนหนึง่ เนือ่ งจากราคาน้าํ มันทีส่ งู ขึน้ เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับความกังวลตอสถานการณทางการเมือง สงผลใหภาคเอก
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ชนชะลอการลงทุน สําหรับเครือ่ งชีส้ าํ คัญไดแก ปริมาณจําหนายวัสดุกอ สรางลดลงรอยละ 15.6 พืน้ ทีร่ บั อนุญาตกอสรางในเขต
เทศบาล ลดลงรอยละ 21.8 เนื่องจากมีการลงทุนกอสรางไปมากแลวในชวงกอนหนา
6. การคาตางประเทศ เดือนมีนาคม 2549 การสงออกขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนกอนโดยเพิ่มขึ้น
รอยละ 12.6 เปน 251.0 ลานดอลลาร สรอ. ตามการสงออกผานดานศุลกากรลําพูนเพิม่ ขึน้ รอยละ 19.8 เปน176.3 ลานดอลลาร
สรอ. การสงออกผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 62.0 เปน 22.3 ลานดอลลาร
สรอ. จากสินคาชุดสายไฟฟาที่ยายจุดกระทําพิธีศุลกากรมากระทําที่ดานทาอากาศยานเชียงใหม การสงออกผานดานศุลกากร
ตามแนวชายแดนลดลงรอยละ 15.4 เหลือ 52.4 ลานดอลลาร สรอ. โดยลดลงทัง้ การสงออกไปพมา ลาว และจีนตอนใต โดยการ
สงออกไปพมาลดลงรอยละ 10.0 เหลือ 40.9 ลานดอลลาร สรอ. จากการออนตัวของคาเงินจัตทําใหกาํ ลังซือ้ ของตลาดพมาลดลง
และการสงออกไปลาวและจีนตอนใตลดลงรอยละ 7.3 และรอยละ 38.3 ตามลําดับ
การนําเขา ผานดานศุลกากรในภาคเหนือขยายตัวในอัตราชะลอลงเชนกันโดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 14.9 เปน 161.0
ลานดอลลาร สรอ. การนําเขาผานดานศุลกากรลําพูนเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 9.9 เปน144.0 ลานดอลลาร สรอ. สิน
คานําเขาสําคัญ อาทิ เครือ่ งจักรไฟฟาและสวนประกอบ และแผงวงจรไฟฟา การนําเขาผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
เพิ่มขึ้นกวา 3 เทาตัว เปน 8.8 ลานดอลลาร สรอ. จากการยายจุดกระทําพิธกี ารนําเขาของสินคาประเภทเครือ่ งจักรไฟฟาและสวน
ประกอบ การนําเขาผานชายแดน เพิม่ ขึน้ รอยละ 14.9 เปน 8.2 ลานดอลลาร สรอ. ตามการเพิ่มขึ้นของการนําเขาสินคาจากพมา
และลาว เปนสําคัญ โดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 9.3 และรอยละ 45.8 ตามลําดับ สวนการนําเขาสินคาจากจีนตอนใต ลดลงรอยละ 8.5
เหลือ 1.1 ลานดอลลาร สรอ. ดุลการคา ในเดือนมีนาคม 2549 เกินดุล 90.0 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนที่
เกินดุล 82.7 ลานดอลลาร สรอ.
สําหรับไตรมาสแรกป 2549 การสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ
14.7 เปน 663.7 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจากระยะเดียวกันปกอ นและไตรมาสกอน โดยการสงออกผานดานศุลกากรลําพูนเพิม่
ขึน้ รอยละ 19.3 เปน 460.3 ลานดอลลาร สรอ. ตามการขยายตัวของสินคาอิเล็กทรอนิกส อาทิ อุปกรณสว นประกอบคอมพิวเตอร
ประเภท Hard disk drive การสงออกผานทาอากาศยานเชียงใหมเพิม่ ขึน้ รอยละ 53.4 เปน 49.6 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจาก
ระยะเดียวกันปกอ นและไตรมาสกอนทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 1.8 และ 23.8 ตามลําดับ ตามการสงออกสายไฟและเคบิลทีย่ า ยดานกระทํา
พิธีการสงออกมาที่ดานทาอากาศยานเชียงใหม ตลาดสงออกสําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และเบลเยีย่ ม การสงออกผานดาน
ชายแดน ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.4 เหลือ 153.9 ลานดอลลาร สรอ. โดยการสงออกไปพมาลดลงรอยละ 4.0 เหลือ
120.2 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากคาเงินจัตออนตัวลงตั้งแตตนป 2549 เปนตนมา การสงออกไปจีนตอนใตลดลงรอยละ 9.7 เหลือ
24.5 ลานดอลลาร สรอ. สวนหนึง่ เปนผลจากการเปลีย่ นแปลงเสนทางไปขนสงทางทะเลเขาจีนโดยตรงและขนสงผานพมาและลาว
กอนนําเขาจีนตอนใต สวนการสงออกไปลาวเพิม่ ขึน้ รอยละ 6.8 เปน 9.2 ลานดอลลาร สรอ.
การนําเขา ไตรมาสแรกป 2549 การนําเขาเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 22.2 เปน 415.4 ลาน
ดอลลาร สรอ. แตลดลงจากไตรมาสกอน โดยการนําเขาสินคาของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือผานดานศุลกากรลําพูนเพิ่มขึ้น
รอยละ 19.1 เปน 375.1 ลานดอลลาร สรอ. การนําเขาผานทาอากาศยานเชียงใหมเพิ่มขึ้นกวา 2 เทาตัว เปน 18.2 ลานดอลลาร
สรอ. เพิ่มขึ้นมากในเดือนกุมภาพันธ และมีนาคม จากการยายจุดกระทําพิธกี ารนําเขาสินคาประเภทเครือ่ งอุปกรณไฟฟา ลวด
และเคเบิล การนําเขาผานดานชายแดน เพิม่ ขึน้ รอยละ 12.3 เปน 22.2 ลานดอลลาร สรอ. แตลดลงเล็กนอยจากไตรมาสกอน
ตามการเพิ่มขึ้นของการนําเขาสินคาทั้งจากพมา ลาว และจีนตอนใต โดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.7 รอยละ 44.5 และรอยละ 7.1 ตาม
ลําดับ ดุลการคา ในไตรมาสแรกป 2549 เกินดุล 248.3 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันปกอนที่เกินดุล 239.0 ลาน
ดอลลาร สรอ.
7. ระดับราคา เดือนมีนาคม 2549 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 5.8 ตาม
การเรงตัวของหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6.5 ตามการปรับตัวสูงขึน้ ของราคาผักและผลไมเปนสําคัญ สวนหมวด
อืน่ ๆ ที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่มชะลอตัวจากเดือนกอนโดยเพิ่มขึ้นรอยละ 5.4 ทางดานดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ รอยละ
2.4 ทรงตัวอยูในระดับเดียวกับเดือนกอนแตเรงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน ที่เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.7
สําหรับไตรมาสแรกป 2549 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 5.9 ตามการเรง
ตัวของหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.9 จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาผักและผลไมเปน
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สําคัญ และหมวดอื่นๆ ที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.9 จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาใน
หมวดยานพาหนะและน้าํ มันเชือ้ เพลิง ทางดานดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.3 เรงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน
ปกอ นทีเ่ พิม่ ขึน้ เพียงรอยละ 0.7
8. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติสิ้นเดือนกุมภาพันธ 2549 กําลังแรงงานรวม
ในภาคเหนือมีจํานวน 6.57 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.43 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 97.9 ของกําลังแรงงานรวม สูงกวาระยะ
เดียวกันปกอ นรอยละ 0.6 โดยแรงงานในภาคเกษตรมีจาํ นวน 2.76 ลานคน เพิม่ ขึน้ รอยละ 0.7 จากระยะเดียวกันปกอ นทีป่ ระสบ
ภัยแลง ขณะที่การจางงานนอกภาคเกษตรมีทั้งสิ้น 3.66 ลานคน ลดลงรอยละ 1.2 จากระยะเดียวกันปกอ น ซึง่ ลดลงมากในสาขา
การขายสง/ปลีกฯ และการวางงาน มีอัตรารอยละ 1.5 ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.4 สวนผูป ระกันตนในระบบประกัน
สังคมตามมาตรา 33 ของเดือนมีนาคม 2549 มีจํานวน 0.58 ลานคน เพิม่ ขึน้ จากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.4
และรอยละ 4.9 ตามลําดับ
9. การเงิน เดือนกุมภาพันธ 2549 สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือมียอดคงคางเงินฝากทั้งสิ้น 319,171
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน รอยละ 5.4 เงินฝากขยายตัวตอเนื่องจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 เดือนกอน (หากไมรวม
ธนาคารพาณิชยใหม ไดแก ทิสโก ธนชาต เกียรตินาคิน เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.3) สวนใหญเพิ่มขึ้นมากที่
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย นครสวรรค และกําแพงเพชร ดานเงินใหสนิ เชือ่ มียอดคงคาง 251,801 ลานบาท ขยายตัวรอยละ
13.2 แตชะลอลงจากเดือนกอน (หากไมรวมธนาคารพาณิชยใหมไดแก ทิสโก ธนชาต เกียรตินาคิน ขยายตัวรอยละ 6.9) สิน
เชื่อเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดนครสวรรคและพิษณุโลก

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
4 พฤษภาคม 2549
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