ขาวธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
สวนกิจการสํานักงานภาค
โทร. 0 5393 1216 โทรสาร 0 5322 4171
ฉบับที่ 9/2549
เรือ่ ง แถลงขาวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2549
เดือนพฤษภาคม 2549 เศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมปรับตัวดีขน้ึ จากเดือนกอน ดานอุปสงค มูลคาการสงออก
และนําเขาเพิม่ ขึน้ มากจากเดือนกอน การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน แตภาวะการลงทุน
ภาคเอกชนยังซบเซาตอเนือ่ ง ดานอุปทาน รายไดเกษตรกรขยายตัวในเกณฑชะลอลง การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
ในเกณฑดี ภาคบริการชะลอตัวตามฤดูกาล ดัชนีราคาผูบริโภคเรงตัวขึ้นตามราคาน้ํามันเปนสําคัญ สวนเงินฝากและสินเชือ่
ขยายตัวอยางตอเนื่อง
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร รายไดของเกษตรกรเดือนพฤษภาคม 2549 เพิม่ ขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน รอยละ 8.1
ต่าํ กวาทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 9.5 เดือนกอนหนา โดยราคาพืชผลสําคัญสูงขึน้ รอยละ 4.8 ต่าํ กวาทีส่ งู ขึน้ รอยละ 6.5 เดือนกอน
ขาวโพดเลี้ยงสัตวและถั่วเขียวผิวมันมีราคาสูงขึ้นรอยละ 10.2 และรอยละ 19.2 ตามลําดับ ลิน้ จีค่ ละสูงขึน้ รอยละ 27.1
เนือ่ งจากผลผลิตลดลง ทางดานมันสําปะหลังราคาลดลงรอยละ 20 เนือ่ งจากมีผลผลิตออกสูต ลาดมากและตลาดชะลอการรับซือ้
สวนขาวเปลือกเจานาปรังมีราคาใกลเคียงกับระยะเดียวกันปกอ น สําหรับผลผลิตพืชผลสําคัญเพิม่ ขึน้ รอยละ 3.3 ตามผลผลิต
ขาวนาปรัง มันสําปะหลัง ถั่วเขียว และถัว่ ลิสง ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 7.7 รอยละ 16.3 รอยละ 2.0 และรอยละ 2.4 ตามลําดับ
เนือ่ งจากราคาปกอ นจูงใจใหเกษตรกรขยายการผลิต สวนขาวโพดเลีย้ งสัตวลดลงรอยละ 0.8 จากการปรับเปลีย่ นไปปลูกพืชอืน่
และลิน้ จีล่ ดลงรอยละ 7.1 เนื่องจากผลผลิตเสียหายจากฤดูฝนทีม่ าเร็วและมากกวาปกติ
2. ภาคอุตสาหกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือขยายตัวในเกณฑดี โดยอุตสาหกรรมการผลิต
เพือ่ สงออกในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 23.9 เปน 175.0 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับที่
ลดลงรอยละ 2.2 เดือนกอน ตามมูลคาการสงออกทีเ่ พิม่ ขึน้ ของสินคาประเภทฮารดดิสตไดรฟ เครือ่ งตัดตอวงจรไฟฟา และเลนส
สําหรับกลองถายรูป โดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 31.8 รอยละ 11.3 และรอยละ 8.4 ตามลําดับ สวนการสงออกทรานฟอรเมอรและ
มอเตอร ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนกอน สําหรับการผลิตวัสดุกอ สรางลดลงรอยละ 10.6 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ
11.0 เดือนกอน ตามการกอสรางทีล่ ดลง
3. ภาคบริการ ภาคบริการชะลอตัวลงตามฤดูกาล ประกอบกับนักทองเทีย่ วชาวตางประเทศบางสวนไดเลือ่ น
การเดินทางมาไทยจากความกังวลในสถานการณการเมืองชวงกอนหนา ขณะทีก่ ารประชุมสัมมนาของสวนราชการลดลง
ในชวงนี้ เครือ่ งชีส้ าํ คัญของภาคบริการ ไดแก อัตราการเขาพักเฉลีย่ รอยละ 37.9 ลดลงจากอัตราเฉลีย่ รอยละ 46.5 เดือนกอน
ราคาหองพักเฉลีย่ ลดลงรอยละ 2.2 เหลือ 779.2 บาทตอคืน สําหรับจํานวนผูโ ดยสารผานทาอากาศยานเพิม่ ขึน้ รอยละ 3.8 เปน
291,600 คน สูงกวาทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 1.7 เดือนกอน ทางดานการจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ ประเภทโรงแรมและภัตตาคารเพิม่ ขึน้
รอยละ 14.0 สูงกวาทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 8.4 เดือนกอน
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เดือนพฤษภาคม 2549 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนของภาคเหนือ
ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน โดยปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นรอยละ 17.7 เทากับเดือนกอน สวนเครือ่ งชีท้ างดาน
ยานพาหนะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนตที่เพิ่มขึ้นเทียบกับที่ลดลงเดือนกอน โดยปริมาณการจด
ทะเบียนรถยนตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 9.2 เนื่องจากผูป ระกอบการสามารถสงมอบสินคาใหกบั ลูกคาไดมากขึน้
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สวนรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 12.8 สวนหนึ่งเปนผลจากการเรงซื้อรองรับความตองการใชในชวงเปดภาคการศึกษาใหม ขณะที่
มีสินคาใหมออกสูตลาดมากขึ้น
5. การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชนในภาคเหนืออยูใ นภาวะซบเซาตอเนือ่ งจากเดือนกอน ทั้งนี้
พิจารณาจากเครือ่ งชีส้ าํ คัญ ไดแก ยอดจําหนายวัสดุกอ สรางลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 9.5 คาธรรมเนียมขายและขาย
ฝากทีด่ นิ ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.5 และมูลคาการนําเขาเครือ่ งจักรและสวนประกอบลดลงจากระยะเดียวกันปกอ น
รอยละ 26.6 ทางดานการลงทุนทีไ่ ดรบั อนุมตั สิ ง เสริมการลงทุนลดลงรอยละ 50.4 จากระยะเดียวกันปกอ น
อยางไรก็ตาม ในเดือนนีพ้ น้ื ทีร่ บั อนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลกลับเพิม่ ขึน้ รอยละ 8.2 เทียบกับทีล่ ดลงรอยละ
20.7 เดือนกอน โดยเปนการขออนุญาตกอสรางในสวนของหอพัก และอาคารพาณิชย ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน และ
นครสวรรค
6. การคาตางประเทศ เดือนพฤษภาคม 2549 มูลคาการสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากระยะ
เดียวกันปกอ นรอยละ 17.6 เปน 238.8 ลานดอลลาร สรอ. ตามการเพิ่มขึ้นของมูลคาการสงออกผานดานศุลกากรลําพูนเปนสําคัญ
โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 23.9 เปน 175.0 ลานดอลลาร สรอ. สินคาสงออกสําคัญทีเ่ พิม่ ขึน้ ไดแก อิเล็กทรอนิกสประเภทฮารดดิสตไดรฟ
เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา ซึง่ สงออกไปประเทศญีป่ นุ สิงคโปร ฮองกงและสหรัฐอเมริกา ทางดานมูลคาการสงออกผานดานศุลกากร
ทาอากาศยานเชียงใหมขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 30.5 เปน 21.5 ลานดอลลาร สรอ. ตามการสงออกสินคาประเภท
สายไฟฟาและเคเบิลเปนสําคัญ ทางดานผลิตภัณฑพืชสวนเพิ่มขึ้นรอยละ 62.4 สวนใหญเปนผักสด/แชแข็งและอบแหง ผลไมสด
และใบยาสูบ สําหรับมูลคาการสงออกผานดานศุลกากรตามแนวชายแดนลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 6.7 เหลือ 42.3 ลาน
ดอลลาร สรอ. โดยลดลงจากตลาดสงออกพมาและจีนตอนใตที่ลดลงรอยละ 8.4 และรอยละ 3.4 ตามลําดับ สวนการสงออกไปลาว
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.1 เปน 3.8 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอตัวจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 49.7 เดือนกอน
มูลคาการนําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 18.4 เปน 150.4 ลาน
ดอลลาร สรอ. มูลคาการนําเขาผานดานศุลกากรลําพูน เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 11.3 เปน 131.7 ลานดอลลาร สรอ.
สวนใหญเปนการนําเขาจากประเทศญีป่ นุ สหรัฐอเมริกา สิงคโปรและอิสราเอล โดยสินคานําเขาประเภทวัตถุดิบเพิ่มขึ้นรอยละ 2.1
สวนใหญเปนประเภทไมโครแอสเซมบลีทใ่ี ชในอิเล็กทรอนิกส แผงวงจรสําเร็จรูป สวนการนําเขาเครื่องจักรกลและสวนประกอบที่ใช
ในอุตสาหกรรมลดลงรอยละ 29.8 เหลือ 5.4 ลานดอลลาร สรอ. ขณะที่มูลคาการนําเขาผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
เพิ่มขึ้นกวา 2 เทาตัว เปน 7.1 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาสินคาสําคัญ ไดแก สายไฟฟา เครือ่ งเพชรพลอย และเคมีภัณฑ
สําหรับมูลคาการนําเขาดานศุลกากรตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 79.1 เปน 11.5 ลานดอลลาร สรอ. โดยเปนการนําเขาจากพมา
เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว สินคานําเขาสําคัญทีเ่ พิม่ ขึน้ ไดแก ปลา ปลาสําเร็จรูป น้าํ มันจากพืชและสัตว สวนการนําเขาจากลาวและ
จีนตอนใต เพิ่มขึ้นรอยละ 39.9 และรอยละ 31.4 ตามลําดับ
ดุลการคา ในเดือนพฤษภาคม 2549 เกินดุล 88.4 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ จากเดือนกอนและระยะ
เดียวกันปกอ นทีเ่ กินดุล 72.6 และ 76.0 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
7. ระดับราคา เดือนพฤษภาคม 2549 ดัชนีราคาผูบริโภคทัว่ ไปของภาคเหนือเรงตัวขึ้นโดยเพิม่ ขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอ นรอยละ 6.2 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 6.0 เดือนกอน โดยเรงตัวตามราคาสินคาหมวดอืน่ ๆ ทีไ่ มใชอาหารและ
เครือ่ งดืม่ ซึง่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 5.7 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 5.2 เดือนกอน จากการสูงขึ้นของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพิม่ ขึ้นถึง
รอยละ 30.2 สงผลใหคา โดยสารสาธารณะสูงขึน้ ไดแก คาโดยสารรถไฟ คาโดยสารรถประจําทางและรถเมลเล็ก รวมทั้งการ
ปรับเพิ่มขึ้นของคากระแสไฟฟา สําหรับสินคาหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ น 6.8 ชะลอลงจากที่
เพิม่ ขึน้ รอยละ 7.2 เดือนกอน ตามการเพิม่ ขึน้ ของราคาผักสด ผลไมสด สัตวนาํ้ น้าํ ตาลทราย และอาหารสําเร็จรูป
ทางดานดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.4 ชะลอลงจากทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 2.6 เดือนกอน
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8. การจางงาน เดือนเมษายน 2549 ภาคเหนือมีกําลังแรงงานรวม 6.53 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.35 ลานคน
คิดเปนรอยละ 97.2 ของกําลังแรงงานรวม สูงกวารอยละ 96.0 ระยะเดียวกันปกอ น โดยในภาคเกษตรมีแรงงาน 2.98 ลานคน
ขยายตัวรอยละ 9.0 จากระยะเดียวกันปกอ นทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากภัยแลง สวนการจางงานนอกภาคเกษตรมีแรงงาน 3.37 ลาน
คน ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 9.5 ตามการลดลงของการจางงานในสาขาโรงแรม ภัตตาคาร อุตสาหกรรม และการ
ขายสงและขายปลีก ทั้งนี้ อัตราการวางงานเดือนเมษายน 2549 อยูท ร่ี อ ยละ 1.9 ของกําลังแรงงานรวม เพิม่ ขึน้ จากอัตรา
รอยละ 1.2 เดือนกอน
9. การเงิน เงินฝากที่ธนาคารพาณิชย ณ สิน้ เดือนเมษายน 2549 มียอดคงคางทั้งสิ้น 326,127 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ น รอยละ 7.1 ขยายตัวตอเนื่องจากอัตราเพิ่มรอยละ 6.1 เดือนกอน (ไมรวมธนาคารพาณิชยใหม
เพิม่ ขึน้ รอยละ 5.6) เนือ่ งจากการแขงขันระดมเงินฝากจากผูป ระกอบการและขาราชการ โดยเงินฝากเพิ่มขึ้นมากในจังหวัด
เชียงใหม เชียงราย ลําปาง พิษณุโลก นครสวรรคและสุโขทัย ทางดานสินเชื่อของธนาคารพาณิชย มียอดคงคาง 256,328
ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 13.1 (ไมรวมธนาคารพาณิชยใหม ขยายตัวรอยละ 6.3) ทัง้ นีเ้ ปนการให
สินเชือ่ ประเภทเชาซือ้ โรงแรม รานซักอบรีด โรงสีขา วและสหกรณออมทรัพยครู โดยเพิม่ ขึ้นมากในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย
พิษณุโลกและสุโขทัย
สําหรับสัดสวนสินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี ะดับรอยละ 78.6 สูงขึน้ จากรอยละ 74.4 ระยะเดียวกันปกอ น
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