ขาวธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
สวนกิจการสํานักงานภาค
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ฉบับที่ 10/2549
เรื่อง แถลงขาวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมิถุนายน 2549 และครึ่งแรกป 2549
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมิถุนายน 2549 ชะลอตัวลงเล็กนอยจากเดือนกอนโดย ดานอุปสงค การ
ใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคกระเตื้องขึ้นเล็กนอย ขณะที่การลงทุนยังคงซบเซาอยางตอเนื่อง สวนการสงออกและการนําเขา
แมวาจะชะลอลงจากเดือนกอนแตยังคงอยูในเกณฑดี ดานอุปทาน รายไดเกษตรขยายตัวในเกณฑชะลอลง ภาคบริการชะลอลง
ตามฤดูกาล ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวตามความตองการโดยเฉพาะจากภาคตางประเทศ ดัชนีราคาผูบริโภคชะลอตัว
ลงเล็กนอยแตยังคงอยูในเกณฑสูงตามราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ทางดานเงินฝากทรงตัวขณะที่สินเชื่อชะลอตัว
ครึ่งแรกป 2549 เศรษฐกิจภาคเหนือชะลอตัวลง โดยดานอุปสงค การลงทุนภาคเอกชนซบเซาลงโดยเฉพาะการ
กอสราง ซึ่งมีสัญญานลดลงมาตั้งแตปลายไตรมาสแรก การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในอัตราชะลอลงจาก
ระยะเดียวกันปกอนแตยังอยูในเกณฑที่ดี สวนมูลคาการสงออกและนําเขาขยายตัวโดยเฉพาะการสงออกเรงตัวขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอน ทางดานอุปทาน ภาคการเกษตรอยูในเกณฑดี ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากการผลิตเพื่อการสงออก
ภาคบริการชะลอลงเนื่องจากนักทองเที่ยวตางชาติชะลอการเดินทางจากปจจัยความไมแนนอนทางการเมืองชวงปลายไตรมาส 1
สวนนักทองเที่ยวไทยระมัดระวังการใชจาย
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร
รายไดของเกษตรกรในเดือนมิถุนายนขยายตัวรอยละ 5.4 จากระยะเดียวกันปกอน เปนผลจากราคาซึ่งสูงขึ้นรอย
ละ 6.2 ตามราคาลิ้นจี่ หอมแดง กระเทียม และขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่สูงขึ้นรอยละ 7.1 รอยละ 26.4 รอยละ 49.5 และรอยละ 19.0
ตามลําดับ ขณะที่ขาวเปลือกเจานาปรังราคาทรงตัวจากระยะเดียวกันปกอน ดานผลผลิตภาคการเกษตรลดลงเล็กนอย โดยลิ้นจี่ลดลง
รอยละ 7.1 เนื่องจากผลผลิตไดรับความเสียหายจากฝนที่มาเร็วและมากกวาปกติ กระเทียมและขาวโพดเลี้ยงสัตวลดลงรอยละ 23.0 และ
0.8 ตามลําดับ สวนขาวนาปรังและหอมแดงเพิ่มขึ้นรอยละ 7.7 และรอยละ 0.5 ตามลําดับ
ครึ่งแรกป 2549 รายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 13.8 โดยราคาพืชผลสําคัญสูงขึ้น
รอยละ 12.1 ไดแกราคาออยโรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 19.8 ตามราคาน้ําตาลในตลาดโลก ราคาขาวเปลือกเจานาปเพิ่มขึ้นรอยละ 11.4 จาก
มาตรการรับจํานําของภาครัฐ ราคากระเทียมและหอมแดงเพิ่มขึ้นรอยละ 24.2 และรอยละ 104.6 ตามลําดับ ดานผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ
1.7 โดยขาวนาปรัง ออยโรงงาน และขาวนาป เพิ่มขึ้นรอยละ 7.7 รอยละ 1.5 และรอยละ 4.1 ตามลําดับ แตผลผลิตกระเทียม ถั่วเขียว
ลิ้นจี่ ขาวโพดเลี้ยงสัตว และหอมหัวใหญ ลดลงโดยลดลงรอยละ 23.0 รอยละ 16.2 รอยละ 7.1 รอยละ 0.8 และรอยละ 33.8 ตามลําดับ
2. ภาคอุตสาหกรรม
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายนขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน โดยอุตสาหกรรมการ
ผลิตเพื่อสงออกในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือผานดานศุลกากรลําพูนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 29.0 เปน 178.2
ลานดอลลาร สรอ. สูงกวาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 23.9 เดือนกอน สวนใหญเปนการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสที่ขยายตัวตอเนื่องตาม
ความตองการของตลาด สินคาสําคัญไดแก เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา ฮารดดิสกไดรฟ และเลนส เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 13.2 รอยละ 29.9 และรอยละ 24.3 ตามลําดับ ทางดานผลผลิตวัสดุกอสรางลดลงอยางตอเนื่องโดยลดลงรอยละ 11.5
เหลือ 123.9 พันเมตริกตัน ตามการลดลงของภาคการกอสราง
ครึ่งแรกป 2549 การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว สวนใหญเปนการขยายตัวของผลผลิตเพื่อสงออกในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือโดยมูลคาสงออกผานดานศุลกากรลําพูนเพิ่มขึ้นรอยละ 17.8 เปน 959.4 ลานดอลลาร สรอ. สินคาสงออก
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สําคัญไดแก สินคาอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะฮารดดิสกไดรฟที่เพิ่มขึ้นรอยละ 20.2 สินคาชนิดอื่นที่มีมูลคาสงออกเพิ่มขึ้นไดแก
เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา อุปกรณเกี่ยวกับสายตา หมอแปลงไฟฟาและมอเตอร และอัญมณี ดานการผลิตวัสดุกอสรางมีแนวโนม
การผลิตที่ลดลงมาตั้งแตชวงตนป จากภาวะซบเซาของการกอสรางทั้งภาครัฐและเอกชน โดยครึ่งปแรก ผลผลิต ลดลงจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 5.8 เหลือ 981.7 พันเมตริกตัน ทางดานการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มหมวดอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 19.3 เปน 1,249.1 ลานบาท
3. ภาคบริการ
ภาคบริการในเดือนมิถุนายนชะลอตัวตามฤดูกาล ประกอบกับผลกระทบดานราคาน้ํามันและคาครองชีพที่
สูงขึ้น สงผลใหนักทองเที่ยวระมัดระวังการใชจาย อัตราการเขา พักในเดือนมิถุนายนลดลงจากรอยละ 40.1 เดือนกอนเหลือ
รอยละ 38.7 ขณะที่ราคาหองพักเฉลี่ยมีแนวโนมชะลอตัวโดยมีราคาเฉลี่ยที่ 843.4 บาท/หอง แตยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 1.1 ทางดานการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคารลดลงรอยละ 7.3 เปนการลดลงครั้งแรก
ในรอบ 10 เดื อ นโดยลดลงในจั ง หวั ด เชี ย งใหม เ ป น สํ า คั ญ อย า งไรก็ ดี จํ า นวนผู โ ดยสารผ า นท า อากาศยานปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น
รอยละ 6.2 จากการเพิ่มเที่ยวบินใหบริการของผูประกอบการสายการบินตนทุนต่ําโดยเฉพาะเสนทางที่เดินทางสูจังหวัดเชียงใหม
ในชวงครึ่งแรกของป 2549 ภาคบริการโดยรวมชะลอตัวลงแมจะมีการขยายตัวดีขึ้นในชวง 2 เดือนแรกของป
แตในชวง 4 เดือนถัดมาไดรับผลกระทบของปญหาความไมแนนอนทางการเมืองและคาครองชีพที่สูงขึ้น สงผลใหนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวตางประเทศและไทยเลื่อนหรือชะลอการเดินทาง รวมทั้งกลุมสัมมนาที่ยกเลิกหรือเลื่อนการจัดออกไป โดยจํานวนผูโดยสาร
ผานทาอากาศยานชะลอตัวลงรอยละ 3.4 อัตราการเขาพักใกลเคียงกับระยะเดียวกันปกอนที่รอยละ 53.0 ขณะที่ราคาหองพักเฉลี่ย
ปรับตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนเพียงเล็กนอยที่รอยละ 1.8 อยางไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภทโรงแรมและ
ภัตตาคารยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 12.7
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
เดือนมิถุนายน 2549 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนของภาคเหนือกระเตื้องขึ้นจากเดือนกอน โดยการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มที่เพิ่มรอยละ 23.0 เรงตัวจากเดือนกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 19.2 โดยเฉพาะหมวดอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในเกณฑสูง
หมวดคาสงคาปลีกยังขยายตัวตอเนื่องแตชะลอลงจากเดือนกอนหนา ทางดานปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนตยังขยายตัว
ตอเนื่องจากเดือนกอนจากความตองการของผูบริโภคในชวงเปดเรียนภาคการศึกษาใหมประกอบกับมีสินคาใหมออกสูตลาด โดย
เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 14.1 สวนปริมาณการจดทะเบียนรถยนตลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.4 เทียบกับ
ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 8.4 เดือนกอน
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนครึ่งแรกป 2549 ชะลอตัวลงแตยังอยูในเกณฑที่ดี โดยปริมาณการจัดเก็บภาษี
มูลคาเพิ่มขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 22.2 ชะลอลงจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 33.2 ปกอน ภาวะการอุปโภคบริโภคที่ชะลอ
ลงเปนผลกระทบจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสงผลใหประชาชนระมัดระวังการใช
จายมากขึ้น สําหรับเครื่องชี้สําคัญอื่นๆ ไดแก ปริมาณการจดทะเบียนรถยนตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนเล็กนอยรอยละ 0.7
จากการที่ผูประกอบการนําสงรถยนตใหมใหลูกคามากขึ้น ปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 1.5 เนื่องจากมีรถจักรยานยนตรุนใหมที่ออกสูตลาดกระตุนใหมีการบริโภคมากขึ้น
5. การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุ น ภาคเอกชนภาคเหนือในเดื อนมิถุนายนซบเซาตอเนื่องจากเดือนกอน การกอสร า งยังคงลดลง
ตอเนื่อง ทั้งนี้ พื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลลดลงรอยละ 19.0 โดยลดลงทั้งการกอสรางประเภทอาคารพาณิชย บริการ
และขนสง เนื่องจากมีการลงทุนกอสรางไปมากแลวในชวงกอนหนา คาธรรมเนียมขายและขายฝากที่ดินลดลงรอยละ 57.3
ครึ่งแรก ป 2549 การลงทุนภาคเอกชนอยูในภาวะซบเซา และแสดงสัญญาณชะลอลงตั้งแตปลายไตรมาส 1
เปนตนมา โดยเฉพาะการกอสรางลดลงอยางตอเนื่อง สวนหนึ่งเนื่องจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับ
ความไมแนนอนทางการเมือง สงผลใหภาคเอกชนชะลอการลงทุน สําหรับเครื่องชี้สําคัญไดแก พื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขต
เทศบาลลดลงรอยละ 16.1 เนื่องจากมีการลงทุนกอสรางไปมากแลวในชวงกอนหนา คาธรรมเนียมขายและขายฝากที่ดินลดลง
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รอยละ 19.3 และมูลคาการนําเขาเครื่องจักรและสวนประกอบลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 23.0 สวนการลงทุนในกิจการ
ที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 44.2 สวนใหญเปนการขยายการผลิตของกิจการเดิมเปนสําคัญ อยางไรก็ดีสําหรับ
การลงทุนของอุตสาหกรรมสงออกและโรงแรมที่รเิ ริ่มไปแลวยังคงดําเนินการตอเนื่อง
6. การคาตางประเทศ
การสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะดียวกันปกอนรอยละ 15.4 เปน 230.1 ลานดอลลาร
สรอ. ชะลอตัวลงจากเดือนกอน การสงออกผานดานศุลกากรลําพูนเพิ่มขึ้นรอยละ 29.0 เปน 178.2 ลานดอลลาร สรอ. สินคาสําคัญ
ที่สงออกเพิ่มขึ้น อาทิ เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา ฮารดดิสกไดรฟ อุปกรณเกี่ยวกับสายตา และอัญมณี เพิ่มขึ้นรอยละ 13.2 รอยละ
29.9 รอยละ 24.3 และรอยละ 108.0 ตามลําดับ สวนการสงออกผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมลดลงรอยละ 44.2 เหลือ
11.5 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากธุรกิจบางแหงยายการทําพิธีการศุลกากรไปที่สวนกลาง การสงออกผานชายแดน ลดลงรอยละ
0.7 เหลือ 40.4 ลานดอลลาร สรอ. ตามการสงออกไปพมาที่ลดลงรอยละ 19.5 เหลือ 27.6 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากพมา
เขมงวดการนําเขาสินคาฟุมเฟอย สวนการสงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต)และลาวเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว และรอยละ 80.9
ตามลําดับ
การนําเขา เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 12.6 เปน 148.6 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอตัวจากเดือนกอน
โดยการนําเขาผานดานศุลกากรลําพูนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.8 เปน 136.8 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขาสินคาวัตถุดิบที่สําคัญ
อาทิ แผงวงจรรวมที่เพิ่มขึ้นรอยละ 33.0 รวมทั้งการนําเขาวัตถุดิบประเภทเพชรพลอย อัญมณีและเงินแทง ที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ
66.1 ดานการนําเขาผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 87.5 เปน 4.2 ลานดอลลาร
สรอ. ชะลอตัวจากเดือนกอนที่เพิ่มขึ้นกวา 2 เทาตัว การนําเขาผานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 2.0 เปน 7.5 ลานดอลลาร สรอ. โดย
การนําเขาจากพมาและลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 28.7 และรอยละ 52.1 ตามลําดับ สวนการนําเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต)
ลดลงรอยละ 46.2 โดยลดลงจากการนําเขา ผลิตภัณฑสิ่งทอ ผลิตภัณฑไม และเครื่องจักรกล
ดุลการคา ในเดือนมิถุนายน 2549 เกินดุล 81.6 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนที่เกินดุล
67.5 ลานดอลลารสรอ. แตลดลงเทียบกับที่เกินดุล 88.4 ลานดอลลารสรอ. เดือนกอน
มู ลคา การค า ผ า นด า นศุ ล กากรในช ว งครึ่งแรกป 2549 เพิ่ม ขึ้น จากระยะเดีย วกั น ปกอนรอ ยละ 13.6 เป น
2,176.2 ลานดอลลาร สรอ. การสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 12.3 เปน 1,333.5 ลานดอลลาร สรอ. โดยการสงออกสินคาผานดาน
ศุลกากรลําพูนเพิ่มขึ้นรอยละ 17.8 เปน 959.4 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนการสงออกเครื่องตัดตอวงจรไฟฟา ฮารดดิสก
ไดรฟ หมอแปลงไฟฟาและมอเตอร รวมทั้งสินคาประเภทเลนสและอัญมณี การสงออกผานทาอากาศยานเชียงใหมเพิ่มขึ้นรอยละ
18.8 เปน 99.8 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นมากในชวงตนปจากสินคาชุดสายไฟและเคเบิลโดยมีตลาดสงออกสําคัญที่ญี่ปุนและ
สหรัฐอเมริกา ดานการสงออกผานชายแดนลดลงรอยละ 5.2 เหลือ 274.4 ลานดอลลาร สรอ. และมีแนวโนมลดลงมาตั้งแต
ชวงตนป จากการสงออกไปพมาที่ลดลงเปนสําคัญโดยลดลงรอยละ 7.4 เหลือ 212.3 ลานดอลลาร สรอ. การสงออกไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน(ตอนใต) ลดลงเชนกันโดยลดลงรอยละ 2.7 สวนการสงออกไปลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 19.9
การนําเขา ชวงครึ่งแรกป 2549 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 15.7 เปน 842.7 ลานดอลลาร สรอ.
การนําเขาผานดานศุลกากรลําพูนเพิ่มขึ้นรอยละ 11.9 เปน 758.9 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขาวัตถุดิบที่ใชผลิตประเภท
ชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑโลหะซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 29.2 และรอยละ 39.1 ตามลําดับ การนําเขาผานทาอากาศยาน
เชียงใหมเพิ่มขึ้นกวา 2 เทาตัว เปน 35.9 ลานดอลลาร สรอ. โดยเพิ่มขึ้นมากในชวงเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม จากสินคา
ประเภทสายไฟฟาเปนสําคัญ การนําเขาผานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 23.7 เปน 47.9 ลานดอลลาร สรอ. โดยการนําเขาจากพมา
และลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 21.5 และรอยละ 43.3 ตามลําดับ สวนการนําเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน(ตอนใต) ลดลงรอยละ 2.0
ดุลการคา ผานดานศุลกากรในภาคเหนือชวงครึ่งแรกป 2549 เกินดุล 490.8 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอนที่เกินดุล 459.5 ลานดอลลาร สรอ.
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7. ระดับราคา
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.1 ชะลอลงเล็กนอยเทียบกับที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 เดือนกอน ตามการชะลอลงของสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ
6.8 เดือนกอน สวนหนึ่งเปนผลจากการปรับตัวลดลงของราคาเนื้อสัตว ผักและผลไม เนื่องจากมีผลผลิตออกสูตลาดมาก ทางดาน
สินคาหมวดอื่นๆไมใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.9 เรงตัวตอเนื่องเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5.7
เดือนกอน โดยราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นรอยละ 29.4 ตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหราคาคาโดยสาร
สาธารณะและคาโดยสารเครื่องบินภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปรับคาไฟฟาอัตโนมัติ(Ft) เพิ่มขึ้นอีก 9.6
สตางคตอหนวย
สําหรับดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 เดือนกอน
ครึ่งแรกป 2549 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.1 และเพิ่มขึ้นเล็กนอย
เทียบกับรอยละ 5.9 ของครึ่งหลังป 2548 โดยราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 6.4 จากระยะเดียวกันปกอน
ราคาสินคาหมวดอื่นๆไมใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 เรงตัวขึ้นจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันเปนสําคัญ
สําหรับดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานเฉลี่ยครึ่งปแรก 2549 เพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 ระยะ
เดียวกันปกอน
8. การจางงาน
เดือนพฤษภาคม จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในภาคเหนือมีกําลังแรงงานรวม 6.64 ลานคน
เปนผูมีงานทํา 6.52 ลานคน คิดเปนรอยละ 98.2 ของกําลังแรงงานรวม สูงกวาระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.9 โดยในภาคเกษตรมี
แรงงาน 2.95 ลานคน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนที่ประสบภัยแลงรอยละ 10.6 ขณะที่นอกภาคเกษตรมีแรงงาน 3.58 ลานคน
ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.5 ตามการลดลงของการจางงานในสาขากอสราง อุตสาหกรรม โรงแรมและภัตตาคาร
ดานผูวางงานมีจํานวน 0.08 ลานคน คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.2 ของกําลังแรงงานรวม ต่ํากวารอยละ 2.9 ระยะเดียวกันปกอนและ
รอยละ 1.9 เดือนกอนหนา
เดือนมิถุนายน 2549 ผูประกันตนที่อยูในสถานประกอบการที่ตั้งอยูในจังหวัดนั้นๆ ตามมาตรา 33 ในระบบ
ประกันสังคม มีจํานวน 0.58 ลานคน สูงกวาเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอน รอยละ 0.3 และรอยละ 4.6 ตามลําดับ
9. การเงิน
ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2549 สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ มียอดคงคางเงินฝากทั้งสิ้น 324,991 ลาน
บาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.1 เทากับอัตราขยายตัวเดือนกอน อยางไรก็ดี เดือนนี้มีการถอนเงินฝากไปลงทุนใน
รูปตราสารทางการเงิ นอื่นที่ออกโดยสถาบันการเงินมากขึ้น สงผลใหยอดคงคางของเงินฝากหดตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนกอน
ทางดานเงินใหสินเชื่อมียอดคงคาง 256,590 ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 12.2 ชะลอตัวลงจากเดือนกอนจาก
การชําระหนี้กลุ มพอคาพืชไรเปนสําคั ญ อยางไรก็ดี สิน เชื่อบางประเภทยังคงขยายตัวไดแก สิน เชื่อประเภทเชาซื้อรถยนต
สหกรณออมทรัพย โรงแรม และอสังหาริมทรัพย สัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากอยูที่ระดับรอยละ 78.95 สูงกวารอยละ 75.33 ระยะ
เดียวกันปกอน ทางดานยอดคงคางเงินฝากและสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไมรวมธนาคารพาณิชยใหมมียอดคงคาง 319,535 ลาน
บาท และ 240,683 ลานบาท ตามลําดับ โดยขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนในอัตราที่เทากันที่รอยละ 5.3
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
1 สิงหาคม 2549
ขอมูลเพิ่มเติม : คุณสาคร ศรีสวัสดิ์
สวนวิชาการ
โทร 0 5393 1157
e-mail : sakorns@bot.or.th
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