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ฉบับที่ 11/2549
เรือ่ ง แถลงขาวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2549
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนืออยูในเกณฑทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยดานอุปสงค การอุปโภคบริโภค
ของภาคเอกชน การสงออกและนําเขาขยายตัวในอัตราทีล่ ดลงจากเดือนกอน สวนการลงทุนลดลงแตปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน
เล็กนอย ดานอุปทาน รายไดของเกษตรกรลดลงตามผลผลิตทีล่ ดลงโดยเฉพาะลําไย ขณะที่ภาคบริการกระเตื้องขึ้นเล็กนอยจาก
เดือนกอนตามฤดูกาล ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพือ่ สงออกชะลอลงจากเดือนกอน อัตราเงินเฟอทัว่ ไปปรับตัวลดลงเปนเดือนที่ 2
สําหรับเงินฝากและสินเชือ่ ขยายตัวในอัตราทีส่ งู ขึน้ เล็กนอย
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร
รายไดของเกษตรกรลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.7 ตามการลดลงทางดานผลผลิต โดยผลผลิตพืชหลัก
ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 20.0 จากลําไยที่ลดลงรอยละ 37.6 เปนสําคัญ เนื่องจากราคาปกอนไมจูงใจใหเกษตรกร
เพิ่มผลผลิตประกอบกับไดรับความเสียหายจากฤดูฝนที่มาเร็วกวาปกติ อีกทั้งมีการสงเสริมการผลิตนอกฤดู อยางไรก็ตาม ผลผลิต
ขาวนาปรังและหอมแดงเพิ่มขึ้นรอยละ 7.7 และรอยละ 0.5 ตามลําดับ ดานราคาพืชผลสําคัญสูงขึน้ รอยละ 15.3 เรงตัวจากเดือนกอน
และระยะเดียวกันปกอน โดยราคาลําไยเพิม่ ขึน้ รอยละ 30.4 เนื่องจากผลผลิตลดลงประกอบกับมีการดําเนินการที่ดีในการกระจาย
ผลผลิตออกนอกแหลงผลิตในชวงกระจุกตัว ราคาหอมแดงชะลอลงจากเดือนกอนโดยสูงขึ้นรอยละ 9.1 สวนขาวเปลือกเจานาปรัง
มีราคาทรงตัวจากระยะเดียวกันปกอน
2. ภาคอุตสาหกรรม
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราทีล่ ดลงจากเดือนกอน โดยการผลิตเพือ่ สงออกในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือผานดานศุลกากรลําพูนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 11.7 เปน 161.1 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอตัวจากที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 29.0 เดือนกอน ตามสินคาสงออกสําคัญ ไดแก แผงวงจรสําเร็จรูป ฮารดดิสกไดรฟ อุปกรณเกี่ยวกับสายตา ขณะที่การผลิต
เครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นกวา 4 เทาตัว ตามแผนการตลาดเพือ่ กระตุน ยอดจําหนาย สวนผลผลิตวัสดุกอสรางลดลง
ตอเนือ่ งรอยละ 19.7 เหลือ 123.7 พันเมตริกตัน เนือ่ งจากกิจกรรมการกอสรางทีล่ ดลง
3. ภาคบริการ
ภาคบริการกระเตื้องขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอนตามฤดูกาล โดยเครื่องชี้ภาคบริการที่สําคัญ ไดแก อัตราการ
เขาพักของโรงแรมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 38.4 เดือนกอน เปนรอยละ 44.8 และจํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานเพิ่มขึ้น
จากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 15.9 และรอยละ 1.0 ตามลําดับ และราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมสูงขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 0.3 เปนราคา 813.1 บาทตอหอง อยางไรก็ดี ภาคบริการยังคงไดรับผลกระทบจากดานราคาน้ํามันและตนทุน
คาครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหนกั ทองเทีย่ วปรับพฤติกรรมและระยะเวลาในการเดินทาง
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนของภาคเหนือขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากเดือนกอน โดยผูบริโภคยังคงระมัด
ระวังในการใชจาย สําหรับกิจกรรมดานการใชจายทีส่ ําคัญกลับลดลงในเดือนนี้ โดยปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนตและ
รถยนตลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.4 และรอยละ 11.0 ตามลําดับ
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5. การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชนภาคเหนือยังคงลดลงแตปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอนเล็กนอย โดยพิจารณาจากพื้นที่รับอนุญาต
กอสรางในเขตเทศบาลทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 24.5 สวนใหญเปนการเพิม่ ขึน้ ของการกอสรางที่อยูอาศัยและอาคารพาณิชย สวนปริมาณ
จําหนายวัสดุกอ สรางลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 13.6 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 20.1 เดือนกอน คาธรรมเนียมขายและ
ขายฝากทีด่ นิ ลดลงรอยละ 0.4 เทียบกับทีล่ ดลงรอยละ 21.3 เดือนกอน ดานการลงทุนเพือ่ การผลิตเพิม่ ขึ้นรอยละ 27.6 ตามการ
นําเขาเครื่องจักรในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
6. การคาตางประเทศ
การสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.6 เปน 208.2 ลานดอลลาร
สรอ. ลดลงจากเดือนกอน โดยการสงออกผานดานศุลกากรลําพูนเพิม่ ขึน้ รอยละ 11.7 เปน 161.1 ลานดอลลาร สรอ. ตามสินคา
สําคัญ อาทิ แผงวงจรสําเร็จรูป ฮารดดิสกไดรฟ อุปกรณเกีย่ วกับสายตา ซึง่ สงออกเพิม่ ขึน้ รอยละ 4.0 รอยละ 24.9 และรอยละ 9.0
ตามลําดับ ดานการสงออกผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมลดลงรอยละ 47.4 เหลือ10.9 ลานดอลลาร สรอ. จากการลดลง
ของการสงออกสินคาประเภทคารบูเรเตอรและเครื่องเพชรพลอย ประกอบกับมีผูสงออกบางรายปรับเปลี่ยนการทําพิธีการศุลกากร
ไปทีส่ ว นกลาง สําหรับการสงออกผานชายแดนลดลงรอยละ 4.9 เหลือ 36.2 ลานดอลลาร สรอ. ตามการสงออกไปพมาที่ลดลง
รอยละ 10.0 เหลือ 26.0 ลานดอลลาร สรอ. โดยสินคาสงออกทีล่ ดลงมากไดแก ผลิตภัณฑพืชผล น้ํามันพืช ผลิตภัณฑพลาสติก
และเรซิน่ การสงออกไปลาวลดลงรอยละ 34.0 เหลือ 2.1 ลานดอลลาร สรอ. จากการลดลงของการสงออกสินคายานพาหนะและ
ชิ้นสวน และผลิตภัณฑพืชสวน สวนการสงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน(ตอนใต) เพิ่มขึ้นรอยละ 35.3 เปน 8.1 ลานดอลลาร
สรอ. ตามการเพิ่มขึ้นของสินคาประเภทผลิตภัณฑพืชผล ผลิตภัณฑยาง และน้าํ มันพืช
การนําเขา เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.3 เปน 140.2 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอน
โดยการนําเขาผานดานศุลกากรลําพูนเพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 เปน 130.6 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาสินคาประเภทชิ้นสวน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและเคมีภัณฑ ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 7.4 และรอยละ 1.7 ตามลําดับ การนําเขาผานดานศุลกากรทาอากาศยาน
เชียงใหมชะลอตัวตอเนื่องจากเดือนกอน โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 26.9 เปน 2.5 ลานดอลลาร สรอ. สินคาสําคัญที่ยังขยายตัว อาทิ
ชิ้นสวนเครื่องยนตของรถจักรยานยนต เพิ่มขึ้นรอยละ 92.8 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี และเงินแทง เพิ่มขึ้นกวา 3 เทาตัว ดานการ
นําเขาผานชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 69.8 เปน 7.0 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจากเดือนกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2.0 โดยการนําเขาจาก
พมาเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว เปน 4.2 ลานดอลลาร สรอ. สินคานําเขาสําคัญ ไดแก เยื่อกระดาษและไมตางๆ สินคาประมง ผักและผลไม
สวนการนําเขาจากลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีน(ตอนใต) เพิม่ ขึน้ รอยละ 9.7 และรอยละ 30.5 ตามลําดับ
ดุลการคา เกินดุล 68.0 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นทีเ่ กินดุล 67.3 ลานดอลลาร สรอ.
แตลดลงจากทีเ่ กินดุล 81.6 ลานดอลลาร สรอ. เดือนกอน
7. ระดับราคา
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.5 ลดลงเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6.1
เดือนกอน โดยเพิม่ ขึน้ ในอัตราลดลงทัง้ ราคาสินคาในหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ และหมวดอื่นๆ ที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเพิ่มขึ้น
ในอัตรารอยละ 5.2 และรอยละ 4.2 ตามลําดับ สวนดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ ในอัตราลดลงเชนกัน โดยมีอตั ราเพิม่ รอยละ 2.0
8. การจางงาน
จากการสํารวจของสํานักงานสถิตแิ หงชาติในเดือนมิถนุ ายน 2549 ภาคเหนือมีกําลังแรงงานรวม 6.53 ลานคน
ผูมีงานทํา 6.43 ลานคน คิดเปนสัดสวนรอยละ 98.5 ของกําลังแรงงานรวม สูงกวารอยละ 98.2 ระยะเดียวกันปกอน แรงงานใน
ภาคเกษตรมีจํานวน 3.36 ลานคน ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.0 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวยตอการผลิตพืชผล
ทําใหแรงงานสวนหนึ่งโยกยายเขาสูภาคเกษตร สวนแรงงานนอกภาคเกษตรมีจํานวน 3.07 ลานคน ลดลงจากเดือนกอนและ
ระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 14.1 และรอยละ 7.5 ตามลําดับ ในสาขากอสราง โรงแรมและภัตตาคาร และอุตสาหกรรม เปนสําคัญ
ดานผูวางงานมีจํานวน 0.09 ลานคน คิดเปนรอยละ 1.3 ของกําลังแรงงานรวม ใกลเคียงกันกับระยะเดียวกันปกอ น
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ดานผูประกันตนในระบบประกันสังคมที่อยูในสถานประกอบการที่ตั้งอยูในจังหวัดนั้น (ตามมาตรา 33) ในเดือน
กรกฎาคม 2549 มีจํานวน 0.58 ลานคน เพิม่ ขึน้ จากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ น รอยละ 0.6 และรอยละ 4.3 ตามลําดับ
9. การเงิน
ยอดคงคางเงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิน้ เดือนมิถนุ ายน 2549 มีจํานวน 327,545 ลานบาท
ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.5 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของเงินฝากของสวนราชการ บริษัทจําหนายรถยนต
และบริษทั ลีสซิง่ โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย นครสวรรค และเพชรบูรณ ทางดานเงินใหสินเชื่อมียอดคาง 258,638
ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 13.8 โดยภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม ในกิจการโรงแรม
และลีสซิง่ สวนภาคเหนือตอนลางเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค ในกิจการโรงสีขาวและเชาซื้อรถยนต สัดสวน
สินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี อ ยละ 78.96 สูงกวารอยละ 74.57

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
1 กันยายน 2549
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