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เรือ่ ง แถลงขาวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนสิงหาคม 2549
ภาวะเศรษฐกิ จ ภาคเหนื อ ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น เล็ ก น อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นก อ น โดยด า นอุ ป ทาน การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตามความตองการของตลาดตางประเทศ ภาคบริการปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องจากเดือนกอน แตรายได
เกษตรกรลดลงเล็กนอยตามการลดลงของผลผลิตพืชสําคัญ ดานอุปสงค การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัวในอัตราที่
ลดลง การนําเขาเรงตัว แตการสงออกลดลง การลงทุนยังคงลดลงแตปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน ทางดานอัตราเงินเฟอชะลอลง
มาก เงินฝากและสินเชื่อยังคงขยายตัว
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร
รายไดของเกษตรกรลดลงเล็กนอย แตปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอนโดยลดลงจากระยะเดียวกันปกอน
เพียงรอยละ 1.6 เทียบกับทีล่ ดลงรอยละ 6.5 เดือนกอน จากการลดลงของผลผลิตพืชหลัก โดยผลผลิตลําไย และขาวโพดลดลง
รอยละ 37.6 และรอยละ 3.8 ตามลําดับ ขณะที่ราคาพืชสําคัญเพิ่มขึ้นรอยละ 15.2 เรงตัวจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอน
ตามราคาลําไยที่เพิ่มขึ้นรอยละ 27.1 เนื่องจากผลผลิตลดลงประกอบกับสามารถกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิตไดเร็ว
ทางดานราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวและหอมแดงเพิ่มขึ้นรอยละ 9.3 และรอยละ 65.9 ตามลําดับ จากความตองการที่เพิ่มขึ้น
2. ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือขยายตัวในอัตราที่ลดลง โดยการผลิตเพื่อสงออกในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือผานดานศุลกากรลําพูนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.9 เปน 165.1 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงเทียบกับที่
เพิม่ ขึน้ รอยละ 11.7 เดือนกอน ตามการสงออกสินคาประเภทสวนประกอบในฮารดดิสกไดรฟที่ชะลอลง สวนสินคาอัญมณีขยายตัว
เพิม่ ขึน้ สําหรับสินคาทีผ่ ลิตเพือ่ สงออกลดลงไดแก เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา เลนสกลองถายรูปและหมอแปลงไฟฟาและมอเตอร
ทางดานการผลิตวัสดุกอสรางเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีอัตราลดลงตลอด 3 เดือนที่ผานมา โดยเพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 12.5 เนื่องจากผูประกอบการไดเรงผลิตเพื่อสตอกสินคาไวรองรับฤดูการกอสรางในไตรมาส ที่ 4 ขณะที่
การผลิตเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 68.7 ชะลอลงจากเดือนกอนเนื่องจากไดเรงสตอกสินคาไวมากแลว
สวนการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มหมวดอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 26.7
3. ภาคบริการ
ภาคบริการปรับตัวดีขึ้นเล็กนอยตอเนื่องจากเดือนกอน โดยเครื่องชี้ภาคบริการที่สําคัญ ไดแก การจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปก อนรอยละ 6.6 จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยาน
สําคัญในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 0.9 อยางไรก็ตาม นักทองเทีย่ วตางประเทศบางสวนยังคงชะลอการการเดินทาง และบางสวน
เปลีย่ นเสนทางการทองเทีย่ วไปยังประเทศเพือ่ นบานโดยเปนผลกระทบจากความไมชัดเจนดานการเมือง ทางดานอัตราการเขา
พักปรับตัวดีขึ้นโดยมีอัตราการเขาพักคิดเปนรอยละ 49.1 เทียบกับรอยละ 44.8 เดือนกอน สวนราคาหองพักโรงแรมเฉลี่ย
ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 เปนราคา 831.0 บาทตอหอง
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัวในอัตราที่ลดลง โดยการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอ นรอยละ 18.0 ต่ํากวาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 31.6 เดือนกอน สําหรับกิจกรรมดานการใชจายที่สําคัญยังคงลดลงตอเนื่อง
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จากเดือนกอน ไดแก ปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนตและรถยนตลดลงจากระยะเดียวกันปก อนรอยละ 2.2 และรอยละ
11.1 ตามลําดับ
5. การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชนในภาคเหนือยังคงลดลงแตปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน โดยเปนการปรับตัวดีขึ้นในการ
ลงทุนหมวดกอสราง พิจารณาจากปริมาณการจําหนายวัสดุกอสรางที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 13.9 เทียบกับที่
ลดลงรอยละ 13.6 เดือนกอน พื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 2 โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 7.7 ต่ํา
กวาทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 22.7 เดือนกอน คาธรรมเนียมขายและขายฝากที่ดินเพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 เดือน
กอน กิจการทีไ่ ดรบั อนุมตั สิ ง เสริมการลงทุนเพิม่ ขึน้ รอยละ 30.3 โดยเปนการขยายกิจการเดิมเปนสําคัญ
6. การคาตางประเทศ
การสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือมีมูลคา 221.0. ลานดอลลาร สรอ.ลดลงจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 2.8 ตามการสงออกผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมท่ีลดลงรอยละ 61.1 เหลือ 13.0 ลานดอลลาร สรอ. เปนผล
จากผูประกอบการบางรายเปลี่ยนไปทําพิธีการสงออกในสวนกลาง รวมทั้งมีสินคาสงออกที่ลดลงไดแก แกวและเครื่องแกว และ
คารบูเรเตอร ทางดานการสงออกผานดานศุลกากรลําพูนเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลงโดยเพิ่มขึ้นรอยละ 8.9 เปน 165.1 ลานดอลลาร
สรอ. จากการสงออกที่ชะลอลงในสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภทสวนประกอบในฮารดดิสกไดรฟ สวนสินคาอัญมณีสงออกเพิ่มขึ้น
การสงออกผานดานศุลกากรตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 เปน 42.9 ลานดอลลาร สรอ. โดยการสงออกไปจีนตอนใต
เพิ่มขึ้นรอยละ 23.9 เปน 12.2 ลานดอลลาร สรอ. สวนการสงออกไปพมาและลาวลดลงรอยละ 1.3 และรอยละ 34.0 เหลือ 28.1
ลานดอลลาร สรอ. และ 2.6 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
การนําเขา มีมูลคา 144.9 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 16.4 เรงตัวขึ้นจากเดือน
กอนเล็กนอย การนําเขาผานดานศุลกากรลําพูนเพิม่ ขึน้ รอยละ 16.1 เปน 136.1 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจากเดือนกอน ตามการ
นําเขาสินคาขัน้ กลางและวัตถุดบิ ทีใ่ ชในการผลิตสินคา ไดแก แผงวงจรรวม อัญมณี วัตถุดิบโลหะและผลิตภัณฑโลหะ การนําเขา
ผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมเพิม่ ขึน้ รอยละ 7.3 เปน 1.9 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอตัวจากเดือนกอน ตามการชะลอตัว
ของการนําเขาสวนประกอบเครื่องยนตและเครื่องใชไฟฟา ทางดานการนําเขาผานดานศุลกากรตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ
25.2 เปน 6.9 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 69.8 เดือนกอน โดยการนําเขาจากพมาเพิ่มขึ้นรอยละ 72.1 เปน
4.0 ลานดอลลาร สรอ. การนําเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต) เพิ่มขึ้นรอยละ 5.0 สวนการนําเขาจากลาวลดลงรอยละ
32.3
ดุลการคา เกินดุล 76.0 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นทีเ่ กินดุล 102.7 ลานดอลลาร สรอ.
แตเพิม่ ขึน้ จากเดือนกอนทีเ่ กินดุล 68.0 ลานดอลลาร สรอ.
7. ระดับราคา
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.7 ต่ํากวาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 เดือนกอน
โดยเปนผลจากการเพิม่ ขึน้ ของทัง้ ราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ ม และหมวดอื่นๆที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ 3.6
และรอยละ 3.8 ตามลําดับ สําหรับดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.7 ต่ํากวาที่เพิ่มขึ้นรอยละ
2.0 เดือนกอน
8. การจางงาน
เดือนกรกฎาคม 2549 ภาคเหนือมีกําลังแรงงานรวม 6.77 ลานคน โดยการจางงานในภาคเกษตรขยายตัวจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 10.7 เนื่องจากอยูในฤดูการเพาะปลูก สวนการจางงานนอกภาคเกษตรลดลงรอยละ 11.0 ตามการ
ลดลงของการจางงานในสาขากอสราง โรงแรมและภัตตาคาร และการขายสงและขายปลีก อัตราการวางงานอยูท่ีรอยละ 0.9 ลดลง
จากรอยละ 1.3 เดือนกอน
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9. การเงิน
เงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2549 มียอดคงคางทั้งสิ้น 328,288
ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.7 โดยเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากจากสหกรณออมทรัพยและ
สถาบันการศึกษา รายไดจากขายที่ดินและการเรงระดมเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชยเปดใหม โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัด
เชียงใหม พิษณุโลกและอุทัยธานี สวนสินเชื่อมียอดคงคางทั้งสิ้น 259,183 ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
11.5 ชะลอตัวจากเดือนกอน สินเชื่อเพิ่มขึ้นในบริเวณภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดเชียงใหมและเชียงราย โดยเปนสินเชือ่ แกธรุ กิจ
สนามกอลฟ การกอสรางอาคารพาณิชย และหอพัก ตลอดจนสหกรณออมทรัพย สวนภาคเหนือตอนลาง สินเชื่อเพิ่มขึ้นที่
จังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค ตามความตองการสินเชือ่ ในธุรกิจหอพักและอุตสาหกรรมเสือ้ ผาสงออก
สําหรับสัดสวนสินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี ะดับรอยละ 78.95 ทรงตัวเทากับเดือนกอนแตสูงกวารอยละ 76.95 ระยะ
เดียวกันปกอ น

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
2 ตุลาคม 2549
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