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เรื่อง แถลงขาวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน 2549
เดือนพฤศจิกายน 2549 ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือขยายตัวในเกณฑดีเมื่อเทียบกับเดือนกอนโดย
ดานอุปทาน รายไดเกษตรกรขยายตัวในอัตราชะลอตัวเล็กนอย ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตามการเรงตัวของการผลิตเพื่อการ
สงออก ขณะที่ภาคบริการเรงตัวตามฤดูกาลและไดรับแรงกระตุนจากการจัดงานราชพฤกษ 2549 ดานอุปสงค การอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑดีโดยมีแรงสนับสนุนจากการใชจายของนักทองเที่ยว ดานการสงออกยังคงขยายตัวตามความตองการ
สินคาอิเล็กทรอนิกสของตางประเทศ สวนการนําเขาลดลง อยางไรก็ตาม ภาคการลงทุนยังคงลดลงตามการลงทุนในภาคกอสราง
ทางดานดัชนีราคาผูบริโภคเรงตัวขึ้นสวนหนึ่งเปนผลกระทบจากภาวะน้ําทวม สวนเงินฝากเรงตัว ขณะที่สินเชื่อชะลอตัวลง
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร รายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.1 ตามราคาพืชหลักที่ปรับตัวสูงขึ้น
รอยละ 10.4 โดยราคาขาวเปลือกเหนียวนาปเมล็ดยาวเพิ่มขึ้นรอยละ 60.1 จากความตองการของตลาดจีนเปนสําคัญ สวนราคา
ขาวโพดเลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้นรอยละ 14.2 แตราคาขาวเปลือกเจานาปลดลงรอยละ 14.0 เนื่องจากตลาดเกรงวารัฐบาลจะระบายสต็อก
ขาวที่รับจํานําออกสูตลาดทําใหมีการระบายขาวในสตอกออกสูตลาด ดานผลผลิตพืชหลักลดลงรอยละ 3.3 เนื่องจากประสบปญหา
น้ําทวมในแหลงเพาะปลู กขาวนาปที่สําคัญทําใหผลผลิตลดลงรอยละ 3.9 และขาวโพดเลี้ยงสัตวลดลงรอยละ 4.6 จากการ
เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นทดแทน เชน มันสําปะหลัง
2. ภาคอุตสาหกรรม ในภาคเหนือขยายตัว ตามการเพิ่มขึ้นของการผลิตเพื่อสงออกของอุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือโดยมูลคาสงออกผานดานศุลกากรลําพูนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 15.3 เปน 174.6
ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 9.6 เดือนกอน โดยเฉพาะมูลคาสงออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ
ไฟฟาขยายตัวรอยละ 22.3 จากการขยายตัวของสินคาเซมิคอนดักเตอร และแผงวงจรไฟฟาสําเร็จรูป สวนการสงออก Glass
Magnetic Disk ขยายตัวในอัตราชะลอตัวลง เครื่องประดับขยายตัวรอยละ 13.7 ตามความตองการที่เพิ่มขึ้นในตลาดยุโรป สวน
การผลิตเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 27.8 เพื่อรองรับการจําหนายในชวงเทศกาลสิ้นป
3. ภาคบริการ ในเดือนพฤศจิกายนเรงตัวขึ้นจากเดือนกอน โดยไดรับแรงกระตุนจากการจัดงานพืชสวนโลก
“ราชพฤกษ 2549” ทั้งนี้ มีนักทองเที่ยวเดินทางเขาชมงานในเดือนพฤศจิกายนทั้งสิ้น 999,900 คน กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะ
สงผลใหธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมขยายตัวแลว ยังสงผลใหภาคบริการในจังหวัดใกลเคียงไดรับผลดีตามไปดวย
ประกอบกับในเดือนนี้เปนเดือนแรกของฤดูกาลทองเที่ยวในภาคเหนือ สงผลใหอัตราการเขาพักปรับตัวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 78.3
จากรอยละ 67.9 ระยะเดียวกันปกอน สวนราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 5.9 เปน 1,121.2 บาทตอหองตอ
วัน สวนใหญเปนการปรับราคาของโรงแรมขนาดกลาง ขณะที่โรงแรมขนาดใหญไดตกลงราคาลวงหนากับบริษัททองเที่ยวไวแลว
ทําใหไมสามารถปรับราคาไดมากนัก จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานสําคัญในภาคเหนือขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
15.0 เปน 435,251 คน เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินในและตางประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.1
ทางดานการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภทบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 25.3 โดยเพิ่มขึ้นมากในจังหวัดทองเที่ยวที่สําคัญเชน
เชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เดือนพฤศจิกายน 2549 ขยายตัวในเกณฑดีโดยมีแรงสนับสนุนจากการ
ใชจายของนักทองเที่ยวเปนสําคัญ โดยเฉพาะการใชจายในภาคบริการและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง พิจารณาจากปริมาณการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 18.7 เทียบกับเพิ่มขึ้นรอยละ 15.5 เดือนกอน ขณะที่กิจกรรมการใชจาย
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สําคัญอื่นๆ ชะลอลงตอเนื่อง ดานปริมาณการจดทะเบียนรถยนตและปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนตลดลงจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 19.3 และรอยละ 11 ตามลําดับ
5. การลงทุนภาคเอกชน ยังคงลดลงแตปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอนเล็กนอย โดยเปนการลดลงของการลงทุน
ในหมวดกอสรางเปนสําคัญ สอดคลองกับภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่ชะลอตัวลง ปริมาณการจําหนายวัสดุกอสรางลดลงจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.4 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 6.6 จากเดือนกอน สวนพื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลลดลงจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 32.2 โดยลดลงมากในประเภทอาคารพาณิชย และประเภทบริการและขนสง สวนการลงทุนในกิจการ
ที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนลดลงจากระยะเดียวกันปกอนเกือบเทาตัว
6. การคาตางประเทศ
มูลคาการสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.9 เปน 228.5
ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 เดือนกอน โดยการสงออกผานดานศุลกากรลําพูนเพิ่มขึ้นรอยละ 15.3 เปน
174.6 ลานดอลลาร สรอ. ตามมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณไฟฟาที่ขยายตัวรอยละ 16.0 และรอยละ
46.9 ตามลําดับ สวนการสงออกผานดานทาอากาศยานเชียงใหมลดลงรอยละ 24.3 เหลือ 8.6 ลานดอลลาร สรอ. จากการยาย
งานการทําพิธีการสงออกของสินคาใบยาสูบไปสวนกลาง และการลดลงของการสงออกสินคาเครื่องเพชรพลอยเปนสําคัญ สวน
การสงออกผานดานชายแดนลดลงรอยละ 3.8 เหลือ 45.3 ลานดอลลาร สรอ. โดยการสงออกไปพมาและลาวลดลงรอยละ 8.3
และรอยละ 36.3 ตามลําดับ ขณะที่การสงออกไปจีน (ตอนใต) เพิ่มขึ้นรอยละ 30.6 เปน 11.5 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับที่
ลดลงรอยละ 9.5 เดือนกอน
มูลคาการนําเขาลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.9 เปน 137.5 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 15.1 เดือนกอน การนําเขาที่ลดลงเปนผลจากเดือนพฤศจิกายนปกอนมีการนําเขาวัตถุดิบประเภทชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
และอุปกรณไฟฟาประเภทแผงวงจรรวม และตัวเก็บปะจุไฟฟาผานดานศุลกากรลําพูนในเกณฑสูงกวาปกติ ทั้งนี้การนําเขาผานดาน
ศุลกากรลําพูนลดลงรอยละ 12.2 เหลือ 121.4 ลานดอลลาร สรอ. สวนดานการนําเขาผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
เพิ่มขึ้นรอยละ 15.1 เปน 5.0 ลานดอลลาร สรอ. ตามการเพิ่มขึ้นของการนําเขาสวนประกอบเครื่องยนต ทางดานการนําเขาผาน
ดานศุลกากรตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 31.1 เปน 11.1 ลานดอลลาร สรอ. โดยเพิ่มขึ้นทั้งการนําเขาจากพมา ลาว และจีน
(ตอนใต) โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 72.3 รอยละ 23.4 และรอยละ 4.4 ตามลําดับ
ดุลการคา เกินดุล 91.0 ลานดอลลาร สรอ. สูงกวาระยะเดียวกันปกอนและเดือนกอนที่เกินดุล 59.0 ลาน
ดอลลาร สรอ. และ 69.5 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
7. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน 2549 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.8
เทียบกับอัตรารอยละ 2.7 เดือนกอน โดยราคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มเรงตัวขึ้นรอยละ 7.8 จากผลกระทบภาวะน้ําทวมและ
ความตองการของตลาดตางประเทศสงผลใหราคาผักสด ผลไม และขาวเหนียว ปรับตัวสูงขึ้น สําหรับราคาหมวดอื่นๆที่ไมใชอาหาร
และเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 เรงตัวขึ้นเชนกัน สวนหนึ่งเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของคาโดยสารสาธารณะที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10.7
ทางดานดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.2 ใกลเคียงกับเดือนกอน
8. การจางงาน กําลังแรงงานรวมในภาคเหนือเดือนตุลาคม 2549 มีจํานวน 6.53 ลานคน เปนผูมีงานทํา
ทั้งสิ้น 6.43 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 98.5 ของกําลังแรงงานรวม สูงกวารอยละ 96.9 ระยะเดียวกันปกอน โดยมีแรงงานใน
ภาคเกษตรจํานวน 3.07 ลานคน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.9 เนื่องจากเขาสูฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผลหลัก อีกทั้ง
ปญหาน้ําทวมพื้นที่ในภาคการเกษตรไดคลี่คลายลง ขณะที่แรงงานนอกภาคเกษตรลดลงรอยละ 3.0 เหลือ 3.36 ลานคน ตาม
การลดลงของแรงงานในสาขาการขายสง/ปลีก การกอสราง โรงแรมและภัตตาคาร สําหรับผูวางงานมีจํานวน 8 หมื่นคน คิดเปน
รอยละ 1.3 ของกําลังแรงงานรวม ต่ํากวารอยละ 3.0 ระยะเดียวกันปกอน นอกจากนี้จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคมใน
เดือนพฤศจิกายน 2549 มีจํานวน 0.59 ลานคน เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 0.1 และระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.6
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9. การเงิน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2549 สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือมียอดเงินฝากคงคางทั้งสิ้น 332,759
ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 9.9 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของเงินฝากจากนักธุรกิจตางถิ่นและผูรับเหมากอสราง
ในจังหวัดเชียงใหมและลําปาง เปนสําคัญ สวนเงินใหสินเชื่อ มียอดคงคาง 267,484 ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอย
ละ 9.9 ชะลอลงจากเดือนกอน ความตองการใชสินเชื่อในกลุมโรงสีขาว คาพืชไรและโรงงานไมแปรรูปยังคงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะใน
จังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร และพิษณุโลก ขณะที่ธุรกิจลีสซิ่ง โรงพยาบาลเอกชน สินเชื่อลดลงจากการชําระคืนตั๋วเงิน
สัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากลดลงจากระยะเดียวกันปกอนเล็กนอยอยูที่รอยละ 80.38
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