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เรือ่ ง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนธันวาคม และทั้งป 2549
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนธันวาคม 2549 โดยรวมขยายตัวเล็กนอย แตภาคบริการขยายตัวชัดเจนตาม
ฤดูกาลทองเที่ยวและการจัดงานพืชสวนโลก โดยดานอุปทาน รายไดของเกษตรกรขยายตัวจากปจจัยดานราคา ผลผลิตอุตสาหกรรม
ขยายตัวในอัตราชะลอลง สวนภาคบริการเรงตัวตามฤดูกาลประกอบกับไดรับผลดีจากงานราชพฤกษ 2549 ดานอุปสงค การอุปโภค
บริโภคขยายตัวจากการใชจายของนักทองเที่ยว ขณะที่การสงออกลดลงจากการชะลอลงของการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสและ
อุปกรณไฟฟา และการยายพิธีการสงออกไปสวนกลาง แตการนําเขาวัตถุดิบเพื่อการผลิตเพิ่มขึ้น การลงทุนยังคงลดลงแตปรับตัว
ดีขน้ึ จากเดือนกอน อัตราเงินเฟอทัว่ ไปชะลอตัว สวนเงินฝากและสินเชือ่ ทรงตัว
ป 2549 ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอน โดยดานอุปทาน เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
ตามการเพิ่มขึ้นของราคาพืชหลักเปนสําคัญ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวดีทั้งการผลิตเพื่อการสงออกและบริโภคภายในประเทศ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและน้ําตาล ขณะที่ภาคบริการขยายตัวจากการจัดงานพืชสวนโลก ดานอุปสงค การอุปโภค
บริโภคภาคเอกชนชะลอลง แตกระเตื้องขึ้นในชวงปลายปตามภาคบริการ ดานการสงออกและนําเขาชะลอตัว สวนการลงทุนหดตัว
เมื่อเทียบกับปกอน ดัชนีราคาผูบ ริโภคเพิม่ ขึน้ ใกลเคียงกับปกอ น สําหรับเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวในอัตราชะลอลง
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 9.7 เปนผลจากราคาพืชสําคัญที่สูงขึ้น
รอยละ 11.9 จากระยะเดียวกันปกอน โดยราคาขาวเปลือกเหนียวนาปเมล็ดยาวเพิ่มขึ้นรอยละ 60.8 เนื่องจากอุปสงคจากตางประเทศ
โดยเฉพาะจีน ประกอบกับราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้นรอยละ 28.6 ตามความตองการใชทั้งในและตางประเทศ อยางไรก็ตาม
ราคาขาวเปลือกเจานาปและมันสําปะหลังลดลงรอยละ 5.8 และรอยละ 19.5 ตามลําดับ ดานผลผลิตพืชหลักลดลงรอยละ 2.2 เนื่องจาก
แหลงเพาะปลูกสําคัญประสบปญหาน้ําทวมโดยเฉพาะขาวนาป ผลผลิตลดลงรอยละ 3.9 ขณะที่ขาวโพดเลี้ยงสัตวลดลงรอยละ 4.6
เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่น เชน มันสําปะหลัง สวนออยโรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 20.4 จากการขยายเนื้อที่เพาะปลูกของ
เกษตรกรตามแรงจูงใจดานราคา
ป 2549 รายไดของเกษตรกรในภาคเหนือขยายตัวรอยละ 11.6 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10.0 ปกอน เนื่องจาก
การเรงตัวของราคาพืชสําคัญที่ขยายตัวรอยละ 13.1 ไดแก ราคาขาวเปลือกเหนียวนาปเมล็ดยาวเพิ่มขึ้นรอยละ 29.3 จากความ
ตองการของตลาดจีนเปนสําคัญ ราคาออยโรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 26.7 ตามการปรับเพิ่มขึ้นของราคาขั้นสุดทาย ราคาขาวโพด
เลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้นรอยละ 8.7 ตามราคาตลาดโลก และราคาลําไยเพิ่มขึ้นรอยละ 28.8 เนื่องจากผลผลิตลดลงประกอบกับการดําเนินการ ที่
ดีในการกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิตในชวงกระจุกตัว ขณะที่ราคามันสําปะหลังและสับปะรดโรงงานลดลงรอยละ 15.3 และ
รอยละ 29.9 ตามลําดับ จากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมาก ทางดานผลผลิตพืชสําคัญลดลงรอยละ 1.5 โดยขาวนาปประสบปญหา
น้าํ ทวมในแหลงเพาะปลูกสําคัญทําใหผลผลิตลดลงรอยละ 3.9 ขาวโพดเลี้ยงสัตวลดลงรอยละ 4.6 จากการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น
โดยเฉพาะมันสําปะหลัง ลําไยลดลงรอยละ 37.6 เนื่องจากราคาปกอนไมจูงใจใหเกษตรกรเพิ่มผลผลิตประกอบกับไดรับความเสียหาย
จากฤดูฝนที่มาเร็วกวาปกติอีกทั้งมีการสงเสริมการผลิตนอกฤดู และกระเทียมลดลงรอยละ 23.0 จากนโยบายของรัฐใหลดพื้นที่
เพาะปลูก อยางไรก็ตาม ขาวนาปรังและมันสําปะหลังเพิม่ ขึน้ รอยละ 15.9 และรอยละ 23.6 ตามลําดับ เนื่องจากราคาปกอนสูงจูงใจ
ใหเกษตรกรเพิ่มการผลิต
2. ภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตอุตสาหกรรมชะลอลง โดยมูลคาการผลิตเพื่อสงออกในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ผานดานศุลกากรลําพูนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.9 เปน 154.9 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอตัวจากรอยละ 16.3 เดือนกอน
โดยสินคาอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณไฟฟาขยายตัวรอยละ 0.4 ชะลอตัวเมื่อเทียบกับที่ขยายตัวรอยละ 24.3 เดือนกอน โดยสินคา
สงออกสําคัญลดลง ไดแก Glass Magnetic Disk ลดลงรอยละ 12.4 การผลิตวัสดุกอ สรางเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 20.7

-2ดานการผลิตน้าํ ตาลเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นเกือบ 2 เทาตัว เปน 272.2 พันเมตริกตัน ตามผลผลิตออยที่เพิ่มมากจากการ
ขยายพื้นที่เพาะปลูกและโรงงานน้ําตาลเปดหีบในป 2549/50 เร็วขึ้น
ป 2549 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราที่เรงตัวจากปกอน ตามการผลิตเพื่อสงออกในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือผานดานศุลกากรลําพูนที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 14.0 เปน 1,951.9 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวขึ้นจาก
รอยละ 7.8 ในปกอน ตามความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสของตลาดโลกโดยเฉพาะ Glass Magnetic Disk ดานผลผลิตน้ําตาล
ในภาคเหนือป 2549 เพิม่ ขึน้ จากปกอ นรอยละ 28.7 เปน 1,593.1 พันเมตริกตัน เนื่องจากการผลิตออยป 2549 ไมประสบปญหา
ภัยแลงเชนป 2548 อยางไรก็ดี การผลิตวัสดุกอสรางลดลงจากปกอนรอยละ 4.1 ตามการกอสรางและการลงทุนของภาครัฐและ
เอกชนทีซ่ บเซา ประกอบกับไดรบั ผลกระทบจากน้าํ ทวมในชวงไตรมาส 2 และ 3
3. ภาคบริการ ยังคงเรงตัวตอเนื่องจากเดือนกอน จากแรงสนับสนุนของฤดูกาลทองเที่ยวและการจัดงานพืช
สวนโลก โดยมีนักทองเที่ยวเดินทางเขาชมงานในเดือนธันวาคม 2549 จํานวน 1,446,183 คน สงผลใหธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียงขยายตัว เครือ่ งชีภ้ าคบริการทีส่ าํ คัญ ไดแก อัตราการเขาพักปรับเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 87.6
เรงตัวจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอน ราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมเพิ่มขึ้นรอยละ 4.4 จากระยะเดียวกันปกอนเปน 1,164.6
บาทตอหองตอวัน จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานสําคัญในภาคเหนือขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 16.5 เปนจํานวน
500,366 คน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหมที่มีผูโดยสารเพิ่มขึ้นมาก จากการผานของเที่ยวบินในประเทศและตางประเทศ ที่เพิ่มขึ้น
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 28.7 และรอยละ 26.5 ตามลําดับ ดานการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้นรอยละ
19.7 โดยเพิ่มขึ้นมากในจังหวัดทองเที่ยวสําคัญ อาทิ จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน
อยางไรก็ดี แมการจัดงานพืชสวนโลกจะสงผลในเชิงบวก โดยไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวชาวไทยเปน
จํานวนมาก ความตองการหองพักที่อยูในระดับสูง สงผลใหหองพักโรงแรมระดับกลางไมเพียงพอรองรับลูกคาประเภท Inbound
จากตางประเทศโดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากประเทศญี่ปุนและเกาหลี ที่มีสัดสวนการใชจายตอคนตอวันสูงกวานักทองเที่ยวชาวไทย
ป 2549 แมวาไดรับผลกระทบจากปญหาความไมแนนอนทางการเมืองและคาครองชีพที่สูงขึ้นในไตรมาสที่ 2
ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและภาวะน้ําทวมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือในไตรมาสที่ 3 แตจากการขยายตัวของภาค
บริการในชวงไตรมาสแรกของป กอปรกับการเรงตัวในไตรมาสสุดทายซึ่งเปนฤดูกาลทองเที่ยวและมีการจัดงานพืชสวนโลก สงผลให
ภาคบริการในป 2549 ขยายตัวเมื่อเทียบกับป 2548 โดยเครื่องชี้ภาคบริการที่สําคัญ ไดแก การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภทโรงแรม
และภัตตาคารเพิ่มขึ้นรอยละ 11.6 จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันปกอนรอยละ 4.9 อัตราการเขาพัก
ของโรงแรมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 2.0 และราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 เปน 942.8 บาทตอหองตอวัน
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวตอเนื่องโดยไดรับผลดีจากการใชจายของนักทองเที่ยว ตลอดจน
การใชกลยุทธสงเสริมการขายของผูประกอบการโดยลดราคาสินคาเพื่อกระตุนยอดขายโดยเฉพาะสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา
ทั้งนี้ พิจารณาจากยอดจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 22.9 สวนการใชจายกิจกรรมสําคัญอื่นๆ
ไดแก ปริมาณการจดทะเบียนรถยนตลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 37.2 และปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนตลดลง
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 20.5
ป 2549 การอุปโภคบริโภคของภาคเหนือขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง สวนหนึง่ เปนผลกระทบจากราคาน้าํ มันที่
ปรับตัวสูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวในระดับสูง สงผลใหผูบริโภคระมัดระวังการใชจาย อยางไรก็ดี การจัดงานพืชสวนโลกที่
จังหวัดเชียงใหมในไตรมาส 4 ป 2549 ชวยกระตุน ภาคการใชจา ยของเอกชนไดระดับหนึง่ โดยยอดจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ เพิม่ ขึน้ รอย
ละ 21.4 ชะลอลงจากทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 29.5 ปกอน สวนกิจกรรม การใชจายสําคัญ ไดแก การจดทะเบียนรถยนตลดลงรอยละ 6.3
และการจดทะเบียนรถจักรยานยนตลดลงรอยละ 4.8
5. การลงทุนภาคเอกชน ยังคงลดลงตอเนื่องแตปรับตัวดีขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยปริมาณการ
จําหนายวัสดุกอ สรางเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 9.5 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 1.4 เดือนกอน เปนผลจากความตองการใช
เพือ่ กอสรางในโครงการตอเนือ่ ง ดานพืน้ ทีร่ บั อนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 24.3 โดยลดลง
มากในประเภทบริการและขนสง และอาคารพาณิชย แตประเภทที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นรอยละ 19.6 สวนการลงทุนในกิจการที่ไดรับ
อนุมตั สิ ง เสริมการลงทุนเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นสีเ่ ทาตัว

-3ป 2549 ภาวะการลงทุนภาคเอกชนในภาคเหนืออยูในเกณฑซบเซาเมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ้น
ของราคาน้ํามันและอัตราดอกเบี้ยทําใหตนทุนสูงขึ้นประกอบกับขาดความเชื่อมั่นทางธุรกิจ สงผลใหผูประกอบการชะลอการลงทุน
พิจารณาจากเครือ่ งชีส้ าํ คัญ ไดแก ปริมาณจําหนายวัสดุกอสรางลดลงรอยละ 5.7 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 17.8 ปกอน พื้นที่รับ
อนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลลดลงรอยละ 16.8 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2.9 ปกอน คาธรรมเนียมขายและขายฝากที่ดินลดลง
รอยละ 7.4 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 ปกอน สําหรับการลงทุนในกิจการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนลดลงรอยละ 39.4
เทียบกับทีล่ ดลงรอยละ 26.3 ปกอ น
6. การคาตางประเทศ การสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.0 เหลือ
210.6 ลานดอลลาร สรอ. และลดลงจากเดือนกอนหนาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 8.9 โดยการสงออกผานดานศุลกากรลําพูนชะลอตัวจาก
ระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.9 เปน 154.9 ลานดอลลาร สรอ. ซึ่งตลาดสําคัญ ไดแก ญี่ปุนและสิงคโปร มีมูลคาการสงออกลดลง
รอยละ 0.3 และรอยละ 10.4 ตามลําดับ ขณะที่การสงออกไปจีนขยายตัวรอยละ 10.1 ดานการสงออกผานดานทาอากาศยานเชียงใหม
ลดลงตอเนื่องจากเดือนกอนรอยละ 18.4 เหลือ 8.8 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากผูสงออกบางรายยายการทําพิธีการสงออกของ
สินคาประเภทใบยาสูบไปที่สวนกลาง ประกอบกับสินคาเซรามิกสสงออกลดลงรอยละ 15.4 ทางดานการสงออกผานดานชายแดน
ลดลงรอยละ 11.4 เหลือ 47.0 ลานดอลลาร สรอ. ตามการลดลงของการสงออกไปพมาที่ลดลงรอยละ 19.7 เหลือ 30.3 ลานดอลลาร
สรอ. และการสงออกไปลาว ทีล่ ดลงรอยละ 26.4 สวนการสงออกไปจีนตอนใตเพิม่ ขึน้ รอยละ 26.4
การนําเขาเพิม่ ขึน้ รอยละ 3.5 จากระยะเดียวกันปกอ น เปน 146.4 ลานดอลลาร สรอ. ปรับตัวดีขึ้นจากที่ลดลง
รอยละ 8.9 เดือนกอน โดยการนําเขาผานดานศุลกากรลําพูนลดลงรอยละ 2.1 เหลือ 128.6 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับที่ลดลง
รอยละ 12.2 เดือนกอน สินคานําเขาสําคัญที่ลดลง ไดแก เครื่องจักรกลและชิ้นสวนที่ใชในอุตสาหกรรมลดลงรอยละ 44.6 และ
เคมีภณ
ั ฑและพลาสติกลดลงรอยละ 31.1 ขณะที่การนําเขาวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นรอยละ 2.7 ดานการ
นําเขาผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนเกือบ 2 เทาตัว เปน 7.2 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัว
จากเดือนกอน โดยสินคานําเขาสําคัญ ไดแก แกวและอุปกรณที่ทําดวยแกวเพื่อการทดลอง และสวนประกอบเครื่องยนต สําหรับ
การนําเขาผานดานศุลกากรตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 39.2 เปน 10.6 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจากเดือนกอนเชนกัน จากการ
นําเขาของพมาและลาวทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 94.8 และรอยละ 73.9 ตามลําดับ สวนการนําเขาจากจีนตอนใตลดลงรอยละ 11.4
ดุลการคาในเดือนธันวาคม 2549 เกินดุล 64.2 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนและเดือนกอนที่
เกินดุล 75.8 ลานดอลลาร สรอ. และ 91.0 ลานดอลลาร สรอ.
ป 2549 การสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 เปน 2,648.6 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอตัว
จากปกอ นทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 14.2 เนื่องจากผูประกอบการบางรายยายการทําพิธีการสงออกไปสวนกลางประกอบกับทางการพมา
เขมงวดการนําเขาสินคาชายแดน โดยการสงออกผานศุลกากรลําพูนเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 14.0 สูงกวารอยละ 8.5 ป
กอน เปน 1,951.9 ลานดอลลาร สรอ. จากการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสประเภท Glass Magnetic Disk และ Semiconductor ที่
เพิม่ ขึน้ รอยละ 10.0 และรอยละ 7.1 ตามลําดับ โดยตลาดสงออกญีป่ นุ สิงคโปร และจีน มูลคาการสงออกขยายตัวรอยละ 0.4 รอย
ละ 3.6 และรอยละ 24.6 ตามลําดับ ดานการสงออกผานดานทาอากาศยานเชียงใหมลดลงรอยละ 17.5 เหลือ 161.0 ลานดอลลาร สรอ.
โดยมีสินคาสงออกสําคัญ ไดแก ชุดสายไฟ ผักสดแชแข็ง เซรามิกส และเครื่องประดับอัญมณี ทั้งนี้ การสงออกลดลงมากในชวงครึ่ง
หลังของปเนื่องจากมีผูประกอบการยายการทําพิธีการสงออกสินคาประเภทใบยาสูบและพืชผักถนอมอาหารไปที่สวนกลาง
ทางดานการสงออกผานดานศุลกากรชายแดนลดลงรอยละ 4.7 เหลือ 535.7 ลานดอลลาร สรอ. ตามการลดลงของการสงออกไป
พมาและลาว ทีล่ ดลงรอยละ 7.2 และ 6.9 ตามลําดับ สวนการสงออกไปจีนตอนใตเพิม่ ขึน้ รอยละ 6.3
การนําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.8 เปน 1,715.9 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอตัวจากป
กอนที่ขยายตัวรอยละ 13.4 ตามการนําเขาผานดานศุลกากรลําพูนทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 7.8 เปน 1,543.6 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอตัว
จากปกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 14.4 โดยมูลคาการนําเขาวัตถุดิบที่ใชผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณไฟฟาประเภทชิ้นสวน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวนแผงวงจรรวม ลดลงรอยละ 5.2 และรอยละ 15.7 ตามลําดับ สวนการนําเขาแผงวงจรรวมและ
อัญมณีเงินแทงเพิ่มขึ้นรอยละ 21.7 และรอยละ 36.5 ตามลําดับ ดานการนําเขาผานดานทาอากาศยานเชียงใหมเพิ่มขึ้นเกือบ 2
เทาตัว เปน 70.1 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาเพิ่มขึ้นของสินคาประเภทชุดสายไฟฟา วัตถุดิบของอุตสาหกรรมเครื่องยนต
ทางดานการนําเขาผานดานศุลกากรชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 31.8 เปน 102.2 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขาเพิ่มขึ้นของพมา
ลาว และจีนตอนใต ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 49.1 รอยละ 38.9 และรอยละ 5.3 ตามลําดับ

-4ดุลการคาผานดานศุลกากรในป 2549 เกินดุล 932.7 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงเล็กนอยจากปกอนที่เกินดุล 935.4
ลานดอลลาร สรอ.
7. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.7 ชะลอลงเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 3.8 เดือนกอน ตามราคาสินคาหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีข่ ยายตัวรอยละ 7.3 ชะลอลงจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 7.8 เดือนกอน
เนือ่ งจากสินคาประเภทผัก ผลไม และขาวเหนียวยังคงปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่อง สําหรับราคาสินคาในหมวดอื่นๆ ที่ไมใชอาหารและ
เครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 1.5 จากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 เดือนกอน เปนผลจากการสูงขึ้นของราคาสินคาหมวดพาหนะ การขนสงและ
การสือ่ สาร ไดแก คาโดยสารสาธารณะทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 10.1 และน้าํ มันเชือ้ เพลิงทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 2.8 ทางดานดัชนีราคาผูบริโภค
พืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.8 ชะลอลงจากทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 1.2 เดือนกอน
ป 2549 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคเหนือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 ใกลเคียงกับปกอน แมวาในชวงครึ่งปแรก
ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไปเพิม่ ขึ้นในเกณฑสูงจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่สูงและการลอยตัวราคาน้ํามันของทางการ แตในชวงครึ่งหลัง
ของป 2549 ดัชนีราคาผูบริโภคชะลอตัวลงจากฐานการคํานวณที่สูงตามการลอยตัวของราคาน้ํามันชวงปลายไตรมาส 2 ป 2548
และราคาน้ํามันเชื้อเพลิงปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง โดยสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 6.0 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ
5.4 ปกอ น จากการปรับเพิม่ ขึน้ ของราคาผัก ผลไม และขาว ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปกอ นรอยละ 19.2 และรอยละ 5.4 ตามลําดับ สวนสินคา
หมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 ชะลอลงเล็กนอยตามราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นรอยละ 17.2 ชะลอลงจากที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 25.8 ปกอ น ดานราคาสินคาหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นรอยละ 7.1 เรงตัวขึ้นเล็กนอย จากการปรับเพิ่ม
ของภาษีสรรพสามิต สําหรับดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ รอยละ 1.9 เรงตัวเล็กนอยจากทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 1.3 ปกอ น
8. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในเดือนพฤศจิกายน 2549 ภาคเหนือมีกําลัง
แรงงานรวม 6.73 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.60 ลานคน คิดเปนรอยละ 98.1 ของกําลังแรงงานรวม ทรงตัวจากระยะเดียวกันปกอน
ภาคเกษตรมีแรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 เปนจํานวน 3.27 ลานคน สวนนอกภาคเกษตรมีแรงงานจํานวน 3.36 ลานคน ทรงตัวกับ
ระยะเดียวกันปกอ น โดยการจางงานในสาขาการขายสง/ปลีก ขยายตัวรอยละ 6.2 แตการจางงานในสาขาการผลิตและการกอสราง
ลดลงรอยละ 7.0 และรอยละ 8.7 ตามลําดับ ดานผูวางงานมีจํานวน 0.10 ลานคน คิดเปนรอยละ 1.5 ของกําลังแรงงานรวม ทรงตัว
กับระยะเดียวกันปกอน สําหรับผูประกันตนในระบบประกันสังคมที่อยูในสถานประกอบการที่ตั้งอยูในจังหวัดนั้น ในเดือนธันวาคม
2549 มีจํานวน 0.59 ลานคน เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.3
9. การเงิน ยอดคงคางเงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2549 มีทั้งสิ้น
335,616 ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 9.9 จากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากสหกรณออมทรัพย สวนราชการและ
บริษทั ในนิคมอุตสาหกรรม โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน และนาน สวนเงินใหสินเชื่อมียอดคงคาง 271,449
ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 9.6 ชะลอลงเล็กนอยจากเดือนกอน จากความตองการใชสินเชื่อในกลุมโรงสีขาว
คาพืชไร ฟารมสุกร หอพักในมหาวิทยาลัย และสหกรณออมทรัพย ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ตาก นครสวรรค และเพชรบูรณ
สําหรับสัดสวนสินเชือ่ ตอเงินฝากลดลงจากรอยละ 81.1 ระยะเดียวกันปกอ น อยูท ร่ี อ ยละ 80.9
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