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เรือ่ ง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมกราคม 2550
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมกราคม 2550 ขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน โดยดานอุปทาน รายไดของ
เกษตรกรเรงตัวตามปริมาณผลผลิตพืชหลักที่เพิ่มขึ้นเปนสําคัญ เชนเดียวกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวทั้งจากการผลิต
เพื่อการบริโภคในประเทศและการสงออก ขณะทีภ่ าคบริการขยายตัวในเกณฑดใี กลเคียงกับเดือนกอน ดานอุปสงค การอุปโภคบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑดี ทางดานมูลคาการสงออกขยายตัวอีกครั้ง ขณะที่มูลคาการนําเขาเรงตัวจากเดือนกอน
อัตราเงินเฟอทัว่ ไปชะลอตัวตอเนือ่ ง สวนเงินฝากชะลอตัว และสินเชือ่ ทรงตัวจากเดือนกอน
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร
รายไดของเกษตรกรในภาคเหนือขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 14.0 เรงตัวขึ้นจากเดือนกอน ตามการ
ขยายตัวของผลผลิตพืชหลักที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10.3 เรงตัวจากจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอน จากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตออย
โรงงานและ มันสําปะหลังที่เพิ่มขึ้นรอยละ 20.4 และรอยละ 15.3 ตามลําดับ เนื่องจากมีการขยายพื้นที่ปลูกตามแรงจูงใจของราคา
ปกอน ประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออํานวยสงผลใหผลผลิตตอไรสูงขึ้น อยางไรก็ดี ผลผลิตขาวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตวลดลง
รอยละ 3.9 และรอยละ 4.6 ตามลําดับ ทางดานราคาพืชสําคัญเพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 ชะลอตัวจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอน
โดยราคาออยโรงงานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.7 เนื่องจากออยมีคุณภาพดีประกอบกับมีคาความหวานเฉลี่ยสูงขึ้น
ราคาขาวเปลือกเหนียวนาปและขาวโพดเลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้นรอยละ 69.8 และรอยละ 36.9 ตามลําดับ ตามความตองการที่เพิ่มขึ้นทั้งใน
และตางประเทศ สวนราคาขาวเปลือกเจานาปและมันสําปะหลังลดลงรอยละ 2.0 และ รอยละ 23.4 ตามลําดับ
2. ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือขยายตัวจากเดือนกอน โดยการผลิตเพื่อสงออกจากนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.9 กระเตื้องขึ้นจากรอยละ 0.9 เดือนกอน ตามการผลิตสินคาสงออกสําคัญประเภท
Semiconductor และอัญมณี แตชะลอลงมากเมื่อเทียบกับชวงกอนหนา ทางดานการผลิตของอุตสาหกรรมน้ําตาลเพิ่มขึ้นรอยละ 15.8
เปน 582.1 พันเมตริ กตัน ตามปริมาณออยเขาหีบที่เพิ่มขึ้นและคุณภาพอ อยที่ดี ขึ้นทําใหผลผลิตน้ํ าตาลเฉลี่ยตอตันออยเพิ่มขึ้ น
เปน 108.8 กก./ตัน เทียบกับเฉลี่ย 103.0 กก./ตัน ระยะเดียวกันปกอน สวนการผลิตวัสดุกอสรางลดลงรอยละ 15.0 เหลือ 165.0
พันเมตริกตัน
3. ภาคบริการ
ภาคบริการในภาคเหนือขยายตัวในเกณฑดใี กลเคียงกับเดือนกอน โดยเปนการขยายตัวตอเนื่องซึ่งเปนผลจาก
การจั ด งานพื ช สวนโลกเป น สํ า คั ญ จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางเข า ชมงานพื ช สวนโลกในเดื อ นมกราคม 2550 มี ทั้ ง สิ้ น
1,404,406 คน ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 2.9 สวนหนึ่งเนื่องจากมีวันหยุดติดตอกันนอยกวาเดือนกอน ทําใหอัตราเขาพักและ
ราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมปรับลดลงเล็กนอยจากเดือนกอนแตยังคงขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน โดยอัตราการ
เขาพักเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 5.5 เปนรอยละ 76.9 ขณะที่ราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมเพิ่มขึ้นรอยละ 2.9 เปน
1,137 บาทตอหอง ทางดานจํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 17.5 สวนปริมาณการ
จัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารเรงตัวถึงรอยะ 50.2 โดยเพิ่มขึ้นมากในจังหวัดเชียงใหม ลําปาง และเชียงราย
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนของภาคเหนือขยายตัวในเกณฑดี แมวาปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มใน
ภาคเหนือจะชะลอลงจากเดือนกอนหนา แตยังคงขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 10.4 สวนเครื่องชี้ดานการใชจายสําคัญ
ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน ไดแก ปริมาณการจดทะเบียนรถยนตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.0 เทียบกับที่ลดลง

-2รอยละ 39.7 เดือนกอน ขณะทีป่ ริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนตลดลงเล็กนอยรอยละ 0.3 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลดลง
รอยละ 21.2 เดือนกอน
5. การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชนของภาคเหนือเดือนมกราคม 2550 อยูในเกณฑขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน ตาม
การขยายตัวของการลงทุนในหมวดกอสรางซึ่งปรับตัวดีขึ้น โดยพื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกัน
ปกอนรอยละ 25.2 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 16.2 เดือนกอน สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นในประเภทที่อยูอาศัย และอาคารพาณิชย
สว นการจํ าหน ายวั สดุ กอ สรา งลดลงจากระยะเดีย วกัน ป กอ นเล็ กน อยร อยละ 0.4 เทีย บกับ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น รอ ยละ 9.5 เดื อ นก อ น
คาธรรมเนียมขายและขายฝากทีด่ นิ ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.4 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 4.3 เดือนกอน สําหรับการ
ลงทุนของกิจการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนในเกณฑสูง สวนใหญเปนการลงทุนเพื่อขยาย
กําลังการผลิตในกิจการเดิมเปนสําคัญ
6. การคาตางประเทศ
การสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือมีมูลคา 205.6 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขื้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 5.3 ตามการสงออกผานดานศุลกากรลําพูนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.9 เปน 142.5 ลานดอลลาร สรอ. โดยเพิ่มขึ้นมากในสินคา
ประเภท Semiconductor และอัญมณี ตลาดสงออกสําคัญไดแก ญี่ปุน สิงคโปร และสาธารณรัฐประชาชนจีน อยางไรก็ดี สินคาสงออก
สําคัญที่ลดลงไดแก Glass Magnetic Disk และเลนส การสงออกผานดานทาอากาศยานเชียงใหมมีมูลคา 10.2 ลานดอลลาร สรอ.
เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.7 สินคาสงออกสําคัญ ไดแก ถั่วแชแข็ง แผงสัญญาณ (LCD) และสวนประกอบอุปกรณ
เครือ่ งจักร สวนการสงออกผานดานชายแดนมีมูลคา 52.9 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 15.7 จากการสงออกไปสหภาพพมาที่มี
มูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 เปน 37.9 ลานดอลลาร สรอ. ตามการสงออกสินคาประเภท น้ํามันเชื้อเพลิง รถจักรยานยนต และน้ํามันพืช
ขณะที่การสงออกไปลาวและจีน (ตอนใต) ขยายตัวรอยละ 91.4 และรอยละ 35.2 ตามลําดับ
การนําเขา มีมูลคา 137.1 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.9 เรงตัวขึ้นจากที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 3.5 เดือนกอน ตามการนําเขาสินคาสําคัญผานดานทาอากาศยานเชียงใหมที่เพิ่มขึ้นกวา 2 เทาตัว เปน 8.6 ลานดอลลาร สรอ.
ไดแก เครื่องใชไฟฟา แกว และของทําดวยแกว สําหรับการนําเขาผานดานศุลกากรลําพูนเพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 0.4 เปน 118.0
ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนการนําเขาสินคาที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเพื่อการสงออกเปนสําคัญ ไดแก อัญมณี แกว แผงวงจร
และสวนประกอบคอมพิวเตอร ขณะที่การนําเขาผานดานชายแดนมีมูลคา 10.4 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 75.1 เรงตัวขึ้นตาม
การนําเขาผลิตภัณฑจากไม ปลาสด และผลิตภัณฑปู จากสหภาพพมา สวนการนําเขาจากลาวและจีนตอนใตเพิ่มขึ้นรอยละ 29.2
และรอยละ 19.3 ตามลําดับ
ดุลการคา เกินดุล 68.5 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากระยะะเดียวกันปกอนที่เกินดุล 69.4 ลานดอลลาร สรอ.
แตเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนที่เกินดุล 64.2 ลานดอลลาร สรอ.
7. ระดับราคา
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.9 ชะลอลงเทียบกับที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 3.7 เดือนกอน โดยราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.2 ใกลเคียงกับเดือนกอน
ทั้งนี้ ราคาสินคาประเภทผัก ขาวเหนียว และผลไม ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สําหรับราคาหมวดอื่น ๆ ที่ไมใชอาหารและ
เครือ่ งดืม่ เพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 0.5 ต่ํากวาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.5 เดือนกอน โดยราคาคาโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้นรอยละ 11.1
เนื่องจากบริษัท ขนสง จํากัด(บขส.) ปรับอัตราคาโดยสารขึ้นเปนอัตราเดิมหลังจากที่ปรับลดลงในเดือนธันวาคม 2549 คากระแสไฟฟา
เพิม่ ขึน้ รอยละ 8.3 สวนราคาน้าํ มันเชือ้ เพลิงลดลงรอยละ 4.4
ทางดานดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.9 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.8
เดือนกอน

-38. การจางงาน
เดือนธันวาคม 2549 ภาคเหนือมีกําลังแรงงานรวม 6.74 ลานคน โดยการจางงานภาคเกษตร ขยายตัวจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.5 เนื่องจากอยูในชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผลหลัก สวนการจางงานนอกภาคเกษตรลดลงจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 4.4 โดยลดลงมากในสาขาการกอสราง โรงแรมและภัตตาคาร และการผลิต ขณะที่สาขาการขายสง/ปลีก
มีการจางงานเพิ่มขึ้น สําหรับอัตราการวางงานอยูท ร่ี อ ยละ 1.2 ทรงตัวในระดับเดียวกันปกอน
9. การเงิน
ยอดคงคางเงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2549 มียอดคงคางทั้งสิ้น
328,705 ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.2 ชะลอลงจากที่ขยายตัวรอยละ 9.9 เดือนกอน สวนหนึ่งมีการถอนเงินฝาก
เพื่อลงทุนในตราสารหนี้และหนวยลงทุน รวมทั้งบางสวนมีการถอนเงินฝากของสวนราชการ สวนเงินใหสินเชื่อมียอดคงคาง
274,502 ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 9.7 ใกลเคียงกับเดือนกอน สวนใหญเปนการใหสินเชื่อแกธุรกิจ
ประเภทโรงสีขาว รีสอรท อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรสงออก ธุรกิจจําหนายรถยนต และสหกรณออมทรัพยครู โดยเพิ่มขึ้นมากใน
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม และนครสวรรค สําหรับสัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากอยูที่รอยละ 83.5 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับรอยละ 80.1
ระยะเดียวกันปกอ น

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
2 มีนาคม 2550

ขอมูลเพิ่มเติม : คุณรณรงค ไชยสมบัติ
โทร 0 5393 1143
e-mail : ronnaroc@bot.or.th

