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ฉบับที่ 9/2550
เรื่อง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2550
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือโดยรวมในเดือนพฤษภาคม 2550 ดานอุปทาน รายไดของ
เกษตรกรขยายตัวดีกวาระยะเดียวกันปกอน แตชะลอลงจากเดือนกอนตามผลผลิตและราคาพืชหลักที่ชะลอลง
สวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลงในหมวดสินคาอิเล็กทรอนิกส จากการปรับเปลี่ยนสินคาที่ผลิตอยูเดิม
ใหเ ปน สิน คาที่ สอดคลองกับเทคโนโลยีใหมและการแขงขันในตลาดโลกที่สูงขึ้น แต สําหรับการผลิตของ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและน้ําตาลเรงตัวมาก สําหรับภาคบริการปรับตัวลดลงตามฤดูกาลทองเที่ยว สวนทาง
ดานอุปสงค การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัวในอัตราชะลอลงตามการใชจายอยางระมัดระวังของ
ผูบริโภค สวนการลงทุนภาคเอกชนลดลงแตมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น ขณะที่การสงออกและนําเขาลดลง ดัชนี
ราคาผูบริโภคเรงตัวจากเดือนกอน สวนเงินฝากและเงินใหสินเชื่อยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร รายไดของเกษตรกรเพิ่มขึ้นรอยละ 13.9 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 13.7 ระยะ
เดียวกันปกอน แตชะลอลงจากเดือนกอนเล็กนอย โดยผลผลิตพืชหลักเพิ่มขึ้นรอยละ 12.2 โดยขาวนาปรัง
เพิ่มขึ้นมาก จากเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกจากแรงจูงใจของราคา ประกอบกับปริมาณน้ําที่เอื้ออํานวย มัน
สําปะหลังเพิ่มขึ้นรอยละ 19.2 จากเกษตรกรลดพื้นที่ปลูกขาวโพดและถั่วในปกอนหนา สวนลิ้นจี่ ถั่วเหลือง และ
สับปะรด ลดลงรอยละ 1.4 รอยละ 0.7 และรอยละ 5.8 ตามลําดับ ดานราคาพืชสําคัญเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.7 โดย
ราคาลิ้นจี่สูงขึ้นรอยละ 5.0 เนื่องจากผลผลิตลดลงประกอบกับการกระจายสินคาออกนอกแหลงผลิตในชวงที่
ผลผลิตออกมามาก และการจัดกิจกรรมสงเสริมการจําหนาย ราคามันสําปะหลังสูงขึ้นรอยละ 8.7 ตามอุปสงคที่มี
ตอเนื่องประกอบกับเปนผลจากมาตรการรับจํานําของทางการ และสับปะรดโรงงานที่เพิ่มขี้นกวา 1.6 เทาตัว
เนื่องจากผลผลิตออกสูตลาดนอย สวนขาวนาปรังราคาลดลงรอยละ 5.1 เนื่องจากผลผลิตมีความชื้นสูงจาก
กระทบฝนชวงเก็บเกี่ยวและเกษตรกรเรงจําหนาย
2. ภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อสงออกในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลง
ต อ เนื่ อ งจากเดื อ นก อ น โดยลดลงร อ ยละ 7.8 เหลื อ 162.6 ล า นดอลลาร สรอ. จากการที่ อุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสบางประเภทปรับเปลี่ยนสินคาที่ผลิตอยูเดิมใหเปนสินคาที่สอดคลองเทคโนโลยีใหมและบาง
ประเภทประสบภาวะการแขงขันในตลาดโลกที่สูงขึ้น สงผลใหการผลิต อุปกรณ Hard Disk ลดลงรอยละ 36.2
และแผงสัญ ญาณที่มี อุปกรณ ทําด ว ยผลึ ก เหลว (LCD) ลดลงเกื อบเทาตัว อยางไรก็ ดี การผลิตอุป กรณ
อิเล็กทรอนิกสทางการแพทยเพิ่มขึ้นกวาเทาตัวจากสวนแบงตลาดที่เพิ่มขึ้น และเลนสสําหรับกลองถายรูป
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ขยายตัวดีตามความตองการในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น ดานการผลิตเครื่องดื่มเรงตัวขึ้นรอยละ 41.6 เปนผลจากปกอน
มีการซอมเครื่องจักร การผลิตน้ําตาลซึ่งเปนเดือนสุดทายของฤดูหีบออยปนี้มีปริมาณการผลิต 14.4 พันเมตริกตัน
โดยรวมผลผลิตน้ําตาลภาคเหนือฤดูกาล 2549/50 มีจํานวน 2,081.0 พันเมตริกตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 46.5 จาก
ฤดูกาลผลิตปกอน สวนการผลิตวัสดุกอสรางลดลงอยางตอเนื่องรอยละ 14.0 ตามโครงการกอสรางโดยเฉพาะ
ของภาครัฐที่ลดลง
3. ภาคบริการ ลดลงจากระยะเดียวกัน ปกอนและเดือนกอนตามฤดูก าล ประกอบกับไม มี
กิจกรรมหลักๆ ดานการทองเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางขึ้นมาจังหวัดในภาคเหนือ โดยเครื่องชี้
ภาคบริการที่สําคัญ ไดแก จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.1 เทียบกับ
ที่ลดลงรอยละ 4.3 เดือนกอน อัตราการเขาพักของโรงแรมอยูที่รอยละ 38.6 ลดลงจากระยะเดียวกันปกอน
เล็กนอยรอยละ 0.1 และราคาหองพักเฉลี่ย 895.0 บาทตอหองตอวัน ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนเล็กนอย
รอยละ 0.6 สวนปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 19.7 ชะลอลงจากเดือนกอน
4. การอุ ป โภคบริ โ ภคภาคเอกชน ชะลอตั ว ลงจากเดื อ นก อ น โดยปริ ม าณการจั ด เก็ บ
ภาษี มูลค าเพิ่ มลดลงจากระยะเดียวกันปก อนเล็ก นอยรอยละ 0.1 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 19.4 เดือนกอน
การจัดเก็บในหมวดอุตสาหกรรมและคาปลีกคาสงชะลอลง ทางดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญอื่นๆ ไดแก
ปริมาณการจดทะเบียนรถยนตลดลงรอยละ 13.6 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 7.0 เดือนกอน จําแนกเปนปริมาณการ
จดทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคลลดลงรอยละ 15.5 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 11.7 เดือนกอน และปริมาณการ
จดทะเบียนรถยนตเชิงพาณิชยลดลงรอยละ 12.4 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 3.4 เดือนกอน ขณะที่ปริมาณการ
จดทะเบียนรถจักรยานยนตลดลงรอยละ 30.0 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 5.5 เดือนกอน สะทอนถึงความเชื่อมั่น
ในการบริโภคของประชาชนที่ลดลง แมวาจะมีรถรุนใหมออกสูตลาดและอยูในชวงเปดการศึกษาใหมซึ่งโดย
ปกติจะมีความตองการซื้อรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้น
5. การลงทุนภาคเอกชน ลดลงจากระยะเดียวกันปกอน แตมีสัญญานที่ดีขึ้นจากความสนใจ
ลงทุนในภาคกอสราง ตามการขยายตัวอยางตอเนื่องของพื้นที่รับอนญาตกอสรางในเขตเทศบาลภาคเหนือ ซึ่ง
เพิ่มขึ้นรอยละ 46.8 สูงกวาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 18.4 เดือนกอน โดยเปนการขยายตัวของพื้นที่กอสรางประเภท
ที่อยูอาศัยที่เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว จากการขออนุญาตกอสรางแฟลตของการเคหะแหงชาติในจังหวัดเชียงใหมเปน
สําคัญ ดานเครื่องชี้สําคัญอื่นๆ ไดแก การจัดเก็บคาธรรมเนียมขายและขายฝากที่ดินลดลงรอยละ 7.0 เทียบกับที่
ลดลงรอยละ 6.4 เดือนกอน สําหรับการลงทุนของกิจการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนมีมูลคาเงินลงทุนลดลง
รอยละ 93.6 โดยเปนการลงทุนเพื่อพัฒนาและผลิตซอฟตแวรในจังหวัดเชียงใหม และผลิตภัณฑเครื่องหนัง
ในจังหวัดลําพูน
6. การคาตางประเทศ การสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 7.6 เหลือ 220.7 ลานดอลลาร สรอ. และลดลงตอเนื่องจากเดือนกอน จากการยายดานทําพิธีการสงออก
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ของสินคาประเภทลวดเคเบิลและชุดสายไฟ และ ผูสงออกบางสวนใชระบบ Paperless Customs ในการทํา
พิธีการศุลกากร ทําใหขอมูลไปรวมยอดที่สวนกลาง ประกอบกับการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสบางชนิดลดลง
สงผลใหการสงออกผานดานทาอากาศยานเชียงใหมและดานศุลกากรลําพูนลดลงรอยละ 20.2 และรอยละ 15.6
เหลือ 17.1 ลานดอลลาร สรอ. และ 147.7 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ สินคาสงออกสําคัญไดแก เลนสสําหรับ
กลองถายรูป Glass Magnetic Disk และแผงวงจรสําเร็จรูป ดานการสงออกผานดานชายแดนเพิ่มขึ้น
รอยละ 32.1 เปน 55.9 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 22.8 เดือนกอน โดยเพิ่มขึ้นจาก
การสงออกไปพมาที่ขยายตัวรอยละ 22.8 เปน 39.0 ลานดอลลาร สรอ. สวนการสงออกไปจีน (ตอนใต) เพิ่มขึ้น
กวาเทาตัว จากการสงออกสินคาน้ํามันปาลม ยาง และผงชูรส แตการสงออกไปลาวลดลงรอยละ 17.8
การนําเขา ผานดานศุลกากรในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 21.3 เหลือ 118.3
ลานดอลลาร สรอ. และลดลงตอเนื่องจากเดือนกอน จากการยายดานทําพิธีการนําเข าในวัตถุ ดิบของ
อุตสาหกรรมผลิตลวดเคเบิลและชุดสายไฟ และการนําเขาชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ลดลง โดยการ
สงออกผานดานทาอากาศยานเชียงใหมและดานลําพูนลดลงรอยละ 15.0 และรอยละ 21.3 เหลือ 6.0 ลานดอลลาร
สรอ. และ 103.6 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ สินคานําเขาที่ลดลงไดแก แผงวงจรรวม และชิ้นสวนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ลดลงรอยละ 28.4 รอยละ 4.6 ตามลําดับ ดานการนําเขาผานดานชายแดนลดลงรอยละ 25.0 เหลือ
8.7 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับที่ลดลงรอยละ 9.9 เดือนกอน การนําเขาจากพมาลดลงรอยละ 62.7 เหลือ 3.0
ลานดอลลาร สรอ. สวนการนําเขาจากลาวและจีน (ตอนใต) เพิ่มขึ้นรอยละ 10.9 และกวาเทาตัว ตามลําดับ
ดุลการคา ในเดือนพฤษภาคม 2550 เกินดุล 102.4 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะะเดียวกัน
ปกอนและเดือนกอนที่เกินดุล 88.4 ลานดอลลาร สรอ. และ 65.6 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
7. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
1.8 เรงตัวจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.4 เดือนกอน โดยราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มการเรงตัวขึ้นรอยละ 3.8
เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 เดือนกอน ตามราคาขาวและผลิตภัณฑจากแปงที่เพิ่มขึ้นรอยละ 19.1 โดยราคา
สินคาในหมวดนี้เปนการเพิ่มขึ้นของราคาขาวเหนียวรอยละ 47.6 ราคาผักและผลไมเพิ่มขึ้นรอยละ 10.0 ตาม
ตนทุนคาขนสงที่สูงขึ้น ขณะที่ราคาหมวดอื่นๆที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 0.6 ใกลเคียงกับ
เดือนกอน จากการสูงขึ้นของคาโดยสารสาธารณะและคากระแสไฟฟาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5.2 และรอยละ 2.8
ตามลําดับ สวนดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.5 ชะลอลงจากที่เพิ่มขึ้นรอย
ละ 0.7 เดือนกอน
8. การจางงาน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในเดือนเมษายน 2550 กําลังแรงงานรวม
ของภาคเหนือมีจํานวน 6.62 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.42 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 97.0 ของกําลังแรงงานรวม
ต่ํากวารอยละ 97.2 ระยะเดียวกันปกอนเล็กนอย แรงงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 ตามการเพิ่มขึ้นของ
การจางงานในสาขาการผลิต และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 13.9 และรอยละ 14.8 ตามลําดับ
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ขณะที่แรงงานในภาคเกษตรลดลงรอยละ 1.9 ทางดานผูวางงานมีจํานวน 0.14 ลานคน คิดเปนรอยละ 2.2 ของ
กําลังแรงงานรวม สูงกวารอยละ 1.4 เดือนกอน และรอยละ 1.9 ระยะเดียวกันปกอน
สําหรับผูประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ในเดือนพฤษภาคม 2550 มีจํานวน
0.59 ลานคน ทรงตัวจากเดือนกอน แตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.2
9. การเงิน ยอดคงคางเงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2550
มียอดคงคางทั้งสิ้น 340,497 ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.4 ชะลอลงจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ
6.0 เดือนกอน โดยมีการเบิกถอนเงินฝากของอุตสาหกรรมสงออก ทําใหเงินฝากลดลงมากที่จังหวัดลําพูน
อยางไรก็ดี เงินฝากเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดนครสวรรค สุโขทัยและลําปาง สวนใหญเปนเงินฝากของสวนราชการ
และองคกรปกครองทองถิ่น ทางดานเงินใหสินเชื่อ มียอดคงคาง 277,083 ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกัน
ปกอนรอยละ 8.1 ชะลอลงจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 8.5 เดือนกอน โดยสินเชื่อเพิ่มขึ้นที่จังหวัดเชียงใหมและพิจิตร
ในธุรกิจคาปลีก-คาสง บริการ และโรงสี อยางไรก็ตาม มีการชําระสินเชื่อของธุรกิจคาพืชไรและโรงสี สงผลให
สินเชื่อลดลงมากที่จังหวัดเชียงราย เพชรบูรณและกําแพงเพชร สัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากอยูที่รอยละ 81.4 สูงขึ้น
เมื่อเทียบกับรอยละ 78.6 ระยะเดียวกันปกอน

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
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