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จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(http://www.bot.or.th)
เศรษฐกิจภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน 2547 ขยายตัวในเกณฑดี โดยการใชจายภาครัฐและเอกชนตลอดจนการ
สงออกเรงตัวจากเดือนกอน รายไดเกษตรกรเพิม่ ขึน้ จากราคาขาวเปนสําคัญ การผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรองรับความตองการ
จากตางประเทศ ขณะที่กิจกรรมการลงทุนขยายตัวมากขึ้น ระดับราคาชะลอลงจากเดือนกอน เนือ่ งจากราคาขายปลีกน้าํ มัน
เบนซินและราคาไกสดลดลง
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจในเดือนพฤศจิกายน ป 2547 มีดังนี้
1. ภาคเกษตร รายไดเกษตรกรจากการจําหนายพืชผลหลักเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.8 แต
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนกอน สวนหนึง่ เพราะผลผลิตโดยเฉพาะขาวนาปในภาคเหนือตอนลางเสียหายจากทัง้ น้าํ ทวม
ชวงตนฤดู และฝนหมดเร็วกวาปกติ โดยผลผลิตพืชสําคัญลดลงรอยละ 5.4 จากระยะเดียวกันปกอ น ตามผลผลิตขาวนาปทล่ี ดลง
รอยละ 7.8 อยางไรก็ตาม ผลผลิตขาวโพดเลีย้ งสัตวเพิม่ ขึน้ รอยละ 4.4 ตามแรงจูงใจของราคาปกอน ทําใหเกษตรกรขยายเนื้อที่
เพาะปลูก ดานราคาพืชผลสําคัญ เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 8.2 ตามราคาขาวเปลือกทีส่ งู ขึน้ ตามราคาในตลาดโลก
และมาตรการของภาครัฐ และราคาขาวโพดเพิม่ ขึน้ รอยละ 3.1
2. ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน การผลิตและสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสในนิคมฯ
ภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 8.3 เปน 124.2 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจากเดือนกอน ตอบสนองความตองการในญี่ปุน สิงคโปรและ
สหรัฐฯ โดยเฉพาะเครื่องตัดตอวงจรไฟฟา และเครื่องใชไฟฟา ในขณะที่ความตองการ ทรานสฟอรเมอรและมอเตอร และชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสเครือ่ งมือแพทยลดลง สวนการผลิตสังกะสี ผลผลิตเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.7 เปน 10,292 เมตริกตัน และไดผลดีจาก
ราคาตลาดโลกทีส่ งู ขึน้
3. ภาคบริการ ภาวะทองเที่ยวขยายตัวตอเนื่องตามฤดูกาล ประกอบกับการประชาสัมพันธเทศกาลงานลอย
กระทงในจังหวัดตางๆ และจัดกิจกรรมกระตุน ตลาดการทองเทีย่ ว ทั้งภาครัฐและเอกชน ทําใหมีนักทองเที่ยวตางประเทศเดินทาง
มาเที่ยวภาคเหนือเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุมยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุน นอกจากนี้ยังไดรับผลดีจากนักทองเที่ยวชาวไทยบางสวนที่
ไมมั่นใจในสถานการณความไมสงบของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปลี่ยนมาทองเที่ยวภาคเหนือแทน สงผลใหอตั ราการเขาพัก
เฉลีย่ ของภาคเหนือสูงกวาระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.4 ราคาหองพักเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จาก 963.2 บาทตอหองปกอน เปนราคา
1,047.5 บาท ขณะทีจ่ าํ นวนผูโ ดยสารผานทาอากาศยานเพิม่ ขึน้ รอยละ 29.8 และภาษีมลู คาเพิม่ โรงแรมและภัตตาคารเพิม่ ขึน้ จาก
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 8.8
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน กิจกรรมการใชจายขยายตัวดี โดยยอดจดทะเบียนรถยนตใหมเพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอนถึงรอยละ 51.5 เรงตัวจากเดือนกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 9.5 จากการแขงขันดานการตลาดของผูผ ลิตรถยนต
การปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตรถยนต ประกอบกับบริษทั รถยนตทยอยสงมอบรถยนตกระบะรุน ใหมใหลกู คาในเดือนนี้
นอกจากนั้นรายไดเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นยังสงผลใหการใชจายเพื่อซื้อรถจักรยานยนตสูงขึ้น โดยยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้น
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 20.8 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 1.9 เดือนกอน และสงผลตอเนื่องใหภาษีมูลคาเพิ่มขยายตัวจากระยะ
เดียวกันปกอ นรอยละ 15.0
5. การลงทุนภาคเอกชน กิจกรรมการลงทุนอยูใ นเกณฑดี มูลคานําเขาเครือ่ งจักรกลและสวนประกอบเพิม่ ขึน้
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 58.4 จากการลงทุนเพิ่มของอุตสาหกรรมในนิคมฯ ภาคเหนือ สวนเงินลงทุนของอุตสาหกรรม
จดทะเบียนตัง้ ใหมเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นกวา 3 เทา จากการลงทุนผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเปนสําคัญ แตความสนใจ
ลงทุนกอสรางชะลอลง สะทอนจากพืน้ ทีก่ อ สรางรับอนุญาตในเขตเทศบาลลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 12.5 โดยเฉพาะ
การกอสรางทีอ่ ยูอ าศัยและพาณิชยกรรมลดลงในภาคเหนือตอนลางเปนสําคัญ อยางไรก็ตามคาธรรมเนียมขายที่ดินเพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 40.5 จากธุรกรรมซื้อขายที่ดินโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงราย
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6. การคลัง การเบิกจายงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือ เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 15.4
เปน 9,965.0 ลานบาท เทียบกับรอยละ 7.2 ในปกอน จากหมวดเงินอุดหนุนเปนสําคัญ เนื่องจากเริ่มมีการเบิกจายจากองคการ
บริหารสวนตําบลในหลายจังหวัด ทางดานการจัดเก็บรายไดของรัฐบาล จัดเก็บเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 25.3 เปน
1,141.2 ลานบาท เรงตัวเมือ่ เทียบกับรอยละ 10.5 ในปกอน จากการจัดเก็บภาษีทุกประเภทเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นทุกจังหวัดโดย
เฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม สงผลใหดลุ ในงบประมาณขาดดุล 8,823.8 ลานบาท เทียบกับที่ขาดดุล 5,390.3 ลานบาท ในเดือนกอน
และทีข่ าดดุล 7,727.8 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอ น
7. การคาตางประเทศ การสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 12.1 เปน 171.7 ลานดอลลาร
สรอ. ทัง้ การสงออกผานดานนิคมฯ ภาคเหนือ และดานชายแดน โดยการสงออกผานดานนิคมฯ เพิม่ ขึน้ รอยละ 8.3 เปน 124.2
ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากตลาดยังมีความตองการสินคา โดยเฉพาะสินคาหมวด เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา เครื่องใชไฟฟา และ
อุปกรณเกีย่ วกับสายตา ดานการสงออกผานชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 29.7 เปน 36.6 ลานดอลลาร สรอ. จากการสงออกไปพมา
เพิ่มขึ้น แตชะลอลงจากเดือนกอนหนา
ดานการนําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือ เพิม่ ขึน้ รอยละ 12.2 เปน 112.8 ลานดอลลาร สรอ. แยกเปนการ
นําเขาผานดานนิคมฯ ภาคเหนือ เพิม่ ขึน้ รอยละ 10.3 เปน 100.2 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขาวัตถุดิบเพื่อการผลิตเพิ่มขึ้น
และการนําเขาชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 30.5 เปน 11.4 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาสินคาจากพมาเพิม่ ขึน้ รอยละ 70.7 เปน
4.9 ลานดอลลาร สรอ. โดยเฉพาะนําเขาสินคาประมงเพิ่มขึ้นมาก
ดุลการคาผานดานศุลกากรในภาคเหนือเดือนตุลาคม 2547 เกินดุล 58.9 ลานดอลลาร สรอ. สูงขึ้นจากระยะเดียว
กันปกอ นทีเ่ กินดุล 52.6 ลานดอลลาร สรอ.
8. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.4 ชะลอตัวจากรอยละ 3.9
เดือนกอน เนือ่ งจากราคาน้าํ มันเบนซินลดลง ทําใหราคาหมวดอื่นๆ ที่มิใชอาหารและเครื่องดื่มชะลอตัว โดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 3.3
ต่าํ กวารอยละ 3.7 เดือนกอน สําหรับราคาหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ชะลอตัวเชนกันเนือ่ งจากราคาไกสดลดลงตามความ
ตองการบริโภค นอกจากนัน้ ผลผลิตเกษตรทีอ่ อกสูต ลาดมากขึน้ ทําใหราคาผักสดชะลอตัว
ขณะทีด่ ชั นีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐาน (Core Inflation) อยูในเกณฑต่ําโดยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนเพียง
รอยละ 0.5 เทากับเดือนกอน
9. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ของสํานักงานสถิติแหงชาติ เดือนตุลาคม
2547 มีแรงงานรวมจํานวน 6.8 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.7 ลานคน เทากับรอยละ 98.3 ของกําลังแรงงานรวม สูงกวารอยละ
96.5 ระยะเดียวกันปกอ น เนื่องจากมีแรงงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 2.6 และการจางงานนอกภาคเกษตรเพิม่ ขึน้ รอยละ 13.0
ตามการขยายตัวของการจางงานในสาขาการศึกษา และการขายสง/ ขายปลีก/ ซอมแซม ทําใหอัตราการวางงานเหลือเพียง
รอยละ 1.7 ลดลงจากรอยละ 3.2 ระยะเดียวกันปกอ น
10. การเงิน ณ สิน้ เดือนตุลาคม 2547 ยอดคงคางเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ เพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 5.4 เปน 293,501 ลานบาท สวนเงินใหสนิ เชือ่ ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอ นในอัตราเทากับเดือนกอน
คือ รอยละ 8.4 เปน 212,201 ลานบาท โดยเฉพาะประเภทตัว๋ เงินซึง่ เปนสินเชือ่ ทีใ่ หกบั ภาคอุตสาหกรรมสงออกเปนสําคัญ ใน
ภาคเหนือตอนลางไดแกจงั หวัดนครสวรรค กําแพงเพชร เพชรบูรณ อุทัยธานี และพิจิตร สัดสวนสินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี ะดับ
รอยละ 72.3 สูงกวารอยละ 70.3 ระยะเดียวกันปกอ น
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