แถลงขาวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมีนาคม 2548 และไตรมาสแรก ป2548 (ฉบับที่ 5/2548)
จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(http://www.bot.or.th)
เดือนมีนาคม 2548 เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เนือ่ งจากไดรบั ผลกระทบจาก
ปจจัยภัยธรรมชาติและความตองการของตลาดตางประเทศที่ออนตัวลง ทําใหผลผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมลดลง การใชจาย
อุปโภคบริโภคภาคเอกชนก็ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง แตการลงทุนโดยเฉพาะการกอสรางทีอ่ ยูอ าศัยของครัวเรือนในอําเภอ
รอบนอกอยูในเกณฑดี และภาคบริการกระเตือ้ งขึน้ จากมาตรการสงเสริมของทางการ สําหรับระดับราคาเรงตัวขึน้ เงินฝากและ
เงินใหสนิ เชือ่ ขยายตัวสูงกวาระยะเดียวกันปกอ น
ไตรมาสแรกป 2548 เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือขยายตัวในอัตราทีช่ ะลอลง เนือ่ งจากไดรบั ผลกระทบจาก
ปญหาภัยแลง สถานการณนาํ้ มันทีม่ รี าคาสูงขึน้ ตอเนือ่ ง และความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสบางชนิดในตลาดโลกลดลง
สงผลใหผลผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมลดลง แมวารายไดเกษตรกรจะเพิ่มขึ้นจากปจจัยดานราคา แตการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังชะลอตัวตามไปดวย ประกอบกับการชะลอตัวของภาคบริการ ซึง่ ไดรบั ผลกระทบตอเนือ่ งจากเหตุ
การณธรณีพิบัติในภาคใต ทําใหนักทองเที่ยวตางชาติลดลง แตนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางมาภาคเหนือเพิ่มขึ้น ขณะทีก่ าร
ลงทุนกอสรางขยายตัวตามการเรงรัดของภาคเอกชนที่คาดวาแนวโนมตนทุนจะเพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามัน ระดับราคาเรงตัวขึ้น
เงินฝากและสินเชือ่ ขยายตัวตอเนือ่ ง
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร เดือนมีนาคม 2548 ผลผลิตพืชสําคัญลดลงรอยละ 12.1 เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันปกอ น เนื่องจาก
ผลผลิตขาวนาปรัง ออยโรงงาน และมันสําปะหลัง ลดลงจากภาวะแหงแลง ฝนทิ้งชวงและหมดเร็วกวาปกติ สําหรับผลผลิต
หอมแดงลดลง ตามเนือ้ ทีเ่ พาะปลูกเนือ่ งจากราคาในปกอ นอยูใ นเกณฑตาํ่ อยางไรก็ดี ราคาพืชผลหลักเฉลีย่ สูงขึน้ จากระยะเดียว
กันปกอ นรอยละ 15.3 สามารถชดเชยผลผลิตที่ลดลงไดบาง โดยราคาออยโรงงานสูงขึ้น ตามราคาออยขั้นตนที่เพิ่มขึ้น
มันสําปะหลังสดคละราคาเพิม่ ขึน้ ตามความตองการใชผลิตภัณฑมนั สําปะหลังเพือ่ สงออก และขาวเปลือกเจานาปรังความชื้น
14-15 % มีราคาสูงขึน้ ตามราคาตลาดโลกประกอบกับผลของมาตรการรัฐบาล สงผลใหรายไดของเกษตรกรจากการจําหนาย
พืชผลหลักเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.2
ไตรมาสแรกป 2548 ผลผลิตพืชสําคัญลดลงรอยละ 12.3 เมือ่ เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอ น เนือ่ งจาก
ผลผลิตเกษตรไดรับความเสียหายจากภัยแลง โดยเฉพาะพืชสําคัญไดแก ออยโรงงาน ขาวนาปรัง และมันสําปะหลัง อยางไรก็
ตามผลจากมาตรการชวยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล และราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทําใหราคาพืชสําคัญ
เฉลีย่ สูงกวาระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 17.1 ทั้งราคาออยโรงงาน ขาวเปลือกเจานาปรัง 14-15% และมันสําปะหลังสดคละ สงผล
ใหรายไดของเกษตรกรจากการจําหนายพืชผลหลักเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันปกอนรอยละ 4.8
2. ภาคอุตสาหกรรม เดือนมีนาคม 2548 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงตอเนือ่ งจากเดือนกอน ตามการผลิต
น้าํ ตาลทรายทีล่ ดลงถึงรอยละ 75.7 เหลือเพียง 114.4 พันเมตริกตัน ตามปริมาณออยโรงงานทีล่ ดลง ทําใหโรงงานน้ําตาลหลายแหง
ปดหีบการผลิตไปแลว แตอยางไรก็ดกี ารผลิตและสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสและเครือ่ งใชไฟฟาผานดานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 3.5 เปน 147.2 ลานดอลลาร สรอ. สินคาที่เพิ่มขึ้นมากไดแก เครื่องตัดตอ
วงจรไฟฟา เครื่องใชไฟฟา และเครื่องจักรกล โดยมีตลาดสงออกเพิ่มขึ้นที่สําคัญ คือ จีน ญี่ปุน และสิงคโปร ผลผลิตหมวดวัสดุ
กอสรางเพิ่มขึ้น สะทอนความตองการกอสรางของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทีม่ กี ารเรงรัดดําเนินการเพราะคาดวาจะมีตน ทุน
เพิ่มขึ้นจากราคาน้ํามัน
ไตรมาสแรกป 2548 การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือลดลงเมือ่ เทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอ น โด
ยผลผลิตน้ําตาลลดลงรอยละ 24.6 เหลือ 1,137.5 พันเมตริกตัน เนือ่ งจากปริมาณออยเขาหีบลดลงจากภาวะภัยแลง การผลิตและสง
ออกสินคาอิเล็กทรอนิกสและเครือ่ งใชไฟฟาผานดานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลดลงรอยละ 1.5 เหลือ 385.7 ลาน
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ดอลลาร สรอ. จากการลดลงในชวง 2 เดือนแรกของป เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาชะลอตัว สวนการผลิตวัสดุกอ สราง
เรงตัวตอบสนองความตองการกอสรางที่อยูอาศัยของครัวเรือนในอําเภอรอบนอกเพื่ออยูอาศัยเอง ประกอบกับการเรงรัดดําเนินการ
โครงการภาครัฐ และเอกชนที่มีความกังวลวาตนทุนการกอสรางจะเพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามัน
3. ภาคบริการ เดือนมีนาคม 2548 ภาวะทองเที่ยวขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน จากการสงเสริมการทองเที่ยว
ของทางการ และไดรับประโยชนจากนักทองเที่ยวบางสวนเปลี่ยนการทองเที่ยวในภาคใตมาภาคเหนือแทนจากสถานการณความ
ไมสงบของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กิจกรรมภาคบริการทีส่ าํ คัญ ไดแก จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานเพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอ นรอยละ 19.7 โดยเพิ่มขึ้นมากที่ทาอากาศยานแมฮองสอนและเชียงราย รอยละ 44.9 และรอยละ 38.7 ตามลําดับ
ดานอัตราการเขาพักของโรงแรมเฉลีย่ รอยละ 52.9 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 52.6 เดือนเดียวกันปกอ น และราคาหองพักเฉลีย่ ปรับ
เพิ่มขึ้นจากราคา 835.0 บาทตอหอง ในปกอน เปน 840.8 บาทตอหอง
ไตรมาสแรกป 2548 ภาวะทองเที่ยวของภาคเหนือชะลอตัวจากไตรมาสเดียวกันปกอน เนื่องจากนักทองเที่ยว
ตางประเทศบางกลุมยกเลิกการเดินทางจากเหตุธรณีพิบัติภัยเมื่อปลายปกอน และสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ทําใหมีนักทองเที่ยวชาวไทยบางสวนหันมาเที่ยวภาคเหนือแทน ประกอบกับภาครัฐและเอกชนรวมกันจัดกิจกรรมและมี
แพ็คเก็จตางๆเพือ่ ดึงดูดนักทองเทีย่ วโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน กิจกรรมภาคบริการทีส่ าํ คัญ เชน ยอดจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
โรงแรมและภัตตาคารลดลงจากชวงเดียวกันปกอนรอยละ 4.5 อัตราการเขาพักของโรงแรมเฉลี่ยรอยละ 62.1 ลดลงจากรอยละ 63.9
ระยะเดียวกันปกอ น สําหรับราคาหองพักเฉลีย่ ปรับสูงขึน้ รอยละ 11.6 เปน 1,042.0 บาทตอหอง เนือ่ งจากการปรับปรุงหองพักใน
ชวงกอนหนา และจํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานเพิ่มขึ้นรอยละ 13.3 จากปกอ น ตามการแขงดานราคาของสายการบินตนทุน
ต่ําทําใหความนิยมเดินทางทางอากาศมากขึ้น
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เดือนมีนาคม 2548 กิจกรรมดานการใชจายขยายตัว จากรายไดเกษตรกรที่
เพิม่ ขึน้ โดยยอดจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ ประเภทการขายสงและขายปลีกเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 13.5 เรงตัวขึ้นเมื่อ
เทียบกับรอยละ 5.5 เดือนกอน โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนทีเ่ รงตัวอยางชัดเจน สวนภาคเหนือตอนลางมีอตั ราการขยายตัวใกล
เคียงกับเดือนกอน ทางดานปริมาณจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนต เพิม่ ขึน้ รอยละ 17.5 และรอยละ 4.2 ตามลําดับ
ไตรมาสแรกป 2548 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวตอเนื่องจากไตรมาสกอน แตในอัตราทีช่ ะลอตัว
โดยยอดจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ ประเภทการขายสงและขายปลีกเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 9.5 ชะลอลงเมือ่ เทียบกับ
รอยละ 10.5 ไตรมาสกอน และรอยละ 37.5 ของไตรมาสเดียวกันปกอ น ทางดานปริมาณจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนต
เพิม่ ขึน้ รอยละ 13.9 และรอยละ 8.2 ตามลําดับ โดยปริมาณจดทะเบียนรถยนต ทัง้ ภาคเหนือตอนบนและตอนลางขยายตัวในอัตรา
ใกลเคียงกัน ขณะทีป่ ริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนตขยายตัวในภาคเหนือตอนลางสูงกวาภาคเหนือตอนบน
 5. การลงทุนภาคเอกชน เดือนมีนาคม 2548 ขยายตัวตอเนือ่ งจากเดือนกอน ตามการขยายตัวของการ

กอสรางภาครัฐและเอกชน ทีม่ กี ารเรงรัดดําเนินการเพราะคาดวาจะมีตน ทุนเพิม่ ขึน้ จากราคาน้าํ มัน ทางดานการลงทุนเพือ่ การ
ผลิต มูลคาการนําเขาเครือ่ งจักรกลและสวนประกอบผานดานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลดลงรอยละ 21.9 ตอเนื่องจากจาก
เดือนกอน แตอยางไรก็ตามความสนใจลงทุนเพื่อการผลิตยังคงขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน สะทอนจากมูลคาโครงการทีไ่ ดรบั
อนุมัติจาก BOI เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนกวาเทาตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับผลิตผลทางการเกษตร รองลง
มาไดแกอเิ ล็กทรอนิกส และเครือ่ งไฟฟา อุตสาหกรรมเบา เชนเพชรเจียระไน และแถบตราเครื่องหมายตางๆในการปก บริการ
สาธารณูปโภค ผลิตภัณฑโลหะ เครือ่ งจักรและอุปกรณ ตามลําดับ
ไตรมาสแรกป 2548 การลงทุนเพือ่ การกอสราง ขยายตัวตอเนื่องจากไตรมาสกอน เรงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันปกอ น จากพื้นที่กอสรางในเขตเทศบาล เพิม่ ขึน้ รอยละ 17.3 ตามการขยายตัวของอาคารพาณิชย และการ
กอสรางภาคบริการ คาธรรมเนียมขายและขายฝากที่ดิน เพิม่ ขึน้ รอยละ 1.2 ดานการลงทุนเพือ่ การผลิต อยูใ นเกณฑชะลอตัว
จากไตรมาสเดียวกันปกอ น โดยมูลคาการนําเขาเครือ่ งจักรกลและสวนประกอบทีผ่ า นดานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลดลง
รอยละ 23.8 อยางไรก็ตามความสนใจลงทุนขยายตัวในเกณฑดี สะทอนจากโครงการที่ไดรับอนุมัติจาก BOI เพิ่มขึ้นทั้งจํานวน
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โรงงาน และมูลคาเงินลงทุน โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปกอน รอยละ 7.1 และรอยละ 37.9 ตามลําดับ สวนใหญเปน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และเครือ่ งไฟฟา เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร บริการและสาธารณูปโภค
6. การคาตางประเทศ เดือนมีนาคม 2548 มูลคาการสงออก เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 18.1 เปน
222.9 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจากเดือนกอน ตามการขยายตัวของการสงออกผานดานชายแดนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 79.9 เปน
61.9 ลานดอลลาร สรอ. โดยเฉพาะมูลคาการสงออกไปจีนตอนใต และลาว แตการสงออกไปพมาชะลอตัวลงจากเดือนกอน เนือ่ ง
จากพมาเขมงวดการนําเขาบริเวณดานแมสอด จังหวัดตาก
มูลคาการนําเขา เพิม่ ขึน้ รอยละ 7.5 เปน 140.2 ลานดอลลาร สรอ.เรงตัวจากเดือนกอนทีล่ ดลงรอยละ 11.8 โดย
การนําเขาผานดานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 6.5 เปน 131.0 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาเครือ่ งตัดตอ
วงจรไฟฟา เครือ่ งจักรและเครือ่ งจักรกล สําหรับการนําเขาผานดานชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 23.2 เปน 7.1 ลานดอลลาร สรอ.
ตามการเพิ่มขึ้นของการนําเขาสินคาจากพมา ลาว และจีนตอนใต สําหรับดุลการคาเกินดุล 82.7 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 41.8 ทีเ่ กินดุล 58.3 ลานดอลลาร สรอ.
ไตรมาสแรกป 2548 มูลคาการสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 11.7 เปน 578.8 ลาน
ดอลลาร สรอ. ชะลอลงเมือ่ เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 40.3 ของไตรมาสเดียวกันปกอ น โดยเปนการเพิม่ ขึน้ จากการสงออกสินคา
ผานดานชายแดนรอยละ 69.2 เปน 160.9 ลานดอลลาร สรอ.โดยเฉพาะสงออกไปลาวและจีนตอนใตเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว และสง
ออกไปพมาเพิม่ ขึน้ กวารอยละ 54.7 การสงออกผานดานทาอากาศยานเชียงใหมเพิม่ ขึน้ รอยละ 1.8 เปน 32.3 ลานดอลลาร สรอ.
จากสินคาประเภทอัญมณีเปนสําคัญ ในขณะทีก่ ารสงออกผานดานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกับปกอ น
รอยละ 1.5 เปน 385.7 ลานดอลลาร สรอ. สินคาทีล่ ดลงมากไดแก เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา อุปกรณเกีย่ วกับสายตา ทรานสฟอร
เมอรและมอเตอร เนือ่ งจากความตองการสินคาในตลาดโลกลดลง
มูลคาการนําเขา ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.1 เหลือ 339.8 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขา
สินคาของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงรอยละ 2.1 เหลือ 315.0 ลานดอลลาร สรอ. โดยลดลงจากสินคาประเภทเครือ่ งตัดตอ
วงจรไฟฟาและผลิตภัณฑโลหะขั้นมูลฐาน ขณะที่การนําเขาผานทาอากาศยานเชียงใหมเพิ่มขึ้นรอยละ 20.2 เปน 5.1 ลาน
ดอลลาร สรอ. จากสินคาประเภทผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม และอัญมณี เปนสําคัญ สวนการนําเขาผานดานชายแดน เพิ่มขึ้น
รอยละ 12.6 เปน 19.8 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นทั้งการนําเขาสินคาจากพมา ลาวและจีนตอนใต
ดุลการคา ผานดานศุลกากรในภาคเหนือชวงไตรมาสแรกป 2548 เกินดุล 239.0 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันปกอ นทีเ่ กินดุล 174.7 ลานดอลลาร สรอ.
7. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไปเดือนมีนาคม 2548 เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.3 เรงตัว
จากรอยละ 2.8 เดือนกอน ตามราคาน้าํ มันทีส่ งู ขึน้ และปริมาณผลผลิตทางการเกษตรทีอ่ อกสูต ลาดนอยลง เนือ่ งจากไดรบั ผล
กระทบจากภัยแลง โดยราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เพิม่ ขึน้ รอยละ 3.5 สูงกวาหมวดอืน่ ๆ ตามการเพิม่ ขึน้ ของราคาเนือ้ สัตว
ไข และผักผลไม สําหรับราคาหมวดอืน่ ทีม่ ใิ ชอาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 3.2 ตามการสูงขึน้ ของราคาน้าํ มันเชือ้ เพลิงเปน
สําคัญ ทางดานดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐาน เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ น รอยละ 0.7 เทากับเดือนกอน
ไตรมาสแรกป 2548 ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไป เพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกันปกอ นรอยละ 2.9 เรงตัวเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันปกอ น โดยราคาหมวดอืน่ ทีม่ ใิ ชอาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 2.4 เรงตัวจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.1 ของ
ไตรมาสเดียวกันปกอ น ตามราคาน้าํ มันเชือ้ เพลิงทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง สวนราคาหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 3.9
ชะลอลงเมื่อเทียบกับรอยละ 5.5 ของไตรมาสเดียวกันปกอ น ตามราคาเนื้อสัตว ไข และราคาผักผลไม จากปริมาณผลผลิตที่ลดลง
จากภาวะแหงแลง สําหรับดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐาน เพิม่ ขึน้ รอยละ 0.7 เรงตัวจากรอยละ 0.5 ของไตรมาสกอน
8. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิตแิ หงชาติเดือนกุมภาพันธ 2548 ภาคเหนือ มีกําลัง
แรงงานรวม 6.6 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 97.3 ของกําลังแรงงานรวม สูงกวารอยละ 96.2 เดือนเดียวกัน
ปกอ น โดยแรงงานในภาคเกษตรลดลงรอยละ 3.9 เนือ่ งจากการพืน้ ทีท่ าํ การเกษตรประสบปญหาภัยแลงทําใหแรงงานโยกยายเขา
สูนอกภาคเกษตร สงผลใหแรงงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 9.1 ตามการจางงานเพิ่มขึ้นในภาคการกอสราง การขายสง-ขาย
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ปลีก และการผลิตอุตสาหกรรม ขณะที่จํานวนผูวางงานลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 22.0 และอัตราการวางงานอยูที่
รอยละ 1.9 ของกําลังแรงงานรวม ต่ํากวารอยละ 2.5 ในปกอ น
ภาวะตลาดแรงงาน จากขอมูลของกรมการจัดหางานเดือนกุมภาพันธ 2548 ตําแหนงงานวาง 24,311 อัตรา
สูงกวาระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 104.0 ตามความตองการจางงานเพิม่ ขึน้ ในจังหวัด พิษณุโลก เชียงใหม และนครสวรรค โดย
สาขาอุตสาหกรรมการผลิตตองการแรงงานมากทีส่ ดุ มีผูสมัครงาน ทัง้ สิน้ 6,942 คน ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 49.2
ไดบรรจุเขาทํางาน จํานวน 2,552 คน เพิม่ ขึน้ รอยละ 20.2 จากระยะเดียวกันปกอ น ตามการเพิม่ ขึน้ ในจังหวัดพิษณุโลก เชียงใหม
และเชียงราย อัตราการบรรจุงานเปนรอยละ 36.8 ของผูสมัครงาน สูงกวารอยละ 21.3 ปกอ น สวนใหญมีอายุระหวาง 18-24 ป
และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
9. การเงิน ณ สิน้ เดือนกุมภาพันธ 2548 สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ มียอดคงคางเงินฝาก 302,685
ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 6.5 เงินฝากมีการขยายตัวตอเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดนครสวรรค
กําแพงเพชร ตาก และเชียงใหม สวนเงินใหสินเชื่อมียอดคงคาง 222,443 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 10.4
เรงตัวสูงตอเนือ่ งจากเดือนกอน จากสินเชื่อของสถาบันการเงินอื่นที่นํามาควบรวมกับธนาคารพาณิชย เปนสําคัญ โดยเพิ่มขึ้นมาก
ที่จังหวัดเชียงใหม ลําปาง นครสวรรค ลําพูน พิจิตร และอุตรดิตถ สัดสวนสินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี ะดับรอยละ 73.5 สูงกวา
รอยละ 70.9 ระยะเดียวกันปกอ น

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
3 พฤษภาคม 2548
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