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จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
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เศรษฐกิ จ ภาคเหนื อ เดื อ นพฤษภาคม 2548 ชะลอตั ว จากเดื อ นก อ น โดยการอุ ป โภคบริโภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชนและการสงออกขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ขณะที่ทางดานอุปทาน ผลผลิตพืชผลหลักลดลงจากปกอนมาก
เปนผลจากภาวะความแหงแลง ทําใหรายไดเกษตรกรลดลงเปนเดือนแรกในปนี้ สําหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาค
บริก ารขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนกอน ขณะที่แรงกดดัน ตออัตราเงินเฟอทั่ วไปเพิ่ ม ขึ้น จากราคาน้ํามันเปน สําคัญ
สวนเงินฝากและเงินใหสินเชื่อเรงตัวจากกิจกรรมของภาครัฐ
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจในเดือนพฤษภาคม 2548 มีดังนี้
1. ภาคเกษตร
ผลผลิ ต พื ช หลั ก ที่ อ อกสู ต ลาดเดื อ นนี้ ล ดลงจากระยะเดี ย วกั น ป ก อ นร อ ยละ 13.9 โดยเฉพาะผลผลิ ต
ขาวนาปรังและลิ้นจี่ลดลงรอยละ 21.1 และรอยละ 3.7 ตามลําดับ สวนราคาพืชผลหลักเพิ่มขึ้นรอยละ 11.6 โดยราคาขาวเปลือก
เจานาปรังความชื้น 14-15% สูงขึ้นตามอุปทานในตลาดโลกที่ลดลง สวนราคาลิ้นจี่เพิ่มขึ้น เนื่องจากใชการบริหารจัดการมาชวย
กระจายผลผลิตไมใหกระจุกตัวในชวงที่ผลผลิตออกสูตลาด จากราคาที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํากวาผลผลิตที่ลดลง สงผลใหรายได
เกษตรกรจากการจําหนายพืชผลสําคัญลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.3 โดยลดลงเปนเดือนแรกในปนี้
2. ภาคอุตสาหกรรม
ผลผลิ ต อุ ต สาหกรรมภาคเหนื อ ขยายตั ว แต ใ นอั ต ราที่ ช ะลอลง โดยมู ล ค า การผลิ ต และส ง ออกสิ น ค า
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาผานดานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 10.0 เปน
141.3 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงจากเดือนกอน สอดคลองกับภาวะการสงออก ทางดานการผลิตหมวดวัสดุกอสรางเพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอน และเรงตัวจากเดือนกอนตามความตองการเพื่อใชในการกอสรางโครงการขนาดใหญของภาครัฐและเอกชน
โดยเฉพาะการกอสรางถนนและโรงแรมในจังหวัดใหญ เปนสําคัญ
3. ภาคบริการ
ภาคบริการชะลอลงและมีแนวโนมที่ลดลง แมวาในชวงกอนหนายังมีนักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยว
บางสวนที่เปลี่ยนแผนการเดินทองเที่ยวมาภาคเหนือแทน จากปญหาของสถานการณความไมสงบในจังหวัดภาคใต แตราคา
น้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหอัตราการเขาพักของโรงแรมเฉลี่ยลดลงเหลือเพียงรอยละ 40.9 เทียบกับรอยละ 45.2 ในปกอน
ขณะที่ราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมใกลเคียงกับปกอน 870.9 บาทตอหอง สวนหนึ่งจากการที่ไดมีการปรับราคาไปกอนหนานี้
แลว สวนยอดจัดเก็บ ภาษี มูลคาเพิ่มโรงแรมและภั ตตาคารลดลงรอยละ 4.2 จากระยะเดียวกันป กอน อยางไรก็ดี จํานวนผู
โดยสารผานทาอากาศยานยังเพิ่มขึ้นรอยละ 7.4 มีอัตราชะลอลงจากปกอนซึ่งขยายตัวมากจากการเริ่มเปดดําเนินงานของ
สายการบินตนทุนต่ํา
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวจากเดือนกอน สะทอนจากกิจกรรมสําคัญไดแก มูลคาการจัดเก็บภาษี
มูลคาเพิ่มประเภทคาปลีกคาสงเพิ่มขึ้นรอยละ 18.9 แตมีทิศทางชะลอลงเมื่อเทียบกับเดือนกอน ปริมาณจดทะเบียนรถยนต
เพิ่มขึ้นรอยละ 13.8 ชะลอลงจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอนซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 22.4 และรอยละ 30.0 ตามลําดับ เปนการ
ชะลอตัวทั้งรถยนตนั่งสวนบุคคลและรถปกอัพ ขณะที่ปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนตยังคงลดลงรอยละ 3.1 โดยบริเวณภาค
เหนือตอนลางลดลงรอยละ 12.4 ขณะที่ภาคเหนือตอนบนยังมีอัตราการขยายตัวเล็กนอยรอยละ 4.1
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5. การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวแตในอัตราที่ชะลอลง โดยการกอสรางภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน
ตามฤดูกาล แตชะลอลงเมื่อเทียบกับชวงไตรมาสแรกที่ขยายตัวมาก เนื่องจากไดเรงรัดกอสรางในชวงกอนหนา สําหรับพื้นที่ขอ
รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลลดลงรอยละ 1.8 ปรับตัวขึ้นจากเดือนกอน จากการกอสรางอาคารพาณิชย โดยเฉพาะบริเวณ
ภาคเหนือตอนลาง สําหรับคาธรรมเนียมขายฝากที่ดินเพิ่มขึ้นรอยละ 3.6 ทางดานการลงทุนเพื่อการผลิต ไมมีสัญญาณการขยาย
ตัว เนื่องจากมีโครงการที่ไดรับอนุมัติจาก BOI ในเดือนนี้มีเพียง 5 แหง มูลคาเงินลงทุนลดลงรอยละ 95.3 โดยเปนโครงการที่ลง
ทุนเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร และอิเล็กทรอนิกส
6. การคาตางประเทศ
การส งออก ผ านด านศุ ล กากรในภาคเหนื อ เพิ่ ม ขึ้ น จากระยะเดี ย วกั น ป ก อ นรอ ยละ 13.6 เป น 203 ล า น
ดอลลาร สรอ. จากการสงออกดานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.0 เปน 141.3 ลานดอลลาร สรอ. จากสินคา
อิเล็กทรอนิกสประเภทเครื่องตัดตอวงจรไฟฟา การสงออกผานดานทาอากาศยานเชียงใหมเพิ่มขึ้นรอยละ 24.3 เปน 16.4
ลานดอลลาร สรอ. การสงออกผานดานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 22.3 เปน 45.3 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอตัวจากเดือนกอน
โดยการสงออกไปพมาเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 5.0 เปน 34.7 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอตัวลงอยางตอเนื่องจากเดือนกอน เนื่องจาก
พมาเขมงวดการคาชายแดนบริเวณดานแมสายและดานแมสอดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินคาประเภทเพื่อการอุปโภคบริโภค สวนการสง
ออกไปลาวเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เทาตัว เปน 3.7 ลานดอลลาร สรอ. จากการสงออกน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว สําหรับการสง
ออกไปจีนตอนใตเพิ่มขึ้นกวา เทาตัวเปน 6.9 ลานดอลลาร สรอ. จากผลิตภัณฑพืชสวน ประเภท ยางแผน ยางแทง อยางไรก็
ตาม เนื่องจากราคายางปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องในชวงปลายเดือน สงผลทําใหจีนเริ่มชะลอการสั่งซื้อ
การนําเขา เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.5 เปน 127.0 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงจากเดือนกอน
สวนใหญเปนการนําเขาผานดานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 เปน 118.4 ลานดอลลาร สรอ. การนําเขา
ผานดานชายแดน เพิ่ม ขึ้น รอยละ 9.8 เปน 6.4 ลานดอลลาร สรอ. ตามการเพิ่ มขึ้นของการนํ าเขาสิน คาจากพม าที่ เพิ่ มขึ้ น
รอยละ 10.5 จากการนําเขาสินคาประมงเพิ่มขึ้นมาก ขณะที่การนําเขาเขาโค-กระบือมีชีวิตลดลง สวนการนําเขาจากลาว เพิ่มขึ้น
รอยละ 60.6 จากการนําเขาไมแปรรูปและลิกไนตเพิ่มขึ้นมาก ขณะที่การนําเขาจากจีนตอนใต ลดลงรอยละ 21.8 เหลือ 1.2
ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขาผลิตภัณฑพืชสวน อาทิ เชน แอปเปล หอม กระเทียม เมล็ดทานตะวัน ลดลง สวนหนึ่งเนื่องมา
จากการลดลงของจํานวนเที่ยวเรือที่สงสินคาไปยังจีน
ดุลการคา ในเดือนพฤษภาคม 2548 เกินดุล 76.0 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
25.6 แตชะลอตัวจากเดือนกอนหนา
7. ระดับราคา
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเดือนพฤษภาคม 2548 เรงตัวจากเดือนกอน โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนาและระยะเดียวกันปกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 และรอยละ 2.1 ตามลําดับ โดยราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.6 ตามราคาผัก และผลไม ผักสดแปรรูปและอื่นๆ สําหรับราคาหมวดอื่นที่มิใชอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้น
รอยละ 3.9 สูงขึ้นตามราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเปนสําคัญ ทางดานดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน รอยละ
1.0 เรงตัวจากเดือนกอน
8. การจางงาน
จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติเดือน เมษายน 2548 พบวามี
กําลังแรงงานในภาคเหนือรวม 6.7 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 97.0 ของกําลังแรงงานรวม สูงกวารอยละ
95.5 ระยะเดียวกันปกอน โดยเพิ่มขึ้นจากความตองการแรงงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 5.0 ขณะที่นอกภาคเกษตรทรงตัว
โดยแรงงานในสาขาการขายสง-ปลีกขยายตัวรอยละ 3.8 แตแรงงานสาขาการกอสราง โรงแรมและภัตตาคาร การผลิตลดลง
ทางดานอัตราการวางงานเหลือเพียงรอยละ 2.3 ลดลงจากรอยละ 3.0 ในปกอน และจากขอมูลของสํานักงานประกันสังคมเดือน
พฤษภาคม 2548 พบวามีผูประกันตนในระบบประกันสังคมจํานวน 548,779 คน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.8
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9. การเงิน
ณ สิ้นเดือนเมษายน 2548 สาขาธนาคารพาณิ ชยในภาคเหนือ มียอดคงคางเงินฝากทั้งสิ้น 302,604 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน รอยละ 6.0 เรงตัวจากเดือนกอน สวนใหญเปนเงินฝากของสวนราชการ โดยเพิ่มขึ้นบริเวณ
ภาคเหนือตอนลางหลายจังหวัด ไดแก จังหวดสุโขทัย เพชรบูรณ กําแพงเพชร และอุตรดิตถ สวนบริเวณภาคเหนือตอนบนเพิ่ม
ขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม จากการนําฝากเงิน ที่ไดจากการขายหน วยกองทุนในระยะสั้น ๆ สวนเงิน ให สิน เชื่อมียอดคงคาง
226,729 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 10.6 เรงตัวจากเดือนกอน จากความตองการสินเชื่อของสหกรณออม
ทรัพย และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและพอคาพืชไรเพื่อซื้อวัตถุดิบ โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ นครสวรรค
และสุโขทัย สวนจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้นจากธุรกิจคาสง-ปลีกรถยนตรายใหญ และธุรกิจรับเหมากอสราง สัดสวนสินเชื่อตอเงิน
ฝากอยูที่ระดับรอยละ74.4 สูงกวารอยละ 71.3 ระยะเดียวกันปกอน

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
4 กรกฎาคม 2548
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