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ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนตุลาคม 2548 ขยายตัวจากเดือนกอน โดยทางดานอุปสงค การอุปโภค
บริโภคภาคเอกชนขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอนประกอบกับการสงออกเรงตัวขึ้นตามอุปสงคจากตางประเทศ สวนการลงทุน
ภาคเอกชนชะลอลง ดานอุปทาน รายไดเกษตรกรขยายตัวทั้งจากราคาและปริมาณ ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว ขณะที่ภาคบริการ
ชะลอลง ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเรงตัวขึ้นตามราคาน้ํามันเปนสําคัญ สวนเงินฝากและสินเชือ่ ขยายตัวดี
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร รายไดเกษตรกรจากการจําหนายพืชผลสําคัญขยายตัวทั้งจากราคาและปริมาณ โดยผลผลิต
พืชหลักเพิม่ ขึน้ เปนเดือนแรกหลังจากทีล่ ดลงตอเนือ่ งมาตัง้ แตปลายปกอ น เนือ่ งจากภาวะภัยแลงคลี่คลาย โดยเพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 0.5 โดยเฉพาะขาวนาปเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 เนื่องจากราคาที่อยูในเกณฑสูงจูงใจใหเกษตรกรเพิ่มผลผลิต
สวนขาวโพดเลีย้ งสัตวลดลงรอยละ 3.9 เนือ่ งจากเกษตรกรบางสวนหันไปปลูกพืชอื่น ดานราคาพืชหลักสูงขึ้นจากระยะเดียวกัน
ปกอนรอยละ 7.7 โดยราคาขาวเปลือกเหนียวนาปเพิ่มขึ้นรอยละ 12.4 ตามราคารับจํานําและราคาในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น
ขณะที่ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้นรอยละ 24.7 ตามความตองการใชมากขึ้นขณะที่ผลผลิตลดลง สงผลใหรายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้น
จากเดือนกอนโดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 8.2 เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันปกอ น
2. ภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือขยายตัว โดยมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมสงออก
จากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือผานดานศุลกากรลําพูนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 9.4 โดยมีมูลคา 148.9 ลานดอลลาร
สรอ. เทากับเดือนกอน สินคาที่สงออกสําคัญไดแก แผนดิสก เลนสกลองถายรูป และสินคาอิเล็กทรอนิกส สําหรับอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารเพือ่ สงออกเพิม่ ขึน้ มากในสินคาประเภทลําไยแหง ผลไมแชแข็งและขาวโพดออนกระปอง สวนการผลิตสังกะสีลดลง
รอยละ 19.1 เหลือ 8,283 เมตริกตัน ตามสัญญาซื้อขายลวงหนา ขณะที่การผลิตหมวดวัสดุกอสรางเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนแตลดลง
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.4
3. ภาคบริการ ปรับตัวดีขน้ึ จากเดือนกอนตามฤดูกาล แตชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอน แมวาจะไดรับผลดี
จากการประชุมสัมมนาหลายกลุม จากทัง้ ในประเทศและตางประเทศ และการจัดงานสงเสริมการทองเที่ยวในบางจังหวัดภาคเหนือ
แตนักทองเที่ยวสวนหนึ่งระมัดระวังการใชจายจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น ประกอบกับไดรับผลกระทบดานจิตวิทยาจากสถานการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจนประสบภาวะน้ําทวมภาคเหนือตอนบนอีกครั้งทําใหนักธุรกิจและนักทองเที่ยว
บางกลุมชะลอการเดินทาง โดยกิจกรรมภาคบริการที่สําคัญ ไดแก จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานลดลงจากระยะเดียวปกอน
รอยละ 5.5 อัตราการเขาพักของโรงแรมเฉลี่ยลดลงรอยละ 1.9 จากระยะเดียวกันปกอน ขณะที่ราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรม
ปรับเพิม่ ขึน้ รอยละ 5.7 ตามการขยายตัวของธุรกิจโรงแรมในภาคเหนือ
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การใชจายของภาคเอกชนเพื่อซื้อสินคาประเภทยานยนตยังขยายตัวตอเนื่อง
พิจารณาจากกิจกรรมสําคัญไดแก ปริมาณจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนตทเ่ี พิม่ ขึน้ รอยละ 13.5 และรอยละ 6.4 ตามลําดับ
โดยขยายตัวทั้งในภาคเหนือตอนบนและตอนลาง
5. การลงทุนภาคเอกชน ชะลอตัวจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ น เนือ่ งจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้นสงผล
กระทบตอกําลังซือ้ และตนทุนการผลิต โดยปริมาณจําหนายวัสดุกอ สรางลดลงรอยละ 4.3 พืน้ ทีร่ บั อนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล
ลดลงรอยละ 26.0 ซึง่ ลดลงมากในการกอสรางประเภทเพือ่ การพาณิชยทล่ี ดลงถึงรอยละ 54.7 สําหรับประเภทเพื่อที่อยูอาศัยลดลง
รอยละ 15.8 ดานการลงทุนเพื่อการผลิตปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอนแตชะลอลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน สะทอนจากโครงการ
ที่ไดรับอนุมัติจากศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ (BOI) มีเพียงจํานวน 2 โครงการ ซึ่งลงทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเกษตร
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 68.4 มูลคาเงินลงทุน 1,966 ลานบาท อยางไรก็ดี การลงทุนในสินคาทุนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
สะทอนจากการนําเขาเครือ่ งจักรของอุตสาหกรรมสงออกทีเ่ รงตัว
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6. การคาตางประเทศ การสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 18.0
เปน 216.0 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจากเดือนกอน โดยการสงออกผานดานศุลกากรลําพูนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
9.4 เปน 148.9 ลานดอลลาร สรอ. สินคาสําคัญไดแก แผนดิสก เลนสกลองถายรูป และสินคาอิเล็กทรอนิกส การสงออกผานดาน
ศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมเพิ่มขึ้นรอยละ 49.2 เปน 17.6 ลานดอลลาร สรอ. จากการสงออกสินคา คารบูเรเตอรรถจักรยานยนต
และใบยาสูบเบอรเลย สวนการสงออกผานดานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 40.8 เปน 49.5 ลานดอลลาร สรอ. ตามการสงออกไปพมา
เปนสําคัญ โดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 21.9 เปน 32.7 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากทางการพมาผอนคลายความเขมงวด ขณะที่การสงออก
สินคาไปจีนตอนใตเพิ่มขึ้นรอยละ 77.7 ชะลอตัวจากเดือนกอนที่เพิ่มขึ้นกวา 3 เทาตัว และการสงออกไปลาวเพิ่มขึ้นกวา 2 เทาตัว
เปน 4.5 ลานดอลลาร สรอ. จากสินคาประเภท ยานพาหนะ วัสดุกอ สราง น้าํ มันเชือ้ เพลิง และอาหารเครือ่ งดืม่
การนําเขา เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 19.6 เปน 130.0 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจากเดือนกอน
สวนใหญเปนการนําเขาผานดานศุลกากรลําพูนทีเ่ พิ่มขึ้นรอยละ 24.4 เปน121.8 ลานดอลลาร สรอ. สินคาสําคัญที่นําเขา ไดแก
เครื่องจักร ไฟฟาและอุปกรณไฟฟา การนําเขาผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมเพิ่มขึ้นรอยละ 73.8 เปน 1.8 ลานดอลลาร
สรอ. เรงตัวขึน้ จากเดือนกอน ตามสินคาประเภทเครื่องจักร ดานการนําเขาผานดานชายแดนลดลงรอยละ 33.4 เหลือ 6.5 ลาน
ดอลลาร เนือ่ งจากการนําเขาจากจีนตอนใตและพมาลดลงรอยละ 32.3 และ 44.2 ตามลําดับ สวนการนําเขาจากลาวเพิ่มขึ้นรอยละ
20.4 ชะลอตัวจากเดือนกอนที่เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว
ดุลการคา เกินดุล 85.9 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันปกอ นทีเ่ กินดุล 74.4 ลานดอลลาร สรอ.
7. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไปเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.2 เรงตัวเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 6.1 และรอยละ 3.7 เดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ น ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 8.1 สวนราคาหมวดอื่นๆ ที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 5.2 สูงขึ้นมากในหมวดผักและผลไมตามราคาน้ํามัน
เชือ้ เพลิง สําหรับดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.9 เรงตัวเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.7
และรอยละ 0.5 ในเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ น
8. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติเมื่อเดือนกันยายน 2548 พบวา ภาคเหนือ
มีกําลังแรงงานรวม 6.7 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.6 ลานคน ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.3 โดยลดลงทั้งแรงงานในภาค
เกษตรและนอกภาคเกษตรรอยละ 0.2 และรอยละ 4.4 ตามลําดับ จากการลดลงในสาขาการผลิต การกอสราง และการขายปลีก-สงฯ
ดานอัตราการวางงานอยูท ร่ี อ ยละ 1.2 ลดลงจากรอยละ 2.4 ระยะเดียวกันปกอ น สําหรับผูประกันตนตามมาตรา 33 ในเดือนตุลาคม 2548
มีจํานวน 563,890 คน เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.4
9. การเงิน ณ สิน้ เดือนกันยายน 2548 ยอดคงคางเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ มีจํานวน
308,853 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 4.6 จากระยะเดียวกันปกอน โดยในภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหมและเชียงราย
สวนภาคเหนือตอนลางเพิ่มขึ้นมากในจังหวัดเพชรบูรณและพิษณุโลก สําหรับเงินใหสินเชื่อมียอดคงคาง 236,107 ลานบาท ชะลอลง
จากเดือนกอนโดยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 12.2 ตามการขยายตัวของสินเชื่อที่ใหแกธุรกิจโรงสีขาวในภาคเหนือ
ตอนลางทีจ่ งั หวัดกําแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก สงผลใหสัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากอยูที่ระดับรอยละ 76.4 สูงกวารอยละ 71.2
ในระยะเดียวกันปกอ น
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