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ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน 2548 อยูใ นเกณฑขยายตัวจากเดือนกอน ทางดาน
อุปทาน รายไดเกษตรกรเรงตัวทัง้ ทางดานราคาและปริมาณ ผลผลิตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเพือ่ สงออกขยายตัวดี และภาค
บริการปรับตัวดีขึ้นตามฤดูกาล สําหรับทางดานอุปสงค การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวตอเนือ่ งจากเดือน
กอน ตามความระมัดระวังการใชจายของประชาชนและผูลงทุน ขณะทีก่ ารสงออกเรงตัวขึน้ ตามความตองการจากตางประเทศ
ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไปชะลอตัวจากเดือนกอนเล็กนอยตามการปรับลดราคาน้ํามันเชือ้ เพลิง สวนเงินฝากและสินเชือ่ ยังขยายตัวดี
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร รายไดเกษตรกรจากการจําหนายพืชผลสําคัญเพิ่มขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 11.9 เรงตัว
ตอเนือ่ งจากเดือนกอนทัง้ ดานราคาและปริมาณ โดยผลผลิตพืชหลักเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.6 ตามผลผลิตขาวนาปทเ่ี พิม่ ขึน้ รอยละ 4.1
เนือ่ งจากราคาทีอ่ ยูใ นเกณฑสงู จูงใจใหเกษตรกรเพิม่ ผลผลิต สวนขาวโพดเลีย้ งสัตวลดลงรอยละ 3.9 เนือ่ งจากเกษตรกรบางสวน
หันไปปลูกพืชอื่น ดานราคาพืชหลักสูงขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 9.3 โดยราคาขาวเปลือกเหนียวนาปเพิ่มขึ้นรอยละ 2.9
ตามราคารับจํานําและราคาในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น และราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้นรอยละ 9.6 ตามความตองการใชมากขึ้น
ขณะทีผ่ ลผลิตลดลง
2. ภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือขยายตัวตอเนือ่ งจากเดือนกอน โดยมูลคาการผลิตเพือ่
สงออกของอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือผานดานศุลกากรลําพูนเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 21.9 เปน
151.5 ลานดอลลาร สรอ. จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมอาหาร หมวด
ทีล่ ดลงไดแกหมวดวัสดุกอ สราง และการผลิตเสือ้ ผาสําเร็จรูป
3. ภาคบริการ ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน ตามฤดูกาลและไดรบั ผลดีจากการเพิม่ ขึน้ ของแหลงทองเทีย่ วใน
จังหวัดสําคัญของภาคเหนือซึ่งไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวมาก อยางไรก็ตาม นักทองเที่ยวชาวไทยสวนหนึ่งยังคงระมัดระวัง
การใชจายจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น ประกอบกับขาวการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก และสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ยังคงเปนปจจัยทีท่ าํ ใหชาวตางประเทศบางสวนชะลอการเดินทาง โดยกิจกรรมภาคบริการทีส่ าํ คัญ ไดแก จํานวน
ผูโ ดยสารผานทาอากาศยานเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.2 อัตราการเขาพักของโรงแรมเฉลีย่ ลดลงรอยละ 0.2 จาก
ระยะเดียวกันปกอ น เหลือรอยละ 69.6 ขณะทีร่ าคาหองพักเฉลีย่ ของโรงแรมปรับเพิม่ ขึน้ รอยละ 4.0 ตามราคาของโรงแรม
ระดับบนทีเ่ ปดดําเนินการในภาคเหนือ ทั้งนี้คาดวาภาวะการทองเที่ยวจะมีทิศทางดีขึ้นตามฤดูกาล และการจัดกิจกรรมสงเสริม
ของภาครัฐและเอกชน
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน กิจกรรมการใชจา ยภาคเอกชนทีส่ าํ คัญขยายตัวในอัตราทีช่ ะลอลง โดย
ปริมาณจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนต เพิม่ ขึน้ รอยละ 2.5 และรอยละ 3.4 ชะลอลงเมื่อเทียบกับรอยละ 13.5 และรอยละ
6.4 ในเดือนกอน ตามลําดับ แตยอดการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 23.2 โดยขยายตัวมาก
บริเวณภาคเหนือตอนบนทีจ่ งั หวัดเชียงใหม เชียงราย และลําพูน
5. การลงทุนภาคเอกชน การกอสรางภาคเอกชนชะลอตัวจากระยะเดียวกันปกอ น เนือ่ งจากราคาน้าํ มันที่
สูงขึน้ สงผลกระทบตอกําลังซือ้ และตนทุนการผลิต โดยปริมาณจําหนายวัสดุกอ สรางเพิม่ ขึน้ เพียงรอยละ 0.9 ปรับตัวดีขึ้นจาก
เดือนกอนเล็กนอย ขณะทีพ่ น้ื ทีร่ บั อนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลในเดือนนีก้ ลับมาเพิม่ ขึน้ รอยละ 60.1 โดยกระจุกตัวเฉพาะใน
จังหวัดเชียงใหม พิษณุโลก และตาก ดานสัญญาณการลงทุนเพือ่ การผลิตปรับตัวดีขน้ึ ตอเนือ่ งจากเดือนกอน สะทอนจากโครงการที่
ไดรับอนุมัติจากศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ (BOI) ในเดือนนี้มีจํานวน 10 โครงการ เปนเงินลงทุน 3,316.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากระยะเดียวกันปกอ นกวา 6 เทาตัว ประกอบกับมูลคาการนําเขาสินคาทุนมีทศิ ทางดีขน้ึ
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6. การคาตางประเทศ การสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 22.2
เปน 209.9 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจากเดือนกอนซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 18.0 โดยการสงออกผานดานศุลกากรลําพูนเพิ่มขึ้นรอยละ
21.9 เปน 151.5 ลานดอลลาร สรอ. สินคาสําคัญไดแก แผนดิสก อัญมณี และเครือ่ งจักร การสงออกผานดานศุลกากรทาอากาศ
ยานเชียงใหมเพิ่มขึ้นรอยละ 4.4 เปน 11.3 ลานดอลลาร สรอ. จากคารบูเรเตอรรถจักรยานยนต ผลิตภัณฑไมแกะสลัก และผลิตภัณฑ
เซรามิกส สวนการสงออกผานดานชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 28.5 เปน 47.1 ลานดอลลาร สรอ. ตามการสงออกไปพมาเปนสําคัญ
โดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 33.1 เปน 33.6 ลานดอลลาร สรอ.สินคาสงออกทีส่ าํ คัญไดแก สังกะสีชนิดแผน เครื่องใชไฟฟา และน้ํามัน
เชือ้ เพลิง และการสงออกไปลาวเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นกวาเทาตัว เปน 4.1 ลานดอลลาร สรอ.ขณะทีก่ ารสงออกสินคา
ไปจีนตอนใตลดลงรอยละ 3.4 โดยลดลงเปนเดือนแรกในป 2548
การนําเขา เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 33.7 เปน 150.9 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจากเดือนกอน
ซึง่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 19.6 สวนใหญเปนการนําเขาผานดานศุลกากรลําพูนทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 38.0 เปน 138.3 ลานดอลลาร สรอ. จาก
การนําเขาสินคาประเภทชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสประเภทวงจรพิมพ วงจรไฟฟา วัตถุดบิ อัญมณี และเครื่องจักร การนําเขาผานดาน
ศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นกวา 2 เทาตัวเปน 4.2 ลานดอลลาร สรอ. จากการเพิ่มขึ้นของการ
นําเขาเครื่องใชไฟฟาจากฮองกง เปนสําคัญ อยางไรก็ดี การนําเขาผานดานชายแดนลดลงรอยละ 25.9 เหลือ 8.4 ลานดอลลาร
เนื่องจากการนําเขาจากจีนตอนใตและพมา ลดลงรอยละ 29.3 และ 42.7 ตามลําดับ สวนการนําเขาจากลาวเพิม่ ขึน้ รอยละ 78.8
ดุลการคา เกินดุล 59.0 ลานดอลลาร สรอ. ใกลเคียงกับระยะเดียวกันปกอ นทีเ่ กินดุล 58.9 ลานดอลลาร สรอ.
7. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไปเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 5.7 ชะลอลงจากรอยละ 6.2
เดือนกอน เนือ่ งจากมีการปรับลดราคาน้ํามันเชือ้ เพลิงหลายครัง้ แตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรอยละ 3.3 ระยะเดียวกันปกอ น โดยราคา
สินคาในหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ และหมวดอื่นๆที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นรอยละ 8.2 และรอยละ 4.4 ตามลําดับ
สําหรับดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.0 เรงตัวเมือ่ เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 1.9 และรอยละ
0.5 ในเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ น
8. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติเดือนตุลาคม 2548 พบวา ภาคเหนือมีกําลัง
แรงงานรวม 6.7 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.5 ลานคน ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.4 โดยลดลงทั้งแรงงานในภาคเกษตร
และนอกภาคเกษตรรอยละ 5.1 และรอยละ 2.1 ตามลําดับ จากการลดลงในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต โรงแรมและภัตตาคาร
และการขายปลีกขายสงฯ ดานอัตราการวางงานอยูท ร่ี อ ยละ 3.0 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.7 ระยะเดียวกันปกอ น สําหรับผูป ระกันตน
ตามมาตรา 33 ในเดือนพฤศจิกายน 2548 มีจํานวน 566,634 คน เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.5
9. การเงิน ณ สิน้ เดือนตุลาคม 2548 ยอดคงคางเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ มีจํานวน
302,661 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3.1 จากระยะเดียวกันปกอน ชะลอลงเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 4.6 เดือนกอน สวนหนึ่งเปนผล
จากการเบิกถอนเงินของสวนราชการในบริเวณภาคเหนือตอนบน สําหรับเงินใหสนิ เชือ่ มียอดคงคาง 243,488 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
14.7 จากระยะเดียวกันปกอ น และเมื่อหักผลของการจัดตั้งธนาคารพาณิชยแหงใหมตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 เปนตนมา สินเชื่อใน
เดือนนีข้ ยายตัวรอยละ 9.7 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับชวงปลายป 2547 ทางดานสัดสวนสินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี ะดับรอยละ 80.4 สูง
กวารอยละ 72.3 ระยะเดียวกันปกอ น
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