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ป 2548 เศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวตอเนื่อง แมวาในชวงครึ่งแรกป อุปสงคชะลอตัวลงจากผลกระทบจาก
ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น ภัยธรรมชาติ ผลกระทบจากเหตุการณธรณีพิบตั ภิ ัยและความไมสงบในภาคใต แตความตองการของตลาดตาง
ประเทศโดยเฉพาะสินคาอิเล็กทรอนิกสชนิดใหมและสินคาแปรรูปเกษตรทีย่ งั อยูใ นเกณฑดแี ละภาวะการทองเทีย่ วทีป่ รับตัวดีขน้ึ ตั้ง
แตปลายไตรมาสที่ 3 และมีแนวโนมดีตอเนื่องในป 2549 สงผลใหเศรษฐกิจภาคเหนือยังขยายตัว ทางดานอัตราเงินเฟอทั่วไป
เรงตัวจากผลของการปรับขึ้นราคาน้ํามันเปนสําคัญ สวนเงินฝากและเงินใหสนิ เชือ่ ของสาขาธนาคารพาณิชยขยายตัวในเกณฑดี
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร รายไดเกษตรกรเพิม่ ขึน้ รอยละ 11.0 เทียบกับรอยละ 3.7 ปกอ นตามการเรงตัวของราคาพืชผล
หลักซึ่งขยายตัวรอยละ 11.2 โดยราคาขาวเพิ่มขึ้นจากมาตรการรับจํานําของภาครัฐ ราคาออยโรงงานเพิม่ ขึน้ รอยละ 42.1 ตาม
การปรับเพิม่ ขึน้ ของราคาขัน้ สุดทาย ขาวโพดเลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 เนือ่ งจากผลผลิตลดลงขณะทีค่ วามตองการเพิม่ ขึน้
ราคามันสําปะหลังเพิม่ ขึน้ รอยละ 61.8 ตามความตองการสงออก และราคาลิน้ จีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 6.9 อยางไรก็ตาม ราคาลําไยลดลง
รอยละ 19.4 เนือ่ งจากปริมาณผลผลิตเพิม่ ขึน้ มาก สวนทางดานผลผลิตลดลงจากปกอ นรอยละ 0.2 เนือ่ งจากไดรบั ผลกระทบ
จากภาวะแหงแลงทําใหผลผลิตพืชหลักสวนใหญลดลง ไดแก ออยโรงงาน ขาวนาปรัง มันสําปะหลัง และลิน้ จี่ ลดลงรอยละ 18.4
รอยละ 3.9 รอยละ 7.9 และรอยละ 9.5 ตามลําดับ นอกจากนี้ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วเขียว และหอมแดง ลดลงรอยละ 5.3 รอยละ
2.4 และรอยละ 9.2 ตามลําดับ เนือ่ งจากเกษตรกรสวนหนึง่ หันไปปลูกพืชอืน่ อยางไรก็ตาม ผลผลิตขาวนาป ถัว่ เหลือง เพิ่มขึ้น
รอยละ 2.7 และรอยละ 1.6 ตามราคาในปกอนที่สูงจูงใจใหเกษตรกรเพิ่มการผลิต และลําไยเพิม่ ขึน้ ในเกณฑสงู จากเทคนิคการ
เพิม่ ผลผลิตและการขยายเนือ้ ทีเ่ พาะปลูกในชวงหลายปกอ นหนา
2. ภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปกอน โดยมูลคาการสงออกของ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือผานดานศุลกากรลําพูน เพิม่ ขึน้ รอยละ 8.5 เปน 1,724.5 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอตัวจากรอยละ
25.5 ปกอ น ตามวัฏจักรสินคาอิเล็กทรอนิกสทล่ี ดลงในชวงไตรมาส 1 เปนสําคัญ แตปรับตัวดีขึ้นเปนลําดับในไตรมาส 2-4 สิน
คาสําคัญที่เพิ่มขึ้นไดแก เครื่องใชไฟฟาประเภทสื่อบันทึกขอมูล เครือ่ งจักรกล และอัญมณี โดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 26.1 รอยละ 96.2
และรอยละ 11.0 ตามลําดับ การผลิตของอุตสาหกรรมหมวดวัสดุกอ สรางเพิม่ ขึน้ จากปกอ นเนือ่ งจากไดรบั ผลดีจากการกอสราง
ของภาคเอกชนที่ขยายตัวมากชวงไตรมาสแรกและของภาครัฐที่ขยายตัวในเกณฑดี การผลิตของอุตสาหกรรมน้ําตาล ลดลง
จากปกอ นรอยละ 33.9 เหลือ 1,238.0 พันเมตริกตัน เนื่องจากวัตถุดิบออยลดลงจากปญหาภัยแลงในชวงการเพาะปลูก
3. ภาคบริการ ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปกอน เนื่องจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติบางกลุมชะลอการ
เดินทางจากเหตุการณธรณีพิบัติภัยและสถานการณความไมสงบในภาคใต ขณะที่นักทองเที่ยวชาวไทยระมัดระวังการใชจาย
จากราคาน้ํามันที่ปรับเพิ่มขึ้น กิจกรรมการประชุมสัมมนาในภาคเหนือลดลง ประกอบกับจังหวัดสําคัญของภาคเหนือประสบกับ
ภาวะน้ําทวม 3 ครัง้ อยางไรก็ดี ปจจัยลบในภาคใตสงผลใหภาคเหนือไดรับประโยชนจากการที่มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ตางชาติบางสวนที่หลีกเลี่ยงการเดินทางไปภาคใต หันมาเที่ยวในภาคเหนือแทน โดยเฉพาะในไตรมาส 4 ซึ่งมีการจัดงานเทศ
กาลสงเสริมการทองเทีย่ วของภาครัฐและเอกชนในจังหวัดตาง ๆ การจัดกิจกรรมกระตุน กระแสแพนดาและการเปดโครงการ
เชียงใหมไนทซาฟารีที่จังหวัดเชียงใหม เปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาเที่ยวมากขึ้น ทําใหกจิ กรรมภาคบริการ
ทีส่ าํ คัญ ไดแก ราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 5.2 จํานวนผูโ ดยสารผานทาอากาศยานเพิม่ ขึน้ รอยละ 4.9 และ
ยอดจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ โรงแรมและภัตตาคารสูงกวาปกอ นรอยละ 7.3 แตอัตราการเขาพักของโรงแรมเฉลี่ยลดลงจากปกอน
รอยละ 2.2 เหลือรอยละ 54.3
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การใชจายภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑดี แตชะลอตัวลงในชวงครึ่งหลัง
ของป ตามความระมัดระวังการใชจายของประชาชน เนือ่ งจากไดรบั ผลกระทบจากการเพิม่ ขึน้ ของราคาน้าํ มัน กิจกรรมสําคัญได
แก ยอดการจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 29.4 เรงตัวจากปกอ นทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 11.9 โดยขยายตัวดีในเกือบทุกจังหวัด
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ขณะที่ปริมาณจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนต เพิม่ ขึน้ รอยละ 12.4 และรอยละ 0.6 ชะลอลงจากปกอ นทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ
28.1 และรอยละ 6.0 ตามลําดับ
5. การลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะการกอสรางขยายตัวจากปกอ น ตามการเรงการกอสรางในชวงตนป
สะทอนจากกิจกรรมสําคัญ ไดแก ปริมาณจําหนายวัสดุกอ สรางเพิม่ ขึน้ รอยละ 17.8 และพืน้ ทีร่ บั อนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล
เพิม่ ขึน้ รอยละ 3.2 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 4.4 ในปกอ น ขณะทีท่ างดานการลงทุนเพือ่ การผลิต จากขอมูลโครงการทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ
จากศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ (BOI) มีจํานวน 56 โครงการ เงินลงทุน 9,802.3 ลานบาท ลดลงจากปกอ นรอยละ 26.3
6. การคาตางประเทศ การสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 14.8 เปน 2,481.8 ลาน
ดอลลาร สรอ. ชะลอลงจากปกอนซึ่งขยายตัวรอยละ 28.8 โดยการสงออกผานดานศุลกากรลําพูนเพิม่ ขึน้ รอยละ 8.5 เปน
1,724.5 ลานดอลลาร สรอ. สินคาสงออกทีเ่ พิม่ ขึน้ มากไดแก เครื่องใชไฟฟาประเภทสื่อบันทึกขอมูล อัญมณี และผลิตภัณฑอตุ
สาหกรรมชนิดอืน่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 26.1 รอยละ 11.0 และรอยละ 34.6 ตามลําดับ ตลาดสงออกสําคัญคือ ญี่ปุน สิงคโปร ฮองกง
และจีน การสงออกผานดานทาอากาศยานเชียงใหมเพิม่ ขึน้ รอยละ 37.2 เปน 195.1 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวมากในชวงครึ่งป
หลัง จากสินคาประเภทใบยาสูบเบอรเลย เพชรพลอย และคารบเู รเตอร การสงออกผานดานศุลกากรชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ
30.4 เปน 562.1 ลานดอลลาร สรอ. จากการสงออกไปพมาซึ่งขยายตัวมากในชวงไตรมาสแรก แตลดลงในไตรมาส 3 เนือ่ งจาก
พมาเขมงวดการคาชายแดนบริเวณดานแมสอดและแมสาย สวนการสงออกไปลาวเพิม่ ขึน้ กวาเทาตัว และการสงออกไปจีนตอน
ใตเพิ่มขึ้นรอยละ 94.6
การนําเขา ผานดานศุลกากรในภาคเหนือ เพิม่ ขึน้ รอยละ 13.4 เปน 1,534.7 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงจาก
รอยละ 21.3 ในปกอ นโดยเพิม่ ขึน้ มากในชวงครึง่ ปหลัง การนําเขาผานดานศุลกากรลําพูน เพิม่ ขึน้ รอยละ 14.4 เปน 1,431.3 ลาน
ดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนการนําเขาวัตถุดบิ และสินคาทุนเพือ่ มาผลิตตอ อาทิ วงจรอิเล็กทรอนิกสและแผงวงจรพิมพ สวนใหญ
นําเขาจาก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร การนําเขาผานดานทาอากาศยานเชียงใหมเพิม่ ขึน้ รอยละ 49.7 เปน 25.8 ลาน
ดอลลาร สรอ. จากสินคาเครือ่ งตัดตอวงจรไฟฟา สวนประกอบเครือ่ งจักร และเพชรพลอย สวนการนําเขาผานดานศุลกากรชาย
แดนลดลงรอยละ 8.5 เปน 77.6 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขาสินคาพมาและจีนตอนใตทล่ี ดลง ขณะที่การนําเขาจากลาวเพิ่ม
ขึ้น
ดุลการคา ในป 2548 เกินดุล 947.1 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ จากปกอ นทีเ่ กินดุล 809.5 ลานดอลลาร สรอ.
7. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นรอยละ 4.6 เรงตัวจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2.8 ในปกอน ตาม
ราคาสินคาหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 5.4 โดยเฉพาะหมวดผักและผลไม ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงในไตรมาสที่ 3 เนือ่ งจาก
ภาวะน้าํ ทวมในหลายพืน้ ทีข่ องภาคเหนือทําใหผลผลิตบางสวนออกสูต ลาดลดลง ทางดานราคาสินคาหมวดอืน่ ๆ ไมใชอาหารและ
เครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.2 ตามการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงและการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตสินคาบุหรี่ในชวง
ปลายป สําหรับดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐาน เพิม่ ขึน้ รอยละ 1.3 เรงตัวจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.1 ปกอ น
8. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติเดือนพฤศจิกายน 2548 พบวา ภาคเหนือมี
กําลังแรงงานรวม 6.6 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.5 ลานคน เทากับรอยละ 98.4 ของกําลังแรงงานรวม สูงกวารอยละ 98.1 ระยะ
เดียวกันปกอ น โดยการจางงานในภาคเกษตรลดลงรอยละ 3.3 ขณะทีแ่ รงงานนอกภาคเกษตรเพิม่ ขึน้ รอยละ 0.3 จากการขยาย
ตัวในสาขาการกอสรางและอุตสาหกรรมการผลิต รอยละ 6.8 และรอยละ 5.0 ตามลําดับ ดานอัตราการวางงานลดลงจากระยะ
เดียวกันปกอ นเหลือเพียงรอยละ 1.5 สําหรับผูป ระกันตนตามมาตรา 33 ในเดือนธันวาคม 2548 มีจํานวน 568,411 คน เพิ่มขึ้น
จากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.3 และรอยละ 4.9 ตามลําดับ
9. การเงิน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2548 สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ มียอดเงินฝากคงคางทั้งสิ้น
305,260 ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.1 โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกจังหวัด จากการระดมเงินฝากของธนาคาร
ขนาดเล็กเปนสําคัญ จังหวัดทีเ่ พิม่ ขึน้ มากไดแก เชียงใหม นครสวรรค ตาก ลําพูน และสุโขทัย ยกเวนจังหวัดลําปางเงินฝากลด
ลง สวนเงินใหสนิ เชือ่ มียอดคงคาง 247,636 ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 14.8 โดยเพิม่ ขึน้ มากบริเวณ
ภาคเหนือตอนลาง โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค เพชรบูรณ พิษณุโลก และกําแพงเพชร อยางไรก็ดี สินเชื่อจังหวัดลําพูนลดลง
มากจากการชําระหนีข้ องบริษทั ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากอยูที่ระดับรอยละ 81.1 สูงกวารอยละ
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72.8 ระยะเดียวกันปกอ น อยางไรก็ดีเมื่อหักผลของการจัดตั้งธนาคารพาณิชยแหงใหม ไดแกธนาคารทิสโก ธนชาต และเกียรติ
นาคิน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548 เปนตนมา เงินฝากและสินเชือ่ ในภาคเหนือ ขยายตัวรอยละ 2.1 และรอยละ 9.5 ตามลําดับ

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
2 กุมภาพันธ 2549
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