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จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
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เศรษฐกิจภาคเหนือเดือนพฤษภาคมยังคงขยายตัว แตมอี ตั ราชะลอตัวลงเล็กนอยตามการชะลอลงของการใช
จายเพือ่ การอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนเปนสําคัญ สําหรับภาคการผลิต รายไดเกษตรกรโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากปจจัย
ทัง้ ทางดานปริมาณและราคา อยางไรก็ดี ราคาลิน้ จีท่ ล่ี ดลงมากก็มผี ลกระทบกําลังซือ้ ของชาวสวน สําหรับการผลิตของอุตสาห
กรรมสงออกยังขยายตัวในเกณฑดี แตชะลอลงจากเดือนกอน สวนภาคบริการ โดยเฉพาะนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากไม
ประสบปญหาความกังวลเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) เชนปกอ น สวนดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไปชะลอลง
เชนกัน ขณะทีเ่ งินใหสนิ เชือ่ ของสาขาธนาคารพาณิชยยังขยายตัวตอเนือ่ งจากเดือนกอน สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผล
เกษตรและการกอสรางทีอ่ ยูอ าศัย
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจในเดือนพฤษภาคม 2547 มีดงั นี้
1. ภาคเกษตร ผลผลิตพืชสําคัญของภาคโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน รอยละ 1.6 โดยผลผลิต
ของลิน้ จีแ่ ละขาวโพดเลีย้ งสัตวทเ่ี พิม่ ขึน้ รอยละ 37.6 และ 3.7 ตามลําดับ เนือ่ งจากสภาพอากาศทีห่ นาวเย็นทําใหลน้ิ จีต่ ดิ ผลมาก
ประกอบกับราคาขาวโพดปกอ นจูงใจใหเกษตรกรเพิม่ เนือ้ ทีเ่ พาะปลูก ขณะทีผ่ ลผลิตขาวนาปรังลดลงรอยละ 9.9 จากการที่
เกษตรกรเลือ่ นการเพาะปลูกออกไป และบางสวนเสียหายจากปญหาขาดแคลนน้าํ ทางดานราคาพืชผลหลักทีเ่ กษตรกรจําหนาย
ไดเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.4 ตามราคาขาวเปลือกเจานาปรังและขาวโพดทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 4.4 และรอยละ 42.1 ตามลําดับ ตาม
ราคาในตลาดโลกเปนสําคัญ แตสาํ หรับราคาลิน้ จีล่ ดลงรอยละ 60.2 อยางไรก็ดี รายไดเกษตรกรจากการจําหนายพืชผลหลัก โดย
รวมยังคงเพิ่มขึ้นรอยละ 6.0 จากระยะเดียวกันปกอน
2. ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวเพื่อสนองตอบอุปสงคของสินคาใหมที่ใชเทคโนโลยีสูง โดยการผลิตสินคา
อิเล็กทรอนิกสและเครือ่ งใชไฟฟาเพือ่ สงออกจากนิคมอุตสาหกรรม เพิม่ ขึน้ รอยละ 24.5 เทียบกับรอยละ 37.9 เดือนกอน เปน
128.4 ลานดอลลาร สรอ. ดานผลผลิตสังกะสีเพิม่ ขึน้ รอยละ 27.6 เปน 11,540 เมตริกตัน เรงตัวขึ้นและกลับมาอยูในระดับปกติ
หลังจากประสบปญหาดานสิง่ แวดลอมในชวงกอนหนา สวนภาษีมลู คาเพิม่ หมวดอุตสาหกรรมทีจ่ ดั เก็บไดเพิม่ ขึน้ รอยละ 4.5 เปน
74.7 ลานบาท
3. ภาคบริการ ขยายตัวดีเมื่อเทียบระยะเดียวกันป ซึ่งประสบปญหาความกังวลเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง (SARS) ประกอบกับชวงปนี้ ยังมีแรงสนับสนุนจากการเขาเยีย่ มชมหมีแพนดาและการเดินทางดวยสายการบิน
ราคาประหยัด (Low Fare Airline) และบางสวนไดรบั ผลดีจากนักทองเทีย่ วเดินทางมาเทีย่ วทางภาคเหนือมากขึน้ เนือ่ งจากเหตุ
การณความไมสงบในชายแดนภาคใต จํานวนผูโ ดยสารผานทาอากาศยานเพิม่ ขึน้ รอยละ 64.2 จากปกอ น โดยเพิ่มมากทั้งทา
อากาศยานเชียงราย และทาอากาศยานเชียงใหม รอยละ 83.6 และรอยละ 72.6 ขณะทีอ่ ตั ราการเขาพักเฉลีย่ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 33.8 ระยะเดียวกันปกอ น เปนรอยละ 43.9 และราคาหองพักเฉลีย่ ของโรงแรมสูงกวารอยละ 8.3 เปนราคา 863.14 บาท
ตอหอง
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ยังขยายตัวแตมีอัตราชะลอลง โดยยอดจดทะเบียนรถยนตเพิ่มขึ้นรอยละ
30 เทียบกับรอยละ 52.1 เดือนกอน ขณะทีย่ อดจดทะเบียนรถจักรยานยนตลดลงรอยละ 0.7 จากระยะเดียวกันปกอน ซึง่ ลดลงใน
จังหวัดลําพูนและเชียงรายเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนตในจังหวัดสําคัญของภาค เชน เชียงใหม
นครสวรรค และกําแพงเพชร ยังอยูใ นเกณฑสงู สวนเครือ่ งชีภ้ าษีมลู คาเพิม่ ประเภทการขายสง/ขายปลีก อยูในเกณฑดีโดยเพิ่ม
ขึน้ รอยละ 8.2 จากระยะเดียวกันปกอ น โดยเรงตัวในภาคเหนือตอนลางเพราะไดรบั ประโยชนจากภาวะภาคเกษตร ขณะที่ชะลอ
ลงมากในภาคเหนือตอนบน
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5. การลงทุนภาคเอกชน ชะลอลงจากเดือนกอน สวนหนึง่ เนีอ่ งจากยังไดรบั ผลกระทบจากราคาเหล็กทีย่ งั
อยูในเกณฑสูงซึ่งสงผลตอการตัดสินใจลงทุนของภาคธุรกิจและประชาชน พืน้ ทีก่ อ สรางรับอนุญาตในเขตเทศบาลเพิม่ ขึน้ รอยละ
12.8 จากระยะเดียวกันปกอ น ตามการชะลอตัวของพื้นที่กอสรางฯ ประเภทอยูอ าศัยเปนสําคัญ ดานคาธรรมเนียมขายทีด่ นิ อยู
ในเกณฑดแี ละเพิม่ ขึน้ รอยละ 32.3 จากระยะเดียวกันปกอ น มูลคานําเขาสินคาทุนประเภทเครือ่ งจักรกลและสวนประกอบเพิม่ ขึน้
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 16.0 ชะลอตัวจากเดือนกอนจากการนําเขาเครือ่ งจักรกลจากเกาหลีใตและสหรัฐอเมริกา ขณะที่
การนําเขาเครือ่ งจักรกลจากญีป่ นุ ขยายตัวสูงตอเนือ่ งเพือ่ นํามาปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาห
กรรมเปนสําคัญ ดานโรงงานจดทะเบียนตัง้ ใหมเพิม่ ขึน้ รอยละ 18.4 จากระยะเดียวกันปกอ น สวนใหญเปนการลงทุนผลิตในอุต
สาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการกอสราง การเกษตร เครือ่ งเรือน และการซอมยานพาหนะ
6. การคลัง การเบิกจายงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือ ลดลงรอยละ 0.2 จากระยะเดียวกันปกอ น
เหลือ 9,722.0 ลานบาท โดยลดลงจากรายจายหมวดลงทุน และลดลงมากทีจ่ งั หวัดนาน ลําปาง ตากและพิษณุโลก อยางไรก็
ตาม รายจายหมวดรายจายประจําเพิม่ ขึน้ รอยละ 20.6 โดยเฉพาะหมวดเงินเดือนซึ่งเพิ่มขึ้นหลายจังหวัด ทางดานการจัดเก็บราย
ไดของรัฐบาลเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันของปกอ นกวา 2 เทาโดยจัดเก็บได 2,612.0 ลานบาท เพิม่ ขึน้ มากจากการจัดเก็บภาษี
ปโตรเลียมเปนสําคัญ สงผลใหดุลในงบประมาณขาดดุล ลดลงเหลือเพียง 7,110.0 ลานบาท เทียบกับ 8,303.3 ลานบาท เดือน
กอนและ 8,875.9 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอ น
7. การคาตางประเทศ มูลคาการสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือยังขยายตัวในเกณฑสูง โดยมูลคาสง
ออกเพิม่ ขึน้ รอยละ 29.8 เปน 178.7 ลานดอลลาร สรอ. จากการขยายตัวของปริมาณการสงออกผานดานศุลกากรนิคมอุตสาห
กรรมภาคเหนือ ตามอุปสงคตอเนื่องของตลาดตางประเทศ เชน ญี่ปุน ฮองกง สิงคโปร อิสราเอล และมาเลเซีย ขณะทีก่ ารสง
ออกผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมลดลงเล็กนอย สวนมูลคาการสงออกผานชายแดน เพิม่ ขึน้ รอยละ 84.9 เปน 37.1
ลานดอลลาร สรอ. ตามมูลคาสงออกไปพมาประเภทน้ํามันพืช ผลิตภัณฑสง่ิ ทอ และเคมีภัณฑ ขณะทีก่ ารสงออกไปจีนตอนใต
จากการสงออกผลิตภัณฑพชื สวน ผลิตภัณฑยาง ไขมันจากพืช
มูลคานําเขา เรงตัวจากเดือนกอน โดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 49.9 เปน 118.2 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาวัตถุ
ดิบประเภทชิน้ สวนคอมพิวเตอรและแผงวงจรไฟฟาเพือ่ ผลิตสงออกผานดานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเปนสําคัญ สวน
การนําเขาผานดานศุลกากรชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 92.2 เปน 5.9 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาสินคาจากพมาทีเ่ พิม่ ขึน้ กวา
เทาตัว สงผลใหดลุ การคาผานดานศุลกากรในภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2547 เกินดุล 60.5 ลานดอลลาร สรอ. ใกลเคียงปกอ น
ทีเ่ กินดุล 58.9 ลานดอลลาร สรอ.
8. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไปชะลอลงโดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.1 จากระยะเดียวกันปกอ น ราคาหมวด
อาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.7 จากระยะเดียวกันปกอ นตามราคาเนือ้ สุกรและผักสดทีส่ งู ขึน้ สวนราคาผลไมสดลดลง
ตามผลผลิตเขาสูต ลาดพรอมกันจํานวนมาก อยางไรก็ตามราคาเนือ้ สุกรเริม่ ชะลอตัวลงจากเดือนกอนเนือ่ งจากภาครัฐขอใหผู
ประกอบการตรึงราคาสุกรมีชวี ติ ประกอบกับผูบ ริโภคบางสวนหันกลับไปบริโภคเนือ้ ไกมากขึน้ ดานราคาอาหารหมวดอืน่ ๆ ที่มิ
ใชอาหารและเครือ่ งดืม่ เรงตัวโดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 0.7 จากระยะเดียวกันปกอ นตามราคาจําหนายปลีกกาซหุงตมและคาไฟฟา
สําหรับดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานลดลงรอยละ 0.2 จากระยะเดียวกันปกอ นตามคาเชาบานทีล่ ดลงตอเนือ่ ง
9. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติเดือนเมษายน
2547 พบวา ภาคเหนือมีกําลังแรงงานรวม 6.6 ลานคน ประกอบดวยผูมีงานทํา 6.3 ลานคน ผูวางงาน 0.2 ลานคน และผูร อฤดู
กาล 0.1 ลานคน สําหรับภาวะการทํางานปรับตัวลดลงจากปกอ นโดยอัตราการจางงานอยูท ร่ี อ ยละ 96.0 ต่าํ กวารอยละ 96.5
เดือนเดียวกันปกอ น การจางงานภาคเกษตรลดลงจากระยะเดีนวกันปกอ นรอยละ 8.8 ขณะทีน่ อกภาคเกษตรมีการจางงานเพิม่
ขึน้ รอยละ 11.1 ตามการจางงานที่เพิ่มขึ้นในภาคการขายสง-ปลีก การกอสราง และการศึกษา ดานอัตราการวางงานเพิม่ ขึน้
รอยละ 3.0 ระยะเดียวกันปกอ นเนือ่ งจากแรงงานใหมทเ่ี พิง่ สําเร็จการศึกษาเขาสูต ลาด อยางไรก็ตามบางธุรกิจมีความตองการ
แรงงานที่มีทักษะเฉพาะดานซึ่งตองจางแรงงานจากสวนกลางทดแทน
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10. การเงิน ณ.สิน้ เดือนพฤษภาคม 2547 ยอดคงคางเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือขยาย
ตัวจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.6 เปน 289,780 ลานบาท สวนหนึ่งเพิ่มขึ้นจากเงินโอนของสวนราชการเพื่อรอการเบิกจาย
ในหลายจังหวัด อีกสวนหนึง่ เปนเงินฝากของลูกคาทีไ่ ดรับสินเชือ่ ใหมทน่ี าํ ฝากไวกอ นนําไปใชในโครงการ ดานเงินใหสนิ เชือ่ มี
ยอดคงคาง 208,920 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 11.2 สวนใหญเปนสินเชือ่ ใหมแกอตุ สาหกรรมเกีย่ วเนือ่ ง
กับการเกษตรและธุรกิจกิอ่ สรางทีอ่ ยูอ าศัย ในจังหวัดเชียงใหม พิษณุโลก และกําแพงเพชร

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
2 กรกฎาคม 2547
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