แถลงขาวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมิถุนายน 2547 และครึง่ แรกป 2547 (ฉบับที่ 8/2547)
จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(http://www.bot.or.th)
เศรษฐกิจภาคเหนือในเดือนมิถนุ ายน 2547 ยังขยายตัวตอเนื่อง โดยกิจกรรมการใชจายเพื่อการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงบาง แตการใชจา ยของภาครัฐบาลขยายตัวในอัตราทีส่ งู กวาเดือนกอน และการ
สงออกเรงตัวจากอุปสงคในตางประเทศทีอ่ ยูใ นเกณฑดี ทัง้ นีม้ ลู คาสงออกทีผ่ า นดานศุลกากรในภาคเหนือเรงตัวขึน้ มากจากเดือน
กอนทัง้ การสงออกเพือ่ การคาระหวางประเทศและคาชายแดน อยางไรก็ดี รายไดเกษตรกรจากการขายพืชผลหลักลดลงเล็กนอย
เนือ่ งจากราคาลิน้ จีต่ กต่าํ เปนสําคัญ
ขณะทีผ่ ลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราทีส่ งู กวาเดือนกอนโดยเฉพาะการผลิต
เพื่อการสงออกและภาคบริการขยายตัวจากการประชุมสัมมนา ระดับราคาเรงตัวขึน้ ตามราคาน้าํ มันเชือ้ เพลิง เนือ้ สัตวและผัก
ครึง่ แรกป 2547 เศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวไดดี จากการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและ
การสงออกเปนแรงขับเคลือ่ นสําคัญ นอกจากนีก้ ารใชจา ยภาครัฐยังมีสว นกระตุน เศรษฐกิจ อยางไรก็ดี การลงทุนภาคเอกชน
โดยเฉพาะการกอสรางชะลอในไตรมาสแรกของป
เนือ่ งจากไดเรงซือ้ ขายบานอยูอ าศัยชวงปลายปกอ น ประกอบกับราคา
เหล็กเสนอยูใ นเกณฑสงู และกิจกรรมการใชจายของภาคเอกชนเริม่ ชะลอลงในไตรมาสทีส่ อง ทางดานอุปทานปรากฏวาผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวมากตามการสงออก ภาคบริการขยายตัวจากกิจกรรมสนับสนุนการทองเทีย่ วไดแก หมีแพนดาและ
สายการบินตนทุนต่าํ ประกอบกับการพัฒนาตลาดการประชุมสัมมนา (MICE) รวมทั้งไมประสบปญหาความกังวลเกี่ยวกับ
โรค SARS เชนปกอ น ขณะทีร่ ายไดเกษตรกรลดลงจากปจจัยดานราคาเนือ่ งจากมีผลผลิตออกสูต ลาดมากและตองแขงขันกับ
สินคาจากตางประเทศ สําหรับผลกระทบจากการระบาดของไขหวัดนกทําใหราคาไขและไกสงู ขึน้ จากอุปทานทีล่ ดลง ความเชื่อมั่น
ในการบริโภคไกของประชาชนกลับมาใกลเคียงกับภาวะปกติในชวงปลายไตรมาสที่สอง สวนดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไปของภาคเหนือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 เทียบกับรอยละ 2.1 ระยะเดียวกันปกอน
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจในเดือนมิถุนายน 2547 และครึ่งแรกป 2547 มีดังนี้
ภาคเกษตร ในเดือนมิถนุ ายนผลผลิตพืชผลสําคัญของภาคเหนือเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ
3.8 ตามผลผลิตของลิน้ จี่ หอมแดง และขาวโพดเลี้ยงสัตว ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 37.6 รอยละ 37.8 และรอยละ 3.7 ตามลําดับ เนือ่ ง
จากสภาพอากาศทีห่ นาวเย็นปลายปกอ นทําใหลน้ิ จีต่ ดิ ผลมาก ประกอบกับราคาหอมแดงและขาวโพดเลีย้ งสัตวปก อ นจูงใจให
เกษตรกรเพิม่ พืน้ ทีเ่ พาะปลูก แตราคาพืชผลหลักเฉลีย่ ลดลงรอยละ 4.6 ตามราคาลิ้นจี่ กระเทียมและหอมหัวแดง สงผลใหรายได
เกษตรกรจากการจําหนายพืชผลหลักลดลงรอยละ 0.8
ครึง่ แรกป 2547 ผลผลิตพืชสําคัญของภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 3.0 โดยผลผลิตออยโรงงานเพิม่ ขึน้ รอยละ 1.3
จากการขยายพื้นที่เพาะปลูกตามการสงเสริมของโรงงานน้ําตาล ขาวโพดเลี้ยงสัตวและหอมแดง ผลผลิตเพิม่ ขึน้ รอยละ 3.7 และรอย
ละ 37.8 ตามลําดับ เนือ่ งจากราคาในฤดูการผลิตกอนจูงใจ ผลผลิตมันสําปะหลังเพิม่ ขึน้ รอยละ 3.6 จากสภาพอากาศทีเ่ อือ้
อํานวยทําใหผลผลิตตอไรเพิม่ ขึน้ อยางไรก็ดี ผลผลิตขาวนาปรังลดลงรอยละ 9.9 เนือ่ งจากเกษตรกรเลือ่ นการเพาะปลูกออกไป
และผลผลิตบางสวนเสียหายจากปญหาขาดแคลนน้ํา ดานราคาพืชผลหลักเฉลี่ยลดลงรอยละ 7.6 ตามราคาออยเบื้องตนที่ลดลง สวน
ราคากระเทียมและหอมแดงลดลงรอยละ 34.8 และ 38.9 ตามลําดับ เนือ่ งจากผลผลิตออกสูต ลาดมากและตองแขงขันกับสินคา
นําเขาจากตางประเทศ และราคามันสําปะหลังลดลงรอยละ 22.9 ตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทําใหรายไดเกษตรกรจากการ
จําหนายพืชผลหลักลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.6
สําหรับสถานการณการระบาดของไขหวัดนก ณ สิน้ เดือนมิถนุ ายน 2547 ผูบ ริโภคมีความเชือ่ มัน่ ตอการ
บริโภคไกมากขึ้น สงผลใหการบริโภคเนือ้ ไกเพิม่ ขึน้ อยูท ร่ี ะดับประมาณรอยละ 90-95 ของภาวะปกติ ราคาไกเนือ้ และไขเพิม่ ขึน้
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 41.4 และรอยละ 63.9 ตามลําดับ
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2. ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวมากตามการผลิตเพื่อสงออกเปนสําคัญ โดยมูลคาสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส
และเครือ่ งใชไฟฟาผานดานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 35.0 เรงตัวจากรอยละ 24.5 เดือนกอน เปน
142.7 ลานดอลลาร สรอ. ตามความตองการของตลาดตางประเทศโดยเฉพาะสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส การผลิตสังกะสีเพิ่ม
ขึน้ รอยละ 8.3 เปน 10,305 เมตริกตัน สวนภาษีมลู คาเพิม่ หมวดอุตสาหกรรมทีจ่ ดั เก็บไดในเดือนพฤษภาคม 2547 เพิม่ ขึน้
รอยละ 4.5 เปน 74.7 ลานบาท
ครึง่ แรกป 2547 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในเกณฑดโี ดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพือ่ การสงออก ทั้งนี้
มูลคาการสงออกชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกันปกอ นรอยละ 35.6 เปน 790.0
ลานดอลลาร สรอ. ตามความตองการของตลาดตางประเทศโดยเฉพาะชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสเพือ่ ใชผลิตเครือ่ งใชไฟฟาซึง่ ความ
ตองการมีมากในชวงการแขงขันฟุตบอลยุโรป กีฬาโอลิมปก และการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ผลผลิตน้าํ ตาลในภาค
เหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 1.7 เปน 1,575.2 พันเมตริกตัน ตามปริมาณผลผลิตและคุณภาพออยที่เพิ่มและดีขึ้น การผลิตสังกะสีเพิม่ ขึน้
รอยละ 5.7 เปน 56,550 เมตริกตัน
3. ภาคบริการ ชะลอตัวตามฤดูกาล แตขยายตัวในเกณฑดเี มือ่ เทียบกับระยะเดียวกันปกอ น ทั้งนี้จํานวน
ผูโ ดยสารผานทาอากาศยานสําคัญในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกันปกอ นรอยละ 46.8 โดยเพิ่มขึ้นมากที่ทาอากาศยานเชียงใหม
และเชียงราย ขณะที่อัตราการเขาพักเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 42.4 เทียบกับ รอยละ 36.3 ปกอ น สําหรับราคาหองพักเฉลีย่
820.72 บาท สูงกวา 722.42 บาทตอหอง เดือนเดียวกันปกอ นสวนใหญเปนการเพิม่ ขึน้ จากตลาดการประชุมสัมมนาของทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน และยังมีแรงสนับสนุนจากกิจกรรมกระตุนการทองเที่ยวไดแก การเขาเยีย่ มชมหมีแพนดา โดยเฉพาะการเดินทาง
ดวยสายการบินราคาประหยัด (Low Fare Airline)
ครึง่ แรกป 2547 ขยายตัวในเกณฑดีเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน จํานวนผูโ ดยสารผานทาอากาศยานเพิม่
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 33.8 โดยเพิ่มมากที่ทาอากาศยานเชียงใหมและเชียงรายเนื่องจากไมประสบปญหาความกังวล
เกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) เชนปกอ น และเมือ่ เทียบชวงเดียวกันป 2545 ยังคงเพิ่มขึ้นรอยละ 21.0
เนือ่ งจากมีปจจัยสนับสนุนจากกิจกรรมการเขาเยีย่ มชมหมีแพนดา การจัดงานสงเสริมการทองเทีย่ วในเทศกาลสงกรานต การ
พัฒนาการทองเที่ยวในตลาดการประชุมสัมมนา (MICE) การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและธุรกิจสปา รวมทัง้ การเดินทางดวยสายการบิน
ราคาประหยัด (Low Fare Airline) สําหรับอัตราการเขาพักเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากรอยละ 49.4 ปกอ น เปนรอยละ 54.7 และราคา
หองพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 816.17 บาทตอหองปกอ น เปน 906.76 บาทตอหอง
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ยังขยายตัวในเกณฑดี แตชะลอลงจากเดือนกอน กิจกรรมการใชจาย
บางประเภทชะลอลงมาก เชน ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนตเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นเพียงรอยละ 7.6 และชะลอลงมาก
ในภาคเหนือตอนบน สําหรับจังหวัดในภาคเหนือตอนลางยังขยายตัวในเกณฑดี สวนหนึง่ เปนผลจากรายไดเกษตรกรจากพืชผล
หลักของภาคเหนือตอนลางยังคงเพิ่มขึ้น สําหรับยอดจดทะเบียนรถยนตเพิม่ ขึน้ รอยละ 19.7 ชะลอลงทั้งรถยนตนั่งสวนบุคคล
และรถยนตเชิงพาณิชย
ครึง่ แรกป 2547 การใชจา ยเพือ่ การอุปโภคบริโภคชะลอลงจากครึง่ หลังปกอ น สวนหนึ่งเปนผลจากความเชื่อ
มั่นของผูบริโภคลดลง ราคาน้าํ มันเบนซินทีเ่ พิม่ ขึน้ และรายไดเกษตรกรโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบนลดลง แตยังอยูในระดับที่
ดีเมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันปกอน กิจกรรมการใชจา ยทีส่ าํ คัญยังขยายตัวในเกณฑดี โดยการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภท
ขายสง/ขายปลีกชวงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2547 เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 26.1 การใชไฟฟาของครัวเรือน
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 9.6 ยอดจดทะเบียนรถยนตเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 36.2 เรงตัวตามการ
ขยายตัวของรถยนตนั่งสวนบุคคลและรถยนตเชิงพาณิชยทั้งในภาคเหนือตอนบนและตอนลาง ขณะที่ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต
ชะลอลง โดยเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 5.9 เทียบกับรอยละ 48.9 ระยะเดียวกันปกอ น และชะลอลงมากในภาคเหนือตอนบนเปนสําคัญ
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5. การลงทุนภาคเอกชน กิจกรรมลงทุนดานกอสรางที่สําคัญชะลอตัวลงจากเดือนกอนหนาโดยเฉพาะในอําเภอ
รอบนอกของภาคเหนือตอนบน ทัง้ นีค้ า ธรรมเนียมขายทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 17.5 ชะลอลงจากรอยละ 35.9
ในเดือนกอน ขณะทีพ่ น้ื ทีก่ อ สรางรับอนุญาตในเขตเทศบาลลดลงรอยละ 25.3 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 17.4 เดือนกอน สําหรับ
เงินลงทุนของโรงงานจดทะเบียนตั้งใหมเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 15.4 สวนใหญเปนการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิต
เครือ่ งประดับและอุตสาหกรรมเกีย่ วเนือ่ งกับการเกษตร การลงทุนผลิตมีสญ
ั ญาณทีด่ ี เงินลงทุนของโครงการทีไ่ ดรบั อนุมัติ
สงเสริมการลงทุนเพิม่ ขึน้ กวาเทาตัวจากระยะเดียวกันปกอ น โดยสนใจลงทุนผลิตผลิตภัณฑประเภทอิเล็กทรอนิกสและเครือ่ งใช
ไฟฟา และผลิตภัณฑพลาสติกเปนสําคัญ
ครึง่ แรกป 2547 การลงทุนกอสรางชะลอลงจากครึง่ หลังปกอ น เนือ่ งจากไดเรงกอสรางและซือ้ ขายบาน
อยูอ าศัยไปแลวกอนทีม่ าตรการลดหยอนของภาครัฐสิน้ สุดปลายปกอ น ประกอบกับราคาเหล็กเสนอยูใ นเกณฑสงู ทัง้ นีพ้ น้ื ทีก่ อ
สรางรับอนุญาตในเขตเทศบาลเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.5 ชะลอลงจากที่ขยายตัวรอยละ 60.8 ในครึง่ หลังปกอ น สําหรับคาธรรมเนียม
ขายที่ดินชะลอลงเชนกันแตยังอยูในเกณฑสูง โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 42.5 และขยายตัวทัง้ ในภาคเหนือตอนบนและตอนลาง สําหรับ
การลงทุนผลิตขยายตัวในเกณฑสงู มูลคานําเขาสินคาทุนประเภทเครือ่ งจักรกลและสวนประกอบในเดือนมกราคม-พฤษภาคม
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 73.1 เรงตัวมากตามการขยายตัวของเครื่องจักรกลนําเขาจากญี่ปุนและมาเลเซีย ขณะที่
เงินลงทุนของโรงงานจดทะเบียนตั้งใหมอยูในเกณฑดี สวนใหญเปนการลงทุนผลิตในอุตสาหกรรมเกีย่ วเนือ่ งกับการเกษตร ขนสง
และซอมยานพาหนะ การกอสราง ผลิตภัณฑพลาสติก และเครือ่ งเรือน สําหรับความสนใจลงทุนเพือ่ การผลิตอยูใ น เกณฑดี เงิน
ลงทุนของโครงการทีไ่ ดรบั อนุมตั สิ ง เสริมการลงทุนเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 88.3 โดยสนใจลงทุนในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องไฟฟา เครือ่ งจักรและอุปกรณ เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร บริการสาธารณูปโภค และผลิตภัณฑ
พลาสติก เปนสําคัญ
6. การคลัง การเบิกจายงบประมาณภาครัฐผานคลังจังหวัดในภาคเหนือขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 8.6 เปน 12,159.3 ลานบาท เพิม่ ขึน้ ในหมวดงบกลางและเงินเดือนรอยละ 31.9 และรอยละ 11.5 ตามลําดับ โดยเพิ่มขึ้น
ทีจ่ งั หวัดเชียงใหมและพิษณุโลก ทางดานการจัดเก็บรายไดของรัฐบาลขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 9.6 เปน 3,107.6
ลานบาท โดยเพิม่ ขึน้ มากจากการจัดเก็บภาษีธรุ กิจเฉพาะกวาเทาตัว ภาษีเงินไดนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาจัดเก็บเพิ่มขึ้นรอยละ
85.4 และรอยละ 31.5 ตามลําดับ สงผลใหขาดดุลเงินในงบประมาณ 9,051.8 ลานบาท เทียบกับ 7,110.0 ลานบาท เดือนกอน
ในชวง 9 เดือนของปงบประมาณ 2547 ( ตุลาคม 2546 - มิถุนายน 2547) การใชจายของภาครัฐบาลผาน
คลังจังหวัด/คลังอําเภอในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 6.6 เทียบกับทีล่ ดลงรอยละ 9.8 ระยะเดียวกันปกอ น
เปน 86,158.3 ลานบาท รายจายหมวดลงทุนและประจําเพิม่ ขึน้ รอยละ 8.8 และรอยละ 5.6 ตามลําดับ ทางดานการจัดเก็บรายได
เพิม่ ขึน้ รอยละ 14.7 เปน 12,331.8 ลานบาท เทียบกับรอยละ 7.0 ระยะเดียวกันปกอ น โดยเพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษีธุรกิจ
เฉพาะกวาเทาตัว ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลรอยละ 33.4 และภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดารอยละ 19.0 ตามลําดับ ขาดดุลเงินในงบ
ประมาณ 73,826.5 ลานบาท เทียบกับทีข่ าดดุล 70,073.0 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอ น
7. การคาตางประเทศ การสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือขยายตัวในเกณฑสงู โดยมูลคาสงออก
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 41.7 เปน 190.4 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจากรอยละ 29.8 เดือนกอน ทั้งนี้ มูลคาสงออก
ผานดานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพิม่ ขึน้ รอยละ 35.0 เปน 142.7 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนสินคา
ประเภทสวนประกอบในโทรทัศน เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา เครื่องใชไฟฟา อุปกรณเกีย่ วกับสายตา อัญมณี ทรานฟอรเมอรและ
มอเตอรไปยังตลาดสําคัญ ไดแก ฮองกง สิงคโปร จีน ญี่ปุน และอิสราเอล มูลคาสงออกผานดานศุลกากรทาอากาศยาน
เชียงใหมเพิม่ ขึน้ รอยละ 1.3 เปน 12.7 ลานดอลลาร สรอ. สวนมูลคาสงออกผานดานศุลกากรชายแดนเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว เปน
34.9 ลานดอลลาร สรอ. ตามมูลคาสงออกไปพมาที่เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว เปน 30.7 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนสินคาอุปโภค
บริโภคประเภทน้าํ มันพืช ผงชูรส ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ผลิตภัณฑสิ่งทอและเครื่องใชไฟฟา ขณะทีม่ ลู คาสงออกไปจีนตอนใต
เพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว เปน 3.0 ลานดอลลาร สรอ. สินคาสงออกทีเ่ พิม่ ขึน้ มากไดแก ผลิตภัณฑยาง น้ํามันพืช มูลคาการนําเขา ผาน
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ดานศุลกากรในภาคเหนือชะลอตัว โดยเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 15.0 เปน 108.1 ลานดอลลาร สรอ. โดยมูลคานําเขาผานดาน
นิคมฯเพิม่ ขึน้ รอยละ 10.1 เปน 99.9 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขาเครือ่ งจักรลดลง เนื่องจากมีการนําเขามากแลวในชวง
กอนหนา สวนมูลคานําเขาผานดานศุลกากรชายแดนเพิม่ ขึน้ เกือบสองเทาตัว เปน 7.0 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขา
สินคาจากพมาทีเ่ พิม่ ขึน้ เกือบสองเทาตัว เปน 3.4 ลานดอลลาร สรอ. จากอาหารทะเลเปนสําคัญ และการนําเขาจากจีนที่เพิ่มขึ้น
เกือบ 3 เทาตัว เปน 2.6 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนการนําเขาไมแปรรูปและกระเทียม ดุลการคา ผานดานศุลกากรใน
ภาคเหนือเดือนมิถนุ ายน 2547 เกินดุล 82.2 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับทีเ่ กินดุล 40.3 ลานดอลลาร สรอ. ระยะเดียวกันปกอ น
ครึง่ แรกป 2547 มูลคาการสงออกเพิม่ ขึน้ รอยละ 38.3 เปน 1,058.5 ลานดอลลาร สรอ. โดยเพิม่ ขึน้ ทัก้ าร
สงออกสินคาจากดานฯนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือรอยละ 35.6 เปน 790.0 ลานดอลลาร สรอ. ตามอุปสงคสนิ คาจากตาง
ประเทศเพือ่ ใชผลิตสินคาในชวงการแขงขันฟุตบอลยุโรป และโอลิมปกเกมส สวนใหญเปนสินคาประเภทเครือ่ งตัดตอวงจรไฟฟา
ทรานฟอรเมอรและมอเตอร อุปกรณเกีย่ วกับสายตา และเกมของเลนและอุปกรณกฬ
ี า ไปยังญี่ปุน ฮองกง สิงคโปร และสหรัฐ
อเมริกา มูลคาสงออกผานดานฯทาอากาศยานเชียงใหม เพิม่ ขึน้ รอยละ 0.6 เปน 71.2 ลานดอลลาร สรอ. สวนมูลคาสงออก
ชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 76.3 เปน 197.4 ลานดอลลาร สรอ. จากการสงออกไปพมาเปนสําคัญ มูลคาการนําเขา ชวงครึ่งแรก
ป 2547 เพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกันปกอ นรอยละ 32.4 เปน 679.5 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับชวงเดียวกันปกอ นทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ
9.8 โดยมูลคานําเขาสินคาผานดานฯนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 30.1 เปน 635.9 ลานดอลลาร สรอ. จาก
สินคาประเภทวัตถุดบิ และกึง่ วัตถุดบิ และสินคาทุน มูลคานําเขาผานดานฯทาอากาศยานเชียงใหมเพิม่ ขึน้ รอยละ 6.8 เปน 8.4
ลานดอลลาร สรอ. ขณะที่มูลคานําเขาผานดานชายแดน เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว เปน 35.1 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขาจาก พมา
จีนตอนใต และลาว เพิม่ ขึน้ รอยละ 138.0 รอยละ 124.0 และรอยละ 6.0 ตามลําดับ ดุลการคา ผานดานศุลกากรในภาคเหนือ
ชวงครึ่งแรกป 2547 เกินดุล 379.1 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับทีเ่ กินดุล 252.2 ลานดอลลาร สรอ. ระยะเดียวกันปกอ น
8. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไปเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.8 เรงตัวจากเดือนกอน ทั้ง
หมวดอาหารและพลังงาน ราคาหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.8 เนือ่ งจากราคาผักสดสูงขึน้ จากผลผลิตเขาสูต ลาด
นอยลงและราคาเนือ้ สุกรสูงขึน้ ตามความตองการบริโภค สําหรับราคาอาหารหมวดอืน่ ๆ ที่มิใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.9 ตามราคาจําหนายปลีกน้าํ มันเชือ้ เพลิง ราคาจําหนายปลีกกาซหุงตม และคาไฟฟาตอหนวยที่เพิ่มขึ้น
เปนสําคัญ ดานดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานอยูใ นเกณฑตาํ่ และลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.1
ครึง่ แรกป 2547 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเรงตัวจากครึ่งหลังป 2546 โดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.3 เทียบกับรอยละ
2.1 ระยะเดียวกันปกอ น โดยเพิ่มขึ้นทั้งหมวดอาหารและพลังงาน ราคาหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 5.5 ตามราคาเนือ้ สุกร
ที่เพิ่มขึ้นจากการแพรระบาดของไขหวัดนกทําใหผูบริโภคบางสวนหันมาบริโภคเนื้อสุกรทดแทน และราคาขาวสารเจาหอมมะลิที่อยูใน
เกณฑสงู โดยเฉพาะในไตรมาสแรก เนือ่ งจากความตองการจากตางประเทศ ประกอบกับราคาผักสดเพิม่ ขึน้ มากในไตรมาสที่ 2
เพราะผลผลิตเขาสูต ลาดนอยลง อยางไรก็ตาม การที่ภาครัฐขอใหผูประกอบการตรึงราคาสุกรมีชีวิตและผูบริโภคบางสวน
หันกลับไปบริโภคเนือ้ ไกมากขึน้ ทําใหราคาเนือ้ สุกรชะลอลงในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน สําหรับราคาอาหารหมวดอืน่ ๆทีม่ ใิ ช
อาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 0.5 จากระยะเดียวกันปกอนตามการเพิ่มขึ้นของคาไฟฟาตอหนวย ราคาจําหนายปลีกน้าํ มัน
เชือ้ เพลิง เปนสําคัญ ดานดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานอยูใ นเกณฑตาํ่ และลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.2
9. การจางงาน
จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงานสถิตแิ หงชาติเดือน
พฤษภาคม 2547 พบวาภาคเหนือมีกําลังแรงงานรวม 6.6 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.3 ลานคน คิดเปนรอยละ 95.6 ของกําลัง
แรงงานรวม ต่าํ กวารอยละ 96.0 เดือนเดียวกันปกอ น การจางงานในภาคเกษตรยังหดตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.6 เนื่อง
จากสภาพแหงแลงกวาปกติ ขณะที่การจางงานนอกภาคเกษตรขยายตัวรอยละ 12.8 โดยสาขาทีข่ ยายตัวไดดคี อื สาขากอสราง
การผลิต และการคาสงปลีก สําหรับผูวางงานมีจํานวน 0.2 ลานคน อัตราการวางงานอยูที่รอยละ 3.2 ของกําลังแรงงานรวม สูงขึ้น
จากรอยละ 2.9 ระยะเดียวกันปกอน เนือ่ งจากมีแรงงานทีส่ าํ เร็จการศึกษาเขาสูต ลาด
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แถลงขาวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ
เดือนมิถนุ ายน 2547 และ ครึง่ แรก ป 2547

10. การเงิน เงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิน้ เดือนมิถนุ ายน 2547 ขยายตัวจากระยะ
เดียวกันปกอ นประมาณรอยละ 3.4 สวนหนึง่ เปนเงินฝากของเกษตรกรทีม่ รี ายไดจากการขายผลผลิต เชน ลิน้ จี่ หอมแดง และ
ขาวโพดเลี้ยงสัตว และอีกสวนหนึง่ เปนเงินฝากชัว่ คราวของนักลงทุนทีช่ ะลอการลงทุนในตลาดหลักทรัพย สวนเงินใหสนิ เชือ่ เพิม่
ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นประมาณรอยละ 10.0 สวนใหญเพิม่ ขึน้ จากการใหสนิ เชือ่ แกภาคอุตสาหกรรม เชน ธุรกิจโรงสีขาวเพื่อ
ใชปรับปรุงและขยายกําลังการผลิตและสินเชื่อแกธุรกิจจําหนายรถยนต สนามกอลฟและสถาบันการศึกษา รวมทัง้ สินเชือ่ เพือ่
ที่อยูอาศัย

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
3 สิงหาคม 2547
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