แถลงขาวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือกรกฎาคม (ฉบับที่ 9/2547)
จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(http://www.bot.or.th)
เศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมเดือนกรกฎาคม 2547 ยังขยายตัวในเกณฑดีแตในอัตราที่ชะลอลงเล็กนอย
ตามการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอลงโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบนเนื่องจากรายไดเกษตรกรจากการขายพืชผลหลักลดลง
แตยังขยายตัวดีในเขตภาคเหนือตอนลาง อยางไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมเรงตัวตามอุปสงคจากตางประเทศ สงผลให
การลงทุนขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการสงออก ภาคบริการขยายตัวสูงจากการจัดประชุมสัมมนาทัง้ ของสวนราชการ
และเอกชน การสงเสริมการขายของธุรกิจทองเที่ยว และผลดีจากการแขงขันของสายการบินตนทุนต่ํา ขณะที่การใชจายภาครัฐเรงตัว
ระดับราคาเรงตัวจากราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม สถาบันการเงินขยายการใหสนิ เชือ่ แกผปู ระกอบการมากขึน้ ในธุรกิจ
โรงสีขาว และอิเล็กทรอนิกส
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคม 2547 มีดังนี้
1. ภาคเกษตร แมวาผลผลิตพืชสําคัญเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน รอยละ 11.3 ตามผลผลิตลําไยที่เพิ่ม
ขึน้ รอยละ 55.1 จากการขยายพื้นที่เพาะปลูกเมื่อ 4-5 ปกอ น และสภาพอากาศที่เหมาะสมในชวงติดดอก ประกอบกับผลผลิต
หอมแดงและขาวโพดเลีย้ งสัตวเพิม่ ขึน้ รอยละ 37.8 และรอยละ 3.7 ตามลําดับ จากราคาปกอนหนาจูงใจ อยางไรก็ตามราคาพืชผล
สําคัญลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 14.5 เนื่องจากลําไยและหอมแดงมีราคาลดลงรอยละ 57.1 และรอยละ 54.5 ตามลําดับ
จากการทีผ่ ลผลิตออกสูต ลาดมาก สงผลใหรายไดของเกษตรกรจากการจําหนายพืชผลหลักลดลงรอยละ 3.2
สวนสถานการณการระบาดของไขหวัดนกรอบใหม เพียงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2547 แมวาไมรุนแรงเทากับครั้ง
แรก แตไดสง ผลกระทบตอการบริโภคเนือ้ ไก โดยเฉพาะผูบ ริโภคกลุม โรงเรียนลดลงเหลือรอยละ 85 ของภาวะปกติ อยางไรก็ตาม
ราคาเนื้อไก ไขไก และไขเปด ยังมีราคาสูงกวาระยะเดียวกันปกอนรอยละ 20.1, รอยละ 69.4, และรอยละ 82.9 ตามลําดับ
เนื่องจากอุปทานลดลง
2. ภาคอุตสาหกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือขยายตัวตอเนือ่ งตามการผลิตเพือ่ สงออก โดยมูลคา
สงออกสินคาผานดานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 52.8 เปน 150.4 ลานดอลลาร สรอ.
เรงตัวขึ้นจากเดือนกอน ตามความตองการสินคาของตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสเพือ่ ใชผลิตเครือ่ งใชไฟฟา
ซึ่งความตองการมีมากในชวงการแขงขันกีฬาโอลิมปกและการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
สินคาที่ผลิตเพิ่มขึ้นมากไดแก
เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา อุปกรณเกีย่ วกับสายตา และเครื่องใชไฟฟา ขณะทีก่ ารผลิตอัญมณี อุปกรณกฬ
ี า และอุปกรณถา ยภาพ
ลดลง บริษัทในนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือหลายแหงเริ่มเต็มกําลังการผลิตแลว จึงขยายกําลังการผลิตรองรับคําสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น
โดยนําเขาเครื่องจักรใหมเพิ่มขึ้น
3. ภาคบริการ ขยายตัวอยูในเกณฑดี จากกิจกรรมของภาครัฐ เชน การตรวจราชการ และการประชุมคณะ
รัฐมนตรีสญ
ั จร การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของสวนราชการและเอกชน นอกจากนี้ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวยังมีการจัด
กิจกรรมสงเสริมการขายในชวงนอกฤดูการทองเที่ยว (Low Season) สงผลใหอัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 46.2 ระยะเดียวกันปกอ น เปนรอยละ 53.5 ปนี้และราคาหองพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 711.94 บาทตอหอง เปน 769.78
บาทตอหอง ขณะทีผ่ โู ดยสารผานทาอากาศยานเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 50.2 โดยเพิ่มมากที่ทาอากาศยาน
เชียงรายรอยละ 76.6 และทาอากาศยานเชียงใหมรอยละ 50.8 จากการแขงขันของสายการบินตนทุนต่ํา (Low Cost Airline)
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4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในอัตราทีช่ ะลอลงเล็กนอย ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นเพียงรอยละ 3.9 ชะลอลงจากเดือนกอนโดยปรากฎชัดในภาคเหนือตอนบนเปนสําคัญโดยเฉพาะ
จังหวัดเชียงราย ลําพูน และเชียงใหม อยางไรก็ตาม ยอดจดทะเบียนในสวนภาคเหนือตอนลางยังอยูใ นเกณฑดี สวนหนึง่ เพราะ
ไดรบั ผลดีจากราคาพืชผลสําคัญทีอ่ ยูใ นเกณฑสงู สวนยอดจดทะเบียนรถยนตเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 26.2 เรงตัว
ขึน้ จากเดือนกอนหนา และเพิม่ มากในภาคเหนือตอนลางเปนสําคัญ ขณะทีใ่ นภาคเหนือตอนบนชะลอตัวลง สําหรับการใชไฟฟา
ในครัวเรือนเดือนมิถนุ ายน 2547 เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นเพียงรอยละ 2.2 ชะลอลงจากเดือนกอนตามความตองการใช
ไฟฟาที่ชะลอตัวในทุกจังหวัดภาคเหนือ
5. การลงทุนภาคเอกชน ชะลอลงตามการลงทุนกอสรางขณะทีก่ ารลงทุนผลิตขยายตัวดี กิจกรรมการลง
ทุนกอสราง เชน พืน้ ทีก่ อ สรางรับอนุญาตในเขตเทศบาล ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 6.3 ตามการลดลงของพืน้ ทีก่ อ
สรางประเภทอยูอ าศัยและพาณิชยกรรม ขณะที่ประเภทบริการและขนสงเพิ่มขึ้นมากตามการขยายตัวของหอพักและอพารทเมนท
ในจังหวัดเชียงใหม สวนคาธรรมเนียมขายทีด่ นิ ชะลอลงจากเดือนกอนเล็กนอยแตยงั อยูใ นเกณฑสงู โดยเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกัน
ปกอนรอยละ 26.0 ตามการขยายตัวในภาคเหนือตอนบนเปนหลัก ดานการลงทุนผลิตขยายตัวสูง ในเดือนนี้มูลคานําเขาเครื่องจักรกล
และสวนประกอบเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 89.0 เรงตัวจากเดือนกอน ตามการขยายกําลังการผลิตของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส โดยนําเขาเครือ่ งจักรจากญีป่ นุ และสวิตเซอรแลนดเพิม่ ขึน้ มาก
ขณะที่เงินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรม
จดทะเบียนตั้งใหม เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นเกือบ 2 เทา ตามการลงทุน ของทั้งผูประกอบการรายใหมและที่เปนการขยาย
การประกอบธุรกิจของรายเกา ในอุตสาหกรรมซอมรถยนต ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑเกีย่ วเนือ่ งกับการเกษตร และผลิตภัณฑ
น้ําแข็ง ในจังหวัดเชียงใหม เพชรบูรณ และอุตรดิตถ เปนสําคัญ แนวโนมการลงทุนผลิตจะเพิ่มขึ้นในเกณฑดี โดยเงินลงทุนของ
โครงการทีไ่ ดรบั อนุมตั สิ ง เสริมการลงทุนเพิม่ ขึน้ กวาเทาตัว สวนใหญเปนความสนใจลงทุนผลิตโลหะ เครือ่ งจักร และอุปกรณ
สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต
6. การคลัง การเบิกจายงบประมาณผานคลังจังหวัด เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 24.9 เปน
11,603.3 ลานบาท จากหมวดรายจายประจํา โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม และ ลําปาง การจัดเก็บรายไดของรัฐบาล เพิม่
ขึน้ รอยละ 16.0 เปน 1,086.2 ลานบาท จากรายไดภาษีที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นรอยละ 10.7 เปนสําคัญ โดยเพิ่มขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม
นครสวรรค เพชรบูรณ และอุทัยธานี สงผลใหดลุ ในงบประมาณขาดดุลเพิม่ ขึน้ เปน 10,517.1 ลานบาท เทียบกับที่ขาดดุล
9,051.8 และ 8,354.3 ลานบาท เดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ น ตามลําดับ
7. การคาตางประเทศ การสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือยังขยายตัวในเกณฑดตี อ เนือ่ ง มูลคาสงออก
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 55.9 เปน 201.3 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวขึน้ เมือ่ เทียบกับเดือนกอน โดยเฉพาะการสง
ออกผานดานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ เพิม่ ขึน้ รอยละ 52.8 เปน 150.4 ลานดอลลาร สรอ. จากอุปสงคของ
ตางประเทศเพื่อนําไปผลิตสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟาขายในชวงกีฬาโอลิมปก 2004 และชวงการเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
สินคาสงออกทีข่ ยายตัวดี ไดแก เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา อุปกรณเกีย่ วกับสายตา และเครื่องใชไฟฟา ขณะทีก่ ารสงออกอัญมณี
ลดลง ตลาดสําคัญทีส่ ง ออกเพิม่ ขึน้ เชน ญี่ปุน ฮองกง และสิงคโปร ขณะทีก่ ารสงออกไป สหรัฐอเมริกา และอิสราเอล ลดลง
สวนการสงออกผานชายแดนขยายตัวตอเนือ่ ง มูลคาสงออกเพิม่ ขึน้ กวาเทาตัว เปน 35.2 ลานดอลลาร สรอ. ตามการสงออกไป
พมาเปนสําคัญ โดยเฉพาะ น้ํามันพืช ผงชูรส ผลิตภัณฑสิ่งทอ และเครื่องใชไฟฟา สวนสินคาสงออกไปจีนทีเ่ พิม่ ขึน้ มาก จาก
ลําไยอบแหง ผลิตภัณฑยาง และน้าํ มันพืช
มูลคานําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 26.2 เปน 114.4 ลานดอลลาร
สรอ. โดยการนําเขาผานดานนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ เพิม่ ขึน้ รอยละ 25.8 เปน 109.0 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขา
เครื่องจักรใหมเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว สวนการนําเขาผานชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 29.2 เปน 4.1 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขา
สินคาจากพมา โดยเฉพาะปู และปลาเพิม่ ขึน้ กวาสองเทาตัว ขณะที่การนําเขาผลิตภัณฑไมจากจีนลดลงมาก สงผลใหดลุ การคา
ผานดานศุลกากรในภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2547 เกินดุล 86.8 ลานดอลลาร สรอ. สูงขึน้ จากปกอ นทีเ่ กินดุลเพียง 38.4
ลานดอลลาร สรอ.
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8. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.1 เรงตัวจากเดือนกอน
จากราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ซึง่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 5.3 ตามการเพิม่ ขึน้ ของราคาผักสด เนือ้ สุกร ไขและผลิตภัณฑนม เปน
สําคัญ อยางไรก็ตาม ราคาเนือ้ สุกรและไกสดออนตัวลงจากเดือนกอน สําหรับราคาอาหารหมวดอืน่ ๆ ที่มิใชอาหารและ
เครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.9 เทากับเดือนกอน จากการปรับเพิม่ ราคาขายปลีกน้าํ มันเบนซินและราคา
คาไฟฟาตอหนวย ดานดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐาน(Core CPI) ไมเปลีย่ นแปลงจากระยะเดียวกันปกอ นแตเรงตัวจากเดือนกอน
เล็กนอยตามการขยายตัวของราคาอาหารสดและราคาพลังงาน ขณะทีค่ า เชาบานยังคงลดลงตอเนือ่ ง
9. การจางงาน
จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติเดือน
มิถุนายน 2547 ภาคเหนือมีกําลังแรงงานรวม 6.8 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.6 ลานคน คิดเปนรอยละ 96.7 ของกําลังแรงงานรวม
ใกลเคียงกับระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 96.6 การจางงานในภาคเกษตรขยายตัวรอยละ 11.7 เนื่องจากภาคเหนือตอนบนมีความ
ตองการแรงงานชวงเก็บเกี่ยวลําไยมาก ขณะทีภ่ าคเหนือตอนลางเขาสูฤ ดูการเพาะปลูกขาวนาป ทําใหการจางงานในภาค
กอสรางลดลงมากถึงรอยละ 20.2 เนื่องจากยายไปทํางานในภาคเกษตร อยางไรก็ดกี ารจางงานนอกภาคเกษตร โดยรวมยังคง
ขยายตัวตอเนือ่ งและสูงกวาในปกอ นรอยละ 8.6 ตามการจางงานที่เพิ่มขึ้นมากในสาขาอุตสาหกรรมและการคาปลีก-คาสง
สําหรับอัตราการวางงานอยูท ร่ี อ ยละ 3.1 สูงกวารอยละ 2.7 เดือนเดียวกันปกอ น
10. การเงิน ยอดคงคางเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย ณ สิน้ เดือนมิถนุ ายน 2547 ขยายตัวจากระยะ
เดียวกันปกอ นรอยละ 3.1 เปน 291,765 ลานบาท เพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม ลําพูน พิษณุโลก และเชียงราย สวนใหญเปน
เงินฝากของสวนราชการ โดยสวนหนึ่งเปนเงินชําระคาหนวยกิตของมหาวิทยาลัย สวนเงินฝากของจังหวัดกําแพงเพชรลดลงมาก
เนื่องจากมีการโอนเงินภาษีน้ํามันจาก อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร ไปสวนกลาง สวนสินเชือ่ มียอดคงคาง 206,567 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 9.6 เพิม่ ขึน้ มากในภาคเหนือตอนลาง เชน นครสวรรค พิจิตร และพิษณุโลก จากความ
ตองการสินเชื่อในธุรกิจโรงสีขาว ขณะทีภ่ าคเหนือตอนบน สินเชื่อเพิ่มขึ้นที่ เชียงใหม ลําพูน และเชียงราย จากอุตสาหกรรม
สงออกชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส และไมแกะสลัก นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อที่ใหกับธุรกิจสนามกอลฟ อพารทเมนท และการคาสงและคา
ปลีกพืชไร
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