แถลงขาวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือสิงหาคม 2547 (ฉบับที่ 10/2547)
จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(http://www.bot.or.th)
เศรษฐกิจภาคเหนือเดือนสิงหาคม 2547 ขยายตัวตอเนื่องแตในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนกอน เนือ่ ง
จากความเชื่อมั่นของผูบริโภคไดรับผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาน้ํามัน การชะลอการซือ้ ยานยนตเพือ่ รอรับประโยชนจากการ
ปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตรถยนต ประกอบกับทัง้ กิจกรรมการลงทุนและการใชจา ยภาครัฐชะลอลง ตลอดจนมูลคาสงออก
ทีแ่ มวา ยังอยูใ นเกณฑดสี นองตอบอุปสงคจากตางประเทศแตชะลอลงจากเดือนกอนสงผลใหการผลิตของอุตสาหกรรมเพือ่ สงออก
ชะลอลงดวย อยางไรก็ดี รายไดเกษตรกรจากผลผลิตพืชหลักเพิ่มขึ้นจากปจจัยทั้งดานผลผลิตและราคา ภาคบริการขยายตัว
เพราะไดรบั ประโยชนจากการสงเสริมการขายของผูป ระกอบการและการจัดประชุมสัมมนาของภาครัฐและภาคเอกชน สําหรับ
อัตราเงินเฟอชะลอลงขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟอพืน้ ฐานยังอยูใ นระดับต่าํ สินเชือ่ ของธนาคารพาณิชยขยายตัวตอเนือ่ งสนับสนุนธุรกิจ
เกีย่ วเนือ่ งกับการเกษตร การสงออก การคาสง-คาปลีก และการบริการ
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจในเดือนสิงหาคม 2547 มีดังนี้
1. ภาคเกษตร ผลผลิตพืชผลสําคัญเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 11.9 ตามผลผลิตของลําไย ขาวโพด
เลี้ยงสัตว และขาว ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 65.0 รอยละ 3.7 และรอยละ 0.4 ตามลําดับ เนื่องจากการขยายเนื้อที่เพาะปลูกเมื่อ 4-5 ปทแ่ี ลว
และสภาพอากาศที่เหมาะสมในชวงติดดอกทําใหลําไยติดผลมาก ประกอบกับราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวในปกอนอยูในเกณฑดีจูงใจ
ใหเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูก เชนเดียวกับราคาขาวที่อยูในเกณฑสูงจูงใจใหชาวนาดูแลรักษาเพื่อเพิ่มผลผลิต ดานราคาพืช
ผลสําคัญเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.1 แมวา ราคาลําไยลดลงรอยละ 27.1 แตราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวเหนียว
นาป ถั่วเขียวผิวมัน และถัว่ เหลือง สูงขึน้ รอยละ 8.1 รอยละ 11.5 รอยละ 17.8 และรอยละ 6.2 ตามลําดับ สงผลใหเกษตรกรมี
รายไดจากการจําหนายพืชผลหลักเพิ่มขึ้นรอยละ 13.0
2. ภาคอุตสาหกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตามการผลิตเพื่อสงออก แตชะลอลงจากเดือนกอน
เนือ่ งจากคําสัง่ ซือ้ อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสทใ่ี ชเทคโนโลยีเกาเริม่ ลดลง อยางไรก็ดี ความตองการสินคาที่ใชเทคโนโลยีใหมยังมีตอเนื่อง
โดยเฉพาะชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกสในทีวีจอพลาสมาและที่ใชในรถยนต เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา อุปกรณเกีย่ วกับสายตา ทรานฟอรเมอร
และมอเตอร
3. ภาคบริการ ยังคงขยายตัว จากการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในชวงนอกฤดูการทองเทีย่ ว (Low Season)
ของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว ประกอบกับการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของสวนราชการและเอกชน สงผลใหอตั ราการ
เขาพักเฉลี่ยของโรงแรมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 49.7 ระยะเดียวกันปกอ น เปนรอยละ 54.6 และราคาหองพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก
770.28 บาทตอหองในปกอ น เปนราคา 794.49 บาทตอหองในปนี้ โดยมีผโู ดยสารผานทาอากาศยานเพิม่ ขึน้ รอยละ 50.0 จาก
เดือนเดียวกันปกอน เนื่องจากสายการบินตนทุนต่ํา (Low Cost Airline) แขงขันกันใหบริการ ประกอบกับมีเสนทางการบินเปดใหม
จากตางประเทศมายังภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้นหลายเสนทาง
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ชะลอตัว ยอดจดทะเบียนรถยนตเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ
13.2 ชะลอลงจากทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 27.1 เดือนกอน เนือ่ งจากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนตทาํ ใหผบู ริโภคชะลอการ
ซื้อเพื่อรอรับประโยชนทางภาษี สงผลใหยอดจดทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคลและรถยนตเชิงพาณิชยชะลอลงทั้งในภาคเหนือ
ตอนบนและตอนลาง สําหรับยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนตเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.7 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอย
ละ 0.9 เดือนกอนโดยขยายตัวในภาคเหนือตอนลางทีร่ ายไดเกษตรกรอยูใ นเกณฑดี แตในภาคเหนือตอนบนลดลงตอเนือ่ งเปน
เดือนทีส่ อง ขณะที่ภาษีมูลคาเพิ่มประเภทการขายสง/ขายปลีกในเดือนกรกฎาคม 2547 เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 2.8 ชะลอลงตอ
เนือ่ งเปนเดือนทีส่ องตามการชะลอตัวในภาคเหนือตอนบนเปนสําคัญ
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5. การลงทุนภาคเอกชน ชะลอตัวตามการลงทุนกอสรางเปนสําคัญ กิจกรรมสําคัญ เชน คาธรรมเนียมขายทีด่ นิ
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 9.7 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 38.7 เดือนกอน โดยชะลอตัวลงทั้งภาค ขณะที่พื้นที่รับอนุญาต
กอสรางในเขตเทศบาลลดลงรอยละ 4.8 ตามการลดลงของพืน้ ทีร่ บั อนุญาตกอสรางฯ ประเภทพาณิชยกรรมในภาคเหนือตอนบน
เปนสําคัญ ขณะทีพ่ น้ื ทีร่ บั อนุญาตกอสราง ฯ ทุกประเภทในภาคเหนือตอนลางยังขยายตัวดี ดานการลงทุนในเครือ่ งจักรและ
อุปกรณ ปรากฏวา มูลคานําเขาเครือ่ งจักรกลและสวนประกอบเพิม่ ขึน้ รอยละ 42.4 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 89.0 เดือนกอน
ขณะทีเ่ งินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมจดทะเบียนตัง้ ใหมลดลงรอยละ 37.2 โดยมีเพียงการลงทุนผลิตในอุตสาหกรรมเกีย่ วเนือ่ ง
กับการเกษตร
6. การคลัง การเบิกจายงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือรวม 11,034.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอ นรอยละ 4.7 เทียบกับรอยละ 11.4 ปกอ น โดยหมวดรายจายประจําขยายตัวมากในประเภทคาตอบแทนและ
ประเภทครุภัณฑ และเพิม่ ขึน้ ทีจ่ งั หวัดนครสวรรคและพิษณุโลก ทางดานการจัดเก็บรายไดของรัฐบาลจัดเก็บได 1,035.8 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ รอยละ 5.3 เทียบกับรอยละ 7.7 ระยะเดียวกันปกอ น โดยจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม นครสวรรค พิษณุโลก
และ ลําพูน ตามลําดับ สงผลใหดลุ ในงบประมาณขาดดุล 9,999.1 ลานบาท เทียบกับ 11,380.4 ลานบาท เดือนกอนและ 9,556.4
ลานบาท ระยะเดียวกันปกอ น
7. การคาตางประเทศ การสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยมูลคาสงออก
เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 18.1 เปน 186.3 ลานดอลลาร สรอ. โดยเฉพาะการสงออกผานดานศุลกากรนิคมฯ ภาคเหนือ
เพิม่ ขึน้ รอยละ 18.1 เปน 131.9 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอตัวลงจากที่เรงตัวในชวงกอนหนาเนื่องจากคําสั่งซื้อสินคาที่ใช
เทคโนโลยีเกาเริม่ ลดลง อยางไรก็ตามยังมีความตองการสินคาที่ใชเทคโนโลยีใหมอยางตอเนื่อง เชน ชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสในทีวี
พลาสมา อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสในรถยนต เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา อุปกรณเกีย่ วกับสายตา ทรานฟอรเมอรและมอเตอร โดย
ตลาดสําคัญทีส่ ง ออกเพิม่ ขึน้ คือ ญี่ปุน ฮองกง สิงคโปร และจีน ขณะทีก่ ารสงออกไป สหรัฐอเมริกา และอิสราเอล ลดลง สวนการ
สงออกผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมลดลงรอยละ 14.1 เหลือ 11.5 ลานดอลลาร สรอ. การสงออกผานชายแดนเพิ่มขึ้น
รอยละ 31.5 เปน 42.9 ลานดอลลาร สรอ. จากการสงออกไปพมาเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว เปน 33.5 ลานดอลลาร สรอ. ตามความ
สัมพันธระหวางประเทศที่ดีตอเนื่อง สวนการสงออกไปลาวเพิม่ ขึน้ 6 เทาตัว เปน 5.2 ลานดอลลาร สรอ.จากการสงออกผลไม
เพิ่มขึ้น แตเปนสินคาสงผานตอไปยังประเทศจีน ขณะที่การสงออกลําไยไปจีนตอนใตลดลงมาก เนือ่ งจากพอคาหันไปสงออก
ลําไยทางทะเลมากขึ้น
มูลคานําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 23.7 เปน 108.3 ลาน
ดอลลาร สรอ. โดยการนําเขาผานดานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพิม่ ขึน้ รอยละ 22.8 เปน 100.7 ลานดอลลาร สรอ. จากการ
นําเขาเครือ่ งจักรและวัตถุดบิ สวนการนําเขาผานชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 22.3 เปน 5.9 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขา
อาหารทะเลประเภทปูและปลาเปนสําคัญ สวนการนําเขาจากจีนลดลงเชนกันเนือ่ งจากการเปลีย่ นเสนทางขนสงผลไมโดยนําเขา
ผานทาเรือกรุงเทพฯ ซึง่ สะดวกและอยูใ กลตลาดคาสง
ดุลการคาผานดานศุลกากรในภาคเหนือเดือนสิงหาคม 2547 เกินดุล 78.0 ลานดอลลาร สรอ. สูงขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอ นทีเ่ กินดุล 70.2 ลานดอลลาร สรอ.
8. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.8 ชะลอลงจากเดือนกอน
เปนผลจากภาวะการคาขาวสารเจาหอมมะลิชะลอลง ผลไมและผักสดมีปริมาณผลผลิตเขาสูต ลาดมากขึน้ สงผลใหราคาหมวด
อาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.1 ชะลอลงเมือ่ เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 5.3 เดือนกอน สําหรับราคาอาหารหมวดอืน่ ๆ ที่มิ
ใชอาหารและเครือ่ งดืม่ เรงตัวจากเดือนกอนเล็กนอยโดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.0 จากระยะเดียวกันปกอ นจากการปรับเพิม่ ราคาขาย
ปลีกน้าํ มันเบนซินและคาไฟฟาตอหนวย ดานดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานยังคงอยูใ นเกณฑตาํ่ และไมเปลีย่ นแปลงจากระยะเดียว
กันปกอ น
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9. การจางงาน
จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงานสถิตแิ หงชาติเดือน
กรกฎาคม 2547 พบวาภาคเหนือมีกําลังแรงงานรวม 6.8 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.7 ลานคน คิดเปนรอยละ 98.5 ของกําลังแรง
งานรวม เพิม่ ขึน้ เล็กนอยจากรอยละ 98.3 เดือนเดียวกันปกอน โดยผูใ ชกาํ ลังแรงงานในภาคเกษตรลดลงรอยละ 0.7 เนื่องจากยาย
ไปรับจางทํางานนอกภาคเกษตร ขณะทีน่ อกภาคเกษตรมีการจางงานเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 14.1 โดยสาขาการ
กอสราง การคาสง-คาปลีก โรงแรมและภัตตาคาร และการศึกษา มีการจางงานเพิ่มขึ้นรอยละ 26.7 รอยละ 19.0 รอยละ 7.8 และ
รอยละ 60.8 ตามลําดับ สงผลใหอัตราการวางงานลดลงจากรอยละ 1.4 ปกอนเหลือเพียงรอยละ 1.1
10. การเงิน ยอดคงคางเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิน้ เดือนกรกฎาคม 2547 ขยาย
ตัวจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.8 เปน 293,608 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม ลําปาง นครสวรรค และตาก
สวนใหญเพิ่มขึ้นจากเงินฝากของสวนราชการ เชน มหาวิทยาลัย สหกรณออมทรัพยครู และองคการบริหารสวนทองถิน่ สวนเงิน
ใหสินเชื่อมียอดคงคาง 207,533 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 9.4 ใกลเคียงกับระยะเดียวกันปกอ น สินเชือ่ ขยายตัวบริเวณภาคเหนือ
ตอนลางทีจ่ งั หวัดนครสวรรค กําแพงเพชร และพิษณุโลก จากความตองการใชเงินของโรงสีขาว และสหกรณออมทรัพยครู สวน
ในภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้นจากการใชสินเชื่อของธุรกิจสงออกประเภทพืชผักแปรรูป ผลิตภัณฑไม
ธุรกิจคาสง-ปลีก และเพือ่ การรับซือ้ ลําไย นอกจากนี้ยังเพิ่มขึ้นจากธุรกิจประเภทบริการ ประเภทสนามกอลฟและรีสอรทเพือ่ การ
สรางอาคาร และสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยของโครงการกลุม ลูกคาระดับบน สัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากอยูที่ระดับรอยละ 70.7 สูงกวา
รอยละ 67.7 ระยะเดียวกันปกอ น

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
1 ตุลาคม 2547
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