แถลงขาวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนตุลาคม ป 2547 (ฉบับที่ 12/2547)
จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(http://www.bot.or.th)
เศรษฐกิจภาคเหนือเดือนตุลาคม 2547 ขยายตัวในอัตราทีช่ ะลอลงจากเดือนกอน โดยการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนยังขยายตัวตอเนื่อง แตการสงออกชะลอตัวจากอุปสงคในตางประเทศประกอบกับโรงงานขนาดใหญบางแหงอยูใน
ชวงปรับเปลี่ยนเครื่องจักร สงผลใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพือ่ สงออกชะลอลงดวย ดานกิจกรรมการลงทุน การใชจายภาครัฐ
ตลอดจนภาคบริการชะลอตัว อยางไรก็ดี รายไดเกษตรกรยังเพิม่ ขึน้ จากราคาขาวเปนสําคัญ ระดับราคาเรงตัวขึน้ ตามราคาน้าํ มัน
เชือ้ เพลิงและการปรับขึน้ ของอัตราคาไฟฟาอัตโนมัติ (Ft) สวนเงินใหสินเชื่อยังขยายตัวสนับสนุนความตองการเงินทุนของธุรกิจ
โรงสี และสหกรณออมทรัพยครู
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจในเดือนตุลาคม ป 2547 มีดังนี้
1. ภาคเกษตร ผลผลิตพืชสําคัญเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.5 ตามผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวที่
เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.4 เนือ่ งจากราคาในปกอ นจูงใจใหเกษตรกรขยายเนือ้ ทีเ่ พาะปลูก ขณะที่ขาวนาปที่อยูในชวงตั้งทองและ
เก็บเกี่ยวบางสวนไดรับความเสียหายจากฝนหมดเร็วกวาปกติ ทําใหผลผลิตลดลงรอยละ 2.2 ดานราคาพืชผลหลักเพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 11.2 ตามราคาขาวเปลือกเจานาป 5 % ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 23.7 เนือ่ งจากราคาสงออกสูงขึน้ และ
ผลผลิตลดลง สงผลใหรายไดเกษตรกรจากการจําหนายพืชผลหลักเพิม่ ขึน้ รอยละ 12.7
2. ภาคอุตสาหกรรม ชะลอลงจากเดือนกอน โดยการผลิตและสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสและเครือ่ งใชไฟฟา
จากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.5 เปน 136.1 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากบางโรงงาน
อยูใ นชวงปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักรผลิตสินคาชนิดใหมแทนเครือ่ งจักรเกาทีย่ า ยการผลิตไปประเทศจีน แตอปุ สงคจากตางประเทศใน
สินคาชนิดใหมยังไมสามารถทดแทนสินคาเกาได ทั้งนี้สินคาที่ยังมีความตองการตอเนื่องไดแก เครือ่ งตัดตอวงจรไฟฟา เครือ่ งใช
ไฟฟา อุปกรณเกีย่ วกับสายตา และเครื่องมือแพทย ขณะทีก่ ารผลิตทรานสฟอรเมอรและมอเตอร อัญมณี และผลิตภัณฑโลหะ
ขั้นมูลฐาน ลดลง
3. ภาคบริการ ขยายตัวตามฤดูกาลแตชะลอลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนจากความกังวลของนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศกังวลเกีย่ วกับเหตุการณความไมสงบในภาคใตและหวัน่ เกรงวาอาจมีการกอการรายชวงเลือกตัง้ ประธานาธิบดีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา สงผลใหอัตราการเขาพักเฉลี่ยลดลงรอยละ 1.3 จากระยะเดียวกันปกอ น และราคาหองพักเฉลีย่ ลดลงเปน
738.07 บาทตอหอง จากราคา 744.40 บาทตอหองในปกอน อยางไรก็ตาม จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานยังขยายตัว
ตอเนื่องเพิ่มขึ้นรอยละ 45.8 ตามแรงจูงใจดานราคาของสายการบินตนทุนต่ํา (Low Cost Airline) สําหรับภาษีของโรงแรมและ
ภัตตาคารเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.5
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน อยูใ นเกณฑขยายตัว โดยภาษีมลู คาเพิม่ ประเภทการขายสง/ขายปลีกเพิม่ ขึน้
รอยละ 21.5 จากระยะเดียวกันปกอ น ตามมูลคาการจัดเก็บที่ขยายตัวเกือบทุกจังหวัด และการใชจายเพื่อซื้อรถยนตปรับตัวดีขึ้น
ตามยอดจดทะเบียนรถยนตทเ่ี พิม่ ขึน้ รอยละ 9.5 จากระยะเดียวกันปกอ น เนื่องจากอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนตใหมทําใหราคา
รถยนตปรับลดลงประกอบกับรถยนตเชิงพาณิชยรุนใหมเขาสูตลาด สวนยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนตลดลงจากระยะเดียวกัน
ปกอนรอยละ 1.9
5. การลงทุนภาคเอกชน ความสนใจในการลงทุนกอสรางลดลง สะทอนจากพืน้ ทีร่ บั อนุญาตกอสรางในเขต
เทศบาลลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.8 โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนลาง และคาธรรมเนียมขายทีด่ นิ ลดลงรอยละ 7.0
ตามธุรกรรมการซื้อขายที่ดินที่ลดลงเกือบทุกจังหวัดในภาคเหนือตอนบน อยางไรก็ตาม กิจกรรมการลงทุนผลิตขยายตัวใน
เกณฑดี โดยเงินลงทุนของอุตสาหกรรมจดทะเบียนตัง้ ใหมเพิม่ ขึน้ รอยละ 96.3 จากระยะเดียวกันปกอ น ตามการลงทุนผลิตใน
อุตสาหกรรมอบพืชผลและผลิตอาหารสัตว และโรงสีขาว ขณะทีม่ ลู คานําเขาเครือ่ งจักรกลและสวนประกอบเพิม่ จากระยะเดียวกัน
ปกอ น 1.3 เทา จากการลงทุนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สวนเงินลงทุนของโครงการทีไ่ ดรบั อนุมัตสิ ง เสริมการลงทุน
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ยังคงขยายตัวสูงตอเนื่อง โดยเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นกวาหกเทาตามการลงทุนผลิตสินคาประเภทอิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมเกษตรและเกีย่ วเนือ่ ง
6. การคลัง การเบิกจายงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือจํานวน 6,482.3 ลานบาท ลดลงรอยละ 13.3
เทียบกับลดลงรอยละ 3.3 ระยะเดียวกันปกอ น เนือ่ งจากเปนชวงตนปงบประมาณและมีการเปลีย่ นแปลงระบบการเบิกจาย
(GFMIS) โดยบางรายการแมจะใชจา ยในภูมภิ าคแตโอนไปเบิกทีส่ ว นกลาง ทําใหหมวดรายจายประจําลดลงรอยละ 35.2 โดย
เฉพาะงบกลาง แตหมวดลงทุนยังเพิม่ ขึน้ รอยละ 38.3 ทางดานการจัดเก็บรายไดของรัฐบาล จัดเก็บได 1,092.0 ลานบาท ลดลง
รอยละ 7.5 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 18.0 ระยะเดียวกันปกอ น จากภาษีดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารทีล่ ดลงเปนสําคัญ สําหรับรายได
จากภาษีประเภทอืน่ ๆ ชะลอตัว ยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะที่เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว ทําใหดุลในงบประมาณขาดดุล 5,806.4 ลานบาท
เทียบกับ 10,793.7 ลานบาท เดือนกอน และ 6,294.2 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอ น
7. การคาตางประเทศ มูลคาสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.9
เปน 183.1 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงจากเดือนกอน โดยการสงออกผานดานศุลกากรนิคมฯ ภาคเหนือ เพิม่ ขึน้ เพียงรอยละ 2.5
เปน 136.1 ลานดอลลาร สรอ. เนือ่ งจากบางโรงงานอยูใ นชวงปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักรผลิตสินคาชนิดใหมแทนเครือ่ งจักรเกาทีย่ า ย
การผลิตไปประเทศจีน ทําใหไมสามารถเดินเครือ่ งผลิตไดเต็มประสิทธิภาพ อยางไรก็ดสี นิ คาทีส่ ง ออกเพิม่ ขึน้ ไดแก เครื่องตัดตอ
วงจรไฟฟา เครื่องใชไฟฟา อุปกรณเกีย่ วกับสายตา และเครื่องมือแพทย ไปยังตลาดสําคัญคือ สิงคโปร สหรัฐอเมริกา และจีน
ขณะทีก่ ารสงออกไป ญี่ปุน ฮองกง และอิสราเอล ลดลง ขณะทีก่ ารสงออกผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมลดลงรอยละ
5.1 เหลือ 11.8 ลานดอลลาร สรอ. สวนการสงออกผานดานศุลกากรชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 44.3 เปน 35.2 ลานดอลลาร สรอ.
จากการสงออกไปพมาเพิม่ ขึน้ รอยละ 53.1 เปน 26.8 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงจากเดือนกอน จากปจจัยชัว่ คราวในชวงการปรับ
เปลีย่ นผูน าํ ระดับสูงของรัฐบาลพมาในชวงปลายเดือน การสงออกไปลาวเพิม่ ขึน้ รอยละ 45.9 เปน 1.4 ลานดอลลาร สรอ. จาก
การสงออกยานพาหนะและวัสดุกอสรางเพิ่มขึ้น และการสงออกไปจีนตอนใตเพิ่มขึ้นรอยละ 17.9 เปน 6.9 ลานดอลลาร สรอ. จาก
การสงออกยางแผนรมควันเพิ่มขึ้น
มูลคานําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.8 เหลือ 108.7 ลานดอลลาร
สรอ. โดยการนําเขาผานดานนิคมฯ ลดลงรอยละ 4.0 เหลือ 97.9 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขาเครือ่ งจักรลดลง หลังจากที่
เรงตัวมากในชวงกอนหนา สวนการนําเขาผานดานศุลกากรชายแดนลดลงรอยละ 2.9 เหลือ 9.8 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนํา
เขาสินคาจากจีน ทีล่ ดลงรอยละ 21.5 เหลือ 5.1 ลานดอลลาร สรอ. เนือ่ งจากพอคาหันไปนําเขาทีส่ ว นกลางทดแทน ขณะที่
การนําเขาจากพมาเพิม่ ขึน้ รอยละ 34.3 เปน 3.9 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขาสินคาประมงเพิ่มขึ้นมาก และการนําเขาจาก
ลาวเพิม่ ขึน้ รอยละ 20.6 เปน 0.7 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขาลิกไนต ไมและผลิตภัณฑไมเพิม่ ขึน้
ดุลการคาผานดานศุลกากรในภาคเหนือเดือนตุลาคม 2547 เกินดุล 74.4 ลานดอลลาร สรอ.สูงขึ้นจากระยะเดียวกัน
ปกอ นทีเ่ กินดุล 56.6 ลานดอลลาร สรอ.
8. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไปเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.7 เรงตัวเมื่อเทียบกับรอยละ
3.5 ในเดือนกอน เนื่องจากการปรับเพิ่มราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินและการปรับขึ้นของคาไฟฟาอัตโนมัติ (Ft) ประกอบกับ
คาบริการบํารุงรักษายานยนตสูงขึ้น สงผลใหราคาหมวดอืน่ ๆ ทีม่ ใิ ชอาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 3.7 สําหรับราคาหมวด
อาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 3.9 ชะลอลงเล็กนอยจากเดือนกอนเนือ่ งจากราคาขาวสารเจาหอมมะลิลดลง ขณะทีร่ าคา
ผลไมลดลงตามปริมาณผลผลิตทีเ่ ขาสูต ลาดมากขึน้
9. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ของสํานักงานสถิตแิ หงชาติ เดือนกันยายน
2547 ภาคเหนือมีกําลังแรงงานรวม 6.9 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.7 ลานคน คิดเปนรอยละ 97.5 ของกําลังแรงงานรวม เพิม่ ขึน้
เล็กนอยจากรอยละ 97.0 เดือนเดียวกันปกอ น เนือ่ งจากมีกาํ ลังแรงงานในภาคเกษตรเพิม่ ขึน้ รอยละ 6.1 และการจางงาน
นอกภาคเกษตรสูงกวาระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 11.5 ตามความตองการแรงงานของสาขาการผลิต การกอสราง และการขายสง/
ขายปลีก/ซอมแซม สงผลใหอตั ราการวางงานต่าํ กวาระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.3
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10. การเงิน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2547 ยอดคงคางเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย ขยายตัวจากระยะเดียวกัน
ปกอ นรอยละ 5.2 เปน 295,361 ลานบาท สวนใหญเปนเงินฝากของสวนราชการและ สหกรณออมทรัพยครู สําหรับเงินใหสินเชื่อ
มียอดคงคาง 210,460 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 8.3 โดยขยายตัวอยางตอเนื่องในภาคอุตสาหกรรมของ
ภาคเหนือตอนลางเปนสําคัญ โดยเฉพาะกิจการโรงสีขา ว และการใชสินเชื่อของสหกรณออมทรัพยครู ที่เพิ่มมากไดแกจังหวัด
นครสวรรค กําแพงเพชร สุโขทัย และพิจิตร สําหรับสัดสวนสินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี ะดับรอยละ 71.2 สูงกวารอยละ 69.2
ระยะเดียวกันปกอ น
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