แถลงขาวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2548
จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(http://www.bot.or.th)
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2548 ชะลอตัว โดยทางดานอุปสงค กิจกรรมการใชจายเพือ่
การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอลง ตามความระมัดระวังการใชจายของผูบริโภคและผูลงทุน การสงออกและ
นําเขาชะลอลงจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอน ทางดานอุปทาน รายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากผลผลิตพืชหลัก
โดยเฉพาะลําไยเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคบริการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง แตผลผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะที่ผลิตเพื่อ
การสงออกลดลงตามความตองการของตลาดตางประเทศ ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเรงตัวตามราคาน้าํ มันที่สูงขึ้นตอเนื่อง
ดานเงินฝากขยายตัว จากเงินฝากของสวนราชการเปนสําคัญ ขณะที่สินเชื่อยังขยายตัวดี
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร
ผลผลิตพืชหลักในเดือนนี้ เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.5 ตามผลผลิตลําไยทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 12.0 เปน
สําคัญ เนือ่ งจากเกษตรกรขยายพื้นทีเ่ พาะปลูก ตามแรงจูงใจของราคาในชวงหลายปกอนหนา ประกอบกับเกษตรกรสวนใหญสามารถ
ดูแลใหผลผลิตเพิม่ ขึน้ ดานราคาพืชผลหลักเฉลี่ยลดลงรอยละ 1.3 โดยราคาลําไยลดลงตามปริมาณผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะที่ราคา
ขาวเปลือกเจานาปรังความชื้น 14-15% ยังสูงขึ้นตอเนื่อง สงผลใหรายไดเกษตรกรเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.2 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 6.6
เดือนกอน แตชะลอลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน
2. ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตเพือ่ สงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสและเครือ่ งใชไฟฟาผานดานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลง
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.2 เหลือ 144.2 ลานดอลลารสรอ. โดยสินคาที่มมี ูลคาการผลิตลดลงมากไดแก เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา
ทรานฟอรเมอรและมอเตอร การผลิตสังกะสีลดลงรอยละ 1.3 เหลือ 9,963 เมตริกตัน สําหรับการผลิตหมวดวัสดุกอ สรางเพิม่ ขึน้
รอยละ 34.1 เปน 154.0 พันเมตริกตัน
3. ภาคบริการ
ภาคบริการในภาคเหนือปรับตัวดีขน้ึ จากเดือนกอนตามฤดูกาล โดยเฉพาะจังหวัดแมฮองสอน เชียงราย
เพชรบูรณ และสุโขทัย สวนหนึง่ ยังเปนผลจากการสงเสริมการทองเทีย่ วแบบลองสเตยของลูกคาผูส งู อายุในประเทศแถบเอเชีย
เชน สิงคโปรและญีป่ นุ อยางไรก็ดี กิจกรรมการทองเที่ยวยังชะลอตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน เนื่องจากนักทองเที่ยวชาวไทย
ระมัดระวังการใชจายจากราคาน้าํ มันที่สูง ประกอบกับนักทองเทีย่ วตางชาติบางกลุมยังขาดความเชื่อมั่นจากขาวแผนดินไหวและ
เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต กิจกรรมภาคบริการทีส่ าํ คัญในภาคเหนือ ไดแก จํานวนผูโ ดยสารผานทาอากาศยาน
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.0 และยอดจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ ประเภทโรงแรมและภัตตาคาร เพิม่ ขึน้ รอยละ 2.7
อัตราการเขาพักของโรงแรมเฉลี่ยลดลงรอยละ 1.7 เหลือรอยละ 51.8 สวนราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมเพิ่มขึ้นรอยละ 5.3
สวนหนึ่งเปนผลจากการขยายตัวของธุรกิจโรงแรมระดับสูงในจังหวัดทองเที่ยวที่สําคัญของภาคเหนือ
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ น ตามความระมัดระวังการใชจาย
ของผูบริโภค กิจกรรมที่สําคัญไดแก ปริมาณจดทะเบียนรถยนตเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.4 ชะลอลงจากเดือนกอนและระยะเดียวกัน
ปกอ น ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 2.1 และรอยละ 27.1 ตามลําดับ ขณะทีป่ ริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต ลดลงรอยละ 11.1 ตอเนือ่ ง
จากเดือนกอนซึง่ ลดลงรอยละ 3.9 เทียบกับระยะเดียวกันปกอ นทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 0.9 ในขณะที่ปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิม่
ประเภทคาสงคาปลีกฯ เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 20.3 ชะลอลงเมือ่ เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 27.7 เดือนกอน
ปรับตัวดีขน้ึ จากระยะเดียวกันปกอ นทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 12.6
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5. การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุนเพือ่ การกอสรางอยูใ นเกณฑชะลอตัวจากเดือนกอน ขณะทีส่ ญ
ั ญาณการลงทุนเพือ่ การกอสราง
ไดแกพน้ื ทีข่ อรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลลดลงรอยละ 24.8 ตามการลดลงของการกอสรางประเภทเพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย หอพัก
และโรงแรม ทางดานสัญญาณการลงทุนเพือ่ การผลิตในเดือนนีม้ ไี มมากนัก เมือ่ เทียบเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ น โดย
โครงการทีไ่ ดรบั อนุมัตจิ าก BOI ในเดือนนี้ มีจํานวนเพียง 2 แหง มูลคาเงินลงทุน 800 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ น
รอยละ 56.3 โดยเปนโครงการเกีย่ วกับการผลิตชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส และผลิตภัณฑทางการเกษตร
6. การคาตางประเทศ
การสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.8 เปน 202.9 ลาน
ดอลลาร สรอ. ชะลอลงมากจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ น โดยชะลอตัวในทุกดาน ไดแก
การสงออกผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมเพิม่ ขึน้ รอยละ 32.7 เปน 20.7 ลานดอลลาร สรอ. จาก
สินคาประเภทอัญมณี โดยมีตลาดสงออกสําคัญไดแก ยุโรป ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา
การสงออกผานดานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงรอยละ 4.2 เหลือ 144.2 ลานดอลลาร สรอ.
ตามมูลคาสงออกของสินคาประเภทเครือ่ งตัดตอวงจรไฟฟา ทรานฟอรเมอรและมอเตอร เปนสําคัญ
การสงออกชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 8.0 เปน 38.0 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงตามการลดลงของการสงออก
สินคาไปพมา ที่ลดลงรอยละ 5.2 เหลือ 28.9 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากพมาเขมงวดการคาชายแดนบริเวณดานแมสอด
และแมสายเพิม่ ขึ้น ขณะทีก่ ารสงออกไปจีนตอนใต และลาว ยังคงขยายตัวสูงตอเนื่องจากเดือนกอน
การนําเขา เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 18.5 เปน 135.6 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงจากเดือน
กอนและระยะเดียวกันปกอ นเชนกัน โดยชะลอตัวในทุกดาน ไดแก
การนําเขาผานดานทาอากาศยานเชียงใหมเพิม่ ขึน้ รอยละ 44.1 เปน 2.0 ลานดอลลาร สรอ. สินคานําเขาที่
เพิ่มขึ้นไดแก ผลิตภัณฑโลหะขัน้ มูลฐาน ผลิตภัณฑพลาสติกและเรซิน ที่ใชในการผลิตชิ้นสวนรถจักรยานยนต เปนสําคัญ
การนําเขาผานดานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 18.8 เปน 129.5 ลานดอลลาร สรอ.
สินคานําเขาทีม่ มี ลู คาเพิม่ ขึน้ ไดแก เครือ่ งจักรและเครือ่ งจักรกล และวัตถุดบิ ประเภทมุกและเพชรพลอยเพือ่ สงออก
การนําเขาผานชายแดน เพิม่ ขึน้ รอยละ 1.7 เปน 4.1 ลานดอลลาร สรอ. โดยการนําเขาจากจีนตอนใตและลาว
เพิม่ ขึน้ ตอเนือ่ งจากเดือนกอน ขณะทีก่ ารนําเขาจากพมาลดลง
ดุลการคา เกินดุล 67.3 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจาก 86.8 ลานดอลลารสรอ. ระยะเดียวกันปกอ น
7. ระดับราคา
ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไป เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 5.3 เรงตัวจากเดือนกอนและระยะเดียวกันป
กอน ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 3.8 และรอยละ 3.1 ตามลําดับ เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินคาโดยเฉพาะในหมวดอื่นๆที่ไมใช
อาหารและเครือ่ งดืม่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 6.0 และหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 4.5 ทั้งนี้กลุมพลังงานมีราคาเพิม่ ขึ้น
มากที่สุด รองลงมาไดแกหมวดผัก ผลไม และหมวดเนือ้ สัตว เปด ไก สัตวนาํ้ สําหรับดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐาน เดือนกรกฎาคม
2548 เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.6 เรงตัวเมือ่ เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 1.0 ของเดือนกอน และทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 0.0
ของระยะเดียวกันปกอ น
8. การจางงาน
จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติเดือนมิถุนายน 2548 มีกาํ ลังแรงงานในภาคเหนือ 6.6 ลาน
คน เปนผูมีงานทํา 6.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 98.2 ของกําลังแรงงานรวม สูงกวารอยละ 96.7 จากระยะเดียวกันปกอ น ตามการ
จางงานนอกภาคเกษตรที่เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.1 ขณะทีก่ ารจางงานในภาคเกษตรลดลงรอยละ 6.9 ดานอัตราการวางงานลดลงจาก
รอยละ 3.1 ในปกอน เหลือเพียงรอยละ 1.3
ผูป ระกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ในเดือนกรกฎาคม 2548 มีจํานวน 532,467 คน เพิ่มขึ้นจาก
เดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ น รอยละ 0.9 และรอยละ 5.3 ตามลําดับ
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9. การเงิน
ณ สิน้ เดือนมิถนุ ายน 2548 สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ มียอดคงคางเงินฝากทัง้ สิ้น 304,834 ลานบาท
ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.5 โดยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินฝากของสวนราชการของจังหวัดเชียงใหม และ
ลําปาง เปนสําคัญ ดานเงินใหสนิ เชือ่ มียอดคงคาง 227,325 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 10.0 ชะลอลงเล็กนอยจากเดือนกอน สวน
หนึง่ จากการโอนสินเชือ่ ไปบริษทั บริหารสินทรัพย และโอนชําระหนีห้ ลังการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ทําใหสดั สวนสินเชือ่ ตอเงิน
ฝากอยูท ร่ี อ ยละ 74.6 สูงกวารอยละ 70.8 ของระยะเดียวกันปกอ น

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
31 สิงหาคม 2548
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