แถลงขาวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนสิงหาคม 2548
จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(http://www.bot.or.th)
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนสิงหาคม 2548 ชะลอตัว โดยทางดานอุปสงค กิจกรรมการใชจายเพือ่
การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอลง การสงออกเรงตัวขึน้ ในขณะทีก่ ารนําเขาชะลอลง ทางดานอุปทาน ผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมสงออกเรงตัวขึน้ ตามการผลิตเพือ่ การสงออกซึง่ ขยายตัวในเกณฑดี ภาคบริการปรับตัวดีขน้ึ จากเดือนกอน
แตลดลงจากชวงเดียวกันปกอนหนา สําหรับรายไดเกษตรกรลดลงเนือ่ งจากทัง้ ผลผลิตและราคาพืชผลหลักลดลง ขณะทีแ่ รงกดดัน
ตออัตราเงินเฟอทัว่ ไปและพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ มาก ดานเงินฝากชะลอตัว และสินเชือ่ ขยายตัวตามการโอนสินเชือ่ ของธนาคารใหมท่ี
ปรับสถานะจากบริษทั เงินทุน
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร
ผลผลิตพืชหลักในเดือนนีล้ ดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.3 ตามผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวและถั่วเขียว
ทีล่ ดลงรอยละ 5.4 และ 2.4 ตามลําดับ เนือ่ งจากเกษตรกรปรับเปลีย่ นไปปลูกมันสําปะหลัง แตผลผลิตมันสําปะหลังก็ลดลงจาก
กระทบแลง สวนหอมแดงลดลงรอยละ 9.2 เนือ่ งจากราคาในปกอ นไมจงู ใจ ขณะทีผ่ ลผลิตลําไยเพิม่ ขึน้ รอยละ 12.0 ดานราคา
พืชผลหลักลดลงรอยละ 3.6 ตามการลดลงของราคาลําไย เปนสําคัญ สงผลใหรายไดเกษตรกรลดลงจากระยะเดียวกันปกอ น
รอยละ 3.9
2. ภาคอุตสาหกรรม
ผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือขยายตัว โดยมูลคาการผลิตและสงออกผานดานศุลกากรลําพูนในเดือนนี้
ขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 14.9 เปน 151.6 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวขึ้นจากที่หดตัวใน 2 เดือนทีผ่ า นมา
สินคาทีส่ ง ออกเพิม่ ขึน้ ไดแก อิเล็กทรอนิกสและเครือ่ งใชไฟฟาประเภทสือ่ บันทึก และอัญมณี สําหรับการผลิตหมวดวัสดุกอ สราง
เพิม่ ขึน้ รอยละ 8.4 เปน 118.1 พันเมตริกตัน ชะลอตัวจากเดือนกอน ขณะทีก่ ารผลิตสังกะสีลดลงรอยละ 6.2 เหลือ 8,830
เมตริกตัน แตราคาขายเพิม่ ขึ้น
3. ภาคบริการ
ภาคบริการปรับตัวดีขน้ึ จากเดือนกอนตามฤดูกาล แตลดลงจากระยะเดียวกันปกอ น เนือ่ งจากนักทองเทีย่ ว
ตางชาติยังขาดความเชื่อมั่นในสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต และขาวแผนดินไหวที่สงผลในดานจิตวิทยา
ขณะที่นักทองเทีย่ วชาวไทยประสบกับภาวะคาใชจายทีป่ รับเพิ่มขึ้น และสวนหนึง่ ไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวมในแหลง
ทองเที่ยว โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม สงผลใหนกั ธุรกิจและนักทองเทีย่ วบางกลุม ชะลอการเดินทางในชวงประสบภัย
โดยกิจกรรมภาคบริการทีส่ าํ คัญไดแก จํานวนผูโ ดยสารผานทาอากาศยานลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.6 เปนการ
ลดลงเดือนแรกในรอบ 20 เดือน ยอดจัดเก็บภาษีมูลคาเพิม่ โรงแรมและภัตตาคารลดลงรอยละ 3.0 และอัตราการเขาพักของ
โรงแรมเฉลีย่ ลดลงเหลือรอยละ 51.9 เทียบกับรอยละ 54.6 ในระยะเดียวกันปกอ น
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวแตมีทศิ ทางชะลอลง ตามความระมัดระวังในการใชจายของผูบริโภค
จากราคาน้าํ มันและรายไดเกษตรกรทีล่ ดลง โดยกิจกรรมสําคัญไดแก ปริมาณการจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ ประเภทคาสงคาปลีก
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.6 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 22.2 ในเดือนกอน ชะลอลงทัง้ ภาคเหนือตอนบนและ
ตอนลาง อยางไรก็ดปี ริมาณจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนตเพิม่ ขึน้ รอยละ 23.5 และ 4.6 ตามลําดับ เรงตัวจากเดือนกอน
ซึ่งหดตัวรอยละ 0.8 และรอยละ 10.3 ตามลําดับ เนื่องจากกลยุทธสงเสริมการขายของภาคธุรกิจและการทยอยสงรถใหแก
ผูบริโภค
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5. การลงทุนภาคเอกชน
การลงทุนเพือ่ การกอสรางชะลอตัวจากระยะเดียวกันปกอ น ขณะทีส่ ญ
ั ญาณการลงทุนเพือ่ การกอสรางยังคง
ชะลอตัวตอเนือ่ งโดยพืน้ ทีข่ อรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลลดลงรอยละ 7.5 ตามการลดลงของประเภทบริการ อาทิ หอพัก
และโรงแรม ขณะที่ประเภทพาณิชยและที่อยูอาศัยเพิม่ ขึ้น สวนสัญญาณการลงทุนเพือ่ การผลิต ซึง่ สะทอนจากโครงการทีไ่ ดรบั
อนุมัติจาก BOI มี 6 แหง เงินลงทุน 453.7 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 56.3 เปนโครงการเกีย่ วกับการผลิต
ผลิตภัณฑทางการเกษตร ชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑโลหะ เครือ่ งจักรและอุปกรณ
6. การคาตางประเทศ
การสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 22.0 เปน 227.2 ลาน
ดอลลาร สรอ. เรงตัวขึ้นจากรอยละ 0.8 เดือนกอน
การสงออกผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 189.8 เปน 33.3
ลานดอลลาร สรอ. ตามมูลคาสงออกใบยาสูบ อัญมณี และชิน้ สวนรถจักรยานยนต โดยมีตลาดสงออกสําคัญ ไดแก ฝรั่งเศส
ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย
การสงออกผานดานศุลกากรลําพูนเพิม่ ขึน้ รอยละ 14.9 เปน 151.6 ลานดอลลาร สรอ. สินคาสําคัญทีส่ ง ออก
เพิ่มขึ้นไดแก เครือ่ งใชไฟฟาประเภทสือ่ บันทึก และอัญมณี โดยสงออกไปที่ ญี่ปุน สิงคโปร และอิสราเอล
อยางไรก็ดกี ารสงออกผานดานศุลกากรตามแนวชายแดนลดลงรอยละ 1.4 เหลือ 42.3 ลานดอลลาร สรอ. จาก
การสงออกไปพมา เปนสําคัญโดยลดลงรอยละ 14.9 เนื่องจากพมายังคงเขมงวดการคาชายแดนบริเวณดานแมสอดและแมสาย
และการสงออกไปลาวลดลงรอยละ 24.1 สวนการสงออกไปจีนตอนใตยงั เพิม่ ขึน้ กวาเทาตัว
การนําเขา เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 15.0 เปน 124.6 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอตัวจากรอยละ 18.5
เดือนกอน
การนําเขาผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 เปน 1.8 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอตัวจาก
เดือนกอน โดยสินคาทีน่ าํ เขาเพิ่มขึน้ ไดแกเครือ่ งตัดตอวงจรไฟฟาและผลิตภัณฑสง่ิ ทอจาก ญี่ปุน และอินเดีย
การนําเขาผานดานศุลกากรลําพูนเพิม่ ขึน้ รอยละ 16.5 เปน 117.3 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอตัวจากเดือนกอน
สินคาสําคัญทีน่ าํ เขาเพิม่ ขึน้ ไดแก เครือ่ งจักรและเครือ่ งจักรกล และอัญมณี
การนําผานเขาดานศุลกากรตามแนวชายแดนลดลงรอยละ 5.9 เหลือ 5.5 ลานดอลลาร ตามการลดลงของการ
นําเขาจากพมา และจีนตอนใต สวนการนําเขาจากลาวเพิม่ ขึน้ กวา 2 เทาตัว
ดุลการคา เกินดุล 102.7 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจาก 78 ลานดอลลาร สรอ. ในระยะเดียวกันปกอ น
7. ระดับราคา
ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไป เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 6.3 เรงตัวจากเดือนกอนและระยะเดียวกัน
ปกอ นมากและตอเนือ่ งกันเปนเดือนที่ 5 เปนผลจากราคาสินคาในหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ และหมวดที่ไมใชอาหาร และ
เครือ่ งดืม่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 7.5 และ 5.5 ตามลําดับ โดยเฉพาะหมวดผักและผลไมเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ เนือ่ งจากแหลงผลิตและพืน้ ที่
บางจังหวัดประสบปญหาน้ําทวม รองลงมาไดแก หมวดพาหนะการขนสงและการสื่อสาร และหมวดเนือ้ สัตว เปด ไก สัตวนาํ้
สําหรับดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.0 เรงตัวจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ น
8. การจางงาน
จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติเดือนกรกฎาคม 2548 มีกําลังแรงงานรวมในภาคเหนือ 6.8
ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.7 ลานคน คิดเปนรอยละ 98.4 ของกําลังแรงงานรวม ต่าํ กวารอยละ 98.8 ระยะเดียวกันปกอ น ตามการ
จางงานในภาคเกษตรทีล่ ดลงรอยละ 3.9 ขณะทีก่ ารจางงานนอกภาคเกษตรเพิม่ ขึน้ รอยละ 4.7 ดานอัตราการวางงานอยูท ร่ี อ ยละ
1.4 เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นเล็กนอย
สําหรับผูป ระกันตนตามมาตรา 33 ในเดือนสิงหาคม 2548 มีจํานวน 563,752 คน เพิม่ ขึน้ จากเดือนกอนและ
ระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.6 และรอยละ 5.1 ตามลําดับ
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9. การเงิน
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2548 สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ มียอดคงคางเงินฝากทั้งสิ้น 302,044 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.9 ชะลอตัวจากเดือนกอน ตามการเรงเบิกจายเงินงบประมาณในหลายจังหวัด อาทิ
เชียงราย เพชรบูรณ ลําปาง นครสวรรค และเชียงใหม ดานเงินใหสนิ เชือ่ มียอดคงคาง 232,429 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกัน
ปกอนรอยละ 12.0 โดยมีอตั ราขยายตัวสูงทีส่ ดุ ในรอบกวา 2 ปทผี่ านมา สวนใหญเปนการโอนสินเชือ่ ของธนาคารพาณิชยแหงใหม
ซึง่ ปรับสถานะจากบริษทั เงินทุน
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
กันยายน 2548

ขอมูลเพิ่มเติม : นุกลุ มุกลีมาศ
โทร 0 5393 1142
e-mail : nukulm@bot.or.th

