แถลงขาวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกันยายน 2548 และชวง 9 เดือน ป 2548
จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(http://www.bot.or.th)
เดือนกันยายน 2548 เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ชะลอตัวลงจากเดือนกอนหนาโดยทางดานอุปสงค การ
อุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ตลอดจนการสงออกขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนกอน สวนทางดานอุปทาน
รายไดเกษตรกรจากการจําหนายพืชผลหลักเพิ่มขึ้นจากปจจัยดานราคา ขณะที่ผลผลิตพืชหลักลดลงไมมาก ผลผลิตอุตสาหกรรม
ชะลอลงจากเดือนกอน ภาคบริการ จํานวนนักทองเที่ยวลดลง ขณะที่อัตราเงินเฟอทั่วไปและพื้นฐานอยูในเกณฑสูง สวนเงินฝาก
และเงินใหสินเชื่อ ขยายตัวดี
สําหรับในชวง 9 เดือนของป 2548 เศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวในอัตราทีช่ ะลอลง เนือ่ งจากผลกระทบจาก
ราคาน้าํ มันทีส่ งู ขึน้ ภัยธรรมชาติทั้งภาวะความแหงแลงและน้ําทวม ตลอดจนการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทําใหการใชจาย
เพือ่ การอุปโภคบริโภค การลงทุนของภาคเอกชน รวมทัง้ การสงออกชะลอตัวลง อยางไรก็ดีในชวงไตรมาส 3 การสงออก
ขยายตัวดีขน้ึ โดยเฉพาะสินคาอิเล็กทรอนิกสชนิดใหมและสินคาแปรรูปเกษตร ประกอบกับผลผลิตทางการเกษตรเริม่ ฟน ตัว
สงผลใหเศรษฐกิจภาคเหนือปรับตัวดีขน้ึ ทางดานอัตราเงินเฟอทัว่ ไปยังเรงตัวสูงขึน้ จากผลของการปรับขึน้ ราคาน้าํ มันเปน
สําคัญ สวนภาคการเงินอยูใ นเกณฑดที ง้ั ดานเงินฝากและเงินใหสนิ เชือ่
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจมีดังนี้
1. ภาคเกษตร รายไดเกษตรกรจากการจําหนายพืชหลักเดือนนีเ้ พิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.9
จากปจจัยทางดานราคา โดยราคาพืชหลักเพิม่ ขึน้ รอยละ 4.2 ตามราคาขาวโพดและขาวเปลือกเหนียวนาป ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 20.4
และรอยละ 3.0 ตามลําดับ ขณะทีผ่ ลผลิตพืชหลักเริม่ ฟน ตัวโดยลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นเพียงรอยละ 1.3 โดยผลผลิตขาว
นาปเพิม่ ขึน้ รอยละ 4.1 จากแรงจูงใจของราคา แตสาํ หรับผลผลิตขาวโพดเลีย้ งสัตว ลดลงรอยละ 5.4 เนือ่ งจากประสบภาวะฝน
ทิง้ ชวงในชวงเพาะปลูกและเกษตรกรบางสวนปรับเปลีย่ นไปปลูกมันสําปะหลัง แตผลผลิตมันสําปะหลังก็ลดลงจากกระทบแลง
ชวง 9 เดือนป 2548 รายไดเกษตรกรจากการจําหนายพืชหลักเพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกันปกอ นรอยละ 8.2
จากปจจัยทางดานราคาเปนสําคัญ โดยราคาพืชหลักเพิม่ ขึน้ จากปกอ นรอยละ 11.3 ตามราคาขาวนาปรังที่เพิม่ ขึ้นตามราคาใน
ตลาดโลกและมาตรการของรัฐ และราคาออย ขาวโพดและมันสําปะหลังสูงขึน้ ตามผลผลิตทีล่ ดลง สําหรับผลผลิตพืชหลักลดลง
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.1 จากกระทบแลงในชวงครึ่งแรกของปและประสบภาวะน้ําทวมหลายครัง้ ในไตรมาส 3 ทํา
ใหผลผลิตออยโรงงาน มันสําปะหลัง ขาวโพดเลีย้ งสัตวและขาวนาปรัง ลดลงรอยละ 18.5 รอยละ 7.9 รอยละ 5.4 และรอยละ
3.9 ตามลําดับ สําหรับผลผลิตลําไยเพิม่ ขึน้ รอยละ 12.0 จากพืน้ ที่เพาะปลูกที่ใหผลแลวเพิม่ ขึ้น สวนขาวนาปเพิม่ ขึน้ รอยละ 4.1
ตามแรงจูงใจของราคาเปนสําคัญ
2. ภาคอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2548 ผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือชะลอลง โดยมูลคาการผลิตและ
สงออกของอุตสาหกรรมสงออกจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือทีผ่ า นดานศุลกากรลําพูน เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ
10.4 เปน 148.9 ลานดอลลาร สรอ.ชะลอตัวเล็กนอยจากเดือนกอน แตสูงกวาครึง่ แรกของปที่เพิม่ ขึ้นเพียงรอยละ 4.6 สินคาที่
สงออกเพิม่ ขึน้ ไดแก เครือ่ งใชไฟฟา อัญมณี และเครือ่ งจักร แตเครื่องตัดตอวงจรไฟฟา อุปกรณเกี่ยวกับสายตา ทรานฟอรเมอร
และมอเตอรสง ออกลดลง ผลผลิตวัสดุกอ สราง ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.2 โดยลดลงเปนเดือนแรกในปน้ี ตามการ
ชะลอตัวของการกอสรางภาคเอกชนเปนสําคัญ
ชวง 9 เดือน ป 2548 ผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือขยายตัวในอัตราทีช่ ะลอลง โดยการผลิตและสงออก
ของอุตสาหกรรมสงออกจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือผานดานศุลกากรลําพูน เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 5.3 เปน
1,270.7 ลานดอลลาร สรอ. เนือ่ งจากมีการสงออกลดลงในไตรมาสแรก แตปรับตัวดีขึ้นในชวง 2 ไตรมาสหลัง ตามอุปสงคของ
สินคาประเภทเครื่องใชไฟฟาที่ใชเทคโนโลยีชนิดใหม และอัญมณี ผลผลิตวัสดุกอ สราง เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ
27.8 โดยขยายตัวสูงในไตรมาสแรกและชะลอตัวในไตรมาส 2 และ 3 ตามฤดูกาล ประกอบกับความกังวลเรือ่ งตนทุนการกอสราง
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ผลผลิตสังกะสี ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 9.2 เหลือ 77,165 เมตริกตัน ตามความตองการในประเทศที่ลดลง แตราคา
ขายเฉลีย่ ปรับตัวดีขน้ึ จากระยะเดียวกันปกอ นตามราคาในตลาดโลก
3. ภาคบริการ เดือนกันยายน 2548 ภาคบริการหดตัวจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ น เนื่องจาก
นักทองเทีย่ วชาวไทยมีความระมัดระวังการใชจา ยจากราคาน้าํ มันทีป่ รับเพิม่ ขึน้ ทําใหลดการเดินทางลง สวนนักทองเทีย่ วชาว
ตางประเทศ ยังขาดความเชื่อมัน่ จากขาวแผนดินไหวและสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบกับเดือนนี้
จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียงประสบปญหาน้ําทวม 2 ครัง้ ทําใหนกั ทองเทีย่ วชะลอการเดินทาง กิจกรรมภาคบริการที่
สําคัญไดแก จํานวนผูโ ดยสารผานทาอากาศยานลดลงรอยละ 4.2 อัตราการเขาพักของโรงแรมเฉลีย่ ลดลงเหลือรอยละ 40.5
เทียบกับรอยละ 45.5 ระยะเดียวกันปกอ น แตราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรม เพิม่ ขึน้ รอยละ 1.9
ชวง 9 เดือน ป 2548 ภาคบริการชะลอลง โดยนักทองเที่ยวตางชาติยังขาดความเชื่อมั่นเกีย่ วกับขาว
แผนดินไหวและสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ขณะที่นักทองเทีย่ วชาวไทยระมัดระวังคาใชจายที่สูงขึ้นจาก
ราคาน้าํ มัน ประกอบกับการจัดประชุม/สัมมนาของภาครัฐและเอกชนลดลงชวงปลายปงบประมาณ โดยจํานวนผูโ ดยสารผาน
ทาอากาศยานเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 6.9 อัตราการเขาพักของโรงแรมเฉลีย่ ลดลงเหลือรอยละ 50.6 ดานราคา
หองพักเฉลี่ยของโรงแรมเพิ่มขึ้นรอยละ 5.3 จากการปรับปรุงหองพักและตามราคาของโรงแรมระดับบนทีเ่ ปดดําเนินการ โดยลด
ราคาหองพักในชวงนอกฤดูทองเที่ยวต่ํากวาปกอน
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เดือนกันยายน 2548 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ชะลอตัวตอเนื่อง
จากเดือนกอน โดยกิจกรรมที่สําคัญ ไดแก ปริมาณจดทะเบียนรถยนต เพิม่ ขึน้ รอยละ 13.1 ชะลอลงเมือ่ เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ
30.2 ในเดือนกอน แตปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต ลดลงรอยละ 1.3 เทียบกับรอยละ 4.6 เดือนกอน
ชวง 9 เดือน ป 2548 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากไดรับผลกระทบ
จากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน โดยปริมาณจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนต เพิ่มขึ้นรอยละ 13.5 และรอยละ 0.4 ต่ํากวา
ระยะเดียวกันปกอ นซึง่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 26.7 และรอยละ 5.0 ตามลําดับ
5. การลงทุนภาคเอกชน เดือนกันยายน 2548 การลงทุนภาคเอกชน อยูในเกณฑชะลอตัว โดยเฉพาะการ
ลงทุนเพื่อการกอสราง โดยพื้นที่ขอรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล เพิ่มขึ้นรอยละ13.9 ตามการขยายตัวของการกอสราง
ประเภทพาณิชยกรรม ที่จังหวัดนครสวรรค และเพชรบูรณ แตประเภทที่อยูอาศัยลดลงตอเนื่องจากเดือนกอน ปริมาณการ
จําหนายวัสดุกอสรางลดลงจากระยะเดียวกันปกอน รอยละ 0.1 สวนการลงทุนเพื่อการผลิต มีไมมากนัก โดยโครงการที่ไดรับ
อนุมัติจาก BOI ในเดือนนี้มี 5 แหง เงินลงทุน 728.4 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 54.1 เปนโครงการลงทุน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเกษตร และสิ่งทอ
ชวง 9 เดือนป 2548 การลงทุนขยายตัวในเกณฑดี ตามการเรงการกอสรางในไตรมาสแรก แตในไตรมาส 2
และ 3 มีทิศทางชะลอลงตอเนื่องจากผลกระทบของราคาน้ํ ามันสงผลตอตน ทุนการผลิต ทํ าใหนักลงทุนชะลอการตัดสินใจ
กิจกรรมสําคัญ ไดแก ยอดจําหนายสินคาหมวดวัสดุกอสราง เพิ่มขึ้นรอยละ 27.3 แตสัญญาณการกอสรางและการผลิตในระยะ
ตอไปชะลอลง สะทอนจากพื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล ลดลงรอยละ 1.7 และโครงการที่ไดรับอนุมัติจาก BOI มี
จํานวน 38 โครงการ เปนเงินลงทุน 4,293.8 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันปกอ นรอยละ 53.2
6. การคาตางประเทศ เดือนกันยายน 2548 การสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือ เพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 14.1 เปน 209.2 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงจากรอยละ 22.0 ในเดือนกอน โดยการสงออกผานดาน
ศุลกากรลําพูนเพิม่ ขึน้ รอยละ 10.4 เปน 148.9 ลานดอลลาร สรอ.จากสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา เครื่องจักรกล และอัญมณี
ตลาดสงออกสําคัญไดแก ญี่ปุน สิงคโปร ฮองกง และอิสราเอล การสงออกผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมขยายตัว
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 45.8 เปน 17.5 ลานดอลลาร สรอ. จากใบยาสูบ เครือ่ งประดับ และคารบูเรเตอรรถจักรยานยนต
และการสงออกผานดานศุลกากรชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 17.5 เปน 42.8 ลานดอลลาร สรอ. ตามการสงออกสินคาไปจีนตอนใต
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ที่เพิ่มขึ้นกวา 3 เทาตัว และการสงออกไปลาวที่เพิ่มขึ้นรอยละ 19.3 สวนการสงออกไปพมาลดลงรอยละ 6.3 เนื่องจากทางการ
พมาเขมงวดการนําเขาและสงออกสินคาที่พมาควบคุม
การนําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.2 เปน 124.1 ลานดอลลาร
สรอ. ตามการนําเขาผานดานศุลกากรลําพูนเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.5 เปน 115.3 ลานดอลลาร สรอ. สินคาที่
นําเขาเพิ่มขึ้นไดแก เครือ่ งจักรไฟฟาและ เครือ่ งจักรกล เครื่องแกวและอัญมณีราคาสูง การนําเขาผานดานศุลกากรทาอากาศ
ยานเชียงใหมเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันปกอนรอยละ 26.3 เปน 2.2 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวขึ้นจากเดือนกอน จากสินคา
ประเภทเครื่องใชไฟฟา เครื่องจักรและเครื่องจักรกล การนําเขาผานดานศุลกากรชายแดนลดลงรอยละ 7.6 เหลือ 6.6 ลาน
ดอลลาร สรอ. จากการนําเขาจากพมาลดลงรอยละ 38.0 แตสําหรับการนําเขาจากจีนตอนใตเพิ่มขึ้นรอยละ 14.1 และการนําเขา
จากลาวมีมูลคาเพิ่มขึ้นกวา เทาตัว
ดุลการคา เกินดุล 85.1 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับทีเ่ กินดุล 63.0 ลานดอลลาร สรอ. ระยะเดียวกันปกอ น
ชวง 9 เดือน ป 2548 การสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือ เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 12.8
เปน 1,838.7 ลานดอลลาร สรอ. โดยการสงออกผานดานศุลกากรลําพูน เพิ่มขึ้นรอยละ 5.3 เปน 1,270.7 ลานบาทเนือ่ งจากการ
สงออกลดลงชวงไตรมาส 1 แตปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 2 และ 3 ตามอุปสงคในสินคาเครือ่ งใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสชนิดใหม
สวนการสงออกผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม เพิ่มขึ้นรอยละ 41.0 เปน 155.5 ลานดอลลาร สรอ.เรงตัวขึ้น เนื่องจากผู
สงออกเปลี่ยนสถานที่ทําพิธีศุลกากรจากเดิมที่สวนกลางมาเปนที่จังหวัดเชียงใหม ประกอบกับการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ
เพิ่มขึ้นมาก ตลาดสงออกสําคัญ ไดแกประเทศญี่ปุน สิงคโปร ฮองกง สหรัฐอเมริกา และยุโรป การสงออกผานดานชายแดน
เพิ่มขึ้นรอยละ 32.2 เปน 412.5 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงตามการสงออกไปพมา ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 18.2 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นกวา
เทาตัวในระยะเดียวกันปกอ น สวนการสงออกไปลาว เพิ่มขึ้นรอยละ 52.1 จากผลิตภัณฑพืชสวน และน้ํามันปโตรเลียม ขณะที่การ
สงออกไปจีนตอนใต เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว
การนําเขา ผานดานศุลกากรในภาคเหนือ เพิ่ มขึ้นจากระยะเดียวกันป กอนรอยละ 8.8 เปน 1,112.4 ลาน
ดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนนําเขาผานดานศุลกากรลําพูนเพิ่มขึ้นรอยละ 8.7 เปน 1,040.0 ลานดอลลารสรอ. จากประเภทเครื่อง
ตัดตอวงจรไฟฟา และเครื่องจักรเครื่องจักรกล การนําเขาผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม เพิ่มขึ้นรอยละ 30.3 เปน
17.4 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาสินคาสําคัญที่เปนวัตถุดิบในการผลิตประเภทสิ่งทอ อัญมณี ผลิตภัณฑโลหะขั้นมูลฐาน และ
อุตสาหกรรมชนิดอื่น การนําเขาผานดานศุลกากรชายแดน เพิ่มขึ้นรอยละ 5.4 เปน 55.0 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอตัวตามการ
นําเขาสินคาจากพมา รอยละ 5.0 สวนการนําเขาจากจีน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.4 จากประเภทสินคาเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และการนําเขาจากลาว เพิ่มขึ้นรอยละ 50.8 จากผลิตภัณฑไม
ดุลการคา เกินดุล 726.3 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากที่เกินดุล 606.8 ลานดอลลาร สรอ.ในระยะเดียวกันปกอ น
7. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไปเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 6.1 เทียบกับปกอนที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 3.5 จากสินคาหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ โดยเฉพาะราคาหมวดผักและผลไมที่ไดรับความเสียหายจากภาวะน้ําทวม สวน
หมวดอื่นๆที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม เพิม่ ขึน้ รอยละ 5.1 ตามราคาน้าํ มันเชือ้ เพลิง ดานดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.7 เรงตัวเมือ่ เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 0.5 ระยะเดียวกันปกอ น
ชวง 9 เดือนป 2548 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.1 เรงตัวขึ้นจาก
รอยละ 2.6 ในชวงเดียวกันปกอน ตามการเพิม่ ขึ้นของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเปนสําคัญ สําหรับราคาสินคาในหมวดอาหาร
โดยเฉพาะหมวดผักและผลไม เพิ่มขึ้นสูงในไตรมาสที่ 3 เนือ่ งจากภาวะน้าํ ทวมทําใหผลผลิตเขาสูต ลาดลดลง สวนดัชนีราคา
ผูบ ริโภคพืน้ ฐาน เพิม่ ขึ้นจากชวงเดียวกันปกอนรอยละ 1.1 เรงตัวเมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันปกอ นทีล่ ดลงรอยละ 0.1
8. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิตแิ หงชาติเดือนสิงหาคม 2548 ภาคเหนือมีกําลัง
แรงงานรวม 6.8 ลานคน เปนผูม งี านทํา 6.7 ลานคน ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.3 โดยการจางงานในภาคเกษตร
ลดลงรอยละ 1.6 และนอกภาคเกษตร ลดลงรอยละ 0.8 จากการลดลงในสาขาขายปลีก-สงฯ และโรงแรมและภัตตาคาร ดาน
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อัตราการวางงานอยูท ร่ี อ ยละ 1.2 ลดลงจากรอยละ 1.5 ระยะเดียวกันปกอ น ทางดานผูป ระกันตน เดือนกันยายน 2548 มีจํานวน
566,337 คน เพิม่ ขึน้ จากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.5 และรอยละ 5.0 ตามลําดับ
9. การเงิน ณ สิน้ เดือนสิงหาคม 2548 เงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ มียอดคงคาง 305,277
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.3 จากเงินฝากของสวนราชการและสถาบันการศึกษาเปนสําคัญโดยเพิ่มขึ้น
มากที่จังหวัดเชียงใหม นครสวรรค พิจิตร และเพชรบูรณ สวนเงินใหสินเชื่อมียอดคงคาง 235,255 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอ นรอยละ 12.6 สวนหนึ่งเนื่องจากการโอนสินเชื่อจากการควบรวมสถาบันการเงิน และบริษัทเงินทุนที่ปรับสถานะ
เปนธนาคารพาณิชย โดยมีการขยายตัวมากในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร พิษณุโลก เชียงใหม ลําพูน และลําปาง สัดสวน
สินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี ะดับรอยละ 77.1 สูงกวารอยละ 71.4 ระยะเดียวกันปกอ น
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