แถลงขาวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมกราคม 2547
จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(http://www.bot.or.th)
ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือเดือนมกราคม 2547 ขยายตัวในเกณฑดตี อ เนือ่ งจากเดือนกอน ดานการผลิต รายได
จากการขายพืชผลหลักยังขยายตัวในเกณฑดีจากทั้งผลผลิตและราคาที่เพิ่มขึ้น การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวดีตามอุปสงค
ของตลาดตางประเทศ ทางดานภาวะการทองเที่ยวขยายตัวดี เนือ่ งจากเปนฤดูกาลทองเทีย่ วและเทศกาลตรุษจีน ดานการ
ใชจายขยายตัวในเกณฑดี แตชะลอลงจากเดือนกอน ยอดจดทะเบียนรถยนตอยูใ นระดับสูงสุดในรอบ 5 ป สวนยอดจดทะเบียน
รถจักรยานยนตลดลง สําหรับการลงทุนโดยเฉพาะดานกอสรางชะลอตัวเนือ่ งจากมีการเรงดําเนินการปลายปกอ น การใชจาย
ภาครัฐบาลขยายตัวในเกณฑดี ระดับราคาสินคาเพิม่ ขึน้ เล็กนอย ดานภาวะการเงินขยายตัวทัง้ เงินฝากและสินเชือ่ โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
1. ภาคเกษตร ผลผลิตพืชสําคัญของภาคเหนือในชวงเดือนมกราคม 2547 เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.8 เนือ่ งจาก
ผลผลิตออย เพิม่ ขึน้ รอยละ 2.7 จากการขยายเนือ้ ทีเ่ พาะปลูกตามทีไ่ ดรบั การสงเสริมจากโรงงานน้าํ ตาล สวนขาวนาป
มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว เพิม่ ขึน้ จากแรงจูงใจของราคาและสภาพอากาศเอือ้ อํานวย ทางดานราคาเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ รอย
ละ 2.4 โดยราคาออยโรงงานเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.3 ราคาขาวเปลือกเจานาป 5 % เพิม่ ขึน้ รอยละ 2.5 ตามแนวโนมราคาตลาดโลก
และราคาขาวโพดเลีย้ งสัตว เพิม่ ขึน้ รอยละ 5.6 ตามความตองการรับซือ้ เพือ่ สงออก จากภาพรวมปริมาณผลผลิตและราคาทีเ่ พิม่
ขึ้น สงผลใหรายไดเกษตรกรเพิม่ ขึน้ รอยละ 7.2
2. ภาคอุตสาหกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือยังขยายตัวตอเนือ่ งจากเดือนกอน มูลคาการ
ผลิตและสงออกสินคาอุตสาหกรรมจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 38.9 เปน 121.6 ลานดอลลาร สรอ. ตามความ
ตองการของตลาดตางประเทศ สวนการผลิตน้าํ ตาลอยูใ นชวงตนฤดูเก็บเกีย่ วออยปการผลิต 2546/47 ผลผลิตน้าํ ตาลเพิม่ ขึน้ จาก
ระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 32.3 เปน 536.8 พันเมตริกตัน เนือ่ งจากในปนโ้ี รงงานน้าํ ตาลเปดหีบออยเร็วกวาปกอ นและผลผลิต
ออยเพิ่มขึ้น และการผลิตสังกะสีลดลงรอยละ 4.8 เหลือ 7,975.4 เมตริกตัน
3. ภาคบริการ ภาวะการทองเทีย่ วอยูใ นเกณฑดตี อ เนือ่ งจากเดือนกอน เปนผลจากการฟน ตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศ สภาพอากาศทีเ่ ย็น ประกอบกับในชวงตนเดือนมีวนั หยุดติดตอกันในเทศกาลปใหมและปลายเดือนตรงกับเทศกาล
ตรุษจีน นอกจากนัน้ ยังมีสายการบินราคาถูก(Low Fare Airline)มาใหบริการเพิ่มขึ้น สงผลใหจาํ นวนผูโ ดยสารผานทาอากาศ
ยาน เพิ่มขึ้นทุกแหงรวมรอยละ 26.8 โดยเพิ่มขึ้นมากที่ทาอากาศยานเชียงใหม รอยละ 33.8 เชียงราย รอยละ 13.3 และ
พิษณุโลก รอยละ 8.7 ทางดานอัตราการเขาพักเฉลีย่ อยูท ร่ี อ ยละ 64.0 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 62.6 ระยะเดียวกันปกอ น แมวาราคา
หองพักเฉลีย่ จะลดลงเหลือ 939.0 บาทตอหอง แตยังอยูในเกณฑดีเมื่อเทียบกับราคา833.8 บาทตอหอง ในป 2542-2545
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ยังอยูใ นเกณฑดีแมวา จะชะลอลงเล็กนอยจากเดือนกอน กิจกรรมสําคัญ
เปนการใชจา ยเพือ่ ซือ้ ยานยนตทย่ี งั มีแรงสนับสนุนจากภาวะอัตราดอกเบีย้ ต่าํ แรงจูงใจจากเงือ่ นไขการผอนชําระ การสงเสริม
การขาย และการแนะนํารถยนตรนุ ใหมทส่ี นองตอบความตองการของผูบ ริโภคไดดี ในเดือนมกราคม ยอดจดทะเบียนรถยนต
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 6.9 ชะลอลงเมือ่ เทียบกับอัตราเพิม่ รอยละ 42.2 เดือนกอน เปนที่สังเกตวายอด
จดทะเบียนรถยนตในเดือนนีน้ บั วาอยูใ นระดับสูงสุดในรอบ 5 ปที่ 5,897 คัน โดยยอดจดทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคลและ
รถยนตเชิงพาณิชย (ปกอัพ) ขยายตัวในเกือบทุกจังหวัดภาคเหนือ แตยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต ลดลงจากระยะเดียวกัน
ปกอ นรอยละ 30.3 เนือ่ งจากในปกอ นมีการนํารถจักรยานยนตราคาประหยัดออกสูต ลาด สําหรับการใชไฟฟาของครัวเรือนใน
เดือนธันวาคม 2546 เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นเพียงรอยละ 4.9 ชะลอลงเมือ่ เทียบกับอัตราเพิม่ รอยละ 12.1 เดือนกอน
5. การลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะการกอสรางชะลอลงจากทีไ่ ดเรงดําเนินการในชวงปลายปกอ น กอน
มาตรการลดหยอนคาธรรมเนียมของภาครัฐสิน้ สุดลง อีกทัง้ ยังเปนผลจากราคาเหล็กเสนสูงขึน้ กิจกรรมการลงทุนกอสราง อาทิ
คาธรรมเนียมขายและขายฝากที่ดิน ชะลอลงโดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 12.1 จากระยะเดียวกันปกอนต่ํากวาที่เพิ่มขึ้นถึง 2.5 เทาใน
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เดือนกอน ขณะที่พื้นที่กอสรางรับอนุญาตในเขตเทศบาล ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 48.8 ตามการลดลงของพืน้ ที่
กอสรางฯ ประเภททีอ่ ยูอ าศัย พาณิชยกรรม บริการและขนสง
ดานการลงทุนเพือ่ การผลิตชะลอลงเชนเดียวกันพิจารณาจากมูลคานําเขาสินคาทุนประเภทเครือ่ งจักรกลและ
สวนประกอบทีเ่ พิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 42.1 ชะลอลงเมือ่ เทียบกับอัตราเพิม่ รอยละ 72.5 เดือนกอน โดยมูลคานํา
เขากวาครึง่ เปนการนําเขาจากประเทศญีป่ นุ รองลงมาคือมาเลเซียและไตหวันตามลําดับ ขณะทีโ่ รงงานจดทะเบียนตัง้ ใหมมี
จํานวน 40 โรงงาน เงินลงทุน 336 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 38.0 สวนใหญเปนการลงทุนเพือ่ ผลิตสินคาใน
อุตสาหกรรมยานยนต และการเกษตร สวนเงินลงทุนของโครงการทีไ่ ดรบั อนุมตั สิ ง เสริมการลงทุนลดลงรอยละ 13.3 มีเพียง
ความสนใจลงทุนเพือ่ ผลิตผลิตภัณฑโลหะ เครือ่ งจักรและอุปกรณ ผลิตภัณฑเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร และเจียระไน
เพชร
6. การคลัง รัฐบาลจัดเก็บภาษีเกือบทุกประเภทเพิม่ ขึน้ รอยละ 20.6 จากระยะเดียวกันปกอ น เปน 1,037.7
ลานบาท โดยเพิม่ ขึน้ มากจากภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดารอยละ 20.7 สวนใหญเปนเงินไดจากการจางงาน การจัดเก็บภาษี
มูลคาเพิม่ ภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยเพิม่ ขึน้ มากทีจ่ งั หวัดเชียงใหม
พิษณุโลก ลําปาง และอุตรดิตถ สวนการเบิกจายงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือ เพิม่ ขึน้ รอยละ 13.9 เปน 9,066.6
ลานบาท สวนใหญเปนการเพิม่ ขึน้ ของรายจายลงทุนในหมวดเงินอุดหนุน รอยละ 55.2 ทีจ่ งั หวัดเชียงใหมและลําปาง เนือ่ งจาก
การเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนทองถิน่ เปนสําคัญ
7. การคาตางประเทศ การสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ ตอเนือ่ งจากเดือนกอน รอยละ 33.5
เปน 159.6 ลานดอลลาร สรอ. ตามการสงออกสินคาจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 38.9 เปน 121.6
ลานดอลลาร สรอ. สินคาสงออกสําคัญทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบดวย เครือ่ งตัดตอวงจรไฟฟา อุปกรณเกี่ยวกับสายตา เครื่องใชไฟฟา
ทรานสฟอรเมอร มอเตอร และอัญมณี เปนตน อยางไรก็ตามการสงออกผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมลดลงรอยละ
2.1 เหลือ 9.3 ลานดอลลาร สรอ. จากการลดลงในหมวดผลิตภัณฑจากพืช สินคาเกษตรแปรรูป เซรามิก และผลิตภัณฑจากไม
เปนสําคัญ
สําหรับการสงออกชายแดน ยังขยายตัวในเกณฑดี โดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 27.7 เปน 28.8 ลานดอลลาร สรอ. โดย
การสงออกไปพมาเพิม่ ขึน้ รอยละ 83.8 เปน 23.6 ลานดอลลาร สรอ. จากการสงออกน้าํ มันพืช และผงชูรสเพิม่ ขึน้ แตสินคา
ประเภทผลิตภัณฑสง่ิ ทอ และโลหะขัน้ มูลฐานลดลง สวนการสงออกไปจีนตอนใตลดลงรอยละ 44.9 เหลือ 4.5 ลานดอลลาร
สรอ. สวนหนึง่ เปนผลจากระดับน้าํ ในแมนาํ้ โขงลดลงเปนอุปสรรคตอการขนสงทําใหตอ งใชเวลาในการเดินทางเพิม่ ขึน้
การ
สงออกสินคาเกือบทุกชนิดลดลงมาก ยกเวนยางพาราที่ยังเพิ่มขึ้นมาก ขณะทีก่ ารสงออกไปลาวลดลงรอยละ 56.8 เหลือ 0.7
ลานดอลลาร สรอ..
สวนการนําเขา เพิม่ ขึน้ รอยละ 23.7 เปน 102.1 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาสินคาในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 24.0 จากการนําเขาเครือ่ งจักรเพิม่ ขึน้ มาก รองลงมาคือผลิตภัณฑพลาสติก เรซิน และอัญมณี การนํา
เขาเครื่องจักรและวัตถุดิบจากญี่ปุน เกาหลีไต มาเลเซีย และไตหวันเพิ่มขึ้นมาก แตจากสิงคโปร และอเมริกาลดลง การนําเขา
ผานชายแดน เพิม่ ขึน้ รอยละ 44.0 เปน 6.0 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาสินคาจากพมาและจีนตอนใตเปนสําคัญ โดยการ
นําเขาจากพมาเพิม่ ขึน้ รอยละ 43.7 เปน 3.4 ลานดอลลาร โดยผลิตภัณฑจากสัตวนาํ้ เพิม่ ขึน้ กวาเทาตัว สวนการนําเขาสินคา
จากจีนตอนใตเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัวเชนกัน เปน 1.9 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนสินคาประเภทแอปเปล สาลี่ ขณะทีก่ ารนํา
เขาจากลาว ลดลงรอยละ 9.5 เหลือ 0.7 ลานดอลลาร สรอ.
ดุลการคา ในเดือนมกราคม 2547 เกินดุล 57.5 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันปกอ นที่
เกินดุลเพียง 36.9 ลานดอลลาร สรอ.
8. ระดับราคา เดือนมกราคม 2547 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นรอยละ 1.7 จากระยะเดียวกันปกอ น แต
ชะลอลงเมือ่ เทียบกับรอยละ 2.1 เดือนกอน ราคาในหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.7 ตาม
ราคาขาวสารเจาหอมมะลิทส่ี งู ขึน้ จากความตองการเพือ่ สงมอบแกตา งประเทศ
ราคาผักและผลไมอยูในเกณฑดีตามความ
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ตองการที่เพิ่มขึ้นในชวงเทศกาลตรุษจีน ขณะที่ราคาเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นจากความตองการบริโภคเพื่อทดแทนไกที่ประสบปญหาโรค
ระบาด สวนราคาหมวดอื่นๆ ทีไ่ มใชอาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 0.2 ตามราคาน้าํ มันเชือ้ เพลิงทีป่ รับตัวสูงขึน้ ตามราคาใน
ตลาดโลกกอนทีจ่ ะปรับลดลงจากมาตรการตรึงราคาน้าํ มันขายปลีกเมือ่ วันที่ 10 มกราคม 2547
9. การจางงาน ขอมูลสํารวจการจางงานของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาเดือนธันวาคม 2546 ภาคเหนือ มี
กําลังแรงงานรวม 6.6 ลานคน อัตราการจางงานรอยละ 98.1 ต่าํ กวารอยละ 98.3 ระยะเดียวกันปกอ น อยางไรก็ตามการจางงาน
นอกภาคเกษตรยังคงขยายตัวอยางตอเนือ่ งเปนเดือนที่ 12 โดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 13.3 จากระยะเดียวกันปกอ น จากการขยายตัว
ของภาคกอสราง ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคขนสง ขณะที่การจางงานในภาคเกษตรปรับตัวดีขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
สวนอัตราการวางงานอยูท ร่ี อ ยละ 1.4 ต่าํ กวารอยละ 1.6 ระยะเดียวกันปกอ น ตามความตองการแรงงานในภาคเกษตร ภาค
อุตสาหรรมการผลิต และภาคการคาสงคาปลีก
10. การเงิน ณ สิน้ เดือนมกราคม 2547 ปริมาณเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือมียอดคงคาง
285,426 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 2.9 เนือ่ งจากเกษตรกรมีรายไดจากการขายพืชผลทางการเกษตรทีอ่ อกมาในชวงนี้ เชน ขาว
ขาวโพด และสม มีราคาสูงขึน้ นอกจากนี้ ยังมีเงินโอนของลูกคาธุรกิจโรงงานน้าํ ตาลและเหมืองแร ทําใหเงินฝากเพิม่ ขึน้ มาก
บริเวณในจังหวัดเชียงใหม ลําปาง นครสวรรค อุตรดิตถ และตาก ดานสินเชือ่ มียอดคงคาง 202,104 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ
9.5 เนือ่ งจากใหสนิ เชือ่ กับลูกคาธุรกิจจําหนายรถยนต และรถจักรยานยนต อุตสาหกรรมโรงสีขา วและการเมนท รวมทัง้ ขยาย
การใหสนิ เชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย ทําใหสินเชื่อเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม ตากและสุโขทัย สัดสวนสินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี อ ยละ
70.8 เทียบกับ รอยละ 70.6 เดือนกอนและรอยละ 66.6 ระยะเดียวกันปกอ น

สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
1 มีนาคม 2547
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