แถลงขาวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ 2547 (ฉบับที่ 4/2547)
จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(http://www.bot.or.th)
ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมในเดือนกุมภาพันธ 2547 ยังขยายตัว แมวาขาวการระบาดของโรคไขหวัด
นกในไกจะกระทบความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักทองเที่ยวตางชาติบาง แตการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนยังขยายตัวใน
เกณฑดแี ละมูลคาการสงออกเพิม่ ขึน้ สูงตอเนือ่ งจากเดือนกอน สําหรับภาคการผลิต ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวดีตามความ
ตองการของตลาดตางประเทศเปนสําคัญ ขณะทีภ่ าคบริการจํานวนนักทองเทีย่ วไทยยังขยายตัวในเกณฑดี แตสําหรับรายได
เกษตรกรจากการจําหนายพืชผลหลักลดลงตามราคาสินคาเกษตรทีล่ ดลง สวนระดับราคา ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไปเรงตัวขึน้ แต
ยังอยูในเกณฑต่ํา ดานเงินฝากและสินเชือ่ ของสาขาธนาคารพาณิชยขยายตัวในอัตราทีช่ ะลอลง จากการถอนเงินฝากไปลงทุนใน
หลักทรัพยและชําระคืนสินเชือ่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ภาคเกษตร ผลผลิตพืชสําคัญของภาคเหนือเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 6.1 เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันปกอ น
พืชผลหลักที่เพิ่มขึ้นไดแก ออยและหอมหัวใหญ โดยผลผลิตเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.7 และรอยละ 66.5 ตามลําดับ จากการขยายพื้นที่
เพาะปลูกตามการสงเสริมของโรงงานน้ําตาลและแรงจูงใจของราคา ขณะทีผ่ ลผลิตหอมแดง กระเทียมและมันสําปะหลังเพิม่ ขึน้
รอยละ 9.0 รอยละ 11.0 และรอยละ 11.8 ตามลําดับ จากสภาพอากาศทีเ่ อือ้ อํานวยทําใหผลผลิตตอไรสงู ขึน้ อยางไรก็ดรี าคาสิน
คาพืชผลหลักทีเ่ กษตรกรจําหนายไดเฉลีย่ ลดลงรอยละ 10.1 เนือ่ งจากราคาพืชผักสําคัญ ไดแก กระเทียม หอมแดงและหอม
หัวใหญลดลงมากถึงรอยละ 47.4 รอยละ 41.1 และรอยละ 79.7 ตามลําดับ จากการทีต่ อ งแขงขันกับสินคานําเขาจากประเทศจีน
ที่มีราคาต่ํากวา ประกอบกับผลผลิตปนเ้ี พิม่ ขึน้ ทําใหรายไดเกษตรกรจากการจําหนายพืชผลหลักในภาคเหนือลดลงรอยละ 4.0
จากระยะเดียวกันปกอ น
สําหรับผลกระทบจากการระบาดของโรคไขหวัดนกในไก ทําใหยอดขายไกเนือ้ และไขไกลดลงมากตอเนือ่ งตัง้
แตปลายเดือนกอน อยางไรก็ดผี บู ริโภคกลับมาบริโภคเนือ้ และไขไกหลังการรณรงคบริโภคไกและไขของรัฐบาล โดยการบริโภค
ไขไกฟน ตัวเร็วกวาเนือ้ ไก
2. ภาคอุตสาหกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือยังขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน มูลคาการ
ผลิตและสงออกชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส จากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือยังคงขยายตัวตอเนื่อง โดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 37.8 เปน
127.5 ลานดอลลาร สรอ. ตามความตองการสินคาเทคโนโลยีใหมของตลาดตางประเทศ สวนการผลิตน้าํ ตาลฤดูเก็บเกีย่ วออย
ปการผลิต 2546/47 ผลผลิตเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 14.6 เปน 501.8 พันเมตริกตัน จากผลผลิตออยที่เพิ่มขึ้นและ
การรณรงคลดการเผาออยกอนตัดทําใหปริมาณออยไฟไหมลดลง ขณะทีผ่ ลผลิตสังกะสีลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 7.3
เหลือ 8,320 เมตริกตัน
3. ภาคบริการ จํานวนนักทองเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทยขยายตัวอยูในเกณฑดีจากภาวะอากาศยังหนาวเย็น
หมีแพนดา และการเพิม่ เสนทางการคมนาคมทางอากาศทีม่ รี าคาถูก (Low Fare Airline) สําหรับการเกิดโรคระบาดไขหวัดนกมี
ผลกระทบตอนักทองเทีย่ วบางกลุม อาทิ ชาวฝรั่งเศส ชาวจีน ชาวฮองกง กิจกรรมภาคบริการทีส่ าํ คัญ ไดแก จํานวนผูโ ดยสาร
ผานทาอากาศยาน เพิม่ ขึน้ รอยละ 16.9 จากระยะเดียวกันปกอ น โดยเพิ่มขึ้นมากที่ทาอากาศยานเชียงใหมและทาอากาศยาน
พิษณุโลก รอยละ 21.9 และรอยละ 10.2 ตามลําดับ ดานอัตราการเขาพักเฉลีย่ อยูท ร่ี อ ยละ 62.6 ลดลงจาก 69.5 ระยะเดียวกันป
กอน สําหรับราคาหองพักเฉลีย่ ลดลงจาก 939.5 บาทตอหอง เหลือ 930.5 บาทตอหอง
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอลงแตยงั อยูใ นเกณฑดี การใชจาย
เพื่อซื้อยานยนตแมวาจะออนตัวลงแตก็นับวาอยูในระดับดีเพราะไดรับประโยชนจากภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ํา แรงจูงใจจากเงือ่ นไข
การผอนชําระ และการสงเสริมการขาย ยอดจดทะเบียนรถยนตอยูใ นเกณฑดีและเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 37.2
โดยยอดจดทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคลและรถยนตเชิงพาณิชย ขยายตัวเกือบทุกจังหวัด สวนยอดจดทะเบียน
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รถจักรยานยนตลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.2 สําหรับการใชไฟฟาของครัวเรือนในเดือนมกราคม 2547 เพิม่ ขึน้ จาก
ระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 9.1 เรงตัวเมือ่ เทียบกับอัตราเพิม่ รอยละ 4.9 เดือนกอน
5. การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชนชะลอลงตามการกอสรางขณะทีก่ ารลงทุนเพือ่ การผลิตอยูใ น
เกณฑดี การลงทุนกอสรางชะลอลงเมือ่ เทียบกับเดือนกอน สวนหนึง่ จากการปรับตัวสูงขึน้ ของราคาเหล็กเสน อีกทั้งเปนผลจาก
การทีเ่ รงกอสรางในชวงกอนหนา สําหรับพืน้ ทีก่ อ สรางรับอนุญาตในเขตเทศบาลของภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอย
ละ 43.9 ตามการลดลงของพืน้ ทีก่ อ สรางทุกประเภท ขณะทีค่ า ธรรมเนียมขายและขายฝากทีด่ นิ เริม่ กลับสูป กติหลังจากทีม่ กี าร
เรงทําธุรกรรมดานอสังหาริมทรัพยในปลายปกอ น โดยมีมูลคา 31.8 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 22.4 จากระยะเดียวกันปกอ น
ดานการลงทุนเพือ่ การผลิตอยูใ นเกณฑดี จากมูลคานําเขาสินคาทุนประเภทเครือ่ งจักรกลและสวนประกอบที่
อยูใ นระดับสูงและเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 66.0 โดยมูลคานําเขากวาครึง่ เปนการนําเขาจากประเทศญีป่ นุ รองลง
มาคือ ไตหวัน มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกาตามลําดับ ขณะที่โรงงานจดทะเบียนตั้งใหมมีจํานวน 41 โรงงาน เงินลงทุน 335
ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 25.4 สวนใหญเปนการลงทุนเพือ่ ผลิตสินคาในอุตสาหกรรมการเกษตร
6. การคลัง การเบิกจายงบประมาณของรัฐบาลผานสํานักงานคลังจังหวัดและคลังอําเภอในภาคเหนือเรงตัว
ขึ้น โดยเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 13.3 เปน 9,206.1 ลานบาท และเพิม่ มากในหมวดเงินอุดหนุนแกองคการบริหาร
สวนทองถิน่ โดยเพิม่ จากเดือนเดียวกันปกอ นกวา 2 เทาตัว และเพิ่มขึ้นเกือบทุกจังหวัด สําหรับการจัดเก็บรายไดของรัฐบาล
ขยายตัวในอัตราสูงถึงรอยละ 32.6 เปน 1,005.5 ลานบาท เพิ่มมากจากการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งเพิ่มกวา 2 เทาตัว ภาษี
เงินไดนติ บิ คุ คลและภาษีมลู คาเพิม่ รอยละ 35.5 และรอยละ 18.0 ตามลําดับ ทําใหดลุ ในงบประมาณขาดดุล 8,200.7 ลานบาท
เทียบกับ 7,365.7 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอ น
7. การคาตางประเทศ การสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 43.9 เปน 169.9 ลาน
ดอลลาร สรอ. ขยายตัวในเกณฑดตี อ เนือ่ งจากเดือนกอน ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 33.5 ตามการสงออกสินคาจากนิคมอุตสาหกรรมภาค
เหนือ ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 37.8 เปน 127.5 ลานดอลลาร สรอ. จากความตองการสินคาเทคโนโลยีใหม โดยสินคาสงออกสําคัญที่
เพิ่มขึ้น คือ เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา เครื่องใชไฟฟา อุปกรณเกีย่ วกับสายตา สายไฟและเคเบิล้ ทรานสฟอรเมอร มอเตอร และ
อัญมณี ขณะทีก่ ารสงออกอุปกรณกฬ
ี า หนังและผลิตภัณฑหนัง ลดลง ดานการสงออกสินคาผานดานศุลกากรทาอากาศยาน
เชียงใหม เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 12.7 เปน 10.5 ลานดอลลาร สรอ. จากการเพิม่ ขึน้ ของการสงออกผลิตภัณฑ
จากพืช สินคาเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม และอัญมณี เปนสําคัญ ขณะทีส่ ง ออกผลิตภัณฑจากไมและเซรามิกลดลง
สวนการสงออกชายแดน เพิม่ ขึน้ รอยละ 96.7 เปน 31.9 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวขึน้ จากเดือนกอนหนาที่
ขยายตัวเพียงรอยละ 27.7 โดยการสงออกไปพมาเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว เปน 25.8 ลานดอลลาร สรอ. จากการที่ทางการพมาผอน
คลายความเขมงวดในการนําสินคาเขา ขณะทีก่ ารสงออกผลิตภัณฑสง่ิ ทอ โลหะขั้นมูลฐาน น้าํ มันเชือ้ เพลิง ลดลง สวนการสง
ออกไปจีนตอนใตเพิม่ ขึน้ กวาเทาตัว เปน 4.4 ลานดอลลาร สรอ. โดยสามารถสงออกสินคาผักและผลไมเพิม่ ขึน้ มาก โดยเพิ่มขึ้น
จากเดือนเดียวกันปกอ นเกือบ 2 เทาตัว ขณะทีก่ ารสงออกไปลาวเพิม่ ขึน้ เพียงรอยละ 18.4 เปน 1.7 ลานดอลลาร สรอ.
การนําเขา เพิม่ ขึน้ รอยละ 41.7 เปน 110.9 ลานดอลลาร สรอ. เปนการนําเขาสินคาของนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 40.7 เปน 103.7 ลานดอลลาร สรอ. โดยนําเขาเครื่องจักรตัดตอวงจรไฟฟา และเครือ่ งจักรกลอืน่ เพิม่ ขึน้
มาก รองลงมากคืออัญมณี ผลิตภัณฑโลหะขั้นมูลฐาน ผลิตภัณฑพลาสติกและเรซิน ตามลําดับ สวนใหญเปนสินคาทีน่ าํ เขาจาก
ญี่ปุน สิงคโปร และอิสราเอล เพิ่มขึ้น ขณะทีก่ ารนําเขาจากอเมริกา และเกาหลีใต ลดลง
สวนการนําเขาผานชายแดนเพิม่ ขึน้ กวาเทาตัว เปน 5.7 ลานดอลลาร สรอ. ตามการเพิ่มขึ้นของการนําเขาสิน
คาจากพมาและจีนตอนใตเปนสําคัญ โดยการนําเขาจากพมาเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว เปน 3.6 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขาผลิต
ภัณฑจากสัตวนาํ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เกือบ 5 เทาตัว และสินคาจากพืช นําเขาเพิม่ ขึน้ เกือบ 2 เทาตัว ขณะที่การนําเขาโค-กระบือลดลง
สวนการนําเขาสินคาจากจีนตอนใตเพิม่ ขึน้ เกือบเทาตัว เปน 0.9 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนการนําเขา แอปเปล สาลี่ ทอ
บวย และการนําเขาจากลาว เพิม่ ขึน้ รอยละ 79.6 เปน 1.2 ลานดอลลาร สรอ. โดยนําเขาผลิตภัณฑจากไมและผลิตภัณฑจากพืช
เพิ่มขึ้น
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ดุลการคา เกินดุล 58.9 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปกอ น ทีเ่ กินดุลเพียง 39.8
ลานดอลลาร สรอ.
8. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไปเพิม่ ขึน้ รอยละ 1.9 จากระยะเดียวกันปกอ น เรงตัวเมื่อเทียบกับที่
เพิม่ ขึน้ รอยละ 1.7 เดือนกอน ราคาในหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 5.4 ตามราคาขาวสาร
เจาหอมมะลิที่สูงขึ้นจากความตองการเพื่อสงมอบแกตางประเทศ ราคาผักและผลไมอยูใ นเกณฑดเี นือ่ งจากปริมาณผลผลิตเขาสู
ตลาดนอย ขณะทีร่ าคาเนือ้ สุกร ปลาและสัตวนาํ้ เพิ่มขึ้นจากความตองการบริโภคเพื่อทดแทนไกที่ประสบปญหาโรคระบาด สวน
ราคาหมวดอืน่ ๆ ทีไ่ มใชอาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 0.1 เนื่องจากคาไฟฟาเฉลี่ยตอหนวยเพิ่มขึ้นตามการปรับขึ้นคาเอฟที
เมือ่ กลางเดือนกุมภาพันธ 2547
9. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวาในเดือนมกราคม
2547 มีอตั ราการจางงานรอยละ 95.1 ของกําลังแรงงานรวม ต่าํ กวารอยละ 96.2 เดือนเดียวกันปกอ น เนื่องจากการจางงานใน
ภาคเกษตรลดลง อยางไรก็ตามการจางงานนอกภาคเกษตรยังคงขยายตัว โดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 15.3 ตามภาวะการทองเที่ยว การ
ขยายตัวของภาคกอสราง และการขายสง ขายปลีก สําหรับอัตราการวางงานอยูท ร่ี อ ยละ 4.0 สูงกวารอยละ 3.1 ระยะเดียวกันป
กอน เปนผลจากความไมสอดคลองของตลาดแรงงาน โดยตลาดมีความตองการแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
ขณะที่ผูวางงานสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี
10. การเงิน ณ สิน้ เดือนกุมภาพันธ 2547 ปริมาณเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือมียอด
คงคาง 280,832 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.5 เนือ่ งจากมีการถอนเงินฝากเพือ่ ลงทุนในตลาดหลักทรัพย
ซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวม ซือ้ ทีด่ นิ และชําระคืนสินเชือ่ ของธุรกิจคาสง-ปลีก โดยเงินฝากลดลงในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย
และลําปาง ดานสินเชือ่ มียอดคงคาง 200,423 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 7.9 ชะลอตัวจากเดือนกอนเนือ่ งจากลูกคาธุรกิจคาสงปลีก กอสรางและธุรกิจบานจัดสรรชําระหนีต้ ว๋ั ครบกําหนด และอีกสวนหนึง่ จากการชําระหนีข้ องสหกรณออมทรัพย

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
1 เมษายน 2547

ขอมูลเพิ่มเติม : คุณทวีศกั ดิ์ ใจคําสืบ
โทร 0 5393 1162
e-mail: thaveesc@bot.or.th
.or.th

