แถลงขาวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมีนาคม 2547 และไตรมาสแรก ป 2547 (ฉบับที่ 5/2547)
จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(http://www.bot.or.th)
ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมในเดือนมีนาคม 2547 ยังขยายตัวตอเนื่อง ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวสูงตามความตองการของตลาดตางประเทศเปนสําคัญ ขณะที่ภาคบริการขยายตัวดี เนือ่ งจากไมประสบปญหาความ
กังวลเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) เชนปกอ น แตสาํ หรับรายไดเกษตรกรจากพืชผลหลักลดลงตามราคา
สินคาเกษตร สวนการบริโภคเนือ้ และไขไกฟน ตัวชาๆ แตยังออนไหวตอขาวการระบาดที่มีเปนระยะ ขณะทีก่ ารใชจา ยเพือ่ การ
อุปโภคบริโภคยังขยายตัวในเกณฑดี ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเรงตัวขึ้นมาก ดานเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชยขยายตัวบาง
แตสาํ หรับเงินใหสนิ เชือ่ ขยายตัวในเกณฑสงู ตอบสนองภาวะการคาและการลงทุนปรับปรุงการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
ไตรมาสแรกปน้ี เศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวดีโดยรวม โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเปนแรง
ขับเคลือ่ นสําคัญ การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวดีตอบสนองการสงออก ภาคบริการปรับตัวดีขน้ึ ตอเนือ่ งจากไตรมาสกอน
จากสายการบินราคาถูกและการเพิม่ เทีย่ วบินตรงมาจังหวัดเชียงใหม และการจัดประชุมสัมมนาภาครัฐและเอกชนเพิม่ ขึน้
อยางไรก็ตาม รายไดเกษตรกรจากพืชผลหลักและเลีย้ งไกลดลง ขณะทีก่ ารลงทุนกอสรางโดยเฉพาะทีอ่ ยูอ าศัยชะลอตัวลง
จากการเรงซือ้ ขายกอนสิน้ สุดมาตรการดานภาษีเมือ่ ปลายปกอ น และผลจากราคาเหล็กเสนทีส่ งู ขึน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ภาคเกษตร ผลผลิตโดยรวมเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 5.7 ตามการขยายพื้นที่เพาะปลูก
ออยและมันสําปะหลัง โดยออยโรงงานเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.7 จากการสงเสริมของโรงงานน้าํ ตาล สวนผลผลิตมันสําปะหลังเพิม่ ขึน้
รอยละ 11.8 จากแรงจูงใจดานราคาในฤดูการผลิตกอนที่อยูในเกณฑดี แตราคาพืชผลหลักลดลงรอยละ 14.6 และลดลงตอเนือ่ งเปน
เดือนทีส่ อง จากราคาออยโรงงานทีล่ ดลงรอยละ 4.6 สวนราคากระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญลดลงรอยละ 13.0 รอยละ 27.9
และรอยละ 77.8 ตามลําดับ เนื่องจากผลผลิตออกสูตลาดมากและตองแขงขันกับสินคานําเขา ทําใหผลใหรายไดเกษตรจากพืชผล
หลักของภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 8.9
ไตรมาสแรกป 2547 ผลผลิตพืชสําคัญของภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 5.5 ตามการเพิม่ ขึน้ ของผลผลิตออย
โรงงานรอยละ 2.7 และมันสําปะหลังรอยละ 11.8 แตราคาพืชผลหลักลดลงรอยละ 11.4 ตามราคาออยโรงงาน กระเทียม หอมแดง
หอมหัวใหญ ทีล่ ดลงรอยละ 4.6 รอยละ 38.1 รอยละ 34.6 และรอยละ 71.6 ตามลําดับ ทําใหรายไดของเกษตรกรลดลงรอยละ
5.9 สําหรับผลกระทบจากการระบาดของโรคไขหวัดนกในไก ณ สิน้ ไตรมาสแรกปนป้ี ระชาชนกลับมาบริโภคไขและเนือ้ ไกอยูท ่ี
ระดับประมาณรอยละ 50-60 และรอยละ 30-50 ของภาวะปกติ ตามลําดับ ในขณะที่อุปทานไขลดลงมากจากการทําลายไก
สงผลใหราคาไขสงู ขึน้ อยางรวดเร็ว
2. ภาคอุตสาหกรรม การผลิตขยายตัวในเกณฑดี มูลคาการผลิตและสงออกชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส
จากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือยังคงขยายตัวตอเนื่อง โดยสามารถผลิตและสงออกเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ
40.5 เปน 142.3 ลานดอลลาร สรอ. ตามความตองการสินคาเทคโนโลยีใหมของตลาดตางประเทศ สวนการผลิตน้าํ ตาลเพิม่ ขึน้
รอยละ 6.8 เปน 470.9 พันเมตริกตัน ตามผลผลิตออยที่เพิ่มขึ้น และคุณภาพออยทีม่ คี า ความหวานสูงขึน้ และการผลิตสังกะสี
ลดลงรอยละ 37.4 เหลือ 6,401 เมตริกตัน
ไตรมาสแรก ป 2547 การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือยังขยายตัวในเกณฑดี โดยเฉพาะการผลิตและ
สงออกชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพิม่ ขึน้ รอยละ 39.1 สวนผลผลิตน้าํ ตาลเพิม่ ขึน้ รอยละ 17.5
จากการขยายพื้นที่เพาะปลูก และออยไฟไหมลดลงทําใหคาความหวานเพิ่มขึ้น การผลิตสังกะสีลดลงรอยละ 13.0 จากปญหา
การดําเนินงาน และสินแรในประเทศเหลือนอย
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3. ภาคบริการ ขยายตัวดี เนื่องจากไมประสบปญหาความกังวลเกี่ยวกับโรค SARS นอกจากนั้นยังมีปจจัยที่
สนับสนุนคือ หมีแพนดาและภาวะการแขงขันดานราคาของสายการบินราคาถูก (Low Fare Airline) จํานวนผูโดยสารผาน
ทาอากาศยานเพิม่ ขึน้ รอยละ 17.1 โดยทาอากาศยานเชียงใหม และเชียงราย เพิม่ ขึน้ รอยละ 25.9 และรอยละ 12.4 ดานอัตรา
การเขาพักเฉลี่ยปรับตัวดีขึ้นจากรอยละ 51.2 ระยะเดียวกันปกอนเปนรอยละ 52.8 และราคาหองพักเฉลีย่ ตอหองเพิม่ ขึน้ จาก
758.4 บาท ระยะเดียวกันปกอ น เปน 835.0 บาท
ไตรมาสแรกป 2547 อยูในเกณฑขยายตัว เนือ่ งจากการจัดกิจกรรมกระตุน และการสงเสริมการทองเทีย่ วของ
ทางการ ประกอบกับการแขงขันดานราคาของสายการบินราคาถูก (Low Fare Airline) การจัดประชุมสัมมนาภาครัฐและเอกชน
เพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวเพื่อสุขภาพและสปา อยางไรก็ตาม นักทองเที่ยวชาวตางประเทศสวนหนึ่งชะลอการ
เดินทางจากขาวการระบาดของโรคไขหวัดนก แตผลกระทบมีนอยเมื่อเทียบกับขาวโรค SARS ปกอ น ทําใหจํานวนผูโดยสาร
ผานทาอากาศยานเพิม่ ขึน้ จากชวงเดียวกันปกอ นรอยละ 20.6 ดานอัตราการเขาพักเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากรอยละ 61.1 เปนรอยละ
63.9 ราคาหองพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 838.3 เปน 934.0 บาทตอหอง
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ยังอยูในเกณฑดี จากรายไดในภาคการผลิตที่เพิ่มขึ้น ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ํา
และการกระตุน อุปสงค โดยมีเงื่อนไขการผอนชําระที่ยาวนานมากขึ้น การนํายานยนตรุนใหมออกสูตลาด และการสงเสริมการขาย
กิจกรรมการบริโภคสําคัญเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ น โดยยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต ซึง่ ทําสถิตสิ งู สุดในรอบ 8 เดือน
เพิม่ ขึน้ รอยละ 7.6 ขณะทีย่ อดจดทะเบียนรถยนตเพิม่ ขึน้ รอยละ 20.4 โดยขยายตัวเกือบทุกจังหวัดภาคเหนือ สวนภาษี
มูลคาเพิม่ จัดเก็บจากธุรกิจประเภทการขายสงขายปลีกฯ เพิม่ ขึน้ รอยละ 9.8 ขณะที่ปริมาณการใชไฟฟาของครัวเรือนเรงตัวขึ้น
รอยละ 10.7 อยางไรก็ตาม กิจกรรมการใชจา ยชะลอลงจากเดือนกอนเล็กนอย ทั้งยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนตและรถยนต
และภาษีมลู คาเพิม่
ไตรมาสแรก ป 2547 ชะลอลงเล็กนอยแตยงั อยูใ นเกณฑดี จากรายไดในภาคการผลิตที่เพิ่มขึ้น การจางงานสูง
อัตราดอกเบี้ยต่ํา และการกระตุน อุปสงคในดานตางๆ เชน การแนะนําสินคารุนใหม ตลอดจนการสงเสริมการขายของผูประกอบการ
ทําใหทุกกิจกรรมของการบริโภคปรับตัวสูงขึ้นมาก
5. การลงทุนภาคเอกชน ชะลอลงตามการลงทุนกอสราง ตอเนือ่ งจากเดือนกอน สวนหนึง่ ไดรบั ผลกระทบ
จากราคาเหล็กที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น สงผลตอการตัดสินใจลงทุนของธุรกิจและประชาชน อยางไรก็ตาม สัญญาณการลงทุน
กอสรางในจังหวัดสําคัญ อาทิ เชียงใหม อยูใ นเกณฑดี คาธรรมเนียมขายและขายฝากทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ ในอัตราสูงรอยละ 95.6
ตามธุรกรรมที่มีเพิ่มขึ้น สวนใหญเปนการลงทุนของผูป ระกอบการโรงแรมและหมูบ า นจัดสรรจากสวนกลาง พืน้ ทีก่ อ สราง
รับอนุญาตในเขตเทศบาลเพิม่ ขึน้ รอยละ 18.7 ดานการลงทุนผลิตอยูใ นเกณฑดี มูลคานําเขาสินคาทุนประเภทเครือ่ งจักรกลและ
สวนประกอบอยูใ นระดับสูง โดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 92.8 ตามการขยายตัวของการสงออก ขณะทีโ่ รงงานจดทะเบียนตัง้ ใหมชะลอลง
จากเดือนกอนแตยงั อยูใ นเกณฑดี
ไตรมาสแรก ป 2547 การลงทุนภาคเอกชนชะลอลงตามการลงทุนกอสรางจากการปรับตัวสูงขึน้ อยางตอเนือ่ ง
ของราคาเหล็กซึง่ สงผลตอการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน กิจกรรมการลงทุน ไดแก คาธรรมเนียมขายและขายฝากทีด่ นิ
เพิม่ ขึน้ รอยละ 53.4 แตพน้ื ทีก่ อ สรางรับอนุญาตในเขตเทศบาลลดลงรอยละ 2.8 เปนผลจากการชะลอตัวของพืน้ ทีก่ อ สรางฯ
ประเภททีอ่ ยูอ าศัยและประเภทพาณิชยกรรม เปนสําคัญ อยางไรก็ตาม การลงทุนผลิตอยูใ นเกณฑดี สวนใหญเปนการลงทุน
เพือ่ ผลิตสินคาเกษตรและเกีย่ วเนือ่ งกับการเกษตร ขนสง อุตสาหกรรมเกีย่ วเนือ่ งกับการกอสราง และผลิตภัณฑพลาสติก
โครงการไดรบั อนุมตั สิ ง เสริมการลงทุนเพิม่ ขึน้ รอยละ 44.9 แตมลู คาเงินลงทุนอยูใ นเกณฑตาํ่ โดยสวนใหญสนใจลงทุนผลิตวัสดุ
โลหะ เครือ่ งจักรและอุปกรณ และผลิตภัณฑเกี่ยวกับการเกษตร
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6. การคลัง การเบิกจายงบประมาณของรัฐบาลผานสํานักงานคลังจังหวัดและคลังอําเภอในภาคเหนือชะลอตัว
โดยเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นเพียงรอยละ 3.8 เปน 10,817.7 ลานบาท จากรายจายลงทุนทีล่ ดลงรอยละ 8.6 เหลือ
3,861.1 ลานบาท ขณะทีร่ ายจายประจําเพิม่ ขึน้ รอยละ 12.3 เปน 6,956.6 สําหรับการจัดเก็บรายไดของรัฐบาลเพิม่ ขึน้ รอยละ 8.8
เปน 1,336.6 ลานบาท จากการขยายตัวของการจัดเก็บในหมวดภาษี ภาษีธรุ กิจเฉพาะเพิม่ ขึน้ เกือบ 3 เทา ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
เพิม่ ขึน้ รอยละ 18.4 และภาษีมลู คาเพิม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 2.4 ทําใหดลุ ในงบประมาณขาดดุล 9,481.1 ลานบาท เทียบกับที่ขาดดุล
9,191.4 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอ น
ไตรมาสแรก ป 2547 รายจายของรัฐบาล เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 9.8 เปน 29,090.4 ลานบาท
จากรายจายลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 19.2 และรายจายประจําเพิม่ ขึน้ รอยละ 5.7 สําหรับรายไดของรัฐบาลเพิม่ ขึน้ รอยละ 17.8 เปน
3,585.4 จากการเพิ่มขึ้นในหมวดภาษี โดยเฉพาะภาษีธุรกิจเฉพาะเกือบ 2 เทา สวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมลู คาเพิม่
เพิม่ ขึน้ รอยละ 25.2 และรอยละ 12.6 ตามลําดับ ทําใหดลุ ในงบประมาณขาดดุล 25,505.0 ลานบาท เทียบกับทีข่ าดดุล 23,462.8
ลานบาท ระยะเดียวกันปกอ น
7. การคาตางประเทศ การสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นรอยละ 43.0 เปน 188.7 ลาน
ดอลลาร สรอ. ขยายตัวตอเนือ่ งจากเดือนกอน ตามการสงออกสินคาจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 40.5
เปน 142.3 ลานดอลลาร สรอ. จากความตองการสินคาเทคโนโลยีใหม เชน โทรศัพทมอื ถือจอสีรนุ ใหมและกลองดิจติ อล
ดานการสงออกสินคาผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.8 เปน 12.0 ลานดอลลาร สรอ. การสงออก
ชายแดน เพิม่ ขึน้ รอยละ 83.4 เปน 34.4 ลานดอลลาร สรอ. โดยการสงออกไปพมาเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว จากการทีพ่ มาผอนคลาย
ความเขมงวด ขณะทีก่ ารสงออกไปจีนตอนใตลดลงรอยละ 49.7 สวนการสงออกไปลาวเพิม่ ขึน้ เพียงรอยละ 4.9 เปน 1.8 ลาน
ดอลลาร สรอ.
การนําเขา เพิม่ ขึน้ รอยละ 41.7 เปน 110.9 ลานดอลลาร สรอ. แยกเปนการนําเขาสินคาของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 40.7 โดยนําเขาเครือ่ งจักร และวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ สวนการนําเขาผานชายแดน เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว
เปน 5.8 ลานดอลลาร สรอ. สวนใหญเปนสินคาจากพมาและจีนตอนใต โดยการนําเขาจากพมาเพิม่ ขึน้ กวาสองเทาตัว จากการ
นําเขาโค-กระบือ ผลิตภัณฑจากพืชสวน และสัตวนาํ้ การนําเขาสินคาจากจีนตอนใตเพิม่ ขึน้ รอยละ 68.2 สวนใหญเปนผลไม
การนําเขาจากลาวเพิม่ ขึน้ กวาเทาตัว จากการนําเขาลิกไนตและผลิตภัณฑจากไม ดุลการคา ในเดือนมีนาคม 2547 เกินดุล
58.3 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปกอ นทีเ่ กินดุลเพียง 32.2 ลานดอลลาร สรอ.
ไตรมาสแรก ป 2547 การสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 40.3 เปน 518.2
ลานดอลลาร สรอ. โดยเพิ่มขึ้นทั้งการสงออกจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือรอยละ 39.1 และทีผ่ า นทาอากาศยานเชียงใหม
รอยละ 3.5 สวนการสงออกชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 65.3 จากพมาลดความเขมงวดในการตรวจจับสินคาไทย ขณะทีก่ ารสงสินคา
ไปจีนตอนใต มีอปุ สรรค การนําเขา เพิม่ ขึน้ รอยละ 31.8 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 30.6 ขณะที่การนําเขา
ผานทาอากาศยานเชียงใหมลดลงรอยละ 16.3 สวนการนําเขาผานดานชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 90.1 โดยเพิ่มขึ้นทั้งการนําเขา
จากพมา จีนตอนใต และลาว สงผลให ดุลการคา ในไตรมาสแรกป 2547 เกินดุล 174.7 ลานดอลลาร สรอ.
8. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไปเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.5 เรงตัวขึ้นมาก เทียบกับ
รอยละ 1.9 เดือนกอน จากสินคากลุม อาหารสดและพลังงาน โดยหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 ตามราคาผักและ
ผลไม ขาวสารเจาหอมมะลิ และเนือ้ สุกร สวนราคาหมวดอื่นๆ เพิ่มขึน้ รอยละ 0.1 เนื่องจากคาไฟฟาเพิ่มขึ้นตามคาเอฟที
ไตรมาสแรก ป 2547 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นรอยละ 2.0 เรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 1.7 ตามราคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5.5 สวนราคาหมวดอื่นๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 0.1 จากคาเอฟทีไฟฟา
เปนสําคัญ สําหรับดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.2 ตามราคาคาเชาบานที่ลดลงตอเนื่อง
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9. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ของสํานักงานสถิตแิ หงชาติ เดือนกุมภาพันธ
2547 พบวา ภาคเหนือมีกําลังแรงงานรวม 6.5 ลานคน ประกอบดวยผูมีงานทํา 6.3 ลานคน ผูวางงาน 0.2 ลานคน และผูร อ
ฤดูกาล 85 พันคน ดานภาวะการมีงานทํามีอตั ราการจางงานรอยละ 96.2 ต่ํากวารอยละ 96.8 เดือนเดียวกันปกอ น ตามการจางงาน
ในภาคเกษตรลดลง อยางไรก็ตาม การจางงานนอกภาคเกษตรยังคงขยายตัวตอเนื่อง โดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 9.3 ระยะเดียวกันปกอ น
ตามการขยายตัวของภาคกอสรางและอสังหาริมทรัพย สถาบันการศึกษา และภาวะการทองเทีย่ วอยูใ นเกณฑดี สวนอัตราการ
วางงานอยูท ร่ี อ ยละ 2.5 สูงกวารอยละ 1.9 ระยะเดียวกันปกอ น เปนผลจากภาวะความไมสอดคลองกับความตองการของตลาด
แรงงาน ซึ่งตองการแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ขณะที่ผูวางงานสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี
10. การเงิน ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2547 ปริมาณเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือมียอดคงคาง
286,020 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.0 สวนหนี่งเกิดจากเงินโอนของสวนราชการ ดานสินเชือ่ ของธนาคาร
พาณิชยมียอดคงคาง 204,868 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 9.5 เรงตัวจากเดือนกอน จากการใหสินเชื่อแก
ธุรกิจซื้อขายรถยนตและรถจักรยานยนตในเขตภาคเหนือตอนบน และธุรกิจโรงสีในภาคเหนือตอนลาง และยังมีการใหสินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
4 พฤษภาคม 2547
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