แถลงขาวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือป 2547
จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(http://www.bot.or.th)
ป 2547 เศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมขยายตัวในเกณฑดี การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเปนแรง
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญ แมจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงบางในชวงครึ่งหลังของป สวนหนึง่ เปนผลจากรายไดเกษตรกรที่
ชะลอลง ราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความเชื่อมั่นของทั้งผูบริโภคและนักลงทุนที่ปรับตัวลดลงจากความไมแนนอนตางๆ
ที่เกิดขึ้น สวนการสงออกก็ขยายตัวในเกณฑสงู ทําใหผลผลิตอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเพือ่ การสงออกเพิม่ ขึน้ มาก แตชะลอลงใน
ชวงปลายป ตามอุปสงคตางประเทศที่ชะลอตัว สําหรับภาคบริการขยายตัวดี ระดับราคาทัว่ ไปเรงตัวขึน้ เงินฝากมีแนวโนม
ขยายตัวเรงขึ้น แตเงินใหสนิ เชือ่ ชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอ น
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร รายไดเกษตรกรจากพืชผลหลักเพิม่ ขึน้ รอยละ 0.7 ชะลอลงเมือ่ เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 14.7
ปกอ น เนือ่ งจากผลผลิตพืชหลักลดลงรอยละ 0.2 จากภาวะภัยแลงเปนสําคัญ ขณะทีร่ าคาพืชผลหลักเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 0.9
โดยผลผลิตขาวนาปและขาวนาปรังลดลงรอยละ 9.4 และรอยละ 7.8 เนือ่ งจากพืน้ ทีเ่ พาะปลูกหลายพืน้ ทีถ่ กู น้าํ ทวมชวงตนฤดู
และภาวะภัยแลงชวงปลายฤดูผลผลิตกระเทียมลดลงรอยละ 8.0 จากนโยบายลดพืน้ ทีเ่ พาะปลูกของภาครัฐ อยางไรก็ดพี ชื สําคัญ
ไดแก ออยโรงงาน ขาวโพดเลีย้ งสัตว ลิน้ จีแ่ ละลําไย ผลผลิตเพิม่ ขึน้ รอยละ 1.1 รอยละ 3.5 รอยละ 34.6 และรอยละ 64.2
ตามลําดับ จากการขยายพื้นที่เพาะปลูกตามการสงเสริมและแรงจูงใจของราคา รวมทั้งอากาศเหมาะสมชวงติดดอก ดานราคา
พืชผลหลักเพิ่มขึ้นตามราคาขาวนาปและนาปรัง เปนสําคัญ โดยราคาขาวเปลือกเจานาปและขาวนาปรังเพิม่ ขึน้ รอยละ 7.7
และรอยละ 14.7 ตามลําดับ ตามราคาตลาดโลกและจากมาตรการของภาครัฐ สวนราคากระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญและ
ออยโรงงาน ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 34.8 รอยละ 38.9 รอยละ 71.6 และรอยละ 5.6 ตามลําดับ
2. ภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราทีช่ ะลอลง แตยังอยูในเกณฑดี โดยการผลิตและ
สงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสผา นดานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 25.5 เรงตัวจากรอยละ 16.4 ปกอ น จากอุปสงค
ของตางประเทศที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการแขงขันฟุตบอลยุโรป กีฬาโอลิมปกและการเลือกตัง้ ในสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ดี
การผลิตและสงออกชะลอตัวลงในชวงปลายปจากอุปสงคทช่ี ะลอตัว สําหรับผลผลิตน้าํ ตาลยังคงเพิม่ ขึน้ รอยละ 3.8 เปน 1,872.2
พันเมตริกตัน เพิ่มในอัตราที่ชะลอลงมากจากรอยละ 30.1 ปกอ น สวนหนึง่ จากฐานทีส่ งู ขึน้ ปกอน ประกอบกับผลผลิตออยบาง
สวนเสียหายจากภัยแลง
3. ภาคบริการ ภาวะการทองเทีย่ วขยายตัวดีจากปกอ น เนือ่ งจากไมประสบปญหาความกังวลเกีย่ วกับโรคทาง
เดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) เชนปกอน ประกอบกับภาครัฐและเอกชนเรงสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเทีย่ วมากขึน้
การแขงขันดานราคาของสายการบินตนทุนต่ํา (Low Cost Airline) และไดรับผลดีจากสถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ทําใหนกั ทองเทีย่ วบางสวนเปลีย่ นจากการทองเทีย่ วในภาคใตมาภาคเหนือแทน สงผลใหกิจกรรมภาคบริการ
เรงตัวจากปกอน โดยจํานวนผูโ ดยสารผานทาอากาศยานในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากปกอ นรอยละ 35.7 จํานวนผูโ ดยสาร
ทุกประเภทการขนสงเพิม่ ขึน้ รอยละ 16.2 ยอดจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ ประเภทโรงแรมและภัตตาคารสูงกวาปกอ นรอยละ 18.2 อัตรา
การเขาพักเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.2 และราคาหองพักเฉลีย่ ปรับเพิม่ จาก 823.19 ในปกอ น เปน 887.98 บาท
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑดี แมวา จะชะลอลงจาก
ปกอ น โดยยอดจดทะเบียนรถยนตเพิม่ ขึน้ จากปกอ นรอยละ 27.9 เปน 64,695 คัน สูงสุดในรอบ 10 ป ทั้งประเภทรถยนตนั่ง
สวนบุคคลและรถยนตเชิงพาณิชย จากอัตราดอกเบีย้ ทีอ่ ยูใ นเกณฑตาํ่ การสงเสริมการขายของผูป ระกอบการ การแนะนํารถยนต
รุน ใหมเขาสูต ลาด และการปรับลดภาษีสรรพสามิตรถยนตขนาดต่าํ กวา 2000 CC สวนยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนตเพิม่ ขึน้ จาก
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ปกอนเพียงรอยละ 5.9 เปน 313,260 คัน ชะลอลงจากทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 31.7 ในปกอ น แตยงั เปนยอดจะทะเบียนทีส่ งู สุดในรอบ
10 ป สวนยอดจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ ประเภท การขายสงขายปลีก เพิม่ ขึน้ จากปกอ นรอยละ 16.2 ขยายตัวเกือบทุกจังหวัดใน
ภาคเหนือ
5. การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว โดยการลงทุนผลิตเรงตัวขึน้ ทัง้ อุตสาหกรรมผลิตเพือ่
สงออกและเพือ่ ขายในประเทศ มูลคานําเขาเครือ่ งจักรเพิม่ ขึน้ จากปกอ นรอยละ 67.8 เรงตัวจากปกอ นทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 24.8
จากการขยายการลงทุนของโรงงานอิเล็กทรอนิกส ขณะทีเ่ งินลงทุนของอุตสาหกรรมจดทะเบียนตัง้ ใหมขยายตัวในเกณฑดี
โดยเพิม่ ขึน้ จากปกอ นเกือบสองเทา โดยเปนการลงทุนผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบบําบัดน้าํ เสีย
การผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา และการซอมรถยนตและจักรยานยนต เปนสําคัญ สวนเงินลงทุนของโครงการทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ
สงเสริมการลงทุนอยูใ นเกณฑดี สวนใหญเปนความสนใจลงทุนผลิตสินคาในหมวดอิเล็กทรอนิกสและเครือ่ งไฟฟา เกษตรกรรม
และผลผลิตเกษตร โลหะภัณฑ เครือ่ งจักรและอุปกรณ อยางไรก็ตาม การลงทุนกอสรางภาคเอกชนขยายตัวในอัตราชะลอลง
เนือ่ งจากตนทุนราคาเหล็ก วัสดุกอ สรางและน้าํ มันสูงขึน้ อีกทัง้ ไมมมี าตรการสงเสริมเชนปกอ น พืน้ ทีก่ อ สรางรับอนุญาตในเขต
เทศบาลลดลงจากปกอ นรอยละ 4.8 โดยเฉพาะประเภทที่อยูอาศัย พาณิชยกรรม และบริการ ขณะทีค่ า ธรรมเนียมขายทีด่ นิ เพิม่ ขึน้
รอยละ 15.4 ชะลอลงเมือ่ เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 46.4 ปกอ น
6. การคลัง (มกราคม-พฤศจิกายน 2547) การเบิกจายงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากระยะ
เดียวกันปกอ นรอยละ 8.6 เปน 113,180.6 ลานบาท เทียบกับที่ลดลงรอยละ 5.4 ระยะเดียวกันปกอ น โดยรายจายประจําเพิม่ ขึน้
รอยละ 6.1 รายจายลงทุนเพิม่ ขึน้ รอยละ 14.3 เรงตัวตั้งแตตนป โดยเฉพาะหมวดเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนทองถิน่ ปริมาณ
การเบิกจายเพิม่ ขึน้ ในจังหวัดนครสวรรค เพชรบูรณ เชียงใหม และเชียงราย ดานการจัดเก็บรายไดเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกัน
ปกอนรอยละ 13.8 เปน 15,273.7 ลานบาท สูงกวารอยละ 10.6 ระยะเดียวกันปกอ น จากการขยายตัวของเศรษฐกิจและการขยาย
ฐานภาษี โดยการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึน้ รอยละ 15.6 โดยเฉพาะภาษีธรุ กิจเฉพาะ ภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีมูลคาเพิ่ม สวนการ
จัดเก็บรายไดในหมวดอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ รอยละ 8.5 การจัดเก็บรายไดเพิม่ ขึน้ มากทีจ่ งั หวัดเชียงใหม เชียงราย กําแพงเพชร
และพิษณุโลก ทําใหดุลเงินในงบประมาณขาดดุล 97,906.9 ลานบาท สูงกวา 90,769.6 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอ น
7. การคาตางประเทศ มูลคาการสงออกเพิม่ ขึน้ จากปกอ นรอยละ 28.8 เปน 2,162.3 ลานดอลลาร สรอ.
โดยการสงออกผานดานนิคมฯเพิม่ ขึน้ รอยละ 25.5 เปน 1,589.1 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวมากในชวงครึ่งปแรก เนือ่ งจากอุปสงค
สินคาสูงขึ้นจากการแขงขันฟุตบอลยูโร การแขงขันกีฬาโอลิมปกและการเลือกตัง้ ในสหรัฐอเมริกา สินคาสําคัญทีส่ ง ออกเพิม่ ขึน้
คือ เครือ่ งตัดตอวงจรไฟฟา เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณเกีย่ วกับสายตา สวนการสงออกผานดานชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 60.3
เปน 431.0 ลานดอลลาร สรอ. จากการสงออกไปพมาเพิม่ ขึน้ ถึงรอยละ 96.2 เปน 355.3 ลานดอลลาร สรอ. ขยายตัวมากในชวง
10 เดือนแรกของป และไดรบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงผูน าํ พมาชวงปลายเดือนตุลาคม แตเริ่มปรับตัวดีขึ้นในเดือน
ธันวาคม 2547 สวนการสงออกไปลาวเพิม่ ขึน้ รอยละ 76.8 เปน 23.3 ลานดอลลาร สรอ. จากการสงออกลําไย ขณะทีก่ ารสงออก
ไปจีนตอนใตลดลงรอยละ 29.9 เหลือ 52.3 ลานดอลลาร สรอ. จากการเปลีย่ นแปลงเสนทางการขนสงสินคาผักและผลไม
ไปขนสงทางทะเลมากขึ้น
มูลคาการนําเขาเพิม่ ขึน้ รอยละ 21.3 เปน 1,352.8 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขาผานดานนิคมฯภาคเหนือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 19.8 เปน 1,250.7 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากนําเขาวัตถุดิบและสินคาทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชิ้นสวนคอมพิวเตอร
เพิ่มขึ้นกวา 10 เทาตัว เครือ่ งจักรและสวนประกอบเพิม่ ขึน้ รอยละ 39.9 สวนการนําเขาผานชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 48.5 เปน
84.8 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาสินคาจากพมาทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 89.0 เปน 44.1 ลานดอลลาร สรอ. โดยนําเขาโค-กระบือ
และสินคาประมงเพิ่มขึ้นมาก การนําเขาจากจีนตอนใตเพิม่ ขึน้ รอยละ 14.9 เปน 30.5 ลานดอลลาร สรอ. สวนการนําเขาจากลาว
เพิม่ ขึน้ รอยละ 40.8 เปน 10.1 ลานดอลลาร สรอ. สําหรับดุลการคาป 2547 เกินดุล 809.5 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับทีเ่ กินดุล
563.5 ลานดอลลาร สรอ. ในปกอน
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8. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2.8 เรงตัวจากปกอ นทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ
1.9 โดยราคาหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.8 เรงตัวจากปกอ น เนือ่ งจากราคาเนือ้ สุกรและอาหารทะเลสูงขึน้ ตาม
ความตองการบริโภคทดแทนเนือ้ ไกทไ่ี ดรบั ผลกระทบจากการแพรระบาดของไขหวัดนก ขณะที่ราคาผักสดเพิ่มขึ้นตามปริมาณ
ผลผลิตทีเ่ ขาสูต ลาดนอยลง สําหรับราคาหมวดอืน่ ๆ ทีม่ ใิ ชอาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 1.6 เรงตัวจากปกอ น จากการ
สูงขึน้ ของราคาน้าํ มันเบนซิน คาเอฟทีกระแสไฟฟา และคาบริการบํารุงรักษายานยนตสงู ขึน้ เปนสําคัญ ดานดัชนีราคาผูบ ริโภค
พืน้ ฐานอยูใ นเกณฑตาํ่ เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นเพียงรอยละ 0.1
9. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิตแิ หงชาติในเดือนพฤศจิกายน 2547 พบวามีกําลัง
แรงงานในภาคเหนือรวม 6.8 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.6 ลานคน คิดเปนรอยละ 98.1 ของกําลังแรงงานรวม สูงกวารอยละ 97.8
ระยะเดียวกันปกอ น เนือ่ งจากมีการจางงานนอกภาคเกษตรเพิม่ ขึน้ จากปกอ นรอยละ 9.3 ตามการขยายตัวของการจางงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและการทองเทีย่ ว อยางไรก็ตาม ปญหาภัยแลงทําใหอัตราการวางงาน (Unemployment Rate) เพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 1.8 เทียบกับรอยละ 1.6 ระยะเดียวกันปกอ น
10. การเงิน ณ สิน้ เดือนพฤศจิกายน 2547 ยอดคงคางเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือเพิม่ ขึน้
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 6.2 เปน 296,205 ลานบาท สวนหนึ่งเปนเงินฝากของเกษตรกรที่มีรายไดเพิ่มขึ้น นอกจากนีเ้ ปน
เงินฝากของสวนราชการและสหกรณออมทรัพย โดยเพิ่มขึ้นมากในจังหวัดเชียงใหม นครสวรรค เชียงราย พิษณุโลกและพิจติ ร
ขณะที่สินเชื่อชะลอตัวลงโดยเฉพาะชวงครึ่งปหลัง โดยยอดคงคางสินเชือ่ ณ สิน้ เดือนพฤศจิกายน 2547 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียว
กันปกอ นรอยละ 7.7 เปน 215,628 ลานบาท ชะลอลงเล็กนอยตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและใหสนิ เชือ่ เพิม่ มากแกธรุ กิจสงออก
โดยเฉพาะขาวและเกษตรแปรรูป โดยเพิ่มขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย กําแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลกและนครสวรรค
สัดสวนสินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี ะดับรอยละ 72.8 สูงกวารอยละ 71.7 ระยะเดียวกันปกอ น
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