แถลงขาวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมกราคม 2548 (ฉบับที่ 3/2548)
จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(http://www.bot.or.th)
เศรษฐกิจภาคเหนือเดือนมกราคม 2548 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑดี เนือ่ งจากรายไดเกษตรกรจากพืชผลหลักเพิม่ ขึน้ จากราคาเปนสําคัญ สวนการลงทุนภาคเอก
ชนดานการกอสรางกระเตื้องขึ้นโดยเฉพาะการกอสรางที่อยูอาศัยของครัวเรือนทั่วไป สําหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะผลิตเพือ่ การสงออกชะลอตัว เปนผลจากการชะลอตัวของอุปสงคจากตางประเทศ ภาคบริการแมจะไดรบั ผล
กระทบจากเหตุการณภัยธรรมชาติในฝงทะเลอันดามัน ทําใหนักทองเที่ยวตางชาติลดลง แตนักทองเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้น
ทําใหนักทองเที่ยวรวมยังคงเพิ่มขึ้น แตขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงมาก สําหรับอัตราเงินเฟอทัว่ ไปชะลอตัวลง ดานภาวะ
การเงิน เงินฝากยังเรงตัว ขณะที่สินเชื่อชะลอตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
1. ภาคเกษตร ผลผลิตพืชหลักเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.5 เนือ่ งจากไดรบั ผลกระทบจากภัยแลง พืชสําคัญ
ไดแก ขาวและออยมีผลผลิตลดลง สวนพืชผลอืน่ ๆ เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตวและมันสําปะหลัง เพิม่ ขึน้ รอยละ 3.5 และ
รอยละ 1.0 ตามลําดับ จากการขยายพื้นที่เพาะปลูกตามแรงจูงใจราคาปกอน แตรายไดเกษตรกรจากการขายพืชผลหลัก
ขยายตัวถึงรอยละ 17.8 จากราคาสินคาเกษตรหลักทีเ่ พิม่ ขึน้ ตอเนือ่ ง โดยในเดือนนีเ้ ฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ น
รอยละ 17.3 ราคาขาวเพิม่ ขึน้ จากมาตรการของรัฐบาลและสต็อกขาวโลกทีล่ ดลง โดยเฉพาะราคาขาวเปลือกเจานาป 5 %
เพิม่ ขึน้ รอยละ 20.0 ราคามันสําปะหลังเพิม่ ขึน้ เกือบครึง่ หนึง่ ขณะทีร่ าคาออยโรงงานและ ขาวโพดความชื้นไมเกิน 14 %
เพิม่ ขึน้ รอยละ 36.4 และรอยละ 14.2
2. ภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ น แตชะลอลงตอเนือ่ ง สวนหนึง่ เปนผล
กระทบจากภัยแลง ทําใหผลผลิตน้ําตาลทรายเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 3.5 เปน 555.7 พันเมตริกตัน ชะลอลงจากระยะเดียว
กันปกอ น ขณะทีก่ ารผลิตและสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสและเครือ่ งใชไฟฟาผานดานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ลดลงรอยละ 1.1 เหลือ 120.3 ลานดอลลาร สรอ. จากสินคาประเภทเครือ่ งตัดตอวงจรไฟฟาและทรานสฟอรเมอร จาก
ความตองการจากตางประเทศลดลง อยางไรก็ดสี าํ หรับผลผลิตหมวดวัสดุกอ สรางกลับเพิม่ ขึน้ มาก ตามความตองการ
กอสรางทีอ่ ยูอ าศัยของครัวเรือนซึง่ สรางเพือ่ อยูอ าศัยเอง รวมทัง้ โครงสรางกอสรางของภาครัฐบาล
3. ภาคบริการ ชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบจากเหตุธรณีพิบัติภัยและสถานการณความไมสงบของ
จังหวัดภาคใต ทําใหนักทองเที่ยวบางกลุมโดยเฉพาะชาวตางประเทศยกเลิกการเดินทาง แตสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย
ยังเดินทางมาภาคเหนือเพิ่มขึ้น ทัง้ นีจ้ าํ นวนผูโ ดยสารผานทาอากาศยาน ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 7.2
ตามแรงจูงใจในดานราคาของสายการบินตนทุนต่าํ (Low Cost Airline) จากการเพิ่มจํานวนเที่ยวบิน รวมทั้งความนิยมใน
การเดินทางอากาศมากขึน้ อยางไรก็ตามการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มโรงแรมและภัตตาคาร และอัตราการเขาพักเฉลีย่ ของ
โรงแรมลดลงรอยละ 13.0 และ รอยละ 5.8 ตามลําดับ แตราคาหองพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 25.0 เนื่องจากชวงกอนหนา
นัน้ ไดมกี ารปรับปรุงหองพัก
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ยังขยายตัว กิจกรรมดานการใชจายปรับตัวดีขึ้น โดยยอดจดทะเบียน
รถจักรยานยนตเพิม่ ขึน้ รอยละ 15.6 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10.8 เดือนกอน เปน 25,147 คัน เรงตัวขึ้นโดยเฉพาะ
บริเวณภาคเหนือตอนลาง เนื่องจากรายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้น สําหรับยอดจดทะเบียนรถยนตชะลอตัวจากเดือนกอน
โดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 24.4 เปน 8,741 คัน ทั้งประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคลและรถยนตเชิงพาณิชย เนื่องจากยังมีปจจัย
สนับสนุนหลายประการ อาทิ เชน อัตราดอกเบีย้ ทีอ่ ยูใ นระดับต่าํ การออกรถยนตรุนใหม รวมทัง้ การปรับลดภาษี
สรรพสามิต สวนยอดจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ ประเภท การขายสงและขายปลีกเพิม่ ขึน้ รอยละ 7.8
5. การลงทุนภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการกอสรางทีอ่ ยูอ าศัยของครัวเรือนในอําเภอ
รอบนอกซึง่ สรางเพือ่ อยูอ าศัยเอง อยางไรก็ดสี าํ หรับพืน้ ทีข่ อรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลลดลงรอยละ 15.1 ตาม
การลดลงของประเภททีอ่ ยูอ าศัย เปนสําคัญ สวนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ รอยละ 58.7 ขณะที่ทาง
ดานการลงทุนเพือ่ การผลิตยังทรงตัวจากเดือนกอน
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6. ภาคการคาตางประเทศ มูลคาสงออก ผานดานศุลกากรในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 10.4 เปน
176.3 ลานดอลลาร สรอ. จากการสงออกผานดานศุลกากรชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 66.3 เปน 47.8 ลานดอลลาร สรอ.
โดยสงออกไปพมาเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 53.5 ในสินคาประเภทอุปโภคบริโภค การสงออกไปลาวเพิม่ ขึน้ กวา 2 เทาตัว
ประเภทยานพาหนะ วัสดุกอ สรางและน้าํ มันเชือ้ เพลิง ขณะที่การสงออกไปจีนตอนใตเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว ประเภทยางแผน
รมควันและยางแทง สวนการสงออกผานดานนิคมฯ ลดลงรอยละ 1.1 เหลือ 120.3 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงเปนเดือนแรก
นับตั้งแตเดือนมีนาคม 2545 จากสินคาเครื่องตัดตอวงจรไฟฟา ทรานสฟอรเมอร มอเตอร และเครื่องมือแพทย ซึง่ ลดลง
จากการสงออกไปฮองกง สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และเกาหลีใต แตสงไปประเทศที่ญี่ปุน สิงคโปรและจีนเพิ่มขึ้น กรณีจีน
เปนการสงออกเครือ่ งจักรจากการยายสายการผลิตสินคาบางประเภททีใ่ ชแรงงานมากไปประเทศจีน มูลคาการนําเขา
ผานดานศุลกากรในภาคเหนือ ลดลงรอยละ 0.4 เหลือ 101.8 ลานดอลลาร สรอ. โดยลดลงทีด่ า นนิคมอุตสาหกรรมภาค
เหนือรอยละ 2.3 จากสินคาประเภทเครื่องตัดตอวงจรไฟฟา เครือ่ งจักรและเครือ่ งจักรกล ผลิตภัณฑพลาสติกและเรซิน
ลดลง เปนสําคัญ แตการนําเขาผานดานศุลกากรชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 25.9 จากการนําเขาสินคาจากพมารอยละ 24.0
ประเภทสินคาประมงและ โค-กระบือซึง่ เพิม่ ขึน้ เกือบเทาตัว การนําเขาจากลาวเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว ประเภทลิกไนต และการ
นําเขาจากจีนตอนใตเพิ่มขึ้นรอยละ 1.1 จากผลไมประเภทสาลี่ แอปเปล
ดุลการคาผานดานศุลกากรในภาคเหนือเดือนมกราคม 2548 เกินดุล 74.5 ลานดอลลาร สรอ. สูงขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอ นทีเ่ กินดุล 57.5 ลานดอลลาร สรอ.
7. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.5 ชะลอลงเมือ่ เทียบ
กับเดือนกอน โดยหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 จากราคาเนือ้ สุกร ปลา สัตวนาํ้ ผักสด และไข สําหรับ
ราคาหมวดอื่นที่มิใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 2.0 ชะลอลงจากเดือนกอน ตามจากการปรับลดราคาน้าํ มัน
เบนซินเปนสําคัญ ทางดานดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐาน เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.6 ทรงตัวตอเนื่องจาก
เดือนกอน
8. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติเดือนธันวาคม 2547 ภาคเหนือมีกาํ ลัง
แรงงานรวม 6.8 ลานคน เปนผูม งี านทําคิดเปนรอยละ 98.3 ของกําลังแรงงานรวม สูงกวารอยละ 98.1 ในระยะเดียวกัน
ปกอ น แมวา การจางงานภาคเกษตรลดลงรอยละ 3.8 เนือ่ งจากพืน้ ทีบ่ างสวนประสบภัยแลง แตการจางงานนอกภาค
เกษตรเพิม่ ขึน้ รอยละ 13.0 ในสาขาการขายสง-ปลีก อุตสาหกรรมการผลิต และการกอสราง สงผลใหอัตราการวางงาน
เหลือเพียงรอยละ 1.3 ลดลงจากรอยละ1.4 ของระยะเดียวกันปกอ น
9. ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2547 สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือมียอดเงินฝากคงคางทัง้ สิน้
297,566 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 5.1 ชะลอลงจากเดือนกอน แตยังเรงตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน ปกอ น โดยเงินฝาก
เพิม่ ขึน้ มากบริเวณจังหวัดทีเ่ ปนแหลงเพาะปลูกพืชเกษตรสําคัญ อาทิ จังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ
ลําพูน และตาก สวนเงินใหสนิ เชือ่ มียอดคงคาง 214,795 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 7.1 โดยเพิม่ ขึน้
ที่จังหวัดนครสวรรคและลําพูน จากความตองการใชวงเงินของอุตสาหกรรมโรงสีและบริษทั ในนิคมอุตสาหกรรมแตสนิ เชือ่
ลดลงมากทีจ่ งั หวัดเชียงใหม พิษณุโลก แพร และนาน เนือ่ งจากมีลกู คารายใหญชาํ ระและมีการโอนลูกหนีบ้ างสวนไปบริษทั
บริหารสินทรัพย ทําใหสัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากอยูที่ระดับรอยละ 72.2 สูงกวารอยละ 70.8 ระยะเดียวกันปกอ น
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