แถลงขาวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ 2548 (ฉบับที่ 4/2548)
จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(http://www.bot.or.th)
เดือนกุมภาพันธ 2548 เศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมยังขยายตัว โดยการใชจายในการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง แตการลงทุนโดยเฉพาะการกอสรางเพิ่มขึ้นเมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันปกอ น ประกอบกับรายไดของ
เกษตรกรเพิ่มขึ้นตามราคาพืชสําคัญ อยางไรก็ดีการผลิตเพื่อการสงออกลดลงจากชวงเดียวกันปกอนตามการชะลอตัวของอุปสงค
จากตางประเทศ สําหรับภาคบริการขยายตัวจากการจัดงานเทศกาล ระดับราคาทั่วไปเรงตัวขึ้น เงินฝากและสินเชื่อสูงกวาระยะ
เดียวกันปกอ น
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร ผลผลิตพืชสําคัญไดรับผลกระทบจากภาวะแหงแลง ฝนทิ้งชวงและหมดเร็วกวาปกติ โดยลดลง
รอยละ 1.9 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน ตามผลผลิตของออยโรงงานและขาวนาปรังที่ลดลงรอยละ 2.0 และ 17.0 ขณะที่
ผลผลิตหอมแดงและหอมหัวใหญลดลงรอยละ 3.7 และ 32.6 ตามเนื้อที่เพาะปลูกที่ลดลงเนื่องจากราคาในปกอนอยูในเกณฑต่ํา
เกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชอื่นทดแทน อยางไรก็ดี ราคาพืชผลหลักเฉลีย่ สูงขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 18.7 สามารถชดเชย
ผลผลิตที่ลดลงไดบาง โดยราคาออยโรงงานสูงขึ้นรอยละ 35.9 ตามราคาออยขั้นตนที่เพิ่มขึ้น มันสําปะหลังสดคละราคาเพิ่มขึ้น
รอยละ 95.9 เนือ่ งจากความตองการใชผลิตภัณฑมันสําปะหลังเพื่อสงออกเพิ่มขึ้น และขาวเปลือกเจานาปรังความชื้น 14-15 %
มีราคาสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกประกอบกับผลของมาตรการรัฐบาล สงผลใหรายไดของเกษตรกรจากการจําหนายพืชผลหลัก
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 16.8
2. ภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงจากระยะเดียวกันปกอน โดยการผลิตและสงออกสินคา
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาผานดานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงรอยละ 7.4 ตอเนื่องจากเดือนกอนเหลือ 118.2
ลานดอลลาร สรอ. ตามการชะลอตัวของอุปสงคจากตางประเทศ สินคาที่ลดลงมาก ไดแก เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา ทรานสฟอรเมอร
และอุปกรณเกี่ยวกับสายตา สําหรับผลผลิตน้าํ ตาลลดลงจากปกอ นรอยละ 6.8 เหลือ 467.4 พันเมตริกตัน เนื่องจากปริมาณออย
เขาโรงงานลดลง ผลผลิตหมวดวัสดุกอสรางเพิ่มขึ้นตามความตองการกอสรางที่อยูอาศัยของครัวเรือนเพื่ออยูอาศัยเองและโครงการ
กอสรางของภาครัฐรวมทัง้ การเรงรัดดําเนินการเพราะคาดวาจะมีตน ทุนเพิ่มขึ้นจากราคาน้ํามัน
3. ภาคบริการ ภาวะทองเทีย่ วขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอ นเล็กนอย จากการจัดกิจกรรมและมีแพคเก็จตางๆ
รวมกันของภาครัฐและเอกชนเพือ่ ดึงดูดนักทองเทีย่ วโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบน นอกจากนี้ยังไดประโยชนจากนักทองเที่ยว
บางสวนเปลี่ยนการทองเที่ยวในภาคใตมาภาคเหนือแทนจากสถานการณความไมสงบของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กิจกรรม
ภาคบริการทีส่ าํ คัญ ไดแก จํานวนผูโ ดยสารผานทาอากาศยานเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนรอ ยละ 14.7 โดยเพิ่มขึ้นมากที่ทา
อากาศยานเชียงรายและเชียงใหม รอยละ 31.1 และรอยละ 15.4 ตามลําดับ ดานอัตราการเขาพักของโรงแรมเฉลีย่ รอยละ 68.2
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 67.9 เดือนเดียวกันปกอน และราคาหองพักเฉลีย่ ปรับเพิม่ ขึ้นรอยละ 6.3 จากการปรับปรุงหองพักและเพิ่มสิ่ง
อํานวยความสะดวกในชวงกอนหนา อยางไรก็ตามยอดจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มโรงแรมและภัตตาคารลดลงรอยละ 15.7 จากระยะ
เดียวกันปกอ น
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน อยูในเกณฑชะลอตัว กิจกรรมดานการใชจา ยทีส่ ําคัญไดแก ยอดจัดเก็บภาษี
มูลคาเพิม่ ประเภทการขายสงและขายปลีกเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.1 ชะลอลงเมื่อเทียบกับรอยละ 10.2 เดือนกอน
ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 6.5 ชะลอลงเมือ่ เทียบกับรอยละ 15.6 เดือนกอน แตยอดจดทะเบียนรถยนตลดลง
จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.9 ตามการลดลงของปริมาณการจดทะเบียนรถยนตเชิงพาณิชยที่ลดลงรอยละ 7.6 ขณะที่รถยนต
นั่งสวนบุคคลขยายตัวรอยละ 9.5
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5. การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนเพื่อการกอสรางขยายตัวในเกณฑดี โดยเฉพาะการกอสรางที่อยูอาศัยของ
ครัวเรือนในอําเภอรอบนอกเพื่อสรางอยูอ าศัยเอง สําหรับพื้นที่กอสรางรับอนุญาตในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอ น
รอยละ 39.8 ตามการกอสรางประเภทพาณิชยกรรม บริการ และขนสง คาธรรมเนียมขายและขายฝากที่ดินเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5
จากปกอน สําหรับความสนใจลงทุนเพื่อการผลิตปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจาก BOI ที่เพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 15.9 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอนที่ลดลงรอยละ 63.4
6. การคาตางประเทศ มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.7 เปน 179.7 ลานดอลลาร
สรอ. ชะลอลงจากเดือนกอนโดยการสงออกผานดานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 60.2 เปน 51.1 ลานดอลลาร สรอ. ทัง้ นี้การสงออก
ไปพมาเพิ่มขึ้นรอยละ 68.5 เปน 43.4 ลานดอลลาร สรอ. จากการคาที่ดานแมสอดเปนสําคัญ แตดานแมสายลดลงเพราะอยูในชวง
พมาทําการจัดระเบียบการคาชายแดนที่ดานทาขี้เหล็ก การสงออกไปลาวเพิ่มขึน้ รอยละ 33.1 เปน 2.2 ลานดอลลาร สรอ. จากการ
สงออกยางแผนรมควัน สวนการสงออกไปจีนตอนใตเพิ่มขึ้นรอยละ 22.7 เปน 5.5 ลานดอลลาร สรอ. ตามการสงออกสินคาอุปโภค
บริโภค และสินคาเกษตร แตการสงออกผานดานนิคมฯ ลดลงรอยละ 7.4 เหลือ 118.2 ลานดอลลาร สรอ. จากประเภทเครือ่ งตัดตอ
วงจรไฟฟา อุปกรณเกี่ยวกับสายตา ทรานสฟอรเมอรและมอเตอร สวนการสงออกเครื่องจักรและเครื่องจักรกลสูงขึ้นกวาเทาตัว
เนื่องจากมีการนําเครื่องจักรเกาไปผลิตที่ประเทศจีน ขณะที่เครื่องใชไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 34.9 จากการสงออกไปยังญี่ปุนและ
สิงคโปร
มูลคาการนําเขาลดลงรอยละ 11.8 เหลือ 97.8 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากการนําเขาผานดานนิคมฯ ภาคเหนือ
ลดลงรอยละ 12.1 เหลือ 91.2 ลานดอลลาร สรอ. ตามการลดลงของการนําเขาสินคาทุนประเภทเครื่องจักรไฟฟา เครือ่ งจักรกล
และแผงวงจรไฟฟา สวนการนําเขาผานดานชายแดนลดลงรอยละ 12.0 เหลือ 5.1 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาจากพมาที่
ลดลงรอยละ 10.5 เหลือ 3.2 ลานดอลลาร สรอ. โดยเฉพาะการนําเขาผานดานแมสายลดลงมาก สวนการนําเขาจากลาวลดลง
รอยละ 13.8 เหลือ 1.1 ลานดอลลาร สรอ. และการนําเขาจากจีนตอนใตลดลงรอยละ 15.4 เปน 0.8 เนือ่ งจากระดับน้ําในแมนํ้าโขง
ลดลงมากทําใหพอคาเปลี่ยนเสนทางขนสงสินคา สําหรับดุลการคาเกินดุล 81.8 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับเกินดุล 58.9 ลาน
ดอลลาร สรอ. ในระยะเดียวกันปกอ น
7. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไปเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.8 เรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอน
โดยราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 4.2 สูงกวาหมวดอื่นๆ ตามการเพิ่มขึ้นของราคาเนื้อสัตว ไข และผักผลไม
สวนราคาหมวดอื่นที่มิใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 ตามการสูงขึน้ ของราคาน้าํ มันเบนซิน สําหรับดัชนีราคาผูบ ริโภค
พืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.7 ใกลเคียงกับเดือนกอน
8. การจางงาน ภาวะการทํางาน จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติเดือนมกราคม 2548 ภาคเหนือ
มีกําลังแรงงานรวม 6.7 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.4 ลานคน หรือเทากับรอยละ 95.2 ของกําลังแรงงานรวม ซึ่งใกลเคียงกับระยะ
เดียวกันปกอนที่รอยละ 95.1 อนึ่งเนื่องจากเดือนนี้เขาสูชวงนอกฤดูเกษตร สัดสวนผูมีงานทําตอกําลังแรงงานจึงนอยกวาเดือนกอน
ทีส่ งู ถึงรอยละ 98.3 สําหรับอัตราการวางงานลดลงเหลือรอยละ 3.7 ของกําลังแรงงานรวมต่ํากวารอยละ 4.0 ระยะเดียวกันปกอ น
ภาวะตลาดแรงงาน จากขอมูลของกรมการจัดหางานเดือนมกราคม 2548 ภาคเหนือมีตําแหนงงานวาง 17,017
อัตรา เพิ่มขึ้นรอยละ 192.7 จากเดือนเดียวกันปกอน โดยมีความตองการแรงงานมากในจังหวัด นาน เชียงใหม และลําปาง ซึ่งสาขา
อุตสาหกรรมการผลิตมีความตองการจางงานมากที่สุด ดานผูสมัครงาน มีจํานวน 5,102 คน สูงกวาเดือนเดียวกันปกอนรอยละ
77.1 ตามความตองการทํางานมากในจังหวัดลําพูน เชียงราย และเชียงใหม ขณะที่การบรรจุเขาทํางาน มีจํานวน 2,174 คน เพิ่ม
ขึน้ รอยละ 111.9 จากระยะเดียวกันปกอน ตามการบรรจุงานมากที่จังหวัดสุโขทัย เชียงราย และลําพูน โดยการบรรจุงานคิดเปน
สัดสวนรอยละ 42.6 ของผูสมัครงาน สูงกวารอยละ 35.6 ในปกอ น ซึง่ สวนใหญอยูใ นระดับประถมศึกษาและมีอายุระหวาง 18-24 ป
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9. การเงิน เงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2548 มียอดคงคาง 302,240
ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 6.0 จากระยะเดียวกันปกอ น เนือ่ งจากการเรงระดมเงินฝาก เงินฝากของสวนราชการ สถาบันการศึกษา
และรัฐวิสาหกิจ ประกอบกับมีเงินโอนเพื่อชําระคาที่ดินในจังหวัดเชียงใหมมาฝากพักไว โดยเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม นครสวรรค
เชียงราย กําแพงเพชร และอุตรดิตถ สวนเงินใหสนิ เชือ่ มียอดคงคาง 216,461 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.5
เรงตัวจากเดือนกอน จากสินเชื่อของสถาบันการเงินอื่นๆ ทีน่ าํ มาควบรวมกับธนาคารพาณิชย และสวนหนึง่ เพิม่ ขึน้ จากสินเชือ่ ทีใ่ ห
กับชาวไรออยในจังหวัดกําแพงเพชร นอกจากนี้ยังเพิ่มขึ้นจากสินเชื่อสวนบุคคล โดยสินเชื่อเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดกําแพงเพชร
เชียงราย เพชรบูรณ ลําปาง เชียงใหม และพิษณุโลก สําหรับสัดสวนสินเชื่อตอเงินฝากอยูท ่ีระดับรอยละ 71.6 สูงกวารอยละ 70.6
ระยะเดียวกันปกอ น

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
1 เมษายน 2548

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

