แถลงขาวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนเมษายน 2547 (ฉบับที่ 6/2547)
จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(http://www.bot.or.th)
เศรษฐกิจภาคเหนือเดือนเมษายนขยายตัวตอเนือ่ งแตในอัตราทีช่ ะลอลงเล็กนอย โดยมีแรงขับเคลื่อนจาก
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและภาคบริการที่อยูใ นเกณฑดี การขยายตัวตอเนื่องของอุปสงคจากตางประเทศสงผลดีตอการสงออก
และการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขณะที่การใชจายภาครัฐมีสวนกระตุนเศรษฐกิจผานการขยายตัวของงบลงทุน อยางไรก็ตามการลงทุน
ภาคเอกชนชะลอลงตามการลงทุนกอสรางเนือ่ งจากราคาเหล็กอยูใ นเกณฑสงู สวนรายไดเกษตรกรแมวาจะไมขยายตัวแตมีแนวโนม
ดีขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาพืชสําคัญ ภาวะการผลิตและการใชจายที่นาพอใจสงผลใหระดับราคาเพิ่มขึ้นและอัตราการวางงานอยู
ในเกณฑต่ํา ขณะที่สินเชื่อของสาขาธนาคารพาณิชยขยายตัวดีสนับสนุนการสงออกและการขยายตัวของที่อยูอาศัย
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจในเดือนเมษายน 2547 มีดังนี้
1. ภาคเกษตร ผลผลิตพืชโดยรวมลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.8 ตามการลดลงของผลผลิตขาว
นาปรังเปนสําคัญ จากการทีท่ างการควบคุมปริมาณการปลูกพืชฤดูแลงโดยเฉพาะขาวนาปรัง เนือ่ งจากปริมาณน้าํ ในอางเก็บน้าํ
สําคัญลดลงมาก ขณะทีก่ ระเทียมมีผลผลิตและพืน้ ทีเ่ พาะปลูกลดลง สืบเนือ่ งจากทางการมีนโยบายสนับสนุนคาปจจัยการผลิต
พืชทดแทนกระเทียมซึ่งประสบปญหาการแขงขันดานราคากับสินคานําเขา ดานราคาพืชผลสําคัญเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ น
เพียงรอยละ 0.5 ตามราคาขาวเปลือกเจานาปรัง ถัว่ เหลืองคละ และถั่วเขียวผิวมัน ที่ขยายตัวตามความตองการจากตางประเทศ
ขณะทีผ่ ลผลิตในตลาดโลกอยูใ นเกณฑตาํ่ ผลผลิตพืชสําคัญทีล่ ดลงและราคาทีเ่ พิม่ ขึน้ เพียงเล็กนอยสงผลใหรายไดเกษตรลดลง
รอยละ 2.3 จากระยะเดียวกันปกอ น
2. ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวโดยมูลคาการผลิตและสงออกจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากระยะ
เดียวกันปกอ นรอยละ 37.9 ตามความตองการสินคาใหมทใ่ี ชเทคโนโลยีสงู ในตางประเทศ เชน จอภาพพลาสมาและอุปกรณทใ่ี ชใน
ทีวซี ง่ึ กําลังเปนทีต่ อ งการในยุโรปเพือ่ รองรับเทศกาลการแขงขันฟุตบอลยูโร และกุญแจอิเล็กทรอนิกสสาํ หรับรถยนตคณ
ุ ภาพสูง
สงผลใหอุตสาหกรรมสงออกบางแหงวางแผนขยายกําลังการผลิต สวนการผลิตน้าํ ตาลลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ
72.4 เนือ่ งจากปริมาณออยลดลงเพราะโรงงานน้าํ ตาลปดหีบออยเร็วกวาปกอ น
3. ภาคบริการ ขยายตัวดีเนื่องจากไมประสบปญหาความกังวลเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
(SARS) เชนในปกอน กิจกรรมภาคบริการขยายตัวจากการจัดงานสงเสริมการทองเทีย่ วในเทศกาลสงกรานต การเยี่ยมชมหมีแพนดา
ทีด่ งึ ดูดความสนใจของนักทองเทีย่ ว และการเดินทางดวยสายการบินราคาประหยัด (Low Fare Airline) ทําใหจํานวนผูโดยสารผาน
ทาอากาศยานเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นถึงรอยละ 49.2 โดยเพิ่มขึ้นมากที่ทาอากาศยานเชียงใหมและเชียงราย ขณะทีอ่ ตั รา
การเขาพักเฉลีย่ และราคาหองพักเฉลีย่ ของโรงแรมเพิม่ ขึน้ จากรอยละ 43.0 และ 863.20 บาทตอหองตอคืนในระยะเดียวกันปกอ น
เปนรอยละ 49.2 และ 954.60 บาทตอหองตอคืน
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ชะลอลงแตอยูในเกณฑดี สภาวะแวดลอมทางการเงินทีเ่ อื้ออํานวยทัง้ อัตรา
ดอกเบี้ยต่ํา การเขาถึงสินเชื่ออุปโภคบริโภค และเงื่อนไขการผอนชําระที่จูงใจ รวมทั้งการออกยานยนตรุนใหมเปนปจจัยสนับสนุนที่
ทําใหการใชจายเพื่อซื้อสินคาคงทนขยายตัวตอเนื่อง กิจกรรมการอุปโภคบริโภคสําคัญไดแก ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนตชะลอ
ลงจากเดือนกอนซึง่ เปนสถิตสิ งู สุดในรอบ 8 เดือนแตอยูในระดับดีและเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 จากระยะเดียวกันปกอ น ยอดจดทะเบียน
รถยนตชะลอลงโดยขยายตัวรอยละ 46.8 จากระยะเดียวกันปกอน ตามการเพิ่มขึ้นของรถยนตนั่งสวนบุคคลและรถยนตเชิงพาณิชย
ที่ขยายตัวมากในภาคเหนือตอนบน สําหรับการใชไฟฟาของครัวเรือนเรงตัวตอเนือ่ งตัง้ แตตน ปโดยปริมาณการใชในเดือนมีนาคม
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 11.4 ตามความตองการใชไฟฟาที่ขยายตัวในทุกจังหวัดภาคเหนือเนื่องจากสภาพอากาศ
รอนจัด
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5. การลงทุนภาคเอกชน ชะลอลงตามการลงทุนกอสรางทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากราคาเหล็กซึง่ อยูใ นเกณฑสงู
สงผลตอการตัดสินใจลงทุนของภาคธุรกิจและประชาชน แตสาํ หรับการลงทุนกอสรางในจังหวัดสําคัญ อาทิ เชียงใหม นครสวรรค
และพิษณุโลก ยังมีสญ
ั ญาณทีด่ ี กิจกรรมการลงทุนกอสรางทุกรายการชะลอลง คาธรรมเนียมขายและขายฝากที่ดินที่ขยายตัว
สูงในเดือนกอนจากปจจัยชัว่ คราวกลับมาสูร ะดับปกติและเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 17.5 พืน้ ทีก่ อ สรางรับอนุญาต
ในเขตเทศบาลชะลอลงตามพืน้ ทีก่ อ สรางฯ ประเภทพาณิชยกรรมเปนสําคัญ ขณะทีป่ ระเภททีอ่ ยูอ าศัยขยายตัวดีและประเภท
บริการและขนสงเพิม่ ขึน้ มากในจังหวัดเชียงใหม สําหรับกิจกรรมการลงทุนผลิต เชน เงินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมตัง้ ใหม
ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนแตจัดวาอยูในระดับปกติ โดยกระจุกตัวอยูในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร สวนสัญญาณการ
ลงทุนผลิตทีพ่ จิ ารณาจากเงินลงทุนของโครงการไดรบั อนุมตั สิ ง เสริมการลงทุน แสดงถึงความสนใจลงทุนผลิตเพื่อสนองความ
ตองการในประเทศ เชน บริการสาธารณูปโภค การทําเหมืองแร และการผลิตสินคาเกีย่ วเนือ่ งกับการเกษตร
6. การคลัง การเบิกจายงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือเรงตัวโดยเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ น
รอยละ 10.2 เปน 9,632.2 ลานบาท ตามการขยายตัวในหมวดรายจายประจําและรายจายลงทุนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 และรอยละ
31.8 เปนผลจากการเบิกจายขององคการบริหารสวนทองถิน่ เปนสําคัญโดยเฉพาะในจังหวัดนครสวรรค ตาก และพิจิตร ดานการ
จัดเก็บรายไดชะลอลงจากเดือนกอนโดยเพิม่ ขึน้ เพียงรอยละ 2.8 เปน 1,328.9 ลานบาท โดยการจัดเก็บภาษีจากฐานรายไดและ
จากฐานการบริโภคเพิม่ ขึน้ ดุลในงบประมาณขาดดุล 8,303.3 ลานบาท ลดลงจากทีข่ าดดุล 9,481.1 ลานบาทเดือนกอนและ
7,444.5 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอ น
7. การคาตางประเทศ มูลคาสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือขยายตัวตอเนือ่ งโดยเพิม่ ขึน้ จากระยะ
เดียวกันปกอ นรอยละ 38.4 เปน 171.2 ลานดอลลาร สรอ. ตามการขยายตัวของมูลคาสงออกของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
เพื่อสนองความตองการสินคาเทคโนโลยีใหมในตางประเทศ โดยเฉพาะจอภาพพลาสมา อุปกรณที่ใชในทีวี และกุญแจ
อิเล็กทรอนิกสสาํ หรับรถยนตขยายตัวดี สําหรับมูลคาสงออกชายแดนขยายตัวสูงเนือ่ งจากทางการพมาผอนคลายความเขมงวด
การนําเขาสินคา สงผลใหมูลคาสงออกไปพมาเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัวจากสินคาอุปโภคบริโภค เครือ่ งใชในครัวเรือน และรถจักรยานยนต
อยางไรก็ตามอุปสรรคในการขนสงสินคาทางน้าํ ทําใหมลู คาสงออกไปจีนตอนใตลดลง ขณะทีม่ ลู คาสงออกไปลาวเพิม่ ขึน้ เล็กนอย
เนือ่ งจากราคาสินคาไทยในลาวสูงขึน้ มากจากการทีท่ างการลาวจัดเก็บภาษีเพิม่ ขึน้
มูลคานําเขาขยายตัวตอเนื่องสอดคลองกับการสงออก โดยเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 37.8 เปน
109.7 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเปนสําคัญ สวนใหญเปนวัตถุดบิ และเครือ่ งจักรใหม
สําหรับมูลคานําเขาผานชายแดนเพิม่ ขึน้ กวาเทาตัวตามการขยายตัวของการนําเขาจากประเทศเพือ่ นบานทัง้ 3 ประเทศ มูลคา
นําเขาจากพมาเพิม่ ขึน้ เกือบสามเทาจากความตองการปลาสดและผลิตภัณฑปลาทีข่ ยายตัวมาก ขณะทีม่ ลู คานําเขาจากจีนตอนใต
เพิ่มขึ้นกวาสองเทาจากความตองการสินคาประเภทไมสักและไมอื่นๆ แปรรูป สวนมูลคานําเขาจากลาวขยายตัวตามความตองการ
ลิกไนต ไมแปรรูป และกระเทียม การสงออกทีเ่ รงตัวกวาการนําเขาสงผลใหดลุ การคาเกินดุล 61.6 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น
จากทีเ่ กินดุล 44.1 ลานดอลลาร สรอ.ในเดือนเดียวกันปกอ น
8. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไปเรงตัวตอเนือ่ งโดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.6 จากระยะเดียวกันปกอ น ราคา
หมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ ถึงรอยละ 7.0 ตามการเพิม่ ขึน้ ของราคาเนือ้ สัตว ไก ไข และผักสด เปนสําคัญเนือ่ งจากปริมาณ
ผลผลิตเขาสูต ลาดนอยกวาความตองการบริโภค การบริโภคเนือ้ ไกและไขไกปรับตัวดีขน้ึ ตอเนือ่ งเพราะความกังวลเรือ่ งการระบาด
ของไขหวัดนกในสัตวปก ผอนคลายลง ราคาหมวดอืน่ ๆ ที่มิใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.2 ตามราคาไฟฟาตอหนวยที่
สูงขึน้ จากการปรับเพิม่ คาเอฟที สําหรับดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานอยูใ นเกณฑตาํ่ และลดลงรอยละ 0.2 จากระยะเดียวกันปกอ น
ตามคาเชาบานที่ยังคงลดลงตอเนื่อง
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9. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติเดือนมีนาคม
2547 พบวาภาคเหนือมีกําลังแรงงานรวม 6.3 ลานคน ประกอบดวยผูมีงานทํา 6.2 ลานคน และผูวางงาน 0.1 ลานคน ภาวะการมี
งานทําปรับตัวดีขน้ึ จากเดือนกอน โดยอัตราการจางงานอยูท ร่ี อ ยละ 97.1 สูงกวารอยละ 95.8 ในเดือนเดียวกันปกอน เนื่องจากการ
จางงานนอกภาคเกษตรขยายตัวโดยเฉพาะภาคกอสราง การขายสง-ขายปลีก และการทองเที่ยว ขณะที่การจางงานในภาคเกษตร
มีแนวโนมดีขึ้นแมวายังไมขยายตัว อัตราการวางงานจึงอยูใ นเกณฑตาํ่ ทีร่ อ ยละ 1.6 ลดลงจากรอยละ 2.9 ในระยะเดียวกันปกอ น
10. การเงิน ณ สิน้ เดือนเมษายน 2547 ยอดคงคางเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือขยายตัว
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.7 เปน 285,427 ลานบาท สวนหนึง่ เนือ่ งจากรายไดจากผลผลิตขาวนาปรังอยูใ นเกณฑดที าํ ให
เงินฝากขยายตัวในจังหวัดกําแพงเพชร อุตรดิตถ นครสวรรค และเพชรบูรณ ดานเงินใหสนิ เชือ่ มียอดคงคาง 205,970 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 8.9 ตามการใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย สินเชือ่ แกอตุ สาหกรรมเพือ่ การสงออก และสินเชื่อ
แกสหกรณออมทรัพยครูในบางจังหวัด

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
1 มิถุนายน 2547
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