แถลงขาวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนเมษายน 2548
จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(http://www.bot.or.th)
เดือนเมษายน 2548 เศรษฐกิจภาคเหนือปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน โดยการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ยังขยายตัว มูลคาสงออกและนําเขาเรงตัวขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 2 อยางไรก็ตาม การลงทุนโดยเฉพาะการกอสรางที่อยูอาศัยเริ่ม
ชะลอลง ดานอุปทาน ผลผลิตพืชหลักลดลงจากภาวะความแหงแลง แตรายไดเกษตรกรจากพืชหลักเพิ่มขึ้นจากราคาที่เพิ่มขึ้นใน
เกณฑสงู ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวตามการสงออก จํานวนนักทองเที่ยวชะลอตัวลงบางจากเหตุการณระเบิดใน
จังหวัดสงขลา ทางดานระดับราคาเรงตัวขึ้นตามราคาน้ํามันเชื้อเพลิง เงินฝากและเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยขยายตัวในอัตรา
ที่ชะลอลง
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร ผลผลิตพืชหลักลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 12.5 ตามผลผลิตของขาวนาปรังและออย
โรงงานทีล่ ดลงรอยละ 21.1 และรอยละ 15.9 ตามลําดับ เนื่องจากฝนทิ้งชวงและหมดเร็วกวาปกติ อยางไรก็ดี ราคาพืชสําคัญ
สูงกวาเดือนเดียวกันปกอ นรอยละ 15.5 สามารถชดเชยผลผลิตที่ลดลงไดบาง โดยราคาขาวเปลือกเจานาปรังความชื้น 14-15%
สูงขึ้นตามราคาตลาดโลกและมาตรการของทางการ ราคาออยโรงงานเพิม่ ขึน้ ตามราคาน้าํ ตาลในตลาดโลกและผลผลิตลดลงจาก
ภาวะแหงแลง สงผลใหรายไดของเกษตรกรจากการจําหนายพืชผลหลักเพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 จากราคาขาวและออยเปนสําคัญ
2. ภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือขยายตัวตามความตองการของตลาดตางประเทศ
โดยมูลคาสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสและเครือ่ งใชไฟฟาผานดานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันป
กอนรอยละ 26.2 เปน 160.9 ลานดอลลาร สรอ. สินคาสงออกทีส่ าํ คัญคือ เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา เครื่องใชไฟฟา อุปกรณเกีย่ ว
กับสายตาเพิม่ ขึน้ รอยละ 15.2 รอยละ 36.4 และรอยละ 12.4 ตามลําดับ โดยเฉพาะเครือ่ งจักรและเครือ่ งจักรกลเพิม่ ขึน้ กวาเทา
ตัว ตลาดสงออกสําคัญทีเ่ พิม่ ขึน้ ไดแก ญี่ปุน สิงคโปร และจีน อยางไรก็ดกี ารสงออกสินคาประเภททรานฟอรเมอรและมอเตอร
ลดลงรอยละ 43.5 ตอเนือ่ งจากเดือนกอน ทางดานผลผลิตหมวดวัสดุกอ สรางเพิม่ ขึน้ แตชะลอลงจากเดือนกอนตามฤดูกาล
ประกอบกับไดเรงกอสรางไปแลวเมือ่ ไตรมาส 1 ที่ผานมา
3. ภาคบริการ ภาวะทองเที่ยวขยายตัวแตในอัตราที่ชะลอลงบาง โดยนักทองเที่ยวชาวตางชาติบางกลุมยกเลิก
การเดินทาง เนือ่ งจากผลกระทบจากเหตุการณระเบิดทีจ่ งั หวัดสงขลา แตยังไดรับประโยชนจากชวงเทศกาลสงกรานต ประกอบ
กับมาตรการกระตุนการทองเที่ยวของภาครัฐ และนักทองเที่ยวบางกลุมโดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยที่เปลี่ยนแผนการเดินทาง
มาทองเที่ยวภาคเหนือ กิจกรรมภาคบริการทีส่ าํ คัญในภาคเหนือไดแก ยอดจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มโรงแรมและภัตตาคารสูงกวา
ชวงเดียวกันปกอ นรอยละ 9.4 จํานวนผูโ ดยสารผานทาอากาศยานในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 13.7 ราคาหองพักเฉลี่ยของโรง
แรมใกลเคียงกับปกอน 956.5 บาทตอหอง
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน กิจกรรมดานการใชจายภาคเอกชนขยายตัวแตในอัตราชะลอลงเมือ่ เทียบ
กับระยะเดียวกันปกอ น โดยปริมาณรถยนตจดทะเบียนเพิ่มขึ้นรอยละ 22.4 ใกลเคียงกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 22.7 ในชวงเดียวกันป
กอน อยางไรก็ดปี ริมาณรถยนตนง่ั สวนบุคคลชะลอตัวลง แตสําหรับปริมาณรถยนตเชิงพาณิชยยังคงขยายตัว ขณะทีป่ ริมาณรถ
จักรยานยนตลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 8.5 โดยลดลงมากบริเวณภาคเหนือตอนลาง สวนยอดการจัดเก็บภาษีมูลคา
เพิม่ ประเภทการขายสงและขายปลีกเพิม่ ขึน้ รอยละ 25.5 เรงตัวจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ น
5. การลงทุน การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวตอเนือ่ งจากเดือนกอน แตมสี ญ
ั ญาณชะลอตัวของการกอสราง
ภาคเอกชน ทีไ่ ดเรงรัดกอสรางในชวงกอนหนานีแ้ ลว ทางดานพืน้ ทีข่ อรับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลลดลงจากระยะเดียวกัน
ปกอ นรอยละ 10.9 จากประเภทเพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย บริการและขนสงทีล่ ดลงรอยละ 26.8 และรอยละ 39.7 ตามลําดับ ขณะทีป่ ระเภท
อาคารพาณิชยเพิม่ ขึน้ รอยละ 66.9 ขยายตัวสูงบริเวณภาคเหนือตอนลางไดแกจังหวัด นครสวรรค และพิษณุโลก สําหรับคา
ธรรมเนียมขายและขายฝากทีด่ นิ ลดลงรอยละ 5.1 การลงทุนเพือ่ การผลิตลดลง สะทอนจากมูลคาการนําเขาเครือ่ งจักรกลและ
สวนประกอบลดลงรอยละ 8.5 และความสนใจลงทุน ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจาก BOI ที่ในเดือนนี้มีเพียง 1 แหง สงผลให
มูลคาเงินลงทุนลดลงรอยละ 98.1
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6. การคาตางประเทศ มูลคาการสงออก ผานดานศุลกากรตาง ๆ ในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกัน
ปกอ นรอยละ 27.3 เปน 218.0 ลานดอลลาร สรอ. เรงตัวจากเดือนกอน โดยการสงออกผานดานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
เพิม่ ขึน้ รอยละ 26.2 เปน 160.9 ลานดอลลาร สรอ. สินคาสงออกสําคัญไดแก เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา เครื่องใชไฟฟา อุปกรณ
เกี่ยวกับสายตา สวนการสงออกผานดานชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 40.1 เปน 42.4 ลานดอลลาร สรอ. โดยการสงออกไปพมา
เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 27.5 เปน 35.2 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอตัวจากเดือนกอน สวนการสงออกไปลาวเพิม่ ขึน้ รอยละ 25.8 เปน
1.5 ลานดอลลาร สรอ. จากการสงออกน้าํ มันเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ และการสงออกไปจีนตอนใตเพิม่ ขึน้ เกือบ 3 เทาตัว เปน 5.8
ลานดอลลาร สรอ. จากการเรงสงออกผลิตภัณฑพชื สวนประเภท ยางแผน ยางแทง น้ํายางและผลิตภัณฑยาง
มูลคาการนําเขา เพิม่ ขึน้ รอยละ 17.9 เปน 129.3 ลานดอลลาร สรอ.เรงตัวจากเดือนกอนหนา สวนใหญเปน
การนําเขาผานดานศุลกากรนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจํานวน 122.3 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ รอยละ 17.6 สินคาสําคัญที่
นําเขาไดแก เครื่องตัดตอวงจรไฟฟา ผลิตภัณฑพลาสติกและเรซิน สําหรับการนําเขาผานดานชายแดนเพิม่ ขึน้ รอยละ 8.8 เปน
5.2 ลานดอลลาร สรอ. ตามการเพิ่มขึ้นจากการนําเขาสินคาจากพมา และลาว เปนสําคัญ
ดุลการคาในเดือนเมษายน 2548 ดุลการคาผานดานศุลกากรในภาคเหนือเกินดุล 88.7 ลานดอลลาร สรอ.
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 44.0 ทีเ่ กินดุล 61.6 ลานดอลลาร สรอ.
7. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปเดือนเมษายน 2548 เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.4 เรงตัว
จากเดือนกอนทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 3.3 โดยราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 2.8 ตามการเพิ่มขึ้นของราคาผักและผลไม
ผักสดแปรรูปและอืน่ ๆทีข่ ยายตัวตอเนือ่ งจากเดือนกอน สําหรับราคาหมวดอื่นที่มิใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 4.0
ตามการสูงขึน้ ของราคาน้าํ มันเชือ้ เพลิงเปนสําคัญ ทางดานดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ รอยละ 0.7 เทากับเดือนกอน
8. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติเดือนมีนาคม 2548 พบวาภาคเหนือมีผูมีงานทํา
6.5 ลานคน หรือเทากับรอยละ 98.5 ของกําลังแรงงานรวม ใกลเคียงกับรอยละ 98.7 ระยะเดียวกันปกอ น ภาคเกษตรและนอก
ภาคเกษตรมีการจางงานเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2.7 และรอยละ 4.8 ตามลําดับ โดยการจางงานนอกภาคเกษตรขยายตัวมาก
ในสาขาการผลิตอุตสาหกรรม และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร ดานอัตราการวางงานรอยละ 2.0 ของกําลังแรงงานรวม สูงกวา
รอยละ 1.6 ระยะเดียวกันปกอ น
ดานผูป ระกันตนในระบบประกันสังคมเดือนเมษายน 2548 มีจํานวน 579,904 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.6 จากระยะ
เดียวกันปกอ น แตลดลงรอยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนกอน ที่มีผูประกันตนจํานวน 580,505 คน
9. การเงิน ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2548 สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ มียอดเงินฝากคงคางทั้งสิ้น 302,318
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 5.4 ชะลอลงจากเดือนกอน โดยเพิ่มขึ้นที่จังหวัดลําพูน พิษณุโลก และนครสวรรค
แตลดลงที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย พะเยา และตาก สวนเงินใหสินเชื่อมียอดคงคาง 225,086 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอ นรอยละ 10.1 จากการใหสินเชื่อเพิ่มขึ้นแกสหกรณออมทรัพยหลายจังหวัดเปนสําคัญ นอกนั้นยังมีการใหสินเชื่อ
เพื่อขยายกิจการของธุรกิจโรงสี อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสัตว โดยเพิ่มขึ้นมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค
เพชรบูรณ และพิจิตร สัดสวนสินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี ะดับรอยละ 74.5 สูงกวารอยละ 70.9 ระยะเดียวกันปกอ น
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