สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนเมษายน 2549
จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(http://www.bot.or.th)
เดือนเมษายน 2549 เศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมชะลอตัวจากเดือนกอน ดานอุปสงค การใชจา ยเพื่อการ
อุปโภคบริโภคชะลอตัวลงแตยงั อยูในเกณฑดี ภาวะการลงทุนภาคเอกชนลดลงตามภาคกอสราง ขณะทีม่ ลู คาการสงออกและ
นําเขาลดลง ดานอุปทาน รายไดเกษตรกรขยายตัวในเกณฑดจี ากผลผลิตที่เรงตัวขึ้น การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวใน
อัตราทีช่ ะลอลง ภาคบริการปรับตัวดีขน้ึ ดัชนีราคาผูบ ริโภคเรงตัวขึน้ ตามราคาน้าํ มันเปนสําคัญ สวนเงินฝากและสินเชือ่ ขยายตัว
อยางตอเนือ่ ง
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร เดือนเมษายน 2549 รายไดเกษตรกรขยายตัวในเกณฑดีโดยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 10.8 แตชะลอลงเทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 17.3 เดือนกอนหนา โดยผลผลิตพืชผลสําคัญเพิม่ ขึน้ รอยละ 5.6 เรงตัวจาก
เดือนกอนและระยะเดียวกันปกอ น ตามผลผลิตขาวนาปรังและมันสําปะหลังทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 7.7 และรอยละ 16.3 ตามลําดับ
เนือ่ งจากราคาปกอ นจูงใจประกอบกับสภาพอากาศเอือ้ อํานวย ขณะทีถ่ ว่ั เหลืองเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.6 จากความตองการใชใน
อุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว สวนกระเทียมลดลงรอยละ 13.1 ตามนโยบายการปรับลดพืน้ ทีป่ ลูกของภาครัฐเปนสําคัญ ดานราคาพืชผล
เพิม่ ขึน้ รอยละ 5.2 จากระยะเดียวกันปกอ น เปนผลจากราคาพืชสําคัญปรับตัวสูงขึน้ ไดแก ออยโรงงานเพิม่ ขึน้ รอยละ 19.8
ตามราคาน้ําตาลในตลาดโลกและราคาออยขั้นตน กระเทียมแหงใหญคละเพิม่ ขึน้ รอยละ 26.8 จากปริมาณผลผลิตทีล่ ดลง
และหอมแดงแหงใหญคละมีราคาเพิ่มขึ้นกวาเทาตัวตามความตองการใชทั้งในและตางประเทศ ขณะทีร่ าคาขาวนาปรังใกลเคียง
กันกับระยะเดียวกันปกอ น
2. ภาคอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2549 การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือขยายตัวในอัตราชะลอลง
โดยอุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ สงออกในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.2 เหลือ 145.9
ลานดอลลาร สรอ. ตามการลดลงของสินคาประเภทเครือ่ งตัดตอวงจรไฟฟาและเครือ่ งจักรกล สวนทรานฟอรเมอรและมอเตอร
เครือ่ งใชไฟฟาประเภทสือ่ บันทึก และอัญมณียงั ขยายตัวอยูใ นเกณฑดี สําหรับการผลิตวัสดุกอ สรางขยายตัวรอยละ 11.0 เรงตัว
จากทีล่ ดลงรอยละ 11.3 เดือนกอน เนือ่ งจากลูกคาเรงสัง่ ซือ้ ลวงหนาเพือ่ สต็อกไวเพราะคาดวาราคาสินคาวัสดุกอ สรางจะปรับ
เพิ่มขึ้น การผลิตน้าํ ตาลเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นกวา 4 เทาตัว เปน 6.0 พันเมตริกตัน เปนผลจากโรงงานน้าํ ตาลปดหีบ
ลาชากวาปกอ น อยางไรก็ตาม ผลผลิตน้าํ ตาลรวมของฤดูกาลนีล้ ดลงรอยละ 1.1 เหลือ 1,420.4 พันเมตริกตัน เทียบกับทีล่ ดลง
รอยละ 21.6 ปกอ น
3. ภาคบริการ เดือนเมษายน 2549 ภาคบริการปรับตัวดีขน้ึ จากเดือนกอน เนื่องจากเปนชวงเทศกาล
สงกรานต เครือ่ งชีส้ าํ คัญของภาคบริการ ไดแก จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานเพิ่มขึ้นรอยละ 1.7 เปน 335,800 คน ชะลอลง
เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 13.7 ระยะเดียวกันปกอ น สวนหนึง่ เปนผลจากการลดเทีย่ วบินของสายการบินไปจังหวัดแมฮอ งสอน
และพิษณุโลก ทางดานอัตราการเขาพักเฉลีย่ รอยละ 45.8 เพิม่ ขึน้ เล็กนอยเทียบกับอัตราเฉลีย่ รอยละ 45.1 ระยะเดียวกันปกอ น
สําหรับราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมเพิม่ ขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนเพียงรอยละ 1.0 เปน 981.5 บาทตอคืน อยางไรก็ดี
นักทองเทีย่ วชาวตางประเทศบางสวนเลือ่ นการเดินทางมาไทย เนือ่ งจากความกังวลในสถานการณการเมืองชวงกอนหนา ขณะที่
นักทองเที่ยวชาวไทยระมัดระวังการใชจายมากขึ้นจากผลกระทบของราคาน้ํามันที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
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4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เดือนเมษายน 2549 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนของภาคเหนือขยายตัว
อยูใ นเกณฑดแี ตชะลอลงจากเดือนกอน ตามปริมาณการจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 15.0 ชะลอลงเทียบกับเพิม่ ขึ้น
รอยละ 27.2 เดือนกอน ตามการเพิ่มขึ้นของภาษีหมวดคาสงคาปลีกและหมวดอุตสาหกรรมเปนสําคัญ
สําหรับเครือ่ งชีท้ างดานยานพาหนะลดลงตามปริมาณการจดทะเบียนรถยนตนง่ั สวนบุคคลทีล่ ดลงจากระยะ
เดียวกันปกอ นรอยละ 8.2 และรถจักรยานยนตมยี อดจดทะเบียนลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.9 เปนผลจากราคา
น้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนือ่ งประกอบกับผูบริโภคมีการระมัดระวังการใชจายมากขึ้น
5. การลงทุนภาคเอกชน เดือนเมษายน 2549 การลงทุนภาคเอกชนลดลงจากเดือนกอนและระยะเดียวกัน
ปกอ น เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจทีม่ แี นวโนมลดลง ประกอบกับผูป ระกอบการมีความกังวลทางดานตนทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นตาม
ราคาวัสดุกอ สราง และความกังวลเกีย่ วกับสถานการณทางการเมือง โดยเฉพาะการลงทุนเพือ่ การกอสรางซึง่ ลดลงตอเนือ่ งจาก
เดือนกอน พิจารณาจากพืน้ ทีร่ บั อนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลลดลงรอยละ 34.1 เทียบกับลดลงรอยละ 18.5 เดือนกอน
สอดคลองกับเครือ่ งชีท้ างดานธุรกรรมการซือ้ ขายทีด่ นิ ไดแก คาธรรมเนียมขายและขายฝากทีด่ นิ ซึง่ ลดลงรอยละ 16.6 เทียบกับที่
ลดลงรอยละ 7.9 เดือนกอน แมวา ยอดจําหนายวัสดุกอ สรางจะเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นก็ตาม สวนหนึง่ เปนผลจากการเรง
สต็อกสินคาเนื่องจากราคาวัสดุกอสรางมีแนวโนมปรับขึ้นตามตนทุนที่สูงขึ้น สวนการลงทุนเพือ่ การผลิต มูลคาการนําเขาเครื่องจักร
และสวนประกอบลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 43.0
อยางไรก็ตาม ในสวนของการลงทุนในโครงการทีไ่ ดรบั อนุมตั สิ ง เสริมการลงทุนกลับเพิม่ ขึน้ ในเกณฑสงู เทียบกับ
ระยะเดียวกันปกอ น สวนใหญเปนการขอขยายการลงทุนในโครงการเดิมเปนสําคัญ
6. การคาตางประเทศ เดือนเมษายน 2549 มูลคาการสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือลดลงจากระยะ
เดียวกันปกอ นรอยละ 2.6 เหลือ 200.9 ลานดอลลาร สรอ. ตามการลดลงของมูลคาการสงออกผานดานศุลกากรลําพูน เปนสําคัญ
โดยลดลงรอยละ 2.2 เหลือ 145.9 ลานดอลลาร สรอ. สินคาสงออกสําคัญทีล่ ดลงไดแก แผงวงจรสําเร็จรูป แผนดิสกทย่ี งั ไมได
บันทึก และวงจรดิจิตัล สวนอัญมณีและทรานฟอรเมอรและมอเตอร มีมลู คาการสงออกเพิม่ ขึน้ ทางดานมูลคาการสงออกผาน
ดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 17.7 เปน 17.3 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงจาก
เดือนกอนตามการสงออกสินคาสําคัญ ไดแก ชุดสายไฟหัวจานจาย มะเขือดอง และเครื่องประดับเงิน สําหรับมูลคาการสงออก
ผานดานศุลกากรตามแนวชายแดนลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 11.0 เหลือ 37.7 ลานดอลลาร สรอ. สวนหนึง่ เปนผลจาก
กําลังซือ้ ของพมาลดลงเนือ่ งจากอัตราเงินเฟออยูใ นเกณฑสงู ประกอบกับคาเงินจัตออนตัวเมือ่ เทียบกับเงินบาท โดยมูลคาสินคา
สงออกไปพมาและจีนตอนใตลดลงรอยละ 6.9 และรอยละ 51.2 ตามลําดับ ตามการลดลงของสินคาประเภท ผลิตภัณฑยาง(ยาง
รถยนต) ผลิตภัณฑพืชสวน น้ํามันพืช ผลิตภัณฑพลาสติกและเรซิน สวนการสงออกไปลาวเพิม่ ขึน้ รอยละ 49.7 เปน 2.2 ลาน
ดอลลาร สรอ. ตามการสงออกวัสดุและอุปกรณทใ่ี ชกอ สรางถนน
มูลคาการนําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.7 เหลือ 128.3 ลาน
ดอลลาร สรอ. มูลคาการนําเขาผานดานศุลกากรลําพูน ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 5.8 เหลือ 115.2 ลานดอลลาร สรอ.
จากการนําเขาสินคาประเภทวัตถุดบิ ลดลง ไดแก เครือ่ งจักรไฟฟาและสวนประกอบ และชิ้นสวนแผงวงจรไฟฟา โดยลดลงรอยละ
11.6 และรอยละ 14.1 ตามลําดับ สวนการนําเขา เพชรพลอย และอัญมณียังเพิม่ ขึ้นรอยละ 38.5 ตามการผลิตเพือ่ การสงออกที่
ขยายตัวในเกณฑดี ขณะทีม่ ลู คาการนําเขาผานดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหมเพิม่ ขึ้นกวา 2 เทาตัว เปน 6.5 ลานดอลลาร
สรอ. แตชะลอลงจากเดือนกอนหนา สินคาสําคัญทีน่ าํ เขาไดแก เครือ่ งจักรไฟฟาและสวนประกอบ เครือ่ งเพชรพลอย และ
เครื่องใชในครัวเรือน สําหรับมูลคาการนําเขาดานศุลกากรตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 28.9 เปน 6.6 ลานดอลลาร สรอ. โดย
นําเขาเพิ่มขึ้นทัง้ จากพมา ลาว และจีนตอนใต โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 20.3 รอยละ 32.4 และรอยละ 48.6 ตามลําดับ สวนใหญเปน
การเพิม่ ขึน้ ของสินคาประเภทไมและเฟอรนเิ จอร ผลิตภัณฑพชื สวน และผลิตภัณฑสง่ิ ทอ เปนสําคัญ
ดุลการคา ในเดือนเมษายน 2549 เกินดุล 72.6 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนและระยะเดียวกัน
ปกอ นทีเ่ กินดุล 90 ลานดอลลาร สรอ.และ 76.9 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
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7. ระดับราคา เดือนเมษายน 2549 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคเหนือเพิม่ ขึ้นรอยละ 6.0 เรงตัวขึ้น
เทียบกับเพิม่ ขึน้ รอยละ 5.8 เดือนกอน เนือ่ งจากการสูงขึน้ ของราคาสินคาหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกัน
ปกอ นรอยละ 7.2 ตามการปรับเพิม่ ขึน้ ของราคาผักสด ผลไม เปดไกสาํ เร็จรูป น้าํ ตาลทราย และอาหารสําเร็จรูป สําหรับหมวด
อืน่ ๆไมใชอาหารและเครือ่ งดืม่ ราคาสูงขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 5.2 สินคาและบริการสําคัญทีม่ รี าคาสูงขึน้ ไดแก น้ํามัน
เชือ้ เพลิงราคาสูงขึน้ รอยละ 25.6 สงผลใหคา โดยสารสาธารณะเพิม่ สูงขึน้ รอยละ 24.3 และคากระแสไฟฟาสูงขึน้ รอยละ 9.5
ทางดานดัชนีราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.6 เทียบกับเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.4 เดือนกอนหนาและเรงตัว
ขึ้นเทียบกับเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.7 ระยะเดียวกันปกอ น




8. การจางงาน ในเดือนมีนาคม 2549 ภาคเหนือมีกําลังแรงงานรวม 6.52 ลานคน ขณะที่มีอัตราการวางงาน
อยูท ร่ี อ ยละ 1.2 ของกําลังแรงงานรวม ลดลงเทียบกับรอยละ 2.0 ระยะเดียวกันปกอ น โดยการจางงานในภาคเกษตรขยายตัว
รอยละ 5.6 จากระยะเดียวกันปกอ น เนือ่ งจากอยูใ นฤดูเก็บเกีย่ วพืชผลประกอบกับภาคเกษตรไมไดประสบภาวะแหงแลงเชน
ปกอ น สวนการจางงานนอกภาคเกษตรลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 5.3 ตามการลดลงของการจางงานในสาขาโรงแรม
และภัตตาคาร อุตสาหกรรม และการขายสงและขายปลีก
9. การเงิน เงินฝากทีธ่ นาคารพาณิชย ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2549 มียอดคงคางทั้งสิ้น 320,860 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 6.1 เรงตัวขึ้นเทียบกับเพิ่มขึ้นรอยละ 5.4 เดือนกอน (ไมรวมธนาคารพาณิชยใหมขยายตัว
รอยละ 4.8) สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของเงินฝากสวนราชการ ประกอบกับธนาคารพาณิชยใชกลยุทธการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
เพื่อจูงใจใหมีการฝากเงินมากขึน้ โดยเงินฝากเพิม่ ขึ้นมากในจังหวัดเชียงใหม ลําปาง กําแพงเพชรและเพชรบูรณ ทางดาน
สินเชือ่ ของธนาคารพาณิชย มียอดคาง 255,412 ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 13.5 (ไมรวมธนาคาร
พาณิชยใหมขยายตัวรอยละ 6.9) ทัง้ นีเ้ ปนการใหสนิ เชือ่ ประเภท เชาซือ้ โครงการบานจัดสรร อพารตเมนท รีสอรทและสปา
พืชผลเกษตร สหกรณออมทรัพยครู โรงสีขาว โครงการกอสรางหอพักในจังหวัดเชียงใหม นครสวรรค พิษณุโลกและพิจติ ร
สําหรับสัดสวนสินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี ะดับรอยละ 79.6 สูงขึน้ เทียบกับรอยละ 74.5 ระยะเดียวกันปกอ น
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