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ฉบับที่ 7/2550
เรือ่ ง แถลงขาวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนเมษายน 2550
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนเมษายน 2550 ชะลอลงจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอน
โดยดานอุปทาน การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนกอนโดยการผลิตเครื่องดื่มเรงตัว
ขณะที่การผลิตเพื่อสงออกลดลง รายไดของเกษตรกรชะลอตัวตามราคาพืชผลหลักที่ชะลอลง ภาคบริการขยายตัว
จากเดือนกอนตามฤดูกาล สวนทางดานอุปสงค การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากเดือนกอนตามการใชจาย
ในชวงเทศกาลสงกรานตและการสงเสริมการขายของผูประกอบการ สวนการลงทุนภาคเอกชนลดลงแตปรับตัว
ดีขน้ึ ดานการสงออกและนําเขาลดลง ดัชนีราคาผูบ ริโภคชะลอตัวตอเนือ่ ง เงินฝากและเงินใหสินเชื่อขยายตัว
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดงั นี้
1. ภาคเกษตร รายไดของเกษตรกรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.3 ชะลอลงจากเดือนกอนและ
ระยะเดียวกันปกอน โดยราคาพืชสําคัญชะลอตัวลงโดยเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 2.6 ราคาออยโรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 2.3
ตามการเพิ่มขึ้นของคาความหวานเฉลี่ย ราคากระเทียมและขาวโพดเลี้ยงสัตวสูงขึ้นรอยละ 37.3 และรอยละ 35.9
เนื่องจากผลผลิตลดลงมาก ขณะที่ราคาถั่วเหลืองและถั่วเขียวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.1 และรอยละ 8.6 ตามความตองการใช
เพิ่มขึ้น สวนราคาขาวเปลือกเจานาปรัง หอมแดง และมันสําปะหลังลดลงรอยละ 7.3 รอยละ 74.8 และรอยละ 1.7
ตามลําดับ ทางดานผลผลิตพืชหลักเพิม่ ขึน้ รอยละ 2.7 โดยออยโรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 20.4 เนื่องจากราคาในปกอน
สูงจูงใจใหเกษตรกรเพิ่มการผลิต มันสําปะหลังเพิ่มขึ้นรอยละ 18.1 จากเกษตรสวนหนึ่งปลูกทดแทนขาวโพด
เลีย้ งสัตว ถั่วเขียวและถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 และรอยละ 2.4 ตามลําดับ สวนกระเทียม หอมแดง และขาวโพด
เลี้ยงสัตว ลดลงรอยละ 8.7 รอยละ 7.4 และรอยละ 2.6 ตามลําดับ
2. ภาคอุตสาหกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาคเหนือชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอน โดย
มูลคาสงออกของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อสงออกในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 6.9 เหลือ 135.8 ลานดอลลาร สรอ. ตามการผลิต Glass Magnetic Disk ที่ลดลงรอยละ 25.7 ตอเนื่องจาก
เดือนกอน อยางไรก็ดี การผลิตเลนสกลองถายรูปและการเจียระไนอัญมณีเพิ่มขึ้นรอยละ 7.6 และรอยละ 51.2
ตามลําดับ ดานการผลิตเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 9.9 เรงตัวจากเดือนกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 4.3 ทางดานการผลิต
น้ําตาลมีปริมาณ 148.6 พันเมตริกตัน เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนที่มีปริมาณการผลิตเพียง 6.0
พันเมตริกตัน เนื่องจากผลผลิตออยที่เพิ่มขึ้นมาก สวนการผลิตวัสดุกอสรางลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
11.1 สําหรับภาษีมูลคาเพิ่มหมวดอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 36.4 เปน 302.7 ลานบาท เรงตัวจากเดือนกอนที่
ขยายตัวรอยละ 27.3 โดยเพิม่ ขึน้ ในจังหวัดภาคเหนือตอนลาง อาทิ จังหวัดกําแพงเพชรและนครสวรรค
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3. ภาคบริการ ขยายตัวจากเดือนกอนตามฤดูกาล เนื่องจากเปนชวงเทศกาลสงกรานต แตจํานวน
นักทองเที่ยวโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน โดยนักทองเที่ยวชาวไทยสวนหนึ่งเปลี่ยนไปทองเที่ยว
ในจังหวัดชายทะเลภาคใตเนื่องจากไดทองเที่ยวภาคเหนือไปแลวในชวงงานพืชสวนโลก ขณะที่บางสวนชะลอการ
เดินทางเนื่องจากระมัดระวังการใชจาย ดานนักทองเที่ยวตางประเทศโดยเฉพาะจีน มาเลเซีย สิงคโปร ที่เคยเดินทาง
มาทองเทีย่ วในเทศกาลสงกรานตลดลงกวารอยละ 30 เนื่องจากกังวลในความปลอดภัย อยางไรก็ดี การเดินทางใน
เทศกาลสงกรานตปนี้สวนใหญเพื่อกลับไปเยี่ยมเยือนบานมากกวาการทองเที่ยวเหมือนปที่ผานมา เครื่องชี้ภาค
บริการที่สําคัญ ไดแก จํานวนผูโ ดยสารผานทาอากาศยานลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.3 เทียบกับที่ลดลง
รอยละ 9.6 เดือนกอน อัตราการเขาพักของโรงแรมลดลงจากรอยละ 45.8 ระยะเดียวกันปกอน เหลือรอยละ 44.8
และราคาหองพักเฉลี่ยลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.0 เหลือเพียง 989.0 บาทตอหองตอวัน ขณะที่ปริมาณ
การจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ หมวดโรงแรมและภัตตาคารปรับตัวลดลงจากเดื อนกอนรอยละ 6.1 แตเพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 22.5
4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอน ตามความตองการใชจาย
ในชวงเทศกาลสงกรานตและการสงเสริมการขายของผูประกอบการ โดยเครื่องชี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
ไดแก ปริมาณการจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 18.1 เรงตัวจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5.1
เดือนกอน ตามการเพิม่ ขึน้ ของการจัดเก็บในหมวดอุตสาหกรรม และหมวดคาสงคาปลีก เปนสําคัญ สวนปริมาณ
การจดทะเบียนรถยนตลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.5 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลดลงรอยละ 17.6
เดือนกอน แยกเปนปริมาณการจดทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคลและปริมาณการจดทะเบี ยนรถยนตเชิงพาณิชย
ลดลงรอยละ 9.9 และรอยละ 0.3 ต่าํ กวาทีล่ ดลงเดือนกอน ดานปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนตลดลงรอยละ
3.4 ต่ํากวาที่ลดลงรอยละ 32.8 เดือนกอน
5. การลงทุนภาคเอกชน ลดลงแตปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยมีความสนใจในการ
ลงทุนกอสรางประเภทที่อยูอาศัยและอาคารพาณิชยเพิ่มขึ้นตอเนื่องในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และนครสวรรค
แตโดยรวมพื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลภาคเหนือยังคงลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.6 ต่ํากวา
ที่ลดลงรอยละ 40.6 เดือนกอน สวนปริมาณการจําหนายวัสดุกอสรางลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 19.4
ดานคาธรรมเนียมขายและขายฝากที่ดินลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.3 สําหรับการลงทุนเพื่อการผลิต
ของกิจการทีไ่ ดรบั อนุมัติสงเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว สวนใหญเพื่อการขยายกําลังการผลิตของอุตสาหกรรม
ผลิตเลนสในจังหวัดลําพูน และอุตสาหกรรมผลิตและพัฒนาซอฟตแวรในจังหวัดเชียงใหม
6. การคาตางประเทศ การสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 10.2 เหลือ 180.4 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากการยายการทําพิธีการสงออกไปดานอื่นของสินคาประเภท
ลวดเคเบิลและชุดสายไฟ ประกอบกับการสงออกของสินคาประเภทเครื่องตัดตอวงจรไฟฟา Glass Magnetic Disk
และหมอแปลงไฟฟา ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 38.6 รอยละ 21.8 และรอยละ 18.0 ตามลําดับ โดยลดลง
ในทุกตลาดที่สําคัญ อาทิ ญีป่ นุ สิงคโปร สหรัฐอเมริกา และฮองกง อยางไรก็ดี การสงออกเลนสสําหรับกลองถายรูป
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และอัญมณีขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.6 และรอยละ 51.2 ตามลําดับ ตามอุปสงคจากประเทศจีนและ
อิสราเอลที่สูงขึ้น ดานการสงออกผานดานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 22.8 เปน 46.4 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับที่
ลดลงรอยละ 4.0 เดือนกอน เนือ่ งจากการสงออกสินคาประเภทน้าํ มันพืชที่เพิ่มขึ้นกวา 2 เทาตัว และอาหารแปรรูป
ไมบรรจุกระปองที่ขยายตัวดีโดยเฉพาะผลิตภัณฑจากนม สงผลใหมูลคาการสงออกไปพมา ลาว และจีนตอนใต
เพิ่มขึ้นรอยละ 12.2 รอยละ 21.7 และ 1.5 เทาตัว ตามลําดับ
การนําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 10.6 เหลือ 114.8
ลานดอลลาร สรอ. ต่าํ กวาที่ลดลงรอยละ 14.6 เดือนกอน เนื่องจากการนําเขาชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสลดลง
รอยละ 5.4 ซึ่งลดลงมากตามการนําเขาจากสหรัฐอเมริกาที่ลดลงรอยละ 40.7 เปนสําคัญ การนําเขาเครื่องจักรไฟฟา
และสวนประกอบลดลงรอยละ 25.9 โดยลดลงจากตลาดสําคัญ เชน ญี่ปุน ฮองกง และสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ดี
การนําเขาเคมีภัณฑและพลาสติก และแกว มีมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 46.0 และรอยละ 44.0 ตามลําดับ ดานการนําเขา
ผานดานชายแดนลดลงรอยละ 9.9 เหลือ 6.0 ลานดอลลาร สรอ. โดยการนําเขาจากพมาลดลงรอยละ 16.0 ตามการ
ลดลงของการนําเขาผลิตภัณฑเนื้อสัตว และการนําเขาจากจีน(ตอนใต) ลดลงรอยละ 19.0 เนื่องจากการนําเขาผัก
ผลไมลดลง สวนการนําเขาจากลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 48.3 เปน 1.9 ลานดอลลาร สรอ.
ดุลการคาในเดือนเมษายน 2550 เกินดุล 65.6 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนและระยะ
เดียวกันปกอ น ทีเ่ กินดุล 105.1 ลานดอลลาร สรอ. และ 72.6 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
7. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบ ริโภคทัว่ ไปของภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปก อนรอยละ 1.4
ชะลอลงจากทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 1.6 เดือนกอน โดยราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 ชะลอลง
จากเดือนกอน ตามการชะลอลงของราคาสินคาประเภทผักและผลไม และตามราคาสินคาประเภทเนื้อสัตวที่ลดลง
รอยละ 11.2 เนื่องจากการลดลงของราคาเนื้อสุกรเปนสําคัญ ดานราคาหมวดอื่นๆ ที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 เรงตัวขึ้นเล็กนอยจากการปรับเพิ่มขึ้นของคาโดยสารสาธารณะและคา กระแสไฟฟา สวนดัชนี
ราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.7 ชะลอลงจากเดือนกอน
8. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในเดือนมีนาคม 2550 กําลัง
แรงงานรวมของภาคเหนือมีจํานวน 6.53 ลานคน เปนผูมีงานทํา 6.41 ลานคน เทากับรอยละ 98.1 ของกําลังแรงงานรวม
สูงกวารอยละ 97.7 ระยะเดียวกันปกอน จากการเพิ่มขึ้นของการจางงานนอกภาคเกษตรรอยละ 1.9 โดยเพิ่มขึ้นมาก
ในสาขาโรงแรมและภัตตาคาร และการขายสง/ปลีก รอยละ 20.4 และรอยละ 8.7 ตามลําดับ สวนแรงงานภาคเกษตร
หดตัวเล็กนอยรอยละ 0.8 ดานผูวางงานมีจํานวน 0.10 ลานคน เทากับรอยละ 1.4 ของกําลังแรงงานรวม ลดลงจาก
รอยละ 1.5 เดือนกอน แตสูงกวารอยละ 1.2 ระยะเดียวกันปกอน
สําหรับผูประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ในเดือนเมษายน 2550 มีจาํ นวน 0.59
ลานคน ลดลงจากเดือนกอนเล็กนอยรอยละ 0.1 แตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.8
9. การเงิน ยอดคงคางเงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2550 มี
ทั้งสิ้น 339,941 ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.0 ชะลอลงจากเดือนกอน โดยสวนราชการและ
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องคกรปกครองทองถิ่นมีการเบิกถอนเงินฝากเพื่อนําไปใชตามโครงการทําใหเงินฝากลดลงมากในจังหวัดเชียงใหม
เชียงราย ลําปาง และเพชรบูรณ อยางไรก็ดี มีเงินฝากสวนหนึ่งเพิ่มขึ้นจากการฝากเงินของอุตสาหกรรมสงออก
ดานเงินใหสนิ เชือ่ มียอดคงคาง 277,196 ลานบาท ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.5 โดยเพิ่มขึ้นมากที่
จังหวัดนครสวรรคและเชียงใหม สวนใหญเปนสินเชื่อของธนาคารใหมซึ่งรับโอนมาจากบริษัทเงินทุน ขณะที่
สินเชื่อในจังหวัดกําแพงเพชรและพิษณุโลกเพิ่มขึ้นตามความตองการใชในธุรกิจเกี่ยวของกับภาคเกษตร สัดสวน
สินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี อ ยละ 81.5 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับรอยละ 79.6 ระยะเดียวกันปกอน

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
4 มิถุนายน 2550
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