ฉบับที่ 13/2542
สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือชวง 9 เดือน ป 2542
เศรษฐกิจภาคเหนือชวง 9 เดือน ป 2542 อยูในชวงฟนตัวและปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องจาก
ครึง่ ปแรก โดยมีปจ จัยสนับสนุนทีส่ ําคัญไดแก การใชจายภาคเอกชน การใชจายภาครัฐและการ
สงออก ยกเวนการลงทุนภาคเอกชนที่ยังคงซบเซา ทางดานการผลิตทีส่ าํ คัญไดแก ภาคเกษตร
ผลผลิตการเกษตรหลายชนิดเพิ่มขึ้นจากภาวะอากาศเอื้ออํานวย และฝนที่ตกอยางตอเนื่อง
ภาคอุตสาหกรรม การผลิตขยายตัวตอเนื่องตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณวัตถุดิบและการสงออก
ภาคเหมืองแร ผลผลิตสําคัญเพิ่มขึ้นไดแก น้าํ มันดิบ ยิปซัมและหินปูน ภาคบริการ ขยายตัว
ตามปริมาณนักทองเทีย่ วชาวตางประเทศ ขณะที่ดัชนีราคาผูบริโภคยังอยูในระดับต่ํา สวนภาค
การเงิน เงินฝากมีอัตราลดลงตั้งแตตนปตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ําลง และสินเชื่อยังลดลง
อยางตอเนือ่ งจากการเขมงวดของการใหสินเชือ่ และการเรงรัดชําระหนีข้ องธนาคารพาณิชย
การใชจายภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องจากครึ่งป เปนผลจากมาตรการกระตุนการ
ใชจาย ของรัฐบาล อัตราดอกเบี้ยที่ต่ําลง การใหบริการสินเชือ่ ของธุรกิจเชาซือ้ การใชจาย
ภาครัฐ เพิ่มขึ้นจากการเรงเบิกจายงบประมาณและเงินกูตามโครงการมิยาซาวา โดยรายจาย
จากงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 0.5 สวนเงินกูต ามโครงการเงินกูต ามโครงการมิยาซา
วามีการเบิกจายทั้งสิ้น 6,116.7 ลานบาท หรือรอยละ 74.7 ของวงเงินที่ไดรับอนุมัติ สวนใหญ
เปนการใชจายเพื่อการจางแรงงาน
การสงออก เพิ่มขึ้นทั้งในรูปดอลลาร สรอ. และเงินบาท จากการเพิ่มขึ้นของการสงออก
ผานทาอากาศยานเชียงใหมและการคาชายแดน เนื่องจากความตองการของตางประเทศเพิ่ม
มากขึ้น ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาที่ใชเทคโนโลยีซึ่งสูงขึ้น
ภาคเกษตร ผลผลิตพืชหลายชนิดเพิ่มขึ้นจากภาวะอากาศที่เอื้ออํานวยและฝนที่ตก
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะลําไยและลิ้นจี่ที่เพิ่มขึ้นจากปกอนถึง 6 เทาตัว จากทีเ่ คยลดลงมากเปน
ประวัติการณในปกอน แมวาในชวงปลายไตรมาสที่ 3 จะประสบปญหาน้ําทวม แตยังความ
เสียหายไมมากนักเนือ่ งจากพืชบางชนิด เชน ขาวโพด เก็บเกี่ยวเกือบหมดแลว และพืชอื่นที่อยู
ระหวางการเจริญเติบโต เชน ขาวนาป ออย มันสําปะหลัง ทีเ่ สียหายบางในเขตพืน้ ทีล้ มุ ริมแมนํ้า
ทางดานรายไดเกษตรกรในชวง 9 เดือนป 2542 คาดวาจะลดลงจากปกอนรอยละ 8.1
ตามราคาสินคาเกษตรที่ปรับลดลง แตเมือ่ เทียบกับป 2540 รายไดเกษตรกรยังเพิ่มขึน้ รอยละ
3.3 นอกจากนีก้ ารใชจายตามโครงการมิยาซาวาเปนการเพิม่ รายไดใหแกเกษตรกรไดอกี ทาง
หนึง่
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ภาคอุตสาหกรรม การผลิตขยายตัวตามการสงออกเพิ่มขึ้นไดแก น้าํ ตาลทรายเพิ่มขึน้
รอยละ 23.5 ตามปริมาณออยเขาหีบ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นตามการสงออก โลหะสังกะสี
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 ตามความตองการใชภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นเปนสําคัญ
ภาคบริการ ขยายตัวเพิม่ ขึ้นตามปริมาณนักทองเทีย่ วทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเพิ่มขึ้นในสวนของ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศเปนสําคัญ เนื่องจากประเทศคูแขงเชน อินโดนีเซีย ประสบปญหา
ภายในประเทศรวมถึงการสงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบใหมๆ เพิม่ ขึน้
ภาคเหมืองแร ผลผลิตแรสําคัญเพิ่มขึ้นเชน ยิปซัม เพิ่มขึ้นรอยละ 31.8 จากความ
ตองการทั้ง ภายในและตางประเทศ หินปูน เพิ่มขึ้นรอยละ 31.5 จากความตองการใชในการ
กอสรางถนน น้ํามันดิบ เพิ่มขึ้น รอยละ 22.8 จากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น
ขณะที่ลิกไนตลดลงรอยละ 18.1 ตามการลดปริมาณการใชลิกไนตของการไฟฟาฝายผลิตที่
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
ระดับราคา เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.7 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 8.9 ชวงเดียวกันปกอน
เนือ่ งจากราคาสินคาหมวดอาหารลดลงตามปริมาณผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับรัฐบาลปรับลด
ราคาสาธารณูปโภค
อยางไรก็ตาม การลงทุนและกอสรางยังคงซบเซา แตทิศทางการหดตัวไดเริ่มผอนคลาย
ลงสวนการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยจากการลดงบประมาณเพื่อการลงทุนของภาครัฐ
ภาคการเงิน ณ สิน้ เดือนกันยายน 2542 มียอดเงินฝากคงคาง 267,490.7 ลานบาท
ลดลงจาก ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.0 จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ําลง สวนยอดสินเชื่อคง
คาง 206,034.4 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 11.6 จากธนาคารพาณิชย
เขมงวดการใหสนิ เชือ่ และเรงรัดชําระหนี้
ฐานะการคลังรัฐบาลภาคเหนือ ในปงบประมาณ 2542 มียอดเงินขาดดุล 9,862.7 ลาน
บาท เทียบกับทีเ่ กินดุล 3,543.5 ลานบาทปกอ น จากนโยบายเพิม่ การใชจายภาครัฐเพือ่ กระตุน
เศรษฐกิจ ขณะที่รายไดลดลงตามการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีมูลคาเพิ่ม
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ําและการปรับลดภาษีมูลคาเพิ่มเปนสําคัญ
สายงานวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
29 ตุลาคม 2542
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ขอมูลเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ
2541

มกราคม - กันยายน
2541
2542
(พันลานบาท)
ภาคการเงิน
เงินฝากธนาคารพาณิชย
264,020.2
273,009.8
267,490.7P
(% การเปลีย่ นแปลง )
-2.8
-8.1
(-2.0)
สินเชือ่ ธนาคารพาณิชย
219,781.0
233,088.2
206,034.4P
(% การเปลีย่ นแปลง )
(-11.6)
(-7.2)
(-11.6)
มูลคาเช็คเรียกเก็บผานสํานักหักบัญชี
330,818.7
252,921.9
208,733.1
(% การเปลีย่ นแปลง )
(-25.1)
(-28.2)
(-17.5)
มูลคาเช็คคืน
8,918.9
7,401.1
4,121.0
(% การเปลีย่ นแปลง )
(-28.5)
(-24.9)
(-44.3)
สัดสวนมูลคาเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บ (รอยละ)
2.7
2.9
2.0
(สัดสวนในชวงเดียวกันปกอน)
-2.8
-2.8
-2.9
มูลคารับซื้อเงินตราตางประเทศ (ลาน USD.)
110.5
64.5
60.4
(% การเปลีย่ นแปลง )
-17.5
-20.4
(-6.3)
(ลานบาท)
ภาคการคลัง
1/
2/
3/
รายได
13,648.00
13,235.10
11,797.10
(% การเปลีย่ นแปลง )
-2.4
(-3.0)
(-10.9)
รายจาย
116,237.80
105,264.20
105,780.40
(% การเปลีย่ นแปลง )
-16.3
(-9.4)
-0.5
ดุลเงินในงบประมาณ
- 102,589.80
- 92,029.10
- 93,983.30
ดุลเงินนอกงบประมาณ
117,180.40
95,572.60
84,120.60
ดุลเงินสด
14,590.60
3,543.50
- 9,862.70
(ลานบาท)
ภาคตางประเทศ (การคาผานดานศุลกากร)
สินคาออก
33,115.60
25,131.00
26,578.40
(% การเปลีย่ นแปลง )
(-0.6)
-6.4
-5.8
สินคาเขา
27,616.80
20,195.80
22,105.90
(% การเปลีย่ นแปลง )
-36.3
-49.8
-9.5
ดุลการคา
5,498.80
4,935.20
4,472.50
(รอยละ)
ระดับราคา
ดัชนีราคาผูบริโภค
8.0
8.9
0.7
อาหาร
9.8
10.6
-0.1
มิใชอาหาร
7.2
8.3
1.2
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน P = ตัวเลขเบื้องตน
1/ ปงบประมาณ 2540 ( ตุลาคม 2539 - กันยายน 2540 )
2/ ปงบประมาณ 2541 ( ตุลาคม 2540 - กันยายน 2541 )
3/ ปงบประมาณ2542 ( ตุลาคม 2541 - กันยายน 2542 )

