ฉบับที่ 16/2542
สรุปประเด็นเศรษฐกิจภาคเหนือป 2542 และแนวโนมป 2543
เศรษฐกิจภาคเหนือป 2542 เบือ้ งตนคาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 3-4 เทียบกับที่
หดตัวรอยละ 5.4 ปกอ น ปจจัยที่ทําใหเศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัว สวนหนึง่ จากปจจัยพืน้ ฐาน
ทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ ทางดานการผลิตสวนใหญเพิ่มขึ้น ไดแก ภาคเกษตร ซึ่งเปนแหลง
รายไดสาํ คัญของประชากรในภาคเหนือ การผลิตยังคงเพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอย
ละ 2.6 ปกอ น โดยพืชผลหลัก เชน ขาวนาป ออย รวมทัง้ ลําไยและลิ้นจีเ่ พิ่มขึน้ จากภาวะอากาศ
เอื้ออํานวย และฝนที่ตกอยางตอเนื่อง ทําใหสาขาพืชผลยังคงเพิม่ ขึ้นรอยละ 2.0 เทียบกับที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 ปกอ น สวนการผลิตนอกภาคเกษตร การผลิตเพิ่มขึ้นเกือบืทุกสาขาไดแก
ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ 16.3 เมื่อเทียบกับที่ลดลงรอยละ 6.5 ปกอ น จากการ
ผลิต ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสงออกและการผลิตน้ําตาลเพิ่มขึ้นตามปริมาณวัตถุดิบที่
เพิม่ ขึน้ เปนสําคัญ ภาคเหมืองแร เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 5.3 ปกอ น
เนื่องจากผลผลิตแรสําคัญไดแก น้าํ มันดิบ สังกะสีและยิปซัม ยังคงเพิ่มขึ้น ภาคบริการ เพิม่ ขึ้น
รอยละ 6.7 ตามการขยายตัวของนักทองเที่ยวตางประเทศ มีเพียง ภาคการกอสราง ที่ยังคง
ลดลงรอยละ 8.0 แตต่ํากวาที่ลดลงถึงรอยละ 17.7 ปกอ น
นอกจากนัน้ ทางดานการใชจา ยภาคเอกชน มีการปรับตัวดีขึ้นตั้งแตไตรมาสที่สองเปน
ตนมา ซึง่ เปนผลจากมาตรการ กระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ
สถาบันการเงินทีต่ าํ่ ลง จึงมีการเบิกถอนเงินฝากสวนหนึ่งออกมาใชจาย นอกจากนี้บริษัท
จําหนายสินคายังมีบริการสินเชื่อแกผูซื้อสินคาทดแทนสินเชื่อของธนาคารพาณิชยที่ยังคงลดลง
การใชจายภาครัฐ ในชวง 11 เดือน มีการใชจายเงินในงบประมาณเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันป
กอนรอยละ 2.2 และเมือ่ รวมรายจายตามมาตรการ กระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล (มิยาซาวา)
รายจายรวมเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 9.1 ทางดานการสงออก ในรูปดอลลาร สรอ.
เพิ่มขึ้นรอยละ 22.8 และในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นรอยละ 13.4 โดยการสงออก ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสผา นทาอากาศยานเชียงใหมเพิ่มขึ้น ตามความตองการของตลาดตางประเทศ
และการสงออกชายแดนไปพมา การปดดานในชวงเดือนตุลาคมสงผลตอการสงออกไมมาก
สําหรับ ภาคการลงทุน ยังคงซบเซาแตเริ่มมีทศิ ทางดีข้ึนโดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชน โดย
เครือ่ งชีบ้ างชนิดทีแ่ สดงใหเห็นถึง การฟนตัวทางเศรษฐกิจ ไดแก โรงงานที่จดทะเบียนเลิก
กิจการชวง 11 เดือนปน้ี ลดลงในอัตราที่ต่ํากวาปกอนทั้งจํานวนรายและมูลคา รอยละ 16.7 และ
รอยละ 45.7 ตามลําดับ สวนการลงทุนภาครัฐใกลเคียงปกอน สวนใหญเปนการกอสราง
โครงการตอเนื่อง
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ทางดานการเงิน การใหสินเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2542
ยังคงลดลงรอยละ 7.7 เหลือ 204,260.3 ลานบาท ต่ํากวาที่เคยลดลงรอยละ 11.2 ชวงเดียวกันป
กอน เนือ่ งจากการ เขมงวดการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย และลูกคาบางสวนถอนเงิน
ฝากชําระหนี้ อยางไรก็ตาม จากความคืบหนาของการปรับโครงสรางหนีท้ ําใหเริ่มมีการปลอย
สินเชือ่ เพิม่ ขึ้นบาง ทางดาน เงินฝาก ณ สิน้ เดือนพฤศจิกายน 2542 เพิม่ ขึ้นรอยละ 0.9 เปน
267,442.1 ลานบาท เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 4.7 ชวงเดียวกันปกอน ผลจากอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากที่ต่ําลง
สําหรับป 2543 คาดวาเศรษฐกิจภาคเหนือจะขยายตัวสูงขึ้น โดยการผลิตภาคเกษตรซึ่ง
เปน ภาคการผลิตที่สําคัญ คาดวาจะขยายตัวตอเนื่องจากปกอน เนือ่ งจากปริมาณน้าํ ในเขือ่ นมี
มากเพียงพอตอ การปลูกพืชฤดูแลง โดยเฉพาะขาวนาปรัง สวนผลผลิตสําคัญ เชน ขาวนาป
ออย ที่ผลผลิตออกสูตลาดป 2543 ไดรับผลดีจากฝนที่ตกมากปที่ผานมา และขาวโพดเลี้ยงสัตว
คาดวาจะเพิ่มขึ้นตามการขยายพื้นที่ปลูก จากราคาทีม่ แี นวโนมสูงขึน้ ภาวะอากาศที่หนาวเย็น
เปนประวัติการณ สงผลดีตอการติดผลของลําไยและลิ้นจี่ ทางดานราคาพืชผลก็คาดวาจะสูงขึน้
เพราะความตองการของตลาดตางประเทศที่เพิ่มขึ้นและปริมาณสต็อกสินคาในตลาดโลกไดรับ
ความเสียหายจากภาวะน้าํ ทวมในปน้ี ภาคอุตสาหกรรมโดยอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผลเกษตร
คาดวาการผลิตเพิ่มขึ้นตามปริมาณวัตถุดิบและอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการสงออก เพิม่ ขึน้ ตาม
ความตองการของตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียทีเ่ ศรษฐกิจเริ่มฟน ตัว
รวมทั้งการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศที่เริ่มฟนตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ภาคบริการ ยังคง
ขยายตัวตอเนื่องจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ทัง้ ในยุโรปและในแถบเอเชียรวมทัง้
นักทองเที่ยวชาวไทย ที่เริ่มเดินทางทองเที่ยวมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่กําลังฟนตัว
อยางไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจป 2543 จะสามารถฟนตัวไดมากนอยเพียงใดจะขึ้นอยูกับ
ปจจัย สนับสนุนที่สําคัญอีก 2 ดานคือ ขอบเขตของการใชมาตรการทางการเงินเพื่อกระตุน
ภาวะเศรษฐกิจวาจะสามารถทําไดตอเนื่องมากนอยขนาดไหน ในสวนที่สองคือ กลไกการ
ทํางานทางดานสินเชือ่ ของสถาบัน การเงิน ถากลไกนี้สามารถทํางานไดดีขึ้น จากความกาวหนา
ในการแกไขปญหาหนีเ้ สียในระบบสถาบัน การเงิน โดยการปรับโครงสรางหนีแ้ ละการเพิ่มทุน
ของสถาบันการเงิน ปญหาสภาพคลองทางธุรกิจก็จะ ผอนคลายลง และจะเปนพื้นฐานทีส่ มบูรณ
ขึ้นที่จะทําใหเศรษฐกิจภาคเหนือ สามารถฟนตัวไดอยางตอเนื่องมากขึ้นในป 2543
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
30 ธันวาคม 2542

