ฉบับที่ 11/2543
สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือในครึง่ แรก ป 2543
เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือในครึ่งแรกป 2543 ปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง ภาคเกษตร
ปริมาณผลผลิต พืชสําคัญเกือบทุกชนิดเพิ่มขึ้นในเกณฑดี เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย
แตราคาพืชผลเกษตรลดลง คอนขางมาก ทําใหรายไดและอํานาจซื้อของเกษตรกรลดลง
ประมาณรอยละ 8.5 ภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม สงออกที่สําคัญเพิ่มขึ้น เชน อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและเซรามิกตามความตองการของตลาดตางประเทศ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ก็ขยายตัวในเกณฑดีเชนกัน แตอุตสาหกรรมที่จําหนายในประเทศสวนใหญยังไม กระเตื้องขึ้น
เนือ่ งจากกําลังซือ้ เริ่มชะลอตัว ขณะที่ ภาคบริการ จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มขึ้นในเกณฑ
ดี โดยเฉพาะนักทองเที่ยวสูงอายุจากอังกฤษและสหรัฐอเมริกา แตสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย
ลดลงตามภาวะ เศรษฐกิจและการประชุมสัมมนาลดลง การลงทุนภาคเอกชน เริ่มมีสัญญาณการ
ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการสงออกมีการขยายกําลังการผลิต
ตอบสนองความตองการของตางประเทศ แตโครงการลงทุนยังมีไมมาก และเปนที่นาสังเกตวา
นักลงทุนชาวไทยเริ่มสนใจขอรับการสงเสริมการลงทุนใน อุตสาหกรรมเบาประเภทตัดเย็บ
เสื้อผา ตัดและเจียระไนอัญมณี ทางดานอสังหาริมทรัพย การลงทุนในโครงการ ใหมยงั มีนอ ย
เนือ่ งจากปญหาอุปทานสวนเกินทีม่ ีมาก ในสวนโครงการทีไ่ ดหยุดชะงักลงแลวเริ่มมีความ
เคลื่อนไหวบาง โดยเฉพาะหลังจากเจรจาปรับโครงสรางหนีส้ าํ เร็จ และมีการใหสนิ เชือ่ จาก
สถาบันการเงินเพิม่ ขึ้นบาง สําหรับ การใชจายภาคเอกชน อยูใ นเกณฑขยายตัวในเกณฑดี โดย
เครื่องชี้เกือบทุกรายการขยายตัว อยางไรก็ตาม การบริโภคสินคาบางประเภทเริม่ ชะลอตัว
ทางดาน การสงออก ชวงครึง่ แรกปนเ้ี พิม่ ขึ้นรอยละ 36.3 (ในรูปดอลลาร สรอ.) โดย
เพิม่ ขึน้ ทัง้ การผานทาอากาศยานและการคาชายแดน สวนการนําเขาก็เพิ่มในเกณฑสูงรอยละ
39.2 จากการนําเขา เครื่องจักรของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน เพือ่ มา
ขยายกําลังผลิต ทางดาน ฐานะ การคลังรัฐบาล ในภาคเหนือ การจัดเก็บรายไดของรัฐบาลใน
ภาคเหนือลดลงรอยละ 12.1 โดยลดลงในรายได ที่จัดเก็บจากเงินไดดอกเบี้ยเปนสําคัญ
ทางดานรายจายเพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 สวนใหญเปนรายจายประจําประเภท เงินเดือน สําหรับการ
ใชจายตามโครงการมิยาซาวาเบิกจายแลว 7,773.8 ลานบาท หรือรอยละ 91.1 ของวงเงิน
อนุมัติ ภาคการเงิน สินเชือ่ ของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือในภาพรวมยังลดลง อยางไร
ก็ดี เริม่ มีการ ใหสนิ เชือ่ ใหมในบางประเภท เชน สินเชื่อเพื่อการสงออก สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
สินเชือ่ แรงงานตางประเทศ สินเชื่อแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานราคา ดัชนีราคา
ผูบริโภคเรงตัวขึ้น โดยเพิ่มขึน้ รอยละ 1.6 จากระยะเดียวกันปกอ น จากการเพิม่ ขึ้นของราคา
น้าํ มันเปนสําคัญ
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ภาคเกษตร
ผลผลิตพืชสําคัญของภาคเหนือครึ่งแรกป 2543 เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.1 จากชวงเดียวกันป
กอน แมวา เนือ้ ทีเ่ พาะปลูกพืชหลายชนิดจะลดลง แตจากสภาพอากาศเอื้ออํานวย ปริมาณน้าํ ฝน
มากและกระจายตัวดี รวมทั้งปริมาณน้าํ ในเขือ่ นพอเพียง ทําใหภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น โดย
ขาวนาปรัง ผลผลิตฤดูการผลิต 2543 เพิม่ ขึ้นรอยละ 0.8 เปน 1.7 ลานเมตริกตัน ออยโรงงาน
ผลผลิตฤดูการผลิต 2542/43 เพิ่มขึ้นรอยละ 6.0 เปน 12.6 ลานเมตริกตัน มันสําปะหลัง
ผลผลิตฤดูการผลิต 2542/43 เพิ่มขึ้นรอยละ 12.0 เปน 2.3 ลานเมตริกตัน หอมหัวใหญ ผลผลิต
ตอไรเพิ่มขึ้นคอนขางมากทําใหผลผลิตฤดูการผลิต 2542/43 เพิ่มขึ้นรอยละ 9.4 ถั่วเขียวรุนแลง
ผลผลิตฤดูการผลิต 2542/43 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.1 กระเทียม เนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น จากราคาป
กอนจูงใจ และมีการเพาะปลูกกระเทียมหัวใหญสายพันธุจากจีนเพื่อสนองความตองการของ
ตลาด ทําใหผลผลิตฤดูการผลิต 2542/43 เพิม่ ขึ้นรอยละ 2.9 ลิน้ จี่ ผลผลิตป 2543 จากแหลง
ผลิตสําคัญในจังหวัด เชียงใหมและเชียงรายคาดวาเพิ่มขึ้นมากกวาเทาตัวจากชวงเดียวกันป
กอน อยางไรก็ตาม มีพืชบางชนิดที่ผลผลิต ลดลง ไดแก ถั่วเหลืองรุนแลง ลดลงรอยละ 0.1 และ
ถั่วลิสงรุนแลง ลดลงรอยละ 7.9 จากการลดเนื้อที่ปลูก เพราะราคาปกอ นไมจงู ใจ สวน ใบยา
เวอรจิเนีย และ ใบยาเบอรเลย ผลผลิตลดลงจากการลดโควตาการผลิต เพราะสต็อกยาสูบอยูใ น
ระดับสูง ทําใหปริมาณการรับซื้อลดลงรอยละ 27.3 และ 27.9 ตามลําดับ
แมวาภาพรวมผลผลิตพืชสําคัญของภาคเหนือครึ่งแรกป 2543 จะเพิ่มขึน้ แตจากภาวะ
ราคาสินคา เกษตรทีป่ รับตัวลดลงรอยละ 12.6 จากชวงเดียวกันปกอน สงผลใหรายไดเกษตรกร
ในพืชสําคัญดังกลาวลดลง รอยละ 8.5 จากชวงเดียวกันปกอน
นอกภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรมของภาคเหนือในครึ่งแรกป 2543 ยังคงขยายตัวเมือ่ เทียบกับระยะ
เดียวกัน ปกอ น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจากนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน มีภาวะเรงตัวมาก โดยเพิม่ ขึ้นจากระยะเดียว กันปกอนรอยละ 44.7
ตามความตองการ ของตลาดตางประเทศ เชน เอเชีย ยุโรปและ สหรัฐอเมริกา โรงงานสวนใหญ
ใชกําลังการ ผลิตเต็มที่เพื่อผลิตสินคาใหทันกับความ ตองการและโรงงานหลายแหงเริ่มนําเขา
เครื่องจักร เพื่อขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น ผลผลิตน้ําตาลขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 เปน
1,181,937.4 เมตริกตัน เทียบกับที่ เพิ่มขึ้นรอยละ 24.8 ระยะเดียวกันปกอน ตามปริมาณออยที่
แมจะเพิ่มขึ้นแตเพิ่มขึ้น ในอัตราที่ต่ํากวาปกอน สําหรับการผลิต เซรามิกเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับ
ระยะเดียวกัน ปกอ น ตามความตองการเพื่อการสงออกที่ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากเงินบาทเริ่มออน
คาลง ทําใหผูประกอบการ สามารถแขงขันดานราคาไดดขี น้ึ โรงงานเซรามิกที่ผลิตเพื่อสงออก
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สวนใหญใชกําลังการผลิตคอนขางเต็มที่ และบางโรงงานเริ่มมีแนวโนมที่จะขยายกําลังการผลิต
เพื่อรองรับกับความตองการที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การผลิต เพื่อจําหนายในประเทศยังคงชะลอตัว
ตามความตองการภายในประเทศที่ยังไมเรงตัว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ ที่เกี่ยวของกับการ
กอสราง เชน ลูกกรงแกว สําหรับการผลิตปูนซิเมนตยังคงหดตัว แตอตั ราการหดตัวลดลง เมือ่
เทียบกับระยะเดียวกันปกอ น เนื่องจากเริ่มมีการกอสรางที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นบาง การผลิตสังกะสี
ลดลงรอยละ 3.7 เปน 45,761.0 เมตริกตัน เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6.9 ระยะเดียวกันปกอ น
ตามความตองการในประเทศ ที่ชะลอตัวตามการกอสรางในภาครัฐ
ภาคเหมืองแร
ผลผลิตน้ํามันดิบ ในชวงครึ่งแรก ป 2543 ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนเพียงรอยละ
2.3 เหลือ 4.2 ลานบารเรล เนือ่ งจากการผลิตจากหลุมใหมยงั ไมสามารถดําเนินการไดอยาง
เต็มที่ ขณะทีก่ ารผลิต กาซ ธรรมชาติ เพิม่ ขึ้นจากระยะเดียวกันปกอ น รอยละ 10.6 เปน 10.3
พันลานลูกบาศกฟุต ตามความตองการที่เพิ่มขึ้นทดแทนน้ํามันเตา ที่มีราคาสูงขึ้น ลิกไนต
ลดลงรอยละ 8.3 เหลือ 7.0 ลานเมตริกตัน เนื่องจากผูใชสําคัญคือ โรงไฟฟาลิกไนตที่อําเภอแม
เมาะมีการปรับปรุง เครื่องจักรชวงตนป หินปูน ลดลงรอยละ 27.6 เหลือ 2.0 ลานเมตริกตัน
ขณะที่สังกะสี เพิ่มขึ้นรอยละ 8.6 เปน 107.1 พันเมตริกตัน
ภาคบริการ
ภาคบริการยังคงแสดงแนวโนมขยายตัวตอเนือ่ งจากปจจัยดานการใชจายทาง
ภาคเอกชนและการขยายตัวตอเนื่องของการทองเที่ยวโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบน จํานวน
นักทองเที่ยวตางประเทศในชวง มกราคม – เมษายน 2543 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอย
ละ 10.3 เปน 594,422 คน เทียบกับที่เพิ่มขึ้น รอยละ 38.8 ปกอ น เนือ่ งจากผูป ระกอบการได
สงเสริมการทองเที่ยวรูปแบบใหม เชน การเปดตลาดนักทองเทีย่ ว กลุมผูสูงอายุจากอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งนักทองเที่ยวกลุมนี้มีผลดีตอการทองเที่ยวโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม เพราะมี
ระยะเวลาพํานักยาวและใชบริการภายในโรงแรมเปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม ในชวงนอกฤดูการ
นักทองเที่ยวตางชาติชะลอโดยเฉพาะจากยุโรป สวนหนึ่งเพราะไดรบั ผลกระทบจากคาเงินยูโรที่
ออนตัว สวนการประชุมสภาผูว า การธนาคารเพือ่ การพัฒนาเอเซีย ในชวงตนเดือนพฤษภาคม
2543 ก็มผี ลตอการทองเที่ยวบางแตไมมากนัก สําหรับนักทองเที่ยวไทยมีแนวโนมลดลงตาม
ภาวะเศรษฐกิจ และการ ประชุมที่ลดลง สวนจํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานในเดือน
มกราคม – พฤษภาคม 2543 เพิ่มขึ้นรอยละ 8.6 จากชวงเดียวกันปกอน เปน 1,420,410 คน
เทียบกับที่ลดลงรอยละ 4.4 ปกอ น แมวา มีการปรับคาโดยสาร สําหรับเสนทางการบินใน
ประเทศและตางประเทศของการบินไทยขึน้ ประมาณรอยละ 13.5 และประมาณรอยละ 3-7 ใน

-4-

เดือนเมษายน 2543 โดยผลกระทบตอผูใชบริการมีเพียงเล็กนอย เพราะราคาคาโดยสารที่ปรับ
ขึน้ ยัง สามารถแขงขันกับสายการบินตางประเทศได
การใชจายภาคเอกชน
การใชจายภาคเอกชนอยูในเกณฑขยายตัวพิจารณาจากเครื่องชี้ภาวะการใชจาย
ภาคเอกชน หลายประเภท โดยยอดจดทะเบียนรถยนตเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2543 เพิม่ ขึ้น
รอยละ 64.3 เปน 12,123 คัน เทียบกับที่ลดลงรอยละ 7.0 ระยะเดียวกันปกอน สวนยอดจด
ทะเบียนรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 46.2 เปน 48,040 คัน เทียบกับที่ลดลงรอยละ 34.5
ระยะเดียวกันปกอน สวนหนึ่งเปนเพราะการเรงจัดกิจกรรม สงเสริมการขายของผูประกอบการ
การจูงใจผูบริโภคดวยอัตราดอกเบี้ยต่ํา เงินดาวนตาํ่ และระยะเวลาผอน ชําระนาน รวมทัง้ การ
เสนอบริการพิเศษหลังการขาย ปริมาณการใชไฟฟาเพื่อที่อยูอาศัยในเดือนมกราคม-มีนาคม
2543 เพิ่มขึ้นรอยละ 2.0 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 ระยะเดียวกันปกอน สําหรับ
ภาษีมลู คาเพิม่ ที่จดั เก็บ ไดในครึง่ แรกป 2543 (คํานวณจากฐานภาษีรอ ยละ 7) เพิม่ ขึน้ จากป
กอนรอยละ 4.9 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 ระยะเดียวกันปกอ น สินเชื่อเพื่อการอุปโภค
บริโภค ณ สิ้นเดือนเมษายน 2543 มียอดคงคาง 39,746.5 ลานบาท ลดลงรอยละ 7.1 เทียบกับ
ที่ลดลงถึงรอยละ 14.7 ระยะเดียวกันปกอ น อยางไรก็ตาม การบริโภค ในบางประเภทเริ่มชะลอ
ในชวงไตรมาสทีส่ องโดยเปนผลจากการทีผ่ บู ริโภคระมัดระวังการใชจา ยมากขึ้น
การลงทุน/กอสราง
การลงทุนภาคเอกชนเริ่มมีสัญญาณการปรับตัวดีขึ้น พืน้ ทีร่ บั อนุญาตกอสรางในเขต
เทศบาล ภาคเหนือในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2543 เพิ่มขึ้นรอยละ 12.3 เปน 199,292
ตารางเมตร เทียบกับ ที่ลดลงรอยละ 14.1 ของระยะเดียวกันปกอ น โดยเพิ่มขึ้นทุกประเภทโดย
เฉพาะที่อยูอาศัย และคาธรรมเนียม ขายทีด่ นิ ในเดือนมกราคม – พฤษภาคม เพิ่มขึ้นรอยละ
17.9 เปน 71.3 ลานบาท เทียบกับที่ลดลงรอยละ 6.8 ในระยะเดียวกันปกอน ดานกิจการทีไ่ ดรบั
อนุมัติสงเสริมการลงทุนสงสัญญาณดี โดยในครึง่ ปแรกมีผไู ดรบั อนุมตั สิ ง เสริมการลงทุน 28
ราย เงินลงทุนรวม 5,726.0 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 47.4 และรอยละ
51.5 ตามลําดับ เทียบกับจํานวนผูไ ดรับอนุมตั ฯิ ทีล่ ดลงรอยละ 56.8 และเงินลงทุนของกิจการ ที่
ไดรับอนุมัติฯที่เพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 ในชวงเดียวกันปกอน โดยกิจการทีไ่ ดรบั อนุมตั ฯิ ในครึง่ ปแรก
มีนกั ลงทุน ชาวไทยขอรับการสงเสริมการลงทุนมากขึ้น ประกอบดวยหมวดอุตสาหกรรมเบา
เชน การผลิตเสื้อผา การผลิต เลนส อุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
อุตสาหกรรมผลิตอิเล็กทรอนิกส และเครื่องไฟฟา และอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค
เชน การผลิต Software ในเดือนมกราคม –เมษายน 2543 มีโรงงานอุตสาหกรรมจดทะเบียนตั้ง
ใหม 264 โรงงานเงินลงทุน 1,247.5 ลานบาท ลดลงรอยละ 20.0 และรอยละ 58.0 จากชวง
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เดียวกันปกอน ดานสินเชือ่ เพือ่ กอสรางและอสังหาริมทรัพย ยังคงลดลงตอเนื่อง แตอตั ราการ
ลดลงปรับตัวดีขึ้นเปนลําดับ โดยมียอดคงคาง ณ สิ้นดือนเมษายน 2543 เทากับ 27,856 ลาน
บาท ลดลงรอยละ 5.1 จากชวงเดียวกันปกอ นเทียบกับการลดลงรอยละ 8.3 ปกอ น ในครึง่ แรกป
2543 อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับการสงออก เชน อุตสาหกรมมอิเลคทรอนิกส เริ่มมีการขยาย
กําลังการผลิต และนําเขาเครือ่ งจักร อุปกรณเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศ
แตการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยยงั มีนอ ย เนื่องจาก ปญหาอุปทานสวนเกินที่มีมาก ในสวน
ของโครงการที่ไดหยุดชะงักลงแลวเริ่มมีความเคลื่อนไหวบาง โดยเฉพาะ หลังจากการเจรจา
ปรับปรุงโครงสรางหนี้
การลงทุนภาครัฐในครึง่ แรกป 2543 ในสวนของงบประมาณปปจจุบนั เพิ่มขึน้ รอยละ
13.7 เปน 15,171.0 ลานบาท เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 46.4 ระยะเดียวกันปกอน ตามการเรง
การใชจา ยของภาครัฐ
ฐานะการคลัง
ฐานะการคลังรัฐบาลภาคเหนือในชวงครึ่งแรกป 2543 (มกราคม–มิถุนายน 2543) ใน
สวนของ เงินในงบประมาณขาดดุล 48,624.1 ลานบาท เพิม่ ขึน้ เทียบกับทีข่ าดดุล 46,933.5
ลานบาท ระยะเดียวกัน ปกอน
รายไดทร่ี ัฐบาลนําสงคลังจังหวัดทัง้ 19 แหงในภาคเหนือลดลงรอยละ 12.1 เหลือ
5,258.0 ลานบาท เทียบกับที่ลดลงรอยละ 15.3 ระยะเดียวกันปกอ น จากรายไดทจ่ี ัด เก็บจาก
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษี มูลคาเพิ่มลดลงเปนสําคัญ โดยภาษีเงินได บุคคลธรรมดา
ลดลงรอยละ 22.9 เหลือ 2,027.3 ลานบาท ลดลงมากในสวนที่เก็บ จากเงินไดดอกเบี้ยถึงรอย
ละ 44.4 จาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่อยูในระดับต่ํา สวนภาษีมลู คาเพิ่มลดลงรอยละ 17.9
เหลือ 1,458.5 ลานบาท ขณะที่ภาษีเงินไดนิติ บุคคลเพิ่มขึ้นรอยละ 16.2 เปน 843.9 ลานบาท
สวนหนึ่งเปนผลจากการเรงรัด จัดเก็บภาษี ประกอบกับบริษัทเอกชน สวนใหญ เริ่มมีผลการ
ประกอบการทีด่ ขี ้ึน เมื่อเทียบกับปกอนทําใหมีการยื่นชําระภาษีเพิ่มขึ้น รายจายรัฐบาล
ภาคเหนือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 เปน 53,882.1 ลานบาท เทียบ กับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 14.8 ระยะ
เดียวกัน ปกอ น จากการเพิ่มขึ้นของรายจายประจํา เปนสําคัญ โดยรายจายประจําเพิม่ ขึน้ รอย
ละ 4.7 เปน 34,499.3 ลานบาท เพิม่ ขึน้ มากใน หมวดคาจางชั่วคราว งบกลาง และหมวดคา
สาธารณูปโภครอยละ 17.3 รอยละ 14.6 และรอยละ 13.5 เปน 1,094.5 ลานบาท 5,740.0 ลาน
บาท และ 496.9 ลานบาท ตามลําดับ ขณะที่รายจาย ลงทุนลดลงรอยละ 3.0 เหลือ 19,382.7
ลานบาทโดยรายจายลงทุนจากงบประมาณปกอนๆลดลงรอยละ 36.5 เหลือ 4,211.7 ลานบาท
เนือ่ งจากรัฐเรงเบิกจายงบประมาณ ทําใหการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปลดลง ขณะที่รายจายลงทุน
จากงบประมาณปปจจุบันเพิ่มขึน้ รอยละ 13.7 เปน 15,171.0 ลานบาท ตามการเรงการใชจา ย
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งบประมาณ อยางไรก็ตามรายจายจากงบประมาณของรัฐเมื่อรวมกับรายจายตาม มาตรการเพิ่ม
การ ใชจา ยภาครัฐเพือ่ กระตุนเศรษฐกิจ (มิยาซาวา) ที่เบิกจายในชวงครึ่งแรกป 2543 จํานวน
980.4 ลานบาทแลว ยอดรวมรายจายลดลงรอยละ 3.6 เหลือ 54,862.5 ลานบาท เทียบกับที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 23.4 ระยะเดียวกันปกอ น
รายจายตามมาตรการเพิ่มการใชจา ยภาครัฐเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ (มิยาซาวา) ใน
ภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2543 มีวงเงินอนุมตั ทิ ้ังสิน้ 8,531.7 ลานบาท เบิกจายแลว
7,773.8 ลานบาท หรือรอยละ 91.1 ของวงเงินอนุมัติ จังหวัดที่มีการเบิกจายสูงที่สุดไดแก
จังหวัดแมฮอ งสอน เชียงราย และพะเยา อัตราการ เบิกจายรอยละ 96.9 รอยละ 96.5 และรอย
ละ 95.9 ของวงเงินอนุมัติ ตามลําดับ
การคาตางประเทศ
การสงออก ชวงครึง่ แรกป 2543 มีมลู คา 618.5 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 36.3
จากชวง เดียวกันปกอน เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 15.2 ในปกอน (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 23,292.8
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 39.2 จากชวงเดียวกันปกอ น) เพิม่ ขึน้ ทัง้ การสงออกผานดานทาอากาศ
ยานเชียงใหม และการสงออกสินคาผาน ชายแดน โดยการสงออกผานดานทาอากาศยาน
เชียงใหม มีมลู คา 519.4 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 38.8 เทียบกับทีเ่ พิ่มขึ้นรอยละ 8.4
ในปกอน (ในรูปเงินบาทมีมูลคา 19,567.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 41.8 จากชวงเดียวกันป
กอน) เนื่องจากการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือขยายตัวตาม
ภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ดขี น้ึ และความตองการบริโภคสินคาเครื่องใชไฟฟาในตลาดโลกที่
เพิม่ ขึน้ การสงออก นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีมลู คา 59.8 ลานดอลลาร สรอ.
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.4 จากชวงเดียวกัน ปกอ น (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 2,259.3 ลานบาท เพิม่ ขึน้
รอยละ 10.0 จากชวงเดียวกันปกอน) จากการขยายตัว ของการสงออกสินคาเกษตรแปรรูปที่มี
ความสามารถในการแขงขันดานราคามากขึ้น และผูประกอบการไดเริ่มใช การคาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เพื่อติดตอและโฆษณาสินคา อยางไรก็ตาม อัตราเพิ่มนี้ยังต่ํา
กวา รอยละ 21.6 ชวงเดียวกันปกอ นเนือ่ งจากตลาดมีการแขงขันดานราคา ประกอบกับผลผลิต
ในประเทศผูนําเขา สําคัญ เชน ญี่ปุน เพิ่มขึน้ การสงออกผานชายแดน มีมลู คา 3,725.6 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 26.6 จากชวง เดียวกันปกอน เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 40.6 ในปกอน โดย
การสงออกไปพมา มีมลู คา 3,270.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 22.3 จากชวงเดียวกันปกอน
แมวาจะเปนอัตราการขยายตัวที่ต่ํากวารอยละ 45.1 ในครึง่ แรกป 2542 เนื่องจาก ในเดือน
มีนาคม-เมษายน 2543 เกิดปญหาดานการสงออกผานดานแมสอด จังหวัดตาก อยางไรก็ตาม
มูลคาการสงออกยังอยูในเกณฑสูง การสงออกไปลาว มีมลู คา 257.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
12.4 จากชวงเดียวกันปกอ น เนื่องจากความตองการมีเพิ่มขึ้นประกอบกับคาเงินกีบคอนขางมี
เสถียรภาพ การสงออกไปจีน (ตอนใต) มีมลู คา 197.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นกวา 4 เทาตัวจากชวง
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เดียวกันปกอน เทียบกับ ที่ลดลงรอยละ 40.9 ในปกอน เนื่องจากการสงออกลําไยนอกฤดูกาล
เมล็ดขาวโพดในน้ําเกลือ และยางรถยนต เพิม่ ขึน้
การนําเขา ชวงครึ่งแรกป 2543 มีมลู คา 550.2 ลานดอลลาร สรอ.เพิ่มขึ้นรอยละ 39.2
จากชวง เดียวกันปกอน เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 22.9 ในปกอน (ในรูปเงินบาทมีมูลคา
20,758.2 ลานบาท เพิม่ ขึ้น รอยละ 42.4 จากชวงเดียวกันปกอน) โดย การนําเขาผานดานทา
อากาศยานเชียงใหม มีมลู คา 529.2 ลานดอลลาร สรอ.เพิ่มขึ้นรอยละ 42.5 จากชวงเดียวกันป
กอน เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 18.3 ในปกอน (ในรูป เงินบาทมีมูลคา 19,969.9 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 45.7 จากชวงเดียวกันปกอ น) ตามความตองการวัตถุดิบ และเครื่องจักรเพื่อ
ขยายกําลังการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ดาน การ
นําเขาผานดานชายแดน มีมูลคา 788.3 ลานบาท ลดลงรอยละ 10.1 จากชวงเดียวกันปกอน
เทียบกับ ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 179.4 ในปกอน โดยลดลงในทั้ง การนําเขาจากพมา ซึง่ มีมลู คา
452.6 ลานบาท ลดลงรอยละ 11.2 จากชวงเดียวกันปกอน เนือ่ งจากการนําเขาโค-กระบือ ไมซงุ
และอัญมณีลดลงมาก และ การนําเขาจากจีน ซึง่ มีมลู คา 75.3 ลานบาท ลดลงรอยละ 39.1 จาก
ชวงเดียวกันปกอน เนื่องจากความตองการนําเขาแอปเปล ลดลงเพราะมีสินคาคุณภาพสูงจาก
สหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนดมาทดแทน สวน การนําเขาจากลาว ยังเพิ่มขึ้น โดยมีมูลคา 260.5
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.0 จากชวงเดียวกันปกอน เนื่องจากนําเขาโค-กระบือ และ ไมซงุ
เพิม่ ขึน้
ระดับราคา
ดัชนีราคาผูบริโภค
ดัชนีราคาผูบริโภคในครึ่งแรกป 2543 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.6 ทั้งนี้
เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของ ดัชนีราคาสินคาหมวดอืน่ ๆทีม่ ใิ ชอาหารและเครือ่ งดืม่ ในอัตรารอยละ
3.7 ขณะที่ดัชนีราคา สินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มลดลงในอัตรารอยละ 2.5
หมวดอาหารและเครื่องดื่มลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.5 ตามการลดลงของ
ราคา สินคากลุม ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปงรอยละ 4.6 กลุมเนื้อสัตว เปด ไก และสัตวน้ํา
ระดับราคาลดลงรอยละ 5.0 กลุมผักและผลไมลดลงรอยละ 9.1 และกลุมไขและผลิตภัณฑนม
ลดลงรอยละ 7.6 ตามปริมาณผลผลิต ที่ออกสูต ลาดมาก กลุมอาหารที่ซื้อจากตลาดลดลงรอยละ
9.0 และกลุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลลดลงรอยละ 0.9 ตามภาวะการแขงขันทีส่ งู ขึ้นของ
ผูป ระกอบการ ขณะทีก่ ลุม อาหารทีซ่ อ้ื บริโภคเพิม่ ขึ้นรอยละ 2.7 สวนหนึ่ง เปนผลจากภาวะ
ตนทุนดานการขนสงทีส่ งู ขึน้
หมวดอื่นๆ ที่มิใชอาหาร เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.7 จากการเพิ่มขึ้น
ของราคา สินคาหมวดพาหนะการขนสง และการสือ่ สารในอัตรารอยละ 8.5 โดยเฉพาะราคา
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สินคากลุม ยานพาหนะมีอัตรา เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 9.7 ตามภาวะราคาน้าํ มันใน
ตลาดโลกที่สูงขึ้นมาก ขณะทีห่ มวดอืน่ ๆ เพิม่ ขึ้น เล็กนอย เชน หมวดเครื่องนุงหม ราคาเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.1 หมวดเคหสถาน ราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.1 หมวดการ ตรวจรักษาและบริการสวน
บุคคลราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 2.0 หมวดการบันเทิง การอานและการศึกษา ราคา เพิ่มขึ้นรอยละ
1.3 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ราคาเพิม่ ขึน้ รอยละ 0.7
ดัชนีราคาขายสง
ดัชนีราคาขายสงของภาคเหนือในครึ่งแรกป 2543 เทียบกับระยะเดียวกันปกอ นลดลง
รอยละ 2.5 เปนผลจากการลดลงของ ราคาสินคาในหมวดสินคาเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ
อาหารรอยละ 8.2 ขณะที่ ราคาหมวดสินคาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.7
หมวดสินคาเกษตรกรรมและผลิตภัณฑอาหารลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 8.2
เปนผลจากการลดลงของราคากลุม สินคาเกษตรกรรมรอยละ 17.5 กลุมเนื้อสัตวลดลงรอยละ
5.2 กลุม อาหาร สัตวลดลงรอยละ 2.9 จากสภาพอากาศทีเ่ อือ้ อํานวยตอภาคเกษตรกรรม ทําให
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร เพิม่ ขึน้
หมวดสินคาอุตสาหกรรมราคาเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.7 เปนผลจาก
การ เพิ่มขึ้นของสินคากลุมผลิตภัณฑปโตรเลียมถึงรอยละ 40.6 ตามภาวะราคาน้าํ มันดิบใน
ตลาดโลกที่สูงขึ้นอยาง ตอเนื่อง สินคากลุมหนังสัตวและผลิตภัณฑหนังราคาเพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 2.8 เนื่องจากตลาด มีความตองการเพิ่มขึ้นทําใหวัตถุดิบประเภทหนังดิบ
มีราคาสูงขึ้น ราคาสินคากลุมวัสดุกอสรางเพิ่มขึ้นเล็กนอย เพียงรอยละ 0.3 เนื่องจากราคาไม
สูงขึน้ รอยละ 1.7 ขณะที่สินคาเคมีและผลิตภัณฑเคมีมีราคาลดลงรอยละ 8.6 เนือ่ งจากมีการ
แขงขันกันลดราคาเพื่อระบายสินคา โดยเฉพาะปุย เคมี และสินคากลุมสิ่งทอและผลิตภัณฑสิ่งทอ
ราคาลดลงรอยละ 2.1จากภาวะการแขงขันที่สูงขึ้น
การเงินการธนาคาร
เงินฝาก ณ สิน้ มิถุนายน 2543 ทีส่ าขาธนาคารพาณิชย มียอดคงคาง 267,138.2 ลาน
บาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.4 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 1.2 ปกอ น เนือ่ งจาก
ในชวงกลางไตรมาสสอง ผูฝ าก มีรายไดจากการจําหนายพืชผลทีส่ ําคัญทางการเกษตร เชน
ขาวนาปรัง ออย และลิน้ จี่ เปนตน ประกอบกับ เงินฝากที่ประชาชนไดถอนออกไปในชวงสิ้นป
กอนเพื่อรองรับ Y2K ไดทยอยไหลกลับเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม มีการเบิกถอนเงินฝากบางสวน
ไปลงทุนในตราสารหนีซ้ ง่ึ ใหผลตอบแทนสูงกวา รวมทั้งเพื่อใชซื้อสินคาคงทน เชน รถยนต
นอกจากนัน้ ยังมีการนําเงินฝากทีเ่ คยใชคาํ้ ประกันเงินกูมาชําระหนี้ เงินฝากเพิ่มขึ้นที่ จังหวัด
ตาก ลําปาง เชียงใหมและลําพูน
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สินเชือ่ ของธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ในภาพรวมยังคงลดลงตอเนื่องจากปกอน โดย
ณ สิน้ มิถนุ ายน 2543 มียอดคงคาง 203,002.0 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
4.1 ชะลอลง เมื่อเทียบกับลดลงรอยละ 11.9 ปกอ น เนื่องจากธนาคารพาณิชยยังระมัดระวังการ
ใหสินเชื่อในบางประเภท ธุรกิจ เชน สินเชือ่ อสังหาริมทรัพย สินเชื่อเพื่อการคาภายในประเทศ
เปนตน ประกอบกับมีการชําระคืนหนี้ ซึง่ สวนหนึง่ เปนผลจากความกาวหนาในการปรับ
โครงสรางหนี้ อีกทั้งสินเชื่อบางสวนโอนไปบริหารที่สวนกลาง อยางไรก็ตาม สินเชื่อเริม่ ปรับตัว
ดีขึ้นโดยเฉพาะในชวงไตรมาสสอง เริ่มมีการใหสินเชื่อในบางประเภท ผลจาก การปรับปรุง
โครงสรางหนี้ และการขยายตัวของบางธุรกิจ เชน สินเชื่อสงออก สินเชื่ออยูอาศัย สินเชื่อแก
แรงงานทีไ่ ปตางประเทศ สินเชือ่ แกธรุ กิจกอสรางโดยเฉพาะที่รบั งานของภาครัฐ และสินเชื่อแก
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม ทัง้ นีส้ นิ เชือ่ ลดลงมากทีจ่ งั หวัดนครสวรรค กําแพงเพชร
พิษณุโลก และอุทยั ธานี แตเพิ่มขึ้น ที่จังหวัดลําพูน และแมฮองสอน
ทางดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 ธนาคาร ในชวง
ครึง่ แรกป 2543 ทรงตัวอยูในระดับต่ํา ตามสภาพคลองของระบบการเงินของธนาคารพาณิชยท่ี
ยังอยูในระดับสูง ถึงแมจะตึงตัวขึ้นบางก็ตาม โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจํา 3 เดือน
อยูที่ระดับรอยละ 3.50 ตอป ลดลงจากรอยละ 3.75-4.00 ตอปจากสิ้นปกอน และปรับตัวลดลง
จากรอยละ 4.75 ตอป ของระยะเดียวกัน ปกอ น ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมแกลูกคาชั้นดี
(MLR) อยูที่ระดับ 8.00-8.25 ตอป ลดลงเทียบกับรอยละ 8.25-8.75 ตอปจากสิ้นปกอน และรอย
ละ 8.75-9.25 ตอปของระยะเดียวกันปกอน
ปริมาณการใชเช็คในชวงครึ่งแรกป 2543 มีปริมาณเช็คเรียกเก็บทั้งสิ้น 2,141,958
ฉบับ มูลคา 141,974 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.5 และรอยละ 1.3
ตามลําดับ จากการใชเช็ค ของโรงงานน้ําตาลและความตองการเพื่อซื้อพันธบัตรออมทรัพยของ
รัฐบาล ทางดานเช็คคืนมีปริมาณ 40,913 ฉบับ มูลคา 2,321 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันป
กอนรอยละ 12.0 และรอยละ 24.2 ตามลําดับ สัดสวน ปริมาณและมูลคาเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บ
อยูที่ระดับรอยละ 1.9 และรอยละ1.6 ตามลําดับ เทียบกับรอยละ 2.3 และรอยละ 2.2 ชวง
เดียวกันปกอน
แนวโนมในครึง่ หลังป 2543
สําหรับในครึง่ หลังป 2543 คาดวาเศรษฐกิจภาคเหนือยังมีแนวโนมขยายตัว การผลิต
ภาคเกษตร ซึ่งเปนภาคเศรษฐกิจสําคัญ คาดวาจะขยายตัวในเกณฑดี จากพืชผลสําคัญ เชน
ขาวนาป ขาวโพด และลําไย ที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากภาวะอากาศที่เอื้ออํานวย ภาคอุตสาหกรรม
คาดวาผลผลิตอุตสาหกรรมหลักขยายตัวไดดี ตอเนื่อง โดยเฉพาะการผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสและเซรามิก ตามความตองการของตลาดตางประเทศ ทําให อุตสาหกรรมมีการ
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ลงทุนขยายกําลังการผลิต ภาคบริการ ยังขยายตัวโดยเฉพาะจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
ซึ่งผูประกอบการไดสงเสริมการทองเที่ยวรูปแบบใหม เชน นักทองเที่ยวในกลุมผูสูงอายุจาก
ยุโรปและสหรัฐฯ และไดมีการจองที่พักลวงหนามาแลวในเกณฑที่ดี
อยางไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจในครึ่งหลังป 2543 จะฟนตัวตอเนื่องจากครึ่งปแรกไดมาก
นอย เพียงใด คงจะขึน้ อยูก ับปจจัยสนับสนุนทีส่ ําคัญใน 3 สวน คือ ในทางการเงินมีความ
จําเปนตองเนนนโยบาย การเงินที่ผอนคลาย เพือ่ สนับสนุนการใชจา ยภาคเอกชนใหสามารถ
ขยายตัวไดตอเนื่อง ในสวนที่สองคือ กลไกการทํางานทางดานสินเชื่อของสถาบันการเงิน ถึงแม
จะเริ่มมีสนิ เชือ่ ใหมเขาสูระบบมากขึน้ แตสินเชื่อ ยังคงลดลงถากลไกนี้สามารถทํางานไดดีขึ้น
โดยเฉพาะจากความกาวหนาในการแกไขปญหาหนีเ้ สียในระบบ สถาบันการเงินโดยการปรับ
โครงสรางหนี้ ปญหาสภาพคลองทางธุรกิจ ก็จะเริ่มผอนคลายไดมากขึน้ ในสวนที่สาม คือ
ความตอเนื่องของนโยบายการคลังเพื่อกระตุนเศรษฐกิจที่ยังมีความจําเปนอยู ปจจัยทัง้ 3 สวน
นีจ้ ะชวย ทําใหเศรษฐกิจภาคเหนือมีพื้นฐานที่สมบูรณขึ้นและสามารถฟนตัวไดอยางตอเนื่อง
มากขึ้นในครึง่ หลังป 2543
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
27 กรกฎาคม 2543
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ขอมูลเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ
ภาคการเงิน
เงินฝากธนาคารพาณิชย
สินเชือ่ ธนาคารพาณิชย
มูลคาเช็คเรียกเก็บผานสํานักหักบัญชี
มูลคาเช็คคืน
สัดสวนมูลคาเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บ (รอยละ)
ภาคการคลัง
รายได

2542
2543
ครึง่ ปแรก ครึง่ ปหลัง ครึง่ ปแรก
(พันลานบาท)
266.1
255.5
267.1
(-1.2)
(-3.2)
-0.4
211.8
204
203
(-11.9)
(-7.2)
(-4.1)
140.1
135.3
142
(-16.5)
(-16.9)
-1.3
3.1
2
2.3
(-43.1)
(-42.3)
(-24.2)
2.2
1.5
1.6

(ลานบาท)
5,983.80
4,964.90
5,258.00
(-15.3)
(-24.6)
(-12.1)
รายจาย
52,917.30 53,010.60 53,882.10
-14.8
(-8.6)
-1.8
ดุลเงินในงบประมาณ
-46,933.50 -48,045.60 -48,624.10
(ลานบาท)
ภาคการคาตางประเทศ (การคาผานดานศุลกากร)
สินคาออก
16,739.00 20,858.50 23,292.80
(-1.9)
-30
-39.2
สินคาเขา
14,581.30 16,665.00 20,758.20
-4.7
-22.4
-42.4
ดุลการคา
2,157.70
4,193.50
2,534.60
(% การเปลีย่ นแปลงจากระยะเดียวกันป
ระดับราคา
กอน)
ดัชนีราคาผูบริโภค
1.2
0.2
1.6
อาหาร
1
-2.6
-2.5
มิใชอาหาร
1.2
1.6
3.7
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอ น

