ฉบับที่ 17/2543
สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือชวง 9 เดือนแรกของป 2543
เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือในชวง 9 เดือนแรกของป 2543 ปรับตัวดีขึ้นจากปกอน ใน
หลายภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิง่ ภาคการสงออก ในชวง 9 เดือนปนี้เพิ่มขึ้นรอยละ 39.2
(ในรูปดอลลาร สรอ.) โดยเพิม่ ขึน้ ทัง้ การผานทาอากาศยานและการคาชายแดน สวน การนําเขา
ก็เพิ่มในเกณฑสูงรอยละ 43.1 จากการนําเขาเครื่องจักรของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน เพื่อมาขยายกําลังการผลิต ทางดาน ภาคเกษตร แมราคาพืชผลเกษตร
จะไมดนี กั แตปริมาณผลผลิตพืชสําคัญเกือบทุกชนิดเพิ่มขึ้นในเกณฑดีเนื่องจากสภาพอากาศที่
เอื้ออํานวย ทําใหรายไดของเกษตรกรเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 1.7 สวน ภาคอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมสงออกที่สําคัญเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด ไดแก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเซรา
มิกที่เพิ่มขึ้นตามความตองการของตลาดตางประเทศ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารก็ขยายตัวใน
เกณฑดีเชนกัน แตอุตสาหกรรมที่จําหนายในประเทศสวนใหญยังไมกระเตื้องขึ้น เนื่องจากกําลัง
ซือ้ ในไตรมาส 3 เริ่มชะลอตัว ขณะที่ ภาคบริการ จํานวนนักทองเที่ยวยังคงขยายตัว โดย
นักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มขึ้นในเกณฑดีสวนนักทองเที่ยวชาวไทยชะลอลง เนือ่ งจากระมัดระวัง
การใชจา ยและมีการจัดประชุมสัมมนาในภาคเหนือลดลง การลงทุนภาคเอกชน เริ่มมีสัญญาณ
การปรับตัวดีข้ึนบาง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการสงออกมีการขยายกําลังการ
ผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตางประเทศ และเปนที่นาสังเกตวานักลงทุนชาวไทยเริ่ม
สนใจขอรับการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเบาประเภทตัดเย็บเสื้อผา ตัดและเจียระไน
อัญมณี ทางดานอสังหาริมทรัพยการลงทุนในโครงการใหมยังมีนอย เนือ่ งจากปญหาอุปทาน
สวนเกินทีม่ ีมาก ในสวนโครงการที่ไดหยุดชะงักลงแลวเริ่มมีความเคลื่อนไหวบาง โดยเฉพาะ
หลังจากเจรจาปรับโครงสรางหนีส้ าํ เร็จ และสถาบันการเงินเริ่มใหสนิ เชือ่ เพิม่ ขึน้ บาง สําหรับ
การใชจายภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑดี แตเริ่มมีสัญญาณบางดานที่บงชี้วาการอุปโภค
บริโภคสินคาบางประเภทเริ่มชะลอตัว จากการทีผ่ ูบริโภคระมัดระวังการใชจา ยมากขึน้ จากราคา
น้ํามันที่สูงขึ้น และจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัวยังไมเต็มที่ รวมทั้งแรงกระตุนจากมาตรการของ
รัฐจากโครงการมิยาซาวาออนตัว
ทางดาน ฐานะการคลังรัฐบาล การจัดเก็บรายไดของรัฐบาลในภาคเหนือลดลงจากชวง
เดียวกันปกอนรอยละ 8.0 โดยรายไดที่จัดเก็บจากเงินไดดอกเบี้ยลดลงเปนสําคัญ ทางดาน
รายจายเพิ่มขึ้นรอยละ 1.4 สวนใหญเปนรายจายประจําประเภทเงินเดือน สําหรับการใชจา ย
ตามโครงการมิยาซาวาเบิกจายแลว 8,045.9 ลานบาท หรือรอยละ 94.7 ของวงเงินอนุมัติ ใน
ภาคการเงิน ยอดคงคางของสินเชื่อสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ โดยรวมยังคงต่ํากวาชวง
เดียวกันปกอน แตเริ่มมีการใหสนิ เชือ่ ใหมในบางประเภท เชน สินเชื่อเพื่อการสงออก สินเชือ่
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เพื่อที่อยูอาศัย สินเชือ่ แรงงานตางประเทศ สินเชื่อแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
สินเชื่อเพื่อการกอสรางภาครัฐ ทางดานระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภคเรงตัวขึน้ จากการเพิ่มขึน้
ของราคาน้ํามัน โดยเพิ่มขึ้นจาก ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.8
ภาคเกษตร
ผลผลิตพืชสําคัญของภาคเหนือชวง 9 เดือน ป 2543 เพิ่มขึ้นรอยละ 5.5 จากชวง
เดียวกันปกอน แมวา พืน้ ทีเ่ พาะปลูกโดยเฉพาะขาวนาปในบางจังหวัดของภาคเหนือตอนลางจะ
ประสบปญหาน้ําทวม แตพน้ื ทีเ่ สียหายมีไมมากเมือ่ เทียบกับพืน้ ทีเ่ พาะปลูกรวม แตจากสภาพ
อากาศเอื้ออํานวยปริมาณน้ําฝนมากและกระจายตัวดี รวมทัง้ ปริมาณน้ําในเขือ่ นพอเพียง สงผล
ใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรเพิ่มขึ้น ทําใหภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น โดย ขาวนาปรัง ผลผลิตป 2543
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 เปน 1.5 ลานเมตริกตัน ออยโรงงาน ผลผลิตฤดูการผลิต 2542/43 เพิม่ ขึน้
รอยละ 6.0 เปน 12.6 ลานเมตริกตัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว เพิม่ ขึน้ รอยละ 2.9 เปน 1.8 ลาน
เมตริกตันมันสําปะหลัง ผลผลิตฤดูการผลิต 2542/43 เพิ่มขึ้นรอยละ 12.0 เปน 2.3 ลาน
เมตริกตัน หอมหัวใหญ และ หอมแดง ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นคอนขางมากทําใหผลผลิตฤดูการ
ผลิต 2542/43 เพิม่ ขึ้นรอยละ 9.4 และรอยละ 8.8 ตามลําดับ กระเทียม เนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น
จากราคาปกอ นจูงใจ และมีการเพาะปลูกกระเทียมหัวใหญสายพันธุจากจีนเพื่อสนองความ
ตองการของตลาด ทําใหผลผลิตฤดูการผลิต 2542/43 เพิ่มขึ้นรอยละ 2.9 ลิน้ จี่ ผลผลิตป 2543
จากแหลงผลิตสําคัญในจังหวัดเชียงใหมและเชียงรายเพิ่มขึ้นรอยละ 161.5 จากชวงเดียวกันป
กอน สําหรับ ลําไย ผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 149.0 อยางไรก็ตาม มีพืชบางชนิดที่ผลผลิตลดลง
ไดแก ถั่วเขียว ลดลงรอยละ 5.3 ใบยาเวอรจเิ นีย และ ใบยาเบอรเลย ผลผลิตลดลงจากการลด
โควตาการผลิต เพราะสต็อกยาสูบอยูใ นระดับสูง ทําใหปริมาณการรับซื้อลดลงรอยละ 33.1 และ
27.9 ตามลําดับ
ราคาพืชผลเกษตรสําคัญของภาคเหนือปรับตัวดีขึ้น โดยในชวง 9 เดือนปนี้ลดลงจาก
ระยะเดียวกันปกอนเพียงรอยละ 3.8 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 12.6 ในครึง่ แรกของปน้ี ราคา
พืชผลสําคัญที่ออกสูตลาดในไตรมาสที่ 3 เชน ขาวโพด ถั่วลิสง และถั่วเขียวผิวมัน เพิม่ ขึน้ จาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 10.0 รอยละ 5.7 และรอยละ 1.4 ตามลําดับ ประกอบกับผลผลิตพืช
สําคัญของภาคเหนือเพิ่มขึ้นในเกณฑดี ทําใหรายไดเกษตรกรในพืชสําคัญดังกลาวเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 1.7 จากชวงเดียวกันปกอ น
นอกภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรมของภาคเหนือในชวง 9 เดือน ป 2543 ยังคงขยายตัวเมื่อเทียบกับ
ระยะเดียวกันปกอน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจากนิคม
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อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน มีภาวะเรงตัวมาก โดยผลผลิตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันป
กอนรอยละ 45.8 ตามความตองการของตลาดตางประเทศ เชน เอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา
โรงงานสวนใหญใชกําลังการผลิตเต็มที่เพื่อผลิตสินคาใหทันกับความตองการ และโรงงานหลาย
แหงเริ่มนําเขาเครื่องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น ผลผลิตน้ําตาลขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ
7.5 เปน 1,181,937.4 เมตริกตัน เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 24.8 ระยะเดียวกันปกอน ตาม
ปริมาณออยที่แมจะเพิ่มขึ้นแตเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํากวาปกอน สําหรับการผลิตเซรามิกเพิม่ ขึ้น
เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันปกอ น ตามความตองการเพื่อการสงออกที่ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากเงิน
บาทเริ่มออนคาลง ทําใหผูประกอบการ สามารถแขงขันดานราคาไดดขี ้ึน โรงงานเซรามิกที่ผลิต
เพื่อสงออกสวนใหญใชกําลังการผลิตคอนขางเต็มที่ และบางโรงงานเริม่ มีแนวโนมทีจ่ ะขยาย
กําลังการผลิตเพื่อรองรับกับความตองการที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ
ยังคงชะลอตัวตามความตองการภายในประเทศที่ยังไมเรงตัว โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
กับการกอสราง เชน ลูกกรงแกว สําหรับการผลิตปูนซีเมนตยังคงหดตัวแตอัตราการหดตัวลดลง
เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันปกอ น เนื่องจากเริ่มมีการกอสรางที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นบาง การผลิต
สังกะสีเพิ่มขึ้นรอยละ 2.8 เปน 72,977.0 เมตริกตัน เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 8.7 ระยะเดียวกัน
ปกอ น ตามความตองการในประเทศ
ภาคเหมืองแร
ผลผลิต น้าํ มันดิบ ในชวง 9 เดือน ป 2543 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.3
เปน 6.4 ลานบารเรล เนือ่ งจากการผลิตจากหลุมใหมดําเนินการไดเต็มที่ ขณะที่การผลิต กาซ
ธรรมชาติ เพิม่ ขึ้นจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 9.2 เปน 15.6 พันลานลูกบาศกฟุต ตามความ
ตองการทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ ทดแทนน้ํามันเตาที่มรี าคาสูงขึน้ ผลผลิต ลิกไนต ชวง 8 เดือนปนี้ลดลง
จากปกอ นรอยละ 3.4 เหลือ 11.8 ลานเมตริกตัน เนื่องจากผูใชสําคัญคือ โรงไฟฟาลิกไนตที่
อําเภอแมเมาะมีการปรับปรุงเครือ่ งจักรชวงตนป หินปูน ลดลงรอยละ 15.5 เหลือ 3.2 ลาน
เมตริกตัน
ภาคบริการ
ภาคบริการยังคงแสดงแนวโนมขยายตัวตอเนือ่ งจากปจจัยดานการใชจายทาง
ภาคเอกชน และการขยายตัวตอเนื่องของการทองเที่ยวโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบน จํานวน
นักทองเที่ยวในชวงมกราคม–กรกฎาคม 2543 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.7 เปน
1,693,169 คน เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 12.6 ปกอ น โดยทัง้ หมดเปนการเพิม่ ขึ้นของ
นักทองเทีย่ ว ชาวตางประเทศ เนือ่ งจากผูป ระกอบการไดสง เสริมการทองเที่ยวรูปแบบใหม เชน
การเปดตลาดนักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุจากอังกฤษและสหรัฐอเมริกาซึ่งนักทองเที่ยวกลุมนี้มี
ผลดีตอการทองเที่ยวโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม เพราะมีระยะเวลาพํานักยาวและใชบริการภายใน

-4-

โรงแรมเปนสวนใหญ อยางไรก็ตาม ในชวงนอกฤดูกาลนักทองเที่ยวตางชาติชะลอตัวลง
โดยเฉพาะจากยุโรป สวนหนึง่ เพราะไดรับผลกระทบจากคาเงินยูโรทีอ่ อ นตัว สวนการประชุม
สภาผูวาการธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซียในชวงตนเดือนพฤษภาคม 2543 ก็มีผลตอการ
ทองเที่ยวบางแตไมมากนัก ในขณะที่ นักทองเที่ยวไทย มีแนวโนมลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและ
การประชุมทีล่ ดลง สวนจํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานในเดือนมกราคม–สิงหาคม 2543
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.4 จากชวงเดียวกันปกอ น เปน 2,144,275 คน เทียบกับที่ลดลงรอยละ 1.4 ป
กอน แมวา มีการปรับคาโดยสารสําหรับเสนทางการบินในประเทศ และตางประเทศของการบิน
ไทยขึ้นประมาณรอยละ 13.5 และประมาณรอยละ 3-7 ในเดือนเมษายน 2543 โดยผลกระทบ
ตอผูใชบริการมีเพียงเล็กนอย เพราะราคาคาโดยสารที่ปรับขึ้นยังสามารถแขงขันกับสายการบิน
ตางประเทศได
การใชจายภาคเอกชน
การใชจายภาคเอกชนอยูในเกณฑขยายตัว แตเริ่มมีสัญญาณบางดานที่ชี้วาการอุปโภค
บริโภคภาคเอกชนเริ่มชะลอตัวในไตรมาสที่ 3 โดยเฉพาะเครื่องชี้ในสวนของภาษีมูลคาเพิ่มที่
จัดเก็บไดมแี นวโนมลดลงในไตรมาสที่ 3 ทัง้ นี้จากการที่ผบู ริโภคระมัดระวังการใชจายมากขึ้น
จากราคาน้ํามันทีส่ งู ขึ้นและภาวะเศรษฐกิจที่ยงั ฟน ตัวไมเต็มที่ รวมทั้งแรงกระตุนจากมาตรการ
ของรัฐจากโครงการมิยาซาวาออนตัว อยางไรก็ตาม ยอดจดทะเบียนรถยนตเดือนมกราคมสิงหาคม 2543 เพิ่มขึ้นรอยละ 51.0 เปน 18,131 คัน เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 8.1 ระยะ
เดียวกันปกอน สวนยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 45.3 เปน 84,010 คัน เทียบ
กับที่ลดลงรอยละ 25.1 ระยะเดียวกันปกอ น สวนหนึ่งเปนเพราะการเรงจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ขายของผูประกอบการ การจูงใจผูบริโภคดวยอัตราดอกเบี้ยต่ํา เงินดาวนต่ํา และระยะเวลาผอน
ชําระนาน รวมทัง้ การเสนอบริการพิเศษหลังการขาย ปริมาณการใชไฟฟาเพื่อที่อยูอาศัยใน
เดือนมกราคม-สิงหาคม 2543 เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.6 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 2.3 ระยะเดียวกันป
กอน สําหรับภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไดในชวง 9 เดือน ป 2543 (คํานวณจากฐานภาษีรอยละ 7)
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 3.4 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 7.9 ระยะเดียวกันปกอ น สินเชื่อเพื่อการ
อุปโภคบริโภคสวนบุคคล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2543 มียอดคงคาง 39,401.8 ลานบาท ลดลง
รอยละ 5.6 เทียบกับที่ลดลงถึงรอยละ 13.8 ระยะเดียวกันปกอ น
การลงทุน/กอสราง
การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นบาง พืน้ ที่รบั อนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล
ภาคเหนือในเดือนมกราคม-สิงหาคม 2543 เพิ่มขึ้นรอยละ 10.6 เปน 325,618 ตารางเมตร
เทียบกับที่ลดลงรอยละ 39.2 ระยะเดียวกันปกอน โดยเพิ่มขึ้นประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู
อาศัยเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม พื้นที่รับอนุญาตกอสรางก็มีแนวโนมชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 3
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ดานกิจการทีไ่ ดรบั อนุมตั สิ ง เสริมการลงทุนสงสัญญาณดี โดยในชวง 9 เดือน มีผไู ดรับอนุมตั ิ
สงเสริมการลงทุน 39 ราย เงินลงทุนรวม 7,469.3 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอย
ละ 39.3 และรอยละ 82.7 ตามลําดับ เทียบกับจํานวนผูไดรบั อนุมตั ฯิ ทีล่ ดลงรอยละ 44.0 และ
เงินลงทุนของกิจการที่ไดรับอนุมัติฯที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2.8 ในชวงเดียวกันปกอน โดยกิจการที่
ไดรบั อนุมตั ฯิ มีนกั ลงทุนชาวไทยขอรับการสงเสริมการลงทุนมากขึ้น ประกอบดวยหมวด
อุตสาหกรรมเบา เชน การผลิตเสื้อผา การผลิตเลนส อุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร อุตสาหกรรมผลิตอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุตสาหกรรมบริการและ
สาธารณูปโภค เชน การผลิต Software สําหรับ โรงงานทีจ่ ดทะเบียนตัง้ ใหม มี 359 โรงงาน
เงินลงทุน 1,754.1 ลานบาท ลดลงรอยละ 14.5 และรอยละ 53.2 จากชวงเดียวกันปกอ น
จํานวน โรงงานที่จดทะเบียนเลิกกิจการ มีจาํ นวน 145 โรงงาน เงินลงทุน 603.8 ลานบาท
เทียบกับ 173 โรงงาน เงินลงทุน 302.3 ลานบาท ชวงเดียวกันปกอน สวนใหญเปน
อุตสาหกรรมแปรรูปไม อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการกอสราง เชน การผลิตคอนกรีต
สําเร็จรูป ดาน สินเชื่อเพื่อการกอสรางและอสังหาริมทรัพย ยังคงลดลงตอเนื่อง แตอตั ราการ
ลดลงปรับตัวดีขึ้นเปนลําดับ โดยมียอดคงคาง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2543 15,163.9 ลานบาท
และ 12,422.8 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.2 และรอยละ 5.4 เทียบกับที่
ลดลงรอยละ 8.5 และรอยละ 11.9 ปกอ น ในชวง 9 เดือนปนี้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการ
สงออก เชนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเริ่มมีการขยายกําลังการผลิต และนําเขาเครือ่ งจักร
อุปกรณเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศ แตการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยยงั
มีนอ ย เนือ่ งจากปญหาอุปทานสวนเกินที่มมี าก ในสวนของโครงการที่ไดหยุดชะงักลงแลวเริ่มมี
ความเคลือ่ นไหวบาง โดยเฉพาะหลังจากการเจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้ สําหรับการลงทุน
ภาครัฐในเดือนมกราคม-กันยายน 2543 ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.6 เหลือ
29,579.7 ลานบาท เทียบกับที่ทรงตัวในระยะเดียวกันปกอน
ฐานะการคลัง
ฐานะการคลังรัฐบาลภาคเหนือในชวง 9 เดือน ป 2543 (มกราคม–กันยายน 2543) ใน
สวนของเงินในงบประมาณขาดดุล 75,814.7 ลานบาท เพิม่ ขึน้ เทียบกับทีข่ าดดุล 74,014.1 ลาน
บาท ระยะเดียวกันปกอน
รายไดทร่ี ัฐบาลนําสงคลังจังหวัดทัง้ 20 แหงในภาคเหนือลดลงรอยละ 8.0 เหลือ
7,778.5 ลานบาท เทียบกับที่ลดลงรอยละ 18.0 ระยะเดียวกันปกอ น จากรายไดทจ่ี ัดเก็บจาก
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีมูลคาเพิ่มลดลงเปนสําคัญ โดยภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา
ลดลงรอยละ 18.5 เหลือ 2,891.2 ลานบาท ลดลงมากในสวนที่เก็บจากเงินไดดอกเบี้ยถึงรอยละ
39.9 จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่อยูในระดับต่ํา สวนภาษีมูลคาเพิ่มลดลงรอยละ 12.4 เหลือ
2,208.2 ลานบาท ขณะที่ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นรอยละ 19.5 เปน 1,353.4 ลานบาท สวน
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หนึง่ เปนผลจากการเรงรัดจัดเก็บภาษี ประกอบกับบริษัทเอกชนสวนใหญเริ่มมีผลการ
ประกอบการทีด่ ขี ้ึน เมื่อเทียบกับปกอนทําใหมีการยื่นชําระภาษีเพิ่มขึ้น
รายจายรัฐบาลในภาคเหนือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.4 เปน 83,593.2 ลานบาท เทียบกับที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 ระยะเดียวกันปกอน จากการเพิ่มขึ้นของรายจายประจําเปนสําคัญ โดย
รายจายประจําเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 เปน 54,013.5 ลานบาท เพิม่ ขึ้นมากในหมวดคาจางชัว่ คราว
และหมวดคาสาธารณูปโภครอยละ 17.7 และรอยละ 14.0 เปน 1,626.0 ลานบาท และ 818.7
ลานบาท ตามลําดับ ขณะที่รายจายลงทุนลดลงรอยละ 0.6 เหลือ 29,579.7 ลานบาท โดย
รายจายลงทุนจากงบประมาณปกอนๆลดลงรอยละ 36.9 เหลือ 4,731.7 ลานบาท เนื่องจากรัฐ
เรงเบิกจายงบประมาณ ทําใหการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปลดลง ขณะที่รายจายลงทุนจาก
งบประมาณปปจ จุบันเพิม่ ขึ้นรอยละ 11.6 เปน 24,848.0 ลานบาท ตามการเรงการใชจา ย
งบประมาณ อยางไรก็ตาม รายจายจากงบประมาณของรัฐเมื่อรวมกับรายจายตามมาตรการเพิ่ม
การใชจายภาครัฐเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ (มิยาซาวา) ที่เบิกจายในชวง 9 เดือน ป 2543 จํานวน
1,252.5 ลานบาทแลว ยอดรวมรายจายลดลงรอยละ 4.2 เหลือ 84,845.7 ลานบาท เทียบกับที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 9.7 ระยะเดียวกันปกอน
รายจายตามมาตรการเพิ่มการใชจา ยภาครัฐเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ (มิยาซาวา) ใน
ภาคเหนือ ณ สิน้ เดือนกันยายน 2543 มีวงเงินอนุมตั ทิ ้ังสิน้ 8,492.4 ลานบาท เบิกจายแลว
8,045.9 ลานบาท หรือรอยละ 94.7 ของวงเงินอนุมัติ จังหวัดที่มีการเบิกจายสูงที่สุดไดแก
จังหวัดแมฮอ งสอน อุทัยธานี และเชียงราย อัตราการเบิกจายรอยละ 98.7 รอยละ 97.8 และรอย
ละ 97.7 ของวงเงินอนุมัติ ตามลําดับ
การคาตางประเทศ
การสงออก ชวง 9 เดือน ป 2543 มีมลู คา 993.2 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ
39.2 จากชวงเดียวกันปกอ น เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 20.5 ในปกอน (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 38,584.5
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 44.8 จากชวงเดียวกันปกอ น) เพิม่ ขึน้ ทัง้ การสงออกผานดานทาอากาศ
ยานเชียงใหม และการสงออกสินคาผานชายแดน โดย การสงออกผานดานทาอากาศยาน
เชียงใหม มีมลู คา 842.1 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 40.6 เทียบกับทีเ่ พิ่มขึ้นรอยละ 14.1
ในปกอน (ในรูปเงินบาทมีมูลคา 32,740.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 46.2 จากชวงเดียวกันป
กอน) เนื่องจากการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือขยายตัวตาม
ภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ดขี น้ึ และความตองการบริโภคสินคาเครื่องใชไฟฟาในตลาดโลกที่
เพิม่ ขึน้ การสงออกนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีมลู คา 121.9 ลานดอลลาร สรอ.
เพิ่มขึ้นรอยละ 32.4 จากชวงเดียวกันปกอ น (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 4,785.1 ลานบาท เพิม่ ขึ้น
รอยละ 39.1 จากชวงเดียวกันปกอน) จากการสงออกลําไยชวงไตรมาส 3 เปนสําคัญ อีกทั้งยัง
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เปนผลจากการขยายตัวของการสงออกสินคาเกษตรแปรรูป ทีม่ คี วามสามารถในการแขงขันดาน
ราคามากขึ้น และผูป ระกอบการไดเริ่มใชการคาพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส (E-Commerce) เพื่อ
ติดตอและโฆษณาสินคา การสงออกผานชายแดน มีมลู คา 5,844.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
37.2 จากชวงเดียวกันปกอ น เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 50.4 ในปกอน โดย การสงออกไปพมา
มีมลู คา 4,921.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 29.4 จากชวงเดียวกันปกอ น แมวา จะเปนอัตราการ
ขยายตัวที่ต่ํากวารอยละ 52.7 ในชวง 9 เดือน ป 2542 เนื่องจากในเดือนมีนาคม-เมษายน 2543
เกิดปญหาดานการสงออกผานดานแมสอดจังหวัดตาก อยางไรก็ตาม มูลคาการสงออกยังอยูใน
เกณฑสูง การสงออกไปลาว มีมลู คา 383.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 26.0 จากชวงเดียวกันป
กอน เนื่องจากความตองการมีเพิ่มขึ้นประกอบกับคาเงินกีบคอนขางมีเสถียรภาพ การสงออกไป
จีน (ตอนใต) มีมลู คา 539.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นกวา 2 เทาตัวจากชวงเดียวกันปกอน เทียบกับที่
เพิ่มขึ้นกวาเทาตัวในปกอน เนื่องจากการสงออกลําไยอบแหงทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล
เพิม่ ขึน้ อีกทั้งยังสามารถสงออกเมล็ดขาวโพดในน้ําเกลือ และยางรถยนต เพิม่ ขึน้
การนําเขา ชวง 9 เดือน ป 2543 มีมลู คา 847.6 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 43.1
จากชวงเดียวกันปกอ น เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 25.1 ในปกอน (ในรูปเงินบาทมีมลู คา
32,903.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 48.8 จากชวงเดียวกันปกอน) โดย การนําเขาผานดานทา
อากาศยานเชียงใหม มีมลู คา 817.4 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 46.4 จากชวงเดียวกันป
กอน เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 20.8 ในปกอน (ในรูปเงินบาท มีมลู คา 31,738.7 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 52.2 จากชวงเดียวกันปกอ น) ตามความตองการวัตถุดิบและเครื่องจักรเพื่อขยาย
กําลังการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ดาน การนําเขา
ผานดานชายแดน มีมลู คา 1,164.3 ลานบาท ลดลงรอยละ 7.5 จากชวงเดียวกันปกอน เทียบกับ
ที่เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เทาตัวในปกอน โดยลดลงทั้ง การนําเขาจากพมา ซึง่ มีมลู คา 669.0 ลานบาท
ลดลงรอยละ 7.8 จากชวงเดียวกันปกอน เนือ่ งจากการนําเขาโค-กระบือ ไมซงุ และอัญมณีลดลง
มาก และ การนําเขาจากจีน (ตอนใต) ซึง่ มีมลู คา 147.7 ลานบาท ลดลงรอยละ 33.9 จากชวง
เดียวกันปกอน เนื่องจากความตองการนําเขาแอปเปลลดลงเพราะมีแอปเปลคุณภาพดีจาก
สหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนดมาทดแทน สวน การนําเขาจากลาว ยังเพิ่มขึ้น โดยมีมูลคา 347.6
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12.5 จากชวงเดียวกันปกอ น เนือ่ งจากนําเขาโค-กระบือ และไมซุง
เพิม่ ขึน้

-8-

ระดับราคา
ดัชนีราคาผูบริโภค
ดัชนีราคาผูบริโภคในชวง 9 เดือน ป 2543 เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.8
ทั้งนี้เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของ ดัชนีราคาสินคาหมวดอื่นๆที่มิใชอาหารและเครื่องดื่มในอัตรา
รอยละ 3.9 ขณะทีด่ ัชนีราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องดืม่ ลดลงในอัตรารอยละ 2.3
หมวดอื่นๆ ที่มิใชอาหาร เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.9 จากการเพิ่มขึ้น
ของราคาสินคาหมวดพาหนะ การขนสงและการสือ่ สารในอัตรารอยละ 8.9 โดยเฉพาะราคา
สินคากลุมยานพาหนะมีอัตราเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 10.3 ตามภาวะราคาน้าํ มันใน
ตลาดโลกที่สูงขึ้นมาก ขณะทีห่ มวดอืน่ ๆ เพิ่มขึ้นเล็กนอย เชน หมวดเครื่องนุงหม และหมวด
เคหสถาน ราคาเพิม่ ขึน้ เทากันรอยละ 1.3 หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคลราคา
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.0 หมวดการบันเทิง การอานและการศึกษา ราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 และหมวด
ยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ราคาเพิม่ ขึ้นรอยละ 0.8
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.3 ตามการลดลงของ
ราคากลุมผักและผลไมลดลงรอยละ 7.6 และกลุมไขและผลิตภัณฑนมลดลงรอยละ 7.5 ตาม
ปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดมาก สินคากลุมเนื้อสัตว เปด ไก และสัตวน้ํา ระดับราคาลดลงรอย
ละ 5.2 กลุม ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปงลดลงรอยละ 4.6 กลุมอาหารที่ซื้อจากตลาดลดลง
รอยละ 8.6 และกลุมเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลลดลงรอยละ 1.2 ตามภาวะการแขงขันทีส่ งู ขึ้น
ของผูป ระกอบการ ขณะทีก่ ลุม อาหารที่ซอ้ื บริโภคเพิม่ ขึ้นรอยละ 2.1 สวนหนึง่ เปนผลจากภาวะ
ตนทุนดานการขนสงทีส่ งู ขึน้
ดัชนีราคาขายสง
ดัชนีราคาขายสงของภาคเหนือในชวงเดือนมกราคม-กันยายน 2543 เทียบกับระยะ
เดียวกันปกอนลดลงรอยละ 1.1 เปนผลจากการลดลงของราคาสินคาในหมวดสินคาเกษตรกรรม
และผลิตภัณฑอาหารรอยละ 5.2 ขณะที่ราคาหมวดสินคาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 2.0
หมวดสินคาเกษตรกรรมและผลิตภัณฑอาหาร ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.2
เปนผลจากการลดลงของราคากลุม สินคาเกษตรกรรมรอยละ 13.3 กลุมเนื้อสัตวลดลงรอยละ
4.6 กลุมอาหารสัตวลดลงรอยละ 2.2 จากสภาพอากาศที่เอือ้ อํานวยตอภาคเกษตรกรรม ทําให
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพิม่ ขึ้น
หมวดสินคาอุตสาหกรรม ราคาเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.0 เปนผลจาก
การเพิ่มขึ้นของสินคากลุมผลิตภัณฑปโตรเลียมถึงรอยละ 40.2 ตามภาวะราคาน้ํามันดิบใน
ตลาดโลกที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง สินคากลุมหนังสัตวและผลิตภัณฑหนังราคาเพิม่ ขึ้นจากระยะ
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เดียวกันปกอนรอยละ 3.4 เนื่องจากตลาดมีความตองการเพิ่มขึ้นทําใหวัตถุดิบประเภทหนังดิบมี
ราคาสูงขึน้ ขณะที่สินคาเคมีและผลิตภัณฑเคมีมีราคาลดลงรอยละ 7.0 เนือ่ งจากมีการแขงขัน
กันลดราคาเพือ่ ระบายสินคา โดยเฉพาะปุยเคมี และสินคากลุมสิ่งทอและผลิตภัณฑสิ่งทอ ราคา
ลดลงรอยละ 1.3 จากภาวะการแขงขันทีส่ งู ขึน้ สวนราคาสินคากลุมวัสดุกอ สรางทรงตัวจากระยะ
เดียวกันปกอน
การเงินการธนาคาร
เงินฝาก ณ สิ้นกันยายน 2543 ทีส่ าขาธนาคารพาณิชยมยี อดคงคาง 270,414.7 ลาน
บาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.8 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 1.7 ปกอ น สวนหนึ่ง
จากผูถือตั๋วสัญญาใชเงินและบัตรเงินฝากในโครงการแลกเปลี่ยนตั๋วฯ ของกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินทีม่ ตี ว๋ั เงินครบกําหนด และนําเงินที่ไดรับบางสวนมาฝากไวที่
ระบบธนาคารพาณิชย อีกทั้งผูฝากมีรายไดจากการจําหนายพืชผลที่สําคัญทางการเกษตร เชน
ขาวนาปรัง ออย ลิน้ จี่ และลําไย เปนตน ประกอบกับเงินฝากที่ประชาชนไดถอนออกไปในชวง
สิ้นปกอนเพื่อรองรับ Y2K ไดทยอยไหลกลับเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม มีการเบิกถอนเงินฝาก
บางสวนไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งใหผลตอบแทนสูงกวา รวมทั้งเพื่อใชซื้อสินคาคงทน เชน
รถยนต นอกจากนั้นยังมีการนําเงินฝากทีเ่ คยใชคาํ้ ประกันเงินกูมาชําระหนี้ ทั้งนี้เงินฝากเพิ่มขึ้น
มากที่จงั หวัดนครสวรรค ลําปาง เชียงใหม ตาก และพิจิตร
สินเชื่อของธนาคารพาณิชยในภาคเหนือในภาพรวมยังคงลดลงตอเนื่องจากปกอน โดย
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2543 มียอดคงคาง 188,723.7 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ น
รอยละ 8.3 ชะลอลงเมื่อเทียบกับลดลงรอยละ 11.7 ปกอ น เนือ่ งจากธนาคารพาณิชยยงั
ระมัดระวังการใหสินเชือ่ ในบางประเภทธุรกิจ เชน สินเชื่ออสังหาริมทรัพย สินเชื่อเพื่อการคา
ภายในประเทศ เปนตน ประกอบกับมีการชําระคืนหนี้ ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากความกาวหนาใน
การปรับโครงสรางหนี้ อีกทัง้ สินเชือ่ บางสวนโอนไปบริหารทีส่ ว นกลาง รวมทัง้ การตัดจําหนาย
ลูกหนี้จากการที่ธนาคารพาณิชยสามารถกันสํารองไดครบแลว อยางไรก็ตาม สินเชื่อเริม่ ปรับตัว
ดีขึ้นตั้งแตชวงไตรมาสสอง โดยเริ่มมีการใหสินเชือ่ ในบางประเภท ผลจากการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ และการขยายตัวของบางธุรกิจ เชน สินเชื่อสงออก สินเชื่ออยูอาศัย สินเชื่อแก
แรงงานทีไ่ ปตางประเทศ สินเชือ่ แกธรุ กิจกอสรางโดยเฉพาะที่รบั งานของภาครัฐ และสินเชื่อแก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งนี้สินเชื่อลดลงมากที่จังหวัดอุตรดิตถ นครสวรรค พะเยา
เชียงใหม และอุทยั ธานี
ทางดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 ธนาคาร ในชวง 9
เดือน ป 2543 โนมต่ําลง ตามสภาพคลองของระบบการเงินของธนาคารพาณิชยท่ียงั อยูใ น
ระดับสูง โดยอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประเภทประจํา 3 เดือน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2543 อยูที่
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ระดับรอยละ 3.00 ตอป ลดลงจากรอยละ 3.75-4.00 ตอปจากสิ้นปกอน และปรับตัวลดลงจาก
รอยละ 4.25-4.75 ตอป ของระยะเดียวกันปกอน ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมแกลูกคาชั้นดี
(MLR) อยูที่ระดับ 7.50-8.25 ตอป ลดลงเทียบกับรอยละ 8.25-8.75 ตอปจากสิ้นปกอน และรอย
ละ 8.50-8.75 ตอปของระยะเดียวกันปกอน
ปริมาณการใชเช็คในชวง 9 เดือน ป 2543 มีปริมาณเช็คเรียกเก็บทัง้ สิ้น 3,203,821
ฉบับ มูลคา 210,977.4 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.2 และรอยละ 1.1
ตามลําดับ ตามปริมาณธุรกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ ทางดานเช็คคืนมีปริมาณ 61,587 ฉบับ มูลคา 3,361.5
ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันปกอ นรอยละ 8.2 และรอยละ 18.4 ตามลําดับ สัดสวนปริมาณ
และมูลคาเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บอยูที่ระดับรอยละ 1.9 และรอยละ1.6 ตามลําดับ เทียบกับรอย
ละ 2.2 และรอยละ 2.0 ชวงเดียวกันปกอน
แนวโนมในไตรมาส 4 ป 2543
คาดวาเศรษฐกิจภาคเหนือยังมีแนวโนมขยายตัวจากการผลิตทางการเกษตร การ
ทองเที่ยว และการสงออกซึ่งเปนภาคเศรษฐกิจสําคัญ โดย ภาคเกษตร แมวา พืน้ ทีเ่ พาะปลูกขาว
นาปเสียหายบางสวนจากน้ําทวม แตจากสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย สงผลใหผลผลิตเฉลี่ยตอไร
เพิม่ ขึน้ คาดวาการผลิตจะอยูในเกณฑขยายตัว สวนทางดาน การสงออก และ การทองเที่ยว ก็
อยูในเกณฑขยายตัวไดดีเชนกัน เนื่องจากไตรมาสที่ 4 เปนชวงของการขยายตัวตามฤดูกาล
ประกอบกับไดรับประโยชนจากความตองการของตลาดตางประเทศ และระดับอัตราแลกเปลี่ยน
ปจจุบันที่เอื้ออํานวย แตสําหรับอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศขึ้นอยูกับ
ภาวะการอุปโภคภายในประเทศเปนสําคัญ ซึ่งภาวะการใชจายจะฟนตัวตอเนื่องไดมากนอย
เพียงใด ยังขึ้นอยูกับปจจัยสนับสนุนสําคัญหลายดาน ไดแก ความเชื่อมั่นของผูบริโภค ความ
ตอเนื่องของมาตรการภาครัฐในการกระตุนการใชจายใหเรงตัวขึ้น กลไกการทํางานทางดาน
สินเชื่อของสถาบันการเงิน ซึง่ หากสามารถทํางานไดดีขน้ึ โดยเฉพาะจากความกาวหนาในการ
แกไขปญหาหนีเ้ สียในระบบสถาบันการเงิน โดยการปรับโครงสรางหนีซ้ ง่ึ จะทําใหปญหาสภาพ
คลองทางธุรกิจผอนคลายลง ซึง่ จะชวยทําใหเศรษฐกิจภาคเหนือมีพ้ืนฐานทีส่ มบูรณขน้ึ และ
สามารถฟนตัวไดอยางตอเนื่องในไตรมาสที่ 4 ป 2543
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
26 ตุลาคม 2543

