ฉบับที่ 1/2544
เรือ่ ง สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือป 2543 และแนวโนมป 2544
เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือป 2543 เบื้องตนคาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 3-4
โดยปรับตัวดีขึ้นในหลายภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ภาคการสงออก ซึ่งในปนี้เพิ่มขึ้นถึงรอยละ
36.2 (ในรูปดอลลาร สรอ.) เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 23.1 ปกอ น โดยเพิ่มขึ้นทั้งการสงออกผาน
ทาอากาศยานเชียงใหมและการคาชายแดน สวน การนําเขา ก็เพิ่มขึ้นในเกณฑสูงรอยละ 41.2
จากการนําเขาเครื่องจักรและวัตถุดิบของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน
เพื่อมาขยายกําลังการผลิต ทางดานการผลิตสวนใหญเพิม่ ขึน้ ภาคเกษตร การผลิตยังคงเพิม่ ขึ้น
รอยละ 3.6 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 2.1 ปกอ น โดยพืชผลหลักเกือบทุกชนิดเพิ่มขึ้นจากภาวะ
อากาศที่เอื้ออํานวย การผลิตสาขาพืชผลเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 4.0 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ
2.0 ปกอ น ขณะที่ราคาพืชผลเกษตรสวนใหญลดลงประมาณรอยละ 7.0 ตามปริมาณผลผลิตที่
เพิม่ ขึน้ สงผลใหรายไดเกษตรกรลดลงประมาณรอยละ 3.0 ภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
สงออกที่สําคัญเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดไดแก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเซรามิกที่เพิ่มขึ้น
ตามความตองการของตลาดตางประเทศ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารก็ขยายตัวในเกณฑดี
เชนกัน แตอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศสวนใหญยังไมกระเตื้องขึ้น ขณะที่ ภาค
บริการ จํานวนนักทองเที่ยวยังขยายตัว โดยนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มขึ้นในเกณฑดี สวน
นักทองเที่ยวชาวไทยชะลอลง เนือ่ งจากระมัดระวังการใชจา ยและการจัดประชุมสัมมนาใน
ภาคเหนือเริ่มลดลง
การลงทุนภาคเอกชน เริม่ ปรับตัวดีขน้ึ บาง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการ
สงออกมีการขยายกําลังการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตางประเทศ สําหรับ
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศยังมีกําลังการผลิตสวนเกินอยูมาก ทําใหความ
ตองการลงทุนใหมมีนอ ย สวนการลงทุนดานอสังหาริมทรัพยยงั มีนอ ย เนื่องจากอุปทานสวนเกิน
มีมาก ในสวนโครงการที่ไดหยุดชะงักลงแลวเริ่มมีความเคลื่อนไหว โดยเฉพาะหลังจากปรับปรุง
โครงสรางหนีแ้ ละสถาบันการเงินเริ่มใหสนิ เชือ่ เพิม่ ขึ้นบาง สําหรับ การใชจายภาคเอกชน
ขยายตัวในเกณฑดีตอเนื่องจากปกอน แตเริ่มชะลอตัวลงมากในชวงครึ่งหลังของปเนื่องจาก
ราคาน้าํ มันสูงขึน้ สงผลใหผูบริโภคระมัดระวังการใชจายประกอบกับแรงกระตุนเศรษฐกิจจาก
โครงการตางๆ ของรัฐเริ่มลดลง ทางดาน การใชจายภาครัฐ การใชจายเงินในงบประมาณ
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 แตเมื่อรวมรายจายตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล (มิยาซาวา)
รายจายลดลงจากปกอ นรอยละ 2.8
ภาคการเงิน ยอดคงคางของสินเชือ่ ธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ โดยรวมยังคงต่ํากวา
สิ้นปกอนรอยละ 11.6 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 7.2 ปกอ น แตเริม่ มีการใหสนิ เชือ่ ใหมในบาง
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ประเภท เชน สินเชื่อเพื่อการสงออก สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อแรงงานตางประเทศ สินเชือ่
แกวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสินเชื่อเพื่อการกอสรางภาครัฐ ขณะที่เงินฝากเพิ่มขึ้น
รอยละ 7.1 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 3.2 ปกอ น ทางดาน ระดับราคา ราคาสินคาสูงขึ้นจากปกอน
รอยละ 1.9 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นเพียงรอยละ 0.7 ปกอ น จากภาวะราคาน้ํามันที่สูงขึ้นมาก อยางไร
ก็ตาม ราคาสินคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ลดลงมาก ชวยใหราคาสินคาโดยรวมเพิ่มขึ้น
ไมมาก
ภาคเกษตร
ขอมูลเบื้องตนคาดวาการผลิตภาคเกษตรในภาคเหนือป 2543 จะเพิ่มขึ้นจากปกอ น
ประมาณรอยละ 3.6 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 2.1 ปกอ น โดยผลผลิตพืชสําคัญเพิ่มขึ้นจากป
กอนรอยละ 4.0 จากสภาพอากาศเอือ้ อํานวย ปริมาณน้ําฝนมากและกระจายตัว และปริมาณน้าํ
ในเขื่อนพอเพียง สงผลใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรเพิ่มขึ้น แมวาในชวงครึ่งหลังของปพื้นที่เพาะปลูก
ในบางจังหวัดประสบอุทกภัย แตพน้ื ทีเ่ สียหายมีไมมากนักเมือ่ เทียบกับเนือ้ ที่ปลูกรวม ผลผลิต
พืชสําคัญที่เพิ่มขึ้น ไดแก ขาวนาป ผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 เปน 4.9 ลานเมตริกตัน ขาวนา
ปรัง ผลผลิตขึ้นเพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 เปน 1.7 ลานเมตริกตัน ออยโรงงาน ผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ
6.0 เปน 12.7 ลานเมตริกตัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 5.2 เปน 2.3 ลาน
เมตริกตัน มันสําปะหลัง ผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 12.0 เปน 2.4 ลานเมตริกตัน จากการขยาย
พืน้ ทีป่ ลูก หอมหัวใหญ ผลผลิตเพิม่ ขึน้ รอยละ 9.4 กระเทียม ผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 2.9 จาก
การขยายพืน้ ทีป่ ลูก รวมทั้งมีการปลูกกระเทียมหัวใหญสายพันธุจากจีนเพื่อสนองความตองการ
ของตลาด หอมแดง ผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 8.8 จากราคาจูงใจ ลิน้ จี่ ผลผลิตจากแหลงผลิต
สําคัญในจังหวัดเชียงใหมและเชียงรายเพิม่ ขึ้นรอยละ 61.2 เปน 56.6 พันเมตริกตัน ลําไย
ผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 149.0 เปน 336.8 พันเมตริกตัน ขณะที่ ใบยาเวอรจิเนีย และ ใบยาเบอร
เลย ผลผลิตลดลงรอยละ 33.1 และรอยละ 27.9 ตามลําดับ จากการลดโควตาของโรงงานยาสูบ
ราคาพืชผลสําคัญลดลงจากปกอนเกือบทุกพืช โดยลดลงประมาณรอยละ 7.0 เทียบกับ
ที่ลดลงรอยละ 21.0 ปกอ น ตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เชน ขาวเปลือกเจานาป 5% และ นา
ปรัง 14-15% ราคาลดลงรอยละ 12.5 และรอยละ 12.7 ตามลําดับ ตามราคาตลาดโลก ออย
โรงงาน และ มันสําปะหลัง ราคาลดลงรอยละ 3.3 และรอยละ 37.0 ตามราคาในตลาดโลก
หอมหัวใหญ และ กระเทียม ราคาลดลงรอยละ 8.8 และ 7.4 ตามลําดับ จากปริมาณผลผลิต
เพิม่ ขึน้ และการลักลอบนําเขา สวน หอมแดง และ ลําไย ราคาลดลงรอยละ 29.1 และรอยละ
46.2 ตามปริมาณผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะที่ ขาวโพด ราคาเพิม่ ขึ้นรอยละ 4.7 ตามความตองการ
รับซือ้ ของโรงงานอาหารสัตว และ ลิน้ จี่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 7.3 ตามความตองการของตลาดที่
เพิม่ ขึน้ ในปนี้รายไดเกษตรกรจากการจําหนายพืชผลสําคัญลดลงจากปกอนประมาณรอยละ
3.0 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 19.0 ปกอ น
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นอกภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตภาคอุตสาหกรรมป 2543 คาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 11.5 เทียบกับที่
ขยายตัวรอยละ 13.9 ระยะเดียวกันปกอ น จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการ
สงออกเปนสําคัญ เชน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส สินคาทางการเกษตรแปรรูปและ
เซรามิก โดยการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสขยายตัวประมาณรอยละ 37.0 เทียบกับทีข่ ยายตัว
รอยละ 29.0 ระยะเดียวกันปกอ น เนื่องจากความตองการของตลาดตางประเทศที่ขยายตัวทั้ง
จากประเทศในเขตเอเชีย ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ประกอบกับโรงงานหลายแหงในนิคม
อุตสาหกรรมไดขยายกําลังการผลิตเพือ่ ตอบสนองกับความตองการจากตางประเทศ สวน
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรขยายตัวตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เชน ลําไย ลิน้ จี่
อุตสาหกรรมเซรามิกขยายตัวในอัตราที่ใกลเคียงกับระยะเดียวกันปกอนตามความตองการของ
ตลาดตางประเทศ ทางดานอุตสาหกรรมผลิตเพื่อตอบสนองภายในประเทศ เชน อุตสาหกรรม
น้ําตาลขยายตัวรอยละ 7.7 เทียบกับที่ขยายตัวรอยละ 21.3 ระยะเดียวกันปกอ นตามปริมาณ
ผลผลิตออย แมจะเพิ่มขึ้นแตเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํากวาปกอน สังกะสี เพิม่ ขึน้ เพียงรอยละ 5.0
เทียบกับที่ขยายตัวรอยละ 7.2 ระยะเดียวกันปกอ น ขณะที่การผลิตปูนซีเมนตยังคงหดตัว
เนื่องจากการลงทุนภาครัฐลดลง และธุรกิจอสังหาริมทรัพยยงั ไมฟน ตัว
ภาคเหมืองแร
การผลิตภาคเหมืองแรป 2543 คาดวาจะลดลงจากปกอ นรอยละ 1.6 เทียบกับทีเ่ พิ่มขึน้
รอยละ 0.5 ปกอ น ผลผลิต ลิกไนต ในเดือนมกราคม-พฤศจิกายนลดลงจากระยะเดียวกันปกอ น
รอยละ 2.0 เหลือ 16.2 ลานเมตริกตัน เนือ่ งจากความตองการใชภายในประเทศลดลง การผลิต
หินปูน เดือนมกราคม-พฤศจิกายน ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 28.6 เหลือ 3.7 ลาน
เมตริกตัน ตามภาวะการกอสรางที่คอนขางซบเซา อีกทัง้ การลงทุนใหมมนี อ ยเนือ่ งจากการใช
กําลังการผลิตของอุตสาหกรรมสวนใหญยังเหลือมาก ขณะที่ผลผลิต น้าํ มันดิบ ในป 2543
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.0 เปน 8.7 ลานบารเรล เนื่องจากผลิตเต็มกําลังแลว
แมวา จะมีการคนหาหลุมใหมเพือ่ ทําการผลิตเพิม่ จากราคาน้าํ มันที่จงู ใจ แตก็ไมสามารถผลิต
เพิม่ ขึน้ ไดมากนัก สวนการผลิต กาซธรรมชาติ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.1 เปน
21.2 พันลานลูกบาศกฟุต ตามความตองการที่เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนน้ํามันเตาที่มีราคาสูงขึ้น
ภาคบริการ
ภาคบริการยังคงแสดงแนวโนมขยายตัวตอเนื่องจากปกอน เนือ่ งจากปจจัยดานการใช
จาย ทางภาคเอกชน และการขยายตัวตอเนื่องของการทองเที่ยวโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบน
จํานวนนักทองเที่ยวในชวง 9 เดือน ป 2543 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนประมาณรอยละ
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4.1 เทียบกับทีเ่ พิ่มขึ้นรอยละ 13.1 ในปกอน โดยทั้งหมดเปนการเพิ่มขึ้นนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ เนือ่ งจากผูป ระกอบการไดสง เสริมการทองเทีย่ วรูปแบบใหม เชน การทองเทีย่ ว
แบบ Long Stay ซึ่งเปนนักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุจากอังกฤษและสหรัฐอเมริกา การพักแรม
แบบ Home Stay ซึง่ สวนใหญจะเปนนักทองเทีย่ วจากยุโรป สวนการประชุมสภาผูวาการ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซียในชวงตนเดือนพฤษภาคม 2543 ก็มผี ลดีตอการทองเทีย่ วไมมาก
นัก อยางไรก็ตาม ในชวงไตรมาส 2 นักทองเที่ยวชาวตางชาติชะลอตัวลง โดยเฉพาะจากยุโรป
สวนหนึ่งเพราะไดรับผลกระทบจากคาเงินยูโรที่ออนตัว สวนนักทองเที่ยวชาวไทยลดลงรอยละ
1.3 ในชวง 9 เดือนแรก จากราคาน้าํ มันทีส่ งู ขึ้นทําใหประชาชนระมัดระวังการใชจา ย แตมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นมากในชวงไตรมาสที่ 4 สําหรับจํานวนผูโ ดยสารผานทาอากาศยานในเดือน
มกราคม-พฤศจิกายน 2543 เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 5.6 เปน 3.0 ลานคน เทียบ
กับที่ลดลงรอยละ 0.5 ชวงเดียวกันปกอนตามจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น แมวา จะมีการปรับ
คาโดยสารเครือ่ งบินแตกม็ ผี ลกระทบนอยมากเนือ่ งจากความตองการเดินทางโดยเครือ่ งบินยังมี
สูง
การใชจายภาคเอกชน
การใชจายภาคเอกชนขยายตัวตอเนื่องจากปลายปกอน แตเริ่มชะลอตัวลงในครึ่งหลัง
ของป จากการทีผ่ บู ริโภคระมัดระวังการใชจายมากขึน้ จากราคาน้ํามันทีส่ งู ขึ้นและภาวะ
เศรษฐกิจที่ยังฟนตัวไมเต็มที่ รวมทั้งแรงกระตุนจากมาตรการของรัฐจากโครงการมิยาซาวาออน
ตัวลง อยางไรก็ตาม ยอดจดทะเบียนรถยนตเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2543 เพิ่มขึ้นรอยละ
34.0 เปน 22,813 คัน เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 18.7 ชวงเดียวกันปกอน ยอดจดทะเบียน
รถจักรยานยนตเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2543 เพิ่มขึ้นรอยละ 47.1 เปน 117,965 คัน เทียบ
กับที่ลดลงรอยละ 15.2 ชวงเดียวกันปกอน สวนหนึง่ เปนผลจากเรงจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
ของผูป ระกอบการ การจูงใจผูบริโภคดวยอัตราดอกเบี้ยต่ํา เงินดาวนต่ํา และระยะเวลาผอน
ชําระนาน รวมทัง้ การเสนอบริการพิเศษหลังการขาย ภาษีมูลคาเพิ่ม (คํานวณจากฐานภาษีรอ ย
ละ 7) เพิ่มขึ้นรอยละ 6.0 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 ในปกอน ปริมาณการใชไฟฟาเพื่อที่อยู
อาศัยในเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2543 เพิ่มขึ้นรอยละ 5.4 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 2.1 ชวง
เดียวกันปกอน สําหรับสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคสวนบุคคล ณ สิน้ เดือนพฤศจิกายน 2543
มียอดคงคาง 37,739.9 ลานบาท ลดลงรอยละ 5.0 เทียบกับที่ลดลงถึงรอยละ 9.1 ในปกอน
การลงทุน/กอสราง
การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นบาง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการ
สงออก มีการขยายกําลังการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดตางประเทศ สําหรับ
อุตสาหกรรมที่ผลิต เพื่อจําหนายในประเทศยังมีกําลังการผลิตสวนเกินอยูมาก ทําใหความ
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ตองการลงทุนใหมมีนอ ย สําหรับโรงงานที่จดทะเบียนตัง้ ใหม เดือนมกราคม–พฤศจิกายน 2543
มีจํานวน 486 โรงงาน เงินลงทุน 2,833.7 ลานบาท เทียบกับจํานวน 564 โรงงาน เงินลงทุน
4,222.7 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอ นขณะทีโ่ รงงานที่จดทะเบียนเลิกกิจการมีจํานวน 204
โรงงาน เงินลงทุน 706.3 ลานบาท เทียบกับ 255 โรงงาน เงินลงทุน 701.1 ลานบาท ระยะ
เดียวกันปกอน สวนใหญเปนอุตสาหกรรมแปรรูปไมและผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูป เปนตน
อยางไรก็ตาม ความสนใจลงทุนมีทศิ ทางทีด่ ขี ้ึน ทัง้ นีก้ ิจการทีไ่ ดรบั อนุมตั สิ ง เสริมการลงทุน
ขยายตัวในเกณฑสูง โดยในป 2543 มีกิจการทีไ่ ดรบั อนุมตั สิ ง เสริมการลงทุน จํานวน 65 ราย
เงินลงทุน 12,394.9 ลานบาท เทียบกับ 42 ราย เงินลงทุน 5,522.5 ลานบาท ระยะเดียวกันป
กอน กิจการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนมากที่สุดไดแก อุตสาหกรรมเบา เชน การผลิต
เสื้อผาสําเร็จรูป การผลิตเลนสและการเจียระไนอัญมณี รองลงมาไดแก เกษตรกรรมและผลิตผล
การ เกษตร อิเล็กทรอนิกสและเครื่องไฟฟา
พื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลภาคเหนือชวงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2543
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 เปน 440,102 ตารางเมตร เทียบกับที่ลดลงรอยละ 29.4 ระยะเดียวกันปกอ น
สวนใหญเปนพื้นที่กอสรางประเภทพาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย และบริการ เปนสําคัญ สําหรับ
สินเชื่อเพื่อการกอสราง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2543 มียอดคงคาง 13,769.4 ลานบาท ลดลงรอย
ละ 8.9 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 10.4 ระยะเดียวกันปกอน และสินเชือ่ อสังหาริมทรัพยมยี อดคง
คางทัง้ สิน้ 10,579.8 ลานบาท ลดลงรอยละ 16.8 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 11.3 ระยะเดียวกันป
กอน สอดคลองกับ ภาวะการลงทุนทางดานอสังหาริมทรัพยที่ยังคงซบเซา เนือ่ งจากอุปทาน
สวนเกินที่เหลืออยูมาก ในสวนของโครงการที่ไดหยุดชะงักลงแลวเริ่มมีความเคลื่อนไหวบาง
โดยเฉพาะหลังจากการเจรจาปรับปรุง โครงสรางหนี้ สําหรับการลงทุนภาครัฐในป 2543 ลดลง
จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.1 เหลือ 37,065 ลานบาท เทียบกับทีล่ ดลงรอยละ 1.8 ปกอ น
ฐานะการคลัง
ฐานะการคลังรัฐบาลในภาคเหนือป 2543 (มกราคม-ธันวาคม 2543) ในสวนของเงิน
งบประมาณขาดดุล 98,112.0 ลานบาท เพิม่ ขึ้นเทียบกับทีข่ าดดุล 94,979.2 ลานบาทปกอ น
รายไดทร่ี ัฐบาลนําสงคลังจังหวัดทัง้ 20 แหงในภาคเหนือ ลดลงจากปกอ นรอยละ 7.8
เหลือ 10,094.8 ลานบาท เทียบกับที่ลดลงรอยละ 19.8 ปกอ น จากรายไดทจ่ี ัดเก็บจากภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา และภาษีมูลคาเพิ่มลดลงเปนสําคัญ โดยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาลดลงรอยละ
15.7 เหลือ 3,611.0 ลานบาท ลดลงมากในสวนที่จัดเก็บจากเงินไดดอกเบี้ยถึงรอยละ 38.3 ป
กอน จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่อยูในระดับต่ํา สวนภาษีมูลคาเพิ่มลดลงรอยละ 6.7 เหลือ
3,007.4 ลานบาท ขณะที่การจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นรอยละ 19.2 เปน 1,710.2 ลาน
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บาท สวนหนึ่งจากการเรงรัดชําระภาษีและธุรกิจมีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่
เกี่ยวกับการสงออก
รายจายรัฐบาลในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2.2 เปน 108,206.8 ลานบาท
เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 1.8 ปกอ น จากการเพิ่มขึ้นของรายจายประจําเปนสําคัญ โดยรายจาย
ประจํา เพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 เปน 71,141.8 ลานบาท เพิม่ ขึน้ มากในหมวดคาจางชัว่ คราว หมวด
รายจายอืน่ และ งบกลางรอยละ 22.9 รอยละ 16.7 และรอยละ 11.5 เปน 1,925.9 ลานบาท
1,591.6 ลานบาท และ 12,745.4 ลานบาท ตามลําดับ ขณะทีร่ ายจายลงทุนลดลงรอยละ 1.1
เหลือ 37,065.0 ลานบาท จาก หมวดเงินอุดหนุนและครุภัณฑฯที่ลดลงรอยละ 15.6 และรอยละ
10.6 เหลือ 13,511.8 ลานบาท และ 15,156.6 ลานบาท ตามลําดับ รายจายจากงบประมาณ
ภาครัฐเมือ่ รวมกับรายจายตามมาตรการเพิม่ การใชจา ยภาครัฐเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ (มิยาซา
วา) ที่เบิกจายในป 2543 จํานวน 1,382.6 ลานบาทแลว ยอดรวมรายจายลดลงจากปกอ นรอย
ละ 2.8 เหลือ 109,589.4 ลานบาท เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 8.3 ปกอ น
ทางดานรายจายตามมาตรการเพิ่มการใชจายภาครัฐเพื่อกระตุน เศรษฐกิจ (มิยาซาวา)
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2543 (เมษายน 2542 – ธันวาคม 2543) มีวงเงินอนุมัติทั้งสิ้น 8,458.1
ลานบาท ไดเบิกจายทั้งสิ้น 8,176.0 ลานบาท หรือรอยละ 96.7 ของวงเงินที่ไดรับอนุมัติ เงินที่
ไดเบิกจายไปแลวกวารอยละ 60 ใชในโครงการเพื่อการจางงาน เชน โครงการขุดลอกคูคลอง
หรือซอมแซมลําคลองชลประทาน โครงการจางบัณฑิตใหมเปนลูกจางชั่วคราวของสวนราชการ
สวนวงเงินที่ยังไมไดเบิกจาย สวนใหญเปนการลงทุนในโครงการกอสรางซึ่งอยูระหวางการ
ดําเนินการ หรือโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวและมีเงินเหลือรอสงคืนใหกับกรมบัญชีกลาง
การคาตางประเทศ
การสงออก ในป 2543 มีมลู คา 1,358.1 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ
36.2 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 23.1 ในปกอน (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 54,341.7 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 44.5) เพิม่ ขึ้นทัง้ การสงออกผานดานทาอากาศยานเชียงใหม และการ
สงออกสินคาผานชายแดน โดย การสงออกผานดานทาอากาศยานเชียงใหม มีมลู คา 1,155.9
ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ รอยละ 37.0 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 18.8 ในปกอน (ในรูปเงินบาท
มีมลู คา 46,291.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 45.4) เนื่องจากการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
จากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ดีขึ้น และความ
ตองการบริโภคสินคาเครื่องใชไฟฟาในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น อีกทัง้ โรงงานหลายแหงขยายกําลัง
การผลิตในชวงปกอ นและตนปน้ีทาํ ใหรองรับคําสัง่ ซือ้ ไดเพิม่ ขึน้ อยางไรก็ตาม มูลคาการสงออก
เริ่มมีแนวโนมชะลอตัวลงในครึ่งหลังของปตามความตองการของตลาดตางประเทศ สวนการ
สงออกนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีมลู คา 154.3 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ
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27.9 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 22.3 ในปกอน (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 6,185.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปกอ นรอยละ 36.1) จากการสงออกลําไยชวงไตรมาสที่สามและสี่เปนสําคัญ อีกทั้งยังเปน
ผลจากการขยายตัวของการสงออกสินคาเกษตรแปรรูปที่มีความสามารถในการแขงขันดาน
ราคามากขึ้น และผูป ระกอบการไดเริ่มใชการคาพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส (E-Commerce) มากขึน้
การสงออกผานชายแดน มีมลู คา 8,050.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 39.8 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอย
ละ 43.2 ในปกอน โดย การสงออกไปพมา มีมลู คา 6,636.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ
35.9 ชะลอลงเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 40.4 ในปกอน จากการทีท่ างการพมาจัดระเบียบ
การคาชายแดนเพื่อเรงรัดการจัดเก็บภาษี สวน การสงออกไปลาว มีมลู คา 562.6 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 28.7 เนื่องจากความตองการสินคาจากไทยเพิ่มขึ้น ประกอบกับคาเงิน
กีบคอนขางมีเสถียรภาพ สวน การสงออกไปจีน (ตอนใต) มีมลู คา 851.7 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ปกอนกวาเทาตัว แตชะลอลงเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นกวาสามเทาตัวในปกอนจากการสงออกลําไย
อบแหง เมล็ดขาวโพดในน้ําเกลือ และยางรถยนตเพิ่มขึ้น
การนําเขา ในป 2543 มีมลู คา 1,171.2 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 41.2 เทียบ
กับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 22.7 ในปกอน (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 46,879.6 ลานบาท เพิม่ ขึ้นจากป
กอนรอยละ 50.0) โดย การนําเขาผานดานทาอากาศยานเชียงใหม มีมลู คา 1,128.8 ลาน
ดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นรอยละ 44.2 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 20.6 ในปกอน (ในรูปเงินบาทมี
มูลคา 45,186.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 53.2) ตามความตองการวัตถุดิบและ
เครื่องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ ดาน การนําเขาผานดานชายแดน มีมลู คา 1,693.4 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ
3.1 เทียบกับทีเ่ พิ่มขึ้นรอยละ 69.8 ในปกอน ลดลงจากการนําเขาจากจีน(ตอนใต) เปนสําคัญ
โดย การนําเขาจากจีน (ตอนใต) ลดลงถึงรอยละ 29.7 เหลือ 302.5 ลานบาท เนื่องจากความ
ตองการนําเขาแอปเปลลดลงเพราะมีแอปเปลคุณภาพดีจากสหรัฐอเมริกา ยุโรปและนิวซีแลนด
ทดแทน สวน การนําเขาจากพมา เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2.5 เปน 931.6 ลานบาท เนือ่ งจาก
ไทยมีความตองการนําเขาโค-กระบือ และอัญมณี เพิม่ ขึ้น ขณะที่ การนําเขาจากลาว เพิม่ ขึน้
จากปกอ นรอยละ 12.5 เปน 459.3 ลานบาท โดยนําเขาโค-กระบือ และไมซงุ เพิม่ ขึน้
ระดับราคา
ดัชนีราคาผูบริโภค
ดัชนีราคาผูบริโภคในป 2543 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 1.9 ทัง้ นีเ้ ปนผลจากการเพิ่มขึน้
ของดัชนีราคาสินคาหมวดอื่นๆ ที่มิใชอาหารและเครื่องดื่มในอัตรารอยละ 3.8 ขณะทีด่ ชั นีราคา
สินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มลดลงรอยละ 1.8

-8-

หมวดอื่นๆ ที่มิใชอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 3.8 จากการเพิ่มขึ้น
ของราคาสินคาหมวดพาหนะการขนสงและการสือ่ สารที่เพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ ถึงรอยละ 8.7
โดยเฉพาะราคาสินคากลุม ยานพาหนะมีอตั ราเพิม่ ขึ้นถึงรอยละ 10.1 ตามภาวะราคาน้าํ มันใน
ตลาดโลกที่สูงขึ้นมาก รองลงมาไดแกหมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคลเพิ่มขึ้นรอยละ
1.7 จากการเพิ่มขึ้นของคาบริการสวนบุคคล หมวดเคหะสถานราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 จากการ
เพิ่มขึ้นของสินคากลุมไฟฟา เชื้อเพลิงและน้ําประปาถึงรอยละ 5.6 ซึง่ ปรับราคาเพิม่ ขึน้ ตาม
ตนทุนราคาน้ํามัน หมวดเครื่องนุงหมราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 จากราคาผาและบริการตัดเย็บที่
สูงขึ้น หมวดการบันเทิง การอานและการศึกษา ราคาเพิม่ ขึน้ รอยละ 1.0 สวนหมวดยาสูบและ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ราคาเพิ่มขึ้นนอยที่สุดเพียงรอยละ 0.8 เนือ่ งจากภาวะการแขงขันที่
สูงขึ้น
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงจากปกอนรอยละ 1.8 ตามการลดลงของราคาสินคา
กลุมอาหารที่ซื้อจากตลาดที่ลดลงมากที่สุดถึงรอยละ 8.0 เนือ่ งจากการแขงขันของ
ผูป ระกอบการ รองลงมาไดแก ราคาสินคากลุมไขและผลิตภัณฑนมที่ลดลงรอยละ 6.8 กลุมผัก
และผลไมราคาลดลงรอยละ 6.3 กลุมเนื้อสัตว เปด ไก และสัตวน้ําราคาลดลงรอยละ 4.3
เนื่องจากสภาพอากาศและปริมาณน้ําฝนที่เอื้ออํานวยทําใหมีผลผลิตออกสูตลาดจํานวนมาก
และกลุมเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลราคาลดลงรอยละ 1.3 จากภาวะการแขงขันของ
ผูป ระกอบการ ขณะที่กลุมอาหารที่ซื้อบริโภคราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.7 สวนหนึง่ เปนผลจากภาวะ
ตนทุนดานเชื้อเพลิงและคาการขนสงที่สูงขึ้น
ดัชนีราคาขายสง
ดัชนีราคาขายสงของภาคเหนือในป 2543 ลดลงจากปกอนรอยละ 0.3 เปนผลจากการ
ลดลงของราคาสินคาในหมวดสินคาเกษตรกรรมและผลิตภัณฑอาหารรอยละ 3.8 ขณะที่ราคา
หมวดสินคาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 2.2
หมวดสินคาเกษตรกรรมและผลิตภัณฑอาหาร ลดลงจากปกอนรอยละ 3.8 เปนผลจาก
การลดลงของราคากลุมสินคาเกษตรกรรมมากที่สุดถึงรอยละ 11.0 รองลงมาไดแก กลุมเนื้อสัตว
ลดลงรอยละ 3.2 กลุมอาหารสัตวลดลงรอยละ 0.2 จากปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเพิม่ ขึ้น
ขณะที่กลุมเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 จากการเพิ่มขึ้นของสินคาเครือ่ งดื่มประเภททีม่ ี
แอลกอฮอลเปนสําคัญ
หมวดสินคาอุตสาหกรรม ราคาเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2.2 เปนผลจากการเพิ่มขึ้น
ของสินคากลุมผลิตภัณฑปโตรเลียมมากที่สุดถึงรอยละ 37.9 ตามภาวะราคาน้ํามันดิบใน
ตลาดโลกที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง รองลงมาไดแก สินคากลุมหนังสัตวและผลิตภัณฑหนังราคา
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 3.7 เนื่องจากตลาดมีความตองการเพิ่มขึ้นทําใหวัตถุดิบประเภทหนัง
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ดิบมีราคาสูงขึน้ ขณะที่สินคาเคมีและผลิตภัณฑเคมีมีราคาลดลงรอยละ 5.5 เนื่องจากมีการ
แขงขันกันลดราคาเพื่อระบายสินคา เชน สินคากลุมสิ่งทอและผลิตภัณฑสิ่งทอราคาลดลงรอยละ
0.7 ราคาสินคากลุมวัสดุกอสรางลดลงจากปกอนรอยละ 0.2
การเงินการธนาคาร
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2543 เงินฝาก ของสาขาธนาคารพาณิชยมยี อดคงคาง 273,754.4
ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากปกอ น 18,232.7 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.1 เทียบกับที่ลดลงรอยละ
3.2 ปกอ น สวนหนึ่งจากเงินฝากที่ประชาชนไดถอนออกไปในชวงสิ้นปกอน เพื่อรองรับ Y2K ได
ทยอยไหลกลับเพิ่มขึ้น และผูถือตั๋วสัญญาใชเงินและบัตรเงินฝากในโครงการแลกเปลี่ยนตั๋วของ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึง่ ครบกําหนดในเดือนสิงหาคม 2543 ที่
ผานมา นําเงินบางสวนมาฝากไวที่ระบบธนาคารพาณิชยเปนสําคัญ ทัง้ นีเ้ งินฝากเพิ่มขึน้ มากที่
จังหวัดกําแพงเพชร ลําพูน นาน แมฮองสอน และพิษณุโลก
ทางดานสินเชื่อ ของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ยังคงลดลงตอเนื่องจากปกอน
โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2543 มียอดคงคาง 180,403.7 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 11.6
จากการทีธ่ นาคารพาณิชยยังระมัดระวังการใหสินเชือ่ ประกอบกับความคืบหนาในการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ทาํ ใหลกู หนี้มีการชําระคืนหนีบ้ างสวน อีกทั้งมีการโอนสินเชื่อบางสวนไปบริหารที่
สวนกลาง และบรรษัทบริหารสินทรัพย (AMC) รวมทัง้ การตัดจําหนายลูกหนี้จากการทีธ่ นาคาร
พาณิชยกันสํารองไดครบแลว อยางไรก็ตาม ธนาคารพาณิชยยงั คงมีการใหสนิ เชือ่ ใหมเขาสู
ระบบ จากผลของการปรับโครงสรางหนีแ้ ละการขยายตัวของบางธุรกิจ เชน สินเชื่อสงออก
สินเชื่อแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สินเชื่อเพื่อการแปรรูปสินคาเกษตร สินเชื่อเพื่อที่
อยูอาศัยและแรงงานตางประเทศ เปนตน ทั้งนี้สินเชื่อลดลงมากที่จังหวัดอุตรดิตถ นครสวรรค
พะเยา เชียงใหม และลําปาง
ทางดานอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกูของกลุมธนาคารพาณิชย
ขนาดใหญ 4 ธนาคาร ในป 2543 มีแนวโนมลดลงเปนลําดับ ตามสภาพคลองของระบบการเงิน
ของธนาคารพาณิชยทย่ี งั อยูในระดับสูง โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2543 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทประจํา 3 เดือน อยูที่ระดับรอยละ 3.00 ตอป ลดลงจากรอยละ 3.75-4.00 ตอป จากสิน้
ปกอ น ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมแกลูกคาชั้นดี (MLR) อยูที่ระดับรอยละ 7.50-8.25 ตอป
ลดลงเมื่อเทียบกับรอยละ 8.25-8.75 ตอป จากสิน้ ปกอ น
ปริมาณการใชเช็คผานสํานักงานหักบัญชีในภาคเหนือ ป 2543 มีปริมาณเช็คเรียกเก็บ
ทั้งสิ้น 4,290,137 ฉบับ มูลคา 281,363.0 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.8
และรอยละ 2.1 ตามลําดับ ทางดานปริมาณและมูลคาเช็คคืนลดลงจากปกอนรอยละ 5.3 และ
รอยละ 11.1 เหลือ 82,122 ฉบับ มูลคา 4,536.8 ลานบาท ในปนป้ี ริมาณและมูลคาเช็คคืนมี
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สัดสวนรอยละ 1.9 และรอยละ 1.6 ของปริมาณและมูลคาเช็คเรียกเก็บ ลดลงเมื่อเทียบกับรอย
ละ 2.1 และรอยละ 1.8 ปกอ น
แนวโนมเศรษฐกิจป 2544
คาดวาเศรษฐกิจภาคเหนือจะขยายตัวไดใกลเคียงกับป 2543 คือ ในอัตราประมาณรอย
ละ 3-4 โดยการผลิตภาคเกษตรซึ่งเปนภาคการผลิตที่สําคัญ คาดวาการผลิตจะขยายตัว
เนื่องจากปริมาณน้ําในเขื่อนมีเพียงพอตอการปลูกพืชฤดูแลงโดยเฉพาะขาวนาปรัง อยางไรก็ดี
สําหรับผลผลิตไมผลบางชนิดเชน ลิน้ จี่ และลําไย อาจไดรบั ผลกระทบจากภาวะอากาศทีป่ น้ี
หนาวเย็นไมเพียงพอ ดานการทองเที่ยว คาดวาจะขยายตัวไดดีเนื่องจากคาเงินบาทที่
เอื้ออํานวยและผูประกอบการไดสงเสริมการทองเที่ยวรูปแบบใหมๆ สําหรับ ภาคอุตสาหกรรม
คาดวาจะอยูในเกณฑขยายตัวโดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมสงออกซึ่งบางประเภทอุตสาหกรรม
เชน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเซรามิกไดขยายกําลังผลิตในป 2543 แตผปู ระกอบการ
สงออกคงตองแขงขันทางดานตลาดมากขึ้น จากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโนมชะลอ
ตัว
อยางไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจป 2544 จะขยายตัวไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัย
สนับสนุนสําคัญหลายดานไดแก ความเชือ่ มั่นของผูบ ริโภค มาตรการภาครัฐในการกระตุน การ
ใชจาย กลไกการทํางานดานสินเชือ่ ของสถาบันการเงิน ซึ่งหากสามารถทํางานไดดีขึ้น
โดยเฉพาะจากความกาวหนาในการแกไขปญหาหนีเ้ สียในระบบสถาบันการเงิน ก็จะทําให
ปญหาสภาพคลองของธุรกิจผอนคลายลง ซึง่ จะเปนพืน้ ฐานทีส่ มบูรณข้ึนที่จะทําใหเศรษฐกิจ
ภาคเหนือสามารถฟนตัวไดอยางตอเนื่องในป 2544
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
25 มกราคม 2544

