ฉบับที่ 8 /2544
เรือ่ ง สรุปภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาสแรกป 2544
เศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสแรกป 2544 ชะลอตัวลง เปนผลจากการสงออก ซึง่
ขยายตัวในเกณฑสูงเมื่อปกอนกลับลดลงในไตรมาสแรกปนี้ ตามภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
และญี่ปุนที่ชะลอตัว ประกอบกับประเทศเพื่อนบานเขมงวดการนําสินคาเขาและปดดาน
ชายแดนบางแหง อีกทั้งเปนผลจากการใชจายของภาคเอกชนและรัฐบาลชะลอตัวตอเนื่องจาก
ปลายปกอ น ปจจัยดังกลาวทําใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตเพือ่
สงออกชะลอตัวลงมาก ขณะที่ผลผลิตน้ําตาลซึ่งเปนอุตสาหกรรมสําคัญลดลงตามปริมาณออยที่
เขาหีบ สําหรับภาคบริการอยูในเกณฑขยายตัว แตชะลอลงบางเล็กนอย จากปจจัยทางดานการ
ใชจายของภาคเอกชนและจํานวนนักทองเที่ยวที่ขยายตัวในอัตราที่ลดลง อยางไรก็ตาม สําหรับ
การผลิตภาคเหมืองแร ผลผลิตเพิ่มขึ้นเกือบทุกชนิดโดยผลผลิตน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ
เพิม่ ขึน้ จากราคาน้ํามันในตลาดทีส่ งู ขึ้น สวนผลผลิตลิกไนตเพิ่มขึ้นเพื่อใชผลิตกระแสไฟฟาแทน
การใชนาํ้ มันเตา สําหรับการผลิต ภาคเกษตร ผลผลิตพืชสําคัญลดลงจากไตรมาสเดียวกันป
กอนเกือบทุกชนิด จากการที่เกษตรกรลดพื้นที่เพาะปลูก เพราะราคาปกอ นไมจงู ใจ ทําใหพชื
หลายชนิดมีราคาสูงขึ้นและสงผลใหรายไดรวมของเกษตรกรใกลเคียงกับชวงเวลาเดียวกันป
กอนและทําใหดัชนีราคาผูบ ริโภคเรงตัวขึน้ โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.9 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.3
ในระยะเดียวกันปกอน ทางดาน ภาคการเงิน สินเชือ่ ของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ
ยังคงลดลง ขณะทีเ่ งินฝากยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ภาคการเกษตร ผลผลิตพืชสําคัญในชวงไตรมาสแรกของป 2544 ลดลงจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 4.3 เนื่องจากเกษตรลดพื้นที่เพาะปลูกเพราะราคาปกอนไมจูงใจ พืช
สําคัญไดแก ขาวนาปรัง ผลผลิตลดลงรอยละ 6.4 เหลือ 1.8 ลานเมตริกตัน จากการลดพืน้ ที่
เพาะปลูกเปนสําคัญ ออยโรงงาน มีผลผลิต 12.5 ลานเมตริกตัน ลดลงจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 1.6 ผลผลิต หอมหัวใหญ ลดลงรอยละ 2.9 เหลือ 78 พันเมตริกตัน จากที่เพิ่มขึ้นรอย
ละ 9.4 จากชวงเวลาเดียวกันปกอน สําหรับ มันสําปะหลัง ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันป
กอนรอยละ 0.9 เปน 2.4 ลานเมตริกตัน ชะลอลงเมื่อเทียบกับเพิ่มขึ้นรอยละ 12.0 ของปกอน
อยางไรก็ดี แมวาผลผลิตการเกษตรโดยรวมลดลงแตราคาพืชสําคัญเพิ่มขึ้นจากปกอน
เกือบทุกชนิดโดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณรอยละ 4.4 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 6.5 ปกอ น ตาม
ปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดลดลง และการกําหนดราคาออยขั้นตนที่สูงขึ้น ออยโรงงานราคา
เพิ่มขึ้นรอยละ 24.0 ตามราคาน้ําตาลในตลาดโลก มันสําปะหลังและหอมหัวใหญราคาเพิม่ ขึ้น
รอยละ 5.0 และ รอยละ 4.5 ตามลําดับ จากปริมาณผลผลิตที่ลดลง ขณะทีข่ า วนาปรังความชืน้
14-15% ราคาลดลงจากปกอนรอยละ 10.8 จากการที่โรงสีชะลอการรับซื้อเพราะมีสต็อกอยูใน
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ระดับสูง รวมทั้งราคาขาวในตลาดโลกมีแนวโนมลดลง ทั้งนีใ้ นชวงสามเดือนแรกปนร้ี ายได
เกษตรกรจากการผลิตพืชผลเกษตรโดยรวมเฉลี่ยจะใกลเคียงกับชวงเวลาเดียวกับปกอน
นอกภาคเกษตร ไตรมาสแรกป 2544 ผลผลิต ภาคอุตสาหกรรม มีแนวโนมชะลอตัว
โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ชะลอตัวลงอยางมาก โดยมูลคาการสงออกในรูปดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ เพียงรอยละ 7.9 ชะลอ
ตัวลงเมื่อเทียบกับเพิ่มขึ้นรอยละ 46.5 ระยะเดียวกันปกอน จากความตองการจากตางประเทศที่
ชะลอตัวลงตามแนวโนมเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน สําหรับการ
ผลิตของอุตสาหกรรมน้ําตาลลดลงรอยละ 9.4 เทียบกับเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 ระยะเดียวกันปกอน
ตามปริมาณผลผลิตออยที่ลดลงประกอบกับโรงงานน้ําตาลเรงหีบตั้งแตเดือนธันวาคม 2543
ขณะที่การผลิตสังกะสีขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.9 ตามความตองการภายในประเทศ ในชวงสาม
เดือนแรกของป 2544 เหมืองแร มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเกือบทุกชนิด โดย น้าํ มันดิบและกาซ
ธรรมชาติ เพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 และ 1.9 เปน 2.1 ลานบารเรล และ 5.2 พันลานลูกบาศกฟุต
ตามลําดับ จากราคาน้ํามันในตลาดโลกสูงขึน้ จูงใจใหบริษทั ผูไ ดรบั สัมปทานเรงการผลิต ในชวง
สองเดือนแรกของปผลผลิตลิกไนตเพิ่มขึ้นรอยละ 4.3 เปน 2.7 ลานเมตริกตัน เพื่อใชผลิต
กระแสไฟฟาแทนการใชนาํ้ มันเตา สวน หินปูน ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
30.8 เปน 981,772 เมตริกตัน ขณะทีก่ ารผลิต สังกะสี ลดลงรอยละ 54.2 เหลือ 24,935
เมตริกตัน เนื่องจากปริมาณแรเหลือนอยลง ทําใหมกี ารนําเขาจากตางประเทศ ภาคบริการ ยัง
อยูในเกณฑขยายตัว แตแสดงแนวโนมชะลอตัวจากปจจัยดานการใชจายภาคเอกชน และ
จํานวน นักทองเที่ยวที่ชะลอตัวลง
การใชจายภาคเอกชน เครื่องชี้ภาวะการใชจายหลายประเภทแสดงทิศทางที่ชะลอตัว
ลงจากปกอ น โดยในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ ป 2544 ปริมาณรถจักรยานยนตจด
ทะเบียน ชะลอตัวจากระยะเดียวกันปกอนโดยเพิ่มขึ้นรอยละ 20.1 เปน 20,955 คัน เทียบกับที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 41.9 ปกอ น ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถจักรยานยนตในจังหวัดเชียงใหม
เชียงราย และนครสวรรค เปนสําคัญ ดาน ปริมาณรถยนตจดทะเบียน (รถยนตนั่งสวนบุคคล
และรถยนตนั่งเชิงพาณิชย) ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 13.5 เหลือ 4,678 คัน เทียบ
กับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 68.5 ปกอ น โดยรถยนตนั่งเชิงพาณิชยที่สามารถใชงานไดในภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมมีปริมาณลดลงรอยละ 19.9 ขณะที่รถยนตนั่งสวนบุคคลลดลงรอยละ 0.2
ขณะที่ ภาษีมลู คาเพิม่ จัดเก็บไดในไตรมาสแรก (คิดฐานภาษีรอยละ 7) เพิ่มขึ้นรอยละ 26.6
เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 8.1 ในชวงเวลาเดียวกันปกอน สวนใหญจากการเรงรัดจัดเก็บภาษีใน
จังหวัดนครสวรรค ลําพูน และเชียงใหมเปนสําคัญ
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การลงทุน/กอสราง การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมยังอยูใ นภาวะซบเซา อยางไรก็ตาม
สัญญาณการลงทุนกอสรางและความตองการลงทุนผลิตของอุตสาหกรรมสงออกยังอยูในเกณฑ
ดี โดยในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2544 พืน้ ทีร่ ับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล เพิม่ ขึ้น
จากระยะเดียวกันของปกอนรอยละ 30.4 เปน 101,814 ตารางเมตร เทียบกับทีเ่ พิ่มขึน้ รอยละ
25.2 ปกอ น ตามการขยายตัวของพื้นที่รับอนุญาตฯ ประเภททีอ่ ยูอ าศัยและประเภทพาณิชยก
รรมเปนสําคัญ โดยพื้นทีร่ ับอนุญาตฯ ในภาคเหนือตอนบนขยายตัวถึงรอยละ 63.3 ขณะทีใ่ น
ภาคเหนือตอนลางลดลงรอยละ 0.9 ขณะที่ เงินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมจดทะเบียน
ตัง้ ใหม 88 โรงงาน ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 55.7 เหลือ 194.6 ลานบาท เทียบกับ
ที่ลดลงรอยละ 77.8 ปกอ น และคาดวาโรงงานอุตสาหกรรมทีต่ ง้ั ใหมสามารถรองรับแรงงานได
ทัง้ สิน้ จํานวน 1,152 คน เทียบกับ 1,686 คนปกอน อยางไรก็ตาม ความสนใจลงทุนผลิตเพื่อ
สงออกยังคงอยูในเกณฑดีโดยเงินลงทุนของโครงการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนใน
ไตรมาสแรก 15 โครงการ ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 87.5 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอย
ละ 14.3 ปกอ น โดยสวนใหญกระจุกตัวอยูในอุตสาหกรรมหมวดอิเล็กทรอนิกสและเครื่องไฟฟา
(รอยละ 62.5) รองลงมาคือหมวดเกษตรกรรมและผลผลิตการเกษตร (รอยละ 24.7) และเปน
โครงการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนเปนสําคัญ
ฐานะการคลัง ชวงไตรมาสแรกป 2544 เงินในงบประมาณขาดดุล 25,538.1 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.9 ทีข่ าดดุล 24,588.5 ลานบาท รายจายของรัฐบาล
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.9 เปน 28,136.3 ลานบาท เทียบกับเพิ่มเงินรอยละ 3.5 ระยะเดียวกัน ปกอ น
โดยรายจายประจําเพิ่มขึน้ รอยละ 4.3 เปน 18,113.7 ลานบาท รายจายอื่นและรายจายคา
สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนเกือบ 3 เทาตัวและกวาเทาตัว เปน 798.0 ลาน
บาท และ 434.7 ลานบาท ตามลําดับ สวนรายจายลงทุนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
เล็กนอยรอยละ 0.6 เปน 10,022.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นมากในสวนที่เปนเงินอุดหนุนถึงรอยละ
40.6 เปน 5,262.3 ลานบาท สวนใหญเปนเงินที่ใหแกสถาบันการศึกษาเพื่อใชในการกอสราง
อาคาร และเงินที่ใหแกองคการบริหารสวนทองถิ่น อยางไรก็ตาม เมือ่ รวมรายจายรัฐบาลกับ
รายจายตามมาตรการเพิ่มการใชจา ยภาครัฐเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ (มิยาซาวา) แลว เพิ่มขึ้นรอย
ละ 0.7 เปน 28,229.0 ลานบาท ดาน รายไดของรัฐบาล จัดเก็บไดลดลงรอยละ 5.4 เหลือ
2,598.3 ลานบาท เทียบกับที่ลดลงรอยละ 15.5 ระยะเดียวกันปกอ น โดยการจัดเก็บภาษีเงินได
นิติบุคคลลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 14.7 เหลือ 291.2 ลานบาท เนือ่ งจากรัฐไมขยาย
เวลาการชําระภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิดังเชนปกอน สวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาลดลงจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.6 เหลือ 1,205.3 ลานบาท จากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา และมีธนาคาร
พาณิชยบางแหงโอนยายการชําระภาษีไปทีส่ ว นกลาง สวนการจัดเก็บรายไดอื่นๆ ลดลงถึงรอย
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ละ 57.8 เหลือ 187.6 ลานบาท เนือ่ งจากการโอนทรัพยชาํ ระหนี้ของลูกคาธนาคารพาณิชย
ลดลงจากปกอน
การคาตางประเทศ การสงออก ในชวงไตรมาสแรกมีมูลคา 299.7 ลานดอลลาร สรอ.
ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.2 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 12,893.8 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 15.5) โดยการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจากนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ มีมลู คา 241.2 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.9 ชะลอ
ตัวลงจากปกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 46.5 จากความตองการชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสของตางประเทศ
ที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ขณะที่การสงออกผานชายแดนมีมูลคา 1,166.5 ลานบาท
ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 39.8 (ในรูปดอลลาร สรอ. มีมลู คา 27.1 ลานดอลลาร สรอ.
ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 48.6) โดยการสงออกไปพมาลดลงจากระยะเวลาเดียวป
กอนรอยละ 58.9 เปน 706.4 ลานบาท (ในรูปดอลลาร สรอ. มีมลู คา 16.4 ลานดอลลาร สรอ.
ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 64.8) จากปญหาประเทศเพือ่ นบานเขมงวดการนําเขาและ
ปดดานการคาชายแดนบางแหง ขณะที่ การนําเขา เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ
14.6 เปน 300.2 ลานดอลลาร สรอ. (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 12,911.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
33.7) สวนใหญเปนการนําเขาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมูลคา 281.4 ลาน
ดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 13.0 ขณะทีก่ ารนําเขาผานชายแดนมี
มูลคา 710.2 ลานบาท เพื่อขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 73.9 จากการนําเขาโค-กระบือ
เพิม่ ขึน้ ประกอบกับมีการบันทึกรายการนําเขาแรสงั กะสีมลู คา 84 ลานบาทเพื่อเสียภาษีการ
นําเขาทีด่ านแมสอด ดุลการคา ชวงไตรมาสแรกขาดดุล 0.5 ลานดอลลาร สรอ.จากที่เกินดุล
41.4 ลานดอลลาร สรอ. ปกอน
ระดับราคา ในชวงไตรมาสแรกป 2544 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.9
เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของราคาหมวดมิใชอาหารที่เพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 จากราคาน้าํ มันทีเ่ พิ่มขึ้น
โดยในหมวดยานพาหนะ การขนสงและสื่อสารเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.0
สําหรับราคาสินคาหมวดอาหารและเครือ่ งดื่ม ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.2 จาก
ราคาสินคา เนื้อสัตว และราคาสินคาทีซ่ อ้ื จากตลาดทีล่ ดลงมากชวยใหดชั นีราคาผูบ ริโภคใน
ไตรมาสแรกไมเพิ่มขึ้นมากนัก
การเงิน สินเชื่อ ของธนาคารพาณิชยยงั คงลดลงตอเนือ่ งจากปกอ น ณ สิ้นเดือน
มีนาคม 2544 คงคางเทากับ 172,300.0 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 13.5
ดาน เงินฝาก มียอดเงินฝากคงคาง 276,158.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากรยะเดียวกันปกอน 4.9 มี
แนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง แมวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังอยูในระดับต่ํา อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากและเงินใหกูยืมของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 ธนาคาร ในชวงไตรมาสแรกปรับตัว
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ลดลงตามสภาพคลองของระบบธนาคารพาณิชย โดย ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2544 อัตราดอกเบี้ย
ปรับตัวลดลงจากสิ้นปกอนรอยละ 0.5 ตอป สงผลใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยและเงิน
ฝากประจํา 3 เดือน ลดลงเหลือรอยละ 2.00 ตอป และรอยละ 2.50 ตอป สําหรับอัตราดอกเบีย้
เงินใหกูแกลูกคาชั้นดี (MLR) อยูที่ระดับรอยละ 7.25-7.75 ตอป ดานปริมาณการใชเช็คผาน
สํานักงานหักบัญชีในชวงไตรมาสแรกป 2544 มีปริมาณเช็คเรียกเก็บทั้งสิน้ 1,089,955 ฉบับ
มูลคา 70,868.3 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.2 และรอยละ 2.6 ตามลําดับ
โดยลดลงมากที่สํานักหักบัญชีจังหวัดพิจิตร พะเยา เชียงราย นาน และกําแพงเพชร ทางดาน
ปริมาณเช็คคืนเพิม่ ขึ้นรอยละ 0.5 เปน 19,805 ฉบับ ขณะที่มูลคาเช็คคืนลดลงรอยละ 1.8 เหลือ
1,044.5 ลานบาท ปริมาณและมูลคาเช็คคืนมีสัดสวนรอยละ 1.8 และรอยละ 1.5 ของปริมาณ
และมูลคาเช็คเรียกเทากับระยะเดียวกันปกอน
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
26 เมษายน 2544

