ฉบับที่ 12/2544
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม 2544
เศรษฐกิจภาคเหนือในเดือนพฤษภาคม 2544 ยังคงชะลอตัวตอเนื่องจากเดือนกอน โดย
ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงทั้งอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการสงออก และ
อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อใชในประเทศตามความตองการจากตลาดตางประเทศและในประเทศที่
ลดลง ดาน ภาคบริการ ภาวะการทองเที่ยวเริ่มชะลอตัว สวนหนึ่งเกิดจากนักทองเที่ยวสําคัญ
คือ ชาวสหรัฐอเมริกาและญี่ปนุ เดินทางมาทองเที่ยวนอยลง เพราะประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวในประเทศทั้งสอง และไมม่ันใจในความปลอดภัยจากปญหาชายแดนไทย-พมา สําหรับ
การคาตางประเทศ การสงออกซึ่งเปนภาคเศรษฐกิจสําคัญหดตัวตอเนื่องเปนเดือนที่สอง จาก
ปญหาชายแดนดานพมาเปนสําคัญ ทัง้ นี้ รายละเอียดมีดงั นี้
ภาคการเกษตร ในเดือนพฤษภาคม 2544 เปนชวงเริ่มตนการเพาะปลูกพืชสําคัญ
ไดแก ขาวนาป ขาวโพด สําหรับราคาสินคาเกษตรโดยรวมมีแนวโนมปรับตัวดีขน้ึ จากเดือนกอน
โดยพืชสําคัญ เชน ขาวเปลือกเจานาปรัง 14-15% ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 4.3 เปน
เมตริกตันละ 3,805 บาท ตามราคาขาวในตลาดโลกทีส่ ูงขึน้ และการแทรกแซงราคาของทางการ
อยางไรก็ดี เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนราคาขาวยังต่ํากวาปกอนรอยละ 0.6 นอกจากนี้
มันสําปะหลังสด ราคาสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 29.8 เปนกิโลกรัมละ 0.61 บาท
เนือ่ งจากเปนชวงปลาย ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ประกอบกับความตองการรับซือ้ ของโรงงานแปงมัน
เพิม่ ขึน้ ดานพืชทองถิ่นราคา กระเทียม ปรับสูงขึน้ จากเดือนกอนเล็กนอยจากการแซกแทรง
ราคาของทางการ และศุลกากรเขมงวดจับกุมการลักลอบมากขึ้น โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน
กอนรอยละ 1.3 เปนกิโลกรัมละ 15.15 บาท แตลดลงจากปกอนรอยละ 29.8 สําหรับ ลิน้ จี่
ผลผลิตลดลงจากปกอน เนื่องจากอากาศหนาวเย็นไม เพียงพอรวมทั้งไดรบั ความเสียหายจาก
ฝนและลูกเห็บ ทําใหผลผลิตมีคุณภาพต่ํา ประกอบกับโรงงานแปรรูปลิน้ จีก่ ระปองลดปริมาณ
การรับซือ้ สงผลใหราคาลิ้นจี่ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 28.9 เหลือกิโลกรัมละ 16.36
บาท
ภาคอุตสาหกรรม ในเดือนพฤษภาคมไมเปลี่ยนแปลงจากเดือนกอน อุตสาหกรรม
ผลิตเพื่อการสงออกชะลอตัว โดยมูลคาการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสของนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 5.6 เปน 82.6 ลานดอลลาร
สรอ. เทียบกับที่ขยายตัวรอยละ 42.9 ปกอ น เนือ่ งจากความตองการจากตลาดตางประเทศ
ลดลง ทางดานการผลิตเพื่อใชภายในประเทศชะลอตัว ตามความตองการในประเทศที่ลดลง
โดยการผลิตปูนซีเมนตลดลงตอเนื่อง ขณะที่การผลิตสังกะสีลดลงรอยละ 3.2 เหลือ 8,806
เมตริกตัน ตางจากระยะเดียวกันปกอ นทีเ่ พิ่มขึน้ รอยละ 11.5
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ภาคบริการ จํานวนนักทองเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาภาคเหนือในเดือนพฤษภาคม ชะลอตัว
ลงโดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนซึ่งเปนนักทองเที่ยวสําคัญประสบปญหา
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว รวมทัง้ ปญหาความไมสงบดานชายแดนไทย-พมา สวน
นักทองเที่ยวชาวไทยลดลงจากปกอน รวมทั้งการที่สวนราชการจัดประชุมสัมมนาลดลง
ทางดานจํานวนผูโดยสารผาน ทาอากาศยานในภาคเหนือลดลงรอยละ 2.9 เปน 233,186 คน
ตามจํานวนนักทองเทีย่ วทีล่ ดลง ทางดานปริมาณการใชไฟฟาในภาคบริการเดือนเมษายน
2544 เพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 ปน 19.5 ลานกิโลวัตต- ชัว่ โมง เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 7.7 ระยะ
เดียวกันปกอน
การใชจายภาคเอกชน แสดงทิศทางที่ชะลอตัวตอเนื่องจากเดือนกอน โดยเครื่องชี้ที่
สําคัญคือ การจดทะเบียนรถจักรยานยนตใหมเดือนเมษายน 2544 เพิ่มขึ้นรอยละ 6.0 เปน
8,677 คัน ชะลอลงเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 33.6 ระยะเดียวกันปกอ นเพิ่มขึ้นมากในจังหวัด
เชียงใหม สวนปริมาณการจดทะเบียนรถยนตใหมลดลงรอยละ 22.6 เหลือ 1,551 คัน ลดลงมาก
ในสวนของการจดทะเบียนรถบรรทุกสวนบุคคล อยางไรก็ดี การจัดเก็บภาษีมลู คาเพิ่มซึง่ เปน
เครือ่ งชีก้ ารใชจายทีส่ ําคัญ ปรากฏวาในเดือนพฤษภาคม 2544 เพิม่ ขึน้ รอยละ 18.4 เปน 257.4
ลานบาท สวนใหญเปนเพราะเรงรัดการจัดเก็บและขยายฐานภาษี ทัง้ นีเ้ ปนการจัดเก็บเพิม่ ขึ้น
มากในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน
การลงทุน/กอสราง ยังคงซบเซาตอเนื่องจากเดือนกอน ดานการลงทุนจริง เงินลงทุน
ในโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหมในเดือนเมษายน 2544 ลดลงรอยละ 18.6 เหลือ 119.5 ลานบาท
เทียบกับที่ลดลงรอยละ 24.0 ปกอ น ดานความสนใจลงทุนยังอยูใ นเกณฑดี พื้นที่ไดรับอนุญาต
ให กอสรางในเขตเทศบาลเดือนเมษายน 2544 เพิ่มขึ้นรอยละ 28.9 เปน 37,142 ตารางเมตร
เทียบกับที่ลดลงรอยละ 11.8 ปกอ น ทัง้ นีเ้ ปนการเพิ่มขึ้นมากในสวนของการกอสรางทีอ่ ยูอ าศัย
และอาคารพาณิชยกรรมในจังหวัดนครสวรรคและเพชรบูรณ ดานเงินลงทุนของโครงการทีไ่ ดรบั
อนุมตั สิ ง เสริมการลงทุนเดือนพฤษภาคม 2544 เพิ่มขึ้นรอยละ 15.9 เปน 1,595 ลานบาท สวน
ใหญเปนการลงทุนในการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาเพื่อการสงออกในเขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน
ฐานะการคลัง ในเดือนพฤษภาคม 2544 มีเงินในงบประมาณขาดดุล 8,032.2 ลาน
บาท เทียบกับที่ขาดดุล 6,940.3 ลานบาทเดือนกอน ดานรายจายภาครัฐเพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 1.7 เปน 8,977.4 ลานบาท เนือ่ งจากการเรงเบิกจายเงินงบประมาณ โดย
รายจายลงทุนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.6 เปน 3,281.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นมากใน
รายจายหมวดเงินอุดหนุนรอยละ 39.0 เปน 1,478.4 ลานบาท จากการเรงจายโอนใหกบั
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ขณะที่รายจายประจําลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
0.4 เหลือ 5,696.0 ลานบาท โดยลดลงในรายจายหมวดงบกลางและคาสาธารณูปโภครอยละ
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20.2 และ 10.6 เหลือ 730.4 และ 113.8 ลานบาท ตามลําดับ สวนรายไดของรัฐบาลเพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.5 เปน 945.2 ลานบาท เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10.3 ระยะ
เดียวกันปกอน จากการเรงรัดจัดเก็บภาษี โดยการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นรอย
ละ 7.0 เปน 288.2 ลานบาท (เพิม่ ขึน้ มากในสวนที่จดั เก็บจากเงินไดรอ ยละ 19.1 เปน 216.2
ลานบาท ขณะที่ในสวนที่จัดเก็บจากดอกเบี้ยเงินฝากลดลงรอยละ 18.1 เหลือ 72.0 ลานบาท
ตามภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่อยูในเกณฑต่ํา) สวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีมูลคาเพิ่ม
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 27.2 และรอยละ 18.4 เปน 383.3 ลานบาท และ 257.5
ลานบาท ตามลําดับ
การคาตางประเทศ ในเดือนพฤษภาคม การสงออก มีมลู คา 105.7 ลานดอลลาร
สรอ. ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.3 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 4,788.5 ลานบาท
เพิ่มขึ้นปกอนรอยละ 14.2) โดยการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจากนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ มีมลู คา 82.6 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึ้นจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 5.6 ชะลอลง
เมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 42.9 ปกอ น ตามความตองการของตางประเทศที่ชะลอตัวตาม
เศรษฐกิจโลก ขณะทีก่ ารสงออกผานชายแดนมีมลู คา 11.3 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 37.2 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 509.6 ลานบาท ลดลงรอยละ 26.5) โดยการ
สงออกไปพมาลดลงจากปกอนรอยละ 63.3 เหลือ 5.8 ลานดอลลาร สรอ. (ในรูปเงินบาทลดลง
รอยละ 57.1 เหลือ 261.3 ลานบาท) จากปญหาประเทศพมายังคงเขมงวดการนําเขาและการปด
ดานทาขี้เหล็ก (ฝงพมา) ตรงขามดานแมสาย จังหวัดเชียงราย การสงออกไปลาวมีมูลคา 1.9
ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนกวาเทาตัว สวนการ สงออกไปจีน (ตอนใต)
มีมลู คา 3.5 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนเกือบสอง เทาตัว
ดาน การนําเขา มีมลู คา 79.1 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
20.9 (ในรูปเงินบาท 3,583.9 ลานบาท ลดลงรอยละ 7.5) สวนใหญเปนการลดการนําเขา
วัตถุดิบตามภาวะการสงออกที่ลดลง โดยการนําเขาของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีมลู คา
69.2 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 27.5 ขณะทีก่ ารนําเขาผาน
ชายแดนมีมลู คา 9.0 เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นกวาเทาตัว (ในรูปเงินบาท 407.2 ลาน
บาท) เปนการนําเขาจากพมามูลคา 7.2 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ น
เกือบสองเทาตัว (ในรูปเงินบาท 327.8 ลานบาท) เนื่องจากการนําเขาแรสังกะสีของบริษัทผา
แดงอินดัสตรี จํากัด ผานดานศุลกากรแมสอดมูลคา 5.0 ลานดอลลาร สรอ (ในรูปเงินบาท
229.0 ลานบาท) หากหักรายการนี้ออกมูลคาการนําเขาผานชายแดนจะไมแตกตางจากปกอน
ซึง่ สวนใหญเปนการนําเขาโคมีชวี ติ อาหารทะเล และเฟอรนิเจอร การนําเขาจากลาวมีมูลคา 1.2
ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึ้นรอยละ 3.6 (ในรูปเงินบาท 327.8 ลานบาท) สําหรับการนําเขาจาก
จีน (ตอนใต) มีมลู คา 0.6 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนเกือบกวาสอง 2 เทาตัว (ในรูปเงิน
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บาท 25.4 ลานบาท) สวนใหญเปนสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟาที่เคยนําเขาผานดานแมสาย
สําหรับดุลการคาในเดือนนี้เกินดุล 26.6 ลานดอลลาร สรอ.เพิม่ ขึ้นจาก ปกอนที่เกินดุล 8.2 ลาน
ดอลลาร สรอ.
ระดับราคา ในเดือนพฤษภาคม ราคาสินคาปรับตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอย
ละ 3.5 โดยเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มรอยละ 2.0 และ
หมวดไมรวมอาหารและเครื่องดืม่ รอยละ 4.3 โดยราคาสินคาหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ สูงขึ้น
เปนผลจากราคาสินคากลุมผักและผลไมสูงขึ้นรอยละ 8.4 เนื่องจากพืชผักโตชาและไดรับความ
เสียหายจากสภาพอากาศรอน รองลงมาคือกลุมขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปงราคาสูงขึ้นรอย
ละ 5.8 ขณะที่ราคาสินคากลุมอาหารที่ซื้อจากตลาดลดลงรอยละ 3.6 และกลุม เครือ่ งดืม่ ทีไ่ มมี
แอลกอฮอลราคาลดลงรอยละ 1.9 จากการทีผ่ ูประกอบการสงเสริมการขาย
สวนราคาสินคาหมวดไมรวมอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
4.3 โดยในหมวดยานพาหนะ การขนสงและสื่อสารสูงขึ้นมากถึงรอยละ 8.7 ตามราคาน้าํ มันใน
ประเทศทีส่ งู ขึน้ รองลงมาไดแกหมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 6.2
จากการปรับขึน้ ภาษีสรรพสามิต และหมวดเคหสถานเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 จากการปรับคา
กระแสไฟฟาสูงขึน้ สวนราคาสินคาในหมวดอื่นๆ เปลีย่ นแปลงไมมากนัก
การเงิน ในเดือนพฤษภาคม เงินฝากธนาคารพาณิชย ยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยมียอดคงคางรวม 275,235.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 จากระยะเดียวกันปกอน โดย
เพิม่ ขึน้ มากทีจ่ ังหวัดกําแพงเพชร สุโขทัย ตาก และแมฮองสอน สวน สินเชือ่ ธนาคารพาณิชย
มียอดคงคาง 170,368.6 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 14.6 ลดลงมากที่
จังหวัดลําพูน อุตรดิตถ นครสวรรค และแมฮองสอน
ดานปริมาณการใชเช็คในเดือนพฤษภาคม 2544 มีปริมาณ 379,191 ฉบับ ลดลงจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.6 ขณะที่มูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 เปน 24,492.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น
มากที่จงั หวัดแมฮอ งสอน สุโขทัย แพร และเชียงใหม-ลําพูน ทางดานปริมาณเช็คคืนมีจํานวน
7,712 ฉบับ มูลคา 392.0 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.2 และรอยละ 16.4 ตามลําดับ ปริมาณและ
มูลคาเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บมีสัดสวนรอยละ 2.0 และรอยละ 1.6 เทียบกับรอยละ 1.9 และรอย
ละ 1.7 เมื่อเดือนกอน และรอยละ 2.0 และรอยละ 1.9 ของระยะเดียวกันปกอ น
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
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