ฉบับที่ 14/2544
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ในชวงครึ่งแรกป 2544
เศรษฐกิจภาคเหนือครึ่งแรกป 2544 ชะลอตัวลงในหลายภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ภาค
การสงออก ลดลงรอยละ 4.1 จากผลกระทบการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับการ
สงออกผานชายแดนลดลงจากปกอนคอนขางมาก เพราะประเทศเพื่อนบานเขมงวดการนํา
สินคาเขา และการปดดานการคาชายแดน สวนการนําเขาลดลงรอยละ 2.8 ดุลการคาเกินดุล
58.3 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนที่เกินดุล 68.3 ลานดอลลาร
สรอ. ทางดาน ภาคเกษตร ราคา พืชผลเกษตรสําคัญเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 3.0 เทียบกับที่
ลดลงรอยละ 8.7 ปกอ น แตปริมาณผลผลิตพืชสําคัญโดยเฉลี่ยลดลงรอยละ 8.2 ทําใหรายได
เกษตรกรลดลงรอยละ 5.2 สวน ภาคบริการ แสดงทิศทางที่ชะลอตัวลง สวนหนึ่งเกิดจากจํานวน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติชะลอลง โดยเฉพาะญี่ปุนที่ประสบปญหาเศรษฐกิจชะลอตัว ขณะที่
นักทองเที่ยวชาวยุโรปเริ่มชะลอตัว เนือ่ งจากขาวไมสงบตามแนว ชายแดนไทย-พมา จากหลาย
ภาคเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงดังกลาว ทําให การใชจายภาคเอกชน ชะลอตัวจากระยะเดียวกันป
กอน และเปนผลให ภาคอุตสาหกรรม ที่ผลิตเพื่อสงออกและการบริโภคในประเทศชะลอตัวตาม
ไปดวย อยางไรก็ดี ภาคเหมืองแร ขยายตัวจากปกอ น โดยเฉพาะการผลิตลิกไนตเพิ่มขึ้นมาก
เพื่อใชผลิตไฟฟาทดแทนน้ํามันเตาที่ราคาสูงขึ้น สําหรับ ภาคการเงิน ยังคงมีสภาพคลองอยูใน
เกณฑสูง เนื่องจากเงินฝากยังคงขยายตัวสูงกวาสินเชื่ออยางตอเนื่อง ทัง้ นีม้ ีรายละเอียดดังนี้
ภาคการเกษตร ผลผลิตพืชสําคัญที่ออกในชวงครึ่งปแรกลดลงจากระยะเดียวกัน ป
กอนรอยละ 8.2 เนื่องจากเกษตรกรลดพื้นที่เพาะปลูกเพราะราคาปกอนไมจูงใจ ประกอบกับ
สภาพอากาศไมเอื้ออํานวยเชนปกอน พืชสําคัญไดแก ขาวนาปรัง และ ออย ผลผลิตลดลงรอย
ละ 6.4 และ รอยละ13.7 เหลือ 1.7 ลานเมตริกตัน และ 10.9 ลานเมตริกตัน เนื่องจากเกษตรกร
ลดพื้นที่เพาะปลูก สวน ลิน้ จี่ และ ใบยาเวอรจเิ นีย ผลผลิตลดลงรอยละ 33.3 และรอยละ 3.9
เหลือ 34,980 เมตริกตัน และ 10,385 เมตริกตัน จากสภาพอากาศทีไ่ มเอือ้ อํานวย ขณะที่ มัน
สําปะหลัง และ ถั่วเขียว ผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 และรอยละ 5.0 เปน 2.4 ลานเมตริกตัน และ
70,281 เมตริกตัน อยางไรก็ดี ภาพรวมราคาเพิ่มขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.0 ตาม
ภาวะราคา สินคาเกษตรในตลาดโลก โดยราคาออยเพิม่ ขึน้ รอยละ 24.0 เปนเมตริกตันละ 648
บาท ถั่วเขียวราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 30.5 เปนกิโลกรัมละ 15.43 บาท และมันสําปะหลังราคา
เพิ่มขึ้นรอยละ 9.1 เปนกิโลกรัมละ 0.57 บาท ขณะที่ราคาพืชสําคัญอื่นมีแนวโนมลดลง สงผลให
รายไดเกษตรกรลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นประมาณรอยละ 5.2 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 1.4
ปกอ น
นอกภาคเกษตร การผลิต ภาคอุตสาหกรรม มีแนวโนมลดลงจากระยะเดียวกันปกอน
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตน้ําตาลลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 12.2 เปน 1.0 ลาน
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เมตริกตัน เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 ปกอ น ตามปริมาณออยทีล่ ดลง มูลคาการผลิตเพื่อ
สงออกของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 ชะลอตัวเมื่อเทียบกับ
เพิ่มขึ้นรอยละ 44.3 ระยะเดียวกันปกอ น เนือ่ งจากความตองการจากตางประเทศชะลอตัวตาม
แนวโนมเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และกลุมประเทศใน
แถบเอเซีย ขณะทีก่ าร ผลิตสังกะสี เพิ่มขึ้นรอยละ 9.4 เปน 50,042.3 เมตริกตัน เทียบกับที่
ลดลงรอยละ 3.7 ระยะเดียวกันปกอ น ตามความตองการใชภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น เชน
อุตสาหกรรมเคลือบผิวโลหะ ชวง 5 เดือนแรกของป 2544 การผลิต ภาคเหมืองแร ขยายตัวจาก
ระยะเดียวกันปกอน โดยเฉพาะ การผลิต ลิกไนต เพิม่ ขึน้ รอยละ 30.4 เปน 9.1 ลานเมตริกตัน
เพื่อใชผลิตกระแสไฟฟาทดแทนการใชน้ํามันเตาที่ราคาสูงขึ้น หินปูน เพิ่มขึ้นรอยละ 15.4 เปน
2.3 ลานเมตริกตัน ตามแนวโนมของภาคการกอสรางทีเ่ ริม่ ปรับตัวดีข้ึนหลังจาก ซบเซามากวา
3 ป ทัง้ นีก้ ารผลิต น้าํ มันดิบ และ กาซธรรมชาติ อยูในระดับใกลเคียงกับปกอน เนือ่ งจาก
โรงงานเดินเครื่องจักรเกือบเต็มกําลังผลิตแลว ขณะที่การผลิตแรสังกะสีลดลงถึงรอยละ 64.9
เหลือ 37,560 เมตริกตัน เนือ่ งจากปริมาณแรเหลือนอยตองนําเขาจากตางประเทศ ภาคบริการ
แสดงทิศทางชะลอตัวจากปจจัยภาคการใชจายและจํานวนนักทองเทีย่ วชาวไทย และชาว
ตางประเทศที่ชะลอตัว โดยเฉพาะชาวญี่ปุนที่ประสบปญหาเศรษฐกิจชะลอตัว ขณะที่
นักทองเที่ยวชาวยุโรปเริ่มชะลอตัวเนื่องจากขาวความไมสงบชายแดนไทย-พมา
การใชจายภาคเอกชน แสดงทิศทางที่ชะลอตัวจากระยะเดียวกันปกอน ชวงครึ่งแรกป
2544 โดย ปริมาณรถจักรยานยนตจดทะเบียน ในชวง 5 เดือนแรกของป 2544 เพิ่มขึ้นรอยละ
24.0 เปน 63,621 คัน ชะลอตัวเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 46.4 ระยะเดียวกันปกอ น ขณะที่
ปริมาณรถยนตจดทะเบียน (รถยนตนั่งสวนบุคคลและรถยนตนั่งเชิงพาณิชย) ลดลงรอยละ 9.4
เหลือ 12,008 คัน เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 60.3 ระยะเดียวกันปกอน โดยลดลงมากในสวนของ
การจดทะเบียนรถบรรทุกสวนบุคคลถึงรอยละ 17.0 เหลือ 7,625 คัน ตามรายไดเกษตรกรที่
ลดลง ขณะที่รถยนตนั่งสวนบุคคลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.1 ชะลอตัวเมื่อเทียบ
กับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 67.0 ปกอ น อยางไรก็ดี ภาษีมูลคาเพิ่ม (คิดฐานภาษีรอยละ 7) ในชวงครึ่ง
แรกของป 2544 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 21.1 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 4.9 ป
กอน สวนใหญเกิดจากการเรงรัดจัดเก็บและเปนเบี้ยปรับเงินเพิ่มของอุตสาหกรรมน้ําตาลเปน
สําคัญ
การลงทุน/กอสราง ชวงครึ่งแรกป 2544 การลงทุนภาคเอกชนโดยรวมอยูในภาวะซบ
เซา โดย โครงการทีไ่ ดรับอนุมตั ิสง เสริมการลงทุน ลดลงทั้งจํานวนโครงการและเงินลงทุนรอยละ
3.6 และรอยละ 21.0 เหลือ 27 โครงการ และ 4,295.0 ลานบาท สวนใหญเปนการลงทุนในการ
ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาเพื่อการสงออกในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
จังหวัดลําพูน ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2544 จํานวน เงินลงทุนของอุตสาหกรรมโรงงานตั้ง
ใหม จํานวน 228 โรงงาน ลดลงรอยละ 18.7 เหลือ 939.3 ลานบาท คาดวาโรงงานอุตสาหกรรม
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ตัง้ ใหมจะรองรับจํานวนแรงงานไดทง้ั สิน้ 3,649 อัตรา เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับ 3,579
อัตราในปกอน อยางไรก็ดี สัญญาณการกอสรางภาคเอกชนมีทศิ ทางทีด่ ขี ้ึน พืน้ ทีไ่ ดรบั อนุญาต
กอสรางในเขต เทศบาล เพิ่มขึ้นรอยละ 16.6 เปน 280.0 พันตารางเมตร เรงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับ
ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 11.2 ระยะเดียวกันปกอน โดยเพิ่มขึ้นมากในสวนของการกอสรางประเภท
อาคารพาณิชยกรรม และประเภทที่อยูอาศัยรอยละ 33.2 และ รอยละ 29.2 เปน 74.1 พันตาราง
เมตร และ 158.9 พันตารางเมตร ตามลําดับ
ฐานะการคลังรัฐบาล ในภาคเหนือมีเงินในงบประมาณขาดดุล 49,602.0 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ เทียบกับทีข่ าดดุล 48,624.1 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอน รายจายของรัฐบาล เพิม่ ขึน้
จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.1 เปน 55,026.6 ลานบาท เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 ป
กอน โดยรายจายประจําเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.3 เปน 35,301.8 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ มากในหมวดรายจายอืน่ และงบกลางรอยละ 42.8 และรอยละ 8.8 เปน 677.1 ลานบาท
และ 6,246.5 ลานบาท ตามลําดับ สวนรายจายลงทุนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.8
เปน 19,724.8 ลานบาท โดยเฉพาะรายจายในหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นรอยละ 38.3 เปน
9,747.4 ลานบาท เพือ่ จายเงินอุดหนุนใหกบั สถาบันการศึกษา และการจายโอนใหองคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) ขณะที่ รายไดของรัฐบาล เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 3.2
เปน 5,424.6 ลานบาท เทียบกับที่ลดลงรอยละ 12.1 ระยะเดียวกันปกอน โดยการจัดเก็บภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นรอยละ 5.1 เปน 2,130.9 ลานบาท (เพิ่มขึ้นมากในสวนที่จัดเก็บ
จากเงินไดรอ ยละ 16.7 เปน 1,624.3 ลานบาท ขณะที่การจัดเก็บภาษีจากรายไดดอกเบี้ยลดลง
รอยละ 20.3 เหลือ 506.6 ลานบาท) สวนภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 21.1 และ 12.8 เปน 1,766.9 และ 952.4 ลานบาท ตามลําดับ
เนือ่ งจากการเรงรัดจัดเก็บภาษีเปนสําคัญ
การคาตางประเทศ มูลคา การสงออก ลดลงรอยละ 4.1 เหลือ 592.9 ลานดอลลาร
สรอ. เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 36.3 ระยะเดียวกันปกอน (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 26,143.8 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นรอยละ.12.2) โดยมูลคาการสงออกของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิ่มขึ้นรอยละ
2.4 เปน 470.8 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 44.3 ระยะเดียวกันป
กอน จากความตองการของตางประเทศที่ชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ขณะที่การสงออก
ผานชายแดนลดลงรอยละ 42.4 เหลือ 57.1 ลานดอลลาร สรอ.เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 24.4
ระยะเดียวกัน ปกอ น (ในรูปเงินบาทมูลคา 2,521.0 ลานบาท ลดลงรอยละ 32.3) โดยเฉพาะการ
สงออกไปพมาลดลงรอยละ 62.2 เหลือ 32.9 ลานดอลลาร สรอ. (ในรูปเงินบาทมูลคา 1,448.6
ลานบาท ลดลงรอยละ 55.7) จากการเขมงวดการนําเขาและปญหาความขัดแยงดานชายแดน
ทางดาน การนําเขา ลดลงรอยละ 2.8 เหลือ 534.6 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ
39.2 ระยะเดียวกัน ปกอ น (ในรูปเงินบาทมูลคา 23,503.1 ลานบาท ลดลงรอยละ 13.2) สวน
ใหญเปนการลดการ นําเขาวัตถุดบิ ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเปนสําคัญ ขณะทีก่ ารนําเขา
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ผานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 53.8 เปน 32.3 ลานดอลลาร สรอ. โดยเปนการนําเขาจากพมา
เพิ่มขึ้นรอยละ 69.5 เปน 20.4 ลาน ดอลลาร สรอ. สวนหนึง่ เปนการทําพิธศี ลุ กากรนําเขานําเขา
แรสงั กะสีผา นทางดานแมสอด นอกจากนั้นเปนการนําเขาโคมีชีวิต อาหารทะเล และเฟอรนิเจอร
ไม ดุลการคา เกินดุล 58.3 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนที่เกินดุล
68.3 ลานดอลลาร สรอ. (ในรูปเงินบาทมูลคา 2,640.7 ลานบาท เทียบกับทีเ่ กินดุล 2,534.6
ลานบาทปกอ น)
ระดับราคา สินคาสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.5 จากการเพิ่มขึ้นของราคา
สินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ 0.8 ตามราคาสินคากลุมผักและผลไมเพิ่มสูงขึ้นรอยละ
4.1 เนือ่ งจากผลผลิตลดลงจากภาวะอากาศไมเอือ้ อํานวย รองลงมาคือกลุมขาว แปงและ
ผลิตภัณฑโดยกลุมแปงราคาสูงขึ้นรอยละ 4.8 จากความตองการขาวหอมมะลิที่มีอยางตอเนื่อง
สวน ราคาสินคาหมวดไมรวมอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 สูงขึ้นจากราคากลุมไฟฟา
เชื้อเพลิงและน้ําประปาที่ปรับตัวสูงขึ้นถึงรอยละ 11.1 ตามการปรับขึน้ ราคาคาไฟฟา รองลงมา
ไดแกหมวดยานพาหนะ การขนสงและสื่อสารสูงขึ้นรอยละ 6.6 ตามราคาน้ํามันทีเ่ พิ่มขึน้
ภาคการเงิน ยังคงมีสภาพคลองอยูในเกณฑสูงเนื่องจากเงินฝากยังขยายตัวสูงกวา
สินเชื่ออยางตอเนื่อง ณ สิน้ เดือนมิถนุ ายน 2544 มียอด เงินฝาก คงคางทั้งสิ้น 276.7 พันลาน
บาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.0 ขณะที่มยี อด สินเชือ่ คงคางทั้งสิ้น 172.8
พันลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 12.0 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกูของ
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 แหง ปรับตัวลดลงจากสิ้นปกอ นรอยละ 0.5 ตอป ตามภาวะสภาพ
คลองที่มีอยูสูงในระบบ สงผลใหอตั ราดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา 3 เดือน
ลดลงเหลือรอยละ 2.00 ตอป และรอยละ 2.50 ตอป ตามลําดับ สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแก
ลูกคาชัน้ ดี (MLR) อยูที่ระดับรอยละ 7.25-7.75 ตอป ดาน ปริมาณการใชเช็ค ผานสํานักงานหัก
บัญชี ในชวงครึ่งแรกป 2544 มีปริมาณเช็คเรียกเก็บทั้งสิ้น 2,158,825 ฉบับ มูลคา 141,943.8
ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะ เดียวกันปกอนรอยละ 0.8 และรอยละ 0.7 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ
5.5 และรอยละ 0.6 ทางดาน ปริมาณเช็คคืน มีจาํ นวน 40,659 ฉบับ มูลคา 2,157.5 ลานบาท
ลดลงรอยละ 0.6 และรอยละ 7.1 ตามลําดับ สัดสวน ปริมาณและมูลคาเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บ
รอยละ 1.9 และรอยละ 1.5 ใกลเคียงกับปกอน
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
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