ฉบับที่ 16/2544
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนกรกฎาคม 2544
เศรษฐกิจภาคเหนือในเดือนกรกฎาคม 2544 ชะลอตัวลงจากเดือนกอนเล็กนอย เปนผล
จากการทองเที่ยวและการใชจายภาคเอกชนที่ชะลอตัว รวมทั้งการสงออกที่หดตัวลงเปนเดือนที่
สี่ อยางไรก็ดี ราคาสินคาเกษตรปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน จํานวนเงินลงทุนของโรงงาน
อุตสาหกรรมตั้งใหมเพิ่มขึ้นเปนเดือนที่สอง การใชจายภาครัฐเรงตัวขึ้น จากการเรงเบิกจาย
งบประมาณ และอัตราเงินเฟอหรือระดับราคาชะลอลงตอเนือ่ งจากเดือนกอนตามราคาน้าํ มันที่
ลดลง
ภาคเกษตร ภาพรวมราคาสินคาเกษตรปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน โดยพืชผลเกษตร
สําคัญที่ออกสูตลาดในเดือนกรกฎาคม 2544 ไดแก ขาวนาปรัง ราคารับซื้อขาวเปลือกเจานา
ปรัง ความชื้นไมเกิน 14-15% สูงขึ้นจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.2 และรอย
ละ 6.5 เปนเมตริกตันละ 4,133 บาท เนื่องจากเปนชวงปลายฤดูการเก็บเกี่ยว ประกอบกับ
พอคาสงออกเรงรับซื้อขาวเขาสต็อกเพื่อรอการสงมอบใหกับตางประเทศ สวน ลําไย ผลผลิต
ออกสูตลาดเปนเดือนแรกคาดวาผลผลิตลําไยของภาคเหนือในปนี้จะลดลงจากปกอนรอยละ
48.2 เหลือ 174,371 เมตริกตัน เนื่องจากภาวะอากาศไมเอื้ออํานวย สงผลใหราคารับซือ้ ลําไย
คละสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนกวาเทาตัวครึ่ง เปนกิโลกรัมละ 22.22 บาท สําหรับ หอมแดง
รุนแลงเริ่มทยอยออกสูตลาด ราคารับซือ้ หอมแดงแหงใหญเกรดคละกิโลกรัมละ 16.81 บาท
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.5 และรอยละ 33.9 ตามปริมาณผลผลิต
ที่ลดลง
นอกภาคเกษตร ในเดือนกรกฎาคม 2544 ภาคอุตสาหกรรม หดตัวลงตอเนื่องจาก
เดือนกอน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตเพื่อสงออกมูลคาการสงออกของสินคาจากนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงรอยละ 7.0 เหลือ 74.2 ลานดอลลาร สรอ. (3,370.8 ลานบาท)
เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้น รอยละ 33.1 ระยะเดียวกันปกอ น เนื่องจากความตองการจากตางประเทศ
ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาสําคัญไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และประเทศในแถบ
เอเซีย อุตสาหกรรมผลิตเพื่อใชในประเทศหดตัวลงตามปริมาณความตองการใชภายในประเทศ
ปริมาณการผลิตสังกะสีลดลงรอยละ 7.0 เหลือ 7,528.5 เมตริกตัน เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ
12.5 ระยะเดียวกันปกอน ภาคบริการ ภาวะการทองเที่ยวชะลอตัวตามความตองการของ
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศที่ไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะจํานวนนักทองเที่ยวชาวยุโรปที่มีแนวโนมชะลอตัวลง
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การใชจายภาคเอกชน ยังแสดงทิศทางที่ชะลอตัวตอเนื่องจากเดือนกอนโดยเครื่องชี้
สําคัญคือ ภาษีมูลคาเพิ่ม แมวาเดือนกรกฎาคม 2544 จะขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันป
กอนรอยละ 6.0 เปน 262.9 ลานบาท เทียบกับที่ลดลงรอยละ 0.9 ระยะเดียวกันปกอน แตสวน
ใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากการเรงรัดจัดเก็บ สําหรับ ปริมาณจดทะเบียนรถจักรยานยนต ซึง่ มี
ขอมูลเพียงเดือนมิถุนายน ปรากฏวาเพิ่มขึน้ รอยละ 17.1 เปน 16,237 คัน ชะลอตัวลงเมื่อเทียบ
กับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 38.0 ระยะเดียวกันปกอน ขณะที่ ปริมาณจดทะเบียนรถยนต ลดลงรอย
ละ 4.6 เหลือ 2,349 คัน เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 33.5 ระยะเดียวกันปกอ น
การลงทุน/กอสราง ภาพรวมการลงทุนเพือ่ การผลิตปรับตัวดีขน้ึ ขณะทีก่ ารลงทุนเพือ่
การกอสรางยังคงซบเซา อยางไรก็ดี สัญญาณการลงทุนกอสรางแสดงทิศทางที่ดีขึ้น โดยใน
เดือนมิถุนายน 2544 พืน้ ทีร่ บั อนุญาตใหกอ สรางในเขตเทศบาลภาคเหนือปรับตัวดีขน้ึ จาก
เดือนกอน โดยเพิม่ ขึ้นรอยละ 27.0 เปน 51,994 ตารางเมตร เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6.5
ระยะเดียวกัน ปกอ น สวนใหญเปนการขออนุญาตกอสรางที่อยูอาศัย การลงทุนเพื่อการผลิต
ปรับตัวดีขึ้น โดย เงินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมจดทะเบียนตั้งใหมจํานวน 38 โรงงาน
เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนเกือบสองเทาตัวเปน 404.2 ลานบาท คาดวาสามารถรองรับ
แรงงานไดทั้งสิ้น 1,063 คน สําหรับความสนใจลงทุนผลิตเพื่อสงออกมีสัญญาณชะลอตัว
เชนเดียวกับเดือนกอนโดยในเดือนกรกฎาคม 2544 เงินลงทุนของโครงการทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ
สงเสริมการลงทุน เพียง 1 โครงการ ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 89.2 เหลือ 47.0
ลานบาท เปนโครงการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางเพื่อการสงออก
ฐานะการคลัง ในเดือนกรกฎาคม 2544 เงินในงบประมาณขาดดุล 8,620.0 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ เทียบกับทีข่ าดดุล 8,100.9 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอ น จากการเรงเบิกจายเงิน
งบประมาณ
โดยรายจายรัฐบาลเพิ่มขึ้นรอยละ 8.9 เปน 9,645.2 ลานบาท เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอย
ละ 2.0 ระยะเดียวกันปกอ น จากรายจายประจําทีเ่ พิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 9.2
เปน 6,368.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นมากในรายจายหมวดรายจายอื่นและงบกลางที่เพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 70.9 และรอยละ 13.5 เปน 178.8 ลานบาท และ 1,116.5 ลานบาท
ตามลําดับ สวนรายจายลงทุนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.3 เปน 3,276.9 ลานบาท
จากรายจายในหมวดเงินอุดหนุนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 29.8 เปน 1,406.4 ลานบาท ทางดาน รายได
เพิ่มขึ้นรอยละ 36.0 เปน 1,025.2 ลานบาท เทียบกับที่ลดลงรอยละ 4.1 ระยะเดียวกันปกอ น
จากการเรงรัดจัดเก็บภาษี โดยการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นรอยละ 25.5 เปน
129.6 ลานบาท สวนภาษีมูลคาเพิ่ม เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.0 เปน 262.9
ลานบาท
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การคาตางประเทศ มูลคา การสงออก ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 14.9
เหลือ 98.1 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 30.7 ระยะเดียวกันปกอ น (ในรูปเงิน
บาท4,456.8 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.3) โดยมูลคาการสงออกของนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงรอยละ 7.0 เหลือ 74.2 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอย
ละ 33.1 ระยะเดียวกันปกอน จากความตองการของตางประเทศที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่ชะลอตัว โดยลดลงมากในสินคาประเภทอิเล็กทรอนิกส สวนการสงออกผานชายแดนลดลงรอย
ละ 33.3 เหลือ 10.7 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 16.0 ระยะเดียวกันปกอน
เนือ่ งจากทางการพมายังเขมงวดกับการนําเขาสินคาจากประเทศไทย แมวา ไดทาํ การเปดดาน
การคาชายแดนดานอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2544 แลวก็ตาม
ทางดาน การนําเขา มูลคาลดลงรอยละ 10.6 เหลือ 76.9 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับ
ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 29.6 ระยะเดียวกันปกอน สวนใหญลดลงจากการนําเขาวัตถุดบิ ของนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยลดลงรอยละ 15.1 เหลือ 70.1 ลานดอลลาร สรอ. ขณะที่การนําเขา
ผานชายแดนเพิ่มขึน้ กวาเทาตัว เปน 6.1 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับที่ลดลงรอยละ 8.3 ระยะ
เดียวกัน ปกอ น สวนหนึ่งจากการนําเขาแรสังกะสีผานพิธีการศุลกากรที่ดานศุลกากรแมสอด
และการนําเขาเมล็ดทานตะวันและอะไหลไฟแช็กจากประเทศจีน(ตอนใต)
สําหรับ ดุลการคา เกินดุล 21.2 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงเมื่อเทียบกับ 29.2 ลาน
ดอลลาร สรอ. ระยะเดียวกันปกอน(ในรูปเงินบาท เกินดุล 961.6 ลานบาท เทียบกับทีเ่ กินดุล
1,169.2 ลานบาทระยะเดียวกันปกอ น)
ระดับราคา สินคาสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.3 ชะลอลงจากเดือน กอนที่
อยูในระดับรอยละ 2.5 สวนใหญเกิดจากราคาสินคาหมวดพาหนะและการขนสงและการ สื่อสาร
ที่ชะลอตัวลงจากเดือนกอนตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ลดลง สําหรับหมวดสินคาทีร่ าคา
ปรับตัวเพิ่มขึ้นไดแก หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึน้ รอยละ 2.6 สวนใหญเปนสินคาในกลุมผัก
และผลไมที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 10.6 เนื่องจากปริมาณออกสูตลาดนอยลง กลุมไขและ
ผลิตภัณฑนมสูงขึ้นรอยละ 5.2 จากปริมาณผลผลิตที่ลดลง สวนราคาสินคาใน หมวดทีม่ ใิ ช
อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึน้ รอยละ 2.2 ตามราคาสินคาหมวดยาสูบและเครือ่ งดื่มที่มีแอลกอฮอล
ที่สูงขึ้นรอยละ 6.3 จากการปรับเพิ่มอัตราจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รองลงมาคือ ราคาสินคาใน
หมวดเคหสถานสูงขึ้นรอยละ 2.8 จากราคาคาไฟฟาทีส่ ูงขึน้
ภาคการเงิน สินเชื่อ ของสาขาธนาคารพาณิชยในเขตภาคเหนือ ยังคงลดลงตอเนื่อง
จากปกอ น ณ สิน้ เดือนกรกฎาคม 2544 มียอดคงคางทั้งสิ้น 171,977.0 ลานบาท ลดลงจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 12.2 เทียบกับทีล่ ดลงรอยละ 12.0 ของเดือนกอน เนือ่ งจากธนาคาร
บางแหงโอนสินเชื่อไปบริหารที่สวนกลาง และการตัดหนี้สญ
ู ของธนาคารพาณิชย โดยลดลงมาก
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ที่จังหวัดลําพูน นครสวรรค อุทัยธานี และเชียงราย สวน เงินฝาก มียอดคงคางทั้งสิ้น
276,538.8 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 3.9 ใกลเคียงกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 4.0 เดือนกอน สวนหนึ่ง
เกิดจากประชาชนยังขาดความมัน่ ใจในภาวะเศรษฐกิจจึงระมัดระวังการใชจาย รวมทัง้ ยังไมมี
การขยายการลงทุนใหม จึงนําเงินฝากกับธนาคารพาณิชย แมวาอัตราดอกเบี้ยจะอยูในระดับต่ํา
ก็ตาม โดยเงินฝากเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดกําแพงเพชร แมฮองสอน ตาก และพิษณุโลก
ในเดือนกรกฎาคม 2544 มี ปริมาณเช็คเรียกเก็บ ผานสํานักหักบัญชีทั้งสิ้น 401,216
ฉบับ มูลคา 25,483.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 15.8 และรอยละ 15.7
ตามลําดับ เพิม่ ขึ้นมากที่จงั หวัดพะเยา อุตรดิตถ แพร และอุทยั ธานี ทางดาน ปริมาณเช็คคืน มี
จํานวน 7,691 ฉบับ เพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 ขณะที่มูลคาลดลงรอยละ 0.2 เหลือ 378.9 ลานบาท
สัดสวนปริมาณและมูลคาเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บใกลเคียงกับเดือนกอนคือ รอยละ 1.9 และรอย
ละ 1.5 ตามลําดับ ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับรอยละ 2.1 และรอยละ 1.7 ระยะเดียวกันปกอ น
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
30 สิงหาคม 2544

