ฉบับที่ 18/2544
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนสิงหาคม 2544
เศรษฐกิจภาคเหนือในเดือนสิงหาคม 2544 โดยภาพรวมยังคงชะลอตัวเกือบทุกภาค
เศรษฐกิจ โดยการสงออกลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่หา และภาวะการทองเทีย่ วชะลอตัวตาม
แนวโนมเศรษฐกิจโลกที่ออนตัวลง สําหรับการลงทุนยังคงซบเซา มีเพียงการกอสรางทีอ่ ยูอ าศัย
ทีเ่ พิม่ ขึ้น โดยมีรายละเอียดในแตละภาคดังนี้
1. ภาคเกษตร ผลผลิตพืชสําคัญออกสูตลาดมากขึ้น ไดแก ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยง
สัตว ลําไย ถั่วเหลือง และหอมแดง ราคาสินคาเกษตรสวนใหญสูงขึ้นจากเดือนกอน ตามความ
ตองการของตลาดภายในประเทศและราคาตลาดโลกโดย ขาวนาปรัง ราคาขาวเปลือกเจานา
ปรัง 14-15% สูงขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 0.4 เปนเมตริกตันละ 4,148 บาท และสูงกวาเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 5.4 เนื่องจากเปนชวงปลายฤดูเก็บเกี่ยว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ผลผลิตป
2544/45 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 0.2 เปน 2.1 ลานเมตริกตัน เนือ่ งจากภาวะอากาศ
เอื้ออํานวย ราคารับซือ้ ขาวโพดความชื้นไมเกิน 14% กิโลกรัมละ 3.78 บาท สูงขึ้นจากเดือน
กอนรอยละ 0.5 และสูงกวาเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 7.7 ตามราคาในตลาดโลก ลําไย ราคา
ลําไยเกรดคละสูงขึ้นจากเดือนกอนเล็กนอย เปนกิโลกรัมละ 22.35 บาท และสูงกวาเดือน
เดียวกันปกอนกวาสองเทาตัว (รอยละ 226.3) ตามปริมาณผลผลิตที่ลดลงและเปนชวงปลายฤดู
เก็บเกี่ยว ถัว่ เหลือง ราคารับซื้อถั่วเหลืองเกรดคละกิโลกรัมละ 9.06 บาท ลดลงจากเดือนกอน
รอยละ 9.4 จากคุณภาพต่าํ เพราะกระทบฝนชวงเก็บเกีย่ ว อยางไรก็ตาม ราคายังสูงกวาเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 2.0 ตามราคาตลาดโลก หอมแดง ราคาหอมแดงแหงใหญเกรดคละ
กิโลกรัมละ 17.65 บาท สูงขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 5.0 ตามความตองการรับซื้อที่เพิ่มขึ้น แต
ต่ํากวาเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 0.7 ตามคุณภาพผลผลิตที่ดอยลง
2. นอกภาคเกษตร
2.1 ภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตอุตสาหกรรมยังคงลดลงตอเนื่องในระดับใกลเคียงกับ
ชวงที่ผานมา โดย อุตสาหกรรมผลิตเพื่อการสงออก ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
4.3 เหลือ 81.9 ลานดอลลาร สรอ. (3,648.4 ลานบาท) ตามการชะลอตัวของของเศรษฐกิจ
ประเทศคูคา เชนเดียวกับ อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อใชในประเทศ ผลผลิตลดลง โดย
อุตสาหกรรมผลิตสังกะสีลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.9 เหลือ 9,069 เมตริกตัน จาก
ความตองการใชภายในประเทศที่ชะลอตัว
2.2 ภาคบริการ ชะลอตัวตามการทองเที่ยว โดยจํานวนผูเ ยีย่ มเยือนจังหวัดเชียงใหม
เชียงราย และตาก ในเดือนมิถุนายน 2544 ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.1 เหลือ
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186,265 คน ทัง้ หมดเปนผลจาก ผูเ ยีย่ มเยือนชาวไทย ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนถึงรอย
ละ 17.0 ตางจากทีข่ ยายตัวรอยละ 11.4 ระยะเดียวกันปกอ น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศชะลอตัว ทําใหประชาชนระมัดระวังการใชจา ย ขณะที่ ผูเ ยีย่ มเยือนชาวตางประเทศ
เพิ่มขึ้นรอยละ 17.6 เรงตัวขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนที่ขยายตัวรอยละ 0.6 สวนใหญเปนการ
เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวชาวอเมริกัน ญี่ปุน และสิงคโปร เปนสําคัญ ขณะที่ ผูโดยสารผานทา
อากาศยาน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนเพียงรอยละ 3.4 เปน 271,946 คน โดยเพิม่ ขึ้นใน
เกือบทุกทาอากาศยาน ยกเวน ทาอากาศยานเชียงใหมทล่ี ดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
11.4 สวนการใชไฟฟาภาคบริการในเดือนกรกฎาคม 2544 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอย
ละ 6.2 เปน 17.5 ลานกิโลวัตต-ชัว่ โมง เพิ่มขึ้นมากในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และพิษณุโลก
3. การใชจายภาคเอกชน ยังอยูในระดับทรงตัว โดยเครื่องชี้การใชจายภาคเอกชนที่
สําคัญคือ การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นรอยละ 6.7 เปน 259.2 ลานบาท
เทียบกับที่ลดลงรอยละ 1.9 ระยะเดียวกันปกอน แตเปนการเพิ่มขึ้นจากการเรงรัดจัดเก็บเปน
สําคัญ สวน ปริมาณรถยนตจดทะเบียน ในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 13.3 เปน 2,388 คัน จากการสงมอบรถยนตใหมตามคําสัง่ ซือ้ ในชวงเดือนพฤษภาคมที่
ผานมา สําหรับ ปริมาณรถจักรยานยนตจดทะเบียน ในเดือนกรกฎาคมมีอัตราขยายตัวรอย
ละ 25.7 เปน 14,958 คัน โดยเพิม่ ขึ้นมากในจังหวัดลําปางและตาก จากความตองการ
รถจักรยานยนตทดแทนรถยนต และการสงเสริมการขายของผูประกอบการ ทางดาน การใช
ไฟฟาของครัวเรือน ในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.9 เปน 239.5
ลานกิโลวัตต-ชัว่ โมง เพิ่มขึ้นมากในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง
4. การลงทุน/กอสรางภาคเอกชน ยังอยูใ นเกณฑซบเซา โดยความสนใจลงทุนมี
เครื่องชี้ที่สําคัญคือ โครงการทีไ่ ดรบั อนุมัตสิ ง เสริมการลงทุน ปรากฏวามีเพียง 8 โครงการ
เงินลงทุนลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 26.8 เหลือ 1,172.0 ลานบาท สวนใหญเปน
โครงการผลิตเพื่อ สงออกในสินคาประเภทผลิตภัณฑเกษตรกรรม อิเล็กทรอนิกส และเครื่อง
ไฟฟา คาดวาจะจางแรงงานประมาณ 858 คน สวนการลงทุนใน โรงงานอุตสาหกรรมจด
ทะเบียนตัง้ ใหม มีจํานวน 64 โรงงาน เงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวปกอนกวา 3 เทาตัว เปน
483.5 ลานบาท สวนใหญเปนการลงทุนในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตร (อบเมล็ดพืชและ
เก็บรักษาเมล็ดพืชในไซโล อบลําไย สีขา ว กะเทาะเปลือกถั่วลิสง) การกอสราง (คอนกรีต
ผสมเสร็จ แอสฟลทติกคอนกรีต) สิง่ ทอ (เสื้อถักไหมพรม ตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป) และ
อุตสาหกรรมอื่น (ทําเครื่องใชในครัวเรือนและเครื่องเรือนจากไม ผลิตเครื่องปนดินเผาและเซรา
มิก ผลิตของที่ระลึกและของเด็กเลน ซอมเครือ่ งยนตและเคาะพนรถยนต ผลิตอาหารเสริม
สุขภาพ) คาดวาจะสามารถรองรับแรงงานไดทั้งสิ้น 1,822 คน อยางไรก็ดี การกอสรางเริม่
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ปรับตัวดีขึ้น พื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ
31.9 เปน 59,998 ตารางเมตร เพิม่ ขึน้ มากในประเภทพาณิชยกรรมและประเภทบริการและ
ขนสง
5. ฐานะการคลัง ในเดือนสิงหาคม 2544 เงินในงบประมาณขาดดุล 9,616.2 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนทีข่ าดดุล 9,158.9 ลานบาท โดย การใชจายภาครัฐ เพิม่ ขึน้
จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.6 เปน 10,394.1 ลานบาท จากการเรงเบิกจายของรัฐบาล
การใชจา ยทีเ่ พิ่มขึน้ เกิดจากรายจายประจําเพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 เปน 6,792.2 ลานบาท สวน
รายจายลงทุนลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.0 เหลือ 3,601.9 ลานบาท สวนใหญเปน
การลดลงในหมวดเงินอุดหนุน สวน รายไดรฐั บาล ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 11.0
เหลือ 777.9 ลานบาท จากการการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ลดลงรอยละ 25.5
6. การคาตางประเทศ มูลคา การสงออก ลดลงรอยละ 19.1 เหลือ 110.7 ลาน
ดอลลาร สรอ. เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 62.2 ระยะเดียวกันปกอ น (ในรูปเงินบาทมูลคาลดลง
จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 11.3 เหลือ 4,931.8 ลานบาท) จากการลดลงทั้งการสงออกของ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และการสงออกผานชายแดน โดยมูลคา การสงออกของนิคม
อุตสาหกรรม ภาคเหนือ ลดลงรอยละ 4.3 เหลือ 81.9 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้น
รอยละ 36.8 ระยะเดียวกันปกอ น จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทําใหการสงออกไปญี่ปุน
และสิงคโปรลดลงมาก โดยเฉพาะสินคาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (ทรานซิสเตอร ไดโอด
สวนประกอบเครือ่ งรับโทรทัศน) อุปกรณไฟฟา(หมอแปลง ตัวตานทาน ฯลฯ) และผลึกพีเอโซอิ
เล็กทริกส อยางไรก็ตาม สินคาที่ไมใชอิเล็กทรอนิกสกลับมีมูลคาสงออกเพิ่มขึ้นมาก เชน หัวไม
กอลฟ เลนซและผลิตภัณฑเลนซ อุปกรณสํานักงาน เปนตน สวนมูลคา การสงออกผาน
ชายแดน ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 22.0 เหลือ 15.6 ลานดอลลาร สรอ. (ในรูปเงิน
บาทลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 14.6 เหลือ 693.4 ลานบาท) เนื่องจากพมายังเขมงวด
กับการนําเขาสินคาจากไทย
ทางดาน การนําเขา มูลคาลดลงรอยละ 31.9 เหลือ 75.0 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับ
ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 74.6 ระยะเดียวกันปกอน (ในรูปเงินบาทลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
25.4 เหลือ 3,344.5 ลานบาท) จากการนําเขาวัตถุดบิ ของโรงงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือที่
ลดลงเปนสําคัญ
สําหรับ ดุลการคา เกินดุล 35.6 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกัน
ปกอ นทีเ่ กินดุล 26.6 ลานดอลลาร สรอ. (ในรูปเงินบาทเกินดุล 1,587.3 ลานบาท เทียบกับที่
เกินดุล 1,080.9 ลานบาทเดือนเดียวกันปกอน)
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7. ระดับราคาสินคา สูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.2 แตลดลงจากเดือนกอน
รอยละ 0.5 โดยลดลงในสินคาไมรวมหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ รอยละ 0.9 ตามการลดลงของ
สินคาในหมวดคาไฟฟา เชื้อเพลิงและน้ําประปาถึงรอยละ 12.9 จากการปรับลดลงของราคา
น้าํ มัน อยางไรก็ดี ราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 0.3 โดย
เพิ่มขึ้นมากในสินคาหมวดผักและผลไมรอยละ 3.3 จากปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดลดลง
8. ภาคการเงิน การให สินเชือ่ ของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือยังคงลดลง
ตอเนื่องจากเดือนกอน โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2544 มียอดคงคางทั้งสิ้น 167,588.1 ลานบาท
ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 14.3 ใกลเคียงกับที่ลดลงรอยละ 14.4 เดือนกอน เนือ่ งจาก
มีการโอนสินเชื่อของบางธนาคารไปบริหารที่สวนกลาง และการตัดหนีส้ ญ
ู ของธนาคารพาณิชย
โดยลดลงมากที่จังหวัดนครสวรรค เชียงราย แมฮองสอน และสุโขทัย ดาน เงินฝาก มียอดคง
คางทัง้ สิน้ 276,038.8 ลานบาท เพิม่ ขึ้นรอยละ 2.8 จากระยะเดียวกันปกอ น เงินฝากเพิม่ ขึน้
มากที่จงั หวัดตาก กําแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกูยืม
ของธนาคารพาณิชย ขนาดใหญ 4 แหง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2544 ทรงตัวตอเนื่องจากเดือน
กอนคือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา 3 เดือน อยูที่ระดับรอยละ 2.00
ตอป และรอยละ 2.50 ตอป ตามลําดับ สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกลูกคาชั้นดี (MLR) อยูที่
ระดับรอยละ 7.25-7.75 ตอป
ในเดือนสิงหาคม 2544 ปริมาณเช็คเรียกเก็บ ผานสํานักงานหักบัญชี ทั้งสิ้น 382,517
ฉบับ มูลคา 26,016.0 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.4 และรอยละ 4.5
ตามลําดับ เพิ่มขึ้นมากที่สํานักหักบัญชีจังหวัดอุทัยธานี นาน พิษณุโลก และเพชรบูรณ ทางดาน
ปริมาณเช็คคืน มีจํานวน 7,220 ฉบับ ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.4 ขณะที่
มูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 เปน 345.9 ลานบาท สัดสวนปริมาณและมูลคาเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บ
เทากับระยะเดียวกันปกอน คือรอยละ 1.9 และรอยละ 1.3 ตามลําดับ และใกลเคียงกับรอยละ
1.9 และรอยละ 1.5 เดือนกอน
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
27 กันยายน 2544

