ฉบับที่ 20/2544
สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ในชวง 9 เดือนแรกป 2544
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือในชวง 9 เดือนแรกป 2544 มีสญ
ั ญาณดีบางดาน
ไดแก รายไดเฉลี่ยของเกษตรกรขยายตัวจากปกอน เนื่องจากไดรับผลดีจากราคาสินคาเกษตรที่
ปรับตัวสูงขึ้น และนโยบายของรัฐที่เรงเบิกจายงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ อยางไร
ก็ดี ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมทั้งการผลิตเพื่อใชในประเทศ และการผลิตเพื่อสงออกลดลงตาม
ความตองการภายในและตางประเทศที่ชะลอตัวลง สวนการทองเที่ยวแสดงทิศทางที่ชะลอตัว
จากปกอ น สวนหนึ่งเกิดจากสถานการณความไมสงบชายแดนไทย-พมาในชวงครึง่ ปแรก และ
ภาวะการแขงขันในแถบเอเชีย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ภาคเกษตร ผลผลิตพืชสําคัญโดยรวมลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.2
เนื่องจากภาวะอากาศไมเอื้ออํานวยเชนปกอน พืชสําคัญที่ผลผลิตลดลงไดแก ออย ลดลงรอยละ
9.5 เนือ่ งจากปญหาโรคหนอนกอระบาด มันสําปะหลัง ลดลงรอยละ 9.6 จากเกษตรกรลดพื้นที่
เพาะปลูกเพราะราคาปกอ นไมจงู ใจ สวน ลําไย และ ลิน้ จี่ ลดลงรอยละ 48.2 และรอยละ 33.3
เนือ่ งจากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย ขณะที่ราคาพืชสําคัญเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ น
รอยละ 5.6 โดยเฉพาะราคา ออย ทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 24.0 ตามราคาน้ําตาลในตลาดโลกที่สูงขึ้น
และ ถั่วเขียว ราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 37.4 ตามราคาในตลาดโลกทีส่ งู ขึ้น สงผลใหรายไดเกษตรกร
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนประมาณรอยละ 4.4
2. นอกภาคเกษตร
2.1 ภาคอุตสาหกรรม ลดลงจากระยะเดียวกันปกอน โดยเฉพาะการผลิตของ
อุตสาหกรรมน้ําตาลลดลงจากปกอนรอยละ 12.2 เนื่องจากปริมาณผลผลิตออยที่ลดลง สวนการ
ผลิตเพื่อสงออกของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลําพูนลดลงรอยละ 1.3 จากทีเ่ พิม่ ขึ้น
รอยละ 42.1 ระยะเดียวกันปกอ น เนือ่ งจากความตองการจากตางประเทศลดลงตามภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ขณะที่การผลิตสังกะสีชวงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2544 เพิม่ ขึน้ รอยละ
4.8 จากความตองการใชภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น
2.2 ภาคเหมืองแร การผลิตลิกไนตชวงมกราคม-สิงหาคม 2544 เพิม่ ขึ้นรอยละ 7.3
เปน 12.7 ลานเมตริกตัน เพื่อใชในการผลิตไฟฟาทดแทนการใชน้ํามันเตา สวนการผลิตหินปูน
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.5 เปน 4.4 ลานเมตริกตัน ตามแนวโนมการกอสรางที่
ปรับตัวดีขึ้นจากที่ซบเซาตอเนื่องมากวา 3 ป การผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติอยูในระดับ
ใกลเคียงกับปกอน เนื่องจากใชกําลังการผลิตเต็มกําลังแลว ขณะที่การผลิตสังกะสีลดลงรอยละ
50.9 เนื่องจากสินแรลดลงมาก จึงมีการนําเขาแรสงั กะสีจากตางประเทศทดแทน
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2.3 ภาคบริการ ยังแสดงแนวโนมชะลอตัวโดยเฉพาะการทองเที่ยว ปรากฏวาจํานวน
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง เนือ่ งจากปญหาความไมสงบตาม
ชายแดนไทย-พมาในชวงครึ่งแรกของป 2544 ประกอบกับภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
รวมทัง้ ประสบ กับภาวะการแขงขันในแถบเอเชีย
3. การใชจายภาคเอกชน เครือ่ งชีก้ ารใชจายชะลอตัวลงจากระยะเดียวกันปกอ น โดย
การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มขยายตัวรอยละ 14.8 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 3.6 ระยะเดียวกัน ป
กอน สวนใหญเกิดจากการเรงรัดจัดเก็บ หากหักสวนที่เรงรัดจัดเก็บออกการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มจะขยายตัวเพียงเล็กนอย ปริมาณรถจักรยานยนตจดทะเบียนในชวง 8 เดือนแรก
ของป 2544 เพิม่ ขึน้ รอยละ 20.1 ชะลอลงเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 45.3 ระยะเดียวกันป
กอน ขณะที่ปริมาณรถยนตจดทะเบียนลดลงรอยละ 6.9 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 48.8 ระยะ
เดียวกันปกอน ทั้งนี้การจดทะเบียนรถยนตบรรทุกสวนบุคคลลดลงรอยละ 15.2 ขณะที่การจด
ทะเบียนรถยนตสวนบุคคลเพิ่มขึ้นรอยละ 10.9
4. การลงทุนภาคเอกชน เงินลงทุนในอุตสาหกรรมตั้งใหมชวงเดือนมกราคม-สิงหาคม
2544 มีจาํ นวน 367 โรงงาน ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.5 เทียบกับที่ลดลงรอยละ
43.1 ระยะเดียวกันปกอน การลงทุนผลิตปนี้สวนใหญเปนอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตร และ
คาดวาจะกอใหเกิดการจางงานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 24.4 เปน 8,111 อัตรา
ดานความสนใจลงทุนผลิตสินคาเพื่อสงออกปรากฎวาโครงการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุน
มีจํานวนโครงการและเงินลงทุนลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 15.2 และรอยละ 35.9
ตามลําดับ โครงการลงทุนในปนี้มีสัดสวนการสงออกเฉลี่ยรอยละ 80.4 สวนใหญเปนโครงการ
ลงทุนผลิตสินคาหมวดอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใช ไฟฟา หมวดเกษตรกรรมและผลผลิตเกษตร
ในขณะทีค่ วามสนใจลงทุนดานกอสรางปรับตัวดีขน้ึ โดยพืน้ ทีร่ ับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 20.6 เรงตัวจากทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 10.6 ปกอ น ตามการขยายตัวใน
เกณฑดขี องพืน้ ทีก่ ารกอสรางประเภททีอ่ ยูอ าศัยและประเภทพาณิชยกรรม
5. ฐานะการคลังรัฐบาล ในชวง 9 เดือนแรกของป 2544 เงินในงบประมาณขาดดุล
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.9 เปน 80,297.2 ลานบาท จากรายจายรวมทีเ่ พิม่ ขึ้น
รอยละ 5.6 เรงตัวจากทีเ่ พิ่มขึน้ รอยละ 1.4 ปกอ น โดย รายจายประจํา เพิม่ ขึ้นจากปกอ นรอยละ
4.4 โดยเฉพาะหมวดรายจายอื่นและงบกลางเพิ่มขึ้นรอยละ 54.0 และรอยละ 12.0 ตามลําดับ
สวน รายจาย ลงทุน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.8 เพิม่ ขึน้ มากโดยเฉพาะรายจาย
ในหมวดเงินอุดหนุนตามรายจายทีใ่ หกับสถาบันการศึกษา และการโอนเงินใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลตามนโยบายการกระจายอํานาจสูภมู ิภาค
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ทางดาน รายได เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.5 สวนใหญจากการเรงรัด
จัดเก็บ โดยการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 14.8 และรอยละ 14.2 ตามลําดับ
6. การคาตางประเทศ มูลคา การสงออก ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.0
เหลือ 913.3 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 39.2 ปกอ น (ในรูปเงินบาทมีมลู คา
40,468.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.9) เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค า โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกาที่ยังไมมีทิศทางของการฟนตัวที่ชัดเจน สงผลกระทบโดยตรงตอการสงออกของ
ไทย ประกอบกับประเทศพมาเขมงวดการนําเขาสินคาจากไทย โดยมูลคาการสงออกของนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงจากปกอนรอยละ 1.3 เหลือ 710.8 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 42.1 ปกอ น สวนการสงออกผานชายแดนลดลงจากปกอนรอยละ 34.7 เหลือ
98.7 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 32.1 ปกอ น (ในรูปเงินบาท 4,379.6 ลาน
บาท ลดลงรอยละ 25.1)
สําหรับการสงออกผานชายแดนมีแนวโนมดีข้ึนเปนลําดับ หลังจากการรวมเจรจา
ระหวาง ผูนําไทยและพมาเมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2544 สงผลใหการสงออกไปพมาในเดือน
กันยายน 2544 มีมลู คาสูงสุดในปน้ี ขณะทีก่ ารสงออกไปจีน (ตอนใต) มีมลู คา 33.0 ลาน
ดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ จากปกอ นกวาเทาตัว (ในรูปเงินบาท 1,467.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นเกือบสอง
เทาตัว) โดยเพิ่มขึ้นมากในชวงที่มีการปดดานทาขี้เหล็กของพมา และการสงออกไปลาวมีมูลคา
1.1 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นปกอนรอยละ 14.1 (ในรูปเงินบาท 485.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอย
ละ 26.6)
ดานมูลคาการนําเขา ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 10.3 เหลือ 760.3 ลาน
ดอลลาร สรอ. เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 43.1 ปกอ น (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 33,598.9 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.1) สวนใหญเปนการลดการนําเขาวัตถุดิบเพื่อสงออกตามความตองการของ
ตลาดตางประเทศที่ลดลง สงผลให ดุลการคา ในชวง 9 เดือนแรกของปนี้เกินดุล 153.1 ลาน
ดอลลาร สรอ. ใกลเคียงกับที่เกินดุล 145.6 ลานดอลลาร สรอ. ระยะเดียวกันปกอน (ในรูปเงิน
บาทมูลคา 6,869.2 ลานบาท เทียบกับทีเ่ กินดุล 5,681.5 ลานบาทปกอ น)
7. ระดับราคาสินคา สูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.2 ตามการเพิ่มขึ้นของ
ราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มรอยละ 1.2 จากการเพิม่ ขึ้นของราคาสินคากลุมผักและ
ผลไมรอยละ 5.6 เนือ่ งจากผลผลิตสวนใหญลดลงจากภาวะอากาศไมเอือ้ อํานวย รองลงมาคือ
กลุม ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปงเพิ่มขึ้นรอยละ 2.7 จากความตองการขาวหอมมะลิที่มี
อยางตอเนื่อง สวนราคาสินคาหมวดไมรวมอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 2.7 ตามราคา
หมวดยานพาหนะ การขนสงและสือ่ สารสูงขึ้นรอยละ 4.9 จากปรับตัวของราคาน้าํ มันในชวงครึง่
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ปแรก รองลงมาคือหมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 จากการปรับเพิ่ม
ภาษีสรรพสามิต
8. ภาคการเงิน สภาพคลองในระบบยังอยูในเกณฑสูงอยางตอเนื่อง เปนผลจาก
ยอดเงินฝากคงคาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2544 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.5
ขณะที่ สินเชือ่ มียอดคงคางทัง้ สิน้ 165.3 พันลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.7
อยางไรก็ดี ธนาคารพาณิชยเริม่ มีการขยายสินเชือ่ ในบางประเภท เชน สินเชื่ออุตสาหกรรมที่
ตอเนื่องกับการเกษตร สินเชื่อกอสรางภาคเอกชน และสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
ทางดาน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกูยืมเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 แหง
ลดลงจากสิ้นปกอนรอยละ 0.50 ตอป ตามสภาพคลองที่ยังมีอยูสูง โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพยและเงินฝากประจํา 3 เดือน ลดลงเหลือรอยละ 2.00 ตอป และรอยละ 2.50 ตอป
ตามลําดับ สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกลูกคาชั้นดี (MLR) ลดลงเหลือรอยละ 7.25-7.75 ตอ
ป
สวนปริมาณการใชเช็ค เพิ่มขึ้นจากปกอน โดยมีปริมาณเช็คเรียกเก็บทั้งสิน้ 3,287,587
ฉบับ มูลคา 216.9 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.4 และรอยละ 3.0
ตามลําดับ ในจํานวนนี้มปี ริมาณเช็คคืนทัง้ สิ้น 66,370 ฉบับ มูลคา 3.5 พันลานบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.8 และรอยละ 4.4 ตามลําดับ สัดสวนปริมาณและมูลคาเช็คคืนตอ
เช็คเรียกเก็บรอยละ 2.0 และรอยละ 1.6 ใกลเคียงกับรอยละ 1.9 และรอยละ 1.6 ปกอ น
9. แนวโนมเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือในไตรมาส 4 ป 2544 คาดวาการผลิตภาค
เกษตรในไตรมาส 4 จะไดรับผลดีจากปริมาณน้ําทีม่ ีมาก สงผลใหผลผลิตพืชสําคัญซึ่งจะออกสู
ตลาดในชวงไตรมาส 4 มีแนวโนมขยายตัว อาทิ ขาวนาปและออย ประกอบกับเกษตรกร
โดยเฉพาะชาวนานาจะไดรับประโยชนจากโครงการประกันราคาขาวตามนโยบายของรัฐบาล
อยางไรก็ดี การผลิตภาค อุตสาหกรรมทั้งการผลิตเพื่อใชในประเทศ และการผลิตเพื่อสงออก
ยังคงแสดงทิศทางที่ลดลงตามความ ตองการทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ ดาน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวแสดงทิศทางที่ชะลอตัวเนื่องจากไดรับผลกระทบโดยตรงจาก
เหตุการณกอ วินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา และการทําสงครามกับ ผูกอการราย ทัง้ นี้ เริม่ มี
สัญญาณการยกเลิกสัญญาจองหองพักของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในไตรมาส 4
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาและญีป่ ุน
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
25 ตุลาคม 2544

