ฉบับที่ 22/2544
สรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนตุลาคม 2544
ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือในเดือนตุลาคม 2544 มีสัญญาณที่เปนผลดีตอภาคเหนือคือ
ภาพรวมราคาผลผลิตพืชสําคัญ ปรับตัวดีขน้ึ จากระยะเดียวกันปกอ น การลงทุนกอสรางทีอ่ ยู
อาศัยขนาดเล็กปรับตัวดีขึ้น จากการที่ธนาคารพาณิชยเริ่มปลอยสินเชื่อแกธุรกิจกอสรางและ
การใหเงื่อนไขดอกเบี้ยต่ําแกสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ประกอบกับมาตรการกระตุนธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยของทางการ ภาครัฐยังคงมีบทบาทในการใชจา ยเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ โดยการ
ใชจา ยภาครัฐในเดือนตุลาคมมีเงินในงบประมาณ ขาดดุลเพิ่มขึ้นรอยละ 68.3 โดยเฉพาะ
รายจายลงทุนที่เพิ่มขึ้นกวาสองเทาตัว ตามการเบิกจายเงินงบประมาณเหลือ่ มปของสวน
ราชการทีเ่ พิม่ ขึน้ ระดับราคาสินคา ลดลงจากเดือนกอนตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ลดลง
อยางไรก็ดี จากการที่ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว ทําใหการสงออกลดลงอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะสินคาในหมวดอิเล็กทรอนิกส สงผลถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง
ตอเนื่องและในอัตราที่เรงตัวขึ้น ดานการทองเที่ยว ไดรับผลกระทบจากเหตุวินาศกรรมและการ
สูร บใน อัฟกานิสถาน โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวอเมริกันและชาวญี่ปุนยกเลิกการจองหองพัก
อยางเปนทีน่ าสังเกต สวนนักทองเทีย่ วชาวยุโรปโดยรวมยังขยายตัวในเกณฑดี ดานการใชจาย
ภาคเอกชนยังมีแนวโนมชะลอตัวลงเนื่องจากประชาชนระมัดระวังการใชจาย
สําหรับ ภาคการเงิน ยังคงไมเปลีย่ นแปลงจากเดือนกอน โดยเงินฝากธนาคารพาณิชย
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะที่สินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชยยังคงลดลง เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจ ไมเอื้ออํานวย การลงทุนใหมของธุรกิจเกิดขึน้ ไมมาก
1. ภาคเกษตรกรรม ปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคม 2544 ใกลเคียงกับ
เดือนเดียวกันปกอน ขณะที่ราคาผลผลิตพืชสําคัญปรับตัวดีขน้ึ โดยขาวนาปรังผลผลิตออกสู
ตลาดประปราย สวนใหญเปนผลผลิตในแถบจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค และพิจติ ร ราคา
ขาวเปลือกเจา นาปรัง 14-15% เมตริกตันละ 4,105 บาท สูงกวาเดือนเดียวกันปกอนรอยละ
0.3 สวนขาวนาปราคาขาวเปลือกนาป 5% เมตริกตันละ 4,618 บาท สูงกวาราคาเฉลีย่ ปกอ น
รอยละ 2.9 ตามความตองการรับซื้อที่มีตอเนื่อง ดานขาวโพดเลี้ยงสัตวและถั่วเหลืองราคา
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 3.0 และ 12.1 เปนกิโลกรัมละ 3.82 บาทและ 10.02
บาทตามลําดับ ตามความตองการรับซื้อของโรงงานผลิตอาหารสัตวและน้ํามันพืช ขณะที่ราคา
หอมแดงเพิ่มขึ้นรอยละ 15.3 เปนกิโลกรัมละ 20.29 บาท ตามผลผลิตที่ออกสูตลาดลดลงเพราะ
เปนชวงปลายฤดูเก็บเกีย่ ว
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2. นอกภาคเกษตร
2.1 ภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงตามความตองการของตลาด
ตางประเทศที่ลดลง การผลิตเพื่อสงออกของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงจากเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 18.4 เหลือ 78.6 ลานดอลลาร สรอ. โดยเฉพาะสินคาในหมวด
อิเล็กทรอนิกส ลดลงมาก ดานการผลิตปูนซีเมนตขยายตัวจากเดือนเดียวกันปกอนตาม
ภาวะการกอสรางที่ปรับตัว ดีขน้ึ ขณะที่การผลิตสังกะสีลดลงรอยละ 11.3 เหลือ 8,319.0
เมตริกตัน ตามความตองการใช ภายในประเทศที่ชะลอตัว
2.2 ภาคบริการ ในเดือนตุลาคมชะลอตัวตามภาวะการทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการตอตานขบวนการกอการรายในประเทศอัฟกานิสถาน
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร โดยนักทองเที่ยวชาวอเมริกันและชาวญี่ปุนชะลอตัว
ขณะที่ นักทองเที่ยวชาวยุโรปโดยรวมยังอยูในเกณฑดี ดานจํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยาน
เดือนตุลาคม 2544 ปรับตัวลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 5.9 เหลือ 275,864 คน สวน
การใชไฟฟาภาคบริการในเดือนตุลาคมชะลอตัวโดยเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 4.8
เปน 18.1 ลานกิโลวัตต-ชัว่ โมง ชะลอตัวจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 8.6 เดือนกอน ตามการชะลอตัว
ของความตองการใชไฟฟาของธุรกิจบริการในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และพิษณุโลก เปน
สําคัญ
3. การใชจายภาคเอกชน ชะลอตัวเนือ่ งจากประชาชนระมัดระวังการใชจาย โดยการ
จัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม (ใชฐานภาษีรอยละ 7) เดือนตุลาคม 2544 เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน ป
กอนรอยละ 4.2 เปน 308.0 ลานบาท สวนหนึ่งเปนผลจากการเรงรัดจัดเก็บ ขณะที่ยอดจด
ทะเบียนรถจักรยานยนตหดตัวเปนครั้งแรกหลังจากที่ขยายตัวตอเนื่องตลอด 2 ป โดยลดลงจาก
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 4.9 เหลือ 12,597 คัน อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํา
และการสงเสริมการจําหนายของผูประกอบการ สงผลกระตุนใหยอดจดทะเบียนรถยนตเพิ่มขึ้น
จากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 7.5 เปน 1,875 คัน
4. การลงทุน/กอสรางภาคเอกชน ภาวะการลงทุนภาคเอกชนโดยรวมยังไมขยายตัว
ขณะที่ภาวะการลงทุนกอสรางโดยเฉพาะทีอ่ ยูอ าศัยขยายตัวในเกณฑดี เนื่องจากการปลอย
สินเชื่อของธนาคารพาณิชยแกธุรกิจกอสรางปรับตัวดีขึ้น เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจ ประกอบ
กับมาตรการของภาครัฐเพือ่ กระตุน ภาคอสังหาริมทรัพย โดยพื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขต
เทศบาลเดือนตุลาคม 2544 เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนกวาเทาตัวเปน 70,878 ตารางเมตร
โดยเพิ่มขึ้นในพื้นที่รับอนุญาตฯประเภทที่อยูอาศัย ประเภทพาณิชยกรรม และประเภทบริการ
และขนสง ดานยอดคงคาง สินเชื่อเพื่อกอสราง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2544 เพิ่มขึ้นจากเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 4.6 เปน 15,730.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นมากในจังหวัดเชียงใหม สําหรับ
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สินเชือ่ อสังหาริมทรัพยลดลงจากเดือนเดียวกันปกอ นรอยละ 26.0 เหลือ 9,003.9 ลานบาท ดาน
ภาวะการลงทุนผลิตจริงชะลอตัว แมวา เงินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมจดทะเบียนตัง้ ใหม
เดือนกันยายน 2544 จะเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน ปกอนรอยละ 42.7 เปน 278.8 ลานบาท แต
เปนการลงทุนผลิตที่อยูในวงจํากัดและกระจุกตัวอยูเฉพาะในจังหวัดลําปาง สําหรับสัญญาณการ
ผลิตเพื่อสงออกปรับตัวลดลง โดยเงินลงทุนของโครงการ ที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนเดือน
ตุลาคม 2544 ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 85.9 เปน 278.0 ลานบาท
5. ฐานะการคลัง การใชจายภาครัฐเรงตัวตามนโยบายของรัฐบาล ฐานะการคลัง
รัฐบาลในภาคเหนือเดือนตุลาคม 2544 มีเงินในงบประมาณขาดดุล 11,987.4 ลานบาท ขาดดุล
เพิ่มขึ้นรอยละ 68.3 (เดือนเดียวกันปกอนที่ขาดดุล 7,122.4 ลานบาท) ดานรายจายรวมเพิ่มขึ้น
จากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 63.1 เปน 12,983.6 ลานบาท โดยรายจายลงทุนเพิ่มขึน้ กวา
สองเทาตัวเปน 7,575.9 ลานบาท ตามการขอเบิกจายเหลือ่ มปของสวนราชการทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะที่
รายจายประจําลดลงจากเดือนเดียวกันปกอ นรอยละ 3.0 เหลือ 5,407.7 ลานบาท ตามรายจาย
งบกลางที่ลดลง ดานรายไดจัดเก็บไดเพิ่มขึ้นรอยละ 19.0 เปน 996.1 ลานบาท จากการเรงรัด
จัดเก็บ โดยการจัดเก็บภาษีเงินไดนติ ิบคุ คลธรรมดา ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 9.5 รอยละ 4.2 และรอยละ 3.2 ตามลําดับ
6. การคาตางประเทศ แสดงทิศทางชะลอตัวตอเนื่อง การสงออก มีมลู คา 107.0 ลาน
ดอลลาร สรอ ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 15.9 ตามลําดับ (ในรูปเงินบาทมีมลู คา
4,766.5 ลานบาท ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 13.0) โดยการสงออกผานทาอากาศ
ยานเชียงใหมลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 17.0 เหลือ 89.1 ลานดอลลาร สรอ. เปนผล
จากการสงออกของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือที่ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 18.4
เหลือ 78.6 ลานดอลลาร สรอ ตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากการ
กอวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา สงผลใหการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสลดลงมาก ขณะที่การ
สงออกภายนอกเขตนิคมฯ ลดลงรอยละ 4.9 เหลือ 10.5 ลานดอลลาร สรอ. ตามปริมาณวัตถุดบิ
สินคาเกษตรแปรรูปทีล่ ดลงจากปกอ น สวนการสงออกผานชายแดนปรับตัวดีขึ้นเปนลําดับ โดย
ลดลงจากเดือนเดียวกัน ปกอนรอยละ 9.8 เปน 17.9 ลานดอลลาร สรอ. ดาน การนําเขา มี
มูลคา 74.4 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 22.3 (ในรูปเงินบาทมี
มูลคา 3,313.5 ลานบาท ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 19.6) จากการลดลงของวัตถุดิบ
ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเปนสําคัญ สวนการนําเขาผานชายแดนเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันป
กอนรอยละ 38.7 เปน 5.5 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาโคมีชวี ติ อาหารทะเล แอปเปลและ
สาลี่สดที่เพิ่มขึ้น
7. ระดับราคาสินคา ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 0.5 ตามราคาน้ํามันในตลาดโลก ที่
ลดลง อยางไรก็ดี ระดับราคาสินคาเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอ นรอยละ 1.2 โดยหมวดอาหาร
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และเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 1.0 ตามราคาสินคากลุมไขและผลิตภัณฑ
นมที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดถึงรอยละ 7.0 เนื่องจากผลผลิตออกสูตลาดลดลง รองลงมาคือกลุมผักและ
ผลไมเพิ่มขึ้นรอยละ 6.5 เนื่องจากผลผลิตนอยกวาความตองการทําใหราคาสูงขึ้นมาก และกลุม
เนื้อสัตว เปด ไก และสัตวน้ํา เพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 จากความตองการของตลาดตางประเทศสูงขึ้น
ทําใหราคาในประเทศสูงขึ้นตาม ขณะทีร่ าคาสินคาหมวดขาว แปง และผลิตภัณฑจากแปงลดลง
รอยละ 6.8 ดานหมวดไมรวมอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 โดยหมวดยาสูบและ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเพิม่ ขึ้นมากที่สุดรอยละ 6.0 จากการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิต
รองลงมาคือราคาสินคาหมวดเคหะสถานเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 หมวดการตรวจรักษาและบริการ
สวนบุคคลเพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 จากการปรับราคาคาบริการสวนบุคคล สวนราคาสินคาในหมวด
พาหนะ การขนสงและการสื่อสาร เพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 0.5 ชะลอตัวจากเดือนกอนที่เพิ่มขึ้น
รอยละ 1.6
8. ภาคการเงิน ยอดคงคางสินเชือ่ มีปริมาณ 170.1 พันลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกัน
ปกอนรอยละ 5.7 เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจไมเอือ้ อํานวย การลงทุนใหมเกิดขึน้ ไมมาก ดานยอด
คงคางเงินฝากเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 2.1 เปน 278.1 พันลานบาท ขณะทีอ่ ตั รา
ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกูเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 แหง ทรงตัวตามสภาพคลอง
ในระบบทีอ่ ยูใ นระดับสูง โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํา 3 เดือน อยูที่
รอยละ 2.00 และ 2.50 ตอป ตามลําดับ อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคาชั้นดี (MLR) อยูที่ระดับ 7.257.75 ตอป ดานปริมาณการใชเช็คผานสํานักงานหักบัญชีเดือนตุลาคม 2544 มีปริมาณเช็คเรียก
เก็บจํานวน 410,974 ฉบับ มูลคา 27.2 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 5.8
และรอยละ 9.4 ตามลําดับ สัดสวนปริมาณและมูลคาเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บรอยละ 1.9 และรอย
ละ 1.4 ใกลเคียงกับปกอน
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
29 พฤศจิกายน 2544

