ฉบับที่ 24/2544
สรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนพฤศจิกายน 2544
เศรษฐกิจภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน 2544 ชะลอตัวจากระยะเดียวกันปกอน สวนหนึ่ง
เปนผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของหลายประเทศที่เปนตลาดหลักของไทยชะลอตัว และ
เหตุการณกอ วินาศกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา สงผลใหภาคการทองเที่ยวและการสงออกของ
ภาคเหนือลดลง สําหรับการลงทุนยังคงซบเซา ยกเวนการกอสรางภาคเอกชนในประเภทที่อยู
อาศัยขนาดเล็กเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนหนึง่ จากแรง จูงใจอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ํา
อยางไรก็ดี ราคาสินคาเกษตรสําคัญปรับตัวดีขน้ึ ทําใหเกษตรกรมีรายไดดขี น้ึ และมีสวนชวยให
การใชจา ยอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงไมมากนัก
1. ภาคเกษตร ในเดือนพฤศจิกายน ผลผลิตพืชสําคัญเพิ่มขึ้นจากปกอนเล็กนอยจาก
ผลผลิตขาวนาปและถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 และ 2.7 ตามลําดับ ดานภาพรวมราคารับซื้อ
สูงขึน้ รอยละ 3.9 จากมาตรการเรงรัดจํานําขาวเปลือกของภาครัฐและความตองการถั่วเหลือง
ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น สงผลใหรายไดเกษตรกรในพืชสําคัญเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 4.4
2. นอกภาคเกษตร
2.1 ภาคอุตสาหกรรม ภาวะการผลิตภาคอุตสาหกรรมสําคัญลดลง โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากภาวะการคาสินคาอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลก
ซบเซา สงผลใหมูลคาการ สงออกของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 11.8 และผูประกอบการในนิคม อุตสาหกรรมภาคเหนือตองลดเวลาการจางงานและ
กําลังการผลิตใหสอดคลองกับภาวะการสงออกที่ลดลง ขณะที่อุตสาหกรรมสังกะสีเดือนตุลาคม
2544 เพิ่มขึ้นรอยละ 4.6 ตามความตองการภายในประเทศ
2.2 ภาคบริการ ชะลอตัว โดยธุรกิจการทองเที่ยวซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของภาค
บริการไดรับผลกระทบจากจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจตางประเทศ และการสูร บในประเทศ
อัฟกานิสถาน สงผลใหธรุ กิจการการทองเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนซึง่ เปนฤดูการทองเทีย่ วไม
คึกคักเทาที่ควร ดังเห็นไดจากการปรับตัวของเครื่องชี้ภาคบริการที่สําคัญ เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม
ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร และจํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานที่ลดลงจากระยะเดียวกันป
กอนรอยละ 4.0 และรอยละ 11.0 ตามลําดับ
3. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ชะลอลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน เนือ่ งจาก
การระมัดระวังการใชจายของประชาชนและรายไดจากภาคการผลิตหลักคือ ภาคการสงออกและ
ภาคบริการลดลง อยางไรก็ดี ราคาพืชผลสําคัญที่ปรับตัวสูงขึ้นสงผลใหเกษตรกรมีรายไดดีขึ้น
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ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ํา รวมทัง้ การสงเสริมการขายของผูป ระกอบการใน
รูปแบบตางๆ เริม่ สงผลใหมีการใชจา ยเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะยอดซือ้ รถยนต ดังเห็นไดจาก ปริมาณ
การจดทะเบียนรถยนต เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 17.9 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 2.8
ระยะเดียวกันปกอน สวน ปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนต มีการขยายตัวในอัตรา
ใกลเคียงกับปกอนคือ รอยละ 31.1
4. การลงทุนภาคเอกชน ยังคงซบเซา โดยเงินลงทุนในอุตสาหกรรมใหมในเดือน
ตุลาคม 2544 ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 63.6 เหลือ 94.2 ลานบาท เชนเดียวกับเงิน
ลงทุนของโครงการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนในเดือนตุลาคมลดลงรอยละ 85.9 เหลือ 278
ลานบาท อยางไรก็ดี การกอสรางภาค เอกชนมีแนวโนมดีข้ึน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่อยูใน
ระดับต่ําและมาตรการกระตุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยของรัฐ ดังเห็นไดจากพื้นที่รับอนุญาตให
กอสรางในเขตเทศบาลภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนกวา 2 เทาตัว เปน 117,890
ตารางเมตร สวนใหญเพื่อกอสรางประเภทที่อยูอาศัยและการกอสรางอาคาร รวมทัง้ ทีจ่ อดรถ
ของหางสรรพสินคาในจังหวัดเชียงใหมเปนสําคัญ
5. ฐานะการคลัง มีเงินงบประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.8
เปน 7,615.7 ลานบาท จากรายจายรวมเพิม่ ขึน้ รอยละ 6.3 เปน 8,431.5 ลานบาท สวนใหญ
เปนการเพิ่มขึ้นของ รายจายลงทุนในสวนของการขอกันเงินงบประมาณเพื่อเบิกจายเหลื่อมป
ทางดานรายไดเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 10.2 เปน 815.8 ลานบาท
6. การคาตางประเทศ มูลคาการสงออกลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 11.1
เหลือ 111.7 ลานดอลลาร สรอ. โดยเฉพาะการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสมีมูลคาลดลงจาก
ระยะเดียวกันปกอน รอยละ 11.8 ในขณะที่การนําเขาลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 42.0
เหลือ 69.3 ลานดอลลาร สรอ. ตามการลดลงของการนําเขาวัตถุดิบในการผลิตเพื่อสงออก
ดุลการคายังเกินดุล 42.4 ลานดอลลาร สรอ.
สําหรับการคาชายแดนซีง่ มีสดั สวนประมาณรอยละ 20.0 ของปริมาณการคา
ตางประเทศภาคเหนือ มีประเด็นที่นา สนใจคือ การสงออกไปประเทศพมามีมลู คา 11.8 ลาน
ดอลลาร สรอ. ลดลงจากระยะเดียวกัน ปกอนรอยละ 30.9 เนื่องจากการสงออกผานดานแมสาย
ยังมีปญหาความเขมงวดกับสินคาบางรายการ สวนการ นําเขาสินคาจากพมามีมลู คา 2.0 ลาน
ดอลลาร สรอ. ลดลงเล็กนอย ดานคาเงินในการคาชายแดนไทย-พมา เทากับ 6 บาท/100 จัต
อยางไรก็ดี เปนที่นาสังเกตวาการคากับจีนตอนใตกลับคึกคักขึ้น โดยมูลคาการสงออก เพิม่ ขึน้
เกือบ 2 เทาตัว เปน 6.4 ลานดอลลาร สรอ. สินคาสงออกที่สําคัญไดแก ลําไยอบแหง ยาง
รถยนต และไกแชแข็ง สวนมูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 83.5 เปน 2.2 ลานดอลลาร สรอ.
จากการนําเขาผลไมสด ไมแปรรูป เมล็ดทานตะวัน และสารโปตัสเซียมคลอเรต
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7. ระดับราคาสินคา เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 0.4 แตเมื่อเทียบกับเดือน
กอนลดลงรอยละ 0.7 ตามราคาสินคาหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ลดลงรอยละ 0.1 เนือ่ งจาก
ปริมาณผลผลิตขาวและเนื้อสัตวเขาสูตลาดมากขึ้น นอกจากนีร้ าคาสินคาหมวดไมรวมอาหาร
และเครื่องดื่มลดลงรอยละ 0.9 ตามภาวะราคาน้ํามันในตลาดโลกและน้าํ มันสําเร็จรูปในตลาด
สิงคโปรที่ลดลง สวนภาพรวมตั้งแตมกราคมถึงพฤศจิกายน 2544 ระดับราคาสินคาเพิม่ ขึน้ รอย
ละ 2.0
8. ภาคการเงิน สินเชื่อยังคงลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.3 เนื่องจาก
ธนาคารพาณิชยยงั ระมัดระวังในการใหสินเชือ่ ขณะที่เงินฝากเพิ่มอยางตอเนื่อง โดยเพิม่ ขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอน รอยละ 2.1 แมธนาคารพาณิชยจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินฝากก็ตาม
อัตราดอกเบี้ย เงินฝากและเงินใหกูเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง ทรงตัวอยูใน
ระดับเดียวกับเดือนกอนตามสภาพคลองในระบบที่ยังอยูในเกณฑสูง โดยอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
ออมทรัพยและเงินฝากประจํา 3 เดือน อยูที่ระดับรอยละ 2.0 ตอป และรอยละ 2.5 ตอป
ตามลําดับ และอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกลูกคาชั้นดี (MLR) อยูที่ระดับ 7.25-7.75 ตอป
ปริมาณการใช เช็ค ผานสํานักงานหักบัญชีในเดือนพฤศจิกายน 2544 มีปริมาณเช็คเรียกเก็บ
ทั้งสิ้น 366,520 ฉบับ เพิม่ ขึ้นจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 2.5 มีมลู คา 24,611 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.9 ดานปริมาณเช็คคืนทั้งสิน้ 6,571 ฉบับ ลดลงรอยละ 1.4 มีมลู คา 318.2 ลาน
บาท ลดลงรอยละ 11.1 สําหรับสัดสวนปริมาณเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บคิดเปนรอยละ 1.8 สวน
มูลคาเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บรอยละ 1.3 โดยสัดสวนทั้ง 2 ใกลเคียงกับปกอน
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
27 ธันวาคม 2544

