ฉบับที่ 1/2545
สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ป 2544 และแนวโนม ป 2545
เศรษฐกิจภาคเหนือป 2544 คาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 1-1.5 ชะลอตัวลงจากป
กอน เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับเหตุการณกอ
วินาศกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาและภาวะสงครามในอัฟกานิสถาน มีผลทําใหภาคการ
สงออก ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 8.6 (ในรูปดอลลาร สรอ.) และสงผลกระทบถึง
อุตสาหกรรมผลิตเพื่อการสงออกลดลงตามกัน นอกจากนัน้ ภาคการทองเทีย่ ว แสดงทิศทางที่
ชะลอตัวจาก ปกอ น โดยเฉพาะการลดลงของกลุมนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพชาวอเมริกันและ
ญี่ปุนที่ลดลงมากในชวงไตรมาสที่ 4 หลังเหตุการณกอ วินาศกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาเมือ่
วันที่ 11 กันยายน 2544 อยางไรก็ดี การกอสรางภาคเอกชน ประเภทที่อยูอาศัยขนาดเล็ก
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สวนหนึ่งจากแรงจูงใจอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ํา สวน ภาคเกษตร
ปรากฏวาในปน้ีราคาสินคาเกษตรสําคัญปรับตัวดีข้ึน ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากปกอน
นอกจากนัน้ ภาครัฐยังมีบทบาทสําคัญในการใชจา ยเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ สงผลใหการใชจาย
อุปโภคบริโภคเอกชนชะลอตัวลงไมมากนัก
1. ภาคเกษตร ผลผลิตพืชสําคัญในป 2544 ลดลงจากปกอนเล็กนอยจากผลผลิตลําไย
ลิน้ จี่ หอมหัวใหญ หอมแดง และออยโรงงานที่ลดลงจากปกอนรอยละ 48.2 รอยละ 33.1 รอยละ
14.8 รอยละ 10.1 และรอยละ 9.5 ตามลําดับ ขณะที่ผลผลิตขาวนาปรังเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ
18.8 สงผลใหผลผลิตพืชสําคัญโดยรวมอยูในระดับใกลเคียงกับปกอน อยางไรก็ดี ราคาพืช
สําคัญโดยรวมสูงขึ้นจากปกอนรอยละ 3.7 โดยราคาลําไย หอมแดง และถั่วเขียว เพิ่มขึ้นจากป
กอนรัอยละ 81.2 รอยละ 35.2 และรอยละ 22.0 ตามปริมาณผลผลิตทีล่ ดลง ขณะที่ออยโรงงาน
ราคา สูงขึ้นจากปกอนรอยละ 23.9 ตามราคาน้ําตาลในตลาดโลกที่สูงขึ้น มันสําปะหลังราคา
สูงขึน้ จากปกอ นรอยละ 26.8 ตามความตองการผลิตอาหารสัตวในประเทศที่เพิ่มขึ้น
2. นอกภาคเกษตร
2.1 ภาคอุตสาหกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรมสําคัญลดลงจากปกอ น โดย
อุตสาหกรรมน้ําตาลผลผลิตลดลงจากปกอนรอยละ 11.9 ตามปริมาณผลผลิตออยที่ลดลง ดาน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสลดลงเชนกัน โดยพิจารณาจากมูลคาการสงออกของ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.0 เนือ่ งจากไดรับผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคา สงผลใหผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอง
ลดกําลังการผลิตและลดชั่วโมงการทํางานลง ขณะที่อุตสาหกรรมสังกะสีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากป
กอนรอยละ 1.6 เปน 102,236.9 เมตริกตัน ตามความตองการภายในประเทศ
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2.2 ภาคบริการ ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับปกอน จากผลกระทบ ของ
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ปญหาความขัดแยงตามแนวชายแดนไทย-พมา ซึ่งเกิดขึ้นในชวงครึ่ง
แรกของป รวมถึงผลกระทบหลังเกิดเหตุการณกอ วินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา โดยเครือ่ งชีภ้ าค
บริการที่สําคัญคือ ภาษีมูลคาเพิ่มของธุรกิจและโรงแรมเพิ่มขึ้นรอยละ 11.2 ชะลอลงจากป
กอนทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 15.6 สวนจํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานลดลงรอยละ 2.0 ตางจากป
กอนทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 6.6
2.3 ภาคเหมืองแร หดตัวจากปกอนเล็กนอย โดยผลผลิตถานหินลิกไนตเดือน
มกราคม-พฤศจิกายน 2544 เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 8.3 เปน 17.5 ลาน
เมตริกตัน เพื่อใชผลิตไฟฟาทดแทนน้ํามันเตาที่มีราคาสูงขึ้น ขณะทีผ่ ลผลิตน้าํ มันและกาซ
ธรรมชาติลดลงจาก ปกอนรอยละ 9.5 รอยละ 2.7 ตามลําดับ เนือ่ งจากมีขอ จํากัดดานแหลง
น้าํ มันดิบและกาซธรรมชาติทก่ี ระจายตัวและยังไมพบแหลงน้าํ มันดิบทีม่ ีขนาดใหญ
3. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เครื่องชี้สําคัญแสดงทิศทางชะลอตัวเมื่อเทียบกับ ป
กอน โดยภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นรอยละ 11.9 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 6.7 ปกอ น สวนหนึ่งเกิด
จากการเรงรัดการจัดเก็บ ขณะที่การจดทะเบียนรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 20.5 ชะลอลง
จากปกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 44.7 สวนการจดทะเบียนรถยนตลดลงรอยละ 1.8 ตางจากปกอนที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 31.3
4. การลงทุนภาคเอกชน ยังคงซบเซา แมวาเงินลงทุนในอุตสาหกรรมใหมเพิ่มขึ้น
รอยละ 47.4 เปน 4,583.4 ลานบาท แตสว นใหญเปนการลงทุนขนาดใหญจาํ นวนนอยราย เชน
เหมืองทองคําที่จังหวัดพิจิตร โรงงานผลิตเบียรที่จังหวัดกําแพงเพชร สําหรับ การกอสราง
ภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑดี โดยเฉพาะที่อยูอาศัยขนาดเล็ก จากปจจัยสนับสนุนทีส่ าํ คัญคือ
อัตราดอกเบีย้ ทีอ่ ยูใ นระดับต่าํ และมาตรการกระตุน ธุรกิจอสังหาริมทรัพยของรัฐ พื้นที่กอสรางรับ
อนุญาตในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นรอยละ 46.0 เปน 705,905 ตารางเมตร เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ
6.1 ปกอ น โดยเพิม่ ขึ้นมากทัง้ ในสวนของการกอสรางที่อยูอ าศัยและอาคารพาณิชยกรรม
5. ฐานะการคลัง รัฐบาลขาดดุลเงินสดเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.6 เปน
103,583.4 ลานบาท โดยรายจายรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 5.5 เปน 114,171.7 ลานบาท จาก
รายจายลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 7.8 เปน 40,039.3 ลานบาท เพิม่ ขึน้ มากในหมวดเงิน
อุดหนุนที่จายใหองคการบริหารสวนทองถิ่นตามนโยบายการกระจายอํานาจของภาครัฐ โดย
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 23.0 เปน 16,684.7 ลานบาท ขณะที่รายจายประจําเพิม่ ขึ้นรอยละ 4.3
เปน 74,132.3 ลานบาท เพิม่ ขึน้ ในหมวดงบกลางและหมวดรายจายอื่น โดยเพิ่มขึ้นจากปกอน
รอยละ 16.1 และรอยละ 13.8 ตามลําดับ ดานรายไดในป 2544 จัดเก็บไดเพิ่มขึ้นจากปกอนรอย
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ละ 5.0 เปน 10,588.3 ลานบาท โดยการจัดเก็บภาษีเงินไดนติ ิบคุ คล ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นรอยละ 12.4 รอยละ 11.9 และรอยละ 2.2 ตามลําดับ
6. การคาตางประเทศ มูลคาการสงออกลดลงรอยละ 8.6 เหลือ 1,241.0 ลาน ดอลลาร
สรอ. ตางจากปกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 36.2 โดยการสงออกสินคาหมวดอิเล็กทรอนิกสมี มูลคา
ลดลงจากปกอนรอยละ 5.0 เหลือ 952.0 ลานดอลลาร สรอ. ตามความตองการของตางประเทศ
ที่ลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาสําคัญชะลอตัว สวนการสงออกผานชายแดน
ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 22.9 เหลือ 155.9 ลานดอลลาร สรอ. จากการเขมงวดการ
นําเขาสินคาจากไทยของพมา และการปดดานชายแดนไทย-พมาในชวงครึ่งแรกของป ทางดาน
การ นําเขาลดลงรอยละ 17.2 เหลือ 969.7 ลานดอลลาร สรอ. ตางจากปกอ นทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ
41.2 ตามการลดลงของการนําเขาวัตถุดิบในการผลิตเพื่อสงออก สงผลใหดุลการคาเกินดุล
145.8 ลาน ดอลลาร สรอ. ลดลงจากปกอนที่เกินดุล 186.9 ลานดอลลาร สรอ.
7. ระดับราคา ป 2544 ปรับตัวสูงขึ้นจากปกอนเพียงรอยละ 1.8 จากการเพิ่มขึ้นของ
ราคาสินคาทั้งในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม และสินคาหมวดไมรวมอาหารและเครื่องดืม่ โดย
ราคาสินคาในหมวดอาหารสูงขึน้ รอยละ 1.2 จากราคาผักและผลไมทส่ี งู ขึ้นรอยละ 6.7 ตาม
ปริมาณผลผลิตที่ลดลง สวนราคาสินคาในหมวดมิใชอาหารฯสูงขึ้นรอยละ 2.1 จากราคายาสูบ
และเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่สูงขึ้นจากปกอนรอยละ 4.5 เนื่องจากรัฐเพิ่มอัตราจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต อยางไรก็ดี ภาวะราคาน้ํามันในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องในชวงครึ่ง
ปหลัง ทําใหระดับราคาไมปรับตัวสูงขึน้ มากนัก
8. ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2544 สถาบันการเงินยังคงมีสภาพคลองอยู ใน
ระดับสูง สินเชื่อรวมธนาคารพาณิชยลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.0 เหลือ 162.8
พันลานบาท เนือ่ งจากธนาคารพาณิชยระมัดระวังในการใหสนิ เชือ่ และมีการโอนสินเชื่อไป
บริหารที่ สวนกลาง รวมทัง้ การตัดหนีส้ ญ
ู ของธนาคารพาณิชย อยางไรก็ดี สินเชือ่ บางประเภท
ขยายตัวมากขึน้ เชน สินเชื่อเพื่อการกอสราง โดยเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากความ
ตองการที่อยูอาศัย เพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา สําหรับเงินฝากธนาคารพาณิชย
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.0 เปน 277.1 พันลานบาท ชะลอตัวจากปกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 เนือ่ งจากผู
ฝากเงินหันไปออมเงินวิธีอื่นที่ใหผลตอบแทนสูงกวา เชน การซื้อพันธบัตรรัฐบาล เปนตน สวน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกูเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย ขนาดใหญ 5 แหงยังคงลดลง
ตอเนื่องจากปกอน เนื่องจากสภาพคลองในระบบอยูในเกณฑสูง โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออม
ทรัพยและเงินฝากประจํา 3 เดือนอยูที่ระดับ รอยละ 1.75 ตอป และรอยละ 2.25 ตอป เพิม่ ขึน้
เทียบกับรอยละ 2.50 ตอป และรอยละ 3.00 ตอป เมื่อสิน้ ปกอน สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู
แกลูกคาชั้นดี (MLR) อยูที่ระดับรอยละ 7.0-7.50 ตอป ลดลงเทียบกับรอยละ 7.50-8.25 ตอป
เมื่อปกอน
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ทางดานการใชเช็คผานสํานักหักบัญชีในภาคเหนือ ป 2544 มีปริมาณและมูลคา
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2.5 และรอยละ 4.0 เปน 4,397,710 ฉบับ และ 292,491.5 ลานบาท
สวนเช็คคืนมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 0.5 เปน 82,521 ฉบับ ขณะที่มูลคาลดลงจากป
กอน รอยละ 7.9 เหลือ 4,178.1 ลานบาท สัดสวนปริมาณเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บเทากันกับป
กอนคือ รอยละ 1.9 ขณะที่มูลคาเช็คคืนมีสัดสวนรอยละ 1.4 ลดลงเมื่อเทียบกับรอยละ 1.6 ป
กอน จากการ ระมัดระวังการใชเช็คของภาคธุรกิจ
แนวโนมเศรษฐกิจ ป 2545
ในป 2545 คาดวาเศรษฐกิจภาคเหนือจะมีอัตราการขยายตัวใกลเคียงกับป 2544 คือ
ประมาณรอยละ 1-2 โดยมีปจ จัยสนับสนุนทีส่ ําคัญคือ ภาคเกษตร ผลผลิตพืชผลสําคัญคาดวา
จะ ขยายตัว เนื่องจากภาวะอากาศเอื้ออํานวยและมีปริมาณน้ําในเขื่อนมากเพียงพอตอการ
เพาะปลูก โดยเฉพาะขาวนาปรัง และ ภาคบริการ มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากนโยบาย
สงเสริมการทองเที่ยวของภาครัฐและเอกชนที่จริงจังและตอเนื่อง นาจะทําใหจาํ นวน
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศขยายตัว รวมทั้งนโยบายกระตุนเศรษฐกิจภาครัฐ เชน
กองทุนหมูบาน ธนาคารประชาชน การพักชําระหนี้ จะเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นในป 2545 ซึง่ จะ
สงผลกระตุนใหเกิดการใชจายของภาค เอกชนมากขึ้น
อยางไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจป 2545 จะขยายตัวมากนอยเพียงใดขึ้นอยูก บั ปจจัย
สนับสนุนหลายดานไดแก การฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาของไทย โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุนซึ่งจะสงผลถึงภาคการสงออกและการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม การใชจายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐในปงบประมาณ 2545 รวมทัง้
มาตรการสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซึง่ มาตรการตางๆ นาจะชวยสงเสริมใหเกิดการจาง
งานในระบบเพิ่มขึ้น อันจะสงผลกระตุนใหเกิดการใชจายในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น นอกจากนัน้
กลไกการปลอยสินเชือ่ ระบบสถาบันการเงินนาจะเริ่มทํางานขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจใหดขี น้ึ
ตามนโยบายดอกเบี้ยต่าํ และการดําเนินนโยบายการเงินทีผ่ อ นคลาย โดยมีธนาคารพาณิชยของ
รัฐเปนตัวจักรสําคัญในการขยายสินเชือ่ เขาสูระบบเศรษฐกิจ
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
31 มกราคม 2545

