ฉบับที่ 3/2545
สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมกราคม 2545
เศรษฐกิจภาคเหนือเดือนมกราคม 2545 เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นในบางภาคเศรษฐกิจ เชน
การสงออก มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นเปนเดือนแรกนับตั้งแตเดือนมิถุนายน 2544 เปนตนมา
จากความตองการของตลาดตางประเทศ รวมถึงแนวโนมคําสัง่ ซือ้ ในเดือนถัดไปทีเ่ พิม่ ขึน้ สงผล
ให ผลผลิตภาค อุตสาหกรรม ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอ น นอกจากนี้จากการที่อัตรา
ดอกเบี้ยทรงตัวในระดับต่ํา มาตรการเรงการใชจา ยภาครัฐเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ รวมทัง้ การ
สงออกที่เพิ่มขึ้น ทําใหการใชจายภาค เอกชนและการกอสรางที่อยูอาศัยขนาดเล็กขยายตัวใน
อัตราเรงขึ้น อยางไรก็ดี ในเดือนนี้รายไดเกษตรกร ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนตามราคาออย
ที่ลดลง ดานการทองเที่ยวยังทรงตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ภาคเกษตร พืชสําคัญในเดือนมกราคม 2545 เชน ขาวนาป ออย มันสําปะหลัง
ขาวโพดเลี้ยงสัตวและหอมหัวใหญ ผลผลิตออกสูต ลาดใกลเคียงกับระยะเดียวกันปกอน ขณะที่
ราคารับซื้อโดยรวมลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.2 จากราคาออยโรงงานที่ลดลงรอย
ละ 18.7 ตามราคา น้ําตาลในตลาดโลก ขาวโพดเลี้ยงสัตวและหอมหัวใหญที่มีราคาลดลงรอยละ
4.0 และรอยละ 50.0 ตามความตองการภายในประเทศที่ลดลง แมวาราคารับซื้อขาวเปลือกเจา
นาปและมันสําปะหลังจะเพิ่มขึน้ รอยละ 3.8 และรอยละ 61.4 ก็ตาม สงผลใหรายไดเกษตรกร
โดยรวมลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 5.4
2. นอกภาคเกษตร
2.1 ภาคอุตสาหกรรม การผลิตขยายตัวขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน จากความตองการ
สินคาอิเล็กทรอนิกสจากตางประเทศเพิ่มขึ้น สงผลใหมูลคาการสงออกสินคาของนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.6 สวนการผลิต
น้าํ ตาลเพิ่มขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 9.5 ตามปริมาณออยเขาหีบ
2.2 ภาคบริการ มีภาพไมแตกตางจากเดือนกอน จากเครื่องชี้การทองเที่ยวสําคัญ
ไดแก ภาษีมูลคาเพิ่มของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.5
ลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่ 3 โดยเฉพาะในแหลงทองเที่ยวสําคัญ เชน จังหวัดเชียงใหม และ
พิษณุโลก เชนเดียวกับจํานวน ผูโดยสารผานทาอากาศยานในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกัน
ปกอนรอยละ 11.3 ขณะที่ปริมาณการใชไฟฟาภาคบริการเดือนธันวาคม 2544 เพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนเล็กนอยรอยละ 0.4
3. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวในอัตราเรงขึ้นจากเดือนกอน สวนหนึ่งเปน
ผลจากการสงออกที่ขยายตัว อัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา ประกอบกับนโยบายของรัฐในการเรงใชจาย

-2-

เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ สงผลใหมกี ารใชจายเพิ่มมากขึ้น โดยปริมาณการจดทะเบียน
รถจักรยานยนตและรถยนตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 38.4 และรอยละ 48.1
ตามลําดับ ขณะที่การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.9
4. การลงทุนภาคเอกชน ยังทรงตัว โดยการลงทุนเพื่อการผลิตภายในประเทศ
ขยายตัว จากจํานวนเงินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหมเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
กวา 3 เทาตัว เปน 423.5 ลานบาท สวนใหญเปนการลงทุนขนาดใหญในอุตสาหกรรมประเภท
โรงสีขา ว คอนกรีตผสมเสร็จ พืชผักแชแข็ง และอูซอมรถยนต ในจังหวัดเพชรบูรณ พิษณุโลก
และนาน สวนเงินลงทุนในโครงการทีไ่ ดรับอนุมตั ิสง เสริมการลงทุนลดลงจากระยะเดียวกันป
กอนรอยละ 67.3 เหลือ 484.0 ลานบาท สวนใหญเปนการลดลงในกิจการผลิตสินคาเกษตร
อัญมณี และอิเล็กทรอนิกส ในจังหวัดนครสวรรค และลําพูน ทางดาน การกอสรางภาคเอกชน
ยังขยายตัวอยางตอเนื่อง พื้นที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางในเขตเทศบาลภาคเหนือเพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 41.6 เพิม่ ขึน้ มากในประเภททีอ่ ยูอ าศัยและบริการฯ ในจังหวัด
เพชรบูรณ พิษณุโลก และนาน
5. ฐานะการคลัง การใชจายภาครัฐชะลอตัวเมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันปกอ น โดย
รายจายลงทุนลดลงถึงรอยละ 22.1 ตามรายจายในหมวดเงินอุดหนุนทีล่ ดลงจากระยะเดียวกันป
กอนรอยละ 68.0 ขณะทีร่ ายจายประจําเรงตัวมากขึ้นตามการใชจายในหมวดงบกลางทีเ่ พิม่ ขึ้น
จากระยะเดียวกันปกอนกวาเทาตัว ทางดานรายไดเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 15.3
ตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 จากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นรอยละ
10.9 และรอยละ 8.3 สงผลใหงบประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.0
เปน 8,875.1 ลานบาท อัตราการเบิกจายงบประมาณของภาคเหนือในชวงเดือนตุลาคม 2544 มกราคม 2545 ลดลงจากรอยละ 60.8 ระยะเดียวกันปกอนเหลือรอยละ 59.8 ปน้ี
6. การคาตางประเทศ การสงออกขยายตัวเปนเดือนแรก หลังหดตัวตอเนื่องตั้งแต
เดือนมิถุนายน 2544 เปนตนมา มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 19.9
จากการสงออกไปตางประเทศและการคาชายแดน โดยการสงออกไปตางประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ
7.8 ตามการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส เนือ่ งจากเริ่มมีคาํ สัง่ ซือ้ จากตางประเทศทัง้
สหรัฐอเมริกา สิงคโปร และญี่ปุน สงผลใหโรงงานสวนใหญในนิคมอุตสาหกรรมฯเริ่มรับคนงาน
กลับเขาทํางานเต็มเวลามากขึ้น
สวนการสงออกผานชายแดนขยายตัวทั้งจากการสงออกไปจีนและพมา สินคาที่สงออก
ไปจีนเพิ่มมากขึ้นไดแกช้ินสวนไกแชแข็งและลําไยอบแหง เนือ่ งจากคาใชจายการสงออกไปจีน
ผานทาเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นอยกวาสงออกผานทาเรือคลองเตย ดานการสงออกไป
พมาขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่สองเนื่องจากพมาผอนคลายความเขมงวดในการนําเขาสินคา
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จากไทย ขณะทีก่ ารนําเขาลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 38.0 จากการนําเขาเครื่องจักร
เนือ่ งจากโรงงานสวนใหญนําเขาเครือ่ งจักรเมือ่ ปกอ นแลว สงผลใหดุลการคาเกินดุล 41.6 ลาน
ดอลลาร สรอ. เทียบกับที่ขาดดุล 19.4 ลานดอลลาร สรอ. ระยะเดียวกันปกอ น
7. ระดับราคา ราคาสินคาโดยรวมสูงขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 0.1 จากราคาสินคาใน
หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่สูงขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 0.4 ตามปริมาณผักและผลไมที่ออกสู
ตลาดลดลง ขณะที่ราคาสินคาในหมวดที่มิใชอาหารและเครื่องดื่มใกลเคียงกับเดือนกอน
8. ภาคการเงิน สินเชื่อธนาคารพาณิชยลดลงรอยละ 8.8 ชะลอตัวเมื่อเทียบกับที่ลดลง
รอยละ 11.8 ระยะเดียวกันปกอ น เนือ่ งจากธนาคารพาณิชยยงั ระมัดระวังในการใหสนิ เชือ่
อยางไรก็ตาม สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยสําหรับรายยอยยังขยายตัว เนือ่ งจากธนาคารพาณิชยมี
นโยบายใหสินเชือ่ ดานนี้มากขึน้ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา ขณะทีย่ อดคงคางเงินฝาก
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องรอยละ 4.6 จากระยะเดียวกันปกอ น
ณ สิ้นเดือนมกราคม 2544 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกูเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย
ขนาดใหญ 5 แหง ทรงตัวตอเนื่องจากเดือนกอน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยและเงิน
ฝากประจํา 3 เดือน อยูท ร่ี อ ยละ 1.75 ตอป และรอยละ 2.25 ตอป และอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแก
ลูกคาชัน้ ดี (MLR) อยูที่ระดับรอยละ 7.00-7.50 ตอป
ปริมาณการใชเช็คผานสํานักหักบัญชีในเดือนมกราคม 2545 มีปริมาณทัง้ สิน้ 416,672
ฉบับ มีมลู คา 28,307.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 10.3 และรอยละ 16.6 ตามลําดับ
ทางดานเช็คคืนมีปริมาณ 6,804 ฉบับ มูลคา 429.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 และรอยละ
19.8 ตามลําดับ ถึงแมวา ทั้งปริมาณและมูลคาการใชเช็คและเช็คคืนจะเพิม่ ขึ้นเมือ่ เทียบกับระยะ
เดียวกันปกอน แตสัดสวนปริมาณและมูลคาเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บอยูในระดับใกลเคียงกัน คือ
รอยละ 1.6 และรอยละ 1.5 เทียบกับรอยละ 1.8 และรอยละ 1.5 ของระยะเดียวกันปกอน
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
25 กุมภาพันธ 2545

