ฉบับที่ 4/2545
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ 2545
เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ 2545 ปรับตัวดีขึ้นในเกือบทุกภาค
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะ การขยายตัวของภาคการผลิตหลัก (ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ) การใชจายของภาครัฐทีเ่ รงตัว และการสงออกที่ปรับตัวดีขึ้น สําหรับ การใชจา ย
ภาคเอกชน ขยายตัว สะทอนการเพิ่มขึ้นของรายไดของกลุมอาชีพ ตางๆ คือ เกษตรกร
ผูป ระกอบการ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยอยูในเกณฑต่ํา นอกจากนีก้ ารลงทุนเพือ่ ผลิตเรงตัว
ตามการลงทุนของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรเปนสําคัญ ในขณะเดียวกันการลงทุน
กอสรางยังคงขยายตัว ตอเนื่อง สําหรับภาคการเงิน การใหสินเชื่อบางประเภทปรับตัวดีขึ้น เชน
สินเชื่อแกธุรกิจกอสราง และสินเชื่อแกธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร อยางไรก็ตาม ภาพรวม
สินเชื่อยังลดลงจากการโอนสินเชื่อไปบริหารสวนกลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ภาคเกษตร ผลผลิตพืชสําคัญในเดือนกุมภาพันธประกอบดวยขาวนาปรัง หอมแดง
กระเทียม มันสําปะหลัง และออยโรงงาน จากขอมูลเบื้องตนปริมาณผลผลิตอยูในระดับใกลเคียง
กับเดือนเดียวกันปกอน ขณะที่ราคาสินคาเกษตรปรับตัวดีขึ้นตามการขยายตัวของความ
ตองการจากตางประเทศเปนสําคัญ ราคาขาวนาปรังเพิ่มขึน้ จากราคาเฉลีย่ ปกอ นรอยละ 10.2
ตามความตองการเก็บสต็อกขาวจากตางประเทศเปนผลจากการคาดการณวาผลผลิตขาวโลกจะ
ลดลงจากผลกระทบของปรากฏการณ El Nino ที่อาจเกิดขึ้น ขณะทีร่ าคาหอมแดงและมัน
สําปะหลังเพิ่มขึ้นกวารอยละ 50 ตามความตองการรับซื้อเพื่อสงออกไปยังกลุมประเทศเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต และกลุม ประเทศ สหภาพยุโรป รวมทัง้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามลําดับ
2. ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่สอง โดยผลผลิตของอุตสาหกรรม
การผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพื่อสงออกเพิ่มขึ้นในอัตราเรงจากอุปสงคของประเทศคูคาหลักที่
ขยายตัว เชนเดียวกับอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อใชในประเทศ ปรากฏวาผลผลิตน้าํ ตาลขยายตัว
จากระยะเดียวกันปกอนเพียงเล็กนอยตามปริมาณผลผลิตออยเขาหีบ ขณะที่ปริมาณการผลิต
สังกะสีในเดือนมกราคมเพิ่มขึน้ รอยละ 4.7 ตามความตองการใชภายในประเทศ
3. ภาคบริการ ในเดือนกุมภาพันธ 2545 การทองเที่ยวไดรับประโยชนจากการ
ทองเที่ยวของ ชาวไทยในชวงเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลในทองถิ่น อาทิ เทศกาลไมดอกไม
ประดับที่จงั หวัดเชียงใหม สําหรับการจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ ของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารซึง่
เปนเครื่องชี้สําคัญของการทองเที่ยว ปรากฏวาทางการสามารถจัดเก็บภาษีดังกลาวไดเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.4 ซึ่งแสดงใหเห็นวาภาวะการทองเที่ยวเริ่มปรับตัวดีขึ้น
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4. การใชจายภาคเอกชน ยังคงขยายตัวอยูใ นเกณฑดีเพราะไดรบั ประโยชนจากการ
ปรับตัวของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการซึ่งเปนแหลงรายไดหลักของ
ภาคเหนือ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํา มาตรการดานการคลัง และการสงเสริม
การขายของภาคเอกชน สงผลใหปริมาณรถจักรยานยนตจดทะเบียนและรถยนตจดทะเบียน
แมวาจะชะลอตัวลงแตก็ยังคงขยายตัวในอัตราสูงถึงรอยละ 23.5 และรอยละ 22.2 จากระยะ
เดียวกันปกอนตามลําดับ โดยการจดทะเบียนรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นมากในจังหวัดมีการเกษตร
เปนแหลงรายไดหลัก เชน พิษณุโลกและอุทัยธานี ขณะจังหวัดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
อาทิ พิษณุโลก เชียงใหม นครสวรรค มีการ จดทะเบียนรถยนตเพิ่มขึน้ ในอัตราสูง
5. การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวตอเนื่อง โดยการลงทุนกอสรางที่อยูอาศัยยังอยูใน
เกณฑดี พิจารณาจากพื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาลในเดือนกุมภาพันธเพิ่มขึ้นรอยละ
20.8 ชะลอตัวจากที่ เพิ่มขึ้นรอยละ 41.6 เดือนกอน สวนการขออนุญาตกอสรางประเภทพาณิช
ยกรรมและประเภทบริการและขนสง อยูในเกณฑปกติแตกระจุกตัวอยูเฉพาะในบางจังหวัด อาทิ
เชียงใหม อุตรดิตถ และเชียงราย สําหรับการลงทุนเพือ่ ผลิตขยายตัวในอัตราเรงโดยจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมจดทะเบียนตั้งใหมมีจํานวน 40 ราย เงินลงทุน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันป
กอน 5.2 เทา สวนใหญเปนการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตร เชน แปรรูปขาวเปลือก เก็บ
รักษาลําเลียงเมล็ดพืช สีขาว อบเมล็ดพืช รองลงมาคืออุตสาหกรรมการซอมรถยนต สําหรับ
โครงการทีไ่ ดรับการอนุมตั สิ ง เสริมการลงทุนในเดือนนีม้ ีเพียง 1 โครงการ โดยเปนการลงทุนใน
หมวด อุตสาหกรรมการผลิตโลหะและเครื่องจักรอุปกรณในจังหวัดลําพูน
6. การใชจายภาครัฐ ขยายตัวในอัตราเรงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน โดย
เพิม่ ขึน้ รอยละ 19.0 ตามการเรงการใชจายในหมวดลงทุน สวนใหญเปนรายจายในองคการ
บริหารสวนตําบล ตามนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่นและรายจายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล ทางดานรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 13.7 ตอเนื่องจากเดือนกอนจากภาษีเงินไดนิติบุคคล
และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นเปนสําคัญ สงผลใหงบประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 19.4 เปน 10,506.8 ลานบาท สําหรับอัตราการเบิกจายงบประมาณของ
ภาคเหนือในชวงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ ลดลงจากรอยละ 67.6 ระยะเดียวกัน ปกอ น เหลือ
รอยละ 64.3 ในปน้ี
7. การคาตางประเทศ มูลคาการสงออกมีจํานวน 113.5.ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึ้น
จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 19.2 นับเปนมูลคาสงออกที่สูงสุดในรอบ 14 เดือนตามคําสัง่ ซือ้
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้นจากประเทศคูคาสําคัญคือ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร และญี่ปุน ดาน
มูลคาการนําเขาลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 24.9 เหลือ 66.4 ลานดอลลาร สรอ.
เนื่องจากผูผลิตสินคาสงออกสวนใหญหันมาใชวัตถุดิบในประเทศทดแทนการนําเขาจาก
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ตางประเทศเนื่องจากมีราคาถูกกวา สงผลใหดุลการคาเกินดุล 47.1 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้
เมื่อเทียบกับที่เกินดุลเพียง 6.9 ลานดอลลาร สรอ. เดือนเดียวกันปกอน
8. ระดับราคา ราคาสินคาโดยรวมเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 0.2 ตามการเพิ่มขึ้น
ของราคาสินคาในหมวดผักและผลไมทข่ี ยายตัวถึงรอยละ 1.6 ในชวงเทศกาลตรุษจีน ขณะที่
ราคาสินคาหมวดที่มิใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 0.2 ตามราคาน้าํ มัน
เบนซินและดีเซลที่ปรับตัวสูงขึน้ เปนสําคัญ
9. ภาคการเงิน ยอดคงคางสินเชือ่ ของธนาคารพาณิชย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2545 มี
จํานวน 160.5 พันลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.3 เนือ่ งจากมีการโอนสินเชือ่
บางสวนไปบริหารที่สวนกลางอยางตอเนื่อง ประกอบกับธนาคารพาณิชยยงั คงระมัดระวังการให
สินเชือ่ อยางไรก็ดธี นาคารพาณิชยมกี ารใหสนิ เชือ่ ในบางประเภท เชน สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
อุตสาหกรรมเซรามิก โรงสีขาว และคาพืชไร สําหรับยอดคงคางเงินฝากมีจํานวน 286.6
พันลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 ใกลเคียงกับเดือนกอน
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
1 เมษายน 2545

