ฉบับที่ 6/2545
ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาสแรก ป 2545
เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือไตรมาสแรกป 2545 ขยายตัวดีขึ้นเล็กนอยจากไตรมาส 4 ป
2544 โดยมีปจจัยบวกทีส่ ําคัญคือ รายไดเกษตรกรเพิม่ ขึ้น ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการที่
ขยายตัว ประกอบกับมาตรการกระตุน การใชจา ยภาครัฐ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ํา
สงผลใหการใชจายและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมที่ดีขึ้น สอดคลองกับความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภคและนักธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ภาคการเงิน สินเชื่อโดยรวมยังคงลดลง เนือ่ งจากมี
การโอนสินเชือ่ ไปบริหารยังสวนกลางและธนาคารพาณิชยระมัดระวังการใหสนิ เชือ่ อยางไรก็ดี
ธนาคารพาณิชยก็มีการใหสินเชื่อบางประเภทเพิ่มขึ้น เชน สินเชื่อที่อยูอาศัย และสินเชื่อ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทางการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ภาคเกษตร ผลผลิตพืชสําคัญในภาคเหนือที่ออกสูตลาดในชวงไตรมาสแรกป 2545
ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.9 ที่สําคัญคือผลผลิตมันสําปะหลัง ขาวนาปรัง กระเทียม
และหอมหัวใหญ ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 9.3, 4.9, 3.5 และ 2.4 ตามลําดับ จาก
ภาวะอากาศไมเอื้ออํานวย ขณะที่ผลผลิตออยโรงงานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.1
เนื่องจากไมประสบความเสียหายจากโรคพืชดังเชนปกอน ดานภาพรวมราคารับซื้อผลผลิต
โดยรวมในไตรมาสแรกป 2545 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.5 โดยราคารับซือ้ มัน
สําปะหลัง กระเทียม และขาวนาปรังเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 73.6, 43.6 และ 8.7
ตามลําดับ จากปริมาณผลผลิตทีล่ ดลง ขณะที่ราคาออยลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
18.7 จากราคาน้ําตาลในตลาดโลก ภาพรวมราคาทีส่ งู ขึ้นสงผลใหรายไดเกษตรกรในชวง
ไตรมาสแรกป 2545 เพิม่ ขึ้นจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.5
2. ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวเปนไตรมาสแรกหลังจากหดตัวตอเนื่องมาตั้งแตไตรมาส
แรกป 2544 โดยการผลิตน้ําตาลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 24.6 ตามปริมาณออยที่
เพิม่ ขึน้ สวนการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นตามอุปสงคของประเทศคูคาสําคัญที่ภาวะ
เศรษฐกิจเริ่มฟน ตัว นอกจากนี้ การผลิตสังกะสีก็เพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 จากความตองการ
ภายในประเทศทีส่ งู ขึน้
3. ภาคบริการ ขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน จากเครือ่ งชี้ภาคบริการ
สําคัญ ไดแก ภาษีมูลคาเพิ่มของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 และราคา
หองพักเฉลี่ยที่สูงขึ้นรอยละ 5.7 จากโครงการสงเสริมการทองเทีย่ วของภาครัฐ ประกอบกับ
ผูป ระกอบการปรับกลยุทธทางธุรกิจ สงผลใหจาํ นวนนักทองเทีย่ วชาวตางประเทศขยายตัว
อยางไรก็ตามจํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานยังคงลดลงตอเนื่องจากการปรับราคาตั๋ว
โดยสารภายในประเทศ
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4. การใชจายภาคเอกชน เรงตัวขึ้นจากไตรมาสกอน เนือ่ งจากไดรบั ผลดีจากรายได
เกษตรกรเพิม่ ขึ้น รวมถึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการซึ่งเปนรายไดหลัก
ของภาคเหนือ ประกอบกับอัตราดอกเบีย้ ทีอ่ ยูใ นระดับต่าํ มาตรการทางการคลังและการสงเสริม
การขายของภาคเอกชน สงผลใหปริมาณจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 37.9 และ 30.6 ตามลําดับ เรงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ
11.3 และ 13.6 ไตรมาสกอน ขณะที่การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มใกลเคียงกับระยะเดียวกันปกอน
5. การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน โดยเฉพาะการ
ลงทุนเพื่อการผลิต โรงงานอุตสาหกรรมตัง้ ใหมมีจํานวน 169 ราย เพิ่มขึ้นเทียบกับจํานวน 135
ราย ระยะเดียวกันปกอน และเงินลงทุนเพิ่มขึ้นกวา 3 เทาตัว สวนใหญเปนการลงทุนใน
อุตสาหกรรมโรงสีและอบเมล็ดพืช ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ พืชผักแชแข็ง และซอมรถยนต
ขณะทีก่ ารลงทุนเพือ่ การสงออกยังคงเบาบาง โครงการทีไ่ ดรบั อนุมตั ิสง เสริมการลงทุนมีจํานวน
9 โครงการ ลดลงเทียบกับจํานวน 16 โครงการ ระยะเดียวกันปกอ น และเงินลงทุนลดลงรอยละ
63.2 สําหรับการกอสรางภาคเอกชนยังขยายตัวตอเนือ่ ง โดยพืน้ ทีไ่ ดรบั อนุญาตกอสรางในเขต
เทศบาลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 46.0 เพิ่มขึ้นมากในประเภทที่อยูอาศัย และ
ประเภทบริการและขนสง รอยละ 21.6 และ 21.0 ตามลําดับ
6. การใชจายภาครัฐ ยังคงเรงตัวอยางตอเนื่อง โดยเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ น
รอยละ 23.6 ตามการเรงรัดเบิกจายของรัฐเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจตัง้ แตตน ปงบประมาณ รายจาย
ทีส่ าํ คัญ ไดแก รายจายลงทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งในรายจายหมวดคาครุภัณฑฯ และหมวดเงินอุดหนุน
ที่จายใหองคกรบริหารสวนตําบล สถานศึกษา และใหนักศึกษากูยืมเพื่อการศึกษา ทางดาน
รายไดเพิม่ ขึ้นจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 18.3 จากการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลที่เพิ่มขึ้น สงผลใหดุลเงินในงบประมาณขาดดุล 31,714.1 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ เทียบกับทีข่ าดดุล 25,538.1 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอน
7. การคาตางประเทศ มูลคาการสงออกในไตรมาสแรกนี้ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกัน
รอยละ 14.7 เปน 343.8 ลานดอลลาร สรอ. จากความตองการเครื่องใชไฟฟาและสินคา
อิเล็กทรอนิกสของประเทศคูคาสําคัญ เชน สหรัฐอเมริกาเพิม่ ขึน้ สวนหนึ่งจากการฟนตัวของ
เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและประชาชนในอเมริกาลดการเดินทางทองเที่ยวลงหลังเกิด
เหตุวินาศกรรม ประกอบกับใกลการแขงขันฟุตบอลโลกในชวงกลางป 2545 ทําใหความตองการ
เครื่องใชไฟฟาและเครื่องใชในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ขณะที่มูลคาการนําเขาลดลงจากระยะเดียวกันป
กอนรอยละ 27.2 เหลือ 218.6 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากผูผลิตสวนใหญในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือเปลี่ยนมาใชวตั ถุดบิ ในประเทศมากขึ้น จากเดิมที่ใชวัตถุดิบในประเทศประมาณรอย
ละ 3 ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด เปนประมาณรอยละ 20 เพราะราคาต่าํ กวาและมีคุณภาพ
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ใกลเคียงกัน สงผลใหดุลการคาเกินดุล 125.2 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับทีข่ าดดุล 0.4 ลาน
ดอลลาร สรอ. ระยะเดียวกันปกอน
8. ระดับราคา ชวงไตรมาสแรกป 2545 ราคาสินคาโดยรวมไมเปลีย่ นแปลงจากระยะ
เดียวกันปกอน โดยราคาสินคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 0.3 ตามปริมาณ
ผลผลิตที่ลดลงจากภาวะอากาศไมเอื้ออํานวย ขณะที่ราคาสินคาในหมวดที่มิใชอาหารและ
เครื่องดื่มลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.2 เนื่องจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในชวงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ 2545 ลดลง
9. ภาคการเงิน สินเชือ่ ของสาขาธนาคารพาณิชย ณ สิ้นไตรมาสแรกป 2545 มียอดคง
คาง 161,420.7 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.4 จากการโอนสินเชือ่ บางสวน
ไปบริหารยังสวนกลางและบรรษัทบริหารสินทรัพย รวมทัง้ ธนาคารพาณิชยระมัดระวังการให
สินเชื่ออยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี ธนาคารพาณิชยขยายสินเชื่อบางประเภทเพิ่มขึ้น เชน สินเชือ่
ที่อยูอาศัย และสินเชื่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทางการเกษตร ขณะทีเ่ งินฝากของสาขาธนาคาร
พาณิชย ณ สิ้นไตรมาสที่แรกป 2545 มียอดคงคาง 288,814.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 5.2 เนื่องจากมีเงินไหลกลับเขาสูระบบหลังพนชวงเทศกาลปใหมและ
ตรุษจีน สงผลใหอัตราสินเชื่อตอเงินฝากลดลงจากรอยละ 63.4 เมื่อระยะเดียวกันปกอน เหลือ
รอยละ 55.9 สภาพคลองของระบบการเงินโดยรวมในไตรมาสแรกป 2545 ยังอยูในเกณฑสูง ทํา
ใหธนาคารพาณิชยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจากไตรมาสกอน
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
2 พฤษภาคม 2545

