ฉบับที่ 7/2545
สรุปภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนเมษายน 2545
เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนเมษายน 2545 ยังมีทิศทางที่ดีตอเนื่องจากเดือนกอน
การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ภาคเกษตรอยูในเกณฑดี แมวาผลผลิตพืชผลจะลดลงจาก
ภาวะอากาศที่ไมเอื้ออํานวย แตราคายังขยายตัวสูง สงผลใหรายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้น สําหรับ
ภาคบริการชะลอตัวลงในเดือนนี้ โดยจํานวนนักทองเที่ยว โดยเฉพาะชาวไทยชะลอลงจากการ
จัดเทศกาลสงกรานตทก่ี รุงเทพฯและสวนกลางสวนการใชจา ยภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑดี
ตอเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ปกอ น โดยเครื่องชี้สําคัญขยายตัวในเกณฑสูง การลงทุนภาคเอกชน
ปรับตัวดีขึ้นทั้งการลงทุนในภาคกอสรางและเครื่องจักรอุปกรณ ขณะที่ภาครัฐเรงการใชจา ยเพือ่
กระตุนเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ระดับราคาสินคายังหดตัวลงตอเนื่องเปนเดือนที่สาม ตามราคา
สินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ทางดานภาคการเงิน สินเชื่อโดยรวมยังคงลดลง เนือ่ งจากมี
การตัดหนีส้ ญ
ู การโอนหนีไ้ ปบริหารยังสวนกลางและบรรษัทบริหารสินทรัพย ธนาคารพาณิชย
ยังระมัดระวังการใหสนิ เชือ่ มีเพียงสินเชือ่ บางประเภทที่เพิม่ ขึน้ เชน สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยและ
สินเชื่อเพื่อการเกษตรแนวใหม ขณะที่เงินฝากยังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหสภาพคลองยัง
อยูในเกณฑสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ภาคเกษตร ผลผลิตโดยรวมของพืชสําคัญในภาคเหนือเดือนเมษายน 2545 ลดลง
จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.8 โดยผลผลิตมันสําปะหลัง ขาวนาปรัง กระเทียม และ
หอมหัวใหญ ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 9.3, 4.9, 3.5 และ 2.4 ตามลําดับ จากภาวะ
อากาศไมเอื้ออํานวย แตผลผลิตออยโรงงานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 4.1
เนื่องจากไมประสบความเสียหายจากโรคพืชดังเชนปกอน สําหรับราคารับซือ้ ผลผลิตโดยรวมใน
เดือนเมษายน 2545 สูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 12.6 โดยราคารับซือ้ มันสําปะหลัง
กระเทียม และขาวนาปรัง สูงขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 75.9, 34.8 และ 17.7 จาก
ปริมาณผลผลิตที่ลดลง ขณะที่ราคาออยลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 18.7 จากราคา
น้ําตาลในตลาดโลกที่ลดลง สงผลใหรายไดเกษตรกรเพิ่มขึน้ จากระยะเดียวกัน ปกอนรอยละ
10.6
2. ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวในอัตราที่เรงตัวขึ้น โดยผลผลิตน้าํ ตาลเพิม่ ขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนกวา 3 เทาตัว ตามปริมาณออยทีเ่ พิ่มขึ้น สวนการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
เพิ่มขึ้นรอยละ 32.6 ตามอุปสงคของประเทศคูคาหลักที่ภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟนตัว สําหรับการ
ผลิตสังกะสีเดือนมีนาคม 2545 ลดลงรอยละ 21.7 จากการหยุดเครือ่ งจักรเพือ่ บํารุงรักษา
3. ภาคบริการ ชะลอตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน เปนผลจากการสงเสริมการ
ทองเที่ยวของภาครัฐบาลชวงเทศกาลสงกรานตในเขตกรุงเทพฯและสวนกลาง ทําใหจาํ นวน
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นักทองเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทยที่เขาสูภาคเหนือชะลอตัวลง ขณะที่นกั ทองเทีย่ วชาว
ตางประเทศลดลง เนือ่ งจากสวนใหญเดินทางไปทองเที่ยวตามเมืองชายทะเลมากกวาเดินทาง
มาภาคเหนือ โดยเครือ่ งชีภ้ าคบริการสําคัญ เชน ราคาหองพักเฉลี่ยลดลงรอยละ 4.6 จํานวน
ผูโดยสารผานทาอากาศยานยังคงลดลงตอเนื่อง จากการปรับเพิ่มราคาคาโดยสาร
ภายในประเทศและยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ ขณะที่ภาษีมูลคาเพิ่มของธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคารชะลอตัว โดยเพิม่ ขึน้ รอยละ 7.9 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10.8 เดือนเดียวกันปกอน
4. การใชจายภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑดีตอเนื่องจากเดือนกอน จากภาวะ
เศรษฐกิจทีด่ ขี ้ึนและมาตรการกระตุน เศรษฐกิจของภาครัฐ และการสงเสริมการขายของ
ภาคเอกชน โดยเครื่องชี้สําคัญ เชน ยอดจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นรอยละ
44.7 และ 54.4 เรงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลดลงรอยละ 11.0 และเพิ่มขึ้นรอยละ 17.6 ระยะ
เดียวกันปกอน ขณะทีก่ ารจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ ขยายตัวในอัตราใกลเคียงกับระยะเดียวกันป
กอน
5. การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน โดยการลงทุนเพื่อ
การผลิตมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหมเพิ่มขึ้นจาก 38 ราย ระยะเดียวกันปกอนเปน 67
ราย เงินลงทุนเพิ่มขึ้นกวา 14 เทาตัว เปน 1,914.1 ลานบาท เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาก สวนใหญ
จากการขยายกิจการของหางซุปเปอรสโตร ในจังหวัดเชียงใหม ขณะที่การลงทุนเพื่อการสงออก
ยังคงเบาบาง โดยจํานวนโครงการทีไ่ ดรบั อนุมตั ิสง เสริมการลงทุนลดลงจาก 3 โครงการ ระยะ
เดียวกันปกอน เหลือ 1 โครงการ เงินลงทุนลดลงรอยละ 33.3 เหลือ 30.0 ลานบาท สําหรับการ
กอสรางภาคเอกชนยังขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยพื้นที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางในเขตเทศบาล
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนกวาเทาตัว เพิม่ ขึ้นมากในประเภทบริการและขนสง พาณิชยก
รรม และที่อยูอาศัยกวาเทาตัว เทาตัวและเกือบเทาตัว ตามลําดับ
6. การใชจายภาครัฐ เรงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน โดยเพิม่ ขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 17.6 ตามการเรงใชจายภาครัฐ โดยรายจายหมวดคาครุภัณฑฯและหมวด
เงินอุดหนุน ที่จายโอนใหกับองคกรบริหารสวนทองถิ่น สถานศึกษาและเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษาเพิ่มขึ้นรอยละ 34.6 และ 20.0 ทางดานรายไดเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
11.6 จากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีมูลคาเพิ่มที่เพิ่มขึ้น สงผลให
ดุลเงินในงบประมาณขาดดุล 8,220.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นเทียบกับที่ขาดดุล 6,940.3 ลานบาท
ระยะเดียวกันปกอน
7. การคาตางประเทศ การสงออกเรงตัวขึ้น มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันรอยละ 31.4 เปน 115.3 ลานดอลลาร สรอ. จากความตองการเครื่องใชไฟฟาและสินคา
อิเล็กทรอนิกสของประเทศคูคาสําคัญเพิ่มขึ้น เชน สหรัฐอเมริกา สวนหนึง่ จากเศรษฐกิจที่มี
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แนวโนมฟนตัวและพฤติกรรมผูบริโภคที่ลดการเดินทางอยูบานมากขึ้น ประกอบกับใกลการ
แขงขันฟุตบอลโลกในชวงกลางป 2545 ทําใหความตองการเครื่องใชไฟฟาและเครื่องใชใน
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ทางดานมูลคาการนําเขาเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 23.2 เปน
92.2 ลานดอลลาร สรอ. สวนหนึ่ง เปนผลจากบางบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนําเขา
เครื่องจักรใหมทดแทนเครื่องจักรเกา และการนําเขาวัตถุดบิ ของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
เปนสําคัญ สงผลใหดุลการคาเกินดุล 23.1 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับทีเ่ กินดุล 12.8 ลาน
ดอลลาร สรอ. ระยะเดียวกันปกอน
8. ระดับราคา ราคาสินคาในเดือนเมษายน 2545 ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
0.1 แตสูงขึ้นรอยละ 0.7 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยราคาสินคาในหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่
ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.4 ตามราคาขาวหอมมะลิที่ลดลงคอนขางมาก ขณะที่
ราคาสินคาในหมวดที่มิใชอาหารและเครื่องดื่มไมเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน
9. ภาคการเงิน สินเชือ่ ของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิน้ เดือนเมษายน
2545 มียอดคงคาง 161,094.8 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 8.0 จากการโอน
สินเชือ่ บางสวนไปบริหารยังสวนกลางและบรรษัทบริหารสินทรัพย การตัดหนีส้ ญ
ู ธนาคาร
ระมัดระวังการใหสินเชือ่ และการชําระคืนสินเชือ่ อยางตอเนือ่ ง อยางไรก็ตาม สินเชือ่ บางประเภท
เพิม่ ขึน้ เชน สินเชื่อที่อยูอาศัยและสินเชื่อการเกษตรแนวใหม ขณะทีเ่ งินฝากมียอดคงคาง
288,866.7 ลานบาท เพิม่ ขึ้นจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 4.8 สงผลใหสภาพคลองยังอยูใน
เกณฑสูง อัตราสินเชื่อตอเงินฝาก ลดลงจากรอยละ 63.5 เมื่อระยะเดียวกันปกอน เหลือรอยละ
55.8
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
3 มิถุนายน 2545

