ฉบับที่ 8/2545
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม 2545
เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2545 ยังขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอน
ปจจัยหลักการ ขยายตัวมาจากการใชจายภาคเอกชนซึ่งขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 5
เนือ่ งจาก (1) รายไดเกษตรกรเพิม่ ขึ้น (2) การสงออกที่ขยายตัวในเกณฑดี (3) การสงเสริมการ
ขายของผูประกอบการ นอกจากนีก้ ารขยายตัวของเศรษฐกิจใน เดือนนี้ยังเปนผลจากการ
ดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาครัฐ โดยเฉพาะการเรงใชจา ยงบประมาณ สําหรับภาค
บริการโดยเฉพาะการทองเที่ยวยังชะลอตัว จากการแขงขันในประเทศและปญหาความไมสงบ
ชายแดนไทย-พมา เชนเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ยกเวนการกอสรางยังมีทศิ ทางที่
ดีอยูและกระจายตัวในหลายจังหวัด สวนภาคการเงิน สินเชื่อยังคงลดลงตอเนื่องแตมีทิศทางดี
ขึน้ ขณะที่เงินฝากเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหสภาพคลองอยูในเกณฑสูง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ภาคเกษตร ผลผลิตโดยรวมของพืชสําคัญในภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2545
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.2 ตามปริมาณผลผลิตลิน้ จีท่ เ่ี พิม่ ขึ้นรอยละ 63.7 เปน
สําคัญ ขณะที่ผลผลิตของพืชสําคัญอื่นไดแก ขาวนาปรัง กระเทียม ถั่วเหลือง และขาวโพด
ลดลงจากปกอนจากภาวะอากาศไมเอื้ออํานวย สําหรับราคารับซื้อผลผลิตโดยรวมในเดือน
พฤษภาคม 2545 สูงขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.9 โดยกระเทียม ขาวโพด ขาวนาปรัง
และถั่วเหลือง ราคาเพิม่ ขึ้นรอยละ 59.4, 23.4, 17.8 และ 5.0 ตามลําดับ ตามปริมาณผลผลิตที่
ลดลงและความตองการรับซื้อที่มีตอเนื่อง อยางไรก็ตามราคาลิ้นจี่เกรดคละลดลงรอยละ 57.2
ตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น จากผลผลิตและราคารับซื้อพืชผลโดยรวมที่สูงขึ้นสงผลใหรายได
เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 8.3
2. ภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวตอเนื่อง โดยอุตสาหกรรมผลิตเพื่อ
การสงออก ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน มีมูลคาสงออกเพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 17.5 สวนใหญเปน การสงออกแผงวงจรไฟฟา เลนส และอัญมณี ไปยัง
ประเทศญี่ปนุ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร ฮองกง และเยอรมนี สําหรับอุตสาหกรรมผลิตเพื่อบริโภค
ภายในประเทศที่สําคัญคือ การผลิตสังกะสีเพิ่มขึ้นรอยละ 4.8 ตามความตองการภายในประเทศ
3. ภาคบริการ ชะลอตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน เปนผลจากการแขงขัน
สงเสริมการทองเที่ยวของภูมิภาคตางๆ ในประเทศ และสถานการณความไมสงบบริเวณ
ชายแดนไทย-พมา รวมทั้งเหตุการณกอวินาศกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11
กันยายน ปทแ่ี ลว ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวเขาสูภาคเหนือชะลอตัวลง ทั้งนี้เครื่องชี้ภาคบริการ
สําคัญไดแก ราคาหองพักเฉลี่ยและอัตราการเขาพักลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.6
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และ 5.5 ตามลําดับ สวนภาษีมูลคาเพิ่มของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารชะลอตัว โดยเพิม่ ขึ้น
เพียงรอยละ 3.1 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 22.1 เดือนเดียวกันปกอน
4. การใชจายภาคเอกชน ขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 5 จากรายไดในภาคเกษตรที่
เพิม่ ขึน้ อัตราดอกเบี้ยเงินกูอยูในระดับต่ํา การสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ และการขยายตัว
ของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคสวนบุคคล โดยเฉพาะบัตรเครดิต สําหรับเครือ่ งชี้การใชจา ย
ภาคเอกชนสําคัญที่ยังขยายตัวไดแก ยอดจดทะเบียนรถ จักรยานยนตและรถยนตเพิ่มขึน้ จาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 26.2 และ 17.8 ตามลําดับ สําหรับการจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ สูงขึ้น
รอยละ 57.4 สวนหนึง่ เกิดจากการชําระภาษีคางจายของบริษทั ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
(หากไมรวมรายการดังกลาวจะทําใหภาษีมูลคาเพิ่มขยายตัวเพียงรอยละ 15.4) เปนที่นาสังเกต
วาภาษีมลู คาเพิม่ ในเดือนนี้ เพิม่ ขึน้ เกือบทุกจังหวัดสะทอนการใชจายทีเ่ พิ่มขึ้น
5. การลงทุนภาคเอกชน ชะลอตัว แมวาการกอสรางภาคเอกชนจะขยายตัวตอเนื่อง
(โดยพื้นที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนสองเทาตัว
โดยเฉพาะจังหวัดสําคัญ เชน เชียงใหม พิษณุโลก เชียงราย และลําปาง เพิม่ ขึ้น 8.8, 2.5, 1.4
และ 1.6 เทาตัว ตามลําดับ สวนใหญเปนการกอสรางที่อยูอาศัยขนาดเล็ก หอพัก อาคารเรียน
และโรงแรม) แตการลงทุนผลิตจริงปรากฏวามีโรงงานอุตสาหกรรมตัง้ ใหมจาํ นวน 63 โรงงาน
เงินลงทุนลดลงจาก 492.1 ลานบาท เดือนเดียวกันปกอน เหลือ 388.7 ลานบาท นอกจากนี้
โครงการทีไ่ ดรับอนุมตั ิสง เสริมการลงทุนมี 5 โครงการเทากับระยะเดียวกันปกอ น แตเงินลงทุน
ลดลงจาก 1,595.0 ลานบาท เหลือ 297.0 ลานบาท
6. การใชจายภาครัฐ เรงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน โดยรายจายเพิ่มขึ้น
รอยละ 5.6 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 5.1 ระยะเดียวกันปกอ น จากรายจายลงทุนและรายจาย
ประจําที่เพิ่มขึ้นรอยละ 8.6 และ 3.9 ตามลําดับ ทางดานรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 31.7 เทียบกับที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 ระยะเดียวกันปกอน เนื่องจากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มที่เพิ่มขึ้นรอยละ
57.4 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 18.4 ระยะเดียวกันปกอนเปนสําคัญ สงผลใหดุลเงินใน
งบประมาณขาดดุล 8,550.4 ลานบาท เพิม่ ขึ้นเทียบกับทีข่ าดดุล 8,332.0 ลานบาท ระยะ
เดียวกันปกอน
7. การคาตางประเทศ การสงออกขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 5 โดยมูลคาการ
สงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 16.4 เปน 123.1 ลานดอลลาร สรอ. จากความตองการสินคา
อิเล็กทรอนิกสของยุโรปและเอเชียที่เพิ่มขึ้น ขณะที่คําสั่งซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกา แมจะ
ชะลอตัวลง แตก็ยังอยูในเกณฑดี ประกอบกับมีบางอุตสาหกรรมยายฐานการผลิตและโอนคําสั่ง
ซือ้ จากบริษทั แมมาที่บริษทั ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ทางดานการสงออก
ผานชายแดน ชะลอตัวจากเดือนกอนมากโดยเฉพาะกับพมา เนือ่ งจากเกิดสถานการณความไม
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สงบบริเวณชายแดน ทําใหพมาสั่งปดดานชายแดนทุกแหงที่ติดตอกับไทย ตั้งแตวันที่ 22
พฤษภาคม 2545 เปนตนมา
สําหรับการนําเขาเพิ่มขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 8.1 เปน 85.5 ลานดอลลาร
สรอ. สวนหนึง่ จากโรงงานบางแหงนําเขาเครือ่ งจักรใหมทดแทนเครือ่ งจักรเดิม และสวนหนึ่ง
จากการนําเขาวัตถุดบิ เพิม่ ขึ้นตามการสงออกทีเ่ พิ่มขึน้ สงผลใหดุลการคาเกินดุล 37.6 ลาน
ดอลลาร สรอ. เทียบกับทีเ่ กินดุล 26.6 ลานดอลลาร สรอ. ระยะเดียวกันปกอ น
8. ระดับราคา ราคาสินคาในเดือนพฤษภาคม 2545 ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอย
ละ 0.7 แตสูงขึ้นรอยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยสินคาในหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่
ราคาลดลงรอยละ 1.2 ตามราคาขาวหอมมะลิและผลไมสดที่ลดลงคอนขางมาก สินคาในหมวดที่
มิใชอาหารและเครือ่ งดื่ม ราคาลดลงรอยละ 0.4 ตามราคาน้ํามันที่ลดลง
9. ภาคการเงิน สินเชือ่ ของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม
2545 มียอดคงคางลดลงรอยละ 3.1 เหลือ 169,195.4 ลานบาท ปรับตัวดีขน้ึ เมือ่ เทียบกับที่
ลดลงรอยละ 12.5 ระยะเดียวกันปกอน สวนหนึ่งเนื่องจากการขยายตัวของสินเชื่อในบาง
ประเภท เชน สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อเพื่อการกอสราง และสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรม เปน
ตน ขณะทีเ่ งินฝากมียอดคงคางเพิม่ ขึ้นรอยละ 6.5 เปน 296,655.4 ลานบาท เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้น
รอยละ 5.4 ระยะเดียวกันปกอน สงผลใหสภาพคลองยังอยูในเกณฑสูง อัตราสินเชื่อตอเงินฝาก
ลดลงจากรอยละ 62.7 ระยะเดียวกันปกอ น เหลือรอยละ 57.0
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
2 กรกฎาคม 2545

