แถลงขาวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ในชวงครึง่ แรกป 2545 (ฉบับที่ 9/2545)
จัดทําโดย สวนวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(โทร.0-5393-1131,1141,1155 โทรสาร.0-5322-4168)
“มุงมั่นพัฒนา สรางคุณคาเพื่อไทย”
(The Internet ที่ http://www.bot.or.th)

ในชวงครึ่งแรกป 2545 เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือขยายตัวและดีขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน
ทั้งนี้ปจจัยหลักเปนผลจาก (1) การใชจายภาครัฐและภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑดี (2) การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้น (3) รายไดภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากดานราคาและผลผลิตที่ปรับตัวดีข้ึน และ (4) การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัว โดยเฉพาะการกอสรางมีทิศทางที่ดีขึ้น สําหรับภาวะการเงิน สินเชื่อโดยรวมยังคงลดลงในอัตราที่
ชะลอลง ขณะที่ เงิ นฝากยั ง คงเพิ่ม ขึ้ นอยา งตอ เนื่อ ง ส ง ผลให ส ภาพคล อ งยั งคงอยู ใ นเกณฑ สู ง โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังนี้
1. ภาคเกษตร ผลผลิตพืชสําคัญของภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 4.3 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 3.0 ระยะ
เดียวกันปกอ น จากภาวะอากาศทีเ่ อือ้ อํานวย สงผลใหผลผลิตพืชสําคัญ เชน ลิน้ จี่ ออย และหอมแดง เพิม่ ขึน้ รอยละ
63.7, 22.7 และ 4.9 ตามลําดับ ทางดานราคารับซือ้ โดยรวมสูงขึน้ รอยละ 5.5 เทียบกับทีส่ งู ขึน้ รอยละ 4.6 ระยะ
เดียวกันปกอ น เนือ่ งจากพืชสําคัญสวนใหญ เชน ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวโพด ถัว่ เหลือง มันสําปะหลัง กระเทียมและ
หอมแดง ราคาสูงขึน้ โดยไดรบั ผลดีจากราคาในตลาดโลกทีส่ งู ขึน้ สงผลใหรายไดเกษตรกรสูงขึน้ รอยละ 10.1 เทียบกับ
ทีส่ งู ขึน้ รอยละ 7.7 ระยะเดียวกันปกอน
2. ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวในอัตราที่เรงตัวขึ้น โดยผลผลิตน้าํ ตาลเพิม่ ขึน้ รอยละ 26.1 ตามปริมาณ
ผลผลิตออยทีเ่ พิม่ ขึน้ สวนผลผลิตอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ซึง่ สวนใหญผลิตสินคา
หมวดอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาขยายตัวในเกณฑดี โดยวัดไดจากมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 15.6 เทียบกับที่
เพิม่ ขึน้ รอยละ 2.4 ระยะเดียวกันปกอ น เนือ่ งจากความตองการสินคาจากตลาดตางประเทศเพิม่ ขึน้ ตามภาวะเศรษฐกิจ
ที่เริ่มฟนตัว สําหรับการผลิตสังกะสีเพิม่ ขึน้ รอยละ 3.4 ตามความตองการภายในประเทศ
3. ภาคบริการ ชะลอตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน เนื่องจาก (1) ผลกระทบตอเนื่องจากเหตุการณ
กอวินาศกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน ปกอ น (2) การแขงขันสงเสริมการทองเที่ยวในภาคตางๆ
ของประเทศในชวงเวลาเดียวกัน (3) สถานการณความไมสงบบริเวณชายแดนไทย-พมา และ (4) การแขงขันฟุตบอลโลก
ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวเขาสูภ าคเหนือชะลอตัวลง
เครือ่ งชีภ้ าคบริการสําคัญไดแก ภาษีมูลคาเพิ่มประเภทธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ชะลอตัวโดยเพิ่มขึ้น
เพียงรอยละ 0.8 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 14.2 ระยะเดียวกันปกอ น สวนราคาหองพักเฉลีย่ ลดลงรอยละ 7.5 เทียบกับ
ทีล่ ดลงรอยละ 5.8 ระยะเดียวกันปกอ น ขณะที่อัตราการเขาพักทรงตัวคือ รอยละ 56.5 สําหรับจํานวนผูโ ดยสารผานทา
อากาศยานลดลงรอยละ 11.4 เทียบกับทีล่ ดลงรอยละ 1.4 ระยะเดียวกันปกอ น
4. การใชจายภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑดี โดยเครื่องชีก้ ารใชจายสําคัญไดแก ยอดจดทะเบียน
รถยนตและรถจักรยานยนตเพิม่ ขึ้นรอยละ 32.5 และ 28.8 ตามลําดับ เปนที่นาสังเกตวายอดจําหนายรถยนตและ
รถจักรยานยนตในครึ่งแรกปนี้ปรับตัวสูงขึ้นมาอยูใ นระดับใกลเคียงกับชวงกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 ขณะทีก่ าร
จัดเก็บภาษีมลู คาสูงขึน้ รอยละ 9.5 ชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอ นทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 21.1 เนื่องจากในชวงตนปกอนมี

-2การเรงรัดจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ จากโรงงานน้าํ ตาลในจังหวัดนครสวรรคจาํ นวนคอนขางมาก อยางไรก็ดใี นครึง่ แรกปนก้ี าร
เรงรัดจัดเก็บมีจํานวนนอยกวา หากไมรวมสวนการเรงรัดจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มแลว ในครึ่งปแรกนี้จะเพิ่มขึ้นรอยละ 13.7 สูง
กวาระยะเดียวกันปกอนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10.2 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นและประชาชนมีการจับจายมากขึ้น
5. การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน โดยจํานวนโรงงานจดทะเบียนตัง้
ใหมเพิ่มขึ้นจาก 261 ราย เงินลงทุน 1,354.7 ลานบาท เปน 352 ราย เงินลงทุน 4,010.1 ลานบาท และพืน้ ทีร่ บั
อนุญาตใหกอ สรางเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นเกือบรอยละ 80 เปน 513,741 ตารางเมตร สําหรับสัญญาณการลงทุน
เพือ่ การสงออกมีโครงการทีไ่ ดรบั การสงเสริมการลงทุนจํานวน 18 โครงการ เงินลงทุน 1,284.0 ลานบาท ลดลงจาก
จํานวน 27 โครงการ เงินลงทุน 4,295.0 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอ น
6. การคลัง การใชจายภาครัฐในชวง 9 เดือนของปงบประมาณ 2545 (ตุลาคม 2544 - มิถุนายน 2545)
เรงตัวขึ้น โดยรายจายเพิม่ ขึน้ รอยละ 12.6 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 3.0 ระยะเดียวกันปกอ น จากการเรงใชจา ยของ
ภาครัฐเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ สวนรายไดเพิม่ ขึน้ รอยละ 30.1 ตางจากระยะเดียวกันปกอ นทีล่ ดลงรอยละ 0.1 สวนหนึง่
เกิดจากการโอนภาษีเงินไดปโ ตรเลียมจากเดิมชําระทีก่ รุงเทพมาชําระยังแหลงผลิตในภาคเหนือ และการเรงรัดจัดเก็บ
ภาษี สําหรับการเบิกจายงบประมาณมีอัตรารอยละ 83.2 ของงบประมาณทีไ่ ดรบั โอนมาจากสวนกลาง จากการเรงรัด
เบิกจายของรัฐสูงกวารอยละ 78.5 ระยะเดียวกันปกอ น และในครึง่ แรกปน้ี ดุลเงินในงบประมาณขาดดุล 56,301.7 ลาน
บาท เพิม่ ขึน้ เทียบกับทีข่ าดดุล 49,603.2 ลานบาท
7. การคาตางประเทศ การสงออกเรงตัวขึน้ มูลคาการสงออกของภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกัน
ปกอ นรอยละ 17.8 เทียบกับทีล่ ดลงรอยละ 4.2 ระยะเดียวกันปกอน โดยเปนการสงออกเพิม่ ขึน้ ของโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน และการคาชายแดน ขณะทีม่ ลู คาการนําเขาของภาคเหนือลดลงรอยละ 11.4
เทียบกับทีล่ ดลงรอยละ 2.8 ระยะเดียวกันปกอ น เนื่องจากโรงงานในนิคมฯใชวัตถุดิบในประเทศเปนปจจัยการผลิตเพิ่ม
มากขึ้น สงผลใหดุลการคาเกินดุล 225.0 ลานดอลลาร สรอ. เทียบกับเกินดุล 58.3 ลานดอลลาร สรอ. ระยะเดียวกันปกอ น
8. ระดับราคาผูบ ริโภค ระดับราคาสินคาลดลงรอยละ 0.2 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 ระยะเดียวกัน
ปกอ น ตามราคาขาวหอมมะลิ ผลไมสด และน้ํามันเชือ้ เพลิงทีล่ ดลง
9. ภาวะการเงิน สินเชื่อของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิน้ เดือนมิถนุ ายน 2545 มียอด
คงคางลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.2 เหลือ 168.1 พันลานบาท เทียบกับที่ลดลงรอยละ 14.1 ระยะเดียวกัน
ปกอ น เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีลูกหนี้ของธนาคารพาณิชยที่ไดตัดบัญชีไปแลวกลับเขามาลงบัญชีใหม
ประกอบกับธนาคารพาณิชยมีการขยายสินเชื่อในบางประเภทเพิ่มขึ้น เชน สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย สินเชือ่ เพือ่ การ
กอสราง และสินเชือ่ เพือ่ อุตสาหกรรม เปนตน ขณะทีเ่ งินฝากมียอดคงคางเพิม่ ขึน้ รอยละ 5.8 เปน 293.6 พันลานบาท
เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 4.4 ระยะเดียวกันปกอ น สงผลใหสภาพคลองยังอยูใ นเกณฑสงู อัตราสวนสินเชือ่ ตอเงินฝาก
ลดลงจากรอยละ 60.7 ระยะเดียวกันปกอ น เหลือรอยละ 57.3
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
1 สิงหาคม 2545

