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ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2545 ยังขยายตัวในเกณฑดี โดยตัวแปร
ตางๆที่เปนองคประกอบของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวเกือบทุกตัวแปร โดย ดานการผลิต
ภาคเกษตรขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนตามปริมาณผลผลิตลําไย สวนภาคอุตสาหกรรมขยายตัวโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมผลิตเพือ่ การสงออก ขณะที่ ภาคบริการ ลดลง จากสถานการณชายแดนไทย-พมาและการแขงขันสงเสริม
การทองเทีย่ วในประเทศสงผลใหนกั ทองเทีย่ วเดินทางมาภาคเหนือลดลง ทางดานอุปสงคในประเทศ การใชจา ย
และการกอสรางภาคเอกชนขยายตัวตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล อัตราดอกเบีย้ ทีต่ าํ่ การสงเสริมการ
ขายในรูปแบบตางๆ สอดคลองกับความเชือ่ มัน่ ของผูบ ริโภคและนักธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้น สําหรับการคาตางประเทศ
ในสวนของมูลคาสงออกขยายตัวในเกณฑดีติดตอกันเปนเดือนที่ 7 ขณะที่มูลคานําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 15.6 เนื่องจาก
มีการนําเขาเครื่องจักรใหมแทนเครือ่ งจักรเกาของบางโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ทางดานภาวะการเงิน ปริมาณสินเชื่อในเดือนนี้เพิ่มขึ้นเล็กนอย สวนปริมาณเงินฝากยังเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง สงผลใหสภาพคลองอยูในเกณฑสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ภาคเกษตร ผลผลิตโดยรวมของพืชสําคัญในภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2545 เพิม่ ขึน้ จาก
ระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 30.3 ตามปริมาณผลผลิตลําไยทีเ่ พิม่ ขึน้ เปนสําคัญ สําหรับราคารับซือ้ ผลผลิตโดยรวม
ต่าํ กวาระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 31.9 เปนผลจากราคาลําไยลดลงรอยละ 62.5 ตามปริมาณผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้
สงผลใหรายไดเกษตรกรลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 11.2
2. ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวตอเนือ่ งในอัตราชะลอลงเมือ่ เทียบกับเดือนกอน โดยอุตสาหกรรม
ผลิตเพือ่ สงออกในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ขยายตัวในเกณฑดี พิจารณาจากมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 17.8 แตชะลอลงจากเดือนกอนทีข่ ยายตัวรอยละ 21.7 เนือ่ งจากคําสัง่ ซือ้ จากประเทศ
สหรัฐอเมริกาลดลงเปนสําคัญ
3. ภาคบริการ ลดลงจากระยะเดียวกันปกอ น เพราะนักทองเทีย่ วตางชาติเดินทางมาภาคเหนือ
นอยลง โดยพิจารณาจากเครือ่ งชีว้ ดั ทีส่ ว นใหญมตี วั เลขลดลง ไดแก ภาษีมลู คาเพิม่ ของธุรกิจโรงแรมและบริการลดลง
รอยละ 5.8 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 13.1 ระยะเดียวกันปกอ น และอัตราการเขาพักเฉลีย่ ลดลงจากรอยละ 49.3 เหลือ
รอยละ 43.0
4. การใชจา ยภาคเอกชน ขยายตัวในเกณฑดี เครือ่ งชีก้ ารใชจา ยสวนใหญปรับตัวสูงขึน้ ไดแก
ยอดจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนตเพิม่ ขึ้นรอยละ 41.2 และ 36.6 เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 13.3 และ 25.6
ระยะเดียวกันปกอ น ตามลําดับ รวมทัง้ ภาษีมลู คาเพิม่ ทีจ่ ดั เก็บจากการคาสงคาปลีกเพิม่ ขึน้ รอยละ 20.1 เทียบกับที่
เพิม่ ขึน้ รอยละ 6.3 ระยะเดียวกันปกอ น เปนผลจากมาตรการกระตุน เศรษฐกิจของรัฐบาล อัตราดอกเบีย้ เงินกูอ ยูใ น
ระดับต่าํ การสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ การนํารถยนตรนุ ใหมออกสูต ลาดและการขยายตัวของสินเชือ่ เชาซือ้
5. การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวตอเนือ่ งโดยเฉพาะการลงทุนกอสราง พิจารณาจากพืน้ ทีไ่ ดรบั
อนุญาตใหกอ สรางในเขตเทศบาล เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 30.6 เปน 78,369 ตารางเมตร สวนใหญเปน
การกอสรางทีอ่ ยูอ าศัยและพาณิชยกรรม ขณะทีก่ ารลงทุนเพือ่ ผลิตลดลง โดยโรงงานอุตสาหกรรมตัง้ ใหม เงินลงทุน
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ลดลงรอยละ 33.4 เหลือ 323.0 ลานบาท สวนกิจการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุน เงินลงทุนลดลงรอยละ 68.1
เหลือ 15 ลานบาท เทียบกับ 47 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอ น
6. การคลัง ในเดือนกรกฎาคม 2545 รายจายภาครัฐ เพิม่ ขึ้นเพียงรอยละ 0.2 จากระยะเดียวกัน
ปกอ น เนื่องจากมีการเรงเบิกจายคอนขางมากในชวงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปงบประมาณ (มกราคม-มิถุนายน 2545)
รายจายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนรายจายประจํา เชน คาจางชั่วคราวและคาสาธารณูปโภค ขณะทีร่ ายจายลงทุนลดลง
ทางดานรายไดเพิม่ ขึน้ รอยละ 4.2 โดยรายไดเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในสวนของการจัดเก็บภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา ภาษีเงินได
นิติบุคคล และภาษีมลู คาเพิม่ สงผลใหดลุ เงินในงบประมาณขาดดุล 8,811.4 ลานบาท ใกลเคียงกับระยะเดียวกัน
ปกอ น
7. การคาตางประเทศ ทัง้ การสงออกและนําเขาขยายตัวตอเนือ่ ง โดยมูลคาการสงออกผานทา
อากาศยานเชียงใหมในเดือนกรกฎาคมเพิม่ ขึน้ รอยละ 15.0 จากระยะเดียวกันปกอน เปน 100.4 ลานดอลลาร สรอ.
ตามความตองการของตลาดเอเชียทีข่ ยายตัว ประกอบกับมีการยายฐานการผลิตและโอนคําสัง่ ซือ้ จากบริษทั แมมาที่
บริษทั ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สวนมูลคาการนําเขาผานทาอากาศยานเชียงใหมเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกัน
ปกอ นรอยละ 22.8 เปน 86.9 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากมีบางบริษัทนําเขาเครื่องจักรใหมทดแทนเครื่องจักรเดิม
สําหรับการคาชายแดนภาคเหนือ ภาวะการคายังคงซบเซาตอเนื่องตั้งแตพมาปดดานเมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2545 โดยมูลคาการสงออกลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 25.0 เหลือ 8.1 ลานดอลลาร สรอ.
สวนมูลคานําเขาลดลงรอยละ 67.6 เหลือ 2.0 ลานดอลลาร สรอ. อยางไรก็ดี ดุลการคาของภาคเหนือโดยรวมยังคง
เกินดุล 19.6 ลานดอลลาร สรอ. แตลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นทีเ่ กินดุล 21.2 ลานดอลลาร สรอ.
8. ระดับราคาผูบริโภค ดัชนีราคาผูบริโภคของภาคเหนือ ไมเปลีย่ นแปลงจากระยะเดียวกันปกอ น
โดยราคาสินคาในหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ ลดลงรอยละ 0.2 เปนผลจากการลดลงของราคาผักและผลไมสด ขณะที่
ราคาสินคาในหมวดที่มิใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 0.1 จากคารักษาพยาบาลและคาเลาเรียนทีส่ งู ขึน้ อยางไรก็ดี
เมือ่ เทียบกับเดือนมิถนุ ายน 2545 ระดับราคาเพิม่ ขึน้ รอยละ 0.3 จากราคาขาว แปง และผลิตภัณฑจากแปงทีป่ รับตัว
สูงขึ้น
9. ภาวะการเงิน สินเชือ่ ของธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิน้ เดือนกรกฎาคม 2545
มียอดคงคางเพิม่ ขึน้ รอยละ 0.4 เปน 169.8 พันลานบาท เทียบกับทีล่ ดลงรอยละ 13.7 ระยะเดียวกันปกอ น เนือ่ งจาก
การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีลูกหนีธ้ นาคารพาณิชยที่ไดตัดบัญชีไปแลวกลับเขามาลงบัญชีใหม ประกอบกับ
การขยายสินเชือ่ ในบางประเภท เชน สินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย สินเชือ่ เพือ่ การกอสราง และสินเชือ่ เพือ่ อุตสาหกรรม เปนตน
ขณะที่เงินฝากธนาคารพาณิชยมยี อดคงคางเพิม่ ขึน้ รอยละ 6.0 เปน 293.9 พันลานบาท เทียบกับที่เพิม่ ขึ้น 4.2 ระยะ
เดียวกันปกอ น สงผลใหสภาพคลองยังอยูในเกณฑสูง โดยอัตราสวนสินเชือ่ ตอเงินฝากลดลงจากรอยละ 61.0 ระยะ
เดียวกันปกอ น เหลือรอยละ 57.8

สวนวิชาการ
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2 กันยายน 2545

