ฉบับที่ 4/2542
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนมกราคม 2542
การเงิน
เงินฝากของธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิน้ เดือนมกราคม 2542 ยังคงชะลอตัว
ตอเนื่อง มียอดคงคาง 263,979.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.4 เทียบ
กับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 9.6 ระยะเดียวกันปกอ นหนา สวนหนึ่งเกิดจากมีการถอนเงินฝากเพื่อรับซื้อ
ขาวเปลือกของธุรกิจโรงสีและพอคาพืชไรซึ่งกําลังออกสูตลาด และถอนเงินฝากไปฝากกับ
สถาบันการเงินอืน่ เพราะธนาคารพาณิชยปรับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง โดยเงินฝากลดลงมาก
ที่ จังหวัดลําปาง ลําพูน และกําแพงเพชร ตามลําดับ ขณะทีจ่ งั หวัดเชียงใหมและพิจติ ร มีเงิน
ฝากเพิ่มขึ้นเพราะมีเงินฝากของสวนราชการ นําเขาฝากเพือ่ รอการเบิกจาย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญอยูที่ระดับรอย
ละ 4.5 ตอป เทากับเมื่อเดือนกอน แตประเภทเงินฝากประจํา 3 เดือน ปรับลดลงเหลือรอยละ
5.75 ตอป จากรอยละ 6.0-6.3 ตอป ของเมื่อเดือนกอน
ทางดานเงินใหสนิ เชือ่ สิน้ เดือนมกราคม 2542 มียอดคงคาง219,578.4 ลานบาท ลดลง
จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 10.5 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 0.2 ระยะเดียวกันปกอ นหนา
เพราะธนาคารพาณิชยยงั คงมีนโยบายเรงรัดชําระหนี้ ซึ่งในระหวางเดือนมีการชําระหนีข้ อง
ลูกคารายใหญ เชน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการคาสง-ปลีก และสหกรณออมทรัพย สินเชื่อลดลง
มากที่จงั หวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง และเพชรบูรณ
ทางดานอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกลูกคาชั้นดี MLR ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญอยูที่
ระดับ รอยละ 10.50 - 11.75 ลดลงเมื่อเทียบกับรอยละ 12.00 - 12.75 เดือนกอนหนา
ปริมาณการใชเช็คผานสํานักหักบัญชีภาคเหนือยังลดลง โดยมีจาํ นวนฉบับและมูลคา
เช็คเรียกเก็บเดือนมกราคม 2542 ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.5 และรอยละ 24.6
ตามลําดับ จํานวน 318,049 ฉบับ มูลคา 22,582.6 ลานบาท โดยเฉพาะภาคเหนือตอนลาง
บริเวณจังหวัด พิษณุโลก กําแพงเพชร สุโขทัย และนครสวรค สวนบริเวณภาคเหนือตอนบนที่
จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง และตาก ก็ลดลงเชนกัน ขณะที่จงั หวัดเชียงรายมีปริมาณการใช
เช็คเพิ่มขึ้น สวนหนึ่งจากธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นจากการรับซื้อขาวเปลือกของธุรกิจโรงสีและพอคาพืช
ไร และตามภาวะการทองเที่ยว ทางดานเช็คคืนมีปริมาณลดลง สวนหนึง่ เกิดจากการระมัดระวัง
การใชเช็ค โดยมีจํานวนฉบับและมูลคาเช็คคืนลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 28.5 และ
รอยละ 36.9 เหลือ 8,061 ฉบับ มูลคา 589.0 ลานบาท ตามลําดับ ปริมาณเช็คลดลงมากที่
เชียงใหม ลําพูน และกําแพงเพชร ที่นาสังเกตคือ มูลคาเช็คคืนเพิ่มขึ้นกวาเทาตัวที่จังหวัด
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นครสวรรค เกิดจากเช็คของโรงงานน้ําตาล สัดสวนมูลคาเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บของภาคเหนือ
ลดลงจากรอยละ 3.1 เหลือรอยละ 2.6
การคลัง
ฐานะการคลังรัฐบาลภาคเหนือเดือนมกราคม 2542 เงินในงบประมาณขาดดุล 6,619.0
ลานบาท เพิ่มขึ้นเทียบกับที่ขาดดุล 6,494.8 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอน สาเหตุจาก
หนวยงานราชการเรงเบิกจายงบประมาณเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ประกอบกับจัดเก็บรายไดได
นอยลงตามภาวะการหดตัวของเศรษฐกิจ เมื่อรวมกับการรับ-จายของเงินนอกงบประมาณซึง่
เกินดุล 10,086.7 ลานบาท เกินดุลเงินสด 3,467.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นเทียบกับที่เกินดุล 2,497.0
ลานบาท ระยะเดียวกันปกอ น
รายไดของหนวยราชการในภาคเหนือผานคลังจังหวัดคลังอําเภอทั้ง 19 แหง
ประจําเดือนมกราคม 2542 ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.9 เหลือ 1,085.9 ลานบาท
ลดลงเกือบทุกประเภท โดยรายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาลดลงจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 5.1 เหลือ 484.6 ลานบาท จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย
และจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว ขณะที่รายไดจากภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
เพียงรอยละ 3.0 เปน 350.3 ลานบาท เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 53.4 ระยะเดียวกันปกอนหนา
สาเหตุจากการปดการดําเนินงานของสถาบันการเงินในปทผ่ี า นมา ประกอบกับมีปริมาณ
ธุรกรรมการเชาซื้อรถยนตและการซื้อสินคาเงินผอนลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ โดย
ภาษีมูลคาเพิ่มลดลงมากในจังหวัดพิษณุโลก เชียงราย ลําปาง และนครสวรรค
รายจายรัฐบาลภาคเหนือเดือนมกราคม 2542 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 1.1 เปน
7,704.8 ลานบาท ตามนโยบายเพิ่มการใชจายภาครัฐเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ รายจายจาก
งบประมาณในปปจจุบนั เพิ่มขึน้ จากปกอ นรอยละ 6.1 เปน 6,221.6 ลานบาท โดยรายจายใน
หมวดรายจายอื่นและหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น จากระยะเดียวกันปกอ นถึงกวา 2 เทาตัว และ
รอยละ 27.4 เปน 67.5 ลานบาท และ 408.3 ลานบาท ตามลําดับ
การคาตางประเทศของภาคเหนือ
การสงออก แมวาสินคาสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือเดือนมกราคม 2542 ในรูป
เงินบาทจะลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 19.5 เหลือ 2,487.5 ลานบาท แตในรูปดอลลาร
สรอ. กลับเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 16.1 เปน 67.2 ลานดอลลาร สรอ. จากการ
สงออกที่เริ่มดีขึ้นทั้งชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และการสงออกผาน
ชายแดนจากการผอนคลายความเขมงวดใน การนําเขาของพมา
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การสงออกผานดานทาอากาศยานเชียงใหม แมวามูลคาสงออกเปนเงินบาทจะลดลง
จากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 24.3 เหลือ 2,111.9 ลานบาท แตในรูปดอลลาร สรอ. กลับ
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 9.4 เปน 57.1 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากการสงออก
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสมีภาวะดีขึ้น และนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปผลิต
สินคาชนิดใหมทใ่ี ชเทคโนโลยีสงู ทําใหมีศักยภาพทางการแขงขันมากขึ้น แมมูลคาการสงออก
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเปนเงินบาทจะลดลงรอยละ 18.8 เหลือ
2,037.5 ลานบาท แตในรูปดอลลาร สรอ. กลับเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 17.2 เปน 55.1 ลานดอลลาร
สรอ. (การกําหนดราคาของบริษทั ในนิคมอุตสาหกรรมสวนใหญกาํ หนดเปนเงินดอลลาร สรอ.)
สวนการสงออกสินคาเกษตรแปรรูปผานทาอากาศยานเชียงใหมยงั มีอตั ราลดลงจากการขาด
แคลนผลผลิตเนื่องจากปญหาความแหงแลง
การสงออกผานชายแดน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 24.6 เปน 375.6 ลาน
บาท จากการเพิ่มขึ้นของการสงออกไปพมาเปนสําคัญ สวนการสงออกไปลาวและจีน (ตอนใต)
เพิม่ ขึน้ เชนเดียวกันแตมูลคาไมสูงมาก
การสงออกไปพมาเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 20.0 เปน 309.9 ลานบาท
เนือ่ งจากทางการพมาเริม่ ผอนคลายความเขมงวดการนําเขาสินคาจากตางประเทศ สินคา
สงออกสวนใหญเปนสินคาอุปโภคบริโภค น้ํามันเชือ้ เพลิง ยางรถยนต และวัสดุกอสราง สวน
การสงออกไปลาวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 61.5 เปน 52.8 ลานบาท จากการนํา
ยานพาหนะ อุปกรณตางๆ วัสดุกอสราง และน้ํามันเชื้อเพลิง เขาไปกอสรางทางในลาว และ
มูลคาสินคาสงออกไปจีน (ตอนใต) เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอน รอยละ 21.7 เปน 12.9 ลาน
บาท จากการเพิ่มขึ้นของการสงออกยางรถยนต และน้ํามันเชื้อเพลิง เปนสําคัญ
การนําเขา แมวามูลคาสินคานําเขาลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 15.1 เหลือ
2,104.6 ลานบาท แตในรูปดอลลาร สรอ. กลับเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 22.4 เปน
56.9 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขาวัตถุดิบเพื่อการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือเปนสําคัญ การนําเขาผานดานศุลกากรตางๆ ดังนี้
การนําเขาผานดานทาอากาศยานเชียงใหม แมวาในรูปเงินบาทจะลดลงจากเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 22.3 เหลือ 1,903.4 ลานบาท แตในรูปดอลลาร สรอ. กลับเพิ่มขึ้นจาก
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 12.2 เปน 51.5 ลานดอลลาร สรอ. จากการเพิ่มขึ้นของการนําเขา
วัตถุดิบเพื่อการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตามการสงออกเปน
สําคัญ
การนําเขาสินคาจากชายแดนเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนกวา 6 เทาตัว เปน 201.2
ลานบาท จากการนําเขาสินคาเพิม่ ขึ้นมากทัง้ จากพมา จีน (ตอนใต) และลาว หลายเทาตัว
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การนําเขาสินคาจากพมาเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนกวา 8 เทาตัว เปน 101.1
ลานบาท สินคานําเขาสวนใหญเปนโค กระบือมีชีวิต อัญมณี และไมแปรรูป และการนําเขาจาก
จีน (ตอนใต) เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนเกือบ 5 เทาตัว เปน 80.7 ลานบาท จากการ
นําเขาแอปเปลสดเพิ่มขึ้นมาก สวนการนําเขาสินคาจากลาวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนกวา
3 เทาตัว เปน 19.4 ลานบาท จากการนําเขากระบือ มีชีวติ เพิม่ มากขึ้นเปนสําคัญ
ดัชนีราคาผูบริโภคในภาคเหนือ เดือนมกราคม 2542 เพิ่มขึ้นรอยละ 3.6 ชะลอลงเมื่อ
เทียบ กับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 8.0 ระยะเดียวกันปกอ น โดยชะลอตัวลงทั้งหมวดอาหารและมิใช
อาหารรอยละ 5.7 และ รอยละ 2.5 ตามลําดับ
สินคาหมวดอาหาร เพิม่ ขึ้นรอยละ 5.7 ชะลอลงเมื่อเทียบกับรอยละ 9.2 ระยะเดียวกันป
กอน สินคาแมวาประเภทผักและผลไมราคาสูงขึ้นรอยละ 17.8 โดยราคาสมสูงขึ้นจากผลผลิต
ออกสูตลาดนอย เนื่องจากเกษตรกรชะลอการเก็บผลผลิตเพื่อรอจําหนายในชวงเทศกาลตรุษจีน
และราคาประเภท เนื้อสัตว เปด ไก และสัตวน้ํา ราคาสูงขึน้ รอยละ 8.1 เนื่องจากหมูเนื้อแดง
ปริมาณผลผลิตออกสูตลาดนอยลง แตราคาสินคาประเภทขาว แปง และผลิตภัณฑจากแปง
ราคาลดลงรอยละ 7.7 จากราคาขาวเปลือกที่ต่ําลงตามปริมาณผลผลิตขาวฤดูใหมที่ออกสูตลาด
มากขึ้น
หมวดอืน่ ๆทีม่ ใิ ชอาหารเพิ่มขึน้ รอยละ 2.5 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 7.4
ระยะเดียวกันปกอน โดยหมวดเคหสถานเพิ่มขึ้นรอยละ 5.4 จากการเพิม่ ขึน้ ของคาน้ําประปาซึง่
ปรับราคาสูงขึน้ เดือนละ 50 สตางคตอลูกบาศกเมตรเปนเดือนสุดทาย (รวมแลวราคาคา
น้ําประปาขึ้นลูกบาศกเมตรละ 4 บาท) และราคาน้ํามันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ํามันดิบ
ในตลาดโลก และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลเพิ่มขึ้น รอยละ 12.0 จากการปรับเพิ่ม
ภาษีนําเขาบุหรีแ่ ละสุราจากตางประเทศ แตหมวดพาหนะการขนสง และการสื่อสารลดลงรอยละ
2.3 จากภาวะการแขงขันทีส่ งู ขึน้ แตเนือ่ งจากมีการเรงการสงเสริมการขายรถปกอัพรุน ใหมท่ี
ออกสูตลาดพรอมกัน
สายงานวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
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