ฉบับที่ 5/2542
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนกุมภาพันธ 2542
การเงิน
ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ เงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือมียอดคงคาง
ทั้งสิ้น 264,855.1 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.1 ชะลอลงเมื่อเทียบกับที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 10.1 ระยะเดียวกันปกอนหนา เงินฝากที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนเงินโอน ทัง้ ทีเ่ ปน
ของรัฐวิสาหกิจเพื่อเปนสวัสดิการ และจากสวนกลางของธุรกิจ เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนของ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน และของบริษทั ทีด่ าํ เนินงานทีเ่ หมืองแม
เมาะ จังหวัดลําปาง ตลอดจนการนําฝากเงินของสหกรณออมทรัพย และสวนหนึ่งจากการถอน
เงินฝากของลูกคาเพือ่ ชําระหนี้ และใชในการรับซื้อพืชผลเกษตร โดยเงินฝากเพิ่มขึ้นที่จังหวัด
ลําพูน ลําปาง เชียงใหม และพิจิตร แตเงินฝากลดลงมากที่จังหวัดนาน แพร กําแพงเพชร และ
อุตรดิตถ
ทางดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังคงลดลงตามลําดับ เงินฝากประเภทประจํา 3 เดือน
ปรับลดลงจากรอยละ 5.75 เดือนกอน เหลือรอยละ 5.0 ตอป
สวนเงินใหสินเชื่อมียอดคงคางทั้งสิ้น 218,023.3 ลานบาท ยังคงลดลงอยางตอเนื่องรอย
ละ 10.7 เทียบกับรอยละ 1.2 ระยะเดียวกันปกอน สินเชื่อลดลงมากสวนหนึ่งจากการที่ธนาคาร
พาณิชยลดวงเงินแกลูกคา ซึ่งสวนใหญเปนวงเงินเบิกเกินบัญชีของลูกคาประเภทพาณิชยกรรม
และสวนหนึง่ จากการชําระหนีค้ นื ของลูกหนี้ นอกจากนั้นสวนหนึ่งลดลงจากสินเชื่อเพื่อ
การเกษตร โดยเฉพาะสินเชื่อที่ใหแกชาวไรออย สินเชื่อลดลงมากที่จังหวัดนครสวรรค เชียงราย
ลําปาง นาน และเพชรบูรณ
ทางดานอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคารายใหญชั้นดี (MLR) ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ
ลดลง จากรอยละ 12.00 - 12.75 เดือนกอนเหลือรอยละ 11.00 - 12.00 ตอป
ปริมาณการใชเช็คผานสํานักหักบัญชีภาคเหนือยังคงลดลงอยางตอเนื่อง โดยจํานวน
ฉบับและมูลคาเช็คเรียกเก็บจํานวน 321,362 ฉบับ มูลคารวม 21,436.8 ลานบาท ลดลงจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.6 และรอยละ 24.8 ตามลําดับ ลดลงมากบริเวณภาคเหนือ
ตอนลางที่จังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร และพิษณุโลก สวนบริเวณภาคเหนือตอนบนลดลง
มากที่จงั หวัดเชียงใหม-ลําพูน และลําปาง ทางดานเช็คคืน จํานวนฉบับและมูลคาจํานวน 7,964
ฉบับ มูลคารวม 491.2 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 26.2 และรอยละ 51.2
ตามลําดับ สวนหนึง่ จากการระมัด ระวังการใชเช็คและตามปริมาณการใชเช็คทีล่ ดลง โดยลดลง
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มากที่จงั หวัดกําแพงเพชร นครสวรรค เชียงใหมและลําพูน ทําใหสัดสวนมูลคาเช็คคืนตอเช็ค
เรียกเก็บของภาคเหนือลดลงอยูที่ระดับรอยละ 2.3 เทียบกับรอยละ 3.5 ระยะเดียวกันปกอ น
การคลัง
ฐานะการคลังรัฐบาลภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ 2542 มีเงินในงบประมาณขาดดุล
7,719.6 ลานบาท เพิม่ ขึน้ เทียบกับทีข่ าดดุล 7,050.0 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอน สาเหตุจาก
รัฐบาลเรงการใชจา ย งบประมาณเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ โดยการเบิกจาย งบประมาณเพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 7.4 ในขณะเดียวกัน การจัดเก็บรายไดลดลงจาก ระยะเดียวกันป
กอนรอยละ 6.7 ตามภาวะเศรษฐกิจเมือ่ รวมกับการรับจายของเงินนอกงบประมาณทีเ่ กินดุล
6,684.6 ลานบาท สงผลใหรัฐบาลในภาคเหนือมีเงินสดขาดดุล 1,035.0 ลานบาท เทียบกับที่
เกินดุล 2,303.0 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอน
รายไดที่สวนราชการนําสงคลังจังหวัดและคลังจังหวัด ณ อําเภอ ทัง้ 19 แหงใน
ภาคเหนือ เดือนกุมภาพันธ 2542 ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 6.7 เหลือ 984.0 ลาน
บาท โดยการจัดเก็บรายไดลดลงในเกือบทุกประเภท เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และ
ภาษีมูลคาเพิ่มลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 17.5 และรอยละ 5.7 เหลือ 381.5 ลานบาท
และ 311.3 ลานบาท ตามลําดับ ที่นาสังเกตคือภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันป
กอนรอยละ 79.1 เปน 133.0 ลานบาท สาเหตุจากผูประกอบการที่รัฐบาลผอนผันไมตองยื่น
ชําระภาษีในเดือนสิงหาคม 2541 ไดยื่นชําระภาษีในเดือนกุมภาพันธ 2542 ทําใหยอดการ
จัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นมาก
รายจายรัฐบาลภาคเหนือในเดือนกุมภาพันธ 2542 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอย
ละ 7.4 เปน 8,703.6 ลานบาท แยกเปนรายจายของงบประมาณปปจจุบนั และรายจายจาก
งบประมาณปกอนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.1 เปน 7,112.5 ลานบาท โดย
รายจายจากงบประมาณปปจจุบนั ในหมวดเงินอุดหนุนเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนถึงกวา
เทาตัว เปน 979.2 ลานบาท สวนหมวดคาจางชั่วคราวและหมวดคาตอบแทนเพิ่มขึ้นจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 60.3 และรอยละ 26.5 เปน 166.5 ลานบาท และ 643.8 ลานบาท
ตามลําดับ
การคาตางประเทศของภาคเหนือ
การสงออก มูลคาสินคาสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือ เดือนกุมภาพันธ 2542
แมวาจะลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 18.6 เหลือ 2,447.1 ลานบาท จากการลดลงของ
การสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเปนสําคัญ (แตในรูปดอลลาร สรอ.ยังคงเพิ่มขึ้นจากเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 1.1 เปน 65.1 ลานดอลลาร สรอ.) สวนการสงออกผานชายแดนเพิม่ ขึ้น
จากการผอนคลายความเขมงวดในการนําเขาของพมา
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การสงออกผานดานทาอากาศยานเชียงใหม มูลคาสงออกเปนเงินบาทลดลงจากเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 26.2 เหลือ 1,987.1 ลานบาท (ในรูปดอลลาร สรอ. มูลคาลดลงจากเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 8.2 เหลือ 52.9 ลานดอลลาร สรอ.) จากการลดลงของการสงออกชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เปนสําคัญ โดยมูลคาการสงออกชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเปนเงินบาทลดลงรอยละ 29.3 เหลือ 1,697.8 ลาน
บาท และในรูปดอลลาร สรอ.ลดลงรอยละ 12.1 เหลือ 45.2 ลานดอลลาร สรอ.
การสงออกผานชายแดน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอน รอยละ 46.5 เปน 460.0 ลาน
บาท จากการเพิ่มขึ้นของการสงออกไปพมาเปนสําคัญ สวนการสงออกไปลาวยังคงเพิ่มขึ้น จาก
การขนสงอุปกรณเครื่องจักรเพื่อการกอสรางทาง ขณะที่การสงออกไปจีน (ตอนใต) ลดลงมาก
จากการสงออกยางรถยนต
การสงออกไปพมาเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 54.9 เปน 418.6 ลานบาท
เนือ่ งจากทางการพมาผอนคลายความเขมงวดการนําเขาสินคาจากตางประเทศ สินคาสงออก
สวนใหญเปนสินคาอุปโภคบริโภค น้ํามันเชือ้ เพลิง ยางรถยนต และวัสดุกอสราง สวนการ
สงออกไปลาวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 40.2 เปน 37.0 ลานบาท จากการนํา
ยานพาหนะ อุปกรณตางๆ วัสดุกอสราง และน้ํามันเชื้อเพลิง เขาไปกอสรางทางในลาวมากขึน้
ขณะที่มูลคาสินคาสงออกไปจีน(ตอนใต) ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 74.4 เหลือ 4.4
ลานบาท จากการลดลงของสินคาประเภทยางรถยนตชนิดตางๆ เปนสําคัญ เนือ่ งจากคาเงิน
บาทแข็งขึน้ เมือ่ เทียบกับเงินหยวนทําใหสนิ คาจากไทยไปจีนมีราคาสูงขึน้
การนําเขา แมวามูลคาสินคานําเขาลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 12.6 เหลือ
2,251.2 ลานบาท แตในรูปดอลลาร สรอ. กลับเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 8.5 เปน
59.8 ลานดอลลาร สรอ. จากการนําเขาเครื่องจักรเพื่อเตรียมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสชนิด
ใหมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เปนสําคัญ และการนําเขาผานชายแดนเพิ่มขึ้นกวา 4
เทาตัว การนําเขาผานดานศุลกากรตางๆ มีดงั นี้
การนําเขาผานดานทาอากาศยานเชียงใหม มูลคานําเขาในรูปเงินบาทแมวา จะลดลง
จากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 17.5 เหลือ 2,099.6 ลานบาท แตในรูปดอลลาร สรอ. กลับ
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 2.4 เปน 55.8 ลานดอลลาร สรอ.จากการเพิม่ ขึน้ ของ
การนําเขาเครื่องจักรเพื่อเตรียมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสชนิดใหมในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ เปนสําคัญ
การนําเขาสินคาจากชายแดน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนกวา 4 เทาตัว เปน
151.6 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นทั้งการนําเขาจากพมา สปป.ลาว และจีน(ตอนใต)
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การนําเขาสินคาจากพมา และสปป.ลาว เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนกวา 4 เทาตัว
เปน 85.5 ลานบาท และเกือบ 6 เทาตัว เปน 45.6 ลานบาท ตามลําดับ จากการนําเขาโคกระบือมีชวี ติ เปนสําคัญ สวนการนําเขาจากจีน (ตอนใต) เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนเกือบ
2 เทาตัว เปน 20.5 ลานบาท จากการนําเขาแอปเปล สดเพิม่ ขึน้ มาก เนื่องจากจีนมีผลผลิตแอ
ปเปลออกมากอีกทั้งราคาถูกกวาแอปเปลจากยุโรปและอเมริกามาก
ดัชนีราคาผูบริโภคในภาคเหนือ เดือนกุมภาพันธ 2542 เพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 ชะลอลง
เมือ่ เทียบกับทีเ่ พิ่มขึ้นรอยละ 9.2 เดือนเดียวกันปกอน โดยชะลอตัวลงทั้งหมวดอาหาร และ
หมวดอื่นๆ ทีม่ ใิ ชอาหารทีเ่ พิม่ ขึน้ เพียงรอยละ 2.4 และรอยละ 2.0 ตามลําดับ
สินคาหมวดอาหาร ชะลอลง โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 2.4 เทียบกับที่
เพิม่ ขึน้ รอยละ 11.2 เดือนเดียวกันปกอน โดยสินคาประเภทขาว แปง และผลิตภัณฑจากแปง
ราคาลดลงถึงรอยละ 17.2 จากราคาขาวที่ต่ําลงตามปริมาณผลผลิตที่ ออกสูตลาดมากขึ้น
อยางไรก็ตาม สินคาประเภทเนื้อสัตว เปด ไก และสัตวน้ํา และประเภทผักและผลไมราคา
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.3 และรอยละ 10.5 ตามลําดับ จากความตองการเพิ่มขึ้นในชวงตรุษจีน สวน
อาหารที่ซื้อจากตลาดราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 11.4 จากผูค า ปรับราคาจําหนายเพิ่มขึ้น
หมวดอื่นๆที่มิใชอาหาร เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 2.0 ชะลอลงเมื่อเทียบ
กับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 8.1 เดือนเดียวกันปกอน โดยหมวดเคหสถานเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 จากการ
เพิ่มขึ้นของคาน้ําประปา เปนสําคัญ ซีง่ ปรับราคาเพิม่ ขึ้น 4 บาทตอลูกบาศกเมตร หมวดการ
ตรวจรักษาและบริการสวนบุคคลเพิ่มขึ้นรอยละ 5.3 จากการเพิ่มขึ้นของคายาและเวชภัณฑที่
นําเขาจากตางประเทศ เปนสําคัญ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นรอยละ 11.8
จากการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิต ทําใหบุหรีแ่ ละสุราจากตางประเทศมีราคาเพิม่ ขึ้น อยางไรก็
ตาม หมวดพาหนะ การขนสงและการสื่อสาร ราคาลดลงรอยละ 2.8 จากการภาวะแขงขันที่
เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากมีการสงเสริมการขายรถยนตและรถปกอัพ รุนใหมที่ออกสูตลาดพรอมกัน
สายงานวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
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