ฉบับที่ 1/2543
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนธันวาคม 2542
การเงินและการธนาคาร
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2542 เงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชยมยี อดคงคาง 255,123.0
ลานบาท ลดลงจากเดือนกอน 12,168.5 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.5 และลดลงเทียบกับ
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 3.4 เงินฝากเดือนนี้ลดลงมาก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังทรงตัวอยู
ในระดับ ต่ํา กอปรกับเปนชวงสิน้ ป ทําใหมีการถอน เงินเพื่อใชจายมากขึ้น อีกสาเหตุหนึ่งจาก
ปญหา Y2K แตสงผลตอการถอนเงินฝากไมมาก มีเพียงในเขตอําเภอรอบนอกซึ่งสวนใหญเปน
ผูฝากรายยอย นอกจากนี้ยังมีการถอนเงินฝากของสวนราชการที่ฝากพักไวเมื่อเดือนกอนเพื่อ
รอเบิกจายใหกับโครงการกอสรางที่แลวเสร็จ และงานทางดานโครงการชลประทาน
ทางดานเงินใหสนิ เชือ่ มียอดคงคาง 204,477.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนเล็กนอย
221.0 ลานบาท หรือรอยละ 0.1 แตเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอนยังคงลดลงรอยละ 7.0
สาเหตุที่สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนเนื่องจากมีความตองการสินเชื่อเพื่อรับซื้อขาวเปลือกของ
โรงสีและพอคาพืชไร และธุรกิจคาสง-ปลีก เพิม่ ขึน้ โดยสินเชือ่ เพิม่ ขึ้นที่จงั หวัดลําปาง เชียงราย
พิจิตร สุโขทัย และพะเยา
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยปรับลดลงอยางตอเนื่อง
โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภท 3 เดือนของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 ธนาคาร เดือน
ธันวาคม 2542 ลดลงเหลืออยูที่ระดับรอยละ 3.75 – 4.00 ตอป สวนอัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ
แกลูกคารายใหญชั้นดี (MLR) เดือนธันวาคม 2542 ปรับลดลงมาเหลืออยูที่ระดับรอยละ 8.25 –
8.75 ตอป
ปริมาณการใชเช็คผานสํานักหักบัญชีในภาคเหนือเดือนธันวาคม 2542 เช็คเรียกเก็บมี
จํานวน 339,202 ฉบับ ลดลงจากเดือนกอน 30,855 ฉบับ หรือรอยละ 8.3 เนือ่ งจากธนาคาร
พาณิชยเขมงวดการใชเช็ค แตมูลคาเช็คมีจํานวน 23,165.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน
477.8 ลานบาท หรือรอยละ 2.1 สวนใหญเปนการใชเช็คของสวนราชการ ทําใหมลู คาเช็คเรียก
เก็บเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดแพร เชียงราย อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจติ รและตาก ทางดานเช็คคืนมี
จํานวน 6,653 ฉบับ มูลคารวม 331.9 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 0.1 และรอยละ 1.0
ตามลําดับ โดยลดลงตามปริมาณการใชเช็ค ทางดานสัดสวนจํานวนฉบับเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บ
อยูที่ระดับรอยละ 2.0 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรอยละ 1.8 เดือนกอน แตสัดสวนมูลคาเช็คคืนตอเช็ค
เรียกเก็บอยูท ่ีระดับรอยละ 1.4 ต่ําลงเล็กนอย เมื่อเทียบกับรอยละ 1.5 เดือนกอน
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ฐานะการคลัง
ฐานะการคลังรัฐบาลภาคเหนือเดือนธันวาคม 2542 เงินในงบประมาณขาดดุล 7,746.0
ลานบาท ลดลงเทียบกับทีข่ าดดุล 7,768.5 ลานบาท เดือนเดียวกันปกอน โดยรายจายลดลงจาก
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 2.9 จากรายจายงบประมาณปกอ นเปนสําคัญ สวนรายไดของรัฐยัง
ลดลงอยางตอเนื่อง โดยลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 22.1 จากการลดลงของภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาและภาษีมูลคาเพิ่มเปนสําคัญ แตเมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณซึ่งขาดดุล
เปนครัง้ แรก 9,468.3 ลานบาท เนื่องจากในเดือนนี้สถาบันการเงินและผูแทนธนาคารแหง
ประเทศไทยในเขตภาคเหนือไดสาํ รองเงินสดเพิ่มขึน้ เปนจํานวนมากเพือ่ รองรับกับปญหาป
ค.ศ. 2000 (Y2K) สงผลใหยอดเงินสดขาดดุล 17,214.3 ลานบาท เพิม่ ขึน้ เทียบกับที่ขาดดุล
3,826.9 ลานบาท เดือนเดียวกันปกอน
รายไดรฐั บาลผานคลังจังหวัดทัง้ 19 แหงในภาคเหนือลดลงจากเดือนเดียวกันปกอน
รอยละ 22.1 เหลือ 813.1 ลานบาท ลดลงมากจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดารอยละ 46.3 เหลือ
232.9 ลานบาท โดยลดลงในสวนที่จัดเก็บจากดอกเบี้ยเงินฝากถึงรอยละ 63.2 เหลือ 107.7
ลานบาท จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่อยูในระดับต่ํามาก สวนภาษีมูลคาเพิ่มลดลงจากเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 27.0 เหลือ 213.1 ลานบาท จากการปรับลดอัตราการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มจากรอยละ 10 เหลือรอยละ 7 ขณะที่ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นจากเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 2.7 เปน 92.4 ลานบาท จากผูประกอบการรายใหญท่ีมาชําระภาษีเพิม่ ขึน้
ทางดานรายจายรัฐบาลในภาคเหนือลดลงจากเดือนเดียวกันปกอ นรอยละ 2.9 เหลือ
8,559.1 ลานบาท จากการลดลงของรายจายจากงบประมาณปกอนที่ลดลงจากเดือนเดียวกันป
กอนรอยละ 17.4 เหลือ 1,748.0 ลานบาท เปนสําคัญ จากการที่รัฐบาลเขมงวดกับสวนราชการ
ตางๆ ในการกันเงินงบประมาณไวเบิกเหลื่อมป สวนรายจายงบประมาณปปจ จุบันเพิม่ ขึน้ จาก
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 1.7 เปน 6,811.1 ลานบาท จากการเพิ่มขึ้นของรายจายประจํารอย
ละ 22.4 โดยเพิม่ ขึ้นในหมวดรายจายอืน่ งบกลางและคาตอบแทน ขณะทีร่ ายจายลงทุนลดลง
จากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 11.3 จากการลดลงของรายจายหมวดครุภัณฑฯ
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2542 รายจายตามมาตรการเพิ่มการใชจายภาครัฐเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจ(มิยาซาวา) วงเงินทีไ่ ดรบั อนุมตั ทิ ง้ั สิ้น 8,272.9 ลานบาท มีการเบิกจายไปใชตาม
โครงการเหลือ 6,793.4 ลานบาทหรือรอยละ 82.1 ของจํานวนเงินทีไ่ ดรับอนุมตั ิ จังหวัดทีไ่ ดมี
การเบิกจายสูงสุดไดแก จังหวัดลําพูน เชียงรายและแมฮองสอน คิดเปนรอยละ 93.7 รอยละ
90.4 และรอยละ 89.9 ของจํานวนเงินทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ สวนจังหวัดที่มีการเบิกจายต่ําสุดไดแก
จังหวัดพิจิตร อุทัยธานี และเพชรบูรณ คิดเปนรอยละ 69.4 รอยละ 72.3 และรอยละ 73.8ของ
จํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติ ตามลําดับ

-3-

การคาตางประเทศของภาคเหนือ
การสงออก มูลคาสินคาสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือ เดือนธันวาคม 2542 ใน
รูปดอลลาร สรอ. เทากับ 101.3 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกัน
ปกอนรอยละ 10.3 และรอยละ 29.7 ตามลําดับ (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 3,845.3 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 8.6 และรอยละ 36.9 ตามลําดับ) จาก
การเพิ่มขึน้ ทัง้ การสงออกผานทาอากาศยานเชียงใหม และการคาชายแดน
การสงออกผานดานทาอากาศยานเชียงใหม มีมลู คาสงออก 81.7 ลานดอลลาร สรอ.
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาเล็กนอยรอยละ 0.1 แตยังคงเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ
24.0 ตามลําดับ โดยการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ แมวาจะ
ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 2.1 เนื่องจากความตองการนําชิ้นสวนไปผลิตเพื่อขายใน
เทศกาลคริสตมาสเริ่มลดลงหลังจากสั่งซื้อมากพอแลวในชวงที่ผานมา แตเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันปกอนยังคงเพิ่มขึ้นรอยละ 19.0 ตามความตองการของลูกคาเพือ่ นําไปผลิตสินคาขาย
ในชวงตรุษจีน ขณะที่การสงออกสินคานอกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน
หนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 18.4 และรอยละ 74.6 ตามลําดับ จากการสงออกผลผลิต
สินคาเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้นตามปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดมากในชวงนี้
การสงออกผานชายแดน มีมลู คา 743.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 87.8 และรอยละ 69.6 ตามลําดับ (ในรูปดอลลาร สรอ. มีมลู คา 19.6 ลาน
ดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นทั้งจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 92.2 และรอยละ
60.7 ตามลําดับ) จากการเพิ่มขึน้ ของการสงออกไปพมาเปนสําคัญ ขณะที่การสงออกไปจีน
(ตอนใต)และลาวลดลงจากเดือนกอนหนา แตมีมูลคาสงออกไมมากเมื่อเทียบกับการสงออกผาน
ชายแดนโดยรวม
การสงออกไปพมามีมูลคา 649.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนากวาสองเทาตัว
และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 93.9 จากการเปดดานการคาชายแดนเมื่อปลาย
เดือนพฤศจิกายน 2542 ทําใหการคากลับเขาสูภาวะปกติอยางรวดเร็ว นอกจากนั้นพมายังสั่ง
สินคาเพิ่มขึ้นหลังจากขายสินคาเกาที่คางสต็อกหมดไป โดยเฉพาะการสงออกผานดานแมสอด
ในเดือนนี้มีมูลคาถึง 432.8 ลานบาท มีมลู คาสูงสุดในรอบป 2542 สวนการสงออกไปจีน (ตอน
ใต) ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 54.8 เนื่องจากการสงออกลําไยอบแหงของฤดูปกติเริ่ม
ลดลงคงเหลือการสงออกลําไยอบแหงที่ออกนอกฤดูกาลบางเล็กนอย แตเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันปกอนกลับเพิ่มขึ้นกวา 9 เทาตัว สวนการสงออกไปลาวลดลงทั้งจากเดือนกอนหนาและ
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 36.7 และรอยละ 63.0 ตามลําดับ จากการลดลงของการสงออก
รถยนตและเครือ่ งจักรกลไปทํางานในลาว เนือ่ งจากงานบางอยางไดทําการกอสรางแลวเสร็จ
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การนําเขา มูลคาสินคานําเขาในรูปดอลลาร สรอ. มีมลู คา 89.6 ลานดอลลาร สรอ.
เพิ่มขึ้นทั้งจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 15.3 และรอยละ 30.4 ตามลําดับ
(ในรูปเงินบาทมีมลู คา 3,402.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอน
รอยละ 13.5 และรอยละ 37.6 ตามลําดับ) โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาทั้งการนําเขาผานทา
อากาศยานเชียงใหม และการคาชายแดน
การนําเขาผานดานทาอากาศยานเชียงใหม มีมลู คา 89.6 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึ้น
จากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 15.1 และรอยละ 40.3 ตามลําดับ จากการ
เพิ่มขึ้นของการนําเขาวัตถุดิบเพื่อการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
เปนสําคัญ โดยการนําเขาผานดานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมูลคา 84.0 ลานดอลลาร สรอ.
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 15.2 และรอยละ 48.4 ตามลําดับ
สวนการนําเขาสินคานอกนิคมอุตสาหกรรมมูลคาไมมากนักเพียง 0.6 ลานดอลลาร สรอ. เทากับ
เดือนกอนหนาแตลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 83.8
การนําเขาสินคาจากชายแดน ในรูปเงินบาทมีมลู คา 189.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน
กอนหนารอยละ 16.1 จากการเพิ่มขึน้ ของการนําเขาสินคาจากพมาเปนสําคัญ
การนําเขาสินคาจากพมา มีมลู คา 109.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนากวา
เทาตัวและเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 19.3 เนื่องจากมีการเปดดานการคาอีกครั้ง
ซึ่งสงผลใหการคากลับสูภาวะปกติ โดยสินคานําเขาหลักยังคงเพิ่มขึ้นไดแก โค-กระบือมีชวี ติ มี
มูลคานําเขาสูงถึง 25.9 ลานบาท นอกจากนัน้ ยังมีการนําเขาสินคาอืน่ ๆ เชน ปลาสดแชแข็ง กุง
แชแข็ง เปนตน สวนการนําเขาจากลาวมีมลู คา 40.3 ลานบาท แมวาจะลดลงจากเดือนกอนหนา
รอยละ 0.5 แตเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอนกลับเพิ่มขึ้นกวาเทาตัวจากการนําเขาโค-กระบือ
มีชวี ิตและไมแปรรูปเปนสําคัญ และการนําเขาจากจีน(ตอนใต) มีมลู คา 39.8 ลานบาท ลดลงทั้ง
จากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 44.5 และรอยละ 79.5 ตามลําดับ จากการ
ลดลงของการนําเขาแอ็ปเปล เนื่องจากมีการนําเขามากแลวในเดือนที่ผานมา
ดัชนีราคาผูบริโภค
ดัชนีราคาผูบริโภคเดือนธันวาคม 2542 เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 0.5 ตามราคา
สินคาหมวดอื่นๆที่มิใชอาหารและหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 และรอยละ
0.2 ตามลําดับ
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 0.2 จากการปรับราคาสุกร
มีชีวิตสูงขึ้นของกลุมผูเลี้ยง ขณะที่ปริมาณผลผลิตไกเนื้อออกสูตลาดนอยลงทําใหราคาสินคา
หมวดเนื้อสัตว เปด ไกและสัตวน้ําเพิ่มขึ้นรอยละ 1.7 สวนหมวดขาวแปง และผลิตภัณฑจาก
แปงราคายังคงสูงขึ้นตอเนื่องรอยละ 0.7 ตามราคาขาวสาร ทางดานราคาสินคาหมวดผักและ
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ผลไมลดลงรอยละ 0.5 เนือ่ งจากสภาพอากาศหนาวเย็น ผักหลายชนิดเจริญเติบโตไดดีทําให
ปริมาณผลผลิตออกสูตลาดมาก และราคาสินคาหมวดอาหารทีซ่ อ้ื จากตลาด หมวดไขและ
ผลิตภัณฑนมลดลงรอยละ 0.8 และรอยละ 0.2 ตามลําดับ
หมวดอื่นๆที่มิใชอาหาร เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 0.7 ตามราคาหมวดเคหสถานที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาไฟฟา เชื้อเพลิง น้าํ ประปา รอยละ 6.0 ที่
สูงขึ้นตามตนทุนการผลิต หมวดพาหนะ การขนสงและการสือ่ สารเพิม่ ขึ้นรอยละ 0.8 ตามราคา
ยานพาหนะทีส่ งู ขึน้ รอยละ 0.9 หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคลเพิ่มขึ้นรอยละ 0.4
จากการเพิ่มขึ้นของการบริการสวนบุคคล สวนหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลราคาไม
เปลีย่ นแปลง
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
27 มกราคม 2543

