ฉบับที่ 2/2543
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนมกราคม 2543
การเงินและการธนาคาร
ณ สิ้นเดือนมกราคม 2543 เงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชยมยี อดคงคาง 262,842.3
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 3.0 แตยังมีอัตราลดลงรอยละ 0.5 เทียบกับเดือน
เดียวกันปกอน ทั้งนี้จากเงินฝากที่เคยลดลงชวงเดือนธันวาคมบริเวณอําเภอรอบนอกมีการนํา
กลับมาฝากคืนเปนสําคัญ หลังจากผานพนสถานการณ Y2K เงินฝากเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัด
เชียงใหม เชียงราย รองลงมาทีจ่ ังหวัดนครสวรรค พิษณุโลก เพชรบูรณ ตาก และลําปาง
อยางไรก็ตาม มีการถอนเงินฝากของธุรกิจโรงสีและพอคารับซื้อขาวเปลือก และมีลูกคาบางกลุม
ถอนเงินฝากเพือ่ ซือ้ พันธบัตรรัฐบาล
สินเชือ่ มียอดคงคาง 203,998.3 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 0.2 และลดลง
รอยละ 6.5 เทียบกับเดือนเดียวกันปกอน เนือ่ งจากธนาคารพาณิชยยงั ไมสามารถขยายสินเชือ่
ไดเพิม่ ขึน้ แมวาธนาคารพาณิชยจะมีนโยบายสนับสนุนธุรกรรมบางประเภท เชน ธุรกิจ SMEs
แตยงั ไมมากนัก สินเชือ่ ทีย่ งั ลดลงสวนหนึง่ เปนผลจากการเจรจาปรับโครงสรางหนีท้ ําใหลกู คา
บางสวนทยอยชําระหนีโ้ ดยถอนเงินฝากและหลักทรัพยโอนชําระหนี้ และมีการโอนสินเชือ่ บาง
รายไปบริหารทีส่ ว นกลาง สินเชื่อลดลงมากที่จังหวัดลําปาง เชียงใหม นครสวรรคและเพชรบูรณ
แตอยางไรก็ดี สินเชื่อบางจังหวัดเพิ่มขึ้นตามความตองการใชเงินเพื่อรับซื้อขาวเปลือกและพืชไร
โดยเพิ่มขึ้นที่จังหวัดเชียงราย พิษณุโลกและสุโขทัย
เดือนมกราคม 2543 ทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกูของธนาคารพาณิชยขนาด
ใหญ 5 ธนาคาร ยังปรับลดลงมาอีกรอยละ 0.25 ตอป ทําใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภท
ประจํา 3 เดือน เหลืออยูที่ระดับรอยละ 3.50 ตอป สวนอัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อแกลูกคาราย
ใหญ (MLR) ลดลงมาอยูท ่ีระดับรอยละ 8.00 –8.50 ตอป
ปริมาณการใชเช็คผานสํานักหักบัญชีในภาคเหนือเดือนมกราคม 2543 เช็คเรียกเก็บมี
จํานวน 364,621 ฉบับ มูลคา 24,956.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 7.5 และรอยละ
7.7 ตามลําดับสวนหนึ่งเพิ่มขึ้นตามธุรกรรมรับซื้อพืชผลการเกษตรโดยเฉพาะขาวเปลือกใน
หลายจังหวัด และอีกสวนหนึ่งเปนผลมาจากการใชเช็คเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่ออกจําหนายใน
เดือนนี้ ทําใหปริมาณและมูลคาเช็คเพิม่ ขึ้นที่จงั หวัดเชียงใหม ลําปาง นครสวรรค เชียงราย และ
เพชรบูรณ ทางดานเช็คคืน จํานวน 6,355 ฉบับ ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 4.5 ปริมาณเช็ค
ลดลงมากที่จังหวัดนครสวรรค แพร อุตรดิตถและเชียงราย ขณะที่มูลคาเช็คคืนเพิ่มขึ้นจากเดือน
กอนหนารอยละ 5.2 มูลคา 349.1 ลานบาท โดยมูลคาเช็คคืนเพิ่มขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก
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เชียงใหม-ลําพูน และนครสวรรค ทางดานสัดสวนจํานวนฉบับและมูลคาเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บ
อยูที่ระดับรอยละ 1.7 และรอยละ 1.4 ลดลงจากระดับรอยละ 2.0 และรอยละ 1.4 เดือนกอนหนา
ตามลําดับ
ฐานะการคลัง
ฐานะการคลังรัฐบาลภาคเหนือเดือนมกราคม 2543 เงินในงบประมาณขาดดุล 8,088.1
ลานบาท เพิม่ ขึน้ เทียบกับที่ขาดดุล 6,618.9 ลานบาท เดือนเดียวกันปกอน โดยรายจายเพิม่ ขึ้น
รอยละ 16.7 เทียบกับทีเ่ พิ่มขึน้ รอยละ 1.1 เดือนเดียวกันปกอน จากการเพิ่มขึ้นของรายจาย
จากงบประมาณปปจจุบันเปนสําคัญ ขณะที่รายไดยังคงลดลงอยางตอเนื่อง โดยรายไดลดลง
รอยละ 17.1 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 3.9 เดือนเดียวกันปกอน จากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําลงและผล
จากการปรับลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มเมื่อปกอน เมื่อรวมกับการรับจายของเงินนอกงบประมาณที่
เกินดุล 22,914.3 ลานบาท สงผลใหยอดเงินสดเกินดุล 14,826.2 ลานบาท เพิม่ ขึ้นเทียบกับที่
เกินดุล 3,467.8 ลานบาท เดือนเดียวกันปกอน
รายไดนําสงคลังจังหวัดทัง้ 19 แหงในภาคเหนือเดือนมกราคม 2543 ลดลงปกอนรอย
ละ 17.1 เหลือ 900.4 ลานบาท เทียบกับทีล่ ดลงรอยละ 3.9 เดือนเดียวกันปกอน จากภาษีเงิน
ไดบคุ คลธรรมดาลดลงรอยละ 31.9 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 5.1 เดือนเดียวกันปกอน โดยลดลง
มากในสวนที่จดั เก็บจากดอกเบีย้ เงินฝากถึงรอยละ 42.0 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 2.7 เดือน
เดียวกันปกอนจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําลง สวนภาษีมูลคาเพิ่มลดลงรอยละ 28.8 เทียบกับที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 เดือนเดียวกันปกอน จากการปรับลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มเมื่อปที่ผานมา
ขณะที่ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นรอยละ 14.1 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 16.3 จากการที่
ผูป ระกอบการรายใหญมาชําระภาษีเพิ่มขึ้น
ทางดานรายจายรัฐบาลภาคเหนือเพิม่ ขึน้ รอยละ 16.7 เปน 8,988.5 ลานบาท เทียบกับ
ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.1 เดือนเดียวกันปกอน เพิม่ ขึน้ จากรายจายงบประมาณปปจจุบนั เปนสําคัญ
โดยเพิม่ ขึ้นรอยละ 25.9 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 6.1 เดือนเดียวกันปกอน จากการทีร่ ัฐเรง
เบิกจายงบประมาณปปจ จุบันซึง่ เพิ่มขึน้ ทัง้ รายจายประจําและรายจายลงทุน โดยรายจายลงทุน
เพิ่มมากในหมวดเงินอุดหนุนถึงกวา 2 เทาตัว สวนรายจายประจําเพิ่มมากในหมวดคาจาง
ชัว่ คราว คาสาธารณูปโภคและคาตอบแทนรอยละ 40.4 รอยละ 36.3 และ 35.8 ตามลําดับ
ขณะที่รายจายจากงบประมาณปกอนยังคงลดลงอยางตอเนื่อง โดยลดลงรอยละ 22.0 เทียบกับ
ที่ลดลงรอยละ 15.8 เดือนเดียวกันปกอน จากการที่รฐั เขมงวดกับสวนราชการในการกันเงินไว
เบิกจายเหลื่อมป
รายจายตามมาตรการเพิ่มการใชจา ยภาครัฐเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ (มิยาซาวา) ณ สิ้น
เดือนมกราคม 2543 วงเงินที่ไดรับอนุมัติทั้งสิ้น 8,273.2 ลานบาท เบิกจายแลวทั้งสิ้น 7,063.6

-3-

ลานบาท หรือรอยละ 85.4 ของวงเงินที่ไดรับอนุมัติ โดยวงเงินทีย่ ังคางการเบิกจายอีก 1,209.6
ลานบาท หรือรอยละ 14.6 ของวงเงินอนุมัติ สวนใหญเปนโครงการกอสรางและยังดําเนินการไม
แลวเสร็จ หรือดําเนินงานลาชากวาทีก่ ําหนด คาดวาการเบิกจายตามวงเงินที่เหลืออยูทั้งหมดจะ
เสร็จสิน้ ประมาณกลางปน้ี จังหวัดทีม่ อี ตั ราการเบิกจายสูงทีส่ ดุ ไดแก จังหวัดลําพูน พะเยาและ
เชียงราย รอยละ 95.4 รอยละ 93.5 และรอยละ 93.2 ของวงเงินอนุมัติ ตามลําดับ สวนจังหวัดที่
เบิกจายต่ําสุดไดแก จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณและพิษณุโลก รอยละ 71.3 รอยละ 75.5 และรอย
ละ 76.7 ของวงเงินอนุมัติ ตามลําดับ
การคาตางประเทศของภาคเหนือ
การสงออก มูลคาสินคาสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือเดือนมกราคม 2543 ใน
รูปดอลลาร สรอ. เทากับ 99.0 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 2.3 แตเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันปกอ นเพิม่ ขึ้นรอยละ 44.5 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 3,478.1 ลานบาท
ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 9.5 แตเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 39.8)
จากการเพิ่มขึ้นทัง้ การสงออกผานทาอากาศยานเชียงใหมและการคาชายแดน
การสงออกผานดานทาอากาศยานเชียงใหม มีมลู คาสงออก 81.3 ลานดอลลาร สรอ.
ใกลเคียงกับเดือนกอนหนา แตเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอนยังคงเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 39.8
โดยการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือยังคงเพิ่มขึ้นจากเดือน
กอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 3.2 และรอยละ 43.3 ตามความตองการที่เพิ่มขึ้นของ
ตลาดเอเชียเนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นทําใหความตองการเครื่องใชไฟฟาเพิ่มขึ้นตาม
โดยเฉพาะผลิตภัณฑใหมๆที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น ขณะที่การสงออกสินคานอกนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 26.1 เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรเริ่มลดลงตาม
ฤดูกาล แตเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอนยังคงเพิ่มขึ้นรอยละ 13.6
การสงออกผานชายแดน มีมลู คา 620.3 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 16.5
แตเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 65.1 (ในรูปดอลลาร สรอ. มีมลู คา 17.6 ลาน
ดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 9.8 แตเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอนกลับ
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 70.6) โดยการสงออกไปพมาและจีน (ตอนใต) ลดลงจากเดือนกอนหลังจากที่
สงออกมากแลวเดือนที่ผานมา แตยังเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนมาก ขณะที่การสงออกไป
ลาวเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนแตมูลคาสงออกไมมากนัก
การสงออกไปพมามีมูลคา 532.0 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 18.0
หลังจากสงออกมากแลวชวงเดือนที่ผานมาในชวงเทศกาลปใหม แตเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปกอนกลับเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 71.6 จากการเปดดานทําใหสามารถสงออกไดเต็มรูปแบบ และสวน
หนึ่งพมาสั่งสินคาเพิ่มขึ้นเพื่อเก็บสต็อกหลังจากที่นําออกขายหมดในชวงที่มีการปดดาน
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โดยเฉพาะการสงออกผานดานแมสอดในเดือนนี้มีมูลคาถึง 355.0 ลานบาท สวนการสงออกไป
จีน(ตอนใต) มีมลู คา 48.7 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 13.6 ตามฤดูกาล แตเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันปกอนกลับเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เทาตัว จากการสงออกผลผลิตลําไยนอก
ฤดูกาล และยางรถยนตมากขึน้ สวนการสงออกไปลาวมูลคา 39.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน
กอนหนารอยละ 5.5 แตลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 25.1 จากการลดลงของสงออก
รถยนตและเครือ่ งจักรกลไปทํางานในลาว เนือ่ งจากการกอสรางบางโครงการไดทาํ การกอสราง
แลวเสร็จ แตมูลคาการสงออกยังนอยมากเมื่อเทียบกับการสงออกรวมผานชายแดน
การนําเขา มูลคาสินคานําเขาในรูปดอลลาร สรอ. มีมลู คา 77.3 ลานดอลลาร สรอ.
ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 13.7 หลังจากนําเขามากแลวเดือนที่ผานมา แตเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันปกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 33.4 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 2,716.9 ลานบาท ลดลงจาก
เดือนกอนหนารอยละ 20.1 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 29.1) จากการนําเขาผาน
ทาอากาศยานเชียงใหมเปนสําคัญ สวนการนําเขาผานชายแดนลดลงจากการนําเขาสินคาจาก
พมาและจีน (ตอนใต)
การนําเขาผานดานทาอากาศยานเชียงใหม มีมลู คา 73.4 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจาก
เดือนกอนหนารอยละ 13.2 หลังจากมีการนําเขามากแลวเดือนที่ผานมา แตยังคงเพิ่มขึ้นจาก
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 40.0 จากการเพิ่มขึ้นของการนําเขาวัตถุดิบเพื่อการผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเปนสําคัญ โดยการนําเขาผานดานนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือมีมลู คา 72.9 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 13.3
แตเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 40.3 สวนการนําเขาสินคานอกนิคม
อุตสาหกรรม มูลคาไมมากนักเพียง 0.5 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ
16.7 แตก็เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 10.3
การนําเขาสินคาจากชายแดน ในรูปเงินบาทมีมลู คา 138.1 ลานบาท ลดลงทั้งจากเดือน
กอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 27.0 และรอยละ 31.3 ตามลําดับ (ในรูปดอลลาร สรอ.
มีมลู คา 3.9 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 21.0
และรอยละ 29.1 ตามลําดับ) จากการลดลงของการนําเขาสินคาจากพมาและจีน (ตอนใต) เปน
สําคัญ
การนําเขาสินคาจากพมามีมูลคา 71.4 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนหนาและเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 34.4 และรอยละ 29.3 หลังจากมีการนําเขาโค-กระบือมากในเดือนที่ผาน
มา สวนการนําเขาจากจีน (ตอนใต) มีมลู คา 23.5 ลานบาท ลดลงทั้งจากเดือนกอนหนาและ
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 41.0 และรอยละ 70.9 ตามลําดับ จากการลดลงของการนําเขา
สินคาแอปเปลตามปริมาณสินคาที่ลดลงตามฤดูกาล ขณะที่การนําเขาจากลาวมีมูลคา 43.1 ลาน
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บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 7.0 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนกวาเทาตัวจาก
การเรงนําเขาโค-กระบือจํานวนมาก
ดัชนีราคาผูบริโภค
ดัชนีราคาผูบริโภคเดือนมกราคม 2543 ลดลงจากเดือนธันวาคม 2542 รอยละ 0.1 จาก
การ ลดลงของราคาสินคาหมวดอาหารและเครือ่ งดื่ม 0.4 สวนหมวดอื่นๆ ทีม่ ใิ ชอาหารเพิ่มขึน้
รอยละ 0.2
หมวดอาหารและเครื่องดื่มลดลงจากเดือนกอนรอยละ 0.4 ตามการลดลงของราคา
หมวดขาวแปงและผลิตภัณฑจากแปงรอยละ 1.6 ตามปริมาณขาวเปลือกฤดูกาลใหมที่เริ่มออกสู
ตลาดมากขึน้ หมวดเนื้อสัตว เปด ไก และสัตวน้ําลดลงรอยละ 0.4 จากการลดลงของราคาหมู
เนื้อแดงเปนสําคัญ และหมวดผักและผลไมลดลงรอยละ 1.2 สวนหมวดสินคายอยอื่นๆที่ราคา
ลดลงไดแก อาหารที่ซอ้ื จากตลาด ไขและผลิตภัณฑนม เปนตน สวนหมวดเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอลและอาหารที่ซื้อบริโภคราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 และรอยละ 0.1 ตามลําดับ
หมวดอื่นๆที่มิใชอาหาร เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 0.2 เปนผลจากการเพิ่มของราคา
สินคา หมวดพาหนะ การขนสงและการสื่อสาร เพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 สวนหมวดอืน่ ที่ราคาสูงขึน้
ไดแก หมวดการบันเทิง การอานและการศึกษารอยละ 0.2 หมวดเครื่องนุงหมและหมวดการ
ตรวจรักษาและบริการสวนบุคคลเพิ่มขึ้น เทากันในอัตรารอยละ 0.1 ขณะทีห่ มวดยาสูบและ
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอลราคาลดลงรอยละ 0.1 สําหรับหมวด เคหสถานราคาไมเปลี่ยนแปลง
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
24 กุมภาพันธ 2543

