ฉบับที่ 10/2543
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม 2543
การเงินและการธนาคาร
เงินฝากทีส่ าขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2543 มียอดคง
คางทัง้ สิน้ 264,076.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 0.1 เนื่องจากรายไดจากการ
จําหนายพืชผลทางการเกษตรเริ่มเบาบางลงตามปริมาณผลผลิตที่งวดลงทั้งนี้เงินฝากในจังหวัด
ที่สําคัญของภาคเหนือไดแกเชียงใหม ลําพูน ลําปาง ตาก และแพร อยูในระดับทรงตัวจากเดือน
กอน
สินเชือ่ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2543 มียอดคงคาง 200,992.1 ลานบาท ปรับตัวดีขึ้น
เล็กนอย โดยเพิม่ ขึ้นรอยละ 0.8 จากเดือนกอนหนา จากการใหสินเชื่อกลุมลูกคารายยอย เพื่อ
อยูอาศัยและอุตสาหกรรม SME เปนสําคัญ แตเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนยังคงลดลงรอย
ละ 5.9 สินเชื่อเพิ่มขึ้นที่จังหวัดกําแพงเพชร อุตรดิตถ นาน และลําปาง
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยยังคงทรงตัวตอเนื่องจาก
เดือนกอน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภท 3 เดือน 12 เดือน และ 24 เดือน ของธนาคาร
พาณิชยขนาดใหญ 5 ธนาคาร อยูที่ระดับรอยละ 3.50 ตอป รอยละ 3.75–4.00 ตอป และรอยละ
4.00–4.75 ตอป ตามลําดับ สวนอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมแกลูกคาชั้นดี (MLR) อยูที่รอยละ
8.00 –8.50 ตอป
ปริมาณและมูลคาเช็คเรียกเก็บผานสํานักหักบัญชีในภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2543
มีปริมาณ 389,321 ฉบับ มูลคา 25,053.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 32.1 และรอย
ละ 23.3 ตามลําดับ สวนใหญเปนการใชเช็คของโรงงานน้ําตาล ปริมาณและมูลคาเช็คเรียกเก็บ
เพิ่มมากที่สํานักหักบัญชีนครสวรรค อุตรดิตถ กําแพงเพชร และพิษณุโลก ทางดานปริมาณเช็ค
คืนเพิ่มขึ้นรอยละ 20.5 เปน 7,725 ฉบับ มูลคา 468.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอย
ละ 9.7 ตามปริมาณและมูลคาเช็คเรียกเก็บทีเ่ พิม่ สูงขึน้ สัดสวนปริมาณและมูลคาเช็คคืนตอเช็ค
เรียกเก็บลดลงจากรอยละ 2.2 และรอยละ 2.1 ของเดือนกอนเหลือรอยละ 2.0 และรอยละ 1.9
ตามลําดับ
ฐานะการคลัง
ฐานะการคลังรัฐบาลในภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2543 มีเงินในงบประมาณขาดดุล
7,946.7 ลานบาท ลดลงเทียบกับที่ขาดดุล 8,481.7 ลานบาท เดือนเดียวกันปกอน จากรายจาย
ลดลงรอยละ 4.9 ขณะรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 10.3 เปน 879.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บ
ภาษีเงินไดนิติบุคคล แตเมื่อรวมกับการรับจายของเงินนอกงบประมาณซึ่งเกินดุล 9,416.6 ลาน
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บาท สงผลใหมีเงินสดเกินดุล 1,469.9 ลานบาท เทียบกับที่ขาดดุล 977.7 ลานบาท เดือน
เดียวกันปกอน
รายไดนําสงคลังจังหวัดและคลังจังหวัด ณ อําเภอทั้ง 19 แหงในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจาก
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 10.3 เปน 879.2 ลานบาท โดยจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้น
รอยละ 58.7 เปน 301.3 ลานบาท จากการเรงรัดจัดเก็บภาษี ขณะทีก่ ารจัดเก็บรายไดอน่ื ๆ
ยังคงลดลง อาทิ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาลดลงรอยละ 16.0 เหลือ 269.4 ลานบาท โดยภาษีที่
จัดเก็บจากเงินไดดอกเบี้ยลดลงรอยละ 45.7 เหลือ 87.9 ลานบาท จากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา สวน
ภาษีมูลคาเพิ่มลดลงรอยละ 18.0 เหลือ 217.5 ลานบาท สวนหนึง่ เปนผลจากการปรับลดอัตรา
จัดเก็บเมื่อปกอน
รายจายรัฐบาลในภาคเหนือลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 4.9 เหลือ 8,825.9
ลานบาท เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 27.6 เดือนเดียวกันปกอน โดยรายจายลงทุนลดลงรอยละ
16.1 เหลือ 3,108.2 ลานบาท เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 76.7 เดือนเดียวกันปกอน เปนผลจาก
รายจายเงินอุดหนุนที่ลดลงรอยละ 44.7 เหลือ 1,063.2 ลานบาท เนือ่ งจากไดเรงจายเงิน
อุดหนุนสวนใหญใหองคการสวนทองถิ่นไปเกือบหมดแลว สวนรายจายหมวดครุภณ
ั ฑฯ ยังคง
เพิ่มขึ้นรอยละ 38.2 เปน 1,708.4 ลานบาท สําหรับรายจายประจําเพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 เปน
5,717.7 ลานบาท เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 7.8 เดือนเดียวกันปกอน โดยรายจายหมวดคา
สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 32.3 เปน 127.3 ลานบาท และงบกลางเพิม่ ขึ้นรอยละ 18.6 เปน
955.4 ลานบาท อยางไรก็ตาม เมือ่ รวมรายจายจากเงินในงบประมาณกับรายจายตามมาตรการ
เพิม่ การใชจายภาครัฐเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ (มิยาซาวา) ซึ่งการเบิกจายงวดลงแลว โดยมีเพียง
104.1 ลานบาท ในเดือนนี้ ทําใหรายจายรวมลดลงรอยละ 31.1 เหลือ 8,930.0 ลานบาท เทียบ
กับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 78.3 เดือนเดียวกันปกอน
อนึ่ง รายจายตามมาตรการเพิม่ การใชจายภาครัฐเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ (มิยาซาวา) ใน
ภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2543 มีวงเงินอนุมตั ิ 8,458.1 ลานบาท เบิกจายแลว 7,720.2
ลานบาท หรือรอยละ 91.3 ของวงเงินอนุมัติ จังหวัดทีม่ ีอตั ราการเบิกจายสูงสุดไดแกจงั หวัด
แมฮองสอน พะเยา และเชียงราย รอยละ 97.3 รอยละ 96.3 และรอยละ 96.2 ของวงเงินอนุมัติ
ตามลําดับ
การคาตางประเทศ
การสงออกของภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2543 มีมลู คา 108.3 ลานดอลลาร สรอ.
เพิม่ ขึน้ จากเดือนกอนรอยละ 14.1 ตามความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสเปนสําคัญ และเมือ่
เทียบกับเดือนเดียวกันปกอ นเพิม่ ขึ้นถึงรอยละ 35.4 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 4,193.4 ลานบาท

-3-

เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 17.0 และรอยละ 42.4 ตามลําดับ)
จากการเพิ่มขึ้นทัง้ การสงออกผานดานฯทาอากาศยานเชียงใหม และการสงออกผานชายแดน
การสงออกผานดานฯทาอากาศยาน เชียงใหม มีมลู คาสงออก 90.4 ลานดอลลาร สรอ.
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 12.1 และเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 40.3 เปนผลจากการ
เพิ่มขึ้นของการสงออกสินคาจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเปนสําคัญ โดยการสงออกชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสจากนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 42.9
สวนหนึ่งเปนผลจากความตองการสินคาในตลาดเอเชียเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะจากฮองกง ญี่ปุน
เกาหลี และไตหวัน ขณะที่คําสั่งซื้อจากยุโรปและอเมริกายังมีมูลคาสูงและอีกสวนหนึ่งเปนผล
จากโรงงานบางแหงไดขยายกําลังการผลิตในชวงกอนหนา สําหรับการสงออกสินคานอกนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือเพิ่มขึ้นทั้งจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 31.2 และ
รอยละ 25.8 ตามลําดับ เปน 12.2 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากผลผลิตเกษตรที่ใชเปนวัตถุดิบ
ของอุตสาหกรรมสงออกออกสูตลาดเพิ่มขึ้น
การสงออกผานชายแดนมีมูลคา 693.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 27.9 และรอยละ 20.8 ตามลําดับ จากการเพิ่มขึ้นของการสงออกไปพมา
และจีน (ตอนใต) เปนสําคัญ (ในรูปดอลลาร สรอ. มีมลู คา 17.9 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจาก
เดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 24.3 และรอยละ 14.8 ตามลําดับ)
การสงออกไปพมามีมูลคา 609.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 29.3 และรอยละ 14.0 ตามลําดับ เนือ่ งจากสภาพการคาบริเวณชายแดน
ยังเอื้ออํานวยตอการคา โดยเฉพาะดานแมสอด มูลคาเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ
15.3 ขณะทีด่ านอื่นๆ ก็เพิ่มขึ้นเชนกันแตมูลคาไมสูงมากนัก สินคาสําคัญที่สงออกไดมากเปน
สินคาอุปโภคบริโภค เชน รองเทาฟองน้ํา เสื้อเชิ้ต ผาทอ ผงชูรส น้าํ มันพืช และสินคาอุปโภค
บริโภคทัว่ ไป สวนการสงออกไปลาวมีมูลคา 36.3 ลานบาท ลดลงทั้งจากเดือนกอนหนาและ
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 21.6 และรอยละ 6.2 ตามลําดับ เนื่องจากความตองการสินคาวัสดุ
กอสรางเริ่มลดลงเพราะเขาสูชวงฤดูฝน สวนการสงออกไปจีน (ตอนใต) มีมลู คา 47.8 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 93.5 และเพิ่มจากเดือนเดียวกันปกอนมาก เนือ่ งจากสามารถ
สงออกอาหารแปรรูปไดมากถึง 22.2 ลานบาท นอกจากนั้นยังสงออกยางและผลิตภัณฑยางถึง
12.8 ลานบาท
การนําเขา มีมลู คา 100.0 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 24.4 และรอยละ 52.9 ตามลําดับ (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 3,874.0 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 27.6 และรอยละ 60.8
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ตามลําดับ) โดยเพิ่มขึ้นทั้งการนําเขาผานดานฯ ทาอากาศยานเชียงใหมและการนําเขาผาน
ชายแดน
การนําเขาผานดานฯ ทาอากาศยานเชียงใหม มีมลู คา 96.0 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้
จากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 23.7 และรอยละ 56.1 ตามลําดับ จากการ
นําเขาวัตถุดิบของอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเปนสําคัญ โดยการนําเขา
ผานดานนิคมฯ มีมลู คา 95.4 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันป
กอนรอยละ 24.4 และรอยละ 56.1 ตามลําดับ เนื่องจากตองนําเขาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นตามภาวะการ
ผลิตเพื่อการสงออกที่ขยายตัว กอปรกับมีโรงงานบางแหงกําลังขยายการผลิตจึงมีการนําเขา
เครื่องจักร สวนการนําเขาสินคาผานทาอากาศยานเชียงใหม นอกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมี
มูลคา 0.6 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 33.3 แตเพิ่มขึ้นจากเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 46.7 จากการนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น แตการนําเขาในสวนนี้
ยังมีมลู คาต่าํ มากเพียงรอยละ 0.6 ของการนําเขารวม
การนําเขาสินคาจากชายแดน ในรูปเงินบาทมีมลู คา 154.7 ลานบาท เพิม่ ขึ้นทัง้ จาก
เดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 47.3 และรอยละ 7.7 ตามลําดับ (ในรูปดอลลาร
สรอ. มีมลู คา 4.0 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นทั้งจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอย
ละ 42.9 และรอยละ 2.4 ตามลําดับ) จากการนําเขาสินคาจากพมาเพิม่ ขึน้ เปนสําคัญ
การนําเขาสินคาจากพมา มีมลู คา 102.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 83.4 และรอยละ 19.9 ตามลําดับ จากมีการนําเขาโค-กระบือ อาหารทะเล
และไมแปรรูปเพิม่ ขึ้น ขณะทีก่ ารนําเขาจากลาวมีมลู คา 44.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน
หนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 10.1 และรอยละ 0.5 จากการนําเขากระบือมีชีวติ และถาน
หินลิกไนตเพิ่มขึ้น สวนการนําเขาจากจีน (ตอนใต) มีมลู คา 7.5 ลานบาท ลดลงทั้งจากเดือน
กอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 12.8 และรอยละ 45.2 ตามลําดับ เนื่องจากความ
ตองการสินคาจากจีนลดลง อีกทั้งบางสวนนําเขาผานดานแมสายเนื่องจากมีความสะดวกในการ
ขนสงมากกวา อยางไรก็ตาม มูลคาสินคานําเขาจากลาวและจีน (ตอนใต) ยังมีมลู คานอยมาก มี
สัดสวนเพียงรอยละ 1.1 และรอยละ 0.2 ตามลําดับ ของการนําเขารวมในภาคเหนือ
ดัชนีราคาผูบริโภค
ดัชนีราคาผูบริโภคเดือนพฤษภาคม 2543 เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 0.2 จาก
การเพิ่มขึน้ ของดัชนีราคาสินคาทัง้ หมวดอาหารและเครื่องดืม่ หมวดอื่นๆ ทีม่ ใิ ชอาหารและ
เครื่องดื่ม ในอัตราเทากันรอยละ 0.1
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 0.1 จากการเพิ่มขึน้ ของ
ราคาสินคากลุมผักและผลไมรอยละ 2.0 และกลุมสินคาเนื้อสัตวเปดไกและสัตวน้ําเพิ่มขึ้นรอยละ
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0.3 เนือ่ งจากตนทุนดานการขนสงสูงขึน้ ขณะที่กลุมสินคาเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลลดลงรอย
ละ 0.7 จากภาวะการแขงขันที่สูงขึ้น กลุมขาวแปงและผลิตภัณฑจากแปงลดลงรอยละ 0.5 จาก
ปริมาณขาวออกสูตลาดมากและการสั่งซื้อจากตางประเทศลดลง สําหรับสินคากลุมอาหารอื่นที่
ซือ้ จากตลาด และอาหารอื่นที่ซื้อปริโภคลดลงรอยละ 0.4 และรอยละ 0.1 ตามลําดับ จาก
ปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดเพิ่มขึ้น
หมวดอื่นๆที่มิใชอาหาร เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 0.1 จากราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่สูงขึ้นทําใหราคาสินคาหมวดพาหนะ การขนสงและการสื่อสารเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 0.2 ขณะที่
ราคาสินคาหมวดเคหะสถาน และหมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคลทรงตัวเทาเดือน
กอน สวนราคาสินคาหมวดการบันเทิงการอานและการศึกษาลดลงรอยละ 0.1 จากภาวะการ
แขงขันที่สูงขึ้น
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
29 มิถุนายน 2543

