ฉบับที่ 19/2543
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนตุลาคม 2543
การเงินและการธนาคาร
ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2543 สาขาธนาคารพาณิชยมียอดเงินฝากคงคาง 271,371.1 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 956.4 ลานบาท หรือรอยละ 0.4 และเพิ่มขึ้นรอยละ 1.7 เมือ่ เทียบ
กับเดือนเดียวกันปกอน จากรายไดภาคการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น รวมทัง้ มีเงินฝากพักไวของ
อุตสาหกรรมสงออก เงินฝากเพิม่ ขึน้ มากในจังหวัดเชียงราย ลําพูน แพร สุโขทัย และเชียงใหม
ทางดานสินเชือ่ มียอดคงคาง 186,693.6 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอน 2,030.2 ลาน
บาท หรือรอยละ 1.1 และลดลงรอยละ 8.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอน เนือ่ งจากธนาคาร
พาณิชยยงั ระมัดระวังการใหสนิ เชือ่ ประกอบกับมีการโอนสินเชือ่ บางสวนไปบริหารทีส่ ว นกลาง
และการโอนหนี้ไปใหบริษัทบริหารสินทรัพย (AMC) รวมถึงการตัดจําหนายลูกหนี้จากการที่
ธนาคารพาณิชยสามารถกัน สํารองไดครบแลว และการคืนหนีซ้ ่ึงเปนผลมาจากความคืบหนาใน
การปรับโครงสรางหนี้ อยางไรก็ตามธนาคารพาณิชยยังคงมีการใหสินเชื่อเพิ่มขึ้นในกิจการ แปร
รูปสินคาเกษตร ธุรกิจรถจักรยานยนต สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยสินเชื่อลดลงมากที่จังหวัดลําปาง
แมฮองสอน พะเยา เชียงราย และสุโขทัย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกูยืมของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 ธนาคาร ทรง
ตัวจากเดือนกอน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจํา 3 เดือนอยูที่ระดับ 3.00 ตอป อัตรา
ดอกเบีย้ เงินฝากประจํา 12 เดือนอยูท ร่ี ะดับรอยละ 3.50 ตอป และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท 24 เดือนอยูที่ระดับรอยละ 4.00-4.25 ตอป สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมแกลูกคา
ชัน้ ดี (MLR) อยูที่ระดับรอยละ 7.50-8.25 ตอป
ปริมาณการใชเช็คในเดือนตุลาคม 2543 มีปริมาณ 388,308 ฉบับ มูลคา 24,836.4
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 13.5 และรอยละ 9.7 ตามลําดับ โดยเพิม่ ขึ้นในจังหวัด
เชียงราย เพชรบูรณ สุโขทัย นครสวรรค และนาน ทางดานปริมาณและมูลคาเช็คคืนเพิม่ ขึน้ จาก
เดือนกอนรอยละ 13.4 และรอยละ 17.0 เปน 6,848 ฉบับ มูลคา 381.6 ลานบาท ปริมาณและ
มูลคาเช็คคืนมีสัดสวนรอยละ 1.8 และรอยละ 1.5 ของปริมาณและมูลคาเช็คเรียกเก็บ ใกลเคียง
กับรอยละ 1.8 และรอยละ 1.4 เมื่อเดือนกอน และรอยละ 2.0 และรอยละ 1.5 ระยะเดียวกันป
กอน
ฐานะการคลัง
ฐานะการคลังรัฐบาลในภาคเหนือเดือนตุลาคม 2543 มีเงินในงบประมาณขาดดุล
7,122.4 ลานบาท เพิม่ ขึน้ เทียบกับทีข่ าดดุล 5,395.1 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอน เนือ่ งจาก
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รายจายเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 27.1 เปน 7,959.6 ลานบาท ขณะที่รายไดลดลง
จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.4 เหลือ 837.1 ลานบาท
รายไดทร่ี ัฐบาลนําสงคลังจังหวัดทัง้ 20 แหงในภาคเหนือลดลงจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 3.4 เหลือ 837.1 ลานบาท โดยการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาลดลงรอยละ 3.2
เหลือ 270.0 ลานบาท ลดลงมากในสวนของการจัดเก็บจากเงินไดดอกเบี้ยรอยละ 30.6 เหลือ
81.4 ลานบาท จากอัตราดอกเบี้ยอยูในเกณฑต่ํา และการจัดเก็บรายไดอื่นลดลงรอยละ 41.2
เหลือ 148.6 ลานบาท ขณะที่การจัดเก็บเงินไดภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นรอยละ 33.4 เปน
123.0 ลานบาท และภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นรอยละ 13.4 เปน 295.4 ลานบาท จากการเรงรัด
จัดเก็บ
รายจายรัฐบาลในภาคเหนือเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 27.1 เปน 7,959.6
ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นทัง้ รายจายลงทุนและรายจายประจํา ในสวนของรายจายลงทุนเพิ่มขึ้นรอย
ละ 45.1 เปน 2,385.5 ลานบาท จากรายจายหมวดเงินอุดหนุนทีเ่ พิ่มขึ้นกวา 3 เทาตัว เปน
973.7 ลานบาท เพื่อใชในการกอสรางและจัดซื้อครุภัณฑแกสถาบันการศึกษาในจังหวัด
เชียงราย ทางดานรายจายประจําเพิ่มขึน้ รอยละ 20.7 เปน 5,574.1 ลานบาท จากรายจายงบ
กลางเพิ่มขึ้นรอยละ 68.3 เปน 1,522.0 ลานบาท เพื่อจายเงินขวัญถุงแกขาราชการที่
เกษียณอายุกอ นกําหนดเปนสําคัญ
รายจายตามมาตรการเพิ่มการใชจา ยภาครัฐเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ (มิยาซาวา) ณ สิ้น
เดือนตุลาคม 2543 มีวงเงินที่ไดรับอนุมัติทั้งสิ้น 8,530.8 ลานบาท เบิกจายแลว 8,073.5 ลาน
บาทหรือรอยละ 94.6 ของวงเงินอนุมัติ จังหวัดที่มีอัตราเบิกจายสูงสุด 3 ลําดับคือ จังหวัด
อุทัยธานี นครสวรรค และเชียงใหม รอยละ 98.1 รอยละ 97.8 และรอยละ 97.7 ของวงเงิน
อนุมัติ ตามลําดับ
การคาตางประเทศ
การสงออก ของภาคเหนือเดือนตุลาคม 2543 มีมลู คา 127.2 ลานดอลลาร สรอ.
เพิม่ ขึน้ จากเดือนกอนรอยละ 3.7 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 42.0 (ในรูปเงิน
บาทมีมลู คา 5,478.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 7.0 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน
ปกอนรอยละ 55.7) จากการเพิม่ ขึ้นทัง้ การสงออกผานทาอากาศยานเชียงใหมและผานชายแดน
การสงออกผานทาอากาศยานเชียงใหม มีมลู คา 107.4 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจาก
เดือนกอนรอยละ 0.5 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 31.8 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา
4,623.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 3.8 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ
44.5) เปนการเพิ่มขึ้นของการสงออกสินคาจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและการสงออก
สินคาเกษตรแปรรูป เปนสําคัญ โดยการสงออกจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีมูลคา 96.3
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ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 1.0 และรอยละ
34.0 ตามลําดับจากความตองการชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลกเพิ่มขึ้น เพื่อผลิตสินคา
จําหนายในชวงคริสตมาสและปใหม เพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะในตลาดเอเชีย เชน สิงคโปร ไตหวัน
เกาหลี และญี่ปุน และในชวงทีผ่ า นมาโรงงานหลายแหงในนิคมฯไดขยายกําลังการผลิต ทําให
สามารถผลิตไดเพิ่มขึ้น สวนการสงออกนอกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีมูลคา 11.0 ลาน
ดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 3.3 เนื่องจากการสงออกลําไยแปรรูปลดลงตาม
ฤดูกาล แตก็ยังมีมูลคามากกวาเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 15.1
การสงออกผานชายแดน มีมลู คา 19.9 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ
25.0 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนกวาเทาตัว (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 854.8 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ จากเดือนกอนรอยละ 29.0 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนเกือบ 2 เทาตัว) จากการ
เพิ่มขึ้นของการสงออกไปพมา และลาว เปนสําคัญ
การสงออกไปพมา มีมลู คา 15.8 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 22.8
และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอนมีมูลคาเพิ่มขึ้นกวา 2 เทาตัว (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 682.0
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 26.8 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนเกือบ 3
เทาตัว) เนื่องจากความตองการของพอคาพมามีเพิ่มขึ้น ประกอบกับเดือนนี้สามารถทําการคา
ไดตามปกติไมประสบปญหาทางการคาเชนเดือนเดียวกันปกอน สวน การสงออกไปลาว มี
มูลคา 1.4 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 44.8 และ
รอยละ 51.2 ตามลําดับ (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 59.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 49.4 และรอยละ 65.7 ตามลําดับ) เนือ่ งจากความตองการสินคามีมากขึ้น
ทางดาน การสงออกไปจีน (ตอนใต ) มีมลู คา 2.6 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอย
ละ 29.1 แตเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอนลดลงรอยละ 2.1 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 113.8
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 33.3 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 7.4)
การนําเขา มูลคาสินคานําเขามีมลู คา 95.7 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนรอย
ละ 5.4 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 35.4 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 4,122.7 ลาน
บาท ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 2.4 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 48.5) จากการ
เพิม่ ขึน้ ของการนําเขาผานทาอากาศยานเชียงใหมเปนสําคัญ
การนําเขาผานดานทาอากาศยานเชียงใหม มีมลู คา 91.8 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจาก
เดือนกอนรอยละ 6.2 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 38.4 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา
3,951.5 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 3.1 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ
51.8) จากการนําเขาสินคาในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเปนสําคัญ โดยการนําเขาในเขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีมูลคา 91.3 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 5.7
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ตามภาวะการนําเขาเครื่องจักรที่ชะลอลงเนื่องจากไดติดตั้งเครื่องจักรไปบางสวนแลว แตเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันปกอ นเพิม่ ขึ้นรอยละ 38.8 จากการนําเขาวัตถุดบิ เพิม่ ขึ้นตามการสงออก
สวนการนําเขาสินคานอกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ผานทาอากาศยานเชียงใหม) มีมลู คา
0.4 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 54.2 และรอยละ 9.1
ตามลําดับ (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 18.0 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอน
รอยละ 52.7 และรอยละ 0.3 ตามลําดับ) จากความตองการที่ลดลง
การนําเขาสินคาจากชายแดน มีมลู คา 4.0 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน
รอยละ 16.7 แตลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 9.9 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 171.2 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 20.4 แตลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 1.2) จากการ
นําเขาสินคาจากจีน(ตอนใต) ลดลงเปนสําคัญ
การนําเขาสินคาจากพมา มีมลู คา 1.8 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและ
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 15.9 และรอยละ 22.2 ตามลําดับ(ในรูปเงินบาทมีมลู คา 79.4 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 19.6 และรอยละ 34.0 ตามลําดับ)
ตามความตองการที่มีเพิ่มขึ้นและไมประสบอุปสรรคทางการคาเชนปกอน การนําเขาจากลาว มี
มูลคา 0.9 ลานดอลลาร สรอ.เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 49.7 และ
รอยละ 83.8 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 37.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 54.5 และ
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนกวาเทาตัว) เนือ่ งจากมีการนําเขาโค-กระบือเพิม่ ขึ้น สวน การ
นําเขาจากจีน (ตอนใต) มีมูลคา 1.3 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ จากเดือนกอนรอยละ 2.0 แต
ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 48.1 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 54.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนกอนรอยละ 5.3 แตลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 43.1) จากการนําเขาแอปเปล ลด
ลง
ระดับราคา
ดัชนีราคาผูบริโภคเดือนตุลาคม 2543 ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 0.2 แตเพิ่มขึ้นรอยละ
2.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอน โดยดัชนีราคาสินคาหมวดอาหารและเครือ่ งดื่มลดลงจาก
เดือนกอนรอยละ 0.6 ขณะทีด่ ชั นีราคาสินคาหมวดอืน่ ๆทีม่ ใิ ชอาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ จาก
เดือนกอนรอยละ 0.1
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงจากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 0.6 รอย
ละ 0.1 ตามลําดับ เนือ่ งจากสินคาประเภทอาหารราคาลดลงเกือบทุกกลุม ยกเวนกลุม ขาว แปง
และผลิตภัณฑจากแปงที่ราคาเพิ่มขึ้น สินคาที่ราคาลดลงมากไดแก สินคากลุมผักและผลไม
ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 4.1 สินคากลุมไขและผลิตภัณฑนมราคาลดลงจากเดือนกอนรอยละ
1.0 เนื่องจากปริมาณผลผลิตเขาสูตลาดมากขึ้น กลุมอาหารที่ซื้อจากตลาดและกลุมเครื่องดื่มที่
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ไมมีแอลกอฮอลราคาลดลงจากเดือนกอนรอยละ 0.1 เทากัน เนือ่ งจากภาวะการแขงขันของ
ผูป ระกอบการ ขณะทีก่ ลุม อาหารทีซ่ อ้ื บริโภคราคาไมเปลีย่ นแปลง
หมวดอื่นๆ ที่มิใชอาหาร เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 0.1 และ
รอยละ 3.6 ตามลําดับ แมวาราคาน้ํามันในเดือนนี้จะปรับตัวลดลงจากเดือนกอนเล็กนอยแตการ
ปรับขึ้นคาโดยสารรถยนตโดยสารประจําทางระหวางจังหวัดในชวงปลายเดือนกอน ทําใหราคา
สินคาในหมวดพาหนะการขนสงและการสื่อสารปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 0.1 โดยสินคากลุมการขนสง
สาธารณะราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 3.4 สวนหมวดเคหสถาน หมวดเครื่องนุงหม หมวด
ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 0.1 ขณะทีห่ มวดการตรวจ
รักษาและบริการสวนบุคคลราคาลดลงรอยละ 0.1 เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนบางแหงลดอัตรา
คาหองพักคนไข ขณะทีห่ มวดการบันเทิง การอานและการศึกษาราคาไมเปลี่ยนแปลง
การใชจายภาคเอกชน
การใชจายภาคเอกชนเริ่มมีสัญญาณบางดานปรับตัวลดลง ทั้งนี้เครื่องชี้ในสวนของ
ปริมาณรถยนตจดทะเบียนเดือนกันยายน 2543 ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 7.5 เหลือ
1,649 คัน เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 20.6 เมื่อเดือนกอน จากราคาน้ํามันทีส่ งู ขึน้ สงผลใหผซู อ้ื
ชะลอการซื้อรถ และจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟนตัวไมเต็มที่ อยางไรก็ดี สําหรับ ปริมาณ
รถจักรยานยนตจดทะเบียน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 39.5 เปน 10,653 คัน
เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 45.6 เมื่อเดือนกอน เพิ่มขึ้นในเกือบทุกจังหวัดของภาคเหนือ
ภาษีมูลคาเพิ่ม (คํานวณจากฐานภาษีรอยละ 7) เดือนตุลาคม 2543 เพิม่ ขึน้ จากเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 13.4 เปน 295.4 ลานบาท เทียบกับทีเ่ พิม่ ขึ้นรอยละ 5.2 เมื่อเดือนกอน
จากการเรงรัดจัดเก็บภาษีและการใชจา ยของประชาชน โดยเพิม่ ขึ้นมากในเขตภาคเหนือ
ตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยว
การใชไฟฟาในครัวเรือน เดือนกันยายน 2543 เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ
4.8 เปน 223.3 ลานกิโลวัตตชั่วโมง เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 เมื่อเดือนกอน โดยเพิม่ ขึ้นทัง้
ในเขตภาคเหนือตอนบนและตอนลางรอยละ 6.9 และรอยละ 2.4 ตามลําดับ
ทางดาน สินเชือ่ เพือ่ อุปโภคบริโภค มียอดคงคาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2543 ลดลงจาก
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 6.8 เหลือ 38,666.5 ลานบาท จากการทีธ่ นาคารพาณิชยยงั
ระมัดระวังการใหสินเชือ่ และบางสวนจากการโอนสินเชือ่ ไปบริหารทีส่ าํ นักงานใหญ
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
30 พฤศจิกายน 2543

