ฉบับที่ 3/2544
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนมกราคม 2544
การเงินและการธนาคาร
ณ สิ้นเดือนมกราคม 2544 สาขาธนาคารพาณิชยมยี อดเงินฝากคงคาง 276,218.2 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 2,463.8 ลานบาท หรือรอยละ 0.9 และเพิม่ ขึ้นรอยละ 5.8 เมือ่ เทียบ
กับเดือนเดียวกันปกอน จากการจําหนายสินคาทางเกษตร และเงินบํารุงไรออยที่ฝากพักไว เงิน
ฝากเพิ่มขึ้นมากในจังหวัดกําแพงเพชร พิษณุโลก นครสวรรค และแมฮองสอน
ทางดานสินเชือ่ มียอดคงคาง 180,944.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากเดือนกอน 541.2
ลานบาท หรือรอยละ 0.3 สวนหนึ่งจากการใหสินเชื่อแกกลุมพอคาสินคาทางการเกษตร อยางไร
ก็ตาม เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนสินเชื่อยังคงลดลงรอยละ 7.0 โดยลดลงมากที่จังหวัด
แมฮองสอน นครสวรรค อุตรดิตถ ลําปาง และพะเยา
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินใหกูยืมของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 ธนาคาร ทรง
ตัวจากเดือนกอน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยอยูที่ระดับรอยละ 2.50 ตอป สวนอัตรา
ดอกเบีย้ เงินฝากประจํา 3 เดือน และ 12 เดือน อยูที่ระดับรอยละ 3.0 และรอยละ 3.50 ตอป
ตามลําดับ สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมแกลูกคาชั้นดี (MLR) อยูท ร่ี ะดับรอยละ 7.50-8.25
ตอป
ปริมาณการใชเช็คในเดือนมกราคม 2544 มีปริมาณ 377,897 ฉบับ มูลคา 24,282.1
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 13.5 และรอยละ 4.6 ตามลําดับ โดยเพิม่ ขึ้นมากใน
จังหวัดนาน กําแพงเพชร เพชรบูรณ นครสวรรค และตาก ทางดานปริมาณและมูลคาเช็คคืน
ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 3.9 และรอยละ 17.6 เหลือ 6,747 ฉบับ มูลคา 358.2 ลานบาท
ปริมาณและมูลคาเช็คคืนมีสัดสวนรอยละ 1.8 และรอยละ 1.5 ของปริมาณและมูลคาเช็คเรียก
เก็บลดลงจากรอยละ 2.1 และรอยละ 1.9 เมื่อเดือนกอน แตยังคงสูงกวารอยละ 1.7 และรอยละ
1.4 ของระยะเดียวกันปกอ น
ฐานะการคลัง
ฐานะการคลังรัฐบาลในภาคเหนือเดือนมกราคม 2544 มีเงินในงบประมาณขาดดุล
8,619.5 ลานบาท เพิม่ ขึน้ เทียบกับทีข่ าดดุล 8,088.2 ลานบาท ระยะเดียวกันปกอน จากการใช
จายภาครัฐทีเ่ พิม่ ขึ้น
รายไดรฐั บาลนําสงคลังจังหวัดทัง้ 20 แหงในภาคเหนือ ลดลงจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 6.8 เหลือ 838.8 ลานบาท จากการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาลดลงรอยละ 6.6

-2-

เหลือ 308.3 ลานบาท โดยลดลงมากในสวนของการจัดเก็บจากเงินไดดอกเบีย้ ถึงรอยละ 31.7
เหลือ 121.0 ลานบาท จากอัตราดอกเบี้ยอยูในเกณฑต่ํา สวนการจัดเก็บรายไดอื่นลดลงรอยละ
41.3 เหลือ 133.8 ลานบาท ขณะที่การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้น
รอยละ 20.1 และรอยละ 4.2 เปน 299.7 ลานบาท และ 97.0 ลานบาท ตามลําดับ จากการใช
จาย ของประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวและการเรงรัดจัดเก็บภาษี
รายจายรัฐบาลที่ผานคลังจังหวัดในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ
5.2 เปน 9,458.3 ลานบาท เพิม่ ขึน้ ในสวนของรายจายลงทุนรอยละ 22.5 เปน 3,756.7 ลาน
บาท สวนใหญเปนเงินอุดหนุนที่รัฐจายใหแกองคการบริหารสวนทองถิ่น ขณะที่รายจายประจํา
ลดลงรอยละ 3.7 เหลือ 5,701.6 ลานบาท โดยลดลงในเกือบทุกหมวดรายจาย
รายจายตามมาตรการเพิ่มการใชจา ยภาครัฐเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ (มิยาซาวา) ณ สิ้น
เดือนมกราคม 2544 มีวงเงินทีไ่ ดรับอนุมตั ทิ ง้ั สิน้ 8,453.1 ลานบาท เบิกจายแลว 8,198.7 ลาน
บาท หรือรอยละ 97.0 ของวงเงินอนุมัติ จังหวัดที่มีอัตราเบิกจายสูงสุด 3 ลําดับคือ จังหวัด
ลําปาง แมฮองสอน และเพชรบูรณ รอยละ 99.3 รอยละ 99.2 และรอยละ 98.9 ของวงเงินอนุมัติ
ตามลําดับ
การคาตางประเทศ
การสงออก ของภาคเหนือเดือนมกราคม 2544 มีมลู คา 92.7 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง
จากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 6.3 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 3,976.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 14.3) เนื่องจากการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสชะลอตัวลงและการ
สงออกผานชายแดนประสบปญหารัฐบาลพมาเขมงวดการนําสินคาเขา
การสงออกผานทาอากาศยานเชียงใหม มีมลู คา 84.2 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น
จากเดือนเดียวกันปกอนเพียงรอยละ 3.5 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 3,611.3 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จาก
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 26.4) ทัง้ นี้ เนื่องจากการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเริ่มมีแนวโนม
ชะลอตัวลง โดยการสงออกจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีมูลคา 77.0 ลานดอลลาร สรอ.
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 4.5
สวนการสงออกนอกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีมูลคา 7.2 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง
จากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 5.5 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 308.0 ลานบาท ลดลงจากเดือน
เดียวกัน ปกอนรอยละ 15.4)
การสงออกผานชายแดน มีมลู คา 8.5 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนเดียวกัน ป
กอนถึงรอยละ 51.8 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 364.8 ลานบาท ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอน รอย
ละ 41.2) จากการลดลงของการสงออกไปพมาเปนสําคัญ
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การสงออกไปพมา มีมลู คา 5.9 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอย
ละ 61.1 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 252.7 ลานบาท ลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 52.5)
เนือ่ งจากพมาเขมงวดกับการนําสินคาเขา สวน การสงออกไปจีน (ตอนใต) และ ลาว มีมลู คา
1.5 ลานดอลลาร สรอ. และ 1.2 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 5.2
และรอยละ 2.7 ตามลําดับ (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 62.6 ลานบาท และ 49.6 ลานบาท เพิม่ ขึน้
จากเดือนเดียวกัน ปกอนรอยละ 28.4 และรอยละ 25.3 ตามลําดับ)
การนําเขา มูลคาสินคานําเขามีมลู คา 112.1 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 45.0 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 4,809.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน
ปกอนรอยละ 77.0) จากการนําเขาวัตถุดบิ และเครือ่ งจักรผานทาอากาศยานเชียงใหมเปนสําคัญ
การนําเขาผานทาอากาศยานเชียงใหม มีมลู คา 107.3 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้น
จากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 46.2 (ในรูปเงินบาทมีมูลคา 4,602.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 78.5) จากการนําเขาวัตถุดบิ และเครือ่ งจักรของโรงงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยการนําเขาในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีมลู คา 106.5 ลาน
ดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 46.2 สวนการนําเขานอกนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ (ผานทาอากาศยานเชียงใหม) มีมลู คา 0.8 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้
จากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 49.8 (ในรูปเงินบาทมีมูลคา 33.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน
เดียวกันปกอนรอยละ 82.8)
การนําเขาผานชายแดน มีมลู คา 4.8 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ จากเดือนเดียวกันป
กอนรอยละ 22.7 จากการนําเขาสินคาจากพมาทีเ่ พิม่ ขึ้นเปนสําคัญ (ในรูปเงินบาทมีมลู คา
206.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 49.7)
การนําเขาจากพมาและลาว มีมลู คา 2.8 ลานดอลลาร สรอ. และ 1.3 ลานดอลลาร สรอ.
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 36.9 และรอยละ 9.6 ตามลําดับ (ในรูปเงินบาทมีมลู คา
119.4 ลานบาท และ 57.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 67.1 และรอยละ
33.7 ตามลําดับ) จากการนําเขาโค-กระบือ สวน การนําเขาจากจีน (ตอนใต) มีมลู คา 0.7 ลาน
ดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 3.4 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 29.7 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 26.3) จากการนําเขาผลไมเปนสําคัญ
ระดับราคา
ดัชนีราคาผูบริโภคเดือนมกราคม 2544 เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.8 จาก
ราคาสินคาในหมวดอืน่ ๆ ที่มิใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 2.8 ขณะทีร่ าคาสินคาใน
หมวดอาหารและเครื่องดื่มลดลงรอยละ 0.4
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หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงในกลุมผักรอยละ 6.7 รองลงมาไดแก กลุมเนื้อสัตว
ลดลงรอยละ 5.8 กลุมอาหารที่ซื้อจากตลาดลดลงรอยละ 5.0 ขณะทีร่ าคาสินคาในกลุม ผลไม
เพิ่มขึ้นรอยละ 9.4 เนื่องจากเปนชวงปลายฤดู สวนราคาสินคาในกลุม ขาว แปงและผลิตภัณฑ
จากแปง ราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 เนื่องจากตางประเทศมีความตองการขาวหอมมะลิเพิ่มขึ้น
สวนราคาสินคาในกลุม อืน่ ๆ เปลี่ยนแปลงเล็กนอย
หมวดอื่นๆ ทีม่ ิใชอาหาร เพิ่มขึ้นมากในหมวดพาหนะ การขนสงและการสื่อสารถึง
รอยละ 6.8 จากการเพิ่มขึ้นของราคายานพาหนะ และการขนสงสาธารณะรอยละ 7.5 และรอย
ละ 5.2 ตามลําดับตามราคาน้ํามันที่สูงขึ้น สวนหมวดเคหสถานเพิ่มขึ้นรอยละ 0.9 และหมวด
ยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นรอยละ 0.6
การใชจายภาคเอกชน
การใชจายภาคเอกชนของภาคเหนือเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล โดยเฉพาะในจังหวัดที่เปน
แหลงทองเที่ยว ทัง้ นี้ ภาษีมูลคาเพิ่ม (ใชฐานภาษีรอยละ 7) ทีจ่ ดั เก็บไดในเดือนมกราคม
เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 20.1 เปน 299.7 ลานบาท จากการใชจา ยของประชาชน
โดยเฉพาะจังหวัดทีเ่ ปนแหลงทองเทีย่ ว และการเรงรัดจัดเก็บภาษี
สําหรับ การจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนต ในเดือนธันวาคม 2543
ปริมาณ รถยนตจดทะเบียนลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 10.8 เหลือ 816 คัน จากราคา
น้ํามันที่สูงขึ้น ทําใหผซู อ้ื ระมัดระวังการใชจาย สวนปริมาณรถจักรยานยนตจดทะเบียนชะลอตัว
ลงจากเดือนกอนหนา แตยังขยายตัวในเกณฑสูงรอยละ 28.0 เปน 9,776 คัน โดยขยายตัวมาก
ในจังหวัดลําปาง ลําพูน และเชียงใหม โดยเปนผลตอเนื่องจากอุตสาหกรรมสงออกในจังหวัด
ดังกลาวจางแรงงานเพิ่มขึ้น
ทางดานการให สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค ของสาขาธนาคารพาณิชยในเขตภาคเหนือ
ยังคงหดตัว โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2543 มียอดคงคาง 37,673.2 ลานบาท ลดลงจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 6.2 จากการที่ธนาคารพาณิชยยังระมัดระวังการใหสินเชื่อและบางสวน
จากการโอนสินเชื่อไปบริหารที่สํานักงานใหญ
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
22 กุมภาพันธ 2544

