ฉบับที่ 07/2552
เรือ่ ง เศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมิถนุ ายน 2552 และครึง่ แรก ป 2552
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนมิถนุ ายน 2552 อยูในเกณฑหดตัว แตมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจาก
เดือนกอน การผลิตเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมบางประเภท การใชจายของผูบริโภคที่ไดผลดีจากรายไดเกษตรที่อยูในเกณฑสูง
และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งมีความสนใจลงทุนดานกอสรางของภาคเอกชนในจังหวัดสําคัญของภาค
ขณะที่ภาคการทองเที่ยว การเบิกจายเงินงบประมาณผานคลังจังหวัด การสงออกและนําเขายังลดลง ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป
หดตัวเปนเดือนที่ 3 สําหรับเงินฝากเรงตัวแตเงินใหสนิ เชือ่ ลดลง
ครึ่งแรก ป 2552 ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือหดตัวลงมากโดยเฉพาะชวงไตรมาสแรก จากผลกระทบของ
วิกฤตเศรษฐกิจโลก ทําใหการผลิตเพือ่ การสงออกในสินคาชิน้ สวนอิเล็คทรอนิกส อัญมณีและเลนส ลดลงมาก และสงผลใหภาค
บริการหดตัวตามจํานวนนักทองเที่ยวที่ลดลง แตในไตรมาสสองมีสัญญาณปรับตัวที่ดีขึ้นจากคําสั่งซื้อชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่
มีเพิ่มขึ้นเนื่องจากสตอกสินคาในตางประเทศลดลง และทําใหไมมีการเลิกจางแรงงานและรับแรงงานกลับมาในอุตสาหกรรมดั งกลาว
นอกจากนั้นการเรงเบิกจายและผลจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ และรายไดเกษตรกรซึง่ แมวา จะหดตัวเมื่อเทียบกับ
ระยะเดียวกันปกอนแตยังอยูในเกณฑสูงก็มีสวนพยุงกําลังซื้อ สําหรับการสงออกและนําเขาสินคาหดตัว สวนดานการทองเที่ยวไดรับ
ผลกระทบเพิ่มขึ้นจากโรคระบาด เงินเฟอลดลงจากฐานของระยะเดียวกันปกอ นสูง ทางดานเงินใหสินเชื่อหดตัวสวนเงินฝากเรงตัว
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร เดือนมิถนุ ายน 2552 รายไดของเกษตรกรหดตัวรอยละ 17.5 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน
ปกอ นทีข่ ยายตัวสูงมาก โดยดัชนีราคาพืชสําคัญหดตัวรอยละ 17.0 ตามราคาขาวเปลือกเจานาปรังและขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ลดลง
รอยละ 14.8 และรอยละ 20.2 ตามลําดับ จากฐานราคาของเดือนเดียวกันปกอ นสูงเปนสําคัญ ประกอบกับราคาลิ้นจี่ลดลงเนื่องจาก
ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาก อยางไรก็ดี ราคาสับปะรดและกระเทียมสูงขึ้นเพราะผลผลิตออกสูตลาดนอยลง ทางดานดัชนีผลผลิตพืชหลัก
หดตัวรอยละ 0.5 เนื่องจากผลผลิตขาวนาปรังลดลงรอยละ 5.3 เมื่อเทียบกับฤดูการผลิตกอนหนาที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากเปน
ประวัตกิ ารณ ขณะทีผ่ ลผลิตสับปะรดและกระเทียมลดลงรอยละ 12.6 และรอยละ 16.4 ตามลําดับ เนือ่ งจากเกษตรกรบางสวน
หันไปปลูกพืชผักอื่น สวนผลผลิตลิน้ จี่ หอมแดง และขาวโพดเลี้ยงสัตว เพิ่มขึ้นรอยละ 48.0 รอยละ 6.3 และรอยละ 0.3 ตามลําดับ
ตามผลผลิตตอไรทเ่ี พิม่ ขึน้ จากสภาพอากาศทีเ่ อือ้ อํานวยตอการผลิต
ครึ่งแรก ป 2552 เกษตรกรมีรายไดอยูในเกณฑดี แตลดลงรอยละ 6.0 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนที่
ขยายตัวสูงถึงรอยละ 52.1 โดยดัชนีราคาพืชหลักหดตัวรอยละ 5.5 จากการลดลงของราคาขาวเปลือกเจานาปรัง มันสําปะหลัง
ขาวเปลือกเจานาป หอมแดง และขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่ลดลงรอยละ 10.7 รอยละ 50.7 รอยละ 3.4 รอยละ 43.0 และรอยละ 20.8
ตามลําดับ เปนผลจากฐานราคาระยะเดียวกันปกอนอยูในระดับสูงเปนสําคัญ สวนราคาออยโรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 7.1 ตามการ
ปรับเพิ่มขึ้นของราคาออยขั้นตน ขณะทีก่ ระเทียมราคาสูงขึน้ รอยละ 37.8 เพราะปริมาณผลผลิตนอยกวาปกอน ทางดานดัชนี
ผลผลิตพืชสําคัญลดลงรอยละ 0.6 ตามผลผลิตขาวนาปรังที่ลดลงรอยละ 5.3 เนื่องจากผลผลิตตอไรของขาวลดลงจากสภาพ
อากาศที่เย็นจัดในชวงปลายป 2551 และตนป 2552 สําหรับผลผลิตกระเทียมลดลงรอยละ 16.4 จากเกษตรกรสวนหนึ่งปรับเปลี่ยน
ไปปลูกพืชผักอื่นที่คาดวาไดรับผลตอบแทนดีกวา สวนผลผลิตออยโรงงาน มันสําปะหลัง ขาวนาป หอมแดง และขาวโพดเลี้ยงสัตว
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 รอยละ 35.4 รอยละ 1.8 รอยละ 6.3 และรอยละ 0.3 ตามลําดับ เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวยประกอบกับ
ราคาของปกอนจูงใจใหเกษตรบํารุงดูแลทําใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น

-22. ภาคอุตสาหกรรม เดือนมิถนุ ายน 2552 การผลิตภาคอุตสาหกรรมแมหดตัวแตปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง
จากเดือนกอน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือหดตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 20.5 เทียบกับที่หดตัวรอยละ 33.3
เดือนกอน เปนผลจากการผลิตของอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ลดลงรอยละ 31.1 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 42.9 เดือนกอน
โดยการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะชิ้นสวนในโทรศัพทเคลื่อนที่ อุปกรณส่ือสาร และคอมพิวเตอร
สวนบุคคล เชน สวนประกอบฮารดสิ ตไดร และไดโอด ตามความตองการของผูบริโภค ดานการผลิตเครื่องดื่มลดลงทั้งการผลิต
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล การผลิตเซรามิกประเภทเครื่องใชบนโตะอาหารเพื่อการสงออกหดตัวรอยละ 31.0
เนื่องจากความตองการในตลาดยุโรปลดลง ดานการผลิตเครื่องแตงกายลดลงรอยละ 33.1 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลดลง
รอยละ 51.4 เดือนกอน อยางไรก็ดี อุตสาหกรรมการผลิตอาหารเพิ่มขึ้นรอยละ 33.4 เรงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับที่หดตัวในเดือนกอน
จากอุตสาหกรรมการแปรรูปพืชผักเพือ่ สงออกไปตลาดญีป่ นุ ขยายตัว สําหรับการผลิตวัสดุกอสรางขยายตัวสวนหนึ่งจากความ
ตองการเพือ่ สงออกไปยังประเทศพมาและลาว
ครึ่งแรก ป 2552 การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 33.9 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน โดยหดตัว
มากในอุตสาหกรรมสงออกชิน้ สวนอิเล็คทรอนิกส เลนส อัญมณี โดยเฉพาะในชวงไตรมาสแรก จากผลของวิกฤตเศรษฐกิจโลก
อยางไรก็ดี ในชวงไตรมาส 2 คําสัง่ ซือ้ ชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสปรับตัวดีขน้ึ เพือ่ ชดเชยสตอกสินคาคงคลังของผูผ ลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส
ในตางประเทศซึ่งงวดลงมาก อยางไรก็ตาม ผลผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในครึ่งแรกปนี้ยัง ลดลงรอยละ 49.8 โดยสินคาสําคัญ
ที่ลดลง ไดแก สวนประกอบฮารดิสตไดร ไอซี และทรานฟอรมเมอร ดานอุตสาหกรรมอัญมณีลดลงรอยละ 72.9 โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรทีห่ ดตัวมาก ทางดานอุตสาหกรรมผลิตอาหารลดลงรอยละ 8.1 อยางไรก็ดี การแปรรูปผักสด
แชแข็งยังขยายตัวดีตามความตองการของตลาดตางประเทศ เนื่องจากผูผลิตตางประเทศซึ่งเปนคูแขงของไทยประสบปญหา
คุณภาพสินคาทําใหผูซื้อในตางประเทศหันมาซื้อสินคาจากไทยแทน ดานการผลิตเครื่องดื่มหดตัวจากการลดลงของการผลิต
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเนื่องจากมีสวนแบงการตลาดและความตองการลดลง สําหรับการผลิตวัสดุกอสรางเพิ่มขึ้นจากความ
ตองการเพือ่ การกอสรางในสวนทองถิน่ และเพือ่ การสงออกไปประเทศเพือ่ นบาน
3. ภาคบริการ เดือนมิถุนายน 2552 ยังหดตัวตอเนื่องจากเดือนกอน จากผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจโลก
และการแพรระบาดของเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 โดยเครื่องชี้ที่สําคัญ ไดแก ยอดการจัดเก็บภาษีมลู คาเพิม่ ประเภท
โรงแรมและภัตตาคารลดลงรอยละ 21.6 โดยเฉพาะในจังหวัดทองเที่ยวหลัก อาทิ จังหวัดเชียงใหมที่ยอดจัดเก็บลดลงรอยละ
27.3 เปนตน ดานจํานวนผูโ ดยสารผานทาอากาศยานลดลงรอยละ 5.0 โดยลดลงเกือบทุกทาอากาศยานในภาคเหนือ ยกเวน
ทาอากาศยานเชียงรายที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 สําหรับอัตราการเขาพักของโรงแรมยังลดลงตอเนื่องเหลือเพียงรอยละ 33.7 สวน
ราคาหองพักเฉลีย่ ปรับเพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นเล็กนอยจากราคา 859.6 บาทตอหองเปน 861.3 บาทตอหอง
ครึ่งแรก ป 2552 ภาคบริการของภาคเหนือหดตัวจากระยะเดียวกันปกอน จากการถดถอยของเศรษฐกิจโลก
การระมัดระวังการใชจายของนักทองเที่ยวตางชาติและชาวไทย ปญหาความไมสงบทางการเมือง รวมทั้งสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 สงผลใหเครื่องชี้ที่สําคัญไดแก การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภทโรงแรมและ
ภัตตาคารลดลดลงรอยละ 17.6 จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศยานลดลดลงรอยละ 14.8 โดยลดลงในทุกทาอากาศยานของ
ภาคเหนือ และอัตราการเขาพักเฉลีย่ ของโรงแรมในภาคเหนือลดลงจากรอยละ 51.6 เหลือเพียงรอยละ 48.2 สําหรับราคาหองพัก
เฉลี่ยทรงตัวจากระยะเดียวกันปกอนโดยอยูที่ราคาหองละ 990.9 บาทตอคืน
4. การอุปโภคบริโภค เดือนมิถุนายน 2552 ชะลอตัวจากเดือนกอน เครื่องชี้การใชจายภาคเอกชนที่สําคัญ
ไดแก ปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 5.7 แตชะลอลงจากเดือนกอนที่เรงตัวรอยละ
18.8 จากการขยายตัวในหมวดคาสงคาปลีกรอยละ 13.4 และหมวดกอสรางรอยละ 5.2 เปนสําคัญ ขณะที่หมวดอุตสาหกรรม
หดตัวรอยละ 2.0 เทียบกับทีเ่ รงตัวรอยละ 44.5 เดือนกอน ตามการลดปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเนื่องจากมี
สินคาคงคลังสะสมไวมาก ทางดานปริมาณการจดทะเบียนรถยนตลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 2.1 แตปรับตัวดีขึ้น
จากเดือนกอนที่หดตัวรอยละ 21.6 จากผลของการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายของผูประกอบการ ขณะที่ปริมาณการจดทะเบียน
รถจักรยานยนตขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.7 เรงตัวขึ้นจากเดือนกอนที่หดตัวรอยละ 8.1 โดยสวนหนึ่งเปนผล
จากความตองการใชของกลุมนักเรียน/นักศึกษาที่นิยมซื้อในชวงเปดภาคเรียน

-3ครึง่ แรก ป 2552 การใชจายของภาคเอกชนชะลอตัวจากระยะเดียวกันปกอน โดยในไตรมาสแรกหดตัว
จากการที่ผูบริโภคยังระมัดระวังการใชจาย ประกอบกับมีความกังวลในภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวตอเนื่องและมีรายไดลดลงจาก
การถูกลดชั่วโมงการทํางานหรือถูกลดเลิกจางงาน อยางไรก็ดี รายไดเกษตรกรโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนลางที่ยังอยูในเกณฑดี
และมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของทางการ ทําใหการใชจายปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 2 เครื่องชี้การใชจายภาคเอกชนที่สําคัญ
ในครึ่งแรกปนี้ไดแก ปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มที่ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 8.2 เทียบกับครึ่งหลังป 2551
ที่หดตัวรอยละ 2.3 สาเหตุสําคัญสวนหนึ่งจากการเรงผลิตสินคาในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ มกอนที่จะมีการปรับอัตราภาษีสรรพสามิต
เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ปริมาณการจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนตเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนลดลงรอยละ 15.2
และรอยละ 7.1 ตามลําดับ เนือ่ งจากไดรบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการระมัดระวังการใชจายของผูบริโภค
สําหรับกรณีรถยนตนง่ั สวนบุคคลสวนหนึง่ เปนผลจากบริษทั ผูผ ลิตรถยนตลดการผลิตลงทําใหมียอดคางจองจํานวนหนึ่ง
5. การลงทุนภาคเอกชน เดือนมิถนุ ายน 2552 ยังคงหดตัวแตปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน โดยเครื่องชี้
ทีส่ าํ คัญ ไดแก ปริมาณการจําหนายวัสดุกอ สรางขยายตัวจากเดือนกอน ขณะที่พื้นที่กอสรางรับอนุญาตในเขตเทศบาลที่ขยายตัว
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 39.6 ในประเภทเพื่อที่อยูอาศัยและเพื่อการพาณิชยโดยเฉพาะในจังหวัดที่สาํ คัญทางเศรษฐกิจ
ของภาคเหนือตอนบน คาธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ดินหดตัวรอยละ 21.1 เปนผลจากมาตรการลดอัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียม
ของภาครัฐ แตปรับตัวดีขน้ึ จากเดือนกอนทีห่ ดตัวรอยละ 46.0 สําหรับความสนใจลงทุนในเครือ่ งจักรและอุปกรณ ซึ่งสะทอนจาก
การอนุมตั สิ ง เสริมการลงทุนในภาคเหนือหดตัวจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 82.4
ครึ่งแรก ป 2552 การลงทุนภาคเอกชนหดตัว ผูประกอบการสวนใหญไมมีแผนการลงทุนและบางรายชะลอ
การลงทุนออกไปเนือ่ งจากยังขาดความเชือ่ มัน่ ในดานภาวะเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ อยางไรก็ดี การ
กอสรางของภาคชาวบานยังขยายตัวดีโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณภาคเหนือตอนลางและจังหวัดเชียงรายและ
พะเยาในภาคเหนือตอนบน เครื่องชี้บางประเภทปรับตัวดีขึ้น เชน ปริมาณการจําหนายวัสดุกอสรางลดลงจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 0.2 เทียบกับครึ่งหลังป 2551 ที่ลดลงรอยละ 20.4 และความสนใจลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณซึ่งสะทอนจากการ
อนุมัติสงเสริมการลงทุนในภาคเหนือที่ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 17.2 สวนพื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล
ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 12.8 แตในชวงปลายไตรมาสสองเริ่มมีโครงการมาขออนุญาตพื้นที่กอสรางเพิ่มขึ้น สําหรับ
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนทีด่ นิ ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 37.7 เปนผลจากมาตรการลดอัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียม
ของทางการเปนสําคัญ
6. การคาตางประเทศ เดือนมิถุนายน 2552 การสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือหดตัวจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 29.5 เหลือ 183.8 ลานดอลลาร สรอ. จากการสงออกสินคาอุตสาหกรรมที่ลดลงรอยละ 30.2 โดยลดลงมาก
ในสินคาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง อาทิ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และเลนส สวนสินคาอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเปนหลัก
ลดลงตามหมวดการเจียระไนเพชรเปนสําคัญ อยางไรก็ดี สินคาอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบในประเทศบางชนิดมีการสงออกเพิ่มขึ้น
ดานการสงออกสินคาเกษตรลดลงตอเนื่องจากเดือนกอน ไดแก ใบยาสูบ และผลไมแชแข็ง สําหรับการสงออกผานดานชายแดน
ลดลงรอยละ 4.6 เหลือ 84.3 ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากการสงออกไปพมาและจีนตอนใตที่ลดลงรอยละ 2.6 และรอยละ 47.0
ตามลําดับ สวนการสงออกไปลาวเพิม่ ขึน้ รอยละ 74.5 เรงตัวจากเดือนกอน
การนําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือหดตัวรอยละ 31.7 เหลือ 94.6 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขา
วัตถุดิบและสินคาขั้นกลางที่ลดลงรอยละ 42.8 จากการหดตัวของสินคาในประเภท เพชรดิบเพื่อเจียระไน ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
เคมีภณ
ั ฑและพลาสติก ดานการนําเขาสินคาทุนลดลงตามการนําเขาชิน้ สวนเครือ่ งจักรไฟฟาและเครือ่ งจักรกล สวนการนําเขา
ผานดานชายแดนขยายตัวรอยละ 24.7 เปน 11.0 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงจากเดือนกอน โดยการนําเขาจากพมาและลาวที่
เพิม่ ขึน้ ในอัตราชะลอลงรอยละ 51.7 และรอยละ 88.0 ตามลําดับ สวนการนําเขาจากจีนตอนใตหดตัวรอยละ 35.2
ดุลการคา ในเดือนมิถุนายน 2552 เกินดุล 89.2 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนและเดือนกอน
ทีเ่ กินดุล 121.9 ลานดอลลาร สรอ. และ 91.1 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ

-4ครึง่ แรก ป 2552 การคาผานดานศุลกากรในภาคเหนืออยูใ นเกณฑหดตัว โดยการสงออกลดลงจากระยะ
เดียวกันปกอ นรอยละ 33.1 เหลือ 967.5 ลานดอลลาร สรอ. ตามการสงออกสินคาอุตสาหกรรมที่ลดลงรอยละ 31.8 โดยลดลง
มากในสินคาประเภท ชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส เลนส และเครือ่ งประดับอัญมณี เนือ่ งจากไดรบั ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก
อยางไรก็ดี ในชวงไตรมาส 2 คําสัง่ ซือ้ สินคาอิเล็กทรอนิกสไดปรับตัวดีข้ึน ดานการสงออกสินคาเกษตรลดลงรอยละ 30.5 เปนผล
จากการสงออกขาวและยาสูบที่ลดลงรอยละ 12.9 และรอยละ 63.9 ตามลําดับ สําหรับการสงออกผานดานชายแดนเพิ่มขึ้น
รอยละ 3.8 เปน 483.5 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอลงเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 21.7 ครึ่งหลังปกอน ตามการสงออกไปพมา
และลาวทีข่ ยายตัวในอัตราชะลอลงเหลือรอยละ 5.6 และรอยละ 30.4 ตามลําดับ ขณะที่การสงออกไปจีนตอนใตหดตัวลงรอยละ
26.2 สวนหนึง่ เปนผลจากการเปลีย่ นเสนทางการขนสงผานลาวโดยรถยนตแทนจากเดิมที่สงตรงไปจีนตอนใตโดยทางเรือ
การนําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือลดลงรอยละ 38.2 เหลือ 540.8 ลานดอลลาร สรอ. โดยลดลงมากขึ้น
เมื่อเทียบกับที่ลดลงรอยละ 5.9 ครึง่ หลังปกอ น เนื่องจากการนําเขาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางลดลงรอยละ 50.7 โดยเฉพาะสินคา
ในประเภทอิเล็กทรอนิกส อัญมณีและเครือ่ งประดับ และเลนส ซึง่ ลดลงมากในชวงไตรมาสแรก แตกระเตื้องขึ้นในชวงไตรมาส 2
ตามคําสั่งซื้อที่ปรับตัวดีขึ้น ดานการนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคลดลงรอยละ 23.1 สินคาสําคัญที่ลดลงไดแก ผลิตภัณฑนม
เภสัชภัณฑ และเครื่องประดับ สวนการนําเขาผานดานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 19.5 เปน 56.4 ลานดอลลาร สรอ. ชะลอตัว
เมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 30.8 ครึง่ หลังปกอ น โดยการนําเขาจากพมาและลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 59.1 และรอยละ 9.7 ตามลําดับ
สวนการนําเขาจากจีนตอนใตลดลงรอยละ 40.4
ดุลการคา ในครึ่งแรกป 2552 เกินดุล 426.7 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากครึ่งหลังปกอนที่เกินดุล 600.3
ลานดอลลาร สรอ.
7. การเบิกจายเงินงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือ เดือนมิถุนายน 2552 มีการเบิกจายทั้งสิ้น
14,053.1 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.6 โดยรายจายงบลงทุนหดตัวรอยละ 11.3 ตามเงินอุดหนุนทั่วไป
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในสวนงบลงทุนทีล่ ดลงรอยละ 30.3 อยางไรก็ตาม ในหมวดที่ดิน/สิ่งปลูกสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 19.2
ดานรายจายประจํามีจํานวน 9,081.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 จากการเบิกจายเพิ่มขึ้นของงบรายจายอื่นและงบดําเนินงาน
ในสวนที่เปนคาใชสอยและคาวัสดุที่ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 50.1 และรอยละ 14.9 ตามลําดับ
ครึง่ แรก ป 2552 ภาคเหนือมีการเบิกจาย 91,968.6 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 8.6
โดยรายจายลงทุนมีจํานวน 37,946.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 14.8 เรงตัวจากที่ลดลงรอยละ 41.8 ครึ่งหลังปกอน ตามการ
เบิกจายในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในสวนที่เปนงบลงทุนซึ่งเรงเบิกจายมากในไตรมาสแรกของป
และหมวดทีด่ นิ /สิง่ ปลูกสรางทีข่ ยายตัวรอยละ 22.5 และรอยละ 14.4 ตามลําดับ ขณะที่งบรายจายประจํามี 54,022.4 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.6 จากงบรายจายอื่นและงบดําเนินงานในสวนที่เปนคาใชสอยและคาวัสดุที่ขยายตัวรอยละ 38.2 และรอยละ
10.4 ตามลําดับ สําหรับเงินอุดหนุนทัว่ ไปในสวนทีเ่ ปนงบประจําเพิม่ ขึน้ รอยละ 7.3 จากระยะเดียวกันปกอ น
8. ระดับราคา เดือนมิถนุ ายน 2552 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคเหนือติดลบตอเนื่องเปนเดือนที่ 3
โดยลดลงรอยละ 4.8 เนื่องจากฐานของระยะเดียวกันปกอนสูงเปนสําคัญ ทั้งนี้หมวดอื่นๆ ที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่มลดลง
รอยละ 10.6 เปนผลจากการขยายระยะเวลาดําเนินการมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน ทําใหราคาสินคาหมวด
หมวดพาหนะการขนสงและการสื่อสาร และหมวดเคหสถาน ลดลงรอยละ 18.1 และรอยละ 7.0 ตามลําดับ สวนทางดานหมวด
ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นรอยละ 8.9 เนื่องจากการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตตั้งแตเดือนกอนหนา ดานหมวด
อาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.1 จากการเพิ่มขึ้นของหมวดเนื้อสัตวรอยละ 7.4 ผักและผลไมรอยละ 11.4 สําหรับดัชนี
ราคาผูบ ริโภคพืน้ ฐานลดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.0
ครึ่งแรก ป 2552 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.7 จากการลดลงของ
หมวดอื่นๆ ที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่มที่ลดลงรอยละ 8.4 เปนสําคัญ โดยราคาสินคาหมวดพาหนะ การขนสงและการสื่อสาร
และหมวดเคหสถาน ลดลงรอยละ 14.5 และรอยละ 7.5 ตามลําดับ สวนหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นรอยละ
2.3 ตามการปรับขึ้นของอัตราภาษีสรรพสามิต ทางดานหมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ เพิม่ ขึน้ รอยละ 8.5 จากหมวดเนื้อสัตว เปด
ไกและสัตวนาํ้ และหมวดผักและผลไม ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 7.9 และรอยละ 9.9 ตามลําดับ สําหรับดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้น
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 1.4

-59. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ เพียงสิ้น
เดือนพฤษภาคม 2552 ภาคเหนือมีกําลังแรงงานรวม 7.2 ลานคน เปนผูมีงานทํา 7.1 ลานคน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 9.1 ตามการขยายตัวของการจางงานภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10.2 เนื่องจากเขาสูฤดูเพาะปลูก ประกอบกับการ
จางงานนอกภาคเกษตรทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 8.2 โดยขยายตัวมากในสาขาโรงแรม/ภัตตาคารรอยละ 19.8 สาขาการคาสง/คาปลีก
รอยละ 15.2 และสาขาการกอสรางรอยละ 14.6 ทางดานผูวางงานมีจํานวน 0.1 ลานคน คิดเปนอัตราการวางงานเทากับรอยละ
1.6 สวนอัตราการทํางานต่าํ กวาระดับอยูท่ีรอยละ 1.8 และอัตราการวางงานรอฤดูกาลอยูที่รอยละ 0.5 สําหรับผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 เพียงสิ้นเดือนมิถุนายน 2552 มีจํานวน 594,138 คน หดตัวรอยละ 0.3 จากระยะเดียวกันปกอน
โดยลดลงตอเนือ่ งเปนเดือนที่ 9 สวนผูป ระกันตนตามมาตรา 39 มีจํานวน 88,196 คน เพิม่ ขึน้ จากเดือนกอนและระยะเดียวกัน
ปกอ นรอยละ 2.4 และรอยละ 35.4 ตามลําดับ
10. การเงิน ยอดคงคางเงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2552 มีทั้งสิ้น
385,109 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 6.8 เรงตัวจากรอยละ 5.3 ในเดือนกอน จากการเพิ่มขึ้นของเงินฝาก
ออมทรัพยในสวนราชการ สถานศึกษา การโอนเงินที่ครบกําหนดของกองทุนรวมมาฝากไวชั่วคราว และธุรกิจคาพืชไร โดย
เพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดเชียงใหม นครสวรรค พิษณุโลก และเชียงราย อยางไรก็ตาม เงินฝากประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
ลดลงทุกจังหวัดโดยลดลงตอเนือ่ งเปนเดือนที่ 5 นับจากเดือนมกราคม 2552 เนื่องจากการถอนเงินไปลงทุนในตั๋วแลกเงินและ
กองทุนรวมเปนสําคัญ จังหวัดที่ลดลงมากไดแก เชียงใหม นครสวรรค และเชียงราย ดานเงินใหสินเชื่อมียอดคงคาง 296,519
ลานบาท ลดลงรอยละ 0.8 จากระยะเดียวกันปกอน โดยเฉพาะในจังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร และพิจิตร ที่ลดลงมาก
เนื่องจากการชําระคืนตั๋วสัญญาใชเงินและเงินเบิกเกินบัญชีของธุรกิจประเภทคาพืชไร โรงสีขาว ตัวแทนจําหนายรถยนต และ
คาปลีก/คาสง สําหรับสัดสวนสินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี อ ยละ 77.0 ต่าํ กวารอยละ 82.9 ระยะเดียวกันของปกอ น
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