ฉบับที่ 06/2552
เรือ่ ง เศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนพฤษภาคม 2552
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม 2552 ยังคงหดตัว แตปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอนโดย
สวนหนึง่ เปนผลจากการเรงเบิกจายของภาครัฐ มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของทางการ และการผลิตที่เพิ่มขึ้นของบางอุตสาหกรรม
รายไดเกษตรกรหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนที่อยูในระดับสูง ภาคการทองเที่ยว การลงทุนภาคเอกชน และการ
สงออก/นําเขายังคงลดลง เงินเฟอติดลบเปนเดือนที่ 2 ติดตอกัน ขณะที่เงินฝากและเงินใหสินเชื่อเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัว
จากเดือนกอน
รายละเอียดของแตละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้
1. ภาคเกษตร รายไดเกษตรกรยังคงลดลงตอเนื่องแตอยูในเกณฑดีเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอนที่ขยายตัว
สูง โดยในเดือนพฤษภาคม 2552 หดตัวรอยละ 19.2 ตามดัชนีราคาพืชสําคัญที่หดตัวลงรอยละ 17.3 เนื่องจากราคาขาวเปลือกเจา
นาปรัง ถั่วเหลือง และขาวโพดเลี้ยงสัตว ลดลงรอยละ 28.3 รอยละ 12.7 และรอยละ 25.4 ตามลําดับ ผลจากราคาระยะเดียวกันป
กอนอยูในระดับสูงเปนสําคัญ ราคาลิ้นจี่ลดลงรอยละ 30.7 ตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ราคาสับปะรดและกระเทียมสูงขึ้นรอยละ
125.3 และรอยละ 32.1 ตามลําดับ ดานดัชนีผลผลิตพืชหลักหดตัวรอยละ 2.3 ตามผลผลิตขาวนาปรังที่ลดลงรอยละ 5.3 จากสภาพ
อากาศที่ ไม เอื้ออํ านวยตอการผลิตเช นป ก อน ประกอบกั บผลผลิ ตสับปะรดและกระเทียมลดลงรอยละ 12.6 และร อยละ 16.4
ตามลําดับ เนื่องจากเกษตรกรบางสวนหันไปปลูกพืชผักอื่นที่ผลตอบแทนดีกวา อยางไรก็ดี ลิ้นจี่ ถั่วเหลือง ขาวโพดเลี้ยงสัตว และ
มันสําปะหลัง ผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 48.0 รอยละ 0.8 รอยละ 0.3 และรอยละ 35.4 ตามลําดับ เนื่องจากราคาปกอนจูงใจใหเกษตร
บํารุงดูแลและสภาพอากาศเอื้ออํานวย
2. ภาคอุตสาหกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอน แมวาดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมภาคเหนือยังคงหดตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 33.3 แตเมื่อขจัดปจจัยฤดูกาลแลวดัชนีกลับปรับตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 5.1 เทียบกับเดือนกอน โดยการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสหดตัวรอยละ 42.9 ปรับตัวดีขึ้นเทียบกับที่ลดลงรอยละ
60.4 เดือนกอน ประกอบกับสินคาทีเ่ ปนสวนประกอบ Hard Disk Drive ไดเริม่ กลับมาทําการผลิตอีกครัง้ ในเดือนนีห้ ลังจากได
หยุ ด สายการผลิ ต เกื อ บ 2 เดื อ น สิ น ค า สํ า คั ญ ที่ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เช น ไดโอด ไอซี ทรานฟอร ม เมอร แ ละมอเตอร ด า น
อุตสาหกรรมอาหารหดตัวรอยละ 17.9 ตามการผลิตผลไมแชแข็ง อีกทั้งการผลิตผักสดแชแข็งและอบแหงที่ชะลอตัวลง การ
ผลิตเครือ่ งดืม่ ลดลงรอยละ 24.2 เนือ่ งจากสต็อกสินคาอยูใ นระดับสูงและการบริโภคทีล่ ดลง การผลิตเซรามิกประเภทเครื่องใช
บนโตะอาหารลดลงรอยละ 24.5 ตามความตองการของตลาดหลักในยุโรปที่หดตัวลง อยางไรก็ดี การผลิตเครื่องประดับ
ขยายตัวดีโดยเฉพาะเพือ่ สงออกไปประเทศออสเตรเลีย
3. ภาคบริการ อยูในเกณฑลดลงอยางตอเนื่อง จากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศที่
หดตัวลง ทําใหนักทองเที่ยวทั้งตางชาติและไทยลดลง และขาวการระบาดของเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 โดย
เครื่องชี้ที่สําคัญไดแก การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคารหดตัวรอยละ 26.0 ในจังหวัดใหญๆ เชน
เชียงใหมและเชียงราย ที่ยอดจัดเก็บลดลงมากถึงรอยละ 28.3 และรอยละ 38.3 ตามลําดับ จํานวนผูโดยสารผานทาอากาศ
ยานหดตัวรอยละ 9.9 ตอเนื่องจากเดือนกอนโดยหดตัวในทุกทาอากาศยานของภาคเหนือ อัตราการเขาพักของโรงแรมใน
ภาคเหนือลดลงอยูท ร่ี อ ยละ 33.9 เทียบกับรอยละ 37.8 ระยะเดียวกันปกอ น

-24. การอุปโภคบริโภค ปรับตัวดีขึ้นจากรายไดเกษตรกรโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนลางยังอยูในเกณฑดี
และอีกสวนหนึง่ เปนผลจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของทางการ โดยเครื่องชี้การใชจายภาคเอกชนที่สําคัญไดแก ปริมาณ
การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มที่ขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 18.1 เปนการขยายตัวในหมวดคาสงคาปลีกรอยละ 15.2
ในขณะที่หมวดอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 2.0 เทียบกับที่เรงตัวรอยละ 44.5 เดือนกอน จากปริมาณสต็อคสินคาประเภท
เครื่องดื่มแอลกอฮอลยที่มีการผลิตสะสมลวงหนาจํานวนสูงกอนการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต เบียร และสุรา สวนการ
บริโภคสินคาคงทนยังอยูในเกณฑหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจ สะทอนจากปริมาณการจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนตที่
หดตัวรอยละ 21.6 และรอยละ 8.1ตามลําดับ สําหรับปริมาณการใชไฟฟาในครัวเรือนเดือนเมษายน 2552 ขยายตัวจากระยะ
เดียวกันปกอ นรอยละ 0.7
5. การลงทุนภาคเอกชน หดตัวจากระยะเดียวกันปกอนแตมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น โดยเครื่องชี้ที่สําคัญไดแก
ปริมาณการจําหนายวัสดุกอสรางขยายตัวรอยละ 0.7 พื้นที่กอสรางรับอนุญาตในเขตเทศบาลขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนรอย
ละ 13.5 ในประเภทเพื่อที่อยูอาศัยและเพื่อการพาณิชยในจังหวัดหลักทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบนเปนสําคัญ ดานคาธรรม
เนียมการจดทะเบียนที่ดินยังหดตัวถึงรอยละ 46.0 ผลตอเนื่องจากการตออายุมาตรการลดอัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียมอีก 1 ป
ของรัฐบาล สําหรับความสนใจลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณการผลิต ซึ่งสะทอนจากการอนุมัติสงเสริมการลงทุนในภาคเหนือหดตัว
จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 69.1
6. การคาตางประเทศ การคาผานดานศุลกากรในภาคเหนือหดตัวจากระยะเดียวกันปกอ นทั้งการสงออก
และนําเขา โดยการสงออกผานดานศุลกากรในภาคเหนือหดตัวจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 29.0 เหลือ 194.6 ลานดอลลาร
สรอ. แตเมือ่ ขจัดปจจัยฤดูกาลแลวการสงออกกระเตือ้ งขึน้ จากเดือนกอน โดยการสงออกสินคาอุตสาหกรรมลดลงรอยละ 43.8
ในสินคาสําคัญ เชน ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส อุปกรณเกี่ยวกับสายตา และอัญมณี สวนการสงออกสินคาเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ
11.1 ตามการสงออกผลิตภัณฑพืชผลที่ขยายตัวดีเปนสําคัญ สวนการสงออกผานดานชายแดนเพิ่มขึ้นรอยละ 9.4 เปน 99.8
ลานดอลลาร สรอ. ชะลอตัวเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 18.6 เดือนกอน ตามการสงออกไปพมาและลาวที่ขยายตัวในอัตรา
ชะลอลงรอยละ 12.2 และรอยละ 19.6 ตามลําดับ ขณะที่การสงออกไปจีนตอนใตหดตัวรอยละ 20.5 เทียบกับที่หดตัวรอยละ
9.3 เดือนกอน
การนําเขาผานดานศุลกากรในภาคเหนือหดตัวรอยละ 35.9 เหลือ 103.5 ลานดอลลาร สรอ.แตปรับตัวดี
ขึน้ เมือ่ เทียบกับทีล่ ดลงรอยละ 67.6 เดือนกอน ตามการนําเขาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางที่ลดลงรอยละ 53.3 ตามการนําเขา
วัตถุดบิ ชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสทล่ี ดลงจากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 31.7 แตกระเตือ้ งขึน้ จากเดือนกอน ดานการนําเขาสินคา
ทุนลดลงรอยละ 58.0 ตามการหดตัวของการนําเขาชิ้นสวนเครื่องจักรไฟฟาของผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
เปนสําคัญ สําหรับการนําเขาผานดานชายแดนขยายตัวรอยละ 49.9 เปน 11.7 ลานดอลลาร สรอ. ตามการนําเขาจากพมา
และลาวที่เพิ่มขึ้นกวาเทาตัวในสินคาขาว หอมแดง และพืชผัก สวนการนําเขาจากจีนตอนใตหดตัวรอยละ 63.8 ตอเนื่องจาก
เดือนกอน
ดุลการคา ในเดือนพฤษภาคม 2552 เกินดุล 91.1 ลานดอลลาร สรอ.ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนและ
เดือนกอนทีเ่ กินดุล 112.4 ลานดอลลาร สรอ. และ 102.3 ลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ
7. การเบิกจายเงินงบประมาณผานคลังจังหวัดในภาคเหนือ มีการเบิกจายทั้งสิ้นจํานวน 16,013.8 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 49.5 โดยรายจายลงทุนมีจํานวน 7,310.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เทาตัวจาก
ระยะเดียวกันปกอน ตามการเบิกจายเงินอุดหนุนทั่วไปในสวนที่เปนงบลงทุนเพิ่มขึ้นกวารอยละ 174.6 ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ขณะที่หมวดที่ดิน/สิ่งปลูกสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 38.8 โดยมีการเบิกจายเงินมากที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม
เพชรบูรณ และพิษณุโลก ดานรายจายประจํามีจํานวน 8,703.5 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 8.2 ตามการเบิกจายเงินใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปในสวนที่เปนงบประจําเพิ่มขึ้นรอยละ 36.9 ขณะที่การเบิกจายในงบ
รายจายอื่นและงบดําเนินงานในสวนที่เปนคาใชสอยและคาวัสดุ ขยายตัวรอยละ 21.3 และรอยละ 18.3 ตามลําดับ จากระยะ
เดียวกันปกอ น

-38. ระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของภาคเหนือติดลบตอเนื่องเปนเดือนที่ 2 นับแตเดือนมิถุนายน
2546 โดยลดลงรอยละ 4.6 ทั้งนี้หมวดอื่นๆ ที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่มลดลงรอยละ 9.5 ผลจากการตออายุ 5 มาตรการ 6
เดือน ที่ชวยใหราคาสินคาหมวดหมวดพาหนะการขนสงและการสื่อสาร และหมวดเคหสถาน ลดลงรอยละ 15.6 และรอยละ
6.9 ตามลําดับ อีกทั้งนโยบายเรียนฟรี ทําใหคาใชจายและราคาสินคาในหมวดการศึกษาและเครื่องแบบนักเรียนลดลง โดย
ราคาสินคาหมวดการบันเทิง การอานการศึกษาและศาสนา และหมวดเครื่องนุงหมและรองเทา ลดลงรอยละ 10.0 และรอยละ
3.0 ตามลําดับ ขณะที่หมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 ออนตัวลงตอเนือ่ งเปนเดือนที่ 7 นับจากเดือนพฤศจิกายน
2551 สาเหตุสําคัญจากปจจัยฐานสูงชวงระยะเดียวกันปกอน สําหรับดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานลดลงจากระยะเดียวกันปกอน
รอยละ 0.5 ติดลบเปนเดือนแรกนับแตเดือนกรกฎาคม 2547 โดยเปนผลจากนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล ประกอบกับฐาน
ราคาสินคาและบริการหลายรายการทีค่ อ นขางสูงในปกอ น
9. การจางงาน จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติเพียงสิ้นเดือนเมษายน 2552 ภาคเหนือมี
กําลังแรงงานรวม 7.1 ลานคน เปนผูมีงานทํา 7.0 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.6 จากระยะเดียวกันปกอน ประกอบดวยการจาง
งานภาคเกษตรทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 0.8 และการจางงานนอกภาคเกษตรที่ขยายตัวรอยละ 12.6 สาขาการคาสง/ปลีกรอยละ 13.3
และสาขาการกอสรางรอยละ 8.8 สําหรับดานผูวางงานมีจํานวน 0.1 ลานคน คิดเปนอัตราการวางงานเทากับรอยละ 1.5
ทรงตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน
10. การเงิน ยอดคงคางเงินฝากที่สาขาธนาคารพาณิชยในภาคเหนือ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2552 มียอดคง
คางทั้งสิ้น 383,790 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากระยะเดียวกันปกอ นรอยละ 5.3 ชะลอลงจากเดือนกอน สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของ
เงินฝากประเภทกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และสถาบันการศึกษา โดยเพิ่มขึ้นมากที่
จังหวัดเชียงใหม กําแพงเพชรและพิจิตร อยางไรก็ตามมีการถอนเงินฝากประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาของผูฝากเงินไป
ลงทุนในตั๋วแลกเงินและกองทุนรวมที่ใหผลตอบแทนที่มากกวา โดยลดลงมากที่จังหวัดนครสวรรคและเชียงใหม ดานเงินให
สินเชือ่ มียอดคงคาง 289,603 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 0.6 ชะลอตัวลงจากรอยละ 2.4 เดือนกอน เนื่องจากมีการชําระคืนหนี้
ตั๋วเงินและเงินเบิกเกินบัญชีขององคกรและธุรกิจในหลายพื้นที่ รวมทั้งมีการชําระหนี้จากการปรับโครงสรางหนี้ของธุรกิจ
รับเหมากอสราง ขณะที่จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค และเพชรบูรณ เปนการชําระหนี้ของสหกรณออมทรัพย คาพืชไรและ
ธุรกิจโรงสีขาว สําหรับสัดสวนสินเชือ่ ตอเงินฝากอยูท ร่ี อ ยละ 77.8 ลดลงจากรอยละ 81.4 ระยะเดียวกันของปกอ น
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