ฉบับที่ 5/2557
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนเมษายน 2557
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนเมษายน 2557 โดยรวมหดตัวจากเดือนก่อน จากสถานการณ์
ทางการเมืองที่ยืดเยื้อและมีความไม่แน่นอน ประกอบกับรายได้เกษตรกร และการใช้จ่ายภาครัฐลดลงมาก ส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่น ของผู้ บ ริ โ ภค ทาให้ ภ าคครั ว เรือนระมัดระวังการใช้จ่าย ส่ ว นการลงทุนภาคเอกชน และการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง ขณะที่การท่องเที่ยว และการส่งออกขยายตัวในอัตราชะลอลง สาหรับเสถียรภาพ
เศรษฐกิจในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานปรับเพิ่มขึ้ นเล็กน้อย ด้านธนาคารพาณิชย์ เงินฝากและ
สินเชื่อชะลอลงมาก
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือมี ดังนี้
ภาคอุปสงค์หดตัวจากเดือนก่อนและระยะเดียวกันปีก่อน โดยดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน
ชะลอลงจากเดื อนก่อ นเล็ ก น้ อ ย แต่ ยั ง ลดลงจากระยะเดีย วกั นปี ก่อ นร้ อยละ 5.0 ตามการชะลอตัว ของภาวะ
เศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อ และภาระหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ประกอบกับรายได้เกษตรกร
ลดลงมาก ส่ง ผลต่อ ความเชื่อ มั่น ของผู้บ ริโ ภคปรับ ลดลงต่อ เนื่อ ง ทาให้ร ะมัด ระวัง การใช้จ่า ย อย่า งไรก็ดี
ยอดจาหน่ายสินค้าที่จาเป็นต่อการอุปโภคบริโภคยังขยายตัว ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัดมีจานวน
14,054.1 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 29.3 และ 25.3 จากเดือนก่อนและระยะเดียวกันปีก่อน ตามรายจ่ายประจา
หลังจากเร่งจ่ายเงินโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และส่วนราชการในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ดี
เงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย ยังเบิกจ่ายได้ตามปกติ ขณะที่รายจ่ายลงทุน ทาได้เพียงบางส่วนจากการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมในโครงการต่อเนื่องที่ได้เริ่มดาเนินการไปก่อนหน้าแล้ว
ขณะที่ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนลดลงร้อยละ 3.7 ปรับดีขึ้นจากลดลงร้อยละ 5.0 ในเดือนก่อนหน้า
สะท้อนจากเครื่องชี้สาคัญเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณการจาหน่ายวัสดุก่อสร้างตามการก่อสร้างโครงการต่อเนื่องของภาครัฐ
และมูลค่าการนาเข้าเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล และยอดการ
จดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยังคงหดตัว
การส่งออกมีมูลค่า 382.7 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 9.5 จากความ
ต้องการชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ตามการฟื้นตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศ
โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ประกอบกับ การส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไปเมียนมาร์ ด้านการนาเข้า
มีมูลค่า 130.9 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 ตามการนาเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางเพื่อใช้ผลิตสินค้า
ส่งออก เช่น แผงวงจรรวม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นแก้วสาหรับทาเลนส์ และเพชรยังไม่เจียระไน
ภาคอุปทานหดตัวจากเดือนก่อนและระยะเดียวกันปีก่อน โดยผลผลิตสินค้าเกษตรลดลงจากเดือน
ก่อนและระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 36.9 และ 16.5 ตามผลผลิตอ้อยโรงงาน กระเทียม ข้าวโพด และข้าวนาปรัง
เพราะได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งที่รุนแรงและขยายวงกว้าง ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรลดลงจากระยะเดียวกัน
ปีก่อนร้อยละ 13.4 ซึ่งลดลงต่อเนื่อง ตามราคาตลาดโลกทั้ง ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ และอ้อยโรงงาน

-2-

เนื่องจากผลผลิตในตลาดยังมีมาก แม้ราคาสับปะรด และปศุสัตว์อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ไม่สามารถชดเชยได้ ส่งผลให้
รายได้เกษตรกรลดลงมากถึงร้อยละ 29.9 ด้านดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยลดลงจาก
ระยะเดียวกันปีก่อนเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.1 เนื่องจากการผลิตสินค้าเพื่อส่ งออก เช่น เลนส์สาหรับใช้ในอุปกรณ์
สื่อสารขยายตัวดีต่อเนื่อง ประกอบกับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เซรามิกเครื่องใช้บนโต๊ะ
อาหาร สิ่งทอ และเครื่องประดับ ยังเพิ่มขึ้น จากความต้องการของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ยุโรป
และญี่ปุ่น และการผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศปรับตัวดีขึ้น จากการผลิตวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามการก่อสร้าง
โครงการต่อเนื่องของภาครัฐ ขณะที่การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แม้หดตัวแต่ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน
ด้านดัชนีค้าปลีกหดตัวร้อยละ 1.2 และ 12.5 จากเดือนก่อนและระยะเดียวกันปีก่ อน ในสินค้ากลุ่ม
ยานยนต์ แ ละเกี่ ย วเนื่ อ ง เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า และแสงสว่ า ง เฟอร์ นิ เ จอร์ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ สาหรับ ภาคการท่องเที่ยวชะลอตัว จากเดือนก่อ นแต่ยังเพิ่ม ขึ้นเมื่อเทีย บกับระยะเดียวกันปีก่อ น
จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจูงใจในช่ว งเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
โดยเฉพาะชาวจี น ยั ง นิ ย มเดิน ทางมาท่ องเที่ ยว ทั้ งนี้ แนวโน้ม นัก ท่อ งเที่ย วจี นอาจลดลงในช่ว งครึ่ง แรกของปี
เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อยเป็นร้อยละ
2.64 ตามราคาอาหารสดทั้งเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้า และผัก เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดและภาวะภัยแล้ง ทาให้
สินค้าออกสู่ตลาดลดลง อีกทั้งราคาก๊าซหุงต้มปรับเพิ่มขึ้น ทาให้มีการส่งผ่านต้นทุนไปยังอาหารสาเร็จรูป อัตราการ
ว่างงานปรับสูงขึ้นจากเดือนก่อนเป็นร้อยละ 0.7 ด้านจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมยังเพิ่มขึ้น
ภาคการเงินขยายตัวชะลอลงมาก โดยเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้น เดือนมีนาคม 2557
มียอดคงค้าง 593,419 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.1 ชะลอลงจากเดือนก่อน จากการถอนเงินของส่วนราชการและ
สถาบัน การศึก ษา เพื่อ นาไปใช้ใ นโครงการของภาครัฐ และส่ว นหนึ่ง ไหลกลับไปยัง สถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ
ด้านเงินให้สินเชื่อ มีจานวน 571,756 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.5 ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 เนื่องจาก
ผลของฐานสูงปีก่อนหมดไป ทั้งการรับโอนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากส่วนกลาง และสินเชื่อเช่าซื้อตามโครงการ
รถยนต์คันแรกของรัฐบาล นอกนั้นเป็นผลจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ การระมัดระวังการพิจารณาสินเชื่อ
ของธนาคารพาณิชย์ และระดับหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ
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