ฉบับที่ 6/2557
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม 2557
ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม 2557 โดยรวมทรงตั ว จากเดือนก่อน แม้ภาค
การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการส่งออกขยายตัวตามการฟื้นตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศ และสถานการณ์
ทางการเมื องภายในประเทศที่ มี ค วามชั ดเจนขึ้น ในช่ว งปลายเดือ น อย่ า งไรก็ ต าม ครั ว เรื อน และธุ ร กิจ ยั ง คง
ระมัดระวังการอุปโภคบริโภค จากภาระหนี้สินอยู่ในระดับสูง และรายได้เกษตรกรลดลงมากจากภาวะความแห้งแล้ง
และราคาข้าวที่ลดลง แม้ทางการจะเริ่มทยอยจ่ายเงินโครงการรับจานาข้าวให้แก่ชาวนา รวมทั้งการท่องเที่ยวชะลอลง
และผู้ประกอบการยังชะลอการลงทุนรอความชัดเจนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ สาหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่า อัตราเงินเฟ้อปรับสูงขึ้นเล็กน้อย เงินฝากและสินเชื่อชะลอตัว
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือมี ดังนี้
ภาคอุปสงค์โดยรวมปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน แต่หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยดัชนีการ
อุปโภคบริโภคภาคเอกชนค่อนข้างทรงตัวจากเดือนก่อน แต่หดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.8 ตามการใช้
จ่ายสินค้าคงทนปีก่อนที่เพิ่มมากเป็นสาคัญ ประกอบกับผู้บริโภคยังระมัดระวังการใช้จ่าย ตามภาระหนี้ครัวเรือน
อยู่ในระดับสูง และเกษตรกรมีรายได้ลดลงมาก แม้มีสัญญาณดีขึ้นจากการทยอยรับเงินจากโครงการรับจานาข้าว
อย่างไรก็ดี สถานการณ์ทางการเมืองทีม่ ีความชัดเจนในช่วงปลายเดือน ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับดี
ขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 14 เดือน
ด้านดัชนีการลงทุนภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน และลดลงร้อยละ 4.5 จากระยะเดียวกัน
ปีก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการชะลอการลงทุนรอความชัดเจนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และแนวนโยบายภาครัฐ
ส่งผลให้เครื่องชี้สาคัญลดลง ทั้ง มูลค่าการนาเข้าเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ยอดการจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการ
พาณิช ย์ และพื้น ที่รับ อนุญ าตก่อ สร้างในเขตเทศบาล ประกอบกับปริม าณการจาหน่ายวัส ดุก่อสร้า งชะลอลง
ตามภาวะการก่อสร้างของภาคเอกชน ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัด มีจานวน 14,128.8 ล้านบาท
ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน และจากระยะเดียวกันปีก่อนเล็กน้อย
การส่งออกมีมูลค่า 468.1 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 2.7 และเพิ่มจากระยะ
เดียวกันปีก่อนร้อยละ 12.2 ตามการส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร และรถยนต์ ไปยัง
ประเทศสหรัฐอเมริกา และยุโรปเป็นสาคัญ ประกอบกับการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านด่านชายแดนไปเมียนมาร์
เพิ่มขึ้นด้วย ด้านการนาเข้ามีมูลค่า 129.5 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 6.9 จากการ
นาเข้าวัตถุดิบ และสินค้าขั้นกลางเพื่อผลิตสินค้าอุตสาหกรรมการส่งออก อาทิ แผงวงจรรวม เพชรยังไม่เจียระไน
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และแผ่นแก้วสาหรับทาเลนส์
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ภาคอุปทานโดยรวมค่อนข้างทรงตัวจากเดือนก่อน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 7.0
และ 3.6 จากเดือนก่อนและระยะเดียวกันปีก่อน ตามการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์สื่อสารและยานยนต์
เซรามิก เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องหนัง และรองเท้า จากความต้องการของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
ยุโรป และญี่ปุ่น รวมทั้งการผลิตเลนส์ กล้องถ่ายภาพซึ่งได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การผลิตเพื่อการ
บริโภคในประเทศมีสัญญาณดีขึ้น จากการผลิตวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามการก่อสร้างของภาครัฐ ประกอบกับการผลิต
เครื่องดื่มปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ขณะที่ผลผลิต สิน ค้า เกษตรลดลงร้อยละ 14.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน
โดยเฉพาะผลผลิตข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน และถั่วเหลือง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งรุนแรง และ
ขยายวงกว้างมากขึ้น และราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 14.2 ตามราคาข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
อ้อยโรงงาน ที่ลดลงตามราคาตลาดโลก แม้ราคาสับปะรด และปศุสัตว์อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ชดเชยรายได้เพียงบางส่วน
ส่งผลให้ร ายได้เ กษตรกรลดลงจากระยะเดีย วกันปีก่อ นร้อยละ 28.3 ปรับตัว ดีขึ้น เล็กน้อ ยจากร้อยละ 29.9
เดือนก่อน
ภาคการท่องเที่ยวชะลอลงจากเดือนก่อนตามฤดูกาล แต่ปรับดีขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
การชะลอลงจากเดือนก่อน เพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ทางการเมือง ทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กลุ่มที่มีความอ่อนไหวเดินทางเข้ามาลดลงโดยเฉพาะชาวจีน สาหรับดัชนีค้าปลีกทรงตัวจากเดือนก่อน แต่ลดลง
ร้อยละ 12.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามสินค้ากลุ่มยานยนต์และเกี่ยวเนื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ามันเชื้อเพลิง
เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องแต่งกาย อย่างไรก็ดี ยอดขายในห้างสรรพสินค้า และวัตถุดิบการเกษตรยังขยายตัวดี
เสถียรภาพเศรษฐกิจ ในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเป็นร้อยละ 2.69 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
ตามการส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาอาหารสาเร็จรูป เนื่องจากการปรับเพิ่มของราคาก๊าซหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง และ
อาหารสด อั ต ราการว่ า งงานทรงตั ว จากเดื อ นก่ อ นและระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ นอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 0.7 ขณะที่ จ านวน
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมชะลอลงเล็กน้อย
ภาคการเงินขยายตัวในอัตราชะลอลง โดยเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้น เดือนเมษายน
2557 มียอดคงค้าง 592,054 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.3 ชะลอลงจากเดือนก่อน เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ชะลอ
การแข่งขันระดมเงินฝากลง เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจ และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับการบริหารเงิน
ฝากให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการสิน เชื่อ ของภาคธุร กิจ และครัว เรือ น ที่ชะลอลง ท่ามกลางสถานการณ์ทาง
การเมือง และความระมัดระวังในการพิจารณาให้สินเชื่อเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ เงินให้สินเชื่อ มียอดคงค้าง 572,013
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 10.4 ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ
3 กรกฎาคม 2557
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