ฉบับที่ 16/2558
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2558
ภาวะเศรษฐกิ จและการเงินภาคเหนือในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ขับเคลื่อนด้วยภาคการท่องเที่ยว
การลงทุ นภาครัฐ การใช้ จ่ ายภาคเอกชน และการค้ าชายแดนที่ ยังคงขยายตั วได้ต่อเนื่ อง ขณะที ่ภ าวะการลงทุน
ภาคเอกชน รายได้เกษตรกรและผลผลิตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกยังซบเซา สาหรับเสถียรภาพ
เศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อยังลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่า
ด้านเงินฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ตามการจับจ่ายใช้สอยในหมวดสินค้าจาเป็นของ
นัก ท่อ งเที่ย วและภาคบริก าร รวมถึง การก่อ สร้า งภาครัฐ และการใช้จ่ายในหมวดน้ามัน เชื้อเพลิง ขณะที่การใช้
จ่ายในสินค้าคงทนหมวดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยังคงหดตัว โดยรายได้ภาคเกษตรและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ยังอยู่ในระดับต่า รวมทั้งสถาบันการเงิน และบริษัทลิสซิ่งเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ ประเภท
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่อเนื่อง
ภาคการท่องเที่ยว ยังคงขยายตัวดี สะท้อนจากเครื่องชี้สาคัญเพิ่มขึ้นทั้งจานวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน
อัตราเข้าพักของโรงแรม ราคาห้องพักเฉลี่ย และการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคาร โดยการใช้จ่าย
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน และนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางเข้าร่วมการจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้าและ
การประชุมสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สนับสนุนให้ยอดขายสินค้าจาเป็นขยายตัวและมีแนวโน้มดีต่อเนื่อง
การเบิก จ่า ยงบ ลงทุ น ขอ งภ าค รัฐ เพิ ่ม ขึ ้น ร้อ ยละ 22.6 ตามการก่อ สร้า งอาคารของ
สถาบัน การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติและสาธารณสุข จังหวัด ส่วนการเบิกจ่ายโครงการลงทุนขนาดเล็ก
อยู่ในระยะเริ่มต้น ทั้งนี้ อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุน อยู่ที่ร้อยละ 78.9 แม้ต่ากว่าเป้าหมายของรัฐบาล แต่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยใน 4 ปีงบประมาณหลังสุด
ในด้านดั ชนีการลงทุน ภาคเอกชน ยังลดลงร้อยละ 4.8 เนื่องจากยังไม่มีการลงทุนใหม่ๆ ที่ชัดเจน
อุตสาหกรรมส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ได้ผลิตเต็มศักยภาพ ภาพรวมเครื่อ งชี้ ก ารลงทุน สาคัญ ลดลง ได้แก่ พื้น ที่
รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล ยอดขายวัสดุก่อสร้าง ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และยอด
นาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์
รายได้เกษตรกร ยังอยู่ในระดับต่า แม้ปรับดีขึ้นบ้างจากไตรมาสก่อน ปัจจัยสาคัญมาจากภาวะแห้งแล้ง
และระดับน้าในเขื่อนสาคัญอยู่ต่ากว่าเฉลี่ยมาก พื้นที่เพาะปลูกลดลงและผลผลิตสินค้าเกษตร หดตัวร้อยละ 14.1
โดยเฉพาะพืชสาคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดและลาไย มีผลผลิตต่อไร่ลดลง ขณะที่ผลผลิตปศุสัตว์
ทั้งสุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่ยังเพิ่มขึ้น ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตร ไตรมาสนี้ลดลงร้อยละ 0.7 ต่อเนื่องมาหลายไตรมาส
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 5.8 ส่วนหนึ่งเป็นการลดลงของการผลิตเพื่อส่งออกชิ้นส่วน
อิเล็ กทรอนิ กส์ และสิ่ งทอ จากภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าชะลอลง รวมถึงอุปกรณ์ บางประเภทมีภาวะ
แข่งขันสูงขึ้น และอีกส่วนหนึ่งเป็นการลดลงของสินค้าแปรรูป เช่น การสีข้าว แปรรูปผักและผลไม้ ซึ่งวัตถุดิบได้รับ
ผลกระทบจากภาวะแห้ งแล้ ง และฝนทิ้ ง ช่ ว งเป็ น เวลานาน อย่ างไรก็ ดี ผลผลิ ต ที่ ข ยายตั ว ในไตรมาสนี้ ได้ แ ก่
เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากไม้ รวมถึง การผลิต เครื่อ งดื่ม ที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ที่ อ อกผลิตภัณ ฑ์ใหม่
มากระตุ้นตลาด
การส่งออกลดลงร้อยละ 3.6 จากการชะลอตัวของการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านด่านชายแดน
ไปเมีย นมาและลาว ขณะที่การส่ งออกไปจีนตอนใต้ก็ลดลง นอกจากนี้ การส่งออกชิ้นส่วนอิเล็ กทรอนิกส์ ลดลง
สอดคล้องกับ ผลผลิ ตภาคอุตสาหกรรม ทางด้านมูล ค่า การน าเข้า ลดลงร้อ ยละ 7.2 ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน
โดยเฉพาะการนาเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางเพื่อผลิตสินค้าอุตสาหกรรมสาหรับส่งออก
เสถียรภาพเศรษฐกิจ ภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อทั่ว ไปลดลงต่อเนื่องเป็นร้อยละ 1.76
ประการสาคัญมาจากราคาขายปลีกน้ามันในประเทศและก๊าซหุงต้มที่มีแนวโน้มลดลง แต่ราคาอาหารสดประเภท
ผักและผลไม้ป รับ เพิ่มขึ้น บ้าง เพราะมีผลผลิตน้อยลงจากผลกระทบภาวะแห้งแล้ง ด้านอัตราการว่างงานอยู่ใ น
ระดับ ต่าที่ร้อยละ 0.8 โดยมีแ รงงานบางส่ว นในภาคเกษตรได้รับ ผลกระทบจากภัย แล้งย้า ยไปทางาน ในภาค
บริการ ค้าปลีกค้าส่ง และการก่อสร้าง
ภาคการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2558 สาขาธนาคารพาณิชย์มียอดเงินฝากคงค้าง 604,741 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากเงินฝากออมทรัพย์เป็นสาคัญ ด้านเงินให้สินเชื่อมียอดคงค้าง 616,930 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5
ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อที่ให้เป็นทุนหมุนเวียนในอุตสาหกรรมการผลิต สินเชื่อที่ให้กับภาคธุรกิจการเงิน ค้าปลีกค้าส่ง
โรงแรม และการก่อสร้าง รวมถึง สิน เชื่อ ภาคครัว เรือ นโดยเฉพาะสิน เชื่อ เพื่อ ที่อ ยู่อ าศัย ทั้งนี้ สัด ส่ว นสิน เชื่อ
ต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 102.0 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ
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