ฉบับที่ 1/2560
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนธันวาคม 2559
ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนธันวาคม 2559 หลายดัชนีชี้วัดปรับดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
ซึ่งได้แก่ การใช้จ่ายภาครัฐที่เร่งใช้จ่ายในงบลงทุน ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีขึ้นจากที่หดตัว และภาคการส่งออก
ขยายตัวโดยเฉพาะการส่ งออกไปเมีย นมาในกลุ่ มของน้้าตาลทรายและเครื่องดื่ม ส่ งออกผลิ ตภัณ ฑ์ ยางพาราไป
ประเทศจีน และส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไปญี่ปุ่น ฮ่องกง และเยอรมนี อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายด้านการบริโภค
ภาคเอกชนทั้งในหมวดสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ้าวันยังทรงตัว และในหมวดสินค้าคงทนกลับลดลง นอกจากนี้ ผลผลิต
เกษตรที่ ส้ า คั ญ คื อ อ้ อ ยและผลของการเลื่ อ นเวลาเปิ ด หี บ อ้ อ ยของโรงงานน้้ า ตาล ส่ งผลให้ ภ าพรวมผลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมลดลง ขณะที่ในส่วนของสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์ปรับดีขึ้น ด้านการลงทุนภาคเอกชนโดยรวมยังซบเซา
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ แม้ผู้ประกอบการในบางกิจการมีการน้าเข้าเครื่องจักรเพิ่มขึ้นก็ตาม
ส้าหรับ เสถียรภาพเศรษฐกิจ ของภาคเหนือ โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่้า
อัตราเงิน เฟ้อเพิ่มขึ้น จากราคาน้้ามัน เชื้อเพลิงและราคาอาหารสด ด้านยอดคงค้างเงินฝากของธนาคารพาณิช ย์
ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่สินเชื่อหดตัว โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้
การใช้จ่ายลงทุน ภาครัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 โดยเม็ดเงินกระจายตัวดีทั้งในภาคเหนือตอนบนและ
ตอนล่าง จากการเบิกจ่ายโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานระบบถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวง
ชนบท รวมถึงการซ่อมสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์จากมาตรการโครงการลงทุนขนาดเล็ก ขณะที่ โครงการยกระดับ
ศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมีความคืบหน้ามากขึ้น
ภาคการท่ อ งเที่ ย ว ฟื้ น ตั ว ขึ้ น จากเดื อ นก่ อ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยมี จ้ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว งสิ้ น ปี
โดยเฉพาะในหัวเมืองจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญ ส้าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ นักท่องเที่ยวจีนกลุ่ม FIT ยังเข้ามา
ต่อเนื่อง รวมถึงนักท่องเที่ยวยุโรปและสหรัฐอเมริกามีจ้านวนสูงขึ้น สะท้อนให้ เห็นจากเครื่องชี้ท่องเที่ยว ได้แก่
จ้านวนผู้ โดยสารผ่ านท่ าอากาศยานในภาคเหนือ จ้านวนนักท่ องเที่ ยวต่างชาติผ่ านด่านตรวจคนเข้าเมือง และ
เที่ยวบินตรงสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รวมถึงอัตราการเข้าพักของที่พักแรมล้วนปรับตัวดีขึ้น
มูลค่าการส่งออก กลับมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 จากการค้าชายแดนในสินค้าประเภทน้้าตาลทรายและ
เครื่องดื่มที่ส่งออกไปเมียนมา การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราไปทางตอนใต้ของประเทศจีน รวมทั้งการส่งออกสินค้า
ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไปญี่ปุ่น ฮ่องกง และเยอรมนีขยายตัวดี ด้านมูลค่าการนาเข้า ขยายตัวร้อยละ 30.9
เนื่องจากมีการน้าเข้ากระแสไฟฟ้าจากลาว เฟอร์นิเจอร์และสิ่งประดิษฐ์ที่ท้าด้วยไม้จากเมียนมา รวมถึง การน้าเข้า
วัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางขยายตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับการผลิตและการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มดีขึ้น
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ขณะที่ การใช้จ่ ายในด้านการบริโภคภาคเอกชน ลดลงร้อยละ 2.6 ส่วนส้าคัญลดลงในสินค้าคงทน
ประเภทยานยนต์ซึ่งมีฐานสูงในปีก่อน รวมถึงปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงลดลง ขณะที่การใช้จ่ายในหมวดสินค้า
ในชีวิตประจ้าวันทรงตัว เนื่องจากก้าลังซื้อของครัวเรือนทั้งในภาคเกษตรและรายได้ภาคการผลิตยังไม่ฟื้นตัว สินเชื่อ
จากสถาบันการเงินเข้มงวดและหนี้ภาคครัวเรือนยังสูงอยู่ มาตรการลดหย่อนภาษีช่วงปลายปีเพื่อกระตุ้นก้าลังซื้ออาจ
ให้ผลเพียงในวงจ้ากัด ไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยมากนัก นอกจากนี้ การเลื่อนการจัดกิจกรรมช่วงปี
ใหม่ออกไปก็มีส่วนต่อภาพรวมการใช้จ่ายภาคเอกชนด้วย
รายได้เกษตรกร หดตัวมากกว่าเดือนก่อนร้อยละ 3.3 ผลผลิตสินค้าเกษตร กลับมาหดตัวร้อยละ 4.7
ส่วนส้าคัญคือผลผลิตอ้อยโรงงานลดลงจากภาวะแห้งแล้งในช่วงเพาะปลูก จนเกษตรกรต้องเลื่อนการตัดอ้อยออกไป
และโรงงานน้้าตาลบางแห่งต้องเลื่อนเวลาการเปิดหีบอ้อยไปด้วย แต่ คาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยชั่วคราว อย่างไรก็ดี
ราคาสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากราคาอ้อยเป็นส้าคัญ รวมถึงราคาปศุสัตว์ทั้งไก่เนื้อและไข่ไก่ยังเพิ่มขึ้น
ขณะที่ราคาข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส้าปะหลังหดตัวน้อยลง
ผลผลิตอุตสาหกรรม กลับ มาลดลงในเดือนนี้ร้อยละ 5.3 โดยส่วนส้าคัญ ได้แก่ ผลผลิตน้้าตาลจาก
โรงงานน้้าตาลบางแห่งเลื่อนเวลาการเปิดหีบอ้อยออกไป และการผลิตเครื่องดื่มลดลงภายหลังได้เร่งผลิตไปมาก
ในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ผักแช่แข็งและการสีข้าวยังเพิ่มขึ้น การผลิต ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลับมา
เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนนี้ โดยเฉพาะเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า แผ่นดิสก์แก้วในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และเลนส์ส้า หรับ
กล้องถ่ายรูปและกล้องในรถยนต์ จากอุปสงค์ต่างประเทศมีทิศทางดีขึ้น
การลงทุน ภาคเอกชน ลดลงร้อยละ 3.5 โดยภาคการก่อสร้างและธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ยังซบเซา
สอดคล้องกับสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังลดลง เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนลดลง สะท้อนจากเครื่องชี้ที่ส้าคั ญ
ได้แก่ พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล ยอดขายวัสดุก่อสร้าง และปริมาณจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์
ขณะที่การลงทุนในภาคการผลิตมีทิศทางดีขึ้นบ้าง จากการน้าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการผลิต
ในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มดีขึ้น
เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ โดยทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.28
จากราคาน้้ามันขายปลีกในประเทศทยอยปรับเพิ่มขึ้น และราคาอาหารสดประเภทไข่ไก่ ผัก และผลไม้ อัตราการว่างงาน
อยู่ในระดับต่้าและปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.8
ภาคการเงิน ณ สิ้ น เดือนธัน วาคม 2559 สาขาธนาคารพาณิ ช ย์ในภาคเหนื อมียอดคงค้างเงินฝาก
637,943 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ส่วนหนึ่งจากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อชดเชยส่วนที่ครบก้าหนดและเงินฝาก
ของส่วนราชการ ด้านยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 584,528 ล้านบาท หดตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.7 โดยเฉพาะในภาคเหนือ
ตอนล่าง ส่วนส้าคัญจากการหดตัวในสินเชื่อ ธุรกิจการเงิน อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ และขนส่ง ขณะที่สินเชื่อ
ค้าปลีกค้าส่ง เกษตรกรรม และสินเชื่ออุปโภคส่วนบุคคลขยายตัวชะลอลง อย่างไรก็ดี สินเชื่อธุรกิจโรงแรม ก่อสร้าง
และสุขภาพขยายตัวดี ทั้งนี้ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 91.6 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส้านักงานภาคเหนือ
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