ฉบับที่ 9/2559
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมิถุนายน 2559
ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมิถุนายน ทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน แรงขับเคลื่อน
ส ำคั ญ ยั งมำจำกกำรใช้ จ่ ำ ยภำครั ฐ ภำคกำรท่ อ งเที่ ย วและกำรส่ งออกไปสหภำพเมี ย นมำ ขณะที่ ก ำรบริ โภค
ภำคเอกชนขยำยตัวชะลอลง สะท้อนจำกกำรบริโภคสินค้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวันหดตัว เนื่องจำกรำยได้ภำคเกษตร
ยังอยู่ในระดับต่ำ อย่ำงไรก็ดี ฝนที่เริ่มตกและช่วงฤดูเก็บเกี่ยวที่กำลังจะมำถึง คำดว่ำจะทำให้รำยได้เกษตรกรปรับดีขึ้น
ส่วนภำคกำรผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับกำรส่งออกยังหดตัว โดยเฉพำะอุตสำหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกำรลงทุน
ภำคเอกชนยังคงหดตัวต่อเนื่อง สำหรับเสถียรภำพเศรษฐกิจของภำคเหนือทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี อัตรำกำรว่ำงงำนปรับลดลง
จำกเดือนก่อนและยังไม่เห็นสัญญำณกำรเลิกจ้ำงในภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต อย่ำงมีนัยสำคัญ ส่วนอัตรำเงินเฟ้อ
ชะลอลงเล็กน้อยจำกรำคำอำหำรสดที่ปรับลดลง ด้ำนเงินฝำกของธนำคำรพำณิชย์ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินให้สินเชื่อชะลอลง
ต่อเนื่อง
รำยละเอียดของภำวะเศรษฐกิจภำคเหนือมีดังนี้
การใช้จ่ ายภาครัฐ ขยำยตัวเร่งขึ้นในอัตรำร้อยละ 25.0 โดยกระจำยทั้งภูมิภำคเหนือตอนบนและ
ตอนล่ำงจำกกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยสำหรับกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงซ่อมแซมโครงกำรด้ำนระบบถนน สำธำรณสุข
กำรศึกษำและกำรพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร รวมถึงเงินอุดหนุนให้กับส่วนรำชกำรก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ภาคการท่องเที่ยว ขยำยตัวในเกณฑ์ดี ทั้งนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทำงเข้ำร่วมประชุมสัมมนำของภำครัฐ
และภำคเอกชน และนั กท่องเที่ย วต่ำงชำติเข้ำมำมำกกว่ำที่คำด สะท้อนจำกทุกเครื่องชี้สำคัญ ขยำยตัวดี ได้แก่
จำนวนเที่ยวบินตรง จำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติผ่ำนด่ำนท่ำอำกำศยำนภำคเหนือ จำนวนผู้โดยสำรผ่ำนท่ำอำกำศยำน
อัตรำเข้ำพักของโรงแรม และกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตำคำร
ด้ำนการอุปโภคบริโ ภคภาคเอกชน ขยำยตัว ในอัตรำชะลอลงที่ร้อยละ 3.1 โดยกำรใช้จ่ำยสินค้ำ
ในหมวดยำนยนต์เพิ่มขึ้นต่อเนื่ องจำกเดือนก่อน ส่วนสำคัญจำกกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยและกำรเปิดตัว
รถยนต์รุ่น ใหม่ ขณะที่กำรใช้จ่ำยสินค้ำที่ใช้ ในชีวิตประจำวันยัง ลดลง สะท้อนกำลังซื้อของครัว เรือนโดยเฉพำะ
ภำคเกษตรยังอ่อนแอ แม้เริ่มเห็นทิศทำงของรำคำและผลผลิตสินค้ำเกษตรค่อย ๆ ปรับดีขึ้น ภำยหลังภำวะแล้ง
เริ่มคลี่คลำยลง ประกอบกับควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัวด้วยเหตุผลหลักในเรื่องภำวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว
และภำวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง
การส่งออก ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.1 โดยเฉพำะกำรส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปตลำดจีน
สิงคโปร์ ฮ่องกงและญี่ปุ่นยังหดตัวจำกเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำ ฟื้นตัวช้ำ อย่ำงไรก็ดี กำรส่งออกสินค้ำอุปโภคบริโภค
ไปสหภำพเมียนมำขยำยตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ด้ำนมูลค่ำการนาเข้า ขยำยตัวในอัตรำสูงร้อยละ 37.9 สำเหตุหลักมำจำก
มีกำรนำเข้ำกระแสไฟฟ้ำจำก สปป.ลำวที่เพิ่มขึ้น
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ภำคเกษตรแม้ยังหดตัวอยู่ แต่ทิศทำงค่อยปรับดีขึ้นทั้งรำคำพืชผลหลักและผลผลิต โดยราคาสินค้าเกษตร
ส่วนใหญ่ปรับดีขึ้น เช่น ข้ำว ลิ้นจี่ สุกรและไข่ไก่ ขณะที่รำคำสินค้ำเกษตรลดลง ได้แก่ รำคำไก่เนื้อ ตำมปริมำณ
ผลผลิ ต มำกเกิน ควำมต้อ งกำร ด้ำนผลผลิ ตสิ น ค้า เกษตร หดตั วน้ อยลงเหลื อร้อยละ 13.3 โดยในส่ ว นที่ ได้ รับ
ผลกระทบจำกภำวะแห้งแล้งและลดพื้นที่เพำะปลูก ได้แก่ ข้ำวนำปรัง ขณะทีผ่ ลผลิตปศุสัตว์ทั้งสุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่และ
ไก่เพิ่มขึ้น ตำมควำมต้องกำรของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ ส่งผลให้รายได้เกษตรกร ยังหดตัวเหลือร้อยละ 13.9
การลงทุนภาคเอกชน ยังคงลดลงร้อยละ 6.6 จำกก่อสร้ำงและภำคอสังหำริมทรัพย์ที่ยังซบเซำ และ
อุตสำหกรรมกำรผลิ ตบำงประเภทได้รับ ผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจคู่ค้ำที่ฟื้นตัวช้ำและมีกำลังกำรผลิ ตเหลื อ
นอกจำกนี้ ยังไม่เห็นกำรลงทุนใหม่ที่ชัดเจนโดยเฉพำะในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ สะท้อนจำกเครื่องชี้กำรลงทุนสำคัญ
ยังลดลงทั้งพื้นที่รับอนุญำตก่อสร้ำงในเขตเทศบำลและยอดกำรนำเข้ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ อย่ำงไรก็ดี ในเดือนนี้
ปริมำณจดทะเบียนรถยนต์เชิงพำณิชย์และยอดขำยวัสดุก่อสร้ำงเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งสะท้อนกำรขับเคลื่อนของโครงกำรภำครัฐ
ขณะที่ ผลผลิตอุตสาหกรรม ลดลงมำกร้อยละ 18.5 จำกทั้งกำรผลิตเพื่อส่งออกโดยเฉพำะชิ้นส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์ลดลงในสินค้ำแผงวงจรรวมและตัวเก็บบรรจุไฟฟ้ำ ส่วนประกอบฮำร์ดดิสก์ไดรฟ์ และสิ่งทอที่ลดลง
ต่อเนื่อง จำกกำรแข่งขันด้ำนรำคำและเสียส่วนแบ่งตลำดให้คู่แข่งขัน นอกจำกนี้ กำรผลิต สินค้ำเกษตรแปรรูปทั้ง
กำรแปรรูปผักและผลไม้ และกำรสีข้ำวยังลดลงจำกวัตถุดิบได้รับผลกระทบจำกภำวะแห้งแล้ง อย่ำงไรก็ดี กำรผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้ชะลอลง แต่ขยำยตัวดี ทั้งนี้ กำรผลิตหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีกำรปรับตัว โดยปรับ
สำยกำรผลิตให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์มือถือและอุปกรณ์รถยนต์ที่ทันสมัยขึ้น
เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ ภำพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ชะลอลงเล็กน้อยเหลือร้อยละ
0.4 จำกรำคำอำหำรสดที่ชะลอตัวลง จำกผลผลิตที่ออกสู่ตลำดมำกขึ้น ขณะที่รำคำน้ำมันขำยปลีกในประเทศยังลดลง
ด้ ำ นอั ต ราการว่ า งงาน อยู่ ในระดั บ ต่ ำและปรั บ ลดลงจำกเดื อ นก่ อ นเหลื อ ร้ อ ยละ 0.7 ทั้ งนี้ กำรเลิ ก จ้ ำ งใน
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตยังไม่มีนัย
ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน 2559 สำขำธนำคำรพำณิชย์ มียอดคงค้ำงเงินฝำก 639,888 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จำกเงินฝำกออมทรัพย์ของส่วนรำชกำรเป็นสำคัญ ด้ำนเงินให้สินเชื่อ มี ยอดคงค้ำง 581,120
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ชะลอลงต่อเนื่อง จำกกำรชำระหนี้คืนบำงส่วนของภำคธุรกิจ ส่วนหนึ่งเป็นกำรบริหำร
วงเงิน สิ น เชื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ปริ ม ำณธุร กรรม ส่ งผลให้ สิ น เชื่ อ ขยำยตั ว ในอัต รำชะลอลงทั้ ง ภำคค้ ำปลี ก ค้ ำส่ ง
อุ ต สำหกรรมกำรผลิ ต ก่ อ สร้ ำ ง โรงแรม ภำคเกษตรและสิ น เชื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภคส่ ว นบุ ค คล ขณะที่ สิ น เชื่ อ
อสังหำริมทรัพย์ยังหดตัว ทั้งนี้ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝำกอยู่ที่ร้อยละ 91.3 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน
ธนำคำรแห่งประเทศไทย สำนักงำนภำคเหนือ
29 กรกฎำคม 2559
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