ฉบับที่ 16/2559
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤศจิกายน 2559
ภาวะเศรษฐกิจ และการเงิน ภาคเหนื อ เดือ นพฤศจิก ายน 2559 ทรงตัวจากเดือนก่อน การใช้จ่าย
ภาคเอกชนยังไม่ฟื้นดีนัก จากที่อุปสงค์โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนยังไม่ฟื้นตัวดี แม้จะมีปัจจัยบวกจากรายได้เกษตรกร
ปรับดีขึ้นในช่วงที่มีการขายพืชผลการเกษตรออกสู่ตลาดมากขึ้น อย่างไรก็ดี ราคาสินค้าพืชเกษตรหลักยังไม่ได้ปรับตัว
ดีขึ้นมากนัก ด้านการลงทุนภาคเอกชนยังทรงตัวในระดับต่่า ส่วนหนึ่งสะท้อนจากภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
ยังซบเซาต่อ อย่างไรก็ดี มีการลงทุ น โดยน่ าเข้าเครื่องจักรเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ ด้านการส่งออก ยอดส่ งออกสิ นค้า
อิเล็กทรอนิกส์ไปญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้น สอดคล้องกับ ที่มีการผลิตสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออก
ชายแดนและการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐถือว่าทรงตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ภาวะการท่องเที่ยวชะลอลงเล็กน้อย แต่คาดว่า
น่าจะปรับตัวดีขึ้นในระยะต่อไป
ส่าหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ดี พิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อที่ทรงตัวในระดับต่่า
แม้มีปรับเพิ่มขึ้นในส่วนของราคาอาหารสดและราคาน้่ามัน เชื้อเพลิง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ต่อเนื่องจาก
ปัจจัยที่ ผู้ประกอบการบางส่วนมีการปรับเปลี่ยนใช้เครื่องจักรมากขึ้นเพื่อทดแทนการใช้แรงงาน ด้านยอดคงค้าง
เงินฝากและสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ใกล้เคียงเดือนก่อน แต่พบการหดตัวของสินเชื่อในบางพื้นที่
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้
การบริโภคภาคเอกชน ชะลอตัวจากเดือนก่อน โดยขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2 โดยเป็นการลดลงในหมวด
ยานยนต์ หมวดสินค้าในชีวิตประจ่าวัน และปริมาณการใช้น้่ามันเชื้อเพลิงยังหดตัว ตามการชะลอตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทั่วไป และราคาน้่ามันเริ่มปรับเพิ่มขึ้น ในส่วนของรายได้ครัวเรือนในภาคเกษตร แม้ปรับดีขึ้นบ้างแต่ยังไม่เห็น
แนวโน้มที่ดีชัดเจนนัก ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนนี้ยังปรับลดลง หนี้ครัวเรือนและความเข้มงวดในการให้
สินเชื่อสถาบันการเงินยังคงมีทิศทางเดียวกับเดือนก่อนๆ
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวน้อยลง โดยยังลดลงร้อยละ 1.9 ส่วนส่าคัญจากการลงทุนในภาคการผลิต
ปรับ ดีขึ้น บ้างจากยอดการน่ าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม การลงทุน โดยรวมยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัว
ชัดเจน ทั้งนี้ พบว่าก่าลั งการผลิ ตในหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยังมีเหลืออยู่ ขณะที่ ภาคการก่อสร้างและธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ยังซบเซาต่อ โดยสะท้อนจากเครื่องชี้การลงทุนลดลงทั้งพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล และ
ปริมาณจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ ขณะที่ยอดขายวัสดุก่อสร้างปรับดีขึ้น คาดว่ามาจากการใช้จ่ายในโครงการลงทุน
ภาครัฐ
การใช้จ่ ายลงทุ น ภาครัฐ ยอดการเบิกจ่ายใกล้เคียงเดือนก่อน โดยขยายตัวร้อยละ 19.7 จากปีก่อน ซึ่ง
กระจายตัวทั้งภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง จากการเบิกจ่ายโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานระบบ
ถนน อาคารของสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาล รวมถึงเห็นความคืบหน้าจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการ
ลงทุนขนาดเล็กมากขึ้น
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ขณะที่ การส่ งออก หดตัว ร้อยละ 2.6 ส่ ว นส่ าคั ญ มาจากยอดส่ งออกสิ นค้ าอุป โภคบริโภคผ่ านด่าน
ชายแดนไป สปป.ลาว และสหภาพเมียนมาลดลง ในกลุ่มสินค้าน้่ามันเชื้อเพลิง น้่าตาลทราย เครื่องดื่ม และโทรศัพท์
และอุ ป กรณ์ เนื่ อ งจากเส้ น ทางที่ ใช้ ข นส่ ง สิ น ค้ า ผ่ า นแดนในเขตชายแดนประเทศเพื่ อ นบ้ า นเกิ ด ความไม่ สงบ
อย่างไรก็ดี การส่งออกไปจีนตอนใต้ดีขึ้น โดยขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 โดยยังมีความเข้มงวดในการน่าสินค้าเข้าของ
ทางการจีนอยู่ อย่างไรก็ดี สินค้าส่งออกในกลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ไปญี่ปุ่นมีแนวโน้มดีขึ้น โดยหดตัวน้อยลง
ต่อเนื่อง ด้านมูลค่าการนาเข้า ขยายตัวร้อยละ 10.7 จากการน่าเข้ากระแสไฟฟ้าจาก สปป.ลาว และปศุสัตว์จาก
สหภาพเมียนมา รวมถึงการน่าเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางยังขยายตัว สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของยอดส่งออก
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ผลผลิ ตทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้น รายได้เกษตรกร หดตัวน้อยลงเหลื อร้อยละ 1.3
ส่วนส่ าคัญจากผลผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ตามผลผลิ ตข้าวนาปีและหอมแดง รวมถึงผลผลิต ปศุสัตว์
ทั้ งสุ กรและไก่เนื้ อ ขณะที่ ราคาสินค้ าเกษตร ลดลงมากกว่าคาดร้อ ยละ 7.0 โดยเฉพาะราคาข้ าวและข้ าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ตามปริมาณผลผลิตที่มีมากขึ้น ส่งผลให้ราคารับซื้อมีแนวโน้มลดลง เช่นเดียวกับราคาปศุสัตว์ทั้งสุกรและ
ไก่เนื้อยังลดลง เนื่องจากผลผลิตมากกว่าความต้องการของตลาด
ผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัว ร้อยละ 4.2 องค์ประกอบส่าคัญมาจากการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป
เพิ่มขึ้นทั้งผักแช่แข็งและผักบรรจุกระป๋อง การสีข้าวเพิ่มขึ้นตามวัตถุดิบในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว การผลิตเครื่องดื่มมีการเร่งผลิต
เพื่ อรองรั บเทศกาลช่ ว งสิ้ น ปี รวมถึงการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นและอุ ป กรณ์ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป รับ ดี ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะ
เครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้ า แผ่ น ดิส ก์แก้ว ในฮาร์ดดิส ก์ไดร์ฟ และเลนส์ จอตา นอกจากนี้ การผลิ ตเซรามิกกลั บมา
ขยายตัวเป็นเดือนแรก จากค่าสั่งซื้อจากต่างประเทศเพื่อเป็นของที่ระลึกในช่วงปลายปี
ภาคการท่องเที่ยว ชะลอลง โดยเฉพาะในส่วนของนักท่องเที่ยวจีนลดลงทั้งประเทศ จากความเข้มงวด
ต่อการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมาย ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไทย บางส่วนได้ชะลอการเดินทาง และเลื่อนการจัด
กิจกรรมบางประเภทและการประชุมสัมมนาออกไป มีส่วนให้จ่านวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานภาคเหนือชะลอลง
ขณะที่จ่านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จ่านวนเที่ยวบินตรงเข้าสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคารปรับลดลง
เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ โดยทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ
0.68 จากราคาอาหารสดและราคาน้่ามัน ขายปลีกในประเทศ อัตราการว่างงาน อยู่ในระดับต่่า แม้ปรับเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 1.13
ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559 ธนาคารพาณิ ชย์ในภาคเหนื อมี ยอดคงค้างเงินฝาก 641,478
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากปีก่อน และเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จากเงินฝากออมทรัพย์ของส่วนราชการเป็นส่าคัญ
ด้านยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 580,193 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนร้อยละ 1.9 แต่พบว่ายอดคงค้างปรับลดลงจากเดือน
ก่อนร้อยละ 0.4 โดยเฉพาะสินเชื่อค้าปลีกค้าส่งและสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้งนี้ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากปรับลดลงมา
อยู่ทรี่ ้อยละ 90.4
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่านักงานภาคเหนือ
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