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ฉบับที่ 12/2560
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนสิงหาคม 2560
ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนสิงหาคม 2560 ทรงตัวจากเดือนก่อน แม้เครื่องชี้ด้านอุปทาน
ส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้น แต่การขยายตัวด้านอุปสงค์มีอยู่จากัด โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ้น
ของผลผลิตหมวดเครื่องดื่มประเภทที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ก่อนการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตในเดือนกันยายน และการผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเลนส์เพื่อส่งออกที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีโดยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเป็นสาคัญ
และกลุ่มประชุมสัมมนาภายในประเทศ ผลผลิตเกษตรอยู่นอกฤดูเก็บเกี่ยวจึงชะลอลง ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรยังลดลง
ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเล็กน้อย แต่ยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ด้านการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐหดตัวต่อจากเดือนก่อน
และการลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ ยังซบเซา ขณะที่การลงทุนในส่วนของการนาเข้าเครื่องจักร
ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น
สาหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของภาคเหนือ โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่า การจ้างงาน
เพิ่มขึ้นในภาคการผลิต ค้าปลีกค้าส่งและก่อสร้าง อัตราเงินเฟ้อ ทั่วไปกลับมาเพิ่มขึ้นตามราคาน้ามันขายปลีกในประเทศ
ที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่วนราคาอาหารสดยังหดตัว ด้านยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อของสาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือเดือน
กรกฎาคม 2560 กลับมาขยายตัวได้เล็กน้อย ส่วนยอดคงค้างเงินฝากทรงตัว
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้
ผลผลิ ต อุ ต สาหกรรม เพิ่ ม ขึ้ น ต่ อเนื่ องร้อ ยละ 35.4 จากระยะเดี ยวกั น ปี ก่ อ น ส่ ว นส าคัญ มาจากหมวด
เครื่องดื่มประเภทที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเนื่องจากเร่งผลิตก่อนที่จะมีการปรับขึ้น ภาษีสรรพสามิต
ในเดือนกันยายน การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเลนส์กล้องถ่ายรูปขยายตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผลผลิตอุตสาหกรรมอื่น
ทีก่ ลับมาเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ ได้แก่ การผลิตวัสดุก่อสร้าง เซรามิก และสิ่งทอประเภทผ้าลูกไม้ อย่างไรก็ตาม การผลิตหมวดอาหาร
ปรับลดลงโดยเฉพาะสินค้าเกษตรแปรรูปบรรจุกระป๋องเพื่อส่งออก ขณะทีก่ ารสีข้าวชะลอลงตามปริมาณวัตถุดิบ
มูลค่าการส่งออก เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 6.3 ในหมวดสินค้าชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ไปจี น มาเลเซีย และเยอรมนี เป็ น ส าคัญ ด้านการส่ งออกผ่ านชายแดนเพิ่ม ขึ้น ในสิ นค้าประเภทผลไม้และผลิ ตภัณ ฑ์
ยางพาราไปจีนตอนใต้ และ สปป.ลาว ส่วนการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไปสหภาพเมียนมาหดตัวน้อยลง ด้านมูลค่าการนาเข้า
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้อยละ 36.9 จากการนาเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางเพื่อผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่งออก และการนาเข้า
กระแสไฟฟ้าจาก สปป.ลาว เพิ่มขึ้น
ภาคการท่องเที่ยว ยังได้รับอานิสงค์จากนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาต่อเนื่อง และการเพิ่มขึ้นของการจัด ประชุม
และสัมมนาภาครัฐและเอกชนในจังหวัดท่องเที่ยวสาคัญ เครื่องชี้การท่องเที่ยวสาคัญ ได้แก่ จานวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน
ในภาคเหนือ เที่ยวบินตรงสู่ท่าอากาศภาคเหนือ จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ และอัตราการเข้าพักของที่พักแรมยังมีทิศทางที่ดี
ภาคเกษตร ผลผลิตชะลอลงเป็นร้อยละ 28.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากพืชหลัก เช่น ลาไยและข้าวเพิ่มขึ้น
ในอัตราชะลอลงในช่วงนอกฤดูเก็บเกี่ยว ขณะที่สุกรและไก่เนื้อลดลง ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดลงร้อยละ 7.9 โดยราคา
หดตัวมากขึ้นทั้งหมวดพืชผลและปศุสัตว์ ได้แก่ ข้าว ลาไย สุกร และไก่เนื้อ ส่งผลให้รายได้เกษตรกร ชะลอลงเหลือร้อยละ 18.3
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การบริ โภคภาคเอกชน แม้ ดั ช นี ข ยายตั ว ร้อ ยละ 2.7 จากระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ น แต่ ยั งไม่ ฟื้ น ตั ว มากนั ก
เนื่ อ งจากรายได้ สุ ท ธิ ข องครั ว เรื อ นอยู่ ในระดั บ ต่ าจากหนี้ ส ะสมและภาระค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง โดยยอดขายสิ น ค้ า ที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจาวันยังหดตัว และการใช้จ่ายซื้อสินค้าคงทนในหมวดยานพาหนะในจังหวัดสาคัญชะลอลง
การใช้จ่ ายภาครัฐ ในงบลงทุนหดตัว เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 14.9 จากหมวดเงินโอนให้ กับท้องถิ่น โครงการ
ก่อสร้างระบบถนนและอาคารสถาบันการศึกษามีการเบิกจ่ายลดลง และบางโครงการเบิกจ่ายได้ต่ากว่าเป้าหมาย เช่น
โครงการของสานักงานตารวจแห่งชาติ อาคารโรงพยาบาล และความล่าช้าของโครงการกลุ่มจังหวัด
การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ยังซบเซา สะท้อนจากยอดคงค้างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
ที่ให้ แก่ผู้ป ระกอบการ ยอดขออนุ ญ าตจัดสรรที่ดิน และจานวนการเปิดโครงการใหม่ ยังหดตัว อย่างไรก็ดี เครื่องชี้นา
ประเภทพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างปรับดีขึ้นในกลุ่มบ้านเดี่ยว อพาร์ทเม้นท์ แฟลต และอาคารพาณิชย์ ด้านการลงทุนในส่วนของ
การนาเข้าเครื่องจักรของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น
เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ โดยทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงาน อยู่ในระดับต่าที่ร้อยละ 0.71
และในเดือนนี้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในภาคการผลิต ค้าปลีกค้าส่ง และการก่อสร้าง อัตราเงินเฟ้อทั่วไป กลับมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.23
ตามราคาน้ามันขายปลีกในประเทศปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาอาหารสดยังลดลงจากปีก่อน
ภาคการเงิน ณ สิ้น เดือนกรกฎาคม 2560 สาขาธนาคารพาณิ ชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้างเงินให้ สินเชื่อ
579,922 ล้านบาท กลับมาขยายตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.2 จากความต้องการสินเชื่อในภาคเหนือตอนบน ขณะที่ภาคเหนือ
ตอนล่างหดตัวเล็กน้อย โดยสินเชื่อที่ขยายตัวดียังเป็นสินเชื่อธุรกิจโรงแรมและบริการสุขภาพ นอกจากนี้ ในเดือนนี้สินเชื่อ
ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง และก่อสร้างปรับดีขึ้น ด้านเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ มียอดคงค้าง 647,551 ล้านบาท
ทรงตัวร้อยละ 1.6 สาหรับสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากใกล้เคียงกับเดือนก่อนเท่ากับร้อยละ 89.8
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ
29 กันยายน 2560
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