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ฉบับที่ 11/2560
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกรกฎาคม 2560
ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2560 ฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยภาคการผลิตมีทิศทางดีขึ้น
ต่ อเนื่ อง ผลผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมเพิ่ ม ขึ้ น ในหลายหมวดสิ น ค้ า โดยเฉพาะหมวดเครื่อ งดื่ ม ที่ เร่งผลิ ต ก่อ นปรับ ภาษี
สรรพสามิต หมวดอาหารเพิ่มขึ้นตามวัตถุดิบเกษตร และหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นตามความต้องการส่งออกไป
เยอรมนีและเอเชีย อีกทั้งการส่งออกโดยรวมปรับดีขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการส่งออกผลไม้ไปจีน ด้านการท่องเที่ยว
ขยายตัวทั้งจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนและตลาดประชุมสัมมนา ส่วนภาคเกษตรผลผลิตยังเพิ่มขึ้น แม้ราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่
ยังหดตัว ทั้งนี้ เม็ดเงินสนับสนุนจากภาครัฐภายใต้โครงการเพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนเริ่มกระจายเข้าสู่ระบบในเดือนนี้
อย่างไรก็ดี ผลจากที่ภาคการผลิตหลายส่วนปรับตัวดีขึ้นยังไม่ ส่งผลต่อการใช้จ่ายภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นตาม เนื่องจาก
รายได้สุทธิของภาคครัวเรือนยังมีน้อย จากภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการประกอบอาชีพและภาระชาระหนี้ยังสูง ดังนั้น จึงยังไม่เห็น
การฟื้นตัวของยอดขายสินค้าในชีวิตประจาวัน ส่วนการใช้จ่ายในสินค้าคงทน ได้แก่ ยอดซือ้ รถยนต์ แม้เพิ่มขึ้นน่าจะมาจาก
บริษัทผู้ผลิตและธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อเร่งส่งเสริมการขาย ด้านการลงทุนภาคเอกชนยังไม่ฟื้นตัวเช่นเดือนก่อนๆ โดยเฉพาะ
ในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ สินเชื่อของธนาคารพาณิ ชย์ที่ให้ กับผู้ประกอบการ และจานวนการเปิดโครงการใหม่ ยังลดลง
ขณะที่ในส่วนของการลงทุนสาหรับการนาเข้าเครื่องจักรของธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อส่งออกยังมีต่อเนื่อง
สาหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อติดลบน้อยลงจากราคาน้ามันปรับเพิ่มขึ้น
อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่า แม้ปรับเพิ่มขึ้นบ้างจากผู้จบการศึกษาใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น ด้านยอดคงค้าง
เงินให้สินเชื่อของสาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือเดือนมิถุนายน 2560 หดตัวเล็กน้อย ขณะที่ยอดคงค้างเงินฝากชะลอตัว
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้
ผลผลิตอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้อยละ 20.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากการเร่งผลิตหมวดเครื่องดื่ม
ก่อนปรับภาษีสรรพสามิต ผลผลิตหมวดอาหารเพิ่มขึ้นตามปริมาณวัตถุดิบเกษตร ได้แก่ การสีข้าวและสินค้าเกษตรแปรรูป
บรรจุกระป๋องเพื่อส่งออก รวมถึงการผลิตเพื่อส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเลนส์ขยายตัว ต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้า
ประเภทแผงวงจรรวมที่ใช้ใน smartphone ชิ้นส่วนอุปกรณ์เซ็นเซอร์ในรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งเป็นแนวโน้ม
เดียวกับการส่งออกของประเทศ
มูลค่าการส่งออก เพิ่มขึ้นต่อเนื่ องร้อยละ 10.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะการส่งออกชายแดน
เพิ่มขึ้นมากในกลุ่มสินค้าประเภทผลไม้ ผลิตภัณฑ์ยางพารา และข้าวสารไปจีนตอนใต้ และ สปป.ลาว อย่างไรก็ตาม การส่งออก
สินค้าอุปโภคบริโภคไปสหภาพเมียนมายังหดตัว ด้านการส่งออกสินค้าชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปเยอรมนีและตลาด
เอเชียขยายตัวดี สาหรับมูลค่าการนาเข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 จากการนาเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่งออก
ภาคการท่องเที่ยว ขยายตัวดีกว่าคาด จากจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนเพิ่มขึ้น รวมถึง
ตลาดประชุมและสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดท่องเที่ยวสาคัญ ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง สะท้อนจาก
เครื่องชี้ท่องเที่ยวสาคัญสูงกว่าระยะเดียวกันปีก่อน ได้แก่ จานวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ เที่ยวบินตรงสู่
ท่ าอากาศภาคเหนื อ จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ างชาติ ผ่ า นด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ งท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่ การจั ด เก็ บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคาร และอัตราการเข้าพักของที่พักแรม
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รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน ผลผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นมากร้อยละ 54.7
จากลาไยและข้าวนาปรังให้ผลผลิตดีกว่าปีก่อน รวมถึงผลผลิตปศุสัตว์เพิ่มขึ้นจากไก่เนื้อเป็นสาคัญ ขณะที่ราคาสินค้าเกษตร
ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.5 ทั้งผลผลิตพืชและปศุสัตว์ ได้แก่ ลาไย ข้าวนาปรัง สุกร และไก่เนื้อ
การใช้จ่ายภาครัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.2 โดยในเดือนนี้มีเม็ดเงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการ
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนสามารถกระจายเม็ดเงินสู่ชุมชนภาคเกษตรได้มาก ทั้งการจ้างงานและการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่
ขณะที่การเบิกจ่ายงบลงทุนหดตัวน้อยลงเป็นร้อยละ 6.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น แต่ยังหดตัว
ในส่วนของค่าใช้จ่ายเงินโอนให้กับท้องถิ่น อีกทั้งความคืบหน้าการเบิกจ่ายบางโครงการยังต่ากว่าเป้าหมาย ได้แก่ โครงการ
ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล และโครงการของสานักงานตารวจแห่งชาติ นอกจากนี้ โครงการกลุ่มจังหวัด เบิกจ่ายได้ต่า
และมีแนวโน้มล่าช้า จากปัญหาด้านความพร้อมของการดาเนินโครงการ
การบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนสาคัญเป็นการใช้จ่ายในหมวดรถยนต์
ยังขยายตัวได้ โดยบริษัทผู้ผลิตและธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อเร่งส่งเสริมการขาย อย่างไรก็ตาม กาลังซื้อของครัวเรือนโดยทั่วไป
ยังไม่ฟื้นตัว เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายทั้งในการประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาในครอบครัว และภาระชาระหนี้ยังมีมาก
ประกอบกับผลสารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังปรับลดลงต่อเนื่อง ทาให้ระมัดระวังการใช้จ่าย สะท้อนจากยอดขาย
สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวันยังทรงตัว อย่างไรก็ดี สินค้าบางหมวดมีทิศทางปรับดีขึ้น เช่น หมวดของใช้ในครัวเรือน หมวดเครื่องใช้
ส่วนตัวและหมวดขนมขบเคี้ยว
การลงทุนภาคเอกชน หดตัวร้อยละ 6.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ฟื้นตัว
สะท้อนจากยอดคงค้างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการ จานวนการเปิดโครงการใหม่ และยอดจาหน่าย
วัสดุก่อสร้างหดตัว อย่างไรก็ดี พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง ซึ่งเป็นเครื่องชี้นาปรับดีขึ้นในพื้นที่ประเภท อพาร์ทเม้นท์ แฟลต
อาคารพาณิชย์ และโรงแรม ส่วนการลงทุนในภาคการผลิตยังขยายตัวได้ โดยการนาเข้าเครื่องจักรของธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ และแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น
เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ลดลงร้อยละ 0.12 จากราคาหมวดอาหาร
ประเภทผัก ผลไม้ ข้าว ไข่ และเนื้อสัตว์ลดลง ตามปริมาณผลผลิตมากขึ้น ขณะที่ราคาน้ามันปรับเพิ่มขึ้น อัตราการว่างงาน
อยู่ในระดับต่าที่ร้อยละ 1.14 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย จากผู้จบการศึกษาใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
ภาคการเงิน ณ สิ้ น เดือนมิถุน ายน 2560 สาขาธนาคารพาณิ ช ย์ในภาคเหนื อมียอดคงค้างเงินให้ สิ นเชื่อ
579,822 ล้ า นบาท หดตั ว ร้ อ ยละ 0.2 โดยเฉพาะในภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ภาคธุ ร กิ จ ที่ สิ น เชื่ อ หดตั ว ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ ขนส่ง ธุรกิจการเงิน และภาคเกษตรกรรม ขณะที่สินเชื่อค้าปลีกค้าส่ง ก่อสร้าง อุตสาหกรรม และสินเชื่อ
ส่ ว นบุ ค คลขยายตัว เล็ ก น้ อย อย่ างไรก็ ดี สิ น เชื่อ ธุรกิจ โรงแรม และบริก ารสุ ขภาพขยายตั ว ดี สอดคล้ องกับ กิ จกรรม
ท่องเที่ยวขยายตัวดี ด้านยอดคงค้างเงินฝากมี 647,452 ล้านบาท ชะลอลงเหลือร้อยละ 1.2 ทั้งนี้ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงิน
ฝากเท่ากับร้อยละ 89.6 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ
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