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ฉบับที่ 9/2560
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมิถุนายน 2560
ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมิถุนายน 2560 ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป การผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งออกไปตลาดเอเชียและเยอรมนีขยายตัวดี การผลิตเครื่องดื่มกลับมาขยายตัว ภาคการ
ท่องเที่ยวขยายตัวในกลุ่มตลาดประชุมสัมมนาทั้งภาครัฐและเอกชน การบริโภคภาคเอกชนยังทรงตัวในหมวดสินค้า
ในชีวิตประจาวัน รายจ่ายหมวดรถยนต์ยังกระจุกตัวในกลุ่ มผู้มีรายได้ประจา ในขณะที่รายได้เกษตรกรชะลอลง
เนื่องจากราคาพืชผลส่วนใหญ่ต่ากว่าปีก่อน ทางด้านการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐปรับดีขึ้นโดยหดตัวน้อยลง ส่วนการลงทุน
ภาคเอกชนยังคงหดตัว และภาคอสังหาริมทรัพย์ยังซบเซา
สาหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่า อัตราการว่างงาน
ลดลงตามการจ้างงานภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นในช่วงเพาะปลูกพืชผล ด้านยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ ของสาขาธนาคาร
พาณิชย์ในภาคเหนือหดตัวเล็กน้อย ขณะที่ยอดคงค้างเงินฝากชะลอตัว
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้
ผลผลิตอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้อยละ 14.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากการผลิตเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์ ก ลั บ มาผลิ ตเพิ่ ม ขึ้ น รวมถึ งการผลิ ต เพื่ อส่ งออกชิ้ น ส่ ว นอิเล็ กทรอนิ ก ส์ แ ละเลนส์ ขยายตั ว ต่ อเนื่ อ ง
โดยเฉพาะสินค้าประเภทแผงวงจรรวมที่ใช้ใน smartphone ชิ้นส่วนอุปกรณ์เซ็นเซอร์ในรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้าน ขณะที่การผลิตอุตสาหกรรมอาหารขยายตัวชะลอลง โดยเฉพาะการสีข้าวตามปริมาณผลผลิตข้าวนาปรัง
ทยอยลดลง อย่างไรก็ดี การผลิตเพื่อส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปยังขยายตัวได้ดี
มูลค่าการส่งออก กลับมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากการส่งออกชายแดนกลับมาเพิ่มขึ้น
ในกลุ่มสินค้าประเภทผลไม้ ผลิตภัณฑ์ยางพารา และข้าวสารไปจีนตอนใต้ รวมถึง การส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไป
สหภาพเมียนมาและ สปป.ลาว หดตัวน้อยลง ส่วนการส่งออกสินค้าชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปตลาดเอเชีย
และเยอรมนีขยายตัวดีต่อเนื่อง จากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าปรับดีขึ้น ด้านมูลค่า การนาเข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6
จากการนาเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ภาคการท่องเที่ยว ยังขยายตัวได้ แม้จะอยู่นอกฤดูกาลท่องเที่ยว สะท้อนจากเครื่องชี้ท่องเที่ยวสาคัญ
ได้แก่ จานวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือเพิ่มขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพิษณุโลก รวมถึง
อัตราการเข้าพักของที่พักแรม การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคารปรับเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับ
กิ จ กรรมการประชุ ม และสั ม มนาของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนในจั งหวั ด ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ เพิ่ ม ขึ้ น ส าหรั บ
นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนและภูมิภาคอื่นชะลอลง พิจารณาจากจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ และเที่ยวบินตรงสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ชะลอลง
การบริโภคภาคเอกชน ทรงตัว ดัชนีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากการใช้จ่ายในหมวด
ยานพาหนะขยายตัวได้จากกาลังซื้อหลักของกลุ่มผู้มีรายได้ประจา ขณะที่ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงหดตัว ส่วนยอดขาย
สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวันทรงตัว สะท้อนกาลังซื้อของครัวเรือนโดยรวมยังไม่เข้มแข็ง ขณะที่ความเชื่ อมั่นของ
ผู้บริโภคยังลดลง โดยยอดขายสินค้าหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หดตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ในช่วงหลังยอดขายสินค้า
หมวดของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ส่วนตัว และหมวดขนมขบเคี้ยวปรับดีขึ้นบ้าง

-2-

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 37.4 ชะลอลงต่อเนื่อง จากผลผลิตสินค้า
เกษตร เพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลงเหลือร้อยละ 46.8 ส่วนสาคัญจากผลผลิตข้าวนาปรังทยอยหมดไปในช่วงปลายฤดู
เก็บเกี่ยว นอกจากนี้ ผลผลิตปศุสัตว์ทั้งไก่เนื้อและไข่ไก่ปรับลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน ขณะที่ราคาสินค้าเกษตร
ลดลงร้อยละ 6.4 จากราคาปศุสัตว์ทั้งสุกรและไก่เนื้อ อย่างไรก็ดี ราคาข้าวกลับมาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนนี้
การใช้ จ่ า ยลงทุ น ภาครั ฐ แม้ เม็ ด เงิน ปรั บ สู ง ขึ้ น จากเดื อ นก่ อ น จากการเบิ ก จ่ า ยโครงการระบบ
ชลประทาน แต่การใช้จ่ายลงทุนภาครัฐยังคงหดตัวร้อยละ 22.6 เป็นผลจากค่าใช้จ่ายเงินโอนให้กับท้องถิ่นลดลง
ประกอบกับ ความคืบ หน้ าของโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล และโครงการของสานักงานตารวจแห่ งชาติ
เบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ การเบิกจ่ายโครงการของกลุ่มจังหวัดยังล่าช้ากว่าคาด
การลงทุนภาคเอกชน ปรับลดลงจากเดือนก่อน โดยหดตัวร้อยละ 1.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน ภาคธุรกิจ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ยั ง ซบเซา สะท้ อ นจากการเปิ ด โครงการใหม่ แ ละยอดคงค้ า งสิ น เชื่ อ ที่ ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ยังคงหดตัว ด้านยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่งและการค้าลดลง ภายหลัง
เร่งซื้อไปมากในเดือนก่อน การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์กระจุกตัวในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และแปรรูป
เกษตรเพื่ อ ส่ งออก อย่ า งไรก็ ดี เครื่ อ งชี้ น าในภาคการก่ อ สร้างขยายตั ว ได้ ในหมวดพื้ น ที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตก่ อ สร้า ง
ประเภทอพาร์ทเม้นท์และโรงแรม
เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี เงินเฟ้อทั่วไป หดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนที่ร้อยละ
0.45 จากราคาผักผลไม้ เนื้อสัตว์ ข้าว และแป้งปรับลดลง ตามปริมาณผลผลิตเกษตรออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงชะลอตัว อัตราการว่างงาน อยู่ในระดับต่าและปรับลดลงจากเดือนก่อน มาอยู่ ที่ร้อยละ 0.92
จากความต้องการแรงงานในภาคเกษตรเพิ่มขึ้นสาหรับช่วงเริ่มเพาะปลูกโดยเฉพาะข้าวนาปี
ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560 สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ
579,822 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.2 โดยมากหดตัวในภาคเหนือตอนล่าง ภาคธุรกิจที่ สินเชื่อหดตัว ได้แก่ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ขนส่ง ธุรกิจการเงิน และภาคเกษตรกรรม ขณะที่สินเชื่อค้าปลีกค้าส่ง ก่อสร้าง อุตสาหกรรม และ
สินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวเล็กน้อย อย่างไรก็ดี สินเชื่อธุรกิจโรงแรม และบริการสุขภาพขยายตัวดีใกล้เคียงไตรมาสก่อน
สอดคล้องกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวดี ด้านยอดคงค้างเงินฝากมี 647,452 ล้านบาท ชะลอลงเหลือร้อยละ 1.2
ทั้งนี้ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากเท่ากับร้อยละ 88.6 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ
31 กรกฎาคม 2560
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