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ฉบับที่ 16/2560
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤศจิกายน 2560
ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนพฤศจิกายน 2560 ปรับดีขึ้นเล็กน้อย รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น
จากราคาข้าวที่ปรับดีขึ้น และผลผลิตข้าวนาปีที่ให้ผลผลิตดีส่งผลให้การสีข้าวเพิ่มขึ้น ประกอบกับยังคงมีอุปสงค์ จาก
ต่างประเทศต่อสินค้าเกษตรแปรรูป และการผลิตเครื่องดื่มที่เข้าสู่ภาวะปกติ ทาให้ผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง
ด้านการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวดีต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ้นเฉพาะธุรกิจผลิตเพื่อส่งออก การใช้จ่าย
ภาครัฐขยายตัวดีทั้งรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน อย่างไรก็ดี การบริโภคภาคเอกชนยังไม่กระจายตัว มีการใช้จ่าย
เพื่อซื้อยานยนต์เพิ่มขึ้น แต่ยอดขายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวันยังทรงตัว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังซบเซา การส่งออก
ด่านชายแดนลดลง
สาหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในระดับต่า
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้
รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยผลผลิตเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2
จากผลผลิตข้าวนาปี ซึ่งเป็นช่วงที่ให้ผลผลิตสูงสุดของการเก็บเกี่ยวมีปริมาณมากกว่าปีก่อน อีกทั้ง ราคาสินค้าเกษตร
กลับมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากราคาข้าวที่ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการรับซื้อเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น
ภาคการท่องเที่ยว เร่งตัวจากนักท่องเที่ยวจีนและเกาหลี ใต้เดินทางเข้ามามากขึ้น โดยเฉพาะในรูปแบบ
ของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (incentive travel) มีมากขึ้น ประกอบกับกิจกรรมประชุมสัมมนาของชาวไทย
ในจังหวัดท่องเที่ยวสาคัญกลับมาเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ สะท้อนจากเครื่องชี้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทั้งจานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ผ่ านด่านตรวจคนเข้าเมื องท่ าอากาศยานเชี ยงใหม่ จานวนเที่ยวบิ นตรง จ านวนผู้โดยสารผ่ านท่ าอากาศยานใน
ภาคเหนือ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทโรงแรมและภัตตาคาร และอัตราการเข้าพักของที่พักแรม
ผลผลิตอุตสาหกรรม หดตัวน้อยลงเหลือร้อยละ 4.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากการสีข้าวและผลผลิต
สินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น ตามปริมาณข้าวเปลือกและวัตถุดิบออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ผลผลิตหมวด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปรับดีขึ้น แม้ปริมาณการผลิตจะต่ากว่าระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากฐานสูงแต่เป็นระดับการผลิต
ที่ เข้ า สู่ ภ าวะปกติ ผลผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ส่ ง ออกชะลอลง แต่ ยั ง มี ค าสั่ ง ซื้ อ ล่ ว งหน้ า ส่ ว นผลผลิ ต
อุตสาหกรรมที่ลดลง ได้แก่ เซรามิก ผลิตภัณฑ์จากไม้ และเลนส์กล้องถ่ายรูป
การใช้จ่ายภาครัฐ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้อยละ 14.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเม็ดเงินกระจายลงไป
ทั้งในภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง จากเงินโอนให้กับสถาบันการศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รวมถึงโครงการก่อสร้างของกรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และโครงการกลุ่มจังหวัด
ที่เบิกจ่ายได้มากขึ้น
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การลงทุนภาคเอกชน ปรับดีขึ้นในธุรกิจผลิตเพื่อส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าแปรรูปเกษตร
มีก ารน าเข้า เครื่ อ งจั ก รและอุป กรณ์ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ างไรก็ต าม การลงทุ น ในธุรกิ จอสั งหาริม ทรัพ ย์ยั งซบเซาเช่น เดิ ม
พิจารณาจากยอดคงค้างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ยอดขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
ยอดจดทะเบียนอาคารชุด และยอดจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง ยังคงลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน อีกทั้งเครื่องชี้นา
ภาคการก่อสร้าง คือ พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างปรับลดลงในเดือนนี้
การบริโ ภคภาคเอกชน ทรงตัว ดัช นีเ พิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 2.7 จากระยะเดีย วกัน ปีก่อ น แต่ก ารใช้จ่า ย
ยังไม่กระจายตัว ในส่วนที่ยังขยายตัวเป็ น การใช้จ่ายเพื่อซื้อยานยนต์ สะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถยนต์เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องในเกือบทุกจังหวัด ผลจากการส่งเสริมการขายของบริษัทผู้ผลิต ตัวแทนจาหน่าย และธุรกิจเช่าซื้อ รวมถึง
นโยบายเร่งจดทะเบียนรถใหม่ของกรมการขนส่งทางบก ทาให้สถิติจดทะเบียนรถยนต์ในช่วงปลายปีนี้สูงกว่าช่วงเดียวกัน
ในอดีตอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม กาลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็ง โดยเฉพาะครัวเรือนภาคเกษตรมีหนี้สะสมสูง
ทาให้รายได้สุทธิต่า จึงยังระมัดระวังการใช้จ่ายสะท้อนจากยอดขายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจาวันยังหดตัว
มูลค่าการส่งออก ลดลงร้อยละ 6.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน การส่งออกผ่านด่านชายแดนไปสหภาพเมียนมา
ลดลงในสินค้าประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ น้าตาลทราย และสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วน สปป.ลาว
และจีนตอนใต้ ลดลงในสินค้าประเภทข้าวสาร สุกรมีชีวิต เนื้อสัตว์แช่แข็ง และน้าตาลทราย นอกจากนี้ การส่งออก
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เดือนนี้ปรับลดลง โดยเฉพาะไปญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ด้านมูลค่าการนาเข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8
จากการนาเข้ากระแสไฟฟ้าจาก สปป.ลาว และการนาเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางเพื่อนามาผลิตส่งออก
เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงาน อยู่ในระดับต่าที่ร้อยละ 1.13 การจ้างงาน
ลดลงในภาคเกษตรกรรม ขณะที่นอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรงแรมและภัตตาคาร อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.88 จากราคาขายปลีกน้ามันในประเทศเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาในหมวดอาหารปรับลดลง
ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560 สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ
585,979 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 และเพิ่มขึ้นในภาคเหนือตอนบน จากความต้องการสินเชื่อในธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
การผลิต ธุรกิจการเงิน โรงแรมที่พัก ก่อสร้าง และบริการด้านสุขภาพ ส่วนสินเชื่อในกลุ่มธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์
และภาคเกษตรกรรมยังลดลง ด้านยอดคงค้างเงินฝาก 645,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน
ทั้งนี้ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากเท่ากับร้อยละ 90.8 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ
29 ธันวาคม 2560
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