ฉบับที่ 2/2565

จกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19
หดตัวน้อยลง ตามกิ
าสู่ฤดูท่องเที่ยว ประกอบกับการกระจายวัคซีนทั่วถึงมากขึ้น ทาให้ความเชื่อมั่นเริ่ม
จากไตรมาสก่อน และเข้
กลับมา ส่งให้ภาคการท่องเที่ยว การบริโภค และการจ้างงาน ทยอยปรับดีขึ้น

การอุปโภคบริโภค
หดตัวน้อยลง

การลงทุนภาคเอกชน
หดตัวใกล้เคียงเดิม

การใช้จ่ายภาครัฐ
กลับมาขยายตัว

อัตราเงินเฟ้อ
2.8% เพิ่มขึ้น

จากราคาพลังงาน และราคาอาหารสด

การค้าชายแดน
ชะลอลง

จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19
ขณะที่มาตรการภาครัฐช่วยพยุงการบริโภค

การลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัว
ขณะที่การก่อสร้างปรับดีขึ้นบ้าง

ตามการเร่งเบิกจ่าย
ทั้งรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุน

ตามการค้ากับจีนที่ลดลง จากมาตรการควบคุม
COVID-19 ของด่านชายแดนจีนที่เข้มงวดขึ้น

รายได้เกษตรกร

ภาคอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว

การจ้างงาน

กลับมาหดตัว
ตามราคาข้าวที่ลดลง จากผลผลิตใหม่มี
คุณภาพลดลง และสต๊อกข้าวที่อยู่ในระดับสูง

เงินฝาก
ขยายตัว

การเงิน *

ตามมาตรการกระตุ้น
การใช้จ่ายของภาครัฐ
* ข้อมูล ณ พ.ย. 64

สินเชื่อ

ชะลอตัว

ตามมาตรการสินเชื่อ
ช่วยเหลือจากรัฐ

กลับมาขยายตัว

หดตัวน้อยลง

ตามการผลิตน้าตาลที่เพิ่มขึ้นตามอ้อยโรงงาน นักท่องเที่ยวไทยเร่งตัวขึ้น จากการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุม COVID-19 และเข้าสู่ฤดู
ส่วนการผลิตเพื่อการส่งออกชะลอจาก
ท่องเที่ยว รวมทั้งการกระจายวัคซีนทั่วถึงมากขึ้น
Supply Chain Disruption

ปรับดีขึ้น
ตามจานวนผู้ขอรับสิทธิว่างงานลดลง
แต่ยังมีความเปราะบาง

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือ
ไตรมาส 1 ปี 2565 คาดว่าทรงตัวจากไตรมาสก่อน โดยมีปัจจัยกดดันจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ส่งผลกระทบต่อการ

ฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและการบริโภคในช่วงต้นไตรมาส อย่างไรก็ดี รายได้เกษตรกรคาดว่าขยายตัวตามผลผลิตพืชสาคัญเพิ่มขึ้นและภาคการผลิตยังมี
แนวโน้มดี รวมทั้งการกระจายวัคซีนที่ดีต่อเนื่องจะช่วยให้ควบคุมการระบาด ทาให้ความเชื่อมั่นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยกลับมาในช่วงปลายไตรมาส
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การบริโภคภาคเอกชน
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หดตัวน้อยลง

ตามการใช้จ่ายหมวดบริการที่ปรับดีขึ้นตามภาคการ
ท่องเที่ยว หมวดสินค้าในชีวิตประจาวันที่ผ่านจุดต่าสุด
หลั ง กิ จกรรมเศรษฐกิ จเริ่มกลั บมา หมวดยานยนต์
จากปัญหาขาดแคลนรถส่งมอบเริ่มคลี่คลาย ขณะที่
มาตรการภาครัฐยังช่วยพยุงการบริโภคต่อเนื่อง
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หดตัวใกล้เคียงเดิม

ตามการลงทุนก่ อ สร้า งที่ทยอยปรับดีขึ้ นเล็ ก น้อ ย
ตามสถานการณ์ COVID-19 ที่คลี่คลาย ทาให้ภาค
อสังหาริมทรัพย์เริ่มฟื้นตัว ด้านการลงทุนเครื่องจักร
และอุ ปกรณ์ห ดตัว ตามการซื้ อ รถยนต์เ ชิง พาณิชย์
จากปัญหาการขาดแคลนรถส่ งมอบ และการนาเข้ า
สินค้าทุนชะลอลงหลังเร่งไปในช่วงก่อนหน้า
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กลับมาหดตัว
จากด้ า นราคาที่ ล ดลงเป็ น ส าคั ญ ตามราคา
ข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียว จากสต็อกข้าวใน
ประเทศสะสมสูงกว่าปีก่อน และผลกระทบจากน้าท่วม
ช่วงปลายปีทาให้ข้าวมีคุณภาพลดลง
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กลับมาขยายตัว

Q4/64

ตามการผลิตน้าตาลที่เพิ่มขึ้นตามผลผลิตอ้อยที่
เพิ่มขึ้ น หมวดชิ้นส่ วนอิเ ล็ กทรอนิกส์ ชะลอลง จาก
ปัญหา Supply Chain Disruption และการขนส่งที่
ล่ า ช้ า และการขาดแคลนวั ต ถุ ดิ บ ขณะที่ ค วาม
ต้องการจากประเทศคู่ค้ายังมีอยู่ต่อเนื่อง

ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ : 053-931-147 E-mail : NRO-EconDiv@bot.or.th

การค้าชายแดน

การใช้จ่ายภาครัฐ
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การลงทุนภาคเอกชน
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กลับมาขยายตัว

ตามรายจ่ายลงทุนที่ขยายตัว จากเงินอุดหนุนให้กับ
สถาบั น การศึ ก ษา รวมถึ ง โครงการก่ อ สร้ า งระบบ
ชลประทานและสาธารณสุ ข และรายจ่ า ยประจ าที่
ขยายตัว จากเงินอุดหนุนให้กับสถาบันการศึกษาและ
หมวดค่าตอบแทน
% อัตราเข้าพัก

การท่องเที่ยว
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ชะลอลง

ตามการส่ ง ออกผลไม้ ไ ปจีน หดตั ว จากมาตรการ
ควบคุม COVID-19 ของด่านชายแดนจีนที่เข้มงวดขึ้น
ด้านการส่งออกไปเมียนมาขยายตัวจากหมวดน้ามัน
สาเร็จรูป อาหารและยา ตามการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุ ม COVID-19 ของเมี ย นมา ท าให้ ร้ า นค้ า เริ่ ม
กลับมาเปิดบริการ
%YoY

การนาเข้า
56.8

54.4
7.2

4.3
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นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเร่ ง ขึ้ น จากการผ่ อ นคลาย
มาตรการควบคุม COVID-19 และเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว
รวมทั้ ง การกระจายวั ค ซี น ที่ ทั่ ว ถึ ง ท าให้ เ กิ ด ความ
เชื่อมั่นในการเดินทาง โดยแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
รองฟื้นตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวต่างชาติยงั
หดตัวสูง

ธนาคารแห่งประเทศไทย
2 กุม ภาพันธ์ 2565
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ตามการน าเข้ า ไฟฟ้ า จาก สปป.ลาว และการ
นาเข้าผักและผลไม้จากจีน จากมาตรการควบคุม
COVID-19 ที่เข้มงวดขึ้น

สแกนเพื่อ
อ่านฉบับอื่นๆ

สแกนเพื่อ
เสนอข้อคิดเห็น
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