เจาะเศรษฐกิจเหนือ...กับ…การปรั
ปรับตัว
เพื่อรองรับการเปลี
การเปลีย่ นแปลงในอนาคต
นุกุล มุกลีมาศ
เศรษฐกรอาวุโส สวนเศรษฐกิจภาค
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
นับแตตนป 2556 เศรษฐกิ
เศร จไทยอยูในภาวะที่เรียกไดวา มีแนวโนมชะลอลง สาขาการผลิตที่
เคยเปนแรงขับเคลื่อนหลักๆ ในปกอนแผ
น วลงไปอยางชัดเจน สวนหนึ่งเนื่องจากการอุปโภคบริโภคประชาชน
ชะลอลงเพราะหมดมาตรการกระตุ
หมดมาตรการกระตุนการบริโภคจากภาครั
ภค
ฐ กอบปรกับภาคสงออกไดรับผลกระทบจากความ
ผันผวนเศรษฐกิจโลก สงผลใหการผลิตโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมลดลง ขณะที่การเบิ
เบิกจายยภาครัฐมีความ
ลาชา ปจจัยเหลานี้สงผลใหหหนวยงานทางเศรษฐกิจทั้งของรัฐและเอกชนตางปรับลดประมาณการ
ประมาณการอัตราการ
ขยายตัวเศรษฐกิจไทยในปนี้ลง โดยธนาคารแหงประเทศไทยได
ประเทศไทย ปรับลดอัอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทย
ไทยเหลือ
รอยละ 3.7 จากครั้งกอนคาดวาจะอยู
อยูที่รอยละ 4.2
สํา หรับ ภาคเหนือ ภาพเศรษฐกิ
าพเศรษฐกิ จในชวงที่ ผานมาภาวะเศรษฐกิ
นมา
จโดยรวมมิมิไดแตกตางจาก
ภาพรวมของประเทศมากนัก แตเมื
เ มื่ อพิ จารณาในรายละเอีย ดพบวา ภาคการสง ออกของภาคเหนื
ของภาคเหนื อไดรับ
ผลกระทบน อ ยกว า การส ง ออกของประเทศ เนื่ อ งจาก
โครงสร า งเศรษฐกิ จ ไม ไ ด พึพ่ึ ง พิ ง การส ง ออกมากเท า
เศรษฐกิจประเทศ ในขณะที่องคประกอบสํ
ประกอบสําคัญอื่นๆ มี
ทิศทางในทํานองเดียวกัน ทั้งการอุปโภคบริโภคที
ภค ่ชะลอ
ลง จากการจับจายใชสอยของประชาชนในพื
ประชาชนในพื้นที่แผวลง
อย างต อ เนื่ อ ง ผลจากมาตรการกระตุ
จากมาตรการกระตุ นเศรษฐกิ จ ของ
ภาครัฐหมดลง และภาคครั
ครัวเรือนมีภาระหนี้สูงขึ้น ทําให
กําลังซื้อลดลง เปนผลใหยอดขายสินคาลดลง
ลดลงโดยเฉพาะ
สินคาฟุมเฟอย นอกจากนั้นการใชจายเงินงบประมาณยั
งบประมาณ ง
หดตั ว ผลผลิ ต ภาคการเกษตรและอุ
เกษตรและอุ ตสาหกรรมลดลง
ลวนเปนปจจัยสําคัญทําใหเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส
3/2556 ลดลงจากไตรมาสกอนและชวงเดียวกันปกอนเล็
น กนอย โดย
ดา นการลงทุ
การลงทุน ภาคก อ สรา งหดตั วเมื่ อเทีย บกั บ ป กอ นที่ขยายตั วมากกว าปกติ โดยตลาด
ชาวบานการกอสรางหดตัวตามรายไดเกษตรกรที่ลดลง ขณะที่การกอสรางภาครัฐยังคงขยายตัวโดยเฉพาะการ
กอสรางของสถาบันการศึกษาในภาคเหนือตอนลาง อยางไรก็ตาม ปญหาการขาดแคลนแรงงานสงผลกระทบ
ใหโครงการกอสรางลาชา ดานการลงทุ
การลงทุนเครื่องจักรยังคงเพิ่มขึ้นตามการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตมาใช
เทคโนโลยีแทนแรงงาน
ทางดานผลผลิ
ผลผลิตเกษตรปรั
เกษตร ปรับตัว ลดลงตามปริมาณผลผลิตขาวนาปรัง และลําไย เนื่องจาก
ไดรับผลกระทบแลงและอากาศแปรปรวนในช
และอากาศแปรปรวน ว งฤดูกาลเพาะปลูก สวนผลผลิ
ผลผลิต อุต สาหกรรม
สาหกรรมที่สําคัญของ
ภาคเหนือลดลงตอเนื่องตั้งแตตนปทั้งการผลิตอาหาร เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เซรามิก และเสื้อผาสําเร็จรูป
ตามความตองการทั้งในและตางประเทศที่ชะลอลง
ดานการส
การคาชายแดนขยายตัวดี
นการสงออกของภาคเหนือยังคงขยายตัวไดตอเนื่อง เนื่องจากมีการค
โดยเฉพาะการคากับประเทศเมียนมารทีท่ีเติบโตมากและในระยะตอไปยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามการเปดประเทศ
เพื่ อรับ นักลงทุน ตางชาติ ภาคการททอ งเที่ย วถื
ว อเป นปทองป หนึ่ง ของภาคเหนือ เนื่ องจากมี นั กท องเที่ ย ว

ตางชาติหลั่ งไหลมาเป นจํานวนมากโดยเฉพาะชาวจีนตามกระแสความนิยมในภาพยนตเรื่อง “Lost in
Thailand” อีกทั้งยังไดรับผลดีตลาดประชุมสัมมนาโดยหนวยงานราชการและภาคธุรกิจมาจัดในภาคเหนือ
เพิ่มมากขึ้น
สําหรับทิศทางเศรษฐกิ
ศทางเศรษฐกิจภาคเหนือในระยะถั
ศทาง
ในระยะถัดไปคาดว
ไปคาดวาจะค
จะคอยๆ ปรับตัวดีขึ้น สวนหนึ่งจาก
การเขาสูฤดูกาลทองเที่ยว ซึ่งคาดวาจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมากตั้งแตตนปจะขยายตัวไดอยางตอเนื่องและ
สงผลใหการบริการเกี่ยวเนื่องไดรับอานิสงสไปดวย ประกอบกับในชวงปลายไตรมาส 3/2556 เครื่องชี้การ
อุปโภคบริโภคและการใชจายภาครัฐมีการหดตัวนอยลง อีกทั้งการผลิตอุตสาหกรรมมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจาก
การผลิตเพื่อสงออก เชน ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และผักผลไมแปรรูป การคาชายแดนยังคงเปนแรงสงสําคัญที่
ชวยพยุงเศรษฐกิจภาคเหนือ ตลาดลาวและจีนตอนใตจะคึกคักมากขึ้นหลังการเปดใชสะพานมิตรภาพไทย –
ลาว แหงที่ 4 ที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายในปลายปนี้ ขณะที่การสงออกไปตลาดเมียนมารยังมีความ
ตองการในเกณฑดี
ภาคการลงทุนกอสรางในไตรมาสถัดไปยังคงอยูในเกณฑลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันป
กอนที่มีการเรงกอสรางมากกวาปกติ
สําหรับการลงทุนภาครัฐยังมีความหวังที่จะมีแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แตคงมิใชระยะเวลาอัน
ใกล เนื่องจากโครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน 2 ลานลานบาท เดิมคาดวาจะเริ่มลงทุนในไตรมาส 4/2556
มีการเลื่อนการดําเนินการออกไปในป 2557
โดยสรุปแมเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 3/2556 จะลดลงเล็กนอยแตภาพรวมทั้งป 2556
ยังคงมีอัตราการขยายตัวแตจะอยูในระดับต่ํากวาปกอน สําหรับในอนาคตยั
ในอนาคตยังมีความทาทายหลายๆ ดานที่ทํา
ใหผูประกอบการในภาคเหนื
ประกอบการในภาคเหนือจะตองเตรียมรับมือกับสภาพแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลีย่ นแปลงไป
กลาวคือ
1. ประสิทธิภาพการผลิตที่ลดลง เปนปญหาสะสมของภาคเหนือมาอยางยาวนาน สัญญาณ
ที่บงบอกคือ ผลิตภัณฑมวลรวมภาคเหนือ (GRP) ที่เคยเติบโตเฉลี่ยรอยละ 6.1 ในชวงป 2525 – 2539 ลด
เหลือรอยละ 2.7 ในชวงป 2540 – 2554
2. การขาดแคลนแรงงาน อนาคตประเทศไทยกําลังจะเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยจะมีสัดสวน
กวารอยละ 27 ของประชากรทั้งหมดในอีก 20 ปขางหนา ซึ่งภาคเหนือก็เชนเดียวกัน ผลดังกลาวจะเปนปญหา
เชิงโครงสรางและเปนขอจํากัดตอการขยายตัวเศรษฐกิจ
3. การพั ฒ นาผลิ ต ภาพแรงงาน เปน สิ่ ง จํ า เป น ที่ผู ป ระกอบการต อ งเริ่ ม ลงมื อ ทํ า ทั น ที
เนื่องจากอนาคตสังคมมีแนวโนมเขาสูสังคมเทคโนโลยีมากขึ้น การผลิตที่อาศัยความไดเปรียบตนทุนแรงงาน
ราคาถูกเพื่อผลิตสินคาโดยใชเทคโลยีขั้นพื้นฐานจะลดลง ซึ่งอาจทําใหภาคเหนือมิใชผูผลิตสําคัญในหวงโซ
อุปทานตอไป การปรับเปลี่ยนสูเศรษฐกิจที่มีการผลิตเชิงนวัตกรรมจึงเปนสิ่งจําเปนตองเรงทํา และเปนหนทาง
ที่ทําใหผูประกอบการสามารถแขงขันและตอยอดการผลิตตอไปในอนาคต
4. การยอมรับการแขง ขัน ผูประกอบการตองยอมรับภาวะการแขงขันที่จะมีมากขึ้น การ
แขงขันจะชวยใหเราจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งตองมุงเนนแขงขันดานคุณภาพสินคาและ
บริการมากกวาที่จะมุงแขงขันดานราคาและปริมาณดังเชนที่ผานมา

บทความนี้เปนขอคิดเห็นสวนบุคคล จึงไมจําเปนตองสอดคลองกับความเห็นของธนาคารแหงประเทศไทย

