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ในชวงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2548

สรุปภาพรวม
ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมมีแนวโนมชะลอตัวจากราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง
ทําใหผูบริโภคไมมั่นใจและชะลอการตัดสินใจซื้อสินทรัพยคงทน ลดการซื้อสินคาฟุมเฟอย และ
ระมัดระวังการใชจาย สงผลใหภาคกอสรางและการคาชะลอตัว ดานการทองเที่ยวไดรบั ผลกระทบ
จากหลายปจจัย อยางไรก็ตามภาคการสงออกเริ่มมีสญ
ั ญาณดีข้ึน เนื่องจากความตองการสินคา
อิเล็กทรอนิกสชนิดใหมเพิ่มขึ้น ดานสถานการณภัยแลงทําใหผลผลิตเกษตรลดลง รวมทัง้ ปริมาณ
น้ําฝนที่ลดลงอาจสงผลกระทบตอการปลูกพืชในชวงตอไป
1. การบริโภค
ชวงไตรมาส 2 ป 2548 การคาปลีกประเภทสินคาจําเปน อาทิ เครื่องอุปโภคบริโภค
ยังขยายตัวตอเนื่อง แตผูบริโภคระมัดระวังการใชจายมากขึ้นและลดการซื้อสินคาฟุมเฟอยลง สวนการ
ใชจายซื้อสินคาคงทนประเภทเครื่องใชฟาและรถจักรยานยนตทรงตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน
ผูป ระกอบการใหความเห็นวาเปนเพราะเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว บางรายปรับกลยุทธเพือ่ เพิม่
สวนแบงตลาดโดยนําสินคาทีม่ รี าคาต่ําจากประเทศจีนเขามาจําหนาย สําหรับแนวโนมป 2548 คาดวา
ยอดขายสินคาคงทนอยูใ นเกณฑทรงตัว เนือ่ งจากผูบ ริโภคระมัดระวังการใชจา ยเปนผลจากราคาน้ํามัน
และอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ขณะทีส่ ินคาอุปโภคบริโภคยังขยายตัว
2. การลงทุน
การลงทุนกอสรางชวงไตรมาส 2 ป 2548 ชะลอตัวจากไตรมาสแรก สาเหตุจาก
(1) การลดลงของผลผลิตภาคเกษตรทําใหรายไดเกษตรกร การผลิตในอุตสาหกรรมตอเนื่อง และ
การใชจายลดลง (2) ผูรับเหมากอสรางชะลอรับงาน ขณะทีผ่ บู ริโภคก็ชะลอการตัดสินใจเพือ่ รอความ
ชัดเจนของการปรับขึ้นราคาน้าํ มัน แนวโนมยอดขายบานในโครงการบานจัดสรรสวนใหญลดลง
หลายโครงการปรับเพิม่ ราคาขายตามตนทุน แตไมสามารถผลักภาระใหผูบริโภคไดทั้งหมดเนื่องจาก
ตลาดแขงขันสูง แนวโนมครึ่งหลังป 2548 ผูบ ริโภคชะลอการตัดสินใจซือ้ จากปจจัยราคาน้าํ มันทีเ่ พิม่ ขึน้
สําหรับอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นสงผลตอการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยนอยเพราะยังอยูในเกณฑต่ํา

3. การสงออก
การสงออกสินคาแปรรูปเกษตรชวงไตรมาส 2 ป 2548 ขยายตัวจากชวงเดียวกัน
ปกอนและไตรมาสกอน เปนผลจากผูป ระกอบการชิงสวนแบงตลาดไดเพิ่มขึน้ และขยายกําลังการผลิต
ดานอุตสาหกรรมผลิตสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในชวงไตรมาส 2 ป 2548 เริม่ ขยายตัวจาก
ชวงเดียวกันปกอนและไตรมาสกอน (หลังจากที่หดตัวในไตรมาสแรก) ตามความตองการสินคา
อิเล็กทรอนิกสชนิดใหมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น รวมทั้งการนําเขาเครื่องจักรใหมเพื่อขยายกําลังการผลิต
และเพิ่มสายการผลิต รวมทั้งทดแทนเครือ่ งจักรเดิมทีล่ า สมัย อัตราการใชกําลังการผลิตอยูใ นระดับสูง
แนวโนมการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสในครึ่งหลังป 2548 คาดวาจะขยายตัวจากคําสั่งซื้อสินคา
อิเล็กทรอนิกสเทคโนโลยีสูงชนิดใหมที่เพิ่มขึ้น ยกเวนสินคาอิเล็กทรอนิกสบางชนิดที่ไมสามารถ
แขงขันไดมแี นวโนมผลิตนอยลง
4. การจางงาน
ภาพรวมการจางงานทรงตัว ยกเวนในอุตสาหกรรมสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส
บางรายทีข่ ยายการจางงานเนือ่ งจากความตองการสินคาเพิม่ ขึน้
5. การผลิตและปจจัยการผลิต
ตนทุนการผลิตมีแนวโนมเพิ่มขึน้ ตามราคาวัตถุดบิ และคาขนสง และไมสามารถ
ผลักภาระใหแกผูซื้อไดมากนัก เนือ่ งจากการแขงขันสูง
ภาคเกษตรกรรม สถานการณภัยแลงในภาคเหนือ (ตั้งแตปลายป 2547 ถึงปจจุบัน)
ทําใหปริมาณฝนอยูในเกณฑต่ํากวาปกติ โดยเฉพาะเขตภาคเหนือตอนลาง สงผลใหปริมาณผลผลิต
พืชสําคัญลดลง จากสถิตพิ บวาสถานการณรนุ แรงทีส่ ดุ อยูใ นชวงเดือนมีนาคม 2548 หลังจากนัน้
เริ่มปรับตัวดีขึ้น เนือ่ งจากปริมาณฝนเพิ่มขึน้ และเขาสูฤ ดูฝน อยางไรก็ตามปริมาณน้าํ ในอางเก็บน้ํา
ขนาดใหญในภาคเหนือยังอยูในระดับต่ํา เนื่องจากปริมาณน้ําฝนในพื้นที่รับน้ําสวนใหญต่ํากวาคาเฉลี่ย
และอาจสงผลกระทบตอการเพาะปลูกพืชในชวงตอไป
ภาคอุตสาหกรรม ชวงไตรมาส 2 ป 2548 ภาพรวมยังทรงตัว ขณะที่อุตสาหกรรม
ผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสสงออกรายที่ผลิตสินคาชนิดใหมและมีเทคโนโลยีสูงสงออกไดมากขึ้น
ตามความตองการในตางประเทศ
ภาคการทองเที่ยว ชวงไตรมาส 2 ป 2548 ลดลงจากไตรมาสแรกและชวงเดียวกัน
ปกอนทั้งกลุมลูกคาชาวตางประเทศและชาวไทย สาเหตุจาก (1) เหตุการณความไมสงบในภาคใต
(2) การยกเลิกการเดินทางเนือ่ งจากเหตุการณ tsunami ที่สงผลตอเนื่องถึงปจจุบัน และ (3) การปรับ
เพิม่ ขึน้ ของราคาน้ํามัน ธุรกิจไมสามารถใชกลยุทธการตลาดเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวไดมากนัก
และตองรอใหสถานการณสงบลง ดานแนวโนมภาวะทองเทีย่ วป 2548 คาดวาจะลดลงจากปกอน

ผลกระทบของการปรับเพิม่ ราคาน้าํ มัน
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรสงออก ไดรบั ผลกระทบจากการปรับเพิม่ ขึ้น
ของราคาน้ํามันดีเซลคอนขางมาก เนื่องจากสัดสวนตนทุนคาขนสงสูง และไมสามารถผลักภาระใหแก
ผูซ อ้ื ไดมากนักเพราะการแขงขันสูง ขณะที่ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นเพราะภัยแลง
การทองเที่ยว ไดรับผลกระทบคอนขางมากในกลุมลูกคาชาวไทยซึ่งสวนใหญ
เดินทางโดยรถยนต ขณะที่นกั ทองเทีย่ วชาวตางประเทศไมไดคาํ นึงถึงตนทุนการเดินทางและคาบริการ
เปนปจจัยสําคัญ แตใหน้ําหนักกับความปลอดภัยมากกวา
ธุรกิจขนสง ไดรับผลกระทบจากการปรับเพิ่มราคาน้ํามันดีเซล โดยเฉพาะกิจการ
ทีร่ บั สงสินคากับลูกคาทัว่ ไปไดรบั ผลกระทบมากกวากิจการที่มลี กู คาประจําและทําสัญญากําหนด
คาขนสงผันแปรตามราคาน้ํามัน อยางไรก็ตามธุรกิจขนสงไดปรับเพิ่มคาบริการขนสงรอยละ 10-15
หลังทางการประกาศปรับราคาน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้นลิตรละ 3 บาท (เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548)
สวนใหญเห็นดวยกับนโยบายที่ปลอยใหราคาน้ํามันดีเซลเปนไปตามกลไกตลาด แนวโนมภาวะธุรกิจ
ขนสงชวงครึง่ หลังป 2548 คาดวาจะลดลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และคาบริการขนสงทีเ่ พิ่มขึ้น
ทําใหกจิ กรรมขนสงลดลง
7. ภาคการเงิน
ชวงครึง่ แรกป 2548 สินเชื่อที่ใหแกธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางขยายตัวใน
ประเภทธุรกิจอพารตเมนต อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรสงออก และสินคา OTOP รวมทั้ง
การแขงขันของสถาบันการเงินทําใหธุรกิจ refinance เพือ่ ใชสนิ เชือ่ จากสถาบันการเงินทีค่ ดิ อัตรา
ดอกเบี้ยต่ํากวา ปญหาการผิดนัดชําระหนีอ้ ยูใ นระดับต่าํ แนวโนมครึง่ หลังป 2548 คาดวาอัตรา
การขยายสินเชือ่ จะชะลอตัว เนือ่ งจากปจจัยการปรับเพิ่มราคาน้าํ มันทําใหผลู งทุนไมม่ันใจ

ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

