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“โครงการแลกเปลีย่ นขอมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหวางธนาคารแหงประเทศไทยและนักธุรกิจ”
จากการแลกเปลีย่ นขอมูลกับผูป ระกอบการในภาคเหนือ
ในชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2548

สรุปภาพรวม
แนวโนมเศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมใน 2 ไตรมาสถัดไป (ไตรมาส 4 ป 2548 และ
ไตรมาส 1 ป 2549) อยูใ นเกณฑชะลอตัวตอเนือ่ งจากไตรมาสนี้ จากผลกระทบของราคาน้ํามันและอัตรา
ดอกเบีย้ ทีม่ แี นวโนมสูงขึ้น ทําใหผูบริโภคระมัดระวังการใชจาย และผูป ระกอบการตองปรับแผนการ
ลงทุนใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณเศรษฐกิจ อยางไรก็ดี คาดวาภาคบริการจะอยูในเกณฑ
ขยายตัวตามฤดูกาล การเปดโครงการไนทซาฟารีและการจัดกิจกรรมตางๆดึงดูดนักทองเที่ยว การสงออก
มีโอกาสขยายตัวตามความตองการสินคาอิเล็กทรอนิกสชนิดใหม และสินคาเกษตรแปรรูป สวนปริมาณ
น้ําในอางเก็บน้ําที่เพิ่มขึ้นจะสงผลดีตอการเพาะปลูกในชวงตอไป
1. การบริโภค
ไตรมาส 3 ป 2548 ธุรกิจคาปลีกสินคาจําเปนประเภทเครื่องใชอุปโภคบริโภคยังขยายตัว
ตอเนื่อง แตผบู ริโภคระมัดระวังการใชจายสินคาฟุม เฟอยมากขึน้ สวนการใชจายซือ้ สินคาคงทนประเภท
เครื่องใชไฟฟาและรถยนตขยายตัว เนื่องจากมีการจัดรายการสงเสริมการขาย ประกอบกับมีการเรงสง
มอบรถยนตมากขึ้น อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวาเริ่มมีสัญญาณการผิดนัดชําระหนี้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุม
ลูกคาระดับรากหญา
แนวโนมไตรมาส 4 ป 2548 และไตรมาส 1 ป 2549 คาดวายอดขายสินคาคงทนจะลดลง
เนื่องจากผลกระทบของราคาน้ํามันที่อยูในระดับสูงและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะสงผลกระทบตอกําลัง
ซือ้ ของประชาชนชัดเจนขึ้น ผูป ระกอบการตองปรับตัวโดยจะเนนการสงเสริมการขายใหมากขึน้ แต
สําหรับสินคาจําเปนยังคงขยายตัวตอเนื่อง
2. การลงทุน
ไตรมาส 3 ป 2548 ภาวะการลงทุนยังคงชะลอตัว โดยเฉพาะการลงทุนดานกอสราง
จากปจจัย 1) การเพิม่ ขึน้ ของราคาน้ํามันบั่นทอนกําลังซื้อของผูบ ริโภค 2) ความเชือ่ มัน่ ตอสถานการณ
เศรษฐกิจในระยะตอไปทําใหผูบริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อบาน 3) เขาสูฤดูฝนซึ่งเปนอุปสรรคตอการ
กอสราง ผูประกอบการมีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นตามตนทุนที่เพิ่มขึ้นไดบางสวน โดยตองยอมรับ Margin
ที่ต่ําลงเพื่อพยุงยอดขายในภาวะที่ตลาดมีการแขงขันสูง ทําใหภาพรวมของการกอสรางชะลอลง
สําหรับแนวโนมในไตรมาส 4 ป 2548 และไตรมาส 1 ป 2549 คาดวาภาวะการกอสราง
ยังคงชะลอตัวตอเนื่อง ผูประกอบการสวนใหญชะลอการตัดสินใจขยายการลงทุนเพิ่มในระยะตอไป
แตสําหรับธุรกิจที่มีการวางแผนขยายไวแลวยังคงดําเนินการตอไป โดยอาจปรับลดขนาดการลงทุนแต
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และมีการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงานในระยะตอไป
3. การสงออก
ไตรมาส 3 ป 2548 การผลิตเพื่อสงออกขยายตัวจากไตรมาสกอนและระยะเดียวกันปกอน
โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีการขยายตลาดใหมและพัฒนาสินคาเทคโนโลยีใหมเพิ่มขึ้น ขณะที่
ราคาสินคาเกาปรับตัวลดลงเนือ่ งจากการแขงขันสูงโดยเฉพาะคูแ ขงในตางประเทศ สวนการสงออก
สินคาแปรรูปเกษตรขยายตัวจากการคลายความกังวลเกี่ยวกับปญหาระบาดของไขหวัดนก รวมทัง้ มี
สัญญาณการฟนตัวที่ดีขึ้นของประเทศคูคา
แนวโนมในชวงไตรมาส 4 ป 2548 และไตรมาส 1 ป 2549 ผูประกอบการเห็นวาภาวะการ
สงออกโดยรวมมีโอกาสขยายตัวตามความตองการของตลาดที่เพิ่มขึ้นมากในชวงปลายป ขณะทีป่ ระเทศ
คูคาโดยเฉพาะญี่ปุนเริ่มมีสัญญาณการฟนตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ประกอบกับผูประกอบการสามารถ
ขยายตลาดใหมๆเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ภาวะการแขงขันในตลาดตางประเทศยังคงอยูในเกณฑสูง
4. การผลิตและปจจัยการผลิต
ภาคเกษตรกรรม สถานการณภัยแลงยังคงสงผลกระทบตอเนือ่ งจากไตรมาสกอน สงผลให
ปริมาณผลผลิตพืชสําคัญลดลง อยางไรก็ตาม จากปริมาณน้าํ ฝนทีต่ กคอนขางมากในชวงไตรมาส 3 ป
2548 ประกอบกับประมาณน้ําในอางเก็บน้ําสําคัญในภาคเหนือมีปริมาณกักเก็บน้ําสูงขึ้น คาดวาจะสงผล
ดีตอการเพาะปลูกในชวงตอไป
ภาคอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ป 2548 การผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ขยายตัวตามการขยายตลาดใหมและพัฒนาสินคาเทคโนโลยีใหมเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาปรับตัวลดลง
เนือ่ งจากการแขงขันสูง สวนการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขยายตัวตามการฟนตัวของประเทศ
คูคาเปนสําคัญ ขณะทีแ่ นวโนมในชวงไตรมาส 4 ป 2548 และไตรมาส 1 ป 2549 คาดวาจะขยายตัว
ตอเนื่องตามความตองการของตลาดที่เพิ่มขึ้นมากในชวงปลายป
ภาคบริการ ในชวงที่ผานมานักทองเที่ยวตางชาติบางสวนยังเขาใจคลาดเคลื่อนวา
เหตุการณไมสงบเกิดขึ้นทัง้ ประเทศ สงผลใหเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศนอยลง
อยางไรก็ดี ในชวงไตรมาส 4 ป 2548 และในป 2549 คาดวาภาวะการทองเที่ยวใน
ภาคเหนือจะปรับตัวดีข้ึนเนื่องจากเขาสูฤ ดูการทองเทีย่ ว ประกอบกับมีแหลงทองเที่ยวแหงใหม และการ
จัดกิจกรรมที่จะดึงดูดนักทองเทีย่ วไดแก โครงการเชียงใหมไนทซาฟารี การจัดงานมหกรรมพืชผัก
สวนครัวโลกและงานสัมมนาขนาดใหญ อาทิ การประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดทัว่ ประเทศ และงาน
ชุมนุมนักวิง่ ทัว่ โลก จะทําใหมผี เู ดินทางทั้งในประเทศและตางประเทศเขามาเทีย่ วในภาคเหนือมากขึน้
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ผูประกอบการสวนใหญไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันที่ปรับสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ทั้งตนทุนที่สูงขึ้นและยอดจําหนายที่ชะลอลงจนถึงลดลงทําใหตองมีการปรับกลยุทธในการบริหารจัดการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และใหความสําคัญกับการประหยัดพลังงาน เชน ธุรกิจโรงแรมบาง
รายมีการใชพลังงานแสงอาทิตย ธุรกิจเดินรถจะลงทุนจัดหารถยนตใหมที่สิ้นเปลืองน้ํามันนอยกวา
ของเดิม
แนวโนมไตรมาส 4 และป 2549 ผูประกอบการสวนใหญคาดวาราคาสินคาบริการจะปรับ
เพิ่มขึ้นตามตนทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งวัตถุดิบ คาแรงและคาใชจายทางออม
ผลกระทบจากสถานการณนํ้าทวม
ผลกระทบของน้ําทวมทั้ง 3 ครั้งที่ผานมาเปนผลกระทบระยะสั้นและสงผลตอเศรษฐกิจ
ภาคเหนือไมมากนัก เสียหายกับทรัพยสินและอุปกรณดําเนินการบางสวน แตไมกระทบกับโครงสราง
การผลิต ภาคเอกชนสามารถฟน ฟูกจิ การและซอมแซมสินทรัพยไดภายในระยะเวลาไมนาน
- ภาคการทองเที่ยวสวนใหญสามารถกลับเปนปกติไดภายในชวงสั้น ๆ ยกเวนบาง
โรงแรมทีเ่ สียหายมาก แตก็มีผลทําใหนักทองเที่ยวยกเลิกหรือชะลอการเดินทางในชวงน้ําทวม
- ภาคพาณิชยกรรมและภาคธุรกิจในพื้นที่ประสบภัยสามารถฟนฟูและดําเนินธุรกิจ
ตอภายหลังน้ําลด
- ภาคเกษตรกรรมเสียหายไมมากแตกลับสงผลดีใหปริมาณน้ําในเขื่อนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
สงผลดีตอ การปลูกขาวนาปรังในป 2549
สําหรับภาวะน้ําทวมครัง้ ลาสุด (28 กันยายน-2 ตุลาคม 2548) ที่จังหวัดเชียงใหมรุนแรง
กวา 2 ครั้งกอน แตมีการเตรียมพรอมรับน้ําทวมที่ดีของทั้งภาครัฐบาลและประชาชน ทําใหไดรับความ
เสียหายนอยกวาครั้งกอน สวนใหญเปนการทวมในพื้นที่พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัย กระทบพืน้ ที่
การเกษตรไมมาก ในสวนของจังหวัดลําปางสวนใหญกระทบพื้นที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม แตเปน
เพียงชวงสั้น ๆ เชนกัน
5. ภาคการเงิน
แนวโนมไตรมาส 4 ป 2548 และไตรมาส 1 ป 2549 คาดวาสถาบันการเงินจะขยาย
สินเชือ่ ในสวนภูมิภาคเพิ่มขึ้นและมีการใชกลยุทธทางการตลาดและปรับปรุงระยะเวลาในการอนุมตั ิ
สินเชื่อเร็วขึ้น
ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

