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ธปท.ได้จัดทา “โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ /ธุรกิจระหว่างธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกับนักธุรกิจ ” (Economic/Business Information Exchange Program) ขึ้นเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความรู้ค วามเข้าใจร่วมกับธุรกิจภาคเอกชนเกี่ยวกับสถานการณ์
เศรษฐกิจปัจจุบันทั้งในระดับมหภาคและระดับธุรกิจ รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มทางเศรษฐกิจ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินนโยบายการเงิน โครงการนี้เป็นการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพ
(Qualitative Analysis) เพื่อช่วยเสริมการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ที่ใช้เครื่องชี้
ต่าง ๆ และแบบจาลองทางเศรษฐมิติในการประมาณการเศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารกลางหรือหน่วยงานที่
ดูแลเศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศก็ได้มีการจัดทาโครงการในลักษณะเดียวกันนี้เช่นกัน อาทิ ธนาคาร
กลางอังกฤษ ธนาคารกลางออสเตรเลีย และกระทรวงการคลังออสเตรเลีย
โครงการนี้เริ่มดาเนินการครั้งแรกในเดือนมกราคม 2547 โดยได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากธุรกิจเอกชนประมาณ 400 ราย และดาเนินการต่อ เนื่องมาเป็นลาดับ โดยการคัดเลือก
ธุรกิจที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจทั้งธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อให้
ครอบคลุมและสะท้อนกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจจริงได้มากที่สุด โดยจัดส่งคณะผู้แทนจาก ธปท. เข้า
พบและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผู้บริหารของภาคธุรกิจต่างๆ แล้วประมวลผลและจัดทาเป็น
"รายงานแนวโน้มธุรกิจ" เพื่อเผยแพร่ใน Website ของ ธปท. เป็นประจาทุกไตรมาส
ในส่วนของภาคเหนือ ธปท .สานักงานภาคเหนือ ได้มีการจัดทา “รายงานแนวโน้ม
ธุรกิจภาคเหนือ ” เป็นประจาทุก เดือน และ เพื่อให้ธุรกิจได้รับข้อมูลเร็วขึ้น จึงเผยแพร่รายงานเป็น
ประจาทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นมา
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รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือจัดทาขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจ
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจสาขาต่างๆ ในภาคเหนือ
เดือนกุมภาพันธ์ 2554
อนึ่ง รายงานฉบับนี้ไม่จาเป็น------------------------------------------------------------ต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยและไม่ได้สะท้อนความเห็นของบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง ธนาคารใช้ข้อมูลนี้เพื่อประกอบกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ในการวิเคราะห์และประเมินภาวะเศรษฐกิจ

บทสรุปภาพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจภาคเหนือ
เดือนกุมภาพันธ์ 2554 และแนวโน้ม
ภาวะธุรกิจภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ขยายตัว อยู่ในเกณฑ์ดีในเกือบทุกภาคธุรกิจตามการ
ขยายตัวของอุปสงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ให้มุม มองว่า แนวโน้ม
เศรษฐกิจปี 2554 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน หลายรายตั ดสินใจลงทุนเพิ่ม เพื่อรองรับความต้องการของ
ผู้บริโภคและการใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงาน แม้ว่าการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ามัน ค่าจ้างแรงงาน
และราคาวัตถุดิบจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทาให้ทุกภาคธุรกิจจาเป็นต้องปรับตัว โดยการบริหาร
จัดการต้นทุน และหลายธุรกิจต้อง ส่งผ่านไปยังราคา ทาให้ราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
 การบริโภคภาคเอกชน : ตัวแทนจาหน่ายรถจักรยานยนต์และรถยนต์เชิงพาณิชย์คาดว่า ยอดขายใน
ครึ่งแรกปี 2554 จะเพิ่มขึ้น โดยได้รับผลดีจากฤดูกาลท่องเที่ยว และรายได้เกษตรกรอยู่ในเกณฑ์ดี
ส่วนสินค้าอุปโ ภคบริโภคคาดว่า ยอดขายจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนจากราคาสินค้า
เกษตรปรับตัวสูงขึ้นและภาวะการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น ทาให้ประชาชนมีกาลังซื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มี
การจับจ่ายใช้สอยในสินค้าคงทนและสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น
 การส่งออก : ภาวะธุรกิจขยายตัวดีตามความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศและการปรับตัวในด้าน
ต่าง ๆ ของธุรกิจ เช่น การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้สนองความต้องการของตลาด การหาตลาดใหม่ และ
เพิ่มช่องทางการ จาหน่ายสินค้า และปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้สวยงามขึ้น ส่วนการผลิตเพื่อ
ตอบสนองการบริโภคภายในประเทศ หลายธุรกิจมีการใช้ กาลัง การผลิตในระดับสูง และลงทุนใน
เครื่องจักรเพื่อขยายกาลังการผลิต
 ภาคบริการ : ธุรกิจโรงแรมขยายตัวในเกณฑ์ดี เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว สภาพอากาศหนาว
นาน และการส่งเสริมจัดประชุมสัมมนาของภาครัฐ แต่การคาดการณ์ล่วงหน้าค่อนข้างลาบาก
เนื่องจากระยะเวลาการจองสั้นลงมาก ธุรกิจสนามกอล์ฟมียอดจองล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
 อสังหาริมทรัพย์ : ภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์เติบโตดีตามความต้องการของผู้ซื้อโดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจากการย้ายถิ่นของคนทางานและการศึกษาในจังหวัดสาคัญ ในขณะที่ต้นทุนปรับ
สูงขึ้นตามการทยอยปรับราคาขายของธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง
 แรงงาน : ธุรกิจที่สารวจส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานมีทักษะฝีมือในระดับอาชีวะ
โดยเฉพาะในภาคการผลิตไม่สามารถลงทุนเพิ่มแม้จะผลิตเต็มกาลังแล้ว เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน
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ผลการสารวจข้อมูลภาวะธุรกิจจาก
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจ และ
สมาคมธุรกิจต่างๆ ในภาคเหนือเดือน
กุมภาพันธ์ 2554 สรุปได้ ดังนี้
การบริโภคภาคเอกชน
เดือนกุมภาพันธ์ 2554 การบริโภค
ภาคเอกชนในสินค้าคงทนและสินค้าอุปโภค
บริโภคทั่วไปขย ายตัวดี
และมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่อเนื่องในปี 2554 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากกาลังซื้อและความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภค
ตัวแทนจาหน่ายรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ : ยอดจาหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจาก (1) เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น
เนื่องจากราคาพืชผลเกษตรดี (2) พ่อค้าแม่ค้า
มีรายได้จากนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวใน
ภาคเหนือมากขึ้น เนื่องจากเป็นฤดูกาล
ท่องเที่ยว ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง (3) กลุ่มธุรกิจขนส่ง
เติบโตค่อนข้างมาก โดยเฉพาะรถบรรทุก 6 ล้อ
และ 10 ล้อ เพื่อรองรั บการขนส่งในเส้นทาง
R3A
ส่วนรถจักรยานยนต์คาดว่ายอด
จาหน่ายในครึ่งแรกปี 2554 จะเพิ่มขึ้น โดย
ในช่วงไตรมาส 1 ได้รับผลดีจากฤดูกาล
ท่องเที่ยว และรายได้เกษตรกรอยู่ในเกณฑ์ดี
และช่วงไตรมาส 2 เป็นช่วงเปิดเทอม
ผู้ปกครองนิยมซื้อรถจักรยานยนต์ให้บุตร
หลานไปโรงเรียน ทาให้ผู้ประกอบการบางราย
มีแผนขยายสาขาเพื่อเพิ่มช่องทางรองรับความ
ต้องการลูกค้าให้มากขึ้น
สินค้าอุปโภคบริโภค : มีแนวโน้ม
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากราคาสินค้า
เกษตรปรับตัวสูงขึ้นและภาวะท่องเที่ยว
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ปรับตัวดีขึ้น ทาให้ประชาชนมีกาลังซื้อเพิ่มขึ้น
ทางด้านต้นทุนเพิ่มขึ้ นจากค่าขนส่ง ค่าสินค้า
และค่าแรงงาน แต่ผู้ประกอบการสามารถปรับ
ราคาสินค้าได้ตามต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
แนวโน้มไตรมาส 2 ปี 2554 ยอดขายจะ
เพิ่มขึ้นจากรายได้ภาคเกษตรเพิ่ม ทาให้
ประชาชนมีกาลังซื้อเพิ่มขึ้น ประกอบกับการ
ประกาศให้มีวันหยุดราชการเพิ่ม ส่งเสริมให้
ประชาชนมีการท่องเที่ยวและใช้จ่ายเงินมากขึ้น
อุตสาหกรรมการส่งออก
ภาวะธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออก
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ขยายตัวดีตามความ
ต้องการของลูกค้าที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้สนองกับความ
ต้องการของตลาด ทาให้สามารถปรับราคา
สินค้ าได้ มีการหาตลาดใหม่ และเพิ่มช่อง
ทางการจาหน่ายสินค้ามากขึ้น อย่างไรก็ดี ใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรมี ความเสี่ยง
จากการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากสภาวะ
อากาศแปรปรวน ต้นทุนการผลิตปรับสูงขึ้น
และการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต ยัง
เป็นประเด็นต้องติดตามต่อไป
- อุตสาหกรรมเซรามิค : ยอดขาย
เพิ่มขึ้นจากความต้องการที่มีอย่างต่อเนื่อง
และผู้ประกอบการปรับตัว หัน มาจาหน่าย
สินค้า ในประเทศมากขึ้น เพื่อทดแทนการ
ส่งออก ประกอบกับมีการเปลี่ยนประเภท
ผลิตภัณฑ์ให้สนองความต้องการของตลาด
มากขึ้น รวมทั้งมีการหาตลาดใหม่ และเพิ่ม
ช่องทางการจาหน่ ายสินค้ามากขึ้น ทั้งนี้
ต้นทุนการผลิตโดยรวมปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้นตามราคาน้ามัน จึงใช้
การบริหารจัดการต้นทุนแทนการขึ้นราคา
สินค้า ผู้ประกอบการเซรามิคมีความกังวลว่า
ต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้นอีก หากมีการประกาศ
2
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ลอยตัว ราคาแก๊ส LPG อย่างไรก็ดี ในร ายที่มี
การจาหน่ายสินค้าระดับบนสามารถปรับขึ้น
ราคาสินค้าได้ตามต้นทุนการผลิต
แนวโน้มปี 2554 ยอดขายยังเติบโต
ต่อเนื่องตามความต้องการซื้อของผู้บริโภค
เนื่องจากผู้ประกอบการมีการปรับตัวด้าน
ต่างๆ เช่น การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางการจาหน่าย ให้ตอบสนองความ
ต้องการ ของตลาดมากขึ้น บางรายมีการ
รวม กลุ่มกันและกระจาย กาลังการผลิต ให้
เครือข่ายในกรณีที่มีคาสั่งซื้อมากเพื่อเป็นการ
ประหยัดต้นทุน
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
:
ยอดขายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายที่ปลูกพืชแบบ
เกษตรอินทรีย์ ทาให้สามารถกาหนดราคาขาย
ได้สูง และสามารถชดเชยค่าเงินบาทแ ข็งค่าได้
ทั้งนี้ ธุรกิจแปรรูปเกษตรประสบปัญหา
ขาด แคลนวัตถุดิบทางการเกษตรจากสภาพ
อากาศแปรปรวน ส่งผลให้ต้นทุนราคาวัตถุดิบ
สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
ในปี 2554 คาดว่า ธุรกิจแปรรูป
เกษตรมีปัจจัยเสี่ยง คือ ประสบปัญหาสภาวะ
อากาศแปรปรวนคล้ายคลึงกับปีก่อนตามการ
คาดการณ์ของก รมอุตุนิยมวิทยา ปัญหา
ขาด แคลนแรงงานในการผลิต และเผชิญกับ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทาให้ธุรกิจ
เปลี่ยนมากาหนดราคาสินค้าเป็นเงินบาทแทน
อย่างไรก็ดี แนวโน้มการส่งออกของ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมีแนวโน้มดี
โดยเฉพาะการส่งออกไปญี่ปุ่น เนื่องจากเป็น
สินค้าอาหาร และไทยได้รับสิทธิประโยชน์จาก
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจของไทยและ
ญี่ปุ่น (JTEPA) อีกทั้งผลผลิตเกษตรใน
ต่างประเทศได้รับผลเสียหายจากภัยธรรมชาติ
ทาให้ความต้องการสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้น
ส่วนเศรษฐกิจภาค สานักงานภาคเหนือ
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ธุรกิจโรงสีข้าว : ได้รับผลกระทบ
จากการแข่งขันสูงทั้งจากผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่นและผู้ประกอบการจากส่วนกลางที่แย่ง
กันรับซื้อข้าวเปลือก ขณะที่ปริมาณผลผลิตมีน้อย
ทาให้ต้นทุนของโรงสีข้าวเพิ่มสูงขึ้น และข้าว
ไทยมีราคาสูงและปัญหาปลอมปนข้าวไทยใน
ต่างประเทศ ส่งผลลบต่อการส่งออกข้าวไทย
- หัตถอุตสาหกรรม : ยอดขายเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องจากปลายปี 2553 ตามความต้ องการ
จากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการสั่งซื้อสินค้าสาหรับ
เทศกาลต่างๆ เช่น อีสเตอร์ ผู้ประกอบการมี
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และเพิ่ม
ช่องทางการจาหน่าย ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น
โดยสินค้าประเภทของตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้
มียอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการหาตลาดใหม่
เพิ่มและบางส่วนมีการปรับเปลี่ยนมาจาหน่าย
ในประเทศมากขึ้น จึงสามารถปรับราคาได้
ตามต้นทุนการผลิตที่ สูง ขึ้น ส่วน สินค้า
ประเภทของใช้ภายในบ้านและของที่ระลึก
ยอดขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถปรับ
ราคาได้ตามต้นทุนการผลิตที่
เพิ่ม ขึ้น
โดยเฉพาะต้นทุนด้านวัตถุดิบ เนื่
องจาก
ภาวะการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง สาหรับ สินค้า
ประเภทเครื่องประดับ ยอดขายเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีการปรับตัวในหลายด้าน ทั้งเพิ่ม
ช่องทางการจาหน่ายสินค้า การหาตลาดใหม่
และการปรับโครงสร้างภายในองค์กรช่วงที่
คาสั่งซื้อลดลง ทาให้มีคาสั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ยกเว้น บางราย ไม่สามารถปรับตัวได้ ทาให้
ยอดขายลดลง และมีการแข่งขันจากจีนส่ง
สินค้าเข้ามาตีตลาดในไทย
ภาคบริการ
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจต่อเนื่องกับ
การท่องเที่ยวขยายตัวในเกณฑ์ดี เนื่องจาก
เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว สภาพอากาศหนาวนาน
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และการส่งเสริมจัดประชุมสัมมนาของภาครัฐ
แต่การคาดการณ์ล่วงหน้าค่อนข้างลาบาก
เนื่องจากระยะเวลาการจองสั้นลงมาก จาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ส่งผลให้การ
วางแผนและการบริหารงานทาได้ยากขึ้น
- ธุรกิจโรงแรม : ภาวะธุรกิจ ในช่วง
2 เดือนแรกของปี 2554 ขยายตัวในเกณฑ์สูง
ตามฤดูกาล ประกอบกับ อากาศหนาวเย็นนาน
การส่ งเสริม จัด ประชุมสัมมนาของภาครัฐ
กิจกรรมท่องเที่ยวของหน่วยงานต่างๆ ใน
ท้องถิ่น และความสงบเรียบร้อยทางการเมือง
ทาให้โรงแรมในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
สาคัญในภาคเหนือ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย
และแม่ฮ่องสอน มี อัตราเข้าพัก ในเกณฑ์ดีทุก
ระดับราคา กลุ่มนักท่องเที่ย วรุ่นใหม่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และรสนิยม โดย ให้
ความ สาคัญ กับ ที่ พัก ที่สะดวกสบาย มากขึ้น
จากเดิมนักท่องเที่ยวอายุไม่มากจะพักโรงแรม
ราคาที่ไม่ สูงมากนัก หรือเที่ยวแบบ backpack
แต่ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ นิยมความ
สวยงามและแปลกใหม่ จึงหันมาพักในโรงแรม
ประเภทบูติค มากขึ้ น แม้ราคาจะค่อนข้างแพง
ทาให้อัตราเข้าพัก โรงแรมประเภทบูติคสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ล่วงหน้าค่อนข้าง
ลาบาก เนื่องจากระยะเวลาการจองล่วงหน้า
สั้นลงมากเหลือเพียง 1 อาทิตย์
- ธุรกิจสนามกอล์ฟ : ที่มีลูกค้าหลัก
เป็นชาวต่างชาติ ยอดขายอยู่ในเกณฑ์ดี
สามารถปรับราค าได้ เนื่องจากมีข้อได้เปรียบ
จากราคายังต่ากว่าในต่างประเทศ หากไม่มี
ปัจจัยความไม่สงบทางการเมืองคาดว่า
ยอดขายจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจากยอด
จองล่วงหน้าของบริษัททัวร์เพิ่มขึ้น
- ธุรกิจขนส่ง : รายได้ปรับตัวดีขึ้น
ตามการขยายตัวของการส่งออก อย่างไรก็ดี
ไม่สามารถปรับขึ้นราคาค่าบริการตามต้นทุน
ส่วนเศรษฐกิจภาค สานักงานภาคเหนือ
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การดาเนินงานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ามัน
เชื้อเพลิง เนื่องจากภาวะการแข่งขันรุนแรง
แนวโน้มในระยะต่อไปยังไม่ชัดเจน
เนื่องจากลูกค้าหลักในอเมริกาและยุโรปยังไม่
มีการติดต่อเข้ามา ขณะที่ลูกค้าในแถบเอเชียมี
ยอดสั่งซื้อสินค้าไม่มากนัก
อสังหาริมทรัพย์
ภาวะธุรกิจในภาคการก่อสร้างและ
อสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมขยายตัวดี
โดยเฉพาะในจังหวัดสาคัญ ตามความต้องการ
ซื้อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งจากคนใน
ท้องถิ่นและต่างจังหวัดที่ย้ายถิ่นมาทางานหรือ
ศึกษาต่อ หรือซื้อไว้เป็นบ้านหลังที่สองใน
ต่างจังหวัด รวมทั้งผู้เริ่มทางานและสร้าง
ครอบครัวใหม่ ในขณะที่ต้นทุนราคาวัสดุ
ก่อสร้างปรับสูงขึ้น ธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ก็ประสบปัญหาต้นทุนค่าขนส่งปรับสูงขึ้นและ
ภาวะการแข่งขันรุนแรง
- ธุรกิจบ้านจั ดสรร : ขยายตัวดีตาม
ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะนัก
ธุรกิจจากกรุงเทพฯ ซื้อไว้เป็นบ้านหลังที่สอง
ในต่างจังหวัด หรือผู้ปกครองซื้อให้บุตรหลาน
สาหรับมาศึกษาต่อมหาวิทยาลัย หรือการย้ายถิ่น
ของคนทางาน และผู้เริ่มทางานมีเงินเดือน
ต้องการซื้อบ้านเพื่อสร้างครอบครัว อย่างไรก็ดี
เริ่มมีสัญญาณของกลุ่มทุนนอกพื้นที่เข้ามา ทาให้
ผู้ประกอบการท้องถิ่นต้องเตรียมความพร้อม
- ภาคการก่อสร้าง : โดยภาพรวม
รายได้เติบโตขึ้น ในขณะที่ต้นทุนราคาวัสดุ
ก่อสร้างปรับสูงขึ้น แต่ไม่สามารถปรับราคา
ขาย เนื่องจากภาวะการแข่งขันสูง อย่างไรก็ดี
แนวโน้มครึ่งแรกปี 2554 ยอดขายจะเติบโต
ต่อเนื่อง แม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นตามราคาวัสดุ
ก่อสร้าง
4
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- วัสดุก่อสร้าง : ยอดขายลดลง
เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งสูงขึ้นตามราคาน้ามัน
และภาวะการแข่งขันรุนแรง สาหรับวัสดุ
ก่อสร้างที่มีตลาดเฉพาะกลุ่ม
(Unique)
ยอดขายเพิ่มขึ้น แม้จะมีการข ยายกาลังการ
ผลิตแล้วก็ยังผลิตไม่ทัน

ทั้งหมด เนื่องจากมีการขึ้นโครงการใหม่ บางราย
ใช้การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่มีราคาถูกลงหรือ
ลดขนาดของเนื้อที่บ้านลงแทนการขึ้นราคา
สินค้า ธุรกิจจาหน่ ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ทั่วไปใช้การลดปริมาณสินค้าแทนการขึ้นราคา
สินค้า

ต้นทุนการดาเนินงาน
ธุรกิจที่สารวจประสบปัญหาต้นทุน
การผลิต เช่น ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
สินค้า วัตถุดิบในการประกอบอาหาร วัสดุ
ก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์ ค่าขนส่ง แก๊ส
LPG
อัตราดอกเบี้ย และต้นทุ นเกี่ยวกับพนักงาน
ปรับสูงขึ้น ผู้ประกอบการปรับตัวโดยพยายาม
บริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ลดลง
เช่น อุตสาหกรรมเซรามิค มีการเข้าร่วม
โครงการวิจัยต่างๆ เพื่อปรับปรุงเตาเผาให้
ประหยัดการใช้พลังงาน การกระจายกาลัง
การผลิตไปให้เครือข่ายเพื่อผลิตสินค้าร่วมกัน
เพื่อลดต้นทุนและแก้ปัญหากาลังการผลิตไม่
เพียงพอกรณีมีคาสั่งซื้อมาก
การเปลี่ยน
สายการผลิต นาเครื่องจักรมาใช้ทดแทน
ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิต และเก็บสต๊อค
วัตถุดิบล่วงหน้า ธุรกิจโรงแรม ชะลอการ
ปรับปรุงห้องพัก หรือบางรายไม่รับพนักงาน
ประจาเพิ่ม สาหรับ ธุรกิจขนาดเล็ก ชะลอการ
กู้ยืมเงินมาเพื่อลงทุน เนื่ องจากระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดต้นทุนทางการเงิน และบางรายจ้าง
พนักงาน outsource แทนการจ้างประจา
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่สารวจส่วนใหญ่
ไม่สามารถปรับราคาสินค้าได้เท่ากับต้นทุน
การผลิตที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเจรจา
ต่อรองกับลูกค้า เนื่องจากมีการกาหนดราคา
สินค้า ไว้ล่วงหน้า และบางธุรกิจมีภาวะการ
แข่งขันรุนแรง มีเพียงธุรกิจบางราย เช่น ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ สามารถปรับ ราคา ขึ้นได้

การลงทุน
ธุรกิจที่สารวจหลายธุรกิจมีการลงทุน
ตามแผนการลงทุนเดิมและมีการวางแผน เพื่อ
ลงทุนใหม่ด้วย เช่น อุตสาหกรรมเซรามิค มี
แผนการซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกาลังการผลิต
ตามคาสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น ธุรกิจในภาคการ
ก่อสร้าง มีแผนขยายอาคารสานักงานและ
บ้านพักคนงานเพิ่ม เพื่อรองรับงานเพิ่มใน
อนาคต ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก มีแผนขยายสาขา
ไปยังจังหวัดอื่นๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการ
จาหน่ายสินค้ารองรับความต้องการของลูกค้า
ให้มากขึ้น ในขณะที่ อุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตร มีการลงทุนร ะบบบาบัดน้าเสียใน
ผลิตภัณฑ์อาหารเท่านั้น แม้จะมีการใช้กาลัง
การผลิตเต็มกาลังแล้ว แต่ไม่สามารถขยายการ
ผลิตได้ เนื่องจากข้อจากัดด้านแรงงาน ธุรกิจ
หัตถอุตสาหกรรม อยู่ระหว่าง การเลือกทาเล
ที่ตั้งเปิดห้องแสดงสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทางการ
จาหน่าย และหัตถอุตสาหกรรมที่ผลิตสิ นค้า
ประเภทของที่ระลึกมีแผนลงทุนสร้างโรงงาน
เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมกิจการและซื้อ
สินค้าในราคาโรงงาน ธุรกิจโรงแรมระดับบนที่
เปิดดาเนินการไม่นาน ยังไม่มีการลงทุนเพิ่ม
แต่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสีเขียวมากขึ้น
และโรงแรมระดับกลางบางรายเปิดดาเนินการ
มานานมีแผนปรับปรุงห้องพักและลงทุนสร้าง
อาคารเพิ่มร่วมกับโรงแรมต่างชาติ
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รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ
แรงงาน
ธุรกิจที่สารวจส่วนใหญ่ประสบปัญหา
ขาดแคลนแรงงานมีทักษะฝีมือในระดับอาชีวะ
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแข่งขันของ
มหาวิทยาลัยของรัฐในเรื่องจานวนนักศึกษาที่
เปิดรับมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานในภาคการผลิต
รวมถึงในจังหวัดแถบชายแดนซึ่งมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่ ทาให้ภาค
การผลิตไม่สามารถขยายการผลิต และเป็น
ข้อจากัดสาคัญในการเข้ามาลงทุนของ
นัก ลงทุนต่างถิ่น ส่งผลให้โอกาสในการขยาย
การลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร

กุมภาพันธ์ 2554

เป็น ไปได้ยาก ผู้ประกอบการในภาคการผลิต
หลายราย เริ่มใช้วิธีการจ่ายค่าแรงโดยจ้าง
เหมาเป็นรายชิ้น หรือการจ้าง outsource
แทนการจ้างคนงานเพิ่มขึ้น และมีการใช้
เครื่องจักรมาช่วยมากขึ้น เพื่อประหยัดต้นทุน
การผลิตและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
อย่างไรก็ดี ยังประสบปัญหาขาดแ
คลน
แรงงานที่มีทักษะฝีมือ โดยเฉพาะในกลุ่ม
หัตถกรรมด้าน การ ตัดเย็บ นอกจากนี้
ผู้ประกอบการเห็นว่ากฎหมายแรงงานที่ใช้อยู่
ในปัจจุบันไม่เอื้อประโยชน์ในการใช้แรงงาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ส่วนเศรษฐกิจภาค
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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