ฉบับที่ 10/2564
เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้เดือนมิถุนายน ปี 2564
ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้เดือนมิถุนายน 2564 หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ผลจากการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ระลอกสามที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยยังอยู่ในระดับที่ต่ามาก
เช่นเดียวกับเครื่องชี้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ยังคงหดตัว ต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยมาตรการภาครัฐ
สนับสนุนก่าลังซื้อได้เพียงบางส่วน นอกจากนี้ ปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรชะลอลงจากเดือ นก่อน ด้าน
การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาหดตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ที่รุนแรงขึ้น อีกทั้งการผลิ ต
บางส่วนได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของมาเลเซีย ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกชะลอลงตาม นอกจากนี้
เครื่องชี้การลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐชะลอลงจากเดือนก่อนเช่นกัน
ด้ า นเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ อัตราเงินเฟ้ อ ทั่ว ไปยั ง คงชะลอลงจากเดื อ นก่ อน จากราคาน้่ า มั น
เชื้อเพลิงที่ชะลอลงและมาตรการลดค่าไฟฟ้าและน้่าประปาของภาครัฐ เป็นส่ าคัญ ด้านตลาดแรงงานยัง คง
เปราะบางและน่ากังวล ส่าหรับภาคการเงิน ณ เดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งเงินฝากและเงินให้สินเชื่ อขยายตัว
ใกล้เคียงเดือนก่อน
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้
เครื่องชี้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ผลจากการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ระลอกสามที่รุนแรงขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอลง ขณะที่มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐช่วยได้ เพียงบางส่วน ทั้งนี้ การใช้จ่ายยังคงหดตัวในหลายหมวดสินค้าเมื่อเทียบกับ
ระยะเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะสินค้าในชีวิตประจ่าวันและสินค้ากึ่งคงทน นอกจากนี้ การใช้จ่ายหมวดยานยนต์
ขยายตัวชะลอลง สะท้อนถึงก่าลังซื้อครัวเรือนทีย่ ังอ่อนแอ
ผลผลิตภาคเกษตร กลับมาทรงตัวจากที่ขยายตัวในไตรมาสก่อน ตามผลผลิตปาล์มน้่ามันที่กลับมา
หดตัว สู งเป็ น ส่ าคัญ ส่ ว นหนึ่ งจากฤดูกาลให้ผ ลผลิตสู ง ปีนี้ (peak season) มาเร็ว กว่าปกติ ท่าให้ ในเดือนนี้
ผลผลิตลดลงเร็วกว่าปีก่อน ขณะทีผ่ ลผลิตกุ้งขยายตัวชะลอลงตามการหยุดรับซื้อวัตถุดิบบางส่วน จากผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ดี ผลผลิตยางพารายังขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ด้านราคาสินค้า
เกษตร ขยายตัวชะลอลง จากราคายางพาราและกุ้งขาว ตามความต้องการรับซื้อวัตถุดิบของโรงงานที่ล ดลง
รวมถึงมาตรการล็อกดาวน์ของมาเลเซียที่ท่าให้ความต้องการยางพาราลดลง ส่วนราคาปาล์มน้่ามันยังขยายตัวสูง
ใกล้เคียงเดือนก่อน เนื่องจากมีอุปทานส่วนเกินน้อยและราคาน้่ามันปาล์มดิบในมาเลเซียอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้
ผลผลิตภาคเกษตรที่กลับมาหดตัว ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรขยายตัวชะลอลง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัว
ชะลอลงจากเดือนก่อน
การท่องเที่ยว ในประเทศของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยยังอยู่ในระดับที่ต่ามาก จากผลกระทบของ
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสามที่รุนแรงขึ้น สะท้อนจากอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ต่ากว่าร้อยละ 5
โดยเฉพาะในจั งหวัด ท่ องเที่ย วส่ า คัญ อาทิ ภูเก็ต แม้ว่าจะปรับดีขึ้นได้ เล็ กน้ อ ยจากเดื อ นก่ อน ขณะที่ ก าร
ท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงหดตัวสูง จากมาตรการจ่ากัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่
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มูลค่าการส่งออกสินค้า ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ตามการหดตัวของการส่งออกยางผสม
และอาหารทะเลกระป๋ อง ขณะที่สิ น ค้ายางพาราแปรรูปอื่น ชะลอลงเล็ กน้อย จากการส่ งออกน้่ายางข้นไป
มาเลเซียเป็นส่าคัญ ผลจากการลดก่าลังการผลิตของโรงงานในมาเลเซียจากมาตรการล็อกดาวน์ นอกจากนี้ การ
ส่งออกภาคใต้ยังคงได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งทางเรือที่เพิ่มสูงขึ้นมากจากปัญหาขาดแคลนตู้ คอนเทนเนอร์
ส่งผลให้ การผลิตภาคอุตสาหกรรม กลับมาหดตัว ตามการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ์ และน้่ามัน
ปาล์มดิบที่กลับมาหดตัว จากทั้งความต้องการที่ลดลง รวมถึงปริมาณวัตถุดิบปาล์มน้่ามันที่ ลดลง เช่นเดียวกับ
การผลิตยางพาราแปรรูป ที่กลับมาหดตัวจากยางผสมและน้่ายางข้น แม้การผลิตยางแท่งไปตลาดยุโ รปยัง
ขยายตั ว ได้ ต ามยอดขายรถยนต์ ที่ ฟื้ น ตั ว ด้ า นการผลิ ต อาหารทะเลกระป๋ อ งหดตั ว มากขึ้ น จากเดื อ นก่ อ น
ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดในพื้น ที่ที่รุนแรงขึ้น อย่างไรก็ดี การผลิ ตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งกลั บมา
ขยายตัว ส่ ว นหนึ่ งเป็ น ผลของฐานต่่าในระยะเดียวกันปีก่อ น ประกอบกับความต้องการจากตลาดหลั ก ทั้ ง
สหรัฐอเมริกาและยุโรปเพิ่มขึ้น หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศดังกล่าวคลี่คลาย
การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ตามรายจ่ายลงทุนทีข่ ยายตัวชะลอลงจากปัจจัย
ฐานสูงในระยะเดียวกันปีก่อนที่การเบิกจ่ายเร่งตัวขึ้นมากหลังจากล่าช้ามานาน อย่างไรก็ดี รายจ่ายประจ่า
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ตามการเบิกจ่ายทีเ่ พิ่มขึ้นในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยในก่ากับของ
รัฐ เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองเป็นส่าคัญ
เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ตามยอดจ่าหน่ายปูนซีเมนต์ และ
มูลค่าการจ่าหน่ายเครื่องจักรในประเทศที่ขยายตัวชะลอลงเป็นส่าคัญ ขณะที่มูลค่าการน่าเข้าสินค้าทุนหดตัว
ใกล้เคียงเดือนก่อน อย่างไรก็ดี ยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ยังขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยขยายตัว
ทั้งรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และรถบรรทุกขนาดใหญ่
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนอยู่ที่ร้อยละ 1.79
จากผลของราคาน้่ามันเชื้อเพลิงที่ขยายตัวชะลอลง ประกอบกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าและน้่าประปาของภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม หมวดอาหารสดขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามราคาผักและผลไม้ เป็ด ไก่ เป็นส่าคัญ ด้านตลาดแรงงาน
ยังคงเปราะบาง สะท้อนจากจ่านวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในมาตรา 33 ซึ่งเป็น ลูกจ้างที่อยู่ในสถาน
ประกอบการยังคงลดลงต่อเนื่อง
ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ปี 2564 เงินฝากคงค้างของทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจขยายตัวชะลอลง อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมปริมาณเงินฝากยังอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงเดือนก่อน
ตามความต้องการรักษาสภาพคล่องของผู้ฝาก ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยสินเชื่อธุรกิจ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งจากสินเชื่อเสริมสภาพคล่องและมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภค
ชะลอตัว
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