ฉบับที่ 8/2565

ปรับดีขึ้น
จากเดือนก่อน

ตามการอุปโภคบริโภคที่ปรับดีขึ้นเกือบทุกหมวดการใช้จ่าย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แม้ยังมีแรงกดดันจากค่า
อัตราเงินเฟ้อ
ครองชีพที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นจากทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ด้านการลงทุนภาคเอกชน
5.33 % ชะลอลง
ยังขยายตัวได้จากทั้งการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์และการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมกลับมาหดตัว ตามหมวดพลังงานที่ชะลอลงจากผลของฐานปีก่อน
ส่วนหนึ่งจากผลของมาตรการ Zero-covidของจีน และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่เริ่มกระทบกาลังซื้อในตลาดสหรัฐและยุโรป
เป็นสาคัญ ขณะที่หมวดอาหารสูงขึ้นต่อเนื่อง

การอุปโภคบริโภค
กลับมาขยายตัว

การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวต่อเนื่อง

การใช้จ่ายภาครัฐ
หดตัวมากขึ้น

โดยปรับดีขึ้นเกือบทุกหมวด ตามการใช้จ่ายในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ และอานิสงส์จากรายได้เกษตรที่อยู่ในเกณฑ์ดี

ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และ
การลงทุนก่อสร้างที่ยังขยายตัวได้ดี

จากรายจ่ายลงทุนที่ยังคงหดตัว และรายจ่าย
ประจาที่กลับมาหดตัว

การท่องเที่ยว

ภาคอุตสาหกรรม

รายได้เกษตรกร

ขยายตัวมากขึ้น

กลับมาหดตัว

ขยายตัวต่อเนื่อง

โดยนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นจากเทศกาลสงกรานต์และ ตามการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปที่กลับมาหดตัวสูง และ จากด้านราคาที่ขยายตัวต่อเนื่องทั้งปาล์มน้ามัน
โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติ ยางพาราแปรรูปที่ชะลอลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการ และยางพารา อย่างไรก็ตาม ด้านผลผลิตกลับมา
เพิ่มขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศ
Zero-covid ของจีน และสงครามรัสเซีย-ยูเครน
หดตัว โดยเฉพาะปาล์มน้ามันและกุ้ง

การค้าผ่านด่านศุลกากร*
หดตัวมากขึ้น
ตามการส่งออกที่หดตัวมากขึ้น ส่วนหนึ่งจากมาตรการ
Zero-covid ของจีน และสงครามรัสเซีย-ยูเครน

การจ้างงาน
ดีขึ้นเล็กน้อย
ตามจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
(ม.33) ที่ปรับเพิ่มขึ้น

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้
เศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2565 คาดว่าขยายตัวจากไตรมาสก่อน ตามการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้น ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติจากมาตรการผ่อนคลายการเข้าประเทศที่มีมากขึ้น และนักท่องเที่ยวไทยจากอานิสงส์โครงการเราเทีย่ ว
ด้วยกันเฟส 4 ที่ยังมีต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการบริโภคภาคเอกชนที่คาดว่าปรับดีขึ้นจากหมวดบริการและสินค้าอุปโภคบริโภคตามความกังวลการระบาดของ COVID-19 ที่ลดลง แต่ยังมีปัจจัยกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
ด้านการลงทุนภาคเอกชนคาดว่ายังขยายตัวได้ อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมคาดว่าปรับลดลงจากผลกระทบมาตรการZero-covid ของจีน สงครามรัสเซีย-ยูเครนรวมทั้งต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่สูงขึ้น
*หักหมวดอากาศยาน เรือ แท่นฯ
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การลงทุนภาคเอกชน
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กลับมาขยายตัว

ตามการกลับมาขยายตัวของการใช้จ่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค บริการ และเชื้อเพลิง จากอานิสงส์วันหยุดยาว
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และรายได้เกษตรที่ขยายตัวดี
ด้านการใช้จ่ายหมวดยานยนต์ขยายตัวต่อเนื่อง
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ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเฉพาะ
เครื่องจักรในอุตสาหกรรมยาง และยอดจาหน่ายรถ
กระบะ เช่นเดียวกับการลงทุนก่อสร้างที่ยังขยายตัว
ดี สะท้อนจากยอดจาหน่ายปูนซีเมนต์ที่ดีต่อเนื่อง
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ขยายตัวมากขึน้
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โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วไทยเพิ่ ม ขึ้ น ส่ ว นหนึ่ ง จาก
เทศกาลหยุด ยาววัน สงกรานต์และโครงการเรา
เที่ย วด้ วยกั น เฟส 4 ด้ านนั กท่ องเที่ย วต่ างชาติ
ปรับเพิ่มขึ้น หลังยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อน
เข้าประเทศ และการเปิดด่านทางบกเพิ่มเติม
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ตามรายจ่ายลงทุนที่หดตัวต่อเนื่องในหมวดที่ดิน
และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งของกระทรวงคมนาคม ขณะที่
รายจ่ายประจากลับมาหดตัวเล็กน้อยจากหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไปของกระทรวงกลาโหม

รายได้เกษตรกร
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กลับมาหดตัว

ตามการผลิตและส่งออกไม้ยางพาราแปรรูป ที่
กลับมาหดตัวสูง และการผลิตยางพาราแปรรูป
ที่ชะลอลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการ Zerocovid ของจีน และสงครามรัสเซีย -ยูเครน ด้าน
น้ามันปาล์มดิบ กลับมาหดตัว
r = ปรับปรุงข้อมูลใหม่ p = ข้อมูลเบื้องต้น
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ขยายตัวต่อเนือ่ ง

เม.ย.-65

จากด้ า นราคาที่ ยั ง คงขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งจากทั้ ง
ปาล์มและยาง อย่างไรก็ตาม ด้านผลผลิตกลับมา
หดตัว โดยเฉพาะปาล์มน้ามัน ตามปริมาณน้าฝน
ที่น้อยกว่าปกติช่วงปลายปี 62 - ต้นปี 63 และกุ้ง
จากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออานวย

ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ : 0 7443 4886 E-mail : RegionalEconSouth1@bot.or.th
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การท่องเที่ยว

% อัตราการเข้าพัก
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การใช้จ่ายภาครัฐ
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การค้าผ่านด่านศุลกากร

ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 พฤษภาคม 2565
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หดตัวมากขึน้

ตามการส่งออกสินค้าหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ที่
กลับมาหดตัวสูง และการส่งออกยางที่เริ่มชะลอ
ลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการ Zero-covid
ของจีน และสงครามรัสเซีย-ยูเครน
%YoY

การนาเข้า*
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1.2
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ตามการน าเข้ าหมวดเครื่ องจั กรที่ ชะลอลงจาก
เดือนก่อน ขณะที่การนาเข้าหมวดปลาหดตัวสูง
เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบปลา
*หักหมวดอากาศยาน เรือ แท่นฯ

สแกนเพื่อ
อ่านฉบับอื่นๆ

สแกนเพื่อ
เสนอข้อคิดเห็น

หน้า 2/2

