ฉบับที่ 1/2565

ปรับดีขึ้น
จากเดือนก่อน

โดยภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนภาคเอกชนได้รับผลดีต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม
อัตราเงินเฟ้อ
COVID-19 เช่นเดียวกับการบริโภคที่ปรับดีขึ้นหลังจานวนผู้ติดเชื้อในภาคใต้ลดลงต่อเนื่อง รวมทั้ง การผลิต
2.62 % ชะลอลง
ตามราคาพลังงานที่ชะลอลง ขณะที่ราคาอาหารสด
และส่งออกยังขยายตัวตามอุปสงค์ต่างประเทศ โดยเฉพาะยางพาราแปรรูป และอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง

การอุปโภคบริโภค
หดตัวน้อยลง

การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น หลังจานวนผู้ติดเชื้อ
ลดลง ทาให้เกือบทุกหมวดการใช้จ่ายปรับดีขึ้น

ตามการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่ยังขยายตัวสูง
และภาคก่อสร้างที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง

การท่องเที่ยว

ภาคอุตสาหกรรม

หดตัวน้อยลง

ขยายตัวต่อเนื่อง

จากน้ามันปาล์มดิบ ยางพาราแปรรูปและถุงมือยาง
โดยนักท่องเที่ยวไทยปรับดีขึ้นจากโครงการ
เราเที่ยวด้วยกัน และนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับดีขึ้น ที่ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ธุรกิจอาหารทะเลกลับมา
ขยายตัวจากคู่ค้าที่เร่งคาสั่งซื้อสินค้าช่วงปลายปี
จากมาตรการ Test&Go

การใช้จ่ายภาครัฐ
หดตัวมากขึ้น

เพิ่มขึ้น

การค้าผ่านด่านศุลกากร*
ชะลอลง

จากรายจ่ายประจาที่หดตัวมากขึ้นและรายจ่าย ตามการส่งออกและนาเข้าที่ชะลอลง ส่วนหนึ่งได้รับ
ลงทุนที่หดตัวต่อเนื่องหลังเร่งเบิกจ่ายช่วงก่อนหน้า
ผลกระทบจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

รายได้เกษตรกร
ชะลอลง

จากราคายางพาราที่หดตัวมากขึ้น ขณะที่
ผลผลิตยังขยายตัวดีจากปาล์มน้ามัน

การจ้างงาน
ดีขึ้นเล็กน้อย
ตามจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
(มาตรา 33) ที่ทยอยเพิ่มขึ้น แต่ยังมีความเปราะบาง

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้
เศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2565 คาดว่าทรงตัวจากไตรมาสก่อน โดยมีปัจจัยกดดันการฟื้นตัวจากการระบาดของ Omicron ทาให้การผลิตและการลงทุนภาคเอกชนชะลอลง เช่นเดียวกับการบริโภคที่คาดว่า

ฟื้นตัวได้จากัดโดยมีปัจจัยกดดันเพิ่มเติมจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี คาดว่าภาคการท่องเที่ยวยังปรับดีขึ้นตามจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นจาก Phuket Sandbox และ Test&Go ที่ผ่อน
คลายให้กลับมาเปิดได้ช่วง ก.พ.65 ด้านนักท่องเที่ยวไทยคาดว่าดีต่อเนื่อง
*หักหมวดอากาศยาน เรือ แท่นฯ
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การอุปโภคบริโภค
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หดตัวน้อยลง
โดยเฉพาะหมวดบริการและสินค้าอุปโภคบริโภค
ตามความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น หลังจานวนผู้ติดเชื้อ
ภาคใต้ลดลงและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ ขณะที่ยานยนต์ขยายตัวต่อเนื่อง
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ตามการน าเข้ าเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม ด้ านการลงทุนภาคก่อสร้าง
ปรั บ ดี ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง สะท้ อ นจากยอดจ าหน่ า ย
เครื่องจักรในประเทศและปูนซีเมนต์ที่ยังขยายตัวดี

21.5
ธ.ค.-64

หดตัวน้อยลง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วไทยปรั บ ดี ขึ้ น จากสถานการณ์
COVID-19 ที่ คลี่ คลาย และโครงการเราเที่ ย ว
ด้วยกัน ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติปรับดีขึ้นจาก
มาตรการ Test&Go

13.1

11.6

ต.ค.

-7.1

-17.5

พ.ย.

ธ.ค.-64

ตามรายจ่ายประจาที่ หดตั วมากขึ้ น ในหมวดงบ
รายจ่ายอื่นของกองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร และรายจ่ายลงทุนที่หดตัว
ต่อเนื่อง ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายได้เกษตรกร
%YoY
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ตามการผลิตน้ามันปาล์มดิบจากฐานต่าปีก่อน
ยางพาราแปรรู ป และถุ ง มื อ ยางที่ ยั ง มี ค วาม
ต้องการจากคู่ค้าต่อเนื่อง ด้านการผลิตอาหาร
ทะเลกลั บ มาขยายตั ว จากคู่ ค้ า ที่ เ ร่ ง ค าสั่ ง ซื้ อ
สินค้าช่วงปลายปี และกาลังการผลิตที่ฟื้นตัว

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.-64

ชะลอลง

ขยายตัวต่อเนือ่ ง

จากราคายางพาราที่หดตัวมากขึ้นจากปัจจัยฐาน
สูงปีก่อน ขณะที่ผลผลิตเกษตรยังขยายตัวดีจาก
ปาล์ ม ซึ่ ง เป็ น ผลจากฐานต่ าปี ก่ อ นที่ ส ภาพ
อากาศไม่เหมาะสม

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

การส่งออก*
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ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 มกราคม 2565
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ตามการส่งออกยางพาราแปรรูป น้ามันปาล์มดิบ
และไม้ยางพาราที่ขยายตัวชะลอลง ส่วนหนึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์
%YoY

การนาเข้า*

15.5

17.7

21.3

Q4/64

ต.ค.

พ.ย.

7.7

1.9

5.3
Q4/64

%YoY

33.3

หดตัวมากขึน้

ขยายตัวต่อเนือ่ ง

%YoY

% อัตราการเข้าพัก

9.1

การใช้จ่ายภาครัฐ

%YoY

ภาคอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว

14.0

การลงทุนภาคเอกชน

การค้าผ่านด่านศุลกากร

ธ.ค.-64

ชะลอลง

ตามการนาเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่
ชะลอลงมาก โดยเฉพาะการนาเข้าวัตถุดิบปลาที่
นามาใช้ในภาคการผลิตยังหดตัวสูง
*หักหมวดอากาศยาน เรือ แท่นฯ

สแกนเพื่อ
อ่านฉบับอื่นๆ

สแกนเพื่อ
เสนอข้อคิดเห็น
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