ฉบับที่ 5/2565

หดตัว
จากเดือนก่อน

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่กระจายเป็นวงกว้าง และค่าครองชีพที่สูงขึ้น
ส่ งผลให้ การบริ โภคภาคเอกชนกลั บมาหดตัว เช่นเดี ยวกั บภาคการท่ องเที่ ยวที่ ชะลอลง โดยเฉพาะในกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวไทย ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาหดตัวเล็กน้อยหลังมีการเร่งส่งออกไปในเดือนก่อน
อย่างไรก็ดี การลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเฉพาะภาคการผลิต ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง

การอุปโภคบริโภค
กลับมาหดตัว

การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามการระบาดเป็นวงกว้างของ COVID-19 สายพันธุ์
ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของ
โอมิครอน และค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง
ภาคการผลิต และการลงทุนภาคก่อสร้างที่ดีต่อเนื่อง

การใช้จ่ายภาครัฐ
กลับมาขยายตัว
จากรายจ่ายประจาที่กลับมาขยายตัว
และรายจ่ายลงทุนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

การท่องเที่ยว

ภาคอุตสาหกรรม

รายได้เกษตรกร

โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติทรงตัวได้ หลังกลับมาเปิดให้
ลงทะเบียนมาตรการ Test&Go อีกครั้ง ด้าน
นักท่องเที่ยวไทยชะลอลงจากจานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น

ตามการผลิตยางพาราแปรรูปที่กลับมาหดตัว
หลังมีการเร่งส่งออกไปในเดือนก่อน ขณะที่
การผลิตน้ามันปาล์มดิบชะลอลง

ตามผลผลิตที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากกุ้งเป็นสาคัญ
ด้านราคา ทุกสินค้าอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ชะลอลงบ้าง

ชะลอลง

กลับมาหดตัวเล็กน้อย

ขยายตัวต่อเนื่อง

อัตราเงินเฟ้อ
5.40 % สูงขึ้น

ตามราคาพลังงานและอาหารเป็นสาคัญ

การค้าผ่านด่านศุลกากร*
กลับมาหดตัว
จากการส่งออกที่หดตัวมากขึ้น อย่างไรก็ดี การนาเข้า
ยังขยายตัวได้แม้จะชะลอลง โดยเฉพาะสินค้าทุน

การจ้างงาน
ดีขึ้นเล็กน้อย
ตามจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
(มาตรา 33) ที่ทยอยเพิ่มขึ้น แต่ยังมีความเปราะบาง

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้
เศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2565 คาดว่าปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามการผลิตและการลงทุนภาคเอกชนที่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องจากอุปสงค์ต่างประเทศที่ปรับดีขึ้น เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวที่คาดว่าปรับดีขึ้นตามจานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติภาพรวม หลังกลับมาเปิดให้ลงทะเบียน Test&Go แม้นักท่องเที่ยวรัสเซียลดลงบ้างจากสถานการณ์ความขัดแย้ง รัสเซีย-ยูเครน อย่างไรก็ตาม การระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนและค่าครองชีพ
ที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยกดดันให้การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยและการบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวได้ไม่มากนัก นอกจากนี้ ยังต้องติดตามความขัดแย้ง รัสเซีย-ยูเครน ที่อาจกระทบต้นทุนการผลิตภาคอุตสาหกรรมในระยะต่อไป
*หักหมวดอากาศยาน เรือ แท่นฯ
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กลับมาหดตัว

ตามการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน
และค่ าครองชี พที่ สู งขึ้ น ท าให้ การใช้ จ่ายสินค้ า
อุปโภคบริ โภค หมวดบริ การและเชื้ อเพลิ ง ปรั บ
ลดลง ขณะที่หมวดยานยนต์ขยายตัวต่อเนื่อง
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การใช้จ่ายภาครัฐ
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ตามการนาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ของภาค
การผลิต ด้านการลงทุนก่อสร้างยัง ขยายตัว ดี
ต่อเนื่อง สะท้อนจากยอดจาหน่ายปูนซีเมนต์ และ
พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างที่ขยายตัว
%YoY
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17.2

ชะลอลง

โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติทรงตัว หลังกลับมาเปิดให้
ลงทะเบียน Test&Go อย่ างไรก็ตาม เริ่ มเห็ นจ านวน
นักท่องเที่ยวรั สเซียลดลงจากความขั ดแย้ ง รั สเซียยูเครน ด้านนักท่องเที่ยวไทยชะลอลงจากฐานสูงปีก่อน
ประกอบกับมีจานวนผู้ติดเชื้อและค่าครองชีพที่สูงขึ้น
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กลับมาหดตัวเล็กน้อย
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รายได้เกษตรกร
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ตามการผลิ ต และส่ ง ออกยางพาราแปรรู ป
ที่กลับมาหดตัวเล็กน้อย โดยเฉพาะในตลาดจีน
สหรัฐ และยุโรป ขณะที่การผลิตถุงมือยางกลับมา
หดตัวตามอุปสงค์และการแข่งขันจากจีน ด้านการ
ผลิตน้ามันปาล์มดิบยังขยายตัว
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ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ : 0 7443 4886 E-mail : RegionalEconSouth1@bot.or.th
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ขยายตัวต่อเนือ่ ง
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ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 มีน าคม 2565

ธ.ค.

-2.0

ม.ค.

ก.พ.-65

หดตัวมากขึน้

ตามการส่งออกหมวดยางพาราแปรรูปที่ชะลอลง
มาก ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางหดตัวมาก
ขึ้นจากอุปสงค์ถุงมือยางที่ชะลอลง และจากการ
เข้ามาแย่งตลาดของถุงมือยางจากจีน
%YoY
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จากผลผลิตที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกุ้ง จาก
ราคาที่จูงใจให้ลงลูกกุ้งในช่วงปลายปี 2564 ด้าน
ราคา ชะลอลงเล็กน้อยจากปาล์มน้ามัน จากผล
ของการปรับสัดส่วนไบโอดีเซลเป็น B5 อย่างไรก็ดี
ระดับราคาของทุกสินค้ายังอยู่ในเกณฑ์ดี

r = ปรับปรุงข้อมูลใหม่ p = ข้อมูลประมาณการ

14.4

การส่งออก*

-5.9

ตามรายจ่ า ยประจ าที่ ก ลั บ มาขยายตั ว จากงบ
กลางในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และรายจ่าย
ลงทุ น ที่ ข ยายตั ว มากขึ้ น ในหมวดที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท
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ขยายตัวต่อเนือ่ ง
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ภาคอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว

% อัตราการเข้าพัก

14.0

การลงทุนภาคเอกชน

การค้าผ่านด่านศุลกากร

การนาเข้า*
7.7
ธ.ค.

14.1
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ขยายตัวชะลอลง

ตามการนาเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่ชะลอลง
อย่างไรก็ดี การนาเข้าสินค้าทุนยังขยายตัวได้ดี
โดยเฉพาะเครื่องจักร และเครื่องชั่งตวงวัด
*หักหมวดอากาศยาน เรือ แท่นฯ

สแกนเพื่อ
อ่านฉบับอื่นๆ

สแกนเพื่อ
เสนอข้อคิดเห็น
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