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ปรับดีขึ้น
จากเดือนก่อน

ตามการผลิตและการลงทุนภาคเอกชนที่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องจากอุปสงค์ต่างประเทศที่ปรับดีขึ้น เช่นเดียวกับ
ภาคการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นตามจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้า
ประเทศ ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนยังไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน
มากนัก เนื่องจากการระบาดยังไม่เป็นวงกว้าง แต่ระยะถัดไปอาจมีความเสี่ยงมากขึ้น

การอุปโภคบริโภค
กลับมาขยายตัว

การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวต่อเนื่อง

จากหมวดบริการที่ปรับดีขึ้น ขณะที่การระบาดของ
ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของ
โอมิครอน กระทบการใช้จ่ายภาพรวมไม่มากนัก ภาคการผลิต และการลงทุนภาคก่อสร้างที่ดีต่อเนื่อง

การท่องเที่ยว

หดตัวน้อยลง

ภาคอุตสาหกรรม

ขยายตัวต่อเนื่อง

โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับดีขึ้นจากการผ่อนคลาย ตามความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ดีขึ้นต่อเนื่อง
มาตรการเดินทางเข้าประเทศ ขณะที่การระบาดของ โดยเฉพาะยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูป ด้าน
โอมิครอน กระทบกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยไม่มากนัก น้ามันปาล์มดิบขยายตัวสูงตามวัตถุดิบเข้าโรงงาน

การใช้จ่ายภาครัฐ
หดตัวน้อยลง
จากรายจ่ายประจาที่หดตัวน้อยลง
และรายจ่ายลงทุนที่กลับมาขยายตัว

รายได้เกษตรกร

กลับมาขยายตัว

จากทั้งด้านราคาและผลผลิตที่ปรับดีขึ้นทุกสินค้า
โดยเฉพาะปาล์มน้ามัน

อัตราเงินเฟ้อ
3.63 % สูงขึ้น

ตามราคาพลังงานและอาหารสด เป็นสาคัญ

การค้าผ่านด่านศุลกากร*
ชะลอลง
จากการส่งออกที่กลับมาหดตัวเล็กน้อย อย่างไรก็ดี
การนาเข้ายังขยายตัวได้ โดยเฉพาะสินค้าทุน

การจ้างงาน
ดีขึ้นเล็กน้อย
ตามจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
(มาตรา 33) ที่ทยอยเพิ่มขึ้น แต่ยังมีความเปราะบาง

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้
เศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2565 คาดว่าปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามการผลิตและการลงทุนภาคเอกชนที่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องจากอุปสงค์ต่างประเทศที่ปรับดีขึ้น โดยเฉพาะยางพาราแปรรูป เช่นเดียวกับ
การท่องเที่ยวที่คาดว่าปรับดีขึ้นตามจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้ง Phuket Sandbox และ Test&Go ที่ผ่อนคลายให้กลับมาเปิดได้ในเดือน ก.พ.65 อย่างไรก็ตาม การระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนและ
ค่าครองชีพที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยกดดันให้การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยและการบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวได้จากัด แม้มีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรที่กลับมาขยายตัว
*หักหมวดอากาศยาน เรือ แท่นฯ
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ตามการนาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการ
ผลิต ภาคอุต สาหกรรมที่ข ยายตั วสูง ด้ านการ
ลงทุน ภาคก่อสร้างยังคงปรับดี ขึ้น สะท้อนจาก
ยอดปูนซีเมนต์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง
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หดตัวน้อยลง
โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ป รั บ ดี ขึ้ น จากการ
ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศ ขณะที่
การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโอมิครอนไม่มากนัก
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รายได้เกษตรกร
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ขยายตัวต่อเนือ่ ง

ตามการผลิตยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูปที่
ขยายตัวมากขึ้น ตามความต้องการที่มีต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในตลาดจี น ขณะที่ ก ารผลิ ต น้ามั น
ปาล์มดิบยังขยายตัวสูง ตามวัตถุดิบเข้าโรงงาน
และความต้องการใช้ในประเทศที่อยู่ในระดับดี

ธ.ค.

ม.ค.-65

กลับมาขยายตัว
จากทั้ ง ด้ า นราคาและผลผลิ ต ที่ ป รั บ ดี ขึ้ น ในทุ ก
สินค้า โดยเฉพาะปาล์มน้ามันที่ราคาเร่งขึ้นมาก
จากอุปสงค์ที่ดีต่อเนื่อง ประกอบกับมีการแข่งขัน
รับซื้อ และสต็อกที่ยังอยู่ในระดับต่า

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

ธนาคารแห่งประเทศไทย
28 กุม ภาพัน ธ์ 2565
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ตามการส่งออกหมวดอาหารทะเลกระป๋ องและ
แปรรูป และคอมพิวเตอร์ที่ลดลงมาก ขณะที่การ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางหดตัวใกล้เคียงเดือนก่อน
จากถุงมือยางที่ราคาลดลงเป็นสาคัญ
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ตามรายจ่ายประจาที่หดตัวน้อยลงจากงบกลาง
ในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และรายจ่ายลงทุนที่
กลับมาขยายตัว ในหมวดครุภัณฑ์ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ

-0.1
Q4/64

-17.5

หดตัวน้อยลง

ขยายตัวต่อเนือ่ ง
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ตามการใช้ จ่ ายหมวดบริ ก ารที่ ป รั บ ดี ขึ้ น และ
หมวดยานยนต์ ยั ง ขยายตั ว ได้ ขณะที่ สิ น ค้ า
อุปโภคบริโภคได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โอมิครอนไม่มากนัก
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การค้าผ่านด่านศุลกากร

การนาเข้า*
21.3
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ขยายตัวมากขึน้
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ตามการนาเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง
และกลุ่มสินค้าทุนที่ขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะใน
กลุ่มเครื่องจักร
*หักหมวดอากาศยาน เรือ แท่นฯ

สแกนเพื่อ
อ่านฉบับอื่นๆ

สแกนเพื่อ
เสนอข้อคิดเห็น
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