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ปรับดีขึ้น
จากเดือนก่อน

ตามภาคการท่องเที่ยวที่ป รับดีขึ้นจากนั กท่องเที่ยวไทยเป็นสาคัญ และภาคอุต สาหกรรมที่ก ลับมาขยายตั ว
เล็กน้อย ตามไม้ยางพาราแปรรูป และอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง สอดคล้องกับการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์
ที่ยังขยายตัวดี แม้การลงทุนภาพรวมชะลอลงบ้าง อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนหดตัวมากขึ้น

การอุปโภคบริโภค
หดตัวมากขึ้น

การลงทุนภาคเอกชน
ชะลอลง

การใช้จ่ายภาครัฐ
กลับมาหดตัว

ส่วนหนึ่งจากฐานสูงปีก่อนในหมวดบริการ
ตามการลงทุนภาคก่อสร้างเป็นสาคัญ อย่างไรก็ดี จากรายจ่ายลงทุนที่กลับมาหดตัว ขณะที่รายจ่าย
อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคฟื้นตัวได้บ้าง การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ยังขยายตัวดี
ประจายังขยายตัวต่อเนื่อง

การท่องเที่ยว

ปรับดีขึ้น

ภาคอุตสาหกรรม

กลับมาขยายตัวเล็กน้อย

รายได้เกษตรกร

ขยายตัวต่อเนื่อง

โดยนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากโครงการ ตามการผลิตไม้ยางพาราแปรรูป อาหารทะเลแช่เย็น จากด้านราคาที่เร่งขึ้นจากปาล์มน้ามันเป็นสาคัญ
เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติ
แช่แข็ง และถุงมือยางที่กลับมาขยายตัว
อย่างไรก็ตาม ผลผลิตขยายตัวชะลอลง
ชะลอลงเล็กน้อยจากกลุ่มนักท่องเที่ยวรัสเซีย
อย่างไรก็ตาม การผลิตยางพาราแปรรูปหดตัวมากขึ้น
จากปาล์มและกุ้ง

อัตราเงินเฟ้อ
6.18 % สูงขึ้น

ตามราคาพลังงานและอาหารเป็นสาคัญ

การค้าผ่านด่านศุลกากร*
หดตัวน้อยลง
ตามการส่งออกที่หดตัวน้อยลง อย่างไรก็ตาม
การนาเข้าชะลอลง โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าทุน

การจ้างงาน
ทรงตัว
ตามจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
(ม.33) ที่ใกล้เคียงเดิม

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้
เศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2565

คาดว่าปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้น ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติจากมาตรการผ่อนคลายการเข้าประเทศที่มีมากขึ้น และนักท่องเที่ยวไทยจากอานิสงส์
โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ที่ยังมีต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการบริโภคภาคเอกชนที่คาดว่าปรับดีขึ้นจากหมวดบริการและยานยนต์เป็นสาคัญ ขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคยังถูกกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
ด้านการลงทุนภาคเอกชนคาดว่ายังขยายตัวได้ อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมคาดว่าชะลอลง
*หักหมวดอากาศยาน เรือ แท่นฯ
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หดตัวมากขึน้

ส่วนหนึ่งจากฐานสูงจากช่วงเดียวกันปีก่อนในหมวด
บริการ อย่างไรก็ดี ระดับการใช้จ่ายหมวดบริการยัง
อยู่ในเกณฑ์ดี เช่นเดียวกับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ฟื้น
ตัวได้บ้าง แต่ยังมีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูง
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ปรับดีขนึ้
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ชะลอลง

ตามการลงทุ น ก่อ สร้ า งเป็ น ส าคั ญ สะท้ อ นจาก
ยอดจาหน่ายเครื่องจักรในประเทศ พื้นที่รับอนุญาต
ก่อสร้าง และปูนซีเมนต์ที่ชะลอลง ขณะที่การนาเข้า
เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตยังขยายตัวสูง
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กลับมาหดตัว

ตามรายจ่ายลงทุนที่ กลับมาหดตัวในหมวดที่ดิน
และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ขณะที่ รายจ่ า ยประจ าขยายตั ว
ต่อเนื่องจากงบกลางในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ภาคอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว
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โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วไทยเพิ่ ม ขึ้ น ส่ ว นหนึ่ ง จาก
โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ด้านนักท่องเที่ยว
ต่างชาติชะลอลงเล็กน้อยจากกลุ่มนักท่องเที่ยว
รัสเซียหลังเริ่ม หมดฤดูกาลท่องเที่ยวของรัสเซีย
ขณะที่นักท่องเที่ยวยุโรปยังเดินทางเข้ามาต่อเนื่อง
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กลับมาขยายตัวเล็กน้อย

ตามการผลิ ต และส่ ง ออกไม้ ย างพาราแปรรู ป
อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง และถุงมือยางที่กลับมา
ขยายตัว ขณะที่การผลิตยางพาราแปรรูปหดตัว
มากขึ้ น ผลจากฐานสู ง ปี ก่ อ น และนโยบาย
Zero-COVID ของจีน

การส่งออก*
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การค้าผ่านด่านศุลกากร
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ขยายตัวต่อเนือ่ ง
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ตามราคาปาล์มที่ขยายตัวเร่งขึ้นเป็นสาคัญ จาก
นโยบายควบคุ ม การส่ ง ออกน้ ามั น ปาล์ ม ของ
อินโดนีเซีย และผลผลิตพืชน้ามันทดแทนที่ตึงตัว
จากวิกฤตสงครามรัสเซีย -ยูเครน อย่างไรก็ตาม
ผลผลิตขยายตัวชะลอลง จากปาล์มและกุ้ง

r = ปรับปรุงข้อมูลใหม่ p = ข้อมูลประมาณการ

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

ธนาคารแห่งประเทศไทย
29 เมษายน 2565
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หดตัวน้อยลง

ตามการส่ ง ออกไม้ ย างพาราแปรรู ป และน้ ามั น
ปาล์มที่ขยายตัวดี ขณะที่ยางพาราแปรรูปหดตัว
มากขึ้ น โดยเฉพาะในตลาดจี น จากผลของ
นโยบาย Zero-COVID ของจีน
%YoY

การนาเข้า*

11.2
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ชะลอลง

ตามการนาเข้าสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
หดตัวมากขึ้น และเครื่องชั่งตวงวัดที่กลับมาหดตัว
ขณะที่สินค้าทุนในกลุ่มเครื่องจักรยังขยายตัวสูง
*หักหมวดอากาศยาน เรือ แท่นฯ

สแกนเพื่อ
อ่านฉบับอื่นๆ

สแกนเพื่อ
เสนอข้อคิดเห็น
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