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ปรับดีขึ้น
จากเดือนก่อน

ตามภาคการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังยกเลิกมาตรการ Test & Go สอดคล้องกับการ
บริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและรายได้เกษตรกรที่ขยายตัว แต่ยังมีแรงกดดันจาก
ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวตาม
ความต้องการของประเทศคู่ค้า แต่ยังมีแรงกดดันบางส่วนจากมาตรการ Zero-covid ของจีน และสงครามรัสเซีย-ยูเครน

การอุปโภคบริโภค
ขยายตัวมากขึ้น

การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวต่อเนื่อง

การใช้จ่ายภาครัฐ
หดตัวน้อยลง

ตามการใช้จ่ายหมวดบริการและสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่มีทิศทางปรับดีขึ้น ด้านหมวดยานยนต์ชะลอลง

ตามการลงทุนก่อสร้างที่ยังขยายตัวได้
ขณะที่การลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ชะลอลง

ตามรายจ่ายลงทุนที่หดตัวน้อยลง
ขณะที่รายจ่ายประจายังหดตัวต่อเนื่อง

การท่องเที่ยว

ภาคอุตสาหกรรม

รายได้เกษตรกร

ขยายตัวต่อเนื่อง

กลับมาขยายตัว

โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นหลังยกเลิกมาตรการ
ตามการผลิตเกือบทุกหมวดสินค้าที่ขยายตัว
Test & Go และการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศ ด้าน โดยเฉพาะยางพาราแปรรูป อาหารทะเลกระป๋อง
นักท่องเที่ยวไทยยังเพิ่มขึ้นจากที่มีช่วงวันหยุดยาว และถุงมือยาง ตามความต้องการของประเทศคู่ค้า

ชะลอลง

ตามราคาปาล์มน้ามันที่ชะลอลงเป็นสาคัญ
เนื่องจากอินโดนีเซียอนุญาตให้กลับมาส่งออก
น้ามันปาล์มในช่วงปลายเดือน

อัตราเงินเฟ้อ
7.95 % สูงขึ้น
ตามราคาพลังงานและอาหารเป็นสาคัญ

การค้าผ่านด่านศุลกากร*
หดตัวน้อยลง
จากการส่งออกที่หดตัวน้อยลง โดยกลุ่มยางพาราและ
ไม้ยางพาราปรับดีขึ้น ขณะที่การนาเข้ากลับมาหดตัว

การจ้างงาน
ทรงตัว
ตามจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
(ม.33) ที่ใกล้เคียงเดือนก่อน

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้
เศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2565 คาดว่าขยายตัวจากไตรมาสก่อน ตามการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้น ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติจากมาตรการผ่อนคลายการเข้าประเทศที่มีมากขึ้น และนักท่องเที่ยวไทยจากอานิสงส์วันหยุดยาวและ
โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เช่นเดียวกับการบริโภคภาคเอกชนที่คาดว่าปรับดีขึ้นจากหมวดบริการและสินค้าอุปโภคบริโภคตามการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและรายได้เกษตรกรที่ยงั ขยายตัว แต่มีปัจจัยกดดันจากค่าครองชีพที่
สูงขึ้นต่อเนื่อง ด้านการลงทุนภาคเอกชนคาดว่ายังขยายตัวได้ อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมคาดว่าปรับลดลงจากมาตรการZero-covid ของจีน และสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งสูงขึ้น
*หักหมวดอากาศยาน เรือ แท่นฯ
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ขยายตัวมากขึน้

ตามการใช้จ่ายหมวดบริการและสินค้าอุปโภคบริโภค
ตามภาคการท่องเที่ยวและรายได้เกษตรกรที่ขยายตัว
ได้ แต่ยังมีปัจจัยกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ด้าน
การใช้จ่ายยานยนต์ชะลอลงจากการขาดรถส่งมอบ
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ขยายตัวต่อเนือ่ ง

ตามการลงทุนก่อสร้างที่ยังขยายตัวได้ โดยเฉพาะ
ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ยและเพื่อการพาณิชย์ ฟื้น ตัว ดี
ขณะที่การลงทุน เครื่ องจักรและอุป กรณ์ ชะลอลง
ตามการนาเข้าเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต

ภาคอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว

% อัตราการเข้าพัก

การลงทุนภาคเอกชน
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การใช้จ่ายภาครัฐ
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หดตัวน้อยลง

ตามรายจ่ายลงทุนที่หดตั วน้ อยลงในหมวดที่ ดิน
และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งของกระทรวงคมนาคม ขณะที่
รายจ่ายประจายังหดตัวต่อเนื่องตามเงินอุดหนุน
ทั่วไปและค่าวัสดุของกระทรวงศึกษาธิการ

รายได้เกษตรกร
20.7

โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับเพิ่มขึ้น หลังยกเลิก
มาตรการ Test & Go ตั้งแต่ 1 พ.ค. 65 และการ
เพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศ ด้านนักท่องเที่ยวไทย
เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากช่วงวันหยุดยาว

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.-65

กลับมาขยายตัว

ตามการผลิ ต เกื อ บทุ ก หมวดสิ น ค้ า ที่ ข ยายตั ว
โดยเฉพาะยางพาราแปรรูป ซึ่งผู้ผลิตมีตลาดอื่น
ทดแทนตลาดจีนจากมาตรการ Zero-covid ได้บ้าง
ขณะที่การผลิตอาหารทะเลกระป๋อง และถุงมือยาง
ขยายตัวตามความต้องการของประเทศคู่ค้า
r = ปรับปรุงข้อมูลใหม่ p = ข้อมูลเบื้องต้น
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การส่งออก*
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ตามการส่งออกยางพาราแปรรูปและไม้ยางพาราที่
ขยายตั ว แม้ ต ลาดจี น ยั ง ได้ รั บ ผลกระทบจาก
มาตรการ Zero-covid แต่ผู้ประกอบการสามารถ
หาตลาดอื่นมาทดแทนได้บางส่วน

การนาเข้า*
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ตามราคาปาล์มน้ามันที่ชะลอลงจากที่อินโดนีเซีย
อนุ ญ าตให้ ก ลั บ มาส่ ง ออกน้ ามั น ปาล์ ม ในช่ ว ง
ปลายเดือน ประกอบกับผลผลิตปาล์มน้ามันและ
กุ้งหดตัวมากขึ้นจากปัจจัยด้านสภาพอากาศที่ไม่
เอื้ออานวย

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค 1-3 สานักงานภาคใต้ โทรศัพท์ : 0 7443 4892 E-mail : RegionalEconSouth1@bot.or.th 30 มิถุน ายน 2565
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หดตัวน้อยลง
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การค้าผ่านด่านศุลกากร

เม.ย.
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กลับมาหดตัว
ตามการนาเข้าในหมวดวัตถุดิบและสินค้าทุนที่
หดตัวมากขึ้ นโดยเฉพาะกลุ่มคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ และกลุ่มเครื่องจักร
*หักหมวดอากาศยาน เรือ แท่นฯ

สแกนเพื่อ
อ่านฉบับอื่นๆ

สแกนเพื่อ
เสนอข้อคิดเห็น
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