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ปรับดีขึ้น
จากเดือนก่อน

โดยภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนภาคเอกชนได้รับผลดีต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุ ม
COVID-19 ขณะที่การบริโภคปรับดีขึ้น หลังจานวนผู้ติดเชื้อในภาคใต้มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปลาย ต.ค.64
ด้านการผลิตและส่งออกยังขยายตัวตามอุปสงค์ต่างประเทศที่มีต่อเนื่อง โดยเฉพาะไม้ยางและผลิตภัณฑ์

การอุปโภคบริโภค
หดตัวน้อยลง

การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวต่อเนื่อง

การใช้จ่ายภาครัฐ
กลับมาหดตัว

ปรับดีขึ้นเกือบทุกหมวดการใช้จ่าย ตามความ
เชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น หลังจานวนผู้ติดเชื้อลดลง

ตามการลงทุนภาคอุตสาหกรรมทีย่ ังขยายตัว
และภาคก่อสร้างทีป่ รับดีขึ้นต่อเนือ่ ง

จากรายจ่ายประจาหลังเร่งเบิกจ่ายในเดือนก่อนและ
รายจ่ายลงทุนที่หดตัวต่อเนือ่ งจากฐานสูงในปีก่อน

การท่องเที่ยว

ภาคอุตสาหกรรม

รายได้เกษตรกร

นักท่องเที่ยวไทยปรับดีขึ้นจากโครงการเราเที่ยว
ด้วยกัน และนักท่องเทีย่ วต่างชาติดีขึ้นจากการ
เข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว

จากหมวดไม้ยางพารา หลังปัญหาขาดแคลน
พลังงานในจีนเริ่มคลี่คลาย และหมวดน้ามัน
ปาล์มดิบที่ผลผลิตปาล์มเพิ่มขึ้น

จากผลผลิตปาล์มที่เร่งขึ้นจากปริมาณน้าฝนที่
อยู่ในเกณฑ์ดีตลอดทั้งปี ด้านราคาหดตัว
ใกล้เคียงเดิม

หดตัวน้อยลง

ขยายตัวต่อเนื่อง

ขยายตัวมากขึ้น

อัตราเงินเฟ้อ
3.28 % เพิ่มขึ้น

ตามราคาพลังงานที่ยังทรงตัวในระดับสูง
และราคาอาหารสด

การค้าผ่านด่านศุลกากร
ชะลอลง
ตามการนาเข้าที่ชะลอลงจากกลุ่มสินค้าทุนเป็น
สาคัญ ขณะที่การส่งออกขยายตัวต่อเนือ่ ง

การจ้างงาน
ยังไม่ฟื้นตัว
ตามจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
(มาตรา 33) ที่ยังอยู่ในระดับต่า

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้
เศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 2564 คาดว่าปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและการบริโภคที่ทยอยฟื้นตัว ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 และมีปัจจัยบวกจากแผนเปิดรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ตลอดจนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภค ด้านการผลิตเพื่อส่งออกคาดว่ายังขยายตัวได้ แต่ยังมีความเสี่ยงในตลาดจีนจากวิกฤตพลังงาน การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และการแพร่ระบาดของ
COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ที่ต้องติดตาม
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ตามความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น หลังจานวนผู้ติดเชื้อ
ภาคใต้ลดลง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ ขณะที่ยานยนต์กลับมาขยายตัว
จากปัญหาขาดแคลนรถส่งมอบเริ่มคลี่คลาย

การท่องเที่ยว
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นัก ท่ อ งเที่ ย วไทยปรั บ ดีขึ้ น จากโครงการเรา
เที่ยวด้วยกันเฟส 3 ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ปรั บ ดี ขึ้ น จากการผ่ อ นคลายมาตรการเข้ า
ประเทศของผู้ที่เดินทางเข้าไทยทางอากาศ ทั้ง
Test & Go และ Sandbox
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รายได้เกษตรกร
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ทั้ ง รายจ่ า ยประจ าที่ ก ลั บ มาหดตั ว ในหมวดเงิ น
อุด หนุ นทั่ ว ไปของงบกลาง และรายจ่ า ยลงทุ น ที่
หดตัวมากขึ้น ในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
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ขยายตัวต่อเนือ่ ง

ตามการส่งออกน้ามันปาล์มดิบและไม้ยางพาราที่
ขยายตัวดี ขณะที่การขาดแคลนตู้ค อนเทนเนอร์
ยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก
%YoY

การนาเข้า

10.5

5.1
ก.ย.

การส่งออก

กลับมาหดตัว

ตามการนาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ด้านการลงทุนภาคก่อสร้าง
ปรับดีขึ้น สะท้อนจากยอดจาหน่ายปูนซีเมนต์ที่
ขยายตัวต่อเนื่อง

7.5

การค้าผ่านด่านศุลกากร
%YoY

-4.1

16.4

10.5

33.3

7.1

ภาคอุตสาหกรรม
%YoY

% อัตราการเข้าพัก
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ขยายตัวต่อเนือ่ ง

หดตัวน้อยลง

การใช้จ่ายภาครัฐ

การลงทุนภาคเอกชน
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ขยายตัวต่อเนือ่ ง

ขยายตัวมากขึ้น

ชะลอลง

ในหมวดไม้ ย างพารา หลั ง ปั ญ หาขาดแคลน
พลังงานในจีนเริ่มคลี่คลาย และหมวดน้ามันปาล์ม
ดิบตามปริมาณผลผลิตเข้าโรงงาน นอกจากนี้
การผลิ ตถุ งมื อยางกลั บมาขยายตั ว จากการ
ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ในหลายประเทศ

ตามผลผลิ ต ปาล์ม น้ ามั นที่ เ ร่ง ขึ้ นจากปริม าณ
น้าฝนที่อยู่ในเกณฑ์ดีตลอดทั้งปี และฐานต่าในปี
ก่อน ด้า นราคาหดตัว ใกล้ เคียงเดิม ตามราคา
ยางพาราเป็นสาคัญ

ตามการนาเข้า ในกลุ่มสินค้ าทุนเป็นสาคัญ โดย
ชะลอลงในหลายหมวด อาทิ เครื่ องจั ก รอื่ น ๆ
อุปกรณ์ช่างตวงวัด ส่วนการนาเข้าวัตถุดิบปลาที่
นามาใช้ในภาคการผลิตยังคงหดตัว

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

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 ธัน วาคม 2564

สแกนเพื่อ
อ่านฉบับอื่นๆ

สแกนเพื่อ
เสนอข้อคิดเห็น
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