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หดตัวใกล้เคียง
เดือนก่อน

โดยภาคการท่ อ งเที่ ย วและการลงทุ น ภาคเอกชนได้ รั บ ผลดี จ ากการผ่ อ นคลายมาตรการควบคุ ม
การระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังถูกกดดันจากจานวนผู้ติดเชื้อ
ในภาคใต้ที่ยังสูงต่อเนื่อง กาลังซื้อและการจ้างงานที่ยังอ่อนแอ ตลอดจนอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอลง

การอุปโภคบริโภค
หดตัวต่อเนื่อง

การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวต่อเนื่อง

การใช้จ่ายภาครัฐ
กลับมาขยายตัว

จากการระมัดระวังการใช้จ่าย เนื่องจากกาลังซื้อ
ยังอ่อนแอ และจานวนผู้ติดเชื้อทีส่ ูงต่อเนือ่ ง

ตามการลงทุนภาคอุตสาหกรรมทีย่ ังขยายตัว
และภาคก่อสร้างทีท่ ยอยปรับดีขึ้นเล็กน้อย

ตามรายจ่ายประจาที่ขยายตัวมากขึ้น
อีกทั้งรายจ่ายลงทุนหดตัวน้อยลง

การท่องเที่ยว

ภาคอุตสาหกรรม

รายได้เกษตรกร

หดตัวน้อยลง
นักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นตามการผ่อนคลายฯ1
ด้านต่างชาติเพิ่มขึ้นจากมาตรการลดวันกักตัว

ชะลอลง
จากหมวดไม้ยางพาราที่หดตัว อย่างไรก็ดี
ยางแปรรูปและน้ามันปาล์มดิบขยายตัวต่อเนื่อง

ชะลอลง
จากด้านราคายางพาราเป็นสาคัญ
ขณะที่ ผลผลิตเร่งขึ้นจากปาล์มน้ามัน

อัตราเงินเฟ้อ
3.08 % เพิ่มขึ้น

ตามราคาพลังงาน และอาหารสด
โดยเฉพาะผักสด

มูลค่าการส่งออก
ชะลอลง

ตามการส่งออกน้ามันปาล์มดิบที่ชะลอลง ทั้งนี้
ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ยังเป็นอุปสรรคต่อการ
ส่งออก

การจ้างงาน
ยังไม่ฟื้นตัว

ตามจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
(มาตรา 33) ที่ปรับลดลง

1 การผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้
เศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 2564 คาดว่าปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวของชาวไทยที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 และยังมีปัจจัยบวกจากแผนเปิดรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ตลอดจนมาตรการกระตุน้ การท่องเที่ยวและบริโภค ด้านการผลิตเพื่อส่งออกคาดว่ายังขยายตัวได้ แต่มีความเสี่ยงในตลาดจีนจากวิกฤตพลังงานและปัญหาค่าระวางเรือที่อาจสูงขึ้นอีกช่วงปลายปี
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หดตัวต่อเนือ่ ง

ขยายตัวต่อเนือ่ ง

กลับมาขยายตัว

ชะลอลง

ตามการระมั ด ระวั ง การใช้ จ่ า ยของผู้ บ ริ โ ภค
จากจานวนผู้ติดเชื้อที่สูงต่อเนื่อง ขณะที่ยานยนต์
หดตั ว ต่ อเนื่ อ งจากการขาดรถส่ ง มอบ ทั้ ง นี้
มาตรการภาครัฐพยุงกาลังซื้อได้บางส่วน

ตามการนาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ด้านการลงทุนภาคก่อสร้าง
ปรั บ ดีขึ้ น เล็ก น้ อย สะท้ อ นผ่า นยอดจ าหน่ า ย
ปูนซีเมนต์ที่กลับมาขยายตัว

ตามรายจ่ายประจาที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไปและหมวดค่ าตอบแทน ด้านรายจ่า ย
ลงทุนหดตัวน้อยลงจากการเบิกจ่ายลงทุนที่ปรับดี
ขึ้นในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน

จากการส่งออกน้ามันปาล์มดิบที่ชะลอลงเป็นสาคัญ
รวมถึ งการส่ งออกไม้ ยางพาราที่ กลั บมาหดตั ว
สอดคล้ อ งกั บ การผลิ ต ขณะที่ ก ารขาดแคลน
ตู้คอนเทนเนอร์ยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก
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หดตัวน้อยลง

จากนักท่องเที่ยวไทยที่ปรับเพิ่มขึ้น ตามการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุ ม COVID-19 และโครงการเราเที่ย วด้ว ยกันเฟส 3 และ
นัก ท่อ งเที่ ย วต่ า งชาติป รั บเพิ่ มขึ้ น จากการลดวั น กัก ตั วของ
ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
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ตามความต้องการจากจีน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหา
ขาดแคลนพลังงาน รวมถึงการผลิต ปลาและหมึก แช่เย็นแช่แ ข็ง
ที่ลดลง อย่างไรก็ดี การผลิตยางพาราแปรรูปขยายตัวดีต่อเนื่อง
ตามความต้องการยางล้อที่ยังมีทิศทางที่ดี

ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ : 0 7443 4886 E-mail :RegionalEconSouth1@bot.or.th
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ตามราคายางพาราที่ ก ลั บ มาหดตั ว จากปั จ จั ย ฐานสู ง ปี ก่ อ น
ที่ มี ค วามกั ง วลเรื่ อ งขาดแคลนผลผลิ ต อย่ า งไรก็ ดี ระดั บ ราคา
ยังใกล้เคียงเดือนก่อน ด้านผลผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปาล์มน้ามัน
เป็นสาคัญ จากฝนที่ตกต่อเนื่องทั้งปี

ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 พฤศจิกายน 2564

สแกนเพื่อ
อ่านฉบับอื่นๆ

สแกนเพื่อ
เสนอข้อคิดเห็น
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