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หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว หลังมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุม

COVID-19 ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ทาให้การใช้จ่ายและท่องเที่ยวในประเทศปรับดีขึ้น นอกจากนี้
ความต้องการของคูค่ ้าต่างประเทศที่มีต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อทั้งการผลิตและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม

การอุปโภคบริโภค
หดตัวน้อยลง

การลงทุนภาคเอกชน

ขยายตัวมากขึ้น

การใช้จ่ายภาครัฐ
หดตัว

ในเกือบทุกหมวดการใช้จ่าย หลังมีการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุม COVID-19

ตามการน้าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นส้าคัญ
โดยเฉพาะในภาคการผลิต

รายจ่ายลงทุนหดตัวมากขึน จากฐานสูง
ปีก่อน ขณะที่รายจ่ายประจ้าชะลอลง

การท่องเที่ยว

ภาคอุตสาหกรรม

รายได้เกษตรกร

นักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึน หลังมีการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุม COVID-19

ตามการผลิตเพื่อส่งออก
ยางแปรรูป และไฟเบอร์บอร์ดที่เร่งตัว

หดตัวน้อยลง

ขยายตัวมากขึ้น

ชะลอลง
จากด้านราคาเป็นส้าคัญ โดยเฉพาะยางพารา
อย่างไรก็ดี ระดับราคายังอยู่ในเกณฑ์ดี

อัตราเงินเฟ้อ
2.49 % เพิ่มขึ้น

ตามราคาพลังงาน และมาตรการลดค่าน้าค่าไฟที่สินสุดลง

มูลค่าการส่งออก

ขยายตัวมากขึ้น

ตามความต้องการคู่ค้าที่มีต่อเนื่อง อาทิ
น้ามันปาล์มดิบ ยางแปรรูป และไฟเบอร์บอร์ด

การจ้างงาน
ยังไม่ฟ้ืนตัว
ตามจ้านวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงาน
(มาตรา 38) ที่ปรับเพิ่มขึน

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้
เศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 2564 คาดว่าปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่กลุ่มนักท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้เร็ว รวมถึงแผนเปิดรับนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ อีกทั้งมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยวยังมีต่อเนื่อง ด้านการผลิตเพื่อส่งออกคาดว่ายังขยายตัวได้ แต่มีความเสี่ยงในตลาดจีนจากวิกฤตพลังงาน และปัญหาค่าระวางเรือที่อาจสูงขึ้นอีกช่วงปลายปี
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ขยายตัวมากขึน้
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ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับดี ขึ้น โดยหดตั ว
น้ อยลงเกื อบทุ กหมวด ยกเว้ นการใช้ จ่ ายสิ นค้ า
อุ ปโภคบริ โภค ที่ หดตั วต่ อเนื่ อง ทั้ งนี้ มาตรการ
กระตุ้นการใช้จ่ายพยุงการบริโภคได้บางส่วน

ตามการนาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในภาคการ
ผลิต สอดคล้องกับทิศทางภาคอุตสาหกรรมและ
ก่อสร้างที่เริ่ม ปรับ ดี ขึ้ นเล็กน้ อยตามการผ่อน
คลายมาตรการควบคุม COVID-19

ตามรายจ่ายลงทุนที่หดตัวมากขึ้น จากฐานสูงปี
ก่อน โดยเฉพาะในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ
กรมชลประทาน รวมถึ ง หมวดครุ ภั ณ ฑ์ ด้ า น
รายจ่ายประจาขยายตัวชะลอลง

ในหลายสินค้า อาทิ น้ามันปาล์มดิบ ยางแปรรูป
และไฟเบอร์ บ อร์ ด ตามความต้ อ งการคู่ ค้ า
ต่างประเทศที่มีต่อเนื่อง ด้านสถานการณ์ขาด
แคลนตู้คอนเทนเนอร์เริ่มคลี่คลายลงบ้าง
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นัก ท่อ งเที ่ย วไทยเพิ ่ม ขึ ้น จาก การผ่อ นคลายมาตรการ
ควบคุม COVID-19 และการอนุญ าตเดิน ทางข้า มจัง หวัด
เป็น การทั่ว ไป อย่า งไรก็ต าม นัก ท่อ งเที่ย วต่า งชาติล ดลง
จากเดื อนก่อน จากความกัง วล COVID-19 ในไทย
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ตามการผลิตยางแปรรูป จากความต้องการยางล้อ และไฟเบอร์
บอร์ด ที่เร่ง ตั วในตลาดตะวัน ออกกลาง ทั้งนี้ COVID-19 ยังคง
ส่งผลกระทบทาให้โรงงานผลิตได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อาหารทะเลกระป๋องและถุงมือยาง

ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ : 0 7443 4886 E-mail :RegionalEconSouth1@bot.or.th
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ราคาชะลอลง โดยเฉพาะยางพาราจากฐานสูงปีก่อน ทั้งนี้ ราคา
ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งยางพาราและปาล์มน้ามัน ด้านผลผลิตชะลอ
ลงในหมวดผลไม้ เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูให้ผล

ธนาคารแห่งประเทศไทย
29 ตุลาคม 2564

สแกนเพื่อ
อ่านฉบับอื่นๆ

สแกนเพื่อ
เสนอข้อคิดเห็น
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