ฉบับที่ 15/2564

หดตัวจากไตรมาสก่อน

อัตราเงินเฟ้อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังลดลง ผลจากการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกสาม และ
มาตรการควบคุม COVID-19 ที่เข้มงวด กระทบความเชื่อมั่นและกาลังซือ้ ของประชาชน ทาให้การใช้จา่ ย การท่องเที่ยวใน
1.43% ลดลง
ประเทศ และการลงทุนปรับลดลง แต่เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวช่วงปลายไตรมาส จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 ผลของฐานราคาพลังงานที่ต่าในปีก่อนทยอยหมดลง

การอุปโภคบริโภค
หดตัว

การลงทุนภาคเอกชน
ชะลอลง

การใช้จ่ายภาครัฐ
ชะลอลง

ทังยานยนต์ สินค้าในชีวิตประจ่าวัน
และหมวดบริการ ตามกิจกรรมที่ลดลง

จากหมวดรถยนต์เชิงพาณิชย์
และก่อสร้างที่ถูกกระทบจาก COVID-19

ตามรายจ่ายลงทุนที่หดตัว
จากการเร่งเบิกจ่ายสูงในระยะเดียวกันปีก่อน

การท่องเที่ยว

ภาคอุตสาหกรรม

รายได้เกษตรกร

หดตัว
นักท่องเที่ยวไทยหดตัวสูง ขณะที่นักท่องเที่ยว
ต่างชาติเพิ่มขึนเล็กน้อย จาก Phuket Sandbox

การเงิน
เงินฝาก ขยายตัวมากขึ้น
สินเชื่อ ชะลอลง

ขยายตัวมากขึ้น
ในหมวดแปรรูปยาง ไม้ยาง และอาหารทะเล
ตามความต้องการคู่ค้าที่มีต่อเนื่อง

ชะลอลง
จากด้านราคาเป็นส่าคัญ โดยเฉพาะยางและ
ทุเรียน อย่างไรก็ดี ระดับราคายังอยู่ในเกณฑ์ดี

มาตรการลดค่าน่า-ค่าไฟ และราคาอาหารสดลดลง

มูลค่าการส่งออก
ชะลอลง
จากปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์
และค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึน

การจ้างงาน
ยังไม่ฟ้ืนตัว
ตามจ่านวนแรงงานในระบบประกันสังคม
(มาตรา 33) ที่ลดลงต่อเนื่อง

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้

เศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 2564 คาดว่าปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่กลุ่มนักท่องเที่ยวไทย
มีแนวโน้มฟื้นตัวได้เร็ว รวมถึงแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อีกทั้งมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยวยังมีต่อเนื่อง ด้านการผลิตเพื่อส่งออก
คาดว่ายังขยายตัวได้ แต่มีความเสี่ยงในตลาดจีนจากวิกฤตพลังงาน และปัญหาค่าระวางเรือที่อาจสูงขึ้นอีกช่วงปลายปี
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อย่า งไรก็ดี เริ่ม มีสัญญาณฟื้น ตัว ช่ว งปลายไตรมาส จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19
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ชะลอลง

ตามกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่ ลดลง โดยสิ น ค้ าใน
ชีวิตประจาวัน และหมวดบริการหดตัวสูง รวมถึงหมวด
ยานยนต์ ที่ ส่ ว นหนึ่ ง ขาดแคลนรถส่ ง มอบ ทั้ ง นี้
มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายพยุงการบริโภคได้บางส่วน

ตามยอดจดทะเบียนยานยนต์เชิงพาณิชย์ ส่วนหนึ่ง
จากการขาดแคลนรถส่งมอบ อีกทั้งการลงทุนภาค
ก่ อ สร้ า งได้ รั บ ผลกระทบจากการติ ด เชื้ อ ในแคมป์
ก่อสร้าง และมาตรการควบคุม COVID-19 เข้มงวด

ตามรายจ่ายลงทุนที่กลับมาหดตัว ผลของฐานสูงปี
ก่ อ น ที่ เ ร่ ง เ บิ ก จ่ า ย ใ น ไ ต ร ม า ส สุ ด ท้ า ย ข อ ง
ปีงบประมาณ 2563 โดยเฉพาะในหมวดเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ด้านรายจ่ายประจาขยายตัวเพิ่มขึ้น

จากปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าขนส่ง
ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบเพิ่มเติมจากปัญหา
การติ ด เชื้ อ COVID-19 ในโรงงาน โดยเฉพาะ
หมวดอาหารทะเลกระป๋องและถุงมือยาง

% อัตราเข้าพัก
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นัก ท่อ งเที่ย วไทยหดตัว สูง ผลจากมาตรการกึ่ง ล็อ กดาวน์
และการยกเลิก เที่ย วบิน ภายในประเทศ หลัง พบจานวนผู้ติด
เชื้อ เพิ่ม ขึ้น สูง อย่า งไรก็ดี นัก ท่อ งเที่ย วต่า งชาติเ พิ่ม ขึ้น บ้า ง
ผลจาก Phuket Sandbox
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ในหมวดแปรรูปยาง ไม้ยาง และอาหารทะเล โดยเฉพาะยางแปรรูปที่
เพิ่ ม ขึ้ น ตามความต้ อ งการยางล้ อ โลกที่ ป รั บ ดี ขึ้ น ตามทิ ศ ทาง
ตลาดรถยนต์ โ ลก อย่ า งไรก็ ต าม การติ ด เชื้ อ COVID-19 ใน
โรงงานส่งผลให้ทาการผลิตได้ไม่เต็มที่ในหลายอุตสาหกรรม

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

ชะลอลง

ธนาคารแห่งประเทศไทย
3 พฤศจิกายน 2564
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จากด้า นราคาเป็น สาคัญ โดยเฉพาะยางพาราจากฐานสูง ปี
ก่อน และทุเรียน ผลจากการพบเชื้อ COVID-19 บนบรรจุภัณฑ์
อย่างไรก็ดี ราคายังอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สแกนเพื่อ
อ่านฉบับอื่นๆ

สแกนเพื่อ
เสนอข้อคิดเห็น
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