ฉบับที่ 7/2565

ปรับดีขึ้น
จากไตรมาสก่อน

โดยเฉพาะภาคการท่อ งเที่ย วปรับ ดี ขึ้น จากทั้ งนั กท่ องเที่ ยวไทยและนัก ท่ องเที่ ยวต่า งชาติ ด้ านการบริโภค
ภาคเอกชนปรับดีขึ้นจากหมวดบริการและยานยนต์ ขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคฟืน้ ตัวได้บ้าง แต่ยังถูกกดดันจาก
ค่าครองชีพ ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลงบ้าง

การอุปโภคบริโภค
หดตัวน้อยลง

การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวต่อเนื่อง

การใช้จ่ายภาครัฐ
ทรงตัว

จากหมวดบริการและยานยนต์ที่กลับมาขยายตัว
เป็นสาคัญ ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคฟื้นตัวได้บ้าง

ตามการนาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ภาคการผลิตที่
ขยายตัวสูง เช่นเดียวกับภาคก่อสร้างขยายตัวต่อเนื่อง

โดยรายจ่ายลงทุนหดตัว ขณะที่รายจ่ายประจา
ขยายตัวเพิ่มขึ้น

การท่องเที่ยว

ภาคอุตสาหกรรม

รายได้เกษตรกร

โดยนักท่องเที่ยวไทยปรับดีขึ้นจากโครงการ
เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ดีขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศ

ตามการผลิตยางพาราแปรรูปเป็นสาคัญ จาก
ฐานสูงปีก่อน และจากนโยบาย Zero-COVID ของ
จีน ในช่วงปลายไตรมาส

จากด้านผลผลิตที่ขยายตัวต่อเนื่อง และราคา
กลับมาขยายตัว โดยเฉพาะยางพาราและกุ้งที่มี
ความต้องการต่อเนื่อง

ขยายตัว

การเงิน (ข้อมูล ณ ก.พ.65)

เงินฝากขยายตัว สินเชื่อขยายตัว
ตามมาตรการกระตุ้น ตามการปล่อยสินเชื่อ
ของ SFIs เป็นสาคัญ
ของภาครัฐ

*หักหมวดอากาศยาน เรือ แท่นฯ

ชะลอลง

ขยายตัวมากขึ้น

อัตราเงินเฟ้อ
5.07 % สูงขึ้น

ตามราคาพลังงานและอาหารเป็นสาคัญ

การค้าผ่านด่านศุลกากร*
กลับมาหดตัว
ตามการส่งออกที่กลับมาหดตัว จากยางพาราแปรรูป
ที่ชะลอลง ขณะที่ผลิตภัณฑ์ยางหดตัวต่อเนื่อง

การจ้างงาน
มีทิศทางดีขึ้น
ตามจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
(ม.33) ที่เพิ่มขึ้น แต่ยังมีความเปราะบาง

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้
เศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2565 คาดว่าปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้น ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติจากมาตรการผ่อนคลายการเข้าประเทศที่มีมากขึ้น
และนักท่องเที่ยวไทย จากอานิสงส์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4ที่ยังมีต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการบริโภคภาคเอกชนที่คาดว่าปรับดีขึ้นจากหมวดบริการและยานยนต์เป็นสาคัญ
ขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคยังถูกกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ด้านการลงทุนภาคเอกชนคาดว่ายังขยายตัวได้ อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมคาดว่าชะลอลง
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หดตัวน้อยลง

ตามการกลับมาขยายตั วของยานยนต์ จากปั ญหา
ขาดรถส่ งมอบทยอยคลี่ คลาย และหมวดบริ การที่
ความต้องการท่องเที่ยวมีมากขึ้น ด้านสินค้าอุปโภค
บริโภคฟื้นตัวได้บ้าง แต่ยังถูกกดดันด้านค่าครองชีพ
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ขยายตัวต่อเนือ่ ง

ตามการนาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวสูง และการลงทุน
ภาคก่ อ สร้ า งที่ ข ยายตั ว ต่ อ เนื่ อ ง สะท้ อ นจาก
ยอดจาหน่ายปูนซิเมนต์ที่ปรับดีขึ้น
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ขยายตัว
โดยนักท่องเที่ยวไทยปรับดีขึ้นจากผลของโครงการ
เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ดี ขึ้ นจากการผ่ อนคลายมาตรการเข้ าประเทศ
โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรปและรัสเซีย
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รายได้เกษตรกร
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ชะลอลง
ตามการผลิ ตยางพาราแปรรู ปเป็ นส าคั ญ จาก
ฐานสูงปีก่อนและผลของนโยบาย Zero-COVID ของ
จีน อย่างไรก็ดี การผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ ง
ปรับดีขึ้นตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้า

Q3/64 Q4/64

จากด้ านผลผลิ ตที่ ขยายตั วต่ อเนื่ อง ขณะที่ ราคา
กลับมาขยายตัว โดยเฉพาะยางพาราและกุ้งที่มีความ
ต้ องการต่ อเนื่ อง ส่ วนปาล์ ม น้ ามั นได้ ผลดี จาก
นโยบายควบคุมการส่งออกน้ามันปาล์มของอินโดนีเซีย

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

ธนาคารแห่งประเทศไทย
6 พฤษภาคม 2565
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กลับมาหดตัว

ตามการส่งออกยางพาราแปรรูปที่ชะลอลงมาก
ส่ ว นหนึ่ ง จากฐานสู ง ปี ก่ อ น และจากนโยบาย
Zero-COVID ของจี น ขณะที่ ถุ ง มื อ ยางหดตั ว
ต่อเนื่องจากด้านราคาที่ลดลง
%YoY

การนาเข้า*
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r = ปรับปรุงข้อมูลใหม่ p = ข้อมูลประมาณการ
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โดยรายจ่ายประจายังขยายตัวต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม
รายจ่ายลงทุน หดตั วมากขึ้ น ตามการเบิกจ่ายใน
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นสาคัญ

6.9

36.2

การส่งออก*
14.4

ทรงตัว

19.8

%YoY

17.5
1.0

ภาคอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว

% อัตราการเข้าพัก

8.0

การใช้จ่ายภาครัฐ

การลงทุนภาคเอกชน

การค้าผ่านด่านศุลกากร

ตามการนาเข้า สินค้าวัตถุดิบเป็นสาคัญ ขณะที่
สินค้าทุนในกลุ่มเครื่องจักรยังขยายตัวต่อเนื่อง
*หักหมวดอากาศยาน เรือ แท่นฯ

สแกนเพื่อ
อ่านฉบับอื่นๆ

สแกนเพื่อ
เสนอข้อคิดเห็น
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