ฉบับที่ 12/2565

ปรับดีขึ้น
จากไตรมาสก่อน

ตามการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทย เช่นเดียวกับการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้นตาม
การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและรายได้เกษตรกรที่ยังขยายตัวได้ แม้มีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูง ด้านการ
ลงทุนภาคเอกชนและการผลิตชะลอลง ส่วนหนึ่งจากผลนโยบาย Zero-COVID และสงครามรัสเซีย-ยูเครน

การอุปโภคบริโภค
กลับมาขยายตัว

การลงทุนภาคเอกชน
ชะลอลง

การใช้จ่ายภาครัฐ
กลับมาหดตัว

ตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและรายได้เกษตรกร
ที่ยังขยายตัวดี แต่มีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น

จากทั้งการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์
ภาคการผลิต และการลงทุนภาคก่อสร้าง

โดยรายจ่ายลงทุนหดตัวเพิ่มขึ้น
ขณะที่รายจ่ายประจาชะลอลง

การท่องเที่ยว

ภาคอุตสาหกรรม

รายได้เกษตรกร

โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นตามการผ่อนคลาย
มาตรการเข้าประเทศ ด้านนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นจาก
อานิสงส์วันหยุดยาวและโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

ตามการผลิตในหมวดน้ามันปาล์มดิบที่กลับมา
หดตัวสูง และการผลิตอีกส่วนหนึ่งได้รับผลจาก
Zero-COVID ของจีน โดยเฉพาะไม้ยางพารา

จากด้านราคาที่ขยายตัวมากขึ้น จากปาล์ม
น้ามันและยางพารา อย่างไรก็ตาม ผลผลิต
กลับมาหดตัว จากปาล์มน้ามันและกุ้งเป็นสาคัญ

ขยายตัวมากขึ้น

การเงิน (ข้อมูล ณ พ.ค.65)

เงินฝากขยายตัว สินเชื่อชะลอลง
ตามความต้องการ
รักษาสภาพคล่อง

*หักหมวดอากาศยาน เรือ แท่นฯ

ตามการปล่อยสินเชื่อ
ของ SFIs เป็นสาคัญ

ชะลอลง

ยังขยายตัวได้

อัตราเงินเฟ้อ
7.28 % สูงขึ้น

ตามราคาพลังงานและอาหารเป็นสาคัญ

การค้าผ่านด่านศุลกากร*
กลับมาขยายตัว
ตามการส่งออก โดยเฉพาะยางพาราแปรรูป ขณะที่
การนาเข้ากลับมาหดตัวเล็กน้อยจากสินค้าวัตถุดิบ

การจ้างงาน
มีทิศทางดีขึ้น
ตามจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
(ม.33) ที่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีความเปราะบาง

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้
เศรษฐกิจไตรมาส 3 ปี 2565 คาดว่าปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ตามการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทย จากการผ่อนคลายการเข้า
ประเทศและอานิสงส์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนต่อขยาย เช่นเดียวกับการบริโภคภาคเอกชนที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากทั้งมาตรการกระตุ้นการบริโภคและรายได้เกษตรกรที่
ขยายตัวดี แต่ยังมีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูง ด้านการลงทุนภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมคาดว่าชะลอลง ส่วนหนึ่งยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่สูงขึ้น

หน้า 1/2

การอุปโภคบริโภค
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กลับมาขยายตัว

ตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและรายได้
เกษตรกรที่ยังขยายตัวดี ทาให้การใช้จ่ายหมวด
บริการ สินค้าอุปโภคบริโภค และยานยนต์ปรับดีขึ้น
แต่ยังมีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น

8.0

14.0

2564

Q4/64

23.2

Q1/65

4.7 r

3.3

3.1

%YoY

20.7

p

1.0

34.9

2564

Q4/64

Q1/65

Q2/65

2564

ขยายตัวมากขึน้
โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นตามการผ่อน
คลายมาตรการเข้าประเทศ ด้ านนักท่องเที่ยว
ไทยเพิ่ ม ขึ้ น จากอานิ ส งส์ วั น หยุ ด ยาวและ
โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4
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ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ภาคการ
ผลิต และการลงทุนภาคก่อสร้าง สะท้อนจากยอด
จาหน่ายปูนซีเมนต์และเครื่องจักรในภาคก่อสร้าง
ที่ชะลอลง
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ยังขยายตัวได้

ตามการผลิตในหมวดน้ามันปาล์มดิบที่กลับมา
หดตัวสูง จากผลผลิตปาล์มเข้าโรงงานที่ชะลอลง
นอกจากนี้ การผลิตส่วนหนึ่งได้รับผลจาก ZeroCOVID ของจีน โดยเฉพาะไม้ยางพารา

จากด้านราคาที่ขยายตัวมากขึ้นจากปาล์มน้ามันและ
ยางพารา จากปัจจัยผลผลิตในตลาดโลกที่ตึงตั ว
อย่างไรก็ตาม ด้านผลผลิตกลับมาหดตัว โดยเฉพาะ
ปาล์มน้ามันและกุ้ง จากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออานวย

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ส่วนเศรษฐกิจการเงินภาค 1-3 สานักงานภาคใต้ โทรศัพท์ : 0 7443 4892 E-mail : RegionalEconSouth1@bot.or.th 2 สิงหาคม 2565
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ตามการส่ ง ออกหมวดยางพาราแปรรู ป ที่
ขยายตัวมากขึ้นในหลายตลาด อาทิ อินโดนีเซีย
มาเลเซี ย และสหรั ฐ ฯ นอกจากนี้ การส่ ง ออก
น้ามันปาล์มดิบขยายตัวต่อเนื่อง
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จากรายจ่ า ยลงทุ น ที่ ห ดตั ว มากขึ้ น ตามการ
เบิกจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทยและคมนาคมเป็น
สาคัญ ขณะที่รายจ่ายประจาชะลอลง
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การท่องเที่ยว

% อัตราการเข้าพัก
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การใช้จ่ายภาครัฐ

การลงทุนภาคเอกชน

การค้าผ่านด่านศุลกากร

ตามการน าเข้ า สิ น ค้ า วั ต ถุ ดิ บ โดยเฉพาะปลา
ขณะเดียวกันการนาเข้าสินค้าทุนชะลอลงมาก
*หักหมวดอากาศยาน

สแกนเพื่อ
อ่านฉบับอื่นๆ

สแกนเพื่อ
เสนอข้อคิดเห็น
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