ฉบับที่ 2/2565

ปรับดีขึ้น
จากไตรมาสก่อน

โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่ทยอยฟื้นตัวตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุม
COVID-19 และสถานการณ์การระบาดที่ปรับดีขึ้น ประกอบกับมีปัจจัยบวกจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ตลอดจนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภค ด้านการผลิตเพือ่ ส่งออกและการลงทุนขยายตัวได้ต่อเนื่อง

การอุปโภคบริโภค
หดตัวน้อยลง
โดยปรับดีขึ้นเกือบทุกหมวดการใช้จ่าย ตาม
ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น หลังจานวนผู้ติดเชื้อลดลง

การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวมากขึ้น
ตามการนาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคก่อสร้างที่ปรับดีขึ้น

การใช้จ่ายภาครัฐ
ชะลอลง
จากรายจ่ายประจาที่ขยายตัวชะลอลง
ขณะที่รายจ่ายลงทุนปรับดีขึ้น

การท่องเที่ยว

ภาคอุตสาหกรรม

รายได้เกษตรกร

นักท่องเที่ยวไทยปรับดีขึ้นจากโครงการ
เราเที่ยวด้วยกัน และนักท่องเที่ยวต่างชาติดีขึ้น
จากการเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว

ตามการผลิตน้ามันปาล์มดิบและถุงมือยางที่
กลับมาขยายตัว ด้านการผลิตอาหารทะเลกระป๋อง
ปรับดีขึ้นตามการระบาดในโรงงานที่คลี่คลาย

จากราคายางที่กลับมาหดตัวเป็นสาคัญ
ขณะที่ผลผลิตขยายตัวมากขึ้นจากปาล์มน้ามัน

หดตัวน้อยลง

การเงิน (ข้อมูล ณ พ.ย.64)

เงินฝาก ขยายตัว สินเชื่อ ชะลอลง
ตามมาตรการกระตุ้น ตามการปล่อยสินเชื่อ
ของธนาคารพาณิชย์
ของภาครัฐ

*หักหมวดอากาศยาน เรือ แท่นฯ

ขยายตัวต่อเนื่อง

ชะลอลง

อัตราเงินเฟ้อ
2.99 % เพิ่มขึ้น

ตามราคาพลังงานและอาหารสด

การค้าผ่านด่านศุลกากร*
ชะลอลง
ตามการส่งออกยางพาราแปรรูปและไม้ยางพารา
ที่ชะลอลง ขณะที่การนาเข้ายังขยายตัวได้

การจ้างงาน
มีทิศทางดีขึ้น
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
แต่ยังมีความเปราะบาง

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้
เศรษฐกิจไตรมาส 1 ปี 2565 คาดว่าทรงตัวจากไตรมาสก่อน โดยมีปัจจัยกดดันการฟื้นตัวจากการระบาดของ Omicron ทาให้การผลิตและการลงทุนภาคเอกชน
ชะลอลง เช่นเดียวกับการบริโภคที่คาดว่าฟื้นตัวได้จากัดโดยมีปัจจัยกดดันเพิ่มเติมจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี คาดว่าภาคการท่องเที่ยวยังปรับดีขึ้นตาม
จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นจาก Phuket Sandbox และ Test&Go ที่ผ่อนคลายให้กลับมาเปิดได้ช่วง ก.พ.65 ด้านนักท่องเที่ยวไทยคาดว่าดีต่อเนื่อง
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หดตัวน้อยลง
โดยปรั บ ดี ขึ้ น เกื อบทุ กหมวดการใช้ จ่ าย ตาม
ความเชื่ อ มั่ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หลั ง จ านวนผู้ ติ ด เชื้ อ
ภาคใต้ลดลง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ
และปัญหาขาดแคลนรถส่งมอบที่ทยอยคลี่คลาย
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โดยนักท่องเที่ยวไทยปรับดีขึ้นจากสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID-19 ที่ปรับดีขึ้น และโครงการเรา
เที่ยวด้วยกัน ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติปรับดี
ขึ้นจากมาตรการ Test & Go
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ขยายตัวต่อเนือ่ ง
โดยน้ามันปาล์มดิบกลับมาขยายตัวตามผลผลิต
เข้าโรงงาน ขณะที่ถุงมือยางกลับมาขยายตัวตาม
ความต้ องการคู่ ค้ าที่ มากขึ้ น ด้ านอาหารทะเล
กระป๋องปรับดีขึ้นตามการระบาดในโรงงานคลี่คลาย
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ชะลอลง

ตามการส่งออกยางพาราแปรรูปและไม้ยางพารา
ที่ชะลอลง ทั้งนี้ ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทน
เนอร์ยังเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการส่งออก
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ตามรายจ่ายประจาที่ขยายตัวชะลอลง อย่างไรก็ดี
ด้านรายจ่ายลงทุนหดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน
ตามการเบิกจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของที่
กลับมาขยายตัว
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ตามการน าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ด้านการลงทุนภาคก่อสร้าง
ปรับดีขึ้น สะท้อนจากยอดจาหน่ายปูนซิเมนต์ที่
ขยายตัวดี

%YoY
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การใช้จ่ายภาครัฐ
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การท่องเที่ยว
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การลงทุนภาคเอกชน

การค้าผ่านด่านศุลกากร
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จากด้ า นราคายางที่ ก ลั บ มาหดตั ว เป็ น ส าคั ญ
จากผลของฐานสูงปีก่อน ด้านผลผลิตขยายตัว
มากขึ้นจากปาล์มน้ามัน จากผลผลิตที่เข้าสู่ช่วง
Low-Season ช้ากว่าอดีต
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2 กุม ภาพันธ์ 2565
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ขยายตัวมากขึน้
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ชะลอลง

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

-9.5

ตามการน าเข้ า ในกลุ่ ม สิ น ค้ า ทุ น เป็ น ส าคั ญ
โดยเฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ์
*หักหมวดอากาศยาน เรือ แท่นฯ

สแกนเพื่อ
อ่านฉบับอื่นๆ

สแกนเพื่อ
เสนอข้อคิดเห็น
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