ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 1 ปี 2565 และ
สรุปมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและลูกหนี้ภาคธุรกิจ
โสภี สงวนดีกลุ
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
ธนำคำรแห่งประเทศไทย สำนักงำนภำคใต้
6 พฤษภำคม 2565

01

ภำพรวมเศรษฐกิจกำรเงินภำคใต้ ไตรมำส 1 ปี 2565 และแนวโน้ม

02

สรุปมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยและลูกหนี้ภำคธุรกิจ

03

เตือนภัยทำงกำรเงิน

หน้า 2/26

01

ภำพรวมเศรษฐกิจกำรเงินภำคใต้ ไตรมำส 1 ปี 2565 และแนวโน้ม

02

สรุปมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยและลูกหนี้ภำคธุรกิจ

03

เตือนภัยทำงกำรเงิน

หน้า 3/26

เศรษฐกิจไทย ไตรมำส 1 ปี 2565 ปรับดีขึ้นจำกไตรมำสก่อน
การส่งออก
เพิ่มขึ้น
จำกอุปสงค์ประเทศคู่ค้ำที่ปรับดีขึ้น

การลงทุนภาคเอกชน
เพิ่มขึ้น จำกไตรมำสก่อน
จำกทั้งกำรลงทุนด้ำนเครื่องจักรและอุปกรณ์
รวมทั้งกำรลงทุนด้ำนกำรก่อสร้ำง

การท่องเที่ยว

การบริโภคภาคเอกชน

เพิ่มขึ้น แม้ชะลอลงบ้ำงจำกกำรระบำดของ
จำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ เพิ่มขึ้น หลังผ่อนคลำย
COVID-19 สำยพันธุ์ Omicron และต้นทุนกำรผลิต
มำตรกำรจำกัดกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ
และค่ำครองชีพที่สูงขึ้น

การใช้จ่ายภาครัฐ
(ไม่รวมเงินโอน)

ขยำยตัว เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน
จำกรำยจ่ำยลงทุน

เสถียรภาพภายในประเทศ
• อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป เพิ่มขึน้ มำก ตำมรำคำ
พลังงำนและอำหำรสด
• ตลาดแรงงาน ปรับดีขนึ้ บ้ำง แต่โดยรวมยังคง
เปรำะบำง
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ปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจภำคใต้ในไตรมำส 1 ปี 2565

ปัจจัยสนับสนุน

ผลกระทบ

1. กำรผ่อนคลำยมำตรกำรภำครัฐ
ทั้งในประเทศและกำรเดินทำงเข้ำประเทศ

ท่องเที่ยว

ปัจจัยกดดัน
1. กำรแพร่ระบำดของ COVID-19
สำยพันธุ์โอมิครอน ในประเทศ

ผลกระทบ
บริโภค

ท่องเที่ยว/ บริโภค

2. ควำมกังวลต่อควำมขัดแย้งของรัสเซียยูเครน

ท่องเที่ยว/ กำรผลิต/
ส่งออก/ เกษตร

3. กำรทยอยฟื้นตัวของภำคกำรท่องเที่ยว
และภำคกำรผลิต

บริโภค/ ลงทุน

3. ค่ำครองชีพ และต้นทุนกำรผลิตที่สูงขึ้น

บริโภค/ กำรผลิต/ ลงทุน

4. รำคำสินค้ำเกษตรสำคัญมีทิศทำงปรับ
เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะปำล์มและยำงพำรำ

บริโภค

4. มำตรกำร Zero COVID ในประเทศจีน

กำรผลิต/ ส่งออก

2. มำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเทีย่ วและ
กำรบริโภคจำกภำครัฐ
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เศรษฐกิจภำคใต้ ไตรมำส 1 ปี 2565 ปรับดีขึ้นจำกไตรมำสก่อน
โดยภำคกำรท่องเที่ยวปรับดีขึ้นจำกทั้งนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ด้ำนกำรบริโภคภำคเอกชนปรับดีขึ้นจำกหมวดบริกำรและยำนยนต์ ขณะที่สินค้ำ
อุปโภคบริโภคฟื้นตัวได้บ้ำง แต่ยังถูกกดดันจำกค่ำครองชีพ ด้ำนกำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม กำรผลิตภำคอุตสำหกรรมชะลอลงบ้ำง

รายได้เกษตรกร
ขยายตัวมากขึ้น

การอุปโภคบริโภค
หดตัวน้อยลง

โดยนักท่องเที่ยวไทยปรับดีขึ้นจำกโครงกำร
เรำเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ขณะที่นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ
ดีขึ้นจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรเข้ำประเทศ

จำกด้ำนผลผลิตทีข่ ยำยตัวต่อเนื่อง และรำคำ
กลับมำขยำยตัว โดยเฉพำะยำงพำรำและกุ้ง
ที่มีควำมต้องกำรต่อเนื่อง

จำกหมวดบริกำรและยำนยนต์ที่กลับมำขยำยตัว
เป็นสำคัญ ด้ำนสินค้ำอุปโภคบริโภคฟื้นตัวได้บ้ำง

การค้าผ่านด่านศุลกากร*
กลับมาหดตัว

ภาคอุตสาหกรรม
ชะลอลง

การท่องเที่ยว
ขยายตัว

ตำมกำรส่งออกที่กลับมำหดตัว จำกยำงพำรำแปรรูป
ที่ชะลอลง ขณะที่ผลิตภัณฑ์ยำงหดตัวต่อเนื่อง

ตำมกำรผลิตยำงพำรำแปรรูปเป็นสำคัญ
จำกฐำนสูงปีก่อน และจำกนโยบำย Zero-COVID
ของจีน ในช่วงปลำยไตรมำส

การเงิน (ข้อมูล ณ ก.พ. 65)

เงินฝาก ขยายตัว
ตำมมำตรกำรกระตุ้น
ของภำครัฐ

*หักหมวดอำกำศยำน เรือ แท่นฯ

สินเชื่อ ขยายตัว

ตำมกำรปล่อยสินเชื่อ
ของ SFIs เป็นสำคัญ

การใช้จ่ายภาครัฐ
ทรงตัว
โดยรำยจ่ำยลงทุนหดตัว ขณะที่รำยจ่ำยประจำ
ขยำยตัวเพิ่มขึ้น

การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวต่อเนื่อง
ตำมกำรนำเข้ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ภำคกำรผลิตที่
ขยำยตัวสูง เช่นเดียวกับภำคก่อสร้ำงขยำยตัวต่อเนื่อง

การจ้างงาน

มีทิศทางดีขึ้น
ตำมจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
(ม.33) ที่เพิ่มขึ้น แต่ยังมีควำมเปรำะบำง

อัตราเงินเฟ้อ
5.07 % สูงขึ้น
ตำมรำคำพลังงำนและอำหำรเป็นสำคัญ
หน้า 6/26

การบริ
โภคภาคเอกชนและการท่
องเทีย่ ว…อน
กำรท่
องเที่ยวขยำยตัวจำกไตรมำสก่
ตำมมำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิจและกำรทยอยผ่อนคลำยมำตรกำรเข้ำประเทศ
กำรท่องเทีย่ วขยำยตัว

ตำมนักท่องเที่ยวชำวไทยและต่ำงชำติที่ปรับดีขึ้น โดยนักท่องเที่ยวชำวไทยเพิ่มขึ้นมำกจำกโครงกำรเรำเที่ยวด้วยกันเฟส 4
ด้ำนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติปรับดีขึ้น จำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรเข้ำประเทศ และมำตรกำร Test&Go

อัตรำกำรเข้ำพักเฉลีย่

จำนวนผูเ้ ยีย่ มเยือนชำวไทยและต่ำงชำติ
(%) OR_SA
100

Index SA (Q4/62 = 100)
100

80

80
60

ไทย 50.6

60
40

40
20

ต่ำงชำติ 7.6

23.2

20
0

0
Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63 Q4/63 Q1/64 Q2/64 Q3/64 Q4/64 Q1/65

ที่มำ : กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬำ, คำนวณโดย ธปท.

Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63 Q4/63 Q1/64 Q2/64 Q3/64 Q4/64 Q1/65

หมำยเหตุ : จำนวนผู้เยี่ยมเยือนและอัตรำกำรเข้ำพัก เป็นตัวเลขหลังปรับฤดูกำล
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การบริโภคภาคเอกชนและการท่องเทีย่ ว…
รำยได้เกษตรกรขยำยตัวมำกขึ้นจำกไตรมำสก่อน ทั้งด้ำนรำคำและผลผลิต
ยำงพำรำ
รำคำ

ปริมำณ

(-7.2%)

(+0.1%)

รำยได้เกษตรกรขยำยตัวมำกขึ้น

+5.0% +1.2%

+15.6%

ปำล์มน้ำมัน

(Q4/64 +0.2%)

รำคำกลับมำขยำยตัว จำกควำมต้องกำรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี และผลผลิต
ประเทศผู้ปลูกหลักออกสูต่ ลำดน้อยลงจำกฝนตกชุกและโรคใบร่วง
ผลผลิตขยำยตัวมำกขึน้ จำกต้นยำงที่สมบูรณ์ ตำมปริมำณน้ำฝนที่
เพียงพอ

รำคำขยำยตัวมำกขึน้ จำกกำรควบคุมกำรส่งออกน้ำมันปำล์มของอินโด
+52.1% +19.2% นีเซีย และผลผลิตพืชน้ำมันทดแทนตึงตัวจำกสงครำมรัสเซีย-ยูเครน
ผลผลิตยังขยำยตัวได้ ตำมพื้นที่และน้ำฝนทีเ่ อือ้ อำนวย
(+37.0%) (+53.7%)
รำคำ

ปริมำณ

กุ้งขำว

รำคำขยำยตัวมำกขึน้ ตำมรำคำตลำดโลกที่อยู่ในระดับสูง และควำม
รำคำ
ปริมำณ
ต้องกำรบริโภคที่ยังมีต่อเนื่อง
+21.8% +10.9% ผลผลิตกลับมำขยำยตัว จำกรำคำทีอ่ ยู่ในระดับสูงในช่วงปลำยปี 64
(+3.6%)
(-12.7%)
และต้นปี 65 ส่งผลให้เกษตรกรลงลูกกุง้ มำกขึน้
ที่มำ : สำนักงำนสถิติกำรเกษตร คำนวณโดย ธปท.

หน่วย : % แสดงกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน, ( ) คือ % Q4/64
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การบริ
โภคภาคเอกชนและการท่
องเทีย่ ว…อน
กำรบริ
โภคภำคเอกชนปรั
บดีขึ้นจำกไตรมำสก่
ตำมกำรใช้จำ่ ยหมวดบริกำรและยำนยนต์ที่กลับมำขยำยตัวเป็นสำคัญ
กำรบริโภคภำคเอกชนหดตัวน้อยลง

-2.4%

จำกหมวดบริกำรที่กลับมำขยำยตัวตำมควำมต้องกำรท่องเที่ยวที่มีมำกขึ้น เช่นเดียวกับหมวด
ยำนยนต์ที่กลับมำขยำยตัวจำกปัญหำขำดแคลนรถส่งมอบที่ทยอยคลี่คลำยและควำมต้องกำรรถ
ที่มีต่อเนื่อง โดยเฉพำะกลุ่มเกษตรกรจำกอำนิสงส์รำคำสินค้ำเกษตรที่ปรับเพิ่มขึ้น ด้ำนสินค้ำ
อุปโภคบริโภคฟื้นตัวได้บ้ำง แต่ยังมีปัจจัยกดดันจำกค่ำครองชีพที่สูงขึ้น

(Q4/64 -8.2%)
บริการ

ดัชนีอปุ โภคบริโภคภำคเอกชน
Index SA (Q4/62 = 100)

+31.8%

(Q4/64 -63.3%)

+5.5%

(Q4/64 -2.7%)

ยานยนต์

120
100

85.7

80

สินค้ากึ่งคงทน

+2.2%

(Q4/64 +24.6%)

สินค้าในชีวิตประจาวัน
60
Q4/62

Q1/63

Q2/63

Q3/63

Q4/63

Q1/64

Q2/64

Q3/64

Q4/64

Q1/65

หน่วย : % แสดงกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน
ที่มำ : กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬำ, กรมกำรขนส่งทำงบก, กรมสรรพำกร และบริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด, คำนวณโดย ธปท.

-6.7%

(Q4/64 -11.8%)
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การบริโภคภาคเอกชนและการท่องเทีย่ ว…
กำรลงทุนภำคเอกชนยังขยำยตัวต่อเนือ่ ง

+4.5%
(Q4/64 +3.3%)

กำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวต่อเนือ่ ง
ทั้งจำกหมวดก่อสร้ำงและเครื่องจักร โดยขยำยตัวดีตำมกำรฟื้นตัวของภำวะเศรษฐกิจ

ดัชนีกำรลงทุนภำคเอกชน (รวม)

ดัชนีกำรลงทุนภำคเอกชนหมวดก่อสร้ำงและเครือ่ งจักร

% YoY

% YoY

8

8

4.5

6
4

6

2

4
2

0

0

-2
-4

-2

-6

Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63 Q4/63 Q1/64 Q2/64 Q3/64 Q4/64 Q1/65

-4
-6

ก่อสร้ำง 5.7

3.7

เครื่องจักร

Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63 Q4/63 Q1/64 Q2/64 Q3/64 Q4/64 Q1/65

หน่วย : % แสดงกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน
ที่มำ : กรมศุลกำกรและกรมกำรขนส่งทำงบก, คำนวณโดย ธปท.
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การบริโภคภาคเอกชนและการท่
องเทีย่ ห่ ว…
มูลค่ำกำรค้ำผ่ำนด่ำนศุลกำกรกลั
บมำหดตัว ตำมกำรส่งออกที
ดตัว
ขณะที่กำรนำเข้ำขยำยตัวชะลอลง
มูลค่าส่งออกสินค้าผ่านด่านภาคใต้
(%YoY)
750
650
550
//
50
0
-50
-100

(%YoY)
140

ไขมันและ
น้ำมันจำกพืช
ผลิตภัณฑ์
ยำง

ยำงพำรำ
แปรรูป

ไม้
ยำงพำรำ

30.0

37.1 32.2

4.3

554.4

734.3
ส่งออกรวม*

-44.4-56.9
Q1-65

สหรัฐฯ

90
40

14.4
-2.7

Q4-64

•
•
•
•

มูลค่าส่งออกไปประเทศคู่ค้าสาคัญของภาคใต้

-10

มำเลเซีย

จีน
ส่งออกรวม*
ญี่ปุ่น
ยุโรป

ตะวันออกกลำง
-60
Q4-62 Q1-63 Q2-63 Q3-63 Q4-63 Q1-64 Q2-64 Q3-64 Q4-64 Q1-65

มูลค่ำกำรส่งออก* กลับมำหดตัว จำกสินค้ำหมวดยำงพำรำแปรรูปที่ขยำยตัวชะลอลง ขณะที่ผลิตภัณฑ์ยำงหดตัวมำกขึ้น
มูลค่ำกำรส่งออกน้ำมันปำล์มดิบ ขยำยตัวมำกขึน้ จำกกำรส่งออกไปอินเดีย และผลจำกมำตรกำรจำกัดน้ำมันปำล์มดิบของอินโดนีเซีย
มูลค่ำส่งออกชะลอลงในทุกตลำดสำคัญ ยกเว้น ตลำดยุโรป
มูลค่ำกำรนำเข้ำ* ขยำยตัวชะลอลง จำกไตรมำสก่อน ตำมกำรนำเข้ำในกลุ่มสินค้ำทุนเป็นสำคัญ

หมำยเหตุ : * หักอำกำศยำน เรือ แท่นขุดเจำะ
ที่มำ : กรมศุลกำกร, คำนวณโดย ธปท. และสำนักงำนพำณิชย์จังหวัด

หน่วย : % แสดงกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน
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การบริโตภคภาคเอกชนและการท่
องเที
ย่ ว…
กำรผลิ
ภำคอุตสำหกรรมขยำยตั
วชะลอลง
ตำมกำรผลิตน้ำมันปำล์มดิบ ยำงพำรำแปรรูป และถุงมือยำงทีช่ ะลอลง
MPI*

น้ามัน
ปาล์มดิบ

ยางพารา
แปรรูป

ถุงมือยาง

ไม้ยางและ
ผลิตภัณฑ์

อาหารทะเล
กระป๋อง

• ยำงพำรำแปรรูป ขยำยตัวชะลอลง จำกผลของฐำนสูงใน
ช่วงเวลำเดียวกันปีก่อน และผลจำกมำตรกำร Zero COVID
ของจีนที่เริ่มส่งผลในช่วงปลำยไตรมำส

50.8
11.6

22.1

6.9

• น้ำมันปำล์มดิบ ขยำยตัวชะลอลง ตำมผลผลิตที่เข้ำโรงงำน
น้อยลง

15.5

5.1

4.4 2.4

1.3

• ถุงมือยำง ขยำยตัวชะลอลง จำกควำมต้องกำรถุงมือยำงที่
ชะลอลง และกำรเข้ำมำแย่งตลำดของถุงมือยำงจำกจีน

8.8
-8.8

-12.5

Q4-64

Q1-65

* ดัชนีกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม (Manufacturing Production Index : MPI)
หน่วย: % แสดงกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีกอ่ น
ที่มำ : กรมศุลกำกร, คำนวณโดย ธปท.

• ไม้ยำงและผลิตภัณฑ์ ขยำยตัวมำกขึน้ จำกกำรส่งออกไฟ
เบอร์บอร์ดไปตลำดตะวันออกกลำงเป็นสำคัญ
• อำหำรทะเลกระป๋อง ปรับดีขนึ้ ตำมกำรผลิตที่เริ่มกลับมำ
เป็นปกติหลังกำรแพร่ระบำดในโรงงำนคลี่คลำย และอุปสงค์
จำกต่ำงประเทศที่ยังมีอยู่
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กำรลงทุนภำครัฐหดตัวมำกขึ้นจำกไตรมำสก่อน

-8.9%

กำรลงทุนภำครัฐหดตัวมำกขึน้
ตำมกำรเบิกจ่ำยในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง

(Q4/64 -7.2%)

กำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยลงทุนภำครัฐ

% YoY
300

กำรเบิกจ่ำยรำยจ่ำยประจำ
ขยำยตัวต่อเนือ่ ง

200

+10.0%
(Q4/64 +5.9%)

100
-8.9

0
-100

2563

2564

ที่มำ : กรมบัญชีกลำง, คำนวณโดย ธปท.

Q1/64

Q2/64

Q3/64

Q4/64

กำรเบิกจ่ำยรวมของภำครัฐ
ทรงตัว

+0.6%
(Q4/64 +1.0%)

Q1/65

หน่วย : % แสดงกำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน
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เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ
อัตรำเงินเฟ้อ สูงขึ้น

ตลำดแรงงำนดีขนึ้ ต่อเนือ่ ง แต่ยงั เปรำะบำง
จำนวนผู้ประกันตน ม.33 (แสนคน)
• กำรจ้ำงงำนปรับดีขึ้น จำกจำนวนผู้ประกันตน
ในมำตรำ 33 ที่เพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ
• ธุรกิจโรงแรมมีกำรจ้ำงงำนเพิ่มขึ้นบ้ำง แต่ส่วนใหญ่
ยังเป็นลูกจ้ำงรำยวัน
• ธุรกิจกำรค้ำมีกำรจ้ำงงำนค่อนข้ำงทรงตัว
• อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจกำรผลิตและก่อสร้ำงยังพบ
ปัญหำขำดแคลนแรงงำน

8.6
8.4
8.0
7.8
7.6

7.34

7.4

ที่มำ : สำนักงำนประกันสังคม,และกระทรวงพำณิชย์ คำนวณโดย ธปท.

Q3/64

Q2/64

Q1/64

Q4/63

Q3/63

Q2/63

Q1/63

Q4/62

7.0

Q4/64

7.15

7.2

Q1/65

8.2

8.33

5.07%
2.99%
Q4/64

Q1/65

• รำคำพลังงำนเร่งขึ้น ตำมรำคำน้ำมันดิบใน
ตลำดโลก จำกปัญหำ Geopolitics
• รำคำอำหำรสดปรับเพิ่มขึ้น
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เงินฝำกและเงินให้สินเชือ่ ขยำยตัว
อัตรำกำรขยำยตัวของสินเชื่อธุรกิจ* 0.4%

เงินฝากรวม

1.35

ล้านล้านบาท

+6.3%

(Q4/64 +5.8%)

ค้าส่งค้าปลีก
10

10
4.6

5
0
Q2/64

เงินให้สนิ เชื่อรวม

1.40

ล้านล้านบาท

+2.6%

(Q4/64 +2.5%)
หน่วย : %การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
* ข้อมูลล่าสุดถึงเดือน ก.พ. 65

ที่พกั แรม

Q3/64

Q4/64

ก.พ.-65

0
-10

-2.5
Q2/64 Q3/64 Q4/64 ก.พ.-65

ผลิต

อสังหาริมทรัพย์

10

20

0

0
-2.6

-10
Q2/64

Q3/64

Q4/64

ก.พ.-65

-3.7

-20

Q2/64 Q3/64 Q4/64 ก.พ.-65

* ข้อมูลสินเชื่อรวมทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ล่าสุด ณ สิ้นเดือน ก.พ. 65
หมายเหตุ : สัดส่วนสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ 76% สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 24%
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เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟืน้ ตัวต่อเนื่อง ตำมกำรฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ
และภำคกำรท่องเที่ยว แต่ยังมีควำมเสี่ยงบำงประกำรทีต่ ้องติดตำม
ประมาณการเศรษฐกิจไทย
ปี 2564

+1.6%

ปี 2565

+3.2%

ปี 2566

+4.4%

กำรผ่อนคลำยกำร
เดินทำงเข้ำประเทศ
ของต่ำงชำติ

ปัจจัยสนับสนุน

ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไป

4.9%

1.7%

ปี 2565

ปี 2566

ที่มำ : รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน 30 มีนำคม 2565

มำตรกำรกระตุ้นและ
พยุงเศรษฐกิจของ
ภำครัฐ

ควำมขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน

ปัจจัยเสีย่ ง
ปัญหำ Global Supply
Disruption
มำตรกำร Zero COVID ของจีน
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แนวโน้มเศรษฐกิจภำคใต้ในไตรมำส 2 ปี 2565 คำดว่ำปรับดีขึ้นจำกไตรมำสก่อน
การท่องเที่ยว
แนวโน้ม ขยำยตั ว มำกขึ้ น จำกไตรมำสก่ อ น จำก
ไตรมำส 2/65 นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ ำ งชำติ ที่ ค ำดว่ ำ ยั ง มี เ ข้ ำ มำ
% เทียบปี 2562

ดัชนีกำรจองห้องพักล่วงหน้ำ

100
80

ภูเก็ต

สมุย

ต่ อ เนื่ อ งตำมมำตรกำรผ่ อ นคลำยกำรเข้ ำ
ประเทศที่มีมำกขึ้น ด้ำนนักท่องเที่ยวไทย ยัง
ปรับดีขึ้นจำกโครงกำรเรำเที่ยวด้วยกันเฟส 4

• กำรผ่อนคลำยมำตรกำรเข้ำประเทศของ

ปัจจัย
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ
สนับสนุน • โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

60
40
20

ที่มำ : Siteminder

1 มี.ค. 65

1 ม.ค. 65

1 พ.ย. 64

1 ก.ย. 64

1 ก.ค. 64

1 พ.ค. 64

1 มี.ค. 64

1 ม.ค. 64

0

ปัจจัย
• ควำมกังวลควำมขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครน
กดดัน

การบริโภค
กลับมำทรงตัวจำกที่หดตัวในไตรมำสก่อน ส่วน
หนึ่งจำกฐำนต่ำในหมวดบริกำรปีก่อ นและยำน
ยนต์ที่ปรับดีขึ้นเป็นส ำคัญ ขณะที่สินค้ำอุปโภค
บริโภคยังได้รับแรงกดดันจำกค่ำครองชีพที่สูงขึ้น
ต่อเนื่อง
• รำยได้เกษตรกรที่คำดว่ำยังขยำยตัวมำกขึ้น
• มำตรกำรลดค่ำครองชีพของภำครัฐ

• ค่ำครองชีพที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
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แนวโน้มเศรษฐกิจภำคใต้ในไตรมำส 2 ปี 2565 คำดว่ำปรับดีขึ้นจำกไตรมำสก่อน (ต่อ)

31 ม.ค. 65

31 ต.ค. 64

31 ก.ค. 64

• มำตรกำร Zero COVID ของจีน
• สงครำมรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งทำให้
ต้นทุนภำคกำรผลิตเพิ่มสูงขึ้นมำก
• ค่ำระวำงเรือที่ยังทรงตัวในระดับสูง

30 เม.ย. 64

• ต้นทุนวัสดุก่อสร้ำงที่ปรับเพิ่ม
ปัจจัย
สูงขึ้นต่อเนื่อง
กดดัน • ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน

31 ม.ค. 64

ขยำยตัวได้ แม้ชะลอลงบ้ำง

• กำรเติบโตของอุตสำหกรรมยำนยนต์
โลกที่คำดว่ำมีต่อเนื่อง

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

31 ต.ค. 63

ปัจจัย • ภำคกำรท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว
ต่อเนื่อง และกำรผลิตที่คำดว่ำยัง
สนับสนุน

Global Container Freight Index

USD/FEU

31 ก.ค. 63

อุ ป กรณ์ที่ ยัง ขยำยตั วได้ เช่ น เดี ย ว
กั บ กำรลงทุ น ภำคก่ อ สร้ ำ งที่ มี
ต่อเนื่อง

ขยำยตัวชะลอลงจำกไตรมำสก่อน จำก
มำตรกำรควบคุ ม กำรแพร่ ร ะบำดที่
เข้มงวดของจีน ทำให้กำรผลิตที่ส่งออก
ไปจีน โดยเฉพำะกลุ่มยำงพำรำแปรรูป
และไม้ยำงพำรำ ได้รับผลกระทบ

30 เม.ย. 63

แนวโน้ม ขยำยตัวต่อเนื่องจำกไตรมำสก่อน
ไตรมำส 2/65 ตำมกำรลงทุ น ในเครื่ อ งจั ก รและ

การผลิตเพื่อการส่งออก

31 ม.ค. 63

การลงทุน

ที่มำ : Freightos data
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รำยได้เกษตรกรคำดว่ำขยำยตัวมำกขึ้นจำกไตรมำสก่อน
แนวโน้มรายได้เกษตรกร
คำดว่ำ ขยำยตัวมำกขึ้นจำกไตรมำสก่อน จำกปัจจัยด้ำนรำคำที่ยังขยำยตัว โดยเฉพำะรำคำปำล์มน้ำมัน
ขณะที่ผลผลิตมีแนวโน้มชะลอลงเล็กน้อย จำกปำล์มน้ำมันและกุ้งเป็นสำคัญ
•

ปำล์มน้ำมัน คำดว่ำรำคำขยำยตัวมำกขึน้ จำกไตรมำสก่อน โดยได้รับอำนิสงส์จำกมำตรกำรควบคุมกำรส่งออกน้ำมัน
ปำล์มของอินโดนีเซีย และ supply พืชน้ำมันทดแทน อำทิ ถั่วเหลือง ทำนตะวัน ที่ยังตึงตัว ประกอบกับแนวโน้มสต็อกน้ำมัน
ปำล์มไทยที่จะยังอยู่ในระดับต่ำจำกกำรส่งออกที่มำกกว่ำคำด ด้ำนผลผลิตชะลอลงตำมโครงสร้ำงอำยุปำล์มที่มีปำล์มรุ่น
หนุ่มสำวมำกขึ้น ทำให้ผลผลิตกระจำยตัว ไม่เร่งตัวในไตรมำสนี้เท่ำปีก่อน

•

ยำงพำรำ คำดว่ำรำคำขยำยตัวใกล้เคียงไตรมำสก่อน ตำมควำมต้องกำรใช้ยำงที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งยำงล้อและถุงมือยำง
ผลผลิตขยำยตัวมำกขึ้น ด้ำนผลผลิตคำดว่ำขยำยตัวมำกขึน้ เล็กน้อยจำกไตรมำสก่อน ตำมผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น จำก
ปริมำณน้ำฝนในปลำยปีก่อนที่เพียงพอทำให้ต้นอุดมสมบูรณ์ และอำยุต้นยำงที่อยู่ในช่วงให้ผลผลิตสูง

•

กุ้งขำว คำดว่ำรำคำชะลอลง จำกปัจจัยเสี่ยงจำกมำตรกำร Zero Covid ของจีน ขณะที่ผลผลิตกลับมำหดตัวเล็กน้อย จำก
ทิศทำงรำคำกุ้งที่ชะลอลง จึงอำจไม่จูงใจให้เกษตรกรลงลูกกุ้งเพิ่มขึ้นมำกนัก
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สรุปมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ ปี 2565

ติดต่อหมอหนีภ้ ำคใต้
02-283-6777
@dr1213
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เตือนภัยทำงกำรเงิน!!!
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