ฉบับที่ 11/2564
เรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564
ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 หดตัวจากไตรมาสก่อน ผลกระทบของการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ระลอกสาม ที่ทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับลดลง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวของคนไทย เช่นเดียวกับ
เครื่องชี้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ปรับลดลงจากไตรมาสก่อน แม้มีปัจจัยด้านรายได้เกษตรกรที่ยังขยายตัวมา
ช่วยพยุงกาลังซื้อบางส่วน ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลงจากไตรมาสก่อน จากผลกระทบของค่าขนส่งทาง
เรือที่ปรับสูงขึ้นมาก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่รุนแรงขึ้น อย่างไรก็ดี มูลค่าการส่งออกยัง
ขยายตัวต่อเนื่องตามปัจจัยราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น ด้านการลงทุนภาครัฐชะลอลงเล็กน้อย ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน
ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน แต่เห็นสัญญาณชะลอลงในช่วงปลายไตรมาส
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับมาเป็นบวกอยู่ที่ร้อยละ 2.72 จากที่ติดลบในไตรมาส
ก่ อน จากราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงในประเทศเพิ่มขึ้นจากฐานต่าในปี ก่อน ประกอบกับราคาอาหารสดปรับ
เพิ่มขึ้น ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบางและน่ากังวล สะท้อนจากจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมใน
มาตรา 33 ที่ยังคงลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้
เครื่ อ งชี้ ก ารอุ ป โภคบริ โ ภคภาคเอกชน หดตั ว จากไตรมาสก่ อ น (ขจั ด ปั จ จั ย ฤดู ก าลแล้ ว )
ตามกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ป รับลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกสาม
ประกอบกับกาลังซื้อครัวเรือนที่ยังคงเปราะบาง อย่างไรก็ดี มาตรการสนับสนุนกาลังซื้อของภาครัฐและรายได้
เกษตรกรที่ยังขยายตัวช่วยพยุงกาลังซื้อได้บางส่วน ทั้งนี้ หากพิจารณารายหมวดการใช้จ่าย พบว่าหดตัวจากไตร
มาสก่อนในเกือบทุกหมวด ทั้งสินค้าในชีวิตประจาวัน สินค้ากึ่งคงทน หมวดยานยนต์ รวมถึงหมวดบริการด้าน
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ผลผลิตเกษตร ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสก่อน ตามผลผลิตปาล์มน้ามันที่กลับมาหดตัว เป็น
สาคัญ ส่วนหนึ่งจากฤดูกาลให้ผลผลิตสูง (peak season) มาเร็วกว่าปกติ ทาให้ในช่วงปลายไตรมาสผลผลิต
ลดลงเร็วกว่าปีก่อน ขณะที่ผลผลิตกุ้งกลับมาขยายตัว ตามการลงลูกกุ้งที่มากขึ้น เช่นเดียวกับผลผลิตยางพาราที่
ยังขยายตัวต่อเนื่องตามสภาพอากาศที่เอื้ออานวย ด้านราคาสินค้าเกษตร ปรับสูงขึ้นจากไตรมาสก่อน ในทุก
สินค้า โดยเฉพาะราคาปาล์ม น้ามั นที่ เ พิ่ ม จากสต็อกที่ อยู่ในระดับ ต่า ประกอบกั บ ราคาน้ามั นปาล์ม ดิบ ใน
ตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัวมากขึ้นจากไตรมาสก่อน
การท่องเที่ยวในประเทศของชาวไทยลดลงจากไตรมาสก่อน จากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ระลอกสาม ประกอบกับมาตรการตรวจคัดกรองการเข้าพื้นที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลให้อัตราการเข้า
พักอยู่ในระดับต่ามาก โดยเฉพาะในช่วงกลางถึงปลายไตรมาส และในจังหวัดท่องเที่ยวสาคัญ อาทิ ภูเก็ต ด้านจานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ หดตัวสูงต่อเนื่อง จากมาตรการจากัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่
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มูลค่าการส่งออกสินค้า ขยายตัวมากขึ้นจากไตรมาสก่อน ส่วนหนึ่งจากปัจจัยราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้ายางและผลิตภัณฑ์ ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวชะลอลง
ตามการผลิตอาหารทะเลกระป๋องและถุงมือยางที่กลับมาหดตัว ผลจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่
รุนแรงขึ้น อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกสามในพื้นที่ ที่รุนแรงขึ้น
ในช่วงปลายไตรมาส ขณะที่การผลิตน้ามันปาล์มดิบและไม้ยางและผลิตภัณฑ์ขยายตัวชะลอลง อย่างไรก็ดี การ
ผลิตยางพาราแปรรูปกลับมาขยายตัวเล็กน้อย ตามความต้องการยางแท่งที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการผลิตอาหาร
ทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปที่กลับมาขยายตัวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศคู่ค้าคลี่คลาย
เครื่องชี้ การลงทุนภาคเอกชน ปรับ ดีขึ้น กลับ มาขยายตัว จากที่ หดตัวในไตรมาสก่ อน แต่เห็น
สัญญาณชะลอลงในช่วงปลายไตรมาส โดยเครื่องชี้ฯ ปรับดีขึ้นในเกือบทุกหมวด ทั้ง ยอดจาหน่ายปูนซีเมนต์
มู ล ค่าจ าหน่ายเครื่อ งจัก รในประเทศ ยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิง พาณิชย์ รวมถึง มู ล ค่าการนาเข้าสินค้าทุน
สอดคล้องกับภาวะการส่งออกสินค้าที่ ขยายตัวมากขึ้นจากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ ตาม พื้นที่ ขอรับ อนุญาต
ก่ อ สร้ า งหดตั ว มากขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ การลงทุ น ในภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ช ะลอลงจากไตรมาสก่ อ น
ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งชะลอการลงทุนโครงการใหม่ เนื่องจากกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 ระลอกสาม ที่อาจกระทบต่อกาลังซื้อของลูกค้าในระยะต่อไป
การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวมากขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามรายจ่ายประจาที่กลับมาขยายตัว จาก
การเบิ ก จ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น ในหมวดเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่ออกนอกระบบ ด้านรายจ่ายลงทุนขยายตัว ในเกณฑ์ดี แม้ชะลอลงเล็กน้อยจาก
ไตรมาสก่อน ตามการเบิกจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหมวด
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเป็นสาคัญ
เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับมาเป็นบวกอยู่ที่ร้อยละ 2.72 จากที่ติดลบในไตรมาส
ก่อน จากราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงในประเทศเพิ่มขึ้นจากฐานต่าในปีก่อน ประกอบกับราคาอาหารสดปรับ
เพิ่มขึ้น ด้านตลาดแรงงาน ยังคงเปราะบางและน่ากังวล สะท้อนจากจานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสัง คม
ในมาตรา 33 ที่ยังคงลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน
ภาคการเงิน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เงินฝากคงค้างขยายตัวชะลอลงจากทั้งธนาคารพาณิชย์
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อย่างไรก็ตาม ปริมาณเงินฝากยังคงอยู่ในระดับสูงตามความต้องการรักษาสภาพ
คล่องของผู้ฝาก ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน โดยสินเชื่อธุรกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจาก
สินเชื่อเสริมสภาพคล่องและมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคชะลอตัว ส่วนหนึ่งจากความ
ระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นของทั้งผู้กู้และผู้ปล่อยกู้
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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