ฉบับที่ 2/2553
เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใตไตรมาส 1 ป 2553 และแนวโนม
ภาวะเศรษฐกิจภาคใต ไตรมาสที่ 1 ป 2553 ภาวะเศรษฐกิจภาคใตปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส
กอน โดยรายไดของเกษตรกรขยายตัว จากการปรับเพิ่มขึ้นทางดานราคาเปนสําคัญ ขณะที่ปริมาณผลผลิต
ปรับลดลงเล็กนอย สวนปริมาณผลผลิตสัตวน้ําจากการทําประมงทะเลและการเพาะเลี้ยงกุงเพิ่มขึ้น และการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรมขยายตัวทุกประเภท ทั้งยางแปรรูป อาหารทะเลแปรรูป อาหารทะเลกระปอง ถุงมือยาง
ไมยางพารา และดีบุก ขณะเดียวกันการทองเที่ยวขยายตัวดีโดยเฉพาะในภาคใตฝงตะวันตกในจังหวัดภูเก็ต
และกระบี่ สงผลใหการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว รวมทั้งความตองการจางงานแรงงาน
ของผูประกอบการเพิ่มขึ้น ขณะที่การเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการลดลงตามการลดลงของรายจาย
ลงทุน สําหรับอัตราเงินเฟอเรงตัวขึ้นจากไตรมาสกอน รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 1 ป 2553 มี
ดังนี้
1. ภาคเกษตร ดัชนีรายไดเกษตรกรขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันปกอนรอยละ 79.1 จากการ
ปรับเพิ่มขึ้นดานราคา โดยดัชนีราคาพืชผลเกษตรที่สําคัญเพิ่มขึ้นรอยละ 82.4 เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของราคา
ยางพาราและปาลมน้ํามันเปนสําคัญ โดย ราคายางแผนดิบชั้น 3 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 96.78 บาท เพิ่มขึ้นจาก
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.38 บาท ในไตรมาสเดียวกันปกอนกวาเทาตัว และราคาปาลมน้ํามันเฉลี่ยกิโลกรัมละ
3.98 บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.4 ดานปริมาณผลผลิตลดลงเล็กนอย โดย ดัชนีผลผลิตพืชผลเกษตรปรับลดลง
รอยละ 1.4 แตปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลดลงรอยละ 18.4 ในไตรมาส4 ปกอน เนื่องจาก ผลผลิตหลัก ไดแก
ยางพาราและปาลมน้ํามัน เพิ่มขึ้น
สวนปริมาณผลผลิตสัตวน้ําทั้งจากการทําประมงทะเลและการเพาะเลี้ยงกุงเพิ่มขึ้น ปริมาณและ
มูลคาสัตวน้ํานําขึ้นที่ทาเทียบเรือประมงทางการในภาคใต เพิ่มขึ้นรอยละ 9.7 และ 2.9 ตามลําดับ เนื่องจากมี
การนําสัตวน้ําจากการทําประมงในนานน้ําประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียมาขึ้นทาเทียบเรือประมงสงขลาและ
ปตตานีเป น สํ า คัญ ขณะเดีย วกัน ปริ ม าณกุง จากการเพาะเลี้ย งเพิ่มขึ้น ร อยละ 30.0 ด า นราคาปรับ ลดลง
ทุกขนาด โดยกุงขนาด 50 ตัวตอกิโลกรัม ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 128.40 บาท ลดลงรอยละ 6.5
2. ภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 21.6 ตามการขยายตัวของการ
ผลิตอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยเฉพาะการผลิตเพื่อการสงออก ปรับตัวดีขึ้นตามการผลิตยาง ถุงมือยาง
อาหารทะเลแชเย็น แชแข็ง และแปรรูป อาหารทะเลบรรจุกระปอง และไมยางแปรรูป สวนการผลิตน้ํามันปาลม
ดิบซึ่งเปนการผลิตเพื่อการใชในประเทศเปนสวนใหญ เรงตัวขึ้นมากเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในชวงที่
ผานมาทําใหผลผลิตปาลมน้ํามันออกเร็วกวาฤดูกาลปกติ อยางไรก็ตามจากสภาพอากาศที่แหงแลงทําใหอัตรา
การใหน้ํามันลดลง
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3. การทองเที่ยว การทองเที่ยวของภาคใตขยายตัวดี โดยจํานวนนักทองเที่ยวที่ผานตรวจคน
เข า เมื อ งเพิ่ม ขึ้ น ถึ ง ร อ ยละ 38.1 เนื่ อ งจากการทํ า การตลาดในระยะใกล เชน จีน ออสเตรเลี ย และอิ น เดี ย
ประกอบกับการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ทําใหภาพรวมของการทองเที่ยวขยายตัว อยางไรก็ตาม สถานการณ
ความไมสงบทางการเมือง และการออกประกาศเตือนการเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยของประเทศ
ตางๆ เริ่มสงผลกระทบตอการทองเที่ยวของภาคใต ในปลายไตรมาส โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากประเทศจีน
4. การจางงาน เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของการทองเที่ยวและภาคการผลิต โดยจํานวน
ผูประกันตนตามมาตรา 33 จากสํานักงานประกันสังคม เพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 ขณะเดียวกันตําแหนงงานวางที่
ผูประกอบการแจงผานสํานักงานจัดหางานในภาคใตเพิ่มขึ้นรอยละ 65.7 และการบรรจุงานเพิ่มขึ้นรอยละ 4.4
แตผูมาสมัครงานลดลงรอยละ 18.6
5. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การอุปโภคบริโภคขยายตัวจากปจจัยสนับสนุนไดแก รายได
เกษตรกรที่สูงขึ้นและการจางงานเพิ่มขึ้น โดยดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 ตามการ
เพิ่มขึ้นของเครื่องชี้ทุกหมวดทั้งการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม หมวดยานยนต และการใชไฟฟาในที่อยูอาศัย มีเพียง
การใชเชื้อเพลิงที่ลดลงเล็กนอย
6. การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปกอ น
สะทอนจากเครื่องชี้สําคัญทุกตัว โดยพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางเพิ่มขึ้นรอยละ 10.0 โครงการที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุนจาก BOI 27 โครงการ เงินลงทุนรวม 8,080.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 42.1 และ156.1
ตามลําดับ ในจํานวนนี้เปนโครงการขนาดใหญ 3 โครงการ ตั้งในจังหวัดสุราษฎรธานี 2 โครงการ คือโครงการ
ยางผสม เงินลงทุน 3,103.7 ลานบาทและถุงมือยาง เงินลงทุน 890.3 ลานบาท อีก 1 โครงการเปนอาหาร
สําเร็จรูป ที่จังหวัดสงขลา เงินลงทุน 1,036.0 ลานบาท ขณะเดียวกันการจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลรายใหม
เพิ่มขึ้นรอยละ 31.7
7. ภาคการคลัง การเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการลดลงรอยละ 2.0 ตามการลดลง
ของรายจายลงทุนรอยละ 10.7 สวนรายจายประจําเพิ่มขึ้นรอยละ 3.5
การจัดเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้นรอยละ 22.1 จากการจัดเก็บภาษีสรรพากรและภาษีสรรพสามิต
เพิ่มขึ้นรอยละ 20.4 และ 53.3 ผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัวอยางชัดเจน สงผลตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่
ขยายตัวอยางตอเนื่อง และจากการปรับเพิ่มอัตราภาษีน้ํามันเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552
8. การคาตางประเทศ การสงออกเรงตัวสูงขึ้น รอยละ 66.8 ตามการเพิ่มขึ้นทุกหมวดสินคา
โดยเฉพาะกลุมยางพารา และอิเลคทรอนิกสตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัว สวนการนําเขาเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันปกอนรอยละ 21.1 ตามอุปสงคในประเทศและตางประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการนําเขาเครื่องจักร
และอุปกรณ กลับมาขยายตัวเปนครั้งแรกหลังจากที่หดตัวไปตั้งแตไตรมาสที่ 2 ป 2552 โดยมีมูลคานําเขา
เพิ่มขึ้นรอยละ 9.3 นอกจากนี้ สินคาที่มีมูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้น ไดแก น้ํายางสังเคราะหและน้ํามันเชื้อเพลิง
ขณะที่ สัตวน้ําแชแข็ง และอุปกรณกอสราง ปรับตัวลดลง
9. การเงิน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2553 คาดวาเงินฝากและเงินใหสินเชื่อของสาขาธนาคาร
พาณิชยในภาคใตขยายตัวรอยละ 7.3 และรอยละ 6.5 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนเดียวกันของปกอน
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ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ และรายไดของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นจากราคาสินคาเกษตรสําคัญที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้ง
ยางพาราและปาลมน้ํามัน
10. ระดับราคา อัตราเงินเฟอทั่วไปของภาคใตเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอนเพิ่มขึ้นรอย
ละ 4.6 ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5.7 เนื่องจากราคาอาหารสด
เพิ่มขึ้น สวนหมวดอื่นๆ ที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 ตามราคาสินคากลุมพลังงาน อัตราเงิน
เฟอพื้นฐานเพิ่มขึ้นรอยละ 0.8
แนวโนมไตรมาส 2 ป 2553
เศรษฐกิจภาคใตในไตรมาสที่ 2 ของป 2553 มีแนวโนมขยายตัว จากปจจัยบวกที่สําคัญ ไดแก
ราคาสินคาเกษตรสําคัญยังอยูในระดับสูงโดยเฉพาะยางพารา และผลผลิตยางพารามีแนวโนมเพิ่มขึ้น สงผลให
รายได เ กษตรกรขยายตั ว เป น ผลดี ต อ การอุ ป โภคบริ โ ภคและการลงทุ น ของภาคเอกชน อย า งไรก็ ต าม
สถานการณทางการเมืองคาดวา จะสงผลตอภาคการทองเที่ยวชัดเจนมากขึ้นในไตรมาสนี้
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใต
29 เมษายน 2553
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