
  

 

 

  

 
รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคใต้ 

SOUTHERN REGION’S BUSINESS OUTLOOK REPORT 
 ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

สรุปภาพรวมภาวะธุรกิจไตรมาสที่ 1 ปี 2561 และแนวโน้มธุรกิจไตรมาสที่ 2 ปี 2561  

 ภาพรวมธุรกิจในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 
ภาวะธุรกิจภาคใต้ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นตามจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติและยอดเข้าพักท่ีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในพื้นท่ีชายฝั่งอันดามันเป็นส าคัญ เช่นเดียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้างทีเ่ริ่มปรับดีขึ้นจากอุปสงค์ทีอ่ยู่อาศัยทีเ่ริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยแนวราบตามกลุ่มผู้มีรายได้ประจ าเป็นส าคัญ 
ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนยังคงทรงตัวจากราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับต่ า ส่งผลให้ภาคครัวเรอืนส่วนใหญ่ยังคงระมดัระวงั
การใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม สินค้าคงทนมีทิศทางปรับดีขึ้นตามก าลังซื้อของกลุ่มผู้มีรายได้ประจ า ขณะที่ภาคการผลิตและส่งออก
ปรับลดลงเล็กน้อยตามมาตรการจ ากัดปรมิาณการส่งออกยางพาราแปรรูปเป็นส าคัญ อย่างไรก็ดีธุรกิจการผลิตและสง่ออกสินคา้
อื่นปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณค าสั่งซื้อจากต่างประเทศทีม่ีอย่างต่อเนื่อง 

การจ้างงาน 
การจ้างงานในธุรกิจภาคใต้ทรงตัว โดยธุรกิจส่วนใหญ่ไม่มีการจ้างงานเพิ่ม แต่เน้นให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
แรงงานด้วยการให้พนักงานท างานหลากหลายทักษะมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า
ค่อนข้างขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะซึ่งยังเป็นท่ีต้องการสูง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการบางรายมีการจ้างแรงงานต่างด้าวรายวันเพิ่มขึ้น 
เพื่อทดแทนแรงงานท่ีขาดแคลนในบางช่วงเวลา รวมทั้งเริ่มมีการใช้เครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานในบางส่วน 

ต้นทุนและราคา 
ภาพรวมต้นทุนทรงตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนตามการบริหารจัดการต้นทุนของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนใน
บางกลุ่มธุรกิจปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามต้นทุนการด าเนินงาน ขณะที่แนวโน้มราคาขายคาดว่าทรงตัว จากภาวะการแข่งขันที่สูง 
ประกอบกับก าลังซื้อของครัวเรือนท่ียังฟ้ืนตัวไม่เต็มที่ ส่งผลให้การปรับขึ้นราคาท าได้ยาก 

ภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้ม 

Q1 2561 Q2 2561 

ภาคการผลิต 

ภาคการค้า 

ภาคบริการ 

ภาคอสังหาริมทรัพย์ 

(เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน) 
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แนวโน้ม Q2 2561 มุมมองกิจกรรมเศรษฐกิจของธุรกิจเมื่อเทียบไตรมาสเดียวกันปีก่อน (YoY) 
 

แนวโน้มการบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากอุปสงค์ที่เริ่มฟื้นตัว แต่ยังคงกระจุกตัวใน
จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวส าคญั และกลุม่ผูม้ีรายได้ประจ าเป็นหลัก 

 
แนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว โดยผู้ประกอบการยังคงมีแผนการลงทุนเพื่อปรับปรงุซ่อมแซม 
และเพิ่มประสิทธิภาพตามการแข่งขันที่สูง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนขยาย
การลงทุน ยกเว้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่มีแนวโน้มลงทุนเปิดโครงการใหม่ตามความ
ต้องการของลูกค้าท่ีฟื้นตัว 

 
แนวโน้มธุรกิจการผลิตปรับดีขึ้นเล็กน้อยตามปริมาณค าสั่งซื้อจากต่างประเทศที่คาดว่าจะยังคงมี
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มไม้ยางพาราและถุงมือยาง ขณะที่กลุ่มยางพาราแปรรูปคาดว่าจะปรับดีขึ้น
หลังจากมาตรการจ ากัดการส่งออกได้สิ้นสุดลง  

 
แนวโน้มธุรกิจท่องเท่ียวปรับดีขึน้ตามแนวโน้มจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับผู้ประกอบการคาดว่าภาครัฐจะเพิ่มงบการจัดประชุม ซึ่งจะส่งเสริมธุรกิจภาค
การท่องเที่ยวให้ดีขึ้น อยา่งไรก็ดี ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยังคงเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มรายได ้

 
แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์รับดีขึ้นต่อเนื่อง ตามความเช่ือมั่นที่มีต่อแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ 
สะท้อนจากจ านวนลูกค้าท่ีเข้าเยี่ยมชมโครงการเพิ่มขึ้น ประกอบกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีแผน
ขยายโครงการต่อเนื่อง 

  
 

การบริโภค 

การลงทุน 

ภาคการผลิต 

ภาคการท่องเที่ยว 

อสังหาริมทรัพย์ 

ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในอกี 12 เดือนข้างหน้า แนวโน้มรายได้ในไตรมาสหน้า 
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มุมมองของผู้ประกอบการในระยะต่อไป 



  

 
 
การบริโภคภาคเอกชน: ทรงตัวตามราคาสินค้า
เกษตรที่ยังคงอยู่ในระดับต่่า 

ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 โดยรวมการบริโภค
ภาคเอกชนในภาคใต้ยังคงทรงตัวจากปีก่อน ส่วน
หนึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมการระมัดระวังการใช้
จ่ายของครัว เรือน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร 
เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่ยังคงอยู่ในระดับต่ า
ทั้งยางพารา และปาล์มน้ ามัน สะท้อนจากยอดขาย
สินค้าอุปโภคบริโภคของกลุ่มธุรกิจค้าส่งและค้า
ปลีกที่ลดลงตามกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย อาทิ เสื้อผ้า 
เครื่องส าอาง ขณะที่ยอดขายกลุ่มสินค้าจ าเป็น
ยั งคงทรงตัวจากอานิสงส์ ของโครงการบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ 

ด้านการบริโภคสินค้าคงทนมีทิศทางปรับ
ดีขึ้น สะท้อนจากยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่
ยังขยายตัวตามก าลังซื้อจากกลุ่มผู้มีรายได้ประจ า 
อาทิ กลุ่มพนักงานบริษัท และข้าราชการ ประกอบ
กับครัวเรือนยังคงมีแนวโน้มเปลี่ยนรถยนต์ต่อเนื่อง
จากผลของรถคันแรกซึ่งบังคับการถือครองรถยนต์
เป็นระยะเวลา 5 ปี ได้หมดลงเมื่อปีก่อน 

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่คาดว่าการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้ม
ปรับดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังกระจุกตัวในจังหวัดที่มี
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ และปรับดีขึ้นในครัวเรือน
บางกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้มีรายได้สูงและกลุ่มที่มีรายได้
ประจ าเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม การบริโภคของ
กลุ่มเกษตรกรยังคงทรงตัวตามราคาสินค้าเกษตรที่
ยังคงอยู่ในระดับต่ า ทั้งนี้การปรับเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ า
ที่จะเริ่มบังคับใช้ในไตรมาสที่ 2 อาจส่งผลดีต่อการ
บริโภคในภาคใต้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากในภาคใต้ 
ครัวเรือนส่วนใหญ่นิยมปลูกยางพารา การปรับเพ่ิม
ค่าแรงขั้นต่ าอาจไม่ส่งผ่านถึงคนกลุ่มดังกล่าว 

เพราะรายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรอ้างอิง
ตามราคาสินค้าเกษตร 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การผลิตและส่งออก: ปรับลดลงเล็กน้อยตาม
ธุรกิจยางแปรรูปจากมาตรการจ่ากัดปริมาณการ
ส่งออกเป็นส่าคัญ 

ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ภาวะธุรกิจการผลิต
ปรับลดลง เล็ กน้ อยจากช่ ว ง เดี ยวกันปี ก่ อน 
โดยเฉพาะธุรกิจยางแปรรูปที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการจ ากัดปริมาณการส่งออกยางแห้งร้อยละ 
30 ท าให้ภาพรวมปริมาณการส่งออกยางแห้ง  
อ า ทิ  ย า ง แ ผ่ น ร ม ค วั น  แ ล ะย า ง แ ท่ ง  STR 
(Standard Thai Rubber) ปรับลดลงจากปีก่อน  
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยางแปรรูปยังคงมีการผลิต
ต่อเนื่อง โดยท าการสต็อกสินค้าส่วนเกินเ พ่ือ
ส่งออกในไตรมาสหน้า ด้านธุรกิจส่งออกอาหาร
ทะเลทรงตัวจากปีก่อนทั้งอาหารทะเลกระป๋อง 
และอาหารทะเลแปรรูปแช่เย็นแช่แข็ง ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา 
ท าให้ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ
ลดลง หรือไม่สามารถผลิตตามค าสั่งซื้อของลูกค้า
ได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่มีแผนขยายก าลังการ
ผลิตในอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเล 

 

เจาะลึกด้านการบริโภค:  

 พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าอายุตั้งแต่ 40 ปี
ขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก และมีก าลังซื้อ ยังคง
มีความต้องการที่จะได้ทดลองใช้สินค้าก่อนการ
ซื้อ ส่งผลให้ร้านค้าในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงให้
ความส าคัญกับการขายหน้าร้าน  

 ผู้ประกอบการภาคการค้าบางส่วนมองว่า ช่อง
ทางการขายออนไลน์ผ่าน platform มีข้อดี
ส าหรับการระบายสินค้าเก่า หรือสินค้าตกรุ่น 
แม้ว่าจะท าให้ได้ก าไรน้อยหรือไม่มีก าไร 



  

อย่างไรก็ดี  หลายธุรกิจในภาคการผลิต
ยังคงมีการส่งออกเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง อาทิ การผลิตถุง
มือยางที่ส่งออกเพ่ิมขึ้นตามปริมาณค าสั่งซื้อของ
ลูกค้าหลักคือสหรัฐอเมริกา และธุรกิจไม้ยางพารา
แปรรูปที่ส่งออกเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะจากค าสั่งซื้อ
ของกลุ่มลูกค้าหลักคือจีนที่ปรับเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
สามารถกลับมาซื้อได้ตามปกติหลังจากที่ชะลอค า
สั่งซื้อลงในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 จากกฎหมาย
ควบคุมสิ่งแวดล้อมในประเทศจีน ขณะที่ธุรกิจ
ปาล์มน้ ามันการผลิตยังคงปรับเพ่ิมขึ้นตามปริมาณ
ผลผลิตปาล์มน้ ามันที่เพ่ิมขึ้นจากสภาพอากาศที่
เอ้ืออ านวย ประกอบกับค าสั่งซื้อน้ ามันปาล์มดิบที่
ยังมีต่อเนื่อง ทั้งนี้สต็อกน้ ามันปาล์มที่ยังคงอยู่ใน
ระดับสูงกดดันราคาขาย ส่งผลให้ธุรกิจมีก าไร
ลดลง อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางส่วนสามารถ
ส่งออกน้ ามันปาล์มได้เ พ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการ
ส่งออกไปที่ตลาดอินเดีย เนื่องจากราคาปัจจุบันที่
ใกล้เคียงกับราคาตลาดโลก 

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ผู้ประกอบการ
คาดว่าธุรกิจการผลิตปรับดีขึ้นเล็กน้อยตามค า
สั่งซื้อที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากแนวโน้มการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ธุรกิจการผลิตและ
ส่งออก อาทิ ถุงมือยางและไม้ยางพาราแปรรูป มี
แนวโน้มดีขึ้ นต่ อ เนื่ องตามปริมาณค าสั่ งซื้ อ 
ขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจส่งออกยางพาราแปรรูป
คาดว่าปรับดีขึ้นหลังมาตรการจ ากัดการส่งออก
ร้อยละ 30 ไดส้ิ้นสุดลง ด้านธุรกิจปาล์มน้ ามันยังคง
มีแนวโน้มเ พ่ิมปริมาณการผลิตต่อเนื่ องตาม
ปริมาณวัตถุดิบ แม้ว่าสต็อกน้ ามันดิบจะยังคงอยู่ใน
ระดับสูง แต่คาดว่ายังสามารถส่งออกได้ต่อเนื่อง 
จากมาตรการยกเว้นภาษีส่งออกปาล์มน้ ามันของ
ประเทศมาเลเซียทีจ่ะสิ้นสุดลงในช่วงต้นไตรมาสที่ 2 
ซึ่งจะส่งผลให้ราคาปาล์มในประเทศมีราคาถูกลง
หากเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็
ตามยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากประเทศอินเดียซึ่งเป็น

ตลาดส่งออกหลักได้ปรับเพ่ิมภาษีน าเข้าน้ ามัน
ปาล์มดิบและภาษีน้ ามันปาล์มสกัดในช่วงท้ายไตร
มาสที่  1 ส่วนกลุ่มธุรกิจส่งออกอาหารทะเลมี
แนวโน้มทรงตัวต่อเนื่องหลังผู้ประกอบการ ไม่
สามารถผลิตตามค าสั่งซื้อของลูกค้าได้ทั้งหมด 

ทั้งนี้  ผู้ประกอบการภาคการผลิตและ
ส่งออกมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็ง
ค่าขึ้นของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้ก าไรรวมของธุรกิจลดลงหรือ
อาจขาดทุนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การท่องเที่ยว: ธุรกิจขยายตัวดีโดยเฉพาะพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาะลึกด้านการผลิตและส่งออก:  
 มาตรการจ ากัดการส่งออกยางแห้งในช่วงไตรมาสที่

1 ระหว่าง มกราคม - มีนาคม 2561 เป็นความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย เพื่อลดปริมาณยางพาราในตลาดโลก 
โดยประเทศไทยลดการส่งออก 2.3 แสนตัน 
ประเทศอินโดนีเซีย ลด 9.5 หมื่นตัน และ ประเทศ
มาเลเซีย ลด 2 หมื่นตัน  

 ผู้ประกอบการผลิตยางแผ่นรมควันและน้ ายางข้น
รายเล็กมีแนวโน้มขายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ
รายใหญ่ภายในประเทศมากกว่าส่งออกด้วย
ตนเอง เนื่องจากได้รับช าระเงินค่าสินค้าภายใน 14 
วัน ซึ่งแตกต่างจากการส่งออกด้วยตนเองที่ใช้เวลา 
60 - 90 วัน จึงจะได้รับช าระเงินค่าสินค้า อีกทั้งยัง
ไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  

 ผู้ประกอบการถุงมือยางไทยมองว่าการผลิต
สินค้ าตามความต้องการเฉพาะของลูกค้ า 
(product customization) ส่งผลดีต่อภาพรวม
ธุรกิจถุงมือยางไทย เนื่องจากค าสั่ งซื้อมักมี
ปริมาณไม่สู งมาก ท า ให้ผู้ ผลิตรายใหญ่ ใน
มาเลเซียไม่รับค าสั่งซื้อเพราะไม่คุ้มทุน ท าให้
ความต้องการซื้อถุงมือยางของไทยจากตลาดโลก
มีต่อ เนื่ อง  แม้ ว่ าราคาขายจะแพงกว่าของ
มาเลเซียก็ตาม 



  

การท่องเที่ยว: ขยายตัวดีตามจ่านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ โดยเฉพาะฝั่งอันดามัน 

ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ภาวะธุรกิจภาคการ
ท่องเทีย่วโดยรวมขยายตัวดีจากจ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
จีนและรสัเซีย โดยมีปัจจัยหลักมาจากการขยายตัว
ของเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยพบว่านักท่องเที่ยว
ต่างชาติเดินทางด้วยตนเองมากขึ้นทั้งการจอง
ห้องพักโดยตรง และผ่านระบบออนไลน์ OTA 
(Online Travel Agency) กอปรกับราคาห้องพัก
ที่ปรับสูงในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ท าให้รายได้ของ
ธุรกิจโรงแรมขยายตัวดี นอกจากนี้ผู้ประกอบการมี
การท าการตลาดเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรม
มีก าไรสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนโดยเฉพาะฝั่ง
อันดามัน 

อย่างไรก็ดี ภาวะธุรกิจภาคการท่องเที่ยว
ฝั่งชายแดนใต้ค่อนข้างทรงตัวจากภาวะการแข่งขัน 
โดยเฉพาะโรงแรมที่เปิดใหม่ ส่งผลให้เกิดการ
แข่งขันลดราคาห้องพักเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มี
จ ากัด ทั้งนี้ จ านวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียซึ่งเป็น
กลุ่มหลักของภาคใต้ฝั่งชายแดนใต้ยังคงมีแนวโน้ม
ทรงตัวอยู่ในระดับต่ า เพราะยังคงประสบปัญหา
ด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ ถึงแม้ว่าเงินริงกติของ
มาเลเซียจะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงิน
บ า ท ข อ ง ไ ท ย  แ ต่ ยั ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ ดึ ง ดู ด ใ ห้
นักท่องเที่ ยวมาเลเซีย เดินทางเข้ามาได้มาก
เท่าที่ควร อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการพบว่าจ านวน
นักท่องเที่ยวจีนเริ่มเดินทางเข้ามาในฝั่งชายแดนใต้
เพ่ิมมากขึ้น 

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่คาดว่ าแนวโน้มธุ รกิจท่องเที่ ยวจะ
ขยายตัวได้ดีกว่าปีก่อนจากแนวโน้มจ านวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง รวมถึง
ผู้ประกอบการคาดว่าภาครัฐจะเพ่ิมงบการจัด

ประชุม ซึ่งจะส่งเสริมธุรกิจโรงแรมได้ดี นอกจากนี้ 
ธุรกิจโรงแรมฝั่งอันดามันมีการปรับตัวล่วงหน้าด้วย
การหาตลาดนักท่องเที่ยวที่จะมาพักในไตรมาสที่ 2 
เ พ่ิมขึ้ น  เนื่ องจากเริ่ ม เข้ าสู่ ช่ ว งนอกฤดู กาล
ท่องเที่ยว  ในขณะที่การท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่ ง
ชายแดนใต้จะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวตามช่วงเวลา
ปิดเทอมของประเทศมาเลเซียในเดือนมิถุนายน ซ่ึง
ผู้ประกอบการคาดว่าจะมีจ านวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันปีก่อน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาะลึกด้านการท่องเท่ียว:  

 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในภาคใต้ฝั่ง 
อันดามัน โดยเฉพาะชาวยุโรป เริ่มเปลี่ยนเส้นทาง
จากจังหวัดภูเก็ตไปท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และ 
จังหวัดพังงามากขึ้น เพราะความแออัดของ
จ านวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตสร้างความ
ร าคาญให้นักท่องเที่ ยวที่ต้องการความสงบ 
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเปลี่ยนเส้นทาง
จากฝั่งชายแดนใต้ไปฝั่งอันดามันมากขึ้น โดย
ผู้ประกอบการคาดว่าปัจจัยหนึ่งมาจากการที่ฝั่ง
ชายแดนใต้ขาดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ซึ่งสร้าง
ความจ าเจให้กับนักท่องเที่ยว 

 ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ มองว่าการ
ลดการพึ่งพาการขายผ่านบริษัทน าเที่ยวหรือ
เอเย่นต์  โดยเปลี่ยนเป็นการขายผ่าน OTA 
(Online Travel Agency) จะเพิ่มความสามารถ
ในการปรับราคาของโรงแรม อย่างไรก็ตาม  
กลุ่มที่ได้ประโยชน์คือโรงแรมที่ตั้งอยู่ในสถานที่
ท่องเที่ยวหลัก เนื่องจากมีลูกค้าจองผ่าน OTA 
เป็นจ านวนสูงขึ้นต่อเนื่อง ในขณะทีผู่้ประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเมือง หรือห่างไกลสถานท่ี
ท่องเที่ยวหลักไม่ได้รับประโยชน์ดังกล่าว และ
ยังคงพึ่งพาการขายผ่านเอเย่นต์เป็นหลัก เพราะมี
ปริมาณการขายที่แน่นอน ประกอบกับเสียค่า
นายหน้า (ค่าคอมมิชช่ัน) ให้กับเอเย่นต์ต่ ากว่า
การขายผ่าน OTA   

 



  

ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง: ภาพรวมปรับ
ดีขึ้น ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้ารายได้
ประจ่า และอานิสงส์จากโครงการบ้านประชารัฐ 

ไตรมาส 1 ปี 2561 ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่มองว่าภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ
ก่ อส ร้ า งปรั บดี ขึ้ น ต าม อุปสงค์ ที่ เ ริ่ ม ฟ้ื นตั ว 
โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยแนวราบตามกลุ่มผู้มี
รายได้ประจ าเป็นส าคัญ สะท้อนจากจ านวนยอด
จองที่อยู่อาศัยและจ านวนการเข้าชมบ้านตัวอย่าง
ในโครงการที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในหัวเมือง
ใหญ่ของภาคใต้ ทั้งนี้  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ปรับตัวโดยให้ความส าคัญกับท าเลที่ตั้ งโครงการ 
และลงทุนโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น โดยเน้นไปที่กลุ่มลูกค้า
รายได้ประจ าอาทิ พนักงานบริษัท และข้าราชการ  

อย่างไรกต็าม ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
รายเล็กบางส่วนไม่สามารถลงทุนในโครงการใหม่
ได้ เนื่องจากสถาบันการเงินเข้มงวดในการให้
สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ (pre-finance) ส่งผลให้
บางรายจ าเป็นต้องกู้หนี้นอกระบบ ขณะที่อัตรา
การปฏิเสธสินเชื่อแก่ลูกค้าผู้ซื้อบ้านรายย่อยยังคง
มีอยู่บ้าง โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยหลังที่สอง ประกอบ
กับลูกค้าบางส่วนนิยมก่อหนี้รถยนต์หรือสินเชื่อ
ส่วนบุคคล ท าให้ไม่มีความสามารถในการช าระหนี้
เพียงพอที่จะกู้ซ้ือบ้าน 

ด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในภาพรวม
ปรับดีขึ้นเล็กน้อย แม้ว่าโครงการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาครัฐจะลดลงจากปีก่อน แต่การ
ก่อสร้างภาคเอกชนปรับดีขึ้น โดยบางส่วนได้รับ
อานิสงส์จากโครงการบ้านประชารัฐ ของ ธอส. ที่
ให้วงเงินกู้ ไม่ เกิน 1.5 ล้านบาท ประกอบกับ
ครัวเรือนในบางพ้ืนที่หันมาอาศัยในบ้านเดี่ยวแทน
อาคารพาณิชย์ หรือ townhome มากขึ้น ส่งผล
ให้ปริมาณก่อสร้างปรับเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับ

ยอดขายธุรกิจวัสดุก่อสร้างที่เริ่มปรับดีขึ้น  ทั้งนี้ 
อุปสงค์ของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงาน
เงินเดือนประจ า ขณะที่ลูกค้ากลุ่มเกษตรกรมี
สัดส่วนลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากราคาสินค้าเกษตร
ที่ยังไม่ฟ้ืนตัว   

แนวโน้มไตรมาส 2 ปี 2561 ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่คาดว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
มีแนวโน้มปรับดีขึ้นตามความเชื่ อมั่นที่ มี ต่ อ
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ สะท้อนจากจ านวนลูกค้า
ที่เข้าเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างในโครงการที่เพ่ิมมาก
ขึ้น ประกอบกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมีแผน
ขยายการลงทุนในโครงการเดิม และเปิดโครงการ
ใหม่ แม้ว่าจะยังมีการระมัดระวังในการลงทุนอยู่
บ้าง โดยเน้นที่กลุ่มผู้มีรายได้ประจ าเป็นส าคัญ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับ
การให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่อาจส่งผล
กระทบต่อต้นทุน และแผนการลงทุนโครงการใหม่ 
ในส่วนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีแนวโน้มปรับดี
ขึ้นตามการก่อสร้างภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่ม
บ้านเดี่ยวเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

การขนส่งและโลจิสติกส์: ผู้เล่นท้องถิ่นขนาดเล็ก
เริ่มปิดตัว ในขณะที่ผู้เล่นรายใหญ่จากส่วนกลาง
เริ่มเข้าสู่ตลาดท้องถิ่น 

ไตรมาส 1 ปี 2561 ภาพรวมภาวะธุรกิจ
ขนส่งดีขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน โดยกลุ่มธุรกิจขนส่ง
ทางบกปรับดีขึ้นจากปีก่อนที่ได้รับผลกระทบจากน้ า
ท่วมเส้นทางบางพ้ืนที่ในภาคใต้ อย่างไรก็ดี จาก

เจาะลึกด้านอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง:  
 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีความ

ระมัดระวังในการลงทุน และจะไม่ลงทุนล่วงหน้า
เป็นจ านวนมาก สะท้อนจากโครงการใหม่ที่มี
มูลค่าลดลงจากในอดีต และการแบ่งเฟสโครงการ
เพิ่มมากข้ึน  
 



  

นโยบายการจ ากัดปริมาณส่งออกยางพาราของ
ไตรภาคีในไตรมาส 1 ส่งผลให้บริษัทที่ให้บริการ
ขนส่งสินค้าประเภทยางพาราเป็นหลักได้ รับ
ผลกระทบในเชิงรายได้  ทั้ งนี้ เริ่มเห็นสัญญาณ
ผู้ประกอบการท้องถิ่นขนาดเล็กปิดตัวลง ในขณะที่มี
ผู้ประกอบการรายใหญ่จากส่วนกลางเริ่มเข้าสู่ตลาด
ท้องถิ่นมากขึ้น 

ในส่วนของธุรกิจขนส่งทางเรือ และทาง
อากาศยังขยายตัวได้ดีตามจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ที่เริ่ม
กลับเข้ามาท่องเที่ยวไทยในประเทศหลั งจากที่
ประสบปัญหาเงินรูเบิลอ่อนค่า นอกจากนี้ จ านวน
เที่ยวบินเหมาล า (charter flight) จากต่างประเทศ
มายังประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่มองว่าภาวะธุรกิจขนส่งปรับดีขึ้นเล็กน้อย
ตามความเชื่ อมั่น ในการด า เนินธุ รกิจที่ ดี ขึ้ น 
โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งทางเรือและอากาศ ที่ได้รับ
อานิสงส์จากจ านวนนักท่องเที่ยวเป็นหลัก 

สถาบันการเงิน: สินเชื่อรายใหญ่ยังคงขยายตัวได้
ดีโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว 

ภาพรวมสินเชื่อขยายตัวได้ทั้งรายใหญ่
และรายย่อย  โดยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ยั ง
ขยายตัวได้ดี จากปัจจัยบวกที่เอ้ือต่อการลงทุน
โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม 
สถาบันการเงินจะเน้นผู้กู้ที่เป็นนักลงทุนในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้สามารถหาข้อมูลและติดตามได้อย่างใกล้ชิด 
เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวค่อนข้างอ่อนไหวกับ
สถานการณ์ต่างๆ อาทิ สถานการณ์ความไม่สงบ 
ทางการ เมือง  ซ่ึ งจะส่ งผล ไปถึ งร าย ได้ ของ
ผู้ประกอบการ และความสามารถในการช าระหนี้ 
ขณะที่สินเชื่อรายย่อยโดยเฉพาะสินเชื่อเพ่ือซื้อ
บ้านยังคงขยายตัว จากปัจจัยหนุนของโครงการ
สินเชื่อเพ่ือซื้อบ้านประชารัฐที่ให้วงเงินสูงสุดหลัง

ละไม่เกิน 1.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ราคาบ้านที่
แตกต่างกันในแต่ละเขตพ้ืนที่ ท าให้สินเชื่อกระจาย
ตัวไม่ทั่วถึง ด้านภาพรวม NPL ในสินเชื่อธุรกิจยัง
ทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า 

ทั้งนี้  บางสถาบันการเงินได้เริ่มปรับใช้
มาตรการบัญชีเล่มเดียวที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือน
มกราคม ปี 2562 บ้างแล้ว ส่งผลให้การวิเคราะห์
สินเชื่อและบริหารความเสี่ยงของลูกค้าในบางพ้ืนที่
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ 
SMEs บางรายมี อุปสรรคเกี่ยวกับการปรับตัว 
เนื่องจากขาดความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน  

การลงทุน: เม็ดเงินลงทุนปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากปีก่อนตามการลงทุนปรับปรุงซ่อมแซม และ
เพิ่มประสิทธิภาพ 

ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่มีการลงทุนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย โดยส่วนใหญ่เป็น
การลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและปรับปรุง
ซ่อมแซมตามการส่งออกและภาวะท่องเที่ยวของ
ภาคใต้ที่ดีขึ้นต่อเนื่อง โดยธุรกิจการผลิตมีการ
ลงทุนตามการส่งออกที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ ถุงมือ
ยางมีการลงทุน boiler (หม้อไอน้ า) และไม้ยาง
แปร รู ปที่ มี ก า ร ล งทุ นห้ อ ง อบ ไ ม้  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการผลิต เช่นเดียวกันกับธุรกิจภาค
บริการที่มีการลงทุนตามการท่องเที่ยวที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง สะท้อนจากธุรกิจโรงแรมที่มีการลงทุน
ปรับปรุงห้องพัก และเพ่ิมประสิทธิภาพ อาทิ 
ระบบบริหารจัดการโรงแรม เพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกค้า
ให้เข้าพักและใช้บริการ ส าหรับการลงทุนของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเริ่มเห็นสัญญาณการ
ลงทุนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากระยะก่อนหน้า โดยเป็น
การลงทุนต่อเนื่องจากโครงการปัจจุบัน รวมถึงบาง
รายมีแผนเปิดโครงการใหม่  ด้านกลุ่มธุรกิจการค้า
มีการลงทุนปรับปรุงซ่อมแซมประจ าปี อาทิ ธุรกิจ
รถยนต์ที่มีการปรับโฉมและตกแต่ง showroom 



  

ตามการแข่งขันที่สูง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ไม่มีแผนขยายการลงทุน เนื่องจากการ
แข่งขันที่สูงขึ้นในหลายธุรกิจ ประกอบกับราคา
สินค้าเกษตรที่ยังทรงตัวในระดับต่ า ซึ่งคาดว่า
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการขยายการลงทุนของ
ผู้ประกอบการ 

ในระยะถัดไป การลงทุนภาคเอกชนมี
แนวโน้มทรงตัว โดยผู้ประกอบการยังคงมีแผน
ลงทุนปรับปรุงและซ่อมแซมต่อเนื่องเพ่ือรองรับ
ภาวะการแข่งขันที่สูง โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว ประกอบกับผู้ ประกอบการ
บางส่วนมีการลงทุนต่อเนื่องจากแผนการลงทุนเดิม 
อย่างไรก็ดี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมี
แนวโน้มลงทุนเปิดโครงการใหม่ในท าเลที่เหมาะสม
ต่อการอยู่อาศัยและการเดินทาง ทั้งนี้ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ยังคงไม่มีแผนขยายการลงทุนเช่นเดิม 
เนื่องจากยังคงรอดูภาวะธุรกิจของตนเอง และ
ราคาสินค้าเกษตรที่อาจส่งผลต่อภาวะธุรกิจภาคใต้
ในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจ้างงาน: ภาพรวมทรงตัว อย่างไรก็ตาม
หลายธุรกิจยังมีความต้องการและประสบปัญหา
แรงงานที่มีทักษะ  

การจ้างงานของธุรกิจในไตรมาสที่ 1 ปี 
2561 ทรงตัวในทุกภาคธุรกิจ สอดคล้องกับ
ภาวะการลงทุนในภาคใต้ที่ส่วนใหญ่ไม่มีแผนขยาย
การลงทุน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของแรงงานมากขึ้น โดยให้พนักงาน
ท างานหลากหลายมากขึ้น ส าหรับผู้ประกอบการ
บางส่วนที่มีความต้องการจ้างงานเพ่ิม ส่วนใหญ่จะ
อยู่ในรูปแบบการจ้างงานรายวันชั่วคราว อาทิ 
ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ยางแปรรูปที่เพ่ิมการจ้าง
งานแรงงานรายวันเล็กน้อยตามค าสั่งซื้อที่เพ่ิมขึ้น
ในบางช่วงเวลาจากประเทศจีน และธุรกิจโรงแรม
ที่มีการจ้างพนักงานแบบชั่วคราว หรือพนักงาน
ฝึกงานเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตาม บางธุรกิจมีการจ้างงานลดลง 
โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจนอกภาคบริการในแหล่ง
ท่องเที่ยว เนื่องจากแรงงานบางส่วนย้ายไปท างาน
ด้านบริการ  ประกอบกับผู้ประกอบการบางส่วน
เริ่มมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตมากขึ้น อาทิ ธุรกิจอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง 
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ส่งผลให้การ
จ้างงานลดลงเล็กน้อย 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีความ
ต้องแรงงานทักษะอยู่ และมองว่าแรงงานกลุ่มนี้
ค่ อนข้ า งขาดแคลน ในภ าค ใต้  โ ดย เฉพาะ
ผู้ประกอบการภาคการค้าที่ยังมีความต้องการกลุ่ม
ช่างเทคนิค เนื่องจากผู้ที่เรียนจบ ปวส. ในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่นิยมศึกษาต่อปริญญาตรีเพ่ือผลตอบแทน
ที่ดีกว่า เช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
ที่ยังมีความต้องการแรงงานที่มีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนค่อนข้างสูง  

 แนวโน้มเม็ดเงินลงทุนในปี 2561 
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แนวโน้มการจ้างงานในระยะถัดไป มี
แนวโน้มทรงตัว เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่
มองว่ าแรงงานในปัจจุบันมีจ านวนเพียงพอ 
ประกอบกับการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ าในช่วงต้นไตร
มาสที่ 2 ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่มีแผน
เพ่ิมจ านวนแรงงาน อย่างไรก็ตาม แรงงานกลุ่มที่มี
ทักษะยังคงเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ 

 
ต้นทุนและราคา: ทรงตัว แต่บางกลุ่มธุรกิจปรับ
ลดลงจากราคาวัตถุดิบสินค้าเกษตร 
 ต้นทุนการด าเนินธุรกิจในไตรมาส 1 ปี 
2561 ทรงตัวตามการบริหารจัดการต้นทุนของ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนใน
บางกลุ่มธุรกิจปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยตามต้นทุนการ
ด าเนินงาน (overhead cost) โดยผู้ประกอบการ
ธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวบางส่วนมีต้นทุนค่า
น้ าค่าไฟที่สูงขึ้นเล็กน้อย ประกอบกับธุรกิจขนส่งที่
มีต้นทุนเพ่ิมขึ้นจากการติดตั้งระบบ GPS (Global 
Positioning System) ตามเกณฑ์กรมการขนส่ง
ทางบก อย่างไรก็ดี ต้นทุนกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ทรงตัว เนื่องจากผู้ประกอบการใช้วิธีการท าสัญญา
กับผู้ รับเหมา ส่งผลให้ต้นทุนค่อนข้างทรงตัว 
ขณะที่ภาพรวมต้นทุนกลุ่มธุรกิจการผลิตปรับลดลง
ตามต้นทุนด้านวัตถุดิบหลังผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดมากทั้งยางพารา และปาล์มน้ ามัน เป็น
ต้น 

ด้านแนวโน้มราคาขาย ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่คาดว่าทรงตัว เนื่องจากไม่สามารถปรับ
ราคาขายขึ้นจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ส่งผลให้การ
ปรับเพ่ิมราคาท าได้ยาก ประกอบกับก าลังซื้อภาค
ครัวเรือนยังไม่ฟ้ืนตัวดีเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม 
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสามารถปรับเพ่ิม
ราคาห้องพักและบริการได้เล็กน้อย ตามจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะพ้ืนที่ฝั่งอันดามัน
เป็นส าคัญ 

ในระยะถัดไป ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
มองว่าแนวโน้มต้นทุนปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก
ราคาวัตถุดิบและค่าจ้างแรงงานเป็นส าคัญ โดย
ผู้ประกอบการบางรายมีแผนลดต้นทุน โดยการลด
สวัสดิการบางอย่างของพนักงาน อาทิ เบี้ยขยัน 
เพ่ือชดเชยต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมี
ผู้ประกอบการบางรายมองว่า นโยบายค่าจ้างขั้น
ต่ าที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เม.ย. 2561 ไม่
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากค่าจ้าง
พนักงานส่วนใหญ่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ า อีกทั้งบาง
บริษัทมีการน าเครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงาน
มากขึ้น 

 

 

 

 

 

เจาะลึกด้านการจ้างงาน: 
 ผู้ประกอบการภาคการผลิตมีสัดส่วนการจ้าง

แรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยแรงงานไทย
ในสายการผลิตที่ยังคงขาดแคลน ประกอบกับ
ผู้ประกอบการบางส่วนมองว่าแรงงานไทยมี
พฤติกรรมชอบหยุดงานและเปลี่ยนงานบ่อย 
ส่งผลให้มีแนวโน้มจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อมา
ทดแทนแรงงานไทยเพิ่มมากขึ้น 



  

 

 

 

รวบรวมและจัดท่าโดย 
ส่วนเศรษฐกิจภาค 
ส่านักงานภาคใต ้

เมษายน 2561 
  

เจาะลึกผลกระทบการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่่า: 
 ค่าแรงขั้นต่ าที่ปรับขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2561 

ของภาคใต้ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.14 หรือเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 10 บาท โดยภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ค่าแรงขัน้
ต่ ามากที่สุดที่ 330 บาท ขณะที่ 3 จังหวัดชายแดน
ใต้ ประกอบด้วย ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มี
ค่าแรงข้ันต่ าน้อยที่สุดที ่308 บาท 

 ผู้ประกอบการภาคใต้มองว่า ธุรกิจขนาดเล็กและ
ธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้น อาทิ ธุรกิจอาหารทะเล
แปรรูป จะได้รับผลกระทบจากต้นทุนแรงงานที่
เพิ่มขึ้นมากที่สุด อีกทั้งค่าแรงในบางพื้นที่ไม่
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ อาทิ สุราษฎร์ธานี
ที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตร ไม่ใช่แหล่ง
ท่องเที่ยวเช่นเดียวกับเกาะสมุย 
 

    



  

 
 
 

 

รายงานแนวโน้มธุรกิจไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ประมวลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการสาขาธุรกิจต่างๆ ใน
ภาคใต้  จ านวน 80 ราย ประกอบด้วย ภาคการผลิต 32 ราย ภาคการค้า 11 ราย ภาคการท่องเที่ยว 15 ราย  
ภาคอสังหาริมทรัพย์ 8 ราย ภาคการขนส่ง 7 ราย และภาคการเงิน 7 ราย โดยเป็นการเข้าพบในช่วงมกราคมถึงมีนาคม 2561 
 

ภาคผนวก 

สัดส่วนธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ BLP  
ไตรมาส 1 ปี 2561 
(แบ่งตามกลุม่ธุรกิจ) 

สัดส่วนธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ BLP  
ไตรมาส 1 ปี 2561  

(แบ่งตามพื้นที)่ 
 

 
 

 

 

 
 

 

*ผลส่ารวจจากผู้ประกอบการภาคใต้ ต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 มี.ค. 2561 

 

 

 

หมายเหต:ุ  

- ภาคใต้ชายแดนประกอบด้วย สงขลา สตลู ยะลา ปัตตานี และนราธวิาส 
- อ่าวไทยประกอบด้วย สรุาษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และชุมพร  
- อันดามันประกอบด้วย ภูเกต็ กระบี่ พังงา ตรัง และระนอง 
 
 

 
 

อ่าวไทย
34%

อันดามัน
27%

ภาคใต้
ชายแดน

39%

ภาคอสังหาริมทรัพย์, 
10%

ภาคการค้า, 
14%

ภาคบริการ, 
36%

ภาคการผลิต, 
40%


