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ขนาดเสน้กราฟไมเ่ทา่กนั

เดอืนปัจจุบนั มนีาคม
คาดการณ์ มถุินายน

ดัชนีปัจจุบันปรับตัวลดลงจากก าลงัซ้ือทีช่ะลอตวัลง ส่งผลต่อ
ปริมาณการผลิต/การค้า/บริการ รวมถึงก าลังเผชิญต่อภาวะราคาวัตถุดิบ 
ค่าสินค้า และค่าขนส่งปรับตัวสูงข้ึน จากผลกระทบทางอ้อมของสงคราม
รัสเซีย-ยูเครน และอ านาจในการปรับราคาสินค้าของ MSME ที่ค่อนข้างน้อย 
โดยเฉพาะรายย่อย ส่งผลต่อก าไรทางธุรกิจ

ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลง แต่ยังอยู่สูงกวา่ค่า
ฐาน จากความไมม่ั่นใจต่อก าลังซ้ือในอนาคต ท าให้มีแนวโน้มลดปริมาณการ
ผลิต/การค้า/การบริการลง รวมถึงคาดการณ์จะลดการลงทุนลงเพ่ือปรับตัว
จากสถานการณ์ราคาต้นทุนที่ปรับตัวสูงข้ึนในปัจจุบัน 
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จากสัดส่วนการตอบการเปลี่ยนแปลงองคป์ระกอบดัชนีปัจจุบัน SME พบว่าการตอบในเดือนมีนาคมทีล่ดลงนั้น เกิด
จากองค์ประกอบค าส่ังซ้ือ ปริมาณการผลิต/การค้า/บริการ และก าไรเป็นส าคัญ ประกอบกับธุรกิจก าลงัเผชิญต่อภาวะ
ราคาวัตถุดิบ ค่าสินค้า และค่าขนส่งปรับตัวสูงข้ึน ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจ
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จากสัดส่วนการตอบการเปลี่ยนแปลงองคป์ระกอบดัชนีคาดการณ์ SME พบว่าการตอบคาดการณ์ในอีก 3 เดือน
ข้างหนา้นัน้ (เดือนมถิุนาคม 2565) มีแนวโน้มลดลง คือค าส่ังซ้ือ และปริมาณการผลิต/การค้า/บริการ และจาก
ปัจจัยราคาต้นทุนปัจจบัุนที่ปรับตัวสูงข้ึน ส่งผลต่อการลงทุนลดลง และก าไรปรับตัวลดลง ในอนาคต
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ปรบัตวัเพิม่ขึน้ แต่ค่าดชันียงัอยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่าค่าฐาน 50 เมื่อเทยีบกบั
ภมูภิาคอื่นๆ โดยภาพรวมเศรษฐกจิยงัฟ้ืนตวัได้ชา้ เน่ืองจากธุรกจิสว่นใหญ่
พึง่พาก าลงัซือ้จากนกัท่องเที่ยวเป็นหลกั อกีทัง้สถานการณค์วามขดัแยง้

ระหว่างรสัเซยีและยเูครนส่งผลใหน้กัท่องเทีย่วฝัง่ยุโรปยงัชะลอการเดนิทาง
ประกอบกบัก าลงัซือ้จากประเทศเพื่อนบา้น ทีย่งัไม่กลบัมาเท่าทีค่วรหลงัจาก
เปิดด่านชายแดน อย่างไรกต็ามจากมาตรการกระตุน้การท่องเทีย่ว ท าให้
สถานทีท่่องเทีย่ว โรงแรมทีพ่กัมกีารปรบัปรงุสถานที่ หอ้งพกัต่างๆ เพือ่
เตรยีมเปิดรบันกัท่องเทีย่ว สง่ผลดต่ีอธุรกจิบรกิารซ่อมบ ารุง เช่น ระบบน ้า
ไฟ เครือ่งปรบัอากาศ เป็นตน้

ภาคใต้
(43.3)

ภาคกลาง
(41.3)

ปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย และอยูใ่นระดบัทีส่งูกวา่คา่ฐาน 50 

สว่นหน่ึงมาจากนักทอ่งเทีย่วทีนิ่ยมเดนิทางสถานทีใ่กล้
กรุงเทพในรปูแบบการเทีย่วภเูขา และการล่องแพมากขึน้
สง่ผลดตี่อกลุ่มรา้นอาหาร ในแหล่งสถานทีท่อ่งเทีย่ว
โดยเฉพาะในจงัหวดักาญจนบุรี

ปรบัตวัลดลง และอยูใ่นระดบัทีต่ ่ากวา่คา่ฐาน 50  เลก็น้อย โดย
สาขาธุรกจิทีส่ง่ผลกระทบต่อภูมภิาค ไดแ้ก่ รา้นอาหาร/ภตัตาคาร
รา้นโชหว่ย โมเดริน์เทรด และธุรกจิการเกษตร ผลมาจากตน้ทนุ
คา่สนิคา้และก าลงัซือ้เป็นส าคญั

ภาคตะวนัออก
(49..3)

ภาคเหนือ
(49..3)

ภาคตะวนัออกเฉียง
เหนือ (49..4)

ปรบัตวัลดลง แต่ยงัคงอยูใ่นระดบัทีส่งูกวา่คา่ฐาน และสงูกวา่ทกุ
ภูมภิาค โดยสาขาธุรกจิทีส่ง่ผลกระทบต่อคา่ดชันี ไดแ้ก่ รา้นอาหาร/
ภตัตาคาร รา้นโชหว่ย และโมเดริน์เทรด โดยเป็นผลมาจากก าลงัซือ้ที่
ลดลง จากมาตรการกระตุน้การจบัจา่ยใชส้อยทีห่มดไป ประกอบกบั
ราคาสนิคา้อุปโภคบรโิภคจ านวนมากปรบัตวัเพิม่ขึน้
สง่ผลต่อการจบัจ่ายของผูบ้รโิภค

กรุงเทพฯ และปรมิณฑล(51.7)

เปลีย่นสใีหต่้างกนั หลุดตรมี
น ้าเงนิเทา กไ็ด้

ปรับตัวเพ่ิมขึ้น แต่อยู่ต ่ากว่าค่าฐาน 50 เป็นผลจากโครงการเรา
เท่ียวด้วยกัน และการเปิดประเทศและปรับมาตรการ Test & Go ท่ี
กระตุ้นภาคการท่องเท่ียว โรงแรม/ท่ีพัก และธุรกิจซ่อมบ ารุง  
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจทางใต้พ่ึงพานักท่องเท่ียวทางยุโรป และรัสเซีย 
และการค้าชายแดนมาเลเซีย ค่อนข้างมาก ซึ่งยังคงอยู่ภาวะซบเซา
ท าให้ค่าดัชนีอยู่ต ่ากวา่ฐาน   

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย และอยู่สูงกว่าค่าฐาน 50 เปน็ผลจากกลุ่ม
ร้านอาหารและการท่องเท่ียวท่ีอยู่ใกล้กรุงเทพฯ เช่น ภูเขา และล่อง
แพ ท่ีก าลังเปน็ท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวในประเทศ  

ปรับตัวลดลง และอยู่ในระดับที่ต ่ากว่าค่าฐาน 50  
เล็กน้อย โดยสาขาธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ได้แก่ 
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร  ร้านโชห่วย โมเดิร์นเทรด และธุรกิจ
การเกษตร  ผลมาจากต้นทุนค่าสินคา้ทีป่รับตัวสูงข้ึน รวม
ไปถึงก าลังซ้ือลดลง เป็นส าคัญ

ปรับตัวลดลง แต่อยู่สูงกว่าค่าฐาน โดยสาขาธุรกิจส าคัญที่
ส่งผลกระทบต่อค่าดัชนี ได้แก่ ร้านอาหาร/ภัตตาคาร  ร้านโช
ห่วย และโมเดิร์นเทรด ที่ได้รับผลกระทบจากก าลังซ้ือทีช่ะลอ
ตัวลง และราคาสินค้าและวัตถุดิบเพ่ิมสูงข้ึน 
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ระดับของดชัน ี(ค่าฐาน 50)

การเปลี่ยนแปลงและค่าระดับดัชนีความเช่ือม่ันฯ (SMESI) รายภูมิภาค
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51.3

49.3

43.3

49.3

49.4

51.7

ภาพรวมธุรกิจปรับตัวลดลงจากก าลังซื้อท่ีชะลอตัวลง และราคาสินค้าและวัตถุดิบเพ่ิมสูงขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะร้านอาหาร/ภัตตาคาร  ร้านโชห่วย และโมเดิร์นเทรด

แหล่งท่องเท่ียวแนวธรรมชาติ เช่น ภูเขา น ้าตก  การล่องแพ ท่ีอยู่ใกล้กรุงเทพฯ ก าลังเป็นท่ีนิยมของ

นักท่องเท่ียวในประเทศ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหาร

จากโครงการเราเท่ียวด้วยกัน และการเปิดประเทศ อีกท้ังการปรับมาตรการ Test & Go ส่งผลดีต่อภาค
การท่องเท่ียว โรงแรม/ท่ีพัก และธุรกิจซ่อมบ ารุง  อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในภาพรวมของภูมิภาคยังไม่ฟื้ น
ตัวเต็มศักยภาพ เน่ืองจากข้อจ ากัดจากจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ และการค้าชายแดนมาเลเซีย 

จากก าลังซ้ือท่ีชะลอตัว และต้นทุนเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลต่อภาพรวมของธุรกิจในภูมิภาค 
โดยเฉพาะ ร้านโชห่วย โมเดิร์นเทรด และธุรกิจการเกษตร  

ก าลังซื้อของผู้บริโภคในพ้ืนที่ลดลง ประกอบกับหมดช่วงฤดูการท่องเที่ยวของภูมิภาค และผลกระทบจากต้นทุน
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มพลังงาน ส่งผลต่อธุรกิจโดยรวม โดยเฉพาะโมเดิร์นเทรด ร้านโชห่วย และร้านอาหาร 

ดชันีความเชื่อมัน่ฯ (SMESI) และแนวโน้มธุรกจิ SME ภูมภิาค

ภาวะธุรกิจค่อนข้างทรงตัว โดยร้านอาหารยังขยายตัวได้จากนักทอ่งเทีย่วที่มาจากกรุงเทพฯ 
ส่วนธุรกิจรถรับเหมา และการผลิตผลิตภัณฑจ์ากโลหะปรับตัวลดลงเป็นผลจากภาวะต้นทุนทีเ่พ่ิม
สูงขึ้นเป็นส าคัญ 
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มถุินายน
ผลติ 50.5

คา้ 51.0

บรกิาร 52.1

เกษตร 48.3

มนีาคม
ผลติ 50.0

คา้ 48.5

บรกิาร 49.1

เกษตร 47.2

ดัชนีความเชื่อมัน่ฯ SMESI ภาคธุรกิจ

หมายเหตุ มีกาารเพ่ิมสาขาธุรกิจภาคการผลิตและเริ่มมีข้อมูลตั้งแต่เดือน ต.ค.64 ได้แก้ ผลิตภัณฑ์
ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก ยารักษาโรค/สมุนไพร อัญมณี และเครื่องประดับ การผลิตเครื่องหอม 
เครื่องส าอางค์ ละผลิตภัณฑ์ในห้องน ้า บริการซ่อมบ ารุง  และธุรกิจการเกษตร

ภาคธุรกิจการเกษตรปรับตัวลดลง จากปริมาณการผลิตท่ีต ่า อีกท้ัง
สถานการณ์ราคาด้านต้นทุนในการด าเนินการธุรกิจท่ีส าคัญ อาทิ ปุย๋ 
สารเคมีทางเกษตร ท่ีมีการปรับเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อความกังวลของ
ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร 

ภาคการค้าปรับตัวลดลง จากก าลังซ้ือของผู้บริโภคท่ีลดลง ส่งผล
กระทบกับกลุ่มร้านโชห่วย และโมเดิร์นเทรด ประกอบกับผู้ประกอบการ
ยังต้องเผชิญต้นทุนราคาสินค้าและค่าน ้ามันท่ีมีการปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง 

ก าลังซ้ือของผู้บริโภคท่ีชะลอตัวลง อีกท้ังได้รับผลกระทบจากราคา
ต้นทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะค่าสินค้า/วัตถุดิบ ค่า
สาธารณูปโภค และค่าขนส่ง ส่งผลให้ธุรกิจภาคการผลิตชะลอตัว  
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากโลหะ และเสื้อผ้าและ
สิ่งทอ

ภาคการบริการ ได้รับผลกระทบจากราคาก าลังซ้ือชะลอตัวลง ประกอบกับ
ต้นทุน และค่าน ้ามันท่ีปรับเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลต่อก าไรของธุรกิจ โดยเฉพาะ
ร้านอาหาร โรงแรมท่ีพัก และรถรับเหมา  อย่างไรก็ตามภาคการก่อสร้างและ

ภาคการท่องเท่ียวยังขยายตัวต่อเน่ือง  ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยบวกจาก

โครงการลงทุน และงบด าเนินงานจากภาครัฐ
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ปรบัตวัเพิม่ขึน้ แต่อยูต่ ่ากวา่ค่าฐาน 50 จากค าสัง่ซื้อ ปรมิาณ
การผลติ/บรกิาร ทีเ่พิม่ขึน้ ทีไ่ดร้บัปัจจยับวกจากโครงการ
ภาครฐั และการซ่อมแซมรายยอ่ย อยา่งไรกต็าม ธุรกจิ
บางสว่นไดร้บัผลกระทบจากวกิฤตโควดิต่อเนื่องยาวนาน และ
ก าลงัประสบปัญหาของตน้ทุนราคาทีป่รบัตวัสงูขึน้ในปัจจุบนั
ท าใหค้่าดชันีอยูต่ ่ากวา่ค่าฐาน

ปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย และอยู่สงูกวา่คา่ฐาน 50 

จากยอดการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้จากเดอืนก่อน
หน้า โดยเป็นการซ่อมแซมอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส์ คอมพวิเตอร์ และบ ารงุรกัษา
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ทัง้ในสถานประกอบการ และ
ครวัเรอืนทีเ่ป็นงานเลก็ๆ เช่น การลา้งแอร์
ซ่อมแซมระบบน ้า/ไฟ เป็นตน้

ปรบัตวัลดลง แต่ยงัอยู่ในระดบัทีส่งูกวา่
คา่ฐาน 50 โดยสว่นใหญ่เป็นกลุ่มการ
ผลติ และการขนสง่สนิคา้จากค าสัง่ซื้อ
ปรมิาณการผลติ/บรกิาร และก าไร ที่
ชะลอตวัลงจากเดอืนก่อนหน้า และ
ไดร้บัผลกระทบตน้ทนุราคาวตัถุดบิ
และราคาน ้ามนัทีป่รบัตวัเพิม่สงูขึน้
อย่างไรกต็ามธุรกจิในกลุ่มน้ีฟ้ืนตวัได้
คอ่นขา้งดกี่อนหน้าท าใหค้า่ดชันียงัอยู่
สงูกวา่ฐาน

ปรบัตวัลดลง และอยูใ่นระดบัทีต่ ่า
กวา่คา่ฐาน 50 จากค าสัง่ซือ้ ปรมิาณ
การผลติ/คา้/บรกิาร ก าไรทีล่ดลง
รวมไปถงึไดร้บัผลกระทบจากราคา
สนิคา้และวตัถุดบิ คา่ขนสง่ ทีป่รบัตวั
เพิม่สงูขึน้

ก
าร

เป
ลี่
ย
น
แ
ป
ล
ง
ข
อ
ง
ด
ัช
น
ี

ระดับของดชัน ี(ค่าฐาน 50)

การเปลี่ยนแปลงและค่าระดับดัชนีความเช่ือม่ันฯ SMESI รายสาขาธุรกิจ
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การเปรียบเทยีบดชัน ีSMESI กับดัชนีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง

11

การเปรียบเทยีบดชัน ีSMESI กับดัชนีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องการเปรียบเทยีบดชัน ีSMESI กับดัชนีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง

ในเดือนมีนาคม 2565 ดัชนีความเช่ือม่ันฯ ปัจจุบัน SMESI  ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค CCI กลุ่มผู้ประกอบการกระทรวงพานิชย์ และดัชนีความเช่ือม่ัน
ผู้บริโภค CCI ม.หอการค้าปรับตัวลดลง ดัชนีคาดการณ์อนาคต SMESI และ CCI กลุ่มผู้ประกอบการกระทรวงพานิชย์ปรับตวัลดลง ดัชนีคาดการณ์
อนาคต CCI ม.หอการค้าปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ในส่วนของดัชนีความเช่ือม่ันภาคอตุสาหกรรม TISI และดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค BSI มีค่าดัชนี
ปัจจุบันปรับตัวเพ่ิมขึ้น ส่วน BSI คาดการณ์อนาคตลดลง และ TISI คาดการณ์อนาคตเพ่ิมขึ้น 
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การเปรียบเทยีบดชัน ีSMESI กับดัชนีอ่ืน RSI

12

ในเดือนมีนาคม 2565 ค่าดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI) ในเกือบทุกภูมิภาคปรับตัวลดลง โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 
ยกเว้นภาคเหนือ ที่ปรับเพ่ิมขึ้น ส่วนดัชนีความเช่ือมั่นฯ SMESI มีการปรับเพ่ิมขึ้นในภาคใต้ และค่อนข้างทรงตัวในภาคกลาง ส่วน กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคตะวันออก ปรับตัวลดลง
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จ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ และ Facebook Movement Range (ประเทศ) เฉลี่ยราย 7 วัน

ท่ีมา: 1) จ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,
2) ดัชนีความเข้มงวดมาตรการควบคุมโควิด-19 จาก University Oxford แสดงถึงความเข้มงวดของมาตรการฯ ณ ช่วงเวลาน้ัน

หมายเหต:ุ ข้อมูล Facebook Movement Range (ประเทศ) และGoogle Mobility Index (เฉล่ียเฉพาะการค้าปลีก,ร้านขายของช า และสถานีขนส่ง) ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 - 14 เม.ย. 2565, 
หน่วย: % การเปล่ียนแปลงเทียบกับเดือน มี.ค. 2563

ปัจจุบัน จ านวนผู้ติดเช้ือโควิด-19 รายใหม่เพ่ิมสูงขึ้น ส่วนการเคล่ือนย้ายของ Facebook Movement และ Google Mobility Index 
ในช่วงมีนาคม 2565 ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ก.พ. 65) และลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ม.ีค. 64) 
ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากปัจจัยราคาน ้ามันที่ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างไรก็ตาม เดือน เม.ย 65 แนวโน้มการเคล่ือนย้ายของ 
Facebook Movement และ Google Mobility Index ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์
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14

จ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ และ Facebook Movement Range รายภูมิภาค เฉลี่ยราย 7 วัน

ท่ีมา : จ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ : ข้อมูล Facebook Movement Range รายภูมิภาค เฉล่ียราย 7 วัน ต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค. 2564 - 14 เม.ย. 2565,
หน่วย: % การเปล่ียนแปลงเทียบกับเดือน มี.ค. 2563

ปัจจุบัน จ านวนผู้ติดเช้ือโควิด-19 รายใหม่เพ่ิมสูงขึ้นในทุกภูมิภาค ส่วนข้อมูลการเคล่ือนย้ายของ 
Facebook Movement รายภูมิภาค ในช่วงมีนาคม 2565 ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ก.พ. 65) 
และลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (ม.ีค. 64) ทุกภูมิภาค ส่วนภาคใต้มีแนวโน้ม Facebook Movement 
เพ่ิมขึ้นตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2565 และภูมิภาคอ่ืนๆ มีแนวโน้มการปรับตัวเพ่ิมขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์
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