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ปัจจุบันดัชนีชะลอตัวเล็กน้อยจากปัจจัยด้านค าสั่งซ้ือ และก าไรทางธุรกิจ 
เน่ืองจากความไม่แน่นอนต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และรายได้ รวมถึงค่าครองชีพยัง
อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านต้นทุนมีแนวโน้มดีขึ้นจากการลดลงของราคาน ้ามัน
เชื้อเพลิง และธุรกิจการท่องเท่ียวและท่ีเกี่ยวเน่ืองขยายตัว จากโครงการเราเท่ียวด้วยกัน
เฟส 4 ส่วนขยาย และการเปิดสถานบันเทิงเต็มรูปแบบท่ัวประเทศ จ านวนนักท่องเท่ียว
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้น 

แนวโน้มดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าเพ่ิมขึ้น จากแนวโน้มราคาน ้ามันท่ีดีขึ้น
และมีมาตรการภาครัฐกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย รวมถึงมีสัญญาณการเดินทางและการ
ท่องเท่ียว จากคนไทยและต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม ดัชนี
องค์ประกอบด้านต้นทุนยังอยู่ในระดับต ่า เพราะราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับสูง
โดยเฉพาะกลุ่มอาหารสด และวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ค่าเช่า ท่ีอาจส่งผลต่อค่าครองชีพ และ
ก าลังซ้ือผู้บริโภคในอนาคต



จากสดัสว่นการตอบการเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบ ดชันีปัจจุบนั SME พบว่าการตอบในเดอืนกรกฎาคมทีล่ดลง เกดิจาก
องคป์ระกอบดา้นค าสัง่ซือ้ ปรมิาณการผลติ/การคา้/การบรกิาร ก าไร เป็นส าคญั สว่นตน้ทนุปรบัตวัดขีึน้จากราคาน ้ามนั
เชือ้เพลงิทีม่แีนวโน้มปรบัลดลง



จากสดัสว่นการตอบการเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบ ดชันีคาดการณ์ SME พบวา่การตอบคาดการณ์ในอกี 3 เดอืนขา้งหน้านัน้ (เดอืนตุลาคม 2565) 

ทีเ่พิม่ขึน้ จากปัญหาดา้นตน้ทนุมแีนวโน้มปรบัตวัดี อยา่งไรกต็ามก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคยงัคงอ่อนแอ จากคา่ครองชพีทีย่งัอยูใ่นระดบัสงู ท าใหก้ าลงั
ซือ้ และปรมิาณการผลติ รวมถงึก าไรเพิม่ขึน้ไมม่ากนกั คาดวา่ภาคธรุกจิจะทยอยปรบัตวัดขีึน้อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป



ปรับตัวเพ่ิมข้ึน แต่ยังต ่ากว่าค่าฐาน จากภาคการ
ท่องเท่ียวเปน็ส าคัญเพราะมีนักท่องเท่ียวกลุ่มใหม่ 
ได้แก่ อินเดีย ดูไบ  อย่างไรก็ตามสัดส่วน
นักท่องเท่ียวต่างชาติยังต ่ากว่าช่วงก่อนโควิดอยู่มาก

ปรับตัวลดลง  และอยู่ต ่ากว่าค่าฐาน  จากการ
ขาดก าลังซ้ือของคนในพ้ืนท่ีเปน็หลัก  และราคา
สินค้าบางรายการยังอยู่ในระดับท่ีสูง โดยเฉพาะ
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มวัตถุดิบของ
สด ประกอบกับค่าใช้จ่ายมากข้ึนในช่วงท า
การเกษตร ท าให้มีการลดการจับจ่ายใช้สอยลง

ปรับตัวเพ่ิมข้ึน และสูงกว่าค่าฐาน จากการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวข้ึนในหลายพ้ืนท่ี ท า
ให้มีการเดินทางเข้ามาในพ้ืนท่ีมากข้ึน ส่งผลดีต่อ
ภาคธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียว โดยเฉพาะ 
ร้านอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าหมวดของ
ฝาก 

ปรับตัวลดลง แต่สูงกว่าค่าฐานเล็กน้อย จากก าลัง
ซ้ือท่ีชะลอตัว โดยเฉพาะหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค 
ท่ียังคงมีราคาสูง ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้าท่ีจ าเปน็
เท่าน้ัน  อย่างไรก็ตามยังได้รับผลดีจากการ
เดินทางในช่วงวันหยุดยาว ส่งผลดีต่อธุรกิจ 
โดยเฉพาะร้านอาหาร โรงแรม 



ภาพรวมธุรกจิค่อนขา้งทรงตวั โดยไดผ้ลดจีากจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาตทิีเ่ขา้มามากขึน้ อยา่งไรกต็ามหลาย
ธุรกจิยงัประสบปัญหาตน้ทุน โดยเฉพาะภาคการค้า และไม่สามารถปรบัราคาสนิคา้ได้

ภาคธุรกจิชะลอตวั จากก าลงัซือ้ของคนในพืน้ทีล่ดลง โดยเฉพาะหมวดสนิคา้อุปโภคบรโิภค ทีย่งัคงมรีาคาสงู สง่ผล
ใหป้รมิาณในการซือ้ต่อครัง้ลดลง อย่างไรกต็ามธุรกจิทีอ่ยู่ใกล้สถานทีท่่องเทีย่วธรรมชาติ ยงัคงไดร้บัผลดจีากการ
เดนิทางเขา้มาในพืน้ทีข่องจงัหวดัใกล้เคยีง โดยเฉพาะรา้นอาหาร และรถตูร้บัเหมา

ก าลงัซือ้ในพืน้ทีช่ะลอตวัลง โดยเฉพาะในหมวดสนิคา้อุปโภคบรโิภค และสนิคา้ฟุ่มเฟือย อย่างไรกต็าม กลุ่ม
รา้นอาหาร โรงแรม และอู่/รา้นซ่อมรถ ยงัคงไดร้บัผลดจีากการเดนิทางของนกัท่องเทีย่วเขา้มาในพืน้ที่

ภารรวมธุรกจิขยายตวัจากภาคการท่องเที่ยวปรบัตวัดขีึน้เพราะมนีกัท่องเทีย่วกลุ่มใหม่ ไดแ้ก่ อนิเดยี ดไูบ ประกอบ
กบัประเทศเพือ่นบา้นเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วและจบัจ่ายใชส้อยมากขึน้ทางด่านชายแดน โดยเฉพาะในพืน้ทีส่งขลา อย่างไรกต็ามจาก
การแข่งทางดา้นราคา และการจดัโปรโมชัน่ของกลุ่มโรงแรมรายใหญ่ ส่งผลใหธุ้รกจิโรงแรมรายเลก็ ยงัไม่ฟ้ืนตวัมากเท่าทีค่วร

การจดักจิกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่วขึน้ในหลายพืน้ที่ ท าใหม้กีารเดนิทางเขา้มาในพืน้ทีม่ากขึน้ สง่ผลดตี่อภาคธุรกจิที่
เกีย่วเนื่องกบัการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะ รา้นอาหาร สนิคา้อุปโภคบรโิภค สนิคา้หมวดของฝาก

ภาคธุรกจิยงัคงเผชญิกบัต้นทุนราคาสนิคา้ แมว้่าสนิคา้บางรายการมกีารปรบัลดบ้างแลว้ แต่ยงัอยู่ในระดบัสงูจากค่าขนส่ง ประกอบกบัเขา้สู่
ฤดทู าการเกษตร ส่งผลใหค้นในพืน้ทีม่ค่ีาใชจ้่ายในการท าการเกษตรมากขึน้ และลดการใชจ้่ายในกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะสนิคา้อุปโภคบรโิภค
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ภาคการผลิต ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า จากก าลังซื้อท่ีชะตัวลง และราคา
วัตถุดิบท่ีอยู่ในระดับสงู โดยเฉพาะภาคการผลิตอาหาร กลุ่มเบเกอร่ี ขนมเบรคงาน
อบรม/สัมมนา 

ภาคการค้า ปรับตัวลดลง จากก าลงัซื้อของผู้บริโภค แม้ราคาค่าน ้ามันเช้ือเพลิง
ปรับราคาลดลง แต่ราคาของสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงมีราคาท่ีสูง ส่งผลต่อการ
ตัดสินในการเลือกซื้อของผู้บริโภค และท่ีเลือกใช้จ่ายในสินค้าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน

ภาคบริการค่อนข้างทรงตัว แต่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากในธุรกิจการท่องเท่ียว และ
ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง จากมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียว และมีนักท่องเท่ียวต่างชาติ
กลุ่มใหม่ ได้แก่ อินเดีย และดูไบ ท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว โดยเฉพาะในภาคใต้  
ส่งผลดีต่อธุรกิจบริการ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และรถรับเหมา

ภาคการเกษตร ปรับตัวลดลง จากปัญหาด้านราคาต้นทุนการเกษตรท่ีอยู่ในระดับสูง 
โดยเฉพาะ ปุ๋ย เมล็ดพันธ์ุ และยาฆ่าแมลง ประกอบกับในบางพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบจาก
พายุฝน ท าให้ผลผลิตเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะผักประเภทผักหัว เช่น หัวหอม หอม
แขก หอมแดง เป็นต้น ส่งผลต่อรายได้ของภาคการเกษตร



ปรับตัวเพ่ิมข้ึน  แต่อยู่ต ่ากว่าค่าฐาน  เป็นการปรับ
เพ่ิมขึ้นจากค าสั่งซ้ือและปริมาณการผลิต/การค้า  
จากการเดินทางในช่วงวันหยุด ท าให้มีการน ารถไป
เช็คสภาพ บ ารุงรักษา และซ่อมแซม เพ่ือให้พร้อมกับ
การเดินทาง ส่งผลดีต่อธุรกิจร้านอู่/ร้านซ่อมรถ 

ปรับตัวลดลง  และอยู่ต ่ากว่าค่าฐาน แม้ว่าปัญหา
ด้านต้นทุนจะเร่ิมผ่อนคลายมากขึ้นจากการปรับ
ลดลงของราคาน ้ามันเช้ือเพลิง แต่ระดับความเช่ือม่ัน
ด้านต้นทุนยังอยู่ในระดับท่ีต ่า โดยเฉพาะภาคการ
ก่อสร้าง  ประกอบกับสินค้าในหมวดอปุโภคบริโภค 
ยังคงมีราคาสูง ส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยของ
ผู้บริโภคท่ีลดลง

ปรับตัวเพ่ิมขึ้น  และอยู่สูงกว่าค่าฐาน  จากการปรับเพ่ิมขึ้นด้านค าส่ังซ้ือ
เป็นส าคัญ  โดยได้รับผลดีจากการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวของ
นักท่องเท่ียวในประเทศ และการเปิดรับนักท่องเท่ียวกลุ่มใหม่ ส่งผลดีต่อ
ภาคการท่องเท่ียวและธุรกิจเก่ียวเน่ือง โดยเฉพาะ ร้านอาหาร โรงแรม รถ
รับเหมา และเส้ือผ้าพ้ืนเมือง ประกอบกับราคาน ้ามันเชื้อเพลิง ปรับราคา
ลง ท าให้รายได้ของธุรกิจปรับตัวดีขึ้น

ปรับตัวลดลง  แต่อยู่สูงกว่าค่าฐาน  จากความ
ต้องการท่ีชะลอตัวลง โดยเฉพาะกิจกรรม
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจท าเบเกอร่ี รับจัดขนมเบรคงาน
อบรม/สัมมนา  มียอดค าสั่งซื้อลดลง โดยเฉพาะลูกค้า
ท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ เน่ืองจากวันหยุดยาว 



เดอืนกรกฎาคม 2565 ดชันีความเชื่อมัน่ SMESI ปัจจุบนัปรบัลดลงเลก็น้อย และคาดการณ์ปรบัเพิม่ขึน้ สว่นดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภค CCI (กลุ่ม
ผูป้ระกอบการ) กระทรวงพาณิชย์ และ ดชันี CCI ม.หอการคา้ ปรบัตวัเพิม่ขึน้ทัง้ปัจจุบนัและคาดการณ์ สว่นดชันีความเชือ่ม ัน่ฯ BSI ธปท. ปรบัตวัลดลงทัง้
ในปัจจุบนัและคาดการณ์





กรกฎาคม

31 ก.ค.
กรกฎาคม

ขอ้มลู SMESI ชะลอตวัลงต่อเน่ือง ตามแนวโน้มราคาเงนิเฟ้อทีป่รบัตวัสงูขึน้สง่ผลต่อค่าครองชพี และก าลงัซือ้
ผูบ้รโิภค แต่สถานการณ์โควดิ และการจ ากดักจิกรรมทางเศรษฐกจิมแีนวโน้มผอ่นคลายลงชดัเจนสะทอ้นจากขอ้มลู
Google Mobility Index ทีป่รบัตวัใกลเ้คยีงกบัช่วงก่อนโควดิ

เปลีย่นค าว่าเงนิเฟ้อ เป็น สนิคา้



31 กรกฎาคม 2565

มถุินายน 2565

-อตัราการเขา้พกัแรมในจงัหวดัทีม่แีหล่งทอ่งเทีย่วส าคญัปรบัตวั
สงูขึน้เมื่อเทยีบกบัเดอืนทีผ่า่นมา ยกเวน้จงัหวดัตราด และประจวบ
คริขีนัธ์
-อตัราการคน้หาทีพ่กั google destination ปรบัตวัสงูขึน้ทุกจงัหวดั
ทีม่แีหล่งทอ่งเทีย่วส าคญัเมื่อเทยีบกบัเดอืนทีผ่า่นมาเอาออก

สถานการณ์ธุรกจิทีพ่กั/โรงแรม ตามแหล่งสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญั
อตัราการเขา้พกั (occupancy rate) และอตัราการคน้หาทีพ่กั (Google Destination) ของจงัหวดัทอ่งเทีย่วส าคญัของประเทศไทย
สว่นใหญ่ปรบัตวัสงูขึน้ เมื่อเทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า



ช่วงก่อนโควดิ (ปี 2562)







เมอืงหลกั กรงุเทพฯ ชลบุรี สรุาษฎรธ์านี ภูเกต็ ตราด การฟ้ืนตวัดา้นการทอ่งเทีย่วจะขึน้กบันกัทอ่งเทีย่วต่างชาตเิป็นส าคญั



การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภครายการสินคา้ส าคญั เดือน กรกฎาคม 2565
หน่วย : %YoY

ที่มา :  ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป,กระทรวงพาณิชย์

เครือ่งหมายเป็นการเทยีบกบัเดอืนก่อน
หน้า (MoM)

ใสเ่ครือ่งหมาย 3 ตวั
ที่มา :  ดชันีราคาผูผ้ลิต,กระทรวงพาณิชย์

ดชันีราคาผูบ้รโิภคเดอืน ก.ค. 65 ปรบัตวัดขีึน้เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้าเป็นผลจากการปรบัลงของราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิ
เป็นส าคญั สว่นรายการอื่นๆ ยงัอยูใ่นระดบัสงู โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร ค่าเช่า ค่าขนสง่เพิม่ค าวา่ เป็นตน้



การเปล่ียนแปลงดชันีราคาผูผ้ลิตรายการสินคา้ส าคญั เดือน กรกฎาคม 2565
หน่วย : %YoY

ที่มา :  ดัชนีราคาผู้ผลิต,กระทรวงพาณิชย์

เครือ่งหมายเป็นการเทยีบกบัเดอืนก่อน
หน้า (MoM)

ใสเ่ครือ่งหมาย 3 ตวั

ผูผ้ลติ ผูผ้ลติ

ผูผ้ลติ กลุม่อื่นๆ

ที่มา :  ดชันีราคาผูผ้ลิต,กระทรวงพาณิชย์

ผูผ้ลติ
ดชันีราคาผูผ้ลติเดอืน ก.ค. 65 ปรบัตวัดขีึน้เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้าเป็นผลจากราคาสนิคา้หลายรายการปรบัตวัลดลง
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