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ดชันีและสว่นต่าง พฤศจกิายน
เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องตามการเดินทางและท่องเที่ยวพุ่งสูง
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ราย sector

กรงุเทพสผีดิ

เรยีงใหมเ่ป็น
เหนือ
ใต้
กลาง
กรงุเทพ
อสีาน
ตะวนัออก

เรยีงใหมเ่ป็น
เหนือ
ใต้
กลาง
กรงุเทพ
อสีาน
ตะวนัออก

เศรษฐกจิขยายตวัจากภาคการท่องเทีย่ว และภาคการคา้ เน่ืองจากเขา้ฤดกูารท่องเทีย่วของพืน้ทีท่ า
ใหม้นีักท่องเทีย่วเพิม่ขึน้อยา่งมาก สง่ผลดกีบัสาขาโรงแรม คา้ปลกีและคา้สง่ เป็นตน้

ก าลงัซื้อเพิม่ขึน้อยา่งมากในภาคการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีข่ยายตวัชดัเจน รวมถงึมี
เทีย่วบนิเช่าเหมาล า และเรอืส าราญขนาดใหญ่จากต่างประเทศเขา้มาในพืน้ทีจ่ านวนมาก สง่ผลดตี่อธุรกจิที่
เกีย่วเน่ืองทัง้ภาคการคา้และบรกิาร

สถานการณ์เงนิเฟ้อทีเ่ริม่ปรบัตวัดขีึน้ ท าใหก้ารจบัจ่ายใชส้อยในพืน้ทีเ่ริม่ฟ้ืนตวั ซึง่สง่ผลดกีบัภาคการคา้
โดยเฉพาะคา้ปลกี อยา่งไรกต็ามผูป้ระกอบการรา้นอาหารยงัมคีวามกงัวลกบัตน้ทุนโดยเฉพาะบรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ

ก าลงัซื้อชะลอตวัเลก็น้อยจากภาคการคา้ และการขนสง่ทีพ่ฤตกิรรมผูบ้รโิภคมปีรมิาณการซื้อต่อครัง้ลดลง แต่
สาขาโรงแรมทีพ่กัขยายตวั รวมถงึบรษิทัท่องเทีย่วทีม่ยีอดจองท่องเทีย่วไปต่างประเทศเพิม่ขึ้น

ก าลงัซือ้ชะลอตวัลงในสาขาผลติภณัฑโ์ลหะ คา้วสัดกุ่อสรา้ง และบรกิารซ่อมบ ารงุ เป็น
ส าคญั รวมถงึผูป้ระกอบการมคีวามกงัวลต่อตน้ทนุโดยเฉพาะคา่แรง แต่ภาคการ
ทอ่งเทีย่ว โดยเฉพาะสาขาโรงแรมขยายตวัตามการจดัเทศกาลในพืน้ที่

เศรษฐกจิชะลอตวัจากเดอืนก่อนหน้า จากการทีง่านเทศกาลประเพณีสว่นใหญ่สิน้สุดลง ท าให้
ก าลงัซือ้ในสาขาโรงแรม รา้นอาหาร และสนิคา้ประเภทของฝากของทีร่ะลกึชะลอตวัลง

ปรบัขนาด
ตวัอกัษรให้
ใหญ่ขึน้

ก าลงัซือ้ชะลอตวัเลก็น้อยจากภาคการคา้และการขนสง่ โดยผูบ้รโิภค
มกีารปรบัพฤตกิรรมการซือ้ต่อครัง้ในปรมิาณทีล่ดลง ในสว่นของ
สาขาโรงแรมทีพ่กัมกีารขยายตวัต่อเน่ือง รวมถงึบรษิทัทอ่งเทีย่วทีม่ี
ยอดจองทอ่งเทีย่วไปต่างประเทศเพิม่ขึน้

อเีวนตใ์นพืน้ทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้จากภาครฐัและเอกชน

6

ซึง่สง่ผล ตดิกนั ผูป้ระกอบการ ตดิกนั

เพิม่ค าว่า และค่าไฟฟ้า
6



ดชันีความเชือ่มัน่ รายสาขาธุรกจิ ปรบัตวัเพิม่ขึน้ และอยูส่งูกวา่ระดบัระดบัคา่ฐาน จาก
ก าลงัซือ้ทีเ่พิม่ขึน้เป็นส าคญั โดยไดร้บัอานิสงคจ์าก
การทอ่งเทีย่วทีฟ้ื่นตวั สง่ผลดตี่อธรุกจิโรงแรม ขนสง่
ไมป่ระจ าทาง การทอ่งเทีย่ว และกลุม่ของฝาก เชน่
เสือ้ผา้ และอญัมณีเครือ่งประดบั รวมไปถงึตน้ทนุทีม่ ี
แนวโน้มดขีึน้สง่ผลบวกต่อภาคการผลติหลายสาขา

ปรบัตวัลดลง แต่อยูส่งูกวา่ระดบัระดบัคา่ฐาน โดยเฉพาะกลุม่
สนัทนาการ วฒันธรรม การกฬีา ทีจ่ านวนผูใ้ชบ้รกิารลดลง
รวมถงึปัญหาตน้ทนุในดา้นคา่แรง ทีก่ระทบกบัผูป้ระกอบการที่
มกีารใชแ้รงงานเป็นหลกั

ปรบัตวัลดลง และอยูต่ ่ากวา่ระดบัระดบัค่าฐาน
โดยเฉพาะกบักลุม่ไมแ้ละเฟอรนิ์เจอร์ ทีถ่งึแมจ้ะ
สิน้สดุฤดฝูนแลว้ ยอดขายสนิคา้ยงัไมป่รบัตวัสงูขึน้
เชน่เดยีวกบัการซ่อมบ ารงุทีค่า่ซ่อมแซมใกลเ้คยีง
กบัการซือ้สนิคา้ใหม่

ตอ้งปรบัใหม่
อาจารยย์งัดู
สาขาไมอ่อก

โดยเฉพาะภาคการขนสง่สนิคา้

77



ต่อกราฟ

ภาคการผลติปรบัตวัดขีึน้ สว่นหน่ึงจากความกงัวลต่อการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 เป็นผลดกีบัธุรกจิผลติยารกัษาโรคและสมนุไพร
รวมถงึการผลติอาหาร และผลติสนิคา้ประเภทของฝากของทีร่ะลกึ ทีไ่ด้
อานิสงคจ์ากภาคการท่องเทีย่ว

ภาพรวมภาคการคา้ปรบัตวัดขีึน้ โดยเฉพาะกบัภาคเหนือและภาคใต้ ที่
ไดก้ าลงัซื้อเพิม่เตมิมาจากนักท่องเทีย่ว ขณะทีภ่าคการคา้ในกรุงเทพฯ
เริม่มสีญัญาณการชะลอตวัลงของก าลงัซื้อ

ดชันีความเชือ่มัน่ภาคบรกิารชะลอตวัลงจากเดอืนก่อนหน้า แต่ยงัสงูกวา่
ค่าฐานและสงูสดุเมือ่เทยีบกบัภาคธุรกจิอืน่ โดยภาคการท่องเทีย่วและ
ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองขยายตวัต่อเน่ือง แต่ธุรกจิบรกิารอืน่โดยเฉพาะ
อสงัหารมิทรพัยแ์ละซ่อมบ ารุงชะลอตวัลง

ภาคการเกษตรขยายตวัชดัเจน จากทีเ่ป็นช่วงเกบ็เกีย่วผลผลติ รวมถงึ
ราคาปุ๋ ยเริม่มแีนวโน้มปรบัตวัลดลง ซึง่เป็นผลดกีบัผูป้ระกอบการภาค
การเกษตร

“ภาคธุรกจิขยายตวั จากภาคการทอ่งเทีย่วและธรุกจิทีเ่กีย่วเน่ืองเป็นส าคญั
รวมถงึภาคเกษตรทีไ่ดผ้ลดจีากดา้นตน้ทนุ”

ปรบัตวัดขีึน้จากก าลงัซือ้และตน้ทนุทีม่แีนวโน้มดี
ขึน้ โดยเฉพาะการผลติทีเ่กีย่วกบัการเดนิทางและ
การทอ่งเทีย่ว รวมถงึกลุม่ยาสมนุไพร

ขยายตวัทัง้คา้ปลกีและคา้สง่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคใต้ ทีไ่ดอ้านิสงฆ์
จากนกัทอ่งเทีย่วขยายตวั แต่การคา้รายยอ่ยในพืน้ที่ กทมฯ ชะลอตวัลงจาก
การขาดปัจจยัสนบัสนุนจากมาตรการภาครฐั

สาขาทอ่งเทีย่วและธรุกจิบรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองขยายตวั สว่น
สาขาทีช่ะลอตวัลงเชน่อสงัหารมิทรพัย์ จากผูป้ระกอบการ
ไดร้บัผลกระทบจากคา่สาธารณูปโภคทีส่งูขึน้ และธรุกจิซ่อม
บ ารงุทีค่า่ซ่อมบ ารงุสงูใกลเ้คยีงกบัราคาซือ้ใหม่ขยายตวัอยา่งมากจากการขายไดร้าคาดี โดยเฉพาะกลุม่พชืไร่ เชน่

ขา้วเปลอืกเจา้และขา้วเปลอืกเหนียวทีร่าคาปรบัดกีวา่ปีก่อนหน้า รวมถงึ
ตน้ทนุ โดยเฉพาะราคาปุ๋ ยมแีนวโน้มลดลง

หาเหตุผลสาขา
บรกิารทีล่ดลง

เชค็ขอ้มลูว่ามรีาคาสนิคา้
เกษตรไหนปรบัตวัดขีึน้ และ
ราคาปุ๋ ยลดลงจรงิหรอืไม่

โดยผูป้ระกอบการเริม่มกีารลงทนุในเครือ่งจกัร/
อุปกรณ์ในการผลติเพิม่มากขึน้

และกลุ่มไมด้อกไมป้ระดบั
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เปรยีบเทยีบ
ปัจจุบัน ต.ค 65 พ.ย 65

ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ (BSI) 47.8 49.4

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บรโิภค (CCI) ม.
หอการค้า 23.1

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) กลุ่ม

ผู้ประกอบการ กระทรวงพาณิชย์ 49.2 51.7

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) 46.6

ดัชนีความเชื่อมั่น SMESI 53.1 53.2

คาดการณ์ ต.ค 65 พ.ย 65

ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ (BSI) 51.9 53.4

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) 26.7

ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค (CCI) กระทรวงพาณิชย์ 53.7 56.3

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) 49.4

ดัชนีความเชื่อม่ัน SMESI 53.7 54.6

ดัชนี SMESI BSI CCI ม.หอการค้า CCI กระทรวงพาณิชย์ TISI

ปจัจุบัน

คาดการณ์

พย 24

cci หอการคา้ พย 27.6

cci หอการคา้24.0
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เปรยีบเทยีบ RSI
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(ต่อ) ส ารวจขอ้มลูเมื่อวนัที่ 5 ธนัวาคม 2565

เดอืนพฤศจกิายน 2565

และขอ้มลูการเดนิทางภาพรวมสะทอ้นแนวโน้มเศรษฐกจิทีป่รบัตวัดขีึน้เชน่กนั

ดชันี SMESI เพิม่ขึน้ ตามดชันีการเดนิทาง และกจิกรรมทางเศรษฐกจิ และสญัญาณการปรบัตวัดขีึน้
ของราคาทัง้ผูบ้รโิภค และผูผ้ลติลดความกงัวลต่อตน้ทุนธุรกจิ และคา่ครองชพีและก าลงัซือ้ของ
บรโิภคในอนาคต
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หน่วย: ดชันี

ภาพรวมการเดนิทางปรบัดขีึน้ โดยการเดนิทางภายในกรงุเทพฯเพิม่ขึน้ ขณะทีก่ารเดนิทางระหว่างจงัหวดัชะลอลง
เลก็น้อย แต่มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ชดัเจนของการเดนิทางระหว่างประเทศ
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พฤศจกิายน 2565

ดชันีราคาผูบ้รโิภคทัว่ไป พ.ย. 2565 เพิม่ขึน้ 5.5% (YoY) โดยเป็นการเพิม่ขึน้ในอตัราทีช่ะลอลงตดิกนัเป็น
เดอืนที่ 3 และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเดอืนก่อนหน้าลดลง 0.13% (MoM)

กราฟเรยีงล าดบัตามความยาวแทง่

จากกลุ่มผกัและผลไมท้ีร่าคาเริม่ชะลอลงเป็นส าคญั ในขณะที่
สนิคา้กลุ่มอื่นทีไ่มใ่ชอ่าหารสด ยงัปรบัสงูขึน้
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พฤศจกิายน 2565

กราฟเรยีงล าดบัตามความยาวแทง่
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รปูแบบความช่วยเหลอืทีต่อ้งการในแต่ละดา้นส าคญั

เรยีงภาคธุรกจิใหม่ เอาผลติ การคา้ บรกิาร เกษตร

ขยายตวัหนงัสอืใหญ่ขึน้

12

MSME กว่าร้อยละ 50 ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือด้านต้นทุน และค่าใช้จ่ายมากท่ีสุด โดยเฉพาะการลดอัตราค่า
สาธารณูปโภค ส่วนด้านก าลังซ้ือ และรายได้ของผู้บริโภค MSME ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมมาตรการท่องเท่ียวไปยังจังหวัด
อ่ืนๆในแต่ละภูมิภาค เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายไปยังธุรกิจรายเล็ก
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Info แบบสไลด์
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และค่าไฟฟ้า

แกไ้ข
ใน
Info 

แนวตั ้
งดว้ย
นะ
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