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ความเชื่อมัน่ฯ SME ปัจจุบนัเพิม่ขึน้เลก็น้อย จากการขยายตวัต่อเนื่องของ
ภาคการทอ่งเทีย่ว และธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องเป็นส าคญั อกีทัง้ราคาน ้ามนั และราคา
วตัถุดบิ มแีนวโน้มปรบัราคาลง สง่ผลดตีอ่ก าไรของภาคธุรกจิ อยา่งไรกต็ามเริม่มี
สญัญาณการทรงตวัของก าลงัซือ้ โดยเฉพาะภาคการคา้ทีม่คีวามเชื่อมัน่ฯ ชะลอตวั
ลงในเกอืบทุกภูมภิาค

แนวโน้มดชันีคาดการณ์ 3 เดอืนขา้งหน้าปรบัตวัลดลงในเกอืบทุก
องคป์ระกอบ จากการคาดการณ์คา่ครองชพีอยูใ่นระดบัสงูตอ่เนื่อง อาจสง่ผลตอ่
ก าลงัซือ้ในอนาคต อยา่งไรกต็ามทุกภาคธุรกจิยงัมรีะดบัความเชื่อมัน่ฯ เกนิคา่ฐาน
50 สะทอ้นผูป้ระกอบการ SME สว่นใหญ่ยงัเชื่อมัน่ตอ่ธุรกจิในอนาคต โดยเฉพาะ
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ปรบัตวัเพิม่ขึน้ และอยูส่งูกวา่ระดบัคา่ฐาน
ซึง่ภาคการทอ่งเทีย่วยงัเป็นปัจจยัส าคญัใน
การกระตุน้เศรษฐกจิ จากสภาพอากาศที่
เหมาะสมกบัการทอ่งเทีย่ว ประกอบกบัการ
จดังานกจิกรรมประเพณีต่างๆ สง่ผลดตี่อ
ภาพรวมธรุกจิในพืน้ที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยา่งไรกต็าม
นกัทอ่งเทีย่วชะลอเดนิทางจากปัญหาอทุกภยั
ในบางพืน้ที่

ปรบัตวัลดลง แต่อยูส่งูกวา่ระดบัคา่ฐาน จาก
การขยายตวัทีส่งูในเดอืนก่อนหน้า รวมถงึ
อตัราเงนิเฟ้อของพืน้ที่ ทีป่รบัตวัสงูกวา่อตัรา
เงนิเฟ้อในภมูภิาคอื่น
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เรยีงตามปัจจุบนั

ภาพรวมธรุกจิชะลอตวัลง แต่สงูกวา่คา่ฐาน เพราะการขยายตวัทีส่งูมากในเดอืนก่อนหน้า อกีทัง้
สนิคา้หลายรายการ และราคาน ้ามนัจะปรบัราคาลดลง แต่คา่ขนสง่สนิคา้ยงัคงอยูใ่นระดบัทีส่งู
สง่ผลต่อตน้ทนุในการด าเนินธรุกจิ โดยเฉพาะหมวดสนิคา้อุปโภคบรโิภค รา้นอาหาร และวสัดุ
ก่อสรา้ง

จากพฤติกรรมการใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังท่ีลดลง ประกอบกับราคาสินค้าบางรายการท่ียังอยู่ในระดับสูง รวมไปถึง
ผลกระทบจากอุทกภัยท่ีส่งผลกระทบในหลายพ้ืนท่ี ส่งผลต่อภาพรวมของธุรกิจ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป 
วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค และขนส่งสินค้า

ก าลังซื้อขยายตัว จากนักท่องเที่ยวเปน็ส าคัญ ประกอบกับแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เร่ิมกลับเข้ามาใน
พ้ืนที่มากข้ึน ส่งผลดีต่อโรงแรมที่พัก รถตู้รับเหมา ร้านเสริมสวย อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการจับจ่ายของ
นักท่องเที่ยวมีก าลังซื้อที่ลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มของฝาก อาหารแปรรูป 

ภาพรวมในพ้ืนท่ีขยายตัวต่อเน่ือง เนื่องจากสภาพอากาศเหมาะกับการท่องเท่ียว ส่งผลดีต่อธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง รวมไปถึงร้านของฝากและของท่ีระลึก 
ท้ังกลุ่มเสื้อผ้าพ้ืนเมืองและยาสมุนไพร ท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้น

นักท่องเที่ยวมาเลเซีย เข้ามาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยมากข้ึนผ่านด่านชายแดน ส่งผลให้ธุรกิจในเขต
ชายแดน และสงขลาขยายตัว อย่างไรก็ตามภาคการท่องเที่ยว ยังไม่ฟื้ นตัวเท่าที่ควร เนื่องจากหลายพ้ืนที่มี
ฝนตกต่อเนื่อง รวมถึงภูเก็ตที่เปน็จังหวัดท่องเที่ยวหลักประสบปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชะลอ
การเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่

จากการจัดกิจกรรมงานเทศกาลประเพณใีนพ้ืนทีอ่ย่างต่อเนื่อง เช่น งานบุญ เทศกาลเเข่งเรือ งานงิ้ว เป็นต้น 
ส่งผลให้มีการเดินทาง และกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะร้านอาหาร ร้านเสริมสวย รวมไปถึง
ร้านรับตัดชุด/สกรีนเส้ือ  อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังกงัวลกบัต้นทนุ โดยเฉพาะวัตถุดิบ เคร่ืองปรุงรส และ
ราคาผ้าดิบ ผ้าเมตรที่ยังอยู่ในระดับสูง  

6



กราฟจุดสาขา

ท าจุด และสี ตามขนาดเลยนะ

ปรบัลดลง และอยูต่ ่ากวา่คา่ฐาน จากความความ
ตอ้งการสนิคา้ทีช่ะลอตวั และราคาตน้ทนุวตัถุดบิ
ทีม่แีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ โดยเฉพาะอญัมณี
และเครือ่งประดบั และผลติภณัฑจ์ากพลาสตกิ
ประกอบกบัขาดปัจจยัสนบัสนุนก าลงัซื้อจาก
ภาครฐั (คนละครึง่เฟส 5 ทีห่มดไป) สง่ผลต่อ
รายไดข้องกลุม่รา้นโชหว่ยทีป่รบัลดลง

ปรับลดลง แต่อยู่สูงกว่าค่าฐาน จากปริมาณการผลิต/การค้า/การ
บริการ ท่ีปรับลดลง โดยเฉพาะวัสดุก่อสร้าง ท่ีลดการสต็อคสินค้า
ลง เน่ืองจากราคาต้นทุนสินค้าท่ียังสูง ได้แก่ ปูน ทราย อิฐ  
ประกอบกับปัญหาอุทกในหลายพ้ืนท่ีท่ีส่งผลต่อพ้ืนท่ีภาคการเกษตร 
และขาดปัจจัยกระตุ้นก าลังซ้ือ โดยเฉพาะภาคการค้า และร้านอาหาร 
ส่งผลต่อรายได้ของภาคธุรกิจ

ปรับเพ่ิมขึ้น และอยู่สูงกว่าค่าฐาน จากก าลังซ้ือท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นส าคัญ โดย
ได้รับอานิสงค์จากช่วงวันหยุดยาว ส่งผลดีต่อภาคการท่องเท่ียว และ
ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง รวมไปถึงการจัดงานกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจใน
พ้ืนท่ีท่ีมีอย่างต่อเน่ือง เป็นผลดีกับกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะภาคการบริการ

ยงัอยูใ่นระดบัสงู
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ผลิต - จากความต้องการสินคา้ทีเ่พ่ิมขึ้นของนกัทอ่งเทีย่วเป็นส าคัญ 
โดยเฉพาะในหมวดเส้ือผ้าและส่ิงทอ ที่รับตัดเส้ือผ้าออกงาน สกรีนเส้ือ ท าเส้ือ
ทีม
ที่ได้อานิสงค์จากการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที ่ รวมไปถึงของที่
ระลึก ยาดม ยาหอม ที่เป็นที่นิยมของกลุม่นกัท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลท าให้
ภาคธุรกิจขยายตวั

บริการ- ภาคการบริการปรับตัวดีขึน้ จากภาคการทอ่งเที่ยว และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นส าคญั รวมไปถึงการจัดกจิกรรรมกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวของแต่ละพ้ืนที่ ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจโดยรวมขยายตัว

เกษตร- ภาคการเกษตรชะลอตัวลง จากพ้ืนทีเ่พาะปลกูหลายทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากอุทกภยั ส่งผลให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบการ
ผลิตท าได้น้อยลง นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังกังวลกับราคาปุ๋ยที่จะ
ทรงตัวในระดับสูง

ภาคการค้าชะลอตัว ส่วนหน่ึงมาจากยอดเงินโครงการกระตุ้นการการจับจ่ายใช้
สอยโครงการคนละคร่ึง เฟส 5 ใกล้หมดลง  รวมถึงต้นทุนราคาสินค้า ยังอยู่ใน
ระดับสูง ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเฉล่ียต่อครั้งท่ีลดลง และรายได้ของภาคธุรกิจ 
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smesi    53.0

BSI     49.6

cci พาณิชย์ 47.2

smesi    54.6

BSI   53.8

cci พาณิชย์ 52.5
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SMESI 53.1

CCI ก.พาณิชย4์9.2

BSI  47.8

เปลีย่นภาพ

SMESI 53.7

CCI ก.พาณิชย์ 53.7

BSI  51.9

ในเดือนตุลาคม 2565 ดัชนีความเชือ่มั่น SMESI  ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน และปรับตัวลดลงในคาดการณ ์ขณะทีด่ชันีความเชื่อมัน่ฯ BSI ธปท. 

ปรบัตวัลดลง ทัง้ในปัจจุบนัและคาดการณ์ และดชันีความเชือ่ม ัน่ฯ CCI กระทรวงพาณิชย์ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน และคาดการณ์

เอาเดอืนทีย่งัไมม่อีอก
สเีขยีวกบัแดง

เลก็น้อย

9

23.1 26.7

ตค 46.6  ต่อเสน้สเีขยีว

กย 22.3

ตค 23.1  เสน้สแีดง



RSI

ภาคใตอ้ยูท่ีร่ะดบั 78.8

กทม. และปรมิณฑลอยูท่ีร่ะดบั 53.5

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนืออยูท่ีร่ะดบั 69.7

ภาคตะวนัออกอยูท่ีร่ะดบั 75.8

ภาคเหนืออยูท่ีร่ะดบั 70.9

ภาคกลางอยูท่ีร่ะดบั 58.9

SMESI
ภาคใต้ ปัจจุบันอยู่ที่ 53.5
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปัจจุบันอยู่ที่ 56.3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันอยู่ทีร่ะดับ 51.6
ภาคตะวันออก ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 49.8

ภาคเหนือ ปัจจุบนัอยู่ที่ 51.7
ภาคกลาง ปัจจุบันอยู่ที่ 52.2
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77.4

50.0

75.0

53.7 52.7

54.0

68.3

53.7

57.2

51.3

74.0

53.2

ในเดอืนตุลาคม 2565 ค่าดชันีความเชื่อมัน่อนาคตเศรษฐกจิภูมภิาค (RSI) สว่นใหญ่ปรบัตวัลดลง ยกเวน้ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออก ในสว่นดชันีความเชือ่ม ัน่ SMESI  สว่นใหญ่ปรบัตวัเพิม่ขึน้ ยกเวน้กรงุเพทฯ และปรมิณฑล และภาค
กลาง
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ดชันี SMESI เพิม่ขึน้เลก็น้อย จากการปรบัตวัดขีึน้ของตน้ทนุ ทัง้ราคาผูบ้รโิภค (เงนิเฟ้อทัว่ไป) และราคาผูผ้ลติมกีาร
ชะลอตวัเมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า (เมือ่คดิแบบ YoY)  และธุรกจิ SME ยงัขยายตวัไดจ้ากภาคการท่องเทีย่ว
โดยเฉพาะกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วต่างชาตเิป็นส าคญั สว่นขอ้มลูการเดนิทางภาพรวมทีส่ะทอ้นแนวโน้มกจิกรรมเศรษฐกจิ
ภายในประเทศค่อนขา้งทรงตวั

เดอืนตุลาคม

เดอืนตุลาคม

แกเ้ลขเสน้เขยีว

ช่วงเวลา

เคลื่อนที่

ช่วงเวลาฐาน วนัที่ 11

เลขบนเสน้สเีขยีว

11



ดชันีการเดนิทางบนเครอืขา่ยคมนาคม โดยจ าแนกตามวตัถุประสงคก์ารเดนิทาง

หมายเหตุ ดชันีการเดนิทางบนโครงขา่ยคมนาคม เป็นการค านวณปรมิาณการเคลือ่นไหวของประชากรจรงิจากขอ้มลูส ารวจของกระทรวงคมนาคม โดยแบ่งสดัสว่นการเดนิทางเป็น
การเดนิทางภายในกรุงเทพฯ การเดนิทางในภมูภิาค และการเดนิทางระหวา่งประเทศ และแบ่งรปูแบบการเดนิทางออกเป็น 4 ประเภท คอืทางถนน ทางราง ทางน ้า และทางอากาศ
โดยน าเสนอในรปูแบบค่าดชันีการเปลีย่นแปลงเทยีบกบักรณีฐานในช่วงสถานการณ์ปกตก่ิอนเกดิการระบาดของ COVID-19 ในประเทศ (1-31 มกราคม 2563)

ไมต่อ้งใสไ่ตร
มาส

ภาพรวมการเดนิทางยงัอยูใ่นระดบัทรงตวัเทยีบเทา่เดอืนก่อนหน้า สะทอ้นกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีอ่าจ
ไมไ่ดเ้พิม่ขึน้มากนกั ขณะทีก่ารเดนิทางระหว่างประเทศเพิม่มากขึน้ ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิในช่วงน้ี

เอาเส้นตัวรวม
มาวางในกราฟนี้
ด้วย

ภาพรวมการเดนิทางเริม่ทรงตวั โดยการเดนิทางระหว่างจงัหวดั (ภูมภิาค) เพิม่ขึน้เลก็น้อย สว่นการเดนิทางภายใน
กรงุเทพฯลดลงเลก็น้อย แต่มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ชดัเจนของการเดนิทางระหว่างประเทศ (ขาเขา้และขาออก)

เอาออก

(ช่วงเวลาฐาน 1-31 มกราคม 2563)

เคลื่อนที่

ช่วงเวลา
วนัที่

(รถไฟฟ้า BTS, รถเมล์ ขสมก., เรอื, ฯลฯ)
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เลขบนเสน้สเีขยีว

หน่วย : ดชันี
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ตุลาคม

ดชันีราคาผูบ้รโิภคทัว่ไป ต.ค. 65 เพิม่ขึน้ 5.98% (YoY) โดยทรงตวัในระดบัสงู แต่มแีนวโน้มชะลอตวัลงต่อเน่ือง
เป็นเดอืนที่ 2 มาจากปัจจยัดา้นพลงังาน และเน้ือสตัวท์ีเ่ริม่ทรงตวั
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เตมิ%หลงัเลข
ทกุตวั

15.5

11.6

แก้
ตวัเลข

15.0

9.4

8.0

4.1

9.5

9.0

8.8

5.6

4.4

3.6

1.9

1.6

0.2
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ตุลาคม

ดชันีราคาผูผ้ลติ ต.ค. 65 เพิม่ขึน้ 9.9% (YoY) โดยเพิม่ขึน้ในอตัราทีล่ดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า
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เตมิ%หลงัเลข
ทกุตวั
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52.4

15

ปรบัสใีห้
เป็นโทนฟ้า
เทา เหมอืน
สไลดอ์ื่น
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แบ่งครึง่เป็น
ซา้ยขวา ขนาด
สไลดพ์รเีซน

เอนิตอ้งปรบั
ค าใหเ้หมอืน
ใน info น้ี
เพราะบาง
insight มกีาร
ตดัค าออก
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