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ดัชนีปัจจุบันปรับตัวดีข้ึน จากก าลังซื้อที่เพ่ิมข้ึน ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ที่มี
การเดินทาง และการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว ส่งผลต่อบวกต่อภาวะธุรกิจในภาพรวม
โดยเฉพาะกลุ่มการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะพ้ืนที่
ภาคใต้ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ที่ได้อานิสงส์จากทั้งนักท่องเที่ยวคนไทย และต่างชาติ
ท าให้มีการปรับตัวดีข้ึนมากที่สุด เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น อย่างไรก็ตาม ราคาวัตถุดิบ ค่า
สินค้า และพลังงานเช้ือเพลิงที่ยังคงราคาสูง ส่งผลให้ดัชนีองค์ประกอบด้านต้นทุนอยู่ใน
ระดับต ่าที่สุด ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าครองชีพที่เพ่ิมข้ึน และก าลังซื้อที่ลดลงของผู้บริโภค ใน
อนาคต

ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพ่ิมข้ึน และสูงกว่าค่าฐาน มาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดที่คล่ีคลาย และมีแนวโน้มการขยายตัวของนักท่องเที่ยวทั้ง
ในและต่างประเทศ แต่หลายธุรกิจยังกัวลต่อสถานการณ์ทางด้านต้นทุนในอนาคต
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จากสัดส่วนการตอบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบดัชนีปัจจุบัน SME พบว่าการตอบในเดือนเมษายนที่เพ่ิมขึ้นนั้น เกิดจาก
องค์ประกอบค าส่ังซ้ือ ปริมาณการผลิต/การค้า/บริการ และก าไร ที่ปรับตัวดีข้ึน โดยได้รับผลดีจากการความต้องการจับจ่าย
ใช้สอยที่มากข้ึนในช่วงเทศกาลวนัหยุดยาว เป็นส าคัญ

13.6 %
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จากสัดส่วนการตอบการเปลี่ยนแปลงองคป์ระกอบดัชนีคาดการณ์ SME พบว่าการตอบคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหนา้
นั้น (เดือนกรกฎาคม 2565) เพ่ิมขึน้ จากค าส่ังซ้ือ ปริมาณการผลิต/การค้า/บริการ และก าไร ที่คาดวา่จะเพ่ิมข้ึน ตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดคลีค่ลาย และเศรษฐกิจเร่ิมทยอยฟื้ นตัว

6.8 %
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ปรบัตวัเพิม่ขึน้ และอยู่ในระดบัทีส่งูกวา่คา่ฐาน 50 สว่นหนึ่งไดร้บั
ผลดจีากแรงงานทีก่ลบัภูมลิ าเนาในชว่งวนัหยดุยาว สง่ผลใหม้กีาร
จบัจ่ายใชส้อยในพืน้ทีม่ากขึน้ โดยเฉพาะเมอืงทางผา่นไปยงั
ภูมภิาคอื่นๆ และแหล่งสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญั จะมยีอดจอง
หอ้งพกัเพิม่มากขึน้ และกลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภค รา้นอาหาร
สนิคา้ของฝาก ขยายตวั

ปรบัตวัลดลง แต่ยงัคงอยูใ่นระดบัทีส่งูกวา่ค่าฐาน ธุรกจิสว่นใหญ่ประสบ
ปัญหาในเรือ่งตน้ทุนในการด าเนินกจิการเป็นส าคญั โดยเฉพาะรา้นอาหาร ที่
ยงัคงเผชญิกบัราคาตน้ทุนวตัถุดบิทีส่งู เช่น เครือ่งปรุง ของสด แก๊ส เป็นตน้
ประกอบกบัขาดก าลงัซื้อจากแรงงานเดนิทางออกนอกพืน้ที่ สง่ผลกระทบต่อ
รายไดข้องธุรกจิ โดยเฉพาะภาคการก่อสรา้ง หมวดสนิคา้อุปโภคบรโิภค

ปรบัตวัเพิม่ขึน้มากทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัภูมภิาคอื่นๆ และเขา้ใกลค้า่ฐาน 50 จากการ
ขยายตวัของกลุ่มการทอ่งเทีย่วและธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองทางภาคใต้ จากปัจจยัชัว่คราวของ
ช่วงวนัหยุดยาว ท าใหน้ักทอ่งเทีย่วในประเทศและต่างประเทศเดนิทางเขา้มาในพืน้ที่
มากขึน้ สง่ผลดตี่อ ธุรกจิการทอ่งเทีย่ว รา้นอาหาร และผลติอาหารและเครื่องดื่ม

7

คา่ดชันียงัอยูใ่นระดบัทีต่ ่ากวา่คา่ฐาน 50  เลก็น้อย ภาพรวมธรุกจิ
คอ่นขา้งทรงตวั แมจ้ะมกีารขยายตวัของธรุกจิการทอ่งเทีย่วในพืน้ที่ ตาม
หมูเ่กาะต่างๆ โดยเฉพาะบรษิทัทวัร์ รา้นอาหาร โรงแรม แต่ก าลงัซือ้ใน
กลุม่ธรุกจิสนิคา้อุปโภค บรโิภคชะลอตวัลง
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จากปัจจยับวกในชว่งฤดูกาลทอ่งเทีย่วภาคใต้ ชว่งวนัหยดุยาว ท าใหน้กัทอ่งเทีย่วทัง้ในประเทศและต่างประเทศเดนิ
ทางเขา้มาในพืน้ทีม่ากขึน้ ประกอบกบัเป็นชว่งเทศกาลถอืศลีอด ท าใหช้าวมุสลมิในพืน้ทีอ่อกมาจบัจา่ยใชส้อยกกัตุน
อาหารมากขึน้ สง่ผลดตี่อธุรกจิในพืน้ที่ โดยเฉพาะภาคการทอ่งเทีย่ว รา้นอาหาร และผลติอาหารและเครื่องดื่ม

ภาพรวมธุรกจิค่อนขา้งทรงตวั โดยก าลงัซือ้ผูบ้รโิภคในหมวดแรงงานยงัลดลง สง่ผล
ต่อรายไดท้ีล่ดลงของธุรกจิในหมวดสนิคา้อุปโภค บรโิภค อย่างไรกต็ามจากการที่
นกัท่องเทยีวในประเทศ เดนิทางในช่วงวนัหยุด สง่ผลดตี่อธุรกจิทีอ่ยูต่ามสถานที่
ท่องเทีย่ว และหมู่เกาะต่างๆ โดยเฉพาะบรษิทัจดัทวัร์ รา้นอาหาร โรงแรม ทีพ่กั
เป็นตน้

ภาพรวมธุรกจิในภูมภิาค ไดร้บัผลดจีากภาคการทอ่งเทีย่วตามแหลง่
ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ ประกอบกบัเป็นภูมภิาคทีเ่ป็นทางผา่นใน
การเดนิทางไปยงัภูมภิาคอื่นๆ สง่ผลท าใหธุ้รกจิในพืน้ทีป่รบัตวัดขีึน้
โดยเฉพาะกลุม่รา้นอาหาร และสนิคา้ของฝาก

ภาคธุรกจิไดร้บัผลดจีากแรงงานทีก่ลบัภูมลิ าเนาในชว่งวนัหยุดยาว สง่ผลให้
มกีารจบัจ่ายใชส้อยในพืน้ทีม่ากขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่เสือ้ผา้และสิง่ทอ
สนิคา้อุปโภคบรโิภค โมเดริน์เทรด รา้นโชหว่ย รา้นอาหาร เป็นตน้

ธุรกิจในพ้ืนที่ขยายตัว จากก าลังซ้ือของนักท่องเทีย่วเป็นส าคัญ โดย 
ยอดจองโรงแรมห้องพักปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า และส่งผลดี
ต่อธุรกิจอ่ืนๆ เช่น สาขาโมเดิร์นเทรด ร้านโชห่วย 
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ภาพรวมธุรกจิชะลอตวัลงในกลุ่มรา้นอาหาร เป็นส าคญั จากยอดขายทีล่ดลง สว่นหน่ึง
มาจากผูบ้รโิภคเดนิทางออกนอกพืน้ทีใ่นช่วงเทศกาล และยงัไดร้บัผลกระทบจาก
ตน้ทุนหมวดเครื่องปรุง ของสด แก๊ส อกีดว้ย



ดัชนีความเชื่อมัน่ฯ SMESI ภาคธุรกิจ
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ภาคการค้าปรับตัวเพ่ิมขึ้น จากความต้องการจับจ่ายใช้สอยในชว่งเทศกาล
วันหยุดยาว ส่งผลดีต่อกลุ่มโมเดร์ินเทรด และร้านโชห่วย โดยเฉพาะสินค้าใน
หมวดของสด และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

ภาคการผลิตขยายตัวตามความต้องการสินค้า ในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะกลุ่ม
อาหารและเคร่ืองดื่ม อีกท้ังแนวโน้มในการดูแลสุขภาพท่ีเพ่ิมขึ้น ส่งผลดีต่อ
ธุรกิจยารักษาโรค/สมุนไพร อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจยังได้รับผลกระทบจาก
ราคาต้นทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงขึ้น

ภาคการทอ่งเทีย่ว มคีา่ดชันีปรบัตวัเพิม่ขึน้มากทีสุ่ดจากเดอืนก่อนหน้า โดยไดร้บั
ผลดจีากผูค้นเดนิทางทอ่งเทีย่วชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว โดยเฉพาะร้านอาหาร โรงแรมท่ี

พัก และรถรับเหมา  ประกอบกบัประเทศในโซนเอเชยีมปีระกาศเปิดประเทศในหลาย
ประเทศ (1 เม.ย. 2565) สง่ผลดตี่อบรษิทัจองทวัร์ และไกด์ ทีท่ าใหม้ยีอดจองเพิม่มากขึน้

รวมภาคการผลิต  52.1
รวมภาคการค้า  49.3
รวมภาคการบริการ  51.1
ธุรกิจการเกษตร  43.3

รวมภาคการผลิต  50.84
รวมภาคการค้า  50.90
รวมภาคการบริการ  54.16
ธุรกิจการเกษตร  46.09

ok
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ภาคการเกษตร มคีา่ดชันีปรบัตวัลดลง จากกลุ่มธุรกจิปศุสตัว์ เป็นส าคญั
เน่ืองจากมภีาระตน้ทุนคา่อาหารสตัวแ์ละคา่พลงังานทีเ่ป็นตน้ทุนส าคญัของ
ธุรกจิอยูใ่นระดบัสงูต่อเน่ือง
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ปรบัตวัลดลง แต่ยงัอยูใ่นระดบัทีส่งูกวา่ค่าฐาน 50 จากค าสัง่ซื้อ ปรมิาณ
การผลติ/บรกิาร และก าไร ทีล่ดลง โดยสาขาอญัมณีและเครือ่งประดบั ทีต่อ้ง
น าเขา้สนิคา้บางอยา่งจากต่างประเทศ สง่ผลท าใหม้คี่าขนสง่ทีเ่พิม่ขึน้
ประกอบกบัราคาน ้ามนัทีย่งัมรีาคาสงูต่อเน่ือง ท าใหม้ภีาคธุรกจิมกีารลงทุน
ลดลงจากเดอืนก่อน

ปรบัเพิม่ขึน้ และอยูใ่นระดบัทีส่งูกวา่คา่ฐาน 50  จากยอดค าสัง่ซือ้ ปรมิาณการ
ผลติ/การคา้/การ บรกิาร ทีเ่พิม่ขึน้ โดยเป็นกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วและการ
เดนิทางเป็นส าคญั

ปรบัลดลง และอยูใ่นระดบัทีต่ ่ากวา่คา่ฐาน 50  จากยอดค าสัง่ซือ้ ปรมิาณ
การผลติ/การคา้/การ บรกิาร และก าไร ทีล่ดลง และปัจจยัดา้นตน้ทุนทีส่งู
โดยเฉพาะธุรกจิการเกษตร ทีม่คีา่ดชันีปรบัลดลงมากทีสุ่ด และการก่อสรา้ง ที่
นอกจากเผชญิกบัตน้ทุนการผลติทีส่งู มกีารชะลอการสัง่ซือ้สนิคา้ และเลื่อน
เวลาเริม่งานก่อสรา้งออกไป เพื่อรอดสูถานการณ์ราคาสนิคา้ เช่น เหลก็
ซเีมนต์ ทราย เป็นตน้

ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากเดอืนกอ่นหน้า แต่เกอืบทกุสาขายงัอยูใ่นระดบัทีต่ ่า
กวา่คา่ฐาน 50 เลก็น้อย ยกเวน้สาขาอุปโภค/บรโิภค (ดัง้เดมิ) ทีป่รบั
ลดลงอยา่งมากในเดอืนมนีาคม และเริม่ฟ้ืนตวัจากก าลงัซือ้ทีเ่พิม่ขึน้
ในชว่งวนัหยดุยาว

AB

C

D

ok
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ในเดือนเมษายน 2565 ดัชนีความเช่ือมั่นฯ ปัจจุบัน SMESI และดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค CCI กลุ่มผู้ประกอบการกระทรวงพานิชย์ ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ดัชนีความเช่ือมั่น BSI ที่ปรับตัว
ลดลง ในส่วนของดัชนีคาดการณ์อนาคตมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นในทุกดัชนี

การเปรียบเทียบดัชนี SMESI กับดัชนีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
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ในเดือนเมษายน 2565 ค่าดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI) ในเกือบทุกภูมิภาคปรับตัวเพ่ิมขึ้น ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนดัชนีความเช่ือมั่นฯ SMESI มีการ
ปรับเพ่ิมขึ้นในภาคใต้มากที่สุด โดยได้รับผลบวกจากภาคการท่องเที่ยวเป็นส าคัญ รองลงมาคือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และค่อนข้างทรงตัวในภาคตะวันออก ส่วนใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน

การเปรียบเทียบดัชนี SMESI กับดัชนี RSI
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จ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ และ Facebook Movement Range (ประเทศ) เฉลี่ยรายเดือน

ท่ีมา: 1) จ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,
2) ข้อมูล Facebook Movement Range (เฉล่ียทุกจังหวัด) ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 - 15 พ.ค. 2565 หน่วย :% การเคล่ือนย้ายถ่ินฐานของผู้ใช้งาน facebook ในพ้ืนท่ี เทียบกับปี ก.พ. 2563
3) Google Mobility Index (เฉล่ียเฉพาะค้าปลีก,ร้านขายของช า และสถานีขนส่ง) ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 - 1 พ.ค. 2565 หน่วย: % การเปล่ียนแปลงเทียบกับเดือน ม.ค. - ก.พ. 2563

การเคล่ือนย้ายของ Facebook Movement Range และ Google Mobility Index 
ในช่วงเมษายน 2565 มีทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน และยังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง (ล่าสุด 15 พ.ค. 65)
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การเคลื่อนย้ายของ Facebook Movement รายภูมิภาค 
ในช่วงเมษายน 2565 มีทิศทางเพ่ิมขึ้นทั้งหมด โดยเฉพาะภาคใต้

จ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ และ Facebook Movement Range รายภูมิภาค เฉลี่ยรายเดือน

ท่ีมา : จ านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ : ข้อมูล Facebook Movement Range รายภูมิภาค เฉล่ียรายเดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค. 2564 - 15 พ..ค. 2565,
หน่วย: % การเคล่ือนย้ายถิ่นฐานของผู้ใชง้าน facebook ในพ้ืนท่ี



เฉลี่ยปี 62

เฉลี่ยปี 62

เฉลี่ยปี 62

เฉลี่ยปี 62

เฉลี่ยปี 62

เฉลี่ยปี 62

เฉลี่ยปี 62

สถานการณ์ธุรกิจที่พัก/โรงแรม ตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ
ปัจจุบันมีแนวโนม้ปรับตัวดข้ึีนตอ่เนื่อง

ท่ีมา : 1.) ข้อมูล SiteMinder คืออัตราการจองหอ้งพักของโรงแรมผ่านระบบของ SiteMinder ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2564 - 6 พฤษภาคม 2565 หน่วย เป็น % เทียบกับเปล่ียนแปลง
ของปีฐาน 2562 (ก่อนCovid-19) โดยมีสถานท่ีในระบบ คือ หัวหิน (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เกาะช้าง (จังหวัดตราด) เกาะสมุย (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) พัทยา (จังหวัดชลบุรี) เชียงใหม่ และกรุงเทพ
2.) ข้อมูลการค้นหาท่ีพักผ่าน Google Destination รายจังหวัด ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2564 - 1 พฤษภาคม 2565 หน่วย %
3.) อัตราการเข้าพักโดยกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา รายจังหวัด ระหว่างมกราคม 2563 - มีนาคม 2565 หน่วยเป็น % ของการเข้าพัก

❏ อัตราการเข้าพักจริงปัจจุบัน (มี.ค. 65) เกือบท้ังหมดยังไม่เท่ากับก่อนโควิด (เฉลี่ยปี 62) ยกเว้น
ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ท่ีมีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ คือคนไทย

❏ อัตราการค้นหาท่ีพักผ่าน Google destination ปัจจุบัน (เม.ย. 65) เพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2563 และ 
2564 เทียบแบบ YoY

❏ แนวโน้มการจองห้องพักผ่านระบบ SiteMinder (ล่าสุด 6 พ.ค.) ส่วนใหญ่ยังคงเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง
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จ านวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านทา่อากาศยานภายในประเทศ และการค้นหาเที่ยวบินผ่าน Google Destination

ท่ีมา : 1.)ข้อมูลจ านวนผู้โดยสารท่ีเดินทางผ่านท่าอากาศยานภายในประเทศจากข้อมูลสถิติการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคม หน่วย : คน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2564 - 30 เมษายน 2565
2.)ข้อมูลการค้นหาเท่ียวบินผ่าน Google Destination ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2564 - 1 พฤษภาคม 2565 หน่วย : %

ข้อมูลการเดินทาง (ท่าอากาศยาน) 
และการค้นหาเท่ียวบินปัจจุบันมีแนวโน้มปรบัตวัดขีึ้น
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คุณรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว
อุปนายกฝ่ายแผนสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต

สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 9 พ.ค. 65

● ตอนนี้ดีข้ึนจากเดือนก่อนหน้า เพราะมี
นักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน แต่เทียบกับก่อนโควิด 
ยังขาดนักท่องเที่ยวอยู่จ านวนมาก

● ยังขาดนักท่องเที่ยวส าคัญ เช่น จีน/รัสเซีย
● ดีข้ึนบางจุดและบางพ้ืนที่ อาทิ รายใหญ่และ

พ้ืนที่ป่าตอง
● บริษัททัวร์ยังแย่
● มีปัญหาขาดเงินทุน เพ่ือ re-open ธุรกิจ 

ชัดเจนข้ึน
● เริ่มขาดแรงงาน/กังวลเรื่องค่าแรง
● ปัญหาด้านทักษะแรงงาน
● ปรับปรุงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว “เรา

เที่ยวด้วยกัน” ช่วยรายย่อย (เงินที่ได้รับ
น้อยลง) หรือสนับสนุนการเดินทาง

ธุรกิจท่องเที่ยวของ จ.ภูเก็ต
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