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ปัญหาด้านราคาน ้ามันเช้ือเพลิง ราคาอาหารและวัตถุดิบ สินค้าอุปโภค
และบริโภค ส่งผลลบอย่างมากกับต้นทุนทางธุรกิจ และ SME มีข้อจ ากัดในการ
ปรับราคาสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตาม การปลดล็อกหลายธุรกิจจากภาครัฐ
โดยเฉพาะสถานบันเทิง เทศกาลและงานอีเว้นท์ต่างๆ ส่งผลดีต่อธุรกิจโดยเฉพาะ
กลุ่มการผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง และอาหาร/เคร่ืองด่ืม

แนวโน้มคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ค่อนข้างทรงตัว จากปัญหาภาวะ
เงินเฟอ้ที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้น และแนวโน้มค่าแรงที่อาจปรับเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะกระทบ
ต่อก าไรทางธุรกิจ แต่ก็มีปัจจัยบวกจากตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้น
ต่อเนื่อง และความกังวลต่อโรคระบาดและการด าเนินชีวิตของคนดีขึ้น
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จากสัดส่วนการตอบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ ดัชนีปจัจุบัน SME พบว่าการตอบในเดือน มิถุนายน ที่ลดลงนั้น 
เกิดจากองค์ประกอบด้านต้นทุนเปน็ส าคัญ เนื่องจากราคาน ้ามัน สินค้าอุปโภคบริโภค และราคาวัตถุดิบหลัก และเร่ิมมี
สัญญาณการลดลงของการจ้างงานที่มากขึ้น แต่ก็ยังไม่ชัดเจนมากนัก
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จากสัดส่วนการตอบการเปลี่ยนแปลงองคป์ระกอบ ดัชนีคาดการณ์ SME พบว่าการตอบคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหนา้นัน้ (เดือนกนัยายน 
2565) ยังคงเป็นประเด็นทางด้านต้นทุน จากแนวโน้มภาวะเงนิเฟอ้ทียั่งพุ่งสูงขึน้ต่อเนื่อง 
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ปรบัลดลงเลก็น้อย แต่สงูกวา่คา่ฐาน โดยมปัีจจยับวกจาก
นักทอ่งเทีย่วต่างชาตทิีเ่พิม่ขึน้ต่อเน่ือง แต่ก าลงัซือ้ภายในพืน้ที่
ชะลอตวัลงจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีร่ะมดัระวงัคา่ใช้จ่าย
รวมถงึการะคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่มากขึน้ในช่วงเปิดเทอม

ปรบัลดลง และต ่ากวา่คา่ฐาน จากการขาดก าลงัซือ้ของ
นักทอ่งเทีย่ว ทีห่มดช่วงวนัหยุดยาวและฤดกูาลทอ่งเทีย่ว เน่ืองจาก
เป็นภมูภิาคทีพ่ึง่พารายไดจ้ากนักทอ่งเทีย่วเป็นส าคญั แต่
ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่คาดวา่มาตรการกระตุน้การท่องเทีย่ว “เรา
เทีย่วดว้ยกนั เฟส 4” จะสามารถดงึนักทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาในพืน้ที่
ในช่วงวนัหยุดยาวในเดอืน ก.ค. และสง่ผลใหธุ้รกจิขยายตวัไดม้าก
ขึน้
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ผูบ้รโิภคยงัมกีารระมดัระวงัการใชจ้่าย สง่ผลใหย้อดขายในหมวดสนิคา้ฟุ่มเฟือยยงัคงปรบัตวัลดลง อกีทัง้บางธุรกจิมกีารจา้งงานลดลง
โดยเฉพาะในสาขาผลติภณัฑจ์ากโลหะ อยา่งไรกต็ามธุรกจิบางสว่นไดร้บัอานิสงคจ์ากการเปิดเทอมของสถานศกึษา โดยเฉพาะทีอ่ยู่
บรเิวณใกลส้ถานศกึษา เช่น รา้นอาหาร รา้นอุปกรณ์การเรยีนต่างๆ รา้นเสรมิสวย และหอพกั ทีม่นีักเรยีนนักศกึษาเขา้มาใชบ้รกิารอยา่ง
ต่อเน่ือง

ผูบ้รโิภคเริม่มคีวามเชื่อมัน่และปรบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายเขา้สูภ่าวะปกตมิากขึน้
สง่ผลดตี่อกจิกรรมทางเศรษฐกจิทยอยปรบัตวัดขีึน้

ภาพรวมยงัคงทรงตวัจากเดอืนก่อนหน้า ซึง่ตน้ทนุยงัเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหภ้าคธรุกจิชะลอตวั โดย
ผูป้ระกอบการคาดวา่เศรษฐกจิจะกลบัมาขยายตวัอกีครัง้ในวนัหยดุยาวเดอืน ก.ค. ประกอบกบัโครงการเรา
เทีย่วดว้ยกนั เฟส 4  ทีจ่ะเขา้มาชว่ยกระตุน้นกัทอ่งเทีย่วใหเ้ขา้มาในพืน้ทีเ่พิม่มากขึน้

จากการขาดก าลงัซือ้ของนักทอ่งเทีย่ว และปัจจยัลบดา้นตน้ทุน สง่ผลท าใหภ้าคธุรกจิชะลอตวั โดยเฉพาะภาคการก่อสรา้ง ภาคการ
ทอ่งเทีย่ว และดา้นการขนสง่ สว่นภาคการเกษตรปรบัตวัดขีึน้ แต่ผูป้ระกอบการยงัประสบปัญหาราคาปุ๋ ยทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ อกีทัง้ปัญหา
สภาพอากาศทีแ่ปรปรวน ทีอ่าจจะสง่ผลกระทบท าใหป้รมิาณผลผลติออกสูต่ลาดไดน้้อย

เศรษฐกจิในพืน้ทีป่รบัตวัดขีึน้ โดยเป็นผลจากการจดังานเทศกาลและงานอีเว้นท์ต่างๆ การอบรมสมัมนา สง่ผลดี
ต่อภาคธุรกจิในพืน้ที่ โดยเฉพาะภาคการผลติ รวมไปถงึภาคการเกษตร ในธุรกจิเพาะพนัธุพ์ชื ตน้กลา้ และเพาะพนัธุ์
ปลา

เศรษฐกจิชะลอตวั จากนักทอ่งเทีย่วในประเทศและต่างชาตทิีเ่ขา้มาในพืน้ทีล่ดลง ในช่วง low season จากมรสุมของทะเลฝัง่อนัดา
มนั และไมม่วีนัหยุดยาว อกีทัง้ภาคการเกษตรในหมวดไมผ้ล มผีลผลติออกสูต่ลาดน้อยและราคาต ่า สง่ผลต่อรายไดข้องภาคธุรกจิ
การเกษตร แต่กม็แีนวโน้มการเดนิทางเขา้มาของนักทอ่งเทีย่วกลุ่มใหม่ โดยเฉพาะชาวอนิเดยี ซึง่ผูป้ระกอบการคาดวา่อาจส่งผลดี
ต่อเศรษฐกจิในพืน้ที่
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ภาคการผลิต ค่อนข้างทรงตัวจากเดือนก่อน จากต้นทุนราคาสินค้าท่ีปรับเพ่ิม
สูงขึ้น และค่าครองชีพเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อการตัดสินซื้อของผู้บริโภค โดยมีการลด
ปริมาณในการซื้อต่อคร้ังลดลง แต่กลุ่มผลิตภัณฑ์จากยาง และอาหารและ
เคร่ืองด่ืมปรับยังปรับตัวเพ่ิมขึ้น ตามการคลายล็อกธุรกิจหลายประเภท  

ภาคการค้า ปรับตัวลดลง จากปัจจัยต้นทุนเป็นส าคัญ เน่ืองจากราคาสินคา้ท่ีแพง
ประกอบกบัพฤติกรรมการเลอืกซือ้สินค้าท่ีจ าเป็นหรือสนิค้าท่ีมีการจัดโปรโมช่ัน และ
ข้อจ ากัดในการปรับขึ้นราคาสินค้า สง่ผลต่อก าไรของธุรกิจ โดยเฉพาะร้านโชหว่ย
โมเดิร์นเทรด และรถจักรยานยนต์/รถยนต์

ภาคการบริการ ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะภาคธุรกิจการท่องเท่ียว และธุรกิจเกี่ยวเน่ือง 
จากการขาดปัจจัยสนับสนุน และเป็นช่วง low season แต่มีสัญญาณบวกจากจ านวน
นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาในประเทศเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง ส่วนต้นทุนราคาวัสดุก่อสร้างท่ี
เพ่ิมสูงขึ้น ก็ส่งผลกระทบต่อก าไรของภาคก่อสร้างท่ีมีการท าสัญญาจ้าง/รับเหมา 

ภาคการเกษตร ปรับตัวเพ่ิมขึ้นท้ังในปัจจุบันและคาดการณ์ จากความต้องเพ่ิมขึ้นใน
หมวดสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะธุรกิจเพาะพันธ์ุพืชและสัตว์น ้า  อย่างไรก็ตาม
ผู้ประกอบการยังคงประสบปัญหาราคาปุ๋ย และอาหารสัตว์ท่ีปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น อีกท้ัง
ปัญหาสภาพอากาศท่ีแปรปรวน ส่งผลต่อผลผลิตท่ีออกสูต่ลาดน้อย 
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ปรบัตวัเพิม่ขึน้ และสงูกวา่ค่าฐาน สว่นหน่ึงไดร้บัอานิสงค์
จากการเปิดภาคเรยีนของสถานศกึษา โดยเฉพาะหอพกั บา้น
เช่า ท าใหม้กีารเดนิทางและออกมาใชจ้่ายมากขึน้ ประกอบ
กบัมกีารจดักจิกรรมทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ สง่ผลดตี่อธุรกจิที่
รบังานจดัเบรค/อาหารในงานอบรม สมัมนา การจดัอเีวน้ท์
และงานเทศกาลต่างๆ

ปรบัตวัลดลง แต่สงูกว่าค่าฐาน จากความตอ้งการทีช่ะลอตวัลง
โดยเฉพาะในหมวดยารกัษาโรค/สมนุไพร สว่นหน่ึงจาก
คา่ครองชพีทีย่งัในระดบัสงู สง่ผลต่อพฤตกิรรมในการ
เลอืกซื้อสนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภค อกีทัง้ในภาค
การทอ่งเทีย่วยงัขาดปัจจยัสนบัสนุน และหมดช่วง
วนัหยุดยาว สง่ผลใหม้กีารปรบัลดลงมากทีส่ดุเมือ่เทยีบ
กบัสาขาธุรกจิอื่นๆ

ปรบัตวัลดลง และต ่ากว่าคา่ฐาน จากองคป์ระกอบดา้นตน้ทุนทีป่รบัลดลงเป็น
ส าคญั โดยเฉพาะภาคการก่อสรา้ง ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากราคาวสัดุ
ก่อสรา้ง เหลก็ ปนู ซเีมนต์ และคา่ขนสง่ทีป่รบัตวัสงูขึน้ รวมไปถงึ
สนิคา้จ าเป็นทีท่ยอยปรบัราคาขึน้ต่อเน่ือง สง่ผลต่อภาคธุรกจิทีม่ี
ขอ้จ ากดัในการปรบัขึน้ราคาสนิคา้ โดยเฉพาะ รา้นอาหาร โชหว่ย
โมเดริน์เทรดและรถรบัเหมา

ปรบัตวัเพิม่ขึน้ แต่ต ่ากวา่คา่ฐาน เป็นการปรบัเพิม่ขึน้จากค า
สัง่ซือ้เป็นส าคญั ซึง่สว่นใหญ่มกีารปรบัราคาของสนิคา้ เน่ืองจาก
ปัญหาตน้ทุนทีย่งัอยูใ่นระดบัสงู โดยเฉพาะภาคการเกษตร เช่น คา่
ปุ๋ ย เมลด็พนัธ์ุ ุ อาหารสตัว์ ฯลฯ
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ข้อมูล Google Mobility Index เดือนมิถุนายน 2565 ปรับตัวเพ่ิมขึ้น จากผู้คนที่ออกมาท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง แต่จากปญัหาด้านภาระต้นทุนที่ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น ยังคงเปน็ปจัจัยลบต่อต้นทุนธุรกิจของ MSME
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