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บทสรุุปผู้้�บริุหารุ

 	 การุดำำาเนิินิจััดำทำาดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 (SME	Sentiment	 Index:	 SMESI)	 เด่ำอนิกรุกฎาคม	2563	 เก็บ
ข้�อม้ลผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	2,590	รุาย	จัาก	27	จัังหวัดำในิ	6	ภู้มิภูาค	พบว่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ปรุะเทศเพิ�มข้้�นิมาอย่้ที�รุะดัำบ	51.6 สะท้้อนภาพ
รวมภาวะธุุรกิิจ SME ส่วนใหญ่่ปรับตััวดีีข้ึ้�นจากิเดืีอนที้�ผ่่านมา อย่า่งไรก็ิตัามสถานกิารณ์์ย่งัคงเปราะบางเพราะกิารจับจ่าย่ใช้้สอย่เริ�มขึ้ย่าย่ตััวได้ีอย่า่ง
จำากัิดี เนื�องจากิกิำาลัังซืื้�อไม่ได้ีฟ้ื้�นตััวเตั็มที้� จากิกิารช้ะลัอตััวขึ้องกิารจ้างงาน แลัะใกิลั้หมดีช่้วงผ่่อนปรนมาตัรกิารความช้่วย่เหลืัอต่ัางๆ จากิภาครัฐ  
อีกิทั้�งย่ังมีความกัิงวลัต่ัอกิารระบาดีรอบใหม่ แลัะย่ังไม่มีสัญ่ญ่าณ์กิารฟ้ื้�นตััวขึ้องลูักิค้าหรือนักิท่้องเที้�ย่วต่ัางช้าติั ส่งผ่ลัให้ดัีช้นี ฯ อนาคตั 3 เดืีอนข้ึ้าง
หน้า ปรับตััวลัดีลัง

ในิเด่ำอนิกรุกฎาคม	2563	ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในิรุะดัำบปรุะเทศปรัุบเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�ามาอย่้ที�	51.6	เนื�องจากิ
องค์ประกิอบด้ีานปริมาณ์กิารผ่ลิัตั กิารค้าแลัะบริกิาร คำาสั�งซืื้�อ กิำาไร กิารลังทุ้น แลัะกิารจ้างงาน ปรับเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่่ที้�ระดัีบ 56.7 55.7 54.5 50.7 
แลัะ 48.8 ตัามลัำาดัีบ ส่วนองค์ประกิอบด้ีานต้ันทุ้นลัดีลังมาอยู่ที่้�ระดัีบ 43.3 จากิความกัิงวลัในประเด็ีนต้ันทุ้นสินค้าแลัะวัตัถุดิีบ แลัะค่าสาธุารณู์ปโภค
 เป็นสำาคัญ่ โดีย่ภาคกิารผ่ลิัตั ภาคกิารค้า แลัะภาคบริกิาร มีค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นฯ ในเดืีอนนี�เพิ�มข้ึ้�นมาอยู่่ที้�ระดัีบ 52.9 51.1 แลัะ 51.4 ตัามลัำาดัีบ 
สาขึ้าส่วนใหญ่่มีกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น โดีย่เฉพาะสาขึ้ากิารผ่ลิัตัอาหารแลัะเครื�องดืี�มแลัะเกีิ�ย่วข้ึ้องกัิบกิารท่้องเที้�ย่ว กิารเดิีนท้าง แลัะกิารขึ้นส่งสินค้า 
เป็นผ่ลัจากิมาตัรกิารส่งเสริมกิารท่้องเที้�ย่วขึ้องภาครัฐ ประกิอบกัิบกิารมีช่้วงวันหยุ่ดีย่าว แลัะกิารขึ้ย่าย่เที้�ย่วบินในประเท้ศขึ้องหัวเมืองสำาคัญ่ ที้�ช่้วย่
กิระตุ้ันกิารจับจ่าย่ใช้้สอย่ขึ้องผู้่บริโภค

สำาหรัุบดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	คาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย่้ที�รุะดัำบ	59.3	ปรัุบลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าที�รุะดัำบ	62.5	แนวโน้มคาดีกิารณ์์
ลัดีลังจากิกิำาลัังซืื้�อที้�ส่งสัญ่ญ่าณ์แผ่่วตััวลังเมื�อเที้ย่บกัิบช่้วงก่ิอนหน้า แลัะยั่งมีความกัิงวลัต่ัอภาระหนี�สิน แลัะค่าใช้้จ่าย่ขึ้องกิิจกิาร แลัะกัิงวลัต่ัอกิาร
ระบาดีโรครอบใหม่ อีกิทั้�งย่ังไม่มีสัญ่ญ่าณ์กิารฟ้ื้�นตััวขึ้องลูักิค้าหรือนักิท่้องเที้�ย่วต่ัางช้าติั

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ข้องผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิในิทุกภู้มิภูาค	โดำยดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	เข้ตักรุุงเทพฯ	และปริุมณ์ฑล ปัจจุบัน
อยู่่ที้�ระดัีบ 48.0 เพิ�มข้ึ้�นจากิเดืีอนก่ิอนหน้าที้�ระดัีบ 46.8 เนื�องจากิสถานประกิอบกิารเริ�มเปิดีดีำาเนินกิารได้ีเกืิอบเป็นปกิติั แลัะมีกิารจับจ่าย่ใช้้สอย่
เพิ�มข้ึ้�นโดีย่เฉพาะหมวดีสินค้าจำาเป็น แต่ักิารขึ้ย่าย่ตััวท้างเศรษฐกิิจขึ้องส่วนกิลัางยั่งขึ้ย่าย่ตััวน้อย่กิว่าเศรษฐกิิจในภูมิภาค	ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ข้อง
ภูาคเหน่ิอ ปัจจุบันอยู่่ที้�ระดัีบ 54.1 เพิ�มข้ึ้�นจากิ 49.7 จากิมาตัรกิารส่งเสริมกิารท่้องเที้�ย่วจากิภาครัฐ ท้ำาให้เกิิดีกิารเดิีนท้าง แลัะกิารจับจ่าย่ใช้้สอย่
เพิ�มข้ึ้�น โดีย่เฉพาะกิลุ่ัมโรงแรม กิารขึ้นส่งสินค้า แลัะรถรับเหมา รวมไปถ้งร้านอาหาร ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ข้องภูาคกลาง ปัจจุบันอยู่่ที้�ระดัีบ 53.6 
เพิ�มข้ึ้�นจากิ 51.9 จากิกิารขึ้ย่าย่ตััวขึ้องกิลุ่ัมผ่ลิัตัอาหารแลัะเครื�องดืี�ม โดีย่เฉพาะสินค้าท้้องถิ�นที้�ได้ีอานิสงส์จากิกิารท่้องเที้�ย่วเชิ้งวัฒนธุรรมในพื�นที้� 
แลัะกิลุ่ัมจำาหน่าย่วัสดุีก่ิอสร้างที้�เริ�มขึ้ย่าย่ตััวหลัังจากิที้�ช้ะลัอตััวลังในช่้วงโควิดี ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ข้องภูาคตัะวันิออก ปัจจุบันอยู่ที่้�ระดัีบ 51.2 เพิ�ม
ข้ึ้�นเล็ักิน้อย่จากิ 50.4 เพราะมีความกัิงวลัขึ้องกิารระบาดีโรคในพื�นที้� ท้ำาให้เกิิดีกิารย่กิเลิักิ แลัะ/หรือ เลืั�อนกิารใช้้บริกิารในหลัาย่ธุุรกิิจ โดีย่เฉพาะ
ที้�พักิ โรงแรม บริกิารสุขึ้ภาพแลัะเสริมความงาม รวมไปถ้งกิารขึ้นส่งสินค้า ดัีช้นีความเชื้�อมั�นฯ จ้งเพิ�มข้ึ้�นเพีย่งเล็ักิน้อย่ ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ข้องภูาค
ใตั� ปัจจุบันอยู่ที่้�ระดัีบ 51.8 เพิ�มข้ึ้�นจากิ 49.9 จากิวันหยุ่ดีย่าวแลัะวันสำาคัญ่ท้างศาสนาอิสลัามในช่้วงสัปดีาห์สุดีท้้าย่ ส่งผ่ลัให้กิารท่้องเที้�ย่วในภูมิภาค
ขึ้ย่าย่ตััว อย่า่งไรกิต็ัามกิารบรโิภคขึ้องประช้าช้นย่งัขึ้ย่าย่ตััวอย่า่งจำากัิดีจากิกิำาลัังซืื้�อที้�ย่งัฟ้ื้�นตััวไมเ่ต็ัมที้� แลัะย่งัขึ้าดีกิำาลัังซืื้�อจากิกิลุ่ัมนักิท่้องเที้�ย่วต่ัาง
ช้าติัที้�มีความสำาคัญ่กัิบเศรษฐกิิจภูมิภาค และดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ข้องภูาคตัะวันิออกเฉีียงเหน่ิอ ปัจจุบันอยู่่ที้�ระดัีบ 53.1 เพิ�มข้ึ้�นจากิ 49.9  จากิ
กิารส่งเสริมกิารท่้องเที้�ย่วขึ้องภาครัฐ ท้ำาให้มีกิารจับจ่าย่ใช้้สอย่ แลัะกิารเดิีนท้างมากิข้ึ้�น ส่งผ่ลัดีีกัิบธุุรกิิจที้�เกีิ�ย่วข้ึ้อง โดีย่เฉพาะธุุรกิิจขึ้นส่งมวลัช้น (
ไม่ประจำาท้าง)

ส่วนิปัจัจััยสำาคัญที�มีผู้ลกรุะทบต่ัอกิจัการุ	SME	ปรุะเทศในิเด่ำอนินีิ�	5	 อันิดัำบแรุก	ไดำ�แก่ 1. ภาวะเศรษฐกิิจในประเท้ศแลัะอำานาจซืื้�อขึ้อง
ประช้าช้น 2. มาตัรกิารในด้ีานต่ัางๆ ขึ้องรัฐบาลั 3. กิารเปลีั�ย่นแปลังพฤติักิรรมขึ้องผู้่บริโภค 4. ราคาต้ันทุ้นสินค้า/ค่าแรงงาน แลัะ 5. กิารแข่ึ้งขัึ้นใน
ตัลัาดี
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ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME
(SME	Sentiment	Index:	SMSI)

เด่ำอนิกรุกฎาคม	2563

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิมิถุุนิายนิ	2563	ที�รุะดัำบ	
49.3	มาอย่้ที�รุะดัำบ	 51.6	 เป็นิการุปรัุบเพิ�มข้้�นิต่ัอเน่ิ�องเป็นิเด่ำอนิที�	 3	
และเกินิค่าฐานิ	50	เป็นิครัุ�งแรุกตัั�งแต่ัเกิดำวิกฤตัโควิดำ-19 เนื�องจากิองค์
ประกิอบด้ีานปริมาณ์กิารผ่ลิัตั กิารค้าแลัะบริกิาร คำาสั�งซืื้�อ กิำาไร กิาร
ลังทุ้น แลัะกิารจ้างงาน ปรับเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่่ที้�ระดัีบ 56.7 55.7 54.5 50.7 
แลัะ 48.8 ตัามลัำาดัีบ ส่วนองค์ประกิอบดี้านต้ันทุ้นลัดีลังมาอยู่่ที้�ระดัีบ 
43.3 จากิความกัิงวลัในประเด็ีนต้ันทุ้นสินค้าแลัะวัตัถุดิีบ แลัะค่า
สาธุารณู์ปโภค เป็นสำาคัญ่ สะท้้อนภาพรวมภาวะธุุรกิิจ SME ส่วนใหญ่่
ปรับตััวดีีข้ึ้�นจากิเดีอืนที้�ผ่่านมา อย่า่งไรกิต็ัามสถานกิารณ์์ย่งัคงเปราะบาง
เพราะกิารจับจ่าย่ใช้้สอย่เริ�มขึ้ย่าย่ตััวได้ีอย่่างจำากัิดี เนื�องจากิกิำาลัังซืื้�อไม่
ได้ีฟ้ื้�นตััวเต็ัมที้� จากิกิารช้ะลัอตััวขึ้องกิารจ้างงาน แลัะใกิล้ัหมดีช่้วงผ่่อน
ปรนมาตัรกิารความช่้วย่เหลืัอต่ัางๆ จากิภาครัฐ  

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	คาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�าง
หนิ�า	 ในิเด่ำอนิกรุกฎาคม	 2563	 อย่้ที�รุะดัำบ	 59.3	 ปรัุบลดำลงเล็กนิ�อย
จัากเด่ำอนิมิถุุนิายนิ	2563	ที�รุะดัำบ	62.5	แนวโน้มคาดีกิารณ์์ลัดีลังจากิ
กิำาลัังซืื้�อที้�ส่งสัญ่ญ่าณ์แผ่่วตััวลังเมื�อเที้ย่บกัิบช่้วงก่ิอนหน้า แลัะย่งัมีความ
กัิงวลัต่ัอภาระหนี�สิน แลัะค่าใช้้จ่าย่ขึ้องกิิจกิาร แลัะกัิงวลัต่ัอกิารระบาดี
โรครอบใหม่ อีกิทั้�งย่งัไม่มีสัญ่ญ่าณ์กิารฟ้ื้�นตััวขึ้องลูักิค้าหรือนักิท่้องเที้�ย่ว
ต่ัางช้าติั

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ปัจัจุับันิ	 ในิเด่ำอนิ
กรุกฎาคม	2563	ภูาคการุผู้ลิตั	และภูาคการุค�าและภูาคการุบริุการุมี
ค่าดัำชนีิ	ฯ	อย่้ที�รุะดัำบ	52.9	,	51.1	และ	51.4	ตัามลำาดัำบ	ซ้ื้�งภาคกิาร
ผ่ลิัตั ถือว่ามีค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�น ฯ ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นมากิที้�สุดี แลัะอยู่ใ่น
ระดีบัที้�สูงที้�สุดี เมื�อเที้ย่บกัิบภาคกิารคา้แลัะบรกิิาร สาขึ้าสว่นใหญ่่มีกิาร
ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น โดีย่เฉพาะสาขึ้ากิารผ่ลิัตัอาหารแลัะเครื�องดืี�มแลัะ
เกีิ�ย่วข้ึ้องกัิบกิารท่้องเที้�ย่ว กิารเดิีนท้าง แลัะกิารขึ้นส่งสินค้า เป็นผ่ลัจากิ
มาตัรกิารส่งเสริมกิารท่้องเที้�ย่วขึ้องภาครัฐ ประกิอบกัิบกิารมีช่้วงวันหย่ดุี
ย่าว แลัะกิารขึ้ย่าย่เที้�ย่วบินในประเท้ศขึ้องหัวเมืองสำาคัญ่ ที้�ช่้วย่กิระตุ้ัน
กิารจับจ่าย่ใช้้สอย่ขึ้องผู้่บริโภค

ดัำชนีิภูาวะเศรุษฐกิจัและธุุรุกิจัอ่�นิ	ๆ 	เด่ำอนิกรุกฎาคม	2563	ค่า
ดัำชนีิ	 ฯ ในเกิือบทุ้กิดัีช้นีปรับตััวลัดีลัง โดีย่เฉพาะดีัช้นีสภาพคลั่องขึ้อง
ธุุรกิิจ แลัะดัีช้นีกิารส่งออกิที้�ปรับตััวลัดีลัง แม้ว่าค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นผู้่
ประกิอบกิาร SME จะปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น แต่ัเป็นกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นจากิเดืีอน
ก่ิอนหน้าที้�ธุุรกิิจต้ัองปิดีกิิจกิารชั้�วคราวจากิปญั่หาไวรัสโควิดี-19 แลัะบาง
สาขึ้าธุุรกิิจที้�เพิ�งสามารถเปิดีดีำาเนินกิารได้ี จากิกิารผ่่อนปรนมาตัรกิาร
ควบคุมโรคมากิข้ึ้�น แต่ัจากิกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นยั่งคงมีความเปราะบาง 
เพราะกิารจับจ่าย่ใช้้สอย่เริ�มขึ้ย่าย่ตััวได้ีอย่่างจำากัิดี เนื�องจากิกิำาลัังซืื้�อไม่
ได้ีฟ้ื้�นตััวเต็ัมที้� อีกิทั้�งนักิท่้องเที้�ย่วขึ้องช้าวต่ัางช้าติัที้�ย่ังไม่กิลัับเข้ึ้ามา ส่ง
ผ่ลัท้ำาใหกิ้ิจกิรรมท้างเศรษฐกิิจภาย่ในประเท้ศช้ะลัอตััวลัง ซ้ื้�งส่งผ่ลัท้ำาให้
ดัีช้นีภาวะเศรษฐกิิจภาย่ในประเท้ศ แลัะภาพรวมธุุรกิิจปรับตััวลัดีลังมา
อยู่่ที้�ระดัีบ 48.0 แลัะ 53.3 จากิเดืีอนก่ิอนหน้าที้�ระดัีบ 51.7 แลัะ 55.2 
ตัามลัำาดัีบ

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	 ข้องผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิ
ในิทุกภู้มิภูาค	 โดำยดำัชนีิความเช่�อมั�นิฯ	 เข้ตักรุุงเทพฯ	 และปริุมณ์ฑล	
ปัจจุบันอยู่่ที้�ระดัีบ 48.0 เพิ�มข้ึ้�นจากิเดีือนก่ิอนหน้าที้�ระดัีบ 46.8 
เนื�องจากิสถานประกิอบกิารเริ�มเปิดีดีำาเนินกิารได้ีเกืิอบเป็นปกิติั แลัะมี 
กิารจับจ่าย่ใช้้สอย่เพิ�มข้ึ้�นโดีย่เฉพาะหมวดีสินค้าจำาเป็น แต่ักิารขึ้ย่าย่ตััว
ท้างเศรษฐกิิจขึ้องส่วนกิลัางย่ังขึ้ย่าย่ตััวน้อย่กิว่าเศรษฐกิิจในภูมิภาค 



ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ข้องภูาคเหน่ิอ ปัจจุบันอยู่ที่้�ระดัีบ 54.1 เพิ�มข้ึ้�นจากิ
 49.7 จากิมาตัรกิารส่งเสริมกิารท่้องเที้�ย่วจากิภาครัฐ ท้ำาให้เกิิดีกิารเดิีน
ท้าง แลัะกิารจับจ่าย่ใช้้สอย่เพิ�มข้ึ้�น โดีย่เฉพาะกิลุ่ัมโรงแรม กิารขึ้นส่ง
สินค้า แลัะรถรับเหมา รวมไปถ้งร้านอาหาร	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	 ข้อง
ภูาคกลาง	ปัจจุบันอยู่่ที้�ระดัีบ 53.6 เพิ�มข้ึ้�นจากิ 51.9 จากิกิารขึ้ย่าย่ตััว
ขึ้องกิลุ่ัมผ่ลิัตัอาหารแลัะเครื�องดืี�ม โดีย่เฉพาะสินค้าท้้องถิ�นที้�ได้ีอานิสงส์
จากิกิารท่้องเที้�ย่วเชิ้งวัฒนธุรรมในพื�นที้� แลัะกิลุ่ัมจำาหน่าย่วัสดุีก่ิอสร้าง
ที้�เริ�มขึ้ย่าย่ตััวหลัังจากิที้�ช้ะลัอตััวลังในช่้วงโควิดี ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	
ข้องภูาคตัะวันิออก ปัจจุบันอยู่่ที้�ระดัีบ 51.2 เพิ�มข้ึ้�นเล็ักิน้อย่จากิ 50.4 
เพราะมีความกัิงวลัขึ้องกิารระบาดีโรคในพื�นที้� ท้ำาให้เกิิดีกิารย่กิเลิักิ แลัะ
/หรือ เลืั�อนกิารใช้้บริกิารในหลัาย่ธุุรกิิจ โดีย่เฉพาะที้�พักิ โรงแรม บริกิาร
สุขึ้ภาพแลัะเสริมความงาม รวมไปถ้งกิารขึ้นส่งสินค้า ดัีช้นีความเชื้�อมั�นฯ
 จ้งเพิ�มข้ึ้�นเพีย่งเล็ักิน้อย่	ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ข้องภูาคใตั� ปัจจุบันอยู่่ที้�
ระดัีบ 51.8 เพิ�มข้ึ้�นจากิ 49.9 จากิวันหยุ่ดีย่าวแลัะวันสำาคัญ่ท้างศาสนา
อิสลัามในช่้วงสัปดีาห์สุดีท้้าย่ ส่งผ่ลัให้กิารท้่องเที้�ย่วในภูมิภาคขึ้ย่าย่ตััว 
อย่่างไรก็ิตัามกิารบริโภคขึ้องประช้าช้นย่ังขึ้ย่าย่ตััวอย่่างจำากัิดีจากิกิำาลััง
ซืื้�อที้�ย่งัฟ้ื้�นตััวไม่เต็ัมที้� แลัะย่งัขึ้าดีกิำาลัังซืื้�อจากิกิลุ่ัมนักิท่้องเที้�ย่วต่ัางช้าติั
ที้�มีความสำาคัญ่กัิบเศรษฐกิิจภูมิภาค แลัะดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	 ข้องภูาค
ตัะวันิออกเฉีียงเหน่ิอ ปัจจุบันอยู่่ที้�ระดัีบ 53.1 เพิ�มข้ึ้�นจากิ 49.9  จากิ
กิารส่งเสริมกิารท่้องเที้�ย่วขึ้องภาครัฐ ท้ำาให้มีกิารจับจ่าย่ใช้้สอย่ แลัะกิาร
เดิีนท้างมากิข้ึ้�น ส่งผ่ลัดีีกัิบธุุรกิิจที้�เกีิ�ย่วข้ึ้อง โดีย่เฉพาะธุุรกิิจขึ้นส่งมวลัช้น
 (ไม่ประจำาท้าง)
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ภูาวะเศรุษฐกิจัในิปรุะเทศและอำานิาจัซื้่�อข้องปรุะชาชนิเป็นิ
ปัจัจััยกรุะทบสำาคัญที�สุดำข้อง	 SME	 ในิทุกภู้มิภูาค ซ้ื้�งผู้่ประกิอบกิาร 
SME ส่วนใหญ่่มีย่อดีคำาสั�งซืื้�อจากิผู้่บริโภคภาย่ในประเท้ศเป็นหลัักิ ท้ำาให้
ภาวะเศรษฐกิิจขึ้องประเท้ศ แลัะกิำาลัังซืื้�อขึ้องผู้่บริโภคส่งผ่ลัอย่า่งมากิต่ัอ
ธุุรกิิจ SME ซ้ื้�งแม้ว่าจะมีกิารเริ�มฟ้ื้�นตััวขึ้องธุุรกิิจหลัาย่สาขึ้า แต่ัจากิ
จำานวนผู้่บริโภคย่งัไม่มากินักิ ท้ำาให้ภาคกิารลังทุ้นขึ้องธุุรกิิจช้ะลัอตััวตัาม
ไปดีว้ย่ อีกิทั้�งใกิล้ัหมดีมาตัรกิารเย่ยี่วย่าขึ้องภาครฐั ส่งผ่ลัใหผู้้่บริโภคต้ัอง
ระมัดีระวังกิารใช้้จ่าย่มากิข้ึ้�น

มาตัรุการุในิดำ�านิต่ัาง	ๆ 	ข้องรัุฐบาลต่ัอกิจัการุ		การุเปลี�ยนิแปลง
พฤติักรุรุมข้องผู้้�บริุโภูค		รุาคาตั�นิทุนิสินิค�า/ค่าแรุงและการุแข่้งขั้นิในิ
ตัลาดำ	เป็นิปัจัจััยกรุะทบสำาคัญข้อง	SME	ในิทุกภู้มิภูาค จากิกิารสำารวจ
ข้ึ้อมูลัเดืีอนกิรกิฎาคม 2563 พบว่า 4 ปัจจัย่ดัีงกิล่ัาวเป็นปัจจัย่กิระท้บ
สำาคัญ่ขึ้อง SME เนื�องจากิภาย่หลัังกิารแพรร่ะบาดีขึ้องไวรสัโควิดี-19 ส่ง
ผ่ลักิระท้บต่ัอธุุรกิิจในเกืิอบทุ้กิสาขึ้า ท้ำาให้ผู้่ประกิอบกิารต้ัองกิารให้ภาค
รัฐออกิมาตัรกิารเย่ีย่วย่าธุุรกิิจ รวมถ้งมาตัรกิารกิระตุ้ันให้ผู้่บริโภคออกิ
มาใช้้จ่าย่มากิข้ึ้�น เนื�องจากิผู้่บริโภคกิำาลัังเผ่ชิ้ญ่ปัญ่หาด้ีานกิารจ้างงาน ซ้ื้�ง
ส่งผ่ลัต่ัอราย่ได้ี แลัะกิำาลัังซืื้�อ อีกิทั้�งจากิกิารเริ�มฟ้ื้�นตััวขึ้องธุุรกิิจ ท้ำาให้เกิิดี
กิารแข่ึ้งขัึ้นทั้�งท้างด้ีานราคา แลัะกิารจัดีโปรโมชั้�นต่ัางๆ รวมถ้งพฤติักิรรม
ขึ้องผู้่บริโภคที้�นิย่มใช้้บริกิารร้านค้าที้�ให้บริกิารครบครัน แลัะมีสินค้าให้
เลืัอกิได้ีหลัากิหลัาย่ ซ้ื้�งธุุรกิิจราย่เล็ักิย่ังขึ้าดีเงินทุ้นหมุนเวีย่นในกิิจกิาร 
ท้ำาให้ขึ้าดีกิำาลัังในกิารแข่ึ้งขัึ้นกัิบธุุรกิิจราย่ใหญ่่

•	ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ทั�งปัจัจุับันิและคาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิ
ข้�างหนิ�า	ในิภูาคอุตัสาหกรุรุมข้องผู้้�ผู้ลิตัข้นิาดำย่อมมีการุปรัุบตััว
เพิ�มข้้�นิ	โดำยดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิอย่้ที�รุะดัำบ	57.9 จากิเดืีอนมิถุนาย่น 
2563 ที้�ระดัีบ 54.9 ส่วนดัีช้นี ฯ คาดีกิารณ์์ 3 เดืีอนข้ึ้างหน้าอยู่่ที้�
ระดัีบ  79.6 ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นจากิเดืีอนมิถุนาย่น ที้�ระดัีบ 76.8 เป็น
ผ่ลัมาจากิผู้่ประกิอบกิารขึ้นาดีย่อ่มต้ัองเผ่ชิ้ญ่ปัญ่หากิารขึ้าดีสภาพ
คล่ัอง แลัะกิารแข่ึ้งขัึ้นในตัลัาดีในช่้วงกิารฟ้ื้�นตััวขึ้องธุุรกิิจ 

•	 โดำยปัจัจััยสำาคัญที�มีผู้ลกรุะทบข้องภูาคอุตัสาหกรุรุม	
ไดำ�แก่	สภูาวะเศรุษฐกิจัโลก	และสถุานิการุณ์์การุเม่องในิปรุะเทศ	
ซ้ื้�งมีความแตักต่ัางจัากกลุ่มผู้้�ผู้ลิตัข้นิาดำย่อม เนื�องจากิส่วนใหญ่่
ผู้่ประกิอบกิาร SME มีสัดีส่วนกิารส่งออกิที้�น้อย่ หรือเน้นตัลัาดีใน
ประเท้ศ ขึ้ณ์ะที้�กิลุ่ัมผู้่ผ่ลิัตัขึ้นาดีใหญ่่จะมีสัดีส่วนกิารเน้นตัลัาดี
ภาย่นอกิ (ส่งออกิมากิกิว่าร้อย่ลัะ 50 ขึ้องย่อดีขึ้าย่) มากิกิว่าตัลัาดี
ภาย่ในประเท้ศ

									ดัำชนีิความเช่�อมั�นิทางธุุรุกิจั
(Business	Sentiment	Index	:	BSI)

•	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิทางธุุรุกิจัปรัุบเพิ�มข้้�นิ	ในิปัจัจุับันิมา
อย่้ที�รุะดัำบ	42.9	(ค่าฐานิอย่้ที�รุะดัำบ	50)	จากิเดีอืนมิถุนาย่น 2563 
ที้�ระดัีบ 38.5 แลัะดัีช้นี ฯ คาดีกิารณ์์ 3 เดืีอนข้ึ้างหน้าปรับเพิ�มข้ึ้�น
 มาอยู่่ที้�ระดัีบ 48.6 จากิเดืีอนมิถุนาย่น 2563 ที้�ระดัีบ 47.0 เป็น
ผ่ลัมาจากิดัีช้นี ฯ ที้�ปรับเพิ�มข้ึ้�นในเกืิอบทุ้กิธุุรกิิจ โดีย่เฉพาะกิลุ่ัม
ขึ้นส่งแลัะภาคก่ิอสร้างที้�มีความเชื้�อมั�นดีีข้ึ้�นในทุ้กิองค์ประกิอบ 
รวมถ้งกิลุ่ัมโรงแรมแลัะร้านอาหาร เนื�องจากิกิารกิระตุ้ันกิารท่้อง
เที้�ย่วภาย่ในประเท้ศ แต่ัอย่่างไรก็ิตัามผู้่ประกิอบกิารส่วนใหญ่่ย่ัง
คงมีความเชื้�อมั�นอยู่่ในระดัีบตัำ�า จากิความกัิงวลัต่ัอภาวะธุุรกิิจที้�
เปราะบาง เพราะแนวโน้มกิำาลัังซืื้�อที้�ลัดีลัง อีกิทั้�งความกัิงวลัต่ัอต่ัอ
กิารแพร่ระบาดีขึ้องไวรัสโควิดี-19ในระลัอกิที้� 2

            ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริุโภูค
(Consumer	Confidence	Index	:	CCI)

กรุะทรุวงพาณิ์ชย์

•	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริุโภูคในิปัจัจุับันิ	ปรัุบตััวลดำลงมา
อย่้ที�รุะดัำบ	35.6	จัากเด่ำอนิมิถุุนิายนิ	2563	ที�รุะดัำบ	36.0

•	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริุโภูคในิทุกภู้มิภูาคปรัุบตััวลดำลง
จัากเด่ำอนิที�ผู่้านิมา	โดีย่เฉพาะในภาคเหนือ ที้�มีค่าดัีช้นีความเชื้�อ
มั�น ฯ ปรับตััวลัดีลังมาอยู่ใ่นระดัีบตัำ�าที้�สุดี เป็นผ่ลัมาจากิประช้าช้น
มีความกัิงวลัต่ัอกิารแพร่ระบาดีขึ้องไวรัสโควิดี-19ในระลัอกิที้� 2 อีกิ
ทั้�งจากิข้ึ้อจำากัิดีขึ้องมาตัรกิารควบคุมโรค ที้�ท้ำาให้นักิท่้องเที้�ย่วช้าว
ต่ัางช้าติัย่งัไม่ฟ้ื้�นตััว ส่งผ่ลักิระท้บต่ัอภาคกิารท่้องเที้�ย่ว แลัะธุุรกิิจ
ที้�เกีิ�ย่วเนื�อง

การุเปรีุยบเทียบดัำชนีิ	SMSI
กับดัำชนีิอ่�นิ	ๆ	ที�เกี�ยวข้�อง
เด่ำอนิกรุกฎาคม	2563

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิภูาคอุตัสาหกรุรุม
(Thai	Industries	Sentiment	Index	:	TISI)

• ดัำชนีิ	TISI	เด่ำอนิกรุกฎาคม	2563	โดำยรุวมปรัุบตััวอย่้
ที�รุะดำบั	82.5	(ค่าฐานิอย่้ที�รุะดำบั	100) โดีย่ปรับเพิ�มข้ึ้�นจากิเดีอืน
มิถุนาย่น 2563 ที้�ระดัีบ 80.0 ซ้ื้�งเป็นกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นต่ัอเนื�อง
เป็นเดืีอนที้� 3 เป็นผ่ลัมาจากิกิารผ่่อนปรนมาตัรกิารควบคุมโรค
ต่ัางๆขึ้องภาครัฐ ท้ำาให้ธุุรกิิจกิลัับมาดีำาเนินกิารได้ี ส่งผ่ลัต่ัอความ
ต้ัองกิารใช้้สินค้าขึ้องธุุรกิิจ อีกิทั้�งธุุรกิิจมีกิารจัดีโปรโมชั้�น แลัะลัดี
ราคา รวมถ้งกิารจัดีงานแสดีงสินค้า เพื�อกิระตุ้ันให้ผู้่บริโภคออกิ
มาใช้้จ่าย่มากิข้ึ้�น

• ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	คาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า	ในิ
ภูาคอุตัสาหกรุรุมอย่้ที�รุะดัำบ	 93.0 ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิ
มิถุุนิายนิ	2563	 ที�รุะดัำบ	90.1 มาจากิผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์
ภาคกิารผ่ลิัตัปรับตััวดีีข้ึ้�น อย่่างไรก็ิตัามผู้่ประกิอบกิารย่ังกัิงวลัต่ัอ
กิารแพร่ระบาดีขึ้องไวรัสโควิดี-19 รอบสองที้�จะกิระท้บตั่อกิาร
ดีำาเนินธุุรกิิจอีกิครั�ง  
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• ค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นผู้่บริโภคที้�ประกิอบอาชี้พผู้่ประกิอบ
กิาร อยู่่ที้�ระดัีบ 40.7 ปรับตััวลัดีลังจากิเดืีอนมิถุนาย่น 2563 ที้�
ระดัีบ 42.5

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริุโภูค
(Consumer	Confidence	Index	:	CCI)	ม.หอการุค�า

•	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริุโภูคทั�งปัจัจุับันิและในิอนิาคตั	
ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิมาอย่้ที�รุะดัำบ	50.1	(ค่าฐานิอย่้ที�รุะดัำบ	200)	จัาก
เด่ำอนิกรุกฎาคม	2563	ที�รุะดัำบ	49.2	ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นต่ัอเนื�องเป็น
เดืีอนที้� 3 เป็นผ่ลัมาจากิมาตัรกิารกิระตุ้ันเศรษฐกิิจขึ้องภาครัฐ ทั้�ง
กิารท่้องเที้�ย่วแลัะกิารใช้้จ่าย่ในประเท้ศ 

• ดัีช้นีความเชื้�อมั�นผู้่บริโภคที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นทั้�งในปัจจุบัน
แลัะอนาคตั แต่ัย่งัอยู่ใ่นระดัีบตัำ�ากิว่าค่าฐาน(100)  สะท้้อนให้เห็น
ว่าผู้่บริโภคยั่งคงกัิงวลัต่ัอกิำาลัังซืื้�อในอนาคตั แลัะขึ้าดีความเชื้�อมั�น
ในกิารดีำาเนินชี้วิตัประจำาวัน

ดำัชนิีความเช่�อมั�นิอนิาคตัเศรุษฐกิจัภู้มิภูาค
	(Thailand	Regional	Economic

Sentiment	Index	:	RSI)

•	 ในิเดำอ่นิกรุกฎาคม	2563	ค่าดำชันิ	ีฯ	ในิเกอ่บทกุภู้มิภูาค	
ดำชันิ	ีฯ	อย้ใ่นิรุะดัำบที�มากกว่าค่าฐานิที�	50  ย่กิเว้นในเขึ้ตักิรงุเท้พ 
ฯ แลัะปรมิณ์ฑลัที้�มีค่าดัีช้นคีวามเช้ื�อมั�น ฯ อยู่่ในระดัีบท้ี�ตัำ�ากิว่าค่า
ฐาน เป็นผ่ลัมาจากิแนวโน้มกิารขึ้ย่าย่ตัวัในท้กุิภาคธุรุกิจิ เนื�องจากิ
กิำาลัังฟื้้�นตััวกิลัับมาภาย่หลัังปัญ่หากิารแพร่ระบาดีขึ้องไวรัสโควิดี
-19 คลัี�คลัาย่ แลัะสถานประกิอบกิารหลัาย่แห่งกิลับัมาเปิดีดีำาเนนิ
กิารได้ีอย่่างปกิตั ิอย่่างไรกิต็ัามภาคอตุัสาหกิรรมขึ้องภาคตัะวนัตักิ
 แลัะภาคบริกิารขึ้องภาคตัะวันออกิ ย่ังเป็นปัญ่หาท้ี�ตั้องเฝ้าระวัง
สถานกิารณ์์อย่่างตั่อเนื�อง
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ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย่้ที�
รุะดัำบ	48.0	ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าที�รุะดัำบ	46.8 จากิกิาร
ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นในเกืิอบทุ้กิปัจจัย่องค์ประกิอบ โดีย่เฉพาะปจัจัย่ด้ีานคำาสั�ง
ซืื้�อ ปริมาณ์กิารผ่ลิัตั กิารค้าที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้กิำาไรขึ้องกิิจกิาร
เพิ�มข้ึ้�นตัามไปด้ีวย่ ซ้ื้�งภาคกิารผ่ลิัตัปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นมากิที้�สุดี เมื�อเที้ย่บกัิบ
ภาคกิารค้า  เนื�องจากิสถานประกิอบกิารเริ�มเปิดีดีำาเนินกิารได้ีเกืิอบเป็น
ปกิติั แลัะมีกิารจับจ่าย่ใช้้สอย่เพิ�มข้ึ้�นโดีย่เฉพาะหมวดีสินค้ากิารบริโภค
สินค้าอุปโภคบริโภคจำาเป็น แลัะภาคกิารผ่ลิัตัที้�ขึ้ย่าย่ตััวในทุ้กิสาขึ้า โดีย่
เฉพาะในหมวดีสินค้าคงท้น แลัะก้ิ�งคงท้น สะท้้อนจากิคำาสั�งซืื้�อในหมวดี
เสื�อผ้่า แลัะเฟื้อร์นิเจอร์ เป็นต้ัน แต่ักิารขึ้ย่าย่ตััวท้างเศรษฐกิิจขึ้องส่วน
กิลัางย่ังขึ้ย่าย่ตััวน้อย่กิว่าเศรษฐกิิจในภูมิภาค แลัะภาคกิารท่้องเที้�ย่ว 
แลัะธุุรกิิจที้�เกีิ�ย่วเนื�องในภูมิภาคยั่งต้ัองติัดีตัามอย่่างต่ัอเนื�อง จากิความ
เชื้�อมั�นต่ัอกิารควบคุมกิารแพร่ระบาดีขึ้องไวรัสโควิดี-19 	 ในิส่วนิข้อง
ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	คาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า
อย่้ที�รุะดัำบ	56.1	เป็นิผู้ลมาจัากผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำาสั�งซืื้�อ แลัะ
ปริมาณ์กิารผ่ลิัตัจะปรบัตััวลัดีลัง เนื�องจากิผู้่ประกิอบกิารกัิงวลัต่ัอปัญ่หา
กิารแพร่ระบาดีขึ้องไวรัสโควิดี-19 ที้�จะส่งผ่ลัท้ำาให้ภาคกิารท่้องเที้�ย่ว แลัะ
ธุุรกิิจที้�เกีิ�ย่วเนื�องย่ังไม่กิลัับมาฟ้ื้�นตััว 

ในิส่วนิข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคการุผู้ลิตั	
ในเดืีอนปัจจุบันค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นอยู่ที่้�ระดัีบ 52.2 ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นจากิ
เดืีอนก่ิอนที้�ระดัีบ 47.5 เป็นผ่ลัจากิปัจจัย่ด้ีานคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิาร
ผ่ลิัตัที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้กิำาไรขึ้องกิิจกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นอย่า่งเห็น
ได้ีชั้ดี ซ้ื้�งเป็นกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นในทุ้กิสาขึ้ากิารผ่ลิัตั โดีย่เฉพาะในหมวดี
สินค้าคงท้น แลัะก้ิ�งคงท้น สะท้้อนจากิคำาสั�งซืื้�อในหมวดีเสื�อผ้่า แลัะ
เฟื้อร์นิเจอร์ เป็นต้ัน จากิมาตัรกิารเยี่ย่วย่าผ่ลักิระท้บจากิปัญ่หาไวรัสโค
วิดี-19 ที้�ท้ำาให้ประช้าช้นออกิมาจับจ่าย่ใช้้สอย่มากิข้ึ้�น	 ในิส่วนิข้องค่า
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	คาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย่้
ที�รุะดัำบ	 61.5	 	 เป็นิผู้ลมาจัากผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำาสั�งซืื้�อ แลัะ
ปริมาณ์กิารผ่ลิัตัจะจะปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น เนื�องจากิผู้่ประกิอบกิารมองว่า
อาหารแลัะเครื�องดืี�ม แลัะเสื�อผ้่าย่ังเป็นที้�ต้ัองกิารขึ้องผู้่บริโภค

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME
ในิเข้ตักรุุงเทพฯ	และปริุมณ์ฑล	
ปรุะจัำาเด่ำอนิกรุกฎาคม	2563

ปรุะเด็ำนิสำาคัญ

• ค่าดำชันิคีวามเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	กรุงุเทพฯ
	 และปริุมณ์ฑล	ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�ามาอย่้ที�
รุะดัำบ	 48.0	 จัากการุปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุกปัจัจััยองค์
ปรุะกอบ	 โดำยเฉีพาะปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	 ปริุมาณ์การุผู้ลิตั	
การุค�าที�ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิ	ส่งผู้ลทำาให�กำาไรุข้องกิจัการุเพิ�มข้้�นิ
ตัามไปดำ�วย	 ซ้ื้�งภูาคการุผู้ลิตัปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิมากที�สุดำ	 เม่�อ
เทียบกับภูาคการุค�า	

• จัากสถุานิปรุะกอบการุเรุิ�มเปิดำดำำาเนินิิการุไดำ�เกอ่บ
เป็นิปกติั	และมีการุจัับจ่ัายใช�สอยเพิ�มข้้�นิโดำยเฉีพาะหมวดำ
สินิค�าจัำาเป็นิ	 แต่ัการุข้ยายตััวทางเศรุษฐกิจัข้องส่วนิกลาง
ยังข้ยายตััวนิ�อยกว่าเศรุษฐกิจัในิภู้มิภูาค
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ในิส่วนิข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุSME	 ภูาคการุค�า 
ในเดืีอนปัจจุบันค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นอยู่ที่้�ระดัีบ 50.1 ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นจากิ
เดืีอนก่ิอนที้�ระดัีบ 46.9 เป็นผ่ลัมาจากิปัจจัย่คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารค้า
ที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้กิำาไรขึ้องกิิจกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นอย่่างเห็นได้ี
ชั้ดี ซ้ื้�งเป็นกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นในเกืิอบทุ้กิสาขึ้ากิารค้า  จากิกิารขึ้ย่าย่ตััว
ขึ้องภาคกิารบรโิภคสินค้าอุปโภคบรโิภคจำาเปน็ เนื�องจากิราย่ได้ี แลัะกิำาลััง
ซืื้�อขึ้องภาคเกิษตัรกิรที้�ปรับตััวดีีข้ึ้�น รวมถ้งกิารลังทุ้นหมวดีก่ิอสร้างปรับ
ตััวเพิ�มข้ึ้�น สะท้้อนจากิคำาสั�งซืื้�อขึ้องวัสดุีก่ิอสร้างที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่ที่้�
ระดัีบ 46.3 จากิเดืีอนก่ิอนหน้าที้�ระดัีบ 41.7 ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความ
เช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	คาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย่้ที�รุะดัำบ	55.4	
เป็นิผู้ลมาจัากผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตั 
จะปรับตััวลัดีลัง โดีย่เฉพาะภาคกิารลังทุ้น แลัะกิารบริโภคสินค้าคงท้น 
เนื�องจากิความกัิงวลัต่ัอภาวะเศรษฐกิิจภาย่ในประเท้ศ

ในิส่วนิข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุSME	 ภูาคการุ
บริุการุ	ในเดืีอนปัจจุบันค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นอยู่่ที้�ระดัีบ 44.4 ปรับตััวลัดี
ลังจากิเดืีอนก่ิอนที้�ระดัีบ 46.3 เป็นผ่ลัมาจากิปัจจัย่ดี้านคำาสั�งซืื้�อ แลัะ
ปริมาณ์กิารบรกิิารที้�ปรับตััวลัดีลัง ส่งผ่ลัท้ำาใหก้ิำาไรขึ้องกิิจกิารปรบัตััวลัดี
ลังอย่่างเห็นได้ีชั้ดี ซ้ื้�งเป็นกิารปรับตััวลัดีลังในเกืิอบทุ้กิสาขึ้ากิารบริกิาร 
เนื�องจากิความกัิงวลัต่ัอปัญ่หากิารแพร่ระบาดีขึ้องไวรัสโควิดี-19 ที้�ตัรวจ
พบผู้่ติัดีเชื้�อในพื�นที้�ใกิล้ัเคีย่ง ส่งผ่ลัท้ำาให้ประช้าช้น แลัะนักิท่้องเที้�ย่วไม่
มั�นใจในกิารเดิีนท้าง ส่งผ่ลักิระท้บต่ัอหลัาย่สาขึ้าธุุรกิิจ โดีย่เฉพาะที้�พักิ
โรงแรม ที้�ถูกิย่กิเลิักิ แลัะเลืั�อนกิารเข้ึ้าใช้้บริกิาร รวมไปถ้งรถรับเหมา 
แลัะรา้นอาหาร เปน็ต้ัน อย่า่งไรกิต็ัามแมใ้นเขึ้ตัภูมิภาคจะมกีิารท่้องเที้�ย่ว
ลัดีลัง แตัจ่ากิมาตัรกิารสง่เสรมิกิารท้อ่งเที้�ย่วขึ้องภาครฐั ท้ำาใหมี้กิารจอง
ทั้วร์ท่้องเที้�ย่วในภูมิภาคอื�นๆปรับตััวดีีข้ึ้�น  ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อ
มั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	คาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย่้ที�รุะดัำบ	53.8	
เป็นิผู้ลมาจัากผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัจะ
ปรับตััวลัดีลัง เนื�องจากิผู้่ประกิอบกิารกัิงวลัต่ัอปัญ่หากิารแพร่ระบาดีขึ้อง
ไวรัสโควิดี-19 ที้�จะส่งผ่ลัท้ำาให้ภาคกิารท่้องเที้�ย่ว แลัะธุุรกิิจที้�เกีิ�ย่วเนื�อง
ย่งัไม่กิลัับมาฟ้ื้�นตััว จากินักิท่้องเที้�ย่วต่ัางช้าติัที้�ย่งัไม่มี แลัะความกัิงวลัต่ัอ
กิารติัดีเชื้�อขึ้องนักิท่้องเที้�ย่วช้าวไท้ย่นาคตั
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ปัจัจััยภูาวะเศรุษฐกิจัในิปรุะเทศและอำานิาจัซ่ื้�อข้องปรุะชาชนิ
ส่งผู้ลต่ัอกิจัการุมากที�สุดำ  โดีย่ปัจจัย่ที้�ส่งผ่ลักิระท้บรองลังมา ได้ีแก่ิ
 มาตัรกิารในดี้านต่ัาง ๆ ขึ้องรัฐบาลัต่ัอกิิจกิาร กิารเปลีั�ย่นแปลัง
พฤติักิรรมขึ้องผู้่บริโภค ราคาต้ันทุ้นสินค้า/ค่าแรงงาน  แลัะกิารแข่ึ้งขัึ้น
ในตัลัาดี ตัามลัำาดัีบ

ดัำชนีิภูาวะเศรุษฐกิจัและธุุรุกิจั	SME
ปรุะจัำาเด่ำอนิกรุกฎาคม	2563

ภาพรวมดัีช้นีภาวะเศรษฐกิิจแลัะธุุรกิิจในภาคกิรุงเท้พฯ 
แลัะปริมณ์ฑลั  ปรับตััวลัดีลังจากิเดืีอนก่ิอนหน้า จากิความกัิงวลั
ต่ัอปัญ่หากิารแพรร่ะบาดีขึ้องไวรสัโควิดี-19 ที้�ตัรวจพบผู้่ตัดิีเชื้�อใน
พื�นที้�ใกิล้ัเคีย่ง ส่งผ่ลัให้นักิท่้องเที้�ย่วลัดีกิารเดิีนท้างระหว่างพื�นที้�
ลัง แลัะลัดีกิารออกิมาจับจ่าย่ใช้้สอย่ข้ึ้างนอกิ ท้ำาให้ธุุรกิิจหลัาย่
สาขึ้าต้ัองประสบปัญ่หาสภาพคล่ัอง สะท้้อนจากิดัีช้นีสภาะคล่ัอง
ปรับตััวลัดีลังมาอยู่่ที้�ระดัีบ 46.3 จากิเดืีอนก่ิอนหน้าที้�ระดัีบ 53.9 
ซ้ื้�งท้ำาให้ภาพรวมขึ้องธุุรกิิจ แลัะภาวะเศรษฐกิิจภาย่ในประเท้ศ
ปรับตััวลัดีลังตัามไปด้ีวย่ อย่่างไรก็ิตัามภาคกิารผ่ลิัตัย่ังมีแนวโน้ม
ปรับตััวดีีข้ึ้�น จากิความต้ัองกิารสินค้าอุปโภคบริโภคจำาเป็นในชี้วิตั
ประจำาวัน
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ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย่้ที�
รุะดัำบ	51.8	ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าที�รุะดัำบ	49.9 จากิกิาร
ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นในเกืิอบทุ้กิปัจจัย่องค์ประกิอบ โดีย่เฉพาะปจัจัย่ด้ีานคำาสั�ง
ซืื้�อ ปริมาณ์กิารค้า  แลัะบริกิารที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้กิำาไรขึ้อง
กิิจกิารเพิ�มข้ึ้�นตัามไปด้ีวย่ ซ้ื้�งภาคกิารบริกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นมากิที้�สุดี เมื�อ
เที้ย่บกัิบภาคกิารค้า เนื�องจากิจากิกิารผ่่อนคลัาย่มาตัรกิารควบคุมโรค
อย่่างต่ัอเนื�อง แลัะมีช่้วงวันหยุ่ดีย่าว แลัะวันสำาคัญ่ท้างศาสนาอิสลัามใน
ช่้วงสัปดีาห์สุดีท้้าย่ ส่งผ่ลัให้กิารท่้องเที้�ย่วในภูมิภาคขึ้ย่าย่ตััว ซ้ื้�งเป็น
ปัจจัย่สำาคัญ่ที้�ส่งผ่ลัดีีต่ัอธุุรกิิจที้�เกีิ�ย่วเนื�องทุ้กิสาขึ้า โดีย่เฉพาะกิารเข้ึ้าใช้้
บริกิารที้�พักิโรงแรมที้�มีคำาสั�งซืื้�อปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นมากิที้�สุดี ประกิอบกัิบ
ปริมาณ์ผ่ลัผ่ลิัตัท้างกิารเกิษตัร เช่้นย่างพารา ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้
เกิษตัรกิรมีราย่ได้ี แลัะกิำาลัังซืื้�อเพิ�มข้ึ้�น ท้ำาให้มีกิารบริโภคสินค้าอุปโภค
บริโภคจำาเป็นอย่า่งต่ัอเนื�อง	ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบ
การุ	SME	คาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย่้ที�รุะดัำบ	60.5	เป็นิผู้ลมาจัาก
ผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัจะปรับตััวลัดีลัง
โดีย่เฉพาะภาคกิารท้อ่งเที้�ย่ว เนื�องจากิย่งัไม่มีแนวโนม้ที้�นักิท่้องเที้�ย่วช้าว
ต่ัางช้าติัจะกิลัับมา อีกิทั้�งจากิกิำาลัังซืื้�อขึ้องช้าวต่ัางช้าติั ที้�จะส่งผ่ลักิระท้บ
ต่ัอสินค้าส่งออกิ เช่้นย่างพารา แลัะไม้ เป็นต้ัน

ในิส่วนิข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคการุผู้ลิตั
 ในเดืีอนปัจจุบันค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นอยู่่ที้�ระดัีบ 45.1 ปรับตััวลัดีลังจากิ
เดืีอนก่ิอนที้�ระดัีบ 50.5 เป็นผ่ลัจากิปัจจัย่ด้ีานคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิาร
ผ่ลิัตัที้�ปรับตััวลัดีลัง ส่งผ่ลัท้ำาให้กิำาไรขึ้องกิิจกิารปรับตััวลัดีลังอย่า่งเห็นได้ี
ชั้ดี ซ้ื้�งเป็นกิารปรับตััวลัดีลังในเกืิอบทุ้กิสาขึ้ากิารผ่ลิัตั จากิความไม่มั�นใจ
ในราย่ได้ีในอนาคตั ส่งผ่ลัต่ัอกิำาลัังซืื้�อ ท้ำาให้ประช้าช้นระมัดีระวังกิารใช้้
จ่าย่มากิข้ึ้�น ท้ำาให้สินค้าทั้�งหมวดีสินค้าจำาเป็น แลัะสินค้าคงท้นมีความ
ต้ัองกิารลัดีลัง ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME						
คาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย่้ที�รุะดัำบ	57.7	เป็นิผู้ลมาจัากผู้่ประกิอบ
กิารคาดีกิารณ์์คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัจะปรับตััวลัดีลัง จากิความ
ไม่มั�นใจต่ัอราย่ได้ีในอนาคตั แลัะกิำาลัังซืื้�อขึ้องนักิท่้องเที้�ย่วช้าวต่ัางช้าติั
ย่ังไม่ฟ้ื้�นตััว

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคใตั�
ปรุะจัำาเด่ำอนิกรุกฎาคม	2563

ปรุะเด็ำนิสำาคัญ

• ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาค
ใตั�	 ปรุับตััวเพิ�มข้้�นิจัากเดำ่อนิก่อนิหนิ�ามาอย้่ที�รุะดำับ	 51.8	
จัากการุปรุับตััวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุกปัจัจััยองค์ปรุะกอบ	โดำย
เฉีพาะปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซื้่�อ	 ปรุิมาณ์การุค�า	 	 และบรุิการุที�
ปรุับตััวเพิ�มข้้�นิ	 ส่งผู้ลทำาให�กำาไรุข้องกิจัการุเพิ�มข้้�นิตัามไป
ดำ�วย	ซื้้�งภูาคการุบรุิการุปรุับตััวเพิ�มข้้�นิมากที�สุดำ	 เม่�อเทียบ
กับภูาคการุค�า	

• เกษตัรุกรุมีรุายไดำ�	 และกำาลังซื้่�อเพิ�มข้้�นิ	 จัาก
ปริุมาณ์ผู้ลผู้ลติัทางการุเกษตัรุที�ข้ยายตัวั	ส่งผู้ลทำาให�มกีารุ
บรุิโภูคสินิค�าอุปโภูคบรุิโภูคจัำาเป็นิอย่างตั่อเนิ่�อง

• จัากวันิหยุดำยาวและวันิสำาคัญทางศาสนิาอิสลาม
ในิช่วงสัปดำาห์สุดำท�าย	 ส่งผู้ลให�การุท่องเที�ยวในิภู้มิภูาค
ข้ยายตััว	 อย่างไรุก็ตัามการุบริุโภูคข้องปรุะชาชนิยังข้ยาย
ตััวอย่างจัำากัดำจัากกำาลังซื้่�อที�ยังฟื้นิตััวไม่เตั็มที�	และยังข้าดำ
กำาลังซ่ื้�อจัากกลุ่มนัิกท่องเที�ยวตั่างชาติัที�มีความสำาคัญกับ
เศรุษฐกิจัภู้มิภูาค
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ในิส่วนิข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุSME	 ภูาคการุค�า
 ในเดืีอนปัจจุบันค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นอยู่่ที้�ระดัีบ 51.6 ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น
จากิเดืีอนก่ิอนที้�ระดัีบ 50.7 เป็นผ่ลัมาจากิปัจจัย่คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์
กิารค้าที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้กิำาไรขึ้องกิิจกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นอย่่าง
เห็นได้ีชั้ดี ซ้ื้�งเป็นกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นในเกืิอบทุ้กิสาขึ้ากิารค้า โดีย่ได้ีรับ
แรงสนับสนุนจากิราย่ได้ีขึ้องภาคเกิษตัรกิรที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น จากิปริมาณ์
ผ่ลัผ่ลิัตั เช่้นย่างพาราที้�ปรับตััวดีีข้ึ้�น ท้ำาให้แม้จะมีกิารช้ะลัอกิารใช้้จ่าย่ 
แต่ัย่งัมีกิารบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคจำาเป็นอย่า่งต่ัอเนื�อง		ในิส่วนิข้อง
ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	คาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า
อย่้ที�รุะดัำบ	59.4	เป็นิผู้ลมาจัากผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำาสั�งซืื้�อ แลัะ
ปริมาณ์กิารผ่ลิัตัจะปรับตััวลัดีลัง เนื�องจากิไม่มั�นใจต่ัอภาวะเศรษฐกิิจ
ภาย่ในประเท้ศ แลัะความเปราะบางขึ้องกิารจ้างงาน

ในิส่วนิข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุSME	 ภูาคการุ
บริุการุ	ในเดืีอนปัจจุบันค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นอยู่ที่้�ระดัีบ 55.0 ปรับตััวเพิ�ม
ข้ึ้�นจากิเดืีอนก่ิอนที้�ระดัีบ 48.7 เป็นผ่ลัมาจากิปัจจัย่ด้ีานคำาสั�งซืื้�อ แลัะ
ปริมาณ์กิารบริกิารที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้กิำาไรขึ้องกิิจกิารปรับตััว
เพิ�มข้ึ้�นอย่่างเห็นได้ีชั้ดี ซ้ื้�งเป็นกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นในทุ้กิสาขึ้ากิารบริกิาร 
จากิกิารผ่่อนคลัาย่มาตัรกิารควบคุมโรคอย่่างต่ัอเนื�อง แลัะมีช่้วงวันหยุ่ดี
ย่าว แลัะวันสำาคัญ่ท้างศาสนาอิสลัามในช่้วงสัปดีาห์สุดีท้้าย่ ส่งผ่ลัให้กิาร
ท่้องเที้�ย่วในภมิูภาคขึ้ย่าย่ตััว ซ้ื้�งเป็นปัจจัย่สำาคัญ่ที้�ส่งผ่ลัดีีต่ัอธุุรกิิจที้�เกีิ�ย่ว
เนื�องทุ้กิสาขึ้า โดีย่เฉพาะกิารเข้ึ้าใช้้บรกิิารที้�พักิโรงแรมที้�มีคำาสั�งซืื้�อปรับตััว
เพิ�มข้ึ้�นมากิที้�สุดี อย่่างไรก็ิตัามย่ังขึ้าดีกิำาลัังซืื้�อจากิกิลุ่ัมนักิท่้องเที้�ย่วต่ัาง
ช้าติัที้�มีความสำาคัญ่กัิบเศรษฐกิิจภูมิภาค	 ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อ
มั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	คาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย่้ที�รุะดัำบ	63.0		
เป็นิผู้ลมาจัากผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัจะ
ปรับตััวลัดีลัง เนื�องจากิปัญ่หาไวรัสโควิดี-19 ที้�ส่งผ่ลักิระท้บไปในหลัาย่
ประเท้ศ ส่งผ่ลักิระท้บต่ัอทั้�งความปลัอดีภัย่  ราย่ได้ี แลัะกิำาลัังซืื้�อขึ้องผู้่
บริโภค ท้ำาให้แนวโน้มนักิท่้องเที้�ย่วช้าวต่ัางช้าติัจะย่ังไม่ฟ้ื้�นตััวอยู่่ในช่้วง
ฤดูีมรสุมขึ้องภาคใต้ั  



ดัำชนีิภูาวะเศรุษฐกิจัและธุุรุกิจั	SME
ปรุะจัำาเด่ำอนิกรุกฎาคม	2563

ภาพรวมดีชั้นีภาวะเศรษฐกิิจแลัะธุุรกิิจในภาคใตั ้ค่อนข้ึ้าง
ท้รงตััวจากิเดืีอนก่ิอนหน้า แม้ภาคกิารบริโภคขึ้องประช้าช้นจะ
ช้ะลัอตััวลัง จากิกิารขึ้าดีความเชื้�อมั�นต่ัอราย่ได้ี แลัะกิำาลัังซืื้�อใน
อนาคตั แลัะธุุรกิิจที้�พ้งพิงนักิท่้องเที้�ย่วช้าวต่ัางช้าติั ย่ังไม่สามารถ
กิลัับมาฟ้ื้�นตััวได้ี ท้ำาให้ธุุรกิิจขึ้าดีสภาพคล่ัอง แลัะต้ัองลัดีกิารจ้าง
งานลัง ซ้ื้�งส่งผ่ลักิระท้บทั้�งภาพรวมขึ้องธุุรกิิจ แลัะราย่ได้ีขึ้องกิลุ่ัม
แรงงาน อย่า่งไรก็ิตัามภาคกิารเกิษตัรเป็นแรงสนับสนุนกิารใช้้จ่าย่
ในสินค้าอุปโภคบริโภคต่ัอเนื�อง จากิปริมาณ์ผ่ลัผ่ลิัตัท้างกิารเกิษตัร
ที้�ช่้วย่เพิ�มราย่ได้ีประกิอบกัิบช่้วงวันหยุ่ดีท้ำางานนักิท่้องเที้�ย่ว
ภาย่ในประเท้ศมีกิารเดิีนท้างท่้องเที้�ย่วมากิข้ึ้�น
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ปัจัจััยภูาวะเศรุษฐกิจัในิปรุะเทศและอำานิาจัซ่ื้�อข้องปรุะชาชนิ
ส่งผู้ลต่ัอกิจัการุมากที�สุดำ  โดีย่ปัจจัย่ที้�ส่งผ่ลักิระท้บรองลังมา ได้ีแก่ิ  
มาตัรกิารในด้ีานต่ัาง ๆ ขึ้องรัฐบาลัต่ัอกิิจกิาร กิารเปลีั�ย่นแปลังพฤติักิรร
มขึ้องผู้่บริโภค ราคาต้ันทุ้นสินค้า/ค่าแรงงาน แลัะกิารแข่ึ้งขัึ้นในตัลัาดี 
ตัามลัำาดัีบ



12

ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย่้ที�
รุะดัำบ	53.1	ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าที�รุะดัำบ	49.9	จากิกิาร
ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นในเกืิอบทุ้กิปัจจัย่องค์ประกิอบ โดีย่เฉพาะปัจจัย่ด้ีานคำา
สั�งซืื้�อ ปริมาณ์กิารผ่ลิัตั กิารค้า  แลัะบริกิารที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้
กิำาไรขึ้องกิิจกิารเพิ�มข้ึ้�นตัามไปดี้วย่ ซ้ื้�งภาคกิารผ่ลัิตัปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นมากิ
ที้�สุดี เมื�อเที้ย่บกัิบภาคกิารบริกิาร แลัะกิารค้า เนื�องจากิกิิจกิรรมท้าง
เศรษฐกิิจที้�สามารถกิลัับมาเปิดีดีำาเนินกิารได้ีมากิข้ึ้�น ธุุรกิิจคู่ค้ากิลัับมา
ดีำาเนินกิารได้ี ประกิอบกัิบกิารใช้้จ่าย่ขึ้องผู้่บริโภคที้�ปรับตััวดีีข้ึ้�น  ส่งผ่ลั
ท้ำาให้มีความต้ัองกิารสินค้ามากิข้ึ้�น โดีย่เฉพาะกิารบริโภคหมวดีสินค้า
อาหารแลัะเครื�องดืี�ม รวมถ้งขึ้ย่าย่ตััวขึ้องปริมาณ์ผ่ลัผ่ลิัตัย่างพารา แลัะ
สินค้าท้างกิารเกิษตัรอื�นๆที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นในแต่ัล่ัะพื�นที้� ท้ำาให้กิารใช้้จ่าย่
ในสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้ย่าย่ตััว ส่วนภาคกิารท้่องเที้�ย่ว ได้ีรับผ่ลัดีีจากิ
กิารส่งเสริมกิารท่้องเที้�ย่วขึ้องภาครัฐ ท้ำาให้มีกิารจับจ่าย่ใช้้สอย่ แลัะกิาร
เดิีนท้างมากิข้ึ้�น ส่งผ่ลัดีีกัิบธุุรกิิจที้�เกีิ�ย่วข้ึ้อง โดีย่เฉพาะกิารใช้้บรกิิารที้�พักิ
โรงแรม แลัะธุุรกิิจขึ้นส่งมวลัช้น (ไม่ประจำาท้าง) เป็นต้ัน 	ในิส่วนิข้องค่า
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	คาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย่้ที�	
รุะดัำบ	60.5	เป็นิผู้ลมาจัากผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำาสั�งซืื้�อแลัะปริมาณ์
กิารผ่ลัติัจะปรบัตััวลัดีลังโดีย่เฉพาะกิารบรโิภคสินค้าคงท้นแลัะย่งัไม่มั�นใจ
ว่านักิท่้องเที้�ย่วช้าวต่ัางช้าติัที้�จะกิลัับเข้ึ้ามา อย่่างไรก็ิตัามภาคกิารผ่ลิัตั
ย่ังมีแนวโน้มเพิ�มข้ึ้�น จากิกิารใช้้จ่าย่ในหมวดีสินค้าอาหารแลัะเครื�องดืี�ม

ในิส่วนิข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคการุผู้ลิตั
 ในเดีอืนปัจจุบันค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นอยู่ที่้�ระดัีบ55.8 ปรบัตััวเพิ�มข้ึ้�นจากิ
เดืีอนก่ิอนที้�ระดัีบ 50.3 เป็นผ่ลัจากิปัจจัย่ด้ีานคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิาร
ผ่ลิัตัที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้กิำาไรขึ้องกิิจกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นอย่า่งเห็น
ได้ีชั้ดี ซ้ื้�งเป็นกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นในทุ้กิสาขึ้ากิารผ่ลิัตั จากิกิารใช้้จ่าย่ขึ้อง
ผู้่บริโภคปรับตััวดีีข้ึ้�น แลัะธุุรกิิจคู่ค้ากิลัับมาดีำาเนินกิารได้ีมากิข้ึ้�น ท้ำาให้
กิารบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคกิลัับมาขึ้ย่าย่ตััว โดีย่เฉพาะหมวดีสินค้า
อาหารแลัะเครื�องดืี�มที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นมากิที้�สุดี 	ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความ
เช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	คาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย่้ที�รุะดัำบ	65.3	
เป็นิผู้ลมาจัากผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัใน
หมวดีสินค้าคงท้นจะปรับตััวลัดีลัง จากิความไม่แน่นอนขึ้องราย่ได้ีใน
อนาคตั

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME
ภูาคตัะวันิออกเฉีียงเหน่ิอ

ปรุะจัำาเด่ำอนิกรุกฎาคม	2563

ปรุะเด็ำนิสำาคัญ

• ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาค
ตัะวันิออกเฉีียงเหน่ิอ	ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�ามา
อย่้ที�รุะดัำบ	 53.1	 จัากการุปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุกปัจัจััย
องค์ปรุะกอบ	 โดำยเฉีพาะปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	 ปริุมาณ์การุ
ผู้ลิตั	การุค�า		และบริุการุที�ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิ	ส่งผู้ลทำาให�กำาไรุ
ข้องกิจัการุเพิ�มข้้�นิตัามไปดำ�วย	ซ้ื้�งภูาคการุผู้ลิตัปรัุบตััวเพิ�ม
ข้้�นิมากที�สุดำ	เม่�อเทียบกับภูาคการุบริุการุ	และการุค�า

• เนิ่�องจัากกิจักรุรุมทางเศรุษฐกิจัที�สามารุถุกลับมา
เปิดำดำำาเนิินิการุไดำ�มากข้้�นิ	ธุุรุกิจัค่้ค�าสามารุถุเปิดำดำำาเนิินิการุ
ไดำ�	 ปรุะกอบกับการุใช�จ่ัายข้องผู้้�บริุโภูคที�ปรัุบตััวดีำข้้�นิ	 	 ส่ง
ผู้ลทำาให�มีความตั�องการุสินิค�า	โดำยเฉีพาะการุบริุโภูคหมวดำ
สินิค�าอาหารุและเครุ่�องด่ำ�ม

• จัากการุส่งเสรุิมการุท่องเที�ยวข้องภูาครุัฐ	ทำาให�มี
การุจัับจ่ัายใช�สอย	และการุเดำนิิทางมากข้้�นิ	ส่งผู้ลดีำกับธุุรุกิจั
ที�เกี�ยวข้�อง	โดำยเฉีพาะธุุรุกิจัข้นิส่งมวลชนิ	(ไม่ปรุะจัำาทาง)
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ในิส่วนิข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคการุค�า 
ในเดืีอนปัจจุบันค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นอยู่ที่้�ระดัีบ 51.1 ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นจากิ
เดืีอนก่ิอนที้�ระดัีบ48.8 เป็นผ่ลัมาจากิปัจจัย่คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารค้า
ที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้กิำาไรขึ้องกิิจกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นอย่่างเห็นได้ี
ชั้ดี ซ้ื้�งเป็นกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นในเกืิอบทุ้กิสาขึ้ากิารค้า จากิปริมาณ์ผ่ลัผ่ลิัตั
ขึ้องภาคเกิษตัรที้�ปรับตััวเพิ�มมากิข้ึ้�น ตัามความตัอ้งกิารสนิค้าขึ้องผู้่บริโภค
ภาย่ในประเท้ศ รวมถ้งปริมาณ์ย่างพาราปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ท้ำาให้ผู้่บริโภคมี
ราย่ได้ี แลัะกิำาลัังซืื้�อปรับตััวดีีข้ึ้�น ส่งผ่ลัดีีต่ัอกิารใช้้จ่าย่ในสินค้าอุปโภค
บริโภค โดีย่เฉพาะร้านค้าโช้ว์ห่วย่ ที้�ตัั�งร้านใกิล้ัแหล่ังชุ้มช้น แลัะพื�นที้�
เกิษตัรกิร ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 คาดำ
การุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย่้ที�รุะดัำบ	55.5	เป็นิผู้ลมาจัากผู้่ประกิอบกิาร
คาดีกิารณ์์คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัจะปรับตััวลัดีลัง โดีย่เฉพาะใน
หมวดีสินค้าเครื�องย่นต์ั แลัะสินค้าคงท้นต่ัางๆ อย่่างไรก็ิตัามผู้่ประกิอบ
กิารย่ังมองว่ากิารใช้้จ่าย่ในสินค้าจำาเป็นจะย่ังคงมีอย่่างต่ัอเนื�อง

ในิส่วนิข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาคการุ
บริุการุ ในเดืีอนปัจจุบันค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นอยู่ที่้�ระดัีบ 53.2 ปรับตััวเพิ�ม
ข้ึ้�นจากิเดืีอนก่ิอนที้�ระดัีบ 50.6 เป็นผ่ลัมาจากิปัจจัย่ด้ีานคำาสั�งซืื้�อ แลัะ
ปริมาณ์กิารบริกิารที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้กิำาไรขึ้องกิิจกิารปรับตััว
เพิ�มข้ึ้�นอย่่างเห็นได้ีชั้ดี ซ้ื้�งเป็นกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นในเกืิอบทุ้กิสาขึ้ากิาร
บริกิาร จากิกิารส่งเสริมกิารท่้องเที้�ย่วขึ้องภาครัฐ ท้ำาให้มีกิารจับจ่าย่
ใช้้สอย่ แลัะกิารเดิีนท้างมากิข้ึ้�น ส่งผ่ลัดีีกัิบธุุรกิิจที้�เกีิ�ย่วข้ึ้อง โดีย่เฉพาะ
กิารใช้้บริกิารที้�พักิโรงแรม แลัะธุุรกิิจขึ้นส่งมวลัช้น (ไม่ประจำาท้าง) เป็นต้ัน
ประกิอบกิับกิารกิลัับมาเปิดีดีำาเนินกิารขึ้องตัลัาดี แลัะห้างสรรพสินค้า
รวมถ้งกิารขึ้ย่าย่ตััวขึ้องปริมาณ์ผ่ลัผ่ลัิตัท้างกิารเกิษตัร ท้ำาให้มีความ
ต้ัองกิารใช้้บริกิารรถขึ้นส่งสินค้ามากิข้ึ้�น 	 ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความ						
เช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	คาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย่้ที�รุะดัำบ	61.6	
เป็นิผู้ลมาจัากผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัจะ
ปรับตััวลัดีลัง เนื�องจากิประช้าช้นมีกิารเดีินท้างท่้องเที้�ย่วแล้ัว ท้ำาให้ใน
อนาคตัจะช้ะลัอกิารใช้้จ่าย่ลัง
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ดัำชนีิภูาวะเศรุษฐกิจัและธุุรุกิจั	SME
ปรุะจัำาเด่ำอนิกรุกฎาคม		2563

ภาพรวมดัีช้นีภาวะเศรษฐกิิจแลัะธุุรกิิจในภาคตัะวันออกิ
เฉีย่งเหนือ ปรับตััวลัดีลังจากิเดืีอนก่ิอนหน้า โดีย่เฉพาะภาวะ
เศรษฐกิิจภาย่ในประเท้ศ แลัะภาคกิารสง่ออกิ ที้�ปรับตััวลัดีลังมากิ
ที้�สุดีมาอยู่่ที้�ระดัีบ 42.5 แลัะ 41.3 จากิเดีือนก่ิอนหน้าที้�ระดัีบ 
52.6 แลัะ 52.2 ตัามลัำาดัีบ แม้ผู้่ประกิอบกิารจะมีความเชื้�อมั�นใน
แต่ัลัะภาคธุุรกิิจปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น แต่ัเป็นกิารปรับตััวดีีข้ึ้�นจากิกิารปดิี
กิิจกิารไปในช่้วงปัญ่หาไวรัสโควิดี-19 อย่า่งไรก็ิตัามผู้่ประกิอบกิาร
ย่ังกัิงวลัต่ัอภาวะเศรษฐกิิจภาย่ในประเท้ศจากิกิำาลัังซืื้�อขึ้อง
ประช้าช้น แลัะความเปราะบางขึ้องแรงงาน แลัะจากิความกัิงวลั
ต่ัอกิารติัดีเชื้�อไวรัส ท้ำาให้นักิท่้องเที้�ย่วช้าวต่ัางช้าติัย่งัไม่กิลัับมาฟ้ื้�น
ตััว ซ้ื้�งส่งผ่ลักิระท้บต่ัอธุุรกิิจกิารท่้องเที้�ย่ว แลัะธุุรกิิจที้�เกีิ�ย่วเนื�อง
ที้�ต้ัองประคับประคองสภาพคล่ัองขึ้องธุุรกิิจอย่่างต่ัอเนื�อง

ปัจัจััยภูาวะเศรุษฐกิจัในิปรุะเทศและอำานิาจัซ่ื้�อข้องปรุะชาชนิ
ส่งผู้ลต่ัอกิจัการุมากที�สุดำโดีย่ปัจจัย่ที้�ส่งผ่ลักิระท้บรองลังมา ได้ีแก่ิ กิาร
เปลีั�ย่นแปลังพฤติักิรรมขึ้องผู้่บริโภค มาตัรกิารในด้ีานต่ัาง ๆ ขึ้องรัฐบาลั
ต่ัอกิิจกิาร กิารแข่ึ้งขัึ้นในตัลัาดี แลัะราคาต้ันทุ้นสินค้า/ค่าแรงงาน  ตัาม
ลัำาดัีบ
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ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย่้ที�
รุะดัำบ	51.2	ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าที�รุะดัำบ	50.4	จากิกิาร
ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นในเกืิอบทุ้กิปัจจัย่องค์ประกิอบ โดีย่เฉพาะปจัจัย่ด้ีานคำาสั�ง
ซืื้�อ ปริมาณ์กิารผ่ลิัตัที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้กิำาไรขึ้องกิิจกิารเพิ�มข้ึ้�น
ตัามไปด้ีวย่ เป็นกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นในเกืิอบทุ้กิสาขึ้ากิารผ่ลิัตั โดีย่เฉพาะ
กิารบริโภคในหมวดีสินค้าคงท้น จากิกิารใช้้จ่าย่ขึ้องผู้่บริโภคปรับตััวดีีข้ึ้�น
 อีกิทั้�งจากิกิารเริ�มเปิดีตัลัาดี แลัะห้างสรรพสินค้าได้ีอย่่างปกิติั ท้ำาให้
ประช้าช้นสามารถออกิมาเดิีนจับจ่าย่ใช้้สอย่ในสินค้าอาหารแลัะเครื�อง
ดืี�มได้ี  แลัะกิารให้บริกิารรถขึ้นส่งสินค้าปรับตััวดีีข้ึ้�น เนื�องจากิกิารกิาร
ผ่่อนปรนมาตัรกิารควบคมุโรคต่ัางๆ ท้ำาให้กิารค้าภาย่ในประเท้ศขึ้ย่าย่ตััว
 อย่่างไรกิ็ตัามจากิความกิังวลัขึ้องกิารระบาดีโรคในพื�นที้� ท้ำาให้เกิิดีกิาร
ย่กิเลิักิ แลัะ/หรือ เลืั�อนกิารใช้้บริกิารในหลัาย่ธุุรกิิจ โดีย่เฉพาะที้�พักิ 
โรงแรม บริกิารสุขึ้ภาพแลัะเสรมิความงาม ดัีช้นีความเชื้�อมั�นฯ จ้งเพิ�มข้ึ้�น
เพีย่งเล็ักิน้อย่ ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	คาดำ
การุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย่้ที�รุะดัำบ	63.0	เป็นิผู้ลมาจัากผู้่ประกิอบกิาร
คาดีกิารณ์์คำาสั�งซืื้�อ แลัะปรมิาณ์กิารผ่ลัติัจะปรบัตััวลัดีลัง โดีย่เฉพาะภาค
กิรท่้องเที้�ย่ว แลัะภาคกิารค้า เนื�องจากิความกัิงวลัต่ัอกิารแพร่ระบาดีขึ้อง
เชื้�อไวรัสโควิดี-19 ซ้ื้�งส่งผ่ลักิระท้บต่ัอกิารออกิมาจับจ่าย่ใช้้จ่าย่ทั้�งนักิท่้อง
เที้�ย่วช้าวไท้ย่ แลัะช้าวต่ัางช้าติั

ในิส่วนิข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคการุผู้ลิตั
 ในเดืีอนปัจจุบันค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นอยู่ที่้�ระดัีบ 59.2 ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นจากิ
เดืีอนก่ิอนที้�ระดัีบ 51.7 เป็นผ่ลัจากิปัจจัย่ด้ีานคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิาร
ผ่ลิัตัที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้กิำาไรขึ้องกิิจกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นอย่า่งเห็น
ได้ีชั้ดี ซ้ื้�งเป็นกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นในเกืิอบทุ้กิสาขึ้ากิารผ่ลิัตั โดีย่เฉพาะกิาร
บริโภคในหมวดีสินค้าคงท้น จากิกิารใช้้จ่าย่ขึ้องผู้่บริโภคปรับตััวดีีข้ึ้�น อีกิ
ทั้�งจากิกิารเริ�มเปิดีตัลัาดี แลัะห้างสรรพสินค้าได้ีอย่่างปกิติั ท้ำาให้
ประช้าช้นสามารถออกิมาเดิีนจับจ่าย่ใช้้สอย่ในสินค้าอาหารแลัะเครื�อง
ดืี�มได้ีมากิข้ึ้�น ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	คาดำ
การุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย่้ที�รุะดัำบ	65.0	เป็นิผู้ลมาจัากผู้่ประกิอบกิาร
คาดีกิารณ์์คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัจะปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น โดีย่เฉพาะ
จากิความต้ัองกิารในสินค้าอาหารแลัะเครื�องดืี�ม

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME
ภูาคตัะวันิออก

ปรุะจัำาเด่ำอนิกรุกฎาคม	2563

ปรุะเด็ำนิสำาคัญ

• ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาค
ตัะวันิออก	ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�ามาอย่้ที�รุะดัำบ	
51.2		จัากการุปรุบัตััวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุกปัจัจััยองค์ปรุะกอบ
	โดำยเฉีพาะปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	ปริุมาณ์การุผู้ลิตั	ที�ปรัุบตััว
เพิ�มข้้�นิ	ส่งผู้ลทำาให�กำาไรุข้องกิจัการุเพิ�มข้้�นิตัามไปดำ�วย	

• การุบรุโิภูคในิหมวดำสนิิค�าคงทนิข้ยายตัวั	จัากการุ
ใช�จ่ัายข้องผู้้�บริุโภูคปรัุบตััวดีำข้้�นิ	อีกทั�งจัากการุเริุ�มเปิดำตัลาดำ
	และห�างสรุรุพสินิค�าไดำ�อย่างปกติั	ทำาให�ปรุะชาชนิสามารุถุ
ออกมาเดิำนิจัับจ่ัายใช�สอยในิสินิค�าอาหารุและเครุ่�องด่ำ�มไดำ�		

• จัากความกังวลข้องการุรุะบาดำโรุคในิพ่�นิที�	 ทำาให�
เกิดำการุยกเลิก	และ/หรุ่อ	เล่�อนิการุใช�บริุการุในิหลายธุุรุกิจั
	โดำยเฉีพาะที�พัก	โรุงแรุม	บริุการุสุข้ภูาพและเสรุมิความงาม
	 รุวมไปถุ้งการุข้นิส่งสินิค�า	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	 จ้ังเพิ�มข้้�นิ
เพียงเล็กนิ�อย
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ในิส่วนิข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคการุค�า
 ในเดืีอนปัจจุบันค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นอยู่่ที้�ระดัีบ 47.7 ปรับตััวลัดีลังจากิ
เดืีอนก่ิอนที้�ระดัีบ 49.7 เป็นผ่ลัมาจากิปัจจัย่คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารค้า
ที้�ปรับตััวลัดีลัง ส่งผ่ลัท้ำาให้กิำาไรขึ้องกิิจกิารปรับตััวลัดีลังอย่่างเห็นได้ีชั้ดี 
ซ้ื้�งเป็นกิารปรับตััวลัดีลังในเกืิอบทุ้กิสาขึ้ากิารค้า โดีย่เฉพาะร้านค้าสินค้า
อุปโภคบริโภค ที้�ปรับตััวลัดีลังมากิที้�สุดี จากิกิารเผ่ชิ้ญ่กิารแข่ึ้งขัึ้นกัิบห้าง
ร้านขึ้นาดีใหญ่่ที้�มีกิารปรับลัดีราคา จัดีโปรโมชั้�น หรือโฆษณ์าด้ีงดูีดีลูักิค้า
ได้ีมากิกิว่า อีกิทั้�งจากิพฤติักิรรมขึ้องผู้่บริโภคที้�เลืัอกิบริโภคมากิข้ึ้�น จ้ง
ต้ัองกิารสินค้าให้เลืัอกิได้ีหลัากิหลัาย่ ซ้ื้�งธุุรกิิจราย่เล็ักิย่งัขึ้าดีเงินทุ้นในกิาร
สต็ัอคสินค้า อย่า่งไรก็ิตัามกิารบริโภคหมวดีสินค้าจำาเป็นปรับตััวดีีข้ึ้�น จากิ
กิารบริโภคขึ้องภาคเกิษตัรกิรที้�มีราย่ได้ี แลัะกิำาลัังซืื้�อปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น	ในิ
ส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	คาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิ
ข้�างหนิ�าอย่้ที�รุะดัำบ	59.6	เป็นิผู้ลมาจัากผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำาสั�ง
ซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัจะปรับตััวลัดีลัง เนื�องจากิประช้าช้นยั่งขึ้าดีความ
เชื้�อมั�นต่ัอราย่ได้ี ท้ำาให้ระมัดีระวังกิารใช้้จ่าย่อย่่างต่ัอเนื�อง

ในิส่วนิข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาคการุ
บริุการุ	ในเดืีอนปัจจุบันค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นอยู่่ที้�ระดัีบ 49.0 ปรับตััวลัดี
ลังจากิเดืีอนก่ิอนที้�ระดัีบ 50.2 เป็นผ่ลัมาจากิปัจจัย่ดี้านคำาสั�งซืื้�อ แลัะ
ปริมาณ์กิารบรกิิารที้�ปรับตััวลัดีลัง ส่งผ่ลัท้ำาใหก้ิำาไรขึ้องกิิจกิารปรบัตััวลัดี
ลังอย่า่งเห็นได้ีชั้ดี ซ้ื้�งเป็นกิารปรับตััวลัดีลัง จากิความกัิงวลัต่ัอกิารระบาดี
ขึ้องโรคในพื�นที้� ท้ำาให้เกิิดีกิารย่กิเลิักิ แลัะ/หรือ เลืั�อนกิารใช้้บริกิารใน
หลัาย่ธุุรกิิจ โดีย่เฉพาะที้�พักิ โรงแรม บริกิารสุขึ้ภาพแลัะเสริมความงาม 
อย่่างไรก็ิตัามกิารให้บริกิารรถขึ้นส่งสินค้าปรับตััวดีีข้ึ้�น เนื�องจากิกิารกิาร
ผ่่อนปรนมาตัรกิารควบคุมโรคต่ัางๆ ท้ำาให้กิารค้าภาย่ในประเท้ศขึ้ย่าย่ตััว 
ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	คาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิ
ข้�างหนิ�าอย่้ที�รุะดัำบ	49.0	เป็นิผู้ลมาจัากผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำาสั�ง
ซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลัติัจะปรบัตััวลัดีลัง เนื�องจากิความกิงัวลัต่ัอกิารแพร่
ระบาดีขึ้องเชื้�อไวรัสโควิดี-19 ซ้ื้�งส่งผ่ลักิระท้บตัอ่กิารออกิมาจบัจ่าย่ใช้้จ่าย่
ทั้�งนักิท่้องเที้�ย่วช้าวไท้ย่ แลัะช้าวต่ัางช้าติั



17

ดัำชนีิภูาวะเศรุษฐกิจัและธุุรุกิจั	SME
ปรุะจัำาเด่ำอนิกรุกฎาคม		2563

ภาพรวมดัีช้นีภาวะเศรษฐกิิจแลัะธุุรกิิจในภาคตัะวันออกิ  
ปรับตััวลัดีลังจากิเดืีอนก่ิอนหน้า โดีย่เฉพาะภาวะเศรษฐกิิจภาย่ใน
ประเท้ศ แลัะภาพรวมุรกิิจ ที้�ปรับตััวลัดีลังมากิที้�สุดีมาอยู่่ที้�ระดัีบ 
45.5 แลัะ 46.9 จากิเดืีอนก่ิอนหน้าที้�ระดัีบ 60.2 แลัะ 60.2 ตัาม
ลัำาดัีบ เนื�องจากิความกัิงวลัต่ัอกิารระบาดีขึ้องโรคในพื�นที้� ส่งผ่ลักิ
ระท้บต่ัอความเชื้�อมั�นขึ้องผู้่บริโภคที้�จะออกิมาจับจ่าย่ใช้้สอย่ เช่้น
เดีีย่วกัิบผู้่ประกิอบกิารที้�ย่ังขึ้าดีความเชื้�อมั�นที้�จะลังทุ้นในอนาคตั 
แลัะธุุรกิิจจะต้ัองกิลัับไปปิดีตััวอีกิครั�ง ซ้ื้�งส่งผ่ลักิระท้บต่ัอสภาพ
คล่ัองขึ้องกิิจกิารปรับตััวลัดีลังมาอยู่่ที้�ระดัีบ 42.0 จากิเดืีอนก่ิอน
หน้าที้�ระดัีบ 57.5 

ปัจัจััยภูาวะเศรุษฐกิจัในิปรุะเทศและอำานิาจัซ่ื้�อข้องปรุะชาชนิ
ส่งผู้ลต่ัอกิจัการุมากที�สุดำ	  โดีย่ปัจจัย่ที้�ส่งผ่ลักิระท้บรองลังมา ไดี้แก่ิ 
มาตัรกิารในดีา้นต่ัาง ๆ  ขึ้องรัฐบาลัต่ัอกิิจกิาร กิารเปลีั�ย่นแปลังพฤตักิิรรม
ขึ้องผู้่บริโภค ราคาตัน้ทุ้นสินค้า/ค่าแรงงาน แลัะกิารแข่ึ้งขัึ้นในตัลัาดี  ตัาม
ลัำาดัีบ
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ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย่้ที�
รุะดัำบ	53.6	ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าที�รุะดัำบ	51.9 จากิกิาร
ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นในเกืิอบทุ้กิปัจจัย่องค์ประกิอบ โดีย่เฉพาะปัจจัย่ด้ีานคำา
สั�งซืื้�อ ปริมาณ์กิารผ่ลิัตั กิารค้า  แลัะบริกิารที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้
กิำาไรขึ้องกิิจกิารเพิ�มข้ึ้�นตัามไปดี้วย่ ซ้ื้�งภาคกิารผ่ลัิตัปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นมากิ
ที้�สุดี เมื�อเที้ย่บกัิบภาคกิารค้า แลัะบริกิาร โดีย่เฉพาะกิารขึ้ย่าย่ตััวขึ้อง
กิลุ่ัมผ่ลิัตัอาหารแลัะเครื�องดืี�ม จากิความต้ัองกิารสินค้าอุปโภคบริโภค
 แลัะขึ้องฝากิ/ขึ้องที้�ระล้ักิ ขึ้องกิลุ่ัมนักิท่้องเที้�ย่วเชิ้งวัฒนธุรรมในพื�นที้� 
อีกิทั้�งจากิภาคกิารก่ิอสร้างที้�ปรับตััวดีีข้ึ้�น ท้ำาให้กิลุ่ัมจำาหน่าย่วัสดุีก่ิอสร้าง
ที้�เริ�มขึ้ย่าย่ตััวหลัังจากิที้�ช้ะลัอตััวลังในช่้วงโควิดี ในส่วนขึ้องค่าดัีช้นีความ
เชื้�อมั�นผู้่ประกิอบกิาร SME คาดีกิารณ์์ 3 เดืีอนข้ึ้างหน้าอยู่่ที้�ระดัีบ 58.1 
เป็นิผู้ลมาจัากผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัจะ
ปรับตััวลัดีลัง จากิความกัิงวลัต่ัอแนวโน้มภาคกิารท่้องเที้�ย่ว แลัะธุุรกิิจที้�
เกีิ�ย่วเนื�องจะปรับตััวลัดีลัง เนื�องจากินักิท่้องเที้�ย่วช้าวต่ัางช้าติัย่ังไม่กิลัับ
มา แลัะนักิท่้องเที้�ย่วช้าวไท้ย่หันไปเที้�ย่วในภูมิภาคอื�นๆแท้น

ในิส่วนิข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคการุผู้ลิตั	
ในเดืีอนปัจจุบันค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นอยู่ที่้�ระดัีบ 51.1 ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นจากิ
เดืีอนก่ิอนที้�ระดัีบ 49.3 เป็นผ่ลัจากิปัจจัย่ด้ีานคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิาร
ผ่ลิัตัที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้กิำาไรขึ้องกิิจกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นอย่่าง
เห็นได้ีชั้ดี ซ้ื้�งเป็นกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นในเกืิอบทุ้กิสาขึ้ากิารผ่ลัติั โดีย่เฉพาะ
กิารขึ้ย่าย่ตััวขึ้องกิลุ่ัมผ่ลิัตัอาหารแลัะเครื�องดืี�ม จากิความต้ัองกิารสินค้า
อุปโภคบริโภค แลัะขึ้องฝากิ/ขึ้องที้�ระล้ักิ ขึ้องกิลุ่ัมนักิท่้องเที้�ย่วภาย่ใน
ประเท้ศ ในส่วนขึ้องค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นผู้่ประกิอบกิาร SME คาดีกิารณ์์ 
3 เดืีอนข้ึ้างหน้าอยู่ที่้�ระดัีบ 60.0 เป็นิผู้ลมาจัากผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์
คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัจะค่อนข้ึ้างท้รงตััว เนื�องจากิความเชื้�อมั�น
กิารบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคจำาเป็นขึ้องประช้าช้นจะย่งัมีอย่า่งต่ัอเนื�อง 

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคกลาง
ปรุะจัำาเด่ำอนิกรุกฎาคม	2563

ปรุะเด็ำนิสำาคัญ

• ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาค
กลาง	ปรุบัตัวัเพิ�มข้้�นิจัากเดำอ่นิก่อนิหนิ�ามาอย้ที่�รุะดำบั	53.6	
จัากการุปรุับตััวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุกปัจัจััยองค์ปรุะกอบ	โดำย
เฉีพาะปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซื้่�อ	ปรุิมาณ์การุผู้ลิตั	การุค�า	 	และ
บรุกิารุที�ปรุบัตัวัเพิ�มข้้�นิ	ส่งผู้ลทำาให�กำาไรุข้องกิจัการุเพิ�มข้้�นิ
ตัามไปดำ�วย	 ซื้้�งภูาคการุผู้ลิตัปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิมากที�สุดำ	 เม่�อ
เทียบกับภูาคการุค�า	และบรุิการุ

• จัากการุข้ยายตััวข้องกลุ่มผู้ลิตัอาหารุและเครุ่�อง
ดำ่�ม	โดำยเฉีพาะสนิิค�าท�องถิุ�นิที�ไดำ�อานิิสงส์จัากการุท่องเที�ยว
เชิงวัฒนิธุรุรุมในิพ่�นิที�	และกลุ่มจัำาหนิ่ายวัสดำุก่อสรุ�างที�เรุิ�ม
ข้ยายตััวหลังจัากที�ชะลอตััวลงในิช่วงโควิดำ
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ในิส่วนิข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุSME	 ภูาคการุค�า 
ในเดืีอนปัจจุบันค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นอยู่ที่้�ระดัีบ 52.1 ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นจากิ
เดืีอนก่ิอนที้�ระดัีบ 50.4 เป็นผ่ลัมาจากิปัจจัย่คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารค้า
ที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้กิำาไรขึ้องกิิจกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นอย่่างเห็นได้ี
ชั้ดี ซ้ื้�งเป็นกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นในเกืิอบทุ้กิสาขึ้ากิารค้า เนื�องจากิกิารขึ้ย่าย่
ตััวขึ้องภาคกิารก่ิอสร้าง ส่งผ่ลัให้มีความต้ัองกิารวัสดุีก่ิอสร้างมากิข้ึ้�น แลัะ
กิารบริโภคขึ้องประช้าช้นปรับตััวดีีข้ึ้�น โดีย่เฉพาะในสินค้าอุปโภคบริโภค
จำาเป็น ในส่วนขึ้องค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นผู้่ประกิอบกิาร SME คาดีกิารณ์์ 
3 เดืีอนข้ึ้างหน้าอยู่ที่้�ระดัีบ 55.8 เป็นิผู้ลมาจัากผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์
คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัจะปรับตััวลัดีลัง โดีย่เฉพาะในหมวดีสินค้า
เครื�องย่นต์ั จากิความกิังวลัต่ัอราย่ได้ีในอนาคตัอาจจะไดี้รับผ่ลักิระท้บ
จากิฤดูีฝน แลัะช่้วงท้ำากิารเกิษตัร

ในิส่วนิข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาคการุ
บริุการุ	ในเดืีอนปัจจุบันค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นอยู่ที่้�ระดัีบ 56.0 ปรับตััวเพิ�ม
ข้ึ้�นจากิเดืีอนก่ิอนที้�ระดัีบ 54.3 เป็นผ่ลัมาจากิปัจจัย่ด้ีานคำาสั�งซืื้�อ แลัะ
ปริมาณ์กิารบริกิารที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้กิำาไรขึ้องกิิจกิารปรับตััว
เพิ�มข้ึ้�นอย่า่งเหน็ได้ีชั้ดี เป็นกิารปรบัตััวเพิ�มข้ึ้�นในเกิอืบทุ้กิสาขึ้ากิารบรกิิาร
 จากิกิารท่้องเที้�ย่วเชิ้งวัฒนธุรรมในพื�นที้�ปรับตััวดีีข้ึ้�น ซ้ื้�งนักิท่้องเที้�ย่วส่วน
ใหญ่่นิย่มเที้�ย่วกัินเป็นกิลุ่ัมครอบครัว แลัะเดิีนท้างด้ีวย่รถส่วนบุคคหรือ
รถรับเหมา ซ้ื้�งส่งผ่ลัดีีต่ัอธุุรกิิจที้�เกีิ�ย่วเนื�อง เช่้น ที้�พักิโรงแรม รถรับเหมา
 แลัะร้านอาหาร เป็นต้ัน ในส่วนขึ้องค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นผู้่ประกิอบกิาร 
SME คาดีกิารณ์์ 3 เดีือนข้ึ้างหน้าอยู่่ที้�ระดัีบ 58.6 เป็นิผู้ลมาจัากผู้่
ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัจะปรับตััวลัดีลัง 
เนื�องจากิผู้่ประกิอบกิารย่ังขึ้าดีความเชื้�อมั�นต่ัอกิารฟ้ื้�นตััวขึ้องภาวะ
เศรษฐกิิจในประเท้ศ ท้ำาให้ภาคกิารลังทุ้น อีกิทั้�งนักิท่้องเที้�ย่วช้าวต่ัางช้าติั
ย่ังไม่กิลัับมา แลัะนักิท่้องเที้�ย่วช้าวไท้ย่หันไปเที้�ย่วในภูมิภาคอื�นๆแท้น



ดัำชนีิภูาวะเศรุษฐกิจัและธุุรุกิจั	SME
ปรุะจัำาเด่ำอนิกรุกฎาคม	2563

ภาพรวมดัีช้นีภาวะเศรษฐกิิจแลัะธุุรกิิจในภาคกิลัาง  ปรับ
ตััวลัดีลังจากิเดืีอนก่ิอนหน้าโดีย่เฉพาะภาวะเศรษฐกิิจภาย่ใน
ประเท้ศ แลัะภาพรวมธุุรกิิจ ที้�ปรับตััวลัดีลังมาอยู่่ที้�ระดัีบ 50.0 
แลัะ 54.6 จากิเดืีอนก่ิอนหน้าที้�ระดัีบ 50.8 แลัะ 56.3 ตัามลัำาดัีบ  
เนื�องจากิผู้่ประกิอบกิารยั่งขึ้าดีความเชื้�อมั�นต่ัอกิารฟ้ื้�นตััวขึ้องภาวะ
เศรษฐกิิจภาย่ในประเท้ศ อีกิทั้�งประช้าช้นยั่งระมัดีระวังกิารใช้้จ่าย่
อย่่างไรก็ิดีีจากิมาตัรกิารส่งเสริมขึ้องภาครัฐ ท้ำาให้ท่้องเที้�ย่วเชิ้ง
วัฒนธุรรมในพื�นที้�ปรับตััวดีีข้ึ้�น ซ้ื้�งส่งผ่ลัดีีต่ัอกิารขึ้ย่าย่ตััวขึ้องกิลุ่ัม
ผ่ลิัตัอาหารแลัะเครื�องดืี�ม โดีย่เฉพาะสินค้าท้้องถิ�น

20

ปัจัจััยภูาวะเศรุษฐกิจัในิปรุะเทศและอำานิาจัซ่ื้�อข้องปรุะชาชนิ	
ส่งผู้ลต่ัอกิจัการุมากที�สุดำ	  โดีย่ปัจจัย่ที้�ส่งผ่ลักิระท้บรองลังมา ไดี้แก่ิ  
มาตัรกิารในด้ีานต่ัาง ๆ ขึ้องรัฐบาลัต่ัอกิิจกิาร ราคาต้ันทุ้นสินค้า/ค่าแรง 
กิารแข่ึ้งขัึ้นในตัลัาดี แลัะกิารเปลีั�ย่นแปลังพฤติักิรรมขึ้องผู้่บริโภค 
ตัามลัำาดัีบ
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ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย่้ที�
รุะดัำบ	54.1	ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าที�รุะดัำบ	49.7 จากิกิาร
ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นในเกืิอบทุ้กิปัจจัย่องค์ประกิอบ โดีย่เฉพาะปจัจัย่ด้ีานคำาสั�ง
ซืื้�อ ปริมาณ์กิารผ่ลิัตั กิารค้า  แลัะบริกิารที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้
กิำาไรขึ้องกิิจกิารเพิ�มข้ึ้�นตัามไปด้ีวย่ ซ้ื้�งภาคกิารบริกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นมากิ
ที้�สุดี เมื�อเที้ย่บกัิบภาคกิารค้า แลัะกิารผ่ลิัตั เนื�องจากิจากิกิารผ่่อนปรน
มาตัรกิารควบคุมโรคมากิข้ึ้�น ท้ำาให้สามารถขึ้นส่งสินค้าผ่่านช้าย่แดีน รวม
ถ้งปริมาณ์ผ่ลัผ่ลัติัท้างกิารเกิษตัรที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น สามารถนำาสินค้าออกิ
สู่ตัลัาดีได้ี แลัะจากิมาตัรกิารส่งเสริมกิารท่้องเที้�ย่วจากิภาครัฐ ท้ำาให้เกิิดี
กิารเดิีนท้าง แลัะกิารจับจ่าย่ใช้้สอย่เพิ�มข้ึ้�น โดีย่เฉพาะกิลุ่ัมโรงแรม กิาร
ขึ้นส่งสินค้า แลัะรถรับเหมา รวมไปถ้งร้านอาหาร   เช่้นเดีีย่วกัิบกิารให้
บริกิารสถานีนำ�ามันที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นตัามไปดี้วย่ ในส่วนภาคกิารผ่ลัิตัอา
หารแลัะเคื�องดืี�มปรับตััวดีีข้ึ้�น จากิความตั้องกิารสินค้าอุปโภคบริโภคใน
ช่้วงกิารเดิีนท้าง  ในส่วนขึ้องค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นผู้่ประกิอบกิาร SME 
คาดีกิารณ์์ 3 เดืีอนข้ึ้างหน้าอยู่่ที้�ระดัีบ 60.6 เป็นิผู้ลมาจัากผู้่ประกิอบ
กิารคาดีกิารณ์์คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัจะปรับตััวลัดีลัง โดีย่เฉพาะ
ภาคกิารเดิีนท้าง ซ้ื้�งส่งผ่ลัต่ัอทั้�งกิารใช้้บริกิารสถานีนำ�ามัน แลัะกิารบริโภค
สินค้า เนื�องจากิผู้่บริโภคจะระมัดีระวังกิารใช้้จ่าย่ รวมไปถ้งแนวโน้มนักิ
ท่้องเที้�ย่วช้าวต่ัางช้าติัจะยั่งไม่ฟ้ื้�นตััวในปีนี�

ในิส่วนิข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาคการุ
ผู้ลิตั	 ในเดืีอนปัจจุบันค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นอยู่่ที้�ระดัีบ 52.1 ปรับตััวเพิ�ม
ข้ึ้�นจากิเดืีอนก่ิอนที้�ระดัีบ 51.9 จากิปัจจัย่ด้ีานคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิาร
ผ่ลิัตัที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น จากิกิิจกิรรมท้างเศรษฐกิิจที้�เริ�มกิลัับมาฟ้ื้�นตััวได้ี
ในหลัาย่สาขึ้า ส่งผ่ลัท้ำาให้ประช้าช้นมีกิารออกิมาใช้้จ่าย่ข้ึ้างนอกิมากิข้ึ้�น  
ท้ำาให้กิารบริโภคสินค้าหมวดีอาหารแลัะเครื�องดืี�มปรับตััวดีีข้ึ้�น เช่้นเดีีย่ว
กัิบกิารผ่ลิัตับรรณ์จุภัณ์ฑ์ขึ้ย่าย่ตััวตัามความต้ัองกิารขึ้องผู้่บริโภค ในส่วน
ขึ้องค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นผู้่ประกิอบกิาร SME คาดีกิารณ์์ 3 เดืีอนข้ึ้างหน้า
อยู่่ที้�ระดัีบ 59.6 เป็นิผู้ลมาจัากผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำาสั�งซืื้�อ แลัะ
ปริมาณ์กิารผ่ลัิตัจะปรับตััวลัดีลังในทุ้กิสาขึ้า โดีย่เฉพาะภาคกิารบริโภค
สินค้าอุปโภคบริโภคทั้�วไป จากิความไม่แน่นอนขึ้องราย่ได้ีในอนาคตั

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคเหน่ิอ
ปรุะจัำาเด่ำอนิกรุกฎาคม	2563

ปรุะเด็ำนิสำาคัญ

• ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาค
เหน่ิอ	ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�ามาอย่้ที�รุะดัำบ	54.1	
จัากการุปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบทุกปัจัจััยองค์ปรุะกอบ	โดำย
เฉีพาะปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	ปริุมาณ์การุผู้ลิตั	การุค�า	 	 และ
บริุการุที�ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิ	ส่งผู้ลทำาให�กำาไรุข้องกิจัการุเพิ�มข้้�นิ
ตัามไปดำ�วย	ซ้ื้�งภูาคการุบริุการุปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิมากที�สุดำ	เม่�อ
เทียบกับภูาคการุค�า	และการุผู้ลิตั

• ภูาคการุผู้ลติัอาหารุและเค่�องดำ่�มปรุบัตัวัดำข้ี้�นิ	จัาก
ความตั�องการุสินิค�าอุปโภูคบริุโภูคในิช่วงการุเดิำนิทาง

• จัากมาตัรุการุส่งเสรุิมการุท่องเที�ยวจัากภูาครุัฐ	
ทำาให�เกิดำการุเดิำนิทาง	 และการุจัับจ่ัายใช�สอยเพิ�มข้้�นิ	 โดำย
เฉีพาะกลุ่มโรุงแรุม	การุข้นิสง่สินิค�า	และรุถุรุบัเหมา	รุวมไป
ถุ้งรุ�านิอาหารุ
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ในิส่วนิข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุSME	 ภูาคการุค�า 
ในเดืีอนปัจจุบันค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นอยู่ที่้�ระดัีบ 52.6 ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นจากิ
เดืีอนก่ิอนที้�ระดัีบ 47.9 เป็นผ่ลัมาจากิปัจจัย่คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารค้า
ที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้กิำาไรขึ้องกิิจกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นอย่่างเห็นได้ี
ชั้ดี ซ้ื้�งเป็นกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นในเกิือบทุ้กิสาขึ้ากิารค้า จากิมาตัรกิาร
กิระตุ้ันกิารใช้้จ่าย่ขึ้องภาครัฐ ท้ำาให้ประช้าช้นมีกิารเดิีนท้างมากิข้ึ้�น ส่ง
ผ่ลัดีีต่ัอกิารใช้้บริกิารสถานีนำ�ามันปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นมากิที้�สุดี นอกิจากินี�กิาร
เดิีนท้างออกิมาขึ้า้งนอกิ ส่งผ่ลัท้ำาให้ผู้่บริโภคมีกิารใช้้จ่าย่ในร้านค้าสินค้า
อุปโภคบริโภคทั้�วไปมากิข้ึ้�น ในส่วนขึ้องค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นผู้่ประกิอบ
กิาร SME คาดีกิารณ์์ 3 เดืีอนข้ึ้างหน้าอยู่่ที้�ระดัีบ 60.3 เป็นิผู้ลมาจัากผู้่
ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัจะปรับตััวลัดีลัง 
โดีย่เฉพาะภาคกิารเดิีนท้าง ซ้ื้�งส่งผ่ลัต่ัอทั้�งกิารใช้้บริกิารสถานีนำ�ามัน แลัะ
กิารบริโภคสินค้า เนื�องจากิผู้่บริโภคจะระมัดีระวังกิารใช้้จ่าย่ เพื�อรักิษา
เสถีย่รภาพท้างกิารเงินครัวเรือน

ในิส่วนิข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุSME	 ภูาคการุ
บริุการุ	 ในเดีือนปัจจุบันค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นอยู่่ที้�ระดัีบ 57.2 ปรับตััว
เพิ�มข้ึ้�นจากิเดีือนก่ิอนที้�ระดัีบ 49.8  เป็นผ่ลัมาจากิปัจจัย่ด้ีานคำาสั�งซืื้�อ
แลัะปริมาณ์กิารบริกิารที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้กิำาไรขึ้องกิิจกิารปรับ
ตััวเพิ�มข้ึ้�นอย่่างเห็นได้ีชั้ดี ซ้ื้�งเป็นกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นในเกืิอบทุ้กิสาขึ้า
กิารบริกิาร โดีย่เฉพาะกิารให้บริกิารรถขึ้นส่งสินค้า จากิกิารผ่่อนปรน
มาตัรกิารควบคุมโรคมากิข้ึ้�น ท้ำาให้สามารถขึ้นส่งสินค้าผ่่านช้าย่แดีน รวม
ถ้งปริมาณ์ผ่ลัผ่ลิัตัท้างกิารเกิษตัรที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ท้ำาให้สามารถนำาออกิ
สู่ตัลัาดีได้ี แลัะจากิมาตัรกิารส่งเสริมกิารท่้องเที้�ย่วขึ้องภาครัฐ ท้ำาให้เกิิดี
กิารเดิีนท้าง แลัะกิารจับจ่าย่ใช้้สอย่เพิ�มข้ึ้�น โดีย่เฉพาะกิลุ่ัมโรงแรม แลัะรถ
รับเหมา รวมไปถ้งร้านอาหาร  ในส่วนขึ้องค่าดัีช้นีความเชื้�อมั�นผู้่ประกิอบ
กิาร SME คาดีกิารณ์์ 3 เดืีอนข้ึ้างหน้าอยู่่ที้�ระดัีบ 61.7 เป็นิผู้ลมาจัาก
ผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัจะปรับตััวลัดีลัง 
เนื�องจากิผู้่ประกิอบกิารขึ้าดีวามเชื้�อมั�นต่ัอภาวะเศรษฐกิิจภาย่ในประเท้ศ
จะกิลัับมาฟ้ื้�นตััวไดีภ้าย่ในปีนี� ท้ำาให้ธุุรกิิจช้ะลัอกิารลังท้นุ แลัะจากิปญั่หา
ไวรัสโควิดี-19 ท้ำาให้นักิท่้องเที้�ย่วหลัักิขึ้องภูมิภาคย่ังไม่กิลัับมา



ปัจัจััยภูาวะเศรุษฐกิจัในิปรุะเทศและอำานิาจัซ่ื้�อข้องปรุะชาชนิ
ส่งผู้ลต่ัอกิจัการุมากที�สุดำ  โดีย่ปัจจัย่ที้�ส่งผ่ลักิระท้บรองลังมา ได้ีแก่ิ
  กิารเปลีั�ย่นแปลังพฤติักิรรมขึ้องผู้่บริโภค  ราคาต้ันทุ้นสินค้า/ค่าแรง
งานมาตัรกิารในด้ีานต่ัาง ๆ ขึ้องรัฐบาลัต่ัอกิิจกิาร   แลัะกิารแข่ึ้งขัึ้นใน
ตัลัาดี ตัามลัำาดัีบ
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ดัำชนีิภูาวะเศรุษฐกิจัและธุุรุกิจั	SME
ปรุะจัำาเด่ำอนิกรุกฎาคม	2563

ภาพรวมดัีช้นีภาวะเศรษฐกิิจแลัะธุุรกิิจในภาคเหนือ ปรับ
ตััวเพิ�มข้ึ้�นจากิเดีือนก่ิอนหน้า โดีย่เฉพาะภาวะเศรษฐกิิจภาย่ใน
ประเท้ศ แลัะภาพรวมรวมธุุรกิิจ ที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นมาอยู่่ที้�ระดัีบ 
62.8 แลัะ 61.3 จากิเดืีอนก่ิอนหน้าที้�ระดัีบ 52.5 แลัะ 56.8 ตัาม
ลัำาดัีบ เนื�องจากิมีกิารผ่่อนปรนมาตัรกิารควบคุมโรคมากิข้ึ้�น แลัะ
กิิจกิรรมท้างเศรษฐกิิจสามารถกิลัับมาดีำาเนินกิารได้ี ธุุรกิิจหลัาย่
สาขึ้ามีคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตั ค้า แลัะบริกิารขึ้ย่าย่ตััวจากิ
ทั้�งกิลุ่ัมลูักิค้า แลัะธุุรกิิจคู่ค้า อีกิทั้�งจากิมาตัรกิารส่งเสริมจากิภาค
รัฐ ที้�เข้ึ้ามาช่้วย่กิระตุ้ันกิารใช้้จ่าย่ขึ้องผู้่บริโภคปรับตััวดีีข้ึ้�น ส่งผ่ลั
ดีีต่ัอผ่ลัประกิอบกิารขึ้องธุุรกิิจ ท้ำาให้ธุุรกิิจมีสภาพคล่ัองปรับตััว
เพิ�มข้ึ้�นมาอยู่่ที้�ระดัีบ 59.4 จากิเดืีอนก่ิอนหน้าที้�ระดัีบ 53.4  
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ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	
จัำาแนิกตัามสาข้าธุุรุกิจั

ปรุะจัำาเด่ำอนิกรุกฎาคม	2563

อาหารุและเครุ่�องด่ำ�ม
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ปัจัจุับันิเพิ�มข้้�นิมาอย่้ที�รุะดัำบ	55.2		จัาก

มาตัรุการุส่งเสรุิมการุท่องเที�ยวข้องภูาครุัฐ	 ผู้้�บริุโภูคมีการุออกมาจัับ
จ่ัายใช�สอยมากข้้�นิ	ส่งผู้ลให�มีการุข้ยายตััวในิกลุ่มการุผู้ลติัอาหารุและ
เครุ่�องด่ำ�ม	โดำยเฉีพาะในิกลุ่มสินิค�าท�องถิุ�นิ(OTOP)	และสินิค�าแปรุรุ้ป
ต่ัางๆ		ที�กลุ่มนัิกท่องเที�ยวนิิยมซ่ื้�อเป็นิข้องฝาก/ข้องที�รุะล้ก

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อาหารุและเครุ่�องด่ำ�ม	ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า เป็นผ่ลัมาจากิคำาสั�งซืื้�อแลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัที้�เพิ�มข้ึ้�น 
เนื�องจากิสถานกิารณ์์ท้างเศรษฐกิิจเริ�มฟ้ื้�นตััว สถานประกิอบกิารกิลัับมา
เปิดีดีำาเนินงานได้ีอย่่างปกิติั ประกิอบกัิบมาตัรกิารส่งเสริมกิารท่้องเที้�ย่ว
ขึ้องภาครัฐ แลัะช่้วงวันหยุ่ดีย่าว ผู้่บริโภคมีกิารออกิมาจับจ่าย่ใช้้สอย่
มากิข้ึ้�น ส่งผ่ลัให้มีกิารขึ้ย่าย่ตััวในกิลุ่ัมกิารผ่ลิัตัอาหารแลัะเครื�องดืี�ม โดีย่
เฉพาะในกิลุ่ัมสินค้าท้้องถิ�น(OTOP)  ที้�กิลุ่ัมนักิท่้องเที้�ย่ว แลัะคนเดีิน
ท้าง มักินิย่มซืื้�อเป็นขึ้องฝากิ/ขึ้องที้�ระล้ักิ รวมถ้งกิารกิลัับมาดีำาเนินชี้วิตั
ได้ีปกิติัขึ้องประช้าช้น ท้ำาให้มีความต้ัองกิารสินค้าบริโภคมากิข้ึ้�น เช่้น
สินค้าแปรรูปต่ัางๆ ซ้ื้�งส่งผ่ลัท้ำาให้ธุุรกิิจมีกิารจ้างงานเพิ�มข้ึ้�น ส่วนใหญ่่
เป็นกิารจ้างงานราย่วัน อย่่างไรก็ิตัามแม้ธุุรกิิจจะมีย่อดีคำาสั�งซืื้�อเพิ�มข้ึ้�น
 แต่ัย่ังต้ัองเผ่ชิ้ญ่กัิบต้ันทุ้นวัตัถุดิีบ เนื�องจากิราคาวัตัถุดิีบบางประเภท้
ปรับตััวเพิ�มมากิข้ึ้�น

ในิส่วนิคาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำา
สั�งซืื้�อแลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัจะปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นเล็ักิน้อย่ เนื�องจากิกัิงวลัต่ัอ
กิำาลัังซืื้�อขึ้องผู้่บริโภคในอนาคตัที้�มีแนวโน้มลัดีลัง ประกิอบกัิบผู้่ประกิอบ
กิารยั่งไม่มั�นใจต่ัอกิารเปลีั�ย่นแปลังขึ้องราคาวัตัถุดิีบในตัลัาดีที้�จะส่งผ่ลั 
กิระท้บต่ัอต้ันทุ้นขึ้องธุุรกิิจ 

เส่�อผู้�าและสิ�งทอ
	 	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ปัจัจุับันิเพิ�มข้้�นิมาอย่้ที�รุะดัำบ	 51.0	

เน่ิ�องจัากปรุะชาชนิออกมาทำากิจักรุรุมข้�างนิอกมากข้้�นิ	 ปรุะกอบกับ
การุจััดำงานิมหกรุรุมแสดำงสินิค�าข้องกลุ่ม	OTOP	 และกลุ่มธุุรุกิจัรุาย
ย่อย	(SME)		ส่งผู้ลทำาให�ธุุรุกิจัสามารุถุนิำาสินิค�าออกส่้ตัลาดำ	นัิกท่อง
เที�ยว	และปรุะชาชนิเข้�าถุ้งสินิค�าไดำ�มากข้้�นิ

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	เส่�อผู้�าและสิ�งทอปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า เป็นผ่ลัมาจากิคำาสั�งซืื้�อแลัะปรมิาณ์กิารผ่ลัติัที้�เพิ�มข้ึ้�น เนื�องจากิ
ประช้าช้นเริ�มคลัาย่ความกัิงวลัต่ัอสถานกิารณ์์กิารแพร่ระบาดีขึ้องไวรัส
โควิดี-19 ท้ำาให้ออกิมาท้ำากิิจกิรรมข้ึ้างนอกิมากิข้ึ้�น ประกิอบกัิบกิารจัดี
งานมหกิรรมแสดีงสินค้าขึ้องกิลุ่ัม OTOP กิลุ่ัมธุุรกิิจราย่ย่่อย่ (SME)  ส่ง
ผ่ลัท้ำาใหธุุ้รกิิจสามารถนำาสินค้าออกิสู่ตัลัาดี นักิท่้องเที้�ย่ว แลัะประช้าช้น
เข้ึ้าถ้งสินค้าได้ีมากิข้ึ้�น แลัะจากิคำาสั�งซืื้�อที้�เพิ�มข้ึ้�น ท้ำาให้กิารจ้างงานเพิ�ม
ข้ึ้�นเพีย่งเล็ักิน้อย่ เนื�องจากิแรงงานส่วนใหญ่่จำาเป็นต้ัองเป็นแรงงานฝีมือ  
โดีย่กิารจ้างแรงงานที้�เพิ�มข้ึ้�นเป็นฝ่าย่ขึ้าย่หน้าร้าน แลัะออนไลัน์ ซ้ื้�งส่วน
ใหญ่่เป็นแรงงานในครอบครัว  อย่่างไรก็ิตัามธุุรกิิจย่ังคงมีความกัิงวลัต่ัอ
ราคาวัตัถุดิีบที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น เช่้นค่าผ้่า เครื�องมือ รวมถ้งค่านำ�ามันที้�ส่ง
ผ่ลักิระท้บต่ัอต้ันทุ้นด้ีานค่าขึ้นส่ง เป็นต้ัน

ในิส่วนิคาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้่ประกิอบกิารณ์์ส่วนใหญ่่
ย่งัคงกัิงวลัต่ัอกิำาลัังซืื้�อแลัะกิารจ้างงานขึ้องผู้่บริโภคในอนาคตั ส่งผ่ลัท้ำาให้
ออกิมาจับจ่าย่ใช้้สอย่ลัดีลัง โดีย่เฉพาะในหมวดีสินค้าคงท้น  

ยางและพลาสติัก
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ปัจัจุับันิเพิ�มข้้�นิมาอย่้ที�รุะดัำบ	 53.3	

เน่ิ�องจัากการุเริุ�มฟ้ืนิตััวข้องธุุรุกิจัสาข้าตั่างๆ	 ปรุะกอบกับมาตัรุการุ
การุกรุะตุั�นิการุใช�จ่ัายข้องผู้้�บริุโภูค	ทำาให�มีการุใช�จ่ัายในิสินิค�าอุปโภูค
บริุโภูคต่ัางๆมากข้้�นิ	 ส่งผู้ลทำาให�ธุุรุกิจัแต่ัละสาข้ามีความตั�องการุใช�
ภูาชนิะใส่อาหารุและเครุ่�องด่ำ�ม
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ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ไม�และเฟอร์ุนิิเจัอร์ุ	 ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า เป็นผ่ลัมาจากิคำาสั�งซืื้�อแลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัที้�เพิ�มข้ึ้�น
 เนื�องจากิกิารใช้้จ่าย่ขึ้องผู้่บริโภคที้�ปรับตััวดีีข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้มีคำาสั�งซืื้�อ
เพิ�มข้ึ้�น อย่่างไรก็ิตัามปริมาณ์กิารผ่ลิัตัในเดืีอนปัจจุบันปรับตััวลัดีลังเล็ักิ
น้อย่ เนื�องจากิในเดืีอนที้�ผ่่านมามีกิารผ่ลิัตัสินค้าจำานวนมากิแล้ัว จ้งต้ัอง
ช้ะลัอกิารผ่ลิัตัลัง ท้ำาให้กิารจ้างงานปรับตััวลัดีลังตัามไปด้ีวย่ ส่วนต้ันทุ้น
ค่อนข้ึ้างท้รงตััว จากิต้ันทุ้นค่าใช่้จ่าย่ในกิารเปิดีร้าน แลัะกิารขึ้นส่งสินค้า
เป็นสำาคัญ่ ส่งผ่ลัท้ำาให้กิำาไรขึ้องกิิจกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น  

ในิส่วนิข้องการุคาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้่ประกิอบกิารคาดี
กิารณ์์คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัจะปรับตััวลัดีลัง  เนื�องจากิกิารช้ะลัอ
กิารใช้้จ่าย่ ประกิอบกัิบกิารแข่ึ้งขัึ้นด้ีานราคากัิบคู่แข่ึ้งราย่ใหญ่่ 

ไม�และเฟอร์ุนิิเจัอร์ุ
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ปัจัจุับันิเพิ�มข้้�นิมาอย่้ที�รุะดัำบ	 50.6	

เน่ิ�องจัากการุใช�จ่ัายข้องผู้้�บริุโภูคที�ปรัุบตััวดีำข้้�นิ	ส่งผู้ลทำาให�มีคำาสั�งซ่ื้�อ
เพิ�มข้้�นิ	 อย่างไรุก็ตัามปรุิมาณ์การุผู้ลิตัในิเด่ำอนิปัจัจุับันิปรุับตััวลดำลง
เล็กนิ�อย	เน่ิ�องจัากมีการุผู้ลิตัสินิค�าจัำานิวนิมากแล�วในิเด่ำอนิที�ผู่้านิมา

ผู้ลิตัภัูณ์ฑ์จัากโลหะ
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ปัจัจุับันิเพิ�มข้้�นิมาอย่้ที�รุะดัำบ	 54.5		

เน่ิ�องจัากการุผู่้อนิปรุนิมาตัรุการุควบคุมโรุคต่ัางๆข้องภูาครัุฐ	กลุ่มนัิก
ลงทุนิเริุ�มกลับเข้�าส่้การุดำำาเนิินิงานิข้องธุุรุกิจั	 ส่งผู้ลทำาให�มีความ
ตั�องการุในิภูาคก่อสรุ�างข้ยายตััวเพิ�มข้้�นิ	ทำาให�สินิค�าหมวดำเหล็กเป็นิที�
ตั�องการุมากข้้�นิ	

สินิค�าเกษตัรุ
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ปัจัจุับันิเพิ�มข้้�นิมาอย่้ที�รุะดัำบ	 50.5	

เน่ิ�องจัากอย่้ในิช่วงการุเก็บเกี�ยวผู้ลผู้ลิตั	ส่งผู้ลทำาให�มีปริุมาณ์ผู้ลผู้ลิตั
ออกส่้ตัลาดำเพิ�มข้้�นิ	 	 ปรุะกอบกับมาตัรุการุช่วยเหล่อเกษตัรุกรุ	 เช่นิ
งานิมหกรุรุมแสดำงสินิค�าเกษตัรุ	ที�ช่วยกรุะตุั�นิการุใช�จ่ัายสินิค�าภูายในิ
ปรุะเทศ	 	 ส่งผู้ลทำาให�เกษตัรุกรุและผู้้�ปรุะกอบการุสินิค�าเกษตัรุมีผู้ล
ปรุะกอบการุเพิ�มข้้�นิ

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ผู้ลิตัภัูณ์ฑ์จัากโลหะ	ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า เป็นผ่ลัมาจากิคำาสั�งซืื้�อแลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัที้�เพิ�มข้ึ้�น
 เนื�องจากิกิารผ่่อนปรนมาตัรกิารควบคุมโรคต่ัางๆขึ้องภาครัฐ สถาน
ประกิอบกิารต่ัางๆเริ�มเข้ึ้าสู่สถานกิารณ์์ปกิติัได้ีเกืิอบปกิติั กิลุ่ัมนักิลังทุ้น
เริ�มกิลัับเข้ึ้าสู่กิารดีำาเนินงานขึ้องธุุรกิิจ ส่งผ่ลัท้ำาให้มีความต้ัองกิารใน
ภาคก่ิอสร้างขึ้ย่าย่ตััวเพิ�มข้ึ้�น ประกิอบกัิบความต้ัองกิารกิารต่ัอเติัม แลัะ
ซ่ื้อมแซื้มบ้านเรือนขึ้องประช้าช้นทั้�วไป ท้ำาให้สินค้าหมวดีเหล็ักิเป็นที้�
ต้ัองกิารมากิข้ึ้�น เช่้นหลัังคา โครงเหล็ักิ เหล็ักิดัีดี เป็นต้ัน แต่ัธุุรกิิจยั่งคงมี
ความกัิงวลัต่ัอราคาวัตัถุดิีบ โดีย่เฉพาะราคาเหล็ักิที้�ปรับตััวเพิ�มสูงข้ึ้�น ซ้ื้�ง
ส่งผ่ลักิระท้บต่ัอกิำาลัังซืื้�อขึ้องผู้่บริโภค

ในิส่วนิคาดำการุณ์์	 3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์
จะมีคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัลัดีลังเนื�องจากิไม่มั�นใจต่ัอกิารช้ะลัอ
ตััวขึ้องเศรษฐกิิจในอนาคตั ที้�จะส่งผ่ลัต่ัอภาคกิารลังทุ้น 

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ยางและพลาสตักิปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า เป็นผ่ลัมาจากิคำาสั�งซืื้�อแลัะปรมิาณ์กิารผ่ลัติัที้�เพิ�มข้ึ้�น เนื�องจากิ
กิารเริ�มฟ้ื้�นตััวขึ้องธุุรกิิจสาขึ้าต่ัางๆ ประกิอบกัิบมาตัรกิารกิารกิระตุ้ันกิาร
ใช้้จ่าย่ขึ้องผู้่บริโภค ท้ำาให้มีกิารใช้้จ่าย่ในสินค้าอุปโภคบริโภคต่ัางๆ มากิ
ข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้ธุุรกิิจแต่ัลัะสาขึ้ามีความต้ัองกิารใช้้ภาช้นะใส่อาหารแลัะ
เครื�องดืี�ม อีกิทั้�งย่ังมีกิารขึ้ย่าย่ตััวในหมวดีสินค้าผ่ลิัตัภัณ์ฑ์จากิย่าง เช่้น
 ที้�นอนย่าง ย่างรถ เป็นต้ัน แลัะจากิคำาสั�งซืื้�อที้�เพิ�มข้ึ้�น ท้ำาให้กิารจ้างงาน
ปรับตััวดีีข้ึ้�น 

ในิส่วนิคาดำการุณ์์	 3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์
คำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารผ่ลิัตัจะปรับตััวลัดีลัง เนื�องจากิผู้่ประกิอบกิาร 
คาดีกิารณ์์แนวโนม้กิำาลัังซืื้�อขึ้องผู้่บริโภคจะลัดีลัง ท้ำาให้มีกิารใช้้จ่าย่ลัดีลัง

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	สินิค�าเกษตัรุ	ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า เป็นผ่ลัมาจากิคำาสั�งซืื้�อแลัะปริมาณ์กิารค้าที้�เพิ�มข้ึ้�น  เนื�องจากิอยู่ใ่น
ช่้วงกิารเก็ิบเกีิ�ย่วผ่ลัผ่ลิัตัเช่้น ลัำาไย่ ข้ึ้าวโพดี เปน็ต้ัน ส่งผ่ลัท้ำาให้มีปริมาณ์
ผ่ลัผ่ลัติัออกิสู่ตัลัาดีเพิ�มข้ึ้�น  แลัะมฝีนตักิตัามฤดีกูิาลั ส่งผ่ลัดีีต่ัอกิารเพาะ
ปลูักิ ท้ำาให้เกิษตัรกิรมีความต้ัองกิารสินค้าแลัะอุปกิรณ์์ท้างกิารเกิษตัร
เพิ�มมากิข้ึ้�น ประกิอบกัิบมาตัรกิารช่้วย่เหลืัอเกิษตัรกิร เช่้น



งานมหกิรรมแสดีงสินค้าเกิษตัร ที้�ช่้วย่กิระตุ้ันกิารใช้้จ่าย่สินค้าภาย่ใน
ประเท้ศ แลัะราคาสินค้าท้างกิารเกิษตัรที้�ปรับตััวเพิ�มสูงข้ึ้�น เช่้นราคา
ปาล์ัมนำ�ามัน  ส่งผ่ลัท้ำาให้เกิษตัรกิรแลัะผู้่ประกิอบกิารสินค้าเกิษตัรมีผ่ลั
ประกิอบกิารเพิ�มข้ึ้�น ซ้ื้�งจากิร้านสินค้ากิารเกิษตัรมีกิารให้บริกิารอุปกิรณ์์
แลัะสินค้าที้�มีขึ้นาดีใหญ่่  จ้งท้ำาให้มีกิารขึ้นย่้าย่ลัำาบากิ ท้ำาให้ธุุรกิิจมีกิาร
ขึ้ย่าย่ตััวขึ้องกิารจ้างงาน เพื�อรองรับกิารให้บริกิารผู้่บริโภค

ในิส่วนิคาดำการุณ์์	 3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์
จะมีคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารค้าค่อนข้ึ้างท้รงตััว เนื�องจากิสินค้าเกิษตัร
ครอบคลุัมในทุ้กิฤดูีกิาลั ท้ำาให้เกิษตัรกิรมีความต้ัองกิารสินค้าแลัะอุปกิรณ์์
เพื�อท้ำากิารเกิษตัรอย่่างต่ัอเนื�อง 
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สินิค�าอุปโภูคและบริุโภูค
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ปัจัจุับันิลดำลงมาอย่้ที�รุะดัำบ	50.9	เน่ิ�องจัาก

สถุานิปรุะกอบการุต่ัางๆสามารุถุกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการุไดำ�อย่างปกติั	
ปรุะกอบกับปรุะชาชนิที�เริุ�มคลายความกังวล	 และออกมาจัับจั่าย
ใช�สอยเพิ�มข้้�นิ	 กิจักรุรุมต่ัางๆทั�งทางเศรุษฐกิจั	 และวัฒนิธุรุรุมทาง
สังคมข้ยายตััวอย่างต่ัอเน่ิ�อง

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	สินิค�าอุปโภูคและบริุโภูค	ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิ
จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า เป็นผ่ลัมาจากิคำาสั�งซืื้�อแลัะปริมาณ์กิารค้าที้�เพิ�มข้ึ้�น  
เนื�องจากิสถานประกิอบกิารตัา่งๆสามารถกิลัับมาเปดิีดีำาเนินกิารได้ีอย่า่ง
ปกิติั ภาย่ใต้ัข้ึ้อจำากัิดีมาตัรกิารควบคุมโรค ประกิอบกัิบประช้าช้นที้�เริ�ม
คลัาย่ความกัิงวลั แลัะออกิมาจับจ่าย่ใช้้สอย่เพิ�มข้ึ้�น กิิจกิรรมต่ัางๆทั้�งท้าง
เศรษฐกิิจ แลัะวัฒนธุรรมท้างสังคมขึ้ย่าย่ตััวอย่่างต่ัอเนื�อง ท้ำาให้มีความ
ต้ัองกิารสินค้าเพิ�มมากิข้ึ้�น ทั้�งหมวดีสินค้าอุปโภคบริโภค หรือสินค้าหมวดี
คงท้นตั่างๆ ส่งผ่ลัให้กิำาไรขึ้องกิิจปรับตััวเพิ�มมากิข้ึ้�น แลัะกิารจ้างงาน
ขึ้ย่าย่ตััว ซ้ื้�งส่วนใหญ่่เป็นกิารจ้างงานราย่วัน อย่่างไรก็ิตัามธุุรกิิจยั่งต้ัอง
เผ่ช้ญิ่กัิบราคาสนิค้าที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น อีกิทั้�งราคานำ�ามันเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลักิระ
ท้บต่ัอต้ันทุ้นด้ีานกิารขึ้นส่งขึ้องธุุรกิิจ

ในิส่วนิคาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำา
สั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารค้าจะปรับตััวลัดีลัง เนื�องจากิย่ังไม่มั�นใจในภาวะ
เศรษฐกิิจภาย่ในประเท้ศมีแนวโน้มลัดีลังอย่่างต่ัอเนื�องจนถ้งปีหน้า 

วัสดุำก่อสรุ�าง
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ปัจัจุับันิเพิ�มข้้�นิมาอย่้ที�รุะดัำบ	 48.2	

เน่ิ�องจัากการุผู่้อนิปรุนิมาตัรุการุควบคุมโรุค	ทำาให�สถุานิปรุะกอบการุ
ต่ัางๆสามารุถุกลับมาดำำาเนิินิการุไดำ�	 ผู้้�รัุบเหมาก่อสรุ�างตั�องเรุ่งดำำาเนิินิ
โครุงการุก่อสรุ�างต่ัอให�แล�วเสร็ุจั	ปรุะกอบกับความตั�องการุต่ัอเติัมและ
ซ่ื้อมแซื้มบ�านิเรุ่อนิต่ัางๆทั�วไป

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	วัสดุำก่อสรุ�าง	ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า เป็นผ่ลัมาจากิคำาสั�งซืื้�อแลัะปริมาณ์กิารค้าที้�เพิ�มข้ึ้�น เนื�องจากิกิาร
ผ่่อนปรนมาตัรกิารควบคุมโรค ท้ำาให้สถานประกิอบกิารต่ัางๆสามารถ
กิลัับมาดีำาเนินกิิจกิารได้ี ผู้่รับเหมาก่ิอสร้างต้ัองดีำาเนินโครงกิารก่ิอสร้าง
ต่ัอให้แล้ัวเสร็จ ภาย่หลัังจากิกิารหยุ่ดีช้ะงักิโครงกิารไว้  ประกิอบกัิบความ
ต้ัองกิารต่ัอเติัม แลัะซ่ื้อมแซื้มพื�นที้�อาคาร/บ้านเรือนต่ัางๆทั้�วไป เช่้นกิาร
ซ่ื้อมแซื้มหลัังคา ท่้อประปา เป็นต้ัน ส่งผ่ลัให้ความต้ัองกิารใช้้วัสดุีก่ิอสร้าง
เพิ�มมากิข้ึ้�น ท้ำาให้กิำาไรขึ้องกิิจกิารปรบัตััวเพิ�มข้ึ้�น แลัะกิารจา้งงานที้�ปรับ
ตััวเพิ�มข้ึ้�นตัามไปดีว้ย่ เนื�องจากิธุุรกิิจจำาเปน็ต้ัองใช้้แรงงานจำานวนมากิใน
กิารให้บริกิารสินค้าแก่ิผู้่บริโภค 

ในิส่วนิคาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์จะ
มีคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารค้าลัดีลัง เนื�องจากิผู้่ประกิอบกิารย่ังไม่มั�นใจ
ในสถานกิารณ์์กิารแพร่ระบาดีขึ้องไวรัสโควิดี-19 ที้�จะส่งผ่ลักิระท้บต่ัอ
ภาวะเศรษฐกิิจ แลัะกิารลังทุ้น

รุถุจัักรุยานิยนิต์ัและรุถุยนิต์ั
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ปัจัจุับันิเพิ�มข้้�นิมาอย่้ที�รุะดัำบ	 55.8	

เน่ิ�องจัากปรุะชาชนิกลับมาดำำาเนิินิชีวิตัปรุะจัำาวันิไดำ�	 มีการุเดิำนิทางทั�ง
การุท่องเที�ยว	 และการุปรุะกอบอาชีพ	 ทำาให�มีความตั�องการุใช�ยานิ
พาหนิะเพิ�มมากข้้�นิ	รุวมถุ้งมีการุซ่ื้อมแซื้ม	และทะนุิบำารุุงยานิพาหนิะ
อย่างต่ัอเน่ิ�อง
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อุปโภูคและบริุโภูค	(ดัำ�งเดิำม)
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	 ปัจัจุับันิเพิ�มข้้�นิมาอย่้ที�รุะดัำบ	 48.6	

เน่ิ�องจัากการุข้ยายตััวข้องการุใช�จ่ัายในิหมวดำสินิค�าอุปโภูคบริุโภูค
จัำาเปน็ิ		โดำยเฉีพาะผู้้�บรุโิภูคกลุ่มเกษตัรุกรุ	และผู้้�บรุโิภูคในิพ่�นิที�ชุมชนิ
	ที�มีรุายไดำ�	และกำาลังซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิจัากการุกลับมาปรุะกอบอาชีพไดำ�	และ
มาตัรุการุเงินิเยียวยาข้องภูาครัุฐ

อุปโภูคและบริุโภูค	(modern	trade)
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ปัจัจุับันิค่อนิข้�างทรุงตััวอย่้ที�รุะดัำบ	50.4	

เน่ิ�องจัากห�างสรุรุพสินิค�า	 รุ�านิค�าข้นิาดำใหญ่กลับมาเปิดำดำำาเนิินิการุ	
ทำาให�ผู้้�บริุโภูคหันิไปใช�บริุการุห�างรุ�านิข้นิาดำใหญ่	 ปรุะกอบกับรุาคา
สินิค�าที�ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิ	 ทำาให�ผู้้�บริุโภูคบางรุายที�จัำาเป็นิตั�องใช�สินิค�า
บางชนิิดำเป็นิปรุะจัำาหันิไปบริุโภูคสินิค�าแพ็คใหญ่	หรุ่อรุ�านิค�าส่ง

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อุปโภูค/บริุโภูค	(Modern	trade)	ค่อนิ
ข้�างทรุงตััวจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า เป็นผ่ลัมาจากิคำาสั�งซืื้�อแลัะปริมาณ์กิารค้า
ที้�ค่อนข้ึ้างท้รงตััว เนื�องจากิห้างสรรพสินค้า ร้านค้าขึ้นาดีใหญ่่กิลัับมาเปิดี
 ท้ำาให้ผู้่บริโภคหันไปใช้้บริกิารห้างร้าน อีกิทั้�งจากิกิารเปลีั�ย่นรูปแบบกิาร
เรีย่นกิารสอนขึ้องนกัิเรีย่น/นกัิศ้กิษา มาเปน็แบบออนไลัน ์ท้ำาใหมี้จำานวน
ผู้่บริโภคลัดีลัง ประกิอบกัิบราคาสินค้าที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ท้ำาให้ผู้่บริโภค
บางราย่ที้�จำาเป็นต้ัองใช้้สินค้าบางช้นิดีเป็นประจำาหันไปบริโภคสินค้าแพ็ค
ใหญ่่ หรือร้านค้าส่ง เพื�อได้ีสินค้าที้�ราคาถูกิลัง อย่า่งไรก็ิตัามคำาสั�งซืื้�อจากิ
กิลุ่ัมลูักิค้าประจำาในพื�นที้� ท้ำาให้กิำาไรขึ้องกิิจกิารยั่งค่อนข้ึ้างท้รงตััวอยู่ไ่ด้ี

ในิส่วนิคาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์จะ
มีคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารค้าลัดีลัง เนื�องจากิผู้่ประกิอบกิารย่ังคงกัิงวลั
ต่ัอกิำาลัังซืื้�อขึ้องผู้่บริโภคเปน็สำาคัญ่ อีกิทั้�งจากิราคาสนิค้าในปัจจุบันที้�ปรับ
เพิ�มข้ึ้�น ท้ำาให้ผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์ในอนาคตัราคาจะยั่งไม่ลัดีลัง ซ้ื้�ง
ส่งผ่ลักิระท้บต่ัอกิารใช้้จ่าย่ขึ้องผู้่บริโภค 

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	รุถุจัักรุยานิยนิต์ั/รุถุยนิต์ั	ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิ
จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า เป็นผ่ลัมาจากิคำาสั�งซืื้�อแลัะปริมาณ์กิารค้าที้�เพิ�มข้ึ้�น 
เนื�องจากิกิารเริ�มคลัาย่ความกัิงวลัต่ัอสถานกิารณ์์กิารแพรร่ะบาดีขึ้องไวรสั
โควิดี-19 ประช้าช้นกิลัับมาดีำาเนินชี้วิตัประจำาวันได้ี มีกิารเดิีนท้างทั้�งกิาร
ท่้องเที้�ย่ว แลัะกิารประกิอบอาชี้พ ท้ำาให้มีความต้ัองกิารใช้้ย่านพาหนะ
เพิ�มมากิข้ึ้�น รวมถ้งกิารซ่ื้อมแซื้ม แลัะท้ะนบุำารุงย่านพาหนะก่ิอนกิารเดิีน
ท้างอย่า่งต่ัอเนื�อง ส่งผ่ลัท้ำาให้กิำาไรขึ้องธุุรกิิจปรบัตััวเพิ�มข้ึ้�น  ส่วนด้ีานกิาร
จ้างงานค่อนข้ึ้างท้รงตััว เนื�องจากิแรงงานส่วนใหญ่่ต้ัองเป็นแรงงานที้�มี
ฝีมือ  

ในิส่วนิคาดำการุณ์์	 3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�า	 ผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์
จะมีคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารค้าที้�ลัดีลัง เนื�องจากิกิำาลัังซืื้�อที้�มีแนวโน้ม
ช้ะลัอตััว ท้ำาให้ลัดีกิารใช้้จ่าย่ลัง โดีย่เฉพาะรถจักิรย่านย่นต์ั/รถย่นต์ัส่วน
บุคคลั

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อุปโภูค/บรุิโภูค	 (ดัำ�งเดิำม)	 	 ปรัุบตััวเพิ�ม
ข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า เป็นผ่ลัมาจากิคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารค้าที้�เพิ�ม
ข้ึ้�น เนื�องจากิกิารขึ้ย่าย่ตััวขึ้องกิารใช้้จ่าย่ในภาครัวเรือน โดีย่เฉพาะกิลุ่ัม
เกิษตัรกิรที้�มีราย่ได้ีเพิ�มข้ึ้�นจากิกิารนำาสินค้าออกิสู่ตัลัาดีได้ี แลัะมาตัรกิาร
เงินเย่ีย่วย่าขึ้องภาครัฐ   อีกิทั้�งความต้ัองกิารสินค้าอุปโภคบริโภคในกิาร
ท้ำากิารเกิษตัรมากิข้ึ้�น  รวมไปถ้งผู้่บริโภคที้�อาศัย่ในพื�นที้�ชุ้มช้นใกิล้ัเคีย่ง
ย่ังมีกิารใช้้จ่าย่อย่่างต่ัอเนื�องในหมวดีสินค้าจำาเป็น  

ในิส่วนิคาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำา
สั�งซืื้�อแลัะปริมาณ์กิารบริกิารจะค่อนข้ึ้างท้รงตััว เนื�องจากิผู้่ประกิอบกิาร
มองว่าจะยั่งไม่มีลูักิค้าราย่ใหม่เพิ�ม ซ้ื้�งลูักิค้าส่วนใหญ่่ย่งัเป็นลูักิค้าประจำา
ที้�อาศัย่อยู่่ในพื�นที้�ใกิล้ัเคีย่ง

สถุานีินิำ�ามันิ
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ปัจัจุับันิเพิ�มข้้�นิมาอย่้ที�รุะดัำบ	 54.6	

เน่ิ�องจัากปรุะชาชนิออกมาใช�จ่ัายมากข้้�นิ	 จัากการุเริุ�มกลับมาทำางานิ	
รุวมถุ้งเป็นิช่วงวันิหยุดำยาว	 และมาตัรุการุส่งเสริุมการุท่องเที�ยวข้อง
ภูาครัุฐ	มีการุเดิำนิทางท่องเที�ยว	และเดิำนิทางกลับบ�านิ	ทำาให�มีการุใช�
รุถุทั�งรุถุส่วนิบุคคล	และรุถุรัุบเหมาเพิ�มข้้�นิตัามไปดำ�วย	
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ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	สถุานีินิำ�ามันิปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า	เป็นผ่ลัมาจากิคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารค้าที้�ปรับเพิ�มข้ึ้�น เนื�องจากิ
ประช้าช้นออกิมาท้ำากิิจกิรรมข้ึ้างนอกิมากิข้ึ้�น อีกิทั้�งจากิช่้วงวันหยุ่ดีย่าว
 แลัะมาตัรกิารส่งเสริมกิารท่้องเที้�ย่วขึ้องภาครัฐ ส่งผ่ลัท้ำาให้ประช้าช้นมี
ความต้ัองกิารเดิีนท้างทั้�งกิารใช้้รถส่วนบุคคลั รถรับเหมา รวมถ้งรถขึ้นส่ง
สินค้า  แลัะกิารเดีนิท้างขึ้องกิลุ่ัมพนกัิงาน แลัะแรงงานไปท้ำางานไดีอ้ย่า่ง
ปกิติั ส่งผ่ลัท้ำาให้มีความต้ัองกิารใช้้บริกิารสถานีนำ�ามันเพิ�มข้ึ้�น ท้ำาให้กิำาไร
ขึ้องกิิจกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น

ในิส่วนิคาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า	ผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำา
สั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารค้าจะปรับตััวลัดีลัง เนื�องจากิผู้่ประกิอบกิารย่ังไม่
มั�นใจในกิำาลัังซืื้�อ แลัะราย่ได้ีขึ้องประช้าช้น ที้�จะส่งผ่ลัท้ำาให้กิารใช้้จ่าย่ใน
อนาคตัลัดีลัง  รวมไปถ้งกิารปรับตััวขึ้องราคานำ�ามัน ที้�จะส่งผ่ลัให้มีกิาร
ใช้้นำ�ามันลัดีลัง

การุก่อสรุ�าง
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ปัจัจุับันิลดำลงมาอย่้ที�รุะดัำบ	43.0	เน่ิ�องจัาก

กำาไรุข้องกิจัการุที�ลดำลง	แม�จัะมีคำาสั�งซ่ื้�อปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิ	แต่ัธุุรุกิจัตั�อง
เผู้ชิญกับตั�นิทุนิรุาคาสินิค�าวัสดุำก่อสรุ�างที�เพิ�มข้้�นิ	อีกทั�งจัำานิวนิแรุงงานิ

ฝีม่อที�หายากมากข้้�นิ

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	การุก่อสรุ�าง	ปรัุบตััวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า  เป็นผ่ลัมาจากิกิำาไรขึ้องกิิจกิารที้�ปรับตััวลัดีลัง เนื�องจากิราคาสินค้า
วัสดุีก่ิอสร้างบางประเภท้ที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น เช่้นหมวดีซีื้เมนต์ั หมวดี
ผ่ลิัตัภัณ์ฑ์เหล็ักิ แลัะหมวดีวัสดุีก่ิอสร้างอื�นๆ ท้ำาให้ธุุรกิิจมีต้ันทุ้นธุุรกิิจที้�
ปรับตััวเพิ�มมากิข้ึ้�น  อีกิทั้�งอยู่ใ่นช่้วงกิารท้ำากิารเกิษตัร ท้ำาให้แรงงานบาง
กิลุ่ัมที้�เป็นช้าวเกิษตัรต้ัองหยุ่ดีพักิงาน ท้ำาให้ธุุรกิิจขึ้าดีแรงงานฝีมือ ซ้ื้�ง
กิารหาแรงงานเพิ�มไม่สามารถท้ำาไดีง่้าย่ เพราะแรงงานจะตัอ้งเป็นแรงงาน
ฝีมือ แลัะมีความอดีท้น อย่่างไรก็ิตัามธุุรกิิจมีคำาสั�งซืื้�อเพิ�มข้ึ้�น จากิความ
ต้ัองกิารต่ัอเติัม แลัะซ่ื้อมแซื้มอาคาร/บ้านเรือนต่ัางๆทั้�วไป รวมถ้งกิารให้
บริกิารงานก่ิอสร้างที้�หยุ่ดีช้ะงักิไว้ในช่้วงปัญ่หาไวรัสโควิดี-19 

ในิส่วนิคาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์จะ
มีคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารบริกิารลัดีลัง เนื�องจากิคาดีกิารณ์์กิำาลัังซืื้�อขึ้อง
ผู้่บริโภคที้�ลัดีลัง แลัะไม่มั�นใจในภาวะเศรษฐกิิจภาย่ในประเท้ศ ที้�จะส่ง
ผ่ลักิระท้บต่ัอกิารลังทุ้นธุุรกิิจ

การุท่องเที�ยว
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ปัจัจุับันิเพิ�มข้้�นิมาอย่้ที�รุะดัำบ	 54.6	

เน่ิ�องจัากภูายหลังปัญหาไวรัุสโควิดำ-19คลี�คลาย	ภูาครัุฐมีมาตัรุการุส่ง
เสรุมิการุท่องเที�ยว		เช่นิมาตัรุการุเรุาเที�ยวดำ�วยกนัิ	เป็นิตั�นิ	เพ่�อกรุะตุั�นิ
การุใช�จ่ัายข้องปรุะชาชนิ	รุวมไปถุ้งธุุรุกิจัมีการุจััดำทำาโปรุโมชั�นิลดำรุาคา		
ทำาให�นัิกท่องเที�ยวมีการุเดิำนิทางท่องเที�ยวมากข้้�นิ

บริุการุสุข้ภูาพและความงาม
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ปัจัจุับันิลดำลงมาอย่้ที�รุะดัำบ	48.0	เน่ิ�องจัาก

พฤติักรุรุมข้องผู้้�บรุิโภูคที�ให�ความพิถีุพิถัุนิในิการุเล่อกใช�บริุการุดำ�านิ
สุข้ภูาพมากข้้�นิ	กลุ่มพนัิกงานิออฟฟิศ	ข้�ารุาชการุ	ต่ัางๆ	ที�มีกำาลังซ่ื้�อ
มาก	 จัะหันิไปใช�บริุการุรุ�านิที�มีรุายใหญ่และมีช่�อเสียงมากกว่า	 และ
กลุ่มล้กค�าส่วนิใหญ่ข้องธุุรุกิจั	จัะเป็นิกลุ่มล้กค�าปรุะจัำาส่วนิใหญ่

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 การุท่องเที�ยว	 ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า เป็นผ่ลัมาจากิคำาสั�งซืื้�อแลัะปริมาณ์กิารบริกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น 
เนื�องจากิภาย่หลัังปัญ่หาไวรัสโควิดี-19คลีั�คลัาย่ ภาครัฐมีมาตัรกิารส่ง
เสริมกิารท่้องเที้�ย่ว  เช่้นมาตัรกิารเราเที้�ย่วด้ีวย่กัิน เป็นต้ัน เพื�อกิระตุ้ัน
กิารใช้้จ่าย่ขึ้องประช้าช้น รวมไปถ้งธุุรกิิจมีกิารจัดีท้ำาโปรโมชั้�นลัดีราคา  
ท้ำาให้นักิท่้องเที้�ย่วมีกิารเดิีนท้างท่้องเที้�ย่วมากิข้ึ้�น ส่งผ่ลัให้กิำาไรขึ้อง
กิิจกิารปรบัตััวเพิ�มมากิข้ึ้�น อย่า่งไรกิต็ัามจำานวนนกัิท่้องเที้�ย่วที้�เพิ�มข้ึ้�นย่งั
เป็นนักิท่้องเที้�ย่วช้าวไท้ย่เท่้านั�น แลัะภาคกิารท้อ่งเที้�ย่วเพิ�งกิลัับมาฟ้ื้�นตััว
 ท้ำาให้กิารจ้างงานขึ้องกิิจกิารย่ังไม่ดีีข้ึ้�น  

ในิส่วนิคาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าผู้้�ปรุะกอบการุคาดำการุณ์์คำา
สั�งซ่ื้�อ แลัะปริมาณ์กิารบริกิารปรับตััวลัดีลัง เนื�องจากิผู้่ประกิอบกิารย่ัง
กัิงวลัต่ัอความเชื้�อมั�นขึ้องนักิท่้องเที้�ย่วช้าวตัา่งช้าติั ที้�ย่งัไม่กิลัับเข้ึ้ามา อีกิ
ทั้�งนักิท่้องเที้�ย่วช้าวไท้ย่จะลัดีกิารท่้องเที้�ย่วในอนาคตั จากิกิำาลัังซืื้�อที้�
ช้ะลัอตััวลัง 
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ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	บริุการุดำ�านิสุข้ภูาพ/ความงาม	 ค่อนิข้�าง
ทรุงตััวจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า เป็นผ่ลัมาจากิคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิาร
บริกิารที้�ค่อนข้ึ้างท้รงตััว เนื�องจากิพฤติักิรรมขึ้องผู้่บริโภคที้�ให้ความ
พิถีพิถันในกิารเลืัอกิใช้้บริกิารด้ีานสุขึ้ภาพมากิข้ึ้�น กิลุ่ัมพนักิงานออฟื้ฟิื้ศ 
ข้ึ้ารางกิาร ต่ัางๆ ที้�มีกิำาลัังซืื้�อมากิ จะหันไปใช้้บริกิารรา้นที้�มีราย่ใหญ่่แลัะ
มีชื้�อเสีย่งมากิกิว่า แลัะกิลุ่ัมลูักิค้าส่วนใหญ่่ขึ้องธุุรกิิจ จะเป็นกิลุ่ัมลูักิค้า
ประจำาเป็นส่วนใหญ่่ อีกิทั้�งธุุรกิิจต้ัองเผ่ชิ้ญ่ปัญ่หาดี้านต้ันทุ้น เนื�องจากิ
ในช้ว่งปิดีกิิจกิารชั้�วคราว ไดีมี้กิารซ่ื้อมแซื้มแลัะตักิแตัง่ร้านใหม ่แลัะคา่ใช้้
จ่าย่ด้ีานอุปกิรณ์์ป้องกัินกิารติัดีเชื้�อไวรัสโควิดี-19 เมื�อกิลัับมาเปิดีกิิจกิาร
ได้ี มีผู้่มาใช้้บริกิารย่ังคงไม่มากินักิ ท้ำาให้ธุุรกิิจมีสภาพคล่ัองลัดีลัง ส่วน
ด้ีานกิารจา้งงานคอ่นข้ึ้างท้รงตััว จากิแรงงานจำาเปน็ต้ัองเป็นแรงงานฝมืีอ
 ท้ำาให้ต้ัองรักิษาแรงงานไว้

ในิส่วนิคาดำการุณ์์	 3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์
จะมีคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารบริกิารย่ังคงท้รงตััว เนื�องจากิคาดีกิารณ์์
ว่าปัญ่หาไวรัสโควิดี-19 แลัะกิำาลัังซืื้�อขึ้องผู้่บริโภค ที้�จะส่งผ่ลักิระท้บต่ัอ
กิารออกิมาจับจ่าย่ใช้้สอย่

การุข้นิส่งสินิค�า
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ปัจัจุับันิเพิ�มข้้�นิมาอย่้ที�รุะดัำบ	 62.2	

เน่ิ�องจัากการุคลายมาตัรุการุล็อคดำาวน์ิ	และสถุานิปรุะกอบการุหลาย
แห่งกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการุไดำ�ปกติั	อีกทั�งจัากรุาคานิำ�ามันิที�ปรัุบตััวเพิ�ม
ข้้�นิ	 ธุุรุกิจับางรุายที�ตั�องรัุบสินิค�าเองมีตั�นิทุนิค่าใช�จ่ัายเพิ�มข้้�นิ	 ส่งผู้ล
ทำาให�หันิมาใช�บริุการุรุถุรัุบส่งสินิค�าทดำแทนิ

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ดำ�านิการุข้นิส่งสินิค�า	ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า เป็นผ่ลัมาจากิคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารบริกิารที้�ปรับตััว
เพิ�มข้ึ้�น เนื�องจากิกิารคลัาย่มาตัรกิารล็ัอคดีาวน์ แลัะสถานประกิอบกิาร
หลัาย่แห่งกิลัับมาเปิดีดีำาเนินกิารได้ีปกิติั ท้ำาให้สามารถขึ้นส่งสินค้าได้ีมากิ
ข้ึ้�น  อีกิทั้�งจากิราคานำ�ามันที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ธุุรกิิจบางราย่ที้�ต้ัองรับสินค้า
เองมีต้ันทุ้นค่าใช้้จ่าย่เพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้หันมาใช้้บริกิารรถรับส่งสินค้า
ท้ดีแท้น เพื�อประหย่ัดีค่าใช้้จ่าย่แลัะเวลัา แลัะจากิปัจจัย่ด้ีานคำาสั�งซืื้�อส่ง
ผ่ลัท้ำาให้ธุุรกิิจมีกิารจ้างงานเพิ�มมากิข้ึ้�น เนื�องจากิสินค้ามีจำานวนมากิ แลัะ
มีนำ�าหนักิ ท้ำาให้ต้ัองใช้้แรงงานจำานวนมากิในกิารเคลืั�อนย่้าย่สินค้า

ในิส่วนิคาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำา
สั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารบริกิารปรับตััวเพิ�มเล็ักิน้อย่ เนื�องจากิย่ังไม่มั�นใจ
กิารกิลัับมาขึ้องนักิท่้องเที้�ย่วช้าวต่ัางช้าติัที้�จะฟ้ื้�นธุุรกิิจ ส่วนใหญ่่ย่ังคง
เป็นกิารใช้้จ่าย่ขึ้องภาย่ในประเท้ศ

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ดำ�านิการุข้นิส่งมวลชนิ	 (ไม่ปรุะจัำาทาง)	
ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า เป็นผ่ลัมาจากิคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์
กิารบริกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น เนื�องจากิภาย่หลัังปัญ่หาไวรัสโควิดี-19 
คลีั�คลัาย่ ภาครัฐออกิมาตัรกิารกิระตุ้ันกิารใช้้จ่าย่ภาย่ในประเท้ศ ส่งผ่ลั
ท้ำาให้ประช้าช้นมีกิารเดีินท้างออกิมาท้ำากิิจกิรรมข้ึ้างนอกิมากิข้ึ้�นทั้�งกิาร
ท่้องเที้�ย่วแลัะกิิจกิรรมต่ัางๆ ประกิอบกัิบกิารเริ�มฟ้ื้�นตััวขึ้องกิิจกิรรมท้าง
สังคม เช่้นงานอบรม แลัะประชุ้มต่ัางๆ ส่งผ่ลัท้ำาให้มีผู้่มาใช้้บริกิารรถรับ
เหมาเพิ�มข้ึ้�น 

ในิส่วนิคาดำการุณ์์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำา
สั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารบริกิารปรับตััวลัดีลัง เนื�องจากิผู้่ประกิอบกิารคาดี
กิารณ์์แนวโน้มจำานวนทั้กิท่้องเที้�ย่วจะย่ังไม่ฟ้ื้�นตััว จากิปัญ่หากิารแพร่
ระบาดีขึ้องไวรัสโควิดี-19 ในหลัาย่ประเท้ศที้�ย่ังไม่คลีั�คลัาย่

สันิทนิาการุ	วัฒนิธุรุรุมและกีฬา
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ปัจัจุับันิเพิ�มข้้�นิมาอย่้ที�รุะดัำบ	 55.3	

เน่ิ�องจัากกิจักรุรุมทั�งทางดำ�านิเศรุษฐกิจั	 และสังคมฟ้ืนิตััว	 เช่นิการุจััดำ
งานิอบรุม	สัมมนิา	งานิแสดำงสินิค�า	รุวมไปถุ้งเทศกาลทางวัฒนิธุรุรุม
ต่ัางๆ	ที�กลับมาเริุ�มดำำาเนิินิการุไดำ�

การุข้นิส่งมวลชนิ	(ไม่ปรุะจัำาทาง)
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ปัจัจุับันิเพิ�มข้้�นิมาอย่้ที�รุะดัำบ	54.เนิ่�องจัาก

ภูายหลังปัญหาไวรัุสโควิดำ-19	คลี�คลาย	ภูาครัุฐออกมาตัรุการุกรุะตุั�นิ
การุใช�จ่ัายภูายในิปรุะเทศ	สง่ผู้ลทำาให�ปรุะชาชนิมีการุเดิำนิทางออกมา
ทำากิจักรุรุมข้�างนิอกมากข้้�นิ	ทั�งการุท่องเที�ยวและกิจักรุรุมตัา่งๆ	ส่งผู้ล
ทำาให�มีผู้้�มาใช�บริุการุรุถุรัุบเหมาเพิ�มข้้�นิ
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ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 สันิทนิาการุ/วัฒนิธุรุรุม/การุกีฬา	 ปรัุบ
ตััวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 เป็นผ่ลัมาจากิคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์
กิารบริกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น เนื�องจากิกิิจกิรรมทั้�งท้างด้ีานเศรษฐกิิจ แลัะ
สังคมเริ�มฟ้ื้�นตััว เช่้นกิารจัดีงานอบรม สัมมนา งานแสดีงสินค้า รวมไป
ถ้งเท้ศกิาลัท้างวัฒนธุรรมต่ัางๆ ที้�กิลัับมาเริ�มดีำาเนินกิารได้ี จากิกิารหยุ่ดี
ช้ะงักิในช่้วงเดืีอนที้�ผ่่านมา รวมไปถ้งธุุรกิิจหลัาย่สาขึ้า เช่้น ร้านเกิมส์ 
สนามกีิฬา เป็นต้ัน ที้�สามารถเปิดีให้ผู้่บริโภคสามารถเข้ึ้าใช้้บริกิารได้ีมากิ
ข้ึ้�น ส่งผ่ลัท้ำาให้ธุุรกิิจมีคำาสั�งซืื้�อ แลัะกิารให้บริกิารปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น เช่้นเดีีย่ว
กัิบกิารจ้างงานที้�ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�นตัามไปด้ีวย่

ในิส่วนิคาดำการุณ์์	 3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�าผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์   
คำาสั�งซืื้�อจะปรับตััวลัดีลัง เนื�องจากิภาวะเศรษฐกิิจเริ�มกิลัับเข้ึ้าสู่ภาวะปกิตัิ
กิารจัดีกิิจกิรรมต่ัางๆเริ�มท้รงตััว

โรุงแรุม	เกสด์ำเฮาส์และบังกะโล
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ปัจัจุับันิเพิ�มข้้�นิมาอย่้ที�รุะดัำบ	53.7	เน่ิ�องจัาก

การุข้ยายตััวข้องภูาคการุท่องเที�ยว	ที�ไดำ�รัุบแรุงสนัิบสนุินิจัากมาตัรุการุ
กรุะตุั�นิการุใช�จ่ัายข้องภูาครัุฐ	 ทั�งช่วงวันิหยุดำยาว	และให�เงินิอุดำหนุินิ		
ปรุะกอบกับการุจััดำโปรุโมชั�นิลดำรุาคาข้องธุุรุกิจัเอง	สรุ�างแรุงด้ำงด้ำดำให�
นัิกท่องเที�ยวออกมาเที�ยวมากข้้�นิ	 	 ทำาให�คำาสั�งซ่ื้�อ	 และปริุมาณ์การุ

บริุการุเพิ�มข้้�นิ	

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิโรุงแรุม/เกสต์ัเฮาส์/บังกะโล	ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิ
จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า  เป็นผ่ลัมาจากิคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารบรกิิารปรบั
ตััวเพิ�มข้ึ้�น เนื�องจากิขึ้ย่าย่ตััวขึ้องภาคกิารท่้องเที้�ย่ว ที้�ได้ีรับแรงสนับสนุน
จากิมาตัรกิารกิระตุ้ันกิารใช้้จ่าย่ขึ้องภาครัฐ ทั้�งช่้วงวันหยุ่ดีย่าว แลัะให้
เงินอุดีหนุน  ประกิอบกัิบกิารจัดีโปรโมชั้�นลัดีราคาขึ้องธุุรกิิจเอง สร้าง
แรงด้ีงดูีดีใหนั้กิท่้องเที้�ย่วออกิมาเที้�ย่วมากิข้ึ้�น  ท้ำาใหค้ำาสั�งซืื้�อ แลัะปรมิาณ์
กิารบริกิารเพิ�มข้ึ้�น อย่่างไรก็ิตัามกิารท่้องเที้�ย่วที้�ปรับตััวดีีข้ึ้�น แต่ัย่ังเป็น
เพีย่งกิารท่้องเที้�ย่วภาย่ในประเท้ศ เนื�องจากิยั่งไม่มีนักิท่้องเที้�ย่วช้าวต่ัาง
ช้าติัเข้ึ้ามา ท้ำาให้ภาคกิารจ้างงาน แลัะกิารลังทุ้นขึ้องธุุรกิิจยั่งไม่ฟ้ื้�นตััว  

ในิส่วนิคาดำการุณ์์		3เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำา
สั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารบริกิารจะปรับลัดีลัง เนื�องจากิยั่งไม่มแีนวโน้มกิารกิ
ลัับมาขึ้องนักิท่้องเที้�ย่วช้าวตั่างช้าติั แลัะนักิท่้องเที้�ย่วช้าวไท้ย่จะช้ะลัอ
กิารท่้องเที้�ย่วลัง จากิกิารใช้้เงินไปแล้ัวในช่้วงวันหยุ่ดีที้�ผ่่านมา

รุ�านิอาหารุและภัูตัตัาคารุ
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ปัจัจุับันิเพิ�มข้้�นิมาอย่้ที�รุะดัำบ	53.7	เน่ิ�องจัาก

ปรุะชาชนิมีการุเดำินิทางออกมาทำากิจักรุรุมข้�างนิอก	 ทั�งภูาคการุท่อง
เที�ยวที�ข้ยายตััวจัากมาตัรุการุส่งเสริุมข้องภูาครัุฐ	และการุเดิำนิทางข้อง
รุถุรัุบเหมา	 หรุ่อรุถุข้นิส่งสินิค�า	 ที�พักใช�บริุการุรุ�านิอาหารุตัามเส�นิ
ทางในิแต่ัละพ่�นิที�ต่ัางๆ

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิรุ�านิอาหารุ/ภัูตัตัาคารุ	 ปรัุบตััวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า  เป็นผ่ลัมาจากิคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารบริกิารปรับตััว
เพิ�มข้ึ้�น เนื�องจากิประช้าช้นมีกิารเดิีนท้างออกิมาท้ำากิิจกิรรมข้ึ้างนอกิมากิ
ข้ึ้�น ทั้�งภาคกิารท้อ่งเที้�ย่วที้�ขึ้ย่าย่ตััวจากิมาตัรกิารสง่เสริมขึ้องภาครฐั แลัะ
กิารเดีนิท้างขึ้องรถรบัเหมา หรอืรถขึ้นสง่สินค้า ที้�พักิใช้้บริกิารรา้นอาหาร
ตัามเส้นท้างในแต่ัลัะพื�นที้�ต่ัางๆ ส่งผ่ลัท้ำาให้คำาสั�งซืื้�อ แลัะกิำาไรขึ้องกิิจกิาร
ปรับตััวเพิ�มข้ึ้�น ส่งผ่ลัดีีต่ัอภาคกิารจ้างงานที้�ปรับตััวดีีข้ึ้�น

ในิส่วนิคาดำการุณ์์	3เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์คำา
สั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารบริกิารจะปรับลัดีลัง เนื�องจากิผู้่บริโภคย่ังขึ้าดี
ความเชื้�อมั�นต่ัอราย่ได้ีในอนาคตั

อสังหาริุมทรัุพย์
ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ปัจัจุับันิลดำลงมาอย่้ที�รุะดัำบ	43.6	เน่ิ�องจัาก

ในิช่วงการุแพรุ่รุะบาดำข้องไวรุัสโควิดำ-19	 ทำาให�ธุุรุกิจัหลายแห่งตั�อง
ปิดำกิจัการุ	 แต่ัยังตั�องแบกรัุบภูารุะค่าใช�จ่ัายคงที�อย่างต่ัอเน่ิ�อง	 ธุุรุกิจั
บางรุายจ้ังไม่สามารุถุเผู้ชิญกับภูาวะข้าดำสภูาพคล่องไดำ�	 และตั�องปิดำ
กิจัการุไป	 	 อีกทั�งนัิกลงทุนิยังไม่มีความมั�นิใจัในิภูาวะเศรุษฐกิจัในิ
อนิาคตั	ทำาให�พ่�นิที�ให�เช่ามีผู้้�เช่ามาใช�บริุการุลดำลง		

ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 กิจักรุรุมอสังหารุิมทรัุพย์	 ปรัุบตััวลดำลง
จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า เป็นผ่ลัมาจากิคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารบริกิารที้�
ลัดีลัง เนื�องจากิในช่้วงกิารแพร่ระบาดีขึ้องไวรัสโควิดี-19 ท้ำาให้ธุุรกิิจ



31

หลัาย่แห่งต้ัองปิดีกิิจกิาร แต่ัย่ังต้ัองแบกิรับภาระค่าใช้้จ่าย่คงที้�อย่่างต่ัอ
เนื�อง ท้ำาให้สภาพคล่ัองขึ้องธุุรกิิจลัดีลัง แม้ในปัจจุบันธุุรกิิจจะกิลัับมาเปิดี
ดีำาเนินกิารได้ี แต่ัจากิจำานวนผู้่บริโภคยั่งมีไม่มากินักิ แลัะต้ัองดีำาเนินงาน
ภาย่ในข้ึ้อจำากัิดีมาตัรกิารควบคุมโรคขึ้องภาครัฐ ธุุรกิิจบางราย่จ้งไม่
สามารถเผ่ชิ้ญ่กัิบภาวะขึ้าดีสภาพคล่ัองได้ี แลัะต้ัองปิดีกิิจกิารไป  อีกิทั้�ง
นักิลังทุ้นยั่งไม่มีความมั�นใจในภาวะเศรษฐกิิจในอนาคตั ท้ำาให้พื�นที้�ให้เช่้า
มีผู้่เช่้ามาใช้้บริกิารลัดีลัง  รวมถ้งหอพักิที้�ได้ีรับผ่ลักิระท้บจากิกิารปรับรูป
แบบกิารเรีย่นกิารสอนขึ้องนักิเรีย่น/นักิศ้กิษา มาเป็นรูปแบบออนไลัน์ 
ท้ำาให้ความต้ัองกิารใช้้หอพักิลัดีลัง ส่วนกิารจ้างงานยั่งค่อนข้ึ้างท้รงตััว 
เนื�องจากิงานหลัักิๆขึ้องกิิจกิารคือกิารท้ำาความสะอาดีพื�นที้�

ในิส่วนิคาดำการุณ์์	3เด่ำอนิข้�างหนิ�า ผู้่ประกิอบกิารคาดีกิารณ์์จะ
มีคำาสั�งซืื้�อ แลัะปริมาณ์กิารบริกิารลัดีลัง เนื�องจากิยั่งไม่มั�นใจในภาวะ
เศรษฐกิิจภาย่ในประเท้ศ ที้�จะส่งผ่ลักิระท้บต่ัอกิารลังทุ้นธุุรกิิจขึ้องนักิ
ลังทุ้น


