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ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ประจำำาเด่ัอนีกรกฎาคม 2564 ปรับลดัลงจำากเด่ัอนี
มิถุุนีายนี 2564 ทีี่�ระดัับ 32.6 มาอย้�ทีี่�ระดัับ 30.1 โดัยมีการปรับลดัลงอย�างต่�อเน่ี�องตั่�งแต่�
เด่ัอนีเมษายนี 2564 จากปััญหาวิิกฤตโควิิด-19 ส่่งผลกระทบอย่่างหนัักต่อกำาลังซ้ื้�อภาย่ในั
ปัระเทศ อีกทั�งข้้อจำากัดในัการดำาเนิันัธุุรกิจตามมาตรการควิบคุมโรคทำาให้ธุุรกิจบางส่่วินัต้องปิัด
กิจการชัั่�วิคราวิ ส่่งผลให้ระดับควิามเช้ั่�อมั�นัข้องธุุรกิจ SME ลดลงอย่่างมาก องค์ปัระกอบดัชั่นีัฯ 
ลดลงเก้อบทุกด้านั โดย่เฉพาะองค์ปัระกอบด้านัคำาสั่�งซ้ื้�อ ปัริมาณการผลิต การค้าและบริการ 
การลงทุนัและกำาไร ปััจจุบันัลดลงมาอย่่่ที�ระดับ 18.5 21.2 30.3 และ16.5 ตามลำาดับ ส่่วินั
องค์ปัระกอบด้านัการจ้างงานัค่อนัข้้างทรงตัวิ อย่่่ที�ระดับ 39.9 และดัชั่นีั SMESI ภาคการผลิต 
ภาคการค้า และภาคบริการ ในัเด้อนันีั�ลดลงมาอย่่่ที�ระดับ 30.3 33.5 และ 27.4 ตามลำาดับ 

สำำาหรับดััชนีีความเช่�อมั�นีฯ คาดัการณ์์ 3 เด่ัอนีข้�างหนี�าอย้�ทีี่�ระดัับ 41.9 ปรับเพิิ่�มข้้�นีจำาก
เด่ัอนีก�อนีหนี�าทีี่�ระดัับ 39.8 การคาดการณ์แนัวิโน้ัมควิามเช้ั่�อมั�นัฯ ปัรับตัวิเพิ�มข้้�นั เน้ั�องจาก
ผ้่ปัระกอบการส่่วินัใหญมี่ควิามคาดหวิงัว่ิาจะส่ามารถควิบคมุส่ถานัการณก์ารแพร่ระบาดและลด
จำานัวินัผ้่ติดเช้ั่�อได้เม้�อเทีย่บกับปััจจุบันั และน่ัาจะส่่งผลให้ภาคการบริโภคปัรับตัวิดีข้้�นั อย่่างไร
ก็ตาม ภาคการท่องเที�ย่วินัับเป็ันัภาคธุุรกิจที�ได้รับผลกระทบอย่่างมากการฟ้ื้�นัตัวิอาจล่าช้ั่ากว่ิา
ภาคธุุรกิจอ้�นั ๆ

ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯ ข้องผู้้�ประกอบการ SME ปรับลดัลงในีทุี่กภู้มิภูาค ไดั�แก� เข้ต่กรุงเที่พิ่ฯ
และปริมณ์ฑล ปััจจุบันัอย่่่ที� 26.6 ลดลงจากเด้อนัก่อนัหน้ัาที�ระดับ 30.3 โดย่ค่าดัชั่นีัฯ ปัรับตัวิ
ลงไปัตำ�าสุ่ดเม้�อเทีย่บกับภ่มิภาคอ้�นัๆ จากจำานัวินัผ้่ติดเช้ั่�อโควิิด-19 ในัพ้�นัที�ส่่งที�สุ่ด ธุุรกิจหลาย่
แห่งได้รับผลกระทบจากมาตรการควิบคุมโรค หร้อต้องปิัดกิจการชัั่�วิคราวิ โดย่เฉพาะส่าข้า
สั่นัทนัาการ/วัิฒนัธุรรม/กีฬา และร้านัอาหาร ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯข้องภูาคกลาง ปััจจุบันัอย่่่ที� 
28.7 ลดลงจากเด้อนัก่อนัหน้ัาที�ระดับ 30.3 จากข้้อจำากัดการเดินัทางและงดเว้ินัการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ส่่งผลต่อหลาย่ธุุรกิจ โดย่เฉพาะบริการเส่ริมควิามงาม ร้านันัวิด และด้านัการข้นัส่่ง
(ไมป่ัระจำาทาง) ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯข้องภูาคต่ะวนัีออก ปััจจุบันัอย่่ที่�ระดับ 30.6 ลดลงจากเด้อนั
ก่อนัหน้ัาที�ระดับ 32.6 จากการพบผ้่ติดเช้ั่�อกลุ่มคลัส่เตอร์โรงงานัในัพ้�นัที� ทำาให้ต้องปิัดส่ถานั
ปัระกอบการชัั่�วิคราวิ ราย่ได้และกำาลังซ้ื้�อในัพ้�นัที�ชั่ะลอตัวิ ส่่งผลต่อการดำาเนิันัธุุรกิจ โดย่เฉพาะ
กลุ่มการผลิตอาหาร ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯข้องภูาคเหน่ีอ ปััจจุบันัอย่่่ที� 27.4  ลดลงจากเด้อนัก่อนั
หน้ัาที�ระดับ 28.3 จากข้้อจำากัดในัการเดินัทาง และควิามซื้บเซื้าข้องธุุรกิจท่องเที�ย่วิและธุุรกิจที�
เกี�ย่วิเน้ั�อง ส่่งผลต่อการชั่ะลอตัวิข้องราย่ได้ในัหลาย่ธุุรกิจ เช่ั่นั บริษััทจัดทัวิร์ เช่ั่าเหมารถ
ร้านัอาหาร โรงแรม ร้านัข้าย่ข้องฝาก และเส้่�อพ้�นัเม้อง เป็ันัต้นั ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯข้องภูาคใต่� 
ปััจจุบันัอย่่ที่� 35.9  ลดลงจากเด้อนัก่อนัหน้ัาที�ระดับ 38.8 จากการข้าดกำาลังซ้ื้�อข้องนัักท่องเที�ย่วิ
ต่างชั่าติ และย่ังไม่ส่ามารถเรีย่กควิามเช้ั่�อมั�นัจากนัักท่องเที�ย่วิภาย่ในัปัระเทศ ทำาให้ธุุรกิจ
การท่องเที�ย่วิย่ังไม่ฟ้ื้�นัตัวิ รวิมไปัถ้งร้านัค้าปัลีกดั�งเดิม ค้าปัลีกส่มัย่ใหม่ ชั่ะลอตัวิลงอย่่างมาก 
ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯข้องภูาคต่ะวันีออกเฉีียงเหน่ีอ ปััจจุบันัอย่่ที่�ระดับ 33.4 ลดลงจากเด้อนัก่อนั
หน้ัาที�ระดับ 35.8 จากการแพร่กระจาย่ข้องผ้่ติดเช้ั่�อในัพ้�นัที� ทำาให้ส่ถานัปัระกอบการหลาย่แห่ง
ได้รับผลกระทบ และปัิดชัั่�วิคราวิ เช่ั่นั ธุุรกิจในัพ้�นัที�ตลาด ศ่นัย์่การค้า (บางพ้�นัที�) และธุุรกิจ
ร้านัอาหารที�จำาหน่ัาย่เคร้�องด้�มแอลกอฮอล์

สำ�วนีปัญหาสำำาคัญทีี่�มีผู้ลกระที่บต่�อกิจำการ SME ประเที่ศในีเด่ัอนีนีี� 5 อันีดัับแรก ได้แก่
1.ด้านัผ้่บริโภคและกำาลังซ้ื้�อ 2.ด้านัต้นัทุนั 3.ด้านัหนีั�สิ่นักิจการ  4. ด้านัการได้รับควิามช่ั่วิย่เหล้อ
จากหน่ัวิย่งานั/ภาครัฐ   และ 5. ด้านัค่่แข่้งขั้นั
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ส่ภาพคล่องทางการเงินัในัเด้อนักรกฎาคม 2564 อย่่่ที�ระดับ 17.6 อย่่่ในัระดับที�ตำ�ากว่ิาระดับค่าฐานั (50) จากส่ถานัการณ์
การแพร่ระบาดข้องไวิรัส่โควิิด-19 ที�มีควิามรุนัแรงมากข้้�นั ส่่งผลให้หลาย่ธุุรกิจได้รับผลกระทบที�ย่้ดเย่้�อเป็ันัเวิลานัานั
โดย่เฉพาะธุุรกิจภาคการท่องเที�ย่วิ และธุุรกิจที�เกี�ย่วิเน้ั�อง ธุุรกิจส่่วินัใหญ่ต้องปิัดกิจการชัั่�วิคราวิ  ทำาให้ธุุรกิจมีผลปัระกอบ
การ และส่ภาพคล่องในักิจการลดลงอย่่างมาก

ภาพรวิมด้านัหนีั�สิ่นัข้องกิจการในัเด้อนักรกฎาคม 2564 อย่่่ที�ระดับ 34.6 ซ้ื้�งตำ�ากว่ิาระดับค่าฐานั (50) จากการดำาเนิันังานั
ข้องธุุรกิจที�หยุ่ดชั่ะงัก เน้ั�องจากผลกระทบข้องส่ถานัการณ์การแพร่ระบาด ธุุรกิจส่่วินัใหญ่มีผลปัระกอบการที�ลดลงบางราย่
ต้องปิัดกิจการชัั่�วิคราวิ ในัข้ณะที�ภาระค่าใช้ั่จ่าย่ย่ังคงที� ทำาให้ธุุรกิจข้าดควิามส่ามารถในัการชั่ำาระภาระหนีั�สิ่นัได้ซ้ื้�งธุุรกิจ SME 
มองว่ิาหากภาวิะเศรษัฐกิจยั่งเป็ันัอย่่่ในัภาวิะแบบปััจจุบันั จะย่ังมีควิามส่ามารถในัการชั่ำาระหนีั�ได้เพีย่ง 1-3 เด้อนั เท่านัั�นั 

การใช้ั่กำาลังการผลติชั่ะลอตวัิลงตามกจิกรรมทางเศรษัฐกจิข้องปัระเทศ ซ้ื้�งการใช้ั่กำาลังการผลติในัเด้อนักรกฎาคม 2564 
อย่่่ที�ระดับ 24.9 อย่่่ในัระดับที�ตำ�ากว่ิาระดับค่าฐานั (50)  เน้ั�องจากผลกระทบข้องการแพร่ระบาด ส่่งผลให้มีการปิัดตัวิข้อง
ภาคธุุรกิจในัหลาย่ส่าข้า รวิมถ้งการปิัดตัวิข้องโรงงานัหลาย่แห่ง ทำาให้แรงงานัถ่กเลิกจ้าง และ/หร้อลดชัั่�วิโมงการทำางานัลง 

ราย่ได้ และกำาลังซ้ื้�อข้องผ้่บริโภคกลับมาชั่ะลอตัวิอีกครั�ง จากการชั่ะลอตัวิด้านัการจ้างงานั ทำาให้ผ้่บริโภคระมัดระวัิง
การใช้ั่จ่าย่มากข้้�นั และแมว่้ิาจะมีมาตรการกระตุ้นัการใช้ั่จ่าย่ข้องภาครฐั แต่ไม่ส่ามารถกระตุ้นัการใช้ั่จ่าย่ได้มากนััก  ส่่งผล
ให้ธุุรกิจมีสิ่นัค้าคงคลังในัเด้อนัปััจจุบันั อย่่่ที�ระดับ 34.1 ซ้ื้�งตำ�ากว่ิาระดับค่าฐานั (50) 
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แนวโน้ม

สำำาหรับดััชนีีความเช่�อมั�นีฯ คาดัการณ์์ 3 เด่ัอนีข้�างหนี�าอย้�ทีี่�ระดัับ 41.9 ปรับเพิิ่�มข้้�นีจำากเด่ัอนีก�อนีหนี�าทีี่�ระดัับ 39.8  การคาดการณ์
แนัวิโน้ัมควิามเช้ั่�อมั�นัฯ ย่ังคงปัรับตัวิในัทิศทางที�ดีข้้�นั เน้ั�องจากผ้่ปัระกอบการส่่วินัใหญ่มีควิามคาดหวัิงว่ิาจะส่ามารถควิบคุมส่ถานัการณ์
การแพร่ระบาดและลดจำานัวินัผ้่ติดเช้ั่�อได้เม้�อเทีย่บกับปััจจุบันั ส่่งผลให้ผ้่บริโภคกลับมาใช้ั่จ่าย่ในัระดับที�ส่่งข้้�นั อย่่างไรก็ตาม
ภาคการท่องเที�ย่วินัับเป็ันัภาคธุุรกิจที�ได้รับผลกระทบอย่่างมาก การฟ้ื้�นัตัวิอาจล่าช้ั่ากว่ิาภาคธุุรกิจอ้�นั ๆ

หมายเหตุุ : 
ก. สสว.จััดทำำ�ดัชนีีคว�มเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบก�ร SME จั�ก 6 องค์ประกอบ ได�แก่ คำ�สั�งซ่ื้�อ ก�รผู้ลิิต ก�รลิงทุำนี ต�นีทุำนี กำ�ไร แลิะก�รจั��งง�นี โดยให้�นีำ��ห้นัีกเท่ำ�กันี
ทุำกองค์ประกอบ แลิะแปรผู้กผัู้นีสำ�ห้รับต�นีทุำนี

ข. ก�รอ่�นีค่�ดัชนีี SMESI 
ดัชนีี > 50 ห้ม�ยถึึง คว�มเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบก�ร SME “ดีขึ�นี” จั�กเด่อนีก่อนีห้นี�� (จัำ�นีวนีผู้้�ตอบว่�ดีขึ�นีมีม�กกว่�จัำ�นีวนีผู้้�ตอบว่�แย่ลิง)
ดัชนีี = 50 ห้ม�ยถึึง คว�มเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบก�ร SME “ทำรงตัว” จั�กเด่อนีก่อนีห้นี�� (จัำ�นีวนีผู้้�ตอบว่�ดีขึ�นีมีเท่ำ�กับจัำ�นีวนีผู้้�ตอบว่�แย่ลิง)
ดัชนีี < 50 ห้ม�ยถึึง คว�มเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบก�ร SME “ลิดลิง” จั�กเด่อนีก่อนีห้นี�� (จัำ�นีวนีผู้้�ตอบว่�ดีขึ�นีมีนี�อยกว่�จัำ�นีวนีผู้้�ตอบว่�แย่ลิง)

ค. สำ�ห้รับดัชนีีค�ดก�รณ์์ เป็นีก�รเปรียบเทีำยบสถึ�นีก�รณ์์ 3 เด่อนีข��งห้นี��เทีำยบกับเด่อนีปัจัจุับันี

ง. ดัชนีี SMESI เด่อนีกรกฎ�คม 2564 ประมวลิจั�กก�รสำ�รวจัข�อม้ลิระห้ว่�งวันีทีำ� 9-20 กรกฎ�คม 2564 จั�กผู้้�ประกอบก�รร�ยย่อย ขนี�ดย่อม แลิะขนี�ดกลิ�ง 
จัำ�นีวนี 2,716 ร�ย แลิะเก็บข�อม้ลิจั�ก 26 จัังห้วัด ในี 6 ภู้มิภู�ค (กรุงเทำพฯ แลิะปริมณ์ฑลิ ตะวันีออกเฉีียงเห้น่ีอ เห้น่ีอ ใต� กลิ�ง แลิะตะวันีออก)
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ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯ ข้องผู้้�ประกอบการเข้ต่กรุงเที่พิ่ฯ และปริมณ์ฑล
ปัจำจุำบันีอย้�ทีี่� 26.6 ปรับลดัลงจำากเด่ัอนีก�อนีหนี�าทีี่�ระดัับ 30.3 โดย่ค่า
ดัชั่นีัฯ ปัรับตัวิลดลงต่อเน้ั�องตั�งแต่เด้อนัเมษัาย่นั และตำ�าสุ่ดเม้�อเทีย่บกับ
ภ่มิภาคอ้�นัๆ เน้ั�องจากมีจำานัวินัผ้่ติดเช้ั่�อโควิิด-19 ในัพ้�นัที�ส่่งที�สุ่ด อีกทั�ง
พ้�นัที�ทั�งหมดข้อง กทม. และปัริมณฑล ถ่กกำาหนัดให้เป็ันัพ้�นัที�ควิบคุม
ส่่งสุ่ดและเข้้มงวิด ส่่งผลให้ส่ถานัปัระกอบการหลาย่แห่งต้องปัรับเปัลี�ย่นั
ร่ปัแบบการดำาเนิันักิจการหร้อมีการปัรับระย่ะเวิลาการเปิัด-ปิัด 
โดย่เฉพาะร้านัอาหาร ที�ห้ามนัั�งรับปัระทานัในัร้านั ส่่งผลให้ราย่ได้ข้อง
กิจการลดลง อีกทั�งต้องแบกรับภาระค่าใช้ั่จ่าย่ในัการดำาเนิันักิจการซ้ื้�งส่วินั
ทางกับราย่ได้ที�ได้รับ โดย่เฉพาะส่าข้าสั่นัทนัาการ/วัิฒนัธุรรม/กีฬา และ
ร้านัอาหาร และการห้ามออกจากเคหส่ถานัในัช่ั่วิงเวิลาที�กำาหนัด เป็ันั
ปััจจัย่ส่ำาคัญที�ทำาให้กิจกรรมทางเศรษัฐกิจชั่ะลอตัวิอย่่างเห็นัได้ชัั่ดเม้�อ
เทีย่บกับเด้อนัก่อนัหน้ัา

ส่่วินัคาดการณ์ 3 เด้อนัข้้างหน้ัา ผ้่ปัระกอบการคาดว่ิาจำานัวินั
ผ้่ที�ได้รับวัิคซีื้นัจะมากข้้�นั ส่่งผลต่อควิามเช้ั่�อมั�นัและทำาให้กิจกรรมทาง
เศรษัฐกิจมีแนัวิโน้ัมไปัในัทางที�ดีข้้�นั

ภูาคการผู้ลิต่ ธุุรกิจการผลิตปัรับตัวิเพิ�มข้้�นั จากควิามต้องการใช้ั่
ผลิตภัณฑ์ย่างและพลาส่ติกที�มากข้้�นั เช่ั่นั ถุงม้อย่าง บรรจุภัณฑ์ต่างๆ 
เป็ันัต้นั อีกทั�งมาตรการควิบคุมโรค และการจำากัดการเดินัทางส่่งผลให้
ส่ถานัปัระกอบการปัรับเปัลี�ย่นัร่ปัแบบการทำางานัมาเป็ันั work from 
home มากข้้�นั ทำาให้ควิามต้องการในัการใช้ั่อุปักรณ์ในัการทำางานั
เพิ�มข้้�นั โดย่เฉพาะไม้และเฟื้อร์นิัเจอร์

ภูาคการค�า กำาลังซ้ื้�อย่งัคงน้ัอย่ อีกทั�งผ้่บริโภคย่งักังวิลต่อราย่ได้ในัอนัาคตที�ไม่แน่ันัอนั ปัระกอบกบัพ้�นัที�ทั�งหมดข้อง กทม. และปัรมิณฑล
ถ่กกำาหนัดให้เป็ันัพ้�นัที�ควิบคุมส่่งสุ่ดและเข้้มงวิด ส่่งผลต่อควิามเช้ั่�อมั�นัข้องผ้่บริโภคเป็ันัอย่่างมาก และกำาลังซ้ื้�อจากกลุ่มแรงงานัลดลง 
เน้ั�องจากมีการเดินัทางกลับภ่มิลำาเนัาจำานัวินัมาก

ภูาคการบริการ กิจการบางปัระเภทต้องปิัดเป็ันัการชั่ั�วิคราวิตามมาตรการควิบคุมโรค ส่่งผลให้ราย่ได้ข้องกิจการลดลง อีกทั�งต้อง
แบกรับภาระค่าใช้ั่จ่าย่ต่าง ๆ ในัช่ั่วิงปิัดกิจการ โดย่เฉพาะส่าข้าสั่นัทนัาการวัิฒนัธุรรม และกีฬา และร้านัอาหาร โดย่ร้านัอาหารหลาย่แห่ง
มีการปัรับตัวิเข้้าส่่่ช่ั่องทางการข้าย่ออนัไลน์ัมากข้้�นั อย่่างไรก็ตามย่อดข้าย่อาหารทางออนัไลน์ันัั�นัย่ังไม่ส่ามารถทดแทนัย่อดข้าย่ผ่านัทาง
หน้ัาร้านัได้ อีกทั�งย่ังมีค่าใช้ั่จ่าย่เพิ�มเติมในัการเข้้าแพลตฟื้อร์มทางออนัไลน์ัอีกด้วิย่



ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯข้องภูาคกลาง ปัจำจุำบันีอย้�ทีี่� 28.7 ลดัลงจำาก
เด่ัอนีก�อนีหนี�าทีี่�ระดัับ 30.3 จากส่ถานัการณ์การแพร่ระบาดที�มากข้้�นั 
ส่่งผลให้บางจังหวัิดถ่กย่กระดับเป็ันัพ้�นัที�ควิบคุมส่่งสุ่ดและเข้้มงวิด มีการ
จำากัดหร้องดเว้ินัการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามมาตรการป้ัองกันัโรค ทำาให้
กิจกรรมทางเศรษัฐกิจหดตัวิลงอย่่างมาก ส่่งผลกระทบต่อหลาย่ธุุรกิจ
โดย่ เฉพาะบ ริการ เส่ ริมควิามงาม ร้ านันัวิด ด้านัการข้นัส่่ง 
(ไม่ปัระจำาทาง) เป็ันัต้นั  อีกทั�งปัระชั่าชั่นัในัพ้�นัที�มีควิามเปัราะบางด้านั
ราย่ได้ แรงงานับางส่่วินัถ่กเลิกจ้าง บางส่่วินัถ่กลดชัั่�วิโมงการทำางานั ส่่ง
ผลให้ปัระชั่าชั่นัมีกำาลังซ้ื้�อลดลง 

ส่่วินัคาดการณ์ 3 เด้อนัข้้างหน้ัา ผ้่ปัระกอบการคาดว่ิาเศรษัฐกิจน่ัา
จะย่ังไม่ฟ้ื้�นัตัวิ เน้ั�องจากกำาลังซ้ื้�อข้องผ้่บริโภคย่ังเปัราะบางมาก  อีกทั�ง
ส่ถานัปัระกอบการหลาย่แห่งย่ังข้าดส่ภาพคล่องในัการดำาเนิันักิจการ 
ทำาให้การฟ้ื้�นัตัวิอาจจะต้องใช้ั่เวิลา

ภูาคการผู้ลิต่ ธุุรกิจปัรับตัวิเพิ�มข้้�นัเล็กน้ัอย่ จากมาตรการล็อกดาวิน์ั
ทำาให้ผ้่คนัอย่่่กับบ้านัมากข้้�นั ส่่งผลให้มีควิามต้องการสิ่นัค้าเฟื้อร์นิัเจอร์
ในัส่ำานัักงานั ข้องตกแต่งบ้านัเพิ�มมากข้้�นั ส่่งผลดีต่อสิ่นัค้าหมวิดคงทนั 
โดย่เฉพาะส่าข้าธุุรกิจ ไม้และเฟื้อร์นิัเจอร์  แต่อย่่างไรก็ตาม ผ้่บริโภค
ย่ังคงระมัดระวัิงการใช้ั่จ่าย่ด้วิย่งบที�มีอย่่่อย่่างจำากัด เช่ั่นั เล้อกซ้ื้�อสิ่�งข้อง
ที�ลดราคา และมีโปัรโมชัั่�นั เป็ันัต้นั

ภูาคการค�า ปัระชั่าชั่นัในัพ้�นัที�มีควิามเปัราะบางด้านัราย่ได้ แรงงานั
บางส่่วินัถ่กเลิกจ้าง บางส่่วินัถ่กลดชัั่�วิโมงการทำางานั ส่่งผลให้ปัระชั่าชั่นั
มีกำาลังซ้ื้�อลดลง  อีกทั�งราคาสิ่นัค้าที�จำาเป็ันับางอย่่างปัรับเพิ�มส่่งข้้�นัเช่ั่นั 
นัำ�ามันัพ้ชั่ เคร้�องปัรุงต่างๆ เป็ันัต้นั ทำาให้มีการแข่้งขั้นัด้านัราคา จากร้านั
ค้าราย่ใหญ่ในัพ้�นัที� ส่่งผลต่อราย่ได้ข้องธุุรกิจเป็ันัอย่่างมาก

7

ภูาคการบริการ การจำากัดหร้องดเว้ินัการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามมาตรการป้ัองกันัโรค ทำาให้กิจกรรมทางเศรษัฐกิจหดตัวิลงอย่่างมาก 
ส่่งผลกระทบต่อหลาย่ธุุรกิจ โดย่เฉพาะบริการเส่ริมควิามงาม ร้านันัวิด ด้านัการข้นัส่่ง(ไม่ปัระจำาทาง) เป็ันัต้นั 
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ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯข้องภูาคต่ะวันีออก ปัจำจุำบันีอย้�ทีี่�ระดัับ 30.6
ลดัลงจำากเด่ัอนีก�อนีหนี�าทีี่�ระดัับ 32.6 จากการพบผ้่ติดเช้ั่�อกลุ่มคลัส่เตอร์
โรงงานัในัพ้�นัที� ทำาให้ต้องปิัดส่ถานัปัระกอบการชัั่�วิคราวิ ส่่งผลต่อ
การดำาเนิันัธุุรกิจอย่่างมาก โดย่เฉพาะกลุ่มการผลิตอาหาร  อีกทั�งย่ัง
ส่่งผลต่อราย่ได้ และกำาลังซ้ื้�อในัพ้�นัที�ชั่ะลอตวัิ โดย่เฉพาะกำาลังซ้ื้�อจากกลุ่ม
แรงงานั อีกทั�งภาคการท่องเที�ย่วิในัภ่มิภาคยั่งไม่ส่ามารถกลับมาฟ้ื้�นัตัวิได้
เน้ั�องจากนัักท่องเที�ย่วิชั่าวิต่างชั่าติย่งัไม่กลับมา เช่ั่นัเดีย่วิกับการท่องเที�ย่วิ
ข้องนัักท่องเที�ย่วิภาย่ในัปัระเทศที�ลดลง จากควิามกังวิลต่อการเดินัทาง
มาในัพ้�นัที�เสี่�ย่ง

ส่่วินัคาดการณ์ 3 เด้อนัข้้างหน้ัา ผ้่ปัระกอบการคาดว่ิาเศรษัฐกิจจะ
ทย่อย่ฟ้ื้�นัตัวิ แรงงานัส่ามารถกลับเข้้ามาทำางานัได้ ส่่งผลให้ราย่ได้ และ
กำาลังซ้ื้�อปัรับตัวิเพิ�มข้้�นั

ภูาคการผู้ลิต่ จากควิามต้องการใช้ั่ผลิตภัณฑ์ย่างและพลาส่ติกที�มาก
ข้้�นั เช่ั่นั ถุงม้อย่าง บรรจุภัณฑ์ต่างๆ เป็ันัต้นั  แต่อย่่างไรก็ตามมีการพบ
ผ้่ติดเช้ั่�อกลุ่มคลัส่เตอร์โรงงานัในัพ้�นัที� ส่่งผลต่อการผลิตสิ่นัค้าต้องชั่ะลอ
ตัวิลง โดย่เฉพาะกลุ่มการผลิตอาหาร  ทำาให้มีการตรวิจเชิั่งรุกในัส่ถานั
ปัระกอบการหลาย่แห่ง เพ้�อป้ัองกันัการเกิดคลัส่เตอร์ในักลุ่มโรงงานั
ผ้่บริโภคกังวิลต่อการติดเช้ั่�อ ทำาให้งดการเดินัทางมาในัพ้�นัที�  และงดการ
สั่�งออเดอร์สิ่นัค้าจากพ้�นัที�ดังกล่าวิ

ภูาคการค�า ผ้่บริโภคหลีกเลี�ย่งการเดินัทางออกมาทำากิจกรรมข้้างนัอก
อีกทั�งผ้่บริโภคมีการปัรับเปัลี�ย่นัพฤติกรรมการซ้ื้�อส่ินัค้า โดย่มีการลด
ปัริมาณการซ้ื้�อสิ่นัค้าต่อครั�งลดลง หร้อเล้อกสิ่นัค้าที�มีข้นัาดเล็ก และราคา
ถ่กลง เน้ั�องจากกำาลังซ้ื้�อข้องผ้่บริโภค ย่งัอย่่ใ่นัระดบัที�ตำ�า และย่งักังวิลต่อ
ต่อราย่ได้ในัอนัาคต ทำาให้ต้องระมัดระวัิงในัการใช้ั่จ่าย่มากข้้�นั
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ภูาคการบริการ  ธุุรกิจในัเม้องท่องเที�ย่วิส่ำาคัญข้องภ่มิภาคทย่อย่เริ�มปิัดกิจการ เน้ั�องจากการเดินัทางข้องผ้่บริโภคในัพ้�นัที�ลดลงอย่่าง
มาก ส่่งผลให้ราย่ได้ข้องกิจการลดลง อีกทั�งต้องแบกรับภาระค่าใช้ั่จ่าย่ต่าง ๆ  ในัช่ั่วิงปิัดกิจการ โดย่เฉพาะร้านัเส่ริมส่วิย่ ร้านันัวิด ส่ปัา และ
ส่าข้าสั่นัทนัาการ วัิฒนัธุรรม กีฬา เป็ันัต้นั



ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯข้องภูาคเหน่ีอ ปัจำจุำบันีอย้�ทีี่� 27.4  ลดัลงจำาก
เด่ัอนีก�อนีหนี�าทีี่�ระดัับ 28.3 จากภาคการท่องเที�ย่วิและธุุรกิจที�เกี�ย่วิเน้ั�อง
ที�พ้�งพานัักท่องเที�ย่วิชั่าวิต่างชั่าติย่ังไม่ส่ามารถฟ้ื้�นัตัวิได้ ปัระกอบกับ
ส่ถานัการณ์การแพร่ระบาดที�กลับมารุนัแรงอีกครั�งในัเด้อนักรกฎาคม 
ทำาให้มีข้้อจำากัดในัการเดินัทางที�เข้้มงวิด และการงดเที�ย่วิบินัในัพ้�นัที�
ส่่งผลต่อการชั่ะลอตัวิข้องราย่ได้ในัหลาย่ธุุรกิจ เช่ั่นั บริษััทจัดทัวิร์ 
เช่ั่าเหมารถ ร้านัอาหาร โรงแรม ร้านัข้าย่ข้องฝาก และเส้่�อพ้�นัเม้อง 
เป็ันัต้นั

ส่่วินัคาดการณ์ 3 เด้อนัข้้างหน้ัา ผ้่ปัระกอบการคาดว่ิาเศรษัฐกิจโดย่
รวิมจะเริ�มฟ้ื้�นัตัวิได้ ถ้งแม้ว่ิาภาคการท่องเที�ย่วิอาจจะต้องใช้ั่เวิลาฟ้ื้�นัตัวิ
ได้ช้ั่ากว่ิาภาคธุุรกิจอ้�นัๆ แต่จำานัวินัผ้่ฉีดวัิคซีื้นัป้ัองกันัโรคที�มากข้้�นั 
ส่ามารถเพิ�มควิามเช้ั่�อมั�นัให้กับผ้่ปัระกอบได้เป็ันัอย่่างมาก

ภูาคการผู้ลติ่ ภาคการผลิตสิ่นัค้าข้องภ่มิภาคที�เกี�ย่วิเน้ั�องกับธุุรกิจการ
ท่องเที�ย่วิ และเน้ันักลุ่มล่กค้าเป็ันันัักท่องเที�ย่วินัั�นัชั่ะลอตัวิลง โดย่เฉพาะ
ส่าข้าธุุรกิจเส้่�อผ้าและสิ่�งทอ  ข้องฝาก ข้องที�ระล้ก และแม้ว่ิาธุุรกิจหลาย่
ราย่จะเริ�มหันัมาหากลุ่มล่กค้าภาย่ในัปัระเทศ แต่ธุุรกิจย่ังต้องเผชิั่ญการ
แข่้งขั้นัข้องธุุรกิจภาย่ในัปัระเทศที�มีแนัวิโน้ัมรุนัแรงมากข้้�นั

ภูาคการค�า ธุุรกิจการค้าค่อนัข้้างทรงตัวิ เน้ั�องจากมาตรการกระตุ้นั
การใช้ั่จ่าย่ข้องภาครัฐที�ช่ั่วิย่พยุ่งกำาลังซ้ื้�อเพิ�มเติมจากกำาลังซ้ื้�อที�แท้จริง  
แต่อย่่างไรก็ตามผ้่บริโภคย่ังระมัดระวัิงในัการใช้ั่จ่าย่ โดย่การลดปัริมาณ
การซ้ื้�อต่อครั�ง และซ้ื้�อสิ่นัค้าที�จำาเป็ันัเท่านัั�นั

ภูาคการบริการ ธุุรกิจบริการได้รับผลกระทบ โดย่เฉพาะบริษััทรับ
จัดทัวิร์ เช่ั่าเหมารถนัำาเที�ย่วิ ที�มีการชั่ะลอตัวิมาตั�งแต่ช่ั่วิงการแพร่ระบาด

9

นัักท่องเที�ย่วิเริ�มทย่อย่ปิัดกิจการชัั่�วิคราวิ และกลุ่มร้านัเส่ริมส่วิย่ ร้านันัวิด ส่ปัา ที�ถ่กจำากัดการให้บริการได้เพีย่งบางราย่การเท่านัั�นั อีกทั�ง
ผ้่ปัระกอบการและผ้่มาใช้ั่บริการที�กังวิลต่อการติดเช้ั่�อ ทำาให้มีการคัดกรองก่อนัการให้บริการ ส่่งผลให้ราย่ได้ข้องกิจการลดลง 
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ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯข้องภูาคใต่� ปัจำจุำบันีอย้�ทีี่� 35.9  ลดัลงจำากเด่ัอนี
ก�อนีหนี�าทีี่�ระดัับ 38.8 จากการย่กระดับมาตรการป้ัองกันัโรคโควิิด-19 
ในัหลาย่จังหวัิดข้องภ่มิภาค ส่่งผลให้ย่ังไม่ส่ามารถเรีย่กควิามเช้ั่�อมั�นัจาก
นัักท่องเที�ย่วิภาย่ในัปัระเทศ และข้าดกำาลังซ้ื้�อจากนัักท่องเที�ย่วิต่างชั่าติ 
ทำาให้ธุุรกิจการท่องเที�ย่วิยั่งไม่ฟ้ื้�นัตัวิ อีกทั�งการใช้ั่จ่าย่ข้องปัระชั่าชั่นัในั
พ้�นัที�ชั่ะลอตัวิลงตามราย่ได้ที�ลดลง โดย่เฉพาะผลปัระกอบการข้องร้านั
ค้าปัลีกดั�งเดิม ค้าปัลีกส่มัย่ใหม ่ที�ชั่ะลอตวัิลงอย่่างมาก อีกทั�งบางกจิการ
ต้องปิัดตัวิลงเปั็นัการชั่ั�วิคราวิ เน้ั�องจากไม่ส่ามารถแบกรับภาระต้นัทุนั
การดำาเนิันักิจการที�ค่อนัข้้างส่่งได้ 

ส่่วินัคาดการณ์ 3 เด้อนัข้้างหน้ัา ผ้่ปัระกอบการคาดว่ิาน่ัาจะส่ร้าง
ควิามเช้ั่�อมั�นัให้กับนัักท่องเที�ย่วิทั�งต่างปัระเทศ และในัปัระเทศได้ อีกทั�ง
คาดหวัิงว่ิาจะส่ามารถเปิัดรับนัักท่องที�ย่วิต่างชั่าติให้เข้้ามาท่องเที�ย่วิได้
เพิ�มข้้�นั จากโครงการ Phuket Sandbox และ Samui Plus Model
ซ้ื้�งจะส่่งผลดีต่อธุุรกิจโดย่รวิม โดย่เฉพาะธุุรกิจที�พ้�งพาราย่ได้จาก
นัักท่องเที�ย่วิต่างชั่าติเป็ันัหลัก

ภูาคการผู้ลิต่ ผ้่บริโภคเล้อกซ้ื้�อสิ่นัค้าในัปัริมาณที�ลดลง ส่่งผลให้
ภาคการผลิตชั่ะลอตัวิและ ลดกำาลังการผลิตลง เพ้�อให้ส่อดคล้องกับ
ควิามต้องการที�ลดลงข้องผ้่บริโภค โดย่เฉพาะในัหมวิดสิ่นัค้าคงทนัและ
ก้�งคงทนั เช่ั่นั ไม้และเฟื้อร์นิัเจอร์ เส้่�อผ้าและสิ่�งทอ เป็ันัต้นั อีกทั�งบาง
กิจการต้องปิัดตัวิลงเป็ันัการชัั่�วิคราวิ เน้ั�องจากคำาสั่�งซ้ื้�อที�ลดลง รวิมถ้ง
ไม่ส่ามารถแบกรับภาระต้นัทุนัการดำาเนิันักิจการที�ค่อนัข้้างส่่งได้

ภูาคการค�า การใช้ั่จ่าย่ข้องปัระชั่าชั่นัในัพ้�นัที�ชั่ะลอตวัิลงตามราย่ได้ที�
ลดลง อีกทั�งนัักท่องเที�ย่วิต่างชั่าติ (มาเลเซีื้ย่และจีนั) ย่งัไม่ส่ามารถเข้้ามา

จับจ่าย่ใช้ั่ส่อย่ในัพ้�นัที�ได้ เน้ั�องจากข้้อจำากัดการเดินัทางในัพ้�นัที� และการเดินัทางผ่านัด่านัชั่าย่แดนั ส่่งผลต่อผลปัระกอบการโดย่เฉพาะร้านั
ค้าปัลีกดั�งเดิม ค้าปัลีกส่มัย่ใหม่ ที�ลดลงเป็ันัอย่่างมาก

ภูาคการบริการ ควิามเข้้มงวิดข้องมาตรการตรวิจคดักรองในัการข้อเข้้าพ้�นัที� ส่่งผลให้นัักท่องเที�ย่วิชั่ะลอการเดินัทาง ปัระกอบกับกำาลัง
ซ้ื้�อจากนัักท่องเที�ย่วิต่างชั่าติที�ย่ังไม่กลับมาอย่่างเต็มที� และนัักท่องเที�ย่วิต่างชั่าติบางส่่วินัที�เข้้ามาจากโครงการ Phuket Sandbox มีการ
จับจ่าย่ลดลง อีกทั�งธุุรกิจบางแหง่ต้องปัฏิิบัติตามมาตรการควิบคมุโรคอย่่างเครง่ครัด ส่่งผลตอ่ราย่ได้และการดำาเนันิัการธุุรกจิเป็ันัอย่า่งมาก
โดย่เฉพาะด้านัสั่นัทนัาการ วัิฒนัธุรรม และกีฬา  ร้านัเส่ริมส่วิย่ ส่ปัา ร้านันัวิด เป็ันัต้นั
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ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯข้องภูาคต่ะวันีออกเฉีียงเหน่ีอ ปัจำจุำบันีอย้�ทีี่�
ระดัับ33.4 ลดัลงจำากเด่ัอนีก�อนีหนี�าทีี่�ระดัับ 35.8 จากการตรวิจพบ
จำานัวินัผ้่ติดเช้ั่�อที�เพิ�มส่่งข้้�นัในัหลาย่จังหวัิด ปัระกอบกับการเดินัทางกลับ
ภ่มิลำาเนัาข้องแรงงานัจากพ้�นัที�ควิบคุมส่่งสุ่ดและเข้้มงวิด ส่่งผลต่อ
ควิามกังวิลข้องคนัในัพ้�นัที� อีกทั�งแนัวิโน้ัมรุนัแรงกว่ิาส่ถานัการณ์การ
แพร่ระบาดในัรอบก่อนัหน้ัา ทำาให้ส่ถานัปัระกอบการหลาย่แห่งได้รับ
ผลกระทบและปิัดชัั่�วิคราวิ เช่ั่นั ธุุรกิจในัพ้�นัที�ตลาด ศ่นัย์่การค้า 
(บางพ้�นัที�) และธุุรกิจร้านัอาหารที�จำาหน่ัาย่เคร้�องด้�มแอลกอฮอล์ รวิมถ้ง 
ผ้่บริโภคมีควิามกังวิลด้านัราย่ได้ เริ�มลดการใช้ั่จ่าย่ นัอกจากนีั�มาตรการ
ควิบคมุการเดนิัทางระหวิา่งจังหวัิดทำาใหกิ้จกรรมทางเศรษัฐกจิหลาย่ส่าข้า
ชั่ะลอตัวิลงอย่่างมาก 

ส่่วินัคาดการณ์ 3 เด้อนัข้้างหน้ัา ผ้่ปัระกอบการคาดว่ิาเศรษัฐกิจ
เริ�มฟ้ื้�นัตัวิ เม้�อเทีย่บกับปััจจุบันั เน้ั�องจากมีจำานัวินัผ้่ที�ฉีดวัิคซีื้นัเพิ�มข้้�นั
ในัหลาย่พ้�นัที� แต่อาจจะต้องใช้ั่เวิลา เน้ั�องจากควิามเช้ั่�อมั�นั และกำาลังซ้ื้�อ
ข้องผ้่บริโภคยั่งไม่กลับมา

ภูาคการผู้ลิต่ จากส่ถานัการณ์การแพร่ระบาดที�มีผ้่ติดเช้ั่�อเพิ�มข้้�นัในั
หลาย่จังหวัิด และข้ย่าย่เป็ันัวิงกว้ิาง  ส่่งผลให้ภาคการผลิตปัรับตัวิลดลง
เก้อบทุกส่าข้า เน้ั�องจากผ้่บริโภคข้าดควิามเช้ั่�อมั�นัต่อด้านัราย่ได้ และลด
การใช้ั่จ่าย่ลง โดย่เฉพาะธุุรกิจเส้้่�อผ้าและสิ่�งทอ   

ภูาคการค�า แม้ว่ิาจะมีมาตรการจากภาครัฐมาช่ั่วิย่พยุ่งกำาลังซ้ื้�อเพิ�ม
เติม แต่ผ้่บริโภคยั่งคงระมัดระวัิงในัการจับจ่าย่ เน้ั�องจากกำาลังซ้ื้�อที�แท้จริง
ย่งัคงเปัราะบาง ทำาให้ปัริมาณที�ซ้ื้�อสิ่นัค้าต่อครั�งลดลง อีกทั�งส่ถานัปัระกอบ
การหลาย่แห่งได้รับผลกระทบ และต้องปิัดกิจการชัั่�วิคราวิ เช่ั่นั ธุุรกิจในั
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พ้�นัที�ตลาด ศ่นัย่ก์ารค้า (บางพ้�นัที�)   เป็ันัต้นั รวิมไปัถ้งผลกระทบจากข้้อจำากัดในัการเดินัทาง ส่่งผลให้การข้นัส่่งสิ่นัค้าล่าช้ั่า ทำาให้ข้าดสิ่นัค้า
 และสิ่นัค้ามีแนัวิโน้ัมราคาปัรับเพิ�มข้้�นัในับางราย่การ

ภูาคการบริการ จากมาตรการควิบคุมโรค และข้้อจำากัดในัการเดินัทางระหวิ่างจังหวัิดทำาให้กิจกรรมทางเศรษัฐกิจหลาย่ส่าข้า
ชั่ะลอตวัิลงอย่า่งมาก โดย่เฉพาะธุุรกจิสั่นัทนัาการ วัิฒนัธุรรม และกฬีา เน้ั�องจาก การงดเว้ินัห้ามจัดงานักิจกรรม ปัระเพณ ีและอีเว้ินัท์ต่างๆ
เป็ันัต้นั รวิมถ้งภาคการข้นัส่่งสิ่นัค้าที�ไม่ส่ามารถข้นัส่่งได้ตามปักติ และทำางานัข้นัส่่งสิ่นัค้าได้บางปัระเภทเท่านัั�นั
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