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สำำ�นัักง�นัส่ำงเสำริิมวิิสำ�หกิจขนั�ดกล�งและขนั�ดย่่อม (สำสำวิ.) ร่ิวิมกับมห�วิิทย่�ลัย่ขอนัแก่นั 
และมห�วิิทย่�ลัย่เครืิอข่�ย่ ดำ�เนิันัก�ริจัดทำ�ดัชนีัควิ�มเชื�อมั�นัผู้้�ปริะกอบก�ริ SME (SMESI) 
ปริะเทศ ดัชนีัควิ�มเชื�อมั�นัผู้้�ปริะกอบก�ริภ�คก�ริผู้ลิต ภ�คก�ริค�� และภ�คก�ริบริิก�ริ  เพืื่�อเป็นั
เครืิ�องมือสำะท�อนัภ�วิก�ริณ์์ก�ริดำ�เนิันัธุุริกิจของ SME ในัภ�คก�ริค�� ก�ริบริิก�ริ ก�ริผู้ลิต และ
ภ�พื่ริวิมของทั�งปริะเทศ โดย่ในัเดือนักันัย่�ย่นัได�ทำ�ก�ริเก็บข�อม้ลจ�กกลุ่มตัวิอย่่�งจำ�นัวินั 2,607 ริ�ย่ 
จ�ก 20 สำ�ข�ธุุริกิจ  คริอบคลุม 6 ภ้มิภ�ค จ�ก 26 จังหวัิดทั�วิปริะเทศ ได�แก่ กรุิงเทพื่มห�นัคริ 
นันัทบุรีิ สำมุทริปริ�ก�ริ ปทุมธุ�นีั นัคริปฐม สำมุทริสำ�คริ นัคริริ�ชสีำม� ขอนัแก่นั อุบลริ�ชธุ�นีั 
สุำริินัทริ ์บุรีิรัิมย่ ์อุดริธุ�นั ีเชีย่งใหม ่เชีย่งริ�ย่ นัคริสำวิริริค ์พิื่ษณุ์โลก นัคริศริธีุริริมริ�ช สุำริ�ษฎริธ์ุ�นัี 
สำงขล� ภ้เก็ต พื่ริะนัคริศรีิอยุ่ธุย่� ริ�ชบุรีิ ก�ญจนับุรีิ ชลบุรีิ ริะย่อง และฉะเชิงเทริ� โดย่ใช�วิิธีุ
สำำ�ริวิจและเก็บแบบสำอบถ�มในัเชิงควิ�มคิดเห็นัเกี�ย่วิกับควิ�มเชื�อมั�นัต่อปัจจัย่ที�เกี�ย่วิข�องกับก�ริ
ดำ�เนิันัธุุริกิจ SME ได�แก่ ด��นัคำ�สัำ�งซืื้�อโดย่ริวิม ปริิม�ณ์ก�ริผู้ลิต/ก�ริค��/ก�ริบริิก�ริ ก�ริลงทุนั
โดย่ริวิม ต�นัทุนัริวิม กำ�ไริ และก�ริจ��งง�นั ริวิมถึงสำถ�นัก�ริณ์์ปัจจุบันัและในัอนั�คตที�ส่ำงผู้ล 
กริะทบต่อก�ริดำ�เนิันัธุุริกิจ และสำ�ม�ริถนัำ�ไปใช�ปริะโย่ชน์ัในัก�ริวิิเคริ�ะห์แนัวิโนั�มก�ริขย่�ย่ตัวิ
ท�งเศริษฐกิจ คำ�สัำ�งซืื้�อ อัตริ�กำ�ลังก�ริผู้ลิต สิำนัค��คงคลัง ก�ริจ��งง�นั และย่อดข�ย่ในัก�ริ
ปริะกอบก�ริของ SME ทั�งภ�คก�ริค�� บริิก�ริ และก�ริผู้ลิต ซึื้�งจะเป็นัปริะโย่ชน์ัแก่ผู้้�จัดทำ�นัโย่บ�ย่
สำนัับสำนุันัและผู้้�ปริะกอบก�ริ SME ในัก�ริติดต�มภ�วิก�ริณ์์ในัธุุริกิจที�เกี�ย่วิข�อง

ดััชนีีความเช่�อมั�นีผู้้�ประกอบการ SME ประจำำาเด่ัอนีกนัียายนี 2564 ปรบัเพ่ิ่�มข้ึ้�นีต่่อเน่ี�องจำาก
เด่ัอนีส่ิงหาคม 2564 ทีี่�ระดัับ 31.9 มาอย่้ทีี่�ระดัับ 35.9 สำะท�อนัสัำญญ�ณ์ก�ริฟ้ื้�นัตัวิของธุุริกิจ 
SME หลังวิิกฤตโควิิด-19 ริะลอก 3 เป็นัผู้ลจ�กสำถ�นัก�ริณ์์ผู้้�ติดเชื�อ/เสีำย่ชีวิิต และจำ�นัวินัผู้้�ที�ได�
รัิบวัิคซีื้นัดีขึ�นัอย่่�งต่อเนืั�อง และมีก�ริผู่้อนัคล�ย่ม�ตริก�ริให�ธุุริกิจเปิดดำ�เนิันัก�ริได�ม�กขึ�นั 
ปริะช�ชนัมีควิ�มมั�นัใจและมีกิจกริริมท�งเศริษฐกิจม�กขึ�นั อย่่�งไริก็ต�มค่�ดัชนีั SMESI ย่ังตำ��
จ�กริะดับค่�ฐ�นั (50) อย่้ม่�ก บ่งชี�ปัจจุบันั SME ส่ำวินัใหญ่ย่ังมีควิ�มกังวิลต่อภ�วิะธุุริกิจและ
เศริษฐกิจแม�จะมีแนัวิโนั�มดีขึ�นัจ�กก่อนัหนั��ก็ต�ม องค์ปริะกอบของดัชนีัด��นัคำ�สัำ�งซืื้�อ ปริิม�ณ์
ก�ริผู้ลิต/ก�ริค��/บริิก�ริ ก�ริลงทุนั กำ�ไริ และก�ริจ��งง�นั ปัจจุบันัเพิื่�มขึ�นัม�อย่้่ที�ริะดับ 27.1 
28.3 39.0 27.0 และ 43.5 ต�มลำ�ดับ ส่ำวินัองค์ปริะกอบด��นัต�นัทุนัปรัิบตัวิลดลงม�อย่้่ที�ริะดับ 
50.4 และดัชนีั SMESI ภ�คก�ริผู้ลิต ภ�คก�ริค�� และภ�คบริิก�ริ ในัเดือนันีั�เพิื่�มขึ�นัทั�งหมดม�อย่้่
ที�ริะดับ 35.7 38.5 และ 34.1 ต�มลำ�ดับ 

สิำาหรับดััชนีีความเช่�อมั�นีฯ คาดัการณ์์ 3 เด่ัอนีขึ้�างหนี�าอย่้ทีี่�ระดัับ 49.9 ปรับเพ่ิ่�มข้ึ้�นีต่่อ
เน่ี�องจำากเด่ัอนีก่อนีหนี�าทีี่�ระดัับ 45.2  ก�ริค�ดก�ริณ์์แนัวิโนั�มภ�วิะเศริษฐกิจและธุุริกิจในัช่วิง
สิำ�นัปีปรัิบเพิื่�มขึ�นัต่อเนืั�อง โดย่ม�จ�กแนัวิโนั�มสำถ�นัก�ริณ์์วิิกฤตโควิิด-19 ที�คลี�คล�ย่ และมีก�ริ
ผู้ลักดันัม�ตริก�ริกริะตุ�นัก�ริท่องเที�ย่วิในัหล�ย่พืื่�นัที� โดย่เฉพื่�ะโคริงก�ริเริ�เที�ย่วิด�วิย่กันัเฟื้สำ 3 
ที�จะส่ำงผู้ลต่อก�ริออกม�จับจ่�ย่ใช�สำอย่ของผู้้�บริิโภคม�กขึ�นัในัช่วิงสิำ�นัปี และผู้้�ปริะกอบก�ริเริิ�ม
ปรัิบตัวิท�งธุุริกิจโดย่เนั�นักลุ่มล้กค��ในัปริะเทศม�กขึ�นั และริอควิ�มชดัเจนัจ�กภ�คริฐัในัก�ริเปดิ
รัิบล้กค��/นัักท่องเที�ย่วิช�วิต่�งช�ติในัอนั�คต

ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯเขึ้ต่กรุงเที่พิ่ฯ และปร่มณ์ฑล ปัจจุบันัอย่้่ที� 35.6 เพิื่�มขึ�นัจ�กเดือนัก่อนั
หนั��ที�ริะดับ 30.7 เป็นัก�ริปริบัตัวิดีขึ�นัม�กที�สุำดเทีย่บกับภ้มิภ�คอื�นัๆ จ�กก�ริผู่้อนัปรินัม�ตริก�ริ
ควิบคุมโริคเป็นัสำำ�คัญ และดัชนีั SMESI ภ�คบริิก�ริ ปรัิบตัวิเพิื่�มขึ�นัชัดเจนั จ�กก�ริเปิดให�บริิก�ริ
ของสำ�ย่ก�ริบินั และบริิษัทขนัส่ำงสำ�ธุ�ริณ์ะ ทำ�ให�ผู้้�คนัสำ�ม�ริถเดินัท�งเข��ไปในัพืื่�นัที�ได�ม�กขึ�นั 
ส่ำงผู้ลให�คำ�สัำ�งซืื้�อปรัิบตัวิเพิื่�มขึ�นัในัเกือบทุกสำ�ข�ธุุริกิจ โดย่เฉพื่�ะสำ�ข�ธุุริกิจที�พัื่ก/โริงแริม และสำ�ข�
จำ�หน่ั�ย่สิำนัค��อุปโภคบริิโภค 

ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯขึ้องภาคกลาง ปัจจุบันัอย่้ที่� 33.4 เพิื่�มขึ�นัจ�กเดือนัก่อนัหนั��ที�ริะดับ 29.4  
ภ�พื่ริวิมธุุริกิจปรัิบตัวิดีขึ�นั ต�มก�ริเพิื่�มขึ�นัของก�ริออกม�ทำ�กิจกริริมท�งเศริษฐกิจของปริะช�ชนั
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ริวิมไปถึงก�ริเปิดดำ�เนิันัธุุริกิจของพืื่�นัที� สีำแดงเข�มได�ม�กขึ�นั โดย่เฉพื่�ะด��นัก�ริขนัสำ่ง (ไม่ปริะจำ�ท�ง) และบริิก�ริ 
เสำริิมควิ�มง�ม 

ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯขึ้องภาคต่ะวันีออก ปัจจุบันัอย่้่ที�ริะดับ 34.1 ปรัิบเพิื่�มขึ�นัจ�กเดือนัก่อนัหนั��ที�ริะดับ 30.7  จ�กก�ริขย่�ย่
ตัวิของธุุริกิจภ�คก�ริท่องเที�ย่วิ โดย่เฉพื่�ะเมืองท่องเที�ย่วิสำำ�คัญ เช่นั พัื่ทย่� ที�คนัเลือกไปพัื่กผู่้อนัในัช่วิงวัินัหยุ่ด ส่ำวินัภ�คก�ริผู้ลิต
ปรัิบตัวิดีขึ�นัต�มอุปสำงค์ในัปริะเทศ โดย่เฉพื่�ะก�ริผู้ลิตอ�ห�ริและเครืิ�องดื�มที�มีก�ริขย่�ย่ตัวิเพิื่�มขึ�นัชัดเจนั

ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯขึ้องภาคเหน่ีอ ปัจจุบันัอย่้่ที� 32.5  เพิื่�มขึ�นัจ�กเดือนัก่อนัหนั��ที�ริะดับ 28.2  จ�กภ�คก�ริท่องเที�ย่วิขย่�ย่ตัวิ
ต�มกำ�ลังซืื้�อของนัักท่องเที�ย่วิในัปริะเทศ โดย่เป็นัก�ริเดินัท�งแบบกลุ่มขนั�ดเล็ก และใช�ริถย่นัต์ส่ำวินัตัวิ และเนั�นัท่องเที�ย่วิท�ง
ธุริริมช�ติ ทำ�ให�ย่อดจองห�องพัื่กในัเขตนัอกเมืองปรัิบเพิื่�มขึ�นั และส่ำงผู้ลดีต่อธุุริกิจที�เกี�ย่วิเนืั�องในัภ้มิภ�ค โดย่เฉพื่�ะสิำนัค��พืื่�นัเมือง 
ของฝ�ก และของที�ริะลึก อย่่�งไริก็ต�มปัญห�อุทกภัย่ที�เกิดขึ�นัในัพืื่�นัที�มีแนัวิโนั�มส่ำงผู้ลต่อก�ริฟ้ื้�นัตัวิของภ�คธุุริกิจได�ในัอนั�คต 

ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯขึ้องภาคใต่� ปัจจุบันัอย่้่ที� 39.8  เพิื่�มขึ�นัจ�กเดือนัก่อนัหนั��ที�ริะดับ 36.8   จ�กก�ริขย่�ย่ตัวิของกลุ่มบริิก�ริ 
เช่นั บริิก�ริเสำริิมควิ�มง�ม ที�พัื่กโริงแริม ริวิมถึงริ��นัอ�ห�ริที�สำ�ม�ริถกลับม�ให�นัั�งกินัในัริ��นัได� อีกทั�ง ปริะช�ชนัออกม�เดินัท�ง
ท่องเที�ย่วิและจับจ่�ย่ใช�สำอย่เพิื่�มขึ�นัในัช่วิงวัินัหยุ่ด อย่�่งไริก็ต�มกำ�ลังซืื้�อในัภ�คก�ริเกษตริปรัิบตัวิลดลงจ�กปัจจัย่ฤด้ก�ลที�ส่ำงผู้ล
ให�ริ�ค�ย่�งพื่�ริ�ปรัิบตัวิลงและก�ริหมดฤด้ก�ลผู้ลไม�บ�งอย่่�ง เช่นั เง�ะ และมังคุด 

ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯขึ้องภาคต่ะวันีออกเฉีียงเหน่ีอ ปัจจุบันัอย่้่ที�ริะดับ 37.8 เพิื่�มขึ�นัจ�กเดือนัก่อนัหนั��ที�ริะดับ 34.5  ธุุริกิจ
ภ�พื่ริวิมย่ังมีก�ริขย่�ย่ตัวิต่อเนืั�องจ�กก�ริใช�จ่�ย่ที�ม�กขึ�นัโดย่เฉพื่�ะในัหมวิดสำินัค��อุปโภคบริิโภค อย่่�งไริก็ต�มผู้ลกริะทบจ�ก
ปัญห�อุทกภัย่ในับ�งพืื่�นัที�ของภ้มิภ�ค ส่ำงผู้ลกริะทบต่อควิ�มเสีำย่ห�ย่ของผู้ลผู้ลิตท�งก�ริเกษตริ และริ�ย่ได�ของเกษตริกริในัพืื่�นัที�
ค่อนัข��งม�ก ซึื้�งอ�จมีผู้ลต่อกำ�ลังซืื้�อได�ในัอนั�คต

ส่ิวนีปัญหาสิำาคัญทีี่�มีผู้ลกระที่บต่่อก่จำการ SME ประเที่ศในีเด่ัอนีนีี� 5 อันีดัับแรก ได�แก่ ดั�านีผู้้�บร่โภคและกำาลังซ่ื้�อ ดั�านีการ
ไดั�รับความช่วยเหล่อจำากหน่ีวยงานี/ภาครัฐ  ดั�านีต่�นีทุี่นี  ดั�านีค่้แข่ึ้งขัึ้นี   และดั�านีหนีี�ส่ินีก่จำการ  แม�ในัเดือนัปัจจุบันัจะมีก�ริ
ออกม�ใช�จ่�ย่ของผู้้�บริิโภคม�กขึ�นั แต่ก�ริใช�จ่�ย่ส่ำวินัใหญ่ย่ังอย่้่ในัริะดับที�ตำ�� อีกทั�งจ�กก�ริชะลอตัวิของธุุริกิจในัช่วิงที�ผู่้�นัม�      
ย่งัมีธุุริกิจบ�งกลุ่มที�ย่งัเข��ไม่ถึงด��นัควิ�มช่วิย่เหลือจ�กหน่ัวิย่ง�นั/ภ�ครัิฐ และมีควิ�มกังวิลด��นัต�นัทุนักิจก�ริที�มีสัำญญ�ณ์ก�ริปรัิบ
เพิื่�มขึ�นัในัหล�ย่ริ�ย่ก�ริ
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ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯ ขึ้องผู้้�ประกอบการเขึ้ต่กรุงเที่พิ่ฯ และปร่มณ์ฑล  
ปัจำจุำบันีอย่้ทีี่� 35.6 เพ่ิ่�มข้ึ้�นีจำากเด่ัอนีก่อนีหนี�าทีี่�ระดัับ 30.7 เป็นั         
ก�ริปรัิบตัวิดีขึ�นัม�กที�สุำดเทีย่บกับภ้มิภ�คอื�นัๆ จ�กก�ริผู่้อนัปรินั
ม�ตริก�ริควิบคุมโริคเป็นัสำำ�คัญ โดย่เฉพื่�ะดัชนีั SMESI ภ�คบริิก�ริที� 
ปรัิบตัวิเพิื่�มขึ�นัชัดเจนั จ�กก�ริเปิดให�บริิก�ริของสำ�ย่ก�ริบินั และบริิษัท
ขนัส่ำงสำ�ธุ�ริณ์ะ ทำ�ให�ผู้้�คนัสำ�ม�ริถเดินัท�งเข��ไปในัพืื่�นัที�ได�ม�กขึ�นั        
ส่ำงผู้ลให�คำ�สัำ�งซืื้�อปรัิบตัวิเพิื่�มขึ�นัในัเกือบทุกสำ�ข�ธุุริกิจ โดย่เฉพื่�ะสำ�ข�
ธุุริกิจที�พัื่ก/โริงแริม และสิำนัค��ในัหมวิดอุปโภคบริิโภค
      ส่ำวินัค�ดก�ริณ์์ 3 เดือนัข��งหนั�� ผู้้�ปริะกอบก�ริมองว่ิ�ห�กสำถ�นัก�ริณ์์
โควิิด-19 คลี�คล�ย่ลงได�ภ�ย่ในัสิำ�นัปี และลดข�อจำ�กัดในัก�ริเปิดดำ�เนิันั
ก�ริของธุุริกิจ ทำ�ให�ธุุริกิจสำ�ม�ริถเปิดให�บริิก�ริได�ม�กขึ�นั

ภาคการผู้ล่ต่  ปรัิบเพิื่�มขึ�นัต่อเนืั�องเป็นัเดือนัที� 3  โดย่เป็นัก�ริ       
ปรัิบตัวิเพิื่�มขึ�นัในัทุกสำ�ข�ธุุริกิจ โดย่เฉพื่�ะสำ�ข�ก�ริผู้ลิตอ�ห�ริ จำ�พื่วิก
อ�ห�ริที�มีริะย่ะก�ริเก็บรัิกษ�ได�นั�นั เช่นั อ�ห�ริแห�ง อ�ห�ริแปริร้ิปต่�งๆ 
อ�ห�ริสำำ�เร็ิจร้ิปพื่ริ�อมท�นั เป็นัต�นั  

 
ภาคการค�า ปรัิบตัวิดีขึ�นัในัทุกสำ�ข�ธุุริกิจ โดย่เฉพื่�ะสิำนัค��ในัหมวิด

อุปโภคบริิโภค ส่ำวินัหนึั�งม�จ�กผู้่อนัคล�ย่ม�ตริก�ริล็อกด�วินั์ที�ขย่�ย่ 
เวิล�ล็อกด�วิน์ั แม�ว่ิ�แนัวิโนั�มจำ�นัวินัผู้้�ติดเชื�อจะลดลง แต่ผู้้�บริิโภคย่ังมี
ควิ�มควิ�มกังวิล ส่ำงผู้ลให�ปริะช�ชนัมีควิ�มต�องก�ริสำินัค��และทย่อย่ซืื้�อ
ตุนัสิำนัค��อุปโภคบริิโภค

ภาคการบร่การ เป็นัภ�คธุุริกิจที�ปรัิบตัวิเพิื่�มขึ�นัม�กที�สุำด จ�กก�ริ  เปิดให�บริิก�ริของสำ�ย่ก�ริบินั และบริิษัทขนัส่ำงสำ�ธุ�ริณ์ะ ทำ�ให�
ผู้้�คนัสำ�ม�ริถเดินัท�งเข��ไปในัพืื่�นัที�ได�ม�กขึ�นั ส่ำงผู้ลให�คำ�สัำ�งซืื้�อปรัิบตัวิเพิื่�มขึ�นัในัเกือบทุกสำ�ข�ธุุริกิจ โดย่เฉพื่�ะสำ�ข�ธุุริกิจที�พัื่ก/โริงแริม 
แต่อย่่�งไริก็ต�ม ผู้ลปริะกอบก�ริโดย่ริวิมของธุุริกิจย่ังไม่ดีเท่�ที�ควิริ เนืั�องจ�กย่ังมีข�อจำ�กัดในัก�ริเปิดให��ดำ�เนิันัก�ริ ทำ�ให�ย่ังไม่สำ�ม�ริถ
เปิดให�บริิก�ริได�อย่่�งเต็ม    ร้ิปแบบ



8

ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯขึ้องภาคกลาง ปัจำจุำบันีอย่้ทีี่� 33.4 เพ่ิ่�มข้ึ้�นีจำาก
เด่ัอนีก่อนีหนี�าทีี่�ระดัับ 29.4  ภ�พื่ริวิมธุุริกิจปรัิบตัวิดีขึ�นั ต�มก�ริเพิื่�ม
ขึ�นัของก�ริออกม�ทำ�กิจกริริมท�งเศริษฐกจิของปริะช�ชนั ริวิมไปถงึก�ริ
เปิดดำ�เนัินัธุุริกิจของพืื่�นัที�สีำแดงเข�มได�ม�กขึ�นั โดย่เฉพื่�ะด��นัก�ริขนัสำ่ง       
(ไม่ปริะจำ�ท�ง) และบริิก�ริเสำริิมควิ�มง�ม 

ส่ำวินัค�ดก�ริณ์์ 3 เดือนัข��งหนั��  ผู้้�ปริะกอบก�ริค�ดวิ่�ธุุริกิจจะ      
ปรัิบตัวิดีขึ�นั ส่ำวินัหนึั�งค�ดว่ิ�จะมีกำ�ลังซืื้�อจ�กผู้้�บริิโภคกลุ่มเกษตริกริ
เพิื่�มม�กขึ�นั เนืั�องจ�กเป็นัช่วิงฤด้เก็บเกี�ย่วิผู้ลผู้ลิต  แต่อย่่�งไริก็ต�มจ�ก 
ปัญห�อุทกภัย่นัำ��ท่วิมในัพืื่�นัที� ส่ำงผู้ลให�พืื่�นัที�ก�ริเกษตริได�รัิบควิ�มเสีำย่ห�ย่ 
จึงจำ�เป็นัต�องช่วิย่เหลือและเยี่ย่วิย่�อย่�่งเร่ิงด่วินั

ภาคการผู้ล่ต่  ภ�คก�ริผู้ลิตปรัิบตัวิดีขึ�นัในัทุกสำ�ข� โดย่เฉพื่�ะ
สำ�ข�ก�ริผู้ลิตอ�ห�ริ เนืั�องจ�กควิ�มต�องก�ริที�มีม�กขึ�นัอย่่�งต่อเนืั�อง           
บ�งกจิก�ริมกี�ริลงทนุัซืื้�อเครืิ�องจักริเพิื่�ม เพืื่�อลดก�ริใช�แริงง�นั เนืั�องจ�ก
กังวิลเกี�ย่วิกับสำถ�นัก�ริณ์์ก�ริแพื่ร่ิริะบ�ดของไวิรัิสำ-19 โควิิดของ         
กลุ่มแริงง�นัในัสำถ�นัก�ริปริะกอบ

ภาคการค�า ภ�คก�ริค��ขย่�ย่ตัวิ จ�กก�ริเพิื่�มขึ�นัของก�ริออกม�ทำ�
กิจกริริมท�งเศริษฐกิจของปริะช�ชนั ปริะกอบกับปัญห�อุทกภัย่ในัพืื่�นัที�ที�
เริิ�มคลี�คล�ย่ในัชว่ิงสิำ�นัเดอืนั ส่ำงผู้ลต่อควิ�มต�องก�ริสำนิัค��ในัหมวิดอปุโภค
บริิโภคและหมวิดวัิสำดุก่อสำริ��งในัพืื่�นัที�ที�ได�รัิบผู้ลกริะทบ เนืั�องจ�กเป็นั   
สิำ�งจำ�เป็นัที�ใช�ในัชีวิิตปริะจำ�วัินั อีกทั�งต�องก�ริวัิสำดุเพืื่�อใช�ในัก�ริซ่ื้อมแซื้ม
บ��นัเรืิอนัที�เสีำย่ห�ย่จ�กก�ริได�รัิบผู้ลกริะทบดังกล่�วิ 
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ภาคการบร่การ  ภ�พื่ริวิมในัธุุริกิจภ�คก�ริบริิก�ริในัเขตพืื่�นัที�สีำแดงเข�มปรัิบตัวิดีขึ�นั โดย่เฉพื่�ะด��นัก�ริขนัส่ำง (ไม่ปริะจำ�ท�ง) และ
บริิก�ริเสำริิมควิ�มง�ม  เนืั�องจ�กก�ริผู่้อนัคล�ย่ข�อจำ�กัดในัก�ริเดินัท�งและก�ริเปิดดำ�เนิันัก�ริของธุุริกิจที�ให�ก�ริบริิก�ริได�ม�กขึ�นั



ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯขึ้องภาคต่ะวันีออก ปัจำจุำบันีอย่้ทีี่�ระดัับ 34.1 
ปรับเพ่ิ่�มข้ึ้�นีจำากเด่ัอนีก่อนีหนี�าทีี่�ระดัับ 30.7  จ�กก�ริขย่�ย่ตัวิของ
ธุุริกิจภ�คก�ริท่องเที�ย่วิ โดย่เฉพื่�ะเมืองท่องเที�ย่วิสำำ�คัญ เช่นั พัื่ทย่�              
ที�คนัเลือกไปพัื่กผู่้อนัในัช่วิงวัินัหยุ่ด ส่ำวินัภ�คก�ริผู้ลิตปรัิบตัวิดีขึ�นัต�ม
อุปสำงค์ในัปริะเทศ โดย่เฉพื่�ะก�ริผู้ลิตอ�ห�ริ และเครืิ�องดื�ม ที�มีก�ริขย่�ย่ตัวิ
เพิื่�มขึ�นัชัดเจนั

ส่ำวินัค�ดก�ริณ์์ 3 เดือนัข��งหนั�� ผู้้�ปริะกอบก�ริค�ดว่ิ�สำถ�นัก�ริณ์์ก�ริ
แพื่ร่ิริะบ�ดของโริคติดเชื�อไวิรัิสำโควิิด-19 จะคลี�คล�ย่ลง และเศริษฐกจิเริิ�ม
มีก�ริฟ้ื้�นัตัวิได�ม�กขึ�นั โดย่อ�จจะมีก�ริจ��งง�นัเพิื่�มขึ�นั     เพืื่�อริองรัิบก�ริ
ก�ริขย่�ย่ตัวิของภ�คธุุริกิจ

ภาคการผู้ล่ต่ ภ�คก�ริผู้ลิตปรัิบตัวิดีขึ�นัต�มอุปสำงค์ในัปริะเทศ 
โดย่เฉพื่�ะก�ริผู้ลิตอ�ห�ริ ที�มีก�ริขย่�ย่ตัวิเพิื่�มขึ�นัชัดเจนั และเพิื่�มขึ�นั          
ต่อเนืั�องเป็นัเดือนัที� 3

ภาคการค�า ก�ริคล�ย่ล็อกด�วิน์ั ริวิมถึงลดริะย่ะเวิล�ก�ริเคอริ์ฟิื้วิ  
จะส่ำงผู้ลให�คำ�สัำ�งซืื้�อของธุุริกิจปรัิบตัวิเพิื่�มขึ�นั เนืั�องจ�กมีริะย่ะเวิล�             
ในัก�ริเปิดริ��นัได� และสำ�ม�ริถจำ�หนั่�ย่สิำนัค��ให�ผู้้�บริิโภคหล�ย่กลุ่มได�
ม�กขึ�นั

ภาคการบร่การ  ภ�คก�ริทอ่งเที�ย่วิขย่�ย่ตัวิจ�กนัักทอ่งเที�ย่วิช�วิไทย่
เดินัท�งม�ท่องเที�ย่วิ และพัื่กผู่้อนัในัช่วิงวัินัหยุ่ด ในัพืื่�นัที�จังหวัิดชลบุรีิ
และพัื่ทย่�เพิื่�มขึ�นั ส่ำงผู้ลดีต่อภ�คก�ริท่องเที�ย่วิ และธุุริกิจที�เกี�ย่วิเนืั�อง 
โดย่เฉพื่�ะสำ�ข�ด��นัก�ริขนัส่ำงมวิลชนั (ไม่ปริะจำ�ท�ง) และโริงแริม/ที�พัื่ก
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ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯขึ้องภาคเหน่ีอ ปัจำจุำบันีอย่้ทีี่� 32.5  เพ่ิ่�มข้ึ้�นีจำาก
เด่ัอนีก่อนีหนี�าทีี่�ระดัับ 28.2  จ�กภ�คก�ริท่องเที�ย่วิขย่�ย่ตัวิ ต�มกำ�ลัง
ซืื้�อของนัักท่องเที�ย่วิในัปริะเทศ โดย่เป็นัก�ริเดินัท�งแบบกลุ่มขนั�ดเล็ก 
และใช�ริถย่นัต์ส่ำวินัตัวิ และเนั�นัท่องเที�ย่วิท�งธุริริมช�ติ ทำ�ให�ย่อดจองห�อง
พัื่กในัเขตนัอกเมืองปรัิบเพิื่�มขึ�นั และส่ำงผู้ลดีต่อธุุริกิจที�เกี�ย่วิเนืั�องในัภ้มิภ�ค 
โดย่เฉพื่�ะสิำนัค��พืื่�นัเมือง ของฝ�ก และของที�ริะลึก อย่�่งไริก็ต�มปัญห�
อุทกภัย่ที�เกิดขึ�นัในัพืื่�นัที�มีแนัวิโนั�มส่ำงผู้ลต่อก�ริฟ้ื้�นัตัวิของภ�คธุุริกิจได�
ในัอนั�คต 

ส่ำวินัค�ดก�ริณ์์ 3 เดือนัข��งหนั�� ปรัิบตัวิเพิื่�มขึ�นัจ�กเดือนัก่อนัหนั�� 
อย่่�งม�กเมื�อเทีย่บกับภ้มิภ�คอื�นัๆ โดย่ผู้้�ปริะกอบก�ริมองวิ่� 
นัักท่องเที�ย่วิจะเดินัท�งเข��ม�ท่องเที�ย่วิเพิื่�มม�กขึ�นั โดย่ค�ดก�ริณ์์
จ�กแนัวิโนั�มของจำ�นัวินัผู้้�ติิดเชื�อที�ลดลงและย่อดก�ริจองที�พื่ักล่วิงหนั��        
ในัปัจจุบันั  ซึื้�งจะส่ำงผู้ลให�ภ�พื่ริวิมของธุุริกิจในัภ้มิภ�คขย่�ย่ตัวิม�กขึ�นั

ภาคการผู้ล่ต่  ปรัิบตัวิเพิื่�มขึ�นั  ส่ำวินัหนึั�งได�รัิบผู้ลดีจ�กกำ�ลังซืื้�อของ
นัักท่องเที�ย่วิในัปริะเทศที�เดินัท�งเข��ม�ท่องเที�ย่วิในัภ้มิภ�ค ส่ำงผู้ลให�ในั
ภ�คก�ริผู้ลิตขย่�ย่ตัวิม�กขึ�นั โดย่เฉพื่�ะในัหมวิดสิำนัค��พืื่�นัเมือง ของฝ�ก 
และของที�ริะลึก

 
ภาคการค�า  จ�กปัญห�อุทกภัย่นัำ��ท่วิมในัพืื่�นัที� ส่ำงผู้ลให�มีควิ�ม

ต�องก�ริสิำนัค��อุปโภคบริิโภคเพิื่�มม�กขึ�นั เช่นั  ข��วิสำ�ริ อ�ห�ริสำำ�เร็ิจร้ิป 
และเครืิ�องใช�ในัชีวิิตปริะจำ�วัินั เป็นัต�นั
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ภาคการบร่การ  จ�กภ�คก�ริท่องเที�ย่วิขย่�ย่ตัวิ ต�มกำ�ลังซืื้�อของนัักท่องเที�ย่วิในัปริะเทศที�มีก�ริเดินัท�งม�กขึ�นั  โดย่พื่ฤติกริริมของ 
นัักท่องเที�ย่วิส่ำวินัใหญ่จะเป็นัก�ริเดินัท�งแบบกลุ่มขนั�ดเล็กม�กขึ�นั และใช�ริถย่นัต์ส่ำวินัตัวิ อีกทั�งย่งัเนั�นัท่องเที�ย่วิท�งธุริริมช�ติ เพืื่�อหลีกเลี�ย่ง 
สำถ�นัที�ที�มีผู้้�คนัและแออัด อีกทั�งเป็นัช่วิงเริิ�มต�นัฤด้ก�ลท่องเที�ย่วิของภ้มิภ�ค ทำ�ให�ย่อดจองห�องพัื่กในัเขตนัอกเมืองปรัิบเพิื่�มขึ�นั



ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯขึ้องภาคใต่� ปัจำจุำบันีอย่้ทีี่� 39.8  เพ่ิ่�มข้ึ้�นีจำากเด่ัอนี
ก่อนีหนี�าทีี่�ระดัับ 36.8 จ�กก�ริขย่�ย่ตัวิของกลุ่มบริิก�ริ เช่นั บริิก�ริ
เสำริิมควิ�มง�ม ที�พัื่กโริงแริม ริวิมถึงริ��นัอ�ห�ริที�สำ�ม�ริถกลับม�ให�นัั�งกินั
ในัริ��นัได� อีกทั�งปริะช�ชนัออกม�เดินัท�งท่องเที�ย่วิและจับจ่�ย่ใช�สำอย่ 
เพิื่�มขึ�นัในัช่วิงวัินัหยุ่ด อย่่�งไริก็ต�มกำ�ลังซืื้�อในัภ�คก�ริเกษตริปรัิบตัวิ
ลดลงจ�กปัจจัย่ฤด้ก�ลที�สำ่งผู้ลให�ริ�ค�ย่�งพื่�ริ�ปรัิบตัวิลงและก�ริหมด
ฤด้ก�ล ผู้ลไม�บ�งอย่่�ง เช่นั เง�ะ และมังคุด 

ส่ำวินัค�ดก�ริณ์์ 3 เดือนัข��งหนั�� ผู้้�ปริะกอบก�ริค�ดวิ่�ภ�คธุุริกิจ
จะทย่อย่ฟ้ื้�นัตัวิได�ม�กขึ�นั โดย่เฉพื่�ะภ�คก�ริบริิก�ริ ซึื้�งจ�กอัตริ�ก�ริ
ฉีดวัิคซีื้นัที�เพิื่�มส้ำงขึ�นั ริวิมไปถึงแริงสำนัับสำนัุนัโคริงก�ริจ�กภ�คริัฐ เช่นั         
เริ�เที�ย่วิด�วิย่กันั เฟื้สำ 3 และโคริงก�ริทัวิร์ิเที�ย่วิไทย่ จะช่วิย่กริะตุ�นั        
ก�ริเดินัท�งท่องเที�ย่วิภ�ย่ในัปริะเทศในัสิำ�นัปีได�เป็นัอย่่�งม�ก

ภาคการผู้ล่ต่ ปรัิบตัวิเพิื่�มขึ�นัจ�กเดือนัก่อนัในัทุกสำ�ข�ธุุริกิจ  
เนืั�องจ�กก�ริกลับม�เปิดดำ�เนิันัง�นัของธุุริกิจหล�ย่ริ�ย่ ทำ�ให�มี         
ควิ�มต�องก�ริสิำนัค��/วัิตถุดิบ เป็นัผู้ลม�จ�กย่อดคำ�สัำ�งซืื้�อของธุุริกิจค่้ค��
เป็นัสำำ�คัญ

 
ภาคการค�า  ปริะช�ชนัในัพืื่�นัที�ออกม�เดินัท�งท่องเที�ย่วิและจับจ่�ย่

ใช�สำอย่เพิื่�มขึ�นัในัช่วิงวัินัหยุ่ด ส่ำวินัหนึั�งม�จ�กแนัวิโนั�มย่อดผู้้�ติดเชื�อโควิิด
ในัพืื่�นัที�ลดลง  แต่อย่�่งไริก็ต�มกำ�ลังซืื้�อในัภ�คก�ริเกษตริปรัิบตัวิลดลง
จ�กปัจจัย่ฤด้ก�ล 

ภาคการบร่การ  จ�กก�ริขย่�ย่ตัวิของกลุ่มบริิก�ริ เช่นั บริิก�ริเสำริิม
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ควิ�มง�ม ที�พัื่กโริงแริม ริวิมถึงริ��นัอ�ห�ริที�สำ�ม�ริถกลับม�ให�นัั�งกินัในัริ��นัได� ส่ำงผู้ลให�ภ�คบริิก�ริปรัิบตัวิเพิื่�มขึ�นัจ�กเดือนัก่อนั แต่อย่่�งไริก็ต�ม
ในับ�งจังหวิัดที�เป็นัแหล่งท่องเที�ย่วิสำำ�คัญ ย่ังคงมีก�ริใช�ม�ตริก�ริตริวิจคัดกริองก�ริเดินัท�งเข��พื่ื�นัที�ที�เข�มงวิด สำ่งผู้ลต่อก�ริตัดสำินัใจ
ในัก�ริเดินัท�งเข��ม�ในัพืื่�นัที�ของนัักท่องเที�ย่วิเป็นัอย่่�งม�ก
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ดััชนีีความเช่�อมั�นีฯขึ้องภาคต่ะวันีออกเฉีียงเหน่ีอ ปัจำจุำบันีอย่้ทีี่�ระดัับ 
37.8  เพ่ิ่�มข้ึ้�นีจำากเด่ัอนีก่อนีหนี�าทีี่�ระดัับ 34.5   ธุุริกิจภ�พื่ริวิมย่ังมีก�ริ
ขย่�ย่ตัวิต่อเนืั�องจ�กก�ริใช�จ่�ย่ที�ม�กขึ�นัโดย่เฉพื่�ะในัหมวิดสำนิัค��อุปโภค
บริิโภค อย่�่งไริก็ต�มผู้ลกริะทบจ�กปัญห�อุทกภัย่ในับ�งพืื่�นัที�ของภ้มิภ�ค 
ส่ำงผู้ลกริะทบต่อควิ�มเสีำย่ห�ย่ของผู้ลผู้ลิตท�งก�ริเกษตริ และริ�ย่ได�ของ
เกษตริกริในัพืื่�นัที�ค่อนัข��งม�ก ซึื้�งอ�จมีผู้ลต่อกำ�ลังซืื้�อได�ในัอนั�คต

ส่ำวินัค�ดก�ริณ์์ 3 เดือนัข��งหนั��  จ�กสำถ�นัก�ริณ์์ก�ริแพื่ร่ิริะบ�ด       
ที�คลี�คล�ย่ม�กขึ�นั ส่ำงผู้ลให�ภ�พื่ริวิมของธุุริกิจปรัิบตัวิดีขึ�นั อีกทั�งได�รัิบ
ปัจจัย่สำนัับสำนุันัจ�กภ�คเกษตริ ปริะกอบกับพืื่ชเศริษฐกิจที�สำำ�คัญ        
กำ�ลังจะออกส่้ำตล�ด เช่นั ข��วินั�ปี เป็นัต�นั ส่ำงผู้ลดีต่อกำ�ลังซืื้�อที�เพิื่�มขึ�นั
ของผู้้�บริิโภคกลุ่มเกษตริกริ

ภาคการผู้ล่ต่ ภ�คก�ริผู้ลติปรัิบตัวิดีขึ�นั จ�กควิ�มต�องก�ริของผู้้�บริิโภค
ในัปริะเทศ โดย่เฉพื่�ะหมวิดอ�ห�ริและเครืิ�องดื�ม และหมวิดเสืำ�อผู้��และ
เครืิ�องนุ่ังห่ม ริวิมไปถึงจ�กควิ�มต�องก�ริอ�ห�ริและสิำนัค��ที�จำ�เป็นั          
อีกทั�งเพืื่�อช่วิย่เหลือพืื่�นัที�ที�ได�รัิบผู้ลกริะทบจ�กปัญห�อุทกภัย่นัำ��ท่วิม

 ภาคการค�า มีก�ริใช�จ่�ย่ม�กขึ�นั โดย่เฉพื่�ะในัหมวิดสิำนัค��อุปโภค
บริิโภค อย่�่งไริก็ต�มผู้ลกริะทบจ�กปัญห�อุทกภัย่ในับ�งพืื่�นัที�ของภ้มิภ�ค 
ส่ำงผู้ลกริะทบต่อควิ�มเสีำย่ห�ย่ของผู้ลผู้ลิตท�งก�ริเกษตริ และริ�ย่ได�ของ
เกษตริกริในัพืื่�นัที�ค่อนัข��งม�ก

ภาคการบร่การ  ภ�คธุุริกิจโดย่ริวิมปรัิบตัวิดีขึ�นัต่อเนืั�องต�มแนัวิโนั�ม
ของจำ�นัวินัผู้้�ติดเชื�อที�ลดลง และก�ริผู้่อนัปรินัของม�ตริก�ริควิบคุมโริค   
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อีกทั�งในัภ้มภิ�คไมไ่ด�พึื่�งพื่�กำ�ลังซืื้�อจ�กนัักทอ่งเที�ย่วิเป็นัหลกั ส่ำงผู้ลให�ค�่ดัชนีัในัภ�คก�ริบริิก�ริมค่ี�ม�กที�สุำด เมื�อเทีย่บกับภ้มิภ�คอื�นัๆ
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