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บทสรุุปผู้้�บริุหารุ

	 การดำำาเนิินิจััดำทำำาดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	(SME	Sentiment	Index:	SMESI)	เด่ำอนิมีนิาคม	2563	เก็บข้�อม้ลผู้้�ประกอบการ	
SME	2,655	ราย	จัาก	27	จัังหวัดำในิ	6	ภู้มิภูาค	พบว่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ประเทำศลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	31.0	โดำยเป็นิผู้ลจัากวิกฤตไวรัสโควิดำ-19	ทีำ�มี
ความรุนิแรงกว่าเดิำม	และมีแนิวโนิ�มย่ดำเย่�อ	ไดำ�ส่งผู้ลกระทำบต่อความเช่�อมั�นิข้องผู้้�ประกอบการ	SME	เป็นิวงกว�างในิทุำกสาข้าธุุรกิจั	โดำยผู้ลการดำำาเนิินิ
ธุุรกิจั	SME	ในิเด่ำอนินีิ�มีการชะลอตัวอย่างมากและบางส่วนิต�องหยุดำกิจัการชั�วคราวอันิเน่ิ�องจัากนิโยบายและมาตรการควบคุมโรคทีำ�เข้�มงวดำ			

	 ในเดืือนมีีนาคมี	2563	ดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในรุะดัืบปรุะเทศปรัุบลดืลงต่่อเนื�องจากเดืือนก่อนหน�ามีาอยู่้่ที�	31.0	โดำย
เฉพาะองค์ประกอบดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	ปริมาณการผู้ลิต	การค�าและบริการ	และกำาไรทีำ�ปรับตัวลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	18.5	19.3	และ	18.2	ตามลำาดัำบ	 ส่ง
ผู้ลให�องค์ประกอบดำ�านิการลงทุำนิ	และการจั�างงานิลดำลง	เช่นิเดีำยวกันิ	มาอย้ที่ำ�ระดัำบ	41.3	และ	36.9	ตามลำาดัำบ	และเป็นิการปรับตัวลดำลงในิทุำกสาข้า
ธุุรกิจั	และทุำกภู้มิภูาค	ซ่ื้�งสาเหตุหลักมาจัากวิกฤตไวรัสโควิดำ-19	ทีำ�ทำำาให�กำาลังซ่ื้�อ	และปรมิาณการข้ายลดำลงอยา่งมาก	ส่งผู้ลกระทำบต่อการดำำาเนิินิธุุรกิจั
ในิวงกว�าง	 รวมไปถ่ึงมาตรการควบคุมโรคทีำ�เข้�มงวดำ	 ตั�งแต่การปิดำสถึานิประกอบการตามคำาสั�งข้องภูาครัฐฯ	 มาตรการระยะห่างทำางสังคม	 (Social	
distancing)	ไปจันิถ่ึงมาตรการปิดำเม่อง	(Lockdown)	ในิบางจัังหวัดำ	ทำำาให�หลายธุุรกิจั	ชะลอตัวเพิ�มข่้�นิ	หร่อหยุดำกิจัการชั�วคราว	โดำยภูาคการผู้ลิต
	และภูาคบริการ	มีดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ลดำลงมากกว่าภูาคการค�าโดำยเปรียบเทีำยบ	เพราะภูาคการผู้ลิตไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากกำาลังซ่ื้�อทีำ�ลดำลงอย่างมาก
ข้องผู้้�บริโภูค	ทีำ�ต�องลดำรายจ่ัายสินิค�าคงทำนิ	และสินิค�าไม่จัำาเป็นิ	อาทิำ	กลุ่มไม�และเฟอร์นิิเจัอร์	ผู้ลิตภัูณฑ์์จัากโลหะ	และเส่�อผู้�าและสิ�งทำอ	 ส่วนิภูาค
การบริการก็ไดำ�รับผู้ลกระทำบโดำยตรงจัากการมาตรการควบคุมโรคทีำ�เข้�มงวดำ	 และการลดำลงอย่างมากข้องจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยว	 โดำยสาข้าท่ำองเทีำ�ยวยัง
เป็นิสาข้าทีำ�มีค่าดัำชนีิฯ	ปัจัจุับันิตำ�าทีำ�สุดำทีำ�ระดัำบ	24.2	เช่นิเดีำยวกับธุุรกิจัร�านิอาหาร	แม�จัะยังพอเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�โดำยงดำการนัิ�งรับประทำานิทีำ�ร�านิ	แต่
ทัำ�งปริมาณการข้ายและจัำานิวนิล้กค�าลดำลงอย่างมีนัิยสำาคัญเม่�อเทีำยบกับเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	รวมถ่ึงพฤติกรรมผู้้�บริโภูคเปลี�ยนิไปใช�บริการ	delivery	มาก
ข่้�นิ	แต่ผู้้�ประกอบการร�านิอาหาร	SME	ส่วนิใหญ่ยังไม่ไดำ�เข้�าร่วมกับ	delivery	ดัำงกล่าว	ส่งผู้ลให�ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ปัจัจุับันิ	ลดำลง	อย้่ทีำ�ระดัำบ	31.5	
นิอกจัากนีิ�การปิดำร�านิอาหารและเคร่�องด่ำ�มบางประเภูทำ	หร่อการจัำากัดำเวลาทำำาการให�สั�นิลง	ก็ส่งผู้ลเสียต่อธุุรกิจั	เช่นิเดีำยวกันิ	

 สำาหรัุบดัืชนีความีเชื�อมัี�นฯ	คาดืการุณ์์	3	เดืือนข้�างหน�า	อยู่้่ที�รุะดัืบ	35.5	ปรัุบลดืลงจากเดืือนกอ่นหน�าที�รุะดัืบ	41.2	เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบ
การ	SME	มีความกังวลต่อสถึานิการณ์ไวรัสโควิดำ-19	ทีำ�มีแนิวโนิ�มยด่ำเย่�อ	และมาตรการควบคุมโรคทีำ�อาจัเข้�มข้�นิข่้�นิและข้ยายระยะเวลาออกไปซื้่�งจัะส่ง
ผู้ลกระทำบต่อการดำำาเนิินิธุุรกิจัข้องผู้้�ประกอบการ	รายไดำ�และพฤติกรรมการจัับจ่ัายใช�สอยข้องประชาชนิ	เป็นิแนิวโนิ�มทีำ�ควรติดำตามสถึานิการณ์	SME	
อย่างใกล�ชิดำ

 ดัืชนีความีเชื�อมัี�นฯปัจจุบันข้องผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	มีีแนวโน�มีลดืลงในทกุภู้มิีภูาค	โดืยู่ดืชันีความีเชื�อมัี�นฯ	เข้ต่กรุุงเทพ	ฯ	และปริุมีณ์ฑล
	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	30.9	ลดำลงจัาก	36.0	ในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	สาเหตุมาจัากกำาลังซ่ื้�อทีำ�ลดำลง	เพราะประชาชนิปรับตัวตามมาตรการควบคุมโรค	และผู้้�
บริโภูคบางส่วนิไดำ�เดิำนิทำางออกจัาก	 กทำมฯ	 เพ่�อกลับภู้มิลำาเนิาในิช่วงกักตัว	 ทำำาให�ปริมาณคนิ	หร่อความต�องการสินิค�าและบริการ	 ลดำลงมากยิ�งข่้�นิ			
ดัืชนีความีเชื�อมัี�นฯ	ข้องภูาคเหนือ	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	30.2	ลดำลงจัาก	33.5	ธุุรกิจัท่ำองเทีำ�ยว	และธุุรกิจัต่อเน่ิ�อง	ยังคงซื้บเซื้า	และมีปัญหาหมอกควันิ
และฝุุ่�นิละออง	PM2.5	ทีำ�กระทำบธุุรกิจัซื้ำ�าเติม	ดัืชนีความีเชื�อมัี�นฯ	ข้องภูาคกลาง	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	34.8	ลดำลงจัาก	42.1	เป็นิผู้ลจัากวิกฤตไวรัสโค
วิดำ-19	และปัญหาภัูยแล�งกระทำบต่อการทำำาเกษตรกรรม	แต่มีปัจัจััยบวกเร่�องรายไดำ�เกษตรกรทีำ�เพิ�มข่้�นิจัากราคาข้�าวทีำ�ปรับตัวดีำข่้�นิ	ดัืชนีความีเชื�อมัี�นฯ
	ข้องภูาคต่ะวันออก	ปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ	30.9	ลดำลงจัาก	37.6	จัากความวิตกกังวลข้องประชาชนิต่อโรคระบาดำโควิดำ-19	ค่อนิข้�างมาก	เพราะมีรายงานิ
จัำานิวนิผู้้�ติดำเช่�อมากในิจัังหวดัำแหลง่ท่ำองเทีำ�ยว	แม�จัะมีความต�องการสินิค�ามากในิชว่งการกกัตัว	แต่ส่วนิใหญ่เป็นิสินิค�าอุปโภูคบรโิภูคทีำ�จัำาเปน็ิซ่ื้�งเป็นิการ
ผู้ลิตข้องผู้้�ประกอบการข้นิาดำใหญ่	 อย่างไรก็ตามมีสัญญาณบวกในิอนิาคตทีำ�เพิ�มข่้�นิจัากค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	 คาดำการณ์	 ดัืชนีความีเชื�อมัี�นฯ	 ข้อง
ภูาคใต่�	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	34.1	ลดำลงจัาก	39.4	จัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�ลดำลงมาโดำยตลอดำเพราะมาตรการควบคุมการเข้�าออกระหว่างประเทำศทัำ�งข้อง
ไทำยและต่างประเทำศ	และกำาลังซ่ื้�อทีำ�ลดำลงข้องเกษตรกรชาวสวนิยางและชาวสวนิปาล์ม	ดัืชนีความีเชื�อมัี�นฯ	ข้องภูาคต่ะวันออกเฉีียู่งเหนือ	ปัจัจุับันิ
อย้่ทีำ�ระดัำบ	28.4	ลดำลงอย่างมากจัาก	41.4	 เพราะค่าดัำชนีิเด่ำอนิกุมภูาพันิธ์ุอย้่ในิระดัำบส้งโดำยเปรียบเทีำยบ	 ซ่ื้�งผู้ลกระทำบข้องวิกฤตไวรัสโควิดำ-19	ณ	
ปัจัจุับันิกระจัายวงกว�างทัำ�วประเทำศ	 เช่นิ	สถึานิประกอบการหลายแห่งถ้ึกปิดำ	 โดำยเฉพาะร�านิอาหาร	และร�านิค�าในิศ้นิย์การค�า	 ทีำ�มีปริมาณค่อนิข้�าง
มากในิภู้มิภูาค

	 ส่วนปัจจัยู่สำาคัญที�มีีผู้ลกรุะทบต่่อกิจการุ	SME	ปรุะเทศในเดืือนนี�	ในปัจจุบัน	5	อันดัืบแรุก	ไดื�แก่	ภูาวะเศรษฐกจิัในิประเทำศและอำานิาจั
ซ่ื้�อข้องประชาชนิ	การแข่้งขั้นิในิตลาดำ	การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค	ราคาต�นิทุำนิ/ค่าแรงงานิ	และสภูาวะเศรษฐกิจัโลก	ตามลำาดัำบ
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ดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME
(SME	Sentiment	Index:	SMSI)

เดืือน	มีีนาคมี	2563

	 ดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ปัจจุบัน	 ในเดืือน
มีีนาคมี	 2563	 อยู่้่ที�รุะดัืบ	 31.0	 ปรัุบตั่วลดืลงจากเดืือนกุมีภูาพันธ์์	
2563	ที�รุะดัืบ	38.1	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากการปรบัตัวลดำลงในิทำกุภูาคธุุรกิจั
	 เน่ิ�องจัากผู้ลกระทำบข้องสถึานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรสโควิดำ-19		
ประกอบกับมีมาตรการควบคุมเส�นิทำางการเดำินิทำางระหว่างประเทำศ	
ทำำาให�จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวไทำยและชาวต่างชาติลดำลงมากยิ�งข่้�นิ	ส่ง
ผู้ลให�ทุำกภูาคธุุรกิจัมีค่าดัำชนีิองค์ประกอบลดำลง	 โดำยเฉพาะสาข้าการ
บริการโรงแรม	ทีำ�หดำตัวอย่างรุนิแรงโดำยค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดำลงมา
อย้่ทีำ�ระดัำบ	26.6		จัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	43.4	และสาข้าการบริการท่ำอง
เทีำ�ยว	ทีำ�ปรับตัวลดำลงอย่างต่อเน่ิ�องตั�งแต่เด่ำอนิก่อนิหนิ�ามาอย้ที่ำ�ระดัำบ	24.2	
จัากระดัำบทีำ�	34.4		อีกทัำ�งจัากมาตรการควบคุมโรค	ทำำาให�ธุุรกิจัทีำ�เสี�ยงต่อ
การรวมตัวต�องปิดำตัวลงชั�วคราว	 อาทิำร�านิอาหาร	 ร�านิเกมส์	 ร�านินิวดำ	
ฟิตเนิสเซ็ื้นิเตอร์	 การประชุม	 สัมนิา	 ทำำาให�ธุุรกิจัมียอดำคำาสั�งซ่ื้�อ	 และ
ปริมาณการบริการลดำลง	ส่งผู้ลกระทำบต่อผู้ลประกอบการข้องธุุรกิจัหาย
ไปในิช่วงทีำ�ปิดำกิจัการ	และทำำาให�กลุ่มแรงงานิถ้ึกเลิกจั�างและลดำชั�วโมงการ
ทำำางานิลง

	 ดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	คาดืการุณ์์	 3	 เดืือน
ข้�างหน�า	 ในเดืือนมีีนาคมี	2563	อยู่้่ที�รุะดัืบ	35.5	ปรัุบตั่วลดืลงจาก
เดืือนกุมีภูาพันธ์์	2563	ที�รุะดัืบ	41.2	เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการ	SME		ยัง
คงมีความกังวลต่อสถึานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19	ทีำ�จัะส่ง
ผู้ลทำำาให�มาตราการควบคมุโรคเข้�มงวดำมากข่้�นิ	ทำำาให�ผู้้�ประกอบการกังวล
ต่อระยะเวลาคำาสั�งปิดำกิจัการทีำ�ย่ดำเย่�อ	 ส่งผู้ลกระทำบทำำาให�รายไดำ�ข้องผู้้�
ประกอบการและแรงงานินิอกภูาคการเกษตรลดำลง	 อีกทัำ�งภูาคการผู้ลิต
ต�องเผู้ชิญกับปัญหาการข้าดำแคลนิวัตถุึดิำบ	เน่ิ�องจัากปัญหาภัูยแล�งทำำาให�
ปริมาณผู้ลผู้ลิตทำางการเกษตรลดำลง	กระทำบต่อรายไดำ�	และการจั�างงานิ
ภูาคเกษตรลดำลงเช่นิเดีำยวกันิ	ทำำาให�ผู้้�ประกอบการ	SME	ประเมนิิว่ากำาลัง
ซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูค	และการออกมาจัับจ่ัายสอยจัะลดำลงอย่างต่อเน่ิ�อง	

	 ดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ปัจจุบัน	 ในเดืือน
มีีนาคมี	2563	ภูาคการุผู้ลิต่	และภูาคการุค�าและบริุการุมีีค่าดัืชนี	ฯ	อยู่้่
ที�รุะดัืบ	29.6	,	31.3	ต่ามีลำาดัืบ	ซ่ื้�งภูาคการผู้ลิต	ถ่ึอว่ามีค่าดัำชนีิความเช่�อ
มั�นิ	ฯ	ลดำลงมากทีำ�สุดำ	เม่�อเทีำยบกับภูาคการค�าและบริการ	เพราะภูาคการ
ผู้ลิตไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคทีำ�ลดำลงอย่างมาก	จัากการ
ลดำรายจ่ัายสินิค�าคงทำนิ	และสนิิค�าไม่จัำาเป็นิ	อาทิำ	กลุ่มไม�และเฟอรนิ์ิเจัอร์
	ผู้ลิตภัูณฑ์์จัากโลหะ	และเส่�อผู้�าและสิ�งทำอ	สำาหรบัภูาคธุุรกจิัทีำ�ไดำ�รับผู้ลก
ระทำบมากทีำ�สุดำค่อภูาคการบริการสาข้าโรงแรมทีำ�มียอดำคำาสั�งซ่ื้�อลดำลงมา
อย้่ทีำ�ระดัำบ	8.2	และปริมาณการบริการอย้่ทีำ�ระดัำบ	12.0	 เป็นิผู้ลมาจัาก
สถึานิการณก์ารแพรร่ะบาดำข้องไวรสัโควิดำ-19	และมาตรการควบคมุโรค
รวมถ่ึงความกังวลต่อการติดำเช่�อและการควบคุมการเดิำนิทำางทัำ�งภูายในิ
ประเทำศและตา่งประเทำศ	ทำำาให�มีจัำานิวนิผู้้�บรโิภูคลดำลงมากยิ�งข่้�นิ	แม�ว่าในิ
ภูาคการค�าปลีกและค�าส่ง	จัะไดำ�รับผู้ลประโยชน์ิจัากการหันิมาใช�บริการ
ร�านิค�าข้นิาดำเล็กใกล�บ�านิ	 เน่ิ�องจัากห�างร�านิข้นิาดำใหญ่ถ้ึกสั�งปิดำชั�วคราว		
แต่ผู้้�บริโภูคเนิ�นิบริโภูคเพียงสินิค�าจัำาเป็นิ	และระมัดำระวังการใช�จ่ัายเพิ�ม
ข่้�นิ	

	 ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธ์ุรุกิจอื�น	 ๆ	 เดืือนมีีนาคมี	 2563	
ค่าดัำชนีิ	ฯ	ทุำกดัำชนีิอย้่ตำ�ากว่าค่าฐานิทีำ�ระดัำบ	50		โดำยเฉพาะดัำชนีิการส่ง
ออก	ดัำชนีิสภูาพคล่องทำางการเงินิ			ดัำชนีิราคาข้ายสินิค�า	ทีำ�ปรับตัวลดำลง
	 ประกอบกับดัำชนีิสินิค�าคงคลังปรับตัวเพิ�มข่้�นิ	 ส่งผู้ลทำำาให�ดัำชนีิภูาวะ
เศรษฐกิจัข้องประเทำศ	 และดัำชนีิภูาพรวมธุุรกิจัลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	 8.8	
และ	17.2	ตามลำาดัำบ	ซ่ื้�งสอดำคล�องกับการลดำลงข้องดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ	SME	เป็นิผู้ลมาจัากผู้ลกระทำบหลักค่อวิกฤตไวรัสโควิดำ-19	
ทีำ�ส่งผู้ลทำำาให�ประชาชนิไมส่ามารถึดำำาเนิินิชีวิตประจัำาวันิไดำ�ตามปกต	ิอีกทัำ�ง
ภูาคธุุรกิจัทีำ�หยุดำชะงกั	และมีสภูาพคล่องลดำลง	ทำำาให�ผู้้�ประกอบการกงัวล
ต่อการดำำาเนิินิธุุรกิจัต่อไปในิอนิาคต	
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	 ดัืชนีความีเชื�อมัี�นฯปัจจุบันข้องผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 มีีแนว
โน�มีลดืลงในทุกภู้มิีภูาค	 โดืยู่ดัืชนีความีเชื�อมัี�นฯ	 เข้ต่กรุุงเทพ	 ฯ	 และ
ปริุมีณ์ฑล	 ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	30.9	ลดำลงจัาก	36.0	ในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	
สาเหตุมาจัากกำาลังซ่ื้�อทีำ�ลดำลง	 เพราะประชาชนิปรับตัวตามมาตรการ
ควบคุมโรค	 และผู้้�บริโภูคบางส่วนิไดำ�เดิำนิทำางออกจัาก	 กทำมฯ	 เพ่�อกลับ
ภู้มิลำาเนิาในิช่วงกักตัว	 ทำำาให�ปริมาณคนิ	 หร่อความต�องการสินิค�าและ
บริการ	ลดำลงมากยิ�งข่้�นิ			ดัืชนีความีเชื�อมัี�นฯ	ข้องภูาคเหนือ	ปัจัจุับันิ
อย้่ทีำ�ระดัำบ	30.2	ลดำลงจัาก	33.5	ธุุรกิจัท่ำองเทีำ�ยว	และธุุรกิจัต่อเน่ิ�อง	ยัง
คงซื้บเซื้า	และมีปัญหาหมอกควันิและฝุุ่�นิละออง	PM2.5	ทีำ�กระทำบธุุรกิจั
ซื้ำ�าเติม	ดัืชนีความีเชื�อมัี�นฯ	ข้องภูาคกลาง	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	34.8	ลดำ
ลงจัาก	42.1	เป็นิผู้ลจัากวิกฤตไวรัสโควิดำ-19	และปัญหาภัูยแล�งกระทำบ
ต่อการทำำาเกษตรกรรม	แต่มีปัจัจััยบวกเร่�องรายไดำ�เกษตรกรทีำ�เพิ�มข่้�นิจัาก
ราคาข้�าวทีำ�ปรับตัวดีำข่้�นิ	ดัืชนีความีเชื�อมัี�นฯ	ข้องภูาคต่ะวันออก	ปัจัจุับันิ
อย้่ทีำ�ระดัำบ	30.9	ลดำลงจัาก	37.6	จัากความวิตกกังวลข้องประชาชนิต่อ
โรคระบาดำโควิดำ-19	 ค่อนิข้�างมาก	 เพราะมีรายงานิจัำานิวนิผู้้�ติดำเช่�อมาก
ในิจัังหวัดำแหล่งท่ำองเทีำ�ยว	 แม�จัะมีความต�องการสินิค�ามากในิช่วงการ
กักตัว	แต่ส่วนิใหญ่เป็นิสินิค�าอุปโภูคบริโภูคทีำ�จัำาเป็นิซ่ื้�งเป็นิการผู้ลิตข้อง
ผู้้�ประกอบการข้นิาดำใหญ่	 อย่างไรก็ตามมีสัญญาณบวกในิอนิาคตทีำ�เพิ�ม
ข่้�นิจัากค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	คาดำการณ์	 ดัำชนีความีเชื�อมัี�นฯ	ข้องภูาค
ใต่�	ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	34.1	ลดำลงจัาก	39.4	จัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�ลดำลงมา
โดำยตลอดำเพราะมาตรการควบคุมการเข้�าออกระหว่างประเทำศทัำ�งข้องไทำย
และต่างประเทำศ	 และกำาลังซ่ื้�อทีำ�ลดำลงข้องเกษตรกรชาวสวนิยางและ
ชาวสวนิปาล์ม	 ดัืชนีความีเชื�อมัี�นฯ	 ข้องภูาคต่ะวันออกเฉีียู่งเหนือ	
ปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	28.4	ลดำลงอย่างมากจัาก	41.4	เพราะค่าดัำชนีิเด่ำอนิ
กุมภูาพันิธ์ุอย้ใ่นิระดัำบส้งโดำยเปรียบเทีำยบ	ซ่ื้�งผู้ลกระทำบข้องวิกฤตไวรัสโค
วิดำ-19	ณ	 ปัจัจุับันิกระจัายวงกว�างทัำ�วประเทำศ	 เช่นิ	สถึานิประกอบการ
หลายแห่งถ้ึกปิดำ	 โดำยเฉพาะร�านิอาหาร	 และร�านิค�าในิศ้นิย์การค�า	 ทีำ�มี
ปริมาณค่อนิข้�างมากในิภู้มิภูาค
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	 ภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชนเป็น
ปัจจัยู่กรุะทบสำาคัญที�สดุืข้อง	SME	ในทุกภู้มีภิูาค	ซ่ื้�งผู้้�ประกอบการ	SME	
ส่วนิใหญมี่ยอดำคำาสั�งซ่ื้�อจัากผู้้�บรโิภูคภูายในิประเทำศเปน็ิหลกั	ทำำาให�ภูาวะ
เศรษฐกิจัข้องประเทำศและกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคส่งผู้ลอย่างมากต่อธุุรกิจั
	 SME	 ซ่ื้�งจัากปัญหาไวรัสโควิดำ-19นิอกจัากจัะส่งผู้ลทำำาให�ประชาชนิลดำ
การออกมาจัับจ่ัายใช�สอยแล�ว	ยังส่งผู้ลทำำาให�รายไดำ�ข้องประชาชนิปรบัตัว
ลดำลง	จัากปัญหาการลดำชั�วโมงการจั�างงานิลง	และการเลิกจั�างงานิ	โดำย
เฉพาะกลุ่มล้กจั�าง	และผู้้�ใช�แรงงานิ	สง่ผู้ลให�ประชาชนิระมดัำระวังการจัับ
จ่ัายใช�สอยเพิ�มข่้�นิ	

 การุแข่้งขั้นในต่ลาดื	การุเปลี�ยู่นแปลงพฤติ่กรุรุมีผู้้�บริุโภูค	เป็น
ปัจจัยู่กรุะทบสำาคัญข้อง	SME	ในทกุภู้มิีภูาค	จัากการสำารวจัข้�อม้ลเด่ำอนิ
มีนิาคม	2563	พบว่า	2	ปัจัจััยดัำงกล่าวเป็นิปัจัจััยกระทำบสำาคัญข้อง	SME	
เน่ิ�องจัากในิช่วงวิกฤตไวรัสโควิดำ-19	 ประชาชนิมีความวิตกกังวลต่อการ
ติดำเช่�อเป็นิอย่างมาก	จ่ังลดำการออกมาจัับจ่ัายใช�สอยข้�างนิอก	ประกอบ
กับมาตรการควบคุมโรคทีำ�ทำำาให�ธุุรกิจัหลายสาข้าไม่สามารถึเปิดำข้ายหนิ�า
ร�านิไดำ�ตามปกติ	อาทิำ	ร�านิอาหาร	ร�านิเส่�อผู้�า	ส่งผู้ลทำำาให�ผู้้�บริโภูคหันิไป
ใช�บริการทำางออนิไลน์ิเพิ�มข่้�นิ	 ทำำาให�ธุุรกิจัหลายสาข้าหันิมาเข้�าร่วมการ
ข้นิส่งออนิไลน์ิและบริการ	Delivery	เพ่�อตอบสนิองความต�องการล้กค�า
	 และเม่�อธุุรกิจัเข้�าร่วมบริการทำางออนิไลน์ิจัำานิวนิมาก	 ส่งผู้ลให�เกิดำการ
แข่้งขั้นิในิตลาดำเพิ�มข่้�นิ	ทำำาให�ร�านิค�าข้นิาดำย่อม	และรายย่อยเสียเปรียบ
เน่ิ�องจัากข้�อจัำากัดำดำ�านิความพร�อม	และต�นิทุำนิธุุรกิจั	

ดัืชนีความีเชื�อมัี�นภูาคอุต่สาหกรุรุมี
(Thai	Industries	Sentiment	Index	:	TISI)

 •	 ดัืชนี	TISI	 เดืือนมีีนาคมี	2563	โดืยู่รุวมีปรัุบตั่วอยู่้่
ที�รุะดัืบ	88.0	(ค่าฐานอยู่้่ที�รุะดัืบ	100)	โดำยปรับลดำลงจัากเด่ำอนิ
กุมภูาพันิธ์ุ	2563	ทีำ�ระดัำบ	90.2	 ดัำชนีิ	ฯ	ทีำ�ปรับตัวลดำลง	เป็นิผู้ล
มาจัากสถึานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19	ส่งผู้ลทำำาให�
ภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศชะลอตัวลง	ทัำ�งการบริโภูคสินิค�าและ
บริการ	รวมถึง่จัากมาตรการควบคมุโรคทีำ�เข้�มงวดำ	ทำำาให�ภูาคธุุรกจิั
ประสบปญัหาในิการดำำาเนิินิงานิ	และธุุรกจิัหลายแหง่ต�องปดิำกิจัการ
ชั�วคราว	 อีกทัำ�งภูาคการผู้ลิตกำาลังเผู้ชิญปัญหาข้าดำแคลนิวัตถุึดิำบ	
เน่ิ�องจัากภูาวะภูยัแล�งทีำ�ส่งผู้ลทำำาให�ปริมาณผู้ลผู้ลติทำางการเกษตร
ลดำลง	และยังส่งผู้ลทำำาให�กำาลังซ่ื้�อข้องเกษตรกรลดำลงเช่นิเดีำยวกันิ

 •	 ดัืชนีความีเชื�อมัี�น	 ฯ	 คาดืการุณ์์	 3	 เดืือนข้�างหน�า
ในภูาคอุต่สาหกรุรุมีอยู่้่ที�รุะดืับ	 96.0	 ปรัุบตั่วลดืลงจากเดืือน
กุมีภูาพันธ์์	2563	ที�รุะดืบั	98.1	มาจัากความกงัวลข้องผู้้�ประกอบ
การต่อสถึานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19	 ทีำ�ยังไม่
คลี�คลายจัะส่งผู้ลกระทำบต่อการดำำาเนิินิงานิข้องธุุรกิจั	

 •	 ดัืชนีความีเชื�อมัี�น	 ฯ	 ทั�งปัจจุบันและคาดืการุณ์์	 3	
เดืือนข้�างหน�า	 ในภูาคอุต่สาหกรุรุมีข้องผู้้�ผู้ลิต่ข้นาดืยู่่อมีมีีการุ
ปรัุบตั่วลดืลง	 โดืยู่ดัืชนี	 ฯ	 ปัจจุบันอยู่้่ที�รุะดัืบ	 69.4	 จัากเด่ำอนิ
กุมภูาพันิธ์ุ	2563	ทีำ�ระดัำบ	70.9	ส่วนิดัำชนีิ	ฯ	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิ
ข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ	 	 84.0	 ปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิกุมภูาพันิธ์ุ	 ทีำ�
ระดัำบ	85.8

 • โดืยู่ปัจจัยู่สำาคัญที�มีีผู้ลกรุะทบข้องภูาคอุต่สาหกรุรุมี	
ไดื�แก่	สภูาวะเศรุษฐกิจโลก	และสถานการุณ์์การุเมืีองในปรุะเทศ	
ซ่ื้�งมีีความีแต่กต่่างจากกลุ่มีผู้้�ผู้ลิต่ข้นาดืยู่่อมี	เน่ิ�องจัากส่วนิใหญ่
ผู้้�ประกอบการ	SME	มีสัดำส่วนิการส่งออกทีำ�นิ�อย	หร่อเนิ�นิตลาดำในิ
ประเทำศ	 ข้ณะทีำ�กลุ่มผู้้�ผู้ลิตข้นิาดำใหญ่จัะมีสัดำส่วนิการเนิ�นิตลาดำ
ภูายนิอก	(ส่งออกมากกว่าร�อยละ	50	ข้องยอดำข้าย)	มากกว่าตลาดำ
ภูายในิประเทำศ

การุเปรีุยู่บเทียู่บดัืชนี	SMSI	กับดัืชนีอื�น	ๆ	ที�เกี�ยู่วข้�อง
เดืือน	มีีนาคมี	2563
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ดัืชนีความีเชื�อมัี�นทางธุ์รุกิจ
(Business	Sentiment	Index	:	BSI)

 •	ดัืชนีความีเชื�อมัี�นทางธุ์รุกิจปรัุบลดืลง	ในปัจจุบันมีา
อยู่้่ที�รุะดัืบ	 42.6	 (ค่าฐานอยู่้่ที�รุะดืับ	 50)	 จัากเด่ำอนิกุมภูาพันิธ์ุ	
2563	ทีำ�ระดัำบ	44.1	และดัำชนีิ	ฯ	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับ
ลดำลง	มาอย้ที่ำ�ระดัำบ	43.6	จัากเด่ำอนิกุมภูาพันิธ์ุ	2563	ทีำ�ระดัำบ	50.5	
เป็นิผู้ลมาจัากการหดำตัวในิทุำกสาข้า	 โดำยเฉพาะดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อข้อง
ภูาคการบริการข้นิส่งสินิค�า	โรงแรมและร�านิอาหารทีำ�ปรับตัวลดำลง
อยา่งต่อเน่ิ�อง		รวมไปถึง่ภูาคการผู้ลติกำาลังเผู้ชญิกับต�นิทำนุิธุุรกิจัทีำ�
ปรับตัวส้งข่้�นิ	เน่ิ�องจัากปัญหาภัูยแล�งทีำ�กระทำบต่อปริมาณวัตถุึดิำบ
ในิการผู้ลิต

ดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�บริุโภูค
(Consumer	Confidence	Index	:	CCI)

กรุะทรุวงพาณิ์ชย์ู่

 •	ดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�บริุโภูคทั�งปัจจุบันและในอนาคต่
ปรัุบตั่วลดืลงมีาอยู่้่ที�รุะดัืบ	37.5	จากเดืือนกุมีภูาพันธ์์	2563	ที�
รุะดัืบ	43.1

	 •	ดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�บริุโภูคในทุกภู้มิีภูาคปรัุบตั่วลดืลง
จากเดืือนที�ผู่้านมีา	ซ่ื้�งในิเข้ตกรุงเทำพ	ฯ	และปริมณฑ์ล	มีค่าดัำชนีิ	
ฯ	อย้่ในิระดัำบตำ�าทีำ�สุดำเม่�อเทีำยบกับภู้มิภูาคอ่�นิๆ

	 •	 ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภูคทีำ�ประกอบอาชีพผู้้�
ประกอบการ	อย้่ทีำ�ระดัำบ	35.1	ปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิกุมภูาพันิธ์ุ	
2563	ทีำ�ระดัำบ	43.5

ดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�บริุโภูค
(Consumer	Confidence	Index	:	CCI)

มี.หอการุค�า

	 •	ดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�บริุโภูคทั�งปัจจุบันและในอนาคต่
	ปรัุบตั่วลดืลงมีาอยู่้่ที�รุะดัืบ	50.3	(ค่าฐานอยู่้่ที�รุะดัืบ	200)	จาก
เดืือนกุมีภูาพันธ์์	 2563	 ที�รุะดัืบ	 64.8	 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�บริโภูค
ประเมินิสถึานิการณ์เศรษฐกิจัข้องประเทำศกำาลังเข้�าส่้ภูาวะวิกฤตโค
วิดำ-19	ทีำ�มแีนิวโนิ�มจัะส่งผู้ลกระทำบต่อการจั�างงานิลดำลงในิอนิาคต

	 •	ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภูคทีำ�ปรับตัวลดำลงทัำ�งในิปัจัจุับันิ
และอนิาคต	 สะทำ�อนิให�เห็นิว่าผู้้�บริโภูคข้าดำความเช่�อมั�นิต่อภูาวะ
เศรษฐกิจัภูายในิประเทำศอย่างมาก	 และผู้้�บริโภูคจัะยังคงชะลอ
การจัับจ่ัายใช�สอยอยา่งต่อเน่ิ�องจันิกว่าสถึานิการณ์การแพร่ระบาดำ
ไวรัสโควิดำ-19	จัะคลี�คลาย

ดัืชนีความีเชื�อมัี�นอนาคต่เศรุษฐกิจภู้มิีภูาค
(Thailand	Regional	Economic

Sentiment	Index	:	RSI)

 •	ในเดืือนมีีนาคมี	2563	ค่าดัืชนี	ฯ	ในเกือบทุกภู้มิีภูาค	
ดัืชนี	ฯ	อยู่้่ในรุะดัืบที�ต่ำ�ากว่าค่าฐานที�	50		ยกเว�นิภูาคตะวันิออก
ทีำ�มีค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อย้่ในิระดัำบทีำ�มากกว่าค่าฐานิ	 เป็นิผู้ล
มาจัากแนิวโนิ�มการข้ยายตัวในิภูาคการผู้ลิตการเกษตร	 และภูาค
การบริการ	 เน่ิ�องจัากเข้�าส่้ช่วงฤด้ำการเก็บเกี�ยว	 และไดำ�รับนิำ�าจัาก
ระบบชลประทำานิช่วยในิการทำำาการเกษตร	 	 	 	 	แต่อย่างไรก็ตาม
จัากสถึานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19	 ทีำ�ส่งผู้ลกระ
ทำบไปยังวงกว�างยังคงเป็นิปัญหาทีำ�ควรเฝุ้่าระวังในิทุำกภู้มิภูาค
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	 ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�
ระดัำบ	30.9	ปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	36.0	เป็นิผู้ลมาจัากการ
ปรับตัวลดำลงในิเก่อบทุำกปัจัจััยองค์ประกอบ	 โดำยเฉพาะปัจัจััยดำ�านิคำาสั�ง
ซ่ื้�อ	ปริมาณการผู้ลิต	การค�าและบริการทีำ�ปรับตัวลดำลง	ส่งผู้ลทำำาให�ปัจัจััย
ดำ�านิกำาไรลดำลงอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ	 สาเหตุการลดำลงข้องปัจัจััยองค์ประกอบ
ดัำงกล่าว	 เป็นิผู้ลมาจัากการปรับตัวข้องประชาชนิตามมาตรการควบคุม
โรค	รวมถ่ึงประชาชนิบางส่วนิไดำ�เดิำนิทำางออกจัาก	กรุงเทำพ	ฯ	 เพ่�อกลับ
ภู้มิลำาเนิาในิช่วงกักตัว	 ทำำาให�มีความต�องการสินิค�าและบริการข้องผู้้�
บริโภูคลดำลงมากยิ�งข่้�นิ	อีกทัำ�งยงัส่งผู้ลกระทำบตอ่ร�านิค�าทีำ�ต�องปรบัตัวตาม
ข้�อจัำากัดำเวลาการเปิดำปิดำร�านิ	 ทำำาให�รายไดำ�ลดำลงในิช่วงเวลาทีำ�ปิดำไป	 ในิ
ส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�าง
หนิ�า	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ		36.6	ปรับตัวเพิ�มข่้�นิเล็กนิ�อยจัากระดัำบ
	 35.2	 ในิเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเฉพาะเป็นิการเพิ�มข่้�นิข้องร�านิค�าสินิค�า
อุปโภูคบริโภูคทีำ�จัำาเป็นิ	 เน่ิ�องจัากความต�องการข้องผู้้�บริโภูค	 ทีำ�ต�องการ
สินิค�าจัำาเป็นิในิการด้ำแลดำ�านิสุข้อนิามัย	 และใช�บริโภูคในิช่วงกักตัว

	 ในค่าดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคการุผู้ลิต่	ใน
เดืือนปัจจุบนัอยู่้่ที�รุะดัืบ	29.5	ปรัุบตั่วลดืลงจากเดืือนก่อนที�รุะดัืบ	37.0	
เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	ปริมาณการผู้ลิต	การลงทุำนิ		และการ
จั�างงานิทีำ�ปรับตัวลดำลงเป็นิอยา่งมาก	ส่งผู้ลทำำาให�ทุำกสาข้าการผู้ลิตมีกำาไร
ลดำลงอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ	 เป็นิผู้ลมาจัากช่วงวิกฤตไวรัสโควิดำ-19	 ทำำาให�ผู้้�
บริโภูคเนิ�นิการบริโภูคสินิค�าทีำ�จัำาเป็นิเท่ำานัิ�นิ	 อีกทัำ�งยังส่งผู้ลกระทำบต่อ
แรงงานิทีำ�ถ้ึกลดำชั�วโมงการจั�างงานิ	หร่อเลิกจั�าง	ส่งผู้ลกระทำบต่อกำาลังซ่ื้�อ
ข้องผู้้�บริโภูคลดำลง	โดำยเฉพาะผู้้�บริโภูคกลุ่มล้กจั�างผู้้�ใช�แรงงานิ	และจัำานิวนิ
ผู้้�บริโภูคออกมาจัับจ่ัายใช�สอยลดำลง		ทำำาให�ธุุรกิจัต�องปรับตัวโดำยการลดำ
ปริมาณการผู้ลิต	 ซ่ื้�งพบว่าค่าดัำชนีิปริมาณการผู้ลิตปรับตัวลดำลงในิทุำก
สาข้าการผู้ลิต	ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำ
การณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า	อย้่ทีำ�ระดัำบ		34.4	ค่อนิข้�างทำรงตัวจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า	

ดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SMESI
ในเข้ต่กรุุงเทพฯ	และปริุมีณ์ฑล	

ปรุะจำาเดืือนมีีนาคมี	2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

•	 ค่าดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ในเข้ต่
กรุุงเทพ	ฯ	และปริุมีณ์ฑล	ปรัุบตั่วลดืลง	จากเดืือนก่อนมีา
อยู่้่ที�รุะดัืบ	30.9	เป็นผู้ลมีาจากการุปรัุบตั่วลดืลงในเกือบทุก
ปัจจัยู่องค์ปรุะกอบ	 โดืยู่เฉีพาะคำาสั�งซืื้�อ	 ปริุมีาณ์การุผู้ลิต่	
และการุค�าและบริุการุ	และกำาไรุ

•	 ความีต่�องการุสินค�าและบริุการุลดืลงอยู่่างมีาก	
เป็นผู้ลมีาจากการุปรัุบตั่วข้องปรุะชาชนต่ามีมีาต่รุการุ
ควบคุมีโรุคที�เข้�มีงวดื	 รุวมีถ่งปรุะชาชนบางส่วนไดื�เดิืน
ทางออกจาก	กรุุงเทพ	ฯ	เพื�อกลับภู้มิีลำาเนาในช่วงกักตั่ว	

•	 สถานการุณ์์การุแพรุ่รุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19	ส่ง
ผู้ลกรุะทบไปยู่ังวงกว�าง	 โดืยู่เฉีพาะกลุ่มีแรุงงาน	 ที�ถ้กลดื
ชั�วโมีงการุทำางาน	 หรืุอเลิกจ�างทั�งในภูาคการุผู้ลิต่	 การุค�า
และบรุิการุ	 ส่งผู้ลทำาให�กำาลังซืื้�อข้องผู้้�บริุโภูคลดืลง	 โดืยู่
เฉีพาะกลุ่มีล้กจ�างผู้้�ใช�แรุงงาน
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	 ในค่าดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคการุค�าและ
บริุการุ	ในเดืือนปัจจุบันอยู่้่ที�รุะดัืบ		31.1	ปรัุบตั่วลดืลงจากเดืือนก่อน
ที�รุะดัืบ	35.8	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	และปริมาณการค�าและ
บริการ	ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรลดำลงอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ	เป็นิผู้ลมาจัากสถึานิการณ์
การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19	ทีำ�รุนิแรงมากข่้�นิทำำาให�ภูาครัฐต�องออก
มาตรการควบคุมโรคอย่างเข้�มข้�นิ	อาทิำ	ห�ามจััดำกิจักรรมทีำ�มีการรวมกลุ่ม
คนิจัำานิวนิมาก	ทำำาให�การจััดำงานิอีเว�นิท์ำ	และการอบรมสัมมนิา	งานิกีฬา	
หร่อการจััดำคอนิเสิร์ตถ้ึกยกเลิกเก่อบทัำ�งหมดำ	ซ่ื้�งส่งผู้ลกระทำบโดำยตรงต่อ
ภูาคบริการ	โดำยเฉพาะสาข้าสันิทำนิาการ	และการข้นิสง่มวลชนิไม่ประจัำา
ทำางทีำ�มียอดำคำาสั�งซ่ื้�อลดำลงมากทีำ�สุดำ	 	 อีกทัำ�งจัากมาตรการควบคุมโรคทีำ�มี
ข้�อจัำากัดำเวลาการเปดิำปิดำร�านิ	รวมถึง่ร�านิอาหารสว่นิใหญไ่ม่ไดำ�เข้�าร่วมการ
บริการข้นิส่งออนิไลนิ์	 หร่อ	 Delivery	 ส่งผู้ลทำำาให�ธุุรกิจัมียอดำคำาสั�งซ่ื้�อ	
และกำาไรลดำลง	ในิสว่นิข้องคา่ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำ
การณ์	3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�า	 ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ	 	37.0	 เพิ�มข่้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	35.4	ชี�ให�เห็นิถ่ึงความเช่�อมั�นิข้องผู้้�ประกอบการ
ต่อสถึานิการณ์ธุุรกิจัทีำ�ดีำข่้�นิกว่าในิปัจัจุับันิ

	 ปัจจัยู่ภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่่อกิจการุมีากที�สุดื	โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา	ไดำ�แก่	การ
แข่้งขั้นิในิตลาดำ	 	 	 การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค	 สภูาวะ
เศรษฐกิจัโลก	และราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง	ตามลำาดัำบ	

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุ์รุกิจ	SME	
ปรุะจำาเดืือนมีีนาคมี	2563

	 ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัในิเข้ตกรุงเทำพ	ฯ
	และปริมณฑ์ล	ปรับตัวลดำลงอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ	ซ่ื้�งเป็นิการปรับตัวลดำ
ลงในิทำุกดัำชนีิ	 	 โดำยเฉพาะภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศ	 และภูาพ
รวมธุุรกิจั	รวมไปถึง่	ดัำชนีิการส่งออกลดำลงมาอย้ที่ำ�ระดัำบ	20.1	จัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	 43.5	 สาเหตุมาจัากสถึานิการณ์การแพร่
ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19	ทีำ�กระจัายไปยังประเทำศต่างๆ	ทำำาให�ทัำ�ง
เงินิหมุนิเวียนิจัากต่างประเทำศและจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติ
ลดำลงอย่างมาก	 นิอกจัากนัิ�นิภูาคธุุรกิจัในิประเทำศทีำ�ต�องปิดำตัวลง
ชั�วคราว	ทำำาให�ดัำชนีิการใช�กำาลังการผู้ลิต	และสภูาพคล่องทำางการ
เงินิลดำลงมาก	เช่นิเดีำยวกันิ
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ดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคใต่�
ปรุะจำาเดืือนมีีนาคมี	2563

	 ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�
ระดัำบ	34.1	ปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	39.4	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััย
ดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	 และปริมาณการผู้ลิต	 การค�าและบริการ	 ทีำ�มีการปรับตัว
ลดำลง	ส่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรลดำลง	รวมทัำ�งการลงทุำนิและการจั�างงานิทีำ�
ปรับตัวลดำลงเช่นิเดำยีวกันิ	จัากผู้ลกระทำบข้องสถึานิการณโ์รคระบาดำไวรสั
โควิดำ-19	ทีำ�รุนิแรงมากข่้�นิ	ทำำาให�หลายจัังหวัดำในิภูาคใต�ออกมาตรการเฝุ้่า
ระวังเพิ�มข่้�นิและส่งผู้ลให�เกิดำการปิดำเม่องข้องจัังหวัดำภู้เก็ต	 เน่ิ�องจัากมี
จัำานิวนิผู้้�ป�วยทีำ�ติดำเช่�อไวรสัโควดิำ-19	เพิ�มข่้�นิจัำานิวนิมากภูายในิระยะเวลา
อันิสั�นิ	 และสถึานิทีำ�ท่ำองเทีำ�ยวในิหลายจัังหวัดำถ้ึกสั�งปิดำการให�บริการ	 ส่ง
ผู้ลให�นัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวไทำยเดิำนิทำางมาท่ำองเทีำ�ยวลดำลง	ประกอบกับจัำานิวนิ
นัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติลดำจัำานิวนิลงไปมากจัากมาตรการควบคุมการ
เดิำนิทำางเข้�าออกระหว่างประเทำศ	 ส่งผู้ลกระทำบต่อธุุรกิจัในิหลายสาข้าทีำ�
เกี�ยวเน่ิ�องกับการท่ำองเทีำ�ยว	อีกทัำ�งการประกาศหยุดำการเรียนิการสอนิข้อง
มหาวิทำยาลัยภู้มิภูาคในิจัังหวัดำสงข้ลา	 ภู้เก็ต	 สุราษฎร์ธุานีิ	 และ
นิครศรีธุรรมราช	ส่งผู้ลให�ร�านิอาหารและเคร่�องด่ำ�มรอบสถึานิศ่กษามียอดำ
จัำาหน่ิายลดำลง	อกีทัำ�งจัากกำาลังซ่ื้�อทีำ�ลดำลงข้องภูาคเกษตร	อนัิเนิ่�องมาจัาก
ราคาปาล์มนิำ�ามันิและราคายางพาราทีำ�ลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	ส่งผู้ลให�
มีการจัับจั่าใช�สอยลดำลงมากยิ�งข่้�นิ	 ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ	37.3	ซ่ื้�งปรับ
ตัวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการ	SME	ประเมินิ

ว่าธุุรกิจัยังต�องใช�เวลาในิการฟ้�นิตัวอีกสักระยะหน่ิ�ง	 	 และแนิวโนิ�มการ
เดิำนิทำางข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติยังไม่ฟ้�นิตัว	

 ในส่วนค่าดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาคการุ
ผู้ลิต่	ในเดืือนปัจจุบันอยู่้่ที�รุะดัืบ	34.2	ปรัุบตั่วลดืลง	จากเดืือนก่อนที�
รุะดัืบ	 39.3	 	 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	 ปริมาณการผู้ลิต	 และ
กำาไรปรับตัวลดำลง	ส่งผู้ลทำำาให�การลงทุำนิและการจั�างงานิลดำลงตามไปดำ�วย
	เน่ิ�องจัากความต�องการซ่ื้�อสินิค�าข้องผู้้�บริโภูคลดำลง	โดำยเฉพาะในิสินิค�า
ไม่จัำาเป็นิ	 อาทำิ	 ประเภูทำผู้ลิตภัูณฑ์์ไม�	 เส่�อผู้�า	 สินิค�ายางพารา	 และ
ผู้ลิตภัูณฑ์์จัากโลหะ	 เป็นิสำาคัญ	 	 ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ	37.6	ซ่ื้�งยังตำ�า
ว่าระดัำบค่าฐานิ	 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการยังไม่มีแนิวโนิ�มลงทุำนิเพิ�ม
ในิธุุรกิจั	 แต่มีแนิวโนิ�มทีำ�จัะลดำกำาลังการผู้ลิตลง	 เน่ิ�องจัากข้าดำความเช่�อ
มั�นิในิภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

	 •	 ค่าดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	
ในภูาคใต่�	ปรัุบตั่วลดืลงมีาอยู่้่ที�รุะดัืบ	34.1	จากเดืือนก่อน
หน�าที�รุะดืบั	39.4	จากสถานการุณ์์โรุครุะบาดืไวรุสัโควิดื-19	
ที�ส่งผู้ลให�เกิดืการุปิดืเมืีองข้องหลายู่จังหวัดืที�เป็นสถานที�
ท่องเที�ยู่วโดืยู่เฉีพาะจังหวัดืภู้เก็ต่

	 •	 จำานวนนักท่องเที�ยู่วชาวต่่างชาต่ิลดืลง
เป็นอยู่่างมีาก	โดืยู่เฉีพาะนักท่องเที�ยู่วชาวรัุสเซีื้ยู่	เป็นผู้ลมีา
จากมีาต่รุการุการุควบคุมีการุเดิืนทางเข้�าออกรุะหว่าง
ปรุะเทศ	 รุวมีถ่งนักท่องเที�ยู่วชาวไทยู่มีีการุเดืินทางท่อง
เที�ยู่วภูายู่ในปรุะเทศลดืลงเช่นเดีืยู่วกัน	

	 •	 กำาลังซืื้�อข้องภูาคเกษต่รุหดืตั่วลงจาก
รุาคาปาล์มีนำ�ามัีนและรุาคายู่างพารุาที�ปรัุบตั่วลดืลงอีกทั�ง
จากปัญหาภัูยู่แล�งที�นอกจากจะส่งผู้ลกรุะทบต่่อปริุมีาณ์
ผู้ลผู้ลิต่ที�ลดืลง	 ยัู่งส่งผู้ลกรุะทบต่่อการุจ�างงานภูาค
การุเกษต่รุลดืลงอีกดื�วยู่



10

	 ในส่วนค่าดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคการุค�า
และบริุการุ	ในเดืือนปัจจุบันอยู่้่ที�รุะดัืบ	34.1	ปรัุบตั่วลดืลง	จากเดืือน
ก่อนที�รุะดัืบ	 39.5	 	 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยคำาสั�งซ่ื้�อ	 ปริมาณการค�าและ
บริการ	 และกำาไรทีำ�ลดำลง	 เน่ิ�องจัากจัำานิวนินิักท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวไทำยและ
ชาวต่างชาติลดำลง	จัากมาตรการปดิำเม่องและการควบคุมการเดิำนิทำางเข้�า
มาท่ำองเทีำ�ยวในิหลายพ่�นิทีำ�	 ประกอบกับคำาสั�งให�ปิดำสถึานิทีำ�และธุุรกิจัทีำ�มี
ความเสี�ยงต่อการแพร่ระบาดำข้องเช่�อไวรัสโควิดำ-19	ส่งผู้ลให�หลายธุุรกิจั
มียอดำปรมิาณการค�าและการบรกิารลดำลงมากกวา่ร�อยละ	50	โดำยเฉพาะ
ในิสาข้าการท่ำองเทีำ�ยว	ทีำ�พักโรงแรม	และข้นิส่งมวลชนิ	(ไม่ประจัำาทำาง)	ทีำ�
ไดำ�รับผู้ลกระทำบโดำยตรง		นิอกจัากนีิ�สาข้าร�านิอาหารมียอดำคำาสั�งซ่ื้�อลดำลง
เป็นิอยา่งมาก	โดำยเฉพาะกิจัการทีำ�ยงัไม่มีการให�บริการผู่้านิ	delivery	และ
กิจัการทีำ�ข้ายรอบสถึานิศ่กษา	ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบ
การ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	37.3	เป็นิ
ผู้ลมาจัากการทีำ�ผู้้�ประกอบการประเมนิิภูาวะเศรษฐกจิัจัะยงัไม่ฟ้�นิตัว	และ
ธุุรกิจัหลายแห่งต�องเผู้ชิญกับปัญหาสภูาพคล่องทีำ�ลดำลง

	 ปัจจัยู่ภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่่อกิจการุมีากที�สุดื	โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา	ไดำ�แก่การ
แข่้งขั้นิในิตลาดำ	 	 	 ราคาต�นิทำุนิสินิค�าและค่าแรง	 การเปลี�ยนิแปลง
พฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค	และสภูาวะเศรษฐกิจัโลก	ตามลำาดัำบ

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุ์รุกิจ	SME
ปรุะจำาเดืือนมีีนาคมี	2563

	 ภูาพรวมดำัชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัภูาคใต�	 ปรับตัว
ลดำลง	 จัากเด่ำอนิก่อนิโดำยเฉพาะดำัชนีิภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศ	
ภูาพรวมธุุรกิจั	 และดัำชนีิการส่งออก	 พบว่ามีสาเหตุมาจัาก
สถึานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องเช่�อไวรัสโควิดำ-19	ทีำ�รุนิแรงมากข่้�นิ
จัากเด่ำอนิก่อนิทัำ�งภูาพรวมข้องประเทำศและในิภูาคใต�		จัากการปิดำ
เส�นิทำางการบินิและมาตรการควบคุมการเดิำนิทำางทำำาให�นัิกท่ำอง
เทีำ�ยวชาวต่างชาติลดำลง	 ส่งผู้ลให�การส่งออกปรับตัวลดำลงอย่าง
ชัดำเจันิ
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ดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME
ภูาคต่ะวันออกเฉีียู่งเหนือ
ปรุะจำาเดืือนมีีนาคมี	2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

	 •	 ค่าดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาค
ต่ะวันออกเฉีียู่งเหนือ	ปรัุบตั่วลดืลง	จากเดืือนก่อนมีาอยู่้่ที�
รุะดัืบ	 28.4	 เป็นผู้ลมีาจากการุปรัุบตั่วลดืลงในเกือบทุก
ปัจจัยู่องค์ปรุะกอบ	 โดืยู่เฉีพาะคำาสั�งซืื้�อ	 ปริุมีาณ์การุผู้ลิต่	
และการุค�าและบริุการุ	และกำาไรุ	ส่งผู้ลทำาให�มีีการุลงทุนและ
การุจ�างงานลดืลงต่ามีไปดื�วยู่

	 •	 จากมีาต่รุการุการุควบคุมีโรุค	 ส่งผู้ลให�สถาน
ปรุะกอบการุหลายู่แห่งถ้กปิดื	 โดืยู่เฉีพาะรุ�านอาหารุ	 และ
รุ�านค�าในศ้นย์ู่การุค�า	ส่งผู้ลกรุะทบต่่อคำาสั�งซืื้�อ		ปริุมีาณ์การุ
ผู้ลิต่	และการุค�าและบริุการุ	และกำาไรุลดืลงอยู่่างมีาก

	 •	ภูาคการุบรุโิภูคหดืตั่วลงในทุกกลุ่มีสินค�า	มีีเพียู่ง
กลุ่มีอาหารุที�ยัู่งคงมีียู่อดืคำาสั�งซืื้�อมีากกว่ากลุ่มีสินค�าอื�นๆ	
เนื�องจากผู้้�บริุโภูคเน�นการุบริุโภูคสินค�าจำาเป็นเท่านั�น

	 ค่าดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในเดืือนปัจจุบันอยู่้่
ที�รุะดัืบ	28.4ปรัุบตั่วลดืลงจากเดืือนก่อนที�รุะดัืบ	41.4	เป็นิผู้ลมาจัาก
การปรับตัวลดำลงในิเก่อบทุำกปัจัจััยองค์ประกอบ	 โดำยเฉพาะคำาสั�งซ่ื้�อ	
ปริมาณการผู้ลิต	และการค�าและบริการ	ส่งผู้ลทำำาให�ปจััจััยดำ�านิกำาไรลดำลง
อย่างเห็นิไดำ�ชัดำ	 สาเหตุการลดำลงข้องปัจัจััยองค์ประกอบดัำงกล่าวเป็นิผู้ล
มาจัากมาตรการการควบคุมโรค	 ส่งผู้ลให�สถึานิประกอบการหลายแห่ง
ถ้ึกปิดำ	โดำยเฉพาะร�านิอาหาร	และร�านิค�าในิศ้นิย์การค�า	อีกทัำ�งจัากกำาลัง
ซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคทีำ�ลดำลง	ทำำาให�ผู้้�บริโภูคลดำการบริโภูคในิทุำกกลุ่มสินิค�า	 มี
เพียงสินิค�ากลุ่มอาหารทีำ�ยงัมียอดำคำาสั�งซ่ื้�อมากกวา่สินิค�ากลุ่มอ่�นิๆ	ในิส่วนิ
ข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า
อย้ที่ำ�ระดัำบ	33.8	เป็นิการปรับตัวดีำข่้�นิจัากดัำชนีิเด่ำอนิปัจัจุับันิ		แต่ยงัคงตำ�า
กว่าค่ามาตรฐานิ	 	 เป็นิผู้ลมาจัากความกังวลต่อสถึานิการณ์การแพร่
ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19

	 ในส่วนค่าดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาคการุ
ผู้ลิต่	ในเดืือนปัจจุบันอยู่้่ที�รุะดัืบ	26.6	ปรัุบตั่วลดืลง	จากเดืือนก่อนที�
รุะดัืบ	41.0	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	ปริมาณการผู้ลิต	การลงทุำนิ
		และการจั�างงานิทีำ�ปรับตัวลดำลงเป็นิอย่างมาก		เป็นิผู้ลมาจัากการปรับ
ตัวตามมาตรการการป้องกันิการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19	 ทีำ�ผู้้�
ประกอบการต�องปิดำกิจัการชั�วคราว		ทำำาให�ผู้้�ประกอบการ	SME	ต�องปรับ
ลดำปริมาณการผู้ลิต		การลงทุำนิ		และการจั�างงานิลง	เน่ิ�องจัากคำาสั�งซ่ื้�อ
และกำาไรทีำ�ลดำลงอย่างมาก		โดำยเฉพาะกำาไรทีำ�ปรับตัวลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ
		10.8	จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	36.7		ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ
ผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ	31.4	ยังคง
เป็นิผู้ลมาจัากความอ่อนิไหวข้องธุุรกิจัต่อสถึานิการณ์การแพร่ระบาดำ
ไวรัสโควิดำ	-	19
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	 ในส่วนค่าดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคการุค�า
และบริุการุ	ในเดืือนปัจจุบันอยู่้่ที�รุะดัืบ	28.9ปรัุบตั่วลดืลง	จากเดืือน
ก่อนที�รุะดัืบ	 41.5	 เป็นิผู้ลมาจัากมาตรการการควบคุมโรคเช่นิเดีำยวกับ
ภูาคการผู้ลิต	ทำำาให�ธุุรกิจัภูาคการค�าและบริการไม่สามารถึดำำาเนิินิกิจัการ
ไดำ�	ประกอบกับจัำานิวนิผู้้�บริโภูคทีำ�ลดำลง	ส่งผู้ลให�คำาสั�งซ่ื้�อ	ปริมาณการค�า
และบรกิารลดำลงอยา่งมาก	ทำำาให�กำาไรข้องธุุรกิจัลดำลง	โดำยดัำชนีิกำาไรปรับ
ตัวลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	 13.6	 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	 36.4	 	 ในิส่วนิ
ข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�า
อย้ที่ำ�ระดัำบ	34.6	ยังคงเป็นิระดัำบความเช่�อมั�นิทีำ�เป็นิผู้ลมาจัากความกังวล
ต่อสถึานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19	

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุ์รุกิจ	SME
ปรุะจำาเดืือนมีีนาคมี	2563

	 ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัภูาคตะวันิออก
เฉียงเหน่ิอ	 ปรับตัวลดำลง	 จัากเด่ำอนิก่อนิโดำยเฉพาะดำัชนีิภูาวะ
เศรษฐกิจัข้องประเทำศ	 และดัำชนีิภูาพรวมธุุรกิจั	 พบว่ามีสาเหตุ
มาจัากสถึานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19ทีำ�แพร่
กระจัายไปทัำ�วทุำกภูาคข้องประเทำศ	 	 รวมทัำ�งภูาคตะวันิออกเฉียง
เหน่ิอทีำ�มีผู้้�ติดำเช่�อเป็นิรายแรกๆข้องประเทำศนิอกเหน่ิอจัากผู้้�ป�วย
ในิกรุงเทำพมหานิคร	 	 ทำำาให�	 SME	 ต�องปรับตัวตามมาตรการการ
ควบคุมโรคจัากภูาครัฐและจัังหวัดำอย่างหลีกเลี�ยงไม่ไดำ�		

	 ปัจจัยู่ภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่่อกิจการุมีากที�สุดื	โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา	ไดำ�แก่การ
เปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค	 	 สถึานิการณ์ทำางการเม่องทีำ�มีต่อ
กิจัการ	มาตรการในิดำ�านิต่าง	ๆ 	ข้องรัฐบาลต่อกิจัการ		และการแข่้งขั้นิในิ
ตลาดำ	ตามลำาดัำบ
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ดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคต่ะวันออก
ปรุะจำาเดืือนมีีนาคมี	2563

	 ค่าดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในเดืือนปัจจุบันอยู่้่
ที�รุะดัืบ	30.9	ปรัุบตั่วลดืลงจากเดืือนก่อนที�รุะดัืบ	37.6	เป็นิผู้ลมาจัาก
การลดำลงข้องดัำชนีิองค์ประกอบทุำกดัำชนีิ	โดำยเฉพาะดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	ปริมาณ
การผู้ลิต	 การค�าและการบริการ	 และกำาไร	 เป็นิผู้ลจัากสถึานิการณ์การ
ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19	 ซ่ื้�งในิภูาคตะวันิออกไดำ�รับผู้ลกระทำบต่อธุุรกิจั
ในิหลายกลุ่ม	 โดำยเฉพาะกลุ่มธุุรกิจัท่ำองเทีำ�ยว	 และอุตสาหกรรมต่อเน่ิ�อง	
จัากการลดำลงข้องจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวไทำยและชาวต่างชาติ	 และ
เน่ิ�องจัากภูาคตะวันิออกเป็นิภู้มิภูาคทีำ�มีการผู้ลิตเพ่�อการส่งออก	 ส่บ
เน่ิ�องจัากเศรษฐกิจัโลกทีำ�ซื้บเซื้าและผู้ลกระทำบจัากภูาวะโรคระบาดำข้อง
ทัำ�วโลกและประเทำศค่้ค�า	 ส่งผู้ลให�การส่งออกไดำ�รับผู้ลกระทำบเชิงลบ	
นิอกจัากนีิ�สถึานิประกอบการดำ�านิบริการหลายแห่งมีการปรับลดำจัำานิวนิ
แรงงานิ	และลดำชั�วโมงการทำำางานิ	 ส่งผู้ลให�แรงงานิมีรายไดำ�ลดำลง	ทำำาให�
ระมัดำระวังในิการจัับจ่ัายใช�สอยและเล่อกซ่ื้�อสินิค�าทีำ�จัำาเป็นิเท่ำานัิ�นิ	 รวม
ทัำ�งประชาชนิประหยัดำมากข่้�นิเพ่�อเก็บเงินิไว�ใช�ในิยามฉุกเฉินิ	ในิส่วนิข้อง
ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่
ทีำ�ระดัำบ	33.5	ปรับตัวเพิ�มข่้�นิจัากดัำชนีิ	ฯ	ปัจัจุับันิ	แต่ยังคงอย้ใ่นิระดัำบทีำ�
ตำ�ากว่าค่าฐานิ

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

	 •	 	 ค่าดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ใน
เดืือนปัจจุบันอยู่้่ที�รุะดัืบ	30.9	ปรัุบตั่วลดืลงจากเดืือนก่อน
ที�รุะดัืบ	 37.6	 โดืยู่เฉีพาะปัจจัยู่คำาสั�งซืื้�อ	 ปริุมีาณ์การุผู้ลิต่	
การุค�าและการุบริุการุ	และการุลงทุน

	 •	 เศรุษฐกิจโลกที�ซื้บเซื้าและผู้ลกรุะทบจาก
สถานการุณ์์โรุครุะบาดืไวรัุสโควิดื-19	 ส่งผู้ลให�การุส่งออก
และจำานวนนักท่องเที�ยู่วลดืลงอยู่่างมีาก

	 •	 	 สถานปรุะกอบการุหลายู่แห่งมีีการุปรัุบลดื
จำานวนแรุงงาน	 และลดืชั�วโมีงการุทำางาน	 ทำาให�แรุงงานมีี
รุายู่ไดื�ลดืลง	ส่งผู้ลให�ผู้้�บริุโภูคกลุ่มีแรุงงานรุะมีดัืรุะวังในการุ
จับจ่ายู่ใช�สอยู่และเลือกซืื้�อสินค�าที�จำาเป็นเท่านั�น

	 ในส่วนค่าดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาคการุ
ผู้ลิต่ในเดืือนปัจจุบันอยู่้่ที�รุะดัืบ	36.2	ปรัุบตั่วเพิ�มีข่้�นจากรุะดัืบ	34.9		
เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิการลงทุำนิ	 และการจั�างงานิทีำ�ปรับตัวเพิ�มส้งข่้�นิ	
โดำยเฉพาะในิภูาคการผู้ลิตอาหารและเคร่�องด่ำ�ม	ทีำ�มีการลงทุำนิและการจั�าง
งานิปรับตัวเพิ�มข่้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	 	 53.3,	 56.7	จัากระดัำบ	45.0	 	 ,47.5	
ตามลำาดัำบเน่ิ�องจัากประชาชนิมีความต�องการสินิค�าเพ่�อบริโภูคเพิ�มมาก
ข่้�นิ	 ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	 คาดำการณ์	 3	
เด่ำอนิข้�างหนิ�า	 อย้่ทีำ�ระดัำบ	 34.3	 ปรับตัวเพิ�มข่้�นิเล็กนิ�อยจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า	 เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการยังคาดำการณ์แนิวโนิ�มธุุรกิจัจัะฟ้�นิตัว
จัากการลดำระดัำบความเข้�มงวดำข้องมาตรการในิการปิดำเม่องและปิดำ
กิจัการมากข่้�นิ
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	 ปัจจัยู่ภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่่อกิจการุมีากที�สุดื	โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา	ไดำ�แก่การ
เปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค	 สถึานิการณ์ทำางการเม่องทีำ�มีต่อ
กิจัการ			การแข่้งขั้นิในิตลาดำ	และราคาต�นิทุำนิสินิค�า/ค่าแรง	ตามลำาดัำบ

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุ์รุกิจ	SME	
ปรุะจำาเดืือนกุมีภูาพันธ์์	2563

	 ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัภูาคตะวันิออก
ปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิในิทุำกดัำชนีิ	 โดำยเฉพาะในิดำ�านิการส่ง
ออกทีำ�ปรับตัวลดำลงจัากระดัำบทีำ�	37.5	มาอย้ที่ำ�ระดัำบ	6.7	สาเหตุมา
จัากสถึานิการณ์โรคระบาดำไวรัสโควิดำ-19	 ส่งผู้ลให�การส่งออก
สินิค�าไปยงัประเทำศค่้ค�าลดำลงเป็นิอยา่งมากโดำยเฉพาะประเทำศจีันิ
	 ทำำาให�ธุุรกิจัทีำ�มีการสต๊อกสินิค�าไว�	 มีสินิค�าคงเหล่อมากกว่าเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า	และจัากมาตรการควบคุมโรคทำำาให�ธุุรกิจัหลายแห่งต�อง
ปิดำกิจัการชั�วคราว	ส่งผู้ลให�ธุุรกิจัข้าดำสภูาพคล่องทำางการเงินิ	อีก
ทัำ�งยังส่งผู้ลให�ดัำชนีิดำ�านิหนีิ�สินิข้องกิจัการเพิ�มมากข่้�นิอีกดำ�วย

	 ในิส่วนิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	 ภูาคการค�า
และบริการ	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย่้ทีำ�ระดัำบ	30.0ปรับตัวลดำลง	จัากเด่ำอนิก่อนิ
ทีำ�ระดัำบ	38.3	 โดำยเฉพาะปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	ปริมาณการค�าและบริการ	
และกำาไรทีำ�ลดำลงเป็นิอยา่งมาก	จัากการลดำลงข้องนิกัท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวไทำย
และชาวต่างชาติ	 เน่ิ�องจัากมาตรการควบคุมโรค	 ทำำาให�ธุุรกิจัดำ�านิการ
บริการ	การท่ำองเทีำ�ยวและธุุรกิจัเกี�ยวเน่ิ�องหลายกิจัการต�องหยดุำชะงัก	ไม่มี
รายไดำ�หมุนิเวียนิเข้�าส่้กิจัการในิพ่�นิทีำ�	 	 ทำำาให�หลายกิจัการต�องลดำจัำานิวนิ
แรงงานิ	 หร่อลดำชั�วโมงการทำำางานิลง	 ส่วนิภูาคธุุรกิจัในิกลุ่มโลจิัสติกส์	
แม�ว่าจัะไดำ�รับผู้ลดีำจัากราคานิำ�ามันิทีำ�ลดำลง	 แต่ยังไดำ�รับผู้ลกระทำบจัาก
สภูาวะการนิำาเข้�าและส่งออก	 ส่บเน่ิ�องจัากการแพร่ระบาดำข้องโรคในิ
ประเทำศค่้ค�า	 ทำำาให�ยอดำคำาสั�งซ่ื้�อสินิค�าและบริการลดำลง	 อีกทัำ�งธุุรกิจัยัง
ต�องเผู้ชิญกับต�นิทุำนิการให�บริการทีำ�มีขั้�นิตอนิความปลอดำภูัยดำ�านิ
สาธุารณสุข้เพิ�มข่้�นิ	ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	
คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ	33.3	ปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า	ยงัคงเป็นิผู้ลมาจัากความกงัวลข้องผู้้�ประกอบการต่อปัญหาการแพร่
ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19	ทีำ�ยังไม่คลี�คลาย



15

ดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคกลาง
ปรุะจำาเดืือนมีีนาคมี	2563

	 ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�
ระดัำบ	34.8	ปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	42.1	เป็นิผู้ลมาจัากการ
ปรับตัวลดำลงในิเก่อบทุำกปัจัจััยองค์ประกอบ	 โดำยเฉพาะปัจัจััยดำ�านิคำาสั�ง
ซ่ื้�อ	ปริมาณการผู้ลิต	การค�าและบริการทีำ�ปรับตัวลดำลง	สาเหตุการลดำลง
ข้องปัจัจััยองค์ประกอบดัำงกล่าว	 เป็นิผู้ลมาจัากสถึานิการณ์การแพร่
ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19	ทำำาให�ประชาชนิมีความระมัดำระวังในิการออก
มาจัับจ่ัายใช�สอย	และธุุรกิจัต�องเผู้ชิญกับยอดำคำาสั�งซ่ื้�อทีำ�ปรับตัวลดำลงทัำ�ง
ภูาคการผู้ลิต	และภูาคการค�าและบริการ	ส่งผู้ลทำำาให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรลดำ
ลงอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ	 ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	
คาดำการณ	์3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ	37.5	เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการ
มีความกังวลเกี�ยวกับมาตรการการควบคุมโรคทีำ�มีแนิวโนิ�มเข้�มงวดำมากข่้�	
จัะส่งผู้ลกระทำบต่อการดำำาเนิินิงานิข้องธุุรกิจั	 อีกทัำ�งพฤติกรรมข้อง
ประชาชนิทีำ�กังวลต่อการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19	 ทำำาให�ประชาชนิ
ยังคงกักตัวกันิอย่างต่อเน่ิ�อง

	 ในส่วนค่าดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาคการุ
ผู้ลิต่	 ในเดืือนปัจจุบันอยู่้่ที�รุะดัืบ	 29.9	ปรัุบตั่วลดืลงจากเดืือนก่อนที�
รุะดัืบ	 42.6	 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	 และปริมาณการผู้ลิตทีำ�
ลดำลง	ส่งผู้ลทำำาให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรลดำลง	ซ่ื้�งเป็นิผู้ลมาจัากสถึานิการณ์การ
แพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19	และมาตรการควบคุมโรค	ทีำ�ส่งผู้ลกระทำบ
อย่างมากต่อภูาคการผู้ลิตในิทุำกสาข้า	อีกทัำ�งกลุ่มแรงงานิยังไดำ�รับผู้ลกระ
ทำบจัากการหยุดำงานิ	หร่อถ้ึกเลิกจั�าง	ทำำาให�มีกำาลังซ่ื้�อลดำลง	 ในิส่วนิข้อง
ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่
ทีำ�ระดัำบ	38.8	เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการประเมินิสถึานิการณ์การแพร่
ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19	ยังไม่สามารถึคลี�คลายไดำ�ในิระยะเวลาอันิสั�นิ

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

	 •	 ค่าดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ใน
เข้ต่ภูาคกลาง	 ปรัุบตั่วลดืลง	 จากเดืือนก่อนมีาอยู่้่ที�รุะดัืบ	
34.8	เป็นผู้ลมีาจากการุปรุบัตั่วลดืลงในเกือบทุกปัจจัยู่องค์
ปรุะกอบ	โดืยู่เฉีพาะคำาสั�งซืื้�อ	ปริุมีาณ์การุผู้ลิต่	และการุค�า
และบริุการุ	และกำาไรุ	

	 •	 จากมีาต่รุการุควบคุมีโรุค	 และการุปรุับตั่วข้อง
ปรุะชาชนเพื�อลดืการุแพรุ่กรุะจายู่ข้องไวรัุส	 ส่งผู้ลให�
ปรุะชาชนกักตั่วเพิ�มีข่้�น	 ทำาให�มีีการุออกมีาจับจ่ายู่ใช�สอยู่
และใช�บริุการุสินค�าต่่างๆโดืยู่รุวมีลดืลง

	 •	 ภูาคธุ์รุกิจการุเกษต่รุเผู้ชิญกับปัญหาภัูยู่แล�งที�
รุุนแรุงมีากข่้�น	 และไดื�รัุบผู้ลกรุะทบจากห�างสรุรุพสินค�า	
และต่ลาดืที�ปิดืตั่วต่ามีมีาต่รุการุควบคุมีโรุค	ทำาให�ไม่ีมีีที�จัดื
จำาหน่ายู่	และข้าดืรุายู่ไดื�



	 ในส่วนค่าดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคการุค�า
และบริุการุ	ในเดืือนปัจจุบันอยู่้่ที�รุะดัืบ	36.3	ปรัุบตั่วลดืลงจากเดืือน
ก่อนที�รุะดัืบ	41.9	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	และปริมาณการค�า
และบริการทีำ�ลดำลง	ส่งผู้ลทำำาให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรปรับตัวลดำลง	ซ่ื้�งจัากปัญหา
วิกฤตไวรัสโควิดำ-19	ส่งผู้ลทำำาให�จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวไทำยและชาว
ต่างชาติลดำลง	 ทำำาให�ธุุรกิจัท่ำองเทีำ�ยวและธุุรกิจัเกี�ยวเน่ิ�องมียอดำคำาสั�งซ่ื้�อ
ลดำลง	นิอกจัากนีิ�ภูาคการค�ายังไดำ�รับผู้ลกระทำบซื้ำ�าเดิำมจัากปัญหาภัูยแล�ง
	ทีำ�ทำำาให�ผู้ลผู้ลิตทำางการเกษตรลดำลง	อีกทัำ�งจัากมาตรการควบคุมโรค	ส่ง
ผู้ลกระทำบต่อการปิดำตัวข้องห�างสรรพสินิค�าและตลาดำ	 ทำำาให�สินิค�า
ทำางการเกษตรอาทิำ	ผัู้ก	ผู้ลไม�	ไม่สามารถึจััดำจัำาหน่ิายไดำ�	ส่งผู้ลให�เกษตรกร
ข้าดำรายไดำ�	 	 ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	 SME	 คาดำ
การณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ	37.1	เป็นิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการไม่
มั�นิใจัต่อภูาวะเศรษฐกิจัในิอนิาคตจัะฟ้�นิตัว

	 ปัจจัยู่ภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่่อกิจการุมีากที�สุดื	 โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา	 ไดำ�แก่
มาตรการในิดำ�านิต่าง	 ๆ	 ข้องรัฐบาลต่อกิจัการ	 ราคาต�นิทุำนิสินิค�าและ
ค่าแรง	การแข่้งขั้นิในิตลาดำ	และการเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค
ตามลำาดัำบ
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ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุ์รุกิจ	SME
ปรุะจำาเดืือนมีีนาคมี	2563

	 ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัภูาคกลาง	 ปรับ
ตัวลดำลง	 จัากเด่ำอนิก่อนิโดำยเฉพาะดัำชนีิ	 ภูาวะเศรษฐกิจัข้อง
ประเทำศ	และการส่งออกปรับตัวลดำลงจัากระดัำบ	25.0	,	15.3	มา
อย้่ทีำ�ระดัำบ	6.0	,	5.9	ตามลำาดัำบ	พบว่ามีสาเหตุมาจัากสถึานิการณ์
การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19	 ทีำ�ทำำาให�ภูาครัฐต�องออก
มาตรการคุมเข้�มเร่�องการนิำาเข้�าและส่งออก	 อีกทัำ�งผู้ลกระทำบจัาก
การปิดำประเทำศข้องประเทำศค่้ค�าทำำาให�ไม่สามารถึส่งออกสินิค�าไดำ�	
และมีจัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติลดำลง	 รวมไปถ่ึงจัาก
มาตรการควบคุมโรคทำำาให�ธุุรกิจัต�องปิดำตัวลงชั�วคราว	 ส่งผู้ลกระ
ทำบต่อรายไดำ�ข้องกิจัการ	 และเม่�อกิจัการไม่สามารถึแบกรับภูาระ
ค่าใช�จ่ัายคงทีำ�ไดำ�	 ทำำาให�มีสภูาพคล่องทำางการเงินิลดำลง	 อีกทัำ�งไม่
สามารถึลดำภูาระหนีิ�ทีำ�มีต่อสถึาบันิการเงินิไดำ�เช่นิกันิ
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ดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคเหนือ
ปรุะจำาเดืือนมีีนาคมี	2563

	 ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิอย้ที่ำ�
ระดัำบ	30.2	ปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ	33.5	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััย
คำาสั�งซ่ื้�อโดำยรวม	และปริมาณการผู้ลิต	การค�าและบริการ	ทีำ�ปรับตัวลดำลง
	 ส่งผู้ลให�ปัจัจััยดำ�านิกำาไรลดำลงอย่างชัดำเจันิ	 โดำยสาเหตุข้องการลดำลงดัำง
กล่าวมาจัากปัจัจััยหลักค่อ	สถึานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19	
ทีำ�มีการแพร่กระจัายอย่างรวดำเร็ว	สร�างความกังวลในิการออกมาจัับจ่ัาย
ใช�สอย	 ส่งผู้ลทำำาให�ผู้้�บริโภูคหันิมาใช�บริการ	 Delivery	 มากข่้�นิ	 ทำำาให�ผู้้�
ประกอบต�องปรับร้ปแบบการตลาดำและช่องทำางการจััดำจัำาหน่ิาย	 อีกทัำ�ง
ในิเข้ตภูาคเหน่ิอต�องเผู้ชิญกับปัญหาหมอกควันิและฝุุ่�นิละออง	PM2.5	ซื้ำ�า
เติม	ซ่ื้�งส่งผู้ลกระทำบโดำยตรงตอ่ธุุรกิจัท่ำองเทีำ�ยวและธุุรกจิับรกิารเกี�ยวเน่ิ�อง
	ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิ
ข้�างหนิ�าลดำลงจัากเด่ำอนิกุมภูาพันิธ์ุมาอย้่ทีำ�ระดัำบ	34.6	ซ่ื้�งเป็นิผู้ลมาจัาก
ความกังวลข้องผู้้�ประกอบการเกี�ยวกับระยะเวลาข้องมาตรการการ
ควบคุมโรคทีำ�ย่ดำเย่�อ	 ส่งผู้ลกระทำบต่อความไม่แน่ินิอนิในิการดำำาเนิินิงานิ
ข้องกิจัการ	การจัำาหน่ิายสินิค�าและบริการข้องผู้้�ประกอบการ	SME

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

	 •		ค่าดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ในภูาค
เหนือปรัุบตั่วลดืลงมีาอยู่้่ที�รุะดัืบ	 30.2	 ลดืลงต่่อเนื�องจาก
เดืือนก่อนที�รุะดัืบ	 33.5	 โดืยู่เฉีพาะคำาสั�งซืื้�อโดืยู่รุวมี	 และ
ปริุมีาณ์การุผู้ลิต่	และการุค�าและบริุการุที�ลดืลง

	 •	 	 ในเข้ต่ภูาคเหนือนอกจากไดื�รัุบผู้ลกรุะทบจาก
การุแพรุ่รุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19	 แล�วยัู่งต่�องเผู้ชิญต่่อ
ปัญหาหมีอกควันและฝุุ่�นละออง	PM2.5	ที�ส่งผู้ลกรุะทบต่่อ
ทุกสาข้าธุ์รุกิจ	โดืยู่เฉีพาะธุ์รุกิจท่องเที�ยู่ว	และธุ์รุกิจบริุการุ
เกี�ยู่วเนื�อง	ที�ยัู่งคงซื้บเซื้าอยู่่างต่่อเนื�อง	

	 •	 พฤต่ิกรุรุมีผู้้�บรุิโภูคหันไปใช�บริุการุ	 Delivery	
มีากข่้�น	 และเน�นการุบรุิโภูคเฉีพาะสินค�าจำาเป็น	 ทำาให�ผู้้�
ปรุะกอบการุไดื�ปรัุบช่องทางการุข้ายู่	 และหาสินค�าที�ต่รุง
ต่ามีความีต่�องการุข้องผู้้�บริุโภูคมีาจัดืจำาหน่ายู่

	 ในส่วนค่าดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	 SME	 ภูาคการุ
ผู้ลิต่	ในเดืือนปัจจุบันอยู่้่ที�รุะดัืบ	29.0	ปรัุบตั่วลดืลง	จากเดืือนก่อนที�
รุะดัืบ	30.4	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	ปริมาณการผู้ลิต	และการ
จั�างงานิทีำ�ปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิกุมภูาพันิธ์ุ	ส่งผู้ลทำำาให�ทุำกสาข้าการผู้ลิต
มีกำาไรลดำลงอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ	 โดำยเฉพาะในิภูาคการผู้ลิตทีำ�เกี�ยวกับเคร่�อง
เงินิ	 และไม�แกะสลักมียอดำคำาสั�งซ่ื้�อลดำลง	 เน่ิ�องจัากพฤติกรรมผู้้�บริโภูค
หันิไปเนิ�นิบริโภูคสินิค�าทีำ�จัำาเป็นิเพิ�มข่้�นิ	ส่งผู้ลให�ผู้้�ประกอบการต�องปรับ
ร้ปแบบธุุรกิจั	 โดำยการลดำชั�วโมงการจั�างงานิ	 หร่อเลิกจั�างงานิ	 ซ่ื้�งทำำาให�
ผู้้�บริโภูคกลุ่มแรงงานิมีกำาลังซ่ื้�อลดำลง	 ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�
ประกอบการ	SME	คาดำการณ์	3	เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ	34.7	สะทำ�อนิ
ว่าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์แนิวโนิ�มกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคจัะลดำลงอย่าง
ต่อเน่ิ�อง	
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	 ในส่วนค่าดัืชนีความีเชื�อมัี�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	ภูาคการุค�า
และบริุการุ	ในเดืือนปัจจุบันอยู่้่ที�รุะดัืบ	30.7	ปรัุบตั่วลดืลง	จากเดืือน
ก่อนที�รุะดัืบ	34.6	เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสั�งซ่ื้�อ	ปริมาณการค�าและ
บริการ	และการจั�างงานิทีำ�ปรับตัวลดำลง	ส่งผู้ลทำำาให�กำาไรลดำลงอย่างเห็นิ
ไดำ�ชัดำ	ทัำ�งนีิ�เป็นิผู้ลมาจัากมาตรการการควบคุมโรค	ซ่ื้�งรวมไปถ่ึงคำาสั�งปิดำ
สถึานิทีำ�ให�การบริการประเภูทำต่าง	ๆ	 โดำยเฉพาะธุุรกิจัร�านิอาหาร	 ธุุรกิจั
ท่ำองเทีำ�ยว	 และธุุรกิจัโรงแรม	 ทีำ�ไดำ�รับผู้ลกระทำบเป็นิอย่างมาก	 เน่ิ�องจัาก
จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�ลดำลง	โดำยเฉพาะนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวจีันิทีำ�เป็นิกลุ่มนัิก
ท่ำองเทีำ�ยวหลักข้องภูาคเหน่ิอ	 ในิส่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบ
การ	 SME	 คาดำการณ์	 3	 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้่ทีำ�ระดัำบ	 34.5	 สะทำ�อนิว่าผู้้�
ประกอบการส่วนิใหญ่ไม่มั�นิใจัต่อสถึานิการณ์ธุุรกิจัข้องตนิเองในิอนิาคต

	 ปัจจัยู่ภูาวะเศรุษฐกิจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อข้องปรุะชาชน
ส่งผู้ลต่่อกิจการุมีากที�สุดื	โดำยปัจัจััยทีำ�ส่งผู้ลกระทำบรองลงมา	ไดำ�แก่	การ
แข่้งขั้นิในิตลาดำ	 การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค	 ราคาต�นิทุำนิ
สินิค�าและค่าแรง	และสภูาวะเศรษฐกิจัโลกตามลำาดัำบ

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิจและธุ์รุกิจ	SME	
ปรุะจำาเดืือนมีีนาคมี	2563

	 ภูาพรวมดำัชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุุรกิจัภูาคเหน่ิอ	 ปรับ
ตัวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิ	 โดำยเฉพาะดำัชนีิภูาพรวมธุุรกิจัจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ	21.5	มาอย้่ทีำ�ระดัำบ	6.0	ในิเด่ำอนิปัจัจุับันิ	รวมถ่ึง
ดัำชนีิสภูาพคล่องทำางการเงินิ	และดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศ
ทีำ�มีการปรับตัวลดำลงเช่นิเดีำยวกันิ	 โดำยมีสาเหตุมาจัากความกังวล
ข้องผู้้�บริโภูคในิปัญหาการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19	ทีำ�รุนิแรง
มากข่้�นิ	 อีกทัำ�งยังเจัอปัญหาซื้ำ�าเติมจัากหมอกควันิและฝุุ่�นิละออง	
PM2.5	 ทำำาให�ผู้้�ประกอบการ	 SME	 บางส่วนิเริ�มมีการปิดำกิจัการ
ชั�วคราว	ตลอดำจันิเม่�อภูาครัฐมีมาตรการการควบคุมโรคทีำ�เข้�มงวดำ
ทำำาให�หลายธุุรกิจัต�องปิดำตัวเพิ�มข่้�นิ	
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ดืัชนีความีเชื�อมีั�นผู้้�ปรุะกอบการุ	SME	
จำาแนกต่ามีสาข้าธ์ุรุกิจ
เดืือน	มีีนาคมี	2563

อาหารุและเครืุ�องดืื�มี

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	28.8	จัากการุชะลอตั่ว

ข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศที�มีาจากปัญหาการุรุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19	

และกำาลังซืื้�อที�ลดืลงข้องผู้้�บริุโภูค

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อาหารและเคร่�องด่ำ�มปรับตัวลดำลงจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตทีำ�ลดำลง
เน่ิ�องจัากปัญหาการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19	ทีำ�ทำำาให�ผู้้�บริโภูคจัับจ่ัาย
ใช�สอยลดำลง	และจัากการลดำลงข้องการบรโิภูครวมในิฝัุ่�งนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�มี
จัำานิวนิลดำลง	นิอกจัากนีิ�ยงัเป็นิผู้ลมาจัากความสามารถึหร่อกำาลังซ่ื้�อทีำ�ลดำ
ลงข้องผู้้�บริโภูค	 เพราะการทำำางานิลดำลงกระทำบต่อรายไดำ�ข้องประชาชนิ
	แม�ว่าราคาสินิค�าเกษตรทีำ�สำาคัญบางอย่างลดำลง	 เช่นิ	ราคาปาล์มนิำ�ามันิ	
แต่ยังมีต�นิทุำนิราคาพลังงานิไฟฟ้าทีำ�เพิ�มส้งข่้�นิจัากการใช�พลังงานิไฟฟ้าทีำ�
มากข่้�นิ	 ส่งผู้ลให�กำาไรและสภูาพคล่องข้องกิจัการปรับตัวลดำลง	 และผู้ล
จัากยอดำคำาสั�งซ่ื้�อทีำ�ลดำลงส่งผู้ลให�มีลดำการจั�างงานิ	ลดำการลงทุำนิ	และลดำ
กำาลังการผู้ลิตลง	ส่งผู้ลต่อสภูาพคล่องข้องกิจัการทีำ�ลดำลง

เสื�อผู้�าและสิ�งทอ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	27.1	จัากการุชะลอตั่ว
ข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศที�มีาจากปัญหาการุรุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19	
กำาลังซืื้�อที�ลดืลงข้องผู้้�บริุโภูคและการุปิดืสถานที�ที�ความีเสี�ยู่งส้งต่่อการุ
แพรุ่รุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 เส่�อผู้�าและสิ�งทำอปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิต	 และกำาไรทีำ�
ลดำลง	 ส่วนิหน่ิ�งจัากการชะลอตัวข้องเศรษฐกิจัในิประเทำศทีำ�เกิดำปัญหา
เร่�องการแพร่ระบาดำข้องโรคไวรัสโควิดำ-19	ส่งผู้ลให�อุปสงค์ภูายในิประเทำศ
และอุปสงค์เส่�อผู้�าทำ�องถิึ�นิตามสถึานิทีำ�ท่ำองเทีำ�ยวทีำ�นัิกท่ำองเทีำ�ยวซ่ื้�อลดำลง	
นิอกจัากนีิ�การลดำลงข้องคำาสั�งซ่ื้�อส่วนิหน่ิ�งยงัเกิดำจัากการทีำ�ผู้้�ประกอบการ
ไม่สามารถึเปิดำร�านิข้ายเส่�อผู้�าและสิ�งทำอตามสถึานิทีำ�ทีำ�รัฐบาลประกาศว่า
เป็นิพ่�นิทีำ�ทีำ�มีความเสี�ยงต่อการแพร่ระบาดำส้งอีกดำ�วย	 ส่งผู้ลให�มีการลดำ
กำาลังการผู้ลิตลงในิสาข้าเส่�อผู้�าและสิ�งทำอ	การลงทุำนิและการจั�างงานิปรับ
ตัวลดำลง	ส่งผู้ลให�สภูาพคล่องข้องกิจัการลดำลงเช่นิกันิเม่�อเทีำยบกับเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�านีิ�	เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการไม่สามารถึระยายสินิค�าในิสต็อกออก
ไดำ�เท่ำาทีำ�ควร	และมีการปรับราคาสินิค�าลง

ผู้ลิต่ภัูณ์ฑ์จากโลหะ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	33.2	จัากการุชะลอตั่ว
ข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศที�มีาจากปัญหาการุรุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19	
และต่�นทุนวัสดุืและการุหยุู่ดืดืำาเนินการุก่อสรุ�าง

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 	 ผู้ลิตภัูณฑ์์จัากโลหะปรับตัวลดำลงจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า	โดำยคำาสั�งซ่ื้�อ	ปริมาณการผู้ลิตและการลงทุำนิทีำ�ลดำลงจัาก
ภูาวะเศรษฐกิจัในิประเทำศทีำ�มาจัากปัญหาการระบาดำข้องไวรัวโควิดำ-19	
ประกอบกับการหยุดำการดำำาเนิินิการก่อสร�างทีำ�มีคำาสั�งจัากภูาครัฐ	 ทำำาให�
ผู้้�รับเหมาไม่สามารถึดำำาเนิินิการก่อสร�างไดำ�	 ส่งผู้ลต่อยอดำจัำาหน่ิายและ
การผู้ลิตผู้ลิตภัูณฑ์์จัากโลหะทีำ�ใช�ในิสาข้าก่อสร�าง	 เช่นิ	 ราวเหล็ก	 โครง
หนิ�าต่าง	ประต้	เป็นิต�นิ	อีกทัำ�งต�นิทุำนิในิการผู้ลติยงัเพิ�มส้งข่้�นิจัากการปรบั
ตัวส้งข่้�นิข้องราคาเหลก็และโลหะเปน็ิสำาคัญ	ซ่ื้�งปัจัจััยดัำงกล่าวทำำาให�กำาไร
และกำาลังการผู้ลิตมีการปรับตัวลดำลง	 และสาข้าการผู้ลิตผู้ลิตภัูณฑ์์จัาก
โลหะข้อง	SME	ส่วนิใหญ่มีการจั�างงานิเป็นิรายวันิหร่อการจั�างเหมาราย
ชิ�นิ	 กิจัการจ่ังปรับลดำการจั�างแรงงานิหร่อให�ทำำางานิตามคำาสั�งซ่ื้�อทีำ�ลดำลง	
ทำำาให�สภูาพคล่องข้องกิจัการในิภูาพรวมลดำลงไปดำ�วย
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ยู่างและพลาสติ่ก
 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	28.2	จัากการุชะลอตั่ว
ข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศที�มีาจากปัญหาการุรุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19	
และการุงดืจัดืงานพิธี์และงานกิจกรุรุมีต่่างๆทั�งในองค์กรุรัุฐและ
เอกชน

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ยางและพลาสติกปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อ	 ปริมาณการผู้ลิตและการใช�กำาลัง
การผู้ลิตทีำ�ลดำลง	 จัากการการทีำ�ผู้ลิตภัูณฑ์์ยางพาราและพลาสติกไม่
สามารถึผู้ลติเพ่�อส่งออกไปข้ายต่างประเทำศไดำ�ภูายในิชว่งสถึานิการณก์าร
ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19	 โดำยเฉพาะผู้ลิตภัูณฑ์์ทีำ�ทำำาจัากยางพารา	 เช่นิ	
หมอนิยางพาราและทีำ�นิอนิยางพารา	 ประกอบกับกำาลังซ่ื้�อทีำ�ลดำลงข้อง
คนิในิประเทำศทำำาให�คนิชะลอการซ่ื้�อสินิค�าเหล่านีิ�ออกไปก่อนิ	แม�วา่ความ
ต�องการถุึงพลาสติกทีำ�ใช�บรรจุัอาหารจัะปรับตัวเพิ�มข่้�นิจัากพฤติกรรมผู้้�
บริโภูคทีำ�สั�งอาหารกลับไปทำานิทีำ�บ�านิมากข่้�นิ	 (แทำนิการนัิ�งกินิทีำ�ร�านิ)	 แต่
พลาสตกิทีำ�ถ้ึกใช�เพ่�อผู้ลิตไวนิิลกลับลดำลงจัากการงดำการจััดำกิจักรรมตา่งๆ
ทีำ�มีคนิมารวมตัวกันิมากๆทัำ�งข้องหน่ิวยงานิภูาครัฐและเอกชนิ	ส่งผู้ลให�มี
คำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตไวนิิลลดำลง	ซ่ื้�งไวนิิลเป็นิสินิค�าทีำ�ใช�พลาสติก
ในิการผู้ลติ	ส่งผู้ลให�ในิสาข้ายางและพลาสตกิมีการลดำกำาลังการผู้ลิตและ
ลดำจัำานิวนิการจั�างงานิหร่อลดำชั�วโมงการทำำางานิข้องล้กจั�าง	

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 ไม�และเฟอร์นิิเจัอร์	 ปรับตัวลดำลงจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า	โดำยคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิต	ปรับตัวลดำลงจัากการ
ชะลอตัวข้องเศรษฐกิจัในิประเทำศทีำ�มาจัากปัญหาการระบาดำข้องไวรัส
โควิดำ-19	 และกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคทีำ�ลดำลง	 ทำำาให�ผู้้�บริโภูคต�องชะลอ
การซ่ื้�อสินิค�าทีำ�มีคงทำนิประเภูทำไม�และเฟอร์นิิเจัอร์เพราะยังไม่จัำาเป็นิ
ต่อการดำำารงในิชีวิตประจัำาวันิเท่ำากับอาหาร	 นิอกจัากนีิ�ผู้้�ผู้ลิตยังต�อง
เผู้ชิญกับการปิดำสถึานิประกอบการตามสถึานิทีำ�ต่างๆทีำ�กิจัการอาจัจัะ
ไปตั�งโซื้นิข้องพ่�นิทีำ�ทีำ�มีความเสี�ยงต่อการแพร่ระบาดำข้องไวรัส	 ส่งผู้ลให�
กำาไรและสภูาพคล่องข้อง	 SME	 สาข้านีิ�มีการปรับตัวลดำลง	 และปรับ
ลดำการจั�างแรงงานิรายวันิ	 ให�การผู้ลิตสอดำรับกับคำาสั�งซ่ื้�อข้องกิจัการ

ไมี�และเฟอร์ุนิเจอร์ุ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	32.2	จัากการุชะลอตั่ว
ข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศที�มีาจากปัญหาการุรุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19		
กำาลังซืื้�อผู้้�บริุโภูคลดืลง

สินค�าเกษต่รุ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	 ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	28.2	 จัากการุชะลอตั่ว
ข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศที�มีาจากปัญหาการุรุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19	
และรุาคาสินค�าเกษต่รุที�สำาคัญหลายู่รุายู่การุรุาคาลดืลง	

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	สินิค�าเกษตร	ปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากปริมาณการค�าทีำ�ลดำลงจัากส่วนิหน่ิ�งจัากการชะลอ
ตัวข้องเศรษฐกิจัในิประเทำศจัากสถึานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโค
วิดำ-19	ทีำ�ส่งผู้ลให�สินิค�าเกษตรไม่สามารถึส่งออกไดำ�	เช่นิ	มะม่วง	ยางพารา
	 เป็นิต�นิ	 ส่งผู้ลให�ราคาสินิค�าเกษตรปรับตัวลดำลง	 ส่วนิหน่ิ�งเน่ิ�องมาจัาก
การลดำราคาสินิค�าข้องผู้้�ประกอบการเพ่�อไม่ให�สินิค�าเน่ิาเสีย	สินิค�าเกษตร
หลายรายการล�นิตลาดำและราคาทีำ�ลดำลงส่งผู้ลต่อกำาไรทีำ�ลดำลงข้องกิจัการ
	ทัำ�งนีิ�ผู้้�ผู้ลิตยงัเผู้ชิญกับปัญหาภัูยแล�งอย้บ่�าง	แต่ลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า
	ทำำาให�ต�นิทุำนิในิการใช�นิำ�ายังคงส้งอย้่	แต่ต�นิทุำนิทีำ�เพิ�มข่้�นิค่อการเก็บรักษา
สินิค�าทำางการเกษตรเพ่�อรอการระบายเข้�าส่้ตลาดำ	 และการจั�างงานิโดำย
เฉลี�ยปรับตัวลดำลง



สินค�าอุปโภูคและบริุโภูค
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	32.4	จัากการุชะลอตั่ว
ข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศที�มีาจากปัญหาการุรุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19	
และการุปิดืสถานที�ที�ความีเสี�ยู่งส้งต่่อการุแพรุ่รุะบาดืข้องไวรัุส											
โควิดื-19
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	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 วัสดุำก่อสร�างปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าทีำ�ลดำลงจัากผู้ลกระทำบ
การชะลอตวัข้องเศรษฐกจิัในิประเทำศจัากสถึานิการณก์ารแพร่ระบาดำข้อง
ไวรัสโควิดำ-19	และการชะลอการก่อสร�างข้องผู้้�รับเหมารายใหญ่และราย
ย่อย	 โดำยทีำ�ผู้้�รับเหมารายใหญ่ทีำ�ชะลอการดำำาเนิินิการก่อสร�างเพราะการ
ก่อสร�างต�องใช�แรงงานิจัำานิวนิมากรวมตัวกันิในิการทำำางานิ	 ส่งผู้ลให�ผู้้�
ประกอบการรายยอ่ยไดำ�รับผู้ลกระทำบเป็นิล้กโซ่ื้ตามไปดำ�วยเน่ิ�องจัากงานิ
ทีำ�ไดำ�รับในิลักษณะสัญญาย่อย	 (sub-contract)	 จัากผู้้�รับเหมารายใหญ่
ลดำลง	และผู้้�บริโภูคก็ยงัไม่ร้�ส่กปลอดำภัูยทีำ�จัะให�ผู้้�รับเหมารายยอ่ยดำำาเนิินิ
การ	เพราะสถึานิการณ์มีความทำวีความรุนิแรงมากข่้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า
	ส่งผู้ลให�สาข้าการค�าวัสดุำก่อสร�างไดำ�รับผู้ลกระทำบในิการข้ายวัสดุำก่อสร�าง
ไดำ�ลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 และส่งผู้ลให�กำาไรและสภูาพคล่องทำางการ
เงินิข้องกิจัการมีการปรับตัวลดำลง

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	สินิค�าอุปโภูคและบริโภูคปรับตัวลดำลงจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าทีำ�ลดำลงจัาก
ผู้ลกระทำบการชะลอตัวข้องเศรษฐกิจัในิประเทำศจัากสถึานิการณ์การแพร่
ระบาดำข้องไวรสัโควิดำ-19	กำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคทีำ�ลดำลง	ส่งผู้ลให�มีการลดำ
รายจ่ัายค่าสินิค�าอุปโภูคทีำ�ไม่จัำาเป็นิลง	เช่นิ	เส่�อผู้�า	และจัากคำาสั�งปิดำพ่�นิทีำ�
ทีำ�มีความเสี�ยงส้งต่อการแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19	 ทำำาให�ผู้้�ประกอบ
การทีำ�เช่าพ่�นิทีำ�ข้ายในิหลายจัังหวัดำ	ไม่สามารถึเปิดำหนิ�าร�านิไดำ�	หร่อในิกรณี
ทีำ�เปิดำหนิ�าร�านิก็ไม่ค่อยมีล้กค�ามาเดิำนิเล่อกซ่ื้�อสินิค�า	 ส่งผู้ลให�ผู้้�ประกอบ
การตัดำสินิใจัปิดำหนิ�าร�านิหร่อปิดำกิจัการเป็นิการชั�วคราว	 ผู้้�ประกอบการ
บางรายทีำ�ปรับช่องทำางการข้ายผู่้านิทำางออนิไลน์ิและการ	 live	 สดำผู่้านิ
ช่องทำาง	 social	media	 ก็ไม่สามารถึประคองยอดำข้ายให�เท่ำาเดิำมไดำ�
เน่ิ�องจัากไม่มีความชำานิาญในิการข้ายผู่้านิช่องทำางดัำงกล่าวและไม่มีฐานิ
ล้กค�าในิชอ่งทำางดำงักล่าวมาก	และยงัมีการแยง่ล้กค�าในิตลาดำดำ�วยกันิเอง
	 นิอกจัากนีิ�การข้ายผู่้านิช่องทำางออนิไลนิ์ต�องทำำาการตลาดำผู้่านิการลดำ
ราคาสินิค�าหร่อต�องยอมจ่ัายค่าข้นิส่งให�ล้กค�า	 เน่ิ�องจัากว่าการแข่้งขั้นิ
ค่อนิข้�างรุนิแรง	ส่งผู้ลให�กำาไรต่อหน่ิวยข้องสินิค�าลดำลงไปเยอะมาก	และ
ผู้้�ประกอบการยังมีต�นิทุำนิค่าเช่าทีำ�ต�องจ่ัายให�กับเจั�าข้องพ่�นิทีำ�อย้่โดำยไม่
สามารถึเลี�ยงไดำ�	ส่งผู้ลให�ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ปรักอบการในิสาข้าสินิค�า
อุปโภูคบริโภูคปรับตัวลดำลง

วัสดุืก่อสรุ�าง
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	 31.6	 จัากการุชะลอตั่ว
ข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศที�มีาจากปัญหาการุรุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19	
และ	การุชะลอการุก่อสรุ�างข้องผู้้�รัุบเหมีา

รุถจักรุยู่านยู่นต์่และรุถยู่นต์่
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	 30.9	 จัากการุชะลอตั่ว
ข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศที�มีาจากปัญหาการุรุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19	
และกำาลังซืื้�อผู้้�บริุโภูคที�ลดืลง	



	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 รถึจัักรยานิยนิต์และรถึยนิต์	 ปรับตัวลดำ
ลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าทีำ�
ลดำลงจัากการชะลอตัวข้องเศรษฐกิจัในิประเทำศ	 และกำาลังซ่ื้�อผู้้�บริโภูค
ทีำ�ลดำลงเป็นิสำาคัญ	ส่งผู้ลให�ผู้้�บริโภูคลดำการซ่ื้�อสินิค�าคงทำนิทีำ�เป็นิรายจ่ัาย
ส้ง	 ลดำการดำาวน์ิหร่อเลี�ยงการซ่ื้�อสินิค�าทีำ�ต�องมีการผู่้อนิชำาระเป็นิเวลา
นิานิ	 รวมทัำ�งลดำรายจ่ัายทีำ�เป็นิการบำารุงรักษายานิยนิต์	 ส่งผู้ลให�ร�านิคาร์
แคร์มียอดำการใช�บริการทีำ�ลดำลงตามไปดำ�วย	 (แม�ว่าจัะมีการจััดำโปรโมชั�
นิข้องกิจัการก็ตาม)	 ประกอบกับผู้้�บิโภูคยังไม่มั�นิใจัเร่�องความปลอดำภัูย
ในิการนิำารถึยนิต์เข้�าร�านิคาร์แคร์ในิช่วงเวลาดัำงกล่าว	 จ่ังส่งผู้ลให�กิจัการ
ในิสาข้านีิ�มีการลดำการจั�างงานิชั�วคราวและลดำจัำานิวนิชั�วโมงการทำำางานิ
ข้องแรงงานิเพ่�อรักษาสภูาพคล่องและลดำรายจ่ัายข้องกิจัการลง	
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อุปโภูคและบริุโภูค	(modern	trade)
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	 30.8	 จัากการุชะลอตั่ว
ข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศที�มีาจากปัญหาการุรุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19		
กำาลังซืื้�อผู้้�บริุโภูคที�ลดืลง	และการุหันไปซืื้�อสินค�าจำานวนมีากที�ไฮเปอร์ุ

มีาร์ุเก็ต่ข้องผู้้�บริุโภูค

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อุปโภูคและบริโภูค	(modern	trade)	ปรับ
ตัวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการ
ค�าทีำ�ลดำลงจัากการชะลอตัวข้องเศรษฐกิจัจัากสถึานิการณ์การแพร่ระบาดำ
ข้องไวรัสโควิดำ-19	กำาลังซ่ื้�อทีำ�ลดำลงข้องผู้้�บริโภูคเน่ิ�องมาจัากรายไดำ�ลดำลง
	และทีำ�สำาคัญค่อการทีำ�ผู้้�บริโภูคตดัำสินิใจัเข้�าไปซ่ื้�อสินิค�าในิไฮเปอรม์าร์เก็ต
จัำานิวนิมากเพ่�อกักตุนิ	 เน่ิ�องจัากไดำ�ราคาทีำ�ถ้ึกกว่ามาก	 และสามารถึ
ประหยัดำค่าใช�จ่ัายแก่ผู้้�บริโภูค	อีกทัำ�งการสั�งข้องทำางออนิไลน์ิจัากกิจัการ
ข้นิาดำใหญ่เพิ�มข่้�นิเพราะไดำ�รับส่วนิลดำและมีบริการส่งสินิค�าถ่ึงหนิ�าบ�านิ
ฟรี	ส่งผู้ลให�ยอดำคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าข้องร�านิค�าข้นิาดำเล็ก	(สมัย
ใหม่)	 ลดำลงอย่างมาก	 อย่างไรก็ดีำยังไดำ�อานิิสงค์จัากการข้ายสินิค�าทีำ�ใช�
ทำำาความสะอาดำและรักษาความสะอาดำอย้อ่ย่างต่อเน่ิ�อง	เช่นิ	เจัลล�างม่อ	
แอลกอฮอล์เช็ดำม่อ	นิำ�ายาทำำาความสะอาดำอุปกรณ์ต่างๆ	และจัากยอดำข้าย
ทีำ�ลดำลงอย่างมากข้องกิจัการก็ส่งผู้ลให�สภูาพคล่องและกำาไรข้องกิจัการ
ลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าเช่นิกันิ

อุปโภูคและบริุโภูค	(ดัื�งเดิืมี)
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	29.9		จัากการุชะลอตั่ว
ข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศที�มีาจากปัญหาการุรุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19		
กำาลังซืื้�อผู้้�บริุโภูคที�ลดืลง	 การุหันไปซืื้�อสินค�าจำานวนมีากที�ไฮเปอร์ุ
มีาร์ุเก็ต่ข้องผู้้�บริุโภูค	และการุเปลี�ยู่นแปลงในพฤติ่กรุรุมีผู้้�บริุโภูค

สถานีนำ�ามัีน
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	 40.0	 จัากการุชะลอตั่ว
ข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศที�มีาจากปัญหาการุรุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19	
การุแข่้งขั้นกับธุ์รุกิจรุายู่ใหญ่	แต่่ต่�นทุนสินค�า	(นำ�ามัีน)	ลดืลง

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	อุปโภูคและบริโภูค	(ดัำ�งเดิำม)	ปรับตัวลดำลง
จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าทีำ�ลดำลง
จัากการชะลอตัวข้องเศรษฐกิจัในิประเทำศจัากสถึานิการณ์การแพร่ระบาดำ
ข้องไวรัสโควิดำ-19		ทำำาให�ผู้้�บริโภูคจัับจ่ัายใช�สอยลดำลง	การหันิไปซ่ื้�อสินิค�า
จัากร�านิค�าข้นิาดำใหญ่	 ร�านิค�าสมัยใหม่	 และไฮเปอร์มาร์เก็ตและยังเกิดำ
จัากการเปลี�ยนิแปลงในิพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูคทีำ�หันิไปซ่ื้�อสินิค�าจัากร�านิ
ค�าออนิไลน์ิมากข่้�นิ	ประกอบกับร�านิค�าปลีกดัำ�งเดิำมส่วนิใหญ่ไม่มีสินิค�าบาง
อย่างทีำ�เป็นิทีำ�ต�องการข้องผู้้�บริโภูค	 เช่นิ	 ผู้ลิตภัูณฑ์์ทำำาความสะอาดำม่อ	
นิอกจัากนีิ�ร�านิค�าปลีกดัำ�งเดิำมมีต�นิทุำนิค่าพลังงานิไฟฟ้าทีำ�เพิ�มส้งข่้�นิจัาก
การเก็บสินิค�าแช่เย็นิ	สวนิทำางกับยอดำข้ายสินิค�า	ส่งผู้ลให�กำาไรข้องกิจัการ
ลดำลงอย่างมาก	 และมีความจัำาเป็นิต�องลดำการลงทุำนิในิการซ่ื้�อสินิค�ามา
กักตุนิเพ่�อจัำาหน่ิาย
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	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	สถึานินีิำ�ามันิ	หดำตวัจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	โดำย
คำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าทีำ�ลดำลงจัากการชะลอตัวข้องเศรษฐกิจัในิ
ประเทำศจัากสถึานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19	การมีนิโยบาย
ทำำางานิทีำ�บ�านิข้องภูาครัฐและหน่ิวยงานิเอกชนิจัำานิวนิมาก	 ประกอบกับ
การทีำ�ผู้้�บริโภูคลดำการเดิำนิทำางในิการใช�ชีวิตประจัำาวันิลง	ส่งผู้ลให�อุปสงค์
ในินิำ�ามันิลดำลงไปอย่างมาก	และผู้้�บริโภูคมีพฤติกรรมใช�บริการสถึานีินิำ�ามันิ
ข้นิาดำเล็กลดำลง	 (หันิไปใช�สถึานีินิำ�ามันิใหญ่มากข่้�นิ)	นิอกจัากนีิ�เน่ิ�องจัาก
ความผัู้นิผู้วนิข้องราคานิำ�ามันิในิตลาดำโลก	ทีำ�มีการปรับลดำราคานิำ�ามันิถีึ�ข่้�นิ
	 ส่งผู้ลต่อพฤติกรรมทีำ�ผู้้�บริโภูคจัะเข้�าไปเติมนิำ�ามันิในิสถึานีินิำ�าทัำนิข้นิาดำ
ใหญ่มากข่้�นิดำ�วย	 เน่ิ�องจัากราคาและปริมาณทีำ�จัะไดำ�รับเป็นิราคา	ณ	 วันิ
นัิ�นิจัริง	 ในิข้ณะทีำ�ผู้้�ประกอบการสถึานีินิำ�ามันิข้นิาดำเล็ก	 ไม่สามารถึปรับ
ราคานิำ�ามันิทีำ�ข้ายให�เป็นิไปตามราคาตลาดำโลก	ณ	วันินัิ�นิไดำ�จัริงๆ	เพราะ
ต�องข้ายตามราคาทีำ�รับมาจัริงๆ	 สะทำ�อนิถ่ึงความเสียเปรียบโดำยเปรียบ
เทีำยบข้องผู้้�ประกอบการข้นิาดำเลก็มาก	ทำำาให�ยอดำจัำาหนิา่ยลดำลงอยา่งมาก
เม่�อเทีำยบกับเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	และสภูาพคลอ่งรวมทัำ�งกำาไรข้องกิจัการกป็รับ
ตัวลดำลง

การุก่อสรุ�าง
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	33.5		จัากการุชะลอตั่ว
ข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศที�มีาจากปัญหาการุรุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19	

และการุหยุู่ดืดืำาเนินการุก่อสรุ�างข้องกิจการุและกิจการุข้นาดืใหญ่	

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 การก่อสร�างปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการทีำ�ลดำลงจัากการ
การชะลอข้องเศรษฐกิจัจัากสถึานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ
-19	 	 ทำำาให�ผู้้�บริโภูคยังไม่กล�าใช�เงินิในิโครงการก่อสร�างหร่อต่อเติมทีำ�อย้่
อาศัย	ประกอบกับคำาสั�งซ่ื้�อการก่อสร�างก่อนิหนิ�านัิ�นิยงัไม่สามารถึดำำาเนิินิ
การต่อไดำ�เน่ิ�องจัากสถึานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัวโควิดำ-19	
นิอกจัากนีิ�การหยดุำดำำาเนิินิการก่อสร�างข้องผู้้�รับเหมาหร่อกิจัการรายใหญ่
ส่งผู้ลให�ผู้้�รับเหมาข้นิาดำเล็กและข้นิาดำกลางไดำ�รับงานิลดำลงดำ�วย	เน่ิ�องจัาก
หลายงานิข้องผู้้�รับเหมาข้นิาดำเล็กและข้นิาดำกลางไดำ�รับงานิมาจัากผู้้�รับ
เหมารายใหญ่จัากการส่งงานิลักษณะสัญญาย่อย	 (sub-contract)	 และ
ส่งผู้ลให�มีการจั�างงานิในิสาข้าก่อสร�างลดำลงอย่างมาก	เน่ิ�องจัากส่วนิใหญ่
เป็นิการจั�างงานิรายวันิสำาหรับแรงงานิก่อสร�าง	 ส่งผู้ลให�กำาไรกิจัการลดำ
ลงตามคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการให�บริการอย่างชัดำเจันิ

การุท่องเที�ยู่ว
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	24.2	จัากการุชะลอตั่ว
ข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศที�มีาจากปัญหาการุรุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19	
จำานวนนักท่องเที�ยู่วต่่างชาติ่ลดืลง	 และคำาสั�งเรืุ�องมีาต่รุการุความี
ปลอดืภัูยู่ข้องภูาครัุฐ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 การท่ำองเทีำ�ยวปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการทีำ�ลดำลง
จัากการชะลอตัวข้องเศรษฐกิจัจัากสถึานิการณ์การแพร่ระบาดำข้อง
ไวรัสโควิดำ-19	 ทีำ�ส่งผู้ลต่อกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคทีำ�ลดำลง	 ประกอบกับ
คำาสั�งเร่�องมาตรการข้องภูาครัฐให�มีการปิดำกิจัการทีำ�เกี�ยวข้�องกับสาข้า
การท่ำองเทีำ�ยว	 และการปิดำเม่องในิหลายจัังหวัดำทีำ�ส่งผู้ลให�สาข้าการ
ท่ำองเทีำ�ยวไม่สามารถึเปิดำดำำาเนิินิกิจัการไดำ�ตั�งแต่ช่วงวันิทีำ�	 20	 มีนิาคม
	 ส่งผู้ลให�ไม่มีล้กค�ามาใช�บริการเลย	 ยอดำคำาสั�งซ่ื้�อและการให�บริการ
ข้องเด่ำอนิมีนิาคมลดำลงอย่างมาก	 (มากกว่าร�อยละ	 70)	 เม่�อเทีำยบ
กับเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเฉพาะจัังหวัดำในิภูาคตะวันิออกและภูาคใต�
ในิหลายจัังหวัดำ	 ส่งผู้ลให�กิจัการในิสาข้าการทำ่องเทีำ�ยวข้าดำสภูาพ
คล่องในิการดำำาเนิินิกิจัการ	 มีกำาไรลดำลง	 และต�องลดำการจั�างงานิลง	

บริุการุสุข้ภูาพและความีงามี
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	 31.9	 จัากการุชะลอตั่ว
ข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศที�มีาจากปัญหาการุรุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19	
และคำาสั�งเรืุ�องมีาต่รุการุความีปลอดืภัูยู่ข้องภูาครัุฐ
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	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	บริการสุข้ภูาพและความงามปรับตัวลดำลง
จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการทีำ�
ลดำลงจัากการชะลอตัวข้องเศรษฐกิจัจัากสถึานิการณ์การแพร่ระบาดำข้อง
ไวรัสโควิดำ-19	ส่งผู้ลให�จัำานิวนิล้กค�าคนิไทำยและต่างชาติลดำลงเป็นิจัำานิวนิ
มาก	 และยังมีคำาสั�งเร่�องมาตรการข้องภูาครัฐให�มีการปิดำกิจัการทีำ�
เกี�ยวข้�องกับสาข้าบริการสุข้ภูาพและความงาม	ไดำ�แก่	ร�านิตัดำผู้ม	ร�านิสปา
	คลินิิกบริการความงาม	ร�านินิวดำแผู้นิไทำย	ฯลฯ	ตั�งแต่ช่วง	20	มีนิาคม	
ทัำ�งนีิ�กิจัการจัำานิวนิมากในิสาข้าสุข้ภูาพและความงามมีต�นิทุำนิค่าเช่าทีำ�ต�อง
จ่ัาย	ซ่ื้�งเป็นิต�นิทุำนิคงทีำ�ข้องกิจัการ	ส่งผู้ลให�กิจัการต�องลดำการจั�างแรงงานิ
ชั�วคราว	 เน่ิ�องจัากไม่สามารถึเปิดำให�บริการไดำ�เลยในิช่วงปลายเด่ำอนิ
มีนิาคม	 ส่งผู้ลให�กิจัการมีสภูาพคล่องทีำ�ลดำลงอย่างมาก	 และกำาไรข้อง
กิจัการก็ลดำลงมาก	

การุข้นส่งสินค�า
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	 39.5	 จัากการุชะลอตั่ว
ข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศที�มีาจากปัญหาการุรุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	การข้นิสง่สินิค�าปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการทีำ�ลดำลงจัากการ
ชะลอตวัข้องเศรษฐกจิัจัากสถึานิการณก์ารแพรร่ะบาดำข้องไวรสัโควิดำ-19	
เป็นิเหตุผู้ลส่บเนิ่�องจัากการทีำ�กิจัการตา่งๆทีำ�เคยใช�บริการลดำการใช�บริการ
เน่ิ�องจัากไม่สามารถึดำำาเนิินิการข้ายไดำ�ตั�งแต่ปลายสัปดำาห์ทีำ�	3	ข้องเด่ำอนิ	
โดำยเฉพาะกิจัการทีำ�เช่าทีำ�อย้่ในิพ่�นิทีำ�ทีำ�ถ้ึกสั�งปิดำ	 ส่งผู้ลให�สาข้าดำ�านิการ
ข้นิส่งสินิค�าไดำ�รับผู้ลกระทำบต่อเน่ิ�องตามไปดำ�วย	และทำำาให�กำาไรข้องกิจัการ
ก็ปรับตัวลดำลงตามคำาสั�งซ่ื้�อและการให�บริการข้องกิจัการ

การุข้นส่งมีวลชน	(ไม่ีปรุะจำาทาง)
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	28.3	จัากการุชะลอตั่ว
ข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศที�มีาจากปัญหาการุรุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19	
และคำาสั�งเรืุ�องมีาต่รุการุความีปลอดืภัูยู่ข้องภูาครัุฐ

สันทนาการุ	วัฒนธ์รุรุมีและกีฬา
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	 29.5	 จัากการุชะลอตั่ว
ข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศที�มีาจากปัญหาการุรุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19	
ปัญหาเรืุ�องฝุุ่�นควัน	 PM	 2.5	 ในภูาคเหนือ	 และคำาสั�งเรืุ�องมีาต่รุการุ
ความีปลอดืภัูยู่ข้องภูาครัุฐ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	การข้นิส่งมวลชนิ	(ไม่ประจัำาทำาง)	ปรับตัว
ลดำลงจัากเด่ำอนิกอ่นิหนิ�า	โดำยคำาสั�งซ่ื้�อและปรมิาณการบรกิารทีำ�ลดำลงอยา่ง
มาก	 โดำยเฉพาะในิธุุรกิจัรถึเช่า	 (รถึต้�เช่านิำาทำางเทีำ�ยว)	 ไดำ�รับผู้ลกระทำบ
โดำยตรงจัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวต่างชาติและนัิกท่ำองเทีำ�ยวไทำยทีำ�ลดำลงตั�งแต่ต�นิ
เด่ำอนิเน่ิ�องจัากผู้ลกระทำบข้องไข้�หวัดำโควิดำ-19	และไดำ�รับผู้ลกระทำบหนัิก
มากข่้�นิหลังการประกาศคำาสั�งเร่�องมาตรการความปลอดำภัูย	 การงดำการ
เดิำนิทำางระหว่างจัังหวัดำ	 และการปิดำเม่องท่ำองเทีำ�ยวทีำ�มีความเสี�ยงส้ง
เน่ิ�องจัากพบผู้้�ป�วยเพิ�มข่้�นิจัำานิวนิมาก	ข้ณะทีำ�รถึรับจั�างโดำยสารอ่�นิๆอยา่ง
เช่นิ	วินิมอร์เตอร์ไซื้ด์ำ	รถึแท็ำกซีื้�	ก็ไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากการทีำ�ประชาชนิเดิำนิ
ทำางออกนิอกบ�านิลดำลง	 ส่งผู้ลให�ผู้้�ประกอบการบางส่วนิปรับตัวโดำยการ
รับส่งข้องไปดำ�วยเพ่�อให�มีล้กค�าและมีรายไดำ�	 ดัำงนัิ�นิกำาไรและสภูาพคล่อง
ในิสาข้าการข้นิส่งมวลชนิ	(ไม่ประจัำาทำาง)	จ่ังลดำลง
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	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	สันิทำนิาการ	วัฒนิธุรรมและกีฬาปรับตัวลดำ
ลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าอย่างมาก	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณ
การบริการทีำ�ลดำลงจัากการชะลอตัวข้องเศรษฐกิจัจัากสถึานิการณ์การ
แพรร่ะบาดำข้องไวรสัโควดิำ-19		ทำำาให�ผู้้�บริโภูคลดำรายจ่ัายฟุ�มเฟ้อยลงตั�งแต่
ช่วงต�นิเด่ำอนิมีนิาคม	ปัญหาเร่�องฝุุ่�นิควันิ	PM	2.5	ในิภูาคเหน่ิอทีำ�ต�องลดำ
กิจักรรมกลางแจั�งข้องประชาชนิ	 และทีำ�สำาคัญจัากการมีคำาสั�งเร่�อง
มาตรการความปลอดำภูัยข้องภูาครัฐทีำ�ส่งผู้ลให�ธุุรกิจัจััดำอีเว�นิท์ำประสบ
ปัญหาไม่สามารถึดำำาเนิินิการต่อไปไดำ�	ในิข้ณะทีำ�พฤติกรรมทีำ�ลดำความเสี�ยง
ต่อการติดำเช่�อไวรัสข้องประชาชนิก็ส่งผู้ลให�กิจัการต่างๆในิสาข้านีิ�	ไดำ�รับ
ผู้ลกระทำบ	เช่นิ	ร�านิเกม	ร�านิคาราโอเกะ	สนิามหญ�าเทีำยมฟุตบอล	ฟิตเนิส
ออกกำาลังกาย	 เป็นิต�นิ	 และกิการเหล่านีิ�ต�องปิดำการให�บริการจัั�งแต่ช่วง
วันิทีำ�	 20	 มีนิาคม	 ส่งผู้ลให�ยอดำคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการให�บริการลดำลง
ไปอย่างมากเม่�อเทีำยบกับเด่ำอนิก่อนิหนิ�านีิ�	 แต่กิจัการยังมีค่าใช�จ่ัาย
ประเภูทำค่าเช่า	และค่าจั�างแรงงานิทีำ�ยังต�องด้ำแล	ส่งผู้ลให�กิจัการมีกำาไรทีำ�
ลดำลงและสภูาพคล่องลดำลง	 โดำยทีำ�ไม่สามารถึให�บริการผู่้านิช่องทำาง
ออนิไลน์ิไดำ�เหม่อนิกิจัการในิสาข้าอ่�นิๆ

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	โรงแรม	เกสด์ำเฮาส์และบังกะโลปรับตัวลดำ
ลงจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการ
ทีำ�ลดำลงจัากการชะลอตัวข้องเศรษฐกิจัจัากสถึานิการณ์การแพร่ระบาดำ
ข้องไวรัสโควิดำ-19	ทีำ�ทำำาให�ประชาชนิเดิำนิทำางเทีำ�ยวลดำลง	และการลดำการ
เดิำนิทำางไปสัมมนิาข้องหน่ิวยงานิต่างๆ	ส่งผู้ลให�คำาสั�งซ่ื้�อข้องกิจัการทีำ�พัก
โรงแรมลดำลงอย่างมาก	นิอกจัากนีิ�มาตรการควบคุมการเดิำนิทำางระหว่าง
ประเทำศก็ส่งผู้ลให�นัิกท่ำองเทีำ�ยวต่างชาติลดำลง	 และคำาสั�งเร่�องมาตรการ
ความปลอดำภัูยข้องภูาครัฐในิช่วงสัปดำาห์ทีำ�	3	ข้องเด่ำอนิมีนิาคม	ส่งผู้ลให�
กิจัการในิสาข้าทีำ�พักโรงแรมต�องหยุดำดำำาเนิินิกิจัการ	 ปรับลดำการจั�างงานิ
ลงเป็นิจัำานิวนิมาก	และสภูาพคลอ่งและกำาไรข้องกิจัการกป็รับลดำลงอยา่ง
มาก

โรุงแรุมี	เกสด์ืเฮาส์และบังกะโล
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	 26.6	 จัากการุชะลอตั่ว
ข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศที�มีาจากปัญหาการุรุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19	
จำานวนนักท่องเที�ยู่วต่่างชาติ่ลดืลงและคำาสั�งเรืุ�องมีาต่รุการุความี
ปลอดืภัูยู่ข้องภูาครัุฐ

รุ�านอาหารุและภัูต่ต่าคารุ
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	 31.5	 จัากการุชะลอตั่ว
ข้องเศรุษฐกิจในปรุะเทศที�มีาจากปัญหาการุรุะบาดืข้องไวรัุสโควิดื-19	
การุไดื�รัุบส่วนต่่างกำาไรุที�ลดืลงจากการุเข้�ารุ่วมีแพลต่ฟอร์ุมี	delivery	
และส่วนใหญ่ยัู่งไม่ีสามีารุถปรัุบตั่วการุข้ายู่ผู่้านช่องทางออนไลน์ไดื�

	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	ฯ	ร�านิอาหารและภัูตตคารปรับตัวลดำลงจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�า	 โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการ	ปรับ
ตัวลดำลงจัากการชะลอตัวข้องเศรษฐกิจัในิประเทำศจัากสถึานิการณ์การ
แพร่ระบาดำข้องไวรัสโควิดำ-19		ผู้้�บริโภูคการปรับพฤติกรรมการบริโภูคทีำ�
ร�านิลดำลง	 และความสารถึในิการรองรับล้กค�าข้องร�านิก็ลดำลงจัาก
มาตรการเว�นิระยะห่าง	 (พ่�นิทีำ�เท่ำาเดิำมแต่โต๊ะในิร�านิทีำ�สามารถึรองรับไดำ�
ลดำลง)	 นิอกจัากนีิ�ผู้้�ประกอบการทีำ�เข้�าร่วมแพลตฟอร์มการส่งอาหาร
ออนิไลน์ิก็เผู้ชิญกับการไดำ�รับกำาไรต่อหน่ิวยทีำ�ลดำลงจัากการข้ายอาหาร
และเคร่�องด่ำ�ม	 ข้ณะทีำ�ผู้้�ประกอบการร�านิอาหารส่วนิใหญ่ยังไม่มีการเข้�า
ร่วมแพลตฟอร์มการส่งอาหาร	delivery	จัากข้�อจัำากัดำบางอย่าง	เช่นิ	ข้�อ
จัำากัดำเน่ิ�องเทำคโนิโลยี	 พ่�นิทีำ�ยังไม่มีการให�บริการ	 หร่อการทีำ�ไม่สามารถึ
แบกรับต�นิทุำนิค่าดำำาเนิินิการข้องบริษัทำทีำ�ให�บริการข้นิส่งอาหารไดำ�	 ส่งผู้ล
ให�ภูาพรวมข้องกิการในิสาข้าร�านิอาหาร/ภัูตตาคาร	ปรับตัวลดำลงทัำ�งหมดำ
	(โดำยเฉพาะกิการทีำ�ยงัไม่มีบริการ	delivery)	รวมทัำ�งกำาไรและสภูาพคล่อง
ข้องกิจัการ	

อสังหาริุมีทรัุพย์ู่
	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	ลดืลงอย้่ทีำ�ระดัำบ	 35.6	 จัากปัญหาการุ
รุะบาดืข้องไวรุัสโควิดื-19	 การุกลับบ�านข้องคนต่่างจังหวัดืและการุก
ลับบ�านข้องนักศ่กษาที�เข้�ามีาเรีุยู่นในกรุุงเทพฯและจังหวัดืใหญ่ใน
ภู้มิีภูาคต่่างๆ
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	 ดัำชนีิความเช่�อมั�นิ	 ฯ	 อสังหาริมทำรัพย์ปรับตัวลดำลงจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า	โดำยเป็นิผู้ลมาจัากคำาสั�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการ	ปรับตัวลดำ
ลงอย่างมาก	เน่ิ�องมาจัากการประกาศปิดำกิจัการต่างๆ	ทำำาให�แรงงานิต่าง
จัังหวัดำทีำ�เช่าหอพักในิกรุงเทำพฯและจัังหวัดำใหญ่ต�องเดิำนิทำางกลับบ�านิต่าง
จัังหวัดำเพราะไม่มีงานิทำำา	 ประกอบกับการสั�งให�งดำการเรียนิการสอนิในิ
ห�องเรียนิข้องสถึาบันิอุดำมศ่กษาทุำกแห่งตั�งแต่ช่วงกลางเด่ำอนิมีนิาคม
เป็นิต�นิไป	 ส่งผู้ลให�นัิกศ่กษาต�องย�ายออกจัากหอพักเพ่�อกลับบ�านิต่าง
จัังหวัดำเช่นิกันิ	 ทัำ�งนีิ�ยังมีกิจัการบางกิจัการทีำ�เช่าอาคารพาณิชย์เพ่�อ
ประกอบกิจัการก็ตัดำสินิใจัยกเลิกสัญญาเน่ิ�องจัากไม่สามารถึแบกรับ
ต�นิทุำนิค่าเช่าต่อไปไดำ�	 เพราะยอดำข้ายลดำลงมาก	 ส่งผู้ลให�กิจัการสาข้า
กิจักรรมอสังหาริมทำรัพยไ์ดำ�รับผู้ลกระทำบอย่างมากจัากผู้ลกระทำบข้�างต�นิ
กำาไรและสภูาพคล่องข้องกิจัการปรับลดำลงอย่างมาก


