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บทสรุุปผู้้�บริุหารุ

 การดำำาเนิินิจััดำทำำาดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME (SME Sentiment Index: SMESI) เด่ำอนิกันิยายนิ 2563 เก็บข้�อม้ลผู้้�ประกอบการ
 SME 2,585 ราย จัาก 27 จัังหวัดำในิ 6 ภู้มิภูาค พบว่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ประเทำศเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 52.9 จัากมาตรการกระต้�นิเศรษฐกิจัข้อง
ภูาครัฐ โดำยเฉพาะกล่้มการท่ำองเทีำ�ยว รวมไปถ้ึงภูาวะเศรษฐกิจัในิประเทำศกำาลังฟ้ื้�นิตัว โดำยมีกำาลังซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ ในิท้ำกภู้มิภูาค เน่ิ�องจัากประชาชนิปรับ
ตัวและดำำาเนิินิชีวิตเป็นิปกติมากข้้�นิ แม�จัะยังมีความกังวลเกี�ยวกับรายไดำ�ในิอนิาคตและผู้ลกระทำบต่อการระบาดำรอบใหม่ แต่ผู้ลกระทำบคาดำว่าจัะอย้่
ในิวงจัำากัดำ และไม่ร้นิแรงเท่ำากับช่วงวิกฤตก่อนิหนิ�า 

ในเดืือนกัันยายน 2563 ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ในรุะดัืบปรุะเทศปรัุบเพิิ่�มข้ึ้�นจากัเดืือนสิงหาคม 2563 ที�รุะดัืบ 51.2 มา
อย้�ที�รุะดัืบ 52.9 เน่ิ�องจัากองค์ประกอบดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ ปริมาณการผู้ลิต การค�าและบริการ กำาไร การลงท้ำนิ และการจั�างงานิ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�
ระดัำบ 56.8 57.9 56.3 52.1 และ 49.8 ตามลำาดัำบ ส่ั่วนิองค์ประกอบดำ�านิต�นิท้ำนิ ปรับตัวลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 44.4 โดำยเป็นิผู้ลจัากราคาวัตถ้ึดิำบและ
สิั่นิค�าหลายรายการเพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�งภูาคการผู้ลิต ภูาคการค�า และภูาคบริการ มีค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิฯ ในิเด่ำอนินีิ�เพิ�มข้้�นิมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 53.9 52.6 และ 52.6 
ตามลำาดัำบ โดำยเฉพาะสิั่นิค�าและบริการทีำ�จัำาเป็นิ อาทิำ อาหารและเคร่�องด่ำ�ม เส่ั่�อผู้�าและสิั่�งทำอ รวมไปถ้ึงกล่้มการท่ำองเทีำ�ยวทีำ�ไดำ�อานิิสั่งส์ั่จัากการกระต้�
นิการท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศข้องภูาครัฐ เช่นิ บริษัทำจัำาหน่ิายตั�วสั่ายการบินิและเหมาทัำวร์ โรงแรมและทีำ�พัก ร�านิอาหาร และบริการรถึเช่าเพ่�อท่ำอง
เทีำ�ยว อย่างไรก็ตาม ธุ้รกิจัท่ำองเทีำ�ยวทีำ�เนิ�นินัิกท่ำองเทีำ�ยวต่างชาติยังคงซื้บเซื้าต่อเน่ิ�อง และยังไม่มีสัั่ญญาณการฟ้ื้�นิตัวตลอดำปลายปี 2563

สำาหรัุบดัืชนีความเชื�อมั�นฯ คาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าอย้�ที�รุะดัืบ 57.9 ปรัุบเพิิ่�มข้ึ้�นจากัเดืือนกั�อนหน�าที�รุะดัืบ 56.9 แนิวโนิ�มความเช่�อ
มั�นิฯ คาดำการณ์เพิ�มข้้�นิ จัากการข้ยายตัวข้องกำาลังซ่ื้�อในิปัจัจ้ับันิ และความคาดำหวังในิมาตรการกระต้�นิเศรษฐกิจัจัากภูาครัฐเพิ�มเติม แม�จัะยังมีความ
กังวลเกี�ยวกับรายไดำ�ในิอนิาคตและผู้ลกระทำบต่อการระบาดำรอบใหม่ แต่ผู้ลกระทำบคาดำว่าจัะอย้ใ่นิวงจัำากัดำ และไม่ร้นิแรงเท่ำากับช่วงวิกฤตก่อนิหนิ�า

ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ขึ้องผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นในทุกัภู้มิภูาค โดืยดัืชนีความเชื�อมั�นฯ เขึ้ตักัรุุงเทพิ่ฯ และปริุมณ์ฑล ปัจัจ้ับันิ
อย้ที่ำ� 51.0 เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 48.8 จัากการข้ยายตัวข้องธุ้รกิจักล่้มค�าปลีก โดำยเฉพาะการค�าอ้ปโภูค/บริโภูค ทัำ�งแบบค�าปลีกสั่มัยใหม่
 (modern trade) และแบบดัำ�งเดิำม และดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ขึ้องภูาคใตั� ปัจัจ้ับันิอย้่ทีำ� 54.0 เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 53.0 เป็นิผู้ลจัาก
มาตรการสั่่งเสั่ริมการท่ำองเทีำ�ยวข้องภูาครัฐและมาตรการวันิหย้ดำยาว ทำำาให�เกิดำการเดำินิทำาง และจัับจั่ายใช�สั่อยในิกล่้มการทำ่องเทีำ�ยวในิประเทำศและ
สั่าข้าทีำ�เกี�ยวเน่ิ�อง ประกอบกับผู้ลข้องกำาลังซ่ื้�อภูาคการเกษตรปรับตัวดีำข้้�นิจัากราคายางพาราทีำ�เพิ�มส้ั่งข้้�นิ แต่ยังมีข้�อจัำากัดำเร่�องกำาลังซ่ื้�อจัากนัิกท่ำอง
เทีำ�ยวต่างชาติทีำ�ยังไม่ฟ้ื้�นิตัว นิอกจัากนีิ�สั่าข้าการก่อสั่ร�างและการค�าวัสั่ด้ำก่อสั่ร�างมีการหดำตัวเล็กนิ�อยจัากปัจัจััยฤด้ำกาล ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ขึ้องภูาค
กัลาง ปัจัจ้ับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 55.3 เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 53.5  เป็นิผู้ลจัากราคาสิั่นิค�าเกษตรปรับตัวส้ั่งข้้�นิ โดำยเฉพาะ ราคาข้�าวเปล่อก 
ทำำาให�กำาลังซ่ื้�อในิภูาคการเกษตรปรับตัวดีำข้้�นิส่ั่งผู้ลดีำต่อสิั่นิค�าและบริการกล่้มอ้ปโภูค/บริโภูค รวมไปถ้ึงสิั่นิค�าคงทำนิ เช่นิ รถึจัักรยานิยนิต์  ดัืชนีความ
เชื�อมั�นฯ ขึ้องภูาคตัะวันออกั ปัจัจ้ับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 51.3 เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 49.8 โดำยมีการข้ยายตัวในิหลายธุ้รกิจั โดำยเฉพาะกล่้มท่ำอง
เทีำ�ยวในิจัังหวัดำใกล�กร้งเทำพฯ อาทิำ ชลบ้รี และระยอง ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ขึ้องภูาคเหนือ ปัจัจ้ับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 52.4 เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 
50.8 จัากการเพิ�มข้้�นิข้องการจัับจ่ัายใช�สั่อยในิช่วงวันิหยด้ำยาว และการข้ยายตัวข้องธุ้รกิจัโรงแรมและทีำ�พักจัากการจัองล่วงหนิ�า รวมไปถ้ึงการผู้ลิตและ
จัำาหน่ิายทีำ�เพิ�มข้้�นิข้องผู้ลิตภัูณฑ์์ช้มชนิในิกล่้มข้องฝากทีำ�ระล้ก ดัืชนีความเชื�อมั�นฯขึ้องภูาคตัะวันออกัเฉีียงเหนือ ปัจัจ้ับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ 54.4 เพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิกอ่นิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 52.6 เพราะมกีารข้ยายตัวในิกล่้มการผู้ลติ โดำยเฉพาะอาหารและเคร่�องด่ำ�ม และเส่ั่�อผู้�าและสิั่�งทำอ รวมไปถึง้กล่้มรับเหมากอ่สั่ร�าง 

ส�วนปัจจัยสำาคัญที�มีผู้ลกัรุะทบตั�อกิัจกัารุ SME ปรุะเทศในเดืือนนี� 5 อันดัืบแรุกั ไดำ�แก่ 1. ภูาวะเศรษฐกิจัในิประเทำศและอำานิาจัซ่ื้�อข้อง
ประชาชนิ 2. การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค 3. มาตรการในิดำ�านิต่างๆ ข้องรัฐบาล 4. การแข่้งขั้นิในิตลาดำ และ 5. ราคาต�นิท้ำนิสิั่นิค�า/
ค่าแรงงานิ
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME
(SME Sentiment Index: SMESI)

เดืือน กัันยายน 2563

ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ เพิิ่�มข้ึ้�นจากัเดืือนสิงหาคม 2563 ที�รุะดัืบ 
51.2 มาอย้�ที�รุะดัืบ 52.9 เป็นกัารุปรัุบเพิิ่�มข้ึ้�นตั�อเนื�อง และเกิันค�าฐาน
 50 เน่ิ�องจัากองค์ประกอบดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ ปริมาณการผู้ลิต การค�าและ
บริการ กำาไร การลงท้ำนิ และการจั�างงานิ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดำับ 
56.8 57.9 56.3 52.1 และ 49.8 ตามลำาดัำบ เน่ิ�องจัากมีมาตรการกระต้�นิ
เศรษฐกจิัจัากภูาครฐั โดำยเฉพาะกล่้มการท่ำองเทีำ�ยวและสั่าข้าทีำ�เกี�ยวเน่ิ�อง 
ทัำ�งบริษัทำจัำาหนิา่ยตั�วเดิำนิทำาง โรงแรมและทีำ�พัก ร�านิอาหาร และบรกิารรถึ
เพ่�อท่ำองเทีำ�ยว ทำำาให�ธุ้รกิจัปรับตัวดีำข้้�นิอยา่งค่อยเป็นิค่อยไป ประกอบกับ
ภูาวะเศรษฐกิจัในิประเทำศกำาลังฟ้ื้�นิตวั จัากการข้ยายตัวข้องกำาลังซ่ื้�อในิท้ำก
ภู้มิภูาค เน่ิ�องจัากประชาชนิสั่ามารถึปรับตัวและดำำาเนิินิชีวิตไดำ�เป็นิปกติ
มากข้้�นิ อีกทัำ�ง การลดำลงข้องความกังวลเกี�ยวกับรายไดำ�ในิอนิาคต ส่ั่งผู้ล
ให�ความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME ปรบัตัวดีำข้้�นิทัำ�งในิปัจัจ้ับันิและอนิาคต
 ส่ั่วนิองค์ประกอบดำ�านิต�นิท้ำนิ ปรับตัวลดำลงมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 44.4 โดำยเป็นิ
ผู้ลจัากราคาวัตถ้ึดิำบและสิั่นิค�าหลายรายการเพิ�มข้้�นิ 

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME คาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�าง
หน�า ในเดืือนกัันยายน 2563 อย้�ที�รุะดัืบ 57.9 ปรัุบเพิิ่�มข้ึ้�นเล็กัน�อย
จากัเดืือนสิงหาคม 2563 ที�รุะดัืบ 56.9 แนิวโนิ�มความเช่�อมั�นิฯ คาดำ
การณ์เพิ�มข้้�นิ จัากการข้ยายตัวข้องกำาลังซ่ื้�อในิปัจัจ้ับันิ และความคาดำหวัง
ในิมาตรการกระต้�นิเศรษฐกิจัจัากภูาครัฐเพิ�มเติม แม�จัะยังมีความกังวล
เกี�ยวกับรายไดำ�ในิอนิาคตและผู้ลกระทำบต่อการระบาดำรอบใหม่ แต่ผู้ลก
ระทำบคาดำว่าจัะอย้ใ่นิวงจัำากัดำ และไม่ร้นิแรงเท่ำากับช่วงวิกฤตก่อนิหนิ�า 

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ปัจจุบัน ในเดืือน
กัันยายน 2563 ภูาคกัารุผู้ลิตั และภูาคกัารุค�าและภูาคกัารุบริุกัารุมีค�า
ดัืชนี ฯ อย้�ที�รุะดัืบ 53.9 , 52.6 และ 52.6 ตัามลำาดัืบ ซ้ื้�งภูาคการผู้ลิต 
ถ่ึอว่ามีค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�ส้ั่ดำ และอย้ใ่นิระดัำบทีำ�
ส้ั่งทีำ�ส้ั่ดำ เม่�อเทีำยบกับภูาคการค�าและบริการ โดำยเฉพาะสิั่นิค�าและบริการ
ทีำ�จัำาเป็นิ อาทิำ อาหารและเคร่�องด่ำ�ม เส่ั่�อผู้�าและสิั่�งทำอ รวมไปถ้ึงกล่้มการ
ท่ำองเทีำ�ยวทีำ�ไดำ�อานิิสั่งสั่์จัากการกระต้�นิการท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศข้อง
ภูาครัฐ เช่นิ บริษัทำจัำาหน่ิายตั�วสั่ายการบินิและเหมาทัำวร์ โรงแรมและทีำ�พัก 
ร�านิอาหาร และบริการรถึเช่าเพ่�อท่ำองเทีำ�ยว อยา่งไรก็ตาม ธุร้กิจัท่ำองเทีำ�ยว
ทีำ�เนิ�นินัิกท่ำองเทีำ�ยวต่างชาติยงัคงซื้บเซื้าต่อเน่ิ�อง และยังไม่มีสัั่ญญาณการ
ฟ้ื้�นิตัวตลอดำปลายปี 2563

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิัจและธุุรุกิัจอื�น ๆ เดืือนกัันยายน 2563     
ค�าดัืชนี ฯ ในิเก่อบท้ำกดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะดำัชนีิสั่ภูาพคล่อง
ข้องธุ้รกิจั และดัำชนีิการส่ั่งออกทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ จัากสั่ถึานิการณ์ทำาง
เศรษฐกิจัทีำ�กำาลังฟ้ื้�นิตัว และการเปิดำประเทำศมากข้้�นิ ทำำาให�ภูาคการสั่่ง
ออกปรับตัวดีำข้้�นิ  อีกทัำ�งจัากมาตรการส่ั่งเสั่ริมภูาคการท่ำองเทีำ�ยว และ
กระต้�นิการใช�จ่ัาย ทำำาให�มีนัิกท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศออกมาจัับจ่ัาย
ใช�สั่อย ประกอบกับปัจัจััยตามฤด้ำกาล ทีำ�ส่ั่งผู้ลดีำต่อปริมาณผู้ลผู้ลิตทำางการ
เกษตร ส่ั่งผู้ลดีำต่อรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อข้องภูาคเกษตรกร ซ้ื้�งส่ั่งผู้ลทำำาให�
ดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ และภูาพรวมธุ้รกิจัปรับตัวเพิ�มข้้�นิมา
อย้่ทีำ�ระดัำบ 45.8 และ 55.1 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 42.3และ 49.0 
ตามลำาดัำบ แต่อย่างไรก็ตามภูาวะเศรษฐกิจัยงัเติบโตอย้ใ่นิระดัำบทีำ�ตำ�า และ
มีการเคล่�อนิไหวค่อนิข้�างช�า

ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ขึ้องผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�น
ในทุกัภู้มิภูาค โดืยดืัชนีความเชื�อมั�นฯ เขึ้ตักัรุุงเทพิ่ฯ และปรุิมณ์ฑล
 ปัจัจ้ับันิอย้่ทีำ� 51.0 เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 48.8 จัากการ
ข้ยายตัวข้องธุ้รกิจักล่้มค�าปลีก โดำยเฉพาะการค�าอ้ปโภูค/บริโภูค ทัำ�งแบบ
ค�าปลีกสั่มัยใหม่ (modern trade) และแบบดัำ�งเดิำม และ ดัืชนีความ
เชื�อมั�นฯขึ้องภูาคใตั� ปัจัจ้ับันิอย้่ทีำ� 54.0 เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�
ระดำับ 53.0 เป็นิผู้ลจัากมาตรการสั่่งเสั่ริมการทำ่องเทีำ�ยวข้องภูาครัฐและ
 มาตรการวันิหย้ดำยาว ทำำาให�เกิดำการเดิำนิทำาง และจัับจ่ัายใช�สั่อยในิกล่้ม
การท่ำองเทีำ�ยวในิประเทำศและสั่าข้าทีำ�เกี�ยวเน่ิ�อง ประกอบกับผู้ลข้องกำาลัง



การท่ำองเทีำ�ยวในิประเทำศและสั่าข้าทีำ�เกี�ยวเน่ิ�อง ประกอบกับผู้ลข้องกำาลัง
ซ่ื้�อภูาคการเกษตรปรับตัวดีำข้้�นิจัากราคายางพาราทีำ�เพิ�มส้ั่งข้้�นิ แต่ยงัมีข้�อ
จัำากัดำเร่�องกำาลังซ่ื้�อจัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวต่างชาติทีำ�ยงัไม่ฟ้ื้�นิตัว นิอกจัากนีิ�สั่าข้า
การกอ่สั่ร�างและการค�าวัสั่ด้ำก่อสั่ร�างมีการหดำตวัเล็กนิ�อยจัากปจััจััยฤด้ำกาล 
ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ขึ้องภูาคกัลาง ปัจัจ้ับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ 55.3 เพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 53.5  เปน็ิผู้ลจัากราคาสั่นิิค�าเกษตรปรบัตัวส้ั่งข้้�นิ 
โดำยเฉพาะ ราคาข้�าวเปล่อก ทำำาให�กำาลังซ่ื้�อในิภูาคการเกษตรปรับตัวดีำข้้�นิ
ส่ั่งผู้ลดีำต่อสิั่นิค�าและบริการกล่้มอ้ปโภูค/บริโภูค รวมไปถ้ึงสิั่นิค�าคงทำนิ 
เช่นิ รถึจัักรยานิยนิต์  ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ขึ้องภูาคตัะวันออกั ปัจัจ้ับันิ
อย้ที่ำ�ระดัำบ 51.3 เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 49.8 โดำยมกีารข้ยาย
ตัวในิหลายธุ้รกิจั โดำยเฉพาะกล่้มท่ำองเทีำ�ยวในิจัังหวัดำใกล�กร้งเทำพฯ อาทิำ 
ชลบ้รี และระยอง ดัืชนีความเชื�อมั�นฯ ขึ้องภูาคเหนือ ปัจัจ้ับันิอย้ที่ำ�ระดัำบ
 52.4 เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 50.8 จัากการเพิ�มข้้�นิข้องการ
จัับจ่ัายใช�สั่อยในิช่วงวันิหย้ดำยาว และการข้ยายตัวข้องธุ้รกิจัโรงแรมและ
ทีำ�พักจัากการจัองล่วงหนิ�า รวมไปถ้ึงการผู้ลิตและจัำาหน่ิายทีำ�เพิ�มข้้�นิข้อง
ผู้ลิตภัูณฑ์์ช้มชนิในิกล่้มข้องฝากทีำ�ระล้ก ดัืชนีความเชื�อมั�นฯขึ้องภูาค
ตัะวันออกัเฉีียงเหนือ ปัจัจ้ับันิอย้่ทีำ�ระดัำบ 54.4 เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�าทีำ�ระดัำบ 52.6 เพราะมกีารข้ยายตัวในิกล่้มการผู้ลติ โดำยเฉพาะอาหาร
และเคร่�องด่ำ�ม และเส่ั่�อผู้�าและสิั่�งทำอ รวมไปถ้ึงกล่้มรับเหมาก่อสั่ร�าง
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สั่ถึานิณท์ำางการเม่องทีำ�ผู่้อนิคลายลง และภูาคเกษตรกรทีำ�ไดำ�รับผู้ล
ดีำจัากราคาสิั่นิค�าเกษตรทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ

• ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภูคทีำ�ประกอบอาชีพผู้้�ประกอบ
การ อย้่ทีำ�ระดัำบ 45.5 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิสิั่งหาคม 2563 ทีำ�
ระดัำบ 42.8

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�บริุโภูค
(Consumer Confidence Index : CCI) ม.หอกัารุค�า

• ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�บริุโภูคทั�งปัจจุบันและในอนาคตั 
ปรัุบตััวลดืลงมาอย้�ที�รุะดัืบ 50.2 (ค�าฐานอย้�ที�รุะดัืบ 200) จากั
เดืือนสิงหาคม 2563 ที�รุะดัืบ 51.0 ปรับตัวลดำลงครั�งแรกในิรอบ
 5 เด่ำอนิ แม�สั่ถึานิประกอบการจัะเริ�มกลับมาฟ้ื้�นิตัว แต่ยังอย้่ในิ
ภูาวะทีำ�ชะลอตัว

• ดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�บริโภูคทีำ�ปรับตัวลดำลงทัำ�งในิปัจัจ้ับันิ
และอนิาคต และอย้่ในิระดัำบตำ�ากว่าค่าฐานิ(100)  สั่ะทำ�อนิให�เห็นิ
ว่าสั่ถึานิการณเ์ศรษฐกจิัภูายในิประเทำศยงัคงชะลอตวั ซ้ื้�งส่ั่งผู้ลกระ
ทำบต่อภูาคการใช�จ่ัายข้องประชาชนิ และในิหลายสั่าข้าธุ้รกิจั โดำย
เฉพาะภูาคการทำอ่งเทีำ�ยว การสั่ง่ออก รวมถึง้การจั�างงานิในิอนิาคต

กัารุเปรีุยบเทียบดัืชนี SMESI
กัับดัืชนีอื�น ๆ ที�เกีั�ยวขึ้�อง

เดืือน กัันยายน 2563

ดัืชนีความเชื�อมั�นทางธุุรุกิัจ
(Business Sentiment Index : BSI)

• ดัืชนีความเชื�อมั�นทางธุุรุกิัจปรัุบเพิิ่�มข้ึ้�น ในปัจจุบันมา
อย้�ที�รุะดัืบ 47.5 (ค�าฐานอย้�ที�รุะดัืบ 50) จัากเด่ำอนิสั่งิหาคม 2563 
ทีำ�ระดัำบ 45.7 และดัำชนีิ ฯ คาดำการณ์ 3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าปรับเพิ�มข้้�นิ
 มาอย้่ทีำ�ระดัำบ 51.1 จัากเด่ำอนิสิั่งหาคม 2563 ทีำ�ระดัำบ 50.0 เป็นิ
ผู้ลมาจัากดัำชนีิ ฯ ทีำ�ปรับเพิ�มข้้�นิในิเก่อบท้ำกธุ้รกิจั โดำยเฉพาะภูาค
การผู้ลิตทีำ�ปรับเพิ�มข้้�นิมาแตะระดำับ 50 ไดำ� จัากการปรับตัวดีำข้้�นิ
ข้องหมวดำสั่นิิค�าคงทำนิกล่้มผู้ลติเคร่�องไฟื้ฟื้า้ อยา่งไรกต็ามภูาคการ
ท่ำองเทีำ�ยวยังปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิระดัำบทีำ�ตำ�า จัากความกังวลต่อภูาวะ
ธุ้รกิจัตามกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคทีำ�ชะลอตัว

  
ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�บริุโภูค

(Consumer Confidence Index : CCI)
กัรุะทรุวงพิ่าณิ์ชย์

• ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�บริุโภูคในปัจจุบัน ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�น
มาอย้�ที�รุะดัืบ 37.2 จากัเดืือนสิงหาคม 2563 ที�รุะดัืบ 36.9

• ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�บริุโภูคในทกุัภู้มิภูาคปรัุบตััวเพิ่ิ�มข้ึ้�น
จากัเดืือนที�ผู้�านมา โดำยเฉพาะในิเข้ตกร้งเทำพฯ และปริมณฑ์ลทีำ�มี
ค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�ส้ั่ดำ เป็นิผู้ลมาจัาก

ดัืชนีความเชื�อมั�นอนาคตัเศรุษฐกิัจภู้มิภูาค
 (Thailand Regional Economic

Sentiment Index : RSI)

• ในเดืือนกัันยายน 2563 ค�าดัืชนี ฯ ในทุกัภู้มิภูาค     
ดัืชนี ฯ ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�น โดำยเฉพาะภูาคตะวนัิออกเฉยีงเหน่ิอ ภูาค
เหน่ิอ และภูาคตะวันิออกทีำ�มีค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิ ฯ ปรับตัวมาอย้่
ในิระดำบัทีำ�ส้ั่งทีำ�ส้ั่ดำตามลำาดัำบ เน่ิ�องจัากสั่ถึานิการณก์ารแพร่ระบาดำ
ข้องไวรัสั่โควิดำ-19 ทีำ�เริ�มคลี�คลาย ส่ั่งผู้ลให�ภูาคการเกษตรกรรม 
และภูาคอ้ตสั่าหกรรมปรับตัวดีำข้้�นิ

ภูาวะเศรุษฐกิัจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อขึ้องปรุะชาชนเป็น
ปัจจัยกัรุะทบสำาคัญที�สุดืขึ้อง SME ในทุกัภู้มิภูาค ซ้ื้�งผู้้�ประกอบการ 
SME ส่ั่วนิใหญ่มียอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อจัากผู้้�บริโภูคภูายในิประเทำศเป็นิหลัก ทำำาให�
ภูาวะเศรษฐกิจัข้องประเทำศ และกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคส่ั่งผู้ลอยา่งมากต่อ
ธุ้รกิจั SME ซ้ื้�งแม�ว่าจัะมีการเริ�มฟ้ื้�นิตัวข้องธุ้รกิจัหลายสั่าข้า แต่จัากราย
ไดำ� และกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคทีำ�เปราะบาง ผู้้�บริโภูคระมัดำระวังการใช�จ่ัาย

และกัารุเปลี�ยนแปลงพิ่ฤติักัรุรุมขึ้องผู้้�บริุโภูค  มาตัรุกัารุใน
ดื�านตั�าง ๆ ขึ้องรุัฐบาลตั�อกิัจกัารุ  กัารุแขึ้�งขัึ้นในตัลาดื และรุาคา
ตั�นทุนสินค�า/ค�าแรุง เป็นปัจจัยกัรุะทบสำาคัญขึ้อง SME ในทุกัภู้มิภูาค
 จัากการสั่ำารวจัข้�อม้ลเด่ำอนิกันิยายนิ 2563 พบว่า 4 ปัจัจััยดัำงกล่าวเป็นิ
ปัจัจััยกระทำบสั่ำาคัญข้อง SME เน่ิ�องจัากมาตรการกระต้�นิการใช�จ่ัายข้อง
ภูาครัฐ และการแข่้งขั้นิทำางการตลาดำข้องธุ้รกิจั ทีำ�จัะส่ั่งผู้ลต่อการตัดำสิั่นิ
ใจัในิการใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูคมากข้้�นิ อย่างไรก็ตามแม�ผู้้�บริโภูคจัะมีการ
ออกมาใช�จ่ัายอย่างต่อเน่ิ�อง แต่จัากความกังวลต่อรายไดำ� และการแพร่
ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19 รอบสั่อง ทำำาให�ภูาวะเศรษฐกิจัในิประเทำศ
เติบโตค่อนิข้�างช�า
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ค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย้�ที�
รุะดัืบ 51.0 ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากัเดืือนกั�อนหน�าที�รุะดัืบ 48.8 จัากปัจัจััย
ดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ ปริมาณการผู้ลิต การค�า และการบริการทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
 ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งภูาคการ
ภูาคการค�ามีค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�ส้ั่ดำ เม่�อเทีำยบกับภูาคการ
ผู้ลิต และบริการ โดำยเฉพาะการค�าอ้ปโภูค/บริโภูค ทัำ�งแบบค�าปลีกสั่มัย
ใหม่ (modern trade) และแบบดัำ�งเดิำม ทีำ�ข้ยายตัวตามความต�องการ
สิั่นิค�าข้องผู้้�บริโภูค ทัำ�งกล่้มล้กค�าในิพ่�นิทีำ� และนัิกท่ำองเทีำ�ยวข้าจัร  และ
จัากกล่้มนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�มีการเดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยวในิพ่�นิทีำ� ทำำาให�ภูาคการ
ท่ำองเทีำ�ยว และธุ้รกิจัทีำ�เกี�ยวเร่�อง เช่นิ โรงแรม รถึรับเหมาและร�านิอาหาร
ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิ  ในส�วนขึ้องค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบ
กัารุ SME คาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าอย้�ที�รุะดัืบ 56.1 เป็นผู้ลมาจากั
ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสัั่�งซ่ื้�อจัะเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำ
การณ์กิจักรรมทำางสัั่งคมต่างๆทีำ�เริ�มฟ้ื้�นิตัว จัะกระต้�นิให�ผู้้�บริโภูคออกมา
ใช�จ่ัายอย่างต่อเน่ิ�อง

ในส�วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาคกัารุผู้ลิตั 
ในิเด่ำอนิปัจัจ้ับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 54.6 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 51.3 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ และปริมาณการ
ผู้ลิตปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิ
ไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งเป็นิการปรับเพิ�มข้้�นิในิท้ำกสั่าข้าการผู้ลิต โดำยเฉพาะผู้ลิตอาหาร
และเคร่�องด่ำ�ม ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 59.0 จัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 55.4 เน่ิ�องจัากการเดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยวข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยว
ในิภู้มิภูาค และการเดำินิทำางเข้�าร่วมงานิกิจักรรต่างๆในิพ่�นิทีำ� ส่ั่งผู้ลให�มี
จัำานิวนิผู้้�บริโภูคออกมาจัับจ่ัายใช�สั่อยมากข้้�นิทัำ�งในิสิั่นิค�าคงทำนิและก้�ง
คงทำนิ ในส�วนขึ้องค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME คาดืกัารุณ์์
 3 เดืือนขึ้�างหน�าอย้�ที�รุะดืับ 59.6 เป็นผู้ลมาจากัผู้้�ประกอบการคาดำ
การณ์คำาสัั่�งซ่ื้�อจัะเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์กิจักรรมทำาง
สัั่งคมต่างๆทีำ�เริ�มฟ้ื้�นิตัว จัะกระต้�นิให�ผู้้�บริโภูคออกมาใช�จ่ัายอยา่งต่อเน่ิ�อง

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SMESI
ในเขึ้ตักัรุุงเทพิ่ฯ และปริุมณ์ฑล 
ปรุะจำาเดืือนกัันยายน 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาค
กัรุุงเทพิ่ฯ และปริุมณ์ฑล ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากัเดืือนกั�อนหน�า
มาอย้�ที�รุะดัืบ 51.0 จากัปัจจัยดื�านคำาสั�งซืื้�อ ปริุมาณ์กัารุผู้ลิตั
 กัารุค�า และกัารุบริุกัารุที�ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�น ส�งผู้ลทำาให�กัำาไรุ
ขึ้องกิัจกัารุปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นอย�างเห็นไดื�ชัดื ซ้ื้�งภูาคกัารุค�ามี
ค�าดัืชนี ฯ ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นมากัที�สุดื เมื�อเทียบกัับภูาคกัารุ
ผู้ลิตั และบริุกัารุ

• จากักัารุขึ้ยายตััวขึ้องธุุรุกิัจกัลุ�มค�าปลกีั โดืยเฉีพิ่าะ
กัารุค�าอุปโภูค/บริุโภูค ทั�งแบบค�าปลีกัสมัยใหม� (modern 
trade) และแบบดัื�งเดิืม
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ในส�วนขึ้องดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาคกัารุ
บริุกัารุ ในิเด่ำอนิปัจัจ้ับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย่้ทีำ�ระดัำบ 47.5 ปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 47.3 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณการบรกิารปรบัตัวเพิ�มข้้�นิ ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกจิัการเพิ�มข้้�นิ โดำย
ค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบท้ำกสั่าข้าการบริการ โดำยเฉพาะภูาคการ
ท่ำองเทีำ�ยว และธุ้รกิจัทีำ�เกี�ยวเร่�อง เช่นิ โรงแรม รถึรับเหมาและร�านิอาหาร
ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�ส้ั่ดำมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 49.4 37.5 และ 48.1 
จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 41.7 31.6 และ45.7 ตามลำาดัำบ โดำยเฉพาะ
จัากกล่้มนัิกท่ำองเทีำ�ยวในิพ่�นิทีำ� ในส�วนขึ้องค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบ
กัารุ SME คาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าอย้�ที�รุะดัืบ 56.1 เป็นผู้ลมาจากั
ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสัั่�งซ่ื้�อค่อนิข้�างทำรงตัว

ในส�วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาคกัารุค�า 
ในิเด่ำอนิปัจัจ้ับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 52.6 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 49.0 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ และปริมาณ
การค�าปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างมาก ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิ ซ้ื้�งเป็นิการปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบท้ำกสั่าข้าการค�า โดำยเฉพาะการค�า
อ้ปโภูค/บริโภูค ทัำ�งแบบค�าปลีกสั่มัยใหม่ (modern trade) และแบบ
ดัำ�งเดิำม ทีำ�ข้ยายตัวตามความต�องการสิั่นิค�าข้องผู้้�บริโภูค ทัำ�งกล่้มล้กค�าในิ
พ่�นิทีำ� และนัิกท่ำองเทีำ�ยวข้าจัร ในส�วนขึ้องค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบ
กัารุ SME คาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าอย้�ที�รุะดัืบ 53.8 เป็นผู้ลมาจากั
ผู้้�ประกอบการประเมินิคำาสัั่�งซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคจัะค่อนิข้�างทำรงตัว เน่ิ�องจัาก
ต�องเผู้ชิญกับการแข่้งขั้นิกับค่้แข่้งรายใหญ่ ทำำาให�เกิดำการกระจัายกล่้ม
ล้กค�ามากข้้�นิ

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิัจและธุุรุกิัจ SME
ปรุะจำาเดืือนกัันยายน

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุ้รกิจัในิภูาคกร้งเทำพฯ 
และปริมณฑ์ล ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า ซ้ื้�งปรับเพิ�มข้้�นิ
ในิเก่อบท้ำกค่าดัำชนีิ โดำยเฉพาะภูาพรวมธุ้รกิจั และภูาวะเศรษฐกิจั
ข้องประเทำศทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 53.8 และ 40.6 จัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 48.3 และ 36.3 ตามลำาดัำบ เน่ิ�องจัากการ
ฟ้ื้�นิตัวข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศ ซ้ื้�งนิิยมเดิำนิทำางในิพ่�นิทีำ�
จัังหวัดำใกล�เคียง ส่ั่งผู้ลดีำต่อธุ้รกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�อง และกระต้�นิการออก
มาจัับจ่ัายใช�สั่อยมากข้้�นิ
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ปัจจยัภูาวะเศรุษฐกัจิในปรุะเทศและอำานาจซื้ื�อขึ้องปรุะชาชน
ส�งผู้ลตั�อกัิจกัารุมากัที�สุดื โดำยปัจัจััยทำี�สั่่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ การ
เปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค การแข้่งข้ันิในิตลาดำ  มาตรการในิ
ดำ�านิต่าง ๆ ข้องรัฐบาลต่อกิจัการ  ราคาต�นิทำ้นิสั่ินิค�า/ค่าแรงงานิ  ตาม
ลำาดำับ
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ค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย้�ที�
รุะดืบั 54.0 ปรุบัตััวเพิ่ิ�มข้ึ้�นจากัเดืือนกั�อนหน�าที�รุะดืบั 53.0 จัากปจััจััย
ดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ ปริมาณการผู้ลิต การค�า และการบริการทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ 
ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ซ้ื้�งภูาคการภูาคการผู้ลิตมีค่า
ดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�ส้ั่ดำ เม่�อเทีำยบกับภูาคการค�า และผู้ลิต โดำย
เฉพาะสั่าข้าไม�และเฟื้อร์นิิเจัอร์ จัากการเดิำนิทำางทัำ�งภูายในิและระหว่าง
ประเทำศทีำ�ผู่้อนิปรนิมาตรการควบค้มกลับมาเป็นิปกติ ส่ั่งผู้ลทำำาให�มีการ
ส่ั่งออกไม�ยางพารา รวมถ้ึงคำาสัั่�งซ่ื้�อเฟื้อร์นิิเจัอร์จัากกล่้มสั่ำานัิกงานิ และ
ร�านิค�าต่างๆ เช่นิโต๊ะ  ต้�เก็บข้อง และเก�าอี�เป็นิต�นิ ส่ั่วนิภูาคการค�าสิั่นิค�า
อ้ปโภูคบรโิภูคไดำ�รบัแรงสั่นิบัสั่น้ินิจัากรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อภูาคการเกษตร
ปรับตัวดีำข้้�นิ จัากราคายางพาราทีำ�เพิ�มส้ั่งข้้�นิ แต่ภูาคการค�าวัสั่ด้ำก่อสั่ร�าง
หดำตัวลงเล็กนิ�อยตามปัจัจััยฤด้ำกาล นิอกจัากนีิ�ภูาคการทำ่องเทีำ�ยว และ
ธุ้รกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องปรับตัวดีำข้้�นิ จัากมาตรการส่ั่งเสั่ริมการท่ำองเทีำ�ยวข้อง
ภูาครัฐและมาตรการวันิหย้ดำยาว ทำำาให�เกิดำการเดิำนิทำาง และจัับจ่ัาย
ใช�สั่อย ในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์ 
3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 59.6 เปน็ิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
คำาสัั่�งซ่ื้�อค่อนิข้�างทำรงตัว เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการยังไม่มั�นิใจัต่อกำาลังซ่ื้�อ
ภูายในิประเทำศ และนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติยังไม่กลับมา

ในส�วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาคกัารุผู้ลิตั 
ในิเด่ำอนิปัจัจ้ับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 51.7 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 49.1 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ และปริมาณการ
ผู้ลิตปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิ
ไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งเป็นิการปรับเพิ�มข้้�นิในิเก่อบท้ำกสั่าข้าการผู้ลิต โดำยเฉพาะสั่าข้า
ไม�และเฟื้อร์นิิเจัอร์ ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�ส้ั่ดำมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 
57.6 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 51.5 ภูาคการส่ั่งออกทีำ�เริ�มฟ้ื้�นิตัวดีำข้้�นิ
 จัากการเดิำนิทำางทัำ�งภูายในิและระหว่างประเทำศทีำ�ผู่้อนิปรนิมาตรการ
ควบค้มกลับมาเป็นิปกติ ส่ั่งผู้ลทำำาให�มีการส่ั่งออกไม�ยางพารา รวมถ้ึงคำา
สัั่�งซ่ื้�อเฟื้อร์นิิเจัอร์จัากกล่้มสั่ำานัิกงานิ และร�านิค�าต่างๆ เช่นิโต๊ะ  ต้�เก็บ
ข้อง และเก�าอี�เป็นิต�นิ ในส�วนขึ้องค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ
 SME คาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าอย้�ที�รุะดัืบ 58.7 เป็นผู้ลมาจากัผู้้�
ประกอบการคาดำการณ์คำาสัั่�งซ่ื้�อจัะเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำ
การณ์การใช�จ่ัายในิอาหารและเคร่�องด่ำ�มข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศ
จัะฟ้ื้�นิตัวต่อเน่ิ�อง

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SMESI ภูาคใตั�
ปรุะจำาเดืือนกัันยายน 2563

ปรุะเดื็นสำาคัญ

•  ค�าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาคใตั� 
ปรุับตััวเพิ่ิ�มขึ้้�นจากัเดืือนกั�อนหน�ามาอย้�ที�รุะดืับ 54.0 จากั
ปัจจยัดื�านคำาสั�งซื้ื�อ ปริุมาณ์กัารุผู้ลติั กัารุค�า และกัารุบริุกัารุ
ที�ปรุบัตัวัเพิ่ิ�มขึ้้�น ส�งผู้ลทำาให�กัำาไรุขึ้องกัจิกัารุปรุบัตัวัเพิิ่�มขึ้้�น
อย�างเห็นไดื�ชัดื ซื้้�งภูาคกัารุภูาคกัารุผู้ลิตัมีค�าดืัชนี ฯ ปรุับ
ตััวเพิ่ิ�มขึ้้�นมากัที�สุดื เมื�อเทียบกัับภูาคกัารุค�า และบรุิกัารุ

• จากัมาตัรุกัารุส�งเสริุมกัารุท�องเที�ยวขึ้องภูาครัุฐ
และมาตัรุกัารุวันหยุดืยาว ทำาให�เกัิดืกัารุเดืินทาง และจับ
จ�ายใช�สอยในกัลุ�มกัารุท�องเที�ยวในปรุะเทศและสาขึ้าที�เกัี�ยว
เนื�อง ปรุะกัอบกัับผู้ลขึ้องกัำาลังซื้ื�อภูาคกัารุเกัษตัรุปรุับตััวดืี
ขึ้้�นจากัรุาคายางพิ่ารุาที�เพิ่ิ�มส้งข้ึ้�น แตั�ยังมีขึ้�อจำากััดืเรุื�อง
กัำาลังซื้ื�อจากันักัท�องเที�ยวตั�างชาตัิที�ยังไม�ฟื้นตััว นอกัจากั
นี�สาขึ้ากัารุกั�อสรุ�างและกัารุค�าวสัดืกุั�อสรุ�างมกีัารุหดืตัวัเลก็ั
น�อยจากัปัจจัยฤดื้กัาล
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ในส�วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาคกัารุค�า 
ในิเด่ำอนิปัจัจ้ับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 52.6 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 52.4 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ และปริมาณ
การค�าปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างมาก ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิ ซ้ื้�งเป็นิการปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบท้ำกสั่าข้าการค�า โดำยเฉพาะการใช�
จ่ัายในิสิั่นิค�าอ้ปโภูคบริโภูคทัำ�งกล่้มค�าปลีก และค�าส่ั่งทีำ�ไดำ�รับแรงสั่นัิบสั่น้ินิ
จัากรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อภูาคการเกษตรปรับตัวดีำข้้�นิ จัากราคายางพารา
ทีำ�เพิ�มส้ั่งข้้�นิ แต่ภูาคการค�าวัสั่ด้ำก่อสั่ร�างหดำตัวลงเล็กนิ�อยตามปัจัจััย
ฤด้ำกาล ในส�วนขึ้องค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME คาดืกัารุณ์์
 3 เดืือนขึ้�างหน�าอย้�ที�รุะดัืบ 59.9 เป็นผู้ลมาจากัผู้้�ประกอบการประเมนิิ
คำาสัั่�งซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคจัะค่อนิข้�างทำรงตัว เน่ิ�องจัากภูาคการใช�จ่ัายข้องผู้้�
บริโภูคทีำ�ต�องสัั่งเกตอย่างต่อเน่ิ�อง

ในส�วนขึ้องดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาคกัารุ
บริุกัารุ ในิเด่ำอนิปัจัจ้ับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย่้ทีำ�ระดัำบ 56.6 ปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 55.4 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ และ 
ปริมาณการบรกิารปรบัตัวเพิ�มข้้�นิ ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกจิัการเพิ�มข้้�นิ โดำย
ค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบท้ำกสั่าข้าการบริการ โดำยเฉพาะสั่าข้า
ธุ้ร กิจัเ กี� ยว เ น่ิ�อง กับการท่ำองเ ทีำ� ยว เช่นิร� านิอาหาร และดำ�านิ
การข้นิส่ั่งมวลชนิไม่ประจัำาทำางทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�ส้ั่ดำมาอย้่
ทีำ�ระดัำบ 59.0 และ 62.5 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 55.5 และ 59.7 ตาม
ลำาดัำบ จัากมาตรการส่ั่งเสั่ริมการท่ำองเทีำ�ยวข้องภูาครัฐและมาตรการวันิ
หย้ดำยาว ทำำาให�เกิดำการเดิำนิทำาง และจัับจ่ัายใช�สั่อยในิกล่้มการท่ำองเทีำ�ยว
ในิประเทำศ อยา่งไรกต็ามยงัมีข้�อจัำากัดำเร่�องกำาลังซ่ื้�อจัากนิกัท่ำองเทีำ�ยวต่าง
ชาติทีำ�ยงัไม่ฟ้ื้�นิตัว ในส�วนขึ้องค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME 
คาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าอย้�ที�รุะดัืบ 59.8 เป็นผู้ลมาจากัผู้้�ประกอบ
การคาดำการณ์คำาสัั่�งซ่ื้�อจัะลดำลง เนิ่�องจัากผู้้�ประกอบการยังไม่มั�นิใจัต่อ
กำาลังซ่ื้�อภูายในิประเทำศ และนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติยังไม่กลับมา
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ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิัจและธุุรุกิัจ SMESI
ปรุะจำาเดืือนกัันยายน 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุ้รกิจัในิภูาคใต� ปรับตัว
เพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า ซ้ื้�งปรับเพิ�มข้้�นิในิเก่อบท้ำกค่าดัำชนีิ โดำย
เฉพาะการใช�ภูาพรวมธุ้รกิจั และภูาวะเศรษฐกจิัภูายในิประเทำศ ทีำ�
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 55.7 และ 51.8 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�
ระดัำบ 57.9 และ 50.3 ตามลำาดัำบ เน่ิ�องจัากมาตรการส่ั่งเสั่ริมการ
ท่ำองเทีำ�ยวข้องภูาครัฐและมาตรการวันิหย้ดำยาว ทำำาให�เกิดำการเดิำนิ
ทำาง และจัับจ่ัายใช�สั่อยในิกล่้มการท่ำองเทีำ�ยวในิประเทำศ อีกทัำ�งจัาก
การผู่้อนิปรนิมาตรการควบค้มโรคต่างๆ และการฟ้ื้�นิตัวข้องภูาวะ
เศรษฐกิจัในิหลายประเทำศ ทำำาให�ภูาคการส่ั่งออกปรับตัวดีำข้้�นิ 
อย่างไรก็ตามภูาคการส่ั่งออกยังฟ้ื้�นิตัวค่อนิข้�างช�า และกำาลังซ่ื้�อ
จัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติยงัไม่มี ทำำาให�สั่ภูาพคล่องข้องกิจัการ
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิเล็กนิ�อยมาอย่้ทีำ�ระดัำบ 55.2 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�
ระดัำบ 54.1

ปัจจัยภูาวะเศรุษฐกิัจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อขึ้องปรุะชาชน
ส�งผู้ลตั�อกิัจกัารุมากัที�สุดื โดำยปัจัจััยทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ การ
เปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค มาตรการในิดำ�านิต่าง ๆ ข้องรัฐบาล
ต่อกิจัการ  การแข่้งขั้นิในิตลาดำ และราคาต�นิท้ำนิสิั่นิค�า/ค่าแรง  ตามลำาดัำบ
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ค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย้�ที�
รุะดัืบ 54.4 ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากัเดืือนกั�อนหน�าที�รุะดัืบ 52.6 จัากปัจัจััย
ดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ ปริมาณการผู้ลิต การค�า และการบริการทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
 ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งภูาคการ
ภูาคการผู้ลิตมีค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�ส้ั่ดำ เม่�อเทีำยบกับภูาคการ
ค�า โดำยเฉพาะสั่าข้าเส่ั่�อผู้�าและสิั่�งทำอ และผู้ลิตอาหารและเคร่�องด่ำ�ม ทีำ�มี
ค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�ส้ั่ดำมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 51.9 และ 61.2 จัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 43.7 และ 57.0 ตามลำาดัำบเน่ิ�องจัากสั่ถึานิประกอบ
การกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการแบบหนิ�าร�านิไดำ�ปกติ และผู้้�บริโภูคเริ�มออก
มาจัับจ่ัายใช�สั่อยมากข้้�นิ   และจัากกล่้มล้กค�าประจัำาทีำ�กลับมาข้ายสิั่นิค�า
ตามตลาดำต่างๆ รวมถ้ึงร�านิอาหาร และร�านิข้ายข้องชำา ประกอบกับการ
จััดำงานิอบรม และสัั่มมนิาในิเข้ตพ่�นิทีำ�ช้มชนิ ทำำาให�มีคำาสัั่�งซ่ื้�ออาหารและ
เคร่�องด่ำ�มจััดำเบรก อีกทัำ�งภูาคการค�าวัสั่ด้ำก่อสั่ร�างปรับตัวดีำข้้�นิ ตามความ
ต�องการสิั่นิค�าข้องกล่้มผู้้�รับเหมา ในส�วนขึ้องค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�
ปรุะกัอบกัารุ SME คาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าอย้�ที�รุะดัืบ 57.2 เป็น
ผู้ลมาจากัผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสัั่�งซ่ื้�อค่อนิข้�างทำรงตัว เน่ิ�องจัาก
ผู้้�ประกอบการมองว่าการใช�จ่ัายในิสิั่นิค�าจัำาเป็นิ เช่นิอาหาร และเส่ั่�อผู้�า
 จัะปรับตัวดีำข้้�นิตามรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูค ส่ั่วนิภูาคการท่ำอง
เทีำ�ยวผู้้�ประกอบการกังวลต่อการย�านิสั่ถึานิทีำ�ท่ำองเทีำ�ยวไปในิภู้มิภูาคอ่�นิ
ตามปัจัจััยตามฤด้ำกาล

ในส�วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาคกัารุผู้ลิตั
 ในิเด่ำอนิปัจัจ้ับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 55.8 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 51.1 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ และปริมาณการ
ผู้ลิตปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิ
ไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งเป็นิการปรบัเพิ�มข้้�นิในิท้ำกสั่าข้าการผู้ลติ โดำยเฉพาะสั่าข้าเส่ั่�อผู้�า
และสิั่�งทำอ และผู้ลิตอาหารและเคร่�องด่ำ�ม ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาก
ทีำ�ส้ั่ดำมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 51.9 และ 61.2 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 43.7 และ
 57.0 ตามลำาดัำบ เน่ิ�องจัากสั่ถึานิประกอบการกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการแบบ
หนิ�าร�านิไดำ�ปกติ และผู้้�บริโภูคเริ�มออกมาจัับจ่ัายใช�สั่อยมากข้้�นิ   และจัาก
กล่้มล้กค�าประจัำาทีำ�กลับมาข้ายสิั่นิค�าตามตลาดำต่างๆ รวมถ้ึงร�านิอาหาร 
และร�านิข้ายข้องชำา ประกอบกับการจััดำงานิอบรม และสั่มัมนิาในิเข้ตพ่�นิทีำ�
ช้มชนิ  ทำำาให�มีคำาสัั่�งซ่ื้�ออาหารและเคร่�องด่ำ�มจััดำเบรก ในส�วนขึ้องค�าดัืชนี
ความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME คาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าอย้�ที�
รุะดัืบ 62.2 เป็นผู้ลมาจากัผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสัั่�งซ่ื้�อจัะเพิ�มข้้�นิ 
เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการมองวา่การใช�จ่ัายในิสั่นิิค�าจัำาเป็นิ เช่นิอาหาร และ
เส่ั่�อผู้�า จัะปรับตัวดีำข้้�นิตามรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูค

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SMESI
ภูาคตัะวันออกัเฉีียงเหนือ

ปรุะจำาเดืือนกัันยายน 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาค
ตัะวันออกัเฉีียงเหนือ ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากัเดืือนกั�อนหน�ามา
อย้�ที�รุะดัืบ 54.4 จากัปัจจัยดื�านคำาสั�งซืื้�อ ปริุมาณ์กัารุผู้ลิตั 
กัารุค�า และกัารุบริุกัารุที�ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�น ส�งผู้ลทำาให�กัำาไรุ
ขึ้องกิัจกัารุปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นอย�างเห็นไดื�ชัดื ซ้ื้�งภูาคกัารุภูาค
กัารุผู้ลิตัมีค�าดัืชนี ฯ ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นมากัที�สุดื เมื�อเทียบกัับ
ภูาคกัารุค�า และบริุกัารุ

• จากักัารุขึ้ยายตััวในกัลุ �มกัารุผู้ลิตั โดืยเฉีพิ่าะ
อาหารุและเครืุ�องดืื�ม และเสื�อผู้�าและสิ�งทอ รุวมไปถ้ึงกัลุ�ม
รัุบเหมากั�อสรุ�าง
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 ในส�วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาคกัารุ
บริุกัารุ ในิเด่ำอนิปัจัจ้ับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย่้ทีำ�ระดัำบ 55.3 ปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 53.1 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ และ 
ปริมาณการบรกิารปรบัตัวเพิ�มข้้�นิ ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกจิัการเพิ�มข้้�นิ โดำย
 โดำยค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบท้ำกสั่าข้าการบริการ เน่ิ�องจัากการ
ฟ้ื้�นิตัวข้องกิจักรรมทำางสัั่งคมต่างๆ ทำำาให�งานิอบรม และงานิสัั่มมนิากลับ
มาดำำาเนิินิการไดำ� ประชาชนิมาเข้�าร่วมกิจักรรมในิพ่�นิทีำ� ส่ั่งผู้ลให�ร�านิอาหาร
 และทีำ�พัก/โรงแรมข้ยายตัว นิอกจัากนัิ�นิการเริ�มฟ้ื้�นิตัวข้องธุ้รกิจั ทำำาให�มี
การลงท้ำนิภูาคการกอ่สั่ร�างเพิ�มข้้�นิ รวมถ้ึงการตอ่เติม และซ่ื้อมแซื้มอาคาร
บ�านิเร่อนิ   ในส�วนขึ้องค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME คาดื
กัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าอย้�ที�รุะดัืบ 56.4 เป็นผู้ลมาจากัผู้้�ประกอบการ
คาดำการณ์คำาสัั่�งซ่ื้�อจัะลดำลง เนิ่�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์นัิกท่ำอง
เทีำ�ยวจัะเดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยวนิอกภู้มิภูาคตามปัจัจััยตามฤด้ำกาล    

ในส�วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาคกัารุค�า
 ในิเด่ำอนิปัจัจ้ับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ 52.0 ปรับตัวลดำลงจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 53.0 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ และปริมาณ
การค�าปรับตัวลดำลงอย่างมาก ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวลดำลง
 ซ้ื้�งเป็นิการปรับตัวลดำลงในิเก่อบท้ำกสั่าข้าการค�า โดำยเฉพาะสั่าข้ารถึ
จัักรยานิยนิต์ และสั่ถึานิีนิำ�ามันิ ปรับตัวลดำลงตามความต�องการใช�ยานิ
พาหนิะ และการข้นิส่ั่งมวลชนิไม่ประจัำาทำางทีำ�หดำตัวลง อย่างไรก็ตามภูาค
การค�าวัสั่ด้ำก่อสั่ร�างปรับตัวดีำข้้�นิ ตามความต�องการสิั่นิค�าข้องกล่้มผู้้�รับ
เหมา ในส�วนขึ้องค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME คาดืกัารุณ์์ 
3 เดืือนขึ้�างหน�าอย้�ที�รุะดัืบ 54.4 เป็นผู้ลมาจากัผู้้�ประกอบการประเมินิ
คำาสัั่�งซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคจัะเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการชะลอตัวในิปัจัจ้ับันิ ทำำาให�
ในิอนิาคตผู้้�บริโภูคจัะมีการออกมาใช�จ่ัายมากข้้�นิ



ปัจจัยภูาวะเศรุษฐกิัจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อขึ้องปรุะชาชน
ส�งผู้ลตั�อกิัจกัารุมากัที�สุดืที�สุดื  โดำยปัจัจััยทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่
 การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค  การแข่้งขั้นิในิตลาดำ  มาตรการ
ในิดำ�านิต่าง ๆ  ข้องรัฐบาลต่อกิจัการ  และราคาต�นิท้ำนิสิั่นิค�า/ค่าแรง   ตาม
ลำาดัำบ

14

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิัจและธุุรุกิัจ SME
ปรุะจำาเดืือนกัันยายน 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุ้รกิจัในิภูาคตะวันิออก
เฉียงเหน่ิอ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า ซ้ื้�งปรับเพิ�มข้้�นิในิ
เก่อบท้ำกค่าดัำชนีิ โดำยเฉพาะภูาพรวมธุ้รกิจั ทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่
ทีำ�ระดัำบ 54.4 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 47.4 เน่ิ�องจัากสั่ถึานิ
ประกอบการกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการแบบหนิ�าร�านิไดำ�ปกติ และผู้้�
บริโภูคเริ�มออกมาจัับจ่ัายใช�สั่อยมากข้้�นิ  และฟ้ื้�นิตัวข้องกิจักรรม
ทำางสัั่งคมต่างๆ ทำำาให�งานิอบรม และงานิสัั่มมนิากลับมาดำำาเนิินิ
การไดำ� ประชาชนิมาเข้�าร่วมกิจักรรมในิพ่�นิทีำ� ส่ั่งผู้ลดีำในิหลายสั่าข้า
ธุ้รกิจั สั่ะทำ�อนิจัากดัำชนีิสั่ภูาพคล่องข้องธุ้รกิจัปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่
ทีำ�ระดัำบ 52.2 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 44.9
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ค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย้�ที�
รุะดัืบ 51.3 ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากัเดืือนกั�อนหน�าที�รุะดัืบ 49.8 จัากปัจัจััย
ดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ ปริมาณการผู้ลิต การค�า และการบริการทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
 ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งภูาคการ
ภูาคการค�ามีค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�ส้ั่ดำ เม่�อเทีำยบกับภูาคการ
ผู้ลิต และบริการ โดำยเฉพาะสั่าข้าการค�าสิั่นิค�าวัสั่ด้ำก่อสั่ร�าง ทีำ�มีค่าดัำชนีิ
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 50.0 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 41.7 จัาก
ความต�องการอ้ปกรณ์ในิการซ่ื้อมแซื้มข้องประชาชนิในิพ่�นิทีำ� รวมถ้ึงภูาค
การเกาตรทีำ�ไดำ�รับผู้ลดีำจัากปริมาณนิำ�าฝนิทีำ�เพิ�มข้้�นิ ทำำาให�เกษตรกรมีการ
เพาะปล้ก และมีการลงท้ำนิในิภูาคการผู้ลิตสิั่นิค�าเกษตรมากข้้�นิ ส่ั่วนิภูาค
การท่ำองเทีำ�ยว และธุ้รกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�อง เช่นิร�านิอาหาร ทีำ�พัก/โรงแรม และ
รถึรับเหมาเป็นิต�นิ ไดำ�รับผู้ลดีำจัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�นิิยมการท่ำองเทีำ�ยวมากข้้�นิ
 โดำยเฉพาะการเดิำนิทำางในิจัังหวัดำใกล�กร้งเทำพฯ อาทิำ ชลบ้รี และระยอง 
เป็นิต�นิ อยา่งไรก็ตามภูาคการส่ั่งออกยงัไดำ�รับผู้ลกระทำบจัากการเดิำนิทำาง
ข้องนัิกลงท้ำนิต่างชาติทีำ�มาติดำต่อซ่ื้�อข้ายสิั่นิค�ายงัค่อนิข้�างลำาบาก ในส�วน
ขึ้องค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME คาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�าง
หน�าอย้�ที�รุะดัืบ 61.1 เป็นผู้ลมาจากัผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสัั่�งซ่ื้�อ
จัะเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์กำาลังซ่ื้�อภูายในิประเทำศทีำ�
จัะฟ้ื้�นิตัวมากข้้�นิ ทัำ�งภูาคการท่ำองเทีำ�ยว และการใช�จ่ัายในิชีวิตประจัำาวันิ

ในส�วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาคกัารุผู้ลิตั
 ในิเด่ำอนิปัจัจ้ับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้่ทีำ�ระดัำบ 54.4 ปรับตัวลดำลงจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 56.1 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ และปริมาณการ
ผู้ลิตปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวลดำลงอยา่งเห็นิไดำ�
ชัดำ โดำยเฉพาะสั่าข้าไม�และเฟื้อร์นิิเจัอร์ และยางและพลาสั่ติก ทีำ�มีค่าดัำชนีิ
ปรับตัวลดำลงมากทีำ�ส้ั่ดำมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 40.0 และ 56.4 จัากเด่ำอนิกอ่นิหนิ�าทีำ�
ระดัำบ 53.0 และ 60.9.1 ตามลำาดัำบ เน่ิ�องจัากปัญหาการแพร่ระบาดำข้ง
ไวรัสั่โควิดำ-19 ทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบต่อภูาวะเสั่รษฐกิจัในิหลายประเทำศ ทำำาให�
กำาลังซ่ื้�อจัากชาวต่างชาติลดำลง และจัากมาตรการควบค้มการสั่่งออกทีำ�
ส่ั่งผู้ลกระทำบต่อภูาคการส่ั่งออก แม�จัะเริ�มมีการฟ้ื้�นิตัว แต่ยังเคล่�อนิไหว
ค่อนิข้�างช�า อีกทัำ�งการเดิำนิทำางมาติดำต่อซ่ื้�อข้ายข้องนัิกลงท้ำนิต่างชาติยัง
ค่อนิข้�างลำาบาก ในส�วนขึ้องค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME 
คาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าอย้�ที�รุะดัืบ 63.1 เป็นผู้ลมาจากัผู้้�ประกอบ
การคาดำการณ์คำาสัั่�งซ่ื้�อจัะลดำลง เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการยังกังวลต่อกำาลัง
ซ่ื้�อข้องชาวต่างชาติจัะยังไม่ฟ้ื้�นิตัว

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SMESI 
ภูาคตัะวันออกั

ปรุะจำาเดืือนกัันยายน 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

•  ค�าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาค
ตัะวันออกั ปรุับตััวเพิ่ิ�มขึ้้�นจากัเดืือนกั�อนหน�ามาอย้�ที�รุะดืับ 
51.3 จากัปัจจยัดื�านคำาสั�งซื้ื�อ ปรุมิาณ์กัารุผู้ลติั กัารุค�า และ
กัารุบริุกัารุที�ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�น ส�งผู้ลทำาให�กัำาไรุขึ้องกิัจกัารุ
ปรุับตััวเพิิ่�มขึ้้�นอย�างเห็นไดื�ชัดื ซื้้�งภูาคกัารุภูาคกัารุค�ามีค�า
ดืัชนี ฯ ปรุับตััวเพิ่ิ�มขึ้้�นมากัที�สุดื เมื�อเทียบกัับภูาคกัารุผู้ลิตั
 และบรุิกัารุ

• จากักัารุขึ้ยายตััวในหลายธุุรุกิัจ โดืยเฉีพิ่าะกัลุ�ม
ท�องเที�ยวในจังหวัดืใกัล�กัรุุงเทพิ่ฯ อาทิ ชลบุรุี และรุะยอง

• จากัมาตัรุกัารุควบคุมโรุคที�ส�งผู้ลกัรุะทบตั�อภูาค
กัารุส�งออกั แม�จะเรุิ�มมีกัารุฟ้ืนตัวั แตั�ยงัเคลื�อนไหวค�อนขึ้�าง
ช�า อีกัทั�งกัารุเดืินทางมาตัิดืตั�อซื้ื�อขึ้ายสินค�าขึ้องนักัลงทุน
ตั�างชาตัิยังค�อนขึ้�างลำาบากั



ในส�วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาคกัารุค�า 
ในิเด่ำอนิปัจัจ้ับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 50.0 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 46.0 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ และปริมาณ
การค�าปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างมาก ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิ ซ้ื้�งเป็นิการปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิท้ำกสั่าข้าการค�า โดำยเฉพาะสั่าข้าการค�า
สิั่นิค�าวัสั่ด้ำก่อสั่ร�าง  ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 50.0 จัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 41.7 จัากความต�องการอ้ปกรณ์ในิการซ่ื้อมแซื้ม
ข้องประชาชนิในิพ่�นิทีำ� รวมถ้ึงภูาคการเกาตรทีำ�ไดำ�รับผู้ลดีำจัากปริมาณนิำ�า
ฝนิทีำ�เพิ�มข้้�นิ ทำำาให�เกษตรกรมีการเพาะปล้ก และมีการลงท้ำนิในิภูาคการ
ผู้ลิตสิั่นิค�าเกษตรมากข้้�นิ ในส�วนขึ้องค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ
 SME คาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าอย้�ที�รุะดัืบ 61.8 เป็นผู้ลมาจากัผู้้�
ประกอบการประเมินิคำาสัั่�งซ่ื้�อจัะเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำ
การณ์รายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อจัากภูาคเกษตรกร ทีำ�ช่วยส่ั่งเสั่ริมภูาคการใช�
จ่ัาย
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ในส�วนขึ้องดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาคกัารุ
บริุกัารุ ในิเด่ำอนิปัจัจ้ับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย่้ทีำ�ระดัำบ 50.5 ปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 48.7 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณการบรกิารปรบัตัวเพิ�มข้้�นิ ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกจิัการเพิ�มข้้�นิ โดำย
ค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิท้ำกสั่าข้าการบริการ โดำยเฉพาะภูาคการท่ำอง
เทีำ�ยว และธุ้รกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�อง เช่นิร�านิอาหาร ทีำ�พัก/โรงแรม และรถึรับ
เหมาเป็นิต�นิ เน่ิ�องจัากนิักท่ำองเทีำ�ยวทีำ�นิิยมการทำ่องเทีำ�ยวมากข้้�นิ โดำย
เฉพาะการเดิำนิทำางในิจัังหวัดำใกล�กร้งเทำพฯ อาทิำ ชลบ้รี และระยอง เป็นิต�นิ
 ในส�วนขึ้องค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME คาดืกัารุณ์์ 3 
เดืือนขึ้�างหน�าอย้�ที�รุะดัืบ 59.7 เป็นผู้ลมาจากัผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
คำาสัั่�งซ่ื้�อค่อนิข้�างทำรงตัว เน่ิ�องจัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวส่ั่วนิใหญ่จัะยังเป็นินัิกท่ำอง
เทีำ�ยวภูายในิประเทำศ



ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิัจและธุุรุกิัจ SME
ปรุะจำาเดืือนกัันยายน 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุ้รกิจัในิภูาคตะวันิออก 
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า ซ้ื้�งปรับเพิ�มข้้�นิในิท้ำกค่าดัำชนีิ โดำย
เฉพาะภูาพรวมธุ้รกิจั และสั่ภูาวะข้องเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศทีำ�
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 54.9 และ 49.2 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�
ระดัำบ 41.3 และ 37.6 ตามลำาดัำบ เน่ิ�องจัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�นิิยม
การท่ำองเทีำ�ยวมากข้้�นิ โดำยเฉพาะการเดิำนิทำางในิจัังหวัดำใกล�
กร้งเทำพฯ อาทิำ ชลบ้รี และระยอง เป็นิต�นิ และภูาคการลงท้ำนิในิ
การผู้ลิตสิั่นิค�าเกษตรมากข้้�นิตามปัจัจััยส่ั่งเสั่ริมตามฤด้ำกาล อย่างไร
ก็ตามแม�ภูาคการส่ั่งออกโดำยรวมจัะมีทิำศทำางการปรับตัวดีำข้้�นิ แต่
การเตบิโตยงัค่อนิข้�างช�า จัากมาตรการควบค้มโรคทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบ
ต่อการเดิำนิทำางข้องนัิกลงท้ำนิชาวต่างชาติ
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ปัจจัยภูาวะเศรุษฐกิัจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อขึ้องปรุะชาชน
ส�งผู้ลตั�อกิัจกัารุมากัที�สุดื  โดำยปัจัจััยทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ การ
แข่้งขั้นิในิตลาดำ การเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค  มาตรการในิ
ดำ�านิต่าง ๆ  ข้องรัฐบาลต่อกิจัการ  และราคาต�นิท้ำนิสิั่นิค�า/ค่าแรงงานิ ตาม
ลำาดัำบ
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ค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย้�ที�
รุะดัืบ 55.3 ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากัเดืือนกั�อนหน�าที�รุะดัืบ 53.5 จัากปัจัจััย
ดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ ปริมาณการผู้ลิต การค�า และการบริการทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่ั่ง
ผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งภูาคการค�ามีค่า
ดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�ส้ั่ดำ เม่�อเทีำยบกับภูาคการผู้ลิต และบริการ
 โดำยเฉพาะสั่าข้าการค�าสิั่นิค�าอ้ปโภูคบริโภูค และสิั่นิค�าเกษตร รวมถ้ึง
สั่าข้ารถึจัักรยานิยนิต์ เน่ิ�องจัากอย้่ในิช่วงฤด้ำกาลเก็บเกี�ยว ทำำาให�ปริมาณ
ผู้ลผู้ลิตทำางการเกษตรปรับตัวดีำข้้�นิ เช่นิ ข้�าว และยางพารา เป็นิต�นิ ทำำาให�
สิั่นิค�าเกษตรออกส่้ั่ตลาดำไดำ�มากข้้�นิ รวมถ้ึงภูาคการผู้ลิตทัำ�งโรงงานิ และ
ร�านิอาหาร มีความต�องการวัตถ้ึดิำบในิการผู้ลิต  และราคาสิั่นิค�าเกษตรทีำ�
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิโดำยเฉพาะ ราคาข้�าวเปล่อก ส่ั่งผู้ลดีำต่อรายไดำ� และกำาลัง
ซ่ื้�อข้องภูาคเกษตรกร และการจั�างงานิ ส่ั่วนิภูาคการท่ำองเทีำ�ยวปรับตัวดีำ
ข้้�นิ จัากกล่้มนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�นิิยมท่ำองเทีำ�ยวในิพ่�นิทีำ�ใกล�เคียง ส่ั่งผู้ลดีำต่อ
ธุ้รกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�อง เช่นิ ร�านิอาหาร และรถึรับเหมา เป็นิต�นิ ในส�วนขึ้อง
ค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME คาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า
อย้�ที�รุะดัืบ 59.1 เป็นผู้ลมาจากัผู้้�ประกอบการคาดำการณค์ำาสัั่�งซ่ื้�อจัะเพิ�ม
ข้้�นิ  จัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสัั่�งซ่ื้�อจัะเพิ�มข้้�นิ จัากแรงสั่นัิบสั่น้ินิ
ข้องรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อภูาคเกษตร ส่ั่วนิภูาคการท่ำอเงทีำ�ยวจัะยงัเป็นิการ
ท่ำองเทีำ�ยวข้องชาวไทำยเป็นิสั่ำาคัญ

ในส�วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาคกัารุผู้ลิตั 
ในิเด่ำอนิปัจัจ้ับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 52.8 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 51.8 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ และปริมาณการ
ผู้ลิตทีำ�ค่อนิข้�างทำรงตัว ซ้ื้�งสั่าข้าผู้ลิตอาหารและเคร่�องด่ำ�ม และเส่ั่�อผู้�าและ
สิั่�งทำอมีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�ส้ั่ดำมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 59.5 และ 57.1 จัาก
เด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ57.1 และ 54.8  ตามลำาดัำบ เน่ิ�องจัากผู้้�บริโภูคมีการ
ออกมาจัับจ่ัายใช�สั่อยมากข้้�นิ ซ้ื้�งไดำ�รับแรงสั่นัิบสั่น้ินิจัากรายไดำ�ข้องภูาค
เกษตร อยา่งไรกต็ามจัากความไมแ่น่ินิอนิตอ่รายไดำ�ข้องผู้้�บรโิภูคบางกล่้ม
อาชีพ ทำำาให�ผู้้�บริโภูคระมัดำระวังการใช�จ่ัาย ในส�วนขึ้องค�าดัืชนีความเชื�อ
มั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME คาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าอย้�ที�รุะดัืบ 59.0 
เป็นผู้ลมาจากัผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสัั่�งซ่ื้�อ และปริมาณการผู้ลิตจัะ
ค่อนิข้�างทำรงตัว เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการมองว่าภูาวะเศรษฐกิจัจัะยงัต�อง
ใช�เวลาในิการฟ้ื้�นิตัวอีกระยะหน้ิ�ง

ดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SMESI  ภูาคกัลาง
ปรุะจำาเดืือนกัันยายน 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

•  ค�าดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาค
กัลาง ปรุบัตัวัเพิ่ิ�มขึ้้�นจากัเดือืนกั�อนหน�ามาอย้�ที�รุะดืบั 49.7 
จากัปัจจัยดื�านคำาสั�งซื้ื�อ ปรุิมาณ์กัารุผู้ลิตั กัารุค�า และกัารุ
บริุกัารุที�ปรุับตััวเพิิ่�มขึ้้�น ส�งผู้ลทำาให�กัำาไรุขึ้องกิัจกัารุปรัุบ
ตััวเพิ่ิ�มขึ้้�นอย�างเห็นไดื�ชัดื ซื้้�งภูาคกัารุภูาคกัารุค�ามีค�าดืัชนี 
ฯ ปรุับตััวเพิ่ิ�มขึ้้�นมากัที�สุดื เมื�อเทียบกัับภูาคกัารุผู้ลิตั และ
บรุิกัารุ

• จากัรุาคาสินค�าเกัษตัรุปรัุบตััวส้งขึ้้�น โดืยเฉีพิ่าะ 
รุาคาขึ้�าวเปลือกั ทำาให�กัำาลังซื้ื�อในภูาคกัารุเกัษตัรุปรุับตััวดืี
ขึ้้�นส�งผู้ลดืีตั�อสินค�าและบรุิกัารุกัลุ�มอุปโภูค/บรุิโภูค รุวมไป
ถึ้งสินค�าคงทน เช�น รุถึจักัรุยานยนตั์  

• ภูาคกัารุท�องเที�ยวปรุับตััวดืีข้ึ้�น จากักัลุ�มนักัท�อง
เที�ยวที�นิยมท�องเที�ยวในพิ่ื�นที�ใกัล�เคียง ส�งผู้ลดืีตั�อธุุรุกัิจที�
เกัี�ยวเนื�อง เช�น รุ�านอาหารุ และรุถึรุับเหมา
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ในส�วนขึ้องดืัชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาคกัารุ
บริุกัารุ ในิเด่ำอนิปัจัจ้ับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย่้ทีำ�ระดัำบ 56.0 ปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 54.2 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณการบรกิารปรบัตัวเพิ�มข้้�นิ ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกจิัการเพิ�มข้้�นิ โดำย
ค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบท้ำกสั่าข้าการบริการ โดำยเฉพาะภูาคการ
ท่ำองเทีำ�ยว และธุ้รกิจัทีำ�เกี�ยวเนิ่�อง เช่นิ ร�านิอาหาร และรถึรับเหมา แต่
สั่าข้าทีำ�พักโรงแรมมคีำาสัั่�งซ่ื้�อปรับตัวลดำลง เนิ่�องจัากนิกัท่ำองเทีำ�ยวนิิยมท่ำอง
เทีำ�ยวในิพ่�นิทีำ�ใกล�เคียง และเดิำนิทำางไปกลับ จ้ังไม่จัำาเป็นิต�องพักแรม ใน
ส�วนขึ้องค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME คาดืกัารุณ์์ 3 เดืือน
ขึ้�างหน�าอย้�ที�รุะดัืบ 58.8 เป็นผู้ลมาจากัผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสัั่�ง
ซ่ื้�อจัะเพิ�มข้้�นิ จัากกล่้มนัิกท่ำองเทีำ�ยวภูายในิประเทำศ

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิัจและธุุรุกิัจ SME
ปรุะจำาเดืือนกัันยายน 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุ้รกิจัในิภูาคกลาง ปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า ซ้ื้�งปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบท้ำกค่าดัำชนีิ
  โดำยเฉพาะภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ และภูาพรวมธุ้รกิจั ทีำ�
ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 51.4 และ 53.4 จัากเด่ำอนิกอ่นิหนิ�าทีำ�
ระดัำบ 46.8 และ 52.8  ตามลำาดัำบ จัากการฟ้ื้�นิตัวข้องภูาคธุ้รกิจัในิ
ท้ำกสั่าข้า และการออกมาจัับจ่ัายใชสั่อยมากข้้�นิ จัากแรงสั่นัิบสั่น้ินิ
ข้องรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อภูาคเกษตรกร ประกอบกับภูาคการท่ำอง
เทีำ�ยวทีำ�ปรับตัวดีำข้้�นิจัากนัิกท่ำองเทีำ�ยวในิพ่�นิทีำ� ส่ั่งผู้ลทำำาให�สั่ภูาพ
คล่องข้องกิจัการปรับตัวดีำข้้�นิ ส่ั่วนิภูาคการส่ั่งออกทำรงตัวจัากเด่ำอนิ
ก่อนิหนิ�า เน่ิ�องจัากปัญหาไวรัสั่โควิดำ-19 ทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบต่อภูาวะ
เศรษฐกิจัในิหลายประเทำศ  

ในส�วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาคกัารุค�า 
ในิเด่ำอนิปัจัจ้ับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 56.2 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 53.9 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ และปริมาณ
การค�าปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างมาก ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิ ซ้ื้�งเป็นิการปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบท้ำกสั่าข้าการค�า โดำยเฉพาะสั่าข้า
การค�าสิั่นิค�าอ้ปโภูคบรโิภูค และสั่นิิค�าเกษตร รวมถึง้สั่าข้ารถึจัักรยานิยนิต์
 เน่ิ�องจัากอย้ใ่นิช่วงฤด้ำกาลเก็บเกี�ยว ทำำาให�ปริมาณผู้ลผู้ลิตทำางการเกษตร
ปรับตัวดีำข้้�นิ เช่นิ ข้�าว และยางพารา เป็นิต�นิ ทำำาให�สิั่นิค�าเกษตรออกส่้ั่
ตลาดำไดำ�มากข้้�นิ รวมถ้ึงภูาคการผู้ลิตทัำ�งโรงงานิ และร�านิอาหาร มีความ
ต�องการวัตถ้ึดิำบในิการผู้ลิต  และราคาสิั่นิค�าเกษตรทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่ั่ง
ผู้ลดีำต่อรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อข้องภูาคเกษตรกร และการจั�างงานิ ในส�วน
ขึ้องค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME คาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�าง
หน�าอย้�ที�รุะดัืบ 59.7 เป็นผู้ลมาจากัผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสัั่�งซ่ื้�อ
จัะเพิ�มข้้�นิ จัากแรงสั่นัิบสั่น้ินิข้องรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อภูาคเกษตร 



ปัจจัยภูาวะเศรุษฐกิัจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อขึ้องปรุะชาชน 
ส�งผู้ลตั�อกิัจกัารุมากัที�สุดื โดำยปัจัจััยทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ 
มาตรการในิดำ�านิต่าง ๆ ข้องรัฐบาลต่อกิจัการ ราคาต�นิท้ำนิสิั่นิค�า/ค่าแรง  
การแข่้งขั้นิในิตลาดำ  และการเปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค ตาม
ลำาดัำบ
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ค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ในเดืือนปจัจุบันอย้�ที�
รุะดัืบ 52.4 ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากัเดืือนกั�อนหน�าที�รุะดัืบ 50.8 จัากปัจัจััย
ดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ ปริมาณการผู้ลิต การค�า และการบริการทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่ั่ง
ผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอยา่งเห็นิไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งภูาคการผู้ลิตมี
ค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�ส้ั่ดำ เม่�อเทีำยบกับภูาคการค�า และบริการ
 โดำยเฉพาะสั่าข้าผู้ลิตอาหารและเคร่�องด่ำ�ม ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
มากทีำ�ส้ั่ดำมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 52.9 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 49.4 จัากความ
ต�องการสิั่นิค�าข้องกล่้มนัิกท่ำองเทีำ�ยว รวมถ้ึงเส่ั่�อผู้�าและสิั่�งทำอ เช่นิช้ดำพ่�นิ
เม่อง หร่อผู้ลิตภัูณฑ์์ช้มชนิต่างๆทีำ�นัิกท่ำองเทีำ�ยวนิิยมซ่ื้�อเป็นิข้องทีำ�ฝาก/
ข้องทีำ�ระล้ก อีกทัำ�งในิช่วงวันิหย้ดำยาว ผู้้�บริโภูคออกมาจัับจ่ัายใช�สั่อยมาก
ข้้�นิ ทำำาให�ความต�องการสิั่นิค�าอ้ปโภูคบริโภูคปรับตัวดีำข้้�นิ และการข้ยาย
ตัวข้องธุ้รกิจัโรงแรมและทีำ�พักจัากการจัองล่วงหนิ�า และในส�วนขึ้องค�า
ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME คาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าอย้�
ที�รุะดัืบ 58.0 เป็นผู้ลมาจากัผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำาสัั่�งซ่ื้�อค่อนิข้�าง
ทำรงตวั เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณค์ำาสัั่�งซ่ื้�อจัากชาวตา่งชาติจัะยงั
ไม่ฟ้ื้�นิตัว จัะยังเป็นิคำาสัั่�งซ่ื้�อภูายในิประเทำศเป็นิหลัก

ในส�วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาคกัารุผู้ลิตั 
ในิเด่ำอนิปัจัจ้ับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 52.4 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 49.9 เป็นิผู้ลจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ และปริมาณการ
ผู้ลิตปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างเห็นิ
ไดำ�ชัดำ ซ้ื้�งเป็นิการปรับเพิ�มข้้�นิในิท้ำกสั่าข้าการผู้ลิต โดำยเฉพาะสั่าข้าผู้ลิต
อาหารและเคร่�องด่ำ�ม ทีำ�มีค่าดัำชนีิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากทีำ�ส้ั่ดำมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 
52.9 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 49.4 จัากความต�องการสิั่นิค�าข้องกล่้ม
นัิกท่ำองเทีำ�ยว รวมถ้ึงเส่ั่�อผู้�าและสิั่�งทำอ เช่นิช้ดำพ่�นิเม่อง หร่อผู้ลิตภัูณฑ์์
ช้มชนิตา่งๆทีำ�นัิกท่ำองเทีำ�ยวนิิยมซ่ื้�อเป็นิข้องทีำ�ฝาก/ข้องทีำ�ระล้ก ในส�วนขึ้อง
ค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME คาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า
อย้�ที�รุะดัืบ 56.0 เป็นผู้ลมาจากัผู้้�ประกอบการคาดำการณค์ำาสัั่�งซ่ื้�อจัะค่อนิ
ข้�างทำรงตัวจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการมองว่าประชาชนิ
จัะมีการออกมาใช�จ่ัายอย่างต่อเน่ิ�อง 

ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SMESI ภูาคเหนือ
ปรุะจำาเดืือนกัันยายน 2563

ปรุะเด็ืนสำาคัญ

• ค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME ภูาค
เหนือ ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากัเดืือนกั�อนหน�ามาอย้�ที�รุะดัืบ 52.4 
จากัปัจจัยดื�านคำาสั�งซืื้�อ ปริุมาณ์กัารุผู้ลิตั กัารุค�า และกัารุ
บริุกัารุที�ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�น ส�งผู้ลทำาให�กัำาไรุขึ้องกิัจกัารุปรัุบตััว
เพิิ่�มข้ึ้�นอย�างเหน็ไดื�ชัดื ซ้ื้�งภูาคกัารุผู้ลติั มีค�าดัืชนี ฯ ปรัุบตััว
เพิิ่�มข้ึ้�นมากัที�สุดื เมื�อเทียบกัับภูาคกัารุค�าและบริุกัารุ

• จากักัารุเพิิ่�มขึ้้�นขึ้องกัารุจับจ�ายใช�สอยในช�วงวัน
หยุดืยาว และกัารุขึ้ยายตััวขึ้องธุุรุกิัจโรุงแรุมและที�พัิ่กัจากั
กัารุจองล�วงหน�า รุวมไปถ้ึงกัารุผู้ลิตัและจำาหน�ายที�เพิิ่�มข้ึ้�น
ขึ้องผู้ลิตัภัูณ์ฑ์ชุมชนในกัลุ�มขึ้องฝากัที�รุะล้กั
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 ในส�วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุSME ภูาคกัารุค�า 
ในิเด่ำอนิปัจัจ้ับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย้ที่ำ�ระดัำบ 52.3 ปรับตัวเพิ�มข้้�นิจัาก
เด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 50.8 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ และปริมาณ
การค�าปรับตัวเพิ�มข้้�นิอย่างมาก ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิ ซ้ื้�งเป็นิการปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบท้ำกสั่าข้าการค�า โดำยเฉพาะสั่าข้า
สิั่นิค�าอ้ปโภูคบรโิภูค และสั่ถึานินีิำ�ามันิ ทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 53.2  
54.0 และ 51.4 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 49.6 51.3 และ 50.0 ตาม
ลำาดัำบ จัากการเดำนิิทำางทำอ่งเทีำ�ยว ทำำาให�มีการใช�จ่ัายในิสั่นิิค�าอ้ปโภูคบรโิภูค
มากข้้�นิ และการใช�ยานิพาหนิะในิการเดิำนิทำาง ทำำาให�มีความต�องการใช�
บริการสั่ถึานีินิำ�ามันิมากข้้�นิ  ในส�วนขึ้องค�าดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบ
กัารุ SME คาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าอย้�ที�รุะดัืบ 57.6 เป็นผู้ลมาจากั
ผู้้�ประกอบการประเมินิคำาสัั่�งซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูคจัะค่อนิข้�างทำรงตัว จัากการ
ใช�จ่ัายในิสิั่นิค�าอ้ปโภูคบริโภูคอย่างต่อเน่ิ�อง

 ในส�วนขึ้องดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุSME ภูาคกัารุ
บริุกัารุ ในิเด่ำอนิปัจัจ้ับันิค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิอย่้ทีำ�ระดัำบ 52.6 ปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิทีำ�ระดัำบ 51.7 เป็นิผู้ลมาจัากปัจัจััยดำ�านิคำาสัั่�งซ่ื้�อ และ
ปริมาณการบรกิารปรบัตัวเพิ�มข้้�นิ ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกจิัการเพิ�มข้้�นิ โดำย
ค่าดัำชนีิ ฯ ปรับตัวเพิ�มข้้�นิในิเก่อบท้ำกสั่าข้าการบริการ โดำยเฉพาะธุ้รกิจัทีำ�
เกี�ยวเน่ิ�องกับภูาคการท่ำองเทีำ�ยว การข้ยายตัวข้องธุ้รกิจัโรงแรมและทีำ�พัก
จัากการจัองล่วงหนิ�า เน่ิ�องจัากในิช่วงวันิหย้ดำยาว ทีำ�ผู้้�บริโภูคออกมาจัับ
จ่ัายใช�สั่อยมากข้้�นิ รวมถ้ึงสั่าข้าสัั่นิทำนิาการ/วัฒนิธุรรม/กีฬา ทีำ�ปรับตัวดีำ 
ข้้�นิ จัากการฟ้ื้�นิตัวข้องกิจักรรมทำางสัั่งคมต่างๆ และไดำ�รบัความสั่นิใจัจัาก
กล่้มล้กค�าทีำ�หันิมาด้ำแลส้ั่ข้ภูาพ โดำยเฉพาะล้กค�ากล่้มนัิกศ้กษา และวัย
ทำำางานิ มีการเข้�าใช�บริการกิจัการสั่นัิทำานิาการดำ�านิฟื้ติเนิสั่ ยมิ สั่นิามกฬีา

ดัืชนีภูาวะเศรุษฐกิัจและธุุรุกิัจ SME
ปรุะจำาเดืือนกัันยายน 2563

ภูาพรวมดัำชนีิภูาวะเศรษฐกิจัและธุ้รกิจัในิภูาคเหน่ิอ ปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิจัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�า ซ้ื้�งปรับเพิ�มข้้�นิในิเก่อบท้ำกค่าดัำชนีิ 
โดำยเฉพาะภูาพรวมธุ้รกิจั และภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศทีำ�ปรับ
ตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้ที่ำ�ระดัำบ 56.7 และ 55.5 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ
 49.0 และ 51.5  ตามลำาดัำบ เน่ิ�องจัากภูายหลังการฟ้ื้�นิตัวข้องภูาค
ธุ้รกิจัจัากปัญหาไวรัสั่โควิดำ-19 ธุ้รกิจักลับมาเปิดำดำำาเนิินิการไดำ�ในิ
ท้ำกสั่าข้า ประกอบกับในิช่วงวันิหยด้ำยาว ทำำาให�ผู้้�บริโภูคออกมาจัับ
จ่ัายใช�สั่อยมากข้้�นิ ซ้ื้�งส่ั่งผู้ลดีำในิหลายสั่าข้าธุ้รกิจั โดำยเฉพาะภูาค
การผู้ลิตอาหารและเคร่�องด่ำ�ม รวมถ้ึงธุ้รกิจัทีำ�เกี�ยวเน่ิ�องกับภูาคการ
ท่ำองเทีำ�ยวปรับตัวดีำข้้�นิ ส่ั่งผู้ลให�สั่ภูาพคล่องข้องธุ้รกิจัปรับตัวเพิ�ม
ข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 55.4 จัากเด่ำอนิก่อนิหนิ�าทีำ�ระดัำบ 50.7 และการ
ใช�กำาลังการผู้ลิตปรับตัวเพิ�มข้้�นิมาอย้่ทีำ�ระดัำบ 55.0 จัากเด่ำอนิก่อนิ
หนิ�าทีำ�ระดัำบ 47.1 เพ่�อเร่งการดำำาเนิินิธุ้รกิจัตามความต�องการข้อง
ผู้้�บริโภูค

มากข้้�นิ ในิส่ั่วนิข้องค่าดัำชนีิความเช่�อมั�นิผู้้�ประกอบการ SME คาดำการณ์ 
3 เด่ำอนิข้�างหนิ�าอย้ที่ำ�ระดัำบ 59.8 เปน็ิผู้ลมาจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
คำาสัั่�งซ่ื้�อค่อนิข้�างทำรงตัว เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำการณ์นัิกท่ำองเทีำ�ยว
ต่างชาติจัะยังไม่ฟ้ื้�นิตัว



ปัจจัยภูาวะเศรุษฐกิัจในปรุะเทศและอำานาจซืื้�อขึ้องปรุะชาชน
ส�งผู้ลตั�อกิัจกัารุมากัที�สุดื  โดำยปัจัจััยทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบรองลงมา ไดำ�แก่ การ
เปลี�ยนิแปลงพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูค มาตรการในิดำ�านิต่าง ๆ ข้องรัฐบาล
ต่อกิจัการ ราคาต�นิท้ำนิสิั่นิค�า/ค่าแรง  และการแข่้งขั้นิในิตลาดำ ตามลำาดัำบ
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ดัืชนีความเชื�อมั�นผู้้�ปรุะกัอบกัารุ SME (SMESI) 
จำาแนกัตัามสาขึ้าธุุรุกิัจ

ปรุะจำาเดืือนกัันยายน 2563

อาหารุและเครืุ�องดืื�ม
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้ึ้�นมาอย้�ที�รุะดัืบ 57.8 

เนื�องจากัสถึานปรุะกัอบกัารุกัลับมาเปิดืดืำาเนินกัารุแบบหน�ารุ�านไดื�
ปกัติั และผู้้�บริุโภูคเริุ�มออกัมาจับจ�ายใช�สอยมากัข้ึ้�น  ทำาให�ยอดืคำาสั�ง
ซืื้�อหน�ารุ�านปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นมากักัว�าออนไลน์  ในส�วนภูาคกัารุค�าส�งมี
ออเดือรุค์ำาสั�งซืื้�อเพิิ่�มมากัข้ึ้�น จากักัลุ�มล้กัค�าปรุะจำาที�กัลับมาขึ้ายสินค�า
ตัามตัลาดืตั�างๆ

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ อาหารุและเครืุ�องดืื�ม ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากั
เดืือนกั�อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตทีำ�เพิ�มข้้�นิ 
เน่ิ�องจัากสั่ถึานิประกอบการกลับมาเปิดำดำำาเนิินิการแบบหนิ�าร�านิไดำ�ปกติ
 และผู้้�บริโภูคเริ�มออกมาจัับจ่ัายใช�สั่อยมากข้้�นิ  ทำำาให�ยอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อหนิ�า
ร�านิปรับตัวเพิ�มข้้�นิมากกว่าออนิไลน์ิ  ส่ั่วนิการข้ายออนิไลน์ิผู้้�ประกอบ
การมีการจััดำโปรโมชั�นิส่ั่งฟื้รี  ทำำาให�ธุ้รกิจัมียอดำคำาสัั่�งซ่ื้�อจัากทัำ�งหนิ�าร�านิ
และออนิไลน์ิ  ในิส่ั่วนิภูาคการค�าส่ั่งมีออเดำอร์คำาสัั่�งซ่ื้�อเพิ�มมากข้้�นิ จัาก
กล่้มล้กค�าประจัำาทีำ�กลับมาข้ายสิั่นิค�าตามตลาดำต่างๆ รวมถ้ึงร�านิอาหาร
 และร�านิข้ายข้องชำา ประกอบกับการจััดำงานิอบรม และสั่ัมมนิาในิเข้ต
พ่�นิทีำ�ช้มชนิ  ทำำาให�มีคำาสัั่�งซ่ื้�ออาหารและเคร่�องด่ำ�มจััดำเบรก ส่ั่งผู้ลให�กำาไร
ข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ

ในส�วนคาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
คำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการฟ้ื้�นิตัวข้อง
ภูาวะเศรษฐกจิั และมาตรการความชว่ยเหล่อจัากภูาครัฐทีำ�จัะช่วยกระต้�นิ
การใช�จ่ัายข้องประชาชนิ

เสื�อผู้�าและสิ�งทอ
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้ึ้�นมาอย้�ที�รุะดัืบ 50.7 

เนื�องจากัจำานวนนักัท�องเที�ยวที�มีกัารุเดืินทางเพิ่ิ�มข้ึ้�น และมีผู้้�บริุโภูค
ออกัมาจับจ�ายใช�สอย โดืยเฉีพิ่าะในเสื�อผู้�าท�องถิึ�นที�เป็นที�นิยมขึ้อง
กัลุ�มนักัท�องเที�ยว

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ เสื�อผู้�าและสิ�งทอ ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากัเดืือน
กั�อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปรมิาณการผู้ลติทีำ�เพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัาก
จัำานิวนินิกัท่ำองเทีำ�ยวทีำ�มีการเดิำนิทำางเพิ�มข้้�นิ และมีผู้้�บริโภูคออกมาจัับจัา่ย
ใช�สั่อย โดำยเฉพาะในิเส่ั่�อผู้�าทำ�องถิึ�นิทีำ�เป็นิทีำ�นิิยมข้องกล่้มนัิกท่ำองเทีำ�ยว ซ้ื้�ง
ส่ั่งผู้ลกระทำบไปยังภูาคการค�าข้องธุ้รกิจัค่้ค�า ทำำาให�ทัำ�งภูาคค�าปลีก และ
ค�าส่ั่งมีคำาสัั่�งซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ และ
จัากการผู้ลิตจัะผู้ลิตตามออเดำอร์คำาสัั่�งซ่ื้�อ เม่�อมีคำาสัั่�งซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ ทำำาให�
การจั�างงานิปรับตัวเพิ�มข้้�นิตามไปดำ�วย ซ้ื้�งส่ั่วนิใหญ่จัะเป็นิการจั�างงานิ
คนิในิพ่�นิทีำ�เป็นิส่ั่วนิใหญ่

ในส�วนคาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัั่�งซ่ื้�อและปรมิาณการผู้ลติค่อนิข้�างทำรงตวั แม�ว่าภูาวะเศรษฐกจิัจัะเริ�มฟ้ื้�นิ
ตัวดีำข้้�นิ แต่ผู้้�ประกอบการยังมองว่าการใช�จ่ัายข้องประชาชนิจัะยังค่อนิ
ข้�างทำรงตัว เน่ิ�องจัากยังไม่มั�นิใจัต่อรายไดำ�ในิอนิาคต

ยางและพิ่ลาสติักั
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้ึ้�นมาอย้�ที�รุะดัืบ 52.3 

เนื�องจากัภูาคกัารุส�งออกัที�ปรัุบตััวดีืข้ึ้�น อีกัทั�งปริุมาณ์ผู้ลผู้ลิตัยางที�
ปรัุบตััวเพิ่ิ�มข้ึ้�น ส�งผู้ลให�ธุุรุกิัจมีวัตัถุึดิืบในกัารุผู้ลติัมากัข้ึ้�น และสามารุถึ
นำาสินค�าส�งออกัไดื�

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ยางและพิ่ลาสตักิัปรุบัตััวเพิ่ิ�มข้ึ้�นจากัเดืือน
กั�อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตทีำ�เพิ�มข้้�นิ ส่ั่งผู้ล
ทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากภูาคการส่ั่งออกทีำ�ปรับ
ตัวดีำข้้�นิ จัากสั่ถึานิณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19  อีกทัำ�งปริมาณ
ผู้ลผู้ลิตยางทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่ั่งผู้ลให�ธุ้รกิจัมีวัตถ้ึดิำบในิการผู้ลิตมากข้้�นิ 
และสั่ามารถึนิำาสิั่นิค�าส่ั่งออกไดำ� เช่นิยางพารา อย่างไรก็ตามแม�ภูาคการ
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ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ไม�และเฟอร์ุนิเจอร์ุ ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากั
เดืือนกั�อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตทีำ�เพิ�มข้้�นิ ส่ั่ง
ผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิ
ประเทำศทีำ�เริ�มฟ้ื้�นิตัว และผู้้�บริโภูคทีำ�ออกมาจัับจ่ัายใช�สั่อย อีกทัำ�งภูาคการ
ส่ั่งออกทีำ�เริ�มฟ้ื้�นิตัวดีำข้้�นิ จัากการเดิำนิทำางทัำ�งภูายในิและระหว่างประเทำศ
ทีำ�ผู่้อนิปรนิมาตรการควบค้มกลับมาเป็นิปกติ ส่ั่งผู้ลทำำาให�มีการส่ั่งออกไม�
ยางพารา รวมถึง้คำาสัั่�งซ่ื้�อเฟื้อร์นิิเจัอร์จัากกล่้มสั่ำานัิกงานิ และร�านิค�าต่างๆ
 เช่นิโต๊ะ  ต้�เก็บข้อง และเก�าอี�เป็นิต�นิ ซ้ื้�งจัากการข้ยายตัวข้องคำาสัั่�งซ่ื้�อ 
ส่ั่งผู้ลให�การจั�างงานิข้องกจิัการปรบัตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากเป็นิงานิทีำ�ต�องใช�
กำาลังการผู้ลิต และส่ั่วนิใหญ่แรงงานิจัะเป็นิคนิในิพ่�นิทีำ�ช้มชนิ

ในส�วนคาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากปัญหาไวรัสั่โควิดำ
ทีำ�คลี�คลายไดำ�มาก ทำำาให�ภูาคธุ้รกิจัมีความเช่�อมั�นิต่อการฟ้ื้�นิตัวมากข้้�นิ

ไม�และเฟอร์ุนิเจอร์ุ
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้ึ้�นมาอย้�ที�รุะดัืบ 48.4 

เนื�องจากัจากัภูาวะเศรุษฐกิัจภูายในปรุะเทศที�เริุ�มฟ้ืนตััว อีกัทั�งภูาคกัารุ
ส�งออกัที�เริุ�มฟ้ืนตััวดีืข้ึ้�น ส�งผู้ลทำาให�มีกัารุส�งออกัไม�ยางพิ่ารุา รุวมถ้ึง
คำาสั�งซืื้�อเฟอร์ุนิเจอร์ุจากักัลุ�มสำานักังาน และรุ�านค�าตั�างๆ

ผู้ลิตัภัูณ์ฑ์จากัโลหะ
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้ึ้�นมาอย้�ที�รุะดัืบ 60.7 เป็น

ผู้ลมาจากัคำาสั�งซืื้�อและปริุมาณ์กัารุผู้ลิตัที�เพิิ่�มข้ึ้�น ตัามคำาสั�งซืื้�อขึ้องขึ้อง
ธุุรุกิัจค้�ค�า รุ�านค�าวัสดุืกั�อสรุ�างมีคำาสั�งซืื้�อเพิิ่�มข้ึ้�นตัามความตั�องกัารุขึ้อง
ผู้้�บริุโภูค

สินค�าเกัษตัรุ
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้ึ้�นมาอย้�ที�รุะดัืบ 52.8 

เนื�องจากัอย้�ในช�วงฤด้ืกัาลเก็ับเกีั�ยว ทำาให�สินค�าเกัษตัรุออกัส้�ตัลาดืไดื�
มากัข้ึ้�น รุวมถ้ึงภูาคกัารุผู้ลติัทั�งโรุงงาน และรุ�านอาหารุ มีความตั�องกัารุ
วัตัถุึดิืบในกัารุผู้ลิตั  และรุาคาสินค�าเกัษตัรุที�ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�น

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ผู้ลิตัภัูณ์ฑ์จากัโลหะ ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากั
เดืือนกั�อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตทีำ�เพิ�มข้้�นิ ส่ั่ง
ผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อจัากกล่้มธุ้รกิจั
ค่้ค�า เช่นิร�านิค�าวัสั่ด้ำก่อสั่ร�างทีำ�มีคำาสัั่�งซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิตามความต�องการข้องผู้้�
บริโภูคในิพ่�นิทีำ� เช่นิ ลวดำเหล็ก และเหล็กรางนิำ�า เป็นิต�นิ ใช�ในิการซ่ื้อมแซื้ม
อาคารบ�านิเร่อนิ และการทำำารางนิำ�าใช�ในิช่วงหนิ�าฝนิ ส่ั่งผู้ลดีำต่อภูาคการ
จั�างงานิ ซ้ื้�งส่ั่วนิใหญ่ธุ้รกิจัมีการจั�างงานิเป็นิรายวันิ หร่อการจั�างเหมาเป็นิ
ชิ�นิงานิ ทำำาให�มีการเปลี�ยนิแปลงตามคำาสัั่�งซ่ื้�อ

ในส�วนคาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
คำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการ
คาดำการณ์แนิวโนิ�มความต�องการจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ทำำาให�เร่งการผู้ลิต
อย่างต่อเน่ิ�อง

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ สินค�าเกัษตัรุ ปรุับตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากัเดืือน
กั�อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าทีำ�เพิ�มข้้�นิ ส่ั่งผู้ล
ทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากอย้ใ่นิช่วงฤด้ำกาลเก็บเกี�ยว 
ทำำาให�ปริมาณผู้ลผู้ลิตทำางการเกษตรปรับตัวดีำข้้�นิ เช่นิ ข้�าว และยางพารา
 เป็นิต�นิ ทำำาให�สิั่นิค�าเกษตรออกส่้ั่ตลาดำไดำ�มากข้้�นิ รวมถ้ึงภูาคการผู้ลิตทัำ�ง
โรงงานิ และร�านิอาหาร มีความต�องการวัตถ้ึดิำบในิการผู้ลิต  และราคา
สิั่นิค�าเกษตรทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ ส่ั่งผู้ลดีำต่อรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อข้องภูาค
เกษตรกร และการจั�างงานิ

ส่ั่งออกจัะปรับตัวดีำข้้�นิ แต่ยังมีทิำศทำางปรับข้้�นินิ�อย และค่อนิข้�างช�า ส่ั่ง
ผู้ลให�ธุ้รกิจัยังจั�างงานิคงเดิำม

ในส�วนคาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
คำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการ
คาดำการณ์คำาสัั่�งซ่ื้�อภูายในิประเทำศจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ
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สินค�าอุปโภูคและบริุโภูค
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้ึ้�นมาอย้�ที�รุะดัืบ 52.8 

เนื�องจากักัารุใช�จ�ายในสินค�าอุปโภูคบริุโภูคปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�น จากักัลุ�ม
ล้กัค�าที�อย้�ในพืิ่�นที�ใกัล�เคียงบริุโภูคสินค�าจำาเปน็ และจากัผู้้�ปรุะกัอบกัารุ
รุ�านอาหารุ นอกัจากันั�นยังไดื�รัุบแรุงสนับสนุนจากัรุายไดื�ขึ้องภูาค
เกัษตัรุกัรุ

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ สินค�าอุปโภูคและบริุโภูค ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�น
จากัเดืือนกั�อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าทีำ�เพิ�มข้้�นิ 
ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการใช�จ่ัายในิสิั่นิค�า
อ้ปโภูคบริโภูคปรับตัวเพิ�มข้้�นิ จัากกล่้มล้กค�าทีำ�อย้ใ่นิพ่�นิทีำ�ใกล�เคียงบริโภูค
สิั่นิค�าจัำาเปน็ิ เช่นิเคร่�องใช�ในิครวัเร่อนิ และจัากผู้้�ประกอบการร�านิอาหาร
 ทีำ�นิิยมซ่ื้�อเคร่�องปร้งใช�ในิกิจัการ นิอกจัากนัิ�นิยังไดำ�รับแรงสั่นัิบสั่น้ินิจัาก
ภูาคเกษตรกร ทีำ�อย้ใ่นิช่วงฤด้ำกาลทำำาการเกษตร จ้ังมีความต�องการสิั่นิค�า
อ้ปโภูคบรโิภูคเพิ�มมากข้้�นิ รวมถึง้เทำศกาลทำางวฒันิธุรรม และการจััดำงานิ
อบรมในิเข้ตช้มชนิ เช่นิ การอบรมหม่้บ�านิ หร่องานิกิจักรรมข้องอบต /
อำาเภูอ ส่ั่งผู้ลทำำาให�เคร่�องด่ำ�มทัำ�งแอลกอฮอล์ และนิำ�าอัดำลม 

ในส�วนคาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
คำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ  เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการ
คาดำการณ์ผู้้�บริโภูคจัะออกมาใช�จ่ัายอย่างต่อเน่ิ�อง

วัสดุืกั�อสรุ�าง
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้ึ้�นมาอย้�ที�รุะดัืบ 48.1 

เนื�องจากักัารุปรุับตััวดีืข้ึ้�นขึ้องภูาคกัารุกั�อสรุ�าง และความตั�องกัารุ
สินค�าซื้�อมบำารุุงขึ้องปรุะชาชนในพืิ่�นที�ใช�ในกัารุซื้�อมแซื้มอาคารุบ�าน
เรืุอน

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ วัสดุืกั�อสรุ�าง ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากัเดืือนกั�อน
หน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าทีำ�เพิ�มข้้�นิ ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไร
ข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการปรับตัวดีำข้้�นิข้องภูาคการก่อสั่ร�าง
 และความต�องการสิั่นิค�าซ่ื้อมบำาร้งข้องประชาชนิในิพ่�นิทีำ� ซ้ื้�งผู้้�บริโภูคมี
การซ่ื้�อสิั่นิค�าในิหมวดำอ้ปกรณ์ไฟื้ฟ้ื้า และประปา รวมถ้ึงหมวดำเหล็ก และ
ผู้ลิตภัูณฑ์์เหล็ก เช่นิ ลวดำเหล็ก เหล็กรางนิำ�า และตะป้ เป็นิต�นิ ใช�ในิการ
ซ่ื้อมแซื้มอาคารบ�านิเร่อนิ ส่ั่งผู้ลทำำาให�การจั�างงานิปรับตัวดีำข้้�นิ

ในส�วนคาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการซ่ื้อมแซื้มบ�านิ
เร่อนิ รวมถ้ึงการสั่ร�างอ้ปกรณ์ประกอบอาชีพต่างๆจัะยังมีอย่างต่อเน่ิ�อง

รุถึจักัรุยานยนต์ัและรุถึยนต์ั
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันค�อนขึ้�างทรุงตััวอย้�ที�รุะดัืบ 57.5 

เนื�องจากัความตั�องกัารุใช�ยานพิ่หานะมากัข้ึ้�น กัารุนำารุถึเขึ้�าซื้�อมหรืุอ
บำารุุงรัุกัษาเพิิ่�มมากัข้ึ้�น อย�างไรุก็ัตัามยังมีจำานวนผู้้�บริุโภูคมาใช�บริุกัารุ
เพิิ่�มข้ึ้�นเพิ่ียงเล็กัน�อย เนื�องจากัรุ�านรุถึจักัรุยานยนตั์ในพืิ่�นที�มีจำานวน
มากั และรุถึส�วนบุคคลขึ้องผู้้�บรุโิภูคบางรุายกัน็ำาเขึ้�าบำารุุงรัุกัษาที�ศ้นย์
หลักัขึ้องรุถึ  ทำาให�เกิัดืกัารุกัรุะจายขึ้องกัลุ�มล้กัค�า 

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ รุถึจักัรุยานยนต์ั/รุถึยนต์ั ค�อนขึ้�างทรุงตััว
จากัเดืือนกั�อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าทีำ�ค่อนิข้�าง
ทำรงตัว เน่ิ�องจัากการดำำาเนิินิชีวิตข้องภูาคประชาชนิทีำ�เข้�าส่้ั่ภูาวะปกติ ทัำ�ง
ดำ�านิการประกอบอาชีพ และการเดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยว ซ้ื้�งส่ั่งผู้ลทำำาให�ความ
ต�องการใช�ยานิพหานิะมากข้้�นิ การนิำารถึเข้�าซ่ื้อมหร่อบำาร้งรักษาเพิ�ม
มากข้้�นิ  เช่นิภูาคเกษตรทีำ�นิำารถึไถึ หร่อรถึข้นิสั่ินิค�าทำางการเกษตรเข้�า
ซ่ื้อมบำาร้ง  รวมถ้ึงรถึข้นิส่ั่งมวลชนิ และรถึข้นิส่ั่งสิั่นิค�า อย่างไรก็ตาม
ยังมีจัำานิวนิผู้้�บริโภูคมาใช�บริการเพิ�มข้้�นิเพียงเล็กนิ�อย เน่ิ�องจัากร�านิรถึ
จัักรยานิยนิต์ในิพ่�นิทีำ�มจีัำานิวนิมาก และรถึส่ั่วนิบ้คคลข้องผู้้�บริโภูคบางราย 

ในส�วนคาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัั่�งซ่ื้�อและปรมิาณการผู้ลติจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากภูาคการผู้ลติต่างๆ
เริ�มฟ้ื้�นิตัว ทำำาให�จัะมีความต�องการวัตถ้ึดิำบอย่างต่อเน่ิ�อง
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อุปโภูคและบริุโภูค (ดัื�งเดิืม)
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้ึ้�นมาอย้�ที�รุะดัืบ 49.3 

เนื�องจากัรุายไดื� และกัำาลังซืื้�อขึ้องภูาคเกัษตัรุกัรุปรัุบตััวดีืข้ึ้�น ทำาให�มี
กัารุใช�จ�ายมากัข้ึ้�น โดืยเฉีพิ่าะในหมวดืสินค�าจำาเป็น

อุปโภูคและบริุโภูค (modern trade)
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้ึ้�นมาอย้�ที�รุะดัืบ 53.7 

เนื�องจากัสถึานกัารุณ์์กัารุแพิ่รุ�รุะบาดืขึ้องไวรัุสโควิดื-19 เริุ�มดีืข้ึ้�นอย�าง
มากั กัารุจัดืกิัจกัรุรุมทางวัฒนธุรุรุมตั�างๆ และงานอบรุมเป็นตั�นกัลับ
มาฟ้ืนตััว ทำาให�หมวดืเครืุ�องดืื�มมีคำาสั�งซืื้�อเพิิ่�มข้ึ้�น โดืยเฉีพิ่าะเครืุ�องดืื�ม
แอลกัอฮอล์ 

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ อุปโภูค/บริุโภูค (Modern trade) ปรัุบ
ตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากัเดืือนกั�อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปรมิาณการค�า
ทีำ�เพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากสั่ถึานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19 เริ�มดีำ
ข้้�นิอย่างมาก การจััดำกิจักรรมทำางวัฒนิธุรรมต่างๆ และงานิอบรมเป็นิต�นิ
กลับมาฟ้ื้�นิตัว ทำำาให�หมวดำเคร่�องด่ำ�มมีคำาสัั่�งซ่ื้�อเพิ�มข้้�นิ โดำยเฉพาะเคร่�อง
ด่ำ�มแอลกอฮอล์ รวมทัำ�งธุ้รกิจัมีสิั่นิค�าให�เล่อกหลากหลาย ซ้ื้�งผู้้�บริโภูคจัะ
สั่ามารถึเล่อกไดำ�ตามความต�องการมากกว่า ส่ั่งผู้ลให�ช่วยด้ำงด้ำดำให�ล้กค�า
มาใช�บริการมากข้้�นิ ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ

ในส�วนคาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัั่�งซ่ื้�อและปรมิาณการผู้ลติจัะปรบัตัวลดำลง เนิ่�องจัากผู้้�ประกอบการกงัวล
ต่อการแพร่ระบาดำข้องไวรัสั่โควิดำ-19 ทีำ�จัะส่ั่งผู้ลกระทำบต่อการใช�จ่ัายข้อง
ผู้้�บริโภูค อีกทัำ�งธุ้รกิจัต�องเผู้ชิญต�นิท้ำนิในิการสั่ต๊อกสิั่นิค�า

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ อุปโภูค/บริุโภูค (ดัื�งเดิืม)ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�น
จากัเดืือนกั�อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าทีำ�เพิ�มข้้�นิ
 ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากรายไดำ� และกำาลัง
ซ่ื้�อข้องภูาคเกษตรกรปรับตัวดีำข้้�นิ ทำำาให�มีการใช�จ่ัายมากข้้�นิ โดำยเฉพาะ
ในิหมวดำสิั่นิค�าจัำาเป็นิข้องประชาชนิในิเข้ตพ่�นิทีำ�ช้มชนิ รวมถ้ึงมาตรการ
ความช่วยเหล่อจัากภูาครัฐทีำ�ส่ั่งเสั่ริมให�ผู้้�บริโภูคมีความมั�นิใจัในิการใช�
จ่ัายมากข้้�นิ

ในส�วนคาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์
คำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตจัะปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากสิั่นิค�าอ้ปโภูค
บริโภูคยังจัำาเป็นิในิการชีวิตประจัำาวันิ ทำำาให�มีความต�องการการบริโภูค
อย่างต่อเน่ิ�อง 

สถึานีนำ�ามัน
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันลดืลงมาอย้�ที�รุะดัืบ53.0 แม�กัารุ

เดิืนทางท�องเที�ยวจะปรัุบตััวดีืข้ึ้�น แตั�กัารุใช�บริุกัารุสถึานีนำ�ามันรุายเล็กั
หดืตััวลง เนื�องจากัผู้้�บริุโภูคหันไปใช�บริุกัารุสถึานนีนำ�ามันใหญ�มากักัว�า 
อีกัทั�งกัารุเดิืนทางส�วนใหญ�จะเดิืนทางเป็นกัลุ�ม ทำาให�ความตั�องกัารุใช�
บริุกัารุสถึานีนำ�ามันเล็กัลดืลง

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ สถึานีนำ�ามันปรัุบตััวลดืลงจากัเดืือนกั�อน
หน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าทีำ�ลดำลง แม�การเดิำนิทำาง
ท่ำองเทีำ�ยวจัะปรับตัวดีำข้้�นิ แต่การใช�บริการสั่ถึานีินิำ�ามันิเล็กหดำตัวลง 
เน่ิ�องจัากผู้้�บริโภูคหันิไปใช�บริการสั่ถึานินีินิำ�ามันิใหญ่มากกว่า อีกทัำ�งการ
เดิำนิทำางส่ั่วนิใหญ่จัะเดิำนิทำางเป็นิกล่้ม ทำำาให�ความ ต�องการใช�บริการสั่ถึานีิ
นิำ�ามันิลดำลง นิอกจัากนีิ�จัากภูาวะเศรษฐกจิัทีำ�เริ�มฟ้ื้�นิตัว ความผัู้นิผู้วนิข้อง
ราคานิำ�ามันิ ส่ั่งผู้ลกระทำบต่อพฤติกรรมข้องผู้้�บริโภูคทีำ�กังวลต่อต�นิท้ำนิ

ก็นิำาเข้�าบำาร้งรักษาทีำ�ศ้นิย์หลักข้องรถึ  ทำำาให�เกิดำการกระจัายข้องกล่้ม
ล้กค�า อีกทัำ�งธุ้รกิจัต�องเผู้ชิญกับต�นิท้ำนิข้องธุ้รกิจั ในิการกลับมาเปิดำกิจัการ 
ทัำ�งดำ�านิการสั่ตอ๊คสิั่นิค�า และคา่ใช�จ่ัายอ่�นิๆในิกจิัการ(คา่ไฟื้ ค่าเช่า และคา่
จั�างแรงงานิทีำ�ทำางกิจัการยังคงจั�างงานิในิระดัำบเดิำม) ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้อง
กิจัการปรับตัวลดำลงเล็กนิ�อย

ในส�วนคาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการผู้ลิตค่อนิข้�างทำรงตัว เน่ิ�องจัากกล่้มล้กค�าส่ั่วนิใหญ่
จัะเป็นิล้กค�าประจัำา ส่ั่วนิกล่้มล้กค�าข้าจัรก็จัะกระจัายไปตามร�านิอ่�นิๆ 
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กัารุกั�อสรุ�าง
 ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันค�อนขึ้�างทรุงตััวอย้�ที�รุะดัืบ 
46.3 เป็นผู้ลมาจากัปริุมาณ์กัารุบริุกัารุที�ค�อนขึ้�างทรุงตััว เนื�องจากัยัง
เป็นกัารุให�บริุกัารุกัารุดืำาเนนิกัารุกั�อสรุ�าง และซื้�อมบำารุุงตัามโครุงกัารุ

ที�ไดื�ทำาสัญญาไว� 

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ กัารุกั�อสรุ�าง ค�อนขึ้�างทรุงตััวจากัเดืือน
กั�อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากปริมาณการบริการทีำ�ค่อนิข้�างทำรงตัว เน่ิ�องจัาก
ยงัเป็นิการให�บริการการดำำาเนิินิการก่อสั่ร�าง และซ่ื้อมบำาร้งตามโครงการ
ทีำ�ไดำ�ทำำาสัั่ญญาไว� ซ้ื้�งส่ั่งผู้ลทำำาให�การจั�างงานิภูาคการก่อสั่ร�างปรับตัวดีำข้้�นิ 
อย่างไรก็ตามคำาสัั่�งซ่ื้�อข้องภูาคก่อสั่ร�างปรับเพิ�มข้้�นินิ�อย ตามการฟ้ื้�นิตัว
ข้องภูาคธุ้รกิจัทีำ�ยังไม่แน่ินิอนิ ส่ั่งผู้ลต่อความมั�นิใจัในิการลงท้ำนิข้อง
ธุ้รกิจั 

ในส�วนคาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการจัะปรับตัวลดำลง เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการ
กังวลต่อภูาวะเศรษฐกิจั และรายไดำ�ข้องผู้้�บริดำภูคทีำ�จัะส่ั่งผู้ลกระทำบต่อ
การใช�จ่ัายต่างๆ

กัารุท�องเที�ยว
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้ึ้�นมาอย้�ที�รุะดัืบ 57.0 จากั

ความรุ�วมมือรุะหว�างภูาครัุฐและเอกัชนตั�อกัารุด้ืแลตัามมาตัรุกัารุ
ควบคุมโรุค รุวมถ้ึงกัารุกัรุะตุั�นกัารุท�องเที�ยว เพืิ่�อกัรุะตุั�นกัารุเดิืนทาง
ท�องเที�ยวขึ้องกัลุ�มชาวตั�างชาติัที�อาศัยอย้�ในปรุะเทศ ทำาให�มีนักัท�อง
เที�ยวเดิืนทางท�องเที�ยวในปรุะเทศมากัข้ึ้�น

บริุกัารุสุขึ้ภูาพิ่และความงาม
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันลดืลงมาอย้�ที�รุะดัืบ 50.0 เนื�องจากั

กัารุฟ้ืนตััวขึ้องภูาวะเศรุษฐกิัจที�ค�อนขึ้�างช�า และผู้้�บริุโภูคยังขึ้าดืความ
เชื�อมั�นตั�อรุายไดื� และกัำาลังซืื้�อในอนาคตั อีกัทั�งธุุรุกิัจหลายสาขึ้ากัลับ
มาเปิดืไดื�ปกัติั และมีกัารุแขึ้�งขัึ้นดื�นกัารุตัลาดืมากัข้ึ้�น

การใช�จ่ัายในิการเดำนิิรถึมากข้้�นิ ทำำาให�ยอดำจัำาหน่ิายลดำลง และสั่ภูาพคลอ่ง
รวมถ้ึงกำาไรข้องกิจัการปรับตัวลดำลง

ในส�วนคาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการค�าจัะปรับตัวลดำลง  เน่ิ�องจัากผู้้�บริโภูคยังไม่มั�นิใจั
ต่อรายไดำ�ในิอนิาคต ส่ั่งผู้ลกระทำบต่อการตัดำสิั่นิใจัในิการใช�จ่ัาย หร่อท่ำอง
เทีำ�ยวในิอนิาคต อีกทัำ�งการเดิำนิทำางข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่างชาติยังไม่มี

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ กัารุท�องเที�ยว ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากัเดืือน
กั�อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการทีำ�เพิ�มข้้�นิ ส่ั่งผู้ล
ทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ  จัากความร่วมม่อระหว่างภูาครัฐ
และเอกชนิต่อการด้ำแลตามมาตรการควบค้มโรค รวมถ้ึงการกระต้�นิการ
ท่ำองเทีำ�ยว เช่นิการสั่ร�างความเช่�อมั�นิดำ�านิความปลอดำภูัยจัากการแพร่
ระบาดำ และการสั่นัิบสั่น้ินิดำ�านิค่าใช�จ่ัายการเดิำนิทำาง ประกอบกับการจััดำ
งานิส่ั่งเสั่ริมการข้ายกรมการท่ำองเทีำ�ยวและกีฬา เพ่�อกระต้�นิการเดิำนิทำาง
ท่ำองเทีำ�ยวข้องกล่้มชาวต่างชาติทีำ�อาศัยอย้ใ่นิประเทำศ ทำำาให�มีนัิกท่ำองเทีำ�ยว
เดิำนิทำางทำอ่งเทีำ�ยวในิประเทำศมากข้้�นิ รวมถ้ึงนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�นิิยมเทีำ�ยวต่าง
ประเทำศ เม่�อเดิำนิทำางไม่ไดำ� จ้ังหันิมาเทีำ�ยวภูายในิประเทำศแทำนิ โดำยเฉพาะ
การท่ำองเทีำ�ยวในิเข้ตกร้งเทำพฯ และภู้มิภูาคใกล�เคียง 

ในส�วนคาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการจัะปรับตัวลดำลง เน่ิ�องจัากผู้ลกระทำบจัาก
ปัญหาไวรัสั่โควิดำทีำ�ส่ั่งผู้ลกระทำบไปในิหลายประเทำศ การฟ้ื้�นิตัวข้องกล่้ม
นัิกท่ำองเทีำ�ยวต่างชาติยงัคงฟ้ื้�นิตัวไดำ�นิ�อย และผู้้�ประกอบการยังกังวต่อการ
แพร่ระบาดำในิรอบสั่อง

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ บริุกัารุดื�านสุขึ้ภูาพิ่/ความงาม ปรัุบตััวลดื
ลงจากัเดืือนกั�อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการทีำ�
ลดำลง ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการลดำลง เน่ิ�องจัากการฟ้ื้�นิตัวข้องภูาวะ
เศรษฐกิจัทีำ�ค่อนิข้�างช�า และผู้้�บริโภูคยังข้าดำความเช่�อมั�นิต่อรายไดำ� และ
กำาลังซ่ื้�อในิอนิาคต ส่ั่งผู้ลทำำาให�จัำานิวนิล้กค�าลดำลง อีกทัำ�งจัากปัญหา
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กัารุขึ้นส�งสินค�า
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันค�อนขึ้�างทรุงตััวอย้�ที�รุะดัืบ 57.3 

เนื�องจากักัารุเตัิบโตัขึ้องภูาวะเศรุษฐกัิจภูายในปรุะเทศค�อนขึ้�างช�า 
แม�ว�าจะมีกัารุเดิืนทางท�องเที�ยว หรืุอออกัมาจับจ�าใช�สอยมากัข้ึ้�น แตั�
ผู้้�บริุโภูครุะมัดืรุะวังกัารุใช�จ�าย และมีกัำาลังซืื้�อที�น�อย

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ดื�านกัารุขึ้นส�งสินค�า ปรัุบตััวลดืลงจากั
เดืือนกั�อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อทีำ�ลดำลงและปริมาณการบริการ
ค่อนิข้�างทำรงตัว เน่ิ�องจัากการเติบโตข้องภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศ
ค่อนิข้�างช�า อีกทัำ�งภูาคการใช�จ่ัายข้องประชาชนิชะลอตัวลง แม�ว่าจัะมี
การเดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยว หร่อออกมาจัับจ่ัาใช�สั่อยมากข้้�นิ แต่ผู้้�บริโภูค
ระมัดำระวังการใช�จ่ัาย และมีกำาลังซ่ื้�อทีำ�นิ�อย ส่ั่งผู้ลทำำาให�ความต�องการ
สิั่นิค�าค่อนิข้�างทำรงตัว ธุ้รกิจัลดำการสั่ต็อคสิั่นิค�า และสัั่�งซ่ื้�อให�เหมาะสั่ม
ต่อความต�องการผู้้�บริโภูค อีกทัำ�งจัากภูาคการส่ั่งออกทีำ�ยงัเติบโตไดำ�ไม่มาก
 ส่ั่งผู้ลกระทำบต่อการข้นิส่ั่งสิั่นิค�าระหว่างชายแดำนิ จัากคำาสัั่�งซ่ื้�อทีำ�ปรับตัว
ลดำลง ส่ั่งผู้ลให�การจั�างงานิปรับตัวลดำลงตามไปดำ�วย

ในส�วนคาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการจัะปรับตัวลดำลง เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการยงั
ไม่มั�นิใจัต่อภูาวะเศรษฐกจิัภูายในิประเทำศ ทีำ�จัะส่ั่งผู้ลต่อการใช�จ่ัายข้องผู้้�
บริโภูค

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ดื�านกัารุขึ้นส�งมวลชน (ไม�ปรุะจำาทาง) 
ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากัเดืือนกั�อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณ
การบริการทีำ�เพิ�มข้้�นิ  เน่ิ�องจัากไดำ�รับแรงสั่นัิบสั่น้ินิมาจัากภูาคการท่ำอง
เทีำ�ยวทีำ�ปรับตัวดีำข้้�นิ และนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�นิิยมเดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยวในิจัังหวัดำ
ทีำ�ใกล�เคียง รวมถ้ึงการเดิำนิทำางข้องกล่้มข้�าราชการ แรงงานิ และบ้คคลา
กรสั่ำานัิกงานิต่างๆ เพ่�องานิอบรม และสัั่มมนิา เป็นิต�นิ ส่ั่งผู้ลทำำาให�มีการ
ใช�บริการรถึรับเหมาเพิ�มข้้�นิ แต่การปรับตัวข้องการให�บริการรถึรับเหมา
เพิ�มข้้�นิเพียงเล็กนิ�อย เน่ิ�องจัากกล่้มนัิกท่ำองเทีำ�ยวในิประเทำศนิิยมใช�รถึส่ั่วนิ
บ้คคล  

ในส�วนคาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการจัะปรับตัวลดำลง เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการ
คาดำการณ์จัะเปลี�ยนิทิำศทำางการท่ำองเทีำ�ยวเป็นิระยะไกล และนิิยมใช�รถึ
ส่ั่วนิตัวเป็นิสั่ำาคัญ

สันทนากัารุ วัฒนธุรุรุมและกีัฬา
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้ึ้�นมาอย้�ที�รุะดัืบ 57.1 

เนื�องจากัธุุรุกิัจสาขึ้ากัารุกีัฬา และสันทนากัารุตั�างๆไดื�รัุบความสนใจ
มากัข้ึ้�น จากักัลุ�มล้กัค�าที�หันมาด้ืแลสุขึ้ภูาพิ่ โดืยเฉีพิ่าะล้กัค�ากัลุ�ม
นักัศ้กัษา และวัยทำางาน

กัารุขึ้นส�งมวลชน (ไม�ปรุะจำาทาง)
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้ึ้�นมาอย้�ที�รุะดัืบ 48.7 

เนื�องจากัไดื�รุับแรุงสนับสนุนมาจากัภูาคกัารุท�องเที�ยวที�ปรัุบตััวดีืข้ึ้�น 
และนักัท�องเที�ยวที�นิยมเดิืนทางท�องเที�ยวในจงัหวัดืที�ใกัล�เคียง แตั�กัารุ
ปรัุบตััวขึ้องกัารุให�บริุกัารุรุถึรุับเหมาเพิิ่�มข้ึ้�นเพีิ่ยงเล็กัน�อย เนื�องจากั
กัลุ�มนักัท�องเที�ยวในปรุะเทศนิยมใช�รุถึส�วนบุคคล  

ไวรัสั่โควิดำ-19 ทีำ�สั่่งผู้ลกระทำบต่อความเช่�อมั�นิข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวชาวต่าง
ชาติ ทำำาให�ยังไม่มีล้กค�าชาวต่างชาติ อีกทัำ�งธุ้รกิจัหลายสั่าข้ากลับมาเปิดำ
ไดำ�ปกติ และมีการแข่้งขั้นิดำ�นิการตลาดำมากข้้�นิ ทัำ�งการจััดำโปรโมชั�นิ และ
ลดำราคา ซ้ื้�งธุ้รกิจัรายเล็กข้าดำศักยภูาพในิการแข่้งขั้นิ ตามข้�อจัำากัดำดำ�านิ
เงินิท้ำนิ นิอกจัากนีิ�ธุ้รกิจัต�องเผู้ชิญกับต�นิท้ำนิค่าเช่าทีำ� ส่ั่งผู้ลทำำาให�ธุ้รกิจัต�อง
ปรับลดำการจั�างงานิลงชั�วคราว เพ่�อรักษาสั่ภูาพคล่องข้องธุ้รกิจั

ในส�วนคาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการจัะปรับตัวลดำลง เน่ิ�องจัากปัจัจััยดำ�านิราย
ไดำ� เป็นิปัจัจััยสั่ำาคัญดำ�านิการตัดำสิั่นิใจัในิการใช�จ่ัาย ผู้้�ประกอบการคาดำ
ว่าการใช�จ่ัายข้องผู้้�บริโภูคจัะปรับตัวลดำลง จัากความไม่มั�นิใจัต่อรายไดำ�
และกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บริโภูค



ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ สันทนากัารุ/วัฒนธุรุรุม/กัารุกีัฬา ปรัุบตััว
เพิิ่�มข้ึ้�นจากัเดืือนกั�อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการ
ทีำ�เพิ�มข้้�นิ ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากธุ้รกิจัสั่าข้า
การกฬีา และสั่นัิทำนิาการตา่งๆไดำ�รับความสั่นิใจัมากข้้�นิ จัากกล่้มล้กค�าทีำ�
หันิมาด้ำแลส้ั่ข้ภูาพ โดำยเฉพาะล้กค�ากล่้มนัิกศ้กษา และวัยทำำางานิ มีการ
เข้�าใช�บริการกิจัการสัั่นิทำานิาการดำ�านิฟิื้ตเนิสั่ ยิม สั่นิามกีฬามากข้้�นิ รวม
ถ้ึงจัากกิจักรรมทำางสั่ังคมทีำ�ฟ้ื้�นิตัว การจััดำงานิวัฒนิธุรรมต่างๆ ทำำาให�มี
ความต�องการใช�บริการจั�างเหมาเคร่�องเสีั่ยง 

ในส�วนคาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัั่�งซ่ื้�อและปรมิาณการบรกิารจัะปรบัเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการคาดำ
การณ์ผู้้�บริโภูคจัะออกมาใช�บริการเพิ�มข้้�นิ จัากการดำำาเนิินิชีวิตทีำ�กลับเข้�า
ส่้ั่ภูาวะปกติ

30

โรุงแรุม เกัสด์ืเฮาส์และบังกัะโล
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้ึ้�นมาอย้�ที�รุะดัืบ 52.9 

เนื�องจากักัารุกัรุะตุั�นกัารุท�องเที�ยวขึ้องภูาครัุฐ อีกัทั�งกัารุเริุ�มฟ้ืนตััวขึ้อง
ธุุรุกิัจโรุงแรุม ที�มีกัารุจัดืโปรุโมชั�น และแผู้นกัารุตัลาดื ทำาให�ภูาคกัารุ
ท�องเที�ยวที�ปรัุบตััวดีืข้ึ้�น

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ โรุงแรุม/เกัสต์ัเฮาส์/บังกัะโล ปรัุบตััวเพิิ่�ม
ข้ึ้�นจากัเดืือนกั�อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการทีำ�
เพิ�มข้้�นิ ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการกระต้�
นิการทำอ่งเทีำ�ยวข้องภูาครฐั อีกทัำ�งการเริ�มฟ้ื้�นิตัวข้องธุร้กิจัโรงแรม ทีำ�มีการ
จััดำโปรโมชั�นิ และแผู้นิการตลาดำ ทำำาให�ภูาคการทำ่องเทีำ�ยวทีำ�ปรับตัวดีำข้้�นิ 
กระต้�นิให�นัิกท่ำองเทีำ�ยวทัำ�งชาวไทำย และชาวต่างชาติทีำ�พักอย้่ภูายในิ
ประเทำศ มีการออกเดิำนิทำางท่ำองเทีำ�ยว และมีความต�องการใช�บริการสั่ถึานิ
ทีำ�พักแรมเพิ�มข้้�นิ

ในส�วนคาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�า ผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการจัะปรับลดำลง เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการยัง
กังวลต่อการแพรร่ะบาดำข้องไวรสัั่โควดิำ-19รอบสั่องทีำ�จัะสั่ง่ผู้ลกระทำบตอ่
การฟ้ื้�นิตัวข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยว

รุ�านอาหารุและภัูตัตัาคารุ
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันเพิิ่�มข้ึ้�นมาอย้�ที�รุะดัืบ 55.79 

เนื�องจากักัารุเดิืนทางขึ้องนักัท�องเที�ยวที�เริุ�มฟ้ืนตััว และปรุะชาชนที�มี
กัารุออกัมาใช�จ�ายมากัข้ึ้�น ทั�งกัลุ�มล้กัค�าปรุะจำาในพืิ่�นที� และกัลุ�มล้กัค�า
ขึ้าจรุ

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ รุ�านอาหารุ/ภัูตัตัาคารุ ปรัุบตััวเพิิ่�มข้ึ้�นจากั
เดืือนกั�อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการทีำ�เพิ�มข้้�นิ 
ส่ั่งผู้ลทำำาให�กำาไรปรับตัวเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากการเดิำนิทำางข้องนัิกท่ำองเทีำ�ยวทีำ�
เริ�มฟ้ื้�นิตัว และประชาชนิทีำ�มีการออกมาใช�จ่ัายมากข้้�นิ ทัำ�งกล่้มล้กค�า
ประจัำาในิพ่�นิทีำ� กล่้มนัิกท่ำองเทีำ�ยว และผู้้�บริโภูคทีำ�เดิำนิทำางสัั่ญจัรผู่้านิ ส่ั่ง
ผู้ลทำำาให�มีผู้้�มาใช�บริการอย่างต่อเน่ิ�อง แต่อย่างไรก็ตามธุ้รกิจัต�องเผู้ชิญ
กับต�นิท้ำนิค่าวัตถ้ึดิำบทีำ�ปรับตัวเพิ�มข้้�นิ รวมถ้ึงค่าอ้ปกรณ์ทำำาความสั่ะอาดำ 
ทีำ�ทำำาให�ต�นิท้ำนิข้องกิจัการปรับตัวเพิ�มข้้�นิ 

ในส�วนคาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการจัะค่อนิข้�างทำรงตัว เน่ิ�องจัากผู้้�ประกอบการ
ยงัคาดำการณ์จัำานิวนินัิกท่ำองเทีำ�ยวจัะชะลอตัวลง และกล่้มล้กค�าส่ั่วนิใหญ่
จัะยังเป็นิล้กค�าประจัำาในิพ่�นิทีำ�

อสังหาริุมทรัุพิ่ย์
ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ ปัจจุบันลดืลงมาอย้�ที�รุะดืับ 48.6 จากั

ปัจจัยดื�านรุายไดื� และกัำาลังซืื้�อขึ้องผู้้�บริุโภูคที�เปรุาะบาง ส�งผู้ลให�กัารุ
ตัลาดืขึ้องธุุรุกิัจอสังหาริุมทรัุพิ่ย์ที�อย้�อาศัยตั�องเลื�อนออกัไป

ดัืชนีความเชื�อมั�น ฯ กิัจกัรุรุมอสังหารุิมทรัุพิ่ย์ ปรัุบตััวลดืลง
จากัเดืือนกั�อนหน�า เป็นิผู้ลมาจัากคำาสัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการทีำ�
ลดำลง เน่ิ�องจัากการฟ้ื้�นิตัวข้องภูาวะเศรษฐกิจัภูายในิประเทำศทีำ�ยังเติบโต
ค่อนิช�า แม�จัะมีธุ้รกิจัหลายสั่าข้าทีำ�กลับมาเปิดำดำำาเนิินิงานิไดำ� แต่จัากปจััจััย
ดำ�านิรายไดำ� และกำาลังซ่ื้�อข้องผู้้�บรโิภูคทีำ�เปราะบาง ส่ั่งผู้ลให�การตลาดำข้อง
ธุ้รกิจัอสัั่งหาริมทำรัพย์ทีำ�อย้่อาศัยต�องเล่�อนิออกไป  อีกทัำ�งผู้้�ประกอบการ
หลายรายมีการปรับลดำการลงท้ำนิ เพ่�อรอช่วงเสั่ถีึยรภูาพข้องเศรษฐกิจั

ในส�วนคาดืกัารุณ์์ 3 เดืือนขึ้�างหน�าผู้้�ประกอบการคาดำการณ์คำา
สัั่�งซ่ื้�อและปริมาณการบริการจัะปรับเพิ�มข้้�นิ เน่ิ�องจัากมาตรการข้อง ภูาค
รัฐ และแผู้นิการตลาดำข้องธุ้รกิจั จัะเป็นิแรงกระต้�นิให�ผู้้�บริโภูคทีำ�มีความ
พร�อมดำ�านิเงินิท้ำนิออกมาใช�จ่ัายมากข้้�นิ


