
                        

 

                                    

 
           สปัดาหท์ีผ่่านมากรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และจงัหวดัต่าง ๆ มมีาตรการปิดสถานทีห่ลายประเภท โดยคงไวแ้ต่จุดทีจ่ าเป็น เช่น ตลาด รา้น
จ าหน่ายสนิค้าอุปโภค บรโิภค เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของ COVID-19 สอดคล้องกบันโยบายการเพิม่ระยะห่างทางสงัคม หรอื social 
distancing ทีท่ ัว่โลกต่างยดึถอื ท าใหห้ลายคนตอ้งอยูท่ีบ่า้น และท างานจากทีบ่า้น (Work From Home) มากขึน้ สง่ผลกระทบโดยตรงต่อธุรกจิ โดยเฉพาะ
กลุ่ม SMEs เนื่องจากผูค้นไมส่ามารถทานขา้วนอกบา้น ออกไปชอปปิง เดนิทางท่องเทีย่ว หรอืใชบ้รกิารของธุรกจิต่าง ๆ ได ้
 จากขอ้มูลล่าสุดในปี 2561 วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หรอื SMEs สรา้งงานใหค้นกว่า 11.1 ลา้นคน โดยหาก SMEs ไดร้บัผลกระทบ
ทางเศรษฐกจิจนตอ้งปิดตวัลง จะตอ้งมคีนอกีจ านวนมากตกงานพรอ้มกนั นอกจากนี้ SMEs ยงัเป็นผูก้ระจายรายไดท้ีเ่ป็นตวัขบัเคลื่อนการหมุนเวยีนทาง
เศรษฐกจิของไทย โดยเฉพาะในส่วนของธุรกจิดา้นการบรกิารและการท่องเทีย่ว ซึ่งนอกจากสรา้งรายไดใ้หป้ระเทศแลว้ ยงัสรา้งเอกลกัษณ์และสสีนัของ
การท่องเทีย่วไทย 
            ดงันัน้ ไม่ว่าเราจะท างานอยู่ในแวดวงธุรกจิ SMEs หรอืไม่กต็าม เพื่อประคบัประคองใหธุ้รกจิ SMEs ส่วนใหญ่และเศรษฐกจิโดยรวมผ่านพน้
วกิฤต ิCovid-19 ไปดว้ยกนั EIC ขอเสนอแนะ วธิชีว่ยเหลอื SMEs งา่ยๆ จากทีบ่า้นดงันี้ 

1. สัง่อาหารจากร้านอาหารในละแวกที่อยู่อาศัยของตนเอง  หรือสัง่อาหารออนไลน์จากผู้ประกอบการรายย่อย  ซึ่งถือเป็นโอกาส 
ในการลองรา้นอาหารใหม ่ๆ ทีอ่าจคน้พบรา้นอาหารทีถู่กและด ีของพ่อคา้แมค่า้รายยอ่ยอกีมาก 

2. ซื้อของสดในตลาดละแวกบ้าน / ซื้อของใช้ในร้านโชห่วยมากขึ้น นอกจากไม่ต้องเดินทางไกลแล้ว ยังช่วยลดความแออัดของผู้คน  
จากการกระจายซือ้สนิคา้ตามตลาด / รา้นโชหว่ย ต่าง ๆ โดยไมก่ระจุกตวัซือ้สนิคา้ในจุดเดยีวกนั  

3. สัง่ตรงผลผลติจากเกษตรกรเพือ่สนบัสนุน SMEs ภาคการเกษตร ผา่น platform เชน่ ThailandPostMart.com 
4. ชอปปิงออนไลน์จากร้านค้ารายย่อย ผ่านโซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับงานอดิเรกที่ชอบเนื่องจาก 

การอยู่บ้านท าใหม้เีวลามากขึน้ ตลอดจน การท าสวน การจดับ้าน หรอืการตกแต่งบ้าน สามารถสัง่ซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ทีต่้องการใชผ้่านกลุ่ม 
SMEs หรอืเลอืกตกแต่งบา้นจากงานศลิปะทอ้งถิน่ 

5. ซือ้บตัรก านลัจากรา้นของธุรกจิ SMEs ทีช่ืน่ชอบ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกจิบรกิาร โรงแรมและรา้นอาหาร ซึง่จะชว่ยให ้SMEs ไดร้บัเงนิทนัท ีสว่นผู้
ซื้อบตัรก านัลสามารถน าไปใชใ้นช่วงทีส่ถานการณ์ COVID-19 เริม่ดขีึน้ได ้อกีทัง้สามารถซื้อไดใ้นราคาพเิศษอกีดว้ยเพราะหลายธุรกจิต่างลด
ราคาเพือ่จงูใจลกูคา้ 

6. แชร์ประสบการณ์ผ่านโซเชียลมีเดีย  ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร หรือสินค้าคุณภาพที่ได้ค้นพบจากร้านในละแวกบ้าน  และบอกต่อ  
เพือ่เชญิชวนใหผู้อ้ื่นสนบัสนุนธุรกจิ SMEs ดว้ยกนั 

 
            ในช่วงท่ีทัว่โลกต่างเผชิญกบัวิกฤตเช่นน้ี ผู้ประกอบการ SMEs ต่างได้รบัผลกระทบอย่างหนัก การร่วมมือกนัช่วยเหลือ สนับสนุน 
และประคบัประคองธรุกิจไม่วา่จะด้วยวิธีข้างต้น หรือวิธีอ่ืน ๆ จึงนับเป็นหน่ึงในบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ เพื่อช่วยรกัษาการหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจ อย่างไรกดี็ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในช่วงเวลาน้ีคือการให้ความร่วมมือด้าน Social distancing ลดการอยู่ร่วมกนัในสถานท่ีแออดั 
ล้างมือ ใส่หน้ากาก เพื่อให้สถานการณ์ สามารถคล่ีคลาย ส่งผลให้เศรษฐกิจกลบัมาสู่สถานการณ์ปกติได้อย่างรวดเรว็ และเมื่อสถานการณ์จะ
กลบัมาเป็นปกติแล้วกอ็ย่าลืมสนับสนุน SMEs กนัต่อไป 
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