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GDP MSME ไตรมาสที่สามของปี 2563 
และคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2563 - 2564 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (GDP MSME) ไตรมาส       
ที่สามของปี 2563 ลดลงร้อยละ 9.3 โดยลดลงน้อยกว่าไตรมาสก่อนที่ลดลงถึงร้อยละ 17.1 มีมูลค่า           
1,318,037.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP รวมทั้งประเทศเท่ากับร้อยละ 34.1 เพ่ิมข้ึนจากสัดส่วนร้อยละ 
32.9 ในไตรมาสที่แล้ว ขณะที่ GDP ของประเทศตามการประกาศของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ       
และสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ลดลงร้อยละ 6.4 

 โดยเมื่อพิจารณาตามขนาดวิสาหกิจ พบว่าวิสาหกิจรายย่อย (Micro) ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากที่สุด คือลดลงร้อยละ 12.9 
ส าหรับวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) และวิสาหกิจขนาดกลาง (ME) ลดลงร้อยละ 9.7 และ 8.2 ตามล าดับ 

ในส่วนของ GDP MSME ในสาขาธุรกิจที่ลดลง ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
ภาคการท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจบริการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ที่ลดลงถึงร้อยละ 39.6 ธุรกิจขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้า ลดลงร้อยละ 23.6 และธุรกิจบริการด้านศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ ลดลงร้อยละ 
5.9 ขณะที่ GDP MSME ในสาขาธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และสาขาอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 5.5 และ 5.3 
ตามล าดับ 

 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 16 พ.ย. 2563 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ส าหรับสาขาธุรกิจที่ยังสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบริการข้อมูล
ข่าวสารและการสื่อสาร และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยขยายตัวร้อยละ 10.5, 3.1 และ 1.5 ตามล าดับ 
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ส าหรับภาพรวมสถานการณ์ของ MSME ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า เริ่มมีสัญญาณ
การฟ้ืนตัวในเกือบทุกสาขาธุรกิจ เป็นผลมาจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ ที่ได้ผลดี ท าให้ประชาชน   
มีความมั่นใจที่จะออกมาใช้จ่ายและเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น รวมทั้งผลจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่ช่วย
กระตุ้นการใช้จ่ายและการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่งผลให้ GDP MSME ใน 9 เดือนแรกของ        
ปี 2563 ลดลงร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 9.9 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 

ในด้านการส่งออกของ MSME ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีมูลค่า 621,484.6 ล้านบาท ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.8 แต่เมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 19,939.9 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ปรับตัวลดลงเท่ากับร้อยละ 18.6 โดย MSME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกต่อการส่งออกรวมเท่ากับร้อยละ 11.5 
ตลาดส่งออกหลักของ MSME ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ยังคงปรับตัวลดลงเกือบทุกตลาด มีเพียงตลาด
สหรัฐที่ขยายตัวได้ร้อยละ 31.1 

 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 16 พ.ย. 2563 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ส าหรับสถานการณ์ของ MSME ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 สสว. คาดว่าธุรกิจในภาคการค้า
และภาคการบริการจะสามารถฟ้ืนตัวเร่งขึ้นกว่าไตรมาสที่สาม โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ         
ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง โครงการช้อปดีมีคืน โครงการเที่ยวปันสุข 
และ มาตรการเพ่ิมวันหยุดพิเศษ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ เช่น การจัดโปรโมชั่นของผู้ให้บริการ Platform 
ออนไลน์ และร้านค้าต่างๆ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สสว. จึงปรับประมาณการเศรษฐกิจของ MSME ใน       
ปี 2563 อยู่ระหว่างลดลงร้อยละ 8.0 ถึงร้อยละ 8.5 จากที่เคยประมาณการไว้เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ว่าจะ
ลดลงอยู่ระหว่างร้อยละ 9.0 ถึง 9.5 
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แม้ว่าภาพรวมทางเศรษฐกิจในปี 2563 จะมีแนวโน้มฟ้ืนตัวได้ดีขึ้นตามล าดับ แต่ปัจจัยส าคัญที่จะ
ยังมีผลกระทบทางลบต่อเนื่องไปจนถึงปี 2564 คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทั่วโลก ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในการผลิตวัคซีนป้องกัน   
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายๆ ประเทศ แต่ยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการทดลองกับมนุษย์ 
ซึ่งจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถที่จะเริ่มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ตามปกติ อย่างเร็วที่สุดคือในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2564 ในขณะที่ปัจจัยสนับสนุนภายในประเทศ ยังคงมาจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ที่จะด าเนินการต่อเนื่องจาก ปี 2563 ตลอดจนโครงการลงทุนของภาครัฐในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานจ านวนหลายโครงการที่ใกล้จะแล้วเสร็จ เช่น โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โครงการ
รถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูและสายสีเหลือง รวมทั้งโครงการลงทุนด้านคมนาคมทั้งทางถนนและระบบรางอีก
หลายโครงการที่จะเริ่มก่อสร้างในปี 2564 จะเป็นตัวเร่งให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น สสว. 
จึงปรับประมาณการ GDP MSME ในปี 2564 ว่าจะกลับมาขยายตัวได้อยู่ระหว่างร้อยละ 4.0 ถึงร้อยละ 5.0 
จากทีเ่คยประมาณการไว้เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ว่าจะขยายตัวอยู่ระหว่างร้อยละ 5.0 ถึงร้อยละ 6.0 

 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 16 พ.ย. 2563 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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