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ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สสว.

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (MSME) รายเดือน
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สรุปสถานการณ์ MSME มกราคม 2565

GDP MSME: ไตรมาสท่ี 4/64 ขยายตัว 3.5% ส่งผลให้ ป ี2564 GDP MSME สูงกว่าท่ี 

สสว. เคยประมาณการไว้เท่ากับ 2.4% 

การส่งออกของ MSME: เดือน ม.ค. 2565 มีมูลค่า 89,035.9 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของ
ปกี่อน 47.4% แต่เม่ืออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 2,672.2 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสัดส่วน

ของมูลค่าการส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 11.6%

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME: เดือน ม.ค. 65 มีจ านวนผู้ประกันตน 3,944,823 คน 

ธุรกิจจัดต้ังใหม่: เดือน ม.ค. 65 มีจ านวน 7,972 ราย 
ประเภทธุรกิจจัดต้ังใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ัวไป จ านวน 914 ราย คิดเปน็ 11.5% 

รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 318 ราย คิดเปน็ 4.0% และ ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า จ านวน 244 ราย 
คิดเปน็ 3.1% ตามล าดับ

SMESI: เดือน ก.พ. 65 แต่ยังคงมีค่าเกิน

ระดับฐานท่ี 50 สะท้อนจากดัชนีค าส่ังซื้อ/ยอดจ าหน่าย ปริมาณการผลิต/การค้า/การบริการ การลงทุน ก าไร และต้นทุน
ท่ีลดลง เปน็ผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ท าให้ยอดขาย/การให้บริการปรับตัวลดลงโดยเฉพาะ
ภาคการบริการ กลุ่มบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเท่ียว
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ฟื้ นตัวค่อนข้างเร็ว: แม้ว่าจะชะลอตวัลงจากไตรมาสที่ 
3 แต่กลับได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายที่
ส าคัญที่สุด คือ “โครงการคนละคร่ึง” ซ่ึงกลับมาเร่ิมอีกคร้ัง
ในไตรมาสนี้ไปจนถึงส้ินปี

MEs

SEs

Micro

ฟื้ นตัวช้า: ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของโควิด 19 ระลอกที่ 3 ท าให้ธุรกิจหลายประเภทขาด
รายได้และขาดเงินทุนหมุนเวยีน

ฟื้ นตัวได้เร็ว: พ้ืนฐานทางการเงินทีแ่ข็งแกร่ง ท าให้
ธุรกิจสามารถปรับตัวเพ่ือรับมือสถานการณ์ได้ และยังมี
ปัจจัยสนับสนุนจากภาคการส่งออกของประเทศที่กลับมา
เติบโตได้ต่อเนื่องตลอดทัง้ปี

GDP MSME ไตรมาสท่ี 4 และท้ังปี 2564

MSME

ขยายตัวเร่งขึ้น
จากไตรมาสก่อนที่
ขยายตัว 0.2%

GDP ไทย

+1.9%

GDP MSME ไตรมาสที่ 4/2564

มีมูลค่า

1,505,349 ลบ.

คิดเปน็

35.0%
ของ GDP รวม

มีแนวโน้มฟื้ นตัวในเกือบทุกสาขาธุรกิจ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยเฉพาะสาขา

ที่พักแรมและร้านอาหาร และสาขาธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการ

คลายมาตรการล็อกดาวน์ การเปดิประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งโครงการคน

ละคร่ึงและเราเที่ยวด้วยกัน ในช่วงปลายป ีซึ่งสอดคล้องกับจ านวนการจ้างงานในสาขา

ธุรกิจดังกล่าว ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 21 ก.พ. 65
ประมวลผล GDP MSME โดย: ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภยัทางเศรษฐกิจ สสว. 4



ภาพรวมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ MSME ปี 2564

ปจัจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ

ของ MSME ทั้งป ี2564 

ปัจจัยด้านลบ
• การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

โดยเฉพาะสายพันธ์ุเดลต้าซ่ึงแพร่ระบาดรวดเร็วและมีความรุนแรง

ของอาการมากกว่าสายพันธ์ุอ่ืนๆ

ปัจจัยด้านบวก
• การกระจายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภายในประเทศ ซ่ึง

เป็นไปตามเป้าหมาย 

100 ล้านโดส

• การคลายมาตรการล็อกดาวน์และการเปิดประเทศ ส่งผลให้ 

GDP MSME ไตรมาสสุดท้ายขยายตัวได้ถึง 3.5%

• การกระตุ้นการใช้จ่ายและการเดินทางของประชาชน ส่งผลต่อ

การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ MSME และเศรษฐกิจประเทศอย่างมี

นัยส าคัญ

• ธุรกิจส่วนใหญ่สามารถปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณก์ารแพร่

ระบาดระลอกใหม่ได้พอสมควร ดังน้ัน ผลกระทบจากการแพร่

ระบาดระลอกใหม่ในปี 2564 จึงมีความรุนแรงน้อยกว่าการแพร่

ระบาดครั้งแรกในปี 2563

GDP MSME ปี 2564

ขยายตัว 3.0%
สูงกว่าที่ สสว. ประมาณการ
ไว้ที่ 2.4% ณ ธ.ค. 64

ขณะที่ 

GDP ประเทศ
ขยายตัว 1.6%

มูลค่า 5,602,743 ลบ.

คิดเป็น 34.6%
ของ GDP รวม

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 21 ก.พ. 65
ประมวลผล GDP MSME โดย: ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภยัทางเศรษฐกิจ สสว.

สสว. ประมาณการ
GDP MSME ปี 2565

ขยายตัว

3.5%-4.9%
(ณ 7 ก.พ. 65)
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การส่งออกของ MSME มกราคม 2565

มูลค่าสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของ MSME มกราคม 2565

อัญมณีและ
เคร่ืองประดับ

ผลไม้สดอุปกรณ์ไฟฟา้ฯ เคร่ืองจักรฯน ้าตาลและของ
ท าจากน ้าตาล

ท่ีมา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว.

มูลค่าการส่งออกของ MSME เดือน ม.ค. 65 

มีมูลค่า 89,035.9 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 47.4% แต่เมื่ออยู่ในรูป

ดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 2,672.2 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ขยายตัวเท่ากับ 31.9% โดยสัดส่วนของมูลค่า

การส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวม

เท่ากับ 12.6%

การส่งออกของ MSME เดือน ม.ค. 65 ขยายตัว

ในทุกตลาดส าคัญ โดยตลาดสหรัฐขยายตัว

มากที่สุดเท่ากับ 72.5% ตลาดจีนขยายตัว 

57.0% ส่วนตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น และ สหภาพ

ยุโรป ขยายตัวได้เท่ากับ 20.6% 3.5% และ 

19.2% ตามล าดับ

มูลค่าสินค้าส่งออกของ MSME 5 อันดับแรก

ขยายตัวได้ 49.8% ได้แก่ สินค้ากลุ่มอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ สินค้ากลุ่มอุปกรณ์ไฟฟา้และส่วนประกอบ 

สินค้ากลุ่มน ้าตาลและของท าจากน า้ตาล สินค้าเคร่ืองจกัร

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และ สินค้ากลุ่มผลไม้สด

ส าหรับสินค้าส่งออกของ MSME ที่ลดลง ได้แก่ สินค้า

กลุ่มยางและผลิตภณัฑ์ฯ ที่ลดลง 10.3%

ตลาดส่งออกหลักของ MSME มกราคม 2565

6

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

• สถานการณ์สู้รบ

ระหว่างรัสเซีย-

ยูเครน

• ต้นทุนการผลิตและ

การน าเข้าเพ่ิมข้ึน

อย่างรวดเร็วจาก

ราคาน ้ามันดิบ



ดัชนีความเชื่อม่ันของ MSME กุมภาพันธ์ 2565

ดัชนีความเชื่อมั่น MSME ตามกลุ่มธุรกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2565
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ภาคการผลิต

ภาคการค้า

ภาคบริการ

ภาคธุรกิจ
ภาวะธุรกิจ

เทียบกับเดือนก่อน ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบเทียบกับเดือนก่อน

+2.11%
ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

ค้าปลีก -9.39%

ค้าส่ง -5.75%
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
*หมายเหตุ: คาดการณ์โดย สสว.

-3.59%
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

การผลิตอาหาร มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากความต้องการสินค้าอาหารที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของ    

คู่ค้าส้าคัญ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และประเทศในสหภาพยุโรป และการผลิตเคร่ืองด่ืม มีค่าลดลง เป็นผลจากความต้องการที่เร่ง
ขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่จากเดือนก่อนหน้า

การผลิตเส้ือผ้า มีค่าลดลง และการผลิตส่ิงทอ มีค่าลดลง เป็นผลจากต้นทุนการผลิตที่ยังคงปรับตัวเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง    

จากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ประกอบกับคนท างานออนไลน์เพ่ิมขึ้นและการท่องเที่ยวยังคงฟื้ นตัวช้า

การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน มีค่าเพ่ิมข้ึน และการผลิตผลิตภัณฑ์โ ์ลหะประดิษฐ์ มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากอุปสงค์ในอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องมีการฟื้ นตัว ขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยยังคงปรับตัวสูงขึ้น และยังคงได้รับแรงกดดันจากสถาณการณ์

รัสเซีย-ยูเครน

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร มีค่าลดลง เป็นผลจากการที่ภาคธุรกิจและประชาชนลดกิจกรรมและท่องเที่ยวลง ประกอบกับ

การหดตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศและอัตราการเข้าพักแรมที่ปรับลดลง เนื่องมาจากความกังวลต่อการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 สายพันธ์ุ Omicron ประกอบกับการระงับการลงทะเบียนเข้าประเทศผ่านระบบ Test & Go ชั่วคราว

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีค่าลดลง เป็นผลจากราคาที่ดินและแนวโน้มค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ลดลง 

ประกอบกับการลงทุนด้านการก่อสร้างของภาคเอกชนหดตัวลงเล็กน้อย

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า มีค่าลดลง เป็นผลจากการลดลงของกิจกรรมและการเคลื่อนที่ของประชาชนในทุกภูมิภาค 

โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สะท้อนผ่านยอดขายบริการคมนาคมขนส่งที่หดตัว

สาขาร้านขายปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือยาสูบ มีค่าลดลง เป็นผลจากการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ประกอบ

กับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐแผ่วลงบ้าง เนื่องจากมาตรการส่วนใหญ่ส้ินสุดลงในเดือนก่อน

การขายส่งสินค้าไม่คงทน มีค่าลดลง เป็นผลจากการลดลงของกิจกรรมและการเดินทางออกนอกที่อยู่อาศัยของประชาชน 

ส่งผลให้ยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภค และยอดจ าหน่ายน ้ามันเชื้อเพลิงหดตัว

การขายส่งสินค้าคงทน มีค่าลดลง เป็นผลจากยยอดจ าหน่ายเคร่ืองจักรในภาคการผลิตอุตสาหกรรมในประเทศที่ปรับตัว

ลดลง

การขายส่งสินค้าขั้นกลาง มีค่าลดลง เป็นผลจากการลดลงของยอดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง และเส้ือผ้าเคร่ืองนุ่งห่มเป็นส าคัญ

“เดือนมกราคม 2565 โดยรวมธุรกิจของไทยชะลอลงบ้าง ยกเว้นภาคการผลิต”

โดยมีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อดัชนี ดังนี้

เทียบกับดัชนีความ
เช่ือม่ัน MSME (MoM)

รวมการผลิต +0.4
อาหารและเคร่ืองด่ืม      +2.9
เส้ือผ้าและส่ิงทอ          -0.6
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ -4.1

ท่ีมา: สสว.

รวมบริการ -3.5
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร    -8.1
โรงแรม/เกสตเ์ฮาส์ -12.2 
อสังหาริมทรัพย์ +3.3
การก่อสร้าง +0.6
การขนส่งสินค้า -0.1
การขนส่งมวลชน +0.2

ท่ีมา: สสว.

รวมค้าปลีก +1.5
ค้าปลีก modern trade +1.3
ค้าปลีกด้ังเดิม            +1.3

รวมค้าส่ง -1.6
ค้าส่งอุปโภค/บริโภค -0.9
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง       -3.0

ท่ีมา: สสว.
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ดัชนีผลผลิตภาคบริการ ดัชนี SMESI รวมภาคบริการ

ค่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เดือน ก.พ. 65 เพ่ิมข้ึน (+0.4)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME 
เดือน ก.พ. 65 ลดลง (-1.5)

ค่าเฉลี่ยดัชนีการค้า  
เดือน ธ.ค. 64 เพ่ิมข้ึน (+13.7)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME
เดือน ธ.ค. 64 เพ่ิมข้ึน (+0.9)

ค่าดัชนีผลผลิตภาคบริการ
เดือน ม.ค. 65 ลดลง (-3.8)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME 
เดือน ม.ค. 65 ลดลง (-3.5)

การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ มกราคม 2565
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME มกราคม 2565

จ านวนผู้ประกันตน

(มาตรา 33)

11,133,526 คน

+0.71% (YoY)

-0.03% (MoM)

กรณีว่างงาน

238,351 คน 
-35.01% (YoY)

-5.92% (MoM)

กรณีถูกเลิกจ้าง

55,553 คน 
-67.53% (YoY)

-15.09% (MoM)

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME มกราคม 2565

ณ ม.ค. 65 มีจ านวน MSME 

ในระบบประกันสังคม

402,536 แห่ง  
จ านวนการจ้างงาน(ผู้ประกันตน)

3,944,823 คน 

-0.04% (MoM)

+1.35% (YoY)

Micro         +0.01%
586,231 คน (MoM)

SEs  +0.05%
1,813,460 คน (MoM)

MEs -0.15%
1,545,132 คน (MoM)

ท่ีมา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สสว. (ข้อมูล ณ วันท่ี 14 มี.ค. 65)

จ านวนผู้ขอรับผลประโยชน์

ทดแทนในระบบประกันสังคม 

แยกตามขนาดธุรกิจ แยกตามหมวดกิจกรรม

ท่ีมา:   (1) ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน ประจ าเดือนมกราคม 2565 กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
(2) กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

ปัจจัยเส่ียงที่ควรเฝ้าระวัง

• สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

• ต้นทุนในการประกอบการสูงข้ึน อาจ

ส่งผลต่อระดับการจ้างงานในอนาคต

ปัจจัยที่สนับสนุนการจ้างงาน

• การคลายมาตรการควบคุมการแพร่

ระบาดของโควิด-19 และการเปิดประเทศ

• การบริโภคภายในประเทศก าลังฟื้ น

ตัวอย่างช้าๆ
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การจัดต้ัง – ยกเลิกกิจการนิติบุคคล มกราคม 2565

การจัดตั้งกิจการ มกราคม 2565

• ธุรกิจจัดต้ังใหม่ มกราคม 2565

มีจ านวน 7,972 ราย ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน 9.5% ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จ านวน 914 ราย คิดเป็น 

11.5% รองลงมาคอื ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 318

ราย คิดเป็น 4.0% และ ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า 

จ านวน 244 ราย คิดเป็น 3.1% ตามล าดับ

การยกเลิกกิจการ มกราคม 2565

• ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มกราคม 2565

มีจ านวน 999 ราย ลดลงจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน 9.6% ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 

อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว่ไป จ านวน 89 

ราย คิดเป็น 8.9% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

จ านวน 47 ราย คิดเป็น 4.7% และธุรกิจภัตตาคาร/

ร้านอาหารจ านวน 27 ราย คิดเป็น 2.7% ตามล าดับ

จ านวน MSME ณ ม.ค. 2565

3,176,055 ราย
*ปรับปรุงข้อมูลนิติบุคคลระหว่างเดือน

มกราคม - กรกฎาคม ปี 2564

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

ท่ีมา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สสว. 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มี.ค. 65)
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ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0-2298-3000

ส าหรับดาวน์โหลดข้อมูล
สถานการณ์ MSME เพ่ิมเติม

คณะผู้จัดท ารายงานสถานการณ์ MSME รายเดือน

• GDP MSME รายไตรมาส
• การค้าระหว่างประเทศของ MSME

• การจัดต้ังและยกเลิกกิจการนิติบุคคล

นายณัฏฐกฤติ นิธิประภา  nattakrit@sme.go.th

• การประมาณการ GDP MSME

นายพศตุม์ โงวิวัฒน์ชัย      pasut@sme.go.th

• ดัชนีความเชื่อมั่น SME (SMESI)

นางธวชินี พ่วงนาคพันธุ์     thawachinee@sme.go.th

• การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI

นายอรรถพล ทองอุ่น       atthapon@sme.go.th

• การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME 

น.ส.ตวงพร สิงห์โต          tuangporn@sme.go.th

• Infographic

นายปริญญา เล่ือนชิด       prinya@sme.go.th
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