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ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สสว.

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (MSME) รายเดือน



สรุปสถานการณ์ MSME กุมภาพันธ์ 2565

การส่งออกของ MSME: เดือน ก.พ. 2565 มีมูลค่า 92,582.1 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของ
ปกี่อน 42.3% แต่เม่ืออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 2,820.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย

สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 12.0%

SMESI: เดือน มี.ค. 65 ต ่ากว่าระดับฐานท่ี 50 เน่ืองจากธุรกิจ

ก าลังเผชิญภาวะต้นทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะค่าสินค้า/วัตถุดิบ ค่าสาธารณูปโภค และค่าขนส่ง ท่ีเปน็ผลกระทบทางอ้อมจาก
สงครามรัสเซีย – ยูเครน ซึ่งส่งผลต่อก าไรของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจรายย่อย
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME: เดือน ก.พ. 65 มีจ านวนผู้ประกันตน 3,941,573 คน 
ลดลงจากเดือนก่อน 0.08% แต่

ธุรกิจจัดต้ังใหม่: เดือน ก.พ. 65 มีจ านวน 7,211 ราย 
ประเภทธุรกิจจัดต้ังใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ัวไป จ านวน 766 ราย คิดเปน็ 10.6% รองลงมาคือ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 333 ราย คิดเปน็ 4.6% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 222 ราย คิดเปน็ 3.1% 
ตามล าดับ



การส่งออกของ MSME กุมภาพันธ์ 2565

มูลค่าสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของ MSME กุมภาพันธ์ 2565

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ไฟฟา้ฯ เคร่ืองจักรฯ

ท่ีมา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว.

มูลค่าการส่งออกของ MSME ก.พ. 65

มีมูลค่า 92,582.1 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 42.3% แต่เมื่ออยู่ในรูป

ดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 2,820.5 ล้านเหรียญ

สหรัฐ ขยายตัวเท่ากับ 29.0% โดยสัดส่วน

ของมูลค่าการส่งออกของ MSME ต่อมูลค่า

การส่งออกรวมเท่ากับ 12.0%

การส่งออกของ MSME เดือน ก.พ. 65 

ขยายตัวในทุกตลาดส าคัญ โดยตลาด

สหรัฐยังคงขยายตัวมากที่สุดเท่ากับ 

57.4% ส่วนตลาดอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และ 

สหภาพยุโรป ขยายตัวได้เท่ากับ 26.6% 28.4% 

17.2% และ 9.6% ตามล าดับ

สินค้าส่งออกของ MSME 5 อันดับแรกขยายตัว 

50.0% ได้แก่ สินค้ากลุ่มน ้าตาลและของท าจากน า้ตาล สินค้า

กลุ่มอัญมณีและเคร่ืองประดับ สินค้ากลุ่มอุปกรณ์ไฟฟา้และ

ส่วนประกอบ สินค้าเคร่ืองจักรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และ 

สินค้ากลุ่มพลาสติกและของท าด้วยพลาสติก ส าหรับสินค้า

ส่งออกที่มูลคา่ลดลง ได้แก่ สินค้ากลุ่มผลไม้สด ที่ลดลง 

29.6% จากปัญหาในการส่งสินค้าผ่านทางลาวและการปิดด่าน

ของจีนเพ่ือสกัดโควิด-19

ตลาดส่งออกหลักของ MSME กุมภาพันธ์ 2565
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ปัจจัยที่ต้องติดตาม

• สถานการณ์สู้รบ

ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

• ต้นทุนการผลิตและการ

น าเข้าเพ่ิมข้ึนอย่าง

รวดเร็วจากราคา

น ้ามันดิบ
น ้าตาลและของ
ท าจากน ้าตาล



ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของ MSME ปี 2565

ที่มา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว. 4

มูลค่าการส่งออกของ MSME ในช่วง 2 เดือนแรก
ของปี 2565 ยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีมูลค่า 5,492.7 
ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 30.4% และขยายตัวในทุก
ตลาดหลัก โดยสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกของ MSME
ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากบั 12.3%

การส่งออกของ MSME

การน าเข้าของ MSME

อัญมณีและ
เคร่ืองประดับ

น ้าตาลและของ
ท าจากน ้าตาล

อุปกรณ์ไฟฟา้และ
ส่วนประกอบ

สินค้าส่งออกส าคัญของ MSME ขยายตัวได้สูง 
จากความผันผวนของราคาน ้ามันโลก รวมทั้ง

การฟื้ นตัวของเศรษฐกจิประเทศคู่ค้า 

(yoy)

เคร่ืองจักร 
คอมพิวเตอร์ฯ

พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์ฯ

มูลค่าการน าเข้าของ 
MSME ในช่วง 
2 เดือนแรกของปี 2565 
ขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีมูลค่า 
6,368.1 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ขยายตัว 24.7% โดยสัดส่วน
ของมูลค่าการน าเข้าของ MSME
ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากบั 
13.5%

มูลค่าน าเข้าของ MSME ตามแหล่งน าเข้าส าคัญ 
3 ล าดับแรก ขยายตัวได้ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ
กลุ่มสินค้าทุนและสินค้าวตัถดุิบ ได้แก่ เคร่ืองจักร
และอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟา้และส่วนประกอบ 
เม็ดพลาสติก เหล็ก และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ซ่ึง
สะท้อนถึงภาคการผลิตของ MSME และของ
ประเทศ ที่กลับมาฟื้ นตัวได้

ยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์



ดัชนีความเชื่อมั่นของ MSME มีนาคม 2565
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ดัชนีความเชื่อมั่นของ MSME มีนาคม 2565
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ภาคการผลิต

ภาคการค้า

ภาคบริการ

ภาคธุรกิจ
ภาวะธุรกิจ

เทียบกับเดือนก่อน ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบเทียบกับเดือนก่อน

-2.35%
ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

ค้าปลีก +0.52%

ค้าส่ง -0.57%
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
*หมายเหตุ: คาดการณ์โดย สสว.

-1.55%
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

การผลิตอาหาร มีค่าลดลง และการผลิตเคร่ืองด่ืม มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากราคาอาหารโลกโดยรวมเพ่ิมสูงขึ้นจากปริมาณ
ผลผลิตที่ตึงตัวในตลาด ทั้งนี้การผลิตเคร่ืองด่ืมปรับเพ่ิมขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด และมีการเร่งซ้ือ
สินค้าก่อนจะปรับขึ้นราคา ประกอบกับเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

การผลิตเส้ือผ้า มีค่าลดลง และการผลิตส่ิงทอ มีค่าลดลง เป็นผลจากประเทศคู่ค้าหลักที่ส าคัญมีปริมาณความต้องการ
ลดลง ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของ Omicron และต้นทุนการผลิตที่ยังคงปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน มีค่าเพ่ิมข้ึน และการผลิตผลิตภัณฑ์โ ์ลหะประดิษฐ์ มีค่าลดลง เป็นผลจากการส่งออกผลิตภัณฑ์
เหล็กส าเร็จรูปมีการขยายตัว ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์เหลก็ส่วนใหญ่มีการน าเข้าลดลง ประกอบกับการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กส่วนใหญ่

หดตัวเช่นกัน

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศลงทะเบียนเข้าไทยผ่านระบบ Test 

& Go ต้ังแต่ต้นเดือน ประกอบกับจ านวนนักท่องเที่ยวไทยที่เพ่ิมขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีค่าลดลง เป็นผลจากราคาบ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพร้อมที่ดินปรับตัวสูงขึ้น แต่ขณะที่

พ้ืนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างมีการปรับเพ่ิมขึ้น

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า มีค่าลดลง เป็นผลจากการลดลงของกิจกรรมและการเคลื่อนที่ของประชาชนในทุกภูมิภาค จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Omicron และและค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้น ส่งผลต่อกิจกรรมในภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว

สาขาร้านขายปลีกอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือยาสูบ มีค่าลดลง เป็นผลจากการใช้จ่ายภาคประชาชนชะลอลงจากเดือนก่อนในทุก
ภูมิภาค จากสถานการณ์การระบาดของ Omicron ขยายวงกว้างขึ้นในช่วงคร่ึงหลังของเดือน ประกอบกับราคาพลังงานและ
ราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้น

การขายส่งสินค้าไม่คงทน มีค่าลดลง เป็นผลจากยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคและยอดจ าหน่ายน ้ามันเชื้อเพลิง ตามราคา
เชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและกิจกรรมการเดินทางออกนอกที่อยู่อาศัยที่ลดลง

การขายส่งสินค้าคงทน มีค่าลดลง เป็นผลจากการใช้จ่ายที่เร่งในเดือนก่อน ตามยอดจ าหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นส าคัญ

การขายส่งสินค้าขั้นกลาง มีค่าลดลง เป็นผลจากยอดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากราคาวัสดุก่อสร้างที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง

“เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยรวมธุรกิจของไทยชะลอตัวลงต่อเน่ือง”

โดยมีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อดัชนี ดังนี้

เทียบกับดัชนีความ
เช่ือม่ัน MSME (MoM)

รวมการผลิต -1.5
อาหารและเคร่ืองด่ืม     -1.2
เส้ือผ้าและส่ิงทอ         -1.7
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ -0.4

ท่ีมา: สสว.

รวมบริการ +1.1
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร   +4.1
โรงแรม/เกสตเ์ฮาส์ +2.0
อสังหาริมทรัพย์ -2.6
การก่อสร้าง +2.3
การขนส่งสินค้า +1.1
การขนส่งมวลชน -1.3

ท่ีมา: สสว.

รวมค้าปลีก +0.8
ค้าปลีก modern trade +1.1
ค้าปลีกด้ังเดิม           +3.0

รวมค้าส่ง +0.3
ค้าส่งอุปโภค/บริโภค +0.8
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง      -0.6

ท่ีมา: สสว.
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การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ กุมภาพันธ์ 2565



ค่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เดือน ก.พ. 65 ลดลง (-2.4)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME 
เดือน ก.พ. 65 ลดลง (-1.5)

ค่าเฉลี่ยดัชนีการค้า  
เดือน ม.ค. 64 ลดลง (-27.1)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME
เดือน ม.ค. 64 . เพ่ิมข้ึน (+0.5)

ค่าดัชนีผลผลิตภาคบริการ
เดือน ก.พ. 65 ลดลง (-1.6)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME 
เดือน ก.พ. 65 เพ่ิมข้ึน (+1.1)

การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ กุมภาพันธ์ 2565
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME กุมภาพันธ์ 2565

จ านวนผู้ประกันตน

(มาตรา 33)

11,190,109 คน

+0.81% (YoY)

+.071% (MoM)

กรณีว่างงาน

226,325 คน 

-23.52% (YoY)

-5.05% (MoM)

กรณีถูกเลิกจ้าง

47,401 คน 
-58.74% (YoY)

-14.67% (MoM)

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME กุมภาพันธ์ 2565

ณ ก.พ. 65 มีจ านวน MSME 

ในระบบประกันสังคม

404,003 แห่ง  
จ านวนการจ้างงาน(ผู้ประกันตน)

3,941,573 คน 

-0.08% (mom)

+1.29% (yoy)

ท่ีมา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สสว. (ข้อมูล ณ วันท่ี 8 เม.ย. 65)

จ านวนผู้ขอรับผลประโยชน์

ทดแทนในระบบประกันสังคม 

แยกตามขนาดธุรกิจ แยกตามหมวดกิจกรรม

ท่ีมา:   (1) ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ 2565

การจัดตั้งกิจการ กุมภาพันธ์ 2565

• ธุรกิจจัดต้ังใหม่ กุมภาพันธ์ 2565

มีจ านวน 7,211 ราย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน 0.7% ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จ านวน 766 ราย คิดเป็น 

10.6% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 333 

ราย คิดเป็น 4.6% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 

222 ราย คิดเป็น 3.1% ตามล าดับ

การยกเลิกกิจการ กุมภาพันธ์ 2565

• ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มกราคม 2565

มีจ านวน 669 ราย เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน 14.8% ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 

อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว่ไป จ านวน 60 ราย 

คิดเป็น 9.0% รองลงมาคอื ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 

36 ราย คิดเป็น 5.4% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร

จ านวน 20 ราย คิดเป็น 3.0% ตามล าดับ

จ านวน MSME ณ มี.ค. 2565

3,176,055 ราย
*ปรับปรุงข้อมูลนิติบุคคลระหว่างเดือน

มกราคม - กรกฎาคม ปี 2564

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

ท่ีมา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สสว. 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 8 เม.ย. 65)
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ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0-2298-3000

ส าหรับดาวน์โหลดข้อมูล
สถานการณ์ MSME เพ่ิมเติม

คณะผู้จัดท ารายงานสถานการณ์ MSME รายเดือน

• การค้าระหว่างประเทศของ MSME

• การจัดต้ังและยกเลิกกิจการนิติบุคคล

นายณัฏฐกฤติ นิธิประภา  nattakrit@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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