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ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สสว.

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (MSME) รายเดือน



สรุปสถานการณ์ MSME ณ เมษายน 2565

การส่งออกของ MSME: เดือน ม.ีค. 2565 มีมูลค่า 103,906.4 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของ
ปกี่อน 32.6% แต่เม่ืออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 3,251.3 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสัดส่วน

ของมูลค่าการส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 11.3%

SMESI: เดือน เม.ย. 65 สูงกว่าระดับฐานท่ี 50 จากการ

ใช้จ่ายของประชาชน รวมท้ังการเดินทางกลับภูมิล าเนาและการเดินทางเพ่ือท่องเท่ียวในชว่งเทศกาล 
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME: เดือน ม.ีค. 65 มีจ านวนผู้ประกันตน 3,949,596 คน 
เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 0.20% และ

ธุรกิจจัดต้ังใหม่: เดือน ม.ีค. 65 มีจ านวน 7,164 ราย 
ประเภทธุรกิจจัดต้ังใหม่สูงสุด 3 อันดับแรกธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ัวไป จ านวน 682 ราย คิดเปน็ 9.5% รองลงมาคือ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ จ านวน 397 ราย คิดเปน็ 5.5% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 247 ราย คิดเปน็ 3.4% ตามล าดับ

ประมาณการเศรษฐกิจ MSME: สสว. ปรับลดประมาณการ ณ วันท่ี 27 เม.ย. 65
ลดลงจากท่ีเคยประมาณการไว้เม่ือ 7 ก.พ. 65 ซึ่งประมาณการไว้ท่ี 3.5%-4.9%



การประมาณการ GDP MSME ปี 2565 (ณ 27 เม.ย. 65) 

สมมติฐานที่ 2 สถานการณ์ปกติ (Normal Case Scenario)

• สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมีผู้ติดเช้ือรายใหม่

ในระดับสูง

• ความไม่แน่นอนของมาตรการเดินทางระหว่างประเทศ

• การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐลา่ช้า

• การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนชะลอตัวลง

• ปัญหาทางด้านการขาดแคลนปัจจัยการผลิต

• ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยเูครนยังคงยืดเยื้อต่อไป 

+3.4 %
ประมาณการ 

ณ 7 ก.พ. 65 +3.5%
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อัตราการขยายตัวของ GDP MSME และ GDP ประเทศ 

ปี 2559 - 2565

GDP ประเทศ

GDP MSME

ประมาณการ GDP MSME ปี 2565 จ าแนกตาม
สมมติฐาน และกลุ่มธุรกิจ

MSME by sector
สมมติฐานที่ 1 สมมติฐานที่ 2

%YoY %YoY

GDP MSME +4.5 +3.4

ภาคการเกษตร +4.3 +3.2

ภาคการผลิต +4.3 +3.3

ภาคการก่อสร้าง +5.0 +4.0

ภาคการค้าส่งค้าปลีก +4.3 +3.3

ภาคการบริการ +4.8 +3.6

ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ท่ีมา:  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ณ วันท่ี 21 ก.พ. 65 และ

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ วันท่ี 27 เม.ย. 65

ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สมมติฐานที่ 1: สถานการณ์ดี (Best Case Scenario)

• การฟื้ นตัวอย่างต่อเน่ืองของอุปสงค์โลก

• การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธ์โอมิครอน

ไม่เกิดการกลายพันธุ์ในอนาคต

• ภาคการท่องเท่ียวฟื้ นตัวภายหลังยกเลิกมาตรการ Test & Go

รวมท้ังจีนคลายมาตรการ“โควิดเป็นศูนย์”

• การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเน่ืองตามแผน

• อุปสงค์ภายในประเทศปรับตัวดีข้ึน

• ภาคเอกชนลงทุนมากข้ึนตามการฟื้ นตัวของอุปสงค์ท้ังในและ

ต่างประเทศ 

+4.5 %
ประมาณการ 

ณ 7 ก.พ. 65 +4.9%
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การส่งออกของ MSME มีนาคม 2565

มูลค่าสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของ MSME มีนาคม 2565

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

ไม้และของ
ท าด้วยไม้

อุปกรณ์ไฟฟา้ฯ เคร่ืองจักรฯ

ท่ีมา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว.

มูลค่าการส่งออกของ MSME มี.ค. 65

มีมูลค่า 103,906.4 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 32.6% แต่เมื่ออยู่ในรูป

ดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 3,251.3 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ขยายตัวเท่ากับ 23.2% โดยสัดส่วนของมูลค่า

การส่งออกของ MSME ต่อมูลค่า

การส่งออกรวมเท่ากับ 11.3%

การส่งออกของ MSME เดือน มี.ค. 65 ขยายตัว

ในทุกตลาดส าคัญ โดยตลาดสหรัฐยังคง

ขยายตัวมากที่สุดเท่ากับ 44.0% ส่วนตลาด

อาเซียน จีน ญี่ปุ่น และ สหภาพยุโรป ขยายตัวได้

เท่ากับ 23.2% 18.2% 9.5% และ 26.1% 

ตามล าดับ

สินค้าส่งออกของ MSME 5 อันดับแรกขยายตัว 48.6% ได้แก่ สินค้ากลุ่มอัญ

มณีและเคร่ืองประดับ สินค้ากลุ่มน ้าตาลและของท าจากน ้าตาล สินค้ากลุม่อปุกรณ์ไฟฟา้และ

ส่วนประกอบ สินค้าเคร่ืองจักรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และ สินค้ากลุ่มไม้และของท า

ด้วยไม้ ส าหรับสินค้าส่งออกที่มูลค่าลดลง ได้แก่ สินค้ากลุ่มยางและผลิตภัณฑ ์ที่ลดลง 

18.0% ตามความต้องการถุงมือยางทีล่ดลง

ตลาดส่งออกหลักของ MSME มีนาคม 2565
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น ้าตาลและของ
ท าจากน ้าตาล



ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของ MSME ไตรมาสที่ 1/65

ที่มา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว.

มูลค่าการส่งออกของ MSME ในไตรมาสแรกของ
ปี 2565 มีมูลค่า 285,524.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8,744.1 
ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 27.6% และยังขยายตัวในทุก
ตลาดหลัก โดยสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกของ MSME
ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากบั 11.9%

การส่งออกของ MSME

การน าเข้าของ MSME

อัญมณีและ
เคร่ืองประดับ

น ้าตาลและของ
ท าจากน ้าตาล

อุปกรณ์ไฟฟา้และ
ส่วนประกอบ

ขยายตัวได้สูงเนื่องจากราคาสินค้าที่ปรับตัวตาม
ราคาน ้ามันโลก รวมถงึการฟื้ นตวัของเศรษฐกจิ

ประเทศคู่ค้า และปัญหาขาดแคลน
ตู้คอนเทนเนอร์ลดลง

(yoy)

เคร่ืองจักร 
คอมพิวเตอร์ฯ

พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์ฯ

มูลค่าการน าเข้าของ MSME
ในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี 2565 มีมูลค่า 321,523.5 
ล้านบาท และเมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์
สหรัฐจะมีมูลค่า 9,705.7 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ขยายตัวเท่ากับ 
20.7% โดย MSME มีสัดส่วน

มูลต่อการน าเข้ารวมเท่ากับ 
13.0%

ปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกลชิ้ด
• สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ซ่ึง
แม้ว่า MSME จะมีมูลค่าการค้ากบัสองประเทศนี้ใน
สัดส่วนที่น้อยมากหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 
0.2% ของมูลค่าการค้าของ MSME ทั้งหมด แต่
ผลกระทบทางอ้อมอนัได้แก่ ราคาน ้ามัน ค่าขนส่ง 
ต้นทุนวัตถุดบิ ภาวะเงินเฟอ้และก าลังซ้ือ ซ่ึงในระยะ
ส้ันมีแนวโน้มทีจ่ะส่งผลกระทบต่อผู้น าเข้าโดยตรง
แต่สุดท้ายแล้วจะส่งผลกับผู้บริโภคต่อไป

• ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงแม้จะเป็นผลดีต่อภาค
การส่งออก แต่ส าหรับผู้น าเข้าจะส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตของ MSME เพ่ิมสูงข้ึน และจากการที่
ธนาคารกลางสหรัฐปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบาย 0.5% 
เพ่ือลดแรงกดดันด้านเงินเฟอ้ จะย่ิงส่งผลให้ค่าเงิน
บาทอ่อนค่าลงไปอีก

ยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์
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ดัชนีความเชื่อมั่นของ MSME เมษายน 2565
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ดัชนีความเชื่อมั่นของ MSME เมษายน 2565
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ภาคการผลิต

ภาคการค้า

ภาคบริการ

ภาคธุรกิจ
ภาวะธุรกิจ

เทียบกับเดือนก่อน ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบเทียบกับเดือนก่อน

+7.49%
ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

ค้าปลีก -6.56%

ค้าส่ง -4.98%
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
*หมายเหตุ: คาดการณ์โดย สสว.

+5.66%
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

การผลิตอาหาร มีค่าเพ่ิมข้ึน และการผลิตเคร่ืองด่ืม มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากความต้องการที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการ
ฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของคู่ค้าส าคัญ หลังความกังวลโควิด-19 คลายตัว ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมีการฟื้ นตัว ประกอบกับเงินบาทที่

อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

การผลิตเส้ือผ้า มีค่าเพ่ิมข้ึน และการผลิตส่ิงทอ มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากประเทศคู่ค้าหลักที่ส าคัญมีปริมาณความต้องการที่

เพ่ิมขึ้นในทุกหมวดสินค้า ประกอบกับความต้องการในประเทศที่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย

การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน มีค่าเพ่ิมข้ึน และการผลิตผลิตภัณฑ์โ ์ลหะประดิษฐ์ มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
เหล็กส าเร็จรูปของไทยที่เพ่ิมขึ้น และราคาผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยยังคงปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกหมวดสินค้า 

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร มีค่าเพ่ิมขึ้น เป็นผลจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้น หลังมีการผ่อนคลายมาตรการ
จ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ ขณะที่จ านวนนักท่องเที่ยวไทยภายในประเทศทรงตัวจากเดือนก่อน โดยยังคงได้รับแรงกระตุ้น

จากมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีค่าลดลง เป็นผลจากราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในภาคก่อสร้าง อย่างไรก็

ดี จ านวนพ้ืนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างยังคงทรงตัวในทุกประเภทการก่อสร้าง

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า มีค่าเพ่ิมขึ้น เป็นผลจากแรงพยุงจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ อย่างไรก็ดียัง
ได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์การระบาดของ Omicron ที่ยังรุนแรง

การร้านขายอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือยาสูบ มีค่าลดลง เป็นผลจากแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐที่
ลดลง โดยเฉพาะโครงการคนละคร่ึงที่ประชาชนเร่งใช้สิทธิไปแล้วในเดือนก่อน ประกอบกับก าลังซ้ือของภาคครัวเรือนที่หดตัว

การขายสินค้าไม่คงทน มีค่าลดลง เป็นผลจากปริมาณการใช้น ้ามันเชื้อเพลิงที่ลดลง จากราคาที่ปรับสูงขึ้นและความกังวลต่อ
สถานการณ์การระบาดของ Omicron ส่งผลให้ประชาชนลดการเดินทางและการใช้น ้ามันลง

การขายสินค้าคงทน มีค่าลดลง เป็นผลจากก าลังซ้ือและความเชื่อมั่นที่ยังเปราะบาง ตามการน าเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมและ
เคร่ืองจักรผลิตไฟฟา้ที่ลด ประกอบกับยอดจ าหน่ายรถยนต์และยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนตที่ปรับตัวลง

การขายสินค้าขั้นกลาง มีค่าลดลง เป็นผลจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีความไม่แนน่อนสูง ตามการน าเข้าสินค้าทุนของภาคเอกชน
ที่ลดลง ประกอบกับยอดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ลดลง ส่วนหนึ่งจากราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น

เทียบกับดัชนีความ
เช่ือม่ัน MSME (MoM)

รวมการผลิต -1.2
อาหารและเคร่ืองด่ืม    -0.6
เส้ือผ้าและส่ิงทอ         -0.9
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ -2.6

ท่ีมา: สสว.

รวมบริการ -0.6
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร -2.0
โรงแรม/เกสต์เฮาส์ -2.8
อสังหาริมทรัพย์ +0.9
การก่อสร้าง +2.3
การขนส่งสินค้า -1.6
การขนส่งมวลชน -3.1

ท่ีมา: สสว.

รวมค้าปลีก -4.7
ค้าปลีก modern trade -5.3
ค้าปลีกด้ังเดิม          -6.0

รวมค้าส่ง +0.1
ค้าส่งอุปโภค/บริโภค -0.7
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง     +2.2

ท่ีมา: สสว.
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การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ มีนาคม 2565

“เดือนมีนาคม 2565 โดยรวมปรับดีข้ึนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อน”

โดยมีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อดัชนี ดังนี้



ค่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม1

เดือน มี.ค. 65 เพ่ิมข้ึน (+7.6)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME 
เดือน มี.ค. 65 ลดลง (-1.2)

ค่าเฉลี่ยดัชนีการค้า2

เดือน ก.พ. 65 เพ่ิมข้ึน (+6.3)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME
เดือน ก.พ. 65 เพ่ิมข้ึน (+0.5)

ค่าดัชนีผลผลิตภาคบริการ2

เดือน มี.ค. 65 เพ่ิมข้ึน (+6.1)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME 
เดือน มี.ค. 65 ลดลง (-0.6)

การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ มีนาคม 2565
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2 ธนาคารแห่งประเทศไทย



การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME มีนาคม 2565

จ านวนผู้ประกันตน

(มาตรา 33)

11,233,945 คน

+1.29% (YoY)

+0.39% (MoM)

กรณีว่างงาน

305,765 คน 

-11.61% (YoY)

+35.10% (MoM)

กรณีถูกเลิกจ้าง

57,682 คน 
-55.79% (YoY)

+21.69% (MoM)

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME มีนาคม 2565

ณ มี.ค. 65 มีจ านวน MSME 

ในระบบประกันสังคม

404,907 แห่ง  
จ านวนการจ้างงาน(ผู้ประกันตน)

3,949,596 คน 

+0.20% (mom)

+1.70% (yoy)

ท่ีมา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สสว. (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 เม.ย. 65)

จ านวนผู้ขอรับผลประโยชน์

ทดแทนในระบบประกันสังคม 

แยกตามขนาดธุรกิจ แยกตามหมวดกิจกรรม

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

ปัจจัยเส่ียงที่ควรเฝ้าระวัง

• ต้นทุนในการประกอบการสูงข้ึน อาจ

ส่งผลต่อระดับการจ้างงานในอนาคต

• เงินเฟอ้ส่งผลต่อก าลังซ้ือ รวมทั้ง

สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เพ่ิมข้ัน

ปัจจัยที่สนับสนุนการจ้างงาน

• การเปิดประเทศ และการยกเลิก 

Test & Go

• การเดินทางและการใช้จ่ายภายในประเทศ

กลับมาฟื้ นตัวภายหลังสถานการณ์

โควิด-19 เร่ิมคลี่คลาย
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การจัดต้ัง – ยกเลิกกิจการนิติบุคคล มีนาคม 2565

การจัดตั้งกิจการ มีนาคม 2565

• ธุรกิจจัดต้ังใหม่ มีนาคม 2565

มีจ านวน 7,164 ราย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน 19.0% ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จ านวน 682 ราย คิดเป็น 

9.5% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 397 ราย 

คิดเป็น 5.5% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 247

ราย คิดเป็น 3.4% ตามล าดับ

การยกเลิกกิจการ มีนาคม 2565

• ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มีนาคม 2565

มีจ านวน 926 ราย เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน 17.2% ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 

อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว่ไป จ านวน 92 ราย 

คิดเป็น 9.9% รองลงมาคอื ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 

42 ราย คิดเป็น 4.5% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร

จ านวน 32 ราย คิดเป็น 3.5% ตามล าดับ

จ านวน MSME ณ เม.ย. 2565

3,176,055 ราย
*ปรับปรุงข้อมูลนิติบุคคลระหว่างเดือน

มกราคม - กรกฎาคม ปี 2564

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

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

ส าหรับดาวน์โหลดข้อมูล
สถานการณ์ MSME เพ่ิมเติม

คณะผู้จัดท ารายงานสถานการณ์ MSME รายเดือน

• การประมาณการ GDP MSME
นายพศตุม์ โงวิวัฒน์ชัย      pasut@sme.go.th

• 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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