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ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สสว.

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (MSME) รายเดือน



สรุปสถานการณ์ MSME ณ มิถุนายน 2565

การส่งออกของ MSME: เดือน พ.ค. 65 มีมูลค่า 127,180.0 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปกี่อน 

48.7% แต่เม่ืออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 3,797.2 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสัดส่วนของ

มูลค่าการส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 14.9%

SMESI: เดือน มิ.ย. 65 ต ่ากว่าระดับฐานท่ี 50 จากการลดลง

ของความเชื่อม่ันในด้านต้นทุน การลงทุน และการจ้างงาน โดยมีแรงกดดันจากภาวะเงินเฟอ้ท่ีในเดือน มิ.ย. 65 ที่ยังคงปรับตัว
พุ่งข้ึนกว่า 7% ส่งผลท้ังในด้านต้นทุนการประกอบการและก าลังซื้อของผู้บริโภค
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME: ณ พ.ค. 65 มีจ านวนผู้ประกันตน มาตรา 33 จ านวน 
3,944,853 คน ลดลงจากเดือนก่อน 0.17% แต่

ธุรกิจจัดต้ังใหม่: เดือน พ.ค. 65 มีจ านวน 5,917 ราย 
ประเภทธุรกิจจัดต้ังใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ัวไป จ านวน 543 ราย คิดเปน็ 9.2% รองลงมาคือ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 382 ราย คิดเปน็ 6.5% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 225 ราย คิดเปน็ 3.8% 
ตามล าดับ



การส่งออกของ MSME พฤษภาคม 2565

มูลค่าสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของ MSME พฤษภาคม 2565

อัญมณีและ
เครื่องประดับผลไม้สด อุปกรณ์ไฟฟา้ฯ เคร่ืองจักรฯ

ท่ีมา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว.

มูลค่าการส่งออกของ MSME พ.ค. 65

มีมูลค่า 127,180.0 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 48.7% แต่เมื่ออยู่ในรูป

ดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 3,797.2 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ขยายตัวเท่ากับ 37.7% โดยสัดส่วนของมูลค่า

การส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวม

เท่ากับ 14.9% 

การส่งออกของ MSME เดือน พ.ค. 65 ขยายตัว

ในทุกตลาดส าคัญ โดยเฉพาะตลาดสหรัฐที่

ขยายตัวถึง 101.9% จากสินค้ากลุ่มอัญมณีฯ

อุปกรณ์ไฟฟา้ เหล็ก และช้ินส่วนยานยนต์ ขณะที่

ตลาดอาเซียน จีน และสหภาพยุโรป ยังขยายตัวได้

ค่อนข้างสูงเท่ากับ 20.7% 35.7% และ 26.9% 

ตามล าดับ

สินค้าส่งออกของ MSME 5 อันดับแรกขยายตัวถึง 77.0% ได้แก่ ผลไม้สด 

อัญมณีและเคร่ืองประดับ น ้าตาลและของท าจากน ้าตาล อุปกรณ์ไฟฟา้และส่วนประกอบ 

และ เคร่ืองจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามล าดับ 

ส าหรับสินค้าส่งออกอื่นๆ ที่ขยายตัวได้ดีในเดือนนี้ได้แก่ ยานยนต์และส่วนประกอบ 

(+56.9%) ของท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกลา้ (+45.7%) และ ไขมันและน ้ามันทีไ่ด้จากสัตว์

หรือพืช (+132.2%)

ตลาดส่งออกหลักของ MSME พฤษภาคม 2565
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น ้าตาลและของ
ท าจากน ้าตาล



การค้าระหว่างประเทศของ MSME ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565

มูลค่าการส่งออกของ MSME ม.ค. – พ.ค. 2565
มีมูลค่า 519,057.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15,741.3 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ขยายตัว 28.7% และยังขยายตัวในทุกตลาด
หลัก โดยสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกของ MSME
ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากบั 12.8%

การส่งออกของ MSME

การน าเข้าของ MSME

อัญมณีและ
เคร่ืองประดับ

น ้าตาลและของ
ท าจากน ้าตาล

อุปกรณ์ไฟฟา้และ
ส่วนประกอบ

มูลค่าส่งออกสินค้าส่งออกของ MSME เพ่ิมข้ึนตาม
ราคาน ้ามัน รวมทั้งราคาวัตถุดิบต่างๆ ขณะที่กลุ่ม
สินค้าข้ันกลางขยายตัวจตามการฟื้ นตัวของ

เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

(yoy)

เคร่ืองจักร 
คอมพิวเตอร์ฯ

พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์ฯ

มีมูลค่า 548,304.1 ล้านบาท และ
เมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมี
มูลค่า 16,414.7 ล้านเหรียญ

สหรัฐ ขยายตัวเท่ากับ 51.5% 
โดย MSME มีสัดส่วนมูลต่อการ

น าเข้ารวมเท่ากับ 12.9%

ปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกลชิ้ด
• สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ยัง
ไม่มีทีท่าจะยุติ รวมทั้งการระงับการส่งออกสินค้า
ของหลายประเทศ ซ่ึงจะส่งผลต่อราคาน ้ามนัและ
ต้นทุนสินค้าต่อไปอย่างหลกีเลี่ยงไมไ่ด้

• ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมากที่สุดในรอบ 5 ปี และ
มีแนวโน้มทีจ่ะออ่นค่าลงไปอีก แม้จะเป็นผลดีต่อ
ภาคการส่งออกแตส่ าหรับผู้น าเข้าจะส่งผลใหต้้นทุน
การผลิตของ MSME เพ่ิมสูงข้ึน

• ภาวะเงินเฟอ้ทั่วโลก เร่ิมส่งผลต่อก าลังซ้ือของ
ประเทศคู่ค้าอย่างเห็นได้ชัด จากการชะลอตัวลงของ
มูลค่าส่งออกสินค้าส าคญัหลายกลุม่

ยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์
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ท่ีมา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว. ท่ีมา: กรมศุลกากร  

ประมวลผลโดย: สสว.
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ดัชนีความเชื่อมั่นของ MSME มิถุนายน 2565
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ภาคการผลิต

ภาคการค้า

ภาคบริการ

ภาคธุรกิจ
ภาวะธุรกิจ

เทียบกับเดือนก่อน ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบเทียบกับเดือนก่อน

ดัชนีผลผลติภาคอุตสาหกรรม

-1.9%
ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

ดัชนีค้าปลกี / ค้าส่ง

ค้าปลีก +10.0%

ค้าส่ง +10.9%
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
*หมายเหตุ: คาดการณ์โดย สสว.

ดัชนีผลผลติภาคบริการ

-0.7%
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

การผลิตอาหาร มีค่าลดลง และการผลิตเคร่ืองด่ืม มีค่าลดลง เป็นผลจากภาพรวมราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ประกอบ
กับคู่แข่งขันทางการค้าที่ขยายตัวทางมูลค่าการส่งออก โดยเฉพาะประเทศอินโดนิเซียและเวียดนาม

การผลิตเส้ือผ้า มีค่าเพ่ิมข้ึน และการผลิตส่ิงทอ มีค่าลดลง เป็นผลจากสถานการณส์ส่งออกเส้ือผ้ามีการขยายตัว ประกอบ
กับการฟื้ นตัวของภาคการท่องเที่ยว แต่ยังได้รับแรงกดดันจากราคาต้นทุนการผลิตที่ยังคงตัวอยู่ในระดับสูง 

การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน มีค่าลดลง และการผลิตผลิตภัณฑ์โ ์ลหะประดิษฐ์ มีค่าลดลง เป็นผลจากราคาผลิตภัณฑ์เหล็กใน

ตลาดเอเชียทุกผลิตภัณฑ์มีการหดตัวลงต่อเนื่อง แต่ยังได้รับแรงพยุงบ้างจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการที่ภาครัฐยกเลิกการลงทะเบียนเข้าไทยผ่านระบบ Test&Go ต้ังแต่

ต้นเดือน และอนุญาตให้เดินทางผ่านชายแดนไทยได้มากขึ้น อีกทั้งหลายประเทศยังมีการผ่อนคลายมาตรการจ ากัดการเดินทาง
ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง สะท้อนผ่านจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวอาเซียนและอินเดีย 

ประกอบกับอัตราเข้าพักแรมที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากพ้ืนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างที่เพ่ิมขึ้นตามการขอรับอนุญาตก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยเป็นส าคัญ แต่ยังได้รับแรงกดดันจากราคาวัตถุดิบและต้นทุนที่ผันผวน

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า มีค่าเพ่ิมขึ้น เป็นผลจากยอดขายบริการคมนาคมที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับการขนส่งสินค้าที่เพ่ิมขึ้น
ทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้ แต่ยังได้รับแรงกดดันจากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง และภาครัฐทยอยลดการอุดหนุนราคา

การร้านขายอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือยาสูบ มีค่าลดลง เป็นผลจากราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้นและและประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย 
สะท้อนผ่านความกังวลต่อภาวะค่าครองชีพและความเชื่อมั่นการใช้จ่ายที่สูงขึ้น ซ่ึงยังเป็นปัจจัยกดดันการบริโภคในภาพรวม

การขายสินค้าไม่คงทน มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Omicron ที่น้อยลง และรายได้ของครัวเรือน

ในภาพรวมที่ทยอยเพ่ิมขึ้น สะท้อนผ่านปริมาณการใช้น ้ามันเชื้อเพลิงที่ยังเพ่ิมขึ้น แม้ราคาน ้ามันในประเทศจะปรับสูงขึ้น

การขายสินค้าคงทน มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่สูงขึ้น และยอดจ าหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่
มีการทยอยส่งมอบรถมากขึ้น โดยเฉพาะรถแทรกเตอร์และรถบรรทุก ประกอบกับการปรับเพ่ิมขึ้นตามการลงทุนด้านเครื่องจักร

การขายสินค้าขั้นกลาง มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการน าเข้าเส้ือผ้าและเคร่ืองนุ่งห่มเป็นส าคัญ ประกอบกับการใช้จ่ายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ที่เพ่ิมขึ้นบ้างจากเดือนก่อนจากกลุ่มสินค้าหมวดคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดช็อปป้ิง

เทียบกับดัชนีความ
เช่ือม่ัน MSME (MoM)

รวมการผลิต -1.6
อาหารและเคร่ืองด่ืม    -4.5
เส้ือผ้าและส่ิงทอ         -3.4
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ +1.9

ท่ีมา: สสว.

รวมบริการ -1.3
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร -2.9
โรงแรม/เกสต์เฮาส์ +1.4
อสังหาริมทรัพย์ 0.0
การก่อสร้าง -0.9
การขนส่งสินค้า +0.8
การขนส่งมวลชน -3.2

ท่ีมา: สสว.

รวมค้าปลีก -1.2
ค้าปลีก modern trade -2.2
ค้าปลีกด้ังเดิม          -0.3

รวมค้าส่ง +1.5
ค้าส่งอุปโภค/บริโภค +0.8
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง     +2.9

ท่ีมา: สสว.
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การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ พฤษภาคม 2565

“เดือนพฤษภาคม 2565 โดยรวมหดตัวลงต่อเน่ืองจากเดือนก่อน แต่ในภาคการค้าฟื้ นตัวได้ดี”

โดยมีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อดัชนี ดังนี้



ค่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เดือน พ.ค. 65 ลดลง (-1.9)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME 
เดือน พ.ค. 65 ลดลง (-1.6)

ค่าเฉลี่ยดัชนีการค้า  
เดือน พ.ค. 65 เพ่ิมข้ึน (+25.8)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME
เดือน พ.ค. 65 ลดลง (-0.2)

ค่าดัชนีผลผลิตภาคบริการ
เดือน พ.ค. 65 ลดลง (-0.8)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME 
เดือน พ.ค. 65 ลดลง (-1.3)

การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ พฤษภาคม 2565
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME ณ พฤษภาคม 2565

จ านวนผู้ประกันตน

(มาตรา 33)

คน

+0.15% (mom)

+1.56% (yoy)

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ ณ พฤษภาคม 2565

จ านวน MSME 

ในระบบประกันสังคม

จ านวนการจ้างงาน(ผู้ประกันตน)

-0.17% (mom)

(yoy)

หมายเหตุ: จ านวนการจ้างงาน MSME ไม่นับรวม หมวด O การบริหารราชการ การปอ้งกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
ท่ีมา: ฝา่ยข้อมูลและสารสนเทศ สสว. (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 ก.ค. 65)

แยกตามขนาดธุรกิจ แยกตามหมวดกิจกรรม

ท่ีมา:   (1) ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงาน
มหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

(2) กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

ปัจจัยเส่ียงที่ควรเฝ้าระวัง

• ต้นทุนในการประกอบการสูงข้ึน อาจ

ส่งผลต่อระดับการจ้างงานในอนาคต

• เงินเฟอ้ส่งผลต่อก าลังซ้ือ รวมทั้ง

สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เพ่ิมข้ัน

ปัจจัยที่สนับสนุนการจ้างงาน

• การเดินทางและการใช้จ่าย

ภายในประเทศกลับมาฟื้ นตัวภายหลัง

สถานการณ์

โควิด-19 เร่ิมคลี่คลาย

• ภาคการท่องเที่ยวเร่ิมฟื้ นตัว 

10

• จ านวนการจ้างงานของ 

MSME ในภาคการบริการ 

กลับมาฟื้ นตัวต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ micro

• จากการส ารวจของ สสว.

พบว่า MSME ยังคงเลือก

ใช้วิธีการหารายได้เพ่ิมและลด

ต้นทุนการผลิต เพ่ือรับมือ

ภาวะเงินเฟอ้ มากกว่าการลด

จ านวนการจ้างงาน



การจัดต้ัง – ยกเลิกกิจการนิติบุคคล พฤษภาคม 2565
การจัดตั้งกิจการ พฤษภาคม 2565

• ธุรกิจจัดต้ังใหม่ พฤษภาคม 2565

มีจ านวน 5,917 ราย 

ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จ านวน 543 ราย คิดเป็น 

9.2% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 382 ราย 

คิดเป็น 6.5% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 225 

ราย คิดเป็น 3.8% ตามล าดับ

การยกเลิกกิจการ พฤษภาคม 2565

• ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ พฤษภาคม 2565

มีจ านวน 1,102 ราย เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน 39.1% ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 

อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว่ไป จ านวน 141 ราย 

คิดเป็น 12.8% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 

52 ราย คิดเป็น 4.7% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร

จ านวน 36 ราย คิดเป็น 3.3% ตามล าดับ

จ านวน MSME ปี 2564

*ปรับปรุงข้อมูลนิติบุคคลระหว่างเดือน

มกราคม - ธันวาคม ปี 2564

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

ท่ีมา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สสว. 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 11 ก.ค. 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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