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ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภยัทางเศรษฐกิจ สสว.

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (MSME) รายเดือน





สรุปสถานการณ์ MSME ณ กันยายน 2565

การส่งออกของ MSME: เดือน ส.ค. 65 มีมูลค่า 115,271.3 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปกี่อน 

23.4% แต่เม่ืออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 3,163.3 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสัดส่วนของ

มูลค่าการส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 13.4%

SMESI: เดือน ก.ย. 65 และสูงท่ีสุดในรอบ 9 เดือน จาก

การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะธุรกิจในภาคการค้าและภาคการบริการ ท่ีได้ปจัจัยสนับสนุนจากการเดินทาง
ท่องเท่ียวของท้ังคนไทยและชาวต่างชาติ
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME: ณ ส.ค. 65 มีจ านวนผู้ประกันตน มาตรา 33 จ านวน 
3,983,709 คน เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 0.11% และ

ธุรกิจจัดต้ังใหม่: เดือน ส.ค. 65 มีจ านวน 7,418 ราย 
ประเภทธุรกิจจัดต้ังใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ัวไป จ านวน 652 ราย คิดเปน็ 8.8% รองลงมาคือ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 489 ราย คิดเปน็ 6.6% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 337 ราย คิดเปน็ 4.5% 
ตามล าดับ



การส่งออกของ MSME สิงหาคม 2565

มูลค่าสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของ MSME สิงหาคม 2565

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

ผลไม้สดอุปกรณ์ไฟฟา้ฯ เคร่ืองจักรฯ

ท่ีมา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว.

มูลค่าการส่งออกของ MSME ส.ค. 65

มีมูลค่า 115,271.3 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 26.3% แต่เมื่ออยู่ในรูป

ดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 3,163.3 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ขยายตัวเท่ากับ 12.8% โดยสัดส่วนของมูลค่า

การส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวม

เท่ากับ 13.4% 

การส่งออกของ MSME เดือน ส.ค. 65 ยัง

ขยายตัวได้ดีในทุกตลาดหลัก โดยตลาด

อาเซียน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ขยายตัวเท่ากับ 

38.7% 28.0% และ 21.9% ตามล าดับ 

ขณะที่การส่งออกของ MSME ไปยังญี่ปุ่นขยายตัว 

10.4% ขณะที่การส่งออกไปจีนลดลง 24.6% 

ต่อเนื่องเป็นเดือนทีส่อง

สินค้าส่งออกของ MSME 5 อันดับแรกขยายตัว 6.7% ได้แก่อัญมณีและ

เคร่ืองประดับ อุปกรณ์ไฟฟา้และส่วนประกอบ น ้าตาลและของท าจากน ้าตาล และเคร่ืองจักร 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามล าดับ ขณะที่ผลไม้สดยังลดลง 50.6% ต่อเนื่องจาก

เดือนก่อน เป็นผลจากมาตรการควบคุมโควดิ-19 ของจีน ซ่ึงเป็นผู้น าเข้าผลไม้ล าดับที่ 1 

ของ MSME

ส าหรับสินค้าส่งออกอื่นๆ ที่ขยายตัวได้ดีในเดือนนี้ได้แก่ ยานยนต์และส่วนประกอบ 

(+37.9%) ของท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกลา้ (+35.7%) พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก 

(+24.6%) และ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ที่กลับมาขยายตัวได้อีกคร้ังเทา่กับ 5.9%

ตลาดส่งออกหลักของ MSME 2565
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น ้าตาลและของ
ท าจากน ้าตาล



การค้าระหว่างประเทศของ MSME ช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565

มูลค่าการส่งออกของ MSME ม.ค. – ส.ค. 2565
มีมูลค่า 866,747.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25,619.6

ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 23.4% และยังขยายตัวได้ใน
ทุกตลาดหลัก โดยสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกของ MSME
ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากบั 13.0%

การส่งออกของ MSME

การน าเข้าของ MSME

สินค้าเกษตร
อาหารและ

เกษตรแปรรูป

• สินค้าส่งออกของ MSME โดยเฉพาะสินค้ากลุ่ม
อาหารและเกษตรแปรรูปขยายตัวได้ถึง 63.5%
ตามความต้องการของโลก และเป็นผลจาก
ค่าเงินบาทที่อ่อนคา่ลงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

• สินค้าอุตสาหกรรมมีแนวโนม้ทีจ่ะได้รับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ภาวะ
เงินเฟอ้และค่าเงินบาททีอ่่อนคา่ลง จะท าให้
ต้นทุนของสินค้าวตัถดุิบต่างๆ ยังคงสูงข้ึน
ต่อเนื่อง

สินค้า
อุตสาหกรรม

MSME มีมูลค่าน าเข้าในช่วง 8 เดือน
แรกเท่ากับ 920,811.0 ล้านบาท และ
เมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 
26,861.5 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ขยายตัวเท่ากับ 15.1% โดย

MSME มีสัดส่วนมูลต่อการน าเข้า
รวมเท่ากับ 12.8%

โดยเมื่อพิจารณาตามแหล่งน าเข้า 3
ล าดับแรก พบว่ายังคงขยายตัว
ตามราคาสินค้าน าเข้าที่ปรับตัวสูงข้ึน

ประเด็นส าคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วง 
ต.ค.-ธ.ค. 65

• สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ยัง
ไม่มีทีท่าจะยุติ

• ค่าเงินบาทที่อ่อนคา่จากการแข็งค่าของ USD แม้จะ
ส่งผลดีต่อผู้ส่งออก แต่ในด้านการน าเข้าสินค้าจะมี
ต้นทุนเพ่ิมข้ึน

• ธปท. ปรับดอกเบ้ียนโยบายข้ึนอีก 0.25 bps โดย
ปรับแบบค่อยเป็นค่อยไป และคาดว่าจะปรับข้ึนอีก
คร้ังภายในส้ินปีนี้

• แนวโน้มการถดถอยของเศรษฐกิจโลกเร่ิมชัดเจน
มากข้ึน

• สสว. คาดว่ามูลค่าการส่งออกของ MSME ใน
ปี 2565 จะขยายตัวได้ 10% – 12% 
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ท่ีมา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว.



ดัชนีความเชื่อมั่นของ MSME กันยายน 2565
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ภาคการผลิต

ภาคการค้า

ภาคบริการ

ภาคธุรกิจ
ภาวะธุรกิจ

เทียบกับเดือนก่อน ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบเทียบกับเดือนก่อน

ดัชนีผลผลติภาคอุตสาหกรรม

+3.7%
ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

ดัชนีค้าปลกี / ค้าส่ง

ค้าปลีก +1.7%

ค้าส่ง +3.2%
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
*หมายเหตุ: คาดการณ์โดย สสว.

ดัชนีผลผลติภาคบริการ

+2.0%
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

การผลิตอาหาร มีค่าเพ่ิมข้ึน และการผลิตเคร่ืองด่ืม มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก 

สอดคล้องกับการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่มูลค่าการส่งออกลดลงเป็นเดือนที่ 3 จากจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคม

การผลิตเส้ือผ้า มีค่าลดลง และการผลิตส่ิงทอ มีค่าลดลง เป็นผลจากการส่งออกที่หดตัวในภาพรวม โดยเฉพาะเส้นใยเป็น

หลัก ประกอบกับมีการน าเข้าสินค้าประเภทเส้ือผ้าและส่ิงทอที่เพ่ิมขึ้นในทุกหมวด โดยเฉพาะเส้ือผ้าส าเร็จรูปและผ้าผืน

การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน มีค่าเพ่ิมข้ึน และการผลิตผลิตภัณฑ์โ ์ลหะประดิษฐ์ มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการส่งออกในภาพรวม

มีการขยายตัว โดยเฉพาะเหล็กส าเร็จรูป ประกอบกับการน าเข้าโลหะในภาพรวมที่ลดลง ขณะที่การบริโภคผลิตภัณฑ์โลหะของ

ไทยยังมีการหดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและอัตราการเข้าพักแรมที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง  
ประกอบกับการจัดประชุมสัมมนาของภาครัฐและเอกชนที่เพ่ิมขึ้น แม้ว่าจ านวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวในประเทศปรับลดลงบ้าง แต่
โดยรวมยังอยู่ในระดับสูง หลังจากท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวในเดือนก่อน

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีค่าลดลง เป็นผลจากราคาที่อยู่อาศัยในภาพรวมลดลง ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมลดลงด้วย ประกอบ

กับการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั้งประเทศมีแนวโน้มลดลง

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศปรับเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องในหลายๆ 
สัญชาติ สะท้อนผ่านยอดขายบริการคมนาคมขนส่งที่เพ่ิมขึ้น ขณะที่ภาคการขนส่งสินค้าลดลงในภาพรวม

การขายจากห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไป มีค่าลดลง เป็นผลจากปัญหาเงินเฟอ้และค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง ท าให้
กดดันการบริโภค ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนจากรายได้เกษตรกรที่ลดลง สะท้อนผ่านความเชื่อมั่นการใช้จ่ายที่ลดลง

การขายสินค้าไม่คงทน มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากยอดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจ าเป็นมีการเพ่ิมขึ้น ขณะที่เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และยาสูบ รวมถึงปริมาณการจ าหน่ายเชื้อเพลิงมีการลดลง ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นผลจากค่าครองชีพที่อยูในระดับสูง

การขายสินค้าคงทน มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากยอดจ าหน่ายของใช้ในครัวเรือน และการปริมาณน าเข้าส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มที่
เพ่ิมขึ้น

การขายสินค้าขั้นกลาง มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการลงทุนด้านเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่กลับมาขยายตัว และการลงทุนด้านการ
ก่อสร้างที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับยอดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ปรับเพ่ิมขึ้นในหลายสินค้า อาทิ ปูนเม็ด ซีเมนต์ผสมเสร็จ 

เสาเข็มคอนกรีต และอิฐบล็อก

เทียบกับดัชนีความ
เช่ือม่ัน MSME (MoM)

รวมการผลิต +0.5
อาหารและเคร่ืองด่ืม    +5.4
เส้ือผ้าและส่ิงทอ         -1.7
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ +2.1

ท่ีมา: สสว.

รวมบริการ +2.4
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร +2.2
โรงแรม/เกสต์เฮาส์ +3.4
อสังหาริมทรัพย์ +0.5
การก่อสร้าง +5.1
การขนส่งสินค้า +3.6
การขนส่งมวลชน +2.3

ท่ีมา: สสว.

รวมค้าปลีก +2.9
ค้าปลีก modern trade +1.6
ค้าปลีกด้ังเดิม          +5.0

รวมค้าส่ง +4.6
ค้าส่งอุปโภค/บริโภค +4.7
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง     +4.5

ท่ีมา: สสว.
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การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ สิงหาคม 2565

“เดือนสิงหาคม 2565 โดยรวมปรับตัวดีข้ึนในทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะภาคการผลิต”

โดยมีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อดัชนี ดังนี้



ค่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เดือน ส.ค. 65 เพ่ิมข้ึน (+3.6)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME 
เดือน ส.ค. 65 เพ่ิมข้ึน (+0.5)

ค่าเฉลี่ยดัชนีการค้า  
เดือน ส.ค. 65 เพ่ิมข้ึน (+6.1)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME
เดือน ส.ค. 65 เพ่ิมข้ึน (+3.5)

ค่าดัชนีผลผลิตภาคบริการ
เดือน ส.ค. 65 เพ่ิมข้ึน (+2.3)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME 
เดือน ส.ค. 65 เพ่ิมข้ึน (+2.4)

การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ สิงหาคม 2565
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME ณ สิงหาคม 2565

จ านวนผู้ประกันตน

(มาตรา 33)

คน

(mom)

(yoy)

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ ณ สิงหาคม 2565

จ านวน MSME 

ในระบบประกันสังคม

จ านวนการจ้างงาน(ผู้ประกันตน)

(mom)

(yoy)

หมายเหตุ: จ านวนการจ้างงาน MSME ไม่นับรวม หมวด O การบริหารราชการ การปอ้งกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
ท่ีมา: ฝา่ยข้อมูลและสารสนเทศ สสว. (ข้อมูล ณ วันท่ี 2 ก.ย. 65)

แยกตามขนาดธุรกิจ แยกตามหมวดกิจกรรม

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

(2) กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

ปัจจัยเส่ียงที่ควรเฝ้าระวัง

• ต้นทุนในการประกอบการยังสูงข้ึน 

ส่งผลต่อระดับการจ้างงานในอนาคต

• เงินเฟอ้ส่งผลต่อก าลังซ้ือ รวมทั้ง

สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เพ่ิมข้ัน

ปัจจัยที่สนับสนุนการจ้างงาน

• การบริโภคยังคงขยายตัวแม้อัตราเงิน

เฟอ้จะอยู่ในระดับสูง

• คาดว่าภาคการทอ่งเที่ยวจะฟื้ น

ตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วง

ไตรมาสสุดท้ายของปี

11

• การจ้างงานของ MSME ใน

ภาพรวมยังคงเพ่ิมขึ้น

ต่อเนื่อง

• ธุรกิจที่พักแรมและบริการด้าน

อาหารยังคงจ้างงานเพ่ิมข้ึน

ต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการฟื้ น

ตัวของภาคท่องเที่ยว

โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส

สุดท้ายของปี 



การจัดต้ัง – ยกเลิกกิจการนิติบุคคล สิงหาคม 2565
การจัดตั้งกิจการ สิงหาคม 2565

• ธุรกิจจัดต้ังใหม่ สิงหาคม 2565

มีจ านวน 7,418 ราย 

ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับ

แรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว่ไป จ านวน 652 ราย คิด

เป็น 8.8% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 489

ราย คิดเป็น 6.6% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 

337 ราย คิดเป็น 4.5% ตามล าดับ

การยกเลิกกิจการ สิงหาคม 2565

• ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ สิงหาคม 2565

มีจ านวน 1,941 ราย เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน 65.1% ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 

3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว่ไป จ านวน 

181 ราย คิดเป็น 9.3% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

จ านวน 92 ราย คิดเป็น 4.7% และ ธุรกิจภัตตาคาร/

ร้านอาหารจ านวน 60 ราย คิดเป็น 3.1% ตามล าดับ

จ านวน MSME ปี 2564

*ปรับปรุงข้อมูลนิติบุคคลระหว่างเดือน

มกราคม - ธันวาคม ปี 2564

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

ท่ีมา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สสว. 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 5 ต.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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