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ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภยัทางเศรษฐกิจ สสว.

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (MSME) รายเดือน





สรุปสถานการณ์ MSME ณ ธันวาคม 2565

การส่งออกของ MSME: เดือน พ.ย. 65 มีมูลค่า 96,794.3 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปกี่อน 
2.4% แต่เม่ืออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 2,551.8 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสัดส่วนของมูลค่า

การส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 11.4%

SMESI: เดือน ธ.ค. 65 และสูงท่ีสุดในรอบ 3 ป ีจาก

การขยายตัวต่อเน่ืองของการท่องเท่ียว ท้ังจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติและการเดินทางท่องเท่ียวของคนไทย รวมท้ังการใช้จ่าย
ท่ีขยายตัวในช่วงส้ินปี
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME: ณ พ.ย. 65 มีจ านวนผู้ประกันตน มาตรา 33 จ านวน 
4,046,297 คน เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 0.2% และ

ธุรกิจจัดต้ังใหม่: เดือน พ.ย. 65 มีจ านวน 5,773 ราย 
ประเภทธุรกิจจัดต้ังใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ัวไป จ านวน 492 ราย คิดเปน็ 8.5% รองลงมาคือ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 486 ราย คิดเปน็ 8.2% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 252 ราย คิดเปน็ 4.3% 
ตามล าดับ



การส่งออกของ MSME พฤศจิกายน 2565

มูลค่าสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของ MSME พฤศจิกายน 2565

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

ผลไม้สดอุปกรณ์ไฟฟา้ฯ น ้าตาล

ท่ีมา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว.

มูลค่าการส่งออกของ MSME พ.ย. 65*

มีมูลค่า 96,794.3 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 2.4% แต่เมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมี

มูลค่า 2,551.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงเท่ากับ 

14.7% โดยสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกของ 

MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 11.4% 

การส่งออกของ MSME เดือน พ.ย. 65 ลดลงใน

ทุกตลาดหลัก โดยตลาดอาเซียนลดลงถงึ 

26.5% รองลงมาได้แก่ จีน สหรัฐ ญี่ปุ่น และ 

สหภาพยุโรป ที่ลดลงเท่ากับ 22.0% 13.5% 13.1% 

และ 8.4% ตามล าดับ เป็นผลจากจากการชะลอตัว

ของเศรษฐกิจและการค้าโลก

สินค้าส่งออกของ MSME 5 อันดับแรกขยายตัวได้ 3.6% โดยเฉพาะกลุ่ม

อัญมณีและเคร่ืองประดับ ได้แก่ เพชร พลอย และเคร่ืองประดับต่างๆ ขยายตัวได้ 10.2%

สินค้ากลุ่มอุปกรณ์ไฟฟา้และส่วนประกอบ และ น ้าตาลขยายตัวได้ 12.5% และ 28.7%

ขณะที่สินค้าในกลุ่มเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และกลุ่มผลไม้สด ลดลง 18.5% และ 16.7%

ตลาดส่งออกหลักของ MSME 2565
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เคร่ืองจักรและอุปกรณ์
*ฐานข้อมูลมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ณ เดือนธันวาคม 2565 มีการปรับปรุงข้อมูลประจ าปี 2565 (เดือนมกราคม -
มิถุนายน) โดยกรมศุลกากร และผู้ส่งออกมีขนาดท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงพบว่ามี MSME (Micro, S, M) ท่ีปรับขนาดไป
เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ (L) ในปี 2565 จ านวน 814 ราย ขณะท่ี ธุรกิจขนาดใหญ่ปรับลดขนาดมาเป็น MSME จ านวน 279 
ราย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้มูลค่าส่งออกของ MSME ในปี 2565 และจ านวนผู้ส่งออก MSME ลดลงจากในปี 2564



*ฐานข้อมูลมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ณ เดือนธันวาคม 2565 มี
การปรับปรุงข้อมูลประจ าปี 2565 (เดือนมกราคม - มิถุนายน) 
โดยกรมศุลกากร และผู้ส่งออกมีขนาดท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงพบว่า
มี MSME (Micro, S, M) ท่ีปรับขนาดไปเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ (L) 
ในปี 2565 จ านวน 814 ราย ขณะท่ี ธุรกิจขนาดใหญ่ปรับลดขนาด
มาเป็น MSME จ านวน 279 ราย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้มูลค่า
ส่งออกของ MSME ในปี 2565 และจ านวนผู้ส่งออก MSME 
ลดลงจากในปี 2564

การค้าระหว่างประเทศของ MSME ช่วง 11 เดือนแรกของปี 2565*

มูลค่าการส่งออกของ MSME ม.ค. – พ.ย. 2565
มีมูลค่า 969,836.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27,979.9

ล้านเหรียญสหรัฐ และลดลงในเกือบ

ทุกตลาดหลักยกเว้นตลาดอาเซียน โดยสัดส่วนของมูลค่าการ
ส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 10.5%

การส่งออกของ MSME

การน าเข้าของ MSME

สินค้าเกษตร
อาหารและ

เกษตรแปรรูป

• สินค้าส่งออกของ MSME ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องใน
สินค้ากลุ่มอาหารและเกษตรแปรรูป และสินค้า
กลุ่มอัญมณีและเคร่ืองประดับ

• สินค้าอุตสาหกรรมและสินคา้เกษตร ปรับตัวลดลง
ลงค่อนขา้งมาก

สินค้า
อุตสาหกรรม

MSME มีมูลค่าน าเข้าในช่วง 10 
เดือนแรกเท่ากับ 1,120,144.8 
ล้านบาท และเมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์
สหรัฐจะมีมูลค่า 31,885.1 
ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงเท่ากับ 
1.3% โดย MSME มีสัดส่วนมูลต่อ
การน าเข้ารวมเท่ากับ 11.4%

โดยเมื่อพิจารณาตามแหล่งน าเข้า 
3 ล าดับแรก ได้แก่ จีน อาเซียน 
และญี่ปุ่น พบว่า ยังลดลงต่อเนื่อง

ประเด็นส าคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชดิ

• ค่าเงินบาทกลบัมาแข็งคา่ขึน้ในขณะที่ก าลงัซ้ือจาก
ประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มลดลง

• การน าเข้าของ MSME ลดลงต่อเนือ่ง โดยเฉพาะ
สินค้าทุนและสินคา้วัตถดุบิ สอดคล้องกับการ
ส่งออกสินค้าที่ลดลงเชน่กนั

• สสว. คาดว่ามูลค่าการส่งออกของ MSME ใน
ปี 2565 จะลดลง 6.0%
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ท่ีมา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว.

อัญมณีและ
เคร่ืองประดับ
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ภาคการผลิต

ภาคการค้า

ภาคบริการ

ภาคธุรกิจ
ภาวะธุรกิจ

เทียบกับเดือนก่อน ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบเทียบกับเดือนก่อน

ดัชนีผลผลติภาคอุตสาหกรรม

+1.6%
ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

ดัชนีค้าปลกี / ค้าส่ง

ค้าปลีก +0.3%

ค้าส่ง +4.3%
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
*หมายเหตุ: คาดการณ์โดย สสว.

ดัชนีผลผลติภาคบริการ

+2.8%
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต (PMI) ประเทศสหรัฐฯ มีค่าลดลง กลุ่มสหภาพยุโรปมีค่าเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะประเทศอิตาลี
ประเทศจีนมีค่าเพ่ิมขึ้น ประเทศญ่ีปุ่นมีค่าลดลง กลุ่มประเทศอาเซียนมีค่าลดลง โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม

การผลิตอาหาร มีค่าลดลง และการผลิตเคร่ืองด่ืม มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากมูลค่าการส่งออกอาหารของไทยที่ลดลง ขณะที่

การผลิตเคร่ืองด่ืมที่เพ่ิมขึ้นเกิดจากการเร่งอัตราการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเทศกาลส้ินปี

การผลิตเส้ือผ้า มีค่าลดลง และการผลิตส่ิงทอ มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากมูลค่าการส่งออกเส้ือผ้าและส่ิงทอของไทยที่ลดลง 

ซ่ึงเป็นการลดลงในเกือบทุกหมวดผลิตภัณฑ์ ขณะที่ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีแนวโน้มลดลงบ้าง

การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน มีค่าเพ่ิมข้ึน และการผลิตผลิตภัณฑ์โ ์ลหะประดิษฐ์ มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการบริโภคผลิตภัณฑ์

โลหะส าเร็จรูปของไทยมีการขยายตัว ประกอบกับราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการปรับเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องของจ านวนนักท่องเที่ยวในเกือบทุกสัญชาติ 
โดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐฯ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวมาเลเซีย ชะลอลงบ้าง หลังจากเร่งไปมากในช่วงก่อนหน้า สะท้อนผ่านอัตราการเข้า
พักแรมที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับรายได้จากการจัดประชุม/สัมมนาของสถานพักแรมที่เพ่ิมขึ้นเช่นกัน ซ่ึงเป็นการเพ่ิมขึ้นในทุกภูมิภาค 

โดยเฉพาะภาคใต้และภาคเหนือ

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีค่าเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างปรับลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย

แต่ยังอยู่ในระดับสูง

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการใช้จ่ายในหมวดขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า ซ่ึงสอดคล้อง
กับจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตทิี่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับปริมาณของรถบรรทุก 6-10 ล้อที่วิ่งข้ามพ้ืนที่สูงขึ้น

การขายจากห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไป มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในบางพ้ืนที่เร่ิมคลี่คลาย 

โดยปัจจัยสนับสนุนก าลังซ้ือภาคครัวเรือนยังทยอยปรับดีขึ้นต่อเนื่องทั้งการจ้างงานและความเชื่อมั่นผู้บริโภค สะท้อนผ่านยอด
จ าหนายสินค้าอุปโภคบริโภคทีไ่ม่รวมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และยาสูบที่เพ่ิมขึ้นเป็นส าคัญ

การขายยานยนต์ และน ้ามันเช้ือเพลิง มีค่าเพ่ิมขึ้น เป็นผลจากยอดจ าหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และยอดจดทะเบียน
รถจักรยานยนต์ปรับเพ่ิมขึ้น เนื่องจากปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิตทยอยคลี่คลาย ท าให้สามารถผลิตและส่งมอบรถยนต์
ได้มากขึ้น

การขายเคร่ืองจักรและวัสดุก่อสร้าง มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากยอดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างที่เพ่ิมขึ้นตามยอดจ าหน่ายซีเมนต์
ผสมเสร็จและอิฐบล็อกเป็นส าคัญ ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากการซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้างหลังสถานการณ์น ้าท่วมคลี่คลาย ขณะที่

ยอดจ าหน่ายเคร่ืองจักร และอุปกรณ์ลดลงในหลายหมวด

เทียบกับดัชนีความ
เช่ือม่ัน MSME (MoM)

รวมการผลิต +1.0
อาหารและเคร่ืองด่ืม    -0.6
เส้ือผ้าและส่ิงทอ         +3.0
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ +2.5

ท่ีมา: สสว.

รวมบริการ -0.4
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร -0.1
โรงแรม/เกสต์เฮาส์ +3.2
อสังหาริมทรัพย์ -3.8
การก่อสร้าง +2.2
การขนส่งสินค้า -1.1
การขนส่งมวลชน +3.0

ท่ีมา: สสว.

รวมค้าปลีก +1.3
ค้าปลีก modern trade +0.8
ค้าปลีกด้ังเดิม          +2.2
ยานยนต์                 +0.7

รวมค้าส่ง +2.0
ค้าส่งอุปโภค/บริโภค +0.9
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง     +4.4

ท่ีมา: สสว.
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การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ พฤศจิกายน 2565

“เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยรวมปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน โดยเฉพาะภาคการค้าส่ง”

โดยมีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อดัชนี ดังนี้



ค่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เดือน พ.ย. 65 เพ่ิมข้ึน (+1.5)
ดัชนคีวามเชื่อมั่น MSME 
เดือน พ.ย. 65 เพ่ิมข้ึน (+1.0)

ค่าเฉลี่ยดัชนีการค้า  
เดือน พ.ย. 65 เพ่ิมข้ึน (+4.2)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME
เดือน พ.ย. 65 เพ่ิมข้ึน (+1.5)

ค่าดัชนีผลผลิตภาคบริการ
เดือน พ.ย. 65 เพ่ิมข้ึน (+3.2)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME 
เดือน พ.ย. 65 ลดลง (-0.4)

การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ พฤศจิกายน 2565
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME ณ พฤศจิกายน 2565

จ านวนผู้ประกันตน

(มาตรา 33)

คน

(mom)

(yoy)

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ ณ พฤศจิกายน 2565

จ านวน MSME 

ในระบบประกันสังคม

จ านวนการจ้างงาน(ผู้ประกันตน)

(mom)

(yoy)

หมายเหตุ: จ านวนการจ้างงาน MSME ไม่นับรวม หมวด O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
ที่มา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สสว. (ข้อมูล ณ วันท่ี 5 ม.ค. 66)

แยกตามขนาดธุรกิจ แยกตามหมวดกิจกรรม

ที่มา:   (1) ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงาน
มหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 

(2) กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

ปัจจัยเส่ียงที่ควรเฝ้าระวัง

• เศรษฐกิจโลกชะลอตัวส่งผลต่ิอภาค

ส่งออก รวมทั้งค่าเงินบาทที่แขง็คา่ อาจ

กระทบ MSME ในภาคการผลิตเพ่ือส่งออก

• ภาคการทอ่งเทีย่วอาจได้รับผลกระทบจาก

เศรษฐกิจโลกถดถอยในปี 2566

ปัจจัยที่สนับสนุนการจ้างงาน

• อัตราเงินเฟอ้ชะลอตัวต่อเนือ่ง ขณะที่

ก าลังซ้ือยังขยายตัวได้ดี

• ภาคการทอ่งเทีย่วที่ฟื้ นตัวอย่างรวดเร็ว

จากจ านวนนักทอ่งเทีย่วต่างชาติขยายตัว

ต่อเนื่อง

10

• การจ้างงานของ MSME 

ชะลอตัวลงจากเดือนกอ่น

เช่นเดียวกับการจ้างงานใน

ภาพรวม และคาดว่าจะชะลอ

ตัวต่อเนื่องในปี 2566 แสดง

ถึงการฟื้ นตัวของธุรกิจต่างๆ 

กลับไปใกล้เคียงในช่วง

ก่อนสถานการณ์โควดิ-19 

• ยังคงมีปัญหาการขาดแคลน

แรงงานในบางสาขาธุรกิจ 

เช่น ธุรกิจการเกษตร ที่พัก

แรม เป็นต้น



การจัดตั้ง – ยกเลิกกิจการนิติบุคคล พฤศจิกายน 2565

การจัดตั้งกิจการ พฤศจิกายน 2565

• ธุรกิจจัดต้ังใหม่ พฤศจิกายน 2565

มีจ านวน 5,773 ราย 

ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับ

แรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว่ไป จ านวน 492 ราย 

คิดเป็น 8.5% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

จ านวน 486 ราย คิดเป็น 8.2% และ ธุรกิจภัตตาคาร/

ร้านอาหาร จ านวน 252 ราย คิดเป็น 4.3% ตามล าดับ

การยกเลิกกิจการ พฤศจิกายน 2565

• ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ พฤศจิกายน 2565

มีจ านวน 2,684 ราย 

ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 

3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว่ไป จ านวน 

236 ราย คิดเป็น 8.8% รองลงมาคอื ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ จ านวน 108 ราย คิดเป็น 4.0% และ 

ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหารจ านวน 64 ราย คิดเป็น 2.4% 

ตามล าดับ

จ านวน MSME ปี 2565

• นิติบุคคล 835,037 ราย

• ส่วนบุคคลและอ่ืนๆ 2,363,447 ราย

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ท่ีมา: ฝา่ยข้อมูลและสารสนเทศ สสว. 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 10 ม.ค. 66)
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ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0-2298-3000

ส าหรับดาวน์โหลดข้อมูล
สถานการณ์ MSME เพ่ิมเติม

คณะผู้จัดท ารายงานสถานการณ์ MSME รายเดือน

• การค้าระหว่างประเทศของ MSME

• การจัดต้ังและยกเลิกกิจการนิติบุคคล

• Infographic

นายณัฏฐกฤติ นิธิประภา  nattakrit@sme.go.th

• ดัชนีความเชื่อมั่น SME (SMESI)

นางธวชินี พ่วงนาคพันธ์     thawachinee@sme.go.th

• การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI

นายอรรถพล ทองอุ่น       atthapon@sme.go.th

• การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME 

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