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ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภยัทางเศรษฐกิจ สสว.

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (MSME) รายเดือน





สรุปสถานการณ์ MSME ณ มกราคม 2566

การส่งออกของ MSME: เดือน ธ.ค. 65 มีมูลค่า 90,371.4 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปกี่อน 
6.5% และเม่ืออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 2,528.3 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสัดส่วนของมูลค่า

การส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 11.4% 

SMESI: เดือน ม.ค. 66 จากก าลังซื้อท่ีชะลอตัวลง

ในช่วงปลายเดือน แต่ระดับดัชนีเกือบทุกองค์ประกอบยังคงสูงกว่าค่าฐานท่ี 50
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME: ณ ธ.ค. 65 มีจ านวนผู้ประกันตน มาตรา 33 จ านวน 
4,074,240 คน เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 0.7% และ

ธุรกิจจัดต้ังใหม่: เดือน ธ.ค. 65 มีจ านวน 4,008 ราย 
ประเภทธุรกิจจัดต้ังใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 352 ราย คิดเปน็ 8.8% รองลงมาคือ ธุรกิจ
ก่อสร้างอาคารท่ัวไป จ านวน 318 ราย คิดเปน็ 7.9% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 201 ราย คิดเปน็ 5.0% ตามล าดับ



การส่งออกของ MSME ธันวาคม 2565

มูลค่าสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของ MSME ธันวาคม 2565

อัญมณีและ
เครื่องประดับ

ผลไม้สดอุปกรณ์ไฟฟา้ฯ พลาสติกฯ

ท่ีมา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว.

มูลค่าการส่งออกของ MSME ธ.ค. 65 

มีมูลค่า 90,371.4 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 6.5% และเมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะ

มีมูลค่า 2,528.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงเท่ากับ 

14.9% โดยสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกของ 

MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 11.4% 

การส่งออกของ MSME เดือน ธ.ค. 65 ลดลงใน

ทุกตลาดหลัก โดยตลาดอาเซียนลดลงถงึ 

28.4% รองลงมาได้แก่ จีน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น 

และ สหรัฐ ทีล่ดลงเท่ากับ 24.3% 16.8% 16.5% 

และ 4.3% ตามล าดับ เป็นผลจากจากการชะลอตัว

ของเศรษฐกิจและการค้าโลก

สินค้าส่งออกของ MSME 5 อันดับแรกลดลง 3.2% โดยมีเพียงสินค้ากลุ่ม

อุปกรณ์ไฟฟา้และส่วนประกอบ ที่ยังขยายตัวได้ 27.4% ขณะที่สินค้ากลุ่มอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ ลดลง 12.1% นับเป็นการลดลงคร้ังแรกในรอบหลายเดือน ส าหรับ สินค้าใน

กลุ่มผลไม้สด กลุ่มเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ และกลุ่มพลาสติกและผลิตภัณฑ ์ลดลง 16.7%

15.6% และ 17.5% ตามล าดับ

ตลาดส่งออกหลักของ MSME 2565
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เคร่ืองจักรและอุปกรณ์



*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 ปี 2565

มูลค่าการส่งออกของ MSME ปี 2565 มีมูลค่า 
1,060,207.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30,508.2 ล้านเหรียญ

สหรัฐ และลดลงในทุกตลาดหลักโดย

สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการ
ส่งออกรวมเท่ากับ 10.6%

การส่งออกของ MSME

การน าเข้าของ MSME

สินค้าเกษตร
อาหารและ

เกษตรแปรรูป

• สินค้าส่งออกของ MSME ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องใน
สินค้ากลุ่มอาหารและเกษตรแปรรูป และสินค้า
กลุ่มอัญมณีและเคร่ืองประดับ

• สินค้าอุตสาหกรรมและสินคา้เกษตร ปรับตัวลดลง
ลงค่อนขา้งมาก

สินค้า
อุตสาหกรรม

MSME มีมูลค่าน าเข้าในปี 2565
เท่ากับ 1,227,666.9 ล้านบาท และ
เมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมี
มูลค่า 34,857.4 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงเท่ากับ 1.9% โดย MSME มี
สัดส่วนมูลต่อการน าเข้ารวมเท่ากับ 
11.5%

โดยเมื่อพิจารณาตามแหล่งน าเข้า 
3 ล าดับแรก พบว่า อาเซียน และ
ญี่ปุ่น ยังลดลงต่อเนื่อง ขณะที่
การน าเข้าจากจีนขยายตัวเล็กน้อย

ประเด็นส าคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชดิ

• ค่าเงินบาทกลบัมาแข็งคา่ขึน้ในขณะที่ก าลงัซ้ือจาก
ประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มลดลง

• การน าเข้าของ MSME ลดลงต่อเนือ่ง โดยเฉพาะ
สินค้าทุนและสินคา้วัตถดุบิ สอดคล้องกับการ
ส่งออกสินค้าที่ลดลงเชน่กนั

• สสว. คาดว่ามูลค่าการส่งออกของ MSME ใน
ปี 2566 จะขยายตัวระหว่าง 3%-5%
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ท่ีมา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว.

อัญมณีและ
เคร่ืองประดับ
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ภาคการผลิต

ภาคการค้า

ภาคบริการ

ภาคธุรกิจ
ภาวะธุรกิจ

เทียบกับเดือนก่อน ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบเทียบกับเดือนก่อน

ดัชนีผลผลติภาคอุตสาหกรรม

-1.8%
ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

ดัชนีค้าปลกี / ค้าส่ง

ค้าปลีก -5.4%

ค้าส่ง -0.7%
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
*หมายเหตุ: คาดการณ์โดย สสว.

ดัชนีผลผลติภาคบริการ

+4.1%
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิต (PMI) ประเทศสหรัฐฯ มีค่าลดลง กลุ่มสหภาพยุโรปมีค่าเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ประเทศจีนมีค่าลดลง ประเทศญ่ีปุ่นมีค่าลดลง กลุ่มประเทศอาเซียนมีค่าลดลง โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์

การผลิตอาหาร มีค่าเพ่ิมข้ึน และการผลิตเคร่ืองด่ืม มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง และการเร่งอัตราการผลิต

ให้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเทศกาลส้ินปี ขณะที่มูลค่าการส่งออกอาหารของไทยลดลงจากเดือนก่อน

การผลิตเส้ือผ้า มีค่าลดลง และการผลิตส่ิงทอ มีค่าลดลง เป็นผลจากมูลค่าการส่งออกเส้ือผ้าและส่ิงทอของไทยที่ลดลง 

ซ่ึงเป็นการลดลงในเกือบทุกหมวดผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะเส้ือผ้า และเส้นด้าย โดยการน าเข้าก็ลดลงเช่นกัน

การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน มีค่าลดลง และการผลิตผลิตภัณฑ์โ ์ลหะประดิษฐ์ มีค่าลดลง เป็นผลจากการบริโภคผลิตภัณฑ์โลหะ

ส าเร็จรูปของไทยมีการหดตัวลง ประกอบกับราคาวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น โดยการน าเข้าก็ลดลงเช่นกัน

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องของจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศในเกือบทุก
สัญชาติ โดยเฉพาะมาเลเซียและรัสเซีย เนื่องจากตรงกับฤดูกาลท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นผลต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการจ ากัด
การเดินทางระหว่างประเทศ ขณะที่อัตราการจองห้องพักล่วงหน้า 3 เดือน ของสถานพักแรมลดลงเล็กน้อย

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากอุปสงค์ส าหรับที่อยู่อาศัยแนวราบขยายตัว ขณะที่ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใน
ภาพรวมปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย และพ้ืนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างที่ปรับลดลง

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากวันหยุดยาวในช่วงส้ินปี สะท้อนผ่านการใช้จ่ายในหมวดขนส่งผู้โดยสาร
และการขนส่งสินค้า ซ่ึงสอดคล้องกบัจ านวนนกัท่องเทีย่วทั้งไทยและต่างชาตทิีเ่พ่ิมขึน้ ประกอบกับปริมาณของรถบรรทุก 6-10 

ล้อที่วิ่งข้ามพ้ืนที่สูงขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้

การขายจากห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไป มีค่าลดลง เป็นผลจากการลดลงในยอดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับลดลง 
โดยเฉพาะอาหารส าเร็จรูป เคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และของใช้ส่วนตัว เป็นหลัก ส่วนหนึ่งมาจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง
ยังคงกดดันการบริโภคในภาพรวม สะท้อนผ่านดัชนีความเชื่อมั่นการใช้จ่ายที่ลดลงในเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

การขายยานยนต์ และน ้ามันเช้ือเพลิง มีค่าลดลง เป็นผลจากการลดลงในยอดจ าหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นส าคัญ ส่วน
หนึ่งจากการชะลอซ้ือเพ่ือรอรถยนต์ไฟฟา้ (EV) ซ่ึงผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบได้ในเดือนนี้ ประกอบกับปริมาณการใช้น ้ามัน

เชื้อเพลิงที่ลดลงเช่นกัน

การขายเคร่ืองจักรและวัสดุก่อสร้าง มีค่าลดลง เป็นผลจากการลดลงในยอดจ าหน่ายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในประเทศ 

ประกอบกับวัสดุก่อสร้างในหลายหมวด ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีต พ้ืนส าเร็จรูปคอนกรีต และเคร่ืองสุขภัณฑ์

เทียบกับดัชนีความ
เช่ือม่ัน MSME (MoM)

รวมการผลิต +2.0
อาหารและเคร่ืองด่ืม    +2.3
เส้ือผ้าและส่ิงทอ         +0.7
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ -0.3

ท่ีมา: สสว.

รวมบริการ +2.3
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร +2.8
โรงแรม/เกสต์เฮาส์ +5.2
อสังหาริมทรัพย์ +4.0
การก่อสร้าง +3.8
การขนส่งสินค้า +1.5
การขนส่งมวลชน +3.5

ท่ีมา: สสว.

รวมค้าปลีก +2.1
ค้าปลีก modern trade +3.1
ค้าปลีกด้ังเดิม          +3.6
ยานยนต์                 -2.2

รวมค้าส่ง +0.8
ค้าส่งอุปโภค/บริโภค +2.0
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง     -1.7

ท่ีมา: สสว.
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การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ ธันวาคม 2565

“เดือนธันวาคม 2565 เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวลงบ้าง แต่ในภาคบริการยังคงขยายตัวต่อเนื่อง”

โดยมีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อดัชนี ดังนี้



ค่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เดือน ธ.ค. 65 ลดลง (-1.7)
ดัชนคีวามเชื่อมั่น MSME 
เดือน ธ.ค. 65 เพ่ิมข้ึน (+2.0)

ค่าเฉลี่ยดัชนีการค้า  
เดือน ธ.ค. 65 ลดลง (-8.7)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME
เดือน ธ.ค. 65 เพ่ิมข้ึน (+1.7)

ค่าดัชนีผลผลิตภาคบริการ
เดือน ธ.ค. 65 เพ่ิมข้ึน (+4.7)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME 
เดือน ธ.ค. 65 เพ่ิมข้ึน (+2.3)

การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ ธันวาคม 2565
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME ณ ธันวาคม 2565

จ านวนผู้ประกันตน

(มาตรา 33)

คน

(mom)

(yoy)

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ ณ ธันวาคม 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 2 ก.พ. 66)

แยกตามขนาดธุรกิจ แยกตามหมวดกิจกรรม

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

(2) กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

ปัจจัยเส่ียงที่ควรเฝ้าระวัง

• เศรษฐกิจโลกชะลอตวัส่งผลตอ่ภาคการ

ส่งออก รวมทั้งค่าเงินบาทที่แขง็คา่ อาจ

กระทบ MSME ในภาคการผลิตเพ่ือส่งออก

• ภาคการทอ่งเทีย่วอาจได้รับผลกระทบจาก

เศรษฐกิจโลกถดถอยในปี 2566

ปัจจัยที่สนับสนุนการจ้างงาน

• อัตราเงินเฟอ้ชะลอตัวต่อเนือ่ง ขณะที่

ก าลังซ้ือยังขยายตัวได้ดี

• ภาคการทอ่งเทีย่วที่ฟื้ นตัวอย่างรวดเร็ว

จากจ านวนนักทอ่งเทีย่วต่างชาติขยายตัว

ต่อเนื่อง

10

• การจ้างงานของ MSME ชะลอ

ตัวลงจากเดือนกอ่นเชน่เดยีวกับ

การจ้างงานในภาพรวม และคาด

ว่าจะชะลอตัวต่อเนื่องในปี 2566

แสดงถึงการฟื้ นตัวของธุรกจิ

ต่างๆ กลับไปใกล้เคียงในช่วง

ก่อนสถานการณ์โควิด-19

• การจ้างงานในธุรกจิที่พักแรม

และบริการด้านอาหารปรับตัวดี

ขึ้นจากเดือนกอ่นอย่างเห็นได้ชดั 

จากการขยายตัวของจ านวน

นักท่องเที่ยว



การจัดตั้ง – ยกเลิกกิจการนิติบุคคล ธันวาคม 2565

การจัดตั้งกิจการ ธันวาคม 2565

• ธุรกิจจัดต้ังใหม่ ธันวาคม 2565

มีจ านวน ราย 

ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 

อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 352 

ราย คิดเป็น 8.8% รองลงมาคือ ธุรกิจก่อสร้างอาคาร

ทั่วไป จ านวน 318 ราย คิดเป็น 7.9% และ ธุรกิจ

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 201 ราย คิดเป็น 5.0% 

ตามล าดับ

การยกเลิกกิจการ ธันวาคม 2565

• ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ธันวาคม 2565

มีจ านวน ราย 

ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการ

สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 

จ านวน 514 ราย คิดเป็น 8.9% รองลงมาคอื ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ จ านวน 241 ราย คิดเป็น 4.2% และ 

ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหารจ านวน 167 ราย คิดเป็น 

2.9% 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 2 ก.พ. 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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