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GDP MSME ไตรมาสแรกของปี 2564 
และคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ MSME ในปี 2564 

 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (GDP MSME) ไตรมาสแรก

ของปี 2564 ลดลงร้อยละ 2.5 โดยลดลงน้อยกว่าไตรมาสก่อนที่ลดลงร้อยละ 7.1 มีมูลค่า 1,411,676 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP รวมทั้งประเทศเท่ากับร้อยละ 34.7 เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 34.2 ในไตรมาสที่แล้ว 
ขณะที่ GDP ของประเทศตามการประกาศของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่             
17 พฤษภาคม 2564 ลดลงร้อยละ 2.6 

โดยเมื่อพิจารณา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ พบว่ามีแนวโน้มของการฟื้นตัวในวิสาหกิจทุกขนาด 
โดยเฉพาะวิสาหกิจรายย่อย (Micro) กลับมาขยายตัวได้ร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่
วิสาหกิจขนาดย่อม (SEs) ลดลงร้อยละ 6.7 และวิสาหกิจขนาดกลาง (MEs) ลดลงร้อยละ 0.1 ซ่ึงเป็นการลดลงที่
น้อยกว่าไตรมาสก่อน 

ส าหรับสาขาธุรกิจของ MSME ที่มี GDP ลดลง ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ    
การท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจบริการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ที่ลดลงร้อยละ 35.0 ธุรกิจบริการขนส่งและ
สถานที่เก็บสินค้า ที่ลดลงร้อยละ 18.6 และธุรกิจบริการด้านศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ ลดลงร้อยละ 
3.1 ขณะที่ธุรกิจบริการด้านสุขภาพฯ ธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการการศึกษาขยายตัวได้
ร้อยละ 32.0 14.6 และ 13.4 ตามล าดับ ในส่วนของธุรกิจการขายส่งและการขายปลีก กลับมาขยายตัวได้ร้อยละ 
3.1 ธุรกิจการก่อสร้าง ขยายตัวร้อยละ 12.2 ธุรกิจในภาคการผลิต ลดลงร้อยละ 3.0 

 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 17 พ.ค. 64 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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ภาพรวมสถานการณ์ของ MSME ในไตรมาสแรกของปี 2564 พบว่า แม้ GDP ยังคงปรับตัวลดลง
ร้อยละ 2.5 โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกท่ี 2 ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2563 
แต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวในหลายสาขาธุรกิจ ขณะที่ธุรกิจภาคบริการท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจที่พัก ธุรกิจ
ร้านอาหาร ธุรกิจขนส่งบุคคล หรือ ธุรกิจด้านบันเทิงและสันทนาการต่างๆ ยังคงไม่ฟ้ืนตัวตั้งแต่การแพร่ระบาด
ระลอกแรกเมื่อต้นปี 2563 นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ที่เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายมีนาคม 
2564 จนถึงปัจจุบันนั้น จะส่งผลทางลบต่อ GDP MSME ทั้งในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 และตลอดทั้งปี 2564 
ให้ขยายตัวได้ต ่ากว่าที่เคยประมาณการไว้ 

ในด้านสถานการณ์การส่งออกของ MSME ในไตรมาสแรกของปี 2564 มีมูลค่า 229 ,581.4      
ล้านบาท และเมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 7 ,719.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเท่ากับ 14.1% โดย 
MSME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกต่อการส่งออกรวมเท่ากับ 12.0% และยังพบว่าตลาดส่งออกหลักของ MSME 
กลับมาขยายตัวได้เกือบทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดสหรัฐและตลาดจีนที่ขยายตัวได้ถึง ร้อยละ 55.0 และ 46.6 
ตามล าดับ ขณะที่ตลาดอาเซียน และญี่ปุ่น กลับมาขยายตัวร้อยละ 4.0 และ 3.0 ตามล าดับ มีเพียงตลาด
สหภาพยุโรปที่ยังคงลดลงร้อยละ 11.5 ส าหรับสินค้าส่งออกส าคัญของ MSME ที่ขยายตัวได้สูง ได้แก่ สินค้า
กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 63.1 สินค้ากลุ่มเครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ขยายตัวร้อยละ 43.2 สินค้ากลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ 61.2 และสินค้ากลุ่มไม้และของท า   
ด้วยไม้ ขยายตัวร้อยละ 35.9 

 
ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 17 พ.ค. 64 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจของ MSME ในปี 2564 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ปรับประมาณการ GDP MSME 
ภายหลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งภาคครัวเรือน และ
ภาคเอกชน โดย GDP MSME ที่คาดการณ์ครั้งนี้ ตั้งอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ว่าประเทศไทยจะสามารถควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดได้ โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 - 6 เดือน จากข้อมูลจ านวนผู้ติดเชื้อรายวัน ในเดือน
พฤษภาคม 2564 พบว่า การแพร่ระบาดได้กระจายไปเป็นวงกว้าง และมีความรุนแรงมากกว่าในระลอกที่ 1 และ 
2 ซึ่งแต่ละพ้ืนทีใ่ช้มาตรการควบคุมท่ีแตกต่างกันไป  

จากผลกระทบดังกล่าว สสว. ประเมินว่าเศรษฐกิจ MSME ไทยในปี 2564 มีแนวโน้มเติบโตได้ช้า
กว่าที่คาดการณ์ไว้โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี ซึ่งจากการประมาณการ GDP MSME ของ สสว. โดยใช้ 
MSME IO Table และ Macro Model คาดว่า GDP MSME ปี 2564 จะเติบโตได้เพียงร้อยละ 2.4 - 3.2 จาก
เดิมที่คาดว่าจะอยู่ระดับร้อยละ 4.1 – 4.8 เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา สาเหตุหลักเกิดจากยอดผู้ติดเชื้อยังคง
เพ่ิมขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ประชาชนชะลอการเดินทางและการใช้จ่ายในพื้นท่ีหลายจังหวัด รวมทั้งการชะลอ
ตัวของการท่องเที่ยวภายในประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับผลจากการชะลอตัวของการบริโภคทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ลดลงเล็กน้อย จากเดิมที่ประมาณการว่าจะเติบโตร้อยละ 2.8 เหลือเพียงร้อยละ 1.8 

แม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านโครงการส าคัญต่างๆ เช่น คนละครึ่ง เราเที่ยว
ด้วยกัน เป็นต้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อระบบเศรษฐกิจที่ก าลังเผชิญปัญหาอยู่ ณ ตอนนี้ อีกทั้งในการลงทุนของ
ภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัวตามการลงทุนจากภาครัฐที่ จากเดิมที่ประมาณการว่าจะเติบโตร้อยละ 6.5 เหลือ
เพียงร้อยละ 3.5 มีเพียงภาคการส่งออกและการน าเข้าของ MSME ไทยที่มีทิศทางขยายตัวได้เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่า
แนวโน้มทั้งปี GDP MSME น่าจะขยายตัวจากปีก่อน โดยสาขาในภาคการผลิตที่มีอัตราเติบโตอย่างมีนัยส าคัญ 
ได้แก่ สาขาเฟอร์นิเจอร์และการแปรรูปไม้ สาขาการอาหารแปรรูป และสาขาการผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ส่วน
สาขาในภาคการบริการที่มีอัตราเติบโตอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ สาขาการขนส่ง สาขาบริการโรงพยาบาล และสาขา
บริการทางการแพทย์และอนามัย เป็นต้น 

ประมาณการ GDP MSME ปี 2564 จ าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
GDP MSME by sector Growth (yoy%) 

GDP MSME 2.4 – 3.2 

- ภาคการเกษตร 2.2 

- ภาคการผลิต 2.6 

- ภาคการก่อสร้าง 4.8 

- ภาคการค้าส่งคา้ปลีก 2.6 

- ภาคการบริการ 1.8 

ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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สมมติฐานเพื่อใช้ประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจ ปี 2564 

สมมติฐาน 
ประมาณการ ปี 2564 

ณ 29 ม.ค. 64 ณ 5 พ.ค. 64 

อัตราการขยายตัวของ GDP MSME 4.1% - 4.8% 2.4% - 3.2% 
การลงทุนรวม 6.5% 3.5% 

     - เอกชน 4.9% 2.3% 
     - รัฐบาล 7.9% 5.0% 

การบริโภคเอกชน 2.8% 1.8% 
การอุปโภคภาครัฐบาล 5.1% 4.5% 

ส่งออกสินค้า 3.6% 11.0% 
น าเข้าสนิค้า 5.0% 18.0% 

ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ 17 พ.ค. 64 
ประมวลผลโดย: ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ฝ่ายวิเคราะหส์ถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ 

 ส่วนติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ (ณัฏฐกฤติ) โทร. 0-2298-3046 
  ส่วนพัฒนาเครื่องมือและประมาณการเศรษฐกิจ (รชต) โทร. 0-2298-3049 


