
ประมาณการเศรษฐกิจของ MSME ไทย ปี 2564 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ปรับ GDP MSME อีกครั้ง ตามการ
เกิดโรคระบาดโควิด 19 ระลอก 3 ที่ยังควบคุมไม่ได้ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในด้านครวัเรือนและเศรษฐกจิ
ของ MSME ไทย โดยตัวเลข GDP MSME ที่คาดไว้นี ้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า 

• ข้อมูลผู้ติดเชื้อในเดือนสิงหาคม 2564 พบว่า โรคระบาดโควิด 19 ได้แพร่กระจายไปเป็นวงกว้าง                 
และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจจะมีมาตรการควบคุมที่แตกต่างกันไป ส่งผลให้ธุรกิจ
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ประชาชนเกิดการชะลอการเดินทาง และการใช้จ่ายในพื้นที่                  
หลายจังหวัด รวมทั้งชะลอตัวของการท่องเที่ยวภายในประเทศอีกด้วย 

• ประเทศไทยจะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 

• การขยายตัวของการบริโภคทั้งภาครัฐและเอกชนที่ลดลง จากเดิมที่ประมาณการว่าจะเตบิโตร้อยละ 
1.8 เหลือเพียงร้อยละ 1.0 ถึงแม้รัฐบาลจะกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐผ่านโครงการสำคัญต่างๆ              
เช่น คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อระบบเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่ 
ณ ตอนนี้ 

• ภาคการลงทุนของภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตที่เพิ่มข้ึนจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และตามการลงทุนใน
ภาครัฐที่เติบโตเพิ่มข้ึน จากการลงทุนทางด้านสาธารณูปโภค การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะ
การลงทุนทางด้านดิจิทัล และนโยบายการยกระดับทักษะแรงงาน ซึ่งจากเดิมที่ประมาณการว่าจะ
เติบโตร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 7.0 

• ภาคการส่งออกและการนำเข้าของ MSME ไทยมีทิศทางขยายตัวได้เพิ ่มขึ ้น จากการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน เป็นต้น 

จากผลกระทบดังกล่าว ทำให้ปี 2564 อาจเติบโตอย่างช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจากการประมาณการ 
GDP MSME ของ สสว. โดยใช้ MSME IO Table และ Macro Model คาดว่า GDP MSME ปี 2564 จะเติบโต
ได้เพียงร้อยละ 1.4 - 2.7 จากคาดว่าจะอยู่ระดับร้อยละ 2.4 - 3.2 ขยายตัว จากเดิม GDP MSME ปี 2563                  
ที่ประมาณการไว้อยู่ที่ 5.367 ล้านล้านบาท ขยายตัวมาอยู่ที่ 5.441 ล้านล้านบาท โดยเป็นการขยายตัวของ 
GDP ภาคการเกษตร ประมาณร้อยละ 0.79 GDP ภาคการผลิตขยายตัวร้อยละ 1.93 GDP ภาคการก่อสรา้ง
ขยายตัวร้อยละ 1.91 GDP ภาคการค้าส่งค้าปลีกขยายตัวร้อยละ 1.89 และ GDP ภาคการบริการขยายตัวเพยีง              
ร้อยละ 0.14 เท่านั้น  

โดยสาขาในภาคการผลิตที ่มีอ ัตราเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ คือ สาขาการผลิตอาหารแปรรูป                    
สาขาเฟอร์นิเจอร์และการแปรรูปไม้ สาขาการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ สาขาการผลิต
เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และสาขาการผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ส่วนสาขาในภาคการบริการที่
มีอัตราเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เช่น สาขาการขนส่ง สาขาสถานท่ีเก็บสินค้า สาขาบริการรักษาความสะอาด 
สาขาบริการโรงพยาบาล และสาขาบริการทางการแพทย์และอนามัย เป็นต้น  

และสาขาในภาคการผลิตที ่มีอัตราหดตัวอย่างมีนัยสำคัญ คือ สาขาการผลิตเครื่องดื ่มที่ไม่มีแอ
ลกฮอล์ สาขาการผลิตเครื ่องดื ่มแอลกฮอล์ สาขาการผลิตน้ำแข็ง สาขาการผลิตเสื ้อผ้าและสิ ่งทอ                     
และสาขาการผลิตผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ ส่วนสาขาในภาคการบริการที ่มีอัตราหดตัวอย่างมีนัยสำคัญ เช่น                   



สาขากิจการภัตตาคารและร้ายขายเครื่องดื่ม  สาขากิจการโรงแรมและที่พักอื่น ๆ สาขาบริการนำเที่ยว 
สาขาโรงฉายภาพยนต์และโรงละคร และสาขาการบันเทิงและบริการสันทนาการ เป็นต้น 

ตารางท่ี 1 ประมาณการ GDP MSME ปี 2564 จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

MSME by sector 
 

 %YoY 

GDP MSME  1.4 – 2.7 
- ภาคการเกษตร   0.79  
- ภาคการผลิต   1.93  
- ภาคการก่อสร้าง   1.91  
- ภาคการค้าส่งค้าปลีก   1.89  
- ภาคการบริการ   0.14  

ประมวลโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ตารางท่ี 2 สมมติฐานเพื่อใช้ประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจ ปี 2564 (ณ 20 สิงหาคม 2564) 

 ประมาณการ ปี 2564 
 ณ  5 พ.ค. 64 ณ  20 ส.ค. 64 

อัตราการขยายตัวของ GDP MSME       2.4% - 3.2% 1.4% - 2.7% 
การลงทุนรวม             3.5% 7.0% 
  - เอกชน                        2.3% 4.1% 
  - รัฐบาล         5.0% 9.5% 
การบริโภคเอกชน             1.8% 1.0% 
การอุปโภคภาครัฐบาล              4.5% 4.2% 
ส่งออกสินค้า             11.0% 16.6% 
นำเขา้สินคา้     18.0% 23.5% 

ประมวลโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

ประมาณการเศรษฐกิจของ MSME ไทย ปี 2565 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ประมาณการ GDP MSME ปี 2565 
ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า 

• ประเทศไทยจะสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564  

• สามารถจัดหาและกระจายวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ได้อย่างน้อย 100 ล้านโดสภายในปี 
2564 และเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภายในครึ่งแรกของปี 2565 โรคระบาดโควิด 19 แพร่กระจายลดลง                 
และมีความรุนแรงลดลง ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจจะมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุม 



• ธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ประชาชนกลับมาเดินทางได้ และการใช้จ่ายในพื้นที่
หลายจังหวัด รวมทั้งการท่องเที่ยวภายในประเทศขยายตัว รวมถึงการขยายตัวของนักท่องเที ่ยว                 
ชาวต่างประเทศอีกด้วย 

• การขยายตัวของการบริโภคทั้งภาครัฐและเอกชนที่เพิ ่มขึ้น  ประมาณการว่าจะเติบโตร้อยละ 3.4                 
ส่วนในภาคการลงทุนของภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตร้อยละ 6.0 จากอัตราดอกเบี ้ยที ่ยังคงต่ำ                 
อย่างต่อเนื่อง และตามการลงทุนในภาครัฐที่เติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.7 

• ภาคการส่งออกและการนำเข้าของ MSME ไทยมีท ิศทางขยายตัวได้เพิ ่มขึ ้น จากการฟื ้นตัว                         
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน เป็นต้น รวมถึงประเทศคู่
ค้าชายแดนที่จะกลับมาดีข้ึน 

จากผลกระทบดังกล่าว ทำให้ปี 2565 อาจเติบโตได้ดีขึ ้น ซึ ่งจากการประมาณการ GDP MSME                    
ของ สสว. โดยใช้ MSME IO Table และ Macro Model คาดว่า GDP MSME ปี 2565 จะเติบโตร้อยละ 4.5 
ขยายตัว จาก GDP MSME ปี 2564 ที่ประมาณการไว้อยู่ที่ 5.441 ล้านล้านบาท ขยายตัวมาอยู่ที่ 5.686                             
ล้านล้านบาท โดยเป็นการขยายตัวของ GDP ภาคการเกษตร ประมาณร้อยละ 3.44 GDP ภาคการผลิต 
ขยายตัวร้อยละ 5.14 GDP ภาคการก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 4.99 GDP ภาคการค้าส่งค้าปลีกขยายตัวร้อยละ 
5.10 และ GDP ภาคการบริการขยายตัวร้อยละ 3.16  

โดยสาขาในภาคการผลิตที่มีอัตราเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ คือ สาขาการผลิตอาหารแปรรูป สาขา            
การผลิตเสื้อผ้าและสิ่งทอ สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ สาขาการผลิตยายนต์และชิ้นส่วน และสาขา                 
การผลิตอัญมณีและเครื ่องประดับ ส่วนสาขาในภาคการบริการที ่มีอัตราเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เช่น                       
สาขากิจการภัตตาคารและร้ายขายเครื่องดื่ม สาขากิจการโรงแรมและที่พักอื่น ๆ สาขาบริการนำเที่ยว 
สาขาบริการการศึกษา และสาขาการขนส่ง เป็นต้น 

ตารางท่ี 3 ประมาณการ GDP MSME ปี 2565 จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

MSME by sector 
 

 %YoY 

GDP MSME  4.5 
- ภาคการเกษตร   3.44  
- ภาคการผลิต   5.14  
- ภาคการก่อสร้าง   4.99  
- ภาคการค้าส่งค้าปลีก   5.10  
- ภาคการบริการ   3.16  

ประมวลโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ตารางท่ี 4 สมมติฐานเพื่อใช้ประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจ ปี 2565 (ณ 20 สิงหาคม 2564) 

 ประมาณการ ปี 2564 
 ณ  20 ส.ค. 64 

อัตราการขยายตัวของ GDP MSME       4.5% 
การลงทุนรวม             5.8% 



 ประมาณการ ปี 2564 
  - เอกชน                        6.0% 
  - รัฐบาล         5.7% 
การบริโภคเอกชน             3.4% 
การอุปโภคภาครัฐบาล              -1.0% 
ส่งออกสินค้า             4.9% 
นำเขา้สินคา้     6.6% 

ประมวลโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 


