


ภาพรวมเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจไทย ป 2021 – 2022F



ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในป 2564 และป 2565 
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 ของโลก แมจํานวนผูติดเช้ือ

ยังคงมีจํานวนมากตอเน่ืองในหลายประเทศท้ังในสหรัฐอเมริกาหรือในยุโรป หรือแมแต
ประเทศจีนท่ีในเดือนท่ีผานมาพบผูติดเชื้อใหมแตจนีใชมาตราการท่ีเด็ดขาดและทําใหไมมี
ผูติดเชื้อเพิ่มมาขึ้น ประกอบกับอัตราการฉีดวัคซีนในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว
ประชากรไดรับวัคซีนในอัตราท่ีสูง ซึ่งทําใหในหลายประเทศกลับมาดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเปนปกติแลว ปจจัยดังกลาวสงผลดีตอประเทศไทยเปนอยางมากในชวง       
ท่ีผานมา แนวโนมการสงออกของไทยขยายตัวไดดีอยางตอเนื่องจากการบริโภค        
ท่ีเพ่ิมขึ้นของสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน 

จากการคาดการณเศรษฐกิจโลกและประเทศสําคัญ พบวาแนวโนมป 2564 
เศรษฐกิจโลกจะกลับมาฟนตัวไดดีอีกครั้ง โดยเศรษฐกิจโลกจะเติบโตไดถึง 6.0%              
ในป 2564 และเติบโตได 4.9% ในป 2565 จากปจจัยการควบคุมการแพรระบาดของ
โควิด 19 ไดดี ปจจัยท่ีสงผลตอเศรษฐกิจโลกท่ีตองคํานึงถึงและเปนปจจัยในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจโลก ไดแก การกลับมาของการทองเท่ียว ซึ่ง
หายไปในป 2020 ถึงรอยละ 50 ในท่ัวโลก ดวยปจจัยการฉีดวัคซีนท่ียังไมครอบคลุมใน
ทุกประเทศ มีเพียงประเทศท่ีพัฒนาแลวท่ีมีอัตราการฉีดวัคซีนตอประชากรสูง แต
ประเทศท่ีกําลังพัฒนาและดอยพัฒนายังคงมีอัตรการฉีดวัคซีนตอประชากรท่ีต่ํามาก

ปจจยัน้ีจะยงัสงผลตอเศรษฐกิจแตละประเทศ และการเคลื่อนยายคนในท่ัวโลก ซึ่ง
การดําเนินการเพื่อใหกลับสูภาวะปกติและสามารถเดินทางไดอีกคร้ังหลายประเทศเสนอ
มาตรการตางๆ เชน โปรแกรม Safe & Seamless Traveller Journey (SSTJ) ของ 
WTTC ท่ีเปนแนวทางสรางความปลอดภัยและสามารถนํามาใชไดในระยะเวลาตอไป

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก 
และเศรษฐกิจไทย

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยป 2564 ยังคงไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ
โควิด 19 อยางตอเน่ืองในระลอกท่ี 3 และจํานวนผูติดเชื้อยังคงอยูในระดับสูง      
การจํากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชวงท่ีผานมาสงผลใหมีผูติดเช้ือลดลงบาง แต
ชวงตนเดือนกันยายนท่ีผานมา รัฐบาลไดผอนคลายมาตรการในหลายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ หลายจังหวัดเดินทางทองเท่ียวได โรงแรมและรานอาหารในหลายพื้นท่ี
ใกลเคียงกรุงเทพฯ มีจํานวนนักทองเท่ียวเปนจํานวนมากสงผลใหผูประกอบการ
กลับมาดําเนินธุรกิจไดอกีคร้ัง

สําหรับแนวโนมป 2565 ของไทย คาดวาจะขยายตัวไดในชวงรอยละ 3.5-4.5 
จากปจจัยเครษฐกิจโลกท่ีดีขึ้นอยางตอเนื่องท้ังในสหรัฐ อเมริกา ยุโรป และจีน 
รวมท้ังแนวโนมการเรงฉีดวัคฉีนใหประชากรโลกและไทยมีอัตราเพ่ิมขึ้นตอเน่ือง 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายกิจกรรมสามารถดําเนินการได และประเด็นสําคัญท่ี
ตองติดตามคือการกลับมาของนักทองเท่ียวซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของไทย และส่ิงท่ีตองคํานึงถึงคือรูปแบบการทองเท่ียวท่ีเปลี่ยนไป 
ความปลอดภัยในการเดินทาง ความปลอดภัยในอยูอาศัย ความปลอดภัยในการ
บริโภค รวมท้ังรูปแบบกฎเกณฑใหมๆ ของแตละประเทศในการเดินทาง เพ่ือสราง
ความเชื่อม่ันและไมกอใหเกิดการแพรระบาดเชนท่ีผานมา



ภาพรวมเศรษฐกจิโลก 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและแนวโนมการเติบโต
ในกลุมประเทศตางๆ

สถานการณเศรษฐกิจโลก: จากการคาดการณของ IMF ณ กรกฎาคม 2564 คาดวา 

เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 6.0% ในป 2564 และขยายตัวในป 2565 เทากับ 4.9% 

• กลุม Advanced Economies คาดวาจะยังขยายตัวได 5.6% ในป 2564 และ

ขยายตัวได 4.4% ในป 2565

• กลุมประเทศ Emerging Market and Developing Economies คาดวาในป 2564

จะขยายตัวไดท่ี 6.3% และ 5.2% ในป 2564 

ปจจัยหลักท่ีทําใหแนวโนมในป 2021 และป 2022 ยังคงเติบโตไดเกิดจากหลายประเทศ

มีสถานการณผูติดเช้ือโควิด 19 ดีขึ้นตอเนื่อง เปดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายกิจกรรม

ท้ังในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน



ภาพรวมเศรษฐกิจ
ประเทศคูคาสาํคัญ

สหรัฐอเมริกา

• GDP ป 2564 ยังเติบโต โดยปจจัยท่ีสงผลใหสหรัฐยังคงเติบโตได มาจากการ

บริโภคท่ียังขยายตัวตอเนื่องในคร่ึงปหลังของป 2564 โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาค

บริการ แตมีปจจัยเสี่ยงจากจํานวนผูติดเชื้อโควิด 19 รายใหม ท่ีเพิ่มขึ้น แมวาการ

ควบคุมการแพรระบาดจะเปนไปได แตดวยเชื้อในสายพันธุเดลตาใหม มีความ

รุนแรงและการแพรกระจายมากกวาเดิม อาจสงผลตอความเชื่อมั่นของผูบริโภค

และการใชจายภาคเอกชน 

• การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีมูลคาถึง 1 ลานลานดอลลาร จะสงผลดีตอ

เศรษฐกิจในป 2564 และ 2565

• อัตราเงินเฟอยังคงเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบในป 2564 และ 2565 โดยคาด

วาเงินเฟอจะปรับตัวขึ้นในระยะส้ัน 

• การปรับฐานทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ ตามท่ี ปธน.ไบเดน และ กระทรวงการคลัง

สหรัฐ มีความเห็นใหปรับฐานภาษีนิติบุคคลใหกลับมาอยูท่ีระดับ 28% เพ่ือนําเงิน

ดังกลาวมาชวยในการวิจัยและพัฒนา การลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน การลงทุนใน

ประชาชน รวมถึงการผลิต ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจสหรัฐมีศกัยภาพดานการผลิตท่ีสูงขึ้น

จีน
• เศรษฐกิจจีนยังคงแข็งแกรงในป 2564 จากการควบคุมการระบาดของโควิด 19   

ท่ีไดผล โดยคาดวา GDP ของจีนจะเติบโตถึง 8.5% ในปน้ี กอนท่ีจะชะลอตัวลงเหลือ 

5.4% ในป 2565 ซึ่งเปนการกลับมาเติบโตตามแนวโนมกอนเกิดสถานการณโควิด 19

โดยท่ีการฟนตัวของตลาดแรงงานอยางตอเนื่อง ความเชื่อม่ันของผูบริโภคท่ีดีขึ้น 

และการลงทุน ยังคงเปนกลไกขับเคลื่อนการเตบิโตทางเศรษฐกิจ

• อัตราเงินเฟอ ยังอยูในระดับต่ํากวาเปาหมาย 

• ภาพรวมเศรษฐกิจจีนในชวงป 2564 - 2566 การบริภาคท้ังภาครัฐและเอกชนยัง

เติบโตไดตอเน่ือง การสงออกและนําเขายังคงขยายตัวไดดี ภาคการเกษตรขยายตัวได

3.0% ในป 2564 และคาดวาจะขยายตัวได 3.4% ในป 2565 โดยภาคอุตสาหกรรม

ยังคงเติบโตไดตอเน่ืองเชนเดียวกับภาคบริการ ซึ่งลาสุดดัชนีอุตสาหกรรมเดือน

สิงหาคม 2564 ขยายตัวได 5.3% ขณะท่ีดชันียอดคาปลีกขยายตัวได 18.2% แตพบวา

อัตราการขยายตัวดังกลาวมีแนวโนมลดลงตอเน่ือง เปนผลกระทบจากชวงเดือนกอน

มีการแพรระบาดอีกคร้ัง และมีการจํากัดการเดินทางในบางพื้นท่ี
ที่มา: https://www.conference-board.org/research/us-forecast

https://www.worldbank.org/en/country/china/publication/china-economic-update-june-2021



ภาพรวมเศรษฐกิจไทย
• แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2564 คาดวาจะขยายตัวในชวง 0.7-1.2% เปนการฟนตัวอยาง

ชาๆ จากการลดลง 6.1% ในป 2563 โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก (1) การฟนตัวของ

เศรษฐกิจและปริมาณการคาโลก (2) แรงขับเคลื่อนจากการใชจายการลงทุน และ

มาตรการเศรษฐกิจสําคัญของภาครัฐ (3) การปรับตัวดีข้ึนอยางตอเน่ืองของรายไดภาค

เกษตร และ (4) ฐานการขยายตัวในชวงคร่ึงหลังของป 2563 ท่ีอยูในเกณฑต่ํากวาปกติ 

ท้ังนี้ คาดวามูลคาการสงออกสินคาในรูปดอลลาร สรอ. จะขยายตัวได 16.3% ขณะท่ีการ

อุปโภคบรโิภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 1.1% และ 4.7% ตามลําดับ สวนการลงทุน

ภาครัฐ คาดวาจะขยายตัวได 8.7% อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ย อยูในชวงระหวาง 1.0 - 1.5% 

และ ดุลบัญชีเดนิสะพัดขาดดุล 2.0% ของ GDP

• เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของป 2564 ขยายตัว 7.5% ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลง 

2.6% ในไตรมาสกอนหนา และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแลว เศรษฐกิจไทยในไตรมาส     

ท่ีสองของป 2564 ขยายตัวจากไตรมาสแรกของป 2564 0.4% (QoQ SA) ทําใหชวง   

ครึ่งแรกของป 2564 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได 2.0%

• ดานการใชจายการสงออกสินคาและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเรงข้ึน การบริโภค

ภาคเอกชนกลับมาขยายตัว ขณะท่ีการใชจายและการลงทุนภาครัฐชะลอลง และ           

การสงออกบริการลดลง ดานการผลิต สาขาการผลิตอุตสาหกรรมและสาขาเกษตรกรรม

ขยายตัวเรงขึ้น สาขาท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร สาขาการขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา 

สาขาการขายสงการขายปลีกและการซอมแซมฯ และสาขาไฟฟาและกาซฯ กลับมาขยายตัว 

ขณะท่ีสาขาการกอสรางชะลอลงจากไตรมาสกอนหนา

แนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2565 
• จากขอมูลของ worldbank.org มองวาการเติบโตของ GDP ไทยในป 2564 จะ 

ลดลงจาก 3.4% ณ เดือนมีนาคม 2564 เหลือเพียง 2.2% จากการแพรระบาด

ของโควิด19 ระลอกท่ี 3 ซึ่งจะสงผลตอการบริโภคภาคเอกชนและจํานวน

นักทองเท่ียวตางชาตจิะอยูในระดับต่ํามากไปจนถึงป 2565

• ในดานการการฟนตัว คาดวาจะเรงข้ึนในป 2565 โดยอัตราการเติบโตของ 

GDP จะเพ่ิมข้ึนเปน 5.1% จากอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศ รวมท้ังการ

ปรับปรุงและมาตรการสนับสนุนการทองเท่ียวเพื่อรองรับวิถีของโควิด 19        

มีโดยเปาหมายการฉีดวัคซีนท่ี 70% (50 ลานคน) ของจํานวนประชากรภายใน  

สิ้นป 2564 ขณะท่ีอัตราวางงานยังคงอยูท่ี 2.0% โดยกวาคร่ึงเปนการวางงาน

ในภาคการบริการ 

ที่มา: www.worldbank.org



สถานการณราคานํ้ามันดบิและคาเงินบาท 
( ณ 16 กันยายน 2564)

ราคานํ้ามัน ยังคงอยูในระดับ 72.58 ดอลลาร/บารเรล จากท่ีลดลงในชวงกอนอยูท่ีระดับ 

62.5 ดอลลาร/บารเรล ปจจัยท่ีสงผลตอราคานํ้ามันเกิดจากปริมาณการผลิตและสตอกมี
หลังจากท่ีพายุเฮอริเคนไอดา (Ida) ไดทําใหโรงขุดนํ้ามันเอกชนท่ีใหญท่ีสุดของสหรัฐฯ       
ตองหยดุทําการชั่วคราว และคาดวาตองใชเวลาอีกหลายสัปดาหกวาจะกลับเขาสูสภาวะปกติได 

คาเงินบาท ยังมีแนวโนมออนคาลงอยูที 32.98 บาทตอดอลลาร มีแนวโนมออนคาลง

ตอเน่ืองตั้งแตเดือนมถุินายน ปจจัยหลักท่ีสงผลตอคาเงินบาทเกิดจากการท่ีนักลงทุนตางชาติ
ยายเงินออกจากการลงทุนในตลาดหุนไทย รวมท้ังความกังวลของนักลงทุนท่ียังจับตาการ
ประชุมประจําปของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)



ภาพรวมเศรษฐกิจ MSME ไทยในป 2021 
และแนวโนมป 2022



Gross Domestic Product
2021 – 2022F

“การเรงฉีดวัคซีนปองกนั       
โควิด 19 ท่ีนาจะดําเนินการได

อยางเต็มท่ีในชวงไตรมาส
สุดทายของป จึงคาดวา 

เศรษฐกจิของประเทศ และ 
MSME จะเร่ิมฟนตัวไดเตม็ท่ี

อยางเร็วท่ีสุดคือในชวงไตรมาส
สุดทายของป 2564”



Micro 

+11.1%

MEs

+6.1%

  ฟนตัวไดชาที่สุด หลายธุรกิจได รับผลกระทบโดยตรงจาก
มาตรการควบคุมการแพรระบาด ทําให ขาดรายไดและเงินทุนหมุนเวียน 
ขณะท่ีการขอสินเชื่อใหมกับสถาบันการเงินยังมีขอจํากัด

ภาพรวมเศรษฐกิจ MSME 
ในชวงครึ่งแรกของป 2564 

ฟนตวัไดเร็วที่สดุ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

  ฟนตัวอยางชาๆ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
เปนชวงท่ีมาตรการชวยเหลือดานรายไดและมาตรการกระตุนการใชจาย
ตางๆสิ้นสุดลง และยังไมมีการขยายระยะเวลามาตรการดังกลาวในชวงนี้

SEs

+0.3% 

MSME

+4.2%

GDP MSME 2021 



ธรุกิจ
การเกษตร

ธุรกิจให
เชาท่ีพัก

ธุรกิจบริการ
การศึกษา

ธุรกิจ
ท่ีพักแรม

ธรุกิจ
รานอาหาร

ธุรกิจขนสง
ผูโดยสาร

สาขาธรุกิจ MSME มีการขยายตัวไดเกือบทุกสาขาจากฐานท่ีต่ํา แตเมื่อพิจารณาถึงสัญญาณการฟนตัว พบวา ธุรกิจบริการท่ีพักแรม 
ธุรกิจบริการดานอาหาร ธุรกิจบริการขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา และ ธุรกิจบริการดานขอมูลและการสื่อสาร ยังคงฟนตัวไดชา 
ธุรกิจในภาคการผลติ ธุรกจิคาปลีกคาสง และ ธุรกิจบริการดานศิลปะ ความบนัเทิงและนันทนาการ เร่ิมมีแนวโนมฟนตัวดีขึ้น 
สาขาธรุกิจท่ียังขยายตัวไดตอเนื่อง ไดแก ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจบริการดานอสังหาริมทรัพย และธุรกิจบริการการศึกษา 

GDP MSME 2021 
ภาพรวมเศรษฐกิจ MSME 

ในชวงครึ่งแรกของป 2564 



แนวโนมเศรษฐกิจ MSME ในชวงครึ่งปหลังพบวา ธุรกิจขนาดกลางมีแนวโนมที่จะฟนตัวไดเร็ว จากโครงสรางของธุรกิจและ
สถานะทางการเงินท่ีคอนขางเขมแข็งกวาธุรกิจขนาดอื่นๆ ขณะท่ีธุรกิจรายยอยและธุรกิจขนาดยอมจะไดรับอานิสงสจาก
มาตรการภาครัฐ เชนเงินเยียวยาและมาตรการกระตุนการใชจาย ท่ีจะเร่ิมอีกคร้ังในไตรมาสท่ี 3 แตจากสถานการณการ          
แพรระบาดของโควิด 19 ท่ียังรุนแรง อาจสงผลใหมาตรการตางๆ ไมเกิดผลเทาท่ีคาดไว รวมท้ังการเรงฉีดวัคซีนปองกันโควิด 19     
ท่ีนาจะดําเนินการไดอยางเต็มท่ีในชวงไตรมาสสุดทาย ดังน้ันจึงคาดวา เศรษฐกิจของประเทศ และ MSME จะเริ่มฟนตัวไดเต็มที่
อยางเร็วที่สุดคือในไตรมาสสุดทายของป 2564

MicroMEs SEs

ทิศทางและแนวโนมเศรษฐกิจ MSME 
ในชวงครึ่งหลังของป 2564

GDP MSME 2021 



ประมาณการเศรษฐกิจ MSME 
ป 2564 - 2565จากขอมูล ณ ส.ค. 64 พบวา การแพรระบาดของโควิด 19 ไดแพรกระจายไป

เปนวงกวางและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยในแตละพื้นท่ีอาจมีมาตรการ
ควบคุมท่ีแตกตางกันไป สงผลใหธุรกิจไมสามารถดําเนินการไดตามปกติ 
ประชาชนชะลอการเดินทางและการใชจายในพื้นท่ีหลายจังหวัด รวมท้ังการ
ชะลอตัวของการทองเท่ียวภายในประเทศ
ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพรระบาดฯ ไดภายในไตรมาสที่ 4 ป 2564
การขยายตัวของการบริโภคท้ังภาครัฐและเอกชนลดลงจากเดิม 1.8%   
เหลือเพียง 1.0% แมรัฐบาลจะกระตุนการใชจายของภาครัฐผานโครงการ
สําคัญตางๆ แตก็ยังไมเพียงพอตอระบบเศรษฐกิจท่ีกําลังเผชิญปญหาอยู  
ณ ตอนนี้
การลงทุนของภาคเอกชนมีแนวโนมเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 3.5% เปน 7.0%   
จากอัตราดอกเบ้ียที่ต่ํา และการลงทุนภาครัฐทางดานสาธารณูปโภคและ
โครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะการลงทุนทางดานดิจิทัล และนโยบายการ
ยกระดับทกัษะแรงงาน
ภาคการสงออกและการนําเขาของ MSME ไทยมีทิศทางขยายตัวไดเพิ่มขึ้น 
จากการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาสําคัญ เชน สหรัฐอเมริกา จีน 
เปนตน

สสว. ปรับประมาณการการขยายตัว GDP MSME 

ป 2564  อยูระหวาง 1.4 - 2.7% 
ลดลงจากการประมาณการ ณ พ.ค. 64 ท่ี 2.4 - 3.2%

GDP MSME 2021 - 2022 



ประมาณการเศรษฐกิจ MSME 
ป 2564 - 2565ประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณการแพรระบาดไดภายในไตรมาสที่ 4 ป 

2564 
สามารถจัดหาและกระจายวัคซีนปองกันโรคระบาดโควิด 19 ไดอยางนอย 100 
ลานโดสภายในป 2564 และเกิดภูมิคุมกันหมูภายในคร่ึงแรกของป 2565 โรค
ระบาดโควิด 19 แพรกระจายลดลงและมีความรุนแรงลดลง ซ่ึงแตละพื้นท่ีอาจจะ
มีการผอนคลายมาตรการควบคุม
ธุรกิจสามารถกลับมาดําเนินการไดตามปกติ ประชาชนกลับมาเดินทางและมีการ
ใชจายมากขึ้น รวมทั้งการขยายตัวของภาคการทองเที่ยวท้ังภายในประเทศและ
การขยายตัวของจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ
การบริโภคทั้งภาครัฐและเอกชนขยายตัวเรงขึ้นจากป 2564 โดยการลงทุนของ
ภาคเอกชนเติบโต 6.0% จากอัตราดอกเบ้ียท่ียังคงต่ําอยางตอเน่ือง และการ
ลงทุนภาครัฐท่ีเติบโต 5.7%
ภาคการสงออกและการนําเขาของ MSME ไทยมีทิศทางขยายตัวไดเพ่ิมขึ้น 
จากการฟนตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ืองของประเทศคูคาสําคัญ เชน 
สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน สหภาพยุโรป และ กลุมประเทศอาเซียน รวมถึง     
การคาชายแดนท่ีจะกลับมาดีขึ้น

สสว. ประมาณการการขยายตัว GDP MSME 

ป 2565 เทากับ 4.5% 

สมมุตฐิาน
ประมาณการ ป 2565

ณ  20 ส.ค. 64

GDP MSME      4.5%
การลงทุนรวม            5.8%

 ภาคเอกชน                       6.0%
 ภาครัฐ                      5.7%

การบรโิภคเอกชน            3.4%
การอุปโภคภาครัฐบาล             -1.0%
สงออกสินคา            4.9%
นําเขาสินคา    6.6%

GDP MSME 2021 - 2022 



Export – Import 2021

“ตลาดสงออกหลักของ MSME 
ขยายตัวไดทุกตลาด โดยเฉพาะ

ตลาดจีนและตลาดสหรัฐ 
ท่ีมีอัตราการขยายตัวสูง

อยางตอเน่ือง เปนผลจากการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศ
คูคาและฐานท่ีต่ําของปกอน”



ภาพรวมของสถานการณการสงออกของ MSME  
ในชวง 7 เดอืนแรก (ม.ค. – ก.ค.) ของป 2564 

มูลคาสงออกของ MSME เทากับ 608,196.2 
ลานบาท และเมื่ออยูในรูปดอลลารสหรัฐจะมี
มูลคา 19,921.6 ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 

30.1% โดย MSME มีสัดสวนมลูคาการ
สงออกตอการสงออกรวมเทากับ 12.9%

ตลาดสงออกหลักของ MSME ขยายตวัได
ทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดจีนและตลาดสหรัฐ 
ท่ีมีอัตราการขยายตัวสูงอยางตอเนื่อง เปน
ผลจากการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา 

และฐานท่ีต่ําของปกอน 

 สินคาสงออกสําคัญของ MSME สวนใหญ
ขยายตัวตอเน่ืองจากปกอน ซึ่ง 

ความตองการสินคาบางกลุมเปนผลจาก
การแพรระบาดของโควิด 19 เชน ถุงมือยาง 

อาหารแปรรูป เฟอรนิเจอร เปนตน

อาเซียน

 +16.1%

จีน

 +56.0%

สหรัฐ
+62.5%

ญี่ปุน
+12.2%

สหภาพยุโรป

+6.6%

อื่นๆ

 +16.1%

อุปกรณไฟฟา

และสวนประกอบ  
+66.8%

เคร่ืองจักร คอมพิวเตอร
และอปุกรณ 

+61.1%

ผลไมสด
+17.5%

MSME Export-Import 2021



แนวโนมและคาดการณ
การสงออกของ MSME ป 2564

การนําเขาของ MSME ป 2564 (ม.ค.-ก.ค.)

มีอัตราการขยายตัวสูงอยางตอเนื่อง เปนผลจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคูคาและฐานท่ีต่ําของปกอน และ แนวโนมจะยังคงขยายตัวได  
ตลอดท้ังป 2564 ท้ังนี้ สสว. คาดวาอัตราการขยายตัวในปนี้  จะอยู
ระหวาง 25 – 30%

สําหรับป 2565 มูลคาสงออกของ MSME นาจะยังขยายตัวไดตอเน่ือง โดย
คาดวาอัตราการขยายตัวจะอยูระหวาง 5 - 10%

สินคาสงออกของ MSME ท่ียังคงขยายตัวไดตอเน่ือง โดยความตองการ
ของตลาดเพิ่มขึ้นจากสถานการณโควิด 19 ไดแก อุปกรณไฟฟาและ
สวนประกอบ ผลิตภัณฑจากยาง ไมแปรรูป เฟอรนิเจอร และ ผลไมสด

MSME

22,795.3
ลานเหรียญ สรอ.

+21.6%
SEs
7,447.9 ลานเหรยีญ สรอ.

Micro

3,024.7 ลานเหรยีญ สรอ.

MEs
12,322.7 ลานเหรียญ สรอ.

MSME Export-Import 2021



Sentiment Index 2021

“จากการแพรระบาดของ
โควิด 19 สงผลกระทบอยางย่ิง

ตอกําลังซื้อในประเทศและ
เกิดการหดตัวของกิจกรรมทาง

เศรษฐกจิ การเรงฉีดวัคซีน
ปองกันโควิด 19 ใหประชาชน

ไดอยางท่ัวถงึสงผลใหเศรษฐกิจ
กลับมาฟนตวั ผูประกอบการ

สามารถดําเนนิธุรกิจไดคลองตัว 
ทําใหมีผูบริโภคออกมาใชจาย 
และกิจกรรมทางสังคมตางๆ 

เร่ิมกลับมาดําเนนิการไดมากขึ้น
อกีครั้ง”



ดัชนคีวามเช่ือม่ันผูประกอบการ MSME ของประเทศ ป 2564 
(มกราคม - สิงหาคม)   ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 (ระลอก     

ท่ี 2 จนถึงปจจุบัน) เปนสําคัญ ทําใหกําลังซ้ือในประเทศลดลง
อยางมากและเกิดการหดตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยาง
รุนแรง สงผลใหคาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการเฉล่ียในป 
2564 (ม.ค.–ส.ค. 64) อยูในระดับตํ่ากวาคาฐานท่ี 50 นอกจากน้ัน 
จากมาตรการควบคุมการแพรระบาดของภาครัฐทําใหกิจการ
หลายสาขาในพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวดตองปดกิจการ
ชั่วคราวและการเดินทางภายในประเทศมีขอจํากัด และการ
เดินทางระหวางประเทศหยุดชะงัก สงผลกระทบอยางรุนแรงใน
ภาคบริการ โดยเฉพาะสาขาการทองเท่ียวและธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง 
อยางไรก็ตาม ท่ีผานมายังพอมีปจจัยเก้ือหนุนจากโครงการ
กระตุนการบริโภคของภาครัฐท่ีมีอยางตอเนื่อง และมีมาตรการ
ความชวยเหลือเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา สงผลดีตอภาคธุรกิจภาค
การคาท่ีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น อีกท้ังการเรงฉีดวัคซีนท่ีมากขึ้น
ในชวงไตรมาสท่ี 2 ของป ทําใหคาดัชนีความเชื่อม่ันมีแนวโนม
ปรับตัวดีขึ้น 

ดัชนคีวามเช่ือม่ัน MSME (SMESI) 2021



ดัชนคีวามเช่ือม่ันผูประกอบการ MSME จําแนกตามภาคธุรกิจ ป 2564 
(มกราคม - สิงหาคม)

  ในป 2564 ผูประกอบการยังคงมีความเชื่อมั่นอยูในระดับตํ่า 
และต่ํากวาคาฐาน 50 ในทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจภาค
บริการมีความเช่ือมั่นเฉล่ียต่ําท่ีสุด รองลงมา คือ ธุรกิจภาค     
การผลิต จะมีเพียงธุรกิจภาคการคา เทานั้นท่ีมีคาความเชื่อมั่น
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากคาเฉล่ียในป 2563 เปนผลมาจากมาตรการ
ควบคุมการแพรระบาดของภาครัฐ ที่ทําใหหลายประเภทกิจการใน
พื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวดตองปดกิจการช่ัวคราว โดยเฉพาะ
ในสาขาการทองเท่ียวและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ประกอบกับกําลังซื้อ
ของประชาชนท่ีลดลงอยางตอเนื่องและการขาดกําลังซ้ือจาก
นักทองเท่ียวตางชาติ แตยังพอมีปจจัยเกื้อหนุนจากโครงการ
กระตุนการบริโภคของภาครัฐและการเรงฉีดวัคซีนท่ีมากขึ้นในชวง
ไตรมาสท่ี 2 ของป ทําใหคาดัชนีความเช่ือมั่นฯ ไมต่ํากวาระดับคา
ฐานมากเกินไป
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ดัชนคีวามเช่ือม่ันผูประกอบการ MSME จําแนกตามภาคธุรกิจ ป 2564 
(เฉลี่ย ม.ค. – ส.ค. 64)  SMESI ภาคการผลิต: เฉล่ียป 2564 อยูท่ีระดับ 40.1 ปรับลดลงจากปกอนหนาท่ีระดับ 41.0 จาก

ปจจยักําลังซื้อท่ีลดลงอยางมากและความกังวลตอรายได สงผลใหผูบริโภคลดการซื้อสินคาคงทนและก่ึง
คงทน มีผลกระทบอยางมากตอสาขาการผลิตไมและเฟอรนิเจอร ผลิตภัณฑจากโลหะ เส้ือผาและสิ่งทอ 
ในขณะท่ีสาขาการผลิตอาหารและเครื่องดื่มไดรับผลกระทบนอยกวาสาขาอื่นๆ 

 SMESI ภาคการคา: เฉลี่ยป 2564 อยูท่ีระดับ 42.1 ปรับเพิ่มขึ้นจากปกอนหนาท่ีระดับ 40.8 และมี
ความเชื่อมั่นสูงกวาภาคการผลิตและภาคการบริการ จากปจจัยสนับสนุนจากโครงการกระตุนกําลังซื้อ
ของภาครัฐท่ีมีอยางตอเน่ืองจากปกอนหนา เชน โครงการคนละคร่ึงเฟส 3 โครงการยิ่งใชยิ่งได และ
โครงการเพิ่มกําลังซื้อแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ อยางไรก็ตามภาคการคาในสาขาคาสงวัสดุกอสราง 
และคาปลีกรถจักรยานยนตไดรับผลกระทบอยางมากเมื่อเทียบกับสาขาอื่นๆ นอกจากน้ีกําลังซื้อของ
ประชาชนท่ีลดลงอยางมากตั้งแตชวงตนป ทําใหโครงการกระตุนกําลังซื้ออยางโครงการคนละคร่ึงเฟส 3 
มีผลกระตุนเศรษฐกิจนอยกวาโครงการคนละคร่ึงเฟส 1 และ 2 ท่ีผานมา

  SMESI ภาคการบริการ: เฉลี่ยป 2564 อยูท่ีระดับ 39.8 ปรับลดลงจากปกอนหนาท่ีระดับ 41.8 ซึ่งมี
ความเช่ือม่ันต่ําท่ีสุดเมื่อเทียบกับภาคการผลิตและภาคการคา เน่ืองจากไดรับผลกระทบโดยตรงจาก
มาตรการควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ของภาครัฐ หลายธุรกิจตองปดกิจการถาวรและปด
ชั่วคราว โดยเฉพาะในสาขาการทองเท่ียว สาขาท่ีพักโรงแรม สาขากอสราง และสาขาบริการเสริมความ
งาม ในขณะท่ีสาขารานอาหารและเครื่องดื่มในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวดยังไดรับผลกระทบจาก
มาตรการใหงดน่ังรับประทานในราน ซึ่งสงผลตอยอดขายของกิจการอยางมาก นอกจากน้ีภาคบริการยัง
ขาดกําลังซื้อจากนักทองเท่ียวตางชาติอีกดวย
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คาดการณแนวโนมความเช่ือมั่น MSME 
ไตรมาสที่ 4/2564

  คาดการณแนวโนมความเช่ือม่ัน MSME ไตรมาสที่ 4/2564: ปรับตัวในทิศทางท่ีดีขึ้น โดยผูประกอบการ       
มีความเชื่อม่ันดานคําสั่งซื้อ ปริมาณการผลิต/การคา/บริการ กําไรเพิ่มขึ้น และ การจางงานเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ผูประกอบการสวนใหญคาดวาสถานการณการแพรระบาดฯ จะคลี่คลายมากย่ิงขึ้น โดยประชาชนไดรับวัคซีนอยาง
ท่ัวถึง และสามารถดําเนินธุรกิจไดคลองตัว ทําใหมีผูบริโภคออกมาใชจายมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภค
บริโภค 

 อยางไรก็ตามจากความตองการสินคาและวัตถุดิบตางๆ ในตลาด อาจจะสงผลทําใหธุรกิจตองเผชิญภาวะ
ตนทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น สวนภาคการทองเที่ยวในภูมิภาคสําคัญๆ โดยเฉพาะภาคใตและภาคเหนือ ไดรับแรง
สนับสนุนจากชวงการทองเท่ียวชวง High season และกิจกรรมทางสังคมตางๆ จะเร่ิมกลับมาดําเนินการได   
มากขึ้นภายใตขอกําหนดการควบคุมโรคอยางเขมงวด และการฟนตวัของกําลังซื้อจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
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Employment 2021

“คาดวาแนวโนมการจางงาน
ในป 2564 จนถึงป 2565 
อาจจะยังไมกลับมาฟนตัว
เปนปกติเหมือนชวงกอน

สถานกาณโควิด 19 เน่ืองจาก
การแพรระบาดฯ สงผลให
ลกัษณะความตองการของ
แรงงานและการจางงาน

มกีารเปล่ียนแปลง”



จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ภาพรวมการจางงานในประเทศในชวงไตรมาสหน่ึงและไตรมาสสองของป 2564 มีแนวโนมดีขึ้น 
เนื่องจากธุรกิจตางๆเริ่มฟนตัวอีกคร้ังภายหลังการแพรระบาดของโควิด 19 ตั้งแตชวงปลายป 2563 จนถงึตนป 2564 ท่ีสงผลกระทบไมมากนัก 

ไตรมาสท่ี 2/2564 ประเทศไทยมีผูอยูในกําลังแรงงานจํานวน 38.78 ลานคน และนอกกําลังแรงงานจํานวน 18.29 ลานคน ขณะที่ผูมีงานทํามีจํานวน 
37.82 ลานคน โดยอยูในภาคบริการและภาคการคา 17.62 ลานคน รองลงมาคือภาคเกษตรกรรม 11.75 ลานคน และ ภาคการผลิต 8.45 ลานคน

อัตราการวางงานอยูท่ี 1.9% สาเหตุท่ีทําใหแรงงานลาออกหรือหยุดทํางานมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ นายจางเลิก/หยุด/ปดกิจการ คิดเปน 32.8% 
รองลงมาคือ หมดสัญญาจางแรงงาน 27.1% และ ถูกใหออก/ไลออก/ปลดออก 11.4%

 ภาพรวมการจางงานของ MSME ป 2021

MSME

12.98
ลานคน

การจางงานของ MSME ในชวงครึ่งแรกของป 2564

นิติบุคคล

7.94 ลานคน

สวนบุคคลและอื่นๆ

5.04 ลานคน61.2% 38.8%

SEs

5.27 ลานคน

Micro
5.24 ลานคน

MEs
2.47 ลานคน40.4% 40.6% 19.0%

ที่มา: Dashboard SME Big Data ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ณ 16 ก.ย. 64



การจางงานของ MSME 
จําแนกตามสาขาธุรกิจ

Micro
5.24 ลานคน

SEs

5.27 ลานคน

MEs
2.47 ลานคน ที่มา: Dashboard SME Big Data ของสํานกังานสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ณ 16 ก.ย. 64

ธุรกิจภาคการคามีการจางงานมากที่สุด คิดเปน 42.46% ธุรกิจภาคบริการ   
มีจํานวนการจางงาน คิดเปน 42.09% ธุรกิจภาคการผลิต มีจํานวนการ     
จางงานคิดเปน 15.11% และ ธุรกิจภาคการเกษตร มีจํานวนการจางงาน     
คิดเปน 0.34%

ธุรกิจภาคบริการมีการจางงานมากที่สุด คิดเปน 46.74% ธุรกิจภาคการคา   
มีจํานวนการจางงาน คิดเปน 27.46% ธุรกิจภาคการผลิต มีจํานวนการ     
จางงานคิดเปน 25.12% และ ธุรกิจภาคการเกษตร มีจํานวนการจางงาน     
คิดเปน 0.68%

ธุรกิจภาคบริการมีการจางงานมากที่สุด คิดเปน 40.88% ธุรกิจภาคการผลิต   
มีจํานวนการจางงานคิดเปน 32.95% ธุรกิจภาคการคา มีจํานวนการจางงาน
คิดเปน 25.32% และ ธุรกิจภาคการเกษตร มีจํานวนการจางงานคิดเปน 
0.85%

ภาคการบรกิาร

5.68 ลานคน

ภาคการคา

4.30 ลานคน

ภาคการผลิต

2.93 ลานคน

ภาคธุรกิจการเกษตร

0.07 ลานคน

43.7%

33.1%

22.6%

0.6%
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ในชวงตนป 2564 สถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 มี
แนวโนมดีขึ้นและกิจการคอยๆฟนตัว แตกลับเกิดการแพรระบาดฯ 
ระลอกที่ 3 ที่มีความรุนแรงกวาเดิม ภาครัฐจึงประกาศล็อกดาวน
และสั่งปดสถานประกอบธุรกิจท่ีเสี่ยงตอการแพรระบาดอีกคร้ัง 
ซึ่งในคร้ังน้ีนายจางไมสามารถจายคาแรงไดตามปกติ ทําให
แรงงานบางสวนสมัครใจลาออกเม่ือเล็งเห็นวาสถานท่ีทํางานถูก
ปดเปนระยะเวลานาน อีกดานหน่ึงหากนายจางตองปดกิจการถาวร 
เพราะไมสามารถประคองธุรกิจใหดําเนินตอไป ทําใหแรงงานตอง
ถูกเลิกจาง

จากขอมูลสํานักงานประกันสังคม พบวา จํานวนผูอยูในระบบ
ประกันสังคมมาตรา 33 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยแรงงานเริ่มกลับเขา
สูระบบ เน่ืองจากธุรกิจบางประเภทมีการขยายตัวไดในชวงโควิด 
19 นอกจากนี้ ขอมูลจากกองเศรษฐกิจแรงงาน ยังระบุวา ธุรกิจ
สาขาธการเกษตร การผลิตชิ้นสวน/ยานยนต กอสราง ขนสง 
และบริการสุขภาพ มีแนวโนมฟนตัวเมื่อเทียบกับป 2563 และ 
2562 ขณะท่ีธุรกิจสาขาท่ีพักแรม อากาศยาน การคา การผลิต   
สิ่งทอและเครื่องนุงหม ยังไมฟนตัวเมื่อเทียบกับป 2563 และ 
2562 

 ภาพรวมการจางงานของ MSME ป 2021
แนวโนมการฟนตัวดานการจางงาน

ในชวงครึ่งหลังของป 2564
“การฟนตัวดานการจางงานในชวงครึ่งหลังของป 2564 ขึ้นอยูกับ

ความสามารถในการควบคุมสถานการแพรระบาดของโควิด 19 
รวมทั้งการเรงจัดหาวัคซีนใหไดอยางนอย 100 ลานโดสภายในป 2564  
และสามารถกระจายการฉีดวัคซีนใหไดเร็วท่ีสุด เพื่อลดจํานวนผูติดเช้ือ

รายใหม สงผลใหเศรษฐกิจประเทศกลับมาฟนตวัอกีครั้ง” 

ที่มา: สํานักงานประกันสังคม, กองเศรษฐกิจแรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน



สถานการณโควิด 19 ในประเทศดูเหมือนจะเริ่มเบาลง ภาครัฐจึงเร่ิมผอนคลายมาตรการล็อกดาวน และเรงกระจายการฉีดวัคซีนอยางท่ัวถึงเพื่อใหมีการ
เปดประเทศภายในไตรมาสสุดทายของป 2564 แตปจจุบันประเทศไทยกลับมีจํานวนผูไดรับวัคซีนครบโดสเพียงแค 20.8% ของจํานวนประชากร (ขอมูล
จาก ศบค. ณ วันท่ี 18 ก.ย. 64) นอกจากน้ีประชาชนบางสวนยังไมม่ันใจในการควบคุมสถานการณการแพรระบาดโควิด 19 ของทางภาครัฐ ทําใหยังไม
ออกมาใชจายมากเทาท่ีควร อีกดานหน่ึงหากมีการเปดประเทศ แตกิจกรรมบางประเภทที่มีรายไดหลักจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ยังไมสามารถดําเนิน
กิจการไดอยางเต็มรูปแบบ เชน กิจการสถานบันเทิง กิจการนวดและสปา กิจกรรมการทองเที่ยวและอื่น ๆ ที่เก่ียวของ อาจะสงผลตอการตัดสินใจกับ
นกัทองเท่ียวชาวตางชาติในการเดนิทางเขามาในประเทศไทยและทําใหนโยบายการเปดประเทศไมประสบความสําเร็จตามที่คาดหวัง

สถานการณทางการเมืองในประเทศที่มีแนวโนมจะรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงการแพรระบาดของโควิด 19 ที่เชื้อไวรัสมีการกลายพันธุตลอดเวลา ซึ่งทาง
ภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของยังไมสามารถบริหารจัดการไดดีเทาที่ควร อาจะสงผลใหนักลงทุนและภาคเอกชนตางๆ ชะลอการลงทุนและการจางงาน
ออกไปกอน

สสว. คาดวาแนวโนมการจางงานในป 2564 จนถึงป 2565 อาจจะยังไมกลับมาฟนตัวเปนปกติเหมือนชวงกอนสถานการณโควิด 19 เน่ืองจากการ    
แพรระบาดฯ สงผลใหลักษณะความตองการของแรงงานและการจางงานมีการเปล่ียนแปลง เชน นายจางตองการจางเฉพาะแรงงานท่ีมีทักษะหลากหลาย
เพื่อประหยัดเร่ืองภาระคาใชจาย การนําเทคโนโลยีมาแทนแรงงานคนท่ีขาดแคลน การจางงานผานบริษัท Outsource ไมมีการจางงานแบบพนักงานประจํา 
แรงงานตองการสมัครงานประเภทงานที่สามารถเลือกยืดหยุนเวลาทํางานและไดรับคาตอบแทนสงู เปนตน 

 ภาพรวมการจางงานของ MSME ป 2021
แนวโนมการฟนตัวดานการจางงาน

ในชวงครึ่งหลังของป 2564



 การปรับเปลี่ยนทางดานแรงงานภายหลังโควิด 19
แรงงานตองมีทักษะการทํางานหลากหลาย (Multi-Skill): รวมถึงการพัฒนาทักษะการเรียนใหมๆ (Upskill) และการพัฒนาทักษะการ
ทํางานท่ีมีอยูเดิมใหเพิ่มพูนมากขึ้น (Reskill) สําหรับทักษะท่ีจําเปนของแรงงานในขณะนี้ไดแก ทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการ
วิเคราะหขอมูล ทักษะการทํา Digital Marketing ความรูดานบริหารจัดการเงิน เปนตน 
จํานวนแรงงานระดับเริ่มตนหรือแรงงานที่เปนวัยเยาวชน มีแนวโนมลดลง: จากขอมูลภาวการณทํางานของประชากรชวงไตรมาสที่ 
2/2564 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา กลุมแรงงานท่ีเปนวัยเยาวชน (อายุ 15-24 ป) วางงานมีมากถึง 73.6% อาจสงผลใหในอนาคต 
กลุมแรงงานท่ีเปนนักศึกษาจบใหม หรือกลุมแรงงานในระดับเร่ิมตนมีแนวโนมลดลง เนื่องจากผลกระทบของการล็อกดาวนที่มีระยะเวลานาน
ทําใหผูปกครองไมมีรายไดจึงไมสามารถสงบุตรของตนเองใหศึกษาเลาเรียนตอได ทําใหตองออกจากระบบการศึกษา นอกจากนี้ผลกระทบ
ตอเนื่องจากสถานการณโควิด 19 ภายในประเทศทําใหเศรษฐกิจยังไมมีการฟนตัวมากเทาท่ีควร ทําใหท้ังภาครัฐและภาคเอกชนชะลอการ     
จางงานออกไปกอน ย่ิงสงผลใหกลุมนักศึกษาจบใหมท่ียังตกคางอยูบางสวนไมมีงานทํา ถึงจะมีการจางงานเพิ่มก็อาจจะเปนตําแหนงที่มี
คุณสมบัติพิเศษเฉพาะทาง 
ภาครัฐควรใหความสําคัญกับแรงงานนอกระบบใหมากขึ้น: สืบเนื่องจากมาตรการเยียวยาชวยเหลือกลุมแรงงานในระบบประกันสังคมใหกับ
แรงงานท่ีประกอบอาชีพอิสระ หรือผูประกันตนในมาตรา 40 พบวามีจํานวนยอดผูสมัครผูประกันตนมาตรา 40 ในเดือนสิงหาคม 2564 มี    
มากถึง 9,681,437 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาจํานวน 3,508,640 คน อาจวิเคราะหไดวายังมีแรงงานท่ีอยูนอกระบบเปนจํานวนมาก      
ท่ียังไมสามารถเขาถึงสวัสดิการของรัฐ
แนวโนมลักษณะของแรงงานที่เปลี่ยนไป: เชน กลุมแรงงานท่ีเปน Gig Worker มีเพิ่มมากขึ้น เพราะแรงงานยุคใหม ตองการความเปนอิสระ 
ม ีWork Life Balance และชอบความยืดหยุนในการทํางาน รวมถึงเทคโนโลยีที่สามารถเขาถึงไดงาย สามารถอยูท่ีไหนก็ทํางานได 



แนวโนมเทคโนโลยดีิจทิลั

ธุรกิจ
omni-channel: การขายและการตลาดในรูปแบบท่ีผสมผสานชองทาง
ออฟไลนกับออนไลน
Direct-to-consumer(D2C): การเปล่ียนไปใชโมเดลธุรกิจรูปแบบท่ี
เขาถึงผูบริโภคโดยตรง
Physical store closed & Open online store: แนวโนมท่ีธุรกิจจะ    
ปดหนารานลงเร่ือยๆ เพ่ือไปเนนการขายผานชองทางออนไลนแทน โดย
ธุรกิจภาคคาปลีกท่ีมีการเปลี่ยนรูปแบบเปนดิจิทัลมากท่ีสุด คือธุรกิจท่ีมี
ลักษณะเปน Business-to-consumer (B2C) โดยไดนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาปรับใชในหลายสวน เชน การขายสินคาผานชองทางออนไลน การทํา
การตลาด  ผานแอปพลิเคชัน การทํา Live-streaming บนแอปพลิเคชัน
Hybrid Work: เปนการผสมผสานระหวางการทํางานทางไกลและ     
การทํางานในสถานท่ีทํางาน ทําใหเทรนดในการทํางานแบบไฮบริดมี
แนวโนมสูงท่ีจะดําเนนิตอไปแมสถานการณโควิด 19 จะทุเลาลง“สถานการณโควิด 19 ทําใหธุรกิจตระหนักถึงความสําคัญ

ของเทคโนโลยีดจิิทัลมากย่ิงขึ้น 
จึงมีธุรกิจมากมายท่ีตัดสินใจลงทุนเพื่อ
เรงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทลั”

พฤติกรรมผูบริโภค
E-Payment แมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะไมใชเรื่องใหม แตสถานการณ    
โควิด 19 ทําใหการทําธุรกรรมผานชองทางออนไลนเติบโตอยางรวดเร็ว 
Shopping online & Food delivery พฤติกรรมการซื้อขายผาน
ชองทางออนไลนปรับตัวสูงขึ้นอยางกาวกระโดด ตัวอยางการเติบโตของ
ธุรกรรมดิจทัิลในชวงสถานการณโควิด 19 ไดแก การใชบริการสงอาหาร 
ของชําและของใช ผานแพลตฟอรมออนไลนท่ีเพ่ิมมากขึ้น



แนวโนมความรบัผิดชอบ
ตอส่ิงแวดลอม แนวโนมการดแูลสุขภาพ

พฤติกรรมผูบริโภค
Electric Vehicle (EV): จากสถานการณโควิด 19 ท่ีจํากัดการเดินทางของคนใน
สังคม และพบวาการใชเชื้อเพลิงนํ้ามันจากฟอสซิลในภาคขนสงท้ังทางบกและทาง
อากาศมีแนวโนมลดลง สงผลดีตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นําไปสูความกังวล
ดานความย่ังยืนทางส่ิงแวดลอมและคณุภาพอากาศท่ีดีขึ้น 
Green product: พฤติกรรมการซื้อสินคาท่ีมีบรรจุภัณฑเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
โดยมีสาเหตุมาจากปญหาขยะพลาสติกท่ีลนเมืองจนสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ทางทะเล ซึ่งเปนปญหาท่ีท่ัวโลกกําลังเผชิญอยูในปจจุบัน

ธุรกิจ
Keep clean: การแพรระบาดของโควิด 19 ทําใหองคกรตางๆ มีการรักษาความ
สะอาดมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากผูใชบริการในสถานท่ีตางๆ ลวนใสใจและคํานึงถึงความ
สะอาดและความปลอดภัยของสถานท่ีใหบริการเปนหลัก ทําใหธุรกิจตองหันมาใสใจ
กับการรักษาความสะอาดในสถานท่ีไมวาจะเปนพื้นท่ีสําหรับพนักงานในการทํางาน 
สถานท่ีใหบริการสําหรับลูกคา นอกจากการรักษาความสะอาดในสวนของสถานท่ี
แลว องคกรตางๆ ไดมีแนวโนมการเพิ่มมาตรการการคัดกรองพนักงานหรือลูกคา 
เชน เคร่ืองวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอลลางมือ ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ท้ังน้ี
แมสถานการณโควิด 19 จะทุเลาลง เทรนดการรักษาความสะอาดกับธุรกิจกลับ      
มีแนวโนมสูงเชนเดิม

พฤติกรรมผูบริโภค
Healthy conscious: สถานการณโควิด 19 กระตุนใหผูบริโภคสนใจการดูแล
สุขภาพเพิ่มขึ้น รวมท้ังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและคานิยมของผูบริโภคท่ีหันมาใสใจ
เร่ืองการรักษาสขุภาพใหแข็งแรง และใหความสนใจในผลิตภัณฑท่ีสงผลตอสุขภาพ
และความเปนอยูท่ีดีขึ้น ตลอดจนบริการดานสุขภาพ เชน แพคเกจดานบริการ
สุขภาพ บริการผดุงครรภ สําหรับการพบแพทยและเภสัชกรผานชองทางออนไลน 
มีอัตราเติบโตขึ้นอยางมากในชวงสถานการณโควิด 19 ตลอดจนการใชแอปพลิเค
ชันมือถือท่ีเก่ียวกับการดูแลสุขภาพก็กลายเปนท่ีนิยมมากข้ึนและมีแนวโนมท่ีจะ
ดําเนนิตอไปหลังสถานการณโควิด 19 
Healthy food: อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารออแกนิค อาหารเสริม วิตามนิ สมุนไพร

ธุรกิจ
อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา (EV): โดยมีปจจัยสนับสนุน ไดแก 1) ผูบริโภคเร่ิม       
ใหความสาํคัญกับส่ิงแวดลอมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุม Gen Y และ Gen Z ท่ีมีคานิยม
ดานการดูแลส่ิงแวดลอม 2) การพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ท่ีคืบหนาไปอยาง
รวดเร็ว 3) มาตรการสนับสนุนสําหรับการซื้อและการลงทุนสําหรับรถยนตไฟฟาของ
หลายประเทศ ทําใหอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาเปนท่ีนาจับตามองอยางมาก    
ภายในอนาคต
Bio degradable: การผลิต และใชบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม 
Renewable energy:  พลังงานสะอาดเคยมีสถานะเปนเพียงพลังงานทางเลือก    
ในอดีต แตปจจุบันกําลังกลายเปนพลังงานหลักท่ีจะเขามาทดแทนพลังงานฟอสซิล
แบบดั้งเดิมท่ีไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และจะกลายเปนอุตสาหกรรมสําคัญท่ีชวย
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจในอนาคต และการผลิตโดยใชพลังงานสะอาด



อุตสาหกรรมที่มแีนวโนมเตบิโต
และปจจัยที่จะสงผลกระทบตอธรุกิจ

Next Normal 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบ
ตอธุรกิจ 

ธุรกิจที่มแีนวโนมเติบโต รายละเอียด 

เทคโนโลยี
ดิจิทัล/online 
shopping 

การผลิตอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ
การผลิตเคร่ืองจกัรคอมพิวเตอรและอุปกรณ
บริการขอมูลอื่นๆ
บริการขนสงสินคา
การผลิตบรรจุภัณฑ 

ความตองการอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ และ เครื่องจักรคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทําใหมูลคาการสงออกเติบโตตอเน่ือง        
ทุกเดือน 
การเติบโตของการซ้ือสินคาและบริการออนไลน ทําใหบริการที่เก่ียวของกับดานนี้
เตบิโตไดดี ทั้งบริการขอมูลอื่นๆ บริการขนสงสินคา และการผลิตบรรจุภัณฑ 

ความรับผิดชอบ
ตอส่ิงแวดลอม

การผลิตยานยนตไฟฟาและช้ินสวน
การผลิตอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ สําหรับ
พลังงานสะอาด
การผลิตบรรจุภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอม

ความตองการมอเตอร แบตเตอรี่ สายไฟ จากอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนเพ่ือ
ใชประกอบแหลงผลิตไฟฟา ทําใหมูลคาการสงออกอุปกรณไฟฟาและสวนประกอบ 
รวมถึงยานยนตและช้ินสวนต้ังแตป 2563 มีแนวโนมสูงขึ้นเม่ือเทียบกับหลายปกอน
แนวโนมความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมของธุรกิจและกับพฤติกรรมผูบริโภคสงผล
ตอการผลิตบรรจุภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะผลิตภัณฑกระดาษ และ ไบโอ
พลาสติก

การดูแลสขุภาพ การผลิตเพ่ือการแพทย/เคมีภัณฑ/เภสัชภัณฑ
บริการรกัษาความสะอาด
บริการโรงพยาบาล/บรกิารทางการแพทยและ
อนามัย
การผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ/อาหารเสริม 

การแพรระบาดของโควิด 19 ทําใหองคกรตางๆ มีการรักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้น 
นอกจากน้ีการที่มีจํานวนผูติดเช้ือและผูปวยที่สูงขึ้นจึงมีการใชบริการทางแพทยที่
สูงขึ้น อาทิ การตรวจหาโรค การรักษาพยาบาล
พฤติกรรมผูบริโภคที่หันมาสนใจการดูแลสุขภาพตัวเองมากซ่ึงมีผลตอกลุมสินคา
หมวดสุขภาพ เชน อาหารออรแกนิก อาหารเสริม วิตามิน สมุนไพร 
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ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย 
      นายปริญญา เลื่อนชิด     prinya@sme.go.th

GDP MSME และ การคาระหวางประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
      นายณัฏฐกฤติ นิธิประภา  nattakrit@sme.go.th

การประมาณการเศรษฐกิจของ MSME
      นายธนบดี ธนพงญกฤตย thanabodee@sme.go.th
      นายพศุตม โงวิวัฒนชัย pasut@sme.go.th

ภาพรวมการจางงานของ MSME
      น.ส.ตวงพร สิงหโต          tuangporn@sme.go.th

ดัชนีความเชื่อมั่น SME (SMESI)
      นางธวชินี พวงนาคพันธุ   thawachinee@sme.go.th

Next Normal
      น.ส.ศุภริน เจริญพานิช     suparin@sme.go.th
      นายอรรถพล ทองอุน      atthapon@sme.go.th

ฝายวิเคราะหสถานการณและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
0-2298-3000

สําหรับดาวนโหลดขอมูล
สถานการณ MSME เพ่ิมเติม


