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ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สสว.

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (MSME) รายเดือน



สรุปสถานการณ์ MSME ณ พฤษภาคม 2565

การส่งออกของ MSME: เดือน เม.ย. 65 มีมูลค่า 101,720.4 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปกี่อน 
38.1% แต่เมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 3,059.0 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสัดส่วนของ

มูลค่าการส่งออกของ MSME ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากับ 13.0%

SMESI: เดือน พ.ค. 65 ต ่ากว่าระดับฐานท่ี 50 จากการลดลง

ของความเชื่อม่ันในด้านปริมาณการผลิต ก าไร และการจ้างงาน โดยมีแรงกดดันจากภาวะเงินเฟอ้ท่ีในเดือน พ.ค. 65 ปรับตัว
พุ่งข้ึนกว่า 7% ส่งผลท้ังในด้านต้นทุนการประกอบการและก าลังซื้อของผู้บริโภค
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME: ณ เม.ย. 65 มีจ านวนผู้ประกันตน 3,951,633 คน 
เพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 0.05% และ

ธุรกิจจัดต้ังใหม่: เดือน เม.ย. 65 มีจ านวน 5,376 ราย 
ประเภทธุรกิจจัดต้ังใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารท่ัวไป จ านวน 475 ราย คิดเปน็ 8.8% 

รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 303 ราย คิดเปน็ 5.6% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 191 ราย 
คิดเปน็ 3.6% ตามล าดับ

GDP MSME: ไตรมาสท่ี 1 ป ี2565 มูลค่า 1,519,087 ล้านบาท 

ขณะท่ี GDP รวมขยายตัว 2.2%



ภาพรวมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ MSME ไตรมาสท่ี 1 และท้ังปี 2565

ปัจจัยทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ
ของ MSME ในปี 2565

ปจัจัยด้านลบ
• สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ท่ีเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสแรก

ต่อเน่ืองจน ณ ปัจจุบัน ส่งผลต่อราคาน ้ามันและราคาสินค้าวัตถุดิบ
หลายประเภท ท าให้เกิดภาวะเงินเฟอ้ท่ัวโลกรวมท้ังในประเทศ ซ่ึง
กระทบก าลังซ้ือและต้นทุนการผลิตของ MSME อย่างหลีกเล่ียง
ไม่ได้

• ผลกระทบจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าอย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มอ่อน
ค่ามากข้ึนจนถึงสิ้นปี ภายหลังธนาคารกลางสหรัฐประกาศเดินหน้า
ข้ึนดอกเบ้ียนโยบายเพ่ือลดแรงกดดันจากเงินเฟอ้ จะยิ่งกระทบต่อ
ราคาของสินค้าวัตถุดิบและสินค้าทุนท่ี MSME ต้องน าเข้ามาผลิต
สินค้าและบริการ

ปจัจัยด้านบวก
• การส่งออกท่ียังขยายตัวต่อเน่ืองจากปีก่อน โดย สสว. 

คาดว่า 
• การท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากการยกเลิก

มาตรการ Test & Go รวมท้ังการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ
ของคนไทยท่ีก าลังกลับสู่ภาวะปกติ

• ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับการด าเนินมาตรการภาครัฐเพ่ือกระตุ้นการบรโิภค
ไปพร้อมๆ กับการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน การลดต้นทุน
ให้แก่ MSME และ การรักษาระดับการจ้างงานว่าจะสามารถช่วยลด
ผลกระทบจากภาวะเงินเฟอ้ได้เพียงใด

GDP MSME Q1/65

ขณะที่ GDP ประเทศ
ขยายตัว 2.2%

มูลค่า 1,519,087 ลบ.

คิดเป็น 

ของ GDP รวม

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิณ 17 พ.ค. 65
ประมวลผล GDP MSME โดย: ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณแ์ละเตอืนภยัทางเศรษฐกจิ สสว.

สสว. ปรับลดประมาณการ

ขยายตัว

(ณ 27 เม.ย. 65)
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การส่งออกของ MSME เมษายน 2565

มูลค่าสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของ MSME เมษายน 2565

อัญมณีและ
เครื่องประดับผลไม้สด อุปกรณ์ไฟฟา้ฯ เคร่ืองจักรฯ

ท่ีมา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว.

มูลค่าการส่งออกของ MSME เม.ย. 65

มีมูลค่า 101,720.4 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 38.1% แต่เมื่ออยู่ในรูปดอลลาร์

สหรัฐจะมีมูลค่า 3,059.0 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ขยายตัวเท่ากับ 15.6% โดยสัดส่วนของมูลค่า

การส่งออกของ MSME ต่อมูลค่า

การส่งออกรวมเท่ากับ 13.0%

การส่งออกของ MSME เดือน เม.ย. 65 ชะลอตัว

เกือบทุกตลาดส าคัญ ยกเว้นตลาดสหรัฐที่

ยังคงขยายตัวได้เท่ากับ 48.4% โดยตลาด

อาเซียน จีน และสหภาพยุโรป ขยายตัวเท่ากับ 

12.7% 4.7% และ 26.9% ตามล าดับ ขณะที่ตลาด

ญี่ปุ่นลดลง 7.4% จากสินค้าในกลุม่เคร่ืองจกัรฯ

(-16.9%) และผลิตภัณฑ์พลาสติก (-18.0%)

สินค้าส่งออกของ MSME 5 อันดับแรกขยายตัว 42.7% ได้แก่ สินค้ากลุ่มอัญ

มณีและเคร่ืองประดับ สินค้ากลุ่มน ้าตาลและของท าจากน ้าตาล สินค้ากลุม่อุปกรณ์ไฟฟา้และ

ส่วนประกอบ สินค้าเคร่ืองจักรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขณะที่สินค้ากลุ่มผลไม้สดลดลง 

1.1% โดยยังคงได้รับผลกระทบจากมาตรการลอ็กดาวนข์องจีน 

ส าหรับสินค้าส่งออกอื่นๆ ที่ขยายตัวได้ดีในเดือนนี้ได้แก่ ยานยนต์และส่วนประกอบ 

(+35.4%) ของท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกลา้ (+22.6%) และ ไขมันและน ้ามันทีไ่ด้จากสัตว์

หรือพืช (+87.3%)

ตลาดส่งออกหลักของ MSME เมษายน 2565
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น ้าตาลและของ
ท าจากน ้าตาล



การค้าระหว่างประเทศของ MSME ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565

มูลค่าการส่งออกของ MSME ม.ค. - เม.ย. 2565
มีมูลค่า 391,877.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11,944.1 ล้านเหรียญ

สหรัฐ ขยายตัว 26.2% และยังขยายตัวในทุกตลาดหลัก 
โดยสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกของ MSME
ต่อมูลค่าการส่งออกรวมเท่ากบั 12.3%

การส่งออกของ MSME

การน าเข้าของ MSME

อัญมณีและ
เคร่ืองประดับ

น ้าตาลและของ
ท าจากน ้าตาล

อุปกรณ์ไฟฟา้และ
ส่วนประกอบ

มูลค่าส่งออกสินค้าทีข่ยายตัวตามราคาน ้ามันโลก และ
สินค้าที่ขยายตัวตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกจิประเทศ
คู่ค้า เร่ิมชะลอตัวลง ยกเว้นสินค้ายานยนต์และ
ช้ินส่วน เหล็กและผลิตภัณฑ์ ที่ยังขยายตัวเร่งข้ึน

(yoy)

เคร่ืองจักร 
คอมพิวเตอร์ฯ

พลาสติกและ
ผลิตภัณฑ์ฯ

มูลค่าการน าเข้าของ MSME
ม.ค. – เม.ย. 2565 มีมูลค่า 
428,739.4 ล้านบาท และเมื่ออยู่
ในรูปดอลลาร์สหรัฐจะมีมูลค่า 
12,890.0 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ขยายตัวเท่ากับ 19.0% โดย
MSME มีสัดส่วนมูลต่อการน าเข้า
รวมเท่ากับ 12.9%

ปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกลชิ้ด
• สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ยังไม่
มีทีท่าจะยุติ รวมทั้งการระงบัการส่งออกสินคา้ของ
หลายประเทศ ซ่ึงจะส่งผลต่อราคาน ้ามนัและต้นทนุ
สินค้าต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

• ค่าเงินบาทที่อ่อนคา่ลงแม้จะเป็นผลดีต่อภาค
การส่งออก แต่ส าหรับผู้น าเข้าจะส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตของ MSME เพ่ิมสูงข้ึน

• ภาวะเงินเฟอ้ทั่วโลก เร่ิมส่งผลต่อก าลังซ้ือของ
ประเทศคู่ค้าอย่างเห็นได้ชัด จากการชะลอตัวลงของ
มูลค่าส่งออกสินค้าส าคญัหลายกลุม่

ยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์

5
ท่ีมา: กรมศุลกากร  
ประมวลผลโดย: สสว.



ดัชนีความเชื่อมั่นของ MSME พฤษภาคม 2565
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ดัชนีความเชื่อมั่นของ MSME พฤษภาคม 2565
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ภาคการผลิต

ภาคการค้า

ภาคบริการ

ภาคธุรกิจ
ภาวะธุรกิจ

เทียบกับเดือนก่อน ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบเทียบกับเดือนก่อน

ดัชนีผลผลติภาคอุตสาหกรรม

-2.9%
ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

ดัชนีค้าปลกี / ค้าส่ง

ค้าปลีก -7.2%

ค้าส่ง -6.3%
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
*หมายเหตุ: คาดการณ์โดย สสว.

ดัชนีผลผลติภาคบริการ

+1.5%
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

การผลิตอาหาร มีค่าลดลง และการผลิตเคร่ืองด่ืม มีค่าลดลง เป็นผลจากราคาอาหารโลกที่หดตัวลงบ้างจากเดือนก่อน 
โดยเฉพาะกลุ่มธัญพืช และน ้ามันพืช ประกอบกับการผลิตน ้าตาลที่ลดลงเนื่องจากเข้าสู่ช่วงปิดหีบอ้อย ส่งผลให้การส่งออก
อาหารและเคร่ืองด่ืมส าเร็จรูปลดลง

การผลิตเส้ือผ้า มีค่าลดลง และการผลิตส่ิงทอ มีค่าลดลง เป็นผลจากการส่งออกที่ลดลงในทุกประเภทสินค้า ทั้งนี้เป็นการ

ปรับลดลงในเกือบทุกประเทศคู่ค้าส าคัญ จากแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน มีค่าลดลง และการผลิตผลิตภัณฑ์โ ์ลหะประดิษฐ์ มีค่าลดลง เป็นผลจากวันท าการที่น้อยกว่าเมื่อ

เทียบกับเดือนก่อน ประกอบกับการบริโภคในประเทศและการส่งออกในสินค้าโลหะประเภททรงแบนหดตัว

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร มีค่าเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการฟื้ นตัวของการท่องเที่ยวและความกังวลต่อการระบาดของ 
Omicron ที่เร่ิมคลี่คลาย สอดคล้องกับจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้น โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นเกือบทุกสัญชาติหลังภาครัฐ
ผ่อนคลายมาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศเพ่ิมเติม ทั้งนี้นักท่องเที่ยวไทยก็ได้มีการทยอยเพ่ิมขึ้นเช่นกัน สอดคล้อง

กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีท่ยอยดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคใต้

กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีค่าลดลง เป็นผลจากราคาวัตถุดิบและต้นทุนที่ผันผวน ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน

บางพ้ืนที่ แม้จ านวนพ้ืนที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างจะเพ่ิมขึ้น ทั้งในและนอกเขตเทศบาล โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า มีค่าลดลง เป็นผลจากต้นทุนทางธุรกิจที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีราคาพลังงานเป็นส าคัญ 

สะท้อนผ่านดัชนีการขนส่งสินค้าที่ลดลงในทุกภูมิภาค

การร้านขายอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือยาสูบ มีค่าลดลง เป็นผลจากก าลังซ้ือในภาคประชาชนที่อ่อนแอ ประกอบกับภาวะค่าครอง
ชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Omicron จะลดลง และปัจจัยสนับสนุนชั่วคราว
ของเทศกาลวันหยุดยาว

การขายสินค้าไม่คงทน มีค่าลดลง เป็นผลจากความกังวลในภาคธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับต ่า โดยเฉพาะด้านต้นทุน จากราคา
วัตถุดิบและพลังงานที่ผันผวนสูง

การขายสินค้าคงทน มีค่าลดลง เป็นผลจากปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิต ส่งผลให้การส่งมอบสินค้าคงทน เช่น รถยนต์
นั่งส่วนบุคคล เคร่ืองใช้ไฟฟา้ และอิเล็กทรอนิกส์ มีความล่าช้า

การขายสินค้าขั้นกลาง มีค่าลดลง เป็นผลจากการเร่งลงทุนไปในช่วงก่อนหน้า โดยเป็นการลดลงเล็กน้อยจากการลงทุนด้าน
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ตามการน าเข้าสินค้าทุนของภาคเอกชนที่ลดลงในเคร่ืองจักรและชิ้นส่วนอุปกรณ์เป็นส าคัญ

เทียบกับดัชนีความ
เช่ือม่ัน MSME (MoM)

รวมการผลิต +2.0
อาหารและเคร่ืองด่ืม    +2.3
เส้ือผ้าและส่ิงทอ         +2.1
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ -2.0

ท่ีมา: สสว.

รวมบริการ +2.0
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร +4.0
โรงแรม/เกสต์เฮาส์ +4.1
อสังหาริมทรัพย์ +2.0
การก่อสร้าง -1.9
การขนส่งสินค้า -4.0
การขนส่งมวลชน +2.7

ท่ีมา: สสว.

รวมค้าปลีก +1.8
ค้าปลีก modern trade +2.9
ค้าปลีกด้ังเดิม          +0.9

รวมค้าส่ง -0.9
ค้าส่งอุปโภค/บริโภค -0.6
ค้าส่งวัสดุก่อสร้าง     -2.2

ท่ีมา: สสว.
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การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ เมษายน 2565

“เดือนเมษายน 2565 โดยรวมหดตัวลงบ้างเมื่อเทียบกับเดือนก่อน”

โดยมีสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อดัชนี ดังนี้



ค่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เดือน เม.ย. 65 ลดลง (-18.1)
ดัชนคีวามเชื่อมั่น MSME 
เดือน เม.ย. 65 เพ่ิมข้ึน (+2.0)

ค่าเฉลี่ยดัชนีการค้า  
เดือน เม.ย. 65 ลดลง (-26.8)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME
เดือน เม.ย. 65 เพ่ิมข้ึน (+0.8)

ค่าดัชนีผลผลิตภาคบริการ
เดือน เม.ย. 65 เพ่ิมข้ึน (+1.6)
ดัชนีความเชื่อมั่น MSME 
เดือน เม.ย. 65 เพ่ิมข้ึน (+2.0)

การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI ณ เมษายน 2565
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การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME ณ เมษายน 2565

จ านวนผู้ประกันตน

(มาตรา 33)

11,233,562 คน

+1.65% (YoY)

-0.003% (MoM)

กรณีว่างงาน

คน 

กรณีถูกเลิกจ้าง

คน 

การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ ณ เมษายน 2565

ณ เม.ย. 65 มีจ านวน MSME 

ในระบบประกันสังคม

จ านวนการจ้างงาน(ผู้ประกันตน)

+0.05% (mom)

+2.53% (yoy)

หมายเหต:ุ จ านวนการจา้งงาน MSME ไม่นับรวม หมวด O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ
ท่ีมา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สสว. (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 มิ.ย. 65)

จ านวนผู้ขอรับผลประโยชน์

ทดแทนในระบบประกันสังคม 

แยกตามขนาดธุรกิจ แยกตามหมวดกิจกรรม

ท่ีมา:   (1) ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน ประจ าเดือนเมษายน 2565 กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจแรงงานมหภาค กองเศรษฐกิจการแรงงาน 
(2) กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

ปัจจัยเส่ียงที่ควรเฝ้าระวัง

• ต้นทุนในการประกอบการสูงข้ึน อาจ

ส่งผลต่อระดับการจ้างงานในอนาคต

• เงินเฟอ้ส่งผลต่อก าลังซ้ือ รวมทั้ง

สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เพ่ิมข้ัน

ปัจจัยที่สนับสนุนการจ้างงาน

• การเปิดประเทศ และการยกเลิก 

Test & Go

• การเดินทางและการใช้จ่ายภายในประเทศ

กลับมาฟื้ นตัวภายหลังสถานการณ์

โควิด-19 เร่ิมคลี่คลาย

10



การจัดต้ัง – ยกเลิกกิจการนิติบุคคล เมษายน 2565
การจัดตั้งกิจการ เมษายน 2565

• ธุรกิจจัดต้ังใหม่ เมษายน 2565

มีจ านวน 5,376 ราย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน 10.0% ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จ านวน 475 ราย คิดเป็น 

8.8% รองลงมาคอื ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 303 ราย 

คิดเป็น 5.6% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จ านวน 191 

ราย คิดเป็น 3.6% ตามล าดับ

การยกเลิกกิจการ เมษายน 2565

• ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ เมษายน 2565

มีจ านวน 850 ราย เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน 38.9% ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 

อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทัว่ไป จ านวน 95 ราย 

คิดเป็น 11.2% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 

35 ราย คิดเป็น 4.1% และ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร

จ านวน 27 ราย คิดเป็น 3.2% ตามล าดับ

จ านวน MSME ปี 2564

*ปรับปรุงข้อมูลนิติบุคคลระหว่างเดือน

มกราคม - ธันวาคม ปี 2564

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

ท่ีมา: ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ สสว. 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 8 มิ.ย. 65)
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ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
0-2298-3000

ส าหรับดาวน์โหลดข้อมูล
สถานการณ์ MSME เพ่ิมเติม

คณะผู้จัดท ารายงานสถานการณ์ MSME รายเดือน

• GDP MSME รายไตรมาส
• การค้าระหว่างประเทศของ MSME

• การจัดต้ังและยกเลิกกิจการนิติบุคคล

นายณัฏฐกฤติ นิธิประภา  nattakrit@sme.go.th

• ดัชนีความเชื่อมั่น SME (SMESI)

นางธวชินี พ่วงนาคพันธ์ุ     thawachinee@sme.go.th

• การเปรียบเทียบดัชนีเชิงปริมาณและดัชนี SMESI

นายอรรถพล ทองอุ่น       atthapon@sme.go.th

• การจ้างงานในระบบประกันสังคมของ MSME 

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

• Infographic

นายปริญญา เล่ือนชิด       prinya@sme.go.th
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