
สถานการณ์อุตสาหกรรมไทย
และเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรี

ภายใต้วิกฤต COVID-19
Afternoon Talk คร้ังที่ 3

ภายใต้โครงการ Intelligence Unit ปี 2563
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

31 สิงหาคม 2563

บรรยายโดย: นายศิวัช ภูครองหิน
นางสาวอัมพร สุวรรณรัตน์ 



สถานการณ์ล่าสุดของ
ภาคอุตสาหกรรมของไทย





ผลกระทบวิกฤต COVID-19 ที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย 
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563

ที่มา: ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยเดือนมิถุนายน 2563 (MPI) (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

COVID-19 เร่ิมระบาด
ในไทย-ตลาดส่งออกหลัก

- ขาดแคลนวัตถุดิบจากจีน
- ผลิตสินค้าไม่ได้ตามแผน 

Lockdown

คลาย Lockdown
น าเข้าวัตถุดิบได้ปกติ

- ผลิตน้อยลง
- ใช้แรงงานน้อยลง



ผลกระทบวิกฤต COVID-19 ที่มีต่อการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมของไทย ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563

ที่มา: ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยเดือนมิถุนายน 2563 (MPI) (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

- จีน Lockdown
- ระบาดในเอเชีย

- การขนส่งหยุดชะงัก

- จีน ดีขึ้น
- การขนส่งเริ่มกลับมาปกติ

- USA/EU น าเข้าจากไทยแทนตลาดอื่น ๆ
- ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบดีขึ้น

- USA / EU COVID-19 ระบาดหนัก
- ประเทศต่าง ๆ Lockdown

- กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก
- ก าลังซ้ือทั่วโลกถดถอย

- USA-EU คลาย Lockdown ขณะที่
ยอดผู้ป่วยใน USA ยังเพิ่มข้ึน

- ระบาดหนักในตลาดเกิดใหม่ รัสเซีย 
อินเดีย ลาตินอเมริกา ฯลฯ

การส่งออกเดือนมิถุนายน 2563 ที่หดตัว 
1. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
2. อัญมณีและเคร่ืองประดับ (หักทอง )
3. เคร่ืองใช้ไฟฟ้า



เปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
ระหว่างช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562/2563 (จ าแนกตามอุตสาหกรรม)
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ที่มา: ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย (MPI) (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

- ความกังวล COVID-19
- ความต้องการยารักษาโรค 

ขยายตัวสูง

- โซดาไฟ,
ปุ๋ยเคมี  
ช่วยให้
เคมีภัณฑ์
ไม่วิกฤต
หนัก

- ก าลังซ้ือหดตัว 
- สินค้าราคาสูงขายไม่ได้
- ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
- ส่งออกไม่ได้
- Supply Chain หยุดชะงัก

-Lockdown
-

งดจ าหน่ายแอลกอฮอล์ - ปิดกิจการค้าปลีกที่ไม่ใช่อาหาร

- ทิชชู่,
สินค้า
อนามัย
ขายดี - เรียนออนไลน์

,ตลาดออนไลน์
ขยายตัว

- ส่งออก US/EU
ทดแทนตลาด
อื่นๆ



ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบสูง

กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบปานกลาง ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอานิสงค์



ผลกระทบวิกฤต COVID-19 ที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย 
เม่ือเปรียบเทียบกับวิกฤตอื่น ๆ ในช่วง 10 ปีที่ผ่าน
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วิกฤตน้ าท่วมใหญ่ปี 54

วิกฤตการเมืองภายในประเทศ

- Supply Chain หยุดชะงัก
- ล็อกดาวน์ในประเทศ มี.ค. 63
- อุปสงค์ท่ัวโลกหดตัว
- ส่งออกลดลง

- โรงงาน/นิคมอุตฯ ภาคกลางถูกน้ าท่วม
- การคมนาคมถูกตัดขาด
- เกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
- ก าลังซื้อ/รายได้หดตัว

วิกฤต COVID-19

ที่มา: อัตราการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภาคการผลติของไทย (สภาพฒัน์ )
อัตราการเปล่ียนแปลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย (MPI) (ส า์กังา์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม)
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กรณีที่ 1
หากการค้นพบวัคซีน COVID-19 ภายในปี 63

• การฟื้นตัวจะมีลักษณะเป็น “รูปตัวยู (U)”

หมายเหตุ: *อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี MPI Q3/63 ถึง Q1/65 เป็นตัวเลขคาดาการณ์

ที่มา: คณะนักวิจัยโครงการ Intelligence Unit ปี 2563



กรณีที่ 2
หากค้นพบวัคซีน COVID-19 

แต่มีการระบาดระลอก 2

• การฟื้นตัวจะมีลักษณะเป็น “รูปสายฟ้า”

หมายเหตุ: *อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี MPI Q3/63 ถึง Q1/65 เป็นตัวเลขคาดาการณ์

ที่มา: คณะนักวิจัยโครงการ Intelligence Unit ปี 2563



กรณีที3่

ไม่มีวัคซีน COVID-19 ภายในปี  63 และ
ระบาดระลอก 2
• การฟื้นตัวจะมีลักษณะเป็น 

“รูปตัวดับเบิลยู (W)”

หมายเหตุ: *อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี MPI Q3/63 ถึง Q1/65 เป็นตัวเลขคาดาการณ์

ที่มา: คณะนักวิจัยโครงการ Intelligence Unit ปี 2563



สถานการณ์เศรษฐกิจ
จังหวัดกาญจนบุรี

ภายใต้วิกฤต COVID-19



สถานการณ์และการคาดการณ์เศรษฐกิจ 
จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2563
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อัตราการเปลี่ยนแปลง GPP จ.กาญจนบุรี ปี 2553-2563f (%yoy)

ภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ

29%23% 48%

สัดส่วน GPP รายสาขา จ.กาญจนบุรี
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2559 2560 2561 2562E 2563f

มูลค่า GPP (ลบ.) 94,070 97,620 107,144 99,611 82,720

อัตราการเปลี่ยนแปลง 6.51% 3.77% 9.76% -7.03% -16.96%

ท่ีมา: กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ ส านักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ปรับปรุงล่าสุด : 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ: E คือ ข้อมูลจากการประมาณการ และ f คือ ข้อมูลจากการพยากรณ์ (พยากรณ์ ณ เดือนมิถุนายน 2563)

ปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2563

COVID-19/มาตรการ Lockdown

- การบริโภคภาคเอกชน หดตัว

- การค้าชายแดน หดตัว

- การใช้จ่ายภาครัฐฯ หดตัว

- การลงทุนภาคเอกชน ชะลอตัว

- ภาคบริการ กระทบหนัก

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดกาญจนบุรี (GPP)
GPP ณ ราคาประจ าปี



สถานการณ์และการคาดการณ์เศรษฐกิจ 
จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2563

ทิศทางเศรษฐกิจด้านอุปทานจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2563

ภาคบริการ ปี 63 คาดว่าจะ หดตัว -12.1%

ท่ีมา: กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ ส านักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ปรับปรุงล่าสุด : 30 มิถุนายน 2563

เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจด้านอุปทาน (คาดการณ์ ปี 2563)
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อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีปริมาณผลผลิตภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ จังหวัดกาญจนบุรี 
ปี 2558-2563f

ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ

2558 2559 2560 2561 2562E 2563f
ภาคเกษตรกรรม -12.9 25.6 30.4 -3.7 -7.6 -0.8
ภาคอุตสาหกรรม 13.8 0.9 -5.8 3.5 -2.4 -0.1

ภาคบริการ -1.6 -2.9 1.6 -7.3 1.8 -12.1
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• มาตรการ Lockdown
• ยอดค้าปลีก/ค้าส่งหดตัว
• ยอดใช้บริการที่พัก โรงแรม สนามกอล์ฟ ลดลง
• ร้านอาหาร สถานบันเทิง ยุติการบริการช่ัวคราว

ภาคอุตสาหกรรม ปี 63 คาดว่าจะ หดตัวน้อยลง -0.8%
• โรงงานผลิตสินค้าได้ตามปกติ
• ความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
• ท าให้การหดตัวน้อยกว่าปี 62

ภาคเกษตรกรรม ปี 63 คาดว่าจะ หดตัวน้อยลง -0.1%
• ปริมาณน้ าในเข่ือนมีเพยีงพอ
• ปริมาณผลผลิต ข้าว ยาง สับปะรด ข้าวโพด หน่อไม้ฝร่ัง ดีเกินคาด
• ท าให้การหดตัวน้อยกว่าปี 62



สถานการณ์และการคาดการณ์เศรษฐกิจ 
จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2563

ทิศทางเศรษฐกิจด้านอุปสงคจ์ังหวัดกาญจนบุรี ปี 2563

COVID-19/มาตรการ Lockdown

- การบริโภคภาคเอกชน หดตัว: ปิดกิจการชั่วคราว การจ้างงานลด 
รายได้ลด ก าลังซื้อลดการใช้จ่าย ผู้บริโภคระวังการใช้เงิน 

- การค้าชายแดน หดตัว: ปิดด่านการส่งออก/น าเข้าหยุดชะงักชั่วคราว

- การใช้จ่ายภาครัฐฯ หดตัว: งบประมาณปี 2563 ล่าช้า (ช่วงต้นปี)

ท่ีมา: กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ ส านักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ปรับปรุงล่าสุด : 30 มิถุนายน 2563

เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (คาดการณ์ ปี 2563)
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เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2558-2563f

ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐบาล ดัชนีมูลค่าการค้าชายแดนโดยเฉลี่ย 

2558 2559 2560 2561 2562E 2563f
ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน 10.2 8.5 -0.8 4.5 -1.5 -13.1
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 3.9 3.3 1.3 0.3 2.9 0.6
ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐบาล 2 -3.3 -27.8 -7.1 1.9 -4.2
ดัชนีมูลค่าการค้าชายแดนโดยเฉลี่ย 34.8 13.4 -0.4 11.4 15.4 -20.0

- การลงทุนภาคเอกชน ชะลอตัว: ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจลดลง 
ยุติกิจการ ขาดสภาพคล่อง



สถานการณ์และการคาดการณ์เศรษฐกิจ 
จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2563

ทิศทางอัตราเงินเฟ้อจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2563

ท่ีมา: กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ ส านักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ปรับปรุงล่าสุด : 30 มิถุนายน 2563

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรี (คาดการณ์ ปี 2563)

เข้าสู่ภาวะเงินฝืด อุปสงค์มวลรวมหดตัว

• ผลจาก COVID-19 / Lockdown

• นโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม 

• การท่องเท่ียวถูกระงับ

• การน าเข้าและส่งออกลดลง1.1
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อัตราเงินเฟ้อ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2559-2563f
ปี

ช่วงเกิดภาวะเงินฝืด ช่วงเกิดภาวะเงินเฟ้อ



สถานการณ์และการคาดการณ์เศรษฐกิจ 
จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2563

ท่ีมา: กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ ส านักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ปรับปรุงล่าสุด : 30 มิถุนายน 2563

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรี (คาดการณ์ ปี 2563)
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2559 2560 2561 2562E 2563f

อัตราการเปลี่ยนแปลงของจ านวนผู้มีงานท า จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2558-2563f (%yoy)

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

ทิศทางจ านวนผู้มีงานท าของกาญจนบุรี ปี 2563

หดตัว จากการจ้างานใน ภาคบริการ
• ผลจาก COVID-19 / Lockdown

• ปริมาณนักท่องเท่ียวหดตัว

• โรงแรม สถานบันเทิงหยุดชั่วคราว

• ท าให้ความต้องการจ้างงานลดลง
2559 2560 2561 2562E 2563f

จ านวนผู้มีงานท า (คน) 465,884 456,846 462,864 461,909 459,916

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%yoy) 1.1 -1.9 1.3 -0.2 -0.4



ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจ 
จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2563

1) ความหลากหลายของ
แหล่งท่องเท่ียว

2) การลงทุนภาครัฐฯ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

3) ปริมาณผลผลิต และ
ราคา สินค้าทางการเกษตร/

ปศุสัตว์ ส าคัญ ขยายตัว



ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2563

ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น สถานการณ์ COVID-19

ทั้งในและนอกประเทศ

สถานการณ์ทางการเมือง




