
 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบค่าเงินบาทแข็งค่าต่อภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 

ค่าเงินบาทของไทยมีการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี โดยค่าเงินบาทเฉลี่ยต่อเดือนในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 อยู่ที่ระดับ 31.49 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นร้อยละ 10.1 จากเดือนเดียวกันของปีก่อน 
การที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาท จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าซึ่งเป็นรายได้หลักที่
ส าคัญของประเทศไทย รวมถึงส่งผลต่อการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศ รายงานการศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินผลกระทบของการแข็งค่าของเงินบาทดังกล่าวต่อเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม             
หากสถานการณ์ค่าเงินบาทยังคงมีแนวโน้มที่จะแข็งตัวเพิ่มข้ึนต่อไปในอนาคต 

สถานการณ์ค่าเงินบาท 
สถานการณ์ค่าเงินบาทในปี 2560 ค่าเงินบาทเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ระดับ 33.94 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี 2559 เงินบาทเฉลี่ยอยู่ที่ 35.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยแข็งค่าขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.90 ทั้งนี้
ตลอดปี 2560  เงินบาทแข็งค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ค่าเงินบาทเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 32.67-35.43 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ค่าเงินบาทเฉลี่ยแข็งค่ามากที่สุดในรอบปี 2560 อยู่ที่ระดับ 32.67 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยแข็งค่าขึ้นสูงถึงร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตั้งแต่ต้นปี 2561 เป็นต้นมา
เงินบาทยังคงแข็งค่าเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อพิจารณาค่าเงินบาทเฉลี่ย ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เงินบาทอยู่ที่ระดับ 
31.49 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และแข็งค่าขึ้นร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (แผนภาพ 1) อย่างไร
ก็ตาม เงินบาทแข็งค่าขึ้นมีทิศทางเดียวกันกับเงินสกุลอ่ืนในภูมิภาค เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย 
อินเดีย เป็นต้น   

 

แผนภาพ 1 สถานการณ์ค่าเงินบาทระหว่างปี 2559-2561       

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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วิเคราะห์ผลกระทบค่าเงินบาทแข็งค่า   
การศึกษานี้ได้ท าการประเมินผลกระทบค่าเงินบาทแข็งค่า โดยวิเคราะห์จากแบบจ าลองเศรษฐมิติมหภาค     

โดยท าการประเมินผลกระทบของค่าเงินบาทโดยการจ าลองสถานการณ์การแข็งค่าของเงินบาทเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
1.  กรณีเงินบาทแข็งค่าขึ้น 5%    
2.  กรณีเงินบาทแข็งค่าขึ้น 8%    
3.  กรณีเงินบาทแข็งค่าขึ้น 10%  
 

ตาราง 1 วิเคราะห์ผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่า                                                       หน่วย: ร้อยละ (yoy) 

ปัจจัย กรณีฐาน  
ผลการประเมินค่าเงินบาทแข็งค่า การเปลีย่นแปลงจากกรณีฐาน  

5% 8% 10% 5% 8% 10% 

RGDP 3.60 3.16 2.90 2.73 -0.44 -0.70 -0.87 

RGDP ภาคอุตสาหกรรม 2.21 1.88 1.70 1.59 -0.32 -0.50 -0.62 

มูลค่าการส่งออก (สกุลดอลลารส์หรัฐ) 3.21 5.94 7.68 8.89 2.73 4.47 5.68 

มูลค่าการส่งออก (สกุลเงินบาท) 2.76 0.21 -1.36 -2.42 -2.56 -4.13 -5.19 

มูลค่าการน าเข้า (สกุลดอลลาร์สหรัฐ) 3.41 6.56 8.65 10.13 3.16 5.24 6.72 

การบริโภคภาคเอกชน 3.20 2.88 2.69 2.57 -0.32 -0.50 -0.62 

การลงทุนภาคเอกชน 3.88 3.95 4.04 4.12 0.07 0.16 0.24 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 1.52 0.63 0.08 -0.30 -0.90 -1.45 -1.82 

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน 1.10 0.45 0.05 -0.22 -0.65 -1.05 -1.32 

ที่มา จากการค านวณ 

ผลกระทบของค่าเงินบาทต่อตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค  
ในกรณีเงินบาทแข็งค่าขึ้นในอัตราร้อยละ 5 ร้อยละ 8 และร้อยละ 10 จากกรณีฐาน ส่งผลกระทบต่ออัตรา

แลกเปลี่ยนเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ระดับ 33.33, 32.28 และ 31.57 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ คาดการณ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ดังนี้  

1. ด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (RGDP) และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ      
ที่แท้จริงภาคอุตสาหกรรม เมื่อเงินบาทแข็งค่าจะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกสกุลเงินบาทที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศท่ีแท้จริง จากการศึกษาผลกระทบได้คาดการณ์ไว้ ดังนี้ 

- หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 5 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงลดลงจากร้อยละ 3.60  
เหลือร้อยละ 3.16 และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงภาคอุตสาหกรรมลดลงจากร้อยละ 2.21 เหลือ  
ร้อยละ 1.88 
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- หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 8 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงลดลงจากร้อยละ 3.60  
เหลือร้อยละ 2.90 และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงภาคอุตสาหกรรมลดลงจากร้อยละ 2.21 เหลือ   
ร้อยละ 1.70 

- หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 10 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงลดลงจากร้อยละ 
3.60  เหลือร้อยละ 2.73 และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงภาคอุตสาหกรรมลดลงจากร้อยละ 2.21 
เหลือร้อยละ 1.59 

2. ด้านมูลค่าการส่งออกเมื่อคิดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐจะเพ่ิมสูงขึ้น
เนื่องจากมูลค่าการส่งออกมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับรายได้ของประเทศคู่ค้าส าคัญของไทยที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ว่า
ในทางทฤษฎีเมือ่เงินบาทแข็งค่าจะท าให้สินค้าไทยมีราคาแพงขึ้น ซึ่งจะท าให้ความต้องการสินค้าไทยลดลง แต่ในทาง
ปฏิบัติส่วนใหญ่จะใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขาย ซ่ึงเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเมื่อ
คิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐมากนัก จากการศึกษาผลกระทบพบว่า มูลค่าการส่งออกในสกุลเงินดอลลาร์จึงยังคงเพ่ิมขึ้น
จากกรณีฐาน จากการศึกษาผลกระทบสามารถคาดการณ์ ดังนี้ 

- หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 5 ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 3.21 
เป็นร้อยละ 5.94   

- หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 8 ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 3.21 
เป็นร้อยละ 7.68  

- หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 10 ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 3.21 
เป็นร้อยละ 8.89   

3. ด้านมูลค่าการส่งออกเม่ือคิดเป็นสกุลเงินบาท เมื่อค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจะส่งให้มูลค่าการส่งออกเมื่อคิด
เป็นเงินบาทลดลง เนื่องจากแม้ว่าการส่งออกจะเพ่ิมขึ้นในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อแลกกลับมาในรูปเงินบาท    
จะท าให้รายได้หรือก าไรของผู้ประกอบการลดลง จากการศึกษาผลกระทบของค่าเงินบาทแข็งค่าต่อมูลค่าการส่งออก
ในสกุลเงินบาทลดลงจากกรณีฐาน ดังนี้ 

- หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 5 ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสกุลเงินบาทลดลงจากร้อยละ 2.76 เหลือร้อยละ 
0.21  

- หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 8 ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสกุลเงินบาทลดลงจากร้อยละ 2.76 เหลือ    
ร้อยละ -1.36 

- หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 10 ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสกุลเงินบาทลดลงจากร้อยละ 2.76 เหลือ   
ร้อยละ -2.42 

4. ด้านมูลค่าการน าเข้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เมื่อค่าเงินบาทแข็งค่าจะท าให้มีการน าเข้าเพ่ิมขึ้น อันเป็นผล
จากราคาสินค้าน าเข้าถูกลง โดยท าให้มูลค่าการน าเข้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพ่ิมขึ้นจากกรณีฐาน ดังนี้ 

- หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 5 ส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 3.41 
เป็นร้อยละ 6.56   

- หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 8 ส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 3.41 
เป็นร้อยละ 8.65   
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- หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 10 ส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 3.41 
เป็นร้อยละ 10.13   

5. ด้านการบริโภคภาคเอกชน เมื่อเงินบาทแข็งค่าจะส่งผลกระทบทางด้านรายได้ โดยท าให้รายได้หรือก าไร
ของผู้ประกอบการลดลง จะส่งผลให้การบริโภคของภาคเอกชนลดลงจากกรณีฐาน ดังนี้ 

- หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 5 ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนลดลงจากร้อยละ 3.20 เหลือร้อยละ 2.88   
- หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 8 ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนลดลงจากร้อยละ 3.20 เหลือร้อยละ 2.69      
- หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 10 ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนลดลงจากร้อยละ 3.20 เหลือร้อยละ 2.57   
6. ด้านการลงทุนภาคเอกชน เมื่อเงินบาทแข็งค่าจะท าให้สินค้าน าเข้ามีราคาถูกลง รวมถึงสินค้าทุน ท าให้

ความต้องการในการลงทุนมากขึ้น ส่งผลให้การลงทุนจากภาคเอกชนเพิ่มข้ึนจากกรณีฐาน ดังนี้ 
- หากเงินบาทแขง็ค่าขึ้นร้อยละ 5 ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 3.88 เป็นร้อยละ 3.95   
- หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 8 ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 3.88 เป็นร้อยละ 4.04   
- หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 10 ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 3.88 เป็นร้อยละ 4.12   
7. ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมหมวดอาหารสดและพลังงาน) ค่าเงินบาท

แข็งค่าจะส่งผลกระทบทางด้านราคา ท าให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลง เนื่องจากราคาสินค้าน าเข้าในรูปแบบเงินบาท
ลดลง ผู้ประกอบการสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตสินค้าได้มากขึ้น จึงท าให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงจากกรณีฐาน 
ดังนี้ 

- หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 5 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากร้อยละ 1.52 เหลือร้อยละ 0.63 
ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานลดลงจากร้อยละ 1.10 เหลือร้อยละ 0.45     

- หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 8 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากร้อยละ 1.52 เหลือร้อยละ 0.08 
ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานลดลงจากร้อยละ 1.10 เหลือร้อยละ 0.05     

- หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 10 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากร้อยละ 1.52 เหลือร้อยละ -0.30 
ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานลดลงจากร้อยละ 1.10 เหลือร้อยละ -0.22     

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมูลค่าการส่งออกซึ่งเป็นผลกระทบที่ส าคัญท่ีสุดของการแข็งค่าของเงินบาท แม้ว่าใน
เบื้องต้นจะได้คาดการณ์ว่าการแข็งค่าของเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกค่อนข้างมาก แต่ใน         
ความเป็นจริงการส่งออกอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงมากดังที่ได้ประเมินไว้ เนื่องจากในข้อเท็จจริงการส่งออกยังขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายปัจจัย1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและภาวะการค้าของทั้งโลก 
โดยในการศึกษาเรื่อง “เงินบาทกับเศรษฐกิจไทย” ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ดอน นาครทรรพ, 2560) ได้ระบุว่า 
การส่งออกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ ภาวะเศรษฐกิจและการค้าโลก และผลของการขยายตัว
ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าต่อปริมาณการส่งออกสินค้าของไทยมีมากกว่าผลของค่าเงินบาทเกือบสิบเท่า อาทิในปี 
2550-2552 เป็นช่วงค่าเงินบาทอ่อนค่าเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 33.36-34.56 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตามทฤษฏีจะส่งผลดี
ต่อการส่งออกที่เพ่ิมขึ้น แต่มูลค่าการส่งออกกลับน้อยกว่าช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่า เพราะว่าปี 2550-2551 เป็นช่วงที่

                                                           
1 การกระทบค่าตัวแปรในแบบจ าลองฯ ผลกระทบท่ีได้จะเป็นผลที่เกดิจากเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเพียงอย่างเดียว ตาม
สมมตุิฐานว่าตัวแปรอื่น ๆ คงท่ี 
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เกิดวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงในช่วงปัจจุบัน ที่เดือนมกราคม 2561 เงินบาทมีค่าเฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ที่ระดับ 31.88 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยแข็งค่าขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่มูลค่า      
การส่งออก (สกุลเงินบาท) มีอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และมูลค่าการ
ส่งออก (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 17.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เพราะ
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

 

วิเคราะห์ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม  

 การที่ค่าเงินบาทแข็งค่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากการส่งออก ดังนั้นอุตสาหกรรมที่จะได้รับ
ผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่า ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกสูง เนื่องจากท าให้รายได้หรือก าไรของ
ผู้ประกอบการลดลง สินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด 10 อันดับแรกได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ          
เครื่องคอมพิวเตอร์ อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบของเครื่องจักร เคมีภัณฑ์ น้ ามันส าเร็จรูป เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (รายละเอียดตามตารางที่ 3) 
ในขณะเดียวกัน การแข็งค่าของเงินบาทจะท าให้สินค้าน าเข้ามีราคาถูกลง อุตสาหกรรมที่มีการน าเข้าวัตถุดิบหรือ
สินค้าข้ันกลางจากต่างประเทศมาใช้ในการผลิตจะได้ประโยชน์จากต้นทุนการผลิตที่ต่ าลง 
 เมื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการแข็งค่าเงินบาทต่อกลุ่มอุตสาหกรรม โดยใช้สัดส่วนการส่งออกและการน าเข้า
ต่อผลผลิตทั้งหมด โดยค านวณจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2553 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมส าคัญที่ได้รับผลกระทบจ านวน 4 กลุ่ม ดังนี้ (แผนภาพที่ 
2)     
 

แผนภาพ 2 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่า 

 
ที่มา: จากการค านวณตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2553 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  
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1. กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกมาก และสัดส่วนการน าเข้าน้อย กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบจากการส่งออก เพราะมีมูลค่าส่งออกจ านวนมาก  ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบในประเทศในการผลิตเป็นหลัก อีกทั้ง
น าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศในปริมาณไม่มาก เป็นกลุ่มที่เสียประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่าทั้งการส่งออกและได้
ประโยชน์ในการน าเข้าน้อย อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมอาหาร (อาหาร
ทะเลกระป๋องและแปรรูป) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น   

2. กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกมาก และสัดส่วนการน าเข้ามาก เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจาก
การส่งออก แต่ในส่วนของการน าเข้า ผู้ประกอบการจะสามารถประหยัดต้นทุนได้มาก กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  (เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอ่ืน ๆ) 
อุตสาหกรรมยานยนต์ (รถยนต์และชิ้นส่วนประกอบ) เป็นต้น 

3. กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกน้อย สัดส่วนการน าเข้ามาก เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการ
ส่งออกน้อย แต่ได้ประโยชน์จากต้นทุนค่าใช้จ่ายของวัตถุดิบน าเข้าลดลง กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม (น้ ามันส าเร็จรูป) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์กระดาษ เป็นต้น 

4. กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกน้อย สัดส่วนการน าเข้าน้อย เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการ
ส่งออกและผลประโยชน์ด้านการน าเข้าไม่มาก กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร (อาหารสัตว์) 
อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน (ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้) เป็นต้น  

 
บทสรุป 

  เงินบาทแข็งค่าจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (RGDP) และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศที่แท้จริงภาคอุตสาหกรรมลดลง มูลค่าการส่งออกสกุลเงินบาท การบริโภคจากภาคเอกชน และอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไป และอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง ทั้งนี้มูลค่าการน าเข้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
และการลงทุนจากภาคเอกชนกลับมีอัตราการขยายตัวที่เพ่ิมขึ้น เพราะสามารถประหยัดต้นทุนการน าเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศ และจะส่งผลดีต่อการขยายตัวของก าลังการผลิตในอนาคต     

อุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบคือ กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกมาก เพราะรายได้หรือก าไรของ
ผู้ประกอบการลดลง แต่ในส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการน าเข้ามากจะได้รับผลประโยชน์จากค่าเงินบาทแข็งค่า เพราะ
ท าให้ลดต้นทุนในส่วนของวัตถุดิบน าเข้า เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมที่มีการใช้วัตถุดิบน าเข้าเป็นหลัก และกลุ่มที่
ต้องการลงทุนเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ จะได้รับประโยชน์จากต้นทุนการผลิตที่ต่ าลง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะ
ได้ผลกระทบสูงสุดจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกสูง และได้ประโยชน์จากต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าขั้น
กลางระดับต่ า ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมอาหาร (อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป) 
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบน้อยและได้ประโยชน์จากต้นทุน
การน าเข้ามาก ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม (น้ ามันส าเร็จรูป) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์กระดาษ 
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นอกจากนี้ ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่ได้รับผลกระทบจากเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ซึ่งประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียต่างมีทิศทางแข็งค่าเช่นเดียวกับประเทศไทย ท าให้ไม่มีผลในด้านการแข่งขันทางราคาของสินค้าส่งออก 
อีกทั้งเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าส าคัญของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้การส่งออกและอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยไม่ได้รับผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่ามากนัก   
                                                                                                        
                                                                                              
  

          เพชรไพลิน  สายสิงห์  
                  อรศุภา  เชาวนปรีชา 

            อนุวัตร จุลินทร  
             กลุ่มพัฒนาแบบจ าลอง 

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ตาราง 2 สถิติการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยระหว่างปี 2550-2560 

ที่มา กระทรวงพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 
มูลค่า       

การส่งออก 
(ล้านบาท) 

มูลค่า        
การน าเข้า       
(ล้านบาท) 

ดุลการค้า   
(ล้านบาท) 

อัตรา
แลกเปลีย่นเฉลี่ย 

(บาท/USD) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
มูลค่าการ
ส่งออก 

มูลค่าการ
น าเข้า 

ดุลการค้า 
อัตรา

แลกเปลีย่น 

2550 5,302,119 4,870,186 431,933 34.56 7.39 -1.47 -7,882.16 -12.05 

2551 5,851,371 5,962,482 -111,111 33.36 10.36 22.43 -125.72 -3.47 

2552 5,194,597 4,601,982 592,615 34.34 -11.22 -22.82 -633.35 2.94 

2553 6,113,336 5,856,591 256,744 31.73 17.69 27.26 -56.68 -7.60 

2554 6,707,989 6,982,728 -274,739 30.49 9.73 19.23 -207.01 -3.91 

2555 7,077,762 7,786,123 -708,361 31.08 5.51 11.51 157.83 1.94 

2556 6,909,544 7,657,633 -748,089 30.73 -2.38 -1.65 5.61 -1.13 

2557 7,311,089 7,403,905 -92,816 32.48 5.81 -3.31 -87.59 5.69 

2558 7,225,723 6,906,078 319,644 34.25 -1.17 -6.72 -444.39 5.45 

2559 7,550,704 6,888,187 662,517 35.30 4.50 -0.26 107.27 3.07 

2560 8,008,374 7,629,898 378,477 33.94 6.06 10.77 -42.87 -3.85 
ม.ค. 

2561 

609,543 587,226 22,317 31.88 7.00 13.20 -154.4 -10.02 
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ตาราง 3 มูลค่าการส่งออกของสินค้า 20 อันดับแรก ปี 2560 

ล าดับ อุตสาหกรรม สินค้า 
มูลค่าการส่งออก 

(ล้านบาท) 
สัดส่วน       

การส่งออก (%) 

1 อุตสาหกรรมยานยนต ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 914,389 11.42 

2 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ 

625,122 7.81 

3 
อุตสาหกรรมอญัมณีและ
เครื่องประดับ 

อัญมณีและเครื่องประดับ 435,399 5.44 

4 อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง ผลิตภณัฑ์ยาง 346,885 4.33 

5 อุตสาหกรรมการพลาสติก เม็ดพลาสติก 292,812 3.66 

6 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

แผงวงจรไฟฟ้า 279,669 3.49 

7 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของ
เครื่องจักรกล 

255,929 3.2 

8 อุตสาหกรรมเคม ี เคมีภณัฑ ์ 248,413 3.1 

9 อุตสาหกรรมปโิตรเคม ี น้ ามันส าเร็จรปู 242,429 3.03 

10 อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง ยางพารา 204,838 2.56 

11 อุตสาหกรรมเหล็ก เหล็ก เหล็กกล้าและผลติภณัฑ ์ 189,786 2.37 

12 อุตสาหกรรมอาหาร ข้าว 174,503 2.18 

13 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 164,024 2.05 

14 อุตสาหกรรมยานยนต ์
เครื่องยนตส์ันดาปภายในแบบลูกสูบ
และส่วนประกอบ 

146,720 1.83 

15 อุตสาหกรรมพลาสติก ผลิตภณัฑ์พลาสติก 136,974 1.71 

16 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอ่ืน ๆ 127,660 1.59 

17 อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 126,457 1.58 

18 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ 

107,192 1.34 

19 อุตสาหกรรมไม ้ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม ้ 96,942 1.21 

20 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และ
ส่วนประกอบ 

96,652 1.21 

  
อื่น ๆ 2,795,581 34.89 

  
รวมทั้งสิ้น 8,008,374 100 

ที่มา สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย  กระทรวงพาณิชย ์


