
รายงานราคาน้ํามัน การคาดการณและผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรม 

นํ้ามันเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญมากในปจจุบัน เน่ืองจากมีความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของ

ประชาชนและภาคธุรกิจทั้งทางตรงและทางออม ทั้งในเรื่องการเดินทาง ตลอดจนการผลิตและการขนสงสินคา 

ราคานํ้ามันที่สูงข้ึนจะทําใหตนทุนการขนสงและราคาสินคาสูงข้ึน โดยราคาสินคาที่เพิ่มข้ึนจะทําใหการบริโภค

ของประชาชนลดลง ซึ่งจะสงผลโดยตรงกับการผลิตและการจางงาน นอกจากน้ีราคาสินคาที่สูงข้ึนจะกอใหเกิด

ภาวะเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยที่สูงข้ึน อันสงผลใหภาคเอกชนมีการลงทุนลดลงอีกทางหน่ึงดวย ซึ่งเมื่อ                          

การบริโภค การผลิตและการลงทุนลดลงจะทําใหรายไดประชาชาติหรือ GDP ของประเทศลดลงในที่สุด                                   

บทวิเคราะหฉบับน้ีจึงจัดทําข้ึนเพื่อสํารวจสถานการณราคานํ้ามันในปจจุบัน พรอมทั้งทําการวิเคราะหคาดการณ

ผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึนกับประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเปนการแจงเตือนถึงภาวะเศรษฐกิจที่

จะเกิดข้ึนอันเปนผลจากราคานํ้ามัน ซึ่งเปนประโยชนตอภาครัฐและเอกชนในการวางแผนไดอยางเหมาะสม                             

โดยการศึกษาน้ีประกอบดวย 3 สวน ไดแก 1) ขอมูลดานการพึ่งพานํ้ามันของไทย 2) สถานการณราคานํ้ามัน

และการคาดการณแนวโนมราคานํ้ามันในป 2562 และ 3) การประเมินผลกระทบดานราคานํ้ามันตอ                           

ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย 

1. การพ่ึงพานํ้ามันของประเทศไทย 

 ประเทศไทยมีการพึ่งพาการนําเขานํ้ามันดิบในระดับที่สูงมาก โดยเมื่อเปรียบเทียบระหวางมูลคา            

การนําเขา นํ้ามันดิบและมูลคาการสงออกพบวา มีมูลคาการ นําเขา เทียบกับการส งออกในสัดสวน                           

มากกวารอยละ 900

1 มาโดยตลอด และเมื่อพิจารณามูลคาการนําเขานํ้ามันดิบของไทยพบวา มูลคาการนําเขามี

แนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง โดยในป 2541 ประเทศไทยมีการนําเขานํ้ามันดิบคิดเปนมูลคา 2,916.45         

ลานดอลลารสหรัฐฯ และเพิ่มข้ึนสูงสุดที่ 39,211.69 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2556 อันเปนผลมาจาก                   

ราคานํ้ามันที่สูงข้ึน 1

2 หลังจากน้ันมูลคาการนําเขานํ้ามันดิบของไทยไดลดลงในปตอ ๆ มา เปนผลมาจาก        

ราคานํ้ามันดิบของโลกที่ ตํ่าลง โดยมีมูลคาการนําเขาที่  15 ,245.39 ลานดอลลารสหรัฐฯ ในป 2559                           

อยางไรก็ตาม มูลคาการนําเขาของไทยเริ่มมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอีกครั้ง ทั้งน้ี ในป 2560 มีมูลคาการนําเขาที่ 

19,515.20 ลานดอลลารสหรัฐฯ และในชวง 10 เดือนแรกของป 2561 (ม.ค.-ต.ค.) ไทยนําเขาคิดเปนมูลคา 

22,740.77 ลานดอลลารสหรัฐฯ (รายละเอียดตามภาพที่ 1) 

 ในดานของแหลงนําเขานํ้ามันดิบ ไทยมีการนําเขานํ้ามันดิบจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมากที่สุด คิดเปน

สัดสวนรอยละ 28.69 รองลงมาคือ ซาอุดิอาระเบียรอยละ 23.34 มาเลเซียรอยละ 9.03 รัสเซียรอยละ 6.54 

และอินโดนีเซียรอยละ 5.71 อันดับตอ ๆ มาไดแก กาตาร ออสเตรเลีย บรูไนฯ ไนจีเรีย และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี

สัดสวนการนําเขาที่รอยละ 5.29, 3.40, 2.93, 2.20 และ 1.82 ตามลําดับ (รายละเอียดตามภาพที ่2) 

 

1 การคํานวณของ กว. 
2 ป 2556 เปนปราคาน้ํามันในตลาดโลกสูงมากที่สุดในรอบ 20 ปที่ผานมา โดยมรีะดับราคาอยูที่ 97.98-108.56 ดอลลารสหรัฐ/บารเรล และเร่ิมมี
ราคาลดลงในปตอ ๆ มา  
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ภาพที ่1 มูลคาการนําเขานํ้ามันดิบของไทย ป 2541-2561  

 
ที่มา: Global Trade Atlas 

ภาพที่ 2 การนําเขานํ้ามันดิบของประเทศไทยจากแหลงตาง ๆ ในป 2560 

ที่มา: Global Trade Atlas 

2. สถานการณราคานํ้ามันและการคาดการณราคานํ้ามันในป 2562 

ในระยะ 20 ปที่ผานมา ราคานํ้ามันดิบมีแนวโนมสูงข้ึน โดยราคานํ้ามันดิบไดเพิ่มข้ึนจาก 12.13-14.42 

ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรลในป 2541 ข้ึนสูงสุดที่ 94.08-111.65 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรลในป 2555 2

3 

หลังจากน้ัน ราคานํ้ามันดิบเริ่มมีความผันผวนโดยมีระดับราคาที่ลดตํ่าลงในป 2556-2559 ทั้งน้ี ราคานํ้ามันดิบ    

3 ราคานํ้ามันในแตละตลาดมีความแตกตางกัน โดยป 2555 เปนปที่ราคานํ้ามันตลาดในตลาด Brent และ Dubai มีราคาสูงสุด 
สําหรับตลาด West Texas ราคาสูงสุดจะอยูในป 2556    
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ในป 2559 อยูที่  41.20-43.74 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล และเพิ่มข้ึนมาอยูที่ระดับ 50.79-54.15                            

ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรลในป 2560 (รายละเอียดตามภาพที่ 3) 

ภาพที่ 3 ราคานํ้ามันดิบรายปและการคาดการณราคานํ้ามันป 2562 

ที่มา: International Monetary Fund (IMF) และ U.S. Energy Information Administration (EIA)  

ราคานํ้ามันดิบป 2561: สําหรับในป 2561 ราคานํ้ามันดิบยังมีทิศทางคอนขางผันผวน โดยใน                                                 

ไตรมาสที่ 4 ชวงตนเดือนตุลาคม 2561 ราคานํ้ามันดิบมีการปรับตัวสูงข้ึน เปนผลมาจากมาตรการควํ่าบาตรของ

สหรัฐอเมริกาตอประเทศอิหราน ทําใหมีการคาดการณวา อุปทานนํ้ามันจากอิหรานจะลดลงมาก แตในชวงปลาย

เดือนพฤศจิกายน ราคานํ้ามันดิบกลับมีแนวโนมลดลง หลังสหรัฐอเมริกาประกาศผอนผันมาตรการควํ่าบาตร

อิหรานใหแก 8 ประเทศ ไดแก จีน อินเดีย เกาหลีใต ญี่ปุน อิตาลี กรีซ ไตหวัน และตุรกี ใหสามารถนําเขา

นํ้ามันดิบจากอิหรานได เปนระยะเวลา 180 วัน ซึ่ ง เปนการผอนคลายความกังวลเรื่องอุปทานของ             

อิหรานไปไดในระยะสั้น สําหรับในป 2561 U.S. Energy Information Administration (EIA) ไดคาดการณ                                      

ราคานํ้ามันดิบเบรนท และราคานํ้ามันดิบเวสตเท็กซัสจะอยูที่ 73.12 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล และ 66.79 

ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล ตามลําดับ สําหรับราคานํ้ามันดิบดูไบ International Monetary Fund (IMF)         

ไดคาดการณวา อยูที่ 69.87 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล (ภาพที่ 3) 

ราคานํ้ามันดิบป 2562: สําหรับราคานํ้ามันดิบในป 2562 น้ัน หนวยงานทั้ง EIA และ IMF คาดการณ

วาราคานํ้ามันดิบจะตํ่ากวาในป 2561 เล็กนอย เน่ืองจากสหรัฐอเมริกาไดเพิ่มแทนขุดเจาะนํ้ามันอยางตอเน่ือง 

ในขณะที่ซาอุดิอาระเบียไดใหคํามั่นในการเพิ่มกําลังการผลิตทดแทนการผลิตในอิหรานจากมาตรการควํ่าบาตร

ของสหรัฐฯ ประกอบกับความเสี่ยงจากสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ

โลกและเปนผลใหความตองการนํ้ามันลดลง จากสถานการณดังกลาว EIA จึงคาดการณวา ราคานํ้ามันดิบเบรนท 

และราคานํ้ามันดิบเวสตเท็กซัส ในป 2562 จะอยูที่ 71.92 และ 64.85 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล ตามลําดับ 

สําหรับราคานํ้ามันดิบดูไบ IMF คาดการณวาจะอยูที่ 69.81 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล (ภาพที่ 3) 
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3. การประเมินผลกระทบของราคานํ้ามันดิบในป 2562 

ในการประเมินผลกระทบของราคานํ้ามันดิบในปใน 2562 โดยใชแบบจําลองเศรษฐมิติมหภาค         
ของ สศอ. จากตัวเลขการคาดการณราคานํ้ามันดิบดูไบของ IMF4 คาดวา ราคานํ้ามันดิบจะมีการลดลงจากราคา 
69.87 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล ในป 2561 ลงมาที่ 69.81 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรลในป 2562                                    
จะกอใหเกิดผลตอเศรษฐกิจ ตามตารางที่ 1   

ตารางที่ 1 การประเมินผลกระทบของราคานํ้ามันดิบดูไบ  

Items ราคานํ้ามันดิบดูไบท่ี 69.81 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล  

RGDP 0.00149 

RGDP of Manufacturing 0.00403 

Private Consumption Sector 0.00042 

Private Investment Sector 0.00065 

Merchandise Exports at USD 0.00252 

Core Inflation Rate -0.00041 

ที่มา: จากการคํานวณโดยแบบจําลองเศรษฐมิติมหภาคของ สศอ. 

จากตารางที่ 1 การประเมินผลกระทบของราคานํ้ามันดิบดูไบ เมื่อราคานํ้ามันดิบดูไบลดลงอยูที่ 69.81 

ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล (จากกรณีฐาน) มีผลทําใหรายไดประชาชาติแทจริง (RGDP) เพิ่มข้ึนรอยละ 0.00149 

จากกรณีฐาน ,  รายไดภาคอุตสาหกรรมแทจริง (RGDP of Manufacturing) เพิ่ม ข้ึนรอยละ 0.00403               

จากกรณีฐาน, การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มข้ึนรอยละ 0.00042 จากกรณีฐาน, การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มข้ึน     

รอยละ 0.00065 จากกรณีฐาน การสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 0.00252 จากกรณีฐาน และอัตราเงินเฟอลดลง       

รอยละ 0.00041 จากกรณีฐาน โดยจะเห็นไดวา เมื่อราคานํ้ามันดิบดูไบมีราคาลดลงจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ

ในเชิงบวก แตมีผลกระทบในระดับตํ่า เน่ืองจากระดับราคานํ้ามันดิบในป 2562 จะแตกตางจากป 2561         

เพียงเล็กนอย 

โดยสรุป ราคานํ้ามันดิบในป 2562 มีการคาดการณวาราคานํ้ามันดิบจะลดลงจากป 2561 เพียงเล็กนอย 

ทําใหเปนผลบวกตอเศรษฐกิจของประเทศคอนขางนอยเชนเดียวกัน ดังน้ัน ในป 2562 ราคานํ้ามันดิบจึงไมนาจะ

เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมากนัก 
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