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KEY TAKEAWAYS: 

• KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทรประเมินสถานการณ์
วิกฤตในยูเครน ก าลังส่งผลให้ราคาพลังงานและราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น สร้างความท้าทายให้กับเศรษฐกิจโลก
ที่ก าลังฟื้นตัว และสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของศรษฐ
กิจไทย ที่พึ่งพาพลังงานในระดับสูงและส่วนใหญ่มาจากการ
น าเข้า 

• KKP Research ประเมินว่าความไม่แน่นอนของแนวโน้ม
เศรษฐกิจและเงินเฟ้อไทยมีสูงขึ้นมากขึ้น และได้ปรับประมาณ
การ GDP ปี  2022 ในกรณี ฐาน เหลือ 3.2% จากที่ เคย
คาดการณ์ไว้ที่ 3.9% จากผลกระทบจากสถานการณ์ยูเครน
และรัสเซีย และสถานการณ์โควิด และปรับประมาณการเงิน
เฟ้อจากที่เคยคาดไว้ที่ 2.3% ส าหรับทั้งปีเป็น 4.2% จากต้นทุน
ราคาพลังงานและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เศรษฐกิจไทยเปราะบางแค่ไหนเมือ่ราคาน า้มนัสงูขึน้ 

 

• ราคาน้ ามันที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ ดุลการค้า
และดุลการค้าของไทยมากกว่าประเทศอ่ืนในภู มิภาค 
เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีการพึ่งพาการใช้น้ ามันสูง 
สะท้อนจากตัวเลขอัตราการบริโภคพลังงานต่อ GDP หรือ 
Energy intensity ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
เพื่อการผลิตสินค้าและบริการของไทยที่อยู่ในระดับสูงและ
ไม่ได้ปรับตัวดีขึ้นในเวลาที่ผ่านมา 

• สถานการณ์เงินเฟ้อและค่าครองชีพสูงก าลังสร้างความท้าทาย
ต่อประชาชน โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวได้ไม่
เต็มที่ แต่ต้นทุนทางการคลังในการอุดหนุนราคาสินค้าสูงมาก
ขึ้น และก าลังสร้างความบิดเบือน จึงมีความจ าเป็นต้อง
กลับมาทบทวนการด าเนินนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้
ตรงจุดเพื่อใช้ทรัพยากรของรัฐให้คุ้มค่ามากที่สุด และมีความ
จ าเป็นในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อลดความเปราะบาง
ของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว 
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โครงสร้างเศรษฐกจิไทยเปราะบางแคไ่หนเมือ่ราคาน ้ามนัสูงขึน้ 

ในโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงประเด็นส าคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงหลายครั้งคือการพัฒนาเศรษฐกิจให้ไม่อ่อนไหวต่อการเกิดขึ้น
ของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (Resiliency) KKP Research เคยประเมินโควิด-19 กับความเปราะบางของเศรษฐกิจไทย และชี้ให้เห็น
ว่าเศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางจากการพึ่งพาต่างประเทศในสัดส่วนสูงและท าให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบ
รุนแรงจากการเดินทางระหว่างประเทศที่หยุดชะงักลงและส่งผลต่อเนื่องต่ออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ อย่างมาก 

ส าหรับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนก าลังส่งผลให้ราคาพลั งงานและสินค้าอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
สูงขึ้นต่อเนื่อง KKP Research ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด สะท้อนภาพที่ชัดเจนขึ้น
ว่าเศรษฐกิจไทยพึ่งพาพลังงานในสัดส่วนที่สูง และมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเกิด จาก
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจในอดีต ที่ส่วนหนึ่งท าให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว  

การพัฒนาเศรษฐกิจจ าเป็นต้องให้ความส าคัญมากขึ้นกับนโยบายระยะยาวที่จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างม่ันคงและไม่
เปราะบาง โดยเฉพาะในโลกที่ความไม่แน่นอนสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างปัจจุบัน 

KKP Research ปรบั GDP ปีนีเ้หลอื 3.2% เงินเฟอ้พุ่งแตะ 4.2%  

KKP Research ปรับการคาดการณ์ GDP ปี 2022 ในกรณีฐานเหลือ 3.2% จากที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 3.9% (รูปท่ี 1) โดยประเมิน
ว่าความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมีสูงขึ้นมาก จากผลกระทบจากสถานการณ์ยูเครนและรัสเซีย และปรับ
ประมาณการเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีจากที่เคยคาดไว้ที่ 2.3% เป็น 4.2% จากต้นทุนราคาพลังงานและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น 

สถานการณ์ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนในปัจจุบัน ท าให้แนวโน้มเศรษฐกิจ โลกใน
ระยะข้างหน้ามีความไม่แน่นอนสูงและคาดเดาได้ยากขึ้น แม้ว่าผลกระทบทางตรงจากเหตุการณ์ความขัดแย้งต่อเศรษฐกิจไทย
น่าจะมีไม่มากนัก เนื่องจากมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับรัสเซียและยูเครนมีมูลค่าไม่สูงมากนัก แต่ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ สินแร่โลหะต่างๆ อาหารสัตว์ และปุ๋ย) ที่มีแนวโน้มปรับตัว
สูงขึ้น และผลกระทบทางอ้อมจากเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะผลกระทบต่อภูมิภาคยุโรป อาจกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในหลายภาค
ส่วน  

นอกจากนี้ ในภาวะที่ธนาคารกลางใหญ่ๆทั่วโลกมีความจ าเป็นต้องถอนการกระตุ้นเศรษฐกิจ และปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นจากแรง
กดดันด้านเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ย่ิงจะเป็นแรงกดดันท าให้ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกมีเพิ่มขึ้น และเครื่องมือที่ จะดูแลและ
กระตุ้นเศรษฐกิจมีจ ากัดมากขึ้น 

ในกรณีฐาน เราคาดว่าสถานการณ์ความขัดแย้งมีโอกาสยืดเย้ือ และประเทศตะวันตกอาจจะใช้มาตรการคว่ าบาตรเพิ่มเติม 
รวมถึงมาตรการที่เก่ียวข้องกับการส่งออกพลังงาน เราประเมินว่าราคาน้ ามันจะแตะระดับสูงสุดที่คา่เฉลี่ย 130 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ในไตรมาส 2 และราคาน้ ามันเฉลี่ยทั้งปีท่ี 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยความไม่แน่นอนจะส่งผลต่อความเชื่อม่ัน เงินเฟ้อที่สูงขึ้น
อาจจะกระทบท าให้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกลดลง 
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ช่องทางหลักที่เศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบ คือ การส่งออกที่อาจชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจโลก การบริโภค
ภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อและก าลังซื้อที่ลดลง และภาคการท่องเที่ยวที่อาจฟื้นตัวได้ช้ากว่าคาด จาก
นักท่องเที่ยวรัสเซียที่จะหายไปและนักท่องเที่ยวยุโรปท่ีอาจเดินทางมาลดลงโดยลดการคาดการณ์จ านวนนักท่องเที่ยวลงจาก 5.8 
ล้านคน เหลือ 5.1 ล้านคน ความเสี่ยงเหล่านี้จะท าให้ระดับรายได้ของไทยจะอยู่ในระดับต่ ากว่าก่อนโควิดยาวนานขึ้น (รูปที่ 2)  
โดยมีรายละเอียดการปรับประมาณการณ์ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) เศรษฐกิจในประเทศ: การบริโภคและการลงทุนอาจจะฟื้นช้า
กว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเกิดจากทั้งการระบาดของโควิด -
19 และเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก KKP Research ปรับการ
คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อจาก 2.3% เป็น 4.2% ตามราคา
น้ ามันและราคาอาหารหลายชนิดที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยในกรณี
ฐานคาดว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยจะพุ่งขึ้นสูงที่สุดในช่วงไตรมาส 
2 ของปี ที่จะสูงถึง 5.5% อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นจะท า
ให้ก าลังซื้อของประชาชนลดลง กระทบต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจในประเทศ 

2) การส่งออกชะลอตัวลงตามสมมติฐานเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ
ตัวลง เราประเมินว่าเศรษฐกิจยุโรปจะเป็นกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบหนักกว่าภูมิภาคอ่ืน เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจรัสเซียมาก และพึ่งพาการน าเข้าพลังงานจาก
รัสเซีย ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐ ฯ น่าจะไม่ได้รับผลกระทบ
มากนักเนื่องจากสหรัฐได้กลายเป็นประเทศผู้ส่งออกพลังงานสุทธิ และพึ่งพาพลังงานน าเข้าลดลง หลังการพัฒนา
เทคโนโลยีในการขุดเจาะน้ ามันและก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน (shale) อย่างไรก็ตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ
ตัวจะส่งผลให้การขยายตัวของการส่งออกลดต่ าลง 

 

 

    Previous forecast New forecast 

%YoY 2021 2022E 2023E 2022E 2023E 

Real GDP 1.6 3.9 4.7 3.2 4.5 

Private Consumption 0.3 5.2 3.2 4.3 3.0 

Government Consumption 3.2 -1.0 1.5 -0.3 1.5 

Gross Fixed Capital Formation 3.4 6.4 2.4 4.5 2.8 

Private 3.2 7.0 3.0 5.7 3.5 

Public 3.8 5.0 1.0 3.0 1.0 

Exports of Goods and Services 10.4 7.1 9.7 6.8 8.0 

Imports of Goods and Services 17.9 5.1 4.7 3.9 4.1 

Current account (US$ bn) -10.9 1.8 19.9 -3.7 23.0 

as % of GDP -2.1 0.3 3.2 -0.7 3.9 

Headline CPI 1.2 2.3 1.1 4.2 1.2 

Policy rate 0.5 0.75 1.25 0.5 1.0 

Tourist arrivals (Mn persons) 0.4 5.8 21.5 5.1 19.3 

 

ที่มา: KKP Research estimates 

รูปที่ 1: การเปลี่ยนแปลงประมาณการณ์ตัวเลข GDP  

 

 

 

 

 

ท่ีมา: NESDC, KKP Research  

   

   

   

   

   

   

   

                                                                        

                                    

 
 
 
  

 
  
   

 
 
 

                 

รูปที่ 2: เศรษฐกิจไทยยังไม่สามารถฟื้นตัวกลับไปเท่ากับ 

ช่วงก่อนโควิด-19 ในป ี2022 
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3) การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการเปิดประเทศที่ท าได้ช้ากว่าคาด และเศรษฐกิจยุโรปที่อาจจะชะลอกว่าคาดเป็น
ตลาดการท่องเที่ยวที่ส าคัญของไทย  KKP Research มองว่าการท่องเที่ยวยังน่าจะเป็นความหวังส าคัญในการขับเคลื่อน
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทย แต่ได้ปรับลดประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยวลงเล็กน้อย โดยคาดว่า ในปี 2022 จ านวน
นักท่องเที่ยวจะฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ 5.1 ล้านคน (จากเดิมที่คาด 5.8 ล้านคน) และเพิ่มขึ้นเป็น 19.3 ล้านคน ในปี 2023 
(จาก 21.5 ล้านคน) หลังจากหลายประเทศเริ่มมีนโยบายเปิดประเทศและอยู่ร่วมกับโควิด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจาก
ยุโรปและอาเซียน อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาน้อยกว่าคาด เนื่องจากความขัดแย้งระหว่าง
ยูเครนและรัสเซียที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยุโรปจนอาจท าให้นักท่องเที่ยวยุโรปเดินทางมา
ลดลง ในขณะที่นักท่องเที่ยวจีนยังกลับมาได้ช้า 

กรณดีีและกรณเีลวร้าย 

ภายใต้สถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง KKP Research 
ประเมินว่ายังต้องจับตามองการเปลี่ยนแปลงของสงคราม
ระหว่างยูเครนและรัสเซียอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะมาตรการ
คว่ าบาตร และผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

ในกรณีเลวร้าย ประเมินว่า มีโอกาสที่มาตรการคว่ าบาตร
อาจจะรุนแรงมากขึ้น จนส่งผลให้ราคาน้ ามันปรับตัวสูงขึ้น
เกิน 150 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเฉลี่ยทั้งปีท่ี 130 ดอลลาร์
ต่อบาร์เรล และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดแคลนสินค้าโภค
ภัณฑ์ และความเสี่ยงที่ เศรษฐกิจโลกอาจจะเข้าสู่ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยมีมากขึ้น ซึ่งจะดันให้อัตราเงินเฟ้อของไทย
ปรับตัวสูงขึ้นเป็น 5.1% ในขณะที่เศรษฐกิจไทยอาจเติบโตได้
เพียง 2.7%   

ส่วนในกรณีที่ดี หากสถานการณ์คลี่คลายได้เร็วกว่าคาด ผลกระทบต่อราคาน้ ามันอาจจะมีน้อย และราคาน้ ามันเฉลี่ยทั้งปี อาจจะ
อยู่ที่ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไทยจะมีน้อยว่าในกรณีฐาน (รูปท่ี 3) 

 

ท าไมน า้มนัแพงกระทบไทยมากกว่าประเทศอืน่   

ราคาน้ ามันที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อไทยมากกว่าประเทศอ่ืนเนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีการพึ่งพาการใช้น้ ามันไม่ต่างจากใน
อดีต สะท้อนจากตัวเลขอัตราการบริโภคพลังงานต่อ GDP หรือ Energy intensity ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเพื่อ
การผลิตสินค้าและบริการของไทยที่มีแนวโน้มคงที่มาตั้งแตป่ี 2000 ในขณะที่ทั่วโลกมีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อเนื่อง (รูปท่ี 4)  ท า
ให้ทุกครั้งที่ราคาน้ ามันพุ่งสูงขึ้น เศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอก
ค่อนข้างมาก เป็นผลมาจากการขาดการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (energy-efficient) รวมทั้งขาด
การวางแผนนโยบายระยะยาว  ท าให้ทุกครั้งที่ราคาพลังงานปรับตัวขึ้นสูงจะสร้างปัญหาในลักษณะเดิมซ้ า ๆ เช่น ในช่วงปี 2008 
และ 2011 - 2013 ไทยก็เคยเผชิญสถานการณ์ที่ราคาน้ ามันสูงใกล้เคียงกับระดับปัจจุบัน (รูปท่ี 5)  แม้ว่า ณ เวลานั้นจะมีผู้เสนอ
ทางออกเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแต่ยังไม่สามารถท าได้ส าเร็จจนถึงปัจจุบัน 

 

 

 

 Ukrain-Russia 

Scenario 
GDP Growth  Inflation 

  2022E 2023E 2022E 2023E 

Optimistic 3.6% 4.7% 3.6% 1.1% 

Baseline 3.2% 4.5% 4.2% 1.2% 

Pessimistic 2.7% 5.1% 5.1% 1.2% 

 

ท่ีมา: BofA, KKP Research 

รูปที่ 3: ตัวเลขประมาณการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงขึ้นอยู่

กับพัฒนาการของสงคราม 
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ผลกระทบที่น่ากังวลคือการใช้น้้ามันของไทยมูลค่าสูงที่เกิดจากการน้าเข้าจากต่างประเทศ เม่ือพิจารณาการส่งออกสินค้าในกลุ่ม
น้ ามันเทียบกับการน าเข้า พบว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่น าเข้าพลังงานสุทธิมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาค (รูปท่ี 6) ท าให้เม่ือ
ราคาน้ ามันสูงขึ้น ไทยจ าเป็นต้องจ่ายเงินจ านวนมากขึ้นเพื่อน าเข้าน้ ามันและส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุลเพิ่มเติมได้มาก โดยทุก ๆ 
10% ของราคาน้้ามันที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยขาดดุลเพิ่มเติมประมาณ 0.3%-0.5% ของ GDP หรือหมายถึง
มูลค่าเทียบเท่ากับการนักท่องเที่ยวต่างชาตจ้ิานวนถึง 1 – 1.6 ล้านคน ซึ่งท าให้ในหลายครั้งเม่ือราคาน้ ามันสูงขึ้นท าให้ดุลการคา้
ขาดดุลมากขึ้นจะเห็นค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงในเวลาเดียวกัน  

 

 

ผลกระทบต่อเนื่อง คือ เงินเฟ้อในประเทศไทยมีความอ่อนไหวต่อราคาน้้ามันมากแม้จะมีการช่วยเหลือจากภาครัฐบางส่วนแล้วก็
ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับต่างประเทศเงินเฟ้อที่สูงขึ้นกระทบกับค่าใช้จ่ายของคนไทยมากกว่า  (รูปที่ 7) แม้ว่าภาครัฐจะช่วย
อุดหนุนราคาก๊าซหุงต้ม น้ ามันดีเซลและค่าไฟแล้วก็ตาม 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: FRED, KKP Research 
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รูปที่ 5: เศรษฐกิจไทยเคยเผชิญกับปัญหาราคาน ้ามันแพง

มาแล้วในอดีตตามราคาน ้ามันดิบโลก 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: Our World in Data, IMF, KKP Research 
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รูปที่ 4: ไทยมีแนวโน้มพ่ึงพาพลังงานสูงขึ้นเล็กน้อยนับจากปี 

1990 สวนทางกับประเทศอื่น ๆ ในโลกที่แนวโน้มลดลงชัดเจน 

 

ผลต่ออตัราเงนิเฟอ้เมือ่ราคาน า้มนัเพ่ิมขึน้ 10% (basis point) 

 

 

ท่ีมา: BofA, KKP Research 

รูปที่ 7: อัตราเงินเฟอ้ของไทยตอบสนองต่อราคาน ้ามัน

มากกว่าในหลายประเทศ 

ดลุการคา้ระหวา่งประเทศในกลุม่สนิคา้ทีเ่กีย่วข้องกบัน า้มนั 

 (% of GDP) 

 

ท่ีมา: BofA Global Research 

รูปที่ 6: ประเทศไทยเปน็หนึ่งในประเทศที่ขาดดุลการค้าในกลุ่ม

น ้ามันและก๊าซธรรมชาติมากที่สุดภูมิภาค 
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เงนิเฟอ้มโีอกาสสูงขึน้ไดม้ากกว่าที่หลายฝ่ายคาด 

ราคาน้้ามันที่สูงขึ้นเป็นเพียงผลกระทบเบื้องต้นที่เราเห็นในปัจจุบัน แต่ความเสี่ยงส้าคัญ คือ หากราคาสินค้าสูงขึ้น
ต่อเนื่องจะส่งผลกระทบในอีก 2 ประเด็น  

1) ราคาน้้ามันดันภาระทางการคลังสูงข้ึนมหาศาล 

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาขายปลีกน้้ามันในประเทศ ยังส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องมายังภาระทางการคลังที่จะเพิ่มสูงขึ้นมหาศาล ผลตามมาที่ส าคัญจากเศรษฐกิจมีการใช้น้ ามันสูงและพึ่งพามาตรการ
ระยะสั้นผ่านการอุดหนุนราคาสินค้าที่เก่ียวเนื่องกับน้ ามัน คือ เม่ือราคาน้ ามันปรับตัวสูงขึ้นแล้วภาระทา งการคลังจะสูงขึ้น
มหาศาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และถือเป็นการสูญเสียทางโอกาสท่ีจะน าเงินจ านวนนี้ไปพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวแทน   

ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐได้ตรึงราคาน้ ามันดีเซลค้าปลีกไว้ที่ 30 บาทต่อลิตรและพยายามคงราคาก๊าซ LPG ผ่านเงินสมทบจาก
กองทุนน้ ามัน แต่เม่ือราคาดีเซลหน้าโรงกลั่นปรับเพิ่มขึ้น ท าให้เงินอุดหนุนจากกองทุนเพิ่มขึ้นเพื่อตรึงราคาขายปลีก แม้ว่าภาครัฐ
จะลดภาษีน้ ามันดีเซลลงมาเหลือ 3.2 บาทต่อลิตร แต่เงินอุดหนุนจากกองทุนเพิ่มขึ้นสูงถึง 14 บาทต่อลิตรจาก 2 บาทต่อลิตร
ในช่วงต้นปี เช่นเดียวกับเงินอุดหนุนก๊าซ LPG ที่เพิ่มขึ้นเป็น 18.2 บาทต่อกิโลกรัม KKP Research ประเมินว่าในกรณีฐานที่ราคา
น้้ามันโลกอยู่ที่ 110 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรลทั้งป ีหากไม่มีการปรับนโยบาย ภาครัฐอาจต้องใช้เงินสูงถึงกว่า 2 หมื่นล้านบาทต่อ
เดือน (หรือกว่า 2.7 แสนล้านบาทต่อปีหรือคิดเป็น 1.8% ของ GDP) และท้าให้ฐานะกองทุนน้้ามันขาดดุลมากขึ้น จนอาจต้องมี
การปล่อยราคาน้้ามันลอยตัวบางส่วน หรือหากรัฐต้องการอุดหนุนราคาต่อไปภาคการคลังจะสูงขึ้นอย่างมาก (รูปท่ี 8 และ 9)  

 

อย่างไรก็ตาม ด้วยราคาน้ ามัน ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องอาจบังคับให้ภาครัฐต้องลดระดับการอุดหนุนราคาน้ ามันและปล่อย
ให้ราคาน้ ามันเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากภาระการคลังที่สูงขึ้นมาก  KKP Research ประเมินว่า หากไม่มีการอุดหนุนน้ ามันดีเซลอาจ
เพิ่มขึ้นเป็น 38-40 บาทต่อลิตรจากที่ตรึงไว้ที่ 30 บาทต่อลิตร ราคาก๊าซ LPG นั้น อาจปรับเพิ่มขึ้นเป็น 430 บาทต่อถัง 15 
กิโลกรัมจากที่รัฐบาลตรึงราคาไว้ที่ 313 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม นอกจากนี้ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มแรงกดดันต่อราคาไฟฟ้า
ที่อาจต้องปรับขึ้นเพื่อสอดคล้องกับราคาต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น  และจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังภาคการผลิตและอัตราเงินเฟ้อ
ของไทย และจะมีผลกระทบรอบสองต่อราคาสินค้าต่างๆ และภาวะเงินเฟ้อ หมายความว่าในช่วงหลังจากนี้อัตราเงินเฟ้อจะไม่ได้
สูงขึ้นจากเฉพาะราคาน้ ามันเท่านั้น  และมีโอกาสปรับสูงขึ้นได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และขึ้นอยู่กับมาตรการของภาครัฐด้วย 

 

 

ท่ีมา: KKP Research Estimates 
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รูปที่ 9: ในกรณีฐานที่ราคาน ้ามัน 110 เหรียญต่อบาร์เรล 

คาดว่ารัฐต้องใช้เงินอุดหนุนถึงปลีะ 2.75 แสนล้านบาท 

 

 

ท่ีมา: KKP Research Estimates 
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รูปที่ 8: รัฐต้องเพ่ิมเงินอุดหนุนน ้ามันดีเซลจาก 2 บาทต่อ

ลิตรเปน็ 14 บาทต่อลิตรในช่วงต้นปจีากราคาน ้ามันที่สูงขึ้น 
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2) สินค้ากลุ่มอาหารและเกษตรได้รับผลกระทบมากท่ีสุด แม้ว่าจะมีมาตรการควบคุมราคา  

ราคาอาหารจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาพลังงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในช่วงปี 2004-2008 ไทยเคยเผชิญสถานการณ์เงินเฟ้อจาก
ราคาพลังงานเร่งตัวขึ้นโดยเฉลี่ย 28% ต่อปี ส่งผลให้ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงค้าปลีกเพิ่มขึ้นถึง 15% ราคาขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น 7% 
และราคาอาหารประกอบเองที่บ้านเพิ่มขึ้น 9% (รูปที่ 10) แม้ว่ากลุ่มสินค้าจ าเป็นส่วนใหญ่ถูกควบคุมราคาตามมาตรการของ
กรมการค้าภายใน (ตารางที่ 1) ราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องด่ืมโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นราว 6% แต่ราคาสินค้าย่อยบางประเภท
ปรับตัวสูงขึ้นมาก เช่น ผักผลไม้เพิ่มขึ้นถึง 14% ข้าว 9% และ เนื้อสัตว์ 7% เป็นต้น เนื่องจากราคาพลังงานเป็นต้นทุนหลักใน
การขนส่งสินค้าเกษตร ซึ่งมีแนวโน้มกระทบกลุ่มคนรายได้น้อยซึ่งมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายการบริโภคอาหารมากกว่า 

 

 

 

 
ที่มา: ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และ KKP Research 
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อัตราเงนิเฟอ้รายสินคา้เฉลีย่ (2004 -2008)

รูปที่ 10: ข้อมูลในอดีตสะท้อนว่าราคาน ้ามันเพ่ิมขึ้นในช่วงป ี2004 – 2008 ส่งผลให้ราคาสินค้าอื่น ๆ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามด้วย 

โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตร 

ปทีี่ประกาศ รายการสนิค้าควบคมุ มาตรการทีบ่ังคบัใช ้
2006 
(พ.ศ. 2549) 

ผงซกัฝอก น ้ำยำซักล้ำง น ้ำตำลทรำย ข้ำวสำรบรรจุถุง ปุ๋ยเคมี 
ยำรักษำโรค โยเกิร์ต กำแฟส้ำเร็จรูปนมเปรี ยว รองเทำ้นักเรียน 
นมสด เส้นหม่ี แป้งฝุ่น ก๊ำซหงุต้ม เหล็กและเหล็กเส้น 

- ประกำศรำยกำรสินค้ำควบคุม และสินค้ำเฝำ้ระวัง 
- ตั งคณะกรรมกำรพิจำรณำต้นทุน เพือ่ขอปรบัขึ นรำคำ 
- เจรจำกบัผูป้ระกอบกำรเพื่อให้ช่วยแบกรบัต้นทุน 

2007 
(พ.ศ. 2550) 

ผ้ำอนำมัย แชมพู นมผง ปลำกระปอ๋ง ยำรักษำโรค สีทำอำคำร 
ปุ๋ยเคมี ผงซักฟอก แป้งฝุ่นโรยตัว สบู่ ผงชูรส สังกะสี น ้ำมันพืช 
และน ้ำมันหล่อลื่น 
ค่ำโดยสำร น ้ำมันพืช บะหม่ีกึง่สำ้เร็จรปู 
หมวดสินค้ำเกษตร ธุรกิจคำ้ปลีก/สง่ ยำรักษำโรค ปิโตรเลียม 
ไฟฟ้ำ บรภิัณฑ์ขนส่ง กระดำษและผลิตภัณฑ์ วัสดุก่อสรำ้ง 
อำหำรและเครื่องดื่ม ของใช้ประจ้ำวัน 
สนิคา้ทีอ่นญุาตให้ปรบัราคา: นมยูเอชที นมพำสเจอร์ไรซ ์

ถ่ำนไฟฉำย เหล็ก สุกรหน้ำฟำร์ม ปุ๋ย ยำปอ้งกันปรำบศัตรพูืช 
และอำหำรสตัว์ 

- ขอให้แจ้งกรมกำรคำ้ภำยในทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน 
ก่อนประกำศขึ นรำคำ 
- แสดงหลักฐำนต้นทุนย้อนหลัง 2 ปี เช่น รำคำวัตถุดิบ งบดุล 
บัญชีก้ำไรขำดทุน ประกอบกำรพจิำรณำขอขึ นรำคำ ไม่
สำมำรถปรับรำคำไดท้ันท ี
- หำกฝ่ำฝืนจะถูกด้ำเนินคดี โทษจ้ำคกุไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่

เกิน 1.4 แสนบำท หรอืทั งจ้ำทั งปรับ และเพิ่มโทษปรับเป็น 2 
เท่ำ 

- โครงกำรธงฟำ้ (ตลำดสินค้ำรำคำถูก) ส้ำหรับผู้บรโิภค 

ที่มา: กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และ KKP Research รวบรวม 

ตารางที่ 1: แม้มาตรการควบคุมราคาของกรมการค้าภายในจะครอบคลุมสินค้าจ าเป็นส่วนใหญ่ 

แต่ราคาสินค้าบางประเภทปรับตัวเพ่ิมสูงมาก 
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บรษัิทโดยทั่วไปทนแรงกดดนัจากตน้ทนุสูงไดไ้มเ่กนิ 2 ปี 

ภาวะเงินเฟ้อโดยทั่วไปนอกจากจะกระทบผู้บริโภคโดยตรงแล้ว หากเกิดขึ้นต่อเนื่องจะส่งผลต่อต้นทุนขายและอัตราก าไรของ
บริษัทด้วยเช่นกัน ข้อมูลงบการเงินบริษัทจดทะเบียนช่วงที่เงินเฟ้อสูงในอดีต (2004-2008)  ชี้ให้เห็นว่า ส าหรับบริษัทโดยเฉลี่ย 
ต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นลดลง 2 percentage point ในช่วงดังกล่าว (ไม่รวมธุรกิจพลังงานและ
การเงิน) อัตราก าไรขั้นต้นที่ลดลงต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มที่จะส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภคมากขึ้นผ่านการขึ้ น
ราคาสินค้าซึ่งจะย่ิงซ้ าเติมก าลังซื้อของผู้บริโภคโดยรวม ซึ่งสะท้อนได้จากยอดขายที่ชะลอตัวลงในช่วงเดียวกัน (รูปท่ี 11) 

 

ผลกระทบต่อบริษัทแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและอ้านาจตลาด บริษัทโดยทั่วไปต้องแบกรับต้นทุนสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น
ในช่วงเงินเฟ้อส่งผลให้อัตราก าไรขั้นต้นลดลง เช่น บริษัทในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนสินค้า
เพิ่มขึ้นชัดเจนในช่วงที่เงินเฟ้อสูง (2004-2008) และได้รับประโยชน์ผ่านการขยายตัวของอัตราก าไรขั้นต้น จากต้นทุนสินค้าที่
ลดลงในช่วงเงินเฟ้อต่ า (2013-2018) สะท้อนอ านาจตลาดที่ต่ ากว่าธุรกิจกลุ่มอ่ืน ๆ (รูปท่ี 12) 

 

 

 
ที่มา: Bloomberg, KKP Research 

รูปที่ 11: ก าไรขั้นต้นของบริษัทลดลง ในช่วงเงินเฟอ้สูงและเศรษฐกิจต าต ่า เนื่องจากจากต้นทุนสินค้าที่เพ่ิมขึ้นในขณะที่ส่งผ่านต้นทุน

ไปยังผู้บริโภคได้ยากกว่า 
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ทบทวนมาตรการระยะสัน้ มุง่พัฒนาเศรษฐกจิระยะยาว 

ในภาวะปัจจุบัน ที่ต้นทุนการอุดหนุนภาครัฐต้องเผชิญกับความท้าทายจากฐานะทางการคลังมากขึ้น จ าเป็นต้องกลับมาทบทวน
การด าเนินนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนใหม่อีกครั้ง ภาวะเงินเฟ้อสูง และข้าวของราคาแพงโดยเฉพาะสินค้าจ าเป็นอย่าง
พลังงานเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายต่อประชาชน โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ และท าให้ต้นทุนของ
ผู้ประกอบการสูงขึ้น รัฐจึงอาจมีบทบาทในการใช้ทรัพยากรของรัฐดูแลค่าครองชีพของประชาชน 

อย่างไรก็ตาม นโยบายที่ใช้ในการดูแลค่าครองชีพ ควรสร้างการบิดเบือนให้น้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น การตรึงราคาสินค้าอาจได้ผล
ในระยะสั้น แต่หากสถานการณ์ยาวนาน อาจท าให้เกิดการขาดแคลนสินค้า ท าให้เกิดการกักตุนสินค้า และตลาดมืด นโยบายการ
ดูแลราคาสินค้าจึงควรเน้นการแข่งขันเต็มที่ และป้องกันไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้าหรือการบิดเบือนราคา 

การอุดหนุนโดยการตรึงราคาน้ ามัน อาจไม่ใช่วิธีการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ การ
ช่วยเหลือที่มีลักษณะบิดเบือนราคาตลาด ท าให้คนไม่ลดการใช้พลังงานลงเม่ือราคาแพงขึ้น นอกจากนี้มาตรการอุดหนุนราคาเป็น
การช่วยเหลือคนทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มผู้มีฐานะที่ใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งอาจท าให้ต้นทุนของภาครัฐสูงขึ้นมากเกินจ าเป็น 
การอุดหนุนแบบกว้างขวางจะท าให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสเพิ่มขึ้นสูง การพิจารณาหากลไกที่ช่วยคัดครองผู้ได้รับผลกระทบและแก้ไข
ปัญหาได้ตรงจุดจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินนโยบายการคลังและลดผลกระทบได้จริงในระยะยาว เป็นโจทย์ที่ส าคัญของรัฐบาล 
นอกจากนี้ ต้นทุนภาระทางการคลังในการอุดหนุนราคาน้ ามันก าลังจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ในภาวะที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ย่ิงท าให้
การใช้ทรัพยากรภาครัฐมีความจ าเป็นต้องตรงจุดประสงค์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด 

ในระยะยาว มีความจ าเป็นในการปรับโครงสร้างให้เศรษฐกิจใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการพึ่งพาพลังงาน
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย 

 

 

ที่มา: Bloomberg, KKP Research 
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รูปที่ 12: เมื่อพิจารณาจากของบริษัทในตลาดหลักททรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นมากที่สุด สะท้อนจาก

อัตราก าไรขั้นต้นที่ลดลงมากที่สุด 


