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การวิจยันี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาถึงการส่งผ่านอตัรา

แลกเปลีย่นไปยงัดชันีราคาสนิคา้นําเขา้อุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ถึงขนาดของผลกระทบที่

อสมมาตรของราคาสนิค้านําเขา้ในหมวดสนิค้าหลกั ซึ่ง

ประกอบดว้ย สนิคา้เชื้อเพลงิ สนิคา้ทุน สนิคา้วตัถุดบิและกึง่สาํเรจ็รปู สนิคา้อุปโภค

บรโิภค สนิค้ายานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ขอ้มูลอนุกรมเวลารายเดือนอตัรา

แลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรฐัฯ ดชันีราคาสนิคา้นําเขา้ของไทย ดชันีราคาสนิคา้

นําเขา้ของหมวดสนิคา้หลกั ดชันีราคาผูผ้ลติประเทศสหรฐัอเมรกิา และดชันีผลผลติ

ภาคอุตสาหกรรมของไทย ตัง้แต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2545 ถึงเดือนธนัวาคม ปี 

พ.ศ. 2558 ถูกนํามาใช้ในสมการการส่งผ่านอตัราแลกเปลีย่นไปยงัดชันีราคาสนิคา้

นําเขา้อตุสาหกรรม ผลการศกึษาพบว่าอตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ มกีาร

ส่งผ่านผลกระทบเชงิลบไปยงัดชันีราคาสนิคา้นําเขา้ของไทยเฉพาะในหมวดสนิคา้ทนุ 

สนิคา้อุปโภคบรโิภค และสนิคา้ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง แต่อย่างไรกต็าม 

ผลลพัธ์จากการศกึษานี้พบว่าไมม่กีารสง่ผ่านอตัราแลกเปลีย่นแบบอสมมาตรในแต่ละ

หมวดสนิคา้นําเขา้ของประเทศไทย 

 

คาํสาํคญั: การส่งผ่านอตัราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาสินค้านําเข้า การส่งผ่านแบบ 

อสมมาตร 

JEL: B22 B23 C22 

1
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การขยายตวัของการคา้ระหว่างประเทศมคีวามเกีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา 

หากอตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ มคี่าสูงขึน้ นัน่คอืค่าเงนิบาทอ่อนค่าลง 

จะส่งผลให้การส่งออกของประเทศมีการขยายตัว เนื่ องจากราคาสินค้าโดย

เปรยีบเทยีบถูกลง ในทางตรงกนัขา้ม หากอตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ มี

ค่าลดลง นัน่คือค่าเงนิบาทแขง็ค่าขึ้น จะส่งผลทําให้การส่งออกของประเทศลดลง

เนื่องจากราคาสนิคา้ในประเทศสูงกว่าต่างประเทศ และการนําเขา้เพิม่ขึน้เนื่องจาก

ราคาสนิคา้จากต่างประเทศถูกลง สําหรบัประเทศไทย ตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี พ.ศ. 

2547 ถงึเดอืนตุลาคม ปี พ.ศ. 2557 ค่าเงนิบาทแขง็ค่าขึน้รอ้ยละ 19.0 เมื่อเทยีบกบั

ดอลลารส์หรฐัฯ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557) แต่ทัง้นี้ในช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 

ดัชนีราคาสินค้านําเข้ารวมทุกรายการกลับเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 46 (สํานักดัชนี

เศรษฐกจิการคา้, 2557) ตามทฤษฎอีตัราแลกเปลีย่น เหตุการณ์นี้อธบิายไดว้่าการแขง็

ค่าขึน้ของค่าเงนิอาจส่งผลดต่ีอภาคการผลติ เนื่องจากราคาสนิคา้จากต่างประเทศจะ

ลดลงจากอตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ทีล่ดลง ทําใหต้้นทุนการผลติและ

วตัถุดบิทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศมรีาคาลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมทีพ่ึง่พงิ

การนําเข้าสินค้าขัน้กลางหรือปัจจยัการผลิตเป็นหลกั ดังแสดงในรูป 1 มูลค่าการ

นําเข้าสินค้าของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อค่าเงนิบาทมีการแข็งค่าขึ้น 

ดงัเชน่ในเดอืนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2559 อตัราแลกเปลีย่นลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 0.7 จาก

เดอืนมถุินายนในปีเดยีวกนั ขณะทีม่ลูค่านําเขา้สนิคา้มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 

4.1 (ธนาคารแหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย,์ 2559) 

 เมื่อพจิารณาการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นก่อนหน้า (รูป 2) พบว่า

อตัราแลกเปลีย่น ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 จนถงึปี พ.ศ. 2557 มกีารเปลีย่นแปลงลดลงอยา่ง

ต่อเนื่อง จาก 43 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ มาอยู่ที ่32 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ (ธนาคาร

แห่งประเทศไทย, 2559) อนัเนื่องมาจากปัจจยัภายในทางเศรษฐกจิของประเทศไทย

ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

(สํานักงานนโยบายและยุทศาสตร์การคา้ กระทรวงพาณิชย์, 2557) แต่อย่างไรกต็าม 

ในปี พ.ศ. 2559 อตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ มกีารขยบัเพิม่สงูขึน้ตลอดทัง้

ปี โดยอยูท่ี ่35 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ  

จากข้อมูลข้างต้น อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ยังมีการ

เปลีย่นแปลงทีผ่นัผวนและเป็นไปตามภาวะเศรษฐกจิโลก การเปลีย่นแปลงดงักล่าวมี

แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อราคานําเขา้สนิค้าที่แตกต่างกนัในแต่ละอุตสาหกรรม 

ดงันัน้เพื่อสามารถกําหนดทศิทางการสนับสนุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 

ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง การวจิยันี้จะศกึษาถงึการสง่ผา่นอตัราแลกเปลีย่นไปยงัดชัน ี
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The purpose of this research is to study asymmetric 

exchange rate pass-through into industrial import price 

index of Thailand in order to determine whether the 

size of a change in the exchange rate does matter for 

industrial import price index. The main categories of 

industries include fuel, capital goods, raw materials and semi-finished goods, 

consumer products, and transportation and transportation equipment. This study 

employed the monthly data of THB/USD exchange rate, the baht-denominated 

import price index, the import price index of the major categories, the US 

producer price index, and the manufacturing production index – so as to 

construct exchange pass-through model. The data are from January 2 0 0 2  to 

December 2015. The results show that there is a negative exchange rate pass-

through associated with the import price index of capital goods, consumer 

products, and transportation and transportation equipment. However – the 

underlying results highlight that there is no evidence of asymmetric exchange 

rate pass-through for the whole categories. 

Keyword: Exchange Rate Pass-through, Import Price Index, Asymmetric Pass-

through, THB/USD 

JEL: B22 B23 C22 

 

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ เป็นตวัชีว้ดัหนึ่งทีแ่สดงถงึ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนัน้ในการพัฒนา

เศรษฐกจิของประเทศ จึงมกัจะให้ความสําคญักบัอตัรา

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยพจิารณาจากอตัราการ

เตบิโตของรายได้ประชาชาต ิรายได้ประชาชาตทิางด้าน

รายจ่าย ประกอบดว้ย การใชจ้่ายมวลรวมเพื่อการบรโิภคของประชาชน การใชจ้่าย

เพื่อการลงทุนของภาคเอกชน การใช้จ่ายของภาครฐับาล และการใช้จ่ายในภาค

ต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2557 มลูคา่การสง่ออกและมลูคา่การนําเขา้มสีดัสว่นต่อรายได้

ประชาชาตทิีส่งูถงึรอ้ยละ 69.0 และ 62.0 ตามลาํดบั (ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2557)  

กล่าวคอืการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทยมกีารพึง่พงิการคา้ระหว่างประเทศ

ในสดัสว่นทีส่งู  

Abstract 

1  
บทนํา 
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การขยายตวัของการคา้ระหว่างประเทศมคีวามเกีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา 

หากอตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ มคี่าสูงขึน้ นัน่คอืค่าเงนิบาทอ่อนค่าลง 

จะส่งผลให้การส่งออกของประเทศมีการขยายตัว เนื่ องจากราคาสินค้าโดย

เปรยีบเทยีบถูกลง ในทางตรงกนัขา้ม หากอตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ มี

ค่าลดลง นัน่คือค่าเงนิบาทแขง็ค่าขึ้น จะส่งผลทําให้การส่งออกของประเทศลดลง

เนื่องจากราคาสนิคา้ในประเทศสูงกว่าต่างประเทศ และการนําเขา้เพิม่ขึน้เนื่องจาก

ราคาสนิคา้จากต่างประเทศถูกลง สําหรบัประเทศไทย ตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี พ.ศ. 

2547 ถงึเดอืนตุลาคม ปี พ.ศ. 2557 ค่าเงนิบาทแขง็ค่าขึน้รอ้ยละ 19.0 เมื่อเทยีบกบั

ดอลลารส์หรฐัฯ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557) แต่ทัง้นี้ในช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 

ดัชนีราคาสินค้านําเข้ารวมทุกรายการกลับเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 46 (สํานักดัชนี

เศรษฐกจิการคา้, 2557) ตามทฤษฎอีตัราแลกเปลีย่น เหตุการณ์นี้อธบิายไดว้่าการแขง็

ค่าขึน้ของค่าเงนิอาจส่งผลดต่ีอภาคการผลติ เนื่องจากราคาสนิคา้จากต่างประเทศจะ

ลดลงจากอตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ทีล่ดลง ทําใหต้้นทุนการผลติและ

วตัถุดบิทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศมรีาคาลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมทีพ่ึง่พงิ

การนําเข้าสินค้าขัน้กลางหรือปัจจยัการผลิตเป็นหลกั ดังแสดงในรูป 1 มูลค่าการ

นําเข้าสินค้าของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อค่าเงนิบาทมีการแข็งค่าขึ้น 

ดงัเชน่ในเดอืนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2559 อตัราแลกเปลีย่นลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 0.7 จาก
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ต่อเนื่อง จาก 43 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ มาอยู่ที ่32 บาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ (ธนาคาร
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ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

(สํานักงานนโยบายและยุทศาสตร์การคา้ กระทรวงพาณิชย์, 2557) แต่อย่างไรกต็าม 

ในปี พ.ศ. 2559 อตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ มกีารขยบัเพิม่สงูขึน้ตลอดทัง้
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จากข้อมูลข้างต้น อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ยังมีการ
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employed the monthly data of THB/USD exchange rate, the baht-denominated 

import price index, the import price index of the major categories, the US 

producer price index, and the manufacturing production index – so as to 

construct exchange pass-through model. The data are from January 2 0 0 2  to 

December 2015. The results show that there is a negative exchange rate pass-

through associated with the import price index of capital goods, consumer 

products, and transportation and transportation equipment. However – the 

underlying results highlight that there is no evidence of asymmetric exchange 

rate pass-through for the whole categories. 

Keyword: Exchange Rate Pass-through, Import Price Index, Asymmetric Pass-

through, THB/USD 

JEL: B22 B23 C22 

 

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ เป็นตวัชีว้ดัหนึ่งทีแ่สดงถงึ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนัน้ในการพัฒนา

เศรษฐกจิของประเทศ จึงมกัจะให้ความสําคญักบัอตัรา

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยพจิารณาจากอตัราการ

เตบิโตของรายได้ประชาชาต ิรายได้ประชาชาตทิางด้าน

รายจ่าย ประกอบดว้ย การใชจ้่ายมวลรวมเพื่อการบรโิภคของประชาชน การใชจ้่าย

เพื่อการลงทุนของภาคเอกชน การใช้จ่ายของภาครฐับาล และการใช้จ่ายในภาค

ต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2557 มลูคา่การสง่ออกและมลูคา่การนําเขา้มสีดัสว่นต่อรายได้

ประชาชาตทิีส่งูถงึรอ้ยละ 69.0 และ 62.0 ตามลาํดบั (ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2557)  

กล่าวคอืการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทยมกีารพึง่พงิการคา้ระหว่างประเทศ

ในสดัสว่นทีส่งู  

Abstract 

1  
บทนํา 
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ทราบถึงผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อมูลค่าการค้าของไทย และกลยุทธ์

การตลาดของผูส้ง่ออกต่างประเทศ 

การศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยส่วนที่หนึ่งเป็นบทนํา ส่วนที่สองจะ

กล่าวถงึกรอบแนวคดิของการวจิยั สว่นทีส่ามเกีย่วกบัวธิวีจิยัและขอ้มลูทีใ่ช ้ในสว่นทีส่ ี่

และหา้จะแสดงผลการศกึษา อภปิรายผล สว่นทีห่กคอืสรปุและขอ้เสนอแนะ 

 

การวจิยันี้ศกึษาถงึการส่งผ่านอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศไปยงัดชันีราคาสนิค้านําเขา้ของไทย จาก

ทฤษฎกีารส่งผ่านอตัราแลกเปลีย่น ซึง่การเปลีย่นแปลง

ในอตัราแลกเปลีย่นมผีลต่อการเปลีย่นแปลงระดบัราคา

สนิคา้นําเขา้และส่งออก การส่งผ่านอตัราแลกเปลีย่นมี

ด้วยกันสองลักษณะ กล่ าวคือการส่ งผ่ านอัต ร า

แลกเปลีย่นแบบสมบรูณ์ (Complete Exchange Rate Pass-Through) และการสง่ผา่น

อตัราแลกเปลีย่นแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete Exchange Rate Pass-Through) การ

ส่งผ่านอตัราแลกเปลีย่นแบบสมบูรณ์นัน้หมายถงึ การเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น 

นําไปสู่การเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้นําเขา้และส่งออกในสดัส่วนเดยีวกนั คอืเป็น

หนึ่งต่อหนึ่ง ขณะที่การส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนแบบไม่สมบูรณ์หมายถึง การ

เปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสนิค้านําเขา้และ

สง่ออกไมเ่ทา่กบัหนึ่งต่อหนึ่ง 

ทฤษฎีบทของการส่งผ่านอตัราแลกเปลีย่นกล่าวว่า หากอตัราแลกเปลี่ยนมี

การส่งผ่านไปยงัดัชนีราคาสินค้านําเข้า ค่าสมัประสิทธิข์องอตัราแลกเปลี่ยนมคี่า

มากกว่าหรอืน้อยกว่าศนูย ์โดยถา้คา่สมัประสทิธิข์องอตัราแลกเปลีย่นมคีา่เทา่กบัหนึ่ง 

คอืเมือ่อตัราแลกเปลีย่นเปลีย่นแปลงไปรอ้ยละ 1 มผีลทาํใหอ้ตัราการเปลีย่นแปลงของ

ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 เช่นเดียวกัน ถ้าค่าสัมประสิทธิข์องอัตรา

แลกเปลี่ยนมคี่าน้อยกว่าหนึ่ง คอืราคาสนิคา้เปลีย่นแปลงน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลง

ของอตัราแลกเปลีย่น เนื่องจากผูผ้ลติสนิคา้ในประเทศตอ้งการรกัษาระดบัราคาสนิคา้ 

จงึไม่ตอ้งการเพิม่ราคาสนิคา้ใหเ้ปลีย่นแปลงไปตามอตัราแลกเปลีย่นทีเ่พิม่ขึน้ ถา้ค่า

สัมประสิทธิข์องอัตราแลกเปลี่ยนมีค่ามากกว่าหนึ่ง คือราคาสินค้าเปลี่ยนแปลง

มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าในประเทศ

ต้องการกําไรที่เพิ่มขึ้น ราคาสินค้าจึงเพิม่ขึ้น มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลีย่นทีเ่พิม่ขึน้ และหากอตัราแลกเปลี่ยนไม่มกีารส่งผ่านไปยงัดชันีราคาสนิคา้

นําเขา้ คา่สมัประสทิธิข์องอตัราแลกเปลีย่นมคีา่เทา่กบัศนูย ์ 

2  
กรอบแนวคิด

ของการวิจยั 
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รปู 1 อตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ และมลูคา่การนําเขา้สนิคา้ขัน้กลางจาก

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี พ.ศ. 2557 ถงึเดอืนกรกฎาคม ปี 

พ.ศ. 2559 

 

 
ท่ีมา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์(2559) 

 

รปู 2 อตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ และอตัราการเปลีย่นแปลงของอตัรา

แลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2545 ถงึปี พ.ศ. 2559 

 
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2560) และการคาํนวณ 

 

ราคาสนิคา้นําเขา้ไทย รวมถงึการส่งผ่านอตัราแลกเปลีย่นแบบอสมมาตรเพื่อดูขนาด

ของผลกระทบที่แตกต่างกนัระหว่างอตัราแลกเปลี่ยนทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะทาํให้
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ทราบถึงผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อมูลค่าการค้าของไทย และกลยุทธ์

การตลาดของผูส้ง่ออกต่างประเทศ 

การศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยส่วนที่หนึ่งเป็นบทนํา ส่วนที่สองจะ

กล่าวถงึกรอบแนวคดิของการวจิยั สว่นทีส่ามเกีย่วกบัวธิวีจิยัและขอ้มลูทีใ่ช ้ในสว่นทีส่ ี่

และหา้จะแสดงผลการศกึษา อภปิรายผล สว่นทีห่กคอืสรปุและขอ้เสนอแนะ 

 

การวจิยันี้ศกึษาถงึการส่งผ่านอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศไปยงัดชันีราคาสนิค้านําเขา้ของไทย จาก

ทฤษฎกีารส่งผ่านอตัราแลกเปลีย่น ซึง่การเปลีย่นแปลง

ในอตัราแลกเปลีย่นมผีลต่อการเปลีย่นแปลงระดบัราคา

สนิคา้นําเขา้และส่งออก การส่งผ่านอตัราแลกเปลีย่นมี

ด้วยกันสองลักษณะ กล่ าวคือการส่ งผ่ านอัต ร า

แลกเปลีย่นแบบสมบรูณ์ (Complete Exchange Rate Pass-Through) และการสง่ผา่น

อตัราแลกเปลีย่นแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete Exchange Rate Pass-Through) การ

ส่งผ่านอตัราแลกเปลีย่นแบบสมบูรณ์นัน้หมายถงึ การเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น 

นําไปสู่การเปลีย่นแปลงของราคาสนิคา้นําเขา้และส่งออกในสดัส่วนเดยีวกนั คอืเป็น

หนึ่งต่อหนึ่ง ขณะที่การส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนแบบไม่สมบูรณ์หมายถึง การ

เปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยน มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสนิค้านําเขา้และ

สง่ออกไมเ่ทา่กบัหนึ่งต่อหนึ่ง 

ทฤษฎีบทของการส่งผ่านอตัราแลกเปลีย่นกล่าวว่า หากอตัราแลกเปลี่ยนมี

การส่งผ่านไปยงัดัชนีราคาสินค้านําเข้า ค่าสมัประสิทธิข์องอตัราแลกเปลี่ยนมคี่า

มากกว่าหรอืน้อยกว่าศนูย ์โดยถา้คา่สมัประสทิธิข์องอตัราแลกเปลีย่นมคีา่เทา่กบัหนึ่ง 

คอืเมือ่อตัราแลกเปลีย่นเปลีย่นแปลงไปรอ้ยละ 1 มผีลทาํใหอ้ตัราการเปลีย่นแปลงของ

ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 เช่นเดียวกัน ถ้าค่าสัมประสิทธิข์องอัตรา

แลกเปลี่ยนมคี่าน้อยกว่าหนึ่ง คอืราคาสนิคา้เปลีย่นแปลงน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลง

ของอตัราแลกเปลีย่น เนื่องจากผูผ้ลติสนิคา้ในประเทศตอ้งการรกัษาระดบัราคาสนิคา้ 

จงึไม่ตอ้งการเพิม่ราคาสนิคา้ใหเ้ปลีย่นแปลงไปตามอตัราแลกเปลีย่นทีเ่พิม่ขึน้ ถา้ค่า

สัมประสิทธิข์องอัตราแลกเปลี่ยนมีค่ามากกว่าหนึ่ง คือราคาสินค้าเปลี่ยนแปลง

มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าในประเทศ

ต้องการกําไรที่เพิ่มขึ้น ราคาสินค้าจึงเพิม่ขึ้น มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลีย่นทีเ่พิม่ขึน้ และหากอตัราแลกเปลี่ยนไม่มกีารส่งผ่านไปยงัดชันีราคาสนิคา้

นําเขา้ คา่สมัประสทิธิข์องอตัราแลกเปลีย่นมคีา่เทา่กบัศนูย ์ 
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รปู 1 อตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ และมลูคา่การนําเขา้สนิคา้ขัน้กลางจาก

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี พ.ศ. 2557 ถงึเดอืนกรกฎาคม ปี 

พ.ศ. 2559 

 

 
ท่ีมา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์(2559) 

 

รปู 2 อตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ และอตัราการเปลีย่นแปลงของอตัรา

แลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2545 ถงึปี พ.ศ. 2559 

 
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2560) และการคาํนวณ 

 

ราคาสนิคา้นําเขา้ไทย รวมถงึการส่งผ่านอตัราแลกเปลีย่นแบบอสมมาตรเพื่อดูขนาด

ของผลกระทบที่แตกต่างกนัระหว่างอตัราแลกเปลี่ยนทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะทาํให้
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ทีเ่กดิจากการทาํกาํไรส่วนเพิม่ทีเ่พิม่ขึน้นัน้อยา่งเตม็ที ่นอกจากนี้อตัราดอกเบีย้กเ็ป็น

ปัจจัยที่สําคัญในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ตามทฤษฎี 

International Fisher Effects (Eun & Resnick, 2011) การเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลีย่นเท่ากบัผลต่างของอตัราดอกเบี้ยทีเ่ป็นตวัเงนิของสองประเทศ ประเทศทีม่ี

อตัราดอกเบี้ยทีค่่อนขา้งสงู จะมแีนวโน้มทีค่่าเงนิจะอ่อนค่ามากกว่าประเทศทีม่อีตัรา

ดอกเบี้ยที่ตํ่ากว่า เช่นเดียวกนักบัอตัราดอกเบี้ยที่สูงก็จะสะท้อนถึงอตัราเงนิเฟ้อที่

สงูขึน้ในอนาคต 

 

การวิจยันี้ ได้ประยุกต์ใช้แบบจําลองของ Campa and 

Goldberg (2005) เพื่อวเิคราะห์ถงึขนาดของผลกระทบ

ทีอ่สมมาตรของราคาสนิคา้นําเขา้ ไดแ้ก ่สนิคา้เชือ้เพลงิ 

สนิคา้ทุน สนิคา้วตัถุดบิและกึง่สําเรจ็รูป สนิคา้อุปโภค

บรโิภค สนิคา้ยานพาหนะและอปุกรณ์การขนสง่  

โดยการวิจัยการส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนแบบ

อสมมาตรมสีมมตฐิานว่า ค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรหุ่นของอตัราแลกเปลีย่นมคี่าไม่

เท่ากับศูนย์ หากค่าสัมประสิทธิเ์ป็นบวก อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงระดับราคาสินค้านําเข้าที่มากกว่าอัตราแลกเปลี่ยนลดลง หากค่า

สมัประสทิธิเ์ป็นลบ อตัราแลกเปลีย่นเพิม่ขึน้มผีลต่อการเปลีย่นแปลงระดบัราคาสนิคา้

นําเขา้ทีน้่อยกว่าอตัราแลกเปลีย่นลดลง  

เนื่องจากข้อมูล World’s Top Exports พบว่าประเทศสหรฐัอเมริกามีสดัส่วน

การค้ากบัไทยอนัดับหนึ่ง โดยมีมูลค่านําเข้าสนิค้าจากไทยคิดเป็น 24.4 พนัล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ (Daniel Workman, 2016) ทัง้นี้การวิเคราะห์การส่งผ่านอัตรา

แลกเปลี่ยนแบบอสมมาตรจึงให้ความสําคญักบัอตัราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์

สหรฐัฯ เป็นหลกั  

 

3.1 แบบจาํลองการวิจยั 

แบบจําลองการส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนแบบอสมมาตร นํามาใช้เพื่อ

วเิคราะหข์นาดของการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯต่อดชันี

ราคาสนิคา้นําเขา้ทีแ่ตกต่างกนัของประเทศไทย ดงัแสดงในสมการ (1) 
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งานศึกษาในอดีตของการส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนไปยังดัชนีราคาสินค้า

นําเข้า ประกอบด้วย Campa and Goldberg, 2005; Pollard and Coughlin, 2004; 

Marazzi and Sheets, 2007 Campa and Goldberg (2005) ทําการศึกษาถึงการ

ส่งผ่านอตัราแลกเปลีย่นในราคาสนิคา้นําเขา้ของประเทศในกลุ่ม OECD ไปยงัดชันี

ราคาสินค้านําเข้าในแต่ละภาคอุตสาหกรรม พวกเขาพบว่าการส่งผ่านอัตรา

แลกเปลีย่นเกดิขึน้เพยีงบางอตุสาหกรรมการผลติ การศกึษายงัชีใ้หเ้หน็ว่าประเทศทีม่ี

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศค่อนขา้งสงู จะมคีวามยดืหยุ่น

ของการส่งผ่านที่สูงกว่าประเทศที่มีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศคอ่นขา้งตํ่า  

ขณะทีง่านการศกึษาของ Pollard and Coughlin (2004) ได้ทําการศกึษาถงึ

การส่งผ่านอตัราแลกเปลีย่นในราคาสนิคา้นําเขา้ในระดบัสาขาอุตสาหกรรมการผลติ

ของประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยวเิคราะห์การส่งผ่านอตัราแลกเปลี่ยนแบบอสมมาตร 

ซึง่ทาํใหเ้หน็ความแตกต่างของผลกระทบระหว่างอตัราแลกเปลีย่นทีเ่พิม่ขึน้และอตัรา

แลกเปลี่ยนทีล่ดลง การศกึษาพบการส่งผ่านอตัราแลกเปลี่ยนแบบอสมมาตรสาํหรบั

การแขง็คา่ขึน้และการออ่นคา่ลงของเงนิตราในอตุสาหกรรมการผลติสว่นใหญ่  

ในปี 2007 Marazzi and Sheets (2007) ได้ทําการศึกษาถึงผลของการ

ส่งผ่านอตัราแลกเปลี่ยนในราคาสนิค้านําเขา้ ประเทศสหรฐัอเมรกิา การศกึษาพบ

ความสมัพนัธ์ระหว่างราคาสนิคา้และอตัราแลกเปลีย่น โดยการอ่อนค่าลงของค่าเงนิ

ดอลลารส์หรฐัฯ ส่งผลทาํใหก้ารสง่ออกเพิม่สงูขึน้ นอกจากนัน้ผูส้่งออกต่างประเทศได้

มกีารเพิม่ราคาสนิคา้สง่ออกไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่ผลการศกึษานี้ทาํใหท้ราบ

ถงึการเชื่อมโยงระหว่างการลดลงในการส่งผ่านอตัราแลกเปลี่ยนและความสามารถ

ของการแขง่ขนัในตลาดโลกของประเทศสหรฐัอเมรกิา  

จากการทบทวนงานวจิยัและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง พบว่าอตัราดอกเบี้ย อตัรา

เงนิเฟ้อ และอตัราแลกเปลี่ยนมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมาก โดยประเทศทีม่อีตัราเงนิ

เฟ้อตํ่า จะมอีตัราแลกเปลีย่นทีล่ดลงหรอืคา่เงนิทีแ่ขง็ขึน้ เนื่องจากอาํนาจซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ 

โดยงานของ Campa and Goldberg (2005)  ไดอ้ธบิายถงึการสง่ผา่นอตัราแลกเปลีย่น

ไปยงัระดบัราคาสนิคา้นําเขา้ โดยใหร้าคานําเขา้สนิคา้จะถกูแปลงใหอ้ยูใ่นรปูของราคา

สง่ออกสนิคา้ของประเทศผูส้ง่ออก และใหอ้ตัราแลกเปลีย่นในรปูสกลุเงนิของประเทศผู้

นําเขา้ต่อ 1 หน่วยสกุลเงนิของประเทศผูส้่งออก เมื่อราคาส่งออกสนิค้ามคี่าเท่ากบั

กําไรส่วนเพิม่และต้นทุนส่วนเพิม่ของผูส้่งออก ซึ่งขึน้อยู่กบัลกัษณะเฉพาะของแต่ละ

อตุสาหกรรมและอตัราแลกเปลีย่น ดงันัน้หากมกีารกาํหนดราคาสนิคา้ตามเงนิตราของ

ประเทศผูนํ้าเขา้ ผูส้ง่ออกจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
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ทีเ่กดิจากการทาํกาํไรส่วนเพิม่ทีเ่พิม่ขึน้นัน้อยา่งเตม็ที ่นอกจากนี้อตัราดอกเบีย้กเ็ป็น

ปัจจัยที่สําคัญในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ตามทฤษฎี 

International Fisher Effects (Eun & Resnick, 2011) การเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลีย่นเท่ากบัผลต่างของอตัราดอกเบี้ยทีเ่ป็นตวัเงนิของสองประเทศ ประเทศทีม่ี

อตัราดอกเบี้ยทีค่่อนขา้งสงู จะมแีนวโน้มทีค่่าเงนิจะอ่อนค่ามากกว่าประเทศทีม่อีตัรา

ดอกเบี้ยที่ตํ่ากว่า เช่นเดียวกนักบัอตัราดอกเบี้ยที่สูงก็จะสะท้อนถึงอตัราเงนิเฟ้อที่

สงูขึน้ในอนาคต 

 

การวิจยันี้ ได้ประยุกต์ใช้แบบจําลองของ Campa and 

Goldberg (2005) เพื่อวเิคราะห์ถงึขนาดของผลกระทบ

ทีอ่สมมาตรของราคาสนิคา้นําเขา้ ไดแ้ก ่สนิคา้เชือ้เพลงิ 

สนิคา้ทุน สนิคา้วตัถุดบิและกึง่สําเรจ็รูป สนิคา้อุปโภค

บรโิภค สนิคา้ยานพาหนะและอปุกรณ์การขนสง่  

โดยการวิจัยการส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนแบบ

อสมมาตรมสีมมตฐิานว่า ค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรหุ่นของอตัราแลกเปลีย่นมคี่าไม่

เท่ากับศูนย์ หากค่าสัมประสิทธิเ์ป็นบวก อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงระดับราคาสินค้านําเข้าที่มากกว่าอัตราแลกเปลี่ยนลดลง หากค่า

สมัประสทิธิเ์ป็นลบ อตัราแลกเปลีย่นเพิม่ขึน้มผีลต่อการเปลีย่นแปลงระดบัราคาสนิคา้

นําเขา้ทีน้่อยกว่าอตัราแลกเปลีย่นลดลง  

เนื่องจากข้อมูล World’s Top Exports พบว่าประเทศสหรฐัอเมริกามีสดัส่วน

การค้ากบัไทยอนัดับหนึ่ง โดยมีมูลค่านําเข้าสนิค้าจากไทยคิดเป็น 24.4 พนัล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ (Daniel Workman, 2016) ทัง้นี้การวิเคราะห์การส่งผ่านอัตรา

แลกเปลี่ยนแบบอสมมาตรจึงให้ความสําคญักบัอตัราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์

สหรฐัฯ เป็นหลกั  

 

3.1 แบบจาํลองการวิจยั 

แบบจําลองการส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนแบบอสมมาตร นํามาใช้เพื่อ

วเิคราะหข์นาดของการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯต่อดชันี

ราคาสนิคา้นําเขา้ทีแ่ตกต่างกนัของประเทศไทย ดงัแสดงในสมการ (1) 
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งานศึกษาในอดีตของการส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนไปยังดัชนีราคาสินค้า

นําเข้า ประกอบด้วย Campa and Goldberg, 2005; Pollard and Coughlin, 2004; 

Marazzi and Sheets, 2007 Campa and Goldberg (2005) ทําการศึกษาถึงการ

ส่งผ่านอตัราแลกเปลีย่นในราคาสนิคา้นําเขา้ของประเทศในกลุ่ม OECD ไปยงัดชันี

ราคาสินค้านําเข้าในแต่ละภาคอุตสาหกรรม พวกเขาพบว่าการส่งผ่านอัตรา

แลกเปลีย่นเกดิขึน้เพยีงบางอตุสาหกรรมการผลติ การศกึษายงัชีใ้หเ้หน็ว่าประเทศทีม่ี

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศค่อนขา้งสงู จะมคีวามยดืหยุ่น

ของการส่งผ่านที่สูงกว่าประเทศที่มีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศคอ่นขา้งตํ่า  

ขณะทีง่านการศกึษาของ Pollard and Coughlin (2004) ได้ทําการศกึษาถงึ

การส่งผ่านอตัราแลกเปลีย่นในราคาสนิคา้นําเขา้ในระดบัสาขาอุตสาหกรรมการผลติ

ของประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยวเิคราะห์การส่งผ่านอตัราแลกเปลี่ยนแบบอสมมาตร 

ซึง่ทาํใหเ้หน็ความแตกต่างของผลกระทบระหว่างอตัราแลกเปลีย่นทีเ่พิม่ขึน้และอตัรา

แลกเปลี่ยนทีล่ดลง การศกึษาพบการส่งผ่านอตัราแลกเปลี่ยนแบบอสมมาตรสาํหรบั

การแขง็คา่ขึน้และการออ่นคา่ลงของเงนิตราในอตุสาหกรรมการผลติสว่นใหญ่  

ในปี 2007 Marazzi and Sheets (2007) ได้ทําการศึกษาถึงผลของการ

ส่งผ่านอตัราแลกเปลี่ยนในราคาสนิค้านําเขา้ ประเทศสหรฐัอเมรกิา การศกึษาพบ

ความสมัพนัธ์ระหว่างราคาสนิคา้และอตัราแลกเปลีย่น โดยการอ่อนค่าลงของค่าเงนิ
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การศกึษานี้ได้ทําการทดสอบความนิ่งของขอ้มูลก่อน

นําไปวเิคราะหผ์ลของการสง่ผา่นอตัราแลกเปลีย่น โดย

วิธีทดสอบ  Augmented  Dickey-Fuller (ADF Test) 

โดย Dickey and Fuller (1979) พบว่า ตวัแปรทุกตวัมี

ลกัษณะนิ่งทีร่ะดบั level ที ่lag ทีเ่หมาะสมและไม่มปัีญหา serial correlation และ

วธิทีดสอบอกีหนึ่งวธิดี้วยการทดสอบ Phillips-Perron (1988) กพ็บว่าตวัแปรทุก

ตวัมลีกัษณะนิ่งทีร่ะดบั level เชน่กนั ดงัแสดงในตาราง 1 และตาราง 2 

 

ตาราง 1 ผลการทดสอบความนิ่งของขอ้มลูโดยวธิทีดสอบ Augmented Dickey-Fuller 

ทีร่ะดบั level หรอื I(0) 

รายการ ตวัแปร 

ค่าสถิติทดสอบ ADF 

lag 
intercept 

trend 

and 

intercept 

none 

 ดชันีราคาสนิคา้นําเขา้รวม tp  -9.452 -9.950 -9.450 13 

  (1)  สนิคา้เชือ้เพลงิ 1p  -8.124 -8.572 -8.145 13 

  (2)  สนิคา้ทุน 2p  -10.56 -10.92 -10.50 13 

  (3)  สนิคา้วตัถุดบิและกึง่สาํเรจ็รปู 3p  -9.921 -10.39 -9.893 13 

  (4)  สนิคา้เชือ้เพลงิ 4p  -11.45 -11.68 -11.27 13 

  (5)  สนิคา้ทุน 5p  -11.61 -12.06 -11.64 13 

อตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ te  -8.564 -8.763 -8.548 13 

ดชันีราคาผูผ้ลติของสหรฐัอเมรกิา tppi  -8.631 -8.803 -8.449 13 

ดชันีผลผลติภาคอุตสาหกรรมของไทย tmpi  -4.533 -5.189 -4.429 13 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

 

ตาราง 2 ผลการทดสอบความนิ่งของขอ้มูลโดยวธิีทดสอบ Phillips-Perron ที่ระดบั 

level หรอื I(0) 

รายการ ตวัแปร 

ค่าสถิติทดสอบ PP 

intercept 
trend and 

intercept 
none 

 ดชันีราคาสนิคา้นําเขา้รวม tp  -9.777 -10.12 -9.780 

  (1)  สนิคา้เชือ้เพลงิ 1p  -8.225 -8.572 -8.245 

        4 
ผลการศึกษา 
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โดยที ่ m
tp  คอื ดชันีราคาสนิคา้นําเขา้ ในรปูของเงนิสกลุทอ้งถิน่ 

(สกลุเงนิประเทศนําเขา้) ณ เวลา t  จาํแนกตาม

ความแตกต่างของหมวดสนิคา้นําเขา้ (1) สนิคา้

เชือ้เพลงิ (2) สนิคา้ทนุ (3) สนิคา้วตัถุดบิและกึง่

สาํเรจ็รปู (4) สนิคา้อปุโภคบรโิภค (5) สนิคา้

ยานพาหนะและขนสง่ 

 te  คอื อตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ณ เวลา t  

 dum  คอื อตัราแลกเปลีย่นอสมมาตร โดยมคีา่เทา่กบั 1 เมือ่

การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นบาทต่อ

ดอลลารส์หรฐัฯ ไมเ่ทา่กบัศนูย ์

 tppi  คอื ดชันีราคาผูผ้ลติประเทศผูส้ง่ออก ณ เวลา t  

 tmpi  คอื ดชันีผลผลติภาคอตุสาหกรรมของไทย ณ เวลา t  

 tε  คอื คา่ความคลาดเคลื่อน 

 

 3.2 ข้อมลูท่ีใช้ 

การวจิยัใชข้อ้มลูอนุกรมเวลารายเดอืนอตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ดชันี

ราคาสนิค้านําเขา้ของไทย ดชันีราคาสนิค้านําเขา้ของหมวดสนิค้าหลกั ประกอบด้วย สนิค้า

เชือ้เพลงิ สนิคา้ทุน สนิคา้วตัถุดบิและกึง่สาํเรจ็รปู สนิคา้อุปโภคบรโิภค สนิคา้ยานพาหนะและ

อปุกรณ์การขนสง่ ดชันรีาคาผูผ้ลติประเทศสหรฐัอเมรกิา และดชันีผลผลติภาคอตุสาหกรรมของ

ไทย ตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี พ.ศ. 2545 ถงึเดอืนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2558 ในสมการการสง่ผ่านอตัรา

แลกเปลีย่นไปยงัดชันีราคาสนิคา้นําเขา้อตุสาหกรรม  

ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (THB/USD) มาจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ดัชนีราคาสินค้านําเข้าของไทยมาจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย ์ดชันีราคาผูผ้ลติประเทศสหรฐัอเมรกิามาจากธนาคารกลางของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(Federal Reserve Economic Data) และดชันีผลผลติภาคอตุสาหกรรมของไทยจากสาํนกัดชันี

เศรษฐกจิการคา้ เหตุทีเ่ลอืกดชันีผลผลติภาคอุตสาหกรรมของไทย (MPI) เพราะเป็นตวัแปรที่

ชี้ใหเ้หน็ถงึภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรมรายเดอืนได้ดกีว่า GDP ในภาคอุตสาหกรรม (ศุภโชค 

ถาวรไกรวงศ,์ 2559) 
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การศกึษานี้ได้ทําการทดสอบความนิ่งของขอ้มูลก่อน

นําไปวเิคราะหผ์ลของการสง่ผา่นอตัราแลกเปลีย่น โดย

วิธีทดสอบ  Augmented  Dickey-Fuller (ADF Test) 

โดย Dickey and Fuller (1979) พบว่า ตวัแปรทุกตวัมี
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ตาราง 1 ผลการทดสอบความนิ่งของขอ้มลูโดยวธิทีดสอบ Augmented Dickey-Fuller 

ทีร่ะดบั level หรอื I(0) 

รายการ ตวัแปร 
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trend 

and 

intercept 
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ดชันีผลผลติภาคอุตสาหกรรมของไทย tmpi  -4.533 -5.189 -4.429 13 
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ตาราง 2 ผลการทดสอบความนิ่งของขอ้มูลโดยวธิีทดสอบ Phillips-Perron ที่ระดบั 

level หรอื I(0) 
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intercept 
trend and 
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ผลการศึกษา 

~ 97 ~ 

JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI UNIVERSITY – 21/1 

 

โดยที ่ m
tp  คอื ดชันีราคาสนิคา้นําเขา้ ในรปูของเงนิสกลุทอ้งถิน่ 
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เชือ้เพลงิ (2) สนิคา้ทนุ (3) สนิคา้วตัถุดบิและกึง่

สาํเรจ็รปู (4) สนิคา้อปุโภคบรโิภค (5) สนิคา้
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ดอลลารส์หรฐัฯ ไมเ่ทา่กบัศนูย ์
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 3.2 ข้อมลูท่ีใช้ 

การวจิยัใชข้อ้มลูอนุกรมเวลารายเดอืนอตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ ดชันี

ราคาสนิค้านําเขา้ของไทย ดชันีราคาสนิค้านําเขา้ของหมวดสนิค้าหลกั ประกอบด้วย สนิค้า
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แลกเปลีย่นไปยงัดชันีราคาสนิคา้นําเขา้อตุสาหกรรม  

ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (THB/USD) มาจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ดัชนีราคาสินค้านําเข้าของไทยมาจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวง
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เศรษฐกจิการคา้ เหตุทีเ่ลอืกดชันีผลผลติภาคอุตสาหกรรมของไทย (MPI) เพราะเป็นตวัแปรที่
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ตาราง 3 ผลของการส่งผ่านอตัราแลกเปลี่ยนแบบอสมมาตรไปยงัดชันีราคานําเขา้

สนิคา้โดยรวม สนิคา้เชือ้เพลงิ และสนิคา้ทนุ  

ตวัแปร 
สินค้านําเข้ารวม ( tp ) สินค้าเช้ือเพลิง ( 1p ) สินค้าทนุ ( 2p ) 

w/o dummy w/ dummy w/o dummy w/ dummy w/o dummy w/ dummy 

ค่าคงท่ี 
-0.0004 

(-0.384) 

0.0003 

(0.137) 

-0.004 

(-1.312) 

-0.003 

(-0.460) 

0.0003 

(0.688) 

0.0002 

(0.228) 

e  
-0.022 

(-0.272) 

0.019 

(0.147) 

0.203 

(0.863) 

0.291 

(0.787) 

-0.696** 

(-2.189) 

-0.076 

(-1.527) 

dum 

(e>0) 
 

-0.001 

(-0.415) 
 

-0.003 

(-0.310) 
 

0.0002 

(0.178) 

ppi  
0.776** 

(6.926) 

0.771** 

(6.805) 

3.427** 

(10.48) 

3.414** 

(10.33) 

0.123** 

(2.778) 

0.124** 

(2.771) 

mpi  
-0.003 

(-0.278) 

-0.003 

(-0.248) 

-0.013 

(-0.341) 

-0.012 

(-0.318) 

-0.001 

(-0.259) 

-0.001 

(-0.270) 

R-sq 0.24 0.24 0.41 0.41 0.09 0.09 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

หมายเหต:ุ ** คอื มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ ค่าในวงเลบ็ คอื ค่าสถติ ิt 

 

นอกจากนัน้ ตาราง 3 และ 4 พบว่าอตัราแลกเปลีย่นส่งผ่านผลไปยงัดชันีราคา

สินค้านําเข้าในหมวดสินค้าทุน สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้ายานพาหนะและ

อุปกรณ์การขนส่ง เท่ากบั -0.696, -0.093, และ -0.275 ที่ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 

0.05 ตามลําดบั กล่าวคอื ถา้อตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ เพิม่ขึน้ (ค่าเงนิ

บาทอ่อนค่า) รอ้ยละ 1 ทาํใหด้ชันีราคานําเขา้สนิคา้ทุน ดชันีราคานําเขา้สนิคา้อปุโภค

บรโิภค และดชันีราคานําเขา้สนิค้ายานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งลดลงร้อยละ 

0.696, 0.093, และ 0.275 ตามลําดบั ดงันัน้ผลการศกึษาชีใ้หเ้หน็ว่าสนิคา้ทุนมคีวาม

ออ่นไหวต่อการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นมากทีส่ดุ 

 ขณะที่ผลการศึกษานี้แสดงว่าไม่พบการส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนแบบ

อสมมาตรไปยงัดชันีราคาสนิคา้นําเขา้ของไทยในแต่ละหมวดสนิคา้อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติ ิกล่าวคอือตัราแลกเปลีย่นทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงมผีลต่อราคาสนิคา้นําเขา้ของ

ประเทศไทยทีเ่หมอืนกนัในทกุหมวดสนิคา้ 
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ตาราง 2 ต่อ  

รายการ ตวัแปร 

ค่าสถิติทดสอบ PP 

intercept 
trend and 

intercept 
none 

  (2)  สนิคา้ทุน 2p  -10.69 -10.94 -10.64 

  (3)  สนิคา้วตัถุดบิและกึง่สาํเรจ็รปู 3p  -10.22 -10.49 -10.21 

  (4)  สนิคา้เชือ้เพลงิ 4p  -11.46 -11.68 -11.30 

  (5)  สนิคา้ทุน 5p  -13.34 -13.52 -13.37 

อตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ te  -8.543 -8.636 -8.527 

ดชันีราคาผูผ้ลติของสหรฐัอเมรกิา tppi  -8.669 -8.863 -8.546 

ดชันีผลผลติภาคอุตสาหกรรมของไทย tmpi  -27.15 -44.65 -25.63 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
 

ผลของการส่งผ่านอตัราแลกเปลี่ยนไปยงัดชันีราคาสนิคา้นําเขา้ไทย ดชันีราคา

สนิคา้นําเขา้ของไทย และผลศกึษาถงึการสง่ผา่นอตัราแลกเปลีย่นแบบอสมมาตรไปยงั

ดชันีราคาสนิคา้นําเขา้ไทย เพื่อพจิารณาขนาดของผลกระทบทีแ่ตกต่างกนัระหว่าง

การเพิม่ขึน้และลดลงของอตัราแลกเปลี่ยนทีม่ต่ีอดชันีราคาสนิคา้นําเขา้ ดงัแสดงใน

ตาราง 3 และตาราง 4 

จากตาราง 3 และตาราง 4 แสดงใหเ้หน็ว่าดชันีราคาผูผ้ลติของสหรฐัอเมรกิามผีล

ต่อดัชนีราคาสินค้านําเข้าไทยรวมเท่ากับ 0.776 ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

กล่าวคอื ราคาผูผ้ลติของสหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 มผีลทําใหร้าคาสนิคา้นําเขา้

ไทยรวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.776 เมือ่จาํแนกตามหมวดสนิคา้นําเขา้ ดชันีราคาผูผ้ลติมผีล

ต่อดชันีราคานําเขา้สนิคา้เชื้อเพลิง ดชันีราคานําเขา้สนิคา้ทุน และดชันีราคานําเขา้

สนิคา้วตัถุดบิและกึง่สําเรจ็รูปของไทย เท่ากบั 3.427, 0.123, และ 0.268 ตามลําดบั 

ผลการศกึษานี้ชี้ใหเ้หน็ว่าราคาผูผ้ลติของสหรฐัอเมรกิามผีลต่อราคานําเขา้เชื้อเพลงิ

มากทีสุ่ด กล่าวคอืราคาผูผ้ลติของสหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ส่งผลต่อราคานําเขา้

สินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.427 สําหรับสินค้าทุนและสินค้าวัตถุดิบและกึ่ง

สําเร็จรูป ราคาผู้ผลิตของสหรัฐอเมริกาส่งผลเพียงเล็กน้อย คือราคาผู้ผลิตของ

สหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ส่งผลต่อราคานําเขา้สนิคา้ทุนและสนิคา้วตัถุดบิและกึง่

สาํเรจ็รปู เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.123 และ 0.268 ตามลาํดบั 
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ตาราง 3 ผลของการส่งผ่านอตัราแลกเปลี่ยนแบบอสมมาตรไปยงัดชันีราคานําเขา้

สนิคา้โดยรวม สนิคา้เชือ้เพลงิ และสนิคา้ทนุ  

ตวัแปร 
สินค้านําเข้ารวม ( tp ) สินค้าเช้ือเพลิง ( 1p ) สินค้าทนุ ( 2p ) 

w/o dummy w/ dummy w/o dummy w/ dummy w/o dummy w/ dummy 

ค่าคงท่ี 
-0.0004 

(-0.384) 

0.0003 

(0.137) 

-0.004 

(-1.312) 

-0.003 

(-0.460) 

0.0003 

(0.688) 

0.0002 

(0.228) 

e  
-0.022 

(-0.272) 

0.019 

(0.147) 

0.203 

(0.863) 

0.291 

(0.787) 

-0.696** 

(-2.189) 

-0.076 

(-1.527) 

dum 

(e>0) 
 

-0.001 

(-0.415) 
 

-0.003 

(-0.310) 
 

0.0002 

(0.178) 

ppi  
0.776** 

(6.926) 

0.771** 

(6.805) 

3.427** 

(10.48) 

3.414** 

(10.33) 

0.123** 

(2.778) 

0.124** 

(2.771) 

mpi  
-0.003 

(-0.278) 

-0.003 

(-0.248) 

-0.013 

(-0.341) 

-0.012 

(-0.318) 

-0.001 

(-0.259) 

-0.001 

(-0.270) 

R-sq 0.24 0.24 0.41 0.41 0.09 0.09 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

หมายเหต:ุ ** คอื มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ ค่าในวงเลบ็ คอื ค่าสถติ ิt 

 

นอกจากนัน้ ตาราง 3 และ 4 พบว่าอตัราแลกเปลีย่นส่งผ่านผลไปยงัดชันีราคา

สินค้านําเข้าในหมวดสินค้าทุน สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้ายานพาหนะและ

อุปกรณ์การขนส่ง เท่ากบั -0.696, -0.093, และ -0.275 ที่ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 

0.05 ตามลําดบั กล่าวคอื ถา้อตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ เพิม่ขึน้ (ค่าเงนิ

บาทอ่อนค่า) รอ้ยละ 1 ทาํใหด้ชันีราคานําเขา้สนิคา้ทุน ดชันีราคานําเขา้สนิคา้อปุโภค

บรโิภค และดชันีราคานําเขา้สนิค้ายานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งลดลงร้อยละ 

0.696, 0.093, และ 0.275 ตามลําดบั ดงันัน้ผลการศกึษาชีใ้หเ้หน็ว่าสนิคา้ทุนมคีวาม

ออ่นไหวต่อการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นมากทีส่ดุ 

 ขณะที่ผลการศึกษานี้แสดงว่าไม่พบการส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนแบบ

อสมมาตรไปยงัดชันีราคาสนิคา้นําเขา้ของไทยในแต่ละหมวดสนิคา้อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติ ิกล่าวคอือตัราแลกเปลีย่นทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงมผีลต่อราคาสนิคา้นําเขา้ของ

ประเทศไทยทีเ่หมอืนกนัในทกุหมวดสนิคา้ 
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ตาราง 2 ต่อ  

รายการ ตวัแปร 

ค่าสถิติทดสอบ PP 

intercept 
trend and 

intercept 
none 

  (2)  สนิคา้ทุน 2p  -10.69 -10.94 -10.64 

  (3)  สนิคา้วตัถุดบิและกึง่สาํเรจ็รปู 3p  -10.22 -10.49 -10.21 

  (4)  สนิคา้เชือ้เพลงิ 4p  -11.46 -11.68 -11.30 

  (5)  สนิคา้ทุน 5p  -13.34 -13.52 -13.37 

อตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ te  -8.543 -8.636 -8.527 

ดชันีราคาผูผ้ลติของสหรฐัอเมรกิา tppi  -8.669 -8.863 -8.546 

ดชันีผลผลติภาคอุตสาหกรรมของไทย tmpi  -27.15 -44.65 -25.63 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 
 

ผลของการส่งผ่านอตัราแลกเปลี่ยนไปยงัดชันีราคาสนิคา้นําเขา้ไทย ดชันีราคา

สนิคา้นําเขา้ของไทย และผลศกึษาถงึการสง่ผา่นอตัราแลกเปลีย่นแบบอสมมาตรไปยงั

ดชันีราคาสนิคา้นําเขา้ไทย เพื่อพจิารณาขนาดของผลกระทบทีแ่ตกต่างกนัระหว่าง

การเพิม่ขึน้และลดลงของอตัราแลกเปลี่ยนทีม่ต่ีอดชันีราคาสนิคา้นําเขา้ ดงัแสดงใน

ตาราง 3 และตาราง 4 

จากตาราง 3 และตาราง 4 แสดงใหเ้หน็ว่าดชันีราคาผูผ้ลติของสหรฐัอเมรกิามผีล

ต่อดัชนีราคาสินค้านําเข้าไทยรวมเท่ากับ 0.776 ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

กล่าวคอื ราคาผูผ้ลติของสหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 มผีลทําใหร้าคาสนิคา้นําเขา้

ไทยรวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.776 เมือ่จาํแนกตามหมวดสนิคา้นําเขา้ ดชันีราคาผูผ้ลติมผีล

ต่อดชันีราคานําเขา้สนิคา้เชื้อเพลิง ดชันีราคานําเขา้สนิคา้ทุน และดชันีราคานําเขา้

สนิคา้วตัถุดบิและกึง่สําเรจ็รูปของไทย เท่ากบั 3.427, 0.123, และ 0.268 ตามลําดบั 

ผลการศกึษานี้ชี้ใหเ้หน็ว่าราคาผูผ้ลติของสหรฐัอเมรกิามผีลต่อราคานําเขา้เชื้อเพลงิ

มากทีสุ่ด กล่าวคอืราคาผูผ้ลติของสหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ส่งผลต่อราคานําเขา้

สินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.427 สําหรับสินค้าทุนและสินค้าวัตถุดิบและกึ่ง

สําเร็จรูป ราคาผู้ผลิตของสหรัฐอเมริกาส่งผลเพียงเล็กน้อย คือราคาผู้ผลิตของ

สหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ส่งผลต่อราคานําเขา้สนิคา้ทุนและสนิคา้วตัถุดบิและกึง่

สาํเรจ็รปู เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.123 และ 0.268 ตามลาํดบั 
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และส่วนประกอบนําเข้าร้อยละ 6.66 เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและ

สว่นประกอบนําเขา้รอ้ยละ 6.60 สว่นประกอบและอปุกรณ์ยานยนตนํ์าเขา้รอ้ยละ 5.71 

เครื่องมอืเครื่องใชเ้กีย่วกบัวทิยาศาสตร ์การแพทยนํ์าเขา้รอ้ยละ 4.36 ผลติภณัฑเ์วช

กรรมและเภสชักรรมนําเขา้รอ้ยละ 3.14 เครือ่งคอมพวิเตอร ์อปุกรณ์และสว่นประกอบ

นําเข้าร้อยละ 2.02 (ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงาน

ปลดักระทรวงพาณิชย,์ 2559)  

อตัราแลกเปลีย่นมกีารสง่ผา่นอยา่งมากไปยงัดชันีราคาสนิคา้นําเขา้ของไทยใน 3 

หมวดสนิคา้ ไดแ้ก่ สนิคา้ทุน สนิคา้อุปโภคบรโิภค และสนิคา้ยานพาหนะและอุปกรณ์

การขนส่ง นัน่หมายความว่าตามทฤษฎ ีInternational Fisher Effects การอ่อนค่าของ

เงนิบาทจะส่งผลให้ราคาสนิค้านําเขา้ของไทยใน 3 หมวดสนิค้าดงักล่าวเพิม่สูงขึน้ 

ดงันัน้ผู้ผลิตในประเทศไทยจึงควรมีการวางแผนการใช้สนิค้าทุน การนําเขา้สนิค้า

อุปโภคบรโิภค และสนิค้ายานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เพราะหากค่าเงนิบาท

ออ่นคา่จะสง่ผลใหต้น้ทนุการผลติของผูนํ้าเขา้เพิม่สงูขึน้ 

ขณะทีก่ารเพิม่ขึน้ของอตัราแลกเปลีย่นใหผ้ลต่อราคาดชันีสนิคา้นําเขา้ของไทยที่

ไมแ่ตกต่างกนัในแต่ละหมวดสนิคา้ แมก้ระทัง่ 3 หมวดสนิคา้หลกัขา้งตน้ เนื่องดว้ยยงั

มปัีจจยัภายนอกอื่นๆ ที่สําคญัที่มผีลต่อการกําหนดราคาสนิค้านําเขา้ อาท ิความ

แตกต่างกนัของโครงสรา้งเศรษฐกจิระหว่างประเทศทีม่ผีลต่อความแตกต่างของอตัรา

ดอกเบี้ยโดยเปรยีบเทยีบ รวมถงึสถานการณ์ทางการเมอืงของแต่ละประเทศ แมว้่าใน

ประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยไดม้กีารดําเนินนโยบายการเงนิอย่างรอบคอบ

เพื่อส่งเสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิและการคา้ระหว่างประเทศ ผ่านการดูแลระดบั

อตัราแลกเปลีย่นไมใ่หม้คีวามผนัผวนมากเกนิไป 

 

การวจิยัการสง่ผา่นอตัราแลกเปลีย่นไปยงัดชันีราคาสนิคา้

นําเข้าของไทยรวม และราคาสินค้านําเข้าใน 5 หมวด

สนิคา้หลกั พบว่าดชันีราคาผูผ้ลติของสหรฐัอเมรกิามผีล

ต่อดชันีราคาสนิคา้นําเขา้ไทย อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี ่

0.05 โดยมีผลต่อดัชนีราคานําเข้าสินค้ารวม ดัชนีราคา

นําเขา้สนิคา้เชือ้เพลงิ ดชันีราคานําเขา้สนิคา้ทุน และดชันี

ราคานําเขา้สนิคา้วตัถุดบิและกึง่สาํเรจ็รปูของไทย เท่ากบั 0.776, 3.427, 0.123, และ 

0.268 ตามลาํดบั ผลการศกึษานี้ชีใ้หเ้หน็ว่าราคาผูผ้ลติของสหรฐัอเมรกิามผีลต่อราคา

นําเขา้เชือ้เพลงิมากทีส่ดุ กล่าวคอืราคาผูผ้ลติของสหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 สง่ผล

ต่อราคานําเขา้สนิคา้เชือ้เพลงิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.427  
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ตาราง 4 ผลของการส่งผ่านอตัราแลกเปลี่ยนแบบอสมมาตรไปยงัดชันีราคานําเขา้

สนิคา้วตัถุดบิและกึง่สาํเรจ็รปู สนิคา้อุปโภคบรโิภค และสนิคา้ยานพาหนะ

และอปุกรณ์การขนสง่ 
ตวัแปร สินค้าวตัถดิุบ 

และก่ึงสาํเรจ็รปู ( 3p ) 

สินค้าอปุโภคบริโภค 

( 4p ) 

สินค้ายานพาหนะ 

และอปุกรณ์ขนส่ง ( 5p ) 

w/o dummy w/ dummy w/o dummy w/ dummy w/o dummy w/ dummy 

ค่าคงท่ี 0.0004 

(0.445) 

0.0006 

(0.392) 

0.0008 

(1.363) 

0.0005 

(0.425) 

-0.0003 

(-0.301) 

0.0002 

(0.010) 

e  -0.040 

(-0.651) 

-0.027 

(-0.277) 

-0.093** 

(-2.137) 

-0.112* 

(-1.655) 

-0.275** 

(-3.293) 

-0.253** 

(-1.930) 

dum 

(e≠0) 

 -0.0005 

(-0.177) 

 0.0007 

(0.385) 

 -0.0007 

(-0.210) 

ppi  0.268** 

(3.094) 

0.266** 

(3.040) 

0.076 

(1.263) 

0.079 

(1.297) 

0.138 

(1.186) 

0.135 

(1.148) 

mpi  0.0003 

(0.027) 

0.0004 

(0.039) 

0.001 

(0.201) 

0.001 

(0.174) 

-0.001 

(-0.103) 

-0.001 

(-0.088) 

R-sq 0.06 0.07 0.04 0.05 0.08 0.08 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

หมายเหตุ: * ** คอื มนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.10 0.05 ตามลําดบั และ ค่าในวงเลบ็ คอื 

ค่าสถติ ิt 

 

การเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลีย่นมกีารส่งผ่านอย่างมาก

ไปยงัดัชนีราคาสินค้านําเข้าของไทยใน 3 หมวดสินค้า 

ได้แก่  สินค้าทุน  สินค้าอุป โภคบริโภค และสินค้า

ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ด้วยเหตุทีว่่าประเทศ

ไทยมกีารนําเขา้สนิคา้ดงักล่าวในสดัส่วนทีสู่งจากประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยในเดอืน

มกราคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 สินค้านําเข้า 10 อันดับแรกจากประเทศ

สหรฐัอเมรกิาอยู่ในหมวดทุน อุปโภคบรโิภค และสนิค้ายานพาหนะ ประกอบด้วย 

แผงวงจรไฟฟ้านําเขา้รอ้ยละ 11.35 ของสดัส่วนการนําเขา้สนิคา้ปัจจยัขัน้กลางจาก

ประเทศสหรฐัอเมรกิา เครื่องจกัรกลและส่วนประกอบนําเขา้รอ้ยละ 11.27 เคมภีณัฑ์

นําเขา้   รอ้ยละ 11.02 พชืและผลติภณัฑจ์ากพชืนําเขา้รอ้ยละ 9.15 เครื่องจกัรไฟฟ้า

     5 
อภิปรายผล 
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และส่วนประกอบนําเข้าร้อยละ 6.66 เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและ

สว่นประกอบนําเขา้รอ้ยละ 6.60 สว่นประกอบและอปุกรณ์ยานยนตนํ์าเขา้รอ้ยละ 5.71 

เครื่องมอืเครื่องใชเ้กีย่วกบัวทิยาศาสตร ์การแพทยนํ์าเขา้รอ้ยละ 4.36 ผลติภณัฑเ์วช

กรรมและเภสชักรรมนําเขา้รอ้ยละ 3.14 เครือ่งคอมพวิเตอร ์อปุกรณ์และสว่นประกอบ

นําเข้าร้อยละ 2.02 (ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงาน

ปลดักระทรวงพาณิชย,์ 2559)  

อตัราแลกเปลีย่นมกีารสง่ผา่นอยา่งมากไปยงัดชันีราคาสนิคา้นําเขา้ของไทยใน 3 

หมวดสนิคา้ ไดแ้ก่ สนิคา้ทุน สนิคา้อุปโภคบรโิภค และสนิคา้ยานพาหนะและอุปกรณ์

การขนส่ง นัน่หมายความว่าตามทฤษฎ ีInternational Fisher Effects การอ่อนค่าของ

เงนิบาทจะส่งผลให้ราคาสนิค้านําเขา้ของไทยใน 3 หมวดสนิค้าดงักล่าวเพิม่สูงขึน้ 

ดงันัน้ผู้ผลิตในประเทศไทยจึงควรมีการวางแผนการใช้สนิค้าทุน การนําเขา้สนิค้า

อุปโภคบรโิภค และสนิค้ายานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง เพราะหากค่าเงนิบาท

ออ่นคา่จะสง่ผลใหต้น้ทนุการผลติของผูนํ้าเขา้เพิม่สงูขึน้ 

ขณะทีก่ารเพิม่ขึน้ของอตัราแลกเปลีย่นใหผ้ลต่อราคาดชันีสนิคา้นําเขา้ของไทยที่

ไมแ่ตกต่างกนัในแต่ละหมวดสนิคา้ แมก้ระทัง่ 3 หมวดสนิคา้หลกัขา้งตน้ เนื่องดว้ยยงั

มปัีจจยัภายนอกอื่นๆ ที่สําคญัที่มผีลต่อการกําหนดราคาสนิค้านําเขา้ อาท ิความ

แตกต่างกนัของโครงสรา้งเศรษฐกจิระหว่างประเทศทีม่ผีลต่อความแตกต่างของอตัรา

ดอกเบี้ยโดยเปรยีบเทยีบ รวมถงึสถานการณ์ทางการเมอืงของแต่ละประเทศ แมว้่าใน

ประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยไดม้กีารดําเนินนโยบายการเงนิอย่างรอบคอบ

เพื่อส่งเสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิและการคา้ระหว่างประเทศ ผ่านการดูแลระดบั

อตัราแลกเปลีย่นไมใ่หม้คีวามผนัผวนมากเกนิไป 

 

การวจิยัการสง่ผา่นอตัราแลกเปลีย่นไปยงัดชันีราคาสนิคา้

นําเข้าของไทยรวม และราคาสินค้านําเข้าใน 5 หมวด

สนิคา้หลกั พบว่าดชันีราคาผูผ้ลติของสหรฐัอเมรกิามผีล

ต่อดชันีราคาสนิคา้นําเขา้ไทย อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี ่

0.05 โดยมีผลต่อดัชนีราคานําเข้าสินค้ารวม ดัชนีราคา

นําเขา้สนิคา้เชือ้เพลงิ ดชันีราคานําเขา้สนิคา้ทุน และดชันี

ราคานําเขา้สนิคา้วตัถุดบิและกึง่สาํเรจ็รปูของไทย เท่ากบั 0.776, 3.427, 0.123, และ 

0.268 ตามลาํดบั ผลการศกึษานี้ชีใ้หเ้หน็ว่าราคาผูผ้ลติของสหรฐัอเมรกิามผีลต่อราคา

นําเขา้เชือ้เพลงิมากทีส่ดุ กล่าวคอืราคาผูผ้ลติของสหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 สง่ผล

ต่อราคานําเขา้สนิคา้เชือ้เพลงิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.427  
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ตาราง 4 ผลของการส่งผ่านอตัราแลกเปลี่ยนแบบอสมมาตรไปยงัดชันีราคานําเขา้

สนิคา้วตัถุดบิและกึง่สาํเรจ็รปู สนิคา้อุปโภคบรโิภค และสนิคา้ยานพาหนะ

และอปุกรณ์การขนสง่ 
ตวัแปร สินค้าวตัถดิุบ 

และก่ึงสาํเรจ็รปู ( 3p ) 

สินค้าอปุโภคบริโภค 

( 4p ) 

สินค้ายานพาหนะ 

และอปุกรณ์ขนส่ง ( 5p ) 

w/o dummy w/ dummy w/o dummy w/ dummy w/o dummy w/ dummy 

ค่าคงท่ี 0.0004 

(0.445) 

0.0006 

(0.392) 

0.0008 

(1.363) 

0.0005 

(0.425) 

-0.0003 

(-0.301) 

0.0002 

(0.010) 

e  -0.040 

(-0.651) 

-0.027 

(-0.277) 

-0.093** 

(-2.137) 

-0.112* 

(-1.655) 

-0.275** 

(-3.293) 

-0.253** 

(-1.930) 

dum 

(e≠0) 

 -0.0005 

(-0.177) 

 0.0007 

(0.385) 

 -0.0007 

(-0.210) 

ppi  0.268** 

(3.094) 

0.266** 

(3.040) 

0.076 

(1.263) 

0.079 

(1.297) 

0.138 

(1.186) 

0.135 

(1.148) 

mpi  0.0003 

(0.027) 

0.0004 

(0.039) 

0.001 

(0.201) 

0.001 

(0.174) 

-0.001 

(-0.103) 

-0.001 

(-0.088) 

R-sq 0.06 0.07 0.04 0.05 0.08 0.08 

ท่ีมา: จากการคาํนวณ 

หมายเหต:ุ * ** คอื มนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.10 0.05 ตามลําดบั และ ค่าในวงเลบ็ คอื 

ค่าสถติ ิt 

 

การเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลีย่นมกีารส่งผ่านอย่างมาก

ไปยงัดัชนีราคาสินค้านําเข้าของไทยใน 3 หมวดสินค้า 

ได้แก่  สินค้าทุน  สินค้าอุป โภคบริโภค และสินค้า

ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ด้วยเหตุทีว่่าประเทศ

ไทยมกีารนําเขา้สนิคา้ดงักล่าวในสดัส่วนทีสู่งจากประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยในเดอืน

มกราคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 สินค้านําเข้า 10 อันดับแรกจากประเทศ

สหรฐัอเมรกิาอยู่ในหมวดทุน อุปโภคบรโิภค และสนิค้ายานพาหนะ ประกอบด้วย 

แผงวงจรไฟฟ้านําเขา้รอ้ยละ 11.35 ของสดัส่วนการนําเขา้สนิคา้ปัจจยัขัน้กลางจาก

ประเทศสหรฐัอเมรกิา เครื่องจกัรกลและส่วนประกอบนําเขา้รอ้ยละ 11.27 เคมภีณัฑ์

นําเขา้   รอ้ยละ 11.02 พชืและผลติภณัฑจ์ากพชืนําเขา้รอ้ยละ 9.15 เครื่องจกัรไฟฟ้า
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อตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ มกีารสง่ผา่นผลกระทบเชงิลบไปยงัดชันีราคา

สนิคา้นําเขา้ของไทยในหมวดสนิคา้ทุน สนิคา้อุปโภคบรโิภค และสนิคา้ยานพาหนะ

และอุปกรณ์การขนส่ง อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยค่าสมัประสทิธิข์องอตัรา

แลกเปลีย่นมคี่าน้อยกว่าหนึ่ง นัน่คอืเมื่อค่าเงนิบาทอ่อนค่าหรอือตัราแลกเปลีย่นมคี่า

เพิม่ขึน้ และตามทฤษฎ ีInternational Fisher Effects การออ่นคา่ของเงนิบาทจะส่งผล

ใหร้าคาสนิคา้นําเขา้ของไทยใน 3 หมวดสนิคา้ดงักล่าวเพิม่สูงขึน้ ผูผ้ลติในประเทศ

ไทยจงึควรมกีารวางแผนการใชส้นิคา้ทุน การนําเขา้สนิคา้อุปโภคบรโิภค และสนิคา้

ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนสง่ เพราะหากค่าเงนิบาทออ่นคา่จะสง่ผลใหต้น้ทนุการ

ผลติของผูนํ้าเขา้เพิม่สงูขึน้ ขณะทีก่ารเพิม่ขึน้ของอตัราแลกเปลีย่นใหผ้ลต่อราคาดชันี
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