
ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหนา้ 

ฉบบัวนัพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561 

 

บาทแข็งทุบสง่ออก เอกชนรอ้งเงินหาย 3 แสนล.จี้ ธปท.ช่วย 

 

นางสาวกญัญาภคั ตนัติพิพฒัน์พงศ ์ประธานสภาผูส้่งสินคา้ทางเรือแหง่ประเทศไทย(สภาผูส้่งออก) 

หรือ สรท. กล่าววา่ ในปี 2560 การส่งออกเติบโต 10% ซ่ึงเกินคาดการณ์ท่ีประเมินไว ้โดยเป็นการเติบโต

ดีขึ้ นมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน และในปี 2561 เชื่อว่าส่งออกจะดีต่อเน่ือง ขยายตวัท่ี 5.5% ขณะท่ีผลิตภณัฑ์

มวลรวมฯ(จีดีพี)จะอยูใ่นกรอบ 3.8-4% 

ส่วนประเด็นค่าเงินบาท มองวา่ในปีน้ีมีโอกาสท่ีค่าเงินบาทอาจจะแข็งค่าอีก ในอดีตเงินบาทเคยแข็ง

ค่าถึง 28 บาทต่อเหรียญสหรฐั ดงัน้ันสภาผูส้่งออก เตรียมหารือกบั ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ใน

วนัท่ี 12 มกราคม 2560 น้ี เพ่ือทราบขอ้มูลท่ีชดัเจนว่าทิศทางค่าเงินบาทจะไปทิศทางไหน เน่ืองจากท่ี

ผ่านมาค่าเงินผันผวน ควบคุมยาก ทั้งน้ีในปี 2560 ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า ท าใหร้ายไดข้องผูป้ระกอบการ

ส่งออกหายไปรวมกวา่ 350,000 ลา้นบาท 

นายวิศิษฐ์ ล้ิมลือชา รองประธาน สรท. ระบุว่า ในส่วนของค่าเงินบาทท่ีแข็งค่ามีผลกระทบต่อการ

ส่งออกและเศรษฐกิจของไทย ซ่ึงอตัราแลกเปล่ียนท่ีเหมาะสมของภาคการส่งออกควร 

อยู่ท่ี 33-34 บาทต่อเหรียญสหรฐั ดงัน้ันจึงขอเสนอให ้ธปท.มีมาตรการควบคุมการออกพนัธบัตรระยะ

สั้น/มีมาตรการสกดัเงินไหลเขา้ระยะสั้นเพ่ือการเก็บก าไรค่าเงิน/สภาผูส้่งออกอยากขอทราบรายงานเขา้-

ออกของเงินแบบรายวัน เพ่ือใหผู้ ้ประกอบการไดท้ราบสถานการณ์และความพรอ้มรับมือ/และขอให้

กระทรวงการคลงั พิจารณาน าเงินส ารองของประเทศท่ีอยู่ในระดบัสูงมาใชใ้นการลงทุนโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ของประเทศ และโครงการลงทุนในอีอีซี เพื่อลดการกูย้มืจากต่างประเทศ และลดกระแสเงินไหลเขา้ 

ส่วนผูป้ระกอบการตอ้งศึกษาและบริหารจดัการโครงสรา้งตน้ทุนราคาสินคา้/มีการท าสญัญาซ้ือขาย

โดยระบุอตัราแลกเปล่ียนท่ีเหมาะสมไวล้่วงหน้า /พรอ้มกนัความเส่ียงทุกครั้งท่ีมีการซ้ือขายหรือท าประกนั

ล่วงหนา้/ใชเ้งินสกุลทอ้งถ่ินเขา้ไปลงทุนท าธุรกิจ/หาแหล่งน าเขา้วตัถุดิบจากประเทศท่ีค่าเงินอ่อนค่า/และ

น าเขา้เคร่ืองจกัรอุปกรณก์ารผลิตจากต่างประเทศ 

นายคงฤทธ์ิ จนัทริก ผูอ้ านวยการบริหาร สรท. ใหข้อ้มลูว่า ค่าเงิน เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีตอ้งจบัตามอง

อยา่งใกลช้ิด โดยอตัราแลกเปล่ียนในช่วง 2 สปัดาหท่ี์ผ่านมา ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้ นประมาณ 1 บาท ท าให้

มูลเงินค่าหายไป 230,000 ลา้นบาท ส่งผลกระทบต่อการส่งออก และมีผลกระทบเม็ดเงินในระบบ

เศรษฐกิจหายไป 791,200 ลา้นบาท หรือ 5% ของจีดีพี ซ่ึงเป็นค าตอบของเศรษฐกิจไทยท่ีตอบไดดี้ว่า

ท าไมส่งออกดี แต่เศรษฐกิจไทยไม่ดีตาม ดงัน้ันอยากใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และธปท. ตอ้งใหค้วามสนใจ

กบัเร่ืองของค่าเงินเป็นพิเศษ ซ่ึงการประกนัความเส่ียงค่าเงินอาจยงัไม่เพียงพอ 

ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2561 ค่าเงินบาทอยู่ท่ีประมาณ 32.204 บาทต่อเหรียญสหรฐั แข็งค่า

ขึ้ น 10.33% ตั้งแต่ตน้ปี 2560 ท่ีผ่านมา และเป็นการแข็งค่าข้ึน 8% เม่ือเทียบกบัปีก่อน แข็งค่าสุดในรอบ 

39 เดือน 

 

 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 

ฉบบัวนัพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561 

 

สรท. แจง บาทแข็ง ฉุดเม็ดเงินหายจากระบบเกือบ 8 

แสนลา้นบาท สรท. ยนับาทแข็ง ปัจจยัเส่ียงส่งออก ระบุตั้งแต่

ตน้ปี แข็งค่าขึ้ นแลว้ 1 บาท ท ามูลค่าส่งออกหาย 2.3 แสน

ลา้นบาท ฉุดรายไดป้ระเทศหาย 7.91 แสนลา้นบาท หรือ 

5% ของจีดีพี 

วนัท่ี 9 ม.ค.61 นายวิศิษฐ ์ล้ิมลือชา รองประธานสภา

ผูส้่งออกสินคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยถึง สถานการณ์ค่าเงินบาทว่า เม่ือวนัท่ี 8 ม.ค.61 

อยูท่ี่ 32.20 บาท/เหรียญสหรฐัฯ แข็งค่าข้ึนแลว้กวา่ 8% นับตั้งแต่ตน้ปีท่ีผ่านมา และเป็นการแข็งค่าสูงสุด

ในรอบ 39 เดือน นับเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีตอ้งจบัตาใกลช้ิด เพราะในช่วง 2 สปัดาหข์องปีน้ี ค่าเงินบาทแข็งค่า

ขึ้ นมาแลว้ประมาณ 1 บาท ท าใหม้ลูค่าการส่งออกในรปูเงินบาทหายไปแลว้ 230,000 ลา้นบาท และมีผล

ท าใหเ้ม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจหายไปประมาณ 791,000 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 5% ของมลูค่าผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) 

ขณะท่ี ค่าเงินบาทในปี 60 จนถึงปัจจุบัน แข็งค่าขึ้ นไปแลว้ 3.4 บาท/เหรียญฯ โดยแข็งค่าขึ้ นจาก

ระดบั 36.07 บาท/เหรียญฯ มาอยูท่ี่ 32.67 บาท/เหรียญฯ ซ่ึงผันผวนสูงมาก ท าใหแ้มว้่าผูส้่งออกไดท้ า

ประกนัความเส่ียงค่าเงินไวแ้ลว้ แต่ก็ยงัท าไดย้าก เพราะแข็งค่าข้ึนเร็วและแรง 

น.ส.กัญญภัค ตันติพิพฒัน์พงศ์ ประธาน สรท. กล่าวว่า ในวันท่ี  12 ม.ค.น้ี สรท. จะเขา้พบผูว้่า

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพ่ือหารือและรบัทราบขอ้มูลสถานการณ์อตัราแลกเปล่ียนท่ีชดัเจนว่า 

จะมีมาตรการใดมาชว่ยหรือไม่ และจะปล่อยใหเ้งินไหลเขา้ไทยเร่ือยๆ ถึงเม่ือไร รวมทั้งจะมีมาตรการท าให้

ค่าเงินบาทอ่อน หรือบาทแข็ง เพราะในฐานะผูส้่งออก การท่ีค่าเงินผนัผวน ท าใหก้ าหนดราคาขายสินคา้ไม่ถูก 

ส าหรับค่าเงินบาทมีโอกาสแข็งค่าขึ้ นไปแตะท่ี 31 บาท/เหรียญฯ ได ้เพราะปีน้ีคาดว่าจะมี

นักท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาเท่ียวไทยเพ่ิม ท าใหมี้เงินต่างประเทศไหลเขา้มากขึ้ น ผูส้่งออกมองว่า ค่าเงิน

บาทท่ีเหมาะสมต่อการส่งออก ควรอยูท่ี่ 33-34 บาท/เหรียญฯ เพื่อใหม้ลูค่าการส่งออกโตได ้5.5% โดยท่ี

ไม่กระทบต่อจีดีพี 

อย่างไรก็ตาม สรท.ตอ้งการเสนอให ้ธปท. ออกมาตรการท่ีแรงขึ้ น ไม่ใช่แค่ออกมาใหก้ลวัเท่าน้ัน 

โดยเสนอใหอ้อกมาตรการควบคุมการออกพนัธบตัรระยะสั้น มาตรการสกดัเงินไหลเขา้ระยะสั้นเพ่ือการเก็ง

ก าไร เพื่อลดการกูเ้งินต่างประเทศ และลดกระแสเงินไหลเขา้ 

 

 

 

 

 

 



กกร. แจง เห็นดว้ยกบันโยบายข้ึนค่าแรง แตไ่ม่ควรเท่ากนัทัว่ประเทศ 

 

กกร. ยืนยนั เห็นดว้ยกบันโยบายข้ึนค่าแรง แต่

ไม่ควรเท่ากันทั่วประเทศ และไม่ควรสูงเกินไป โยน

คณะอนุกรรมการค่าจา้งจังหวัดพิจารณา ลั่นข้ึนสูง

เกินไป เอสเอ็มอีรอตาย หลังมีปัจจยัเส่ียงรอเพียบ ทัง้

ราคาน า้มนัสูง บาทแข็ง 

วนัท่ี 9 ม.ค.61 นายกลินท์ สารสิน ประธานสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบดว้ย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า 

เม่ือวนัท่ี 8 ม.ค.61 กกร. ไดท้ าหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี เพ่ือแสดงความกงัวล

ของภาคเอกชน รวมทั้งเสนอการปรบัขึ้ นอตัราค่าจา้ง หลงัจากมีกระแสข่าวว่า รฐับาลจะปรบัขึ้ นค่าแรงอีก

วนัละ 2-15 บาท ระบุวา่ กกร. เห็นดว้ยกบัการปรบัขึ้ นค่าแรง แต่ไม่ควรปรบัขึ้ นเท่ากนัทั้งประเทศ และสูง

เกินไป ควรใหค้ณะอนุกรรมการค่าจา้งแรงงานในแต่ละจงัหวดั ซ่ึงมีตวัแทนทั้งฝ่ายนายจา้ง ลกูจา้ง รวมถึง

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครฐัและภาคเอกชน พิจารณาอตัราท่ีเหมาะสม 

นอกจากน้ี จากปัจจยัอ่ืน โดยเฉพาะอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงแข็งค่าขึ้ นมาก ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลก 

มีแนวโน้มสูงขึ้ น ลว้นเป็นปัจจยัท่ีจะกระทบต่อต่อการส่งออก และศกัยภาพการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ 

และหากมีปรบัขึ้ นค่าแรงเพ่ิมอีก จะส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการเป็นอย่างมาก ส าหรบัส่ิงท่ีตอ้งการให้

ภาครัฐสนับสนุน และส่งเสริมผู ้ประกอบการและแรงงาน คือ การฝึกทักษะของแรงงาน เพ่ือให้มี

ค่าตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน 

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 

ผูป้ระกอบการยงัคงสนับสนุนนโยบายรฐั แต่การปรบัขึ้ นอตัราค่าจา้ง ก็ตอ้งการใหก้ลุ่มธุรกิจ คณะอนุกรรม

จงัหวดั หารือกนัเองเพื่อใหไ้ดอ้ตัราค่าจา้งท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีขอ้มลูพรอ้มอยูแ่ลว้ เพราะตอ้งยอมรบัว่าแรงงาน 

ไม่ไดมี้เพียงภาคการผลิต 14.79 ลา้นคนเท่าน้ัน แต่รวมไปถึงภาคเกษตร 12.05 ลา้นคน ภาคการบริการ

และการคา้ 10.88 ลา้นคน และยงัมีในกลุ่มภาคราชการ ลกูจา้งอีกดว้ย โดยแต่ละกลุ่มมีระดบัการศึกษาท่ี

ต่างกนั ซ่ึงเป็นปัจจยัผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้ น หากมีการปรบัขึ้ นอตัราค่าจา้งแรงงาน 

อย่างไรก็ตาม การปรบัขึ้ นค่าจา้ง ตอ้งพิจารณาค่าครองชีพ ศักภาพการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ

ดว้ย ซ่ึงขณะน้ี อยูร่ะหว่างการฟ้ืนตวั และยงัมีปัจจยัท่ีตอ้งติดตามอีก โดยเฉพาะค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้ นกว่า 

10% ราคาน ้ามนัในตลาดโลกมีแนวโน้มปรบัขึ้ นมาอยูท่ี่ 80 เหรียญสหรฐัฯต่อบารเ์รล ซ่ึงเป็นปัจจยัต่อตน้

การแขง่ขนัและการส่งออก โดยเฉพาะ เอสเอ็มอีจะไดร้บัผลกระทบอยา่งมาก 

 


