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Editor’s Note

การท�ำนาปลูกข้าวถือเป็นอาชีพหลักของชาวไทยมานานนับพันปี และข้าวก็ถือเป็นอาหารหลักของคนไทยด้วย แต่ความเป็นมาที่ยาวนานนั้นมีที่มาที่ไป
อย่างไร และอนาคต “ข้าวไทย” จะด�ำเนินต่อไปในทิศทางไหนหาอ่านได้ใน Special Talk ข้าว...ทรัพย์ในดิน มรดกภูมปิ ญ
ั ญา...สูก่ ารค้าโลก
ส�ำหรับคอลัมน์ Special Report เรือ่ งแรกเราขอหยิบยกเรือ่ งของข้าวในมิตติ า่ งๆ มาให้คณ
ุ ผูอ้ า่ นได้เห็นถึงมุมมองทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกันในทางเศรษฐกิจ อาทิ
ราคาข้าว พืน้ ทีก่ ารปลูกข้าว การน�ำข้าวมาพัฒนาเพือ่ ต่อยอดในธุรกิจอืน่ ๆ และการส่งออกข้าว เป็นต้น ปัจจุบนั ราคาขายข้าวต้องขึน้ อยูก่ บั ราคาตลาดโลก ถึงแม้เรา
จะเป็นประเทศในล�ำดับต้นๆ ทีม่ กี ารส่งออกข้าวมากก็ตาม หากราคาไม่เป็นทีน่ า่ ดึงดูดใจ การค้าขายก็อาจติดขัด วันนีเ้ ราคงต้องหันกลับมาพัฒนาและแปรรูปสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้กบั ข้าวไทยกันแล้ว อาทิ การน�ำมาท�ำเครือ่ งส�ำอาง น�ำ้ มันร�ำข้าว และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ ทีท่ ำ� จากข้าว เป็นต้น
เนือ่ งจากไทยเป็นทัง้ ประเทศผูผ้ ลิตและผูส้ ง่ ออกข้าวล�ำดับต้นๆ ของโลก จึงจ�ำเป็นต้องมีการวางแผนและมีมาตรการสนับสนุนการเติบโตอุตสาหกรรมข้าวไทย
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ยกระดับราคาข้าวไทยให้สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้ พร้อมมองหาตลาดใหม่ๆ เพือ่ มารองรับผลผลิต สร้างโอกาสและความท้าทายของทิศทางราคา
ส่งออกข้าวไทยในอนาคต ใน Special Talk เรือ่ งทีส่ อง
เราต้องยอมรับว่าภูมปิ ระเทศของบ้านเรานัน้ เหมาะกับการเพาะปลูกข้าวมาก แต่จะท�ำอย่างไรให้ผลผลิตออกมาดีและมีคณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับของตลาดโลกให้
มากทีส่ ดุ ดังนัน้ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน มีการปรับตัวและวางแผน ก�ำหนดนโยบายให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ตัง้ แต่การวางแผนและสนับสนุนการผลิต การเพาะปลูก
การบริโภคภายในประเทศ และการส่งออก ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิม่ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันและรักษาความเป็นผูน้ ำ� การค้าข้าวในตลาดโลกต่อไป
															
											กองบรรณาธิการวารสาร สนค.
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Mekong Forum 2017
“New Geo-Economics: Reshaping the Future of the GMS?”
นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)
และโฆษกประจ�ำกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางเข้าร่วมอภิปรายในการสัมมนา Mekong Forum 2017
“New Geo-Economics : Reshaping the Future of the GMS ?” โดยสถาบันความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น�้ำโขง (Mekong Institute : MI) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวเป็นเวที
พบปะหารื อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่ า งผู ้ บ ริ ห ารระดั บ นโยบาย ผู ้ น� ำ ภาคธุ ร กิ จ และ
ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater Mekong Sub-Region : GMS) โดยในการสัมมนาครั้งนี้ เป็นการสร้าง
ความตระหนักถึงกระแสภูมิเศรษฐศาสตร์ใหม่ (New Geo-Economics) วิเคราะห์ปัจจัยใหม่ๆ
ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกัน อาทิ กระแสโลกใหม่ที่มีหลายขั้วอ�ำนาจ (Multipolar)
ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ และการที่ภูมิภาค GMS เป็นตลาดใหญ่ มีอัตราการเติบโตสูง และ
ตัง้ อยูใ่ นจุดยุทธศาสตร์สำ� คัญ ประเทศมหาอ�ำนาจต่างๆ จึงต้องการเข้ามาสร้างความร่วมมือ เพือ่ แสวงหา
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนร่วมกันในย่านนี้
ภายใต้หัวข้อ “Re-Adjusting Trade and Foreign Direct Investment Strategies for
the GMS” ผอ.สนค. และผู้ร่วมอภิปรายจากเมียนมา สปป. ลาว สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (ITD) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส�ำหรับเอเชียและ
แปซิฟิก (UNESCAP) ประเมินความท้าทายของประเทศตน/ภูมิภาค อาทิ การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า
และความเชื่อมโยงทั้งเชิงกายภาพ กฎระเบียบ และประชาชนภายในภูมิภาค เพื่อรองรับผลกระทบ
จากความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจโลก การปฏิรูปกฎระเบียบเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้าและการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของ
เทคโนโลยี โดยเห็นพ้องร่วมกันว่า ภูมิภาค GMS ควรต้องวางนโยบายการพัฒนาภูมิภาคร่วมกัน
รวมทั้งประสานความร่วมมือกับนานาประเทศอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
และความเจริญเติบโตอย่างทั่วถึงร่วมกันต่อไป
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โดย : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
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ิ ญ
ั ญา...สูก
่ ารค้าโลก
ขออนุ ญ าตเล่ า เรื่ อ งราวของ...“ข้ า ว”... มรดกภู มิ ป ั ญ ญาที่ สื บ ทอด
มานานนับพันปีในแง่มมุ สบายๆ เป็นเกร็ดความรูเ้ ล็กๆ น้อยๆ เป็นสาระสนุกๆ
และอาจจะมีขอ้ มูลทางสถิตบิ า้ ง แต่กเ็ ป็นอะไรทีเ่ ข้าใจง่าย
ก่อนอืน่ นัน้ ต้องขอเกริน่ ก่อนว่า “ข้าว” เป็นทัง้ อาหารและสินค้าส่งออก
หลักของประเทศไทยมานานนับพันปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้ง
เครือ่ งปัน้ ดินเผาทีเ่ ป็นภาชนะไว้ใส่ขา้ ว ศิลาจารึกในสมัยสุโขทัยซึง่ มีการบันทึก
ข้อมูลทีร่ ะบุถอ้ ยค�ำว่า “ในน�ำ้ มีปลา ในนามีขา้ ว” แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้าวกับคนไทยทีม่ มี านานมากกว่า 5,500 ปีมาแล้ว โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญีป่ นุ่
3 คน คือ Tayada Natabe, Tomoya Akihama และ Osamu Kinosgita
แห่งมหาวิทยาลัย Tottri และกระทรวงเกษตรและกรมป่าไม้ ได้ท�ำการศึกษา
วิจยั เกีย่ วกับเรือ่ งข้าวไทย และได้ขอ้ สันนิษฐานว่า การปลูกข้าวในไทยมีมานาน
ตัง้ แต่พทุ ธศตวรรษที่ 6 โดยข้าวทีป่ ลูกจะเป็นข้าวเหนียวนาสวนเมล็ดป้อม และ
ข้าวเหนียวไร่เมล็ดใหญ่ ต่อมาการปลูกข้าวเหนียวไร่น้อยลง และเริ่มมีการ
ปลูกข้าวนาสวนเมล็ดเรียวเพิม่ ขึน้
การศึกษาวิจยั นีท้ ำ� ให้ทราบว่า ประมาณ พ.ศ. 540 - 570 ไทยได้รบั อิทธิพล
ด้านกสิกรรมและการค้าจากจีน ซึ่งคาดว่ามาตามล�ำน�้ำโขงสู่ดินแดนอีสาน
ตอนล่างทีน่ ยิ มปลูกข้าวเหนียวเมล็ดป้อมและเมล็ดใหญ่กนั อย่างแพร่หลาย เช่น
เดียวกับภาคกลางในยุคทวาราวดี ซึง่ ในช่วงเวลานัน้ เริม่ มีการเพาะปลูกข้าวเจ้า
เมล็ดยาวเรียวขึน้ แล้ว โดยสันนิษฐานว่าน�ำมาจากอาณาจักรขอม ซึง่ ในยุคนัน้
ถือว่าเป็นชนชั้นปกครอง การหุงต้มข้าวเมล็ดยาวนี้แตกต่างจากข้าวของ
ชาวพืน้ เมือง จึงเชือ่ ว่าเป็นสาเหตุให้ขา้ วชนิดนีถ้ กู เรียกว่า “ข้าวเจ้า” และเรียก
ข้าวเหนียวว่า “ข้าวไพร่” บ้างก็เรียกว่า “ข้าวบ่าว” หรือ “ข้าวนึง่ ” ซึง่ การเรียก
ข้าวในสมัยนัน้ เป็นสิง่ บ่งบอกชนชัน้ ได้อกี ด้วย
ในสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1740 - 2040) ข้าวทีป่ ลูกในสมัยนีย้ งั เป็นข้าวเหนียว
เมล็ดป้อมและเมล็ดยาวเป็นส่วนใหญ่ แต่กเ็ ริม่ มีการปลูกข้าวเจ้าเมล็ดยาวเรียว
เพิ่มมากขึ้น ในยุคนี้พระมหากษัตริย์ทรงท�ำนุบ�ำรุงการกสิกรรม ได้ผลผลิต
อุดมสมบูรณ์ ดังปรากฏในศิลาจารึกว่า “ในน�ำ้ มีปลา ในนามีขา้ ว” มีการหักล้าง
ถางพงและถือครองเป็นทีท่ �ำกิน และทีด่ นิ นัน้ จะสืบทอดเป็นมรดกตกทอดแก่
ลูกหลาน การสร้างหลักปักฐานเพือ่ ประกอบอาชีพกสิกรรมเช่นนีก้ อ่ ให้เกิดระบบ
การปกครองเศรษฐกิจและสังคมขึน้ ดังนัน้ ระบบศักดินาซึง่ เป็นการแบ่งระดับ
ชนชัน้ ตามจ�ำนวนของพืน้ ทีน่ าจึงน่าจะเริม่ ในยุคนี้
ต่อมาเข้าสูส่ มัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น บ้านเมืองมีความมัง่ คัง่ เป็นอูข่ า้ วอูน่ ำ�้
ทีส่ ำ� คัญ อีกทัง้ หัวเมืองในอาณาจักรจ�ำนวนมากเริม่ มีระบบการปกครองแบบ
จตุสดมภ์ โดยมี “กรมนา”ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการท�ำนาอย่างจริงจัง
เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของประชากรและเป็นเสบียงส�ำรองในยามเกิดศึก
สงคราม โดยข้าวทีป่ ลูกส่วนใหญ่ยงั คงเป็นข้าวเหนียวเมล็ดป้อมและข้าวเหนียว
เมล็ดยาว แต่การปลูกข้าวเจ้าเมล็ดยาวเรียวก็เริม่ มีมากขึน้ ด้วย
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย - กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในต้นรัชสมัย
รัชกาลที่ 3 ได้มีการเก็บอากรข้าว ในภาคกลางส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ข้าวที่ทาง
ราชการแนะน�ำ หรือพันธุพ์ นื้ เมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ส่วนภาคเหนือตอนบนนิยมปลูก

ข้าวเหนียว แต่ในภาคเหนือตอนล่างและภาคใต้เน้นปลูกข้าวเจ้าเป็นหลัก ในช่วง
นี้เองที่ประเทศตะวันตกได้ออกล่าอาณานิคม และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน
เป้าหมาย แต่ดว้ ยพระปรีชาญาณ และวิเทโศบายอันชาญฉลาดของพระมหากษัตริย์
ทุกพระองค์ ไทยจึงรอดพ้นเงือ้ มมือของต่างชาติและด�ำรงเอกราชอยูไ่ ด้ ซึง่ ส่วนหนึง่
คือการเปิดเสรีการค้ากับต่างประเทศมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการท�ำสนธิ
สัญญาเบาว์รงิ่ ตัง้ แต่ชว่ งรัชสมัยรัชกาลที่ 4 ถึง 5 ท�ำให้ประเทศไทยเราเปลีย่ น
โครงสร้างเศรษฐกิจ ข้าวจึงไม่ได้เป็นเพียงการผลิตเพื่อการบริโภคเองเท่านั้น
แต่มีการใช้ระบบชลประทานเข้ามาช่วยและผลักดันให้ผลิตมากขึ้น เพื่อให้
ส่งออกข้าวได้ ส่งผลให้ขา้ วกลายเป็นสินค้าออกทีส่ ำ� คัญของไทย รัฐบาลต้องขยาย
พืน้ ทีเ่ พาะปลูก เพิม่ ปริมาณผลผลิตข้าวในเขตพืน้ ทีร่ าบลุม่ แม่นำ�้ เจ้าพระยาทีม่ ี
ความอุดมสมบูรณ์มากทีส่ ดุ

ภาพเขียนทีผ่ าแต้ม
ทีม่ า : ส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร

“คนไทย” กับ “ข้าว” ผูกพันกันมาอย่างยาวนาน แต่ด้วยสภาพสังคม
เศรษฐกิจ และภูมิประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
ไปมาก ส่งผลให้คนไทย กับ ข้าว ไม่ผกู พันกันแน่นแฟ้นดังเดิม โดยวิวฒ
ั นาการ
การค้าข้าวไทยนับจากอดีตที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทย
จากภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านน�ำมาสูก่ ารเรียนรู้ ปัจจุบนั มีการน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์
ใช้ให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวิธกี ารลงทุน การบริหารจัดการ
กิจการขนาดเล็กไปสูก่ ารท�ำธุรกิจการค้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ทเี่ ข้มแข็ง จนข้าว
เป็นสินค้าส่งออกทีส่ ำ� คัญของประเทศไทย และน�ำไปสูก่ ารเป็นหนึง่ ในประเทศ
ผูน้ ำ� การค้าข้าวโลก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การค้าข้าวอย่างเสรีในปัจจุบนั มี
การแข่งขันรุนแรง “ข้าว” จึงเริม่ ไปผูกพันกับ “เวียดนาม” และ “อินเดีย” มากขึน้
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวและวางแผนและนโยบายให้ครอบคลุม
ทุกด้าน ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ถึงปลายน�ำ้ นัน่ คือ ตัง้ แต่การวางแผนและสนับสนุนการผลิต
การเพาะปลูก การบริโภคภายในประเทศ และการส่งออก ตลอดจนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและรักษาความเป็นผู้น�ำการค้าข้าว
ในตลาดโลกต่อไป
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ข้าว...หลากมิติ
“เกีย่ วเถอะนะพ่อเกีย่ ว เกีย่ วเถอะนะแม่เกีย่ ว อย่าท�ำชะแง้แลเหลียว
เดีย๋ วเคียวจะบาดมือเอย” หลายคนคงคุน้ หูกบั เพลงนี้ แต่อาจจะยังไม่ทราบ
ว่า “ข้าว” นอกจากกินดี ส่งออกดีติดอันดับ TOP 5 ประเทศผู้ส่งออกข้าว
รายส�ำคัญของโลกแล้ว ข้าวยังส�ำคัญกับชาวไทยขนาดไหน ใน Special
Report นี้ ผู้เขียนจึงจะขอเล่าเรื่อง “ข้าว” ในมิติต่างๆ สัก 5 มิติ เผื่อจะ
เป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้
มิตท
ิ ี่ 1 ราคาข้าว ราคาข้าวเปลือกทีเ่ กษตรกรขายได้ ณ ไร่นา มีแนวโน้ม
สูงขึ้นตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2551 แต่หลังจากนั้นราคาข้าวเปลือกมีแนวโน้ม
ลดลงจนถึงปัจจุบัน โดยอาจมีสาเหตุมาจากผลของโครงการรับจ�ำน�ำข้าว
เปลือกของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวสารในตลาดผู้บริโภคไม่ได้ปรับขึ้น
ตามราคาข้าวเปลือกอย่างทันที แต่มกี ารปรับขึน้ ราคาตามอย่างช้าๆ ต่อเนือ่ ง
จนถึงปี 2558 และเริ่มลดลงในปี 2559 และ 2560 (ครึ่งปีแรก) สาเหตุ
มาจากการเร่ ง ระบายข้ า วในสต๊ อ กของรั ฐ บาลที่ มี ม ากถึ ง 7.5 ล้ า นตั น
นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศเมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2557
โดยผลการศึกษาของสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI
พบว่า การระบายข้าวในยุค คสช. ส่วนใหญ่กว่า 86% ใช้วธิ ปี ระมูลเพือ่ บริโภค
ในประเทศ ดังนั้นไม่น่าแปลกใจว่าราคาข้าวสารจึงลดลงในปี 2559 ที่ผ่านมา

ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประเทศ

ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.
2558 2559

2556

2557

2558

ไทย

6.61

10.96

9.79

4.46

4.99

12.1

อินเดีย

10.57

10.81

10.94

4.25

4.76
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เวียดนาม

6.75

6.46

6.61

2.71

2.66

-2.1

ปากีสถาน

3.43

3.32

3.96

2.27

2.44

7.5

สหรัฐอเมริกา

3.04

3.2

3.45

1.69

1.75

3.6

รวม

30.4

34.75

34.75

15.38

16.6

7.9

∆%

หน่วย : ล้านตันข้าวสาร
ที่มา : รวบรวมจากรายงานของ THE RICE TRADER และจากการประมาณการณ์
โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
มิติที่ 2 ราคาข้าว เศรษฐกิจ และอาชญากรรม การลดลงของราคา
ข้าวส่งผลเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อระบบเศรษฐกิจของไทย เนื่องจาก
ประชากรส่วนใหญ่ของไทยยังคงอยู่ในภาคเกษตร และมากกว่ากึ่งหนึ่งเป็น
ชาวนา ราคาข้าวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การใช้จ่ายของภาคเกษตร เมื่อคนส่วนใหญ่ในประเทศรายได้ลดลงจึงท�ำให้
มี เ งิ น หมุ น เวี ย นในระบบเศรษฐกิ จ น้ อ ยลงจนท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาเศรษฐกิ จ
ความยากจน และอาชญากรรมตามมาในที่สุด

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส�ำนักงานโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ที่มาภาพ : ส�ำนักข่าวฐานเศรษฐกิจ
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เปรียบเทียบปริมาณส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่ส�ำคัญ 5 อันดับ

ที่มาภาพ : ส�ำนักข่าวอิศรา
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มิติที่ 3 พื้นที่ปลูกข้าว จากแผนภูมิแสดงพื้นที่การปลูกข้าวของ

ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2545 – 2556 จะเห็นว่าประเทศไทยใช้พื้นที่ในการ
ปลูกข้าวน้อยลงอย่างมีนัยยะส�ำคัญ จาก 71.5 ล้านไร่ในปี 2545 เหลือเพียง
70 ล้านไร่ในปี 2556 และคาดว่าจะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลของการ
ขยายเมืองในหลายๆ ภูมิภาคทั่วประเทศ

มิติที่ 4 การใช้ประโยชน์จากข้าว อย่างที่เราทราบกันดีว่า “ข้าว” นั้นมี
ประโยชน์มากมายในตัวมันเอง และมีประโยชน์อีกมหาศาลถ้าเราสามารถน�ำ
ข้าวมาแปรรูปได้ การใช้ประโยชน์จากข้าวทีเ่ ราคุน้ เคยกันดีกเ็ ช่น ของว่างและ
ขนมขบเคี้ยว เส้นก๋วยเตี๋ยว แป้งเบเกอรี่ และน�้ำมันร�ำข้าว เป็นต้น แต่ข้าวยัง
สามารถน�ำมาแปรรูปได้อีกหลากหลายรูปแบบ เช่น เนยขาวและครีมเทียม
กะทิจากธัญพืช เม็ดสครับจากปลายข้าวหัก ครีมเคลือบเงาอเนกประสงค์
ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (ผลิตภัณฑ์จากแกลบ) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เครื่องดื่มบ�ำรุงก�ำลัง แป้งฝุ่นจากข้าว แป้งพัฟจากข้าว ลิปสติก ผลิตภัณฑ์
บ�ำรุงผิวหน้า และแผ่นเจลห้ามเลือดและฟองน�้ำห้ามเลือด เห็นไหมล่ะท่าน
ผู้อ่าน ประโยชน์ของข้าวนั้นมากมายมหาศาล
มิตท
ิ ี่ 5 การส่งออกข้าว ตัง้ แต่ปี 2545 มูลค่าการส่งออกข้าวไทยสูงขึน้ อย่าง

ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากแผนภู มิ แ สดงการใช้ ป ระโยชน์ เ นื้ อ ที่ ท างการเกษตรโดยเฉลี่ ย
ปี 2545 – 2556 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วประเทศไทยใช้ประโยชน์พื้นที่ทางการ
เกษตรร้อยละ 46.83 เมื่อเทียบกับเนื้อที่ทั้งหมด โดยภาคที่มีการใช้ที่ดินไป
ในทางเกษตรน้อยที่สุดคือ ภาคเหนือ (ใช้ที่ดินไปในทางเกษตรเพียงร้อยละ
30.80) ในขณะทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคทีใ่ ช้ทดี่ นิ ไปในทางเกษตร
มากที่สุด โดยมีอัตราส่วนการใช้ที่ดินไปในทางเกษตรต่อเนื้อที่ทั้งหมดถึง
ร้อยละ 60.76
เมื่อพิจารณาพื้นที่ปลูกข้าว จะเห็นว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคง
เป็นภาคที่มีอัตราส่วนการใช้ที่ดินเพื่อการปลูกข้าวมากที่สุด โดยใช้เนื้อที่ถึง
ร้อยละ 66.72 เมื่อเทียบกับเนื้อที่ทางการเกษตรทั้งหมดในภาค และภาคใต้
เป็นภาคทีม่ อี ตั ราส่วนการใช้ทดี่ นิ เพือ่ การปลูกข้าวน้อยทีส่ ดุ โดยใช้เนือ้ ทีเ่ พียง
ร้อยละ 8.44 เมื่อเทียบกับเนื้อที่ทางการเกษตรทั้งหมดในภาค

ต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงปี 2551 หลังจากนั้นดูเหมือนกับว่าจะมีแนวโน้มลดลง
ประกอบกับเมือ่ พิจารณาปริมาณการส่งออกข้าวของไทยตัง้ แต่ปี 2545 - 2557
พบว่ามีปริมาณการส่งออกแกว่งอยูใ่ นช่วง 6 ล้านตัน จนถึง 11 ล้านตัน ซึง่ โดย
เฉลี่ยจะส่งออกอยู่ที่ 8.9 ล้านตันต่อปี แต่หากพิจารณาแนวโน้มของปริมาณ
ส่งออกแล้วจะพบว่ามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นมาตลอด นั่นหมายถึงปัญหาของการ
ส่งออกข้าวไทยอยู่ที่ “ราคา” ในตลาดโลก แต่กระนั้น ถึงแม้ว่าประเทศไทย
จะเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก แต่ก็ไม่สามารถก�ำหนดราคาข้าวใน
ตลาดโลกได้ จึงเป็นหน้าทีข่ องรัฐบาลและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการผลักดัน
อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวไทยให้ได้มลู ค่าทีม่ ากขึน้ ตามหลัก “ท�ำน้อย ได้มาก”
ของรัฐบาล

ที่มา : world trade atlas

ที่มา : world trade atlas

ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก 5 มิติเล็กๆ เกี่ยวกับข้าวที่กล่าวมาข้างต้นนั้นท�ำให้เกิดค�ำถามว่า
ประเทศไทยก�ำลังสูญเสียความเป็น “อู่ข้าว อู่น�้ำ” หรือไม่? หากเราจะไม่เอา
กระดูกสันหลังทีเ่ อาหลังสูฟ่ า้ หน้าสูด่ นิ แล้ว เราจะพัฒนาอะไรมาเป็นโครงสร้าง
ค�ำ้ จุนประเทศในอนาคต? และค�ำถามสุดท้ายความสามารถทางการแข่งขันใน
ภาคเกษตรของไทยจะด�ำเนินต่อไปอย่างไร?
ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก

ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

•
•
•
•
•
•

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมศุลกากร
กรมการค้าต่างประเทศ
ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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“แนวโน้มราคาส่งออกข้าวไทยในอนาคตคาดว่าจะมีทิศทางที่
สดใสมากขึน้ พิจารณาได้จากตัวชี้ วดั ด้านราคาที่บง่ ชี้ ทศิ ทางราคา
ส่งออกข้าวไทยที่ปรับตัวดีขนึ้ โดยเฉพาะในช่ วงครึ่งแรกของปี 2560
ซึ่ งเป็นไปตามความต้องการของตลาดต่างประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี การพัฒนาคุณภาพสินค้าข้าวไทยให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดโลก รวมถึงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างมู ลค่าเพิ่มเรื่องข้าวจะ
เป็นโอกาสส�ำคัญต่อการส่งออกข้าวไทยในอนาคต และช่ วยยกระดับ
ราคาให้สงู ขึน้ ได้”

โอกาสและความท้าทาย
ของทิศทางราคาส่งออกข้าวไทยในอนาคต
กล่าวได้วา่ ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึง่
ทีม่ ศี กั ยภาพในฐานะเป็นผูส้ ง่ ออกสินค้าอาหาร
รายใหญ่ของโลก โดยสินค้าส่งออกส�ำคัญ
ของไทยที่มีการขยายตัวได้ดีส่วนใหญ่
เป็นสินค้าเกีย่ วกับทางการเกษตร รวมถึง
สินค้าทีเ่ กีย่ วกับการแปรรูป ไม่วา่ จะเป็น
ผักและผลไม้กระป๋องและแปรรูป อาหาร
ทะเลกระป๋องและแปรรูป โดยเฉพาะ
สินค้าเกษตรนัน้ นับได้วา่ เป็นสินค้าทีช่ ว่ ย
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยตัง้ แต่อดีตจวบจน
ปัจจุบนั และสินค้าส�ำคัญทีถ่ กู กล่าวถึงโดยมาก
คือ สินค้าข้าว โดยแหล่งเพาะปลูกข้าวส�ำคัญ
ของโลกส่วนใหญ่อยูใ่ นภูมภิ าคเอเชีย ซึง่ คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 90 ของผลผลิตโลก ปัจจุบนั มีประเทศผูส้ ง่ ออกหลัก ได้แก่ ไทย
อินเดีย และเวียดนาม ส�ำหรับประเทศไทยมีพนื้ ทีน่ าข้าวประมาณ 60 ล้านไร่
ทัว่ ประเทศ และมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 30 - 32 ล้านตันต่อปี หรือ
ประมาณ 20 ล้านตันข้าวสาร โดยการปลูกข้าวของไทยสัดส่วนประมาณร้อยละ
85 เป็นผลผลิตจากข้าวนาปี ได้ผลผลิตเป็นข้าวเจ้า ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว
มีช่วงเวลาการเพาะปลูกในฤดูฝนของเดือนกรกฎาคม - กันยายนของทุกปี
ขณะทีอ่ กี ประมาณร้อยละ 15 เป็นผลผลิตจากข้าวนาปรัง ซึง่ เป็นการเพาะปลูก
โดยใช้นำ�้ จากระบบชลประทาน และส่วนใหญ่ได้ผลผลิตเป็นข้าวเจ้า
การส่งออกข้าวไทยในปัจจุบนั พบว่า มีสดั ส่วนสูงขึน้ ตามผลผลิตข้าวใน
ประเทศทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ประกอบกับข้าวไทยได้รบั การยอมรับในด้านคุณภาพ
จึงท�ำให้เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดต่างประเทศมากขึน้ โดยตลาดส่งออกส�ำคัญ
ของไทย ได้แก่ จีน สหรัฐฯ ประเทศในแถบทวีปแอฟริกา และอาเซียน โดยการ
ส่งออกข้าวของไทยแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ และ
ข้าวนึง่ ส่วนทีเ่ หลือเป็นการส่งออกปลายข้าวและข้าวเหนียว นอกจากนี้ ข้าว
แต่ละประเภทยังสามารถแบ่งเป็นข้าวเกรดต่างๆ โดยราคาทีแ่ ตกต่างขึน้ อยูก่ บั
สัดส่วนข้าวทีห่ กั ซึง่ สามารถจ�ำแนกประเภทข้าวตาม
ปริมาณซือ้ ขายในตลาดโลกได้ดงั นี้
ข้าวขาว นอกจากเป็นข้าวที่มีราคาถูกแล้ว
ยั ง เป็ น ข้ า วที่ มี ป ริ ม าณซื้ อ ขายในตลาดโลกสู ง สุ ด
อยูท่ ปี่ ระมาณปีละ 24 - 25 ล้านตันข้าวสาร ราคามี
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ความแตกต่างตามเกรดต่างๆ และสัดส่วนของข้าวทีห่ กั โดยส่งออกไปยังประเทศ
ในภูมภิ าคเอเชียเป็นหลัก ปัจจุบนั ไทยมีสว่ นแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ
24 ของปริมาณการส่งออกข้าวขาวทัว่ โลก นอกจากนี้ สามารถส่งออกได้เป็น
ล�ำดับ 2 ของโลกรองจากประเทศอินเดีย
ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง และ
มีปริมาณซื้อขายในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณปีละ
8 ล้านตันข้าวสาร โดยส่งออกไปยังประเทศสหรัฐฯ
จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ แคนาดา และออสเตรเลียเป็น
หลัก ปัจจุบนั ไทยมีสว่ นแบ่งทางการตลาดประมาณ
ร้อยละ 60 ของปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิทั่วโลก นอกจากนี้ยังได้รับ
ผลกระทบจากการแข่งขันของประเทศคูแ่ ข่งทีพ่ ยายามพัฒนาพันธุข์ า้ วหอมให้
มีความหลากหลายเพือ่ ตอบสนองความต้องการข้าวหอมทีม่ รี าคาถูกแต่คณ
ุ ภาพ
ใกล้เคียงข้าวหอมมะลิไทย
ข้าวนึ่ง มีปริมาณซื้อขายในตลาดโลกอยู่ที่
ประมาณปีละ 5 - 6 ล้านตันข้าวสาร โดยส่งออกไป
ยังประเทศในแถบแอฟริกา ตะวันออกกลาง และ
รัสเซียเป็นหลัก ปัจจุบนั ไทยมีสว่ นแบ่งทางการตลาด
ประมาณร้อยละ 36 ของปริมาณการส่งออกข้าวนึง่
ทัว่ โลก และมีประเทศอินเดียเป็นคูแ่ ข่งทีส่ ำ� คัญ
อย่างไรก็ตาม แม้ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ในสัดส่วนทีส่ งู แต่ปญ
ั หา
ส�ำคัญทีไ่ ทยยังคงเผชิญอยู่ คือ การแข่งขันทีร่ นุ แรงจากตลาดค้าข้าวโลก ทัง้ นี้
เนือ่ งจากปริมาณผลผลิตข้าวโลกทีข่ ยายตัวเพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้เกิดการแข่งขัน
ด้านราคาทีร่ นุ แรง และกดดันราคาข้าวไทยให้ทรงตัวอยูใ่ นระดับต�ำ่ ซึง่ สามารถ
สรุปปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมค้าข้าวไทย ได้ดงั นี้
1) นโยบายของประเทศผูน้ ำ� เข้าข้าว ซึง่ ปัจจุบนั หลายประเทศเน้นปลูกข้าว
เพือ่ บริโภคภายในประเทศมากขึน้ และลดปริมาณน�ำเข้าข้าวลง
2) สภาพอากาศทีแ่ ปรปรวนกระทบต่อผลผลิตข้าวโลกและความต้องการ
น�ำเข้าข้าวของประเทศคูค่ า้ ทีไ่ ม่แน่นอนในแต่ละปี ท�ำให้ราคาข้าวในตลาดโลกมี
ความผันผวนมากขึน้
3) นโยบายแทรกแซงราคาและการส่งเสริมการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกของ
ภาครัฐในไทยเพือ่ จูงใจให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวเพิม่ ขึน้ โดยขาดการควบคุม
คุณภาพข้าว ท�ำให้ขา้ วไม่ได้คณ
ุ ภาพและอาจสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดไป
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ส�ำหรับสถานการณ์ดา้ นราคาส่งออกข้าวไทยในอดีตทีผ่ า่ นมาได้รบั ผลกระทบ
การเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างทีส่ ำ� คัญจากโครงการนโยบายรับจ�ำน�ำข้าวของ
ภาครัฐในราคาทีส่ งู กว่าตลาดโลก ส่งผลให้เกิดการบิดเบือนกลไกตลาด และ
ก่อให้เกิดปัญหาสต๊อกข้าวสูงเป็นประวัตกิ ารณ์ ส่งผลให้มกี ารระบายข้าวค่อน
ข้างยากและเกิดสต๊อกคงค้างเป็นปริมาณมาก มีผลให้ประเทศคูค่ า้ สามารถเจรจา
ต่อรองมากขึน้ และกดดันราคาส่งออกข้าวไทยให้อยูใ่ นระดับต�ำ่ นอกจากนีย้ งั
ส่งผลกระทบไปยังราคาข้าวภายในประเทศให้อยูใ่ นระดับต�ำ่ เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 ความพยายามในการเร่งระบายสต๊อกข้าวของ
ภาครัฐได้ชว่ ยส่งเสริมให้ผสู้ ง่ ออกมีผลผลิตเพือ่ การส่งออกได้อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึง
ปริมาณการส่งออกอยูใ่ นระดับสูงใกล้เคียงกับปีกอ่ น แต่ปญ
ั หาสต๊อกข้าวทีด่ อ้ ย
คุณภาพ ประกอบกับผลผลิตข้าวทีเ่ พิม่ ขึน้ ในหลายประเทศ ส่งผลให้สต๊อกข้าว
โลกยังอยูใ่ นระดับสูง และกดดันราคาข้าวไทยให้ทรงตัวอยูใ่ นระดับต�ำ่ ปัจจุบนั จึง
มีการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การระบายสต็อกข้าวคงเหลือให้มกี ารระบาย
ตามช่องทางทีเ่ หมาะสมกับสภาพข้าว เพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตลาดราคาข้าว
ในอนาคต และจะได้สอดคล้องกับสถานการณ์ขา้ วในประเทศและต่างประเทศ
และเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การระบายข้าวในสต็อกของภาครัฐ
จากผลของการระบายข้าวผ่านช่องทางทีเ่ หมาะสมตามยุทธศาสตร์ของ
ภาครัฐ ส่งผลให้แนวโน้มราคาข้าวไทยในปี 2560 เริม่ ทยอยปรับตัวดีขนึ้ ดังเครือ่ ง
ชีว้ ดั ทางด้านราคา (ภาพที่ 1) ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีส่ ะท้อนให้เห็นความเคลือ่ นไหว
ของราคาส่งออกของไทยคือ ดัชนีราคาส่งออก เดือนพฤษภาคม 2560 พบว่า
ดัชนีราคาส่งออกกลุม่ สินค้าข้าว ปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 8.8 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า (%MoM) แสดงถึงความเคลือ่ นไหว
ทางด้านราคาส่งออกข้าวไทยมีทิศทางและแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้
ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้ระดับราคาสินค้าข้าวไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเกือบ
ทุกประเภท เนือ่ งจากความต้องการสัง่ ซือ้ สินค้าจากตลาดต่างประเทศมีมากขึน้
โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกา ประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้ง
ท�ำให้ปริมาณผลผลิตข้าวลดลงเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา จึงส่งผล
ให้ราคาส่งออกข้าวของไทยปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีกอ่ น (%YoY) ดัชนีราคาส่งออกข้าวยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 2.3 แต่เป็นการ
ลดลงในอัตราทีช่ ะลอลง เนือ่ งจากในช่วงปีกอ่ นหน้าตลาดประสบปัญหาผลผลิต
ข้าวทีเ่ พิม่ มากขึน้ เกือบทุกประเทศ ท�ำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาทีร่ นุ แรง และ
คูค่ า้ มีการเจรจาต่อรองท�ำให้ราคาข้าวลดลง
ภาพที่ 1 ดัชนีราคาส่งออกของประเทศไทยกลุ่มสินค้าข้าว อัตราการ
เปลีย่ นแปลงเมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า (%MoM) และอัตราการเปลีย่ นแปลง
เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันปีกอ่ น (%YoY)

ส�ำหรับแนวโน้มราคาส่งออกข้าว
ในครึ่งปีหลัง คาดว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดี
จากความต้องการของตลาดต่างประเทศ
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ผนวกกั บ ราคาที่ มี แ นวโน้ ม
ทยอยปรับตัวสูงขึน้ ดังนัน้ การวางแผน
และกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจะเป็นหนทาง
หนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยยกระดั บ ราคาข้ า วไทย
เช่น การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีความต้านทานโรคและได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
การส่งเสริมภาพลักษณ์ข้าวไทยให้เป็นสินค้าเพื่อสุขภาพและแปรรูปเพื่อใช้
ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง หรือการน�ำเทคโนโลยีมาช่วยวางแผนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ซึง่ เป็นการลดต้นทุนและช่วยให้สามารถเพิม่ ปริมาณการ
ผลิต และได้ขา้ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีในราคาทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้ การเสาะแสวงหา
ตลาดใหม่ๆ เช่น ตลาดแอฟริกา ทีม่ กี ารเติบโตของประชากรและรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้
ซึง่ จะส่งผลต่อก�ำลังซือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วย เช่นเดียวกับตลาดจีนและฮ่องกง ทีน่ ยิ ม
รับประทานข้าวหอมมะลิและมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ประเทศไทยจึงควรเพิม่
การประชาสัมพันธ์ขา้ วคุณภาพเยีย่ มหรือข้าวพรีเมีย่ ม (ข้าวหอมมะลิ) ให้สามารถ
เข้าไปแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดนัน้ ๆ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวอย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ยังคงมีอยู่ เช่น สภาพอากาศที่ไม่แน่นอน วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศทีส่ ง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมข้าวในรูปแบบต่างๆ
รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น และมาตรการกีดกันทางการค้าอาจ
ส่งผลให้ราคาข้าวตลาดโลกมีความไม่แน่นอน แต่ก็ถือเป็นโอกาสและความ
ท้าทายของอุตสาหกรรมข้าวไทยในปัจจุบนั เนือ่ งจากไทยเป็นทัง้ ประเทศผูผ้ ลิต
และผูส้ ง่ ออกข้าวล�ำดับต้นๆ ของโลก จึงจ�ำเป็นต้องมีการวางแผนและมีมาตรการ
สนับสนุนการเติบโตอุตสาหกรรมข้าวไทยอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ยกระดับราคาข้าว
ไทยให้สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้
เอกสารอ้างอิง : วารีรัตน์ เพชรสีช่วง.พฤษภาคม (2560)แนวโน้มธุรกิจ/
อุตสาหกรรม 2560-2562: อุตสาหกรรมข้าว. วิจยั กรุงศรี
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โดย : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ภาพรวมเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนือ่ งทัง้ ทางด้านอุปสงค์และอุปทาน สะท้อนจากการขยายตัวของ 1) การบริโภคภาคเอกชนทีค่ รัวเรือนมีการใช้จา่ ยมากขึน้ 2) การส่งออก
ขยายตัวต่อเนือ่ ง รวมถึงการส่งออกภาคบริการท่องเทีย่ วทีย่ งั คงขยายตัวได้ในระดับสูง 3) การขยายตัวของภาคการผลิตทัง้ เกษตรและอุตสาหกรรม โดยสรุปแล้ว เสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจทัง้ ภายในและต่างประเทศยังอยูใ่ นระดับทีม่ นั่ คง สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน สัดส่วนหนีส้ าธารณะต่อ GDP ทีย่ งั คงอยูใ่ นระดับต�ำ่
ขณะทีท่ นุ ส�ำรองระหว่างประเทศยังคงอยูใ่ นระดับสูง

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI)
อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ค. 2560

อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ เฉลีย่ ปี ม.ค.- มิ.ย. 2560

คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อปี 2560 (ณ ก.ค. 2560)
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Inflationary Trend (Headline CPI)

อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป เดือนกรกฎาคม 2560 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559
มีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.17 จากสินค้ากลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะราคา
น�้ำมันขายปลีกภายในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน�้ำมันดิบตลาดโลก
และผลกระทบฐานสูงจากภาวะภัยแล้งปีที่ผ่านมาคลายตัวลงท�ำให้อาหารสด
ขยับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 7 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 0.60
ซึ่งขยายตัวในระดับที่มีเสถียรภาพ ที่กระทรวงพาณิชย์ประเมินอัตราเงินเฟ้อ
ทั้งปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 0.7 - 1.7
ระดับราคาสินค้าและบริการใน เดือนกรกฎาคม 2560 ลดลงร้อยละ 0.13
จากเดือนมิถนุ ายน 2560 (MoM) ผลจากกลุม่ อาหารสด (ข้าวสาร เนือ้ สัตว์ ไข่ไก่
ผักสด) รวมทั้งเครื่องประกอบอาหาร ขณะที่ ค่ายา ค่าของใช้ส่วนบุคคล
ปรับสูงขึ้น โดยมีภาวะความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าส�ำคัญดังนี้
› ข้าวสาร ราคาลดลงร้อยละ 0.61 เช่น ข้าวสารเจ้า จากการลดลง
ของข้าวบรรจุถุง 5 กก. ที่มีการแข่งขันในห้างสรรพสินค้าลดราคาลง
› เนื้อสุกร ราคาลดลงร้อยละ 1.18 ความต้องการบริโภคชะลอตัวลง
› ผักสด ราคาลดลงร้อยละ 8.55 เช่น ผักคะน้า ผักชี มะนาว ต้นหอม
หัวผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง ผักกาดหอม และมะระจีน ผลผลิตออกสู่ตลาด
มากขึ้น
› ไข่ ราคาลดลงร้อยละ 1.53 มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ
› เครื่องประกอบอาหาร ราคาลดลงร้อยละ 0.13 เช่น น�้ำมันพืช
ซอสหอยนางรม เครื่องปรุงรส มะพร้าวขูด และมะขามเปียก
› น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ราคาลดลง 0.10 ชะลอตัวลงเล็กน้อย (น�ำ้ มันเบนซิน 95
แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 และ LPG )
› ค่ายาและเวชภัณฑ์ ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.34 เช่น ยาแก้ไอ ยาแก้
ไข้หวัด ยาลดกรดในกระเพาะ วิตามิน/อาหารเสริม และยาคุมก�ำเนิด
› ค่าของใช้ส่วนบุคคล ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.15 เช่น ยาสีฟัน แชมพู
สระผม น�้ำหอม แปรงสีฟัน และใบมีดโกน
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ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI)

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนมิถุนายน 2560 (ปี2553 = 100) เทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 เท่ากับ 101.4 ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.2 สาเหตุจาก
การลดลงของดัชนีราคาหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ร้อยละ 6.4 จากกลุ่มสินค้าผลผลิตการเกษตร กลุ่มสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ กลุ่มปลาและสัตว์น�้ำ และหมวด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.5 จากกลุ่มสินค้าส�ำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์อโลหะ
เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 0.1 จากการสูงขึ้นของราคาสินค้า
กลุ่มแร่โลหะและแร่อื่นๆ

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง (CMI)

ดัชนีราคาวัสดุกอ่ สร้าง เดือนกรกฎาคม 2560 เทียบกับกรกฎาคม 2559
เท่ากับ 103.9 กลับมาขยายตัวเป็นบวกในรอบ 3 เดือน โดยสูงขึ้นร้อยละ 1.7
ปัจจัยหลักเป็นผลจากดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึน้ ร้อยละ
9.4 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 4.2 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต
สูงขึ้นร้อยละ 0.5 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 2.0
เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2560 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.4 เป็นผล
จากดัชนีราคาหมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 1.5 (ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์-ผสม)
ผูป้ ระกอบการต้องการขยับราคาให้สงู ขึน้ จึงให้สว่ นลดน้อยลง หมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 2.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กฉาก
เหล็กรางน�ำ้ ตะแกรงเหล็กส�ำเร็จรูป) ตามราคาวัตถุดบิ ทีย่ งั สูง ได้แก่ สินแร่เหล็ก
บิลเล็ต และเศษเหล็ก หมวดทีด่ ชั นีราคาลดลง ได้แก่ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ลดลงร้อยละ 0.5 (คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ) ในตลาดมีการแข่งขันสูง
ผู้ประกอบการลดราคาเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มยอดขาย หมวด
กระเบือ้ ง ลดลงร้อยละ 1.3 (กระเบือ้ งเคลือบปูพนื้ ) ผูป้ ระกอบการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.3 (ทรายละเอียด
ยางมะตอย) บ่อทรายปรับราคาลดลง ยางมะตอยลดตามราคาน�ำ้ มันดิบ หมวด
ทีด่ ชั นีราคาไม่เปลีย่ นแปลง ได้แก่ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ หมวดวัสดุฉาบผิว
หมวดสุขภัณฑ์ และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า (XPI-MPI)
ดัชนีราคาส่งออก เดือนมิถุนายน 2560 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2559
สูงขึ้นร้อยละ 2.3 เป็นการปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยสินค้าส�ำคัญที่
ราคาสูงขึ้น ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็ก อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูป น�ำ้ ตาลทราย ยางพารา ไก่และกุง้ สดแช่เย็นแช่แข็ง เป็นต้น
เนือ่ งจากทิศทางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขนึ้ ส่งผลให้มคี วามต้องการ
สินค้าจากตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ดัชนีราคาน�ำเข้า เดือนมิถุนายน 2560 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2559
ปรับสูงขึ้นร้อยละ 3.0 โดยเป็นการปรับสูงขึ้นของหมวดสินค้าเชื้อเพลิง หมวด
สินค้าทุน หมวดสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูป และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
ขณะที่หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งปรับลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้ ราคา
สินค้าน�ำเข้าส�ำคัญที่ปรับสูงขึ้น เช่น น�้ำมันดิบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
เนื่องจากปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาดโลกคลี่คลายลง
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
: มิถน
ุ ายน 2560
การส่งออก

การส่งออกของไทยในเดือนมิถนุ ายน 2560 ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 11.7
หรือคิดเป็นมูลค่า 20,282 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ภาพรวมไตรมาส 2
ขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 10.9 สูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส ตามการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก
โดยการส่งออกขยายตัวดีขนึ้ ในทุกตลาดส�ำคัญ และขยายตัวในระดับสูง
ในทุกกลุม่ สินค้า โดยเฉพาะกลุม่ สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่
เติบโตต่อเนือ่ งทัง้ ในด้านราคาและปริมาณ อาทิ ยางพารา น�ำ้ ตาลทราย
ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป
ในขณะทีก่ ลุม่ สินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 4 โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก
เม็ดพลาสติก สะท้อนถึงศักยภาพในการแข่งขันและความสามารถในการ
ปรับตัวเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปได้
การส่งออกไปตลาดส�ำคัญๆ ยังคงขยายตัวดีอย่างต่อเนือ่ ง และ
มีการขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึน้ ซึง่ สัดส่วนตลาดทีข่ ยายตัวคิดเป็น
มากกว่าร้อยละ 90.0 ของตลาดทัง้ หมด โดยการส่งออกไปยังตลาดหลัก
ขยายตัวถึงร้อยละ 13.1 ซึง่ การส่งออกไป ญีป่ นุ่ สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป
ขยายตัวร้อยละ 26.5 8.3 และ 5.9 ตามล�ำดับ ส�ำหรับตลาดศักยภาพสูง
ขยายตัวร้อยละ 20.5 โดยมีสาเหตุสำ� คัญจากการขยายตัวสูงอย่างต่อเนือ่ ง
ของตลาดจีนทีร่ อ้ ยละ 29.9 และตลาดอาเซียน (5) ขยายตัวต่อเนือ่ งเป็น
เดือนที่ 3 ติดต่อกัน ทีร่ อ้ ยละ 24.6
การน�ำเข้า  

เดือนมิถนุ ายน 2560 มีมลู ค่า 18,365 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว
ร้อยละ 13.7 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเป็นการขยายตัว
ของเครือ่ งจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (+15.7%) เคมีภณ
ั ฑ์ (+5.98%)
เครือ่ งเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค�ำแท่ง (+147.25%) ในขณะที่
เครือ่ งจักกลและส่วนประกอบลดลง (-2.38%) น�ำ้ มันดิบลดลง (-5.95)
แหล่งน�ำเข้าส�ำคัญของไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (+5.12%) ญีป่ นุ่
(+1.34%) สหรัฐอเมริกา (+27.78%) มาเลเซีย (+8.59%) อินโดนีเซีย
(+37.35%)
ดุลการค้า  

เดือนมิถนุ ายน 2560 เกินดุลการค้ามูลค่า 1,917 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขณะทีภ่ าพรวมดุลการค้า 2560 มกราคม - มิถนุ ายน เกินดุลการค้า
มูลค่า 6,971 ล้านเหรียญสรัฐ
ราคาสินค้าส่งออก-น�ำเข้า

ดั ช นี ร าคาสิ น ค้ า ส่ ง ออกเดื อ นมิ ถุ น ายน 2560 อยู ่ ที่ 94.6
(ปี 2555=100) สูงขึน้ ร้อยละ 2.3 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น
จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.8 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 8.1
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 และหมวดสินค้าแร่และ
เชือ้ เพลิง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.7
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การค้าระหว่างประเทศของไทย
มิ.ย. 60
มูลค่าล้านเหรียญ

ม.ค.-มิ.ย. 2560
(%YoY)

มูลค่าล้านเหรียญ

(%YoY)

ส่งออก

20,281.8

11.73

113,546.8

7.83

น�ำเข้า

18,365

13.74

106,576.3

14.99

ดุลการค้า

1,916.9

6,970.5

สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือน มิ.ย. 60
มูลค่า

สินค้า

Δ

(ล้านUSD) (%YoY)

รถยนต์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ

2,238

สัดส่วน

ประเทศ

(%)

มูลค่า

Δ

สัดส่วน

(ล้าน USD) (%YoY)

(%)

-2.5
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สหรัฐ
อเมริกา

2,327

8.3

11.5

เครือ่ งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และส่วน 1,642
ประกอบ
อัญมณี
และเครือ่ งประดับ 1,101

18.9

8.1

จีน

2,222

29.9

11

-24.7

5.4

ญี่ปุ่น

2,127

26.5

10.5

ผลิตภัณฑ์ยาง

840

43.7

4.1

ฮ่องกง

1,188

9.6

5.9

เม็ดพลาสติก

747

18.7

3.7

เวียดนาม

950

27.2

4.7

สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือน มิ.ย. 60
สินค้า

มูลค่า

Δ

(ล้านUSD) (%YoY)

สัดส่วน

ประเทศ

มูลค่า

(%)

Δ

สัดส่วน

(ล้าน USD) (%YoY)

(%)

เครือ่ งจักรกลและ
ส่วนประกอบ
เครือ่ งจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ

1578

-2.38

8.6

จีน

3,745

5.12

20.4

1450

15.75

7.9

ญีป่ นุ่

2,622

1.34

14.3

เคมีภณั ฑ์
เครื่องเพชร
พลอย อัญมณี
เงินแท่งและ
ทองค�ำแท่ง
น�้ำมันดิบ

1258

5.98

6.9

สหรัฐ
อเมริกา

1,138

27.78

6.2

1230

147.25

6.7

มาเลเซีย

956

8.59

5.2

1174

-5.95

6.4

อินโดนีเซีย

757

37.35

4.1

ดัชนีราคาส่งออก-น�ำเข้า
ดัชนีราคา

การเปลี่ยนแปลง (%MoM)

การเปลี่ยนแปลง (%YoY)

เม.ย. 60

พ.ค. 60

มิ.ย. 60

มิ.ย. 60

ม.ค. - มิ.ย. 60

ส่งออก

0.0

0.2

0.1

2.3

3.3

น�ำเข้า

-0.2

-0.2

-0.5

3.0

6.2

หมายเหตุ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ

ดัชนีราคาสินค้าน�ำเข้าเดือนมิถนุ ายน 2560 อยูท่ ี่ 87.0 (ปี 2555=100)
ขยายตัวร้อยละ 3 เมือ่ เทียบกับเดือนเดียวกันของปีกอ่ น จากการเพิม่ ขึน้ ของ
ดัชนีราคาน�ำเข้าหมวดสินค้าเชือ้ เพลิงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.2 หมวดสินค้าทุนเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 1.5 สินค้าสินค้าวัตถุดบิ และกึง่ ส�ำเร็จรูปเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 และหมวด
สินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์
การขนส่งลดลงร้อยละ 0.3
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สถานการณ์ราคาทองค�ำ ราคาน�ำ้ มัน อัตราแลกเปลีย
่ น
และราคาสินค้าเกษตร : กรกฎาคม 2560
ราคาทองค�ำ 

ราคาทองค�ำเฉลีย
่ รายเดือน

ราคาทองค�ำเดือนกรกฎาคมเฉลีย่ อยูท่ ี่ 19,662.5 บาท ลดลงร้อยละ
2.92 เมือ่ เทียบกับเดือนก่อนหน้า ขณะที่ 7 เดือนแรกของปี 2560 ราคาทองค�ำ
เคลือ่ นไหวในกรอบแคบๆ อย่างต่อเนือ่ งที่ 19,600 - 21,600 บาท สะท้อนถึง
สถานการณ์ของเศรษฐกิจกิจโลกหรือปัจจัยเศรษฐกิจต่างๆ มีการเปลีย่ นแปลง
อย่างค่อยเป็นค่อยไป และยังไม่มสี ถานการณ์ทนี่ า่ กังวลอย่างชัดเจนจนส่งผล
ให้นกั ลงทุนมีการเร่งถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึน้ ขณะทีใ่ นช่วงทีเ่ หลือ
ของปี 2560 ราคาทองค�ำยังมีแนวโน้มปรับตัวในลักษณะเดียวกันกับครึง่ ปีแรก
โดยเปลีย่ นแปลงในกรอบแคบๆ อย่างต่อเนือ่ งที่ 19,000 - 22,000 บาท
ราคาน�ำ้ มัน

ราคาน�ำ้ มันดิบเดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยราคาน�ำ้ มันดิบ WTI
เฉลีย่ อยูท่ ี่ 46.77 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนหน้าซึง่ อยู่
ที่ 45.15 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เนือ่ งจากปริมาณน�ำ้ มันคงคลังของสหรัฐฯ
ปรับลดมากกว่าคาดการณ์ และอุปทานน�้ำมันจากกลุ่มประเทศโอเปกมี
แนวโน้มลดลงต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะจากประเทศซาอุดอิ าระเบียทีป่ ระกาศจะ
ลดการส่งออกน�ำ้ มันดิบในเดือนสิงหาคม ขณะทีค่ า่ เฉลีย่ 7 แรกของปี 2560
อยูท่ ี่ 49.60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทัง้ นี้ สนค. ได้ปรับประมาณการราคา
น�ำ้ มันดิบ (Dubai) ในปี 2560 มาอยูท่ ี่ 45.0 - 55.0 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
โดยคาดว่าในช่วงครึง่ ปีหลังราคาน�ำ้ มันจะเคลือ่ นไหนในช่วง 47.0 - 52.0
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

ราคาน�ำ้ มันเฉลีย
่ รายเดือน

อัตราแลกเปลีย
่ น

ค่าเงินบาทเดือนกรกฎาคมเฉลี่ยอยู่ที่ 33.75 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
แข็งค่าขึน้ จากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 0.7 โดยปรับตัวแข็งค่าขึน้ สอดคล้องกับ
ภูมภิ าค เนือ่ งจากเงินเหรียญสหรัฐอ่อนค่าจากความไม่แน่นนอนทางการเมือง
ภายในประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ สนค. ได้ปรับสมมติฐานอัตราแลกเปลีย่ นในปี
2560 มาอยูท่ ี่ 34.0 - 36.0 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

อัตราแลกเปลีย
่ นเฉลีย
่ รายเดือน

สินค้าเกษตร

ราคาสินค้ารายเดือน
สินค้า

เดือน

ข้าว : (Baht/100Kg)
ข้าวขาว 5% (ใหม่)
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
ยางพารา : (Baht/Kg)
แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b)
ยางแท่ง STR20 (f.o.b)
ทองค�ำ
ลอนดอน PM (USD/Troy oz.)
ไทย (THB/Baht)
น�้ำมันดิบ : (USD/BBL)
WTI
อัตราแลกเปลี่ยน
THB/USD
ที่มา : CEIC

มิ.ย.-60

ก.ค.-60

%∆(MOM)

ม.ค-ก.ค..59 ม.ค-ก.ค.60 %∆(YOY)

1,412.27
2,180.00

1,293.42
2,306.58

-8.42
5.81

1,286.07
2,288.43

1,230.69
2,081.94

-4.31
-9.02

61.11
51.68

59.09
52.30

-3.30
1.21

53.99
45.09

77.96
66.47

44.40
47.40

1,260.26
20,353.85

1,236.22
19,662.5

-1.96
-3.40

1,220.34 1,220.28
20,618.02 20,196.37

-0.00
-2.05

45.17

46.79

3.58

40.35

49.65

23.04

34.00

33.75

-0.74

35.42

34.57

-2.39

ข้าว ราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าวขาว 5% (ใหม่) เดือนกรกฎาคม ปรับตัว
ลดลงจาก 1,412.27 บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,293.42 บาท/100 กิโลกรัม
เนือ่ งจากเริม่ มีผลผลิตข้าวเปลือกบางส่วนออกสูต่ ลาดเพิม่ มากขึน้ ประกอบ
กับหลายพื้นที่ประสบภาวะน�้ำท่วมผลผลิตที่ออกสู่ตลาดคุณภาพไม่ค่อยดี
มีความชืน้ สูง ส่งผลให้โรงสีเสนอราคารับซือ้ ลดลง ส่วนราคาขายส่งเฉลีย่ ข้าว
หอมมะลิ 100% ชัน้ 2 (ใหม่) สูงขึน้ จาก 2,180.00 บาท/100 กิโลกรัม เป็น
2,306.58 บาท/100 กิโลกรัม เนือ่ งจากความต้องการของตลาดต่างประเทศ
จากปัญหาภัยธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ ทัว่ โลกส่งผลให้หลายประเทศมีการน�ำเข้า
ข้าวไทยเพิม่ มากขึน้
ยางพารา ราคายางแผ่นรมควัน ชัน้ 3 (f.o.b) ปรับตัวลดลงจากเดือน
ทีผ่ า่ นมาร้อยละ 3.30 อยูท่ ี่ 59.09 บาท/กก. เนือ่ งจากราคาปรับตัวลดลง
ตามตลาดต่างประเทศ และภาคใต้ฝนทิง้ ช่วงท�ำให้บางพืน้ ทีก่ รีดยางได้เพิม่
ขึน้ ในขณะทีย่ างแท่ง STR20 (f.o.b) ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.21 อยูท่ ี่
52.30 บาท/กก. เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ ท�ำให้
ยางแท่งเป็นทีต่ อ้ งการและมีราคาถูกกว่ายางแผ่นรมควัน อย่างไรก็ตามพบว่า
ช่วงปลายเดือนอินโดนีเซียอยู่ในช่วงหยุดกรีดยาง อาจท�ำให้ปริมาณยาง
ออกสูต่ ลาดน้อยลง ซึง่ จะเป็นผลดีตอ่ เกษตรกรผูป้ ลูกยางไทย
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Global News

โดย : ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

เมื่อเดือน มกราคม 2560 มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศตาม
เส้นทาง ‘One Belt One Road’ ของจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
โดยมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับอินเดีย รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย และ
ปากีสถาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6 ร้อยละ 44 ร้อยละ 46.9 และร้อยละ
26.5 ตามล�ำดับ นักวิเคราะห์มองว่า การฟื้นตัวของการค้าระหว่าง
ประเทศจีนในต้นปีนี้เป็นผลจาก (1) แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลกท�ำให้อปุ สงค์ภายนอกเพิม่ ขึน้ (2) ในต้นปีนคี้ า่ เงินหยวนมีเสถียรภาพ
มากขึ้น ท�ำให้มีใบสั่งซื้อมากขึ้น (3) ผลของนโยบายส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งนโยบายเขตการค้าเสรี ตลอดจนความคืบหน้า
ของยุทธศาสตร์ ‘One Belt One Road’ ได้ชว่ ยสร้างแรงกระตุน้ ให้การ
ฟื้นตัวของการค้าระหว่างประเทศจีน คาดว่า แนวโน้มการฟื้นตัวของ
การค้าระหว่างประเทศจีนจะสามารถรักษาตัวในระยะสั้น และมีแรง
กดดันด้านการส่งออกน้อยลงในไตรมาสที่ 1/2560 และต้นไตรมาสที่
2/2560 อนึ่ง เมื่อการเชื่อมเส้นทางรถไฟของไทยกับระบบ ‘One Belt
One Road' เสร็จสิ้นแล้วก็จะส่งผลดีต่อการค้าระหว่างประเทศของ
ไทยได้เช่นกัน

สถาบันวิจัยอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์จีนได้จัดอันดับเมืองที่มีผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (จีดพี )ี ต่อตารางกิโลเมตรสูงทีส่ ดุ ในประเทศจีน
โดยนครเซีย่ งไฮ้เป็นเมืองทีม่ จี ดี พี สี งู เป็นอันดับที่ 2 มีมลู ค่า 433 ล้านหยวน
ต่อตารางกิโลเมตร เป็นรองเพียงเมืองเซินเจิ้นที่มีจีดีพีสูงสุดถึง 976
ล้านหยวน ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ พบว่าการน�ำเข้าของนครเซี่ยงไฮ้
เพิม่ ขึน้ ถึง 24.2 % จึงเห็นได้วา่ ก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคในนครเซีย่ งไฮ้ยงั คง
สูงและมีอตั ราการเติบโตทีม่ นั่ คง จึงเป็นโอกาสทีด่ สี ำ� หรับผูส้ ง่ ออกในการ
เจาะตลาดเซีย่ งไฮ้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมไฮเทค รถยนต์ ยารักษาโรค
พลาสติก เหล็ก และถ่านหิน
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กระทรวงพาณิ ช ย์ น� ำ นั ก ธุ ร กิ จ ไทยเข้ า มาจั บ คู ่ กั บ
นักธุรกิจคาซัคสถาน ภายในงานอัสตานาเอ็กซ์โป
2017 เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อเปิด
โอกาสทางการค้าการลงทุนของไทย โดยเฉพาะการ
ขยายฐานส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร เพราะ
ผลผลิตทีน่ ไี่ ม่เพียงพอต่อคนในประเทศจึงต้องน�ำเข้า
และไทยก็ มี ศั ก ยภาพในด้ า นนี้ โดยเฉพาะสิ น ค้ า
ฮาลาล นอกจากนั้ น คาซั ค สถานยั ง มี ศั ก ยภาพที่
ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนท�ำการค้า สามารถ
ใช้ประโยชน์จากเป็นสมาชิกสหภาพศุลกากรรัสเซีย
คาซัคสถาน และเบลารุส ซึ่งให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร หรือ จีเอสพี (GSP) แก่สนิ ค้าจากประเทศก�ำลัง
พัฒนา รวมทั้งไทย ซึ่งสินค้าจะได้รับการลดหย่อน
ภาษีร้อยละ 25 จากอัตราภาษีปกติ ขณะที่มูลค่า
การค้าไทย-คาซัคสถาน เมื่อปี 2559 แตะ 52.07
ล้านดอลลาร์ฯ หรือราว 1,770 ล้านบาท ทัง้ นีผ้ สู้ ง่ ออก
ยังสามารถใช้ประโยชน์จาก ‘One Belt One Road’
ในการกระจายสิ น ค้ า สู ่ ค าซั ค สถานโดยมีต้นทุนที่
ต�่ำกว่าทางเรือได้เช่นกัน
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