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การท�านาปลูกข้าวถือเป็นอาชีพหลักของชาวไทยมานานนับพันปี และข้าวก็ถือเป็นอาหารหลักของคนไทยด้วย แต่ความเป็นมาที่ยาวนานนั้นมีที่มาที่ไป 
อย่างไร และอนาคต “ข้าวไทย” จะด�าเนนิต่อไปในทิศทางไหนหาอ่านได้ใน Special Talk ข้าว...ทรพัย์ในดนิ มรดกภมูปัิญญา...สูก่ารค้าโลก

ส�าหรบัคอลมัน์ Special Report เรือ่งแรกเราขอหยบิยกเรือ่งของข้าวในมติต่ิางๆ มาให้คณุผูอ่้านได้เหน็ถงึมมุมองทีเ่กีย่วเนือ่งกนัในทางเศรษฐกจิ อาทิ  
ราคาข้าว พืน้ทีก่ารปลกูข้าว การน�าข้าวมาพฒันาเพือ่ต่อยอดในธรุกจิอืน่ๆ และการส่งออกข้าว เป็นต้น ปัจจบุนัราคาขายข้าวต้องข้ึนอยู่กับราคาตลาดโลก ถงึแม้เรา
จะเป็นประเทศในล�าดบัต้นๆ ทีม่กีารส่งออกข้าวมากกต็าม หากราคาไม่เป็นทีน่่าดงึดดูใจ การค้าขายกอ็าจตดิขดั วนันีเ้ราคงต้องหนักลบัมาพฒันาและแปรรปูสร้าง 
มลูค่าเพิม่ให้กบัข้าวไทยกนัแล้ว อาทิ การน�ามาท�าเครือ่งส�าอาง น�า้มนัร�าข้าว และผลติภณัฑ์เสรมิอาหารต่างๆ ทีท่�าจากข้าว เป็นต้น

เนือ่งจากไทยเป็นทัง้ประเทศผูผ้ลติและผูส่้งออกข้าวล�าดบัต้นๆ ของโลก จงึจ�าเป็นต้องมกีารวางแผนและมมีาตรการสนบัสนนุการเตบิโตอตุสาหกรรมข้าวไทย
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ยกระดบัราคาข้าวไทยให้สามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งได้ พร้อมมองหาตลาดใหม่ๆ เพ่ือมารองรบัผลผลติ สร้างโอกาสและความท้าทายของทศิทางราคา
ส่งออกข้าวไทยในอนาคต ใน Special Talk เรือ่งท่ีสอง 

เราต้องยอมรบัว่าภมูปิระเทศของบ้านเรานัน้เหมาะกบัการเพาะปลกูข้าวมาก แต่จะท�าอย่างไรให้ผลผลติออกมาดแีละมคีณุภาพเป็นทีย่อมรบัของตลาดโลกให้
มากทีส่ดุ ดงันัน้ ทกุฝ่ายต้องร่วมมอืกนั มกีารปรบัตวัและวางแผน ก�าหนดนโยบายให้ครอบคลมุในทกุๆ ด้าน ตัง้แต่การวางแผนและสนบัสนนุการผลติ การเพาะปลกู 
 การบรโิภคภายในประเทศ และการส่งออก ตลอดจนการสร้างมลูค่าเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและรกัษาความเป็นผูน้�าการค้าข้าวในตลาดโลกต่อไป
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Mekong Forum 2017 
“New Geo-Economics: Reshaping the Future of the GMS?”

นางสาวพมิพ์ชนก วอนขอพร ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.)
และโฆษกประจ�ากระทรวงพาณชิย์ ได้เดนิทางเข้าร่วมอภปิรายในการสมัมนา Mekong Forum 2017 
“New Geo-Economics : Reshaping the Future of the GMS ?” โดยสถาบันความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น�้าโขง (Mekong Institute : MI) เม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงการสัมมนาดังกล่าวเป็นเวที
พบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู ้บริหารระดับนโยบาย ผู ้น�าภาคธุรกิจ และ
ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู ้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาในอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong Sub-Region : GMS) โดยในการสัมมนาครั้งนี้ เป็นการสร้าง
ความตระหนักถึงกระแสภูมิเศรษฐศาสตร์ใหม่ (New Geo-Economics) วิเคราะห์ปัจจัยใหม่ๆ 
ทางเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไปร่วมกัน อาทิ กระแสโลกใหม่ที่มีหลายขั้วอ�านาจ (Multipolar)  
ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ และการที่ภูมิภาค GMS เป็นตลาดใหญ่ มีอัตราการเติบโตสูง และ 
ตัง้อยูใ่นจุดยทุธศาสตร์ส�าคัญ ประเทศมหาอ�านาจต่างๆ จงึต้องการเข้ามาสร้างความร่วมมอื เพือ่แสวงหา 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนร่วมกันในย่านนี้ 

ภายใต้หัวข้อ “Re-Adjusting Trade and Foreign Direct Investment Strategies for 
the GMS” ผอ.สนค. และผู้ร่วมอภิปรายจากเมียนมา สปป. ลาว สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (ITD) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส�าหรับเอเชียและ
แปซิฟิก (UNESCAP) ประเมินความท้าทายของประเทศตน/ภูมิภาค อาทิ การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า
และความเชื่อมโยงท้ังเชิงกายภาพ กฎระเบียบ และประชาชนภายในภูมิภาค เพื่อรองรับผลกระทบ
จากความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจโลก การปฏิรูปกฎระเบียบเพื่ออ�านวยความสะดวก
ทางการค้าและการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของ
เทคโนโลยี โดยเห็นพ้องร่วมกันว่า ภูมิภาค GMS ควรต้องวางนโยบายการพัฒนาภูมิภาคร่วมกัน  
รวมทั้งประสานความร่วมมือกับนานาประเทศอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ  
และความเจริญเติบโตอย่างทั่วถึงร่วมกันต่อไป
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ข้าวเหนยีว แต่ในภาคเหนอืตอนล่างและภาคใต้เน้นปลกูข้าวเจ้าเป็นหลกั ในช่วง 
นี้เองที่ประเทศตะวันตกได้ออกล่าอาณานิคม และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน 
เป้าหมาย แต่ด้วยพระปรชีาญาณ และวเิทโศบายอนัชาญฉลาดของพระมหากษตัรย์ิ 
ทกุพระองค์ ไทยจงึรอดพ้นเงือ้มมอืของต่างชาตแิละด�ารงเอกราชอยูไ่ด้ ซึง่ส่วนหนึง่ 
คือการเปิดเสรีการค้ากับต่างประเทศมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการท�าสนธิ
สญัญาเบาว์ริง่ ตัง้แต่ช่วงรชัสมยัรชักาลที ่4 ถงึ 5 ท�าให้ประเทศไทยเราเปลีย่น
โครงสรา้งเศรษฐกจิ ข้าวจงึไม่ได้เป็นเพยีงการผลิตเพื่อการบรโิภคเองเท่านั้น 
แต่มีการใช้ระบบชลประทานเข้ามาช่วยและผลักดันให้ผลิตมากขึ้น เพื่อให ้
ส่งออกข้าวได้ ส่งผลให้ข้าวกลายเป็นสนิค้าออกทีส่�าคญัของไทย รฐับาลต้องขยาย
พืน้ทีเ่พาะปลกู เพิม่ปรมิาณผลผลติข้าวในเขตพืน้ทีร่าบลุม่แม่น�า้เจ้าพระยาทีม่ี
ความอดุมสมบรูณ์มากทีส่ดุ

ภาพเขียนทีผ่าแต้ม
ทีม่า : ส�านกังานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

ข้าว...ทรัพย์ในดนิ
มรดกภมูปัิญญา...สู่การค้าโลก

 “คนไทย” กับ “ข้าว” ผูกพันกันมาอย่างยาวนาน แต่ด้วยสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ และภูมิประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 
ไปมาก ส่งผลให้คนไทย กบั ข้าว ไม่ผกูพนักนัแน่นแฟ้นดงัเดมิ โดยววิฒันาการ 
การค้าข้าวไทยนับจากอดีตที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทย 
จากภมูปัิญญาพืน้บ้านน�ามาสูก่ารเรยีนรู ้ ปัจจบุนัมกีารน�าเทคโนโลยมีาประยกุต์
ใช้ให้เกดิการพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนวธิกีารลงทนุ การบรหิารจดัการ
กจิการขนาดเลก็ไปสูก่ารท�าธรุกจิการค้าเชงิพาณชิย์ขนาดใหญ่ทีเ่ข้มแขง็ จนข้าว
เป็นสนิค้าส่งออกทีส่�าคญัของประเทศไทย และน�าไปสูก่ารเป็นหนึง่ในประเทศ
ผูน้�าการค้าข้าวโลก อย่างไรกต็าม สถานการณ์การค้าข้าวอย่างเสรใีนปัจจบุนัมี 
การแข่งขนัรนุแรง “ข้าว” จงึเริม่ไปผกูพนักบั “เวยีดนาม” และ “อนิเดยี” มากขึน้ 
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวและวางแผนและนโยบายให้ครอบคลุม 
ทกุด้าน ตัง้แต่ต้นน�า้ถงึปลายน�า้ นัน่คอื ตัง้แต่การวางแผนและสนบัสนนุการผลติ 
การเพาะปลกู การบรโิภคภายในประเทศ และการส่งออก ตลอดจนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและรักษาความเป็นผู้น�าการค้าข้าว 
ในตลาดโลกต่อไป

 ขออนุญาตเล่าเรื่องราวของ...“ข้าว”... มรดกภูมิปัญญาที่สืบทอด 
มานานนบัพนัปีในแง่มมุสบายๆ เป็นเกรด็ความรูเ้ลก็ๆ น้อยๆ เป็นสาระสนกุๆ  
และอาจจะมข้ีอมลูทางสถิตบ้ิาง แต่กเ็ป็นอะไรทีเ่ข้าใจง่าย  
 ก่อนอืน่นัน้ต้องขอเกริน่ก่อนว่า “ข้าว” เป็นทัง้อาหารและสนิค้าส่งออก
หลักของประเทศไทยมานานนับพันปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้ง
เครือ่งป้ันดนิเผาทีเ่ป็นภาชนะไว้ใส่ข้าว ศลิาจารกึในสมยัสโุขทยัซึง่มกีารบนัทกึ
ข้อมลูทีร่ะบุถ้อยค�าว่า “ในน�า้มปีลา ในนามข้ีาว” แสดงถงึความสมัพนัธ์ระหว่าง
ข้าวกบัคนไทยท่ีมมีานานมากกว่า 5,500 ปีมาแล้ว โดยนกัวทิยาศาสตร์ชาวญีปุ่น่ 
3 คน คอื Tayada Natabe, Tomoya Akihama และ Osamu Kinosgita  
แห่งมหาวทิยาลยั Tottri และกระทรวงเกษตรและกรมป่าไม้ ได้ท�าการศกึษา
วจิยัเกีย่วกบัเรือ่งข้าวไทย และได้ข้อสนันษิฐานว่า การปลกูข้าวในไทยมมีานาน
ตัง้แต่พทุธศตวรรษที ่6 โดยข้าวทีป่ลกูจะเป็นข้าวเหนยีวนาสวนเมลด็ป้อม และ 
ข้าวเหนียวไร่เมล็ดใหญ่ ต่อมาการปลูกข้าวเหนียวไร่น้อยลง และเริ่มมีการ 
ปลกูข้าวนาสวนเมล็ดเรยีวเพิม่ขึน้
 การศกึษาวิจัยนีท้�าให้ทราบว่า ประมาณ พ.ศ. 540 - 570 ไทยได้รบัอทิธพิล
ด้านกสิกรรมและการค้าจากจีน ซ่ึงคาดว่ามาตามล�าน�้าโขงสู่ดินแดนอีสาน 
ตอนล่างทีน่ยิมปลูกข้าวเหนยีวเมลด็ป้อมและเมลด็ใหญ่กนัอย่างแพร่หลาย เช่น
เดยีวกบัภาคกลางในยคุทวาราวด ีซึง่ในช่วงเวลานัน้เริม่มกีารเพาะปลกูข้าวเจ้า
เมลด็ยาวเรยีวข้ึนแล้ว โดยสันนษิฐานว่าน�ามาจากอาณาจกัรขอม ซึง่ในยคุนัน้ 
ถือว่าเป็นชนช้ันปกครอง การหุงต้มข้าวเมล็ดยาวนี้แตกต่างจากข้าวของ 
ชาวพืน้เมอืง จึงเช่ือว่าเป็นสาเหตใุห้ข้าวชนดินีถ้กูเรยีกว่า “ข้าวเจ้า” และเรยีก 
ข้าวเหนยีวว่า “ข้าวไพร่” บ้างกเ็รยีกว่า “ข้าวบ่าว” หรอื “ข้าวนึง่” ซึง่การเรยีก
ข้าวในสมยันัน้เป็นส่ิงบ่งบอกชนชัน้ได้อกีด้วย
 ในสมยักรงุสโุขทยั (พ.ศ. 1740 - 2040) ข้าวทีป่ลูกในสมยัน้ียงัเป็นข้าวเหนยีว 
เมลด็ป้อมและเมล็ดยาวเป็นส่วนใหญ่ แต่กเ็ริม่มกีารปลกูข้าวเจ้าเมลด็ยาวเรยีว
เพิ่มมากขึ้น ในยุคนี้พระมหากษัตริย์ทรงท�านุบ�ารุงการกสิกรรม ได้ผลผลิต 
อดุมสมบูรณ์ ดงัปรากฏในศิลาจารกึว่า “ในน�า้มปีลา ในนามข้ีาว” มกีารหกัล้าง
ถางพงและถอืครองเป็นทีท่�ากนิ และทีด่นินัน้จะสบืทอดเป็นมรดกตกทอดแก่ 
ลกูหลาน การสร้างหลกัปักฐานเพือ่ประกอบอาชพีกสกิรรมเช่นนีก่้อให้เกดิระบบ
การปกครองเศรษฐกจิและสังคมขึน้ ดงันัน้ ระบบศกัดนิาซึง่เป็นการแบ่งระดบั
ชนชัน้ตามจ�านวนของพืน้ท่ีนาจงึน่าจะเริม่ในยคุนี้
 ต่อมาเข้าสู่สมยักรงุศรอียธุยาตอนต้น บ้านเมอืงมคีวามมัง่คัง่ เป็นอูข้่าวอูน่�า้
ทีส่�าคญั อกีทัง้หวัเมอืงในอาณาจกัรจ�านวนมากเริม่มรีะบบการปกครองแบบ
จตสุดมภ์ โดยม ี “กรมนา”ดแูล ส่งเสรมิ และสนบัสนนุการท�านาอย่างจรงิจงั 
เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของประชากรและเป็นเสบียงส�ารองในยามเกิดศึก
สงคราม โดยข้าวทีป่ลูกส่วนใหญ่ยงัคงเป็นข้าวเหนยีวเมลด็ป้อมและข้าวเหนยีว
เมลด็ยาว แต่การปลูกข้าวเจ้าเมลด็ยาวเรยีวกเ็ริม่มมีากขึน้ด้วย
 สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย - กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในต้นรัชสมัย 
รัชกาลที่ 3 ได้มีการเก็บอากรข้าว ในภาคกลางส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ข้าวที่ทาง
ราชการแนะน�า หรอืพนัธ์ุพืน้เมอืงทีม่คีณุภาพ ส่วนภาคเหนอืตอนบนนยิมปลกู
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 “เกีย่วเถอะนะพ่อเกีย่ว เกีย่วเถอะนะแม่เกีย่ว อย่าท�าชะแง้แลเหลยีว 
เดีย๋วเคยีวจะบาดมอืเอย” หลายคนคงคุน้หกูบัเพลงนี ้แต่อาจจะยงัไม่ทราบ
ว่า “ข้าว” นอกจากกินดี ส่งออกดีติดอันดับ TOP 5 ประเทศผู้ส่งออกข้าว
รายส�าคัญของโลกแล้ว ข้าวยังส�าคัญกับชาวไทยขนาดไหน ใน Special 
Report นี้ ผู้เขียนจึงจะขอเล่าเรื่อง “ข้าว” ในมิติต่างๆ สัก 5 มิติ เผื่อจะ
เป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ที่สนใจ ดังนี้

	 มติทิี	่1 ราคาข้าว ราคาข้าวเปลอืกทีเ่กษตรกรขายได้ ณ ไร่นา มแีนวโน้ม 
สูงขึ้นตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2551 แต่หลังจากนั้นราคาข้าวเปลือกมีแนวโน้ม 
ลดลงจนถึงปัจจุบัน โดยอาจมีสาเหตุมาจากผลของโครงการรับจ�าน�าข้าว
เปลือกของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวสารในตลาดผู้บริโภคไม่ได้ปรับขึ้น 
ตามราคาข้าวเปลอืกอย่างทนัท ีแต่มกีารปรบัขึน้ราคาตามอย่างช้าๆ ต่อเนือ่ง 
จนถึงปี 2558 และเริ่มลดลงในปี 2559 และ 2560 (คร่ึงปีแรก) สาเหตุ
มาจากการเร่งระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาลที่มีมากถึง 7.5 ล้านตัน  
นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศเม่ือ
เดือนพฤษภาคม 2557  
 โดยผลการศกึษาของสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย หรอื TDRI 
พบว่า การระบายข้าวในยคุ คสช. ส่วนใหญ่กว่า 86%  ใช้วธิปีระมลูเพือ่บรโิภค
ในประเทศ ดังนั้นไม่น่าแปลกใจว่าราคาข้าวสารจึงลดลงในปี 2559 ที่ผ่านมา

ข้าว...หลากมิติ เปรียบเทียบปริมาณส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกที่ส�าคัญ 5 อันดับ

ประเทศ 2556 2557 2558 ม.ค.-ม.ิย.
2558

ม.ค.-ม.ิย.
2559 ∆%

ไทย 6.61 10.96 9.79 4.46 4.99 12.1

อินเดีย 10.57 10.81 10.94 4.25 4.76 12

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 เน่ืองจาก
ประชากรส่วนใหญ่ของไทยยังคงอยู่ในภาคเกษตร และมากกว่ากึ่งหนึ่งเป็น
ชาวนา ราคาข้าวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การใช้จ่ายของภาคเกษตร เมื่อคนส่วนใหญ่ในประเทศรายได้ลดลงจึงท�าให้ 
มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจน้อยลงจนท�าให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ  
ความยากจน และอาชญากรรมตามมาในที่สุด

ที่มา : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส�านักงานโยบายและยุทธศาสตร์การค้าที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่มาภาพ : ส�านักข่าวฐานเศรษฐกิจ ที่มาภาพ : ส�านักข่าวอิศรา
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	 มิติที่	 3 พื้นที่ปลูกข้าว จากแผนภูมิแสดงพื้นที่การปลูกข้าวของ
ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2545 – 2556  จะเห็นว่าประเทศไทยใช้พื้นที่ในการ
ปลูกข้าวน้อยลงอย่างมีนัยยะส�าคัญ จาก 71.5 ล้านไร่ในปี 2545  เหลือเพียง 
70 ล้านไร่ในปี 2556 และคาดว่าจะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลของการ
ขยายเมืองในหลายๆ ภูมิภาคทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก

 • สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
 • ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)
 • ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • กรมศุลกากร
 • กรมการค้าต่างประเทศ
 • ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 จากแผนภูมิแสดงการใช้ประโยชน์เน้ือที่ทางการเกษตรโดยเฉลี่ย  
ปี 2545 – 2556 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วประเทศไทยใช้ประโยชน์พื้นที่ทางการ
เกษตรร้อยละ 46.83 เมื่อเทียบกับเน้ือที่ทั้งหมด โดยภาคที่มีการใช้ที่ดินไป
ในทางเกษตรน้อยท่ีสุดคือ ภาคเหนือ (ใช้ที่ดินไปในทางเกษตรเพียงร้อยละ 
30.80) ในขณะทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเป็นภาคทีใ่ช้ทีด่นิไปในทางเกษตร
มากที่สุด โดยมีอัตราส่วนการใช้ที่ดินไปในทางเกษตรต่อเนื้อที่ทั้งหมดถึง 
ร้อยละ 60.76 
 เมื่อพิจารณาพื้นที่ปลูกข้าว จะเห็นว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคง
เป็นภาคที่มีอัตราส่วนการใช้ที่ดินเพื่อการปลูกข้าวมากที่สุด โดยใช้เนื้อที่ถึง
ร้อยละ 66.72 เมื่อเทียบกับเนื้อที่ทางการเกษตรทั้งหมดในภาค และภาคใต้
เป็นภาคทีม่อีตัราส่วนการใช้ทีด่นิเพือ่การปลกูข้าวน้อยทีส่ดุ โดยใช้เนือ้ทีเ่พยีง
ร้อยละ 8.44  เมื่อเทียบกับเนื้อที่ทางการเกษตรทั้งหมดในภาค 

มิติที่	 4 การใช้ประโยชน์จากข้าว อย่างที่เราทราบกันดีว่า “ข้าว” นั้นมี
ประโยชน์มากมายในตัวมันเอง และมีประโยชน์อีกมหาศาลถ้าเราสามารถน�า
ข้าวมาแปรรปูได้ การใช้ประโยชน์จากข้าวทีเ่ราคุน้เคยกนัดกีเ็ช่น ของว่างและ
ขนมขบเคี้ยว เส้นก๋วยเตี๋ยว แป้งเบเกอรี่ และน�้ามันร�าข้าว เป็นต้น แต่ข้าวยัง
สามารถน�ามาแปรรูปได้อีกหลากหลายรูปแบบ เช่น เนยขาวและครีมเทียม 
กะทิจากธัญพืช เม็ดสครับจากปลายข้าวหัก ครีมเคลือบเงาอเนกประสงค์  
ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (ผลิตภัณฑ์จากแกลบ) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง แป้งฝุ่นจากข้าว แป้งพัฟจากข้าว ลิปสติก ผลิตภัณฑ์
บ�ารุงผิวหน้า และแผ่นเจลห้ามเลือดและฟองน�้าห้ามเลือด เห็นไหมล่ะท่าน 
ผู้อ่าน ประโยชน์ของข้าวนั้นมากมายมหาศาล 
 
มติทิี	่5 การส่งออกข้าว ตัง้แต่ปี 2545 มลูค่าการส่งออกข้าวไทยสงูขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงปี 2551 หลังจากนั้นดูเหมือนกับว่าจะมีแนวโน้มลดลง 
ประกอบกบัเมือ่พจิารณาปรมิาณการส่งออกข้าวของไทยตัง้แต่ปี 2545 - 2557 
พบว่ามปีรมิาณการส่งออกแกว่งอยูใ่นช่วง 6 ล้านตนั จนถงึ 11 ล้านตนั ซึง่โดย
เฉลี่ยจะส่งออกอยู่ที่ 8.9 ล้านตันต่อปี แต่หากพิจารณาแนวโน้มของปริมาณ
ส่งออกแล้วจะพบว่ามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นมาตลอด นั่นหมายถึงปัญหาของการ
ส่งออกข้าวไทยอยู่ที่ “ราคา” ในตลาดโลก แต่กระนั้น ถึงแม้ว่าประเทศไทย
จะเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก แต่ก็ไม่สามารถก�าหนดราคาข้าวใน
ตลาดโลกได้ จงึเป็นหน้าทีข่องรฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการผลกัดนั 
อตุสาหกรรมการแปรรปูข้าวไทยให้ได้มลูค่าทีม่ากขึน้ตามหลกั “ท�าน้อย ได้มาก”  
ของรัฐบาล  

ที่มา : world trade atlas

ที่มา : world trade atlas

 จาก 5 มิติเล็กๆ เกี่ยวกับข้าวที่กล่าวมาข้างต้นนั้นท�าให้เกิดค�าถามว่า 
ประเทศไทยก�าลังสูญเสียความเป็น “อู่ข้าว อู่น�้า” หรือไม่? หากเราจะไม่เอา
กระดกูสนัหลงัทีเ่อาหลงัสูฟ้่าหน้าสูด่นิแล้ว เราจะพฒันาอะไรมาเป็นโครงสร้าง
ค�า้จนุประเทศในอนาคต? และค�าถามสดุท้ายความสามารถทางการแข่งขนัใน
ภาคเกษตรของไทยจะด�าเนินต่อไปอย่างไร? 
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กล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นอกีประเทศหนึง่
ทีม่ศีกัยภาพในฐานะเป็นผูส่้งออกสินค้าอาหาร

รายใหญ่ของโลก โดยสนิค้าส่งออกส�าคญั
ของไทยที่มีการขยายตัวได้ดีส่วนใหญ่ 
เป็นสนิค้าเก่ียวกับทางการเกษตร รวมถงึ 
สนิค้าทีเ่กีย่วกบัการแปรรปู ไม่ว่าจะเป็น
ผกัและผลไม้กระป๋องและแปรรปู อาหาร
ทะเลกระป๋องและแปรรูป โดยเฉพาะ 

สนิค้าเกษตรนัน้นบัได้ว่าเป็นสนิค้าทีช่่วย
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยตัง้แต่อดตีจวบจน

ปัจจบุนั และสนิค้าส�าคญัทีถ่กูกล่าวถงึโดยมาก  
คือ สินค้าข้าว โดยแหล่งเพาะปลูกข้าวส�าคัญ

ของโลกส่วนใหญ่อยูใ่นภมูภิาคเอเชยี ซึง่คดิเป็นสดัส่วน
ประมาณร้อยละ 90 ของผลผลติโลก ปัจจบุนัมปีระเทศผูส่้งออกหลกั ได้แก่ ไทย 
อนิเดยี และเวียดนาม ส�าหรบัประเทศไทยมพีืน้ทีน่าข้าวประมาณ 60 ล้านไร่ 
ทัว่ประเทศ และมผีลผลติข้าวเปลอืกประมาณ 30 - 32 ล้านตนัต่อปี หรอื
ประมาณ 20 ล้านตนัข้าวสาร โดยการปลกูข้าวของไทยสดัส่วนประมาณร้อยละ 
85 เป็นผลผลติจากข้าวนาปี ได้ผลผลิตเป็นข้าวเจ้า ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนยีว 
มีช่วงเวลาการเพาะปลูกในฤดูฝนของเดือนกรกฎาคม - กันยายนของทุกปี  
ขณะทีอ่กีประมาณร้อยละ 15 เป็นผลผลติจากข้าวนาปรงั ซึง่เป็นการเพาะปลกู
โดยใช้น�า้จากระบบชลประทาน และส่วนใหญ่ได้ผลผลติเป็นข้าวเจ้า

การส่งออกข้าวไทยในปัจจบุนัพบว่า มสีดัส่วนสงูขึน้ตามผลผลติข้าวใน
ประเทศทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ ประกอบกบัข้าวไทยได้รบัการยอมรบัในด้านคณุภาพ
จงึท�าให้เป็นทีต้่องการของตลาดต่างประเทศมากขึน้ โดยตลาดส่งออกส�าคญั
ของไทย ได้แก่ จีน สหรฐัฯ ประเทศในแถบทวปีแอฟรกิา และอาเซยีน โดยการ 
ส่งออกข้าวของไทยแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลกั คอื ข้าวขาว ข้าวหอมมะล ิและ
ข้าวนึง่ ส่วนทีเ่หลอืเป็นการส่งออกปลายข้าวและข้าวเหนยีว นอกจากนี ้ ข้าว
แต่ละประเภทยงัสามารถแบ่งเป็นข้าวเกรดต่างๆ โดยราคาทีแ่ตกต่างขึน้อยูก่บั

สัดส่วนข้าวทีห่กั ซึง่สามารถจ�าแนกประเภทข้าวตาม
ปรมิาณซือ้ขายในตลาดโลกได้ดงันี้ 

ข้าวขาว	นอกจากเป็นข้าวที่มีราคาถูกแล้ว
ยังเป็นข้าวที่มีปริมาณซื้อขายในตลาดโลกสูงสุด  
อยูท่ีป่ระมาณปีละ 24 - 25 ล้านตนัข้าวสาร ราคามี

ความแตกต่างตามเกรดต่างๆ และสดัส่วนของข้าวทีห่กั โดยส่งออกไปยงัประเทศ
ในภมูภิาคเอเชยีเป็นหลกั ปัจจบุนัไทยมส่ีวนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 
24 ของปรมิาณการส่งออกข้าวขาวทัว่โลก นอกจากนี ้ สามารถส่งออกได้เป็น
ล�าดบั 2 ของโลกรองจากประเทศอนิเดยี

ข้าวหอมมะล	ิ เป็นข้าวทีม่คีณุภาพสงู และ
มีปริมาณซ้ือขายในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณปีละ  
8 ล้านตนัข้าวสาร โดยส่งออกไปยงัประเทศสหรฐัฯ 
จนี ฮ่องกง สงิคโปร์ แคนาดา และออสเตรเลยีเป็น
หลกั ปัจจบุนัไทยมส่ีวนแบ่งทางการตลาดประมาณ

ร้อยละ 60 ของปริมาณการสง่ออกข้าวหอมมะลิทั่วโลก นอกจากนี้ยังได้รับ
ผลกระทบจากการแข่งขนัของประเทศคูแ่ข่งทีพ่ยายามพฒันาพนัธุข้์าวหอมให้
มคีวามหลากหลายเพือ่ตอบสนองความต้องการข้าวหอมทีม่รีาคาถกูแต่คณุภาพ
ใกล้เคยีงข้าวหอมมะลไิทย 

ข้าวนึ่ง มีปริมาณซื้อขายในตลาดโลกอยู่ที่
ประมาณปีละ 5 - 6 ล้านตนัข้าวสาร โดยส่งออกไป
ยังประเทศในแถบแอฟริกา ตะวันออกกลาง และ
รสัเซยีเป็นหลกั ปัจจบุนัไทยมส่ีวนแบ่งทางการตลาด
ประมาณร้อยละ 36 ของปรมิาณการส่งออกข้าวนึง่

ทัว่โลก และมปีระเทศอนิเดยีเป็นคูแ่ข่งทีส่�าคญั
อย่างไรกต็าม แม้ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ในสดัส่วนทีส่งู แต่ปัญหา

ส�าคญัทีไ่ทยยงัคงเผชญิอยู ่ คอื การแข่งขนัทีร่นุแรงจากตลาดค้าข้าวโลก ทัง้นี้ 
เนือ่งจากปรมิาณผลผลติข้าวโลกทีข่ยายตวัเพิม่มากขึน้ ส่งผลให้เกดิการแข่งขนั
ด้านราคาทีร่นุแรง และกดดนัราคาข้าวไทยให้ทรงตวัอยูใ่นระดบัต�า่ ซึง่สามารถ
สรปุปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมค้าข้าวไทย ได้ดงันี้ 

1) นโยบายของประเทศผูน้�าเข้าข้าว ซึง่ปัจจบุนัหลายประเทศเน้นปลกูข้าว
เพือ่บรโิภคภายในประเทศมากขึน้และลดปรมิาณน�าเข้าข้าวลง 

2) สภาพอากาศทีแ่ปรปรวนกระทบต่อผลผลติข้าวโลกและความต้องการ
น�าเข้าข้าวของประเทศคูค้่าทีไ่ม่แน่นอนในแต่ละปี ท�าให้ราคาข้าวในตลาดโลกมี
ความผนัผวนมากขึน้ 

3) นโยบายแทรกแซงราคาและการส่งเสรมิการขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูของ
ภาครฐัในไทยเพือ่จงูใจให้เกษตรกรเพาะปลกูข้าวเพิม่ขึน้ โดยขาดการควบคมุ
คณุภาพข้าว ท�าให้ข้าวไม่ได้คณุภาพและอาจสญูเสยีส่วนแบ่งทางการตลาดไป

โอกาสและความท้าทาย
ของทิศทางราคาส่งออกข้าวไทยในอนาคต

“แนวโน้มราคาส่งออกข้าวไทยในอนาคตคาดว่าจะมีทิศทางท่ี
สดใสมากขึน้ พจิารณาไดจ้ากตวัช้ีวดัดา้นราคาที่บง่ช้ีทศิทางราคา
สง่ออกขา้วไทยที่ปรบัตวัดขีึน้ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 
ซ่ึงเป็นไปตามความต้องการของตลาดต่างประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ดี การพัฒนาคุณภาพสินค้าข้าวไทยให้เป็นท่ียอมรับของ
ตลาดโลก รวมถงึการวจิยัและพฒันาเพื่อสรา้งมูลคา่เพิ่มเรื่องขา้วจะ
เป็นโอกาสส�าคญัตอ่การสง่ออกขา้วไทยในอนาคต และช่วยยกระดับ
ราคาใหส้งูขึน้ได”้
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ส�าหรบัสถานการณ์ด้านราคาส่งออกข้าวไทยในอดีตทีผ่่านมาได้รบัผลกระทบ 

การเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างทีส่�าคญัจากโครงการนโยบายรบัจ�าน�าข้าวของ
ภาครฐัในราคาทีส่งูกว่าตลาดโลก ส่งผลให้เกดิการบดิเบอืนกลไกตลาด และ 
ก่อให้เกิดปัญหาสต๊อกข้าวสงูเป็นประวตักิารณ์ ส่งผลให้มกีารระบายข้าวค่อน
ข้างยากและเกดิสต๊อกคงค้างเป็นปริมาณมาก มผีลให้ประเทศคูค้่าสามารถเจรจา 
ต่อรองมากข้ึน และกดดนัราคาส่งออกข้าวไทยให้อยูใ่นระดบัต�า่ นอกจากนีย้งั 
ส่งผลกระทบไปยงัราคาข้าวภายในประเทศให้อยูใ่นระดบัต�า่เช่นกนั

อย่างไรกต็าม ในปี 2559 ความพยายามในการเร่งระบายสต๊อกข้าวของ
ภาครฐัได้ช่วยส่งเสรมิให้ผูส่้งออกมผีลผลิตเพ่ือการส่งออกได้อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึ
ปรมิาณการส่งออกอยูใ่นระดบัสงูใกล้เคยีงกบัปีก่อน แต่ปัญหาสต๊อกข้าวทีด้่อย
คณุภาพ ประกอบกบัผลผลิตข้าวทีเ่พิม่ขึน้ในหลายประเทศ ส่งผลให้สต๊อกข้าว
โลกยงัอยูใ่นระดบัสงู และกดดนัราคาข้าวไทยให้ทรงตวัอยูใ่นระดับต�า่ ปัจจบุนัจงึ
มกีารพจิารณาทบทวนหลักเกณฑ์การระบายสตอ็กข้าวคงเหลอืให้มกีารระบาย
ตามช่องทางท่ีเหมาะสมกบัสภาพข้าว เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตลาดราคาข้าว
ในอนาคต และจะได้สอดคล้องกบัสถานการณ์ข้าวในประเทศและต่างประเทศ 
และเป็นไปตามกรอบยทุธศาสตร์การระบายข้าวในสตอ็กของภาครฐั

จากผลของการระบายข้าวผ่านช่องทางทีเ่หมาะสมตามยทุธศาสตร์ของ
ภาครฐั ส่งผลให้แนวโน้มราคาข้าวไทยในปี 2560 เร่ิมทยอยปรับตัวดีข้ึน ดงัเครือ่ง
ชีว้ดัทางด้านราคา (ภาพที ่1) ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีส่ะท้อนให้เหน็ความเคลือ่นไหว
ของราคาส่งออกของไทยคือ ดชันรีาคาส่งออก เดอืนพฤษภาคม 2560 พบว่า 
ดชันรีาคาส่งออกกลุ่มสินค้าข้าว ปรบัตวัสงูขึน้ต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่3 ตดิต่อกนั 
อยูท่ีร้่อยละ 8.8 เมือ่เทียบกบัเดอืนก่อนหน้า (%MoM) แสดงถงึความเคลือ่นไหว
ทางด้านราคาส่งออกข้าวไทยมีทิศทางและแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ 
ปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลให้ระดับราคาสินค้าข้าวไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเกือบ
ทกุประเภท เนือ่งจากความต้องการสัง่ซือ้สนิค้าจากตลาดต่างประเทศมมีากขึน้  
โดยเฉพาะตลาดตะวนัออกกลางและแอฟริกา ประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้ง
ท�าให้ปริมาณผลผลิตข้าวลดลงเมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา จงึส่งผล 
ให้ราคาส่งออกข้าวของไทยปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน 
ปีก่อน (%YoY) ดชันรีาคาส่งออกข้าวยงัคงปรบัตวัลดลงร้อยละ 2.3 แต่เป็นการ
ลดลงในอตัราทีช่ะลอลง เนือ่งจากในช่วงปีก่อนหน้าตลาดประสบปัญหาผลผลติ
ข้าวทีเ่พ่ิมมากขึน้เกอืบทกุประเทศ ท�าให้เกดิการแข่งขนัด้านราคาทีร่นุแรง และ
คูค้่ามกีารเจรจาต่อรองท�าให้ราคาข้าวลดลง

ภาพที่ 1 ดัชนีราคาส่งออกของประเทศไทยกลุ่มสินค้าข้าว อัตราการ
เปลีย่นแปลงเมือ่เทียบกบัเดอืนก่อนหน้า (%MoM) และอตัราการเปลีย่นแปลง
เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน (%YoY)

 

ส�าหรับแนวโน้มราคาส่งออกข้าว 
ในคร่ึงปีหลัง คาดว่ายังอยู ่ในเกณฑ์ดี 
จากความต้องการของตลาดต่างประเทศ 
ที่เพิ่มขึ้น ผนวกกับราคาที่มีแนวโน้ม 
ทยอยปรบัตวัสงูขึน้ ดงันัน้ การวางแผน
และกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจะเป็นหนทาง
หนึ่งที่จะช่วยยกระดับราคาข้าวไทย 
เช่น การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีความต้านทานโรคและได้ผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น  
การส่งเสริมภาพลักษณ์ข้าวไทยให้เป็นสินค้าเพื่อสุขภาพและแปรรูปเพื่อใช้
ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง หรือการน�าเทคโนโลยีมาช่วยวางแผนเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการผลติ ซึง่เป็นการลดต้นทนุและช่วยให้สามารถเพิม่ปรมิาณการ
ผลติ และได้ข้าวทีม่คีณุภาพดใีนราคาทีเ่หมาะสม นอกจากนี ้การเสาะแสวงหา
ตลาดใหม่ๆ เช่น ตลาดแอฟรกิา ทีม่กีารเตบิโตของประชากรและรายได้ทีเ่พิม่ขึน้ 
ซึง่จะส่งผลต่อก�าลงัซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ด้วย เช่นเดยีวกบัตลาดจนีและฮ่องกง ทีน่ยิม
รบัประทานข้าวหอมมะลแิละมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ดงันัน้ ประเทศไทยจงึควรเพิม่ 
การประชาสมัพนัธ์ข้าวคณุภาพเยีย่มหรอืข้าวพรเีมีย่ม (ข้าวหอมมะล)ิ ให้สามารถ
เข้าไปแย่งชงิส่วนแบ่งการตลาดนัน้ๆ เป็นต้น 

อย่างไรกต็าม ปัจจยัเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวอย่างหลกีเลีย่ง 
ไม่ได้ยังคงมีอยู่ เช่น สภาพอากาศที่ไม่แน่นอน วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศทีส่่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมข้าวในรปูแบบต่างๆ  
รวมถงึความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น และมาตรการกดีกนัทางการค้าอาจ 
ส่งผลให้ราคาข้าวตลาดโลกมีความไม่แน่นอน แต่ก็ถือเป็นโอกาสและความ
ท้าทายของอตุสาหกรรมข้าวไทยในปัจจบุนั เนือ่งจากไทยเป็นทัง้ประเทศผูผ้ลติ
และผูส่้งออกข้าวล�าดบัต้นๆ ของโลก จงึจ�าเป็นต้องมกีารวางแผนและมมีาตรการ
สนบัสนนุการเตบิโตอตุสาหกรรมข้าวไทยอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ยกระดบัราคาข้าว
ไทยให้สามารถแข่งขนักบัคูแ่ข่งได้ 

เอกสารอ้างอิง : วารีรัตน์ เพชรสีช่วง.พฤษภาคม (2560)แนวโน้มธุรกิจ/
อุตสาหกรรม 2560-2562: อุตสาหกรรมข้าว. วจิยักรุงศรี
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ภาพรวมเศรษฐกิจ

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

ดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI)

อตัราเงนิเฟ้อประเทศต่างๆ เฉลีย่ปี ม.ค.- ม.ิย. 2560

อตัราเงินเฟ้อเดอืน ก.ค. 2560

คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อปี 2560 (ณ ก.ค. 2560)

Inflationary Trend (Headline CPI)

 อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป เดอืนกรกฎาคม 2560 เทยีบกบัเดอืนกรกฎาคม 2559  
มีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.17 จากสินค้ากลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะราคา
น�้ามันขายปลีกภายในประเทศที่ปรับตัวสูงข้ึนตามราคาน�้ามันดิบตลาดโลก  
และผลกระทบฐานสูงจากภาวะภัยแล้งปีที่ผ่านมาคลายตัวลงท�าให้อาหารสด 
ขยับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 7 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 0.60  
ซึ่งขยายตัวในระดับที่มีเสถียรภาพ ที่กระทรวงพาณิชย์ประเมินอัตราเงินเฟ้อ
ทั้งปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 0.7 - 1.7 
     ระดับราคาสินค้าและบริการใน เดือนกรกฎาคม 2560 ลดลงร้อยละ 0.13 
จากเดอืนมถินุายน 2560 (MoM) ผลจากกลุม่อาหารสด (ข้าวสาร เนือ้สตัว์ ไข่ไก่  
ผักสด) รวมทั้งเครื่องประกอบอาหาร ขณะที่ ค่ายา ค่าของใช้ส่วนบุคคล  
ปรับสูงขึ้น โดยมีภาวะความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าส�าคัญดังนี้ 
 › 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�้ามันพืช  
ซอสหอยนางรม เครื่องปรุงรส มะพร้าวขูด และมะขามเปียก 
 › น�า้มนัเช้ือเพลงิ ราคาลดลง 0.10 ชะลอตวัลงเลก็น้อย (น�า้มนัเบนซนิ 95  
แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 และ LPG ) 
 › ค่ายาและเวชภัณฑ์ ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.34 เช่น ยาแก้ไอ ยาแก้
ไข้หวัด ยาลดกรดในกระเพาะ วิตามิน/อาหารเสริม และยาคุมก�าเนิด 
 › ค่าของใช้ส่วนบุคคล ราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.15 เช่น ยาสีฟัน แชมพู
สระผม น�้าหอม แปรงสีฟัน และใบมีดโกน

เศรษฐกจิไทยขยายตวัต่อเนือ่งทัง้ทางด้านอปุสงค์และอปุทาน สะท้อนจากการขยายตวัของ 1) การบรโิภคภาคเอกชนทีค่รวัเรอืนมกีารใช้จ่ายมากขึน้ 2) การส่งออก
ขยายตวัต่อเนือ่ง รวมถงึการส่งออกภาคบรกิารท่องเทีย่วทีย่งัคงขยายตัวได้ในระดบัสงู 3) การขยายตวัของภาคการผลติทัง้เกษตรและอตุสาหกรรม โดยสรปุแล้ว เสถยีรภาพ
ของเศรษฐกจิท้ังภายในและต่างประเทศยงัอยูใ่นระดบัทีม่ัน่คง สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน สดัส่วนหน้ีสาธารณะต่อ GDP ทีย่งัคงอยูใ่นระดบัต�า่  
ขณะทีท่นุส�ารองระหว่างประเทศยงัคงอยูใ่นระดบัสงู
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ดชันรีาคาผูผ้ลิต (PPI)

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

ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง (CMI) ดชันรีาคาส่งออก-น�าเข้า (XPI-MPI)

 ดชันรีาคาวสัดกุ่อสร้าง เดอืนกรกฎาคม 2560 เทยีบกบักรกฎาคม 2559 
เท่ากับ 103.9 กลับมาขยายตัวเป็นบวกในรอบ 3 เดือน โดยสูงขึ้นร้อยละ 1.7 
ปัจจยัหลกัเป็นผลจากดชันรีาคาหมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ สงูขึน้ร้อยละ 
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)  
ผูป้ระกอบการต้องการขยบัราคาให้สงูขึน้ จึงให้ส่วนลดน้อยลง หมวดเหลก็และ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 2.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กฉาก 
เหลก็รางน�า้ ตะแกรงเหลก็ส�าเรจ็รปู) ตามราคาวตัถดุบิท่ียงัสูง  ได้แก่ สนิแร่เหลก็  
บิลเลต็ และเศษเหลก็ หมวดท่ีดชันรีาคาลดลง ได้แก่ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรตี 
ลดลงร้อยละ 0.5 (คอนกรีตผสมเสรจ็ คอนกรตีหยาบ) ในตลาดมกีารแข่งขนัสงู  
ผู ้ประกอบการลดราคาเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มยอดขาย หมวด
กระเบือ้ง ลดลงร้อยละ 1.3 (กระเบือ้งเคลอืบปพูืน้) ผูป้ระกอบการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขาย หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.3 (ทรายละเอียด  
ยางมะตอย) บ่อทรายปรับราคาลดลง ยางมะตอยลดตามราคาน�า้มนัดบิ หมวด
ทีด่ชันรีาคาไม่เปลีย่นแปลง ได้แก่ หมวดไม้และผลติภณัฑ์ไม้ หมวดวสัดฉุาบผวิ 
หมวดสุขภัณฑ์ และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา

 ดัชนีราคาส่งออก เดือนมิถุนายน 2560 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 
สูงขึ้นร้อยละ 2.3 เป็นการปรับตัวสูงขึ้นทุกหมวดสินค้า โดยสินค้าส�าคัญท่ี
ราคาสูงขึ้น ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็ก อาหารทะเล
กระป๋องและแปรรปู น�า้ตาลทราย ยางพารา ไก่และกุ้งสดแช่เย็นแช่แขง็ เป็นต้น 
เนือ่งจากทศิทางสถานการณ์เศรษฐกจิโลกปรบัตวัดขีึน้ ส่งผลให้มคีวามต้องการ
สินค้าจากตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
 ดัชนีราคาน�าเข้า เดือนมิถุนายน 2560 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 
ปรับสูงขึ้นร้อยละ 3.0 โดยเป็นการปรับสูงขึ้นของหมวดสินค้าเชื้อเพลิง หมวด
สนิค้าทนุ หมวดสนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปู และหมวดสนิค้าอปุโภคบรโิภค 
ขณะที่หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งปรับลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้ ราคา
สินค้าน�าเข้าส�าคัญที่ปรับสูงขึ้น เช่น น�้ามันดิบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 
เนื่องจากปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาดโลกคลี่คลายลง



สนิค้า มลูค่า ∆ สดัส่วน ประเทศ มลูค่า ∆ สดัส่วน

(ล้านUSD) (%YoY) (%)  (ล้าน USD) (%YoY) (%)

เครือ่งจกัรกลและ
ส่วนประกอบ 1578 -2.38 8.6 จนี 3,745 5.12 20.4

เครือ่งจกัรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ 1450 15.75 7.9 ญีปุ่น่ 2,622 1.34 14.3

เคมภีณัฑ์ 1258 5.98 6.9 สหรฐั
อเมรกิา 1,138 27.78 6.2

เครื่องเพชร
พลอย อัญมณี 
เงินแท่งและ
ทองค�าแท่ง

1230 147.25 6.7 มาเลเซยี 956 8.59 5.2

น�้ามันดิบ 1174 -5.95 6.4 อนิโดนเีซยี 757 37.35 4.1

 
สนิค้า

 

มลูค่า ∆ สดัส่วน
ประเทศ 

มลูค่า ∆ สดัส่วน

(ล้านUSD) (%YoY) (%) (ล้าน USD) (%YoY) (%)

รถยนต์ อปุกรณ์
และส่วนประกอบ 2,238 -2.5 11

สหรฐั
อเมรกิา

2,327 8.3 11.5

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
อปุกรณ์และส่วน
ประกอบ

1,642 18.9 8.1 จีน 2,222 29.9 11

อญัมณี
และเครือ่งประดบั 1,101 -24.7 5.4 ญี่ปุ่น 2,127 26.5 10.5

ผลติภณัฑ์ยาง 840 43.7 4.1 ฮ่องกง 1,188 9.6 5.9

เมด็พลาสตกิ 747 18.7 3.7 เวยีดนาม 950 27.2 4.7

 ดชันรีาคาสนิค้าน�าเข้าเดอืนมถินุายน 2560 อยูท่ี ่87.0 (ปี 2555=100) 
ขยายตวัร้อยละ 3 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีก่อน จากการเพิม่ข้ึนของ
ดชันีราคาน�าเข้าหมวดสนิค้าเชือ้เพลงิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.2 หมวดสนิค้าทนุเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 1.5 สนิค้าสนิค้าวตัถดุบิและกึง่ส�าเรจ็รปูเพิม่ขึน้ร้อยละ 3 และหมวด
สินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์ 
การขนส่งลดลงร้อยละ 0.3
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การค้าระหว่างประเทศของไทย 

: มถินุายน 2560
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การค้าระหว่างประเทศของไทย

การส่งออก
 การส่งออกของไทยในเดอืนมถินุายน 2560 ขยายตวัทีร้่อยละ 11.7 
หรอืคดิเป็นมูลค่า 20,282 ล้านดอลลาร์สหรฐั ส่งผลให้ภาพรวมไตรมาส 2  
ขยายตวัทีร้่อยละ 10.9 สงูสดุในรอบ 17 ไตรมาส ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก  
โดยการส่งออกขยายตัวดีขึน้ในทกุตลาดส�าคญั และขยายตวัในระดบัสงู
ในทกุกลุม่สินค้า โดยเฉพาะกลุม่สนิค้าเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตรที่
เตบิโตต่อเนือ่งทัง้ในด้านราคาและปรมิาณ อาท ิ ยางพารา น�า้ตาลทราย  
ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป  
ในขณะทีก่ลุม่สนิค้าอตุสาหกรรมขยายตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่4 โดยเฉพาะ  
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก  
เม็ดพลาสตกิ สะท้อนถงึศกัยภาพในการแข่งขนัและความสามารถในการ
ปรบัตวัเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกท่ีเปลีย่นแปลงไปได้  

 การส่งออกไปตลาดส�าคัญๆ ยงัคงขยายตวัดอีย่างต่อเนือ่ง และ
มกีารขยายตวัเป็นวงกว้างมากขึน้ ซึง่สัดส่วนตลาดทีข่ยายตวัคดิเป็น
มากกว่าร้อยละ 90.0 ของตลาดทัง้หมด โดยการส่งออกไปยงัตลาดหลกั
ขยายตวัถงึร้อยละ 13.1 ซึง่การส่งออกไป ญีปุ่น่ สหรฐัฯ และสหภาพยโุรป 
ขยายตวัร้อยละ 26.5 8.3 และ 5.9 ตามล�าดับ ส�าหรบัตลาดศกัยภาพสงู
ขยายตวัร้อยละ 20.5 โดยมสีาเหตสุ�าคญัจากการขยายตวัสงูอย่างต่อเน่ือง
ของตลาดจนีทีร้่อยละ 29.9 และตลาดอาเซียน (5) ขยายตัวต่อเนือ่งเป็น
เดอืนที ่3 ตดิต่อกนั ทีร้่อยละ 24.6                                                                                                                           

การน�าเข้า		                                                                                                                                                                                       
 เดอืนมถุินายน 2560 มมีลูค่า 18,365 ล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตวั
ร้อยละ 13.7 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา โดยเป็นการขยายตัว 
ของเครือ่งจกัรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (+15.7%) เคมภีณัฑ์ (+5.98%) 
เครือ่งเพชรพลอย อญัมณ ีเงนิแท่งและทองค�าแท่ง (+147.25%) ในขณะที่ 
เครือ่งจกักลและส่วนประกอบลดลง (-2.38%) น�า้มนัดบิลดลง (-5.95) 
แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย 5 อนัดบัแรก ได้แก่ จนี (+5.12%) ญีปุ่น่ 
(+1.34%) สหรฐัอเมรกิา (+27.78%) มาเลเซยี (+8.59%) อนิโดนเีซยี 
(+37.35%) 

ดลุการค้า		          
 เดอืนมถินุายน 2560 เกนิดุลการค้ามลูค่า 1,917 ล้านเหรยีญสหรฐั 
ขณะทีภ่าพรวมดลุการค้า 2560 มกราคม - มถินุายน เกนิดลุการค้า 
มูลค่า 6,971 ล้านเหรยีญสรัฐ
   
ราคาสนิค้าส่งออก-น�าเข้า	                                                                                                                                        
 ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนมิถุนายน 2560 อยู ่ที่ 94.6  
(ปี 2555=100) สงูขึน้ร้อยละ 2.3 เมือ่เทยีบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 
จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาส่งออกหมวดสินค้าเกษตรกรรม เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5.8 หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตวัร้อยละ 8.1 
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 และหมวดสินค้าแร่และ 
เช้ือเพลิง เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.7

International Trade Focus

ดชันรีาคาส่งออก-น�าเข้า

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�าเข้า -0.2 -0.2 -0.5 3.0 6.2

 มิ.ย. 60 ม.ค.-มิ.ย. 2560

 มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY) มูลค่าล้านเหรียญ (%YoY)

ส่งออก 20,281.8 11.73 113,546.8 7.83

น�าเข้า 18,365 13.74 106,576.3 14.99

ดลุการค้า 1,916.9 6,970.5

สนิค้าและตลาดส่งออก	5	อนัดบัแรก	เดอืน	ม.ิย.	60

สนิค้าและแหล่งน�าเข้า	5	อนัดบัแรก	เดอืน	ม.ิย.	60
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ราคาทองค�าเฉลีย่รายเดอืน

อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่รายเดอืน

ราคาน�า้มันเฉลีย่รายเดอืน

สถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มัน อตัราแลกเปล่ียน 
และราคาสนิค้าเกษตร : กรกฎาคม 2560

ราคาสนิค้ารายเดอืน	

ราคาทองค�า	
 ราคาทองค�าเดอืนกรกฎาคมเฉลีย่อยูท่ี ่ 19,662.5 บาท ลดลงร้อยละ 
2.92 เม่ือเทียบกบัเดอืนก่อนหน้า ขณะท่ี 7 เดอืนแรกของปี 2560 ราคาทองค�า
เคล่ือนไหวในกรอบแคบๆ อย่างต่อเนือ่งท่ี 19,600 - 21,600 บาท สะท้อนถงึ
สถานการณ์ของเศรษฐกจิกจิโลกหรือปัจจัยเศรษฐกจิต่างๆ มีการเปลีย่นแปลง
อย่างค่อยเป็นค่อยไป และยงัไม่มีสถานการณ์ท่ีน่ากงัวลอย่างชดัเจนจนส่งผล
ให้นกัลงทนุมกีารเร่งถอืครองสนิทรพัย์ปลอดภยัมากขึน้ ขณะทีใ่นช่วงทีเ่หลอื
ของปี 2560 ราคาทองค�ายงัมีแนวโน้มปรับตวัในลกัษณะเดยีวกันกบัครึง่ปีแรก 
โดยเปล่ียนแปลงในกรอบแคบๆ อย่างต่อเนือ่งท่ี 19,000 - 22,000 บาท 
 
ราคาน�า้มนั
 ราคาน�า้มันดบิเดอืนกรกฎาคมปรับตวัเพิม่ขึน้ โดยราคาน�า้มนัดิบ WTI 
เฉล่ียอยูท่ี่ 46.77 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิม่ขึน้จากเดอืนก่อนหน้าซึง่อยู่
ท่ี 45.15 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เนือ่งจากปริมาณน�า้มันคงคลงัของสหรฐัฯ 
ปรับลดมากกว่าคาดการณ์ และอุปทานน�้ามันจากกลุ่มประเทศโอเปกมี 
แนวโน้มลดลงต่อเนือ่ง โดยเฉพาะจากประเทศซาอดุอิาระเบยีทีป่ระกาศจะ
ลดการส่งออกน�า้มันดบิในเดอืนสิงหาคม ขณะท่ีค่าเฉล่ีย 7 แรกของปี 2560 
อยูท่ี่ 49.60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ท้ังนี ้สนค. ได้ปรับประมาณการราคา
น�า้มันดบิ (Dubai) ในปี 2560 มาอยูท่ี่ 45.0 - 55.0 เหรียญสหรฐัต่อบาร์เรล 
โดยคาดว่าในช่วงคร่ึงปีหลังราคาน�า้มันจะเคล่ือนไหนในช่วง 47.0 - 52.0 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
 
อตัราแลกเปลีย่น
 ค่าเงินบาทเดือนกรกฎาคมเฉลี่ยอยู่ที่ 33.75 บาทต่อเหรียญสหรัฐ  
แขง็ค่าขึน้จากเดอืนก่อนหน้าร้อยละ 0.7 โดยปรับตวัแขง็ค่าขึน้สอดคล้องกบั
ภูมิภาค เนือ่งจากเงินเหรียญสหรัฐอ่อนค่าจากความไม่แน่นนอนทางการเมอืง
ภายในประเทศท่ีเพิม่ขึน้ ท้ังนี ้สนค. ได้ปรับสมมตฐิานอตัราแลกเปลีย่นในปี 
2560 มาอยูท่ี่ 34.0 - 36.0 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 

สนิค้าเกษตร	
 ข้าว  ราคาขายส่งเฉล่ียข้าวขาว 5% (ใหม่) เดอืนกรกฎาคม ปรบัตัว
ลดลงจาก 1,412.27 บาท/100 กโิลกรัม เป็น 1,293.42 บาท/100 กโิลกรมั 
เนือ่งจากเร่ิมมีผลผลติข้าวเปลอืกบางส่วนออกสูต่ลาดเพิม่มากขึน้ ประกอบ
กับหลายพื้นที่ประสบภาวะน�้าท่วมผลผลิตที่ออกสู่ตลาดคุณภาพไม่ค่อยดี  
มีความช้ืนสูง ส่งผลให้โรงสีเสนอราคารับซ้ือลดลง ส่วนราคาขายส่งเฉลีย่ข้าว
หอมมะลิ 100% ช้ัน 2 (ใหม่) สูงขึน้จาก 2,180.00 บาท/100 กโิลกรมั เป็น 
2,306.58 บาท/100 กโิลกรัม เนือ่งจากความต้องการของตลาดต่างประเทศ
จากปัญหาภัยธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ทัว่โลกส่งผลให้หลายประเทศมกีารน�าเข้า
ข้าวไทยเพิม่มากขึน้  
 ยางพารา ราคายางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 (f.o.b) ปรับตวัลดลงจากเดือน 
ทีผ่่านมาร้อยละ 3.30 อยูท่ี ่ 59.09 บาท/กก. เนือ่งจากราคาปรบัตวัลดลง
ตามตลาดต่างประเทศ และภาคใต้ฝนทิง้ช่วงท�าให้บางพืน้ทีก่รดียางได้เพ่ิม
ขึน้ ในขณะท่ียางแท่ง STR20  (f.o.b) ปรับตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.21 อยูท่ี่ 
52.30 บาท/กก. เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ ท�าให้ 
ยางแท่งเป็นทีต้่องการและมรีาคาถกูกว่ายางแผ่นรมควนั อย่างไรกต็ามพบว่า 
ช่วงปลายเดือนอินโดนีเซียอยู่ในช่วงหยุดกรีดยาง อาจท�าให้ปริมาณยาง 
ออกสู่ตลาดน้อยลง ซ่ึงจะเป็นผลดต่ีอเกษตรกรผู้ปลูกยางไทย

เดือน
สินค้า

มิ.ย.-60 ก.ค.-60 %∆(MOM) ม.ค-ก.ค..59 ม.ค-ก.ค.60 %∆(YOY) 

ข้าว : (Baht/100Kg)       

ข้าวขาว 5% (ใหม่) 1,412.27 1,293.42 -8.42 1,286.07 1,230.69 -4.31

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 2,180.00 2,306.58 5.81 2,288.43 2,081.94 -9.02

ยางพารา : (Baht/Kg)       

แผ่นรมควัน ชั้น3 (f.o.b) 61.11 59.09 -3.30 53.99 77.96 44.40

ยางแท่ง STR20  (f.o.b) 51.68 52.30 1.21 45.09 66.47 47.40

ทองค�า       

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,260.26 1,236.22 -1.96 1,220.34 1,220.28 -0.00

ไทย (THB/Baht) 20,353.85 19,662.5 -3.40 20,618.02 20,196.37 -2.05

น�้ามันดิบ : (USD/BBL)       

WTI 45.17 46.79 3.58 40.35 49.65 23.04

อัตราแลกเปลี่ยน       

THB/USD 34.00 33.75 -0.74 35.42 34.57 -2.39
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พบกบั

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�าดับ นักวิเคราะห์มองว่า การฟื้นตัวของการค้าระหว่าง
ประเทศจีนในต้นปีนี้เป็นผลจาก (1) แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลกท�าให้อปุสงค์ภายนอกเพิม่ขึน้ (2) ในต้นปีนีค่้าเงนิหยวนมเีสถยีรภาพ 
มากขึ้น ท�าให้มีใบสั่งซ้ือมากขึ้น (3) ผลของนโยบายส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งนโยบายเขตการค้าเสรี ตลอดจนความคืบหน้า
ของยทุธศาสตร์ ‘One Belt One Road’ ได้ช่วยสร้างแรงกระตุน้ให้การ
ฟื้นตัวของการค้าระหว่างประเทศจีน คาดว่า แนวโน้มการฟื้นตัวของ
การค้าระหว่างประเทศจีนจะสามารถรักษาตัวในระยะสั้น และมีแรง
กดดันด้านการส่งออกน้อยลงในไตรมาสที่ 1/2560 และต้นไตรมาสที่ 
2/2560 อนึ่ง เมื่อการเชื่อมเส้นทางรถไฟของไทยกับระบบ ‘One Belt 
One Road' เสร็จสิ้นแล้วก็จะส่งผลดีต่อการค้าระหว่างประเทศของ
ไทยได้เช่นกัน

กระทรวงพาณิชย์น�านักธุรกิจไทยเข้ามาจับคู่กับ 
นักธุรกิจคาซัคสถาน ภายในงานอัสตานาเอ็กซ์โป 
2017 เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อเปิด
โอกาสทางการค้าการลงทุนของไทย โดยเฉพาะการ
ขยายฐานส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร เพราะ
ผลผลติทีน่ีไ่ม่เพยีงพอต่อคนในประเทศจงึต้องน�าเข้า  
และไทยก็มีศักยภาพในด้านนี้ โดยเฉพาะสินค้า
ฮาลาล นอกจากนั้นคาซัคสถานยังมีศักยภาพท่ี 
ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนท�าการค้า สามารถ
ใช้ประโยชน์จากเป็นสมาชิกสหภาพศุลกากรรัสเซีย 
คาซัคสถาน และเบลารุส ซึ่งให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศลุกากร หรอื จเีอสพ ี(GSP) แก่สนิค้าจากประเทศก�าลงั
พัฒนา รวมทั้งไทย ซึ่งสินค้าจะได้รับการลดหย่อน 
ภาษีร้อยละ 25 จากอัตราภาษีปกติ ขณะที่มูลค่า 
การค้าไทย-คาซัคสถาน เมื่อปี 2559 แตะ 52.07  
ล้านดอลลาร์ฯ หรอืราว 1,770 ล้านบาท ทัง้นีผู้ส่้งออก 
ยงัสามารถใช้ประโยชน์จาก ‘One Belt One Road’ 
ในการกระจายสินค้าสู่คาซัคสถานโดยมีต้นทุนที ่
ต�่ากว่าทางเรือได้เช่นกัน

สถาบันวิจัยอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์จีนได้จัดอันดับเมืองที่มีผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (จดีพี)ี ต่อตารางกโิลเมตรสงูทีสุ่ดในประเทศจนี  
โดยนครเซีย่งไฮ้เป็นเมอืงทีม่จีดีพีสีงูเป็นอนัดบัที ่2 มมีลูค่า 433 ล้านหยวน 
ต่อตารางกิโลเมตร เป็นรองเพียงเมืองเซินเจิ้นท่ีมีจีดีพีสูงสุดถึง 976  
ล้านหยวน ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ พบว่าการน�าเข้าของนครเซี่ยงไฮ้
เพิม่ขึน้ถงึ 24.2 % จงึเหน็ได้ว่าก�าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคในนครเซีย่งไฮ้ยงัคง
สงูและมอีตัราการเตบิโตทีม่ัน่คง จงึเป็นโอกาสทีด่สี�าหรับผู้ส่งออกในการ
เจาะตลาดเซีย่งไฮ้ โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมไฮเทค รถยนต์ ยารกัษาโรค 
พลาสติก เหล็ก และถ่านหิน


