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แค่แนวคิดใหม่ 
   หรือจะพลิกโฉมการเกษตรไทย

“Smart Farmer” 

ประตูการค้าโลก
แม่สอด

เจาะลึก



	 ฉบับนี้อุณหภูมิการค้าการลงทุนของไทยยังคงร้อนได้อีก	 เนื่องมาจากที่ประเทศไทยเรายังคง 
ขาดดุลการค้าต่อเนื่อง	 	 โดยในเดือนเมษายน	 2556	 ขาดดุลการค้า	 2,851.7	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 และหาก 
มองในระยะ	 4	 เดือนแรกของปี	 2556	 (ม.ค.-เม.ย.)	 ขาดดุลการค้ารวม	 10,762.7	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 
สาเหตุหนึ่งคงหนีไม่พ้นประเด็นการแข็งค่าของเงินบาท	

	 เหตุการณ์ดังกล่าว	 ไม่อาจท�าให้กระทรวงพาณิชย์ถึงแม้เป็นผู้ช่วยปลายน�้าทนนิ่งนอนใจอยู่ได้	 
กระทรวงพาณิชย์โดย	 สนย.	 จึงได้จัดประชุมเสวนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการรายย่อย	 SMEs	 เมื่อวันที่	 
16	 พ.ค.	 56	 เพื่อให้ผู้ประกอบการ	 SMEs	 รู้เท่าทันกับสถานการณ์ที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น	 เพื่อให้สามารถ 
เตรยีมการรบัมอืกบัเหตกุารณ์ดงักล่าว		พร้อมทัง้ทราบถงึแนวทางการช่วยเหลอืจากภาครฐั	โดยการจัดงานครัง้น้ี	 
ได้รบัเกยีรติจาก		ดร.อนุสรณ์	ธรรมใจ		รองอธกิารบดีฝ่ายวจิยัและบรกิารวชิาการ	ม.รงัสติ	มาบรรยายให้ทราบถงึ 
ผลกระทบต่อการส่งออกและเศรษฐกิจของไทยจากการแข็งค่าของเงินบาท	 	 ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒ	ิ	 
นักวิชาการอีกมากมาย	 เช่น	 ผศ.ดร.ธนวรรธน์	 พลวิชัยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	 ม.หอการค้าไทย	 ผู้แทนจาก	 
บจม.ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า	(ปทท.)		ธ.	เพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งปทท.		สนง.ส่งเสรมิวสิาหกจิ	SMEs	 
และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 กระทรวงพาณิชย์	 ก็ได้ให้ข้อคิดเห็นแนะแนวทางให้กับ	 SMEs	 
ในการปรับตัว	 เช่น	 ต้องมีความรู้เท่าทันและคิดวิเคราะห์ความเสี่ยงในเรื่องการผันผวนของค่าเงินบาท 
ที่จะกระทบต่อภาคธุรกิจ	 เลี่ยงท่ีจะใช้เงินดอลล่าร์สกุลเดียวในการท�าการค้า	 และแนะให้ใช้เงินบาท 
ให้มากขึ้นโดยเฉพาะการค้าชายแดน	

	 กระทรวงพาณิชย์โดย	 สนย.	 เองก็เร่งจัดประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนท่ีจะให้มีการผลักดัน 
การใช้เงนิบาทในการค้ากบัประเทศเพือ่นบ้าน	ได้ผลเป็นประการใด	กจ็ะได้น�ามาเล่าสูก่นัฟังในโอกาสหน้านะคะ

สบก.
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Editor’s Note

กลับมาพบกับวารสารสนย.	เดือนมิถุนายนที่มีเรื่องราวน่าสนใจด้านเศรษฐกิจการค้าอยู่เต็มเปี่ยม		โดย 
ในฉบับนี้จะพาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับ	“แม่สอด”	ประตูการค้าโลกของไทย	และ	“สมาร์ทฟาร์มเมอร์” 
แค่แนวคิดใหม่หรือจะพลิกโฉมการเกษตรไทย	 ซ่ึงทั้งสองเร่ืองเป็นปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริมและ 
ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็น	Trading	Nation	ได้ในอนาคต

	 	 จากที่ได้พาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับเศรษฐกิจพิเศษทวายแล้ว	 	 ฉบับนี้เราพาท่านไปรู้จักกับ	“แม่สอด”  
ประตูการค้าโลกอีกแห่งหน่ึง	 ซึ่งมีความได้เปรียบในแง่ของพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์	 ที่สามารถเช่ือมโยงจากไทย 
ผ่านพม่าไปสู่หลายๆ	 ประเทศ	 เช่น	 บังคลาเทศ	 ปากีสถาน	 อินเดีย	 อิหร่าน	 เพื่อเช่ือมต่อไปยังยุโรปแล้ว	 
ในเส้นทาง	 East-West-Corridor	 ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังจังหวัดในแถบภาคอีกสานเพื่อเข้าสู่เวียดนาม 
ได้อีกด้วย

	 	 และในฐานะที่ไทยผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่ส�าคัญของโลก	การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร	 
เป็นสิ่งส�าคัญอย่างมาก	 ซึ่ง	“สมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart farmer)” ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาที่เน้นตัว 
เกษตรกรเองให้สามารถน�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์ความรู้อย่างท่องแท้เก่ียวกับ 
เกษตรกรรม	 ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามความต้องการเชิงพื้นที่	 	 จะเป็นแค่แนวคิดหรือจะ 
พลิกโฉมเกษตรกรไทย	สามารถติดตามได้ในสนย.ฉบับนี้

	 	 นอกจากนี้	 วารสารสนย.	 ฉบับที่	 23	 ยังคงน�าเสนอภาพรวมเศรษฐกิจไทย	 ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า 
ท่ีส�าคัญ	 สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ	 และสถานการณ์ราคาสินค้าที่ส�าคัญ	 เช่น	 สินค้าเกษตร	 ทองค�า	 
น�้ามัน	 อีกเช่นเคย	 	 และเรายินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็น	 	 ข้อแนะน�าและค�าติชมต่างๆ	 จากผู้อ่าน 
ทุกท่าน

บรรณาธิการ



3วารสาร สนย.

 เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2556 ผมได้มีโอกำสไปร่วมพิธีเปิดด่านภูดู่  
จ.อุตรดิตถ์ ตลำดกำรค้ำชำยแดนไทย-ลำวเป็นด่ำนถำวรอย่ำงเป็นทำงกำร   
โดยมีนำยเฉลิมชัย  เฟื่องคอน ผู้ว่ำฯ จ.อุตรดิตถ์  เป็นประธำนเปิดป้ำยจุด 
ผ่ำนแดนถำวร  แม้จะเป็นข่ำวเล็กๆ แต่มีควำมส�ำคัญยิ่งต่อกำรผลักดัน 
ประเทศไทย สู่กำรเป็นประเทศ Trading Nation ในอนำคต

  ช่องภูดู่	 เป็นด่านการค้าเก่าแก	่	 
ในอดีตเคยเป็นเส้นทางคมนาคม 
ระหว่างกรงุสโุขทยั	(ราชธานแีห่งแรก 
ของไทย)	 กับกรุงศรีสัตนาคนหุต	 
(กรุงเวียงจันทน์ 	 สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว) 
โดยการเดนิทางได้ปรากฏในศลิาจารกึ 
หลักที่	 1	 ที่มีตัวอักษรจารึกไว้ว่า	 
"การเดนิทางไปยงัอาณาจกัรล้านช้าง 
จกัต้องใช้เมืองสวางคบรุเีป็นทางผ่าน 

ในการขนส่งสินค้าจากกรุงสุโขทัยไปยังล้านช้าง"	 ซึ่งจากค�าจารึกนี้	 สามารถ 
บอกได้ว่าอุตรดิตถ์น้ันเดิมเป็นทางเดินผ่านจากกรุงสุโขทัยไปยังล้านช้าง	 ซึ่ง 
ในเชิงวิชาการสามารถอธิบายได้ว่า	 อุตรดิตถ์เป็นเมืองผ่านที่ส�าคัญในสมัย 
กรุงสุโขทัยมาช้านาน	 	 เพราะการเดินไปยังลาวต้องใช้เส้นทางนี้ผ่านไปยัง 
ล้านช้าง	 ซึ่งคือช่องภูดู่นั่นเอง	 ดังนั้น	 เมื่อช่องภูดู่	 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นจุดผ่าน 
แดนถาวรแล้วสินค้าไทยสามารถเดินทางไปยังกรุงเวียงจันทน์	 และคุนหมิงได้	 
หรือจะไปยังฮานอยก็ได้เช่นกัน	 	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท�าให้ในที่สุดอุตรดิตถ์กลาย
เป็นศนูย์กลางการเดนิทางของอินโดจีน	เพราะเป็นการเปิดเส้นทางทีใ่กล้ทีส่ดุที่ 
ต่างประเทศในแถบเอเชียตะวันออก	 (เช่น	 จีน	ญี่ปุ่น	 เกาหลี)	 เดินทางมายัง 
ไทยได้สะดวกขึ้น	

	 เดิมด่านภูดู่มีฐานะเป็นเพียงจุดผ่อนปรนชั่วคราวซึ่งมีการค้าขายเฉพาะ 
วันศุกร์และวันเสาร์	 แต่ต่อไปนี้จะสามารถท�าการค้าขายกันได้เสรีทุกวัน	 
ท�าให้การค้าขาย	 การลงทุน	 มีศักยภาพมากขึ้น	 ซึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือธุรกิจด้าน 
โลจิสติกส์	 ห้องเย็น	 และการท่องเที่ยว	 	 และเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนในปี	 2558	 	 การเปิดประตูสู่หลวงพระบาง	 มรดกโลก	 (ห่างจากเมือง 
ปากลายไปทางเหนือ	 288	 กิโลเมตร)	 จะท�าให้ตัวเลขทั้งมูลค่าการค้า	 
จ�านวนประชาชนเข้า-ออก	 และนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 
ในแต่ละปีมีประชาชน	 และนักท่องเท่ียวเข้า-ออกผ่านจุดดังกล่าวปีละ 
ประมาณ	1	แสนคน	มูลค่าการค้ารวมปีละกว่า	250	ล้านบาท	สินค้าส่งออก 
ที่ส�าคัญ ได้แก่ น�้ามันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น สินค้าอุปโภคบริโภค ผลไม้  
อาหารสด-แห้ง และวัสดุก่อสร้าง เช่น	ปูนซีเมนต์	และเหล็กเส้น		ส่วนสินค้า 
น�าเข้า ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวสาร เศษเหลก็ สนิค้าทางการเกษตร ถ่านไม้ ขีเ้ลือ่ย   
ซึ่งสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดจะถูกน�ามาแปรรูปเป็นอาหารสัตว ์
ในประเทศไทย

	 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการส่งออกน�้ามัน	 และสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย 
ไปลาวเพิ่มขึ้นทุกปี	 	 จากการหารือกับนายค�าเม็ด	 สีลิมะโนท�า	 รอง	 ผอ.	 
รัฐวสิาหกจิเพือ่การพฒันาการเกษตร-อตุสาหกรรมแห่งแขวงบ่อแก้ว	ได้ทราบว่า	 
สินค้าน�้ามัน	 และสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่จะถูกส่งต่อไปยังจีนตอนใต	้ 

เนื่องจากภาคใต้ของจีนห่างไกล 
จากเมืองส�าคัญชายทะเลมาก	 ท�าให้ 
อาหารและน�้ามันค่อนข้างขาดแคลน		 
จึงมีความต้องการสินค้าดังกล่าว 
จากอาเซียนจ�านวนมาก	 	 ซึ่งจะเป็น 
โอกาสดีส�าหรับนโยบายการเป็น 
ครวัโลกและการเป็น	Trading	Nation	 
ของไทย	

 
โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

Special Talkเปิดด่านเมืองลับแล
 ฝ่ำย สปป.ลำว	 จะยกระดับด่าน 
ท้องถิ่นบ้านผาแก้ว	 เมืองปากลาย	 แขวง 
ไชยะบุลี	เป็นด่านสากล	และจะสร้างถนน 
บ้านผาแก้ว	 -	 ปากลายระยะทาง	 38	 
กิโลเมตรเสร็จในช่วงกลางปี	 2557	 
(โดยเงินช่วยเหลือจากไทย)	เพื่อประโยชน์ 

ของประชาชนท้ัง	 2	 ประเทศ	 และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ก้าวสู่	 AEC	 
อย่างเท่าเทียมกัน		

เมืองปากลายตั้งอยู่ริมแม่น�้าโขง	 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อไปยัง 
หลวงพระบางทางน�้าได้สะดวก	 อีกทั้ง	 เศรษฐกิจหลักของเมืองปากลายคือ 
การผลิตพืชผลการเกษตรเพื่อส่งออกไปยังประเทศไทย	 และเมืองปากลาย 
ยังเป็นเมืองท่าส�าคัญของลาวตอนเหนือ	และเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า 
ทางน�้าของลาวตอนเหนืออีกด้วย

	 นอกจากการยกระดบั
ช่องภูดู่เป็นจุดผ่านแดน
ถาวรแล้ว	จังหวัดอุตรดิตถ์   
ยงัได้เสนอขออนมุตัใินหลกั
การเพื่อขยายโครงการ
รถไฟความเร็วสูงจาก 
กรุงเทพฯ-พิษณุโลก	 ให้
ยืดไปถึงจังหวัดอุตรดิตถ	์
และให้จังหวัดอุตรดิตถ ์
เป็นจุดศูนย์ซ่อมบ�ารุง
รถไฟความเร็วสูงเนื่องจากอุตรดิตถ์มีความพร้อมทั้งที่ดิน	 สถาที่	 และปัจจุบัน 
ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ซ่อมบ�ารุงรถไฟสายเหนือ	ซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลให้ด่านภูดู
คึกคักขึ้นอีกหลายเท่าตัว

	 	 	 	 	 นอกจากน้ี	 จะมีการเชื่อมเส้นทางภูดู่-บ้านปากลาย	 	 ซึ่งมีศักยภาพ 
สามารถพัฒนาให้เป็น	 East-West	 Corridor	 จากเมืองเมียวดี	 ประเทศพม่า	 
ผ่าน	 อ.แม่สอด	 จ.ตาก	 ผ่านสี่แยกอินโดจีน	 ท่ี	 จ.พิษณุโลก	 ตรงเข้าสู	่ 
จ.อุตรดิตถ์	 และต่อไปยังเมืองปากลาย	 	 ด้วยระยะทางที่ส้ันท่ีสุดเพียง	 
422	 กิโลเมตร	 	 อีกทั้ง	 ยังสามารถพัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว	 	 โดย 
เชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก	 ก�าแพงเพชร	 –	 สุโขทัย	 กับ 
หลวงพระบาง	 ด้วยระยะทางประมาณ	 500	 กิโลเมตร	 	 ท�าให้นักท่องเที่ยว 
สามารถท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมเก่าแก่หลายๆ	ที่ได้อย่างเต็มอิ่ม

	 	 	 	 	 	 ความฝันในการเป็นฮับของอาเซียน	 
และการเป็น	 Trading	 Nation	 ของไทย 
เห็นจะเป็นฝันที่ไม่ไกล	 เกินเอื้อมเสียแล้ว	 
เมื่อด่านภูดู่เดินเครื่องเป็นประตูสู่อินโดจีน 
อย่างเต็มก�าลังในอนาคตอันใกล้
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  ขณะที่โครงกำรท่ำเรือน�้ำลึกทวำยยังคงเดินหน้ำไปอย่ำงสบำยๆ  
ไร้กังวล แม่สอด-เมียวดีกลับมีพัฒนำกำรอย่ำงคึกคักและรวดเร็ว ส่อแวว
จะเป็นดำวเด่นของกำรพัฒนำกำรค้ำในกลุ่มอำเซียนต้อนรับ AEC 2558

	 	 ภายหลังจากครม.	สัญจร	ท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์	เมื่อต้นปี	 2556	 มีมติ 
เหน็ชอบร่างระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตร ีว่าด้วยเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ  
พ.ศ. ....	 ตามที่	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ	 (สศช.)	 เสนอ	โดยจะมีการน�าร่องใช้ในพื้นที่ชายแดนนั้น	นับเป็น 
การสร้างมิติใหม่ต่อแนวทางการพัฒนาเมืองชายแดนของประเทศไทย	 
และเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 
ในปี	2558	หลังจากที่ผลักดันเรื่องนี้มากว่า	10	ปี	และเมื่อลงสู่ภาคปฏิบัติ 
จะท�าให้การท�างานรวดเร็วขึ้น	รวมทั้งสามารถประกาศใช้กับพื้นที่ชายแดน 
อื่นในทิศทางเดียวกัน

  อ�าเภอแม่สอด	ในเชงิยทุธศาสตร์	เทยีบได้กบัจดุกึง่กลางของเส้นทาง 
เศรษฐกจิทีส่�าคญัในอนาคต	โดยไม่เพียงแต่เชือ่มโยงผ่านพม่าไปยงับงัคลาเทศ,	
ปากีสถาน,	อนิเดยี,	อหิร่าน,	ตรุกี	เข้าสู่ยโุรปแล้ว	ในเส้นทาง	East-West	Corridor 
ก็สามารถเชื่อมโยงไปจังหวัดแถบภาคอีสาน	 และออกจากมุกดาหาร	 ผ่าน	
สปป.ลาว	เข้าสู่เวียดนามทางบกได้สะดวกด้วย

	 	 ตามกรอบการท�างานอ�าเภอแม่สอด	 จะถูกยกระดับให้เป็นพื้นที ่
น�าร่องตามศักยภาพที่มีอย่างโดดเด่น	 และใช้เป็นโมเดลการพัฒนานิคม 
อุตสาหกรรมคู่แฝดบริเวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านด้านอื่นๆ	 ทั้งนี้	 
มูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่าผ่านพิธีการศุลกากรด่านแม่สอด-เมียวดี  
ทะลุเกินปีละ	 39,000	 ล้านบาทแล้วรวมท้ังเป็นจุดท่ีมีมูลค่าการค้ากับ 
ประเทศเพื่อนบ้านสูงสุดในภาคเหนือ	 (ร้อยละ	 70	 ของการค้าชายแดน 
ไทย-พม่า)	 และเป็นจุดเชื่อมโยงกับกรุงย่างกุ้งของพม่าได้ใกล้ที่สุด	 	 ทั้งนี้ 
คาดว่า	 เมื่อเปิด	 AEC	 จะมีมูลค่าการค้าไม่ต�่ากว่าปีละ	 50,000	 ล้านบาท	 
และคนจ�านวนมาก	 จะหล่ังไหลเข้ามาผ่านเมืองแม่สอดกันอย่างคึกคัก 
เพื่อการค้า		การลงทุนและการท่องเที่ยว		อีกทั้งยังเป็นแลนด์บริดจ์เส้นแรก
เชื่อมอ่าวไทยและอันดามันเข้าด้วยกัน	 และเป็นประตูการค้าการลงทุนสู ่
ซีกตะวันตก	ดังนัน้	แนวทางของการท�างานหลังจากนี	้ควรต้องวางกรอบการ 
ออกแบบหน้าตาของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดให้มีความเหมาะสมที่สุด

	 	 ส�าหรบัสนิค้าทีม่กีารส่งออกมากเป็นล�าดบัต้นๆ	ทีด่่านแม่สอด	คอื	เบยีร์	 
(สะท้อนให้เห็นว่าพม่าก�าลังจริงจังเรื่องการท่องเที่ยว)	รองลงมาเป็น	น�้ามัน 
เชือ้เพลงิ,	สนิค้าอปุโภค-บรโิภค	ส่วนสนิค้าน�าเข้า		คอื	สิง่ประดษิฐ์		เฟอร์นิเจอร์	
โค-กระบือ	สินค้าเกษตร

Special Report

“แม่สอด”	ประตูการค้าโลก
โดย ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการ

มูลคาการคาชายแดนไทย-พมา

ดานอำเภอแมสอด ป พ.ศ. 2551-2555 (ลานบาท)
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	 	 ขณะเดียวกัน	 โครงการความร่วมมือไทย-พม่าในการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแม่สอด-เมียวดี-กอกาแรก ระยะทาง	 45	 กม.	 งบประมาณ	 
1,114	 ล้านบาท	 ได้เริ่มด�าเนินการแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จใน	 1-2	 ปี	 โดยรัฐบาลไทยจะลงทุนให้พม่า	 เป็นถนน	 2	 ช่องทาง	 กว้าง	 10	 เมตร	 ราดยาง 
แอสฟัลตกิคอนกรตี	เพือ่เสรมิศักยภาพเส้นทางระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก- 
ตะวันตก พร้อมรับ	AEC	และเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

	 	 ก่อนหน้านี้	มีการก่อสร้างถนนจากเมียวดีไปยังเชิงเขาตะนาวศรี	ซึ่ง 
รัฐบาลไทยได้ช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่พม่า	เป็นโครงการระยะที่	1	และ 
ต่อด้วยเชิงเขาตะนาวศรีไปกอกาแรก	รัฐกะเหรี่ยง	 เพื่อเป็นประตูสู่อันดามัน		 
ทัง้นี	้	รัฐบาลพม่ามนีโยบายทีจ่ะพฒันาเส้นทางในประเทศให้เป็นเส้นทางสาย 
เศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรป	 โดยเชื่อมต่อตั้งแต่เวียดนาม-ลาว- 
ไทย	(แม่สอด)-พม่า	(ย่างกุ้ง	พุกาม	ตามู)-อินเดีย	(กาเลย์)	และมุง่สู่ยโุรปต่อไป

	 	 ดงันัน้	ในภาพรวมจงึมัน่ใจได้ว่าทกุฝ่ายได้เดนิหน้ามาถกูทางแล้ว	และ 
หากเป็นไปตามแผนงาน	การพัฒนาเมืองแม่สอดจะเกิดเป็นรูปธรรมได้ตามที่ 
รัฐบาลมีแผนการใช้เงินทุนกว่า	2	ล้านล้านบาท	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ของประเทศรองรับกับการเกิด	AEC	ซึ่งอ�าเภอแม่สอด	น่าจะใช้งบประมาณ 
จากก้อนนี้		เพราะถือว่าเป็น	1	ในยุทธศาสตร์ในการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน		และเชื่อว่าเมื่อเกิดการน�าร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นระบบแล้ว		 
ต่อไปจะสามารถต่อยอดไปใช้ประโยชน์ในทุกชายแดนของประเทศไทยได้อย่างมีระบบ

	 	 ไทยควรให้ความส�าคัญกับการจัดตั้งคณะท�างาน	 2	 ประเทศ	 คือ	 
ไทยกับพม่า	 เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน 
จากทั่วโลก	 	 โดยเชื่อว่าพื้นที่	 14,000	 ไร่ในฝั่งไทย	หากมีการจัดวางระบบ 
ที่ดี	 จะเป็นท�าเลทองทางการค้าการลงทุนที่ไม่ควรมองข้ามในอาเซียน	 
และจะก่อให้เกิดการลงทุนได้เร็วขึ้น	 โดยเฉพาะจะเป็นประโยชน์ต่อไทย 
อย่างแท้จริง	 แต่ที่ผ่านมา	 นักลงทุนนานาชาติที่สนใจแม่สอด-เมียวดี	 
ต่างไม่มีความมั่นใจในการลงทุน

  ในฝั่งพม่ำ มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเมียวดีห่างจากชายแดน 
แม่สอดไม่ถึง	10	กม.	และพม่าเตรียมพื้นที่อีกกว่า	2,500	เอเคอร์เพื่อจัดตั้ง 
เขตนคิมอตุสาหกรรมเมยีวดี  
ซึง่เปิดโอกาสให้เข้าไปลงทนุ 
แบบลดภาษีรวมทั้งงดภาษี 
ในบางธุรกิจ	และจากการที่ 
นางอองซาน	ซจู	ีผูน้�าฝ่ายค้าน 
ได้เดนิทางเยอืนหลายประเทศ	 
ท�าให้นกัธรุกจิต่างชาติมัน่ใจ 
ที่จะไปลงทุนในพม่าและ 
ชายแดนมากขึน้	โดยมองไปที	่ 
อ.แม่สอด	จ.ตาก	กบั	จ.เมยีวด	ี 
มากที่สุด

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

 1) ประเทศไทยจ�าเป็นต้องขับเคลื่อนให้อ�าเภอแม่สอดพร้อมตั้งรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในกรอบของอาเซียนได้อย่างเข้มแข็ง

 2) การยกระดับให้อ�าเภอแม่สอดมีพื้นที่รองรับการลงทุนจากทั่วโลกต้องค�านึงถึงว่านักลงทุนจะได้สิทธิ์ประโยชน์ที่เหมาะสม	 ขณะที่ทางฝั่งพม่ายังขาดความพร้อม 
	 	 ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จะต้องเข้ามาพึ่งพาในฝั่งไทย	 และต่อไปสามารถเชื่อมโยงเป็นเขตเศรษฐกิจร่วมไทย-พม่า	 เหมือนจีนที่พัฒนาเซินเจิ้น 
	 	 ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ	เพราะอยู่ใกล้กับฮ่องกง

 3) ด้านโครงสร้างพื้นฐานต้องเร่งรัดให้นักลงทุนได้เห็นภาพที่ชัดเจน	เช่น	การสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่	2

 4)  ไทย-พม่าควรหารือกันว่านิคมอุตสาหกรรมคู่แฝดจะมีการพัฒนาไปในทิศทางใด อาทิ	 ฝ่ายไทยพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน�้า	 เช่น	 ผ้าผืน	 หนังฟอก	 
	 	 ขณะที่พม่าพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูง	เช่น	เสื้อผ้า	รองเท้า

 5) สิ่งที่จะตามมา คือ ไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์และพลิกโฉมประเทศไทยสู่การเป็น Trading Nation

	 	 จังหวัดตากได้เตรียมพื้นที่มากกว่า	 14,000	 ไร่	 จัดตั้งให้เป็นเขต 
เศรษฐกิจการค้าการลงทุนร่วมแม่สอด-เมียวดี	 เพื่อให้เป็นโลจิสติกส์พาร์ค 
เหมือนอย่างสิงคโปร์	 หรือช่องแคบมะละกา	 ซึ่งไทยต้องชิงความได้เปรียบ 
ในช่วงที่พม่ายังไม่เข้มแข็งและพลิกโฉมให้ไทยเป็นสิงคโปร์	 2	 แต่หากยัง 
ล่าช้าและตีโจทย์ไม่แตก	จะไม่สามารถหาโอกาสแบบนี้ได้อีก

	 	 ในอกีด้านหนึง่		แม่สอดจะขยายรันเวย์สนามบนิแม่สอด	ซึง่ตามแผน 
จะสามารถรองรับเคร่ืองโบอิ้ง	 737	 ได้	 และเป็นช่องทางการพัฒนาระบบ 
คมนาคมทางอากาศร่วมไทย-พม่า	 
เช่น	 ยกระดับเป็นสนามบิน 
นานาชาติ	 ซึ่งต่อไปจะท�าให้นัก 
ลงทุนต่างชาติสะดวกสบาย 
มากขึ้น	 ท�าให้การค้าชายแดน 
แม่สอดร้อนแรงขึ้น

	 	 ปัจจบุนัแม่สอดเป็นฐาน 
การผลิตอุตสาหกรรมการ์เม้นท์	 
ส่ิงทอ	 เครื่องส�าอาง	 และสินค้า 
อุปโภคบริโภคแหล่งใหญ่ของ 
ประเทศ		ยงัไม่รวมกบัอตุสาหกรรม 
แปรรูปการเกษตรและภาคพาณิชยกรรมต่างๆ	 จุดเด่นอยู่ที่การใช้แรงงาน 
ต่างด้าวสัญชาติพม่า	และได้เปรียบด้านเส้นทางคมนาคมที่อยู่ใกล้พม่า
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เจาะลึก“Smart Farmer” 
แค่แนวคิดใหม่	หรือจะพลิกโฉมการเกษตรไทย

โดย ดร. ฤทัยชนก จริงจิตร 
ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

Special Report
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สินค้า	3)	ลดความเส่ียงจากศตัรพูชืและภัยธรรมชาต	ิและ	4)	การจดัการและส่งผ่าน 
ความรู	้	โดยน�าผลการวจิยัประยกุต์สูก่ารปฏบิตัแิละให้ความส�าคญัต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของเกษตรกร	แนวคิด	“สมาร์ทฟาร์ม”	ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการ
ผลิต	โดยการใช้ระบบอัตโนมัติ	(Automation/Robotic	System)	และการพัฒนา 
องค์ความรู้ทางการผลิตโดยระบบติดตามและเตือนภัยล่วงหน้า	 (Monitoring/
Warning	 System)	 ในด้านการจัดการผลผลิตให้ความส�าคัญกับระบบควบคุม 
ผลผลิตให้มีความสม�่าเสมอทั้งปริมาณและคุณภาพ	 	 รวมทั้งการตรวจสอบ 
ย้อนกลับ	 (Traceability)	 ซึ่งเป็นการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค	 โดย
ใช้ข้อมูลจากศูนย์กลางซึ่งเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่คุณค่าของสินค้า	 (Value	 Chain)	 
พร้อมทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่

  แนวคิดในทางปฏิบัติ: นโยบาย “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” ในมุมมองของ
กระทรวงเกษตรฯ	“สมาร์ทฟาร์มเมอร์”	หมายถึงเกษตรกรที่มีความรู้อย่างถ่องแท้
เกี่ยวกับเกษตรกรรม	 มีการวางแผนเป็นเลิศโดยรู้ถึงอุปสงค์ของตลาดและเตรียม
การผลิตให้สอดคล้องสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 แก้ปัญหาได้รวดเร็ว 
โดยใช้ข้อมลูรอบด้านเป็นองค์ประกอบในการตดัสนิใจ	และรูจ้กัประยกุต์ใช้เทคโนโลยี	
ในมิติของผลผลิตสมาร์ทฟาร์มเมอร์	 เน้นผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูง	 ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ในด้านรายได้	 “สมาร์ทฟาร์มเมอร์”	 
มีรายได้อย่างน้อยในระดับเดียวกับหรือมากกว่าค่าแรงขั้นต�่าซึ่งหมายถึงรายได ้
ที่จะเพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละไม่ต�่ากว่า	 180,000	 บาท	 หรือเท่ากับเงินเดือนขั้นต�่า 
ปริญญาตรี	 ซึ่งสะท้อนว่า	 “สมาร์ทฟาร์มเมอร์”	 คือเกษตรกรที่มีความเป็นอยู ่
และคุณภาพชีวิตดี	สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

การด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
  การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตร (War Room)	 เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจาก 
ทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมทั้งในด้านแหล่งผลิต	 ฤดูกาลเก็บเกี่ยว	 ปริมาณ	 
สภาพอากาศ	 รวมท้ังราคาท้ังในและต่างประเทศ	 เป็นต้น	 นอกจากนั้นในระดับ 
ท้องที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจัดท�าแผนพัฒนาระดับจังหวัด	 โดยรวบรวม 
ข้อมูลโซนนิ่งสินค้าเกษตร	 ทะเบียนเกษตรกรเป็นต้น	 พร้อมทั้งน�าข้อมูลไปเผย
แพร่ต่อเกษตรกร	 อีกด้านคือการพัฒนา “Smart Officer”	 หรือเจ้าหน้าที่รัฐ 
ซ่ึงมีองค์ความรู้ทางวิชาการและนโยบายสามารถน�าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุน
เกษตรกร	 โดยชี้น�าระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 และให้ปลอดวัสด ุ
เหลอืใช้	(Zero	Waste	Agriculture)	ซึง่การเป็น	“Smart Officer”	ของเจ้าหน้าที ่
หมายถึงการปรับกระบวนการท�างาน	 โดยเริ่มจากการท�าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ถึงสินค้าเกษตรของแต่ละพื้นที่และประเด็นปัญหา	 เป็นต้น	 นอกจากนั้นยังต้อง
เชื่อมโยงกับศูนย์วิจัยของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ	 และส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	 โดยน�าข้อมูลมาวางแผนการผลิตให้เกษตรกร	พร้อมทั้งสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ	อย่างทันท่วงที

แผนภูมิ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง Smart Farmer กับ Smart Office

	 	 อีกมิติหนึ่ง	นโยบาย	“สมาร์ทฟาร์มเมอร์”	เน้นปรับรูปแบบการส่งเสริม
เกษตรกร	 โดยสร้าง	“อาสาพัฒนาการเกษตร”	 เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนที่
เน้นแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวและแนวคิดการตลาดน�าการผลิตซึ่งอาสาพัฒนาการ
เกษตรจะมีการด�าเนินงานในเชิงรุกโดยการพบปะเกษตรกรเพื่อเผยแพร่ข้อมูล

	 	 เกษตรกรรมในประเทศไทยก�าลังประสบปัญหาหลายด้าน	 	 โดยเฉพาะ
ในมิติของต้นทุนการผลิต	 ระดับผลิตภาพ	 (Productivity)	 และรายได้เฉลี่ย
ของเกษตรกรที่ค่อนข้างต�่า	 สาเหตุหลักเกิดจากเกษตรกรขาดข้อมูลเชิงลึกด้าน 
การตลาดส�าหรบัวางแผนการผลติโดยเฉพาะการผลติสนิค้าคณุภาพสงูท่ีปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งสะท้อนว่าอาชีพเกษตรกรรมยัง 
ขาดการพฒันาทีย่ัง่ยนื	จงึยงัไม่สามารถเป็นแหล่งรายได้ทีม่ัน่คงให้กบัเกษตรกรได้ 
ถึงแม้รายได้ของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้น	 	 แต่ราคาปัจจัยการผลิตและค่าครองชีพ 
กข็ยบัสงูตาม		นอกจากนัน้ราคาผลผลติยงัผนัผวน	ส่งผลให้หนีส้นิเกษตรกรมแีนวโน้ม 
เพิ่มขึ้น		ความเปราะบางที่ส�าคัญมีความสัมพันธ์กับนโยบายภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่
บนแนวคิดที่จะพัฒนาความยั่งยืนในอาชีพที่ต้องเริ่มจากการพัฒนาตัวเกษตรกร
เอง โดยสร้างความเข้มแข็งให้พึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว	 	 ภาครัฐไม่ต้องคอย 
ก�าหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและโอบอุ้มเกษตรกร	 แนวคิด	 
“สมาร์ทฟาร์มเมอร์”	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการเกษตรจะเป็นกลไก 
ที่ตอบโจทย์การพัฒนาดังกล่าว	และอาจพลิกโฉมการเกษตรไทยในอนาคต

แนวคิดและหลักการ
  แนวคิดทางวิชาการ: “สมาร์ทฟาร์ม” แนวทางการพัฒนาภาค
เกษตรอย่างยั่งยืน	 คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยยกระดับประสิทธิภาพการผลิต 
หรือเพิ่มผลิตภาพ	 (Productivity)	 ด้วยเทคโนโลยีผ่านการพัฒนา	 ซ่ึงเน้น 
ที่ตัวเกษตรกร	 ท�าให้น�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ได้จริงและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของพืน้ที่	โดยเฉพาะการช่วยให้เกษตรกรเข้าถงึเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในมุมมองของศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต	ิ(NECTEC)	
ซึ่งมีบทบาทในการตอบสนองความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภาค
การผลิตของประเทศ	 และได้น�าเสนอ	 Smart	 Farm	 Flagship	 ส�าหรับก�าหนด
แผนท่ีน�าทาง	(Roadmap)	ในการจดัท�านโยบายและบรูณาการระหว่างหน่วยงาน	

แนวคิดหลักของสมำร์ทฟำร์มคือ กำรใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 
คอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรพัฒนำทั้งห่วงโซ่อุปทำน 
(Supply Chain) ของกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร ไปจนถึงผู้บริโภค  
(From Farmer to Market) เพื่อยกระดับผลิตภำพและลดต้นทุน 

ซึ่งครอบคลุมด้านการตลาดที่เน้นส่งเสริมตราสินค้าไทย	 (Branding)	 และ 
ความน่าเชื่อถือโดยยึดมาตรฐานสากลในการก�าหนดคุณภาพ	 การใช้เทคโนโลยี 
ในระบบการสืบค้นย้อนกลับ	 (Traceability)	 ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างเรื่องราว	 (Story)	 เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ 
สินค้า	และใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์	(Social	Network)	ในการสร้างตราสินค้า 
และพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า

แผนภูมิ 1 การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) การผลิตไปจนถึง 
ผู้บริโภค (From Farmer to Market)

 

ที่มา:	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(2553)

	 	 หลักการของแนวคิด	 “สมาร์ทฟาร์ม”	 คือความพยายามยกระดับการ
พัฒนาใน	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ลดต้นทุน	 	 2)	 เพิ่มคุณภาพการผลิตและมาตรฐาน
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นอกจากนั้นยังมีการสร้าง	“ยุวเกษตรกร”	 เพื่อรองรับปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ในภาคเกษตร	 	 เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรมีอายุเฉลี่ยสูง	 และคนรุ่นใหม่ 
ขาดแรงจูงใจในการท�าเกษตรกรรม	 โดยจะส่งเสริมให้ยุวเกษตรกรเติบโตเป็น	 
“สมาร์ทฟาร์มเมอร์”	 ในอนาคต	 อีกด้านของการพัฒนาคือ	 การสร้างความ 
ภาคภูมิใจและเพิ่มความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมผ่านการยกย่องปราชญ์ 
ชาวบ้าน	 	 โดยท�าบัญชีเกษตรกรตัวอย่างท่ีประสบความส�าเร็จ	 และประมวล 
องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านในท้องถ่ิน	 โดยศึกษาหลักวิทยาศาสตร์เพื่อน�ามา 
รองรับก่อนเผยแพร่ต่อไปในวงกว้าง	 	

	 	 ตัวอย่างของการสร้าง	 “สมาร์ทฟาร์มเมอร์”	 คือ	 “ชาวนาชั้นน�า”	 
ของกรมการข้าว	 ที่คัดเลือกชาวนาที่เชี่ยวชาญในการผลิต	 มีความคิดสร้างสรรค์	
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้	 โดยน�ามาต่อยอดผ่านการอบรมการท�านา 
ที่ทันสมัยและดูงานการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ	 จากนั้นเกษตรกร 
เหล่านีจ้ะเป็นวทิยากรชาวนาประจ�าท้องถิน่	และประสานงานระหว่างกรมการข้าว 
กับชาวนาในพื้นที่ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้	 ส�ารวจข้อมูล	 เตือนภัยธรรมชาติ 
และศัตรูข้าว	 	 รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรในระดับต�าบล	 นอกจากนั้นยังได้รับ
ประกาศเกียรติคุณหลังผ่านการอบรมและปฏิบัติภารกิจครบ	5	ปี		เพื่อยกย่องและ
สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพ	

ความจ�าเป็นในการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
	 	 ในการด�าเนนิงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์นัน้		กระทรวงเกษตรฯ	ได้ประสาน
นโยบาย	 “สมาร์ทฟาร์มเมอร์”	 กับแผนงาน	 “สมาร์ทฟาร์ม”	 ของ	 NECTEC	 
รวมทั้งได้ท�าบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ	 
ด�าเนนิการโดยจดักลุม่เกษตรกรทัว่ประเทศตามระดบัความสามารถ	อาทิ	กลุม่ทีเ่ป็น	 
“สมาร์ทฟาร์มเมอร์”	 และกลุ่มที่ต้องเร่งสนับสนุนให้เป็น	 “สมาร์ทฟาร์มเมอร์”	 
ซึง่จะเน้นให้พฒันาตนเองเป็นหลกัด้วยการใช้เทคโนโลยเีพือ่ต่อยอดวธิที�าการเกษตร 
ในปัจจบุนั		ในส่วนของ	ธ.ก.ส.	ให้การสนบัสนนุด้านสนิเชือ่และการเงนิของเกษตรกร
เพื่อต่อยอดธุรกิจ	ส�าหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด�าเนินงานด้านถ่ายทอดองค์
ความรู้	เทคโนโลยี	และผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกรรม
ให้กับเกษตรกร		รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ

	 	 นอกจากนั้นกระทรวงเกษตรฯ	 ยังลงนามบันทึกความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับอีก	4	หน่วยงานคือ	กระทรวงมหาดไทย	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร	 และส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ตามความร่วมมือดังกล่าว
ส�านักงานสถิติแห่งชาติรับหน้าที่จัดท�าส�ามะโนเกษตร	ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร
สนับสนุนในการเก็บข้อมูล	 และน�ามาใช้ร่วมกับฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	 
รวมทัง้บรูณาการกบัฐานข้อมลูทะเบยีนราษฎร์ของกรมการปกครอง		โดยบันทกึไว้
ในบตัรสมาร์ทการ์ด		ซึง่จะท�าให้เกษตรกรสามารถเข้าถงึระบบบริการอเิลก็ทรอนกิส์
ของรัฐและได้รับความรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็ว	 โดยข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
จะมีเอกภาพ	 ถูกต้องและทันสมัย	 ในขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมสนับสนุนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและแผนที่	 รวมทั้ง
ข้อมูลด้านการอนุรักษ์เพื่อให้กระทรวงเกษตรฯ	 ใช้ในการวางแผนและจัดการ
การผลิต	 อีกด้านหนึ่งของความร่วมมือคือการจัดท�าองค์ความรู้ด้านการเกษตร
และการท�าธุรกิจส�าหรับถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์อินเตอร์เน็ต	 (IPTV)	 และศูนย์
บริการ	 ICT	 ชุมชนรวมทั้งการสร้างระบบการจัดเก็บขนาดใหญ่	 (G-Cloud	
Computing	 Service)	 ของส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับ 
การบูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศ

ผลกระทบของนโยบายต่อกระทรวงพาณิชย์
	 	 แนวคิด	 “สมาร์ทฟาร์มเมอร์”	 หากสัมฤทธิ์ผลจริงจะมีคุณประโยชน์ 
ต่อการด�าเนนิงานของกระทรวงพาณชิย์ในการดแูลด้านปลายน�า้ของสนิค้าเกษตร
จากการลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพการผลิตและมาตรฐานที่มีความสอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาด	 ทั้งนี้เป็นเพราะต้นทุนที่ต�่าลงจะเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร	 เนื่องจากในปัจจุบันสินค้าหลายประเภท 
ประสบปัญหาหลักเรื่องต้นทุนการผลิตสูงและผลผลิตต่อไร่ต�่า	 นอกจากนั้น 
การเพ่ิมคุณภาพการผลิตและมาตรฐานสินค้าก็มีนัยส�าคัญ	 เนื่องจากสอดคล้อง 
กับเป้าหมายของไทยในการท�าการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ	 ซึ่งแข่งขัน 
ด้วยคุณลักษณะพิเศษ

การผลิต
(กระทรวงเกษตรฯ)

การตลาด
(กระทรวงพาณิชย)

ลดตนทุนในกระบวนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในดานราคา

แขงขันดวยคุณภาพทำใหผูบริโภคยอมซื้อในราคาที่สูงกวา

ตนทุนต่ำลง

คุณภาพสูงขึ้น

 สงผลกระทบ

เพิ่มคุณภาพมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานสินคา

	 	 ดงันัน้ผลของการด�าเนนินโยบาย	“สมาร์ทฟาร์มเมอร์”	จะเป็นการแบ่งเบาภาระของกระทรวงพาณิชย์ในด้านการดูแลราคาสนิค้าเกษตรทีม่กัผนัผวนอยูเ่สมอ		 
ท�าให้มีความจ�าเป็นน้อยลงในการด�าเนินนโยบายอุดหนุนราคาสินค้าและสามารถส่งเสริมให้กลไกตลาดท�างานเองได้มากขึ้น	 นอกจากนั้นยังช่วยให้กระทรวงพาณิชย์ 
สามารถท�าการตลาดสินค้าเกษตรได้ง่าย	 โดยเฉพาะการวางต�าแหน่งการแข่งขัน	 (Positioning)	 ในตลาดบนที่จะท�าให้เป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางการค้า 
ประสบผลส�าเร็จ	(แทนที่การเน้นปริมาณ)

ข้อเสนอแนะบทบาทของกระทรวงพาณิชย์
	 	 กระทรวงพาณิชย์ควรให้ความสนับสนุนกระทรวงเกษตรฯ	 ในการด�าเนินนโยบาย	“สมาร์ทฟาร์มเมอร์”	 โดยการบริหารจัดการสินค้าเกษตรร่วมกันในด้าน 
การเชื่อมโยงข้อมูลการตลาดเข้ากับข้อมูลการผลิตของกระทรวงเกษตรฯ	 โดยเฉพาะการบูรณาการฐานข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลเกษตรในส่วนของการตลาดเชิงลึกที่ 
ครอบคลุมด้านมูลค่า	 ปริมาณ	 และสต็อก	 เป็นต้น	 โดยให้มีกลไกในการเข้าถึงข้อมูลขององค์การคลังสินค้าเพื่อให้สามารถสร้างฐานข้อมูลด้านการตลาดสินค้าเกษตร		 
ทัง้ในบรบิทของการซือ้ขายสนิค้าจรงิ	(Physical	Trading)	และการซือ้ขายแบบตลาดล่วงหน้า	(Future	Trading)	ซึง่ความร่วมมอืดงักล่าวจะท�าให้	“สมาร์ทฟาร์มเมอร์”  
เข้าถึงข้อมูลด้านการตลาดเชิงลึกเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต	และผลักดันให้แนวคิดนี้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม

แผนภูมิ 3 คาดการณ์ประโยชน์ของการพัฒนา “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” ต่อกระทรวงพาณิชย์
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Economic  Highlight
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

ที่มา	:	ธนาคารแห่งประเทศไทย,	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง,	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	เว็บไซต์ส�านักงานสถิติของประเทศต่างๆ,	IMF

เศรษฐกิจของไทย	ไตรมาสแรกปี	2556	ขยายตัวร้อยละ	5.3	ชะลอตัวลง
จากไตรมาส	 4	 ปี	 2555	 ท่ีขยายตัวร้อยละ	 19.1	 ตามการลดลงของ 
แรงเร่งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ	 	 การส่งออกขยายตัวช้ากว่า 
คาดการณ์และการฟืนตัวของเศรษฐกิจโลกมีความล่าช้า	 ส่วนเศรษฐกิจ
ไทยเดือนเมษายน	2556	ในภาพรวมขยายตัวต่อเนื่อง	ทั้งนี้	 เป็นผลจาก
การใช้จ่ายครัวเรือน	 การลงทุนรวมและภาคการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัว 
ได้ดี	 และเศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดีเม่ือเทียบกับประเทศต่างๆ	 
ในเอเชีย	 ส�าหรับประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย	 ปี	 2556	 สศช.	 
ได้ปรับค่าคาดการณ์ใหม่	 (20	 พ.ค.2556)	 จากเดิมขยายตัวร้อยละ	 
4.5-5.5	เป็นขยายตัวร้อยละ	4.2-5.2

เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ	 เดือนเมษายน	 2556	 อัตราเงินเฟ้อ 
ขยายตัวที่ร้อยละ	 2.42	 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน	 สัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อ	GDP	ข้อมูลล่าสุด	ณ	สิ้นเดือนมีนาคม	2556	อยู่ในระดับต�่า
ที่ร้อยละ	 44.2	 ซึ่งสถานะหนี้ของไทยยังมีความมั่นคงและต�่ากว่ากรอบ
ความมั่นคงทางการคลังที่ตั้งไว้	 คือไม่เกินร้อยละ	 60.0	 และอัตราการ 
ว่างงาน	 เดือนมีนาคม	2556	อยู่ระดับต�่าที่ร้อยละ	0.7	ส่วนเสถียรภาพ
ภายนอกประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี	 โดยทุนส�ารองระหว่างประเทศเดือน
เมษายน	2556	อยู่ในระดับสูงที่		177.8		พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ภาคอุปทาน	เดือนเมษายน	2556	ในภาพรวมหดตัวลงต่อเนื่องจากเดือน
ที่ผ่านมา	 โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร	 และดัชนีราคาสินค้าเกษตร	 
ลดลงที่ร้อยละ	4.4	และ	3.4	ตามล�าดับ	(มีนาคม	2556	ลดลงร้อยละ	0.7	
และ	 4.0	 ตามล�าดับ)	 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ	 3.8	
(มีนาคม	 2556	 ขยายตัวร้อยละ	 1.2)	 เป็นผลท�าให้ดัชนีความเชื่อมั่น
อุตสาหกรรมยังคงลดลงอยู่ที่ระดับ	 92.9	 จากระดับ	 93.5	 ในเดือน 
ก่อนหน้า		ส่วนจ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างประเทศ	ขยายตวัสงูขึน้ต่อเนือ่งจาก
เดือนที่ผ่านมาที่ร้อยละ	19.4	(มีนาคม	2556	ขยายตัวร้อยละ	19.2)							

การบริโภคภาคเอกชน	 เดือนเมษายน	 2556	 ยังคงขยายตัวสูงข้ึน 
ต่อเน่ืองจากเดือนที่ผ่านมา	 โดยปริมาณจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง	 ขยายตัว 
ร้อยละ		22.9	(มีนาคม	2556	ขยายตัวร้อยละ	93.4)	ปริมาณน�าเข้าสินค้า
อุปโภคในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ	 ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์	 และยอด 
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม	ขยายตัวร้อยละ	12.9	,7.2	และ	3.7	ตามล�าดับ			
(มีนาคม	 2556	 ขยายตัวร้อยละ	 1.2,	 0.04	 และ0.9	 ตามล�าดับ)	 ส่วน 
รายได้เกษตรกรที่แท้จริงหดตัวลงร้อยละ	 10.4	 ตามการลดลงของดัชนี
ผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตร					

การลงทุนภาคเอกชน	 เดือนเมษายน	 2556	 ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจาก
เดือนที่ผ่านมา	 โดยสะท้อนได้จากยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์	 
(เช่น	 รถบรรทุกขนาด	 1	 ตัน)	 ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์	 ยอดขาย
ปูนซีเมนต์	 และปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ	ขยายตัว
ร้อยละ	26.5,	35.1,	17.7	และ	2.3	ตามล�าดับ		
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Price Indices
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า

ดชันรีาคาผูบ้รโิภคของประเทศ		จากการค�านวณสินค้าและบรกิารทัว่ประเทศ
จ�านวน	 450	 รายการ	 ดัชนีเดือนพฤษภาคม	 2556	 สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอ 
ตัวลง	โดยดัชนีมีค่าเท่ากับ	105.15	เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน	สูงขึ้น
ร้อยละ	2.27	เป็นการปรบัตวัสงูขึน้ของสนิค้าประเภทอาหารและเครือ่งดืม่ไม่มี
แอลกอฮอล์	ได้แก่	ผักและผลไม้	เนือ้สัตว์	เป็ด	ไก่และสัตว์น�า้	ไข่และผลติภณัฑ์
นม	เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์	อาหารส�าเร็จรูป	ส่วนสินค้าอื่นๆ	ที่ไม่ใช่อาหาร
และเครื่องดื่มที่ราคาสูงขึ้น	 ได้แก่	 หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล	์
หมวดเคหะสถาน	หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล		เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนหน้า	ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ	0.24	และเฉลี่ยเดือนมกราคม	-	พฤษภาคม	
2556	เทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2555	สูงขึ้นร้อยละ	2.80				

ส�าหรับคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2556 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ	
2.80	-	3.40 

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ	 จากการค�านวณสินค้าและบริการ	
จ�านวน	312	รายการ	(ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงานจ�านวน	138	
รายการ)	เดือนพฤษภาคม	2556	เท่ากับ	102.98	เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อน	 สูงขึ้นร้อยละ	 0.94	 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า	 สูงขึ้นร้อยละ	 0.05	 
และเฉลีย่เดอืนมกราคม	-	พฤษภาคม	2556	เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี	2555	
สูงขึ้นร้อยละ	1.30			    

ดัชนีราคาผู้ผลิต	เดือนพฤษภาคม	2556	เท่ากับ	141.0	เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันปีก่อน	 สูงขึ้นร้อยละ	 0.8	 สาเหตุจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวด
ผลผลิตเกษตรกรรม	 ตามการสูงขึ้นของปลาและสัตว์น�้า	 สัตว์มีชีวิตและ 
ผลิตภัณฑ์	 และผลผลิตการเกษตร	 ส่วนหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองและ 
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดัชนีราคาลดลง	 ตามการลดลงของของราคา
ลิกไนต์	ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ	ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก	ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม		โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ	เป็นต้น	เมื่อเทียบกับเดือน 
ก่อนหน้า	ดชันรีาคาผูผ้ลติสงูขึน้ร้อยละ	1.1	และเฉลีย่เดอืนมกราคม	-	พฤษภาคม	
2556	เทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2555	ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ	0.1			

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	 เดือนพฤษภาคม	 2556	 เท่ากับ	 125.4	 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันปีก่อนดัชนีไม่เปล่ียนแปลง	 แต่มีการเคล่ือนไหวของดัชนี
ราคาดังนี้	 หมวดดัชนีราคาที่สูงขึ้น	 ได้แก่	 หมวดซีเมนต์	 (ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์	 ปูนซีเมนต์ผสม)	 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต	 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	 
พื้นคอนกรีตส�าเร็จรูปอัดแรง	คอนกรีตบล็อคก่อผนัง)	ซึ่งปรับราคาสูงขึ้นตาม 
ต้นทุนการผลิต	 และความต้องการของตลาด	หมวดดัชนีราคาที่ลดลง	 ได้แก่	 
ดชันรีาคาหมวดเหลก็และผลติภณัฑ์	หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา	เมือ่เทยีบกบั 
เดือนก่อนหน้า	 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ	 0.2	 และเฉลี่ยเดือนมกราคม	 -	 
พฤษภาคม	2556	เทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2555	สูงขึ้นร้อยละ	1.0		

ท่ีมา	:	ส�านกัสารสนเทศและดชันเีศรษฐกิจการค้า	ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า	
กระทรวงพาณชิย์
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การค้าระหว่างประเทศของไทย	:	เมษายน		2556
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การส่งออก
เดือนเมษายน 2556 มีมูลค่า	 17,409.3	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	2.9	 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา	โดย	สินค้าเกษตร/
อุตสาหกรรมเกษตร	 ภาพรวมลดลงร้อยละ	 4.4	 โดย	 ข้าว	 (-8.4%)	 
ยางพารา	 (-8.1%)	 ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง	 (-14.2%)	 กุ้งแช่แข็งและ 
แปรรูป	 (-30.8%)	 ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญ	 ภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ	 
6.9	โดย	รถยนต์และอปุกรณ์ฯ	(+21.5%)		เคมภัีณฑ์	(+17.3%)	เมด็พลาสตกิ	
(+10%)	 ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย	 5	 ล�าดับแรก	 ได้แก่	 จีน	 (-6.6%)	
สหรฐัอเมรกิา	(+8.3%)	ญีปุ่น่	(+3.1%)	มาเลเซยี	(-3.5%)	อนิโดนเีซยี	(+4.9%)                        

การส่งออกในระยะ 4 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.–เม.ย.) มมีลูค่า	74,375.9	
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	เพิม่ขึน้ร้อยละ	3.9		โดยสนิค้าเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร	
ภาพรวมลดลงร้อยละ	2.8	โดย	ยางพารา	(-8.6%)		กุ้งแช่แข็งและแปรรูป	
(-19.3%)	น�้าตาล	(-34%)	ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�าคัญ	ภาพรวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	6.5	 โดย	รถยนต์และอุปกรณ์ฯ	 (+23.1%)	 	 เคมีภัณฑ์	 (+16.2%)	
เม็ดพลาสติก	 (+12.6%)	 ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย	 5	 ล�าดับแรก	 ได้แก่	
จีน	 (+3.7%)	สหรัฐอเมริกา	 (+3.9%)	ญี่ปุ่น	 (+1.9%)	ฮ่องกง	 (+11.5%)	
และมาเลเซีย	(-1.5%)                                 

การน�าเข้า 
เดือนเมษายน 2556 มีมูลค่า	 21,550.6	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	8.9	เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา	โดยเป็นการเพิ่มขึ้น 
ของน�้ามันดิบ	(+7.0%)	เหล็ก	เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์	(+8.1%)	เคมีภัณฑ์	
(+6.0%)	 เครื่องเพชรพลอย	 อัญมณี	 เงินแท่งและทองค�า	 (36.4%)		 
แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย	5	อันดับแรก	ได้แก่	ญี่ปุ่น	(-8.6%)	จีน	(+6.8%)	
สหรัฐอาหรับฯ	(-7.4%)	สหรัฐอเมริกา	(+17.2%)	และ	มาเลเซีย	(-6.6%)		                                                                                           

การน�าเข้าในระยะ 4 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.–เม.ย.) มีมูลค่า	
86,428.2	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 เพิ่มข้ึนร้อยละ	 8.6	 จากช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน	 โดยเป็นการเพิ่มข้ึนของเครื่องเพชรพลอย	 อัญมณี	 เงินแท่งและ 
ทองค�า	(+53.9%)	เครือ่งจกัรไฟฟ้าฯ	(+9.5%)		(+8.3%)	แหล่งน�าเข้าส�าคญั
ของไทย	5	อันดับแรก	ได้แก่	ญี่ปุ่น	(-1.8%)		จีน	(+6.6%)	สหรัฐอาหรับฯ	
(+19.0%)		สหรัฐอเมริกา	(+34.2%)	และมาเลเซีย	(-2.7%)                               

ดุลการค้า
เดือนเมษายน 2556 ขาดดุลการค้า	 4,141.2	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 
ในรูปเงินบาทขาดดุลมูลค่า	128,489.9	ล้านบาท                                                                      

ราคาสินค้าส่งออก                                                                                                                                             
ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเดือนเมษายน  2556 อยู่ที่	99.9	(ปี	2550=100)	
ลดลงร้อยละ	 0.7	 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน	 จากการลดลง 
ของหมวดสินค้าเกษตรกรรม	 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม	 และหมวดสินค้า
แร่และเชื้อเพลิง	ร้อยละ	3.1,	0.2	และ	3.6	ตามล�าดับ		ส่วนหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตร		เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.0

ราคาสินค้าน�าเข้า                                                                                                                                             
ดัชนีราคาสินค้าน�าเข้าเดือนเมษายน  2556 อยู่ที่	98.1	(ปี	2550=100)	
ลดลงร้อยละ	 3.3	 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน	 จากการลดลง 
ของหมวดสินค้าเชื้อเพลิง	 	 หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป	 และ 
หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	 ร้อยละ	 10.7,	 2.6	 และ	 1.3	 
หมวดสินค้าทุน		ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง				                                       
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สถานการณ์ราคาทองค�า	ราคาน�้ามัน	อัตราแลกเปลี่ยน	
และราคาสินค้าเกษตร	:	พฤษภาคม	2556	

Commodities 
& Fx

ราคาทองค�า
ราคาทองค�าในเดือนพฤษภาคมยังคงลดลงอย่างต่อเน่ือง	 โดยเฉลี่ยอยู่ที่	 20,006	 บาท	 
ลดลงร้อยละ	 3.01	 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า	 จากการแข็งค่าของเงินเหรียญ
สหรัฐฯ	 ท�าให้ความต้องการถือครองทองค�าซึ่งซื้อขายกันในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ	 
ลดน้อยลง	 ประกอบกับการพุ่งทะยานขึ้นของของตลาดหุ้นนิวยอร์ก	 กระตุ้นให้นักลงทุน
เทขายทองค�าและหันไปลงทุนในตลาดหุ้น	 ขณะเดียวกัน	 ตลาดทองค�าได้รับแรงกดดัน
จากการเทขายทองค�าอย่างหนักของกองทุน	 ETF	 ส่งผลให้ราคาร่วงลงแตะระดับต�่าสุด 
ในรอบ	2	ปี      

ราคานำมัน
ราคาน�้ามันดิบในเดือนพฤษภาคมกลับมาทะยานขึ้น	 โดยราคาน�้ามันดิบ	 WTI	 
เฉลี่ยอยู่ที่	 94.80	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซ่ึงอยู่ที่	 92.02	 
เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	 	 จากความกังวลต่อความไม่สงบในตะวันออกกลางท่ียังคง
รนุแรงต่อเนือ่ง	อย่างไรกต็าม	ราคาน�า้มนัดบิปรบัลดลงช่วงปลายเดอืน	หลังมข่ีาวว่าสหรฐัฯ	 
อาจยุติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ	 (QE)	 ก่อนก�าหนด	 จากที่เคยคาดไว้ว่าจะใช้มาตรการ 
ดังกล่าวไปจนกว่าอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ	จะลดลงต�่ากว่าร้อยละ	6.5	ท�าให้นักลงทุน
กังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ	อาจชะลอตัวลง	ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการใช้น�้ามันสหรัฐฯ	

อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนพฤษภาคมเคล่ือนไหวในกรอบแคบ	 โดยเฉลี่ยอยู่ที่	 29.78	 บาท 
ต่อเหรียญสหรัฐฯ	 อ่อนค่าจาก	 29.07	 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ	 เมื่อเทียบจากเดือน 
ก่อนหน้า	 	 เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากปัจจัยทั้งในตลาดโลกและภายในประเทศ	 
โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ	 จะปรับลดขนาดของมาตรการ	 QE	 ในระยะอันใกล้	 ตามข้อมูล
เศรษฐกิจสหรัฐฯ	 ที่ออกมาดีและคาดว่าจะฟืนตัว	 ในขณะเดียวกัน	 กนง.	 มีมติลดอัตรา 
ดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับร้อยละ	2.50

สินค้าเกษตร                                                                            

ข้าว	ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว	5%	(ใหม่)	ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนที่ผ่านมาจาก	
1,533.33	 บาท/100	 กิโลกรัม	 เป็น	 1,533.89	 บาท/100	
กิโลกรัม	 เนื่องจากเกิดภัยแล้ง	ปริมาณข้าวออกสู่ตลาดน้อย	
และผู้น�าเข้าข้าวยังให้ความส�าคัญเร่ืองราคา	 ส่งผลให้ราคา 
ในประเทศปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย	 เช่นเดียวกับราคาขายส่ง 
เฉลีย่ข้าวหอมมะล	ิ100%	ชัน้	2	ปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก	3,235.00	
บาท/100	 กิโลกรัม	 เป็น	 3,259.17	 บาท/100	 กิโลกรัม	
เนือ่งจากสถานการณ์ค่าเงนิบาทอ่อนค่าลง	ตลาดต่างประเทศ
จึงหันกลับมาน�าเข้าข้าวไทย	 	 ส่งผลให้ราคาในประเทศ 
ปรับตัวขึ้น	 ส�าหรับแนวโน้มเดือนมิถุนายน	 คาดว่าราคา 
ข้าวขาว	5%	(ใหม่)	และข้าวหอมมะลิ	100%	ชัน้	2	อาจปรบัตวั
เพ่ิมข้ึนเลก็น้อย		โดยจนีอาจมกีารน�าเข้าข้าวจากไทยในปรมิาณ
มาก		เนือ่งจากจนีก�าลังประสบปัญหาข้าวปนเปือนสารแคดเมยีม 
คูค้่าอาจหนัไปน�าเข้าข้าวจากเวยีดนาม	ทีข่ณะนีไ้ด้ปรบัราคา
ลงเพื่อแข่งขันกับอินเดีย

ยางพารา	 ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชั้น	 3	 (ไม่อัดก้อน)	ณ	 ตลาดกลางยางพาราสงขลา	 เดือนพฤษภาคม	 2556	 เฉลี่ยกิโลกรัมละ	 82.88	 บาท	 
และ	 89.51	 บาท	 ตามล�าดับ	 ปรับตัวสูงข้ึนจากเดือนท่ีผ่านมา	 เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง	 จากภาวะฝนตกในหลายพื้นที่ปลูกยางของไทย		
ประกอบกับผู้ประกอบการหลายรายต้องเร่งซื้อยาง		เพื่อส่งมอบตามสัญญา	Long	term		จึงหนุนราคายางปรับตัวสูงขึ้น	ส�าหรับราคาในเดือนมิถุนายน	2556	
คาดว่าจะปรับตัวลดลง		เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มดีขึ้นท�าให้ปริมาณยางออกสู่ตลาดมากขึ้น		กดดันราคายางให้ปรับตัวลดลง



ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
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	 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	 ร่วมกับ	 ส�านักงาน
พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมการท�าข้อตกลงสินค้าเกษตร  
(Contract Farming & Business Matching) และการประชุม
เชื่อมโยงความสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็น โอกาส ศักยภาพ 
และเจรจาลดปัญหาอุปสรรคทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
ระหว่างวันที่	7	–	9	พฤษภาคม	2556	ณ	โรงแรมบุรี	อังกอ	รีสอร์ท	 
แอนด์	สปา	จังหวัดเสียมราฐ	ราชอาณาจักรกัมพูชา

	 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝ่ายไทย	 ประกอบด้วย	 คณะผู้แทน 
ภาครัฐ	 นายสุรศักดิ์	 	 เรียงเครือ	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์	
หัวหน้าคณะฝ่ายไทย	 พร้อมกับผู้แทนภาครัฐจากภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ	 20	 จังหวัด	 และคณะผู้แทนภาคเอกชน	 รวมจ�านวน	 
134	 คน	 ผู้เข้าร่วมฝ่ายราชอาณาจักรกัมพูชา	 ประกอบด้วย	 
คณะผู้แทนภาครัฐ	 นายบุณ	 ทาริท	 รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
เสียมราฐ	 หัวหน้าคณะฝ่ายราชอาณาจักรกัมพูชา	 พร้อมกับ 
ผู้แทนภาครัฐ	 5	 จังหวัดและคณะผู้แทนภาคเอกชน	 รวมจ�านวน	 
130	คน	

 ผลการด�าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

 การจัดท�าข้อตกลงสินค้าเกษตร	 มีบันทึกข้อตกลงซื้อ
ขายผลผลิตทางการเกษตร	 จ�านวน	 12	 ฉบับมี	 5	 ชนิดสินค้า	 
ประกอบด้วย	 มันส�าปะหลังสด	 มันเส้น	 เมล็ดมะม่วงหิมพานต	์ 
ยางพาราและข้าวสาร

 การเจรจาจับคู่ธุรกิจ	 มีบันทึกความร่วมมือด้านการค้า	 
การลงทุน	 จ�านวน	 31	 ฉบับ	 มี	 7	 ประเภทธุรกิจ	 ธุรกิจก่อสร้าง	 
ติดตั้งอุปกรณ์แก๊ส	 ท่องเที่ยวโรงแรม/ร้านอาหาร	 วัสดุปัจจัย 
ทางการผลิตสินค้าเกษตร	 สินค้าอุปโภค/บริโภค	 การแพทย์/ 
สุขภาพ/ยา

 และการประชุมเชื่อมโยงความสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็น 
โอกาส ศักยภาพ และเจรจาลดปัญหาอุปสรรคทางการค้ากับ
ประเทศเพือ่นบ้าน	โดยเป็นการประชมุของผูแ้ทนภาครฐัและเอกชน
ของทั้งสองฝ่าย	 ซ่ึงประเด็นหารือจะท�าให้เกิดการส่งเสริมการค้า	 
การลงทุน	 แลกเปลี่ยนความร่วมมือ	 ตลอดจนแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 
และพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศมากยิ่งขึ้น

	 การจัดงานคร้ังนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และประสบ 
ความส�าเร็จอย่างดียิ่ง	 สร้างความม่ันใจให้กับผู้ประกอบการทั้งฝ่าย
ไทยและฝ่ายราชอาณาจักรกัมพูชาในการท�าธุรกิจร่วมกัน	 และ 
คาดว่าจะมีการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า	 การลงทุน	 และ 
มอีตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้	ตลอดจนสามารถขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจการค้าในระดับภูมิภาคและส่งเสริมการค้าชายแดนต่อไป


