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คลังส�ำรองข้ำวโลก : 
ยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงคลังส�ำรองข้ำวโลก !!

เรื่องหมู ที่ไม ่หมู

       ภำพรวมเศรษฐกิจไทย I ตัวชี้วัดเศรษฐกิจกำรค้ำ 
กำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทย I สถำนกำรณ์รำคำสินค้ำส�ำคัญ
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	 สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน	 วันนี้	 วารสาร	 สนย.	 ได้เดินทางมาถึงฉบับท่ี	 10	 แล้ว	
ท่านทีต่ดิตามเราอยูป่ระจ�า	คงจะเหน็ได้ว่า	วารสาร	สนย.ได้น�าเสนอเรือ่งราวทีห่ลากหลาย	
ทั้งสาระด้านการค้าและสาระทั่วไปที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน	และจากฉบับที่แล้ว
ที่เราน�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบทวิเคราะห์สินค้าอุตสาหกรรม	 ซึ่งเป็นงานหลักส�าคัญ
งานหนึง่ของส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า	มาฉบบันี	้เราขอน�าเสนอบทวเิคราะห์
สินค้าเกษตร	ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร	
โดยจะน�าท่านไปรู้จักกับมาตรการการอุดหนุนสินค้าเกษตรของไทยภายใต้ข้อตกลง
ขององค์การการค้าโลกว่ามรีปูแบบใดบ้าง	รวมถงึบทวเิคราะห์เจาะลกึผลของ	“การยกระดบั
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางคลังส�ารองข้าวโลก”	ซึ่งนอกจะเป็นการเสริมศักยภาพการเป็น
ผูค้้าข้าวรายใหญ่แล้ว	ยงัน�าไปสูก่ารสร้างความมัน่คงทางอาหาร	(Food	security)	อกีด้วย	
และ	“เรื่องหมู	ที่ไม่หมู”	ที่จะไขข้อข้องใจว่าท�าไมหมูถึงเดี๋ยวถูกเดี๋ยวแพง	อะไรเป็นปัจจัย
ให้เกิดปัญหาดังกล่าว	และตามด้วยคอลัมน์ประจ�าของเรา	 ได้แก่	ภาพรวมเศรษฐกิจไทย	
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการค้า	สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศและสถานการณ์ราคาสินค้า
ที่ส�าคัญ
	 วารสาร	 สนย.ยังคงมุ่งม่ันที่จะพัฒนารูปแบบและเนื้อหาสาระเพื่อผู ้อ่าน
ทุก	ๆ	ท่านอย่างต่อเนื่อง	โดยฉบับนี้เรามีแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวารสารสนย.	
ให้ทุกท่านได้ร่วมกันให้ความคิดเห็น	ทุกๆ	ความคิดเห็นเราจะน�ามาพัฒนาวารสาร	สนย.
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป...			

บรรณาธิการ	
        

วารสารรายเดือน
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิชย์                         พฤษภาคม 2555 ปีที่ 2 ฉบับที่ 10

	 ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	 ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ให้ส�านักงานพาณิชย์	25	จังหวัด	ภาคกลางและภาคตะวันออก	ด�าเนินการจัดกิจกรรม
การกระตุน้การบรโิภคภายในประเทศฯ	โดยได้จัดงาน	Thailand	Food	Festival	ครั้งที่	5	
ในระหว่างวันที่	 2–7	 พฤษภาคม	 2555	 ณ	 ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียมเวิร์ล	 ส�าโรง	
จงัหวดัสมทุรปราการ	ภายในงานมกีารจดังานแสดงสนิค้าอาหาร	OTOP	SMEs	จดัรายการ
ปรงุชมิอาหาร	การเจรจาจับคู่ธุรกิจ	Business	Matching	เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาส
น�าสินค้าออกจัดแสดงและจ�าหน่าย	 โดยตรงต่อผู้บริโภค	 สร้างความมั่นใจและความ
น่าเชื่อถือของผู้บริโภคต่อสินค้า
และบริการของภาคกลางและ
ภาคตะวนัออก	อกีทัง้ผูบ้รโิภคยงั
สามารถเลือกซื้ออาหารที่ขึ้นชื่อ
ในแต่ละจังหวัดภาคกลางและ
ภาคตะวนัออก	ทีม่าให้ท่านจบัจ่าย
ถงึทีโ่ดยไม่ต้องเดนิทางไกล	รวมทัง้
เพิ่มก�าลังซื้อภายในประเทศ	
ซ่ึงน�าไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจ
ที่สมดุล	 มีความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
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การอุดหนุนสินค้าเกษตรของไทย
ภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก

WTO ได้แบ่งประเภทการอุดหนุนของสินค้าเกษตรออกเป็น 4 ประเภท 

	 การเข้าเป็นสมาชิก	WTO	(World	Trade	Organization)	
ของไทย	 ส่งผลให้ไทยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกติกา
การค้าของ	WTO	ซึ่งครอบคลุมทั้งการค้าสินค้าและบริการ	ส�าหรับ
ประเทศไทย	 เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรในอันดับ
ต้นๆ	ของโลก	ในปี	2554	ที่ผ่านมา	ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออก
สินค้าเกษตร	29,601	ล้านเหรียญสหรัฐ	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง	
37.5%	โดยมีตลาดส่งออกหลักที่ส�าคัญ	เช่น	จีน	ญี่ปุ่น	สหรัฐอเมริกา	
และสหภาพยุโรป	 ดังนั้น	 ภาครัฐและเอกชนของไทยจึงจ�าเป็น
ต้องตระหนักถึงข้อมูลมาตรการอุดหนุนภายในสินค้าเกษตรของ
ประเทศคู ่ค้าที่ส�าคัญ	 เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการท�าการค้าได้
อย่างรู้เท่าทัน	และไม่เสียเปรียบทางการค้า

 การอดุหนนุทีห้่ามท�า (Red Box) เป็นการอดุหนนุเพือ่
การส่งออก	ปัจจุบันห้ามใช้แล้ว	หลังการเจรจารอบโดฮา

การอุดหนุนที่ส ่งผลกระทบกับราคาหรือ
บิดเบือนตลาด (Amber Box) 
เป็นการอุดหนุนท่ีส่งผลต่อราคาหรือบิดเบือน

ตลาด	ซึง่	WTO	อนญุาตให้มไีด้	แต่ต้องอยูภ่ายใต้เพดานจ�านวนเงนิ
ที่ตกลงกันไว้	 เช่น	 การประกันราคาขั้นต�่า	 การแทรกแซงราคา	
การรับจ�าน�า	 ไทยมีเพดานการอุดหนุนที่	19,028	ล้านบาทต่อปี	
ที่ผ่านมาจะอยู่ในรูปแบบโครงการรับจ�าน�า	แทรกแซงราคา	เงินกู้
ดอกเบี้ยต�่า	ส่วนใหญ่เป็นสินค้าข้าว	คิดเป็น	84%	ของยอดรวม	
(ในช่วง	ปี	2000-2004)	โดยมสีนิค้าอืน่ๆ	เช่น	มนัส�าปะหลงั	กาแฟ	
มะพร้าว	ลองกอง	มะพร้าวหอม		
	 ในปี	2009	ไทยเปลี่ยนมาประกันราคา	ซึ่งการจ่ายเงิน
จะแปรผนัตามส่วนต่างราคาตลาด	ปรมิาณผลผลติ	และในปี	2011	
ไทยกลับมาใช้การจ�าน�าอีกครั้งหนึ่ง

ในปัจจุบัน	หากไทยต้องการลดการอุดหนุนประเภท	
Amber	 Box	 ให้ได้ตามกรอบที่ผูกพันไว้กับ	WTO	
รัฐบาลอาจพิจารณาปรับการอุดหนุนภายในประเทศ
ให้เป็น	Green	Box	 ท่ีไม่มีเพดานจ�ากัดการอุดหนุน	

เช่น	 ใช้วิธีการจ่ายเงินอุดหนุนโดยตรงแบบสหรัฐ	หรือในรูปแบบ	
Single	Farm	Payment	แบบ	EU	 ซ่ึงเน้นการให้เงินช่วยเหลือ
แก่เกษตรกร	 โดยไม่ค�านึงว่าจะปลูกพืชชนิดใด	 แต่มีเงื่อนไขว่า	
เมื่อปลูกแล้วต้องรักษาสิ่งแวดล้อม	และสวัสดิภาพของสัตว์	ทั้งนี้	
เพื่อด�ารงไว้ซึ่งการช่วยเหลือเกษตรกรของไทย	 และไม่ผิดต่อ
ข้อผูกพันที่ได้ท�าไว้กับ	WTO

	 WTO	ไม่ได้ห้ามประเทศต่างๆ	ให้การอุดหนุนสินค้าเกษตร	
เนื่องจากภาคเกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตที่อ่อนไหวในทุกประเทศ	
จึงต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในการใช้วิธีการอุดหนุน	
(Subsidies)	 ซ่ึงเป็นเครื่องมือหน่ึงที่ใช้ในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มี
รายได้ทีพ่อเพยีง	และมมีาตรฐานการด�ารงชวีติทีด่ขีึน้	อย่างไรกด็	ีWTO	
ต้องการให้การค้าสนิค้าเกษตรของโลกมคีวามยตุธิรรม	ทัง้ต่อประเทศ
ที่เป็นผู้ผลิต	 ผู้ซ้ือและผู้ส่งออก	รวมทั้งต้องการให้ราคาสินค้าเกษตร
ของโลกมีเสถียรภาพ		ดังนั้น	WTO	จึงได้ก�าหนดกฎเกณฑ์ส�าหรับการ
ก�ากับดูแลการให้การอุดหนุนสินค้าเกษตร	โดยใช้หลักส�าคัญในการ
พจิารณา	คอื	การส่งผลกระทบกบัราคา	(price	distortion	effect)	หรอื
การบิดเบือนตลาด	(market	distortion	effect)	ของการอุดหนุนนั้น		

การอุดหนุนที่บิดเบือนตลาดที่มีเงื่อนไขให้เกษตรกร
จ�ากัดการผลิต (Blue Box) 
คล้าย	Amber	Box	แต่การอุดหนุนวิธีนี้ต้องมีเงื่อนไข
ให้จ�ากัดพื้นที่การผลิต	และจ่ายเงินตามที่	WTO	ก�าหนด	

ผลกระทบจงึอยูใ่นวงจ�ากดั	ไทยไม่มกีารอดุหนนุประเภทนี	้แต่มใีนประเทศ
คู่ค้าส�าคัญของไทย	เช่น	ญี่ปุ่น	มีการจ่ายเงินอุดหนุนในสินค้าข้าว	ภายใต้
โครงการรักษาเสถียรภาพด้านรายได้ของชาวนา	แต่จ�ากัดผลผลิตข้าว	
ป้องกันการล้นตลาด	ในขณะที่สหภาพยุโรป	มีการจ่ายเงินอุดหนุนตาม
เนือ้ทีเ่พาะปลกูและผลผลติต่อหน่วยทีก่�าหนดไว้แล้ว	รวมถงึมกีารจ่ายเงนิ
อุดหนุนส�าหรับปศุสัตว์ที่จ่ายตามจ�านวนหัวซึ่งก�าหนดไว้แล้ว

การอุดหนุนที่ส่งผลกระทบกับราคาน้อยมาก หรือไม่
บิดเบือนตลาดเลย (Green Box) 
เช่น	การวิจัยและพัฒนา	การฝึกอบรม	เน้นการพัฒนา
เกษตรกรเป็นส�าคัญ	ส�าหรับไทยมักจะเป็นในด้านการ

ให้บรกิารสาธารณปูโภคพืน้ฐาน	การวจิยัและพฒันา	และบรกิารด้านการตลาด	
เช่น	ปฏบิตักิารฝนหลวง	ส่งเสรมิการเกษตรอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิเป็นต้น	
	 ส�าหรบัตวัอย่างการอดุหนนุประเภทนีข้องสหรฐัอเมรกิา	จะอยูใ่น
รูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางอาหารภายในประเทศ	 (Domestic	
Food	Aid)	 เช่น	โครงการคูปองอาหารส�าหรับผู้มีรายได้ต�่า	การจ่ายเงิน
อุดหนุนโดยตรงแก่เกษตรกร	โดยไม่ขึ้นกับราคาหรือการผลิตในปัจจุบัน	
แต่การจ่ายเงนิขึน้อยูก่บัสนิค้าเกษตรแต่ละชนดิและองิกบัปีฐาน	โดยสนิค้า
ในกลุ่มนี้	เช่น	ข้าวสาลี	ข้าวโพด	ถั่วเหลือง	และพืชน�้ามันอื่นๆ	
	 ในขณะที่สหภาพยุโรป	 ก็มีรูปแบบการอุดหนุนท่ีหลากหลาย
เช่น	การให้เงินช่วยเหลือโดยตรง	เช่น	โครงการ	Single	Farm	Payment		
โครงการประกันรายได	้(แต่ไม่ก�าหนดประเภทผลผลิต	ปรมิาณ	หรอืราคา	
ทั้งภายในประเทศ	และตลาดโลก)	และ	 	 โครงการช่วยเหลือเพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

Special Talk

ฐะปะนีย์	เครื่องประดิษฐ์	
ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร



แผนงานคลังส�ารองข้าวแบ่งออกเป็น 2 ภารกิจ  

ภารกิจของรัฐบาล ภารกิจของเอกชน 
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 ประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางคลังส�ารองอาหารของนานาชาติ	 เน่ืองจากไทยมีศักยภาพในทุกๆ	 ด้าน	ที่ส�าคัญคือ
การลงทนุสร้างคลงัส�ารองข้าวโลกเป็นสิง่ทีไ่ทยควรพจิารณา	โดยเฉพาะการพฒันาสถานทีใ่นการเกบ็ส�ารองข้าวให้มมีาตรฐานในระดบั

สากล	นบัตัง้แต่กรรมวธิกีารผลติ	คณุภาพคลงัสนิค้า	และระบบโลจสิตกิส์	ให้มปีระสิทธภิาพ	สามารถลดต้นทนุและประหยดัพลังงาน	นอกจากนัน้	แนวคดิ
ในการเป็นศูนย์กลางคลังส�ารองอาหารของนานาชาติยังมีความจ�าเป็นในการรองรับกระแสที่ส�าคัญของโลกในเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหาร	
(Food	Security)	 โดยเฉพาะหลังจากท่ีกลุ่มผู้น�าอาเซียน+3	(จีน	ญี่ปุ่น	และเกาหลี)	 ได้มีการหารือกันถึงแผนการส�ารองพืชอาหาร	หมวดธัญพืช	
และทีส่�าคญัคอืข้าวสาร		การสร้างคลงัส�ารองข้าวโลกจะเป็นการปพูืน้ฐานก่อนทีจ่ะขยายผลไปสูส่่วนอืน่ๆ	ของภาคการเกษตรในอนาคต	เนือ่งจากราคา
ข้าว	ธัญพืช	และอาหารมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความขาดแคลน	ซึ่งเป็นสถานการณ์ตรงข้ามกับยุคก่อนหน้านี้ที่ผู้บริโภค
คุ้นเคยกับสินค้าเกษตรราคาถูก	เนื่องจากมีผลผลิตมากจนเหลือล้นตลาด

วิธีการส�ารองข้าว
	 วิธีการเก็บส�ารองสต๊อกสามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของลูกค้า	 โดยสามารถสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศ	หรือซื้อจากในไทยโดยตรง	
เพื่อน�ามาเก็บไว้ในคลัง	บางกรณีหากเก็บข้าวไว้นานอาจเสื่อมสภาพ	อาจมีการจ�าหน่ายหรือปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ลูกค้าสามารถน�าข้าวสต๊อกนั้น
มาหมนุเวยีนออกสูต่ลาด	และน�าข้าวฤดกูาลใหม่เข้ามาทดแทนแก่เจ้าของตามปกต	ิทัง้นี	้การส�ารองข้าวจะต้องมกีารทยอยสะสมเหมอืนวธิกีารทีอ่นิเดยี
เคยใช้มาก่อน	โดยในช่วงแรกอาจส�ารองปีละ	50,000	–	100,000	ตนั	ซึง่เป็นปรมิาณทีเ่หมาะสม	และข้าวในสต๊อกนีจ้ะไม่ถกูน�ามาส่งออก	ไม่ว่าในกรณใีดๆ

	 ในขณะนี้เป็นเพียงการหารือกันในกลุ ่ม
สมาชิกอาเซียน	เพราะทุกประเทศต่างเห็นสัญญาณ
จากการที่สภาพอากาศแปรปรวนได้ท�าให้ผลผลิต
พืชเกษตรเสียหายจนถึงขั้นขาดแคลน	อาทิ	ปัญหา
น�้ามันปาล์มที่ไทยประสบในปีที่ผ ่านมา	 ดังนั้น	
ผู ้น�าของอาเซียนจึงเตรียมวางแผนอนาคตให้มี
คลังส�ารอง	 หรือ	 Food	 Reserve	 ASEAN	 ขึ้น	
และไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีศักยภาพสูงสุด	
เนื่องจากส่งออกข้าวมาก	 และมีพื้นท่ีเพาะปลูก
มหาศาล	รวมทั้งมีความพร้อมด้านอื่นๆ	แต่ยังขาด
ปัจจัยส�าคัญคือ	 เงินท่ีจะน�ามาซ้ือข้าวไว้ในสต๊อก	
จึงต้องหาพันธมิตรสนับสนุนจากองค์การอาหารโลก
และสหประชาชาติ	รวมท้ังให้รัฐบาลแต่ละประเทศ
เป็นเจ้าภาพเรื่องเงินร่วมกัน

	 บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจข้าว	อาทิ	ซี.พี.อินเตอร์เทรด	ได้ปรับแผนการตลาด
ด้วยการลงทนุสร้างโรงงานขนาดใหญ่ในพืน้ทีก่ว่า	280	ไร่	ให้มศีกัยภาพเป็นศนูย์กลาง
คลงัรบัฝากข้าวของลูกค้านานาประเทศ	โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง	
อาท	ิอหิร่าน	และสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์	ซึง่แทบไม่สามารถปลกูพชืเพือ่บรโิภคได้เลย	
หรืออียิปต์และลิเบีย	ที่เกิดการจลาจลภายในประเทศ	ท�าให้ประสบภาวะขาดแคลน
อาหารจนเป็นปัญหาลกุลาม	จงึมคีวามต้องการเกบ็ส�ารองข้าวและธญัพชื	ทางโรงงาน
สามารถเก็บส�ารองสต๊อกได้มหาศาลเนื่องจากมีไซโลขนาดความจุ	 6	 หมื่นตัน	
พร้อมโกดังเก็บข้าว	8	หลัง	ซึ่งสต๊อกสินค้าได้ปีละ	2	แสนตัน	นอกจากนั้นยังมีท่าเรือ
ขนาดใหญ่ติดแม่น�้า	ที่รองรับการขนส่งสินค้าข้าวได้อย่างสะดวก	รวมทั้งมีเครื่องจักร
ทีม่เีทคโนโลยชีัน้สงู	จงึจะสามารถเพิม่ก�าลงัการผลติจากปัจจบุนัได้อกี	3	เท่า	จากเดมิ
ที่เคยผลิตได้ปีละ	 3	 แสนตันขยับขึ้นเป็นปีละ	 1	 ล้านตัน	 จากความคล่องตัวของ
การเป็นภาคเอกชน	 ซี.พี.อินเตอร์เทรด	 สามารถลงมือท�าตลาดได้ทันทีเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ	 โดยประเทศปลายทางที่ต้องการน�าสินค้า
มาส�ารองเป็นผู้จ่ายเงนิตามปรมิาณข้าว	ตลาดน�าร่องคือกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง	
ซึ่งมีความต้องการส�ารองมาก	 โดย	 ซี.พี.อินเตอร์เทรด	 จะเป็นเจ้าแรกในเอเชีย
ที่เปิดตลาดคลังส�ารองข้าวโลก

ดร.	ฤทัยชนก	จริงจิตร	
	ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร		

Special Report

คลังส�ำรองข้ำวโลก  :
ยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงคลังส�ำรองข้ำวโลก !!
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    ผลกระทบเชิงบวก 
    �	 การมีคลังส�ารองข้าวเป็นวิธีการท่ีควรให้ความส�าคัญในการป้องกันปัญหา
การขาดแคลนข้าว	 	ซึ่งเป็นสินค้าจ�าเป็นพื้นฐานส�าหรับประเทศต่างๆ	ในโลก	รวมทั้งไทย	
เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว ่าจะมีอุปทานสินค้าออกสู ่ตลาดในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์
จากสาธารณภัยต่างๆ	รัฐบาลจึงมีเวลาส�าหรับเตรียมมาตรการเพื่อแก้ปัญหาระยะยาว	
    �	 เป็นการบริหารจดัการอปุทานข้าวเชิงรกุตัง้แต่ในภาวะปกต	ิเพือ่เตรยีมความพร้อม
ส�าหรบัสถานการณ์ฉกุเฉนิจากสาธารณภยัต่างๆ	อย่างเป็นระบบอยูต่ลอดเวลา	ซึง่เป็นวธิกีาร
ที่ดีกว่าการแก้ไขเฉพาะหน้าเมื่อเกิดปัญหา	
    �	 การที่ภาคธุรกิจเอกชนแสดงบทบาทส�าคัญในการสร้างและจัดการคลังส�ารอง
สินค้าข้าวเพื่อยกระดับความม่ันคงทางอาหาร	 (Food	Security)	และป้องกันผลกระทบ
จากวิกฤตการณ์	 เป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ	เน่ืองจากสามารถลงมือ
ด�าเนินการได้ทันที	ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าการรอให้ภาครัฐด�าเนินการเพียงฝ่ายเดียว

    ผลกระทบเชิงลบ
    �	 ในส่วนภารกิจของรัฐบาล	การแก้ปัญหาเรื่องเงินที่จะน�ามาซื้อข้าวเพื่อเก็บสะสมไว้ในสต๊อกอาจต้องใช้เวลา	เนื่องจากจ�าเป็นต้องมีการเจรจา
ระหว่างรัฐบาลของแต่ละประเทศในการเป็นเจ้าภาพเรื่องค่าใช้จ่ายร่วมกัน	รวมทั้งต้องหาพันธมิตรสนับสนุนจากองค์การอาหารโลกและสหประชาชาติ
    �	 วิธีการเก็บส�ารองสต๊อกท่ีอนุญาตให้ลูกค้าสามารถส่ังซื้อข ้าวเข ้ามาจาก
ต่างประเทศได้เป็นประเด็นที่อ่อนไหว	 เนื่องจากไทยได้ก�าหนดโควตาการน�าเข้าข้าว
ไว้เพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพแห่งเศรษฐกิจของประเทศ	 โดยเฉพาะการป้องกัน
ผลกระทบต่อราคาสินค้าภายในประเทศ	ส�าหรับปี	 2555	 ได้ก�าหนดปริมาณการน�าเข้า
ไม่เกิน	249,757	เมตริกตัน	โดยแบ่งออกเป็น	3	งวด	และผู้น�าเข้าแต่ละรายสามารถน�าเข้า
ได้ไม่เกิน	 100	 เมตริกตัน	 โดยข้าวที่น�าเข้าภายใต้พันธกรณีองค์การการค้าโลก	 (WTO)	
จะต้องมีถิ่นก�าเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิก	WTO	หรือภาคีแกตต์	1947	หรือประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	และต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�าระ
ภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้	WTO	ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์	
(ฉบับที่111)	(ฉบับที่	115)	(ฉบับที่	117)	พ.ศ.	2539	ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการ
ออกหนงัสอืรบัรองได้รบัสทิธชิ�าระภาษตีามพนัธกรณตีามความตกลงการเกษตรภายใต้	WTO	
ส�าหรบัภาษนีอกโควตาสนิค้าเกษตร	18	รายการ	พ.ศ.	2540	และระเบยีบกระทรวงพาณชิย์
ว่าด้วยการออกหนงัสอืรบัรองแสดงการได้รบัสทิธชิ�าระภาษใีนโควตาตามพนัธกรณตีามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก	(WTO)	ส�าหรบั
สินค้าข้าว	ปี	2554	พ.ศ.2554
    � การน�าข้าวท่ีเก็บไว้นานมาขาย	 หรือปรับปรุงคุณภาพให้ลูกค้าสามารถน�าข้าวสต๊อกนั้นมาหมุนเวียนออกสู่ตลาด	 อาจก่อให้เกิดปัญหา	
หากการบริหารจัดการไม่มีความรัดกุมเพียงพอ	 โดยเฉพาะอาจมีการน�าข้าวเก่ามาแอบอ้างเป็นข้าวใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการรับจ�าน�าข้าวของรัฐบาล	
รวมทั้งอาจมีการแปรสภาพข้าวต่างประเทศเพื่อสวมสิทธ์ิเป็นข้าวไทยเข้าสู่โครงการรับจ�าน�า	 นอกจากน้ันยังอาจมีปัญหาจากการปลอมปนข้าว
ที่มีการเก็บไว้นานจนเสื่อมสภาพกับข้าวใหม่หากไม่มีระบบการควบคุมที่ดี
    � การเลือกสถานที่ในการตั้งโรงงานเพื่อเป็นศูนย์กลางคลังส�ารองอาหารของนานาชาติ	ควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ	เนื่องจากหลายพื้นที่
อาจมีความเสี่ยงสูงในการได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

เอกสารอ้างอิง
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิช�าระภาษีในโควตาตาม พันธกรณีตามความตกลงการเกษตร
 ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ส�าหรับสินค้าข้าว ปี 2554 พ.ศ. 2554
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	 ปัญหาราคาสุกรเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานหลายปี	 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	ผู้บริโภค	และ
ผู้ประกอบการเขียงหมู	โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต้องเผชิญกับราคาสุกรหน้าฟาร์มตกต�่า	ในขณะที่ผู้บริโภคต้องเผชิญกับปัญหาเนื้อหมู
ราคาแพง	ซึง่มคีวามเกีย่วโยงกบัต้นทนุและก�าไรของผูป้ระกอบการเขยีงหม	ูกระทรวงพาณชิย์จงึต้องรบับทหนกัในการดแูลแก้ไขปัญหา
ราคาสุกร	เพื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการเขียงหมู	และผู้บริโภค	

Special Report

 เร่ืองหมู ท่ีไม่หมู







มนิสา		นวลเต็ม
	ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร		ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

การผลิต การตลาด

 การตลาดสกุรเป็นห่วงโซ่สัน้ๆ	มผีูเ้กีย่วข้องในห่วงโซ่ไม่มากนกั

 การเลี้ยงสุกรมีความส�าคัญกับเกษตรกร โดยในปี	 2553	
ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจ�านวน	 214,090	 ครัวเรือน
สามารถผลิตสุกรได้ประมาณ	12,119,509	ตัว	สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรผู้เล้ียงสุกร	 ประมาณ	 72,717	 ล้านบาท	 (ส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร)	ซึ่งแหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ที่ราชบุรี	นครปฐม	
ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	และนครราชสีมา

 ส่วนผสมอาหารสุกรที่ส�าคัญ	 เช่น	 ร�าข้าว	 ข้าวโพด	 และ
มันส�าปะหลัง	ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี	2552	
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการผลิตสุกร น�าไปสู่ความไม่สมดุล
ของผลผลิตที่ออกสู่ตลาดกระทบกับราคาสุกร เช่น	สภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงบ่อย	 :	อากาศที่ร้อนเกินไป	สุกรจะเติบโตช้าเพราะ
บริโภคอาหารได้น้อยลง	 อัตราการตายของสุกรอาจจะเพิ่มขึ้น	
ส่งผลให้ผลผลิตสุกรออกสู่ตลาดน้อยลง	เช่น	ในช่วงเดือนเมษายน	
2554	ปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดลดลง	 11,890	 ตัวและในเดือน
พฤษภาคม	ลดลง	23,780	ล้านตัว	

โดยเริม่จากฟาร์มเลีย้งสกุร	ซึง่
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร	ร้อยละ	
75	 ในขณะที่อีกร้อยละ	 25	
เป็นภาคบริษัท	 ซึ่งมีบริษัท
ขนาดใหญ่ไม่กี่ราย	เช่น	เครือ
เจริญโภคภัณฑ์	และเบทาโกร	
เป็นต้น

 ต ้นทุ นการผลิ ตสุ ก ร
ข้ึนอยู่กับค่าอาหารสัตว์และ
ค่าพันธุ ์	 ถึงร้อยละ	 88	 ซึ่ง
หากราคาต้นทุนทั้ง	2	ปรับตัว
สูงขึ้น	 ก็จะส่งผลให้ต้นทุน
การเลี้ยงสุกรของเกษตรกร
ปรับเพิ่มขึ้นมาก	 โดยราคา
ต ้นทุนค ่าอาหารที่ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	 5	 จะส่งผลให้ราคา
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้น	
2	บาทต่อกิโลกรัม

 ส่วนเหลื่อมการตลาดของโรงช�าแหละและเขียงหมู 
						 สกุรมชีวีติหน้าฟาร์มทีเ่ข้าสูโ่รงช�าแหละ	จะมต้ีนทนุของค่าขนส่งสกุรไปโรงช�าแหละ	
ค่าใช้จ่ายในการช�าแหละและค่าการตลาด	(ก�าไร)	เพิม่ขึน้มา	โดยหลงัจากช�าแหละแล้ว	โรงช�าแหละ
จะจ�าหน่ายสกุรให้ผูค้้าปลกีสกุรช�าแหละ	ซึง่ในส่วนของผูค้้าปลกีสกุรช�าแหละหน้าเขยีงกจ็ะมี
ต้นทุนของค่าขนส่งสุกรช�าแหละจากโรงช�าแหละไปเขียง	 ค่าแรงช�าแหละ	 ค่าแรงขาย	
ค่าเช่าแผง		ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ		และค่าการตลาด	(ก�าไร)	เพิม่ขึน้อกี	ส่งผลให้ราคาสกุรก่อนทีจ่ะถงึมอื
ผูบ้รโิภคปรบัสงูขึน้เป็นเท่าตวั		นอกจากนีช้ิน้ส่วนสกุรแต่ละส่วนมรีาคาจ�าหน่ายทีแ่ตกต่างกนั
และสุกร	1	ตัว	ก็จะมีส่วนที่ไม่สามารถจ�าหน่ายได้อีก	 	อาจส่งผลให้ผู้ค้าปลีกสุกรช�าแหละ
ตั้งราคาจ�าหน่ายหมูเนื้อแดงสูงกว่าที่ควรจะเป็นเพื่อชดเชยในส่วนที่ขายไม่ได้ราคา	
	 ดังนั้นการก�าหนดราคาขายปลีกสุกรช�าแหละในระยะสั้นย่อมกดดันให้ผู้ค้าปลีก
สุกรช�าแหละหน้าเขียงกดราคารับซื้อสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มให้ต�่าลงอีก	 แต่ในระยะยาวเมื่อ
ราคาขายปลีกสุกรช�าแหละปรับลดลง	ความต้องการของผู้บริโภคก็จะสูงขึ้น	ส่งผลให้ราคา
สุกรทั้งระบบปรับสูงขึ้นได้โดยอัตโนมัติ	แต่หากปล่อยให้ราคาขายปลีกสุกรช�าแหละ	เป็นไป
ตามกลไกตลาด	ผูบ้รโิภคจะได้บรโิภคสกุรช�าแหละในราคาทีส่งูขึน้	ในขณะทีเ่กษตรกรผูเ้ลีย้ง
สุกร	ผู้ประกอบการช�าแหละ	สามารถขายได้โดยไม่ขาดทุน	และหากผู้ประกอบการค้าก�าไร
เกนิควร	ผูบ้รโิภคกจ็ะลดความต้องการในการบรโิภคโดยอตัโนมตั	ิและหนัไปบรโิภคเนือ้สตัว์
ชนิดอื่นทดแทน	ราคาสุกรช�าแหละก็จะปรับลดลงในที่สุด
 เนือ้หมเูป็นสนิค้าทีม่สีนิค้าทดแทน (Substitution Goods) กระทบต่อการปรบัตวัของ
ปริมาณความต้องการบริโภค	(อุปสงค์)	และปริมาณการผลิต	(อุปทาน)	ของสุกรมีชีวิตและ
เนือ้หม	ูหากหมเูนือ้แดงมรีาคาสงู	ผูบ้รโิภคจะลดปรมิาณการบรโิภคหมลูง	และหนัไปบรโิภค
เนื้อไก่	ที่มีราคาถูกกว่าและเป็นโปรตีนทดแทนกันได้	 	ซึ่งการหันไปบริโภคสินค้าทดแทน	
จะส่งผลให้ปริมาณการบริโภคเนื้อหมูชะลอตัว	 กดดันให้ราคาสุกรมีชีวิตอ่อนตัวลงด้วย
 วัฏจักรสุกร (Hog Cycle) หรือวงจรราคาสุกร	 เป็นภาวะราคาสูงสลับกับราคาตกต�่า
ในรอบ	2-3	ปี	เนื่องจากการขยายหรือลดก�าลังการผลิต	ตามราคาของสุกรและอาหารสัตว์		
โดยไม่ได้ค�านึงถึงปริมาณความต้องการบริโภคที่แท้จริง	 	ซึ่งวัฏจักรสุกร	มีระยะเวลาเฉลี่ย
ช่วงละ	32	เดือน	เป็นช่วงที่สุกรราคาตกต�่าหรือขาดทุนประมาณ	16	เดือน	และระยะเวลา
ที่ราคาสูงหรือมีก�าไรอีกประมาณ	16	เดือนติดต่อกันไป
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วางแผนในเรื่องปริมาณการผลิตสุกรในรอบปอีย่างเป็นระบบ	เพื่อรองรับการค้าทั้งภายในประเทศ
และประเทศเพื่อนบ้านที่อาจมีการขยายตัวมากขึ้นหลังจากการเปิดเสรีอาเซียนในปี	พ.ศ.	2558

พฒันาระบบตลาดโดยใช้ Contract farming	ระหว่างเกษตรกรกบับรษิทัหรอืโรงฆ่า	ซึง่จะเป็นการเพิม่
ประสิทธิภาพทั้งด้านการผลิตและด้านการตลาด	จากการเชื่อมโยงการผลิตและการค้า	 เช่น	บริษัท
มีวัตถุดิบสม�่าเสมอควบคุมต้นทุนได้	สามารถคาดการณ์วางแผนการตลาด	รวมถึงยังเกิดการประหยัด
ต่อขนาด	 (Economy	of	Scale)	 เนื่องจากเป็นการผลิตขนาดใหญ่	 ส่วนผู้บริโภคได้ประโยชน์จาก
คุณภาพสินค้าที่สูงขึ้นและราคาถูกลง

พัฒนาการใช้ระบบสหกรณ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันพัฒนาให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็น
สหกรณ์	ซึ่งสหกรณ์นี้จะรวมตัวกันท�าตั้งแต่การผลิต	ไปจนถึงการจัดจ�าหน่ายอย่างครบวงจร	ตั้งแต่
ต้นทางจนถึงปลายทาง	ซึ่งถ้าหากมีความเสียหายเกิดขึ้นในระบบตลาด	เช่น	ภาวะราคาตกต�่ามากๆ	
รัฐบาลก็จะสามารถใช้การอุดหนุน	 (Subsidy)	 ให้กับสหกรณ์	 ซึ่งจะสามารถท�าได้ง่ายและสะดวก
มากกว่าอุดหนุนเกษตรกรรายย่อย	

ราคาสุกรในประเทศเพื่อนบ้าน จูงใจให้มีการส่งออก 
*		ราคาสุกรมชีีวิตของประเทศเพือ่นบ้านมรีาคาสงูกว่าไทย	จงึจงูใจให้ฟาร์มเลีย้ง
				สกุรมคีวามต้องการทีจ่ะส่งออกสกุรมชีวีติไปขายในประเทศเพือ่นบ้าน	ส่งผลให้
  		ปรมิาณสุกรมชีีวิตในประเทศลดลงกดดนัให้ราคาสกุรในประเทศปรบัตวัสงูขึน้
*		ตลาดส่งออกสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มที่ส�าคัญของไทย	ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศ				
   เพื่อนบ้านท่ีมีชายแดนติดกัน	 ได้แก่	กัมพูชา	ลาว	และพม่า	ซึ่งการส่งออก
   สุกรมีชีวิตของไทย	ก็ส่งผลกระทบต่อราคาสุกรในประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัน	
			หากรัฐบาลของประเทศเหล่านี้มีการจ�ากัดการน�าเข้าสุกรมีชีวิตจากไทยก็จะ
			ส่งผลให้ปริมาณสุกรในประเทศไทยล้นตลาด

กระทรวงพาณิชย์	 โดยกรมการค้าภายในได้ม	ี
มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสุกรดังนี้	
ระยะกลาง
สนับสนุนการขยายตลาดส่งออกสุกร	 จัดท�า
ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน	
4	ประเทศ	ได้แก่	กัมพูชา	ลาว	เวียดนาม	และพม่า	
รวมทั้งขยายผลไปสู ่การเปิดตลาดในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ในระยะต่อไป
ช่วยลดต้นทุนการผลิต	 โดยให้องค์การคลังสินค้า	
(อคส.)	น�าเข้าวตัถดุบิอาหารสตัว์จากประเทศเพือ่น
บ้าน	เพื่อจ�าหน่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและไก่ไข่
สนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา	 3%	 ต่อปี	
ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ท�าสัญญากู้ยืมเงินผ่าน
ธนาคารของรัฐ	 เพื่อใช้ในการเก็บสต๊อกวัตถุดิบ
อาหารสัตว์
การสร้างหรือปรับปรุงโรงเรือนเพื่อใช้ในการเก็บ
สต็อกวัตถุดิบอาหารสัตว์	

*

*

*

*

กระทรวงพาณิชย์จะเสนอคณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์	 (Pig	Board)	 พิจารณา
ก�าหนดนโยบายดแูลด้านการผลติให้ปรมิาณผลผลติ
สุกรมีเสถียรภาพ	สอดคล้องกับตลาด	 เพ่ือรองรับ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ก�าหนดราคาขั้นสูงสุดและต�่าสุดของสุกรมีชีวิตเพื่อ
ให้เกษตรกรจ�าหน่าย	 เพื่อดูแลรักษาเสถียรภาพ
ราคาสุกรให้ผู้เล้ียงสุกรมีความมั่นคงในอาชีพ	และ
ประชาชนผู้บรโิภคได้รบัความเป็นธรรมในด้านราคา

*

*

ระยะยาว

ประเด็นและข้อเสนอแนะ

ส�าหรับมาตรการระยะกลาง	ที่จะสนับสนุนการขยายตลาดส่งออกสุกรนั้น	 ท่ีผ่านมา	กระทรวง
พาณชิย์ได้มกีารใช้มาตรการระงบัการส่งออกชัว่คราวสกุรมชีวีติหน้าฟาร์ม	เพือ่ควบคมุปรมิาณสกุร
และราคาหมชู�าแหละ	หากจะด�าเนนิมาตรการขยายการส่งออก	ต้องมกีารวางแผนการผลติในรอบปี
เป็นอย่างดี	เพื่อไม่ให้กระทบกับปริมาณผลผลิตส�าหรับบริโภคในประเทศ
การขยายการส่งออกไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน	ควรมกีารหารอืร่วมกบัทกุฝ่าย	เพราะการส่งออกสกุร
มีชีวิตจากไทยก็มีผลกระทบทางการค้าภายในประเทศเพื่อนบ้าน	 (กัมพูชา)	 เช่นกัน	 โดยกัมพูชา
ยังมีการจ�ากัดปริมาณการน�าเข้าสุกรมีชีวิตในแต่ละวันด้วย
การลดต้นทนุการผลติ	โดยเฉพาะต้นทนุอาหารสตัว์เป็นแนวทางทีเ่หมาะสมมากแนวทางหนึง่	เพราะ
ถงึแม้ว่า	กระทรวงพาณชิย์จะยงัใช้มาตรการควบคมุราคาหมชู�าแหละเพือ่ดแูลค่าครองชพีของผูบ้รโิภค	
และกดดนัให้ราคาสกุรมชีวีติหน้าฟาร์มตกต�า่	แต่ถ้าต้นทนุการผลติของเกษตรกรไม่สงูมาก	กย็งัท�าให้
เกษตรกรมีรายรับที่เหมาะสม		และ	ในกรณีที่	กระทรวงพาณิชย์ไม่มีการควบคุมราคาหมูช�าแหละ	
(ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด)	ต้นทนุการผลติทีล่ดลง	จะช่วยให้เกษตรกรมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ได้
ในระยะยาวควรจัดตั้งหน่วยงานกลาง	ที่ท�าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลด้านการผลิต	การตลาดของสุกร	
อย่างเป็นระบบ	และสามารถเชือ่มโยงข้อมลูตัง้แต่ต้นน�า้ถงึปลายน�า้ได้อย่างรวดเรว็	เพือ่ให้การก�าหนด
นโยบายทั้งด้านการผลิต	และด้านราคา	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และรวดเร็ว	สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน	
กระทรวงพาณิชย์ควรเน้นการดูแลราคาต้นทุนอาหารสัตว์	 รวมถึงการก�ากับดูแลการค้าและ
การแข่งขันภายในห่วงโซ่ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	 ซึ่งเป็นการช่วยปรับให้ราคาส�าหรับ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสมและเป็นไปตามกลไกตลาด
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Economic Highlight

 เศรษฐกิจของไทยเดือนมีนาคม 2555 	 ในภาพรวม
ขยายตัวสงูข้ึนเลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า	และยงัอยูใ่นเกณฑ์ดี
เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ	ในเอเชีย	ทั้งนี้	 เป็นผลจากการขยายตัว
ของการผลติภาคอตุสาหกรรม	การลงทนุ	และการบรโิภคภาคเอกชน	
โดยเฉพาะการท่องเทีย่วทีข่ยายตวัเร่งข้ึนเม่ือเทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมา	
ส่วนอตัราเงนิเฟ้อเฉลีย่เดอืนมกราคม	-	มนีาคม	ปี	2555	อยูท่ีร้่อยละ	
3.39	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน	ส�าหรับประมาณการแนวโน้ม
เศรษฐกิจไทย	ปี	2555	สศช.	คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ	5.5	-	6.5	
และอัตราเงินเฟ้อ	ปี	2555	กระทรวงพาณิชย์	คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ	3.3	-	3.8		

 เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ	 เดือนมีนาคม	2555		
อัตราเงินเฟ้อขยายตัวที่ร้อยละ	 3.45	 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อน	 สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อ	 GDP	 ข้อมูลล่าสุด	ณ	 สิ้นเดือน
มกราคม	2555	อยู่ที่ระดับ	41.1	สะท้อนว่าสถานะหนี้สาธารณะ
ของไทยมีความมั่นคงและยังต�่ากว่ากรอบความมั่นคงทางการคลัง
ท่ีตั้งไว้คือไม่เกินร้อยละ	60.0	นอกจากนี้	อัตราการว่างงาน	 เดือน
กุมภาพันธ์	 2555	 อยู่ในระดับต�่าที่ร้อยละ	 0.7	 ส่วนเสถียรภาพ
ภายนอกประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน	 โดยทุนส�ารองระหว่าง
ประเทศ	ณ	สิ้นเดือนมีนาคม	2555	อยู่ในระดับสูงที่	179.2	พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ					

 ภาคอุปทาน	 ในเดือนมีนาคม	 2555	 ขยายตัวสูงขึ้น
เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน	สะท้อนได้จากจ�านวนนกัท่องเทีย่ว
ต่างประเทศที่ขยายตัวเร่งข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา	ซึ่งขยายตัวร้อยละ	
12.0	(เดือนกุมภาพันธ์	2555	ขยายตัวร้อยละ	2.0)	ส่วนดัชนีราคา
สินค้าเกษตร	 และดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง	
ที่ร้อยละ	8.39	และ	3.2	ตามล�าดับ	(เดือนกุมภาพันธ์	2555	หดตัว
ร้อยละ	 16.06	 และ	 3.4	 ตามล�าดับ)	 ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่น
อุตสาหกรรม	ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ	102.1	จากระดับ	100.9		
ในเดือนก่อนหน้า		

 การบรโิภคภาคเอกชน			ในเดอืนมีนาคม	2555	ขยายตวัสงูขึน้
ในอัตราที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา	 สะท้อนได้จาก
ภาษีมลูค่าเพิม่	ณ	ราคาคงที	่และปรมิาณน�าเข้าสนิค้าอปุโภคในรปูของ
ดอลลาร์สหรัฐ		ที่ขยายตัวร้อยละ	11.3	และ	2.7	ตามล�าดับ	(เดือน
กุมภาพันธ์	 2555	 ขยายตัวร้อยละ	 19.3	 และ	 29.9	 ตามล�าดับ)	
ส่วนปรมิาณจ�าหน่ายรถยนต์นัง่	และรายได้เกษตรกรทีแ่ท้จรงิหดตวั
น้อยลง	 โดยหดตัวที่ร้อยละ	 3.3	 และ	 11.7	 ตามล�าดับ	 (เดือน
กุมภาพันธ์	2555	หดตัวร้อยละ	4.0	และ	15.3	ตามล�าดับ)	

 การลงทนุภาคเอกชน 	ในเดอืนมีนาคม	2555	ขยายสูงขึน้
อย่างต่อเน่ืองจากเดือนทีผ่่านมา	โดยยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชงิพาณิชย์	
(เช่น	รถบรรทกุขนาด	1	ตนั)	ขยายตวัร้อยละ	36.7	(เดอืนกมุภาพนัธ์	
2555	ขยายตัวร้อยละ	33.4)		ยอดขายปูนซีเมนต์	ขยายตัวร้อยละ	
4.6	 (เดือนกุมภาพันธ์	 2555	 ขยายตัวร้อยละ	 4.5)	 นอกจากน้ี		
ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูปของดอลลาร์สหรัฐ	 และยอดภาษี
ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์	ขยายตัวร้อยละ	16.2	และ	9.8	ตามล�าดับ

ประเทศ
อัตราเงินเฟ้อ

เฉลี่ย ม.ค.- มี.ค. 55 

Real GDP  

ปี 54 (%y-o-y)

คาดการณ์ ปี 55

เงินเฟ้อ GDP

ไทย 3.39 0.1 3.3	-	3.8 5.5	-	6.5

มาเลเซีย 2.3 5.1 2.5 5.1

ฟิลิปปินส์ 3.1 3.7 3.0	-	5.0 4.9

สิงคโปร์ 4.9 4.9 4.5 4.3

จีน 3.8 9.2 4.0 9.0

อินโดนีเซีย 3.7 6.5 4.0	-	6.0 6.3

อินเดีย 7.8 7.1 7.0 7.5

เวียดนาม 15.9 5.9 9.0 6.3

ข้อมูลเศรษฐกิจไทย ปี 54
ปี 54 ปี 55

Q4 ก.พ. มี.ค.

Real GDP  (%y-o-y)

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ	 0.1 -9.0 - -

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

ดุลการค้าตามระบบกรมศุลฯ		(ล้านUSD) 334.4 -4,512.7 529.7 -4,589.1

ดุลบัญชีเดินสะพัด	(ล้าน	USD) 12,294 -1,842.9 1,091.9 -

ทุนส�ารองระหว่างประเทศ	(พันล้านUSD) 175.1 175.1 180.4 179.2

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป	(%y-o-y) 3.81 - 3.35 3.45

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน	(%y-o-y) 2.36 - 2.72 2.77

หนี้สาธารณะต่อ	GDP	(%) 40.3 40.3 - -

อัตราการว่างงาน	(%) 0.7 0.6 0.7 -

การส่งออก  - น�าเข้า (%y-o-y)

มูลค่าการส่งออกในรูป	USD 17.16 -4.78 0.91 -6.54

มูลค่าการน�าเข้าในรูป	USD 24.91 12.15 8.25 25.62

อุปทาน  (%y-o-y)

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 5.1 -1.74 0.47 -0.28

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร 12.2 -0.58 -16.06 -8.39

ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม -9.3 -34.4 -3.4 -3.2

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม	(ระดับ) 101.2 90.1 100.9 102.1

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 19.8 -4.4 2.0 12.0

ดัชนีราคาผู้ผลิต 5.5 - 1.8 1.8

การบริโภคเอกชน (%y-o-y)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 11.7 6.6 19.3 11.3

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์นั่ง 4.6 -42.3 -4.0 -3.3

ยอดจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ 7.9 -12.7 6.3 -1.2

รายได้เกษตรกรที่แท้จริง 9.6 -6.8 -15.3 -11.7

ปริมาณน�าเข้าสินค้าอุปโภคในรูป	USD 14.5 8.8 29.9 2.7

การลงทุนเอกชน (%y-o-y)

ปริมาณน�าเข้าสินค้าทุนในรูปUSD 16.5 5.0 18.3 16.2

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ -4.4 -53.4 33.4 36.7

ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 12.5 -7.9 12.0 9.8

ยอดขายปูนซีเมนต์ 4.3 5.8 4.5 4.6

ยอดขายเหล็ก 6.5 0.7 -13.8 -

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 6.3 - 4.8 4.5
ที่มา	:	ธนาคารแห่งประเทศไทย,	ส่านักงานเศรษฐกิจการคลัง,	ส่านักงานเศรษฐกิจ
								การเกษตร,	เว็บไซต์ส่านักงานสถิติของประเทศต่างๆ

ภาพรวมเศรษฐกจิไทย
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ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ 
	 เดือนเมษายน	2555	เท่ากบั	114.78		เม่ือเทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อนสงูขึน้		
ร้อยละ	2.47	ขยายตวัสงูขึน้ในอตัราทีช่ะลอตวัลงจากเดอืนก่อนหน้าทีร้่อยละ	3.45	ตามภาวะ
ราคาสินค้าอุปโภค	-	บริโภคในท้องตลาด	ส�าหรับสินค้าส�าคัญที่ราคาสูงขึ้นเป็นสินค้า
ประเภทอาหาร	โดยเฉพาะผกัและผลไม้		ทัง้นี	้เป็นผลมาจากจากสภาพอากาศท่ีร้อนจัดท�าให้
ผลผลติออกตลาดน้อย		ส่วนอาหารส�าเรจ็รปูและเครือ่งประกอบอาหาร		มีการปรบัราคา
สงูขึน้ตามต้นทนุการผลิตและการขนส่ง	นอกจากนี	้หมวดเคหะสถานและน�า้มนัเชือ้เพลงิ	
ปรบัราคาสงูขึน้ด้วย	ดชันีราคาผู้บรโิภคเม่ือเทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า	(มนีาคม	2555)	สงูขึน้
ร้อยละ		0.42		โดยเฉลี่ยมกราคม	–	เมษายน	2555	สูงขึ้นร้อยละ	3.16	เมื่อเทียบกับ
ระยะเดียวกันของปีก่อน							
	 ส�าหรับปี	2555	กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์เงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ	3.3	 -	3.8	
ภายใต้สมมติฐาน	ราคาน�า้มันดบิดไูบ	95-115	เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล	อตัราแลกเปลีย่น	
29-33	บาทต่อเหรียญสหรัฐ	และรัฐบาลยังคงมาตรการลดภาระค่าครองชีพต่อไป

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ	(ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงาน)
	 เดอืนเมษายน	2555	เท่ากบั	107.84	เม่ือเทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อน	ปรบัตวั
สูงขึ้นร้อยละ	2.13	และเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า	(มีนาคม	2555)	สูงขึ้นร้อยละ	0.10	
โดยเฉลี่ยมกราคม	–	เมษายน	2555	สูงขึ้นร้อยละ	2.58	เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของ
ปีก่อน

ดัชนีราคาผู้ผลิต
	 เดือนเมษายน		2555	เท่ากับ	140.4		เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน	สูง
ขึ้นร้อยละ	0.8	จากการสูงข้ึนของหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง	 โดยเฉพาะราคาลิกไนต์	
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ	 	 	หมวดผลผลิตเกษตรกรรม	ตามการสูงขึ้นของผลผลิต
การเกษตรและผลิตภัณฑ์จากป่า	และหมวดผลิตภัณฑ์	อุตสาหกรรม	ตามการสูงขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม		ผลิตภัณฑ์อาหาร	เครื่องดื่มและยาสูบ		ไม้และ	ผลิตภัณฑ์จากไม้	
เป็นต้น	ซึ่งมีราคาสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิต	และเม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า	 (มีนาคม	
2555)	สูงขึ้นร้อยละ	0.4	โดยเฉลี่ยมกราคม	–	 เมษายน	2555	สูงขึ้นร้อยละ	2.0	 เมื่อ
เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
	 เดอืนเมษายน	2555	เท่ากบั	125.4	เม่ือเทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัปีก่อนสงูขึน้ร้อย
ละ	4.8		สาเหตุส�าคญัจากการสงูขึน้ของสนิค้าในหมวดผลิตภณัฑ์คอนกรตี	เช่น	คอนกรตี
บลอ็กก่อผนงั-มวลเบา-ปพูืน้		เสาเข็มคอนกรตีเสรมิเหลก็		หมวดวสัดกุ่อสร้างอ่ืนๆ	เช่น	อิฐ
มอญ	ทราย	ยางมะตอย		และหมวดวสัดฉุาบผวิ			เช่น	สรีองพืน้ปนู	สีเคลือบน�า้มัน		น�า้ยา
รักษาเนื้อไม้		เนื่องจากต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน�้ามันเชื้อเพลิง		และเมื่อ
เทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า	(มนีาคม	2555)	สงูขึน้ร้อยละ	0.8	โดยเฉลีย่มกราคม	–	เมษายน	
2555	สูงขึ้นร้อยละ	4.6	เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
	 เดือนเมษายน	2555	 มีค่า	24.30	ปรับตัวเพิ่มข้ึนเล็กน้อย	 (มีนาคม	2555	
อยู่ที่ร้อยละ	 23.0)	 ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่า	 300	 บาท	
การจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 และมาตรการของรัฐบาลเพื่อ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต�่า	

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ( ปี 2550 = 100)

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ปี 2550 = 100)

ดัชนีราคาผู้ผลิต (ปี 2548 = 100)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ปี 2548 = 100)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ที่มา	:	ส่านักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า	ส่านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	กระทรวงพาณิชย์

ตวัชีว้ดัเศรษฐกจิการค้า Price Indices
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การส่งออก
การส่งออกเดือนมีนาคม 2555 มีมูลค่า	19,866.3	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ลดลง
ร้อยละ	6.5	 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา	 โดยเป็นผลมาจากการ
ขยายตัวในอัตราที่ลดลงในตลาดส�าคัญ	 ได้แก่	 ญ่ีปุ่น	สหภาพยุโรป	 เอเชียใต	้
ฮ่องกง	ไต้หวัน	ทวีปออสเตรเลีย	แคนาดา	สวิตเซอร์แลนด์	และผลกระทบจาก
น�้าท่วมตั้งแต่เดือนตุลาคมศกก่อน	โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร	 เช่น	
ข้าวและยางพารา	มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ	53.5	และ	34	ตามล�าดับ		
ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวลดลงร้อยละ	7.4	ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย	
5	ล�าดบัแรก	ได้แก่	จนี	(+1.1%)	สหรฐัอเมรกิา	(+5.3%)	ญีปุ่น่	(-3.6%)		ฮ่องกง	
(-38.9%)	และมาเลเซีย	(+0.1%)
การส่งออกในไตรมาสแรกของปี 2555	มมีลูค่า	54,641.8	ล้านเหรียญสหรัฐฯ		
ลดลงร้อยละ	3.9		โดยสนิค้าเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร	ขยายตวัลดลงร้อยละ	
8.2	สินค้าที่ยังคงขยายตัวดี	ได้แก่	สินค้าอาหาร	โดยเฉพาะอาหารทะเลแช่แข็ง
ไม่รวมกุ้ง	 ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป	และน�้าตาล	 เป็นต้น	สินค้าอุตสาหกรรม
ส�าคัญ	ขยายตัวลดลงร้อยละ	8.8	 	ตลาดส่งออกส�าคัญของไทย	5	 อันดับแรก	
ได้แก่	จีน	(+1.4%)	ญี่ปุ่น	(-6.9%)	สหรัฐอเมริกา	(+2.1%)	มาเลเซีย	(+4.7%)	
และฮ่องกง	(-35.0%)

การน�าเข้า
การน�าเข้าเดือนมีนาคม 2555 มีมูลค่า	24,455.4	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	25.6	 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมา	สินค้าส�าคัญ	 ได้แก่	
สินค้าเชื้อเพลิง	 โดยเฉพาะน�้ามันดิบ	 (+75.7%)	สินค้าทุนประเภทเครื่องจักร
และส่วนประกอบ	 (+42.24%)	 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ	 (+46.5%)	
โดยเป็นการน�าเข้าเพ่ือมาใช้ส�าหรับการเร่งผลิตของโรงงานและเพื่อทดแทน
เครื่องจักรเก่าที่ได้รับความเสียหายจากน�้าท่วม	 สินค้าวัตถุดิบ/กึ่งส�าเร็จรูป	
(+17.57	%)	โดยเฉพาะทองค�าทีน่�าเข้าเพิม่ขึน้	234.62	%	เพือ่ทดแทนสตอ็คเดมิ	
และแรงจูงใจจากราคาที่ลดลง		แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย	5	อันดับแรก	ได้แก่	
ญี่ปุ่น	 (+18.7%)	จีน	 (+13.9%)	สหรัฐอาหรับฯ	 (+59.7%)	สวิตเซอร์แลนด์	
(+348.4%)	มาเลเซีย	(+53.7%)	
การน�าเข้าในไตรมาสแรกของปี 2555 มีมูลค่า	59,828.4	ล้านเหรียญสหรัฐฯ		
เพิ่มขึ้นร้อยละ	 10.5	 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน	 โดยหมวดสินค้าเชื้อเพลิง	
(+19.6%)	 หมวดทุน	 (+27.2%)	 หมวดวัตถุดิบ/กึ่งส�าเร็จรูป	 (38.7%)	
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค	(+9.9%)	หมวดยานพาหนะและอุปกรณ์	(+4.4%)	
แหล่งน�าเข้าส�าคัญของไทย	ได้แก่	จีน	 (+1.4%)	ญี่ปุ่น	 (-7%)	สหรัฐอเมริกา	
(+2.1%)	มาเลเซีย	(+4.7%)	และฮ่องกง	(-35%)

ดุลการค้า
เดอืนมนีาคม	2555		ไทยขาดดลุการค้า	4,589.1	ล้านเหรยีญสหรัฐฯ	ดลุการค้า
ในไตรมาสแรกของปี	2555	ไทยขาดดลุการค้ามลูค่า	5,186.6	ล้านเหรียญสหรัฐฯ			

ราคาสินค้าส่งออก 
ดชันรีาคาสนิค้าส่งออกเดือนมนีาคม 2555 อยูท่ี	่129	(ปี	2550=100)	สงูขึน้ร้อยละ	1.1	เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน	และสงูขึน้จากเดอืนก่อนหน้าร้อยละ	0.2	
จากการสูงขึ้นของหมวดสินค้าเกษตรกรรม	สินค้าอุตสาหกรรม	แร่และเชื้อเพลิง	ร้อยละ	0.1	0.1	2.4	ตามล�าดับ	ส่วนดัชนีราคาส่งออกเฉลี่ยไตรมาสแรกของปี	2555	
เทียบกับระยะเดียวกันของปี	2554	สูงขึ้นร้อยละ	1.1 

ราคาสินค้าน�าเข้า 
ดชันรีาคาสนิค้าน�าเข้าเดอืนมนีาคม 2555 อยูท่ี	่134.6	(ปี	2550=100)	สงูขึน้ร้อยละ	5.2	เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน	และสงูขึน้จากเดอืนก่อนหน้าร้อยละ	0.7	
จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดสินค้าเชื้อเพลิง	ทุน	อุปโภคบริโภค	ร้อยละ	3.9	0.1	และ	0.3	ตามล�าดับ	หมวดสินค้า	ที่ลดลง	ได้แก่	วัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป	ยานพาหนะ
และอุปกรณ์การขนส่ง	ลดลงร้อยละ	0.1	และ	1.2	ตามล�าดับ	ส่วนดัชนีราคาน�าเข้าของประเทศเฉลี่ยไตรมาสแรกของปี	2555	เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี	2554	
สูงขึ้นร้อยละ	5.9
  

การค้าระหว่างประเทศของไทย : 
มีนาคม 2555
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ราคาทองค�า
	 ราคาทองค�าในเดือนเมษายนเคลื่อนไหวในวงแคบ	โดยเฉลี่ยอยู่ที่	24,133	บาท	
ลดลงร้อยละ	 1.23	 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า	 เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ความไม่แน่นอนทางการเมอืงในยโุรป	รวมทัง้จดีพีขีองจนีในช่วงไตรมาส	1/2555	อยูท่ีร่ะดับ
ร้อยละ	8.1	ชะลอตัวลงจากระดับร้อยละ	8.9	 ในไตรมาส	4/2554	สะท้อนว่าเศรษฐกิจ
จนีอาจเข้าสูภ่าวะชะลอตวัลงอย่างรวดเรว็และรนุแรง	จงึท�าให้นกัลงทนุกงัวลเกีย่วกบัอปุสงค์
ทองค�าของจนี	ซ่ึงเป็นผูซ้ือ้ทองค�ารายใหญ่อนัดบัสองของโลก	อย่างไรกด็	ีราคาทองค�าปรบัตวั
ขึ้นในช่วงปลายเดือน	หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ	(เฟด)	ยืนยันพร้อมที่จะใช้มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ	QE3	หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ	มีแนวโน้มชะลอลง

ราคาน�้ามัน
	 ราคาน�้ามันดิบในเดือนเมษายนปรับตัวลดลง	โดยราคาน�้ามันดิบ	WTI	เฉลี่ยอยู่ที่	
103.24	เหรยีญสหรฐัฯ	ต่อบาร์เรล	ลดลงจากเดอืนก่อนหน้า	ซึง่อยูท่ี	่106.16	เหรยีญสหรฐัฯ
ต่อบาร์เรล	 เนื่องจากปริมาณน�าเข้าน�้ามันดิบของจีนในเดือนมีนาคมปรับตัวลดลง	 0.40	
ล้านบาร์เรลต่อวนั	มาอยูท่ี	่5.55	ล้านบาร์เรลต่อวนั	อกีทัง้ปรมิาณน�า้มนัดิบคงคลังของสหรฐัฯ	
ได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่า	2	ล้านบาร์เรล	มาอยู่ที่	 369	ล้านบาร์เรล	 (ข้อมูลสิ้นสุด	
ณ	วันที่	13	มี.ค.55)	แต่อย่างไรก็ตาม	ราคาน�้ามันดิบได้พลิกกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์
สุดท้ายของเดือน	หลังผลการประชุมของธนาคารกลาง	 (เฟด)	ที่พร้อมจะออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ	QE3	ในกรณีเศรษฐกิจสหรัฐฯ	อ่อนแอเกินไป	และจะคงอัตราดอกเบ้ีย
ไว้ที่ระดับร้อยละ	0	-	0.25	ไปจนถึงปี	2557

อัตราแลกเปลี่ยน
	 ค่าเงินบาทในเดือนเมษายนปรับตัวในทิศทางอ่อนค่าลง	 โดยเฉลี่ยอยู่ที่	 30.89	
บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ	จาก	30.69	บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ	 ในเดือนก่อนหน้า	ตามทิศทาง
ของสกุลเงินเอเชีย	และเงินยูโร	ซึ่งถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤติหนี้ในยุโรปที่อาจ
ทวคีวามรนุแรงขึน้ตามความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิและการเมอืง	รวมทัง้มแีรงซือ้เงนิเหรยีญ
สหรัฐฯ	จากผู้น�าเข้าในช่วงปลายเดือนเข้ามาในตลาด		

สินค้าเกษตร
ข้าว ราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวขาว	5	%	(ใหม่)	 เดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มข้ึน	
โดยมรีาคาขายส่งเฉลีย่อยูท่ี	่1,599.71	บาท/100	กโิลกรมั	เนือ่งจากปรมิาณ
ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง	 ผู้ส่งออกมีความต้องการเพิ่มขึ้น	 เพื่อเตรียม
ส่งมอบข้าวไปยังผู้ซื้อต่างประเทศ	ที่เสนอซ้ือในราคาและปริมาณสูง	ส่วน
ข้าวหอมมะล	ิ100%	ชัน้	2	ณ	ตลาด	กทม.	เดอืนเมษายนปรบัตวัลดลง	อยูท่ี	่
2,828	บาท/100	กิโลกรัม	เนื่องจากปริมาณการซื้อขายลดลง	เพราะผู้ซื้อ
ต่างประเทศหันไปสั่งซ้ือข้าวในตลาดเวียดนามเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากมีราคา
ถูกกว่าข้าวไทย	ส�าหรับราคาในเดือนพฤษภาคมแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์สูง	
เนื่องจากมาตรการรับจ�าน�าข้าวเปลือกนาปรังปี	2555		
ยางพารา ราคายางแผ่นดบิและยางแผ่นรมควนัชัน้	3	(ไม่อดัก้อน)	ณ	ตลาด
กลางยางพาราสงขลา	เดือนเมษายน	2555	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	107.54	บาท	
และ	119.78	บาท	ตามล�าดับ	ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา	 เนื่องจาก
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ชะลอการซื้อขายเพราะมีวันหยุดยาวช่วงเทศกาล
สงกรานต์	ท�าให้การซื้อขายค่อนข้างซบเซา	ประกอบกับความต้องการซื้อจากต่างประเทศยังคงซบเซาเช่นกัน	ส�าหรับราคาในเดือนพฤษภาคม	2555	คาดว่าจะปรับตัว
เพิ่มขึ้น	เนื่องจากภาคใต้มีฝนตกชุก	ท�าให้ปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อยลง	ส่งผลให้ผู้ประกอบการเร่งท�าการซื้อขายเพิ่มขึ้น	เพราะกังวลว่าปริมาณยางจะขาดแคลน	

Commodities & Fxสถานการณ์ราคาทองค�า ราคาน�า้มนั อตัราแลกเปลีย่น 

และ ราคาสนิค้าเกษตร : เมษายน 2555



งานสัมมนา “เครือข่ายอาสาพาณิชย์ ลดค่าครองชีพประชาชนเร่งด่วน”
วันที่ 4-5 เมษายน 2555 
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