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ธปท.ช้ีค่าเงินบาทยงัผนัผวนทัง้ปี 

 
 

น.ส.วชริา อารมยด์ ีผูช้่วยผูว้่าการสายการตลาด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยใน
งานสมัมนา “เงนิบาทแขง็ค่า...ธุรกจิจะตา้นทานไดน้านแค่ไหน” ทีจ่ดัโดยธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น าเขา้แหง่ประเทศไทย (EXIM BANK) วา่ คา่เงนิบาทปี 60 ยงัคงผนัผวน จากปจัจยัในต่างประเทศ ทัง้
เรื่อง การด าเนินนโยบายเศรษฐกจิ-การเงนิจากประเทศจนี ญีปุ่น่ สหรฐัอเมรกิา และยุโรป รวมถงึความ
ผนัผวนของราคาน ้ามนัในตลาดโลก ขณะทีก่ารส่งออกปี 60 ยงัมทีศิทางสดใส คาดว่าจะขยายตวัไดถ้งึ 
4.1% หรอืสูงกว่าปี 59 ที่เคย ขยายตวัได ้2.1% โดยมปีจัจยัสนับสนุนจากการขยายตวัของเศรษฐกจิ
ประเทศคูค่า้ สว่นความทา้ทายการสง่ออก คอื ความต่อเน่ืองของการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก นโยบาย
กดีกนัทางการคา้ การตอบสนองความตอ้งการสนิคา้ในรปูแบบใหม่ๆ  และการคา้ในยคุดจิทิลั 

“แมโ้ดยภาพรวมความผนัผวนของค่าเงนิบาทปี 60 มแีนวโน้มผนัผวนมากขึน้ ถอืเป็นความทา้
ทาย ยอมรบัวา่บทบาทของค่าเงนิอาจมผีลกระทบต่อการส่งออกบา้ง แต่หากพจิารณาถงึความสมัพนัธ์
ระหวา่งอตัราแลกเปลีย่นคา่เงนิกบัปรมิาณสง่ออกหรอืก าลงัซือ้ของคู่คา้ในต่างประเทศแลว้ อาจพบไม่มี
ความสมัพนัธ์กนัเท่าใดนัก เน่ืองจากแม้ค่าเงนิบาทจะเคยอ่อนตวัลงในปี 56 -58 ขณะที่มูลค่าผลผลติ
มวลรวมภายในประเทศ (จดีพี)ี ของประเทศคู่คา้ในปี 55-58 จะปรบัตวัดขีึ้นแลว้ก็ตาม แต่กลบัไม่ได้
ชว่ยใหก้ารสง่ออกสนิคา้จากประเทศไทยขยายตวัเพิม่ขึน้” 

ผูส้ื่อขา่วรายงานวา่ ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารกลาง สงิคโปร ์(MAS) ไดร้่วม
ลงนามในความตกลงรว่มมอืดา้น FinTech และบนัทกึความเขา้ใจทวภิาควี่าดว้ยการก ากบัดูแลสถาบนั
การเงนิฉบบัปรบัปรุง เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาระบบนิเวศทางการเงนิของไทยและสงิคโปร ์รวมถงึภูมภิาค
อาเซียนให้ดยีิง่ขึน้ โดย ธปท. และ MAS จะแบ่งปนัขอ้มูลเกี่ยวกบัแนวโน้มของตลาดเกิดใหม่และ
ประสทิธผิลของการก ากบัดูแลต่อกฎระเบยีบในปจัจุบนั อกีทัง้สนับสนุนความร่วมมอืระหว่างบรษิทั 
FinTech ที่เป็นคู่ค้ากนั โดยเฉพาะการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกบัโครงการนวตักรรมและการ
ใหบ้รกิารทางการเงนิขา้มพรมแดน 



ครม.ติงค่อยๆท าหวัน่เจง๊กลางคนั 
หัน่งบปลกูพืชอ่ืนทดแทนข้าว เหลือจ๊ิบจอ๊ย 1.2 พนัล้านบาท 

 
 
นายณัฐพร จาตุศรพีทิกัษ์ ที่ปรกึษา รมว.พาณิชย ์เปิดเผยว่า คณะรฐัมนตร ี(ครม.) เหน็ชอบ

โครงการปรบัพืน้ทีป่ลกูพชืใหเ้หมาะสม ภายใตแ้ผนการผลติและการตลาดขา้วครบวงจร ปี 2560/2561 
(ดา้นการผลติ) เพือ่ปรบัเปลีย่นการปลกูพชืในพืน้ทีไ่มเ่หมาะสมมาปลูกพชืทีเ่หมาะสมหรอืท าปศุสตัว ์3 
โครงการ วงเงนิ 1,296.53 ลา้นบาท พืน้ที่เป้าหมาย 700,000 ไร่ ไดแ้ก่ โครงการปลูกพชือาหารสตัว์
ทดแทนนาขา้ว พืน้ที่เป้าหมายเป็นพืน้ที่ปลูกขา้วที่ขึน้ทะเบยีนกบักรมส่งเสรมิการเกษตรทัว่ประเทศ 
100,000 ไร ่ด าเนินการ 3 ปี รบัสมคัรเดอืน ม.ิย.-ธ.ค.2560 โดยจะสง่เสรมิใหเ้กษตรกรปรบัเปลี่ยนทีน่า
มาปลูกพชือาหารสตัว์ เช่น ต้นข้าวโพดสด มนัส าปะหลงั กระถิน หญ้าแพงโกลา หญ้าเนเปีย พืช
ตระกูลถัว่ ครวัเรอืนละไม่เกนิ 15 ไร่ ไดร้บัการสนับสนุนค่าปจัจยัการผลติไร่ละ 6,000 บาท แบ่งจ่าย 3 
ปี ปีละ 2,000 บาท วงเงนิรวม 202.1 ลา้นบาท 

โครงการที ่2 คอื โครงการส่งเสรมิการปลูกพชืหลากหลายฤดูนาปรงัปี 2561 พืน้ที ่400,000 ไร ่
ชาวนา 80,000 ครวัเรอืน ใน 53 จงัหวดั เริม่เดอืน ส.ค.2560 -ม.ิย.2561 โดยส่งเสรมิใหเ้กษตรกรลด
รอบการปลูกขา้วไปปลูกพชือื่น ยกเวน้ หญา้อาหารสตัว์ ออ้ย ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์พชืปุ๋ ยสด ไมด้อกไม้
ประดบั ไมผ้ล ตน้ไมย้นืตน้ ฯลฯ ครวัเรอืนละไมเ่กนิ 15 ไร ่สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการปลกูพชืทดแทนไร่
ละ 2,000 บาท วงเงนิรวม 864.53 ล้านบาท และโครงการปลูกพชืปุ๋ ยสดฤดูนาปรงัปี 2561 พื้นที ่
200,000 ไร่ ใน 22 จงัหวดั ลุ่มน ้าเจา้พระยาและลุ่มน ้าแม่กลอง เริม่เดอืน ม.ิย.2560 -ม.ิย.2561 โดยจะ
สง่เสรมิใหเ้กษตรกรปลูกพชืปุ๋ ยสดเพื่อไถกลบ ครวัเรอืนละไม่เกนิ 15 ไร่ สนับสนุนเมลด็พนัธุต์น้ทุนไร่
ละ 5 กโิลกรมั และคา่ไถ 2 ครัง้ วงเงนิรวม 229.90 ลา้นบาท 

ผูส้ื่อข่าวรายงานว่า โครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอครัง้น้ี วงเงนิรวม 4 ,902.12 
ล้านบาท พื้นที่เป้าหมายรวม 1.23 ล้านไร่ โดยโครงการปลูกพชือาหารสตัว์ทดแทนนาขา้ว มีพื้นที่
เป้าหมาย 630,000 ไร่ แต่ ครม.ลดเหลือ 100,000 ไร่ และลดงบประมาณจาก 3,807.69 ล้านบาท 
เหลอื 202.1 ลา้นบาท หรอืลดลง 3,605.59 ลา้นบาท เพราะส านักงบประมาณเหน็ว่า ควรทดลองท า
เฟสแรกก่อนแลว้ประเมนิความส าเรจ็ จากนัน้จงึท าเฟสต่อไป 
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คอลมัน์ส่องเกษตร : กาฬสินธุต้์นแบบเมืองข้าว(1) 

 
เมื่อสปัดาห์ที่แลว้ มกีารประชุมคณะกรรมการขบัเคลื่อนและปฏริูปการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

คณะที่ 5 ที่มพีล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรมว.กลาโหมเป็นประธาน พจิารณาเรื่องการ
ขบัเคลื่อนการปฏิรูปด้านการเกษตรโดยเฉพาะข้าว โดยเสนอให้กาฬสินธุ์เป็นจงัหวดัต้นแบบ ใน
การศกึษาความเป็นไปไดเ้พือ่จดัตัง้“เขตเศรษฐกจิพเิศษเมอืงขา้ว” 

คณะกรรมการขบัเคลื่อนและปฏริูปการบรหิารราชการแผน่ดนิหรอื กขป.นัน้ รฐับาลตัง้ขึน้มา 6 
คณะดว้ยกนั เพื่อเร่งรดัปฏริูปประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งคณะที่ 5 ที่“บิก๊ป้อม” เป็นประธาน ดูแลการ
ปฏิรูปหลายด้าน ทัง้เรื่องความมัน่คง ,ลดความเหลื่อมล ้า, การเกษตร,ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปญัหาการด าเนินการตามพนัธกรณีระหว่าง
ประเทศ 

ขอ้เสนอใหก้าฬสนิธุเ์ป็นจงัหวดัตน้แบบ “เมอืงขา้ว” น้ี มวีตัถุประสงคผ์ลติขา้วเชงิอุตสาหกรรม
ครบวงจรตามแนวทางที่สปท.-สภาขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศ ได้เสนอยุทธศาสตร์การปฏริูปขา้ว
ตัง้แต่ตน้ทางถงึปลายทาง และสนบัสนุนการผลติขา้วแปลงใหญ่ ใชแ้นวทางสหกรณ์ 

เรื่องน้ีนับเป็นขอ้เสนอที่น่าสนใจยิ่ง ผมจงึขออนุญาตน ารายงานของสปท.ดงักล่าวมาเผยแพร ่
โดยเป็นรายงานชื่อว่า“น าร่องเมอืงขา้ว : จงัหวดักาฬสนิธุ์..Rice City Pilot Project : Kalasin 
Province” ในฉบบัสรุปส าหรบัผูบ้รหิาร ซึง่คงจะตอ้งกนิเน้ือทีค่อลมัน์น้ีต่อเน่ืองสกั 2-3 ตอน... 
 
มาเริม่ดรูายงานช้ินน้ีกนัเลยครบั 

การแก้ปญัหาขา้วของประเทศเกี่ยวขอ้งกบัเกษตรกร 3.5 ลา้นครวัเรอืน ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพ
ยากจน เกี่ยวขอ้งกบัขดีความสามารถในการแข่งขนัที่ลดน้อยถอยลงเมื่อเทยีบกบัประเทศซึ่งเป็น ผู้
สง่ออกขา้ว อกีทัง้ดา้นปจัจยัการผลติของไทยมตีน้ทุนสูง แรงงานขาดแคลน ปญัหาดนิเสื่อมโทรม การ
เขา้ถงึแหลง่น ้า โดยกวา่รอ้ยละ 75 ของพืน้ทีเ่กษตรไมส่ามารถเขา้ถงึระบบชลประทาน 

จากสภาวะดงักลา่วอนาคตขา้วไทยในลกัษณะเกษตรกรรมพืน้ฐาน 1.0 อาจไม่สามารถด ารงอยู่
ได ้จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารขบัเคลื่อนปฏริูปขา้ว ทัง้โครงสรา้งในลกัษณะองคร์วม ดว้ยการเชื่อมโยงตัง้แต่
การผลติขา้วดว้ยการส่งเสรมิการท านาเกษตรแปลงใหญ่เชงิภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นทางเลอืกใหก้บั
เกษตรกร อกีทัง้จะตอ้งมกีารสง่เสรมิโรงสขีา้วสมยัใหมท่ีเ่ป็นอุตสาหกรรม 4.0 อุตสาหกรรมแปรรูปขา้ว 
การเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่ การต่อยอดกับงานวิจัยเชิงพาณิชย์ โดยต้องน า
เกษตรกรชาวนาเข้ามาเป็นศูนย์กลางของการปฏิรูปตลอดห่วงโซ่คุณค่าข้าว ซึ่งจะท้า ให้เกิดการ
ขบัเคลื่อนแกป้ญัหาขา้วอยา่งบรูณาการในลกัษณะ “Farm to Table” 



บนบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง อนาคตข้าวไทยอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคา 
เน่ืองจากการเพิม่พืน้ทีแ่ละอุปทานขา้วทัง้ของประเทศไทยและประเทศต่างๆทีน่ับวนัจะสูงขึน้ ในช่วงที ่
ผ่านมาปริมาณข้าวส่วนเกินของโลกเพิม่ขึ้นร้อยละ 15.20 แต่ปรมิาณการส่งออกข้าวของโลกกลบั
เพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 9.53 ทัง้น้ี ในชว่งตัง้แต่ปี 2554 ขดีความสามารถการแขง่ขนัขา้วไทย ในตลาดโลก
ลดลงอยา่งชดัเจน มปีระเทศสง่ออกทัง้จากภมูภิาคและนอกภมูภิาคเขา้มาแขง่ขนัดา้นราคา เช่น อนิเดยี
ซึง่ปจัจุบนัเป็นผูส้ง่ออกขา้วอนัดบั 1 ของโลก ขณะทีเ่วยีดนามมศีกัยภาพทัง้ดา้นราคาและคุณภาพทีจ่ะ
เขา้มาเพิม่ส่วนแบ่งในตลาดส่งออกของไทย นอกจากน้ีประเทศที่เป็นผูส้่งออกส าคญั เช่น ปากสีถาน 
สหรฐัอเมรกิา เมยีนมาร ์กมัพชูาซึง่ปจัจยัดงักลา่วท าใหส้่วนแบ่งการตลาดของไทยลดลงจากรอ้ยละ 30 
เหลอืรอ้ยละ 20 

จากการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการขบัเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร ใน 
คณะกรรมาธกิารขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศด้านเศรษฐกจิ พบว่า การแข่งขนัขา้วในอนาคตจะทวี
ความรุนแรงขึน้ ขณะทีข่ดีความสามารถในการแขง่ขนัของไทยจะลดน้อยถอยลง 

การขบัเคลื่อนปฏริูปขา้วจะตอ้งมกีาร เชื่อมโยงห่วงโซ่ขา้วตลอดทัง้ระบบ (Rice Value Chain) 
หลกีเลีย่งการแขง่ขนัดา้นราคา ทศิทางขา้วตอ้งมุ่งไปสู่การผลติขา้วคุณภาพ เช่น ขา้วเพื่อสุขภาพ ขา้ว
วติามนิ ขา้วอนิทรยี ์ขา้วปลอดสารพษิ ขา้วส าเรจ็รูป ฯลฯ เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการควบคุมการผลติ 
และการมมีาตรฐานสากล ซึ่งเป็นทีย่อมรบัของตลาดทัง้หมด เกี่ยวขอ้งกบัการปฏริูปโครงสรา้งขา้วไปสู่
อุตสาหกรรมแหง่อนาคต  

หมดสมัปทานพืน้ทีค่อลมัน์ตอนน้ีแคน้ี่ก่อน สปัดาหห์น้าวา่กนัต่อครบั 
สาโรช บญุแสง 


