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ค ำน ำ 

  เอกสำรฉบับน้ี เป็นรำยงำนประจ ำเดือนของสมำคมโรงสีข้ำวไทย ที่ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยวิชำกำรสมำคมฯ

จัดท ำเพื่อเสนอต่อที่ประชุมประจ ำเดือนมิถุนำยน 2560  สมำคมโรงสีข้ำวไทย โดยได้ประมวล สรุป เหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ 

และแนวโน้มเกี่ยวกับกำรผลิต กำรแปรูป และกำรตลำดของข้ำวทั้งในและต่ำงประเทศ ซึ่งสมำคมโรงสีข้ำวไทยหวังเป็นอย่ำงยิ่ง

ว่ำ ท่ำนจะได้รับประโยชน์จำกรำยงำนฉบับนี้ตำมสมควร และขอควำมกรุณำได้เผยแพร่เอกสำรฉบับนี้ต่อไปยังบุคคล 

หน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำครัฐ และเอกชนท่ีเกี่ยวข้องของท่ำน จักขอบคุณยิ่ง 

 

นำยเกรียงศักดิ์ ตำปนำนนท์ 

นำยกสมำคมโรงสีข้ำวไทย 

24 มิถุนำยน  2560 
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รายงายประมวลสถานการณ์ข้าวไทยและต่างประเทศ 

เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
…………………………………………………………………...………………………………………… 

1. การเคลื่อนไหวของข้าวภายในประเทศ 

 1.1 สถานการณ์และการผลติข้าวไทยเดือนมิถุนายน 2560 

 สรุปรำคำเปลือกและข้ำวสำร ของสมำคมโรงสีข้ำวไทย ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 
 รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำควำมชื้น 15% เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ      8,500 – 8,700   บำท  

 รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำหอมมะลินำปี 59/60 (ควำมช้ืน 15%) ตันละ  11,000 – 12,-000  บำท  

 รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำหอมปทุมธำนี ควำมชื้น 15% เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ      9,500 – 10,000  บำท  

 รำคำข้ำวเปลือกเหนียว (กข.6) ปี 59/60 (ควำมชช้ืน 15%) ตันละ   10,200 – 10,600   บำท 

 รำคำข้ำวเปลือกเหนียวรวมปี 59/60 (ควำมชช้ืน 15%) เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ     7,800 – 8,600   บำท 

 รำคำข้ำวหอมมะลิไทย ช้ัน 2 (ปี 59/60) ขำยส่งตลำดกรุงเทพฯตันละ  23,500 – 25,000   บำท  

 รำคำข้ำวหอมปทุมธำนี ขำยส่งตลำดกรุงเทพฯเฉลี่ยตันละ    17,500 – 18,000   บำท  

 รำคำข้ำวสำรเจ้ำ 5% (ใหม)่ ขำยส่งตลำดกรุงเทพฯ เฉลี่ยตันละ   13,500 – 13,800  บำท   

 รำคำข้ำวเหนียวกข.6 อีสำน ปี 59/60  เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ     21,000 – 22,500  บำท  

 รำคำข้ำวเหนียวกข.6 เหนือ  ปี 59/60  เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ             22,000   บำท

  

   คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำว (นบข.) ประเมินสถำนกำรณ์ส่งออกข้ำวครึ่งหลังว่ำมีสัญญำณบวก

ต่อเนื่อง เนื่องจำกได้รับแรงหนุนจำกควำมต้องกำรของตลำดอิหร่ำน บังคลำเทศ และฟิลิปปินส์ ขณะที่เอกชนมั่นใจ กำร

ส่งออกจะถึงเป้ำ 10 ล้ำนตัน 

        กำรประชุม นบข. ครั้งท่ี 3/2560 ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกำรประชุม เมื่อวันที่ 

12 มิถุนำยน 2560 มีกำรประเมินสถำนกำรณ์รำคำและกำรส่งออกข้ำวว่ำ แนวโน้มปีนี้สดใสจำกควำมต้องกำรในตลำดโลก

และคำดว่ำจะส่งออกได้ตำมเป้ำหมำยที่ 10 ล้ำนตัน  

        นำงสำววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพำณิชย์กล่ำวว่ำ ปริมำณกำรผลิตข้ำวโลกปีนี้คำดว่ำจะลดลงประมำณ 

2-3 แสนตัน เนื่องจำกอินเดียและสหรัฐฯ มีผลผลิตลดลง ส่วนสต็อกข้ำวโลกปีนี้จะเพิ่มขึ้นประมำณ 1.2 ล้ำนตัน ส ำหรับ

กำรค้ำและกำรบริโภคข้ำวในปีน้ี ประเมินว่ำจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจำกหลำยประเทศมีควำมต้องกำรน ำเข้ำเพื่อควำมมั่นคง

ในประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นบังคลำเทศ อิหร่ำน และฟิลิปปินส์ที่เตรียมเปิดประมูลข้ำวในเดือนมิถุนำยนนี้ จึงนับเป็นสัญญำณที่ดี

ต่อกำรส่งออกข้ำวไทยในช่วงครึ่งปีหลังจำกนี้ (ที่มำ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ, 

สศก. (http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=24901&filename=index)) 
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 คปภ.ดันลดเบ้ียประกันภัยข้าวนาปีเหลือ 90 บาทต่อไร่–เพ่ิมความคุ้มครองสูงขึ้น (21 มิ.ย.60) 

          นำยสุทธิพล ทวีชัยกำร เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่ำ 

จำกกำรที ่ส ำนักงำน คปภ. บูรณำกำรท ำงำนกับหลำยภำคส่วน โดยเสนอแนวทำงกำรปฏิรูปกำรประกันภัยกำรเกษตรให้เป็น

วำระแห่งชำติ และเสนอให้มีกำรพัฒนำกฎหมำยเฉพำะเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินกำรประกันภัยกำรเกษตร 

ทั้งในระยะสั้น ระยะปำนกลำง และระยะยำว เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำม

เสี่ยงอย่ำงเหมำะสม ยั่งยืน และครบวงจร 

          ทั้งนี้ จำกข้อมูลกำรท ำประกันภัยข้ำวนำปี ในปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำประเทศไทยมีพื้นที่เพำะปลูกข้ำวทั้งสิ้น 56.50 ล้ำนไร่ 

มีเกษตรกรท ำประกันภัยข้ำวนำปีในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 1.51 ล้ำนรำย มีพื้นที่เอำประกันภัย จ ำนวน 27.17 ล้ำนไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 48.09 อันเป็นกำรทุบสถิติกำรท ำประกันภัยข้ำวสูงท่ีสุดเป็นประวัติศำสตร์ของประเทศไทย 

          เลขำธิกำร คปภ. กล่ำวถึงควำมคืบหน้ำของโครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี ปีกำรผลิต 2560 ว่ำล่ำสุดเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 

2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำว (นบข.) ครั้งที่ 3/2560 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 

นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกำรประชุม มีมติเห็นชอบให้มีกำรปรับอัตรำค่ำเบี้ยประกันภัยตำมที่ ส ำนักงำน คปภ และสมำคม

ประกันวินำศภัยไทยเสนอ 

          จำกเดิมอัตรำเบี้ยประกันภัย 100 บำทต่อไร่ ลดลงเป็น 90 บำทต่อไร่ เท่ำกันทุกพ้ืนท่ี และเพิ่มวงเงินคุ้มครองจำกเดิม 

1,111 บำทต่อไร่ เพิ่มเป็น 1,260 บำทอต่อไร่ ซึ่งเสนอให้รัฐบำลอุดหนุนค่ำเบี้ยประกันภัยในอัตรำ 61.37 บำทต่อไร่ (รวม

ภำษีมูลค่ำเพิ่มและอำกรแสตมป์) และเสนอให้ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) อุดหนุนค่ำเบี้ย

ประกันภัยในส่วนท่ีเหลือ 36 บำทต่อไร่ ให้กับเกษตรกรที่เป็นลูกค้ำสินเช่ือของ ธ.ก.ส. เพื่อกำรเพำะปลูกข้ำวนำปี ปีกำรผลิต 

2560 โดยที่ประชุมมอบหมำยให้กระทรวงกำรคลัง น ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำต่อไป เมื่อครม. มีมติเห็นชอบแล้ว

ส ำนักงำนคปภ.จะบูรณำกำรกับทุกภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเร่งเดินหน้ำโครงกำรนี้ทันที 

          ทั้งนี้ ในส่วนของควำมคุ้มครองตำมตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยข้ำวนำปี ปีกำรผลิต 2560 ส ำหรับรำยย่อย (ไมโคร

อินชัวรรันส์) แบ่งควำมคุ้มครองออกเป็น 2 หมวด ได้แก่ ควำมคุ้มครองหมวดที่ 1 ให้ควำมคุ้มครองควำมเสียหำยจำกน้ ำท่วม

หรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ลมพำยุหรือพำยุไต้ฝุ่น ภัยอำกำศหนำวหรือน้ ำค้ำงแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม้ วงเงิน

คุ้มครอง 1,260 บำทต่อไร่ และควำมคุ้มครองหมวดที่ 2 ให้ควำมคุ้มครองควำมเสียหำยจำกศัตรูพืช หรือโรคระบำด โดยมี

วงเงินควำมคุ้มครอง 630 บำทต่อไร่ 

          นอกจำกน้ี หำกเป็นพื้นที่ท่ีไม่ได้ประกำศภัยพิบัติ อันเนื่องจำกมีจ ำนวนพื้นที่ควำมเสียหำยไม่เพียงพอต่อกำรประกำศ

เป็นสำธำรณภัย ทำงเกษตรอ ำเภอจะมีหนังสือแจ้งยืนยันไปยังกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยว่ำเกษตรกรมีควำมเสียหำย

เกิดขึ้นจริง เพื่อที่จะได้ด ำเนินกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่ำระบบประกันภัยได้เข้ำไปมีส่วนช่วยเหลือ

เกษตรกรหรือชำวนำไทยในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติอย่ำงตรงจุดและมีประสิทธิภำพอย่ำงแท้จริง(ข่ำวสด 

20062560) 

 ครม.ไฟเขียว! เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี 60 ซีซ่ัน 2 ส าหรับภัยธรรมชาติ 6 ภัย(28 มิ.ย.60) 

           เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ที่ท ำเนียบรัฐบำล นำยกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี กล่ำวว่ำที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงกำรประกันภัยนำปี ปีกำรผลิต 2560 วงเงิน 1,841 ล้ำนบำท พื้นที่รับประกัน
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ภัยในพื้นที่เป้ำหมำยขั้นต่ ำ 25 ล้ำนไร่ สูงสุด 30 ล้ำนไร่ วงเงินคุ้มครอง 1,260 บำทต่อไร่ ส ำหรับภัยธรรมชำติ 6 ภัย ได้แก่ น้ ำ

ท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพำยุหรือพำยุไต้ฝุ่น ภัยอำกำศหนำวหรือน้ ำค้ำงแข็ง ลูกเห็บและไฟไหม้ 

ขณะที่ภัยจำกศัตรูพืชหรือโรคระบำด ได้นับวงเงินคุ้มครอง 630 บำทต่อไร่ อัตรำเบี้ยประกันภัย 97.37 บำทต่อไร่ รัฐบำลจะ

อุดหนุนเบี้ย ฯ 61.37 บำทต่อไร่ ส ำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้ำสินเช่ือของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.

ก.ส.) จะได้รับกำรอุดหนุนเบี้ยอีก 36 บำทต่อไร่ ระยะเวลำกำรขำยประกัน เริ่มฤดูกำลเพำะปลูก- วันที่ 31 ส.ค.60 ยกเว้น

ภำคใต้ ถึงวันท่ี 15 ธ.ค.60 ส ำหรับกำรจ่ำยสินไหมจะจ่ำยค่ำทดแทนสินไหมผ่ำน Prom-Pay  

          นอกจำกนี้ในปี 60 กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย จะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรพิจำรณำและ

ตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับควำมเสียหำยแต่ไม่ได้รับกำรประกำศเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ได้รับสินไหมทดแทน

ตำมที่จ่ำยเบี้ยประกัน ขณะที่กระทรวงกำรคลังและกระทรวงเกษตรก ำลังศึกษำขยำยผลเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงข้ำวนำปรังและ

พืชผลประเภทอ่ืน อำทิ อ้อย มันส ำปะหลัง (ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ 27062560) 
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 1.2  สถานการณ์การส่งออกข้าวไทย เดือนมิถุนายน 2560 

 กำรส่งออกข้ำวของไทยตั้งแต่เดือนมกรำคม-พฤษภำคม 2560 ไทยส่งออก 4.05 ล้ำนตัน รองจำกอินเดียที่ส่งออก

ปริมำณ 4.12 ล้ำนตัน ขณะที่เวียดนำมส่งออกเป็นอันดับ 3 ในปริมำณ 2.17 ล้ำนตัน ในส่วนของกระทรวงพำณิชย์มีนโยบำยที่

จะเร่งเดินหน้ำหำตลำดข้ำวต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบท ำสัญญำขำยข้ำวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และกำรน ำภำคเอกชนไปเปิดตลำด 

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงพำณิชย์กล่ำวว่ำ รำคำข้ำวในตลำดโลกปีนี้ส่งสัญญำณปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยปัจจุบันข้ำวหอม

มะลิ 100% รำคำ 715 ดอลลำร์/ตัน สูงขึ้นจำก 600 ดอลลำร์/ตัน ในเดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำ เช่นเดียวกับข้ำวขำว 5% รำคำ

อยู่ท่ี 438 ดอลลำร์/ตัน 

     นำยเจริญ เหล่ำธรรมทัศน์ นำยกสมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทยกล่ำวว่ำ วิกฤติข้ำวก ำลังจะผ่ำนพ้นไปแล้ว โดยจะเห็นว่ำ

รำคำข้ำวเริ่มปรับสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยคำดว่ำรำคำข้ำวเปลือกปีน้ีจะมีรำคำสูงถึง 9,000-10,000 บำท/ตัน ขณะที่รำคำข้ำว

ขำวอยู่ที่ 450-500 ดอลลำร์/ตัน แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรข้ำวหลังจำกนี้ ในฐำนะภำคเอกชนมองว่ำ จะต้องวำงแผนดูแล

ผลผลิตข้ำวรอบใหม่ที่จะทยอยออกสู่ตลำด รวมถึงก ำหนดแนวทำงกำรขำยให้ชัดเจน ส ำหรับเป้ำหมำยกำรส่งออกข้ำวปีนี้ จำก

แนวโน้มควำมต้องกำรของตลำดที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ท ำให้มั่นใจได้ว่ำจะสำมำรถผลักดันปริมำณกำรส่งออกได้ตำมเป้ำหมำย 10 

ล้ ำ น ตั น  ( ที่ ม ำ  :  ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ก รุ ง เ ท พ ธุ ร กิ จ  แ ล ะ ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร ค้ ำ ร ะ ห ว่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ ,  ส ศ ก . 

(http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=24901&filename=index)) 

 รำคำส่งออกเอฟโอบี  

        ในเดือนมิถุนำยน รำคำ ข้ำวหอมมะลิไทย 100% (ใหม)่  เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 792 ดอลลำร์สหรัฐฯ (26,710 บำท/ตัน) 

รำคำสูงขึ้นเล็กน้อยจำกช่วงก่อนหน้ำน้ีมำอยู่ที่ตันละ 765 ดอลลำร์สหรัฐฯ (25,803 บำท/ตัน)  

           รำคำข้ำวขำว 5% เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 461 ดอลลำร์สหรัฐฯ (15,547 บำท/ตัน) รำคำลดลงเล็กน้อยจำกตันละ 462

ดอลลำร์สหรัฐฯ (15,583 บำท/ตัน)  

            รำคำข้ำวขำว 25% เฉลี่ยตันละ 431 ดอลลำร์สหรัฐฯ (14,535 บำท/ตัน) รำคำลดลงจำกตันละ 434 ดอลลำร์

สหรัฐฯ (14,639 บำท/ตัน)  

            ส่วนรำคำข้ำวนึ่ง 5% ในช่วงเดือนมุถุนำยน เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 481 ดอลลำร์สหรัฐฯ (16,222 บำท/ตัน) รำคำสูงขึ้น

จำกตันละ 477 ดอลลำร์สหรัฐฯ (16,089 บำท/ตนั) ในช่วงที่ผ่ำนมำ 

 การส่งออกข้าวไทยปี60 ลุ้นทุบสถิติสูงสุด พณ.โชว์ปัจจัยหนุนทะลุ11ล้านตัน (20 มิ.ย.60) 

          นำงดวงพร รอดพยำธ์ิ อธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ เปิดเผยว่ำ แนวโน้มกำรส่งออกข้ำวไทยในครึ่ง

หลังปีนี้ ยังเป็นตลำดของผู้ขำยและรำคำยังดีต่อเนื่อง จึงท ำให้ช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ ไทยส่งออกข้ำวแล้วประมำณ 5.5 ล้ำนตัน 

และมีโอกำสที่กำรส่งออกปีนี้จะสูงกว่ำเป้ำหมำยที่วำงไว้ 10 ล้ำนบำท เป็น 11 ล้ำนตัน เท่ำกับจะท ำสถิติส่งออกสูงสุดเป็น

ประวัติกำรณ์อีกครั้ง หลังเคยส่งออกสูงสุด 10.8 ล้ำนตันในปี 2557 

          ทั้งนี้ ปัจจัยหนุนที่ท ำให้ไทยส่งออกข้ำวได้มำกขึ้น ได้แก่ ประเทศผู้ผลิตข้ำวประสบภัยธรรมชำติ ทั้งแล้งและน้ ำท่วม 

เช่น ศรีลังกำ บังกลำเทศ ซึ่งบำงประเทศผลผลิตเสียหำยถึง 30% อีกทั้งสต็อกข้ำวโลกลดลง ท ำให้เริ่มเปิดประมูลน ำเข้ำ อำทิ 

ฟิลลิปปินส์ อินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลำง รวมถึงจีนก็มีกำรเจรจำซื้อขำยข้ำวในกรอบข้อตกลงรัฐต่อรัฐ (จีทู

จ)ี ต่อเนื่อง แต่เนื่องจำกรำคำข้ำวโลกขณะนี้ขยับสูงขึ้น จึงต้องใช้เวลำในกำรตกลงนำนขึ้น 
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          "อีกประเด็นคือสต็อกข้ำวไทย ได้มีกำรทยอยขำยจนเหลือไม่ถึง 1 ล้ำนตัน ประมำณ 8 แสนตัน และในส่วนนี้มีทั้งข้ำว

เสื่อมสภำพและข้ำวสภำพดี ท ำให้แรงกดดันเรื่องสต็อกสูงกระทบต่อรำคำขำยนั้นลดลงมำก ต่อไปโลกจะรู้ว่ำไทยไม่มีสต็อก

มำกแล้ว และเรำท ำควบคู่กับกำรผลิตข้ำวคุณภำพและควบคุมปริมำณที่เหมำะสม ข้ำวปริมำณมำกๆรำคำถูกจะไม่มีให้เห็น 

ทำงจิตวิทยำจะส่งผลต่อรำคำข้ำวไทยในตลำดโลกขยับต่อเนื่อง" 

          นำงดวงพรกล่ำวว่ำ วันที่ 26 มิถุนำยนนี้ จะมีกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยและบริกำรจัดกำรข้ำว (นบข.) ซึ่ง

กระทรวงพำณิชย์จะน ำเสนอแผนระบำยข้ำวที่เหลือในเดือนกรกฎำคม-สิงหำคม เช่ือว่ำกำรระบำยข้ำวได้เกือบหมดในเดือน

กันยำยนนี้ ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ และในวันที่ 20 มิถุนำยนนี้ คณะอนุกรรมกำรระบำยข้ำว ที่มีปลัดกระทรวงพำณิชย์เป็น

ประธำน จะพิจำรณำกำรระบำยข้ำวสต็อกเพื่อเข้ำอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์หรือพลังงำน ที่เปิดประมูล 2.2 ล้ำนตัน ในสัปดำห์

ที่ผ่ำนมำ เบื้องต้นดูจำกรำคำที่เสนอซื้อตั้งแต่ 2-6 บำท/กิโลกรัม น่ำจะพิจำรณำระบำยในครั้งนี้ประมำณ 2 ล้ำนตัน 

(ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ 19062560) 

 ข้าวไทยเป็นช่วงขาขึ้น ซัดมีคนจ้องบิดเบือนข้อมูลกับชาวนา (12 มิ.ย.60) 

          นำงอภิรดี ตันตรำภรณ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ เปิดเผยว่ำ ขณะนี้ตลำดข้ำวไทยอยู่ในช่วงขำขึ้น หลังจำกที่

รัฐบำลได้ระบำยสต๊อกข้ำวออกมำอย่ำงต่อเนื่อง และล่ำสุดระบำยออกไปได้แล้ว 13.89 ล้ำนตัน มูลค่ำ 1.3 แสนล้ำนบำท โดย

ยังเหลือข้ำวที่ระบำยเพื่อกำรบริโภคได้อีกเพียง 1.6 แสนตัน และอีก 2.7 ล้ำนตันเป็นข้ำวที่ต้องระบำยเข้ำสู่อุตสำหกรรมที่

ไม่ใช่คนบริโภคและเข้ำอุตสำหกรรม ท ำให้แรงกดดันต่อตลำดข้ำวไม่มีอีกต่อไป ซึ่งเห็นได้จำกทิศทำงรำคำข้ำวที่ปรับตัวสูงขึ้น

อย่ำงต่อเนื่อง ท้ังรำคำข้ำวเปลือกในประเทศ และรำคำข้ำวส่งออก 

          ทั้งนี้ รำคำข้ำวเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2560 ที่ผ่ำนมำ พบว่ำรำคำข้ำวเปลือกสูงสุดอยู่ที่ตันละ 8,700 บำท ข้ำวสำร 5% 

รำคำตันละ 13,900-14,000 บำท ข้ำวหอมมะลิตันละ 22,600-22,700 บำท และรำคำส่งออกข้ำวขำว 5% ตันละ 470 

เหรียญสหรัฐ และข้ำวหอมมะลิตันละ 793 เหรียญสหรัฐ 

          ทำงด้ำนกำรส่งออกข้ำวในช่วง 5 เดือนกว่ำ ไทยส่งออกได้เกิน 5 ล้ำนตันแล้ว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จำก

ค ำสั่งซื้อท่ีเข้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง และประเทศส ำคัญที่น ำเข้ำข้ำวอย่ำงฟิลิปปินส์ และอิหร่ำนก็เริ่มหันมำซื้อข้ำวมำกขึ้น ส่วนจีนก็

มีแนวโน้มที่จะเจรจำส่งมอบข้ำวในส่วน 1 แสนตันท่ี 5 ได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องดีต่อกำรส่งออกข้ำวไทย และมั่นใจว่ำกำรส่งออกข้ำว

ปีน้ีน่ำจะท ำได้ 10 ล้ำนตันแน่นอน 

          นำงอภิรดีกล่ำวอีกว่ำ ได้มีควำมพยำยำมในกำรบิดเบือนข้อมูลตลำดข้ำวไทยเกิดขึ้นอีก โดยกำรให้ข้อมูลผิดๆ แก่

เกษตรกร มีกำรน ำข้อมูลที่รัฐบำลไม่ใช่วิธีกำรจ ำน ำในกำรแก้ไขปัญหำรำคำข้ำวมำพูดให้เ กิดกำรเข้ำใจผิด ทั้งๆ ที่ผลกำร

ด ำเนินกำรของรัฐบำลตั้งแต่ยกเลิกกำรรับจ ำน ำข้ำวสำมำรถดูแลรำคำข้ำวให้เกษตรกรได้เป็นอย่ำงดี แม้ว่ำในช่วงก่อนหน้ำนี้

ทิศทำงรำคำข้ำวในตลำดโลกจะลดต่ ำลง แต่เกษตรกรก็ยังขำยข้ำวได้คุ้มกับต้นทุนกำรผลิต เพรำะรัฐบำลเข้ำไปช่วยดูแลด้ำน

ต้นทุนที่เกี่ยวกับปัจจัยกำรผลิต ทั้งปุ๋ย ยำปรำบศัตรูพืช และยังส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนด้วยกำรปลูกข้ำวนำแปลงใหญ่ 

และดึงโรงสีเข้ำไปรับซื้อข้ำวเปลือกในรำคำที่สูงกว่ำรำคำตลำด 

          นอกจำกนี้ ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกำรเพำะปลูกข้ำวในพื้นที่ที่ไม่เหมำะสมในกำรปลูกข้ำวไปท ำ

กำรเกษตรอย่ำงอื่นทดแทน ทั้งกำรเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ แพะ ท ำนำหญ้ำ ปลูกพืชผัก และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งท ำให้เกษตรกร

มีรำยได้สูงขึ้นกว่ำกำรเพำะปลูกข้ำว 
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          ส่วนประเด็นกำรขำดทุนจำกโครงกำรรับจ ำน ำข้ำว ยืนยันว่ำรัฐบำลได้ให้ตัวเลขที่เป็นข้อเท็จจริง เพรำะผลจำกกำรรับ

จ ำน ำข้ำวในรำคำที่สูงกว่ำควำมเป็นจริง แม้จะขำยข้ำวได้ในรำคำตลำดก็ท ำให้เกิดผลกำรขำดทุนเกิดขึ้น อีกทั้งข้ำวที่เก็บรักษำ

มำเป็นระยะเวลำนำน ท ำให้คุณภำพข้ำวและรำคำข้ำวลดลงตำมระยะเวลำที่เก็บรักษำ (ผู้จัดกำร 11062560) 

 ส ำหรับยอดส่งออกข้ำวไทยตั้งแต่ 1มกรำคม –5 มิถุนำยน 2560 มีปริมำณ 5.09 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้น 15.7 % มีมูลค่ำ 

75,360 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 10.2 % หรือ 2,172 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.39 % โดยรำคำส่งออก (F.O.B.) ข้ำวหอมมะลิ

ไทย 100 % ปัจจุบันอยู่ที่ 715 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้ำวขำว5 % อยู่ที่ 438 เหรียญสหรัฐต่อตัน 
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 1.3  ความเคลื่อนไหวของกระทรวงพาณิชย์ 

 Thailand Rice 2017 ถกอนาคตข้าวไทย"สต๊อกลดราคาขยับขึ้น""(02 มิ.ย.60) 

          นับเป็นระยะเวลำ 3 ปีมำแล้วที่รัฐบำลภำยใต้กำรน ำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ต้องแบกภำระสต๊อกข้ำวสำร

จำกโครงกำรรับจ ำน ำข้ำวในสมัยรัฐบำลที่ผ่ำนมำ ด้วยปริมำณสต๊อกที่สูงถึง 18 ล้ำนตัน หรือเทียบเท่ำครึ่งหนึ่งของปริมำณ

กำรค้ำข้ำวในตลำดโลกในแต่ละปีที่มีปริมำณอยู่ระหว่ำง 40-41 ล้ำนตัน โดยสต๊อกข้ำวไทยดังกล่ำวไม่เพียงสร้ำงภำระ

งบประมำณในกำรเก็บรักษำข้ำวเดือนละ 1,000 ล้ำนบำทให้กับรัฐบำล แต่ยังสร้ำงแรงกดดันต่อตลำดข้ำวในโลกมำอย่ำง

ต่อเนื่องด้วย 

          อย่ำงไรก็ตำม รัฐบำลได้พยำยำมระบำยข้ำวในสต๊อกออกมำอย่ำงต่อเนื่อง จนขณะนี้สำมำรถระบำยข้ำวออกไปได้

ประมำณ 13 ล้ำนตัน คงเหลือข้ำวในสต๊อกอยู่ระหว่ำง 5-6 ล้ำนตันเท่ำนั้น ส่งผลให้ทิศทำงรำคำข้ำวในตลำดโลกเริ่มปรับตัวดี

ขึ้น 

 สต๊อกข้าวจ าน าใกล้หมด 

          ที่ประชุม"ThailandRice Convention 2017" (TRC 2017) เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคมที่ผ่ำนมำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้กล่ำวถึงอนำคตของข้ำวไทยด้วยกำรให้มองภำพว่ำ ช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ รัฐบำลชุดนี้ได้มุ่งเน้นกำร

ระบำยสต๊อกข้ำวออกไปได้มำกถึง 13 ล้ำนตัน มูลค่ำ 100,000 ล้ำนบำท จำกจ ำนวนสต๊อกโครงกำรรับจ ำน ำข้ำวที่รับมำจำก

รัฐบำลในอดีตถึง 18 ล้ำนตัน แม้ว่ำกำรระบำยข้ำวจะได้เงิน "น้อยกว่ำ" งบประมำณที่ถูกรัฐบำลชุดที่แล้วใช้ไปในโครงกำรรับ

จ ำน ำ แต่ "จ ำเป็น" ต้องเร่งรัดกำรระบำยข้ำวในสต๊อกให้หมดภำยในสมัยรัฐบำลชุดนี้ เพื่อให้อุปทำนข้ำว (Supply ที่กดทับ

ตลำด) จนท ำให้กลไกกำรค้ำข้ำวปกติถูกบิดเบือนอย่ำงรุนแรง ได้ "กลับสู่ภำวะปกติ" 

          ต่อจำกนี้ รัฐบำลจะมุ่งเดินหน้ำ "ยุทธศำสตร์ข้ำว" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้วยกำรผลักดันให้เกิด

กำรสร้ำงนวัตกรรมที่สำมำรถเพิ่มมูลค่ำข้ำวไทยตำมแนวทำง ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้งสร้ำงกลไกตลำดให้มีประสิทธิภำพ 

เช่ือมโยงแผนพัฒนำตลำดร่วมกับประเทศเพื่อนบ้ำนในกลุ่ม CLMV (กัมพูชำ-สปป.ลำว-เมียนมำ-เวียดนำม) ขณะที่ชำวนำก็

ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด"อย่ำปลูกแต่พืชที่อยำกจะปลูก" แต่ให้ชำวนำมองโอกำสจำกแนวโน้มควำมต้องกำรของผู้บริโภคด้วย ที่

ผ่ำนมำรัฐบำลมีโครงกำรนำแปลงใหญ่ แต่คืบหน้ำช้ำทั้งที่ก ำหนดแนวทำงชัดเจน เนื่องจำกชำวนำบำงส่วนไม่ยอมปรับ

พฤติกรรมกำรท ำนำ 

           ด้ำนกำรส่งออกโดยเฉพำะกำรเจรจำซื้อ-ขำยข้ำวแบบรัฐบำลต่อรัฐบำล(Gto G ) กับจีนนั้น "ยังไม่มีควำม

คืบหน้ำ" ในทำงปฏิบัติว่ำกำรจะคบหำกับใคร "อย่ำมองแต่เป็นผู้รับ แต่ให้มองกำรท ำสัมพันธ์กับคู่ค้ำด้วย" พล.อ.ประยุทธ์กล่ำว 

 ส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตัน  

          นำงอภิรดี ตันตรำภรณ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ กล่ำวถึงแนวโน้มกำรส่งออกข้ำวปีนี้ว่ำ  "มีโอกำสท ำได้ 10 

ล้ำนตัน" เนื่องจำกศรษฐกิจโลกและประเทศผู้น ำเข้ำข้ำวไทยกลับมำฟื้นตัว บำงตลำดที่เคยหำยไปก็กลับมำสนใจซื้อข้ำวไทยอีก 

เช่น อิรัก-อิหร่ำน-แอฟริกำ-จีน-ฮ่องกง ในจ ำนวนนี้บำงประเทศได้ส่งตัวแทนมำเจรจำเพื่อน ำเข้ำข้ำวและสร้ำงควำมร่วมมือกับ

ไทยในงำนครั้งนี้ด้วย จึงมองว่ำทิศทำงรำคำข้ำวมีโอกำสที่จะปรับสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยส่วนหน่ึงมำเป็นผลจิตวิทยำจำกรัฐบำลระบำย

ข้ำวในสต๊อกเกือบหมดแล้ว 
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           สอดคล้องกับมุมมองของMr.JeremyZwinger ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท The Rice Trader เห็นว่ำ ในอีก 3 

เดือนข้ำงหน้ำนี้ ทิศทำงรำคำข้ำวจะปรับขึ้นประมำณ 20-30% จำกรำคำปัจจุบัน โดยรำคำข้ำวเวียดนำมปรับขึ้นมำตันละ 

400-410 เหรียญสหรัฐ หรือห่ำงจำกข้ำวไทยตันละ 70-80 เหรียญสหรัฐ และแนวโน้มอำจปรับเพิ่มขึ้นอีก "ปริมำณซัพพลำย

ข้ำวอยู่ในภำวะตึงตัว เริ่มหำซื้อล ำบำกมำกขึ้น ผลผลิตข้ำวในหลำยประเทศลดลง ประกอบกับสต๊อกข้ำวไทยเริ่มปรับตัวลดลง

จึงมีผลทำงจิตวิทยำต่อกำรปรับรำคำข้ำวในตลำดโลกแต่ตลำดเช่น จีน ฟิลิปปินส์ แอฟริกำ มีควำมต้องกำรซื้อข้ำวมำกขึ้น "

Mr.Jeremy กล่ำว  อย่ำงไรก็ตำม ยังต้องติดตำมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ Demand-Supply ข้ำว เช่น ภำวะสิ่งแวดล้อม ทิศทำง

รำคำกำรผลิตธัญพืชโลก  

 Supply ข้าวโลกลดลง  

           ด้ำน Mr.Amit Gulrajani Senior Vice President, Rice Division, Olam International Limited, Singapore 

ให้ควำมเห็นว่ำ ตลำดค้ำข้ำวครึ่งปีหลังของปีนี้ "จะอยู่ในช่วงขำข้ึน" ตำมข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ระบุว่ำ กำร

ผลิตข้ำวในตลำดโลกปี 2560/2561 มีปริมำณ 481.3 ล้ำนตัน หรือ"ลดลง" จำกปีก่อนที่ผลิตข้ำวได้ 481.5 ล้ำนตัน โดยสหรัฐ

ผลิตลดลง 10% อียิปต์และอินเดียก็ปรับลดผลผลิตลง ประกอบกับสต๊อกข้ำวโลกก ำลังเข้ำสู่ภำวะปกติหลังจำกไทยไม่มีสต๊อก

ข้ำวคงเหลืออีกแล้ว 

          ส่วนปริมำณกำรบริโภคข้ำวในตลำดโลกปี2561จะเพิ่มขึ้นเป็น 42.2 ล้ำนตันจำกปีนี้ท่ีคำดกำรณ์ไว้ประมำณ 41.3 ล้ำน

ตัน โดยเฉพำะตลำดแอฟริกำ ซึ่งคำดว่ำจะมีจ ำนวนประชำกรเพิ่มขึ้น 100,000 ล้ำนคนในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ ศรีลังกำได้รับ

ผลกระทบจำกภัยธรรมชำติท ำให้เริ่มน ำเข้ำข้ำวเพิ่มขึ้น 5-6 เท่ำ จำกข้ำวที่บริโภคภำยในประเทศ 

          "ในช่วงที่เหลือของปีนี้คงต้องติดตำมทิศทำงปัจจัยเสี่ยงจำกรำคำน้ ำมันดิบในตลำดโลกซึ่งอำจจะมีผลต่อก ำลังซื้อและ

รำคำขำ้วกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตข้ำว นโยบำยพึ่งตนเองลดกำรน ำเข้ำ ปัจจัยจำกปัญหำสิ่งแวดล้อม อัตรำแลกเปลี่ยน กำรขนส่งก็

จะมีผลด้วยเช่นกัน" Mr.Amit กล่ำว 

           Mr.Kenneth Chan Kin Nin, Chairman, The Rice Merchants" Association of Hong Kong กล่ำวว่ำ ตลำด

ข้ำวไทยในฮ่องกง "เริ่มปรับตัวดีขึ้น" โดยขณะนี้ไทยมีส่วนแบ่งตลำดประมำณ 70% และมีโอกำสขยำยตัวได้ถึง 100% ใน

อนำคตด้วยควำมสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ นอกจำกนี้ไทยควรมุ่งเน้นขยำยตลำดข้ำวหอมมะลิเกรดพรีเมี่ยม ออกไปยัง

มณฑลหรือเมืองรอง ๆ ในจีนให้มำกขึ้น เนื่องจำกประชำกรมีจ ำนวนเพิ่มขึ้น และกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจสูง ประกอบกับ

กำรใช้นโยบำยลดกำรพยุงรำคำ จึงท ำให้จีนมีควำมต้องกำรน ำเข้ำข้ำวเพิ่มขึ้น ประมำณ 4.6 ล้ำนตันต่อปี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 

10% ของตลำดโลก 

 ผลผลิตข้าวไทยต่ าสุด 

          ส่วน นำยวิชัย ศรีประเสริฐ นำยกกิตติมศักดิ์สมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทย กล่ำวว่ำ แม้ไทยจะรักษำกำรส่งออกข้ำวปีละ 10 

ล้ำนตันได้ แต่ "จ ำเป็น" ต้องมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ำมำใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำข้ำวให้ได้มำกขึ้น จำกเดิมไทย

ด ำเนินกำรผลิตรูปแบบเดิมทั้งขบวนกำรและห่วงโซ่กำรผลิต ท ำให้ปริมำณผลผลิตเฉลี่ยไทยได้  2.8 ตัน/เฮกตำร์ หรือ "ต่ ำ

กว่ำ" มำตรฐำนโลกเฉลี่ย 4.2 ตัน/เฮกตำร์ เทียบกับประเทศอื่นโดยเฉพำะเวียดนำม ได้ผลผลิต 5.3 ตัน/เฮกตำร์, จีน 6.5 ตัน/

เฮกตำร์, อียิปต์ 9.4 ตัน/เฮกตำร์, อินเดีย 3.3 ตัน/เฮกตำร์ และปำกีสถำน 3.5 ตัน/เฮกตำร์ 
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          ดังนั้น ภำครัฐควรเข้ำมำสนับสนุนในกำรใช้เทคโนโลยีดำวเทียมส ำรวจพื้นที่ที่เหมำะสม และบริหำรจัดกำรกำร

เพำะปลูกข้ำว รวมถึงกำรผลักดันนโยบำยนำแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตด้วย (ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ 

01062560) 

 ก.พาณิชย ์ระบุตลาดข้าวกลับมาสดใส หลังระบายสต็อก (16 มิ.ย.60) 

          นำยกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ เปิดเผยถึงผลกำรเปิดซองรำคำเพื่อเสนอซื้อข้ำวสำรสต็อกรัฐบำล

เข้ำอุตสำหกรรมที่มิใช่คนบริโภค หรือข้ำวกลุ่ม 2 ปริมำณ 2.2 ล้ำนตัน เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่ำนมำ โดยระบุว่ำ จำกกำร

ตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสนอรำคำซื้อสูงสุด 17 รำย จำกท่ียื่นเสนอรำคำเข้ำมำ 21 รำย คิดเป็นปริมำณรวมที่เสนอรำคำซื้อสูงสุด 

1.67 ล้ำนตัน หรือสัดส่วน 75% ของปริมำณข้ำวที่เปิดทั้งหมด รวมมูลค่ำ 7.6 พันล้ำนบำท โดยรำคำเฉลี่ยที่เสนอซื้อตั้งแต่ตัน

ละ 2,000 บำท - 6,700 บำท นับเป็นรำคำเสนอซื้อสูงกว่ำกำรประมูลข้ำวกลุ่ม 2 รอบที่ผ่ำนมำ มีรำคำเสนอซื้อเฉลี่ยตันละ 4 

พันบำท 

          อย่ำงไรก็ดีกรมจะน ำผลกำรเปิดซองรำคำครั้งนี้ เสนอต่อที่ประชุมคณะท ำงำนด ำเนินกำรระบำยข้ำว ก่อนเสนอ

คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำระบำยข้ำว และประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำว (นบข.) เห็นชอบ หลังจำก

นั้นในเดือน ก.ค.2560 กรมจะน ำข้ำวกลุ่ม 3 หรือข้ำวเสื่อมเข้ำอุตสำหกรรมที่มิใช่คนและสัตว์บริโภค ปัจจุบันเหลือประมำณ 5 

แสนตัน มำเปิดระบำยรอบ 2 ก่อนท่ีจะเปิดระบำยข้ำวกลุ่ม 1 เพื่อกำรบริโภคทั่วไป ปริมำณ 1.6 แสนตันอีกรอบในเดือน ส.ค.

2560 ซึ่งนับเป็นกำรเปิดประมูลข้ำวกลุ่ม 1 รอบที ่3 

          “ภำพรวมของข้ำวในสต็อกปัจจุบัน เหลือข้ำวกลุ่ม 1 ซึ่งมีปริมำณไม่มำก 1.6 แสนตัน กรมเตรียมจะน ำมำเปิดประมูล

รอบ 3 แต่ข้ำวกลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 หลังจำกเปิดประมูลครบทั้ง 2 รอบแล้ว ก็จะน ำผลเสนอต่อ นบข.ในเดือน ส.ค.นี้ เพื่อขอ

แนวทำงว่ำจะท ำระบำยข้ำวในกลุ่มดังกล่ำวต่อไปอย่ำงไร แต่คำดว่ำภำยในเดือนก.ย.นี้ จะระบำยข้ำวสต็อกข้ำวรัฐบำลออกไป

ได้หมดตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้” 

          นำยกรีติ ยังกล่ำวอีกว่ำ สถำนกำรณ์ส่งออกข้ำวตั้งแต่วันท่ี 1 ม.ค.-13 มิ.ย. 2560 ไทยส่งออกข้ำว 5.4 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้น 

17.7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคิดเป็นมูลค่ำ 8 หมื่นล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 12.05% และหำกคิดเป็นมูลค่ำดอลลำร์ 

จะเฉลี่ยอยู่ท่ีประมำณ 2,300 ล้ำนดอลลำร์ เพิ่มขึ้น 14.3% โดยรำคำข้ำวส่งออกเอฟโอบี ปัจจุบันข้ำวหอมมะลิ 100% เฉลี่ย

อยู่ท่ีตันละ 702 ดอลลำร์ ข้ำวขำว 5% อยูท่ี่ตันละ 455 ดอลลำร์ และข้ำวนึ่ง 100% อยู่ที่ 464 ดอลลำร์ โดยกรมเช่ือว่ำรำคำ

ข้ำวไทยจะยังอยู่ในช่วงขำข้ึนไปจนถึงปลำยปี 

         “ตอนนี้เห็นชัดว่ำปัจจัยบวกที่ท ำให้รำคำข้ำวไทยปรับตัวดีขึ้น เพรำะมีควำมต้องกำรข้ำวในตลำดโลกเพิ่มขึ้น และแรง

กดดันสต็อกข้ำวรัฐที่ลดลงไปอย่ำงมำก ท ำให้ตลำดข้ำวกลับมำเป็นของผู้ขำย เพรำะผู้ซื้อประสบปัญหำภัยธรรมชำติมีควำม

ต้องกำรข้ำวมำก อย่ำงรัฐบำลฟิลิปปินส์ก็คำดว่ำจะออกทีโออำร์ประมูลน ำเข้ำข้ำว 2.5 แสนตัน ในสัปดำห์หน้ำ ส่วนบังกลำเทศ

เตรียมจะเดินทำงมำไทย 21-22 มิ.ย.นี้ เพื่อเจรจำซื้อข้ำวนึ่งจำกไทยปริมำณ 2 แสนตัน” 

          ด้ำนนำงดวงพร รอดพยำธิ์ อธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กล่ำวว่ำ กรณีที่มีกระแสข่ำวบริษัทที พี เค เอทำนอล ท ำ

หนังสือร้องเรียนไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำกยกรัฐมนตรี โดยระบุว่ำได้เข้ำประมูลข้ำวสำรในสต็อกรัฐบำลเข้ำสู่

อุตสำหกรรมรอบแรกปริมำณ 1.03 ล้ำนตัน และเป็นผู้เสนอรำคำซื้อสูงสุดแต่ไม่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจ ำหน่ำยนั้น กรมใน
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ฐำนะเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำระบำยข้ำว ขอช้ีแจงว่ำจำกกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนของบริษัทที พี เค เอ

ทำนอล จ ำกัด พบว่ำบริษัทดังกล่ำวขำดคุณสมบัติกำรเข้ำร่วมประมูลข้ำวสำรสต็อกรัฐบำล 

          โดยสำเหตุของกำรขำดคุณสมบัติ เนื่องจำกกรรมกำรในนิติบุคคล 2 รำย เป็นจ ำเลยที่กระท ำผิดสัญญำตำมโครงกำร

ยกระดับรำคำหัวมันส ำปะหลัง โดยผ่ำนกลไกกำรผลิตและกำรตลำดปี 2536- 2537 ซึ่งศำลฎีกำได้มีค ำพิพำกษำให้จ ำเลยทั้ง

สองช ำระเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนแก่กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ แต่จนบัดนี้ทั้ง 2 รำยยังไม่ช ำระหนี้เงินตำมค ำพิพำกษำแต่อย่ำงใด 

ท ำให้บริษัท ที พี เค เอทำนอล จ ำกัด ถือเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรเป็นผู้เสนอซื้อมำตั้งแต่ต้น ดังนั้นกำรระบำยข้ำวในสต็อก

ของรัฐจึงเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส รัดกุม และป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดจำกผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เคยกระท ำควำมเสียหำยแก่

ทำงรำชกำร (ตมชัดลึก 15062560) 

 ก.พาณิชย์แจง “นายกฯ” ข้าวไทยสดใส-สต๊อกเหลือ 2.9 ล้านตัน (13 มิ.ย.60) 

 นำงสำววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพำณิชย์ กล่ำวภำยหลังประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำร

จัดกำรข้ำว หรือ นบข. ครั้งท่ี 3/2560 ที่มีนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกำรประชุมว่ำ ได้รำยงำนแนวโน้มและสถำนกำรณ์ข้ำว

ให้ท่ีประชุมรับทรำบ โดยปริมำณกำรผลิตข้ำวโลกปีนี้คำดว่ำจะลดลงประมำณ 2-3 แสนตัน เนื่องจำก อินเดีย และสหรัฐฯ มี

ผลผลิตลดลง   ส่วนกำรค้ำและกำรบริโภคข้ำวในปีนี้ประเมินจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจำกหลำยประเทศมีควำมต้องกำรน ำ

ข้ำวเพื่อควำมมั่นคงในประเทศมำกขึ้น เช่น บังกลำเทศ อิหร่ำน และฟิลิปปินส์ที่จะเปิดประมูลข้ำวในเดือนมิถุนำยนนี้จึงเป็น

สัญญำณที่ดีต่อกำรส่งออกข้ำวไทย 

          ส ำหรับสถำนกำรณ์ส่งออกข้ำวตั้งแต่เดือนมกรำคม-พฤษภำคม ไทยส่งออกข้ำวไปแล้ว 4.05 ล้ำนตัน รองจำกอินเดียที่

ส่งออกปริมำณ 4.12 ล้ำนตัน ขณะที่เวียดนำมส่งออกเป็นอันดับ 3 ปริมำณ 2.17 ล้ำนตัน ทั้งนี้กระทรวงพำณิชย์จะเดินหน้ำ

หำตลำดข้ำวต่อเนื่องทั้งในรูปแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจ)ี และกำรน ำภำคเอกชนไปเปิดตลำด 

           ส่วนสถำนกำรณ์รำคำข้ำวในตลำดโลกปีนี้มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยข้ำวหอมมะลิ 100% รำคำปรับขึ้นจำกเดือนมีนำคม 

600 ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน มำอยู่ที่ 715 ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน ส่วนขำว 5 % รำคำอยู่ท่ี 438 ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน 

          นำงดวงพร รอดพยำธิ์ อธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ เปิดเผยว่ำ ตั้งแต่มกรำคม-พฤษภำคม ระบำยข้ำวออกไปแล้ว 

5.13 ล้ำนตัน จำกปริมำณข้ำวที่ค้ำงในสต๊อกปี 2559 ปริมำณ 8 ล้ำนตัน ท ำให้ยังคงเหลือข้ำวที่จะระบำยทั้งสิ้น 2.94 ล้ำนตัน 

แบ่งเป็นข้ำวกลุ่มที่ 1 ปริมำณ 1.6 แสนตัน ข้ำวกลุ่มที่ 2 ปริมำณ 2.2 ล้ำนตัน และข้ำวกลุ่มที่ ปริมำณ 5 แสนตัน และในเดือน

กรกฎำคมนี้ กรมกำรค้ำต่ำงประเทศจะเปิดระบำยข้ำวกลุ่มที่ 3 ให้กับภำคเอกชนที่สนใจเพื่อน ำไปผลิตเป็นพลังงำนทดแทน 

หรือ เอทำนอล ก่อนจะเสนอผลกำรประมูลให้ที่ประชุม นบข.รับทรำบ เพื่อขอแนวทำงกำรระบำยข้ำวส่วนที่เหลือหำกไม่

สำมำรถประมูลได้หมด และคำดว่ำภำยในเดือนสิงหำคม-กันยำยนนี้จะสำมำรถระบำยข้ำวในสต๊อกได้หมด ซึ่งจะช่วยลดแรงกด

ทับรำคำให้หำยไป ท ำให้รำคำข้ำวกลับไปสู่กลไกปกติ ส่วนตัวเลขข้ำวในบัญชีปริมำณ 1 ล้ำนตัน ขณะนี้ได้สั่งกำรให้ อคส.และ

อตก. ไปตรวจสอบบัญชีสต๊อกข้ำวเพิ่มเติม 

           ขณะที่นำยเจริญ เหล่ำธรรมทัศน์ นำยกสมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทย กล่ำวว่ำ วิกฤติข้ำวก ำลังจะผ่ำนพ้นไปแล้วส่วนแนว

ทำงกำรดูแลข้ำวหลังจำกนี้จะต้องวำงแผนดูแลผลผลิตข้ำวรอบใหม่ที่จะทยอยออกสู่ตลำด รวมถึงก ำหนดแนวทำงกำรขำยให้

ชัดเจน โดยคำดว่ำรำคำข้ำวเปลือกปีนี้จะมีรำคำสูงถึง 9,000-10,000 บำทต่อตัน ขณะที่รำคำข้ำวขำว อยู่ที่ 450-500 

ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน ส ำหรับกำรส่งออกข้ำวปีน้ีมั่นใจจะได้ตำมเป้ำหมำย 10 ล้ำนตัน (ฐำนเศรษฐกิจ 12062560) 
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 3ปี'คสช.'ขายข้าวค้างสต๊อกได้เกือบหมดคลัง (13 มิ.ย.60) 

          "รมว.พำณิชย"์ เผย 3 ปี "คสช." เหลือข้ำวค้ำงสต๊อกเพียง 3 ล้ำนตันเท่ำนั้น ช้ีหำกขำยหมดจะท ำตลำดข้ำวกลับเข้ำสู่

ภำวะปกติ เฮ!!ทวงแชมป์ตลำดข้ำวฮ่องกงคืนได้ 

          นำงอภิรดี ตันตรำภรณ์ รมว.พำณิชย์ เปิดเผยว่ำ ได้สรุปผลกำรบริหำรจัดกำร และแก้ปัญหำข้ำวช่วง 3 ปีที่คณะรักษำ

ควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้เข้ำมำบริหำรประเทศ โดยแก้ปัญหำที่ตกค้ำงมำจำกโครงกำรรับจ ำน ำ จำกนั้นได้วำงระบบกำร

ดูแลรำคำข้ำวเปลือกใหม่ ส่งผลให้รำคำตลำดข้ำวในประเทศมีเสถียรภำพ ผลกระทบน้อยกว่ำเมื่อเทียบกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

ในต่ำงประเทศ 

          ด้ำนกำรระบำยสต๊อกข้ำวที่เป็นภำระตกค้ำงมำกว่ำ 18 ล้ำนตันนั้น ก็ระบำยข้ำวในสต็อกได้แล้ว 13.89 ล้ำนตัน 

มูลค่ำ 129,825 ล้ำนบำท และคงเหลือข้ำวท่ีจะระบำยอีกกว่ำ 3 ล้ำนตันเท่ำนั้น หำกระบำยได้หมด ก็จะท ำให้วงจรและกลไก

ตลำดข้ำวกลับเข้ำสู่ภำวะปกติ ส่งผลให้รำคำข้ำวเปลือกดีขึ้น ชำวนำมีรำยได้เพิ่มมำกขึ้น 

          ส่วนกำรขำยข้ำวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี)นั้น ได้ท ำสัญญำซื้อขำยข้ำวแบบจีทูจีกับรัฐบำล 3 ประเทศผู้ซื้อหลัก 

รวม 3.46 ล้ำนตัน มูลค่ำรวม 50,510 ล้ำนบำท ได้แก่ จีน 1.9 ล้ำนตัน อินโดนีเซีย 655,000 ตัน และฟิลิปปินส์ 900,000 ตัน 

ขณะที่กำรขำยข้ำว รูปแบบเอกชนต่อเอกชน ได้น ำคณะภำคเอกชนเดินทำงไปประชำสัมพันธ์ข้ำวไทยในตลำดคู่ค้ำส ำคัญ จน

สำมำรถทวงแชมป์ตลำดข้ำวในฮ่องกงกลับคืนมำได้ และปัจจุบัน มีสัญญำณกำรสั่งซื้อข้ำวไทยเพิ่มขึ้น ทั้งจำกอิรัก อิหร่ำน บัง

คลำเทศ ฟิลิปปินส์ ถือว่ำรัฐบำล คสช. 3 ปีที่ผ่ำนมำ ได้มำถูกทำง เพรำะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยเฉพำะ

แนวโน้มสถำนกำรณ์จำกนี้ จะเป็นช่วงขำขึ้นของรำคำข้ำว ตลำดเป็นของผู้ขำย ซึ่งถือเป็นผลดี สะท้อนกลับไปสู่พี่น้องชำวนำ

ไทยให้มีชีวิตควำมเป็นอยู่ดีขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ 12062560) 

 ไทยร่วมประมูลข้าวขายฟิลิปินส์ 2.5 แสนตัน-โวเหลือข้าวในสต็อครัฐแค่1.6 แสนตันแล้ว(08 มิ.ย.60) 

          นำยกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ เปิดเผยว่ำ ตำมที่ได้เปิดประมูลข้ำวในสต็อกของรัฐเพื่อกำรบริโภค 

ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคมที่ผ่ำนมำปริมำณ 1.82 ล้ำนตัน ล่ำสุดประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำร

จัดกำรข้ำว (นบข.) เห็นชอบขำยข้ำวให้แก่ผู้เสนอซื้อสูงสุด 24 รำย ใน 182 คลัง ปริมำณ 1.66 ล้ำนตัน หรือคิดเป็น 90.84% 

ของปริมำณเปิดประมูล มีมูลค่ำเสนอซื้อ 16,557 ล้ำนบำท ท ำให้เหลือข้ำวที่สำมำรถระบำยส ำหรับกำรบริโภคเป็นกำรทั่วไป

อีกเพียง 1.6 แสนตันเท่ำนั้น ซึ่งจะไม่เป็นปัญหำกดทับซัพพลำยในตลำดจนกระทบต่อรำคำข้ำว รวมทั้งยังลดภำระค่ำเก็บรักษำ

ลงจนเกือบหมด 

          นำยกีรติ กล่ำวว่ำ จำกน้ีจะเหลือข้ำวเสื่อมคุณภำพที่รัฐจะระบำยสู่อุตสำหกรรมอีกปริมำณ 2.7 ล้ำนตัน ซึ่งจะแบ่งเปิด

ประมูลระบำยข้ำวเสื่อมเข้ำอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ก่อน ปริมำณ 2.2 ล้ำนตัน จำก 167 คลัง ใน 30จังหวัด จะเปิดให้ยื่นซอง

เสนอรำคำ ในวันที่ 15 มิถุนำยนนี้ และในเดือนกรกฎำคมนี้จะเปิดประมูลข้ำวเสื่อมเข้ำอุตสำหกรรมพลังงำน อีก 5 แสนตัน 

ล่ำสุดนับตั้งแต่รัฐบำลคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) เข้ำมำบริหำรประเทศตั้งแต่พฤษภำคม 2557 ระบำยข้ำวในสต็อก

ได้แล้ว 13.89 ล้ำนตัน มูลค่ำ 130,000 ล้ำนบำท โดยรวมเหลือสต็อกข้ำว ซึ่งเป็นปริมำณที่รอกำรประมูล เพียง 2.9 ล้ำนตัน 

          นำยกีรติ กล่ำวว่ำ ล่ำสุดทำงรัฐบำลฟิลิปปินส์ได้เตรียมเปิดประมูลซื้อข้ำวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 250,000 ตัน ซึ่งคำดว่ำ

น่ำจะเป็นข้ำวขำว 25% ซึ่งไทยสนใจจะเข้ำร่วมประมูลด้วย นอกจำกนี้มีควำมต้องกำรซื้อข้ำวนึ่งจำกรัฐบำลบังคลำเทศเข้ำมำ

อีก 2 แสนตัน และรัฐบำลอิรักท่ีแสดงควำมสนใจจะซื้อข้ำวจำกไทยด้วย โดยไทยพร้อมจะขำย ไม่ว่ำรัฐบำลอิรักต้องกำรจะซื้อ
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แบบจีทูจี หรือจำกเอกชน ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ และกรมได้ท ำหนังสือไปยังตัวแทนรัฐบำลจีน เพื่อขอเจรจำรำคำข้ำวที่

จะส่งมอบจ ำนวน 1 แสน ที่เป็นงวดที่ 5 โดยหำกเจรจำช้ำรำคำข้ำวอำจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้ ขณะนี้ข้ำวไทย ได้ผ่ำนจุดแย่

ที่สุดมำแล้ว โดยตลำดข้ำว จะเริ่มเป็นขำข้ึน (มติชน 07062560) 

 ประธานบอร์ด อคส.คุมเข้มย้ายข้าวสารสต็อกรัฐบาลเพ่ืออุตสาหกรรม 5 แสนตัน กันไหลกลับสู่ตลาด 

          วันท่ี 6 มิถุนำยน 2560 เวลำ 09.00 น.พล.ต.ท. ไกรบุญ ทรวดทรง ประธำนกรรมกำร องค์กำรคลังสินค้ำน ำ น ำคณะ

ผู้บริหำร และผู้แทนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวคลังสินค้ำ บจก.กบินทร์อินทรีย์ และ บจก.ไทยฟูดส์ เพื่อวำงมำตรกำรในกำร

ควบคุมในกำรขนย้ำยออกจำกคลังสินค้ำต้นทำงไปยังคลังสินค้ำปลำยทำง ก่อนลงนำมในสัญญำ       

          และในวันนี้เวลำ 14.00 น.ได้เชิญผู้ประกอบกำร ที่ชนะกำรประมูลข้ำวสำรในสต็อคของรัฐเข้ำสู่อุตสำหกรรมที่ไม่ใช่

กำรบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 จ ำนวน 10 รำย ได้แก่ บจก.กบินทร์อิททรีย์ /บจก.วธนทรัพย์/บจก.นอร์ทอีสรับ

เบอร์/บจก.พิจิตรไบโอเพำเวอร/บจก.จริชัยโปรดิ้วซ์/บจก.ที.ซี.เอส.แป้งมันอุตสำหกรรม/บจก.ยูอำร์ซีพำวเวอร์/บจก.พัทยำ-

ไทย/บจก.ก ำแพงเพชรไบโอพำวเวอร์ และบจก.ชิโน-ไทยอะโกรโปรดักส์ และผู้แทนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้แก่  อตก./กรม

วิชำกำรเกษตร / กระทรวงอุตสำหกรรม /คสช. /ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  กองบังคับกำรต ำรวจทำงหลวง  เพื่อวำงมำตรกำร

ในกำรควบคุมในกำรขนย้ำยออกจำกคลังสินค้ำต้นทำงไปยังคลังสินค้ำปลำยทำง ก่อนลงนำมในสัญญำ และลงพื้นที่ตรวจสอบ

คลังสินค้ำปลำยทำงต่อไป 

          ทั้งนี้ ได้ก ำหนดขั้นตอนและมำตรกำรในกำรควบคุมกำรขนย้ำยข้ำวออกจำกคลังสินค้ำต้นทำงไปจนถึงคลังสินค้ำ

ปลำยทำงที่เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมของผู้ชนะกำรประมูลข้ำวสำรในสต็อกของรัฐจ ำนวน 53 คลัง ใน 19 จังหวัด ปริมำณรวม 

500,389.460015  ตัน (มูลค่ำ 1,020,715,811 ล้ำนบำท ให้กับผู้ประกอบกำรจ ำนวน 10 รำย) ตำมที่กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 

เปิดประมูลข้ำวเข้ำสู่อุตสำหกรรมที่ไม่ใช่กำรบริโภคและสัตว์ที่เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2560 ที่ผ่ำนมำ  

          โดยได้มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ อคส.และผู้แทนจำกหน่วยงำนในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบควำมพร้อม ก่อนลง

นำมในสัญญำ  ส ำหรับคลังสินค้ำที่ปลำยทำง จะต้องติดตั้งกล้อง CCTV และต้องรำยงำนข้อมูลสินค้ำ ผ่ำนเว็บไซต์ อคส. ที่

www.pwo.co.th เพื่อรำยงำนให้เจ้ำหน้ำที่ อคส.รับทรำบ และเมื่อขนย้ำยข้ำวถึงสถำนท่ีปลำยทำงแล้ว อคส. และหน่วยงำนท่ี

เกี่ยวข้องจะสุ่มตรวจปริมำณข้ำว อีกครั้งว่ำตรงตำมปริมำณกำรขนย้ำยหรือไม่ หำก อคส.ตรวจพบว่ำผู้ซื้อไม่น ำเข้ำสำรเข้ำสู่

กระบวนกำรผลิตทำงอุตสำหกรรมตำมที่ได้แจ้งไว้ในวัตถุประสงค์ที่ขอซื้อจะต้องช ำระค่ำปรับ 25% ของมูลค่ำข้ำวสำรที่ไม่ได้

น ำเข้ำสู่กระบวนกำรอุตสำหกรรม และหำก อคส.เลิกสัญญำ ผู้ซื้อจะต้องเสียค่ำปรับ 25% ของมูลค่ำปริมำณข้ำวสำรที่ยังไม่ได้

รับมอบและขนย้ำย รวมทั้งจะถูกด ำเนินคดีตำมกฎหมำย ท้ังทำงแพ่งและอำญำด้วย  ในกำรก ำหนดขั้นตอนและมำตรกำรกำร

ควบคุม เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชน มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ (ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ 06062560) 

 ก.พาณิชย์แจงกรณีบริษัท ที พี เค เอทานอล จ ากัด ขาดคุณสมบัติประมูลข้าวรัฐฯ (15 มิ.ย.60) 

          จำกกำรที่มีสื่อมวลชนน ำเสนอข่ำวกรณีบริษัท ที พี เค เอทำนอล จ ำกัด ร้องเรียนว่ำได้เข้ำประมูลข้ำวสำรในสต็อก

ของรัฐเข้ำสู่อุตสำหกรรมและเป็นผู้เสนอรำคำซื้อสูงสุด แต่ไม่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจ ำหน่ำย พร้อมทั้งขอให้ภำครัฐ

ตรวจสอบบริษัทที่ชนะกำรประมูลว่ำสำมำรถน ำข้ำวไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ได้หรือไม่นั้น 

          นำงดวงพร รอดพยำธิ์ อธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ ในฐำนะเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำระบำยข้ำว ได้

ช้ีแจงว่ำตำมหลักเกณฑ์ของประกำศคณะท ำงำนด ำเนินกำรระบำยข้ำวในสต็อกของรัฐ เรื่อง กำรจ ำหน่ำยข้ำวในสต็อกของรัฐ
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เข้ำสู่อุตสำหกรรมที่ไม่ใช่กำรบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 12 เมษำยน 2560 ข้อ 2. คุณสมบัติผู้เสนอซื้อ 

ระบุไว้ชัดเจนว่ำ ผู้เสนอซื้อจะถูกพิจำรณำให้เป็นผู้ขำดคุณสมบัติหำกเคยมีหรือมีพฤติกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้  (3) 

เป็นผู้กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นผลเสียหำยแก่ทำงรำชกำรหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ หรือโครงกำรแทรกแซงสินค้ำเกษตรภำยใต้

นโยบำยของรัฐบำล หรือมีหรือเคยมีประวัติเป็นผู้ถูกช้ีมูลควำมผิดจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

(4) มีข้อมูลหรือหลักฐำนที่ท ำให้เช่ือได้ว่ำมีควำมสัมพันธ์กับนิติบุคคล หรือกรรมกำร หรือผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในนิติ

บุคคล ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ท ำควำมเสียหำยตำมข้อ (3) 

           หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำผู้เสนอซื้อรำยใดขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมข้อ (1) ถึง (4) 

จะถือว่ำผู้เสนอซื้อรำยนั้นขำดคุณสมบัติมำตั้งแต่ต้นและให้ด ำเนินกำรตำมข้อ 10 วรรคสอง 

          กรณีบริษัท ที พี เค เอทำนอล จ ำกัด ได้เข้ำร่วมยื่นซองเสนอซื้อข้ำวตำมประกำศดังกล่ำว คณะท ำงำนรับซองเสนอ

รำคำซื้อร่วมกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำและกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนของบริษัท พบว่ำกรรมกำร

ของบริษัท ที พี เค เอทำนอล จ ำกัด เคยเป็นกรรมกำรในนิติบุคคล 2 รำย เป็นจ ำเลยที่กระท ำผิดสัญญำตำมโครงกำรยกระดับ

รำคำหัวมันส ำปะหลังโดยผ่ำนกลไกกำรผลิตและกำรตลำดปี 2536/37 ซึ่งศำลฎีกำได้มีค ำพิพำกษำให้จ ำเลยทั้งสองช ำระเงิน

พร้อมดอกเบี้ยคืนแก่กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ แต่จนบัดนี้ท้ัง 2 รำยยังไม่ช ำระหนี้เงินตำมค ำพิพำกษำแต่อย่ำงใด บริษัท ที พี เค 

เอทำนอล จ ำกัด จึงถือเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรเป็นผู้เสนอซื้อมำตั้งแต่ต้น 

          นำงดวงพร เปิดเผยเพิ่มเติมว่ำ ภำยหลังจำกท่ีตรวจพบว่ำ บริษัท ที พี เค เอทำนอล จ ำกัด มีควำมสัมพันธ์กับบริษัทที่

เคยท ำควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร ซึ่งผิดเง่ือนไขของประกำศฯ ที่มีวัตถุประสงค์ ต้องกำรให้กำรระบำยข้ำวในสต็อกของรัฐ

เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส รัดกุม และป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดจำกผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เคยกระท ำควำมเสียหำยแก่ทำง

รำชกำร กรมฯ ได้ด ำเนินกำรตำมประกำศฯอย่ำงเคร่งครัด โดยน ำเรื่องดังกล่ำวเสนอต่อคณะท ำงำนด ำเนินกำรระบำยข้ำว และ

คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำระบำยข้ำว พิจำรณำตำมขั้นตอน รวมทั้ง ได้เสนอให้ประธำนกรรมกำร นบข. ให้ควำมเห็นชอบแล้ว 

และกรมฯ ในฐำนะเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำระบำยข้ำว ได้มีหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำให้บริษัท ที พี เค เอ

ทำนอล จ ำกัด ทรำบแล้ว ซึ่งบริษัทมีสิทธิจะช้ีแจงหรือโต้แย้งได้ตำมขั้นตอนทำงกฎหมำยต่อไป 

           ในส่วนประเด็นท่ีบริษัท ที พี เค เอทำนอล จ ำกัด ขอให้ภำครัฐตรวจสอบกำรน ำข้ำวไปใช้ของผู้ชนะกำรประมูลแต่ละ

รำยนั้น เป็นเรื่องอยู่ในกระบวนกำรที่ นบข. ได้ก ำหนดให้องค์กำรคลังสินค้ำ (อคส.) และองค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 

จัดมำตรกำรและด ำเนินกำรตรวจสอบและติดตำมกำรน ำข้ำวไปใช้อย่ำงเคร่งครัดเพื่อป้องกันข้ำวดังกล่ำวรั่วไหลเข้ำสู่ตลำด

ปกติ ซึ่งหำกพบว่ำมีผู้ซื้อรำยใดน ำข้ำวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ตำมประกำศฯ จะต้องถูกด ำเนินคดีทั้งทำงแพ่งและอำญำ ซึ่งหำก

ผู้ใดมีเบำะแสกำรกระท ำผิดสำมำรถแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตรวจติดตำมอย่ำงใกล้ชิดอีกทำงด้วย(ประชำชำติ

ธุรกิจออนไลน์ 14062560) 

 มติบอร์ด อคส.เลือก”อินทิรา โภคปุณยารักษ์”นั่ง ผอ.คนใหม่ (26 มิ.ย.60) 

          พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธำนกรรมกำรองค์กำรคลังสินค้ำ(บอร์ด อคส.) เปิดเผยว่ำ ที่ประชุมบอร์ดอคส.วันที่ 

23 มิถุนำยนที่ผ่ำนมำ ได้เห็นชอบให้นำงอินทิรำ โภคปุณยำรักษ์ รองกรรรมกำรผู้จัดกำรธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) มำด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรอคส.คนใหม่ ทดแทนร.ต.อ.สุธรรม เช้ือ
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ประกอบกิจ ที่ได้ลำออกไป โดยขณะนี้อยู่ในข้ันตอนตกลงเรื่องสัญญำกำรท ำงำนและค่ำตอบแทน คำดว่ำจะขอควำมเห็นชอบ

ต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต้นเดือนกรกฎำคมนี้ และเริ่มท ำงำนได้กลำงเดือนกรกฎำคม 

          นอกจำกนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวคิดกำรออกแบบคลังสินค้ำธนบุรี 1 ติดริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ พื้นที่ 20 ไร่ให้เป็น

พื้นที่เชิงพำณิชย์ พัฒนำเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ คล้ำยกับเอเชียทีค ประเมินงบประมำณที่จะใช้ในกำรก่อสร้ำงเบื้องต้น 1,100 

ล้ำนบำท ระยะเวลำก่อสร้ำง 2 ปี โดย โดยใช้กำรด ำเนินกำรพัฒนำพ้ืนท่ีตำมพระรำชบัญญัติ(พ.ร.บ.)เพื่อให้เอกชนร่วมลงทุนใน

กิจกำรของรัฐ 

          ทั้งนี้ อคส. ได้จ้ำงมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เป็นที่ปรึกษำโครงกำร และลงพื้นที่ท ำประชำพิจำรณ์เพื่อรับฟังควำม

คิดเห็นของภำคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อกำรด ำเนินกำรโครงกำรนี้ คำดจะรับฟังแล้วเสร็จภำยในเดือนกรกฎำคมนี้ ก่อนรวบรวม

ควำมเห็นและข้อเสนอแนะของโครงกำร ก่อนน ำเสนอบอร์ด อคส.อีกครั้ง เพื่อน ำเข้ำพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป 

และเตรียมพัฒนำคลังสินค้ำอีก 1 แห่ง คือ คลังสินค้ำรำษฎร์บูรณะ เป็นคลังสินค้ำอัจฉริยะ ด้วยระบบดิจิทัลและคลังเก็บสินค้ำ

มูลค่ำสูง จำกเดิมเก็บสินค้ำท่ัวไป (มติชน 25062560) 
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 1.4  ความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 กระทรวงเกษตรฯ หนุนท าข้าวอินทรีย์ ให้เปล่ารายละ1.35แสนบาท ต้ังเป้าขึ้นแท่นอันดับ5ผู้ผลิตรายใหญ่เอเชีย 

          พล.อ.ฉัตรชัย สำริกัลยะ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ำ กระทรวงเกษตรฯก ำลังเดินหน้ำตำม

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์แห่งชำติ พ.ศ.2560-2564 ภำยใต้งบประมำณ 1 หมื่นล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นแนวทำง

ขับเคลื่อนและพัฒนำเกษตรอินทรีย์ในระยะ 5 ปี เป้ำหมำยปี 2564 จะเพิ่มพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่ำ 600,000 ไร่ และมี

จ ำนวนเกษตรกรที่ท ำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 30,000 รำย โดยสินค้ำเกษตรอินทรีย์จะจ ำหน่ำยในประเทศ 40% 

และจ ำหน่ำยตลำดต่ำงประเทศ 60% ทั้งนี้ ผลกำรตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์รำยใหม่ในปี 2560 รวมทั้งประเทศ ขณะนี้มี

เกษตรกรทั้งสิ้น 3,671 รำย พ้ืนท่ีเพิ่มขึ้น 33,372 ไร่ โดยแยกเป็นข้ำว 30,355 ไร่ พืชผสมผสำน 2,577 ไร่ 

          พล.อ.ฉัตรชัยกล่ำวว่ำ ปัจจุบันมีพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกรวม 318 ล้ำนไร่ ใน 183 ประเทศ ขณะที่ด้ำน

กำรตลำดมีมูลค่ำสินค้ำเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกรวม 3 ล้ำนล้ำนบำท ส ำหรับในประเทศไทยมีพื้นที่ผลิตรวม 0.3 ล้ำนไร่ ถือเป็น

อันดับ 8 ของเอเชีย และอันดับ 60 ของโลก สินค้ำเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยที่ส ำคัญได้แก่ กะทิ เครื่องแกง ซอส มูลค่ำ 

1,201 ล้ำนบำท ข้ำว 552 ล้ำนบำท และอื่นๆ เช่น มะพร้ำวน้ ำหอม ชำ กำแฟ และสมุนไพร 558 ล้ำนบำท คิดเป็นมูลค่ำรวม 

2,310 ล้ำนบำท ซึ่งยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์แห่งชำติจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้น ำในระดับภูมิภำคด้ำน

กำรผลิต กำรค้ำ กำรบริโภค และกำรบริกำรเกษตรอินทรีย์ที่มีควำมยั่งยืนและเป็นท่ียอมรับในระดับสำกล 

          “กำรเดินหน้ำยุทธศำสตร์เกษตรอินทรีย์ 1,33,860 ไร่ ตั้งเป้ำ 5 ปีไทยสำมำรถผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ได้อันดับ 5 

ของเอเชีย แต่ต้องเข้ำใจว่ำกำรท ำเกษตรอินทรีย์ ในช่วงแรก ผลผลิตของเกษตรกรจะลดลงมำก กว่ำจะสำมำรถมีผลผลิตได้

ใกล้เคียงกับกำรใส่ปุ๋ยเคมี ก็ประมำณปีที่ 4-5 ดังนั้น เกษตรกรที่ตัดสินใจเข้ำร่วมโครงกำรท ำเกษตรอินทรีย์จะได้รับเงิน

สนับสนุน เพ่ือปรับเปลี่ยนอำชีพ แตกต่ำงไปตำมชนิดของสินค้ำเกษตร อำทิ ข้ำว จะได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินให้เปล่ำประมำณ 

1.35 แสนบำท ในระยะเวลำ 3 ปี ภำยใต้เงื่อนไขรำยละไม่เกิน 15 ไร่ ปีแรก 2,000 บำท/ไร่ ปี 2 จ ำนวน 3,000 บำท/ไร่ และ

ปีท่ี 3 จ ำนวน 4,000 บำท/ไร่ และไม่รวมกำรให้สินเช่ือเพื่อเปลี่ยนอำชีพในอัตรำดอกเบี้ยต่ ำด้วย” พล.อ.ฉัตรชัยกล่ำว(มติชน 

08062560) 

 กระทรวงเกษตรฯ มั่นใจราคาข้าวปีนี้น่าจะดีกว่าปีก่อนเหตุผลผลิตพอดีกับบริโภค(08 มิ.ย.60) 

          น.ส.ชุติมำ บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ำ จำกกำรส ำรวจพื้นที่เพำะปลูก

ข้ำวทั่วประเทศ พบว่ำ ขณะนี้ในภำคกลำงมีกำรเพำะปลูกไปทั้งสิ้นประมำณ 15% ของพื้นที่ทั้งหมดและภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสำน) เพำะปลูกเพียง 5% ของพื้นที่ทั้งหมดจึงไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำทั้งปีผลผลิตจะออกมำตำม

เป้ำหมำยคือ 29.5 ตันข้ำวเปลือก ทั้งนี้กำรออกส ำรวจพื้นที่เพรำะปลูกตั้งแต่เนิ่นๆ เนื่องจำก กระทรวงเกษตรหวั่นว่ำช่วง

ปลำยปีผลผลิตภำคกลำงและภำคอีสำนจะออกมำชนกันประมำณ 14 ตันข้ำวเปลือก ซึ่งอำจจะกระทบต่อรำคำผลผลิตเหมือน

ช่วงปลำยปี 2559 ที่ผ่ำนมำ 

          น.ส.ชุติมำ กล่ำวว่ำ จำกกำรประเมินสถำนกำรณ์ผลผลิตกำรเพำะปลูกในปี 2560/61 รำคำตลำดข้ำวโดยรวมน่ำจะ

ดีกว่ำปี 2559/60 เนื่องจำกปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรำคำข้ำวทั้งในเรื่องสถำนกำรณ์ตลำดโลกที่ผลผลิตในปีนี้คำดว่ำจะไม่เกิน

ควำมต้องกำรบริโภคทั่วโลก ส่งผลให้สต็อกของทั่วโลก ไม่มำกจนส่งผลกระทบให้รำคำข้ำวตกต่ ำอย่ำงปีที่ผ่ำนๆมำ ส่วน

สถำนกำรณ์ธรรมชำติในเรื่องฝนแล้งหรือน้ ำท่วมในเบื้องต้นปีนี้แมสปริมำณฝนจะมีมำกกว่ำปีก่อนหน้ำแต่จำกนี้ต่อไปฝนท้ิงช่วง
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และหำกเป็นกำรท ำนำรอบต่อๆไปอำจไม่สำมำรถท ำได้หรือท ำแล้วผลผลิตไม่ได้ตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำรและที่ส ำคัญรัฐบำลก็

ไม่ได้ส่งเสริมให้ปลูกในรอบ 2 และรอบ 3 

          น.ส.ชุติมำ กล่ำวว่ำ นอกจำกนี้ในช่วงที่ผ่ำนมำกระทรวงเกษตรได้ร่วมกับเอกชนน ำร่องท ำบัตรอิเล็คทรอนิคเพื่อขึ้น

ทะเบียนกำรปลูกพืชของเกษตรกร โดยน ำร่องที่จังหวัดนครปฐม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยเกษตรกรไทย 4.0 เบื้องต้นได้

เชิญเกษตรกรมำประมำณ. 200 คน เพื่อร่วมใช้เครื่องมือดิจิตอลผ่ำนแอพพลิเคชั่นในกำรส ำรวจพ้ืนท่ีเพำะปลูกแต่พบว่ำกำรท ำ

ครั้งแรกก็ประสบควำมล้มเหลวเพรำะเกษตรกรไทยท่ีมีมือถือ แบบสมำร์ทโฟนมีเพียงประมำณ 25% ของเกษตรกรที่จะใช้น ำ

ร่องเท่ำนั้นจึงท ำให้ โครงกำรนี้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ส ำเร็จแต่ถือว่ำท ำให้กระทรวงเกษตรรับรู้ว่ำกำรที่จะ ปรับเปลี่ยน

เกษตรกรให้เข้ำสู่ยุคดิจิทัลหรือใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ มำช่วยขึ้นทะเบียนท ำได้ไม่ง่ำย  (มติชน 07062560) 

 เกษตรผวาปลูกข้าวเกินแผน เล็งขอครม. 4.7 พันล้านรับมือ (05 มิ.ย.60) 

          กรมชลฯเผยชำวนำลุ่มเจ้ำพระยำปลูกข้ำวเกือบเต็มพื้นที่แล้ว ช้ีฝนตกมำกส่งผลดีเร่งกักเก็บน้ ำท้ำยเขื่อน ขณะที่

กระทรวงเกษตรฯเล็งชง นบข.ขอ 4.7 พันล้ำน ปรับพื้นท่ี-ลดปลูก ′ชุติมำ′ หวั่นฝนตกชุกผลผลิตเพิ่มท ำแผนข้ำวเปลี่ยน 

          นำยสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทำน กล่ำวว่ำ ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มต่ ำลุ่มเจ้ำพระยำมีกำรเพำะปลูกข้ำวเกือบเต็ม

พื้นที่ ส่วนพ้ืนท่ีตั้งแต่ จ.นครสวรรค์ ลงมำประมำณ 1.5 ล้ำนไร่ สำมำรถปลูกข้ำวได้แล้ว 1 ล้ำนไร่ และคำดว่ำสัปดำห์นี้จะปลูก

เสร็จสิ้นท้ังหมด ส่วนพ้ืนท่ีดอนสำมำรถปลูกข้ำวได้แล้ว 3 ล้ำนไร่ และกรมชลประทำนได้สั่งกำรแต่ละจังหวัดกักเก็บน้ ำเข้ำไป

ในระบบให้มำกทีสุ่ด เพื่อไว้ใช้ในพื้นที่เพำะปลูกในเขตชลประทำนทั้งประเทศ 19.5 ล้ำนไร่ โดยจะพยำยำมใช้น้ ำท่ำที่เกิดจำก

น้ ำฝนท้ำยเขื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ทำงด้ำน น.ส.ชุติมำ บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ำ ได้สั่งกำรให้กรม

ชลประทำนร่วมกับกรมกำรข้ำว เร่งส ำรวจผลกระทบจำกสถำนกำรณ์น้ ำท่วมและฝนตกชุกในช่วงนี้ อำจกระทบต่อผลผลิตให้

มำกกว่ำท่ีเคยประมำณกำรไว้ปี′60/61 จะมีปริมำณข้ำวออกสู่ตลำดประมำณ 29 ล้ำนตันข้ำวเปลือก หำกมีปริมำณน้ ำฝนและ

ผลผลิตมีมำกกว่ำประมำณกำร อำจกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรในช่วงปลำยฤดูกำล และในวันท่ี 2 มิ.ย. 2560 ปลัดกระทรวง

พำณิชย์ในฐำนะประธำนอนุกรรมกำรก ำกับติดตำมแผนกำรผลิตและตลำดข้ำวครบวงจร ได้เชิญประชุมเพื่อประเมิน

สถำนกำรณ์ผลผลิตข้ำวท้ังปีอีกครั้ง 

          ทั้งนี้ ในกำรประชุมกับกระทรวงพำณิชย์  จะร่วมกันประเมินสถำนกำรณ์ข้ำวก่อนน ำเสนอเข้ำที่ป ระชุม

คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำรข้ำว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนต่อไป 

ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯเตรียมเสนอมำตรกำรปรับพื้นที่นำและลดกำรปลูกข้ำวให้ที่ประชุม นบข .เห็นชอบใน 3 

โครงกำร พื้นที่เป้ำหมำยรวม 1.08 ล้ำนไร่ วงเงิน 4,718.545 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 1.โครงกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ทดแทน

นำข้ำว (รอบที่ 1) จ ำนวน 6.3 แสนไร่ วงเงิน 3,803.88 ล้ำนบำท 2.โครงกำรปลูกพืชหลำกหลำย (รอบ 2) พื้นที่ 4.5 แสนไร่ 

วงเงิน 864.53 ล้ำนบำท และ 3.โครงกำรปลูกพืชปุ๋ยสด (รอบ 2) บนพ้ืนท่ี 5 หมื่นไร่ วงเงิน 50.135 ล้ำนบำท 

          รำยงำนข่ำวจำกกรมกำรข้ำวกล่ำวว่ำ กระทรวงเกษตรฯเตรียมเสนอผลผลิตข้ำวปี ′60/61 คำดว่ำมีพื้นที่กำรปลูกข้ำว 

66.69 ล้ำนไร่ ผลผลิต 29.50 ล้ำนตันข้ำวเปลือก เป็นข้ำวหอมมะลิ 23.68 ล้ำนไร่ ผลผลิต 8.07 ล้ำนตัน ข้ำวหอมจังหวัด 

3.29 ล้ำนไร่ ผลผลิต 1.39 ล้ำนตัน ข้ำวหอมปทุมธำนี 1.46 ล้ำนไร่ ผลผลิต 1 ล้ำนตัน ข้ำวเจ้ำ 20.55 ล้ำนไร่ ผลผลิต 12.20 

ล้ำนตัน ข้ำวเหนียว 17.39 ล้ำนไร่ ผลผลิต 6.72 ล้ำนตัน ข้ำวอ่ืน ๆ 3.2 แสนไร่ ผลผลิต 1.2 แสนตัน 
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          ส่วนมำตรกำรเพิ่มกำรผลิตข้ำวในพื้นที่เหมำะสมบนพื้นที่ 1.34 ล้ำนไร่ ประกอบด้วย 3 โครงกำรคือ 1.โครงกำร

ส่งเสริมกำรใช้เมล็ดพันธุ์ข้ำวหอมมะลิคุณภำพดี (กข.) พื้นที่ 0.3 ล้ำนไร่ 2.โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

0.74 ล้ำนไร่ และ 3.โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ กข. 0.3 ล้ำนไร่ (ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ 04062560) 

 ฝนชุกท าผลผลิตข้าวดีเกินคาด เตรียมให้ นบข.ลดพ้ืนที่ปลูก 1.08 ล้านไร่ (01 มิ.ย.60) 

          น.ส.ชุติมำ บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ำ ได้สั่งกำรให้กรมชลประทำน

ร่วมกับกรมกำรข้ำว เร่งส ำรวจผลกระทบจำกสถำนกำรณ์น้ ำท่วมและฝนตกชุกในช่วงนี้ อำจกระทบต่อผลผลิตได้มำกกว่ำที่เคย

ประมำณกำรไว้ปี 2560/61 จะมีปริมำณข้ำวออกสู่ตลำดประมำณ 29 ล้ำนตันข้ำวเปลือก กระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรในช่วง

ปลำยฤดูกำล ทั้งนี้ปลัดกระทรวงพำณิชย์ในฐำนะอนุกรรมกำรก ำกับติดตำมแผนกำรผลิตและตลำดข้ำวครบวงจรได้เชิญ

ประชุมวันท่ี 2 มิถุนำยน เพื่อประเมินสถำนกำรณ์ผลผลิตข้ำวท้ังปีก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำร

ข้ำว (นบข.) มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน 

         แหล่งข่ำวจำกกรมกำรข้ำว กล่ำวว่ำ ได้ประเมินผลผลิตข้ำวปี 2560/61 ใหม่ โดยคำดว่ำจะมีกำรปลูกข้ำว 66.69 ล้ำน

ไร่ ได้ผลผลิต 29.50 ล้ำนตันข้ำวเปลือก กระทรวงเกษตรฯจึงเตรียมเสนอมำตรกำรกำรปรับพื้นที่นำและลดกำรปลูกข้ำวให้ที่

ประชุมนบข. เห็นชอบ 3 โครงกำร พื้นที่เป้ำหมำยรวม 1.08 ล้ำนไร่ วงเงิน 4,718.545 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 1.โครงกำร

ปลูกพืชอำหำรสัตว์ทดแทนนำข้ำว(รอบที่1) จ ำนวน 6.3 แสนไร่ วงเงิน 3,803.88 ล้ำนบำท 2.โครงกำรปลูกพืชหลำกหลำย

(รอบ2) พื้นที่ 45 แสนไร่ วงเงิน 864.53 ล้ำนบำท และ 3.โครงกำรปลูกพืชปุ๋ยสด (รอบ2) บนพื้นที่ 5 หมื่นไร่วงเงิน 50.135 

ล้ำนบำท(มติชน 31052560) 

 กรมชลประทานเร่งสูบน้ าช่วยข้าวนาปรังกว่า 1 แสนไร่ หลังฝนตกหนักท าน้ าท่วม(01 มิ.ย.60) 

          จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ สนธิก ำลังกับหลำยหน่วยงำนภำครัฐซึ่งรับผิดชอบภำคกลำง ต่ำงระดมก ำลังส่งควำม

ช่วยเหลือเข้ำไปช่วยสูบน้ ำ ออกจำกแปลงข้ำวนำปรังกว่ำหนึ่งแสนไร่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ให้รอดพ้นจำกน้ ำท่วมมิด

ยอดต้นข้ำว อำยุกว่ำ 1 เดือน ท่ีระดับควำมสูง 30 เซ็นติเมตร หลังจำกฝนตกในพื้นที่อย่ำงหนัก ประกอบกับระดับน้ ำ ในแม่น้ ำ

เจ้ำพระยำและแม่น้ ำน้อย มีระดับสูง ท ำให้ประตูน ำสองฝั่งแม่น้ ำ ต้องปิดเพื่อกันน้ ำทะลักไหลเข้ำทุ่ง ส่วนน้ ำในล ำคลองและใน

ทุ่งนำ จ ำเป็นต้องสูบออกทิ้งลงแม่น้ ำให้เร็วที่สุด 

          โดยนำยอุดมศักดิ์ ขำวหนูนำ ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เปิดเผยว่ำ ศูนย์ ปภ.เขต 1 ส่ง

รถสูบน้ ำระยะไกลพลังสูง เข้ำมำสูบน้ ำออกจำกทุ่งนำเขตอ ำเภอเสนำ ลงแม่น้ ำน้อย ที่ประตูน้ ำรำงจระเข้ และประตูน้ ำใบบัว 

ควำมสำมำรถสูบได้รวม 120,000 ลบ.ม./วัน 

           ขณะที่ส ำนักงำนโครงกำรชลประทำนที่ 10 และ 12 ได้จัดส่งเครื่องสูบน้ ำหลำยรูปแบบ มำติดตั้งตำมประตูน้ ำต่ำงๆ 

ในเขตอ ำเภอบำงบำล เสนำ ผักไห่ บำงไทร และบำงซ้ำย เพื่อเร่งระบำยน้ ำ จำกล ำคลองกลำงทุ่งนำลงแม่น้ ำ ล่ำสุดพบว่ำได้

ช่วยเหลือสูบน้ ำออกจำกพื้นที่ จนน้ ำไม่ท่วมมิดยอดข้ำวได้แล้ว 120,000 ไร่ คงเหลืออีกเกือบ 20,000 ไร่เท่ำนั้น ที่ต้องเร่ง

ช่วยเหลือต่อไป (มติชน 01062560) 
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 1.5  ความเคลื่อนไหวของโรงสีข้าวไทย 

 พาณิชยห์ารือโรงสีวางแผนดูแลราคาข้าวฤดูใหม่ เล็งใช้แอปฯ"ชาวนาไทย"ให้ข้อมูล(08 มิ.ย.60) 

          น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพำณิชย์ กล่ำวภำยหลังหำรือร่วมกับตัวแทนสมำคมโรงสี และตัวแทน

ผู้ประกอบกำรโรงสีจำกท่ัวประเทศ เพื่อประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดข้ำว เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรช่วยเหลือ

เกษตรกรและผู้ประกอบกำรปีกำรผลิต 2560/2561 และเพื่อเป็นกำรเตรียมแผนล่วงหน้ำรองรับผลผลิตข้ำวฤดูกำลใหม่ปีกำร

ผลิต 2560/61 ที่เริ่มทยอยเพำะปลูกในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลำดตั้งแต่เดือนตุลำคม ซึ่งจำกกำร

ประเมินเบื้องต้นผลผลิตปีนี้น่ำจะดีตำมปริมำณฝนเพิ่มขึ้นขณะนี้ แต่ยังต้องติดตำมข้อมูลผลผลิตกับกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์อย่ำงใกล้ชิด เพื่อจะได้วำงมำตรกำรช่วยเหลือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่นเดียวกับแนวโน้มรำคำที่น่ำจะดีขึ้น เพรำะ

หลำยประเทศได้รับผลกระทบจำกภัยน้ ำท่วม ประกอบกับมีค ำสั่งซื้อจำกต่ำงประเทศ อำทิ อิหร่ำน กลับมำซื้อข้ำวไทยมำกขึ้น 

          อย่ำงไรก็ตำม ระหว่ำงนี้กระทรวงพำณิชย์เร่งเดินหน้ำโครงกำรโรงสี 4.0 เพื่อยกระดับมำตรฐำนให้เป็นโรงสี ติดดำว ที่

มีควำมทันสมัย มีกำรติดป้ำยรำคำรับซื้อที่ชัดเจน และที่ส ำคัญมีธรรมำภิบำล ให้ควำมเป็นธรรมกับเกษตร ซึ่งขณะนี้มีโรงสีที่

ได้รับกำรติดดำวแล้วกว่ำ 100 แห่ง จำก 1,000 แห่งทั่วประเทศ 

          นอกจำกนี้ โรงสียังให้ควำมร่วมมือติดป้ำยแสดงรำคำรับซื้อที่ชัดเจน พร้อมอ ำนวยควำมสะดวก ทำงด้ำนอุปกรณ์       

ทั้งเครื่องช่ัง และเครื่องวัดควำมชื้น ไปติดตั้งไว้ตำมสหกรณ์ หรือศูนย์กลำงของแต่ละชุมชน หรือสำมำรถน ำข้ำวมำตรวจสอบ

ปริมำณ และควำมช้ืนที่โรงสีนั้น ๆ ได้ ก่อนน ำไปขำย เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำเกษตรกรจะได้รำคำที่เป็นธรรม ซึ่งจะมีกำร

เตรียมควำมพร้อมล่วงหน้ำก่อนข้ำวจะออก 2 เดือน และยังได้เตรียมจัดท ำข้อมูลรำคำข้ำว เพื่อประกำศเป็นรำยวันให้

เกษตรกรได้รับรู้ก่อนท่ีจะน ำข้ำวไปขำย ซึ่งสำมำรถตรวจเช็กได้ผ่ำนแอปพลิเคชั่น “ชำวนำไทย” ที่บอกข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นกำร

ผลิต ข้อมูลมำตรกำรของ ธ.ก.ส. และข้อมูลด้ำนรำคำข้ำว แต่จะเพิ่มข้อมูลรำคำรับซื้อข้ำวทุกโรงสีที่อัพเดทเป็นรำยวันด้วย ให้

ทันก่อนข้ำวจะออกสู่ตลำด พร้อมยังเตรียมหำรือกับกระทรวงมหำดไทยตั้งหน่วยเฉพำะกิจลงไปดูข้อร้องเรียนในพื้นที่ เพื่อ

ช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันกับสถำนกำรณ์ (ผู้จัดกำร 07062560) 

 ราคาข้าวขยับรับรัฐล้างสต๊อก ชาวนา-โรงสีข้าวภาคใต้ยิ้มออก (28 มิ.ย.60) 

          ชำวนำ เถ้ำแก่โรงสีข้ำวภำคใต้ใจช้ืน รำคำข้ำวขยับขึ้น 20% โรงสีก ำลังกำรผลิตล้นเกือบ 50% ข้ำวไม่พอขำย เหตุ

เกษตรกรหันไปปลูกปำล์มหลังรัฐบำลยกเลิกโครงกำรรับจ ำน ำข้ำวเปลือก 

          นำยสุทธิพร กำฬสุวรรณ เจ้ำของโรงสีพัฒนโสภณเจริญพำณิชย์ ในฐำนะนำยกสมำคมโรงสีข้ำวและกลุ่มชำวนำภำคใต้ 

เปิดเผย "ประชำชำติธุรกิจ" ว่ำปีนี้ธุรกิจโรงสีข้ำวและกลุ่มชำวนำในภำคใต้เริ่มมีรำยได้ดีขึ้น เนื่องจำกรำคำข้ำวได้ขยับขึ้น

ประมำณ 20% เช่น ข้ำวขำวจำกเดิมรำคำตันละ 5,800-6,000 บำท ขยับขึ้นถึง 7,100-7,200 บำท ส่วนข้ำวพันธุ์พื้นเมือง 

เช่น เล็บนก ข้ำวเฉี้ยง และข้ำวสังข์หยด รำคำดีต่อเนื่องและมีเสถียรภำพในระดับ 10,000-18,000 บำท/ตัน แต่ชำวนำจะมี

รำยได้ที่ดีหำกรำคำข้ำวเปลือก (ข้ำวขำว) อยู่ที่ 8,500 บำท/ตัน และข้ำวพันธุ์พื้นเมือง 10,000 บำท/ตัน ในระดับควำมช้ืน 

15% 

          ทั้งนี้ประเมินว่ำแนวโน้มรำคำข้ำวจะดีขึ้น เพรำะได้ปรับฐำนรำคำ และที่ส ำคัญปริมำณข้ำวในสต๊อกของรัฐบำลเหลือ

น้อยและเป็นข้ำวเสื่อมคุณภำพ ขณะนี้ชำวนำได้ตื่นตัวในกำรปลูกข้ำวอีกครั้ง ซึ่งอยู่ระหว่ำงเตรียมกำรที่จะท ำนำปรัง ซึ่งแหล่ง

ปลูกข้ำวรำยใหญ่ของภำคใต้คือ จังหวัดพัทลุง สงขลำ และนครศรีธรรมรำช 
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          อย่ำงไรก็ตำม พื้นที่นำข้ำวในภำคใต้ลดลงไปกว่ำ 1 ล้ำนไร่ ขณะนี้เหลือประมำณ 5 แสนไร่เท่ำนั้น โดยมีผลผลิตรวม

ประมำณ 350,000 ตัน/ปี จำกเดิมเคยมีผลผลิตข้ำวอยู่ที่ 4-5 แสนตัน/ ปี ซึ่งปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้พื้นที่นำลดลงไป เนื่องจำก

ชำวนำหันไปลงทุนปลูกปำล์มน้ ำมันหลังจำกท่ีรัฐบำลได้ยกเลิกโครงกำรรับจ ำน ำข้ำวเปลือก เพรำะท ำนำแล้วขำดทุนอย่ำงหนัก 

โดยพื้นที่นำข้ำวมีสัดส่วนลดลงปีละประมำณ 10-20% ปัจจุบันกำรบริโภคข้ำวส่วนใหญ่จึงต้องน ำข้ำวมำจำกภำคอีสำน 

ภำคเหนือ และภำคกลำง 

          ส ำหรับผู้ประกอบกำรโรงสีข้ำวในระยะ 2-3 ปีท่ีผ่ำนมำก็ประสบภำวะขำดทุนและหลำยรำยขำดสภำพคล่อง ปัจจุบันมี

โรงสีข้ำวจ ำนวนกว่ำ 100 โรง มีก ำลังกำรผลิตสีข้ำวได้มำกถึง 5-6 แสนตัน/ปี แต่ตอนนี้ปริมำณข้ำวมีไม่เพียงพอหำยไปเกือบ 

50% และมีเงินหมุนเวียนในระบบลดลงจำกประมำณ 5 พันล้ำนบำทเหลือเพียง 2-3 พันล้ำนบำท/ปีเท่ำนั้น แต่สถำนกำรณ์

ขณะนีก้็เริ่มคลี่คลำยไปในทิศทำงที่ดีขึ้น (ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ 27062560) 

 ตลาดกลาง ข้าวเปิด TOR โรงสีหนุนช่วยสร้าง "ราคาอ้างอิง"(02 มิ.ย.60) 

          เปิดหลักเกณฑ์ "ตลำดกลำงข้ำวสำรแห่งแรก" รับสมัคร มิ.ย.นี้-เอกชนลงทุน 100% ทั้งจัดหำพื้นที่ไม่ต่ ำกว่ำ 1,000 

ตร.ม. ด้ำนโรงสี-ผู้ส่งออกเสียงแตกหนุนตลำดกลำง 

          รำยงำนข่ำวจำกกระทรวงพำณิชย์ระบุว่ำ ตำมที่กระทรวงพำณิชย์มีแนวคิดจัดท ำตลำดกลำงข้ำวสำรตำมโมเดลของ

ประเทศจีน ล่ำสุดกรมกำรค้ำภำยในเตรียมยกร่ำงประกำศหลักเกณฑ์กำรส่งเสริมกำรจัดตั้งตลำดกลำงข้ำวสำรสู่

มำตรฐำนสำกลแห่งแรกจ ำนวน1 แห่ง คำดว่ำจะเริ่มเปิดรับสมัครภำยในวันท่ี 30 มิถุนำยนนี้ ใช้งบประมำณลงทุนประมำณ 10 

ล้ำนบำท 

          โดยหลักเกณฑ์ "เบื้องต้น" ก ำหนดให้เป็นตลำดกลำงที่สำมำรถตกลงซื้อขำยข้ำวสำรทุกประเภท ทั้งในรูปแบบตลำด

จริงและออนไลน์ เป็นศูนย์กลำงรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรตลำดและรำคำข้ำวสำร พร้อมทั้งจัดให้มีพื้นที่ด ำเนินกำรและ

ให้บริกำร เช่น พ้ืนท่ีจ ำหน่ำยสินค้ำไม่น้อยกว่ำ 1,000 ตำรำงเมตร แบ่งโซนให้เกษตรกร วิสำหกิจชุมชน โรงสีผู้ประกอบกำรค้ำ

ข้ำวถุง โรงงำนแปรรูปสินค้ำจำกข้ำวสำร สินค้ำกลุ่มอินทรีย์ และพื้นที่ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรตลำดแก่ผู้เกี่ยวข้อง, พื้นที่ห้อง

ประชุมหรือห้องเจรจำกำรค้ำขนำด 150 ตำรำงเมตร, พื้นที่ส ำนักงำน 100 ตำรำงเมตร พื้นที่โถงทำงเดิน 100 ตำรำงเมตร 

นอกจำกนี้ ต้องจัดหำบริกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำและกำรตลำดแก่ผู้ซื้อผู้ขำย เช่น ระบบ

สำธำรณูปโภค เทคโนโลยีสำรสนเทศ บริกำรก ำจัดขยะ บริกำรรักษำควำมปลอดภัย และสุดท้ำยต้องมีพื้นที่บริกำรตรวจสอบ

คุณภำพสินค้ำและบริกำรแบบ One Stop Service ตำมมำตรฐำนสำกล 

          เงื่อนไขให้เอกชนท่ีจะมำเป็นผู้ด ำเนินกำรตลำดกลำงต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน บริษัทจ ำกัด/บริษัทมหำชนจ ำกัด 

ในประเทศไทยมีประสบกำรณ์ได้รับกำรยอมรับไม่น้อยกว่ำ 10 ปี มีสถำนที่จัดตั้งตลำดข้ำวไม่น้อยกว่ำ 10 ไร่ ใน

กรุงเทพมหำนคร/ปริมณฑลหรือจังหวัดใกล้เคียงที่เหมำะสม และต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิถือครองที่ดิน โฉนดต้องไม่จด

จ ำนอง หำกมีสัญญำเช่ำต้องไม่น้อยกว่ำ 10 ปี 

          ที่ส ำคัญได้ก ำหนดให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเองทั้งหมด เกี่ยวกับกำรจัดหำพื้นที่และก่อสร้ำงรวมถึงกำร

บริหำรจัดกำร และจัดงำนบุคลำกรมำท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำร จัดหำบริกำรตำมรูปแบบและวิธีกำรส่งเสริมกำรจัดตั้งตลำด

กลำงโดยเรียกค่ำธรรมเนียมตำมที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด 
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          ในส่วนของภำครัฐจะเข้ำไปสนับสนุนเรื่องครุภัณฑ์และอุปกรณ์ระบบฐำนข้อมูล กิจกรรมประชำสัมพันธ์และส่งเสริม

กำรตลำดเช่ือมโยงผู้ซื้อท้ังในและต่ำงประเทศ และกำรฝึกอบรม 

          "ในกำรสมัครเอกชนต้องเสนอแผนโครงกำร ข้อเสนอเกี่ยวกับกำรจัดสรรพื้นที่ กำรบริหำรจัดกำรตลำด และทีมงำน

บุคลำกร ให้กรมกำรค้ำภำยในพิจำรณำ จำกนั้นจะให้เข้ำมำแสดงวิสัยทัศน์ และจะพิจำรณำรำยละเอียดของแผน คำดว่ำจะ

สรุปได้ไม่เกิน 2 เดือน" 

          นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค อธิบดีกรมกำรค้ำภำยในกล่ำวว่ำ กรมกำรค้ำภำยในได้รับมอบหมำยให้ผลักดันตลำดกลำง

ข้ำวสำรให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม สำมำรถเปิดซื้อขำยได้ภำยในปี 2561 โดยล่ำสุดมอบให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องศึกษำจัดท ำ

หลักเกณฑ์โครงสร้ำงของตลำดว่ำจะเป็นในรูปแบบใด รวมถึงก ำหนดรำยละเอียดในส่วนของสินค้ำและบริกำรที่จะน ำไป

จ ำหน่ำยในตลำดด้วย 

          "ตลำดนี้จะเป็นศูนย์รวมจ ำหน่ำยข้ำวทุกรูปแบบจะเป็นช่องทำงช่วยให้เกษตรกรรวมถึงทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งใน

รูปแบบสหกรณ์ วิสำหกิจชุมชนโรงสี ผู้ส่งออก ให้สำมำรถเข้ำมำจ ำหน่ำยสินค้ำข้ำวและผลิตภัณฑ์ได้ภำยในจุดเดียว โดยกรม

จะช่วยประสำนดึงผู้ซื้อจำกต่ำงประเทศเข้ำมำ" 

          แหล่งข่ำวจำกวงกำรค้ำข้ำวกล่ำวว่ำ ในวงกำรค้ำข้ำวยังมีมุมมองที่ไม่ตรงกันต่อกำรจัดตั้งตลำดกลำง โดยด้ำนผู้ส่งออก

บำงกลุ่มเห็นว่ำ ไทยไม่สำมำรถไปอิงโมเดลตลำดกลำงข้ำวสำรของจีนได้ เพรำะระบบโลจิสติกส์ไทยและจีนต่ำงกัน จีนมีระบบ

ขนส่งโดยรถไฟไปถึงตลำดกลำงท ำให้มีต้นทุนต่ ำ แต่ไทยต้องขนส่งไปทำงถนนไปลงเรือ หำกมีตลำดจะเพิ่มต้นทุนกำรขนส่งเป็น 

2 ทอด จำกโรงสีไปตลำด จำกตลำดไปลงเรืออีก โมเดลนี้จึงไม่เหมำะสมกับประเทศไทย 

          หำกให้มีกำรตั้งตลำดจริง ส่งผลดีกับธุรกิจด้ำนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์มำกกว่ำธุรกิจค้ำข้ำว เพรำะขณะนี้ไทยมี

ระบบกำรค้ำข้ำวท่ีมีประสิทธิภำพ ค้ำขำยกันมำนำน และพัฒนำไปสู่ระบบที่ผู้ซื้อและผู้ขำยสำมำรถติดต่อกันโดยใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศไม่จ ำเป็นต้องมีตลำด 

          ขณะนี้ฟำกฝั่งผู้ประกอบกำรโรงสีช้ีว่ำกำรตั้งตลำดกลำงถือว่ำเป็นช่องทำงที่มีประโยชน์กับผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก

และขนำดกลำง ให้สำมำรถติดต่อกับผู้ซื้อจำกต่ำงประเทศโดยตรง แต่ถึงแม้จะมีกลไกตลำดกลำงข้ำวสำรแล้ว ไทยควรพัฒนำ

กลไกกำรก ำหนดรำคำอ้ำงอิง โดยกำรแก้ไขปัญหำตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำหลังจำกที่ควบรวมกับตลำดอนุพันธ์แล้ว ยังไม่

สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร หำกอนำคตสำมำรถตั้งรำคำอ้ำงอิงได้จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรในกำรวำง

แผนกำรผลิตเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกปัญหำรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำเมื่อผลผลิตออกสู่ตลำดพร้อมกัน (ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ 

01062560) 

 สรรพากรเตือนเร่ิมหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 0.5% ค่าซ้ือข้าว 1 มิ.ย.นี้(01 มิ.ย.60) 

         ตำมที่กรมสรรพำกรได้ออกค ำสั่งกรมสรรพำกร ที่ ท.ป.280/2560เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินตำมมำตรำ 40 

แห่งประมวลรัษฎำกร มีหน้ำที่หักภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำย ลงวันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ.2560 ก ำหนดให้มีกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่

จ่ำย ในอัตรำร้อยละ 0.5 ส ำหรับกำรจ่ำยเงินค่ำซื้อข้ำวตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนำยน 2560 เป็นต้นไปนั้น 

          นำยสมชำย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพำกร รักษำกำรในต ำแหน่งที่ปรึกษำด้ำนยุทธศำสตร์กำรจัดเก็บภำษี 

(กลุ่มธุรกิจพลังงำน) ในฐำนะโฆษกกรมสรรพำกร ช้ีแจงว่ำ "ตำมที่กระทรวงกำรคลัง ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 328 (พ.ศ.

2560) ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วยภำษีเงินได้ ลดอัตรำภำษีในกำรหักภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ส ำหรับกำรจ่ำยเงิน
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ได้พึงประเมินค่ำซื้อข้ำว จำกเดิมให้หักไว้ในอัตรำร้อยละ 0.75 ลดเหลืออัตรำร้อยละ 0.5 และอธิบดีกรมสรรพำกรได้ออกค ำสั่ง

กรมสรรพำกร ที่ ท.ป. 280/2560 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินตำมมำตรำ 40 แห่งประมวลรัษฎำกร มีหน้ำที่หักภำษีเงิน

ได้ ณ ท่ีจ่ำย ลงวันท่ี 17 พฤษภำคม พ.ศ.2560 ก ำหนดให้บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้จ่ำยเงินค่ำ

ซื้อข้ำวและเป็นผู้ส่งออก หักภำษี เงินได้ ณ ที่จ่ำย ในอัตรำร้อยละ 0.5 ของเงินได้พึงประเมินที่จ่ำย ส ำหรับกำรจ่ำยเงินค่ำซื้อ

ข้ำวที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นผู้มีหน้ำที่เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ และบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล ทั้งนี้ ส ำหรับกำร

จ่ำยเงินค่ำซื้อข้ำวตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนำยน 2560 เป็นต้นไป" 

          โฆษกกรมสรรพำกรกล่ำวเพิ่มเติมว่ำ "ส ำหรับกำรจ่ำยเงินค่ำซื้อข้ำวก่อนวันที่ 1 มิถุนำยน 2560 บริษัทหรือห้ำง

หุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นผู้จ่ำยเงินค่ำซื้อข้ำวและเป็นผู้ส่งออก ที่ได้จ่ำยเงินค่ำซื้อข้ำวให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบริษัทหรือห้ำง

หุ้นส่วนนิติบุคคล ยังคงมีหน้ำที่ต้องหักภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำย ในอัตรำร้อยละ 0.75 ของเงินได้พึงประเมินท่ีจ่ำย" 

          หำกมีข้อสงสัยสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดได้ที่ส ำนักงำนสรรพำกรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สำรนิเทศสรรพำกร 

โทร.1161 (ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ 31052560) 

 แห่ประมูลข้าวขายท าอาหารสัตว์เจอแต่ชื่อบิ๊กส่งออก (19 มิ.ย.60) 

          นำยกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กล่ำวว่ำ เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยนที่ผ่ำนมำ หลังจำกที่กรมกำรค้ำ

ต่ำงประเทศเปิดให้เอกชนยื่นซองรำคำเสนอซื้อข้ำวสำรในสต๊อกของรัฐเข้ำสู่อุตสำหกรรมที่ไม่ใช่กำรบริโภคของคนครั้งที่ 

2/2560 ปรำกฏมีผู้มำยื่นเสนอรำคำซื้อสูงสุด 16 รำย จำกท่ียื่นเสนอรำคำทั้งหมด 21 รำย รวมปริมำณข้ำว 2.12 ล้ำนตัน หรือ

คิดเป็น 96.36% ของข้ำวสำรทั้งหมดที่น ำมำเปิดประมูล 2.2 ล้ำนตัน มูลค่ำรวม 11,465.7 ล้ำนบำท 

          "ผู้เข้ำประมูลยื่นระดับรำคำเสนอซื้อตั้งแต่ตันละ 2,000 บำทไปจนถึง 6,730 บำท หรือเฉลี่ยตันละ 4,000-5,000 บำท 

สูงกว่ำกำรประมูลข้ำวชนิดนี้ในรอบที่ผ่ำนมำ หลังจำกนี้กรมจะเสนอผลสรุปกำรพิจำรณำต่อที่ประชุมคณะท ำงำนระบำยข้ำว

กับคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำระบำยข้ำว ก่อนเสนอประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรจัดกำรข้ำวพิจำรณำอนุมัติ

ต่อไป" นำยกีรติกล่ำว 

          แหล่งข่ำวจำกวงกำรค้ำข้ำวตั้งข้อสังเกตว่ำ กำรประมูลข้ำวที่ไม่ใช่บริโภคของคนครั้งนี้ มีโรงสีและผู้ส่งออกเข้ำร่วม

ประมูล 11 รำย จำกจ ำนวนผู้ที่ผ่ำนคุณสมบัติ 23 รำย สำเหตุที่โรงสี-ผู้ส่งออกข้ำวเข้ำร่วมประมูลได้ไม่ใช่เพรำะกรมกำรค้ำ

ต่ำงประเทศปรับเง่ือนไขและหลักเกณฑ์กำรประมูลที่ให้ผู้ประกอบกำรข้ำวเข้ำร่วมได้ แต่เป็นเพรำะกลุ่มโรงสี-ผู้ส่งออกข้ำวใช้

วิธีไปแจ้งจดขอใบอนุญำตประกอบโรงงำน (ใบ รง.) ประเภทอื่นเพื่อไม่ให้ขัดกับหลักเกณฑ์กำรประมูลที่ระบุไว้ว่ำเป็นข้ำวที่

ไม่ให้คนบริโภค ยกตัวอย่ำง กลุ่มโรงสีสิงห์โตทอง อำร์ซีไรซ์ และสิงห์โตทอง คอร์ปอเรช่ัน ผู้ประกอบกำรโรงสีช่ือดังใน จ .

ก ำแพงเพชร ได้ยื่นจดทะเบียนตั้งโรงงำนอำหำรสัตว์ หรือกลุ่มบริษัทแสงฟ้ำยื่นจดทะเบียนตั้งโรงงำนปุ๋ย เป็นต้น 

          "กำรประมูลครั้งนี้ท่ีมำแรงมำกก็คือ กลุ่มแสงฟ้ำโปรดิวส์ ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้ำวท็อป 5 และยังมีกำรส่งออกมันเส้นได้เข้ำ

ร่วมประมูลครั้งนี้ด้วย โดยเสนอรำคำประมูลแพงสุดตันละ 5,500-6,700 บำท ซึ่งในวงกำรทรำบว่ำ บริษัทวี ออ แกรนิค คือ

บริษัทในเครือแสงฟ้ำประมูลครั้งท่ีแล้วได้ข้ำวไปถึง 50,000 ตัน และรอบนี้ตั้งเป้ำจะซื้ออีก 229,040 ตัน รวมตัวบริษัทแสงฟ้ำ

เองอีก 982,072 ตัน ถ้ำชนะกำรประมูลก็จะได้ข้ำวไปถึง 1,211,112 ตัน หรือเกิน 50% ของปริมำณที่คำดว่ำจะอนุมัติขำย 

2.12 ล้ำนตัน" แหล่งข่ำวกล่ำว 
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          ส่วน 16 บริษัทที่ยื่นรำคำประมูลข้ำวที่ไม่ใช่กำรบริโภคของคนสูงสุด แบ่งเป็น 1)กลุ่มอำหำรสัตว์ ได้แก่ บจก.เอพี

เอ็มอะโกร. 155,625.316 ตัน, บจก.SPM อำหำรสัตว์ 30,880.832 ตัน, บจก.V.C.F กรุ๊ป 291,699.564 ตัน, บจก.มหำทรัพย์

ฟีด 38,569.303 ตัน และ บจก.กำญจนอำหำรสัตว์ 123,316.357 ตัน 2)กลุ่มโรงสี-ผู้ส่งออกข้ำว ได้แก่ บจก.บุรีรัมย์สหสินข้ำว

ไทย 9,683.479 ตัน, หจก.แสงฟ้ำโปรดิวส์ 967,362.099 ตัน, หจก.เฮงเพิ่มพูน 22,195.694 ตัน, หจก.โรงสีทรัพย์แสงทอง          

( 2550) 13,300.038 ตัน, บจก.โรงสีธันยบูรณ์ อินเตอร์เทรด 100,868.712 ตัน 

          3)กลุ่มผู้ค้ำมันส ำปะหลัง บมจ. P.S.C สตำร์ชโปรดักส์ 65,309.732 ตัน 4)กลุ่มผู้ค้ำปุ๋ย บจก.วีออร์แกนนิค 

229,040.539 ตัน 5)กลุ่มไซโล/ค้ำส่งค้ำปลีกขำยวัสดุทำงกำรเกษตร ได้แก่ บจก.เจริญวัฒนำ (โง้วเทียนเซ้ง) 14,413.038 ตัน, 

บจก.ชิโนไทย อะโกร โปรดักซ์ 1,648.818 ตัน, บจก.จิรชัย โปรดิ้วซ์ 9,995.977 ตัน และ บจก.เชียงรำยกิจศิริโซโล 1995 

ปริมำณ 30,601.944 ตัน รวม 16 รำย ปริมำณเสนอซื้อข้ำว 2,104,512.197 ตัน (ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ 18062560) 

"ทีพีเค"ชวดซ้ือข้าวเสื่อมดับฝันเบอร์ 1 ผู้ผลิตเอทานอล (19 มิ.ย.60) 

          เปิดเบื้องลึก "ที พี เค เอทำนอล" วิ่งโร่ร้องนำยกฯตู่ พลำดเป้ำประมูลข้ำวสำรเสื่อมรัฐ เหตุหวังตุนสต๊อกป้อนโรงงำนท่ี

ขยำยก ำลังกำรผลิตรวม 1 ล้ำนตัน จ่อขึ้นแท่นเบอร์ 1 ผู้ผลิตเอทำนอลจำกมันเส้นไทย 

          ผู้สื่อข่ำว "ประชำชำติธุรกิจ" รำยงำนว่ำ เมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ บริษัท ที พี เค เอทำนอล จ ำกัด ได้เข้ำยื่นร้องเรียนว่ำ

ประมูลข้ำวสำรในสต๊อกของรัฐเข้ำสู่อุตสำหกรรมและเป็นผู้เสนอรำคำซื้อข้ำวในสต๊อกครบทุกคลังสินค้ำ จ ำนวน 157 คลัง โดย

เป็นผู้เสนอรำคำซื้อสูงสุด จ ำนวน 74 คลัง ปริมำณ 5.25 แสนตัน รำคำเฉลี่ยตันละ 2,332 บำท แต่ไม่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติ

จ ำหน่ำย พร้อมทั้งขอให้ภำครัฐตรวจสอบบริษัทที่ชนะกำรประมูลว่ำสำมำรถน ำข้ำวไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ได้หรือไม่ 

          นำงดวงพร รอดพยำธิ์ อธิบดีกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ ในฐำนะเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำระบำยข้ำว 

เปิดเผยว่ำ จำกกำรตรวจสอบข้อมูลของคณะท ำงำนร่วมกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ และกรมโรงงำน พบว่ำ บริษัท ที พี เค เอ

ทำนอล ถือเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรเป็นผู้เสนอซื้อมำตั้งแต่ต้น เพรำะกรรมกำรของบริษัท ที พี เค เอทำนอล จ ำกัด เคยเป็น

กรรมกำรในนิติบุคคล 2 รำย ซึ่งเป็นจ ำเลยที่กระท ำผิดสัญญำตำมโครงกำรยกระดับรำคำหัวมันส ำปะหลังโดยผ่ำนกลไกกำร

ผลิตและกำรตลำดปี 2536/37 ซึ่งศำลฎีกำมีค ำพิพำกษำให้จ ำเลยทั้งสองช ำระเงิน พร้อมดอกเบี้ยคืนแก่กรมกำรค้ำ

ต่ำงประเทศ แต่จนบัดนี้ท้ัง 2 รำยยังไม่ช ำระหนี้ ซึ่งขัดต่อหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะท ำงำนด ำเนินกำรระบำยข้ำวในสต๊อก

ของรัฐ เรื่องกำรจ ำหน่ำยข้ำวในสต๊อกของรัฐเข้ำสู่อุตสำหกรรมที่ไม่ใช่กำรบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 12 

เมษำยน 2560 ข้อ 2.คุณสมบัติผู้เสนอซื้อ ระบุไว้ชัดเจนว่ำผู้เสนอซื้อจะถูกพิจำรณำให้เป็นผู้ขำดคุณสมบัติ หำกเคยมีหรือมี

พฤติกรรมที่เป็นผลเสียหำยแก่ทำงรำชกำรหรือกำรค้ำระหว่ำงประเทศ หรือโครงกำรแทรกแซงสินค้ำเกษตรภำยใต้นโยบำย

ของรัฐบำล  

          "วัตถุประสงค์ต้องกำรให้กำรระบำยข้ำวในสต๊อกของรัฐเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส รัดกุม และป้องกันควำมเสียหำยที่จะ

เกิดจำกผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เคยกระท ำควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร กรมได้ด ำเนินกำรตำมประกำศอย่ำงเคร่งครัด โดยน ำเรื่อง

ดังกล่ำวเสนอต่อคณะท ำงำนด ำเนินกำรระบำยข้ำว และคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำระบำยข้ำว พิจำรณำตำมขั้นตอน รวมทั้งได้

เสนอให้ประธำนกรรมกำร นบข. ให้ควำมเห็นชอบแล้ว และกรมในฐำนะเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำระบำยข้ำว ได้มี

หนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำให้บริษัท ที พี เค เอทำนอล จ ำกัด ทรำบแล้ว ซึ่งบริษัทมีสิทธิจะช้ีแจงหรือโต้แย้งได้ตำมขั้นตอน

ทำงกฎหมำยต่อไป" 
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          ในส่วนประเด็นท่ีบริษัท ที พี เคเอทำนอล จ ำกัด ขอให้ภำครัฐตรวจสอบกำรน ำข้ำวไปใช้ของผู้ชนะกำรประมูลแต่ละ

รำยนั้น เป็นเรื่องอยู่ในกระบวนกำรที่ นบข.ได้ก ำหนดให้องค์กำรคลังสินค้ำ (อคส.) และองค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 

จัดมำตรกำรและด ำเนินกำรตรวจสอบและติดตำมกำรน ำข้ำวไปใช้อย่ำงเคร่งครัด เพื่อป้องกันข้ำวดังกล่ำวรั่วไหลเข้ำสู่ตลำด

ปกติ หำกพบว่ำมีผู้ซื้อรำยใดน ำข้ำวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ตำมประกำศ จะต้องถูกด ำเนินคดีทั้งทำงแพ่งและอำญำ และหำกผู้ใด

มีเบำะแสกำรกระท ำผิด สำมำรถแจ้งหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำรตรวจติดตำมอย่ำงใกล้ชิดอีกทำงด้วย 

          แหล่งข่ำวจำกวงกำรเอทำนอลเปิดเผย "ประชำชำติธุรกิจ" ว่ำ บริษัทที พี เค เอทำนอล ไม่ใช่ผู้ประกอบกำรหน้ำใหม่

ในวงกำร เดิมเป็นผู้ผลิตและส่งออกมันส ำปะหลัง และเป็นโรงงำนที่ผลิตเอทำนอลจำกมันเส้นรำยใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ 

ตั้งอยู่ อ.ครบุรี จ.นครรำชสีมำ มีก ำลังกำรผลิต 3.4 แสนตัน รองจำกบริษัท อุบลไบโอเอทำนอล จ ำกัด  

          "ตั้งข้อสังเกตว่ำกำรเสนอซื้อข้ำวสำรปริมำณมำก เพรำะบริษัทก ำลังขยำยก ำลังกำรผลิตโรงงำนทั้ง 2 เฟส เฟสละ 3.4 

แสนตัน จำกเดิมที่มี 3.4 แสนตัน หำกก่อสร้ำงแล้วเสร็จบริษัทนี้จะมีก ำลังกำรผลิต 1 ล้ำนตัน และกลำยเป็นผู้ผลิตเอทำนอล

จำกมันส ำปะหลังอันดับ 1 ของประเทศทันที"  

          อย่ำงไรก็ตำม ยังต้องประเมินว่ำกำรประมูลข้ำวเพื่อมำผลิตเอทำนอลจะคุ้มค่ำหรือไม่ เพรำะ 1) บริษัทมีต้นทุนในกำร

ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรจำกมันส ำปะหลังเส้นมำเป็นข้ำว หำกวัตถุดิบมีไม่ต่อเนื่องอำจจะไม่คุ้มค่ำ 2) เปอร์เซ็นต์แป้งในข้ำวเสื่อม

จะมำกเท่ำกับเปอร์เซ็นต์แป้งในมันเส้นหรือไม่ หำกไม่เท่ำกันจะต้องใช้วัตถุดิบในปริมำณมำกขึ้น ท ำให้ประเมินได้ยำกว่ำจะใช้

ข้ำวเท่ำไร แป้งเท่ำไร ส่วนเอทำนอลที่ผลิตจำกโมลำสจะมีกระบวนกำรที่แตกต่ำงจำกข้ำวและมันส ำปะหลัง ท ำให้ไม่มีผู้ผลิตเอ

ทำนอลโมลำสมำร่วมประมูล(ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ 18062560) 
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 1.6  ความเคลื่อนไหวของผู้ส่งออกข้าวไทย 

           ผู้ส่งออกเจอ 2 เด้ง ราคาข้าวพุ่งแรงสุดช่วง 3 ปี-บาทแข็งค่า ส่งข้าวจีทูจีจีนงวดที่ 4 ขาดทุนอ่วมกว่า 300 

ล้าน  

           วันที่ 18 มิ.ย.60--จำกรำคำข้ำวไทยในตลำดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นจำกระดับ 350-360 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อตัน (ข้ำว

ขำว 5%) ในช่วงเดือนมกรำคม-มีนำคมที่ผ่ำนมำ ล่ำสุดขยับสู่ระดับ 440 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อตัน สูงสุดในรอบ 3 ปี จำกผล

พวงสต๊อกข้ำวไทยที่เคยเป็นตัวกดรำคำได้ถูกระบำยไปเกือบหมด ขณะที่ควำมต้องกำรของประเทศคู่ค้ำเพิ่มขึ้นนั้น 

          นำยเจริญ  เหล่ำธรรมทัศน์ นำยกสมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทย เปิดเผยกับ “ฐำนเศรษฐกิจ” ว่ำ แม้รำคำข้ำวในตลำดโลก

ที่ปรับตัวสูงประเทศผู้ส่งออกข้ำวทั้งไทย เวียดนำม อินเดียจะได้รับอำนิสงส์ แต่อีกด้ำนหนึ่งจำกที่กระทรวงพำณิชย์ได้ท ำ

สัญญำซื้อขำยข้ำวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจ)ีกับรัฐบำลจีนในปี 2558 ปริมำณ 1 ล้ำนตัน ซึ่งได้มอบหมำยให้สมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทย

เป็นผู้ส่งมอบข้ำว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรส่งมอบข้ำวงวดที่ 4 อีก 1 แสนตัน (คงเหลืออีก 6 แสนตัน) 

ทั้งนี้ทำงสมำคมได้จัดสรรข้ำวล็อตดังกล่ำวให้สมำชิกกว่ำ 200 รำย ในกำรส่งมอบให้รัฐบำลจีนโดยแบ่งโควตำยึดตำมเกณฑ์

ประวัติกำรส่งออกไปทั่วโลก 3 ปีย้อนหลัง ใครส่งออกมำกก็จะได้โควตำมำกตำมสัดส่วน ขณะที่ผู้ที่ไม่เคยส่งออกจะได้รับ

โควตำ 50 ตัน อย่ำงไรก็ดีกำรส่งมอบข้ำวให้จีนในล็อตที่ 4 ปริมำณ 1 แสนตัน ได้ตกลงรำคำไว้เมื่อเดือนเมษำยนที่ 385 

ดอลลำร์สหรัฐฯต่อตัน แต่ปัจจุบันรำคำได้ขยับข้ึนเป็น  440  

ดอลลำร์สหรัฐฯต่อตัน หำกโควตำรำคำใหม่รวมค่ำบริหำรจัดกำรต่ำงๆ แล้ว เวลำนี้รำคำต้องอยู่ที่ 475 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อตัน 

           “หำกค ำนวณจำกรำคำขำยที่ตกลงกันไว้กับรำคำ ณ ปัจจุบันผู้ส่งออกจะขำดทุนประมำณ 90 ดอลลำร์สหรัฐฯต่อตัน 

ปริมำณ 1 แสนตันก็จะขำดทุนหลำยร้อยล้ำนบำท (รำว 305 ล้ำนบำทค ำนวณที่อัตรำแลกเปลี่ยน 33.90 บำท/ดอลลำร์

สหรัฐฯ) รวมถึงเวลำนี้เงินบำทแข็งค่ำมำกจำกช่วงที่ตกลงรำคำกันไว้อัตรำแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 35 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ แต่วันนี้

อยู่ท่ีระดับ 33 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ (แข็งค่ำมำกสุดในรอบ 2 ปี) ซึ่งหำกได้รับเงินรำยได้รูปเงินบำทก็จะหำยไป 2 บำทต่อ

ดอลลำร์สหรัฐฯ ดังน้ันกรณีข้ำวจีทูจีจึงได้รับผลกระทบ 2 ต่อทั้งรำคำข้ำวท่ีขยับข้ึน และเงินบำทท่ีแข็งค่ำท ำให้ขำดทุน” 

อย่ำงไรก็ดีกำรค้ำย่อมมีได้-มีเสีย เรื่องนี้ทำงสมำคมพยำยำมดูแลให้สมำชิกท ำกำรส่งมอบข้ำวจีทูจีงวดที่ 4 ให้แล้วเสร็จตำม

เป้ำหมำยในเดือนมิถุนำยน แต่ในข้อเท็จจริงอำจล่ำช้ำบ้ำง เพรำะยังมีปัญหำเรื่องเรือมำรับสินค้ำล่ำช้ำ และขำดแคลนตู้สินค้ำ

ในกำรส่งมอบ 

           ขณะเดียวกันในปีท่ีผ่ำนมำ ยังมีข้ำวจีทูจีกับฟิลิปปินส์ปริมำณ 9 แสนตัน ระดับรำคำขำยกว่ำ 300 ดอลลำร์สหรัฐ ที่

ได้ส่งมอบเป็นล็อตๆ ในระดับรำคำที่แตกต่ำงกันตำมภำวะตลำดแต่ละช่วง แต่เฉลี่ยระดับรำคำอยู่ที่กว่ำ 300 ดอลลำร์สหรัฐฯ

ต่อตัน ซึ่งล็อตสุดท้ำยได้ส่งมอบแล้วเสร็จเมื่อ 1-2 เดือนที่ผ่ำนมำ ล่ำสุดทำงฟิลิปปินส์เพิ่งช ำระเงินให้กับกรมกำรค้ำ

ต่ำงประเทศที่เป็นผู้ขำยข้ำวจีทูจี (ให้เอกชนเป็นคนส่งมอบ) จำกเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้นจะท ำให้ผู้ส่งออกที่ส่งมอบข้ำวให้

ฟิลิปปินส์ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเช่นกัน เพรำะกรมจ่ำยเงินให้ผู้ส่งออกเป็นเงินบำท 

           ด้ำนนำยเกรียงศักดิ์  ตำปนำนนท์ นำยกสมำคมโรงสีข้ำวไทย กล่ำวว่ำ รำคำข้ำวในตลำดโลกท่ีปรับตัวสูงข้ึนในเวลำนี้

ผู้ประกอบกำรโรงสีได้รับอำนิสงส์ เพรำะเป็นแรงจูงใจกำรขำยข้ำวในสต๊อกท่ีมีอยู่ออกไป ซึ่งจะท ำให้มีสภำพคล่องและก ำลังซื้อ

ข้ำวจำกชำวนำในช่วงจำกนี้ไปเพิ่มขึ้น 
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           ขณะที่นำยสุเทพ  คงมำก นำยกสมำคมชำวนำและเกษตรไทย กล่ำวว่ำ รำคำข้ำวในตลำดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น มีผล

ให้โรงสีซื้อข้ำวจำกชำวนำในรำคำที่สูงขึ้น โดยเวลำนี้ข้ำวเปลือกเจ้ำควำมช้ืนไม่เกิน 15% รำคำกว่ำ 8,500-9,000 บำทต่อตัน 

ส่วนควำมช้ืน 25-30% เฉลี่ยที่ 7,400-7,500 บำท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนอยู่ที่ 6,800-7,700 บำท/ตัน ถือว่ำ

ชำวนำได้ประโยชน์ (ฐำนเศรษฐกิจ 18062560) 

 สมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ราคาข้าวขาขึ้นส่งออกทะลุ 10 ล้านตัน (สัมภำษณ์) 
 บริษัทเอเซีย โกลเด้น ไรซ์ ผู้ส่งออกข้ำวเบอร์ 1 ของประเทศ มองตลำดส่งออกข้ำวขณะนี้ หลังจำกที่รำคำข้ำว
ปรับตัวสูงข้ึนอย่ำงพรวดพรำดเดือนเดียวถึง 100 เหรียญ จำกสำเหตุค่ำเงินบำท-อิหร่ำนกลับมำซื้อข้ำว และสต๊อกข้ำวรัฐบำลที่
เป็นตัวกดดันรำคำข้ำวมำตลำดก ำลังจะหมดไป ประชำชำติธุรกิจ สัมภำษณ์ สมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธำนบริษัทเอเซีย 
โกลเด้น ไรซ์ ถึงสถำนกำรณ์กำรส่งออกข้ำวช่วงครึ่งปีแรก และแนวโน้มครึ่งปีหลัง 
 Q : คร่ึงปีแรกของเอเชียฯ 
 วันนี้บริษัทส่งออกข้ำวได้ประมำณ 700,000-750,000 ตัน คำดว่ำทั้งปีจะเป็นไปตำมเป้ำหมำย 1.5 ล้ำนตัน โดย
สถำนกำรณ์กำรส่งออกข้ำวในช่วงปลำยปีนี้ก็ยังมีออร์เดอร์ที่เรำต้องส่งมอบคือ ออร์เดอร์ของรัฐบำลจีน (ข้ำว G to G) ซึ่งเรำ
ได้รับกำรจัดสรรโควตำจำกสมำคม น่ำจะเป็นปริมำณที่สูงที่สุด แต่เมื่อตัดสินใจแล้วก็จะต้องท ำให้จบ เรำไม่สำมำรถเบี้ยวได้ 
ถึงแม้ว่ำตอนน้ีรำคำข้ำวจะเพิ่มสูงขึ้นจำกตอนท่ีตกลงกันไว้ แต่เรำก็ยังยึดมั่นในค ำสั่งซื้อ 
Q : ท าไมข้าวราคาขึ้นมาก 
 รำคำส่งออกตอนน้ีประมำณ 400 เหรียญสหรัฐ/ตัน ผมมองว่ำ มันเมกเซนส์ ตำมที่ผมได้พูดมำตลอด แรก ๆ ผมคิด
ว่ำ รำคำข้ำวน่ำจะปรับฐำนขึ้นประมำณปลำยปีหรือต้นปีหน้ำ (2561) แต่ตอนนี้ก็ถือว่ำรำคำข้ำวปรับขึ้นเร็วกว่ำที่คิดมำก แต่
อย่ำลืมว่ำ ทุกอย่ำงต้องสมดุล ถ้ำรำคำข้ำวขึ้นไปอีกมันไม่ยั่งยืนแน่ มันไม่สมดุล ต้องดูทั้งหมดทั้งผู้ซื้อข้ำวและผู้ขำยข้ำว ส่วน
ที่ว่ำท ำไมรำคำข้ำวปรับขึ้นเร็วมำกนั้น ก็เพรำะมีตลำดอิหร่ำน ซึ่งเป็นตลำดข้ำวดั้งเดิมของไทยที่เคยหำยไปในอดีตร่วม 10 ปี 
ตอนนี้อิหร่ำนกลับเข้ำมำซื้อข้ำวไทยโดยตรงแล้วปริมำณ 200,000 ตัน จำกในอดีตเรำขำยตรงให้กับเอกชนอิหร่ำน และยังมี
กำรขำยผ่ำนเทรดเดอร์ที่ไปประมูลขำยให้หน่วยงำนรัฐบำล GTC  
 นอกจำกน้ีบังกลำเทศก็ประสบภัยน้ ำท่วม จึงเข้ำมำสั่งซื้อข้ำวแบบด่วน เข้ำมำซื้อทั้งจำกเวียดนำม-อินเดีย ภำพรวม
บังกลำเทศต้องน ำเข้ำข้ำวประมำณ 600,000 ตัน วันนี้ซื้อไปแล้ว 300,000-400,000 ตัน เป็นทำงกำรซื้อทั้งแบบ G to G และ 
G to P ทำงเอเชียก็ก ำลังเจรจำขำยข้ำวให้บังกลำเทศอยู่ อีกเรื่องที่มีผลทำงจิตวิทยำต่อรำคำข้ำวในตลำดก็คือ สต๊อกข้ำว
รัฐบำลก ำลังหมดไป ทำงจิตวิทยำมีผลแน่ ซึ่งต่ำงประเทศมองว่ำเป็นกำรตัดวงจรข้ำวออกไปมีผลต่อรำคำ นอกจำกนี้อินเดีย
ประกำศรับจ ำน ำข้ำว ตอนนี้ซื้อไป 40 ล้ำนตัน 
 Q : ทิศทางตลาดข้าวหลังจากนี้ 
 รำคำข้ำวท่ีขยับข้ึนมำก็พอสมควรแล้ว ที่ผ่ำนมำข้ำวขำวและข้ำวนึ่งปรับขึ้นไปเฉลี่ยถึง 100 เหรียญสหรัฐ/ตัน เป็นผล
จำกจิตวิทยำ และเป็นผลจำก 2-3 ประเทศต้องกำรข้ำว (อิหร่ำน-บังกลำเทศ) แต่ถ้ำมองยำว ๆ ไปข้ำงหน้ำ ผมคิดว่ำรำคำข้ำว
ขึ้นมำพอประมำณแล้ว ถ้ำจะขึ้นไปอีกก็จะต้องมีปัจจัยอะไรมำสนับสนุนให้ข้ำวปรับขึ้น ซึ่งระดับนี้ถือว่ำสมดุลแล้ว คิดทอน
กลับมำเป็นรำคำข้ำวเปลือกแห้ง ตอนนี้ชำวนำได้รำคำอยู่ที่เกวียนละ 9,000 บำท เป็นรำคำที่ชำวนำน่ำจะพอใจ ดังนั้นกำร
เรียกร้องเรื่องรำคำข้ำวของชำวนำจะลดลงมำกกว่ำช่วง 2 ปี 
 Q : รัฐบาลต้องบริหารอย่างไร 
 ขึ้นอยู่กับว่ำ จะพอใจระดับรำคำข้ำวที่เท่ำไร ถ้ำรัฐบำลคิดว่ำ เกวียนละ 9,000 บำท พอใจก็ควรจะปล่อยให้เป็นไป
ตำมกลไกตลำด แต่สิ่งส ำคัญตอนนี้รัฐบำลควรจะต้องเข้ำไปเร่งแก้ไขปัญหำเรื่องสภำพคล่องของโรงสี เพื่อให้โรงสีมีก ำลังซื้อข้ำว 
จะได้เข้ำไปช่วยดูดซัพพลำยข้ำวส่วนเกินในตลำดได้  
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 Q : ยอดส่งออกข้าวปีนี้ 
 ปีนี้ประเทศไทยน่ำจะส่งออกข้ำวได้ระหว่ำง 10-10.5 ล้ำนตัน ถ้ำส่งออกได้ถึง 11 ล้ำนตันก็ถือว่ำเก่งมำก โดยตัวเลข
กำรส่งออกข้ำวในช่วง 4 เดือนแรกถึงเมษำยนส่งออกไปแล้ว 3.6 ล้ำนตัน เท่ำกับว่ำ เฉลี่ยส่งออกข้ำวได้เดือนละ 900,000 ตัน 
หำก 6 เดือนได้ประมำณ 5.4 ล้ำนตัน 
 Q : อนาคตส่งออกข้าวปีหน้า 
 ผมบอกได้เลยว่ำ ปีหน้ำ (2561) กำรส่งออกข้ำวของประเทศไทยจะลดลง ไทยอำจจะไม่ใช่ผู้ส่งออกข้ำวเบอร์ 1 ของ
โลกอีกแล้ว เพรำะส่วนหน่ึงพื้นที่ปลูกข้ำวของเรำลดลง และข้ำวในสต๊อกของรัฐบำลไม่มีอีกแล้ว เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิด
อื่นกันมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง อ้อยเพรำะรำคำดีกว่ำ ตอนนี้เท่ำที่ผมสังเกตเห็น พื้นที่ปลูกข้ำวหำยไปมำก กลำยเป็นพื้นที่อยู่
อำศัย พื้นที่อุตสำหกรรม มันเปลี่ยนเร็วและชัดเจนมำกขึ้น และหำกรัฐบำลขยำยกำรลงทุนภำคอุตสำหกรรมไปในต่ำงจังหวัด
มำกขึ้น ก็ควรเร่งส่งเสริมอุตสำหกรรมที่มีส่วนช่วยต่อยอดอุตสำหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทยด้วย รัฐบำลอย่ำ
ทิ้งอุตสำหกรรมภำคเกษตร (ประชำชำติธุรกิจ 26062560) 
 แสงฟ้ำคว้ำประมูลข้ำว 1 ล้ำนตัน ป้อน รง.อำหำรสัตว์ดันยอดทะลุหมื่นล้ำน(29 มิ.ย.60) 

          บริษัทแสงฟ้ำฯ ท็อป 5 ส่งออกข้ำวคว้ำประมูลข้ำวรัฐ 1 ล้ำนตันป้อนอำหำรสัตว์ แง้มแตกไลน์ลงทุนเอทำนอล-

โรงไฟฟ้ำ SPP ดันยอดค้ำปี′60 ทะลุ 13,000 ล้ำนบำท สืบเนื่องจำกกรณีห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แสงฟ้ำโปรดิวส์ ในเครือบริษัท แสง

ฟ้ำอะกริโปรดักส์ จ ำกัด ผู้ส่งออกข้ำวท็อป 5 ของไทย เข้ำร่วมประมูลซื้อข้ำวสำรในสต๊อกรัฐบำลเพื่อใช้ในอุตสำหกรรมที่ไม่ใช่

อำหำรคน ด้วยปริมำณสูงสุด 1.2 ล้ำนตัน จำกท่ีเปิดประมูล 2.2 ล้ำนตัน 

          นำยโกสินทร์ จงพัฒนสมบัติ กรรมกำรผู้จัดกำร กลุ่มบริษัทแสงฟ้ำ เปิดเผย "ประชำชำติธุรกิจ"ว่ำ หจก.แสงฟ้ำโปรดิวส์ 

เป็นผู้ผลิตอำหำรสัตว์ก่อตั้งมำหลำยปีแล้ว เดิมเป็นโรงงำนผลิตมันเส้น 700-1,000 ตันต่อวัน ป้อนโรงงำนเอทำนอล ขนำด 

2,000 ตันต่อวัน โดยแยกไลน์กำรผลิตระหว่ำงข้ำวและมันเส้น แต่เห็นโอกำสกำรระบำยปลำยข้ำวเพื่อใช้ในอุตสำหกรรมที่ไม่ใช่

อำหำรคนครั้งนี้ถือเป็นรอบสุดท้ำย จึงได้เสนอซื้อ โดยให้รำคำเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5 บำท พร้อมวำงแผนกำรผลิตว่ำ จะน ำมำผ่ำน

กระบวนกำรท ำควำมสะอำด บดโม่ให้เป็นผง เพื่อส่งโรงงำนอำหำรสัตว์ หรือฟำร์มเลี้ยงสัตว์เป็นกึ่งวัตถุดิบ เมื่อรวมต้นทุนกำร

ปรับปรุงเพิ่มขึ้นไม่เกินกิโลกรัมละ 6 บำท แต่สำมำรถขำยได้กิโลกรัมละ 8-9 บำท 

อีก 2-3 ปีข้ำงหน้ำ แนวโน้มควำมต้องกำรวัตถุดิบปลำยข้ำวที่ใช้เป็นอำหำรสัตว์มำกกว่ำปีละ 1,000,000 ตัน ร ำข้ำวอีก 

1,000,000 ตัน รำคำไม่เคยตกกว่ำกิโลกรัมละ 7-8 บำท หำกชนะประมูล 1,000,000 ตัน จะบริหำรจัดกำร ปีละ 200,000 

ตัน ภำยใน 5 ปีจะระบำยหมด" 

          นำยโกสินทร์กล่ำวถึงภำพรวมธุรกิจแสงฟ้ำปีนี้ว่ำ จะมีรำยได้เพิ่มขึ้นเป็นประมำณ 13,000-14,000 ล้ำนบำท หรือ

เพิ่มขึ้น 50-60% จำกปีก่อน โดยรำยได้หลัก 50% มำจำกธุรกิจส่งออกข้ำว โดยในช่วง 5 เดือนแรกส่งออกได้ 2.4-2.5 แสนตัน 

โดยคำดว่ำในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 จะสำมำรถส่งออกได้ 300,000 ตัน และทั้งปี 2560 ส่งออกได้ 900,000 ตัน ส่วนใหญ่ 

70% เป็นข้ำวนึ่ง ส่งออกไปยังตลำดแอฟริกำ ส่วนธุรกิจส่งออกมันส ำปะหลังเส้นคำดว่ำจะท ำได้ 600,000 ตันเช่นเดียวกัน 

          "ทิศทำงกำรส่งออกข้ำวในช่วงครึ่งปีหลังมีปัจจัยบวกจำกตลำดข้ำวของไทยเริ่มขยับตัวดีขึ้นตลำดข้ำวเก่ำอย่ำงอิหร่ำน

กลับมำบังกลำเทศและฟิลิปปินส์เข้ำมำซื้อ ซึ่งส่งผลดีกับไทย โดยเฉพำะกำรกลับมำของอิหร่ำนส่งผลดีด้ำนจิตวิทยำ ขณะที่

คู่แข่งอย่ำงอินเดียมีนโยบำยกำรจ ำน ำข้ำว เมื่อ 1-2 เดือนก่อน ท ำให้รำคำข้ำวของอินเดียขยับสูงขึ้น ห่ำงกับไทยแค่ตันละ 10-
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20 เหรียญสหรัฐ อย่ำงไรก็ตำม ข้ำวไทยยังมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องซัพพลำยวัตถุดิบในกำรผลิตข้ำวนึ่งน้อยลง นับตั้งแต่เดือนเมษำยน

จนถึงเดือนมิถุนำยน จึงท ำให้รำคำส่งออกข้ำวไทยขยับขึ้นไป 70-80 เหรียญต่อตัน" 

          นำยโกสินทร์กล่ำวต่อไปว่ำ ปีน้ียังเป็นปีแรกที่บริษัทขยำยมำท ำตลำดข้ำวถุงภำยในประเทศ โดยขณะนี้ได้จัดตั้งบริษัท 

แสงฟ้ำ เทรดดิ้ง จ ำกัด เพื่อท ำหน้ำท่ีปรับปรุงและจ ำหน่ำยข้ำวถุง ทั้งข้ำวหอมมะลิ ข้ำวขำว และข้ำวปทุมธำนี โดยใช้แบรนด์

กิ่งทอง และใบหยกเป็นไฟติ้งแบรนด์ และวำงต ำแหน่งให้แบรนด์แสงฟ้ำเป็นพรีเมี่ยมแบรนด์ โดยอำศัยช่องทำงจ ำหน่ำยผ่ำน

ยี่ปั๊ว ซำปั๊ว เบื้องต้นก ำหนดรำคำข้ำวขำวกิโลกรัมละ 14-16 บำท ข้ำวหอมมะลิ กก.ละ 22-24 บำท 

          "ควำมต้องกำรข้ำวในประเทศมี 9-10 ล้ำนตันต่อปี คิดเป็นน้ ำหนักมำกพอ ๆ กับตลำดส่งออก กำรท ำตลำดในประเทศ

มีก ำไรดีกว่ำ แม้ว่ำจะมีกำรแข่งขันสูง ผู้เล่นเยอะ แต่เรำมองว่ำควรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยกระจำยธุรกิจไปในด้ำนต่ำง ๆ 

และมุ่งเน้นกำรท ำแบรนด์ โดยปีแรกตั้งเป้ำหมำยจ ำหน่ำยให้ได้ประมำณ 30,000-50,000 ตันก่อน" 

          ส่วนแผนกำรลงทุนปีนี้ บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำเปรียบเทียบเทคโนโลยี เพื่อใช้ในกำรลงทุนโรงงำนผลิตเอทำนอล

แห่งใหม่ ซึ่งมีก ำลังกำรผลิตประมำณ 200,000 ตันต่อวัน คำดว่ำจะได้ข้อสรุปและเริ่มกำรก่อสร้ำงได้ภำยในไตรมำส 4 ปีนี้ โดย

วำงงบประมำณลงทุน 1,400-1,500 ล้ำนบำท เบื้องต้นจะใช้มันส ำปะหลังเป็นวัตถุดิบ 

          นอกจำกน้ี มีแผนขยำยกำรลงทุนโรงงำนไฟฟ้ำชีวมวล ซึ่งด ำเนินกำรโดยบริษัท ก ำแพงเพชร ไบโอพำวเวอร์ จ ำกัด โดย

จะเข้ำร่วมบิดดิ้งโรงงำนไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) ช่วงไตรมำส 4 ปีนี้ ก่อนหน้ำนี้ช่วงเดือนมกรำคม 2560 โรงงำนไฟฟ้ำชีวมวล

ขนำดเล็กมำก (VSPP) สำมำรถผลิตไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ (COD) 9.9 เมกะวัตต์"แสงฟ้ำเริ่มจำกกำรเป็นผู้ผลิตที่มีควำม

พร้อมในเรื่องสินค้ำที่มำต่อยอดกำรตลำด ไม่ได้มีเป้ำหมำยจะเป็นเบอร์ที่เท่ำไรในตลำด " (ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ 

29062560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 1.7  ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 

 ชาวนาเศร้าน้ าท่วมข้าวตายต้องกู้เงินท านารอบ2 (23 มิ.ย.60) 

          เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 60  ผู้สื่อข่ำวรำยงำนจำก จ.ศรีสะเกษว่ำ จำกกำรที่ขณะนี้ได้เกิดฝนตกหนักอย่ำงต่อเนื่องในเขต

พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ได้ส่งผลให้เกิดน้ ำท่วมขังไร่นำของชำวบ้ำนเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้ต้นข้ำวของชำวบ้ำนที่ก ำลังจะโตต้องเน่ำ

ตำยเพรำะโดนน้ ำท่วมเสียหำยเป็นจ ำนวนมำก  โดยที่บริเวณกลำงทุ่งนำบ้ำนหนองเทำ ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ซึ่ง

เป็นอีกบริเวณหนึ่งที่ไร่นำโดนน้ ำท่วม  ปรำกฏว่ำ  ชำวนำก ำลังพำกันใช้รถไถนำเดินตำมท ำกำรไถนำในนำที่ต้นข้ำวเน่ำ

ตำย  ซึ่งกำรไถนำค่อนข้ำงล ำบำกเพรำะว่ำ สภำพนำเป็นดินโคลนตม ขณะเดียวกัน ได้มีหอยเชอรี่จ ำนวนนับล้ำนตัวออก

อำละวำดกัดกินต้นข้ำว  ท ำให้ต้นข้ำวได้รับควำมเสียหำยแล้วจ ำนวนมำก 

          นำยบุญมี   ประดับวงศ์  อำยุ  64 ปี  อยู่บ้ำนเลขที่ 94 หมู่ 13 บ้ำนหนองบัว ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะ

เกษ  กล่ำวว่ำ  ตนท ำนำจ ำนวน 7 ไร่  ใช้เงินไปทั้งสิ้น 8,000  บำท   แต่ว่ำฝนตกหนักน้ ำมำเร็วมำก ท ำให้น้ ำได้ท่วมนำของตน

และต้นข้ำวเน่ำตำยได้รับควำมเสียหำยทั้งหมด  ตนต้องท ำนำอีกเป็นรอบที่ 2 โดยต้องท ำนำตมแทน โดยต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใน

กำรท ำนำอีกประมำณ  7,000  บำท ส ำหรับตนแล้วนับว่ำเป็นค่ำใช้จ่ำยที่สูงมำก  เพรำะว่ำต้องท ำนำถึง 2 ครั้งท ำให้ได้รับ

ควำมเดือดร้อนมำก  ซึ่งตนท ำนำที่นี่มำนำนกว่ำ 42 ปีแล้ว ไม่เคยพบเหตุกำรณ์แบบนี้มำก่อนเลย  อีกทั้งข้ำวเปลือกรำคำต่ ำ

มำก  ท ำให้กำรท ำนำของตนขำดทุนทุกป ี แต่ว่ำก็ต้องท ำนำเพรำะไม่รู้ว่ำจะไปท ำอะไรเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

          นำยบุญมี   ยังกล่ำวด้วยว่ำ  ปัญหำหนึ่งที่ส ำคัญมำกในขณะนี้ก็คือ ได้มีหอยเชอรี่จ ำนวนนับล้ำนตัวได้ออกอำละวำด

กัดกินต้นข้ำวของตนและต้นข้ำวของชำวบ้ำนใกล้เคียงได้รับควำมเสียหำยหลำยร้อยไร่  เนื่องจำกว่ำ หอยเชอรี่มีจ ำนวน

มำก  อีกทั้งหำกมีกำรใช้ยำฆ่ำหอยเชอรี่จะเป็นอันตรำยต่อชำวนำมำก  เพรำะว่ำยำฆ่ำหอยเชอรี่จะมีฤทธิ์ควำมรุนแรงมำกกว่ำ

ยำฆ่ำหญ้ำ   ท ำให้ชำวนำท่ีพ่นยำฆ่ำหอยเชอรี่ได้รับอันตรำยจำกสำรพิษเสียชีวิตไปแล้วหลำยรำยโดยที่พวกตนไม่สำมำรถที่จะ

แก้ไขปัญหำได้   ท ำได้เพียงเดินตำมเก็บหอยเชอรี่ออกมำจำกท้องนำไม่ให้หอยกัดกินต้นข้ำวเท่ำนั้น (บ้ำนเมือง 22062560) 

 น้ าท่วมนาข้าวเน่า“พิจิตร”อ่วมแล้ว 8 อ าเภอ 88 หมู่บ้าน(02 มิ.ย.60) 

          รำยงำนข่ำวแจ้งว่ำ หลังฝนตกต่อเนื่องในภำคเหนือ ท ำให้มีน้ ำเหนือ และน้ ำป่ำจำกเทือกเขำเพชรบูรณ์ และเทือกเขำ

วังทอง ทะลักลงแม่น้ ำยม และเกิดน้ ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็นวงกว้ำง ล่ำสุด นำยวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดพิจิตร ได้มอบหน้ำท่ีให้ นำยพิษณุ เสนำวิน รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจิตร ลงนำมประกำศให้พื้นที่ 8 อ ำเภอของพิจิตร 

(จำกท้ังหมด 12 อ ำเภอ) เป็นเขตพื้นท่ีประสบสำธำรณภัยแล้ว 

         ประกอบด้วย อ ำเภอบึงนำรำง หมู่ที่ 8, 10, 11 ต.แหลมรัง อ ำเภอเมืองพิจิตร หมู่ 2, 5, 6 ต.ไผ่ขวำง หมู่ 3, 4 ต.คลอง

คะเชนทร์ หมู่ 4, 5, 6, 7 ต.ดงป่ำค ำ อ ำเภอโพทะเล หมู่ 1, 3, 6, 7, 8, 11 ต.ท่ำขมิ้น หมู่ 7, 11 ต.ทะนง หมู่ 3, 6 ต.บำง

คลำน หมู่ 2, 4 ต.ท่ำน่ัง หมู่ 1, 7, 8 ต.ท่ำเสำ 

          อ ำเภอสำมง่ำม หมู่ 1,12 ต.ก ำแพงดิน หมู่ 1, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 ต.หนองโสน อ ำเภอบำงมูล

นำก หมู่ 2, 3, 4, 5, 11, 12 ต.บำงไผ่ หมู่ 1, 3 ต.หอไกร หมู่ 3, 4, 5, 6, 7, 12 ต.เนินมะกอก หมู่ 3 ต.ล ำประดำ อ ำเภอว

ชิรบำรมี หมู่ 6, 7, 11, 12, 13, 16 ต.บ้ำนนำ หมู่ 1, 2, 5, 7 ต.วังโมกข์ หมู่ 1, 2 ต.บึงบัว อ ำเภอโพธิ์ประทับช้ำง หมู่ 1-10 ต.

วังจิก หมู่ 2 ต.ไผ่ท่ำโพ และอ ำเภอดงเจริญ หมู่ 1-4, 6-7, 9-10 ต.ห้วยพุก 
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          เพื่อให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้ำด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ

หน้ำท่ีในเขตพื้นท่ีประสบภัยแล้ว 8 อ ำเภอ 20 ต ำบล 88 หมู่บ้ำนดังกล่ำว 

          ขณะที่นำยทินกร รัตนพัวพันธ์ ผอ.โครงกำรชลประทำนจังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้ำหน้ำที่ น ำเครื่องสูบน้ ำขนำดใหญ่ลง

พื้นที่สูบน้ ำออกจำกนำข้ำวช่วยชำวนำแถบลุ่มน้ ำยมที่ถูกน้ ำท่วมขังนำข้ำวยำวนำน จนท ำให้น้ ำเริ่มด ำคล้ ำ ต้นข้ำวเริ่มเน่ำตำย

อย่ำงต่อเนื่อง ท้ังที่ ต.รังนก อ.สำมง่ำม, ต.วังจิก และ ต.ไผ่ท่ำโพธ์ิ อ.โพธิ์ประทับช้ำง 

          นำยประยุทธ ประทุมโพธิ์ อำยุ 53 ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี 41 หมู่ 9 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้ำง กล่ำวว่ำ น้ ำที่ไหลเข้ำมำท่วม

นำข้ำวของตน และเพื่อนบ้ำนเป็นน้ ำที่ไหลมำจำกก ำแพงเพชร ซึ่งน่ำจะเป็นกำรระบำยน้ ำทิ้งมำจำกชำวไร่อ้อยที่มีสำรเคมี

ปนเปื้อน จึงท ำให้เกิดน้ ำเน่ำเสียในนำข้ำว 

          นำงสำยรุ้ง เกตุเม้ำ อำยุ 46 ปี เป็นแกนน ำชำวนำ ต.วังจิก กล่ำวว่ำ ขณะนี้สถำนกำรณ์เริ่มดีขึ้น ขอบคุณผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดพิจิตรและกรมชลประทำนที่ส่งเครื่องสูบน้ ำมำช่วยสูบน้ ำออกจำกนำข้ำวท่ีก ำลังถูกน้ ำท่วม ซึ่งถ้ำไม่มีฝนตกลงมำซ้ ำข้ำว

ก็คงจะรอดพ้นวิกฤตน้ ำท่วมในปีน้ีจนได้เก็บเกี่ยว (ผู้จัดกำร 02062560) 
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2. ความเคลื่อนไหวของข้าวต่างประเทศ 

 2.1 สถานการณ์การผลิต การค้า และสต็อกข้าวของโลก 

 ผลผลิตข้ำวโลก  

 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้คำดกำรณ์ผลผลิตข้ำวโลกปี 2560/61 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2560 ว่ำจะมีผลผลิต 

481.041 ล้ำนตันข้ำวสำร (717.4 ล้ำนตันข้ำวเปลือก) ลดลงจำก 483.097 ล้ำนตันข้ำวสำร (720.4 ล้ำนตันข้ำวเปลือก) หรือ

ลดลงร้อยละ 0.43 จำกปี 2559/60 

           กำรค้ำข้ำวโลก  

             บัญชีสมดุลข้ำวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้คำดกำรณ์บัญชีสมดุลข้ำวโลกปี 2560/61 ณ เดือนมิถุนำยน 2560 

ว่ำผลผลิต ปี 2560/61 จะมี 481.041 ล้ำนตันข้ำวสำร ลดลงจำกปี 2559/60 ร้อยละ 0.43 กำรใช้ในประเทศจะมี 479.715 

ล้ำนตันข้ำวสำร เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 0.02 กำรส่งออก/น ำเข้ำจะมี 42.299 ล้ำนตันข้ำวสำร เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ

ร้อยละ 1.04 และสต็อกปลำยปีคงเหลือ 120.547 ล้ำนตันข้ำวสำร เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 1.11  

          โดยประเทศที่คำดว่ำจะส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ออสเตรเลีย เมียนมำร์ กัมพูชำ จีน อียิปต์ กำยำนำ ปำกีสถำน 

ปำรำกวัย และเวียดนำม ส่วนประเทศท่ีคำดว่ำจะส่งออกลดลง ได้แก่ อำร์เจนตินำ บรำซิล อินเดีย และสหรัฐอเมริกำ 

           ส ำหรับประเทศท่ีคำดว่ำจะน ำเข้ำเพิ่มขึ้น ได้แก่ แองโกลำ คำเมรูน ไอเวอรี่โคสต์ คิวบำ อียู กำนำ กินี เฮติ อิหร่ำน 

อิรัก เคนย่ำ โมแซมบิค ฟิลิปปินส์ ซำอุดิอำระเบีย เซเนกัล แอฟริกำใต้ และสหรัฐอำหรับเอมิเรส ส่วนประเทศที่คำดว่ำจะ

น ำเข้ำลดลง ได้แก่ จีน  

         ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลำยปีเพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศที่คำดว่ำจะมีสต็อก

คงเหลือปลำยปีลดลง ได้แก่ อินเดีย ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ ไทย และสหรัฐอเมริกำ 
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 2.2 ความเคลื่อนไหวขอเทศประผู้น าเข้าข้าวท่ีส าคัญ 

        บังคลาเทศ  

         รัฐบำลบังคลำเทศก ำลังเร่งน ำเข้ำข้ำวเพื่อส ำรองไว้ยำมฉุกเฉินและชดเชยผลผลิตข้ำวในประทศที่ได้รับ 

ควำมเสียหำยจำกอุทกภัย รวมทั้งเพื่อรักษำเสถียรภำพของรำคำข้ำวในประเทศ ซึ่งหนึ่งในควำมพยำยำมดังกล่ำว รัฐบำลบัง

คลำเทศได้เจรจำกับรัฐบำลเวียดนำมเพื่อท ำข้อตกลงในกำรจัดหำข้ำวจำกเวียดนำม โดยเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำทั้งสองประเทศได้

มีกำรลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum of Understanding; MoU) ระยะเวลำ 5 ปี นับจำกนี้ (ปี 2560-2564) 

เวียดนำมจะจัดหำข้ำวให้แก่บังคลำเทศปีละ 1 ล้ำนตัน หำกได้รับกำรร้องขอจำกบังคลำเทศ โดยจะพิจำรณำจำกปัจจัยด้ำน

ควำมต้องกำรข้ำวและภำวะรำคำข้ำวในตลำดโลก ซึ่งหลังจำกที่มีกำรลงนำมดังกล่ำว รัฐบำลบังคลำเทศได้ประกำศว่ำจะซื้อ

ข้ำวขำว 5% จำกเวียดนำมประมำณ 250,000-300,000 ตัน ซึ่งรัฐบำลบังคลำเทศได้เชิญผู้ค้ำข้ำวของเวียดนำมเดินทำงไป

เยือนบังคลำเทศ เพื่อเจรจำรำยละเอียดข้อตกลงและรำคำที่จะมีกำรซื้อขำยระหว่ำงกัน ซึ่งทำงกำรบังคลำเทศคำดว่ำ ปีนี้บัง

คลำเทศอำจจะซื้อข้ำวจำกเวียดนำมมำกถึง 500,000 ตัน 

      หน่วยงำนด้ำนอำหำรของรัฐบำล (Directorate General of Food, Ministry of Food, Government of the 

People's Republic of Bangladesh) ได้เปิดประมูลซื้อข้ำวครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคมที่ผ่ำน และจะปิดรับข้อเสนอ

รำคำประมูล ในวันที่ 11 มิถุนำยน และเปิดซองในวันเดียวกัน โดยก ำหนดส่งมอบภำยใน 40 วันหลังจำกท ำสัญญำแล้ว มีกำร

ส่งมอบท่ีท่ำเรือ Chittagong ในสัดส่วนร้อยละ 60 และท่ำเรือ Mongla ร้อยละ 40 

      ด้ำนส ำนักข่ำว Reuters รำยงำนควำมคืบหน้ำผลกำรเปิดประมูลครั้งที่ 2 เพื่อซื้อข้ำวขำวจำกทุกประเทศจ ำนวน 

50,000 ตัน [50,000 MT (+5%) White Rice (Atap) CIF Liner out term] เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคมที่ผ่ำนมำ มีบริษัท 

Agrocorp International ในสิงคโปร์ ได้เสนอรำคำข้ำวต่ ำที่สุดที่ 406.48 ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งกำรประมูลในครั้งนี้ มี

บริษัทต่ำงๆ สนใจเข้ำร่วมยื่นเสนอรำคำจ ำนวน 5 รำย โดยในปีนี้บังคลำเทศอำจจะน ำเข้ำข้ำวประมำณ 600,000 ตัน เพื่อเพิ่ม

สต็อกข้ำวของประเทศและรักษำเสถียรภำพของรำคำข้ำวในประเทศ ซึ่งปัจจุบันรัฐบำลมีสต็อกข้ำวส ำรองประมำณ 350,000 

ตัน เป็นจ ำนวนที่ต่ ำสุดในรอบ 6 ปี ( ที่มำ Oryza.com, Riceonline.com และสมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทย สศก.

(http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=24819&filename=index)) 

 หน่วยงำนด้ำนอำหำรของรัฐบำล (Directorate General of Food, Ministry of Food, Government of the 

People's Republic of Bangladesh) ได้เปิดประมูลซื้อข้ำว ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนำยนท่ีผ่ำนมำ โดยจะซื้อข้ำวนึ่ง (ครั้งท่ี 

3) จำกทุกประเทศจ ำนวน 50,000 ตัน (50,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled rice on CIF Liner out term) ซึ่งจะ

ปิดรับข้อเสนอรำคำประมูลในวันที่ 9 กรกฎำคมนี้ และเปิดซองข้อเสนอในวันเดียวกัน โดยก ำหนดส่งมอบภำยใน 40 วัน

หลังจำกท ำสัญญำแล้ว และให้ส่งมอบที่ท่ำเรือ Chittagong ในสัดส่วนร้อยละ 60 และที่ท่ำเรือ Mongla อีกร้อยละ 40 ของ

ปริมำณที่ชนะกำรประมูล 

 นอกจำกนี้ รัฐบำลยังได้อนุมัติแผนกำรน ำเข้ำข้ำวจำกเวียดนำม ตำมที่กระทรวงกำรอำหำร (the food ministry) 

ของบังคลำเทศได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อซื้อข้ำวจำกเวียดนำม 250,000 ตัน โดยจะซื้อข้ำวจำกบริษัท Vinafoods 2 

แบ่งเป็นข้ำวขำวจ ำนวน 200,000 ตัน ในรำคำ 430 ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน (CIF) และข้ำวนึ่ง 50,000 ตัน ในรำคำ 470 

ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน (CIF) ก ำหนดส่งมอบภำยใน 60 วัน โดยล็อตแรกคำดว่ำจะส่งมำถึงภำยใน 15 วัน 
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     รัฐบำลยังได้ปรับลดอัตรำภำษีน ำเข้ำข้ำวจำกเดิม ร้อยละ 28 ลดลงเหลือร้อยละ 10 เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับ

กำรน ำเข้ำข้ำว และคำดว่ำจะช่วยให้รำคำข้ำวปรับลดลงด้วย ขณะที่สต็อกข้ำวล่ำสุดของบังคลำเทศมีจ ำนวนเพียง 193,000 

ตัน ซึ่งเป็นระดับต่ ำสุดในรอบ 5 ปี (ที่มำ : Oryza.com, Riceonline.com และสมำคมผู้ส่งออกข้ำวไทย, สศก.

(http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=24939&filename=index)) 

 อินโดนีเซีย  

         หนึ่งในนโยบายพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรมของประธานาธิบดี Joko Widodo คือ การพ่ึงพา

ตนเอง (Self-Sufficiency) ดังนั้น กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียต้ังเป้าหมายว่าในอีก 30 ปีข้างหน้า อินโดนีเซียจะ

เป็นยุ้งข้าวของโลก โดยพยายามสร้างนาข้าวใหม่ในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพนอกเกาะชวา 

     โดยในปี 2560 กระทรวงเกษตรใช้งบประมาณจัดสรรกว่า 4 ล้านล้านรูเปีย ในการจัดสรรพ้ืนที่นาข้าวใหม่ 

ประมาณ 80,000 เฮกตาร์ ซ่ึงในปี 2559 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรสามารถสร้างนาข้าวได้กว่า 129,096 เฮกตาร์ ใน 27 

จังหวัด 161 ภูมิภาค โดยพ้ืนที่นาข้าวใหม่ที่ใหญ่ที่สุด อยู่ท่ีเกาะกาลิมันตันตะวันตก 16,905 เฮกตาร์ รองลงมาคือเกาะกา

ลิมันตันกลาง 16,550 เฮกตาร์ และเมืองลัมปุง 11,874 เฮกตาร์ ตามล าดับ 

     ทั้งนี้ นอกจากรัฐบาลจะส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกข้าวเพ่ิมขึ้นแล้ว ยังมีการอ านวยความสะดวกในการออกเอกสารสิทธิ์  

ในการใช้ที่ดิน การให้ความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูก ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ ซ่ึงหากอินโดนีเซียประสบความส าเร็จ

ตามเป้าหมายในการพ่ึงพาตนเอง (Self-Sufficiency) และในการเป็นยุ้งข้าวของโลกนั้น อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศ

ที่ส่งออกสินค้าเกษตรมายังอินโดนีเซีย เช่น ไทย และเวียดนาม เป็นต้น (ที่มา : Oryza.com Riceonline.com และ

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, สศก.(http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=24901&filename=index 
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 2.3 ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้ส่งออกข้าวที่ส าคัญ 

 อินเดีย  

          ภาวะราคาข้าวในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 7 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ค าสั่งซ้ือจาก

ต่างประเทศยังมีไม่มากนัก โดยข้าวนึ่ง 5% ราคาตันละ 398-403 ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากตันละ 391-396 ดอลลาร์

สหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยราคาท่ีปรับสูงขึ้นนี้ เนื่องจากประเทศในแถบแอฟริกามีค าสั่งซ้ือ 

      ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ราคาข้าวอินเดียอยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด เนื่องจากรัฐบาลเร่งจัดหาข้าวเปลือก เพ่ือ

เก็บสต็อกอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ค่าเงินรูปีอยู่ในระดับแข็งค่า จึงเป็นอุปสรรคต่อการเสนอขายข้าวของผู้ส่งออกของอินเดีย 

โดยนับต้ังแต่ต้นปีที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้นไปแล้วประมาณร้อยละ 5 ใกล้ระดับสูงที่สุดในรอบ 21 เดือน (ที่มา 

Oryza.com, Riceonline.com และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, สศก.(http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=

24819&filename=index)) 

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ท่ีผ่านมาขยับสูงขึ้น เนื่องจากตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบแอฟริกา มีความต้องการ

ข้าวเพ่ิมขึ้น โดยข้าวนึ่ง 5% ราคาตันละ 415-418 ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากตันละ 413-416 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อสัปดาห์

ก่อน 

     ทั้งนี้ ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ค่าเงินรูปียังอยู่ในระดับที่แข็งค่า ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการท าตลาดของผู้

ส่งออกอินเดียเป็นอย่างมาก โดยนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้นไปแล้วประมาณร้อยละ 5 ใกล้ระดับสูงที่สุดใน

รอบ 21 เดือน ส่งผลให้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา อินเดียส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติได้เพียง 475,050 ตัน ลดลงถึง

ร้อยละ 18.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

    องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า การจัดหาข้าวตามโครงการ 

จัดหาข้าวของรัฐบาล ณ วันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา สามารถจัดหาได้แล้วประมาณ 37.8 ล้านตัน โดยคาดว่าในปีนี้จะ

จัดหาข้าวได้ถึง 38 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีแล้วประมาณ 4 ล้านตัน และนับเป็นสถิติสูงสุดที่รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ 

(สถิติเดิมคือ 36 ล้านตัน) 

      กรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย (the Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 8 

มิถุนายนที่ผ่านมา ซ่ึงเป็นช่วงเร่ิมต้นของฤดูมรสุมของอินเดียมีปริมาณน้ าฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 18 (ที่มา : 

Oryza.com Riceonline.com แ ล ะ ส ม า ค ม ผู้ ส่ ง อ อ ก ข้ า ว ไ ท ย , ส ศ ก . 

http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=24901&filename=index)) 

 เวียดนำม 

 ภำวะรำคำข้ำวเมื่อสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ขยับสูงข้ึนสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2557 เนื่องจำก 

ต่ำงประเทศมีควำมต้องกำรข้ำวเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ค้ำข้ำวต่ำงเก็บสต็อกข้ำวไว้ เนื่องจำกคำดว่ำรำคำข้ำวจะปรับตัวสูงขึ้นอีก โดย

รำคำข้ำวขำว 5% ของเวียดนำมสูงขึ้นถึงตันละ 410 ดอลลำร์สหรัฐฯ จำกที่เมื่อสัปดำห์ก่อนอยู่ที่ตันละ 395- 400 ดอลลำร์

สหรัฐฯ 

       รำคำข้ำวของเวียดนำมปรับตัวสูงขึ้น ทั้งรำคำในประเทศและรำคำส่งออก เนื่องจำกควำมต้องกำรข้ำวจำก

ต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นขณะที่อุปทำนข้ำวมีจ ำกัด โดยข้ำวหอม Jasmine rice รำคำตันละ 565-570 ดอลลำร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจำก
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ช่วง 3 สัปดำห์ก่อนถึงตันละ 65-70 ดอลลำร์สหรัฐฯ ขณะที่ข้ำวขำว 5% รำคำประมำณตันละ 410-420 ดอลลำร์สหรัฐฯ 

เพิ่มขึ้นจำกช่วง 3 สัปดำห์ก่อนถึงตันละ 35-45 ดอลลำร์สหรัฐฯ เช่นเดียวกับข้ำวขำว 25% รำคำอยู่ที่ตันละ 370-375 

ดอลลำร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นตันละ 25-30 ดอลลำร์สหรัฐฯ จึงส่งผลให้รำคำข้ำวในประเทศปรับสูงขึ้นเฉลี่ยประมำณ 1,000 ดองต่อ

กิโลกรัม  

       ทั้งนี้ ผู้บริหำรของบริษัท Viet Hung Company ในเขตที่รำบลุ่มน้ ำโขง ระบุว่ำ ในช่วงนี้ควำมต้องกำรข้ำวหอมจำก

ต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึ้นขณะที่อุปทำนข้ำวมีจ ำกัด ประกอบกับเกษตรกรบำงส่วนยังเก็บข้ำวไว้เพื่อรอรำคำปรับสูงขึ้นอีก 

         ข้อมูลสถิติของกระทรวงเกษตรและพัฒนำชนบทเวียดนำม ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม -15 พฤษภำคม 2560 

เวียดนำมมีพื้นที่เพำะปลูกข้ำวรวมประมำณ 26.875 ล้ำนเฮคเตอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 

2559 โดยในช่วงเดือนเมษำยน – พฤศจิกำยน 2560 พื้นที่ทำงภำคเหนือของเวียดนำมเพำะปลูกข้ำวประมำณ 6.875 ล้ำนไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 26.4 ของพื้นที่เพำะปลูกข้ำวท้ังหมด แต่ลดลงร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2559 ที่มีพื้นที่

เพำะปลูกข้ำวในภำคใต้ประมำณ 11.875 เฮคเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 44.5 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 โดยในช่วงเดือนเมษำยน – 

กันยำยน 2560 มีกำรเพำะปลูกข้ำว 8.125 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.1 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.4 

        โดยในช่วงเวลำเดียวกัน เวียดนำมมีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้ำวเดือนพฤศจิกำยน 2559 – เมษำยน 2560 รวมประมำณ 

13.125 ล้ำนไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันปี 2559 โดยพื้นท่ีเก็บเกี่ยวข้ำวทำงภำคเหนือของ เวียดนำม

ประมำณ 1.258 ล้ำนไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 และพื้นที่เก็บเกี่ยวข้ำวในภำคใต้ประมำณ 22.56 ล้ำนไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 

         ส ำหรับรำคำข้ำวเปลือกและข้ำวขำว ณ วันที่ 15 พฤษภำคม 2560 รำคำขำยส่งข้ำวเปลือกที่รับซื้อจำกเกษตรกร

รำคำประมำณ 0.218 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่ำนมำ โดยรำคำข้ำวขำวหน้ำ

คลังสินค้ำประมำณ 0.301 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 2.2 ข้ำวหอม Jasmine 5% ประมำณ 0.447 ดอลลำร์

สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ข้ำวหอม (Fragrance) ประมำณ 0.480 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 

3.8 และข้ำวหอม KDM (Kow Dak Mali) ประมำณ 0.502 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม รำคำทรงตัวเท่ำกับเดือนที่แล้ว  

      นอกจำกนี้ รำคำขำยปลีกข้ำวเปลือกที่วำงขำยในตลำดมีรำคำ 0.311 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 

11.0 เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว รำคำข้ำวขำว 0.441 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ทรงตัวเท่ำกับเดือนที่แล้ว รำคำข้ำวหอม 

Jasmine 0.617 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ข้ำวหอม (Fragrance) 0.617 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม และข้ำวหอม KDM 

(Kow Dak Mali) 0.661 ดอลลำร์สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ตที่มำ : ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ และ

กรุ . ฮ ำน อย , Oryza.com, Riceonline.com แ ล ะส มำ คม ผู้ ส่ ง ออกข้ ำ ว ไ ทย ,  สศ ก .

(http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=24939&filename=inde)) 

 

 

   

        

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที่มา : วารสารเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

        ปีท่ี 63 ฉบับท่ี 727 มิถุนายน 2560 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


