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ค าน า 
 
      เอกสารฉบับน้ี เป็นรายงานสถานการณ์ข๎าวประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ของ สมาคมโรงสีข๎าวไทย ที่มอบให๎
นายสุรัตน์ โชคประจักษ์ชัด และคณะ รวบรวมจัดทํา เพ่ือเสนอตํอที่ประชุมประจําเดือน สมาคมโรงสีข๎าวไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
โดยได๎ประมวลสรุป วิเคราะห์ เหตุการณ์ และแนวโน๎ม เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป และการตลาดของข๎าวทั้งในและ
ตํางประเทศ ซึ่งสมาคมฯหวังเป็นอยํางย่ิงวํา ทํานจะได๎รับประโยชน์จากรายงานน้ีตามสมควร และขอความกรุณาได๎เผยแพรํ
เอกสารน้ีตํอไปยังบุคคล หนํวยงานตํางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข๎องของทําน จักขอบคุณย่ิง 
 
 
 
 
 

  นายมานัส กิจประเสริฐ 
นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย 
   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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๗   ประมวลสถานการณ์ข้าวไทยและต่างประเทศ 
๗ ๑. ความเคลื่อนไหวของข้าวในประเทศ 
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๒๙  ๑.๗ ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 
๓๐  ๑.๘ ความเคลื่อนไหวอ่ืนๆ 
๓๓ ๒. ความเคลื่อนไหวของข้าวต่างประเทศ 
๓๓  ๒.๑ สถานการณ์การผลิต และการค้าข้าวโลก 
๓๔  ๒.๒ ผลผลิต การใช้ การค้า และสต็อกข้าวของโลก  
๓๕  ๒.๓ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้น าเข้าข้าวท่ีส าคัญ 
๓๖  ๒.๔ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้ส่งออกข้าวท่ีส าคัญ 
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ประมวลสถานการณ์ข้าวไทยและต่างประเทศ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

…………………………………………………………… 
 
๑. ความเคลื่อนไหวข้าวในประเทศ 

๑.๑ สรุปสถานการณ์และการผลิตข้าวไทยเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 การผลิตข้าวนาปรัง 2558 
 คาดการณ์เบื้องต๎น ณ เดือนมีนาคม 2558 มีเน้ือที่เพาะปลูก 8.906 ล๎านไรํ ผลผลิต 5.5.. ล๎านตันข๎าวเปลือก และ
ผลผลิตตํอไรํ 621 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับปี 2557 เน้ือที่เพาะปลูก ผลผลติ และผลผลิตตํอไรํ ลดลงร๎อยละ 40.84 ร๎อยละ 
42.80 และร๎อยละ 3.27 ตามลําดับ เน่ืองจากปริมาณนํ้าในเข่ือนขนาดกลางและขนาดใหญํที่ใช๎การได๎มีน๎อย และไมํเพียงพอ
ตํอการเพาะปลูก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได๎ออกประกาศงดการสํงนํ้าเพ่ือปลูกข๎าวนาปรัง ต้ังแตํวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ถึง
วันที่ 30 เมษายน 2558 ประกอบกับราคาข๎าวมีแนวโน๎มลดลงทําให๎เกษตรกรลดเน้ือที่เพาะปลูกลง โดยเกษตรกรปรับเปลี่ยน
ไปปลูกพืชที่ใช๎นํ้าน๎อยกวํา เชํน พืชตระกูลถ่ัว ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข๎าวโพดหวาน และบางพ้ืนที่ปลํอยวําง 

 ผลผลิต ออกสูํตลาดต้ังแตํเดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2558 โดยคาดการณ์วําผลผลิตจะออกสูํตลาดมากข้ึนในชํวง
เดือนมีนาคม – เมษายน 2558 ปริมาณ 1.573 และปริมาณ 1.641 ล๎านตันข๎าวเปลือก หรือคิดเป็นร๎อยละ 28.43 และร๎อยละ 
29.66 ของผลผลิตข๎าวนาปรังทั้งหมด ตามลําดับ 

รายการ 
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปรังจากการเก็บเก่ียวรายเดือน ปี 2558 

รวม 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

- รวมทั้งประเทศ  
  (ล๎านตันข๎าวเปลือก) 

0.384 1.573 1.641 1.234 0.398 0.118 0.133 0.041 0.010 5.532 

- ร๎อยละ 6.95 28.43 29.66 22.30 7.20 2.13 2.40 0.74 0.19 100.00 
 

 การผลิตข้าวนาปี ปี 2558/59 
 คาดการณ์เบื้องต๎น ณ เดือนมีนาคม 2558 มีเน้ือที่เพาะปลูก 61.179 ล๎านไรํ ผลผลิต 26.576 ล๎านตันข๎าวเปลือก 
ผลผลิตตํอไรํ 434 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับปี 2557/58 เน้ือที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตตํอไรํ ลดลงร๎อยละ 0.91 ร๎อยละ 
1.96 และร๎อยละ 1.14 เน่ืองจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศ ปี 2558 ฝนจะมาลําช๎าหลังเดือนพฤษภาคม 
และมีปริมาณนํ้าฝนน๎อยจนถึงปลายเดือนมิถุนายน สํงผลให๎เกษตรกรเริ่มปลูกข๎าวได๎ช๎า ประกอบกับราคาข๎าวมีแนวโน๎มลดลง 
เกษตรกรบางสํวนจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เชํน อ๎อยโรงงาน เป็นต๎น 

 ผลผลิต ออกสูํตลาดจะเริ่มออกสูํตลาดต้ังแตํเดือนสิงหาคม 2558 – เมษายน 2559 โดยคาดวําผลผลิตจะออกสูํ
ตลาดมากในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2558 ปริมาณ 3.335 และ 16.769 ล๎านตันข๎าวเปลือก หรือคิดเป็นร๎อยละ 12.55 
และ 63.10 ของผลผลิตข๎าวนาปีทั้งหมด ตามลําดับ 
  
 

รายการ 
ปริมาณผลผลิตและร้อยละข้าวนาปีจากการเก็บเก่ียวรายเดือน ปี 2558/59 

รวม 
ส.ค.58 ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.59 ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

- รวมทั้งประเทศ  
  (ล้านตันข้าวเปลือก) 

0.739 2.137 3.335 16.769 2.214 0.625 0.545 0.106 0.106 26.576 

- ร้อยละ 2.78 8.04 12.55 63.10 8.33 2.35 2.05 0.40 0.40 100.00 
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 สถานการณ์การค้าข้าวเดือนพฤษภาคม  
 ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกและข้าวสารของสมาคมโรงสีข้าวไทย ณ วันที่ 29 พ.ค. 2558  
 ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ    13,000 - 13,500 บาท  
 ราคาข้าวเปลือกเหนียวใหม่กข.6 จ.อุดรธานี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ       12,500 - 12,800 บาท 
 ราคาข้าวเปลือกเจ้า ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ              7,700 – 8,000   บาท 
 ราคาข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ               11,000 – 11,500  บาท 
 ส่วนราคาเฉลี่ยข้าวสารชิดต่างๆ มีดังน้ี   
 ข้าวสาร 5% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กระสอบละ          1,150 บาท 
 ข้าวหอมปทุมธานี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กระสอบละ          2,150  บาท 
 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม)่ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กระสอบละ        2,700 - 2,800  บาท 
 ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 10% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กระสอบละ        2,250 - 2,300  บาท 
 ข้าวเหนียวเมล็ดยาว กข 6 (เชียงราย) ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กระสอบละ        2,830 – 2,970  บาท 
  
 “นายกฯ” เตรียมแจก “การ์ดชาวนา” แลกซื้อปุ๋ย-เมล็ดพันธุ์แทนเงินสด(07 พ.ค.58) 
 เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยวํา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได๎มีการติดตามสถานการณ์ข๎าวในฤดูกาลผลิตใหมํ โดยได๎สั่งการให๎มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานโดยละเอียดใน
การรองรับข๎าวในฤดูการผลิตใหมํที่จะออกมาในชํวงเดือน พ.ค.น้ี พร๎อมทั้งให๎มีการดําเนินการการจัดหาแนวทางการลดต๎นทุน
การผลิต ไมํวําจะเป็นเรื่องการสํงเสริมเมล็ดพันธ์ุ รวมถึงสํงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตจากข๎าวเป็นอ๎อยในบางพ้ืนที่  ซึ่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะทํางบประมาณในการสนับสนุนการลดต๎นทุนการผลิตเป็นระยะเวลา 2 ปี 
 ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรียังฝากในการสํงเสริมเพ่ิมความเข๎มแข็งให๎กับสหกรณ์การเกษตรที่มีอยํู กวํา 3,000 แหํง 
ทั้งน้ี นายกรัฐมนตรียังให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หาแนวทางในการแจกการ์ดเพ่ือนําไปแลกซื้อปุ๋ย หรือเมล็ดพันธ์ุแทน
การให๎เงินสด และให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรชาวนาในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํานา ด๎วยจัดประเภทเกษตรกรวําเป็น
เจ๎าของนา หรือเป็นนาท่ีเชํา เพ่ือจะได๎หาแนวทางการให๎ความชํวยเหลือตรงตามความต๎องการ 
 นอกจากน้ี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ได๎รายงานความคืบหน๎าการจํายเงินชํวยเหลือในโครงการ
หน่ึงตําบล หน่ึงล๎านบาท ซึ่งมีอยํูทั้งหมด 3,051 ตําบล โดยขณะน้ีเริ่มมีการแจกจํายเงินบ๎างแล๎วเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องจักร ซึ่งจะชํวยลดต๎นทุนการผลิตในแตํละตําบล(ผู๎จัดการ 06052558) 
 ดึงชาวนาท าประกันภัยนาข้าวหนียากจน เพิ่มพื้นที่ 2 ล้านไร่ปีหน้า (18 พ.ค.58) 
 นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เปิดเผยวํา ปีน้ี ธ.ก.ส.จะทําประกันภัยข๎าวนาปี 1.5 ล๎านไรํ และเตรียมเพ่ิมเป็น 2 ล๎านไรํในปีหน๎า เพ่ือลดความเสี่ยงให๎กับ
ชาวนาท่ีเข๎ารํวมโครงการที่ได๎รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ซึ่งรัฐบาลเป็นผู๎ออกคําเบี้ยประกันให๎ชาวนาต้ังแตํ 50-80% ของ
เบี้ยที่ชาวนาต๎องจําย ซึ่งคําเบี้ยประกันภัย อยํูระหวําง 124.12-483.64 บาทตํอไรํ ข้ึนอยํูกับความเสี่ยงของพ้ืนที่ แตํชาวนา
จํายคําเบี้ยเพียง 60-100 บาทตํอไรํ มีสํวนลดเบี้ยประกันให๎อีก 10 บาทในกรณีที่ชาวนาเป็นลูกค๎า ธ.ก.ส. สํวนที่เหลือรัฐบาล
เป็นผู๎รับภาระ ซึ่งคิดเป็นงบประมาณ 476 ล๎านบาท โดยรับประกันภัยความเสียหาย 7 ชนิด คือ นํ้าทํวม ฝนทิ้งชํวง ลมพายุ 
อากาศหนาว ลูกเห็บ อัคคีภัย ศัตรูพืช ผําน 7 บริษัทประกันภัยที่ให๎ความคุ๎มครองความเสียหาย 1,111 บาทตํอไรํ ยกเว๎น
ความเสียหายจากศัตรูพืช ให๎ความคุ๎มครองที่ 555 บาทตํอไรํ 
 นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) กลําววํา กรมธรรม์ประกันภัยข๎าวทําให๎เกษตรกรได๎รับความคุ๎มครองจากระบบประกันภัย แบํงพ้ืนที่ทั่วประเทศตาม
ความเสี่ยงภัยรวม 5 โซน อาทิ พ้ืนที่เสี่ยงตํ่าสุด เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลคําเพ่ิม 124.12 บาท เกษตรกร
จํายเบี้ยประกัน 60 บาท รัฐบาลอุดหนุน 64.12 บาท พ้ืนที่เสี่ยงตํ่ามาก เบี้ยประกันรวมอากรและภาษีมูลคําเพ่ิม 236.47 บาท 
เกษตรกรจําย 70 บาท รัฐบาลอุดหนุน 166.47 บาท พ้ืนที่เสี่ยงตํ่า เบี้ยประกันรวมอากรและภาษีมูลคําเพ่ิม 355.24 บาท 
เกษตรกรจําย 80 บาท รัฐอุดหนุน 275.24 บาท(ไทยรัฐ 16052558) 
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 ปฏิวัติข้าวไทย ยกระดับราคา (18 พ.ค.58) 
 ปี 2558 ถือเป็นปีที่สําคัญย่ิงของ ประเทศไทย ในฐานะผู๎มีบทบาทสําคัญของ “การค๎าข๎าวโลก” ที่จะใช๎ประโยชน์
จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการสํงเสริม...พัฒนาภาคการผลิต การสํงออกของอุตสาหกรรมข๎าวไทย 
 จุดแข็งที่เรามีไมํวําความสามารถในการค๎าข๎าว การเสริมสร๎างศักยภาพพ้ืนฐานของสินค๎า ได๎แกํ การพัฒนาพันธ์ุข๎าว
คุณภาพที่หลากหลาย มีโรงสี ผู๎สํงออกข๎าวที่มีศักยภาพ ผลักดันให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค๎าข๎าวของอาเซียน จะมี
ศักยภาพที่ดึงดูดทั้งผู๎ซื้อ ผู๎ขาย คนกลางจากท่ัวโลก 
 ใช๎ข๎อเดํนด๎านเทคโนโลยีการผลิต การค๎า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การสํงออก การขนสํงโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพมี
คุณภาพเข๎ามาชํวย พร๎อมผนึกความรํวมมือด๎านตลาดข๎าวประเทศในอาเซียนให๎มีผลเป็นรูปธรรม... 
 เปูาหมายหลักสําคัญ เพ่ือยกระดับราคาข๎าวโลก...ให๎มีเสถียรภาพมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมรายได๎ ตลอดจนความเป็นอยํูของ
เกษตรกรให๎ดีข้ึน สํวนเปูาหมายรองคือสนับสนุนความมั่นคงด๎านอาหารของอาเซียนและของโลก 
 ปัจจุบันตลาดสํงออกข๎าวที่สําคัญ ได๎แกํ ทวีปแอฟริกา นําเข๎าข๎าวไทย 6.37 ล๎านตัน คิดเป็นร๎อยละ 58.07 มีประเทศ
นําเข๎าท่ีสําคัญ ได๎แกํ ไนจีเรีย เบนิน ไอวอรีโคสต์ แอฟริกาใต๎ 
 ทวีปเอเชีย นําเข๎าข๎าวไทย 2.80 ล๎านตัน คิดเป็นร๎อยละ 25.52 มีประเทศนําเข๎าที่สําคัญคือ จีน มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ...ทวีปอเมริกา นําเข๎าข๎าวไทย 0.70 ล๎านตัน คิดเป็นร๎อยละ 6.38 ประเทศนําเข๎าสําคัญ ได๎แกํ 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล เม็กซิโก 
 ภูมิภาคตะวันออกกลาง นําเข๎าข๎าวไทย 0.56 ล๎านตัน คิดเป็นร๎อยละ 5.10 มีประเทศนําเข๎าสําคัญ คือ 
ซาอุดีอาระเบีย อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์...ทวีปยุโรป นําเข๎าข๎าวไทย 0.39 ล๎านตัน คิดเป็นร๎อยละ 3.56 ประเทศนําเข๎า
สําคัญคือ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เบลเยียม 
 ภูมิภาคโอเชียเนีย นําเข๎าข๎าวไทย 0.15 ล๎านตัน คิดเป็นร๎อยละ 1.37 ประเทศนําเข๎าสําคัญคือ ออสเตรเลีย ปาปัว
นิวกินี นิวซีแลนด์ 
 โดย “ข๎าวขาว”...เป็นข๎าวที่มีการสํงออกมากที่สุดของไทย รองลงมาเป็นข๎าวน่ึง ...ข๎าวหอมมะลิ...ข๎าวเหนียว...ข๎าว
หอมปทุมธานี และข๎าวกล๎อง ตามลําดับ 
 ชํวงที่ผํานมาการสํงออกข๎าวไทยต๎องเผชิญกับสถานการณ์การแขํงขันที่รุนแรงทั้งในด๎านราคาและคุณภาพข๎าวจาก
ประเทศผู๎สํงออกข๎าวสําคัญในตลาดโลก โดยการผลิตข๎าวของเกษตรกรไทยสํวนใหญํเน๎นการผลิตข๎าวในเชิงพาณิชย์จึงทําให๎
ขาดการใสํใจด๎านคุณภาพและสุขภาพ ซึ่งสวนทางกับกระแสความต๎องการตลาดข๎าวในตํางประเทศที่มีแนวโน๎มให๎ความสําคัญ
กับ “ข๎าว”...“การบริโภคข๎าว” เพ่ือสุขภาพมากข้ึน 
 นําสนใจด๎วยวํา การสํงออกข๎าวไทยมี “มูลคําตํอหนํวยตํ่า” ...เน่ืองจากสํงออกในลักษณะที่เน๎น “ปริมาณ” มากกวํา 
เพ่ือพัฒนาให๎การผลิต...สํงออกข๎าวไทยเติบโตอยํางมีเสถียรภาพ ย่ังยืน กรมการค๎าตํางประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได๎กําหนด
ยุทธศาสตร์ข๎าวไทยที่มุํงเน๎นการสํงออกข๎าวในเชิงคุณภาพมาตรฐาน สํงเสริมการเพ่ิมมูลคําสินค๎า พัฒนาตํอยอดนวัตกรรมข๎าว 
เพ่ือทดแทนการสํงออกข๎าวในเชิงปริมาณ 
 สร๎างเอกลักษณ์ให๎ข๎าวไทยมีความแตกตําง โดดเดํนจากข๎าวประเทศอื่นๆควบคูํกับการเสริมสร๎างความรู๎ ความมั่นคง
อุตสาหกรรมข๎าวไทยด๎วยการผลิตข๎าวคุณภาพดีตามความต๎องการตลาดตลอดหํวงโซํอุปทานเพ่ือให๎เกษตรกร ผู๎ประกอบการ
ในทุกภาคสํวนตระหนักถึงความจําเป็นในการพัฒนาคุณภาพควบคูํกับการเพ่ิมผลผลิต 
 กระทรวงพาณิชย์จัดงานประชุมข๎าวนานาชาติครั้งที่ 7 “Thailand Rice Convention 2015” ข้ึนระหวํางวันที่ 19-
21 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค๎าและการประชุมอิมแพค ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี มีผู๎เข๎ารํวมประชุมไมํน๎อยกวํา 500 
คน ประกอบด๎วยผู๎แทนการค๎าภาครัฐ หนํวยงานกํากับดูแลการนําเข๎าข๎าวในประเทศผู๎ซื้อสําคัญ เชํน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย บรูไน จีน อิหรําน อิรัก กานา ไนจีเรีย มาดากัสการ์ เซเนกัล โกตดิวัวร์ 
 รวมถึงผู๎แทนการค๎าภาครัฐ หนํวยงานกํากับดูแลการนําเข๎าข๎าวในประเทศผู๎ผลิต ...ผู๎สํงออก เชํน เวียดนาม พมํา 
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เกษตรกร ผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการค๎า ผู๎นําเข๎า...สํงออกทั้งในและตํางประเทศ 
ตลอดจนผู๎ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องทั้งหมด 
 ดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ บอกวํา ตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค๎าตํางประเทศ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีระดับสากลให๎ผู๎ที่อยํูในวงการค๎าข๎าวโลก ได๎มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 
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ได๎รับทราบถึงนวัตกรรมและพัฒนาการในด๎านตํางๆของวงการค๎าข๎าว รวมถึงกระชับความสัมพันธ์อันดีระหวํางผู๎สํงออกข๎าว
ของไทยและผู๎นําเข๎าข๎าวจากประเทศคูํค๎าทุกภูมิภาคทั่วโลก 
 งาน Thailand Rice Convention (TRC) จัดข้ึนครั้งแรกเมื่อปี 2554...เกิดผลสําเร็จเป็นอยํางดีเราจึงจัดตํอเน่ือง
เป็นประจําทุกๆ 2 ปี 
 ในปีน้ีตรงกับปีอันเป็นมหามงคล เน่ืองในโอกาสครบรอบพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตํอปวงชนชาวไทยในเรื่องของการพัฒนาพันธ์ุข๎าว การเพาะปลูก และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยทั้งประเทศ 
 รูปแบบการจัดงาน ภายใต๎แนวคิด “Think Rice Think Thailand …Serving the Best Quality Rice to the 
World.” ประกอบด๎วยกิจกรรม 3 สํวนหลัก...การประชุมสัมมนาทางวิชาการ โดยได๎รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีปาฐกถา
พิเศษ หัวข๎อ “ยุทธศาสตร์ด๎านการตลาดข๎าวและนโยบายการค๎าข๎าวของไทย” 
 นอกจากน้ีจะมีการเสวนา...อภิปรายทิศทาง แนวโน๎ม...“การค๎าข๎าวโลก” และ “อุตสาหกรรมข๎าวอินทรีย์” ที่กําลัง
ได๎รับความนิยมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จากผู๎ทรงคุณวุฒิทั้งในและตํางประเทศ 
 สํวนที่สอง...นิทรรศการ “เทิดเกล๎าเจ๎าฟูาสิรินธร” โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เชํน ธนาคารเมล็ดพันธ์ุชุมชน การจัดทําหัตถกรรมในวิถีข๎าว โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 
 ถัดมา “Kingdom of Rice” มหัศจรรย์ของข๎าวไทยพันธ์ุดีสี่ภาค เป็นการนําเสนอภาพลักษณ์ของประเทศไทยใน
ฐานะ “อูํข๎าว อูํนํ้า” ความหลากหลายของพันธ์ุข๎าวไทยที่มีแหลํงกําเนิด...เพาะปลูกจากทั่วประเทศ และเส๎นทางข๎าวไทยที่
เชื่อมโยงต้ังแตํต๎นนํ้า...เพาะปลูก กลางนํ้า...กระบวนการผลิต แปรรูป ปลายนํ้า...การสํงออกข๎าว 
 เอกลักษณ์ข๎าวไทยเน๎นคุณประโยชน์ครบวงจร เริ่มจาก “ข๎าวหอมมะลิไทย” ที่ครองความเป็นข๎าวคุณภาพอันดับ
หน่ึงของโลก... “ข๎าวอินทรีย์” ที่มาแรงผนวกความมหัศจรรย์...คุณประโยชน์เอาไว๎ด๎วยกันเป็นได๎ทั้งอาหารและโภชนบําบัด 
เชํน ข๎าวไรซ์เบอร์รี่ ข๎าวสินเหล็ก 
 วาดหวังกันวําการจัดงานประชุมข๎าวนานาชาติครั้งน้ีจะเป็นการประกาศศักยภาพข๎าวไทยอีกครั้งด๎วยตําแหนํงผู๎
สํงออกข๎าวมากท่ีสุดของโลกและสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด๎วยปริมาณการสํงออกสูงถึง 10.9 ล๎านตัน 
 เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ประมาณ 6.61 ล๎านตัน คิดเป็นร๎อยละ 66...ราคาสํงออกเฉลี่ยตันละ 496 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ...
คิดเป็นมูลคําสูงถึง 5,438 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 174,853 ล๎านบาท... 
 ยุทธศาสตร์ข๎าวไทยทั้งหมดน้ีเป็นการ “ปฏิวัติการค๎าข๎าว” ทั้งระบบ...อยํางย่ังยืน (ไทยรัฐ 18052558) 
 “นายกฯ” วางยุทธศาสตร์ข้าวไทย ตั้งเป้าปี 65 ลดต้นทุนการผลิตลง 20% และเพิ่มผลผลิตต่อไร่อีก 25%(21 
พ.ค.58) 
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) เปิดเผยในการปาฐกถา
พิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ด๎านการตลาดข๎าวและนโยบายการค๎าข๎าวของไทย” ภายในงาน Thailand Rice Convention 2015 
วํา รัฐบาลได๎กําหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสินค๎าข๎าวอยํางย่ังยืนและมีเสถียรภาพ โดยต้ังเปูาที่จะลดต๎นทุนการผลิต
ให๎แกํเกษตรกรลงให๎ได๎อยํางน๎อย 20% และเพ่ิมผลผลิตข๎าวตํอไรํให๎เพ่ิมข้ึนอีก 25% ภายในปี 2565 เพ่ือผลักดันให๎ไทยเป็น
ผู๎นําด๎านการค๎าข๎าวในตลาดโลก 
 “การลดต๎นทุนการผลิตคิดวําทําช๎าไปด๎วยซ้ํา อยากเรํงให๎เร็วกวําน้ี ซึ่งจากน้ีไปจะทําให๎เข๎มข๎นมากข้ึน โดยที่ผํานมา
รัฐบาลได๎เริ่มดําเนินการไปแล๎ว ท้ังการจัดโซนน่ิงเพ่ือลดพ้ืนที่เพาะปลูกข๎าวนาปรัง การลดราคาปุ๋ยเคมีและยาฆําแมลง ซึ่งเป็น
ปัจจัยการผลิต และกําลังผลักดันให๎มีการรวมแปลงนาเล็กๆ ให๎เป็นแปลงใหญํ แล๎วสํงเสริมให๎มีการรํวมกันทําในรูปแบบของ
สหกรณ์ ซึ่งเชื่อวําจะชํวยลดต๎นทุนการผลิตได๎” 
 นอกจากน้ี ยังได๎เรํงวางระบบเพ่ือให๎เกิดความเป็นธรรมในการค๎าข๎าว โดยจะดูแลให๎เกิดการแขํงขัน ต้ังแตํการ
เพาะปลูก การผลิตที่ต๎องได๎ตามมาตรฐานสากล การสีข๎าวที่ต๎องได๎ตามมาตรฐานการผลิต (GMP) การเก็บรักษาที่ต๎องรักษา
คุณภาพข๎าว การบริหารจัดการสต๏อกข๎าว การจําหนํายข๎าวทั้งในและตํางประเทศ 
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 ทั้งน้ี ในสํวนของโรงสี ได๎สั่งการให๎กระทรวงพาณิชย์ออกตรวจสอบโรงสีทั่วประเทศวํามีคุณภาพจริงหรือไมํ เพราะ
ทุกปีรัฐต๎องใช๎เงินจ๎างโรงสีดูแลสต๏อกข๎าววงเงินเป็นหมื่นล๎านบาท หากตรวจพบวําโรงสีใดไมํมีคุณภาพก็ต๎องถูกปิด จากน้ันรัฐ
จะจ๎างโรงสีในระบบของสหกรณ์ที่อาจทําเป็นโรงสียํอยหรือโรงสีกลางเข๎ามาดูแลแทน ซึ่งการตรวจสอบครั้งน้ีได๎มอบเป็น
นโยบายให๎ทําโดยเร็ว 
 พล.อ.ประยุทธ์กลําววํา การค๎าข๎าวในตลาดโลก แม๎วําในปีที่ผํานมาไทยจะสามารถสํงออกข๎าวได๎มากถึง 10.97 ล๎าน
ตัน คิดเป็นมูลคําสูงถึง 5,439 ล๎านเหรียญสหรัฐ แตํไมํอยากให๎ยึดติดกับตัวเลขน้ี และเลิกคิดที่จะมุํงผลิตเพ่ือสํงออกให๎ได๎
ปริมาณมากๆ เพราะอาจเจอกับปัจจัยที่มีผลเปลี่ยนแปลงอยํูตลอดเวลา ทั้งเรื่องของสภาพเศรษฐกิจโลกและสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลง ซึ่งล๎วนเป็นความเสี่ยง แตํขอให๎หันมามุํงผลิตข๎าวที่มีคุณภาพมากข้ึนแทนเพ่ือเป็นทางเลือกให๎แกํผู๎บริโภค 
 “ทั่วโลกเจอปัญหาเศรษฐกิจหมด ไทยก็เป็นหน่ึงในน้ัน เพราะเป็นทั้งผู๎ผลิตและสํงออกข๎าวรายใหญํของโลก ประเทศ
คูํค๎าหลักๆ ตํางได๎รับผลกระทบ จึงมีผลตํอการนําเข๎าข๎าว ซึ่งขณะน้ีไทยจะเน๎นค๎าขายกับประเทศเพ่ือนบ๎าน และกลุํมประเทศ
โอเชียเนียให๎มากข้ึน เพราะยังเป็นตลาดที่ไปได๎ โดยอยากขอเวลาและขอให๎อดทนอีกนิด เพราะรัฐบาลกําลังหาทางแก๎ปัญหา
อยํู” 
 รายงานขําวแจ๎งวํา สําหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข๎าว รัฐบาลจะดําเนินการใน 7 ด๎านหลัก คือ 1. การพัฒนาข๎าว
ที่ย่ังยืนและมีเสถียรภาพ 2. การสร๎างความเป็นธรรมในระบบการค๎าข๎าวตามกลไกตลาด 3. การสํงเสริมและผลักดันการใช๎
มาตรฐานการผลิตและการค๎าให๎ได๎มาตรฐานสากล 4. การพัฒนาศักยภาพระบบการค๎าข๎าวและการตลาด โดยไทยต้ังเปูาหมาย
ที่จะเป็นศูนย์กลางการค๎าและการสํงออกข๎าวที่สามารถตอบสนองความต๎องการของทุกระดับ 5. การสร๎างคํานิยมการบริโภค
ข๎าว โดยสอดแทรกวัฒนธรรมข๎าวไทยเข๎าไปในทุกๆ กิจกรรม ทั้งการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ 6. การสํงเสริมด๎านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมและการแปรรูปข๎าว และ 7. การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต๎นทุนในระบบการบริหารจัดการลอจิสติกส์ตลอด
หํวงโซํอุปทานรัฐบาลมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคเกษตรกร 
 นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักด์ิสมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย กลําววํา สมาคมฯ เห็นด๎วยกับแนวคิดของนายกฯ 
ที่จะให๎ลดพ้ืนที่การปลูกข๎าวนาปรังลง ซึ่งสํวนใหญํเป็นข๎าวเจ๎า แล๎วหันมาเน๎นปลูกข๎าวที่มีคุณภาพหรือพรีเมียมมากข้ึนแทน
(ผู๎จัดการ 20052558) 
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ผลผลิตและการค๎าข๎าวของไทย 
 

 
ที่มา :  1. กระทรวงเกษตรฯ  
 2. ปริมาณ มูลคํา ราคาสํงออกเฉลี่ยมาจาก กรมศุลกากร และราคาข๎าวเปลือกเฉลี่ยภูมิภาคมาจาก  กรมการค๎าภายใน โดยราคา
ข๎าวเปลือกจากตลาดก านันทรง/ทําข๎าวลาดยาว  
 3. * ประมาณการณ์เบื้องต๎น มี.ค. 2558  
 หมายเหตุ 1. ข๎าวคุณภาพดีหมายถึง ข๎าวหอม ข๎าวกล๎อง ข๎าวเหนียว และข๎าวขาวต้ังแตํ 15% ขึ้นไป และข๎าว คุณภาพตํ าหมายถึง
ปลายข๎าว และข๎าวหอม ข๎าวกล๎อง ข๎าวเหนียว และข๎าวขาวต้ังแตํ 20% ลงมา 
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๑.๒ สถานการณ์การส่งออกข้าวไทยเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 แนวโน๎มตลาดข๎าวในชํวงไตรมาส 2 ยังคงทรงตัว 
 ร.ต.ท.เจริญ เหลําธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" วํา แนวโน๎มตลาดข๎าว
ในชํวงไตรมาส 2 ปีน้ียังคงทรงตัว เฉลี่ยที่เดือนละ 7-8 แสนตันเทําเดิม เพราะปริมาณซัพพลายข๎าวมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน และไทย
ยังคงมีสต๏อกปริมาณ 16 ล๎านตัน อยํางไรก็ตาม ยังมีเวลาอีกหลายเดือนที่จะเรํงสํงออก ไทยต๎องติดตามปัจจัยบวกจากแนวโน๎ม
ความต๎องการข๎าวในหลายตลาด มีสัญญาณวําจะมีการประมูลเพ่ิมแนํนอน เชํน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ซึ่งจะมีความชัดเจนใน
อีก 1-2 สัปดาห์หน๎า และไทยยังมีสัญญาซื้อข๎าวจากคอฟโก๎ รัฐวิสาหกิจจีน ซึ่งขณะน้ีเตรียมจะสํงมอบข๎าวลอตที่ 4 คาดวําจะ
สํงออกได๎เดือนละ 40,000-50,000 ตัน ข้ึนอยํูกับจํานวนเรือคอนเทนเนอร์ที่จีนจะสํงมา 
 และลําสุดผู๎สํงออกไทยสามารถสํงออกข๎าวไปยังตลาดอิรักได๎อีกครั้งประมาณ 80,000 ตัน และอยํูระหวํางรอผล
ประมูลใหมํอีก 40,000 ตัน จากที่ไทยเคยมีปัญหาสํงออกไมํได๎มาหลายปี จะชํวยเพ่ิมปริมาณความต๎องการได๎ 3-4 แสนตันตํอ
ปี  
 "การสํงออกข๎าวไทยปี 2558 คาดวําจะมีปริมาณเพียง 9 ล๎านตันเศษ ลดลงจากเปูาหมายที่เคยวางไว๎ 10 ล๎านตัน 
เน่ืองจากตลาดข๎าวชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก และผลจากราคานํ้ามันในตลาดโลกลดลง ทําให๎กําลังซื้อในหลายตลาด
หายไป ประกอบกับปัจจัยความเสียเปรียบจากอัตราแลกเปลี่ยนเทียบกับคูํแขํง 
 สํวนปัจจัยลบที่ยังหํวง คือ ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยน เพราะหลังปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง จะทําให๎อัตรา
แลกเปลี่ยนของไทยอํอนคําลง 1-2% อยํูที่ 33.30-33.40 บาทตํอเหรียญสหรัฐ ซึ่งทําให๎ราคาข๎าวขาว 5% ของไทยปรับลดลง 
6-7 เหรียญสหรัฐ แตํหากเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเวียดนาม คําเงินดํองลงปีกํอน 2% ปีน้ีปรับอํอนคําลงอีก 1% รวมแล๎ว
อํอนคําไป 3% มากกวําไทยอีก 
 สอดคล๎องกับนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักด์ิสมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย เปิดเผยวํา สถานการณ์การสํงออก
ข๎าวปี 2558 อาจจะไมํสดใสเหมือนปี 2557 คาดวําปริมาณการสํงออกรวมจะลดลงประมาณ 1-2 ล๎านตัน จึงอยากขอให๎
รัฐบาลเรํงบังคับใช๎กฎหมาย พ.ร.บ.แขํงขันทางการค๎า พ.ศ. 2542 เพ่ือแก๎ปัญหาคําระวางเรือที่ปรับตัวสูงข้ึน และการเรียกคํา
ภาระหน๎าทํา (THC) อยํางไมํเป็นธรรม สํงผลให๎ต๎นทุนเพ่ิมข้ึน เชํน หากสํงออกไปฟิลิปปินส์ไทยต๎องเสียคําขนสํงรวมทุก
รายการที่ 70 เหรียญสหรัฐ ขณะที่เวียดนามไปฟิลิปปินส์เสียคําใช๎จํายเพียง 55 เหรียญสหรัฐ และขอให๎ตรึงคําใช๎จํายในการ
ขนสํงไว๎จนถึงเดือนมิถุนายนน้ี 
 "ราคาข๎าวขาว 5% ของไทยปรับลดราคาลงจาก 420 เหลือ 390-395 เหรียญสหรัฐตํอตัน แตํยังคงสูงกวําประเทศ
คูํแขํง เชํน อินเดีย 360-365 เหรียญสหรัฐตํอตัน เวียดนาม 350-355 เหรียญสหรัฐตํอตัน ไทยอาจเสียตลาดให๎กับคูํแขํง 
โดยเฉพาะตลาดแอฟริกาอาจจะหายไป 800,000-1,000,000 ตัน จึงควรดูแลอัตราแลกเปลี่ยนให๎ได๎ 34 บาท เพ่ือชํวยให๎
สามารถแขํงขันได๎" (ประชาชาติธุรกิจ 19052558) 
 ในขณะที่ นางดวงพรกลําววํา ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) ในวันที่ 18 
พฤษภาคมน้ี จะมีการเสนอพิจารณาแนวทางการระบายข๎าวสารในสต๏อกของรัฐบาลในสํวนที่เหลืออีก 16 ล๎านตัน ซึ่งมีหลาย
ระดับคุณภาพ เชํน เสื่อมมากหรือเสื่อมน๎อย วําควรจะมีแนวทางการระบายอยํางไร จะขายผํานอุตสาหกรรมหรือไมํ เพราะ
ขณะน้ีปริมาณผลผลิตข๎าวนาปรังเริ่มอยํูในชํวงปลายฤดูกาลแล๎ว ซึ่งนําจะเป็นจังหวะที่สามารถระบายข๎าวได๎หรือไมํ 
 ทั้งน้ี ยอดสํงออก 3 เดือนมีปริมาณ 2,126,547 ตัน ลดลง 3.6% จากชํวงเดียวกันของปีกํอนมูลคํา 1,102 ล๎าน
เหรียญสหรัฐ ลดลง 5.1% ของปีกํอน ลําสุดการสํงออกข๎าวเบื้องต๎น 4 เดือนแรกมีปริมาณ 3.3 ล๎านตัน ลดลงจากชํวงเดียวกัน
ของปีกํอน ซึ่งเป็นผลมาจากผู๎ซื้อมีสต๏อกคงเหลือจากการซื้อข๎าวในปีที่ผํานมา และปัญหาอัตราแลกเปลี่ยน อีกทั้งไทยสามารถ
แยํงชิงสํวนแบํงตลาดข๎าวหอมมะลิคุณภาพดีกลับคืนมาได๎จากหลายตลาด เชํน ฮํองกง หรือการสํงออกข๎าวน่ึงก็ปรับตัวดีข้ึน  
 อยํางไรก็ตาม ในชํวงหลังจากน้ีคาดวําการสํงออกข๎าวจะเพ่ิมข้ึน จึงยังคงยืนยันเปูาหมายสํงออกข๎าวปี 2558 ไว๎ที่ 10 
ล๎านตัน เพราะขณะน้ีอัตราแลกเปลี่ยนอํอนคําลงซึ่งจะสํงผลดีตํอการสํงออก อีกท้ังยังมีการเจรจาเพ่ือขายข๎าวให๎กับรัฐบาลอีก
หลายประเทศที่ให๎ความสนใจซื้อข๎าว ซึ่งทางกรมอยํูระหวํางการเจรจา เชํน อิหรําน อิรัก แอฟริกา เชํน เซเนกัล รวมถึง
ฟิลิปปินส์ ซึ่งจะมีการประมูลเร็ว ๆ น้ี และไทยยังคงสํงมอบข๎าวที่ขายให๎รัฐวิสาหกิจจีน (คอฟโก๎)ลอตที่ 4 และอยํูระหวําง
เจรจาขายข๎าวลอตที่ 5 อีก 1 แสนตัน จากกรอบที่ตกลงซื้อขาย 1 ล๎านตัน ทั้งน้ี ปัญหาการสํงมอบข๎าวจีนที่ลําช๎าเกิดจาก
จํานวนเรือคอนเทนเนอร์ซึ่งมีจํานวนจํากัด ไมํสามารถเพ่ิมปริมาณได๎ อยํางไรก็ตาม คาดวําจะสํงออกได๎เดือนละ 1 แสนตัน 
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 "4 เดือนแรกถ๎าเทียบกับปีที่ผํานมา 3.3 ล๎านตัน ชํวงต๎นปีจะคล๎าย ๆ กันเพราะชํวงปีที่ผํานมาเราสํงออกมาก ทําให๎ผู๎
ซื้อมีสต๏อก แตํเทําที่ดูข๎าวคุณภาพดีของเราเพ่ิมข้ึน ข๎าวคุณภาพดีสํงออกได๎มากข้ึน สามารถดึงสํวนแบํงการตลาดกลับมาได๎ 
ข๎าวน่ึงก็เพ่ิมข้ึนหลายเปอร์เซ็นต์ สํวนราคาทรง ๆ ปัจจัยราคามีหลายปัจจัยเก่ียวข๎อง เชํน คูํแขํง เวียดนามได๎รับผลกระทบจาก
ภัยแล๎ง อัตราแลกเปลี่ยน แตํไมํได๎ตกฮวบฮาบคํอย ๆ ปรับตัว การระบายข๎าวของรัฐยังจําเป็นต๎องบาลานซ์ปัจจัยตําง ๆ เพ่ือ
ไมํให๎สํงผลกระทบตํอตลาด สําหรับสต๏อกข๎าวเราเข๎ามามี 18 ล๎านตัน ขายไปแล๎ว 2 ล๎านตัน ขณะน้ีเหลือ 16 ล๎านตัน มีหลาย
เกรด เสื่อมมาก เสื่อมน๎อย เสื่อมกลาง สภาพตอนน้ีผํานมาครึ่งปีแล๎วก็คงไมํใชํสภาพเดิมแล๎ว สิ่งที่สําคัญอยํูที่กระบวนการ
ข้ันตอนวําจะดําเนินการอยํางไร (ประชาชาติธุรกิจ 14052558) 
 
ราคาข๎าวสารสํงออก  F.O.B.กรุงเทพฯ  ณ วันพุธที่  13  พฤษภาคม  2558                               หนํวย : เหรียญ/ตัน 

ข.หอม ข้าวเหนียว10%

(เกา่) (ใหม)่ ปทมุฯ 100%ชัน้ 2   5% 10% 15%  25%เลศิ 25% 35% A1เลศิ A1พิเศษ  100%  5% เมลด็ยาว
มกราคม 1055 953 647 429 420 414 409 - 400 - 330 327 425 422 808
กุมภาพนัธ์ 1060 947 673 430 420 414 410 - 400 - 331 328 430 426 813
มีนาคม 1059 925 673 419 410 404 400 - 392 - 330 327 417 413 797
เมษายน 1062 927 675 408 399 393 391 - 384 - 332 329 401 397 787

1 1063 928 675 411 402 395 393 - 386 - 332 329 402 398 784
8 1061 926 674 410 401 395 393 - 385 - 332 329 401 398 782

22 1067 931 677 409 400 394 392 - 385 - 334 330 403 400 787
29 1057 923 672 403 393 387 386 - 379 - 331 328 396 393 795

พฤษภาคม
13 1025 896 666 390 381 375 374 - 368 - 321 318 384 381 801

เฉล่ีย (เดือน) 1025 896 666 390 381 375 374 - 368 - 321 318 384 381 801
เฉล่ีย (ทัง้ปี) 1052 930 667 415 406 400 397 - 388 - 329 326 411 408 801

หอมมะลิไทยชัน้ 2 ข้าวนึง่ปลายข้าวขาวข้าวขาววัน/เดือน/ปี

 
ที่มา: สภาหอการค๎าแหงํประเทศไทย 

 
 

ปริมาณข๎าวสารที่สํงออกไปตํางประเทศ ปี 2558 
ขา้วขาว ขา้วนึง่ ขา้วกลอ้ง ขา้วเหนยีว ขา้วหอมปทมุ ขา้วหอมมะลิ ขา้วอืน่ๆ รวมทกุชนดิขา้ว

มกราคม 165,040.31  101,830.41    1,631.58       14,625.14     7,536.86        138,864.59     178,974.72     608,503.61        

กมุภาพนัธ์ 75,228.55    178,401.34    1,884.78       14,921.02     11,803.81      154,477.11     295,434.59     732,151.20        

มนีาคม 122,719.15  225,293.67    1,538.91       25,910.68     5,906.13        191,169.89     213,353.21     785,891.64        

รวม 240,268.86 280,231.75  3,516.36     29,546.16   19,340.67    484,511.60   687,762.52   1,745,177.92   

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรํวมมือของ กรมศุลกากร, สภาหอการค๎าแหํงประเทศไทย 
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๑.๓ ความเคลื่อนไหวด้านข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ 
 รมว.พาณิชย์ โชว์ผลงานขายสินค้าเกษตรจีนฉลุย(11 พ.ค.58) 
 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารรํวมวํา
ด๎วยความรํวมมือด๎านการค๎าสินค๎าเกษตรระหวํางไทย-จีน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน วํา การหารือกรอบความรํวมมือด๎านสินค๎าเกษตรระหวางไทย-จีน น้ัน เบื้องต๎นจีนรับหลักการที่จะทําสัญญาซื้อ
ขายข๎าวในฤดูกาลใหมํจํานวน 1 ล๎านตันแรกกํอน ซึ่งไทยตกลงจะคัดสรรข๎าวที่มีคุณภาพออกมาจําหนํายให๎กับจีน สํวน
ยางพาราจีนจะเดินทางมาเจรจาซื้อขายกับองค์การสวนยางในชํวงกลางเดือนมิถุนายนน้ี คาดวําจะสามารถบรรลุข๎อตกลงได๎ใน
การประชุมครั้งตํอไป 
 นอกจากน้ี ทั้ง 2 ฝุายยังได๎แตํงต้ังองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารรํวมข้ึนมา เพ่ือดูแลการซื้อขายสินค๎าเกษตร
ระหวํางกัน อีกทั้ง   ไทยได๎เสนอกรอบและแนวทางดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารรํวมให๎จีนพิจารณา ซึ่งจีนรับหลักการ
ที่จะเตรียมการหารือในการประชุมครั้งตํอไปด๎วย ซึ่งกรอบที่จะหารือครั้งตํอไป 4 ประเด็น คือ 1. นิยามคําวําสินค๎าเกษตร
ครอบคลุมสินค๎าใดบ๎าง 2. การกําหนดชํวงเวลา 5 ปีย๎อนหลังที่นํามาใช๎คํานวณปริมาณการค๎าเฉลี่ย 3. แหลํงข๎อมูลสถิติการค๎า
ที่นํามาใช๎เป็นฐานการคํานวณ 4. วิธีการคํานวณการขยายปริมาณการค๎าสินค๎าเกษตร เชํน ข๎าวและสินค๎าเกษตรอื่น ๆ โดยจีน
รับหลักการที่จะนําเรื่องการอํานวยความสะดวกและการแก๎ไขปัญหาอุปสรรคทางการค๎าเข๎ามาหารือในคณะกรรมการบริหาร
รํวมตามที่ไทยเสนอด๎วย สําหรับการประชุมครั้งที่  3  น้ันไทยได๎เป็นเจ๎าภาพจัดการประชุม ซึ่งจะจัดประชุมข้ึนที่จังหวัด
นครราชสีมา ในระหวํางวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 น้ี นอกจากประเด็นดังกลําวก็จะหารือในกรอบความรํวมมือด๎านสินค๎า
เกษตรอื่น ๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากข๎าว 2 ล๎านตัน และยางพารา 2 แสนตัน ด๎วย 
 อยํางไรก็ดี พลเอกฉัตรชัย กลําวอีกวํา สําหรับการเดินทางไปจีนเพ่ือประชุมหารือกรอบการซื้อขายข๎าว 2 ล๎านตันน้ัน 
การเจรจาก็มีความคืบหน๎าไปมาก ซึ่งได๎ตกลงซื้อขายตามมาตรฐานสากล ซื้อขายผําน FOB โดยมีเซอร์เวย์เยอร์ตรวจสอบ
คุณภาพข๎าวที่ต๎นทาง และไทยเองจะคัดสรรข๎าวที่มีคุณภาพได๎มาตรฐาน เพ่ือนํามาจําหนํายให๎กับจีน รวมทั้งกรมการค๎า
ตํางประเทศและ COFCO จะมีหารืออยํางตํอเน่ือง เพ่ือให๎ได๎ข๎อยุติของการซื้อขาย 
 สํวนยางพาราที่ไทยตกลงซื้อขายกับจีน 2 แสนตัน โดยซื้อขายในราคานําตลาด ทางคณะผู๎แทน SINOCHEM จะ
เดินทางมาเจรจารายละเอียดของสัญญาซื้อขายกับองค์การสวนยาง คาดวําการหารือครั้งตํอไป จะสามารถบรรลุข๎อตกลงได๎
โดยเร็ว(ประชาชาติธุรกิจ 11052558) 
 ก.พาณิชย์เผยจีนเล็งซ้ือข้าวใหม่จากไทย1ล้านตัน(12 พ.ค.58) 
 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยวํา ขณะน้ี จีนได๎รับหลักการที่จะทําสัญญาซื้อขายสําหรับข๎าว 1 ล๎าน
ตันแรก ซึ่งเป็นข๎าวฤดูใหมํแล๎ว จากที่มีการทําบันทึกข๎อตกลง หรือเอ็มโอยูในการซื้อข๎าวจากไทย 2 ล๎านตันของจีนแบํงเป็น
ข๎าวฤดูใหมํ 1 ล๎านตัน และข๎าวในสต๏อกรัฐบาล 1 ล๎านตัน เบื้องต๎นไทยยืนยันวําจะคัดเลือกข๎าวคุณภาพที่ดีที่สุดเพ่ือสํงมอบ
ให๎กับจีน สํวนการสํงมอบข๎าว ท้ัง 2 ฝุายได๎ตกลงที่จะใช๎มาตรฐานสากล คือ การสํงมอบแบบเอฟโอบี หรือราคาสํงมอบทําเรือ
สํงออก ซึ่งจีนจะแตํงต้ังผู๎ตรวจสอบคุณภาพ (เซอร์เวเยอร์) มาทํางานรํวมกับฝุายไทย เพ่ือตรวจสอบคุณภาพกํอนสํงออก 
(กรุงเทพธุรกิจ 11052558) 
 AFETหยุดซื้อขายข้าว-มันเส้น เหตุคนซื้อน้อย-TFEXไม่สนใจจ่อเลิกขายยาว (06 พ.ค.58) 
 นายวิวัฒน์ ตีระวนิชพงศ์ กรรมการและผู๎จัดการ ตลาดสินค๎าเกษตรลํวงหน๎าแหํงประเทศไทย (AFET) เปิดเผยถึง
กรณีที่ AFET หยุดทําการซื้อขายลํวงหน๎าสินค๎าเกษตรหลายรายการ ทั้งข๎าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2, ข๎าวขาว 5%,มัน
สําปะหลังเส๎น สับปะรดกระป๋อง และยางแทํง STR20 วํา เน่ืองจากขณะน้ี AFET อยํูระหวํางการควบรวมกิจการเข๎ากับตลาด
ซื้อขายสินค๎าลํวงหน๎า (TFEX) ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย โดยลําสุด การยกรําง พ.ร.บ.ซื้อขายลํวงหน๎าของแตํละ
องค์กรให๎เป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน จะแล๎วเสร็จในเร็วๆน้ี จากน้ันจะนําเสนอให๎คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ และ
นําเข๎าสูํการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหํงชาติ (สนช.) เพ่ือออกเป็นกฎหมายและมีผลบังคับใช๎ตํอไป คาดวํา นําจะมีผล
บังคับใช๎ภายในปีน้ี 
 “ตอนน้ี AFET หยุดซื้อขายข๎าวขาว 5%, ข๎าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2, มันสําปะหลังเส๎น, สับปะรดกระป๋อง และยาง
แทํง STR 20 กํอน ยังคงซื้อขายเฉพาะยางแผํนรมควันชั้น 3 เทําน้ัน เพราะอยํูระหวํางการควบรวม อีกทั้งสินค๎าที่หยุดการซื้อ
ขายมีปริมาณการซื้อขายน๎อยมาก คาดวํา เมื่อการควบรวมกิจการเสร็จแล๎ว TFEX อาจไมํนําเข๎ามาซื้อขาย เพราะตลาดไมํ
สนใจ และปริมาณการซื้อขายน๎อย แตํสินค๎ากลุํมยาง นําจะซื้อขายใน TFEX แนํนอน” 
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 อยํางไรก็ตาม ภายหลังการควบรวมเสร็จแล๎ว จะต๎องยกเลิก AFET และให๎มีตลาด TFEX เพียงแหํงเดียวในการซื้อ
ขายสินค๎าลํวงหน๎า ซึ่งตนเสนอให๎นําสินค๎าข๎าวเปลือกเข๎ามาซื้อขายใน TFEX ด๎วย เพราะตลาดจะมีความสนใจกวําข๎าวสาร อีก
ทั้งยังชํวยให๎เกษตรกรลดความเสี่ยงจากราคาที่ผันผวนได๎ เพราะการขายข๎าวเปลือกในตลาดลํวงหน๎า จะทําให๎เกษตรกรรู๎วํา
ราคาข๎าวเปลือกในอนาคตจะข้ึนหรือลง ซึ่งจะลดความเสี่ยงด๎านราคาได๎ แตํขณะน้ีไมํแนํใจวํา TFEX จะสนใจซื้อขายสินค๎า
เกษตรหรือไมํ “ผมต๎องการเสนอให๎ TFEX ซื้อขายสินค๎าเกษตรด๎วย เพราะถือเป็นการชํวยเหลือเกษตรกร ยกระดับราคาสินค๎า 
ลดความเสี่ยงด๎านราคา และเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค๎าให๎ดีข้ึน เพราะการซื้อขายในตลาดลํวงหน๎า จะต๎องมีการกําหนด
คุณภาพสินค๎าด๎วย” 
 นายวิวัฒน์กลําวตํอวํา การควบรวม AFET และ TFEX มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ตลาดซื้อขายลํวงหน๎ามีเพียงแหํงเดียว 
ซึ่งจะเกิดผลดีคือ ขนาดของตลาดใหญํข้ึน มีสินค๎าหลากหลายเข๎ามาซื้อขาย ชํวยลดต๎นทุนการซื้อขายให๎แกํผู๎ลงทุน สํงเสริม
ประสิทธิภาพของกลไกตลาดซื้อขายลํวง หน๎าของไทยให๎แขํงขันได๎ในระดับสากล นอกจากน้ี ยังทําให๎ผู๎ลงทุนสามารถซื้อขาย
สัญญาลํวงหน๎าได๎สะดวกข้ึน จากการใช๎ระบบและชํองทางการซื้อขายเดียวกัน อีกทั้งยังวางเงินประกันไว๎เพียงแหํงเดียว ทําให๎
บริหารต๎นทุนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ท่ีสําคัญ การรวมกันของ 2 ตลาดจะมีโอกาสที่ผู๎ลงทุนเข๎ามาซื้อขายสินค๎าเกษตรลํวงหน๎า
มากข้ึน สํงผลให๎สภาพคลํองของตลาดสูงข้ึน 
 อยํางไรก็ตาม ระหวํางการควบรวมยังไมํแล๎วเสร็จ ผู๎ลงทุนควรเตรียมตัวศึกษากฎระเบียบการซื้อขายใน TFEX โดย
บริษัทสมาชิก (โบรกเกอร์) ของ AFET จะเป็นผู๎ให๎คําปรึกษาและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการซื้อขายใน TFEX ทั้งในด๎าน
เอกสารสัญญาและธุรกรรม สํวนภายหลังการควบรวมแล๎ว ผู๎ลงทุนใน AFET ยังสามารถใช๎บริการซื้อขายลํวงหน๎ากับโบรกเกอร์
รายเดิมได๎ หากโบรกเกอร์รายน้ันเข๎าเป็นสมาชิกของ TFEX สําหรับการชําระราคาสินค๎า ชําระโดยบริษัท สํานักหักบัญชี 
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งผู๎ลงทุนต๎องเปิดบัญชีใหมํ เพ่ือซื้อขายใน TFEX 
 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา คณะกรรมการตลาดซื้อขายสินค๎าเกษตรลํวงหน๎า (AFET) มีมติให๎หยุดการซื้อขายสินค๎าเกษตร
ลํวงหน๎าชนิดอื่น ยกเว๎นยางแผํนรมควันชั้น 3 เพราะที่ผํานมาสินค๎าเกษตรอื่นๆ แทบไมํมีการซื้อขายผํานตลาด AFET อยํูแล๎ว 
โดยเฉพาะข๎าว จึงทําให๎หลังจากน้ีจะไมํมีการประกาศราคาซื้อขายข๎าวขาว 5% ข๎าวหอมมะลิ 100% รวมทั้งมันสําปะหลังเส๎น 
และสับปะรดกระป๋องในตลาด AFET แตํกรมการค๎าภายในจะประกาศราคาซื้อขายข๎าวในตลาดที่มีการซื้อขายจริงทุกสัปดาห์
อยํูแล๎ว โดยรวบรวมข๎อมูลการซื้อขายข๎าวระหวํางโรงสีกับชาวนา และผู๎สํงออกที่ซื้อข๎าวจากโรงสี คาดวํา เมื่อรวมกิจการแล๎ว 
นําจะมีเพียงยางแผํนรวมควันชั้น 3 ที่จะซื้อขายในกระดานของ TFEX 
 ผู๎บริหารระดับสูงในวงการค๎าข๎าวกลําววํา แทบไมํมีการซื้อขายข๎าวใน AFET อยํูแล๎ว เพราะนโยบายรัฐบาลสํวนใหญํ
มักแทรกแซงราคา หรือกําหนดราคาการรับซื้อข๎าว เชํน โครงการรับจํานําข๎าว เสมือนวํารัฐบาลเป็นผู๎รับซื้อข๎าวจากชาวนา
โดยตรงในราคาสูง และราคามีความมั่นคง แนํนอน จึงไมํจําเป็นต๎องใช๎กลไกของตลาด AFET 
 แตํหากย๎อนหลังไป จะพบวํามีการซื้อขายข๎าวผําน AFET ใน 2 ชํวงคือ ชํวงปี 51 หลังการรัฐประหารที่มีพลเอกสุร
ยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ในครั้งน้ัน นายเกริกไกร จีระ-แพทย์ เป็น รมว.พาณิชย์ ได๎มีการประมูลข๎าวในสต๏อกรัฐผําน 
AFET และชํวงปลายรัฐบาล น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ที่ต๎องการเรํงระบายข๎าวในสต๏อกเพ่ือนําเงินมาจํายคําข๎าวในโครงการรับ
จํานําให๎ชาวนา จึงเปิดประมูลผําน AFET แตํหลังจากมีการรัฐประหาร ก็ไมํมีการซื้อขายผําน AFET อีกเลย สํวนราคาซื้อขาย
ข๎าวที่ AFET ประกาศทุกสัปดาห์ในชํวงที่ผํานมาน้ัน เป็นการคํานวณราคาตามทฤษฎี ไมํใชํการซื้อขายในตลาดจริง แตํราคาซื้อ
ขายจริง กรมการค๎าภายใน จะเป็นผู๎ประกาศ(ไทยรัฐ 05052558 
 ก.พาณิชย์เร่งระบายข้าวหวังดึงราคา(06 พ.ค.58)   
 นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค๎า (บอร์ด อคส.) เปิดเผยวํา เมื่อเร็วๆน้ี น.ส.ชุติ
มา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได๎มอบหมายให๎  อคส.และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) ทําหนังสือไปยัง
สํานักงานตํารวจแหํงชาติ (สตช.) เพ่ือให๎เรํงสรุปคดีข๎าวสารสต๏อกรัฐบาล สํวนของข๎าวที่สํงมอบผิดชนิด ข๎าวเสียหาย และข๎าว
คุณภาพตํ่า (เกรดซี) สัดสํวนน๎อยกวํา 20% ของข๎าวในโกดัง ซึ่งมีปริมาณรวม 1.75 ล๎านตัน จากปริมาณ 4 ล๎านตัน ที่ได๎แจ๎ง
ความกับทางตํารวจไว๎กํอนหน๎าน้ี โดยขอให๎สรุปสํานวนให๎แล๎วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.น้ี เพ่ือนํามาเปิดระบายภายในเดือน ก.ค.
น้ี 
 “ข๎าวที่ได๎แจ๎งความไว๎มี 4 ล๎านตัน ทั้งหมด 186 โกดัง ซึ่งเดิมจะได๎ข๎อสรุปภายในเดือน ส.ค. แตํทางกระทรวงได๎
ขอให๎ อคส. และ อ.ต.ก.สํงหนังสือแจ๎งไปยัง สตช. เพ่ือให๎เรํงเก็บหลักฐานดําเนินคดีข๎าวใน 3 สํวนน้ีกํอนปริมาณ 1.75 ล๎านตัน 
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คือ ข๎าวผิดชนิดปริมาณ 54,000 ตัน ข๎าวเสียหาย 653,000 ตัน และข๎าวเกรดซีที่มีอยํูในโกดังน๎อยกวํา 20% อีกประมาณ 1 
ล๎านตัน ให๎เสร็จภายใน มิ.ย. เพ่ือทีจ่ะเรํงจัดการระบายโดยเร็ว” 
 ทั้งน้ี หลังจากท่ีตํารวจเก็บรวบรวมหลักฐานข๎าวดังกลําวเสร็จก็จะดําเนินคดีทางอาญาตํอไป โดยอัยการจะเป็นผู๎สั่ง
ฟูองเจ๎าของโกดัง และผู๎ตรวจสอบคุณภาพข๎าว (เซอร์เวเยอร์) ตํอไป สํวน อคส.จะเป็นผู๎ฟูองคดีทางแพํงเพ่ือเรียกคําเสียหาย 
โดยข๎าวผิดชนิดน้ันจะฟูองร๎องเรียกคําเสียหาย 100% ของมูลคําข๎าว สํวนข๎าวเสียหายและข๎าวเกรดซีจะฟูองร๎องเรียก
คําเสียหายจากสํวนตํางราคาข๎าวที่นําออกไปขาย หักราคาตลาด ณ วันที่ขาย ขณะที่ผู๎ที่ต๎องรับผิดชอบความเสียหายน้ัน ถ๎า
เป็นข๎าวที่ได๎จากโครงการรับจํานําปี 2554/55 และปี 2555/56 เซอร์เวเยอร์จะต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบทั้งปริมาณและคุณภาพ 
สํวนโครงการรับจํานําปี 2556/57 ทางเจ๎าของโกดังกลางจะต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบ 
 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กลําววํา ในอีก 2 สัปดาห์ รัฐบาลฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลนําเข๎า
ข๎าว 200,000-300,000 ตัน ซึ่งไทยสนใจเข๎ารํวมเสนอราคา และเบื้องต๎นมั่นใจวําเราแขํงขันได๎ เพราะขณะน้ีข๎าวไทยไมํได๎มี
ราคาสูงกวําคูํแขํงมากจนเกินไป พร๎อมกันน้ี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ จะนําคณะเดินทางเยือนจีนในสัปดาห์น้ีเพ่ือ
สรุปกรอบบันทึกความเข๎าใจ (เอ็มโอยู) การซื้อขายข๎าวระหวํางกันปริมาณ 2 ล๎านตัน กําหนดสํงมอบ 2 ปี (ปี 58-59) และ
หารือเพ่ือแก๎ปัญหาการสํงมอบข๎าวปริมาณ 1 ล๎านตันแบบรัฐตํอรัฐ (จีทูจี) เดิมที่มีอยํูแล๎ว และขณะน้ีสํงมอบไปแล๎ว 400,000 
ตัน แตํไทยจะเรํงรัดการสํงมอบให๎เร็วข้ึนเพ่ือให๎มีผลดึงราคาข๎าวในประเทศสูงข้ึน 
 ทั้งน้ี ผู๎สื่อขําวรายงานเพ่ิมเติมวํา การเข๎ารํวมประมูลข๎าวกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ ไทยอาจเสียเปรียบเวียดนามที่จะเข๎า
รํวมเสนอราคาด๎วย เพราะเวียดนามมีราคาสํงออกข๎าวตํ่ากวําไทย และมีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกับฟิลิปปินส์(ไทยรัฐ 06052558) 
 จ่ายหน้ีจ าน าข้าวยึดแบบกองทุนฟื้นฟูฯ สบน. ลั่นไม่แตะงบลงทุน(07 พ.ค.58) 
 นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู๎อํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) เปิดเผยวํา ภายใน 1-2 เดือนน้ี สบน.
เตรียมสรุปแนวทางการชําระหน้ีจากความเสียหายในโครงการรับจํานําข๎าวเปลือกเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยการ
ชําระหน้ีต๎องมีความชัดเจนวําจะเอาเงินมาจากไหน และต๎องกําหนดวําจะใช๎หน้ีภายในกี่ปี เพ่ือไมํให๎เป็นภาระหน้ีสะสมในระยะ
ยาว 
 "ต๎องชัดเจนวําใช๎เงินงบประมาณปีละเทําไหรํ ขายข๎าวได๎เทําไหรํ และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือชําระหน้ีจะต๎องไมํ
กระทบตํองบลงทุนของรัฐบาล และต๎องไมํเป็นการปลํอยให๎เป็นภาระหน้ีระยะยาวแบบชั่วโคตร ดังน้ันต๎องสร๎างกลไกในการ
ชําระหน้ีที่เป็นเงินต๎นและดอกเบี้ยในระดับที่เหมาะสม" นายธีรัชย์กลําว 
 และวํา การใช๎หน้ีข๎าวจะใช๎แนวทางเดียวกับการชําระหน้ีของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(เอฟไอดีเอฟ) รวมถึงต๎องดูจุดอํอนที่เกิดข้ึนในการชําระหน้ีของเอฟไอดีเอฟ โดยเฉพาะกรณีแหลํงรายได๎ที่มีข๎อกําหนดไว๎วําใน
สํวนดอกเบี้ยนํามาจากงบประมาณรายจํายประจําปี แตํเงินต๎นมาจากกําไรของธนาคารแหํงประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งมีความไมํ
แนํนอน เพราะ ธปท.มีผลขาดทุนสะสมสูง สํงผลให๎ภาระหน้ีลดลงไปเพียงเล็กน๎อยในชํวงเกือบ 20 ปีที่ผํานมา 
 อน่ึง กํอนหน๎าน้ี นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชี
โครงการรับจํานําข๎าวเปลือก ได๎แถลงวําโครงการรับจํานําข๎าวเปลือกรวม 15 โครงการ มีผลการปิดบัญชี ณ 30 กันยายน 
2557 มีผลขาดทุนรวม 6.99 แสนล๎านบาท 
 แหลํงขําวจากกระทรวงการคลังกลําวถึงการบริหารจัดการหน้ีเอฟไอดีเอฟวํา ได๎สร๎างกลไกการชําระหน้ีที่มีความ
แนํนอน กลําวคือกําหนดให๎สถาบันการเงินนําสํงเงิน 0.46% ของฐานเงินฝากที่นําสํงให๎สถาบันคุ๎มครองเงินฝาก มาชําระหน้ี
เอฟไอดีเอฟแทน จากเดือนกรกฎาคม 2545-กรกฎาคม 2557 มีเงินนําสํงแล๎วรวม 1.14 แสนล๎านบาท นําไปเพ่ือชําระ
ดอกเบี้ยของภาระหน้ี 9.39 หมื่นล๎านบาท 
 สํวนที่เหลือสํารองไว๎เพ่ือชําระดอกเบี้ยในระยะตํอไป และในปี 2558 คาดวําจะมีเงินนําสํงจากสถาบันการเงินราว 
5.23 หมื่นล๎านบาท สูงกวําภาระดอกเบี้ยจํายอยํู 6.24 พันล๎านบาท สํวนการชําระเงินต๎นมาจากกําไรสุทธิของ ธปท.และบัญชี
ผลประโยชน์ประจําปีของ ธปท. แตํปัจจุบัน ธปท.ยังมีผลขาดทุนสะสมสูง ขณะที่เงินจากบัญชีผลประโยชน์ประจําปีคาดวําจะ
เริ่มนําสํงได๎ในปี 2561 และแหลํงรายได๎อีกแหลํงที่จะนํามาชําระหน้ีคือการขายทรัพย์สินของกองทุน คาดวําจะมีรายได๎เข๎ามา
ในชํวงปี 2558-2562 ประมาณ 6 หมื่นล๎านบาท ทําให๎หน้ีเอฟไอดีเอฟราว 1.073 ล๎านล๎านบาท จะชําระหน้ีหมดภายใน 22 ปี 
อยํางไรก็ตาม สบน.ประเมินวําอาจจะชําระหน้ีหมดเร็วกวําท่ี ธปท.คาดไว๎ 2-3 ปี(มติชน 05052558) 
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 ThailandRice 2015 ย้ าจุดยืนเบอร์ 1 ส่งออกข้าว(15 พ.ค.58) 
 "นายกฯประยุทธ์" รํวมงาน "Thailand Rice Convention 2015" ระหวํางวันที่ 19-21 พ.ค.น้ี" ยืนยันสํงออกข๎าว
ปี′58 ตามเปูาหมายเดิม 10 ล๎านตัน หลังบาทอํอน-ความต๎องการตลาดฟ้ืนชํวงครึ่งปีหลัง เตรียมเสนอ นบข. 18 พ.ค.น้ีเคาะ
แผนระบายข๎าว 
 นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดเผยวํา กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค๎าตํางประเทศ มี
กําหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการ "Thailand Rice Convention 2015" ข้ึนในระหวํางวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์
แสดงสินค๎าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต๎แนวคิด "Think RICE, Think Thailand Serving the Best 
Quality Rice to the World" เพ่ือแสดงศักยภาพความเป็นผู๎นําทางด๎านการผลิตและการสํงออกข๎าวคุณภาพอันดับหน่ึงของ
โลก โดยงานปีน้ีมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานและรํวมกลําวปาฐกถาพิเศษ 
 โดยไฮไลต์สําคัญในปีน้ีมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการโครงการข๎าวอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสครบรอบพระชนมายุ 5 รอบ อาทิ การพัฒนาข๎าวและคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรไทยอยํางย่ังยืน การอนุรักษ์พันธุกรรมข๎าวปุาและพันธ์ุข๎าวพ้ืนเมืองของไทย เป็นต๎น นอกจากน้ี ยังมีการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนข๎อมูลทิศทางการค๎าข๎าวไทยและการค๎าในภูมิภาคเอเชียจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโดยเย่ียมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ข๎าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท้ังน้ี คาดวําจะมีผู๎รํวมงานไมํตํ่ากวํา 500 คน จาก 40 ประเทศทั่วโลก 
 สําหรับการจัดงาน Thailand Rice Convention จัดข้ึนเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2544 และในปี 2547 และปี 2550 เป็น
ปีที่จัดงานย่ิงใหญํ โดยได๎มีการจัดนิทรรศการ "ในหลวงกับข๎าวไทย" เพ่ือเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว และเพ่ือเป็นการเทิดทูนพระอัจฉริยภาพในด๎านการเกษตรให๎เป็นที่ประจักษ์
แพรํหลาย  
 ปี 2552 เป็นการจัดงานเพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นวําไทยมีศักยภาพด๎านการผลิตและการสํงออกข๎าว เพ่ือสร๎างความ
มั่นคงในด๎านอาหาร ปี 2554 เป็นการจัดงานเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว ทรงมีพระชนมพรรษา 84 
พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และปี 2556 จัดงานภายใต๎แนวคิด Pushing ASEAN Towards the world′s Rice Hub(
ประชาชาติธุรกิจ 14052558) 
 การประชุม “ข้าว” นานาชาติ สร้างแบรนด์ประเทศไทย(18 พ.ค.58) โดย ซูม 
 เมื่อวันเสาร์ที่ผํานมา ผมเขียนประชาสัมพันธ์สั้นๆให๎ทํานผู๎อํานทราบไปแล๎วหนหน่ึงวํา กรมการค๎าตํางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ จะจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการที่ย่ิงใหญํระดับอินเตอร์ เกี่ยวกับเรื่อง “ข๎าว” ของประเทศไทย ที่ศูนย์
อิมแพค เมืองทองธานี 
 หลังจากน้ันผมก็กลับไปอํานรายละเอียดของการจัดงาน และการสัมมนาอีกครั้งหน่ึง ก็พบวําเป็นการประชุมที่
นําสนใจอยํางย่ิง 
 เพราะจุดมุํงหมายของการจัดสัมมนาครั้งน้ี ก็เพ่ือที่จะประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎เข๎าสัมมนา ซึ่งจะประกอบด๎วยผู๎ค๎าข๎าวจาก
ประเทศตํางๆทั่วโลก ได๎ตระหนักถึงคุณภาพของข๎าวไทยเรา 
 เพ่ือให๎ลูกค๎าของเราท้ังหลายได๎ทราบถึงศักยภาพของเรา ในฐานะประเทศผู๎นําด๎านการผลิตและสํงออกข๎าวคุณภาพ
ดีของโลก ที่มุํงเน๎นการพัฒนาด๎านคุณภาพมาตรฐานสุขอนามัยตามหลักโภชนาการ  รวมทั้งกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม ตามท่ีชาวโลกยุคใหมํถือเป็นเรื่องสําคัญที่สุด 
 ดังน้ัน กรมการค๎าตํางประเทศจึงต้ังแนวคิดของการสัมมนาครั้งน้ีวํา “Think Rice Think Thailand...Serving the 
Best Quality Rice to the World” 
 ถอดความเป็นภาษาไทยได๎วํา “คิดถึงข๎าวคิดถึงประเทศไทย... ประเทศผู๎ผลิตข๎าวคุณภาพดีที่สุด หลํอเลี้ยงโลก” 
หรืออะไรทํานองน้ี 
 สําหรับผู๎เข๎ารํวมสัมมนาน้ัน จะประกอบด๎วยผู๎แทนการค๎าจากหนํวยงาน กํากับดูแลการนําเข๎าข๎าวในประเทศ ผู๎ซื้อ 
ผู๎ผลิตตํอ และสํงออกตํอที่สําคัญ เชํน สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม พมํา กัมพูชา และ 
สปป.ลาว เป็นต๎น 
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 ในขณะที่ของไทยเราก็จะมีตัวแทนจากภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง ท้ังการปลูก การสํงออก ตลอดจนนักวิชาการตํางๆ รวมไป
ถึงภาคเอกชนที่อยํูในธุรกิจการค๎าข๎าวที่สําคัญๆ รวมผู๎เข๎าสัมมนาท้ังหมดไมํตํ่ากวํา 500 คน 
 ระหวํางสัมมนาก็จะมีการเจรจาธุรกิจกันไปด๎วย ใครจะจับคูํคุยกับใคร ทางกรมการค๎าตํางประเทศจะจัดเวทีไว๎ให๎
พร๎อมสรรพ 
 ทํานอธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ ดวงพร รอดพยาธ์ิ บอกกับผู๎สื่อขําวด๎วยวํา การประชุมใหญํ Thailand Rice 
Convention 2015 น้ี ถือเป็นสํวนหน่ึงของการขับเคลื่อนแผนงานขยายตลาดข๎าวไทยของ รัฐบาล โดยมุํงเน๎นการสร๎าง
มูลคําเพ่ิมในเชิงเศรษฐกิจของตลาดสํงออก 
 รวมทั้งเพ่ือตอกยํ้าความเป็นผู๎นําในการผลิตข๎าวคุณภาพ และสํง ออกข๎าวเป็นอันดับหน่ึงของไทยในตลาดโลก 
 หลังการประชุมใหญํแล๎ว กระทรวงพาณิชย์ก็จะเชิญผู๎เข๎าประชุมจากตํางประเทศไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
ข๎าว หนํวยปฏิบัติการค๎นหาและใช๎ประโยชน์ยีนข๎าว ท่ีจังหวัดนครปฐม อีกด๎วย 
 นอกจากน้ี รอบๆห๎องประชุม Hall 4 ทีอ่ิมแพค เมืองทองธานี ยังจะมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 
 โดยจะนําเสนอข๎อมูลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารํวม
ประชุมได๎มีโอกาสรับรู๎เก่ียวกับพระราชกรณียกิจ เพ่ือพสกนิกรของพระมหากษัตริย์ไทย 
 ผมอํานรายละเอียดจบแล๎วก็ขอให๎กําลังใจกรมการค๎าตํางประเทศ ที่ริเริ่มการประชุมครั้งน้ีข้ึน เพราะน่ีแหละคือ
ทางออกท่ีถูกต๎องสําหรับข๎าวไทยในอนาคต 
 ข๎าวไทยบอบช้ํามากจากโครงการรับจํานําข๎าวที่นําความเสียหายมาสูํกระบวนการผลิตและการค๎าข๎าวอยํางใหญํ
หลวง เมื่อปี 2 ปีที่ผํานมา 
 ต๎องเริ่มใหมํแบบน้ีแหละครับ และขอให๎เดินหน๎าด๎วยวิธีน้ีตํอไปเรื่อยๆจนกวําคําวํา “Think Rice Think Thailand” 
จะติดอยํูในความทรงจําของผู๎บริโภคข๎าวทั่วโลกไปตลอดกาลนาน 
 การประชุมจะเริ่มวันพุธที่ 20 พ.ค.น้ี ต้ังแตํเช๎าจดเย็น ท่ี Hall 4 อิมแพค เมืองทองธานี และทราบวํานายกรัฐมนตรี
จะไปกลําวปาฐกถาพิเศษในหัวข๎อ “ยุทธศาสตร์ด๎านการตลาดข๎าวและนโยบายข๎าวของไทย” เวลา 09.00 น. หลังพิธีเปิดการ
ประชุม 
 ผู๎สื่อขําวนําจะลองแวะไปฟังด๎วยนะครับ และอยําลืมชํวยเขียนขําวด๎วย พวกเราชาวบ๎านจะได๎รู๎วําทํานนายกฯมี
แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องข๎าวไทยวําอยํางไร และจะฝากอนาคตข๎าวไทยไว๎อยํางไรบ๎าง เมื่อทํานไมํอยํูแล๎ว ตามเวลาในโรด
แม็ปที่กําหนดไว๎(ไทยรัฐ 18052558) 
 นายกฯ เป็นประธานประชุม นบข. – กรมการค้าต่างประเทศ จ่อขอความชัดเจนระบายข้าว16ล้านตัน(18 พ.ค.
58) 
 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายข๎าว
แหํงชาติ หรือ นบข. โดยที่ประชุมในวันน้ี กรมการค๎าตํางประเทศ เตรียมขอความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการระบายข๎าวในส
ต๏อกของรัฐบาลที่เหลืออยํู 16 ล๎านตัน จาก 18 ล๎านตัน โดยสาเหตุที่ระบายข๎าวไปได๎แคํ 2 ล๎านตัน เน่ืองจากรัฐบาลชะลอการ
ระบายข๎าวในชํวง 1-2 เดือนที่ผํานมา เพ่ือไมํให๎กระทบตํอราคาข๎าวนาปรังของเกษตรกร 
 ขณะเดียวกันมองวําเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมเป็นจังหวะเหมาะสมที่จะระบายข๎าว เพราะข๎าวนาปียังไมํออกสูํตลาด 
รัฐบาลจึงควรกําหนดแนวทางการระบายให๎สอดคล๎องกับสภาวะตลาด แม๎วําชํวง 4 เดือนแรกของปีน้ี ตลาดข๎าวคํอนข๎างเงียบ
เหงาทําให๎ไทยสํงออกได๎ 3.2 ล๎านตัน ลดลงจากชํวงเดียวกันของปีกํอน ท่ีสํงออกได๎ 3.8 ล๎านตัน แตํถือวําเป็นสถานการณ์ปกติ 
เพราะเป็นชํวงต๎นปีการสํงออกข๎าวมักจะชะลอตัว(มติชน 18052558) 
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 ก.พาณิชย์ เร่งระบายสต๊อกรัฐ จ่อป้อนข้าวคุณภาพต่ า 10 ล้านตัน ท าเอทานอล(19 พ.ค.58) 
 ที่ประชุม นบข. รับทราบระบายข๎าวสต๏อกรัฐ มีข๎าวดี 5 ล๎านตันจาก 16 ล๎านตัน ระบายไปแล๎ว 2.9 ล๎านตัน อีก 2 
เดือน ระบายอีก 2 ล๎านตัน สํวนกวํา 10 ล๎านตัน จํอระบายทําเอทานอล พร๎อมต้ังอนุกก.ตรวจข๎าวนอกสต๏อก ทําข๎าวถุงใน
รัฐบาลชุดที่แล๎ว 
 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 58 น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการระบาย
ข๎าว เปิดเผยถึงแนวทางการระบายข๎าววํา ได๎รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) ซึ่งมี 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน๎า คสช. เป็นประธาน ถึงการระบายข๎าวในสต๏อกที่มีอยํูจํานวน 16 ล๎าน
ตัน พบวํา มีข๎าวคุณภาพดี 5 ล๎านตัน ระบายไปแล๎ว 2.9 ล๎านตัน และจะดําเนินการระบายเพ่ิมเติมอีก 2 ล๎านตัน ในชํวง 2 
เดือน ซึ่งจะไมํกระทบตํอข๎าวนาปรังที่จะออกผลิตในชํวงเดือน พ.ค. สํวนข๎าวคุณภาพตํ่าที่มีมากกวํา 10 ล๎านตัน จะให๎เซอเว
เยอร์ที่ได๎รับการยอมรับมาตรวจสอบสต๏อกข๎าว ซึ่งจะต๎องระบายให๎กับโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทแอลกอฮอล์ หรือเอทา
นอล ตํอไป 
 "หากสามารถระบายข๎าวในสต๏อกท่ีมีอยํู 16 ล๎านตันได๎ จะได๎เงินกลับมาประมาณ 2 แสนล๎านบาท จากต๎นทุนรับซื้อ
เดิม 6 แสนล๎านบาท โดยในชํวงต๎นปีจนถึงเดือน พ.ค.น้ี สามารถระบายข๎าวไปได๎แล๎ว 3.4 ล๎านตัน ซึ่งกระทรวงงพาณิชย์ยังคง
ต้ังเปูาการระบายข๎าวไว๎ไมํตํ่ากวํา 10 ล๎านตัน ในระดับราคาท่ีประมาณตันละ 8,200-8,500 บาท" 
 นอกจากน้ี ท่ีประชุม นบข.ได๎มีการต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบข๎าวนอกสต๏อก ในกรณีการทําข๎าวถุงจําหนํายของ
รัฐบาลชุดที่ผํานมา ซึ่งจะต๎องมีการสํงคืนมายังสต๏อกของรัฐบาล ดังน้ัน จึงต๎องมีการตรวจสอบวําจะมีการสํงคืนในจํานวน
เทําไร โดยเบื้องต๎นมีปริมาณอยํูที่ 3-4 แสนตัน โดยจะใช๎เวลาตรวจสอบประมาณ 3 เดือน ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดน้ี จะแบํง
ออกไปทํางานในทุกภาค (ไทยรัฐ 19052558) 
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๑.๔ ความเคลื่อนไหวด้านข้าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 วันพืชมงคลปี 58 เสี่ยงทายพระโคกินหญ้า น้ าท่าจะบริบูรณ์พอควร(14 พ.ค.58) 
 ในวันพืชมงคลปีน้ีจากการเสี่ยงทายพระโคจากของ 7 สิ่ง ประกอบด๎วย หญ๎า ข๎าวเปลือก เหล๎า ข๎าวโพด ถ่ัวเขียว งา 
และนํ้า พระโคกินหญ๎าพยากรณ์วํา นํ้าทําจะบริบูรณ์พอควร พร๎อมด๎วยธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารอุดมสมบูรณ์
ดี(ผู๎จัดการ 13052558) 
 เกษตรกรหญิงแกร่ง ท านาดีเด่นจากสูงเม่น(14 พ.ค.58) 
 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่มีสืบเน่ืองมาแตํสมัยสุโขทัยจวบจนปัจจุบัน เพ่ือกํอให๎เกิดความ
เป็นสิริมงคลแกํภาค เกษตรกรรมของไทย มุํงบํารุงขวัญให๎กําลังใจเกษตรกร กระดูกสันหลังของชาติ เป็นการสํงสัญญาณบอก
ถึงฤดูกาลเพาะปลูกเริ่มข้ึนแล๎ว 
 เป็นประจําทุกปีในงานพระราชพิธีฯ จะมีการ คัดเลือกเกษตรกรดีเดํนแหํงชาติ...ปีน้ีแปลกเป็นพิเศษ เป็นครั้งแรกที่
เกษตรกรดีเดํนแหํงชาติ สาขาอาชีพทํานาเป็นผู๎หญิง 
 “เรียนจบ ป.ตรี ท่ี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เคยไปทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพฯ แตํทําไปทํามา อากาศไมํดี รํางกายสู๎ก็
ไมํไหว จึงมาทบทวนหลักของชีวิตจริงๆ ตัวเราอยากอยํูที่ไหน คําตอบคือ ที่บ๎านมีพํอแมํ ญาติพ่ีน๎อง ล๎วนแตํอาชีพทํานา จึง
ควรกลับมา สร๎างความอบอุํน พร๎อมกับดูแลพํอแมํและชุมชน” 
 น.ส.สดวก จํารัส อายุ 43 ปี เกษตรกรดีเดํนแหํงชาติปี พ.ศ.2558 สาขาอาชีพทํานา บ๎านตอนิมิตร ต.รํองกาศ อ.สูง
เมํน จ.แพรํ บอกวํา เพราะพ้ืนที่ของบ๎านเกิดมีที่ทํากิน มีแหลํงนํ้า สิ่งแวดล๎อมดี ประกอบกับชํวงที่มีเวลาวํางก็มักจะได๎ไปศึกษา 
ใฝุหาความรู๎ตามแหลํงเรียนรู๎ในอาชีพทํานา จึงเกิดความคิดและเกิดแรงบันดาลใจและมุํงมั่น ต๎องทําให๎อาชีพทํานาเป็นอาชีพที่
มั่นคงสร๎างความสุขและมีความย่ังยืนในการดําเนินชีวิตให๎ได๎ 
 เกษตรกรดีเดํนแหํงชาติบอกวํา กลับมาอยํูบ๎าน เริ่มทํานาเมื่อปี 2540 มีที่นา 69 ไรํ เป็นของตัวเอง 15 ไรํ เชําอีก 54 
ไรํ ปลูกข๎าวพันธ์ุหอมมะลิ 105 ไว๎กินเอง 8 ไรํ และปลูกเพ่ือจําหนํายเป็นเมล็ดพันธ์ุของศูนย์ข๎าวชุมชนบ๎านตอนิมิตรอีกจํานวน 
34 ไรํ และเพ่ือจําหนํายให๎เกษตรกรทั่วไป 27 ไรํ การทํานาในทุกข้ันตอนลงมือเองหมด ทั้งขับรถไถนา เตรียมแปลง ทําเทือก 
ดํานา เก็บเกี่ยวด๎วยมือตัวเอง และไถกลบตอซังข๎าว แม๎หลังจากปลูกข๎าวนาปีแล๎วยังเสริมรายได๎ด๎วยการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ในพ้ืนที่นา 33 ไรํ พืชผักสวนครัว 2 งาน และเสริมด๎วยไผํอีก 2 งาน 
 “เรื่องการหาความรู๎ เราไมํเคยหยุด มีโอกาสได๎เข๎ารํวมอบรมเวทีแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน และเรียนรู๎กับเครือขําย
เกษตรกรรมทางเลือก เรียนหมดทั้งเรื่องการปลูกข๎าวนาโยน การใช๎ปุ๋ยไนโตรเจน หลักวิธีการจัดการศูนย์ข๎าวชุมชนดีเดํน การ
ผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าว หมั่นตรวจแปลง ดูแลเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ วิธีเพาะกล๎า และฝึกฝนใช๎รถปลูกข๎าว ลําสุดได๎รับการคัดเลือก
อบรมปราชญ์ชาวบ๎านที่มูลนิธิข๎าวขวัญ และกรมการข๎าว ได๎ไว๎วางใจกลุํมของเรา เพราะการผลิตเมล็ดพันธ์ุข๎าว เราจะเก็บเกี่ยว
เฉพาะข๎าวแห๎ง ไมํมีความชื้น สํงให๎กลุํมศูนย์ข๎าวชุมชนบ๎านตอนิมิตร เลยทําให๎ที่น่ีกลายเป็นแหลํงเมล็ดพันธ์ุข๎าวที่ดี” 
 เพราะมีความซื่อสัตย์ เป็นคนขยันมีมานะอดทน ชํวยเหลือเพ่ือนเกษตรกร และชาวชุมชนทุกคน เลยรํวมกันเสนอชื่อ
ไปเข๎ารับรางวัลเกษตรกรดีเดํนแหํงชาติ รู๎สึกปลาบปลื้มในหัวใจอยํางหาที่สุดมิได๎(ไทยรัฐ 13052558) 
 ชาวนาถือฤกษ์วันพืชมงคล หว่านข้าวท านา(14 พ.ค.58) 
 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ที่บริเวณกลางทุํงนาหมูํที่ 3 ต.สามงําม อ.โพธ์ิทอง จ.อํางทอง นายสมชาย สวํางแสง 
อายุ 46 ปี อยํูบ๎านเลขที่ 36/2 หมูํที่ 3 ต.สามงําม อ.โพธ์ิทอง จ.อํางทอง พร๎อมด๎วยภรรยา กําลังทําการชักรํองนํ้าในนา 
เพ่ือให๎นํ้าทีขังออกลงสูํคลองกํอนที่จะทําการหวํานเมล็ดพันธ์ุข๎าวเปลือกเพ่ือทํานา 
 นายสมชาย กลําววํา วันน้ีเป็นวันพืชมงคลถือวํา เป็นวันดีของเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาตนจึงถือเอาฤกษ์วันน้ีทํา
การหวํานเมล็ดพันธ์ุข๎าวอยากจะให๎ผลผลิตออกมาดีๆเพราะต้ังแตํมีการหยุดสํงนํ้าให๎ชาวนาชาวนาก็ยํ้าแยํไปตามๆกันและพอมี
นํ้าเข๎ามาชาวนาก็ตํางเรํงกลับมาทําอาชีพเดิมจึงเอาฤกษ์วันพืชวันน้ีทําการเพาะปลูก ซึ่งตนก็อธิษฐานวํา ขอให๎ชาวนาลืมตาอ๎า
ปากได๎อีกครั้งขอให๎ผลผลิตที่ทําลงไปเจริญงอกงามได๎ผลผลิตจํานวนมาก 
 นายสมชาย กลําวตํอวํา ตนทํานาอยํูตอนน้ี 70 ไรํ วันน้ีทําการหวํานข๎าวจํานวน 12 ไรํกํอน โดยใช๎พันธ์ุข๎าวเปลือก 
กข 49 กข 31พวง และ กข 41 พวง โยจะมีอายุต้ังแตํเริ่มหวํานไปจนเก็บเกี่ยวจํานวน 140 วัน ในเรื่องราคาน้ัน ณ ตอนน้ีอยํูที่
ประมาณ 7-8 พันบาท ในการหวํานวันน้ีก็ได๎ทําการจ๎างคนนําเครื่องหวํานข๎าวมาหวํานในราคาไรํละ 60 บาท 
 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา ในวันน้ีเกษตรกรหลายรายได๎ลงมือหวํานข๎าวเพ่ือเอาฤกษ์เอาชัยในวันพืชมงคลโดยได๎เตรียม
แปลงนามากํอนหน๎าน้ีและวันน้ีจึงทําการหวํานข๎าวเปลือก(กรุงเทพธุรกิจ 13052558) 
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 เกษตรกรจมปลักความจน พบ 1.3 ล้านครอบครัวรายได้ 1.2 หมื่นบาทต่อปี (15 พ.ค.58) 
 กระทรวงเกษตรฯ ชี้หากไมํทําอะไรอนาคตของภาคเกษตรไทยจะไปไมํรอด พบเกษตรกร 1.3 ล๎านครัวเรือนอยํูตํ่า
กวําเส๎นความยากจน มีรายได๎ปีละแคํ 12,000 บาท แถมมีหน้ีสิน 60,000 บาท ด๎านทีดีอาร์ไอปลอบใจราคาสินค๎าเกษตรไมํ
ตกตํ่าสุดเหมือนในอดีต เพราะภูมิภาคเอเชียมีคนชั้นกลางมากข้ึน เพียงแตํต๎องการสินค๎าท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
 นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู๎ชํวยรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในการสัมมนาเรื่อง “อนาคต
เกษตรไทย ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก” วํา เกษตรกรไทยยังมีฐานะยากจน โดยกวํา 1.3 ล๎านครัวเรือนอยํูตํ่า
กวําเส๎นความยากจน โดยมีรายได๎ประมาณ 12,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และครัวเรือนภาคการเกษตรมีภาระหน้ีสินเฉลี่ย
ประมาณ 60,000 บาท/ครัวเรือน และมีความชัดเจนวําเกษตรกรที่ทําการเกษตรอยํางเดียวไมํพออยํูพอกิน จะเห็นได๎จาก
รายได๎ภาพรวมของเกษตรกรไทยปี 2556 เฉลี่ยอยํูที่ 183,662 บาท/ครัวเรือน/ปี รวมรายได๎ภาคการเกษตรเพียง 62,705 ล๎าน
บาท 
 ทั้งน้ี เกษตรกรไทยยังมีปัญหาอายุมาก โดย 32% อายุเกิน 60 ปี และมีอายุเฉลี่ย 55 ปี ขณะที่มีการศึกษาน๎อย โดย
หัวหน๎าครัวเรือน 80% จบประถมศึกษา และ 1% จบระดับอุดมศึกษา ขณะที่รายได๎เงินสดสุทธิภาคการเกษตร เฉลี่ย 56,944 
บาท/ครัวเรือน รายได๎สุทธิครัวเรือนเฉลี่ย 159,030 บาท/ครัวเรือน 
 นอกจากน้ัน เกษตรกรกวํา 70% มีพ้ืนที่ทําการเกษตรน๎อยกวํา 30 ไรํ ซึ่งทําให๎รายได๎จากภาคการเกษตรอยํูที่เส๎น
ความยากจน โดยมีเน้ือที่ทํากินเฉลี่ย 25 ไรํเทําน้ัน อีกทั้งพ้ืนที่สํวนใหญํยังอาศัยนํ้าฝนกวํา 80% ของพ้ืนที่ทั้งหมด ทําให๎มี
ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํตํ่า โดยสามารถผลิตข๎าวได๎เพียง 500 กก.ตํอไรํ เทียบกับเวียดนาม 900 กก.ตํอไรํ ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ 700 
กก.ตํอไรํ เทียบกับสหรัฐอเมริกา 1,700 กก.ตํอไรํ และผลิตปาล์มนํ้ามันได๎ 3.3 ตันตํอไรํ เทียบกับมาเลเซียที่ 3.5 ตันตํอไรํ 
 นายอภิชาติกลําววํา ภาคเกษตรของไทยยังต๎องผจญกับปัญหาของสถานการณ์โลกที่เปลี่ยน แปลง ประกอบด๎วย
ภูมิอากาศที่ร๎อนข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม เกิดภาวะแล๎ง นํ้าทํวม การค๎าการลงทุน การติดตํอสื่อสาร คมนาคม ที่
เปลี่ยนแปลงไป และคนเห็นแกํตัวมากข้ึน ดังน้ัน หากภาคการเกษตรไมํทําอะไรอนาคตของภาคเกษตรไทยจะไปไมํรอด 
 ดังน้ัน ภาครัฐต๎องดําเนินการวิจัยและค๎นคว๎าพันธ์ุพืชที่เหมาะสมกับภูมิอากาศให๎มากข้ึน พร๎อมกับดําเนินการเจรจา
กับตํางประเทศเพ่ือให๎บริการข๎อมูลที่ถูกต๎อง และเชื่อมโยงข๎อมูลให๎มีความสะดวกในการสืบค๎น ขณะที่เกษตรกรไทยจะต๎อง
ปรับตัวเรียนรู๎และใช๎ประโยชน์จากความก๎าวหน๎าของทั้งเทคโนโลยีและนําผลการวิจัยค๎นคว๎าไปปฏิบัติ เพราะการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดข้ึนไมํมีใครที่จะชํวยได๎เทํากับการชํวยเหลือตนเอง รวมทั้งต๎องรํวมกับภาคเอกชนในการใช๎กระบวนการที่ย่ังยืนและวาง
แผนการผลิตรํวมกัน 
 ด๎านนายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กลําววํา 
สินค๎าเกษตรในปัจจุบันเป็นชํวงขาลง เป็นผลมาจากที่ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ในขณะที่ราคาสินค๎าเกษตรจะปรับตัวตาม
ราคานํ้ามันและจากปัญหาคําเงิน รวมทั้งถูกซ้ําเติมด๎วยภาวะฝนแล๎ง แตํราคาที่ลดลงจะไมํตํ่าสุดเหมือนในอดีต เพราะรายได๎
เฉลี่ยตํอหัวของแตํละประเทศเปลี่ยนไปและกําลังซื้อมีมากข้ึน ในขณะที่แถบเอเชียมีคนชั้นกลางมากข้ึน และต๎องการสินค๎าที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 
 ดังน้ัน เกษตรกรไทยจะต๎องปรับตัวผลิตสินค๎าให๎ตรงกับความต๎องการของตลาด ใช๎ความรู๎มากข้ึน ปรับจากฟาร์ม
ครัวเรือนเป็นฟาร์มขนาดใหญํ ซึ่งจะสํงผลให๎รายได๎ตํอหัวภาคเกษตรสูงข้ึน ลดความเหลื่อมล้ํา ด๎านรายได๎ คนหนํุมสาวที่มี
ความรู๎จะกลับเข๎าสูํภาคการเกษตร แตํรัฐบาลจะต๎องเข๎ามาเก่ียวข๎องในด๎านการพัฒนาเทคโนโลยี โครงสร๎างพ้ืนฐาน การผลิต
เมล็ดพันธ์ุ รวมทั้งการสร๎างตลาดสินค๎าเกษตรลํวงหน๎าให๎เกิดข้ึน ซึ่งจะมีสํวนชํวยกําหนดทิศทางราคาของตลาดได๎ ทั้งน้ี เพราะ
รัฐบาลคงไมํสามารถใช๎วิธีการอุดหนุนราคาหรือแทรกแซงราคาสินค๎าเกษตรได๎อีกแล๎ว 
 นายอภัยชนม์ วัชรสินธ์ุ รองกรรมการผู๎จัดการอาวุโส ด๎านประสานกิจการสัมพันธ์ บริษัท เจริญ -โภคภัณฑ์อาหาร 
จํากัด (มหาชน) กลําววํา จากผลการประชุม 13 บริษัทของผู๎ผลิตอาหารโลก ในกรณีที่ประชากรในโลกน้ีจะเพ่ิมเป็น 9,000 
ล๎านคน ในปี 2563 ขณะที่สภาวะอากาศของโลกกําลังเปลี่ยนแปลง ทําให๎ทั่วโลกวิตกกังวลเรื่องความมั่นคงทางด๎านอาหาร 
และการผลิตสินค๎าเกษตรต๎องอาศัยเทคโนโลยีมากข้ึน ดังน้ัน การเตรียมตัวทุกอยํางต๎องดีหมด ในฐานะที่ไทยมีที่ต้ังภูมิศาสตร์
ที่ดี ต้ังอยํูในใจกลางของผู๎บริโภคถึง 4,000 ล๎านคน ทั้งรัสเซีย จีน เกาหลี ตะวันออกกลาง ที่เชื่อมโยงการขนสํงได๎ทั้งทางบก
และนํ้า เป็นสะดือของเออีซี 
 “ปัจจุบันภาคการเกษตรของไทยขาดการพัฒนาในทิศทางที่ควรจะเป็น การทํางานด๎านการเกษตรเป็นไปแบบงูๆ
ปลาๆ แตํยังเลี้ยงโลกได๎ สามารถสํงออกสินค๎าเกษตรบางชนิดได๎เป็นอันดับ 1 ของโลกแสดงให๎เห็นวําไทยมีศักยภาพมาก 
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ดังน้ัน โอกาสของไทยมีแนํในการจะเป็นครัวของโลก และเป็นฮับของภาคการเกษตรในโลกน้ี แตํเกษตรกรต๎องปรับตัวหันมาใช๎
เทคโนโลยีมากข้ึน ใสํใจด๎านคุณภาพ ชื่อวําทําได๎เพราะคนไทยไมํได๎โงํไปกวํายิว อยํางไร ก็ตาม ภาครัฐต๎องสนับสนุนภาค
การเกษตรมีวิสัย-ทัศน์กว๎างไกลใช๎ภาคการตลาดนําแผนการผลิต จะทําให๎เกษตรกรไทยไปถึงเปูาหมายได๎ ” (ไทยรัฐ 
15052558) 
 นายกฯเปิดงาน"เตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยเริ่มต้นฤดูการผลิต"(15 พ.ค.58) 
 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เตรียมความพร๎อมเกษตรกรไทยเริ่มต๎นฤดู
การผลิต " และได๎ปาฐกถาพิเศษ เน่ืองในวันเกษตรกร (13 พฤษภาคม 2558) ณ ศูนย์แสดงสินค๎าและการประชุมอิมแพคเมือง
ทองธานี 
 นายกฯ กลําววํา การเกษตรถือเป็นภาคที่มีความสําคัญย่ิงตํอประเทศไทย เพราะเกี่ยวข๎องกับประชากรถึง 36% ของ
ประชากรทั้งหมด (ปี 2558)ข๎อมูลของกรมการปกครอง วันที่ 1 ม.ค. 2558 มีประชากรไทย 66.4 ล๎านคน) หรือมีพ่ีน๎อง
เกษตรกรอยํูประมาณ 24 ล๎านคนหรือประมาณ 7ล๎านครัวเรือน พ้ืนที่การเกษตรของไทยมี. 149 ล๎านไรํ (321 ล๎านไรํ) หรือ 
46%ของพ้ืนที่ประเทศ และภาคการผลิตที่มีความสามารถในการสร๎างรายได๎จากการสํงออกถึง 1.31 ล๎านล๎านบาทในปี 2557 
ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรหรือจีดีพีภาคเกษตรคิดเป็นมูลคํา 1.41 ล๎านล๎านบาท และในปี
ที่ผํานมาเกินดุลการค๎ามากวํา 0.95 ล๎านบาท 
 ปัญหาของภาคเกษตรที่ควบคุมไมํได๎มีอยํู 2 เรื่อง ได๎แกํ 1.ภัยธรรมชาติ 2.ปัญหาด๎านเศรศฐกิจหรือการตลาด เพราะ
มาจากเศรษฐกิจโลก เพราะการสํงออกของไทย 60-70% 
 ทั้งน้ีสําหรับผู๎ปลูกข๎าวในรอบการผลิต 2558/2559 รัฐบาลได๎ชํวยเหลือชาวนาไรํละ 1 พันบาท ครัวเรือนละไมํเกิน 
15 ไรํซึ่งเป็นการแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า สํวนยางเชํนเดียวกันจะได๎รับการสนับสนุนเชํนเดียวกับชาวนา 
 นอกจากน้ีปัญหาสําคัญที่ประเทศเผชิญและตัองแก๎ไขให๎ลุลํวงภายใน. 6 เดือน คือการแก๎ไขปัญหาภาคการผลิตด๎าน
ประมงและการแก๎ไขการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU) ได๎มีมาตรการทางกฎหมายลําดับรอง 70 ฉบับ แล๎วให๎ทางกรมประมงได๎
ดําเนินการจดทะเบียนเรือประมง 5 หมื่นลํา รํวมตรวจควบคุมเรือ จับกุมการทําประมงผิดกฎหมาย รวมถึงการพัฒนา
ฐานข๎อมูลออนไลน์เรือประมงและข้ึนทะเบียนแรงงานประมงตํางด๎าว 
 "เรื่องสําคัญที่กําลังดําเนินการอยํูในขณะน้ีคือการปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตรแบบครบวงจรทั้งข๎าว ยางพารา 
ปาล์มนํ้ามัน ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง อ๎อยโรงงาน ปศุสัตว์ และประมง" 
 นายปีติพงศ์. พ่ึงบุญ ณ อยุธยา. รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลําววํา ตามที่รัฐบาลได๎ให๎
ความสําคัญกับเกษตรกรและมุํงมั่นที่จะแก๎ไขยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให๎ดีข้ึน ซึ่งที่ผํานมาทางกระทรวงได๎ดําเนินงาน
เพ่ือสนองตํอนโยบายของรัฐบาลโดยได๎มีการจัดทําโครงการตํางๆที่จะชํวยเหลือเกษตรกร 
 ด๎านนายโอฬาร พิทักษ์    อธิบดีกรมสํงเสริมการเกษตร กลําววํากิจกรรมและการดําเนินงานแบํงเป็น 2 กิจกรรม
หลักคือการจัดนิทรรศการและการประชุมสัมนา ทั้งน้ีการจัดงานดังกลําวเพ่ือให๎เกษตรกรและองค์กรเกษตร เกิดขวัญและ
กําลังใจในการพัฒนาอาชีพการเกษตรและสหกรณ์ให๎มีประสิทธิภาพมากข้ึนเกิดการเชื่อมโยงและประสานการทํางานสํงเสริม
การเกษตรระหวํางกลุํมและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในรูปของเครือขํายอยํางมีประสิทธิภาพมากข้ึน(ฐานเศรษฐกิจ 13052558) 
 ธ.ก.ส.ทุ่มงบ 476 ล้านบาท ประกันภัยข้าวนาปี 58 ครอบคลุมพื้นที่ 1.5 ล้านไร่(19 พ.ค.58) 
 นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยวํา โครงการประกันภัยข๎าวนาปี ปีการผลิต 2558 เพ่ือดําเนินการให๎ความคุ๎มครองแกํเกษตรกร
ลูกค๎าผู๎เอาประกันภัย ครอบคลุมภัยธรรมชาติ 7 ประเภท โดยมีหลักการสําคัญ คือเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการฯ เป็นผู๎เอา
ประกันภัยได๎รับความคุ๎มครองจากภัยธรรมชาติ ได๎แกํ อุทกภัย ฝนทิ้งชํวง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย รวมทั้ง
ภัยศัตรูพืชและโรคระบาด มีการแบํงพ้ืนที่การรับประกันภัยออกเป็น 5 พ้ืนที่ตามระดับความเสี่ยง เพ่ือจัดเก็บเบี้ยประกันภัยใน
อัตราที่แตกตํางกันตามระดับความเสี่ยงของพ้ืนที่ ต้ังแตํ 124.12 บาท ถึง 483.64 บาท โดยเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการฯ 
รับภาระคําเบี้ยประกันภัยต้ังแตํ 60 - 100 บาทตํอไรํ และรัฐอุดหนุนคําเบี้ยประกันภัยในสํวนที่เหลือ 64.12-383.64 บาทตํอ
ไร 
 ทั้งน้ี ธ.ก.ส.จะทําหน๎าท่ีบริหารโครงการประกันภัยข๎าวนาปี และเป็นตัวกลางระหวํางเกษตรกรลูกค๎าผู๎เอาประกันภัย
กับผู๎รับประกันภัย รวมทั้งทดรองจํายเงินอุดหนุนคําเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลโดยจะขอชดเชยเงินจากรัฐบาลในสํวนของเงิน
อุดหนุนคําเบี้ยประกันภัยตามจํานวนที่จํายจริง วงเงินไมํเกิน 476 ล๎านบาท พร๎อมเห็นชอบให๎ ธ.ก.ส.สมทบคําเบี้ยประกันภัย
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สําหรับเกษตรกรลูกค๎าท่ีเข๎ารํวมโครงการในอัตราไรํละ 10 บาท โดยใช๎จํายจากเงินกองทุนบรรเทาความเดือดร๎อนผู๎ประสบภัย
ธรรมชาติและภัยพิบัติ ซึ่ง ธ.ก.ส.พร๎อมดําเนินการให๎ทันฤดูกาลเพาะปลูกในเดือนพฤษภาคมน้ี(ผู๎จัดการ 18052558) 
 ธ.ก.ส.ทุ่มงบ 476 ล้านบาท ประกันภัยข้าวนาปี 58 ครอบคลุมพื้นที่ 1.5 ล้านไร่(19 พ.ค.58) 
 นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยวํา โครงการประกันภัยข๎าวนาปี ปีการผลิต 2558 เพ่ือดําเนินการให๎ความคุ๎มครองแกํเกษตรกร
ลูกค๎าผู๎เอาประกันภัย ครอบคลุมภัยธรรมชาติ 7 ประเภท โดยมีหลักการสําคัญ คือเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการฯ เป็นผู๎เอา
ประกันภัยได๎รับความคุ๎มครองจากภัยธรรมชาติ ได๎แกํ อุทกภัย ฝนทิ้งชํวง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย รวมทั้ง
ภัยศัตรูพืชและโรคระบาด มีการแบํงพ้ืนที่การรับประกันภัยออกเป็น 5 พ้ืนที่ตามระดับความเสี่ยง เพ่ือจัดเก็บเบี้ยประกันภัยใน
อัตราที่แตกตํางกันตามระดับความเสี่ยงของพ้ืนที่ ต้ังแตํ 124.12 บาท ถึง 483.64 บาท โดยเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการฯ 
รับภาระคําเบี้ยประกันภัยต้ังแตํ 60 - 100 บาทตํอไรํ และรัฐอุดหนุนคําเบี้ยประกันภัยในสํวนที่เหลือ 64.12-383.64 บาทตํอ
ไร 
 ทั้งน้ี ธ.ก.ส.จะทําหน๎าท่ีบริหารโครงการประกันภัยข๎าวนาปี และเป็นตัวกลางระหวํางเกษตรกรลูกค๎าผู๎เอาประกันภัย
กับผู๎รับประกันภัย รวมทั้งทดรองจํายเงินอุดหนุนคําเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลโดยจะขอชดเชยเงินจากรัฐบาลในสํวนของเงิน
อุดหนุนคําเบี้ยประกันภัยตามจํานวนที่จํายจริง วงเงินไมํเกิน 476 ล๎านบาท พร๎อมเห็นชอบให๎ ธ.ก.ส.สมทบคําเบี้ยประกันภัย
สําหรับเกษตรกรลูกค๎าท่ีเข๎ารํวมโครงการในอัตราไรํละ 10 บาท โดยใช๎จํายจากเงินกองทุนบรรเทาความเดือดร๎อนผู๎ประสบภัย
ธรรมชาติและภัยพิบัติ ซึ่ง ธ.ก.ส.พร๎อมดําเนินการให๎ทันฤดูกาลเพาะปลูกในเดือนพฤษภาคมน้ี(ผู๎จัดการ 18052558) 
 รมว.เกษตรฯ ลงดูที่นา จ.พิษณุโลก หลังขยับเวลาส่งน้ าให้เร่งเพาะปลูกหนีน้ าหลากเป็นปีแรก(18 พ.ค.58) 
 เมื่อวันที่ 17 พ.ค. นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาประชุมหัวหน๎า
สํวนราชการ ณ ห๎องประชุมเข่ือนนเรศวร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก พร๎อมลงตรวจติดตามโครงการพัฒนาโรงไฟฟูาพลังนํ้า
ท๎ายเข่ือนชลประทาน และดูสถานการณ์ภัยแล๎งพ้ืนที่ลุํมนํ้ายม-ลุํมนํ้านํานตอนกลาง ในเขตของโครงการสํงนํ้าและบํารุงรักษา
เข่ือนนเรศวร โครงการสํงนํ้าและบํารุงรักษายม-นําน ท่ีมักประสบปัญหานํ้าทํวมขังในชํวงฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
 นายปีติพงศ์ กลําววํา ปีน้ีกรมชลประทาน เริ่มปรับระยะเวลาการทํานาปีในพ้ืนที่ จ.พิษณุโลก ให๎เร็วข้ึน 1 เดือน ตาม
ความต๎องการของเกษตรกรสํวนใหญํเป็นครั้งแรก จากเดิมที่จะเริ่มต๎นปลูกในเดือนพฤษภาคม เปลี่ยนเป็นเริ่มปลูกเดือน
เมษายน เพ่ือให๎เก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนกรกฎาคม กํอนเข๎าสูํฤดูนํ้าหลาก ที่มักเกิดในชํวงเดือนสิงหาคม-ตุลาคมของทุกปี 
 โดยได๎เริ่มสํงนํ้ามาต้ังแตํวันที่ 1 เม.ย.เป็นต๎นมา ทําให๎ตลอดฤดูฝนน้ีโครงการสํงนํ้าและบํารุงรักษาเข่ือนนเรศวร จะ
ได๎รับการจัดสรรนํ้าทั้งสิ้น 94 ล๎านลูกบาศก์เมตร ชํวยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูกได๎ประมาณ 95,750 ไรํ สํวนโครงการสํงนํ้าและ
บํารุงรักษายม-นําน ได๎รับการจัดสรรนํ้า 264 ล๎านลูกบาศก์เมตร ชํวยพ้ืนที่เพาะปลูกได๎ประมาณ 290,694 ไรํ 
 ลําสุด จนถึงขณะน้ี พ้ืนที่ลุํมตํ่าของโครงการเข่ือนนเรศวร ทําการเพาะปลูกแล๎ว 43,000 ไรํ คิดป็น 72% จากพ้ืนที่
ลุํมตํ่า 60,000 ไรํ ท่ีเหลือเป็นพ้ืนที่กําลังเตรียมแปลง 17,000 ไรํ สํวนพ้ืนที่ลุํมตํ่าของโครงการยม-นําน ทําการเพาะปลูกแล๎ว
ประมาณ 150,000 ไรํ คิดเป็น 73% จากพ้ืนที่ลุํมตํ่าท้ังหมด 205,000 ไรํ กําลังเตรียมแปลง 55,000 ไรํ ขณะที่พ้ืนที่ลุํมตํ่าของ
โครงการพลายชุมพล เพาะปลูกแล๎วประมาณ 19,600 ไรํ คิดเป็น 78% จากพ้ืนที่ลุํมตํ่า 25,000 ไรํ กําลังเตรียมแปลง 5,400 
ไรํ 
 นายปีติพงศ์ กลําววํา สําหรับโครงการตําบลละล๎าน เพ่ือสร๎างรายได๎ และพัฒนาการเกษตร และบรรเทาปัญหาภัย
แล๎ง ผํานการอนุมัติ 6,598 โครงการ งบประมาณกวํา 3,000 ล๎านบาท มีเกษตรกรได๎รับประโยชน์ 2,605,283 ครัวเรือน 
 ด๎าน ม.ล.อนุมาศ ทองแถม ผู๎อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน กลําวถึงสถานการณ์นํ้าในพ้ืนที่
ชลประทานที่ 3 ซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ประกอบด๎วย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ วํา ขณะน้ีสภาพ
นํ้าทําในลํานํ้าปิง ยม และนําน มีปริมาณเฉลี่ยราวร๎อยละ 15 ของลํานํ้าเทําน้ัน น๎อยกวําแผนที่วางไว๎ 
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 สํวนปริมาณนํ้าต๎นทุนที่มาจาก 3 เข่ือนหลัก คือ เข่ือนภูมิพล มีปริมาณนํ้าใช๎การได๎ 1,140 ล๎านลูกบาศก์เมตร คิด
เป็นร๎อยละ 8 ของปริมาณการกักเก็บ เข่ือนสิริกิต์ิ มีปริมาณนํ้าใช๎การได๎ 1,612 ล๎านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร๎อยละ 17 ของ
ปริมาณการเก็บกัก และเข่ือนแควน๎อยบํารุงแดน มีนํ้าใช๎การได๎ 179 ล๎านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร๎อยละ 19 ของปริมาณการกัก
เก็บ (ผู๎จัดการ 17052558) 
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๑.๕ ความเคลื่อนไหวของโรงสีข้าวไทย 
 140โรงสีแห่ร่วมโครงการซื้อข้าว รัฐหนุนดอกเบี้ย-ส่งออกฝืดขาดทุนตันละ200-300บาท(07 พ.ค.58) 
 ผู๎สื่อขําว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานผลผลิตข๎าวนาปรังปี 2558 จะปรับลดลง 43% จากปีกํอนที่ผลิตได๎ 9.67 ล๎าน
ตันข๎าวเปลือก หรือเหลือเพียง 5.52 ล๎านตันข๎าวเปลือก จากสาเหตุปัญหาภัยแล๎งจนปริมาณนํ้าในเข่ือนไมํเพียงพอตํอการ
เพาะปลูก ทําให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งงดการสํงนํ้าต้ังแตํวันที่ 7 ตุลาคม 2557-30 เมษายน 2558 นอกจากน้ีผลผลิต
ข๎าวนาปรังในชํวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมที่ผํานมา (คิดเป็นร๎อยละ 80 หรือ 4.43 ล๎านตัน ของข๎าวนาปรังที่ออกสูํตลาด) 
ปรากฏมีความชื้นสูง ในไตรมาสที่ 1 สํงออกไปได๎เพียง 2.1 ล๎านตัน สํงผลให๎ราคาข๎าวเปลือกนาปรังในวันที่ 1 เมษายน 2558 
ปรับลดลงเหลือเพียงตันละ 7,500-8,000 บาท 
 นายบุณยฤทธ์ิ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค๎าภายใน กลําวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" วํา กรมการค๎าภายในได๎ออก
มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข๎าว ด๎วยการจัดทําโครงการชํวยเหลือผู๎ประกอบการค๎าข๎าวในการกําหนดให๎โรงสีเข๎าไปชํวยซื้อ
และเก็บสต๏อกข๎าวเปลือกจากเกษตรกรต้ังแตํวันที่ 16 กุมภาพันธ์-31 พฤษภาคม 2558 ซึ่งจนถึงขณะน้ี (10 มีนาคม 2558) มี
โรงสีได๎รับอนุมัติให๎เข๎ารํวมโครงการไปแล๎วจํานวน 140 ราย วงเงินกู๎ 38,796.45 ล๎านบาท จากสถาบันการเงินที่เข๎ารํวม
โครงการ โดยรัฐบาลจะ "ชดเชย" อัตราดอกเบี้ยให๎ประมาณ 582 ล๎านบาท 
 "โรงสีเองเริ่มเข๎ามารํวมโครงการกับเรามากข้ึน วิธีการก็คือโรงสีซื้อข๎าวมาสต๏อกไว๎กํอน ธนาคารจะเข๎ามาตรวจสอบ
ปริมาณข๎าวเพ่ือดําเนินการปลํอยกู๎ให๎กับโรงสี ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับปีที่แล๎ว ข๎าวที่เก็บสต๏อกไว๎จะเป็นของโรงสีเลย โดย
ไมํต๎องสีแปรและมีการสํงมอบ รัฐบาลต้ังเปูาหมายวํา ราคาข๎าวเปลือกความชื้น 15% ต๎องตํ่ากวํา 8,000 บาทตํอตัน หรือตํ่า
กวําราคาเปูาหมายนาปี 2557/2558 ครั้งกํอนที่ต้ังไว๎ 8,500 บาทตํอตัน 
 นอกจากน้ี กรมการค๎าภายในยังได๎จัด "ตลาดนัดข๎าวเปลือก" ขายได๎ราคาดีกวําราคาตลาดสูงสุดถึงตันละ 800 บาท 
แตํสํวนใหญํจะขายได๎ราคาสูงกวําตลาดประมาณตันละ 100-400 บาท 
 สําหรับมาตรการลดต๎นทุนการปลูกข๎าว ท่ีกํอนหน๎าน้ีในวันที่ 23 มีนาคมที่ผํานมา ปรากฏ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ ได๎เชิญผู๎ที่เกี่ยวข๎องมาหารือ เพ่ือขอความรํวมมือในการลดต๎นทุนการปลูกข๎าวของเกษตรกร 
มีการลดราคาปุ๋ยกระสอบละ 40-50 บาท ต้ังแตํ 16 เมษายนน้ีเป็นต๎นไป, การลดราคาคําบริการรถเกี่ยวข๎าวไรํละ 50 บาท 
อาทิ ในสํวนภาคกลางคิดอัตราไมํเกิน 400-450 บาท/ไรํ จากปกติ 500 บาท/ไรํ 
 ด๎านแหลํงขําวจากสมาคมโรงสีข๎าวไทยกลําววํา ขณะน้ีโรงสีที่เข๎ารํวมโครงการได๎ขออนุมัติใช๎เงินกู๎วงเงินชดเชยไป
เพียง 300-400 ล๎านบาท จากวงเงินทั้งหมด 582 ล๎านบาท โดยการชดเชยอัตราดอกเบี้ยรัฐบาลจํายอัตรา 3% จากอัตรา
ดอกเบี้ย 7% ของธนาคารที่ผู๎ประกอบการมีสัญญาอยํูแล๎ว 9 แหํง 
 "ที่ยังมีโรงสีขอใช๎วงเงินชดเชยไมํเต็มตามวงเงิน 582 ล๎านบาทน้ัน เป็นเพราะโรงสีสํวนหน่ึงไมํผํานเกณฑ์โครงการ 
เพราะมีเพ่ิมการตรวจสอบเข๎มงวดมากข้ึน โดยกําหนดเงื่อนไขให๎ซื้อข๎าวระบุในต๋ัวสัญญาใช๎เงินเป็น "ข๎าวเปลือก" ไมํให๎มีการสี
แปร เพ่ือชะลอไมํให๎โรงสีข๎าวมีการสีข๎าวสารออกสูํตลาดเร็วเกินไป สํวนหน่ึงเพ่ือต๎องการดึงวัตถุดิบข๎าวเปลือกเพ่ือผลิตเป็นข๎าว
น่ึงในชํวงที่ผลผลิตนาปรังลดลงด๎วย จึงไมํให๎เรํงสี" 
 อยํางไรก็ตามเป็นที่นําสังเกตวํา ราคาข๎าวเปลือกหลังจากมีโครงการชํวยผู๎ประกอบการในการเก็บสต๏อกข๎าวใน
กลางเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ลดลงจาก 8,000 บาท/ตัน เหลือ 7,700-7,800 บาท/ตัน ทําให๎โรงสีที่ซื้อข๎าวเปลือกมาเก็บไว๎ 
"ขาดทุน" ทันที จากราคาที่ปรับลดลงตันละ 200-300 บาท โดยราคาข๎าวที่ลดลงสํวนหน่ึงมาจากผู๎สํงออกประสบปัญหา
สํงออกข๎าวได๎ลดลง และอัตราแลกเปลี่ยนแข็งคําข้ึน จึงปรับลดราคารับซื้อข๎าวเปลือกในประเทศลง ดังน้ันโครงการน้ีจึงชํวยได๎
เพียงลดซัพพลาย แตํยังไมํสามารถยกระดับราคาข๎าวเปลือกภายในประเทศได๎(ประชาชาติธุรกิจ 04052558) 
 สิงห์โตทอง"ข้าวธงฟ้า"มีเอาคืน ฟ้องกลับปธ.อคส.หมิ่นประมาท(11 พ.ค.58) 
 กรณี ข๎าวถุงธงฟูา "สิงห์โตทองไรซ์ฯ" จบไมํลง หลัง อคส.เลํนไม๎แข็งเข๎าแจ๎งความลักทรัพย์คืนข๎าวสารไมํครบ บีบให๎
คืน L/G คูํสัญญาไมํสําเร็จ ลําสุดประธานบอร์ด อคส."จินตนา ชัยวรรณาการ" ถูกสิงห์โตทองฟูองกลับข๎อหาหมิ่นประมาท ทํา
ให๎เสื่อมเสียชื่อเสียงในธุรกิจค๎าข๎าว 
 เวลาผํานไป 2 เดือนหลังจากที่นางจินตนา ชัยวรรณาการ ประธานกรรมการองค์การคลังสินค๎า (อคส.) ได๎ให๎
สัมภาษณ์โดยอ๎างมติที่ประชุมบอร์ด อคส.ให๎แจ๎งความดําเนินคดีเอาผิดกับ หจก.โรงสีโชควรลักษณ์กิจ, หจก.สิงห์โตทองไรซ์ฯ, 
นายสมศักด์ิ วงศ์วัฒนศานต์ รองผู๎อํานวยการ อคส., ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในความผิดฐานลักทรัพย์ 
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 จากกรณี บริษัท-บุคคล-ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 3 แหํงรํวมกันกระทําผิดจากการเป็นคูํสัญญาปรับปรุงข๎าวสารบรรจุถุง
เพ่ือจําหนําย ให๎กับประชาชน หรือ โครงการข๎าวถุงธงฟูา ฐาน "ลักทรัพย์" โดย อคส.ได๎แจ๎ง "อายัด" หลักทรัพย์ค้ําประกัน 
(L/G) กับข๎าวสารที่เหลือในโครงการ ปรากฏมีการคืนหลักทรัพย์ค้ําประกันให๎กับคูํสัญญาและคูํสัญญาสํงข๎าวที่เหลือ ใน
โครงการคืนไมํครบถ๎วนตามจํานวนที่เบิกจํายออกไปน้ัน 
 ลําสุด "ผู๎สื่อขําวประชาชาติธุรกิจ" รายงานวํา ในวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผํานมาบริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น 
โดยนายมนต์ชัย รุํงชาญชัย กรรมการผู๎จัดการ บริษัทสิงห์โตทองไรซ์ฯ ได๎เข๎าแจ๎งความตํอ ร.ต.ท.อดุลย์ รัตนวรกันต์ พนักงาน
สอบสวน สภ.เมืองกําแพงเพชร ขอให๎ดําเนินคดีกับ นางจินตนา ชัยวรรณาการ ในความผิดฐาน "หมิ่นประมาทผู๎อื่นโดยการ
โฆษณา" เหตุเกิดที่บริษัทสิงห์โตทองไรซ์ฯ และทั่วราชอาณาจักร โดยพนักงานสอบสวนได๎รับคําร๎องไว๎ตามคดีอาญาที่ 
62/2558 ไว๎เรียบร๎อยแล๎ว 
 อน่ึง กํอนหน๎าน้ีนายมนต์ชัย รุํงชาญชัยคูํสัญญาปรับปรุงคุณภาพข๎าวถุงธงฟูา เคยแสดงความข๎องใจถึงการแจ๎งความ
ดําเนินคดีฐานหลักทรัพย์ กรณีธนาคารคืนหลักทรัพย์ค้ําประกันให๎กับบริษัท รวมไปถึงการหักข๎าวที่จะต๎องสํงคืนเป็นคํา
ปรับปรุงวํา บริษัททําตามวิธีการปฏิบัติในการเป็นคูํสัญญากับ อคส.มาโดยตลอด ในกรณีน้ี อคส.มีหนังสือมาถึงบริษัทลง 
 วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 แจ๎งให๎บริษัทยุติการปรับปรุงคุณภาพข๎าวถุงธงฟูาในสํวนที่เหลือและให๎คืน ข๎าวสารที่
บริษัทได๎เบิกสํารองไว๎ในการผลิตข๎าวถุง ในขณะที่คําจ๎างปรับปรุงข๎าวที่บริษัทปรับปรุงและสํงมอบเป็นข๎าวถุงไปแล๎ว น้ัน "อคส.
ยินยอมจํายคําปรับปรุงให๎ เพ่ือหักกลบกับข๎าวสารสํวนที่เหลือน้ี" 
 ทั้งน้ี จํานวนข๎าวสารที่บริษทต๎องสํงคืนอคส.ระบุไว๎ที่จํานวน 160,543 ตัน แถม อคส.ยังคิดคํานวณข๎าวสารที่ยินยอม
ให๎บริษัทหักเป็นคําปรับปรุงไว๎ที่ 43,567 ตัน ตํอมาภายหลัง อคส.กลับทําหนังสือแจ๎งมายังบริษัทวํา ยังคืนข๎าวที่เบิกไปทําข๎าว
ถุงไมํครบ นอกจากน้ียังแจ๎งอีกด๎วยวํา การคืนค้ําประกัน (L/G) 75.5 ล๎านบาท จํานวน 8 ฉบับที่คืนให๎กับบริษัทไปแล๎วก็เป็น
การคืนที่ "ไมํถูกต๎อง" ด๎วย พร๎อมกับเรียกร๎องให๎บริษัทเอา L/G ที่ได๎รับคืนไปแล๎วมาคืน ที่สําคัญ อคส.ยังไมํยอมคืน L/G ของ
บริษัทในสํวนที่เหลืออยํูอีก 379 ล๎านบาทให๎กับบริษัทด๎วย(ประชาชาติธุรกิจ 11052558) 
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๑.๖ ความเคลื่อนไหวของผู้ส่งออกข้าวไทย 
 สมาคมผู้ส่งออกข้าวฯ เตรียมหั่นเป้าการส่งออกปีน้ีเหลือ 8-8.5 ล้านตัน(08 พ.ค.58) 
 นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักด์ิ สมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย กลําววํา สมาคมฯ เตรียมปรับเปูาหมายการ
สํงออกข๎าวไทยในปี 2558 ลงจากเดิมที่คาดวํา จะสามารถสํงออกได๎ 10 ล๎านตัน เหลือ 8-8.5 ล๎านตัน หรือลดลง 10-15% 
จากเปูาหมายที่วางไว๎ โดยสมาคมจะทําการทบทวนตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้งหลังจากสิ้นไตรมาส 2 
 จากสถานการณ์สํงออกข๎าวไทย ในชํวงไตรมาสที่ 1/ 2558 ไทยสามารถสํงออกข๎าวได๎ในปริมาณ 2.6 ล๎านตัน ซึ่งตํ่า
กวําเปูาหมายที่วางไว๎ เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และการแขํงขันคํอนข๎างสูง โดยเฉพาะอินเดียที่สามารถสํงออก
ข๎าวได๎เพ่ิมสูงข้ึนถึง 40% เน่ืองจากราคาข๎าวตํ่ากวําไทยถึง 40 เหรียญสหรัฐตํอตัน ทําให๎ตลาดหลักอยํางแอฟริกา หันไปซื้อ
ข๎าวจากอินเดียและเวียดนามมากข้ึน 
 ทั้งน้ีสาเหตุที่ราคาข๎าวของไทยยังสูง เน่ืองจากคําเงินบาทท่ีแข็งคํากวําในภูมิภาค ประกอบกับสต๏อกข๎าวของรัฐบาลที่
ยังมีปริมาณสูงถึง 10 ล๎านตัน จึงทําให๎ประเทศผู๎ซื้อชะลอการซื้อข๎าวจากไทย 
 ทั้งน้ี การที่ราคาข๎าวไทยที่สูงกวําคูํแขํง ทําให๎ไทยเสียเปรียบประเทศคูํแขํง โดยขณะน้ีราคาข๎าวไทยเฉลี่ยอยํูที่ 390 - 
395 เหรียญสหรัฐตํอตัน สํวนราคาข๎าวของประเทศอินเดียอยํูที่ประมาณ 360 - 365 เหรียญสหรัฐตํอตัน และข๎าวเวียดนาม
ราคาอยํูที่ 350 ถึง 355 เหรียญสหรัฐตํอตัน(ผู๎จัดการ 07052558) 
 ผู้ส่งออกหนุน "นบข." ใช้มาตรา 44 เคลียร์สต๊อกข้าว 16 ล้านตัน(19 พ.ค.58) 
 ร.ต.ท.เจริญ เหลําธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" วํา ในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ 18 
พฤษภาคมน้ี คาดวําจะมีการพิจารณาแนวทางการระบายข๎าวสารในสต๏อกของรัฐบาล 16 ล๎านตัน ทางเอกชนเห็นวํารัฐควร
พิจารณาปรับปรุงแนวทางการระบายข๎าวสารในสต๏อกให๎สอดคล๎องกับภาวะความต๎องการของตลาด ควรมีการสํารวจตลาด 
และระบายตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เชํน ข๎าวชนิดใดที่มีราคาสูงในชํวงน้ีควรเปิดประมูลกํอน โดยนํารํองประมูลปริมาณ 
200,000-300,000 ตัน เพ่ือไมํให๎กระทบตํอราคาตลาด 
 "รัฐบาลควรจะพิจารณาใช๎มาตรา 44 ภายใต๎รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 ซึ่งได๎ให๎อํานาจหัวหน๎าคณะรักษาความ
สงบแหํงชาติ (คสช.) สามารถกําหนดมาตรการแก๎ไขปัญหาจําเป็นเรํงดํวนทางด๎านเศรษฐกิจได๎มาเรํงรัดการระบายข๎าว เพราะ
ที่ผํานมาการระบายข๎าวติดปัญหาคดีความจึงทําให๎กระบวนการระบายข๎าวลําช๎า ไมํสอดคล๎องกับภาวะตลาด ทั้งที่ข๎าวเกํามี
ราคาแพงกวําข๎าวใหมํตันละ 10 เหรียญ แตํระบายลําช๎า 
 "รัฐบาลมักจะมองปัญหาเรื่องคดีกํอน แตํไมํได๎คํานึงถึงความต๎องการของตลาด ทั้งที่หากขายได๎เร็วรัฐบาลก็สามารถ
ลดภาระการเก็บรักษาได๎ และชํวยรักษาเสถียรภาพราคาข๎าวเปลือกได๎" 
 สํวนวิธีการระบายข๎าวเสื่อมคุณภาพที่มีปริมาณ 3 ล๎านตัน หากจะนํามาประมูลขายให๎กับภาคอุตสาหกรรม เชํน เอ
ทานอล หรืออาหารสัตว์เพ่ือทดแทนวัตถุดิบนําเข๎า สามารถทําได๎ แตํจําเป็นต๎องกําหนดเงื่อนไขที่รัดกุม และมีการตรวจสอบ
เข๎มข๎น เพ่ือปูองกันไมํให๎ผู๎ที่ซื้อข๎าวจํานวนดังกลําวไปนําข๎าวกลับมาเวียนเทียนขายในตลาดอีก ซึ่งจะชํวยสร๎างความมั่นใจ และ
สามารถขายได๎ราคาดีกิโลกรัมละประมาณ 4-5 บาท สูงกวําท่ีเคยมีคนมาปลํอยขําว 1-2 บาทตํอ กก.แนํนอน การนําข๎าวสต๏อ
กออกจากระบบไมํวําจะเป็นวิธีการใด จะทิ้งหรือจะระบายออกไปจากระบบแบบน้ีจะทําให๎ราคาข๎าวเปลือกปรับตัวดีข้ึน หากปี
น้ีรัฐบาลขายข๎าวน้ีได๎อีก 3 ล๎านตัน รวมกับที่ระบายไว๎กํอนหน๎าน้ี 2 ล๎านตันเศษ รวมแล๎วจะขายข๎าวออกไปจากระบบได๎
ประมาณ 5-6 ล๎านตัน(ประชาชาติธุรกิจ 19052558) 
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๑.๗ ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 
 เพิ่มพื้นที่ 2 ล้านไร่ปีหน้า ดึงชาวนาท าประกันภัยนาข้าวหนียากจน(18 พ.ค.58) 
 นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เปิดเผยวํา ปีน้ี ธ.ก.ส.จะทําประกันภัยข๎าวนาปี 1.5 ล๎านไรํ และเตรียมเพ่ิมเป็น 2 ล๎านไรํในปีหน๎า เพ่ือลดความเสี่ยงให๎กับ
ชาวนาท่ีเข๎ารํวมโครงการที่ได๎รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ซึ่งรัฐบาลเป็นผู๎ออกคําเบี้ยประกันให๎ชาวนาต้ังแตํ 50-80% ของ
เบี้ยที่ชาวนาต๎องจําย ซึ่งคําเบี้ยประกันภัย อยํูระหวําง 124.12-483.64 บาทตํอไรํ ข้ึนอยํูกับความเสี่ยงของพ้ืนที่ แตํชาวนา
จํายคําเบี้ยเพียง 60-100 บาทตํอไรํ มีสํวนลดเบี้ยประกันให๎อีก 10 บาทในกรณีที่ชาวนาเป็นลูกค๎า ธ.ก.ส. สํวนที่เหลือรัฐบาล
เป็นผู๎รับภาระ ซึ่งคิดเป็นงบประมาณ 476 ล๎านบาท โดยรับประกันภัยความเสียหาย 7 ชนิด คือ นํ้าทํวม ฝนทิ้งชํวง ลมพายุ 
อากาศหนาว ลูกเห็บ อัคคีภัย ศัตรูพืช ผําน 7 บริษัทประกันภัยที่ให๎ความคุ๎มครองความเสียหาย 1,111 บาทตํอไรํ ยกเว๎น
ความเสียหายจากศัตรูพืช ให๎ความคุ๎มครองที่ 555 บาทตํอไรํ 
 นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) กลําววํา กรมธรรม์ประกันภัยข๎าวทําให๎เกษตรกรได๎รับความคุ๎มครองจากระบบประกันภัย แบํงพ้ืนที่ทั่วประเทศตาม
ความเสี่ยงภัยรวม 5 โซน อาท ิพ้ืนที่เสี่ยงตํ่าสุด เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลคําเพ่ิม 124.12 บาท เกษตรกร
จํายเบี้ยประกัน 60 บาท รัฐบาลอุดหนุน 64.12 บาท พ้ืนที่เสี่ยงตํ่ามาก เบี้ยประกันรวมอากรและภาษีมูลคําเพ่ิม 236.47 บาท 
เกษตรกรจําย 70 บาท รัฐบาลอุดหนุน 166.47 บาท พ้ืนที่เสี่ยงตํ่า เบี้ยประกันรวมอากรและภาษีมูลคําเพ่ิม 355.24 บาท 
เกษตรกรจําย 80 บาท รัฐอุดหนุน 275.24 บาท(ไทยรัฐ 16052558) 
 ชาวนา จ.กาฬสินธุ์ระทมผลผลิตตกขายข้าวขาดทุน(06 พ.ค.58) 
 เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ผู๎สื่อขําวรายงานจาก จ.กาฬสินธ์ุวํา จากการติดตามบรรยากาศการเก็บเกี่ยวผลผลิตข๎าวนาปรังใน
หลายพ้ืนที่พบวําชาวนายังประสบปัญหาซ้ําซาก ผลผลิตตกตํ่า ขายข๎าวขาดทุน โดยชาวนาระบุสาเหตุเกิดจากได๎รับนํ้าจาก
ชลประทานลําปาวไมํเพียงพอและต๎นทุนการผลิตสูง ทําให๎ประสบปัญหาขาดทุนซ้ําซาก 
 นางหนูจิม ภาระ ชาวนาบ๎านตูม หมูํ 4 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ กลําววํา สถานการณ์ภัยแล๎งปีน้ีรุนแรง 
ประกอบกับปริมาณนํ้าในเข่ือนลําปาวเหลือน๎อย ตนจึงปลูกข๎าวนาปรังเพียง 4 ไรํ แตํเน่ืองจากได๎รับนํ้าจากชลประทานไมํ
ทั่วถึง ต๎นข๎าวจึงงอกไมํดี และชะงักการเจริญเติบโต เกิดวัชพืชปกคลุมอยํางหนาแนํน ต๎องสิ้นเปลืองปุ๋ยยา คําแรงงาน คําเมล็ด
พันธ์ุ คํารถไถรถเกี่ยว ต๎นทุนเฉลี่ยไรํละ 2 พันบาท หรือรวมประมาณ 8,000 บาท ได๎ผลผลิตเพียงไรํละ 250 กก. หรือรวม
ประมาณ 1 ตัน ขายที่ตลาดรับซื้อ กก. ละ 7 บาท ได๎เงิน 7,000 บาท 
 เมื่อหักคําใช๎จํายก็เทํากับขาดทุน ชาวนาจึงเป็นอาชีพที่ไมํมีอนาคต เน่ืองจากประสบปัญหามาก โดยเฉพาะเรื่องนํ้าที่
เป็นปัจจัยสําคัญในการเกษตรกรรม และต๎นทุนการผลิต วอนรัฐบาลกําหนดมาตรการชํวยเหลือชาวนาในระยะยาวด๎วย 
 ขณะที่ชาวนาประสบปัญหาขาดทุน ผู๎ที่ได๎เงินกลับเป็นผู๎ประกอบการรถเกี่ยวข๎าวที่เริ่มต๎นฤดูกาลเก็บเกี่ยวข๎าวนา
ปรัง คิดอัตราคําจ๎างไรํละ 600 บาท ในวันหน่ึงสามารถเก็บเกี่ยวไมํน๎อยกวํา 20 ไรํ ซึ่งจะมีรายได๎ไมํตํ่ากวําวันละ 10,000 บาท
ทีเดียว(ผู๎จัดการ 05052558) 
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 ๑.๘ ความเคลื่อนไหวอื่นๆ 
 คดีโครงการรับจ าน าข้าวฯ 
 บุญทรงยันแถลงปิดคดีจีทูจี 7 พ.ค.น้ี - ไม่หวั่น สนช.ถอดถอน(06 พ.ค.58) 
 นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันวํา ในวันที่ 7 พฤษภาคมน้ี จะเดินทางไป
แถลงปิดคดีการระบายข๎าวแบบรัฐตํอรัฐ หรือจีทูจี ในโครงการรับจํานําข๎าวตํอสภานิติบัญญัติแหํงชาติ (สนช.) ด๎วยตัวเอง ซึ่ง
ขณะน้ีอยํูระหวํางการรํางคําแถลงปิดคดีอยํู 
 สํวนวันที่ 8 พฤษภาคม ท่ี สนช.จะลงมติถอดถอนตนในกรณีดังกลําวน้ัน ไมํมีความกังวล แตํยังยืนยันวําไมํเห็นด๎วย 
เพราะมองวํา สนช.ไมํมีอํานาจที่จะมาถอดถอนได๎ (ผู๎จัดการ 05052558) 
 จบจ าน าข้าว จับตาดาบต่อไป(11 พ.ค.58) 
 ไมํมีอะไรผิดไปจากท่ีหลายฝุายคาดการณ์ที่ประชุม สนช.ลงมติถอดถอนนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ 
นายภูมิ สาระผล อดีตรมช.พาณิชย์ และนายมนัส สร๎อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ ออกจากตําแหนํง กรณีถูก
กลําวหาทุจริตระบายข๎าวแบบรัฐตํอรัฐ (จีทูจี) ในโครงการรับจํานําข๎าวตามท่ีป.ป.ช.ชงเรื่องข้ึนมา 
          แม๎ผลคะแนนถอดถอนจะไมํทะลุ 190 เสียงตามเปูาหมายที่โหมโรงกันไว๎ เน่ืองจากวันจริงมีสมาชิก สนช .มารํวม
ประชุม 190 จากท้ังหมด 220 คน หายไป 30 คน แตํถึงจะมากันไมํเต็มสูบเหมือนตอนลงมติถอดถอนน.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
อดีตนายกฯ กรณีถูกกลําวหาละเลยทุจริตโครงการรับจํานําข๎าวจนทําให๎รัฐเสียหายกวํา 5 แสนล๎าน ที่มากันเกือบเต็มความจุ 
219 ที่น่ัง 
 เสียงถอดถอนนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ 180 เสียง ถอดถอนนายภูมิ สาระผล 182 เสียง ก็ยังสูงอยํูดี หํางจาก 190 
เสียงที่ถอดถอนน.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ไมํมาก จะสะดุดอยํูบ๎างตรงนายมนัส สร๎อยพลอย ที่มี เสียงถอดถอนน๎อยกวําใคร 158 
เสียง มีการวิเคราะห์วําเป็นผลจากการที่นายมนัส ไมํใชํนักการเมือง แตํเป็นข๎าราชการที่พ๎นตําแหนํงไปแล๎ว 
 โดยบางคนนําไปเทียบเคียงกับผลไตํสวนป.ป.ช. กรณีคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู๎วําการ สตง.ในประเด็น
ทุจริตตํอหน๎าท่ีพาคณะไปทัวร์ดูงานตํางประเทศ 
 ซึ่งป.ป.ช.สรุปวําไมํผิดฐานทุจริต แคํมีพฤติกรรมไมํเหมาะสม อีกทั้งไมํมีกฎหมายเอาผิดทางวินัยอดีตผู๎วําการสตง . 
และ ไมํสามารถถอดถอนได๎เน่ืองจากพ๎นตําแหนํงไปแล๎ว อยํางไรก็ตาม การที่สนช.ลงมติถอดถอนนาย บุญทรง และนายภูมิ 
ทําให๎ทั้งสองคนมีชะตากรรมซ้ํารอยเดียวกับน.ส.ย่ิงลักษณ์ น่ันคือถูกตัดสิทธิการเมืองทันที 5 ปี พํวงด๎วยคดีอาญากับคดีแพํง 
 ในสํวนของน.ส.ย่ิงลักษณ์ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู๎ดํารงตําแหนํงทางการเมือง ท่ีประทับรับฟูองคดีไปเมื่อเดือน
มี.ค. มีคําสั่งนัดพิจารณาคดีครั้งแรก 19 พ.ค.น้ีเป็นวันที่น.ส.ย่ิงลักษณ์ต๎องไปข้ึนศาลด๎วยตัวเอง 
 มีการพูดกันมากวําในทางการเมืองน้ันโครงการรับจํานําข๎าวถือเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลชุดเกํา ที่เครือขํายฝุายตรง
ข๎ามได๎รํวมมือกันวางแผนไว๎อยํางเป็นข้ันเป็นตอนในการทําลายล๎างให๎สิ้นซาก 
 ด๎วยประเด็นหลักๆ ในเรื่องการทุจริตที่ทํากันเป็นขบวนการใหญํ ทําให๎ประเทศชาติเสียหายหลายแสนล๎าน สํงผล
กระทบถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันคดีความทางอาญาอยํูในชํวงเริ่มต๎น ต๎องลุ๎นกัน อีกยาวแตํในทางการเมืองต๎องถือวําชะตา
กรรมนายบุญทรง นายภูมิ และโดยเฉพาะน.ส.ย่ิงลักษณ์ ได๎ปิดฉากลงไปเรียบร๎อยต้ังแตํสนช.มีมติถอดถอนพ๎นจากตําแหนํง
เพราะถ๎าดูจากเน้ือหาในรํางรัฐธรรมนูญที่กําลังจัดทํากันอยํู 
 มาตรา 111 เก่ียวกับบุคคลต๎องห๎ามไมํให๎ใช๎สิทธ์ิสมัครรับเลือกต้ังเป็นส.ส. มีข๎อหน่ึงระบุวํา ต๎องไมํเป็นบุคคลที่เคย
ถูกถอดถอนจากตําแหนํงหรือถูกตัดสิทธิ ในการดํารงตําแหนํงทางการเมืองหรือในการดํารงตําแหนํงอื่น 
 ซึ่งล๎อมาจากมาตรา 35 (4) แหํงรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ที่กําหนดให๎การจัดทํารํางรัฐธรรมนูญฉบับใหมํ  
ต๎องครอบคลุมถึงการมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและตรวจสอบ มิให๎ผู๎เคยต๎องคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบด๎วย
กฎหมายวํากระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เข๎าดํารงตําแหนํงทางการเมืองอยํางเด็ดขาด 
 อยํางไรก็ตาม ถึงขบวนการฝุายตรงข๎ามจะผนึกกําลังปิดประตูล็อกสกัดไมํให๎น.ส.ย่ิงลักษณ์กลับมาลงสนามการเมือง
ได๎สําเร็จ แตํคําถามท่ีวําแล๎วจะทําให๎พรรคเพ่ือไทยต๎องลํมสลายตามไปด๎วยหรือไมํ 
ตราบใดที่อดีตส.ส.อีกนับร๎อยคน และกลุํมนปช.คนเสื้อแดงยังอยํู ก็เชื่อวําแม๎แตํคสช. แมํนํ้า 5 สายและเครือขํายตํอต๎าน
รัฐบาลเกําก็ไมํอาจแนํใจในเรื่องน้ีได๎เหมือนคํากลําวที่วําศึกจํานําข๎าวจบ แตํสงครามการเมืองยังยาวไกลทิศทางการเมืองจากน้ี
จะเป็นอยํางไรตํอพอเห็นแนวโน๎มได๎บ๎างอยํางในวันที่สนช.ลงมติถอดถอน 2 อดีตรมต.พาณิชย์ เสร็จสิ้นไปสดๆ ร๎อนๆ 
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 นอกจากการเปิดประเด็นตรวจสอบทรัพย์สิน 5 รัฐมนตรีที่เกี่ยวข๎องกับโครงการรับจํานําข๎าว ได๎แกํ น.ส.ย่ิงลักษณ์ 
ชินวัตร นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ นายภูมิ สาระผล และนายยรรยง พวงราช ป.ป.ช.ยังเปิด
เกมรุกใหมํใสํพรรคเพ่ือไทยทันทีนายปานเทพ กล๎าณรงค์ราญ ประธานป.ป.ช. กลําวถึงความคืบหน๎าคดีถอดถอน 250 อดีต
ส.ส.กรณีแก๎ไขรํางรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาส.ว.วํา ป.ป.ช.สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตํางๆ เรียบร๎อยแล๎ว ข้ึนอยํูกับวํา 
สนช.จะประสานให๎สํงเรื่องเมื่อใด ซึ่งคาดวําอีกไมํนานเกินรอ 
 ขณะที่ "พีซ ทีวี" ชํองทางสื่อสารหลักระหวํางแกนนํานปช.กับคนเสื้อแดงนับต้ังแตํหลังรัฐประหาร 22 พ.ค. 2557 
เป็นต๎นมา ก็ถูกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) สั่งยึดใบอนุญาต ปิดตายไปเรียบร๎อย 
 ทํามกลางเสียงสังคมวิพากษ์วิจารณ์ หรือแม๎กระทั่งคนใน กสท.เองถึงมาตรฐานการทําหน๎าที่ของ กสท.ในกรณีน้ีวํา
ไมํตํางกับมาตรฐานป.ป.ช. ในกรณีโครงการรับจํานําข๎าว 
 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได๎ดีวําสถาน การณ์บ๎านเมืองภายใต๎อํานาจพิเศษ อะไรก็เกิดข้ึนได๎ทั้งน้ันไมํวําในทางบวกหรือทาง
ลบหรืออยํางในสํวนอดีตส.ส. แกนนําพรรคเพ่ือไทยที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รํางรัฐธรรมนูญอยํางถึงพริกถึงขิง หลายคนถูก
คําสั่งห๎ามเดินทางไปตํางประเทศ 
 แม๎แตํพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกฯ ก็ถูกผู๎มีอํานาจในปัจจุบันซึ่งเป็นผู๎ใต๎บังคับบัญชาเกํา สั่งห๎ามเคลื่อนไหว
พบปะมวลชน ชาวไรํชาวนา หรือทํากิจกรรมทางการเมืองใดทั้งสิ้น 
 ย่ิงโรดแม็ป คสช.เข๎าสูํชํวงนับถอยหลังมากข้ึนเทําไหรํ เราก็จะได๎เห็นการเดินหน๎ากระชับพ้ืนที่พรรคเพ่ือไทย และ
นปช.คนเสื้อแดงเข๎มข๎นมากข้ึนเทําน้ัน 
 สุดท๎ายยังต๎องจับตาไปยังรํางรัฐธรรมนูญ ที่อยํูระหวํางกรรมาธิการยกรํางฯ เปิดรับคําแปรญัตติขอแก๎ไขจากสปช . 
และรับความเห็นข๎อเสนอแนะจากครม. คสช. พรรคการเมืองและภาคประชาชน ทํามกลางกระแสขําวการสํงสัญญาณจากฝุาย
ผู๎ถืออํานาจวํา รํางรัฐธรรมนูญน้ันอาจต๎องปรับแก๎ในหลายประเด็น เพ่ือให๎สังคมสํวนใหญํพอยอมรับได๎ ยกเว๎นเรื่องนายกฯ คน
นอก ให๎คงไว๎ตามเดิม (ขําวสด 10052558) 
 ป.ป.ช. เร่งสอบทรัพย์สินเชิงลึกอดีต 5 รมต. เอี่ยวจ าน าข้าว(11 พ.ค.58) 
 ที่สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ป.ป.ช.) ถนนพิษณุโลก นายณรงค์ รัฐอมฤต 
กรรมการป.ป.ช.ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเชิงลึก 5 รัฐมนตรี เกี่ยวข๎องกับโครงการรับจํานําข๎าว 
ได๎แก ํน.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงพาณิชย์ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ นายยรรยง พวงราช อดีต รัฐมนตรีชํวยวํา
การกระทรวงพาณิชย์ และนายภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงพาณิชย์ กลําวถึงความคืบหน๎ากรณีดังกลําววํา 
ข๎อมูลที่ขอจากสถาบันการเงินในขณะน้ีดําเนินการคืบหน๎าไปมากแล๎ว  ซึ่งถ๎าตรวจสอบแล๎วพบวําเกี่ยวข๎องกับองค์กรใด หรือ
จะต๎องติดตามเงินตํางๆอยํางไร ก็ต๎องใช๎เวลา ไมํใชํสอบถามอยํางเดียวแล๎วจบ เพราะบางเรื่องมันไปเกี่ยวพันกับทรัพย์สิน
รายการอื่นๆ ก็ต๎องมีการตรวจสอบถึงความชัดเจนเพ่ือให๎รู๎ถึงที่มาที่ไป 
 เมื่อถามวํา การทํางานเรื่องน้ีคํอนข๎างยากลําบากหรือไมํ นายณรงค์ กลําววํา คงไมํถึงกับยากลําบากจนไมํสามารถ
ทํางานได๎ แตํเราต๎องทํางานภายใต๎การใช๎ข๎อเท็จจริงเป็นหลัก ท้ังยังต๎องให๎ความเป็นธรรมกับทุกฝุาย เรื่องน้ีเป็นเรื่องใหญํ อยํา
มองวําการที่เขาถูกตรวจสอบ เขาจะทุจริต อยํางน้ันไมํใชํ ถ๎าเขาทําทุกอยํางถูกต๎องก็ต๎องวําไปโดยหลักของความเป็นจริง
รับรองได๎วําทํางานแบบไมํมีอคติ 
 เมื่อถามวําการตรวจสอบที่ยังเหลืออยํูเป็นในสํวนใดนายณรงค์ กลําววํา ต๎องเข๎าใจวํารัฐมนตรีหลายคน ข๎อมูลจาก
ธนาคารจึงมีจํานวนมาก ฉะน้ันต๎องให๎เวลากับทางธนาคารในการทํางานเชํนเดียวกัน เราจะเอาของเราอยํางเดียวโดยไมํมอง
เขาเลยคงไมํได๎ ซึ่งตนได๎เรํงดําเนินการอยํูแล๎ว ซึ่งคาดวําใช๎เวลาอีกไมํนาน เพราะได๎พูดคุยกันในที่ประชุมกรรมการป.ป.ช.วํา
ต๎องเรํงทํางานเพราะเรื่องเหลําน้ีเป็นเรื่องที่ประชาชนให๎ความสนใจเราคงไมํน่ิงนอนใจ"ขอเวลาอีกไมํนาน จะทําให๎ดีที่สุดเพ่ือให๎
ทุกฝุายเห็นวําป.ป.ช.ยืนอยํูบนบทบาทของการทําหน๎าท่ีให๎กับสังคมให๎กับประเทศ เพราะตอนน้ีไตํสวนคืบหน๎า 80-90%แล๎ว" 
นายณรงค์ กลําว 
 เมื่อถามวํา ข๎อมูลทางการเงินมีในสํวนธนาคารในตํางประเทศหรือไมํ นายณรงค์ กลําววํา ตนขอไมํตอบ เมื่อถามอีก
วํา พบความผิดปกติของบัญชีหรือไมํ นายณรงค์ กลําววํา คงบอกรายละเอียดขณะน้ีไมํได๎ เน่ืองจากเรามีกฎหมายบังคับในการ
พูดถึงข๎อเท็จริง ซึ่งได๎เรํงรัดและพยายามทําให๎เร็วที่สุด ผู๎สื่อขําวถามวํา ต๎องมีการตรวจสอบทรัพย์สินบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง
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ด๎วยหรือไมํ นายณรงค์ กลําววํา ถ๎าข๎อเท็จจริงไปถึงก็ต๎องตรวจสอบ ไมํใชํตรวจเฉพาะตัวรัฐมนตรีทั้ง 5 คน ถ๎ามีสํวนใดที่เกี่ยว
ข๎อก็ต๎องติดตามไป ต๎องดูเหตุและผลดูข๎อเท็จจริงทั้งหมด จึงจะสามารถสรุปได๎ (มติชน 09052558) 
 "คาร์ ไรซ์ แวกซ์" ผลิตภัณฑ์รักษารถจากน้ ามันร าข้าวอินทรีย์(08 พ.ค.58) 
 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องสําอางจากข๎าว ธุรกิจที่ดูเหมือนเป็นธุรกิจเล็กๆ แตํเจ๎าของบอกวํา ผลิตภัณฑ์จากข๎าวที่
เปิดตัวเมื่อ 4 ปีที่ผํานมาน้ัน คืนทุนไปนานแล๎วด๎วย ด๎วยยอดขายแตํละปีหลักล๎านข้ึน และโตเร็วกวําเทําตัว ลําสุด "คาร์ ไรซ์ 
แวกซ์" ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิต กําลังจะทําตลาดตํอไป 
 นางพรทิพย์ ต้ังกีรติ เจ๎าของ บริษัท อูํข๎าวอูํนํ้า จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยากลําววํา ตนเองพัฒนาเครื่องสําอาง
ข๎าว อาทิ แชมพูครีมนวดข๎าวหอมนิล โลชั่นนํ้านมข๎าว โลชั่นข๎าวหอมนิล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาทิ วิตามินธรรมชาติจาก
จมูกข๎าวหอมนิล ท่ีใช๎กับคน มาพร๎อมๆ กับ "คาร์ ไรซ์ แวกซ์" ครีมเคลือบเงาอเนกประสงค์จากนํ้ามันรําข๎าวอินทรีย์ ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ชนะเลิศจากการประกวดรางวัลนวัตกรรมข๎าวไทยต้ังแตํปี 2555 จากสํานักนวัตกรรมแหํงชาติ (องค์การมหาชน) จัด
รํวมกับมูลนิธิข๎าวไทยฯ โดยผลิตภัณฑ์จากข๎าวน้ันยอดขายเรียกวําติดตลาด จําหนํายอยํูที่ "อยุธยา พาวิลเลียน" เป็นผลิตภัณฑ์
แนะนําหากใครไปเที่ยวอยุธยาก็จะต๎องซื้อกลับไปเป็นของฝาก และจากจุดน้ี "คาร์ ไรซ์ แวกซ์" ครีมเคลือบเงาอเนกประสงค์ ก็
พัฒนาไปพร๎อมกัน และเตรียมจะเปิดตัวในปลายปีน้ี หลังจากจดสิทธิบัตรเรียบร๎อยแล๎วในอีก 3 เดือนข๎างหน๎า 
 นางพรทิพย์เลําวํา แวกซ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากของเหลือ จากกระบวนการแปรรูปของข๎าวที่เราทําครบวงจร จนได๎
เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออกมา สํวนเศษที่เหลือก็นํามาทําแวกซ์ สําหรับคนที่รักสุขภาพ 
 "คาร์ ไรซ์ แวกซ์ คือกากนํ้ามันรําข๎าวที่เหลือจากกระบวนการผลิต มีสารแกมมาออริซานอลที่ชํวยปูองกันรังสียูวี 
และชํวยปูองกันการเสื่อมสภาพของรถอีกด๎วย โดยไมํทิ้งสารพิษตกค๎างเพราะมาจากธรรมชาติ" 
 โดยราคาขายปลีกอยํูที่ขวดละ 100 บาท (ขนาด 120 มิลลิลิตร) มีต๎นทุนการผลิตราว 40 บาทตํอขวด 
 ในการทําตลาดที่ผํานมาของคาร์ ไรซ์ แวกซ์ เรียกวํายังไมํเต็มที่เพราะอยํูระหวํางจดสิทธิบัตร จึงมีการจําหนํายใน
กลุํมของคนรักสุขภาพเทําน้ัน แตํก็มีบริษัทยักษ์ใหญํท่ีเข๎ามาทาบทามด๎วย 
 นางพรทิพย์เลําวํา บริษัทที่สนใจและติดตํอเข๎ามาขอนําผลิตภัณฑ์ไปจําหนํายในปั๊มนํ้ามัน เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สนับสนุนเรื่องของซีเอสอาร์ แตํเธอก็ยังไมํตัดสินใจ เน่ืองจากท่ีผํานมาก็มีบริษัทขนาดใหญํติดตํอขอเข๎าไปวางในร๎านสะดวกซื้อ 
แตํก็ไมํได๎ตัดสินใจเชํนกัน 
 "ตอนน้ันเรามาคิดดูวํา ถ๎าเราขายผํานร๎านสะดวกซื้อ เราได๎ 40 ร๎านได๎ 60 ผู๎ประกอบการจะเหลืออะไร เราจึง
ตัดสินใจวํารออีกหนํอยก็ได๎ ให๎เราพร๎อมเสียกํอน" ซึ่งพรทิพย์ไมํมีความคิดที่จะขายโนว์ฮาว แตํจะขายสินค๎าที่รํวมกับชุมชนจะ
ดีกวํา 
 เธอยังกลําววํา ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาน้ันเป็นการทํางานรํวมกับชุมชน มีการรับซื้อข๎าวเกษตรอินทรีย์จากเครือขําย
ชุมชนเพ่ือนํามาแปรรูป ซึ่งเดินไปด๎วยกัน การออกผลิตภัณฑ์ตําง ๆ เป็นการเกื้อกูลกันไป ซึ่งสิทธิบัตรของคาร์ ไรซ์ แวกซ์ 
กําลังจะได๎อีกสามเดือนข๎างหน๎าน้ัน จะชํวยให๎การทําตลาดเต็มตัวมากย่ิงข้ึนด๎วย 
 จากบทเรียนของผู๎ประกอบการที่เรํงจะเข๎าสูํตลาดเร็วเกินไป ทั้งที่ยังไมํพร๎อม เป็นบทเรียนที่ดี ที่ให๎พรทิพย์กลับมา
คิดและเน๎นที่การทําผลิตภัณฑ์ที่ขายได๎ ขายผํานชุมชน ผํานจังหวัด ผํานจุดที่เป็นแลนด์มาร์ก ผลักดันสินค๎าคุณภาพ ก็จะเป็น
ชํองทางหน่ึงที่สามารถจําหนํายสินค๎าได๎ แม๎ไมํใหญํ โตไมํเร็ว แตํก็ไมํเจ็บ(ประชาชาติธุรกิจ 07052558) 
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๒. ความเคลื่อนไหวของข๎าวตํางประเทศ 
๒.๑ สถานการณ์การผลิต และการค๎าข๎าวโลก   

 ผลผลิตข้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได๎คาดการณ์ผลผลิตข๎าวโลกปี 2557/58 ประจําเดือน มีนาคม 2558 วํา
จะมีผลผลิต 474.856 ล๎านตันข๎าวสาร (707.9 ล๎านตันข๎าวเปลือก) ลดลงจาก 477.080 ล๎านตันข๎าวสาร (711.4 ล๎านตัน
ข๎าวเปลือก) หรือลดลงร๎อยละ 0.47 จากปี 2556/57 

 การค้าข้าวโลก บัญชีสมดุลข้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได๎คาดการณ์บัญชีสมดุลข๎าวโลกปี 2557/58 ณ 
เดือนมีนาคม 2558 วําผลผลิต ปี 2557/58 จะมี 474.856 ล๎านตันข๎าวสาร ลดลงจากปี 2556/57 ร๎อยละ 0.47 การใช๎ใน
ประเทศจะมี 483.674 ล๎านตันข๎าวสาร เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 0.60 การสํงออก/นําเข๎าจะมี 42.617 ล๎านตันข๎าวสาร 
ลดลงจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 1.40 และสต็อกปลายปีคงเหลือ 97.637 ล๎านตันข๎าวสารลดลงจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 8.28 
 โดยประเทศที่คาดวําจะสํงออกเพ่ิมข้ึน ได๎แกํ อาร์เจนตินํา กัมพูชา จีน ปากีสถาน ปารากวัย เวียดนาม 
สหรัฐอเมริกา และไทย สํวนประเทศที่คาดวําจะสํงออกลดลง ได๎แกํ ออสเตรเลีย บราซิล พมํา อิยิปต์ อินเดีย และอุรกวัย 
 สําหรับประเทศที่จะนําเข๎าเพ่ิมข้ึน ได๎แกํ บราซิล จีน คิวบา กานา อินโดนีเซีย อิหรําน อิรัก ญ่ีปุุน มาเลเซีย เม็กซิโก 
โมแซมบิค ไนจีเรีย ซาอุดิอารเบีย แอฟริกาใต๎ และสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ สํวนประเทศที่คาดวําจะนําเข๎าลดลง ได๎แกํ คาเมรูน 
อียู ฟิลิปปินส์ เซเนกัล และสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปีเพ่ิมข้ึน ได๎แกํ จีน ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา สํวนประเทศที่คาดวําจะมีสต็อก
คงเหลือปลายปีลดลง ได๎แกํ อินเดีย อินโดนีเซีย และญ่ีปุุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

๒.๒ ผลผลิต การใช้ การค้า และสต็อกข้าวของโลก   
 

                                                                                                                                              หน่วย : ล้านตัน 

ประเทศ ผลผลติ การบริโภค การน าเข้า การส่งออก 
สต็อกปลายปี 

โลก      
ปี 2551/52  449.1 437.6 29.4 29.4 92.4 
ปี 2552/53  440.9 438.7 31.8 31.8 94.6 
ปี 2553/54  450.0 445.0 36.6 36.6 99.6 
ปี 2554/55 467.0 459.8 39.9 39.9 106.8 
ปี 2555/56 471.9 468.6 39.4 39.4 110.1 
ปี 2556/57 * 476.4 480.0 41.7 41.7 106.5 
ปี 2557/58 * 475.0 482.9 41.6 41.6 98.6 

 ปี 2558/2557 (%)  -0.3 0.6 -0.2 -0.2 -7.4 

ประเทศผู้ส่งออกปี 2557/58      
จีน 144.0 148.0 4.0 0.4 46.2 
อินเดีย 102.0 99.0 - 8.7 16.8 
เวียดนาม 28.2 21.9 0.4 6.7 0.7 
ไทย** 23.4** 10.9 ** 10.0*** 27.2 
สหรัฐอเมริกา 7.1 4.2 0.7 3.4 1.3 
ปากีสถาน 6.5 2.7 - 3.9 0.6 
ประเทศผู้น าเข้าปี 2557/58      
จีน 144.0 148.0 4.0 0.4 46.2 
ไนจีเรีย 2.6 6.1 3.5 - 0.6 
อิหร่าน 1.7 3.5 1.7 - 0.8 
ฟิลิปปินส์ 12.2 13.2 1.7 - 2.5 
อิรัก 0.2 1.6 1.5 - 0.3 
อินโดนีเซีย 37.0 39.2 1.0 - 4.2 

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ณ  เดือนพฤศจิกายน 2557 ** ผลผลิตและการน าเขา้ขา้วจากการเปิดตลาดน าเขา้ขา้วตามความตกลง

องคก์ารการคา้โลก (WTO) จากไทย *** เป้าหมายการส่งออกขา้ว 
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๒.๓ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้น าเข้าข้าวที่ส าคัญ 
 ฟิลิปปินส์ 
 องค์การอาหารแหํงชาติของฟิลิปปินส์ (National Food Authority; NFA) แถลงวํา NFA ได๎ยอมรับข๎อเสนอของ
ไทยในการสํงข๎าวขาว 15% จํานวน 100,000 ตัน ในราคาตันละ 441 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือตันละ 14,173 บาท) และข๎าวขาว 
25% อีก 100,000 ตัน ในราคาตันละ 421 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือตันละ 13,530 บาท) ขณะที่เวียดนามได๎เสนอที่จะจัดสํงข๎าว
ชนิดละ 250,000 ตัน โดยเป็นข๎าว 15% ในราคาตันละ 442.50 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือตันละ 14,221 บาท) และข๎าว 25% ใน
ราคาตันละ 424.50 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือตันละ 13,642 บาท) อยํางไรก็ตามเวียดนามได๎ตกลงที่จะจัดสํงข๎าวทั้งสองชนิดรวม
จํานวน 300,000 ตัน ในราคาเดียวกันกับราคาของไทย 
 ทั้งน้ี NFA ได๎ประกาศผลการประมูลอยํางเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 และมีการทําสัญญาซื้อขายในวันที่ 
10 มีนาคม 2558 โดยการประมูลในครั้งน้ี ไมํมีตัวแทนจากกัมพูชาเข๎ารํวมย่ืนข๎อเสนอแตํอยํางใด 
 ทั้งน้ี ทางการฟิลิปปินส์ได๎ต้ังงบประมาณสําหรับซื้อข๎าวในครั้งน้ีจํานวน 217.2 ล๎านดอลลาร์สหรัฐ แบํงเป็นข๎าวขาว 
15% ตันละ 442.94 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือตันละ 14,235 บาท) และข๎าวขาว 25% ตันละ 425.85 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือตันละ 
13,686 บาท) โดย NFA ได๎กําหนดสํงมอบ แบํงเป็น 2 งวด โดยงวดแรกจํานวน 50% ต๎องสํงมอบภายในวันที่ 31 มีนาคม 
2558 สํวนที่เหลือต๎องสํงมอบภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งการนําเข๎าข๎าวในครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือจัดหาข๎าวสํารองใน
สต็อกชํวงที่ผลผลิตออกสูํตลาดน๎อย (กรกฎาคม – กันยายน 2558) เป็นการเตรียมรับมือกับปัญหาราคาข๎าวในตลาดที่จะเพ่ิม
สูงข้ึน (ที่มา : Oryza.comX 
 อินโดนีเซีย 
 ในปี 2558 FAO คาดการณ์วํา อินโดนีเซียผลิตข๎าวประมาณ 73.4 ล๎านตันข๎าวเปลือก (หรือประมาณ 46.6 ล๎านตัน
ข๎าวสาร) เพ่ิมข้ึนจาก 70.6 ล๎านตันข๎าวเปลือก (หรือประมาณ 45 ล๎านตันข๎าวสาร) หรือเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2557 
ทั้งน้ี ในปีน้ีรัฐบาลอินโดนีเซียยังคงต้ังเปูาบรรลุการพึงพาตนเองด๎านการผลิตข๎าว โดยให๎การสนับสนุนด๎านตํางๆ เชํน การ
ซํอมแซมระบบชลประทาน และการแจกจํายเมล็ดพันธ์ุปละปุ๋ย 
 ลําสุดราคาข๎าวในประเทศยังคงเพ่ิมข้ึนอยํางตํอเน่ืองต้ังแตํเดือนกันยายน 2557 ที่ผํานมา โดยปัจจุบันราคาข๎าวเฉลี่ย
ตันละ 9.94 ล๎านรูเปียห์ (หรือประมาณตันละ 780 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณตันละ 25,271 บาท)  
 ทั้งน้ีกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาการณ์วํา ในปีการตลาด 2557/58 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) อินโดนีเซีย
ผลิตข๎าวประมาณ 57.4 ล๎านตันข๎าวเปลือก (หรือประมาณ 36.5 ล๎านตันข๎าวสาร) และนําเข๎าข๎าวประมาณ 1.3 ล๎านตัน
ข๎าวสาร (ที่มา : Oryza.comX 
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๒.๔ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้ส่งออกข้าวที่ส าคัญ 
 เวียดนาม 
 สถานการณ์ราคาข๎าวของเวียดนามปรับตัวสูงข้ึนเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ผํานมา เน่ืองจากรัฐบาลได๎ออก
มาตรการรับซื้อข๎าวเพ่ือเก็บสต็อกไว๎จํานวน 1 ล๎านตันข๎าวสาร (ประมาณ 2 ล๎านตันข๎าวเปลือก) โดยเริ่มในชํวงวันที่ 1 
มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบกับคาดวําความต๎องการข๎าวในตลาดจะเพ่ิมข้ึนหลังจากที่เวียดนามประมูลขายข๎าว
ให๎ฟิลิปปินส์ได๎จํานวน 300,000 ตัน โดยเมื่อชํวงสัปดาห์กํอนเทศกาลตรุษจีนเวียดนาม ราคาเอฟ.โอ.บี. ข๎าวขาว 5% ตันละ 
365-370 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือตันละ 11,731-11,891 บาท) เพ่ิมข้ึนจากตันละ 355-358 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือตันละ 11,409-
11,505 บาท) ขณะที่เมื่อชํวง 2 สัปดาห์ที่ผํานมา ราคาเอฟ.โอ.บี.ข๎าวขาว 25% ตันละ 340 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือตันละ 
10,927 บาท) เพ่ิมข้ึนจากตันละ 330-335ดอลลาร์สหรัฐ (10,605-10766 บาท) 
 นอกจากน้ีสื่อท๎องถ่ินได๎รายงานวํา กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (Ministry of Agriculture and Rural 
Development : MAED) อยํูระหวํางดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ปลูกข๎าวแปลงใหญํเฉพาะ (specialized large-scale rice 
growing areas) ในเขตปากแมํนํ้าโขง เพ่ือรองรับการขยายตัวของความต๎องการข๎าวจากท้ังตลาดในประเทศและตํางประเทศ 
 เจ๎าหน๎าที่จากกรมเพาะปลูกพืช (Department of Plant Cultivation) ภายใต๎กระทรวงเกษตรและการพัฒนา
ชนบท ให๎ข๎อมูลเพ่ิมเติมวํา พ้ืนที่ดังกลําวประกอบไปด๎วยพ้ืนที่หลัก 5 แหํง ได๎แกํ 1) คาบสมุทร Ca Mau 2) เขต Tay Hau 
(ทางด๎านตะวันตกของแมํนํ้าเหํา) 3) เขต Tu Giac Long Xuyen 4) พ้ืนที่ริมแมํนํ้าเต่ียนและแมํนํ้าเหํา (Tien and Hau 
Rivers) และ 5) เขต Dong Thap Muoi โดยเจ๎าหน๎าท่ีระบุวํา จะมีการเพาะปลูกข๎าวพันธ์ุพิเศษที่เหมาะสมตํอสภาพอากาศใน
พ้ืนที่ เพ่ือยกระดับคุณภาพและปริมาณผลผลิตตํอไรํ 
 ปัจจุบัน พ้ืนที่ในเขตปากแมํนํ้าโขงมีการผลิตข๎าวแปลงใหญํประมาณ 100,000 เฮคตาร์ (หรือประมาณ 625,000 ไรํ) 
กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทได๎วางแฟนที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ดังกลําวเป็น 800,000 เฮคตาร์ (หรือประมาณ 5,000,000 ไรํ) 
ภายในปี 2563 ทั้งน้ี จากข๎อมูลของสํานักงานสถิติเวียดนาม (General Statistic Office : GSO) พบวํา เขตปากแมํนํ้าโขงมี
พ้ืนที่ปลูกข๎าวทั้งหมด 4.2 ล๎านเฮคตาร์ (หรือประมาณ 26.25 ล๎านไรํ) ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 54 ของพ้ืนที่เพาะปลูกข๎าวทั้งหมด
ของประเทศ ซึ่งมีอยํูประมาณ 7.8 ล๎านเฮคตาร์ (หรือประมาณ 48.75 ล๎านไรํ) 
 ผู๎อํานวยการ Vinafood 2 เปิดเผยวํา ผู๎ประกอบการ 128 ราย ซื้อข๎าวประมาณ 79,360 ตัน ภายใต๎โครงการจัดเก็บ
สต็อกข๎าวของรัฐบาล ที่กําหนดให๎ซื้อข๎าวและสํารองข๎าวในสต็อกปริมาณ 1 ล๎านตัน ต้ังแตํชํวงฤดูเก็บเกี่ยว (ฤดูหนาว – ฤดู
ใบไม๎ผลิ 2557/58) รัฐบาลอนุมัติโครงการดังกลําว โดยมีจุดประสงค์เพ่ือปูองกันราคาข๎าวตกตํ่าในชํวงฤดูเก็บเกี่ยว อยํางไรก็
ตาม ที่ผํานมาโครงการดังกลําวยังไมํได๎ผลเป็นที่นําพอใจนัก เน่ืองจากมีข๎อจํากัดหลายประการ เชํน การขาดแคลนสถานที่
จัดเก็บและแหลํงเงินทุน (ที่มา : Oryza.comX 
 เวียดนามอนุมัติแผนพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ข้าว(26 พ.ค.58) 
 นายกรัฐมนตรีเหงียน เต๊ิน สุง ของเวียดนาม อนุมัติแผนพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ข๎าวของประเทศ ในปี 2563 และ
วิสัยทัศน์ถึงปี 2573 โดยมุํงเปูาที่จะสร๎างชื่อสินค๎าในระดับนานาชาติให๎แกํผลิตภัณฑ์ โดยตามแผนที่อนุมัติดังกลําว ระบุวํา 
ภายในปี 2563 ร๎อยละ 20 ของข๎าวเวียดนามท่ีสํงออก จะอยํูภายใต๎ตราสินค๎าข๎าวเวียดนาม และในปี 2573 ข๎าวเวียดนามจะ
กลายเป็นแบรนด์ข๎าวชั้นนําในระดับโลกในแงํของคุณภาพ และความปลอดภัยทางอาหาร ด๎วยสัดสํวนร๎อยละ 50 ของข๎าวที่
สํงออกท้ังหมดจะมีชื่อสินค๎าข๎าวเวียดนาม(ผู๎จัดการ 25052558) 

 เมียนมาร์ 
 สมาพันธ์ข๎าวเมียนมาร์ (Mynmar Rice Federation; MRF) ได๎ทําสัญญาขายข๎าวให๎แกํหนํวยงาน COFCO (the 
China’s state run China National, Oils and Foodstuffs Corporation) ของจีนจํานวน 100,000 ตัน โดยแบํงสํงออกใน
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แตํละเดือนตามภาวะราคาข๎าวในชํวงน้ันๆ เน่ืองจากเมียนมาร์ไมํมีความสามารถเพียงพอที่จะสํงข๎าวได๎ 100,000 ตัน ในคราว
เดียว 
 ที่ผํานมา สมาพันธ์ข๎าวเมียนมาร์ ได๎ประกาศเชิญชวนบริษัทตํางๆ ให๎สํงออกข๎าวไปยังประเทศจีน นอกเหนือจาก 9 
บริษัท ที่ได๎รับอนุญาตให๎สํงออกข๎าวไปยังประเทศจีนแล๎ว ได๎แกํ MAPCO, FRP, Myanmar Rice Mill, Golden Land East 
Asia, Bayintnaung Business Group, MRDC, Shan (north) SPRDC, Ayeyar Pathein, Rakhine Rice and Paddy 
 ปัจจุบัน ราคาข๎าวขาว 5% ของเมียนมาร์ ราคาตันละ 415 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือตันละ 13,337 บาท) และข๎าวขาว 
25% ตันละ 325 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือตันละ 10,445 บาท) (ที่มา : Oryza.comX 
 ข้าวพม่าทะยานแข่งข้าวไทยอย่างชัดเจน ปีน้ีเป้าส่งออกทะลุ 2 ล้านตัน(21 พ.ค.58) 
 ข๎าวจากพมําได๎กลายเป็นคูํแขํงที่เดํนชัดของข๎าวไทยมากข้ึนทุกปีๆ โดยแขํงขันในตลาดเดียวกันทั่วโลก ทั้งตลาด
เอเชีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง รวมทั้งตลาดใหญํท่ีสุดในยํานเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ คือฟิลิปปินส์ ข๎าวพมํายังได๎เปรียบทาง
ภูมิศาสตร์ สํงออกขายให๎จีนโดยทางบกอีกด๎วย หนังสือพิมพ์ของทางการรายงานเรื่องน้ีอ๎างตัวเลขสมาคมข๎าวแหํงชาติ ซึ่งคาด
วํายอดขายปีงบประมาณ 2558 จะสูงถึง 2 ล๎านตัน จากสถานการณ์ ท่ีบรรดาประเทศเพ่ือนบ๎าน มีความต๎องการข๎าวมากข้ึน  
 ปัจจุบันผู๎สํงออกได๎ขายข๎าวให๎แกํจีน โดยสํงข๎ามพรมแดนทางบกเฉลี่ย 4,000 ตันตํอวัน หนังสือพิมพ์พิมพ์เจมอน 
(Kyemon Daily) รายงาน 
 การสํงออกข๎าวของพมํามีปริมาณสูงอยํางตํอเน่ืองตลอด 3 ปีมาน้ี จาก 1.4 ล๎านตันในปี 2555-2556 และ 1.2 ล๎าน
ตันในปี 2556-2557 เพ่ิมข้ึนเป็น 1.8 ล๎านตันในปีงบประมาณ 2557-2558 ที่เพ่ิงจะผํานไป โดยพมําหวังจะทะยานข้ึนเป็นผู๎
สํงออกข๎าวรายใหญํ 1 ใน 3 รายของโลกในอีกไมํก่ีปีข๎างหน๎า น่ันคือเกาะในกลุํมไทยกับเวียดนาม 
 ปริมาณสํงออก 1.8 ล๎านตัน ปีงบประมาณที่แล๎วนับวํามากที่สุดในรอบ 49 ปี และ ปริมาณฯ 1.4 ล๎านตันเมื่อปี 
2555-2556 นับเป็นยอดสํงออกสูงสุดในรอบ 74 ปี ในประวัติการผลิตและการค๎าข๎าวของพมําท่ีเคยเป็นอูํข๎าวอูํนํ้าใหญํที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ และ เคยครองแชมป์ผู๎สํงออกข๎าวโลกมากํอน ในปี 2557-2558 รายได๎จากการสํงข๎าวเพ่ิมข้ึนเป็น 
2,700 ล๎านดอลลาร์ จาก 1,800 ล๎านดอลลาร์ในปีกํอนหน๎าน้ัน ท้ังน้่ีเป็นสถิติของกระทรวงพาณิชย์ 
 ปีงบประมาณในระบบของพมําเริ่มวันที่ 1 เม.ย.ของทุกปี และไปสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มี.ค.ของปีถัดไป 
 นอกจากข๎าวแล๎ว การสํงออกผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นๆ ก็ขยายตัวอยํางตํอเน่ืองในชํวงเดียวกัน รวมทั้ง
ข๎าวโพดที่เพ่ิมจากไมํกี่พันตันในปี 2555-2556 เป็นกวํา 1 ล๎านตันในปี 2556-2557 และ กวํา 1.8 ล๎านตันในปี 2557-2558 
รัฐบาลได๎กําหนดแผนยุทธศาสตร์การสํงออก โดยเน๎นไปยังสินค๎าหลัก 7 หมูํ ซึ่งได๎แกํ ข๎าว ถ่ัวและงา ผลผลิตจากการประมง 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ (และตัดเย็บเสื้อผ๎า) ไม๎และของปุา ยางพารา กับการทํองเที่ยว ทั้งน้ีลดการขาดดุลการค๎า ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2557-2558 สูงถึง 5,000 ล๎านดอลลาร์ กระทรวงพาณิชย์ระบุ 
 อยํางไรก็ตาม ปัจจุบันข๎าวสํงออกของพมํายังมีปริมาณไมํมาก หากเทียบกับข๎าวไทยที่สํงออกเฉลี่ย 9-10 ล๎านตันตํอ
ปี และ ข๎าวเวียดนามปีละ 6-7 ล๎านตัน(ผู๎จัดการ 20052558) 
 กัมพูชา 
 พระโคเขมรไม่เสวยข้าว ท าชาวกัมพูชาหวั่นปีน้ีผลผลิตน้อย(07 พ.ค.58) 
 ประชาชนชาวกัมพูชาหลายพันคน ตํางเฝูาดูพระโคในพิธีแรกนาขวัญที่ถํายทอดสดผํานทางโทรทัศน์ โดยมีกษัตริย์
นโรดมบรมนาถสีหมุนี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธี ที่จัดข้ึนยังสนามฟุตบอลของ จ .พระตะบอง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศ 
 หลังทําพิธีไถนาเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ พระโคทั้งสองถูกอัญเชิญไปยังอาหารที่จัดเตรียมไว๎ 7 อยําง ประกอบด๎วย ข๎าว 
ข๎าวโพด ถ่ัว งา หญ๎า นํ้า และเหล๎า ที่วางอยํูบนถาด 
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 ข๎าว ข๎าวโพด ถ่ัว งา ถือเป็นตัวแทนของการเก็บเกี่ยว ย่ิงพระโคเสวยมากเทําไหรํพยากรณ์ได๎วําการเก็บเกี่ยวจะย่ิงดี
มากเทําน้ัน หากพระโคเสวยหญ๎า พยากรณ์ถึงความเจ็บปุ วย หากเสวยนํ้าเป็นสัญญาณถึงอุทกภัย และหากเสวยเหล๎า 
พยากรณ์วํามีลางของสงคราม 
 ในวันที่ 6 พระโคเสวยเพียงถ่ัว และข๎าวโพดเทําน้ัน ทําให๎โหรหลวงกัง แกน (Kang Ken) ทํานายวํา ในปีน้ีการเก็บ
เก่ียวผลผลิตถ่ัว และข๎าวโพดจะอุดมสมบูรณ์ 
 “น่ีเป็นเพียงการทํานายตามพระราชพิธีแรกนาโบราณ” โหรหลวงกัง แกน กลําว โดยที่ไมํได๎กลําวถึงการเก็บเกี่ยว
ข๎าว ทําให๎ชาวกัมพูชาบางสํวนแสดงความวิตกกังวล 
 “คนเฒําคนแกํบอกวํา หากพระโคไมํเสวยข๎าว ผลผลิตจะมีน๎อย” สวาย สุพน อายุ 56 ปี ที่น่ังดูพิธีผํานทางโทรทัศน์
ในร๎านอาหารแหํงหน่ึง กลําว 
 แม๎ชาวกัมพูชาจํานวนมากจะยังคงให๎ความสําคัญอยํางจริงจังตํอพิธีน้ี แตํการทํานายในพิธีแรกนาสร๎างความกังขามา
ตลอดในชํวงไมํกี่ปีที่ผํานมาน้ีเชํนกัน 
 นายกรัฐมนตรีฮุนเซน ท่ีไมํได๎เข๎ารํวมในพิธีวันน้ี เคยกลําวตํอวําโหรหลวงที่ไมํสามารถทํานายถึงเหตุอุทกภัยครั้งใหญํ
ในปี 2554 ที่ทําให๎มีผู๎เสียชีวิตไปถึง 59 คน(ผู๎จัดการ 06052558) 
 

 
 


