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รายงานประจําเดือน 

ประมวล วิเคราะห 

สถานการณ และ แนวโนมขาวไทย 
(มิถุนายน ๒๕๕๘ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมและจัดทําโดย 

นายสุรัตน โชคประจักษชัด และคณะ 

สมาคมโรงสีขาวไทย 
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สมาคมโรงสีขาวไทย 

(www.thairicemillers.com) 

81 ซ.เจริญนคร 24 แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรงุเทพฯ 10100 โทร.02-2347289 โทรสาร 02-2347286 

Email address:thairicemiller@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานํา 

 

      เอกสารฉบับน้ี เปนรายงานสถานการณขาวประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ของ สมาคมโรงสีขาวไทย ท่ี

มอบใหนายสุรัตน โชคประจักษชัด และคณะ รวบรวมจัดทํา เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมประจําเดือน สมาคมโรงสีขาวไทย 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ โดยไดประมวลสรุป วิเคราะห เหตุการณ และแนวโนม เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป และ

การตลาดของขาวท้ังในและตางประเทศ ซึ่งสมาคมฯหวังเปนอยางย่ิงวา ทานจะไดรับประโยชนจากรายงานน้ีตาม

สมควร และขอความกรุณาไดเผยแพรเอกสารน้ีตอไปยังบุคคล หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชนท่ีเกี่ยวของ

ของทาน จักขอบคุณย่ิง 

 

 

 

 

 

  นายมานัส กิจประเสริฐ 

นายกสมาคมโรงสขีาวไทย 

    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

http://www.thairicemillers.com/
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สารบัญ 

 

๓    คํานํา  

๕    สารบัญ 

๗   ประมวลสถานการณขาวไทยและตางประเทศ 

๗ ๑. ความเคลื่อนไหวของขาวในประเทศ 

๗  ๑.๑ สรุปสถานการณการผลิตและการคาไทยเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 

๑๔  ๑.๒ สถานการณการสงออกขาวไทยเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 

๑๘  ๑.๓ ความเคลื่อนไหวดานขาวของกระทรวงพาณิชย 

๒๘  ๑.๔ ความเคลื่อนไหวดานขาวชองเกษตรและสหกรณ 

๓๗  ๑.๕ ความเคลื่อนไหวของโรงสีขาวไทย 

๓๙  ๑.๖ ความเคลื่อนไหวของผูสงออกขาวไทย 

๔๒  ๑.๗ ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 

๕๐ ๒. ความเคลือ่นไหวของขาวตางประเทศ 

๕๐  ๒.๑ สถานการณการผลิต และการคาขาวโลก 

๕๑  ๒.๒ ผลผลิต การใช การคา และสต็อกขาวของโลก  

๕๒  ๒.๓ ความเคลื่อนไหวของประเทศผูนําเขาขาวท่ีสําคัญ 

๕๔  ๒.๔ ความเคลื่อนไหวของประเทศผูสงออกขาวท่ีสําคัญ 
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ประมวลสถานการณขาวไทยและตางประเทศ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ 

…………………………………………………………… 

 

๑. ความเคลื่อนไหวขาวในประเทศ 

๑.๑ สรุปสถานการณและการผลิตขาวไทยเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 
 การคาดการณเบ้ืองตน พื้นที่ปลูกขาวนาปจะมีเน้ือที่เพาะปลูกประมาณ 61 ลานไร คาดวาจะไดผลผลิตราว 26-

27 ลานตันขาวเปลือก เม่ือเปรียบเทียบกับป 2557/58 เน้ือที่เพาะปลูก และผลผลิตนาจะลดลง เน่ืองจาก กรม

อุตุนิยมวิทยาคาดหมายวา ฝนจะมาลาชา และปริมาณนํ้าฝนนอยจนถึงเดือนกรกฎาคม สงผลใหการทํานาของเกษตรกรตอง

เลื่อนชาออกไปกวา 2 เดือน ประกอบกับราคาขาวก็มีแนวโนมลดลง สงผลใหเกษตรกรสวนหน่ึงจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน 

เชน ขาวโพด เปนตน 

 ทั้งน้ี ราคาเฉลี่ยขาวเปลือกและขาวสาร ณ วันท่ี 26 มิ.ย.. 2558 ของสมาคมโรงสีขาวไทย  

 ราคาขาวเปลือกหอมมะลิ ราคาเฉลี่ยอยูท่ีตันละ      12,500 - 13,500  บาท  

 ราคาขาวเปลือกเหนียวใหมกข.6 จ.อุดรธานี ราคาเฉลี่ยอยูท่ีตันละ      12,500 - 13,050     บาท 

 ราคาขาวเปลือกเจา ราคาเฉลี่ยอยูท่ีตันละ         7,500 - 7,800      บาท 

 ราคาขาวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาเฉลี่ยอยูท่ีตันละ               11,000 – 11,500   บาท 

 สวนราคาเฉลี่ยขาวสารชิดตางๆ มีดังน้ี   

 ขาวสาร 5% ราคาเฉลี่ยอยูท่ีกระสอบละ        1,140 - 1,150  บาท 

 ขาวหอมปทุมธานี ราคาเฉลี่ยอยูท่ีกระสอบละ        2,150 - 2,200   บาท 

 ขาวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม) ราคาเฉลี่ยอยูท่ีกระสอบละ      2,600 - 2,650   บาท 

 ขาวเหนียวเมล็ดยาว 10% ราคาเฉลี่ยอยูท่ีกระสอบละ      2,150 - 2,300   บาท 

 ขาวเหนียวเมล็ดยาว กข 6 (เชียงราย) ราคาเฉลี่ยอยูท่ีกระสอบละ          2,830 – 2,970  บาท 

 

 เลื่อนปลูกขาวนาป เหลือนํ้าใชอีก 40 วัน(11 มิ.ย.58) 

 นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห

แนวโนมสถานการณนํ้า รวมกับกรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และหนวยงานอ่ืนๆท่ี

เกี่ยวของวา ขณะน้ีสถานการณนํ้าในภาคกลาง นาเปนหวงมาก เน่ืองจาก 4 เข่ือนหลัก อันประกอบดวย เข่ือนภูมิพล จ.ตาก 

เข่ือนสิริกิต์ิ จ.อุตรดิตถ เข่ือนแควนอยบํารุงแดน จ.พิษณุโลก และเข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ จ.ลพบุรี ท่ีสงนํ้าหลอเลี้ยงลุมเจาพระยา 

มีปริมาณนํ้ามากไมเพียงพอท่ีจะสงใชเกษตรกรปลูกขาวนาปไดเต็มพ้ืนท่ีท้ัง 9 ลานไรได 

 “ขณะน้ีพ้ืนท่ีลุมเจาพระยามีการปลูกขาวนาปไปแลว 2.8 ลานไร แมปริมาณนํ้าจะมีไมเพียงพอ แตกรมชลประทาน

จะบริหารจัดการนํ้าเพ่ือพยุงใหขาวท่ีปลูกไปแลวใหอยูรอด สวนพ้ืนท่ียังไมไดลงมือปลูกขาวอีกประมาณ 6.2 ลานไร กรม

ชลประทานขอรองใหชาวนาเลื่อนการเพาะปลูกออกไปกอน รอจนกวาฝนจะมา เพราะกรมชลประทานจะตองมีการปรับลด

การสงนํ้าลง จาก ปจจุบันท่ีปลอยนํ้าลงมาวันละ 45 ลานคิว จะลดลงเหลือวันละ 30-35 ลานคิว ท้ังน้ี เพ่ือจะไดมีนํ้าใชไปได

อีก 40 วัน ในกรณีท่ีฝนไมตก ไมมีนํ้าไหลเขาเข่ือนเลย” 
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 อธิบดีกรมชลประทาน เผยถึงสาเหตุท่ีตองนํามาตรการใหชาวนาเลื่อนการปลูกขาวนาปมาใช เน่ืองจากกรม

อุตุนิยมวิทยาใหขอมูลมาวา ปน้ีปริมาณฝนจะนอยผิดปกติ เห็นไดจากปริมาณนํ้าฝนตนฤดู ในชวงเดียวกัน มีนอยกวาเกณฑ

มาตรฐานคาเฉลี่ย 30 ป ภาคกลางมีฝนตํ่ากวาเกณฑมากถึง 69% สวนภาคเหนือซึ่งเปนพ้ืนท่ีตนนํ้าของเข่ือนท้ัง 4 แหง ฝนก็

นอยกวาคาเฉลี่ยมากถึง 59% ท้ังน้ี สาเหตุมาจากไดเกิดปรากฏการณเอลนีโญในมหาสมุทรแปซิฟก และกรมอุตุนิยมวิทยาได

คาดหมายวา ฤดูเพาะปลูกปน้ี ฝนจะมีปริมาณนอยไปจนถึงสิ้นป และโอกาสท่ีจะมีพายุพัดเขาไทยเพ่ือเติมนํ้าใหกับเข่ือนจะมี

นอยมากเชนกัน(ไทยรัฐ 11062558) 

  “นายกฯ” สั่งหาไอโมงโกงราคา ชาวนาฟองซ้ือขาวเปลือกถูกขายขาวสารแพง(05 มิ.ย.58) 

 ชาวนาโพลงฟองนายกฯ ผลิตขาวเปลือกขายไดราคาถูก แตผูประกอบการขายขาวสารราคาแพง ขูดรีดผูบริโภค 

เสนอนําขาวเปลือกรัฐแปรสภาพเปนขาวสารขายประชาชนราคาถูก “ประยุทธ” สั่งเลนงานไอโมง ผุดไอเดียต้ังโรงสีขนาดเล็ก

ผลิตขาวแขงเอกชน “อํานวย” เตรียมปรับเงินโครงการมูลภัณฑกันชน (บัฟเฟอรฟนด) 10,000 ลานบาท ไปชดเชยสวนตาง

ราคายางพาราใหแกเกษตรกรรายยอย 

 ผูสื่อขาวรายงานวาวันท่ี 4 มิ.ย. นายอํานวย ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณไดนําผูนําชาวนาท่ัวประเทศ ผูนํากลุม

ผลิตเมล็ดพันธุขาวพรอมสมาคมชาวนา 5 สมาคมรวมกวา 200 คน เขาพบ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและ

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ีทําเนียบรัฐบาล เน่ืองในวันท่ี 5 มิ.ย.เปนวันขาวและชาวนาแหงชาติ โดยนาย

รังสรรค กาสูลงค ตัวแทนชาวนาจาก จ.ฉะเชิงเทรา กลาวกับนายกรัฐมนตรีวา หลังจากรัฐบาลชุดน้ีเขามาเรงจายเงินจํานําขาว

ท่ีคางอยูใหชาวนา พรอมจายเงินชวยเหลือชาวนาไรละ 1,000 บาท ขณะน้ีเงินหมดไปแลว และขาวเปลือกท่ีขายในขณะน้ีมี

ราคาถูก แตไมเปนไรเพราะชาวนาเขาใจในความเปนจริง 

 อยางไรก็ตาม อยากฝากใหนายกรัฐมนตรีไปตรวจดูวาใครไดประโยชนจากการซื้อขาวเปลือกในราคาถูก แต

ประชาชนตองซื้อขาวสารในราคาแพง ซึ่งกอนหนาน้ีราคาขาวเปลือกหอมมะลิอยูท่ีตันละ 14,000 บาท ราคาจําหนายขาวสาร

หอมมะลิกิโลกรัม (กก.) ละ 30 บาท หรือถังละ 450-500 บาท (1 ถังมี 15 กก.) ขณะน้ีราคาขาวเปลือกหอมมะลิตันละ 

13,000 บาท แตกลับขายขาวสารหอมมะลิ ถังละ 550-600 บาท ไมสะทอนความจริงของตนทุน ผูประกอบการเอากําไรจาก

ชาวนาแลวไปขูดรีดกับผูบริโภค อยากใหนายกรัฐมนตรีชวยไปตามดูวา ทําไมราคาขาวเปลือกหอมมะลิลดลงเหลือตันละ 

13,000 บาท ตนทุนผูประกอบการควรจะลดลง แตกลับขายขาวสารหอมมะลิแพงข้ึน 

 ขณะท่ีขาวเปลือกเจาชาวนาขายไดตันละ 7,500 บาท คิดเปนตนทุนขาวสารเจา กก.ละ 11 บาท แตผูประกอบการ

นําขาวไปขายถุง 5 กก.ในราคา 85-100 บาท คิดเปน กก.ละ 17-20 บาท จึงขอเสนอใหรัฐบาลนําขาวจากโครงการท่ีรัฐบาล

ปลอยสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให 3% ใหโรงสีไปซื้อขาวเปลือกในตลาดมาเก็บไว เพ่ือดึงราคาในตลาดน้ัน

มาสีแปรสภาพบรรจุขายในราคาท่ีเปนธรรม โดยคิดเปนตนทุนขาวสารเจา กก.ละ 11 บาท บวกกับคาบรรจุ กก.ละ 1 บาท 

และคาถุง อีก กก.ละ 1 บาท รวมเปนตนทุน กก.ละ 13 บาท คิดเปนราคาตอถุง 5 กก.ท่ี 65 บาท ซึ่งอาจบวกคาบริหาร

จัดการอยางอ่ืนเขาไปอีกก็สามารถจําหนายไดถุงละ 70 บาทไดอยางสบาย ถูกกวาท่ีผูประกอบการจําหนายในตลาดถึงถุงละ 

15-30 บาท 
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 “พวกผมผลิตขาวไปขายในราคาถูก แตคนกินขาวซื้อขาวกินในราคาแพง โกรธรัฐบาล จึงอยากขอรองใหรัฐบาลนํา

ขาวเปลือกท่ีรัฐบาลเขาไปสนับสนุนสินเชื่อใหโรงสีซึ่งมีอยูในมือหลายหมื่นตัน มาแปรสภาพขายใหประชาชนในราคาท่ีสะทอน

ตนทุนท่ีเปนจริง” 

 ดาน พล.อ.ประยุทธกลาวตอบชาวนาวา ตนไมแครบริษัทเหลาน้ัน ประชาชนตองไมกินขาวแพง ขอใหกระทรวง

เกษตรฯและกระทรวงพาณิชย ไปหาทางนําขาวจากโครงการรัฐมาแปรสภาพขายใหคนจนในราคาพิเศษและไปหาตัวไอโมงมา

ใหหมด พวกน้ีรวยกันไมเลิก ขณะท่ีชาวนาจนลงๆ แตพวกน้ีกลับรวยข้ึนๆ หรือไมก็ตองไปต้ังโรงสีขนาดเล็กมาผลิตขาวขายแขง

กับเอกชนไปเลย จะไดหยุดพวกหากําไรเกินควรได ตองมีทางเลือกใหประชาชน คนจนตองมีตลาดของตัวเอง ตองผลิตสินคา

ย่ีหอชวยชาติ ใครมีสตางคก็ไปซื้อในหาง คนท่ีรายไดนอยก็มาซื้อของถูก ท่ีแพ็กเกจอาจไมสวย 

 “เมื่อวันท่ี 3 มิ.ย. ผมไดคุยกับผูบริหารของเซเวน อีเลฟเวน ท่ีถูกกระแสตอตานในโซเชียล บอกใหมาชวยผม

ชวยเหลือชาวไรชาวนา ซื้อสินคาไปขายในเซเวน หรือจัดพ้ืนท่ีหนารานเซเวนใหชาวไรชาวนาขายพืชผัก ซึ่งเขาบอกวากําลัง

พิจารณากันอยู” 

 ดานนายอํานวย ปะติเส รมช.เกษตรฯ กลาววา การนําขาวในโครงการของรัฐมาผลิตขาวถุงขายน้ัน เปนความ

รับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย เชื่อวาเมื่อนํามาผลิตขาวถุงขายแลวจะมีผลใหราคาขาวถุงในตลาดลดลง 

 นายอํานวย ยังกลาวถึงการแกปญหาราคายางพาราดวยวา จะเสนอปรับเปลี่ยนโครงการมูลภัณฑกันชน (บัฟเฟอร

ฟนด) ท่ีใชกระตุนราคายางในตลาด ไปจัดทําโครงการชดเชยสวนตางราคายางพารา ใหแกเกษตรกรรายยอย ท่ีมีท่ีดินไมเกิน 

25 ไร ซึ่งมีในระบบ 850,000 คน โดยจะเสนอตอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ท่ีมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน 

ปลายเดือน มิ.ย.น้ี คาดวาภายในไตรมาส 3 ของปน้ีจะเริ่มเดินหนาโครงการได 

 ท้ังน้ี โครงการบัฟเฟอรฟนด ถือวาเปนยาแรง เอามาใชในชวงท่ีราคายางตํ่ามาก 48-49 บาทตอกิโลกรัม (กก.) แต

วันน้ีราคายางปรับตัวข้ึนท่ี กก.ละ 60 บาท จึงตองเปลี่ยนตามความเหมาะสม สําหรับวงเงินมีท้ังสิ้น 12,000 ลานบาท หัก

คาใชจาย คาดําเนินงาน และตนทุนอ่ืนจะเหลือเงินสําหรับการนําไปชดเชยสวนตางราคาใหชาวสวนยาง 10,000 ลานบาท 

ปจจุบันอยูในรูปของเงินสด 3,000 ลานบาท ท่ีเหลืออีก 7,000 ลานบาทอยูในรูปของยางพาราท่ีรัฐบาลเก็บไวในสตอก ซึ่งมี

คําสั่งซื้อเรียบรอยแลว สวนจะชดเชยใหเกษตรกร กก.ละเทาไหร คงตองมาประเมินตนทุน รายไดเปาหมาย และราคายางเฉลี่ย

ในตลาด เพ่ือใหชาวสวนยางมีรายรับท่ีอยูได (ไทยรัฐ 05062558) 

 “รองนายกฯ”เล็งแปรรูปขาวเสียในสต็อก 12 ลานตัน ปลดล็อคราคาขาวด่ิงในประเทศ(12 มิ.ย.58) 

 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ฝายเศรษฐกิจ กลาววา อยูระหวางศึกษาการนําขาวท่ีเริ่มเนาเสียและอยู

ในสต็อกรัฐบาลจํานวน 12 กวาลานตัน ไปแปรรูปเปนอยางอ่ืนท่ีใหผลตอบแทนดีกวานําขาวเนาไปขาย เพ่ือไมกดดันราคาขาว

ในตลาดและปลดล็อกราคาขาวท่ีตกตํ่าในประเทศ โดยขอเวลาศึกษา 1 เดือน และจะประกาศมาตรการเพ่ือเริ่มดําเนินการ 

โดยเบื้องตนคาดวาจะแปรรูปขาวดังกลาวเปนแอกอลฮอลลแทน 

 หลังจากท่ีปรึกษาภาคเอกชน และพบวายอดสต็อกขาวในรัฐบาลจํานวนกวา 17 ลานตันน้ัน ทําใหท้ังโลกรูและใช

เปนตัวกดราคาขาวใหตํ่าลง ดังน้ันโจทยของรัฐบาลตองทําใหขาว 17 ลานตัน หายจากความรูสึกของคนคาขาว โดยขณะน้ี 

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย พบวาในสต็อกรัฐบาลมีขาวเหลืออยู 17 ลานตัน แบงเปนขาวดี 

ประมาณ 4 ลานตัน และกําลังเริ่มทยอยระบายขาวดังกลาวอยู สวนขาวท่ีเหลืออีก 12 ลานตันกวาน้ัน แบงเปนขาวเนาเสียไม
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สามารถขายไดแลว 2 ลานตัน และขาวท่ีเกือบเนาเสียกวา 10 ลานตัน ซึ่งหากระบายขาวในสวน 10 ลานตัน ออกจะตลาดขาว

ได ก็จะสามารถทําใหออกจากความรูสึกพอคาได 

 “เรื่องน้ีตองทําใหรอบครอบโดยมีหลักการวาจะตองไดผลตอบแทนท่ีดีพอสมควรอยางนอยตองดีกวาขาวท่ีเนาเสียซึ่ง

ท่ีผานมาเอกชนบอกราคาซื้อขาวเนาเสียมาท่ีกิโลกรัมละ 5 บาทตรงน้ีก็ไมไหว แตจะขายกิโลกรัมละ 11 บาทเหมือนเดิมก็คง

เปนไปไมได  และสิ่งท่ีจะนําขาวไปแปรรูปก็ตองศึกษาตลาดดวยวา มีตลาดรองรับหรือไมจะกระทบกับใครหรือเปลา จะทํา

ชุยๆ ไมไดไมอยางน้ันอีกฝายจะตําหนิผมทันที”ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกลาว 

 ท่ีผานมาจุดออนของไทย คือ ภาคเกษตร โดยเฉพาะยางพารากับขาว โดยยางตอนท่ีเขามาบริหารประเทศมีปญหา

หนักมาก เพราะยางแผนรมควันชั้น  เหลือ 48 บาทตอกก. ตอนน้ีขยับข้ึนมา 63 บาทตอกก. และนํ้ายางจากเดิมท่ีราคา 3 กก. 

100 บาท ตอนน้ีขยับมาเปน 50 กวาบาทตอกก. ซึ่งหากราคาไมสูงเต็มท่ี แตเกษตรกรก็ไมเปนหน้ีแลว เหลือเพียงขาวขาว ท่ีมี

ราคา 7,500 – 8,000 บาทตอตัน ซึ่งราคายังตํ่าอยู ดังน้ัน โจทยของรัฐบาลตองทําอยางไรใหราคาข้ึน ซึ่งถาราคาข้ึนไดกวา 

1,000 บาทตอตัน ชาวนานาจะสบายใจได(มติชน 11062558) 

 ไมหวั่นแลง-นาขาวพุง 3.4ลานไร เรงเตือนเกษตรกร หวั่นวิกฤตนํ้าทําตายหมู(16 มิ.ย.58) 

 เกษตรฯกุมขมับชาวนาลุมนํ้าเจาพระยายังปลูกขาวทะลักกวา 3.4 ลานไร แมจะเตือนวาปน้ีแลงจัด ปติพงศยํ้ามี

มาตรการชวยเหลือชาวนาท่ีปลูกขาวไมไดแตยังอุบอยาเพ่ิงบอกไปโดยเฉพาะมาตรการแจกเงิน แตยังมีผลดีตอชาวนาเพราะ

ราคาขาวจะแพงข้ึน 

 นายปติพงศ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ กลาววา ปน้ีเกษตรกรสวนใหญไมนาจะสามารถทํานาได

เพราะภัยแลง จึงสั่งใหนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบการทํานาของเกษตรกร โดยเฉพาะในลุม

เจาพระยาท่ีขณะน้ีมีการปลูกขาวไปแลว 3.44 ลานไร พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวเพ่ิมข้ึนจากสัปดาหกอนประมาณ 6 แสนลานไร 

 สวนท่ีเหลือยังไมสามารถปลูกไดเพราะกรมชลประทานขอความรวมมือชะลอการเพาะปลูก เน่ืองจากปริมาณนํ้าใน

เข่ือนสามารถใชไดขณะน้ีเหลือเพียง 1,300 ลานลบ.ม. จะเหลือใชประมาณ 40 วัน 

 “สําหรับเกษตรกรท่ีทํานาไมได เน่ืองจากนํ้าไมมี ไมใชความผิดของเกษตรกร ทางการมีมาตรการชวยเหลืออยูแลว

อยางเปนระบบ ท้ังงบประมาณจากสวนกลาง และระดับจังหวัด เปนงบชวยเหลือกรณีภัยแลง แตขณะน้ีผลของภัยแลงยังไม

เกิดความเสียหายตอเกษตรกรจึงยังไมตองคิด เพราะมาตรการตางๆ มีอยูแลว ถาเสียหายจริงคิดวันเดียวก็ได” 

 รายงานขาวแจงวาในการประชุมผูบริหารกระทรวง นายปติพงศกําชับผูบริหารทุกคนไมใหพูดเรื่องการชวยเหลือโดย

การแจกเงิน เพราะยังไมถึงเวลา แตมาตรการแจกเงินไดดําเนินการเพ่ือรองรับไวกอน เมื่อมีผลความเสียหายจะสามรถนํามาใช

ไดทันที และนอกจากน้ีในท่ีประชุมยังมีเรื่องของมาตรการลดคาใชจายใหเกษตรกร ท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤตภัยแลง แต

เรื่องรูปแบบยังไมไดสรุปวาจะเลือกวิธีการใด 

 ดานพล.ต.สรรเสริญ แกวกําเนิด รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววารัฐบาลขอความรวมมือประชาชนคน

ไทยทุกภาคสวนท่ัวประเทศ ไดชวยกันใชนํ้าอยางประหยัด รวมท้ังงดกิจกรรมท่ีใชนํ้าปริมาณมาก และใหผูวาราชการจังหวัด

ทุกจังหวัดชวยกันรณรงคสื่อสารทําความเขาใจกับประชาชน เรื่องการประหยัดนํ้าดวย 

 นายเลอศักด์ิ ริ้วตระกูลไพบูลย เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กลาววา คาดผลผลิตท้ังป 

2558/59 ของไทยจะสามารถผลิตไดประมาณ 26 ลานตันขาวเปลือก ลดลงจากปกอนประมาณ 5 แสนตัน หรือประมาณ 5% 
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สงผลดีตอราคาโดยคาดวา ราคาจะเพ่ิมข้ึนเปนประมาณ 8,500 บาท/ตันขาวเปลือก จากปจจุบันราคาขายขาวขาว 5% อยูท่ี

ราคา 7,700 บาท/ตัน(ขาวสด 16062558) 

 รัฐบาลเตรียมออกมาตรการหนุนชาวนาชะลอปลูกขาว(23 มิ.ย.58) 

 “สมหมาย” เตรียมนัดถกกระทรวงเกษตรฯ ชวยเกษตรกรจากภัยแลง และมีหน้ีนอกระบบ สวน “หมอมอุย” เผย 

ครม.เศรษฐกิจ 24 มิ.ย.น้ี เล็งคลอดมาตรการชวยชาวนาชะลอปลูกขาว ยันไมใหเงินไรละ 1,000 บาทอีกแลว ขณะท่ี “ปติ

พงศ” ลั่นชาวนาแอบปลูกขาวนาปเพ่ิมอีก 6 แสนไร ยอมรับเสี่ยงขาวตาย หลังนํ้าเหลือใชไดอีก 30 วัน 

 นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปดเผยวา ในเร็วๆน้ี จะหารือกับนายปติพงศ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและ

สหกรณ ถึงแนวทางการชวยเหลือเกษตรกร ท้ังท่ีประสบปญหาภัยแลง และท่ีนายกรัฐมนตรี มีนโยบายชวยเหลือเพราะมี

ปญหาหน้ีสิน และนายทุนเงินกูนอกระบบยึดท่ีดิน สําหรับการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงน้ัน รมว.เกษตร

และสหกรณ เสนอใหกระทรวงการคลังชดเชยรายไดใหแกชาวนาไรละ 3,000 บาท ซึ่งตนเห็นวา คงใหไมได เพราะตองใชเงิน

จํานวนมาก และเกษตรกรไมไดมีแคชาวนา แตมีเกษตรกรปลูกพืชไรอ่ืนๆ ท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงดวย ดังน้ัน คงตอง

หารือแนวทางชวยเหลือดานอ่ืน 

 “ถาชวยชาวนาเหมือนปท่ีแลว ตองใหเกษตรกรผูปลูกพืชอ่ืนๆดวย เพ่ือใหเทาเทียมกัน โดยเงินท่ีจะนํามาใชจะใช

แนวทางเหมือนป 58 คือ เอาเงินใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) แลวต้ังงบคืนในป 59 แตตองรอ

สรุปตัวเลขชัดเจนจากกระทรวงเกษตรฯ และรอขอสรุปจาก ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีกอน” 

 สําหรับปญหาหน้ีสินและท่ีดินถูกยึดน้ัน มีขอเสนอจากบางคนวา ควรใหรัฐจัดต้ังธนาคารท่ีดิน เพ่ือแกไขปญหา

ดังกลาว ซึ่งตนไมเห็นดวย เพราะไมใชแนวทางแกไข และเปนเรื่องยากสําหรับการจัดต้ังธนาคารท่ีดิน สวนท่ีดินท่ีถูกนายทุนยึด

น้ัน สวนใหญเปนปญหาระหวางลูกหน้ีกับสถาบันการเงิน ท้ังของรัฐและเอกชน ดังน้ัน จะหารือกับธนาคารแหงประเทศไทย 

(ธปท.) เพ่ือหาแนวทางผอนปรนปญหา “ขณะน้ี มีสัญญาณการเบี้ยวหน้ีสูงข้ึน และการใชหน้ีเริ่มมีปญหาต้ังแตมีปญหา

เศรษฐกิจ และปญหาการเมืองเมื่อปกอน ผม ธปท.และธนาคารพาณิชยทราบปญหาน้ีดี แมในปน้ีเศรษฐกิจจะโต 3-3.5% ของ

จีดีพี แตเปนการโตจากท่ีตํ่ามาก ดังน้ันคงตองดูวาจะแกปญหาอยางไร” 

 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กลาววา รมว.เกษตรและสหกรณ อยูระหวางการจัดทํามาตรการ

ชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากการเลื่อนการทํานาป เสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.

เศรษฐกิจ) พิจารณาในวันท่ี 24 มิ.ย.น้ี ซึ่งจะไมใชมาตรการสนับสนุนเงินชวยเหลือชาวนาไรละ 1,000 บาท เพราะขณะน้ัน

ราคาขาวตกตํ่า และไมเหมือนกับมาตรการจางงานเกษตรกร ท่ีเปนผลมาจากการขอใหหยุดทํานาปรัง แตมาตรการใหมอาจ

ชวยเหลือในรูปแบบอ่ืน เชน ชวยตนทุนการผลิต หรือการสงเสริมใหปลูกพืชอ่ืนท่ีใชนํ้านอยแทน และคงใชงบประมาณไมสูง

มาก ซึ่งยังมีงบกลางเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเพียงพอท่ีจะสนับสนุนมาตรการน้ี 

 สวนนายปติพงศ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ กลาววา สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ จิสดา ไดจัดทําขอมูลการปลูกขาวนาปในเขตชลประทานลุมเจาพระยา 22 จังหวัด พบวา 

อยูท่ีประมาณ 4 ลานไร สัปดาหท่ีผานมาอยูท่ี 3.44 ลานไร จากพ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด 7.5 ลานไร ซึ่งพ้ืนท่ี 3.44 ลานไร ท่ี

เพาะปลูกไปกอนแลว ภาครัฐจะดูแลใหดีท่ีสุด สวนท่ีเพ่ิมมา 600,000 ไร ยอมรับวามีความเสี่ยง “ตอนน้ีเรามีนํ้าพอสําหรับ
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พ้ืนท่ีท่ีปลูกไปแลว แตยังระมัดระวังเต็มท่ี เพราะการสงนํ้าใหชาวนาตองแบงรอบเวรใหชาวนาผลัดกันสูบนํ้าสลับกัน ระหวาง

นาขาวท่ีอยูตนนํ้ากับปลายนํ้า” 

 อยางไรก็ตาม ขอยํ้าวารัฐบาลไมมีมาตรการหามชาวนาในเขตชลประทานลุมเจาพระยาทํานา แตเปนเรื่องขอความ

รวมมือจากชาวบาน โดยไดประสานงานผูวาราชการจังหวัด และเจาหนาท่ีกระทรวงเกษตรฯ ในพ้ืนท่ีใหระงับเหตุ และสราง

ความเขาใจกรณีชาวนาทะเลาะวิวาทเพราะแยงนํ้ากัน แตยอมรับวาเหตุการณลักษณะน้ี ตองเกิดข้ึนอีก เพราะทุกคนตองการ

นํ้าไปเลี้ยงนาของตัวเองไมใหลม สําหรับชาวนาท่ียังไมไดลงมือปลูกขาวใหรอไปจนกวาฝนจะมาในเดือน ก.ค. หากฝนไมมา จะ

ใชพืชอ่ืนทดแทน อาจเปนพืชผัก หรือขาวโพดท่ีใชนํ้านอย อายุสั้น และปศุสัตว เชน ไก “ในการประชุม ครม.เศรษฐกิจ วันท่ี 

24 มิ.ย.น้ี จะหารือถึงการสนับสนุนชาวนาภาคกลาง ท่ีตองการเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ ใหไดรับการสนับสนุนทางการเงิน

จาก ธ.ก.ส. เชน การใหสินเชื่อเพ่ือการดํารงชีพในขณะท่ีเปลี่ยนการปลูกพืช และใหพักการคิดดอกเบี้ยหน้ีสินเดิมไปจนกวาพืช

ชนิดใหมจะใหผลและสรางรายได” 

 นายสุเทพ นอยไพโรจน รองอธิบดีกรมชลประทาน กลาววา สัปดาหท่ีผานมา สถานการณนํ้า ท้ังฝนท่ีตกในพ้ืนท่ี

ภาคกลางและนํ้าไหลลงเข่ือนไมดีข้ึน โดยมีนํ้าไหลเขา 4 เข่ือนหลักของลุมเจาพระยา ไดแก เข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิต์ิ เข่ือนแคว

นอยบํารุงแดน และเข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ เมื่อวันท่ี 22 มิ.ย. ประมาณ 3 ลานลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.) ตํ่ากวาคาเฉลี่ยปกติในหนา

ฝนท่ีจะตองมีวันละประมาณ 30 ลาน ลบ.ม. ทําใหภาพรวมการใชนํ้าในเข่ือนติดลบทุกวัน วันละประมาณ 30 ลาน ลบ.ม. 

ขณะท่ีปจจุบันมีปริมาณนํ้าใชการท้ัง 4 เข่ือนรวมกัน 1,100 ลาน ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอใชงาน 30 วันเทาน้ัน 

 ดานนายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) กลาววา ภาคเอกชนกําลังติดตาม

ภัยแลงอยางใกลชิด เพราะอาจทําใหแรงซื้อคนไทยถดถอยลงไดอีกจากปจจุบันท่ีชะลอตัว ขณะเดียวกัน อาจกระทบตอมูลคา

การสงออกสินคาเกษตรของไทยในปน้ีดวย แม ส.อ.ท.คาดวา มูลคาการสงออกภาพรวมปน้ีจะติดลบ 1-2%(ไทยรัฐ 

23062558) 
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 ผลผลิต การค้าข้าวของไทย 

ป 2550/51 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57* 2557/58* ∆(%)58/57 

1. การผลติ          

- ผลผลิต (ลานตันขาวเปลือก.) 32.099 31.750 32.396 36.004 38.102  38.000  36.76  32.62 -11.26 

1) นาป 23.308 23.235 23.428 25.743 25.867  27.234  27.090  27.11 -0.07 

2) นาปรัง 8.791 8.515 8.968 10.261 12.235  10.766  9.67  5.51 -43.02 

0รายการ 
2552 2553 2554 2555 2556 2557 ม.ค. – เม.ย. ∆ (%) 

       2557 2558 58/57 

2. สงออก (ลานตัน ขส.) 8.59 8.94 10.71 6.73 6.61 10.97 2.94 2.83 -3.74 

- มูลคา (ลานบาท) 171,719 168,193 193,843 142,976 133,839 174,853 49,280 47,249 -4.12 

                (ลาน US$) 5,027 5,341 6,432 4,632 4,420 5,439 1,525 1,455 -4.59 

- ชนิดขาวสงออก (ลานตัน)          

1) ขาวคุณภาพดี 4.11 4.51 6.22 4.22 4.32 5.34 1.6 4.6 1.85 

2) ขาวคุณภาพตํ่า 1.76 1.54 1.26 0.68 0.65 2.37 0.70 0.57 -18.57 

3)  ขาวน่ึง 2.72 2.89 3.23 1.83 1.64 3.26 0.62 0.67 8.06 

- ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัน)          

1) ราคาสงออก ($/ตัน) 585 597 601 688 669 496 519 514 -0.88 

 2) ราคาสงออก(บาท/ตัน) 19,984 18,814 18,099 21,245 20,248 15,957 16,762 16,696 -1.23 

 3) ราคาขาวเปลือกนาป 9,763 9,250 9,155 10,574 9,869 8,202 9,900 - - 

4) ราคา ขาวเปลือกนาปรัง 10,004 8,207 9,065 10,925 10,465   7,617 7,306 7,881 7.87 

5) ราคาขาวเปลือกหอมมะลิ 14,545 14,015 13,962 15,266 15,507 14,135 14,038 13,425 -4.37 

 6) ราคาขาวเปลือกเหนียว 8,249 14,047 15,193 13,233 13,585 12,264 13,036 12,118 -7.04 

3.การนําเขา (WTO) (ตัน) 147,093.2 4,901.2  1,427.2 26,976.9 16,580.5 1,354.0 555.0 558.2 0.58 

 

ที่มา :  1.   กระทรวงเกษตรฯ  

 2.   ปริมาณ มูลคา ราคาสงออกเฉลี่ยมาจากกรมศุลกากร และราคาขาวเปลือกเฉลี่ยภูมิภาคมาจากกรมการคา

ภายใน โดยราคาขาวเปลือกจากตลาดกํานันทรง/ทาขาวลาดยาว 

 3. * ประมาณการณเบื้องตน ม.ค. – เม.ย. 2558 

หมายเหตุ  1.  ขาวคุณภาพดี หมายถึง ขาวหอม ขาวกลอง ขาวเหนียว และขาวขาวต้ังแต 15% ข้ึนไป และขาวคุณภาพตํ่า

หมายถึงปลายขาว และขาวขาวต้ังแต 20% ลงมา  

    2.  การคาในเดือน ม.ค. – เม.ย. 2558 เปนตัวเลขเบื้องตน 
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๑.๒ สถานการณการสงออกขาวไทยเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 

 เปาหมายการสงออกขาวป 2558 กระทรวงพาณิชยไดกําหนดเปาหมายการสงออกขาว ปริมาณ 10 ลานตัน มูลคา 

5,100 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเดือนเมษายน 2558 ไทยสงออกขาวประมาณ 2.8 ลานตัน มูลคา 1,456 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

(47,250 ลานบาท) ราคาสงออกเฉลี่ยตันละ 520 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ปริมาณและมูลคา

สงออกลดลงรอยละ 3.4 และ 4.6 และราคาสงออกเฉลี่ยลดลงรอยละ 1.1 ตามลําดับ  

 ชวงเดือนเมษายน 2558 ตลาดสงออกขาวท่ีสําคัญของไทยสวนใหญเปนตลาดภูมิภาคแอฟริกา โดยมีสัดสวนการ

สงออกถึงรอยละ 48.8 ของปริมาณการสงออกขาวไทยท้ังหมด รองลงมาไดแก ตลาดภูมิภาค เอเซีย ตะวันออกกลาง อเมริกา 

และยุโรป รอยละ 30.4 รอยละ 7.8 รอยละ 7.1 และรอยละ 4.2 ตามลําดับ ท้ังน้ี ประเทศในกลุมภูมิภาคแอฟริกานิยมบริโภค

ขาวน่ึง และปลายขาว ในขณะท่ีประเทศในภูมิภาคเอเชีย และ สหรัฐฯ นิยมบริโภคขาวหอมมะลิไทย และขาวขาว 

 6 เดือนแรกไทยสงออกขาวไปแลว 3.9 ลานตัน คาดทั้งปไดตามเปา10ลานตัน(17 มิ.ย.58) 

 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยถึงการระบายขาวในสต็อกของรัฐในชวงเดือน

สิงหาคม 2557-16 มิถุนายน 2558 วาไดระบายขาว ประมาณ 2.73 ลานตันมูลคากวา 3 หมื่นลานบาท 

 ท้ังน้ี การระบายขาวของรัฐดังกลาวจําเปนตองคํานึงถึงสภาวะตลาดและชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือไมใหกระทบตอ

ราคาขาวท่ีเกษตรกรจะไดรับ โดยราคาท่ีไดจําหนายเปนราคาตามกลไกราคาตลาด โดยมีการปรับลดตามคุณภาพของขาวท่ีมี

การเสื่อมสภาพลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา รวมท้ังตองพิจารณาสถานการณตลาดของขาว 

 สําหรับการประมูลครั้งลาสุด เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายนท่ีผานมา มีผูเสนอซื้อท่ีใหราคาผานเกณฑ 40 ราย จํานวน 107 

คลัง ปริมาณ 840,000 ตัน หรือคิดเปน 79% ของปริมาณท่ีประมูล ซึ่งกระทรวงพาณิชยจะเปดการประมูลครั้งตอไปประมาณ

ชวงตนเดือนกรกฎาคมน้ี 

 สําหรับภาพรวมการสงออกขาวไทย ในป 2558 กระทรวงพาณิชยไดต้ังเปาหมายการสงออกขาวไวท่ี 10 ลานตัน 

โดยในชวง ม.ค.-15 มิ.ย. 58 ไทยสงออกขาวแลวประมาณ 3.90 ลานตัน ซึ่งราคาเฉลี่ยขาวโดยรวมอยูท่ี 507 เหรียญสหรัฐฯ/

ตัน ลดลงจากชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 2 %(509 เหรยีญสหรัฐฯ/ตัน) โดยคาดวาการสงออกต้ังแตเดือนมิถุนายนเปนตนไป

จะมีแนวโนมในทิศทางท่ีดีข้ึน เน่ืองจากตลาดขาวท้ังในประเทศและตางประเทศยังมีความตองการขาวอยางตอเน่ือง เพราะ

ผลผลิตขาวท้ังในประเทศและตางประเทศลดลงจากปญหาภัยแลง ซึ่งทุกประเทศตองติดตามสถานการณนํ้าอยางใกลชิด 

เพราะจะเปนตัวแปรสําคัญท่ีจะมีผลโดยตรงตอการผลิตและการคาขาวของโลกในครึ่งปหลัง ซึ่งไทยคาดวาจะสามารถสงออก

ได 10 ลานตันตามเปาหมายท่ีต้ังไว(มติชน 17062558) 

 กัมพูชาสงออกขาวไปตลาด EU ลด แตพมาพุงพรวด เล็งเนนสงออกขาวหอม (03 มิ.ย.58) 

 รายงานของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ชี้วา ยอดสงออกขาวของกัมพูชาไปยังตลาดสหภาพยุโรปน้ันลดลง

เล็กนอย แตยอดสงออกขาวของพมากลับเพ่ิมสูงข้ึน 

 นับต้ังแตเดือน ก.ย. ถึงเดือน เม.ย. ขาวกัมพูชาท่ีสงออกไปสหภาพยุโรปลดลง 1% เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน

ของปกอน จาก 167,660 ตัน เหลือ 165,940 ตัน ขณะท่ีการสงออกขาวของพมาไปตลาดสหภาพยุโรปกลับเพ่ิมข้ึนถึง 81% 

จาก 79,940 ตัน เปน 144,550 ตัน เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน 

 คนวงในอุตสาหกรรมการสงออกขาวคาดการณวา ปริมาณสงออกขาวของกัมพูชาไปยังสหภาพยุโรปจะยังคงท่ี แต

ขณะเดียวกัน ก็ยอมรับวาพมาเปนคูแขงท่ีนากลัว 
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 “เรามองวาพวกเขาเปนคูแขงเพราะพวกเขากําลังพัฒนาประเทศ และขาวของพวกเขาราคาถูกกวาของเรา กัมพูชา

ควรมุงเนนท่ีการสงออกขาวหอม และปรับปรุงบรรจุภัณฑเพ่ือเพ่ิมกําไร” กิม สุวุธ รองประธานสมาคมผูสงออกขาวกัมพูชา 

กลาว 

 “พมา และผูสงออกขาวรายใหญอ่ืนๆ ไมสามารถผลิตขาวหอมไดอยางเรา” กิม สุวุธ กลาว พรอมระบุวา ขาวขาว

ของกัมพูชามีราคาขายอยูท่ี 430 ดอลลารตอตัน 

 ฮุน หลัก ประธานบริษัทสงออกขาว Mekong Oryza Trade กลาววา ขาวพมาราคาถูกกวาขาวกัมพูชาประมาณ 20 

ดอลลารตอตัน และอาจเปนเพราะปจจัยอ่ืนท่ีอยูเบื้องหลังท่ีทําใหการสงออกขาวของกัมพูชาไปสหภาพยุโรปมีแนวโนมลดลง 

เชน สกุลเงินยูโรออนคาลงเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐ ทําใหหลายประเทศในสหภาพยุโรปซื้อนอยลง(ผูจัดการ 02062558) 

 ทําไมขาวเวียดนามแซงไทยในตลาดโลก(05 มิ.ย.58) 

 สําหรับขาวท่ีสงออกสวนใหญของเวียดนามจะเปนขาวหัก 25% และมีเมล็ดสั้นกวาไทย ทําใหขายไดในราคาท่ีตํ่ากวา 

แตมีปริมาณท่ีมากกวา แถมไดเปรียบดานตนทุนการขนสง เพราะใชทางเรือเปนหลัก“ 

 การเตรียมนาของชาวเวียดนามเมื่อกอนจะใชวิธีไถกลบตอซังขาวใหกลายเปนปุยในนา แตปจจุบันเปลี่ยนไป มีการ

เผาตอซังและเศษฟางขาวในทุงนากอนการเตรียมแปลงปลูกกันโดยท่ัวไป และจะอาศัยแรงงานในบานชวยกันทํานา ไมมีการ

วาจางแรงงานแบบประเทศไทย โดยการแบงแปลงปลูกขาวเปนแปลงเล็ก ๆ และผลัดเวียนกันปลูกไปเรื่อย ๆ ทีละแปลง ขาว

จะผลิดอกออกผลในเวลาท่ีตางกัน ทําใหการไถ การหวาน การเก็บเกี่ยวจึงไมพรอมกัน ทําใหไมตองอาศัยแรงงานจํานวนมาก 

การไถนาสวนใหญยังใชควายเปนแรงงาน จึงทําใหประหยัดไมมีตนทุนคานํ้ามันเชื้อเพลิง ไดปุยบางสวนจากควาย และควาย

สามารถมีลูกเพ่ิมจํานวนไดอีกดวย และยังมีจํานวนไมนอยท่ีชาวเวียดนามจะใชวิธีการเกี่ยวแลวปลอยใหซังขาวงอกใหมอีก 1–

2 ครั้ง ทําใหลดคาใชจายในการทํานาลงได บางพ้ืนท่ีจะใชแผนพลาสติกคลุมคันนา เพ่ือใหคันนาสามารถเก็บกักนํ้าไวในนาได 

และจะทํานากันท้ังป โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทําไปทีละแปลง ทําใหไมมีเวลาวางในการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ สวนขาวของ

เวียดนามน้ันจะมีขนาดเม็ดสั้นกลม ลักษณะไมยาวเรียวเหมือนขาวไทย และจากท่ีการทํานาของชาวเวียดนามเปนแนวอนุรักษ 

แบบคอย ๆ ปลูกกันไปเรื่อย ๆ ทําใหมีผลผลิตใหไดเก็บเกี่ยวตลอดท้ังปจนสามารถแขงขันเปนผูสงออกขาวรายใหญของโลก

เทียบเคียงกับไทยไดในปจจุบัน“ 

 ดานการผลิต เวียดนามมีผลผลิตตอไรเฉลี่ยสูงกวาไทยเกือบ 2 เทาตัว สาเหตุสําคัญคือ พ้ืนท่ีปลูกขาวของเวียดนามมี

ความอุดมสมบูรณ มีพ้ืนท่ีเขตชลประทานมากถึงรอยละ 90 ของพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด ขณะท่ีไทยมีเพียงรอยละ 22 โดย

พ้ืนท่ีตอนบนเวียดนามไดประโยชนจากแมนํ้าแดง และตอนลางไดประโยชนจากสามเหลี่ยมแมนํ้าโขง ท่ีแยกเปนแมนํ้า 9 สาย

ไหลเขาสูประเทศเวียดนาม กอนออกสูทะเล พันธุขาวเกือบท้ังหมดท่ีปลูกในเวียดนามจะเปนขาวเปลือกเจาอายุสั้น ไมไวตอ

ชวงแสง ขอดีของขาวชนิดน้ีคือ ใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรสูงถึง 884 กิโลกรัม แตขาวจะมีเมล็ดสั้นทําใหขายไดในราคาท่ีตํ่ากวา ซึ่ง

หากเทียบกับพันธุขาวท่ีปลูกในไทยคือ ขาวนาปรังซึ่งใหผลผลิตเฉลี่ย 666 กิโลกรัมตอไร แตในบางพ้ืนท่ีของไทยท่ีมีนํ้าสมบูรณ 

ก็สามารถผลิตไดใกลเคียงหรือสูงกวา เชน พ้ืนท่ีแถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะผลิตไดประมาณ 700 กิโลกรัมตอไร และท่ี

อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค สามารถผลิตไดมากถึง 1 ตันตอไร แตขนาดการถือครองพ้ืนท่ีทางการเกษตรของเวียดนาม

น้ันจะมีขนาดเล็ก คือประมาณ 6.25 ไรตอครัวเรือน ขณะท่ีประเทศไทย โดยเฉลี่ยจะอยูท่ีประมาณ 17 ไรตอครัวเรือน ทําให

เกษตรกรเวียดนามแตละรายสามารถดูแลท่ีนาของตนเองในระหวางการเพาะปลูกไดอยางท่ัวถึง ท่ีสําคัญเวียดนามมีตนทุนการ



16 

 

ผลิตท่ีตํ่ากวาไทยรอยละ 51 เพราะใชแรงงานคนเปนหลักในการผลิต ซึ่งคาจางแรงงานของเวียดนามเฉลี่ยวันละ 80 บาท ตํ่า

กวาไทยท่ีเฉลี่ยปจจุบัน 200-300 บาท สําหรับขาวท่ีสงออกสวนใหญของเวียดนามจะเปนขาวหัก 25% และมีเมล็ดสั้นกวาไทย 

ทําใหขายไดในราคาท่ีตํ่ากวา แตมีปริมาณท่ีมากกวา แถมไดเปรียบดานตนทุนการขนสง เพราะใชทางเรือเปนหลัก เน่ืองจาก

คลองและแมนํ้ามีขนาดใหญเพียงพอสําหรับการขนสง ในการบริหารจัดการเรื่องขาวของประเทศน้ันทางการเวียดนามจะดูแล

ราคาขาวใหมีความสมดุลระหวางราคาขาวภายในประเทศและความสามารถในการสงออกขาว โดยทางการจะประกาศราคา

รับซื้อขาวเปลือกภายในประเทศข้ันตํ่าในชวงตนฤดูการผลิต ซึ่งคํานวณจากตนทุนการผลิตบวกกับกําไรรอยละ 30 ทางดาน

ราคาการสงออก จะดูแลโดยสมาคมอาหารเวียดนาม ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ จะเปนผูประกาศราคาสงออกข้ันตํ่า โดยราคาสงออก

จะข้ึนกับราคาขาวในตลาดโลก ท้ังปวงคือขอมูลเบื้องตนท่ีขาวเวียดนามแทรกข้ึนไปอยูแถวหนาของตลาดโลกในปจจุบัน.

“(เดลินิวส 04062558) 

 ช้ีทางปลดล็อกราคาขาวตลาดโลก ตองขายขาวไทยในสต็อก17ลานตัน ใหออก(08 มิ.ย.58) 

 หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ กลาววา สถานการณเศรษฐกิจในชวงน้ีดีข้ึน แมจะ

ไมมาก ไมคึกคักเพราะธุรกิจสีเทาถูกทําลายไปจํานวนมาก แมจะเห็นใจแตรัฐบาล และ คณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ 

คสช.เอาจริงในการกวาดลาง ทําใหเงินไมสะพัด เพราะธุรกิจสีเทามีการใชจายงายกวา 

 ขณะท่ียอดอัตราการเติบโตของประเทศใน ป 2551-2557 เฉลี่ยคงท่ีอยูรอยละ 2 หากไทยจะปรับอัตราดังกลาว ก็

ควรใหเกิดความมั่นคงและคงท่ี เพ่ือไมใหมีผลกระทบ 

 สวนผลิตภัณฑทางการเกษตรอาทิ ยางและขาวท่ีมีปญหา หมอมราชวงศปรีดิยาธร ระบุวา จะตองเรงดําเนินการ

แกไขใหได โดยเฉพาะขาวเจาขาว ท่ีมีราคา 7,500-8,000 บาท ตอตัน ซึ่งถือวาตํ่ากวาท่ีคาดการณไว 

 ขณะท่ีขาวสารกวา 17 ลานตันท่ียังคัางอยูในสต็อกถือเปนตัวกดราคาขาวของไทย จึงตองทําใหตลาดโลกคลายกังวล

ในเรื่องน้ี โดยจะดําเนินการขายในสวนของขาวเกรดเอ กวา 4 ลานตัน รวมถึงขาวเริ่มเสียกวา 10 ลานตัน และขาวเสียกวา 2 

ลานตัน ท่ีจะตองนําไปดําเนินการใหไดผลตอบแทนท่ีสูงกวาการขายเปนขาวคุณภาพไมดี ซึ่งเบ้ืองตนคาดวาจะนําไปทําเปน

แอลกอฮอล ท้ังน้ีหากขายขาวในจํานวนน้ีไดจะเชื่อวาชวยปลดล็อกราคาขาวได “(มติชน 05062558) 
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ราคาขาวสารสงออก  F.O.B.กรุงเทพฯ ณ วันพธุท่ี  17  มิถุนายน  2558 

ข.หอม ข้าวเหนียว 10%

(เก่า) (ใหม)่ ปทุมฯ 100%ชั้น 2   5% 10% 15%  25%เลิศ 25% 35% A1เลิศ A1พิเศษ  100%  5% เมล็ดยาว
มกราคม 1055 953 647 429 420 414 409 - 400 - 330 327 425 422 808
กุมภาพันธ์ 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
พฤษภาคม 1023 887 673 390 381 375 374 - 368 - 323 320 384 381 800

13 1025 896 666 390 381 375 374 - 368 - 321 318 384 381 801
27 1021 877 679 389 380 374 374 - 368 - 325 322 383 380 798

มิถุนายน
3 1025 880 713 388 379 373 373 - 367 - 327 324 385 382 801

10 1025 865 712 382 373 367 367 - 362 - 327 324 379 376 786
17 1025 865 713 382 373 367 367 - 362 - 327 324 379 376 787

เฉลี�ย (เดือน) 1025 870 713 384 375 369 369 - 364 - 327 324 381 378 791

เฉลี�ย (ทั�งป)ี 1047 918 675 410 401 395 392 - 384 - 329 326 406 403 799

หอมมะลิไทยชั้น 2 ข้าวนึ่งปลายข้าวขาวข้าวขาว
วัน/เดือน/ปี

 
 ท่ีมา: สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

 

 

ปริมาณขาวสารท่ีสงออกไปตางประเทศ ป 2558 

 

 ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรวมมือของ กรมศุลกากร, สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าวขาว ข้าวนึ�ง ข้าวกล้อง ข้าวเหนียว ข้าวหอมปทุม ข้าวหอมมะลิ ข้าวอื�นๆ รวมทุกชนิดข้าว
มกราคม 1 6 5 , 0 4 0 . 3 1 1 0 1 , 8 3 0 . 4 1    1 , 6 3 1 . 5 8      1 4 , 6 2 5 . 1 4     7 , 5 3 6 . 8 6       1 3 8 , 8 6 4 . 5 9    1 7 8 , 9 7 4 . 7 2     6 0 8 , 5 0 3 . 6 1       

กุมภาพันธ์ 7 5 , 2 2 8 . 5 5   1 7 8 , 4 0 1 . 3 4    1 , 8 8 4 . 7 8      1 4 , 9 2 1 . 0 2     1 1 , 8 0 3 . 8 1     1 5 4 , 4 7 7 . 1 1    2 9 5 , 4 3 4 . 5 9     7 3 2 , 1 5 1 . 2 0       

มีนาคม 1 2 2 , 7 1 9 . 1 5 2 2 5 , 2 9 3 . 6 7    1 , 5 3 8 . 9 1      2 5 , 9 1 0 . 6 8     5 , 9 0 6 . 1 3       1 9 1 , 1 6 9 . 8 9    2 1 3 , 3 5 3 . 2 1     7 8 5 , 8 9 1 . 6 4       

เมษายน 1 0 0 , 7 6 0 . 4 9 1 6 8 , 3 4 4 . 2 0    5 , 3 5 6 . 1 0      2 1 , 0 0 3 . 6 0     6 , 7 1 2 . 3 6       1 7 7 , 4 8 8 . 4 3    2 2 0 , 3 4 5 . 7 7     7 0 0 , 0 1 0 . 9 4       

รวม 4 6 3 , 7 4 8 . 5 0 6 7 3 , 8 6 9 . 6 2    1 0 , 4 1 1 . 3 7    7 6 , 4 6 0 . 4 4     3 1 , 9 5 9 . 1 6     6 6 2 , 0 0 0 . 0 3    9 0 8 , 1 0 8 . 2 9     2 , 8 2 6 , 5 5 7 . 4 0    
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๑.๓ ความเคลื่อนไหวดานขาวจากกระทรวงพาณิชย 

 ก.พาณิชย เตรียมเปดประมูลขาวสตอกรัฐลานตันกลางเดือน มิ.ย.น้ี (03 มิ.ย.58) 

 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย เปดเผยวา ไดอนุมัติใหกรมการคาตางประเทศ ออกประกาศเปดประมูล

ขาวสารในสตอกรัฐบาล ปริมาณรวม 1 ลานตัน ซึ่งเปนขาวคุณภาพดีสวนหน่ึง และขาวท่ีตองปรับปรุงคุณภาพ ท้ังเพ่ือสงออก 

และขายในประเทศ คาดวาจะออกประกาศไดเร็วๆ น้ี และเปดใหผูสนใจย่ืนซองเสนอราคาไดภายในกลางเดือน มิ.ย.น้ี ท้ังน้ี 

ต้ังแตตนป 58 กระทรวงฯ สามารถระบายขาวไดแลวเกือบ 3 ลานตัน จากสตอกรัฐบาลท้ังหมดประมาณ 18 ลานตันขาวสาร 

 สวนการสงมอบขาวแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี) ใหกับรัฐบาลจีนตามสัญญาเดิม 1 ลานตัน ท่ีลงนามซื้อขายกันเม่ือปท่ีผาน

มาน้ัน ลาสุด ไทยไดสงมอบแลว 400,000 ตัน และสัปดาหท่ีผานมา ไดตกลงท่ีจะสงมอบเพ่ิมอีก 100,000 ตันเร็วๆ น้ี สําหรับ

ขอตกลงใหม ท่ีรัฐบาลจีนจะซื้อขาวจากไทย 2 ลานตัน แบงเปนขาวใหม 1 ลานตัน และขาวเกา 1 ลานตัน และสงมอบภายใน

ป 58-59 น้ัน คาดวา จะลงนามในสัญญาซื้อขายราวเดือน ก.ค.น้ี อยางไรก็ตาม ประเทศฟลิปปนสจะเปดประมูลนําเขาขาวอีก

หลายแสนตันในเดือน มิ.ย.น้ี กระทรวงฯ เตรียมพรอมท่ีจะเขารวมประมูลแลว 

 "ปน้ี กระทรวงฯ ต้ังใจจะสงออกขาวใหได 10 ลานตัน แมในชวงตนปจะสตารตไมดี โดยสงออกไดนอยกวาปกอน แต

เชื่อวานาจะเปนไปได เพราะปน้ีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทําใหผลผลิตของหลายประเทศลดลง ขณะท่ีหลายประเทศมีความ

ตองการนําเขามาก" พล.อ.ฉัตรชัย กลาว (ไทยรัฐ 02062558) 

 ก.พาณิชยประกาศเง่ือนไขประมูลขาวล็อต1ลานตัน (04 มิ.ย.58) 

 กระทรวงพาณิชย ออกประกาศเงื่อนไขขายขาวสตอกรัฐบาล ครั้งท่ี 3 อีกกวา 1 ลานตัน หลังสิ้นสุดฤดูขาวนาปรัง 

เตรียมเปดใหย่ืนซอง 16 มิ.ย.น้ี 

 กรมการคาตางประเทศไดออกประกาศคณะทํางานดําเนินการระบายขาว เรื่อง การจําหนายขาวสารในสตอกของรัฐ

ครั้งท่ี 3/2558 เพ่ือเปดใหผูสนใจย่ืนซองเสนอราคาประมูลขาวเพ่ือสงออกและขายในประเทศ ปริมาณรวม 1,065,496.82 ตัน 

แบงเปนชนิดขาว 12 ชนิด ไดแก ขาวขาว 5% ขาวขาว10% ขาวขาว 15% ขาวขาว 25% ขาวเหนียว 10% ปลายขาวขาวเอ

วันเลิศ ปลายขาวเหนียว ขาวทอนปทุม ขาวหอมปทุม ปลายขาวหอมมะลิ ขาวทอนหอมมะลิ และปลายขาวหอมปทุม ในคลัง

ของ องคการคลังสินคา (อคส.) และองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) 

 ท้ังน้ี จะเปดการชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมแกผูสนใจเขารวมประมูลวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. ท่ีหอง

ประชุม 301 ชั้น 3 อาคารปฎิบัติการ 5 ชั้น และเปดใหย่ืนซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติวันท่ี 15 มิถุนายน 2558 กอนจะ

ประกาศรายชื่อผูผานคุณสมบัติวันท่ี 16 มิถุนายน 2558 และสามารถย่ืนซองเสนอราคาซื้อขาวต้ังแต 09.00-10.30 น. ท่ีหอง

เอนกประสงค ชั้น 3 อาคารปฎิบัติการ 5 ชั้น กรมการคาตางประเทศ และจะทําการเปดซองทันทีวันเดียวกัน (กรุงเทพธุรกิจ 

03062558) 

 รัฐโละทิ้งขาวเสื่อม13ลานตันหลุด400เหรียญขาดทุนก็ขาย(09 มิ.ย.58) 

 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ฝายเศรษฐกิจ กลาววา ขณะน้ีรัฐบาลกําลังคิดอยูวาจะทําอยางไรให

ขาวสารท่ีมีอยูในสตอกรัฐบาล จํานวน 17 ลานตัน หายไปจากความรูสึกของพอคาขาว เพราะเปนตัวกดราคาขาวในตลาดโลก 

 โดยพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ไดรายงานวา ในขาวท้ังหมดจํานวน 17 ลานตัน แยก

เปนขาวคุณภาพดี จํานวน 4 ลานตันกวา ซึ่งขณะน้ีกําลังรอจังหวะนําออกขาย และเปนขาวเสื่อมคุณภาพ จํานวน 12 ลานตัน

กวา ซึ่งเปนขาวเนา 2 ลานตัน กับเปนขาวเริ่มเนาแลว จํานวน 10 ลานตัน 
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 ขณะน้ีจึงกําลังคิดวาจะ ตองนําขาวเสื่อมคุณภาพจํานวน 12 ลานตันกวาไปทําอยางอ่ืน เชน นําไปทําเปน

แอลกอฮอล แตตองมีสถานท่ีจําหนายและไมกระทบผูอ่ืน อยางไรก็ตามตองไดผลตอบแทนดีพอสมควร หรือไมใหตํ่ากวาราคา

ท่ีนําไปขายเปนขาวเกรดตํ่า ซึ่งขอเวลาคิด 1 เดือน และถาทําไดจะทําใหราคาขาวสูงข้ึน หรือเรงระบายขาวเสื่อมคุณภาพ 

 ร.ต.ท.เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย กลาวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" วา เม่ือสัปดาหท่ีผานมา 

กรมการคาตางประเทศไดจัดประชุมรวมกับผูประกอบการคาขาว-โรงงานผูผลิต อาหารสัตว และอุตสาหกรรมพลังงาน เพ่ือขอ

ความเห็นถึงแนวทางการระบายขาวสารในสตอกของรัฐบาลในสวนท่ีเปน "ขาวเสื่อมคุณภาพ" โดยเบื้องตนคาดวา จะมีปริมาณ

ขาวเสื่อมประมาณ 3 ลานตันจากปริมาณสตอก 16 ลานตัน ไมนับรวมสวนท่ีเปนขาวเกรด A และเกรด B อีกปริมาณ 3 ลาน

ตัน และสวนท่ีเหลือเปนขาวเกรด C 

 โดยความกังวล ท่ีเกิดข้ึนก็คือ เมื่อเปดระบายขาวเหลาน้ีออกไปแลว รัฐบาลมีการบริหารจัดการอยางไรท่ีจะปองกัน

ไมใหขาวเสื่อมคุณภาพจํานวนน้ี "ไหลกลับ" เขามาสรางความเสียหายกับราคาขาวภายในประเทศ เพราะเงื่อนไขการประมูล

ไมไดบังคับใหสงออก ประกอบกับรัฐบาลจะแบงขาวออกเปนเกรด A B C และตํ่ากวา C แตในทางความเปนจริงคลังแตละคลัง

มีขาวเก็บคละกันอยูทุกเกรด น้ันหมายถึง เวลาขายก็รวมอยูในคลังเดียวกันแบบคิดราคาเฉลี่ยเหมาคลังน้ันเอง 

 "ท่ีผานมารัฐบาลเลือกขายในคลังท่ีมีขาวเกรด A และเกรด B ออกมาขายกอน จนเหลือแตคลังท่ีมีขาวผสมกันทุก

เกรด ดังน้ันจึงไมมีใครรูวา คลังไหนจะมีขาวเกรดไหนในสัดสวนท่ีเทาไหร ดีหรือเลวอยางไร 

 นอกจากน้ีในสวนของอุตสาหกรรมพลังงานท่ีจะออกมารับซื้อขาวเสื่อมคุณภาพอยาง โรงงานผลิตเอทานอลน้ัน การ

ขายขาวเสื่อมคุณภาพท่ีจะใชเปนวัตถุดิบออกมาเปนจํานวนมาก ๆ อาจจะสงผลกระทบตอราคาพืชเกษตรชนิดอ่ืน เชน มัน

สําปะหลัง และโมลาสจากออย ประกอบกับทางโรงงานเอทานอลไดแจงวา ปจจุบันความตองการเอทานอลท่ีผลิตจากขาวยังมี

ไมมา 

 เพราะมีตนทุนสูงกวาเอทานอลท่ีผลิตจากโมลาสหรือมันสําปะหลัง ท่ีสําคัญโรงงานตองปรับเปลี่ยนเครื่องจักร

กลายเปนตนทุนสําคัญ และถึงแมจะใชขาวเปนวัตถุดิบจริงทุกโรงก็จะมีความตองการใชไมเกินปละ 1 ลานตันเทาน้ัน น้ัน

หมายถึงถาใชวิธีการน้ีกวาจะระบายขาวเสื่อมในสตอกออกหมดตองใชเวลาไมตํ่ากวา 3 ป "ทางสมาคมจึงเสนอใหรัฐบาลใช

หลาย ๆ วิธีผสมผสานกันในการระบายขาวเสื่อม แตตองมีรายละเอียดการปฏิบัติท่ีชัดเจน" 

 ดานแหลงขาวจากวงการคาขาว กลาววา อธิบดีกรมการคาตางประเทศแจงในท่ีประชุมวา ไมกังวลเรื่องราคาขาย

ขาวเสื่อมคุณภาพในสตอก "ทําอยางไรก็ไดใหระบายออกไปใหได พวกผมคิดวา ท่ีรัฐบาลตองเรงระบาย เปนเพราะภาระ

คาใชจายในการเก็บขาวสูงมาก หากคิดเฉพาะเพียงแคดอกเบี้ยก็ประมาณเดือนละ 50 ลานบาท ยังไมนับรวมคาฝากเก็บ คารม

ยา คาใชจายอ่ืน ๆ อีกมากกวา 400 ลานบาทตอเดือน" 

 แตถาระบายขาวออกมาในราคาตํ่าขนาดน้ัน เชน ขาวขาวเกรด C ไมถึงตันละ 10,000 บาท ยอมจะสงผลใหราคา

ขาวฤดูกาลใหมลดลงตามไปดวย สุดทายผูซื้อในตางประเทศก็จะยึดราคาน้ีเปนฐานราคาขาวไทยในตลาดโลก 

 "ตอนน้ีไมวาจะคิดแนวทางใดก็กระทบหมด แนวโนมดานราคาสงออกนาหวงมาก เพราะราคาขาวขาว 5% ไทยจะ

หลุดจาก 400 เหรียญสหรัฐตอตันอยูแลว ซึ่งเปนระดับตํ่าสุดนับจากป 2539 ซึ่งขณะน้ันราคาขาวเปลือกในตลาดซื้อขายเพียง

ตันละ 5,000-6,000 บาท แตตอนน้ีราคาขาวเปลือกยังคงอยูท่ีระดับตันละ 7,000 บาท เปนเพราะโรงสีสามารถขายปลายขาว

ราคาสูงชวยค้ําราคาเอาไว แตในการประมูลขาวสตอกรัฐบาลจํานวน 1.06 ลานตันรอบท่ี 3/2558 (สวนใหญเปนขาวขาว 5% 
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กับ ปลายขาว รวมกัน 800,000 ตัน) ในวันท่ี 16 มิถุนายนน้ี รัฐบาลนําเอาปลายขาวออกมาระบายดวยเชื่อวา จะขายไดดีท่ีสุด

ในราคา กก.ละ 8-9 บาท แตหลังจากน้ีราคาปลายขาวในตลาดจะออนตัวลง เพราะโรงสีคงไมซื้อขาวเปลือกไปสีแลว ทําให

ขาวเปลือกราคาลงอีก สวนขาวเหนียวจะขายยากท่ีสุดในรอบน้ี" แหลงขาวกลาว 

 ท้ังน้ี รัฐบาลไดเปดประมูลขาวในสตอกรัฐบาลไปแลวรวม 6 ครั้ง ปริมาณขาว 2.01 ลานตันคิดเปนมูลคา 22,374 

ลานบาท รวมเหลือขาวในสตอกรัฐบาลอีก 16 ลานตัน ในจํานวนน้ีเปนขาวเสื่อมคุณภาพอยูระหวาง 2.5-3 ลานตัน สวนท่ี

เหลืออีกประมาณ 13 ลานตันเปนขาวเสื่อมคุณภาพผสมกับขาวดีปะปนกันอยูในคลังท่ีฝากเก็บโดยท่ี ไมสามารถแยกออกมาได

(ประชาชาติธุรกิจ 08062558) 

 40 บริษัทยื่นประมูลขาวรอบ 3(17 มิ.ย.58) 

 นางสาว บรรจงจิตต อังศุสิงห รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปดเผยวา การประมูลขาวของรัฐบาลครั้งท่ี 

3/2558 ท่ีเปดใหย่ืนซองไปเมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2558 มีผูท่ีผานคุณสมบัติเขารวมประมูล 43 ราย แตผลปรากฏวามีผูท่ีย่ืน

เสนอราคาจํานวน 40 ราย ใน 109 คลัง โดยผูเสนอท่ีผานเกณฑมูลคาข้ันตํ่า (Floor Value : FV) น้ันมีจํานวน 107 คลัง 

ประมาณท้ังสิ้น 840,000 ตัน คิดเปน 79% ของปริมาณท่ีเปดประมูล และมีมูลคาประมาณ 7,800 ลานบาท โดยไมผานเกณฑ

มูลคาข้ันตํ่า 2 คลัง ประมาณ 15,800 ตัน และไมมีผูเสนอราคาอีก 44 คลัง ประมาณ 209,000 ตัน โดยกรมจะสรุปผลการ

ประมูลเสนอ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) พิจารณา ภายในวันท่ี 

19 มิถุนายนน้ี และแจงผลการประมูลอยางเปนทางการใหผูชนะประมูลทราบตอไป สวนการระบายครั้งตอไปคาดวาจะใชวิธี

ประมูลอีกปริมาณ 1 ลานตัน เปนขาวขาว 5% ขาวขาว 10% ในเดือนกรกฎาคม 2558(ประชาชาติธุรกิจ 17062558) 

 "รมว.พาณิชย" ม่ันใจมีโอกาสสงออกขาวทะลุ10ลานตัน! โลกกําลังตองการ-หลายชาติลดการผลิต(03 มิ.ย.58) 

 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา ไดอนุมัติใหกรมการคาตางประเทศออก

ประกาศเปดประมูลขาวสารในสตอกรัฐบาลปริมาณรวม 1 ลานตัน ซึ่งเปนขาวคุณภาพดีสวนหน่ึง และขาวท่ีตองปรับปรุง

คุณภาพ ท้ังเพ่ือสงออกและขายในประเทศ คาดวาเปดใหผูสนใจย่ืนซองเสนอราคาไดภายในกลางเดือนมิถุนายนน้ี ท้ังน้ี ต้ังแต

ตนป 2558 กระทรวงสามารถระบายขาวไดแลวเกือบ 3 ลานตัน จากสตอกรัฐบาลท้ังหมดประมาณ 18 ลานตันขาวสาร 

 พล.อ.ฉัตรชัยกลาววา สวนการสงมอบขาวแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี) ใหกับรัฐบาลจีนตามสัญญาเดิม 1 ลานตัน ท่ีลงนาม

ซื้อขายกันเมื่อปท่ีผานมาน้ัน ลาสุดไทยไดสงมอบไปแลว 4 แสนตัน และสัปดาหท่ีผานมาไดตกลงท่ีจะสงมอบเพ่ิมอีก 1 แสน

ตัน เร็วๆ น้ี สวนกรณีประเทศฟลิปปนสจะเปดประมูลนําเขาขาวอีกหลายแสนตันในเดือนมิถุนายนน้ี กระทรวงเตรียมพรอมท่ี

จะเขารวมประมูลแลว 

 "ปน้ีกระทรวงต้ังใจจะสงออกขาวใหได 10 ลานตัน แมในชวงตนปจะสตารตไมดี โดยสงออกไดนอยกวาปกอน แต

เชื่อวานาจะเปนไปได เพราะปน้ีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทําใหผลผลิตของหลายประเทศลดลง ขณะท่ีหลายประเทศมีความ

ตองการนําเขามาก" พล.อ.ฉัตรชัยกลาว 

 พล.อ.ฉัตรชัยกลาวถึงการเดินทางเยือนประเทศญ่ีปุนระหวางวันท่ี 2-6 มิถุนายนน้ีวา จะสรางความเชื่อม่ันใหรัฐบาล

ญ่ีปุนวาไทยจะยังคงใหญ่ีปุนกอสรางรถไฟความเร็วสูง (ไฮ สปดเทรน) เสนทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม โดยระหวางการกอสราง

ไทยจะขอใหญ่ีปุนนําเขาสินคาเกษตรจากไทยเพ่ิมข้ึน และเปดโควตานําเขาใหมากข้ึน โดยเนนขาว ไกสด ยางพารา ผลไมชนิด

อ่ืน มะมวง และเน้ือหมู ซึ่งปจจุบันญ่ีปุนกําหนดโควตานําเขาขาวจากไทยปละ 68,200 ตัน ภาษีในโควตาไมมี และภาษีนอก
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โควตาตันละ 341 เยน รวมถึงจะหาแนวทางความรวมมือทําธุรกิจสปาไทยในญ่ีปุน ขณะเดียวกันจะสรางความเชื่อมั่นใหญ่ีปุน

วาไทยยังคงเปนฐานการผลิตรถยนตอีโคคาร และชิ้นสวนยานยนตเหมือนเดิม 

 พล.อ.ฉัตรชัยกลาววา สําหรับการผลักดันการสงออกสินคาไทยในปน้ีน้ัน กระทรวงไดปรับแผนใหม โดยไดเชิญ

เอกชนมาหารือกําหนดตลาดเปาหมายและกลุมสินคาเปาหมายเพ่ือเดินทางโรดโชวในตางประเทศนับ 10 คณะ เชน กลุมยาน

ยนต จะไปโรดโชวแอฟริกา อเมริกาใต, กลุมเครื่องใชไฟฟา จะไปตะวันออกกลางและอาเซียน, กลุมอัญมณีและเครื่องประดับ 

ตลาดจีนและตะวันออกกลาง  เปนตน 

 รายงานขาวแจงวา กอนหนาน้ีสมาคมผูสงออกขาวไทยไดออกมายืนยันวาอาจตองทบทวนเปาหมายการสงออกขาว

จากเดิมท่ีคาดไว 9-10 ลานตัน เหลือ 8-9 ลานตัน เน่ืองจากกําลังซื้อขาวในตลาดโลกอยูในภาวะทรงตัว และขาวไทยไม

สามารถแขงขันดานราคาได โดยหางจากคูแขง 20-30 เหรียญสหรัฐตอตัน(มติชน 03062558) 

 ก.พาณิชย รับลูกนายกฯ จอนําขาวสตอกรัฐ บรรจุถุงขายประชาชนราคาถูก(09 มิ.ย.58) 

 เมื่อวันท่ี 8 มิ.ย. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย เปดเผยถึงกรณีท่ี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี

มีแนวคิดใหนําขาวในสตอกรัฐบาลมาจัดทําขาวสารบรรจุถุงราคาถูกขายประชาชนวา จะหารือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน 

กรมการคาตางประเทศ กรมการคาภายใน องคการคลังสินคา (อคส.) และองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งอาจต้ังเปน

คณะทํางานมาหารือถึงรายละเอียดในดานปริมาณ และความตองการของตลาด โดยมีความเปนไปไดท่ีจะผลิตขาวถุงออกมา

จําหนาย เพ่ือถือเปนชองทางท่ีรัฐจะใชระบายขาวในสตอกรัฐบาล 

 “คงตองพูดคุยกันกอน เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมในดานตางๆ ท่ีผานมารัฐบาลเคยทําขาวถุงออกมาจําหนาย 

แตทําในลักษณะการเปดประมูลใหภาคเอกชนเขามาปรับปรุงคุณภาพและบรรจุถุง สวนในรอบน้ีตองดูวาจะใหเอกชนเปน

ผูดําเนินการ หรือจะให อคส.ดําเนินการเองท้ังหมด” พล.อ.ฉัตรชัย กลาว 

 สวนการเปดประมูลขาวสตอกรัฐบาลปริมาณ 1 ลานตัน ในวันท่ี 15-16 มิ.ย.น้ี เชื่อวาจะมีผูสนใจเขารวมประมูล

จํานวนมาก เพราะขณะน้ีเปนชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากผลผลิตขาวเปลือกนาปหมดจากตลาดไปแลว อีกท้ังผลผลิต

ขาวนาปรังท่ีออกมาใหมเหลือนอยมาก จึงเปนโอกาสดีท่ีจะระบายขาวออกจากสตอกรัฐบาล (ไทยรัฐ 08062558) 

 19 สหกรณเมินรวมผลิตโยนลูกพาณิชยเข็นตอ′ขาวถุงลุงตู′(19 มิ.ย.58) 

 แหลงขาวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยภายหลังการประชุมเรื่องการจัดทําขาวถุงเพ่ือประชาชนผูมี

รายไดนอย ครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2558 โดยมี น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธาน

วา ท่ีประชุมไดสรุปใหกระทรวงพาณิชยเปนผูดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงคุณภาพขาวและทําเปนขาวบรรจุถุง จากน้ัน

จึงจัดจําหนายขาวถุงผานรานสหกรณ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณมี 605 แหงท่ัวประเทศ และกระทรวงมหาดไทยเสนอ

ใหจําหนายผานชองทางรานคาชุมชนของเอกชน ซึ่งมีจํานวน 1,800 แหงท่ัวประเทศ โดยต้ังเปาจะลดราคาขาวถุงลงจากราคา

ตลาดประมาณ 10-15% จากราคาตลาด 

 "โดยลักษณะเปนการนําขาวจากสตอกรัฐบาลมาปรับปรุงคุณภาพ และอาจผสมขาวใหมเล็กนอย เพ่ือปรับคุณภาพ

เปนขาวเกรดบีราคาถูก โดยกรมการคาภายในจะรับผิดชอบจัดทําวิธีการปรับปรุงคุณภาพขาวและจัดทําขาวถุง น.ส.ชุติมาสั่ง

การใหกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบเพ่ิมเติมวา จะดําเนินการจําหนายอยางไร และทําไดหรือไม นอกจากน้ียังตองหาขอสรุป
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วาจะคัดแยกประชาชนผูมีรายไดนอยอยางไร จึงใหทุกฝายนําขอมูลมาเสนออีกครั้งในสัปดาหน้ี คาดวาจะสามารถสรุปไดแน

ชัด" 

 อยางไรก็ตาม จากกรณีท่ีกอนหนาน้ีรัฐบาลตองการใหสหกรณการเกษตรเปนผูนําขาวสารจากสตอกรัฐบาลมา

ปรับปรุงคุณภาพเพ่ือทําเปนขาวถุงจําหนายน้ันปรากฏวาสหกรณไมมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะดําเนินการไดเน่ืองจากมีสหกรณท่ี

มีโรงปรับปรุงคุณภาพขาว (โรงโรยลั้ง) มีเพียง 19 แหงเทาน้ัน ไมสามารถแปรรูปขาวจํานวนมากตามท่ีรัฐบาลตองการได 

 ดานแหลงขาวจากกลุมผูประกอบการท่ีรับปรับปรุงขาวถุงธงฟาในสมัยรัฐบาลท่ีผานมากลาววาการท่ีทางรัฐบาลมี

แนวคิดทําขาวถุงราคาถูกเพ่ือชวยลดคาครองชีพประชาชน นับวาเปนเรื่องท่ีดี แตวัตถุดิบขาวสารในสตอกรัฐน้ันสวนใหญมีอายุ

มากกวา 2-3 ป คุณภาพขาวเริ่มเสื่อมตามอายุ ตามสภาพทางกายภาพ เกรงวาผลิตปรับปรุงแลวจะไดขาวสารคุณภาพท่ีไมดี

พอ และเรื่องการผลิตปรับปรุงบรรจุถุงน้ันควรใหผูประกอบการขาวถุงเปนผูปรับปรุงจะดีกวา เพราะมีความพรอมท้ังเครื่องมือ 

สถานท่ี ประสบการณ  

 "รัฐบาลควรใหโอกาสผูประกอบการหลายรายท่ีเปนคูสัญญากับองคการคลังสินคา (อคส.) รับจางปรับปรุงขาวสาร

บรรจุถุง เพราะเดิมมีคําสั่งใหยุติการผลิตกลางคันท้ังหมด ผูประกอบการจึงยังมีถุงขาวสารตรา อคส.เหลือสตอกอยูเปนจํานวน

มาก ก็นาจะพิจารณาผูประกอบการเหลาน้ันบาง" 

 ในดานราคา รัฐตองการจําหนายราคาถุงละ 60-70 บาทน้ัน ถือเปนราคาใกลเคียงกับราคาตลาด และเปนราคา

เทากับราคาขาวถุงธงฟาท่ี อคส.เคยจัดจําหนาย ในดานปริมาณ หากรัฐบาลอนุมัติใหดําเนินการเดือนละ 50,000 ตัน หรือคิด

เปนถุงขนาด 5 กก. เทากับ 10,000,000 ถุง เปนปริมาณท่ีไมมาก และจะไมสงผลกระทบตอตลาดขาวถุงในประเทศ  

 นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกกิตติมศักด์ิ สมาคมผูประกอบการขาวถุงไทย กลาววา หากรัฐบาลต้ังราคาจําหนาย

ขาวถุงรัฐบาลขนาด 5 กก.ถุงละ 70 บาท ถือเปนระดับท่ีตํ่าเกินไป เพราะราคาน้ีเทากับตนทุนของผูประกอบการขาวถุงใน

ปจจุบัน ซึ่งคํานวณมาจากตนทุนขาว 57-60 บาทตอถุง หากรวมคาถุง คาปรับปรุง คาขนสงอีก เทากับตนทุนถุงละ 70-80 

บาท ถึงแมวารัฐบาลจะผลิตเอง อยางเชนโครงการธงฟา รัฐบาลท่ีผานมาก็มีตนทุนคาใชจายผลิตถุงละ 19 บาท ไมตางจากท่ี

เอกชนผลิต สวนปญหาราคาจําหนายปลีกปลายทางเปนราคาท่ีหางโมเดิรนเทรดเปนผูกําหนด รัฐบาลตองไปดูแลท่ีจุดน้ัน  

 "ชาวนารองนายกรัฐมนตรีวาราคาขาวเปลือกถูกขาวสารแพง แตราคาน้ีเปนราคาท่ีสะทอนตนทุนของผูประกอบการ

แลว อยางปน้ีระดับราคาขาวถุงในตลาดลดลงถุงละ 20-30 บาท จากราคาจําหนายในปท่ีผานมาถุงละ 100 บาท เหลือ 70-80 

บาท ตามตนทุน ตนทุนก็เทาน้ี หากรัฐบาลจะดูวาทําไมขาวถุงแพงตองไปดูราคาท่ีหางโมเดิรนเทรดเปนคนกําหนด ไมใชพอคา

ขาวถุงกําหนด"  

 สวนผลการหารือกับกรมการคาภายใน และหางโมเดิรนเทรดท็อปส ซูเปอรมารเก็ต และเทสโก โลตัส เม่ือสัปดาหท่ี

ผานมายังไมไดขอสรุปเรื่องการปรับปรุงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการจัดจําหนายสินคา เชน คาธรรมเนียมสงเสริม

การขาย (คารีเบต) คาโปรโมชั่น คาธรรมเนียมการกระจายสินคา (ดีซีชารจ) ท่ีประชุมกําหนดใหแตละฝายกลับไปหาขอสรุป

รวมกันอีกครั้งในสัปดาหหนา ซึ่งทางกรมการคาภายในจะเชิญหางคาปลีกท่ีเหลือ 2 ราย คือ บิ๊กซีและแม็คโครมารวมหารือ 

เพ่ือกําหนดแนวทางแกไขปญหาเพ่ือใหการคาเกิดความเปนธรรมท้ัง 2 ฝาย  
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 ดานนางโสพรรณ มานะธัญญา นายกสมาคมผูประกอบการขาวถุงไทย กลาววา สมาคมจะสรุปแนวทางการแกไข

ปญหาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเสนอกรมอีกครั้ง แตหากยังไมสามารถดําเนินการตามท่ีตกลงไดใน 1-2 เดือน อาจขอ

กรมการคาภายในพิจารณามาตรการทางกฎหมายชวยเหลืออีกครั้ง  

 "ยังไมทราบความชัดเจนในการจัดทําขาวถุงรัฐบาล แตหากขาวถุงรัฐบาลขายผานสหกรณก็ดีเพราะจะไมทับซอน

กับขาวถุงท่ัวไปและเปนทางเลือกใหเกษตรกร"(ประชาชาติธุรกิจ 19062558) 

 ผลิตขาวสาร 2ลานถุง ถูกกวาปกติ10% จอขายคนจน(18 มิ.ย.58) 

 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา กระทรวงพาณิชยจะเรงดําเนินการจัดทําขาว

ถุงราคาถูกเพ่ือจําหนายใหกับประชาชนผูมีรายไดนอยตามนโยบายพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีตองการให

กระทรวงตางๆ ไปดําเนินนโยบายโซเชียล บิสสิเนส เพ่ือชวยเหลือคนหมูมาก โดยวันน้ี (18 มิ.ย.) จะนัดหารือรวมกับหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของท้ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง เพ่ือกําหนดขอบเขตการดําเนินการใหชัดเจน หลังจาก

ท่ีระดับเจาหนาท่ีไดมีการพูดคุยกันไปแลว เพ่ือเรงรัดใหมีการจัดทําขาวถุงออกมาจําหนายไดภายในเร็วๆ น้ี 

 ท้ังน้ี เบื้องตนจะมีการนําขาวสารในสตอกรัฐบาลประมาณ 5,000 ตัน มาผลิตเปนขาวถุง โดยกระทรวงพาณิชยจะ

เปนผูจัดหาขาวและทําการปรับปรุงขาว และสงขาวตอใหกับสหกรณหรือชุมชนท่ีเขมแข็งท่ีคัดเลือกมาโดยกระทรวงเกษตรฯ 

เพ่ือนําไปบรรจุถุงและจําหนาย โดยกระทรวงมหาดไทยจะเปนผูกํากับดูแลการกระจายขาวถุงไปยังประชาชนผูมีรายไดนอย 

ซึ่งมีเกณฑในการชี้วัดตามเกณฑขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 

 "จะคุยรายละเอียดกันวันน้ีวามีกี่ชุมชน กี่สหกรณท่ีเขมแข็งท่ีจะรับขาวไปบรรจุถุง เมื่อรูแลว พาณิชยก็จะจัดสงขาว

ให โดยคาดวาจะผลิตออกมาจําหนายไดภายในเร็วๆ น้ี และนาจะจะทําไดกอน 3 เดือน เร็วกวานโยบายท่ีนายกฯ ไดใหไว" 

 สําหรับขาวถุงท่ีผลิตออกมาจําหนาย จะเนนขาวขาว ทําบรรจุถุงขนาดถุงละ 2 กิโลกรัม (กก.) และถุง 4 กก. ซึ่งหาก

ผลิตขาวถุงละ 2 กก. ท้ังหมด จะผลิตขาวถุงออกมาไดรวม 2.5 ลานถุง แตหากทําขนาดถุงละ 4 กก. จะผลิตออกมาได 1.25 

ลานถุง โดยราคาจําหนาย ยืนยันวา จะถูกกวาราคาขาวถุงในทองตลาดไมนอยกวา 10% 

 พล.อ.ฉัตรชัยกลาววา สถานการณราคาขาวเปลือกในตลาดขณะน้ี เปนชวงปลายฤดูการผลิต แมราคาจะปรับตัว

ลดลง แตก็ไมกระทบกับเกษตรกร เพราะไดจําหนายขาวเปลือกไปหมดแลว โดยคาดวา แนวโนมราคาขาวจะปรับตัวเพ่ิมข้ึน

ตอเน่ือง หลังจากท่ีปญหาภัยแลงรุนแรงกวาท่ีคิด ไมเพียงแคไทยท่ีมีปญหาการเพาะปลูก ประเทศผูปลูกขาวอยางอินเดียก็มี

ปญหา ทําใหแนวโนมผลผลิตในอนาคตลดลง และจะสงผลใหราคาสูงข้ึน และจะสงผลดีตอราคาขาวไทยและการสงออกขาว

ของไทย ซึ่งปน้ียังมั่นใจวาจะสงออกไดไมตํ่ากวา 10 ลานตัน 

 สวนการดูแลเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงและขาดรายไดจากการท่ีตองเลื่อนการเพาะปลูกขาวนาป 

2558/59 ออกไปน้ัน กระทรวงเกษตรฯ กําลังจัดทําแผนเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรอยู สวนกระทรวงพาณิชยจะมีการจัดทํา

มาตรการชวยลดคาครองชีพใหกับเกษตรกร โดยจะจัดรถโมบายนําสินคาราคาท่ีจําเปนตอชีวิตประจําวันและถูกกวาทองตลาด

ออกไปจําหนายใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีตางๆ 

 พล.อ.ฉัตรชัยกลาววา กระทรวงฯ มีแผนท่ีจะจัดงาน "ทอป ไทย แบรนด" ในสวนภูมิภาค ลักษณะการจัดงาน

เหมือนกับท่ีนายกฯ จัดตลาดนัดท่ีทําเนียบรัฐบาล โดยจะนําสินคาเกษตร ผลไม และสินคาตางๆ มาจําหนายใหกับประชาชน

ในพ้ืนท่ี แตท่ีแปลกกวาจะมีการเชิญตางชาติใหเขามาซื้อสินคาดวย โดยในเดือนก.ค. กําหนดจะจัดท่ี จ.สุราษฎรธานี เดือนส.ค. 
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จัดท่ี จ.เชียงใหม และตอไปจะจัดท่ีภาคอีกสาน ซึ่งจะเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการคาขาย และชวยระบายสินคาใหกับ

ผูประกอบการ 

 ทางดานการจัดงานมหกรรมการคาชายแดนสงขลา ระหวางวันท่ี 10-14 มิ.ย.ท่ีผานมา ถือวาประสบความสําเร็จเปน

อยางมาก โดยมีการลงนามจับคู ธุรกิจเกิดมูลคาการคาทันทีกวา 1,100 ลานบาท ขณะท่ีการจําหนายสินคา เพ่ือชวย

ผูประกอบการระบายสินคาและชวยลดคาครองชีพใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี มีเงินสะพัดกวา 30 ลานบาท ซึ่งทางมาเลเซียไดชื่น

ชมการจัดงานในลักษณะน้ี และขอเปนเจาภาพจัดครั้งตอไป ณ รัฐกลันตันในปหนา 

 นอกจากน้ี ยังไดเรงรัดใหมีการเรงรัดการเจรจาขอตกลงการคาเสรี (FTA) ไทย-อินเดีย ท่ีคั่งคางมาต้ังแตป 2547 ให

แลวเสร็จภายในป 2558 น้ี ซึ่งลาสุดไทยและอินเดียไดมีการประชุมหารือในรายละเอียดท่ียังคางอยูวามีอะไรบาง และขอเสนอ

ตางๆ เปนอยางไร ท้ังในดานการคา การคาบริการ การลงทุน มาตรการดานสุขอนามัย ปญหาและอุปสรรค และจะดําเนินการ

ตอในแตละเรื่องตอไปยังไง เพ่ือใหการเจรจาบรรลุผลสําเร็จ(ผูจัดการ 17062558) 

 อคส.เรงคัดแยกขาวประมูลขาย(15 มิ.ย.58) 

 นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานคณะกรรมการองคการคลังสินคา (อคส.) เปดเผยวา ขณะน้ี อคส. กําลัง

ประสานงานกับทางเจาหนาท่ีตํารวจ เพ่ือเก็บหลักฐานและสภาพขาวตามขอเท็จจริง สําหรับขาวท่ีเสียหายจํานวน 6.5 แสนตัน 

ขาวผิดชนิด จํานวน 5.4 หมื่นตัน และขาวท่ีมีขาวเกรดซีปนไมเกิน 20% จํานวน 3 แสนตัน รวมแลวประมาณ 1 ลานตันโดย

จะใหไดขอสรุปภายในสิ้นเดือนมิ.ย.2558 กอนท่ีจะนําออกประมูลขายตอไป 

 ท้ังน้ี ขาวจํานวนดังกลาว ไมเกี่ยวกับขาวท่ีจะเปดประมูลประมาณ 1 ลานตัน ท่ีจะเปดใหผูท่ีสนใจย่ืนซองเสนอราคา

ในวันท่ี 16 มิ.ย.น้ี 

 สําหรับขาวท่ีเสียหาย 6.5 แสนตัน สวนใหญไมสามารถนําไปใชประโยชนได ท้ังขายใหกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว 

หรือโรงงานเอทานอล เพราะเสียหายมาก ซึ่งอาจจะตองเผาท้ิงหรือนําไปเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา สวนขาวผิดชนิด 

สามารถขายได เพราะแจงเปนขาวหอมมะลิ ขาวเหนียว แตตรวจสอบแลวเปนขาวขาว ซึ่งจะขายตามชนิดขาว ขณะท่ีขาวท่ีมี

ขาวเกรดซีปนไมเกิน 20%ก็จะขายตามสภาพขาว  

       สวนขาวท่ีเหลืออยูในสตอกท่ี อคส. ดูแลท้ังหมด ประมาณ 12 ลานตัน แยกเปนขาวเกรด พี ซึ่งเปนขาวท่ีผานมาตรฐาน 

ขาวเกรด เอ ผานมาตรฐาน แตตองปรับปรุงเล็กนอย ขาวเกรด บี ดอยมาตรฐาน แตปรับปรุงได และเกรด ซี เปนขาวดอย

คุณภาพ ซึ่งขาวเกรด พี เอ และ บี สามารถาขายไดไมยาก 

 แตปญหาคือในแตละโกดังมีขาวหลายเกรดปะปนกันอยู ก็ตองพิจารณาวาจะขายอยางไร จะขายแบบเหมาท้ังโกดัง 

หรือแยกขาวแตละชนิดออกมาแลวขาย 

 อยางไรก็ตาม อคส. เห็นวาอาจจะตองแยกขาวแตละเกรดใหชัดเจน กอนท่ีจะนําออกขาย โดยกําลังศึกษาวาการ

วาจางใหผูเชี่ยวชาญเขามาทําการคัดแยกขาวจะดีกวาหรือไม เพราะหากขายเหมารวมไปเลยทีเดียวอาจจะไมไดราคาท่ีดี และ

อาจจะถูกกลาวหาวาขายขาวราคาถูกไดในอนาคต จึงตองดําเนินการดวยความรัดกุม แตท้ังหมดน้ี 

 เมื่อไดขอสรุปแลว ก็จะนําเสนอใหคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) พิจารณากอน 

 “ตอนน้ี อคส. อยากจะแยกใหชัด โดยเฉพาะขาวเกรด ซี ซึ่งเปนขาวดอยคุณภาพ ท่ีมีอยูประมาณ 1.29 ลานตัน 

ตองแยกออกมากอน และจะไมขายเขาสูระบบตลาดปกติ แมจะเปนขาวท่ียังสามารถนําไปปรับปรุงได เพราะเกรงวาจะกระทบ
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ตอราคาขาวในตลาด ซึ่งแนวทางคงตองขายใหกับภาคอุตสาหกรรมไปเลยนาจะเปนทางออกท่ีดีท่ีสุด”นางจินตนากลาว

(ผูจัดการ 14062558) 

  “ก.พาณิชย” ทําแคมเปญ Think Thailand เฟส 2 โปรโมต 5 กลุมสินคาผานทีวีตางประเทศ  ยูทิวบ เฟซบุก

(03 มิ.ย.58) 

 นางนันทวัลย ศกุนตนาค อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ เปดเผยวา กรมฯ ไดจัดทําโครงการสงเสริม

ภาพลักษณประเทศ สินคาและบริการของไทยในตางประเทศ ภายใตแคมเปญ “Think Thailand” เฟส 2 ตามนโยบายของ 

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย โดยในปน้ีจะเนนสินคาและบริการ 5 กลุมเพ่ือโชวจุดเดน จุดแข็ง อันจะเปนการสราง

ภาพลักษณและสรางการยอมรับใหเกิดข้ึนกับสินคาและบริการของไทย ซึ่งจะสงผลใหมีการสั่งซื้อสินคาไทยเพ่ิมมากข้ึน และ

สงผลดีตอการสงออกในอนาคต 

 สําหรับสินคาและบริการเปาหมาย 5 กลุมท่ีจะดําเนินการสรางภาพลักษณ ไดแก 1. กลุมสินคาขาวและผลิตภัณฑ

จากขาว เชน ขาวหอมมะลิ นํ้ามันรําขาว เสนท่ีทําจากขาว และของขบเคี้ยวทําจากขาว 2. กลุมสินคาอาหาร เชน เครื่องปรุง 

และอาหารพรอมรับประทาน 3. กลุมสินคาฮาลาล 4. กลุมธุรกิจ Wellness เชน สปาและผลิตภัณฑ และ 5. กลุมสินคาแฟชั่น 

เชน อัญมณี พลอยสี เครื่องประดับเงิน 

 ท้ังน้ี แนวทางการสรางภาพลักษณ จะเนนการสรางเรื่องราวและความแตกตางของสินคาและบริการแตละชนิด 

เพ่ือใหลูกคาไดรูจักจุดเดนของสินคาไทยวามีอะไร ดีเดนดานไหน ยกตัวอยางเชนขาวหอมมะลิ เปนขาวท่ีมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดใน

โลก หรือสินคาอาหาร ไทยเปนประเทศท่ีเปนครัวของโลก ผลิตอาหารปอนชาวโลกไดหลากหลาย หรือสินคาฮาลาล ไทยเปน

ประเทศท่ีผลิตสินคาฮาลาลท้ังอาหารและไมใชอาหาร ซึ่งเปนท่ียอมรับของตลาดมุสลิมโลก และยังมีความโดดเดนในดาน

บริการในเรื่องของสปา การดูแลสุขภาพ สมุนไพร ขณะท่ีสินคาแฟชั่น ก็เปนผูนําดานแฟชั่น ท้ังอัญมณี พลอยสี และ

เครื่องประดับเงิน 

 “กรมฯ จะสรางสตอรีใหเห็นวาสินคาไทยดีเดนอยางไร เพ่ือสรางภาพลักษณใหแกสินคาและบริการของไทย โดยจะ

ทําการโปรโมตในหลายๆ รูปแบบ ท้ังแผนพับ โปสเตอร ใบปลิว หนังสั้น เปนตน โดยจะเผยแพรท้ังในงานแฟรท่ีกรมฯ จัดหรือ

เขารวมท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังเผยแพรผานนิตยสาร โทรทัศน เชน CNN, NY Time รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียท่ีกําลัง

ไดรับความนิยมอยางยูทิวบ และเฟซบุก เพราะเขาถึงกลุมเปาหมายไดรวดเร็ว” นางนันทวัลยกลาว 

 นางนันทวัลยกลาววา สําหรับผลการจัดทําแคมเปญ Think Thailand เฟสแรกในป 2557 ท่ีผานมา ซึ่งไดทําการโปร

โมตและสรางภาพลักษณใหแกสินคาไทย 4 กลุม ไดแก กลุมสินคาอุตสาหกรรม เชน ยานยนตและชิ้นสวน เครื่องจักรกล

การเกษตร และเครื่องปรับอากาศ 2. กลุมไลฟสไตล เชน เฟอรนิเจอร ของตกแตงบาน ของใชในบาน ของเลน เคหะสิ่งทอ 

ของขวัญของชํารวย และสปา 3. กลุมธุรกิจบริการ เชน ดิจิตอลคอนเทนต และ 4. กลุมเกษตรและอาหาร ซึ่งประสบ

ความสําเร็จเปนอยางมาก สามารถทําใหผูซื้อ ผูนําเขา และผูบริโภคในตลาดตางประเทศรูจักและรับรูวาไทยเปนประเทศผูผลิต

สินคาเหลาน้ี และผลิตไดคุณภาพระดับโลก 

 โดยในสวนของกลุมสินคาอุตสาหกรรม ไดมีการโปรโมตวาไทยเปนฐานการผลิตยานยนตและชิ้นสวนท่ีสําคัญของโลก 

เปนประเทศท่ีสงออกรถปกอัพขนาด 1 ตันเปนอันดับ 1 ของโลก เปนฐานการผลิตรถยนตอีโคคาร เปนผูผลิตและออกแบบ
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สวนควบสําหรับใชกับเครื่องจักรกลการเกษตร เปนผูนําในดานการผลิตเครื่องปรับอากาศ เครื่องทําความเย็น ตูเย็น ท่ีมี

คุณภาพ รักษาสิ่งแวดลอม 

 สินคาไลฟสไตล ไดสรางภาพลักษณวาไทยเปนประเทศผูผลิตสินคาคุณภาพระดับพรีเมียม และมีดีไซนโดดเดน ท้ัง

เฟอรนิเจอร ของตกแตงบาน ของใชในบาน ของเลน เคหะสิ่งทอ ของขวัญของชํารวย ขณะท่ีสปา ไทยเปนศูนยกลางดาน

สุขภาพและความงาม ท่ีเนนความเปนธรรมชาติ สวนกลุมธุรกิจบริการ เนนสรางภาพลักษณไทยเปนประเทศท่ีมีขีด

ความสามารถโดดเดนในเรื่องแอนิเมชัน โปรดักชัน ขณะท่ีกลุมเกษตรและอาหาร ไดสรางภาพลักษณการเปนครัวของโลกและ

รสชาติอาหารท่ีนาจดจํา(ผูจัดการ 02062558) 

 รองผบ.ตร. ประชุมเรงรัดคดี"จํานําขาว" คาด รูผล ส.ค.น้ี(16 มิ.ย.58) 

 พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนประธานประชุมการติดตามเรงรัดควาบคืบหนาการ

สอบสวนคดีโครงการรับจํานําขาว โดยมอบหมายใหพล.ต.อ.อํานาจ อันอาตมงาม ท่ีปรึกษา สบ.10 เปนผูติดตามเรงรัดควาบ

คืบหนาการสอบสวนคดีโครงการรับจํานําขาว รวมกับตํารวจท่ัวประเทศ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือรับทราบความคืบของ

แตละเขต ใหเปนไปตามนโยบายของพล.ต.อ.สมยศ พุมพันธุมวง ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ท่ีตองการใหเรื่องดังกลาวเสร็จ

สิ้นกอนเดือนสิงหาคมน้ี 

 โดยมีวาระการประชุมท่ีนาสนใจคือ การรายงานข้ันตอนและแผนประทุษกรรมการกระทําผิดตามโครงการรับจํานํา

ขาว โดยพ.ต.ท.ปยะ ดวงพิบูลย พรอมสรุปความเปนมาในการดําเนินคดีตามโครงการรับจํานําขาว ความคืบหนาคดีสวนของ

องคการคลังสินคา 

 นอกจากน้ี ยังมีเรื่องท่ีตองพิจารณา โดยมีขอสั่งการ 2 สวน การสืบสวนสอบสวนคดี ในสวนของการตรวจสถานท่ี

เกิดเหตุ และการขอความรวมมือจากกระทรวงพาณิชย ใหพนักงานสอบสวนตรวจสถานท่ีเกิดเหตุโกดังกลาง ไซโลบางแหงเปน

กรณีเรงดวน รวมถึงการรายงานปญหา อุปสรรค ขอขัดของในการสอบสวนคดี และการสงมอบสํานวนคดีตามโครงการรับ

จํานําขาวขององคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 

 ขณะเดียวกัน ตํารวจภูธรแตละเขตยังนําขาวท่ีเสียหายบางสวนมาเปนหลักฐานประกอบในการรวมประชุม และเพ่ือ

ชี้แจงความคืบหนาของการปฏิบัติหนาท่ีอีกดวย(มติชน 16062558) 

 พาณิชยจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบรานนบพิตําหลังมิจฉาชีพขายขาวปลอม(19 มิ.ย.58) 

 จากกรณีนางเพ็ญจันทร แกวคง อายุ 51 อยูบานใน ต.นบพิตํา อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช รองสื่อมวลชนวาถูก

แกงมิจฉาชีพหลอกขายขาวสารปลอม เขาแจงความรองทุกขท่ี สภ.นพิตํา จ.นครศรีธรรมราช เหตุเกิดเมื่อวันท่ี 15 มิ.ย.ท่ีผาน

มาน้ัน 

ลาสุดเมื่อเวลา 14.00 น.วันน้ี นายบริรักษ ชูสิทธ์ิ พาณิชยจังหวัดนครศรีธรรมราช พรอมดวยเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของไดเดินทาง

ลงไปตรวจสอบขอเท็จจริงท่ีรานคาดังกลาว โดยพบวาไมไดมีเพียงรานของนางเพ็ญจันทรเทาน้ัน แตยังมีรานคาในบริเวณ

เดียวกันถูกหลอกใหซื้อขาวในประเภทเดียวกัน 

 นายบริรักษ กลาววา จากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา ขาวสารท่ีซื้อ เปนขาวหอมมะลิ 100% ย่ีหอ นํ้าเตา ขาว

สํารับหลวง นกเปดนํ้า เปนตน คิดเปนเงินแลวมูลคาไมตํ่ากวา 10,000 บาทอยางแนนอน โดยตนยังมั่นใจวา วันเกิดเหตุ

รถยนตคันดังกลาวจะตองตระเวนขายขาวประเภทเดียวกันน้ีอีกหลายราน จากการตรวจสอบแลวพบวา มีการนํากระสอบขาว
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ย่ีหอดังกลาวมาบรรจุขาวคุณภาพตํ่าทดแทน ซึ่งผูซื้อสวนใหญจะไมสงสัย เน่ืองจากเปนขาวคุณภาพดีมีย่ีหอ จึงไมนาจะเปน

ขาวปลอมมาหลอกขาย 

 นอกจากน้ี นายบริรักษยังกลาววา กลุมมิจฉาชีพกลุมน้ีไดใหใบเสร็จไวเรียบรอย ซึ่งตนไดตรวจสอบหมายเลข

โทรศัพทแลวไมสามารถติดตอหมายเลขดังกลาวได ม่ันใจวา จนท.ตร.สามารถจับกุมกลุมน้ีได เน่ืองจากในละแวกดังกลาวมี

กลองวงจรปดเห็นชัดวามิจฉาชีพกลุมน้ีเปนใคร และท่ีสําคัญหมายเลขโทรศัพทกลุมมิจฉาชีพท่ีโทร.หานางเพ็ญจันทรสามารถ

ตรวจสอบไดวาเปนใคร 

 ท้ังน้ีนายบริรักษ กลาวขอใหรานคา หรือผูบริโภค ตรวจสอบใหดูแมกระท่ังรอยเชือกหากผิดสังเกตก็อยาซื้อ หรือไม

มั่นใจก็ขอใหแจง จนท.ตร. จะไดจับกลุมคนเหลาน้ี และวาจะนําเรื่องน้ีเขาหารือทางจังหวัดโดยดวน เขาใจวาคงมีหลายพ้ืนท่ีท่ี

ประสบกับเหตุการณน้ีดวยเชนกัน(มติชน 18062558) 
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๑.๔ ความเคลื่อนไหวดานขาวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ธ.ก.ส.ลุนยอดขายประกันขาว ป59 เพิ่ม5ลานไร-ต้ังกองทุน(18 มิ.ย.58) 

 แหลงขาวจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" วา หลังจาก

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบใหดําเนินโครงการประกันภัยขาวนาป 2558 และ ธ.ก.ส.ไดเริ่มจําหนายเบี้ยประกันภัยมา

ต้ังแตเดือน พ.ค.ท่ีผานมา ลาสุดจนถึง ณ วันท่ี 8 มิ.ย. มีเกษตรกรซื้อประกันภัยขาวนาปแลวคิดเปนพ้ืนท่ีจํานวน 1.09 แสนไร 

คิดเปนจํานวนเบี้ยรับท้ังสิ้น 48 ลานบาท 

 "ตอนน้ีประกันภัยขาวนาปไดรับการตอบรับดีมาก เริ่มขายไดมากข้ึน วันหลัง ๆ ตกวันละกวา 1 หม่ืนไร โดยภาคท่ี

ขายไดมาก ก็จะเปนอีสานลาง กับภาคเหนือตอนลาง สวนภาคอ่ืนก็กําลังทยอยตามมา ท้ังน้ี สําหรับภาคกลางจะขายถึงวันท่ี 

14 ส.ค. สวนภาคใตจะถึงวันท่ี 11 ธ.ค.ปน้ี" แหลงขาวกลาวและวา ปน้ีรัฐบาลต้ังเปาหมายจําหนายเบี้ยประกันภัยใหครอบคลุม

พ้ืนท่ีเพาะปลูกรวม 1.5 ลานไร ซึ่งหากไดรับการตอบรับดีตอเน่ือง ก็นาจะไดใกลเคียงเปาหมาย 

 อยางไรก็ดี คาดวาอยางนอยปน้ีก็นาจะขายเบี้ยประกันไดมากกวาปกอนท่ีไดเพียง 8.5 แสนไร เน่ืองจากมีหนวยงาน

รวมผลักดันมากข้ึน โดยเฉพาะหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีมีผูวาราชการจังหวัดรวมจัดงาน ซึ่งเมื่อวันท่ี 5 มิ.ย.ท่ีผานมา ทางสํานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไดหารือรวมกับสมาคมประกันวินาศภัย เพ่ือหากลยุทธสรางความเขาใจใหแกเกษตรกรในการทํา

ประกันภัยนาขาวใหมากข้ึน โดยเบื้องตนจะมีการจัดสัมมนาสรางความรูความเขาใจ ระหวางวันท่ี 12-14 มิ.ย.น้ี ท่ีจังหวัด

นครราชสีมา 

 แหลงขาวยอมรับวา ปน้ีการเริ่มโครงการก็ถือวาชาไป เพราะจริง ๆ แลวควรเริ่มขายประกันไดต้ังแตเดือน มี.ค. 

เน่ืองจากเปนชวงท่ีเกษตรกรชําระหน้ีกับ ธ.ก.ส. และจะมีการทําสัญญาเงินกูเพ่ือทําการผลิตรอบใหม ซึ่งหากสามารถเริ่ม

จําหนายเบี้ยประกันไดในชวงน้ัน ก็จะจําหนายไดมากข้ึนกวาการตามไปขายภายหลัง ซึ่งเรื่องน้ี ผูจัดการ ธ.ก.ส. (นายลักษณ 

วจนานวัช) ก็ตองการใหขายเบี้ยประกันใหไดตามเปาหมาย 1.5 ลานไรในปน้ี โดยหากทําได ปหนาจะเสนอโครงการท่ีใหญข้ึน 

คือ ขยายพ้ืนท่ีเปาหมายเปน 5 ลานไร และดําเนินการในรูปแบบกองทุน ซึ่งเปนโมเดลของประเทศญ่ีปุน โดยจําหนายผาน

กลไกสหกรณ หรือองคกรเกษตรกรแทนท่ีจะให ธ.ก.ส.ขายเบี้ยประกันเหมือนท่ีผานมา 

 "ถาทํารูปแบบกองทุน พอไดเบี้ยมา สวนหน่ึงก็จะรีอินชัวรันสไปใหบริษัทประกัน แตบางสวนก็ใหกองทุนรับไวเอง ซึ่ง

เมื่อเพ่ิมพ้ืนท่ีมากข้ึน เบี้ยประกันก็ตองลดลงดวยโดยเฉพาะชวงแรก ๆ ท่ีจะเปลี่ยนผาน เกษตรกรควรจะจายแค 10-20 บาท

ตอไร" แหลงขาวกลาว 

 สําหรับโครงการประกันภัยขาวนาป 2558 น้ี จะใหความคุมครองแกเกษตรกรลูกคาผูเอาประกันภัย ไดแก อุทกภัย 

ฝนท้ิงชวง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย รวมท้ังภัยศัตรูพืชและโรคระบาด โดยแบงเปน 5 พ้ืนท่ีตามระดับความ

เสี่ยง เพ่ือจัดเก็บเบี้ยประกันภัยในอัตราท่ีแตกตางกัน โดยเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการจะรับภาระคาเบี้ยประกันภัยตามระดับ

ความเสี่ยงของพ้ืนท่ีต้ังแต 60-100 บาทตอไร และรัฐอุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยสําหรับเกษตรกรในสวนท่ีเหลือ 64.12-383.64 

บาทตอไร 

 ขณะท่ี ธ.ก.ส.สมทบคาเบี้ยประกันภัยสําหรับเกษตรกรลูกคาท่ีเขารวมโครงการในอัตราไรละ 10 บาท เปนจํานวน

เงิน 15 ลานบาท โดยใชจายจากเงินกองทุนบรรเทาความเดือดรอนผูประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ สวนภาคเอกชนเปน

ผูรับประกันภัย วงเงินความคุมครอง 1,111 บาท ตอไร ตลอดชวงการเพาะปลูกสําหรับภัยธรรมชาติ 6 ประเภทดังกลาวและ
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วงเงินความคุมครอง 555 บาทตอไร สําหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาดโดยการจายคาสินไหมทดแทนใชเกณฑการประเมิน

ความเสียหายท่ีภาครัฐดําเนินการอยูในปจจุบัน เชนเดียวกับการดําเนินโครงการป 2554 – 2557 

 ท้ังน้ี ธ.ก.ส.จะทําหนาท่ีผูบริหารโครงการ รวมท้ังใชเงินทดรองราชการจายเงินอุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาล

โดยจะขอชดเชยเงินจากรัฐบาลในสวนของเงินอุดหนุนคาเบี้ยประกันภัยตามจํานวนท่ีจายจริง วงเงินไมเกิน 268,012,225.26 

บาท(ประชาชาติธุรกิจ 18062558) 

 วิกฤติฝนแลงหนักที่สุดในรอบ 30 ป งดสงนํ้าปลูกขาวนาป 4 ลานไร ผลผลิตหายวับ 1.5 หม่ืนลานบาท(10 

มิ.ย.58) 

 นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปดเผยหลังการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห

แนวโนมสถานการณนํ้าวา ฤดูแลงท่ีผานมา กรมชลฯประกาศงดการทํานาปรังในลุมนํ้าเจาพระยา และลุมนํ้าแมกลอง แต

ปรากฏวามีชาวนาฝาฝนประกาศและทํานาปรังไปมากกวา 6 ลานไร และไดใชนํ้าในเข่ือนหลัก 4 แหง ประกอบดวย เข่ือนภูมิ

พล เข่ือนสิริกิต์ิ ปาสักชลสิทธ์ิ และแควนอยบํารุงแดน ท่ีเปนแหลงนํ้าสําคัญของภาคเหนือและลุมเจาพระยารวมท้ังสิ้น

ประมาณ 1,200 ลานลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.) จึงเหลือนํ้าในเข่ือนหลักสําหรับการปลูก ขาวนาประหวางเดือน พ.ค.-ต.ค.น้ี เพียง 

3,800 ลาน ลบ.ม. จากท่ีวางแผนไววาตองมี 5,000 ลาน ลบ.ม. 

 ท้ังน้ี หลังระบายนํ้าจากเข่ือน เพ่ือชวยการปลูกขาวท่ีปลูกไปแลวประมาณ 2.8 ลานไร แตฝนยังไมมาเติมนํ้าในเข่ือน 

โดยปริมาณฝนปน้ีตํ่าท่ีสุดในรอบ 30 ป กรมชลฯ จึงขอประกาศงดสงนํ้าใหแกนาขาวท่ียังไมเริ่มปลูกขาวนาปประมาณ 4.2 

ลานไร จากแผนการปลูกขาวนาปในเขตชลประทานลุมเจาพระยา 7 ลานไร เพ่ือประคับ ประคองใหมีนํ้าใชการตอไปไดอีก 40 

วัน เพ่ือรอฝนมาเติมชวงปลายเดือน ก.ค.น้ี โดยไดแจงใหรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ และผูวาราชการจังหวัด 22 

จังหวัดในลุมนํ้าเจาพระยา ใหรับทราบต้ังแตวันท่ี 9 มิ.ย.ท่ีผานมา 

 นายเลอศักด์ิ ริ้วตระกูลไพบูลย เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กลาววา คํานวณเบ้ืองตนกรณี

ชาวนาลุมเจาพระยาในเขตพ้ืนท่ีชลประทานปลูกขาวนาปขณะน้ี 2.8 ลานไร ตามแผนการจัดสรรนํ้าของกรมชลประทาน 7 

ลานไร มีพ้ืนท่ีท่ียังไมไดปลูกประมาณ 4.2 ลานไร หากพ้ืนท่ีจํานวนน้ีไมสามารถปลูกขาวนาปไดอยางสิ้นเชิงจะทําใหผลผลิต

ขาวหายไปประมาณ 2.1 ลานตัน โดยคิดเฉลี่ยจากผลผลิตตอไรขาวนาปลุมเจาพระยา 500 กก.ตอไร และคิดเปนมูลคาขาวท่ี

หายไปประมาณ 15,750 ลานบาท คํานวณจากราคาขาวขาวในตลาดตันละ 7,500 บาท อยางไรก็ตาม เชื่อวานาจะยังมีฝนตก

ลงมาเพ่ิมเติมเน่ืองจากยังเหลือฤดูฝนนานถึง 4 เดือน และชาวนา ในลุมเจาพระยานาจะปลูกขาวไดมากกวาท่ีประเมินใน

เบื้องตน(ไทยรัฐ 10062558) 

 หวั่น “นาป” เสียหาย 6 หม่ืนลาน วิกฤตภัยแลงยาว -“กรมชลฯ” หมดหนทาง “จัดบวงสรวงขอฝน” หนา

เข่ือนทั่วประเทศ(16 มิ.ย.58) 

 เมื่อวันท่ี 15 มิ.ย. นายปติพงศ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ เรียกประชุมผูบริหาร Morning Talk ทุก

หนวยงานเพ่ือรับมือสถานการณฝนท้ิงชวง 

 ภายหลังการประชุม รมว.เกษตรฯ เปดเผยวา ตามท่ีกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานไดประกาศขอความ

รวมมือเกษตรกรชะลอการปลูกขาวนาปในลุมนํ้าเจาพระยาออกไปกอน เน่ืองจากพ้ืนท่ีชลประทานลุมเจาพระยาเปนพ้ืนท่ีการ

เพาะปลูกขนาดใหญของประเทศ และใชนํ้าจาก 4 เข่ือนหลักในการบริหารจัดการ โดยปริมาณนํ้าใชการไดขณะน้ีก็มีอยาง
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จํากัด และจําเปนตองบริหารจัดการนํ้าท่ีมีจํากัดอยางรัดกุม ซึ่งจากแผนการเพาะปลูกขาวนาป ป 2558 พ้ืนท่ีชลประทานลุม

เจาพระยา 22 จังหวัดรวม 7.45 ลานไร 

 ลาสุด พบวา มีการเพาะปลูกแลว 3.44 ลานไร ยังคงเหลือพ้ืนท่ีท่ียังไมเพาะปลูกอีกประมาณ 4 ลานไร จึงจําเปน

จะตองเรงสรางความเขาใจกับเกษตรกรถึงสถานการณท่ีมีอยูจริงอยูในขณะน้ี เพ่ือรวมมือกับทางภาครัฐในการชะลอการทํานา

ปออกไปกอนจนกวาฝนในฤดูปกติจะมาถึง ซึ่งกรมอุตุนิยมคาดการณวาจะมีฝนตกชุกตามฤดูกาลในชวงกลาง – ปลายเดือน

กรกฎาคมน้ี 

 ท้ังน้ี กระทรวงเกษตรฯ จําเปนตองขอความรวมมือเกษตรกรชะลอปลูกขาวนาปออกไปกอน เน่ืองจากปริมาณนํ้าใน 

4 เข่ือนหลักลุมเจาพระยาตํ่ากวาเปาหมายมาก ขณะเดียวกัน ปริมาณฝนท่ีตกในชวงเดือน พ.ค. ในภาคกลางก็ตํ่ากวาป 2557 

ถึง 45% แตกรมชลประทานยังตองจัดสรรนํ้าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศไมใหไดรับผลกระทบ ดังน้ัน 

พ้ืนท่ีลุมเจาพระยา ซึ่งเริ่มฤดูนาปต้ังแตตนเดือน พ.ค. ซึ่งขณะน้ีมีพ้ืนท่ีปลูกขาวแลว 3.44 ลานไร กรมชลประทานจะบริหาร

จัดการนํ้าท่ีมีอยูไมใหพ้ืนท่ีท่ีลงมือเพาะปลูกไปแลวไดรับความเสียหาย 

 สวนพ้ืนท่ีท่ียังไมเพาะปลูก ไดสั่งการใหหนวยงานของกระทรวงเกษตรฯ รวมกับทางจังหวัดในการสรางความเขาใจท่ี

ถูกตองกับเกษตรกรถึงสถานการณจริงท่ีเปนอยู รวมถึงใชโอกาสน้ีเขาไปสํารวจความตองการของเกษตรกรท่ีตองชะลอการ

ปลูกขาวนาปไปปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีใชนํ้านอยกวาใหแลวเสร็จภายในสัปดาหหนา เพ่ือพิจารณามาตรการใหความชวยเหลือและ

บรรเทาผลกระทบ เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปุยพืชสด การทําประมง หรือ ปศุสัตว จนถึงชวงท่ีฝนมาปกติ 

 “สวนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ียังไมเริ่มฤดูเพาะปลูกทางกรมชลประทานจะติดตามสภาพอากาศอยางใกลชิด โดยภาคตะวันนอก 

และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเริ่มนาปในเดือนมิถุนายน ซึ่งสวนใหญเปนการปลูกขาวโดยวิธีหวาขาวแหงและใชฝน

ธรรมชาติ ก็ไมนาจะไดรับผลกระทบมากนัก ภาคเหนือ และ ตะวันออก เริ่มปลูกในเดือนกรกฎาคมซึ่งก็ตองดูสถานการณฝน

อีกครั้ง สวนภาคใตและตะวันตกเริ่มปลูกในเดือนสิงหาคม” 

 อยางไรก็ตาม จากการคาดการณของกรมอุตุนิยมวิทยาในชวงวันท่ี 14 - 18 มิ.ย. (ขอมูล ณ วันท่ี 12 มิ.ย. 58) 

มรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกําลังแรงข้ึน ลักษณะเชนน้ีทําใหบริเวณประเทศไทยจะมี

ฝนเพ่ิมมากข้ึนในชวงวันท่ี 12 - 18 มิ.ย. โดยท่ัวประเทศจะมีฝนตกประมาณ 5 - 20 มม. ซึ่งแมจะเปนปริมาณฝนท่ีไมมากนัก 

แตก็จะบรรเทาความแหงแลงและเพ่ิมความชุมชื้นในอากาศไดบางสวน ซึ่งไดสั่งการใหกรมฝนหลวงและการบินเกษตรติดตาม

สภาพอากาศอยางใกลชิด โดยสภาพอากาศในท่ัวทุกภาคขณะน้ี พบวา มีความชื้นสัมพันธในอากาศเพ่ิมมากข้ึนมากกวา 60% 

โดยเฉพาะภาคเหนือท่ีมีความชื้นมากกวา 70% ซึ่งหนวยปฏิบัติการฝนหลวงท่ีมีอยูท้ัง 13 ฐาน ไดแก จังหวัดเชียงใหม 

พิษณุโลก นครสวรรค ลพบุรี กาญจนบุรี ขอนแกน นครราชสีมา ระยอง จันทบุรี อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สุ

ราษฎรธานี สงขลา และอุบลราชธานี พรอมปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือเติมนํ้าในเข่ือนและสํารองนํ้าใหไดมากท่ีสุด 

 “ทหาร กอ.รมน. และขาราชการในพ้ืนท่ี ตองทําความเขาใจกับเกษตรกร ทําอยางไรไมเกิดปญหาแยงนํ้า และพูด

ความจริงถึงปญหานํ้า อยาใหใครมาบังคับเปด - ปดประตูนํ้า กันอีก ยุคน้ีไมมีใครมาสั่งได และยุคน้ีไมจําเปนตองหาเสียง ใน

พ้ืนท่ีไมตองฟง ส.ส. เหมือนกอน ขอใหเขามาชวยกันดูแลประชาชน โดยเฉพาะขอใหทหารมาชวยควบคุมการหมุนเวียนรอบสง

นํ้า ใหเปนไปตามแผน หากเกษตรกรไมเชื่อฟงอาจเกิดปญหาขัดแยงได และขอความรวมมือเกษตรกรและประชาชนติดตาม

สถานการณอยางใกลชิด ท้ังน้ี หากเดือน ก.ค. ไมมีฝนตก จะตองมีปรับแผนการใชนํ้า และวางมาตรการชวยเหลือเกษตรกรอีก
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ครั้ง อยางไรก็ตาม พ้ืนท่ียังไมไดปลูกขาว ซึ่งมีจํานวน 1.25 ลานไร ในลุมแมนํ้าเจาพระยา ท่ีไดรับผลกระทบ จะใหกรมสงเสริม

การเกษตร สํารวจเพ่ือลงไปชวยเหลือใหปลูกพืชระยะสั้น เชน ขาวโพด ทําปศุสัตว และ ประมง ซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณ

ไวแลวบางสวน” นายปติพงศ กลาว 

 ดาน นายเลอศักด์ิ ริ้วตระกูลไพบูลย เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปดเผยวา หากสถานการณ

แลงยาวนาน และไมสามารถทํานาปได จะทําใหเสียหายในภาพรวม 6 หม่ืนลานบาท โดยภาคเกษตรมีจีดีพีตํ่ากวารอยละ 

1.15 จากท่ีต้ังเปาไวท่ีรอยละ 2.3 ในปน้ี ซึ่งคาดวาสถานการณปน้ีใกลเคียงกับเหตุการณฝนท้ิงชวงตอเน่ือง เคยเกิดเม่ือป 33 

จนเข่ือนตองหยุดปลอยนํ้าเพ่ือการผลิตไฟฟา เก็บนํ้าไวเพ่ืออุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเทาน้ัน 

 ขณะท่ี นายชูชาติ ฉุยกรม อดีตวิศวกรใหญท่ีปรึกษาดานวิศกรรมโยธา กรมชลประทาน ซึ่งไดรับการยกยองใหเปน

โหรใหญประจํากรมชลฯ และเปนผูใหคําแนะนํานายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประกอบพิธีบวงสรวงขอฝนจากพระ

พิรุณทรงนาคท่ีประดิษฐานดานหนากระทรวงเกษตรฯ เพราะปน้ีเจอแลงหนัก จนเปนท่ีฮือฮาในชวงกอนหนาน้ี เปดเผยวา 

หลังจากปลัดกระทรวงเกษตรฯ ไดประกอบพิธีขอฝนท่ีกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเปนการขอฝนภาพใหญท่ัวท้ังประเทศแลว 

 จากน้ัน ตนยังไดไปประกอบพิธีขอฝนบริเวณเข่ือนตางๆ เพ่ิมเติม โดยเมื่อวันท่ี 12 มิ.ย. ท่ีผานมา ไดไปทําพิธีขอฝนท่ี

เข่ือนภูมิพล จ.ตาก หลังจากน้ี ก็จะไปทําพิธีขอฝนท่ีเข่ือนสิริกิต์ิ เข่ือนศรีนครินทร เข่ือนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เข่ือน

อุบลรัตน บริเวณริมแมนํ้าโขงท่ี อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย และภาคตะวันออก ท่ี จ.จันทบุรี 

 “การบวงสรวงทําพิธีขอฝน ท่ีปลัดกระทรวงเกษตรฯไดทํา และผมไดทําท่ีเข่ือนใหญๆ ท่ัวประเทศ เพราะไดรับคํา

ขอรองจากเพ่ือนฝูงท่ีเปนขาราชการกรมชลฯ เหมือนหมอดูท่ีจะดูดวง หรือตอชะตาใหคนอ่ืนไดก็ตองมาจากคํารองขอของเจา

ตัว โดยการทําพิธีขอฝนท้ังหมดใชเงินสวนตัวดําเนินการกันเอง เปนพิธีเล็กๆ ไมใชพิธีใหญเหมือนในตําราพระพิรุณ ท่ีตองทํา

กันพิธีขอฝนท่ีทองสนามหลวง โดยสิ่งท่ีทําเปนเรื่องของความเชื่อ เรื่องของจิตใจและความเปนสิริมงคล แลวแตใครจะเชื่อ

หรือไม เพราะทําแลวไมไดเกิดความเสียหายอะไร จะไดผลมากนอยก็ข้ึนอยูกับกําลังจิตของผูท่ีมารวมในพิธี ท่ีผานมาผมก็ได

ประกอบพิธีบวงสรวงขอฝนใหแกกรมชลฯ มาหลายปแลว แตก็ไมเคยเปดเผย” นายชูชาติ กลาว(ผูจัดการ 15062558) 

 ชาวนา จ.อุดรฯหวั่นตนขาวแหงตาย วอนรัฐฯ ชวยทําฝนเทียม(17 มิ.ย.58) 

 ผูสื่อขาวรายงานจาก จ.อุดรธานี วันท่ี 16 มิถุนายน 2558 ท่ี ทุงนาบานหนองโอน ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี 

ชาวนาสองผัวเมีย ไดทําการถอนวัชพืช ในแปลงทํานาของตนเอง ซึ่งตนขาวกําลังจะแหงตาย เพราะไดรับผลกระทบอยางหนัก 

จากภาวะฝนท้ิงชวง ลาสุดในหลายเขตตําบล อ.เมืองอุดรธานี ท่ีชาวบานปรับไถแปลงนาหวานเมล็ดขาว ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 

ปรากฏวา ตนขาวท่ีงอกออกมากําลังเติบโต เริ่มจะแคระแกร็น และแหงตาย เพราะขาดนํ้า เน่ืองจาก ฝนท้ิงชวง สงผลให

ปริมาณนํ้าในแหลงนํ้าธรรมชาติตางๆ รวมไปถึงคลองสงนํ้าแหงขอด ทําใหเกษตรกรไมสามารถสูบนํ้าเขาพ้ืนนาของตนเองได 

 นางเฉลียว หมองเหล็ก อายุ 64 ป อยูบานเลขท่ี 104/1 หมู7 ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี ไดเปดเผยวา ตนทํานา

ปลูกขาวเจาและขาวเหนียว รวมจํานวน 30 ไร ทํานามา 30 ป ซึ่งทํานาป และทํานาปรัง โดยปน้ีฝนมาชากวาทุกป เพราะ 

ปกติเดือนมิถุนายน ฝนจะตกลงมา ตนขาวจะเจริญงอกงาม แตตอนน้ีตนขาวเริ่มจะแหงตาย ถาฝนยังไมตกมาอีก คาดวา ตน

ขาวท้ัง 30 ไร ตองแหงตายอยางแนนอน และปน้ีคงจะงดทํานาปรังอยางแนนอน อาจจะหันไปปลูกพืชใชนํ้านอยแทน ในการ

เลี้ยงชีพ 
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 นายเส็ง หมองเหล็ก อายุ 70 ป กลาววา เมื่อปท่ีแลว ราคาขาวก็ราคาตกตํ่า และตนทุนการปลูกขาวสูง อาทิ ราคา

ปุย เมล็ดพันธุขาว และคาจางไถนา ซึ่งปน้ี ราคาตนทุนยังราคาเทาเดิม ไมลดลง อยากใหรัฐชวยเหลือสูงกวาน้ี ใหชาวนา

เกษตรกรอยูได ท่ีสําคัญราคาปุยใหลดลงกวาน้ี ถาราคาขาวตํ่า แตราคาปุยไมลดลง เกษตรกรก็ตายอยางเดียว แตก็ตองทํานา

ปลูกขาวเหมือนเดิม เพราะเปนอาชีพหลักของตน สวนปน้ีเกิดภัยแลง รวมไปถึงฝนก็มาท้ิงชวง ซึ่งก็จะทําใหตนขาวท่ีปลูกในป

น้ีคงแหงตาย อยากใหรัฐบาลชวยเรงทําฝนเทียม เพ่ือเกษตรกรท่ีปลูกขาวในตอนน้ี 

 ทางดาน นายสมพร ดํานุย ผอ.สํานักงานชลประทานจังหวัดอุดรธานี กลาววา ขณะน้ี นํ้าในอางเก็บนํ้าขนาดใหญ

ของจังหวัด 2 แหง คือ อางเก็บนํ้าหวยหลวง เหลือนํ้าอยูในอางจํานวน 29.69 ลานลบ.ม. หรือประมาณ 21% จากความจุท่ี 

135 ลานลบ.ม. และอางเก็บนํ้ากุมภวาป เหลือจํานวน 52 ลานลบ.ม. หรือประมาณ 51% ของความจุ 102 ลานลบ.ม. ซึ่งโดย

ภาพรวมแลว ก็เปนไปตามแผนการจัดการใชนํ้าของจังหวัด โดยเฉพาะในชวงหนาแลงท่ีผานมา การขอใหชาวนางดปลูกขาวนา

ปรังในปน้ี 

 อยางไรก็ตาม ในชวงน้ี ทางกรมอุตุนิยมวิทยา ออกขาวมาวา จะเกิดฝนท้ิงชวง เปนระยะเวลายาวนาน ในชวงปลาย

เดือนมิถุนายน 2558 เปนตน และชวงน้ีเปนชวงเตรียมแปลงปลูกนาป จึงขอใหชาวนา ใหเก็บกักนํ้า ถาฝนตกลงมาในพ้ืนท่ีนา

ของตนเองท่ีขุดบอนํ้า หรือสระนํ้าเอาไว ใหไดนํ้ามากท่ีสุด เอาไวใชในชวงฝนท้ิงชวง ดังกลาว (ไทยรัฐ 16062558) 

 จ.บุรีรัมย นาขาวขาดนํ้าแหงตายเสียหายแลวกวา 2.7 แสนไร(19 มิ.ย.58) 

 เมื่อวันท่ี 18 มิ.ย. นายวันชัย ทิพยอักษร เกษตรจังหวัดบุรีรัมย แจงวา จังหวัดบุรีรัมยยังคงประสบปญหาภัยแลง

อยางตอเน่ือง ซึ่งขณะน้ีหลายพ้ืนท่ีมีฝนตกนอยและท้ิงชวง สงผลใหนาขาวของเกษตรกรท่ีไถหวานไวในหลายพ้ืนท่ีเริ่มประสบ

ปญหาขาดนํ้าเหี่ยวเฉาและยืนตนตาย ทางสํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมยไดสั่งการใหเกษตรอําเภอและเกษตรตําบลทุกตําบล

ท้ังจังหวัดเรงลงพ้ืนท่ีออกสํารวจพ้ืนท่ีนาขาวท่ีประสบปญหาขาดนํ้าหลอเลี้ยงแหงตายเสียหาย เพ่ือรวบรวมขอมูลเสนอจังหวัด

พิจารณาประกาศเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากภาวะภัยแลง เพ่ือใหความชวยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑของ

ราชการ 

 ท้ังน้ี จากขอมูลพบวาปน้ีมีเกษตรกรข้ึนทะเบียนเพาะปลูกขาวท้ัง 23 อําเภอ 108,619 ราย พ้ืนท่ีปลูกกวา 

1,847,674 ไร ในจํานวนน้ีแยกเปนพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 1,828,646 ไร ในเขตชลประทาน 19,028 ไร และจากขอมูล

รายงานในเบื้องตนพบวาขณะน้ีมีพ้ืนท่ีนาขาวท่ีเกษตรกรไถหวานไปแลวกวา 900,000 ไร ประสบปญหาขาดนํ้าหลอเลี้ยงจาก

ภาวะฝนท้ิงชวงท่ีคาดวาจะเสียหายแลวกวา 272,000 ไร 

 นายวันชัยกลาวอีกวา พรอมกันน้ีไดแจงเตือนเกษตรกรท่ียังไมไดไถหวานขาวโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีไมมีแหลงนํ้า 

ใหชะลอทําการเพาะปลูกขาวออกไปเปนปลายเดือนกรกฎาคม หรือตนเดือนสิงหาคม เพ่ือลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหายจาก

ภาวะฝนท้ิงชวงในชวงน้ี 

 อยางไรก็ตาม ขณะน้ีไดประสานไปยังสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดบุรีรัมย เพ่ือทําเรื่องขอฝนหลวงชวยเหลือ

เกษตรกรในเบื้องตนแลว(ผูจัดการ 18062558) 

 สั่งอุมนาขาว 3.4 ลานไรฝาภัยแลง(18 มิ.ย.58) 

 นายสุเทพ นอยไพโรจน รองอธิบดีกรมชลประทาน เปดเผยหลังนายปติพงศ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและ

สหกรณ ประชุมผานระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซกับผูวาราชการจังหวัดในพ้ืนท่ี 22 จังหวัดในลุมนํ้าเจาพระยา ท่ีกรมชลประทาน
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ไดประกาศเลื่อนการปลูกขาวนาปออกไป 1 เดือนวา รมว.เกษตรฯไดยํ้าใหกรมชลฯดูแลการสงนํ้า ใหแกนาขาว 3.4 ลานไรใน

เขตชลประทานลุมเจาพระยาท่ีเกษตรกรลงมือเพาะปลูกไปแลวไมใหเกิดความเสียหาย แตหากพ้ืนท่ีเขตชลประทานใดไม

สามารถกระจายนํ้าดูแลนาขาวท่ีปลูกแลวไดตามแผน ก็ใหเรงแจงปญหาเขามาท่ีสวนกลาง เพ่ือใหกระทรวงเกษตรฯ สามารถ

ใหความชวยเหลือเกษตรกรไดอยางรวดเร็วและตรงจุด 

 “รมว.เกษตรฯ ไดกําชับเจาหนาท่ีชลประทานในพ้ืนท่ีตองทําความเขาใจกับประชาชน แตหากเกิดปญหามวลชนให

ประสานกับฝายปกครองและฝายความมั่นคงมาชวยเหลือ นอกจากน้ียังไดกําชับผูวาราชการ 22 จังหวัด ใหดูแลทําความเขาใจ

เกษตรกรท่ียังไมไดปลูกขาวรวมประมาณ 4 ลานไร ไมใหลงมือเพาะปลูกเพ่ิม” 

 นายสุเทพกลาววา ตนไดเรียกประชุมสํานักชลประทานท่ัวประเทศรวม 17 แหง มาติดตามความคืบหนาแผนการ

จัดสรรนํ้าใหแกเกษตรกรเพ่ือประคับ ประคองไมใหเกิดความเสียหายในชวงท่ีฝนแลง เบ้ืองตนทุกพ้ืนท่ียืนยันวาจะสามารถ

จัดสรรได ซึ่งตนไดกําชับใหทุกพ้ืนท่ีเรงสํารวจพ้ืนท่ีการเพาะปลูกของชาวนามาใหละเอียด โดยตองไดรายชื่อมาใหไดวา

เกษตรกรคนไหน ปลูกกี่ไร ปลูกท่ีไหน คนไหนยังไมไดปลูก ตองมีชื่อมาใหชัดเจน เพราะสิ่งท่ีรัฐบาลตองการทราบ คือ พ้ืนท่ีท่ี

เกษตรกรจะไดรับความเดือดรอน เพราะจะไดจัดการชวยเหลือไปไดอยางรวดเร็ว 

 ท้ังน้ี ไดกําชับสํานักชลประทานท่ัวประเทศดวยวา การจัดสรรนํ้าในปน้ีตองประหยัดและเก็บนํ้าใหละเอียดทุกเม็ด

ประคับประคองเกษตรกรไปใหถึงปลายเดือน ก.ค.น้ี ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดวาจะมีฝนหนาแนนมากข้ึน ตนเชื่อมั่นวาแมฝน

จะนอยกวาปกติ 10% แตเพียงพอท่ีจะชวยใหเกษตรกรในเขตชลประทานลุมนํ้าเจาพระยากลับมาเพาะปลูกกันไดเต็มพ้ืนท่ี 

7.4 ลานไร ภายในเดือน ส.ค.น้ี เพียงแตพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานอาจจะมีปญหา 

 สวนประเด็นท่ีกังวลกันวากรมชลฯขอใหเลื่อนการปลูกขาวนาปออกไป 1 เดือน จะสงผลใหเกษตรกรเก็บเกี่ยวหนีนํ้า

หลากไมทันพืชผลจะเสียหายน้ัน เรื่องน้ีขอใหเกษตรกรไมตองกลัว เพราะขณะน้ีนํ้าเหนือไมมี ไมมีปญหานํ้าเหนือไหลหลาก

แนนอน ในทางกลับกัน ตนมองวา การเลื่อนปลูกขาวนาป 4 ลานไรออกไป 1 เดือน จะมีสวนชวยใหราคาขาวเปลือกของ

เกษตรกรปรับเพ่ิม ข้ึนได เพราะเทากับวาปริมาณผลผลิตขาวนาปออกสูตลาดเพียงครึ่งเดียว พอคาตองไปรอลุนในครึ่งหลังวา

จะไดผลผลิตมากนอยเพียงใด จึงอาจจะตองแยงซื้อขาวกันในชวงน้ี (ไทยรัฐ 18062558) 

 วอนรัฐชวยเหลือ ชาวนา จ.อางทอง ไมมีนํ้าทํานา(17 มิ.ย.58) 

 ชาวนาในจังหวัดอางทอง ประสบปญหาไมมีนํ้าทํานา หลังชลประทานสั่งชะลอการทํานาป วอนรัฐบาลชวยเหลือโดย

ดวน เบื้องตนชาวนาขอชะลอการจายหน้ี ธ.ก.ส. 

 เมื่อวันท่ี 16 มิ.ย. 2558 นายทรงยศ มะกรูดทอง ประธานเกษตรกรอําเภอไชโย กลาววา จากกรณีชลประทาน

ประกาศใหชาวนาชะลอการทํานาในฤดูนาป กอใหสงผลกระทบตอชาวนาท่ัวท้ังจังหวัดอางทอง ซึ่งตอนน้ีชาวนาท่ัวท้ังจังหวัด 

กําลังประสบปญหาการท่ีไมมีนํ้าทํานาอยางหนัก โดยเฉพาะอยางย่ิงพ้ืนท่ีในอําเภอทุงไชโย ทุงราชสถิตย และทุงเทวราช 

โดยเฉพาะในเขตอําเภอไชโยซึ่งเปนทุงนาท่ีลุม รองรับนํ้าในฤดูนํ้าหลาก หากใหมีการชะลอการทํานาป เกรงวาเมื่อถึงชวงเก็บ

เกี่ยว ชาวนาตองลงไปเกี่ยวขาวในนํ้า ก็จะเปนความเสียหายท่ีซ้ําซอนอยางแนนอน จึงอยากวอนรัฐบาล เรงหาวิธีแกไขบรรเทา

ความเดือดรอนใหกับชาวนาท่ีไดรับผลกระทบตอเน่ือง ท้ังจากนํ้าแลงและนํ้าทวม รวมถึงผลผลิตเสียหายจากธรรมชาติ 

 โดยทางสภาเกษตรจังหวัดอางทอง วอนรัฐบาลใหการชวยเหลือเบ้ืองตน โดยการยืดระยะการจายหน้ีออกไป ทาง

ชาวนาท่ีมีหน้ีผูกพันกับ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ของดการชําระหน้ี หรือผอนผันการชําระหน้ี
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ออกไป รวมถึงงดดอกเบี้ยใหกับเกษตรกรท่ีทําการกูยืมเงินมาจาก ธ.ก.ส. เปนการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของชาวนา

ท่ีตองหาเงินมาจายหน้ีหลังหยุดทํานาและตองชะลอการปลูกขาว ขาดรายไดหาเลี้ยงครอบครัวและจายหน้ีสิน (ไทยรัฐ 

16062558) 

 7 พันธุขาวรับรองใหม เหนียว-เจาอุตสาหกรรม (02 มิ.ย.58) โดย ชาติชาย  ศิริพัฒน 

 นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการขาว เผยถึงสาเหตุวา เน่ืองจากผลการวิจัยปรับปรุงพันธุหลายชนิด ท้ังขาว

เหนียว ขาวเจา และขาวสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ประสบความสําเร็จในเวลาใกลเคียงกัน คณะกรรมการพิจารณา

พันธุขาว จึงประกาศรับรองพรอมกัน 7 พันธุ 1) ขาวเจาพันธุ กข61...2) ขาวเจาพันธุ กข63...3)ขาวเหนียวพันธุเข้ียวงู 

8974...4)ขาวเหนียวพันธุ กข20...5) ขาวเหนียวพันธุ กข–แมโจ2...6) ขาวเหนียวพันธุดําหมอ37...7) ขาวเจาพันธุหอม

กระดังงา59  

 “พันธุ กข61 เปนขาวท่ีเราปรับปรุงพันธุตามคํารองขอของชาวนาภาคกลาง ตองการขาวอายุสั้นไมเกิน 90 วัน เพ่ือ

จะไดเก็บเกี่ยวไดทันกอนนํ้าทวมในชวงนาป และการปลูกท่ีสั้นลงยังชวยประหยัดนํ้าในฤดูนาปรังได  แตเน่ืองจากพันธุขาวอายุ

สั้นท่ีมีจําหนายท่ัวไปเปนขาวไมมีคุณภาพ สีออกมาแลวไดขาวสารคุณภาพตํ่ากวาขาว 25% กรมการขาวจึงไดปรับปรุงพันธุ

ใหม แมจะเปนขาวอายุสั้น แตสีออกมาสามารถผลิตเปนขาวสาร 100% ชั้น 1 ได” 

 สวนขาวเจา กข63 อธิบดีกรมการขาวบอกวา เปนพันธุสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร เหมาะสําหรับนําไปทําเปนขนม

อบกรอบ รวมท้ังสามารถนําไปทําเปนซีเรียล อาหารเชา เน่ืองจากขาวท่ีมีคุณสมบัติเชนน้ี บานเราไมมี แตละปตองนําเขาจาก

ตางประเทศหลายพันตัน กรมการขาวจึงปรับปรุงพันธุขาวน้ีมาเพ่ือลดการนําเขา...เปนพันธุท่ีเหมาะกับพ้ืนท่ีนาชลประทานใน

พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 เชนเดียวกับ ขาวเหนียวพันธุ เข้ียวงู 8974 ท่ีมีลักษณะเดน มีรูปรางเล็กเรียวกวาพันธุ กข6 นิยมนํามาทําขาวเหนียว

มูน จึงเปนท่ีตองการของผูประกอบการโรงสีและธุรกิจอาหารของหวาน...เหมาะกับพ้ืนท่ีนาปในภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ

จังหวัดเชียงราย แตไมควรปลูกในพ้ืนท่ีคอนขางดอนหรือฝนหมดเร็ว เน่ืองจากมีอายุการเก็บเกี่ยวชากวาพันธุ กข6 ขาวเหนียว

พันธุ ดําหมอ37 คนไทยไมคอยรูจัก มักคุนแตขาวเหนียวลืมผัวของภาคเหนือ แตเปรียบเทียบคุณสมบัติ ขาวเหนียวดําหมอ37 

เรียกไดวา เปนขาวเหนียวลืมผัวของภาคใต เพราะมีคุณคาทางโภชนาการสูง มีธาตุแคลเซียม เหล็ก สังกะสี มีวิตามินบี 1 บี 3 

และบี 6 รวมท้ังมีสารตานอนุมูลอิสระสูง 

 ขาวเจาพันธุ หอมกระดังงา 59 เปนขาวเจาพ้ืนเมืองของจังหวัดนราธิวาส มีปริมาณธาตุแคลเซียม เหล็ก สังกะสี สาร

ตานอนุมูลอิสระมาก...ขาวเหนียวพันธุ กข20 เปนขาวเหนียวไวตอชวงแสง ปรับปรุงพันธุเพ่ือใหตานทานโรคไหม ตนเต้ียโดน

ลมไมลมงาย และมีอายุเบากวา กข6 ประมาณ 3 สัปดาห สามารถปลูกในพ้ืนท่ีฝนหมดเร็ว หรือพ้ืนท่ีนาดอนซึ่งไมเหมาะสมกับ

พันธุ กข12 และ กข6 

 สําหรับขาวเหนียวพันธุ กข–แมโจ 2 เปนขาวเหนียวไมไวตอชวงแสง มีกลิ่นหอมออน เมล็ดเรียวยาว ตนเต้ีย 

สามารถปลูกไดตลอดท้ังป เหมาะกับพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน แตมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 146 วัน(ไทยรัฐ 01062558) 

 สั่งสังคายนากฎหมายการเชาที่นา (04 มิ.ย.58) 

 นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาววา พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนา

คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมอบหมายใหฝายกฎหมาย ท่ีประกอบดวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณไปรวมกันพิจารณาแกไข พ.ร.บ.การเชาท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม พ.ศ.

2524 หรือกฎหมายเชานา ใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือน มีเปาหมายเพ่ือสรางความเปนธรรมในการเชาท่ีดินท้ังผูใหเชา และ

เกษตรกรผูเชา 

 “กฎหมายเชานาอยูในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกอนหนาน้ี ไดรวมกับกระทรวงเกษตรฯ ศึกษาการยก

รางแกไขมากอนแลว เพราะตัวกฎหมายมีเงื่อนไขบังคับเจาของท่ีดินและคุมครองผูเชามากเกินไป จนทําใหเจาของท่ีดิน

ตัดสินใจไมยอมใหเชาท่ีดินในท่ีสุด แตเกษตรกรมีความจําเปนท่ีตองขอเชา สุดทายจึงกลายเปนการเชาท่ีดินกันโดยไมทําตาม

กฎหมาย โดยมีประมาณ 1.08 ลานครัวเรือน หรือ 41% ของผูเชาท่ีนาท้ังหมดเชาไมทําสัญญาตามกฎหมาย จึงตองแกไขให

กฎหมายใหสามารถปฏิบัติไดจริง ดึงทุกคนเขาสูระบบ” 

 สวนแนวทางในการแกไขกฎหมายการเชาท่ีดินเพ่ือการเกษตรจะตองแกปญหา 5 เรื่อง ไดแก 1.ยกเลิกขอกฎหมาย

เดิมท่ีบังคับใหการปลอยเชาท่ีดินเกษตรกรมีเวลาข้ันตํ่าอยางนอย 6 ป ซึ่งเจาของท่ีดินเห็นวายาวนานเกินไปจนไมปลอยใหเชา 

2.การบอกเลิกการใหเชาท่ีดิน บังคับวาจะทําไดเมื่อนําท่ีดินน้ันไปใชทําการเกษตรเอง และตองไปขออนุญาตจาก

คณะกรรมการเชาท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม (คชก.) ตําบลเปนผูอนุมัติดวย 3.ไมอนุญาตใหปลอยเชาท่ีนาเปนรายป 4.ให

อํานาจการกําหนดคาเชาสูงสุดไวท่ี คชก. ซึ่งปจจุบันไมสอดคลองกับราคาขาวในตลาด และ 5.หากเจาของท่ีดินตองการนํา

ท่ีดินท่ีปลอยเชาออกขาย ตองใหสิทธ์ิผูเชาเปนคนซื้อรายแรก (ไทยรัฐ 04062558) 

 ทึ่ง! นักวิจัยไทยคนพบแบคทีเรียใหมครั้งแรกของโลก ชวยพัฒนาขาวตานทานโรค-เพิ่มผลผลิต(11 มิ.ย.58) 

 เมื่อวันท่ี 10 มิ.ย. ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อ.เมือง จ.นครราชสีมา ศ.ดร.ประสาท สืบคา อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พรอมดวย ศ.ดร.หน่ึง เตียอํารุง หัวหนาสถานวิจัย สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. 

รวมกันแถลงผลงานวิจัยการคนพบแบคทีเรียสายพันธุ DOA 9 ครั้งแรกของโลก สามารถนําไปใชตอยอดในการลดตนทุนการ

ผลิต และการเพ่ิมผลผลิตใหขาวไทย 

 ศ.ดร.หน่ึง เตียอํารุง หัวหนาสถานวิจัย สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. เปดเผยวา ขณะน้ีมนุษยเริ่มตระหนัก

ถึงสุขภาพมากข้ึน บริโภคอาหารท่ีปลอดสารพิษหรือสารเคมี ทําใหเกษตรกรหันมาใชปุยชีวภาพทดแทนการใชปุยเคมี ปจจุบัน

ปุยชีวภาพท่ีมีการใชอยางแพรหลายในปจจุบันชนิดหน่ึงคือ ปุยไรโซเบียม (Rhizobium) ท่ีสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช

ตระกูลถ่ัว โดยอาศัยประโยชนจากแบคทีเรียไรโซเบียมท่ีมีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาทดแทนการใช

ปุยเคมีไนโตรเจนไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยลดตนทุนในการผลิต 

 คณะผูวิจัยไดใหความสนใจ และประสบความสําเร็จในการแยกแบรดดีไรโซเบียม(Bradyrhizobium sp.) สายพันธุ 

DOA9 ซึ่งเปนแบคทีเรียในกลุมไรโซเบียมท่ีไมสังเคราะหแสงไดจากปมของตนโสนขนท่ีมักพบเจริญเติบโตไดท่ัวไปในนาขาวท่ัว

ประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษท่ีแตกตางไปจากไรโซเบียมชนิดอ่ืนๆ คือ สามารถเขาสรางปมกับถ่ัวในหลายกลุม เชน ตน

คราม ถ่ัวฮามาตา ถ่ัวซิราโต ถ่ัวโลตัส และถ่ัวเขียว 

 ย่ิงไปกวาน้ัน ทีมนักวิจัยยังพบวา DOA9 มีความสามารถในการเขาอาศัยอยูในเน้ือเย่ือพืชอ่ืนท่ีไมใชถ่ัว เชน ขาว 

หรือท่ีรูจักกันในนาม Endophyte ท่ีนาสนใจท่ีสุดก็คือ DOA9 เปนแบคทีเรียในจีนัส แบรดดีไรโซเบียม ตัวแรกของประเทศ

ไทยท่ีไดมีการอานลําดับเบสจีโนม (whole genome analysis) อยางสมบูรณ 



36 

 

 ท้ังหมดเหลาน้ีทําใหเกิดการคนพบองคความรูใหมในดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางชีวภาพ ซึ่งจากผลงานการคนพบ

ครั้ง น้ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู  มทส.ไดสงนักศึกษา และนักวิจัยไปปฏิบั ติการทดลองรวมกับทีมนักวิจัยของ

หองปฏิบัติการชั้นนําท่ีประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี และประเทศญ่ีปุน เปนเวลาหลายเดือน กระท่ังสามารถตีพิมพผลงานวิจัย

วารสารนานาชาติเปนท่ียอมรับอยางแพรหลายในแวดวงวิชาการดานชีวภาพระดับโลก 

 ศ.ดร.หน่ึงกลาวอีกวา โดยสรุปคือ เกิดสิ่งมหัศจรรยคนพบครั้งแรกของโลก 2 ประการ ประการท่ี 1. เปนยีนสท่ีสราง

ปมและตรึงไนโตรเจนอยูบนพลาสมิดขนาดใหญ (magaplasmid) ไมใชอยูบนโครโมโซมเพียงอยางเดียวตามปกติ และประการ

ท่ี 2. ไรโซเบียมสายพันธุน้ีสามารถเขาไปอาศัยอยูในขาวไดดวยซึ่งแตกตางจากยีนสท่ัวไป แสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการของ

แบคทีเรียในกลุมแบรดดีไรโซเบียมท่ีสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดหลายชนิดเพ่ือความอยูรอด โดยทีมวิจัยคนพบวา

ไรโซเบียม ดังกลาวอยูในขาวไทยไดดีกวาขาวญ่ีปุน 

 นอกจากน้ี ทีมวิจัย มทส.ไดใหความสนใจศึกษาตอไปวา กลไกอะไรทําใหเขาไปอาศัยอยูในตนขาวได ซึ่งเปนแนวโนม

ท่ีดีวาจะสามารถพัฒนาศักยภาพไปสูการเสริมความเขมแข็งของการผลิตขาวไดในอนาคต ซึ่งตองยอมรับวาประเทศชั้นนําดาน

เทคโนโลยีชีวภาพของโลกในแถบทวีปยุโรป รวมท้ังญ่ีปุนซึ่งมีความหวงแหนในสายพันธุขาวของตนเองสูงมาก ไดเกิดการ

รวมกลุมนักวิจัยท่ีต่ืนตัวอยางมาก ไดทุมสรรพกําลังในการเรงศึกษาพัฒนาปุยชีวภาพไรโซเบียมเพ่ือเสริมสายพันธุขาวท่ี

แข็งแรง สรางภูมิตานทานโรค และนักวิจัยมองไปไกลถึงความสามารถในการท่ีตนขาวสามารถสรางปุยเพ่ือการเจริญเติบโตได

ดวยตนเอง ลดการใชปุยเคมีในท่ีสุด หรือ “ขาว GMO” 

 สิ่งเหลาน้ีหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของรวมถึงเกษตรกรไทยคงตองตระหนักรวมกันวา การวิจัยพัฒนาดาน

วิทยาศาสตรพ้ืนฐานเหลาน้ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญตอการผลิตขาวสูตลาดโลก 

 “เมื่อถึงเวลาน้ันประเทศไทยซึ่งไดชื่อวาเปนผูนําของโลกในการผลิตขาวเพ่ือการสงออกเปนครัวโลกตองหันมาให

ความสําคัญในการพัฒนาการผลิตขาวอยางจริงจัง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันไดในประชาคมโลกตอไป และคนไทย

เราตองยอมรับขาว GMO (ขาวตัดตอพันธุกรรม) ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดวย หากเพ่ือนบานเราเปนขาว GMO ท้ังหมด ไทยเรา

ก็จะตองยอมรับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนน้ีดวย” ศ.ดร.หน่ึงกลาวในท่ีสุด(ผูจัดการ 10062558) 
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๑.๕ ความเคลื่อนไหวของโรงสีขาวไทย 

 “องคมนตรี" เปดโรงสีขาวเฉลิมพระเกียรติ ที่อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด (22 มิ.ย.58) 

 ท่ีโรงสีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานกู ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด นาย

อําพล เสนาณรงค องคมนตร ีเปนประธานในพิธีเปดและสงมอบโรงสีเฉลิมพระเกียติ จัดสรางตามโครงการสํานึกรักบานเกิด 

ดวยความพอเพียงและย่ังยืน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ และนอมถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสฉลองพระชมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 58 

 นายอรัญ เวียงสมุทร ตัวแทนของครอบครัวเวียงสมุทร ซึ่งเปนเจาของท่ีดิน 4 ไร ท่ีใชจัดต้ังโรงสีเฉลิมพระเกียรติ 

กลาววา การสรางโรงสีไดรับการสนับสนุนจากพระภิกษุสิริจันโท และคณะจากจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี จัดสราง

ข้ึนในวงเงิน 6 แสนบาท เพ่ือเปนอนุสรณบุพการี พระภิกษุสิริจันโท เปนโรงสีขาวขนาดกลาง สีขาวไดสูงสุดวันละ 3 ตัน เพ่ือ

ใหบริการชาวบานกูและหมูบานขางเคียงโดยไมคิดคาใชจาย 

 เพ่ือใหไดรับประโยชนรวมกัน ในการสรางความเขมแข็งและย่ังยืน ใหกับชุมชน และพรอมกันน้ันยังมีโครงการ

สงเสริมการทํานาขาวหอมมะลิปลอดสารพิษ เพ่ือการผลิตสรางผลิตภัณฑขาวหอมมะลิปลอดสารพิษ ของดีเมืองรอยเอ็ด 

จําหนายเพ่ือสรางรายไดอยางย่ังยืนใหกับชาวบานดวย (ผูจัดการ 21062558) 

 โรงสีขาดสภาพคลองปดกิจการเกือบรอย(16 มิ.ย.58) 

 นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีขาวไทย เปดเผยวา ขณะน้ีมีผูประกอบการโรงสีเกือบ 100 ราย จากท่ีได

ข้ึนทะเบียนไวกับกรมการคาภายใน 1,535 ราย ตองปดกิจการเพราะขาดสภาพคลอง เน่ืองสถาบันการเงินระงับการปลอย

สินเชื่อ เกรงเกิดความเสี่ยงจากราคาขาวตกตํ่าและแนวโนมลดลง ราคาเดือนมิถุนายนน้ี ราคากระสอบละ 1,100 บาท ลดจาก

เดือนพฤษภาคม ท่ีมีราคากระสอบละ 1,250 บาท  ท้ังๆท่ีผลผลิตขาวเปลือกลดลง 30-50% จากปญหาภัยแลง และความ

ตองการในตลาดชะลอตัว 

 กังวลตอวาผลกระทบดังกลาวจะสงผลเสียตอธุรกิจตอเน่ืองประสบปญหาตอ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวของกับปจจัยการ

ผลิต และทําใหผูประกอบการโรงสีตองปรับตัวหันตัวหันเปนผูคาขาวมากข้ึน ซึ่งอนาคตจะมีผลตอการแขงขันคาขาวท่ีรุนแรง 

ทําใหราคาขาวเปลือกเจาความชื้น 15% ลดจาก8,000-8,500 บาทตอตัน เหลือ 7,500-7,700 ตอตัน แตซื้อขายจริงเหลือ 

6,500-7,000 บาทตอตัน 

 สวนกรณีท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอความรวมมือเกษตรกรเลื่อนการเพาะปลูกขาวนาป เปนปลายเดือน

กรกฎาคม แทนน้ัน  เชื่อวาแมผลผลิตขาวปน้ีจะนอยลง ก็ไมชวยดันราคาขาวในตลาดสูงข้ึน เชนเดียวกับผลผลิตนาปรังท่ีผาน

มา ท่ีมีผลผลิตนอยลง แตราคาก็ยังลดลง(มติชน 16062558) 

 โรงสีภาคใตขาดสภาพคลอง วอนรัฐปลอยกูดอกเบ้ียตํ่า(18 มิ.ย.58) 

 นายกสมาคมโรงสีฯภาคใต เผยมีโรงสีในพ้ืนท่ีขาดสภาพคลองหลายแหง วอนรัฐบาลชวย ปลอยกูดอกเบี้ยตํ่า พรอม

หนุนรัฐต้ังโตะรับซื้อขาวท่ัวทุกพ้ืนท่ีเพ่ือใหชาวนามีคุณภาพชีวิตท่ีดี... 

 เมื่อวันท่ี 17 มิ.ย. 58 นายสุทธิพร กาฬสุวรรณ เจาของโรงสีขาวโสภณเจริญพาณิชย และนายกสมาคมโรงสีขาวและ

กลุมชาวนาภาคใต เปดเผยวา เห็นดวยอยางย่ิงท่ีรัฐบาลมีนโยบายชดเชยตนทุนราคาขาวเปลือกไรละ 1,000-1,500 บาท แต

จะตองไมผานคนกลาง หากขาวเปลือกลนตลาดขอใหรัฐบาลต้ังโตะรับซื้อขาวใหท่ัวทุกพ้ืนท่ี เพ่ือใหชาวนามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

กวาเดิม สําหรับในพ้ืนท่ีภาคใตขณะน้ีไมมีขาวเปลือกออกสูตลาด โดยชาวนาจะเริ่มทํานาตามฤดูกาลต้ังแตเดือนสิงหาคมน้ี 
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สวนการปลูกขาวในภาคใตน้ัน จะมีการปลูกขาวกันมากในพ้ืนท่ี จ.สงขลา นครศรีธรรมราช และ จ.พัทลุง แตในปน้ีเกิดภัยแลง

ระยะยาว จนสงผลใหปริมาณขาวเปลือกลดลงประมาณ 30-40 เปอรเซ็นต คาดวาราคาขาวเปลือกนาจะอยูในเกณฑดี 

 นายสุทธิพร กลาวอีกวา รัฐบาลควรมีนโยบายชวยเหลือสนับสนุนโรงสีขาวดวย โดยใหสินเชื่อในอัตราดอกเบ้ียตํ่า 

ระยะการคืนสินเชื่อ 5 ป และ 10 ป ซึ่งจะใชเงินในการดําเนินงานดังกลาวประมาณ 1,000 ลานบาท ท้ังน้ี เพ่ือใหเจาของโรงสี

ท่ีไมมีเงินทุนหมุนเวียนไดยืมเงินดังกลาวไปใชดําเนินการรับซื้อขาวเปลือกจากชาวนา เน่ืองจากขณะน้ีโรงสีขาวจํานวนมากขาด

สภาพคลองและไมมีเงินทุนหมุนเวียน(ไทยรัฐ 17062558) 

 สมาคมโรงสีขาวไทยรับราคาขาวเปลือกมีแนวโนมลดอีกจากภัยแลง(15 มิ.ย.58) 

 นายเกียงศักด์ิ ตาปนานนท เลขาธิการ สมาคมโรงสีขาวไทย ยอมรับวา ต้ังแตปลายป 2557 จนถึงขณะน้ี ราคา

ขาวเปลือกโดยเฉลี่ยนปรับตัวลดลงอยางตอเน่ือง จากท่ีราคากวา 8,500 บาทตอตัน ขณะน้ีลดลงเหลือ 7,500-7,700 บาทตอ

ตัน และมีโอกาสท่ีขาวเปลือกภายในประเทศ มีแนวโนนปรับลดลงไดอีกจากปญหาภัยแลง และท่ีสําคัญขาวจากประเทศเพ่ือน

บานมีการสงออกทําตลาดไดมากข้ึน(ผูจัดการ 14062558) 
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๑.๖ ความเคลื่อนไหวของผูสงออกขาวไทย 

 สถานการณสงออกขาว 5 เดือนท่ีผานมา (มกราคม-พฤษภาคม 2558) ปรากฏประเทศไทยสามารถสงออกขาวไปได

ในปริมาณ 3.5 ลานตันเทากับประเทศอินเดีย ตางกันเพียงแคหลักหมื่นตันเทาน้ัน โดยภาวะแบบน้ีเกิดข้ึนมาต้ังแตเดือน

เมษายน เน่ืองจากอินเดียมีนโยบายผลักดันการสงออกขาวเฉพาะ 5 เดือนท่ีผานมาอินเดียสงออกเพ่ิมข้ึน 30% ท้ัง ๆ ท่ีกอน

หนาน้ีมีการประเมินวา อินเดียจะประสบปญหาภัยแลงผลผลิตนาจะลดลง โดยปริมาณสตอกลดลงจาก 22.4% เหลือ 22.23 

ลานตัน แตรัฐบาลอินเดีย กลับผลักดันการสงออกเพ่ิมข้ึนโดยราคา "ขาวน่ึง" อินเดียอยูท่ีตันละ 355-365 เหรียญ/ตัน แตขาว

น่ึงไทยราคาประมาณ 365-375 เหรียญ/ตัน หรือตางกันตันละ 30 เหรียญ ดังน้ันไทยจึงเสียสวนแบงตลาดขาวน่ึงในแอฟริกา 

ซึ่งเปนผูนําเขาหลักปละ 250,000-300,000 ตันใหอินเดีย ประกอบกับตลาดน้ีประสบปญหาอัตราแลกเปลี่ยนยูโรออนคามี

ความตองการสินคา ราคาถูกลง สวนเวียดนาม แมวาภาพรวมจะสงออกขาวลดลง 2.2% แตเวียดนามมีความไดเปรียบไทยใน

เรื่องราคาขาวขาวตันละ 350-360 เหรียญหรือตํ่ากวาราคาขาวไทยท่ีตันละ 365-375 เหรียญ สาเหตุสําคัญมาจากปน้ี

เวียดนามสงขาวออกไปจําหนายผานพรมแดนใหจีนไมได ยอดสงออกขาวในสวนน้ีจึงลดลงเหลือ 50,000 ตัน ลาสุดรัฐบาลไทย

ไดเขารวมประมูลขายขาวใหรัฐบาลฟลิปปนสในวันท่ี 5 มิถุนายนท่ีผานมา ในปริมาณ 250,000 ตัน ปรากฏเวียดนามชนะการ

ประมูลครั้งน้ีไปในปริมาณขาว 100,000 ตัน (ประชาชาติธุรกิจ 08062558) 

 ผูสงออก-โรงสี ประสานเสียงเสนอต้ังมาตรฐาน"ขาวหอมมะลิ"ใหม เกรดรอง60% ชนเพื่อนบาน(17 มิ.ย.58) 

 ผูสงออก-โรงสี ประสานเสียงเสนอ "ก.พาณิชย" ต้ังมาตรฐานขาวหอมมะลิเกรดรอง "60% ไทยจัสมินไรซ"หวังชิงมาร

เก็ตแชรตลาดสงออกขาวหอมเกรดรองจาก กัมพูชา-เวียดนามคืน อางราคาสงออกไทยแพงแขงยาก ทุบยอดสงออกขาวหอม

มะลิ 5 ป หาย 3 แสนตัน ขณะท่ีกัมพูชาสงออกเพ่ิมทะลุ 64% 

 ผูสื่อ ขาว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานวา จากสถานการณการสงออกขาวหอมมะลิของไทยในชวง 5 ปท่ีผานมา ท่ี

ปรับลดลงอยางตอเน่ือง จาก 1.66 ลานตัน เมื่อป 2553 เหลือเพียง 1.39 ลานตน ป 2557 และในชวง 4 เดือนแรก มีปริมาณ 

463,439 ลานตัน เพ่ิมข้ึนเพียง 1.46% ขณะท่ีสถานการณการสงออกขาวของประเทศคูแขงขาวหอมมะลิสําคัญ เชน กัมพูชา 

กลับมีปริมาณการสงออกเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง จากป 2554 ท่ีมีตัวเลข 201,899 ตัน เพ่ิมเปน 387,061 ตัน ในปท่ีผานมา 

และในชวง 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ปน้ี มีปริมาณ 243,025 ตัน เพ่ิมข้ึน 64% จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งการสงออกขาว

ของกัมพูชา สวนใหญเปนขาวหอมมะลิสายพันธุผกามะลิ (Phka Malis) 

 หากเปรียบ เทียบราคาสงออกขาวหอมมะลิของไทยและคูแขงในป 2558 พบวา ราคาขาวโดยเฉลี่ยของทุกประเทศ

ลดลง แตขาวหอมมะลิของไทยมีราคาท่ีสูงท่ีสุด คือ ขาวหอมมะลิ (ความบริสุทธ์ิ 92%) 845-855 เหรียญสหรัฐตอตัน ขาวหอม

มะลิเวียดนาม 470-480 เหรียญสหรัฐตอตัน ขาวหอมมะลิกัมพูชา 815-825 เหรียญสหรัฐตอตัน  

 ร.ต.ท.เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย เปดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" วา เม่ือสัปดาหท่ีผานมา 

กรมการคาตางประเทศ ไดประชุมรวมกับเอกชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือหารือถึงแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานขาว

หอมมะลิไทย เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยสมาคมผูสงออกขาว เสนอใหกําหนดมาตรฐานขาวหอมมะลิ

ไทยชนิด Thai Jasmine Rice 60% ข้ึนมาใหม จากเดิมท่ีกําหนดมาตรฐานขาวหอมมะลิไทย 2 ระดับ คือ มาตรฐาน Thai 

Hom Mali Rice 98% หรือขาวหอมมะลิมีสิ่งเจือปนไมเกิน 2% กับขาวหอมมะลิ Thai Hom Mali Rice 92% หรือมี

สิ่งเจือปนไมเกิน 8% ท้ังน้ี เพ่ือใหผูสงออกไทยสามารถผลิตสินคาขาวไดสอดรับกับความตองการของตลาด หลังจากน้ีกรมการ

คาตางประเทศ จะสรุปความเห็นจากภาคเอกชน เพ่ือนําเสนอตอ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
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ตอไป ท่ีผานมากลุมลูกคาท่ีเปนรานอาหารและภัตตาคารในตางประเทศมีความตองการขาวหอม มะลิเกรดรองท่ีมีระดับราคา

ถูกกวาปกติ แตไทยไมสามารถตอบสนองความตองการลูกคาได เพราะมีเพียงมาตรฐาน 92 และ 98 ซึ่งไดรับความนิยมเฉพาะ

ตลาดพรีเมี่ยม และมีสัดสวนไมมากนัก ทําใหลูกคากลุมน้ีหันไปสั่งซื้อขาวหอมมะลิจากกัมพูชา เวียดนาม ซึ่งมีการพัฒนา

มาตรฐานพันธุขาวอยางตอเน่ือง และขายในราคาท่ีถูกกวาขาวไทย ขายเพียงตันละ 700 เหรียญสหรัฐ แตขาวหอมมะลิไทย

ราคาสูงถึงตันละ 1,000-1,100 เหรียญสหรัฐ จึงทําใหตลาดขาวสวนน้ีของไทยลดลงไปเรื่อย ๆ 

 ขณะเดียวกัน ก็ทําใหเกิดปญหาการปลอมปนขาว เพราะมีผูนําเขาบางสวนสั่งซื้อขาวหอมมะลิจากไทยไป แลวนําไป

ผสมในตางประเทศ เพ่ือใหไดระดับราคาตํ่าขาย และอางวาเปนขาวหอมมะลิจากไทย ซึ่งสรางผลเสียตอภาพลักษณการสงออก

ขาวหอมมะลิไทย 

 "เดิมสมาคมเคย พยายามขอใหเลิกมาตรฐานขาวหอมมะลิ 98 เพราะมาตรฐาน 92 และ 98 เปนระดับมาตรฐานท่ี

ใกลเคียงกัน แตไมสําเร็จ ตอนน้ีเอกชนอยากไดขาวเกรดท่ีตํ่าลงมา เพราะตองไปแขงขันขาวเวียดนาม เขมร ความบริสุทธ์ิไมตํ่า

กวา 60 และเปลี่ยนชื่อใชไทยจัสมินไรซ เพ่ือดึงตลาดน้ีมาจากเวียดนามกับเขมร ไมเชนน้ันตลาดจะหายไปเรื่อย ๆ" 

 ดาน นายวิชัย ศรีนวกุล อุปนายกสมาคมโรงสีขาวไทย และกรรมการผูจัดการบริษัท โรงสีขาวเจริญผล จํากัด กลาว

ในเรื่องน้ีวา เห็นดวยกับขอเสนอของสมาคมผูสงออกขาวไทยท่ีจะกําหนดมาตรฐานขาวหอมมะลิใหมดังกลาว ซึ่งม่ันใจวาจะ

ชวยใหการสงออกขาวหอมมะลิไทยเพ่ิมข้ึน และสามารถแขงขันกับผูสงออกขาวตางประเทศ เชน กัมพูชาและเวียดนาม ซึ่ง

ไมไดมีมาตรฐานเรื่องความบริสุทธ์ิบังคับเหมือนไทย แตผลิตตามความตองการของลูกคาเปนหลัก ทําใหราคาขาวเฉลี่ยตํ่ากวา

ไทย จึงทําใหเกิดปญหาการซื้อขาวไทยไปผสมเอง ทําใหเกิดปญหาขาวปลอมปน 

 นอกจากน้ี การปรับมาตรฐานขาวดังกลาวยังจะเพ่ือสอดรับกับการพัฒนาพันธุขาวของไทย ดวย เพราะท่ีผานมาไทย

มีขาวหอมมะลิเพียง 2 สายพันธุ คือ กข 15 และมะลิ 105 แตในอนาคตกระทรวงเกษตรและสหกรณก็มีการพัฒนาพันธุใหม 

ซึ่งอาจจะมีระดับราคาตํ่าลง 

 "ธุรกิจโรงสีจะไมไดรับผลกระทบจากการ ปรับมาตรฐานดังกลาว เพราะไมจําเปนตองปรับเปลี่ยนอะไร เครื่องจักร

เดิมก็สามารถผลิตไดตามมาตรฐานใหม สวนการตรวจสอบมาตรฐานไมไดมีตนทุนเพ่ิมข้ึน โรงสีเสนอขอใหยกเลิกมาตรฐานขาว

หอมมะลิ ขอ 13 และ 14 ท่ีวาหามผูสงออกผสมขาวหอมมะลิเกิน 8% ซึ่งอันน้ีกระทบตอผูสงออกท่ีสมมุติผลไดตํ่ากวา 92 แต

จะไปปรับปรุงผสมเพ่ือสงออกเปนขาวขาวแทน ก็ไมสามารถทําได เพราะจะกลายเปนผูปลอมปน และมีความผิด จึงเปนการ

ตัดชองทางการทําตลาดขาวเกรดอ่ืน ซึ่งปกติผูผลิตขาวหอมมะลิจะมีการจัดทําแบรนดแยกระดับของสินคา เพ่ือใหผูบริโภค

รับรูและตัดสินใจเลือกไดอยูแลว หากมีมาตรฐานตาง ๆ ระบุชัดเจนไปเลย ก็ทําใหทําตลาดไดดีข้ึน" 

 แหลงขาวจากกระทรวง พาณิชยกลาววา ขณะน้ีคณะกรรมการมาตรฐานสินคา ท่ีมีนางสาวชุติมา บุณยประภัศร 

ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธาน อยูระหวางรวบรวมขอเสนอตาง ๆ เพ่ือนําไปประกอบการยกรางประกาศมาตรฐานขาว

หอมมะลิ คาดวาจะไดขอสรุปภายในสิ้นเดือนมิถุนายนน้ี และเสนอตอ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชย เพ่ือออกประกาศกระทรวงตอไป (ประชาชาติธุรกิจ 16062558) 

 ขาวรัฐไรคุณภาพเอกชนเมินประมูล(16 มิ.ย.58) 

 ผูสื่อขาวรายงานจากกระทรวงพาณิชยวา เม่ือวันท่ี 15 มิ.ย.58 กรมการคาตางประเทศไดเปดใหผูสนใจเขารวม

ประมูลขาวสารสตอกรัฐบาลแบบรายคลัง ครั้งท่ี 3/58 ปริมาณ 1.06 ลานตัน ย่ืนซองเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติกอนท่ีจะใหผูท่ี
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ผานคุณสมบัติย่ืนซองเสนอราคาในวันท่ี 16 มิ.ย.58 ปรากฏวา มีผูสนใจย่ืนตรวจสอบคุณสมบัติเพียง 43 ราย นอยกวา 2 ครั้ง

ท่ีผานมา โดยครั้งแรกมีผูผานคุณสมบัติ 96 ราย ครั้งท่ี 2 ผาน 45 ราย ซึ่งถือวานอยรายกวาทุกครั้งท่ีผานมา เน่ืองจาก

ผูประกอบการไมมั่นใจคุณภาพขาวสารในสตอกรัฐบาล เน่ืองจากผูท่ีไดรับอนุมัติซื้อขาวรัฐบาลเม่ือ 2 ครั้งกอนหนาน้ี ประสบ

ปญหาการรับมอบขาว โดยขาวบางสวนไมไดคุณภาพ ทําใหตองรองเรียนยังองคการคลังสินคา (อคส.) แกปญหาให สวน อคส.

ก็กําลังดําเนินการกับคูสัญญาท่ีรับผิดชอบคุณภาพและปริมาณขาว ท้ังเจาของโกดัง และคลังสินคา ท่ีรัฐเชาฝากเก็บขาว และ

บริษัทผูตรวจสอบคุณภาพขาว ซึ่งจะฟองรองดําเนินคดีตอไป 

 นายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศักด์ิสมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา ปจจัยคุณภาพขาวเปนเหตุผลสวนนอยท่ี

ทําใหมีผูเขารวมประมูลครั้งน้ีนอย แตเหตุผลหลัก คือ ราคาขาวในตลาดลดลง โดยขาวขาวใหมราคากิโลกรัม (กก.) ละ 11 

บาท ใกลเคียงกับขาวในสตอกท่ีรัฐประกาศราคาข้ันตํ่าเฉลี่ย กก.ละ 9.40-9.50 บาท ทําใหผูประกอบการรอดูสถานการณกอน 

หากขาวใหมลดลง ไปซื้อขาวใหมจะคุมกวา สวนสาเหตุท่ีราคาขาวในตลาดปรับตัวลดลง เพราะตลาดขาวคอนขางซบเซา คําสั่ง

ซื้อจากตางประเทศชะลอตัว ขณะท่ีผูสงออกขาวแขงขันกันสูง โดยเฉพาะเวียดนาม ไดลดราคาขาวสงออกเหลือตันละ 340-

350 เหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ีขาวไทยสงออกตันละ 380-390 เหรียญฯ 

 ดานนายสมพงษ กิตติเรียงลาภ ประธานบริษัท พงษลาภ จํากัด หน่ึงในผูรวมเสนอตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือรวม

ประมูลซื้อขาวในสตอกรัฐบาล กลาววา จํานวนผูย่ืนตรวจสอบคุณสมบัติ 43 ราย ไมนอยจนเกินไป เพราะคนท่ีจะซื้อขาวได

จริงๆ ก็มีไมกี่ราย หากจะใหดูวาทําไมคนรวมประมูลนอยก็คงเปนเพราะไมกลาซื้อขาวรัฐ เน่ืองจากมีขอมูลวาขาวสวนขางใน

คุณภาพตํ่าตางจากขาวท่ีอยูดานหนา ซึ่งจากประสบการณมีคนซื้อขาว 5% แตไดขาว 25% ก็ตองแบกรับภาระและการ

ขาดทุนไป (ไทยรัฐ 16062558) 
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๑.๗ ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 

 หวั่นชาวนา 22 จังหวัด ลุมเจาพระยา เปดศึกแยงชิงนํ้า(18 มิ.ย.58) 

 เมื่อวันท่ี 17 มิ.ย. ท่ีกระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย นายปติพงศ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา 

รมว.เกษตรและสหกรณ และ นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย รวมประชุมผานวิดีโอคอนเฟอเรนซ เพ่ือติดตามการแกปญหา

ภัยแลง รวมกับ ผูวาราชการจังหวัด ลุมนํ้าเจาพระยา ใน 22 จังหวัด และผูบริหารระดับสูง และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 นายปติพงศ กลาวภายหลังประชุม วา ในวันน้ีเราไดขอความรวมมือทางกระทรวงมหาดไทยไปยังผูวาราชการจังหวัด

ท่ัวประเทศ เพราะถือวาเปนความรวมมือระหวางหนวยงานความมั่นคงท่ีสามารถชวยแกปญหาตางๆ ได โดยเฉพาะปญหาใน

เรื่องของฝนท่ีมีความลาชา จึงทําใหมีขอจํากัดทางดานการทําการเกษตรท่ีมีพ้ืนท่ีอยูในลุมนํ้าเจาพระยา จํานวน 22 จังหวัด ท่ี

สวนใหญทําการเพาะปลูกขาว 

 โดยไดมีการขอใหทางผูวาฯ ไดเขาไปดูแลพ้ืนท่ี 2 ประเภท คือ ประเภทแรก ท่ีไดปลูกขาวไปแลวประมาณ 3.4 ลาน

ไร ท่ีเปนพวกไดลงทุนลงแรงไปแลว เน่ืองสภาวะท่ีฝนไมตกทําใหปริมาณนํ้าท่ีมีอยูในเข่ือนลดนอยลง ในการคํานวณของเรามี

พ้ืนท่ี 3.4 ลานไร ท่ีปลูกไปแลว เราสามารถท่ีจะสงนํ้าไปชวยเหลือไดตรงน้ีเปนสวนหน่ึง ซึ่งท่ียังไมไดปลูกสวนใหญเปนพ้ืนท่ีนา

ดอน ก็ไดขอรองใหประชาชนไดเลื่อนเวลาเพาะปลูกไปปลายเดือน ก.ค. น้ี ก็เปนไปตามทางผูเชี่ยวชาญและนักอุตุนิยมวิทยาได

พิจารณากันแลว นอกจากน้ี ยังมีพ้ืนท่ียังไมไดเพาะปลูกเหลืออยูประมาณ 4 ลานไร 

 ท้ังน้ี วัตถุประสงคท่ีเราตองใหเลื่อน เน่ืองจากเราตองรักษาพ้ืนท่ีปลูกไปแลว กับพ้ืนท่ียังไมไดเพาะปลูก ไมใหเกิด

ความเสียหาย ใหเพียงพอกับจํานวนนํ้าท่ีเรามีอยูขณะน้ี เราจึงขอรองใหผูวาราชการจังหวัดไดไปทําความเขาใจกับประชาชนใน

พ้ืนท่ีไดปลูกไปแลว เน่ืองจากปน้ีปริมาณนํ้ามีนอย ในการเพาะปลูกตองมีการผลัดเปลี่ยนการใชนํ้ากัน ขออยาใหเกิดการแยงชิง

การใชนํ้าเกิดข้ึน เพราะเราไมอยากเห็นสภาพน้ี ถาประชาชนใหความรวมมือทําการเกษตรตามท่ีเจาหนาท่ีแนะนํา ก็จะ

สามารถรักษาพ้ืนท่ีเพาะปลูก 3.4 ลานไรเอาไวได 

 ในสวน 4 ลานไร ท่ีเราขอใหไปปลูกปลายเดือน ก.ค. ไดสั่งการใหเจาหนาท่ีกระทรวงเกษตรฯ ไปสํารวจวา จะมีการ

เสริมกิจกรรมการเพาะปลูกอะไรใหประชาชนมีรายได ท่ีไมใชการเพาะปลูกขาวอยางเดียว แลวยังมีมาตรการอ่ืนๆ ท่ีจะเขาไป

สงเสริมอะไรอีก โดยท่ีเราไมอยากกําหนดกิจกรรมเอง แตอยากใหชาวบานหรือประชาชนไดกําหนดอยากจะทําอะไร ซึ่งจะมี

การประมวลใหเสร็จภายใน 1 - 2 สัปดาหน้ี ถามีความจําเปนจริงๆ ทางภาครัฐจะตองทําหรือดําเนินการอยางไร 

 อยางไรก็ตาม ขอเรียนยํ้าวา ท่ีเปนปญหาอยูขณะน้ีมีอยู 22 จังหวัด แลวท่ีเปนปญหาคือ สวนท่ีไดปลูกขาวไปแลว 

กับสวนท่ียังไมไดปลูก เราจึงตองมีมาตรการหลังเดือน ก.ค. จะตองมีมาตรการอะไรเขาไปเสริมหรือเปลา ในกรณีท่ีฝนตก

หรือไมตก เพราะคงไมมีใครรูได แตทางนักอุตุนิยมวิทยา และผูเชี่ยวชาญท้ังหลาย เชื่อวาจะตกหลัง ก.ค. ไปแลว 

 ดาน พล.อ.อนุพงษ กลาววา ขอใหผูวาราชการจังหวัดชี้แจงเกษตรกรใหเขาใจถึงสถานการณท่ีเกิดข้ึน โดยใหทุกคน

ประหยัดและทําตามท่ีรัฐบาลนิยม ถาเกิดเหตุสุดวิสัย รัฐบาลมีมาตรการชวยใหเกิดรายไดเสริมกับประชาชนข้ึนมาอยาง

แนนอน ท้ังน้ี ขอใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมโยธาธิการและผังเมืองเรงกําจัดวัชพืชและผักตบชวาท่ี

ขวางทางนํ้าดวย(ผูจัดการ 17062558) 

 ชาวนายื่นหนังสือ“นายกฯ”ทวงชดเชยไรละพัน(12 มิ.ย.58) 

 ไดมีตัวแทนชาวนาในนามสมาพันธเกษตรกร จ.สงขลา จํานวนกวา 300 คน รวมตัวชุมนุมท่ีบริเวณหนาศาลากลาง

จังหวัดสงขลาเมื่อเวลา 10.30 น. วันท่ี 11 มิ.ย. เพ่ือย่ืนหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ผานตัวแทน
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จังหวัดสงขลา เรียกรองใหรัฐบาลเรงรัดจายเงินตามมาตรการเพ่ิมรายไดใหแกผูมีรายไดนอยกรณีราคาผลผลิตตกตํ่าไรละ 

1,000 บาท ไมเกินรายละ 15 ไร แตจนถึงขณะน้ีเวลาผานมานานหลายเดือนแลว แตชาวนาใน จ.สงขลาจํานวน 8,836 

ครัวเรือนยังไมไดรับเงินชวยเหลือแตอยางใด รวมท้ังเกษตรกรพ้ืนท่ีภาคใตจํานวน 37,000 ครัวเรือน ก็ยังไมไดรับความ

ชวยเหลือเชนกัน ทําใหไดรับความเดือดรอน ไมมีเงินทุนทํานาปลูกขาว กอนหนาน้ีไดย่ืนเรื่องรองเรียนไปยังรัฐบาลหลายครั้ง

แลว แตยังไมไดรับความชวยเหลือ จึงตองมาย่ืนหนังสือเรียกรองอีกครั้งในวันน้ี เพ่ือขอใหนายกรัฐมนตรี เรงนําเรื่องเขาสูท่ี

ประชุม ครม.วันท่ี 16 มิ.ย. และขอใหจายเงินชวยเหลือชาวนาภายใน 15 วันหลังจากน้ี 

 ตอมานายธํารงค เจริญกุล ผวจ.สงขลา พรอมดวยนายสมปอง อินทรทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่ง

อยูระหวางเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ี จ.สงขลา ไดออกมาพบปะกับผูชุมนุม พรอมกับเชิญตัวแทนชาวนาไปประชุมเพ่ือ

หาขอสรุป โดยใชเวลาหารือรวมกันนานกวา 1 ชั่วโมง นายสมปอง อินทรทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ได

ออกมาพบกับกลุมชาวนาท่ีมาเรียกรอง พรอมกับกลาวรับปากวา จะนําเรื่องสงเขาสูท่ีประชุม ครม.ในวันท่ี 16 มิ.ย. คาดวาไม

เกินวันท่ี 23 มิ.ย.น้ีจะมีมติเรงรัดใหความชวยเหลือจาก ครม.และภายในวันท่ี 6 ก.ค. ชาวนาก็จะไดรับเงินชวยเหลือตาม

มาตรการเพ่ิมรายได หลังจากท่ีไดรับฟงคําชี้แจงแลวกลุมเกษตรกรชาวนาท้ังหมดตางพอใจ แยกยายกันกลับโดยบอกวาหาก

ไมไดรับเงินตามท่ีรองปลัดกระทรวงเกษตรฯรับปากไว กลุมชาวนาจะกลับมารวมตัวทวงสิทธ์ิอีกครั้ง(ไทยรัฐ 12062558) 

  ชาวนา จ.พระนครศรีอยุธยา ลั่นไมหยุดทํานาตามประกาศกรมชลฯ ช้ีหากหยุดเสียหายแน(12 มิ.ย.58) 

 เมื่อวันท่ี 11 มิ.ย. ผูสื่อขาวไดเดินทางลงพ้ืนท่ีบริเวณทุงนาปากกราน หมู 5 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีเน้ือท่ีกวา 2,000 ไร ท่ีมีการทําการปลูกขาวของชาวนา โดยใชนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยา พบวา ตอนน้ี

การทํานาของชาวนาบางสวนเริ่มไดรับผลกระทบจากปญหาภัยแลงบางแลว ขณะท่ีบางสวนยังสามารถเพาะปลูกได เน่ืองจาก

การสูบนํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาข้ึนมาเลี้ยงตนขาวท่ีเริ่มโตอายุกวา 1 เดือน แตตองลุนวาจะสามารถผานชวงน้ีไปไดหรือไม 

เน่ืองจากมีการประกาศวา นํ้าจากแมนํ้าเจาพระยาจะมีปริมาณนํ้าท่ีลดนอยลง 

 หลังจาก นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ไดออกประกาศกรมชลประทาน ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 

2558 ขอความรวมมือเกษตรกรในพ้ืนท่ีลุมนํ้าเจาพระยาท่ียังไมไดเพาะปลูกขาวนาป ใหชะลอการเพาะปลูกขาวออกไปกอน

จนกวาจะเริ่มมีฝนตกชุก หรือมีปริมาณนํ้าเพียงพอตอการเพาะปลูกประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2558 และขอใหผูใชนํ้าทุก

ภาคสวนใชนํ้าอยางประหยัดเพ่ือปองกันการเกิดการขาดแคลนนํ้าในพ้ืนท่ีลุมเจาพระยา 

 นางสมปอง ทาคํา อายุ 40 ป ชาวนาท่ีปลูกขาวกวา 40 ไร ท่ีบริเวณทุงนาปากกราน หมู 5 ต.ปากกราน อ.

พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา กลาววา จากประกาศดังกลาวเปนไปไมไดท่ีชาวนาสวนใหญจะหยุดทํานา เน่ืองจาก

ชวงน้ีเปนชวงท่ีชาวนาสวนใหญเริ่มลงมือแลว บางสวนก็เริ่มกอนจนตนขาวโตมีอายุนับเดือน ก็ยังตองเดินทางเลี้ยงดูตนขาว

ตอไป และหาทางแกไขเพ่ือจะเก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคมน้ี 

 “จะมาใหหยุดทํานาตอนน้ีไดอยางไร หากหยุดก็คงไดรับความเสียหายแน และท่ีใหมีการเลื่อนไปเพาะปลูกปลาย

เดือนกรกฎาคมย่ิงเปนสิ่งท่ีนากลัว และเสี่ยงกวาปจจุบัน เพราะถาลงมือปลูกในชวงกรกฎาคม การเก็บเกี่ยวก็จะรนเวลายาว

ออกไป แมจะรอฝน แตการเสี่ยงถาฝนตกลงมามาก หรือนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาสูงข้ึนก็เกิดนํ้าหลาก อาจเปนปญหานาขาว

สูญเสียไดเชนกัน ทําใหชาวนาสวนใหญยังคงลงมือปลูกขาวในตอนน้ี” นางสมปอง กลาว 
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 ดานนายไมตรี ปตินานนท ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานครหลวง กรมชลประทาน เปดเผยวา 

สถานการณนํ้าตอนน้ียังนาเปนหวง นํ้าเริ่มมีปริมาณลดลง และจะสงผลกระทบกระจายเปนวงกวาง ถาภายใน 20 วันน้ีฝนไม

ตกลงมาอาจสงผลกระทบท้ังการอุปโภคบริโภค ดังน้ัน จึงขอใหชาวนาชะลอการเพาะปลูกออกไปกอนเพ่ือรอดูสถานการณ

จนกวาจะมีฝนตกชุก 

 “คาดวาจะเปนปลายเดือนกรกฎาคมซึ่งตอนน้ีไดประกาศแจงเตือนใหชาวนาชะลอการเพาะปลูกไปทุกอําเภอใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแลว เพ่ือยํ้าใหชาวนาแตละพ้ืนท่ีรับทราบถึงสถานการณนํ้าในปจจุบัน” นายไมตรี กลาว(ผูจัดการ 

11062558) 

 จ.สกลนครภัยแลงขยายวง ชาวนาเดือดรอน ขาวแหงใกลตาย(15 มิ.ย.58) 

 นางฉวีวรรณ ศรีรักษา กลาววา ตนทํานาบนพ้ืนท่ี 7 ไร ท่ีบานประชาสุขสันต ต.ขมิ้น รวมกับชาวนาคนอ่ืนๆ อีกกวา 

10 ราย โดยเริ่มไถ หวาน ปกดํามาต้ังแตเดือนพฤษภาคม จนกระท่ังบัดน้ีเปนเวลาเกือบ 2 เดือนแลว ตนขาวท่ีปลูก ก็

เจริญเติบโตข้ึนมาอยางท่ีเห็น ลงทุนประมาณ 2 หมื่นบาท แตขณะน้ีขาวท่ีปลูกไวกําลังจะยืนตนเหี่ยวแหงตายเพราะขาดนํ้า 

เพราะต้ังแตไถหวานมาจนถึงบัดน้ี ไมมีฝนตกลงมาเลย เชนเดียวกับเพ่ือบานอีกหลายคนท่ีประสบปญหาภัยแลง 

 ดาน นายประยงค ฝายหินรอง หัวหนาฝายปฏิบัติการ สนง.ปภ.จ.สกลนคร ออกไปตรวจสอบสภาพความเดือดรอน

ของราษฎร กลาววา ตนรูสึกเห็นใจชาวนามาก แตขณะน้ีกรมอุตุนิยมวิทยา ไดประกาศเขาสูฤดูฝนแลว จึงไมสามารถประกาศ

เขตพ้ืนท่ีประสบภัยฉุกเฉินได แตยังประกาศเปนเขตฝนท้ิงชวง นานกวา 15 วันได เพ่ือใหความชวยเหลือตอไป เบ้ืองตนให

รวมตัวกันไปแจงตอ ผูใหญบาน และนายอําเภอ เพ่ือดําเนินการใหความชวยเหลือตอไป 

 สําหรับสถานการณภัยแลง ไดประกาศเปนเขตพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติ (ภัยแลง) จํานวน 4 อําเภอ คือ อําเภออากาศ

อํานวย อําเภอสวางแดนดิน อําเภอวานรนิวาส และอําเภอพรรณานิคม มีพ้ืนท่ีนาขาวไดรับความเสียหายเกือบ 2 หมื่นไร 

ขณะน้ีภัยแลงไดขยายวงออกไปอีกหลายอําเภอ จากท้ังหมด 18 อําเภอ แตปญหาคือเขาสูฤดูฝนแลว จึงไมสามารถประกาศ

เขตพ้ืนท่ีภัยแลงได ซึ่งขณะน้ีตองรอฝนท่ีจะตกลงมา และรอดูวาทางจังหวัดจะใหความชวยเหลือชาวนาอยางไร (ไทยรัฐ 

14062558) 

 ชาวนาอางทองรวมพลังต้ังเครื่องสูบนํ้าเขานาที่ใกลต้ังทองกวา 1,000 ไร(15 มิ.ย.58) 

 เมื่อวันท่ี 14 มิ.ย. ชาวนาบานหวยคันนาง หมู 4 ตําบลหวยคันแหลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ไดรวมมือ

กันนําเครื่องสูบนํ้าพรอมทอ จํานวน 12 ตัว มาต้ังเรียงรายพรอมเดินเครื่องสูบนํ้าจากคลองธรรมชาติลงสูคลองสงนํ้าไปยังพ้ืนท่ี

ทํานาท่ีหางจากจุดสูบนํ้าเปนระยะทางยาวกวา 2 กิโลเมตร เพ่ือนํานํ้าไปหลอเลี้ยงตนขาวในทุงนากวา 1,000 ไร ท่ีกําลังต้ัง

ทองออกรวงรอการเก็บเกี่ยว เปนการสรางความสามัคคีของชาวนาท่ีรวมมือชวยเหลือกันในยามหนาแลงขาดแคลนนํ้าทํานา 

 นายธีรพงษ ทรัพยมาก อายุ 46 ป ชาวนาบานเลขท่ี 11 หมู 4 ตําบลหวยคันแหลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด

อางทอง เปดเผยวา ชาวนาบานหวยคันนางไดพรอมใจกัน และรวมมือกันนําทอมาสูบนํ้าเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรนาขาวท่ีไดทํา

การเพาะปลูกไปแลวประมาณ 45-50 วัน ซึ่งจะเขาสูในชวงขาวต้ังทองออกรวงกวา 1,000 ไร และตองใชนํ้าในปริมาณท่ีมาก

พอ โดยการต้ังเครื่องสูบนํ้าเขานาขาวครั้งน้ี ชาวนาบานหวยคันนาง หมู 4 ตําบลหวยคันแหลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด

อางทอง ทุกคนไดรวมกันออกคานํ้ามัน 
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 “หลังชลประทานไดประกาศลดปริมาณการจายนํ้าเขาพ้ืนท่ีทํานาเน่ืองจากนํ้าตนทุนเหลือนอย ทางชลประทาน

จังหวัดอางทอง ก็ไดจัดสรรคนํ้าเฉลี่ยใหแกชาวนาท่ีลงมือปกดําไปแลว ซึ่งบริเวณทุงหนาหมู 4 ตําบลหวยคันแหลน แหงน้ี 

ชาวนาไดทําการปกดํานาขาวไปแลว และขาวในนากวา 1,000 ไร อยูระหวางการต้ังทองเพ่ือรอออกรวง ดวยเหตุชาวบานจึงได

รวมใจกันนําเครื่องสูบนํ้ามาสูบนํ้าเขาคลองเพ่ือสงนํ้าไปแบงแจกจายหลอเลี้ยงตนขาวตามแปลงนาตางๆ ของแตละคน ซึ่งการ

ทําเชนน้ีนอกจากจะมีนํ้าทํานาแลว ยังเปนการสรางความสามัคคีใหแกชาวบานดวยกันดวย” (ผูจัดการ 14062558) 

 ชาวนา จ.สงขลา สูบนํ้าทะเลสาบสงขลาทํานาปรัง แกปญหาภัยแลงฝนทิ้งชวง(16 มิ.ย.58) 

 วันท่ี 16 มิ.ย. ท่ี จ.สงขลา ชาวนาในพ้ืนท่ี อ.ระโนด จ.สงขลา แหลงปลูกขาวท่ีใหญท่ีสุดใน จ.สงขลา เริ่มลงมือปลูก

ขาวในฤดูปลูกขาวนาปรัง โดยใชนํ้าจากทะเลสาบสงขลาแทนนํ้าฝนจากธรรมชาติท่ีท้ิงชวงทําใหมีนํ้าเพียงพอสําหรับปลูกขาง

นาปรังในปน้ี 

 นายเดช เล็กวิชัย ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ เปดเผยวา ชวงน้ีเปนชวงฤดูปลูก

ขาวนาปรังปน้ี ชาวนาท้ัง 6 ตําบลใน อ.ระโนด สามารถปลูกขาวนาปรังโดยไมมีปญหาในเรื่องนํ้า เน่ืองจากจะใชนํ้าจากระบบ

คลองชลประทาน ของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ สํานักชลประทานท่ี 16 สงขลารวมท้ังนํ้าจากลําคลอง

สาขาของลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ซึ่งขณะน้ีอยูในชวงท่ีนํ้าจืด สามารถนํามาใชทํานาแทนนํ้าฝนจากธรรมชาติได ซึ่งเพียงพอกับ

การใชทํานาปรังและเนนใชพันธุขาวท่ีมีอายุสั้นเพ่ือใหเก็บเกี่ยวไดเร็วข้ึนราว 3 - 4 เดือน 

 และมีพ้ืนท่ีสงนํ้า 85,000 ไร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 ตําบลของ อ.ระโนด จ.สงขลา ประกอบดวย ต.บานขาว ต.บานใหม 

ต.ตะเครียะ ต.คลองแดน ต.แอนสงวน ต.ระโนด ต.ควนชลิต และ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช บางสวน โดยใชนํ้าจาก

ทะเลสาบสงขลา สูบลงคลองชลประทาน เขาคูนํ้าเขานาตลอดฤดูทํานาปรัง 60 - 80 ลานลูกบาศกเมตร 

 นายเดช กลาวเพ่ิมเติมวา สําหรับลุมนํ้าทะเลสาบสงขลาหน่ึงใน 25 ลุมนํ้าของไทย โดยมีลักษณะพิเศษท่ีเปนระบบ

ทะเลสาบแบบลากูนขนาดใหญรองรับนํ้าฝนเกือบท้ังหมดจากลุมนํ้ามีพ้ืนท่ี 8,754 ตารางกิโลเมตร กอนระบายออกสูอาวไทย 

นํ้าในทะเลสาบยังไดรับอิทธิพลจากการหนุน ของนํ้าทะเลในอาวไทย ดังน้ันในทะเลสาบสงขลาจึงมีท้ังนํ้าจืด นํ้ากรอย และ

นํ้าเค็ม ข้ึนอยูกับตําแหนงบริเวณในทะเลสาบสงขลา และชวงเวลาของป ทําใหอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรสัตวนํ้านานาชนิด 

และ ยังเปนแหลงนํ้าจืด เพ่ือการชลประทานนํ้าจืดในบางพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในบริเวณ อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ และ อ.สทิงพระ 

 การผันแปรดานความเค็มของนํ้าข้ึนอยูกับความสูงของระดับนํ้าทะเลท่ีหนุน ปริมาณฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีลุมนํ้า หรือ

ปริมาณนํ้าจืดท่ีระบายลงทะเลสาบสงขลา และปริมาณการใชนํ้าจากทะเลสาบ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงข้ึนกับฤดูกาลทําให

ตองมีการวางแผนการปลูกพืชใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานความเค็มของนํ้าทะเลสาบลวงหนา จะชวยใหสามารถวาง

แผนการปลูกพืชไดดีย่ิงข้ึน ในปจจุบันไดมีการตรวจวัดความเค็มของนํ้าในทะเลสาบ โดยเจาหนาท่ีของกรมชลประทานเปน

ระยะ เพ่ือใชในการวางแผนการปลูกพืช(ผูจัดการ 16062558) 

  “นายกฯ” เผยร้ือขอมูลดูชาวบานจนจริงๆ รับไลบ้ีบุกรุกที่กอนจัดสรร เล็งขายขาวเกรดบีชวยคนจน(10 มิ.ย.

58) 

 เมื่อวันท่ี 9 มิ.ย. ท่ีทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนา คสช. แถลงภายหลังการ

ประชุมรวม ครม. และ คสช. วา หากมองยอนกลับไปดูพบวามีปญหาท้ัง 5 กลุมงานท้ังในการแกปญหาเรงดวน โดยเฉพาะกับ

ประชาชนท่ีมีรายไดนอย ซึ่งตนใหความสําคัญกับเรื่องน้ีมาก แตก็ตองดูแลประชาชนระดับกลาง การคาขายกับประเทศเพ่ือน
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บานและตางประเทศ วันน้ีตนขับเคลื่อนทุกท่ี ขณะเดียวกัน ตนก็ไดชี้แจงกับตางประเทศวารัฐบาลน้ีเขามาทําแบบน้ี ซึ่งก็ไดรับ

ความเขาใจมากข้ึนและไดรับความรวมมือ 

 พล.อ.ประยุทธ กลาววา วันน้ีเราคิดทุกเรื่องทุกพ้ืนท่ีไมวาจะเปนการบริหารจัดการท่ีดินใหทํากินได ซึ่งตองดู

รายละเอียดเพราะขอมูลท่ีผานมาผิดท้ังหมด เรารื้อทุกอยางเพ่ือใหไดขอมูลของประชาชนท่ียากจนและไมมีท่ีทํากินจริงๆ แลว

มาดูวาจะใหท้ังหมดไดหรือไม ซึ่งวันน้ีเราจัดสรรใหไดไมกี่หมื่นราย แตเปนการแกปญหาระยะยาว โดยตองดูในพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุก

และเรียกคืนกลับมากอนนําไปจัดสรร และดูแลผูไดรับผลกระทบ อยางพ้ืนท่ีปลูกยาง ตนตองมาคิดตอวาทําอยางไรใหยาง

เหลาน้ีเปนตนทุนของรัฐได ซึ่งขณะน้ีมีสวนยางท่ียึดมา ถาตัดท้ิงหมดมันก็โลน จึงตองตัดแถวเวนแถว สวนไมท่ีไดก็นําไปแปร

รูปใหชาวบานไปใชประโยชน สวนท่ีจัดไปแลวก็ตองปลูกไมยืนตนแทรก สวนผลิตภัณฑยางน้ันตองไมทําใหกลไกตลาดเสียหาย 

ยางเหลาน้ีเราจะไมไปขายขางนอก โดยนําไปเปนตนทุน เชน สนามกีฬา ฉะน้ันจะสามารถทําใหสรางธุรกิจเอสเอ็มอีท่ีมาลงทุน

ในเรื่องเหลาน้ี ซึ่งทุกอยางตองไมมีผลกระทบตอรายไดประเทศ 

 พล.อ.ประยุทธ กลาววา วันน้ีสิ่งแรกท่ีตนสั่งคือทําอยางไรทําใหคนรายไดนอยมีขาวกินท่ีราคาถูกลงบาง ชาวนาบนวา

ขายขาวไดถูกตอง ซึ่งเปนกลไกตลาดอยูแลว ไมไดถูกเพราะอยางอ่ืน มันจะขายตันละหมื่นกวาบาทไมได เพราะราคาอยูท่ี 9 

พัน แตไมเกิน 1 หมื่นบาทตอตัน แตเขาตองมาซื้อขาวท่ีแพงเพราะผานคนกลางและการบริหารจัดการทําใหเขาสงสัยวาทําไม

ขายขาวไดนอย แตซื้อขาวแพงมากิน ตนก็จะรับไปจัดการวาจะทําอยางไรไดแตการจัดการไมใชการเอาขาวไปแจกอยางเดียว 

ตองดูวาทําไดหรือไมในการทําขาว ท่ีมีคุณภาพรองลงมาและราคาตองถูกกวาปกติ แตตองเปนไปตามกลไกตลาดไมกระทบการ

ระบายขาว แตตนไมไดสั่งใหองคการคลังสินคา (อคส.) ไปทําอยางเดียว เด๋ียวหาวาทุจริตอีก แตคิดตอวาจะทําอยางไร โดยใช

สหกรณแลวนําขาวท่ีตองปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งตองใชงบประมาณอีกตันละหลายพันบาท เมื่อปรับปรุงข้ึนมาก็ขายไดเทาน้ัน ตน

เคยเรียนไปแลววาขาวทุกชนิดท่ีผานปรับปรุงคุณภาพมีมูลคาไมใชตันละ 15,000 บาท แตข้ึนไปถึง 2 หมื่นบาทตอตันและ

เกือบ 3 หมื่นบาทถายืดตอไปเรื่อยๆ ฉะน้ันจึงตองใชขาวท่ีคุณภาพเริ่มเสื่อมหรือเกรดบีมาขายคนจนไดหรือไม โดยผานตลาด

ชุมชนท่ีมีสหกรณเปนผูดําเนินการและรัฐอํานวยความสะดวกใหกระทรวงมหาดไทยดูแล (ผูจัดการ 09062558) 

 ชาวนาชายแดน จ.สระแกวมึน โดนเขมรรุกที่ดินปลูกขาว(12 มิ.ย.58) 

 เมื่อวันท่ี 11 มิ.ย. ผูสื่อขาวไดเขาตรวจสอบบริเวณท่ีนาของ นางสุบิน เท่ียงสาน อายุ 61 ป อยูบานเลขท่ี 44 ม.4 

บานกุดผือ ต.โนนหมากมุน อ.โคกสูง จ.สระแกว หลังนางสุบิน และชาวบานไดรองมาวา มีชาวกัมพูชานํารถไถแอบเขามาไถใน

ท่ีนาของตนเองในเวลากลางคืน มิหนําซ้ํายังนําขาวมาหวานอีกดวย 

 ผูสื่อขาวเดินทางเขาไปยังท่ีนาของ นางสุบิน ท่ีบานหนองจาน ม.4 ต.โนนหมากมุน พบวา นางสุบิน พรอมดวย

ชาวบานนํารถไถกําลังไถท่ีนาท่ีชาวกัมพูชา ไดนําขาวมาหวานไว และขาวท่ีกัมพูชาหวานสูงประมาณ 1 คืบแลว โดยนางสุบิน 

บอกวา หลังฝนตกลงมาเมื่ออาทิตยท่ีผานมา ตนเองจึงจางรถไถมาไถท่ีนาท้ิงเอาไวเพ่ือท่ีจะมาไถแปรเพ่ือหวานขาว แตพอตก

ตอนกลางคืนไดมีชาวกัมพูชานํารถไถมาไถแปร แลวนําขาวมาหวานตัดหนาไปกอน จึงตองจางรถไถมาไถแลวหวานขาวใหม 

 นางสุบิน กลาววา ท่ีนาของตนไดรับมรดกมาจากพอแม มีเอกสารสิทธิ น.ส.3 และเสียภาษีทุกป ก็อยากฝากถึง

นายกรัฐมนตรีใหชวยชาวบานตามแนวชาวแดนท่ีถูกกัมพูชารุกท่ีทํากินดวย 

 ดานนายสุหริ จันทรนอก กํานันตําบลโนนหมากมุน อ.โคกสูง ไดเดินทางเขามาดูท่ีนาของนางสุบิน และกลาววา แต

เดิมทางราชการไดนํารั้วลวดหนามมาขึงปองกันไมใหชาวกัมพูชาขามเขามา แตท่ีกั้นลวดหนามยังไมถึงเขตแดนฝงกัมพูชา พอ



47 

 

นานวันเขาชาวกัมพูชาเลยทึกทักวาท่ีบริเวณท่ีฝายไทยขึงลวดหนามเปนเขตแดน จึงยึดท่ีนาของคนไทยท่ีอยูฝงลวดหนาม หาก

ใครตองการท่ีจะเขาไปทํานาก็ตองเชาท่ีนาแปลงน้ันทํา ท้ังท่ีเปนนาของเรา แตตองไปเชาชาวกัมพูชาทํา 

 นายสุหริ กลาววา ท่ีผานมาปกอนชาวกัมพูชาจะยึดเอาเฉพาะท่ีนาท่ีอยูในฝงลวดหนามฝงตรงขาม แตปน้ีเขมรไดรุก

เขามาในเขตลวดหนามในฝงไทย ถาเปนอยางน้ีก็เทากับวากัมพูชาตองการจะยึดท่ีนาของชาวไทยมาถึงถนนศรีเพ็ญอยาง

แนนอน(ผูจัดการ 11062558) 

 ธ.ก.ส.ชัยนาทพรอมรับทําประกันภัยขาวนาป ชวนเกษตรกรซ้ือประกันปองกันเสี่ยงภัยธรรมชาติ(10 มิ.ย.58) 

 เมื่อวันท่ี 9 มิ.ย. นายปรีชา พวงนอยปภา ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชัยนาท เปดเผยวา จากการท่ี

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดชัยนาท และสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยนาท สํานักงาน

เกษตรจังหวัดชัยนาท และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดรวมประชุมเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 

2558 เพ่ือประสานความรวมมือในการดําเนินงานโครงการดังกลาว 

 ขณะน้ี จังหวัดชัยนาทพรอมแลวในการรับทําประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2558 โดยเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน

เกษตรกรไวเมื่อปการผลิตท่ีผานมา สามารถไปติดตอทําประกันภัยขาวนาปไดเลย ซึ่งเกษตรกรจังหวัดชัยนาท จายคาเบี้ย

ประกันภัยไรละ 90 บาท แตหากเกษตรกรรายใดเปนลูกคา ธ.ก.ส.ธนาคารฯ จะอุดหนุนคาเบ้ียประกันภัยสําหรับลูกคาเงินกู

เพ่ิมอีกไรละ 10 บาท ทําใหเกษตรกรท่ีเขาหลักเกณฑดังกลาวจายคาเบี้ยประกันภัยเพียงไรละ 80 บาท 

 ท้ังน้ี โครงการประกันภัยขาวนาป มีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในการเพาะปลูกขาวของ

เกษตร ซึ่งรัฐบาลอาจจะเยียวยาไดไมครอบคลุม และใชงบประมาณจํานวนมาก จึงไดเชิญชวนใหเกษตรกรเขารวมโครงการ

ดังกลาวเพ่ือปองกันความเสียหายไดมากข้ึน ท้ังน้ี เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตองจายคาเบี้ยประกันภัยไรละ 90 บาท ไดรับ

ความคุมครองสูงสุดถึง 1,111 บาท/ไร และรัฐบาลอุดหนุนเพ่ิมเติม 1,123 บาท/ไร (ไมเกิน 30 ไร) คุมครองความเสียหายจาก

ภัยธรรมชาติ 

 เชน นํ้าทวม หรือฝนตกหนัก ภัยแลง ฝนแลง หรือฝนท้ิงชวง ลมพายุ หรือพายุไตฝุน ภัยอากาศหนาว หรือนํ้าคาง

แข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม รวมท้ังภัยศัตรูพืช และโรคระบาด เปนตามอัตราท่ีกําหนด โดยเกษตรกรสามารถสอบถาม

รายละเอียด และติดตอขอทําประกันภัยไดท่ี ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกแหงใกลบาน ต้ังแต

วันน้ีจนถึงวันท่ี 14 สิงหาคม 2558(ผูจัดการ 09062558) 

 จ.พิจิตรสงเสริมทํานาเกษตรอินทรียขาวปลอดภัย(08 มิ.ย.58) 

 นายสุรชัย ขันอาสา ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร เปดเผยวาขณะน้ีในจังหวัดพิจิตรไดประกาศสภาวะภัยแลงในพ้ืนท่ี 7 

อําเภอ แตยืนยันวา นํ้ากิน นํ้าใช ต้ังงบประมาณเพ่ือการชวยเหลืออยางพอเพียง แตเรื่องการทํานาของเกษตรกรชี้แจงวานา

ขาวในเขตชลประทานท่ีมีกวา 3 แสนไร ขณะน้ีทํานาไดเพียง 20-30% เทาน้ัน เน่ืองจากปริมาณนํ้าท่ีปลอยมาจากเข่ือนสิริกิต์ิ

มีนอยนํ้าไปไมถึงปลายทางเพราะชาวนาตนนํ้าแยงกันสูบนํ้าไปทํานา สวนพวกท่ีทํานาอยูนอกเขตพ้ืนท่ีชลประทานขณะน้ียังไม

สามารถเปดฤดูกาลทํานาได มีแตเพียงผูท่ีทํานาโดยใชการสูบนํ้าใตดินประมาณ 1-2 หม่ืนไร น้ันท่ีทํานาไดโดยสรุปจังหวัด

พิจิตรมีพ้ืนท่ีทํานากวา 1 ลานไร ขณะน้ีปลูกขาวไดแคเพียง 1 แสนไรเศษเทาน้ัน จึงยอมรับวาสถานการณภัยแลงคุกคามพ้ืนท่ี

ทําการเกษตรอยางรุนแรง จึงทําไดแคเพียงรอฝนใหตกตองตามฤดูกาลเทาน้ัน เหตุเปนเพราะนํ้าเหนือเข่ือนก็มีนอยดวยเชนกัน 
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 ในสวนของนโยบายการสงเสริมการปลูกขาวของจังหวัดพิจิตรน้ัน นายสุรชัย ขันอาสา ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร ได

ใหขอมูลวา จะสงเสริมใหชาวนาปลูกขาวพันธุดีดวยกรรมวิธีการปลูกแบบเกษตรอินทรียท่ีไมใชสารเคมีและลดตนทุนการผลิต 

โดยใชจุลินทรียชีวภาพ “จุลินทรียจาวปลวก” ซึ่งไดสงเสริมมาอยางตอเน่ืองเขาสูปท่ี 3 แลว โดยใชปราชญชาวบานเปดศูนย

เรียนรู ซึ่งขณะน้ีมีชาวนาตนแบบท่ีเปนหัวคิดแบบคนรุนใหมเกือบ 500 คน ท่ีผานหลักสูตรและขณะน้ีมีชาวนากวา 300 คน 

รวมตัวกันเปนเครือขายประกาศตัวยืนยันวาจะปลูกขาวพันธุดี กินอรอย แบบปลอดสารพิษและลงมือทํานา โดยใชนํ้าใตดินทํา

นาไดแลวประมาณ 70-80 ราย พ้ืนท่ีทํานาประมาณ 1,500 ไร สวนท่ีเหลือรอนํ้าฝนก็จะลงมือ ซึ่งกลุมคนเหลาน้ีจะเปนผูนํา

กระแสการปลูกขาวพันธุดีแบบปลอดสารพิษและจะแปรรูปเปนขาวสารบรรจุถุงขาย ซึ่งจะทําใหไดราคาขาวเปลือกคิดเปนเงิน

มากกวาตันละ 15,000 บาท แนนอน จากการเก็บขอมูลพบวาชาวนากลุมน้ีมีตนทุนการทํานาแคเพียงไรละ 1,800-2,500 

บาท เทาน้ัน ซึ่งนับวาเปนการรวมตัวท่ีเขมแข็ง 

 ในสวนของการชวยเหลือเกษตรกร นายสุรชัย ขันอาสา ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร ยังไดกลาวเพ่ิมเติมวา นโยบาย

ของรัฐบาลชัดเจนวาจะไมมีการรับจํานําหรือพยุงราคาเพราะตองการใหเปนไปตามกลไกตลาด แตรัฐบาลก็มิไดทอดท้ิงชาวนา 

ซึ่งขณะน้ีมีนโยบายมาแลววาถาชาวนาอยากไดอะไรก็ขอใหรวมกลุมกัน แลวไปแจงความประสงคท่ี อบต. หรือ ท่ีอําเภอ แลว

ทําโครงการข้ึนมาก็จะมีงบประมาณไปสนับสนุน โดยยกตัวอยางเชนหากชาวนาตองการเปลี่ยนพ้ืนท่ีนา ไปทําในรูปแบบไรนา

สวนผสม คือมีบอนํ้า มีนาขาว มีสวนไมผล มีท่ีอยูอาศัยปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงไกเลี้ยงหมู แลวตองการเครื่องจักรไปขุดสระ

นํ้าใหแบบน้ีสามารถขอได ซึ่งอาจรวมไปถึงพันธุปลา หมู ไก พันธุพ้ืนเมือง เหลาน้ีเปนตน หรือจะรวมกลุมกันในรูปแบบ

วิสาหกิจชุมชน ไมจําเปนตองเปนนิติบุคคลก็ขอการสนับสนุนได ซึ่งจะเปนการทําใหเกษตรกรเขมแข็งและยืนอยูไดบนพ้ืนฐาน

ของความขยัน และลงมือใสใจทําจริงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยางท่ีในหลวงสอนไว (บานเมือง 08062558) 

 ภัยแลง4เข่ือนวิกฤติสิ้น มิ.ย.ไมมีนํ้าทํานา(08 มิ.ย.58) 

 เกษตรกรชาวไร-ชาวนา เตรียมตัวใหพรอม ไดเวลาเผาจริงกันแลว กรมชลประทานเผยสิ้นมิถุนายนน้ีไมมีนํ้าใหทํานา 

หลังเจอปญหาแลงจัด ฝนท้ิงชวง สงผลใหเข่ือนใหญ 4 แหงเหลือนํ้าเพียงนอยนิด ตองใชอยางประหยัดเพ่ือรักษาระบบนิเวศน 

และใชอุปโภค-บริโภค และหลอเลี้ยงพ้ืนท่ีปลูกขาวไดเพียง 2 ลานไร สวนท่ีเหลืออีก 7 ลานไรหามทํานาเด็ดขาด 

 เมื่อวันท่ี 6 มิ.ย.น้ี นายสุเทพ นอยไพโรจน รองอธิบดีกรมชลประทาน เปดเผยวา ขณะน้ีกรมชลฯ กําลังประเมิน

สถานการณนํ้าวาอยูในระดับนาเปนหวง ภายหลังจากฝนไมตกตองตามฤดูกาล คาดวาภายในสิ้นเดือน มิ.ย.น้ี ปริมาณนํ้าใน

เข่ือนท่ีสามารถใชไดในปจจุบันมีประมาณ 5,500 ลาน ลบ.ม. และกําลังจะหมดไปไมเพียงพอตอการเพาะปลูก กรม

ชลประทานจึงเตรียมประกาศงดสงนํ้าเพ่ือเพาะการปลูก เพ่ือใหมีนํ้ารักษาระบบนิเวศ และการบริโภคเทาน้ัน 

 ในวันท่ี 9 มิ.ย.น้ี กรมชลประทานจะหารือกับกรมอุตุนิยมวิทยา เพ่ือประเมินสถานการณนํ้าฝน หากรวมประเมิน

สถานการณแลวมีความชัดเจนวาฝนไมตก ก็จะประกาศงดสงนํ้าเพ่ือทําการเพาะปลูกตอไป 

 ท้ังน้ี ท่ีผานมาปริมาณนํ้าตนฤดูกาลท่ีใชเพาะปลูกได มีปริมาณใกลเคียงกับปกอนคือ 3,800 ลาน ลบ.ม. ซึ่งใชได

ประมาณ 2 เดือนคือ มิ.ย.-ก.ค. แตชวงตนฤดูฝนปกติประมาณสัปดาหท่ี 3 ของเดือน พ.ค. จะตองมีฝนตกลงมาเพ่ือเติมนํ้าใน

เข่ือน แตปน้ีเขาสูเดือน มิ.ย.แลว ยังไมมีฝนตกปริมาณนํ้าในเข่ือนจึงไมเพ่ิมข้ึน สงผลกระทบตอฤดูกาลเพาะปลูกป 2558/59 

แนนอน 
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 ปกติพ้ืนท่ีเพาะปลูกในเขตชลประทานของลุมนํ้าเจาพระยา จะมีประมาณ 9.2 ลานไร ตองใชนํ้าประมาณ 1 หมื่น

ลาน ลบ.ม. แตปจจุบันหลังจากกรมชลประทานปลอยนํ้าเพ่ือทําการเกษตรเมื่อพฤษภาคม ทําใหนํ้าในเข่ือนท่ีเหลือใช มีเพียง

ประมาณ 1,700 ลาน ลบ.ม. หรือใชไดอีกประมาณ 20 วันเทาน้ัน 

 สําหรับปริมาณนํ้า 4 เข่ือนในลุมนํ้าเจาพระยา เหลือสนับสนุนการเพาะปลูกนอยมาก โดยเข่ือนภูมิพลเหลือนํ้าใชได

ประมาณ 558 ลาน ลบ.ม., เข่ือนสิริกิต์ิมีปริมาณนํ้าใชได 946 ลาน ลบ.ม., เข่ือนแควนอยบํารุงแดนเหลือนํ้าใชได 109 ลาน 

ลบ.ม. และเข่ือนปาสักชลสิทธ์ิเหลือนํ้าใชได 105 ลาน ลบ.ม. 

 หลังจากท่ีกรมชลประทานประกาศปลอยนํ้าเพ่ือสนับสนุนการทําการเพาะปลูกเม่ือ 1 พ.ค.ท่ีผานมา เกษตรกรก็

เริ่มทําการเพาะปลูกและทําการเกษตรไปแลว 2 ลานไร โดยเฉพาะการทํานา เหลือพ้ืนท่ีทําการเกษตรอีกมากกวา 7 ลานไร ท่ี

ไมมีนํ้าสําหรับทําการเพาะปลูก แตเมื่อสถานการณนํ้าตนทุนเหลือนอย ถือเปนสถานการณท่ีบังคับใหกรมชลตองบริหารจัดการ

นํ้าท่ีเหลืออยูในไดนานท่ีสุด เพ่ือประคองพ้ืนท่ีเกษตรท่ีทําไปแลว(บานเมือง 07062558) 
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๒. ความเคลือ่นไหวของขาวตางประเทศ  

๒.๑ สถานการณการผลิต และการคาขาวโลก   

 เม่ือเดือนเมษายน 2558 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์วา่ ปีการผลติ 2557/58 ผลผลิตข้าวโลกจะ

มีประมาณ 474.6 ล้านตนั ลดลงจากปีการผลิต 2556/57 ร้อยละ 0.5 เน่ืองจากคาดการณ์ว่าอินเดีย และเวียดนามจะมี

ผลผลิตลดลงเป็น 102.5ล้านตัน และ 28.1 ล้านตัน รวมทัง้ประเทศ กัมพูชา ญ่ีปุ่ น และเนปาล มีผลผลิตข้าวลดลง

เช่นเดียวกัน ทัง้นี ้ผลผลิตข้าวโลกดังกล่าวต่ํากว่าการบริโภคข้าวโลก ซึ่งมีปริมาณ 483 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 1.8 

ในขณะท่ีปริมาณสตอ็กข้าวโลกต้นปี 2557/58 อยู่ท่ีประมาณ 107 ล้านตนั ลดลงจากปีก่อนร้อยละ2.9 เน่ืองจากสต็อก

ข้าวของประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ลดลงเหลือประมาณ 46.8 ล้านตนั 22.7 ล้านตนั และ 5.5ล้านตนั ตามลา่ดบั 

คาดวาการคาขาวโลกจะมีประมาณ 42.3ลานตัน ลดลงจากป2557 ซึ่งมีปริมาณ 43.1ลานตัน คิดเปนรอยละ 1.7 เน่ืองจาก

คาดการณวาอินเดีย และพมาจะสงออกลดลงเปน 9.0ลานตัน และ 1.60ลานตัน ตามลาดับในขณะท่ี ฟลิปปนส เซเนกัล และบัง

คลาเทศ จะนาเขาขาวลดลงเปน 1.7 ลานตัน 1.2 ลานตัน และ 0.6ลานตัน ตามลาดับ 

 การบริโภคในป 2558 คาดการณวาจะมีปริมาณ 483 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจากป 2557 ซึ่งมีประมาณ480.1 ลานตัน รอย

ละ 0.6 เน่ืองจากคาดการณวาจีนจะบริโภคขาวเพ่ิมข้ึนจาก 146.3 ลานตัน เปน 148.4ลานตัน คิดเปนรอยละ 1.4 และบังคลา

เทศจะบริโภคขาวเพ่ิมข้ึนจาก 34.9 ลานตัน เปน 35.3 ลานตัน คิดเปนรอยละ 1.1 รวมท้ัง ฟลิปปนส ไนจีเรีย และสหรัฐฯ จะ

บริโภคขาวเพ่ิมข้ึนเปน 13.2 ลานตัน 6.1 ลานตัน และ 4.1 ลานตัน ตามลาดับ  

 ราคาขาวในตลาดโลกสวนใหญ ไดแก ไทย เวียดนาม และปากีสถาน ยังคงปรับตัวลดลงอยางตอเน่ือง โดยเวียดนาม

เสนอขายขาวราคาตํ่าท่ีสุด ราคาขาวขาว 5% ตันละ 360เหรียญสหรัฐฯ ราคาขาวขาว 15% ตันละ 350 เหรียญสหรัฐฯ และ

ปากีสถานเสนอขายขาวขาว 25% ตํ่าสุด ราคาตันละ 335เหรียญสหรัฐฯ 
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๒.๒ ผลผลิต การใช การคา และสต็อกขาวของโลก   

ประเทศ ผลผลิต การบริโภค การนาํเขา้ การส่งออก สตอ็กปลายปี 

โลก      

ปี 2552/53  440.9 438.5 31.5 31.5 94.8 

ปี 2553/54  449.2 445.4 36.2 36.2 98.6 

ปี 2554/55  465.8 460.0 39.1 39.1 104.4 

ปี 2555/56 471.9 468.5 39.4 39.4 110.2 

ปี 2556/57 * 476.9 480.1 42.9 42.9 107.0 

ปี 2557/58 * 474.6 483.0 42.2 42.2 98.6 

∆ ปี 2558/2557 (%)  -0.5 0.6 -1.7 -1.7 -7.9 

ประเทศผูส่้งออกปี 2557/58      

จีน 144.5 148.4 4.5 0.4 46.9 

อินเดีย 102.5 99.4 - 8.7 16.8 

เวียดนาม 28.1 21.9 0.4 6.7 0.8 

ไทย** 23.4** 10.9 ** 10.0*** 27.2 

สหรัฐอเมริกา 7.1 4.1 0.7 3.4 1.4 

ปากีสถาน 6.9 2.8 0.03 3.9 1.1 

ประเทศผูน้าํเขา้ปี 2556/57      

จีน 144.5 148.4 4.0 0.4 46.9 

ไนจีเรีย 2.6 6.1 3.5 - 1.1 

อิหร่าน 1.7 3.4 1.7 - 0.8 

อินโดนีเซีย 36.3 38.6 1.3 - 4.5 

อิรัก 0.3 1.5 1.3 - 0.3 

ฟิลิปปินส์ 12.2 13.2 1.7 - 2.3 

ท่ีมา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ  ณ  เดือนเมษายน 2558 ** ผลผลิตและการนําเขาขาวจากการเปดตลาดนําเขาขาวตาม

ความตกลงองคการการคาโลก (WTO) จากไทย *** เปาหมายการสงออกขาว 
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๒.๓ ความเคลื่อนไหวของประเทศผูนําเขาขาวท่ีสําคัญ 
 

 อินโดนีเซีย  

 กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย รายงานวารัฐบาลฯ ไดปฏิเสธท่ีจะนาเขาขาว ประมาณ 1.5 ลานตัน จากไทยท่ีราคา 

4,000 รูเปยหตอกิโลกรัม (ประมาณ 306 เหรียญสหรัฐตอตัน) แมวาราคาขาวดังกลาวจะมีราคาถูกกวาราคาขาวในประเทศก็

ตาม ซึ่งปจจุบันมีราคาอยูท่ีประมาณ 8,000 – 12,000 รูเปยหตอกิโลกรัม (ประมาณ 613 - 919 เหรียญสหรัฐตอตัน) 

เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพ่ึงพาผลผลิตขาวในประเทศใหไ ดมาก ท่ีสุด โดยใหการอุดหนุนดานการเกษตรใหมากข้ึน เชน 

การปรับปรุงระบบชลประทาน การจัดสรรเมล็ดพันธุ และปุย ปริมาณ 57,000 ตัน สาหรับพ้ืนท่ีปลูกขาว 5 ลานเฮกตารใหแก

เกษตรกร เปนตน โดยทางดานกระทรวง เกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวา ในป 2557/58 (มกราคม – ธันวาคม) คาดวา

อินโดนีเซียจะมีผลผลิตขาว ประมาณ 36.5 ลานตันขาวสาร และมีการนาเขาประมาณ 1.3 ลานตัน ขณะท่ีการบริโภคคาดวา

จะมีประมาณ 39.2 ลานตัน  

 เซเนกัล  

 มีรายงานวาในแตละปประเทศเซเนกัลจะมีการนาเขาขาว เฉลี่ยประมาณรอยละ 80 ของ ความตองการบริโภคในแต

ละปดังน้ันรัฐบาลจึงไดมีความพยายามท่ีจะเพ่ิมผลผลิตขาวภายในประเทศใหมากข้ึน เพ่ือลดการพ่ึงพาขาวจากตางประเทศ 

โดยรัฐบาลไดลงทุนโครงการมูลคากวา 148 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีเปาหมาย เพ่ือสรางความมั่นคงทางดานอาหารและลดการ

พ่ึงพาการนาเขาขาวจากตางประเทศใหสาเร็จภายในป ค.ศ.2017 หรือ พ.ศ.2560 ท้ังน้ีกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) 

คาดการณวา ในปการตลาด 2014/15 เซเนกัลจะผลิตขาว ไดประมาณ 289,000 ตัน และจะมีการนาเขาขาวประมาณ 1.2 

ลานตัน ขณะท่ีความตองการบริโภคขาวจะมี ประมาณ 1.5 ลานตัน  

 จีน องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ(FAO) คาดการณวา ในป2015 ประเทศจีนจะ นาเขาขาว

ประมาณ 2.7 ลานตัน เทากับปท่ีผานมา ขณะท่ีการนาเขาธัญพืชท้ังหมดคาดวาจะมีประมาณ 23 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 12 

เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา ซึ่ง FAO คาดวา ในป2557 ประเทศจีนมีผลผลิตขาวประมาณ 207 ลานตันขาวเปลือก หรือประมาณ 

145 ลานตันขาวสาร ปริมาณเพ่ิมข้ึนเล็กนอยเมื่อเทียบกับจํานวน 206.4 ลานตันขาวเปลือก หรือประมาณ 144.4 ลานตัน

ขาวสารในป2556 ซึ่งเปนผลมาจากการท่ีรัฐบาลยังคง ดาเนิน โครงการอุดหนุนเกษตรกรโดยการกําหนดราคารับซื้อใน

ระดับสูง (higher minimum purchase/support prices; MSP) รวมท้ังยังมีมาตรการอ่ืนๆ อีก เชน การจายเงินโดยตรงให

เกษตรกร การอุดหนุนดานเมล็ดพันธุ เครื่องจักรกลการเกษตร และปจจัยการผลิตอ่ืนๆ ท้ังน้ีกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) 

รายงานวาในปการตลาด 2557/58 (ก.ค.57-มิ.ย.58) คาดวาจีนจะมีผลผลิตขาว 144.5 ลานตัน และจะมีการนาเขาประมาณ 

4.4 ลานตัน และสงออกประมาณ 400,000 ตัน รัฐบาลจีนไดซื้อขาวกลางฤดูและขาวปลายฤดู (Middle to late-season 

rice) ปการผลิต 2557/2558 ท่ีไดสิ้นสุดลงเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม ท่ีผานมา จานวน 28.1 ลานตัน สาหรับเก็บในสต็อกขาวของ

รัฐ ซึ่งมีปริมาณสูงกวาปท่ีแลวถึงรอยละ 4.6 (ปริมาณ 26.8 ลานตัน) โดยบริษัท ไชนา เกรน รีเสิรฟ คอรป (Sinograin) ได

เปดเผยวา การซื้อขาวครั้งน้ีเปนการชวยคุมครองผลประโยชนใหแกชาวนาของจีน นับต้ังแตตนป 2557 บริษัท Sinograin ได

เปดประมูลขายขาวกลางฤดูและปลายฤดูรวมจานวน 44.6 ลานตัน ในพ้ืนท่ีเพาะปลูก หลักของจีน เพ่ือตองการระบายสต็อก

ขาวและเตรียมพ้ืนสาหรับเก็บขาวล็อตใหม  
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 ฟลิปปนส  

 หนวยงานจัดซื้อขาวของฟลิปปนสอยูระหวางการพิจารณาเพ่ิมชองทางในการนาเขาขาว จากตางประเทศใหมากข้ึน

โดยเพ่ิมแหลงนาเขาขาวจากเดิมท่ีจะนาเขาจากประเทศไทยและเวียดนามโดยอาจจะเพ่ิม การนาเขาขาวจากประเทศ

ปากีสถาน เมียนมารและอินเดีย เขาไวในบัญชีรายชื่อของประเทศแหลงนาเขาขาวดวย โดยในขณะน้ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของกา

ลังทางานรวมกับหนวยงาน ทางการคาของปากีสถาน เมียนมารและอินเดีย เพ่ือจัดทาบันทึกความเขาใจ (MOA) ระหวางกัน 

เหมือนกับกรณีท่ีไดจัดทาไวกับ เวียดนาม ไทย และกัมพูชา สานักงานสถิติของฟลิปปนสคาดการณวาผลผลิตขาวเปลือก 

ในชวง 6 เดือนแรก ของป 2558 (ม.ค. – มิ.ย. 2558) จะมีประมาณ 8.6 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของป 2557 ซึ่ง

ประมาณ 8.4 ลานตัน คิดเปน รอยละ 2 รวมท้ังกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ไดคาดการณวา ใน ปการตลาด 2557/58 

(ก.ค. 2557 – มิ.ย 2558) ฟลิปปนสจะมีผลผลิตประมาณ 19.4 ลานตันขาวเปลือก (ประมาณ 12.2 ลานตันขาวสาร) เพ่ิมข้ึน

จากชวง เดียวกันของปกอนประมาณ 18.8 ลานตัน คิดเปนรอยละ 3 (ประมาณ 11.8 ลานตันขาวสาร ) และในชวง ป 

2557/58 ฟลิปปนสจะมีการนาเขาขาวประมาณ 1.6 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจากป 2557 คิดเปนรอยละ 10 
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๒.๔ ความเคลื่อนไหวของประเทศผูสงออกขาวท่ีสําคัญ 

 เวียดนาม  
 องคการอา หารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) คาดการณวา ในป 2558 เวียดนามสงออกขาว 6.5 ลานตัน 

ซึ่งมีปริมาณคงท่ีเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา โดยในชวงวันท่ี 1 ม.ค. – 13 เม.ย. 58 เวียดนามสงออกขาวไปแลว 1.1 ลานตัน ลดลง

จาก 1.8 ลานตัน คิดเปนรอยละ 35 เมื่อเทียบกับปริมาณสงออก ขาวในชวง 4 เดือนแรกของป 2557 ในสวนของดานการผลิต 

FAO ไดคาดการณวาป 2558 เวียดนามจะสามารถ ผลิตขาวได 44.8 ลานตันขาวเปลือก หรือประมาณ 28.9 ลานตันขาวสาร มี

ปริมาณลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับปท่ี ผานมา  

 โดยในป 2557 เวียดนามสามารถผลิตขาวได 45 ลานตันขาวเปลือก หรือประมาณ 29 ลานตันขาวสาร ในขณะท่ี

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณวา ในป 57/58 (ม.ค.– ธ.ค.58) เวียดนามผลิตขาวได 45 ลานตันขาวเปลือก หรือ

ประมาณ 28 ลานตันขาวสาร และสงออกขาวได 6.7 ลานตัน สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานวา การสงออกขาวชวง

เดือนมีนาคม 2558 มีจํานวน 480,490 ตัน โดยปริมาณลดลงรอยละ 18 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป2557 ท่ีสงออกได

583,294 ตัน สาหรับ การสงออกขาวไตรมาสแรกของป 2558 (ม.ค. – มี.ค. 58) มีจํานวน 904,954 ตัน โดยมีปริมาณลดลงรอย

ละ 25.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมาท่ีสงออกได1.2 ลานตัน สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) ไดปรับ ลด

เปาหมายการสงออกในชวง 3 เดือนแรกของป 2558 เหลือประมาณ 900,000 ตัน โดยเปาหมายดังกลาวถือ เปนเปาหมายราย

ไตรมาสท่ีตํ่าท่ีสุดในชวงหลายปท่ีผานมา เน่ืองจากอุปทานของขาวไทยและอินเดียมีจํานวนมาก  

 ท้ังน้ี ในป 2558 กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม ไดกําหนดแผนพัฒนาแบรนดขาวเวียดนามเสนอ รัฐบาล 

โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาแบรนดขาวเวียดนามใหประสบความสาเร็จใหไดภายใน ป ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563 และมุงเนน

การเจาะตลาดเนนขาวคุณภาพสูงใหไดเชน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน เปนตน  

 เมียนมาร  
 สมาพันธขาวเมียนมาร(MRF) คาดวาในป58/59 (เม.ย 58 -มี.ค.59) เมียนมารจะสงออกขาว ไดประมาณ2 ลานตัน 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 11 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา (1.8 ลานตัน) ซึ่งการสงออก ท่ีเพ่ิมข้ึนคาดวาเปน ผลมาจากการ

ท่ีไดมีการสงออกขาวไปยังประเทศจีนมากข้ึน ภายหลังจากท่ีทางการจีนไดออก -5- ประกาศยกเลิกการหามนาเขาขาวจากเมียน

มารนับต้ังแตเดือน พ.ค.58 น้ีเปนตนไป  

 ท้ังน้ีกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ไดรายงานวา ในป57/58 คาดวาเมียนมารจะมีปริมาณผลผลิตขาวปริมาณ 19 

ลานตันขาวเปลือกหรือ ประมาณ 12.2ลานตันขาวสาร และสงออกขาวไดประมาณ1.6 ลานตัน ในขณะท่ี กระทรวงพาณิชยของ

พมา รายงานวาในปงบประมาณ 2557/58 (เม.ย. 2557 – มี.ค. 2558) พมามีการสงออกขาวประมาณ 1.81 ลานตัน เพ่ิมข้ึน

จากชวงเดียวกันของป 2556/57 มีประมาณ 1.2 ลานตัน คิดเปนรอยละ 51  

 อินเดีย  

 กระทรวงเกษตรฯ อินเดีย (The Indian Agriculture Ministry) รายงานสถานการณการ เพาะปลูกขาวในฤดูการผลิต

รอง (rabi (secondary) rice crop) ปการผลิต 57/58 (พ.ย.57 -พ.ค.58) อินเดียมี พ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ 25.4 ลานไรลดลง

รอยละ 9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา เน่ืองจากเกิดภาวะ ฝนท้ิงชวงในบางพ้ืนท่ีเพาะปลูกของประเทศ ท้ังน้ี รัฐบาล

อินเดียไดรายงานผลการพยากรณการผลิต ในป การผลิต 57/58 (ต.ค. 57 -ก.ย.58) คาดวาจะมีผลผลิตขาวประมาณ 103 ลาน

ตัน ลดลงรอยละ 3 เมื่อเทียบกับ ชวงเดียวกันของปท่ีผานมา (106.7 ลานตัน) ประกอบดวยผลผลิตจากฤดูการผลิตหลัก (kharif 

rice crop) ประมาณ 88 ลานตัน และฤดูการผลิตรอง (rabi rice crop) ประมาณ 15 ลานตัน  

 หนวยงานพัฒนาการสงออกสินคาเกษตรและสินคาแปรรูป (APEDA) เปดเผยวา ในชวง 11 เดือนของ ปงบประมาณ 

2557/58 (เม.ย.57 – ก.พ.58) อินเดียสงออกขาวรวม 10.8 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.5 เมื่อเทียบ กับชวงเวลาเดียวกันของปท่ี

ผานมา สวนมูลคาการสงออก ในชวงเดือนเมษายน 2557 – กุมภาพันธ 2558 อินเดีย สงออกขาวคิดเปนมูลคา 437,220 ลาน
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รูป (หรือประมาณ 7.2 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ) เพ่ิมข้ึนจาก 427,330 ลานรูป (หรือประมาณ 7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ) หรือ

เพ่ิมข้ึนรอยละ 2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา เมื่อพิจารณาตามชนิดขาวท่ีสงออก พบวา ในชวงเดือนเมษายน 2557 

– กุมภาพันธ 2558 อินเดียสงออก ขาวบาสมาติจํานวน 3.3 ลานตัน มูลคา 250,870 ลานรูป (ปริมาณลดลงรอยละ 4 และ

มูลคาลดลงรอยละ 5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา ) สาหรับขาวท่ีไมใชขาวบาสมาติ อินเดียสงออก 7.5 ลานตัน 

มูลคา 186,350 ลานรูป (ปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 15 และมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 15เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา)  

 ปากีสถาน  

 สานักงานสถิติปากีสถาน (PBS) เปดเผยวา ในเดือนมีนาคมท่ีผานมา ปากีสถานสงออก ขาวรวม 472,357 ตัน เพ่ิมข้ึน

รอยละ 33 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2558 (355,747 ตัน) หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 40 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2557 ( 

338,415 ตัน) ท้ังน้ี ในชวง 9 เดือนแรก (ก.ค 57 - มี.ค.58) ของ ปงบประมาณ 2014/15 (ก.ค.57- มิ.ย.58) ปากีสถานสงออก

ขาวรวมประมาณ 3.1 ลานตัน (แบงเปนขาวบาสมาติ จํานวน 393,483 ตัน และขาวขาวท่ีไมใชบาสมาติ2.7 ลานตัน) ซึ่งเพ่ิมข้ึน

รอยละ 4 เมื่อเทียบกับจํานวน 3ลานตัน ในชวงเดียวกันของปท่ีผานมา สวนมูลคาสงออกอยูท่ีประมาณ 1,569 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ (ขาวบาสมาติ406.7 ลานเหรียญสหรัฐฯและขาวขาวท่ีไมใช บาสมาติ1,163.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ) ลดลงจาก 1,667 

ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 6 รอยละเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา  

 กัมพูชา  

 สานักงานบริการพิธีการสงออกขาว (SOWS-REF) รายงานวาในเดือน มีนาคม 2558 กัมพูชา สงออกขาว 75,867 ตัน 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 101 เมื่อเทียบกับการสงออกขาว ในเดือนกุมภาพันธ 2558 (37,676 ตัน) และเพ่ิมข้ึนรอยละ 112 เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปท่ีผานมา (35,757 ตัน) โดยในชวงไตรมาสแรกของป 2558 (ม.ค.- มี.ค.58) กัมพูชาสงออกขาวรวม 149,464 

ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 77 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผาน มา (84,330 ตัน) ประกอบดวย ขาวหอมในกลุม Jasmine Rice 

จํานวน 53,703 ตัน ขาวหอมชนิดอ่ืนๆ (Fragrant rice) จํานวนรวม 16,866 ขาวขาว (Long grain white rice) จํานวน 

70,590 ตัน และขาวน่ึง (Long grain parboiled rice) จํานวน 8,305 ตัน โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวา ในป

57/58 คาดวากัมพูชา จะมีผลผลิตขาวประมาณ 7.3ลานตันขาวเปลือก หรือประมาณ 4.7 ลานตันขาวสาร และจะสามารถ

สงออกขาวได ประมาณ 1.1 ลานตัน 

 "กัมพูชา" มาแรง! เรงพัฒนาคุณภาพขาว ดันยอดสงออกสูเพื่อนบาน(16 มิ.ย.58) 

 ตลอดหลายปท่ีผานมา การสงออกสินคาเกษตรเริ่มมีการแขงขันท่ีรุนแรงในอาเซียนมากข้ึน เน่ืองจากประเทศสมาชิก

ลวนมีสินคาท่ีคลายคลึงกัน การพัฒนาคุณภาพของสินคาจึงถือเปนกาวสําคัญในการสรางจุดขายและความแตกตาง ใน

ตลาดโลก เพ่ือเพ่ิมยอดขาย 

 พนมเปญโพสต รายงานวา คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EC) เปดเผยวา ยอดสงออกขาวของกัมพูชาไปยังตลาด

สหภาพยุโรปมีการลดลงเล็กนอย ตรงกันขามกับยอดสงออกขาวของเมียนมาท่ีกลับเพ่ิมสูงข้ึนอยางมาก 

 ชวงเดือนกันยายนปกลายถึงเดือนเมษายนปน้ี ยอดขายขาวจากกัมพูชาท่ีสงออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป ลดลง 1% 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จาก 167,660 ตัน เหลือ 165,940 ตัน ในขณะท่ีการสงออกขาวของเมียนมากลับเพ่ิมข้ึน

ถึง 81% จากเดิมอยูท่ี 79,940 ตัน เปน 144,550 ตัน ในชวงเวลาเดียวกัน 

 "เรามองวาเมียนมาเปนคูแขง เพราะพวกเขากําลังพัฒนาประเทศเชนเดียวกับเรา และขาวของเมียนมาก็มีราคาถูก

กวา ซึ่งทางกัมพูชาควรมุงเนนท่ีการสงออกขาวหอม และปรับปรุงบรรจุภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา เมียนมาและผูสงออกขาวรายใหญ

อ่ืนๆ ไมสามารถผลิตขาวหอมไดอยางเรา" 
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 นายขิม สาวุธ รองประธานสมาคมผูสงออกขาวกัมพูชากลาวจากรายงานของ EC ระบุวา ขาวขาวของกัมพูชาขายอยู

ท่ีเฉลี่ย 430 ดอลลารตอตัน แตไมมีการเอยถึงราคาขาวจากเมียนมา 

 ดาน นายฮุน หลัก ประธานบริษัทสงออกขาว Mekong Oryza Trade กลาววา ขาวเมียนมามีราคาถูกกวาขาว

กัมพูชา ประมาณ 20 ดอลลารตอตัน อยางไรก็ตาม อาจมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีอยูเบื้องหลัง ท่ีทําใหการสงออกขาวกัมพูชาไปอียูลดลง 

เชน สกุลเงินยูโรออนคาลงเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐ สงผลใหหลายประเทศในอียูนําเขาสินคานอยลง ดังน้ันการปรับปรุง

คุณภาพของเมล็ดพันธุขาวกัมพูชาจึงเปนสิ่งสําคัญมากตอการเพ่ิมยอดขาย โดยสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ หรือ IRRI ซึ่งมี

สํานักงานใหญในฟลิปปนส เปดตัวโครงการทดลองปลูกขาวสายพันธุใหมในกรุงพนมเปญ เพ่ือตองการชวยใหเกษตรกรราย

ยอยในกัมพูชา มีเมล็ดพันธุขาวท่ีทนตอสภาพแวดลอมท่ีเลวรายไดเปนอยางดี 

 "ภัยแลงและนํ้าทวมถือเปนอุปสรรคใหญท่ีสุดสําหรับการปลูกขาว ซึ่งตอนน้ีเราประสบกับปญหานํ้าทวมอยูบอยครั้ง 

ฉะน้ันหากเมล็ดพันธุขาวไมทนตอสภาพแวดลอม ขนาดความเสียหายก็จะขยายวงกวางมากข้ึน" ดร.ดูล เจา นักปรับปรุงพันธุ

และผูแทนจาก IRRI ประจําประเทศกัมพูชาอธิบาย 

 โครงการดังกลาวมีจุดมุงหมาย คือ ฝกอบรมท้ังเกษตรกรและบริษัทเมล็ดพันธุขาว ใหหันมาใชเมล็ดพันธุขาวท่ีมี

คุณภาพท่ีดีกวา เพ่ือการเพาะปลูกท่ีย่ังยืน 

 นายไธ โสคุน เลขานุการกระทรวงเกษตร ปาไม และประมงของกัมพูชา เผยวา เมื่อป 2554-2556 พ้ืนท่ีเพาะปลูก

กวา 1 ลานเฮกตาร ไดรับความเสียหายจากภัยแลงและนํ้าทวม และเมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวาภาวะโลกรอนและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สรางความเสียหายอยางมหาศาล ขณะเดียวกันก็ยังมีปจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ บวกกับขาดการพัฒนา

คุณภาพของเมล็ดพันธุขาว 

 "เหตุผลหลักท่ีทําใหการ พัฒนาเมล็ดพันธุขาวในกัมพูชาดําเนินไปอยางเชื่องชาสวนหน่ึงเปนเพราะ ความไมกาวหนา

ของการผลิตและทําการตลาดท่ีมักไมทํากําไร ทําใหไมไดรับความสนใจจากภาคเอกชน" นายโสคุนกลาว 

 ดานอับเดลบากี อิสมาอิล นักวิทยาศาสตรจาก IRRI มองวา ขอไดเปรียบเบื้องตนของกัมพูชาท่ีชวยบรรเทาปญหา

ขาดแคลนเมล็ดพันธุคือ การมีเศรษฐกิจแบบเปดและการเชื่อมโยงท่ีเขมแข็งกับประเทศไทยและเวียดนาม ซึ่งเปนประเทศท่ีมี

การสงออกขาวรายใหญเปนอันดับสองและสามของโลกแต พ้ืนท่ีการเกษตรของกัมพูชาท่ีเริ่มถูกแปรสภาพเปนโครงการ

กอสรางมากข้ึน บวกกับจํานวนประชากรก็เพ่ิมข้ึน 

 จึงจําเปนตองพัฒนาประสิทธิภาพการ ปลูกขาวเพ่ือใหมีผลผลิตเพียงพอ และพรอมท่ีจะแขงขันดวย แมวากัมพูชาจะ

เปนผูสงออกขาวอันดับ 5 ของโลก แตสามารถผลิตขาวไดเฉลี่ยเพียงเฮกตารละ 3.2 ตัน ในขณะท่ีเพ่ือนบานอยางเวียดนาม

ผลิตได 5 ตัน 

 ดานรัฐบาลกัมพูชา ต้ังเปาสงออกขาวใหได 1 ลานตันภายในปน้ี ขณะท่ีป 2557 สงออกไดเพียง 400,000 ตัน แต

สัญญาณบวกท่ีผานมาเริ่มฉายแนวโนมท่ีสดใสของธุรกิจขาว โดยซินหัวรายงานถึงยอดสงออกขาวของกัมพูชา ในชวง 5 เดือน

แรกของปน้ีอยูท่ี 243,025 ตัน พุงข้ึนประมาณ 63% จากระดับ 148,264 ตัน เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนาน้ี 

 ตามรายงานของสํานักงานเลขาธิการดานการสงออกขาวระบุวา บริษัทขาวของกัมพูชา 69 แหง ไดสงออกขาวไปยัง 

46 ประเทศท่ัวโลก โดยสงออกไปยังประเทศจีนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ฝรั่งเศส และโปแลนด โดยตัวเลขการสงออกอยูท่ี 

68,437 ตัน 29,717 ตัน และ 26,513 ตัน ตามลําดับ 
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 อยางไรก็ตาม นายซัน จันทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกัมพูชา เปดเผยเมื่อชวงตนปน้ีวา กัมพูชาอาจไมบรรลุ

เปาหมายสงออกขาวท่ีวางไว เน่ืองจากขาดแคลนโรงสีและไมมีเงินทุน 

 แมปจจุบันขาวท่ีสงออกจาก กัมพูชาจะยังมีปริมาณไมมากนัก หากเทียบกับขาวไทยท่ีสงออก 9-10 ลานตันตอป 

และขาวเวียดนามปละ 6-7 ลานตัน แตหากอนาคตท่ีกัมพูชาสามารถผลิตขาวท่ีมีคุณภาพและปริมาณสงออกเพียงพอท่ี จะแยง

สวนแบงตลาดขาวไทยได กลายเปนคูแขงสําคัญอีกรายท่ีมาแยงตลาดขาวไทย เวลาน้ันเกษตรกรไทยจะเปนอยางไร...ขาวหอม

มะลิไทย ก็อาจถึงคราตกกระปอง(ประชาชาติธุรกิจ 16062558) 
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