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รายงานประจําเดือน 

ประมวล วิเคราะห 

สถานการณ และ แนวโนมขาวไทย 
(กรกฎาคม ๒๕๕๘ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมและจัดทําโดย 
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สมาคมโรงสีขาวไทย 

(www.thairicemillers.com ) 

81 ซ.เจริญนคร 24 แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100  

โทร.02-2347289 โทรสาร 02-2347286 

 

 

 

คํานํา 

 

      เอกสารฉบับนี้ เปนรายงานสถานการณขาวประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ของ สมาคมโรงสีขาว

ไทย ท่ีมอบใหนายสุรัตน โชคประจักษชัด และคณะ รวบรวมจัดทํา เพื่อเสนอตอท่ีประชุมประจําเดือน สมาคม

โรงสีขาวไทย ครั้งท่ี๗/๒๕๕๘ โดยไดประมวลสรุป วิเคราะห เหตุการณ และแนวโนม เกี่ยวกับการผลิต การ

แปรรูป และการตลาดของขาวท้ังในและตางประเทศ ซึ่งสมาคมฯหวังเปนอยางยิ่งวา ทานจะไดรับประโยชน

จากรายงานนี้ตามสมควร และขอความกรุณาไดเผยแพรเอกสารนี้ตอไปยังบุคคล หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ 

และเอกชนท่ีเกี่ยวของของทาน จักขอบคุณยิ่ง 

 

 

 

 

 

นายมานัส กิจประเสริฐ 

นายกสมาคมโรงสีขาวไทย 

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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สารบัญ 
 

๓    คํานํา  

๕    สารบัญ 

๗   ประมวลสถานการณขาวไทยและตางประเทศ 

๗ ๑. ความเคล่ือนไหวของขาวในประเทศ 

๗  ๑.๑ สรุปสถานการณการผลิตและการคาไทยเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๑๐  ๑.๒ สถานการณการสงออกขาวไทยเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๒๒  ๑.๓ ความเคล่ือนไหวดานขาวของกระทรวงพาณิชย 

๒๔  ๑.๔ ความเคล่ือนไหวดานขาวของเกษตรและสหกรณ 

๓๙  ๑.๕ ความเคล่ือนไหวของโรงสีขาวไทย 

๓๐  ๑.๖ ความเคล่ือนไหวของผูสงออกขาวไทย 

๓๓  ๑.๗ ความเคล่ือนไหวของชาวนาไทย 

๓๕ ๒. ความเคล่ือนไหวของขาวตางประเทศ 

๓๕  ๒.๑ สถานการณการผลิต และการคาขาวโลก 

๓๗  ๒.๒ ผลผลิต การใช การคา และสต็อกขาวของโลก  

๓๘  ๒.๓ ความเคล่ือนไหวของประเทศผูนําเขาขาวที่สําคัญ 

๔๐  ๒.๔ ความเคล่ือนไหวของประเทศผูสงออกขาวที่สําคัญ 
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ประมวลสถานการณและแนวโนมขาวไทยและตางประเทศ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
…………………………………………………………… 

 

๑. ความเคลื่อนไหวขาวในประเทศ 

 ๑.๑ สรุปสถานการณและการผลิตขาวไทยเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 การคาดการณเบื้องตน พื้นท่ีปลูกขาวนาปจะมีเนื้อท่ีเพาะปลูกประมาณ 61 ลานไร คาดวาจะได

ผลผลิตราว 26-27 ลานตันขาวเปลือก เม่ือเปรียบเทียบกับป 2557/58 เนื้อท่ีเพาะปลูก และผลผลิตนาจะ

ลดลง เนื่องจาก กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายวา ฝนจะมาลาชา และปริมาณน้ําฝนนอยจนถึงเดือนกรกฎาคม 

สงผลใหการทํานาของเกษตรกรตองเล่ือนชาออกไปกวา 2 เดือน ประกอบกับราคาขาวก็มีแนวโนมลดลง สงผล

ใหเกษตรกรสวนหนึ่งจึงปรับเปล่ียนไปปลูกพืชอื่น เชน ขาวโพด เปนตน 

 ท้ังนี้ ราคาเฉลี่ยขาวเปลือกและขาวสาร ณ วันท่ี 24 ก.ค.  2558 ของสมาคมโรงสีขาวไทย  

 ราคาขาวเปลือกหอมมะลิ ราคาเฉล่ียอยูท่ีตันละ      13,500 - 14,000  บาท  

 ราคาขาวเปลือกเหนียวใหมกข.6 จ.อุดรธานี ราคาเฉล่ียอยูท่ีตันละ     13,500 - 14,300     บาท 

 ราคาขาวเปลือกเจา ราคาเฉล่ียอยูท่ีตันละ                   8,400 - 8,800      บาท 

 ราคาขาวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาเฉล่ียอยูท่ีตันละ                          13,200   บาท 

 สวนราคาเฉล่ียขาวสารชิดตางๆ มีดังนี้   

 ขาวสาร 5% ราคาเฉล่ียอยูท่ีกระสอบละ                    1,220 - 1,230 บาท 

 ขาวหอมปทุมธานี ราคาเฉล่ียอยูท่ีกระสอบละ           2,300 - 2,350  บาท 

 ขาวหอมมะลิ 100% ช้ัน 2 (ใหม) ราคาเฉล่ียอยูท่ีกระสอบละ                  2,800 - 2,880  บาท 

 ขาวเหนียวเมล็ดยาว 10% ราคาเฉล่ียอยูท่ีกระสอบละ         2,350 - 2,550  บาท 

 ขาวเหนียวเมล็ดยาว กข 6 (เชียงราย) ราคาเฉล่ียอยูท่ีกระสอบละ           3,050 – 3,100  บาท 

 "นายกฯ"ช้ี แกเร่ือง"ขาว"ไมงาย ถาใชนโยบายเดิม เสียหายมหาศาล ฝากชาวนาเขาใจ(02 ก.ค.

58) 

 เมื่อวันท่ี 1 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กลาวภายหลังการประชุมนโยบายและ

บริหารจัดการขาว (นบข.) ครั้งท่ีท 4/2558 วา วันนี้พูดกันเรื่องการระบายขาว และความกาวหนาของการ

ตรวจสอบในเรื่องคุณภาพขาว ท่ีมีผลกระทบโดยตรงท้ังหมด และเปนปญหาท่ีรัฐบาลนี้แบกภาระหนักอึ้งไว ก็

คิดวาจะทําอยางไรไมใหระบบการคาขาว หรือการผลิตขาวในประเทศไทยเสียหาย ถานโยบายนี้ยังอยู ประเทศ

ไทยลมเหลวแนนอนในเรื่องขาว จะเสียหายมหาศาล เราพยายามหามาตรการทุกมาตรการในขณะนี้ เพราะมี

ความเดือดรอนของประชาชนเขามาดวย มีเรื่องขาวท่ีเก็บไวเส่ือมคุณภาพเขามาดวย เพราะราคาขาวใน

ตลาดโลกก็สูงข้ึน ตํ่าลง ตามระยะเวลา ตามสภาพอากาศ วันนี้ก็ไดพิจารณาในหลายๆเรื่อง ท้ังขาวโลก ขาว

ไทย ฯลฯ 
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 พล.อ.ประยุทธ กลาววา นอกจากนี้ ยังพูดกันเรื่องขาวในคลังวาจะทําอยางไรกับขาวในคลังซึ่งติดขอ

กฎหมายอยู ก็อยากใหรับรูรับทราบไววา ทุกวันนี้ไมมีอะไรท่ีจะงอกเงยไดเลย มีแตราคาลดลงๆ เรื่อยๆ และ

สุดทายก็จะปนเพราะไมมีคนซื้อ เพราะขาวคุณภาพมันตํ่าต้ังแตตน แตขาวดีก็คงจะขายไดแตก็ไมสามารถ

ชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังระบบไดเลย ก็อยากจะฝากถึงพี่นองประชาชน เกษตรกรดวย วา นโยบาย

แบบนี้ไมไดทําอะไรใหดีข้ึนเลยในอนาคต ก็จะยากจนเหมือนเดิม ทานตองรวมมือกับเราในการแกไขปญหา

โครงสรางในการผลิตขาวท้ังระบบ ซึ่งตองใชเวลาและเงินมหาศาล ดังนั้นจะตองคอยเปนคอยไป ตนจําเปนตอง

พูดแตไมอยากใหกระทบกับช่ือเสียงของประเทศไทย 

 "เรากําลังแกทุกปญหา ไมวาจะเปนขาว ประมง เศรษฐกิจ ฯลฯ ทําทุกอัน ก็ตอเนื่องมาถึงการท่ีมา

ประทวงเราอะไรเรา ผมขอกอนไดไหมละ ประเทศชาติมันจะเสียหายขนาดนี้แลว แลวยังจะมาอะไรกันนักหนา 

ใครจะมาชวยแกปญหาใหทาน แลวถาแกไมไดจะทําอยางไร คาเก็บรักษาเดือนหนึ่งจาก 2,000 กวาลาน วันนี้

ข้ึนเปน 3,000 กวาลานแลวมั้ง แตระบายออกไปสวนหนึ่งแลว วันนี้ก็เหลือ 1,000 กวาลาน นี่เสียไปเปลาๆ 

วันนี้คาเก็บรักษาขาววันละ 46 ลาน เฉยๆเลยนะ คิดเอาแลวกัน" พล.อ.ประยุทธ กลาว(มติชน 01072558) 

 ภัยแลงชะลอทํานาป สศก.เช่ือ กระทบผลผลิตลดเล็กนอย 11%  

 นายเลอศักด์ิ ริ้วตระกูลไพบูลย เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ เปดเผยถึงสถานการณภัยแลงในขณะนี้วา หลังจากท่ีทางกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศงด

สงน้ําเพื่อการเพาะปลูกขาวนาปตอเนื่องและขาวนาปรังในพื้นท่ีลุมน้ําเจาพระยาและแมกลอง สงผลตอเนื่องถึง

ฤดูกาลเพาะปลูกขาวนาป โดยกรมอุตุนิยมวิทยาไดคาดการณวา ในชวงเวลานี้จะยังมีฝนตกนอย และจะเริ่มตก

ชุกตามฤดูกาลในชวงกลางเดือนถึงปลายเดือนกรกฎาคม ดังนั้น ปริมาณน้ําท่ีไหลลงอางเก็บน้ําจึงยังนอยกวา

ปกติมาก ทําใหตองประกาศใหชะลอการปลูกขาวนาปในลุมน้ําเจาพระยาและแมกลองออกไปกอน จนกวาถึง

ชวงฝนตกชุกตามฤดูกาล 

 หากติดตามการรายงานสถานการณอุณหภูมิน้ําทะเลในมหาสมุทรแปซิฟกเขตศูนยสูตร ของสํานัก

พัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ต้ังแตเดือนตนป 2558 ประกอบกับเมื่อวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทาง

สถิติและแบบจําลองเชิงพลวัตแลว     จะพบวา เอลนีโญมีกําลังออนถึงปานกลาง เนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ํา

ทะเลในมหาสมุทรแปซิฟกเขตศูนยสูตรสวนใหญสูงกวาคาปกติและขยายพื้นท่ีไปทางตะวันออกมากข้ึนกวาชวง

ท่ีผานมา โดยคาดหมายวาความผิดปกติของอุณหภูมิน้ําทะเลในมหาสมุทรแปซิฟกและระบบบรรยากาศในเขต

ศูนยสูตรมีแนวโนมสูงกวาคาปกติอยางตอเนื่อง และจะคงเปนปรากฏการณเอลนีโญตลอดป 2558 

 จากปรากฎการณดังกลาว กอปรกับปญหาโลกรอนท่ีเกิดข้ึน ยอมสงผลใหประเทศไทยมีผลผลิตทาง

การเกษตรทิศทางท่ีลดลง นอกจากนี้ รายงานของ Cline (2007) ไดกลาวถึงผลกระทบของภาวะโลกรอนตอ

ผลิตภาพการผลิตในภาคการเกษตรในชวง 60 ปขางหนาวา จะสงผลใหผลิตภาพของภาคเกษตรในประเทศ

ตางๆท่ัวโลก เปล่ียนแปลงไป ดังนี้ 

 ประเทศไทย ลาว อินเดีย ออสเตรเลียตะวันตกและเหนือ อยูในกลุมประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงดาน

ผลิตภาพการผลิตท่ีลดลงมากกวา 25 เปอรเซ็นต สวนประเทศมาเลเซีย พมา เวียดนาม กัมพูชา ฟลิปปนส 

อินโดนี เซีย  เปนกลุมประเทศท่ีมีการ เป ล่ียนแปลงด านผลิตภาพการผลิตท่ีลดลงในชวง  15 -25 
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เปอรเซ็นต  ประเทศออสเตรเลียตะวันออกและใต เปนกลุมประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงดานผลิตภาพการผลิต

ท่ีลดลงในชวง 5 -25 เปอรเซ็นต ขณะท่ีประเทศจีน มีการเปล่ียนแปลงดานผลิตภาพการผลิตท่ีเปนไปไดท้ัง

ลดลง 5 เปอรเซ็นต และ เพิ่มข้ึน 5 เปอรเซ็นต เนื่องจากจีนเปนประเทศท่ีมีพื้นท่ีจํานวนมาก และประเทศ

นิวซีแลนด มีการเปล่ียนแปลงดานผลิตภาพการผลิตท่ีคงท่ีถึงเพิ่มข้ึนท่ีรอยละ 5 เปอรเซ็นต สวนสหรัฐอเมริกา

ตอนเหนือ มีการเปล่ียนแปลงดานผลิตภาพการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนท่ีรอยละ 5 เปอรเซ็นต ถึงมากกวา 25 เปอรเซ็นต 

(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 14072558)  

 ระดมฝาวิกฤตแลง อุมนาขาวต้ังทองใกลเก่ียว(20 ก.ค.58) 

 พลตรีสรรเสริญ แกวกําเนิด รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา จากการติดตาม

สถานการณน้ําฝน น้ําในเข่ือน และน้ําใช พบวา สถานการณยังไมอยูในภาวะท่ีไววางใจได รัฐบาลเตรียม

มาตรการจัดการปญหาโดยใหความสําคัญกับน้ําบริโภคเปนลําดับแรก เพราะถือเปนปจจัยสําคัญในการ

ดํารงชีวิตของมนุษย 

 "คณะรัฐมนตรีจะบรรจุวาระเรงดวนเรื่องการดูแลน้ํากินน้ําใชใหกับพี่นองประชาชนในพื้นท่ีประสบภัย

แลงโดยนาจะทําในรูปแบบเปดรับบริจาคน้ําด่ืมจากประชาชนสวนกลางสงไปชวยสมทบในจุดท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทรงโปรดใหต้ังจุดบริการน้ําท่ัวประเทศในโรงเรียนราชประชานุเคราะหและจุดท่ียังตองการการ

ชวยเหลือเปนพิเศษโดยมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนเจาภาพหลักในการระดมน้ําใจไทยชวยคนไทยสู

ภัยแลงในครั้งนี้" 

 พลตรีสรรเสริญกลาวตอวาลําดับตอไปคือการใหความสําคัญกับพื้นท่ีการเกษตรโดยเฉพาะพื้นท่ีนาท่ี

ขาวใกลจะใหผลผลิตเก็บเกี่ยวไดตองรักษาไวรวมถึงพืชสวนท่ีหากปลอยใหยืนตนตาย จะตองใชเวลาเพาะปลูก

ฟนฟูหลายป กวาจะไดรับผลผลิตอีกครั้ง สวนพื้นท่ีการเกษตรเชนพื้นท่ีนา ซึ่งยังไมไดอยูในชวงเก็บเกี่ยว หาก

สถานการณน้ํา ยังไมดีข้ึนคงตองยอมรับวาจะเกิดผลกระทบคอนขางแนชัด ซึ่งรัฐบาลจะไดกําหนดแนวทางการ

เยียวยาชวยเหลือตอไป จึงอยากขอใหทุกภาคสวน เขาใจถึงความจําเปนของประเทศในขณะนี้" 

 พลตรีสรรเสริญ กลาวตอวา ในการประชุมครม.วันอังคารท่ีจะถึงนอกจากวาระการจัดหาน้ําด่ืมซึ่งเปน

การปนน้ําใจไทยใหแกกันแลว จะมีการนําแผนบริหารจัดการน้ําท่ีดําเนินการไปแลว และกําลังจะดําเนินการมา

พิจารณา ซึ่งอาจนําไปสูการเพิ่มเติมหรือปรับเปล่ียนแผน โดยคํานึงถึงปจจัยเฉพาะหนาท่ีอยูนอกเหนือการ

คาดการณเขาไปดวย(มติชน 19072558) 
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 ๑.๒ สถานการณการสงออกขาวไทยเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 ก.พาณิชยม่ันใจสงออกขาวไทยยังไปไดดี(20 ก.ค.58) 

 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปดเผยวา สัปดาหนาจะเชิญสมาคมโรงสี 

เครือขายชาวนา และผูสงออก หารือสถานการณขาวครึ่งปหลังและขอความรวมมือระบายขาว เพื่อผลักดัน

การสงออก โดยยังคงเปาสงออกปนี้ 10 ลานตัน จากตัวเลข ณ วันท่ี 16 กรกฎาคม ประมาณ 5 ลานตัน 

สาเหตุทําใหมั่นใจสงออกไดสูง เพราะหลายประเทศท่ีผลิตและสงออกชะลอการสงออกและบางประเทศเริ่ม

นําเขา เพราะวิตกกังวลเรื่องภัยแลงและเอลนีโญตอเนื่อง จึงเปนโอกาสดีของไทย 

 “เดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้จะมีหลายประเทศเปดประมูล ไมใชแคเจรจาแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี) เทานั้น 

กําลังติดตามการเปดประมูลของฟลิปปนส มีขาวเปดใหเอกชน 800,000 ตัน รวมถึงมาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

ตะวันออกกลาง และแอฟริกา แนวโนมราคาดีข้ีน ดังนั้น ครึ่งปหลังสงออกเฉล่ียตอเดือน 800,000-900,000 

ตันนาจะได ซึ่งจะหารือกับเอกชนใหรวมกัน” นางดวงพร กลาว 

 สวนสตอกเพื่อความมั่นคงของไทยไมตองกังวล แมผลผลิตขาวอาจลดลงจากแลง 8 ลานตัน

ขาวเปลือก แตยังเหลืออีก 8 ลานตันในสตอก จึงไมมีปญหาแนนอน รวมถึงจะหารือผูคาขาวทุกภาคสวนเพื่อ

เรงปรับปรุงมาตรฐานขาวเพื่อสงออก เพราะขณะนี้มีขาวสายพันธุตาง ๆ ออกสูตลาดมาก และภาวะตลาด

เปล่ียนไป ซึ่งจะมีการต้ังคณะกรรมการพิจารณาตามแผนตองการใหไดขอสรุปภายในปนี้ และสัปดาหหนา

นาจะไดขอสรุปทีโออารระบายขาวเสียเชนกัน(ประชาชาติธุรกิจ 19072558) 

 นายเจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา แนวโนมราคาขาวปรับตัวดีข้ึน 

โดยขาวสารปรับเพิ่มข้ึนเฉล่ียตันละ 500 บาท เนื่องจากปริมาณขาวในตลาดลดลง และยังมีปญหาเรื่องภัยแลง 

แตยังไมสามารถสรุปไดวาภัยแลงจะกระทบตอการผลิตขาวมากนอยเพียงใด เพราะขาวในหลายพื้นท่ียังไมปลูก 

แตถาถึงชวงเดือนส.ค.แลวน้ําฝนยังนอย ภัยแลงจะสงผลกระทบตอการปลูกขาวแน สวนการท่ีราคาขาวปรับ

ลดลงกอนหนานี้ เปนเพราะขาวในสตอกมีจํานวนมากและเปนขาวเกา ไมมีกระบวนการทุบราคาแตอยางใด 

(ผูจัดการ 06072558) 

 ราคาขาวสงออก เอฟ.โอ.บี. ขออองไทยปรับสูงข้ึนทุกตัว 

 ราคาขาวหอมมะลิไทย ช้ัน 1 (ใหม) สงออก เอฟ.โอ.บี. เฉล่ียตันละ 946 ดอลลารสหรัฐฯ (32,909 

บาท/ตัน)  

 ราคาขาวปทุมธานี สงออก เอฟ.โอ.บี. เฉล่ียตันละ 750 ดอลลารสหรัฐฯ (26,090 บาท/ตัน)  

 ราคาขาวสารเจา 5% (ใหม) สงออก เอฟ.โอ.บี. เฉล่ียตันละ 404 ดอลลารสหรัฐฯ (14,054 บาท/ตัน)  

 ราคาขาวสารเจา 25% (ใหม) สงออก เอฟ.โอ.บี. เฉล่ียตันละ 386 ดอลลารสหรัฐฯ (13,428 บาท/ตัน 

 ราคาขาวนึ่ง 5% สงออก เอฟ.โอ.บี. เฉล่ียตันละ 407 ดอลลารสหรัฐฯ (14,158 บาท/ตัน) 

 ฟลอรไพรซ ทําขาวหัวท่ิม-ผูนําเขาใชคํานวน FOB ซ้ือสปอต(09 ก.ค.58) 

 แหลงขาวจากสมาคมผูสงออกขาวไทย เปดเผย"ประชาชาติธุรกิจ"วา สมาคมคาดวาปริมาณการ

สงออกขาวในเดือนมิถุนายน 2558 จะมีปริมาณ 800,000 ตัน สงผลใหยอดการสงออกขาวไทยในชวง 6 เดือน
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แรก (มกราคม - มิถุนายน) 2558 มีปริมาณ 4.5-4.6 ลานตัน มากกวาปริมาณการสงออกขาวของประเทศ

อินเดีย ซึ่งคาดวาจะมีประมาณ 4.1 ลานตัน แตในดานมูลคาคาดวาจะปรับตัวลดลงอยางมาก หากเทียบราคา

เอฟโอบีในเดือนมิถุนายนตันละ 370 เหรียญสหรัฐ ลดลงตันละ 10-20 เหรียญสหรัฐจากเดือนพฤษภาคม แต

หากเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ราคาเอฟโอบีลดลง 3.8% 

 ขณะนี้โรงสี ชาวนา ผูคาปลายทางเหนื่อยกันท้ังอุตสาหกรรม แตเหนื่อยคนละแบบจากรัฐบาลกอน

จากภัยแลง และสตอกท่ีมีมากดวย ทําใหทิศทางราคาไมดี ลูกคาตางชาติก็ไมกลาซื้อลวงหนา แตหันซื้อออนส

ปอตตกลงราคาเปนลอตเล็ก ๆ เชน เคยซื้อลอตละ 10,000 ตัน ก็เหลือ 3,000 ตัน ไมซื้อเก็บสตอก เพราะกลัว

เจ็บตัวจากราคาทิศทางขาลงท่ีซื้อกอนหนานี้ตันละ 400 กวาเหรียญเหลือ 300 กวาเหรียญ แตมุมผูสงออกซึ่ง

เปนคนขายไมสามารถไปซื้อสปอตกับรัฐบาลได ตองมีสตอกในมือ แตก็มีความเส่ียง เพราะบางรายประมูลครั้ง

แรก กก.ละ 11 บาทกวาเจ็บตัวตอนนี้เหลือ กก.ละ 10 บาท" 

 แหลงขาวต้ังขอสังเกตวา สาเหตุท่ีทําใหรัฐบาลยิ่งประมูลราคายิ่งลดลงตอเนื่อง เพราะในการประมูล

แตละครั้งเปดราคาเกณฑข้ันตํ่า (ฟลอรไพรซ) เทากับเปนการช้ีนําราคาตลาดซึ่งจะยิ่งสงผลกระทบเปนลูกโซ 

ใหราคาตลาดตํ่าลง ซึ่งหากยอนไปดูราคา 3-4 ลอตท่ีประมูลมา ราคาลดลงไปเรื่อย ๆ รัฐบาลไปช้ีนําราคา

ตลาดแลววาจะขายราคาตํ่าลงไปอีก อยางรอบท่ีผานมาประมูลไป 10 บาทเศษ ๆ รอบท่ี 3/2558 กําลังเซ็น

สัญญา ก็เริ่มขาดทุนกันแลว เพราะราคาฟลอรไพรซประมูลรอบท่ี 4/58 ประกาศตํ่าลงไปอีก ช้ีนําใหผูซื้อเห็น

วาราคาจะลดลง ดังนั้น ราคานี้ควรประกาศใหทราบภายในเฉพาะคณะกรรมการระบายขาวเทานั้น 

 คณะกรรมการทราบกันเองภายในก็โปรงใสอยู ดีกวาประกาศเหมือนเอาเชือกไปผูกมัดตัวเอง ผูซื้อก็

ซื้อราคาลง เพราะขณะนี้ผูนําเขาใชราคาฟลอรไพรซไปคํานวณเปนราคาเอฟโอบี แลวนํากลับมาแจงใหผู

สงออกทราบ ผูสงออกตองไปหํ้าห่ันราคากันเอง วิธีนี้จึงเปนผลดีกับผูซื้อแตไมเปนผลดีกับรัฐบาล" 

 สําหรับแนวโนมการสงออกอีก 6 เดือนขางหนา แหลงขาวประเมินวา ทิศทางราคาขาวจะสามารถ

แบงเปน 2 ตลาด คือ ตลาดขาวใหมปการผลิต 2558/2559 กับขาวเกา โดยราคาขาวใหมคงไมลดลงไปกวานี้

แลว เพราะปนี้เกิดภาวะภัยแลงสงผลกระทบตอการผลิตขาวนาปรัง 1-2 คอรปต้ังแตเดือนมีนาคม-เมษายน

เปนตนมา 

 "ตัวช้ีวัดตลาดรอบตอไป คือ เดือน 8-เดือน 9 จะมีฝนหรือไม ถาฝนนอยลงราคาขาวใหมจะไมลดลง 

หรืออาจขยับสูงข้ึน สวนขาวเกาข้ึนอยูท่ีปจจัยหลักคือ รัฐบาลจะบริหารจัดการขาวเปนอยางไร ถาหากเรงรัด

ระบายโอกาสท่ีราคาครึ่งหลังจะขยับข้ึนก็คงไมมี" 

 ขณะนี้ไมมีเหตุผลอะไรท่ีจะทําใหราคาตํ่าไปกวานี้แลวเพราะ1) ผลผลิตขาวนาปคงไมมาก ขาวเปลือก

คอรปใหมสามารถแบงใชในตลาดขาวนึ่ง หรือตลาดสงออกท่ีนิยมบริโภคขาวใหม เชน จีน ฟลิปปนส 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ซึ่งเปนกลุมท่ีไมนิยมบริโภคขาวคลัง แตบริโภคขาวสด และ 2) เวียดนามขาวนอยลง

หลังจากประมูลฟลิปปนสไดก็จะไมมาแขงขันกับไทยแลว 3) เดือน 8-9 ท่ีอินเดียมีฝน อินเดียลงมาหรือไม เก็บ

เกี่ยวไดดีหรือไม 

 โดยตลาดสงออกครึ่งปหลังยังดี ปริมาณความตองการ 30-40 ลานตัน รัฐบาลทยอยระบายไมตองเรง

มากตองดูจังหวะในการขาย และไมควรช้ีนําราคาโดยการประกาศฟลอรไพรซ 
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 แหลงขาวกลาวถึงความคืบหนาในการสงมอบขาวใหรัฐบาลจีนตามท่ีไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจ

ซื้อขาวสารระหวางรัฐบาลกับรัฐบาล(จีทูจี)กรอบแรก 1 ลานตัน ขณะนี้อยูระหวางสงมอบขาวในสัญญาลอตท่ี 

5 อีก 100,000 ตัน สวนสัญญาลอตท่ี 6 อีก 100,000 ตัน ไดลงนามซื้อขายเรียบรอยแลวจะสามารถสงมอบ

ตอไดทันที เช่ือวาหลังจากนี้รัฐบาลจีนจะเรงผลักดันใหมีการนําเขาขาวใหเปนไปตามสัญญา เดือนละ 100,000 

ตัน สวนราคาท่ีตกลงซื้อขายในสัญญาท่ี 6 ลดลงเล็กนอยจากสัญญาท่ีผานมา ซึ่งเปนไปตามกลไกตลาด 

"สมาคมไดจัดสรรใหผูสงออกตามโควตากับผูสงออกท่ีมีประวัติ สวนการเจรจาซื้อขายตามบันทึกความเขาใจ 

(เอ็มโอยู) อีก 2 ลาน ยังไมมีความคืบหนาในสวนท่ีรัฐบาลจีนเดินทางมาเจรจาระหวางวันท่ี 1-2 ก.ค.ท่ีผานมา

เปนเพียงการหารือหลักการปฏิบัติขาว แตหลัก ๆ มาเจรจาเรื่องรถไฟ"(ประชาชาติธุรกิจ 09072558) 

 นักวิเคราะหแนะเวียดนาม-ไทย ควรรวมมือสงออกขาวสรางโอกาสกําหนดราคา(07 ก.ค.58) 

 เวียดนามเน็ต - หากเวียดนามตัดสินใจรวมมือกับไทยแทนท่ีจะแขงขันกัน ท้ังสองประเทศจะสามารถ

ขายขาวไดในราคาท่ีดีข้ึนมากกวาราคาท่ีฟลิปปนสเปนผูกําหนด นักวิเคราะหชาวเวียดนามแสดงความเห็น 

 ภายใตกลไกในปจจุบัน องคการอาหารแหงชาติฟลิปปนส (NFA) เลือกผูสงออกขาวผานการประมูล ผู

สงออกท่ีไดรับเลือกตองเสนอราคาท่ีตํ่าท่ีสุดโดยตองอยูภายใตเพดานราคาท่ี NFA กําหนดไว หากผูสงออก

ท้ังหมดเสนอราคาท่ีสูงกวาเพดานราคา NFA ก็จะจัดการประมูลครั้งใหมหรืออาจแยกหารือกับผูสงออกแตละ

ราย และจะเลือกผูสงออกท่ียอมขายขาวในราคาท่ีตํ่ากวาเพดานราคานั้น 

 นักวิเคราะหชาวเวียดนามระบุวา กลไกดังกลาวทําใหฟลิปปนสเปนฝายรุก ในขณะท่ีผูสงออกซึ่ง

รวมท้ังเวียดนาม และไทยจะกลายเปนฝายต้ังรับ หากเวียดนาม และไทยรวมมือกัน ท้ังสองประเทศจะสามารถ

เปล่ียนแปลงสถานการณดังกลาวได 

 ฟลิปปนส ซื้อขาว 1.8 ลานตันทุกป มีสัดสวนเทากับ 10% ของปริมาณการสงออกขาวตอปรวม

ท้ังหมดของสองประเทศ หากเวียดนาม และไทยไมสามารถขายขาวใหแกฟลิปปนส แตละประเทศจะมีขาว 1 

ลานตันเพิ่มในสตอก 

 แตหากเวียดนาม และไทยยืนยันจะขายขาวใหแกฟลิปปนสภายใตกลไลดังกลาว ท้ังคูจะตองขายขาว

ในราคาถูกลง ซึ่งราคาท่ีตํ่าลงนี้จะถูกผูนําเขาขาวรายอื่นๆ ใชอางอิงเมื่อตองเจรจาตอรองสัญญา นั่น

หมายความวา เวียดนาม และไทยไมเพียงแตจะตองขายขาวในราคาถูกใหแกฟลิปปนส แตยังตองขายขาว

สําหรับสงออกท้ังหมด 18 ลานตัน ในราคาเดียวกันนี้ 

 หากเวียดนามไมสามารถเปนฝายเริ่มในการสงออกขาว ความพยายามท้ังหมดในการพัฒนาการผลิต

ขาว และการรับรองกําไรใหแกเกษตรกรก็จะสูญเปลา 

 นักวิเคราะหยังช้ีวา ผลผลิตขาวของเวียดนาม และไทยเมื่อรวมกันแลวมีสัดสวนเปน 50% ของขาว

ท้ังหมดในตลาดโลก หากท้ังคูรวมมือกัน ท้ังสองประเทศจะไมเพียงแตเปนฝายรุกในการขายขาวใหแก

ฟลิปปนส แตยังจะสามารถควบคุมราคาตลาดโลกไดดวย 

 ในความเปนจริง รัฐบาลเวียดนามไดรับการเสนอแนะใหรวมมือกับไทย และประเทศอื่นๆ ต้ังสมาคมผู

สงออกขาว เนื่องจากความรวมมือนั้นเปนทางออกท่ีดีท่ีสุดท่ีจะชวยพัฒนาการผลิตขาวของเวียดนาม และไทย 

และเปนทางออกเดียวท่ีจะชวยปกปองผลกําไรของเกษตรกรชาวเวียดนาม และเกษตรกรชาวไทย 
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 รายงานของสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) ระบุวา นับจนถึงส้ินเดือน พ.ค. เวียดนามสงออกขาวไป

แลวท้ังส้ิน 2.1 ลานตัน ทํารายได 870 ลานดอลลาร ปริมาณสงออกลดลง 10% สวนมูลคาการสงออกลดลง 

13% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2557 และจนถึงตอนนี้ เวียดนามมีสัญญาสงออกขาวอยูอีก 3.5 

ลานตัน นอยกวาชวงเวลาเดียวกันของปกอนราว 8% 

 สวนไทย และอินเดียท่ีเปนประเทศคูแขงรายใหญของเวียดนาม มีขาวอยูในสตอก 15-16 ลานตัน 

และ 23 ลานตัน ตามลําดับ(ผูจัดการ 06072558) 

 

ปริมาณขาวสารท่ีสงออกไปตางประเทศ ป 2558 

ขาวขาว ขาวนึ่ง ขาวกลอง ขาวเหนียว ขาวหอมปทุม ขาวหอมมะลิ ขาวอื่นๆ รวมทุกชนิดขาว

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

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

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

เมษายน 100,760.49    168,344.20    5,356.10       21,003.60     6,712.36        177,488.43     220,345.77     700,010.94        

พฤษภาคม 128,956.55    139,220.41    3,921.12       38,350.02     5,534.03        201,426.88     428,188.06     945,597.07        

รวม 592,705.05  813,090.03   14,332.49   114,810.46  37,493.19    863,426.91   1,336,296.35 3,772,154.47   
 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรมศุลกากร, สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

 

ราคาขาวสารสงออก  F.O.B.กรุงเทพฯ                          

            หนวย : เหรียญ/ตัน 

ข.หอม ข้าวเหนียว 10%

(เก่า) (ใหม)่ ปทุมฯ 100%ชั�น 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
มิถุนายน 1024 868 716 385 376 370 370 - 365 - 327 324 382 379 786
กรกฎาคม

1 1023 863 742 390 381 375 374 - 368 - 326 323 387 384 770
8 1015 886 735 399 390 384 382 - 375 - 324 321 399 396 823

15 1014 916 750 413 404 398 394 - 386 - 323 320 410 407 837
21 1001 904 741 408 399 393 389 - 381 - 319 316 405 402 826

เฉลี�ย (เดือน) 1013 892 742 403 394 388 385 - 378 - 323 320 400 397 814

เฉลี�ย (ทั�งป)ี 1042 914 685 409 400 394 391 - 384 - 328 325 405 402 801

หอมมะลิไทยชั�น 2 ข้าวนึ�งปลายข้าวขาวข้าวขาว
วัน/เดือน/ปี

 
ที่มา: สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
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 ๑.๓ ความเคลื่อนไหวดานขาวจากกระทรวงพาณิชย 

 "รมต.พาณิชย" ยอมรับถาระบายขาวหมด 18 ลานตัน รัฐขาดทุนเกินแสนลานบาท 

 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย กลาววา ขณะนี้ยังไมไดเปดระบายขาวเกรดซีและขาวเปน

ฝุนผงเขาสูภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นท่ีมีกระแสขาววาจะระบายขาวในสวนนี้ออกขายใน กก.ละ 1 บาท ไมเปน

ความจริง ซึ่งการระบายขาวสวนนี้ตองข้ึนอยูกับสภาพขาวเปนหลัก โดยจะมีการต้ังราคากลางข้ึนมาเปนเกณฑ

ในการเปดประมูล แตยอมรับวาการระบายขาวใหกับภาคอุตสาหกรรมเอทานอล หรือชีวมวล อาจไดราคาตํ่า

กวาระบายไปใหอุตสาหกรรมอาหารสัตว 

 "ราคาขายตอนนี้ยังคาดการณไมได แตจะมีคณะทํางานข้ึนมาดูแลเพื่อจัดทําราคากลาง แตคงไมตํ่า 

กก.ละ 1 บาท ซึ่งยอมรับวาขาวท่ี 18 ลานตัน ท่ีรัฐบาลชุดนี้เขามาดําเนินการและขายออกไป อาจจะขาดทุน

เกินแสนลานบาทอยางท่ีคาดการณกันไว" พล.อ.ฉัตรชัย กลาว 

 พล.อ.ฉัตรชัย กลาววา ขาวท่ีจะระบายออกหลังจากนี้ คือขาวเสียหายท่ีเปนฝุนผงมีปริมาณ 1.29 ลาน

ตัน โดยคาดวาจะเริ่มเปดประมูลไดภายในส้ินเดือน ก.ค.นี้ สวนปริมาณนั้นกําลังใหคณะทํางานระบายขาว

พิจารณาวาจะเปดประมูลจํานวนเทาไหร เพราะหากนํามาเปดประมูลรวดเดียว 1.29 ลานตัน ทางโรงงาน

อุตสาหกรรมคงรับปริมาณท้ังหมดไมได แตจะแบงทยอยประมูลออกไป 2-3 รอบ ขณะนี้รอเพียงเจาหนาท่ี

ตํารวจสรุปผลคดีขาวมาให สวนขาวเกรดซีท่ีมีอยู 4.6 ลานตัน โดยเปนคลังขาวเกรดซีลวน 1.3 ลานตัน ท่ีเหลือ

ผสมอยูในคลังขาวเกรดเอ บี ตองรอผลการตรวจสอบจากหองปฏิบัติ (แล็ป) วามีเช้ือราหรือไม หากไมมีก็จะ

เปดใหระบายไปสูการบริโภคดวย เชน อุตสาหกรรมอาหารสัตว 

 สําหรับปริมาณขาวในสตอกรัฐบาล ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 2558 มีปริมาณท้ังส้ิน 15.11 ลานตัน 

แบงเปน  

 1.ขาวท่ีบริโภคได 9.15 ลานตัน เปนขาวคุณภาพดีเกรดเอและบี ปริมาณ 1.82 ลานตัน และขาวเกรด

เอ บี ผสมซี ปริมาณ 7.33 ลานตัน  

 2.ขาวท่ีจะระบายเขาสูภาคอุตสาหกรรมปริมาณ 5.89 ลานตัน แบงเปนขาวเกรดซี 4.6 ลานตัน และ

ขาวเสีย 1.29 ลานตัน  

 3.ขาวท่ีระหวางดําเนินคดีอีก 7 หมื่นตัน 

 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย กลาววา การระบายสตอกขาวสารรัฐบาลไปสู

ภาคอุตสาหกรรมตามมติของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) ซึ่งทางคณะอนุกรรมการ

ระบายขาวไดมีการต้ังคณะทํางานข้ึนมากกําหนดกรอบการระบายขาวในสวนท่ีเปนฝุนผงและขาวเกรดซี 

ประกอบดวยตัวแทนจากสํานักนายกรัฐมนตรี กรมการคาตางประเทศ กรมการคาภายใน ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนตน และไดมีการประชุมเพื่อกําหนดกรอบการระบายขาวออก

มาแลว ซึ่งจะใชวิธีการประมูลขาวไปสูภาคอุตสาหกรรม 

 ท้ังนี้ วิธีการระบายขาวจะมีระบบการตรวจสอบยอนกลับ เพื่อไมใหขาวท่ีระบายไปสูภาคอุตสาหกรรม

กลับมาระบบบริโภคปกติ โดยไดกําหนดระบบติดตามการประมูล หรือเมื่อผูชนะการประมูลท่ีเปนภาคอุตสา
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หกรรมารับขาวออกจากโกดัง รถท่ีมาขนขาวออกไปจะตองติดต้ังระบบนําทาง (จีพีเอส) ไปติดตามวารถคัน

ดังกลาวมีการขนขาวไปสูโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิตจริงหรือไม นอกจากนี้จะมีการจัดสงรถโมบายยูนิตเขา

ไปประสานเพื่อติดตามขาวท่ีจะนําไปผลิตเปนวัตถุดิบใหกับโรงงานอุตสากรรม 

 "ยืนยันวาขาวท่ีจะระบายเขาภาคอุตสาหกรรม คือเปนขาวฝุนผง คนและสัตวกินไมได ก็ตองนําเขาสู

โรงงานอุตสาหกรรมไปผลิตเปนไฟฟา เอทานอล หรือของใช จะมีการติดตามหลังการประมูลอยางเขมงวด 

เพื่อไมใหขาวสวนนี้ยอนกลับมาสูระบบปกติอยางท่ีกังวลกัน สวนการประมูลจะขายไปยกโกดังหรือแบงกอง

ขาย ข้ึนอยูกับความเสียหายของขาวในคลังนั้นวามากนอยแคไหน หรือดูตามความเหมาะสม" นางสาวชุติมา 

กลาว (ประชาชาติธุรกิจออนไลน 20072558) 

 ก.พาณิชยเตรียมเปดประมูลขาวเสีย 1.3 ลานตัน ภายในเดือนนี้(10 ก.ค.58) 

 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย กลาววา ภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ 

กระทรวงพาณิชยจะมีการเปดประมูลขาวเพื่อระบายขาวเสียท่ีมีอยูประมาณ 1.3 ลานตัน โดยจะเปดประมูล 2 

รอบ คือกลางเดือน และปลายเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อนําไปใชในการผลิตเอทานอล โดยขณะนี้อยูระหวางการ

เรงรัดเจาหนาท่ีตํารวจในการจัดทําสํานวนยื่นฟองโกดังเก็บขาวท่ีมีปญหา ซึ่งนาจะไดความชัดเจนภายใน

สัปดาหนี้ 

 สําหรับขาวเสียท่ีจะนํามาเปดประมูลขณะนี้ยังไมไดกําหนดราคาข้ันตํ่า แตยืนยันวาจะตองเปนราคาท่ี

เหมาะสม สวนการดูแลปญหาปาลมน้ํามันท่ีอยูในภาวะเริ่มลนตลาดในวันท่ี 13 กรกฎาคมนี้ ท่ีมีการประชุม

คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝายความ

มั่นคง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนประธานนั้น กระทรวงพาณิชยจะรายงานสถานการณปริมาณ

น้ํามันปาลมท่ีสูงเกินสตอกปกติประมาณ 1 แสนตัน และขอความเห็นชอบในการรับซื้อโดยองคการคลังสินคา 

ตลอดจนหามาตรการใหโรงสกัดของเอกชนเพิ่มการรับซื้อดวย(ผูจัดการ 09072558) 
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 ๑.๔ ความเคลื่อนไหวดานขาวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 สถานการณภัยแลง  

 วิกฤติภัยแลงขยายวงกวางหลายจังหวัด โดยเมื่อวันท่ี 1 ก.ค.สถานการณน้ําในแมน้ําเจาพระยา จ.

ชัยนาท ลดลงอยางตอเนื่อง ระดับน้ําเหนือเข่ือนเจาพระยาตํ่ากวาตล่ิงถึง 2.93 เมตร สงผลกระทบตอแพขนาน

ยนตขนาดใหญใชสําหรับรับสงรถยนต รถจักรยานยนต และคนขามฟากระหวางฝง อ.มโนรมย จ.ชัยนาท กับ 

ต.ทาซุง อ.เมืองอุทัยธานี ตองหยุดใหบริการ โดยคนขับแพขนานยนตกลาววา ปนี้แลงจัดในรอบ 10 กวาปท่ี

ผานมา น้ําลดลงเรื่อยๆจนแพขนานยนตชวงสันทราย ต.ทาซุง ติดเกาะคุงสําเภา และเกาะเทโพ มีแมน้ําสะแก

กรังและแมน้ําเจาพระยามาบรรจบกันพอดีเกิดต้ืนเขิน เรือไมสามารถไปจอดฝงไดเพราะน้ําชวงสันทรายสูง

เพียง60 ซม. แตแพขนานยนตจอดเทียบทาไดตองมีระดับน้ําอยางนอย 1.60 เมตร 

 สถานการณน้ําในเข่ือนภูมิพล จ.ตาก เชาวันท่ี 1 ก.ค.มีน้ําไหลเขาอาง 2.14 ลานลูกบาศกเมตร 

ระบายออกเพื่อการอุปโภคบริโภคและชวยระบบนิเวศทายเข่ือน 8 ลาน ลบ.ม.ตอวัน เหลือน้ําใชเพียง 259 

ลาน ลบ.ม. หรือคิดเปน 2.69 เปอรเซ็นตเทานั้น สวนแมน้ําเมยดานชายแดนอําเภอแมสอด ขณะนี้ระดับน้ําลด

ระดับลงแลวหลังเพิ่มข้ึนมาหลายวัน เนื่องจากฝนหยุดตกทําใหการใชแมน้ําเมยในการขนสงสินคาขามแดนไป

ยังจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาเริ่มกลับสูภาวะปกติ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาดานบานริมเมยเริ่ม

คลองตัว หลังจากชวงกอนรถสินคาแหข้ึนสะพานจนติดขัดเพราะขนสงทางเรือไมได 

 นายดิศธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง พรอมดวยนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ และนายวราวุธ ขันติยานนท อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในฐานะผูอํานวยการ ศูนยฝน

หลวงพิเศษ เดินทางตรวจเยี่ยมศูนยฝนหลวงพิเศษนครสวรรค ณ สนามบินเกษตรนครสวรรค ตาม พระราช

ประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โปรดเกลาฯใหต้ังศูนยฝนหลวงพิเศษ เพื่อชวยบรรเทาภัยแลงแก

ราษฎร โดยมีเครื่องบิน 4 ลํา รับผิดชอบพื้นท่ีเกษตรกรรมและแหลงน้ําในภาคกลางลุมแมน้ําเจาพระยาท้ัง 14 

จังหวัด และมีกําหนดทําฝนหลวงต้ังแตวันท่ี 1 ก.ค.เปนตนไปจนกวาสถานการณภัยแลงจะคล่ีคลาย 

 พล.ต.สรรเสริญ แกวกําเนิด รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี ส่ังการใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเฝาติดตามสภาพอากาศและกลุมเมฆในพื้นท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ หากมีความเหมาะสมตอการลงมือปฏิบัติการฝนเทียมใหดําเนินการไดทันทีเพื่อชวยเหลือ

พี่นองเกษตรกรท่ีจะเริ่มเพาะปลูกฤดูกาลใหม สําหรับโครงการชลประทานท่ีกระทรวงเกษตรฯสงมอบให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไปดูแล 3,000 โครงการ เปนโครงการสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็กกระจายในพื้นท่ีท่ัว

ประเทศ ขณะนี้พบวาโครงการท้ังหมดไมไดมีการพัฒนาระบบสงน้ําตอยอด หลายแหงมีสภาพแหงขอดต้ืนเขิน 

ดังนั้น แนวคิดท่ีกระทรวงเกษตรฯตองการโอนโครงการท้ังหมดกลับมาดูแลเอง นาจะเปนแนวทางท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดและดีตอสถานการณของประเทศ ทราบวามีการพูดคุยกับหลาย อปท.และมีความเห็นตรงกันใหกระทรวง

เกษตรฯรับกลับมาดูแล 

 นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ เปดเผยวา การดูแลเกษตรกรท่ีประสบภัย

แลงมีแนวทาง 3 ดาน คือ 1. อนุมัติงบประมาณเหลือจายจากโครงการจางงานปรับปรุงระบบชลประทานและ
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อาคารชลประทาน ในฤดูแลงท่ีส้ินสุดไปเมื่อเดือน เม.ย.ท่ีผานมา จํานวน 160 ลานบาท นํามาจางแรงงาน

เกษตรกรในชวงนี้ท่ียังชะลอปลูกขาวในเขตชลประทานลุมน้ําเจาพระยาเพื่อชวยใหเกษตรกรมีรายไดชวงพักทํา

นาในเดือน ก.ค.-ส.ค. 2.มาตรการปลูกพืชทดแทน และการปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรจะนํามาใช

หลังจากฤดูฝนนี้ และ 3. กรณีท่ีนาขาวท่ีเพาะปลูกแลวเสียหายจากการขาดน้ํา กระทรวงมหาดไทยมีระเบียบ

การประกาศภัยพิบัติและชวยเหลือประชาชนอยูแลว (ไทยรัฐ 02072558) 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอแนวทางการสนับสนุนปจจัยการผลิตทางการเกษตร ซึ่งมี 2 

มาตรการ ไดแก มาตรการท่ี 1 การลดราคาจําหนายปจจัยการผลิตคาบริหารและคาเชานา ประกอบดวย ลด

ราคาจําหนายปลีกปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุขาว ลดราคาคาบริการรถเกี่ยวนวดขาว ควบคุมคาเชาท่ี

นา และมาตรการท่ี 2 สงเสริมกิจกรรมลดตนทุนการผลิต ประกอบดวย สงเสริมการทําปุยอินทรีย สงเสริมการ

ผลิตเมล็ดพันธุถายทอดเทคโนโลยี ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตตอไร และสงเสริมสนับสนุนการใช

พลังงานทดแทนในการสูบน้ํา 

 สวนกระทรวงพาณิชยไดเสนอแนวทางการชวยเหลือเกษตรกร 6 โครงการ ไดแก 1.โครงการสินเช่ือ

เพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 2.โครงการลดดอกเบ้ียเงินกูใหเกษตรกรผูปลูกขาว 

3.โครงการชดเชยดอกเบ้ียใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก 4.โครงการสินเช่ือเกษตรกรเพื่อชะลอการ

ขายขาวเปลือก 5.โครงการจัดตลาดนัดขาวเปลือก และ 6.โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2558 

 วิกฤติภัยแลง58! ผวาไมมีน้ําใชถึง ส.ค.หากไรฝน สั่งลดระบายน้ํา(15 ก.ค.58) 

 สถานการณภัยแลงยังแผขยายสรางความเดือดรอนในพื้นท่ีภาคเหนือ อีสานและภาคกลางอยาง

ตอเนื่อง ขณะท่ีน้ําในเข่ือนหลักลุมแมน้ําเจาพระยาท้ัง 4 แหง ปริมาณน้ําไหลเขายังนอยกวาน้ําท่ีระบายออก 

ยิ่งไปกวานั้นแหลงน้ําตางๆ แหงขอดสงผลตอการผลิตน้ําประปาบริการประชาชนในหลายจังหวัด 

 เมื่อเวลา 09.00 น. วันท่ี 14 ก.ค. ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กลาวถึงการแกปญหาภัยแลงวา ปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําประปาสวนใหญเปนพื้นท่ีใน

ลุมน้ําเจาพระยา ซึ่งในสวน จ.ปทุมธานี ไดรับการแกไขแลว โดยใชน้ําดิบจากเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ ขอใหมั่นใจวา

ระบบน้ําประปาจะมีท่ัวถึงประชาชน 

 นายจตุพร บุรุษพัฒน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา เปดเผยวา ไดสรุปสถานการณแกไขปญหาภัยแลงและ

ความคืบหนาโครงการน้ํา ในป 57-58 กวา 5,000 โครงการ ท่ีแลวเสร็จ 70 เปอรเซ็นต สวนใหญเกี่ยวกับ

โครงการแกมลิง หากเดือน ส.ค.แลวเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ําไดมากข้ึน และชวยแกปญหาภัยแลงท้ังในเขต

และนอกเขตชลประทาน สวนการแกปญหาเฉพาะหนาจะผันน้ําจากบอบาดาลเขาชวยเหลือพื้นท่ีภัยแลงใน

ภาคกลาง 2 แสน ลบ.ม.ตอวัน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจะจัดหาน้ําด่ืมชวยเหลือ 

 นายจตุพรกลาววา ปญหาภัยแลงปนี้ เกิดจากปรากฏการณเอลนินโญ เมื่อน้ํานอย น้ําตนทุนก็นอย

ตาม แตปลาย ก.ค.-ส.ค.เช่ือทิศทางเริ่มดีข้ึน  

 ศูนยประมวลวิเคราะหสถานการณน้ํา กรมชลประทาน รายงานสถานการณน้ํา 4 เข่ือนหลักลุมน้ํา

เจาพระยา ท่ีเข่ือนภูมิพล จ.ตาก ปริมาณน้ําอยูท่ี 3,952 ลาน ลบ.ม. มีน้ําใชการได 151 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 

1.57 เปอรเซ็นตของความจุอาง มีน้ําไหลเขาอาง 980,000 ลบ.ม. ระบายน้ําออกทายเข่ือน 8 ลาน ลบ.ม. 
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เข่ือนสิริกิต์ิ จ.อุตรดิตถ มีปริมาณน้ํา 3,168 ลาน ลบ.ม. มีน้ําใชการได 318.07 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 4.78 

เปอรเซ็นต มีน้ําไหลเขา 5.79 ลาน ลบ.ม. ระบายน้ําทายเข่ือน 17.03 ลาน ลบ.ม. เข่ือนแควนอยบํารุงแดน จ.

พิษณุโลก ปริมาณน้ําอยูท่ี 99 ลาน ลบ.ม. มีน้ําใชการได 56 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 6 เปอรเซ็นต มีน้ําไหลลงอาง 

760,000 ลบ.ม. ระบายน้ําออก 1.73 ลาน ลบ.ม. เข่ือนปาสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีน้ํา 43 ลาน ลบ.ม.มีน้ําใชการ

ได 40 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 4 เปอรเซ็นต มีน้ําไหลลงอาง 520,000 ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบาย 1.28 ลาน ลบ.ม. 

ปริมาณน้ํารวมท้ัง 4 เข่ือนอยูท่ี 7,262 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 29 เปอรเซ็นตของความจุ มีน้ําใชการได 566 ลาน 

ลบ.ม. มีน้ําไหลลงอางรวม 8.05 ลาน ลบ.ม. แตมีปริมาณน้ําระบายอยูท่ี 28.04 ลาน ลบ.ม. หากไมมีฝนตกมา

เติมน้ําในเข่ือน จะมีน้ําใชการไดแค 20 วันเทานั้น 

 ท่ี จ.สุโขทัย แมน้ํายมท่ีไหลผาน อ.สวรรคโลก ลดระดับลงตอเนื่อง บริเวณประตูระบายน้ําบานหาด

สะพานจันทร หมู 9 ต.ในเมือง เจาหนาท่ีตองระบายน้ําใหประชาชนดานทายน้ําใชเพื่อการอุปโภคบริโภค ทํา

ใหน้ําท่ีเก็บกักไวลดลงอยางรวดเร็ว โดยน้ําดานเหนือประตูระบายน้ําอยูท่ี 55.67 ลาน ลบ.ม. ดานทายเข่ือนอยู

ท่ี 52.17 ลาน ลบ.ม. ทําใหสันดอนทรายกนแมน้ํายมโผลกลายเปนเกาะแกง ตอมาในชวงบายเกิดฝนตกหนัก

นานกวา 1 ช่ัวโมงในพื้นท่ี อ.เมือง และเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทําใหระดับน้ําในแมน้ํายมเพิ่มสูงข้ึน 

ชาวบานตางไชโยโหรองดวยความดีใจท่ีฝนตกลงมา ตางหวังวาฝนจะตกลงมาเยอะๆชาวไร ชาวนา จะไดทํามา

หากินกันได 

 ท่ี จ.พิษณุโลก ฝนตกหนักท่ีอุทยานแหงชาติน้ําตกชาติตระการ อ.ชาติตระการ วัดปริมาณน้ําฝนได 75 

มม. ทําใหสภาพน้ําตกท่ีช้ันท่ี 1 มีน้ําเพิ่มข้ึนหลังจากแหงขอดมาหลายเดือน สรางความชุมช้ืนใหกับปาและ

พื้นท่ีทางการเกษตรไดระดับหนึ่ง เชนเดียวกันท่ี จ.นครสวรรค ฝนหลวงท่ีตกลงมาเกือบทุกวัน สงผลใหนาขาว

รอบบึงบอระเพ็ด หมู 7 ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค กลับมามีชีวิตชีวาเปนสีเขียวชอุมอีกครั้ง สวนบริเวณ

ปากคลองต๊ัวเกา ต.ทางิ้ว อ.บรรพตพิสัย ชาวนา 3 ตําบล ผลัดเปล่ียนกันสูบน้ําเขาพื้นท่ีละ 5 วัน ต้ังแตสัปดาห

ท่ีผานมา ทําใหน้ําในแมน้ําปงต้ืนเขินมีเกาะแกงเนินทรายโผลข้ึนใหเห็นตลอดลําน้ําต้ังแต อ.บรรพตพิสัย จนถึง 

อ.เมืองนครสวรรค 

 เท่ียงวันเดียวกัน พ.ต.ท.กิตติภพ ธวัชชัยวิสุทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.เกาเล้ียว จ.นครสวรรค สอบสวนเหตุ

คนกระโดดสะพานหลวงพอเฮงประชานุสรณ ต.มหาโพธิ อ.เกาเล้ียว จ.นครสวรรค ฆาตัวตาย พบวาสะพาน

ดังกลาวเปนสะพานขามแมน้ําปง และน้ําแหงขอดเหลือแตพื้นดินปนทราย พบศพนายวีรยุทธ ศรีพัฒน อายุ 

28 ป บุตร อยูบานเลขท่ี 377/1 หมู 2 ต.มหาโพธิ์ คอหักตาย สอบถามเพื่อนบานทราบวา นายวีรยุทธมีอาชีพ

ทํานา แตขาวท่ีปลูกไวแหงตายจากภัยแลง กอนเกิดเหตุนายวีรยุทธไปขอยืมเงินผูใหญบานหรือกํานัน เพื่อ

นําไปลงทุนทํานาใหม แตไมไดเงินมา ตอมามีผูไดยินผูตายมีปากเสียงกับนางสนอง ศรีพัฒน ผูเปนแมในบริเวณ

บาน คาดวาคงเขาไปขอยืมเงินแมแตก็ไมไดอีก กระท่ังมีคนพบศพนายวีรยุทธกระโดดสะพานฆาตัวตาย

ดังกลาว คาดวานายวีรยุทธคงจะเกิดความเครียดท่ีไมสามารถหาเงินมาลงทุนทําการเกษตรตอไปไดจึงฆาตัว

ตายดวยการกระโดดจากสะพานลงมากระแทกพื้นดินท่ีแหงแลงจากน้ําลดจนคอหักตาย เจาหนาท่ีไดนําศพสง

โรงพยาบาลเกาเล้ียวเพื่อตรวจชันสูตรตอไป 
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 ท่ี จ.นครราชสีมา ฝนท่ีตกหนักในหลายพื้นท่ีเมื่อคืนท่ีผานมา ทําใหเกิดน้ําทวมบานเรือนประชาชนใน

เขตเทศบาลนครนครราชสีมา และเขต อ.เมืองนครราชสีมา หลายแหง โดยเฉพาะชุมชนราชนิกูล 3 ชาวบาน

กวา 200 หลังคา เรงขนยายทรัพยสิน และวิดน้ําออกจากบาน ไมเวนแมแตหางสรรพสินคาเดอะมอลล 

นครราชสีมา น้ําไดทะลักเขาทวมช้ันใตดิน เปนลานจอดรถและโซนขายเส้ือผาแฟช่ันไดรับความเสียหาย 

นอกจากนี้ยังเกิดน้ําทวมถนนหลายสาย เชน ถนนมิตรภาพฝงหนาตลาดเซฟวัน และชวง กม.1 ท้ังขาเขาและ

ขาออก บริเวณสามแยกจักราช ถนนราชสีมา-โชคชัย น้ําทวมสูง 50-60 ซม. แตน้ําไดลดเขาสูภาวะปกติแลว 

ขณะเดียวกัน เกษตรกรชาวนาบริเวณพื้นท่ีทายเข่ือนลําตะคองตางพากันเรงสูบน้ําเขาท่ีนา หลังน้ําในลําน้ําเพิ่ม

สูงข้ึน (ไทยรัฐ 15072558) 

 ชาวนา จ.สุรินทรแลงสุดในรอบ50 ป อีก 10 วันไรฝนขาวหอมฯ 2 แสนไรตายเรียบ(06 ก.ค.58) 

 ผูส่ือขาวไดลงพื้นท่ีตรวจสอบนาขาวของชาวนาในหลายพื้นท่ี หลังจ.สุรินทรไดประสบภัยแลงยก

จังหวัดท้ัง 17 อําเภอ พบวาทุกพื้นท่ียังคงเกิดสภาวะแหงแลงอยางรุนแรงหนัก เนื่องจากฝนท้ิงชวงยาวนาน ทํา

ใหแหลงน้ําตางๆมีปริมาณน้ํานอยมากไมเพียงพอตอการทําการเกษตร 

 โดยเฉพาะพื้นท่ีทํานาขาวหอมมะลิ ท่ีชาวนาไดหวานไปแลวกวา 2 แสนไร ไดรับผลกระทบอยางหนัก

เปนบริเวณกวาง เพราะขาดน้ําหลอเล้ียงตนขาวนาท่ีกําลังเหลืองใกลยืนตนแหงตาย และบางพื้นท่ีตนขาวแหง

ตายแลวเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะท่ี อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร ชาวนาตางไดรับความเดือนรอน หากอีก 10 วันนับ

แตนี้ ไปไมมีฝนตกลงนาขาวคงตองแหงตายไมเหลือ 

 ท้ังนี้ จากรายงานขอมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร ระบุ จ.สุรินทร มีพื้นท่ีการเกษตรท้ังหมด 

ประมาณ 3,879,443 ไร (รอยละ 76.40 ของพื้นท่ีจังหวัด) มีครัวเรือนเกษตร 222,294 ครัวเรือน พื้นท่ีถือ

ครองทางการเกษตรแบงเปน ทํานา 3,329,919 ไร ปลูกพืชไร 175,889 ไร ปลูกไมผล/ไมยืนตน 216,924 ไร 

ปลูกไมดอก/ไมประดับ 66.50 ไร ปลูกพืชผัก จํานวน 10,083 ไร ปลูกหญาเล้ียงสัตว 15,958 ไร พื้นท่ี

เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 11,327 ไร ทําการเกษตรอื่นๆ จํานวน 119,276 ไร ลาสุดมีรายงานเกษตรกรไดลงมือทํานา

หวานขาวไปแลวกวา 2 แสนไร จากท้ังหมดกวา 3.3 ลานไร และมีนาขาวไดรับผลกระทบจากความแหงแลง

แลว ท่ี อ.บัวเชด จํานวน 42,000 ไร สําหรับพื้นท่ีอําเภออื่นไดรับรายงานวา หากไมมีฝนตกหรือฝนตกนอยอีก

ประมาณ 1 เดือน นาขาวคาดวาจะไดรับผลกระทบเปนบริเวณกวาง และเกษตรกรจะประสบปญหาขาดแคลน

เมล็ดพันธุขาวในการเพาะปลูกอีกครั้ง รวมถึงหลายพื้นท่ีเริ่มขาดแคลนน้ําสําหรับผลิตน้ําประปา และมีแหลง

น้ําไมเพียงพอตอการทําการเกษตร เนื่องจากในปจจุบันปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําของจังหวัดสุรินทรกวา 18 

แหง เหลือเพียง 59.44 ลูกบาศกเมตร จากปริมาณน้ําทังหมด 145.07 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 

40.98 ของความจุท้ังหมดเทานั้น (ผูจัดการ 05072558) 

 อนาถชีวิตชาวนาไทย! ควักเงินขุดบอบาดาล แตเจอน้ํานอยไมพอใช(03 ก.ค.58) 

 เมื่อวันท่ี 2 ก.ค.58 ท่ีบานนาลาดควาย ต.หนองภัยศูนย อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู ซึ่งเปนพื้นท่ีทํานา

หยอด ตางประสบปญหาแลง ไมมีน้ําทํานา โดยเฉพาะปนี้หลายครัวเรือนไดลงทุนควักกระเปา บางก็กูยืมเงิน

มาลงทุนขุดเจาะบอบาดาลเพื่อหวังวาจะสูบน้ํามาหลอเล้ียงตนขาวในนาระหวางรอฝนตกลงมาหลังจากฝนท้ิง

ชวงไปนาน ขณะท่ีไดลงทุนทํานาไปแลว 
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 นายคํามุก นามเลน อายุ 56 ป ชาวนาบานนาลาดควาย เลาวา มีท่ีนาประมาณ 11 ไร เลือกทํานา

หยอด และหวังวาฝนจะตกลงมา แตปรากฏวาฝนท้ิงชวง จึงไดลงทุนขุดเจาะบอน้ําบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก 46 

เมตร ใชเงินประมาณ 15,000 บาท เพื่อหวังจะสูบน้ําจากบอบาดาลมาเล้ียงตนขาวท่ีหยอดไวท้ัง 11 ไรซึ่ง

กําลังจะแหงตาย แตสูบน้ําไป 8 ช่ัวโมงน้ําก็ไมไหล สวนน้ําท่ีสูบมากอนหนานั้นนําไปเล้ียงตนขาวไดเพียงแค 3 

งานเทานั้น 

 วันตอมาจึงไดทดลองสูบน้ําอีกครั้ง น้ําท่ีไหลออกจากบอบาดาลก็ยังนอยมาก ตนและเพื่อนบานตางก็

คิดวาถาฝนยังไมตกแบบนี้ขาวในนาตองแหงตาย และไมคุมกับการท่ีตองลงทุนช้ือน้ํามันมาเติมเครื่องสูบน้ํา

อยางแนนอน 

 นายคํามุกกลาววา น้ําในบอบาดาลของเพื่อนบานก็เปนเหมือนกัน แถมเวลาตนเองสูบน้ําบาดาลเขา

นาน้ําในบอบาดาลของเพื่อนบานก็จะไมไหล จึงไดแตนั่งทําใจรอฝนจากฟาเทานั้น(ผูจัดการ 02072558) 

 อียิปตสนใจปลูกขาวใชน้ํานอยของไทย พรอมหนุนเงินทุนวิจัยการเกษตร(03 ก.ค.58) 

 นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยภายหลังท่ี

เอกอัครราชทูตอียิปต ประจําประเทศไทย เขาพบท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ วา เปนการหารือการขยาย

ความรวมมือดานการเกษตรระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอียิปต ซึ่งกอนหนานี้มีการลงนามความรวมมือกัน

แลว และส้ินสุดไป จึงหารือปรับปรุงความรวมมือในดานตางๆ ซึ่งอียิปตยังสนใจในเทคโนโลยีการปลูกขาวใชน้ํา

นอยของไทย สามารถลดปริมาณการใชน้ําทํานาถึงรอยละ 30 โดยไมมีผลกระทบตอคุณภาพและปริมาณ

ผลผลิต แตยอมรับวาขณะนี้เกษตรกรไทยสวนใหญ ยังไมเช่ือการนําเทคโนโลยีไปเพาะปลูก นอกจากนี้อียิปต

ยังสนใจในการนําเทคโนโลยี มาบริหารจัดการปะการังเทียมดวย 

 นายปติพงศ กลาวดวยวา อียิปตยินดีจัดสรรเงินทุนวิจัยดานการเกษตรใหกับไทย ซึ่งจะหารือรวมกัน

อีกครั้ง (ผูจัดการ 02072558) 

 JMC มีมติเร่ิมสงน้ําปลูกขาวนาป 27 ก.ค.นี้(16 ก.ค.58) 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน หรือ เจเอ็มซี มีมติใหชะลอการสงน้ําเกษตรกรออกไปกอน 

โดยจะเริ่มสงน้ําเพื่อการปลูกขาวนาป ในวันท่ี 27 กรกฎาคมนี้ 

 ท้ังนี้ กําหนดการสงน้ําจะแบงเปนรอบเวร คือ สง 14 วัน หยุด 7 วัน รวม 6 รอบเวร ถึงปลายเดือน

พฤศจิกายน พรอมยืนยันวา จ.เชียงใหม ยังมีแหลงน้ําดิบสํารอง แมไมมีฝนตกแตมีน้ําใชไปถึงเดือนเมษายน ป 

2559(ผูจัดการ 15072558) 
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 ๑.๕ ความเคลื่อนไหวของโรงสีขาวไทย 

 โรงสี-โกดังเชา-พันธุขาวรอแรขาดสภาพคลอง(03 ก.ค.58) 

 โรงสีขาว-โกดังใหเชาเจงระนาว หลังภัยแลงลุกลาม-ปดฉากโครงการรับจํานําขาว ไมมีขาวเปลือกปอน

โรงสีอางทองปดตัวแลว 3 ราย นายกสมาคมโรงสีขาวสุพรรณบุรีช้ีสูญเสียรายได 5,000 ลานบาท ดานท่ี

ปรึกษาหอการคานครสวรรค เผยกระทบสงออก ขณะท่ีธุรกิจเมล็ดพันธุขาวและปุยยอดขายทรุด 50% 

 เมื่อ 4 ปกอนธุรกิจโรงสีขาวและโกดังใหเชาเคยเฟองฟูคูขนานไปกับโครงการรับจํานําขาว แตปจจุบัน

สถานการณพลิกผันหลังจากท่ีรัฐบาลยุค คสช.ไมสานตอโครงการรับจํานําขาวอีกตอไป ประกอบกับพิษภัยแลง

ลุกลามหนักไปท่ัวประเทศ ทําใหกิจการโรงสีขาวและโกดังใหเชาในหลายจังหวัดไดรับผลกระทบอยางหนัก 

โดยเฉพาะพื้นท่ีภาคกลางลุมแมน้ําเจาพระยาท้ัง 22 จังหวัดท่ีกรมชลประทานส่ังหามทํานาปรังในชวงตนป 

และลาสุดใหเล่ือนทํานาปออกไปในเดือนกรกฎาคมนี้ 

 "ประชาชาติธุรกิจ" สํารวจความเคล่ือนไหวธุรกิจโรงสีขาวและโกดังใหเชาในภาคกลาง พบวาสวนใหญ

ประสบปญหาขาดสภาพคลอง โดยเฉพาะผูประกอบการรายเล็กเริ่มทยอยปดตัวลงเพราะไมมีขาวเปลือกปอน

ใหโรงสีขาว หลายรายยังรอความหวังจากนาป ฤดูการผลิต 2558/2559 ท่ีกําลังประสบปญหาภัยแลงกระหน่ํา

อยางหนัก 

 นายสัญญา เกษตรเจริญกิจ ผูจัดการ บริษัท เพชรสยาม พิพัฒนธัญญา จํากัด ผูดําเนินธุรกิจโรงสีขาว

รายใหญ จังหวัดอางทอง เปดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" วาปญหาภัยแลงท่ีลุกลามหนัก ทําใหชาวนาภาคกลาง

ผลิตขาวปอนใหโรงสีไดนอยลง คุณภาพตํ่ากวามาตรฐาน ไมเปนท่ีตองการของตลาดสงออก ซึ่งทําใหปริมาณ

ขาวเปลือกท่ีปอนเขาสูโรงสี ต้ังแตตนป 2558 จนถึงขณะนี้ลดลง 50% จากปกติความตองการอยูท่ี 1,200 

ตัน/วัน ปจจุบันมีขาวเปลือกปอนเพียง 6,000 ตัน/วัน สาเหตุหลักมาจากการทํานาปรังท่ีผานมาไดผลผลิตตํ่า 

 ท้ังนี้ในจังหวัดอางทองมีโรงสีขาวเชิงพาณิชย 10 โรง ขณะนี้พบวามี 3 โรงปดกิจการแลว ซึ่งสวนใหญ

เปนรายเล็กท่ีขาดสภาพคลองอยางหนักติดตอกันมา 2 ป หลังจากท่ีชาวนาเผชิญปญหาภัยแลงติดตอกัน หาก

ขาวนาปฤดูการผลิต 2558/2559 ยังออกสูตลาดนอย จะมีโรงสีขาวปดตัวเพิ่มข้ึนแนนอน 

 "เรื่องดังกลาวสงผลกระทบเปนลูกโซถึงบริษัทผูสงออกขาวไปตางประเทศในแงขีดความสามารถใน

การแขงขันเพราะขาวจากเวียดนามกัมพูชา เมียนมา และอินเดีย พัฒนาคุณภาพเทียบเทากับขาวไทยและ

ราคาตํ่ากวา หากไทยเผชิญภัยแลง ผลิตขาวไมไดมาตรฐานจะทําใหสูญเสียโอกาสการสงออก" นายสัญญา

กลาว 

 ขณะท่ีนายคมกฤชช ธรรมรัตนกุล ท่ีปรึกษาหอการคาจังหวัดนครสวรรค เปดเผยวา โรงสีขาวใน

จังหวัดนครสวรรคมี 80 โรง ปจจุบันกวา 70% หยุดกิจการช่ัวคราวมาแลว 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 58) เพราะไมมี

ขาวเปลือกปอนสูโรงสี ผูประกอบการขนาดเล็กหลายรายเริ่มขาดสภาพคลอง แตยังตองแบกภาระการจางงาน

ตอ เพราะหากเลิกจางจะสงผลกระทบในอนาคต 

 ดานนายมนัสพงษ หวยหงษทอง นายกสมาคมโรงสีขาว จังหวัดสุพรรณบุรี กลาววาหลังจากหมด

โครงการรับจํานวนขาว ชาวนาในภาคกลางประสบปญหาภัยแลงรุมเรามาตลอด ทําใหปริมาณขาวเปลือกปอน
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ใหกับโรงสีนอยลง ทําใหโรงสีกวา 80 แหง และโกดังใหเชาจํานวนมากในจังหวัดสุพรรณบุรีกําลังขาดสภาพ

คลอง แตยังตองจายคาจางแรงงานกวา 1,500 คน ท้ังท่ีมีงานนอยลง สําหรับธุรกิจโรงสีในสุพรรณบุรีมีมูลคา 

10,000 ลานบาท/ป ปริมาณความตองการขาวเปลือก 2 ลานตัน/ป ปนี้คาดวาปริมาณขาวจะลดลง 50% 

สงผลใหรายไดหายไปกวา 5,000 ลานบาท 

 ขณะท่ีนายสมชาย ขัณฑวีระมงคล เจาของรานไทยเจริญเมล็ดพันธุขาว อําเภอไทรนอย จังหวัด

นนทบุรี ผูจําหนายเมล็ดพันธุขาวรายใหญ กลาววา ปนี้ตลาดเมล็ดพันธุขาวชะลอตัว ออรเดอรหายไปกวา 

50% เพราะลูกคาเปาหมายคือกลุมชาวนาภาคกลาง ภาคตะวันตก ยังรอทาทีการทํานาหลังจากภัยแลงลุกลาม 

ซึ่งนับวาเปนยอดคําส่ังซื้อท่ีลดลงสูงสุดในรอบ 10 ป จังหวัดท่ีชะลอตัวมากท่ีสุด ไดแก พระนครศรีอยุธยา 

สิงหบุรี อางทอง ชัยนาท ปทุมธานี เพชรบุรี และราชบุรี 

 นายวุฒิพงศ วนากุล กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทย-เยอรมัน อินเตอรเทค โปรดักส จํากัด ผูจําหนาย

ปุยแบรนดนกปากหาง และวาฬน้ําเงิน กลาววา ตลาดปุยชวงตนปท่ีผานมาจนถึงขณะนี้ชะลอตัว โดยเฉพาะ

ปุยท่ีใชใสนาขาว ยอดขายลดลง50-60% สาเหตุหลักมาจากปญหาภัยแลง สําหรับปุยท่ีใชกับพืชไร เชน ออย 

ขาวโพด มันสําปะหลัง ยางพารา ยังคงขยายตัวในกรอบแคบ ๆ ดังนั้นบริษัทจะปรับแผนการตลาดหันมาเจาะ

กลุมเกษตรกรผูปลูกพืชไรมากข้ึน(ประชาชาติธุรกิจ 03072558) 

 ขุมทรัพย"ขาวเนา"กิโลละบาทไฟฟาชีวมวล-เอทานอลแยงซ้ือ(13 ก.ค.58) 

 กลายเปนประเด็นวิพากษวิจารณอยางหนักในวงการคาขาว หลังจากคณะกรรมการนโยบายและ

บริหารจัดการขาว (นบข.) มีมติเห็นชอบกรอบการระบายขาวสารในสตอกรัฐบาล 15.46 ลานตัน โดยจัดสรร

ใหระบายขาวเส่ือมท่ีเปนฝุนผง 1.29 ลานตัน มาผลิตเปนไฟฟาชีวมวล สวนขาวเกรด C อีก 4.6 ลานตันนั้นให

ระบายเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตเอทานอล 

 ทวาในขาวเกรด C จํานวน 4.6 ลานตันนั้น ยังสามารถแบงออกเปนขาวเกรด C ลวน ๆ ประมาณ 

1.33 ลานตัน สวนขาวเกรด C สวนใหญท่ีเหลืออีก 3.3 ลานตันนั้น เช่ือวามีขาวเกรด A และ B ผสมอยูในโกดัง

เดียวกันกับขาวเกรด A และ B (ขาวท่ียังสามารถบริโภคได) อีก 7.6 ลานตัน หรือเทากับเปนขาวคละปริมาณ 

10.9 ลานตัน โดยประเด็นท่ีผูคนในวงการคาขาวต้ังขอสงสัยกันอยางมากก็คือ เหตุใด นบข.จึงแสดงเจตจํานงท่ี

จะขายขาวเหลานี้ใน กก.ละ 1 บาท เนื่องจากในขาวเลวนั้นยังมีขาวดีผสมอยู 

 ในประเด็นแรก กลุมผูสงออกท่ีเปนผูประมูลขาวสารสตอกรัฐบาล (ประมูลแบบยกคลัง) ไปกอนหนานี้ 

3 ลานตัน ตางพูดตรงกันวาผลจากการประมูลขาวชวงแรก พบ "ขาวเสียในกองขาวดี" ท้ังท่ีเปนขาวท่ีรัฐบาลกา

รันตีวาเปนขาวคุณภาพ เชน ประมูลขาวขาว 5% ราคาตันละ 11,000 บาท แตกลับมีขาวเส่ือมคนละชนิด 

อาทิ ขาวขาว 15% และขาวขาว 25% ซึ่งมีราคาตํ่ากวา หรือตกประมาณตันละ 9,000 บาท ไปผสมอยู

สัดสวน 20-70% ของคลังนั้น ๆ สงผลใหผูท่ีประมูลไดตองวิ่งมาขอ "เคลม" ความเสียหายจากขาวผิดชนิดกับ

กระทรวงพาณิชย 

 ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดวา ขาวเส่ือมคุณภาพของรัฐบาลจํานวน 5.8 ลานตันนั้น "อาจจะ" มีขาวดี

ผสมอยูมากถึง 60% หรือในขาวเสียมีขาวดี เสร็จแลวรัฐบาลรีบ "รวบรัด" ออกมาขายใหกับกลุมโรงไฟฟาชีว
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มวล/โรงงานเอทานอล ในราคา กก.ละ 1 บาท (ตันละ 1,000 บาท) หรืออยางดีท่ีสุด กก.ละ 3-5 บาท (หากรัฐ

เลือกท่ีจะใชวิธีประมูล) หรือตันละ 3,000-5,000 บาท 

 1) ผลเสียจากการขาดทุน หากคํานวณตนทุนรับจํานําขาวเปลือกท่ีตันละ 15,000 บาท หรือคิดเปน

ขาวสารตันละ 24,000 บาท ถาขายเปนวัตถุดิบใหกับโรงไฟฟาชีวมวลตันละ 1,000 บาท รัฐบาลจะขาดทุนตัน

ละ 23,000 บาท รวมปริมาณ 1.29 ลานตัน เทากับขาดทุน 29,670 ลานบาท ถาหากขายเปนวัตถุดิบใหกับ

โรงงานเอทานอล ตันละ 5,000 บาท รัฐบาลก็จะขาดทุนตันละ 19,000 บาท รวมปริมาณท่ีขาย 4.6 ลานตัน ก็

จะขาดทุนจากราคาจํานํา 87,400 ลานบาท หรือขาดทุนจากการขายขาวใหโรงไฟฟาชีวมวล-เอทานอล 

ประมาณ 117,070 ลานบาท ซึ่งยังไมนับคาเก็บรักษา 

 2) ผูประกอบการท่ีประมูลขาวเส่ือมคุณภาพไปแลว ทําการคัดแยกขาวดีออกจากกองขาวเสีย (กําไร

เห็น ๆ จากราคาประมูล กก.ละ 1 บาท ในขณะท่ีราคาตลาดเฉล่ีย 10 บาท/กก.) แลวนําขาวท่ีคัดแยกออกมา

นั้นขายกลับเขามาในตลาด ความเสียหายยิ่งจะเกิดข้ึนกับระบบการคาขาวในประเทศ ยกตัวอยาง หากมีขาวดี

ผสมอยู 60% จะคิดเปน 3.48 ลานตัน หรือคิดงาย ๆ เทากับ 7 ลานตันขาวเปลือกจะถูกนํากลับมาวนซ้ํา ยอม

สงผลกระทบตอราคาขาวในตลาดแนนอน 

 "วันนี้ไมมีเหตุผลท่ีราคาขาวภายในประเทศจะลดลงมากไปกวานี้อีกแลว เพราะทุกประเทศราคาขาว

ตางก็ปรับข้ึน อยางอินเดีย ราคาขาว 5% ตันละ 380 เหรียญสหรัฐ โดยราคาขาวไทยตํ่ากวาขาวอินเดียไปมาก

แลว มันเปนราคาท่ีตํ่าลงมาอยางไมมีเหตุผล ตอนนี้ราคาขาวไทยเหมือนยุคปลาย ๆ รัฐบาลเพื่อไทย ท่ีซี้ซั้วขาย

ขาวกันม่ัว ๆเพื่อเรงจะเอาเงินไปคืนชาวนา" 

 ในวงการคาขาวมีการต้ังขอสังเกตวาขาวเส่ือมลอตนี้จะกลายเปน"ขุมทรัพย"แหงใหมใหกับ

ผูประกอบการคาขาวบางกลุมเทานั้น จากการสอบถามไปยังวงการคาขาวพบวา ขณะนี้มีกลุมโรงสีประมาณ 

10-20 โรง ในพื้นท่ีภาคกลาง เชน จ.พิจิตร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน จ.รอยเอ็ด ท่ีมีการประกอบธุรกิจ

โรงไฟฟาชีวมวลโดยใช "แกลบ" เปนวัตถุดิบ "สนใจ" อยางมากท่ีจะเขามาซื้อขาวเส่ือมคุณภาพจากสตอก

รัฐบาล ดานหนึ่งคัดแยกขาวดีกลับมาขายในตลาด อีกดานหนึ่งแกลบท่ีไดจากการสีขาวเปลือกเส่ือมคุณภาพยัง

ใชเปนวัตถุใหกับโรงไฟฟาชีวมวล ทามกลางราคาแกลบในทองตลาดปจจุบันท่ีปรับราคาสูงข้ึนจากภาวะภัยแลง 

ผลผลิตขาวในประเทศลดลง 

 ประกอบกับเหตุผลสําคัญท่ีวาขาวจะไมถูกนําไปเผาท้ิงเปลา ๆ เพราะเทคโนโลยีโรงไฟฟาชีวมวล

ปจจุบันสามารถประยุกตใชวัตถุดิบหลาย ๆ ชนิดมาผลิตไฟฟาชีวมวลได เชน แกลบ เปลือกไม หรือซังขาวโพด 

แตไมเคยมีโรงไฟฟาชีวมวลโรงใดท่ีเคยใช "ขาวสาร" มาเปนวัตถุดิบเผาใชเปนเช้ือเพลิงในโรงไฟฟา 

 ในวงการคาขาวมองวา ตนตอปญหาการระบายขาวเส่ือมครั้งนี้ เกิดจากการตรวจสอบและจัดประเภท

ขาวของรัฐบาลท่ีพยายามจัดกลุมขาวเสียใหมีปริมาณมาก ๆ  

 สมาคมโรงสีขาวไทยระบุวา ในคลังมีขาวเสีย คิดเปนสัดสวนเพียง 10-20% ของคลัง แตรัฐบาลกลับ

จัดเกรดคลังใหเปนขาวเส่ือมท้ังหมด ท้ังยังประโคมขาววา "ขาวเส่ือมคุณภาพ" คือ "ขาวเสีย"เพียงเพื่อท่ีจะมี

เหตุผลในการบอกขายแค กก.ละ 1บาท สุดทายจะกลับกลายเปน "ประโยชน" ตกกับผูรับซื้อขาวเส่ือมคุณภาพ

จากรัฐบาลไปตรง ๆ (มติชน 13072558) 
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 ๑.๖ ความเคลื่อนไหวของผูสงออกขาวไทย 

 ผูสงออกผงะขาวประมูลเสื่อมหนัก เปดคลังตกใจ! "เสียเกินคร่ึง"ซํ้าราคาตลาดรวง(03 ก.ค.58) 

 แหลงขาวจากวงการคาขาว เปดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" วา หลังจากกระทรวงพาณิชยเปดประมูล

ขาวสารใหกับเอกชนไปรวม 7 ครั้ง ปริมาณ 3 ลานตัน โดยทยอยรับมอบขาวเรื่อยมา แตลาสุดมีเอกชนท่ีชนะ

การประมูลโดยเฉพาะกลุมเอกชนท่ีเปนผูสงออกรายใหญ ท่ีมีการประมูลซื้อขาวปริมาณมาก ๆ หลายราย เชน 

บริษัทนครหลวงคาขาว บริษัทเอเซีย โกลเดน ไรซ บริษัทพงษลาภ ซึ่งอยูระหวางทยอยรับมอบขาวตามสัญญา 

พบปญหาวาคุณภาพขาวสารของรัฐบาลท่ีอยูในบางคลังไมตรงกับท่ีเสนอราคาซื้อไป โดยบางรายเสนอซื้อขาว

ขาว 5% แตเมื่อไปขนพบเปนขาวขาว 25% บางรายพบเปนปลายขาว จึงไดทําหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย

ขอใหแกไขปญหาดังกลาวโดยเรงดวน 

 "แมวากระทรวงพาณิชยจะใหเราตรวจสอบคลังและใหซื้อแบบยกกองชวงแรกแตมาปรับใหเปนแบบ

เหมาคลังในชวงหลัง แตกระทรวงพาณิชยควรรับผิดชอบในจุดนี้ ไมใชบังคับใหจายเงิน 100% ท่ีเหลือให

เอกชนไปเคลียรกันเอง ผูซื้อตองไปรอรับเคลมกับบริษัทเซอรเวเยอร หรือเจาของคลังเอง ซึ่งหากเปนอยางนี้จะ

มีผลตอความเช่ือมั่นในการเขารวมการประมูลครั้งตอไป ซึ่งผูซื้อก็ตองต้ังราคาซื้อตํ่าเพื่อหักประกันความเส่ียง

กรณีท่ีขาวเส่ือม" 

 แหลงขาวเอกชนรายหนึ่งกลาววาไดตรวจสอบพบความเสียหายบางคลังสัดสวน20-30% ของปริมาณ

ขาวท่ีประมูลไดไป ซึ่งในจํานวนนี้มีท้ังคลังขาวปลาสุด โครงการรับจํานําปการผลิต 2556/2557 ทางเอกชนแต

ละรายจึงไดทําหนังสือแจงไปยังกรมการคาตางประเทศเพื่อขอใหชวยแกปญหา โดยแตละรายมีการเสนอหลาย

แนวทาง อาทิ บางรายขอใหแจงใหเจาของคลังมารับผิดชอบสําหรับขาวป 2556/2557 หรือเปล่ียนคลัง หรือ

ใหเจาของคลังนําขาวไปปรับปรุงตามคุณภาพมาตรฐาน 

 ผูสงออกอีกรายหนึ่งกลาววา บริษัทตรวจสอบพบความเสียหาย 70% ของปริมาณขาวท่ีประมูลไป 

ทางบริษัทแจงใหกรมทราบ แตเสนอใหปรับวิธีการซื้อขายขาวใหม โดยยกเลิกวิธีการการขายแบบเหมาคลัง 

เปนการขายตามตัวอยาง 2) ขอใหกรมการคาตางประเทศออกใบรับประกันสินคากรณีท่ีไมไดตามตัวอยางตอง

รับผิดชอบ เชน หักคํ้าประกันของบริษัทเซอรเวเยอร หรือลดราคาจําหนายขาวท่ีเปนปญหาใหสอดคลองกับ

ความเปนจริง หรือกรณีใหเจาของคลังประมูลขาวในคลังตัวเองเพื่อหักลบบัญชีคาเชาฝากท่ีองคการคลังสินคา 

(อคส.) ติดคางกับเจาของคลัง 

 อยางไรก็ตาม มีผูประมูลอีกรายหนึ่งไดต้ังขอสังเกตวา ถึงการขอเคลมวาสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหผูสงออก

รายใหญหลายรายออกมารองกระทรวงพาณิชยในขณะนี้ เพราะรายใหญท่ีประมูลไปหลักหลายแสนตันประสบ

ปญหาจากการรับมอบขาวยังไมครบตามสัญญา แตราคาขาวในตลาดตกตํ่าลงตันละ 1,000-2,000 บาท สงผล

ใหผูท่ีประมูลขาวในชวงแรกท่ีเคยใหราคาขาวขาว 5% ตันละ 12,500 บาท ขาดทุนจากราคาตลาด และ

เสียเปรียบผูชนะการประมูลชวงลอตทาย ๆ ท่ีไดราคาลดตํ่าลงเหลือตันละ 9,000-11,000 บาท ดังนั้น จึงตอง

มีการหาตัวผูรับผิดชอบ ซึ่งหากเปนขาวปเกา ๆ จะตองเปนหนาท่ีของบริษัทเซอรเวเยอร แตหากเปนขาวปใหม

ป 2556/2557 เปนการเชาฝากจึงถือเปนความรับผิดชอบของเจาของคลัง 
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 "แตเดิมกรมการคาตางประเทศเคยมีคณะทํางานดูแลเรื่องมาตรฐานขาวหลังจากประมูลในแบบยก

กองแตภายหลังจากเปล่ียนเงื่อนไขมาเปนประมูลเหมาคลังก็ไมมีคณะทํางานชุดนี้แลว" 

 เอกชนรายหนึ่งต้ังขอสังเกตวาขณะนี้ราคาตลาดปรับลงไปมากประกอบกับคุณภาพขาวสารในสตอก

รัฐบาลเก็บมานาน จึงทําใหระดับราคาเกณฑข้ันตํ่า (Floor Value) ของการประมูลขาวครั้งท่ี 4/2558 ท่ีกําลัง

จะเปดใหยื่นซองในวันท่ี 7 กรกฎาคมนี้ ลดลงตันละ 300-400 บาท จากราคาเกณฑข้ันตํ่าของการประมูลครั้ง

ท่ี 3/2556 ท่ีประมูลไปเมื่อวันท่ี 26 มิถุนายนท่ีผานมา จึงมีการคาดการณกันวาผูเสนอราคาในรอบนี้อาจจะลด

ราคาซื้อในระดับตันละ 9,000-10,000 บาทเทานั้น 

 ผูส่ือขาว "ประชาชาติธุรกิจ" ไดสอบถามขอเท็จจริงไปยังนางสาวบรรจงจิตต อังศุสิงห รองอธิบดี

กรมการคาตางประเทศไดรับคําช้ีแจงวา กรมไดรับขอรองเรียนถึงปญหาดังกลาว และจะดําเนินการตรวจสอบ

เบ้ืองตนมีปริมาณไมถึง 10% 

 "หากทําหนังสือมาแลวก็กรมพอจะชวยไดแตตามหลักเกณฑของการเปดประมูลขาวทางกรมไดระบุ

เงื่อนไขกําหนดใหเอกชนท่ีสนใจประมูลจําตองไปตรวจสอบคุณภาพสินคาท่ีหนาคลังกอนเสนอราคาแบบเหมา

คลังไมใชยกกองเทากับวาผูสงออกจะตองรับทราบและยอมรับคุณภาพสินคาในคลังท่ีจะประมูลซื้อแลว" 

 อยางไรก็ตาม จากผลการประมูลครั้งท่ีผานมาท่ีมีผูซื้อขาวไปถึง 80% ก็สะทอนวาตลาดยังมีความ

ตองการปริมาณมาก สวนการประมูลขาวครั้งท่ี 4/2558 เปนการประมูลขาวสําหรับการบริโภครวมกวา 95% 

ของปริมาณขาวท่ีสามารถบริโภคไดซึ่งนาจะลอตสุดทายแลว สําหรับการประมูลครั้งตอไปข้ึนอยูกับการ

พิจารณาของคณะทํางานวาจะประมูลขาวชนิดใด ปริมาณเทาไร ซึ่งมีความเปนไปไดท่ีจะประมูลขาวเพื่อใชใน

อุตสาหกรรมปริมาณ 1.3 ลานตันซึ่งอาจจะใหมีการระบายตามแผนการระบายท่ีกําหนดไวเดือนละ 1 ลานตัน

ไดตามความเหมาะสมของตลาด 

 นางสาวบรรจงจิตตกลาวถึงความคืบหนาในการเจรจาทําสัญญาขายขาวแบบรัฐบาลตอรัฐบาล(Gto 

G) วา ในวันท่ี 2 กรกฎาคมนี้รัฐบาลจีนจะสงเจาหนาท่ีมาเจรจารายละเอียดตามท่ีเคยลงนามบันทึกความเขาใจ

ซื้อขาวและยางพาราจากไทยตามโครงการความรวมมือดานรถไฟระหวางไทย-จีนซึ่งประเทศไทยจะเปน

เจาภาพ โดยคาดวาจะมีการตกลงทําสัญญาซื้อขายสินคาเกษตรตามท่ีไดเคยหารือไวกอนหนานี้(ประชาชาติ

ธุรกิจ 02072558) 

 ขาวเส่ือมเพื่อผลิตชีวมวลราคาประมูลไมนาจะเกิน(กก.ละ 1 บาท หรือตันละ 1,000 บาท  

 นายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศักด์ิสมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา ขาวเสียหายเปนฝุนผง

ปริมาณ 1.29 ลานตัน ท่ีรัฐบาลจะนํามาเปดประมูลเพื่อผลิตชีวมวล คาดวาราคาประมูลไมนาจะเกินกิโลกรัม 

(กก.) ละ 1 บาท หรือตันละ 1,000 บาท หากคิดท่ีราคารับจํานําขาวเปลือกตันละ 1.5 หมื่นบาท หรือราคา

ตนทุนขาวสารตันละ 2.4 หมื่นบาท เทากับวารัฐจะขาดทุนประมาณตันละ 2.3 หมื่นบาท หรือคิดจากปริมาณ

ขาว 1.29 ลานตัน จะขาดทุนเกือบ 3 หมื่นลานบาท ซึ่งเปนคาเสียหายท่ีรัฐจะตองไปฟองรองจากผูท่ีเกี่ยวของ

(ผูจัดการ 06072558) 
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 ๑.๗ ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 

 จ.บุรีรัมยยังแหงวิกฤตไมสามารถสูบน้ําเลี้ยงนาขาวได-หว่ันเกษตรกรเปดศึกชิงน้ํา(20 ก.ค.58) 

 เมื่อวันท่ี 19 ก.ค.58 สถานการณน้ําในลําน้ํามูลท่ีไหลผานพื้นท่ี อ.สตึก จ.บุรีรัมย ขณะนี้ยังมีสภาพต้ืน

เขินแหงวิกฤตในรอบหลายป ถึงแมมีฝนตกตอเนื่องในชวงสัปดาหท่ีผานมา แตไมสามารถเพิ่มปริมาณน้ําในลํา

น้ํามูลได ทําใหปนี้สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาเพื่อการเกษตรท้ัง 5 แหง ท่ีต้ังอยูในตําบลทามวง มีพื้นท่ีนาขาวในเขต

บริการมากกวา 10,000 ไรไมสามารถสูบน้ําข้ึนมาหลอเล้ียงตนขาวชวยเหลือเกษตรกรได 

 เนื่องจากปริมาณน้ําในลําน้ํามูลมีสภาพต้ืนเขินในรอบหลายปหากเกษตรยังฝาฝนสูบน้ําข้ึนมาใสนา

ขาวจะทําใหน้ําท่ีเหลืออยูเพียงเล็กนอยแหงขอด และจะสงผลกระทบกับผูเล้ียงปลากระชังทําใหปลาขาดน้ํา

ช็อกตายได หรือหากสถานีสูบน้ําสถานีใดสถานีหนึ่งสูบน้ําข้ึนมาใสนาขาวก็จะทําใหเกษตรกรท่ีอยูในเขตพื้นท่ีท่ี

มีสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ก็จะสูบน้ํามาข้ึนใชเชนกันจะทําใหน้ําท่ีมีอยูไมสามารถแจกจายใหเกษตรกรท่ีตองการ

ใชน้ําไดท่ัวถึง อาจทําใหเกิดปญหาการแยงน้ําจนนําไปสูความขัดแยงระหวางเกษตรกรได 

 กรณีดังกลาวทําใหเกษตรกรสวนมากยอมใหทุกสถานีสูบน้ํางดการสูบน้ําไปกอนจนกวาจะมีฝนตกลง

มาเพิ่มปริมาณน้ําในลําน้ํามูลใหสูงข้ึนพนจากภาวะวิกฤตจึงสมารถมารถสูบน้ํามาใสนาขาวพรอมกันได ถึงแม

ขณะนี้เกษตรกรสวนมากตองการน้ํามาหลอเล้ียงตนขาวท่ีขาดน้ําเพื่อหวานปุยใสนาขาวใหเจริญงอกงามในชวง

นี้ก็ตาม ซึ่งตางจากทุกปท่ีเกษตรกรจะเริ่มสูบน้ําใสนาขาวต้ังแตเดือนพฤษภาคมท่ีผานมาทําใหปนี้ลาชามากวา 

2 เดือนแลว(ผูจัดการ 19072558) 

 ชาวนา จ.สุโขทัย-พิษณุโลกเฮ! ไดน้ําทํานาปแสนไร(20 ก.ค.58) 

 นายโกเมศ มุกเพ็ชร ผูใหญบานหมู 9 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เปดเผยวา จากสถานการณภัย

แลงทําใหแมน้ํายมสายเกา ซึ่งไหลผานพื้นท่ีหมู 9 ต.ไกรใน มีสภาพแหงขอดจนไมเหลือน้ําทํานาไดตามปกติ 

เกษตรกรตองเผชิญวิกฤตหนักสุดในรอบ 30 ป เดือดรอนกันท่ัวหนาแลวนั้น 

 ลาสุด กรมชลประทานไดผลักดันน้ําใหไหลเขาสูแมน้ํายมสายเกา ทําใหชาวนา 4 ตําบล 8 หมูบาน

ของ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และในพื้นท่ี 2 ตําบล 5 หมูบานของ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ซึ่งเปนเขต

ติดตอกันสามารถสูบน้ําจากแมน้ํายมสายเกา ผันเขาสูพื้นท่ีนาขาวไดท้ังหมดประมาณ 100,000 ไร 

 นายโกเมศ บอกวา หลังจากตองทนทุกขตอภัยแลงมายาวนาน ตอนนี้เกษตรกรท้ัง 6 ตําบล 13 

หมูบาน ใน 2 อําเภอของ จ.สุโขทัย และ จ.พิษณุโลก ตางดีอกดีใจกันถวนหนา เพราะทําใหมีความหวังท่ีจะได

เก็บเกี่ยวผลผลิตขาย นําเงินมาหมุนเวียนใชจายในครอบครัวไดตอไป(ผูจัดการ 19072558) 

 ชาวนา จ.ขอนแกนยิ้มแกมปริ หลังฝนตกตอเนื่องไดลงแรงปลูกขาวแลว(20 ก.ค.58) 

 จากสภาพอากาศในพื้นท่ีจังหวัดขอนแกน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีขณะนี้ฝนตกลงมาอยาง

ตอเนื่อง ทําใหมีน้ําทวมขังในพื้นท่ีการเกษตร โดยเฉพาะนาขาวท่ีกําลังรอทํานาป เกษตรกรตางดีใจท่ีมีน้ําทํา

ขาวนาปไดแลว ท่ีสําคัญนาดําจะใหผลผลิตท่ีมากกวานาหวาน ทําใหชาวนาสวนใหญเลือกทํานาดํามากกวา 

แมวาจะมีคาใชจายท่ีสูงกวานาหวาน แตผลผลิตท่ีไดมีปริมาณท่ีคุมคากวา สําหรับท่ีปลูกในปนี้ไดปลูกขาว

เหนียว 7 ไร และขาวหอมมะลิ 6 ไร เมื่อเก็บขาวเสร็จจะเก็บไวรับประทานเทานั้น 
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 ดานศูนยอุตินิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน ระบุวา รองมรสุมพาดผาน

ภาคเหนือตอนบน และตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต

กําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย ลักษณะเชนนี้ทําใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน มีฝนเพิ่มข้ึนในระยะนี้ โดยมีฝนฟาคะนองเกือบท่ัวไป รอยละ 70 ของพื้นท่ี และมีฝนหนักบางแหง 

สวนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลําภู อุดรธานี สกลนคร และนครพนม(ผูจัดการ 

19072558) 

 ภัยแลงดันประกันขาวนาปฮอต(03 ก.ค.58) 

 นายอานนท โอภาสพิมลธรรม รองกรรมการผูจัดการ บมจ.วิริยะประกันภัยกลาววา จากการเขารวม

โครงการประกันภัยขาวนาป 2558 ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) คาดวาปนี้

จะไดตามเปาหมาย 1.5 ลานไร เนื่องจากเกษตรกรตระหนักถึงปญหาจากภัยแลงมากกวาปท่ีผานมา อีกท้ังปนี้

สมาคมประกันวินาศภัยเปนคนดําเนินการท้ังหมดไดอยางดี 

 ดังนั้น จึงคาดวาปนี้การสงความเส่ียงแกบริษัทประกันภัยตอ (รี อินชัวรันส) นาจะลดลงมาอยูท่ี 90% 

จากปกอนอยูท่ี 95% ซึ่งสวนท่ีบริษัทรับไวเองจะไมกระทบตอฐานะธุรกิจ 

 การรับประกันภัยขาวนาป 2558 ทางการไดแบงใหบริษัทเอกชน 6 รายมีสวนรับคาเบ้ียและจาย

สินไหมทดแทนเมื่อมีผูเคลมประกันในสัดสวนรายละ 15% และ บมจ. เจาพระยาประกันภัย 10% 

 "เรื่องเคลม เราจะดูอีกทีวาลอส เรโช (คาความเสียหายตอเบ้ียประกันภัย) จะสูงหรือไม เพราะถามีฝน

ตกภายใน 100 กวาวันแรก ก็อาจจะไมมีการเคลม สวนเรื่องการเพิ่มประกันพืชผลการเกษตรตัวอื่น ๆ ใน

สมาคมประกันวินาศภัยก็มีการคุยกันอยู" นายอานนทกลาว 

 นายจีรพันธ อัศวะธนกุล กรรมการผูอํานวยการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร บมจ.ประกันภัยไทย

วิวัฒน กลาววา โครงการประกันนาขาวปนี้ เปนจุดท่ีเห็นชัดเรื่องความรวมมือจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งสวน

สําคัญคือ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ท่ีจะจัดสรรดูแล ท้ังระบบการรองคาสินไหม การสงตอขอมูลระหวาง

องคกร และการจัดสรรผลประโยชนกับบริษัทประกันภัยในโครงการ โดยขณะนี้บริษัทไดเขาไปใหความรู

ทีมงานในพื้นท่ี ผานสาขาของ ธ.ก.ส. สํานักงานการเกษตรจังหวัด และเกษตรอําเภอ เพื่อใหคําแนะนํา

เกษตรกร กรอกขอมูล รายละเอียดการซื้อประกัน 

 นายจีรพันธใหความเห็นวา การประกันภัยสําหรับเกษตรกรควรขยายไปในพืชผลอื่น ๆ โดยตองไดรับ

การสนับสนุนจากภาครัฐ เชน เรื่องเงินชวยเหลือจายเบ้ียประกันภัย หรือการลงทุนเครื่องมือเก็บดัชนีน้ําฝน 

โดยยกตัวอยาง การประกันภัยขาวโพดเพื่อการเล้ียงสัตว ซึ่งท้ังประเทศมีไรขาวโพดเพื่อการเล้ียงสัตวประมาณ 

8 ลานไร คาเบ้ียประกันไรละ 200 บาท คิดเปนมูลคารวม 1,600 ลานบาท แตปจจุบันมียอดเบ้ียประกันภัย

รวมแคหลักแสนบาทเทานั้น 

 ดานนายจุลภาส เครือโสภณ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทูนประกันภัย กลาววา โครงการ

ประกันภัยนาขาวปนี้ นาจะเขาเปา 1.5 ลานไร เพราะเดือนกวาท่ีผานมาก็ขายได เกือบ 2 แสนไร นอกจากนี้

กระบวนการจายคาสินไหม และนําสงขอมูลท้ังหมดก็มี ธ.ก.ส.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยดูแลอยาง

ครอบคลุม 
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 ท้ังนี้ ประกันภัยขาวนาป 2558 มีบริษัทประกันเขารวม 7 ราย ประกอบดวย บมจ.กรุงเทพประกันภัย 

บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน บมจ.ทูนประกันภัย บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.เจาพระยาประกันภัย บมจ.วิริยะ

ประกันภัย และ บมจ.นวกิจประกันภัย และคาดวาท้ังโครงการจะมีเบ้ียรับรวมประมาณ 467 ลานบาท

(ประชาชาติธุรกิจ 02072558) 

 ค่ัวลดความช้ืนขาวเปลือก วว.คิดเพื่อชาวนารากหญา(02 ก.ค.58) 

 ความช้ืนในขาวเปลือกเปนปญหาคูกับชาวนามาทุกยุคทุกสมัย ในยุคท่ีดินมีราคาถูก ฟองสบูยังไมฟู

ฟอง ท่ีดินวางเปลามีเยอะใหชาวนาเอาขาวไปตากได แตเด๋ียวนี้พื้นท่ีวางเปลามีนอย ชาวนาไมมีพื้นท่ีตากขาว 

แถมยังมีการนําเครื่องจักรกลมาใชเกี่ยวขาว เกี่ยวนวดใสกระสอบเอาไปขายไดทันที ขาวถึงโรงสียังมีความช้ืน

สูง เลยถูกกดราคา ความช้ืนเกิน 14% ถูกหักเหมารวมตันละ 2,000 บาท 

 เพื่อแกปญหาท่ีเกิดข้ึน นายสัมพันธ ศรีสุริยวงษ ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) จึงไดคิดออกแบบเครื่องลดความช้ืนขาวเปลือก สําหรับ

ชาวนาโดยเฉพาะ เพราะเปนเครื่องท่ีมีระบบการทํางานไมยุงยากซับซอน ใชพลังงานไมมาก ประสิทธิภาพการ

ทํางานสูง และใชพื้นท่ีในการติดต้ังไมมาก 

 เครื่องลดความช้ืนขาวเปลือกสําหรับชาวนา มีหลักการทํางานงายๆ แบบเดียวกับการค่ัวแหง โดยใช

ลมรอนท่ีเกิดจากการเผาไหมแกสแอลพีจีมาลดความช้ืนและมีมอเตอรชุดกระจายลมรอน ระบบควบคุมเพื่อให

ลมรอนมีอุณหภูมิ 5  ํC เปาลมเขาดานลางกระทะบรรจุขาวเปลือกอยางสม่ําเสมอ บนกระทะค่ัวลดความช้ืนจะ

มีใบพัดทําหนาท่ีคลายตะหลิวยักษ คอยกวนพลิกเมล็ดขาวเปลือกกลับไปมา เพื่อความช้ืนในขาวแตละเมล็ดจะ

ไดลดลงอยางสม่ําเสมอ 

 นายสัมพันธ บอกวา เครื่องลดความช้ืนขาวเปลือกใชพื้นท่ีในการติดต้ังแค 5 ตร.ม.ก็เพียงพอ มีขีด

ความสามารถค่ัวลดความช้ืนจาก 20% ใหลดลงมาเหลือ 14% ไดครั้งละ 500 กก. ภายใน 3 ชม. แกสหุงตม

ขนาด 15 กก. 1 ถัง สามารถลดความช้ืนขาวได 5 ตัน มีตนทุนคาใชจายท้ังหมด (คาแกส คาแรงงานแบกขาว) 

ตกตันละ 500 บาท คุมกวาถูกหักความช้ืนตันละ 2,000 บาท 

 ถาหากชาวนาทานใดสนใจจะนําไปใชใหรวมกลุมกันทําเพราะตนทุนเครื่องลดความช้ืนอยูท่ีเครื่องละ 

1 แสนบาท ติดตอไดท่ี 0-2577-9000 (ไทยรัฐ 02072558) 
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๒. ความเคลื่อนไหวของขาวตางประเทศ 

 ๒.๑ สถานการณการผลิต และการคาขาวโลก   

เมื่อเดือนเมษายน 2558 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณวา ปการผลิต 2557/58 ผลผลิตขาวโลก

จะมีประมาณ 474.6 ลานตัน ลดลงจากปการผลิต 2556/57 รอยละ 0.5 เนื่องจากคาดการณวาอินเดีย และ

เวียดนามจะมีผลผลิตลดลงเปน 102.5ลานตัน และ 28.1 ลานตัน รวมท้ังประเทศ กัมพูชา ญี่ปุน และเนปาล 

มีผลผลิตขาวลดลงเชนเดียวกัน ท้ังนี้ ผลผลิตขาวโลกดังกลาวตํ่ากวาการบริโภคขาวโลก ซึ่งมีปริมาณ 483 ลาน

ตัน คิดเปนรอยละ 1.8 ในขณะท่ีปริมาณสต็อกขาวโลกตนป 2557/58 อยูท่ีประมาณ 107 ลานตัน ลดลงจาก

ปกอนรอยละ2.9 เนื่องจากสต็อกขาวของประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ลดลงเหลือประมาณ 46.8 ลาน

ตัน 22.7 ลานตัน และ 5.5ลานตัน ตามลาดับ 

คาดวาการคาขาวโลกจะมีประมาณ 42.3ลานตัน ลดลงจากป2557 ซึ่งมีปริมาณ 43.1ลานตัน คิดเปนรอยละ 

1.7 เนื่องจากคาดการณวาอินเดีย และพมาจะสงออกลดลงเปน 9.0ลานตัน และ 1.60ลานตัน ตามลาดับใน

ขณะท่ี ฟลิปปนส เซเนกัล และบังคลาเทศ จะนาเขาขาวลดลงเปน 1.7 ลานตัน 1.2 ลานตัน และ 0.6ลานตัน 

ตามลาดับ 

 การบริโภคในป 2558 คาดการณวาจะมีปริมาณ 483 ลานตัน เพิ่มข้ึนจากป 2557 ซึ่งมีประมาณ480.1 

ลานตัน รอยละ 0.6 เนื่องจากคาดการณวาจีนจะบริโภคขาวเพิ่มข้ึนจาก 146.3 ลานตัน เปน 148.4ลานตัน คิด

เปนรอยละ 1.4 และบังคลาเทศจะบริโภคขาวเพิ่มข้ึนจาก 34.9 ลานตัน เปน 35.3 ลานตัน คิดเปนรอยละ 1.1 

รวมท้ัง ฟลิปปนส ไนจีเรีย และสหรัฐฯ จะบริโภคขาวเพิ่มข้ึนเปน 13.2 ลานตัน 6.1 ลานตัน และ 4.1 ลานตัน 

ตามลาดับ  
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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 

ป 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 

เวยีดนาม 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 
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 ๒.๓ ความเคลื่อนไหวของประเทศผูนําเขาขาวท่ีสําคัญ 

         ฟลิปปนส 

          ผูชวยประธานาธิบดีดานความมั่นคงทางอาหารและการปฏิรูปการเกษตร กลาววา องคการอาหารแห

งชาติ(The National Food Authority; NFA) จะดําเนินการตรวจสอบขาวสารปลอมท่ีทําจากพลาสติก หลัง

พบมีการจําหนายในเมือง Davao โดยองคการอาหารแหงชาติรวมมือกับกรมศุลกากรและหนวยรักษาการณ

ชายฝง จะเริ่มตรวจสอบรานจําหนายขาวในสัปดาหหนา เพื่อใหแนใจวาจะไมมีขาวปลอมในตลาด ปจจุบันองค

การอาหารแหงชาติรวมมือกับสมาพันธผูคาปลีกขาวแหงฟลิปปนส ดําเนินการกํากับดูแลเกี่ยวกับการกระจาย 

การจัดจําหนายขาวในประเทศ ซึ่งสมาชิกของสมาพันธฯ มีครอบคลุมท่ัวประเทศแลว 

 สํานักงานองคการอาหารแหงชาติในเมือง Davao รายงานวา มีการรองเรียนผานทางส่ือทองถ่ินกรณีข

าวท่ีมาจากราน Ciudad Esperanza Canteen มีลักษณะคลาย Styrofoam และมีการกลาวหาวาขาวดังกล

าวมาจากซัพพลายเออรท่ีช่ือ Eliza Breta ท้ังนี้ทางดาน Breta ไดปฏิเสธทุกขอกลาวหาเกี่ยวกับการสงมอบข

าวปลอม อยางไรก็ตาม องคการอาหารแหงชาติกําลังตรวจสอบรานคาซึ่งเปนแหลงจําหนายขาวปลอมอยู ดาน

โฆษกขององคการอาหารแหงชาติ กลาววา องคการอาหารแหงชาติยังไมยืนยันเรื่องขาวปลอมวามีปรากฏอยู

จริงในตลาดฟลิปปนส แตไดเก็บตัวอยางขาวท่ีตองสงสัยมา 2 กิโลกรัม เพื่อนําไปตรวจสอบท่ีศูนยพัฒนา

อาหารตอไป สําหรับขาวสารปลอมดังกลาว มีรายงานวาเปนขาวท่ีผลิตจากมันฝรั่ง มันหวาน และเรซิ่น

สังเคราะห (สวนประกอบท่ีใชในการทําพลาสติกซึ่งเปนพิษรายแรง) โดยมีแหลงผลิตอยูในประเทศจีนและสงอ

อกไปยังประเทศในเอเชีย เชน อินโดนีเซียและเวียดนาม ผูเช่ียวชาญระบุวา ขาวสารปลอมดังกลาวมีสีและ

ลักษณะคลายขาวสารแทอยางมาก จึงยากท่ีจะทราบไดวาเปนขาวสารปลอม หากยังไมไดนําไปหุงใหสุก ซึ่ง

ขาวดังกลาวเปนพลาสติกและเปนอันตรายถึงชีวิตได (ท่ีมา Oryza.com) 

 อิรัก 

          กระทรวงการคาของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ไดประกาศเปดประมูลซื้อขาวจํานวนอยางน

อย 30,000 ตัน ในวันท่ี 15กรกฎาคม 2558 นี้ ซึ่งการประมูลในครั้งนี้กําหนดจะซื้อขาวเมล็ดยาวจากประเทศ

สหรัฐฯ อุรุกวัย อารเจนตินา และอินเดีย โดยขอเสนอจะตองมีผลไปจนถึงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2558 สวนการ

ประมูลเมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม ท่ีผานมา มีรายงานวา อิรักตกลงซื้อขาวจากสหรัฐฯ จํานวน 60,000ตัน จาก

อุรุกวัย  60,000 ตัน  จากอาร  เจนติน  า  30,000 ตัน โดยรายงานข าว  ระบุว  า  สหรัฐฯ เสนอราคา

ท่ี 589.5 เหรียญสหรัฐตอตัน (c&f) บราซิลเสนอราคาท่ี 603 เหรียญสหรัฐตอตัน (c&f) อุรุกวัยเสนอราคา

ท่ี 632 เหรียญสหรัฐต อ ตัน  (c&f) และอาร  เจนติน า เสนอราคาท่ี  620.5 เหรียญสหรัฐต อตัน (c&f) 

(ท่ีมา Oryza.com) 

 ไนจีเรีย 
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          สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงอาบูจา รายงานความเคล่ือนไหวสถานการณการ

ผลิตขาว ภายในประเทศของไนจีเรียว า กลุมบริษัท Dangote Group ไดตัดสินใจลงทุนพัฒนาพื้นท่ี

ขนาด 16,000 เฮคเตอร หรือประมาณ 100,000 ไร ในรัฐ Jigawa สาหรับทําธุรกิจขาวครบวงจร โดยจะใช

พื้นท่ี 15,000 เฮคเตอร สําหรับการเพาะปลูก และ 1,000 เฮคเตอร สําหรับกอต้ังโรงสีและยุ งฉาง โดยได

เตรียมเงินลงทุนในระยะแรกจํานวน 250 ลานดอลลารสหรัฐฯ และมีแผนขยายการลงทุนไปยังรัฐอื่นๆ โดยมีเป

าหมายการผลิตใหไดผลผลิตรวม 1 ลานตันภายในระยะเวลา 4 ป 

          ท้ังนี้ กลุมบริษัท Dangote Group เปนกลมธุรกิจใหญท่ีสุดในไนจีเรีย ทําธุรกิจซีเมนต แปง โรงกล่ันน

ามัน การเงิน บริหารทาเรือ อสังหาริมทรัพย และโทรคมนาคม โดยมีเจาของช่ือ Mr.Aliko Dangote ซึ่งร่ํารวย

ท่ีสุดใน แอฟริกา และเป นอันดับท่ี ๖๗ ของโลก (สูงกว านักธุ รกิจไทยท้ังหมด) มีทรัพย  สินรวม

ประมาณ 14.7 พันลานดอลลารสหรัฐ จากการจัดอันดับของ Forbes ในป 2558 ( ท่ีมา สํานักงานสงเสริม

การคาระหวางประเทศ ณ กรุงอาบูจา) 
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 ๒.๔ ความเคลื่อนไหวของประเทศผูสงออกขาวท่ีสําคัญ 

 กัมพูชา 

          สํานักงานบริการพิธีการสงออกขาว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; 

SOWS-REF) รายงานวาในเดือนมิถุนายนท่ีผานมา กัมพูชาสงออกขาว 40,800 ตัน ลดลงรอยละ 1.6 เมื่อ

เทียบกับ จํานวน 41,842 ตัน ในเดือนพฤษภาคม แตเพิ่มข้ึนรอยละ 37.5เมื่อเทียบกับจํานวน 29,666 ตัน ใน

เดือนมิถุนายน 2557 โดยป 2558 ชวง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) กัมพูชาสงออกขาวรวม 283,825 ตัน เพิ่มข้ึน

รอยละ 59.5 เมื่อเทียบ กับจํานวน 177,928 ตัน ในชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

          รายงานระบุวา บริษัทขาวของกัมพูชา 72 แหง สงออกขาวไปยัง 51 ประเทศท่ัวโลก โดยสงออกไปจีน

มากท่ีสุด ปริมาณ 72,086 ตัน ซึ่งเพิ่มข้ึนถึง 9 เทา เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา รองลงมาคือ 

ฝรั่งเศส ปริมาณ 36,233 ตัน เพิ่มข้ึนรอยละ 8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา และโปแลนด

ปริมาณ 32,268 ตัน ลดลงรอยละ 4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

          ท้ังนี้ กัมพูชาผลิตขาวเปลือกไดปละมากกวา 9 ลานตัน และเหลือสําหรับสงออกปละ 3 ลานต

น    ในป   2553 กัมพูชาได ออกยุทธศาสตร ส  ง เสริมธุ รกิจข  าว  โดย ต้ังเป  าส  งออกข าว  1 ลาน ตัน

ภายในป 2558 อยางไรก็ตาม กระทรวงพาณิชยกัมพูชาเปดเผยเมื่อชวงตนปวา กัมพูชาไมนาจะบรรลุเปาหมาย 

เนื่องจากอาจสีขาวไดไมเพียงพอและไมมีทุน 

          กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวา ในปการตลาด 2558 คาดวากัมพูชาจะสงออกขาวป

ระมาณ 1.2 ลานตัน (รวมตัวเลขการสงออกอยางเปนทางการ และการสงขาวผานแนวชายแดนท่ีติดกับ

ประเทศไทยและ เวียดนาม) ซึ่งเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 9 เมื่อเทียบกับจํานวน 1.1ลานตัน ในป 2557 ท่ีผ

านมา 

          มีรายงานวา บริษัท QC Rice ผูสงออกขาวกัมพูชาไดลงนามใน MOU รวมกับบริษัทจีน Rizhao Rui 

Energy Trading Company วาดวยการสงออกขาวสารแลกเปล่ียนกับการนําเขาเครื่องจักรและสินคาอุปกรณ

การเกษตร ประธานบริษัท QC Rice กลาวถึงรายละเอียดของ MOU โดย QC Rice จะสงออกขาวสารจําน

วน 250,000 ตัน ใหกับบริษัท Rizhao Rui Energy Trading Company และ QC Rice จะนําเขาเครื่องจักร

การเกษตรจากจีนจํานวน 150 เครื่อง ไดแก รถไถนาและรถเกี่ยวขาว มูลคารวม 4 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพื่อ

นํามาใชทดแทนแรงงานภาคการเกษตร ซึ่งสวนใหญนิยมเดินทางไปทํางานในโรงงานตัดเย็บเส้ือผา ให

ครอบคลุมพื้นท่ีเพาะปลูก 168,750 ไร  พรอมท้ังกลาววา “เราตองการเรงผลิตขาวและเพิ่มรายไดเกษตรกร 

การใชเครื่องจักรจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและชวยใหสามารถจัดสงขาวสารไดทันเวลาท่ีกําหนด อีกท้ังชวย

ควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามความตองการของผูซื้อ” 
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          ในป 2557 บริษัท QC Rice สามารถสงออกขาวสารไดจํานวน 120 ตัน ปจจุบันกัมพูชาไดรับโควตา 

การสงออกขาวสารไปยังประเทศจีนจากหนวยงาน COFCO จํานวน 100,000 ตัน ท่ีส้ินสุดไปเมื่อไตรมาสแรก

ของปนี้ ซึ่งกระทรวงพาณิชยกัมพูชาจะไดเจรจากําหนดโควตากับ COFCO ในรอบถัดไป ท้ังนี้ ลาสุดจีนไดให

โควตาในการสงออกขาวสารของประเทศพมาจํานวน 1 ลานตัน โดยเปนการนําเข าแบบ G to 

G จํานวน 500,000 ตัน 

          มีรายงานวา หลังจากท่ีกัมพูชาแพการประมูลสงออกขาวไปฟลิปปนสเมื่อสัปดาหท่ีแลว วงการคาขาว 

ระบุวา เปนเพราะตนทุนโลจิสติกสและคาขนสงท่ีสูงทําใหราคาขาวสารกัมพูชาไมสามารถแขงขันกับขาว

เวียดนามไดสงผลใหเวียดนามชนะการประมูลดังกลาวดวยจํานวน 100,000 ตันขาวสาร ดวยราคาตัน

ละ 416.85 ดอลลารสหรัฐฯ ขณะท่ีขาวจากไทยเสนอราคาอยู ท่ีตันละ 417 และ455.50 ดอลลารสหรัฐฯ 

ตามลําดับ 

          Khan Kunthy จากโรงสี BRICO กลาววา ท่ีราคาขาวสูงนั้น เริ่มต้ังแตระดับทองถ่ินแลว จาการ

รวบรวมขาว ซึ่งตองใชแรงงานยกกระสอบขาวข้ึนรถบรรทุก นอกจากนี้กัมพูชาไมมีสถานท่ีสําหรับเก็บสํารอง

ขาวไวในชวงท่ีผลผลิตออกสูตลาดมาก อีกท้ังโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน และระบบการขนสงไมไดคุณภาพ 

          ดานผูจัดการบริษัท RDL Logistics เสริมวา ปญหาท่ีสําคัญ คือ การคอรรัปช่ัน กฎระเบียบ และ

ข้ันตอนท่ียุงยากกวาจะไดรับอนุญาตการสงออกขาว 

          ประธานบริษัท Amru Rice และท่ีปรึกษาสมาพันธขาวกัมพูชา กลาวเพิ่มเติมวา การขาดแคลนตูคอน

เทนเนอรเพื่อขนสงขาวสารก็เปนปญหาเชนกัน “ทาเรือพระสีหนุไมมีตูคอนเทนเนอรท่ีพอเพียง บางครั้งจําเป

นตองใชคอนเทนเนอรจากทาเรือพนมเปญ ซึ่งมีอัตราคาบริการแพงกวา ปจจุบันอยูท่ี 130 ดอลลารสหรัฐฯต

อตู เมื่อเทียบกับคาบริการคอนเทนเนอรในประเทศไทยเพียง 80 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตูเทานั้น 

          ท่ีปรึกษาอาวุโสสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจแหงชาติกลาววา รัฐบาลพยายามยกระดับการขนสงขาวสารให

มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ ไดใหความสําคัญกับขาวคุณภาพเชน ขาวหอมผกามะลิ เปนตน 

          ดานประธานบริษัท Green Trade กลาววา ขาวสารกัมพูชาประสบความสําเร็จ เปนขาวท่ีดีท่ีสุดใน

โลก 3 ปซอน และเปนท่ียอมรับจากท่ัวโลก และคาดวาจะสามารถขยายตลาดขาวไดมากข้ึน นอกจากนี้

กระทรวงเกษตรปาไมและประมงกัมพูชาอยูระหวางการจัดเตรียมพันธุขาว 10 ขนิด ซึ่งมีคุณภาพดี ใหผลผลิต

สูงไวเพื่อการสงออก 

          ท่ีมา Oryza.com 

 กัมพูชา 

          สํานักงานบริการพิธีการสงออกขาว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; 

SOWS-REF) รายงานวา เดือนมิถุนายนท่ีผานมา กัมพูชาสงออกขาว 40,800 ตัน ลดลงรอยละ 2.5 เมื่อเทียบ
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กับจํานวน 41,842 ตัน ในเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา แตเพิ่มข้ึนรอยละ 37.5 เมื่อเทียบกับจํานวน 29,666 ตัน 

ในเดือนมิถุนายน 2557 โดยในชวง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปนี้ กัมพูชาสงออกขาวรวม 283,825ตัน 

เพิ่มข้ึนรอยละ 59.5 เมื่อเทียบกับจํานวน 177,928 ตัน ในชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

          สําหรับชนิดขาวท่ีกัมพูชาสงออกในชวง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปนี้ ประกอบดวย ขาวหอมในกลุ

ม Jasmine Rice (PML/PRD) จํานวน 91,704 ตัน ขาวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) เชน Senkraob, 

Neangsauy, Neang Malis, Somaly, Jassmine organic rice จํานวนรวม 34,652 ตัน (ขาวหอมท้ังหมดคิด

เปนรอยละ 44.5 ของปริมาณสงออกท้ังหมด) ขาวขาว (long grain white rice) และขาวขาวชนิดพิเศษ 

(Premium white) ไดแกGinger/Neang Khon จํานวนรวม 134,605 ตัน (คิดเปนรอยละ 47.4 ของ

ปริมาณสงออกท้ังหมด) และขาวนึ่ง จํานวน 22,864 ตัน (คิดเปนรอยละ 8.1 ของปริมาณสงออกท้ังหมด) โดย

ประเทศผูนําเขาท่ีสําคัญในชวง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) สวนใหญยังคงเปนประเทศในยุโรปและประเทศใน

เอเชียบางประเทศ เชน จีน จํานวน 72,086 ตัน ฝรั่งเศส จํานวน 36,233 ตัน โปแลนด จํานวน 32,268 ตัน 

มาเลเซีย จํานวน 26,382ตัน เนเธอรแลนด จํานวน 18,179 ตัน และสหราชอาณาจักร จํานวน 8,015 ตัน เป

นตน 

          มีรายงานตัวเลขการสงออกขาวสารของกัมพูชาไป EU ในชวงเดือนกันยายน-เมษายนท่ีผานมา มี

จํานวน 165,940 ตัน ลดลงรอยละ 1จาก 167,660 ตัน ในชวงเดียวกันของปท่ีแลว ขณะท่ีพมามีการสงออกข

าวสารในชวงเดียวกันเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 81 จาก 79,940 ตัน เปน144,550 ตัน 

          รองประธานสมาพันธขาวกัมพูชา (CRF) กลาววา พมาเปนคูแขงท่ีสําคัญ เนื่องจากเปนประเทศกําลัง

พัฒนาเหมือนกับกัมพูชา และขาวพมาราคาถูกกวาขาวกัมพูชา กัมพูชาจึงควรหันมามุงเนนการสงออกขาวหอม

และพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา เพราะพมาหรือประเทศคูแขงอื่นๆ ไมสามารถผลิตขาวหอมไดอยาง

กัมพูชา 

          ปจจุบันขาวขาวกัมพูชาราคา 430 ดอลลารสหรัฐตอตัน (ประมาณ 14,959 บาทตอตัน)ขณะท่ีขาว

พมามีราคาตํ่ากวาขาวกัมพูชาประมาณ 20 ดอลลารสหรัฐตอตัน (ประมาณ 695.75 บาทตอตัน) นอกจากนี้ 

ตัวเลขท่ีลดลงสวนหนึ่งมาจากคาเงินยูโรท่ีออนคาลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ ทําใหประเทศใน

เขต EU ลดการพึ่งพาการนําเขาขาวและหันมาเพิ่มผลผลิตแทน 

          เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผูแทนจากสหภาพยุโรปไดเขารวมหารือกับสมาพันธขาวแหงกัมพูชา (CRF) ถึงปญหา 

ขอเรียกร องของประเทศอิตาลีท่ีขอให  EUยกเลิกการให สิทธิประโยชนทางภาษีนําเข า 0% ภายใต 

กรอบ EBA แกกัมพูชา เนื่องจากไมสามารถแขงขันกับขาวกัมพูชาได ทําใหขาวภายในประเทศอิตาลีถูกกด

ราคาลง สงผลใหพื้นท่ีเพาะปลูกขาวตอปในอิตาลีลดลงถึงรอยละ 22 และเกิดปญหาการประทวงตามมา 

          ประธาน CRF ช้ีแจงตอ EU วา ขาวท่ีกัมพูชาสงออกไปประเทศอิตาลีนั้น สวนใหญเปนขาวหอมตาง

จากขาวท่ีชาวนาอิตาลีปลูก ซึ่งสวนใหญเปนขาวขาว จึงขอใหฝาย EU เขาใจและใหการสนับสนุนดานสิทธิประ

โยชนดังกลาวแกกัมพูชาตอไป 

          ปจจุบันกัมพูชาเปนผูสงออกขาวไปตลาด EU รายใหญเปนอันดับ 2  โดยปท่ีแลว มีการสงออกขาวสาร

ไป EU ประมาณ 400,000 ตัน ซึ่งปฏิเสธไมไดวา EBA เปนปจจัยท่ีสําคัญตอตัวเลขดังกลาว 
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          ดานประธานบริษัท Amru Rice Cambodia ใหความเห็นวา EBA มีความสําคัญตอขาวกัมพูชามาก  

ซึ่ งป  จ จุ บั นชาวน ากั มพู ชายั ง มี ฐานะคว าม เป นอยู  อย  า งย ากจนหาก เปรี ยบ เ ที ยบกับชาวน า

อิตาลี  (ท่ีมา Oryza.com) 

          อินเดีย 

          กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานวา ปการผลิต 2558/59 การ

เพาะปลูกขาวในชวงฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) (มิ.ย.-ธ.ค.) เริ่มต้ังแตวันท่ี 8 พฤษภาคม -

10 กรกฎาคม 2558 มีพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ 56 ลานไร ลดลงรอยละ 5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ี

ผานมา 

 ท้ังนี้ ในชวงสัปดาหท่ีผานมา ฝนตกปริมาณมากในพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีสําคัญหลายแหง ทําใหการ

เพาะปลูกชะลอตัว กรมอุตุนิยมวิทยา (The Indian Meteorological Department; IMD) รายงานวา ในชวง

สัปดาหท่ี 2 ของเดือนนี้ปริมาณน้ําฝนตํ่ากวาคาเฉล่ียประมาณรอยละ 4 โดยในภาคกลาง ภาคใต และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดมีปริมาณน้ําฝนตํ่ากวาคาเฉล่ียประมาณรอยละ 8 รอยละ 7 และรอยละ 4 ตามลําดับ 

ขณะท่ีทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ําฝนสูงกวาคาเฉล่ียประมาณรอยละ 9 สํานักขาวตางประเทศ 

รายงานวา จากอิทธิพลของฝนท่ีตกลงมาอยางหนักตอเนื่อง 24 ช่ัวโมง ทางตอนเหนือของรัฐอุตระประเทศ ทํา

ใหระดับน้ําในแมน้ําเธลาเออลนทวมบานเรือนประชาชนเปนบริเวณกวาง และทําใหการคมนาคมถูกตัดขาด 

(ท่ีมา Oryza.com) 

เวียดนาม 

          สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานการสงออกขาวชวงวันท่ี 1-30 มิถุนายน 2558 มี

จํานวน  632,010 ตัน มูลค า 256.743 ลานดอลลารสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณและมูลคาลดลงรอย

ละ 5.8 และรอยละ 9.7 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 ท่ีสงออกได671,174 ตัน มูลค

า 284.242 ลานดอลลารสหรัฐฯ (FOB) สําหรับการสงออกขาวชวงวันท่ี 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2558 มี

จํานวน 2.713 ลานตัน มูลคา 1,132 ลานดอลลารสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 9.6 และ

รอยละ 12.6 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 ท่ีสงออกได 3.003 ลานตัน มูลคา 1,296 ลาน

ดอลลารสหรัฐฯ (FOB) 

          ชวงนี้ราคาขาวเวียดนามขยับข้ึนเล็กนอย เนื่องจากผูสงออกกําลังเตรียมการสําหรับการสงมอบขาวให

แก ฟลิปปนสและประเทศในแถบแอฟริกากอนท่ีผลผลิตฤดูกาลใหม (The summer-autumn rice) ในเขตท่ี

ราบลุมแมน้ําโขงจะออกสูตลาดเปนจํานวนมากในชวงกลางเดือนนี้ ขณะท่ีผูซื้อบางสวนยังคงรอใหราคาขาว

เวียดนามออนตัวลงอีก เพราะใกลเขาสูชวงท่ีผลผลิตฤดูกาลใหมจะออกสูตลาด โดยราคาขาวขาว 5% อยูท่ีตัน

ละ 350 - 355 ดอลลารสหรัฐ เพิ่มข้ึนจากสัปดาหท่ีผานมา ท่ีตันละ 345 - 352ดอลลารสหรัฐ 
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          นักวิเคราะหของเวียดนาม ไดเสนอแนะเกี่ยวกับการประมูลซื้อขาวของฟลิปปนสวา หากเวียดนาม

ตัดสินใจรวมกับไทยแทนท่ีจะแขงขันกัน ท้ังสองประเทศจะสามารถขายขาวไดในราคาท่ีดีกวาราคาท่ีฟลิปปนส

เปนผูกําหนด 

          ปจจุบัน องคการอาหารแหงชาติฟลิปปนส (NFA) เลือกผูสงออกขาวท่ีผานการประมูล โดยผูสงออกท่ี

ไดรับเลือกตองเสนอราคาท่ีตํ่าสุด ซึ่งตองอยูภายใตเพดานราคาท่ี NFA กําหนดไว หากผูสงออกท้ังหมด เสนอ

ราคาท่ีสูงกวาเพดานราคา NFA ก็จะจัดการประมูลครั้งใหมหรืออาจแยกหารือกับผูสงออกแตละราย และจะ

เลือกผูสงออกรายท่ียอมขายขาวในราคาท่ีตํ่ากวาเพดานราคานั้น 

          นักวิเคราะหชาวเวียดนาม ระบุวา กลไกดังกลาวทําใหฟลิปปนสเปนฝายรุก ขณะท่ีผูสงออกซึ่งรวมท้ัง 

เวียดนาม และไทยจะกลายเปนฝายต้ังรับ หากเวียดนามและไทยรวมมือกันท้ังสองประเทศจะสามารถ

เปล่ียนแปลง สถานการณดังกลาวได 

          ท้ังนี้ ฟลิปปนสซื้อขาว 1.8 ลานตันทุกป หรือคิดเปนรอยละ 10 ของปริมาณการสงออกขาวตอป ท่ี

รวมปริมาณการสงออกขาวท้ังหมดของท้ังสองประเทศ ดังนั้นหากเวียดนามและไทยไมสามารถขายขาวใหแกฟ

ลิปปนส จะสงผลใหแตละประเทศมีสตอกขาวเพิ่มข้ึน 1 ลานตัน แตหากเวียดนามและไทยยืนยันจะขายขาวให

แกฟลิปปนสภายใตกลไลดังกลาว ท้ังคูจะตองขายขาวในราคาถูกลง ซึ่งราคาท่ีตํ่าลงนี้จะถูกผูนําเขาขาวราย

อื่นๆ ใชอางอิงเมื่อตองเจรจาตอรองสัญญา นั่นหมายความวา เวียดนามและไทยไมเพียงแตจะตองขายขาวใน

ราคาถูกใหแกฟลิปปนส แตยังตองขายขาวสําหรับสงออกท้ังหมด 18 ลานตัน ในราคาเดียวกันนี้ หากเวียดนาม

ไมสามารถเปนฝายเริ่มในการสงออกขาว ความพยายามท้ังหมดในการพัฒนาการผลิตขาว และการรับรองกําไร

ใหแกเกษตรกรก็จะสูญเปลา 

          นักวิเคราะหมีความเห็นวา ถาผลผลิตขาวของเวียดนามและไทยรวมกันจะมีรอยละ 50 ของขาว

ท้ังหมดในตลาดโลก ซึ่งหากรวมมือกันท้ังสองประเทศจะไมเพียงแตเปนฝายรุกในการขายขาวใหแกฟลิปปนส 

แตยังจะสามารถควบคุมราคาตลาดโลกไดดวย 

          ในความเปนจริง รัฐบาลเวียดนามไดรับการเสนอแนะใหรวมมือกับไทย และประเทศอื่นๆ ต้ังสมาคม 

ผูสงออกขาว เนื่องจากความรวมมือนั้นเปนทางออกท่ีดีท่ีสุดท่ีจะชวยพัฒนาการผลิตขาวของเวียดนามและไทย 

และเปนทางออกเดียวท่ีจะชวยปกปองผลกําไรของเกษตรกรชาวเวียดนาม และเกษตรกรชาวไทย 

          ท่ีมา Oryza.com 

 

  

 


