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รายงานประจําเดือน 

ประมวล วิเคราะห 
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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 เปนรายงานสถานการณขาวประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ของ สมาคมโรงสีขาวไทย ท่ี

มอบใหนายสุรัตน โชคประจักษชัด และคณะ รวบรวมจัดทํา เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมประจําเดือน สมาคมโรงสีขาวไทย 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ โดยไดประมวลสรุป วิเคราะห เหตุการณ และแนวโนม เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป และ

การตลาดของขาวท้ังในและตางประเทศ ซึ่งสมาคมฯหวังเปนอยางย่ิงวา ทานจะไดรับประโยชนจากรายงานน้ีตาม

สมควร และขอความกรุณาไดเผยแพรเอกสารน้ีตอไปยังบุคคล หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชนท่ีเกี่ยวของ

ของทาน จักขอบคุณย่ิง 

 

 

 

 

 

  นายมานัส กิจประเสริฐ 

นายกสมาคมโรงสีขาวไทย 

    ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
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สารบัญ 

 

๓    คํานํา  

๕    สารบัญ 

๗   ประมวลสถานการณขาวไทยและตางประเทศ 

๗ ๑. ความเคลื่อนไหวของขาวในประเทศ 

๗  ๑.๑ สรุปสถานการณการผลิตและการคาไทยเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 

๑๑  ๑.๒ สถานการณการสงออกขาวไทยเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 

๑๓  ๑.๓ ความเคลื่อนไหวดานขาวของกระทรวงพาณิชย 

๒๐  ๑.๔ ความเคลื่อนไหวดานขาวชองเกษตรและสหกรณ 

๒๗  ๑.๕ ความเคลื่อนไหวของโรงสีขาวไทย 

๓๑  ๑.๖ ความเคลื่อนไหวของผูสงออกขาวไทย 

๓๓  ๑.๗ ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 

๓๕ ๒. ความเคลื่อนไหวของขาวตางประเทศ 

๓๕  ๒.๑ สถานการณการผลิต และการคาขาวโลก 

๓๖  ๒.๒ ผลผลิต การใช การคา และสต็อกขาวของโลก  

๓๗  ๒.๓ ความเคลื่อนไหวของประเทศผูนําเขาขาวท่ีสําคัญ 

๓๙  ๒.๔ ความเคลื่อนไหวของประเทศผูสงออกขาวท่ีสําคัญ 
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ประมวลสถานการณขาวไทยและตางประเทศ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ 

…………………………………………………………… 

 

๑. ความเคลื่อนไหวขาวในประเทศ 
๑.๑ สรุปสถานการณและการผลิตขาวไทยเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  

 รายงาน ขาวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณเปดเผยวา นายป ติพงศ  พึ่ ง บุญ ณ อยุธยา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับรายงานสรุปผลการสํารวจขอมูลการปลูกขาวของกองกําลัง

รักษาความสงบท้ัง 4 กองทัพภาค (กกล.รส.ทภ.) ท่ีมีการนําเสนอคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) จากผล

การสํารวจในแตละกองทัพภาคของกองทัพบก มีขอสรุปจากประเด็นปญหารวมท้ังแนวทางแกไขครอบคลุมใน

ทุก ๆ ประเด็น ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฯสามารถนํามาใชประกอบการพิจารณา แกไขปญหาและส่ัง

การไดใน 2 ประเด็น คือ 1.ประเด็นท่ีสามารถเขาไปดําเนินการไดในระดับชุดปฏิบัติการ โดยใชศักยภาพของ

แตละหนวยงานเขาแกไขไดทันที 2.ประเด็นท่ีจะตองประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของและเครือขายในพื้นท่ี 

ท้ังนี้เปนไปตามแผนปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการเผชิญเหตุเพื่อการแกไขและ บรรเทาปญหาภัยแลง ท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฯไดส่ังการประชุมไวแลวเมื่อวันท่ี 19 ก.ค. 2558 ท่ีผานมา 

 สําหรับผลการสํารวจขอมูลการปลูกขาวในพื้นท่ีกองทัพภาคท่ี 1 (ภาคกลาง) มีชาวนาจํานวน 

500,718 ครัวเรือน มีพื้นท่ีปลูกขาว 9,326,994 ไร และมีการรวมกลุม 1,963 กลุม ปญหาท่ีพบคือ ราคาปุย

และยาฆาแมลงสูง ราคาผลผลิตตกตํ่า ชาวนายึดแนวทางการทํานาแบบเดิม ๆ และชาวนารีบขายขาวขณะท่ีมี

ความช้ืนสูงทําใหถูกกดราคา ชาวนาจึงตองการใหภาครัฐชวยเหลือ จัดหาปุยและยาฆาแมลงใหราคาถูกลง และ

ชวยพยุงราคาขาวตามนโยบายของรัฐบาล 

 สวนแผนการแกปญหาของหนวย งานท่ีเกี่ยวของในเรื่องนี้ ไดแก การสงเสริมการใชปุยและยาฆา

แมลงท่ีทําไดเอง การสงเสริมการใชพันธุขาวท่ีมีคุณภาพดี การดูแลเรื่องของสภาพดิน การสงเสริมการปลูกขาว

อินทรีย การแนะนําการวางแผนการผลิตและลดตนทุนการผลิต การจัดต้ังศูนยปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อสํารวจ

ขอมูลความตองการประกอบอาชีพ เสริม การสงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอยทดแทน การจัดทําแหลงผลิตเมล็ด

พันธุขาว และ กกล.รส.ไดประสานงานกับสํานักงานชลประทานในการบริหารจัดการน้ําใหเหมาะสม 

 ขณะท่ีผลการสํารวจแผนการบริหารจัดการน้ํา บางจังหวัดมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําของ

จังหวัด มีแผนการปรับปรุงคันกั้นน้ํา ฝาย คู คลอง ทางระบายน้ํา แหลงน้ําสวนใหญเปนแหลงธรรมชาติ มีการ

รวมกลุมควบคุมการเปดปดประตูระบายน้ํา วางแผนชะลอการปลูกขาวและปลูกพืชทดแทน 

 ทางดานพื้นท่ีกองทัพภาคท่ี 2 (ภาคอีสาน) มีชาวนาจํานวน 1,847,736 ครัวเรือน พื้นท่ีปลูกขาว 

28,003,412 ไร และมีการรวมกลุม 2,539 กลุม ปญหาท่ีพบคือ การขาดแคลนน้ํา ราคาผลผลิตตกตํ่า ตนทุน

การผลิตสูง เชน ยาฆาแมลง ปุย และสภาพดินเส่ือมโทรม จึงตองการใหชวยเหลือแกไขปญหา การลดตนทุน
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การผลิต การเพิ่มแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การเพิ่มราคาผลผลิต สนับสนุนการรวมกลุม การสนับสนุนเมล็ด

พันธุขาวท่ีมีอายุการปลูกส้ันและการฝกอบรมเพื่อสราง อาชีพ 

 พื้นท่ีกองทัพภาคท่ี 3 (ภาคเหนือ) มีชาวนา 937,295 ครัวเรือน พื้นท่ีปลูกขาว 15,196,039 ไร และมี

การรวมกลุม 1,049 กลุม ปญหาท่ีพบคือ การขาดแคลนน้ํา ตนทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตตกตํ่า ความ

ตองการใหชวยเหลือแกไขปญหา ควรสงเสริมลดตนทุนการผลิต การเพิ่มแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การเพิ่มราคา

ผลผลิตและการสนับสนุนเมล็ดพันธุ สวนแผนการแกปญหาของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีการกอสรางฝาย และ

แหลงเก็บน้ํา การประชาสัมพันธการชะลอการปลูกขาว การสงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอย การสงเสริมการ

ปลูกขาวคุณภาพดี การสงเสริมอาชีพในระหวางการงดทํานาและการอบรมเพิ่มความรู ขณะท่ีการสํารวจ

แผนการบริหารจัดการน้ํา บางจังหวัดมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําของจังหวัด กรมชลประทานจัดสรร

แหลงน้ํา มีแผนการบริหารจัดการน้ํา ขุดบอสาธารณะและแหลงน้ําสวนใหญเปนแหลงน้ําธรรมชาติ 

 พื้นท่ีกอง ทัพภาคท่ี 4 (ภาคใต) มีชาวนา 106,538 ครัวเรือน พื้นท่ีปลูกขาว 1,226,138 ไร และมีการ

รวมกลุม 23 กลุม ปญหาท่ีพบคือ การขาดแคลนน้ําและน้ําทวมบางพื้นท่ี ตนทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิต

ตกตํ่า จึงตองการใหภาครัฐจัดหาแหลงน้ําเพิ่มเติม ขณะท่ีแผนการแกปญหาของหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของ มีการ

วางแผนขุดลอกคูคลอง แหลงน้ํา การชะลอปลูกขาว ประชาสัมพันธขอมูลภัยแลงและอุทกภัย การเลือกพันธุ

ขาวใหเหมาะสม สวนแผนการบริหารจัดการน้ํา มีแผนการใชน้ําในเขตชลประทานและนอกเขตธรรมชาติและ

แหลงน้ําท่ีขุดลอกไวเดิม(ประชาชาติธุรกิจ 10082558) 

 ขยายพื้นท่ีประกันภัยขาว 5 แสนไร! (13 ส.ค.58) 

 พล.ต.สรรเสริญ แกวกําเนิด รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) เห็นชอบใหขยายพื้นท่ีเปาหมายโครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2558 เพิ่มเติมอีก 500,000 ไร 

จากเดิมท่ีกําหนดเปาหมายไวท่ี 1.5 ลานไร เนื่องจากมีเกษตรกรสนใจเขารวมโครงการฯแลว 1.47 ลานไร 

เหลือพื้นท่ีเขารวมโครงการ ไดประมาณ 30,000 ไรเทานั้น จึงตองขยายพื้นท่ี โครงการออกไปอีก รวมเปน 2 

ลานไร หากเกษตรกรเขารวมโครงการเต็มพื้นท่ี รัฐบาลจะประหยัดเงินชวยเหลือเกษตรกรจากกรณีผลผลิตเสีย

หายไปไดถึงปละ 30,000 ลานบาท 

 ท้ังนี้ สําหรับพื้นท่ีเปาหมายโครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2558 เพิ่มเติม 500,000 ไร ใหใช

เงินงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อจายสมทบเบ้ียประกันภัยนาขาวอีกจํานวน 154.8 ลานบาท สําหรับรูปแบบการ

รับประกันภัยนาขาว คิดอัตราเบ้ียประกันภัย โดยแบงพื้นท่ีรับประกันภัย 5 พื้นท่ีตามระดับความเส่ียง มีเบ้ีย

ประกันภัยเบ้ืองตนไรละ 115-450 บาท เปนเบ้ียประกันภัยท่ีเกษตรกรตองจายไรละ 60-100 บาท ท่ีเหลือรัฐ

อุดหนุนไรละ 64.12-383.64 บาท มีความคุมครองครอบคลุมภัย 7 ประเภท เชน น้ําทวมหรือฝนตกหนัก ภัย

แลง ฝนแลงหรือฝนท้ิงชวง ลมพายุหรือพายุไตฝุน ภัยอากาศหนาวหรือน้ําคางแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม รวมท้ัง

ภัยศัตรูพืชและโรคระบาด มีอัตราคาสินไหมทดแทนไรละ 1,111 บาท สําหรับภัยธรรมชาติ 6 ภัยแรก สวนภัย

ศัตรูพืชและโรคระบาด มีวงเงินคุมครองไรละ 555 บาท 
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 อยางไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดส่ังการในท่ีประชุม ครม.ใหรวบรวม

มาตรการชวยเหลือเกษตรกรในรูปแบบตางๆเสริมเขาไปดวย และรายงานให ครม.รับทราบภายในเดือน ส.ค.นี้

(ไทยรัฐ 12082558) 

 ท้ังนี้ ราคาเฉลี่ยขาวเปลือกและขาวสาร ณ วันท่ี 21 ส.ค.  2558 ของสมาคมโรงสีขาวไทย  

ราคาขาวเปลือกหอมมะลิ ราคาเฉล่ียอยูท่ีตันละ  13,500 - 14,000 บาท 

ราคาขาวเปลือกเหนียวใหมกข.6 จ.อุดรธานี ราคาเฉล่ียอยูท่ีตันละ   13,000 - 13,500     บาท 

ราคาขาวเปลือกเจา ราคาเฉล่ียอยูท่ีตันละ     8,300 - 8,400      บาท 

ราคาขาวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาเฉล่ียอยูท่ีตันละ              13,200 บาท 

        สวนราคาเฉล่ียขาวสารชิดตางๆ มีดังนี้   

ขาวสาร 5% ราคาเฉล่ียอยูท่ีกระสอบละ    1,170 - 1,190  บาท 

ขาวหอมปทุมธานี ราคาเฉล่ียอยูท่ีกระสอบละ    2,300 - 2,350  บาท

ขาวหอมมะลิ 100% ช้ัน 2 (ใหม) ราคาเฉล่ียอยูท่ีกระสอบละ    2,800 - 2,830  บาท 

ขาวเหนียวเมล็ดยาว 10% ราคาเฉล่ียอยูท่ีกระสอบละ   2,250 - 2,450  บาท 

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

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

1. การผลิต          

- 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 

รายการ 
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 

 

ท่ีมา :  1.   กระทรวงเกษตรฯ  

 2.   ปริมาณ มูลคา ราคาสงออกเฉล่ียมาจากกรมศุลกากร และราคาขาวเปลือกเฉล่ียภูมิภาคมาจาก

กรมการคาภายใน โดยราคาขาวเปลือกจากตลาดกํานันทรง/ทาขาวลาดยาว 

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

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

ขาวคุณภาพตํ่าหมายถึงปลายขาว และขาวขาวต้ังแต 20% ลงมา  

     2.  การคาในเดือน ม.ค. – เม.ย. 2558 เปนตัวเลขเบ้ืองตน 
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๑.๒ สถานการณการสงออกขาวไทยเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 

 รัฐบาลดีใจ! การสงออกขาวคร่ึงปแรก ไทยแซงอินเดีย(06 ส.ค.58) 

 พล.ต.สรรเสริญ แกวกําเนิด รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา แมเศรษฐกิจท่ัวโลกจะมี

อัตราการเจริญเติบโตท่ีถดถอยและเกือบทุกประเทศมียอดการสงออกติดลบ แตประเทศไทยยังเช่ือมั่นวาจะ

รักษาแชมปการเปนประเทศผูสงออกขาวอันดับหนึ่งของโลกในปนี้ท้ังในแงปริมาณและมูลคาการสงออก ท้ังนี้

ขอมูลจากสมาคมผูสงออกขาวไทยระบุวาในชวงครึ่งปแรก ประเทศไทยเปนผูสงออกขาวอันดับหนึ่งของโลก 

โดยมียอดการสงออก 4,460,000 ตัน มูลคา 72,142 ลานบาท 

 ขณะท่ีประเทศผูสงออกเปนอันดับสองของโลก คือ อินเดีย มียอดการสงออก 4,250,000 ตัน เรายัง

เช่ือมั่นวาจะสามารถรักษาความเปนประเทศผูนําในการสงออกขาวไดในปนี้ได โดยคาดวายอดการสงออกครึ่ง

ปหลังนาจะดีกวาครึ่งปแรก เพราะหลายประเทศมีความกังวลตอปญหาภัยแลงจึงเรงนําเขาขาวจากประเทศ

ไทย รวมท้ังคาเงินบาทท่ีออนคาลงถือเปนปจจัยบวกตอสินคาสงออกของไทยท่ีจะทําใหสามารถแขงขันดาน

ราคากับสินคาจากประเทศอื่นไดดียิ่งข้ึน 

 ท้ังนี้ แมภาพรวมการสงออกไทยในครึ่งปแรกจะลดลงรอยละ 4.8 และการนําเขาลดลงรอยละ 7.9 

และเกินดุลการคามูลคา 3,472.7 ลานเหรียญสหรัฐ แตรัฐบาลยังเช่ือมั่นในขีดความสามารถของผูประกอบการ

ไทย เพราะประเทศไทยจัดอยูในกลุมท่ีการสงออกลดลงในอัตราสวนท่ีนอยมาก เมื่อเทียบกับอีกหลายๆ

ประเทศ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาสินคาสงออกรายตัว พบวามีสินคาหลายรายการท่ีมีการอัตราการขยายตัวเปน

บวก ซึ่งสะทอนวาแมภาวะเศรษฐกิจรวมของโลกจะตกตํ่าแตสินคาไทยหลายรายการยังเปนสินคาท่ีมีโอกาส

เติบโตไดดี รวมท้ังแสดงใหเห็นความสามารถในการรุกตลาดโลกของสินคาไทย 

 “สินคาอุตสาหกรรมหลายรายการมีอัตราการสงออกในชวง 6 เดือนแรกของปนี้ สูงกวา 6 เดือนแรก

ของป 2557 อยางนาพอใจ อาทิ หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ มูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 10.66 

เครื่องพักกระแสไฟฟา มูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 28.30 ปูนซีเมนต มูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 

8.81 รถจักรยานยนตและสวนประกอบ มูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 6.75 ยานพาหนะอื่นๆ และ

สวนประกอบ สงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 38.27 และผลิตภัณฑมันสําปะหลัง มูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 

18.10 โดยมีมูลคาการสงออก 2,049.94 ลานเหรียญสหรัฐ” พล.ต.สรรเสริญกลาว(ผูจัดการ 05082558) 

ไทยเฮ! ทวงแชมปตลาดฮองกงกลับคืนไดแลว(05 ส.ค.58) 
 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา ขณะนี้ไทยสามารถทวงคืน

ตลาดขาวในฮองกงกลับคืนมาไดแลว หลังจากท่ีกอนหนานี้ไดเสียตลาดไปใหกับเวียดนาม ซึ่งเปนผลมาจากการ

ท่ีตนไดเดินทางไปเจรจากับทางฮองกงและผลักดันใหมีการนําเขาขาวไทยมากข้ึนเมื่อ 5 เดือนกอน และ

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ (สคร.) ฮองกง รายงานการสงออกขาวไทยไปฮองกงประจําเดือน

พฤษภาคมท่ีผานมา วา ฮองกงมีการนําเขาขาวจากท่ัวโลกจํานวน 140,448 ตัน ลดลงรอยละ 3.15 เปนการ

นําเขาขาวหอมมะลิ จํานวน 133,108 ตันลดลงรอยละ 3.0 จากป 2557 แตฮองกงนําเขาขาวจากไทยสูงสุด 

สัดสวนรอยละ 58.8 ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปกอนท่ีมีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 46.9 หรือคิดเปนปริมาณการนําเขาจากไทย
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จํานวน 78,194 ตัน เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 23.8 จากปริมาณ 15,046 ตัน มูลคา 78.7 ลานดอลลาร

สหรัฐ (ผูจัดการ 04082558) 

 

 
ปริมาณขาวสารที่สงออกไปตางประเทศ 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        

มิถุนายน 143,457.18  201,294.85    2,658.12       28,093.15     4,339.09        133,030.82     172,894.71     685,767.92        

รวม 736,162.23 1,014,384.88 16,990.61   142,903.61  41,832.28    996,457.73   1,509,191.06 4,457,922.39    
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรมศุลกากร, สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

 

 

 

ราคาขาวสารสงออก  F.O.B.กรุงเทพฯ ณ วันพุธที่  13  สิงหาคม  2558 
                          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

2558
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 1008 893 740 401 392 387 384 - 376 - 321 318 399 396 815

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
29 989 894 731 397 388 383 380 - 372 - 315 312 394 391 817

สิงหาคม
5 982 887 726 386 377 372 371 - 365 - 322 319 392 389 811

13 981 871 741 385 377 371 371 - 366 - 327 324 388 385 810
เฉลี�ย (เดือน 982 879 734 386 377 372 371 - 366 - 325 322 390 387 811

เฉลี�ย (ทั�งป)ี 1034 910 691 406 397 391 389 - 381 - 327 324 403 400 802

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

 
ที่มา: สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
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๑.๓ ความเคลื่อนไหวดานขาวจากกระทรวงพาณิชย 

 “ก.พาณิชย” เปดประมูลขาว 6.68 แสนตัน 11 ส.ค.นี้ ไทยเฮ! ทวงแชมปตลาดฮองกงกลับคืนได

แลว(05 ส.ค.58) 

 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา กรมการคาตางประเทศไดออก

ประกาศเปดระบายขาวสารในสตอกรัฐบาล ครั้งท่ี 5/2558 ปริมาณ 6.68 แสนตัน จํานวน 82 คลัง จาก 29 

จังหวัด แบงเปนขาว 11 ชนิด เชน ขาวขาว 5% ขาวขาว 10% ขาวเหนียว 10% ขาวหอมมะลิ 100% ช้ัน 2 

ปลายขาวขาวเอวัน ปลายขาวขาวเอวันเลิศ ขาวทอนปทุม ขาวปทุมธานี ปลายขาวหอมมะลิ ขาวทอนหอม

มะลิ ปลายขาวหอมปทุม จากคลังขององคการคลังสินคา (อคส.) และคลังจากองคการตลาดเพื่อเกษตรกร 

(อ.ต.ก.) 

 ท้ังนี้ จะมีการช้ีแจงรายละเอียดการประมูลในวันท่ี 5 ส.ค. และเปดใหผูสนใจยื่นซองเอกสาร

ตรวจสอบคุณสมบัติในวันท่ี 10 ส.ค. จากนั้นจะประกาศคุณสมบัติผูเสนอซื้อท่ีมีคุณสมบัติครบถวนวันท่ี 11 

ส.ค. และเปดใหยื่นซองเสนอราคาในวันเดียวกัน 

  

 นอกจากนี้ จากการสํารวจราคาขายสงขาวขาว 5% พื้นท่ีกรุงเทพฯ ของกรมการคาภายใน พบวา

ราคาขาวสารไดปรับตัวลดลงมาอยางตอเนื่อง โดยราคาเมื่อวันท่ี 15 ก.ค. ขาวขาว 5% ไดข้ึนไปสูงสุดท่ี 

12.90-13.00 บาท/กิโลกรัม (กก.) และปรับลดลงมาในวันท่ี 29 ก.ค. เหลือแค 12.50-12.60 บาท/กก. ลาสุด

ราคาไดปรับลดอีกรอบอยูท่ี 12.40-12.50 บาท/กก. ท้ังๆ ท่ีมีสถานการณภัยแลงท่ีคาดวาราคาขาวนาจะ

ปรับตัวสูงข้ึน 

 ผูส่ือขาวรายงานจากกระทรวงพาณิชยวา หลังจากท่ีกระทรวงพาณิชยจะเปดประมูลขาวล็อตใหมไดมี

ความพยายามกดราคารับซื้อขาว โดยมีตัวเลขการรับซื้อลาสุดวันท่ี 29 ก.ค. 2558 ผูสงออกขาวไดปรับลดราคา

ซื้อขาวขาว 5% (ฤดูกาลใหม) ลงจาก 1.25 หมื่นบาท/ตัน เหลือ 1.18 หมื่นบาท/ตัน ทําใหโรงสีตองปรับลด

ราคาซื้อขาวเปลือกลงจาก 8,800-9,000 บาท/ตัน เหลือเพียงตันละ 8,300-8,500 บาท ขณะท่ีราคาสงออกไม

มีการเปล่ียนแปลงอยูท่ี 380-388 เหรียญสหรัฐ/ตัน 

 สําหรับการประมูลขาวสตอกรัฐบาลท่ีผานมาไดดําเนินการไปแลว 8 ครั้ง สามารถอนุมัติขายขาวได

ท้ังหมด 3.88 ลานตัน มูลคา 4.09 หมื่นลานบาท โดยปริมาณขาวสารสตอกรัฐบาลท่ียังคงเหลือ ณ วันท่ี 30 

มิ.ย. 2558 มีปริมาณ 15.11 ลานตัน แยกเปน 1. ขาวท่ีบริโภคได 9.15 ลานตัน แบงเปนขาวคุณภาพดีเกรดเอ

และบี ปริมาณ 1.82 ลานตัน และขาวเกรดเอ บี ผสมซี ปริมาณ 7.33 ลานตัน 2. ขาวท่ีจะระบายเขาสู

ภาคอุตสาหกรรมปริมาณ 5.89 ลานตัน แบงเปนขาวเกรดซี 4.6 ลานตัน และขาวเสีย 1.29 ลานตัน 3. ขาวท่ี

อยูระหวางดําเนินคดีอีก 7 หมื่นตัน(ผูจัดการ 04082558) 

 รมว.พาณิชยเช่ือระบายขาวสตอกรัฐคร้ังท่ี 5 จะไดราคาดี (05 ส.ค.58) 

 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย กลาวถึงการระบายขาวครั้งท่ี 5/2558 

ปริมาณ 6 แสนตันนั้น เช่ือวา จะไดราคาดี เพราะราคาตลาดในปจจุบันทรงตัวอยูในระดับสูง เฉล่ียขาวเปลือก
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เจา 5 เปอรเซนต จําหนายตันละ 9,000 บาท สวนแผนการระบายขาวจากนี้ จะระบายในสวนของขาว

คุณภาพดีท่ียังเหลืออยูอยางตอเนื่องในปริมาณท่ีเหมาะสม สวนขาวเส่ือมคุณภาพ หรือขาวเกรดซี อยูระหวาง

ตรวจสอบทางหองแล็ป คาดวาจะไดผลตรวจเร็วๆ นี้ กอนจะนําออกระบายเปนการท่ัวไป(ผูจัดการ 

04082558) 

 ผูส่ือขาวรายงานจากกระทรวงพาณิชยวา หลังจากท่ีกระทรวงพาณิชยจะเปดประมูลขาวล็อตใหมไดมี

ความพยายามกดราคารับซื้อขาว โดยมีตัวเลขการรับซื้อลาสุดวันท่ี 29 ก.ค. 2558 ผูสงออกขาวไดปรับลดราคา

ซื้อขาวขาว 5% (ฤดูกาลใหม) ลงจาก 1.25 หมื่นบาท/ตัน เหลือ 1.18 หมื่นบาท/ตัน ทําใหโรงสีตองปรับลด

ราคาซื้อขาวเปลือกลงจาก 8,800-9,000 บาท/ตัน เหลือเพียงตันละ 8,300-8,500 บาท ขณะท่ีราคาสงออกไม

มีการเปล่ียนแปลงอยูท่ี 380-388 เหรียญสหรัฐ/ตัน 

 47 รายชนะประมูลขาว4.26แสนตัน เสนอ ”นบข.”สรุปวิธีขายขาวเกรดซี-เสีย(13 ส.ค.58) 

 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปดเผยถึงผลการเปดซองประมูลขาวสารในส

ตอกรัฐบาล ครั้งท่ี 5/2558 ปริมาณ 6.68 แสนตันวา มีผูผานคุณสมบัติสามารถเขายื่นซองเสนอราคาท้ังส้ิน 58 

ราย แตมีผูยื่นซื้อเสนอราคาท่ีผานเกณฑราคาข้ันตํ่า 47 ราย มีปริมาณขาวท่ีขายไดจํานวน 426,977 ตัน มูลคา 

6,293 ลานบาท คิดเปน64%ของปริมาณขาวท่ีเปดขายท้ังหมด และถือวาขายไดราคาดีกวาทุกครั้งท่ีผานมา 

เนื่องจากราคาขาวในตลาดดีข้ึน 

 ท้ังนี้ ต้ังแตรัฐบาลชุดนี้เขามาบริหารประเทศ สามารถระบายขาวออกไปไดแลว 4.42 ลานตัน คิดเปน

มูลคา 48,598 ลานบาท โดยยังคงเหลือขาวในสตอกอีกประมาณ 13.9 ลานตัน ซึ่งเปนขาวเกรด พี เอ บี 

ประมาณ 8 ลานตัน ขาวเกรดซี 4.6 ลานตัน และขาวเสีย 1.29 ลานตัน อยางไรก็ตาม กรมฯ จะมีการ

เปดประมูลขาวอีกครั้งในเร็วๆ นี้ โดยจะมีการหารือในรายละเอียดภายในสัปดาหหนา เนื่องจากขณะนี้ตลาดยัง

มีความตองการขาว 

 นางดวงพรกลาววา สําหรับการระบายขาวเกรดซี และขาวเสีย ปริมาณ 5.89 ลานตัน กรมฯ จะเสนอ

ใหคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) ท่ีมีพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเปน

ประธาน พิจารณาแนวทางการระบายในวันท่ี 28 ส.ค.2558 หลังจากเดิม นบข. มีมติใหระบายเขาสู

ภาคอุตสาหกรรม 

 แตก็มีขอทวงติงวาอาจจะทําใหรัฐเสียประโยชน เพราะขายขาวดีไปเขาสูภาคอุตสาหกรรมอาจไมได

ราคา ซึ่ง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย จึงใหมีการตรวจสอบวาขาวมีเช้ือราคาหรือไม และจะทําการ

คัดแยก เพื่อนําไปจําหนายไปยังอุตสาหกรรมอื่น เชน อาหารสัตว ไดหรือไม 

 “ตอนนี้ กรมฯ ไดรวมกับ สวทช. (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ) ทีดีอารไอ 

(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย) ไปทําการสุมตรวจขาวและเก็บตัวอยางมาตรวจสอบเช้ือราแลว ซึ่ง

กําลังประเมินวาถาจะทําการคัดแยกขาว ตรวจตัวอยางขาว จะคุมคาหรือไม คาใชจายเปนอยางไร ใช

ระยะเวลานานแคไหน ซึ่งจะเสนอให นบข. เห็นวา ระหวางแยกขาย กับขายเหมาท้ังโกดัง เปนอยางไร 

อยางไหนคุมคากวา” 
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 นางดวงพรกลาววา ขณะนี้แนวโนมความตองการขาวในตลาดโลกเพิ่มข้ึน โดยหลายๆ ประเทศเริ่ม

ประเมินปริมาณผลผลิตวาจะขาดแคลนหรือไม และมีความจําเปนตองซื้อขาวเขาเก็บสตอกไวมากนอยแคไหน 

และเริ่มท่ีจะมีการหารือในเรื่องการซื้อขาว เชน ฟลิปปนสมีความตองการซื้อขาว 8 แสนตัน อินโดนีเซียอีก

หลายแสนตัน ซึ่งถือเปนโอกาสดีตอการสงออกขาวของไทย(ผูจัดการ 11082558) 

 ก.พาณิชยยันการระบายขาวสตอกรัฐบาล ไมมีผลทําใหราคาขาวตกตํ่า(06 ส.ค.58) 

 นางสาวบรรจงจิตต อังศุสิงห รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปดเผยวา กรมการคาไดเปดช้ีแจง

การประมูลขาวสารในสตอกรัฐบาล ครั้งท่ี 5/58 ปริมาณ 668,228 ตัน มูลคา 9,571 ลานบาท ใน 82 คลัง 

แบงเปนอยูในคลังขององคการคลังสินคา (อคส.) 72 คลัง และองคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 10 คลัง 

ใน 29 จังหวัด โดยไดเปดโอกาสใหผูสนใจดูสภาพขาวในคลังได 3 วัน ต้ังแตวันท่ี 5-7 สิงหาคมนี้ และเปดให

ผูสนใจยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติวันท่ี 10 สิงหาคม และจะประกาศคุณสมบัติและเปดใหยื่นซองเสนอราคา

ในวันท่ี 11 สิงหาคมนี้ 

 รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ กลาวตอวา สําหรับกระแสขาวท่ีวา มีการกดราคารับซื้อขาวในชวง

กอนการเปดประมูลขาวสารของรัฐบาลนั้น ยืนยันวาการระบายขาวสตอกรัฐบาลไมมีผลทําใหราคาขาวใน

ตลาดตกตํ่า แตราคาท่ีปรับตัวลดลงในชวงนี้ เปนผลจากกลไกตลาดมากกวา เพราะราคาขาวท่ีปรับตัวสูงข้ึน

ในชวงท่ีผานมาเกิดจากความกังวลในเรื่องของ ภัยแลง แตเมื่อฝนตกหนักข้ึน ทําใหปริมาณน้ําเพิ่มมากข้ึน 

ราคาขาวในตลาดจึงลดลง ซึ่งเปนไปตามวัฏจักรการข้ึนลงของราคาจากสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 อยางไรก็ตาม ในสวนของขาวเส่ือมคุณภาพนั้น ขณะนี้ทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของกําลังเรงตรวจสอบเช้ือ

ราตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ซึ่งกระบวนการไดเริ่มไปแลว 

แตดวยปริมาณขาวท่ีมีจํานวนมาก ทําใหตองใชระยะเวลาในการตรวจสอบ แตเช่ือวาทุกฝายจะเรงทํางานเพื่อ

นําขาวสวนนี้มาเปดระบายโดยเร็วท่ีสุด เพราะหากทราบวาขาวดังกลาวมีเช้ือราหรือไมก็จะสามารถวางแผน

ระบายไปสู อุตสาหกรรมตางๆไดอยางถูกตอง(ผูจัดการ 05082558) 

 “ก.พาณิชย” เสนอ 2 สูตรขายขาวเสื่อม-เกรดซี(17 ส.ค.58) 

 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา ในวันท่ี 28 ส.ค.นี้ กระทรวง

พาณิชยจะเสนอใหคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) พิจารณาแนวทางการระบายขาว

เกรดซีท่ีมีอยู 4.6 ลา นตัน และขาวเส่ือมสภาพส้ินเชิง 1.29 ลานตันวาควรจะใชวิธีการใด 

 หลังจากท่ีไดมอบหมายใหกรมการคาตางประเทศไปศึกษาวิธีการระบาย ซึ่งไดขอสรุปออกมา 2 

แนวทาง คือ แยกขาวดีขาวเสียออกจากกันแลวทําการระบาย และระบายแบบยกคลัง 

 ท้ังนี้ ในแตละวิธีมีขอดีขอเสียแตกตางกัน โดยการแยกขาวดีขาวเสียออกจากกันกอน จะทําใหขาวดี

ขายไดราคาดีกวา แตมีคาใชจายในการคัดแยก เชน คายกกระสอบข้ึนลง คาตรวจสภาพขาวเพื่อตรวจสอบเช้ือ

ราคา ซึ่งมีคาใชจายตัวอยางละ 2,000 บาท และอาจตองใชหลายแสนตัวอยาง ซึ่งในท่ีสุดแลวอาจจะไมคุมคา 

 และวิธีระบายแบบยกคลัง ทําไดงาย แตก็อาจถูกวิจารณไดวาขาวในโกดังไมไดเส่ือมสภาพท้ังหมด จึง

ตองกําหนดราคากลางท่ีจะขายใหเหมาะสม เพื่อใหรัฐเสียประโยชนนอยท่ีสุด 
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 “การระบายขาวถาทําแบบไมคุมคา ผมตองคิดมาก เพราะถามาแยกคัดกองกอน ก็มีคาใชจาย และ

เสียเวลา แลวยังมีคาเก็บขาววันละ 40 ลานบาทอีก แตถาขายยกคลัง ก็จะมาหาวาขายถูก ตอนนี้มันเลยมีขอดี

ขอเสียแตกตางกัน ก็ตองเสนอให นบข. พิจารณาเลือกวาจะใชแนวทางใด แตเราจะทําทุกอยางใหโปรงใส 

 ไมมีเอื้อพอคาหรือกลุมใดท้ังนั้น ทุกวันนี้ระบายขายไปใหใครบางผมยังไมรูเลย ยุคนี้ไมมีทุจริต

คอรรัปช่ันแน”พล.อ.ฉัตรชัยกลาว 

 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ กลาววา แนวโนมตลาดขาวในชวงครึ่งปหลัง มี

แนวโนมสดใส เพราะตลาดมีความตองการขาวเพิ่มข้ึน และมีแนวโนมการส่ังซื้อขาวเพื่อไปเก็บสตอกไวมากข้ึน 

โดยฟลิปปนสกําลังจะเปดประมูลขาวอีกครั้งในเดือนส.ค.นี้ แตจะเปนรูปแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี) หรือแบบเอกชน 

 ตองติดตามรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งมีความตองการนําเขาเฉล่ียปละ 8 แสนตัน และท่ีผานมา มีการ

นําเขาไปแลวเพียงแคไมกี่แสนตัน 

 สําหรับตลาดอินโดนีเซีย แมจะมีนโยบายพึ่งพาตัวเองดานอาหาร และลดการนําเขาจากตางประเทศ 

ซึ่งไดมีการลดการนําเขาผลไมจากตางประเทศลงมาแลว แตสินคาขาว ยังพบวา มีความจําเปนตองนําเขา 

เพราะยังผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการ คาดวาจะมีการนําเขาอยางตอเนื่อง 

 ขณะท่ีตลาดจีน ไทยมีสัญญาจีทูจีท่ีทําไวแลว 1 ลานตัน และกําลังอยูระหวางการเจรจาเพื่อซื้อขาย

เพิ่มอีก 1 ลานตัน ตามกรอบเอ็มโอยูเดิมท่ีกําหนดไว 2 ลานตัน และยังมีสัญญาเกาท่ีรอการสงมอบอีก 4-5 

แสนตัน 

 แหลงขาวจากวงการคาขาว กลาววา ตองการใหรัฐระบายขาวเกรดซีและขาวเส่ือมสภาพส้ินเชิงแบบ

ยกคลัง และควรจะเปดโอกาสใหเอกชนสามารถเขาไปตรวจสอบสภาพขาวในแตละคลังได และใหเลือกซื้อได

เปนรายกองแบบเหมากอง ซึ่งในคลังหนึ่งอาจมีหลายสัญญาจากเอกชนหลายราย 

 ทําใหเอกชนมีความเส่ียงท่ีรับสภาพขาวเปนรายกองแทนท่ีตองรับสภาพท้ังคลัง เพราะเจาของคลังก็

ยังไมทราบเลยวาขาวท่ีมีอยูสภาพขาวตรงตามท่ีระบุไวในบัญชีหรือไม ซึ่งหากใชวิธีนี้ ก็จะทําใหมีผูสนใจเขา

รวมประมูลมากมากข้ึน เกิดการแขงขันราคา ทําใหรัฐขายขาวไดราคาสูงข้ึน(ผูจัดการ 16082558) 

 ก.พาณิชยสรุปขายขาวจีน 1 ลานตัน(11 ส.ค.58) 

 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย กลาววา เมื่อสัปดาหท่ีผานมากระทรวง

พาณิชยไดเดินทางไปเจรจาขอสรุปการขายขาวกับรัฐบาลจีนแบบรัฐบาลตอรัฐบาล ตามกรอบท่ีรัฐบาลไดลง

นามบันทึกความเขาใจในการซื้อขายขาว (MOU) ปริมาณ 2 ลานตันกอนหนานี้ โดยการหารือครั้งนี้ไดขอ

สรุปวาจะไทยจะสงมอบขาวจากฤดูกาลผลิตป 2558/2559 ท้ังขาวหอมมะลิ ขาวขาว ขาวขาว 5% รวม

ปริมาณ 1 ลานตัน ใหกับรัฐบาลจีน นับต้ังแตเดือนธันวาคม 2558 นี้ โดยกําหนดราคาการซื้อขายขาวเปน

ราคาตลาดโลก 

 สวนการเจรจาซื้อขายขาวอีก 1 ลานตัน คาดจะเปดเจรจาการคาในวันท่ี 13-14 กันยายน 2558 

อยางไรก็ดีการซื้อขายขาวไมมีการซื้อขายแบบบราเตอรเทรด 
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 นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชยก็มีแผนท่ีจะเดินทางเจรจาการซื้อขายขาวท่ีอิหราน เนื่องจากอิหรานก็มี

ความสนใจซื้อขายขาวกับประเทศไทย อีกท้ังในชวงปลายเดือนสิงหาคม ภาคเอกชนของอิหรานก็จะเดินทาง

เพื่อมาพบเจรจาธุรกิจกับกระทรงพาณิชย และกระทรวงพาณิชยเองก็มีแผนท่ีจะเดินทางไปเจรจาการคากับ

ประเทศอิหรานดวย โดยจะเชิญนักธุรกิจใน 4 กลุม เชน อัญมณี ปโตรเคมี อาหาร เพื่อดันการคาการสงออก

ของไทย 

 ขณะท่ีกระทรวงพาณิชยไดมีการปรับประมาณการตัวเลขการสงออกในป 2558 นี้ จากเดิมขยายตัว 

1.2% เปนสงออกขยายตัว ติดลบ 3% กระทรวงพาณิชยจะเรงพยายามดันการสงออกใหการสงออกในชวงครึ่ง

ปหลังสงออกขยายตัวติดลบนอยท่ีสุด โดยเช่ือวาการสงออกในชวง 3 เดือนสุดทายของป การสงออกจะดีข้ึน

และจะเรงดันการสงออกใหมากท่ีสุด แมสถานการณเศรษฐกิจโลกจะไมฟนตัวดี แตกระทรวงพาณิชยก็จะเรง

วางแผนดันการสงออก เดินหนาเจรจาการคาเสรี หรือเอฟทีเอ ซึ่งลาสุดจะเดินหนาเจรจาเอฟทีเอ ไทย-

ปากีสถาน 

 อยางไรก็ตาม มูลคาการสงออกของไทยในปนี้จะลดลง แตสวนแบงทางการตลาดของไทยยังคงเทาเดิม 

และและรักษาตลาดสําคัญเอาไวได แมในบางตลาดจะลดลงแตเมื่อเทียบกับประเทศคูแขงไทยก็ยังติดลบนอย

กวา 

 ผูส่ือขาวรายงานวา วันท่ี 10 สิงหาคม 2558 กรมการคาตางประเทศไดเปดใหผูประกอบการคาขาว

ท้ังผูสงออก โรงสี ท่ีสนใจเขายื่นคุณสมบัติเพื่อรวมประมูลขาวในสตอกรัฐบาลครั้งท่ี 5/2558 กวา 600,000 

ตัน ลาสุดมีผูสนใจเขารวมยื่นซองเพื่อตรวจคุณสมบัติท้ังส้ิน 58 ราย หลังจากนี้ กรมการคาตางประเทศจะ

ประกาศผูท่ีผานคุณสมบัติและยื่นซองเสนอราคา ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2558 และชวงบายก็จะเปดซองเสนอ

ราคาในวันเดียวกันดวย(ประชาชาติธุรกิจ 10082558) 

 ป.ป.ช.แจงขอหาเพิ่ม บุคคลพัวพันทุจริตจํานําขาว(17 ส.ค.58) 

 ผูส่ือขาวรายงานวา จากกรณีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ได

แตงต้ังคณะอนุกรรมการไตสวนเมื่อป 2551 กรณีกลาวหานายนิมล รักดี หรือ "โจ เพรสซิเดนทพิจิตร" 

(ปจจุบันเปนจําเลยในคดีระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี) โดยมิชอบ ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง) นายประทีป อยูสถาพร เมื่อครั้งดํารงตําแหนงรองผูจัดการ

องคการตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.) เขต 9 จ.อุทัยธานี โดยปฏิบัติหนาท่ีเปนหัวหนาคลังสินคาของบริษัท 

พิจิตรโรงสีรวมเจริญ 2 ไรซ จํากัด และหัวหนาคลังสินคาของบริษัท สยามกสิกิจไรซมิลล จํากัด กับพวก วามี

พฤติการณทุจริตโครงการรับจํานําขาวพิจิตร เมื่อป 2546/2547 นั้น 

 ลาสุด เมื่อชวงเดือนสิงหาคม 2558 สํานักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือแจงใหผูถูกกลาวหามารับทราบขอ

กลาวหาเพิ่มเติม 8 ราย  ไดแก 1.บริษัท เพรซิเดนท อะกริเทรดด้ิง จํากัด (ปจจุบันอยูในสถานะลมละลาย) 2.

นายอภิชาติ จันทรสกุลพร (เส่ียเปยง) 3.นายสุรเดช ยูนุต 4.นายเปยมศักด์ิ พลอยกิติกูล 5.นายสําเริง เมฆอรุณ

กมล 6.นายชัยวัฒน บุญเกตุ 7.นายชลาวุธ บุญเกตุ 8.นายบุญเหลือ ธนวัฒน อยางไรก็ตาม หนังสือสํานักงาน 

ป.ป.ช. ระบุวา ผูถูกกลาวหาท้ัง 8 ราย ไมไดมารับทราบขอกลาวหาเพิ่มเติมแตอยางใด 
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 ผูส่ือขาวรายงานวา โครงการรับจํานําขาวเมื่อป 2546-2547อยูในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปน

นายกรัฐมนตรี โดยในชวงนั้น ป.ป.ช. พบวาโครงการรับจํานําขาว จ.พิจิตร เมื่อป 2546/2547 ทําใหรัฐบาล

เสียหายหลายพันลานบาท และ ป.ป.ช. ไดดําเนินการแจงขอกลาวหาตอนายนิมลแลว รวมถึงไดสงหมายเรียก

เถาแกโรงสีจาก 5 จังหวัด ไดแก พิจิตร พิษณุโลก กําแพงเพชร เพชรบูรณ และอุตรดิตถ เกือบรอยแหง เขามา

สอบปากคําดวย  และขณะท่ีนี้ นายนิมล บริษัท สยามอินดิกาฯ และนายอภิชาติ เปนหนึ่งในจําเลย คดีระบาย

ขาวจีทูจีโดยมิชอบ ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

(ประชาชาติธุรกิจ 16082558) 

 ผลศึกษา TDRI ต้ังมูลนิธิ"ขาวกรอง"ขาว(11 ส.ค.58) 

 อนาคตการแขงขันและการรักษาตลาดขาวของไทยมีความยากมากข้ึน ขณะท่ีสวนแบงตลาดขาวของ

ไทยในตลาดโลก กําลังสูญเสียใหกับประเทศคูแขง โดยเฉพาะตลาดขาวคุณภาพ ซึ่งคูแขงตางพัฒนาเดินหนา

อยางตอเนื่อง ขณะท่ีไทยกับย่ําอยูกับท่ี จึงมีแนวคิดในการจัดต้ัง "สถาบันพัฒนาการพาณิชยขาว" ข้ึน 

 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการคาภายใน กลาววา ทางกรมการคาภายในไดวาจางให

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ศึกษาวิจัยถึงความเปนไปไดในการจัดต้ังสถาบันพัฒนาการ

พาณิชยขาวข้ึน เนื่องจากขาวไทยขาดการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถและใหความสําคัญเทาท่ีควร สวนใหญ

ผูประกอบการคาขาว ผูสงออกขาวเปนผูใหความสําคัญและดําเนินการเอง ดังนั้น มีการเสนอใหจัดต้ัง "สถาบัน

พัฒนาการพาณิชยขาว" ข้ึนมา เพื่อศึกษา วิจัยตลาดขาว เพื่อกอใหเกิดความเขมแข็งของตลาดขาวไทยใน

อนาคต สามารถแขงขันในตลาดโลกได 

 รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ TDRI เปดเผยวา ผลศึกษาของ TDRI เห็นวา ควรมี

การจัดต้ังข้ึนในรูปมูลนิธิ มีภารกิจหลัก คือ รวบรวมวิเคราะหและรายงานสถานการณตลาดขาว โดยเนนการ

นําเสนอขาวกรองดานตลาดขาวท่ีทันเหตุการณ 2.การขยายชองทาง และพัฒนาตลาดสําหรับขาว และ

ผลิตภัณฑขาวไทย 3.การรักษาและยกระดับความสามารถในการแขงขันของขาวไทยในตลาดโลก 

 องคประกอบหลักของโครงสรางมี 6 ขอ คือ 1.ควรจัดต้ังเปน "มูลนิธิ" เนื่องจากมีอิสระ และคลองตัว 

แตมีจุดออน มูลนิธิไมมีเงินทุน และกลไกการวาจางลําบาก หากอนาคตไมสามารถดําเนินการยุบเขาสูกระทรวง

พาณิชยได 2.แนวทางในการปฏิบัติงาน เชน การติดตามรวบรวมขอมูลและเผยแพรขอมูลขาวสารสถานการณ

ตลาดขาว วิจัยดานตลาดขาวและนโยบายขาว เปนตน 3.องคประกอบของกรรมการ ตองคัดเลือกกันเอง เพื่อ

ปลอดจากการเมือง 4.มีบุคลากรเพียง 4 ฝายรวม 16 คนท่ีมีประสบการณตรง 5.แหลงเงินใน 6 ปแรก คือ

คาธรรมเนียมพิเศษ 

 จาก โควตาขาวจากอียู หรือเงินท่ีรัฐจัดสรรใหรวม 2,000 ลานบาท และนําเงินภาษีหัก ณ ท่ีจายจากผู

สงออกขาวมาทําการวิจัยตลาด เปนแหลงเงินนอกงบประมาณท่ีภาครัฐจัดสรรให การจัดต้ังและดําเนินการจะ

อยูในระยะ 3 ปแรก และ 6.สรางธรรมาภิบาล โปรงใส มีผลงานนาเช่ือถือ ตองไมทํางานใหการเมือง หาก

ดําเนินการได เช่ือวา การตลาดขาวไทยจะมีคุณภาพและแขงขันกับคูแขงในตลาดโลกไดจะเปนสถาบันดานขาว

กรองวิจัยการตลาด เพื่อเพิ่มและรักษาสวนแบงตลาดขาวของไทย ทําใหขาวไทยมีคุณภาพมากข้ึน ลดความ
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เส่ียงในการตัดสินใจการผลิตสินคา และการดําเนินนโยบายของภาครัฐ คาดวาจะกอใหเกิดรายไดใหกับ

ผูประกอบการจากการต้ังสถาบันไมตํ่ากวา 16,830 ลานบาท อยางไรก็ตาม ข้ันตอนหลังจากการศึกษาความ

เปนไปได จะนําผลการศึกษาเสนอใหกับกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย พิจารณาตอไป(ประชาชาติธุรกิจ 

10082558) 

 สตง.สอบขาวถุงอคส. ชงปปช.ดูเสนทางเงิน(20 ส.ค.58) 

 รายงานขาวจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เปดเผยวา สตง.ไดตรวจสอบโครงการจําหนาย

ขาวสารบรรจุถุงขององคการคลังสินคา (อคส.) ท่ีซื้อขาวเปลือกในโครงการรับจํานําขาวตํ่ากวาราคาตลาด 

50% เพื่อกระจายขาวสารบรรจุถุงไปสูประชาชนในราคาตํ่ากวาตลาด พบวามีความผิดปกติเกิดข้ึน เนื่องจาก 

อคส.ใชวิธีผานตัวแทนจําหนาย 6 ราย แตไมมีการกระจายขาวถุงไปสูประชาชนในราคาถูก จึงสงเรื่องให

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี

ตอไป 

 ท้ังนี้ จากการตรวจสอบพบวา สัญญาท่ี อคส.ทํากับ 6 บริษัท ไมไดระบุใหบริษัทตองจําหนายขาวสาร

ราคาตามโครงการ 70 บาท ไมมี ขอกําหนดการตรวจสอบ ติดตามการจําหนายใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

โครงการ รวมท้ังไมมีสภาพบังคับแกบุคคลท่ีสามท่ีซื้อขาวไปจากบริษัทตัวแทนจําหนาย โดยประมาณการความ

เสียหายราว 3,830 ลานบาท รวมท้ังพบวามีเพียงบริษัทเดียวท่ีคาขาว และบางบริษัทเปนเครือญาติกัน(โพสตทู

เดย 20082558) 
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๑.๔ ความเคลื่อนไหวดานขาวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ปลูกขาวแบบเปยกสลับแหง หนุนชาวนาใชน้ําอยางประหยัด(07 ส.ค.58) 

 นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการขาว กลาววา กรมการขาวไดจัดหนวยเคล่ือนท่ีออกให

คําแนะนําชวยเหลือพี่นองชาวนา โดยเฉพาะการแนะนําเทคนิคการปลูกขาวแบบประหยัดน้ํา โดยวิธีเปยกสลับ

แหง ซึ่งจะชวยใหชาวนาสามารถปลูกขาวไดในสภาวะน้ําชลประทานมีจํากัดใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพ

สูงสุด 

 ซึ่งวิธีการดังกลาวสามารถใชไดกับการเพาะปลูกขาวท้ังนาปและนาปรัง โดยปกติการทํานาเกษตรกร

สวนใหญจะใชน้ําประมาณ 1,200-2,000 ลบ.ม./ไร/ฤดู แตวิธีการปลูกขาวแบบเปยกสลับแหง สามารถ

ประหยัดน้ําลงได 800-1,000 ลบ.ม./ไร/ฤดู ซึ่งลดลงประมาณ 30-50% เมื่อไมตองสูบน้ําเขานาตลอดเวลาก็

ชวยเรื่องลดตนทุนการผลิตในสวนของคาน้ํามันเช้ือเพลิง ท่ีสําคัญการจัดการน้ําแบบเปยกสลับแหงเปนการ

แกลงขาว ชวยกระตุนการเพิ่มรากขาวใหดูดซับธาตุอาหารไดดีข้ึน ทําใหใสปุยนอยลง สามารถประหยัดตนทุน

การทํานาไดอีกทางหนึ่ง 

 ชาวนาในเขตพื้นท่ีชลประทานสวนใหญท่ีผานมาจะใชวิธีขังน้ําในแปลงนา 10-20 เซนติเมตรตลอด

ฤดูกาล ซึ่งเปนส่ิงท่ีไมจําเปนและยังเปนการส้ินเปลืองท้ังน้ําและตนทุนการผลิต เนื่องจากขาวตองการน้ําเพียง 

5 ระยะ ไดแก ระยะเตรียมดิน ตองการน้ําเพื่อทําเทือก ระยะปลูกหรือหวานใหม หลังหวานขาวลดระดับน้ําให

แหง พอชวงใสปุยครั้งแรกตองมีน้ํา ระยะขาวแตกกอถึงแตกกอสูงสุด ตองการน้ําแตไมมาก พอชวงใสปุยครั้งท่ี

สองตองมีน้ํา ระยะขาวต้ังทองถึงออกดอกเปนชวงท่ีตองการน้ํามากขาดไมได ระยะขาวเริ่มสุกแกถึงเก็บเกี่ยว 

ไมตองการน้ํา และตองระบายน้ําออกจากแปลงนาใหแหงเพื่อเรงการสุกแก 

 กรมการขาวไดจัดทําแปลงสาธิตการปลูกขาวแบบประหยัดน้ํา โดยวิธีเปยกสลับแหง พรอมติดต้ังทอดู

น้ําซึ่งเปนทอพีวีซีในแปลงนา 1-2 จุดตอแปลง เพื่อไวดูระดับน้ําใตดิน ซึ่งท่ีผานมาจะใชวิธีสังเกตถาดินแหง

แตกระแหงก็คิดวาน้ําแหงชาวนาจะเรงเติมน้ําเขาแปลง แตความจริงแลวน้ําใตดินยังมีอยูเพียงพอท่ีจะมี

ความช้ืนใหตนขาวเจริญเติบโตได ดังนั้นทอดูน้ําจะชวยใหสังเกตระดับน้ําไดสะดวกมากข้ึน ขณะนี้มีแปลงสาธิต

ครอบคลุมพื้นท่ี 22 จังหวัดลุมน้ําเจาพระยา เพื่อใหเกษตรกรไดเขามาศึกษาดูงานและนําไปประยุกตใชกับ

พื้นท่ีของตนเอง 

 ทางดานนายพิชิต เกียรติสมพร ชาวนาพื้นท่ี ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เจาของแปลงสาธิต

ปลูกขาวแบบประหยัดน้ํา 1 ใน 8 แหงของจังหวัดสุพรรณบุรี เลาวา ตนไดรับคําแนะนําใหใชวิธีเปยกสลับแหง

จากเจาหนาท่ีศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรีมา 3 ปกวาแลว ซึ่งขณะนั้นสถานการณน้ําปกติเมื่อมีน้ําสมบูรณเราก็ใช

น้ําอยางเต็มท่ีเปลืองน้ําตนทุนโดยใชเหตุเพราะจะวิดน้ําเขานาตลอดเวลา แตมาปนี้น้ําวิกฤติทางเจาหนาท่ีมา

สงเสริมใหติดต้ังทอดูน้ํา ถึงรูวาแมระดับน้ําจะยุบแตน้ําใตดินยังมีอยูและยังไมถึงระดับท่ีขาวตองการก็ไม

จําเปนตองเรงสูบน้ํา ก็ลดคาสูบน้ําไดไมตํ่ากวา 100 บาทตอครั้ง และยังเปนการประหยัดน้ําไดเปนอยางดี 

โดยเฉพาะปนี้สถานการณภัยแลงรุนแรง ตนใชวิธีการเปยกสลับแหง ควบคูกับลงทุนเจาะบอบาดาลมาใชเองก็
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ทําใหขาวเจริญเติบโตไมไดรับผลกระทบเหมือนแปลงขาง ๆ ท่ีไมไดดําเนินวิธีการนี้ขาวจะแหงเฉาตองรอฝน

อยางเดียว 

 วิธีการปลูกขาวแบบเปยกสลับแหง จากท่ีทดลองทํามา 3 ป พบวาดีกวาวิธีการขังน้ําตลอดฤดูกาล 

เพราะชวงท่ีขาวขาดน้ําจะทําใหแตกรากใหม เมื่อถึงเวลาเติมน้ํารากจะสามารถกินธาตุอาหารไดเต็มท่ี คือ ชวง

ท่ีขาดน้ําขาวเหมือนจะแกร็นแตพอไดน้ําจะงอกงามข้ึน ใหผลผลิตเพิ่มข้ึน จากเดิมเคยไดผลผลิตประมาณ 700 

กก./ไร ก็เพิ่มข้ึนเปน 900-1,200 กก./ไร (ข้ึนอยูกับสภาพอากาศในแตละฤดูกาลดวย) ซึ่งตนไดปลูกขาวดวยวิธี

นี้ท้ังหมด 54 ไร และจะยังคงใชวิธีการนี้ไปตลอดแมวาสถานการณจะอยูในชวงปกติ เพราะจะทําใหเกิดความ

ยั่งยืนในอนาคต ชาวนาทานใดท่ีตองการเปล่ียนวิธีการผลิตขาวมาสูแนวทางท่ียั่งยืน สามารถติดตอขอ

คําแนะนําไดท่ีหนวยงานของกรมการขาวในพื้นท่ี“(เดลินิวส 07082558) 

 ปลูกถ่ัวเขียวหลังนารายไดดีกวานาปรัง(04 ส.ค.58) 

 นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการขาว เผยวา จากปญหาภัยแลงเมื่อตนปท่ีผานมา ปริมาณน้ํา

เก็บกักในเข่ือนมีปริมาณนอย จนเปนเหตุ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศขอความรวมมือชาวนาใน

ลุมเจาพระยาและลุมน้ําแมกลองงดทํานาปรัง กรมการขาวรวมกับกรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินโครงการ

บริหารจัดการเมล็ดพันธุพืชหลังนา สงเสริมใหเกษตรกรปลูกถ่ัวเขียวเพื่อชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบจากภัย

แลงใน 10 จังหวัด พิษณุโลก, พิจิตร, สุโขทัย, นครสวรรค, ชัยนาท, สิงหบุรี, สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, 

สุพรรณบุรี และเพชรบุรี โดยนําเมล็ดพันธุพืชถ่ัวเขียวซึ่งตองการน้ําไมมากมาสงเสริมใหปลูกเปนพืชหลังนา 

โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุใหครอบครัวละ 50 กก.ตอพื้นท่ี 10 ไร ปลูกแทนขาวนาปรังต้ังแตชวงเดือนมกราคม-

มีนาคม 2558 มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 3,439 ราย เปนพื้นท่ี 20,729 ไร 

 “การสงเสริมใหปลูกถ่ัวเขียวเปนพืชหลังนา นอกจากลดความเส่ียงขาวยืนตนตาย ชาวนามีรายไดจาก

การเก็บเมล็ดถ่ัวเขียวขายผลผลิต 100-200 กก.ตอไร มีพอคาคนกลางมารับซื้อถึงหมูบาน โดยราคาแตละ

จังหวัดแตกตางกันต้ังแต กก.ละ 28-35 บาท” 

 อธิบดีกรมการขาวบอกอีกวา การปลูกในพื้นท่ีแลงซ้ําซาก ความช้ืนในดินตํ่า ปรากฏผลถ่ัวเขียวแคระ

แกร็น แหง ตาย หรือไมก็มีปญหาตกหนักมากจนน้ําระบายไมทัน หนอนมวนใบทําลาย จึงใหไถกลบเพื่อเปน

ปุยพืชสดบํารุงดินรอปลูกขาวในฤดูกาลตอไป แตจากการติดตามเกษตรกรรายท่ีปลูกถ่ัวเขียว ทุกปและ

เกษตรกรรายใหม สวนใหญพอใจเพราะหลังจากหักตนทุนคาไถ-แรงงาน ยังมีกําไรดีกวาปลูกขาว 

 “บางคนหลังหักตนทุนมีกําไรจากการขายถ่ัวเขียว 2,800-5,600 บาทตอไรดีกวาการปลูกขาวนาปรัง 

ซึ่งหลังหักคาไถ คาแรง ปุยเคมี เมล็ดพันธุ ปลูกขาว 1 ไร มีกําไรแค 2,000 บาท หรืออาจนอยกวา ปนี้หลังจาก

ชาวนามีทางเลือกท่ีดีกวา หลายรายซึ่งมีพื้นท่ีมากกวา 10 ไร ตัดสินใจเก็บเมล็ดพันธุถ่ัวเขียวไวสําหรับปลูกเปน

พืชหลังนาในปหนาอีกดวย”นายชาญพิทยา กลาว (ไทยรัฐ 04082558) 

 เผยภัยแลงปลูกขาวลด 11ลานไร ก.เกษตรฯถือโอกาสเสนอแผน-เหลือทําไดแคนาป(10 ส.ค.58) 

 นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ กลาววาขณะนี้เหลือเพียงรอความชัดเจนของ

การประกาศเขตพื้นท่ีเสียหายส้ินเชิง หรือประกาศเขตภัยพิบัติโดยส้ินเชิง จากผูวาราชการจังหวัด เพื่อจัดสรร
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เงินชดเชยตามระเบียบของกระทรวงการคลัง คือนาขาวเสียหายส้ินเชิงจาย 1,113 บาท/ไร ลาสุดพบพื้นท่ี

เสียหายส้ินเชิงเพียง 1.43 หมื่นไร จึงไดส่ังการใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สํารวจผลกระทบจาก

ภัยแลง เพื่อออกมาตรการชวยเหลือเพื่อชดเชย 

 สําหรับปริมาณผลผลิตขาวในปนี้คาดวาจะลดลง เพราะชาวนาไมสามารถทํานาปรัง และบางสวน

ไดรับความเสียหายจากสถานการณแลง สงผลใหพื้นท่ีเพาะปลูกขาวท่ัวประเทศจะลดลงเหลือ 49.4 ลานไร 

จากปปกติปลูกขาวไดประมาณ 61 ลานไร “ในป 2559 หรือนับจากนี้ไปคงถือโอกาสปรับโครงสรางการผลิต

ขาวใหเหลือปละ 1 ครั้ง หรือ 1 ครั้งครึ่ง ท่ีเหลือจะปรับปรุงโครงสรางการเพาะปลูกเปนพืชน้ํานอย เนนเปน

พืชท่ีตลาดตองการและมีมูลคาดานเศรษฐกิจ และลดการสงออก โดยรัฐบาลคงตองเรงดําเนินการเพื่อสราง

ความเขาใจและลงมือในการปรับโครงสรางการผลิตและลดการปลูกขาวลง” 

 ดานนายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน กลาววา จากปริมาณฝนท่ีตกมาตลอดเดือนก.ค 

มีฝนตกมากกวาคาเฉล่ียประมาณ 20% แตเมื่อเขาสูเดือนส.ค.ปริมาณฝนตกลดลงเหลือประมาณ 10% ของ

คาเฉล่ีย และขณะนี้เริ่มเขาสูหนาฝนแลว จะมีฝนตกตอเนื่องกันไปอีกประมาณ 120 วัน 

 “คาดวาสถานการณน้ําในเข่ือนเมื่อส้ินสุดเดือนต.ค.นี้ จะมีปริมาณน้ําใน 4 เข่ือนหลักลุมเจาพระยา 

คือเข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิต์ิ เข่ือนแควนอย และเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ จะมีปริมาณประมาณ 5,400 ลานลบ.ม. 

ซึ่งสูงกวาประมาณการเดิมท่ีต้ังไวคือ 3,800 ลานลบ.ม.” 

 แมจะมีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน แตก็ยังวางใจไมได เพราะปริมาณฝนยังตํ่ากวาคาเฉล่ียอยูมาก ดังนั้น

หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวจึงไมสามารถระบายน้ําเพื่อทํานาปรังได และในชวงฝนตกต้ังแตเดือนส.ค.-ต.ค.นี้ กรม

ชลประทานจะลดการระบายน้ําลงอีกเหลือประมาณ 10 ลานลบ.ม./วัน จากท่ีเคยระบาย 18 ลานลบ.ม./วัน 

ไมใชเพราะปริมาณน้ําไมเพียงพอ แตเนื่องจากเกิดจากฝนตกในพื้นท่ีเกษตรและปกคลุมท่ัวประเทศเพียงพอตอ

การทําการเกษตรอยูแลว(ขาวสด 08082558) 

 น้ําฝนเติม“เข่ือนลําตะคอง”เล็กนอย 8 ลาน ลบ.ม.นาขาวพืชผลเกษตรเร่ิมฟนตัว(03 ส.ค.58) 

 นายสิทธิโรจน กองแกว ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง เปดเผยถึงตลอดชวง

เดือน ก.ค.ท่ีผานมา มีฝนตกลงมาตอเนื่องสงผลดีตอสถานการณน้ําในอางเก็บน้ําลําตะคอง อ.สีค้ิว จ.

นครราชสีมา โดยต้ังแตวันท่ี 1-30 ก.ค.2558 มีปริมาณฝนตกเหนือเข่ือนลําตะคอง 69.5 มม. ทําใหมีน้ําไหลลง

อางท้ังส้ิน 8.644 ลานลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.) แมเปนปริมาณท่ีไมมากนักแตทําใหมีน้ํามาเติมสวนท่ีมีอยูเพิ่มข้ึน

เล็กนอย เนื่องจากตลอดท้ังเดือนทางโครงการฯ มีการระบายน้ําออกจากอางฯ เพื่อสงใหทองถ่ินไดใชผลิต

ประปา และหลอเล้ียงระบบนิเวศรวมท้ังส้ินกวา 13 ลาน ลบ.ม. 

 โดยลาสุด เข่ือนลําตะคอง มีปริมาณน้ําใชการได 48.91 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 15.55 ของความจุ

ระดับกักเก็บ 314 ลาน ลบ.ม. ฉะนั้นจึงตองขอรองประชาชนในการชวยกันประหยัดน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค

ตอไป สวนการเกษตรสถานการณเริ่มคล่ีคลายเนื่องจากมีฝนตกลงมาทําใหนาขาว และพืชผลทางการเกษตร

ฟนตัวรอดแหงตาย 
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 ท้ังนี้ คาดวาในชวงเดือน ส.ค.-ต.ค. จะมีฝนตกลงมาเติมน้ําในอางเก็บน้ําลําตะคองไดอีก ทาง

โครงการฯ ไดเตรียมกักเก็บน้ําไวพรอม ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา มักมีฝนตกชวงปลายฤดูกาลของทุกป 

 สําหรับสถานการณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญท้ัง 5 โครงการ ของ จ.นครราชสีมา ลาสุด มีปริมาณมี

ปริมาณน้ําอยู 264.18 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 27.87 ของความจุระดับกักเก็บ 948 ลาน ลบ.ม. เข่ือนลํา

ตะคอง อ.สีค้ิว แหลงน้ําหลักหลอเล้ียงเมืองโคราช มีปริมาณน้ําเหลือ 71.72 ลาน ลบม. (น้ําใชการได 48.91 

ลาน ลบ.ม.) คิดเปนรอยละ 22 ของความจุระดับกักเก็บ 314 ลาน ลบ.ม. 

 เข่ือนลําพระเพลิง อ.ปกธงชัย มีปริมาณน้ําเหลือ 22.07 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 20 ของความจุ

ระดับกักเก็บ 109 ลาน ลบ.ม. เข่ือนลํามูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ําเหลือ 46.87 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 

33 ของความจุระดับกักเก็บ 141 ลาน ลบ.ม. เข่ือนลําแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ําเหลือ 77.32 ลาน ลบ.ม. คิด

เปนรอยละ 28 ของความจุระดับกักเก็บ 275 ลาน ลบ.ม. และเข่ือนลําปลายมาศ อ.เสิงสางมีปริมาณน้ําเหลือ 

46.20 ลาน ลบ.ม.คิดเปนรอยละ 47 ของความจุระดับกักเก็บ 98 ลาน     ลบ.ม. 

 สวนอางเก็บน้ําขนาดกลาง 22 โครงการ มีปริมาณน้ําเหลือ 58.06 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 25.61 

ของความจุท่ีระดับกักเก็บรวม 226.74 ลาน ลบ.ม. ซึ่งเพิ่มข้ึนเล็กนอยซึ่งทุกเข่ือนยังคงใชแผนบริหารจัดการน้ํา

ตอไปโดยเนนเพื่อการอุปโภคบริโภคเปนหลัก (ผูจัดการ 01082558) 

 ภัยแลงฉุดพื้นท่ีเพาะปลูกขาวนาป58/59 ใน9จังหวัดภาคกลาง ตํ่าสุดรอบ30ป(05 ส.ค.58) 

 นางอัญชนา ตราโช  ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 7 ชัยนาท (สศท.7) สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะประธานคณะทํางานพัฒนาคุณภาพขอมูลดานพืช ภาคกลาง เปดเผยถึง

มติท่ีประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพขอมูลดานพืช ภาคกลาง ครั้งท่ี 1/2558  เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมท่ี

ผานมา ซึ่งท่ีประชุมไดพิจารณาขอมูลการผลิตขาวนาป ปเพาะปลูก 2557/58  ในพื้นท่ีภาคกลาง 9 จังหวัด 

ไดแก ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และปทุมธานี 

รวมกัน (ขอมูล ณ 13 กรกฎาคม 2558) ดังนี้ 

 เนื้อท่ีเพาะปลูก ป 2557/58 ท้ัง 9 จังหวัด รวม  3,803,952 ไร  ลดลงจากปท่ีแลว  258,565 ไร 

(รอยละ 6)  มีเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวป 2557/58  รวม  3,719,463 ไร  ลดลงจากปท่ีแลว 279,220 ไร (รอยละ7)  

สําหรับผลผลิตตอเนื้อท่ีเพาะปลูก ป 2557/58  รวม 637 กก./ไร  ลดลงจากปท่ีแลว  14 กก./ไร (รอยละ 2)  

และผลผลิตตอเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ป 2557/58 รวม 652 กก./ไร   ลดลงจากปท่ีแลว 10 กก./ไร  (รอยละ 2) 

 สําหรับสาเหตุการลดลงของเนื้อท่ีเพาะปลูกและผลผลิตขาวนาป ปเพาะปลูก 2557/58 สวนหนึ่งเปน

ผลมาจากขอจํากัดเรื่องปริมาณน้ํา  นอกจากนี้ จากภาวะแหงแลงและปริมาณน้ําในเข่ือนหลัก 4 แหง ซึ่งมี

ปริมาณน้ําใชการไดไมถึง รอยละ 10 ซึ่งคาดการณวายังจะสงผลใหพื้นท่ีเพาะปลูกขาวนาป ปเพาะปลูก 

2558/59 มีเพียง 3,383,913  ไร  ลดลงรอยละ 11 ซึ่งเปนตัวเลขท่ีตํ่าสุดในรอบ 30 ป และคาดวาจะมีพื้นท่ี

เสียหายรอยละ 12 ของพื้นท่ีเพาะปลูก สงผลใหผลผลิตภาพรวมลดลงจากปท่ีแลวประมาณรอยละ 20(มติชน 

04082558) 
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 น้ําโขงข้ึนสูง หนุนน้ําใน จ.นครพนม ทวมท่ีลุม นาขาว3หม่ืนไรจมบาดาล!(05 ส.ค.58) 

 นายวีระศักด์ิ  วิเชียรแสน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครพนม เปดเผยวาท่ี จ.นครพนม ยังคง

มีฝนตกลงมาตอเนื่อง แตมีปริมาณลดลง สวนระดับน้ําโขงยังจอท่ีจุดวิกฤติ ท่ีประมาณ 11 เมตร หางจากจุด

วิกฤติประมาณ 1 เมตร คือ ท่ี 13 เมตร สงผลใหลําน้ําสาขาสายหลัก คือ ลําน้ําอูน ลําน้ําสงคราม ท่ีรองรับน้ํา

กอนไหลลงสูน้ําโขง ไมสามารถระบายลงน้ําโขงได เกิดปญหาทะลักทวมในพื้นท่ีเส่ียง เชนเดียวกันกับพื้นท่ี ต.

ทาบอสงคราม ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม ท่ีติดกับลําน้ําสงคราม เริ่มไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําทวม

บานเรือนบางสวน 

 นอกจากนี้ จากการสํารวจของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครพนม พบวา มีพื้นท่ี

การเกษตรนาขาว ไดรับผลกระทบ กวา 34,000  ไร คาดวาจะเสียหาย ประมาณ 25,000 ไร หนักสุดคือ อ.ศรี

สงคราม จ.นครพนม คาดวาจะเสียหายประมาณ 20,000 ไร ซึ่งไดประสานไปยังหนวยงานเกี่ยวของ อําเภอ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขาไปสํารวจใหความชวยเหลือ  และประกาศเตือนใหประชาชนเฝาระวัง 

เนื่องจากยังมีแนวโนมฝนจะตกตอเนื่องอีกหลายวัน ท่ีจะสงผลกระทบขยายวงกวางมากข้ึน(มติชน 05082558) 

 กรมการขาวเตือนเกษตรกรระวังโรคไหมขาวระบาด(05 ส.ค.58) 

 นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการขาว เปดเผยวา จากขอมูลวันท่ี 22 กรกฎาคมท่ีผานมา มี

รายงานวามีการระบาดของโรคไหมขาวใน 6 จังหวัด ไดแก ลําพูน สกลนคร บึงกาฬ มุกดาหาร อุตรดิตถ และ

อุบลราชธานี จํานวน 710 ไร เนื่องจากสภาพอากาศช้ืนเหมาะสมตอการระบาด เมื่อมีลมแรงจะชวยใหโรค

แพรกระจายไปอยางรวดเร็ว ทําใหใบขาวมีแผลจุดสีน้ําตาลคลายรูปตาสีเทาอยูตรงกลางแผล และลุกลามท่ัว

ใบขาว หากรุนแรงทําใหขาวแหงฟุบตาย อาการคลายถูกไฟไหม กรมการขาวจึงมอบหมายใหศูนยวิจัยขาวและ

ศูนยเมล็ดพันธุขาวในพื้นท่ีท่ีมีการระบาด ตลอดจนพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงตอการระบาดของโรคไหมขาวติดตาม

สถานการณ และแกไขปญหารวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ พรอมกับรายงานผลการดําเนินงานอยางใกลชิด 

 ขณะเดียวกันขอใหเกษตรกรเฝาระวังดวยการหมั่นสํารวจแปลงนาอยางสม่ําเสมอ เพื่อทราบถึง

สถานการณการระบาด โดยเฉพาะในพื้นท่ีเส่ียงตอการระบาดของโรคไหมขาวมีสภาพอากาศอุณหภูมิ 22 – 25 

องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธมากกวา 80 เปอรเซ็นต ในเขตภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคใต โดยสามารถขอความรูเพิ่มหรือปรึกษาเจาหนาท่ีของศูนยวิจัยขาวและศูนยเมล็ดพันธุขาวทุกแหงใน

พื้นท่ี(ผูจัดการ 05082558) 

 กข 63...รอชาวนา(10 ส.ค.58) โดย ชมช่ืน  ชูชอ 

 เปนขาวดีสําหรับชาวนา ท่ีกําลังคิดหาหนทางปลูกขาวอยางยั่งยืน ปลูกแลวมีคนรับซื้อแนนอน รายได

ม่ันคง...ปลูกขาว กข 63 ขาวเจาพันธุใหมลาสุด อันเกิดจากความรวมมือระหวางกรมการขาวกับบริษัทเอกชน

เคลล็อกส และเพิ่งประกาศรับรองพันธุไปเมื่อเมษายนท่ีผานมา 

 แมจะเปนขาวพันธุใหมแกะกลอง แตกวาจะไดมา ตองผานการคัดเลือกพันธุ ผสมขามพันธุ ตองใช

เวลานานถึง 8 ป จึงจะสําเร็จไดพันธุขาวท่ีเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารธัญพืช เปน
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ขาวพองอบกรอบ เปนซีเรียลอาหารเชา ท่ีสามารถจําหนายใหคนไดกินท่ัวท้ังโลก ไมใชใหคนไมกี่ประเทศไดกิน

กันเหมือนขาวเจาท่ัวไป 

 ดร.สุภาพร จันทรบัวทอง นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี บอกวา การ

ปลูกขาวพันธุนี้ ตนทุนการปลูกไมตางกับขาวพันธุอื่น แตอายุเก็บเกี่ยวจะอยูท่ี 116 วัน 

 และจะไดราคาดีกวาขาวในตลาดปจจุบัน เนื่องจากขณะนี้มีบริษัทเอกชนกําลังมองหากลุมชาวนาท่ี

ตองการจะปลูกขาวพันธุนี้ เพื่อปอนอุตสาหกรรม...แตตองทําไดตามมาตรฐาน นั่นคือ ตองปลูกแบบไมมีพันธุ

ขาวอยางอื่นมาปน 

 “เขาตองการขาวเมล็ดปานกลาง แตแปลงนาเดิมของชาวนาสวนใหญจะปลูกขาวเมล็ดยาว การปลูก

ในระยะแรก จะมีปญหานิดหนอย ตรงขาวเมล็ดยาวท่ีเคยปลูกไวจะรวงลงนาแลวงอกเปนตนกลาข้ึนมา ถาไม

ดูแลใหดีจะเกิดพันธุปนไดงาย 

 แตสามารถแกปญหาหาได ถาทําตามข้ันตอนท่ีเขาบอก คือ ใหทํานาดํา เราก็ดําไปกอน ฤดูตอไปจะ

งายข้ึน สวนเรื่องสัญญา ถาจะทําก็ตองไดมาตรฐาน ถาเกษตรกรสนใจสามารถรวมกลุมกันได ใหติดตอมา เรา

จะติดตอบริษัทใหไปคุยกันเองโดยตรงเลย    ชาวนากลุมไหน อยูในเขตชลประทาน ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนลาง 

ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถามั่นใจจะทําไดตามมาตรฐานของเขาได ติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี

กองวิ จัยและพัฒนาข าว  กรมการข าว  0-2579-7892 แฟกซ  0-2579-7559 หรือ  E-mail 

: brrd@brrd.mail.go.th (ไทยรัฐ 10082558) 

 เกษตร จ.อุดรธานีหนุนชาวนาทําขาวอินทรียรับตลาดตองการสูง(14 ส.ค.58) 

 เกษตรจังหวัดอุดรธานีลางสมองชาวนาตองเปล่ียนแนวคิดปลูกขาวเกษตรอินทรีย หวังเพิ่มมูลคาจาก

การปลูกขาว เผยตลาดเติบโตสูง ผูบริโภคท้ังในและตางประเทศใหความสําคัญตอสินคาเกษตรปลอดสารพิษ 

ขณะท่ีราคาจําหนายสูงกวา 4-5 เทาตัว เรงสงเสริมชาวนาในอุดรธานีผลิตขาวอินทรียแปรรูป 

 เมื่อวันท่ี 13 ส.ค.58 ท่ีโรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี นายนิคม ศิริสิงหสังหชัย ปลัดจังหวัด

อุดรธานี เปนประธานเปดโครงการอบรมการแปรรูปขาวอินทรียและบรรจุภัณฑ โครงการสงเสริมการผลิตขาว

ในรูปแบบอินทรียเพื่อการแปรรูปจังหวัดอุดรธานี โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2558 โดยมีกลุม

ผูผลิตขาว และกลุมผูแปรรูปขาวเขารับการอบรม 

 นายฐานวัฒน ธนาธัญญพิชญิ์ หัวหนากลุมสงเสริมเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี กลาว

วา การปลูกขาวอินทรียกําลังเกิดข้ึนอยางกวางขวางท้ังในประเทศและตางประเทศ เนื่องจากผูบริโภคตระหนัก

ถึงพิษภัยจากสารพิษตกคางในผลผลิตเกษตรท่ีมีผลตอสุขภาพ 

 อีกท้ังยังใหผลผลิตท่ีมีคุณภาพและปริมาณสูงมีความเปนไปไดในแงการตลาด ท้ังการปลูกขาวปลอด

สารพิษสงผลกระทบดานบวกตอสภาพแวดลอมและนิเวศวิทยาในชุมชน โดยเฉพาะดินเพาะปลูก ไดรับการ

ปรับปรุงใหอุดมสมบูรณ และปลอดภัยจากสารตกคาง 

mailto:brrd@brrd.mail.go.th
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 ปจจุบันไดนําผลผลิตขาวมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑขาวกลอง ขาวฮาง และขาวกลองงอก มีคุณคาทาง

อาหารท่ีมีประโยชนยิ่ง เพราะครบดวยสวนประกอบของจมูกขาวและเยื่อหุมเมล็ด อุดมไปดวยวิตามินอีวิตามิน

ดี เปนสารตานอนุมูลอิสระสําคัญ เยื่อหุมเมล็ดมีใยอาหารสูงเปนท่ีนิยมของท้ังผูผลิตและผูบริโภค 

 ท้ังนี้ ตลาดการคาขาวกําลังเติบโตอยางกวางขวางและสรางรายไดกับผูผลิต สามารถจําหนายในราคา

สูงกวาขาวสารท่ัวไปถึง 4-5 เทา โดยการแปรรูปผลิตภัณฑท่ีตอบสนองผูบริโภคท่ีหลากหลาย ชวยผลักดันให

จังหวัดอุดรธานีเปนแหลงรวบรวมผลิตภัณฑขาวมาตรฐาน มีคุณภาพ เนนความปลอดภัย เปนท่ียอมรับแก

ผูบริโภคและเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรผูผลิตขาวท่ีเหมาะสมใหมีเอกลักษณของชุมชน 

 สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีเล็งเห็นความสําคัญ จึงจัดทําโครงการสงเสริมการผลิตขาวในรูปแบบ

อินทรียเพื่อการแปรรูป โดยจัดฝกอบรมถายทอดความรูการผลิตขาวใหแกกลุมผูผลิตขาวอําเภอกุดจับจํานวน 

900 คน และคัดเลือกกลุมผูผลิตขาวแปรรูปเขารับการฝกอบรมการแปรรูปขาวและการบรรจุภัณฑจํานวน 

300 คนเพื่อถายทอดการแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลอง ขาวขาว และขาวกลองงอก โดยใชเครื่องจักรกลขนาด

เล็กท่ีทําเองไดในครัวเรือนและจัดทําบรรจุภัณฑขาว 

 รวมท้ังสนับสนุนปจจัยการผลิตวัสดุอุปกรณใหแกเกษตรกรผูผลิตขาวจังหวัดอุดรธานี โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรผลิตขาวเกษตรอินทรียเพื่อการแปรรูป ยกระดับระบบการผลิตขาวของ

เกษตรกรจากรูปแบบพิเศษเคมี เปนเกษตรอินทรียเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรอินทรียเพื่อการแปรรูปเปนขาว

กลอง ขาวขาว และขาวกลองงอก(ผูจัดการ 13082558) 
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๑.๕ ความเคลื่อนไหวของโรงสีขาวไทย 

 ผูสงออก-โรงสีรุมสับสถาบันขาว ปญหาไมใชขอมูล-แตกลัวแนะนําแลวรัฐบาลไมฟง(11 ส.ค.58) 

 นายเจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย กลาวในการสัมมนาเรื่อง "ความพรอมและ

ความเปนไปไดในการต้ังสถาบันพัฒนาการพาณิชยขาว" วา การมีสถาบันพัฒนาการพาณิชยขาวหากจะเปน

สถาบันดานขอมูลขาวสารเพียงอยางเดียว ยังมองวาเปนสถาบันท่ียังไมนาพอใจ หากขาดนโยบายท่ีจะสามารถ

กําหนดใหรัฐบาลดําเนินการตามได ซึ่งเปนส่ิงสําคัญมาก เพราะหากรัฐบาลไมดําเนินการหรือเห็นดวยก็เสีย

เปลา และหากนโยบายจากสถาบันไมมีความตอเนื่อง ก็ยิ่งเสียเปลา การมีสถาบันตองสามารถกําหนดทิศทาง

นโยบายตลาดขาวของไทยได และใหนโยบายของรัฐบาลเดินตาม เพื่อประโยชนภาพรวมของตลาดขาว อยางท่ี

สมาคมผูสงออกขาวไทยเสนอใหมีการจัดต้ัง "สภาขาว" 

 ปจจุบันผูสงออกมีขอมูลดานการตลาดเพียงพอตอการตัดสินใจ แตส่ิงท่ีเปนปญหากับการตลาดขาว

ของไทย คือ นโยบายของรัฐบาลท่ีตองแกไข เพราะทุกรัฐบาลท่ีผานมา ไมไดมีนโยบายเพื่อสงเสริมการสงออก

ขาวมากนัก เห็นไดจากการสงออกขาวไทยหลายสิบปท่ีผานมา มีการเติบโตอยางตอเนื่อง แตไมกี่ปนี้ การ

สงออกขาวไทยกลับไดรับปญหาจากนโยบายของรัฐบาล รวมท้ังคูแขงตลาดขาวไทยเพิ่มข้ึน และมีศักยภาพ

มากข้ึน ท้ังนี้ หากจะต้ังสถาบันตองการใหมีการหารือและมีสวนรวมในการเดินหนามากกวานี้ 

 การดําเนินนโยบายของรัฐบาลในสินคาขาวนั้น ท่ีผานมานํามาเปนนโยบายหาเสียง แตกลับมองขาม

ตลาดขาวเปนอยางไร ซึ่งนโยบายสวนใหญไมมีความตอเนื่อง จับตองยาก และการดําเนินงานของรัฐบาลท่ีเขา

มาบริหารประเทศเปนเพียงระยะส้ัน ไมไดเขามาดูแลตลาดขาวอยางจริงจัง จึงเห็นวานโยบายตลาดขาวท่ี

ออกมานั้น ควรท่ีจะเปนนโยบายระยะยาวและมีความตอเนื่อง เพราะหากเทียบประเทศคูแขงแลว นโยบาย

ดานตลาดขาวของคูแขงมีความเขมแข็งกวา เชน เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม ซึ่งอนาคตจะเปนคูแขงสําคัญใน

ตลาดขาวโดยเฉพาะเวียดนามมีการทําตลาด และคุณภาพขาว ใกลเคียงกับตลาดขาวของไทย 

 "เวียดนามมีการพัฒนาขาวชนิดใหมอยางตอเนื่อง เชน ขาวหอมเวียดนาม ท่ีเคยสงออกเพียง 50,000 

ตัน แตชวง 8 เดือนของปนี้ สามารถสงออกไปไดแลวกวา 1 ลานตัน และคาดวาจะเพิ่มมากข้ึน และตอนนี้

สามารถทําตลาดขาวหอมในสหรัฐไดแลว และยังสามารถเจาะไดทุกตลาดและทุกกลุมผูบริโภค ขณะท่ีไทยยัง

มองส่ิงท่ีดีท่ีสุด โดยไมมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือพัฒนาส่ิงใหม ๆ เขามาทําตลาด ซึ่งไมสามารถ

ตอบสนองความตองการของตลาดหรือผูบริโภคได เชน การกําหนดมาตรฐานขาวหอมมะลิท่ี 92% ซึ่งทําให

การสงออกขาวลําบาก" 

 นายมนัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีขาวไทย กลาววา การมีสถาบันหากขาดอํานาจ อาจจะ

เกิดข้ึนไดยาก เพราะปญหาและอุปสรรคการคาขาวของไทยมีมาก รวมถึงโครงสรางระบบราชการเช่ือวา การ

ดําเนินงานคงเปนไปไดยาก ขณะท่ีการซื้อขายขาว ตองผานขบวนการข้ันตอนท่ียุงยาก โดยเฉพาะในดานขอมูล

เอกสาร สงผลใหผูประกอบการ หรือผูสงออกรายใหมอาจจะเกิดข้ึนไดยาก หากสถาบันนี้จะสามารถชวยเปน

สวนหนึ่งในการแกไขปญหา จะเปนส่ิงท่ีสรางประโยชน โดยคณะกรรมการของสถาบันควรเขาไปเปนสวนหนึ่ง

ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) จะเปนสวนผลักดันนโยบายการตลาดขาวของไทยได 



28 

 

 นายสมพร อิศวิลานนท นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กลาววา การมีสถาบันภายใต

หนวยงานท่ีคอยดูแลดานตลาดขาวอยูแลว ควรกลับไปพิจารณาวา หนวยงานนั้นมีขอบกพรองอะไร ถึง

จําเปนตองจัดต้ังสถาบันพัฒนาการพาณิชยขาวข้ึนมาดูแลตลาดขาวไทย 

 ท้ังนี้ หากสถาบันขาดอํานาจหลักท่ีจะดูแล เห็นวามียุทธศาสตรระยะยาวจะดีกวา หากจะมีการจัดต้ัง

สถาบันข้ึน ตองเปนสถาบันท่ีดูแลกลไกเชิงนโยบาย เปนท้ังผูใหขอมูล ตัวแทน ออกกลยุทธตลาดขาวท้ังใน

ระยะส้ันและระยะยาว 

 ผลศึกษา TDRI ต้ังมูลนิธิ"ขาวกรอง"ขาว 

 อนาคตการแขงขันและการรักษาตลาดขาวของไทยมีความยากมากข้ึน ขณะท่ีสวนแบงตลาดขาวของ

ไทยในตลาดโลก กําลังสูญเสียใหกับประเทศคูแขง โดยเฉพาะตลาดขาวคุณภาพ ซึ่งคูแขงตางพัฒนาเดินหนา

อยางตอเนื่อง ขณะท่ีไทยกับย่ําอยูกับท่ี จึงมีแนวคิดในการจัดต้ัง "สถาบันพัฒนาการพาณิชยขาว" ข้ึน 

 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการคาภายใน กลาววา ทางกรมการคาภายในไดวาจางให

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ศึกษาวิจัยถึงความเปนไปไดในการจัดต้ังสถาบันพัฒนาการ

พาณิชยขาวข้ึน เนื่องจากขาวไทยขาดการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถและใหความสําคัญเทาท่ีควร สวนใหญ

ผูประกอบการคาขาว ผูสงออกขาวเปนผูใหความสําคัญและดําเนินการเอง ดังนั้น มีการเสนอใหจัดต้ัง "สถาบัน

พัฒนาการพาณิชยขาว" ข้ึนมา เพื่อศึกษา วิจัยตลาดขาว เพื่อกอใหเกิดความเขมแข็งของตลาดขาวไทยใน

อนาคต สามารถแขงขันในตลาดโลกได 

 รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ TDRI เปดเผยวา ผลศึกษาของ TDRI เห็นวา ควรมี

การจัดต้ังข้ึนในรูปมูลนิธิ มีภารกิจหลัก คือ รวบรวมวิเคราะหและรายงานสถานการณตลาดขาว โดยเนนการ

นําเสนอขาวกรองดานตลาดขาวท่ีทันเหตุการณ 2.การขยายชองทาง และพัฒนาตลาดสําหรับขาว และ

ผลิตภัณฑขาวไทย 3.การรักษาและยกระดับความสามารถในการแขงขันของขาวไทยในตลาดโลก 

 องคประกอบหลักของโครงสรางมี 6 ขอ คือ 1.ควรจัดต้ังเปน "มูลนิธิ" เนื่องจากมีอิสระ และคลองตัว 

แตมีจุดออน มูลนิธิไมมีเงินทุน และกลไกการวาจางลําบาก หากอนาคตไมสามารถดําเนินการยุบเขาสูกระทรวง

พาณิชยได 2.แนวทางในการปฏิบัติงาน เชน การติดตามรวบรวมขอมูลและเผยแพรขอมูลขาวสารสถานการณ

ตลาดขาว วิจัยดานตลาดขาวและนโยบายขาว เปนตน 3.องคประกอบของกรรมการ ตองคัดเลือกกันเอง เพื่อ

ปลอดจากการเมือง 4.มีบุคลากรเพียง 4 ฝายรวม 16 คนท่ีมีประสบการณตรง 5.แหลงเงินใน 6 ปแรก คือ

คาธรรมเนียมพิเศษจากโควตาขาวจากอียู หรือเงินท่ีรัฐจัดสรรใหรวม 2,000 ลานบาท และนําเงินภาษีหัก ณ ท่ี

จายจากผูสงออกขาวมาทําการวิจัยตลาด เปนแหลงเงินนอกงบประมาณท่ีภาครัฐจัดสรรให การจัดต้ังและ

ดําเนินการจะอยูในระยะ 3 ปแรก และ 6.สรางธรรมาภิบาล โปรงใส มีผลงานนาเช่ือถือ ตองไมทํางานให

การเมือง หากดําเนินการได เช่ือวา การตลาดขาวไทยจะมีคุณภาพและแขงขันกับคูแขงในตลาดโลกได 

 จะเปนสถาบันดานขาวกรองวิจัยการตลาด เพื่อเพิ่มและรักษาสวนแบงตลาดขาวของไทย ทําใหขาว

ไทยมีคุณภาพมากข้ึน ลดความเส่ียงในการตัดสินใจการผลิตสินคา และการดําเนินนโยบายของภาครัฐ คาดวา

จะกอใหเกิดรายไดใหกับผูประกอบการจากการต้ังสถาบันไมตํ่ากวา 16,830 ลานบาท อยางไรก็ตาม ข้ันตอน
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หลังจากการศึกษาความเปนไปได จะนําผลการศึกษาเสนอใหกับกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

พิจารณาตอไป(ประชาชาติธุรกิจ 10082558) 

 โรงสีโวยผูสงออกทุบราคาขาวลง รับ "ประมูลขาว" 6 แสนตัน 11 ส.ค.นี้(10 ส.ค.58) 

 แหลงขาวจากวงการคาขาว เปดเผยวาเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558 กอนวันหยุดเทศกาล ผูสงออก

ขาว นําโดยบริษัทผูสงออกรายใหญ เชน เอเซีย โกลเดนไรซและนครหลวงคาขาวฯ แจงปรับลดราคาซื้อขาว

ขาว 5% (ฤดูกาลใหม) ลงจาก 12,500 บาทตอตัน เหลือ 11,800 บาทตอตัน หรือตันละ 700-800 บาทในชวง

เวลา 2 วันทําใหการซื้อขายขาวในวันท่ี 3 สิงหาคม 2558 ชะลอตัวลงเปนอยางมาก โดยขณะนี้มีบางรายหยุด

การซื้อขาย สงผลใหโรงสีตองรอปรับลดราคาซื้อขาวเปลือกลงจากตันละ 8,800-9,000 บาท เหลือเพียงตันละ 

8,300-8,500 บาท 

 โรงสีขาวหลายแหงต้ังขอสังเกตวา สถานการณราคาขาวมีความผันผวนมาก นับจากวันท่ี 20 

กรกฎาคม ผานมาเพียง 8-9 วัน ราคาขาวปรับสูงข้ึนเปน 12,500 บาทตอตัน เพราะเปนชวงสงมอบขาวให

คอฟโก และมีคําส่ังซื้อจากรัฐบาลมาเลเซีย แตลาสุดราคาปรับลดลงทันที คาดวาจะเปนผลจากการเตรียม

ประมูลขาวฤดูกาลใหม ทําใหขาวทะลักออกมาในตลาด ไมใชผลจากการสงออก เพราะราคาสงออกขาวยังอยู

ระดับ 380-388 เหรียญสหรัฐ 

 ขณะท่ีฝายบริษัทผูสงออกแยงวาเปนการปรับลดราคารับซื้อขาวใหม เพราะขณะนี้ราคาขาวของ

เวียดนามปรับลดลง จึงตองปรับลดราคาซื้อ เพื่อลดชวงหางของราคาสงออกกับเวียดนาม ซึ่งลาสุดปรับลดลง

ไปอยูท่ีตันละ 350 เหรียญสหรัฐ ขณะท่ีราคาขาวไทยอยูท่ีตันละ 380-390 เหรียญสหรัฐ(ประชาชาติธุรกิจ 

06082558) 

 ครม.เห็นชอบเพิ่มคาธรรมเนียมคาขาว(06 ส.ค.58) 

 รายงานขาวจากทําเนียบรัฐบาล เปดเผยวา ขณะนี้ท่ีประชุม ครม. ไดเห็นชอบรางกฎกระทรวง ออก

ตามความใน พ.ร.บ.การคาขาว พ.ศ.2489 ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ เพื่อปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม

หนังสืออนุญาตใหประกอบการคาขาว โดยแยกเปนประเภทสงไปจําหนายยังตางประเทศ ปรับข้ึนจากเดิม

อัตราฉบับละ 20,000 บาท เพิ่มเปนฉบับละ 50,000 บาท และปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมกรณีสงขาวไป

จําหนายในประเทศท่ีมีชายแดนติดกับประเทศไทย โดยมีมูลคาสงออกไมเกินวันละ 500,000 บาท จากเดิมคิด

อัตราคาธรรมเนียมฉบับละ 2,000 บาท ก็เปล่ียนเปนอัตราใหม 

 โดยแยกเปน 3 ประเภทยอย คือ ผูสงออกท่ัวไป คิดคาธรรมเนียมฉบับละ 50,000 บาท ผูสงออก

ชายแดนคิดคาธรรมเนียมฉบับละ 5,000 บาท และผูสงออกขาวสารบรรจุกลองหรือหีบหอคิดคาธรรมเนียม

ฉบับละ 20,000 บาท โดยยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมกรณีผูสงออกขาวสารบรรจุกลองหรือหีบหอท่ีเปน

เกษตรกร หรือสหกรณการเกษตรซึ่งไดจดทะเบียนไวกับทางราชการแลว ท้ังนี้ยังไดปรับคาธรรมเนียมหนังสือ

อนุญาตฯ ประเภทโรงสี เดิมกําหนดอัตราคาธรรมเนียมหนังสืออนุญาตฯ 

 สําหรับโรงสีประเภทตางๆ คือ โรงสีขนาดเล็กฉบับละ 100 บาท โรงสีขนาดกลาง 250 บาท โรงสี

ขนาดใหญ 500 บาท ปรับใหม ใหมเปน โรงสีขนาดเล็กฉบับละ 1,000 บาท โรงสีขนาดกลาง 2,500 บาท 
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โรงสีขนาดใหญ 5,000 บาท และใหปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมสําหรับอนุญาตใหประกอบการคาขาวประเภท

ขายสงจาก 100 บาท เปน 1,000 บาท รวมท้ังเพิ่มรายละเอียดสําหรับผูประกอบการขายสงขาวประเภทตางๆ 

คือ คาธรรมเนียมหนังสืออนุญาตใหประกอบการคาขาวประเภททาขาว ประเภทนําเขาขาวจากตางประเทศ 

และประเภทนายหนาคาขาว ประเภทละ 5,000 บาทตอฉบับ“(เดลินิวส 05082558) 
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๑.๖ ความเคลื่อนไหวของผูสงออกขาวไทย 

 การสงออกขาวไทยติดลบคร่ึงปแรก แตยังครองแชมปรายใหญโลก(05 ส.ค.58) 

 รายงานขาวจากสมาคมผูสงออกขาวไทยแจงวา ตัวเลขอยางเปนทางการสงออกขาวไทยเดือน

มิถุนายน 2558 เทากับ 685,769 ตัน ติดลบ 19.8% เมื่อเทียบเดือนมิถุนายน 2557 และติดลบ 27.5% จาก

เดือนพฤษภาคม 2558 มีมูลคาเทากับ 10,782 ลานบาท ติดลบ 18.8% เมื่อเทียบเดือนมิถุนายน 2557 และ

ติดลบ 23.6% จากเดือนพฤษภาคม 2558  

 ทําให 6 เดือนแรกของปนี้ มีปริมาณสงออกขาวรวม 4.46 ลานตัน ติดลบ 4.7% เมื่อเทียบชวง

เดียวกันของปกอน และมีมูลคา 72,142 ลานบาท ติดลบ 5.5% 

 และเมื่อเทียบกับ 5 ประเทศหลักสงออกขาวโลก ไทยยังครองเปนผูนํา ตามดวยอินเดีย 4.25 ลานตัน 

เพิ่มข้ึน 22.4% เวียดนาม 2.43 ลานตัน ติดลบ 14.2% ปากีสถาน 2.27 ลานตัน เพิ่มข้ึน 31.9% และสหรัฐ 

1.69 ลานตัน เพิ่มข้ึน 8.8%  

 สําหรับแนวโนมสงออกของเดือนกรกฎาคมท่ีผานมานาจะดีข้ึน มีปริมาณ 700,000-800,000 ตัน 

เพราะหลายประเทศเปนกังวลเรื่องภัยแลงจึงเริ่มมีออเดอรส่ังนําเขา และบาทออนคาลงมากชวยทําใหราคา

ขาวไทยมีความสามารถแขงขันไดดีข้ึน อยางไรก็ตาม ราคายังถือวาสูงกวาประเทศคูแขง โดยราคาขาวขาว 5% 

ไทยมีราคาท่ี 399 เหรียญสหรัฐตอตัน ขณะท่ีเวียดนามมีราคา 340-350 เหรียญสหรัฐตอตัน และอินเดียมี

ราคา 355-365 เหรียญสหรัฐตอตัน (มติชน 02082558) 

 ผูสงออกขาวไทยผนึกเวียดนาม แกสัญญาจีทูจีจีนไมเปนธรรม(10 ส.ค.58) 

 นายสมเกียรติ มรรคยาธร เลขาธิการสมาคมผูสงออกขาวไทย เปดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" วา ในการ

ประชุมความรวมมือคาขาวไทย-เวียดนาม ครั้งท่ี 12 (The 12th Rice Trade Cooperation Meeting) ซึ่งจัด

ข้ึนเมื่อสัปดาหท่ีผานมา จ.กระบ่ี ท้ังสองฝายไดรวมลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) เพื่อสรางความรวมมือ

ระหวางกัน เตรียมตัวรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2559 โดยจะมีการจัดต้ัง

คณะอนุกรรมการรวมเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการแกไขหลักเกณฑการขายขาวในรูปแบบรัฐบาลตอรัฐบาล

(G to G) กับหลายประเทศ เชน จีน ฟลิปปนส เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับสองฝายมากข้ึน 

 "ผูซื้อกําหนดใหผูขายปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขหลายดานมาก เชน ใหตรวจสอบเขมงวดท้ังท่ี

ตรวจสอบตนทางแลวตองตรวจสอบปลายทางอีก บังคับใหใชบริษัทผูตรวจสอบท่ีกําหนด หรือเงื่อนไขการปรับ

การสงคืนสินคาหลังจากท่ีมีปญหาสงผลกระทบตอผูสงออกอยางมาก" 

 นายสมเกียรติกลาววา ทางเวียดนามไดแจงการประเมินสถานการณการผลิตขาวในขณะนี้วา พื้นท่ี

เพาะปลูกขาวสวนใหญของเวียดนามไมอยูในพื้นท่ีท่ีประสบภัยแลง แนวโนมปริมาณผลผลิตนาจะเพิ่มข้ึน 

อาจจะสงผลใหราคาสงออกของเวียดนามมีโอกาสปรับลดลง ซึ่งอาจจะทําใหเกิดชองวางของราคาสงออกขาว

ระหวางไทย-เวียดนามมากข้ึน 
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 "ในชวงครึ่งปแรกป 2558 เวียดนามสงออกได 2.5 ลานตัน แตแนวโนมครึ่งปหลังเวียดนามยังไมมั่นใจ

วาจะสามารถผลักดันการสงออกไดตามเปาหมาย 7 ลานตันหรือไม จึงไดปรับลดประมาณการสงออกขาวจาก 

7 เหลือ 6.8 ลานตัน" 

 รายงานขาวระบุวา กระทรวงพาณิชยแถลงตัวเลขการสงออกของไทยเดือนมิถุนายน 2558 มีปริมาณ 

685,769 ตัน มูลคา 10,782 ลานบาท โดยปริมาณสงออกลดลง 19.8% และมูลคาสงออกลดลง 18.8% เมื่อ

เทียบกับเดือนมิถุนายน 2557 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 854,576 ตัน มูลคา 13,273 ลานบาท สงผลใหการ

สงออกขาวในชวงครึ่งแรกของป 2558 (มกราคม-มิถุนายน) มีปริมาณ 4,457,927 ตัน ลดลง4.7% เมื่อเทียบ

กับชวงเดียวกันของป 2557 ท่ีมีการสงออกปริมาณ 4,679,361 ตัน มูลคา 72,142 ลานบาท หรือ 2,219 ลาน

เหรียญสหรัฐ ลดลง 5.5% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 ท่ีมีมูลคา 76,349 ลานบาท หรือ 2,368 ลาน

เหรียญสหรัฐ 

 โดยตลาดนําเขาท่ีสําคัญ เชน ฮองกง มีปริมาณ 97,164 ตัน เพิ่มข้ึน 12.9% ญี่ปุน มีปริมาณ 

158,002 ตัน ลดลง 11.1% มาเลเซีย มีปริมาณ 156,114 ตัน ลดลง 17.5% และสิงคโปร มีปริมาณ 67,512 

ตันลดลง 11.3% จากปกอน(ประชาชาติธุรกิจ 05082558) 
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๑.๗ ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 

 ชาวนาชัยนาท วอนขอสูบน้ําชวยขาวต้ังทอง 23,000 ไร(06 ส.ค.58) 

 เมื่อวันท่ี 5 ส.ค. 58 ผูส่ือขาวรายงานวา กลุมชาวนาจํานวนกวา 100 คน จากตําบลชัยนาท อําเภอ

เมืองชัยนาท และตําบลเท่ียงแท อําเภอสรรคบุรี ท่ีรับน้ําจากคลองบรมธาตุ 2 ซาย เดินทางมารวมตัวกันท่ี 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ ท่ีต้ังอยูบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา ตําบลชัยนาท เพื่อเรียกรองใหทาง

โครงการฯ สงน้ําเขาคลอง 2 ซาย เพื่อชวยนาขาวจํานวนกวา 23,000 ไร ท่ีกําลังต้ังทอง-ออกรวงอยู 

 ดานนายนิพนธ กาวี กํานันตําบลชัยนาท ตัวแทนชาวนา กลาววา หลังจากเกิดวิกฤตการณภัยแลง

คลองบรมธาตุ 2 ซาย ไมมีน้ําสงใหชาวนามากวา 2 เดือนแลว จนขณะนี้ตน และชาวนาท่ีเสียหายตางก็เห็นวา 

ระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาเริ่มมีระดับน้ําท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ทางรัฐบาลก็บอกวา สถานการณภัยแลงได

คล่ีคลายไปแลว แตชาวนา ต.เท่ียงแท และ ต.ชัยนาท ก็ยังตองประสบกับปญหาขาวในนาไมมีน้ํามาจนถึง

ตอนนี้ ชาวนาท่ีเดือดรอนจึงจําเปนตองมาขอน้ํา เพราะหากในระยะนี้ไมมีน้ําเล้ียงตนขาวก็จะเสียหายท้ังหมด 

ทําใหชาวนาในพื้นท่ี ท่ีตองใชน้ําจากคลอง 2 ซาย หาทางออกไมได กลัววาจะขาดทุน 

 จากนั้นนายวิชัย พาตา ผอ.โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบรมธาตุ ไดลงมาพบและเจรจากับชาวนา

พรอมดวยเจาหนาท่ีทหาร โดยแจงวาปจจุบันระดับน้ําในแมน้ําเจาพระยาอยูตํ่าเพียง 14.20 เมตรจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลาง ทําใหน้ําไหลเขาคลอง 2 ซาย ท่ีทองคลองสูง 13.85 เมตรจากระดับน้ําทะเลปาน

กลางไดชา น้ําจึงไปไมถึงพื้นท่ีนาขาว ซึ่งเมื่อรับทราบความเดือดรอนของชาวนา นายวิชัยจึงไดรับปากกับ

ชาวนาท่ีมารวมตัวกันวาจะต้ังเครื่องสูบน้ําขนาด 12 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง สูบน้ําเขาคลองใหซึ่งจะไดน้ําใน

อัตรา 1.6 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และจะต้ังเครื่องสูบน้ําสูบน้ําจากแมน้ํานอย ในพื้นท่ี ต.เท่ียงแท เขาเสริมอีก 

2 เครื่อง ซึ่งจะไดน้ําในอัตรา 0.8 ลูกบาศกเมตรตอวินาที โดยในเบ้ืองตนจะสูบใหเปนเวลา 7 วัน แตหากยังไม

มีฝนตกลงมาชวยก็จะอนุมัติสูบตออีก 7 วัน โดยจะเริ่มต้ังเครื่องสูบน้ําในวันนี้ทันที ทําใหชาวนาตางพอใจจึงได

เดินทางกลับ(ไทยรัฐ 05082558) 

 ชาวนาสงขลา ปลูกขาวไรซเบอร่ีในกระถางไดสําเร็จ ใหผลดีกวาปลูกในนา(04 ส.ค.58) 

 นายประเสริฐ ศรีระสันต  เกษตรกร ต.ควนลัง อ.หาดใหญ กลาววา ตนไดปลูกขาวไรซเบอรี่ใน

กระถางตนไมจนประสบความสําเร็จ ผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพสูงกวาการปลูกในแปลงนา โดยใชกระถางขนาด 16 

นิ้ว 20 กระถาง  ขาวกําลังออกรวง 20-30 รวงตอกระถาง  เมล็ดขาวแนน รวงใหญ และกอขาวมีลําตนสูง 70 

ซม. สูงกวาการปลูกในนา 20 ซม. โดยใชเวลาตอรุน  ต้ังแตการปลูกจนเก็บเกี่ยวประมาณ120 วัน ซึ่งขอดีของ

การปลูกในกระถางคือ สามารถปลูกไดทุกฤดูกาล ดูแลงายศัตรูพืชไมรบกวน ไมพึ่งสารเคมี  ใชพื้นท่ีนอย

สามารถปลูกท่ีวางในบริเวณบานได” 

 นายประเสริฐกลาววา วิธีปลูกเริ่มจากการนําดินผสมมูลวัว แชน้ําในกระถางไว 1 อาทิตยแลวถายน้ํา

ออก นําเมล็ดพันธุขาวไรซเบอรี่ 1 เมล็ดมาปลูกตอ 1 กระถาง เติมน้ําวันละ 1 ลิตรสม่ําเสมอ  ใสปุยยูเรียหรือ

ปุยสูตร 2 ครั้งคือหลังปลูกได 20 วันและอายุได 45-60 วัน  ตองปลูกในบริเวณท่ีมีแดดจา 
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 นายประเสริฐยังกลาวอีกวา ขาวไรซเบอรี่กําลังเปนท่ีนิยมของผูบริโภค เนื่องจากมีคุณคาทาง

โภชนาการสูง ซึ่งจากการการคํานวณ  หากใชวิธีปลูกในกระถาง 500 กระถาง จะไดขาวเปลือก 200 กก. และ

ไดขาวสาร 120 กก.  ซึ่งเพียงพอสําหรับบริโภคในครัวเรือนเล็ก หากขายราคา กก.ละ 80-150 บาท 

 ท้ังนี้ นายประเสริฐกลาววา การปลูกนี้จะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือเอาไวขายไดแลว หาก

เปนไปได ตองการใหนําขาวไรซเบอรี่แบบปลูกในกระถางไปปลูกตามโรงเรียนหรือสวนราชการเพื่อใหทุกคน

เห็นถึงคุณคาของขาวซึ่งขณะนี้เยาวชนหรือคนท่ีอยูในเมืองแทบจะไมเห็นตนขาวจริงและยังสามารถปรับเปนไม

ดอกไมประดับตกแตงสถานท่ีใหสวยงามไดอีกดวย(มติชน 03082558) 
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 ๒. ความเคลื่อนไหวของขาวตางประเทศ 
๒.๑ สถานการณการผลิต และการคาขาวโลก   

ผลผลิตขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณผลผลิตขาวโลกป 2558/59 ประจําเดือน

สิงหาคม 2558 วาจะมีผลผลิต 478.654 ลานตันขาวสาร (713.8 ลานตันขาวเปลือก) เพิ่มข้ึนจาก 476.223 

ลานตันขาวสาร (710.0 ลานตันขาวเปลือก) หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 0.51 จากป 2557/58 

การคาขาวโลก  

 บัญชีสมดุลขาวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ไดคาดการณบัญชีสมดุลขาวโลกป 2558/59 ณ เดือน

สิงหาคม 2558 วาผลผลิต ป 2558/59 จะมี 478.654 ลานตันขาวสาร เพิ่มข้ึนจากป 2557/58 รอยละ 0.51 

การใชในประเทศจะมี 487.823 ลานตันขาวสาร เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 0.88 การสงออก/นําเขาจะมี 

42.306 ลานตันขาวสาร ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 0.48 และสต็อกปลายปคงเหลือ 90.849 ลานตัน

ขาวสาร ลดลงจากปท่ีผานมารอยละ 9.17  

      โดยประเทศท่ีคาดวาจะสงออกเพิ่มข้ึน ไดแก อารเจนตินา เมียนมาร อิยิปต กายานา ปารากวัย 

เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และไทย สวนประเทศท่ีคาดวาจะสงออกลดลง ไดแก ออสเตรเลีย กัมพูชา และ

อินเดีย 

 สําหรับประเทศท่ีคาดวาจะนําเขาเพิ่มข้ึน ไดแก บราซิล คาเมรูน จีน คิวบา กานา อิรัก มาเลเซีย 

เม็กซิโก โมแซมบิค ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอเมริกา สวนประเทศท่ีคาดวาจะนําเขาลดลง ไดแก อียู 

อินโดนีเซีย อิหราน ไนจีเรีย และฟลิปปนส 

 ประเทศท่ีมีสต็อกคงเหลือปลายปเพิ่มข้ึน ไดแก ญี่ปุน และฟลิปปนส สวนประเทศท่ีคาดวาจะมีสต็อก

คงเหลือปลายปลดลง ไดแก จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา 
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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 

          อินโดนีเซีย 

          หนังสือพิมพจาการตาโพสตรายงานวา พื้นท่ีปลูกขาวหลายแสนไรของอินโดนีเซียกําลังประสบความแห

งแลงอยางหนัก เนื่องจากฝนตกนอยกวาปกติ  โดยเมืองบานยูมาส จังหวัดชวากลาง พื้นท่ีปลูกขาวอยางน

อย 187,500 ไร กําลังประสบภาวะแหงแลง โดยหัวหนาสํานักงานเกษตรเมืองบานยุมาส กลาววา หากไมไดรับ

น้ํามาชวยเหลือ จะสูญเสียผลผลิตขาวอยางนอย 15,000 ตัน ซึ่งขณะนี้ชาวนาอาศัยน้ําท่ีสูบมาจากแมน้ํา แต

หากแหลงน้ําอยูไกลชาวนาก็ไมสามารถสูบน้ําได รายงานลาสุดระบุวา นาขาวกวา 375 ไรท่ีไมสามารถเก็บ

เกี่ยวได ( ท่ีมา Oryza.com) 

   ผูบริหารขององคการสํารองอาหาร (Bulog) ระบุวา ในปนี้อินโดนีเซียไมนาจะนําเขาขาวอีกแลว โดย

ขณะนี้ Bulog มีสต็อกขาวประมาณ1.5 ลานตัน และยังไดมีการจัดซื้อขาวจากผูคาขาวในประเทศเพื่อเพิ่ม

สต็อกอีกประมาณ 1.85 ลานตัน อยางไรก็ตามตัวเลขดังกลาวยังคงอยู ในระดับท่ีตํ่ากวาเปาหมายท่ีรัฐบาล

กําหนดไวท่ี 4 ลานตัน 

          ท้ังนี้ จากการรายงานเกี่ยวกับการเพาะปลูกขาวท่ีลาชากวากําหนด ซึ่งเปนผลกระทบจากภัยแลงและ

ปรากฏการณเอลนิโญจึงอาจจะทําใหในปหนารัฐบาลอาจจะตองนําเขาขาวในชวงตนป ทางดานรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตร (The Agriculture Ministry) คาดการณวา ผลผลิตขาวในปนี้จะมีประมาณ 75.2 ลานตัน 

เพิ่มข้ึนรอยละ 7 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา แมวาจะประสบกับภาวะภัยแลงจากปรากฏการณเอลนิโญก็ตาม แต

เนื่องจากรัฐบาลไดมีมาตรการในการชวยเหลือเกษตรกรจึงทําใหผลกระทบเบาบางลง 

          ทางการคาดวา อินโดนีเซียจะเผชิญกับภาวะภัยแลงจากปรากฏการณเอลนิโญในระดับปานกลาง ในช

วงเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน โดยพื้นท่ีท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบ ไดแก เกาะสุมาตราไปจนถึงฝงตะวันออก

ของอินโดนีเซีย โดยในเดือนสิงหาคมนี้ มีพื้นท่ีประมาณ 325,000 ไร ไดรับความเสียหายจากภาวะภัยแลง ซึ่งน

อยกวาปท่ีผานมาท้ังปท่ีมีพื้นท่ีเสียหายประมาณ 993,750 ไร และในป 2540 ท่ีเกิดปรากฏการณเอลนิโญซึ่งทํา

ใหพื้น ท่ีเสียหายประมาณ  237,500 ไร  โดยภัยแลงท่ีเกิดข้ึนในปนี้คาดว าจะทําใหผลผลิตข าวลดลง

ประมาณ 250,000 - 300,000 ตัน 

          กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวา ในปการตลาด 2557/58 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 

2558) คาดวา อินโดนีเซียจะมีผลผลิตขาวปประมาณ 36.3 ลานตันขาวสาร และมีการนําเขาประมาณ 1.25 ล

านตัน ขณะท่ีนักวิเคราะหบางราย คาดวาอาจจะมีการนําเขาประมาณ1.6 ลานตัน (ท่ีมา Oryza.com) 

   ญ่ีปุน 
          กระทรวงเกษตร ปาไมและประมงญี่ปุน (MAFF) ประกาศเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2558 คาดการณวา 

จะมีปริมาณการผลิตขาวในปนี้เทากับปริมาณเฉล่ียในทุกปท่ีผานมา เหตุผลคือมีความตองการใชขาวใน

อุตสาหกรรม อาหารสัตวและการนําไปใชทดแทนขาวสาลีเพิ่มข้ึน ท้ังนี้ คาดวาจะมีพื้นท่ีการผลิตเพิ่มข้ึนจากป

กอนอีกประมาณ 6,250 ไร เนื่องจากรัฐบาลจะใหเงินชวยเหลือแกเกษตรกรท่ีเปล่ียนมาทําการผลิตขาว80,000 



38 

 

- 105,000 เยนตอ พื้นท่ี 1,000 ตารางเมตร อยางไรก็ดีรัฐบาลมีความกังวลวาราคาขาวภายในประเทศอาจจะ

ลดลง หากมีผลผลิตเพิ่มข้ึนมากเกินไป (ท่ีมา Oryza.com) 
          อิรัก 
          กระทรวงการคาของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ไดประกาศผลการประมูลซื้อขาวจํานวนอยางน

อย 30,000 ตัน เมื่อวันท่ี 15กรกฎาคม 2558 (พิจารณาจนถึงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2558) โดยมีรายงานวา อิรัก

ได ตกลงซื้อขาว ปริมาณรวม 142,000 ตัน ประกอบดวย ขาวจากอุรุกวัย ปริมาณ 30,000 ตัน ในราคา

ท่ี 605 ดอลลารสหรัฐตอตัน (c&f) ขาวจากอารเจนตินา 3 ล็อต ปริมาณรวม 112,000 ตัน แบงเปนล็อตแรก

30,000 ตัน ในราคาท่ี 602 ดอลลาร สหรัฐตอตัน (c&f) ล็อตท่ีสอง  30,000 ตัน ในราคาท่ี 603 ดอลลาร

สหรัฐตอตัน (c&f) และล็อตท่ีสาม52,000 ตัน ใน ราคาท่ี 608.85 ดอลลารสหรัฐตอตัน (c&f) 
          การประมูลในครั้งนี้มีการเสนอขาวจากอินเดียในราคาตํ่าสุดท่ีประมาณ 470 ดอลลารสหรัฐตอตัน 

(c&f) นอกจากนี้ยังมีการเสนอราคาขาวอินเดียท่ี 471 ดอลลารสหรัฐตอตัน (c&f) และท่ี 472 ดอลลารสหรัฐต

อตัน (c&f) โดยมีการเสนอรายละ 30,000 ตัน ขณะท่ีขาวจากสหรัฐเสนอราคาท่ี 582 ดอลลารสหรัฐตอตัน 

(c&f) ขาวจากบราซิล เสนอราคาท่ี 589 ดอลลารสหรัฐตอตัน (c&f) และขาวจากไทยเสนอราคาท่ี 505ดอลลาร

สหรัฐตอตัน (c&f) (ท่ีมา Oryza.com) 
          อารเจนตินา 
          กระทรวงเกษตรอารเจนตินา (The Ministry of Agriculture in Argentina) รายงานวา ในเดือน

เมษายน 2558 มีการสงออกขาว จํานวน 6,767 ตัน ลดลงรอยละ 82 เมื่อเทียบกับจํานวน 37,589 ตัน ใน

เดือนมีนาคม 2558 และลดลงรอยละ 92 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา ประเทศผูนําเขาท่ีสําคัญใน

เดือนเมษายน ประกอบดวย ประเทศชิลี จํานวน 3,392 ตัน ประเทศบราซิล จํานวน 1,842 ตัน ประเทศ

โบลิเวีย จํานวน 813 ตัน เปนตน 
          ในชวง 4 เดือนแรกของปนี้ มีการสงออกขาวไปแลว 99,279 ตัน ลดลงรอยละ  53 เมื่อเทียบกับ

จํานวน 212,051 ตัน ในชวงเดียวกันของปท่ีผานมา ท้ังนี้ ในป 2557 มีการสงออกขาวประมาณ 510,707 ตัน 

ลดลงรอยละ 5 เมื่อเทียบกับจํานวน 535,722 ตัน ในป 2556 
          กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวา ในปการตลาด 2557/58 คาดวา อารเจนตินาจะสงออกข

า ว ไ ด  ป ร ะมา ณ  580,000 ตั น  ผลผ ลิต ข  า ว จ ะมี จํ า น วน  975,000 ตั น ข  า ว ส าร  แ ละการ บริ โ ภ ค

ประมาณ 500,000 ตัน ( ท่ีมา Oryza.com) 
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๒.๔ ความเคลื่อนไหวของประเทศผูสงออกขาวท่ีสําคัญ 

 เวียดนาม 

           สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานการสงออกขาวชวงวันท่ี 1-31 กรกฎาคม 2558 มี

จํานวน  589,323 ตัน มูลค า 235.868 ลานดอลลารสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณและมูลคาลดลงรอย

ละ 4.3 และรอยละ 10.8 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 ท่ีสงออกได615,844 ตัน มูลค

า 264.607 ลานดอลลารสหรัฐฯ (FOB) สําหรับการสงออกขาวชวงวันท่ี 1 มกราคม-31 กรกฎาคม 2558 มี

จํานวน 3.301 ลานตัน มูลคา 1,367 ลานดอลลารสหรัฐฯ (FOB) โดยท้ังปริมาณและมูลคาลดลงรอย

ละ 8.7 และรอยละ 12.4 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 ท่ีสงออกได 3.617 ลานตัน มูลค

า 1,560 ลานดอลลารสหรัฐฯ (FOB) 

          ชวงนี้ราคาขาวเวียดนามคอนขางทรงตัวทามกลางความตองการขาวจากตางประเทศท่ีเบาบาง 

เนื่องจากราคาและคุณภาพขาวฤดูใหมท่ีกําลังออกสูตลาดยังไมตรงตามความตองการของผูซื้อ ขณะท่ีผูซื้อ

บางสวนรอดูสถานการณราคาท่ีอาจจะออนตัวลงอีก และรอใหคุณภาพขาวดีข้ึนกวานี้จึงจะเริ่มส่ังซื้อ โดย

ในขณะนี้ราคาเอฟโอบีขาวขาว 5% ฤดูใหม (summer-autumn rice) อยูท่ีตันละ 340-345 ดอลลารสหรัฐ 

(ประมาณ 11,879-12,054 บาทตอตัน) ขณะท่ีขาวขาว25% ฤดูใหม (summer-autumn rice) อยูท่ีตัน

ละ 322-340 ดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 11,250-11,879 บาทตอตัน) 

          กระทรวง เกษตรสหรั ฐฯ (USDA) รายงานว  า  ใน เ ดือนมิ ถุนายน  2558 เวี ยดนามส  งออก

ขาว 620,431 ตัน เพิ่มข้ึนรอยละ 18 เมื่อเทียบกับจํานวน 526,133 ตัน ในเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา และ

ลดลงรอยละ 1 เมื่อเทียบกับจํานวน 628,322 ตัน ในเดือนมิถุนายน ป 2557 โดยในเดือนมิถุนายนเวียดนาม

สงออกขาว ประกอบดวย ขาวขาว 5% จํานวน 223,499 ตัน ข าวขาว 10% จํานวน 10,210 ตัน ข าว

ขาว 15% จํานวน 51,172 ตัน ขาวขาว 25% จํานวน 82,614 ตัน ขาวขาว 100% จํานวน 83,225 ตัน ขาว

เหนียว 46,239 ตัน ขาวหอม 107,104 ตัน และขาวไมทราบชนิด16,368 ตัน โดยจําแนกตามตลาดดังนี้ ตลาด

เอเชีย 456,928 ตัน ตลาดแอฟริกา 86,848 ตัน ตลาดยุโรปและ เครือรัฐเอกราช (Europe and CIS 

countries) 10,004 ตัน ตลาดอเมริกา 63,682 ตัน และตลาดออสเตรเลีย 2,969 ตัน มีรายงานวา สหภาพ

ยุโรป (The European Union; EU) และประเทศเวียดนามไดบรรลุขอตกลงในการ เปดเขตการคาเสรีเปนท่ี

เรียบรอย ซึ่งเมื่อวันอังคารท่ี 4 สิงหาคมท่ีผานมา กรรมาธิการทางการคาของสหภาพยุโรป ไดหารือกับนาย Vu 

Huy Hoang รัฐมนตรีอุตสาหกรรมและการคาของเวียดนามเกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหาจุดสุดทายผานทาง

โทรศัพท  

          จุดประสงคของขอตกลงเขตการคาเสรีหรือ FTA คือ การพัฒนาความรวมมือทางการคาระหวาง

ประเทศ 28 ประเทศในสหภาพยุโรปและเวียดนาม นอกจากนั้นยังมีขอตกลงในการลดหยอนหรือการยกเว

นภาษีและการขจัดมาตรฐานกีดกันทางการคาอื่นๆ อีกดวย 

          ท้ังนี้หลังจากสหภาพยุโรป (EU) และเวียดนามไดลงนามขอตกลงเปดเสรีทางการคา (bilateral free 

trade agreement ; FTA) แลว สหภาพยุโรปไดกําหนดโควตานําเขาขาว (Tariff-Rate-Quota) จากเวียดนาม
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ในอัตราภาษี0% ปละ 80,000 ตัน ประกอบดวยขาวหอม (Fragrant rice) 30,000 ตัน (ขาวสารหรือขาวกล

อง) ขาวขาวเมล็ดยาว 30,000 ตัน และขาวกลอง 20,000 ตัน สวนปลายขาว (broken rice) จะลดภาษีนําเข

าลง 50% และจะยกเลิกการเก็บภาษีภายใน 5 ป 

          ท้ังนี้ คาดวาจะใชเวลาประมาณสองปสําหรับกระบวนการใหสัตยาบันอยางเปนทางการใหแลวเสร็จ

และขอตกลงจะมีผลบังคับใชในชวงกลางป 2560 หรือตนป 2561( ท่ีมา Oryza.com) 

          เมียนมาร 

          สหพันธขาวเมียนมาร (The Myanmar Rice Federation; MRF) ระบุวา เมียนมารอาจจะตอง

นําเขาขาวในกรณีท่ีจําเปนหากสถานการณอุทกภัยครั้งรุนแรงสงผลกระทบตอผลผลิตขาวในประเทศมากกวาท่ี

คาดการณไว โดยขณะนี้สต็อกขาวในประเทศยังคงเพียงพอกับความตองการบริโภค และเมื่อถึงชวงฤดูเก็บ

เกี่ยวในเดือนกันยายนท่ี จะถึงนี้ จะมีผลผลิตขาวออกสูตลาดมากข้ึน ซึ่งจะเพียงพอสําหรับการรักษา

เสถียรภาพของราคาขาวในประเทศ ไมใหปรับตัวสูงข้ึน 

          สหพันธขาวเมียนมาร ระบุวา พื้นท่ีเพาะปลูกขาวในเขตภาคเหนือไดรับผลกระทบจากอุทกภัย

ประมาณ 3.25 ลานไร จากพื้นท่ีเพาะปลูกท้ังหมดประมาณ 16 ลานไร โดยพื้นท่ีท่ีคาดวาจะสามารถเพาะปลูก

ใหมไดมีประมาณ 1.75 ลานไร ขณะท่ีอีกประมาณ 2.5 ลานไร ไดรับความเสียหาย 

          กอนหนานี้ รองประธานสหพันธขาวแหงเมียนมาร (MRF) เปดเผยวา ผูคาขาวเห็นพองกันวาจะชะลอ 

การสงออกขาวไปจนกระท่ังถึงชวงกลางเดือนกันยายนนี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาและปริมาณขาวให

เพียงพอตอจํานวนประชาชนในประเทศท่ีกําลังประสบปญหาอุทกภัยอยางรุนแรง ท้ังนี้กลุมบุคลากรใน

อุตสาหกรรมขาวไดตัดสินใจกักตุนขาวเปนระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง เพื่อใหเพียงพอตอตลาดภายในประเทศและ

ชะลอการสงออกไปจนถึง วันท่ี 15 กันยายน ซึ่งเปนชวงเริ่มฤดูเก็บเกี่ยว ขณะเดียวกันMRF ไดใหคํามั่น

สัญญาวาจะใชมาตรการตางๆ เพื่อปองกันไมใหราคาขาวปรับตัวสูงข้ึน และปองกันการขาดแคลนขาวในพื้นท่ีท่ี

ประสบปญหาอุทกภัย อีกท้ังยังเสนอสงมอบขาวเพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นท่ีดังกลาว 

          ทางดานกระทรวงเกษตรและชลประทาน (The Department of Agricultural Planning and 

Statistics) เปดเผยวา พื้นท่ีกวา 2.126ลานไรของพื้นท่ีการเกษตร จมอยูใตกระแสน้ําจากเหตุอุทกภัย ซึ่งรัฐยะ

ไขเปนพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบหนักสุด ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 650,000 ไร 

          สํานักขาวเอเอฟพี รายงานความคืบหนาสถานการณน้ําทวมในประเทศพมา 12 จาก 14 รัฐและแคว

นวา จากรายงานของโกลเบิล นิว ไลต ออฟ ขณะนี้มีประชาชนท่ีไดรับผลกระทบเกือบ 1 ลานคน พื้นท่ีไดรับ

ผลกระทบ หนักอยู ทางฝงตะวันตกเฉียงเหนือไลลงมา ไดแก สะกาย มะกวย อิรวดี พะโค ชิน ยะไข คะฉ่ิง 

กะเหรี่ยง และฉาน 

          รายงานระบุวา ไรนาปลูกขาวจมอยูใตน้ําประมาณ 3 ลานไร และถูกน้ําทวมเสียหาย 1 ลานไร ขณะท่ี

ระดับน้ําในแมน้ําอิรวดีเพิ่มสูงข้ึนเรื่อยๆ ในชวงไมกี่วันมานี้ ซึ่งเขตดินดอนสามเหล่ียมปากแมน้ําอิรวดีทาง

ภาคใตเปนพื้นท่ีรองรับน้ําท่ีไหลบาจากเหนือลงสูทะเล และเกรงกันวาจะเกิดน้ําทวมใหญในบริเวณนี้ โดยเขต

ดินดอนสามเหล่ียมปากแมน้ําอิรวดีเปนพื้นท่ีลุมสําหรับปลูกขาวแหลงสําคัญของประเทศ (ท่ีมา Oryza.com) 
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 MRF ระงับสงออกขาวถึง 15 ก.ย.หลังพมาประสบน้ําทวมหนัก(07 ส.ค.58) 

 สหพันธขาวพมา หรือ เอ็มอารเอฟ ตัดสินใจระงับการสงออกขาว ไปจนถึงวันท่ี 15 กันยายนนี้ 

เนื่องจากประเทศกําลังประสบปญหาน้ําทวมอยางหนัก จึงตองการสรางความมั่นใจในการจัดหาขาวใหเพียงพอ

ตอความตองการภายในประเทศกอน และตองการรักษาเสถียรภาพของราคาขาวภายในประเทศดวย 

        ท้ังนี้ การตัดสินใจดังกลาว มีข้ึนหลังการประชุมฉุกเฉินระหวางเอ็มอารเอฟ กับองคกรตางๆ ท่ี

เกี่ยวของเมื่อวานนี้(ผูจัดการ 07082558) 

 พมาระงับสงออกขาวจนถึงกลางเดือน ก.ย. หว่ันไมพอตลาดในประเทศ(05 ส.ค.58) 

 สหพันธขาวพมา ไดตัดสินใจท่ีจะระงับสงออกขาวเปนเวลา 1 เดือนครึ่ง เพื่อใหแนใจวาจะมีขาว

สํารองเพียงพอสําหรับตลาดภายในประเทศ และระงับสงออกไปจนถึงวันท่ี 15 ก.ย. ซึ่งเปนเวลาเก็บเกี่ยวขาว

ฤดูมรสุมจะเริ่มข้ึน ดร.โซ ตุน รองประธานสหพันธ กลาว 

 สหพันธยังประกาศใหคํามั่นวา จะดําเนินมาตรการท่ีจะชวยไมใหราคาขาวปรับตัวสูง และไมใหพื้นท่ีท่ี

ถูกน้ําทวมขาดแคลนขาว พรอมท้ังเสนอความชวยเหลือใหแกผูท่ีตองการขาว 

 กระทรวงเกษตรและชลประทาน ระะบุวา มีพื้นท่ีเกษตรราว 2 ลานไรจมอยูใตน้ํา และรัฐยะไขเปน

พื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําทวมหนักสุดมากกวา 600,000 ไร 

 สหพันธขาวพมา ระบุวา ในป ท่ีผานมา พมาสงออกขาวไปท้ังส้ินกวา 1.8 ลานตัน(ผู จัดการ 

04082558) 

 พมายังเสี่ยงน้ําทวมแหลงปลูกขาวปากแมน้ําอิรวดี(07 ส.ค.58) 

 พะยู เล เล ตุน ผูอํานวยการจากกระทรวงโยกยายถ่ินฐาน บรรเทาทุกข และสวัสดิการสังคม ยืนยัน

ตัวเลข และเตือนวา เขตท่ีราบลุมปากแมน้ําอิรวดี ท่ีเปนอูขาวอูน้ําของประเทศมีความเส่ียงอยางมากท่ีจะเกิด

น้ําทวมอยางรุนแรงท่ีอาจทําลายนาขาว และบานเรือนเมื่อน้ําไหลบาลงมาตามแมน้ําจากพื้นท่ีน้ําทวมทางเหนือ 

 ในท่ีประชุมรัฐมนตรีตางประเทศของอาเซียนในมาเลเซีย ซึ่งพมาเปนสมาชิก จอหน แครรี่ รัฐมนตรี

ตางประเทศของสหรัฐฯ กลาววา วอชิงตันจะประกาศแพกเกจชวยเหลือบรรเทาทุกขอุทกภัยในเร็วๆ นี้ หลัง

ปรึกษากับเจาหนาท่ีพมาถึงวิธีท่ีจะใชใหเกิดประโยชนอยางดีท่ีสุด 

 แครรี่ กลาววา สถานทูตสหรัฐฯ ไดประสานงานกับศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของพมา และแสดง

ความหวังวาจะเกิดความสูญเสียตอชีวิต และผลกระทบนอยท่ีสุด 

 สถานทูตจีน ประกาศบนเว็บไซตของสถานทูตวา ทีมกูภัยจีน 10 คน เดินทางถึงนครยางกุงเมื่อวัน

อังคาร (4) โดยทีมกูภัยบลูสกาย ท่ีเปนองคกรดานมนุษยธรรมนอกภาครัฐท่ีใหญท่ีสุดของจีน เปนทีมกูภัย

ตางชาติทีมแรกท่ีเดินทางถึงสถานท่ีเกิดเหตุ และจะมุงหนาไปรัฐยะไข ซึ่งเปนหนึ่งใน 4 พื้นท่ีท่ีประธานาธิบดี

เต็งเสง กําหนดใหเปนเขตภัยพิบัติ (ผูจัดการ 06082558) 

 

 OCHA เผยมีชาวพมาไดรับผลกระทบจากน้ําทวมใหญกวา 1.3 ลานคน(18 ส.ค.58) 
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 สํานักงานเพื่อการประสานงานดานมนุษยธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ โอซีเอชเอ (OCHA) ระบุวา 

กลุมชาวนาพมากําลังเผชิญปญหาในการกลับมาเรงปลูกขาวอีกครั้งในอีกสองสัปดาหขางหนา ซึ่งเปนชวงเวลา

ท่ีใกลส้ินสุดฤดูกาลปลูกขาว หลังระดับน้ําทวมในหลายพื้นท่ีเริ่มลดลง ขณะท่ีจํานวนผูเสียชีวิตจากการเกิดน้ํา

ทวมครั้งใหญในพมายังคงอยูท่ีอยางนอย 106 ราย และมีประชาชนไดรับผลกระทบอยางหนักมากกวา 1.3 

ลานคน(ผูจัดการ 17082558) 

 กัมพูชา 

           มีรายงานวา กลุมผูสงออกขาวของกัมพูชามีความกังวลเกี่ยวกับขาวท่ีสหภาพยุโรปกําลังเจรจา

เรื่องเขตการคาเสรีกับเวียดนาม (the EU-Vietnam Bilateral Free Trade Agreement; EU-V BFTA) ซึ่งหาก

สหภาพยุโรปบรรลุขอตกลงเปดเสรีทางการคากับเวียดนามจริง จะมีความเปนไปไดท่ีสหภาพยุโรปจะอนุญาตให

มีการนําเขาขาวจากเวียดนาม ในอัตรา 0% ไดประมาณ 76,000 ตัน ประกอบดวย ขาวขาว ขาวกลอง และข

าวหอม ซึ่งอาจทําใหกัมพูชาสูญเสียสวนแบงตลาดขาวในสหภาพยุโรปใหเวียดนาม 

            ปจจุบันสหภาพยุโรปไดใหสิทธิพิเศษแกเมียนมารและกัมพูชาในการสงออกขาวไปยังสหภาพยุโรปได โดยผู

นําเขาไมตองเสียภาษีนําเขา ภายใตโครงการ the Everything but Arms (EBA) ซึ่งในแตละปกัมพูชาสงออก

ขาวไปยั ง สหภาพยุ โรปป  ละประมาณ250,000 ตัน  คิด เป นส วนแบ  งตลาดประมาณร อยละ  22 

( ท่ีมา Oryza.com) 

 กัมพูชาสงออกขาวเพิ่ม 50% ในชวง 7 เดือนแรกของป(11 ส.ค.58) 

  เอเคพี - รายงานของสํานักงานบริการพิธีการสงออกขาว ระบุวา ในชวง 7 เดือนแรกของป กัมพูชา

สงออกขาวไปตลาดตางประเทศท่ี 312,317 ตัน เพิ่มข้ึน 53.1% เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

 เฉพาะเดือน ก.ค. กัมพูชาสงออกขาวไปท้ังส้ิน 28,492 ตัน เพิ่มข้ึน 28.40% จากเดือน ก.ค. 2557 

 รายงานระบุวา บริษัท 72 แหง ไดสงออกขาวกัมพูชาไปยัง 53 ประเทศ และเขตแดนท่ัวโลก โดย

ตลาดขาวของกัมพูชา ประกอบดวย ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 26 ประเทศ (193,903 ตัน) สมาชิกอาเซียน

บางประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร (34,099 ตัน) และอีก 24 ประเทศ และเขตแดน เชน จีน 

ฮองกง ออสเตรเลีย สหรัฐฯ ไตหวัน และแคนาดา 

 กัมพูชา ผลิตขาวไดมากกวา 9 ลานตันตอป ซึ่งจากจํานวนดังกลาวกัมพูชามีขาวเหลือสําหรับสงออก

ในแตละปมากกวา 3 ลานตัน 

 ในป 2553 กัมพูชาเริ่มดําเนินการยุทธศาสตรสงเสริมขาว ต้ังเปาสงออกขาวท่ี 1 ลานตันภายในส้ินป 

2558 อยางไรก็ตาม กระทรวงพาณิชยกัมพูชาระบุเมื่อตนปวา กัมพูชายังไมมีแนวโนมท่ีจะบรรลุเปาหมายท่ีต้ัง

ไว เนื่องจากขาดแคลนโรงสี และทุน (ผูจัดการ 10082558) 

เวียดนาม 

          สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานการสงออกขาวชวงวันท่ี  1-23 กรกฎาคม  2558 มี

จํานวน 231,619 ตัน มูลค า  81.122 ลานดอลลารสหรัฐฯ (FOB) โดยท้ังปริมาณและมูลคาลดลงรอย

ละ 32.8 และรอยละ 45.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 ท่ีสงออกได 344,543ตัน มูลคา 149.714 ลาน
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ดอลลารสหรัฐฯ (FOB) สําหรับการสงออกขาวชวงวันท่ี 1 มกราคม-23 กรกฎาคม 2558 มีจํานวน 2.926 ลาน

ตัน มูลคา1,212 ลานดอลลารสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 12.5 และรอยละ 16.1 เมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 ท่ีสงออกได3.345 ลานตัน มูลคา 1,445 ลานดอลลารสหรัฐฯ (FOB) 

          สมาคมอาหารของเวียดนาม ไดปรับลดการคาดการณปริมาณสงออกขาวในปนี้ลดลงเหลือ 5.91 ลาน

ตัน หรือลดลงประมาณรอยละ 6.5เมื่อเทียบกับจํานวน 6.32 ลานตัน ท่ีสงออกในปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาในชวง

ไตรมาสสุดทายจะสงออกไดประมาณ 1.4 ลานตันเทานั้น ซึ่งลดลงประมาณรอยละ 22 เมื่อเทียบกับจํานวน 1.8 ลาน

ตัน ท่ีคาดวาจะสงออกไดในชวงไตรมาสท่ี 3ท้ังนี้ ในชวงครึ่งแรกของปเวียดนามสงออกไดประมาณ 2.71 ลาน

ตัน ลดลงประมาณรอยละ 10 เมื่อเทียบกับจํานวน 3.015 ลานตัน ในชวงเดียวกันของปท่ีผานมา ซึ่งกอนหนานี้

ทางการเวียดนามไดคาดการณวาในปนี้จะสงออกไดประมาณ 7 ลานตัน 

          ปจจุบันราคาขาวเวียดนามออนตัวลง เนื่องจากผลผลิตขาวฤดูกาลใหมในเขตท่ีราบลุมแมน้ําโขงออกสู

ตลาดมากข้ึน โดยผลผลิตจะออกสูตลาดสูงสุดในชวงกลางเดือนกรกฎาคมไปจนถึงตนเดือนกันยายน ขณะท่ีผู

ซื้อบางสวนรอดูสถานการณราคาท่ีอาจจะออนตัวลงอีกและรอใหคุณภาพขาวดีข้ึนกวานี้ จึงจะเริ่มส่ังซื้อรอบ

ใหม โดยขณะนี้ราคาเอฟโอบีขาวขาว 5% อยูท่ีตันละ 340-355 ดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 11,770-12,289 

บาทตอตัน) ลดลงจากตันละ 345-350 ดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 11,800-11,971 บาทตอตัน) เมื่อสัปดาหท่ี

ผานมา ( ท่ีมา Oryza.com) 

 อินเดีย 

          กระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานวา การเพาะปลูกขาวในฤดูการผลิต

หลัก [Kharif (main) rice crop] (มิ.ย.-ธ.ค.) ในปการผลิต 2558/59 ซึ่งเริ่มมาต้ังแตวันท่ี 8 พฤษภาคม -

 24 กรกฎาคม มีพื้นท่ีประมาณ 117.8 ลานไร หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

          กรมอุตุนิยมวิทยา (The Indian Meteorological Department; IMD) รายงานวา ในชวงสัปดาห

ท่ี 4 ของเดือนกรกฎาคม อินเดียไดรับปริมาณน้ําฝนตํ่ากวาคาเฉล่ียประมาณรอยละ 7 โดยในภาคกลาง ภาคใต 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรับปริมาณน้ําฝนตํ่ากวาคาเฉล่ียประมาณรอยละ 12 รอยละ 12 และรอย

ละ 6 ตามลําดับ ขณะท่ีทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือไดรับปริมาณน้ําฝนสูงกวาคาเฉล่ียประมาณรอยละ6 

          อยางไรก็ตาม ในบางพื้นท่ี เชน แควน Maharashtra ยังคงประสบภาวะแหงแลง ซึ่งหากยังคงเปนเชนนี้

จะสงผลกระทบตอจํานวนผลผลิตตอพื้นท่ีอยางแนนอน อยางไรก็ตาม ผูอํานวยการของสถานบันวิจัยขาว (the 

Director of the Central Rice Research Institute ; CRRI) ระบุวา ในฤดูการผลิตหลักของป 2558/59 

คาดว าผลผลิตขาวอาจจะไมได รับผลกระทบมากนักหากปริมาณน้ําฝนขาดแคลนเพียงรอยละ  10 

( ท่ีมา Oryza.com) 

 

 

 


