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สมาคมโรงสีข้าวไทย (www.thairicemillers.com) 
81 ซ.เจริญนคร 24 แขวงตลาดน๎อย เขตสัมพันธวงศ๑ กรงุเทพฯ 10100 โทร.02-2347289 โทรสาร 02-2347286 

Email address:thairicemiller@gmail.com 
 
 
 
 
 

ค าน า 
 

      เอกสารฉบับน้ี เป็นรายงานสถานการณ๑ข๎าวประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ของ สมาคมโรงสีข๎าวไทย ที่
มอบให๎นายสุรัตน๑ โชคประจักษ๑ชัด และคณะ รวบรวมจัดท า เพ่ือเสนอตํอที่ประชุมประจ าเดือน สมาคมโรงสีข๎าวไทย 
ครั้งที่๘/๒๕๕๘ โดยได๎ประมวลสรุป วิเคราะห๑ เหตุการณ๑ และแนวโน๎ม เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป และการตลาด
ของข๎าวทั้งในและตํางประเทศ ซึ่งสมาคมฯหวังเป็นอยํางย่ิงวํา ทํานจะได๎รับประโยชน๑จากรายงานน้ีตามสมควร และ
ขอความกรุณาได๎เผยแพรํเอกสารน้ีตํอไปยังบุคคล หนํวยงานตํางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข๎องของทําน จัก
ขอบคุณย่ิง 

 
 
 
 
 

  นายมานัส กิจประเสริฐ 
นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย 
    ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thairicemillers.com/
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สารบัญ 
 
๓    ค าน า  
๕    สารบัญ 
๗   ประมวลสถานการณ์ข้าวไทยและต่างประเทศ 
๗ ๑. ความเคลื่อนไหวของข้าวในประเทศ 
๗  ๑.๑ สรุปสถานการณ์การผลิตและการค้าไทยเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 
๑๑  ๑.๒ สถานการณ์การส่งออกข้าวไทยเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 
๑๓  ๑.๓ ความเคลื่อนไหวด้านข้าวของกระทรวงพาณิชย์ 
๒๑  ๑.๔ ความเคลื่อนไหวด้านข้าวชองเกษตรและสหกรณ์ 
๒๔  ๑.๕ ความเคลื่อนไหวของโรงสีข้าวไทย 
๒๖  ๑.๖ ความเคลื่อนไหวของผู้ส่งออกข้าวไทย 
๒๘  ๑.๗ ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 
๓๒ ๒. ความเคลื่อนไหวของข้าวต่างประเทศ 
๓๒  ๒.๑ สถานการณ์การผลิต และการค้าข้าวโลก 
๓๒  ๒.๒ ผลผลิต การใช้ การค้า และสต็อกข้าวของโลก  
๓๔  ๒.๓ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้น าเข้าข้าวท่ีส าคัญ 
๓๖  ๒.๔ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้ส่งออกข้าวท่ีส าคัญ 
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ประมวลสถานการณ์ข้าวไทยและต่างประเทศ 
กันยายน ๒๕๕๘ 

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

๑.๑ สรุปสถานการณ์และการผลิตข้าวไทยเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 
 ข๎าวนาปรัง 2558 
 คาดการณ๑เบื้องต๎น มีพ้ืนที่เพาะปลูก 8.843 ล๎านไรํ ผลผลิต 5.490 ล๎านตันข๎าวเปลือก และผลผลิตตํอไรํ 621 
กิโลกรัม (ณ เดือนมิถุนายน 2558)  เมื่อเทียบกับปี 2557 พ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตตํอไรํลดลงร๎อยละ 41.27 ร๎อย
ละ 43.24 และร๎อยละ 3.27 ตามล าดับ เน่ืองจากปริมาณน้ าในเข่ือนขนาดกลางและขนาดใหญํที่ใช๎การได๎มีน๎อย และไมํ
เพียงพอตํอการเพาะปลูก กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ได๎ออกประกาศงดการสํงน้ าเพ่ือการปลูกข๎าวนาปรัง ต้ังแตํวันที่ 7 
ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ในพ้ืนที่ลุํมน้ าเจ๎าพระยาและลุํมน้ าแมํกลองรวม 26 จังหวัด ประกอบกับราคาข๎าวมี
แนวโน๎มลดลง ท าให๎เกษตรลดเน้ือที่เพาะปลูกลง โดยเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ใช๎น้ าน๎อย เชํน พืชตระกูลถ่ัว ข๎าวโพด
เลี้ยงสัตว๑ และข๎าวโพดหวาน เป็นต๎น หรือบางพ้ืนที่ปลํอยวําง 
 ผลผลิตออกสูํตลาดต้ังแตํเดือนกุมภาพันธ๑ – ตุลาคม 2558 โดยคาดวําผลผลิตจะออกสูํตลาดมากในชํวงเดือนมีนาคม 
– พฤษภาคม 2558 ปริมาณ 4.413 ล๎านตันข๎าวเปลือก หรือคิดเป็นร๎อยละ 80.39 ของผลผลิตข๎าวนาปรังทั้งหมด ตามล าดับ 
 

รายการ 
ปริมาณผลผลิตและร๎อยละข๎าวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2558 

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

รวมทั้งประเทศ (ล๎านตันข๎าวเปลือก) 0.382 1.561 1.628 1.224 0.395 0.117 0.132 0.041 0.010 5.490 

ร๎อยละ 6.95 28.43 29.66 22.30 7.20 2.13 2.14 0.73 0.19 100.00 

 
  
 ข้าวนาปี ปี 2558/59 
 คาดการณ๑เบื้องต๎น มีพ้ืนที่เพาะปลูก 56.687 ล๎านไรํ ผลผลิต 23.272 ล๎านตันข๎าวเปลือก ผลผลิตตํอไรํ 411 
กิโลกรัม (มิถุนายน 2558)  เมื่อเทียบกับปี 2557/58 พ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตตํอไรํ ลดลงร๎อยละ 8.24 ร๎อยละ 
14.22 และร๎อยละ 6.38 เน่ืองจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศ ปี 2558 จากปรากฏการณ๑เอลนีโญก าลังอํอน
ถึงปานกลาง จะสํงผลให๎ชํวงต๎นฤดูฝนมีปริมาณฝนต่ ากวําคําปกติและอุณหภูมิสูงกวําคําปกติเล็กน๎อย อีกทั้งชํวงฤดูฝนปีน้ี ยัง
ไมํมีรํองมรสุมหรือรํองความกดอากาศต่ าพาดผํานประเทศไทย จึงอาจท าให๎ฝนตกน๎อยกวําท่ีผํานมา โดยปีน้ีฝนมาลําช๎ากวําปีที่
ผํานมาประมาณครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคม 2558 และมีปริมาณน้ าฝนน๎อย แม๎วําเดือนมิถุนายน 2558 จะเริ่มมีฝนตก
มากข้ึน แตํจะเกิดฝนทิ้งชํวงในเดือนกรกฎาคม 2558 ท าให๎เกษตรกรต๎องปลูกข๎าวลําช๎า ซึ่งมีผลท าให๎บางพ้ืนที่ปลูกข๎านาปีได๎
เพียงรอบเดียว โดยเฉพาะภาคเหนือตอนลํางและภาคกลาง และประกอบกับที่ราคาข๎าวมีแนวโน๎มลดลง เกษตรกรบางสํวนจึง
ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นหรือท าการเกษตรอื่น เชํน อ๎อยโรงงาน เพาะเลี้ยงกุ๎ง เป็นต๎น 
 ผลผลิตออกสูํตลาด จะเริ่มออกสูํตลาดต้ังแตํเดือนสิงหาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 โดยคาดวําผลผลิตจะออกสูํ
ตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 ปริมาณ 16.194 ล๎านตันข๎าวเปลือก หรือคิดเป็นร๎อยละ 69.60 ของผลผลิต
ข๎าวนาปีทั้งหมด ตามล าดับ 
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รายการ 
ปริมาณผลผลิตและร๎อยละข๎าวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2558/59 

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

รวมทั้งประเทศ (ล๎านตันข๎าวเปลือก) 0.218 1.413 2.910 9.452 6.742 1.744 0.641 0.049 0.074 0.028 23.271 

ร๎อยละ 0.94 6.07 12.50 40.63 28.97 7.49 2.75 0.21 0.32 0.12 100.00 

 
 ราคาข๎าวเปลือกที่เกษตรกรขายได๎ทั้งประเทศ  
 ราคาข๎าวเปลือกเจ๎าหอมมะลินาปี ที่เกษตรกรขายได๎เฉลี่ยอยํูที่ ตันละ 13,335 บาท ราคาสูงข้ึนจากตันละ 13,149 
บาท ในชํวงสัปดาห๑กํอนร๎อยละ 1.41  
 ราคาข๎าวเปลือกเจ๎าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขายได๎เฉลี่ยอยํูที่ ตันละ 7,639 บาท ราคาลดลงจากตันละ 7,828 
บาท ในชํวงสัปดาห๑กํอนร๎อยละ 2.42 
 ราคาขายสํงข๎าวสารในตลาดกรุงเทพฯ  
      ราคาข๎าวสารเจ๎า 5% (ใหมํ) ขายสํงในตลาดกรุงเทพฯ น้ี เฉลี่ยอยํูที่ ตันละ 11,310 บาท ราคาลดลงจากตันละ 
11,530 บาท ในชํวงสัปดาห๑กํอนร๎อยละ 1.91 
 สรุปราคาข้าวเปลือกและข้าวสารของสมาคมโรงสีข้าวไทย ณ วันที่ 24 ก.ย.  2558  
 ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ      13,500 - 14,000  บาท  
 ราคาข้าวเปลือกเหนียวใหม่กข.6 จ.อุดรธานี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ    13,300 - 13,700     บาท 
 ราคาข้าวเปลือกเจ้า ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ                  7,500 - 8,000      บาท 
 ราคาข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ                          11,800    บาท 
 ส่วนราคาเฉลี่ยข้าวสารชิดต่างๆ มีดังน้ี   
 ข้าวสาร 5% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กระสอบละ                 1,140 - 1,150  บาท 
 ข้าวหอมปทุมธานี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กระสอบละ             2,100 - 2,180   บาท 
 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กระสอบละ               2,660 - 2,720   บาท 
 ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 10% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กระสอบละ               2,300 - 2,500   บาท 
 ข้าวเหนียวเมล็ดยาว กข 6 (เชียงราย) ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กระสอบละ               3,050 – 3,100   บาท 
  
 นบข.เตรียมไฟเขียวงบ 4 หมื่นล้านบาท ช่วยชาวนา-ดูแลราคาข้าวเปลือก (18 ก.ย.58) 

แหลํงขําวจากท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) เปิดเผยวํา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ๑การเกษตร(ธ.ก.ส.)ได๎เสนอโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู๎ให๎เกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวที่ขอรับการสนับสนุนวงเงินกู๎ไมํเกิน 5 หมื่น
บาทในปีที่ผํานมา เพ่ิมเป็น 1 แสนบาทในปีน้ี ท้ังน้ีที่ประชุมได๎มีความเห็นวําจะท าให๎งบประมาณเพ่ิมข้ึนเป็น2 เทําจากปีที่ผําน
มา และจะท าให๎ปริมาณการกู๎เพ่ือขยายเพดานเพ่ิมตาม ซึ่งสํงผลให๎รัฐบาลแบกภาระมากข้ึน ซึ่งที่ประชุมได๎ให๎ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร(ธ.ก.ส.)กลับไปท ารายละเอียดเพ่ิมเติม 

อยํางไรก็ตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู๎ฯเป็นโครงการที่ด าเนินการโดยธ.ก.ส.และกรมสํงเสริมสหกรณ๑ ก าหนด
เป้าหมายเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการจะต๎องเป็นเกษตรกรที่ปลูกข๎าวนาปีในปีการผลิต 2558/59 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะลดให๎กับ
สหกรณ๑ที่เข๎ารํวมโครงการที่มีเกษตรกรเป็นสมาชิก ในอัตรา 3% ตํอปีของหน้ีเงินกู๎คงเหลือไมํเกิน 6 เดือน โดยวงเงินชดเชย
ดอกเบี้ยจะขอรับจากรัฐบาลเชํนเดียวกับปีที่ผํานมา 

นอกจากน้ีธ.ก.ส.ยังได๎เสนอขอสินเชื่อในโครงการสอนเชื่อเพ่ือรวบรวมข๎าวและสร๎างมูลคําเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร 
ซึ่งเป็นโครงการตํอเน่ือง โดยในปี 2558/59 จะปรับปริมาณในการด าเนินการรวบรวมข๎าวเปลือกเพ่ือจ าหนํายและแปรรูปของ
สถาบันเกษตร กลุํมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนจ านวน 2.5 ล๎านตันข๎าวเปลือก มูลคําสินเชื่อ 1.25 หมื่นล๎านบาท ซึ่งธ.ก.ส.
จะสนับสนุนสินเชื่อให๎กับระบบสหกรณ๑เพ่ือให๎มีสภาพคลํองไปซื้อข๎าวรวบรวมจากสมาชิกในอัตราดอกเบี้ย MLRโดยให๎สถาบัน
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เกษตร กลุํมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนรับภาระดอกเบี้ย 2% ตํอปี และรัฐบาลชดเชยสํวนที่เหลือ 3% ระยะเวลาโครงการ
ต้ังแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 

ทั้งน้ีคาดจะมีผู๎เข๎ารํวมโครงการมากกวําปีที่ผํานมาที่มีสหกรณ๑เข๎ารํวมโรงการ 316 สหกรณ๑ โดยที่ธ.ก.ส.สนับสนุน
สินเชื่อไปประมาณ 1.05 หมื่นล๎านบาท ปริมาณข๎าวที่รวบรวม 1.80 ล๎านตัน และโครงการสินเชื่อเกษตรกรเพ่ือชะลอการขาย
ข๎าวเปลือกซึ่งธ.ก.ส.ได๎ให๎สินเชื่อกับเกษตรกรที่เป็นลูกค๎าของธ.ก.ส.และสหกรณ๑การเกษตรที่มีความพร๎อมในโครงการในพ้ืนที่
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือชะลอการขายข๎าวเปลือกหอมมะลิและข๎าวเหนียวที่มีเป้าหมาย 2 ล๎านตัน
ข๎าวเปลือก แยกเป็นเกษตรกรรายบุคคล 1.5 ล๎านตัน และสหกรณ๑การเกษตร 0.5 ล๎านตัน จ านวนเงินกู๎ถ๎าเป็นรายบุคคลกู๎ได๎
สูงสุดรายละไมํเกิน 3 แสนบาท และถ๎าเป็นสหกรณ๑กู๎สูงสุดไมํเกินสหกรณ๑ละ 300 ล๎านบาท 

โดยที่ก าหนดวงเงินสินเชื่อตํอตันข๎าวเปลือกที่มีความชื้นไมํเกิน 15% สิ่งเจือปนไมํเกิน 2% โดยที่ราคาข๎าวเปลือก
หอมมะลิ ราคาเป้าหมายตันละ 1.60 หมื่นบาท จะก าหนดวงเงินสินเชื่อ 90% คือราคาตันละ1.44 หมื่นบาท ข๎าวเปลือก
เหนียว10 % เมล็ดยาว ก าหนดวงเงินสินเชื่อ 1.17 หมื่นบาท ข๎าวเปลือกเหนียว10% เมล็ดสั้น ก าหนดวงเงินสินเชื่อตันละ 
1.08 หมื่นบาท โดยที่ทางธ.ก.ส.จะจ๎างเซอร๑เวเยอร๑มาท าการสุํมตรวจคุณภาพข๎าว ชนิด กรัมข๎าว และจํายเงินตามกรัมข๎าว
เพ่ือให๎เกษตรกรรักษาคุณภาพ 

นอกจากน้ี ธ.ก.ส.ยังได๎ขอเพ่ิมคําฝากเก็บรักษาสภาพข๎าวเปลือกส าหรับเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ โดยให๎คําเก็บ
รักษาตันละ 1 พันบาท กรณีที่ครบระยะเวลาโครงการแล๎วจ าเป็นต๎องระบายข๎าวจะให๎คําขนสํงกับเกษตรกรและสถาบันเกษตร
ไมํเกินตันละ 300 บาท ระยะเวลาในการด าเนินการวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558-29 กุมภาพันธ๑ 2559 และก าหนดให๎เกษตรกร
ต๎องช าระเงินคืนให๎เสร็จภายใน 4 เดือน นับจากเดือนที่ได๎รับเงินกู๎ซึ่งระยะเวลาโครงการต้ังแตํวันที่ 1พฤศจิกายน2558-30 
กันยายน 2559 ส าหรับงบประมาณท่ีใช๎ในโครงการเสนอสินเชื่อคาดวําจะไมํเกิน 2.88 หมื่นล๎านบาท 

“ที่ประชุมนบข.ได๎เห็บชอบในหลักการวําด๎วยการด าเนินมาตรการชํวยเหลือเกษตรกรและการรักษาเสถียรภาพราคา
ข๎าวปีการผลิต 2558/59 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย๑และธ.ก.ส.เสนอวงเงินสินเชื่อรวมประมาณ 4 หมื่นล๎านบาท ส าหรับด าเนิน
โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข๎าวและสร๎างมูลคําเพ่ิมโดยสถาบันการเกษตรกร เป็นต๎นโดยให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจัดท า
รายละเอียดและหารือกับส านักงบประมาณกํอนน าเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด๎านเศรษฐกิจเพ่ือพิจารณาและรายงาน นบข.
ตํอไป” (ฐานเศรษฐกิจ 17092558) 
 กรมชลฯเตรียมเสนอครม.งดท านาปรังภาคกลางชี้มีน้ าพอแค่บริโภค(21ก.ย.58) 

นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู๎อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เปิดเผยวํา จากอิทธิพลของพายุ
ดีเปรสชั่นหวํามก๐อ  ท าให๎เกิดฝนตกลงมาอยํางตํอเน่ืองในชํวงสัปดาห๑ที่ผํานมา สํงผลให๎อํางเก็บน้ าขนาดใหญํทั้ง 5 แหํง ได๎แกํ 
อํางเก็บน้ าล าตะคอง, อํางเก็บน้ าล าพระเพลิง, อํางเก็บน้ าล าแชะ, อํางเก็บน้ ามูลบน และอํางเก็บน้ าล าปลายมาศ มีน้ าไหลลง
อํางเพ่ิมข้ึนรวมกัน 73.48 ล๎านลูกบาศก๑เมตร ท าให๎ปริมาณน้ าที่กักเก็บเพ่ิมจาก 284.65 ล๎าน ลูกบาศก๑เมตร เป็น 364.71 
ล๎านลูกบาศก๑เมตร คิดเป็นร๎อยละ 28.31   แตํต๎องระบายน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยวันละ 6.78 ล๎านลูกบาศก๑เมตรตํอวัน 
ดังน้ันจึงถือวําปริมาณน้ ายังน๎อยมาก เมื่อเทียบกับวันเดียวกันน้ีของปีที่แล๎ว ซึ่งมีปริมาณน้ าถึง 592.19 ล๎านลูกบาศก๑เมตร 
ดังน้ันจึงยังต๎องรอความหวังจากพายุลูกอื่นๆ อีก 

สํวนระดับน้ าในแมํน้ าเจ๎าพระยา ที่จุดวัดน้ าเหนือเข่ือนเจ๎าพระยา ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
เพ่ิมข้ึน 75 เซนติเมตร ไปอยํูที่  16  เมตร 40  เซนติเมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง  นายเอกศิษฐ๑ ศักดีธนาภรณ๑ 
ผู๎อ านวยการโครงการเข่ือนเจ๎าพระยา เปิดเผยวํา ระดับเจ๎าพระยาในวันที่ 20 กันยายนใกล๎เคียงกับวันเดียวกันปีที่แล๎ว แตํยัง
ต๎องขอให๎ชาวนางดท านาปรัง 

เพราะน้ าในเข่ือนหลักยังต่ ากวําเกณฑ๑คือ เข่ือนภูมิพลมีน้ ากักเก็บเพียง33เปอร๑เซ็นต๑ และเข่ือนสิริกิต์ิ44เปอร๑เซ็นต๑ 
ไมํเพียงพอตํอการจัดสรรส าหรับการท านานอกฤดู 

ขณะที่ นายสุเทพ น๎อยไพโรจน๑ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยวํา ในวันที่22 กันยายน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑จะรายงานสถานการณ๑น้ าตํอคณะรัฐมนตรี และเสนอให๎พิจารณางดปลูกข๎าวนาปรังในพ้ืนที่ลุํมน้ าเจ๎าพระยาและลุํมน้ า
แมํกลอง เน่ืองจากปริมาณน้ าในเข่ือนหลักไมํเพียงพอส าหรับกิจกรรมการเกษตร แตํยังเพียงพอส าหรับอุปโภคบริโภคและ
รักษาระบบนิเวศ 



10 

 

อยํางไรก็ตาม ยังพอมีขําวดี โดยนายประวิทย๑ แจํมปัญญา ผู๎อ านวยการส านักพยากรณ๑อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยวํา 
เบื้องต๎นคาดวําในวันที่ 23-24 กันยายน อาจมีฝนตกในประเทศไทยอีกครั้ง ซึ่งจะชํวยเติมน้ าในเข่ือนได๎บ๎าง และอาจจะมีฝน
ตกตํอเน่ืองในชํวงต๎นเดือนตุลาคม(มติชน 21092558) 
  “หว่ามก๋อ”ส่งผลดีเพิ่มน้ าในเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทแต่น้ าในอ่างใหญ่ยังมีน้อย(21ก.ย.58) 

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.58 จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “หวํามก๐อ” ที่สํงผลกระทบท าให๎เกิดน้ าทํวมฉับพลันและน้ าป่า
ไหลหลากในหลายจังหวัด แตํที่จังหวัดชัยนาทกลับสํงผลดี ฝนที่ตกในจังหวัดชัยนาทและจังหวัดที่อยํูเหนือเข่ือนเจ๎าพระยาเมื่อ
ชํวง 4-5 วันที่ผํานมาท าให๎มีปริมาณน้ าไหลลงแมํน้ าเจ๎าพระยาเพ่ิมมากข้ึน โดยต้ังแตํวันที่ 16-20 ก.ย. 2558 ปริมาณน้ าใน
แมํน้ าเจ๎าพระยาที่บริเวณเหนือเข่ือนเจ๎าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท มีปริมาณเพ่ิมข้ึน 1 เมตร 83 เซนติเมตร อยํูที่ระดับ 
16.40 เมตร (ระดับน้ าทะเลปานกลาง) ระดับน้ าในแมํน้ าเจ๎าพระยาที่เพ่ิมสูงข้ึนน้ีชํวยท าให๎มีน้ าไหลเข๎าแมํน้ าสาขา คือ แมํ
น้ าทําจีน และแมํน้ าน๎อยเพ่ิมมากข้ึนด๎วย ชํวยท าให๎คุณภาพน้ าในแมํน้ าทําจีนและแมํน้ าน๎อยที่กํอนหน๎าน้ีเคยมีคุณภาพน้ าอยํู
ในเกณฑ๑ต่ าเน่ืองจากระดับน้ าแมํน้ าเจ๎าพระยาท่ีลดต่ าลงจากสภาพความแห๎งแล๎งได๎มีคุณภาพน้ าดีข้ึน 

อยํางไรก็ตาม แม๎ปริมาณน้ าในแมํน้ าเจ๎าพระยาจะมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึนแตํก็ยังอยํูในเกณฑ๑น๎อย นายฎรงศ๑กร สมตน 
ผู๎อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 12 จึงได๎มีหนังสือไปยังผู๎วําราชการจังหวัดชัยนาท สิงห๑บุรี อํางทอง สุพรรณบุรี อุทัยธานี 
และพระนครศรีอยุธยา ให๎แจ๎งเตือนเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตข๎าวนาปีรอบแรกไปแล๎วให๎งดปลูกข๎าวนาปีตํอเน่ือง เพราะ
ปริมาณน้ าในอํางเก็บน้ าขนาดใหญํลุํมเจ๎าพระยายังมีปริมาณน๎อย ไมํเพียงพอที่จะสนับสนุนการเพาะปลูก หากเกษตรกรจะท า
การเพาะปลูกข๎าวนาปีตํอเน่ืองต้ังแตํน้ีเป็นต๎นไปจะต๎องใช๎น้ าฝนเป็นหลัก เมื่อฝนสิ้นสุดจะมีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ า
หลํอเลี้ยงต๎นข๎าวจนถึงอายุเก็บเกี่ยวซึ่งอาจท าให๎เกิดความเสียหายได๎ (ผู๎จัดการ 20092558) 
   

            ผลผลิต การค้าข้าวของไทย 
 

ปี 2550/51 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57* 2557/58* (%)58/57 
1. การผลิต          

- ผลผลิต (ล๎านตันข๎าวเปลือก.) 32.099 31.750 32.396 36.004 38.102  38.000  36.76  32.62 -11.26 
1) นาปี 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  5.49 -43.23 

รายการ 
2552 2553 2554 2555 2556 2557 ม.ค. – มิ.ย. (%)58/57 

      2557 2558 
2. ส่งออก (ล้านตัน ขส.) 8.59 8.94 10.71 6.73 6.61 10.97 4.68 4.46 -4.7 

- มลูคํา (ล๎านบาท) 171,719 168,193 193,843 142,976 133,839 174,853 76,358 72,142 -5.51 
                (ล๎าน US$) 5,027 5,341 6,432 4,632 4,420 5,439 2,368 2,219 -6.29 

- ชนิดข๎าวสํงออก (ล๎านตัน)          
1) ข๎าวคุณภาพดี 4.11 4.51 6.22 4.22 4.32 5.34 2.49 2.47 -0.80 
2) ข๎าวคุณภาพต่ า 1.76 1.54 1.26 0.68 0.65 2.37 1.14 1.08 -5.26 
3)  ข๎าวน่ึง 2.72 2.89 3.23 1.83 1.64 3.26 1.05 0.91 -13.33 
- ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัน)          
1) ราคาสํงออก ($/ตัน) 585 597 601 688 669 496 506 498 -1.58 
2) ราคาสํงออก(บาท/ตัน) 19,984 18,814 18,099 21,245 20,248 15,957 16,314 16,175 -0.85 
3) ราคาข๎าวเปลือกนาปี 9,763 9,250 9,155 10,574 9,869 8,202 - - - 
4) ราคา ข๎าวเปลือกนาปรัง 10,004 8,207 9,065 10,925 10,465   7,617 7,198 7,829 8.77 
5) ราคาข๎าวเปลือกหอมมะลิ 14,545 14,015 13,962 15,266 15,507 14,135 13,975 13,162 -5.82 
6) ราคาข๎าวเปลือกเหนียว 8,249 14,047 15,193 13,233 13,585 12,264 13,250 12,370 -7.34 

3.การน าเข้า (WTO) (ตัน) 147,093.2 4,901.2  1,427.2 26,976.9 16,580.5 1,354.0 748.0 786.5 5.15 
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๑.๒ สถานการณ์การส่งออกข้าวไทยเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 
 ปี 2557 ไทยสํงออกข๎าว 10.969 ล๎านตันข๎าวสาร มูลคํา 174,853 ล๎านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ที่สํงออกได๎ 6.612 
ล๎านตันข๎าวสาร มูลคํา 133,839 ล๎านบาท ทั้งปริมาณและมูลคําเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร๎อยละ 65.90 และร๎อยละ 30.64 ตามล าดับ 
(ที่มา : กรมศุลกากร)  
 ปี 2558 (มกราคม – พฤษภาคม) ไทยสํงออกข๎าว 3.772 ล๎านตันข๎าวสาร มูลคํา 61,360 ล๎านบาท ลดลงจากชํวง
เดียวกันของปี 2557 ท่ีสํงออกได๎ 3.825 ล๎านตันข๎าวสาร มูลคํา 63,075 ล๎านบาท ทั้งปริมาณและมูลคําลดลงคิดเป็นร๎อยละ 
1.39 และร๎อยละ 2.72 ตามล าดับ (ที่มา : กรมศุลกากร) 
 ราคาข๎าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (ใหมํ) สํงออก เอฟ.โอ.บี. เฉลี่ยตันละ 852 ดอลลาร๑สหรัฐฯ (30,430 บาท/ตัน) ราคา
ลดลงจากตันละ 866 ดอลลาร๑สหรัฐฯ (30,997 บาท/ตัน) ในสัปดาห๑กํอนร๎อยละ 1.62 และลดลง  ในรูปเงินบาทตันละ 567 
บาท 
 ราคาข๎าวปทุมธานี สํงออก เอฟ.โอ.บี. เฉลี่ยตันละ 666 ดอลลาร๑สหรัฐฯ (23,787 บาท/ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 
680 ดอลลาร๑สหรัฐฯ (24,339 บาท/ตัน) ในสัปดาห๑กํอนร๎อยละ 2.06 และลดลงในรูปเงินบาทตันละ 552 บาท 
 ราคาข๎าวสารเจ๎า 5% (ใหมํ) สํงออก เอฟ.โอ.บี. เฉลี่ยตันละ 354 ดอลลาร๑สหรัฐฯ (12,643 บาท/ตัน) ราคาลดลง
จากตันละ 360 ดอลลาร๑สหรัฐฯ (12,885 บาท/ตัน) ในสัปดาห๑กํอนร๎อยละ 1.67 และลดลงในรูปเงินบาทตันละ 242 บาท  
 ราคาข๎าวสารเจ๎า 25% (ใหมํ) สํงออก เอฟ.โอ.บี. เฉลี่ยตันละ 344 ดอลลาร๑สหรัฐฯ (12,286 บาท/ตัน) ราคาลดลง
จากตันละ 348 ดอลลาร๑สหรัฐฯ (12,456 บาท/ตัน) ในสัปดาห๑กํอนร๎อยละ 1.15 และลดลงในรูปเงินบาทตันละ 170 บาท 
 ราคาข๎าวน่ึง 5% สํงออก เอฟ.โอ.บี. เฉลี่ยตันละ 360 ดอลลาร๑สหรัฐฯ (12,858 บาท/ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 
365 ดอลลาร๑สหรัฐฯ (13,064 บาท/ตัน) ในสัปดาห๑กํอนร๎อยละ 1.37 และลดลงในรูปเงินบาทตันละ 206 บาท 
 จีนชะลอรับมอบข้าวจีทูจีไทย (17 ก.ย.58) 
           นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักด์ิสมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย เปิดเผยวํา ขณะน้ี บริษัทคอฟโก๎ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ
น าเข๎าข๎าวของรัฐบาลจีน ได๎ชะลอการรับมอบข๎าวจากไทยในสํวนของสัญญาข๎าวรัฐตํอรัฐ (จีทูจี) แสนที่ 6 และที่ 7 จากจ านวน
ทั้งหมด 1 ล๎านตัน ซึ่งเป็นสัญญาจีทูจีที่ท าไว๎ต้ังแตํรัฐบาลที่แล๎ว โดยมีก าหนดจะสํงมอบในชํวงเดือน ก.ค. -ส.ค. ไว๎กํอน 
เน่ืองจากสถานการณ๑ราคาข๎าวในตลาดโลกปรับลดลงอยํางหนัก ท าให๎เอกชนในจีนที่ต๎องรับข๎าวตํอจากคอฟโก๎ ประสบปัญหา
ขาดทุนจากสํวนตํางราคาซื้อขายตามสัญญาท่ีสูงกวําราคาข๎าวในตลาดขณะน้ีเกิดสํวนตํางระหวํางราคาข๎าวที่ซื้อขายตามสัญญา
กับราคาตลาดในประเทศจีน 
            “ข๎าวที่จะต๎องสํงมอบให๎จีนในแสนที่ 6 และแสนที่ 7 ทางผู๎สํงออกไทยได๎เตรียมข๎าวล็อตน้ีไว๎แล๎ว ทั้งซื้อข๎าวไว๎
ลํวงหน๎า และจองเรือส าหรับขนสํง แตํเมื่อมีการระงับรับมอบดังกลําว ก็ท าให๎การค๎าหยุดชะงัก และสํงผลตํอราคาข๎าวใน
ประเทศไทยด๎วยให๎ปรับตัวลดลง เพราะความต๎องการซื้อจากตํางประเทศหายไป” นายวิชัย กลําว 
           ทั้งน้ียังมีปัจจัยที่ตลาดไนจีเรีย ซึ่งน าเข๎าข๎าวน่ิงเฉลี่ยปีละ 3-4 ล๎านตัน เดินหน๎านโยบายลดการพ่ึงพาการน าเข๎า และ
ปัญหาเศรษฐกิจภายในที่พ่ึงพาการสํงออกน้ ามันถึง 80% ได๎รับผลกระทบจากราคาน้ ามันตกต่ า ท าให๎ไมํมีการค้ าประกันเงิน
สกุลหลักอยํางเหรียญสหรัฐจากธนาคารกลางไนจีเรีย เมื่อมีการซื้อขายสินค๎าจะต๎องรับเป็นเงินสกุลไมราของไนจีเรีย ซึ่งอยํูใน
ภาวะอํอนคําอยํางตํอเน่ืองเฉลี่ยจาก 160 ไมราตํอ 1 เหรียญสหรัฐ ไปอยํูที่ 230 ไมราตํอเหรียญสหรัฐ ภาวะดังกลําวท าให๎ผู๎
สํงออกข๎าวไมํกล๎ารับค าสั่งซื้อข๎าวจากตลาดน้ี สํงผลให๎ปริมาณการสํงออกชะลอตัวตาม โดยการสํงออกไปตลาดไนจีเรียจาก
เดิมเฉลี่ยเดือนละ 3-4 แสนตัน ปัจจุบันเหลืออยํูที่ 1-2 แสนตันเทําน้ัน 
           อยํางไรก็ตาม สถานการณ๑ราคาข๎าวในตลาดโลกตกต่ าจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกและราคาน้ ามันท าให๎สินค๎าโภคภัณฑ๑
อื่นๆ เชํน ข๎าวสาลีและข๎าวโพดมีราคาตกต่ ารวมถึงราคาข๎าวด๎วย เบื้องต๎นประเมินวําทิศทางราคาจะเป็นเชํนน้ีไปอีกระยะหน่ึง 
โดยภาพรวมการสํงออกข๎าวของไทยปีน้ีจะมีปริมาณรวมที่ 9 ล๎านตันไมํถึง 10 ล๎านตันตามท่ีกระทรวงพาณิชย๑ต้ังเป้าหมายไว๎ 
           “ส าหรับปัญหาดังกลําวท าให๎ราคาข๎าวเปลือกในประเทศตกต่ าลง ทั้งที่ขณะน้ีมีปัญหาภัยแล๎งทั้งอินเดียและไทย แตํ
ปัจจัยดังกลําวไมํได๎ชํวยให๎ออร๑เดอร๑เพ่ิมข้ึน ตอนน้ีผู๎สํงออกข๎าวก็ต๎องประคองตัวเองไปกํอนจนกวําสถานการณ๑จะดีข้ึน” นาย
วิชัย กลําว(บ๎านเมือง 17092558) 
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ตาราง ปริมาณการส่งออกข้าวไทย ม.ค. ก.ค. 2558 
เดือน 2558 

  ปริมาณ มูลค่า 
มกราคม 608,503,608 10,887,559,496 
กุมภาพันธ ์ 732,151,200 11,966,412,270 
มีนาคม 785,891,643 12,921,084,591 
เมษายน 700,010,950 11,474,635,150 
พฤษภาคม 945,597,070 14,110,165,621 
มิถุนายน 685,767,922 10,782,274,377 
กรกฎาคม 734,947,394 11,610,434,333 
รวม 5,192,869,787 83,752,565,838.00 

 
ราคาข๎าวสารสํงออกของไทย F.O.B. กรุงเทพฯ ( 16 ก.ย. 2558) 

วัน/เดือน/ปี 

หอมมะลิไทยชั้น 
2 

ข๎าวหอม ข๎าวขาว ปลายข๎าวขาว ข๎าวน่ึง 
ข๎าวเหนียว

10% 

(เกํา) (ใหมํ) ปทุมฯ 100%ชั้น 2   5% 10% 15% 25% 
A1
เลิศ 

A1
พิเศษ 

 
100% 

 
5% 

เมล็ดยาว 

มกราคม 1055 953 647 429 420 414 409 400 330 327 425 422 808 

กุมภาพันธ๑ 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 

สิงหาคม 975 863 722 382 373 368 368 362 324 321 387 384 798 

กันยายน                           

2 965 843 700 376 368 362 362 358 322 319 376 374 783 

9 959 837 680 368 360 354 354 348 314 311 368 365 778 

16 959 823 666 363 354 348 349 344 314 311 363 360 792 

 เฉลี่ย(เดือน)  961 834 682 369 361 355 355 350 317 314 369 366 784 

 เฉลี่ย (ท้ังปี)  1025 900 689 401 392 386 384 377 326 323 399 396 799 
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๑.๓ ความเคลื่อนไหวด้านข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ 
 อภิรดี ตันตราภรณ์ "หนักใจที่สุด งานระบายสต๊อกข้าว"(18 ก.ย.58) 

หลังจากเข๎ารับต าแหนํง รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย๑ "นางอภิรดี ตันตราภรณ๑" เปิดใจให๎สัมภาษณ๑กับ 
"ประชาชาติธุรกิจ" ถึงนโยบายการก ากับดูแล "กรมการค๎าตํางประเทศ กรมเจรจาการค๎าระหวํางประเทศ และกรมการค๎า
ภายใน" เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยจะวางแนวทางการท างานเชิงรุก เพ่ือประโยชน๑ของประเทศชาติเป็นหลัก 

- นโยบายรักษาเสถียรภาพราคาข๎าว 
จะมีการเตรียมมาตรการส าหรับข๎าวที่จะออกลํวงหน๎า ตอนน้ีได๎ให๎ กรมการค๎าภายใน ไปรวบรวมตัวเลข ปีน้ีน้ าจะ

น๎อย จึงให๎กรมการค๎าภายในประสานกระทรวงเกษตรฯให๎ดี เรื่องฤดูกาลข๎าวที่จะปลูกในปีหน๎าวําจะมีปริมาณเทําไร และ
ก าหนดแผนด าเนินการวําจะท าอยํางไร คงได๎ข๎อสรุปเร็ว ๆ น้ี แตํยังไมํได๎ก าหนดราคาเป้าหมาย ซึ่งคงจะค านวณโดยดูจาก
ต๎นทุนแล๎วบวกก าไรเพ่ือให๎เกษตรกรได๎ตามมาตรฐานที่ควรได๎ 

- สต๏อกข๎าวรัฐบาลกดดันตลาด 
FAO (องค๑การอาหารและเกษตรแหํงสหประชาชาติ) คาดการณ๑วํา การผลิตยังไมํเพ่ิมข้ึน แตํแนํนอนวําสต๏อกมากจะ

เป็นแรงกดดันแนํนอน จึงต๎องมีแผนต๎องดูแลการระบายไมํให๎ชนข๎าวใหมํที่จะออก การระบายข๎าวไมํใชํเรื่องงํา ย ต๎องดูทั้ง
จังหวะเวลา และชนิดข๎าวที่จะออก รวมทั้งแผนที่จะออกไปขายในตํางประเทศด๎วย 

น่ีจึงถือเป็นภาระที่หนักใจที่สุดในงานทั้งหมด แตํต๎องท าให๎ดีที่สุด ไมํมีใครอยากเก็บข๎าวน้ีไว๎ แตํการขายก็ต๎อง
รอบคอบ ท่ีวํางานน้ีนําหนักใจเพราะภาระน้ีเหมือนอยํูในเขาควาย ถูกจ๎องทั้งสองฟาก ท าอะไรก็ไมํได๎ ไมํท าก็ไมํได๎ ตอนน้ีขอ
เพียงอยําให๎เราซึ่งเป็นคนรับภาระทีหลัง จะต๎องกลายเป็นจ าเลยได๎หรือไมํ 

เมื่อบอกวําต๎องท าอยํางรอบคอบ พอรอบคอบมากเกินไปก็เกิดความเสียหายอีก ฉะน้ันขอท าให๎ดีที่สุด หรือถ๎าท าเร็ว 
ๆ เกินไป แล๎วมาเกิดความเสียหาย คนที่เป็นจ าเลยคือคนที่สั่งขาย ดังน้ันจะยึดหลักวําท าตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม ถึงจะ
เรํงรัดก็ให๎เหมาะสม ไมํใชํรีบโดยไมํรอบคอบไมํได๎ 

- แนวทางระบายข๎าวเกรดซีจะจบอยํางไร 
กระทรวงรับฟังแนวทางค าวิจารณ๑จากทุกทาง แตํในท๎ายที่สุดแล๎วต๎องกลับมาดูผลประโยชน๑ของประเทศชาติ เพราะ

เข๎าไปตรวจโกดังมาแล๎ว เห็นสภาพที่แท๎จริง เป็นไปตามท่ี นบข. (คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว) สรุปออกมา 
อยํางไรก็ตามคาดวําในอีกไมํนานน้ี กรมการค๎าตํางประเทศจะสามารถก าหนดแนวทางการระบายออกมาได๎ 

- ระบาย 14 ล๎านตัน จะใช๎เวลาถึงปี 2560 
คงอีกไมํก่ีปีหรอก คงไมํลากยาว แตํทั้งหมดน้ีข้ึนอยํูกับ นบข. จะให๎พูดแทน นบข.ไมํได๎ แตํจากน้ีกรมก็คงจะน าเสนอ

ข๎อมูลในที่ประชุมและคงมีนโยบายออกมา ท่ีต๎องระวังเพราะการจะก๎าวไปซ๎าย ขวา เดินหน๎า หรือถอยหลัง ก็มักจะถูกวําหมด 
- การสํงออกข๎าวชะลอตัวลงมาก 
ปีน้ียังนําจะได๎ 10 ล๎านตัน ตามเป้าหมายที่วางไว๎ ทบทวนกันแล๎วไมํนําจะต่ ากวําน้ัน มีทั้งจีทูจีและที่เอกชนขาย ใน

สํวนของจีทูจีก็มีสัญญาที่ท ากับจีนไว๎ สํงเดือนละ 80,000-100,000 ตัน ในชํวงที่ผํานมาสถานการณ๑ไมํปกติ รัฐบาลมาท า
การค๎าแทนเอกชน แตํตอนน้ีอยากให๎เอกชนน าหน๎า รัฐบาลเข๎ามาเสริม ไมํท าการค๎าแทนเอกชน ยกเว๎นในบางตลาดก็จ าเป็น 
เพราะก าหนดให๎รัฐบาลเป็นผู๎ซื้อ แตํหากเป็นตลาดทั่วไป เอกชนต๎องไปขาย อยํางกรณีรํวมประมูลจีทูจีฟิลิปปินส๑ 7.5 แสนตัน
ต๎องเป็นรัฐบาลเข๎าไป สํวนราคาต๎องดูกํอน เพราะราคาเวียดนามยังต่ ากวํามาก ที่เอกชนขอให๎ชํวยสนับสนุนสํวนตํางราคา ก็
ต๎องดูราคาวําประมูลมาได๎เทําไร แล๎วจึงจะพิจารณาแนวทางตํอไป 

- ตลาด-แผนโรดโชว๑ข๎าวโค๎งสุดท๎าย 
ยังมีอีก ยังเหลือสัญญาตํอเน่ืองของจีทูจีจีนที่ต๎องสํงมอบถึงสิ้นปี พอจบก็มีสัญญาใหมํตํออีก 1 ล๎านตัน และต๎องไป

คุยตํอในสํวนของล๎านที่ 3 อีก สัญญาก็มีอยํูตลอด แตํหากเป็นตลาดอื่น เชํน แอฟริกา เอกชนสามารถซื้อขายกันเอง รัฐบาล
เป็นเพียงผู๎น าพาไปท าตลาดเทําน้ัน โรดโชว๑ตอนน้ีก าลังหารือกันวําจะเดินทางไปอิหรําน และตะวันออกกลาง เพราะไทยเสีย
ตลาดอิหรํานไปในชํวงกํอนหน๎าน้ี ไทยจึงต๎องการไปสร๎างความสัมพันธ๑กันใหมํ เพ่ือให๎ความมั่นใจกับอิหรําน ปีกํอนก็เคยเชิญ
มาดูผลผลิตข๎าว เพราะตลาดน้ีนิยมข๎าวใหมํ ตอนน้ียังไมํได๎ให๎เป้าหมายวําจะขายให๎ได๎เทําไร เพียงแตํหวังวําจะดึงตลาดกลับมา 

- การดูแลราคาสินค๎าหลังพฤศจิกายน 
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ตามที่รายงาน ครม.วําจะขยายการขอความรํวมมือตรึงราคาถึงพฤศจิกายนน้ี พอสิ้นสุดก็ จะขยายอยํูแล๎วยังไมํได๎
ก าหนดกรอบระยะเวลา และจะมีการขยายโครงการหนูณิชย๑พาชิมด๎วย นอกจากน้ีหากมีเทศกาลส าคัญ ๆ ก็จะมีการน าสินค๎า
มาลดราคา แตํสิ่งส าคัญต๎องการให๎ประชาชนรู๎จัก "ฉลาดซื้อ ประหยัดใช๎" เลือกสินค๎าท่ีมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

- บาทอํอนกระทบสินค๎าน าเข๎าวัตถุดิบ 
แนํนอนวําบาทอํอนจะท าให๎ต๎นทุนสูงข้ึน แตํผู๎ผลิตสินค๎าสามารถชดเชยได๎ด๎วยการสํงออก เป็นเหรียญสองด๎าน 

เพราะบาทอํอนก็ท าให๎สินค๎าไทยถูกลงในตลาดโลก คุณจะเอาได๎ทุกด๎านมันไมํได๎นะ แตํเชื่อวําตอนน้ีผู๎สํงออกดูแลต๎นทุนได๎อยํู
แล๎ว อะไรที่ไมํเสียก็อยําไปแก๎ ทางธนาคารแหํงประเทศไทยดูแลดีแล๎ว เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ๎านจะให๎อํอนกวําน้ีก็อาจ
กระทบราคาน าเข๎า เป็นจุดสมดุลแล๎ว เคลื่อนไหวอยํูระหวําง 36-37 บาท แตํผู๎ประกอบการต๎องประกันความเสี่ยงคําเงินด๎วย 

- เดินหน๎าการเจรจาเอฟทีเอ 
การเจรจาเป็นนโยบายหลักในการขยายตลาดตํางประเทศ ทุกประเทศที่มีเอฟทีเอสามารถขยายการค๎าระหวํางกันได๎ 

1-2 เทําตัว ขณะน้ีการเจรจาความตกลงหุ๎นสํวนยุทธศาสตร๑เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (TPP) ทั้ง 12 ประเทศมีมติวําจะไมํรับ
สมาชิกใหมํจนกวําจะเจรจาจบ ซึ่งข๎อดีคือไทยมีเวลาที่สามารถประเมินได๎วํา ได๎ผลดี -ผลเสียอยํางไร แตํไทยไมํได๎น่ิงเฉย ได๎
แสดงความสนใจเข๎ารํวม หากการเจรจาจบเมื่อไรก็จะเข๎ารํวม เชื่อวําประเด็นการเมืองของไทยไมํใชํปัญหา 

นอกจากน้ีไทยยังเดินหน๎า ท าเอฟทีเอกับอินเดีย และปากีสถาน ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญํ ที่มีประชากร 70 ล๎านคน 
สัดสํวนผู๎มีรายได๎สูงจ านวนมาก หรืออินเดีย ซึ่งอนาคตจะมีการสร๎างถนนผํานเข๎าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทะเลไกล 
ประชากร 1,000 ล๎านคน และเตรียมเริ่มเจรจาทวิภาคีไทย-ตุรกีด๎วย 

นอกจากน้ีการค๎าชายแดนก็ส าคัญ ตัวเลขการค๎าเพ่ิมแตํยังมีปัญหาอีกมาก ซึ่งเร็วๆน้ี จะน าคณะหนํวยงานที่
เก่ียวข๎องทั้งกระทรวงการคลัง เกษตรฯ สาธารณสุขลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหาพร๎อมกัน โดยจะลงไปที่ดําน อ.สะเดาเป็นดํานแรก 
เพราะยอดการค๎าชายแดนไทย-มาเลเซียมีมูลคําสูงที่สุด 

- อนาคต "ลุยธุรกิจบริการ" 
นโยบายทํานนายกฯวําจะพึ่งพิงสํงออกอยํางเดียวไมํได๎ จะต๎องมาพัฒนาเศรษฐกิจภายใน สร๎างเศรษฐกิจท๎องถ่ินให๎

เข๎มแข็ง ต๎องเรํงพัฒนาสินค๎า OTOP ให๎มีคุณภาพ มีความหลากหลาย แตํตราบใดตลาดทั่วโลกยังเป็นอยํางน้ี สํงออกไมํบวก 
5-10% แบบสมัยกํอน การค๎าสินค๎าถึงจุดอิ่มตัวแล๎ว อนาคตไทยต๎องพัฒนาธุรกิจบริการ ซึ่งสามารถสร๎างรายได๎ถึงประชาชน
โดยตรง โดยปัจจุบันมีสัดสํวน 50% ของจีดีพี หรือ 10-15% ของการสํงออก 

หากรัฐเข๎ามาชํวยอยํางจริงจังจะพัฒนาไปได๎ โดยเฉพาะกลุํมคลัสเตอร๑ เชํน ทํองเที่ยว ภาพยนตร๑และดิจิทัลคอน
เทนต๑ กํอสร๎าง ค๎าปลีกและแฟรนไชส๑ ฮาลาล แฟชั่น ปิโตรเคมีสะอาด และโลจิสติกส๑ ซึ่งจะเตรียมเรื่องน้ีเป็นหน่ึงในวาระการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการค๎าระหวํางประเทศ (พกค.) ท่ีจะประชุมเร็ว ๆ น้ี(ประชาชาติธุรกิจ 17092558) 
 ก.พาณิชย์-ก.เกษตร เปิดตัวโครงการ"ข้าวเพื่อชุมชน"ลดค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อย(03 ก.ย.58) 

นางอภิรดี ตันตราภรณ๑ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย๑  เปิดเผยวํา ได๎จัดจัดท าข๎าวสารบรรจุถุงในราคายํอมเยา 
เพ่ือชํวยเหลือลดภาระคําครองชีพให๎กับประชาชนผู๎มีรายได๎น๎อย โดยเน๎นให๎มีการด าเนินการโดยสหกรณ๑ชุมชนหรือโรงสีชุมชน 
เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎สหกรณ๑ในการน ารายได๎ที่ได๎จากการจ าหนํายเพ่ือชํวยเหลือชุมชน โดยจะน าข๎าวสารในสต๏อกของ
รัฐบาลจ านวนไมํเกิน 20,000 ตันมาใช๎ในการด าเนินการ และให๎ด าเนินการอยํางโปรํงใส ได๎ข๎าวที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ทั้งน้ี กระทรวงพาณิชย๑ ได๎ประสานสมาคมผู๎ประกอบการข๎าวถุงไทย คัดเลือกโรงสีที่ได๎มาตรฐานกระทรวงพาณิชย๑
เข๎ารํวมเป็นผู๎ผลิตข๎าวสารบรรจุถุง ขนาด 2 กิโลกรัม จ านวน 1,000 ตัน (500,000 ถุง) จ าแนกเป็นข๎าวขาว 5% จ านวน 900 
ตัน (450,000 ถุง) ข๎าวสารเหนียว 10% จ านวน 100 ตัน (50,000 ถุง)  

ส าหรับการจ าหนํายให๎ถึงมือประชาชนน้ัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ โดยกรมสํงเสริมสหกรณ๑ได๎คัดเลือกสหกรณ๑
ที่มีความเข๎มแข็งและมีศักยภาพ เบื้องต๎นมีสหกรณ๑เข๎ารํวมโครงการเพ่ือชุมชน 58 จังหวัด 124 สหกรณ๑ จ าหนํายข๎าวสาร 
จ านวน 600 ตัน เป็นข๎าวขาว 5% จ านวน 500 ตัน และข๎าวสารเหนียว 10% จ านวน 100 ตัน เพ่ือจ าหนํายให๎กับผู๎มีรายได๎
น๎อยตามนโยบายรัฐบาล สามารถสังเกตได๎งําย โดยจะระบุข๎อความ “โครงการเพ่ือชุมชน” ปรากฏอยํูบนถุงข๎าวสารที่จะน าไป
จ าหนํายและราคาจ าหนํายจะต่ ากวําราคาตลาดประมาณร๎อยละ 20 คือ ข๎าวขาว 5% ราคา 30 บาทตํอถุง ข๎าวสารเหนียว 
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10% ราคา 50 บาทตํอถุงโดยประชาชนสามารถหาซื้อข๎าวสารบรรจุถุง “โครงการเพ่ือชุมชน” ได๎โดยสังเกตป้าย “ร๎านน้ี
จ าหนํายข๎าวโครงการเพ่ือชุมชน” (มติชน 31082558) 
 ข้าวเพื่อชุมชนน าขายแล้วถุงละ 30 บาท น าร่องที่จังหวัดชุมพร (07 ก.ย.58) 

วันที่ 5 ก.ย.58 พ.อ.สุรินทร๑ เกตุแก๎ว รองผู๎บังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร น.ส.วาณี อังตระการศิริ สหกรณ๑จังหวัด
ชุมพร น าข๎าวสารชนิดข๎าวขาว 5% จ านวน 7,000 กิโลกรัม จ านวน 3,500 ถุง มามอบให๎แกํสหกรณ๑นิคมทําแซะ สหกรณ๑ผู๎
ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร และสหกรณ๑การเกษตรหลังสวน ซึ่งเป็นสหกรณ๑ 3 ในจ านวน 124 แหํง จาก 58 จังหวัด ที่มีความ
เข๎มแข็ง และมีศักยภาพในการจ าหนํายข๎าวสารเพ่ือชุมชนที่ได๎รับการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ เป็นผู๎จ าหนําย
ข๎าวสารให๎แกํประชาชนทั่วไปในจังหวัด ตามโครงการข๎าวเพ่ือชุมชน ภายใต๎แนวคิดของนายกรัฐมนตรี ในการจัดท าข๎าวสาร
บรรจุถุง เพ่ือชํวยลดภาระคําครองชีพให๎แกํประชาชนผู๎มีรายได๎น๎อย 

จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดน าร่องแห่งแรกของภาคใต้ ที่เปิดโครงการข้าวเพื่อชุมชนในวันน้ี โดยได้รับความสนใจ
จากประชาชนที่รู้ข่าวเดินทางมาซื้อกันเป็นจ านวนมาก โดยแต่ละรายจะซื้อได้คนละไม่เกิน 10 กิโลกรัม หรือ 5 ถุง ราคา
ถุงละ 30 บาท ซึ่งในแต่ละถุงจะบรรจุข้าวสารถุงละ 2 กิโลกรัม ซึ่งชาวบ้านที่เดินทางมาซื้อต่างยอมรับว่าโครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีที่รัฐบาลสามารถจะช่วยให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขในสภาวะราคาสินค้าการเกษตรที่ตกต่ า  และ
ต้องการให้รัฐบาลจัดโครงการในรูปแบบน้ีอย่างต่อเน่ืองตลอดไป เพราะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่ชาวบ้านได้ 
(ผู๎จัดการ 05092558) 
  “ก.พาณิชย์” เตรียมชง นบข.พิจารณาหลักเกณฑ์-วิธีการขายข้าว(02 ก.ย.58) 

นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดเผยวํา กระทรวงพาณิชย๑จะเสนอให๎คณะกรรมการโยบาย
และบริหารจัดการข๎าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมในวันที่ 9 ก.ย. 2558 
พิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ๑การเปิดประมูลข๎าวใหมํ สํวนจะมีรายละเอียดอยํางไร ขอให๎ นบข.เห็นชอบกํอนจะชี้แจง
รายละเอียดทั้งหมด 

 “ที่ต๎องปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการเปิดประมูลข๎าวใหมํ เน่ืองจากการประมูลที่ผํานมามีปัญหาหลายเรื่อง เชํน ข๎าวบาง
ชนิดไมํมีราคาตลาดที่ใช๎อ๎างอิง และการก าหนดราคาข้ันต่ า (ฟลอร๑ไพรซ๑) ก็มีปัญหาในเรื่องของการชี้น าราคาตลาดในทางลง 
รวมถึงมีการหักคําเสื่อมที่มากข้ึน เน่ืองจากข๎าวเก็บไว๎นาน จึงต๎องปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ๑ให๎เหมาะสม” 

นอกจากน้ี จะเสนอให๎ นบข.พิจารณาแนวทางการระบายข๎าวเกรดซีและข๎าวเสื่อมสภาพปริมาณ 5.8 ล๎านตันวําจะ
ระบายแบบยกคลังหรือคัดแยกขาย โดยจะน าผลสรุปจากการลงพ้ืนตรวจโกดังและท าการคัดแยกข๎าววํามีคําใช๎จํายอยํางไรบ๎าง 
เปรียบเทียบการขายแบบยกคลังประกอบการพิจารณา 

อยํางไรก็ตาม ในวันที่ 3 ก.ย.น้ีจะลงพ้ืนที่ไปดูโกดังข๎าวที่ จ.นครปฐม ซึ่งโกดังน้ีจะมีความยากในการเก็บตัวอยําง
มากกวําโกดังข๎าวที่คลองสามวารอบที่ผํานมา เพราะมีปริมาณข๎าวจ านวนมาก ท าให๎การคัดแยกเป็นไปอยํางล าบาก 

นางดวงพรกลําววํา ส าหรับข๎าวเกรดพี เอ บี ที่มีเหลืออยํูประมาณ 7.5 ล๎านตัน สํวนใหญํปนกับเกรดซี ก็จะเสนอ 
นบข.ให๎พิจารณาด๎วยวําจะใช๎วิธีการขายในรูปแบบใด เพราะข๎าวที่เหลืออยํูมีความซับซ๎อนมากข้ึน มีชนิดข๎าวปนกันอยํูเป็น
จ านวนมากซึ่งคงจะมีการเปิดระบายตํอเน่ืองโดยดูตามความเหมาะสมของตลาด 

สํวนการเปิดประมูลข๎าวสต๏อกรัฐบาลครั้งที่ 6/2558 ปริมาณ 7.32 แสนตัน มีมูลคําตามราคาฟลอร๑ไพรซ๑ 3,404 
ล๎านบาท แบํงเป็นชนิดข๎าว 10 ชนิด ได๎แกํ ข๎าวขาว 5% ข๎าวขาว 10% ข๎าวเหนียว 10% ข๎าวขาว 5% ข๎าวขาว 25% เลิศ 
ข๎าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปลายข๎าวขาวเอวันเลิศ ข๎าวปทุมธานี ปลายข๎าวหอมมะลิ ข๎าวหอมจังหวัด ทั้งสิ้น 87 คลัง 25 
จังหวัด ท้ังในคลังขององค๑การคลังสินค๎า (อคส.) และองค๑การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยจะให๎ผู๎ที่สนใจเข๎ารํวมย่ืนซอง
ตรวจสอบคุณสมบัติประมูลข๎าวในวันที่ 7 ก.ย. และวันที่ 8 ก.ย.จะประกาศผู๎ที่ผํานคุณสมบัติ และภายในวันเดียวกันก็จะให๎ย่ืน
ซองเสนอราคา คาดวําจะมีผู๎ที่สนใจที่จะเข๎ารํวมประมูลเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากขณะน้ีผลผลิตข๎าวยังไมํออก 
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อน่ึง ผลการประมูลข๎าวของรัฐบาลชุดน้ี รวม 9 ครั้งที่ผํานมา สามารถอนุมัติขายได๎ 4.3 ล๎านตัน มูลคํา 4.07 หมื่น
ล๎านบาท เมื่อรวมกับการจํายข๎าวในสต๏อกรัฐบาลเป็นคําปรับปรุงข๎าวให๎กับเอกชน จะท าให๎ระบายข๎าวสต๏อกรัฐบาลออกไปได๎
แล๎วรวม 4.46 ล๎านตัน มูลคํา 4.08 หมื่นล๎านบาท(มติชน 01092558) 
 ประมูลข้าว 7.32 แสนตันมีเอกชนสนใจยื่นซอง 33 ราย (08 ก.ย.58) 

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.58 กรมการค๎าตํางประเทศ ได๎เปิดให๎มีการย่ืนซองตรวจสอบคุณสมบัติ เพ่ือเข๎ารํวมการประมูล
ข๎าวสารใน สต๏อกรัฐบาล ครั้งที่ 6/2558  ปริมาณ 7.32 แสนตัน จากคลังขององค๑การคลังสินค๎า (อคส.) และองค๑การตลาด
เพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยเป็นข๎าว 10 ชนิด ประกอบด๎วย ข๎าวขาว 5 เปอร๑เซ็นต๑ ข๎าวขาว 10 เปอร๑เซ็นต๑ ข๎าวเหนียว 10 
เปอร๑เซ็นต๑ ข๎าวขาว 15 เปอร๑เซ็นต๑ ข๎าวขาว 25 เปอร๑เซ็นต๑ เลิศ ข๎าวหอมมะลิ 100 เปอร๑เซ็นต๑ ชั้น 2 ปลายข๎าวขาวเอวันเลิศ 
ข๎าวปทุมธานี ปลายข๎าวหอมมะลิ ข๎าวหอมจังหวัด ซึ่งปรากฏวํามีเอกชนย่ืนซองทั้งหมด 33 ราย น๎อยการการเปิดประมูลครั้งที่ 
5/2558 ที่มีผู๎ย่ืนซองตรวจซองคุณสมบัติทั้งหมด 58 ราย และถือวําน๎อยที่สุด ต้ังแตํมีการเปิดประมูลข๎าวในรอบปีน้ี 

ทั้งน้ี สาเหตุที่มีผู๎เข๎ารํวมตรวจสอบคุณสมบัติกํอนการประมูลน๎อย อาจเป็นเพราะปริมาณข๎าวที่น ามาเปิดประมูลรอบ
น้ีน๎อยกวําการประมูลทุกครั้งที่ผํานมา ซึ่งมีปริมาณเปิดประมูลข้ันต่ า 1 ล๎านตันข้ึนไป ซึ่งในวันที่ 8 ก.ย. กรมการค๎า
ตํางประเทศจะมีการประกาศผู๎ผํานคุณสมบัติ กํอนที่จะให๎ยื่นซองเสนอราคาตํอไป 

อยํางไรก็ตาม พบวํา ในชํวงสัปดาห๑ที่ผํานมา ราคาข๎าวได๎ปรับตัวลดลงอยํางมาก  โดยราคาข๎าวขาว 5% ลําสุดลด
เหลือกิโลกรัม (กก.) ละ 11.50-11.60 บาท จากวันที่ 1 ก.ย. อยํูที่กก.ละ 11.70-11.80 บาท หรือลดลงกก.ละ 20-30 สตางค๑ 
หรือตันละ 200-300 บาท 

รายงานขําวแจ๎งวํา ส าหรับผู๎ที่สนใจเข๎าย่ืนตรวจสอบคุณสมบัติ ได๎แกํ 1.บจก.วัฒนพรอินเตอร๑โกลเด๎นไรซ๑ 2.บจก.
โรงสีข๎าว ป.ณัฐตพล 3.บจก.ธนสรรไรซ๑ 4.บจก.เอเซียโกลเด๎นท๑ไรซ๑  5.หจก.โรงสีไฟเกียรติบุญครอง 6.หจก.โรงสีไฟทรัพย๑
เจริญ 7.บจก.วิรัตน๑ชนก 8.หจก.ดรงสีวิเชียรทรัพย๑ 9.หจก.สุวิทย๑ ไรซ๑มิลล๑ 10.บจก.เค  เอส  สยามไรซ๑ 11.หจก.โรงสีไฟศรี
สมบูรณ๑การค๎า 12.หจก.โรงสีไฟศรีกรุงลาดกระบัง 13.หจก.โรงสีข๎าวเอกไพบูลย๑ 14.หจก.เฮงเพ่ิมพูน 15.บจก.โรงสีข๎าวเจริญ
ผล 16.บจก.เจริญดีค๎าข๎าว 17.บจก.รวมชัย มัลติเทรด 18.บจก.โกลเด๎นเกรน  เอ็นเตอร๑ไพนส๑ 19.บจก.เอ็นบีที เทคโนโลยี 20.
บจก.วิงออนไรซ๑ เทรดด้ิง 21.บจก.มหาทรัพย๑ ฟีด 22.บจก.โรงสีไฟสามัคคีกิจธัญญา 23.บจก.วัลณสุรัตน๑ 24.บจก.พงษ๑ลาภ 
25.บจก.โตมี อินเตอร๑เทรด 26.หจก.เกียรคุณไรซ๑มิลล๑ 27.บจก.กรุงไทยพืชผล 28.บจก.ข๎าว ซี.พี 29.บจก.ไทยณรงค๑รุํงเรือง
โชคชัย 30.บจก.โรงสีเจริญทรัพย๑ 31.บจก.ข๎าวเจริญกิจ 32.หจก.โรงสีทรัพย๑แสงทอง 2550 และ 33.บจก.แคปปิตัลซีเรียลส๑ 
(มติชน 07092558) 
 การประมูลข้าวรอบ 6/58 กร่อย (09 ก.ย.58) 

นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ กลําวภายหลังการเปิดย่ืนซองประมูลข๎าวในสต๏อกรัฐบาล ครั้ง
ที่ 6/2558 พบวํา มีผู๎ที่ผํานคุณสมบัติเพ่ือย่ืนซองเสนอราคาประมูลข๎าวในสต๏อกรัฐบาลทั้งสิ้น 33 ราย แตํกลับมีผู๎ที่ย่ืนซอง
เสนอราคาเพียง 28 ราย แตํมีผู๎ที่เสนอซื้อผํานราคาข้ันต่ าเพียง 14 ราย ใน 40 คลัง ท้ังน้ี สํงผลให๎การประมูลข๎าวสามารถขาย
ข๎าวได๎ในปริมาณ 246,793 ตัน มีมูลคํา  2,335 ล๎านบาท หรือคิดเป็น 34% ของปริมาณข๎าวที่น าออกมาประมูลครั้งน้ี โดย
หลังจากน้ี จะน าผลการประมูลข๎าว เสนอตํอที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว หรือ นบข. ในวันพุธที่ 9 
กันยายน 2558 น้ี หากผํานการพิจารณาอนุมติก็จะด าเนินการยืนยันเพ่ือการซื้อขายตํอไป 

ทั้งน้ี ปริมาณข๎าวที่ขายได๎สํวนใหญํเป็นข๎าวขาว 5% โดยมีปริมาณ 155,000 ตัน ราคาเฉลี่ยที่ขายได๎ อยํูที่ 9,852 
บาทตํอตัน และปลายข๎าวปริมาณ 79,500 ตัน ราคาเฉลี่ยที่ขายได๎อยํูที่ 8,642 บาทตํอตัน ซึ่งต๎องรับวําการประมูลข๎าวของ
รัฐบาลครั้งน้ี ปริมาณข๎าวที่ขายออกไป จึงปริมาณไมํมากนัก เน่ืองจากราคาที่ผํานมาลดลงอยํางตํอเน่ือง แตํราคาข้ันต่ าที่
ก าหนดไว๎ไมํได๎ลดลงไปด๎วย เพราะไมํต๎องการ กดดันราคาตลาดลดลง จึงสํงผลให๎การประมูลครั้งน้ี ขายข๎าวออกไปไมํได๎มาก 
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ขณะที่ในชํวงเดือนตุลาคม 2558 จะเป็นชํวงที่ผลผลิตข๎าวในฤดูกาลใหมํก าลังจะออก ประกอบกับความต๎องการข๎าวในตลาดไมํ
มาก จึงท าให๎การประมูลครั้งน้ีไมํเกินความคาดหมาย 

ส าหรับการเปิประมูลข๎าวในสต๏อกรัฐบาลครั้งตํอไปน้ัน ขณะน้ียังไมํมีข๎อสรุป เน่ืองจากจะต๎องน าเรื่องเสนอเข๎าสูํที่
ประชุม นบข.พิจารณา  เพราะปริมาณข๎าวที่เหลือประมาณ 13.5 ล๎านตันน้ัน มีความซับซ๎อนมากข้ึน และมีปริมาณข๎าวที่บํน
กันอยํูเยอะ การเปิดการประมูลข๎าวในสต๏อกรัฐบาล อาจจะต๎องหารือ และหาวิธี แนวทางการระบายที่เหมาะสม เพ่ือให๎เกิด
ความคุ๎มคํามากที่สุด 

อยํางไรก็ดี ส าหรับการระบายข๎าวในสต๏อกรัฐบาล ภายใต๎รัฐบาลชุดปัจจุบัน สามารถประมูลข๎าวไปแล๎วทั้งสิ้น 10
ครั้ง สามารถระบายข๎าวออกไปแล๎ว 4.55 ล๎านตัน โดยมีมูลคําประมาณ 49,577 ล๎านบาท นอกจากน้ี ลําสุดฟิลิปปินส๑จะเปิด
ประมูลข๎าว ในวันที่ 17 กันยายน 2558  โดยคาดวําประเทศไทยก็จะเข๎ารํวมประมูลข๎าวด๎วย สํวนจะสามารถประมูลได๎น้ันก็คง
ต๎องติดตามสถานการณ๑ ซึ่งขณะน้ียังไมํสามารถตอบได๎(ประชาชาติธุรกิจ 08092558) 
 ก.พาณิชย์ ลงพื้นที่ดูการคัดแยกข้าวเกรดซี ข้าวเสีย ก่อนเตรียมเสนอให้ นบข.เคาะเผยขายยกคลังดีกว่าแยก
ก่อนขาย  (04 ก.ย.58) 

ก.พาณิชย๑” น าภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนลงพ้ืนที่ตรวจสอบการคัดแยกข๎าวเกรดซี ข๎าวเสีย ที่คลังสินค๎า
นครปฐม พร๎อมดึง TDRI และ สวทช.รํวมประเมินผล กํอนชง นบข.พิจารณาจะใช๎วิธีขายยกคลังหรือแยกขาย ป้องกันถูก
กลําวหาท ารัฐเสียประโยชน๑ แย๎มขายยกคลังนําจะเป็นทางเลือกที่ดีกวํา ชํวยประหยัดเวลา ลดคําจัดเก็บ คําใช๎จํายไมํพํุง 

นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดเผยวํา วันน้ี (3 ก.ย.) กรมฯ ได๎เชิญหนํวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมสื่อมวลชน ลงพ้ืนที่เข๎ารํวมสังเกตการณ๑การคัดแยกข๎าวเกรดซี และข๎าวเสีย ที่คลังสินค๎าอรุณศิลป์ 
หลัง 2 ปริมาณ 25,000 ตัน และคลังมหาทรัพย๑ฟีด รวม 6 หลัง ปริมาณ 80,000 ตัน จังหวัดนครปฐม เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่
ชัดเจนถึงความคุ๎มคําทั้งคําใช๎จํายและเวลาที่ต๎องเสียไปในการคัดแยกข๎าว  กํอนที่จะประมวลข๎อดีข๎อเสียเสนอให๎
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) พิจารณาในวันที่ 9 ก.ย. 2558 น้ี 

“ทั้ง 2 คลังที่มาดูในครั้งน้ีแตกตํางจากคลังสมศักด์ิสามวาที่ได๎ไปดูการคัดแยกกํอนหน๎าน้ี  เพราะเป็นคลังที่มีหลาย
หลัง เก็บข๎าวไว๎ในปริมาณมาก และกองวางเต็มพ้ืนที่ ซึ่งกรมฯ จะรํวมกับสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหนํวยงานวิชาการอิสระ น าผลการทดสอบจากการลง
พ้ืนที่ทั้งหมดมาศึกษาและค านวณความคุ๎มคําในมิติทางเศรษฐศาสตร๑ เพ่ือที่จะสรุปให๎ นบข.พิจารณาตํอไป” 

นางดวงพรกลําววํา ในการแยกคุณภาพข๎าวในแตํละกองเป็นรายกระสอบมีต๎นทุนในการคัดแยกจากคําแรงกระสอบ
ละ 12 บาท คําเซอร๑เวเยอร๑ในการตรวจคุณภาพข๎าววันละ 12,000 บาท ตํอ 1 สาย ท าให๎การคัดแยกมีต๎นทุนตกอยํูที่กระสอบ
ละ 16 บาท ยังไมํรวมคําด าเนินการอื่นๆ และหากต๎องด าเนินการคัดแยกจะใช๎เวลาในการคัดแยกเป็นเดือนหรือกวําจะหมดทุก
โกดังต๎องใช๎เวลาเป็นปี แตํที่ต๎องมาตรวจสอบและทดลองการคัดแยกเพราะมีหลายฝ่ายแสดงความกังวลวําการระบายแบบยก
คลังจะท าให๎รัฐเสียหาย จึงต๎องมาท าให๎เห็นวําการขายแบบไหนจะคุ๎มคํากวําและรัฐได๎ประโยชน๑สูงสุด 

ทั้งน้ี ได๎มีการก าหนดแนวทางการระบายข๎าวเกรดซี และข๎าวเสีย ปริมาณ 5.89 ล๎านตัน ซึ่งแยกเป็นข๎าวเกรดซี 4.6 
ล๎านตัน และข๎าวเสีย 1.29 ล๎านตัน ไว๎ 2 แนวทาง คือ ขายแบบยกคลัง หรือแยกขาย ซึ่งทั้ง 2 วิธีมีข๎อดีข๎อเสียตํางกัน คือ ถ๎า
ขายแบบยกคลังจะท าให๎ขายข๎าวได๎ราคาถูกกวําปกติ แตํสามารถระบายได๎หมดในทีเดียว ชํวยรัฐประหยัดคําใช๎จํายและลดคํา
จัดเก็บ แตํถ๎าคัดแยกกํอนแล๎วขายจะขายได๎ราคาดีข้ึน แตํต๎องเสียเวลาและคําใช๎จํายในการคัดแยก ซึ่งอาจจะไมํคุ๎มคํา 

นางดวงพรกลําววํา ส าหรับผลการตรวจสอบการคัดแยกข๎าวเกรดซีและข๎าวเสียในสต๏อกของรัฐที่คลังสินค๎ากลาง
สมศักด์ิสามวา หลังที่ 2 ที่ด าเนินการไปกํอนหน๎าน้ี พบวําทีมเซอร๑เวเยอร๑และกรรมกรสามารถคัดแยกข๎าวได๎เฉลี่ยวันละ 1,000 
กระสอบ จากท่ีคาดการณ๑ไว๎ประมาณวันละ 3,000 กระสอบ เน่ืองจากพบปัญหาข๎อจ ากัดและความยากล าบากในทางปฏิบัติ
คํอนข๎างมาก เชํน ปัญหากรรมกรไมํเพียงพอตํอภาระงานที่เพ่ิมข้ึนจากปัญหาตํางๆ ท าให๎งานลําช๎า ปัญหากระสอบข๎าวแตก 
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ปัญหาแสงสวํางภายในคลังไมํเพียงพอ ซึ่งกรมฯ ได๎รายงานผลการทดสอบเบื้องต๎นตํอที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ระบายข๎าวแล๎ว 

ส าหรับการคัดแยกข๎าว กระทรวงพาณิชย๑ได๎เชิญ 25 หนํวยงาน จากคณะผู๎แทนจากหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
หนํวยงานวิชาการอิสระ และหนํวยงานกลางที่ท าหน๎าท่ีตรวจสอบเรื่องข๎าว เชํน TDRI สวทช. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ๑พลังงาน และสมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย เข๎ารํวมสังเกตการณ๑ โดยมีบริษัทตรวจสอบคุณภาพข๎าว หรือเซอร๑เวเยอร๑กลาง
ที่มีมาตรฐานเข๎าด าเนินการตรวจสอบคัดแยก (ผู๎จัดการ 03092558) 
 การเรียกค่าเสียหายจากโครงการจ าน าข้าว-ขายข้าวจีทูจีใกล้จบ 
 นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ กลําววํา การสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามค าสั่ง
ของนายกรัฐมนตรีจะแล๎วเสร็จภายในวันที่ 7 ก.ย.น้ี แนํนอน เพราะขณะน้ีการตรวจสอบมีความคืบหน๎าไปมาก หรือใกล๎ได๎
ข๎อสรุปแล๎ว หลังจากน้ันคณะกรรมการทั้ง 2 คณะจะน าผลสรุปการสอบความรับผิดทางละเมิดเสนอให๎นายกฯ กํอนที่จะสํงให๎
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู๎ด าเนินการเรียกร๎องคําเสียหาย ซึ่งอาจจะมีการสํงเรื่องไปให๎อัยการด าเนินการตํอไป 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการ 2 คณะมีผู๎ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยกระทรวงการคลังเป็นฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการ กรณี ป.ป.ช.กลําวหา น.ส.ย่ิงลักษณ๑ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ปลํอยให๎มีการทุจริตในโครงการรับ
จ าน าข๎าว และกระทรวงพาณิชย๑เป็นเลขานุการ กรณี ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนายบุญทรง เตริยาภิรมย๑ อดีต รมว.พาณิชย๑ กับ
พวกรวม 21 คน ทุจริตโครงการรับจ าน าข๎าวและการระบายข๎าวแบบรัฐตํอรัฐ (จีทูจี) 
 นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานคณะกรรมการองค๑การคลังสินค๎า(บอร๑ด อคส.) กลําวถึงความคืบหน๎าการ
ฟ้องร๎องเรียกคําเสียหายทางแพํงกับเซอร๑เวเยอร๑และเจ๎าของโกดังกลางที่ต๎องรับผิดชอบกรณีข๎าวสารในสต๏อกรัฐบาลเสียหาย 
วํา ขณะน้ีการตรวจสอบใกล๎จะแล๎วเสร็จ เหลืออีกเพียง 4-5 โกดัง ซึ่งหากได๎รับผลตรวจสอบครบหมดแล๎วก็จะน าข๎าวออกมา
ขาย และสํวนที่เสียหายก็จะเรียกร๎องจากผู๎ที่รับผิดชอบตํอไป (ผู๎จัดการ 31082558) 
 ชง อสส.ฟันเอกชนเอี่ยวโกงจ าน าข้าว 

ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ า จ.นนทบุรี นายวิชา มหา
คุณ กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.วํา ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได๎แตํงต้ังคณะอนุกรรมการไตํสวนเรื่องกลําวหา นายบุญทรง เตริยาภิรมย๑ เมื่อครั้งด ารงต าแหนํง รมว.พาณิชย๑ กับพวก 
รวม 111 ราย วํากระท าความผิดตํอต าแหนํงหน๎าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระท าความผิดตํอต าแหนํง
หน๎าที่หรือทุจริตตํอหน๎าที่ตามกฎหมายอื่น กรณีทุจริตโครงการรับจ าน าข๎าวและการระบายข๎าว โดยมีตนเป็นประธาน
อนุกรรมการไตํสวน และตํอมาเมื่อวันที่ 20 ม.ค.58 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได๎มีมติชี้มูลความผิดนายบุญทรง กับพวก รวม 22 
ราย กรณีทุจริตโครงการรับจ าน าข๎าวและการระบายข๎าวแบบรัฐตํอรัฐ (จีทูจี) วํากระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ร.บ.วําด๎วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตํอหนํวยงานของรัฐ พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 (พ.ร.บ.ป.ป.ช.) ซึ่งอัยการสูงสุด (อสส.) ได๎ย่ืนฟ้องตํอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู๎ด ารงต าแหนํงทางการเมือง และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู๎ด ารงต าแหนํงทางการเมืองได๎ประทับฟ้องคดีดังกลําวไว๎
พิจารณาแล๎วน้ัน 
 นายวิชากลําววํา วันน้ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได๎พิจารณาและมีมติเกี่ยวกับผู๎ถูกกลําวหาที่เหลือ ดังน้ี  กลุํมที่ 1 
จ านวน 7 ราย ประกอบด๎วย Guangdong stationery & sporting goods imp. & exp. Corp., Ms. Luo Wensui 
General Manager, Mr. Chen Li Purchase Manager, Mr. Lam Win Coordinator, Hainan grain and oil industrial 
trading company, Mr. Lin Haihui Deputy General Manager และ Mrs. Zhou Jing Coordinator ได๎รํวมกับผู๎ถูก
กลําวหารายอื่นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ได๎มีมติชี้มูลความผิดไปแล๎วในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
พระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตํอหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 และพ.ร.บ.ป.ป.ช.ให๎สํงรายงาน 



19 

 

เอกสาร และความเห็นไปยังอสส. เพ่ือด าเนินคดีอาญากับผู๎ถูกกลําวหาตามฐานความผิดดังกลําวข๎างต๎น ตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช.  
มาตรา 97 ตํอไป 
 ชี้มูลเพิ่มรวม 15 ราย 

นายวิชา กลําวอีกวํา กลุํมที่ 2 จ านวน 8 ราย ประกอบด๎วย ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัดโรงสีกิจทวียโสธร, นายทวี อาจสมรรถ 
หุ๎นสํวนผู๎จัดการห๎างหุ๎นสํวนจ ากัดโรงสีกิจทวียโสธร, บริษัทกิจทวียโสธรไรซ๑ จ ากัด, นายทวี อาจสมรรถ กรรมการบริษัทกิจทวี
ยโสธรไรซ๑ จ ากัด, บริษัทเค.เอ็ม.ซี.อินเตอร๑ไรซ๑ (2002) จ ากัด, นายปกรณ๑ ลีศิริกุล กรรมการบริษัท เค.เอ็ม.ซี. อินเตอร๑ไรซ๑ 
(2002) จ ากัด, บริษัทเจียเม๎ง จ ากัด และนางประพิศ มานะธัญญา กรรมการบริษัทเจียเม๎ง จ ากัด ได๎สนับสนุนการกระท า
ความผิดของเจ๎าหน๎าที่รัฐ อันมีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  พ.ร.บ.วําด๎วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตํอ
หนํวยงานของรัฐ พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.ป.ป.ช.ให๎สํงรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยัง  อสส.เพ่ือด าเนินคดีอาญากับผู๎ถูก
กลําวหาตามฐานความผิดดังกลําวข๎างต๎น ตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช.มาตรา 97 ตํอไป และ 3.ส าหรับผู๎ถูกกลําวหาที่เหลือในชั้นน้ียังไมํ
ปรากฏพยานหลักฐานที่จะรับฟังได๎วํามีการกระท าความผิดตามข๎อกลําวหา จึงเห็นควรให๎ข๎อกลําวหาตกไป อยํางไรก็ตาม ถือ
วําคดีน้ีสิ้นสุดการพิจารณาของ ป.ป.ช.แล๎ว 
 นายกฯขีดเส้น 1 เดือนหาทางระบายข้าว (10 ก.ย.58) 

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่ท าเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) ครั้งที่ 5/2558 โดยกลําวภายหลังการประชุม วํา การประชุม
วันน้ีได๎รับทราบสถานการณ๑ปัจจุบัน แผนการระบายข๎าว แผนการตรวจสอบและจัดหาหลักฐานตําง ๆ ให๎เกิดความเรียบร๎อย
มากท่ีสุด เพ่ือด าเนินการในการระบายข๎าว เรื่องของคดีความท่ีต๎องท าให๎ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด ยืนยันวํา เราพร๎อมให๎
ความเป็นธรรมกับทุกภาคสํวน อยํางไรก็ตาม ในเรื่องความเสียหายตําง ๆ น้ัน ก็คงมีผลออกมาอยํูเรื่อย ๆ ก็ขอร๎องวําอยําเพ่ิง
สรุปเป็นตัวเลข เพราะเมื่อเวลาตําง ราคาการซื้อขายก็จะตํางออกไป เมื่อบวกกับคําบ ารุงรักษาและดอกเบี้ยตําง ๆ ทุกอยํางก็
จะมีมูลคําข้ึนทั้งหมด ย่ิงนานวันก็ย่ิงเสียหายมากข้ึน ดังน้ัน จึงจ าเป็นต๎องหาทางระบายข๎าวให๎เร็วที่สุด ในคุณภาพตําง ๆ 
รวมทั้งข๎าวเสียและข๎างกองล๎มที่ตรวจสอบล าบาก 

“ผมยืนยันวํา ทุกอยํางที่ท าและด าเนินการมีความละเอียดรอบคอบ อยํากังวลวําจะน าข๎าวไมํดีไปขาย ขอยืนยันวํา 
ข๎าวในสํวนที่ดีก็ยังดีอยํู ในสํวนที่ไมํดีก็ต๎องมีหลักฐานให๎ชัดเจน วันน้ีขอให๎เห็นใจเจ๎าหน๎าที่ การด าเนินการดังกลําวไมํงําย 
อยํางไรก็ตาม วันเดียวกันน้ี ก็ได๎มีการหารือกันถึงสถานการณ๑ข๎าวในปีหน๎า ซึ่งไทยยืนยันวํา จะท าให๎ปริมาณข๎าวจ าหนํายออกสูํ
ตลาดโลกให๎มากเหมือนเดิม แตํทั้งหมดก็ข้ึนอยํูกับการผลิตเพราะยังไมํทราบวําปริมาณข๎าวในฤดูกาลที่ 2 จะมีปัญหาหรือไมํ 
รวมทั้งต๎องดูเรื่องของงาน หากการปลูกข๎าวแตํละฤดูกาลลดลง การออกสูํตลาดก็คงต๎องน๎อยลง อาจจะมีผลท าให๎ราคาข๎าว
สูงข้ึน แตํทั้งหมดก็ต๎องดูประเทศอื่นด๎วย เพราะอาจมีการผลิตข๎าวเพ่ิมข้ึน ทุกคนตํางพยายามชํวยเหลือตัวเอง การซื้อขาย
สินค๎าเกษตรก็ต๎องเตรียมมาตรการรองรับความเสี่ยง บางประเทศเริ่มปลูกข๎าวเองมากข้ึน สั่งซื้อขายไทยน๎อยลงเป็นการ
เตรียมการลดความเสี่ยง ประเทศไทยเองเราก็ต๎องเตรียมตัวเพ่ือรองรับความเสี่ยงในเศรษฐกิจด๎านอื่น ๆ รวมทั้งการสํงออก” 
พล.อ.ประยุทธ๑ กลําว 

นายกรัฐมนตรี กลําววํา ในปัญหาเรื่องข๎าว พวกตนไมํได๎คิดวํามันเสียหายกี่แสนกี่ล๎านบาท เพราะเป็นเรื่องของ
ตัวเลข แตํสิ่งที่สูญเสียคือขวัญและก าลังใจของข๎าราชการ เป็นสิ่งที่ประเมินคําไมํได๎ ท้ังเหน็ดเหน่ือย ทั้งเสี่ยงกับคุกตาราง และ
ถึงวันน้ีก็เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งปอดในการไปรื้อคลังตําง ๆ มีท้ังเชื้อโรค เชื้อรา เมื่อถามวํา มั่นใจหรือไมํวํา จะมีระดับผู๎บริหาร
ได๎รับการลงโทษ นายกรัฐมนตรี กลําววํา มี เพราะเขามีคณะกรรมการตรวจสอบอยํูแล๎ว แตํทั้งหมดต๎องเข๎าสูํกระบวนการ
ยุติธรรม คณะกรรมการก็ต๎องท าหน๎าที่จนได๎ ส าหรับตนไมํใชํเป็นตัวกฎหมายและบอกหลายครั้งแล๎ววํา ตนมีเพียงอ านาจใน
การบริหารและนิติบัญญัติที่จะสามารถแก๎ปัญหาได๎ แตํในสํวนอ านาจของตุลาการ ตนไมํเข๎าไปยํุง เป็นหน๎าท่ีของฝ่ายตุลาการที่
จะตัดสินตามหน๎าท่ีของทําน หน๎าท่ีของรัฐบาล คือ ท ารายละเอียดข้ึนไปวําข้ันตอนตําง ๆ และคุณภาพของข๎าวเป็นอยํางน้ี ซึ่ง
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มีหลายหนํวยงานได๎ตรวจสอบไว๎แล๎ว กํอนหน๎าท่ีตนจะเข๎ามามีทั้ง สตง. ป.ป.ช. ตรวจสอบอยํูแล๎ว ในสํวนของรัฐบาลมีหน๎าที่
ตรวจสอบในปัจจุบันวํามีอะไรบ๎าง 

ด๎าน น.ส .ชุ ติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย๑ เปิดเผยวํา ที่ประชุม นบข. ได๎มอบหมายให๎
กระทรวงมหาดไทย จัดทีมลงตรวจสอบโกดังข๎าวในสต๏อกรัฐบาลทั่วประเทศ เพ่ือพิจารณาวํา แตํละแหํงมีสภาพกองข๎าวเป็น
อยํางไร จากน้ันจึงหาทางตํอไปวํา จะสามารถระบายข๎าวออกไปได๎อยํางไรบ๎าง หรือต๎องประมูลแบบยกโกดังไปให๎
ภาคอุตสาหกรรม โดยการตรวจสอบต๎องท าให๎เสร็จภายใน 1 เดือน นับจากน้ี(ผู๎จัดการ 09092558) 
 นายกฯยันฟ้องแพ่งจ าน าข้าวทันแน่ อุบเลขเก็บค่าเสียหายจ าน าข้าว ยันฟ้องรายตัวไม่เหมารวมทั้ง ครม.ยิ่ง
ลักษณ์ (16 ก.ย.58) 

พล.อ.ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน๎าคสช.ให๎สัมภาษณ๑กับผู๎สื่อขําวภายหลังการประชุมรํวม
ครม.คสช. ถึงความคืบหน๎าการฟ้องแพํงในคดีจ าน าข๎าว วํา ยังไมํได๎ฟ้อง ก าลังสอบสวนหาหลักฐาน  แตํจะฟ้องภายในปีน้ี 
เพราะต๎องไปตรวจสอบทุกไซโล ซึ่งบางย๎ุงข๎าวเรียบร๎อยแล๎ว ก็ต๎องขออนุมัติจากอัยการสูงสุด เพ่ือให๎ขายข๎าวได๎ 

เมื่อถามวํา คณะกรรมการตรวจสอบได๎มีการสรุปตัวเลขเบื้องต๎นหรือยัง นายกรัฐมนตรีกลําววํา สรุปมาแล๎วแตํยังไมํ
ชัดเจน ในสํวนย๎ุงข๎าวที่ตรวจสอบไมํได๎ ที่กองข๎าวพังลงมา ไมํมีใครอยากไปแยกข๎าว กรรมกรยังไมํอยากท าเลย 

เมื่อถามวําตัวเลขเบื้องต๎นน้ันมีความเสียหายเทําไร นายกรัฐมนตรีกลําววํา  ไมํรู๎จ าไมํได๎แล๎ว ก็หลายแสนล๎านบาท 
ตัวเลขข้ันต๎นมัน 5 แสนล๎านบาท แตํเขาก็บอกวําเป็นเรื่องของเงินหมุนเวียน ซึ่งก็แล๎วแตํเขา ข้ีเกียจเสียสมอง ให๎คนที่มีหน๎าที่
เขาท าไป อยํางไรก็ฟ้องทัน ไมํต๎องกลัว ประชาชนจะรํวมฟ้องด๎วยหรือไมํเลํา (ผู๎จัดการ 15092558) 
 เผย ตัวเลขเสียหาย′จ าน าข้าว′ อยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดชี้ขาด(22ก.ย.58) 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน นายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ(ป.ป.ช.) กลําวถึง กรณี
รัฐบาลเตรียมจะเอาผิดทางแพํง น.ส.ย่ิงลักษณ๑ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีกับผู๎เกี่ยวข๎องให๎ชดใช๎คําเสียหายในโครงการรับ
จ าน าข๎าววํา รัฐบาลใช๎มาตรการทางปกครอง 

โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 2 ฉบับ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่ พ.ศ.2539 และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวําด๎วยหลักเกณฑ๑การปฏิบัติกรณีเกี่ยวกับเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐต๎องรับผิดเพราะกระท าละเมิด พ.ศ.2539 โดยจะต้ัง
คณะกรรมการความรับผิดทางแพํงข้ึนมาตรวจสอบความเสียหาย กํอนที่จะแจ๎งผู๎ถูกกลําวหาวําต๎องชดใช๎เทําไหรํ ถ๎าหากผู๎ถูก
กลําวหาไมํเห็นด๎วยก็จะด าเนินการฟ้องตํอศาลปกครองให๎เพิกถอนค าสั่งดังกลําว 

เมื่อถามวํา หากศาลปกครองพิจารณาวําคําความรับผิดทางแพํงของ น.ส.ย่ิงลักกษณ๑ ไมํสูงถึงตัวเลขความเสียหายที่ 
ป.ป.ช.พิจารณา จะท าอยํางไร นายวิชา กลําววํา เป็นหน๎าท่ีของศาลปกครองสูงสุดที่จะต๎องชี้ขาด กรณีน้ีคล๎ายกับคดีการจัดซื้อ
รถ-เรือดับเพลิง ซึ่งสุดท๎ายศาลปกครองสูงสุดจะเป็นชี้ขาด (มติชน 21092558) 
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๑.๔ ความเคลื่อนไหวด้านข้าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ผอ.ชป.12 ประกาศย้ าน้ าในลุ่มน้ าเจ้าพระยา ไม่พอปลูกข้าวนาปี(11 ก.ย.58) 

นายฎรงค๑กร สมตน ผู๎อ านวยการส านักชลประทานที่ 12 เปิดเผยวํา ด๎วยสถานการณ๑น้ าในอํางเก็บน้ าของลุํมน้ า
เจ๎าพระยาปัจจุบัน ณ วันที่ 9 ก.ย. 58 เข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก มีปริมาตรน้ าในอําง 4,374 ล๎าน ลบ.ม. น้ าใช๎การได๎ 574 ล๎าน 
ลบ.ม. มีการใช๎น้ าวันละ 5 ล๎าน ลบ.ม. เข่ือนสิริกิต์ิ มีปริมาตรน้ าในอําง 4,029 ล๎าน ลบ.ม. น้ าใช๎การได๎ 1,179 ล๎าน ลบ.ม. มี
การใช๎น้ าวันละ 9 ล๎าน เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ มีปริมาตรน้ าในอําง 112 ล๎าน ลบ.ม. น้ าใช๎การได๎ 109 ล๎าน ลบ.ม. มีการใช๎น้ าวัน
ละ 1 ล๎าน ลบ.ม. สํวนที่เข่ือนเจ๎าพระยา จังหวัดชัยนาท สถานการณ๑ระดับน้ าในแมํน้ าเจ๎าพระยายังคงลดลงอยํางตํอเน่ือง ซึ่ง
ขณะน้ีที่จุดวัดน้ า C13 เหนือเข่ือนปัจจุบัน อยํูที่ 13.65 ม.รทก. ต่ ากวําจุดวิกฤติ ที่ 14.00 ม.รทก. ท าให๎ระดับน้ าเหนือเข่ือน
เจ๎าพระยาวันน้ี ต่ ากวําตลิ่งถึง 2.69 ม. ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได๎คาดการณ๑สภาพฝนในชํวงเดือนกันยายน 58 วํา 
ปริมาณฝนจะตกอยํูในเกณฑ๑น๎อยกวําคําเฉลี่ยปกติ ประมาณร๎อยละ 10-25 สํงผลให๎ปริมาณน้ าไหลเข๎าอํางเก็บน้ าลดลง
ตามล าดับ และจะเน๎นท าการกักเก็บน้ าไว๎ในอํางให๎ได๎มากท่ีสุด พร๎อมกับปรับลดการรับน้ าเข๎าระบบสํงน้ าทั้ง 2 ฝั่ง ของแมํน้ า
เจ๎าพระยาเพ่ือรักษาระดับน้ าหน๎าเข่ือนเจ๎าพระยาให๎อยํูในระดับที่เหมาะสม 

ทั้งน้ี ระดับน้ าในลุํมน้ าเจ๎าพระยาที่ลดลง สํงผลกระทบตํอการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรในแตํละพ้ืนที่ ดังน้ัน 
เกษตรกรในแตํละพ้ืนที่ ที่ใช๎น้ าจากเข่ือนเจ๎าพระยา น้ าอยํูในเกณฑ๑ที่ไมํสามารถท าการเพาะปลูกได๎ หากเกษตรกรเก็บเกี่ยว
ผลผลิตรอบแรกไปแล๎ว ต๎องงดปลูกข๎าวนาปีตํอเน่ือง ทั้งน้ี พ้ืนที่ที่ยังไมํได๎ท าการเพาะปลูกข๎าวนาปีรอบแรก หากจะท าการ
เพาะปลูกต๎องใช๎น้ าฝนเป็นหลัก และควรมีแหลํงน้ าธรรมชาติส ารองไว๎ เมื่อฝนสิ้นสุด เพ่ือหลํอเลี้ยงต๎นข๎าวให๎ถึงอายุเก็บเกี่ยว 
ซึ่งคาดวําอยํูชํวงกลางเดือนตุลาคมน้ี สํวนพ้ืนที่ที่ไมํมีแหลํงน้ าธรรมชาติส ารอง หากปลูกข๎าวต้ังแตํน้ีเป็นต๎นไป เมื่อฝนสิ้นสุดจะ
มีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ าหลํอเลี้ยงข๎าวจนถึงการเก็บเกี่ยวผลิตผล จึงอยากให๎ทุกภาคสํวนรํวมมือกันใช๎น้ าอยําง
ประหยัดและเกิดประโยชน๑สูงสุด เพ่ือรํวมกันสร๎างเสถียรภาพความมั่นคงด๎านน้ าให๎มีปริมาณน้ าส ารองไว๎ใช๎อยํางย่ังยืนตํอไปใน
อนาคต(ไทยรัฐ 10092558) 
  ผอ.เขื่อนเจ้าพระยา เตือนชาวนา เห็นพายุเข้าอย่างเพิ่งดีใจ รอเช็กน้ าก่อนท านา (16 ก.ย.58) 

ผู๎สื่อขําวรายงานวํา จากกรณีที่ กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 5 วันที่ 14 ก.ย. 2558 เตือน พายุดีเปรสชั่น
บริเวณทะเลจีนใต๎ตอนกลาง ได๎ทวีก าลังแรงข้ึนเป็นพายุโซนร๎อน “หวํามก๐อ” (VAMCO)แล๎ว มีศูนย๑กลางอยํูทางตะวันออกของ
เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หํางประมาณ 200 กิโลเมตร หรือที่ละติจูด 15.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 109.5 องศาตะวันออก 
มีความเร็วลมสูงสุดใกล๎ศูนย๑กลางประมาณ 65 กิโลเมตรตํอชั่วโมง ก าลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด๎วยความเร็วประมาณ 10 
กิโลเมตรตํอชั่วโมง คาดวําศูนย๑กลางของพายุจะเคลื่อนข้ึนฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง ในวันที่ 15 ก.ย. 2558 น้ัน 
พายุดังกลําวมีแนวโน๎มจะเคลื่อนเข๎ามาลึก ท าให๎ปริมาณฝนในประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึนทุกจังหวัด 

ส าหรับสถานการณ๑ระดับน้ าในแมํน้ าเจ๎าพระยา น้ันยังคง ลดลงอยํางตํอเน่ืองเรื่อยๆ ซึ่งขณะน้ีที่จุดวัดน้ า C13 เหนือ
เข่ือนปัจจุบัน อยํูที่ 14.40 ม.รทก. สูงกวําจุดวิกฤติ ที่ 14.00 ม.รทก.ท าให๎ระดับน้ าเหนือเข่ือนเจ๎าพระยาวันน้ี ต่ ากวําตลิ่ง 
1.94 ม.รทก.เทําน้ัน 

ด๎าน นายเอกศิษฐ๑ ศักด์ิดีธนาภรณ๑ ผู๎อ านวยการโครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาเข่ือนเจ๎าพระยา กลําววํา พายุหวํา
มก๐อ ที่จะพัดผํานประเทศไทยหรือที่เรียกวํา "พายุจร" น้ัน จะมีแนวโน๎มเกี่ยวกับระดับน้ าที่ดีข้ึนอยํางแนํนอน เพราะเป็นพายุ
ลูกแรกที่พัดผํานไทย แตํจะมากน๎อยอยํางไรต๎องติดตามสถานการณ๑ตํอไป แตํข๎อดีที่ จะเห็นผลอยํางชัดเจน คือน้ าฝนจะเพ่ิม
ระดับน้ าในอํางเก็บน้ าตํางๆของประเทศไทยเก็บไว๎ใช๎ในปี 2559 ได๎อีกไมํต่ ากวํา 20% อยํางแนํนอน 

ผู๎อ านวยการโครงการสํงน้ าและบ ารุง รักษาเข่ือนเจ๎าพระยา กลําวตํอวํา จากการคาดการณ๑จะมีน้ าเพ่ิมข้ึนสามารถ
เก็บไว๎ใช๎ในฤดูแล๎ง แตํกรณีการท านาปรัง เพ่ือความไมํประมาท ต๎องค านึงถึงปัจจุบันวําน้ าที่สามารถใช๎ได๎ จาก 4 เข่ือน ได๎แกํ 
เข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิต์ิ เข่ือนแควน้ า เข่ือนป่าสัก รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,200 ล๎าน ลบ.ม. หากเทียบกับปีที่ผํานมายังมีปริมาณ
ที่น๎อยกวําครึ่งตํอครึ่ง เกษตรกรจึงควรชะลอการท านาปรังในปี 2559 ไว๎กํอน ต๎องติดตามสถานการณ๑น้ าอยํางใกล๎ชิด แตํ
ขณะน้ีมีเกษตรกร ท านา ระยะที่ 2 ภายในพ้ืนที่ส านักชลประทานที่ 12 หลายพันไรํ และยังคงมีตัวเลขเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งการท า
นาดังกลําวเกิดจากความเคยชินของชาวนาท่ีท านาตํอเน่ือง 
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นายเอกศิษฐ๑ กลําวด๎วยวํา เกษตรกรที่ท านา และยังไมํท านา อาจจะหวังกับน้ าฝนในชํวงฤดูฝน และชํวงพายุพัดผําน
ได๎จริง แตํอาจจะเป็นแคํชํวงเวลา เพราะหากจะหวังในสํวนของน้ าในอํางเก็บน้ าน้ันอาจมีปริมาณไมํเพียงพออยําง แนํนอน
ตามท่ีกรมชลประทานที่ 12 ได๎ประกาศไปแล๎ว อยากให๎เกษตรกรหาแหลํงน้ าส ารองตามธรรมชาติ เชํน แก๎มลิง ห๎วย หนอง 
คลอง บึง ต๎องวัดปริมาณวําน้ าเหลําน้ีเพียงพอตํอข๎าวที่ปลูกไหม หากไมํเพียงพอก็ควรชะลอไว๎กํอน น้ าบาดาลก็เชํนกัน หาก
น้ าซึมลงไปในผิวดินน๎อย น้ าบาดาลก็น๎อยเชํนกัน.(ไทยรัฐ 15092558) 
  จ.นครสวรรค์ของบช่วยเกษตรกรเสียหายจากภัยแล้ง (11 ก.ย.58) 

นายณัฎฐกิตต์ิ ของทิพย๑ เกษตรจังหวัดนครสวรรค๑ เปิดเผยวํา ในปีที่ผํานมาเกษตรกรใช๎พ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูกพืช
เต็มพ้ืนที่ราว 4.6 ล๎านไรํ แตํปีน้ีได๎เกิดภาวะฝนแล๎งอยํางตํอเน่ืองท าให๎เกษตรกรสามารถปลูกพืชได๎ราว 60% ของปีที่ผํานมา
เทําน้ัน ในจ านวนน้ีก็ยังเกิดความเสียหายอีกในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ คือ พยุหะคีรี โกรกพระ ลาดยาว ตาคลี บรรพตพิสัย ตากฟ้า 
ไพศาลี และแมํวงก๑ รวม 58 ต าบล 573 หมูํบ๎าน เกษตรกร 11,779 ราย แยกเป็นนาข๎าว 36,235 ไรํ พืชไรํ 142,590 ไรํ และ
พืชอื่น 89 ไรํ รวมพ้ืนที่ 178,914 ไรํ วงเงินที่ขอรับความชํวยเหลือ 201,511,816 บาท คือ ข๎าวอัตราไรํละ 1,113 บาท พืชไรํ
อัตราไรํละ 1,148 บาท พืชอื่นอัตราไรํละ 1,690 บาท โดยเกษตรกร 1 รายจะได๎รับการชํวยเหลือไมํเกิน 30 ไรํ ขณะน้ีอยํู
ระหวํางการน าเสนอขอใช๎งบประมาณในอ านาจของผู๎วําราชการจังหวัดวงเงิน 20 ล๎านบาท ในสํวนที่ยังไมํได๎รับการชํวยเหลือก็
จะเสนอขอรับการชํวยเหลือเป็นเงินสดไปที่กรมสํงเสริมการเกษตรตํอไป 
เกษตรจังหวัดฯ กลําวตํอวํา สํวนวงเงินที่ขอรับความชํวยเหลือไปที่กรมสํงเสริมการเกษตรน้ัน ถ๎าคณะรัฐมนตรีให๎ความ
เห็นชอบเมื่อใด ทาง ธ.ก.ส.ก็จะเป็นผู๎โอนเงินเข๎าบัญชีออมทรัพย๑ของเกษตรกรที่เปิดไว๎กับ ธกส.เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการลงทุน
ท าการเกษตรรอบตํอไป ในขณะเดียวกันก็ได๎ก าชับให๎เกษตรอ าเภอและเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการเกษตรประจ าต าบล ติดตาม
สถานการณ๑การปลูกพืชในทุกพ้ืนที่อยํางใกล๎ชิดตํอไป (บ๎านเมือง 10092558)  
 หอยเชอรี่!! จอมเขมือบต้นข้าว พบระบาดที่แม่สอด ทากับฝน (18 ก.ย.58) 

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 58 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา พ้ืนที่อ าเภอแมํสอด จ.ตาก ขณะน้ี ฝนที่ตกชุก ปริมาณน้ ามาก ตามทุํงนา
ตํางๆ มีต๎นข๎าวที่ก าลังเจริญงอกงาม และบางแหํงมีน้ าทํวมขัง ท าให๎มีศัตรูข๎าวบางชนิด โดยเฉพาะ ‘หอยเชอรี่’ เมื่อได๎น้ าฝนก็
จะออกมาผสมขยายพันธุ๑แพรํระบาดไปได๎อยํางรวดเร็ว ซึ่งหอยชนิดน้ีถือเป็นศัตรูข๎าวที่ส าคัญ ในพ้ืนที่อ าเภอแมํสอด เริ่มพบ
การระบาดแล๎วทั้งต าบลแมํกุ ต าบลแมํตาว ต าบลพระธาตุผาแดง และใกล๎เคียง 

ไขํหอยเชอรี่ จะอยูํตามต๎นหญ๎าริมน้ า ต๎นข๎าว ไขํสีชมพูเกาะติดกันเป็นกลุํมยาว 2-3 น้ิว 
ส าหรับ ลักษณะหอยเชอรี่ ตัวเหมือนหอยโขํง มีเปลือกสีเหลืองปนน้ าตาล เน้ือและหนวดสีน้ าตาลอํอน หอยเชอรี่

เจริญเติบโตและขยายพันธุ๑ได๎อยํางรวดเร็ว ลูกหอยอายุเพียง 2-3 เดือน จะจับคูํผสมพันธุ๑ได๎ตลอดเวลา หลังผสมพันธุ๑ได๎ 1-2 
วัน ตัวเมียจะวางไขํในเวลากลางคืน โดยวางไขํตามกิ่งไม๎ ต๎นหญ๎าริมน้ า ต๎นข๎าว ไขํสีชมพูเกาะติดกันเป็นกลุํมยาว 2-3 น้ิว ไขํ
จะฟักออกเป็นตัวหอยภายในเวลา 7-12 วัน 

กษตรกรหันมาใช๎วิธีแบบธรรมชาติใช๎ใบมะละกอมาทิ้งตามนาลํอให๎หอยมากินกํอนจับไปก าจัด 
ทั้งน้ี เกษตรกรจะต๎องคอยสังเกตการเข๎าท าลายต๎นข๎าว ในระยะกล๎า และที่ปักด าใหมํๆ ไปจนถึงระยะแตกกอ โดย

เริ่มจากสํวนโคนต๎นข๎าวที่อยํูใต๎น้ า จากพ้ืนดินประมาณ 1-1.5 น้ิว จากน้ันจะกินสํวนใบที่ลอยน้ าจนหมด ทั้งต๎น ทั้งใบ ใช๎เวลา
เพียง 1-2 นาที 

เอาลูกมะละกอของโปรดของหอยเชอรี่ มาลํอก็ได๎ผลดี 
นายสุวรรณ ตาค า เกษตรอ าเภอแมํสอด แนะน าให๎เกษตรกรหันมาใช๎วิธีแบบธรรมชาติ หรือภูมิปัญญาท๎องถ่ิน เชํน 

การใช๎ใบมะละกอหรือลูกมะละกออํอน มาสับทิ้งไว๎บริเวณทางน้ าในพ้ืนที่นา เน่ืองจากหอยเชอรี่จะชอบกินใบมะละกอมาก ก็
สามารถจับหอยเชอรี่เพ่ือน าไปก าจัดได๎ หรือวิธีการใช๎ตาขํายดักจับในชํองทางน้ า รวมทั้งการอนุรักษ๑สัตว๑ธรรมชาติ เชํน นก
ปากหํางหรือเป็ด ซึ่งถือเป็นสัตว๑ที่ก าจัดหอยเชอรี่ได๎อยํางดี(ไทยรัฐ 17092558) 
  “ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง”ยันข้าว กข.55 ที่ก าลังสร้างปัญหาให้ชาวนาได้จากหน่วยงานอื่น(01 ก.ย.58) 

ผอ.ศูนย๑เมล็ดพันธุ๑ข๎าวพัทลุง” ระบุ ข๎าวสายพันธุ๑ใหมํ กข.55 ที่ก าลังสร๎างปัญหาให๎ชาวนาในพ้ืนที่ไมํได๎มาจากศูนย๑ 
แตํเป็นของ “ศูนย๑วิจัยข๎าวพัทลุง” ยันองค๑กรที่ตนดูแลจะขายเมล็ดพันธุ๑คุณภาพให๎เกษตรกรเทําน้ัน 
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ผู๎สื่อขําวรายงานความคืบหน๎ากรณีที่ชาวนาในพ้ืนที่ ม.5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โอดครวญหลังจากที่ข๎าว
นาปรังที่ปลูกไว๎ก าลังออกรวงในชํวงกํอนพลับพลึง เมื่อเมล็ดข๎าวเริ่มแกํ แตํเมล็ดกลับเริ่มรํวงออกจากรวงจนเหลือแตํฟางข๎าว 
ท าให๎ชาวนาท่ีน่ีคาดการณ๑วํา อีก 20 วันกํอนที่จะมีการเก็บเกี่ยวคงไมํเหลือเมล็ดข๎าวให๎เก็บอยํางแนํนอน ตามที่เป็นขําวไปแล๎ว
น้ัน 

ชาวนาใน จ.พัทลุง รายหน่ึงระบุวํา กํอนหน๎าน้ีปลูกข๎าวขาวพันธุ๑ชัยนาท และพันธุ๑พิษณุโลก 2 ซึ่งเป็นข๎าวไวแสง อายุ
เก็บเกี่ยว 120 วัน แตํปีน้ีทางศูนย๑วิจัยข๎าวพัทลุงได๎สํงเสริมปลูกข๎าวสายพันธุ๑ใหมํ ซึ่งเป็นข๎าวไวแสงเชํนกัน คือ สายพันธุ๑ กข.
55      ที่ทางศูนย๑วิจัยข๎าวพัทลุงได๎คิดข้ึนมาใหมํ และมีการรับรองพันธุ๑ข๎าวชนิดน้ีโดยกรมวิชาการเกษตรเมื่อปีที่แล๎ว แตํเมื่อ
เข๎าสูํชํวงก าลังจะได๎เก็บเกี่ยวผลผลิต ในแปลงนามีเมล็ดข๎าวสายพันธุ๑อื่นปลอมปนจ านวนมาก และข๎าวที่ปลูกไว๎เมล็ดก็รํวงทั้งที่
ยังไมํได๎เก็บเกี่ยว 

“เพียงเอามือไปแตะเบาๆ เมล็ดข๎าวก็รํวงเหลือแตํรวงฟาง ซึ่งในฤดูกาลนาปรังปีน้ีคาดวําชาวนาคงได๎รับความ
เดือดร๎อนอยํางแนํนอน เพราะราคาข๎าวก็ตกเหลือเกวียนละ 6,000 บาท แถมข๎าวก็รํวงเหลือแตํรวง ไมํคุ๎มตํอการลงทุนคําปุ๋ย 
คําแรง บวกคําเสียเวลาในการท านาแปลงสาธิตเพ่ือขายผ๎าเอาหน๎ารอดตํอหนํวยงานราชการ” 

เก่ียวกับเรื่องน้ี นายสน ฉิมพงษ๑ ผอ.ศูนย๑เมล็ดพันธุ๑ข๎าวจังหวัดพัทลุง เปิดเผยวํา แปลงนาข๎าวดังกลําวที่เกษตรกร
ชาวนาปลูกข๎าวสายพันธุ๑ใหมํ กข.55 น้ัน เบื้องต๎น เกษตรกรไมํได๎ชื้อเมล็ดพันธุ๑ข๎าวจากศูนย๑เมล็ดพันธุ๑ข๎าวพัทลุง แตํเป็นเมล็ด
พันธุ๑ที่ทางศูนย๑วิจัยข๎าวพัทลุงเป็นผู๎ด าเนินการเอง โดยน าเมล็ดพันธุ๑ที่ปรับปรุงไปสํงเสริมให๎เกษตรในพ้ืนที่ดังกลําว ซึ่งก าลัง
เป็นปัญหาให๎แกํเกษตรกร 

“ในสํวนของเมล็ดพันข๎าวที่ศูนย๑เมล็ดพันธุ๑ข๎าวพัทลุงจะผลิต และควบคุมเมล็ดพันธุ๑จากนักวิชาการ โดยเราจะขายแตํ
เมล็ดพันธุ๑ข๎าวคุณภาพให๎แกํเกษตรกรเทําน้ัน”นายสน กลําวยืนยัน (ผู๎จัดการ 31082558) 
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๑.๕ ความเคลื่อนไหวของโรงสีข้าวไทย 
 “ธนสรรไรซ์" ผงาดที่ 3 ส่งออกข้าว เริ่มต้นธุรกิจโรงสีที่ชัยนาท-สิ้นปีโกยหมื่นล้าน(22ก.ย.58) 

แหลํงขําวจากวงการข๎าว เปิดเผยวํา ผลจากการด าเนินโครงการรับจ าน าข๎าว ท าให๎มีจ านวนโรงสีเพ่ิมข้ึนนับพันโรง 
และมีการขยายก าลังการผลิตเกินกวําปริมาณข๎าวเปลือกที่ผลิตได๎ 3 เทําในแตํละปี สํงผลให๎เกิดการแยํงซื้อซัพพลาย
ข๎าวเปลือกในตลาดอยํางรุนแรง เป็นเหตุให๎ต๎นทุนราคาข๎าวเปลือกสูงแตํต๎องไปแยํงกันขายให๎กับผู๎สํงออกที่มีเพียง 10 ราย จึง
ถูกกดราคารับซื้อข๎าวสารถูกลง ท าให๎โรงสีหันสูํธุรกิจสํงออกข๎าว แตํมีเพียงโรงสี "ธนสรรไรซ๑" ท่ีสามารถชิงสํวนแบํงการสํงออก
จากผู๎สํงออกรายใหญํเจ๎าตลาดเดิมได๎อยํางรวดเร็ว ไตํระดับจากท็อป 10 ข้ึนมาเป็นท็อป 3 เมื่อ เดือนที่ผํานมา มีปริมาณ
สํงออก 28,969.76 ตัน รองจากเบอร๑ 1 อยํางเอเซียโกลเด๎นไรซ๑ ปริมาณ 1.51 แสนตัน เบอร๑ 2 พงษ๑ลาภ ปริมาณ 42,270.15 
ตัน 

นายศุภชัย วรอภิญญาภรณ๑ ประธานกรรมการ บริษัท ธนสรรไรซ๑ จ ากัด และบริษัท พรีเมียมไรซ๑ เอ็กซ๑ปอร๑ต จ ากัด 
เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" วํา บริษัทต้ังเป้าหมายสํงออกข๎าวปีน้ีให๎ได๎ 7-8 แสนตัน มูลคํา 10,640 ล๎านบาท โดยยอดสํงออก 
8 เดือนแรก (มกราคม-กรกฎาคม) 2558 สํงออกได๎ 5.7 แสนตันจากปริมาณท้ังประเทศที่ 5.19 ล๎านตัน โดยเป็นยอดที่สํงออก
โดยบริษัท ธนสรรไรซ๑ 3.77 แสนตัน และบริษัท พรีเมียมไรซ๑ฯ อีก 2.1 แสนตัน โดยเป็นข๎าวน่ึง สัดสํวน 50% ข๎าวขาว 40% 
และข๎าวหอมมะลิ 10% ไปยังกลุํมแอฟริกา ไนจีเรีย เป็นตลาดหลัก 

"มั่นใจวําปีน้ีจะสามารถสํงออกได๎ปริมาณมากเป็นอันดับ 1 ใน 5 ของผู๎สํงออกข๎าวไทยแนํนอน หากเปรียบเทียบกับ
ยอดสํงออกปี 2557 บริษัท ที่สํงออกที่ได๎ท็อป 5 อันดับ คือ เอเซีย โกลเด๎นไรซ๑ จ ากัด ได๎ปริมาณ 1.9 ล๎านตัน นครหลวงค๎า
ข๎าวได๎ปริมาณ 1.8 ล๎านตัน ข๎าว ซี.พี.ได๎ปริมาณ 6 แสนตัน พงษ๑ลาภ 3.6 แสนตันแตํยอดสํงออกของบริษัท ธนสรรไรซ๑
มากกวํายอดของบางรายในปีกํอน" 

นายศุภชัยกลําววํา ในวงการโรงสีบริษัทถือเป็นท็อป 1 ใน 3 ของประเทศ เพราะจุดเริ่มต๎นจากธุรกิจโรงสีข๎าวที่ จ.
ชัยนาท เมื่อ 10 ปีกํอนแล๎ว และขยายโรงสีข๎าวน่ึงใน จ.พิจิตร ก าลังผลิตวันละ 1,500 ตัน ถัดมาอีก 2-3 ปี ก็ขยายมาท าโรงสี
ข๎าวน่ึงอีกแหํงเพ่ิมที่ จ.ชัยนาท วันละ 2,000 ตัน และเพ่ิมโรงสีข๎าวหอมมะลิและข๎าวน่ึงใน จ.กาฬสินธุ๑อีก 1 โรงก าลังผลิตวัน
ละ 1,000 ตัน ท าให๎กลุํมธนสรรไรซ๑ 4 โรง มีก าลังผลิตรวม วันละ 5 ,000 ตัน นอกจากเพ่ิมก าลังการผลิตยังได๎เตรียมพร๎อม
ด๎านบุคลากร เอกสาร ภาษา เพ่ือเตรียมสํงออกมานานกวํา 4 ปี นอกจากน้ียังมีบริษัทในกลุํมอีก 4 บริษัท คือ บริษัท สรรรวม
ผล 999, บริษัทธนกรบรรจุ, อีสเทิร๑นไรซ๑มิลล๑, และบริษัท ล๎อพูนผล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตข๎าวถุงบัวชมพู ขายในประเทศ 
มีก าลังการผลิต 500-600 ตันตํอวัน 

ทั้งน้ี การขยายธุรกิจสํงออกข๎าวเริ่มท าอยํางจริงจังในชํวง 3 เดือนในปี 2557 หลังคณะรักษาความสงบแหํงชาติเข๎า
มายกเลิกโครงการรับจ าน า ราคาสํงออกข๎าวของไทยลดลงต่ ามาก ค าสั่งซื้อจากตํางประเทศทะลักเข๎ามากข้ึนจนผู๎สํงออกไทย
สํงมอบไมํทัน กลายเป็นจังหวะของกลุํมโรงสี ท าให๎บริษัทสํงออกได๎ 70,000 ตัน 

"จุดแข็งที่แซงผู๎สํงออกหน๎าเดิมได๎ไมํใชํเพราะการตัดราคา แตํเพราะมีโรงสีจึงมีความได๎เปรียบ คําปรับปรุงต่ ากวํา 
ต๎นทุนต่ า เมื่อสํงออกเองโดยตัดข้ันตอนพํอค๎าคนกลางออกไปจึงสามารถเสนอราคาได๎ถูกกวํา 10 เหรียญสหรัฐตํอตัน หากไป
เทียบกับราคาข๎าวเวียดนามแล๎วก็แพงกวําไมํมาก ลูกค๎าก็มีความนิยมคุณภาพสินค๎าไทยอยํูแล๎วจึงสั่งซื้อจากเราเพราะได๎ราคา
ถูกประเทศก็ได๎ประโยชน๑เพราะมีรายได๎มากข้ึน แตํผู๎สํงออกเดิมอาจกระทบบ๎าง กํอนหน๎าน้ีโรงสีมีเป็น 1 ,000 โรง ผู๎สํงออกมี
หลัก 10 ราย แตํตอนน้ีเมื่อโรงสีพร๎อมแตํผู๎สํงออกไมํปรับตัวก็ถูกบีบไปเรื่อยๆ" 

นายศุภชัยกลําววํา ขณะน้ีสถานการณ๑สํงออกชะลอตัวลงจากปริมาณซัพพลายข๎าวของข๎าวปากีสถาน และเวียดนาม
ก าลังจะออกสูํตลาด แตํแนวโน๎มการสํงออกข๎าวไทยปีน้ีคงได๎ 8-9 ล๎านตัน ยังเป็นปีที่ดี และรัฐบาลระบายข๎าวสารในสต๏อก
ออกมาได๎มาก ซึ่งบริษัทได๎รํวมประมูลซื้อข๎าว 5-6 ครั้งปริมาณ 300,000 ตัน(ประชาชาติธุรกิจ 22092558) 
 ชาวบ้านเดือดร้อนแก๊งตุ๋นขายข้าวคุณภาพต่ าระบาดทั่วอุดรฯ(15 ก.ย.58) 

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 58 ผู๎สื่อขําวได๎เดินทางไปยังบ๎านเลขที่ 81 หมูํ 10 บ๎านเหลําศรีจาน ต.นาขํา อ.เมือง จ.อุดรธานี 
พบกับ นางทองสุข มะหุวรรณ อายุ 63 ปี ผู๎เสียหายที่ซื้อข๎าวไร๎คุณภาพจากพํอค๎ารถเรํ โดยน ากระสอบปุ๋ยบรรจุข๎าว 2 
กระสอบ เขียนที่ข๎างกระสอบเป็นข๎าวหอมมะลิชนิดคัดพิเศษ รับรองคุณภาพ ตราไกํคูํ 1 กระสอบ และตราดอกบัว 1 กระสอบ 
อีก 2 กระสอบได๎น าไปเป็นหลักฐานในการแจ๎งความร๎องทุกข๑ 
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นางทองสุข เลําให๎ฟังวํา เมื่อวันที่ 11 ก.ย.ที่ผํานมา มีรถกระบะสีแดงบรรทุกข๎าวสารมาเรํขายในหมูํบ๎าน จ าหมวด
อักษรไมํได๎ 6562 สุพรรณบุรี มีผู๎ชายน่ังมากับรถ 4 คน พร๎อมกับน าเอาข๎าวตัวอยํางมาโชว๑พูดชักชวนให๎ซื้อ ซึ่งตนเห็นวําเป็น
ข๎าวเหนียวเม็ดยาวสวยขาว จึงซื้อ 4 กระสอบ ราคากระสอบละ 800 บาท รวม 3,200 บาท โดยขอซื้อข๎าวเหนียว 3 กระสอบ 
และข๎าวเจ๎า 1 กระสอบ แตํไมํได๎เปิดกระสอบตรวจดู พอตกเย็นน าข๎าวเหนียวไปแชํเพ่ือจะน่ึง แตํหลังจากน าข๎าวไปน่ึงแล๎ว 
เป็นเหมือนข๎าวไมํสุก มีกลิ่นเหม็นสาบรุนแรง และแข็งจนกินไมํได๎ ลูกชายจึงตรวจดูข๎าวในกระสอบและข๎าวที่น่ึง ปรากฏวํา 
เป็นข๎าวสารเจ๎าทั้งหมด ไมํมีข๎าวสารเหนียวตามท่ีตนสั่งซื้อ สงสัยวําจะเป็นข๎าวสารปลอมตามที่เคยมีขําวในโทรทัศน๑ จึงน าเอา
ไปแจ๎งความ 

ผู๎สื่อขําวน าข๎าวสารจ านวนหน่ึงไปให๎นายคมสันต๑ เตียวศิริกุล เจ๎าของโรงสีอุดรชัยธนาสิน ผู๎รับซื้อข๎าวรายใหญํของ 
จ.อุดรธานี เพ่ือตรวจสอบสภาพและคุณภาพของข๎าวดังกลําว โดยกรรมวิธีของทางโรงสี หลังตรวจสอบ นายคมสันต๑ เผยวํา 
ข๎าวสารดังกลําวเป็นข๎าวสารเกําเก็บพ้ืนแข็ง ผสมกับข๎าวหัก ปลายข๎าว ท าให๎เป็นข๎าวเปอร๑เซ็นต๑ต่ า สามารถรับประทานได๎ แตํ
มีราคาไมํแพง ซื้อ-ขายกันอยํูที่ราคากระสอบปุ๋ยละ 600-650 บาท สํวนถ๎าเป็นข๎าวสารปลอม หรือข๎าวพลาสติกเอาแชํน้ าก็จะ
ลอยตัว ไมํจมเหมือนข๎าวสารจริง วิธีกินข๎าวสารเกํา ให๎น ามาล๎างให๎สะอาด เวลาหุงหรือน่ึงก็ให๎ใสํน้ ามากหนํอย และให๎น าเอา
ใบเตยใสํลงไปสัก 1 ใบ เพ่ือดับกลิ่นสาบ ก็สามารถจะรับประทานได๎ 

อยํางไรก็ตาม ร.ต.ท.อุดมโชค สิงห๑กุลศิริ รอง สวป.ปรก.ภ.จว.อุดรธานี ท าหน๎าที่พนักงานสื่อสาร 191 จ.อุดรธานี 
เปิดเผยวํา ตนได๎รับแจ๎งจากประชาชนวํา มีการเรํขายข๎าวสารที่สงสัยวํา เป็นข๎าวสารปลอม จึงได๎แจ๎งให๎ผู๎บังคับบัญชาให๎ทราบ
ตามระเบียบ พร๎อมกันน้ีก็ได๎แจ๎งทางวิทยุไปยัง สภ.ทุกแหํงในพ้ืนที่รับผิดชอบ ให๎ชํวยตรวจสอบและแจ๎งให๎ประชาชนทราบ 
เพ่ือจะได๎ไมํตกเป็นเหย่ือ(ไทยรัฐ 15092558) 
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๑.๖ ความเคลื่อนไหวของผู้ส่งออกข้าวไทย 
 ข้าวโลกจ่อขยับราคาขึ้น 10%(22ก.ย.58) 

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ๑ นายกกิตติมศักด์ิสมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย กลําววํา แนวโน๎มราคาข๎าวมีความเป็นไปได๎จะ
ปรับตัวสูงข้ึนอีก 8-10% ในชํวงเดือนธ.ค. 2558-ม.ค. 2559 เน่ืองจากชํวงปลายปีจะเป็นชํวงที่ปกติมีกิจกรรมการสํงออกข๎าว
มากข้ึน จากความต๎องการบริโภคของประเทศผู๎น าเข๎าชํวงเทศกาลคริสต๑มาสและปีใหมํที่เพ่ิมข้ึน เชํน ไนจีเรียที่บริโภคข๎าวน่ึง 
จะเริ่มซื้อมากข้ึนในชํวงเดือนพ.ย. 

นอกจากน้ี คาดการณ๑วําผลผลิตข๎าวนาปีในปีน้ีจะลดต่ าลง จากที่คาดการณ๑วําจะมีผลผลิตออกมาจ านวน 27-28 
ล๎านตันข๎าวเปลือก ปีน้ีคาดวําจะเหลือเพียง 23 ล๎านตันข๎าวเปลือกเน่ืองจากสถานการณ๑ภัยแล๎ง 

“ทั้งน้ี ราคาข๎าวขาว 5% ของไทยขณะน้ีถือวําลดลงต่ ามาก และนําจะลงถึงจุดต่ าสุดแล๎ว ราคาปัจจุบันอยํูที่ 355-
360 เหรียญสหรัฐ/ตัน ซึ่งสํวนหน่ึงที่ราคาลดลงต่ ามาก มาจากคําเงินบาทท่ีอํอนคําลงมาถึง 8% จากต๎นปี ท าให๎ราคาข๎าวขาว
ของไทยลดลงจากต๎นปีที่อยํูที่ตันละ 400 เหรียญสหรัฐ/ตัน ซึ่งผู๎สํงออกข๎าวคาดการณ๑วําราคาข๎าวจากน้ีไปนําจะปรับตัวสูงข้ึน 
เพราะลูกค๎าท่ีจะมาซื้อข๎าวจะมีเพ่ิมข้ึน(ขําวสด 21092558) 
 "กสิสุรีย์" โอดสกัดน้ ามันร าข้าวระส่ า คู่แข่งโรงสี-ส่งออกชิงเค้กดันต้นทุนพุ่งรายได้ลด (09 ก.ย.58) 

นายวราพงษ๑ สุภาโชค ประธานเจ๎าหน๎าท่ีปฏิบัติการ บริษัท กสิสุรีย๑ จ ากัด ผู๎ผลิตและจ าหนํายน้ ามันร าข๎าวภายใต๎แบ
รนด๑ Alfa One เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" วํา สถานการณ๑ธุรกิจน้ ามันร าข๎าวปีน้ีไมํดี เพราะเกิดปัญหาความไมํสมดุลระหวําง
ซัพพลายและดีมานด๑ เน่ืองจากท่ีผํานมามีโรงสีและผู๎สํงออกข๎าวผันตัวมาท าธุรกิจโรงสกัดน้ ามันร าข๎าวมากข้ึนหลายสิบโรงเกิด
การแขํงขันซื้อซัพพลายมากข้ึนแตํปริมาณซัพพลายวัตถุดิบเทําเดิมจึงท าราคาซัพพลายร าข๎าวที่เป็นวัตถุดิบที่ปรับข้ึนเป็น กก.
ละ 13 บาท สูงกวําราคาข๎าวขาว 15% ที่ขาย กก.ละ 12 บาท กระทบต๎นทุนการผลิตปรับสูงข้ึน 

โดยปกติวัตถุดิบร าข๎าวที่เข๎าโรงสกัด 100% ผลิตได๎น้ ามันร าข๎าวเพียง 20% และอีก 80% เป็นกากร า ซึ่งในจ านวนน้ี
ทั้งกากร าและน้ ามันร าข๎าวจะถูกสํงขายให๎กับโรงงานอาหารสัตว๑คิดเป็น 90% ของรายได๎โรงสกัด แตํหลังจากต๎นทุนร าข๎าว
สูงข้ึนก็ไมํสามารถขอปรับข้ึนราคากากร าได๎ เพราะโรงงานอาหารสัตว๑มีทางเลือกที่สามารถทดแทนได๎หลายทาง เชํน หันไปซื้อ
วีตและข๎าวสาลี ราคาตํางกัน 15% แทนกากร า สํวนน้ ามันร าข๎าวก็สามารถหันไปใช๎น้ ามันปาล๑มแทนได๎ ขณะน้ีราคากากร าสด
ที่ลดลงจาก กก.ละ 10 บาท เหลือเพียง กก.ละ 8-9 บาทเทําน้ัน 

"อีกไมํนานธุรกิจน้ีคงเป็นวงจรเดียวกับอุตสาหกรรมโรงสีข๎าว ที่ก าลังการผลิตเกินปริมาณข๎าวที่ผลิตได๎ 3 เทํา ต๎อง
ขายข๎าวสารถูก ซื้อข๎าวเปลือกแพง ท๎ายสุดอุตสาหกรรมคงมีคนตายไปบ๎าง" 

โดยขณะน้ีโรงสกัดน้ ามันร าข๎าวต๎องเก็บสต๏อกค๎างจ านวนมากข้ึนจากหลักพันตันเพ่ิมเป็นหลักหมื่นตัน และไมํ
สามารถหมุนเวียนเงินในระบบได๎ จะระบายให๎โรงอาหารสัตว๑ก็ไมํได๎ สํงออกก็ไมํสามารถท าได๎ เพราะไมํคุ๎มคําต๎นทุนการขนสํง
ไปแขํงขันกับวัตถุดิบในตํางประเทศ ท าให๎โรงสกัดต๎องหยุดการผลิตไปหลายโรง 

แตํหากรายใดมีโรงกลั่นก็หันมาเพ่ิมสัดสํวนการกลั่นน้ ามันร าข๎าวบริโภค แตํทั้งระบบก็มีเพียง 3 โรง คือ กสิสุรีย๑ คิง 
และน้ ามันร าข๎าวสุรินทร๑ ท่ีเหลือจะมีเพียงโรงสกัดไมํนิยมเปิดโรงกลั่น เพราะแม๎ราคาน้ ามันร าข๎าวจะแพงแตํปริมาณการผลิต
น๎อย ซึ่งแตํละคนต๎องพยายามลดต๎นทุน แตํก็ท าได๎ยากเพราะยังมีต๎นทุนคงที่หลายอยําง เชํน คําแรง ต๎นทุนคําน้ า-ไฟ 

นายวราพงษ๑กลําววํา รายได๎ปี 2558 ของกลุํมคาดวําจะมีมูลคํา 3,000 ล๎านบาทใกล๎เคียงปีกํอน โดยแยกเป็นรายได๎
จากธุรกิจน้ ามันร าข๎าว 1,000 ล๎านบาท และกาก 2,000 ล๎านบาท แตํในด๎านปริมาณการผลิตลดลงจากปีกํอนประมาณ 50% 
เพราะวัตถุดิบไมํพอ หากผลิตเต็มก าลังการผลิตจะสํงออกได๎ปีละ 20,000-30,000 ตันคิดเป็นสัดสํวน 99% สํวนขายภายในได๎ 
1% เทําน้ัน 

"หากเปรียบเทียบในแงํการสํงออกน้ ามันร าข๎าวเราเป็นเบอร๑ 1 ของโลก ที่วางบนห๎างสรรพสินค๎าในตํางประเทศ 
โดยเฉพาะแบรนด๑ริชชี่กับอัลฟ่าวันเป็นเกรดพรีเมี่ยม มีสารต๎านอนุมูลอิสระสูง จึงมีราคาสูง สํวนแบรนด๑โอรีซาแขํงขันกับคิง
ตลาดในประเทศ" 
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อยํางไรก็ตาม บริษัทไมํมีแนวทางขยายไปลงทุนยังประเทศที่มีวัตถุดิบ เพราะแม๎วําจีน อินเดีย เวียดนามจะเป็น
ผู๎ผลิตและสํงออกข๎าวรายใหญํ แตํก็มีการผลิตน้ ามันร าข๎าวเอง โดยเฉพาะอินเดียท าน้ ามันร าข๎าวปริมาณมากแตํใช๎บริโภคใน
ประเทศ เวียดนามก็เริ่มผลิตแตํยังมีข๎อจ ากัดเรื่องโลจิสติกส๑ 

แตํจะมีแขํงขันกับจีนที่ไปตัดราคาในตลาดยุโรป 15% สูงมากเพราะก าไรปกติสัดสํวนแคํ 4-5% แตํลูกค๎าก็ยังไมํตอบ
รับจีนเพราะไมํมั่นใจ 

ทิศทางการเติบโต "กสิสุรีย๑" ได๎ปรับแผนเน๎นเพ่ิมการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยมีเป้าหมายผลิตสินค๎าใหมํจากน้ ามัน
ร าข๎าวทดแทนรายได๎จากการขายกากและน้ ามันบริโภคในอีก 10 ปีข๎างหน๎า 

โดยในปีน้ีได๎ลงทุนพัฒนาเครื่องจักร 100 ล๎านบาทเพ่ือผลิตและจ าหนําย "อัลฟ่าวันแบบหีบเย็น" ชูจุดแข็งหีบเย็น
แบบไมํใช๎สารเคมีเป็นรายแรกในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งจะเหมาะสมส าหรับผู๎บริโภคที่รักสุขภาพ โดยสํงออกไปออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด๑ เมื่อครึ่งปีที่ผํานมา ผลิตขนาดบรรจุ 750 มล.ราคา 160 บาท และจะเพ่ิมขนาด 0.5 ลิตร ราคาขวดละ 120 
บาท แตํยังมีก าลังการผลิตเพียงเดือนละ 40 ตัน หรือ 40,000 ขวด 

สํวนธุรกิจน้ ามันข๎าวโพดระงับการผลิตไปกํอนหน๎าน้ี เพราะต๎นทุนราคาวัตถุดิบสูงมาก กลุํมผู๎ซื้อน๎อยร าย และยัง
สามารถน าเข๎าน้ ามันข๎าวโพดเสรีได๎อีก สํวนธุรกิจคลังปีน้ีไมํคํอยดีเชํนกัน เพราะก าลังซื้อน๎อยลง จึงอาศัยจังหวะน้ีในการพัฒนา
ปรับปรุงสภาพคลังสินค๎า 

รายงานขําวระบุวํา โรงสกัดที่ต้ังใหมํ 2 โรง คือ โรงงานของบริษัท เอเซีย โกลเด๎นไรซ๑ จ ากัด ผู๎สํงออกข๎าวรายใหญํซึ่ง
รํวมทุนกับกลุํมสิงห๑ คอร๑เปอเรชั่น 1 โรง และโรงงานในสํวนของบริษัทเอเซียฯ 1 โรง ซึ่งหากต้ังส าเร็จ จะมีก าลังการผลิตเพ่ิม
อีก 50% จากเดิมที่โรงสกัดกมลกิจและคิงมีก าลังการผลิตแหํงละ 1,000 ตัน รวม 2,000 ตัน ไมํนับรวมในสํวนของโรงสีที่ต้ัง
ใหมํอีกนับ 10 แหํง(ประชาชาติธุรกิจ 08092558) 
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๑.๗ ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 
 สงสารชาวนา (15 ก.ย.58) โดย “แมํลูกจันทร๑” 

วันที่ 15 ก.ย. จะมีการประชุม ครม.เรื่องส าคัญอันเป็นมหันตทุกข๑ของชาวนาไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.
เกษตรฯ จะเสนอให๎รัฐบาลประกาศห๎ามชาวนา ลูกข๎าวนาปรังฤดูใหมํ เป็นปีที่ 2 ติดตํอกัน โดยเฉพาะในเขตชลประทาน 15 
ล๎านไรํต๎องหยุดท านาปรังอยํางสิ้นเชิง 

“แมํลูกจันทร๑” ชี้วํา เหตุผลที่รัฐบาลขอให๎พ่ีน๎องเกษตรกรหยุดท านาปรัง เน่ืองจากวิกฤติภัยแล๎งยังไมํคลี่คลาย
ปริมาณฝนปีน้ีต่ ากวําเกณฑ๑ปกติถึง 30 เปอร๑เซ็นต๑ ซ้ าร๎ายยังไมํมีพายุดีเปรสชันหอบน้ าฝนก๎อนใหญํมาตกใสํประเทศไทยแม๎แตํ
ลูกเดียว ดูเถอะ เวลาอยากให๎มามันก็ไมํมาเวลาไมํอยากให๎มาก็ดันมา 2–3 ลูกติดกัน 

ลําสุด เข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิต์ิ เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ และเข่ือนแควน๎อยบ ารุงแดน มีปริมาณน้ าส ารองรวมกันเพี ยง 
2,137 ล๎าน ลบ.เมตร เทําน้ันเองคาดวําสิ้นฤดูฝนปีน้ี (เดือนตุลาคม) จะมีปริมาณน้ าส ารอง 4 เข่ือนรวมกันไมํเกิน 3 ,600 ล๎าน 
ลบ.เมตรท าลายสถิติน้ าน๎อยที่สุดเป็นประวัติการณ๑ 

“แมํลูกจันทร๑” กราบเรียนวํา ปริมาณน้ าส ารอง 3,600 ล๎าน ลบ.เมตร จะต๎องทะนุถนอมไว๎ใช๎เพ่ือการอุปโภคบริโภค 
ต้ังแตํปลายปีน้ีจนถึงสิ้นฤดูแล๎งปีหน๎า เป็นเวลา 7 เดือนจึงไมํมีน้ าเหลือให๎ชาวนา 22 จังหวัดภาคกลางปลูกข๎าวนาปรังและอาจ
ไมํมีน้ าพอเพียงให๎ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนนาปรังพ่ีน๎องชาวนาหลังสู๎ฟ้าหน๎าสู๎ดินจะต๎องเดือดร๎อนหนักย่ิงกวําที่ผํานมาเพราะ
เมื่อปลูกข๎าวไมํได๎ ปลูกพืชอื่นทดแทนก็ไมํได๎ ชาวนาจะหาเงินจากไหนมาใช๎จํายใช๎กิน?? 
จึงเป็นวาระเรํงดํวนที่รัฐบาล คสช.ต๎องเรํงหามาตรการชํวยเหลือเยียวยาพ่ีน๎องชาวนาอยํางสุดลิ่มทิ่มประตู 

“แมํลูกจันทร๑” ย้ าวํา ผลจากวิกฤติภัยแล๎งลากยาวข๎ามปี ท าให๎พี่น๎องชาวนาต๎องหยุดท านา 3 รอบการผลิตติดตํอกัน 
1, ต๎องหยุดปลูกข๎าวนาปรังชํวงต๎นปีที่ผํานมา 
2, ต๎องหยุดปลูกข๎าวนาปีที่เพ่ิงผํานไป 
3, ต๎องหยุดปลูกข๎าวนาปรังรอบ ใหมํซ้ าอีกที 
ประเมินวํา การหยุดปลูกข๎าวนาปรัง บวกข๎าวนาปี 3 รอบติดกัน ท าให๎รายได๎ชาวนาหายไป “สามหมื่นเจ็ดพันล๎าน

บาท” โดยประมาณ หรือถ๎ามองอีกมุม ท าให๎ชาวนาต๎องแบกหน้ีเพ่ิมข้ึนอีกสามหมื่นเจ็ดพันล๎านบาทฟรีๆ 
ข๎อส าคัญ วิกฤติภัยแล๎งยังท าให๎ผลผลิตข๎าวนาปรัง บวกกับผลผลิตข๎าวนาปีลดลงจาก 31 ล๎านตัน เหลือเพียง 23 

ล๎านตันเทํากับปริมาณข๎าวไทยที่จะสํงออกไปขายเป็นรายได๎เข๎าประเทศหายไปถึง 8 ล๎านตัน 
“แมํลูกจันทร๑” ย้ าวํา ผลผลิตข๎าวไทยที่ถูกวิกฤติภัยแล๎งทุบตี ลดฮวบไปถึง 8 ล๎านตันถ๎าเอาปริมาณข๎าว 8 ล๎านตัน

คูณเป็นจ านวนเงินออกมา ทํานจะต๎องครางฮือด๎วยความเสียดายเอาไปซื้อเรือด าน้ าได๎ต้ังหลายล า(ไทยรัฐ 14092558) 
 วิศวกรสอนชาวนา ปลูกข้าวลดต้นทุน(16 ก.ย.58) โดย เพ็ญพิชญา เตียว 

“จบวิศวะไฟฟ้าได๎เงินเดือนสูงก็จริง แตํเบื่อต๎องท างานตามค าสั่ง ไมํอิสระ เลยลาออกมาท านาเหมือนพํอ ต้ังข๎อ
สงสัยพํอแมํเราขยันท านามาต้ังนาน แตํท าไมไมํรวยเสียที พอมาท าเองถึงได๎รู๎ สาเหตุมาจากขาดระบบจัดการที่ดี” 

นายนพดล สวํางญาติ อดีตวิศวกร ปัจจุบันชาวนา ต.ช๎างใหญํ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ผู๎ได๎รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนชาวนา เข๎าแขํงขันปลูกข๎าว (THE SUPER FARMER) จัดโดย กรมการข๎าว บริษัทโตโยต๎า มอเตอร๑ ประเทศไทย จ ากัด 
และฟาร๑ม แชนเนลด๎วยสามารถบริหารจัดการลดต๎นทุนท านา จากไรํละ 4 ,800 บาท เหลือแคํ 3,000 บาทตํอไรํ และได๎ผล
ผลิตไรํละ 1,100–1,200 กก. 

เขามีวิธีบริหารจัดการยังไง...นพดล บอกวํา การปลูกข๎าวให๎ได๎รวงดี มีน้ าหนัก ปัจจัยส าคัญคือ เมล็ดพันธุ๑ต๎องมี
คุณภาพ แตํได๎เมล็ดพันธุ๑ดีมาแล๎ว การปลูกไมํใชํแคํหวํานๆ แล๎วข๎าวงอก เพราะข๎าวบางเมล็ดไมํสมบูรณ๑ ปลูกแล๎วซดปุ๋ยพอๆ
ต๎นสมบูรณ๑ แตํออกรวงไมํเทํากัน กลายเป็นต๎นทุน จึงแก๎ปัญหาด๎วยการชวนเพ่ือนบ๎านรวมกลุํมจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนพันธุ๑ข๎าว
ไทย เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ๑ 

“คนไทยท านาปลูกข๎าวเกํง แตํขาดผู๎น าและการจัดการ ปลูกข๎าวสะเปะสะปะ แบบไหนวําดีแหํตามกัน ไมํเป็นข้ัน
เปน็ตอน การรวมกลุํมจึงไมํใช๎วิธีบังคับให๎ท าตาม เพราะนิสัยคนไทยไมํชอบ แตํถ๎าเห็นวําใครท าแล๎วได๎ดี ถึงยอมท าตาม” 

เพ่ือให๎ได๎เมล็ดพันธุ๑ข๎าวคุณภาพ ต๎องเริ่มต้ังแตํ เตรียมดิน เมื่อกํอนหลังเกี่ยวข๎าวหมด เอาเร็วเข๎าวําเพ่ือให๎ได๎ท านา
หลายรอบ เลยใช๎วิธีเผาตอซัง เลยท าให๎ปุ๋ยที่หวํานไป 60 เปอร๑เซ็นต๑ ซึ่งค๎างในตอซังและดินถูกเผาไปด๎วยและยังท าให๎หน๎าดิน
เสีย 
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นพดล จึงเปลี่ยนมาใช๎วิธีการหมัก หลังเก่ียวข๎าวเสร็จจะตีฟางให๎กระจายเพ่ือให๎ยํอยสลายงําย ปลํอยทิ้งไว๎ 1 เดือน 
แล๎วจะใช๎รถไถนาย่ าข้ีเทือก 1ครั้ง พร๎อมจะราดน้ าหมักหนํอกล๎วย 5 ลิตรตํอไรํพร๎อมกัน...วิธีน้ีท าให๎ฟางข๎าวยํอยสลายเร็ว 
ปลํอยไว๎ 15วัน ปลํอยให๎ฟางยํอยเต็มที่กํอนไถปรับเทือกเลน อีกครั้ง 

และเพ่ือให๎เมล็ดพันธุ๑เกิดการงอกท่ีดี...ต๎องน าเมล็ดพันธุ๑มาแชํน้ าในถัง เพราะเก็บในที่รํมได๎ สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ได๎ดีกวําแชํในบํอน้ าหรือบํอซีเมนต๑ที่โดนแดดเผาแล๎วอุณหภูมิน้ าจะไมํเสถียร ท าให๎เกิดเชื้อรา ต๎นข๎าวโตเป็นโรคระบาดงําย 

“พ้ืนที่ 1 ไรํ ใช๎เมล็ดพันธุ๑แคํ 15 กก.น๎อยกวําเดิมที่เคยใช๎เมล็ดพันธุ๑ 25 กก.ตํอไรํ เพราะเมล็ดข๎าวย่ิงหวํานหํางจะ
แตกกอใหญํ รากหากินไกล ล าต๎นแข็งแรง ชาวนาบ๎านเราชอบเผื่อทุกอยําง หวํานมากๆ เผื่อนกกิน เผื่อไมํข้ึน เป็นความคิดที่
ผิด เพราะเมล็ดข๎าวหนาตา กลายเป็นเป้าหมายนกมองเห็นชัด แตํถ๎าหวํานน๎อยและใช๎เทคนิคปรับเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ๑ให๎จม
ดิน นกไมํสนใจเพราะมองไมํเห็น วิธีน้ีใช๎ได๎ผลทดลองมาแล๎ว เมื่อเทียบกับแปลงนาข๎างๆที่ถูกนกจิกกินหมด” 

การใสํปุ๋ยก็เหมือนกัน อยําใช๎ความรู๎สึก...เมื่อต๎นข๎าวอายุ 25 วัน ต๎องวัดคําดิน เพ่ือให๎รู๎วําคํา ph เพราะมีผลตํอการ
ละลายของปุ๋ย หากคํา ph 5.5 ท าให๎ปุ๋ยไนโตรเจนละลายได๎ 80% ฟอสฟอรัสละลาย 30% โปแตสเซียม 70% ท๎ายสุดนับถอย
หลังกํอนเก่ียว 60 วัน ใช๎แถบวัดใบข๎าวที่กรมการข๎าวคิดค๎นวํา ควรใสํปุ๋ยตัวไหน เพราะหากใสํไมํตรงตามความต๎องการของ
ข๎าว มีแตํจะสูญเงินคําปุ๋ยไปโดยใชํเหตุ ชาวนาทํานไหนที่ยังปลูกข๎าวแบบเดิม ตามหลักวิชา “เขาวํามา”...ทราบแล๎วเปลี่ยนซะ.
(ไทยรัฐ 16092558) 
 ชาวนา จ.ศรีสะเกษดีใจฝนตกต่อเน่ืองต้นข้าวรอดตาย(16 ก.ย.58) 

ชาวนาศรีสะเกษย้ิมแก๎มปริ หลังอิทธิพลพายุ “หวํามก๐อ” พาดผําน ท าให๎ฝนตกตํอเน่ืองต้ังแตํคืนวานน้ี เผยสํงผลดี
ตํอข๎าวนาปีที่ก าลังต้ังท๎องได๎น้ าฝนหลํอเลี้ยงไมํแห๎งเฉาตาย ทั้งมีก าลังใจออกจัดการนาข๎าวกันอยํางคึกคัก 

จากการที่มีฝนตกอยํางตํอเน่ืองในเขตพ้ืนที่ จ.ศรีสะเกษ ตลอดคืนวันที่ 14 ก.ย.ที่ผํานมา จนถึงบัดน้ียังมีฝนตกโปรย
ปราย สํงผลดีตํอชาวนาท่ีกํอนหน๎าเผชิญปัญหาฝนทิ้งชํวงจนท าให๎ต๎นข๎าวในนาข๎าวเขตพ้ืนที่ จ.ศรีสะเกษ เริ่มแห๎งเหี่ยว ท าให๎
ต๎นข๎าวได๎รับน้ าฝนเต็มท๎องนา ชํวยให๎ต๎นข๎าวที่ก าลังเริ่มต้ังท๎องรอดพ๎นแห๎งตาย ชาวนาตํางมีก าลังใจเข๎าไปดูแลนาของตนเอง 

นายเสบ็ญ กองพูน อายุ 53 ปี อยํูบ๎านเลขที่ 71 ม.4 ต.น้ าอ๎อม อ.กันทรลักษ๑ จ.ศรีสะเกษ ที่ก าลังเก็บต๎นหญ๎าในนา
ข๎าวกลําววํา ตลอดคืนที่ผํานมาฝนตกตํอเน่ืองกันตลอดคืนจนกระทั่งถึงขณะน้ีฝนยังตกโปรยปรายท าให๎พวกตนดีใจมาก เพราะ
ต๎นข๎าวที่ก าลังต้ังท๎องจะได๎น้ ามาหลํอเลี้ยงต๎นข๎าวไมํให๎แห๎งตาย จึงออกมาเก็บหญ๎าในนาพร๎อมทั้งเตรียมหวํานปุ๋ยเพ่ิมเติม
เพ่ือให๎ต๎นข๎าวเจริญงอกงาม(ผู๎จัดการ 15092558) 
 ฮือฮา! ชาวดอกค าใต้ แห่ "ปลาช่อน"! ขอฝน โอดนาข้าวแล้งเสียหายนับร้อยไร่(03 ก.ย.58) 

ผู๎สื่อขําวรายงานวํา ประชาชนในพ้ืนที่ 5 หมูํบ๎านของ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต๎ จ.พะเยา ได๎แกํ หมูํ1,2,3,4 และ 7 
ประมาณ 30 คน รํวมกันท าพิธีแหํปลาชํอนเพ่ือขอฝน ตามประเพณีความเชื่อโบราณ เน่ืองจากได๎รับความเดือดร๎อนจากฝนทิ้ง
ชํวง ท าให๎เกิดภัยแล๎งนาข๎าวกวํา 100 ไรํ ก าลังแห๎งตายเสียหาย 

นางทองมัน กาละ ชาวนา ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต๎ เปิดเผยวํา ประเพณีดังกลําวเป็นเรื่องของความเชื่อที่ชาวบ๎าน
ได๎ท าติดตํอกันมาต้ังแตํในอดีต โดยหากในปีใดที่มีภัยแล๎งจนเกิดความเสียหาย ชาวบ๎านก็จะมาชํวยกันท าพิธีขอน้ าฟ้าสายฝน 
ด๎วยประเพณีแหํปลาชํอนขอน้ าฝน ซึ่งเชื่อวําเทวดาจะเห็นใจและให๎พญานาคชํวยเหลือด๎วยการปลํอยน้ าฝนลงมาจากฟ้าให๎
ชาวนาได๎มีน้ าท านากัน ซึ่งพิธีการแหํปลาชํอนขอฝนครั้งน้ี มีชาวบ๎านจาก 5 หมูํบ๎าน ต.ดอนศรีชุม มารํวมกันท าพิธี โดยตํางน า
เครื่องมือหาปลา และปลาชํอนจ าลองตัวใหญํท่ีท ามาจากไม๎ แหํเพ่ือขอฝน(มติชน 02092558) 
 ระทมซ้ า! ชาวนาพิจิตรครวญ ซื้อประกันนาข้าว ธ.ก.ส.พอเจอภัยพิบัติกลับถูกปฏิเสธจ่ายเงิน (11 ก.ย.58) 

วันที่ 11 ก.ย. ผู๎สื่อขําวรายงานวํา นางสนิท กะโห๎ อายุ 61 ปี อยํูบ๎านเลขที่ 27/2 หมูํ 4 บ๎านดงสวําง ต.สายค าโห๎ อ.
เมือง จ.พิจิตร อาชีพท านา พร๎อมด๎วยเพ่ือนบ๎านที่เป็นชาวนาจาก ต.สายค าโห๎ อ.เมืองพิจิตร , ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน 
จ านวนกวํา 40 คน ได๎รวมตัวกันร๎องทุกข๑ โดยระบุวําพวกตนทั้งหมดได๎ท าประกันภัยนาข๎าว ปีการผลิต 2558 โดยซื้อกรมธรรม๑
จากเจ๎าหน๎าที่ ธ.ก.ส.พิจิตร ที่อธิบายวําให๎ชาวนาจํายเงินซื้อประกันภัยพิบัตินาข๎าว เพียงไรํละ 80 บาท แตํถ๎านาลํม หรือ
เสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจะได๎รับเงินคุ๎มครองไรํละ 1,111 บาท และถ๎าเกิดโรคแมลงศัตรูพืช หรือโรคระบาด จะ
ได๎รับเงินคุ๎มครองไรํละ 555 บาท 
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แตํปีน้ีนาข๎าวแถบจังหวัดพิจิตรประสบปัญหาฝนทิ้งชํวง ข๎าวที่หวํานไปได๎รับความเสียหายกันถ๎วนหน๎า ตํอมาเมื่อ
วันที่ 9 และ 10 กรกฎาคม 2558 ผู๎วําฯ พิจิตรได๎ประกาศให๎ อ.เมือง อ.วังทรายพูน และอีกหลายแหํงเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ
ภัยแล๎ง ฝนทิ้งชํวง ก็พากันไปเรียกร๎องที่ ธ.ก.ส.พิจิตร เพ่ือขอรับเงินชดเชยจากการท าประกันดังกลําว แตํทาง ธ.ก.ส.ปฏิเสธ
การจํายเงิน โดยอ๎างเหตุผลวํามีเอกสารไมํครบ 

นางบังอร พันธุ อายุ 36 ปี ท านา 58 ไรํ และได๎ซื้อประกันภัยนาข๎าวไว๎ กลําววํา ตอนจะขายประกันเจ๎าหน๎าที่ ธ.ก.ส.
บอกแคํเพียงวําจํายเงินไลํละ 80 บาท ถ๎านาข๎าวประสบภัยพิบัติแล๎วผู๎วําฯ ประกาศให๎เป็นเขตภัยพิบัติก็จะได๎เงินชดเชยไรํละ 
1,111 บาท ตอนน้ีผู๎วําฯ ก็ประกาศเป็นพ้ืนภัยพิบัติมาต้ังนานแล๎ว ไปทวงเงินที่ ธ.ก.ส.ก็ไมํยอมจําย แตํบอกวําจะคืนเงิน 80 
บาทให๎ พอเอาเข๎าจริงจะไปรับเงิน 80 บาทตํอไรํก็ยังไมํยอมจําย พวกตนจึงอยากทราบเหตุผลและขอให๎ชี้แจงเป็นลายลักษณ๑
อักษรวําท าประกันแล๎ว นาข๎าวได๎รับความเสียหายตามเงื่อนไข แตํท าไมบริษัทประกัน และ ธ.ก.ส.พิจิตร จึงไมํยอมจํายเงินให๎
ชาวนา อยากได๎ความชัดเจนเพ่ือพวกตนจะได๎รวมกันจ๎างทนายความเพ่ือฟ้องร๎องตํอไป 
นางส๎มชิ้น เอี่ยมลออ ชาวนาวัย 70 ปี อยํูบ๎านเลขที ่215 หมูํ 14 บ๎านหนองพระใต๎ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ที่ท า
ประกันภัยข๎าวนาปีไว๎ 34 ไรํ กลําววํา พวกตนน้ันหวังวําจะมี ธ.ก.ส.เป็นที่พ่ึง พูดหรือบอกอะไรพวกเราก็เชื่อทุกอยําง ที่ผํานมา
ถูกพํอค๎าข๎าว ถูกนายทุนคดโกงเอารัดเอาเปรียบมามากมาย ทุกข๑ยากแสนเข็ญเป็นหน้ีสินล๎นพ๎นตัวก็เจ็บแค๎นอยํูแล๎ว มาคราวน้ี
อยากรู๎วําที่ไมํจํายเงินให๎ชาวนาเป็นเพราะ ธ.ก.ส. หรือบริษัทประกันภัยกันแนํ จึงขอร๎องทุกข๑ร๎องเรียนให๎สํวนราชการที่
เก่ียวข๎องออกมาชํวยเหลือด๎วย(ผู๎จัดการ 11092558) 
 ทหาร จ.สุรินทร์เร่งสูบน้ าช่วยชาวนาศีขรภูมิ หลังเผชิญฝนทิ้งช่วงนาข้าวเริ่มแห้งตาย(14 ก.ย.58) 

เมื่อวันที่13 ก.ย.58 ที่บริเวณล าพอก ต าบลยาง อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร๑ พ.อ.ธเนตร จุลโนนยาง  เสนาธิการ
กองก าลังรักษาความสงบจังหวัดสุรินทร๑ (กกล.รส.จว.สร.) น าทหารจากกองก าลัง  เจ๎าหน๎าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สุรินทร๑ องค๑การบริหารสํวนจังหวัด องค๑การบริหารสํวนต าบลนารุํง ต าบลยาง เรํงแก๎ปัญหาฝนทิ้งชํวงนาข๎าวขาดน้ า  ซึ่งข๎าว
หอมมะลินาปีก าลังได๎รับความเสียหาย 

โดยน าเครื่องสูบน้ าขนาดใหญํแรงดันสูงติดต้ังสูบน้ าเข๎านา วางทํอเป็นระยะทาง 3.5 กิโลเมตร จากอํางเก็บน้ าล า
พอก   ถึงพ้ืนที่ ต.นารุํง โดยสูบน้ าได๎ 3,500 ลบ.ม.ตํอวัน สูบน้ าเข๎าพ้ืนที่ได๎แล๎วกวํา 300 ไรํในวันน้ี และเตรียมชํวยเหลือ
ชาวนาในพ้ืนที่ต าบล ผักไหม ต าบลระแงง ต าบลชํางปี่ ต าบลจารพัต อ.ศีขรภูมิ และต าบลตรวจ อ าเภอศรีณรงค๑ ที่ประสบ
ปัญหาฝนทิ้งชํวง พ้ืนที่กวํา 20,000 ไรํ 

เจ๎าหน๎าท่ีมาสูบน้ าเข๎านาฝนทิ้งชํวงมานานนับเดือน ท าให๎ต๎นกล๎าข๎าวแห๎งตาย เมื่อเจ๎าหน๎าที่มาชํวยสูบน้ าเข๎านาจะ
ท าให๎ได๎ผลผลิต ได๎เก็บเกี่ยวข๎าว แม๎จะไมํเต็ม 100% ได๎สัก 70% ก็ยังดี ขอขอบคุณรัฐบาลที่ชํวยเหลือชาวนาให๎ได๎มีความหวัง
จะได๎เก็บเกี่ยวข๎าวบ๎าง(ผู๎จัดการ 13092558) 
 น้ าป่าทะลักท่วมที่ท ากินริมคลองขลุง จ.ก าแพงเพชร เสียหายกว่า 2 พันไร่(09 ก.ย.58) 

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 58 ท่ีบ๎านหัวถนนใหญํ หมูํ 6 ต าบลหัวถนน อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร พ้ืนที่ทางการเกษตร กวํา 
2,000 ไรํ ถูกน้ าป่าไหลเข๎าทํวมซึ่งสํวนใหญํเป็นนาข๎าว บางสํวนเป็นไรํมันส าปะหลัง และบ๎านเรือนของประชาชน จ านวน 10 
หลังคาเรือน ถูกน้ าทํวมขังบริเวณใต๎ถุนบ๎าน นอกจากน้ัน ถนนเลียบคลองบ๎านหัวถนนใหญํที่ชาวบ๎านใช๎สัญจรท าการเกษตร
ได๎รับความเสียหายถูกน้ ากัดเซาะจนขาด ยาวเกือบ 10 เมตร ไมํสามารถผํานได๎ 

จากการสอบถาม นายสมบัติ ตรีเนตร เกษตรกรชาวนา วัย 61 ปี อาศัยอยํูที่ ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
เปิดเผยวํา จากน้ าป่าท่ีไหลบําล๎นคลองมาทํวมพ้ืนที่นาตนเองและพ้ืนที่ใกล๎เคียง จึงลงขันจ๎างรถแบ็กโฮมาขุดดินกั้นแนวป้องกัน
น้ าล๎นเข๎าท่ีนากวํา 100 ไรํ และได๎จ๎างรถเก่ียวมาเกี่ยวข๎าว เน่ืองจากหากน้ าแชํนาข๎าวหลายวันและฝนตกมาอีกน้ าป่าจะไหลมา
ทํวมเสียหายได๎ 
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ด๎านนายสุภพ หมีขุน สมาชิกองค๑การบริหารสํวนต าบลหัวถนน ได๎ลงพ้ืนที่ส ารวจความเสียหาย พบวํา พ้ืนทาง
การเกษตรได๎รับความเสียหายประมาณ 2,000 ไรํ และมีบ๎านเรือนที่มีน้ าทํวมขัง 10 หลังคาเรือน แตํระดับน้ า เริ่มลดลงแล๎ว
เหลือเพียงน้ าทํวมขัง 2 หลังคาเรือนเทําน้ัน ทั้งน้ี ได๎มีการรายงานไปยังนายกองค๑การบริหารสํวนต าบล เพ่ือชํวยเหลือตํอไป 
รวมถึงแนวทางการป้องกันได๎ประสานทางองค๑การบริหารสํวนจังหวัดก าแพงเพชรเพ่ือขอสนับสนุนเครื่องจักรกล มาด าเนินการ
ขุดลอกคลองให๎มีความลึกลงอีกและน าดินถมริมคลองธรรมชาติให๎สูงข้ึน เพ่ือป้องกันน้ าล๎นคลองอีกขณะน้ีได๎มีการแจ๎งเตือน
ประชาชนวําหากฝนตกลงมาให๎น าสิ่งของเครื่องใช๎ไว๎ในที่สูง(ไทยรัฐ 08092558) 
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๒. ความเคลื่อนไหวของข้าวต่างประเทศ 
๒.๑ สถานการณ์การผลิต และการค้าข้าวโลก   
ผลผลิตข๎าวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได๎คาดการณ๑ผลผลิตข๎าวโลกปี 2558/59 ประจ าเดือนกันยายน 2558 วํา

จะมีผลผลิต 475.759 ล๎านตันข๎าวสาร (709.4 ล๎านตันข๎าวเปลือก) ลดลงจาก 478.565 ล๎านตันข๎าวสาร (713.5 ล๎านตัน
ข๎าวเปลือก) หรือเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 0.59 จากปี 2557/58 

การค๎าข๎าวโลก บัญชีสมดุลข๎าวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได๎คาดการณ๑บัญชีสมดุลข๎าวโลกปี 2558/59 ณ เดือน
กันยายน 2558 วําผลผลิต ปี 2558/59 จะมี 475.759 ล๎านตันข๎าวสาร ลดลงจากปี 2557/58 ร๎อยละ 0.59 การใช๎ในประเทศ
จะมี 487.417 ล๎านตันข๎าวสาร เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 0.68 การสํงออก/น าเข๎าจะมี 42.231 ล๎านตันข๎าวสาร ลดลงจาก
ปีที่ผํานมาร๎อยละ 0.53 และสต็อกปลายปีคงเหลือ 90.161 ล๎านตันข๎าวสาร ลดลงจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 11.45  
 โดยประเทศที่คาดวําจะสํงออกเพ่ิมข้ึน ได๎แกํ อาร๑เจนตินา อิยิปต๑ กายานา ปารากวัย เวียดนาม  และไทย สํวน
ประเทศที่คาดวําจะสํงออกลดลง ได๎แกํ ออสเตรเลีย เมียนมาร๑ กัมพูชา อินเดีย และสหรัฐอเมริกา 
 ส าหรับประเทศที่คาดวําจะน าเข๎าเพ่ิมข้ึน ได๎แกํ บราซิล คาเมรูน จีน คิวบา กานา อินโดนีเซีย อิรัก มาเลเซีย 
เม็กซิโก โมแซมบิค ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอเมริกา สํวนประเทศที่คาดวําจะน าเข๎าลดลง ได๎แกํ อียู อิหรําน ไนจีเรีย และ
ฟิลิปปินส๑  
 ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปีเพ่ิมข้ึน ได๎แกํ ญ่ีปุ่น และฟิลิปปินส๑ สํวนประเทศที่คาดวําจะมีสต็อกคงเหลือ
ปลายปีลดลง ได๎แกํ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา 
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๒.๒ ผลผลิต การใช้ การค้า และสต็อกข้าวของโลก   
 
ประเทศ ผลผลิต การบริโภค การน าเขา้ การส่งออก สตอ็กปลายปี 

โลก      
ปี 2552/53  440.9 438.5 31.5 31.5 94.8 

ปี 2553/54  449.2 445.4 36.2 36.2 98.6 

ปี 2554/55  465.8 460.0 39.1 39.1 104.4 

ปี 2555/56 471.9 468.5 39.4 39.4 110.2 

ปี 2556/57 * 476.9 480.1 42.9 42.9 107.0 

ปี 2557/58 * 474.6 483.0 42.2 42.2 98.6 

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

ประเทศผูส่้งออกปี 2557/58      

จีน 144.5 148.4 4.5 0.4 46.9 

อินเดีย 102.5 99.4 - 8.7 16.8 

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 

ประเทศผูน้ าเขา้ปี 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 

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ณ เดือน มิถุนายน 2558 ** ผลผลิตและการน าเข๎าข๎าวจากการเปิดตลาดน าเข๎าข๎าว
ตามความตกลงองค๑การการค๎าโลก (WTO) จากไทย *** เป้าหมายการสํงออกข๎าว 
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๒.๓ ความเคลือ่นไหวของประเทศผู้น าเข้าขา้วทีส่ าคัญ 
 ไนจีเรีย 
 ปลัดกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (Federal Ministry of Agriculture and Rural Development: 
FMARD) เปิดเผยวํา รัฐบาลไนจีเรียอยํูระหวํางทบทวนนโยบายน าเข๎าข๎าว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับรายได๎
เกษตรกร และเป็นการกระต๎ุนการสํงออกข๎าว โดยระบุวํา ที่ประชุมคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (Nigerian Investment 
Promotion Commission: NIPC) มีความเห็นวํา ปัจจุบันนโยบายฯ เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาภาคการผลิตข๎าว ซึ่งรัฐบาล
ก าลังด าเนินการจัดท าแผนเพ่ือให๎บรรลุเป้าหมายการพ่ึงพาตนเองด๎านข๎าว กํอนที่จะจ ากัด 
 การน าเข๎าข๎าว โดยรํวมมือกับคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน ในการสํงเสริมการลงทุนในภาคการผลิตข๎าว   
ทั้งน้ี ปลัดกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท ได๎เรียกร๎องให๎มีการลงทุนในภาคการผลิตข๎าว พร๎อมทั้งระบุวํา ไนจีเรียยังคงมี
พ้ืนที่เพาะปลูกและทรัพยากรธรรมชาติมาก และมีเพียงพอตํอการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพ่ึงพา
ตนเองด๎านการผลิตข๎าว นอกจากน้ียังได๎เน๎นย้ าถึงความส าคัญของการเชื่อมโยงระหวํางเกษตรกรและตลาด เพ่ือสร๎างหํวงโซํ
มูลคําให๎เข๎มแข็ง 
 รัฐบาลไนจีเรียต้ังเป้าหมายพ่ึงพาตนเองด๎านการผลิตข๎าวและยกเลิกการน าเข๎าภายในปี 2558 โดยจัดท าวาระการ
ปฏิรูปด๎านการเกษตร (Agriculture Transformation Agenda: ATA) ในปี 2555 และเพ่ิมภาษีน าเข๎าส าหรับข๎าวที่ขัดแล๎ว
และข๎าวที่สีแล๎วเป็นร๎อยละ 40 และร๎อยละ 110 ตามล าดับ อยํางไรก็ตาม การเพ่ิมภาษีดังกลําวเป็นสาเหตุให๎เกิดการลักลอบ
การน าเข๎าทางชายแดน เพ่ือที่จะก าจัดปัญหาลักลอบน าเข๎าดังกลําว ในปี 2557 รัฐบาลได๎ตัดสินใจลดภาษีน าเข๎าส าหรับข๎าวที่
ขัดแล๎วและข๎าวที่สีแล๎วเหลือร๎อยละ 30 และร๎อยละ 70 ตามล าดับ 
 ในปี 2557 ไนจีเรียผลิตข๎าวประมาณ 2.9 ล๎านตัน เพ่ิมข้ึนจาก 1.9 ล๎านตัน หรือเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 52 เมื่อเทียบกับปี 
2556 ทั้งน้ี กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ๑วํา ในปี 2557/58 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) ไนจีเรียผลิตข๎าว 2.55 
ล๎านตัน และน า เ ข๎า  3.5 ล๎ านตัน เ พ่ือให๎ เ พียงพอตํอความต๎องการ ในประ เทศประมาณ 6.1 ล๎ านตัน 
ที่มา Oryza.com 
 ฟิลิปปินส์ 
 ส านักขําวรอยเตอร๑ รายงานวํา องค๑กรอาหารแหํงชาติฟิลิปปินส๑ (National Food Authority: NFA) ประกาศ
ประมูลน าเข๎าข๎าวจ านวน 750,000 ตัน เพ่ิมเติมจาก 1.8 ล๎านตัน ที่มีแผนน าเข๎าในปีน้ี เพ่ือเตรียมความพร๎อมตํอผลกระทบ
จากปรากฏการณ๑เอลนีโญ 
 องค๑กรอาหารแหํงชาติฟิลิปปินส๑อยํูระหวํางรวบรวมข๎อเสนอจากเวียดนาม ไทย และกัมพูชา ส าหรับข๎าวขาว 25% 
กํอนวันที่ 17 กันยายน 2558 โดยก าหนดให๎สํงมอบข๎าวครั้งแรกจ านวน 250,000 ตัน ภายในสิ้นปีน้ี และสํงมอบอีก 500,000 
ตัน ในไตรมาสแรกของปี 2559  
 องค๑กรอาหารแหํงชาติฟิลิปปินส๑ระบุวํา ขณะน้ีองค๑กรฯ ต๎องการรักษาระดับสต๏อกให๎คงที่เพ่ือรับมือกับผลกระทบ
จากปรากฏการณ๑เอลนีโญที่อาจจะสํงผลให๎ปริมาณผลผลิตข๎าวลดลง โดยให๎ความเห็นเพ่ิมเติมวํา การเตรียมตัวเป็นมาตรการที่
ดีที่สุด เพ่ือรับมือกับภัยแล๎งที่เป็นผลมาจากปรากฏการณ๑เอลนีโญในชํวงเดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2559  
 หนํวยงานด๎านอุตุนิยมวิทยาท๎องถ่ิน ออกประกาศเตือนวํา ปรากฏการณ๑เอลนีโญในครั้งน้ี อาจจะรุนแรงเทียบเทํากับ
ปี 2540 - 2541 ซึ่งท าให๎ผลผลิตข๎าวลดลงร๎อยละ 24 และอาจรุนแรงที่สุดต้ังแตํปี 2493 (ที่มา Oryza.com) 
 จีน 
 ผู้บริโภคจีนอึ้ง! ซื้อข้าวปลอดสารพิษมากิน กลับเจอข้าวปลอมท าจากกระดาษ(08 ก.ย.58) 

ส านักขําวเซี่ยงไฮ๎อิสต๑รายงานวํา หญิงสาวชาวจีนคนหน่ึงในมณฑลกวางต๎ุงที่ก าลังทานข๎าวอยํางเอร็ดอรํอย แตํเริ่ม
รู๎สึกแปลกๆ วําท าไมข๎าวที่เธอทานน้ันคํอนข๎างแข็งและเคี้ยวยาก เมื่อคายออกมาถึงกับตะลึงเมื่อพบวําสิ่งที่ เธอเคี้ยวอยํูไมํใชํ
ข๎าว แตํเป็นกระดาษแผํนเล็กที่ม๎วนไว๎ให๎มีลักษณะคล๎ายกับเมล็ดข๎าว!! 

จากรายงานของส านักขําวแอปเปิ้ลเดลี่ระบุวํา เธอซื้อข๎าวปลอมน้ีมาจากพํอค๎าท่ีขายอยํูตามท๎องถนนคนหน่ึง ซึ่งอ๎าง
วําข๎าวชนิดน้ีปลูกในพ้ืนที่ชนบทแบบปลอดสารพิษ 

ทั้งน้ี เมื่อปีกํอนมีขําวในลักษณะเดียวกันเกี่ยวกับการท าข๎าวปลอมจากพลาสติกจ าหนํายอยํางแพรํหลายในตลาด
ประเทศจีนและแถบเอเชีย(มติชน 08092558) 
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 ไต้หวันประกาศบริจาคข้าว 1,400 ตันช่วยนิการากัว หลังเผชิญภัยแล้งหนัก(07 ก.ย.58) 
รายงานขําวลําสุดซึ่งอ๎างโรแลนโด ฉวง เอกอัครราชทูตของสาธารณรัฐจีน (Republic of China : ROC) หรือไต๎หวัน

ประจ านิการากัว เปิดเผยตํอผู๎สื่อขําวที่กรุงมานากัว หลังเข๎ารํวมพิธีลงนามในบันทึกความรํวมมือระหวํางรัฐบาลไทเปกับ
ส านักงานป้องกันภัยพิบัติแหํงชาติของนิการากัว โดยยืนยัน ความชํวยเหลือที่ไต๎หวัน จัดหาให๎กับนิการากัวในรูปของข๎าว
จ านวน 1,400 ตันในครั้งน้ี เป็นสํวนหน่ึงในความพยายามของไต๎หวันในการชํวยเหลือประชาชนชาวนิการากัวที่ในปีน้ีต๎อง
เผชิญกับภาวะภัยแล๎งที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี จนสํงผลกระทบตํอการเพาะปลูก และกระบวนการผลิตอาหารหลํอเลี้ยง
ประชากรนิการากัวที่มีอยํูราว 6.1 ล๎านคน 

นอกเหนือจากภาวะภัยแล๎งรุนแรงซึ่งเป็นผลพวงจากปรากฏการณ๑ “เอล นินโญ” แล๎ว ในปีน้ี การเพาะปลูกของ
นิการากัวยังได๎รับผลกระทบจากการปะทุอยํางตํอเน่ืองต้ังแตํเดือนพฤษภาคมที่ผํานมาของภูเขาไฟ  “เตลิกา” ทางภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ โดยการปะทุที่เกิดข้ึนมากกวํา 500 ครั้งของภูเขาไฟลูกน้ี สํงผลให๎เกษตรกรจ านวนมากต๎อง
อพยพออกจากบ๎านเรือนและที่ดินของตนที่ต้ังอยํูใน “เขตดินอุดมสมบูรณ๑” รายรอบภูเขาไฟลูกน้ี สํงผลกระทบตํอการ
เพาะปลูกข๎าวและพืชเศรษฐกิจอีกหลายชนิด 

ด๎านประธานาธิบดีดาเนียล ออร๑เตกา ซาเบดรา ผู๎น านิการากัว และซามูเอล ซานโตส โลเปซ รัฐมนตรีตํางประเทศ
ของนิการากัว ออกค าแถลงแสดงความขอบคุณรัฐบาลไต๎หวันตํอความชํวยเหลือเพ่ือมนุษยธรรมในครั้งน้ี พร๎อมยกยํองรัฐบาล
ไทเปเป็น “มหามิตรในยามยาก” ของชาวนิการากัว 

ทั้งน้ี นิการากัวเป็นหน่ึงใน 22 ประเทศทั่วโลกที่เลือกสถาปนาความสัมพันธ๑ทางการทูตกับไต๎หวัน และหันหลังให๎กับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือจีนแผํนดินใหญํ 

ข๎อมูลลําสุดขององค๑การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ระบุวํา 22 ประเทศที่มีความสัมพันธ๑ทางการทูตกับไต๎หวันในปัจจุบัน
ประกอบด๎วย นครรัฐวาติกัน บูร๑กินาฟาโซ เซาโตเมและปรินซิเป สวาซิแลนด๑ คิริบาส หมูํเกาะมาร๑แชลล๑ นาอูรู ปาเลา หมูํ
เกาะโซโลมอน ตูวาลู เบลิซ สาธารณรัฐโดมินิกัน เอลซัลวาดอร๑ กัวเตมาลา  เฮติ ฮอนดูรัส นิการากัว ปานามา เซนต๑คิตต๑ส
แอนด๑นีวิส เซนต๑ลูเชีย เซนต๑วินเซนต๑แอนด๑เดอะเกรนาดีนส๑ และปารากวัย (ผู๎จัดการ 05092558) 

อิรัก 
ความคืบหนาการเปดประมูลซื้อขาวของกระทรวงการคาของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) จ านวน 

อยางนอย 30,000 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ อุรุกวัย บราซิล อาร เจนตินา และอินเดีย โดยขอเสนอจะตองมีผลไป จนถึง
วันที ่10 กันยายนที่ผํานมา ขณะน้ีกระทรวงการคาของอิรักก าลังพิจารณาข๎อเสนอของผูเขารวมการประมูล ซึ่งมีการเสนอข
าว IR-64 จากอินเดียปริมาณรวม 50,000 ตัน แบงเปน 3 ล็อต ในราคาต่ าสุดที่ 537, 538, และ 539 ดอลลาร๑สหรัฐตอตัน 
(19,180  19,215  และ 19,251 บาทตํอตัน) ขาวจากสหรัฐเสนอราคาที่ 559 ดอลลาร๑สหรัฐตอตัน (19,965 บาทตํอตัน) ข
าวจากอาร๑เจนตินาเสนอราคาที่ 547 ดอลลาร๑สหรัฐตอตัน (19,537 บาทตํอตัน) ขาวจากอุรุกวัยเสนอราคาที่ 549 ดอลลาร๑
สหรัฐตอตัน (19,608 บาทตํอตัน) สวนบราซิลไมมีการย่ืนเสนอเขามา ท้ังน้ีกระทรวงการคาของอิรักไดยืดเวลาในการพิจารณา
ไปจนถึงวันที่ 14 กันยายนที่ผํานมา 

การประมูลซื้อขาวครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 อิรักไดตกลงซื้อขาวปริมาณรวม 142,000 ตัน ประกอบด
วย ข าวจากอุ รุ ก วั ย  ปริ มาณ  30,000 ตัน  ในราคา  605 ดอลลาร๑ สหรั ฐต อตัน (21 ,608 บาทตํอตัน ) ข าวจาก 
อารเจนตินา 3 ล็อต ปริมาณรวม 112,000 ตัน ในราคา 602, 603 และ 608.85 ดอลลาร๑สหรัฐตอตัน (21,501  21,537 และ 
21,746 บาทตํอตัน) (ที่มา Oryza.com) 
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๒.๔ ความเคลือ่นไหวของประเทศผู้ส่งออกข้าวที่ส าคญั 
 ญี่ปุน 
กระทรวงเกษตร ปาไม และประมงของญ่ีปุน (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)  

ไดจัดการประมูลน าเขาขาวแบบ General Import ครั้งที่ 1 ภายใต Minimum Access ปงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่  
4 กันยายน  2558 โดยก าหนดซื้อข าวสารเมล็ดยาวจากไทย จ านวน  7,000 ตัน ข าวสารเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ 
จ านวน 12,000 ตัน ขาวสารเมล็ดกลางจากประเทศใดก็ได Global) จ านวน 12,000 ตัน และขาวสารเมล็ดยาวจากประเทศ
ใดก็ได (Global) จ านวน 12,000 ตัน ซึ่งมีรายงานวา ญ่ีปุนไดตกลงซื้อขาวสารเมล็ดยาวจากไทย จ านวน 19,000 ตัน และขาว
เมล็ดกลางจากสหรัฐฯ จ านวน 24,000 ตัน โดยราคาเฉลี่ยของการประมูลครั้งน้ีอยูที่ 82,371 เยนตอตัน (ราคารวมภาษีอยู
ที ่88,961 เยนตอตัน) (ที่มา Oryza.com) 
 กัมพูชา 
 กัมพูชาส่งออกข้าว 8 เดือนเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองแต่ยังห่างไกลเป้า 1 ล้านตัน(07 ก.ย.58) 

กัมพูชาสํงออกข๎าวไนชํวง 8 เดือนแรกของปี 2558 ไปแล๎วทั้งสิ้น 342,136 ตัน เพ่ิมข้ึน 46% จาก 233,859 ตัน เมื่อ
เทียบกับชํวงเวลาเดียวกันของปีกํอน ตามรายงานลําสุดของส านักงานบริการพิธีการสํงออกข๎าว 

รายงานระบุวํา ผู๎ซื้อข๎าวรายใหญํ 3 อันดับแรกของกัมพูชา คือ จีน ฝรั่งเศส และโปแลนด๑ โดยต้ังแตํเดือนม.ค. ถึง
เดือนส.ค. ปีน้ี กัมพูชาได๎ขายข๎าวไป 74,949 ตันให๎กับจีน 45,493 ตันให๎กับฝรั่งเศส และ 38,370 ตัน ให๎กับโปแลนด๑ ซึ่งข๎าวที่
กัมพูชาสํออกน้ันประกอบด๎วย ข๎าวหอม ข๎าวขาวเมล็ดยาว และข๎าวน่ึงเมล็ดยาว 

กัมพูชาสามารถผลิตข๎าวได๎กวํา 9 ล๎านตันตํอปี ซึ่งในปีที่ผํานมา กัมพูชาสํงออกข๎าวเกือบ 370,000 ตัน ท ารายได๎ 
247 ล๎านดอลลาร๑ ตามการระบุของกระทรวงพาณิชย๑ 

ในปี 2553 กัมพูชาเริ่มโครงการยุทธศาสตร๑สํงเสริมข๎าว โดยก าหนดเป้าการสํงออกข๎าวที่ 1 ล๎านตันภายในสิ้นปี 
2558 แตํรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย๑กลําวเมื่อชํวงต๎นปีวํามีแนวโน๎มที่จะไมํสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว๎ได๎เน่ืองจากขาดแคลน
ทุนและศักยภาพในการสีข๎าว (ผู๎จัดการ 06092558) 
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ๑วํา ในปี 2558 กัมพูชาสํงออกข๎าวประมาณ 1.1 ล๎านตัน (รวมข๎าวที่สํงออกอยํางเป็น
ทางการและไมํเป็นทางการ) เพ่ิมข้ึนจาก 1 ล๎านตัน หรือเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่ผํานมา(ที่มา Oryza.com) 
 กัมพูชาใช้ชื่อ “Cambodia Jasmine Phka Rumdol” เป็นชื่อแบรนด์เรียกข้าวหอมมะลิของกัมพูชา 
 ปัจจุบัน แม๎วํากัมพูชาจะสามารถผลิตข๎าวหอมมะลิได๎หลายสายพันธุ๑ เชํน พันธุ๑ Phka Romdeng พันธุ๑ Phka 
Romeat และพันธุ๑ Phka Rumduol แตํยังไมํมีชื่อเฉพาะที่จะใช๎เรียกเพ่ือแยกข๎าวหอมมะลิของกัมพูชาออกจากข๎าวหอมมะลิ
ของชาติอื่นๆ ในตลาดโลก ดังน้ัน รัฐบาลกัมพูชาและสหพันธ๑ข๎าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation: CRF) อยํูระหวําง
การหาชื่อที่ท าให๎ผู๎บริโภคสามารถแยกข๎าวหอมมะลิกัมพูชาออกจากข๎าวหอมมะลิไทยได๎ ซึ่งปัจจุบันในตลาดตํางประเทศ ข๎าว
หอมทุกสายพันธุ๑ของกัมพูชาจะรู๎จักในนาม “ข๎าวหอมกัมพูชา (Cambodian Fragrant Rice)”  
 เลขาธิการสหพันธ๑ข๎าวกัมพูชาให๎สัมภาษณ๑กับสื่อ Phnom Post วํา การติดป้ายเพ่ือแสดงชื่อของชนิดข๎าว 
ที่หลากหลายชื่อเกินไปน้ัน เป็นการบํอนท าลายจุดแข็งของการผลิตข๎าวของกัมพูชา ซึ่งปัจจุบัน ส หพันธ๑ฯ ได๎จัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารด๎านการสํงเสริมการตลาด เพ่ือพิจารณาหาชื่อที่เหมาะสม และจะประกาศในการประชุมข๎าวกัมพูชา 
(Cambodia Rice Forum) ในเดือนพฤศจิกายน 
 ขณะที่ กระทรวงเกษตรกัมพูชาเสนอให๎ใช๎ชื่อ “Cambodia Jasmine Phka Rumdol” เป็นชื่อแบรนด๑ส าหรับใช๎
เรียกข๎าวหอมมะลิของกัมพูชา โดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (Department of Agriculture) ได๎ออกมากระต๎ุนให๎
ผู๎ประกอบการใช๎ชื่อดังกลําวในการสํงออก อยํางไรก็ตาม ผู๎สํงออกบางรายให๎ความเห็นวํา การใช๎ชื่อดังกลําวกับข๎าวหอมของ
กัมพูชาทุกสายพันธุ๑อาจท าให๎ผู๎บริโภคเข๎าใจผิดได๎ และเสนอให๎มีการใช๎ชื่อที่ครอบคลุมข๎าวหอมของกัมพูชาทุกสายพันธุ๑ พร๎อม
ทั้งเรียกร๎องให๎รัฐบาลฟังข๎อคิดเห็นจากผู๎ประกอบการกํอนตัดสินชื่อที่จะน ามาใช๎ 
 ทั้งน้ี โฆษกกระทรวงพาณิชย๑กลําวเพ่ิมเติมวํา นอกเหนือจากการเลือกใช๎ชื่อแล๎ว การท าการตลาดอยํางมี
ประสิทธิภาพเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือประชาสัมพันธ๑ให๎แกํผู๎ซื้อและกระต๎ุนการสํงออก  (ที่มา Oryza.com) 

 กัมพูชามารวมประมูลข้าวส่งฟิลิปปินส์ 
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 มีรายงานวา กัมพูชาอาจจะไมเขารวมการประมูลซื้อขาวของฟลิปปนสจ านวน 750,000 ตัน ในวันที่ 17 กันยายน 
2558 โดยผูอ านวยการของบริษัท Green Trade ซึ่งอยูภายใตการก ากับดูแลของรัฐบาลกัมพูชาระบุวา กัมพูชาไมสามารถที่จะ
แขงขันดานราคากับประเทศเวียดนามและไทยได เพราะตนทุนของกัมพูชาสูงกวาคูแขงทั้งดานการผลิต การเก็บรักษา และ
การขนสง ถ๎าหากกัมพูชาเขารวมการประมูลตองมีการปรับปรุงดานตนทุนการผลิตและ ลดราคาแขงกับคูแขงใหไดกอน ซึ่งป
จจุบันก าลังด าเนินการลดตนทุนอยู 

ทั้งน้ี ในการประมูลเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 กัมพูชาเสนอขาวที่ราคา 455 ดอลลาร๑สหรัฐตอตัน (15,236 บาทตํอ
ตัน) ซึ่ งสูงกว าราคาที่ เ วียดนามเสนอที่  416 ดอลลาร๑สหรัฐต อตัน (13 ,930 บาทตํอตัน) และสูงกว าราคาอ างอิง
ที ่408.15 ดอลลาร๑สหรัฐตอตัน (13,667 บาทตํอตัน (ที่มา Oryza.com) 
 เมียนมาร์ 
 พม่าระบุมีข้าวส ารองเพียงพอแม้ประสบปัญหาน้ าท่วม(14 ก.ย.58) 

ทางการพมําอ๎างวํามีข๎าวส ารองเพียงพอจนถึงปลายปี แม๎ประสบปัญหาอุทกภัยที่สํงผลให๎การผลิตข๎าวลําช๎า ตามการ
รายงานของทางการพมําในวันน้ี 

กระทรวงพาณิชย๑พมํา ระบุวํา ยังมีข๎าวส ารองมากกวํา 500,000 ตัน ส าหรับอีก 3 เดือนข๎างหน๎า แม๎อุทกภัยที่
เกิดข้ึนในหลายพ้ืนที่ของประเทศสํงผลกระทบตํอพ้ืนที่ปลูกข๎าวมากกวํา 3.5 ล๎านไรํ และท าลายนาไปมากกวํา 2 ล๎านไรํ 

อยํางไรก็ตาม เขตอิรวดี ที่เป็นแหลํงปลูกข๎าวหลักของประเทศไมํได๎รับผลกระทบจากน้ าทํวมรุนแรงเทําพ้ืนที่อื่นๆ  
เน่ืองจากระดับน้ าลดลงอยํางรวดเร็ว และฤดูเก็บเกี่ยวข๎าวจะเริ่มในเดือน ต.ค. 

น้ าทํวมรุนแรงจากฝนท่ีตกลงมาอยํางหนักนับต้ังแตํเดือน มิ.ย. สํงผลกระทบตํอเขต และรัฐ 12 แหํงจากทั้งหมด 14 
แหํงของประเทศ และยังสร๎างความเสียหายตํอบ๎านเรือน พ้ืนที่เกษตร ทางรถไฟ สะพาน และถนน 

รัฐบาลพมําประกาศเมื่อวันที่ 31 ก.ค. ให๎รัฐยะไขํ รัฐชิน เขตสะกาย และเขตมะเกว เป็นเขตภัยพิบัติ โดยรัฐยะไขํ 
เป็นพ้ืนที่ที่ได๎รับผลกระทบหนักที่สุด สํวนยอดผู๎เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยใหญํมีจ านวนมากถึง 121 คน และมีประชาชน
มากกวํา 1.6 ล๎านคนทั่วประเทศได๎รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้ง (ผู๎จัดการ 13092558) 

รัฐบาลพม่ายกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าว 
รัฐบาลเมียนมารไดยกเลิกมาตรการหามสงออกขาวชั่วคราวแลว หลังจากระงับการสงออกขาวไวเปนการชั่วคราวต้ัง

แตตนเดือนสิงหาคม2558 โดยไดมีการประกาศในระหวางการประชุมประจ าปของสหพันธหอการคา และอุตสาหกรรมแห
งเมียนมาร The Union of Myanmar Federation of Chambers and Industry) เมื่อสัปดาหที่ผานมา ทั้งน้ื หลังจากที่สถาน
การณอุทกภัยเริ่มบรรเทาลงและเกษตรกรสามารถกลับมาเพาะปลูกขาวไดในบางพ้ืนที่ รวมทั้งไดมีการประเมินความเสียหาย
แลว รัฐบาลจึงไดตัดสินใจดังกลาว 

รองประธานสหพันธขาวเมียนมาร The Vice Chairman of the Myanmar Rice Federation; MRF) ระบุวา การ
ระงับส งออกข าวชั่วคราวส งผลให การส งออกข าวในป งบประมาณ 2558/59  (เม.ย. 2558 -มี .ค. 2559) ลดลง
ประมาณ 400,000 ตัน 

ทางดานกระทรวงพาณิชยเมียนมาร รายงานวา สต็อกขาวในประเทศกวา 500,000 ตันน้ัน สามารถรองรับ การ
บริโภคได ในช วง  3 เดือนข างหน า หลังจากที่ ได เกิดภาวะอุทกภัยครั้ งรุนแรงในช วงเดือนกรกฎาคม -สิงหาคม 
2558 ซึ่ ง เหตุน้ าท วมที่ เกิดข้ึนส งผลกระทบต อพ้ืนที่นาข าวกว า 1.4 ล านเอเคอร (หรือประมาณ 3.5 ล๎านไรํ )   
และท าลายพ้ืนที่ปลูกข าวไปกว า  8 แสนเอเคอร (หรือประมาณ 20 แสนไรํ )  ทั้ ง น้ี  เมืองอิระวดี  (Ayawadee)  
ซึ่งเปนแหลงปลูกขาวหลักของประเทศไมไดรับผลกระทบรุนแรงเทากับพ้ืนที่อื่นๆ เน่ืองจากน้ าท่ีทวมขังในพ้ืนที่ลดลงอยางรวด
เร็ว ซึ่งฤดูเก็บเกี่ยวจะเริ่มข้ึนในชวงเดือนตุลาคมน้ี (ที่มา Oryza.com) 

เวียดนาม 
 เวียดนามส่งออกข้าวลดลง  
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ปรับลดตัวเลขคาดการณ๑การสํงออกข๎าวของเวียดนามในปี 2558 เหลือ 6 ล๎านตัน ลดลง
จาก 6.7 ล๎านตัน หรือลดลงประมาณร๎อยละ 10 เมื่อเทียบกับตัวเลขคาดการณ๑อยํางเป็นทางการ และลดลงจาก 6.325 ล๎าน
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ตัน หรือลดลงร๎อยละ 5 เมื่อเทียบกับปริมาณการสํงออกในปีที่ผํานมา การพิจารณาปรับลดในครั้งน้ีเน่ืองมาจากการแขํงขันกับ
ประเทศผู๎สํงออกรายอื่น เชํน ไทย อินเดีย และปากีสถาน รวมถึงประเทศผู๎สํงออกรายใหมํ เชํน กัมพูชา และเมียนมาร๑ ทวี
ความรุนแรงข้ึน ประกอบกับความต๎องการจากจีนซึ่งเป็นประเทศผู๎น าเข๎าหลักของเวียดนาม ลดลง 
 ทั้งน้ี กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ๑วํา ในปี 2557/58 (มกราคม – ธันวาคม 2558) เวียดนามผลิตข๎าว 44.92 
ล๎านตันข๎าวเปลือก (หรือประมาณ 28.07 ล๎านตันข๎าวสาร) เพ่ิมข้ึนเล็กน๎อยจาก 44.88 ล๎านตันข๎าวเปลือก (หรือประมาณ 28 
ล๎านตันข๎าวสาร) เมื่อเทียบกับตัวเลขคาดการณ๑อยํางเป็นทางการ เน่ืองจากผลผลิตในฤดูใบไม๎รํวงในพ้ืนที่สามเหลี่ยมปากแมํน้ า
โขงมีแนวโน๎มเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งการเพ่ิมข้ึนของผลผลิตในพ้ืนที่ดังกลําวสํงผลให๎ผลผลิตโดยรวมของประเทศเพ่ิมข้ึน (ถึงแม๎วํา
ผลผลิตในฤดูใบไม๎ผลิจะลดลงเล็กน๎อย และผลผลิตในฤดูใบไม๎รํวงในพ้ืนที่ทางตอนใต๎ โดยเฉพาะอยํางย่ิงพ้ืนที่ชายฝั่งทางตอน
ใต๎ที่ได๎รับผลกระทบจากภัยแล๎งจากปรากฏการณ๑เอลนีโญจะลดลงก็ตาม) 
 นอกจากน้ี กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ยังคาดการณ๑วํา ในปี 2557/58 เวียดนามมีสต๏อกข๎าวจ านวน 973,000 ตัน 
เพ่ิมข้ึนจาก 849,000 ตัน เมื่อเทียบกับตัวเลขคาดการณ๑อยํางเป็นทางการ แตํลดลงจาก 999,000 ตัน เมื่อเทียบกับปริมาณ 
สต๏อกในปีที่ผํานมา 
 ปัจจุบัน ปริมาณการบริโภคข๎าวตํอหัวของเวียดนามอยํูที่ 136 กิโลกรัมตํอปี ลดลงเน่ืองจากประชากรเปลี่ยนไป
บริโภคอาหารอยํางอื่นมากข้ึน อยํางไรก็ตาม ความต๎องการใช๎ข๎าวในอุตสาหกรรมอาหารสัตว๑มีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน  (ที่มา 
Oryza.com) 
 อินเดีย  
 พ้ืนที่ปลูกข๎าวฤดูมรสุม (มิถุนายน – ธันวาคม) ของอินเดียยังคงที่ ทํามกลางความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ าฝนที่
อาจจะมีไมํเพียงพอในชํวงครึ่งหลังของฤดูมรสุม (สิงหาคม – กันยายน) โดยกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยวํา ณ วันที่ 4 กันยายน 
2558 มีพ้ืนที่ปลูกข๎าวรวม 36.146 ล๎านเฮคตาร๑ (หรือประมาณ 225.91 ล๎านไรํ) เพ่ิมข้ึนจาก 35.747 ล๎านเฮคตาร๑ (หรือ
ประมาณ 223.42 ล๎านไรํ) หรือเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 1 เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ปลูกในชํวงเดียวกันของปีที่ผํานมา 
 กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานวํา ในชํวงสัปดาห๑สุดท๎ายของเดือนสิงหาคม ปริมาณน้ าฝนมีน๎อยกวําปกติประมาณร๎อยละ 
12 โดยในภาคตะวันตกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศมีปริมาณน้ าฝนน๎อยกวําปกติร๎อยละ 12 และร๎อยละ 16 
ตามล าดับ ขณะที่ภาคใต๎และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ าฝนน๎อยกวําปกติร๎อยละ 22 และร๎อยละ 1 ตามล าดับ ทั้งน้ี 
กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ๑วํา ในชํวงครึ่งหลังของฤดูมรสุม (สิงหาคม – กันยายน) อินเดียขาดแคลนน้ าฝนประมาณร๎อยละ 
16 โดยในเดือนสิงหาคม ปริมาณน้ าฝนน๎อยกวําปกติร๎อยละ 10 และในเดือนกันยายน ปัญหาการขาดแคลนน้ าฝนจะทวีความ
รุนแรงย่ิงข้ึน ซึ่งจะสํงผลให๎ผลผลิตมีแนวโน๎มลดลง  
 รัฐบาลอินเดียคาดการณ๑วํา ในปี 2557/58 อินเดียผลิตข๎าว 104.8 ล๎านตัน ลดลงร๎อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีที่ผํานมา 
เน่ืองจากขาดแคลนน้ าฝนในชํวงฤดูกาลเพาะปลูก (มิถุนายน – กันยายน 2557) ในพ้ืนที่ปลูกข๎าวที่ส าคัญของประเทศ 
ประกอบกับฝนที่ไมํตกตามฤดูกาลและพายุลูกเห็บในชํวงเดือนกุมภาพันธ๑ – มีนาคมที่ผํานมา ซึ่งหากฤดูมรสุมในปีน้ีผิดปกติ 
ปริมาณผลผลิตข๎าวของอินเดียจะลดลงเป็นปีที่ 2 ติดตํอกัน สํงผลให๎ราคาข๎าวในตลาดสูงข้ึน  
 ราคาข๎าวโลกในปีน้ีมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 10 – 20 เน่ืองจากปรากฏการณ๑เอลนีโญสํงผลตํอแนวโน๎มการผลิตของ
ประเทศในเอเชียหลายประเทศ เชํน อินเดีย ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส๑ เป็นต๎น (ที่มา Oryza.com) 
  
 

 
 

 
 
 

 
 


