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สมาคมโรงสีข้าวไทย 
(www.thairicemillers.com) 
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Email address:thairicemiller@gmail.com 

 
 
 
 
 

ค าน า 
 

      เอกสารฉบับน้ี เป็นรายงานสถานการณ์ข๎าวประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ของสมาคมโรงสีข๎าวไทย 
ที่มอบให๎นายสุรัตน์ โชคประจักษ์ชัด และคณะ รวบรวมจัดทํา เพ่ือเสนอตํอที่ประชุมประจําเดือน สมาคมโรงสีข๎าว
ไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ โดยได๎ประมวลสรุป วิเคราะห์ เหตุการณ์ และแนวโน๎ม เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป และ
การตลาดของข๎าวทั้งในและตํางประเทศ ซึ่งสมาคมฯหวังเป็นอยํางย่ิงวํา ทํานจะได๎รับประโยชน์จากรายงานน้ีตาม
สมควร และขอความกรุณาได๎เผยแพรํเอกสารน้ีตํอไปยังบุคคล หนํวยงานตํางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข๎อง
ของทําน จักขอบคุณย่ิง 

 
 
 
 
 

  นายมานัส กิจประเสริฐ 
นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย 
  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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ประมวลสถานการณ์ข้าวไทยและต่างประเทศ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

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

๑.๑ สรุปสถานการณ์และการผลิตข้าวไทยเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 กระทรวงเกษตรฯคาดการณ์วําข๎าวนาปี การผลิตปี 2558 จะมีผลผลิตข๎าวประมาณ 22.98 ล๎านตัน ลดลงจากปีการ
ผลิต 2557 ซึ่งมีประมาณ 26.05 ล๎านตัน คิดเป็นร๎อยละ 11.79 เน่ืองจากในหลายพ้ืนที่สามารถปลูกข๎าวได๎เพียงรอบเดียว 
และได๎ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น 
 ในเดือนตุลาคม 2558 คาดการณ์วํา ผลผลิตข๎าวนาปี จะออกสูํตลาดร๎อยละ 11.84 หรือประมาณ 2.72 ล๎านตัน
เน่ืองจากในชํวงที่ผํานมาประสบปัญหาภัยแล๎ง และเกิดฝนทิ้งชํวง เกษตรกรจึงเลื่อนการเพาะปลูกข๎าวนาปีออกไป (เดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน) 
 ชาวนา จ.บุรีรัมย์ถูกกดราคาหนัก จ้ีรัฐเร่งเปิดจุดซื้อข้าวเปลือกราคาสูงกว่าตลาด(19 พ.ย.58) 
 ชาวนาบุรีรัมย์เรียกร๎องรัฐเรํงเปิดจุดรับซื้อข๎าวเปลือกราคาสูงกวําท๎องตลาด หลังถูกกดราคาเหลือเพียง ก.ก.ละ 7-8 
บาท ซ้ําถูกฝนตกใสํเปียกเสียหาย ขณะพาณิชย์รํวมกับผู๎ประกอบการโรงสีเตรียมเปิดตลาดนัดรับซื้อข๎าวเปลือกราคาสูงกวํา
ท๎องตลาด 2 บาท ต๎นเดือน ธ.ค.น้ี 
 ชาวนาหลายพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ทยอยนํารถบรรทุกข๎าวเปลือกไปเข๎าคิวรอขายตามโรงสีตํางๆ อยํางตํอเน่ืองแตํยังไมํ
คึกคักเทําที่ควร เน่ืองจากบางสํวนอยํูระหวํางการตากข๎าวเพ่ือลดความชื้น หลังได๎รับผลกระทบจากฝนหลงฤดูในชํวงสัปดาห์ที่
ผํานมา 
 ขณะบางสํวนยังชะลอราคาข๎าวให๎สูงมากข้ึนกวําน้ี อีกทั้งรอให๎หนํวยงานภาครัฐเปิดจุดรับซื้อข๎าวในราคาสูงกวํา
ท๎องตลาด หรือไมํตํ่ากวํากิโลกรัมละ 14-15 บาท เพราะขณะน้ีตามท๎องตลาดทั่วไปจะรับซื้ออยํูที่กิโลกรัมละ 9-10 บาท แตํ
เมื่อชาวนานําข๎าวไปขายกลับถูกกดราคา ทั้งสิ่งเจือปนและความชื้นเหลือเพียงกิโลกรัมละ 7-8 บาทเทําน้ัน ทําให๎ชาวนาหลาย
รายต๎องชะลอการนําข๎าวไปขายเพราะไมํคุ๎มทุน โดยจากข๎อมูลพบวําท้ังจังหวัดบุรีรัมย์มีผู๎ประกอบการโรงสีที่ข้ึนทะเบียนไว๎กวํา 
30 แหํง 
 อยํางไรก็ตาม จากกรณีดังกลําวทางสํานักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ได๎รํวมกับการค๎าภายในจังหวัด สหกรณ์
การเกษตร และผู๎ประกอบการโรงสี เตรียมเปิดตลาดนัดรับซื้อข๎าวเปลือกเพ่ือชํวยเหลือชาวนา ครั้งแรกในวันที่ 9-11 ธันวาคม
น้ี โดยจะรับซื้อราคาสูงกวําท๎องตลาดกิโลกรัมละ 2 บาท และจะทยอยเปิดตามจุดท่ีกําหนดในครั้งตํอไป 
 นายสมพาน นิลนนท์ อายุ 46 ปี ชาวนา ต.บ๎านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ บอกวํา ปีน้ีประสบปัญหาทั้งภัยแล๎งในชํวง
เริ่มเพาะปลูก แตํพอถึงชํวงเก็บเกี่ยวได๎รับผลกระทบจากฝนหลงฤดูทําให๎ข๎าวเปียกชื้นเสียหายเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่
ปลูกทั้งหมด 37 ไรํ ท้ังนําข๎าวไปขายยังถูกกดราคาซ้ําอีก 
 จึงอยากเรียกร๎องให๎หนํวยงานภาครัฐได๎เรํงเปิดจุดรับซื้อข๎าวในราคาที่เป็นธรรมและสูงกวําท๎องตลาดทั่วไป หาก
เป็นไปได๎ควรจะอยํูที่กิโลกรัมละ 14-15 บาทจึงจะอยํูที่จุดคุ๎มทุน เพราะเกษตรกรต๎องแบกรับภาระทั้งคําปุ๋ย เมล็ดพันธ์ุ คําจ๎าง
ไถหวําน และคําจ๎างเก็บเกี่ยว หากได๎ราคาตํ่ากวํากิโลกรัมละ 9-10 บาท จะประสบปัญหาขาดทุน (ผู๎จัดการ 18112558) 
 ข้าวหอมมะลิราคาร่วงผลผลิตล้น พ.ย.ออกสู่ตลาดพร้อมกัน3ล้านตัน เร่งดึงชาวนาร่วมรัฐบาลจ าน ายุ้งฉาง(24 
พ.ย.58) 
 ก.พาณิชย์ เผยข๎าวเปลือกหอมมะลิราคาลดลงตํอเน่ือง ลําสุดเหลือแคํ 1.15 หมื่นบาท/ตัน เหตุชาวนาไมํรู๎รัฐบาลมี
โครงการจํานําย๎ุงฉางจึงเข๎ารํวมน๎อย ผลผลิต พ.ย. ออกสูํตลาดพร๎อมกันถึง 3 ล๎านตัน ธ.ค.ออกเพ่ิมอีก 2 ล๎านตัน โรงสีแนะ ธ.
ก.ส.เรํงทําความเข๎าใจดึงชาวนารํวมโครงการ ป้องกันราคาทรุดเพ่ิม จับตาทีโออาร์ประมูลข๎าวสารเสื่อมสภาพ กํอนเปิดย่ืนซอง 
30 พ.ย.น้ี 
 รายงานขําวจากกระทรวงพาณิชย์แจ๎งวํา ราคาข๎าวเปลือกหอมมะลิได๎ปรับตัวลดลงอยํางตํอเน่ือง ต้ังแตํวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2558 ภายหลังธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มใช๎มาตรการรับฝากข๎าวเปลือกหอม
มะลิในย๎ุงฉางของชาวนา (จํานําย๎ุงฉาง) ตันละ 1.35 หมื่นบาท คําฝากเก็บตันละ 1 พันบาท วงเงิน 2.67 หมื่นล๎านบาท เพ่ือ
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ดูดซับข๎าวหอมมะลิไมํให๎ออกสูํตลาดประมาณ 2 ล๎านตัน โดยราคาข๎าวเปลือกหอมมะลิใหมํ (ความชื้น 15%) ราคาเมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน อยํูที่ตันละ 1.3 หมื่นบาท ปรับลดลงมาเหลือตันละ 1.25 หมื่นบาท ในวันที่ 9 พฤศจิกายน และลําสุดปรับลดลง
มาเหลือแคํตันละ 1.15 หมื่นบาทเทําน้ัน 
 แหลํงขําวจากผู๎ประกอบการโรงสีข๎าวกลําววํา สาเหตุที่ราคาข๎าวเปลือกหอมมะลิลดตํ่าลง แม๎รัฐบาลจะมีมาตรการ
ชํวยเหลือชาวนาท้ังโครงการรับจํานําย๎ุงฉางข๎าวหอมมะลิ แตํปรากฏวํามีชาวนาเข๎ารํวมโครงการดังกลําวน๎อยมาก เน่ืองจาก
ชาวนาสํวนใหญํยังไมํทราบวํารัฐบาลมีโครงการรับจํานําข๎าวย๎ุงฉาง อีกทั้งในเดือนพฤศจิกายนผลผลิตข๎าวหอมมะลิออกสูํตลาด
พร๎อมกันมากถึง 3 ล๎านตันข๎าวเปลือก ทําให๎ชาวนาเรํงเก็บเกี่ยวและนําข๎าวเปลือกมาขายให๎โรงสีเป็นจํานวนมาก และคาดวํา
ในเดือนธันวาคมน้ี ข๎าวเปลือกหอมมะลิจะออกมาอีก 2 ล๎านตัน ซึ่งผลผลิตข๎าวหอมมะลินาปี ฤดูกาล 2558/59 มีปริมาณ
รวมอยํูที่ 6.5 ล๎านตันข๎าวเปลือก 
 "เมื่อข๎าวเปลือกออกมาพร๎อมกันจํานวนมาก ชาวนาก็เรํงนํามาขายให๎กับโรงสี และทางโรงสีต๎องขายให๎กับผู๎สํงออก 
ทําให๎ราคาย่ิงตกตํ่าลง ซึ่งทางโรงสีต๎องการให๎ ธ.ก.ส.เรํงทําความเข๎าใจกับชาวนาให๎นําข๎าวไปฝากเก็บที่ย๎ุงฉาง เพ่ือไมํให๎ราคา
ตกตํ่ามากไปกวําน้ี เพราะผลผลิตข๎าวเปลือกหอมมะลิออกมาปีละครั้ง ต๎องใช๎บริโภคและการสํงออกตลอดปี หากรัฐบริหาร
จัดการดีๆ ราคาก็จะปรับตัวสูงข้ึน" แหลํงขําวกลําว และวํา วงการข๎าวยังได๎ต้ังข๎อสังเกตถึงการเปิดประมู ลข๎าวสารสต๏อก
รัฐบาลในสํวนของ ข๎าวเสื่อมสภาพที่จะระบายเข๎าภาคอุตสาหกรรม และจะเปิดให๎ย่ืนซองในวันที่ 30 พฤศจิกายนน้ีวํา จะใช๎
หลักเกณฑ์ใดในการกําหนดราคากลาง เพราะในตลาดข๎าวไมํมีราคาอ๎างอิงข๎าวเสื่อมสภาพดังกลําว เน่ืองจากไมํมีการซื้อขายทํา
ให๎ต๎องจับตาดูการเสนอราคาในครั้งน้ี เพราะเมื่อมีการเทียบเคียงราคาต๎นทุนของแตํละอุตสาหกรรมที่จะนําข๎าวไปใช๎ โดยหาก
เป็นการนําไปผลิตเชื้อเพลิง ซึ่งใช๎แกลบในการเผาน้ันราคาจะอยํูที่กิโลกรัม (กก.) ละ 1.50 บาท หากนําไปผลิตเป็นเอทานอล 
ซึ่งอาจมีการเสนอราคาใกล๎เคียงกับที่โรงงานอาหารสัตว์ซื้ อวัตถุดิบจะอยํูที่ กก.ละ 4-5 บาทเทําน้ัน(ประชาชาติธุรกิจ 
23112558) 
 โครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2558/59 
     เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการตามมาตรการชํวยเหลือเกษตรกรและรักษา
เสถียรภาพราคาข๎าว ปีการผลิต 2558/59 เฉพาะที่เกี่ยวข๎องกับธนาคารเพ่ือเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ สํวนรายละเอียดการดําเนินโครงการและงบประมาณ ให๎เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
ให๎มีกรอบวงเงินงบประมาณในการดําเนินโครงการ จํานวน 1,860.57 ล๎านบาท  
โดยให๎ ธ.ก.ส. ขอต้ังงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีตํอๆ ไป ตามความจําเป็นและเหมาะสมตาม
ข้ันตอน จํานวน 3 โครงการ ดังน้ี 
      1. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู๎ให๎เกษตรกรผู๎ปลูกข๎าว ปีการผลิต 2558/59 วงเงิน 975.57 ล๎านบาท  
      2. โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข๎าวและสร๎างมูลคําเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 วงเงินงบประมาณ 
236.67 ล๎านบาท (ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ตามโครงการจาก MLR เป็น MLR-1 รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยในอัตราร๎อยละ 
2 โดยปัจจุบัน MLR เทํากับร๎อยละ 5)  
      3. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข๎าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 วงเงินงบประมาณ 648.33 ล๎านบาท (ปรับ
ลดระยะเวลาให๎สอดคล๎องกับระยะเวลาดําเนินโครงการไมํเกิน 10 เดือน) 
 ธ.ก.ส.รับลูกมติ ครม.เดินหน้าช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวนาปี(02 พ.ย.58) 
 นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู๎ชํวยผู๎จัดการ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กลําววํา หลังจากที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการชํวยเหลือผู๎ปลูกข๎าวนาปีฤดูกาลผลิตปี 58/59 ซี่งกําลังเก็บเกี่ยวในชํวงปลายปีน้ีแตํ
ประสบปัญหาภัยแล๎ว ด๎วยการชํวยเหลือผําน 3 แนวทาง แนวทางแรก คือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให๎เหลือร๎อยละ 3 เป็น
เวลา 6 เดือน สําหรับยอดเงินกู๎ไมํเกิน 80,000 บาท วงเงิน 970 ล๎านบาท คาดวําเกษตรกรได๎รับประโยชน์เพ่ือชํวยลดภาระ
ดอกเบี้ยทันที 1.1 ล๎านครัวเรือน แนวทางที่ 2 คือการปลํอยสินเชื่อผํานสถาบันเกษตรกรวงเงิน 12,500 ล๎านบาท เพ่ือให๎กลุํม
สหกรณ์ทําการรวบรวมผลผลิตการเกษตร แล๎วนําไปแปรรูปให๎เกิดมูลคําเพ่ิม และแนวทางสุดท๎าย คือการปลํอยสินเชื่อเพ่ือ
ชะลอการขายข๎าว สําหรับชาวนาในภาคเหนือและอีสาน เพ่ือให๎เก็บข๎าวไว๎ในย๎ุงฉาง โดยไมํต๎องเรํงขายข๎าวจํานวนมากออกมา
พร๎อมๆ กัน ดังน้ัน หากใครต๎องการใช๎เงินสามารถขอกู๎จาก ธ.ก.ส. ในชํวงระยะเวลา 4 เดือนของการจัดเก็บข๎าวไว๎ในย๎ุงฉาง 
วงเงิน 26,700 ล๎านบาท คาดวําเกษตรกรเก็บข๎าวไว๎ในย๎ุงประมาณ 5 ตันตํอราย สามารถชํวยเหลือเกษตรกรได๎ 3-4 แสนราย 
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ขอยํ้าวําการเก็บข๎าวไว๎ในย๎ุงต๎องตากแห๎งให๎ความชี้นระดับร๎อยละ 15 เพ่ือรักษาคุณภาพข๎าว เน่ืองจาก ธ.ก.ส.ยังชํวยเหลือการ
เก็บข๎าวโดยจํายคําเก็บรักษา 1,000 บาทตํอตัน (ผู๎จัดการ 01112558) 
 ธ.ก.ส.ออกมาตรการดูแลราคาข้าวเปลือกช่วยเหลือเกษตรกร(13 พ.ย.58) 
 นายลักษณ์ วจนานวัช ผู๎จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยวํา คณะกรรมการ
ธนาคารในการประชุม ครั้งที่ 11/2558  วันที่ 24 กันยายน 2558 และครั้งที่ 12/ 2558  วันที่ 28 ตุลาคม 2558  เห็นชอบ 
ให๎ ธ.ก.ส.ออกมาตรการชํวยเหลือเกษตรกรในการดูแลรักษาเสถียรภาพราคาข๎าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/2559 จํานวน
ทั้งสิ้น 3 โครงการ ประกอบไปด๎วย โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู๎ให๎เกษตรกรผู๎ปลูกข๎าว ปีการผลิต 2558/59 สําหรับเกษตรกร
ลูกค๎าที่มีหน้ีเงินกู๎เพ่ือการผลิตข๎าวปีการผลิต 2558/59 รายละไมํเกิน 80,000 บาท จะได๎รับการลดดอกเบี้ยร๎อยละ 3 ตํอปี 
ระยะเวลาการลดดอกเบี้ยไมํเกิน 6 เดือน โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู๎ให๎แกํ ธ.ก.ส.แทนเกษตรกร 
 โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข๎าวและสร๎างมูลคําเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 โดย ธ.ก.ส.ให๎สินเชื่อ 
แกํสถาบันเกษตรกร ได๎แกํ สหกรณ์ กลุํมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เพ่ือรวบรวมข๎าวเปลือกเพ่ือการจําหนําย และเพ่ือการ
แปรรูป วงเงินสินเชื่อ 12,500 ล๎านบาท ธ.ก.ส.คิดอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันเกษตรกรในอัตรา ร๎อยละ 2 ตํอปี ทั้งน้ี รัฐบาล
รับภาระดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรอีกร๎อยละ 2 ตํอปี 
 และโครงการสินเชื่อชะลอการขายข๎าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 โดย ธ.ก.ส.จะจํายสินเชื่อชะลอการขาย
ผลผลิตให๎แกํเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร โดยใช๎ข๎าวเปลือกหอมมะลิและข๎าวเปลือกเหนียวเป็นหลักประกัน มีเป้าหมาย
เก็บข๎าวเปลือกไว๎รอราคา จํานวน 2 ล๎านตันข๎าวเปลือก ดําเนินการในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วงเงิน
สินเชื่อ 26,740 ล๎านบาท  ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่เกษตรกรจะได๎รับเป็นไปตามคุณภาพข๎าวดังน้ี ข๎าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 
12,900 – 13,500 บาท ข๎าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ตันละ 11,300 บาท ข๎าวเปลือกเหนียวเมล็ดคละ ตันละ 10,300 บาท ซึ่ง
กรณีที่เกษตรกรเก็บข๎าวเปลือกไว๎รอราคาในย๎ุงฉางต้ังแตํ 30 วันข้ึนไปเพ่ือรอราคาและข๎าวอยํูในสภาพดีเกษตรกรจะได๎คําเก็บ
รักษาข๎าวเพ่ิมอีกตันละ 1,000 บาท 
 "มาตรการดังกลําว มุํงเน๎น การลดต๎นทุนให๎กับพ่ีน๎องเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการสหกรณ์ เข๎ามามี
บทบาทในการขับเคลื่อนและให๎กลไกตลาดทํางานอยํางเต็มที่ เพ่ือให๎การแก๎ไขปัญหามีความย่ังยืนในระยะยาวตํอไป" นาย
ลักษณ์กลําว(ประชาชาติธุรกิจ 11112558) 
 ข้าวราคาร่วง-แล้งซ้ า! คนบึงนารางเลิกท านา-ปลูกผักยกหมู่บ้าน เก็บขายวันละ 20 ตัน(12 พ.ย.58) 
 ชาวนาบึงนาราง เมืองชาละวัน เลิกทํานา หันปลูกผักสวนครัวกันเกือบยกหมูํบ๎าน เก็บผลผลิตข้ึนรถบรรทุกสํงขาย
ตลาดสี่มุมเมือง ได๎วันละรํวม 20 ตัน ทําเงินเข๎าหมูํบ๎านวันละไมํน๎อยกวํา 2 แสนบาท ดีกวําทํานาที่นอกจากปัญหาราคาข๎าว
แล๎วยังเจอแล๎งซ้ํา เผยทั้งอําเภอเลิกปลูกข๎าวถาวรแล๎วนับหมื่นไรํ 
 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา ทํามกลางปัญหาภัยแล๎งที่รุนแรงข้ึน รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได๎พยายามรณรงค์
ให๎เกษตรกรลดการทํานาปรัง หันไปปลูกพืชที่ใช๎นํ้าน๎อยแทนน้ัน ขณะน้ีเกษตรกรชาวนาบ๎านหนองจิกสี ต.แหลมรัง อ.บึงนา
ราง จ.พิจิตร พากันลดพ้ืนที่การทํานากันเกือบยกหมูํบ๎านแล๎ว 
 นายบุญสํง ฉิมคง ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 9 บ๎านหนองจิกสี บอกวํา หลังลดทํานากันแล๎ว ชาวบ๎านได๎หันมาปลูกพืชผักสวน
ครัว เชํน กระชาย พริก มะเขือยาว กล๎วยนํ้าว๎า และถ่ัวเขียวในสวนกล๎วยให๎เป็นพืชคลุมดินและบํารุงดิน จากน้ันก็รวบรวม
ผลผลิตสํงขายตลาดสี่มุมเมือง โดยมีพืชผักสํงออกจากหมูํบ๎านวันละกวํา 20 ตัน มีเงินเข๎าหมูํบ๎านกวํา 2 แสนบาท 
 นางลําดวล นพวัตร อายุ 45 ปี อยํูบ๎านเลขที่ 107 หมูํ 5 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร กลําววํา อดีตเคยทํานา 
แตํเน่ืองด๎วยพ้ืนที่นาของตนอยํูในที่ดอน จึงเปลี่ยนแนวคิดหันมาปลูกกระชายในพ้ืนที่ 3 ไรํ ทํามานานหลายปีแล๎ว มีรายได๎จาก
การขายกระชายมากถึงไรํละ 5 หมื่นบาท โดยเฉพาะในชํวงน้ีกระชายขายได๎ราคาดีมากถึงกิโลกรัมละ 25-30 บาท จึงทําให๎ลืม
ตาอ๎าปาก มีรายได๎ดีกวําทํานาหลายเทํา 
 “ย่ิงชํวงน้ีภัยแล๎งเริ่มมาเยือนและสํอเค๎าวําจะรุนแรง ฉันและเพ่ือนบ๎านจึงไมํคิดจะทํานาปรัง หรือกลับไปทํานาอีก
อยํางแนํนอน” 
 นางฉลอง ทองกัน อายุ 63 ปี ซึ่งเป็นชาวบ๎านอยํูในตําบลแหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ที่มารับจ๎างล๎างและตัดราก
กระชายเพ่ือคัดเลือกสํงตลาด เลําวํา มารับจ๎างทํางานพร๎อมกับเพ่ือนบ๎านอีกเกือบ 10 คน ทุกคนก็มีรายได๎ 150-300 บาทตํอ
วัน ทํามากได๎มาก ทําน๎อยได๎น๎อย เพราะได๎คําแรงในการดําเนินการกิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งก็ถือวําเป็นรายได๎ที่งามพอสมควร 
เน่ืองจากทํางานอยํูในหมูํบ๎าน ไมํต๎องอพยพไปขายแรงงานตํางถ่ิน ครอบครัวก็อบอุํนได๎อยํูกับลูกกับหลาน 



10 

 

 ด๎านนายพรรณยงค์ จันทร์เพ็ง เกษตรอําเภอบึงนาราง จ.พิจิตร ซึ่งเป็นผู๎นําคณะนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู๎วําฯ 
พิจิตร ลงพ้ืนที่บ๎านหนอกจิกสี กลําววํา ในเขตบึงนารางเดิมทีเดียวมีเกษตรกรทํานาประมาณ 3 หมื่นกวําไรํ แตํเน่ืองด๎ายราคา
ข๎าวไมํจูงใจ จึงหันไปปลูกผัก ปลูกอ๎อย ปลูกถ่ัว ปลูกมันสําปะหลัง ปลูกกล๎วย และพืชผักอื่นๆ ลดพ้ืนที่การทํานาแบบถาวร
แล๎วเกือบ 1 หมื่นไรํ และมีแนวโน๎มวําพ้ืนที่การทํานาในแถบน้ี ซึ่งต๎องพ่ึงนํ้าจากแมํนํ้าปิง กับนํ้าบาดาลจะลดลงเรื่อยๆ ชาวนา
จะเลิกทํานา แล๎วหันมาปลูกพืชผักสวนครัวกันมากข้ึน 
 ชํวงฤดูแล๎งน้ีชาวนาในเขต อ.บึงนารางจึงเข๎ารํวมใน 8 มาตรการของกระทรวงเกษตรฯ กันอยํางคึกคักและเป็น
รูปธรรม อยํางบ๎านหนองจิกสี ต.แหลมรัง ปัจจุบันก็กลายเป็นศูนย์เรียนรู๎ให๎แกํเกษตรกรในหลายพ้ืนที่แหํกันมาดูงานเอาเป็น
แบบอยํางในการทําการเกษตรแบบไรํนาสวนผสม และตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงอีกด๎วย(ผู๎จัดการ 
11112558) 
 "ยรรยง" วอนอย่ามัดมือชกชาวนา! หวั่นกลไลตลาดข้าวล่มสลาย(02 พ.ย.58) 
 เมื่อวันที่ 2 พ.ย.58 นายยรรยง พวงราช อดีตรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงพาณิชย์ ได๎โพสต์ข๎อความลงบนเฟซบุ๏ก
สํวนตัว กลําวถึงความเลวร๎ายของชาวนาท่ีต๎องเผชิญซ้ําแล๎วซ้ําเลํา โดยระบุวํา  อยําซํ้าเติมและมัดมือชกชาวนาและกลไกตลาด
ข๎าวจนเขาไมํมีท่ียืนและลํมสลายเลยนะครับ ผมเฝ้าเกาะติดการทํางานของรัฐบาลเรื่องข๎าวอยํางใกล๎ชิดและตํอเน่ืองเพราะผม
ไดัเกิดความรู๎จากประสบการณ์จริงวํา "จุดอํอน" หรือ"จุดตาย" เรื่องข๎าวมีอยํู 2 จุด คือ 1.ชาวนา และ 2. กลไกตลาดข๎าว 
โดยเฉพาะอยํางย่ิง คือ โรงสีและโกดังเก็บข๎าว ซึ่งเป็นกลไกสําคัญที่ชํวยจัดการแปรรูปและเก็บรักษา หากรัฐบาลไมํเรํง
ชํวยเหลือฟ้ืนฟูจุดอํอนทั้งสองสํวนน้ีโดยเร็วด๎วยวิธีการที่ถูกต๎องตรงจุดก็จะทําให๎เกิดวิกฤติแกํชาวนาและอุตสาหกรรมข๎าวทั้ง
ระบบอยํางแนํนอน แตํดูเหมือนรัฐบาลจะทําตรงกันข๎ามคือห๎ามหรือชะลอการทํานา ทําให๎ชาวนามีผลผลิตลดลงมาก โรงสีและ
โกดังขาดวัตถุดิบต๎องประกาศขายโรงสีหลายร๎อยโรง แถมราคาข๎าวยังตกต่ําตํอเน่ือง ทําให๎กลไกตลาดตัวจริงคือชาวนาแทบ
หมดลมหายใจ 
 ลําสุดที่ผมเห็นวํารัฐบาลกําลังจะนําประเทศเข๎าสูํวิกฤติเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยํางรุนแรง คือ  
 1. การชะลอการขายข๎าวคุณภาพดีแตํจะขายเฉพาะข๎าวเสื่อมคุณภาพ และ  
 2. การออกคําสั่ง คสช. ท่ี39/2558 เพ่ือนิรโทษกรรมลํวงหน๎าสําหรับการบริหารจัดการข๎าวรัฐบาลและการใช๎อํานาจ
บริหารลงโทษโครงการรับจํานําข๎าว 
 ความจริงรัฐบาลน้ีเองที่สร๎างความเสียหายตํออุตสาหกรรมข๎าวทั้งระบบและยังสร๎างความเสียหายตํอรัฐเพราะการ
บริหารจัดการที่ผิดพลาดดังน้ี 
 1. ไมํเรํงรัดระบายข๎าว โดยเฉพาะชํวงแรกต้ังแตํเดือนมิถุนายน -พฤศจิกายน 2557 แทบไมํขายข๎าวเลย ทั้งๆที่
ชาวนาไมํมีข๎าวขาย จึงไมํต๎องกลัววําจะกระทบราคาข๎าวของชาวนา และจนถึงขณะน้ีก็มีการขายข๎าวจริงทั้งแบบเปิดประมูล
และแบบจีทูจีน๎อยมากเดือนละไมํกี่แสนตัน แถมยังไมํระบายโดยวิธีอื่นๆด๎วยเชํน เปิดประมูลในตลาดชื้อขายสินค๎ากษตร
ลํวงหน๎า (AFET) เป็นต๎น 
 ถ๎ารัฐบาลวางแผนขายเดือนละ 8 แสนถึง 1 ล๎านตัน ก็คงไมํมีข๎าวเหลือเป็นภาระแตํอยํางใด ความเสียหายจากการไมํ
เรํงระบายข๎าวสรุปได๎ดังน้ี 
  1.1 ทําให๎เสียคําโกดัง คํารมยาและคําประกันภัยเดือนละหลายพันล๎านบาทโดยไมํจําเป็น 
  1.2 ทําให๎ข๎าวเสื่อมคุณภาพตามระยะเวลา ย่ิงเก็บนานย่ิงเสื่อมมาก 
  1.3 ทําให๎ราคาข๎าวในตลาดตกต่ํา เพราะถูกพํอค๎ากดราคาทั้งในประเทศและตํางประเทศ เชํน ราคา
ข๎าวเปลือกเจ๎า5% เหลือตันละ 6,500-7,800 บาท (สมัยรัฐบาลย่ิงลักษณ์ตันละ 9,000-11,000 บาท) ราคาขายสํงข๎าวสารขาว
5% เหลือตันละ 10,500-11,000 บาท (สมัยรัฐบาลย่ิงลักษณ์ตันละ 14,000-15,000) และราคาสํงออก FOB ข๎าวขาว5%
เหลือเพียง ตันละ 340-370 เหรียญสหรัฐ (สมัยรัฐบาลย่ิงลักษณ์ตันละ 450-500 เหรียญสหรัฐ) 
  นอกจากจะทําให๎ชาวนาลดลงมากทั้งที่ผลผลิตลดลงแล๎ว ยังทําให๎ GDP ข๎าวลดลง และเศรษฐกิจ
หมุนเวียนน๎อยลงมาก 
 2. นอกจากน้ีรัฐบาลยังเสียเวลาและคําใช๎จํายในการตรวจสอบคุณภาพข๎าวแบบซํ้าซ๎อนและไมํมีประสิทธิภาพ (ทราบ
วําจนถึงขณะน้ียังตรวจอยํู) เพราะข๎าว 18 ล๎านตันคือ 180 ล๎านกระสอบ ต๎องเก็บเป็นกองๆกองละประมาณ 20,000 กระสอบ
วางเรียงกันสูงไมํกิน 30 กระสอบ ในทางปฏิบัติจึงทําได๎เพียงสุํมตรวจเทําน้ัน ไมํสามารถรื้อตรวจสอบละเอียดได๎เพราะต๎องใช๎
เวลาและคําใช๎จํายสูงมาก ที่สําคัญคือไมํมีความจําเป็นต๎องตรวจสอบ เพราะมีเงื่อนไขในสัญญากําหนดตัวผู๎รับผิดชอบไว๎อยําง
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ชัดเจนวําเจ๎าของโกดังหรือเซอร์เวเยอร์จะต๎องรับผิดชอบถ๎าปรากฎวําข๎าวไมํได๎มาตรฐานหรือมีการปลอมปนและในทางปฏิบัติ
พํอค๎าท่ีจะเข๎ารํวมประมูลข๎าวก็จะสํงเจ๎าหน๎าท่ีตรวจสอบของตัวเองไปตรวจดูคุณภาพข๎าวกํอนเสนอราคาอยํูแล๎ว 
 กรณีที่มีขําวลําสุดวํารัฐบาลจะระบายเฉพาะข๎าวเสื่อมคุณภาพสํวนข๎าวคุณภาพดีจะชะลอการประมูลจนถึงมีนาคม 
2559 น้ัน ถ๎าดูเผินๆเหมือนจะหวังดีและจะมีผลดีตํอชาวนาเพราะจะไมํทําให๎ข๎าวราคาตกต่ําในชํวงน้ี แตํความเป็นจริงนําจะ
เกิดผลเสียมากกวํา เพราะการเปิดประมูลข๎าวเสื่อมโดยมุํงจะให๎ไปใช๎ในอุตสาหกรรมพลังงานเทําน้ันแทนที่จะเปิดประมูลทั่วไป
จะทําให๎ได๎ราคาต่ํามากแคํตันละ3,000-5,000บาท จะมีผลทางจิตวิทยาเป็นการชี้นําตลาดให๎ราคาข๎าวสํวนรวมตกต่ําลงไปอีก 
สํวนการชะลอการขายข๎าวคุณภาพดีออกไปหลังมีนาคม2559 นอกจากจะทําให๎ข๎าวดีเสื่อมสภาพไปอีกและเสียคําเก็บรักษา
จํานวนมากแล๎วยังจะทําให๎ราคาข๎าวตกต่ําตํอเน่ืองไปอีกเพราะตลาดรู๎วํารัฐบาลยังอุ๎มสต็อคอยํูจึงควร จะทยอยระบายไป
เรื่อยๆมากกวํา 
 สํวนการที่ คสช.อาศัยอํานาจ ม.44 ออกคําสั่งที่ 39/2558 เพ่ือนิรโทษกรรมลํวงหน๎าการบริหารจัดการข๎าวของ
รัฐบาลและการใช๎อํานาจบริหารลงโทษโครงการรับจํานําข๎าวน้ัน ผมเห็นวํานอกจากจะเป็นคําสั่งที่ขัดตํอ ม.44 แหํงรัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราวฯ เพราะไมํเข๎าขําย 3 กรณีที่ให๎อํานาจ คสช.ออกคําสั่งได๎แตํอยํางใด คือ 1. เพ่ือปฏิรูปด๎านตํางๆ 2. เพ่ือสํงเสริม
สามัคคีและสมานฉันท์ 3. เพ่ือป้องกัน ระงับยับย้ัง ปราบปรามการบํอนทําลายตํางๆ เพราะการบริหารจัดการข๎าวเป็นการ
บริหารตามปรกติ ไมํมีเหตุผลและความชอบธรรมใดๆที่จะใช๎อํานาจพิเศษเลย 
 นอกจากน้ี คําสั่งที่ 39/2558 น้ี ยังเป็นการซํ้าเติม "จุดอํอน" หรือ "จุดตาย" เรื่องข๎าวอยํางรุนแรง เพราะจะทําให๎
ขาดความเชื่อมั่นตํอกลไกการบริหารงานของรัฐบาล เพราะคําสั่งน้ีนิรโทษกรรมไว๎ลํวงหน๎าแล๎ว ไมํวําจะทําให๎ใครได๎รับความ
เสียหายรุนแรงแคํไหน ถูกต๎องตามหลักนิติธรรมหรือไมํ โดยจงใจหรือประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรงเพียงใด ก็จะอ๎างวําสุจริต 
และในที่สุดจะไมํถูกตรวจสอบโดยกระบวนการยุติธรรมได๎เลย 
 สําคัญคือเป็นการซํ้าเติมและลิดรอนสิทธิชาวนาเจ๎าของโรงสีและโกดัง รวมทั้ งข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ที่ได๎รับ
ผลกระทบจากคําสั่งของคณะกรรมการที่ได๎รับความคุ๎มครองภายใต๎คําสั่งฉบับน้ีเชํน ถ๎าประมูลข๎าวเสื่อมให๎พลังงานได๎ราคา
เพียงตันละ 3,000-5,000 บาท เจ๎าของโกดังหรือเซอร์เวเยอร์จะถูกสั่งให๎ชดใช๎สํวนตํางกับราคาตลาดคือตันละ 11,800-
12,000 บาท ในขณะที่เจ๎าของโกดังไมํได๎รํวมตรวจสอบคุณภาพข๎าวและไมํยอมรับผลดังกลําว ก็จะไมํมีสิทธิอุทธรณ์ตํอศาล 
สํวนชาวนาท่ีถูกสั่งห๎ามหรือให๎ชะลอการทํานา และถูกซํ้าเติมด๎วยราคาข๎าวตกต่ําก็ไมมีสิทธิเรียกร๎องใดๆทั้งสิ้น 
ยรรยง พวงราช 
2 พฤศจิกายน 2558 
(มติชน 02112558) 
 จ.พิษณุโลกแล้งหนัก นาข้าวเสียหายกว่า 2,900 ไร่(05 พ.ย.58) 
 เกษตรกร ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก กําลังเดือดร๎อนอยํางหนัก นาข๎าวพ้ืนที่กวํา 2,900 ไรํ ได๎รับ
ความเสียหายจากภัยแล๎ง ทําให๎ข๎าวที่กําลังต้ังท๎องออกรวงเมล็ดลีบ ไมํสามารถให๎ผลผลิตได๎ ชาวบ๎านจึ งใช๎รถเกี่ยวตัดต๎นข๎าว
นําไปเลี้ยงโคกระบือ และต๎องประสบปัญหาขาดทุน เน่ืองจากลงทุนลงแรงเพาะปลูกไป แตํไมํสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎
(ผู๎จัดการ 04112558) 
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      สรุปรายงานราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯและราคาข้าวเปลือกของสมาคมโรงสีข้าวไทย 
ประจ าเดือน  ตุลาคม 2558  

 
ชนิดข้าว / วันที่ 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29 30 เฉลี่ย

1. ข้าวหอมมะลิ

ขา้วหอมมะลิ 100%  ชั้น 2 (เก่า) 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,155 

ขา้วหอมมะลิ 100%  ชั้น 2 (ใหม)่ 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,650 2,650 2,695 

ปลายขา้วหอมมะลิ 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,161 

2. ข้าวหอมปทุมฯ

ขา้วหอมปทุมฯ(ยงิสี) 2,150 2,150 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,120 2,120 2,120 2,120 2,150 2,100 2,100 2,100 2,100 2,157 

ปลายขา้วหอมปทุมฯ 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

3. ข้าวขาว

ขา้วขาว 100%  ชั้น  2 1,210 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,230 1,230 1,230 1,230 1,220 1,230 1,230 1,230 1,230 1,231 

ขา้วขาว 5% 1,180 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,190 1,190 1,190 1,190 1,180 1,190 1,190 1,190 1,190 1,199 

ปลายขา้วขาวเอวนัเลิศ 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,045 

5. ขา้วน่ึง
ขา้วน่ึง 100%   (สีอ่อน) 1,180 1,180 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,198 

ขา้วน่ึง 5% 1,140 1,140 1,160 1,160 1,160 1,160 1,180 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,160 1,140 1,140 1,140 1,140 1,159 

ปลายขา้วน่ึง 950    950    960    960    960    960    940    940    940    940    940    950    940    940    940    940    930    930    940    940    945    

6. ข้าวเหนยีว

ขา้วเหนียวพิเศษ กข.6(ขอนแก่น) 2,720 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,701 

ขา้วเหนียวพิเศษ กข.6(เหนือ) 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 

ขา้วเหนียว 10% เมล็ดยาว(ใหม)่ 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

ขา้วเหนียว 10% เมล็ดสั้น(ใหม)่ 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 

ปลายขา้วเหนียว(ใหม)่ 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 

7. ขา้วเปลือก
ขา้วเปลือกหอมมะลิใหม่(เชียงราย) 14,300  14,300  14,300  14,300  14,300  14,300  14,300  14,300  14,300  14,300  14,300  

ขา้วเปลือกหอมปทุมฯ 12,000  12,000  12,000  12,000  12,000  11,800  11,800  11,500  11,500  11,500  11,500  11,782  

ขา้วเปลือกเจ้า(พระนครศรีอยุธยา) 8,100    8,100    8,200    8,200    8,200    8,200    8,100    8,100    8,100    8,100    8,100    8,136    

ขา้วเปลือกเหนียว(กข.6) (จ.อุดรธานี) 14,000  14,000  14,000  14,300  14,100  14,100  14,500  14,400  14,400  14,400  14,220   
 
 สรุปราคาข้าวเปลือกและข้าวสารของสมาคมโรงสีข้าวไทย ณ วันที่ 26 พ.ย.  2558  
 ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ      12,500 - 13,000  บาท  
 ราคาข้าวเปลือกเหนียวใหม่กข.6 จ.อุดรธานี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ    13,000 - 13,500     บาท 
 ราคาข้าวเปลือกเจ้า ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ                   7,700 - 8,100      บาท 
 ราคาข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ                            9,800 – 9,500   บาท 
 ส่วนราคาเฉลี่ยข้าวสารชิดต่างๆ มีดังน้ี   
 ข้าวสาร 5% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กระสอบละ                 1,170 - 1,180  บาท 
 ข้าวหอมปทุมธานี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กระสอบละ             1,850 - 1,900   บาท 
 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กระสอบละ               2,280 - 2,400   บาท 
 ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 10% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กระสอบละ               2,400 - 2,550   บาท 
 ข้าวเหนียวเมล็ดยาว กข 6 (เชียงราย) ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กระสอบละ                          3,000   บาท 
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         สรุป  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. – ก.ย. (%)58/57 

      2557 2558 
2. ส่งออก (ล้านตัน ขส.) 8.59 8.94 10.71 6.73 6.61 10.97 7.56 6.61 -12.57 

- มูลคํา (ล๎านบาท) 171,719 168,193 193,843 142,976 133,839 174,853 120,789 106,785 -11.59 
                (ล๎าน US$) 5,027 5,341 6,432 4,632 4,420 5,439 3,763 3,228 -14.22 

- ชนิดข๎าวสํงออก (ล๎านตัน)          
1) ข๎าวคุณภาพดี 4.11 4.51 6.22 4.22 4.32 5.34 3.74 3.79 1.34 
2) ข๎าวคุณภาพตํ่า 1.76 1.54 1.26 0.68 0.65 2.37 1.54 1.15 -25.32 
3)  ข๎าวน่ึง 2.72 2.89 3.23 1.83 1.64 3.26 2.28 1.67 -26.75 
- ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัน)          
1) ราคาสํงออก ($/ตัน) 585 597 601 688 669 496 498 488 -2.01 
2) ราคาสํงออก(บาท/ตัน) 19,984 18,814 18,099 21,245 20,248 15,957 15,997 16,155 1.11 
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 7,982 7,945 -0.46 
5) ราคาข๎าวเปลือกหอมมะลิ 14,545 14,015 13,962 15,266 15,507 14,135 14,135 13,253 -11.09 
6) ราคาข๎าวเปลือกเหนียว 8,249 14,047 15,193 13,233 13,585 12,264 12,163 13,517 11.13 

3.การน าเข้า (WTO) (ตัน) 147,093.2 4,901.2  1,427.2 26,976.9 16,580.5 1,354.0 1098.33 1285.15 17.01 
 
ที่มา :  1.   กระทรวงเกษตรฯ  

                  2.   ปริมาณ มูลค่า ราคาส่งออกเฉลี่ยมาจากกรมศุลกากร และราคาขา้วเปลือกเฉลี่ยภูมิภาคมาจากกรมการคา้ภายใน โดยราคา 
      ขา้วเปลือกจากตลาดก านันทรง/ท่าขา้วลาดยาว 
                 3. * ประมาณการณ์เบื้องตน้ ม.ค. – ก.ย. 2558 
 หมายเหตุ  1.  ขา้วคุณภาพดี หมายถึง ขา้วหอม ขา้วกลอ้ง ขา้วเหนียว และขา้วขาวตั้งแต่ 15% ขึ้นไป และขา้วคุณภาพต ่าหมายถึง     
                                           ปลายขา้ว และขา้วขาวตั้งแต่ 20% ลงมา 
     2.  การคา้ในเดือน ม.ค. – ก.ย. 2558 เป็นตวัเลขเบื้องตน้ 
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๑.๒ สถานการณ์การส่งออกข้าวไทยเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 สําหรับ การสํงออกข๎าวไทยในชํวง 10 เดือนแรก (มกราคม-ตุลาคม) 2558 มี 7.529 ล๎านตัน ลดลง 8.1% จากชํวง
เดียวกันของปีกํอน ขณะที่อินเดียสํงออก 8.961 ล๎านตัน เพ่ิมข้ึน 10.5% ข้ึนมาเป็นอันดับ 1 นําไทยแล๎ว สํวนเวียดนาม 5.097 
ล๎านตัน หรือลดลง 7.8%สมาคมคาดวําในปีน้ีไทยจะยังคงสํงออกได๎ตามเป้าหมายที่วางไว๎ 9-9.5 ล๎านตัน โดยข๎าวหอมมะลิจะ
เป็นพระเอกเป็นรายการเดียวที่สํงออกเพ่ิมข้ึน 1.4% สามารถทวงสํวนแบํงตลาดข๎าวหอมมะลิในฮํองกงคืนมาได๎ หรือเพ่ิมข้ึน
เป็น 57% จากเดิมที่มีอยํู 47% ซึ่งถึงสิ้นปีจะสามารถเพ่ิมสํวนแบํงตลาดได๎ถึง 60% ประกอบกับผลจากการขายข๎าวแบบ
รัฐบาลตํอรัฐบาล (G to G) สํงผลให๎สํวนแบํงตลาดข๎าวไทยในตลาดเอเชียเพ่ิมข้ึนจาก 25% เป็น 31% โดยเฉพาะการสํงออก
ไปฟิลิปปินส์ คูํค๎า G to G ซึ่งเพ่ิมข้ึน 202% และจีนเพ่ิมข้ึน 30%  
 อินเดียเบียดไทย! ขึ้นแท่นอันดับ 1 ผู้ส่งออกข้าว ด้วยปริมาณ 11.5 ล้านตัน(12 พ.ย.58) 
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประเมินปีน้ี อินเดียเบียดไทย ข้ึนแทํนผู๎สํงออกข๎าวอันดับ 1 ด๎วยปริมาณ 11.5 ล๎านตัน หลัง
ข๎าวล๎นสต็อก เรํงโละขาย ขณะที่ไทยได๎ที่ 2 ปริมาณ 9 ล๎านตัน คาด สํงออกปี 59 สูสี ที่ 9.5 ล๎านตัน ใกล๎เคียงกัน ด๎าน
พาณิชย์ มั่นใจ มาตรการดึงราคาข๎าวเปลือกปี 58/59 ไมตํกตํ่า 
 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 58 นายเจริญ เหลําธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย เปิดเผยวํา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
(ยูเอสดีเอ) ได๎ประเมินตัวเลขการสํงออกข๎าวของปี 58 โดยคาดวํา อินเดียจะสํงออกข๎าวได๎ทั้งหมด 11.50 ล๎านตัน ทําให๎
กลับมาเป็นผู๎สํงออกข๎าวอันดับหน่ึงของโลก รองลงมา คือ ไทย สํงออกได๎ 9 ล๎านตัน ตกลงมาเป็นอันดับ 2 จากปี 57 ที่ไทย
สํงออกได๎เป็นอันดับหน่ึง ที่ปริมาณ 10.97 ล๎านตัน สํวนเวียดนามเป็นอันดับ 3 ด๎วยปริมาณ 6.2 ล๎านตัน และปากีสถาน 4 
ล๎านตัน 
 สําหรับสาเหตุ ท่ีอินเดียกลับมาเป็นผู๎สํงออกข๎าวอันดับหน่ึงในปีน้ี เป็นผลมาจากการที่อินเดีย มีสต็อกข๎าวมากถึง 30 
ล๎านตัน ทําให๎ไมํมีพ้ืนที่เก็บ ต๎องระบายข๎าวออก เหมือนไทยที่มีสต็อก 18 ล๎านตัน สํงผลให๎ทั้ง 2 ประเทศ มีสต็อกรวมกัน 40-
50 ล๎านตัน เกินปริมาณการค๎าข๎าวของโลกที่อยํูที่จํานวน 35 ล๎านตันตํอปี และกดดันให๎ราคาข๎าวโลกไมํสูงข้ึน 
 อยํางไรก็ตาม ในปี 2559 ยูเอสดีเอ ประเมินวํา ไทยและอินเดียจะสํงออกข๎าวได๎เทํากัน ที่ 9.5 ล๎านตัน สํวนราคา
ข๎าว สมาคมฯ คาดวํา จะสูงข้ึนจากผลกระทบภัยแล๎ง ที่ทําให๎ประเทศผู๎นําเข๎าข๎าว มีความต๎องการนําเข๎าข๎าวเพ่ิมข้ึน เชํน 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน เป็นต๎น 
 นายเจริญ กลําวเพ่ิมเติม ถึงการลงพ้ืนที่สํารวจข๎าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือสํารวจผลผลิตข๎าวนาปี ปี 58/59 
วํา เบื้องต๎นได๎จัดทําโครงการดูแลราคาข๎าวหอมมะลิใหมํ ปี 58/59 เพ่ือชํวยรักษาเสถียรภาพราคาข๎าวหอมมะลิ ให๎ในอยํูระดับ
ราคาท่ีเหมาะสมแล๎ว โดยการรับซื้อข๎าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ตันละไมํตํ่ากวํา 26,000 บาท ปริมาณ 100,000 ตัน เพ่ือ
เก็บรักษาไว๎ 3 เดือน นับต้ังแตํเดือน ธ.ค.58-ก.พ.59 
 ด๎าน นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ กลําววํา จากการลงพ้ืนที่สํารวจผลผลิตข๎าวนาปี 
ประจําปี 58/59 ที่จังหวัดอุบลราชธานี พบวํา ชํวงระหวํางเดือน พ.ย.-ธ.ค. 58 ข๎าวเปลือกหอมมะลิ จะออกสูํตลาดจํานวนมาก 
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดวํา จะมีผลผลิตประมาณ 6 ล๎านตันข๎าวเปลือก ซึ่งรัฐบาลมั่นใจวํา จะดูแลราคา
ข๎าวเปลือกไมํให๎ตกตํ่าได๎ เพราะได๎มีมาตรการชํวยเหลือ เชํน การรับจํานําข๎าวเปลือกหอมมะลิ ที่ย๎ุงฉางชาวนา ตันละ 13,500 
บาท รวมกับคําฝากเก็บอีกตันละ 1,000 บาท รวมเป็น 14,500 บาท รวมวงเงิน 26,700 ล๎านบาท เริ่มต้ังแตํ พ.ย.58-28 ก.พ.
59 เพ่ือดูดซับผลผลิตออกจากตลาด โดยมีเป้าหมาย 2 ล๎านตัน(ไทยรัฐ 11112558) 
 "บูล็อก" ซื้อจีทูจีข้าวไทย 5 แสนตัน ดันส่งออกโค้งสุดท้ายทะลุ 10 ล้าน(11 พ.ย.58) 
 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวํา กรมการค๎าตํางประเทศ ในฐานะตัวแทนรัฐบาล
ไทย ตกลงซื้อขายข๎าวแบบรัฐบาลตํอรัฐบาล (G to G) กับหนํวยงานจัดซื้อข๎าวของรัฐบาลอินโดนีเซีย (Bulog) ปริมาณ 
500,000 ตัน เป็นข๎าวขาว 5% ปริมาณ 50,000 ตัน และข๎าวขาว 15% ปริมาณ 450,000 ตัน จากฤดูการผลิตใหมํ คิดเป็น
มูลคํา 8,000 ล๎านบาท โดยมีกําหนดสํงมอบเดือนพฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559 โดยรัฐบาลได๎มอบหมายให๎สมาคมผู๎
สํงออกข๎าวไทยจัดสรรสํวนให๎สมาชิกจัดหาและสํงมอบข๎าว ซึ่งตามยุทธศาสตร์การระบายข๎าวรัฐรํวมกับเอกชน (G+P) ที่ได๎รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) การลงนามในสัญญาซื้อขายระหวํางกรมการค๎า
ตํางประเทศกับ Bulog จะดําเนินการได๎ภายในสัปดาห์หน๎า 
 "การสํงออกข๎าวปีน้ีนําจะเป็นไปตามเป้าหมาย 10 ล๎านตัน โดยยอดขายจีทูจีขณะน้ีทําได๎ 2 ล๎านตันถือวําสูงมาก 
เพราะกํอนหน๎าน้ีมีการจีทูจีขายให๎กับฟิลิปปินส์ 3 แสนตัน อินโดนีเซีย 3 แสนตัน และสัญญาค๎างของจีนอีก 3 แสนตัน และอยํู
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ระหวํางเจรจาอีก 1 ล๎านตัน และคาดวําในปลายเดือนน้ีที่จะนําคณะเดินทางไปอิหรํานก็จะมีการนําผู๎สํงออกข๎าวเดินทางไป
รํวมเจรจาขายด๎วย เพราะอิหรํานเคยเป็นตลาดข๎าวสําคัญของไทย อีกทั้งยังได๎รํวมมือกับภาคเอกชนตามยุทธศาสตร์ G+P โดย
จากท่ีคณะผู๎นําเข๎าข๎าวฮํองกงเดินทางเข๎ามายังประเทศไทยได๎ตกลงซื้อข๎าวหอมมะลิฤดูกาลใหมํจากเอกชน 43,000 ตัน มูลคํา 
1,000 ล๎านบาท และในสัปดาห์หน๎าจะมีการนําคณะผู๎นําเข๎าสิงคโปร์มารํวมเจรจาซื้อข๎าวอีก" 
 ด๎าน ร.ต.ท.เจริญ เหลําธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย เปิดเผยวํา ผลการดําเนินโครงการดูแลราคาข๎าว
หอมมะลิใหมํ ฤดูนาปี 2558/59 ในราคาตันละไมํตํ่ากวํา 26,000 บาท คาดวําจะเริ่มรับซื้อข๎าวสารในตลาดทันที ให๎ครบตาม
เป้าหมาย 100,000 ตัน โดยใช๎งบฯกวํา 2,600 ล๎านบาท เพ่ือชํวยพยุงราคาข๎าวหอมมะลิใหมํ ที่กําลังออกสูํตลาดไมํให๎ตกตํ่า
และเป็นการสร๎างเสถียรภาพราคาข๎าวหอมมะลิในชํวงต๎นฤดูให๎อยํูในระดับที่เหมาะสม และเพ่ือเป็นการสร๎างขวัญกําลังใจ
ให๎แกํชาวนา โดยจะเก็บสต๏อกไว๎เป็นเวลา 3 เดือนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งสมาคมจะเป็นผู๎สนับสนุนคําใช๎จํายให๎ทั้งคํา
ดอกเบี้ย, คําประกันภัย, คําใช๎จํายในการรับสินค๎า, คําเชําโกดัง, คําตรวจสอบคุณภาพ คํารมยา และคําบริหารจัดการภายใน
โกดัง รวม 50 ล๎านบาท(ประชาชาติธุรกิจ 09112558) 
 ราคาสํงออกข๎าวไทย ชํวง 9 - 15 พฤศจิกายน 2558 
 ราคาข๎าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (ใหมํ) สํงออก เอฟ.โอ.บี. เฉลี่ยตันละ 850 ดอลลาร์สหรัฐฯ (30,012 บาท/ตัน) ราคา
สูงข้ึนจากตันละ 849 ดอลลาร์สหรัฐฯ (29,961 บาท/ตัน) ในสัปดาห์กํอนร๎อยละ 0.12 และสูงข้ึนในรูปเงินบาทตันละ 51 บาท 
      ราคาข๎าวปทุมธานี สํงออก เอฟ.โอ.บี. เฉลี่ยตันละ 604 ดอลลาร์สหรัฐฯ (21,326 บาท/ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 
661 ดอลลาร์สหรัฐฯ (23,327 บาท/ตัน) ในสัปดาห์กํอนร๎อยละ 8.62 และลดลงในรูปเงินบาทตันละ 2,001 บาท  
      ราคาข๎าวสารเจ๎า 5% (ใหมํ) สํงออก เอฟ.โอ.บี. เฉลี่ยตันละ 371 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,099 บาท/ตัน) ราคาสูงข้ึน
จากตันละ 370 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในสัปดาห์กํอน (13,057 บาท/ตัน) ในสัปดาห์กํอนร๎อยละ 0.27 และสูงข้ึนในรูปเงินบาทตัน
ละ 42 บาท 
      ราคาข๎าวสารเจ๎า 25% (ใหมํ) สํงออก เอฟ.โอ.บี. เฉลี่ยตันละ 362 ดอลลาร์สหรัฐฯ (12,782 บาท/ตัน) ราคาสูงข้ึน
จากตันละ 361 ดอลลาร์สหรัฐฯ (12,740 บาท/ตัน) ในสัปดาห์กํอนร๎อยละ 0.28 และสูงข้ึนในรูปเงินบาทตันละ 42 บาท 
      ราคาข๎าวน่ึง 5% สํงออก เอฟ.โอ.บี. เฉลี่ยตันละ 371 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,099 บาท/ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 
373 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,163 บาท/ตัน) ในสัปดาห์กํอนร๎อยละ 0.54 และลดลงในรูปเงินบาทตันละ 64 บาท 
 ราคาสํงออกข๎าวไทย ชํวง 16 - 22 พฤศจิกายน 2558 
 ราคาข๎าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (ใหมํ) สํงออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์น้ี เฉลี่ยตันละ 809 ดอลลาร์สหรัฐฯ (28,876 บาท/
ตัน) ราคาลดลงจากตันละ 842 ดอลลาร์สหรัฐฯ (29,925 บาท/ตัน) ในสัปดาห์กํอนร๎อยละ 3.92 และลดลงในรูปเงินบาทตัน
ละ 1,049 บาท 
      ราคาข๎าวปทุมธานี สํงออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์น้ี เฉลี่ยตันละ 595 ดอลลาร์สหรัฐฯ (21,237 บาท/ตัน) ราคาลดลง
จากตันละ 598 ดอลลาร์สหรัฐฯ (21,253 บาท/ตัน) ในสัปดาห์กํอนร๎อยละ 0.50 และลดลงในรูปเงินบาทตันละ 16 บาท  
      ราคาข๎าวสารเจ๎า 5% (ใหมํ) สํงออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์น้ี เฉลี่ยตันละ 365 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,028 บาท/ตัน) 
ราคาลดลงจากตันละ 367 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,043 บาท/ตัน) ในสัปดาห์กํอนร๎อยละ 0.54 และลดลงในรูปเงินบาทตันละ 15 
บาท 
      ราคาข๎าวสารเจ๎า 25% (ใหมํ) สํงออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์น้ี เฉลี่ยตันละ 356 ดอลลาร์สหรัฐฯ (12,707 บาท/ตัน) 
ราคาลดลงจากตันละ 358 ดอลลาร์สหรัฐฯ (12,723 บาท/ตัน) ในสัปดาห์กํอนร๎อยละ 0.56 และลดลงในรูปเงินบาทตันละ 16 
บาท 
      ราคาข๎าวน่ึง 5% สํงออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์น้ี เฉลี่ยตันละ 368 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,135 บาท/ตัน) ราคาสูงข้ึน
จากตันละ 365 ดอลลาร์สหรัฐฯ (12,972 บาท/ตัน) ในสัปดาห์กํอนร๎อยละ 0.82 และสูงข้ึนในรูปเงินบาทตันละ 163 บาท 
 ก.พาณิชย์ ขอบคุณฮ่องกงช่วยไทยแก้ปัญหาปลอมปนข้าว(20 พ.ย.58) 
 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวํา ได๎หารือทวิภาคีกับ Mr. Gregory So รัฐมนตรี
การค๎าและการพัฒนาเศรษฐกิจของฮํองกง ในชํวงการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยไทยได๎
ขอบคุณรัฐบาลฮํองกงที่ชํวยดูแล ควบคุม และแก๎ไขปัญหาการปลอมปนข๎าวไทยในตลาดฮํองกงอยํางจริงจัง ทําให๎ปัจจุบัน
ปัญหาการปลอมปนข๎าวลดน๎อยลงมาก และไทยยังได๎ขอให๎ฮํองกงสนับสนุนการนําเข๎าข๎าวจากไทยเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสินค๎าเกษตร
อื่นๆ เชํน ผลไม๎ เป็นต๎น 
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 ทั้งน้ี ไทยยังได๎เรียกร๎องให๎ฮํองกงเรํงแก๎ไขปัญหาการสํงออกทุเรียนของไทย โดยเฉพาะวิธีการที่ฮํองกงตรวจสารเรํง
สุกด๎วยการบดผลไม๎ทั้งลูกแล๎ววัดปริมาณสารตกค๎าง ซึ่งไทยเห็นวําเป็นการไมํยุติธรรมตํอทุเรียนไทยที่มีสัดสํวนเปลือกมากกวํา
ผลไม๎อื่น อีกทั้งฮํองกงยังมีข๎อบังคับไมํให๎นําเข๎าผลไม๎สดที่มีการชุบสารขมิ้นอีกด๎วย ซึ่งไทยชี้แจงวําสารขมิ้นเป็นสมุนไพรที่คน
ไทยนิยมนํามาประกอบอาหารและไมํเป็นอันตรายตํอผู๎บริโภค ขณะที่ฮํองกงรับที่จะประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตํอไป 
 “ได๎เชิญฮํองกงเข๎ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลให๎การสนับสนุน และยังสามารถใช๎
ประโยชน์จากเส๎นทางรถยนต์ที่เชื่อมตํอไปยังอินเดีย และเส๎นทางรถไฟเชื่อมจากจีนตอนใต๎ไปยังภูมิภาคอาเซียนที่ขณะน้ีอยํู
ระหวํางการลงทุน ซึ่งฮํองกงแสดงความสนใจอยํางมาก เพราะสามารถเชื่อมกับโครงการ one belt one road ของจีนได๎ ทํา
ให๎เกิดเป็นชํองทางในการขนสํงสินค๎าและทําธุรกิจในอนาคต” 
 สําหรับการเจรจาจัดทําความตกลงการค๎าเสรีอาเซียน-ฮํองกง รัฐมนตรีฮํองกงขอให๎ไทยในฐานะผู๎ประสานงานฝ่าย
อาเซียนสนับสนุนการเจรจาและผลักดันการเจรจาให๎สามารถสรุปผลได๎ภายในปี 2559 ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว๎ 
 นางอภิรดีกลําวอีกวํา ไทยยังได๎หารือกับ Mr. Thomas Lembong รัฐมนตรีกระทรวงการค๎าอินโดนีเซีย โดยได๎
ขอบคุณรัฐบาลอินโดนีเซียที่สนับสนุนการนําเข๎าข๎าวจากไทยมาโดยตลอด และขอให๎มีการนําเข๎าอยํางตํอเน่ือง รวมทั้งได๎ขอให๎
อินโดนีเซียทบทวนกฎระเบียบการนําเข๎าสินค๎าพืชสวน เพราะการกําหนดให๎ต๎องขอรับคํารับรองการนําเข๎าและต๎องได๎
ใบอนุญาตนําเข๎าจากกระทรวงการค๎า หลังจากที่ได๎คํารับรองการนําเข๎าจากกระทรวงเกษตรแล๎ว ซึ่งไทยเห็นวําเป็นการจํากัด
ปริมาณการสํงออกของสินค๎าพืชสวนของไทยไปอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอยํางย่ิงทุเรียน ลําไย และหอมแดง พร๎อมกับขอให๎
พิจารณารับรองแหลํงเพาะปลูกหอมแดงของไทยทั้งประเทศ นอกจากจังหวัดศรีสะเกษที่ได๎รับการรั บรองเป็นพ้ืนที่ปลอด
ศัตรูพืชแล๎ว 
 “ไทยยังได๎ขอให๎อินโดนีเซียรํวมมือกับไทยผลักดันให๎สมาชิกอาเซียนให๎มีทําทีรํวมกัน และสามารถบรรลุผลการเจรจา
เปิดเสรีกรอบความตกลงหุ๎นสํวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ให๎ได๎ภายในปี 2559 เพราะขณะน้ีอินโดนีเซียแสดงความ
กังวลเกี่ยวกับการเปิดตลาดเพ่ิมเติมให๎กับจีน เพราะปัจจุบันขาดดุลการค๎ากับจีนสูงมาก” นางอภิรดีกลําว (ผู๎จัดการ 
19112558) 

 
ราคาข้าวส่งออก F.O.B. กรุงเทพฯ ณ วันพุธท่ี  18  พฤศจิกายน  2558 

หนํวย : เหรียญ/ตัน 
ข้าวหอม ข้าวเหนียว10%

(เกา่) (ใหม)่ ปทุมฯ 100%ชั้น 2   5% 10% 15% A1เลิศ A1พเิศษ  100%  5% เมล็ดยาว

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

กมุภาพนัธ์ 1060 947 673 430 420 414 410 331 328 430 426 813

มนีาคม 1059 925 673 419 410 404 400 330 327 417 413 797

เมษายน 1062 927 675 408 399 393 391 332 329 401 397 787

พฤษภาคม 1023 887 673 390 381 375 374 323 320 384 381 800

มถิุนายน 1024 868 716 385 376 370 370 327 324 382 379 786

กรกฎาคม 1008 893 740 401 392 387 384 321 318 399 396 815

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

กนัยายน 957 827 668 365 357 351 351 315 312 365 363 705

ตุลาคม 965 828 659 381 373 367 368 326 323 377 375 800

พฤศจิกายน

4 958 820 604 382 371 365 366 330 327 374 371 803

9 950 813 598 379 367 362 363 327 324 367 365 796

18 809 780 595 377 365 360 361 325 322 371 368 796

เฉล่ีย (เดือน) 905 804 599 379 367 362 363 327 324 370 368 798

เฉล่ีย (ท้ังปี) 1008 883 676 397 388 382 380 325 322 394 391 791

วนั/เดือน/ปี
ข้าวหอมมะลิไทยชั้น 2 ข้าวขาว ปลายข้าวขาว ข้าวนึ่ง

 ที่มา : สภาหอการค๎าแหงํประเทศไทย 
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ปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวไทย ปี 2558 (ม.ค. – ก.ย.) 

ปริมาณ : ก.ก. 
มูลค่า : บาท 

มกราคม 608,503,608 10,887,559,496

กมุภาพนัธ์ 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

มิถนุายน 685,767,922 10,782,274,377

กรกฎาคม 734,947,394 11,610,434,333

สิงหาคม 696,920,173 11,141,025,210

กนัยายน 720,553,814 11,891,002,067

รวม/Total 6,610,343,774 106,784,593,115.00

เดือน ปรมิาณ มูลค่า

 
 
 

ข้าวขาว ข้าวนึง่ ข้าวกล้อง ข้าวเหนยีว ข้าวหอมปทุม ข้าวหอมมะลิ ข้าวอืน่ๆ รวมทุกชนดิข้าว

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

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

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

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

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

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

กรกฎาคม 154,593.08    213,415.86      2,600.80        14,440.58       8,433.40         134,857.04       206,606.63       734,947.39          

สิงหาคม 221,621.20    197,250.32      2,521.34        9,933.53         6,120.26         149,975.17       109,498.35       696,920.17          

กนัยายน 230,052.04    279,709.18      2,788.60        13,930.05       10,274.43        116,420.84       67,378.67         720,553.81          

รวม 1,342,428.55 1,704,760.24    24,901.35       181,207.77     66,660.36        1,397,710.77    1,892,674.71     6,610,343.76       

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร, กรมศุลกากร, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
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๑.๓ ความเคลื่อนไหวด้านข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ 
 ก.พาณิชย์ แจ้งข่าวดี สิงคโปร์ซื้อข้าวหอมมะลิ 2.2 หมื่นตัน(13 พ.ย.58) 
 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวํา สิงคโปร์ได๎ตกลงซื้อข๎าวหอมมะลิฤดูกาลใหมํปี 
2558/59 จากไทยปริมาณรวม 22,000 ตัน มูลคํา 720 ล๎านบาท เป็นข๎าวหอมมะลิที่เพาะปลูกในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
หลังจากท่ีกระทรวงฯ ได๎นําคณะผู๎นําเข๎าข๎าวจากสิงคโปร์เดินทางไปเย่ียมชมพ้ืนที่การผลิตข๎าวในจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือสร๎าง
ความมั่นใจในการนําเข๎าจากไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผํานมา 
 ทั้งน้ี สิงคโปร์ยังมีแผนจะนําเข๎าข๎าวเหนียวจากไทย แตํในการเจรจาครั้งน้ีสิงคโปร์เห็นวําราคาข๎าวเหนียวของไทยยัง
มีราคาสูงเกินไปจึงไมํสามารถสรุปการซื้อขายได๎ แตํทั้งสองฝ่ายจะหารือเพ่ือกําหนดแผนการนําเข๎าหลังจากน้ีตํอไป 
 ปัจจุบันสิงคโปร์เป็นผู๎นําเข๎าข๎าวรายสําคัญของไทย โดยการนําเข๎ามีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยํางตํอเน่ือง เป็นการนําเข๎าทั้ง
เพ่ือบริโภคในประเทศและเพ่ือสํงออกตํอไปยังประเทศใกล๎เคียงในรูปแบบสินค๎าแปรรูปอื่นๆ ซึ่งในปี 2556 นําเข๎าปริมาณ 
126,013 ตัน มูลคํา 3,993 ล๎านบาท ปี 2557 ปริมาณ 162,577 ตัน มูลคํา 5,766 ล๎านบาท ปี 2558 (ม.ค.-ต.ค.) ปริมาณ 
99,216 ตัน มูลคํา 2,778 ล๎านบาท 
 สําหรับราคาข๎าวหอมมะลิชั้น 1 ปี 2557/58 ราคาสํงออกเอฟโอบี ณ วันที่ 9 พ.ย. 2558 ตันละ 842 เหรียญสหรัฐ 
ลดลงจากตันละ 850 เหรียญสหรัฐ สํวนราคาข๎าวเหนียวขาว 10% ราคาตันละ 776 เหรียญสหรัฐ ลดลงจากราคา ณ วันที่ 4 
พ.ย. 2558 ที่ตันละ 803 เหรียญสหรัฐ 
 นางอภิรดีกลําววํา กระทรวงฯ ได๎เตรียมแผนผลักดันการสํงออกข๎าวสําหรับปี 2559 โดยจะเรํงทําตลาดข๎าวเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือให๎มีพ้ืนที่รองรับผลผลิตข๎าวที่จะออกสูํตลาดให๎มากที่สุด เพ่ือดูแลราคาข๎าวไมํให๎ตกตํ่า ขณะน้ีได๎มีการเจรจาขายข๎าวให๎กับ
หลายประเทศเพ่ือผลักดันการสํงออกข๎าวไทย (ผู๎จัดการ 12112558) 
 ก.พาณิชย์ระบายข้าวไปแล้วกว่า5ล้านตัน มูลค่า5.2หมื่นล้าน(16 พ.ย.58) 
 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์   เปิดเผยถึงแผนระบายข๎าวในสต็อกรัฐบาลวํา ชํวงข๎าวต๎นฤดู
นาปี  หรือเดือนพฤศจิกายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559  กระทรวงพาณิชย์จะทดลองเปิดประมูลข๎าวเสียจากคลังขนาดเล็กที่มี
ปริมาณข๎าวไมํมากเข๎าสูํอุตสาหกรรม ที่ไมํใชํเพ่ือการบริโภคของคนหรือสัตว์ และทดสอบกระบวนการประมูลข๎าวเข๎าสูํ
อุตสาหกรรม รวมทั้งมาตรการ ข๎อกําหนด และกลไกภาคปฏิบัติในการควบคุมไมํให๎ข๎าวเสียรั่วไหลสูํวงจรข๎าวตามปกติ 
 เบื้องต๎นกรมการค๎าตํางประเทศจะประกาศเงื่อนไขการระบายข๎าวเสื่อมและเปิดประมูลปลายเดือนพฤศจิกายนน้ี ซึ่ง
ตํอครั้งระบายรวมไมํเกิน 1 หมื่นตัน ตํอจากน้ันหลังพ๎นชํวงต๎นฤดูนาปีไปแล๎ว หรือเดือนมีนาคม 2559 เป็นต๎นไป กระทรวง
พาณิชย์จะพิจารณาปัจจัยผลจากภัยแล๎งวําผลผลิตในตลาดมีเพียพอตํอการบริโภคและการสํงออกหรือไมํเพียงใด เพ่ือกําหนด
แผนการระบายให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด 
 นางสาวชุติมา กลําววํา การบริหารจัดการข๎าวในสต็อกมีถึง 18 ล๎านตันเศษ ซึ่งเป็นข๎าวที่เสื่อมคุณภาพแล๎วกวําครึ่ง 
น้ันไมํใชํเรื่องงําย ท่ีผํานมาได๎พยายามดําเนินการความรอบคอบ รัดกุม โปรํงใส ตรวจสอบได๎ และภายใต๎คําสั่งหัวหน๎า คณะ
รักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 39/2558 เรื่อง การคุ๎มครองการบริหารจัดการข๎าวคงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐและการ
ดําเนินการตํอผู๎ต๎องรับผิด ตามอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 ท่ีให๎ความคุ๎มครองแกํเจ๎าหน๎าที่ คณะกรรมการ คณะทํางาน และบุคคล จากการรับผิดทางวินัย ทางแพํง 
และทางอาญา น้ัน 
 เป็นมาตรการที่มีสํวนชํวยสร๎างขวัญและกําลังใจให๎ภาคปฏิบัติมีความมั่นใจในการดําเนินงานมากข้ึน เป็นการแก๎ไข
ข๎อกังวลที่เป็นอุปสรรคตํอการบริหารจัดการข๎าวในสต็อกของรัฐ ระงับยับย้ังความเสียหายของรัฐจากภาระคําใช๎จํายที่ภาครัฐ
ต๎องแบกรับเอาไว๎ ทําให๎การแก๎ไขปัญหาข๎าวในสต็อกของรัฐบาลดังกลําว เดินหน๎าตํอไปได๎ ทั้งน้ี ต้ังแตํวันที่ 22 พฤษภาคม 
2557 จนถึงปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ระบายข๎าวในสต็อกของรัฐไปแล๎วกวํา 5 ล๎านตัน คิดเป็นมูลคํา 52,300 ล๎านบาท(มติชน 
16112558) 
 ก.พาณิชย์ เผย TOR ประมูลข้าวเสียคลอดสัปดาห์น้ี น าร่องหลักพัน แต่ไม่เกินหมื่นตัน ยันไม่กระทบราคาใน
ประเทศ(17 พ.ย.58) 
 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวํา ภายในสัปดาห์น้ีกรมการค๎าตํางประเทศจะออกประกาศ
หลักเกณฑ์การจําหนํายข๎าวสารสต๏อกของรัฐบาลในสํวนของข๎าวเสีย โดยเบื้องต๎น จะนํามาเปิดประมูลล็อตเล็กๆ ประมาณ 1-6 
พันตัน แล๎วแตํโกดัง แตํรวมทั้งหมดไมํเกิน 1 หมื่นตัน ท่ีต้ังอยํูในจังหวัดตํางๆ เชํน นครสวรรค์ สุรินทร์ นครราชสีมา นครปฐม 
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กําแพงเพชร และชลบุรี และหลังจากประกาศทีโออาร์แล๎วก็จะเปิดโอกาสให๎ผู๎ที่สนใจเข๎าไปตรวจสอบคุณภาพข๎าว และให๎ย่ืน
เสนอราคาประมูลภายในเดือนพฤศจิกายนน้ี 
 “การเปิดประมูลข๎าวเสียในครั้งน้ีเป็นการนํารํองประมูลล็อตเล็กๆ เพ่ือทดลองตลาด โดยจะไมํกระทบตํอราคาข๎าวใน
ประเทศ เพราะเป็นข๎าวคนละสํวนกัน ไมํเกี่ยวข๎องกับข๎าวในตลาดที่กําลังออกในขณะน้ี แล๎วที่ใครวําจะมีผลทางจิตวิทยาทําให๎
ราคาข๎าวตก ขอบอกไมํเก่ียวกันเลย อยําเข๎าใจผิด และที่สําคัญ ข๎าวที่นํามาประมูล เป็นข๎าวเสีย ต๎องสํงเข๎าสูํภาคอุตสาหกรรม
เทําน้ัน มีระบบการตรวจสอบติดตามชัดเจน มั่นใจวําจะไมํมีหลุดรอดเข๎าสูํตลาดบริโภคปกติแนํนอน” 
 ทั้งน้ี กระทรวงพาณิชย์โดยคณะกรรมการกลางวําด๎วยราคาสินค๎าและบริการ (กกร.) ได๎ออกประกาศกําหนดให๎การ
ขนย๎ายข๎าวเสียออกจากโกดัง ต๎องมีการปิดผนึก และการขนสํง ต๎องมีใบอนุญาตขนย๎าย รวมทั้งได๎กําหนดให๎มีระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ สุํมตรวจด๎วย 
 น.ส.ชุติมากลําววํา สําหรับการบริหารจัดการข๎าวในรอบ 1 ปีที่ผํานมา นับต้ังแตํคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) 
เข๎ามาบริหารประเทศ กระทรวงพาณิชย์สามารถระบายข๎าวได๎แล๎วประมาณ 5 ล๎านตัน มูลคํา 5.23 หมื่นล๎านบาท ซึ่งเป็นการ
ระบายโดยดูจังหวะเวลาและความเหมาะสม เพ่ือไมํให๎กระทบตํอราคาข๎าวในประเทศ และได๎นําเงินรายได๎สํงคืนคลังหมดแล๎ว 
เพ่ือนําไปใช๎หน้ีสาธารณะที่กําหนดเพดานไว๎ไมํให๎เกิน 5 แสนล๎านบาท แตํชํวงที่ คสช.เข๎ามาได๎กู๎เพ่ิมอีก 7 หมื่นล๎านบาท เพ่ือ
นําไปจํายเป็นคําจํานําข๎าวให๎ชาวนา ทําให๎ขณะน้ียังเหลือสํวนที่เกินอีกประมาณ 1 หมื่นกวําล๎านบาท ซึ่งได๎ขอขยายระยะเวลา
คืนหน้ีไปจนถึงเดือนกันยายน 2559 แล๎ว 
 สํวนข๎าวที่คงเหลือในสต๏อกน้ัน รัฐบาลมั่นใจวําจะสามารถดําเนินการระบายได๎หมดภายในปี 2560 ตามที่
นายกรัฐมนตรีกําหนดไว๎ เพราะเดิมมีสต๏อกท้ังหมด 18.7 ล๎านตัน ระบายไปได๎แล๎ว 5 ล๎านตัน คงเหลือประมาณ 13.7 ล๎านตัน 
ซึ่งในจํานวนน้ี มีทั้งข๎าวที่ได๎มาตรฐานและหยํอนมาตรฐาน ข๎าวเกรดซี และข๎าวเสีย 
 น.ส.ชุติมากลําวอีกวํา ขณะน้ียังมีความไมํเข๎าใจเกี่ยวกับการนํามาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาใช๎ในการบริหารจัดการข๎าว โดยขอยืนยันวําเป็นการนํามาใช๎เพ่ือให๎ความคุ๎มครองแกํเจ๎าหน๎าที่ที่
ทํางานด๎วยความสุจริต ไมํต๎องรับผิดทางวินัย ทางแพํงและทางอาญาในการดําเนินการด๎วยความสุจริตยุติธรรม เพ่ือสร๎างความ
มั่นใจในการทํางาน เพ่ือให๎การระบายสต๏อกข๎าวเดินหน๎าตํอไปได๎ แตํหากในการระบายข๎าวมีการพบวําไมํสุจริตก็ยังสามารถ
ฟ้องร๎องได๎ ไมํได๎ปิดกั้น 
 สําหรับการสํงออกข๎าวลําสุดจนถึงวันที่ 10 พ.ย. 2558 ไทยสํงออกข๎าวได๎แล๎วประมาณ 8 ล๎านตัน มูลคํา 3,800 ล๎าน
เหรียญสหรัฐ หรือ 1.27 แสนล๎านบาท คาดวําท้ังปีจะทําได๎ไมํเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว๎ที่ 10 ล๎านตัน สํวนปี 2559 ประเมิน
เบื้องต๎น นําจะสํงออกได๎ไมํตํ่ากวํา 9 ล๎านตัน และในเร็วๆ น้ีจะมีการเซ็นสัญญาขายข๎าวให๎แกํอินโดนีเซีย 5 แสนตัน เริ่มสํง
มอบปลายปีน้ี และจะเซ็นสัญญาขายข๎าวในรูปแบบรัฐตํอรัฐ (จีทูจี) ให๎กับจีน 1 ล๎านตัน ซึ่งเป็นสัญญาใหมํในวันที่ 19 ธ.ค. 
2558 สํวนสัญญาเดิม 1 ล๎านตัน ได๎ทยอยสํงมอบไปแล๎ว 8 แสนตัน เหลืออีก 2 แสนตันก็จะครบ(ผู๎จัดการ 16112558) 
 ก.พาณิชย์เปิดประมูลข้าวเกรดซีต้นปี 59 (17 พ.ย.58) 
 น.ส.ชุติมา บุณยประภัสร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวํา การบริหารจัดการสต๏อกข๎าวรอบ 1 ปีที่ผํานมานับต้ังแตํ
คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) บริหารประเทศ วําได๎ดําเนินการจัดการข๎าวในสตอกอยํางมียุทธศาสตร์ เริ่มจากการต้ัง
คณะกรรมการ 100 ชุดออกตรวจข๎าว จากน้ันทําการคัดเเยกเกรดและดําเนินการระบายอยํางตํอเน่ือง ซึ่งลําสุดสามารถระบาย
ข๎าวในสตอกได๎แล๎วกวํา 5 ล๎านตัน คิดเป็นมูลคํากวํา 52,300 ล๎านบาท ยังเหลือจํานวนเงินที่จะต๎องสํงคืนกระทรวงการคลัง
เพ่ือนําไปใช๎หน้ีอีกกวํา 10,000 ล๎านบาท โดยได๎ขออนุมัติขยายหน้ีคืนไปจนถึงเดือนกันยายน 2559 ตามกรอบที่กระทรวง
พาณิชย์จะต๎องสํงเงินคืนกระทรวงการคลัง 70,000 ล๎านบาท 
 “มั่นใจวํายังสามารถดําเนินการระบายข๎าวในสต๏อกได๎ทั้งหมดภายในปี 2560 ตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดไว๎ โดย
ปริมาณข๎าวในสต๏อกทั้งหมดกวํา 18.7 ล๎านตัน แบํงเป็นข๎าวที่ได๎มาตรฐานและหยํอนมาตรฐานไมํมาก 12 ล๎านตัน สํวนข๎าว
เกรดซีหรือข๎าวเสื่อมสภาพมีปริมาณ 6 ล๎านตัน และที่เหลือเป็นข๎าวเสียอีก 700,000 ตัน ในสํวนของข๎าวเสีย กระทรวง
พาณิชย์เตรียมเปิดประมูลข๎าวเสียในสต๏อกของรัฐบาลแบบล็อตเล็กให๎กับภาคอุตสาหกรรมไมํเกิน 10,000 ตัน หรือประมาณ 
1,000-6,000 ตันตํอล็อต จากในคลังของรัฐบาล อาทิ คลังในจังหวัดนครสวรรค์ สุรินทร์ นครราชสีมา นครปฐม โดยจะ
ประกาศเงื่อนไขการประมูลข๎าวหรือทีโออาร์ภายในสัปดาห์น้ีและคาดวําจะเปิดประมูลอยํางเป็นทางการปลายเดือน
พฤศจิกายนน้ี” 
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 ทั้งน้ี จะไมํประกาศราคาพ้ืนฐาน เพ่ือเปิดกว๎างให๎กับภาคอุตสาหกรรมและจะมีการกําหนดมาตรการกํากับดูแลและ
กฎระเบียบที่รัดกุมเพ่ือควบคุมดูแลการขนย๎ายข๎าวเสื่อมคุณภาพเข๎าสูํโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งกําหนดให๎ผู๎ประมูลต๎องขอ
ใบอนุญาตขนย๎ายข๎าวกับกรมการค๎าภายในภายใต๎ พ.ร.บ.วําด๎วยราคาสินค๎าและบริการ พ.ศ.2542 เพ่ือป้องกันไมํให๎ข๎าวเสีย
กลับเข๎าสูํตลาดเพ่ือการบริโภค และยืนยันการเปิดประมูลข๎าวเสียดังกลําวจะไมํกระทบตํอราคาข๎าวฤดูกาลใหมํที่กําลังออกสูํ
ตลาดขณะน้ี รวมถึงพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ทั้งมันสําปะหลังและข๎าวโพดตกตํ่าลง และเชื่อวําข๎าวค๎างเกําจะระบายหมดจาก
โกดังทั่วประเทศตามแผนงานที่กําหนดไว๎ภายในปี 2560 ได๎แนํนอน 
 นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ กลําววํา ต้ังแตํเดือนมกราคม -10 พฤศจิกายน 2558 สํงออก
ข๎าวไปแล๎วกวํา 8 ล๎านตัน จากเป้าหมาย 10 ล๎านตัน คิดเป็นมูลคํากวํา 3,800 ล๎านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาทกวํา 
127,000 ล๎านบาท คาดวําสถานการณ์การผลิตข๎าวปีหน๎าจะลดลงกวําปีน้ี เน่ืองจากปัญหาเอลนีโญทําให๎คาดวําจะสํงออกข๎าว
ได๎ประมาณ 9 ล๎านตันในปีหน๎า(บ๎านเมือง 17112558) 
 ก.พาณิชย์เตรียมทดลองระบายข้าวเสียสู่ภาคอุตสาหกรรม(02 พ.ย.58) 
 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กลําวยืนยันวํา จะยังไมํมีการระบายข๎าวในสตอกของรัฐ 
โดยเฉพาะคุณภาพดีเพ่ือการบริโภคในชํวงต๎นฤดูกาลผลิตข๎าวนาปี (พ.ย.58-ก.พ.59) เพ่ือไมํให๎กระทบราคาข๎าวที่เกษตรกรจะ
ได๎รับ สํวนข๎าวเสื่อมคุณภาพจะเป็นเพียงการทดลองระบายไปสูํภาคอุตสาหกรรมเทําน้ัน เพ่ือทดสอบระบบควบคุมการรั่วไหล 
ไมํให๎กลับเข๎าสูํการบริโภค ดังน้ัน จะไมํสํงผลกระทบตํอราคาข๎าวบริโภคและตลาดจะนํามาเป็นข๎ออ๎างในการกดราคาข๎าวฤดู
ใหมํไมํได๎ 
 ทั้งน้ี ในเบื้องต๎นจะคัดเลือกจากคลังขนาดเล็กไมํเกิน 1,000 ตัน เพ่ือทดสอบระบบการกํากับดูแล และประสิทธิภาพ
ของข๎อกําหนดและกลไกภาคปฏิบัติ ซึ่งจะมีมาตรการกํากับดูแลและบทลงโทษที่รัดกุม โดยจะเปิดกว๎าง เพ่ือเปิดโอกาสให๎แกํ
อุตสาหกรรมประเภทตําง ๆ เข๎ามารํวมประมูลและให๎เกิดการแขํงขันด๎านราคา 
 อยํางไรก็ตาม การระบายข๎าวดีที่ยังเหลือในสตอก คาดวําจะเปิดระบายอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2559 เพ่ือไมํให๎
กระทบราคาข๎าวที่จะออกมาในฤดูกาลใหมํ แตํเชื่อวําราคาข๎าวฤดูกาลใหมํจะดีกวําปีกํอน เน่ืองจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์คาดการณ์วําผลผลิตข๎าวปีน้ีจะลดลงจากปีกํอนร๎อยละ 10 ประกอบกับมาตรการพยุงราคาข๎าวของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการชดเชยดอกเบี้ยให๎กับเกษตรกร มาตรการประกันย๎ุงฉาง และมาตรการจาก
ภาคเอกชน จะชํวยดูดซับผลผลิตข๎าวในระบบได๎ในปริมาณมาก โดยราคาข๎าวขณะน้ีซึ่งเป็นชํวงต๎นฤดูกาลอยํูที่ 8,500-8,800 
บาทตํอตัน ถือวําสูงกวําชํวงเดียวกันของปีกํอน (ผู๎จัดการ 01112558) 
 “ก.พาณิชย์"ออกตัว ม.44ป้องขรก.ระบายข้าวรัฐ ไม่ได้มีอภิสิทธิ์-ฟ้องได้ตามปกติ(04 พ.ย.58) 
 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีคําสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 
39/2558 เรื่องการคุ๎มครองการบริหารจัดการข๎าวคงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐและการดําเนินการตํอผู๎ต๎องรับผิด ที่อาศัย
อํานาจตามมาตรา 44 (ม.44) ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 วํา เป็นคําสั่งให๎เจ๎าหน๎าที่รัฐสามารถทํางานได๎  และทําให๎การ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 อยํางไรก็ตาม การปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ในการบริหารจัดการข๎าวต๎องเป็นไปภายใต๎กรอบของกฎหมาย  ทําโดย
สุจริต ก็จะได๎รับความคุ๎มครอง ฟ้องร๎องไมํได๎ทั้งทางแพํง ทางอาญา และทางวินัย  แตํมิใชํวํามีคําสั่งออกแล๎ว เจ๎าหน๎าที่จะ
สามารถทําตามอําเภอใจได๎ อีกทั้งไมํมีใครได๎อภิสิทธ์ิอะไร หากเห็นวําเจ๎าหน๎าที่ทํางานไมํสุจริต  ทุกคนมีสิทธิฟ้องร๎องได๎
ตามปกติ สํวนการใช๎ ม.44 ในการบริหารจัดการข๎าว ไมํได๎เก่ียวข๎องกับคดีการฟ้องร๎องเรียกคําเสียหายในโครงการรับจํานําข๎าว 
และคดีการขายข๎าวในรูปแบบรัฐตํอรัฐ (จีทูจี) ที่อยํูในระหวํางการพิจารณาในชั้นศาลแตํอยํางใด 
 “การบริหารจัดการข๎าวที่เหลือในสต๏อกของรัฐมีคนเข๎ามาเก่ียวข๎องจํานวนมากและมีข๎าวปริมาณมาก เมื่อมีคําสั่งน้ีจึง
ทําให๎ไมํเสียเวลาดําเนินการและเกิดความคลํองตัวในการทํางานข้ึน อีกทั้งชํวยสร๎างความมั่นใจให๎กับเจ๎าหน๎าที่ในการทํางาน
ระบายข๎าว และชํวยป้องกันไมํให๎รัฐได๎รับความเสียหายจากความลําช๎าในการระบายข๎าว ปัจจุบันมีข๎าวในสต๏อกของรัฐอีก 13 
ล๎านตัน ซึ่งมีทั้งข๎าวคุณภาพดี ข๎าวเสื่อมคุณภาพ (เกรดซี) และข๎าวเสีย แตํการใช๎ ม. 44 เข๎ามาไมํได๎ชํวยให๎ข๎าวที่เหลือในสต๏อก
ของรัฐหมดเร็วข้ึน เพราะการจะระบายข๎าวออกจากสต๏อกของรัฐมีหลายปัจจัย เชํน จังหวะเวลา  ต๎องดูปริมาณข๎าวใหมํที่จะ
ออกสูํตลาด” นางสาวชุติมากลําว และวํา ตํอไปการบริหารจัดการข๎าวที่ได๎แจ๎งความตํอเจ๎าหน๎าที่ตํารวจไว๎ในสํวนข๎าวเกรดซี  
ข๎าวเสีย ข๎าวผิดประเภท เมื่อตํารวจตรวจสอบเสร็จสิ้นแล๎ว กระทรวงพาณิชย์ก็จะดําเนินการตํอไป โดยผํานการทํางานของ
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คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) การระบายข๎าวออกสูํตลาดน้ันจะไมํทําให๎กระทบกับข๎าวฤดูกาลใหมํที่
กําลังจะออกมา ขณะน้ีกําลังจะหารือถึงแผนการระบายข๎าวตํอไป(มติชน 03112558) 
 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของจนท.กับคดีจ าน าข้าวน่าจะมีปัญหา(04 พ.ย.58) 
โดย สมลักษณ์ จัดกระบวนพล อดีตผู๎พิพากษาศาลฎีกาและกรรมการ ป.ป.ช.อาจารย์พิเศษผู๎บรรยายวิชาระบบศาล และหลัก
ทั่วไปวําด๎วยการพิจารณาคดี(พระธรรมนูญศาลยุติธรรม) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 สืบเน่ืองจากจดหมายเปิดผนึกของอดีตนายกรัฐมนตรี ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ถึงนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 
ในการที่ได๎มีการออกคําสั่งที่ 448/2558 เรื่องแตํงต้ังกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 
2558 โดยอดีตนายกรัฐมนตรีอ๎างเหตุผลวําเป็นคําสั่งที่ขัดตํอหลักความเป็นกลางและหลักนิติธรรม เพราะเมื่อพบความเสียหาย
เก่ียวกับโครงการรับจํานําข๎าวที่ได๎แถลงไว๎คํอรัฐสภาแล๎ว รัฐควรให๎หนํวยงานของรัฐฟ้องคดีตํอศาลเพ่ือความเป็นธรรม 
 ฝ่ายรัฐบาลก็อ๎างวําจําเป็นต๎องใช๎อํานาจตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ เพราะเกรงวําจะขาดอายุความในการ
เรียกร๎องคําสินไหมทดแทนทางแพํง หากจะรอผลของคดีอาญาซึ่งขณะน้ี อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจําเลยอยํูที่ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู๎ดํารงตําแหนํงทางการเมือง และอาจจะมีผลต๎องนําเงินไปวางศาลเป็นจํานวนสูง เพราะหากฟ้องคดีที่ศาลแพํงก็
จําเป็นต๎องเสียคําข้ึนศาลตามทุนทรัพย์ที่ฟ้อง เรื่องน้ีเป็นปัญหาที่นักกฎหมายตลอดจนคนไทยจํานวนมากให๎ความสนใจ 
 ผู๎เขียนจึงได๎พูดคุยแงํกฎหมายกับอดีตผู๎พิพากษาผู๎ใหญํบางทํานแล๎วนํามาประกอบเป็นมุมมองเชิงกฎหมายสํวนตัว
โดยเฉพาะดังน้ี 
 1.หากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู๎ดํารงตําแหนํงทางการเมืองพิพากษาวําอดีตนายกรัฐมนตรีมีความผิดทางอาญา
และเกิดความเสียหายก็จะต๎องรับผิดในทางละเมิดด๎วยซึ่งก็ต๎องไปฟ้องคดีทางแพํงเพ่ือให๎อดีตนายกรัฐมนตรีชดใช๎คําสินไหม
ทดแทนที่ศาลแพํง เมื่อรัฐบาลไมํฟ้องคดีน้ีที่ศาลแพํง แตํกลับมาใช๎คําสั่งทางปกครองให๎อดีตนายกรัฐมนตรีชดใช๎คําสินไหม
ทดแทน โดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี 
 ผู๎เขียนจึงได๎นํากฎหมายฉบับน้ีตรวจดูปรากฏชัดวํา ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ฉบับน้ีให๎ความหมายของเจ๎าหน๎าที่ซึ่ง
อยํูภายใต๎บทบัญญัติดังกลําวไว๎วํา "เจ๎าหน๎าท่ี" หมายความวํา ข๎าราชการ พนักงาน ลูกจ๎าง หรือผู๎ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมํวํา
จะเป็นการแตํงต้ังในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด 
 สํวนคําวํา "หนํวยงานของรัฐ" ให๎ความหมายวํา กระทรวง ทบวง กรม หรือสํวนราชการที่เรียกชื่ออยํางอื่นและมี
ฐานะเป็นกรม ราชการสํวนภูมิภาค ราชการสํวนท๎องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจที่ต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  
และให๎หมายความรวมถึงหนํวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให๎เป็นหนํวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติน้ีด๎วย 
 เมื่อมาตรา 4 ได๎วิเคราะห์ศัพท์ไว๎ดังน้ี พ.ร.บ.ฉบับน้ีจึงไมํนําจะมีผลบังคับถึงผู๎ดํารงตําแหนํงทางการเมืองซึ่งได๎แถลง
นโยบายตํอรัฐสภาแล๎วกระทําตามนโยบายแตํเกิดการผิดพลาดทําให๎เกิดความเสียหายซึ่งตํางกับคําวําเจ๎าหน๎าที่ของรัฐตาม  
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 4 ซึ่งให๎ความหมายวํา "เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ" 
หมายถึงผู๎ดํารงตําแหนํงทางการเมือง ข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถ่ินซึ่งมีตําแหนํง หรือเงินเดือนประจํา  พนักงานหรือ
บุคคลผู๎ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานของรัฐ ผู๎บริหารท๎องถ่ินและสมาชิกสภาท๎องถ่ินซึ่งมิใชํผู๎ดํารงตําแหนํงทาง
การเมือง เจ๎าพนักงานตามกฎหมายวําด๎วยลักษณะปกครองท๎องที่ 
 และให๎หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ๎างของสํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยงานของรัฐ และ
บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่ง ใช๎อํานาจหรือได๎รับมอบให๎ใช๎อํานาจทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอยํางใดอยํางหน่ึงตาม
กฎหมาย ไมํวําจะเป็นการจัดต้ังข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ 
 สําหรับ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ที่ทํานอ๎างอิงวํามีอํานาจจะออกคําสั่งตามกฎหมายฉบับน้ี 
ได๎ตรวจดู พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แล๎วปรากฏในมาตรา 4 วํา พระราชบัญญัติน้ีมิให๎ใช๎บังคับแกํ 
  (1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
          (2) องค์กรที่ใช๎อํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ  
            (3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง  
            (4) ....... 
 2.นอกจากเหตุผลในเรื่องบทวิเคราะห์ศัพท์แล๎ว เมื่อได๎ตรวจดูเหตุผลในการประกาศใช๎ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ๎าหน๎าท่ีฉบับน้ีแล๎ว จะเห็นวํามีการกําหนดความรับผิดของบุคคล 3 ฝ่าย คือหนํวยงานของรัฐ เจ๎าหน๎าที่ และผู๎เสียหาย 
เพ่ือกําหนดให๎ผู๎เสียหายมีสิทธิเรียกคําสินไหมทดแทน จากหนํวยงานของรัฐกํอนเว๎นแตํเจ๎าหน๎าที่ซึ่งสังกัดหนํวยงานของรัฐน้ัน



22 

 

กระทําการให๎เกิดความเสียหายโดยจงใจหรือประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรงเทําน้ันเจ๎าหน๎าที่จึงต๎องรับผิดบทบัญญัติของ
กฎหมายฉบับน้ีเป็นการยกเว๎นหลักความรับผิดเพ่ือการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์มาตรา 426 
 3.พิจารณามุมมองทางรัฐศาสตร์ หากผู๎บริหารประเทศกระทําตามนโยบายที่แถลงไว๎ตํอรัฐสภาแล๎วเกิดผิดพลาดทํา
ให๎เกิดความเสียหาย และต๎องรับผิดคําสินไหมทดแทนอยํูภายใต๎บังคับของ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่ โดยไมํ
ต๎องดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม คือการฟ้องคดีละเมิดตํอศาลแพํงแล๎วก็อาจเป็นไปได๎วํารัฐบาลทุกรัฐบาลโดยเฉพาะ
นายกรัฐมนตรีจะต๎องระมัดระวังตัวไมํกล๎าจะทํางานที่เป็นประโยชน์แกํประเทศชาติโดยเฉพาะโครงการใหญํๆที่ต๎องใช๎เงิน
จํานวนสูง ด๎วยเกรงวําหากเกิดการผิดพลาดก็จะต๎องถูกผู๎บริหารชุดใหมํใช๎คําสั่งทางปกครอง โดยอาศัย พ.ร.บ.ความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี เรียกให๎ใช๎คําสินไหมทดแทน โดยไมํต๎องผํานกระบวนการยุติธรรม เพราะเป็นธรรมดาที่วําผู๎ที่ทํางานมาก
ก็ยํอมจะมีข๎อผิดพลาดมาก สู๎ทํางานน๎อยหรือทํางานเช๎าชามเย็นชามดีกวําจะได๎ไมํต๎องเสี่ยงกับการต๎องรับผิดตามกฎหมาย
ฉบับน้ี ประเทศไทยก็อาจสูญเสียประโยชน์ที่จะได๎รับการพัฒนาจากโครงการใหญํๆ ไปอยํางนําเสียดาย 
 4.หากผู๎บริหารจะอ๎างเหตุผลวําจําเป็นต๎องใช๎อํานาจตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่ เพ่ือสั่งให๎อดีต
นายกรัฐมนตรีชดใช๎คําสินไหมทดแทน เพราะเกรงวําคดีจะขาดอายุความ (2 ปี) อาจจะฟังไมํข้ึน เพราะหากมีการฟ้องคดี
ละเมิดที่ศาลแพํง ก็ไมํต๎องเกรงวําคดีจะขาดอายุความตํอไป เพราะอายุความในการฟ้องคดีจะสะดุดหยุดลง ทั้งน้ีตามประมวล
กฎหมายแพํงและพาณิชย์มาตรา 193/4(2) ที่บัญญัติวํา 193/14 อายุความยํอมสะดุดหยุดลงในกรณีดังตํอไปน้ี 
  (1) ลูกหน้ีรับสภาพหน้ีตํอเจ๎าหน้ีตามสิทธิเรียกร๎องโดยทําเป็น หนังสือรับสภาพหน้ีให๎ ชําระหน้ีให๎บางสํวน 
ชําระดอกเบี้ย ให๎ประกัน หรือกระทําการใดๆ อันปราศจากข๎อสงสัยแสดงให๎เห็นเป็นปริยาย วํายอมรับสภาพหน้ีตามสิทธิ
เรียกร๎อง 
  (2) เจ๎าหน้ีได๎ฟ้องคดีเพ่ือต้ังหลักฐานสิทธิเรียกร๎องหรือเพ่ือให๎ชําระหน้ี 
  (3)............... 
 และกฎหมายมาตราเดียวกันน้ีวรรคท๎ายยังบัญญัติวํา "เมื่อเหตุที่ทําให๎อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ให๎เริ่ม
นับอายุ ความใหมํต้ังแตํเวลาน้ัน" 
 การออกคําสั่งทางปกครอง โดยไมํดําเนินการทางกระบวนการยุติธรรมนอกจากจะเป็นปัญหาด๎านนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว ยังมีปัญหาในการเรียกร๎องคําสินไหมทดแทนวําจะคิดจากฐานความเสียหายจํานวนใด  เพราะ
ความผิดทางอาญาศาลก็ยังไมํได๎มีคําพิพากษา 
 โดยปกติเมื่อผู๎เขียนดํารงตําแหนํงผู๎พิพากษาศาลแพํง หากมีการฟ้องให๎จําเลยชําระคําสินไหมทดแทนเพราะกระทํา
ละเมิดซึ่งเป็นผลจากการกระทําความผิดทางอาญาแล๎ว ผู๎เขียนก็จะมีคําสั่งให๎รอฟังผลคดีอาญากํอนเสมอ(มติชน 03112558) 
 ก.พาณิชย์ มั่นใจ ดึงราคาข้าวเปลือกได้ตันละไม่ต่ ากว่า 8 - 8.5 พันบาท(02 พ.ย.58) 
 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ กลําวถึงมาตรการชํวยเหลือชาวนา  ในฤดูกาลผลิต 
2558/2559 วํา ในสํวนของมาตรการลดต๎นทุนการผลิต กรมการค๎าภายในได๎รํวมกับกรมการข๎าวและกรมการปกครอง ในการ
ลดต๎นทุนการผลิต ทั้งปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช คําบริการเก่ียวข๎าว เมล็ดพันธ์ุ และคําเชําท่ีนา รวมแล๎วลดลงถึง 391 บาทตํอไรํ 
เทียบกับปีที่ผํานมา 
 นอกจากน้ี ยังมีมาตรการสนับสนุนด๎านสินเชื่อ ลดอัตราดอกเบี้ย โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
หรือ ธ.ก.ส. จะลดดอกเบี้ยเงินกู๎ให๎เกษตรกร ท่ีมีหน้ีเงินกู๎เพ่ือการผลิตข๎าวค๎างไว๎กับธ.ก.ส. 1,161,110 ราย ในอัตราร๎อยละ 3 
จนกวําจะชําระหน้ีหมด แตํต๎องไมํเกิน 6 เดือน ซึ่งจะทําให๎เกษตรกรมีเงินเหลือสําหรับใช๎จํายหมุนเวียนเข๎าสูํระบบเศรษฐกิจ  
และยังออกมาตรการสินเชื่อเพ่ือชะลอการขายข๎าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/2559 เพ่ือไมํให๎ข๎าวเปลือกเข๎าสูํตลาดมาก
เกินไป มั่นใจวําจะรักษาระดับราคาข๎าวเปลือก ให๎ไมํตํ่ากวํา 8,000-8,500 บาทตํอตันได๎ 
 สําหรับมติคณะกรรมการนโยบายบริหารและจัดการข๎าว หรือ นบข. ที่ให๎ระบายข๎าวเกรดซี ข๎าวเสีย และข๎าวผิดชนิด
ในสต๏อกของรัฐ ปริมาณ 2,000,000 ตัน เข๎าสูํภาคอุตสาหกรรมน้ัน กรมการค๎าตํางประเทศกําลังอยํูระหวํางการพิจารณา
แนวทางให๎ได๎ราคาดีที่สุด ซึ่งยืนยันวําราคาจะไมํตํ่าถึง 1 บาทตํอกิโลกรัมอยํางแนํนอน (มติชน 30102558) 
 ก.พาณิชย์ ชี้ใช้ม.44 คุ้มครองระบายข้าวท าให้ขรก.ท างานคล่องตัวขึ้น(02 พ.ย.58) 
 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีมีคําสั่งหัวหน๎า คสช. ฉบับที่ 39/2558 
เรื่องการคุ๎มครองการบริหารจัดการข๎าวคงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐ วํา ถือเป็นการคุ๎มครองผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ในการระบาย
ข๎าว เน่ืองจากการระบายอาจมีความเสี่ยงหลายด๎าน เน่ืองจากข๎าวในสต๏อกมีราคาแตกตํางจากราคารับจํานําคํอนข๎างมาก
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เพราะเป็นข๎าวเสื่อมสภาพ โดยคุ๎มครองต้ังแตํ คสช. เข๎ามาบริหารจัดการข๎าว สํวนผู๎ปฏิบัติหน๎าที่โดยสุจริต จะไมํเกี่ยวข๎องกับ
การดําเนินคดีของผู๎กระทําผิด 
 ทั้งน้ี การใช๎มาตรา 44 จะเป็นเครื่องมือให๎การปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่มีความคลํองตัวมากข้ึน ซึ่งยอมรับที่ผํานมา 
ข๎าราชการที่ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะการถูกฟ้องร๎อง เพราะข๎าวในสต๏อกยังติดคดีรับจํานําที่ต๎องอาศัยข้ันตอนทาง
กฎหมายหลายข้ันตอนและมีหลายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับคดี (มติชน 01112558) 
 ก.พาณิชย์ คลอดทีโออาร์ประมูลข้าวเสียเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ครั้งแรก 3.7 หมื่นตัน เปิดให้ยื่นประมูล 1 ธ.ค.
น้ี (20 พ.ย.58) 
 ผู๎สื่อขําวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์วํา วันที่ 19 พ.ย. 2558 คณะทํางานดําเนินการระบายข๎าวในสต๏อกของรัฐ ได๎
ออกประกาศเรื่อง การจําหนํายข๎าวสารในสต๏อกของรัฐเข๎าสูํอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2558 โดยมีปริมาณที่จะเปิดให๎มีการ
ประมูลรวม 37,412.68 ตัน จากคลังใน 7 จังหวัด ได๎แกํ ชัยนาท นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ 
พิษณุโลก สุรินทร์ 
 ทั้งน้ี ได๎กําหนดให๎ผู๎ที่สนใจย่ืนซองเอกสารคุณสมบัติ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห๎อง
อเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น (อาคารสํานักงานมาตรฐานสินค๎านําเข๎าสํงออก) กรมการค๎าตํางประเทศ และจะ
ปิดประกาศผลผู๎เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ๎วน วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. 
 โดยผู๎เสนอซื้อที่คุณสมบัติครบถ๎วนสามารถย่ืนซองเสนอซื้อได๎ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ต้ังแตํเวลา 09.30-11.30 น. 
ที่ห๎องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น (อาคารสํานักงานมาตรฐานสินค๎านําเข๎าสํงออก) กรมการค๎าตํางประเทศ 
และจะมีการเปิดซองในวันเดียวกัน ต้ังแตํเวลา 11.30 น.เป็นต๎นไป 
 อยํางไรก็ตาม กรมการค๎าตํางประเทศจะมีการชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการระบายข๎าวในครั้งน้ีให๎กับผู๎ที่
สนใจในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. 
 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา สําหรับการเสนอขายจะขายให๎แกํผู๎ที่ย่ืนเสนอราคาสูงสุดในแตํละคลัง กอง แตํหากเสนอราคา
เทํากัน ให๎เสนอราคาเพ่ิมเติมได๎จนกวําจะมีผู๎เสนอราคาสูงสุด สํวนการรับมอบ ผู๎ซื้อจะต๎องรับภาระคําใช๎จํายตํางๆ ที่เกิดข้ึน
จากการรับมอบข๎าว และในการขนย๎ายข๎าวจะต๎องมีใบอนุญาตขนย๎ายตามประกาศของคณะกรรมการกลางวําด๎วยราคาสินค๎า
และบริการ(กกร.)รวมทั้งต๎องยินยอมให๎เจ๎าหน๎าท่ีเข๎าไปตรวจสอบสถานที่ทําการ ท่ีเก็บ ที่ผลิต เพ่ือสุํมตรวจข๎าวได๎ตลอดเวลา"
(ผู๎จัดการ 19112558) 
 ผู้ประกอบการเข้าร่วมฟังช้ีแจง TOR ประมูลข้าวเสียเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม(24 พ.ย.58) 
 ผู๎ประกอบการแหํฟังการชี้แจงประมูลข๎าวเสียเข๎าสูํภาคอุตสาหกรรมปริมาณ 3.74 หมื่นตันอยํางล๎นหลาม “ดวงพร” 
ยันมีระบบตรวจสอบเข๎ม ป้องกันข๎าวหลุดลอดกลับเข๎าสูํตลาดบริโภคได๎แนํ เผยมีเกณฑ์ราคาขายชัดเจน ระบุหากขายข๎าวไป
แล๎ว ยังมีสํวนตําง อคส.-อ.ต.ก.ต๎องไปเรียกคําเสียหายคืน ด๎านเซอร์เวเยอร์บุกค๎านประมูลข๎าว หว่ันรัฐเสียหาย เพราะมีข๎าวดี
ปนอยํูด๎วย 
 ผู๎สื่อขําวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์วํา เวลา 14.00 น.วันที ่23 พ.ย. 2558 กรมการค๎าตํางประเทศได๎เปิดเงื่อนไข
การประมูลข๎าวสูํภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ปริมาณ 37,412 ตัน รวม 10 คลัง ใน 7 จังหวัด ได๎แกํ นครปฐม นครศรีธรรมราช 
นครราชสีมา สุรินทร์ พิษณุโลก ชัยนาท และนครสวรรค์ โดยแตํละคลังมีปริมาณข๎าวต้ังแตํ 1,000 ตันข้ึนไป แตํไมํเกิน 7,000 
ตัน โดยมีผู๎ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมตํางๆ แสดงความสนใจเข๎ารํวมฟังการชี้แจงเป็นจํานวนมาก 
 นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ กลําววํา การเปิดประมูลข๎าวตกเกรด แตกตํางจากการประมูล
กํอนหน๎าน้ีที่เป็นประมูลเป็นการทั่วไป สามารถนําไปบริโภค นําไปสํงออกได๎ แตํการประมูลครั้งน้ี มีการกําหนดชัดเจนวําข๎าวที่
ประมูลจะต๎องนําเข๎าสูํภาคอุตสาหกรรมเทําน้ัน และมีมาตรการในการป้องกันไมํให๎กลับเข๎าสูํตลาดบริโภคของคนและสัตว์ จึง
ไมํต๎องกังวลวําจะกระทบตํอราคาข๎าวในตลาดปกติ 
 “ได๎กําหนดระบบการติดตามและตรวจสอบชัดเจน โดยข๎าวที่ประมูลไปจะมีการซีลหนาแนํน และในการขนสํงก็จะมี
ระบบ GPS ติดตามวําข๎าวที่ออกจากโกดังไปแล๎ว เดินทางไปสูํภาคอุตสาหกรรมตามที่ระบุไว๎หรือไมํ และเมื่อข๎าวเข๎าสูํ
ภาคอุตสาหกรรมแล๎ว ก็จะมีการสํงทีมเข๎าไปตรวจสอบ เพ่ือป้องกันไมํให๎ข๎าวหลุดรอดเข๎าสูํระบบปก ติ มั่นใจวําสามารถ
ควบคุมดูแลได๎” 
 นางดวงพรกลําววํา การประมูลในครั้งน้ีจะเปิดให๎ผู๎ที่สนใจย่ืนเอกสารพ่ือตรวจสอบหลักฐานในวันที่ 30 พ.ย. 2558 
โดยมีเงื่อนไขต๎องเป็นผู๎ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม และเมื่อตรวจสอบเสร็จแล๎ว จะประกาศรายชื่อผู๎ผํานคุณสมบัติใน
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วันที่ 1 ธ.ค. 2558 และเปิดให๎ยื่นซองเสนอราคาในวันเดียวกัน และจากน้ันจะเปิดซองราคา โดยผู๎ที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู๎
ชนะประมูล หากเสนอราคาเทํากัน ก็จะเปิดให๎ยื่นเสนอราคาอีกจนกวําจะได๎ผู๎ชนะ และจะนําเสนอให๎คณะกรรมการนโยบาย
และบริหารจัดการข๎าว (นบข.) พิจารณาอนุมัติตํอไป 
 สําหรับราคาในการประมูลข๎าวตกเกรดน้ัน ได๎มีคณะทํางานเพ่ือประเมินราคา และได๎มีการกําหนดราคามาตรฐานไว๎
แล๎ว โดยพิจารณาจากราคาวัตถุดิบของแตํละอุตสาหกรรมใช๎เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และมั่นใจวํารัฐจะได๎รับประโยชน์
สูงสุดจากการจําหนํายข๎าวในครั้งน้ี 
 นางดวงพรกลําววํา ข๎าวที่นํามาประมูลเป็นข๎าวที่ปลอดภาระ เพราะต้ังแตํคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) เข๎า
มาบริหารประเทศ ได๎มีการต้ังคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพแล๎ว และในสํวนของข๎าวที่เสียหายก็ได๎มีการแจ๎งความ
ดําเนินคดีไปแล๎ว และตํารวจได๎ทําสํานวนเก็บหลักฐานเรียบร๎อยแล๎ว ข๎าวจึงสามารถนํามาเปิ ดประมูลขายได๎ สํวนการเรียก
คําเสียหายเพ่ิมเติมเป็นเรื่องที่องค์การคลังสินค๎า (อคส.) และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) จะเป็นผู๎ดําเนินการหลังจาก
ที่ขายข๎าวได๎ 
 วันเดียวกันน้ี นางมลฑาทิพย์ ไวยะวรรณะ นายกสมาคมผู๎ประกอบธุรกิจตรวจสอบสินค๎าเกษตรไทย หรือ เซอร์เว
เยอร์ พร๎อมด๎วยบริษัทตรวจสอบคุณภาพข๎าว ได๎เดินทางมาย่ืนหนังสือคัดค๎านการเปิดประมูลข๎าวเสียเข๎าสูํภาคอุตสาหกรรม 
โดยขอให๎ชะลอการเปิดประมูลออกไปกํอน เพ่ือให๎มีการตรวจสอบคุณภาพข๎าวใหมํอีกครั้งให๎ชัดเจนวําเป็นข๎าวเสียทั้งหมด 
หรือมีข๎าวคุณภาพดีปะปนอยํูหรือไมํ เพ่ือไมํให๎รัฐขายข๎าวในราคาตํ่า ซึ่งมีตัวแทนจากกรมการค๎าตํางประเทศมารับหนังสือ 
 นางมลฑาทิพย์กลําววํา ข๎าวที่นําออกมาประมูลครั้งน้ีนําจะมีข๎าวดีปะปนอยํูกวํา 50% ของปริมาณข๎าวทั้งหมด และ
เห็นควรให๎มีการตรวจสอบซ้ํา เพ่ือป้องกันไมํให๎รัฐขายข๎าวได๎ในราคาตํ่ากวําปกติ และถือเป็นการย่ืนหนังสือขอให๎ชะลอการ
ระบายข๎าวเสียเข๎าสูํภาคอุตสาหกรรมเป็นครั้งที่ 4 หลังจากย่ืนมากํอนหน๎าน้ีแล๎ว 3 ครั้ง แตํไมํได๎รับการตอบรับจากกรมการค๎า
ตํางประเทศ (ผู๎จัดการ 23112558) 
 ก.พาณิชย์เดินหน้าประมูลข้าวเน่า3.7หมื่นตัน-ซอร์เวเยอร์ยื่นค้าน(24 พ.ย.58) 
 เมื่อวันที่ 23 พ.ย.58 นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดเผยภายหลังการชี้แจงเงื่อนไขการ
ประมูลข๎าวสูํภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ปริมาณ 37,412 ตัน โดยมีผู๎ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมตํางๆ แสดงความสนใจ
เข๎ารํวมจํานวนมาก ซึ่งการประมูลครั้งน้ี กําหนดชัดเจนวําข๎าวที่ประมูลต๎องนําเข๎าสูํภาคอุตสาหกรรมเทําน้ัน และมีมาตรการ
ป้องกันไมํให๎กลับเข๎าสูํตลาดบริโภคของคนและสัตว์ จึงไมํต๎องกังวลวําจะกระทบตํอราคาข๎าวในตลาดปกติ 
 นางดวงพร กลําววํา ได๎กําหนดระบบการติดตามและตรวจสอบชัดเจน โดยข๎าวที่ประมูลไป จะมีการซีลแนํนหนา 
และในการขนสํงก็จะมีระบบจีพีเอสติดตามวํา ข๎าวที่ออกจากโกดังไปแล๎ว เดินทางไปสูํภาคอุตสาหกรรมตามที่ระบุไว๎หรือไมํ 
และเมื่อข๎าวเข๎าสูํภาคอุตสาหกรรมแล๎ว ก็จะมีการสํงทีมเข๎าไปตรวจสอบ เพ่ือป้องกันไมํให๎ข๎าวหลุดรอดเข๎าสูํระบบปกติ มั่นใจ
วําสามารถควบคุมได๎ 
 ทั้งน้ี จะเปิดให๎ผู๎ที่สนใจย่ืนเอกสารเพ่ือตรวจสอบหลักฐานในวันที่ 30 พ.ย.58 โดยมีเงื่อนไขต๎องเป็นผู๎ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรม และเมื่อตรวจสอบเสร็จแล๎ว จะประกาศรายชื่อผู๎ผํานคุณสมบัติในวันที่ 1 ธ.ค.58 และเปิดให๎ย่ืนซองเสนอ
ราคาในวันเดียวกัน จากน้ันจะเปิดซองราคา สําหรับราคาในการประมูลข๎าวตกเกรดน้ัน มีคณะทํางานประเมินราคา และได๎
กําหนดราคามาตรฐานไว๎แล๎ว โดยพิจารณาจากราคาวัตถุดิบของแตํละอุตสาหกรรมใช๎เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา มั่นใจวํารัฐจะ
ได๎รับประโยชน์สูงสุดจากการจําหนํายข๎าวในครั้งน้ี 
 อยํางไรก็ตาม ในวันเดียวกัน นางมลฑาทิพย์ ไวยะวรรณะ นายกสมาคมผู๎ประกอบธุรกิจตรวจสอบสินค๎าเกษตรไทย
(ซอร์เวเยอร์) พร๎อมด๎วยบริษัทตรวจสอบคุณภาพข๎าว ได๎เดินทางมาย่ืนหนังสือคัดค๎านการเปิดประมูลข๎าวเสียเข๎าสูํ
ภาคอุตสาหกรรม โดยขอให๎ชะลอการเปิดประมูลออกไปกํอน เพ่ือให๎ตรวจสอบคุณภาพข๎าวใหมํอีกครั้งให๎ชัดเจนวํา เป็นข๎าว
เสียท้ังหมด หรือมีข๎าวคุณภาพดีปะปนอยํูหรือไมํ เพ่ือไมํให๎รัฐขายข๎าวในราคาตํ่า ซึ่งมีตัวแทนจากกรมการค๎าตํางประเทศมารับ
หนังสือ 
 “ข๎าวที่นําออกมาประมูลครั้งน้ี นําจะมีข๎าวดีปะปนอยํูกวํา 50% ของปริมาณข๎าวทั้งหมด และเห็นควรให๎มีการ
ตรวจสอบซ้ํา เพ่ือป้องกันไมํให๎รัฐขายข๎าวได๎ในราคาตํ่ากวําปกติ และถือเป็นการย่ืนหนังสือขอให๎ชะลอการระบายข๎าวเสียเข๎าสูํ
ภาคอุตสาหกรรมเป็นครั้งที่ 4 หลังจากย่ืนมากํอนหน๎าน้ีแล๎ว 3 ครั้ง แตํไมํได๎รับการตอบรับจากกรมการค๎าตํางประเทศ”นาง
มลฑาทิพย์ กลําว(ไทยรัฐ 23112558) 
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 ก.พาณิชย์จับเข่าคุยผู้แทนเกษตรกร เร่งยกระดับมาตรฐานสินค้าข้าว(06 พ.ย.58) 
 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กลําวภายหลังมอบนโยบายและหารือทิศทางการตลาดและจัด
จําหนํายข๎าวไรซ์เบอรี่ กับผู๎แทนกลุํมเกษตรกรในโครงการข๎าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ วํา กระทรวงพาณิชย์ได๎คัดเลือกกลุํมเกษตรกร
ที่มีความพร๎อมและสนใจที่จะปลูกข๎าวไรซ์เบอร์รี่ในระบบอินทรีย์เข๎ารํวมโครงการข๎าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์เป็นจํานวน  13 กลุํม 
จาก 17 จังหวัด มีพ้ืนที่ทั้งหมดจํานวน 4,659 ไรํ โดยคาดการณ์วําจะมีผลผลิตจากโครงการประมาณ 1,500 ตัน ซึ่งกระทรวง
พาณิชย์ได๎ให๎การสนับสนุนการขอใบรับรองเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากลให๎กับกลุํมเกษตรกรที่ได๎รับคัดเลือก  พร๎อมทั้งจัด
อบรมและดูแลรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตควบคูํกันไปด๎วย ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์อยํูในระหวํางจัดทํามาตรฐาน
สินค๎าข๎าวสีทุกชนิดเพ่ือสร๎างความเป็นธรรมทางการค๎าและเพ่ือสํงเสริมการทําตลาดทั้งในประเทศและตํางประเทศ (ผู๎จัดการ 
05112558) 
 "นิวัฒน์ธ ารง"แจง"จ าน าข้าว"ชาวนาได้ประโยชน์ปีละ1.4แสนล้าน-ทุจริตเป็นเรื่องรายบุคคล(11 พ.ย.58) 
 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงพาณิชย์ เข๎าให๎ถ๎อยคํา 
ตํอคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ในโครงการรับจํานําข๎าว ท่ีกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายจิรชัย มูลทอง
โรํย หัวหน๎าผู๎ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
 ทั้งน้ี นายนิวัฒน์ธํารง ระบุวํา ตนได๎ให๎ข๎อมูล 12 ประเด็น ที่ทําให๎เชื่อมั่นได๎วําน.ส.ย่ิงลักษณ์  ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี ไมํได๎ปลํอยปละละเลยให๎เกิดความเสียหายในโครงการรับจํานําข๎าว เพราะการดําเนินการโครงการน้ีอยํูภายใต๎
หลักพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีพ.ศ.2546ที่จะต๎องประเมินความคุ๎มคําของ
โครงการ ตํอชาวนา ระบบเศรษฐกิจ การเก็บภาษี และสังคม มากกวําเรื่องกําไรขาดทุน ซึ่งมีหนํวยงานประเมินความคุ๎มคํา
ตามกฎหมาย 2 หนํวยงาน คือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และสํานักงบประมาณ ซึ่งทั้ง
สองหนํวยงานได๎ประเมินโครงการ ให๎ข๎อมูล และให๎ความเห็นชอบโครงการรับจํานําข๎าวมาโดยตลอด 
 นอกจากน้ี ระบุวํา หากพิจารณาประโยชน์ที่เกิดข้ึนตํอชาวนาและประเทศ พบวําทําให๎ชาวนามีเงินเพ่ิมตํอปี 
ประมาณ 1.4 แสนล๎านบาท ซึ่งเพ่ิมการหมุนเวียนเงินในระบบ 2-7% รวมถึงทําให๎มีเงินเพ่ิมในระบบเศรษฐกิจ 3.5 ถึง 7 แสน
ล๎านบาท สํงผลให๎จีดีพีของประเทศดีข้ึน และทําให๎รัฐบาลเก็บภาษีได๎มากข้ึน ทั้งภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา และภาษีนิติบุคคล
อีกด๎วย 
 พร๎อมกันน้ี ได๎เปิดเผยถึงมาตรการป้องกันการทุจริต ยืนยันวําอดีตนายกรัฐมนตรีไมํได๎ปลํอยปละละเลยให๎เกิดการ
ทุจริต โดยได๎วาง 4 มาตรการ คือ การป้องกัน ตรวจสอบ ลดความเสี่ยง และปราบปรามการทุจริตอยํางจริงจัง โดยหากพบวํา
มีการทุจริตในระดับอื่นก็ต๎องวําเป็นบุคคลไป และจะต๎องให๎ความเป็นธรรม ถ๎าทุจริตจริงต๎องดําเนินคดีทางกฎหมายตํอไป 
 นายนิวัฒน์ธํารง ยังได๎ชี้แจงระบบการระบายข๎าวสมัยตนวํา สํวนใหญํจะทําผํานการประมูล โดยรัฐกําหนดราคาข้ัน
ตํ่าและเปิดประกวดราคาข๎าวทั้งโกดัง อีกทั้งให๎ผู๎ซื้อสามารถตรวจสอบสภาพข๎าวกํอนเสนอราคาได๎ เพ่ือทําสัญญา และไมํต๎อง
กังวลเรื่องข๎าวเสียข๎าวเนําเพราะได๎มีการทําสัญญากับโกดังให๎รับผิดชอบข๎าวเสียและมีการทําประกันภัยที่สามารถเรียกร๎องเงิน
คําเสียหายคืนได๎และเปิดเผยวําชํวง6 เดือน สุดท๎ายที่ตนรับผิดชอบโครงการ สามารถระบายข๎าวได๎กวํา 6 ล๎านตัน เฉลี่ยนเดือน
ละ 9 แสนถึง 1 ล๎านตันตํอเดือน 
 อยํางไรก็ตาม ได๎กลําวถึงคําสั่งหัวหน๎าคสช. เรื่องการคุ๎มครองการบริหารจัดการข๎าวคงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐ 
และการดําเนินการตํอผู๎ต๎องรับผิด วํา สํวนตัวไมํได๎ดูเรื่องกฎหมาย จึงไมํสามารถให๎ข๎อมูลได๎ แตํขอให๎มีกระบวนการตรวจสอบ
ที่ให๎ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย รวมถึงเจ๎าของโกดังข๎าวและบุคคลอื่นด๎วย(มติชน 09112558) 
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๑.๔ ความเคลื่อนไหวด้านข้าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 นายกฯ จ้ี ก.เกษตรฯ-ก.มหาดไทย พิจารณางบฯสร้างโรงอบข้าวช่วยชาวนา(18 พ.ย.58) 
 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.58 ที่ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กลําววํา ในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) กลําววํา สําหรับเรื่องภาคการเกษตร จากการที่ไปดูงานที่ จ.อุบลราชธานี ขอชื่นชมข๎าราชการทุกคนและ
ทุกภาคีเครือขํายที่รํวมกันทํางาน แตํตนอยํางเห็นบางอยํางที่จะต๎องปรับปรุง คือเรื่องการสํงเสริมอาชีพเกษตรกรหรืออาชีพ
อิสระ ค๎าขาย การผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค เชํน เสื่อ ผ๎าไหม ต๎องมาพูดคําวํานวัตกรรม หากเราสํงเสริมแบบเดิมไปมากๆ จะ
กลายเป็นปัญหาทางด๎านการตลาด ตนจึงให๎แนวความคิดตํอไปน้ีทุกตําบล อําเภอ หมูํบ๎านต๎องจัดกิจกรรมหลัก วําจะมีการ
แปรรูปกันอยํางไรให๎ผลิตภัณฑ์มีมูลคําสูงข้ึน สํวนอะไรที่เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถ่ินให๎รักษาไว๎ นอกจากน้ีต๎องประยุกต์
สิ่งของให๎ตรงกับการตลาด ราคาไมํสูงจนเกินไป เพราะหากเรายังขายของแบบเดิมๆ ก็ไมํได๎อะไร เน่ืองจากมีการแขํงขันสูง 
และต๎องดูสินค๎าหลักในกลุํมจังหวัดที่ใช๎วัตถุดิบในพ้ืนที่เพ่ือตํอยอดเชื่อมโยงการตลาด น่ีคือเศรษฐกิจใหมํที่ตนต๎องการ แตํใน
ชุมชนก็ค๎าขายกันเองด๎วย คราวหน๎าตนไปตํางจังหวัดอยากให๎เป็นในลักษณะ เชํน กลุํมจังหวัด 10 กลุํม มีกิจกรรม 10 อยําง 
ในแตํละกลุํมให๎รวมผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันจากหลายๆ จังหวัด เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางกัน เพราะถ๎าเราไมํดู 
ปรับปรุง และคิดใหมํก็จะเป็นแบบน้ี อยากให๎เชื่อมโยงแบํงหน๎าท่ีแบํงงานกันทําเพ่ือยกข้ึนมาทุกจังหวัด 
 นายกฯ กลําวตํอวํา แม๎กระทั่งทําการเกษตรปัญหาของเราต๎องดูเรื่องต๎นทุนการผลิต เครื่องจักร เครื่องมือ ต้ังศูนย์
การเรียนรู๎บางคนมาเห็นด๎วยแตํกลับไปก็ไมํทํา เพราะไมํคุ๎นเคย ไมํสามารถเปลี่ยนอาชีพที่ทํามานานได๎ แบบน้ีแก๎ยาก น่ีคือ
ปัญหาของเรา ตนจึงสั่งการไปในเรื่องดังกลําวแล๎ว อยํางไรก็ตาม เศรษฐกิจจะดี ถึงครัวเรือนต๎องมีภาคอุตสาหกรรมไป
ประกอบด๎วยทุกจังหวัด เพราะเรารอผลิตทางการเกษตรอยํางเดียวไมํได๎ กําไรก็น๎อย และอาจจะสํงผลให๎เกิดหน้ีนอกระบบ 
 "จากท่ีผมลงพ้ืนที่และถามเกษตรกรวําสิ่งที่รัฐบาลทําลงไป ได๎รับประโยชน์หรือไมํ ซึ่งเขาบอกวําบางคนก็ได๎ บางคนก็
ไมํได๎ สํวนเรื่องที่ไมได๎คือ 1.เมล็ดพันธ์ุราคาสูง ซึ่งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ุไมํเพียงพอ ทําให๎เกษตรซื้อราคาสูง 2.ปุ๋ยราคาแพง สรุป
แล๎วสิ่งเหลําน้ีผมไมํทราบวําการรับรู๎มันอยํูตรงไหน จึงกําชับข๎าราชการ ให๎อธิบายกับเกษตรกรให๎ชัดเจน อยําพูดครั้งเดียว 
เหมือนผมต๎องพูดบํอยๆ ผมก็ไมํเบื่อ แตํจะพูดให๎มันเกิดให๎ได๎" นายกฯ กลําว 
 พล.อ.ประยุทธ์ กลําวตํอวํา วันน้ีต๎องกลับไปดูเรื่องเมล็ดพันธ์ุวําจะสามารถขยายเพ่ิมได๎หรือไมํ สร๎างธนาคารปุ๋ย 
ธนาคารพืช เพ่ือให๎เกิดการแลกเปลี่ยนยืมคืนอะไรก็ได๎ให๎มีมูลคําเทํากัน ซึ่งแนวทางน้ี พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัว ทรงเริ่มไว๎
ให๎แล๎ว เชํน ธนาคารข๎าว แล๎วทําไมเราจึงไมํทําตํอ สํวนเรื่องเครื่องมือที่ไมํเพียงพอต๎องขอความรํวมมือจากภาคเอกชน 
นอกจากน้ีสั่งการให๎กระทรวงเกษตรและกระทรวงมหาดไทย ไปรํวมกันพิจารณางบประมาณสร๎างโรงอบข๎าว ที่ละ 20 ล๎าน
บาท ซึ่งราคาประมาณจุ เพ่ือชํวยเหลือเกษตรกรอีกทางหน่ึง รวมทั้งเรื่องระบบการขนสํงด๎วย ซึ่งการแก๎ปัญหาต๎องแก๎เป็น
ระบบเชื่อมโยงกัน ซึ่งเรื่องแบบน้ีต๎องแก๎มาต้ังนานแล๎ว แตํกลับต๎องมาแก๎กันในรัฐบาลน้ี ถ๎าจะทําเพ่ือประชาชนต๎องคิดแบบที่
ตนคิด ถ๎าคิดลอยๆ คิดแตํนโยบายราคาสูงข้ึนอยํางเดียว ไมํ ดูต๎นทุน ไมํดูกระบวนการการผลิต ทั้งที่เป็นปัญหาทั้งสิ้น วันน้ี
ปัญหาเหลําน้ีไมํควรจะต๎องเกิดข้ึนอีกแล๎ว แตํตนก็จะไมํโทษใคร แตํจะต๎องทําให๎ได๎ อยํางน๎อยระยะแรก ถึงปี 2560 นอกจากน้ี
เราต๎องดูเรื่องพืชผลการเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆด๎วย อาทิ ยางพารา มันสําปะหลัง สับปะรด เราต๎องเน๎นวงจรการ
ผลิต การขนสํงที่มีประสิทธิภาพ 
 นายกฯ กลําวอีกวํา วันน้ีรายได๎ของเกษตรกรตํอหัวโดยเฉพาะภาคอีสาน ปีละ 50,000 บาท ซึ่งเป็นรายได๎ที่น๎อย อยํู
แบบน้ีไมํไหว แตํเขาต๎องทํา แตํจะทําอยํางไรสร๎างความเข๎าใจวําให๎เกิดภาคอุตสาหกรรมเข๎าไปในพ้ืนที่ เพ่ือนําสินค๎าเกษตร
เพ่ิมมูลคํา สร๎างเป็นนวัตกรรม ให๎ดึงราคากลับมาที่ภาคการผลิตได๎ แตํถ๎าไมํเอา ไมํให๎ ไมํทํา ไมํรํวมมือ ก็จะไมํมีทางราคา
ข้ึนมาได๎ ตํอให๎ใครมาเป็นรัฐบาลก็ทําไมํได๎ ราคาจะถูกบิดเบือนไปเรื่อยๆ และคนก็จนลงทุกวัน คนพวกน้ีเกือบ 40 ล๎านคน มี
พ้ืนที่การเกษตร 43 ล๎านไรํ เมื่อคนเหลําน้ีเป็นคนมีรายได๎น๎อย สํงผลให๎เข๎าระบบภาษีไมํได๎ ประเทศก็ขาดรายได๎ ดังน้ันการ
แก๎ปัญหาต๎องแก๎ทั้งระบบให๎ได๎ (ไทยรัฐ 17112558) 
 รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ จ.ชัยนาท ติดตามสถานการณ์น้ า แจงชาวนารับสภาพ ของดปลูกข้าว(03 พ.ย.58) 
 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 58 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร๎อมด๎วย นายสุเทพ 
น๎อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพ้ืนที่ จ.ชัยนาท เมื่อวานที่ผํานมา เพ่ือติดตามสถานการณ์นํ้าในเข่ือน
เจ๎าพระยา เตรียมความพร๎อมในการบริหารจัดการนํ้าชํวงปี 2559 โดยมี นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู๎วําราชการจังหวัดชัยนาท 
นายฎรงศ์กร สมตน ผอ.ชป.12 ให๎การต๎อนรับ 
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 พล.อ.ฉัตรชัย กลําววํา สถานการณ์นํ้าเข่ือนหลักทั้ง 4 แหํงของลุํมนํ้าเจ๎าพระยา ได๎แกํ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก เข่ือน
สิริกิต์ิ จ.อุตรดิตถ์ เข่ือนแควน๎อยบํารุงแดน จ.พิษณุโลก และเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ จ.ลพบุรี ปัจจุบัน นํ้ามีแนวโน๎มที่จะลดลงเรื่อย 
ๆ เน่ืองจากชํวงหน๎าฝนปีน้ีมีระยะเวลาสั้น สํวนระดับนํ้าท่ีจุดวัดนํ้า C13 เหนือเข่ือนเจ๎าพระยา ปัจจุบันอยํูที่ 14.57 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง ตํ่ากวําระดับตลิ่ง 1.77 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง สํวนระดับนํ้าท๎ายเข่ือนอยํูที่ระดับ 5.90 
เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
 สํวนเรื่องของการผันนํ้ามีการปรับลดลงอยํางตํอเน่ือง ในเรื่องของนํ้าเพ่ือการเกษตร หลายล๎านไรํ ในพ้ืนที่ โดยมีการ
ระบายนํ้า ฝั่งตะวันตก ในพ้ืนที่ จ.สุพรรณบุรี จ.ชัยนาท จ.นครปฐม จ.สิงห์บุรี อยํูที่ 50 ลบ.ม./วินาที จาก 200 ลบ.ม./วินาที 
สํวนฝั่งตะวันตก ในพ้ืนที่ จ.ลพบุรี จ.สระบุรี เหลือเพียง 30 ลบ.ม./วินาที สํวนท๎ายเข่ือนจะระบายอยํูที่ 70 ลบ.ม./วินาที เพ่ือ
ทําการรักษาระบบนิเวศ ในปี 58 มีปริมาณนํ้ารวมทั้ง 4 เข่ือนหลักเพียง 4,250 ล๎าน ลบ.ม. 
 ทั้งน้ี ในปี 59 ตามแผนจะมีการกักเก็บนํ้า 1 ,100 ล๎าน ลบ.ม. สําหรับอุปโภคบริโภค 1,400 ล๎าน ลบ.ม. สําหรับ
รักษาระบบนิเวศ 1,000 ล๎าน ลบ.ม. สําหรับใช๎ทํานาปี ชํวง พ.ค. - ก.ค. 59 และสุดท๎ายนํ้าท่ีเหลือจะทําการสํารองไว๎เผื่อกรณี
ฉุกเฉิน 
สําหรับปีน้ี สภาพดินฟ้าอากาศไมํเป็นใจ ทําให๎เกิดความแห๎งแล๎ง นํ้าในเข่ือนไมํเพียงพอตํอเกษตรกรในการทํานาอยํางแนํนอน 
อยากให๎ชาวนาหลีกเลี่ยงการทํานาในชํวงน้ี และชํวงปีหน๎า แนะนําให๎ปลูกพืชที่ใช๎นํ้าน๎อยแทนการปลูกข๎าว รวมถึงควรติดตาม
และเฝ้าระวังสถานการณ์นํ้าอยํางใกล๎ชิด พร๎อมทั้งอยากให๎เกษตรได๎เข๎าใจและยอมรับสภาพปัจจุบัน 
 จากน้ัน คณะเดินทางไปยังถนนข๎าวปลูก บริเวณ ม.2 ต.ทําชัย อ.เมืองชัยนาท เพ่ือพูดคุยรับฟังปัญหา พร๎อมชี้แจง
การแก๎ไขเบื้องต๎น และตอบปัญหาของชาวนาให๎เข๎าใจถึงสถานการณ์นํ้าในปัจจุบันและปี 59(ไทยรัฐ 03112558) 
 นาแปลงใหญ่โคราช ช่วยลดต้นทุน 28%(03 พ.ย.58) 
 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข๎าว เผยถึงการลงพ้ืนที่ติดตามความก๎าวหน๎าของโครงการปลูกข๎าวแปลงใหญํ 
5,000 ไรํ ในพ้ืนที่ 9 หมูํบ๎าน ของ ต.กระเบื้องใหญํ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา มีเกษตรกร 267 รายสมัครใจเข๎ารํวมโครงการ
ปฏิบัติตามหลักการและคําแนะนํา ของกรมการข๎าว พบวํา เกษตรกรให๎การตอบรับด๎วยความพึงพอใจ เพราะโครงการสามารถ
ชํวยลดต๎นทุนการผลิตได๎จริง ได๎มากถึง 28% หรือประมาณ 1,250 บาทตํอไรํ จากเดิมที่เคยมีต๎นทุนอยํูที่ไรํละ 4,450 บาท ได๎
ลดลงมาเหลือแคํ 3,200 บาทตํอไรํ นอกจากน้ียังชํวยให๎ผลผลิตเพ่ิมข้ึนจากเดิมถึง 11% จากท่ีเคยได๎ผลผลิตแคํ 405 กก.ตํอไรํ 
เพ่ิมเป็น 450 กก.ตํอไรํ 
 “จากการที่ชาวนาปรับเปลี่ยนวิธีทํานาใหมํตามคําแนะนํา ต๎นทุนอันดับแรกที่ลดได๎ คือ คําเมล็ดพันธ์ุ จากเดิม
เกษตร- กรปลูกข๎าวแบบนาหวําน ใช๎เมล็ดพันธ์ุมากถึง 30 กก.ตํอไรํ แตํเมื่อเปลี่ยนมาทํานาหยอด การใช๎เมล็ดพันธ์ุจึงลดลง
เหลือเพียงไรํละ 10 กก. ชํวยลดต๎นทุนในสํวนน้ีได๎ถึงไรํละ 380 บาท และยังชํวยลดคําจ๎างไถนาได๎อีกไรํละ 250 บาท จากเดิม
แยกกันทํานาต๎องเสียคําจ๎างไถนาไรํละ 750 บาท แตํพอมาทํานา รํวมกันเป็นแปลงใหญํ คนรับจ๎างไถนาจึงคิดคําไถแบบเหมา
รวม ลดราคาลงมาเหลือไรํ ละ 500 บาท” 
 นอกจากน้ัน อธิบดีกรมการข๎าวเผยอีกวํา เมื่อเกษตรกรมีการรวมกลุํม รํวมกันทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์มาใช๎รํวมกับ
ปุ๋ยเคมี ชํวยลดคําปุ๋ยได๎อีกไรํละ 400 บาท จากเดิมใสํแตํปุ๋ยเคมีอยํางเดียวมีคําใช๎จํายไรํละ 700 บาท พอปรับเปลี่ยนวิธีการใสํ
ปุ๋ยเคมีผสมอินทรีย์ คําปุ๋ยลดลงมาเหลือแคํไรํละ 300 บาท ต๎นทุนคําสารเคมีกําจัดศัตรูข๎าวก็เชํนกัน จากเมื่อกํอนทั้งที่โรค
แมลงยังไมํมี ยังไมํมา ชาวนาจะใช๎วิธีฉีดพํนสารเคมีไปกํอนเป็นการป้องกัน ทําให๎มีคําใช๎จํายเฉลี่ยตํอไรํสูงถึง 300 บาท แตํพอ
เปลี่ยนมาใช๎วิธีตามคําแนะนําให๎เกษตรกรชํวยกันสํารวจที่นากํอนวํา มีโรคแมลงระบาดหรือไมํ ถ๎าพบมีการระบาดถึงจะใช๎
สารเคมีมาฉีดพํน ทําให๎ต๎นทุนในสํวนน้ีลดลงมาเหลือไรํละ 200 บาท 
 สํวนต๎นทุนสุดท๎าย ท่ีการทํานาแปลงใหญํชํวยลดคําใช๎จํายลงได๎ นายอนันต์ บอกวํา คือคําจ๎างเก็บเกี่ยว จากเมื่อกํอน
ชาวนาแยกกันทํานาไมํพร๎อมกัน ข๎าวสุกไมํพร๎อมกัน เก็บเกี่ยวไมํพร๎อมกัน ต๎องจํายคําจ๎างไรํละ 600 บาท แตํพอมาทํานา
แปลงใหญํคําจ๎างเก็บเกี่ยวเลยลดลงมาเหลือแคํไรํละ 480 บาทเทําน้ันเอง (ไทยรัฐ 03112558) 
 พ่อเมืองโคราชพร้อมลุยหน้าสู้ภัยแล้ง(03 พ.ย.58) 
 เมื่อเร็วๆ น้ี ท่ีห๎องประชุมอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา
ได๎เรียกการประชุมสํวนราชการที่เกี่ยวกับเพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารจัดการนํ้า เพ่ือรับมือสถานการณ์ภัยแล๎ง ในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พล.ต.ศักดา เปรุนาวิน รองแมํทัพภาคที่ 2, นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รอง ผวจ.นครราชสีมา พร๎อม
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ด๎วยหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง อาทิ ชลประทานจังหวัด, ปภ.จังหวัด, โครงการลําตะคอง, เทศบาลนครนครราชสีมา, ประปา
ภูมิภาค, เกษตรจังหวัด, องค์กรปกครองท๎องถ่ิน เข๎ารํวมประชุมอยํางพร๎อมเพียง 
 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา กลําววํา แนวทางในการแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งในพ้ืนที่จังหวัดฯ ขณะน้ีตนสั่ง
การให๎ทั้ง 32 อําเภอ ตําบล หมูํบ๎าน ทุกพ้ืนที่ดําเนินการขุดเจาะบํอบาดาล เพ่ือเสริมนํ้าสําหรับการอุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะ
นํ้าท่ีใช๎ในการผลิตนํ้าประปา เพ่ือสํารองไว๎ให๎กับชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ สถานพยาบาล และสถานประกอบการ พร๎อมกับ
ให๎จัดทําแหลํงนํ้าสํารองในการกักเก็บนํ้า เพ่ือการผลิตประปา อยํางน๎อย 10 วัน เพ่ือลดผลกระทบในการขาดแคลนนํ้า อีกทั้ง
ให๎มีการจัดทําระบบสูบนํ้าและทํอสํงนํ้าดิบ จากเข่ือนสูํจุดผลิตนํ้าประปาโดยตรง เพ่ือลดผลกระทบจากการใช๎นํ้าของภาค
การเกษตร ตลอดจนได๎ขอสนับสนุนเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญํจากกระทรวงพลังงาน จํานวน 43 เครื่อง เพ่ือสูบนํ้ากักเก็บทํา
ประปาและเพ่ือชํวยเหลือเกษตรกรแล๎ว นอกจากน้ียังสั่งการให๎ทุกอําเภอทั้ง 32 อําเภอสร๎างฝายกักเก็บนํ้า ตามโครงการ ชาว
โคราชสร๎างฝาย สูํภัยแล๎ง เพ่ือกักเก็บนํ้าสําหรับอุปโภค บริโภค หรือเพ่ือการเกษตร โดยเบื้องต๎นมีการกํอสร๎างฝายแล๎ว ใน 15 
อําเภอ จํานวน 87 ฝาย ปริมาณนํ้ากักเก็บ 4,988,530 ลบ.ม. โดยจะมีพิธีเปิดโครงการในวันที่ 31 ต.ค.58 น้ี พร๎อมกันทุก
อําเภอ 
 สําหรับสถานการณ์ภัยแล๎งในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อําเภอ ขณะน้ี มีพ้ืนที่ ประสบภัยแล๎ง ที่นําเป็นหํวง 
จํานวน 7 อําเภอ 28 ตําบล 228 หมูํบ๎าน ประกอบด๎วย อ.พระทองคํา, อ.เทพารักษ์, อ.ดํานขุนทด, อ.ขามสะแกแสง, อ.โนน
ไทย, อ.คง และบัวใหญํ ซึ่งได๎สั่งการให๎แตํละอําเภอเรํงไปให๎การชํวยพ่ีน๎องประชาชนในพ้ืนที่อยํางเรํงดํวน สํวนสถานการณ์นํ้า
ในเข่ือนตํางๆ จากรายงานของสํานักชลประทานที่ 8 นครราชสีมาและโครงการลําตะคองลําสุด เข่ือนลําตะคอง มีปริมาณนํ้า 
135.75 ล๎าน ลบ.ม. จากความจุ 314 ล๎าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 41.85 เปอร์เซ็นต์ของความจุ , เข่ือนลําพระเพลิง มีปริมาณนํ้า 
93.99 ล๎าน ลบ.ม. จากความจุ 109.63 ล๎าน ลบ.ม.คิดเป็น 85.73 เปอร์เซ็นต์ของความจุ, เข่ือนลํามูลบน มีปริมาณนํ้า 54.81 
ล๎าน ลบ.ม. จากความจุ 141 ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็น 38.88 เปอร์เซ็นต์ของความจุ, เข่ือนลําแชะ มีปริมาณนํ้า 112.97 ล๎าน ลบ.
ม. จากความจุ 275 ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็น 41.08 เปอร์เซ็นต์ ของความจุ และเข่ือนลําปลายมาศ มีปริมาณนํ้า 55.42 ล๎าน ลบ.
ม. จากความจุ 98 ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็น 56.55 เปอร์เซ็นต์ของความจุ อยํางไรก็ตามก็อยากประชาสัมพันธ์ให๎พ่ีน๎องประชาชน 
วัด โรงเรียน ชุมชนหรือคุ๎มตํางๆ ชํวยกันประหยัดนํ้า หากมีการรั่วไหลของนํ้าประปาทิ้งโดยเปลําประโยชน์ เชํน ทํอแตก รั่ ว 
ซึม หรือลืมปลํอยทิ้ง ให๎รีบแจ๎งหนํวยงานเพ่ือดําเนินการซํอมแซมหรือปิดให๎สนิท รวมถึงขอให๎ทําการเก็บสํารองนํ้าไว๎ให๎เต็มที่
เทําท่ีจะทําได๎ กํอนจะเข๎าสูํฤดูแล๎งในต๎นปีหน๎า นายวิเชียร กลําว(บ๎านเมือง 03112558) 
 วิกฤติน้ าแล้งปีน้ีเผาจริง(10 พ.ย.58) 
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558...เริ่มต๎นเข๎าสูํการบริหารจัดการนํ้าในชํวงฤดูแล๎ง สถานการณ์นํ้าของประเทศเป็นไปตามที่
คาดการณ์เอาไว๎...“ปีน้ีปริมาณนํ้าต๎นทุนในแหลํงเก็บกักนํ้าตํางๆ โดยเฉพาะแหลํงนํ้าต๎นทุนลุํมเจ๎าพระยา จะมีปริมาณนํ้าน๎อย
กวําปีที่ผํานมา” 
 ปัญหามีวํา...ในปีที่ผํานมาก็มีปริมาณนํ้าน๎อยอยํูแล๎ว แถมยังตํ่ากวําคําเฉลี่ยในรอบ 30 ปีอีกด๎วย 
 วํากันวํา...ฤดูแล๎งปี 2557/2558 ที่ผํานมาเป็นเหมือน...“เผาหลอก” แตํฤดูแล๎งปีน้ี 2558/2559 เป็นการ...“เผา
จริง” คําถามมีวําประเทศไทยจะรอดพ๎นภาวะวิกฤติขาดแคลนนํ้าท่ีกําลังจะมาเยือนได๎ไหม? 
 สุเทพ น๎อยไพโรจน์ รักษาการอธิบดีกรมชลประทาน บอกวํา ปีน้ีต๎องยอมรับวําปริมาณฝนตกน๎อยจริงๆ ภาพรวมทั้ง
ประเทศปริมาณนํ้าฝนตํ่ากวําคําเฉลี่ย 12 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะภาคเหนือตํ่ากวําคําเฉลี่ยถึง 17 เปอร์เซ็นต์ ภาคกลางตํ่ากวํา
เกณฑ์เฉลี่ย 18 เปอร์เซ็นต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต๎ฝั่งตะวันออก ฝนตํ่ากวําคําเฉลี่ย 14 
เปอร์เซ็นต์ ...มีที่เทํากับคําเฉลี่ยก็ในพ้ืนที่ภาคใต๎ฝั่งตะวันตกเทําน้ัน 
 ผลตํอเน่ือง...ทําให๎ปริมาณนํ้าทําท่ีไหลลงอํางเก็บนํ้า เข่ือนตํางๆน๎อยลงไปด๎วย 
 ข๎อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ที่ผํานมา ปริมาณนํ้าในอํางเก็บนํ้าเข่ือนขนาดใหญํและขนาดกลางทั่วประเทศมี
ปริมาณนํ้า 43,773 ล๎านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)...คิดเป็นร๎อยละ 59 ของปริมาณความจุในระดับกักเก็บ...เป็นปริมาณนํ้าที่ใช๎
การได๎ 19,970 ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็นร๎อยละ 39 ของปริมาณความจุ 
 นําสนใจวํา มีปริมาณน๎อยกวําชํวงเดียวกันของปีที่แล๎ว (2557) จํานวน 4,688 ล๎าน ลบ.ม. 
 “เข่ือนขนาดใหญํเกือบทุกแหํงทั้งในภาคเหนือ...อีสาน...กลาง และภาคใต๎ตอนบน สํวนใหญํมีปริมาณนํ้าคํอนข๎าง
น๎อย โดยเฉพาะเข่ือนที่เป็นแหลํงนํ้าต๎นทุนของลุํมเจ๎าพระยา” สุเทพ วํา 
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 นับต้ังแตํ...เข่ือนภูมิพล มีปริมาณนํ้าท่ีใช๎การได๎เพียง 1,191 ล๎าน ลบ.ม. หรือร๎อยละ 9 ของปริมาณความจุในระดับ
กักเก็บเทําน้ัน...เข่ือนสิริกิต์ิ มีปริมาณนํ้าที่ใช๎การได๎ 2,058 ล๎าน ลบ.ม. ร๎อยละ 22 ของปริมาณความจุ...เข่ือนแควน๎อยบํารุง
แดน มีปริมาณนํ้าท่ีใช๎การได๎ 371 ล๎าน ลบ.ม. ร๎อยละ 40 ของปริมาณความจุ และ เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ มีปริมาณนํ้าที่ใช๎การได๎ 
633 ล๎าน ลบ.ม. ร๎อยละ 66 ของปริมาณความจุในระดับกักเก็บ 
 ย๎ายไปดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเข่ือนใหญํ 3 แหํง มีปริมาณนํ้าคํอนข๎างดี...เข่ือนลําพระเพลิง จ.นครราชสีมา 
เข่ือนลํานางรอง จ.บุรีรัมย์ และ เข่ือนสิรินธร จ.อุบลราชธานี อยํางไรก็ตาม ภาพรวมเข่ือนขนาดใหญํทั้ง 12 แหํงในภาคอีสาน 
มีปริมาณท่ีใช๎การได๎รวมกันเพียง 2,354 ล๎านลบ.ม. หรือร๎อยละ 28 ของปริมาณความจุ 
 สําหรับเข่ือนในภาคกลางก็มี เข่ือนทับเสลา และ เข่ือนกระเสียว ปริมาณนํ้าท่ีใช๎การได๎เฉลี่ยรวมกันประมาณร๎อยละ 
25 ของปริมาณความจุในระดับกักเก็บ...ในภาคตะวันตก เข่ือนศรีนครินทร์ และ เข่ือนวชิราลงกรณ์ มีปริมาณนํ้าที่ใช๎การได๎
เฉลี่ยรวมกันราวร๎อยละ 20 ของปริมาณความจุในระดับกักเก็บ และภาคใต๎ตอนบนปริมาณนํ้าคํอนข๎างน๎อยเชํนกัน เข่ือนแกํง
กระจาน และ เข่ือนปราณบุรี มีปริมาณนํ้าท่ีใช๎การได๎เฉลี่ยประมาณร๎อยละ 36 ของปริมาณความจุในระดับกักเก็บ สํวนภาคใต๎
ตอนลํางปริมาณนํ้าในเข่ือนคํอนข๎างดี และขณะน้ีก็ยังมีฝนตกทําให๎มีนํ้าไหลเข๎าเข่ือนอยํางตํอเน่ือง สําหรับภาคตะวันออก
เชํนเดียวกันปริมาณนํ้าในเข่ือนขนาดใหญํโดยเฉลี่ยมีปริมาณนํ้ามากกวําร๎อยละ 80 ของปริมาณความจุในระดับกักเก็บ 
โดยเฉพาะ เข่ือนประแสร์ มีปริมาณนํ้าในอํางฯมากกวําปริมาณการกักเก็บคือ มีปริมาณนํ้า 260 ล๎าน ลบ.ม. หรือร๎อยละ 114 
ของปริมาณความจุในระดับกักเก็บ 
 ข๎อมูลที่มีอยํูในมือทั้งหมดเหลําน้ีประเมินได๎วํา ฤดูแล๎งปีน้ี ทั่วทุกภูมิภาคจะแล๎งมาก ยกเว๎นภาคใต๎ตอนลํางกับภาค
ตะวันออก ดังน้ัน...จะต๎องบริหารจัดการนํ้าให๎ได๎ตามแผนที่กรมชลประทานวางไว๎ 
 สุเทพ อธิบายถึงแผนการบริหารจัดการนํ้าตํอไปวํา...ในพ้ืนที่ที่เป็นอํางเก็บนํ้าเชิงเด่ียว คณะกรรมการจัดการนํ้า
ชลประทานของแตํละอํางฯ ท่ีมาจากตัวแทนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งเกษตรกรผู๎ใช๎นํ้า จะบริหารจัดการกันเอง...ไมํนําจะ
มีปัญหาอะไร 
 แตํที่มีปัญหา...บริหารจัดการนํ้าคํอนข๎างยากก็คือ การบริหารจัดการนํ้าเป็นระบบลุํมนํ้า ที่ใช๎นํ้าจากแหลํงนํ้าต๎นทุน
ที่มาจากหลายอํางฯ และมีพ้ืนที่ชลประทานจํานวนมาก โดยเฉพาะ “ลุํมนํ้าเจ๎าพระยา” ซึ่งมีพ้ืนที่ขนาดใหญํ ครอบคลุมถึง 22 
จังหวัด 
 “นํ้าลุํมเจ๎าพระยามาจาก 4 เข่ือน...ภูมิพล สิริกิต์ิ แควน๎อยบํารุงแดน ป่าสักชลสิทธ์ิ เหลือนํ้าต๎นทุนที่ใช๎งานได๎น๎อย
กวําปีที่แล๎ว...มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะขาดแคลนนํ้า หากควบคุมการบริหารจัดการไมํได๎ตามแผน” 
 ดังน้ันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องรวมทั้งเกษตรกรจะต๎องให๎ความรํวมมือ เพ่ือที่จะให๎ลุํมเจ๎าพระยา ซึ่งเปรียบเสมือนพ้ืนที่
ศูนย์กลางของประเทศรอดพ๎นจากวิกฤติขาดแคลนนํ้าไปได๎ 
 คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน๎มสถานการณ์นํ้าจาก 10 หนํวยงาน...กรมชลประทาน กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย (กฟผ.) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) กรมทรัพยากรนํ้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร กรมโยธาธิการและผังเมือง รํวมกันวางแผนการใช๎นํ้าในชํวง 6 เดือนของฤดูแล๎ง ต้ังแตํ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558-30 เมษายน 2559 เอาไว๎ดังน้ี... 
 จัดสรรนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 1,100 ล๎าน ลบ.ม. เพ่ือผลักดันนํ้าเค็มและรักษาระบบนิเวศ 1,400 ล๎าน ลบ.ม. 
เพ่ือการเกษตร เฉพาะไม๎ผล พืชไรํ เชํน อ๎อย 400 ล๎าน ลบ.ม. ท่ีเหลืออีก 1,350 ล๎าน ลบ.ม. เตรียมเอาไว๎สํารองใช๎ในชํวงเดือน
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2559 เพราะอาจจะเกิดภาวะฝนทิ้งชํวงเหมือนที่เกิดข้ึนปีน้ี 
 นอกจากน้ียังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบายนํ้าออกจากเข่ือน เป้าหมายสําคัญควบคุมปริมาณนํ้า ให๎เพียงพอกับ
การอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะการผลิตนํ้าประปาและการผลักดันนํ้าเค็มไปจนสิ้นสุดฤดูแล๎ง 
 “สิ่งสําคัญต๎องเข๎าไปทําความเข๎าใจกับเกษตรกรอยํางตํอเน่ือง วําปีน้ีนํ้าในแหลํงนํ้าตํางๆ มีน๎อย การทํากิจกรรมด๎าน
การเกษตรควรเป็นไปตามที่กรมฯแนะนํา...อยําปลูกข๎าวนาปรัง หรือพืชที่ใช๎นํ้ามาก เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะได๎รับความ
เสียหายจากภาวะการขาดแคลนนํ้า” 
 สุเทพ ยํ้าวํา เกษตรกรที่ได๎รับความเดือดร๎อนจากวิกฤติภัยแล๎งในปี 2558/59 ครม.มีมติเห็นชอบ 8 มาตรการ ให๎
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรํวมบูรณาการให๎ความชํวยเหลือ เชํน การสํงเสริมความรู๎และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือลดรายจํายใน
ครัวเรือน,ชะลอ...ขยายระยะเวลาการชําระหน้ี, จ๎างงานสร๎างรายได๎, เสนอโครงการตามความต๎องการของชุมชน เพ่ือบรรเทา
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ผลกระทบ, เพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎นํ้า, เพ่ิมปริมาณนํ้าต๎นทุน ขุดลอกแหลํงนํ้าธรรมชาติ การปฏิบัติการฝนหลวง การพัฒนา
แหลํงนํ้าบาดาล, เสริมสร๎างสุขภาพ...ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 
 ที่ผํานมา...กรมชลประทานรับผิดชอบโดยตรงคือ มาตรการจ๎างงานเพ่ือสร๎างรายได๎ให๎แกํเกษตรกร ขณะน้ีได๎จ๎าง
แรงงานทั่วประเทศแล๎วกวํา 14,000 อัตรา เฉพาะลุํมเจ๎าพระยาจ๎างไป 3,200 อัตรา และจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
 “การจ๎างงานชํวยบรรเทาความเดือดร๎อนจากการงดทํานาปรังได๎ในระดับหน่ึงเทําน้ัน ต้ังหวังกันวํา...หากสามารถ
บริหารจัดการนํ้าได๎ตามแผน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง...ประชาชนใช๎นํ้าอยํางประหยัด เกษตรกรให๎ความรํวมมือไมํทํานาปรัง 
ปริมาณนํ้าต๎นทุนที่มีอยํูเพียงพอที่จะใช๎จนพ๎นฤดูแล๎งน้ีไปได๎ โดยที่ไมํได๎รับความเดือดร๎อน” 
 น่ีคือเดิมพัน...“วิกฤตินํ้า” ที่ทุกฝ่ายต๎องชํวยกันให๎ผํานพ๎นปี...“เผาจริง” ภาวะแล๎งไปให๎ได๎(ไทยรัฐ 10112558) 
 ห่วงระดับน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ต่ าสุดรอบ 10 ปี แนะชาวนาปลูกพืชใช้น้ าน้อยช่วงหน้าแล้ง(12 พ.ย.58) 
 นํ้าเข่ือนอุบลรัตน์นําหํวง ระดับนํ้าตํ่าสุดในรอบ 10 ปี อยํูที่ระดับ 802 ล๎านลูกบาศก์เมตร เผยต๎องลดการระบายนํ้า
เหลือวันละ 5 แสนลูกบาศก์เมตร ท้ังฝากเตือนชาวนางดปลูกข๎าวนาปรัง หันไปปลูกพืชใช๎นํ้าน๎อยแทน 
 สถานการณ์ปริมาณนํ้าในเข่ือนอุบลรัตน์ อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแกํน ขณะน้ีมีปริมาณกักเก็บอยํูที่ 802 ล๎าน
ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร๎อยละ 33 ของความจุอําง โดยมีปริมาณนํ้าใช๎การได๎จริงเพียง 220 ล๎านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น
ร๎อยละ 11 ของปริมาณนํ้าท่ีใช๎งานได๎จริง สถานการณ์ดังกลําวทําให๎ทางเข่ือนอุบลรัตน์ต๎องลดการระบายลง จากเดิมระบายวัน
ละ 8 แสนลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันระบายเหลือวันละ 5 แสนลูกบาศก์เมตร เพ่ือเป็นการรักษาสภาพนิเวศของลํานํ้าพอง 
 ทั้งน้ี ระดับนํ้าในเข่ือนอุบลรัตน์ปีน้ีถือวํามีปริมาณตํ่าสุดในรอบ 10 ปี ทําให๎นายกําธร ถาวรสถิตย์ ผู๎วําราชการ
จังหวัดขอนแกํน ได๎ขอความรํวมมือเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข๎าวนาปีไปแล๎ว อยําได๎ปลูกข๎าวนาปรังเพราะจะเสี่ยงตํอความเสียหาย
จากภัยแล๎งในปีหน๎าท่ีคาดวําจะรุนแรงข้ึน ควรหันไปปลูกพืชที่ใช๎นํ้าน๎อยประเภทถ่ัวแทนทํานาปรัง 
 สํวนแผนการจัดการนํ้าจังหวัดขอนแกํน จะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการอีกครั้งในเดือนน้ี เพ่ือวางแผนการ
จัดการนํ้าให๎เกิดประโชน์สูงสุด สํวนจะลดการระบายนํ้าหรือไมํต๎องประชุมอีกครั้ง(ผู๎จัดการ 11112558) 
 ชลประทาน จ.สระแก้วหวั่นขาดแคลนน้ ากระทบท านา(11 พ.ย.58) 
 ชลประทานสระแก๎ว หว่ันขาดแคลนนํ้าหนักในชํวงหน๎าแล๎ง กระทบทํานาในหลายอําเภอ หลังปีน้ีฝนตกปริมาณน๎อย 
ทําให๎นํ้าในอํางเก็บมีเพียง 40% ของความจุ เข๎าข้ันวิกฤติเตือนประชาชนใช๎นํ้าอยํางประหยัด ผู๎สื่อขําวได๎ลงพ้ืนที่หลายอําเภอ 
ซึ่งฝนทิ้งชํวงไปแล๎วปลายฝนต๎นหนาวนํ้าในอํางทั้ง 16 อําง เหลือน๎อยนําเป็นหํวง ชลประทานสระแก๎วจึงได๎เตือนประชาชนให๎
ใช๎นํ้าอยํางประหยัด คาดวําปี 2559 จังหวัดสระแก๎วจะประสบกับภัยแล๎งอยํางหนัก 
 นายทินกร สุทิน ผู๎อํานวยการโครงการชลประทานสระแก๎ว กลําววํา สําหรับปีน้ีจังหวัดสระแก๎ว ประสบปัญหาฝนตก
มีปริมาณน๎อย แม๎มีการปฏิบัติการทําฝนหลวง แตํยังประสบปัญหาสภาพอากาศไมํเอื้ออํานวย ทําให๎ฝนตกน๎อยไมํครอบคลุม
พ้ืนที่ สํงผลให๎ปริมาณนํ้าในอํางเก็บนํ้าทั้ง 16 อําง มีนํ้ากักเก็บเฉลี่ยเพียง 40 เปอร์เซ็นต์ของความจุอํางทั้งหมด หาก
เปรียบเทียบในชํวงเดียวกันของปีที่ผํานมา พบวําปีน้ีปริมาณนํ้ากักเก็บน๎อยกวําที่ผํานมาเกือบครึ่ง โดยเฉพาะอํางเก็บนํ้าห๎วย
ยางมีไมํมากและห๎วยตะเคียน อํางเก็บนํ้าคลองตาด๎วงและอํางเก็บนํ้าคลองส๎มป่อย ซึ่งเป็นแหลํงนํ้าดิบที่ใช๎ในการผลิตข๎าวนาปี
บริการประชาชนในเขต อ.ตาพระยา อ.โคกสูง และ อ.อรัญประเทศ รวมความจุทั้ง 4 อํางกวํา 10 ล๎านกวําลูกบาศก์เมตร ทํา
ให๎ปัจจุบันทั้ง 16 อําง สามารถกักเก็บนํ้าท้ังหมดในปริมาณ 265,936,000 ล๎านลูกบาศก์เมตร สํวนในปี 2557 มีปริมาณนํ้าทั้ง
สิน 121,985,070 ล๎านลูกบาศก์เมตร ขณะในปี 2558 มีปริมาณทั้งสิ้น 107,794,180 ล๎านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 40 
เปอร์เซ็นต์ เทียบกับปี 2557 มีปริมาณ 14,190,890 ล๎านลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังอยํูในข้ันใกล๎วิกฤติหากฝนตกน๎อยจะสํงผลให๎
เกิดปัญหาขาดแคลนนํ้าในชํวงหน๎าแล๎ง และจะมีผลกระทบตํอฤดูกาลทํานาของหลายอําเภออยํางแนํนอน สํวนการจัดสรรนํ้า
และการเพาะปลูกพืชฤดูแล๎ง ปี 2558/59 โครงการชลประทานสระแก๎ว 1, อํางเก็บนํ้าคลองสามสิบ มีอําเภอเขาฉกรรจ์ 
ปริมาณนํ้าใช๎งานได๎ 5,000 ลูกบาศก์เมตร มีพืชไรํ จํานวน 200 ไรํ มีพืชผัก 20 ไรํ มีไรํอ๎อย จํานวน 300 ไรํ มีไม๎ผล จํานวน 
100 ไรํ ไม๎ยืนต๎น จํานวน 100 ไรํ 2,อํางเก็บนํ้าคลองเกลือ ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร ปริมาณนํ้าใช๎งานได๎ 2.300 
ลูกบาศก์เมตร มี ไม๎ผล จํานวน 4 ไรํ ไม๎ยืนต๎น จํานวน 406 ไรํ มีบํอปลา 8 บํอ 3,อํางเก็บนํ้าห๎วยชัน ต.ชํองกุํม อ.วัฒนานคร 
ปริมาณนํ้าใช๎งานได๎ 1,300 ลูกบาศก์เมตร 4,อํางฯ เขารัง ต.ผํานศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก๎ว 1,100 ลูกบาศก์เมตร 5, อํางฯ 
พระปรง ต.ชํองกุํม อ.วัฒนานคร 23,000 ลูกบาศก์เมตร พืชไรํ 800 ไรํ พืชผัก 60 ไรํ อ๎อยจํานวน 715 ไรํ ไม๎ผล 164 ไรํ ไม๎ยืน
ต๎น 758 ไรํ บํอปลา 149 บํอ มีบํอกุ๎ง 33 บํอ และอํางฯ ทํากระบาก ต.ทําแยก อ.เมือง ปริมาณนํ้าใช๎งานได๎ 2.400 ไรํ มีการ
ทําผลผลิตเป็นบางสํวนเทําน้ัน 
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 ด๎าน น.ส.วาสนา วงษ์รัตน์ ผู๎อํานวยการศูนย์ฝนหลวงภาคตะวันออก กลําววํา ที่ผํานมาได๎เกิดภาวะฝนทิ้งชํวง 
ประกอบกับการทําฝนหลวงประสบปัญหาสภาพอากาศไมํอํานวย ฝนตกไมํครอบคลุม ทําให๎นํ้าฝนลงสูํอํางน๎อย จึงเตือนให๎
ประชาชนใช๎นํ้าอยํางประหยัด เกรงวําจะสํงผลกระทบกับปริมาณนํ้าดิบที่จะผลิตประปาชํวงหน๎าแล๎งได๎ สําหรับศูนย์ฝนหลวง
ฝูงบินวัฒนานคร 206ขณะน้ีได๎ย๎ายไปอยํูจังหวัดระยอง ชํวงน้ีเข๎าหน๎าหนาวแล๎ว สําหรับจังหวัดสระแก๎ว คงจะเป็นปี 2559 จึง
ได๎มาต้ังฝนหลวงอีกครั้ง เพ่ือทําฝนหลวงในพ้ืนที่เป้าหมายในเขต อ.ตาพระยา เป็นหลักและอําเภอข๎างเคียงดังกลําว(บ๎านเมือง 
10112558) 
 "ข้าวเหนียวเขี้ยวงู"พัฒนาสายพันธุ์พร้อมรับเออีซี(18 พ.ย.58) 
 ข๎าวเหนียวเป็นข๎าวที่คนไทยภาคอีสานและภาคเหนือนิยม บริโภค วันน้ีคุณบุญลือกระบือเต็มข้ันจะพาไปดูงานวิจัย
ข๎าวเหนียวที่ปลูกคัดเลือก สายพันธ์ุบริสุทธ์ิเป็นที่ต๎องการของตลาด ซึ่งข๎าวเหนียวที่กําลังได๎รับความ นิยมทั้งในและต่ําง
ประเทศได๎แกํข๎าวเหนียวพันธ์ุเข้ียวงู 8974 ข๎าวเหนียวพันธ์ุเข้ียวงู 8974 ที่ปลูกทดสอบในพ้ืนที่นํามาใช๎ประโยชน์ในเชิงการค๎า 
 ข๎าว เหนียวเข้ียวงู 8974 เป็นข๎าวไวตํอชํวงแสง  พันธ์ุพ้ืนเมืองได๎จากการศึกษาและคัดเลือกพันธ์ุจากศูนย์ปฏิบัติการ
และเก็บ เกี่ยวเมล็ดเชื้อพันธ์ุข๎าวแหํงชาติซึ่งได๎ปลูกคัดเลือกเน๎นลักษณะพันธ์ุที่ มีขนาดเล็ก เมล็ดเล็กและเรียวยาว ตอบสนอง
ความต๎องการของผู๎บริโภคข๎าวเหนียวมูน 
 คุณพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ บอกครับวํา การวิจัยเริ่มดําเนินการระหวํางปี 2548-
2558  โดยปลูกคัดเลือกสายพันธ์ุ ทดสอบปฏิกิริยาตํอโรคไหม๎ โรคขอบใบแห๎ง  ทดสอบการตอบสนองตํอปุ๋ยไนโตรเจน 
 คุณพายัพภูเบศวร์ ยังบอกอีกครับวํา ข๎าวเหนียวเข้ียวงูเป็นข๎าวเหนียวพันธ์ุพ้ืนเมืองด้ังเดิม ที่มีลักษณะเมล็ดเล็ก 
เรียวยาว และเรียงตัวสวยงาม เมื่อน่ึงแล๎วข๎าวสุกมีสีขาว การเกาะตัวเหนียวแตํไมํเละ ผิวมีความเลื่อมมันคํอนข๎างมาก เน้ือ
สัมผัสนํุนและมีกลิ่นหอมนํารับประทาน ท่ีสําคัญมีสารต๎านอนุมูลอิสระในรูปวิตามินอีสูงกวําพันธ์ุ กข6 
 สําหรับการปลูกคัดเลือกแบบหมูํและสายพันธ์ุบริสุทธ์ิ จะมีทั้งหมด 3 วิธี คือ วิธีหวํานนํ้าต๎ม ปักดํา  และโยนกล๎า 
โดยเอาหลักพอเพียงเข๎ามาจัดการระบบการผลิต เน๎นใช๎วัตถุดิบในชุมชน และลดการใช๎สารเคมี เพ่ือเปรียบเทียบผลผลิต
ระหวํางแปลงในสถานีกับแปลงนาเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
 ปัจจุบันงานวิจัยน้ียังอยํูในชํวงศึกษา การปลูกทั้ง 3 รูปแบบ เแตํคาดวําผลผลิตจะสูงกวําการทดสอบในปี 56-57 ซึ่ง
พบวําข๎าวเหนียวเข้ียวงู ปลูกด๎วยวิธีการหวํานได๎ผลผลิตเฉลี่ย 573 กิโลกรัมตํอไรํ วิธีปักดํา ผลผลิตเฉลี่ย 620 กิโลกรัมตํอไรํ 
อนาคตเปิด AEC ข๎าวเหนียวเข้ียวงูเราคงจะไมํน๎อยหน๎าข๎าวหอมมะลิอยํางแนํนอนครับคุณผู๎ชมติดตํอสอบถามศูนย์วิจัยข๎าว
เชียงราย อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 0-5372-1578(ประชาชาติธุรกิจ 17112558) 
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๑.๕ ความเคลื่อนไหวของโรงสีข้าวไทย 
 ชี้มาตรการรัฐไม่ถึงมือชาวนา(23 พ.ย.58) 
 ผู๎สื่อขําวรายงานจากวงการค๎าข๎าว เปิดเผยวํา ขณะน้ีราคาข๎าวเปลือกหอมมะลิได๎ปรับตัวลดลงอยํางตํอเน่ือง 
โดยเฉพาะต้ังแตํวันที่ 1 พ.ย. 58 ที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได๎เริ่มใช๎มาตรการรับฝาก
ข๎าวเปลือกหอมมะลิในย๎ุงฉางของชาวนา (จํานําย๎ุงฉาง)  ตันละ 13,500 บาท คําฝากเก็บตันละ 1,000 บาท วงเงิน 26,700 
ล๎านบาท เพ่ือป้องกันไมํให๎ข๎าวหอมมะลิออกสูํตลาดประมาณ 2 ล๎านตัน โดยราคาข๎าวเปลือกหอมมะลิใหมํ (ความชื้น 15%) 
ราคาเมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่ผํานมาอยํูที่ตันละ 13,000 บาท ลดลงมาเหลือตันละ  12,500 บาท ในวันที่ 9 พ.ย. และลําสุดปรับ
ลดลงมาเหลือแคํตันละ 11,500 บาทเทําน้ัน 
 แหลํงขําวจากผู๎ประกอบการโรงสีข๎าว กลําววํา สาเหตุที่ราคาข๎าวเปลือกหอมมะลิลดตํ่าลงแม๎รัฐบาลจะมีมาตรการ
ชํวยเหลือชาวนาท้ังโครงการรับจํานําย๎ุงฉางข๎าวหอมมะลิ แตํปรากฎวํามีชาวนาเข๎ารํวมโครงการน๎อยมาก เน่ืองจากชาวนาสํวน
ใหญํยังไมํทราบวํารัฐบาลมีโครงการรับจํานําข๎าวย๎ุงฉาง อีกทั้งในเดือน พ.ย. น้ีจะมีผลผลิตข๎าวหอมมะลิออกสูํตลาดพร๎อมกัน
มากถึง 3 ล๎านตันข๎าวเปลือก ทําให๎ชาวนาเรํงเก็บเกี่ยวและนําข๎าวเปลือกมาขายให๎โรงสีเป็นจํานวนมาก คาดวําในเดือน ธ.ค. 
ข๎าวเปลือกหอมมะลิจะออกมาอีก 2 ล๎านตัน ซึ่งผลผลิตข๎าวหอมมะลินาปี ฤดูกาล 2558/59 มีปริมาณรวมอยํูที่ 6.5 ล๎านตัน
ข๎าวเปลือก 
 “เมื่อผลผลิตข๎าวเปลือกออกมาพร๎อมกันจํานวนมาก ชาวนาก็เรํงนํามาขายให๎กับโรงสี และทางโรงสีก็ต๎องขายให๎กับ
ผู๎สํงออก ทําให๎ราคาจึงย่ิงตกตํ่าลง ซึ่งทางโรงสีต๎องการให๎ ธ.ก.ส. เรํงทําความเข๎าใจกับชาวนาให๎นําข๎าวไปฝากเก็บที่ย๎ุงฉาง 
เพ่ือไมํให๎ราคาตกตํ่ามากไปกวําน้ี เพราะผลผลิตข๎าวเปลือกหอมมะลิออกมาปีละครั้ง ที่ต๎องใช๎บริโภคและการสํงออกตลอดปี 
หากรัฐบริหารจัดการดีๆราคาก็จะปรับตัวสูงข้ึน” นอกจากน้ี ทางวงการข๎าวยังได๎ต้ังข๎อสังเกตุถึงการเปิดประมูลข๎าวสารสต๏อก
รัฐบาลในสํวนของข๎าวเสื่อมสภาพที่จะระบายเข๎าสูํภาคอุตสาหกรรม และจะเปิดให๎ย่ืนซองในวันที่ 30 พ.ย.น้ี วําจะมีการใช๎
หลักเกณฑ์ใดในกําหนดราคากลาง เพ่ือใช๎เป็นการอนุมัติขาย เพราะในตลาดข๎าวไมํมีราคาอ๎างอิงข๎าวเสื่อมสภาพดังกลําว 
เน่ืองจากไมํมีการซื้อขาย ทําให๎ต๎องจับตาดูวําการเสนอราคาในครั้งน้ี เพราะเมื่อมีการเทียบเคียงราคาต๎นทุนของแตํละ
อุตสาหกรรมที่จะนําข๎าวไปใช๎ โดยหากเป็นการนําไปผลิตเชื้อเพลิง ซึ่งใช๎แกลบในการเผาน้ันราคาจะอยํูที่กก.ละ 1.50 บาท 
หากนําไปผลิตเป็นเอทานอล ซึ่งอาจมีการเสนอราคาใกล๎เคียงกับที่โรงงานอาหารสัตว์ซื้อวัตถุดิบจะอยํูที่ กก.ละ 4-5 บาท
เทําน้ัน“(เดลินิวส์ 22112558) 
 นายกสมาคมโรงสีข้าวภาคใต้ เสนอรัฐต้ังคณะกรรมการสอบคัดข้าว ชะลอประมูลข้าวเสีย(24 พ.ย.58) 
 กรณีสมาคมผู๎ประกอบธุรกิจตรวจสอบสินค๎าเกษตรไทย หรือ เซอร์เวเยอร์ ย่ืนหนังสือค๎านการเปิดประมูลข๎าวเสีย
เข๎าสูํภาคอุตสาหกรรม รอบที่ 1/2558 ตํอกรมการค๎าตํางประเทศ ขอให๎รัฐบาลชะลอการประมูลออกไปกํอน เน่ืองจากมีข๎อมูล
วําคลังข๎าวบางแหํงที่จะเปิดประมูลรอบน้ีมีข๎าวคุณภาพดีปะปนอยํู จึงต๎องการให๎รัฐทบทวนการเปิดประมูลและตรวจสอบ
คุณภาพข๎าวอีกครั้ง 
 นายสิทธิพร กาฬสุวรรณ นายกสมาคมโรงสีข๎าวและกลุํมชาวนาภาคใต๎ เปิดเผยวํา ตนเห็นด๎วยอยํางมากที่จะให๎
รัฐบาลชะลอการประมูลออกไป เน่ืองจากในข๎าวเนําเหลําน้ันยํอมมีข๎าวดีปนอยํู และในข๎าวดีก็ต๎องมีข๎าวเนําปนอยํูเชํนกัน 
50/50 ตนไมํอยากมองวําการเปิดประมูลในครั้งน้ีต้ังใจหรือไมํต้ังใจ แตํวันน้ีการทํางานทุกอยํางต๎องโปรํงใส ทุกโครงการของ
เกษตรกรจะต๎องมีอะไรแอบแฝง มีผลประโยชน์เก่ียวข๎องอยํางมาก วันน้ีเราต๎องยอมรับความจริง 
 วันน้ีสมาคมฯขอเรียกร๎องให๎รัฐบาลต้ังคณะกรรมการข้ึนมารํวมตรวจสอบ และคัดแยกข๎าวออกจากกัน โดยให๎
ผู๎เชี่ยวชาญ ไมํวําจะเป็นตัวแทนจากสมาคมโรงสีข๎าว หรืออาจจะเป็นบริษัทตรวจสอบคุณภาพข๎าวที่เป็นกลาง บริษัทผู๎ตรวจ
สอบคุณภาพข๎าวที่เป็นคูํสัญญากับองค์การคลังสินค๎า (อคส.) และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) หัวหน๎าคลังสินค๎า เป็น
ต๎น กํอนหน๎าน้ีก็เคยตรวจสอบกันมาแล๎ว จะตรวจอีกครั้งก็คงไมํยาก ต๎องขอความรํวมมือกันอยํางจริงจังอีกครั้ง ประเทศ
ต๎องการใช๎เงิน ทุกบาทก็จะให๎หลุดไมํได๎ เพราะสํวนตํางเหลําน้ีคือภาษีของประชาชน หากยังคงปฎิบัติแบบน้ี เราก็จะต๎องขาย
ข๎าวดีในราคาข๎าวเสื่อมคุณภาพอยํางแนํนอน มั่นใจวํานายกรัฐมนตรียังไมํทราบข๎อเท็จจริงที่เกิดข้ึน 
 ผู๎สื่อขําวรายงานกํอนหน๎าน้ี นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ ได๎ให๎สัมภาษณ์ที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงการประมูลข๎าวเนําวํา ข๎าวเนําเป็นเพียงวาทกรรมทางคําพูด ตรวจสอบจริงๆแล๎ว จะเป็นแบบน้ัน
หรือเปลําไมํมีใครทราบ ต๎องเป็นหน๎าท่ีของรัฐบาลในการแก๎ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยจะต๎องทําให๎เกิดความชัดเจนคําวํา”เนํา” มัน
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เนําจริงๆ หรือคืออะไรกันแนํ แล๎วการที่จะเอาไประบายแบบถูกๆ ก็ยังไมํกล๎าทําเสียที ก็ต๎องรอดูวําผลจริงๆมันจะออกมาตาม
น้ีหรือไมํ(มติชน 24112558) 
 นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยหวั่นเกิดปัญหากรณีใช้ ม.44 คุ้มครองบริหารข้าวรัฐ(04 พ.ย.58) 
 นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข๎าวไทย กลําววํา การที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
หัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํชาติ (คสช.) ใช๎มาตรา 44 คุ๎มครองการบริหารจัดการข๎าวและการดําเนินการตํอผู๎ต๎องรับผิดใน
โครงการรับจํานําข๎าวน้ัน แม๎จะชํวยให๎การบริหารจัดการข๎าวทําได๎รวดเร็วย่ิงข้ึน แตํกังวลวํา หากนําอํานาจมาตรา  44 มาใช๎
ในทางที่ผิด และสื่อสารออกไปอยํางไมํถูกต๎องอาจทําให๎เกิดปัญหาและความเข๎าใจผิดได๎ (ผู๎จัดการ 03112558) 
 นายกฯ ลั่นใช้ ม. 44 ป้อง คกก.จากอ านาจมืด-ไม่กลั่นแกล้ง(04 พ.ย.58) 
 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 58 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคสช. กลําวภายหลังการประชุม
คณะรัฐมนตรี เรื่อง การคําสั่งหัวหน๎าคสช.ที่ 39/2558 โดยใช๎อํานาจมาตรา 44 เพ่ือให๎ความคุ๎มครองเจ๎าหน๎าที่ที่ดําเนินคดี 
น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และผู๎เก่ียวข๎อง ในคดีทุจริตจํานําข๎าววํา "วันน้ีผมพยายามจะใช๎กลไกที่มีอยํูแล๎ว ทํา
ให๎มากที่สุด เว๎นแตํบางอันที่มันติดขัดแตํต๎องไมํเป็นเรื่องผิดกฎหมาย อยํางเชํนการลดเวลาข้ันตอนตํางๆ หรือการทําประชา
พิจารณ์กฎหมายเขาเขียนวําต๎องใช๎เวลาสองปี แล๎วเมื่อไหรํจะได๎ทํา จะลดลงมาได๎หรือไมํแตํไมํใชํไมํทํา แตํก็มีบางคนไปสร๎าง
ความเข๎าใจผิดวํา รัฐบาลจะบังคับโนํนน่ี ทําให๎คนจนเดือดร๎อน ถูกไลํที่ดิน ใครเขาอยากจะไปทํา เว๎นแตํคนที่มันบุกรุกอยํู มันมี
แผนงานที่ต๎องเดินหน๎า ไมํใชํทําคนเดียวพร๎อมกันหมด มันไมํได๎" 
 นายกฯ กลําวตํอวํา วันน้ีกับดักเราติดอยํูที่คําวําประชาธิปไตย การเลือกต้ังก็กําหนดไว๎แล๎ววําจะเลือกต้ังปี 60 ก็
เลือกกันไปสิ แตํถ๎าเลือกต้ังแล๎วกลับมาเป็นแบบเกําใครจะเป็นคนสัญญากับตนวําจะไมํเกิดข้ึนอีก นักการเมืองสัญญาหรือไมํ 
ตนยังไมํเห็นนักการเมืองคนใดออกมาพูดเลยวําจะแก๎ปัญหาน้ีอยํางไร มีแตํพูดถึงวํา จะเข๎ามาอยํางไร พรรคใหญํพรรคเล็กทํา
ให๎ไมํมีอํานาจในการบริหารราชการแผํนดิน ไมํเห็นจะพูดวําจะแก๎ปัญหาเกษตรกรอยํางไร หรือต๎องเก็บไว๎เป็นนโยบายหาเสียง 
          "เวลาหาเสียงก็ต๎องพูดด๎วยวํา จะทําอะไร ใช๎เงินที่ไหน ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเพราะการให๎คําสัญญากับประชาชน ต๎องทํา
ตามน้ัน และต๎องไมํทําให๎เกิดผลเสียหายกับการเงินการคลังของประเทศ ผมจะไมํพูดวําประชานิยมดีหรือไมํดี พูดแล๎วขัดแย๎ง
เปลําๆ แตํถ๎ามันดีก็ต๎องไมํมีคดีเข๎ากระบวนการยุติธรรม ไมํมีผลกระทบกับเรื่องอื่นๆ เพราะผมไมํได๎ไปขัดแย๎งอะไรกับทํานอยํู
แล๎ว หลายอยํางที่รัฐบาลน้ีทํา ผมทําใหมํ การใช๎เงินก็ต๎องมีเหตุมีผล เอาไปทําอะไร เกิดอะไรข้ึนตามมา ไมํใชํเอาไปบรรเทา
ความเดือดร๎อนแล๎วก็จบ แล๎วก็ให๎ใหมํอีก มันจะเอาเงินจากท่ีไหนมาให๎" พล.อ.ประยุทธ์ กลําว 
 พล.อ.ประยุทธ์ กลําวตํอวํา หากประเทศเรายังทําการค๎าขาย ลงทุน เกษตรกรรม แบบเดิมคงอยํูไมํได๎ วันหน๎าต๎อง
คิดวําถ๎ามีนํ้าไมํพอในการทําการเกษตรจะทําอยํางไร รัฐบาลจะเอาเงินจากไหนให๎ทําน ทํานต๎องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชํวงน้ี
ไปทําอะไรอยํางอื่นที่เหมาะสมโยรัฐบาลเริ่มต๎นให๎ 
 "แล๎วก็เอาไปพํวงกับคดีที่กําลังดําเนินการอยํู ไปลากปนกันได๎อยํางไร ถ๎าทําไอ๎น่ี ตรงโน๎นผิด ตรงน้ีไมํผิด การ
เชื่อมโยงแบบน้ีทําให๎ประเทศเสียหาย ต๎องไปสอนคนวําอะไรคือสุจริตอะไรคือทุจริต ถ๎าไมํรู๎ตรงน้ีก็ไมํต๎องทําอยํางอื่น กะอีแคํ
เขียนวําถ๎าการกระทําโดยสุจริต กรรมการเขาก็ไปตรวจสอบโดยสุจริต ไมํได๎ไปเอนเอียง เข๎าข๎าง ให๎ร๎าย ทั้งหมดเป็นไปตาม
หลักฐานทั้งสิ้น ท่ีคุ๎มครองเขาเพราะเขากลัวอํานาจมืด ผมก็เอาอํานาจสวํางไปชํวยเขาแคํน้ันเอง ไมํใช๎วําไปตรวจสอบให๎มันผิด
ให๎ได๎ ถึงคณะกรรมการทําออกมาแล๎ว เขาก็ยังมีสิทธ์ิไปสู๎ในศาลปกครองอีก มีที่ไหนเขาให๎บ๎าง อํานาจแบบที่ผมมี ทําไมไมํ
เขียนแบบน้ี เขียนกันอยํูได๎จนประชาชนลุกข้ึนมาใหมํ หาวําผมไปรังแกเขา ผมจะไปรังแกได๎อยํางไร ถ๎าไมํมีมูลก็ไมํต๎องถูกฟ้อง 
จะไปโทษใครก็ไมํได๎ แตํมันมีมูลก็ต๎องไปสู๎คดีเอา ถ๎าสู๎ชนะมันก็จบ เขาอยํูกันอยํางน้ีไมํใชํหรือประเทศไทย" พล.อ.ประยุทธ์ 
กลําว 
 พล.อ.ประยุทธ์ กลําวอีกวํา "ที่ใช๎ ม.44 เพ่ือให๎มันงํายข้ึน ลดเวลาให๎เร็วข้ึน แตํไมํได๎ยกเลิกกฎหมาย ไมํใชํจะไปสั่ง 
เด๋ียวผมก็โดนหาวําเอื้อประโยชน์อีก ไมํใชํคุ๎มครองคนทุจริต แตํคุ๎มครองกรรมการที่เขาไปตรวจสอบทั้ง 2 คณะ ซึ่งตาม
กฎหมายมันต๎องต้ัง เมื่อต้ังเสร็จเขาก็รายงานกลับเข๎ามา จากน้ันก็ไปหาวิธีวําทํายังไงให๎ไมํหมดอายุความ เพราะศาลแพํงอายุ
ความปีเดียวก็หมดแล๎ว มันไมํทัน แล๎วคณะกรรมการเขาจะกล๎ารายงานหรือไมํ ต๎องเรียกฝ่ายถูกกลําวหามาให๎ข๎อมูลเพ่ิม เอา
พยานมา แล๎วพยานแตํละคนเป็นอดีตผู๎บังคับบัญชาเขาท้ังน้ัน ทางคณะกรรมการเขาจะได๎สบายใจ วําทําหน๎าที่ ถ๎าเขาทําแล๎ว
ไมํสุจริตเขาก็ผิด แตํถ๎าทําด๎วยเจตนาบริสุทธ์ิไปสูํกระบวนการ เน่ียเขาเรียกวําสุจริต"(ไทยรัฐ 03112558) 
  
 



34 

 

 ผู้ว่าฯ จ.นราธิวาส ยันฟื้นผืนนาร้าง 4 อ าเภอ ส่งเสริมชาวนาปลูก“ข้าวหอมกระดังงา”ข้าวดังตากใบ(10 พ.ย.
58) 
 นายสิทธิชัย ศักดา ผู๎วําฯ นราธิวาส เรียกประชุมเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องทั้งเกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นราธิวาส สหกรณ์จังหวัด เกษตรอําเภอตากใบ เข๎ารํวมประชุมเพ่ือหารือแนวทางการดําเนินการพลิกฟ้ืนนาร๎างในพ้ืนที่
นราธิวาส โดยเฉพาะในพ้ืนที่ตากใบ ซึ่งที่ผํานมา จังหวัดมีการประชุมเพ่ือดําเนินการชํวยเหลือ สนับสนุน สํงเสริมกลุํม
เกษตรกรทํานาอยํางตํอเน่ือง เพ่ือไมํให๎มีการทิ้งพ้ืนที่นาไปทําอาชีพอื่น อีกทั้งมีการสํงเสริมพัฒนาข๎าวหอมกระดังงาให๎เป็นที่
ต๎องการของท๎องตลาด และถือเป็นพันธ์ุข๎าวที่เป็นจุดเดํนของอําเภอตากใบ สามารถสํงจําหนํายในพ้ืนที่อื่นได๎ 
 ทั้งน้ี ผู๎วําฯ นราธิวาส ยืนยันวํา การสํงเสริมกลุํมเกษตรกรทํานาถือเป็นเรื่องสําคัญที่ทางจังหวัดนราธิวาสเองมีการ
สํงเสริมมาอยํางตํอเน่ือง โดยในปีงบประมาณ 2559 น้ี จังหวัดได๎สนับสนุนงบประมาณ 4,600,000 บาท ในการเข๎าไปขยาย
พ้ืนที่การปลูกข๎าวหอมกระดังงา จากเดิมที่มีอยํู 2,000 ไรํ ในพ้ืนที่ตากใบ โดยจะสํงเสริมอีก 1,000 ไรํ ในพ้ืนที่ของ อ.ตากใบ 
อ.เจาะไอร๎อง อ.สุไหงปาดี และ อ.เมือง เพ่ือผลิตข๎าวหอมกระดังงาสูํท๎องตลาดให๎มากข้ึน ตลอดจนเป็นการสํงเสริมไมํให๎
เกษตรกรชาวนาเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น ซึ่งทางจังหวัดเรํงพัฒนาท้ังบรรจุภัณฑ์ คุณภาพของข๎าวหอมกระดังงา และตลาด
ในการรองรับ โดยมีการสนับสนุนรถดํานา รถเก่ียวข๎าว รถไถ และให๎องค์ความรู๎แกํเยาวชนรุํนใหมํที่สนใจด๎านการปลูกข๎าวเพ่ือ
ทดแทนเกษตรกรรุํนเกํา 
 ด๎าน นายอํานวย ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดนราธิวาส กลําววํา ปัจจุบันในพ้ืนที่อําเภอตากใบมีพ้ืนที่นาร๎างลดลงจาก
เมื่อกํอนแล๎ว จากเดิมที่มีอยํู 6,500 ไรํ ปัจจุบันเหลือ 4,500 ไรํ อยํูในพ้ืนที่ของ ต.พรํอน ตงไพรํวัน ต.นานาค ต.โฆษิต และ ต.
ศาลาใหมํ ซึ่งทางสํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ได๎บูรณาการรํวมกับหลายหนํวยงานในการเรํงสํงเสริมให๎มีการพลิกฟ้ืนนา
ร๎าง เพ่ือให๎ชาวนามีรายได๎เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการปลูกพันธ์ุข๎าวหอมกระดังงา 
 ด๎าน นายสวัสด์ิ อํอนประชู ผู๎จัดการโรงสีข๎าวพิกุลทอง กลําววํา ปัจจุบันกลุํมเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ปลูกข๎าวหอม
กระดังงามีรายได๎ไมํตํ่ากวํา 20 ล๎านบาทตํอปี ซึ่งหากมีการขยายตลาดพ้ืนที่ ตลอดจนมีการสํงเสริมให๎เกษตรกรชาวนาปลูกข๎าว
หอมกระดังงาเพ่ิมจากเดิม ก็จะเป็นการสํงเสริมให๎มีรายได๎เพ่ิมข้ึน อยํางไรก็ตาม ในชํวงเทศกาลปีใหมํน้ีมีการสํงเสริมให๎เลือก 
“ข๎าวกล๎อง” เป็นของขวัญแทนความรัก ผูกพัน และหํวงใย ซึ่งสามารถติดตํอขอซื้อได๎ที่ สํานักงานโรงสี 08-3751-5665(
ผู๎จัดการ 09112558) 
 “หอมมะลิ 105” ป่วน! กองทัพมดขนข้าวหอมจังหวัดปนหลอกขายข้ามภาค(23 พ.ย.58) 
 วันที่ 23 พ.ย. ผู๎สื่อขําวรายงานวํา ขณะน้ีบรรดาสหกรณ์การเกษตรหลายแหํงในภาคอีสาน โดยเฉพาะสุรินทร์ กําลัง
ปั่นป่วนอยํางหนัก กับขบวนการปลอมปนข๎าวที่ออกตระเวนรับซื้อข๎าวหอมจังหวัด-ข๎าวคุณภาพตํ่าจากพิจิตร เพชรบูรณ์ และ
จังหวัดในภาคกลาง มาผสมข๎าวหอมมะลิ 105 ขายให๎สหกรณ์ นอกจากจะต๎องข้ึนโรงพักแจ๎งความแล๎ว ยังต้ังกลุํมไลน์แจ๎ง
ทะเบียนรถต๎องสงสัยที่ขนข๎าวเข๎าพ้ืนที่ด๎วย 
 นางมะลิวัลย์ เย็นเสมอ อายุ 57 ปี ผู๎จัดการสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค๎า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จํากัด เลขที่ 126 
ถนนสุรินทร์-สังขะ หมูํ 4 ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ ที่มีจุดรวบรวมผลผลิตข๎าวหอมมะลิถึง 7 แหํง รับซื้อข๎าวหอมมะลิจาก
สมาชิกปีหน่ึงๆ ราว 50,000 ตันเศษ เปิดเผยถึงปัญหาข๎าวหอมมะลิ 105 ท่ีมีชื่อเสียงของ จ.สุรินทร์ และภาคอีสาน วํามีพํอค๎า
รายยํอย ซึ่งเป็นคนภาคอีสาน นํารถกระบะที่มีทะเบียนอยํูในจังหวัดสุรินทร์, กาฬสินธ์ุ, ศรีสะเกษ, ร๎อยเอ็ด ฯลฯ ออกตระเวน
แบบกองทัพมดไปซื้อข๎าวหอมจังหวัด และข๎าวเปลือกนาปรัง ซึ่งมีคุณภาพตํ่ากวําข๎าวหอมมะลิ 
 จากน้ันพํอค๎ารายยํอยกลุํมน้ีก็จะนํามาตระเวนหลอกขายตามจุดรับซื้อของสหกรณ์ฯ และทําข๎าวตํางๆ ที่เป็นจุด
รวบรวมผลผลิตของชาวนาสํงยังโรงสีขนาดใหญํ บางครั้งก็นําข๎าวหอมจังหวัด และข๎าวนาปรัง จากพิจิตร เพชรบูรณ์ ซึ่งข๎าว
หอมจังหวัดและข๎าวนาปรังมีราคาถูกกวํา ผสมกับข๎าวหอมมะลิของภาคอีสาน แล๎วมาหลอกขายวําเป็นข๎าวหอมมะลิ 105 
 เมื่อสหกรณ์ฯ และทําข๎าวตํางๆ รับซื้อไว๎ นําไปขายอีกทอดหน่ึงยังโรงสีใหญํ ซึ่งจะถูกตรวจสอบอยํางละเอียดด๎วย
กระบวนการทางเคมีแล๎วปรากฏวําไมํผํานมาตรฐาน ทําให๎สํงผลเสียตํอทางเศรษฐกิจและชื่อเสียงของข๎าวหอมมะลิ 105 ของ
ภาคอีสาน 
 นางสุภานันท์ จงอุตสําห์ อายุ 45 ปี หัวหน๎าสหกรณ์ สกต.เพ่ือการตลาดสาขาศีขรภูมิ ที่ต๎องตรวจสอบคุณภาพข๎าว
กํอนการรับซื้อ เลําให๎ฟังวํา กํอนหน๎าน้ีได๎แจ๎งความไว๎ที่ สภ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ แล๎วเหมือนกัน และในกลุํมผู๎รับซื้อข๎าวหอมมะลิ
ของภาคอีสานก็มีการรวมตัวเป็นเครือขํายเพ่ือแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารทางไลน์ บอกกันตํอๆ มาวํา ขณะน้ีเกิดเหตุการณ์
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ดังกลําวข้ึน ทําให๎รู๎ทะเบียนรถกระบะกลุํมกองทัพมดที่ขนข๎าวหอมจังหวัดมาจากพิจิตร และเพชรบูรณ์ มาปลอมปน หรือผสม
กับข๎าวหอมมะลิแล๎วมาหลอกขายวําเป็นข๎าวหอมมะลิ 105 ของสุรินทร์ 
 ลําสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผํานมาก็มีรถกระบะหลายคันตรงตามท่ีเครือขํายโรงสีภาคอีสานแจ๎งให๎เฝ้าจับตา นําข๎าวเข๎ามา
ขายที่สหกรณ์ฯ โดยบอกวําเป็นข๎าวหอมมะลิ 105 ของสุรินทร์ แตํเมื่อดูด๎วยสายตาก็เห็นได๎วําข๎าวที่ขนมานําจะเป็นข๎าวหอม
จังหวัด หรือข๎าวหอมมะลิเต้ีย จึงได๎โทรศัพท์แจ๎งความไปยัง พ.ต.ท.สมพงษ์ แกํนจักร หัวหน๎าพนักงานสอบสวน สภ.ศีขรภูมิ จ.
สุรินทร์ ท่ีทางชมรมโรงสีได๎มีการประสานงานเอาไว๎ลํวงหน๎าแล๎ว 
 เมื่อตํารวจมาถึงจึงทําการอายัดข๎าวเปลือกดังกลําวไว๎ จากน้ันก็ได๎ให๎พนักงานจากทางโรงสีเดินทางมาตรวจสอบซึ่ง
เป็นเจ๎าหน๎าท่ีห๎องตรวจสอบคุณภาพของบริษัท อิสเทิร์นไรซ์มิลล์ จํากัด จ.กาฬสินธ์ุ ที่นํานํ้ายาเคมีมาตรวจ เบื้องต๎นก็พบวํา
ข๎าวเปลือกดังกลําวไมํใชํข๎าวหอมมะลิ 105 ของสุรินทร์ ตํารวจจึงลงบันทึกแจ๎งความเพ่ือดําเนินคดีในข๎อหา พยายามฉ๎อโกง 
พร๎อมอายัดและเก็บตัวอยํางข๎าวเปลือกข๎าวไว๎ เพ่ือนําสํงไปตรวจสอบที่ห๎องแล็บมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน กํอนดําเนินคดีตามกฎหมายตํอไป 
 ด๎านนายภิญโญ ศักด์ิสยามกุล ผู๎จัดการฝ่ายจัดซื้อบริษัท อิสเทิร์นไรซ์มิลล์ จํากัด เลขที่ 99 หมูํ 2 ต.หัวนาคํา อ.ยาง
ตลาด จ.กาฬสินธ์ุ ซึ่งเป็นโรงสีและจุดรับซื้อข๎าวรายใหญํแหํงหน่ึงของภาคอีสาน กลําววํา ปัญหาที่เกิดข้ึนได๎ทําลายชื่อเสียงของ
ข๎าวหอมมะลิ 105 ของภาคอีสาน และของประเทศไทยอยํางรุนแรง 
 นายภิญโญกลําวเพ่ิมเติมอีกวํา โรงสีของ บริษัท อิสเทิร์นไรซ์มิลล์ จํากัด ในชํวงน้ีรับซื้อเฉพาะข๎าวหอมมะลิ 105 
เทําน้ัน มีปริมาณมากถึงวันละกวํา 4,500 ตัน และคาดวําจากวันน้ีถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 จะมีปริมาณข๎าวเพ่ิมข้ึน และ
ภาพโดยรวมข๎าวหอมมะลิของภาคอีสานปีน้ีนําจะมีมากข้ึนถึง 20% สํวนราคารับซื้อข๎าวแห๎งรับซื้ออยํูที่กิโลกรัมละ 11 -13 
บาท ข้ึนอยํูที่คุณภาพ 
 “ตอนน้ีการรับซื้อข๎าวต๎องเพ่ิมความละเอียดในการตรวจสอบคุณภาพข๎าวให๎มากข้ึน คือถ๎าดูแล๎วข๎าวหอมมะลิจากรถ
คันไหนมีข๎อสงสัยก็ต๎องขอตรวจสอบทางเคมี ซึ่งจะใช๎เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะรู๎ผล” 
 นายภิญโญบอกวํา จะสังเกตได๎วําเมื่อใช๎สารเคมีดําเนินการตามกระบวนการในห๎องตรวจสอบแล๎ว ถ๎าเป็นข๎าวหอม
มะลิ 105 ของจริงจะมีสีออกชมพู และวัดคํา Amylose ได๎สูงกวํา 94% ข้ึนไป (คํา Amylose คือหนํวยที่ใช๎วัดความหอมนํุม
ของข๎าวคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากล) แตํถ๎าเป็นข๎าวหอมมะลิปลอมปนก็จะมีสีมํวงเข๎ม ซึ่งถ๎าพบแบบน้ีก็จะปฏิเสธการรับซื้อ
ทันที(ผู๎จัดการ 23112558) 
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๑.๖ ความเคลื่อนไหวของผู้ส่งออกข้าวไทย 
 ก.พาณิชย์ฟื้นบาร์เตอร์เทรด "อิหร่าน" ข้าว/ไก่แลกน้ ามัน-เอกชนชี้ท ายากเหตุติดแซงก์ชั่น(24 พ.ย.58) 
 "พงษ์ลาภ-ไชยพรฯ" วัดฝีมือพาณิชย์ฟ้ืนตลาดสํงออกข๎าวอิหรําน หลังพ๎นมาตรการแซงก์ชั่นทางการเงิน พร๎อมเผย
กํอนหน๎าน้ีผู๎นําเข๎าอิหรํานยํองพบถามสถานการณ์เตรียมนําเข๎าข๎าวไทย แง๎มมีความต๎องการนําเข๎า 5 แสนตัน 
 ตามท่ี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงพาณิชย์ จะนําคณะภาครัฐ และเอกชน 53 บริษัทในกลุํม
สินค๎าอาหาร วัสดุกํอสร๎าง ชิ้นสํวนยานยนต์ และแฟชั่น เดินทางไปจัดเจรจาผลักดันการสํงออก ที่ประเทศอิหรําน ระหวําง
วันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2558 ฝ่ายไทยสนใจให๎อิหรํานเป็นฐานการผลิตพลังงาน เพ่ือความมั่นคง โดยกระทรวงพาณิชย์มี
แผนรื้อฟ้ืนระบบบาร์เตอร์เทรดเจรจาเพ่ือขายข๎าว และไกํสด แลกเปลี่ยนกับนํ้ามัน และขยายตลาดสํงออกยางพาราด๎วย 
พร๎อมทั้งเตรียมให๎ผู๎แทนจากสมาคมธนาคารของทั้งสองฝ่าย ศึกษาลูํทางการเงิน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการค๎าในอนาคต
ด๎วย 
 โดยการเดินทางครั้งน้ี จะเป็นการปูทางกํอนที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ จะนําคณะ
เดินทางเยือนในชํวง 31 ม.ค.-3 ก.พ. 2559 เน่ืองจากตลาดอิหรํานเป็นตลาดที่มีลูํทางที่นําสนใจ เพราะรัฐบาลมีแผนการลงทุน
โครงการ Project Book ซึ่งเป็นการกํอสร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐานทั้งสนามบิน ถนน รถไฟฟ้า ทําเรือ ในระยะ 10 ปี ทั้งน้ี ในชํวง 
9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.) 2557 ไทยสํงออกไปอิหรําน 90.63 ล๎านเหรียญสหรัฐ และนําเข๎า 167.9 ล๎านเหรียญสหรัฐ 
 ผู๎สื่อขําว "ประชาชาติธุรกิจ" ได๎สอบถามไปยังบริษัทผู๎สํงออกข๎าวไทยหลายรายที่เคยเป็นคูํค๎ากับตลาด อิหรําน แตํ
ไมํได๎มีโอกาสรํวมการเดินทางไปฟ้ืนบาร์เตอร์เทรดครั้งน้ี โดยสํวนใหญํให๎ความเห็นวําการฟ้ืนตลาดยังทําได๎ยาก เพราะระบบ
การชําระเงินยังไมํพ๎นการแซงก์ชั่น 
 นายเสริมศักด์ิ ควรทรงธรรม ผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการ บริษัทไชยพรไรซ์ แอนด์ฟู้ด โปรดักส์ กลําววํา จากการหารือ
กับบริษัทผู๎นําเข๎าข๎าวอิหรํานที่เดินทางมาเยือนไทย และพบกับผู๎สํงออกหลายรายเมื่อเร็ว ๆ น้ี ได๎รับแจ๎งวํามีความต๎องการ
นําเข๎าข๎าวจากตํางประเทศประมาณ 5 แสนตัน แตํอยํูระหวํางเจรจากับผู๎สํงออกไทยหลาย ๆ บริษัท โดยยังไมํได๎ตกลงซื้อ 
อยํางไรก็ตาม มองวําการฟ้ืนการสํงออกตลาดอิหรํานยังเป็นไปได๎ยาก เพราะระบบการเงินของอิหรํานยังไมํพ๎นการควํ่าบาตร
ทางการเงิน (แซงก์ชั่น) เต็ม 100% 
 "การฟ้ืนตลาดอิหรํานยังเป็นไปได๎ยาก เพราะตอนน้ียังไมํพ๎นแซงก์ชั่น 100% แตํหวังวํารัฐบาลจะดําเนินการได๎สําเร็จ 
นอกจากตลาดน้ีแล๎วรัฐบาลควรเรํงฟ้ืนตลาดอิรักด๎วย เพราะเป็นตลาดสํงออกที่สําคัญของไทย และเคยเป็นตลาดหลักสัดสํวน 
50% ของบริษัทไชยพรฯด๎วย แตํขณะน้ีสํงออกไปอิหรํานไมํได๎ บริษัทจึงหันไปทําตลาดอื่น เชํน แอฟริกา ฟิลิปปินส์ ซึ่งยอด
สํงออกลําสุดของบริษัทไชยพรฯ ชํวง 9 เดือนแรกสํงออกได๎ 2.7-2.8 แสนตันคาดวําจนถึงสิ้นปี 2558 จะสามารถสํงออกได๎
ใกล๎เคียง 3 แสนตัน" 
 นายวันนิวัฒน์ กิติเรียงลาภ รองประธาน บริษัท พงษ์ลาภ จํากัด กลําววําบริษัทไมํได๎เข๎ารํวมคณะกระทรวงพาณิชย์ 
แตํเชื่อวําหากรัฐบาลสามารถไปเจรจากับรัฐบาลอิหรํานให๎เปิดนําเข๎าข๎าวเพ่ือแลกเปลี่ยนกับนํ้ามัน (บาร์ เตอร์เทรด) ได๎สําเร็จ
จะสํงผลดีกับราคาข๎าวในประเทศด๎วย 
 "การเปิดตลาดอิหรํานได๎หรือไมํข้ึนอยํูกับรัฐบาลมีกลไกพิเศษอะไรไปดีล เอกชนพร๎อมสนับสนุนเต็มที่ ตอนน้ีความ
เป็นไปได๎ยังไมํเกิดแตํอยํูที่รัฐบาล ปีน้ีหรือปีหน๎าจะนําเข๎าได๎หรือไมํตอบไมํได๎เพราะเหนือการควบคุมของเอกชน" 
 นายวันนิวัฒน์กลําววํา ขณะน้ีผู๎สํงออกไทยไมํได๎สํงออกไปตลาดอิหรําน หลังจากเกิดปัญหาสหประชาชาติควํ่าบาตร
ทางการเงิน (แซงก์ชั่น) ทําให๎สูญเสียตลาดข๎าวระดับพรีเมี่ยมไป โดยในอดีตอิหรํานเคยนําเข๎า "ข๎าวขาว 100%" เกรดพรีเมี่ยม
จากไทยไมํตํ่ากวําปีละ 4-5 แสนตัน เพ่ือนําไปให๎ประชาชนระดับกลางและระดับลํางบริโภค สํวนประชาชนระดับบนนิยมข๎าว
บาสมาติจากอินเดีย แตํหลังถูกแซงก์ชั่นอิหรํานก็นําเข๎าจากอินเดียเพ่ิมข้ึน ทั้งที่ราคาข๎าวบาสมาติแพงกวําราคาข๎าวไทย 
สะท๎อนวําตลาดน้ีไมํได๎มีปัญหาเรื่องระบบการเงินแตํมีปัญหาเพียงแคํวิธีการ ชําระเงินเดิมผู๎สํงออกเคยพยายามจะขายโดย
กําหนดราคาเป็นเงินหยวน แตํก็ทําไมํสําเร็จ 
 "เมื่อเร็ว ๆ น้ี บริษัทผู๎นําเข๎าอิหรํานได๎เดินทางมายังประเทศไทย พบกับผู๎สํงออกไทยประมาณ 10 บริษัท โดยหารือ
เป็นแบบทวิภาคีทีละบริษัท ซึ่งบริษัทพงษ์ลาภได๎พบกับผู๎นําเข๎าดังกลําวด๎วย โดยทางอิหรํานสอบถามสถานการณ์ข๎าวของไทย 
เพ่ือนําไปประเมินกํอนที่จะสั่งซื้อ เพราะในชํวงหลายปีที่ผํานมาอิหรํานปรับระบบการนําเข๎าข๎าวเปิดกว๎างให๎เอกชน เป็นผู๎นํา
เข๎าแทนหนํวยงานของรัฐบาล (GCC) ได๎มากข้ึน แตํยังมีเงื่อนไขที่จะต๎องให๎หนํวยงานรัฐบาลอิหรํานเข๎ามาตรวจสอบความ
พร๎อม ด๎านสุขอนามัยของโรงงานไทยกํอนจะเปิดนําเข๎า" (ประชาชาติธุรกิจ 22112558) 
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 อินเดียครองแชมป์ส่งออกข้าวโลก เขี่ยไทยหล่นที่สอง-ปีหน้าลุ้นภัยแล้งดันราคาพุ่ง(18 พ.ย.58) 
 ไทยเสียแชมป์ผู๎สํงออกข๎าวอันดับ 1 ของโลกให๎อินเดีย หลังเรํงระบายสต๏อก 30 ล๎านตัน กดราคาขายถูกสูํตลาดโลก 
แยํงแชร์ข๎าวไทยในอินโดนีเซีย-จีน สํวนการสํงออกปีหน๎าต๎องดู "ภัยแล๎ง" ทําให๎ซัพพลายลด ต้ังความหวังจะดันราคาข๎าวใน
ตลาดโลกให๎สูงข้ึน 
 ร.ต.ท.เจริญ เหลําธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย ให๎ความเห็นกรณีกระทรวงเกษตรสหรัฐ ( USDA) 
รายงานการสํงออกข๎าวอินเดียในปีน้ีจะมีปริมาณถึง 11.5 ล๎านตัน หรือสูงกวําการสํงออกข๎าวไทยที่มีปริมาณ 9 ล๎านตัน ทําให๎
อินเดียกลายเป็นแชมป์สํงออกข๎าววํา เป็นผลมาจากอินเดียเรํงระบายข๎าวสต๏อกในประเทศ ซึ่งสูงมากถึง 30 ล๎านตัน ทําให๎ข๎าว
อินเดียราคาถูกกวําไทย และสํงออกมาตีตลาดอินโดนีเซียและจีน ตลาดสํงออกสําคัญของไทย 
 แนวโน๎มการสํงออกข๎าวปี 2559 ทั้งไทยและอินเดียจะมีปริมาณการสํงออกข๎าวใกล๎เคียงกันคือ 9.5 ล๎านตัน โดย
เวียดนามนําจะสํงออกได๎ 7 ล๎านตัน จากปีน้ีสํงออกได๎ 6.2 ล๎านตัน สํวนปากีสถานสํงออกได๎ 4.5 ล๎านตัน จากปีน้ี 4 ล๎านตัน 
"ภาวะภัยแล๎งหลายประเทศทําให๎ซัพพลายข๎าวลดลง ปริมาณความต๎องการข๎าวในตลาดโลกทั้ง ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีน 
ยังคงมีความต๎องการสูง ขณะที่แนวโน๎มผลผลิตข๎าวลดลง จะทําให๎เกิดการแขํงขันด๎านราคาอยํางรุนแรง" 
 นายสมเกียรติ มรรคยาธร เลขาธิการสมาคมผู๎สํงออกข๎าว กลําววํา แนวโน๎มการสํงออกข๎าวในปี 2559 ภาพรวมทั้ง
โลกจากการประเมินของ USDA คาดวําจะมีปริมาณการค๎าข๎าว 42.02 ล๎านตัน ลดลง 1% การผลิต 474.02 ล๎านตัน ลดลง 
1% การบริโภค 487.52 ตัน เพ่ิมข้ึน 0.6% สํงผลให๎ปริมาณสต๏อกข๎าวโลกลดลงเหลือ 88.29 ล๎านตัน หรือ 15.3% ถือเป็น
ปริมาณท่ีตํ่ากวํา 100 ล๎านตัน ครั้งแรกในรอบ 7 ปีนับจากปี 2551 
 "สาเหตุหลักมาจากปริมาณสต๏อกข๎าวของจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นผู๎ถือครองสต๏อกสูงสุดระบายข๎าวออกมาเป็นจํานวน
มาก รวมถึงสต๏อกข๎าวของไทยที่เดิมมี 18.8 ล๎านตัน ขณะน้ีระบายไป 4-5 ล๎านตัน และคาดวําปีหน๎ารัฐบาลจะระบายได๎อีก 4-
5 ล๎านตัน ทําให๎สต๏อกข๎าวภาพรวมของโลกลดลง ประกอบกับปริมาณซัพพลายข๎าวลดลง หลังจากหลาย ๆ ประเทศเกิดภัย
แล๎ง ซึ่งนําจะสํงผลดีตํอราคาข๎าวในตลาด" (ประชาชาติธุรกิจ 17112558) 
 ผู้ส่งออกข้าวทุ่ม 50 ล้านบาท ซื้อหอมมะลิ1แสนตัน รอขายหวังดันราคา(02 พ.ย.58) 
 เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2558 ร.ต.ท.เจริญ เหลําธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย เปิดเผยวํา ผู๎สํงออกที่เป็น
สมาชิกสมาคมฯจะรํวมมือกันชํวยเหลือชาวนา โดยเตรียมใช๎งบประมาณ 50 ล๎านบาท เพ่ือซื้อข๎าวสารหอมมะลิ 100%ชั้น 2 
ปริมาณ100,000 ตัน ในราคาตันละ 26,000 บาท หรือคิดเป็นข๎าวเปลือกที่ตันละ 13,500 บาท เพ่ือดึงผลผลิตข๎าวหอมมะลิ
นาปีปี 58/59 ท่ีจะออกพร๎อมกันจํานวนมากในชํวง 1-2 เดือนจากน้ี มาเก็บเอาไว๎ 3 เดือน เพ่ือรักษาระดับราคาข๎าวเปลือก
หอมมะลิในตลาดไมํให๎ตกตํ่า โดยจะเริ่มรับซื้อได๎ทันที 
 นายกสมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย กลําวตํอวํา สําหรับผลผลิตข๎าวเปลือกเจ๎านาปีฤดูกาลใหมํ เชื่อวําระดับราคาจะอยํูที่
ตันละ 8,000-8,500 บาท เพราะขณะน้ีมีคําสั่งซื้อจากตํางประเทศมารองรับผลผลิตแล๎วประมาณ 1 ล๎านตัน จากคําสั่งซื้อข๎าว
รัฐตํอรัฐ (จีทูจี) กับฟิลิปปินส์ 300,000 ตัน คําสั่งซื้อจีทูจีจีน 1 ล๎านตัน แตํยังเหลือการสํงออกมอบอีก 300,000 ตัน และคําสั่ง
ซื้อจากอินโดนีเซีย 500,000 ตัน ยังไมํรวมตลาดแอฟริกาที่ต๎องการนําเข๎าข๎าวน่ึงจากไทยในระยะน้ี และตลาดอิหรําน ที่ไทย
กําลังจะเดินทางไปเจรจาขายข๎าว หากมีคําสั่งซื้อใหมํเข๎ามาเสริม เชื่อวําราคาข๎าวเปลือกเจ๎าไมํนําจะตํ่ากวําน้ีแนํนอน 
 ร.ต.ท.เจริญ กลําวถึงการระบายสต๏อกข๎าวเสีย และข๎าวเกรดซี (ข๎าวเสื่อมคุณภาพ) สูํภาคอุตสาหกรรมวํา จะขายได๎
ไมํตํ่ากวํากิโลกรัม (กก.) ละ 5-6 บาท เพราะต๎องรวมคําขนสํงข๎าวออกจากโกดังให๎ผู๎ซื้อด๎วย ถ๎าขายได๎กก.ละตํ่ากวําน้ี ไมํมีใคร
ซื้อแนํนอน ท้ังน้ี มองวําจนถึงสิ้นปี 59 สต๏อกข๎าวรัฐบาลที่มีอยํู 13 ล๎านตัน นําจะเหลือ 4-5 ล๎านตัน จากการระบายข๎าวเสีย
และข๎าวเสื่อมสูํภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับ ผลผลิตข๎าวนาปรังปี 59 ท่ีจะได๎รับผลกระทบจากภัยแล๎ง ทําให๎ข๎าวสารนาปรัง
ลดน๎อยลงไปประมาณ 3 ล๎านตัน จึงต๎องนําข๎าวสต๏อกรัฐมาชดเชย ซึ่งนําจะทําให๎ราคาข๎าวในปี 59 เพ่ิมข้ึนแนํนอน สํวนการ
สํงออกข๎าวในปี 58 นําจะได๎ 9.5-10 ล๎านตัน และปีหน๎าประมาณ 10 ล๎านตัน 
 ขณะที่ นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ กลําววํา แผนการระบายข๎าวเสียและข๎าวเกรดซีน้ัน 
คณะทํางานระบายข๎าวจะรํวมมือกับทุกหนํวยงาน เพ่ือทําแผนการระบาย โดยจะเป็นการนําข๎าวปริมาณไมํมากมาระบายเข๎าสูํ
ภาคอุตสาหกรรมพลังงานและชีว มวล และมีมาตรการติดตามดูแลไมํให๎ข๎าวสํวนน้ีหลุดเข๎าสูํการบริโภค ยอมรับวํามีความกังวล
วําอาจสํงผลตํอจิตวิทยาในตลาดข๎าว แตํได๎หารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องแล๎ววํา ต๎องระบายออก และจะมีมาตรการติดตามดูแล
อยํางเข๎มงวด ++อยํางไรก็ตาม ต้ังแตํวันที่ 22 พ.ค.57 ถึงปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ระบายข๎าวไปแล๎วปริมาณรวม 6.38 ล๎าน
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ตัน มูลคํารวม 75,000 ล๎านบาท แบํงเป็นการระบายข๎าวในสต๏อกของรัฐปริมาณ 4.83 ล๎านตัน และการระบายข๎าวฤดูกาลผลิต
ใหมํในตลาดปริมาณ 1.55 ล๎านตัน โดยสต๏อกข๎าวคงเหลือในปัจจุบันอยํูที่ประมาณ 13 ล๎านตัน (ไทยรัฐ 31102558) 
 ผู้ส่งออกเตรียมลงพื้นที่ส ารวจข้าวแนะอย่ารีบขายหวั่นราคาตก (05 พ.ย.58) 
 รมว.พาณิชย์ เผย ผู๎สํงออกข๎าว จํอลงพ้ืนที่ จ.อุบล-ยโสธร สํารวจผลผลิตข๎าวเปลือกหอมมะลิ 11-12 พ.ย.น้ี พร๎อม 
ดูสถานการณ์ผลิต ตลาด อุปสรรค หวัง นําใช๎กําหนดมาตรการดันสํงออก แนะ ชาวนาอยํารีบขายข๎าวเปลือก หว่ัน ราคาตก 
 เมื่อวันที่ 4 พ.ย.58 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวํา ระหวํางวันที่ 11-12 พ.ย.น้ี 
กระทรวงพาณิชย์ รํวมกับสมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย เดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีและยโสธร เพ่ือศึกษาภาวะผลผลิต
ข๎าวเปลือกนาปี ปี 58/59 และรับทราบสถานการณ์การผลิต การตลาด ปัญหาและอุปสรรค เพ่ือนํามากําหนดมาตรการ และ
กลยุทธ์ในการเรํงรัดผลักดันการสํงออกข๎าวหอมมะลิไทย เพ่ือยกระดับรายได๎ของผู๎ปลูกข๎าวหอมมะลิ 
 นอกจากน้ี ยังจะได๎มีการซักซ๎อมความเข๎าใจให๎กับชาวนาผู๎ปลูกข๎าวเปลือกหอมมะลิ เกี่ยวกับโครงการจํานําข๎าวย๎ุง
ฉาง เพ่ือเก็บข๎าวเอาไว๎รอการขายในชํวงที่ผลผลิตข๎าวออกน๎อยลง ท่ีได๎เริ่มโครงการไปแล๎วเมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผํานมา โดยขอให๎
ชาวนาท่ีปลูกข๎าวเปลือกหอมมะลิ อยําเพ่ิงนําข๎าวออกขายในชํวงน้ี เพราะผลผลิตข๎าวเปลือกออกพร๎อมกันจํานวนมาก อาจทํา
ให๎ขายได๎ในราคาตํ่า 
 สํวนโครงการของผู๎สํงออก ที่จะรับซื้อข๎าวสารหอมมะลิในตลาดปริมาณ 100,000 ตัน มาเก็บไว๎ เพ่ือรอการขายใน
อีก 3 เดือนข๎างหน๎า ซึ่งเป็นการซื้อเพ่ิมเติมจากการซื้อขายตามปกติอยํูแล๎ว ในราคาตันละ 26,000 บาท เมื่อคิดเป็นข๎าวเปลือก
จะอยํูที่ตันละ 13,500 บาทน้ัน คาดวํา ภาคเอกชนจะเริ่มซื้อได๎ในสัปดาห์น้ีเป็นต๎นไป ขอให๎ชาวนาอยําเพ่ิงรีบขายเชํนกัน 
 "รัฐบาลมีมาตรการแก๎ปัญหาราคาข๎าวเปลือกตกตํ่าแล๎ว โดยเฉพาะข๎าวเปลือกหอมมะลิในชํวงต๎นฤดู หรือในเดือน 
พ.ย.-ธ.ค.น้ี ท่ีผลผลิตข๎าวออกพร๎อมๆ กันจํานวนมาก ทั้งการให๎สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า เพ่ือชะลอการขายการจํานําย๎ุงฉาง การให๎
ภาคเอกชนรับซื้อข๎าวสาร ครั้งละ 100,000 ตันน้ัน นําจะทําให๎ราคาข๎าวเปลือกหอมมะลิปีน้ี ไมํตํ่ากวําตันละ 13,500 บาท ถ๎า
ราคายังไมํสูงข้ึน ภาคเอกชนจะซื้อเพ่ิมเติมอีกเรื่อยๆ ขณะเดียวกัน ผู๎นําเข๎าฮํองกง และสิงคโปร์ จะมาไทยเร็วๆ น้ี เพ่ือดู
ผลผลิต และเจรจาสั่งซื้อข๎าวหอมมะลิไทยด๎วย"นางอภิรดี กลําว (ไทยรัฐ 04112558) 
 นายกฯ งัด ม.44 คุ้มครองระบายข้าว ขรก.กลัวหวั่นถูกกล่าวหาทุจริต (06 พ.ย.58) 
 หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ออกประกาศที่ 
39/2558 ทํ า ให๎ มี อ ดีตรั ฐมนตรีพรรค เ พ่ือ ไทยออกมา ต้ัง ข๎อสั ง เกต วํา  ประกาศ น้ี เป็นการ  "นิร โทษกรรม
ล่วงหน้า" ให๎กับ "กรรมการ" ซึ่งไมํใชํเพียงข๎าราชการเล็ก ๆ แตํยังรวมถึงข๎าราชการระดับสูง รัฐมนตรีให๎ดําเนินการบริหาร  
สต๏อกข๎าวแบบเบ็ดเสร็จ และปิดชํองโหวํให๎อีกฝ่ายกลับมาทวงแค๎นภายหลัง 
 หากย๎อนกลับไปดูผลดําเนินการตามโครงการรับจํานําข๎าวเปลือกต้ังแตํปีการผลิต2548/2549ถึงปีการผลิต
2556/2557ทําให๎มีข๎าวสารค๎างสต๏อกมากที่สุดถึง 18.7 ล๎านตัน เป็นมรดกให๎รัฐบาลประยุทธ์ "สะสาง" ซึ่งจะต๎องบริหารโดย
ไมํให๎กระทบตํอราคาข๎าวเปลือกใหมํราคาตกตํ่า หรือจะเก็บโดยไมํระบายเลยก็ไมํได๎ หรือย่ิงทิ้งระยะเวลานาน ย่ิงทําให๎ข๎าว
เสื่อม ขายได๎ราคาตํ่า ขาดทุนจากราคารับจํานํามาก ท้ังยังต๎องเสียเงินคําเก็บรักษาคุณภาพข๎าวหลายพันล๎านบาท รัฐบาลจึงได๎
ตรวจสอบจัดเกรดตามคุณภาพ และเรํงระบายสํวนคุณภาพที่ดีกํอน 
 โดยขณะน้ีระบายได๎ 4.8 ล๎านตัน เหลืออีก 13.1 ล๎านตัน (ตามตาราง) ซึ่งบางคลังมีสํวนผสมเป็นข๎าวเกรดซี และข๎าว
เสื่อมอยํู เป็นจังหวะที่ติดล็อกวําควรจะขายอยํางไร ให๎ใคร ราคาเทําไร เพราะหากพ๎นรัฐบาล คสช.ไปแล๎วจะถูกอีกฝ่ายกลับมา
ย๎อนศรฟ้องกลับได๎ แตํแล๎วประกาศฉบับน้ีออกมาเป็นเสื้อเกราะพิเศษกับเจ๎าหน๎าที่รัฐ และยังเป็นจังหวะใกล๎เคียงกับการ
พิจารณาความเสียหายคดีจํานําข๎าวของอดีตนายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ์อยํางเหมาะเจาะ 
 นางอภิรดีตันตราภรณ์รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์กลําววํา ประกาศน้ีมีจุดเริ่มต๎นต้ังแตํ คสช.เข๎ามาบริหาร 
เพราะหัวหน๎า คสช.ตระหนักดีวําการทํางานน้ีมีความเสี่ยงสูง อาจจะทําให๎เจ๎าหน๎าที่รัฐถูกดําเนินคดี ซึ่งแตํละคดีใช๎เวลา
ดําเนินการนานหลายปี จึงได๎ยกรํางน้ีข้ึนเพ่ือปกป้องเจ๎าหน๎าที่จากความผิดทางแพํงและทางอาญา แตํต๎องปรับแก๎ไขรํางเป็น
เวลานานนับปีกวําจะออกประกาศ 
 ตํอคําถามท่ีวํา ประกาศน้ีจะชํวยให๎ระบายข๎าวเร็วข้ึนหรือไมํ นางอภิรดีกลําววํา กระบวนการบริหารจัดการสต๏อก
ข๎าวหลังจากน้ียังคงต๎องเป็นไปตามภาวะตลาด ซึ่งกรมการค๎าภายใน และกรมการค๎าตํางประเทศต๎องประสานงานกัน และ
ดําเนินการตามข้ันตอนอยํางรอบคอบเป็นไปตาม "ข้อกฎหมาย และท าโดยสุจริต" แตํหากมีข๎อพิสูจน์วําไมํสุจริตยังสามารถ
ร๎องขอให๎มีการตรวจสอบการทํางานของรัฐได๎ 
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 นางสาวชุติมาบุณยประภัศรปลัดกระทรวงพาณิชย์กลําววําประกาศน้ีไมํใชํการให๎อภิสิทธ์ิ แตํจะทําให๎เจ๎าหน๎าที่มั่นใจ 
สามารถทํางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะที่ผํานมามีข๎าราชการถูกดําเนินคดีหลายคดี ข๎าราชการที่กังวลมีการขอ
ลาออก และขอโยกย๎ายงานจนขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ แตํหากไมํปฏิบัติหน๎าท่ีจะถูกกลําวหาวําละเว๎นการปฏิบัติหน๎าท่ีอีก  
 "การระบายข๎าวสํวนที่เหลือ โดยเฉพาะข๎าวเกรดซี และข๎าวเสื่อมที่จะมีการทดลองระบบการระบายประมาณหลัก
ร๎อยตันกํอน เพ่ือตรวจสอบวําหลักเกณฑ์และระบบรัดกุมโดยไมํมีการหมุนวนนําข๎าวกลับมาในระบบ สํงผลกระทบตํอราคา
ตลาด หลังจากน้ันจะมีการปรับปรุงและดําเนินการระบายอยํางเต็มรูปแบบประมาณเดือนกุมภาพันธ์" 
 อยํางไรก็ตามจากการสํงตัวอยํางข๎าวไปตรวจสอบกับบริษัทผู๎เชี่ยวชาญระดับสากลประเมินวําข๎าวเกรดน้ีสามารถ
ผลิตเป็นพลังงานทดแทนเอทานอลได๎และนําสํวนที่เหลือไปใช๎ในอุตสาหกรรมเกี่ยวข๎องได๎อีก นําจะขายได๎ไมํตํ่ากวํา กก.ละ
ประมาณ 8-9 บาท ไมํใชํ กก.ละ 1-2 บาท แตํหากขายข๎าวได๎ราคาตํ่ากวําน้ีจะมีกระบวนการพิจารณาเรียกคําสํวนตํางจากการ
ขายคืนจากเจ๎าของคลังและเซอร์เวเยอร์เป็นไปตามสัญญาการฝากเก็บ/เชําคลังที่ตกลงกันไว๎ 
ผู๎สํงออกเชื่อระบายข๎าวลื่นไหล 
 ร.ต.ท.เจริญ เหลําธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทยกลําววํา ประกาศน้ีจะชํวยสร๎างความมั่นใจให๎ข๎าราชการ 
ทําให๎การระบายข๎าวเป็นไปอยํางราบรื่นมากข้ึน โดยคาดวําปัญหาภัยแล๎งที่จะทําให๎ผลผลิตข๎าวนาปรังปี 2559 ลดลงประมาณ 
30-40% หรือหายไปประมาณ 3-4 ล๎านตันข๎าวสาร และหากระบายข๎าวเสื่อมเพ่ือนําไปใช๎ในอุตสาหกรรมอีก 5.8 ล๎านตัน 
รัฐบาลเหลือสต๏อกประมาณ 4-5 ล๎านตัน ถือวําตํ่ากวําสมัยอดีตรัฐมนตรีพรทิวาท่ีเคยมีสต๏อก 6 ล๎านตันชํวยให๎บริหารได๎งํายข้ึน 
โรงสีหว่ันจํายคําชดเชย 
 แหลํงขําวจากวงการโรงสีข๎าวต้ังข๎อสังเกตวํา ประกาศดังกลําวจะสํงผลกระทบตํอโรงสีข๎าวกลุํมหน่ึง ที่สมัครเข๎ารํวม
เป็นคลังกลางเก็บข๎าวสารในสต๏อกรัฐบาล อาจจะเกิดปัญหาการเรียกร๎องให๎โรงสีชดเชยสํวนตํางอยํางไมํเป็นธรรม เพราะ
รัฐบาลประเมินเกรดข๎าวไมํถูกต๎องต้ังแตํแรก 
 เชํน ในคลังที่ผสมข๎าวเกรดซี ข๎าวเป็นฝุ่น สัดสํวนเทําไรไมํทราบเพราะรัฐจัดเป็นเกรด บางคลังเป็นข๎าวเสื่อม เมื่อขาย
ได๎ราคาตํ่าก็ให๎ชดเชยคําเสียหาย เชํน เก็บข๎าวไว๎ 2 แสนกระสอบ แยกเป็น 10 กอง ขายไปแล๎ว 9 กอง เหลือ 1 กองที่รัฐ
ประเมินวําเสื่อม โรงสีจะขอซื้อ กก.ละ 10 บาท แตํรัฐไมํยอมขาย เพราะบอกเสื่อมจึงไปขายให๎อุตสาหกรรม แตํได๎ราคา 3 
บาท จึงให๎โรงสีจํายชดเชย 7 บาท เป็นต๎น 
 อยํางไรก็ตาม ที่ผํานมายังไมํมีโรงสีฟ้องรัฐ เพราะโดยปกติหากเกิดปัญหาข๎าวที่ประมูลไป แตํไมํได๎คุณภาพ เอกชนจะ
ฟ้องกันเอง หากเป็นข๎าวจากโครงการจํานําเกิดกํอนปี 2556/2557 บริษัทเซอร์เวย์และโรงสีต๎องรับผิดชอบ แตํหลังจากปีน้ัน
จะถือเป็นความรับผิดชอบของเจ๎าของคลัง 
ดาบอาญาสิทธ์ิ 
 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคําสั่ง คสช.ที่ 39/2558 เรื่อง การคุ๎มครอง
การบริหารจัดการข๎าวคงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐและการดําเนินการตํอผู๎ต๎องรับผิด โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
44 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
 โดยกําหนดให๎ บุคคล คณะบุคคล คณะทํางาน คณะกรรมการ หนํวยงานของรัฐ หรือเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ ท่ีได๎รับแตํงต้ัง
ตามกฎหมายหรือได๎รับมอบหมายจากหัวหน๎า คสช. รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการข๎าว (นบข.) ให๎ดําเนินการบริหารจัดการข๎าวที่อยํูในการดูแลรักษาของรัฐตามโครงการรับจํานําข๎าวเปลือกของรัฐ 
ต้ังแตํปีการผลิต 2548/2549 จนถึงปีการผลิต 2556/2557 ซึ่งได๎ดําเนินการมาต้ังแตํวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 หรือภายหลัง
จากน้ัน ยังคงมีอํานาจหน๎าท่ีดําเนินการดังกลําวตํอไปเชํนเดิม ทั้งน้ี เพ่ือระงับยับย้ังมิให๎เกิดความเสียหายแกํรัฐเพ่ิมข้ึน 
 เพราะเหตุแหํงความเสื่อมสภาพของข๎าวการแตกตํางระหวํางราคาข๎าวที่รับจํานํากับราคาที่จําหนํายได๎การที่รัฐต๎อง
รับภาระคําเชํา คลัง คําประกันภัย คําดูแล รักษาคุณภาพข๎าว คําใช๎จํายอื่นและดอกเบี้ย และเพ่ือป้องกันมิให๎การระบายข๎าว
เป็นการเพ่ิมอุปทานในตลาด ในชํวงเวลาเดียวกับที่มีผลผลิตฤดูกาลใหมํโดยไมํสมควร รวมทั้งดําเนินการเพ่ือให๎ทราบตัวผู๎ต๎อง
รับผิด และเรียกให๎ผู๎น้ันชดใช๎ความเสียหายแกํรัฐตามกฎหมาย  
 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหน่ึงดําเนินการตามอํานาจหน๎าท่ีและได๎กระทําโดยสุจริต จะได๎รับความคุ๎มครองไมํต๎องรับ
ผิดทั้งทางแพํง ทางอาญา หรือทางวินัยโดยมีผลให๎ใช๎บังคับต้ังแตํวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต๎นไป(ประชาชาติธุรกิจ 
05112558) 
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๑.๗ ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 
 หนุ่มชาวนาเมืองช้างประดิษฐ์สุดยอด“เคร่ืองนวดข้าว”50 บาท ลดแรงงานคน-ร่นเวลา(16 พ.ย.58) 
 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา ขณะน้ีอยํูในชํวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวและชาวนาสุรินทร์ตํางกําลังประสบปัญหาในการเก็บเกี่ยวข๎าว 
สืบเน่ืองจากมีฝนตกลงมาอยํางหนักทําให๎ต๎นข๎าวในนาท่ีสุกเหลืองอรํามล๎มจมนํ้าและรถจักรเก่ียวข๎าวปฏิเสธที่จะรับจ๎างเพราะ
หว่ันรถติดหลํม ทําให๎ชาวนาต๎องลงมือเกี่ยวกันเองโดยใช๎เคียวเก่ียวข๎าวนําข้ึนมาตากให๎แห๎งกํอนตีนวดข๎าวด๎วยแรงงานคน แยก
เอาเฉพาะเมล็ดข๎าวเปลือกตามวิธีด้ังเดิม ซึ่งต๎องใช๎จํานวนแรงงานคนและระยะเวลามาก 
 ขณะที่ นายศักด์ิสิทธ์ิ ผลจันทร์ อายุ 36 ปี อยํูบ๎านเลขที่ 298 ม.16 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ หนํุมชาวนาชํางคิด 
ได๎พยายามหาวิธีทางแก๎ปัญหาการนวดข๎าวที่กําลังประสบอยํู โดยนําเครื่องใช๎ไฟฟ้าและวัสดุเหลือใช๎ใกล๎ตัวในบ๎าน คือ เครื่อง
สวํานไฟฟ้า ถังสีเกําขนาด 20 ลิตร และเศษเหล็ก มาเป็นต๎นแบบในการประดิษฐ์เครื่องนวดข๎าวเปลือกขนาดเล็กข้ึนใช๎เอง 
ด๎วยราคาต๎นทุนเพียงเครื่องละ 50 บาทเทําน้ัน 
 นายศักด์ิสิทธ์ิ ผลจันทร์ กลําววํา เน่ืองจากนาข๎าวหอมมะลิของตนจมนํ้าลึก รถเก่ียวนวดข๎าวไมํรับจ๎างลงไปเกี่ยวข๎าว
ในนาให๎ จึงต๎องพากันเก่ียวมือนําข๎าวข้ึนมากองตากแดดจนแห๎งแล๎วต๎องใช๎แรงงานคนจํานวนมากในการนวดข๎าว จึงพยายาม
หาทางที่ทําให๎สามารถนวดข๎าวได๎เร็วข้ึนและใช๎แรงงานคนน๎อย ด๎วยการสังเกตระบบการทํางานของรถเกี่ยวนวดข๎าว และลอง
มาลงมือคิดประดิษฐ์เครื่องนวดข๎าวขนาดเล็กที่ทําจากวัสดุเหลือใช๎ภายในบ๎าน 
 โดยการนําถังสีใช๎แล๎ว ขนาด 20 ลิตร มาเจาะแล๎วนําเหล็กเส๎นมาสอดไว๎รอบตัวถังสี และเชื่อมเหล็กทําโครงกันถังสี
หลุด แล๎วนําสวํานไฟฟ้ามาดัดแปลงเป็นมอเตอร์สําหรับขับเคลื่อนหมุนตัวถังสี จึงกลายเป็นเครื่องนวดข๎าวขนาดจิ๋ว สามารถ
นวดข๎าวเปลือกได๎อยํางงํายดาย ชํวยลดแรงงานและประหยัดเวลา จากการที่ต๎องนําข๎าวมาตีนวดแบบโบราณด๎วยแรงคนได๎
เป็นอยํางดี ที่สําคัญใช๎ต๎นทุนในการประดิษฐ์เครื่องนวดข๎าวขนาดเล็กทรงประสิทธิภาพน้ีเพียงเครื่องละ 50 บาท
เทําน้ัน (ผู๎จัดการ 15112558) 
 รถเก่ียวข้าวครวญถูกรถต่างถ่ินมาแย่งงานท ารายได้ลด(05 พ.ย.58) 
 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ผู๎ประกอบการรถเกี่ยวข๎าวในอําเภอพิบูลมังสาหารกําลังได๎รับผลกระทบจากการประกอบ
อาชีพรับจ๎างเก่ียวข๎าวในฤดูเก็บเกี่ยวปีน้ี เพราะถูกรถรับจ๎างเกี่ยวข๎าวจากตํางถ่ินสํงนายหน๎ามาแยํงงาน ประกอบกับปีน้ีแล๎ง
หนักการปลูกข๎าวไมํได๎ผลเทําท่ีควร 
 นายสนิท ทะโนลับ อายุ 46 ปี ชาวบ๎านหัวดอน หมูํ 3 ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร ซึ่งประกอบอาชีพขับรถรับจ๎าง
เกี่ยวข๎าวมานานนับสิบปี กลําววํา รับจ๎างเกี่ยวข๎าวไรํละ 600 บาท แตํการเก็บเกี่ยวข๎าวปีน้ีมีชาวนามาวําจ๎างน๎อยกวําทุกปี 
เพราะมีพ้ืนที่ประสบภัยแล๎ง ทําให๎การเพาะปลูกไมํได๎ผลหลายพ้ืนที่ 
 รวมทั้งยังพบอุปสรรคมีรถรับจ๎างเก่ียวข๎าวจากจังหวัดใกล๎เคียงเข๎ามาแยํงงาน โดยสํงนายหน๎าให๎มาหางานแล๎วแบํง
เปอร์เซ็นต์กันเป็นร๎อยละ 10-20 จึงต๎องปรับตัวรับงานจากญาติพ่ีน๎องด๎วยกันเอง 
 ทําให๎รายได๎จากการเกี่ยวข๎าวปีน้ีลดลงกวําทุกปีที่ผํานมา แตํโชคดีที่ภาระผํอนงวดรถเกี่ยวข๎าวราคากวําล๎านบาท
กําลังจะครบงวดสํงในสิ้นปีน้ี(ผู๎จัดการ 04112558) 
 โยงจ าน าข้าวท าเขื่อนแห้ง แฉอ านาจเก่ายุท านาปรัง (06 พ.ย.58) 
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน๎าคสช. กลําวถึงการแก๎ปัญหาภัยแล๎งวํา เรื่องนํ้าแตํละเข่ือน 
ทางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎รายงานตัวเลขกับตนตลอด สํวนบางพ้ืนที่ที่ชาวนายังปลูกข๎าวนาปรัง ทั้งๆ ที่ภาครัฐขอความ
รํวมมือไมํให๎ปลูกน้ัน จะให๎ตนทําอยํางไร จะให๎ไปจับชาวนาติดคุกเอาไหม ตรงน้ีจะให๎ทําอยํางไร ซึ่งตนบอกไปแล๎ววําพยายาม
อยําทํานาปรัง ก็แคํน้ัน ใช๎นํ้าให๎ประหยัด หันไปปลูกพืชชนิดอื่น ก็มีการแนะนําตลอด สื่อก็ต๎องบอกชาวนาแบบน้ี ไมํใชํมาบอก
วํานํ้าไมํมีแล๎วรัฐบาลต๎องรับผิดชอบ ต๎องหาวิธีการหาเงินชดเชย 
 " เรื่องทําข๎าวนาปรัง ผมห๎ามก็ไมํเชื่อ ผมก็บอกวําถ๎าทําแล๎วเสียหาย ไมํมีนํ้า ผมก็ไมํดูแล ดูแลไมํได๎ เพราะเตือนแล๎ว 
ก็เห็นอยํูแล๎ววํานํ้าไมํมี 4 เข่ือนมีนํ้า 4 พันกวําลูกบาศก์เมตร ซึ่งหนํวยงานที่รับผิดชอบรายงานตัวเลขผมอยํูทุกวัน ซึ่งมีการ
รายงานทั้งนํ้าในเข่ือน นอกเข่ือน ปีที่แล๎วคาดการณ์กํอนฝนเข๎า มีปริมาณนํ้า 3,600 แตํหลังจากพายุเข๎า ปริมาณนํ้า เป็น 
4,1000 แตํไมํได๎หมายความวําจะทํานาปรังได๎ ซึ่งนํ้าที่มีถ๎าหารแล๎วจะอยํูได๎ไมํกี่เดือน นํ้าก็จะหมดจากเข่ือน ก็จะไมํมีนํ้าประ
ปะกิน ดังน้ัน อยากให๎ชาวนาเชื่อภาครัฐที่แนะนําให๎ปลูกพืชอยํางอื่นทดแทน และอยากให๎สื่อชํวยตรงน้ีด๎วย ทั้งชาวนาและ
ชาวสวนยาง พูดจนปากจะฉีกอยํูแล๎ว" นายกฯ กลําว 
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 นายกฯ กลําววํา เมื่อสื่อลงไปทําขําวก็ควรจะไปแนะนําชาวนา ให๎ไปหาผู๎วําฯ แตํไปถามข๎อมูลจากชาวนา เขาก็ไมํรู๎
เรื่อง เสร็จแล๎วก็เป็นเหย่ือเขา ที่เรียกร๎องเรื่องการเลือกต้ัง ถ๎าเลือกต้ังมาแล๎วจะดีกวําน้ี  จะขายข๎าวได๎ราคามากกวําน้ี 
 " นํ้าวันน้ีมันพรํองเพราะอะไร ลองตอบมาสิ นํ้าในเข่ือนน๎อยเพราะอะไร ซึ่งต๎องไปดูวํานํ้ารองเข่ือนมีเทําไหรํ นํ้ารอง
เข่ือนตํ่ามาต้ังแตํปี 2555 เพราะปลํอยนํ้ามาทํานาจนเหลือเฟือ เพราะมันจํานําข๎าวไงเลํา ก็ปลูกให๎มากเข๎าไปสิ เอานํ้าไปใช๎ให๎
หมด นํ้าท่ีควรจะอยํูรองก๎นเข่ือน พอฝนตกมา 
 ก็จะเติมนํ้าในเข่ือน แตํวันน้ีนํ้าในเข่ือนตํ่าลงกวําเกณฑ์ ต้ังแตํปี 2555 ทั้งกลัวเรื่องนํ้าทํวม และปลํอยนํ้ามาปลูกข๎าว 
เมื่อฝนตกมาน๎อย นํ้ารองเข่ือนก็เต้ียอยํูอยํางน้ี แล๎วนํ้ารองเข่ือนมันจะไปไหนได๎ คิดให๎เป็นบ๎าง" พล.อ.ประยุทธ์ กลําว 
 นายกฯ เปิดเผยด๎วยวํา วันน้ีมีบางกลุํมไปบอกชาวนาให๎ใจเย็นๆ เด๋ียวเขาก็ไปแล๎ว ปลูกข๎าวไปกํอน เด๋ียวกลับมาจะ
ทําแบบเดิมให๎ ผู๎สื่อขําวถามวํา มีพ้ืนที่ไหนบ๎าง  นายกฯ ตอบวํา ไปหามาสิ เขียนให๎ดีนะ อารมณ์ไมํได๎เสียนะ (ผู๎จัดการ 
06112558) 
 ชาวนา จ.ชัยนาท หวั่นนาข้าว3หมื่นไร่ต้องสูญวอนชลประทานช่วยส่งน้ า(06 พ.ย.58) 
 เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2558 ชาวนาตําบลวังหมัน ตําบลหนองแซง และตําบลหนองน๎อย อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
กวํา 100 คนเดินทางมายังสํานักชลประทานที่ 12 เพ่ือสอบถามและขอความชํวยเหลือเกี่ยวกับนํ้าในของโครงการสูบนํ้าทุํงวัด
สิงห์ ที่ชาวนาใช๎นํ้าจากโครงการดังกลําวทํานา ขณะน้ีนํ้าในคลองเหลือน๎อย ไมํ สามารถสูบข้ึนมาใช๎งานได๎ ทําให๎ ชาวนา 
อําเภอวัดสิงห์ ที่ทําการปลูกไปแล๎ว รวมทั้งหมดกวํา 3 หมื่นไรํ กลัววําข๎าวที่ปลูกไปจะเกิดความเสียหาย ขาดทุน และเป็นหน้ี
ในที่สุด 
 นายฎรงค์กร สมตน ผู๎อํานวยการสํานักชลประทานที่ 12 กลําววํา ขณะน้ีระดับนํ้าที่จุดวัดนํ้า C13 เหนือเข่ือน
เจ๎าพระยา ปัจจุบัน อยํูที่ 14.26 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ตํ่ากวําระดับตลิ่ง 2.08 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
สํวนระดับนํ้าท๎ายเข่ือนอยํูที่ระดับ 5.90 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ซึ่งระดับนํ้ามีการลดลงเรื่อยๆ ตํอเน่ือง เป็นไปตาม
แผนที่ทางกรมชลประทานได๎คาดการณ์ไว๎ แตํตัวเลขของระดับนํ้าเหนือเข่ือนมีการคลาดเคลื่อนไปในทิศทางที่ไมํดีเทําที่ควรจะ
เป็นทําให๎ต๎องปรับลดการระบายในให๎ลดลง ซึ่งระดับนํ้าท่ีลดลงอยํางตํอเน่ืองน้ัน มีผลมาจาก ชํวงท๎ายเข่ือนของเข่ือนหลักทั้ง 4 
แหํง ของลุํมนํ้าเจ๎าพระยา ได๎แกํ เข่ือนภูมิพล จ.ตาก เข่ือนสิริกิต์ิ จ.อุตรดิตถ์ เข่ือนแควน๎อยบํารุงแดน จ.พิษณุโลก และเข่ือน
ป่าสักชลสิทธ์ิ จ.ลพบุรี มีสถานีสูบนํ้า ทําการสูบนํ้าไปใช๎ ท้ังทําการเกษตร และอุปโภค บริโภค ทําให๎ระดับนํ้ามีการลดลงอยําง
ตํอเน่ือง ปัจจุบัน นํ้าต๎นทุนของลุํมนํ้าเจ๎าพระยา มีทั้งหมด 4,247 ล๎าน ลบ.ม. ตามแผนการจัดสรรนํ้าชํวงฤดูแล๎งปี 58/59 จะ
ใช๎ในการอุปโภค 1,100 ล๎าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศ 1,400 ล๎าน ลบ.ม. เกษตรกรรมไม๎ผลและอ๎อยที่ปลูกไว๎เดิม 400 ล๎าน 
ลบ.ม. และทําการ สํารองนํ้าต๎นทุนไว๎ในชํวง พ.ค.-ก.ค.59 จํานวน 1,347 ล๎าน ลบ.ม.ทําให๎หลายพ้ืนที่ในประเทศไทย ไมํมีนํ้า
สําหรับทํานา 
 "สําหรับชาวนาในพ้ืนที่อําเภอวัดสิงห์ ที่ปลูกข๎าวน้ัน ปลูกชํวงฤดูฝน ใช๎นํ้าฝนทํานา แตํเน่ืองจากฤดูฝนปีน้ี มีชํวงเวลา
สั้น ทําให๎ข๎าว กวํา 3 หมื่นไรํ ขาดนํ้าหลํอเลี้ยงประกอบกับ ระดับนํ้าของแมํนํ้าเจ๎าพระยาท่ีตํ่ากวําตลิ่ง จนทําให๎โครงการสูบนํ้า
ทุํงวัดสิงห์ ไมํสามารถสูบนํ้าจากแมํนํ้าเจ๎าพระยาข้ึนมาใช๎ได๎เหมือนตามปกติ ในเบื้องต๎นได๎สั่งการให๎เจ๎าหน๎าที่ทําการเรํงหา
เครื่องสูบนํ้า และวิธีการที่จะสูบนํ้าจากแมํนํ้าเจ๎าพระยา ลงสูํโครงการสูบนํ้าทํุงวัดสิงห์ โดยดํวน เพ่ือเป็นการชํวยเหลือชาวนา 
ซึ่งอาจจะชํวยเหลือได๎ไมํทั่วถึง ท้ังหมดกวํา 3 หมื่นไรํ เน่ืองจากปริมาณนํ้าอาจไมํเพียงพอ อาจต๎องรอดูสถานการณ์นํ้ากํอน แตํ
อยํางไรก็ตามจะพยายามหาวิธีการทําให๎ชาวเกิดความเสียหายน๎อยที่สุดอยํางแนํนอน" ผู๎อํานวยการสํานักชลประทานที่ 12 
กลําว 
 อยํางไรก็ตาม หลังชาวนากวํา 1 ร๎อยคน ได๎รับคําตอบเป็นที่นําพึงพอใจ ทําการแยกย๎ายกันกลับบ๎าน พร๎อมพา
เจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องไปตรวจสอบพ้ืนที่ เพ่ือเรํงแก๎ไขโดยดํวยตามคําสั่งของ ผู๎อํานวยการสํานักชลประทานที่ 12. (ไทยรัฐ 
05112558) 
 แล้งอันตรายสัญญาณปลุกม็อบชาวนาไล่รัฐบาล-คสช.(06 พ.ย.58) 
 เมื่อปะติดปะตํอคําพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติที่
กลําวหลายครั้งถึงความพยายามในการปลุกระดมในรูปแบบตํางๆเพ่ือตํอต๎านรัฐบาล  โดยกํอนหน๎าน้ีเขาเตือนบางพรรค
การเมืองวํา"อยําปลุกระดม"  
           ลําสุดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน เขาก็ออกมาระบุอีกวํา มีบางกลุํมกําลังยุยงชาวนาให๎ปลูกข๎าวนาปรัง เพ่ือบีบบังคับ
เอาคําชดเชยจากรัฐบาล หรือไมํก็กลําวทํานองวํา "อีกไมํนานพวกเขาก็ไปแล๎ว" 
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           วันน้ีมีบางกลุํมไปบอกชาวนาให๎ใจเย็นๆ เด๋ียวเขาก็ไปแล๎ว ปลูกข๎าวไปกํอนเด๋ียวกลับมาจะทําแบบเดิมให๎ " หรือมี
คําพูดวํา "ถ๎ามีการเลือกต้ังจะดีกวําน้ี จะขายข๎าวได๎ราคามากกวําน้ี" 
           คําพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติดังกลําวยํอมสะท๎อนให๎เห็น
วํากําลังมีความเคลื่อนไหวปลุกระดมตํอต๎านเขาตํอต๎านรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหํงชาติ โดยเชื่อวําหยิบยกเอาจุดอํอน
ทางด๎านปากท๎องข้ึนมาโจมตี เน่ืองจากเวลาน้ีเกษตรกรไมํวําชาวสวนยางพารา และชาวนา ตํางขายผลผลิตไมํได๎ราคา ขณะที่มี
ปัญหาเรื่องคําครองชีพที่สูงลิ่วกําลังได๎รับความเดือดร๎อนอยํางหนัก 
           อยํางไรก็ดีปัญหาดังกลําวมีต๎นเหตุหรือปัจจัยหลายอยําง ทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจโลกจากภายนอกที่เราควบคุมได๎
ยาก เน่ืองจากประเทศที่เคยนําเข๎าสินค๎าของไทย ตํางประสบปัญหาเศรษฐกิจ  ไมํมีกําลังซื้อเหมือนเดิม ทําให๎ไมํซื้อหรือซื้อ
น๎อยลง ปัญหาเรื่องการแขํงขันของเราเองที่ด๎อยลงไปเมื่อเทียบกับคูํแขํงในเรื่องของต๎นทุนที่สูงกวํา  ปัญหาภัยธรรมชาติ
อยํางเชํน ภัยแล๎ง เป็นต๎น สิ่งเหลําน้ีกําลังเป็นปัญหาใหญํท่ีรออยํูข๎างหน๎า ซึ่งเมื่อฟังจากคําพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกฯและหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติยํอมรับรู๎ถึงความเคลื่อนไหว และคงต๎องมีการเตรียมรับมือกันอยํางเข๎มข๎น 
         และหน่ึงในน้ันก็คือการรู๎ทันและเปิดโปงกลับไปอยํางทันควันเหมือนกัน ดังคําพูดตํอไปน้ี 
           "เรื่องทําข๎าวนาปรัง ผมห๎ามก็ไมํเชื่อ ผมก็บอกวําถ๎าทําแล๎วเสียหาย ไมํมีนํ้าผมก็ไมํดูแล ดูแลไมํได๎ เพราะเตือนแล๎วก็
เห็นอยํูแล๎ววํานํ้าไมํมี 4 เข่ือนมีนํ้า 4 พันกวําลูกบาศก์เมตร ซึ่งหนํวยงานที่รับผิดชอบรายงานตัวเลขผมอยํูทุกวัน ซึ่งมีการ
รายงานทั้งนํ้าในเข่ือนนอกเข่ือน ปีที่แล๎วคาดการณ์กํอนฝนเข๎ามีปริมาณนํ้า 3,600 ลบ.ม. แตํหลังจากพายุเข๎า ปริมาณนํ้าเป็น 
4,100 ลบ.ม. แตํไมํได๎หมายความวําจะทํานาปรังได๎ ซึ่งนํ้าที่มีถ๎าหารแล๎วจะอยํูได๎ไมํกี่เดือน นํ้าก็จะหมดจากเข่ือนก็จะไมํมี
นํ้าประปากิน ดังน้ันอยากให๎ชาวนาเชื่อภาครัฐที่แนะนําให๎ปลูกพืชอยํางอื่นทดแทน และอยากให๎สื่อชํวยตรงน้ีด๎วย ทั้งชาวนา
และชาวสวนยาง พูดจนปากจะฉีกอยํูแล๎ว" 
           "นํ้าวันน้ีมันพรํองเพราะอะไร ลองตอบมาสิ นํ้าในเข่ือนน๎อยเพราะอะไร ต๎องไปดูวํานํ้ารองเข่ือนมีเทําไหรํ นํ้ารอง
เข่ือนตํ่ามาต้ังแตํปี 2555 เพราะปลํอยนํ้ามาทํานาจนเหลือเฟือ เพราะมันจํานําข๎าวไงเลํา ก็ปลูกให๎มากเข๎าไปสิ เอานํ้าไปใช๎ให๎
หมด นํ้าที่ควรจะอยํูรองก๎นเข่ือน พอฝนตกมาก็จะเติมนํ้าในเข่ือน แตํวันน้ีนํ้าในเข่ือนตํ่าลงกวําเกณฑ์ต้ังแตํปี 2555 ทั้งกลัว
เรื่องนํ้าทํวมและปลํอยนํ้ามาปลูกข๎าว เมื่อฝนตกมาน๎อย นํ้ารองเข่ือนก็เต้ียอยํูอยํางน้ี แล๎วนํ้ารองเข่ือนมันจะไปไหนได๎คิดให๎
เป็นบ๎าง" 
           อยํางไรก็ดีเมื่อพูดถึงเรื่องจํานําข๎าวจะนึกถึงใคร  พรรคการเมืองใด รวมไปถึงมีคนในครอบครัวใไหนที่กําลังถูก
ดําเนินคดีทั้งทางอาญาและกําลังจะตามมาด๎วยแพํง ก็ต๎องตอบแบบตรงไปตรงมาวํา พรรคเพ่ือไทย และ ทักษิณ ชินวัตร และ
ครอบครัว โดยเฉพาะ ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร น๎องสาวที่กําลังถูกดําเนินคดีและถูกเพิกถอนสิทธ์ิทางการเมือง 
           ที่ผํานมาหากย๎อนกลับไปก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของทั้ง ทักษิณ-ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ที่นัดใสํเสื้อแดงเมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน รวมไปถึงการเผยแพรํเรียงความแบบ"ดรามํา"ในทํานองวํา "ลูกชาวนามีเงินจํายคําเทอม ได๎เรียนหนังสือ ไมํเป็น
หน้ีสินเพราะโครงการจํานําข๎าว" 
           แนํนอนวําน่ันคือการ"บิดเบือน"ไปอีกทาง ตามที่คนพวกน้ีถนัดในการปลุกระดมมานาน แตํอีกด๎านหากมองเผินๆ
แบบเปรียบเทียบกันงํายๆก็ต๎องบอกวําใชํ ยังมีชาวนาไมํน๎อยที่ได๎ประโยชน์ที่ยังคิดแบบน้ีอยํู และเวลาน้ีราคาข๎าว ราคายางก็
ตกตํ่าแบบ"สามโลร๎อย"แม๎วํามีองค์ประกอบมากมาย ทั้งตลาดโลกตกตํ่า  ราคายางที่ผูกติดกับราคานํ้ามัน อีกทั้งเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นข๎างเคียงที่กระทบกันหมด แตํสําหรับชาวนาชาวสวนพวกเขาคงไมํเข๎าใจ มองอยํางเดียววําทําไมถึง
เดือดร๎อนอยํางน้ี ทําให๎ต๎องชี้ไปที่รัฐบาลวําล๎มเหลว แบบน้ีแหละอันตราย 
           ดังน้ันน่ีคือสัญญาณอันตรายที่กําลังมาในชํวงหน๎าแล๎งทุกปี และครั้งน้ีหากรัฐบาลยังไมํมีมาตรการรับมือที่ดีพอ มันก็
นําหํวง ย่ิงฝ่ายตรงข๎ามยังเคลื่อนไหว"ใต๎ดิน"ปลุกระดมชาวนาอยํางตํอเน่ือง(ผู๎จัดการ 06112558) 
 ซ้ าเติมทุกข์ชาวนา จ.สุรินทร์โจรลักข้าวเปลือกอาละวาดหนักต้องนอนเฝ้ากันทั้งคืน(09 พ.ย.58) 
 เมือ่วันที่ 8 พ.ย. ท่ีบ๎านตะมาตปวง ต.บ๎านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ได๎เกิดเหตุซ้ําเติมทุกข์ชาวนาโจรออกอาละวาด
ขโมยข๎าวเปลือก ของ นายยรรยง แก๎วหลํอ ชาวบ๎านตะมาตปวง โดยเจ๎าตัวได๎วําจ๎างรถมาเกี่ยวข๎าวและนําข๎าวเปลือกที่เกี่ยว
เสร็จมาตากแดดไว๎ บริเวณถนนลาดยาง หํางจากตัวบ๎านพักแคํ 300 เมตร จากน้ันได๎เก็บข๎าวที่ตากแดดไว๎แห๎งแล๎วบรรจุใน
กระสอบปุ๋ยจํานวน 15 กระสอบเดินกํอนไปกินข๎าวที่บ๎าน เมื่อกินข๎าวเสร็จกลับมาเพ่ือบรรทุกข๎าวเข๎าไปเก็บที่บ๎าน ปรากฏวํา
ข๎าวทั้ง 15 กระสอบปุ๋ยรวมประมาณ 1 ตัน ราคากวํา 10,000 บาท ได๎สูญหายไปหมดแล๎ว 
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 สอบถามเพ่ือนบ๎านบอกวํา เห็นรถกระบะ ย่ีห๎อโตโยต๎า แบบตอนเดียว ลักษณะมีตาขํายสีเขียวและตะแกรงเหล็ก
ด๎านข๎างรถ พร๎อมคนประมาณ 4 คน มายกเอาข๎าวทั้ง 15 กระสอบข้ึนบรรทุกรถแล๎วขับออกไป จึงได๎โทรศัพท์แจ๎งเจ๎าหน๎าที่
ตํารวจ สภ.ปราสาท ระดมตรวจสกัดแตํไมํพบรถคันดังกลําว 
 หลังจากชาวนาเพ่ือนบ๎านคนอื่นทราบขําว โจรออกอาละวาดขโมยข๎าวเปลือกดังกลําวแพรํกระจายออกไป ตํางพา
กันมากางเต็นท์ และนํารถมาจอดข๎างถนน เพ่ือใช๎เป็นที่นอนเฝ้าข๎าวเปลือกที่นํามาตากตามริมถนนระหวํางหมูํบ๎านกันอยําง
ใกล๎ชิดตลอดทั้งคืน เชํน นายศราวุธ เอี่ยมสุข ชาวนาบ๎านกระวัน ต.บ๎านไทร อ.ปราสาท ได๎พาลูกชายมานอนเฝ้าข๎าวเปลือกที่
ตากไว๎บนถนน พร๎อมกํอกองไฟ ผูกเปลนอนเฝ้าข๎าวเปลือกวํา 500 กิโลกรัม เพราะเกรงข๎าวจะถูกขโมยไป 
 นายศราวุธ บอกวํา เมื่อชํวงเช๎าวํา จ๎างรถเกี่ยวข๎าวมาเกี่ยวข๎าวในราคาไรํละ 550 บาท เกี่ยวข๎าวเสร็จจึงนําข้ึ น
รถบรรทุกไปขายยังจุดรับซื้อที่ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค๎า ธ.ก.ส. (สกต.อําเภอปราสาท) ทางผู๎รับชื้อบอกวําข๎าวมี
ความชื้นสูงและเก็บเกี่ยวกํอนกําหนด รับซื้อเพียงกิโลกรัมละ 8 บาท ตนเห็นวําให๎ราคาตํ่าเกินไปจึงนําข๎าวเปลือกมาตากแดด
ให๎แห๎งกํอน เพราะเสียดายข๎าวที่ลงทุนทํานาไปเป็นหมื่นบาทแตํได๎ราคาตํ่าแคํน้ี ซึ่งปีน้ีข๎าวเปลือกหอมมะลิราคาตกตํ่ามาก 
สํงผลให๎ชาวนาเดือดร๎อนกันทั่วหน๎า ซ้ําร๎ายยังมาถูกโจรลักข๎าวเปลือกออกละวาดอีก(ผู๎จัดการ 08112558) 
 ชาวนานครพนมทนดูข้าวเหี่ยวแห้งไม่ไหว ต้องขอให้รถดับเพลิงฉีดน้ าช่วย(09 พ.ย.58) 
 ชาวบ๎านในพ้ืนที่ ต.โพนสวําง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม  ก็กําลังได๎รับผลกระทบอยํางหนัก  หลังจากฝนท้ิงชํวงมานับ
เดือน  ทําให๎ปริมาณนํ้าตามอํางเก็บนํ้าตํางๆเริ่มแห๎งขอด บวกกับสภาพอากาศร๎อนจัด สํงผลกระทบตํอนาข๎าว ที่ชาวบ๎านรอ
เก็บเกี่ยว เริ่มขาดนํ้าเหี่ยวแห๎ง เมล็ดข๎าวลีบ บางต๎นยืนต๎น  จนต๎องร๎องขอไปยัง อบต.โพนสวําง ให๎นํารถนํ้ามารดให๎กับนาข๎าว
เพ่ือหวังยืดอายุไปจนถึงชํวงที่เก็บเกี่ยวได๎ ถึงแม๎จะไมํได๎ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหนํวยก็ตาม ก็ยังคงมีความหวังข้ึนมาบ๎าง โดย
เบื้องต๎น นายชาติชาย หาทํา นายก อบต.โพนสวําง ได๎สั่งการให๎เจ๎าหน๎าท่ี ระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกนํ้าบรรทุกนํ้าไปฉีด
พํนให๎ความชํวยเหลือแกํชาวบ๎านที่ได๎รับผลกระทบ เน่ืองจากบริเวณดังกลําวยังไมํมีระบบชลประทานและไมํสามารถเจาะ
บาดาลเพ่ือดูดเอานํ้าใต๎ดินมาใช๎ได๎ 
 จากการตรวจสอบคาดวําจะมีพ้ืนที่ได๎รับผลกระทบไมํตํ่ากวํา 1,000 ไรํ  ในพ้ืนที่ต.โพนสวําง พร๎อมพ้ืนที่ใกล๎เคียง   
และหากยังไมํมีฝนตกลงมาภายในสัปดาห์น้ีจะได๎รับผลกระทบขยายวงกว๎างออกไปกวําน้ีอีกอยํางแนํนอน  
 การให๎ความชํวยเหลือครั้งน้ี สืบเน่ืองด๎วยฝนไมํตกมาเกือบสองเดือน เป็นสาเหตุทําให๎ข๎าวมีเม็ดลีบ นํ้าหนักเบา บาง
แหํงยืนต๎นตาย เน่ืองจากความแห๎งแล๎ง เพราะในชํวงที่ต๎นข๎าวออกรวงแล๎ว หากได๎รับนํ้าหลํอเลี้ยงไมํเพียงพอก็จะทําให๎เมล็ด
ข๎าวลีบ ไมํได๎นํ้าหนักเกษตรกรเดือดร๎อนเป็นอยํางมาก(มติชน 08112558) 
 แม่น้ าน่านแห้งแล้ว-เนินทรายโผล่เพียบ บางจุดคนเดินข้ามได้(09 พ.ย.58) 
 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา นายธรรมนูญ แจํมศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ได๎ลงพ้ืนที่พบกับแกนนําเกษตรกร เพ่ือ
ทําความเข๎าใจ และชี้แจงถึงสถานการณ์ภัยแล๎งที่กําลังจะเกิดข้ึนตํอเน่ือง ลําสุดได๎เข๎าพูดคุยกับชาวนาบ๎านหัวดง อ.เมือง จ.
พิจิตร 
 นายธรรมนูญ ยํ้าวํา ขณะน้ีปริมาณนํ้าเหนือเข่ือนมีน๎อย ดังน้ันจะระบายนํ้ามาเพ่ือระบบนิเวศเทําน้ัน จึงขอให๎ชาวนา
ที่จะเริ่มเก็บเกี่ยวข๎าวอีก 10-15 วันข๎างหน๎าน้ี ให๎งดการทํานาปรัง หันมาปลูกพืชใช๎นํ้าน๎อย ซึ่งรัฐบาลได๎จัดงบประมาณมา
ชํวยเหลืออยํางเป็นรูปธรรมแล๎ว 
 จากน้ันได๎ไปดูปริมาณนํ้าในแมํนํ้านํานที่บริเวณบ๎านหัวดง อ.เมืองพิจิตร พบวํา บางจุดของแมํนํ้า เริ่มมีเนินทรายโผลํ
ข้ึนมาให๎เห็นอยํางเดํนชัด และเป็นลานกว๎างถึงขนาดที่วําคนเดินข๎ามแมํนํ้านํานได๎แล๎ว ซึ่งเป็นเครื่องบํงชี้วําสถานการณ์ภัยแล๎ง
ในปีน้ีสํอเค๎าวําจะรุนแรง 
 นายนิพนธ์ สิงห์พรม อายุ 64 ปี รองนายก อบต.หัวดง ที่ถือเป็นหน่ึงในกลุํมแกนนําชาวนาในพ้ืนที่ เปิดเผยวํา ชํวง
ฤดูฝนที่ผํานมา ชาวนาหัวดง ที่อยํูฝั่งตะวันออกของแมํนํ้านําน ได๎ใช๎เครื่องสูบนํ้าด๎วยพลังงานไฟฟ้าสูบนํ้าจากแมํนํ้านําน มา
เก็บกักไว๎ในอํางนํ้าสาธารณะ แล๎วปลํอยนํ้าไปตามคลองซอยเข๎าแปลงนาของเกษตรกร ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 12,000 ไรํ 
ขณะน้ีข๎าวต้ังท๎องออกรวงได๎ผลดี คาดวําเดือนน้ีจะเก็บเกี่ยวแล๎วเสร็จ 
 “ชาวนาสํวนใหญํเข๎าใจและทราบถึงสถานการณ์ภัยแล๎ง พร๎อมที่จะงดทํานาปรัง รํวมปลูกพืชใช๎นํ้าน๎อยตามนโยบาย
ของรัฐบาล” 
 นายจรัล คําเขียน ซึ่งทํานา 42 ไรํ และนายเสนอ ศรีแก๎ว ทํานา 60 ไรํ ซึ่งเป็นชาวนาหมูํ 5 บ๎านหนองนาดํา ต.หัวดง 
อ.เมืองพิจิตร กลําววํา หลังเก่ียวข๎าวแล๎วต้ังใจวําจะงดการทํานาปรังแนํนอน เน่ืองจากนํ้ามีน๎อย ราคาข๎าวก็ไมํจูงใจ โดยคิดวํา
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อาจจะหวํานถ่ัวเขียวแทน เพ่ือให๎เป็นพืชบํารุงดิน แตํคงไมํหวังวําจะได๎กําไร แตํก็จะทําดีกวําอยํูเปลําๆในชํวงหน๎าแล๎ง
น้ี (ผู๎จัดการ 09112558) 
 ชาวนา จ.นครพนมเดือดร้อนหนัก ข้าวนาปีส่อยืนต้นตาย(10 พ.ย.58) 
 ชาวนานครพนมเดือดร๎อนหนักหลังข๎าวนาปียืนต๎นตายจากฝนท้ิงชํวง เผยพ้ืนที่อําเภอศรีสงครามต๎องดึงงบประมาณ
ตําบลละ 5 ล๎านบาทมาชํวยเหลืออยํางเรํงดํวน ขณะที่อําเภอนาหว๎า ชาวนายอมลงทุนขุดบํอบาดาลหานํ้า ทั้งประสาน อปท.
ในพ้ืนที่ชํวยอยํางเรํงดํวน 
 นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอําเภอศรีสงคราม จ.นครพนม กลําวถึงการแก๎ปัญหาภัยแล๎งวํา จากการลงพ้ืนที่
ตรวจสอบพ้ืนที่ ต.โพนสวําง และ ต.นาเด่ือ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม หลังต๎นข๎าวชาวนายืนต๎นตาย 1,000 ไรํ พบวําชาวบ๎าน
ได๎ใช๎พันธ์ุข๎าวนาปรังมาปลูกทดแทนนาปี ซึ่งเป็นข๎าวที่ไมํไวแสงและต๎องการนํ้ามากเมื่อขาดแคลนนํ้าจึงไมํสามารถออกรวงได๎
ตามปกติ จึงได๎กําชับให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในพ้ืนที่นํารถดับเพลิงมาระดมฉีดนํ้ารดต๎นข๎าวแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า 
 การแก๎ไขปัญหาดังกลําวต๎องใช๎งบประมาณตําบลละ 5 ล๎านบาทด๎วยการเจาะบํอบาดาล 80 บํอ งบ 1 ล๎านบาท ขุด
ลอกแหลํงนํ้า 4 โครงการ งบ 8.4 แสนบาท และขอรับสนับสนุนโครงการจากจังหวัดนครพนมขุดลอกแหลํงนํ้าอีก 2 โครงการ 
งบ 1 ล๎านบาท สํวนในวันที่ 11 พ.ย.น้ีทางอําเภอจะขอรับงบสนับสนุนงบประมาณจากรองนายกรัฐมนตรีอีก 1 ล๎านบาท 
 นอกจากน้ีจะขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขุดบํอบาดาลในพ้ืนที่ ต.โพนสวําง 91 บํอ 
งบ 1 ล๎านบาทเศษ ขุดลอก 3 โครงการ งบ 1.4 ล๎านบาท กํอสร๎างฝายนํ้าล๎นหมูํ 3 บ๎านโพนสวําง งบ 2.5 ล๎านบาท 
ขณะเดียวกัน ทาง อ.ศรีสงครามเตรียมสนับสนุนให๎เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช๎นํ้าน๎อยหลังการเก็บเกี่ยว ตามมติ ครม.วันที่ 22 
ก.ย. 2558 เพ่ือให๎ประชาชนมีรายได๎ตลอดทั้งปี 
 ขณะเดียวกัน สถานการณ์ในพ้ืนที่ อ.นาหว๎าภัยแล๎งสํอวิกฤตขยายวงกว๎าง โดยเฉพาะพ้ืนที่บ๎านนางัว หมูํ 1, 2 ต.นา
งัว อ.นาหว๎า จ.นครพนม พ้ืนที่นาประมาณ 3,000-4,000 ไรํได๎รับผลกระทบจากปัญหาฝนทิ้งชํวง นาข๎าวที่ออกรวงแตํขาดนํ้า 
ทําให๎ต๎นข๎าวลําต๎นแห๎งกรอบ และต๎นยืนต๎นตาย 
 นายสงวน วะเศษสร๎อย อายุ 44 ปี ชาวนาในพ้ืนที่ อ.นาหว๎า จ.นครพนม กลําววํา ตนทํานา 20 ไรํ ฝนทิ้งชํวงนาน
กวํา 2 เดือน นาข๎าวที่กําลังรอเก็บเกี่ยว ต๎นข๎าวแห๎ง กรอบ เมล็ดข๎าวลีบ ยืนต๎นตายเกือบทั้งหมด เกิดความเสียดาย จึงได๎
ปลํอยวัวลงไปกินข๎าวในนา บางสํวนพอจะเก็บเกี่ยวได๎ต๎องสูบนํ้าบาดาลเพ่ือให๎ความชุํมชื้น 
 รายงานขําวแจ๎งวํา ชาวนาบางรายต๎องยอมลงทุนเจาะนํ้าบาดาลเพ่ือสูบนํ้าใสํต๎นข๎าวที่กําลังออกรวงตํอทํอยาวกวํา 
200 เมตร เสียคํานํ้ามันวันละ 100 บาทเพ่ือให๎มีนํ้ามาหลํอเลี้ยงต๎นข๎าวไมํให๎แห๎งตาย หลังจากนาข๎าวขาดนํ้ารํวม 2 เดือน 
เมล็ดข๎าวลีบไมํได๎นํ้าหนัก ประสานหนํวยงานเก่ียวข๎องและ อปท.ในพ้ืนที่หาทางชํวยเหลือเรํงดํวนตํอไป (ผู๎จัดการ 09112558) 
 อาชีพไกด์ไม่รุ่ง มุ่งท านาขายข้าวไรซ์เบอร์รี่(10 พ.ย.58) 
 เมื่อชํวงเช๎าวันที่ 9 พ.ย.58 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา ที่อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ มีชาวนาที่ทิ้งอาชีพไกด์ที่สร๎าง
รายได๎ดีหันกลับมาอยํูบ๎านทํานาข๎าวไรซ์เบอร์รี่ สร๎างแบรนด์เป็นของตนเองขาย นางสาวอนิศา คําวิเศษ ณ์ ได๎เปิดเผยกับ
ผู๎สื่อขําววํา ตนเองได๎เลิกทําอาชีพไกด์นําเที่ยว มาสานตํอกิจการร๎านเครื่องมือการเกษตรอําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
ของผู๎เป็นพํอ แตํด๎วยเศรษฐกิจที่ซบเซาจึงเล็งเห็นวํา หากทํากิจการน้ีอยํางเดียวไมํนําจะมั่นคง จึงได๎คิดอยากลองทํานา ซึ่งก็ได๎ 
นายปริญญา คําวิเศษณ์ แฟนหนํุม ที่ยอมทิ้งอาชีพวิศวกรมาชํวยทํานาอีกแรง 
 "ดิฉันได๎ศึกษาทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก เป็นชํองทางความรู๎แรกๆ ที่ได๎ศึกษาวิธีการทํานาและได๎ไปเรียนรู๎ที่โรงเรียนข๎าว
ชาวนาท่ีเปิดสอนตลอดจนเรียนรู๎กับชาวนาและได๎ทํานาบนพ้ืนที่ของพํอที่ท้ิงไว๎ให๎เป็นมรดก โดยเริ่มจากสองไรํครึ่งและเน๎นการ
ทํานาแบบเกษตรอินทรีย์ การทํานาแบบไมํต๎องพ่ึงพาสารเคมีและการลดต๎นทุนการผลิตเพ่ือให๎ได๎ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
ไมํใชํเรื่องงํายของคนเมืองอยํางพวกเค๎าในการทํานา ตํางลองผิดลองถูก กระทั่งขยายแปลงนาในการปลูกข๎าวเพ่ิมข้ึนมาถึง 12 
ไรํ โดยได๎นําข๎าวเปลือกไรซ์เบอร์รี่จํานวนเจ็ดตันครึ่งจากการปลูกข๎าว 12 ไรํครึ่ง เตรียมพร๎อมที่จะเข๎าสูํกระบวนการสีข๎าว ซึ่ง
สํงเข๎าโรงสีเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ" 
 นางสาวอนิศา กลําวทิ้งท๎ายวํา เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน เพราะอยากจะให๎ปราศจากสารเคมีทุกข้ันตอน และข๎าวที่
ผํานการสีแล๎วจะถูกนํามาคัดเมล็ด และแยกเกรดพร๎อมทั้งบรรจุในผลิตภัณฑ์พร๎อมขายที่ได๎สร๎างแบรนด์ “คําวิเศษณ์” ข้ึนมา 
ไมํใชํเรื่องงํายสําหรับคนเมืองอยํางพวกเค๎าเลยที่หันมาทํานากลับสูํวิถีชนบท แตํก็ไมํยากเกินความสามารถหากมีความต้ังใจจริง 
ซึ่งเป็นอีกหน่ึงตัวอยํางดีๆ ของชาวนารุํนใหมํในการสานตํออาชีพชาวนาให๎คงอยํูสืบทอดตํอไป(ไทยรัฐ 09112558) 
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 ทุกข์ชาวนา! เศรษฐกิจย่ าแย่ เร่ขายพื้นที่ท ากิน เถ้าแก่เน้ียใจดียื่นมือช่วย(19 พ.ย.58) 
 เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2558 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา นางสมจิตร์ เมธีวรรณกิจ เจ๎าของร๎านวุฒิยนต์ขายเครื่องมือการเกษตร 
ตลาดทําช๎าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยวํา ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกรอยํูในสภาพที่ขัดสนยังไมํฟ้ืนตัว 
เมื่อกํอนที่ราคาข๎าวเปลือกตันละหมื่นกวําบาท มีนายทุนไปขอซื้อที่นาราคาไรํละ 3.5 แสนบาท แตํไมํมีชาวนารายใดขายเพราะ
ทํานาแล๎วคุ๎ม แตํขณะน้ีกลับมีชาวนาจากหลายหมูํบ๎านที่เคยมาซื้อเครื่องการเกษตร ได๎หอบโฉนดที่ดินที่เป็นไรํนามาเสนอขาย
ฝากราคาไรํละ 1.5 แสนบาท แตํละเดือนมีไมํตํ่ากวํา 10 ราย ซึ่งเรื่องขายที่ดินที่นาน้ีถือเป็นเรื่องใหญํ เพราะเกษตรกรจะขาด
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ ตนจึงได๎นําเรื่องน้ีปรึกษาหารือกับครอบครัว ซึ่งทุกคนเห็นด๎วยที่จะหาหนทางชํวยเหลือ
เกษตรกร เพราะหากเกษตรกรไมํมีรายได๎ เครื่องมือการเกษตรก็คงจะขายไมํได๎เชํนกัน 
 นางสมจิตร์ เปิดเผยตํอไปวํา ครอบครัวของตนมีพ้ืนที่อยํูประมาณ 4 ไรํเศษบริเวณหลังโลตัส เอ็กซ์เพรส ในตลาดทํา
ช๎างซึ่งอยํูในยํานชุมชน ได๎มีการเทพ้ืนปูนซีเมนต์ไว๎เรียบร๎อยแล๎ว ตนจะจัดสรรพ้ืนที่บริเวณน้ีให๎เป็นตลาดกลางการค๎าการขาย
ของพ่ีน๎องเกษตรกรโดยไมํต๎องเสียเงินคําเชําที่แตํอยํางใดทั้งสิ้น เชํน เมื่อข๎าวเปลือกราคาไมํดี ก็ให๎ชาวนาเอาข๎าวเปลือกไปสี
เป็นข๎าวสารแล๎วเอามาขายกัน 
 "บ๎านใครปลูกพริก ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกผลไม๎ หรือเลี้ยงปลา ก็ให๎นํามาขายที่ตลาดหรือจะรวมกลุํมกันมาเป็น
กลุํมเกษตรกรก็ได๎ ไมํจํากัดวําต๎องเป็นเกษตรกรภายใน อ.เดิมบางนางบวช จะเป็นพ่ีน๎องเกษตรกรจาก จ.สิงห์บุรี ชัยนาท 
กาญจนบุรี ฯลฯ หรือเป็นเกษตรกรจากท่ีใดก็ได๎ หากพ่ีน๎องเกษตรกรรายใดสนใจขอให๎นัดรวมตัวกันมาคุยกับตนได๎ตลอดเวลา 
หรือโทรศัพท์สอบถามได๎ที่หมายเลข 08-1857-4920"(ไทยรัฐ 18112558) 
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 ๒. ความเคลื่อนไหวของข้าวต่างประเทศ 
๒.๑ สถานการณ์การผลิต และการค้าข้าวโลก   

 การผลิต 
 ในเดือนกันยายน 2558 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์วํา ปีการผลิต 2557/58 คาดการณ์วํา การผลิต
ข๎าวโลกจะมีประมาณ 478.57 ล๎านตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2556/57 ซึ่งมีปริมาณ 478.19 ล๎านตัน หรือเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 0.08 
เน่ืองจากปริมาณผลผลิตข๎าวของจีนเพ่ิมข้ึนเป็น 144.50 ล๎านตัน และคาดการณ์วําบังกลาเทศ พมําและฟิลิปปินส์จะมีผลผลิต
ข๎าวเพ่ิมข้ึนเป็น 34.50 ล๎านตัน 12.60 ล๎านตัน และ 11.88 ล๎านตัน ตามลําดับ ในขณะที่ปริมาณสต็อกข๎าวโลกต๎นปี 2557/58 
คาดการณ์วําจะอยํูที่ประมาณ 101.82 ล๎านตัน ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีประมาณ 107.37 ล๎านตัน หรือลดลงร๎อยละ 5.17 
เน่ืองจากคาดการณ์วําในปี 2558 อินเดียจะมีผลผลิตข๎าวลดลง และการสํงออกเพ่ิมข้ึน ทําให๎สต็อกข๎าวลดลงเหลือประมาณ 
16.70 ล๎านตัน และคาดวําอินโดนีเซียจะมีการบริโภคข๎าวในปี 2558 เพ่ิมมากข้ึนทําให๎สต็อกข๎าวลดลงเหลือประมาณ 4.45 
ล๎านตัน 
 การค๎าข๎าวโลก 
 คาดการณ์วํา ปี 2558 จะมีประมาณ 42.45 ล๎านตัน ลดลงจากการค๎าข๎าวโลกปี 2557 ซึ่งมีประมาณ 43.30 ล๎านตัน 
คิดเป็นร๎อยละ 1.96 เน่ืองจากคาดการณ์วํา เซเนกัล บังกลาเทศ แคเมอรูน และแองโกลา จะนําเข๎าลดลงเป็น 1.1 ล๎านตัน 
0.75 ล๎านตัน 0.53 ล๎านตัน และ 0.45 ล๎านตัน ตามลําดับ รวมทั้ง เวียดนาม อุรุกวัย และบราซิล จะสํงออกลดลงเป็น 6.2 
ล๎านตัน 0.95 ล๎านตัน และ 0.80 ล๎านตัน ตามลําดับ 
 การบริโภคในปี 2558 คาดวําจะมีประมาณ 484.12ล๎านตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 ซึ่งมีประมาณ 481.47 คิดเป็น ร๎อย
ละ 0.55 เน่ืองจากจีน อินเดีย อินโดนีเซีย บังกลาเทศ แคเมอรูน และแองโกลา จะมีการ บริโภคที่มากข้ึนเป็นประมาณ 
148.40 ล๎านตัน 99.25 ล๎านตัน 38.60 ล๎านตัน 35.20 ล๎านตัน และ 13.20 ล๎านตันตามลําดับ 
 ราคาข๎าวของเวียดนาม ปากีสถาน และอินเดียปรับตัวลดลง โดยปากีสถานได๎เสนอขายข๎าวราคาตํ่าที่สุด ราคาข๎าว
ขาว 5% ตันละ 315 เหรียญสหรัฐฯ ราคาข๎าวขาว 15% ตันละ 300 เหรียญสหรัฐฯ และข๎าวขาว25% ตันละ 290 เหรียญ
สหรัฐฯ ในขณะที่ ไทยเสนอราคาขายข๎าวสูงข้ึน ซึ่งไทยเสนอขายข๎าวขาว 15% ราคาสูงกวําคูํแขํง ตันละ 16 - 43 เหรียญ
สหรัฐฯ ข๎าวขาว 25% เสนอขายราคาสูงกวําตันละ 15 - 47 เหรียญสหรัฐฯ สํวนข๎าวขาว 5% เสนอขายราคาถูกกวําอินเดีย 
ตันละ 12 เหรียญสหรัฐฯ 
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๒.๒ ผลผลิต การใช้ การค้า และสต็อกข้าวของโลก   
 

ประเทศ ผลผลิต การบริโภค การนําเข๎า การสํงออก สต็อกปลายปี 
โลก      
ปี 2552/53  440.1 437.6 29.4 29.4 92.4 

ปี 2552/53  440.9 438.5 31.8 31.8 94.6 

ปี 2553/54  450.3 445.1 36.5 36.5 100.1 
ปี 2554/55  467.7 461.0 39.9 39.9 106.9 
ปี 2555/56 472.7 468.9 39.5 39.5 110.7 
ปี 2556/57 * 478.2 481.5 43.4 43.4 107.4 

ปี 2557/58 * 478.6 484.1 42.6 42.6 101.2 
ปี 2558/59 * 475.6 487.4 42.2 42.2 90.2 
 ปี 2558/2559 (%)  -0.6 0.7 -0.9 -0.9 -10.9 
ประเทศผู๎สงํออกปี 2557/58      
จีน 144.5 148.4 4.5 0.4 46.9 
อินเดีย 102.5 99.4 - 8.7 16.8 
เวียดนาม 28.1 21.1 0.4 6.2 1.2 
ไทย** 21.5** 11.7 ** 10.0*** 23.1 
สหรัฐอเมริกา 7.1 4.1 0.8 3.4 1.6 
ปากีสถาน 6.9 2.8 0.03 4.0 1.6 
ประเทศผู๎นําเข๎าปี 2556/57      
จีน 144.5 148.4 4.5 0.4 46.9 
ไนจีเรีย 2.8 6.1 3.5 - 1.1 
อิหรําน 1.7 3.4 1.7 - 0.7 
อินโดนีเซีย 36.3 38.6 1.3 - 4.5 
อิรัก 0.3 1.4 1.1 - 0.2 
ฟิลิปปินส์ 11.9 13.2 1.8 - 2.1 

ท่ีมา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ณ เดอืน กันยายน 2558 ** ผลผลิตและการน าเข้าข้าวจากการเปิดตลาดน าเข้าข้าวตามความ 
                      ตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) จากไทย *** เป้าหมายการส่งออกข้าว 
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๒.๓ ความเคลือ่นไหวของประเทศผู้น าเข้าขา้วทีส่ าคัญ 
 อินโดนีเซีย  
      แหลํงขําวในอินโดนีเซีย รายงานวํา รัฐบาลได๎รับการพิจารณาอนุมัติให๎สามารถนําเข๎าข๎าวภายหลังจากท่ีปริมาณข๎าว
สํารองของประเทศลดลง รวมทั้งจากที่เกิดความกังวลวําภัยแล๎งจะสํงผลกระทบ โดยรัฐบาลคาดหวังวําการนําเข๎าข๎าวจะ
สามารถแก๎ไขปัญหาหากเกิดวิกฤตด๎านอาหารได๎ 
      ทั้งน้ี รัฐบาลอินโดนีเซียได๎บรรลุข๎อตกลงที่จะซื้อข๎าวจากเวียดนามแล๎วปริมาณ 1 ล๎านตัน โดยขณะน้ีอยํูระหวํางการ
เจรจากับไทย เมียนมาร์ ปากีสถาน และกัมพูชา เพ่ือซื้อข๎าวอีกปริมาณ 500,000 ตัน ทางด๎านประธานองค์การสํารองอาหาร 
(Bulog) ให๎สัมภาษณ์วํา ถ๎าฝนยังไมํตกภายในสัปดาห์น้ี เราจะเรํงรัดการนําเข๎าข๎าว โดยที่จะขอให๎เวียดนามเริ่มสํงมอบข๎าว
ต้ังแตํต๎นเดือนพฤศจิกายนน้ี (ที่มา http://oryza.com) 
 สํานักขําว Bloomberg อ๎างถึงการให๎สัมภาษณ์ของรองประธานาธิบดีวํา อินโดนีเซียอาจจะไมํจําเป็นต๎องนําเข๎าข๎าว
เพ่ิมเติม ถ๎าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน ทั้งน้ี รองประธานาธิบดี ได๎กลําวในที่ประชุมสุดยอดผู๎นํากลุํมความ
รํวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) ณ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ วํา 
อินโดนีเซียได๎บรรลุข๎อตกลงนําเข๎าข๎าวปริมาณ 1.5 ล๎านตัน แบํงเป็นการนําเข๎าจากเวียดนาม 1 ล๎านตัน และจากไทย 0.5 ล๎าน
ตัน เน่ืองจากอินโดนีเซียประสบกับภาวะแห๎งแล๎ง อันเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนิโญ (El Nino) ซึ่งการนําเข๎าข๎าวน้ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันไมํให๎ราคาข๎าวสูงมากจนเกินไป 
     อน่ึง ประธานาธิบดี ต๎องการที่จะบรรลุเป้าหมายการพ่ึงพาตนเองและหลีกเลี่ยงการนําเข๎าข๎าว อยํางไรก็ตาม ผลผลิตข๎าว
ของอินโดนีเซียได๎รับผลเสียหาย เน่ืองจากภาวะแห๎งแล๎งที่ยาวนาน ทําให๎ปริมาณสํารองข๎าวลดลงและราคาข๎าวสูงข้ึน ทั้งน้ีกรม
อุตุนิยมวิทยา เตือนวําปรากฏการณ์เอลนิโญ จะสํงผลกระทบจนถึงปลายเดือนมีนาคม 2559 
ที่มา http://oryza.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

๒.๔ ความเคลือ่นไหวของประเทศผู้ส่งออกข้าวที่ส าคญั 
 
 กายานา  
      สํานักขําว Guyana News Network รายงานวํา รัฐบาลกําลังขยายตลาดสํงออกข๎าว ภายหลังจากที่เวเนซุเอลา
ตัดสินใจไมํตํออายุข๎อตกลงนําเข๎าข๎าวจากประเทศเพ่ือนบ๎าน ซึ่งรวมถึงกายานาด๎วย 
      แหลํงขําวรายงานวํา กระทรวงเกษตรของกายานาอยํูระหวํางการเจรจาขายข๎าวให๎กับเม็กซิโก เฮติ และบาฮามาส 
โดยที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรฯ ระบุวํา เฮติและบาฮามาส มีความสนใจที่จะซื้อข๎าวจากกายานา นอกจากน้ี รัฐมนตรี
กลําวเพ่ิมเติมวํา รัฐบาลได๎บรรลุข๎อตกลงในการเพ่ิมปริมาณสํงออกข๎าวให๎แกํปานามาเดือนละ 7,200 ตัน เพ่ิมข้ึนจากที่เคยสํง
เดือนละ 4,000 ตัน ภายใต๎ข๎อตกลงเดิม 
      ทั้งน้ี ในปี 2558 กายานาต้ังเป้าหมายการผลิตและสํงออกไว๎ที่ 618,000 และ 521,000 ตันข๎าวสาร ตามลําดับ โดย
ที่ผํานมา ปี 2557 กายานาสามารถสํงออกข๎าวได๎ 501,208 ตันข๎าวสาร เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ร๎อยละ 27 โดยสํงออกข๎าวไปยัง 
50 ประเทศทั่วโลก (ที่มา http://oryza.com) 
 อินเดีย  
      แหลํงขําวท๎องถ่ินรายงานวํา หนํวยงานพัฒนาสินค๎าเกษตรเพ่ือการสํงออกของอินเดีย (Agricultural Products 
Export Development Authority, APEDA) กําลังวางแผนที่จะสํงเสริมการสํงออกข๎าวบาสมาติ (Basmati) ในรูปแบบข๎าวถุง 
ภายใต๎ตราสินค๎าของประเทศไปยังตลาดสํงออกท่ีสําคัญของอินเดีย เพ่ือกระต๎ุนปริมาณการสํงออกข๎าวบาสมาติ 
โดยที่ผํานมา อินเดียได๎ให๎ความสําคัญกับการสํงออกข๎าวในรูปแบบขายสํง และทําการซื้อขายภายใต๎ 
      ตราสินค๎าของเอกชน ท้ังน้ี APEDA จะเริ่มรณรงค์การสํงออกข๎าวถุงกับซาอุดีอาระเบียและอิหรําน ซึ่งทั้ง 2 ประเทศ
เป็นผู๎นําเข๎าข๎าวบาสมาติที่สําคัญของอินเดีย 
      ที่ปรึกษา APEDA ให๎สัมภาษณ์วํา เรากําลังทํางานรํวมกับสมาคมผู๎สํงออกข๎าวอินเดีย และจะเริ่มการรณรงค์สํงออก
ข๎าวถุงในต๎นปี 2559 โดยวัตถุประสงค์ของการรณรงค์ เพ่ือสร๎างความตระหนักรู๎เกี่ยวกับข๎าวบาสมาติให๎แกํผู๎บริโภค 
(Consumer Awareness) และเป็นการเพ่ิมมูลคําของข๎าวบาสมาติ 
      ทั้งน้ี ระหวํางเดือน เมษายน ถึง สิงหาคม 2558 อินเดียสํงออกข๎าวบาสมาติได๎ 1.67 ล๎านตัน เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 17 
เมื่อเทียบกับชํวงเวลาเดียวกันของปีที่ผํานมา โดยมีมูลคําการสํงออก 1.55 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือคิดเป็นเงินบาท 55 
พันล๎านบาท) ลดลงจาก 2.03 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือคิดเป็นเงินบาท 72 พันล๎านบาท) หรือคิดเป็นร๎อยละ 23 ทั้งน้ี 
อินเดียคาดการณ์วําอิหรํานจะยกเลิกการห๎ามนําเข๎าข๎าวที่เคยดําเนินการมาต้ังแตํปี 2557 (ที่มา http://oryza.com) 
 พันธุ์ข้าวอินเดีย climate smart ซึ่งสามารถต้านทานภาวะแล้งและน้ าท่วมได้ 
 แหลํงขําวท๎องถ่ินรายงานวํา นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยข๎าว (Central Rice Research Institute, CRRI) กําลัง
พัฒนาพันธ์ุข๎าวในชื่อ climate smart ซึ่งสามารถต๎านทานภาวะแล๎งและนํ้าทํวมได๎พร๎อมกัน 
      นักวิทยาศาสตร์อาวุโสของ CRRI ให๎สัมภาษณ์วํา ความสําเร็จของการพัฒนาพันธ์ุข๎าว climate smart นับวําเป็น
การค๎นพบที่สําคัญในการผสมพันธุกรรมที่สามารถต๎านทานตํอสภาวะแวดล๎อมที่ตรงข๎ามกันสุดข้ัว คือ ภาวะแล๎งและนํ้าทํวม 
ไว๎ในข๎าวสายพันธ์ุเดียวกัน นอกจากน้ีพันธ์ุข๎าว climate smart น้ียังให๎ผลิตผลสูง นักวิทยาศาสตร์อาวุโสยังกลําวเพ่ิมเติมวํา 
เกษตรกรที่เพาะปลูกในพ้ืนที่เสี่ยงตํอภัยธรรมชาติจะได๎รับประโยชน์อยํางมากจากข๎าวสายพันธ์ุ climate smart 
แหลํงขําวจาก CRRI ระบุวํา CRRI อยํูระหวํางการทดสอบข๎าว climate smart จํานวน 6 สายพันธ์ุ  
      ในแปลงสาธิตซึ่งกระจายอยํูในหลายเมือง เพ่ือทดสอบผลิตผลภายใต๎สภาพภูมิอากาศและสภาพดินที่แตกตํางกัน 
ซึ่งคาดวําจะใช๎  เวลาในการทดสอบประมาณ 2 ปี กํอนที่รัฐบาลจะอนุญาตให๎นําข๎าวสายพันธ์ุใหมํน้ีไปปลูกเพ่ือการพาณิชย์ 
ทั้งน้ี หนํวยงานราชการในรัฐโอริสสา (Odisha) ที่อยํูทางทิศตะวันออกของประเทศ ได๎ลงนามในบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ 
(Memorandum of Understanding, MoU) กับสถาบันวิจัยข๎าวนานาชาติ (International Rice Research Institute, 

http://oryza.com/
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IRRI) ในการพัฒนาพันธ์ุข๎าวที่มีผลิตผลสูงและต๎านทานตํอสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง เพ่ือเตรียมพร๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ (climate change) (ที่มา http://oryza.com) 
 เวียดนาม  
      สํานักขําว Bloomberg รายงานโดยอ๎างแหลํงขําวจากผู๎บริหารกระทรวงเกษตรของเวียดนามวํา ปี 2558 รัฐบาล
ประมาณการสํงออกข๎าวได๎ 7 - 7.5 ล๎านตัน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเดิมที่ประมาณการไว๎ 6 ล๎านตัน ทั้งน้ี ปริมาณการสํงออกดังกลําว 
ไมํรวมปริมาณการสํงออกตามแนวชายแดน ปัจจัยสําคัญที่ทําให๎กระทรวงเกษตรเพ่ิมประมาณการสํงออกข๎าว คือ การเพ่ิมข้ึน
ของราคาสํงออกข๎าว และการเพ่ิมข้ึนของความต๎องการจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ 
      ปัจจุบัน ราคาข๎าวเวียดนาม 5% อยํูที่ตันละ 370 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือตันละ 13,064 บาท) สูงข้ึนจากเดือน
กันยายน 2558 ที่ราคาเคยตํ่าสุดอยํูที่ตันละ 325 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือตันละ 11,475 บาท) ทั้งน้ี ปัจจุบันราคายังคงตํ่ากวํา
ราคาเฉลี่ยทั้งปีที่ผํานมา ที่ตันละ 435 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือตันละ 15,359 บาท) 
      อน่ึง ข๎อมูลจากสมาคมอาหารแหํงเวียดนาม (Vietnam Food Association) ระบุวํา ต้ังแตํวันที่ 1 มกราคม - 20 
ตุลาคม 2558 เวียดนามสํงออกข๎าวปริมาณ 4.48 ล๎านตัน ลดลงร๎อยละ 17 เมื่อเทียบกับปริมาณการสํงออกข๎าวในชํวง 10 
เดือนแรกของปี 2557 ที่สํงออกข๎าวปริมาณ 5.37 ล๎านตัน (ที่มา http://oryza.com) 
      โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ 
 กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท เวียดนาม (Ministry of Agriculture and Rural Development, MARD) 
เปิดเผยวํา โครงการสํงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญํ (Large-Scale Field Model, LSFM) ที่เริ่มดําเนินการมาต้ังแตํปี 
2556 เริ่มที่จะแสดงผลลัพธ์ให๎เห็น โดยเฉพาะการผลิตข๎าว ท้ังน้ี การสํงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญํมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดของสินค๎าเกษตร 
      รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยวํา พ้ืนที่การเกษตรแบบแปลงใหญํมีปริมาณ 3.4 ล๎านไรํ ซึ่งเพ่ิมข้ึน
อยํางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับกํอนโครงการฯ นอกจากน้ี พ้ืนที่การเกษตรรูปแปลงใหญํได๎กลายเป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานและติดตํอระหวํางสถาบันเกษตรกรกับภาคเอกชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมตํางๆ เชํน การถํายทอดเทคโนโลยี หรือ
การให๎บริการสาธารณะ  
 รองผู๎อํานวยการฝ่ายเศรษฐกิจสหกรณ์และการพัฒนาชนบท (Co-operative Economy and Rural 
Development) ระบุวํา มีบริษัทจํานวนหน่ึงได๎ลงนามสัญญากับเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการเกษตรรูปแบบแปลงใหญํ ซึ่งทํา
ให๎เกษตรกรมีเสถียรภาพในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการขายผลผลิต นอกจากน้ี การรํวมมือกันของเกษตรกร สํงผลให๎
เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลิตผลและลดต๎นทุนการผลิต 
      อยํางไรก็ตาม ผู๎เชี่ยวชาญจํานวนหน่ึง ระบุวํา การเกษตรแบบแปลงใหญํ ยังเผชิญกับอุปสรรคอีกหลายประการ เชํน 
การขาดแคลนสินเชื่อสําหรับการลงทุนพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญํ กระบวนการสําหรับให๎ความชํวยเหลือที่ใช๎เวลานาน 
และโครงสร๎างพ้ืนฐานในการผลิตที่ไมํดี นอกจากน้ี ผู๎เชี่ยวชาญอีกจํานวนหน่ึง ระบุวํา การเกษตรแบบแปลงใหญํน้ันเหมาะ
สําหรับการผลิตข๎าว แตํไมํเหมาะสําหรับการผลิตสินค๎าเกษตรอื่น และแนะนําให๎รัฐบาลพิจารณาปรับปรุงรูปแบบโครงการฯ 
อน่ึง ข๎อมูลจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ระบุวํา ในปัจจุบันเวียดนามมีพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 67.5 ล๎านไรํ แบํงเป็นพ้ืนที่การ
ผลิตข๎าว 48.8 ล๎านไรํ (ที่มา http://oryza.com) 
 จีน  
      แหลํงขําวท๎องถ่ินรายงานวํา จีนบรรลุข๎อตกลงการซื้อข๎าวจากเกาหลีใต๎ ซึ่งเป็นสํวนหน่ึงของการประชุมระหวํางผู๎นํา
ทั้ง 2 ประเทศ โดยรายงานระบุวํา ทั้ง 2 ประเทศเห็นชอบในข๎อตกลงเรื่องการตรวจสอบสุขอนามัยพืช (phytosanitary) ซึ่ง
จีนเคยใช๎เป็นข๎ออ๎างในการกีดกันการนําเข๎าข๎าวจากเกาหลีใต๎ ทั้งน้ี ความสําเร็จในการเปิดตลาดข๎าวในจีนของเกาหลีใต๎ จะ
สามารถบรรเทาปัญหาผลผลิตล๎นตลาด อันเป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตข๎าวเพ่ิมข้ึน แตํปริมาณความต๎องการบริโภคข๎าวใน
ประเทศลดลง (ที่มา http://oryza.com) 
 บังคลาเทศ  
      แหลํงขําวท๎องถ่ินรายงานวํา ในเดือนพฤศจิกายนน้ี รัฐบาลบังคลาเทศกําลังวางแผนที่จะลดราคาข๎าวที่อยํูในโครงการ 
OMS (Open Market sale) เพ่ือเรํงระบายปริมาณข๎าวในโกดังให๎ทันกับปริมาณผลผลิตข๎าวฤดูฝน (Aman rice หรือข๎าวที่
เพาะปลูกระหวํางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม) ท่ีจะเริ่มเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคมน้ี ปัจจุบันรัฐบาลเก็บข๎าวไว๎ในคลังแล๎ว
ปริมาณ 1.7 ล๎านตัน แตํคลังมีความจุสามารถเก็บข๎าวได๎เพียง 2 ล๎านตัน 
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      รัฐมนตรีวําการกระทรวงอาหารให๎สัมภาษณ์วํา รัฐบาลจะลดราคาข๎าวและแป้งข๎าวเจ๎า เพ่ือให๎ประชาชนเข๎าถึง
โครงการ OMS ได๎มากข้ึน ขณะน้ี โครงการ OMS ขายข๎าวในราคาประมาณตันละ 299 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือตันละ 10,557 
บาท) รัฐมนตรีฯ กลําวเพ่ิมเติมวํา หนํวยงานที่วางแผนและกํากับนโยบายด๎านอาหาร (Food Planning and Monitoring 
Unit) จะกําหนดราคารับซื้อข๎าวฤดูฝนในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 (ที่มา http://oryza.com) 
 
     
 


