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สมาคมโรงสีข้าวไทย 
(www.thairicemillers.com) 

81 ซ.เจริญนคร 24 แขวงตลาดน๎อย เขตสัมพันธวงศ์ กรงุเทพฯ 10100 โทร.02-2347289 โทรสาร 02-2347286 
Email address:thairicemiller@gmail.com 

 
 
 
 
 

ค าน า 
 

      เอกสารฉบับน้ี เป็นรายงานสถานการณ์ข๎าวประจําเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ของ สมาคมโรงสีข๎าวไทย ที่
มอบให๎นายสุรัตน์ โชคประจักษ์ชัด และคณะ รวบรวมจัดทํา เพ่ือเสนอตํอที่ประชุมประจําเดือน สมาคมโรงสีข๎าวไทย 
ครั้งที่๑/๒๕๕๙ โดยได๎ประมวลสรุป วิเคราะห์ เหตุการณ์ และแนวโน๎ม เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป และการตลาด
ของข๎าวทั้งในและตํางประเทศ ซึ่งสมาคมฯหวังเป็นอยํางย่ิงวํา ทํานจะได๎รับประโยชน์จากรายงานน้ีตามสมควร และ
ขอความกรุณาได๎เผยแพรํเอกสารน้ีตํอไปยังบุคคล หนํวยงานตํางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข๎องของทําน จัก
ขอบคุณย่ิง 

 
 
 
 
 

  นายมานัส กิจประเสริฐ 
นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย 
    ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ 
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๗   ประมวลสถานการณ์ข้าวไทยและต่างประเทศ 
๗ ๑. ความเคลื่อนไหวของข้าวในประเทศ 
๗  ๑.๑ สรุปสถานการณ์การผลิตและการค้าไทยเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
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๒๘  ๑.๕ ความเคลื่อนไหวของโรงสีข้าวไทย 
๓๑  ๑.๖ ความเคลื่อนไหวของผู้ส่งออกข้าวไทย 
๓๕  ๑.๗ ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 
๔๐  ๑.๘ ความเคลื่อนไหวอ่ืนๆ 
๔๒ ๒. ความเคลื่อนไหวของข้าวต่างประเทศ 
๔๒  ๒.๑ สถานการณ์การผลิต และการค้าข้าวโลก 
๔๓  ๒.๒ ผลผลิต การใช้ การค้า และสต็อกข้าวของโลก  
๔๔  ๒.๓ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้น าเข้าข้าวท่ีส าคัญ 
๔๕  ๒.๔ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้ส่งออกข้าวท่ีส าคัญ 
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ประมวลสถานการณข์้าวไทยและต่างประเทศ 

มกราคม ๒๕๕๙ 
…………………………………………………………… 

 

๑. ความเคลื่อนไหวข้าวในประเทศ 
๑.๑ สรุปสถานการณ์และการผลิตข้าวไทยเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 

 โครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2558/59  
 รัฐบาลได๎ใช๎มาตรการชํวยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข๎าว ปีการผลิต 2558/59 
เฉพาะท่ีเกี่ยวข๎องกับธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามความจําเป็นและเหมาะสมตาม
ขั้นตอน จํานวน 3 โครงการ คือ 
 1. โครงการลดดอกเบ้ียเงินกู๎ให๎เกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าว ปีการผลิต 2558/59 วงเงิน 975.57 ล๎านบาท  
 2. โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข๎าวและสร๎างมูลคําเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 
วงเงินงบประมาณ 236.67 ล๎านบาท (ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ตามโครงการจาก MLR เป็น MLR-1 รัฐบาล
ชดเชยอัตราดอกเบ้ียในอัตราร๎อยละ 2 โดยปัจจุบัน MLR เทํากับร๎อยละ 5)  
 3. โครงการสินเช่ือชะลอการขายข๎าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 วงเงินงบประมาณ 648.33 
ล๎านบาท (ปรับลดระยะเวลาให๎สอดคล๎องกับระยะเวลาดําเนินโครงการไมํเกิน 10 เดือน)  
 ในชํวงเดือนมกราคมท่ีผํานมา ราคาข๎าวเปลือกท่ีเกษตรกรขายได๎ ราคาสูงขึ้นเล็กน๎อย   
 โดย ราคาข๎าวเปลือกเจ๎าหอมมะลินาปี เฉล่ียตันละ 11,075 – 11,700 บาท  
 สํวนราคาข๎าวเปลือกเจ๎าความช้ืน 15% เฉล่ียอยูํท่ีตันละ 7,550 – 7,700 บาท  
 ส่วนราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
 ราคาข๎าวหอมมะลิไทย ช้ัน 1 (ใหมํ) ขายสํงในตลาดกรุงเทพฯ ราคาทรงตัว เฉล่ียท่ีตันละ 24,650 
บาท  
 ราคาข๎าวสารเจ๎า 5% (ใหมํ) ขายสํงในตลาดกรุงเทพฯ ปรับสูงขึ้นเล็กน๎อย เฉล่ียอยูํท่ีตันละ 11,950 
บาท จากตันละ 11,800 บาท  
 ด๎าน ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สูงขึ้นเล็กน๎อยจากการอํอนตัวของคําเงินบาท  
 ราคาข๎าวหอมมะลิไทย ช้ัน 1 (ใหมํ) สํงออก เอฟ.โอ.บี. เฉล่ียท่ีตันละ 774 ดอลลาร์สหรัฐฯ (27,883 
บาท/ตัน)  
 ราคาข๎าวปทุมธานี สํงออก เอฟ.โอ.บี. เฉล่ียอยูํท่ีตันละ 548 ดอลลาร์สหรัฐฯ (19,741 บาท/ตัน) 
สูงขึ้นจากตันละ 520  
 ราคาข๎าวสารเจ๎า 5% (ใหมํ) สํงออก เอฟ.โอ.บี. เฉล่ียตันละ 366 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,185 บาท/ตัน) 
ราคาทรงตัว 
 ราคาข๎าวสารเจ๎า 25% (ใหมํ) สํงออก เอฟ.โอ.บี. เฉล่ียตันละ 357 ดอลลาร์สหรัฐฯ (12,861 บาท/
ตัน) 
 ราคาข๎าวนึ่ง 5% สํงออก เอฟ.โอ.บี. เฉล่ียท่ีตันละ 368 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,257 บาท/ตัน) ลดลง
เล็กน๎อย 
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 สรุปราคาข้าวเปลือกและข้าวสารของสมาคมโรงสีข้าวไทย ณ วันที่ 29 ม.ค..  2559  
 ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่          11,500 - 12,000 บาท/ตัน 
 ราคาข้าวเปลือกเหนียวใหม่กข.6 จ.อุดรธานี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่     13,500 - 14,000  บาท/ตัน 
 ราคาข้าวเปลือกเจ้า ราคาเฉลี่ยอยู่ท่ี                     8,000 - 8,300  บาท/ตัน 
 ราคาข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่            10,000 – 10,500 บาท/ตัน 
 ส่วนราคาเฉลี่ยข้าวสารชิดต่างๆ มีดังนี้   
 ข้าวสาร 5% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กระสอบละ     1,120 - 1,130 บาท 
 ข้าวหอมปทุมธานี ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กระสอบละ    1,850 - 1,900 บาท 
 ข้าวหอมมะลิ 100% ช้ัน 2 (ใหม่) เฉลี่ยอยู่ที่กระสอบละ          2,300 - 2,400 บาท 
 ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 10% เฉลี่ยอยู่ที่กระสอบละ         2,220 - 2,700 บาท 
 ข้าวเหนียวเมล็ดยาว กข 6 (เชียงราย) เฉลี่ยอยู่ที่กระสอบละ               3,100 บาท 
 
 นายกฯ ปลื้ม ชาวนา-โรงสี ร่วมมือรัฐ ลดปลูกข้าว(20 ม.ค.59) 
 "นายกฯ" วอนอยํากังวลดึงน้ําโขงมาใช๎ภาคเกษตร เผยใช๎น้ําสํวนเกิน ช้ี รบ. พร๎อมแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง
ตลอด ยินดีชาวนา-โรงสี รํวมมือลดปลูกข๎าว ย้ําเขต ศก. พิเศษ เป็นเรื่องอนาคต เผยรัฐสภาใหมํ คืบหน๎าเพียง 
10 เปอร์เซ็นต์กวํา เช่ือไมํทันรับเลือกตั้งสมัยหน๎า ย้ําเกิดปัญหาระบบขนดิน-สํงมอบพื้นท่ี 
 เมื่อวันท่ี 19 ม.ค. 59 ท่ีทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะ
รักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) กลําวถึงการแก๎ไขปัญหาราคาข๎าววํา เมื่ อวันท่ี 18 ม.ค. ท่ีผํานมา 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได๎ประชุมคณะทํางานวางแผนการผลิตข๎าวครบวงจรรํวมกับเกษตรกร โรงสี และผ๎ู
สํงออกแล๎ววํา จะทําอยํางไรให๎ราคาข๎าวสูงขึ้น ซึ่งได๎รํวมมือกันท่ีจะลดพื้นท่ีการปลูกข๎าวในปี 2559 เชํนเดิม
จากท่ีมีพื้นท่ีการปลูก 30 ล๎านตัน ก็เหลือเพียง 25 ล๎านตัน ถือวําเป็นการรํวมมือท้ัง 2 ฝ่ายด๎วยกัน เพราะถ๎า
เรียกร๎องราคาอยํางเดียว แตํสินค๎ามีปริมาณมากกวําความต๎องการก็จะเป็นปัญหา ซึ่งไมํใชํปัญหาเราอยํางเดียว 
แตํเป็นปัญหาท้ังโลกด๎วย เพราะหลายประเทศในโลกปลูกข๎าวได๎มากพอๆ กับเรา และตอนนี้ก็มีปัญหาน้ํา
ขึ้นมา 
 นายกฯ กลําวตํอวํา ในเรื่องน้ํา ตนเกรงวําประชาชนจะเข๎าใจผิดวํารัฐบาลนี้ไมํมีการเตรียมการหรือ
อยํางไร ฝนก็แล๎งอยูํแล๎ว หากย๎อนกลับไปได๎ตนบอกต้ังแตํเข๎ามาแล๎ววํา เราจําเป็นต๎องบริหารจัดการน้ําแบบ
ครบวงจร ท้ังต๎นทาง ท่ีเก็บน้ํา และปีนี้ขุดไปหลายพันแหํง โชคร๎ายหนํอยท่ีฝนไมํตก สํวนเรื่องการจัดทําระบบ
เอาน้ํามาเติม ซึ่งตอนแรกมีคนเสนอให๎เอาน้ําจากท่ีตํางๆ มาใช๎ แมํน้ําระหวํางประเทศหรือแมํน้ําโขง แตํวันนี้มี
คนมาพูดอีกแล๎ววําในพื้นท่ีตํอต๎านวําจะทําให๎น้ําเขาลดลงหรือไมํ ซึ่งตนไมํเข๎าใจ การเอาน้ํามาใช๎เพื่อไปเติมตรง
อื่นต๎องไมํเกิดผลกระทบตํอพื้นท่ีโดยรวมของเขา และจะใช๎ได๎เฉพาะหน๎าน้ําท่ีมีปริมาณน้ําเกิน ซึ่งถ๎าเป็นแบบนี้
จะทําอะไรไมํได๎สักอยําง แล๎วก็สร๎างความขัดแย๎งไปเรื่อย โดยความไมํเข๎าใจ 
 พล.อ.ประยุทธ์ กลําวถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษวํา เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นอนาคต แตํจะต๎องสอดคล๎องกับ
ระยะท่ีหนึ่งท่ีเราดูแลเรื่องยาง เรากําลังสํงเสริมอุตสาหกรรมยาง หรือซุปเปอร์ คลัสเตอร์ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษด๎วย เพื่อในวันหน๎าจะได๎มีโรงงานไปต้ังขึ้นใหมํแล๎วจะใช๎ยางในประเทศ 100 เปอร์เซ็นต์ได๎หรือไมํ เพราะ
ท่ีผํานมาไมํมีการกําหนดกฎเกณฑ์ไว๎ชัดเจนวําต๎องใช๎ยางเทําไหรํ ซึ่งถ๎าเราใช๎ยางพารา 90-100 เปอร์เซ็นต์
จะต๎องไปดูกฎหมาย เพราะเป็นการค๎าเสรี 
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 พล.อ.ประยุทธ์ กลําวถึงการรายงานความคืบหน๎า ในการกํอสร๎างอาคารรัฐสภาแหํงใหมํ ท่ี
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นผ๎ูรายงานวํา มีการรายงานในท่ีประชุม ครม.  ก็ต๎องไปทบทวนดูสิวําท่ีลําช๎า
เพราะอะไร เห็นบอกวํามีปัญหาเรื่องการขนดิน การสํงมอบพื้นท่ี เด๋ียวก็มีการสอบสวนดูสิ เพราะจริงๆ มันมี
คําตอบอยูํแล๎ว สํวนคาดหวังวําจะกํอสร๎างแล๎วเสร็จทันหลังการเลือกต้ังปี 2560 หรือไมํมันเสร็จไมํทันอยูํแล๎ว 
เพราะทําเสร็จไปแคํ 10 กวําเปอร์เซ็นต์เทํานั้น ถามวํามันจะทันหรือไมํ และถามวําตนเป็นคนเริ่มสร๎างหรือไมํ 
เพราะนี่ก็ทําให๎เร็วขึ้นมาหนํอยแล๎วนะ ถ๎าไมํแก๎ไขมันก็ช๎าไปกวํานี้ มันเป็นปัญหาอุปสรรคในการกํอสร๎างบ๎าง 
กติกาบ๎าง ก็พยายามแก๎ไปให๎ เพื่อให๎เกิดความรวดเร็วขึ้น ตนก็อยากให๎มันเสร็จ ไมํอยากให๎ไปเสียเวลาและเสีย
โอกาส ถ๎าทําแล๎วก็ทําให๎มันเสร็จ   
 พล.อ.ประยุทธ์ กลําวอีกวํา และปัญหาอีกเรื่องท่ีแก๎ปัญหากันได๎ไมํจบก็คือเราจําเป็นต๎องกวดขัน
หนํวยงานราชการ ซึ่งตนก็รู๎วําทุกคนต้ังใจทํางาน แตํก็มีปัญหาข๎างใน คือกําลังคนไมํพอ เจ๎าหน๎าท่ีจัดทํา
แผนงานโครงการ การจัดทํางบประมาณมันมีน๎อย เพราะถ๎าสถานการณ์ปกติเขาทําแผนงานโครงการรายจําย 
ปกติเขาทําทัน แตํพอวันนี้เรากระจายเม็ดเงินลงไปมากๆ กระจายไปท่ัวถึงทุกพื้นท่ี เจ๎าหน๎าท่ีก็ทําไมํทัน 
อยํางเชํน งบตําบลละ 5 ล๎านบาท ท่ีบอกวําช๎า เขาก็ทําถึงตีหนึ่งตีสองทุกวัน เพราะคนมันเทําเดิมแตํงานมัน
เยอะขึ้น แตํถามวํางานมันจะเยอะแบบนี้ตลอดไปหรือไมํก็ไมํใชํ มันจะเกิดขึ้นเฉพาะในชํวงท่ีการจัดทํา
งบประมาณเทํานั้น ก็ต๎องไปแก๎กันท้ังระบบ(ไทยรัฐ 19012559) 
 ลดผลิตข้าวเหลือ25ล้านตัน ชาวนาพอใจไม่ร้องชดเชย(26 ม.ค.59) 
 ผ๎ูสํงออกเห็นด๎วยมาตรการลดพื้นท่ีปลูกข๎าวเช่ือภัยแล๎งปีนี้รุนแรง เรํงพาณิชย์เดินสายโปรโมตข๎าวไทย
หลังหลายประเทศเลิกซื้อ ขณะพาณิชย์เดินหน๎าวางแผนผลิตและทําตลาดข๎าวปี 2559/60 ลดพื้นท่ีปลูกจาก 
30 ล๎านตันเหลือ 25 ล๎านตันข๎าวเปลือก ขณะท่ีชาวนาข๎าวช้ีท่ีผํานมารัฐชํวยเต็มท่ีแล๎ว ไมํเรียกร๎องเงินชํวย
เหมือนสวนยาง 
 นายเจริญ เหลําธรรมทัศน์ นายกสมาคมผ๎ูสํงออกข๎าวไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึง
สถานการณ์ข๎าวในปีนี้ท่ีมีความจําเป็นต๎องลดพื้นท่ีและปริมาณการปลูกลงเพราะประสบปัญหาภัยแล๎ง ซึ่ง
ภาครัฐจะต๎องทําความเข๎าใจกับเกษตรกรไมํให๎ปลูกข๎าวในพื้นท่ีท่ีได๎รับผลกระทบจากภัยแล๎ง ขณะท่ีผ๎ูสํงออกก็
จะรํวมกับภาครัฐในการผลักดันการสํงออกให๎ได๎ตามเป้าหมาย(9 ล๎านตัน)ซึ่งขณะนี้มีหลายประเทศยังให๎
ความสําคัญกับการนําเข๎าข๎าวไทย แตํต๎องใช๎เวลาในการสร๎างความเช่ือมั่นและเดินสายเพื่อโปรโมตเพราะบาง
ประเทศก็เลิกซื้อข๎าวไทยไปนานแล๎ว เชํน อิหรําน 
 สําหรับเปา้หมายการผลิตข๎าวเปลือกปี 2559/60 ท่ีคณะทํางานวางแผนการผลิตข๎าวครบวงจรรํวมกับ
เกษตรกร โรงสี และผ๎ูสํงออกได๎เห็นชอบปริมาณการผลิตท่ี 25 ล๎านตันข๎าวเปลือกลดลงจากเดิมท่ีคาดจะผลิต
ได๎ 30 ล๎านตัน หรือลดลง 5 ล๎านตัน ในเรื่องนี้ควรมีการปรับลดพื้นท่ีเพาะปลูกข๎าวนาปรังซึ่งต๎องกําหนดวําเป็น
พื้นท่ีใดและจํานวนกี่ไรํ 
 ด๎านนางสาวชุติมา บุณยประภัศร กลําว ภายหลังการประชุมแผนการผลิตและการตลาดข๎าวครบวงจร 
รํวมกับกลํุมชาวนา และผ๎ูประกอบการ(18 ม.ค.59) วํา ท่ีประชุมมีมติรํวมกันวําผลผลิตข๎าวในฤดูกาลปี 
2559/60 นั้นจะมีการลดพื้นท่ีปลูกเหลือ 25 ล๎านตันข๎าวเปลือก จากเดิม 30 ล๎านตัน และราคาก็เป็นไปตาม
ตลาดโลก โดยมีแนวโน๎มวําราคาข๎าวเปลือกเจ๎าในปีนี้จะอยูํท่ีประมาณ 7.5-8 พันบาทตํอตัน ซึ่งทุกฝ่ายก็
เห็นชอบรํวมกันและจากนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะรํวมมือกันในการหาแนวทาง
เพื่อชํวยเหลือเกษตรกรในแนวทางตํางๆรวมท้ังให๎คําแนะนําให๎เกษตรกรปลูกพืชหรือมีอาชีพเสริมอยํางอื่น
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ในชํวงท่ีไมํสามารถปลูกข๎าวได๎ ท้ังนี้กระทรวงย้ําวําตํอจากนี้ไปเกษตรกรจะต๎องปลูกพืชท่ีมีคุณภาพและเป็นไป
ตามความต๎องการของตลาด 
 สําหรับมาตรการชํวยเหลือเกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวของรัฐบาลท่ีออกมาชํวยเหลือไปแล๎วนั้น เชํน ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหรณ์(ธ.ก.ส.)มีโครงการสินเช่ือเพื่อชํวยเหลือ 5 โครงการ เชํนโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู๎
เพื่อการผลิตแกํเกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวนาปี ชดเชยดอกเบี้ย 3% ตํอปีรายละไมํเกิน 8 หมื่นบาทจากเดิมรายละ5
หมื่นบาท ไมํเกิน 6 เดือน โครงการประกันข๎าวนาปี เป็นต๎น หรือของกระทรวงพาณิชย์ เชํน โครงการจัดตลาด
นัดข๎าวและพืชไรํ มาตรการด๎านตลาดตํางประเทศ การสํงเสริมตลาดเกําเพิ่มเช่ือมโยงตลาดใหมํ สํงเสริมตลาด
เฉพาะกลํุม เป็นต๎น 
 ขณะท่ีนายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กลําววํา ชาวนาเห็นด๎วยกับการลด
พื้นท่ีปลูกข๎าวและผลผลิต เพราะท่ีผํานมารัฐบาลได๎ให๎ความชํวยเหลือชาวนาอยํางตํอเนื่อง ท้ังการให๎ ธ.ก.ส.
ชดเชยดอกเบ้ีย ยกเว๎นดอกเบ้ีย รวมท้ังกระทรวงเกษตรฯ ท่ีชํวยเหลือด๎านปัจจัยการผลิตให๎ ซึ่งชาวนาเห็นด๎วย
กับแนวทางการแก๎ไขปัญหาของรัฐบาลแม๎วําไมํไ ด๎มีการให๎เงินชดเชยหรือให๎ความชํวยเหลือแบบเดียวกับ
ชาวสวนยางพาราก็ตาม(ฐานเศรษฐกิจ 22012559) 
 ภัยแล้งมาแน่4เขื่อนเหลือน้ า20% ลดจ่ายน้ าประปา-คลอง13ไม่สนรุมสูบน้ าใส่บ่อ(21 ม.ค.59) 
 ผ๎ูส่ือขําว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานสถานการณ์น้ําในอํางเก็บน้ําขนาดใหญํ ณ วันท่ี  19 มกราคม 
2559 มีปริมาณน้ําใช๎การได๎จริง 15,184 ล๎าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 32% แตํเฉพาะ 4 เขื่อนหลักท่ีระบายน้ําเข๎า
สํูลํุมแมํน้ําเจ๎าพระยา ได๎แกํ อํางเก็บน้ําในเข่ือนภูมิพล-สิริกิต์ิ-แควน๎อยบํารุงแดน-ป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นตัวช้ีเป็น
ช้ีตายถึงความอยูํรอดของกรุงเทพมหานครและจังหวัดภาคกลาง พื้นท่ีเกษตรกรรมสําคัญของประเทศปรากฏ 
มีปริมาณน้ําใช๎การได๎จริงรวมกันแคํ 3,601 ล๎าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 20% หายไปครึ่งตํอครึ่ง สํงผลให๎ปีนี้ลํุม
แมํน้ําเจ๎าพระยาต๎องเผชิญกับสภาวะภัยแล๎ง 
 ขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ต๎องเผชิญกับภาวะภัยแล๎งอยํางรุนแรงเชํนกัน ท้ังภาคมีปริมาณน้ํา
ใช๎การได๎จริงเหลือแคํ 1,956 ล๎าน ลบ.ม. หรือ 29% โดยเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ําใช๎การได๎จริงน๎อยท่ีสุดแคํ 
126 ล๎าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 5% เข่ือนห๎วยหลวง 25 ล๎าน ลบ.ม. หรือ 20%, เขื่อนจุฬาภรณ์ 46 ล๎าน ลบ.ม. 
หรือ 36%, เข่ือนลําปาว 736 ล๎าน ลบ.ม. หรือ 39% และเข่ือนลําตะคอง 95 ล๎าน ลบ.ม. 
 ด๎านกรมชลประทานยังคงยืนยันวํา การใช๎น้ําของประเทศยังเป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ําท่ีวางไว๎ 
โดยลํุมน้ําเจ๎าพระยาใช๎น้ําจากต๎นทุน 4 เข่ือนหลักต้ังแตํวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2558-ต๎นเดือนมกราคม 2559 มี
การใช๎น้ําไปแล๎ว 1,011 ล๎าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 35% ของแผนจัดสรรน้ํา 2,900 ล๎าน ลบ.ม. คงเหลือน้ําใช๎
ตามแผนไปจนถึงส้ินเดือนเมษายน ซึ่งถือเป็นส้ินสุดฤดูแล๎งเข๎าสํูฤดูฝน 1,889 ล๎าน ลบ.ม. แตํไมํมีการการันตีวํา 
ฝนจะต๎องตกในต๎นเดือนพฤษภาคม หากฝนมาลําช๎าออกไปก็จะเกิดการขาดแคลนน้ําเพื่อใช๎ในการอุปโภคและ
บริโภคอยํางแนํนอน (ดูตารางประกอบ) 
 นายธนศักด์ิ วัฒนฐานะ ผ๎ูวําการการประปานครหลวง (กปน.) กลําววํา ได๎ลดการจํายน้ําในพื้นท่ี
กรุงเทพฯ-นนทบุรี-สมุทรปราการ ในชํวงกลางคืน 23.00-05.00 น. และต้ังเป้าจะลดการจํายน้ําลงอีก ในสํวน
ของแมํน้ําเจ๎าพระยาซึ่งเป็นพื้นท่ีวิกฤตลงจาก 5% เป็น 10% และมีโครงการรณรงค์ชวนประหยัดน้ํา 
(งบประมาณ 20 ล๎านบาท) ในชํวงเดือน ก.พ.-เม.ย. ด๎วยการคืนเงินสดให๎กับประชาชนท่ีสามารถประหยัดน้ํา
ได๎" 
 นายธงชัย ระยะกุญชร ผ๎ูอํานวยการฝ่ายส่ือสารองค์กร การประปาสํวนภูมิภาค (กปภ.) กลําววํา 
ภาพรวมการจํายน้ํายังไมํมีสาขาใดท่ีหยุดการจํายน้ํา แตํมีบางสาขาท่ีต๎องลดแรงดันหรือการจํายน้ําเป็น
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ชํวงเวลา โดยพื้นท่ีท่ีเป็นกังวลมากท่ีสุดคือพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเริ่มมีบางสาขาท่ีจํายน้ําเป็นเวลา 
โดยลําสุดวันท่ี 19 ม.ค. 59 เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ําใช๎การได๎จริงเหลือเพียง 5% ซึ่งอาจสํงผลตํอการผลิต
น้ําประปาของ กปภ.สาขาขอนแกํนและสาขาบ๎านไผํ 
 สํวนท่ีบริเวณคลอง 13 ตํอเนื่องไปจนถึงคลองระพีพัฒน์ ปทุมธานี พบวํามีการวางทํอพญานาคเพื่อ
เตรียมสูบน้ํากวํา 300 ทํอ สําหรับหลํอเล้ียงพืชสวนและเล้ียงปลา ซึ่งไมํสามารถห๎ามได๎ หากทํอเหลํานี้สูบน้ํา
พร๎อมกันน้ําจะหายไปจากคลองทันที 
 นายเจน นําชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย (ส.อ.ท.) กลําววํา ได๎แจ๎งให๎สมาชิก
ในพื้นท่ี 22 จังหวัดท่ีมีการประกาศพื้นท่ีภัยแล๎งให๎แจ๎งกลับมายัง ส.อ.ท.วํามีปัญหาการใช๎น้ําภายในโรงงาน
หรือไมํ นอกจากนี้ในชํวงท่ีผํานมาโรงงานมักจะติดต้ังระบบรีไซเคิลน้ํามากขึ้น เห็นได๎ชัดเจนวํามีปริมาณการใช๎
น้ําลดลงตํอเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่ิงทอและฟอกย๎อม 
 นายบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม ประธานกลํุมอุตสาหกรรมอาหาร ส.อ.ท. กลําววํา ภัยแล๎งปีนี้รุนแรง 
สํงผลกระทบตํอภาคการเกษตร โดยเฉพาะวัตถุดิบตําง ๆ จากพืชไรํท้ังหมดและท่ีนําหํวงท่ีสุดคือกลํุมปศุสัตว์ 
ซึ่งสํวนใหญํเล้ียงในพื้นท่ีภาคอีสาน 
 นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผ๎ูวําการการนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย (กนอ.) กลําววํา นิคมอฯลําพูนได๎
ใช๎งบ 20 ล๎านบาทเพื่อขุดเจาะบํอบาดาลเพื่อสํารองน้ําไว๎ใช๎แล๎ว 20 บํอ และเตรียมงบประมาณไว๎ซื้อน้ําจาก
ภาคเอกชน 1 รายท่ียื่นเสนอขายน้ําให๎ในปริมาณ 400,000 ลูกบาศก์เมตร 
 นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม ได๎ส่ังการให๎ กรอ.ประเมินสถานการณ์และเตรียม
แผนรับมือในการชํวยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ ท้ังแนะนําการขุดบํอบาดาล คุมการปลํอยน้ําท้ิงให๎
มารีไซเคิลใช๎ใหมํ และเรํงให๎กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรํ (กพร.) ดําเนินการตามนโยบายนําขุม
เหมืองเกําใช๎เป็นแหลํงเก็บน้ํา 36 แหํง 
 นายสุทธิโรจน์ กองแก๎ว ผ๎ูอํานวยการโครงการสํงน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง กลําววํา ปริมาณน้ําท่ี
เหลืออยูํในเขื่อนลําตะคอง "ยังนําหํวงและจะต๎องติดตามอยํางใกล๎ชิด" จึงอยากให๎ชํวยกันประหยัดน้ําเพื่อ
รักษาปริมาณน้ําต๎นทุนท่ีเหลืออยูํให๎ผํานวิกฤตแล๎งนี้ไปได๎(ประชาชาติธุรกิจ 21012559) 
 สันดอนโผล่กลางเจ้าพระยา แนะหยุดท านาปี หันปลูกพืชน้ าน้อย(05 ม.ค.59) 
 ผ๎ูส่ือขําวรายงานวํา สถานการณ์แมํน้ําเจ๎าพระยา ไหลผํานจังหวัดอํางทอง ลดลงตํอเนื่องโดย ท่ีสถานี
โทรมาตร C7A หน๎าศาลากลางจังหวัดอํางทอง ระดับน้ําในแมํน้ําเจ๎าพระยา อยูํท่ี 0.55 เมตร จากระดับตล่ิง 
9.32 เมตร โดยท่ีกลางแมํน้ําเจ๎าพระยา มองเห็นสันดอนกลางแมํน้ําท่ีโผลํกลางแมํน้ํามองเห็นชัดเจนหลายจุดท่ี
บริเวณกลางแมํน้ําเจ๎าพระยาชํวง ตําบลไชยภูมิ อําเภอไชโย จังหวัดอํางทอง มองเห็น สันดอนกลางแมํน้ําโผลํ
ชัดเจน ด๎านชลประทานประกาศเตือนขอความรํวมมือหยุดทํานาปี 
 ท้ังนี้ เนื่องจากน้ําต๎นทุนเหลือน๎อย พบคลองชลประทานหลายแหํงแห๎งขอดเป็นระยะทางหลาย
กิโลเมตร พร๎อมสํงเสริมในการปลูกพืชใช๎น้ําน๎อย แทนการทํานาปลูกข๎าว หลังประสบปัญหาภัยแล๎งน้ําต๎นทุน
ในเขื่อนเหลือน๎อย ใช๎เพียงอุปโภคบริโภค โดยชลประทานพร๎อมให๎การชํวยเหลือ ในการจ๎างงานเกษตรกร
ชาวนา ในชํวงหยุดทํานา และมีชาวนาบางสํวนท่ีต๎องปลูกพืชใช๎น้ําน๎อยส๎ูภัยแล๎งสร๎างร ายได๎จุนเจือเล้ียง
ครอบครัว 
 อยํางไรก็ตาม ยังพบมีชาวนาหลายรายท่ีลงทุนเส่ียงทํานาปลูกข๎าวอยํางตํอเนื่อง โดยหวังใช๎น้ําจากบํอ
บาดาลและแหลํงน้ําธรรมชาติในการปลูกข๎าวเพื่อหาเล้ียงครอบครัวตํอไป(ไทยรัฐ 04012559) 
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 เผย จ.ขอนแก่นเผชิญภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี(13 ม.ค.59) 
 เมื่อวันท่ี 12 ม.ค. 59 นายกําธร ถาวรสถิตย์ ผ๎ูวําราชการจังหวัดขอนแกํน เปิดเผยวํา ท่ีประชุมรํวม
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําในจังหวัดขอนแกํน และคณะกรรมการในจังหวัดลํุมน้ําชี -น้ําพอง ครอบคลุม
พื้นท่ี จ.หนองบัวลําภู, ขอนแกํน, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์ และ จ.ร๎อยเอ็ด โดยประเด็นหลักสําคัญได๎หารือวํา
ด๎วยน้ําในเข่ือนอุบลรัตน์และเข่ือนลําปาว ซึ่งเป็นการบริหารจัดการและรองรับปริมาณน้ําในลําน้ําพอง และลํา
น้ําชี 
 จากการตรวจสอบปริมาณน้ําเก็บกักภายในเขื่อนอุบลรัตน์มีอยูํท่ีประมาณ 27% ของความจุอําง
เทํานั้น ถือเป็นสัดสํวนท่ีน๎อยมาก เพราะเป็นปริมาณน้ํากักเก็บในภาพรวมตลอดหน๎าฝนปีนี้ และจากการ
ตรวจสอบยังคงพบวําปัจจุบันมีปริมาณน้ําไหลเข๎าเข่ือนอุบลรัตน์ในจํานวนท่ีเกินกวํา 10 ล๎าน ลบ.ม.เป็นบางวัน 
เป็นสัญญาณท่ีไมํดีเตือนวําปีนี้เรามีน้ําท่ีน๎อยมาก เทียบเทํากับเมื่อปี 2536 จะทําให๎ประสบปัญหาภัยแล๎ง
แนํนอนในปี 2559 สํงผลให๎จังหวัดขอนแกํนประสบปัญหาภัยแล๎งรุนแรงท่ีสุดในรอบ 20 ปีเลยทีเดียว 
 ต๎องบริหารจัดการน้ําให๎มีน้ําใช๎อยํางเพียงพอไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ขณะนี้โครงการ
ชลประทานหนองหวายมีมาตรการชํวยข๎าวนาปีให๎สามารถเก็บเกี่ยวได๎อยํางไมํมีปัญหา ขณะเดียวกั น
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําจะมีมาตรการขอความรํวมมือไปยังเกษตรกรงดทํานาปรังเด็ดขาด งดเล้ียงปลา
ในกระชังเพื่อลดการเกิดน้ําเสีย ประสานการประปาขอข๎อมูลความต๎องการน้ําดิบเพื่อผลิตประปาให๎มีน้ํา
เพียงพอใช๎ตลอดท้ังปี 
 จังหวัดขอนแกํนประสบปัญหาภาวะฝนแล๎งต้ังแตํวันท่ี 3 พ.ย. 2558 ท่ีผํานมา เนื่องจากไมํมีฝนตกลง
ในพื้นท่ี สํงผลให๎พื้นท่ีประสบภัย 16 อําเภอ 105 ตําบล 1,005 หมูํบ๎าน คิดเป็นร๎อยละ 9.46 ของหมูํบ๎านท้ัง
จังหวัด (2,331 หมูํบน) ประกอบด๎วย อ.พระยืน, สีชมพู, แวงใหญํ, บ๎านแฮด, เวียงเกํา, ชนบท, ชุมแพ, บ๎าน
ฝาง, มัญจาคีรี, หนองนาคํา, ภูเวียง, หนองสองห๎อง, เมืองขอนแกํน และ อ.เปือยน๎อย ประชาชนได๎รับความ
เดือดร๎อน 53,479 ครัวเรือน 27,854 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.46 ของครัวเรือนท้ังจังหวัด 
 สํวนความเสียหายพื้นท่ีการเกษตรคาดวําจะได๎รับความเสียหายท่ีเป็นนาข๎าว 478,377 ไรํ และจังหวัด
ขอนแกํนได๎ประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผ๎ูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภาวะฝนแล๎ง) จํานวน 16 อําเภอ 
เมื่อวันท่ี 24 ธ.ค. 2558 ท่ีผํานมา 
 ขณะนี้ได๎ประสานไปยังองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท้ังในสํวนของ อบจ., เทศบาล, และ อบต. ให๎เริ่ม
สูบน้ําเพื่อกักเก็บไว๎ในหนองน้ําสาธารณะเพื่อให๎มีน้ําใช๎เพียงพอ หรือเก็บให๎ได๎มากท่ีสุด โดยสูบจากลําน้ําชี 
และลําน้ําพองเป็นหลัก จากนั้นจะประกาศห๎ามสูบน้ําจากทุกแหํงเพื่อเข๎าสํูขั้นตอนของการบริหารจัดการน้ําท้ัง
ระบบ รวมท้ังส่ังห๎ามไมํให๎สนับสนุนคําเช้ือเพลิงสูบน้ําเพื่อการเกษตรด๎วย อยํางไรก็ตาม ขณะนี้ทุกหนํวยไ ด๎
เตรียมความพร๎อมให๎ความชํวยเหลือท้ังระบบ โดยเฉพาะการจัดหาอาชีพเสริมให๎แกํผ๎ูประสบภัยแล๎งด๎วย
(ผ๎ูจัดการ 12012559) 
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๑.๒ สถานการณ์การส่งออกข้าวไทยเดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
 ปี"58 วิกฤตข้าวไทย พลาดแชมป์-ราคาด่ิงต่ าสุดในรอบ 5 ปี(04 ม.ค.59) 
 แม๎วํารัฐบาลจะมีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข๎าวออกมาหลายด๎าน ท้ังการชดเชยดอกเบี้ย 3% 
ให๎กับโรงสี การประสานกับสมาคมผ๎ูสํงออกข๎าวมาชํวยรับซื้อข๎าวสาร 2 แสนตัน การรับจํานํายุ๎งฉาง แตํยังไมํ
สามารถยกระดับราคาข๎าวเปลือกนาปีให๎ถึงตันละ 13,500 บาทได๎ เหตุผลสําคัญมีสํวนมาจาก "ภาวะการ
สํงออกข๎าว" ท่ีลดลงอยํางหนัก 
 รายงานขําวจากสมาคมผ๎ูสํงออกข๎าวไทยระบุวํา การสํงออกข๎าวชํวง 10 เดือนแรก (ม.ค.-ต.ค.) 2558 
ปริมาณ 7.81 แสนตัน ลดลง 10.9% จากชํวงเดียวกันของปีกํอนท่ีสํงออกได๎ 8.77 แสนตัน มูลคํา 124,226 
ล๎านบาท ลดลง 11.2% จากชํวงเดียวกันของปีกํอนท่ีมีมูลคํา 139,818 ล๎านบาท  
 ฉะนั้นหาก 2 เดือนสุดท๎าย ไทยผลักดันการสํงออกได๎ 9-10 แสนตันตํอเดือน จะทําให๎สํงออกรวมปีนี้
ได๎เทํากับ 9.61-9.81 ล๎านตัน ลดลงจากปีกํอนท่ีสํงออกได๎ 10.96 ล๎านตัน กลายเป็นผ๎ูสํงออกเบอร์ 2 รองจาก
อินเดีย ขณะท่ีกระทรวงพาณิชย์ประเมินวํา ยอดสํงออกปีนี้จะทําได๎ 9.3 ล๎านตันเทํานั้น ตํ่ากวําเป้าหมายปี 
2558 ท่ีเคยต้ังไว๎ 10 ล๎านตัน มูลคํา 5,100 ล๎านบา 
 ราคาส่งออกต่ าสุดในรอบ 5 ปี 
 แตํท่ีนําหํวงมากยิ่งกวํา คือ "สถานการณ์ราคาสํงออกข๎าวไทยด่ิงลงอยํางตํอเนื่อง" โดยข๎อมูลสมาคมผ๎ู
สํงออกข๎าว ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 ระบุวํา ข๎าวขาว 5% ราคาตันละ 369 เหรียญสหรัฐ ตํ่ากวําราคา
ข๎าวขาว 5% ของเวียดนาม ตันละ 370-380 เหรียญสหรัฐ สํวนราคาข๎าวอินเดียอยูํท่ีตันละ 345-355 เหรียญ
สหรัฐ และปากีสถานราคาตันละ 320-330 เหรียญสหรัฐ และจากข๎อมูลองค์การเกษตรและอาหาร
สหประชาชาติ (FAO) รายงานเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2558 (ตาราง) สะท๎อนวํา ราคาสํงออกข๎าวเฉล่ียขณะนี้
ถือวําตํ่าสุดในรอบ 5 ปี นับจากปี 2553 
 บาทอ่อน-สต๊อกล้นฉุดราคา 
 ร.ต.ท.เจริญ เหลําธรรมทัศน์ นายกสมาคมผ๎ูสํงออกข๎าวไทย ให๎ความเห็นวํา ราคาสํงออกท่ีลดลงเป็น
ปัจจัยสําคัญท่ีทําให๎ข๎าวไทยปรับเข๎าสํูระดับท่ีสามารถแขํงขันได๎ ยิ่งหากอัตราแลกเปล่ียนคํูแขํงไมํอํอนตามไทย
จะยิ่งได๎เปรียบ 
 สาเหตุท่ีราคาสํงออกลดลงจากคําเงินบาทอํอนคําจาก 35.70 บาทตํอเหรียญสหรัฐ และมีแนวโน๎มจะ
ปรับลดลงเป็น 36-38 บาทตํอเหรียญสหรัฐ ซึ่งการท่ีบาทอํอนคําลงทุก 1 บาท มีผลให๎ราคาสํงออกถูกลง 10 
เหรียญสหรัฐ 
 รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 
กลําววํา การท่ียังมีสต๏อกคงเหลืออยูํ จะเป็นปัจจัยท่ีสํงผลให๎ราคาข๎าวปรับลดลงตํอเนื่องไปจนถึงปีหน๎า แตํก็มี
สํวนชํวยให๎ไทยสามารถแขํงขันสํงออกได๎ หลังจากนี้ยังต๎องรอประเมินปัจจัยภัยแล๎งวําจะสํงผลกระทบตํอ
ผลผลิตข๎าวนาปรังปี 2559 มากน๎อยเพียงใด 
 เทรนด์ข้าวปี 2559 
 อยํางท่ีทราบ กระทรวงพาณิชย์ปรับลดเป้าหมายการสํงออกข๎าวในปี 2559 เหลือ 9 ล๎านตัน มูลคํา 
4,787 ล๎านเหรียญสหรัฐ ขณะท่ี ร.ต.ท.เจริญมองอีกมุมวํา ปีหน๎าการค๎าขายจะดีกวําปีนี้ อาจทําได๎ 9-10 ล๎าน
ตัน คิดเป็นสัดสํวน 35-40% ของตลาดโลก เพราะความแห๎งแล๎งท่ีเกิดขึ้นทําให๎หลายประเทศต๎องหันมาส่ังซื้อส
ต๏อก ไมํวําจะเป็นฟิลิปปินส์ ซึ่งพื้นท่ีปลูกเสียหายจากเอลนิโญ ประกอบกับปี 2559 จะมีการเลือกต้ัง ต๎อง
นําเข๎าข๎าวเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข๎าวภายใน 
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 ขณะท่ี "อินโดนีเซีย" อาจต๎องนําเข๎าเพิ่ม จากปัจจุบันท่ีไทยยังเหลือต๎องสํงมอบข๎าวขาว 25% ให๎
ฟิลิปปินส์ 1 แสนตัน และอินโดนีเซีย เป็นข๎าวขาว 15% ปริมาณ 3-3.5 แสนตัน ในต๎นปี 2559 
 แนวโน๎มตลาดปีหน๎า "จีน" ยังมีแรงซื้อท่ีดีจากสัญญาซื้อข๎าว G to G อีก 3 สัญญา ปริมาณ 2.1 ล๎าน
ตัน มีกําหนดสํงมอบถึงปี 2561 แตํการแขํงขัน "ชายแดน" รุนแรงขึ้น ท้ังเวียดนามท่ีสํงผํานแดน 1.5 ล๎านตัน 
เมียนมา 8 แสนตัน ขณะท่ีตลาดอิหรํานยังติดปัญหาการยกเลิกมาตรการคว่ําบาตร (แซงก์ช่ัน) จึงยังไมํมีการ
ส่ังซื้อมากเทําท่ีควร เชํนเดียวกับ "อิรัก" ท่ีไมํได๎ซื้อข๎าวจากไทยมานาน เพราะปัญหาคุณภาพข๎าวไทยกํอนหน๎า
นี้ แตํ "ปัญหาเศรษฐกิจโลกยังไมํฟื้น" ประกอบกับ "ระดับราคาน้ํามันในตลาดโลก" ปรับตัวลดลง สํงผลกระทบ
ตํอกําลังซื้อในหลายตลาด โดยเฉพาะแอฟริกาซึ่งเป็นตลาดหลักในการสํงออกข๎าวไทย ดังนั้น ต๎องจับตามองวํา
เมื่อ "ช้ินเค๎กเล็ก" การแขํงขันรุนแรงขึ้น จะเกิดสงครามราคาตํอเนื่องเป็นปีท่ี 6 หรือไมํ(ประชาติธุรกิจ 
31122558) 
 ตราฉัตรพยากรณ์ฟันธง 2559..ปีทองข้าวไทย(04 ม.ค.59) โดย เพ็ญพิชญา เตียว 
 “แม๎ปี 2557 เราจะสามารถคว๎าตําแหนํงแชมป์สํงออกข๎าวกลับคืนมาได๎ ด๎วยปริมาณสํงออก 10 ล๎าน
ตัน แตํปี 2558 ท่ีเพิ่งผํานไป เราต๎องเสียแชมป์ให๎กับอินเดีย ท่ีมียอดสํงออกสูงถึง 11 ล๎านตัน สํวนเราสํงไปได๎ 
9.5 ล๎านตัน ในเรื่องราคาท่ีขายได๎ก็ตกตํ่าลงเชํนกัน ปี 2557 ข๎าวขาวท่ีสํงออกไปขายได๎เฉล่ียตันละ 500 
เหรียญ ปี 2558 ได๎ราคาเฉล่ียอยูํท่ี 400 เหรียญ” 
 นายฐิติ ลุจินตานนท์ รองกรรมการผ๎ูจัดการบริหาร บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จํากัด เผยถึงสาเหตุท่ีทํา
ให๎ราคาข๎าวไทยต๎องตกต่ําลงเชํนนี้ ไมํใชํเพราะผ๎ูบริโภคในตํางประเทศไมํเช่ือหรือไมํยอมรับคุณภาพข๎าวไทย...
แตํเป็นเพราะเศรษฐกิจท่ัวโลกรวมทั้งไทยเกิดภาวะชะลอตัวเหมือนกันหมด สํงผลให๎กําลังซื้อของผ๎ูบริโภคลดลง 
 “ถึงตัวเลขปริมาณ การสํงออกจะลดลง แตํยอดการจําหนํายข๎าวในไทยยังคงเดิม เพราะยังไงคนไทย
ยังต๎องกินข๎าวเป็นอาหารหลักอยูํ เพียงแตํพฤติกรรมการจับจํายของผ๎ูบริโภคเปล่ียนไป หันไปซื้ อข๎าวราคาถูก
ลงมากขึ้น ซึ่งสํงผลกระทบตํอบริษัทซึ่งเน๎นผลิตแตํข๎าวคุณภาพ เกรดพรีเมียม มียอดการจําหนํายไมํสูงมาก
นัก” 
 สํวนปี 2559 ผ๎ูบริหารบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จํากัด คาดวํา จะเป็นปีทองอุตสาหกรรมข๎าวไทยใน
ตลาดโลก 
 เนื่องจากสต๏อกข๎าวของแตํละประเทศเริ่มลดลง ไมํใชํแคํเพียงประเทศไทยเทํานั้นท่ีประสบปัญหาภัย
แล๎ง ท่ัวทุกภูมิภาคของโลกเจอปัญหานี้เหมือนกันหมด ทําให๎หลายประเทศท่ีเป็นผ๎ูผลิตข๎าวได๎ผลผลิตน๎อยลง 
สต๏อกข๎าวที่มีอยูํไมํเพียงพอท่ีจะบริโภคในประเทศ การสํงออกจะเริ่มน๎อยลง ภาวะขาดแคลนข๎าวจะเกิดตาม  
สํวนบ๎านเรา ภัยแล๎งท่ีเกิดขึ้นสํงผลกระทบเฉพาะพื้นท่ีปลูกข๎าวนาปรังเทํานั้น...ข๎าวนาปียังคงปลูกได๎ เพียงแตํ
ปริมาณผลผลิตอาจไมํมากเหมือนปีกํอนๆ 
วิกฤตินี้จึงเป็นโอกาสให๎ไทยได๎สํงออกอยํางตํอเนื่อง มีโอกาสระบายข๎าวเกํา ขายข๎าวใหมํ และคาดวําแนวโน๎ม
หลายประเทศจะหันมาซื้อข๎าวไทยเพิ่ม ทําให๎ราคาดีขึ้น 
 เพื่อให๎สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป นายฐิติ บอกวํา ท่ีผํานมาข๎าวตราฉัตรจึงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหมํๆทุกปี อยํางปี 2557 ได๎สร๎างแบรนด์ข๎าวกล๎องสีสด ปี 2558 พัฒนากลํุมข๎าวญี่ปุ่น สํวนปี 2559 
มุํงเปิดตลาดการสํงออกกลํุมข๎าวหอมมะลิในแถบ ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันเป็นตลาดใหญํของกลํุม
ข๎าวหอมมะลิ มีการนําเข๎าเป็นอันดับ 1 
นอกจากนั้นยัง มีแผนเปิดตลาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดท่ีมีกําลังซื้อกลํุมใหมํๆ อยํางตะวันออกกลาง กลํุม
ประเทศอาหรับ พร๎อมท้ังปรับแผนกระต๎ุนให๎ตลาดกลํุมนี้หันมากินข๎าวหอมมะลิ แทนข๎าวบาสมาติ 
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 “ในตะวันออกกลางอยํางแถบซาอุดีอาระเบีย วันนี้ข๎าวตราฉัตรสํงออกไปจําหนํายมากเป็นอันดับ 1 
เพียงแตํวํากลํุมผ๎ูบริโภคยังเป็นกลํุมคนเอเชียท่ีไปทํางานในตะวันออกกลาง สํวนชาวอาหรับเพิ่งจะเริ่มหันมาให๎
ความสนใจข๎าวหอมมะลิไทย หากเราสามารถเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคข๎าวบาสมาติมาเป็นหอมมะลิได๎ 
ผ๎ูบริโภคกลํุมนี้จะกลายเป็นตลาดใหญํด๎านการสํงออกทันที” (ไทยรัฐ 04012559) 
 ทูตพาณิชย์ ต้ังเป้าชิงส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในฮ่องกงเพิ่ม 10%(26 ม.ค.59) 
 เมื่อวันท่ี 25 ม.ค. 59 นายวิทยากร มณีเนตร ผ๎ูอํานวยการสํานักงานสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ 
ณ เมืองฮํองกง เปิดเผยวํา ในปี 59 ต้ังเป้าหมายวํา จะสํงออกข๎าวไปตลาดฮํองกงให๎ได๎เพิ่มขึ้น หรือมีสํวนแบํง
ตลาด 65-70% จากปี 58 ท่ีมีสํวนแบํง 60% หากดําเนินการได๎สําเร็จ จะทําให๎ไทยมีสํวนแบํงตลาดข๎าวใน
ฮํองกงสูงสุดในรอบ 5 ปี สาเหตุท่ีไทยเสียตลาดให๎กับคํูแขํงคือเวียดนาม เพราะกํอนหน๎านี้ ข๎าวหอมมะลิของ
เวียดนามมีราคาตํ่ากวําไทย ทําให๎ผ๎ูนําเข๎าฮํองกงหันไปนําเข๎าข๎าวจากเวียดนามแทน โดยเฉพาะกลํุมผ๎ูบริโภคท่ี
เป็นร๎านอาหาร 
 อยํางไรก็ตาม สํานักงานฯ ได๎มีการเชิญร๎านอาหารจากฮํองกงมาเยือนไทย เพื่อสํารวจวําไทยมีข๎าวอื่น
อีกหรือไมํนอกจากข๎าวหอมมะลิ ซึ่งพบวํา มีข๎าวหอมปทุมธานี ท่ีคุณสมบัติคล๎ายข๎าวหอมมะลิแตํราคาถูกกวํา 
จึงได๎รับความสนใจมาก ขณะเดียวกัน เวียดนามกําลังทําการตลาดข๎าวสําหรับตลาดผ๎ูบริโภคท่ัวไป เพื่อรักษา
ฐานลูกค๎ากลํุมนี้ไว๎ ดังนั้น สํานักงานฯ จึงมีแผนท่ีจะนําเสนอข๎าวสายพันธุ์ใหมํๆ เชํน ข๎าวสีนิล ข๎าวไรซ์เบอรี่ ซึ่ง
ดีตํอสุขภาพและตรงกับความต๎องการคนรุํนใหมํ รวมถึงจะสํงเสริมการขายข๎าวบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม ท่ีเหมาะ
กับความต๎องการบริโภคจํานวนน๎อยด๎วย 
 "ตอนนี้เราดึงสํวนแบํงตลาดจากผ๎ูซื้อท่ีเป็นร๎านอาหารมาได๎แล๎ว ทําให๎สํวนแบํงตลาดของไทยเพิ่ม โดย
ปี 56 ไทยมีสํวนแบํงตลาด 43% เวียดนาม 41% ปี 57 ไทย 48% เวียดนาม 40% ปี 58 ไทยเพิ่มเป็น 60% 
เวียดนาม ลดลงเหลือ 30-31% โดยฮํองกงนําเข๎าเฉล่ียปีละ 320,000-350,000 ตัน สํวนใหญํเป็นข๎าวหอมมะลิ 
โดยราคาสํงออกข๎าวหอมมะลิไทยตันละ 780-800 เหรียญสหรัฐ จากท่ีเคยข้ึนไปสูงสุดถึงตันละ 1,200 เหรียญ
ฯ ขณะท่ีข๎าวหอมเวียดนามตันละ 530-550 เหรียญฯ เทํานั้น" 
 ท้ังนี้ ไทยสํงออกข๎าวไปฮํองกง ปี 56 ปริมาณ 160,095 มูลคํา 5,609 ล๎านบาท, ปี 57 ปริมาณ 
182,071 ตัน มูลคํา 5,766 ล๎านบาท, ปี 58 ปริมาณ 168,907 ตัน มูลคํา 5,322 ล๎านบาท(ไทยรัฐ 
25012559) 
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ปริมาณการสํงออกข๎าวไทย ปี 2558 (ม.ค. – พ.ย.) 
 

เดือน ปริมาณ(ก.ก.) มูลค่า(บาท) 

มกราคม 608,503,608 10,887,559,496 

กุมภาพันธ ์ 732,151,200 11,966,412,270 

มีนาคม 785,891,643 12,921,084,591 

เมษายน 700,010,950 11,474,635,150 

พฤษภาคม 945,597,070 14,110,165,621 

มิถุนายน 685,767,922 10,782,274,377 

กรกฎาคม 734,947,394 11,610,434,333 

สิงหาคม 696,920,173 11,141,025,210 

กันยายน 720,553,814 11,891,002,067 

ตุลาคม 1,203,793,109 17,441,006,924 

พฤศจิกายน 763,417,901 12,577,720,850 

ธันวาคม 0 0 

รวม/Total 8,577,554,784 136,803,320,889.0 
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๑.๓ ความเคลื่อนไหวด้านข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ 
 ก.พาณิชย์ จับมือชาวนา-โรงสี-ผู้ส่งออก เคาะลดปลูกข้าวเหลือ 25 ล้านตัน หวังดันราคาเพิ่มขึ้น
ระยะยาว(19 ม.ค.59) 
 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะทํางานวางแผนการ
ผลิตข๎าวครบวงจรรํวมกับเกษตรกร โรงสี และผ๎ูสํงออกวํา ท่ีประชุมได๎เห็นชอบกําหนดการเพาะปลูกข๎าว
ฤดูกาลผลิตปี 2559/60 จํานวน 25.01 ล๎านตันข๎าวเปลือก ซึ่งเป็นตัวเลขท่ีคํานวณการใช๎ในประเทศ การ
สํงออก และใช๎ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสต๏อกข๎าวของภาครัฐและเอกชนแล๎ว โดยจากนี้จะนําเสนอให๎
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปจัดทําแผนการเพาะปลูก จัดพื้นท่ีเพาะปลูก ปริมาณข๎าวท่ีจะเพาะปลูกแตํละ
ชนิด รวมท้ังการสํงเสริมให๎ปลูกพืชทดแทน หลังจากท่ีเกษตรกรลดพื้นท่ีเพาะปลูกข๎าว 
 “การกําหนดปริมาณผลผลิตข๎าวปีนี้ ท่ี 25.01 ล๎านตันข๎าวเปลือกนั้น เป็นการกําหนดตามความ
ต๎องการของตลาด แล๎วไปบอกภาคการผลิตอยํางกระทรวงเกษตรฯ ให๎รับไปผลักดันตํอ ซึ่งตํอไปหากผลผลิต
ข๎าวลดลง และมีเพียงพอตํอความต๎องการ ก็จะสํงผลทําให๎ราคาปรับตัวสูงขึ้น และทําให๎ชาวนามีเงินในกระเป๋า
เพิ่มข้ึน” 
 อยํางไรก็ตาม ยอมรับวําราคาข๎าวเปลือกเจ๎าในขณะนี้จะยังคงทรงตัวอยูํในระดับ 7.5-8 พันบาทตํอตัน 
โดยคาดวําราคาจะอยูํในระดับนี้ตํอไปอีก 2-3 ปี เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลกท่ีชะลอตัวลง 
 น.ส.ชุติมากลําววํา ท่ีประชุมยังได๎กําหนดท่ีจะจัดทําข๎อมูลด๎านราคาข๎าวในหน๎าเว็บไซต์กลางซึ่งจะ
รวบรวมราคาข๎าวไทยและราคาข๎าวตลาดโลกท้ังหมด โดยมอบหมายให๎กรมการค๎าตํางประเทศไปดําเนินการ 
คาดวําจะแล๎วเสร็จในเดือน มิ.ย.นี้ รวมท้ังได๎หารือถึงโครงสร๎างทางด๎านราคาวําข้ันตอนของการจําหนํายข๎าวใน
แตํละชํวง ต้ังแตํชาวนาไปโรงสีและโรงสีไปผ๎ูสํงออก มีคําใช๎จํายหักทอนอยํางไร เพื่อเป็นข๎อมูลท่ีจะกําหนดให๎
ราคาเป็นธรรมตํอทุกฝ่าย สํวนมาตรการชํวยเหลือชาวนาในปี 2559/60 ยังไมํได๎สรุป แตํให๎ทุกฝ่ายกลับมา
นําเสนอในการประชุมครั้งตํอไปวันท่ี 21 ม.ค.นี้ 
 นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กลําววํา ขณะนี้ชาวนาไทยประสบปัญหา
ความลําบากมากเกี่ยวกับราคาข๎าวที่ตกต่ํา แตํยืนยันวําสมาคมฯ จะไมํมีการรวมกลํุมประท๎วง เพื่อเรียกร๎องให๎
รัฐบาลหามาตรการในการชํวยเหลือด๎านราคา เนื่องจากทางภาครัฐได๎ดึงตัวแทนชาวนา , ผ๎ูสํงออกข๎าว, โรงสี
ข๎าว และหนํวยงานอื่นๆ เข๎ามามีสํวนรํวมกันแก๎ปัญหาท่ีเป็นระบบเพื่อให๎เกิดความยั่งยืนแล๎ว 
 นายเจริญ เหลําธรรมทัศน์ นายกสมาคมผ๎ูสํงออกข๎าวไทย กลําววํา การลดพื้นท่ีเพาะปลูกข๎าวในปี 
2559/60 ควรลดพื้นท่ีในการปลูกข๎าวนาปรัง เพราะได๎รับผลกระทบจากภัยแล๎ง ทําให๎ไมํมีน้ําในเขต
ชลประทาน โดยหากลดการเพาะปลูกนาปรังเหลือ 5 ล๎านตันข๎าวเปลือก รวมกับผลผลิตนาปี 20 ล๎านตัน
ข๎าวเปลือก ก็จะสอดคล๎องกับปริมาณความต๎องการใช๎ท้ังในและสํงออก และทําให๎ราคาข๎าวไมํตกตํ่ามาก
จนเกินไป รวมท้ังจะชํวยให๎รัฐบาลสามารถระบายข๎าวในสต๏อกออกมาได๎คลํองตัวขึ้น โดยเช่ือวําปีนี้รัฐจะ
ระบายข๎าวในสต๏อกได๎ 5 ล๎านตัน (ผ๎ูจัดการ 18012559) 
 ตะวันออกกลางเดือด พาณิชยเ์ลื่อนเดินทางเยือนอิหร่านขายข้าวแสนตันชะงัก(06 ม.ค.59) 
 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกรณีสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาค
ตะวันออกกลางระหวํางประเทศซาอุดีอาระเบียและอิหรํานวํา กระทรวงพาณิชย์ชะลอก ารเดินทางเยือน
ประเทศอิหรําน โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในชํวงปลายเดือนมกราคมนี้ออกไปกํอน
จนกวําสถานการณ์จะชัดเจนขึ้น ซึ่งจากการประเมินเบื้องต๎นจะทําให๎แผนการดึงตลาดข๎าวในอิหรํานท่ีมีความ
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ต๎องการสูงถึงปีละหลายแสนตันคืนมา ต๎องชะลอออกไปกํอนด๎วย แตํหากสถานการณ์กลับเข๎าสํูภาวะปกติ ก็
พร๎อมเดินทางไปเจรจาการค๎าทันที 
 ขณะท่ีการสํงออกสินค๎าอื่นๆ จะเป็นการซื้อผํานประเทศท่ี 3  ซึ่งขณะนี้ยังเร็วเกินไปท่ีจะประเมินผล
กระทบการค๎าระหวํางไทยและท้ังสองประเทศ  แตํจากการพูดคุยกับนักธุรกิจมองวําสถานการณ์จะยุติในเวลา
อันใกล๎ ซึ่งในสํวนของกระทรวงพาณิชย์จะมีการประเมินสถานการณ์อยํางเป็นทางการหลังการสอบถามข๎อมูล
ลําสุดในระหวํางการประชุมผ๎ูอํานวยการสํานักงานสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ(สคร.)หรือทูตพาณิชย์ วันท่ี 
20 มกราคมนี้"(มติชน 05012559) 
 ก.พาณิชย์เล็งเสนอแผนข้าวคร่ึงปี(07 ม.ค.59) 
 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวํา ปีนี้กรมการค๎าตํางประเทศอยูํระหวําง
จัดทําแผนระบายข๎าวระยะ 18 เดือน แบํงเป็นชํวง 6 เดือน 12 เดือน และ 18 เดือน เพื่อเตรียมนําเสนอตํอ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) เห็นชอบเร็วๆ นี้ ซึ่งเป้ าหมายการระบายข๎าวยังคง
เดินหน๎าระบายข๎าวท่ีเหลืออยูํอีก 13 ล๎านตันให๎ได๎มากท่ีสุด แตํจะเป็นชํวงเวลาและวิธีการระบายแบบใด 
จะต๎องประเมินตามสถานการณ์อีกครั้ง รวมท้ังเดินหน๎าระบายข๎าวแบบรัฐตํอรัฐท่ีอยูํระหวํางเจรจากับจีน
เพิ่มเติมท่ีมีออร์เดอร์อยูํแล๎วอีก 1 ล๎านตัน อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์อีกหลายแสนตัน 
 ท้ังนี้ คาดวําปีนี้จะเรํงเจรจาขายข๎าวจีทูจีไมํตํ่ากวํา 2 ล๎านตัน ซึ่งจะพยายามอยํางเต็มท่ีและอยูํ
ระหวํางปรับแผนทําตลาดข๎าวไปประเทศใหมํท่ีสนใจข๎าวไทย แตํยังมีปัญหาด๎านการซื้อขายโดยอาจจะใช๎
วิธีการซื้อขายแบบให๎สินเช่ือโดยจะเป็นรูปแบบใดนั้นกําลังพิจารณา สํวนการฟ้องร๎องคําเสียหายทางแพํงคดี
ข๎าวรัฐตํออดีตนักการเมืองนั้น กระทรวงรอรายละเอียดจากกรมบัญชีกลาง หากได๎ข๎อมูลท้ังหมดก็พร๎อมท่ีจะ
ดําเนินการฟ้องร๎องอยํางแนํนอน 
 นอกจากนี้ ตามแผนการทําตลาดท่ีกําหนดไว๎ในชํวงต๎นปี 2559 จะเดินทางไปเปิดตลาดข๎าวกับ
ประเทศอิหรําน แตํขณะนี้อยูํระหวํางประเมินสถานการณ์ปัญหาการเมืองภายในประเทศ หากสถานการณ์กลับ
เข๎าสํูภาวะปกติก็พร๎อมท่ีจะเดินทางไปเจรจาการค๎าทันที ขณะท่ีการสํงออกสินค๎ากระทรวงพาณิชย์กําหนด
เป้าหมายท่ีจะผลักดันสํงออกปีนี้ให๎โตเป็นบวกไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 ซึ่งวันท่ี 20 ม.ค.นี้จะมีการประชุมกับ
ผ๎ูอํานวยการสํานักงานสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์การค๎าแตํละประเทศอีกครั้ง 
 อยํางไรก็ตาม จากการทํางานในรอบ 1 ปี ประเมินและให๎คะแนนตนเองรวม 85 คะแนนจาก 100 
คะแนนเต็ม ในการดําเนินงาน 5 ภารกิจหลัก คือ ตํอต๎านการทุจริตคอรัปช่ัน การปรับปรุงโครงสร๎างกระทรวง
พาณิชย์ระดับภูมิภาค การดูแลคําครองชีพไมํให๎สูงขึ้น การผลักดันการสํงออก โดยเฉพาะการรักษาสํวนแบํง
ตลาดในตลาดหลัก ในกลํุมสินค๎าสํงออกสําคัญและการบริหารจัดการข๎าวสต๏อกรัฐบาลท่ีมีการระบายอยําง
ตํอเนื่องผํานการประมูลและไมํกระทบกับราคาตลาด(บ๎านเมือง 06012559) 
 ก.พาณิชย์ เผยไทยพลาดเป้าส่งออกข้าวที่ 10 ล้านตัน เหตุเศรษฐกิจโลกตก(27 ม.ค.59) 
 เมื่อวันท่ี 26 ม.ค. 59 นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผ๎ูอํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค๎า เปิดเผยถึงการสํงออกข๎าวของไทยในปี 58 วํา มีปริมาณ 9.796 ล๎านตัน ลดลง 10.7% เมื่อเทียบกับปี 
57 ท่ีสํงออกได๎ 10.9 ล๎านตัน มูลคํา 4,613 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 15.2% สํวนในเดือน ธ.ค. 58 สํงออกได๎ 
1.2 ล๎านตัน ลดลง 17.5% เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. 57 คิดเป็นมูลคํา 536 ล๎านเหรียญฯ ลดลง 22.5% 
 ด๎าน นายเจริญ เหลําธรรมทัศน์ นายกสมาคมผ๎ูสํงออกข๎าวไทย กลําววํา สมาคมฯ ต้ังเป้าหมายการ
สํงออกข๎าวปี 58 ไว๎ท่ี 9-9.5 ล๎านตัน ซึ่งปริมาณท่ีสํงออกได๎จริงสูงกวําเป้าหมาย แตํยังตํ่ากวําเป้าหมายของ
กระทรวงพาณิชย์ท่ีต้ังไว๎ 10 ล๎านตัน เพราะเศรษฐกิจโลกตกตํ่า หลายประเทศลดการนําเข๎าลง ขณะเดียวกัน 



19 

 

ราคาน้ํามันยังลดลงอยํางตํอเนื่อง ทําให๎ประเทศท่ีเป็นผ๎ูผลิตและสํงออกน้ํามัน ลดการนําเข๎าข๎าว และสินค๎า
เกษตรจากไทย เชํน อิรัก อิหรําน ซาอุดีอาระเบีย และ ไนจีเรีย เป็นต๎น  
 นอกจากนี้ จีนยังประสบปัญหาเศรษฐกิจ ทําให๎การนําเข๎าของเอกชนจีนซึ่งเป็นผ๎ูซื้อรายใหญํ ชะลอตัว
ลง และยิ่งสํงผลให๎การสํงออกข๎าวของไทยอยูํในภาวะลําบากมากขึ้น อีกท้ัง ประเทศผ๎ูนําเข๎าอื่นๆ นําเข๎าแคํ
เพียงพอเพื่อการบริโภค ไมํได๎ซื้อเพื่อเก็บสต๏อกเหมือนท่ีผํานมา เพราะไทยยังมีสต๏อกข๎าวสารในโกดังของรัฐ
กวํา 13 ล๎านตัน ผ๎ูซื้อจึงไมํจําเป็นต๎องเรํงเก็บสต๏อกแม๎จะมีปัญหาภัยแล๎ง เพราะมั่นใจวําไทยจะมีข๎าวเพียงพอ
สําหรับการบริโภค 
 อยํางไรก็ตาม แม๎ปีนี้ไทยจะประสบปัญหาภัยแล๎ง แตํไมํได๎ทําให๎ราคาข๎าวในประเทศสูงขึ้นอยํางก๎าว
กระโดด เพราะกําลังซื้อท่ัวโลกและจีนยังตํ่าอยูํตามภาวะเศรษฐกิจ โดยต๎องจับตาในชํวงเดือน มี.ค.นี้ ท่ีข๎าวนา
ปีของเวียดนามจะออกมา ขณะท่ีข๎าวนาปีของไทยออกสํูตลาดหมดแล๎วต้ังแตํต๎นปี และไมํมีข๎าวนาปรัง เพราะ
ไมํมีน้ําเพียงพอในการเพาะปลูก ถึงตอนนั้นจะมีความชัดเจนวํา ราคาข๎าวของไทยและท่ัวโลกจะเป็นอยํางไร 
 "ส่ิงท่ีจะทําให๎เราแขํงขันกับคํูแขํงได๎คือ การสร๎างความเช่ือมั่นให๎ข๎าวไทยในตลาดโลก ลดต๎นทุนการ
ผลิตให๎ชาวนา พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให๎มีประสิทธิภาพ การทําโซนนิ่งพื้นท่ีปลูกข๎าวเพื่อเพิ่มผลผลิตตํอไรํ ซึ่ง
จะเป็นการพัฒนาข๎าวไทยอยํางยั่งยืน" นายสมเกียรติ กลําว (ผ๎ูจัดการ 26012559) 
 ก.พาณิชย์ทุ่มสุดตัวเดินสายจัดกิจกรรมหนุนข้าวไทยไปแคนาดา(05 ม.ค.59) 
 นางมาลี โชคลํ้าเลิศ อธิบดีกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กลําววํา กรม
สํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ โดยสํานักงานสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ ณ นครโตรอนโต จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และให๎ความรู๎เกี่ยวกับข๎าวไทย “Rice Education Seminar” ในประเทศแคนาดา 
 โดยรํวมกับบริษัท Sobeys บริษัทค๎าปลีกอาหารที่ใหญํอันดับ 2 ของแคนาดา มีสาขากวํา 1,200 แหํง
ท่ัวประเทศ ซึ่งสนใจนําเข๎าสินค๎าข๎าวหอมมะลิ ข๎าวกล๎อง ข๎าวไรซ์เบอรี่ และข๎าวสายพันธุ์อื่นๆ ท่ีนําสนใจจาก
ประเทศไทย ไปวางจําหนําย 
  “กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพรํความรู๎เกี่ยวกับข๎าวไทยในมิติใหมํๆ ท่ีสามารถนําข๎อมูลไป
ประยุกต์ได๎จริง และสร๎างความเช่ือมั่นวําข๎าวไทยสามารถผสมผสานและรังสรรค์เมนูใหมํๆ ให๎กับอาหารของ
ชาวตะวันตกได๎” 
 การจัดกิจกรรมกลําวนําเสนอข๎อมูลและลักษณะเดํนของข๎าวไทย การสาธิตทดลองหุงข๎าวประเภท
ตํางๆ เพื่อให๎ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับกล่ินและทดลองชิม รวมท้ังมีการจับคํูระหวํางอาหารไทยและอาหาร
ตะวันตก(มติชน 03012559) 
 ประมูลข้าวเสื่อมวุ่น 2 บริษัทเซ็นสัญญาไม่ได้(11 ม.ค.59) 
 หลังจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดประมูลข๎าวสารในสต๏อกรัฐเข๎าสํูอุตสาหกรรมครั้งท่ี 1 /2558 ปริมาณ 
37,412 ตัน มูลคํา 198 ล๎านบาท ในราคาเฉล่ีย กก.ละ 5 บาท ให๎กับผ๎ูชนะการประมูล 2 ราย คือ 1.บริษัท 
สินไชยศรี จํากัด ปริมาณ 16,183 ตัน และบริษัท ว. ธนทรัพย์ จํากัด ปริมาณ 21,229 ตัน ซึ่งตามหลักเกณฑ์
ท้ัง 2 บริษัทจะต๎องทําสัญญากับองค์การคลังสินค๎า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ภายใน 
15 วัน และต๎องนําข๎าวไปใช๎ในกิจการตามแผนท่ีแจ๎งไว๎กับกรมการค๎าตํางประเทศ โดยห๎ามนํากลับเข๎ามาสํู
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการบริโภคอีก 
 ลําสุดเมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2559 พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค๎า 
(บอร์ด อคส.) ได๎เชิญตัวแทนบริษัทผ๎ูชนะการประมูลท้ัง 2 ราย มาช้ีแจงรายละเอียดและหารือรํวมกับ
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อทําความเข๎าใจแนวทางการรับมอบและขนย๎ายข๎าวจากคลัง โดยเบื้องต๎นบริษัท ว.ธน
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ทรัพย์ได๎เสนอแผนการนําข๎าวไปผลิตปุ๋ยให๎ อคส.ตรวจสอบครบถ๎วนแล๎ว มีความพร๎อม 80% อยูํระหวําง
เตรียมพื้นท่ีและโรงงาน คาดวําจะใช๎เวลาตรวจสอบไมํเกิน 1 เดือน ซึ่งอาจต๎องขยายระยะเวลาเซ็นสัญญาและ
เล่ือนกําหนดการขนย๎ายข๎าวจากเดิมท่ีให๎รับมอบภายในเดือนมกราคมนี้ 
 ขณะท่ีบริษัท สินไชยศรี ผ๎ูประกอบการโรงสีข๎าวและผลิตไฟฟ้าชีวมวล มีความพร๎อมเพียง 50% อยูํ
ระหวํางเตรียมเอกสารคาดวําจะเสร็จสมบูรณ์ในวันท่ี 8 มกราคมนี้ ท้ังนี้ ต๎องรอความชัดเจนจากทางบริษัทวํา
จะเข๎ามาทําสัญญาหรือไมํ หากไมํมาทําสัญญาก็จะสํงเรื่องไปยังกรมการค๎าตํางประเทศ (คต.) ดําเนินการ ซึ่ง
อาจถูกริบหลักทรัพย์ประกัน อยํางไรก็ตามยืนยันวําการดําเนินงานท้ังหมดโปรํงใส และไมํมีข๎าวไหลกลับสํู
ตลาดบริโภคแนํนอน 
 ด๎าน พ.อ.(พิเศษ) ดิเรก ดีประเสริฐ รองประธานบอร์ด อคส. ระบุถึงประเด็นท่ีมีการต้ังข๎อสังเกตวํา 2 
บริษัทไมํพร๎อม แตํกลับมารํวมประมูลข๎าว และอาจจะนําข๎าวเส่ือมไปผลิตสินค๎าอื่น ซึ่งถือวําผิดวัตถุประสงค์
นั้น ทาง อคส.ไมํได๎ตัดท้ิงแตํต๎องให๎ความเป็นธรรม เพราะพฤติกรรมนั้นยังไมํเกิดขึ้น และท่ีผํานมา คต. กําหนด
เงื่อนไขไว๎ชัดเจน แตํผ๎ูชนะการประมูลไมํพร๎อม อาจจะต๎องยกเลิกการประมูล เพื่อเปิดประมูลใหมํให๎ได๎ผ๎ูมี
คุณสมบัติครบและนําข๎าวไปใช๎ตามวัตถุประสงค์ 
 ลําสุด นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธานบริษัท เอเซีย โกลเด๎น ไรซ์ จํากัด และบริษัท สินไชยศรี 
จํากัด เปิดเผยวํา ขณะนี้กําลังรวมรวมข๎อมูล เพื่อตัดสินใจเซ็นสัญญากับ อคส. แตํมีความเป็นไปได๎ท่ีจะไมํเซ็น
สัญญา และยอมถูกยึดหลักทรัพย์คํ้าประกัน เพราะผลการตรวจสอบกับทางวิศวกรเครื่องจักรทางตํางประเทศ
เกรงวําอาจทําให๎เครื่องจักรมีปัญหา และการท่ีบริษัทซื้อจะกลายเป็นประเด็นทางสังคมไมํค๎ุมกับช่ือเสียงบริษัท
(ประชาชาติธุรกิจ 10012559) 
 เอกชน 1 รายส่อทิ้งไม่เซ็นซ้ือข้าวเสื่อมที่ประมูลได้ ก.พาณิชย์ ขู่ขึ้นบัญชีด า ก่อนน าข้าวไป
ประมูลใหม่(08 ม.ค.59) 
 พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค๎า (บอร์ด อคส.) เปิดเผยภายหลังการ
หารือกับบริษัทท่ีชนะการประมูลซื้อข๎าวสารในสต๏อกรัฐบาลเข๎าสํูอุตสาหกรรมปริมาณ 37,412 ตันวํา บริษัท 
ว.ธนทรัพย์ จํากัด ซึ่งเป็นผ๎ูผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจําหนํายได๎เสนอเอกสารและแผนการดําเนินงานให๎ อคส. 
ตรวจสอบความถูกต๎องครบถ๎วนแล๎ว ซึ่งบริษัทพร๎อมในการทําสัญญาภายในวันท่ี 8 ม.ค.นี้ และขนย๎ายข๎าว แตํ
กรมวิชาการเกษตรกําลังตรวจวําข๎าวที่จะไปทําเป็นปุ๋ยนั้นสามารถใช๎ในภาคเกษตรได๎หรือไมํ คาดวําจะใช๎เวลา
ตรวจสอบไมํเกิน 1 เดือน ทําให๎การขนย๎ายข๎าวออกจากคลังต๎องเล่ือนออกไปเป็นเดือน ก.พ.จากเดิมภายใน
เดือน ม.ค. 
 สํวนบริษัท สินไชยศรี จํากัด ซึ่งเป็นผ๎ูประกอบการโรงสีข๎าวและผลิตไฟฟ้าชีวมวล ยังไมํพร๎อมในเรื่อง
การเตรียมเอกสารทําสัญญาท่ีจะต๎องทําให๎เสร็จส้ินภายในวัน ท่ี 8 ม.ค. หากไมํมาทําสัญญาจะถูกริบ
หลักประกันสัญญา 
 พ.อ.(พิเศษ) ดิเรก ดีประเสริฐ รองประธานบอร์ด อคส.กลําววํา อคส.ไมํได๎ตัดท้ิงประเด็นท่ีมีการต้ัง
ข๎อสังเกตจากหลายฝ่ายวําท้ังสองบริษัทไมํมีความพร๎อมในการนําข๎าวไปใช๎ในอุตสาหกรรมปุ๋ย และไฟฟ้า แตํ
กลับเข๎ารํวมประมูลข๎าวเส่ือม โดยอาจต๎องการนําไปบรรจุถุงจําหนํายเพื่อการบริโภค ซึ่งคงต๎องให๎ความเป็น
ธรรมกับผ๎ูประกอบการ เพราะยังไมํได๎มีพฤติกรรมเหลํานั้นเกิดขึ้น 
 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กลําววํา การประมูลข๎าวเส่ือม กระทรวงพาณิชย์ได๎
กําหนดเงื่อนไขและช้ีแจงให๎แกํผ๎ูท่ีสนใจอยํางชัดเจนแล๎ววําต๎องนําข๎าวไปใช๎ในอุตสาหกรรมเทํานั้น และยังมี
เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม ท้ังการกําหนดวิธีการขนย๎ายข๎าว การให๎เจ๎าหน๎าท่ีเข๎าไปตรวจสอบกระบวนการผลิตได๎
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ตลอดเวลา ซึ่งคนท่ีเข๎ามาประมูลล๎วนมีความเข๎าใจตรงกัน แตํหากพบวําผ๎ูชนะประมูลไมํสามารถลงนามทํา
สัญญาได๎ ต๎องถูกริบเงินคํ้าประกัน และถูกข้ึนบัญชีดํา และจะนําข๎าวมาเปิดประมูลอีกรอบ 
 “กํอนการประมูล กรมการค๎าตํางประเทศเปิดช้ีแจงรายละเอียดชัดเจนแล๎ว ใครจะเข๎ารํวมประมูล 
ต๎องทําตามเงื่อนไขทุกอยําง เพื่อป้องกันไมํให๎ข๎าวเส่ือมหลุดรอดเข๎าไปสํูข๎าวเพื่อการบริโภค เพราะข๎าวเส่ือมท่ี
ขายเข๎าสํูภาคอุตสาหกรรม แม๎จะมีข๎าวดีผสมบ๎างเล็กน๎อยแตํไมํสามารถนําไปบริโภคได๎อีกแล๎ว ดังนั้น ผ๎ูชนะ
การประมูลต๎องมาทําสัญญาภายใน 15 วันนับจากวันทราบผลประมูล จะมาขอเล่ือนคงไมํได๎ เพราะไมํอยากให๎
ใครมาตํอวํากระทรวงพาณิชย์ได๎วําอาจมีนอกมีในกัน” 
 สําหรับการประมูลข๎าวเส่ือมเข๎าสํูภาคอุตสาหกรรมครั้งท่ี 2 คาดวําจะเปิดประมูลได๎ภายในปลายม.ค.
หรือต๎นเดือน ก.พ. สํวนข๎าวชนิดอื่นๆ เพื่อสํงออกและเพื่อขายในประเทศ ต๎องรอให๎ผลผลิตทางการเกษตรอื่น 
เชํน ข๎าวโพดเล้ียงสัตว์ มันสําปะหลัง รวมถึงข๎าวเปลือกในตลาดเก็บเกี่ยวหมดเสียกํอน เพราะจะได๎ไมํกระทบ
ตํอราคา(ผ๎ูจัดการ 07012559) 
 “เพื่อไทย”ถามรัฐขายข้าวฤดูใหม่ 1 ล้านตันให้บริษัทจีน จีทูจีแบบไหน? (20 ม.ค.59) 
 อดีต รมว.พาณิชย์ เพื่อไทย ต้ังถามรัฐขายข๎าวล็อตใหมํ 1 ล๎านตันให๎แกํบริษัทจีน จีทูจีแบบไหน ต้ัง
ข๎อสังเกตหากเอกชนต๎องการซื้อขายแบบรัฐตํอรัฐจริงทําไมต๎องระบุเงื่อนไขต๎องการข๎าวฤดูใหมํเทํานั้น เผยมติ 
ครม.ย้ํารัฐไมํมีข๎าวฤดูใหมํ หลังล๎มจํานําข๎าว แถมข๎าวใหมํอยูํในมือเอกชน ถามขายข๎าวของเอกชนใชํหรือไมํ ย้ํา
ชาวนาไมํได๎ประโยชน์ แถมไมํใชํการขายข๎าวแบบจีทูจี 
 เมื่อวันท่ี 19 ม.ค.59 มีรายงานวํา นายยรรยง พวงราช อดีตรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงพาณิชย์ 
รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โพสต์เฟซบุ๏กสํวนตัวแสดงความคิดเห็นถึงกรณีรัฐบาลมีมติ ครม. รองรับ “การ
ลงนามสัญญาซื้อขายข๎าวแบบรัฐบาลตํอรัฐบาล ระหวํางกรมการค๎าตํางประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กับ บริษัท 
COFCO Corporation (คอฟโก)” ซึ่งเป็นบริษัทท่ีได๎รับการแตํงต้ังจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อ
เป็นตัวแทนรัฐบาลจีนในการเข๎าทําสัญญาท่ีมีการลงนามสัญญาไปแล๎วเมื่อวันท่ี 3 ธ.ค. 2558 
 โดยมีใจความวํา “ขายข๎าวล็อตใหมํให๎บริษัท คอฟโก๎ 1 ล๎านตัน เป็นการขายแบบจีทูจีจริงหรือไมํ ใคร
ได๎ประโยชน์ใครเสียประโยชน์? มีการเปิดเผยขําววําคณะรัฐมนตรีได๎มีมติรับทราบการลงนามสัญญาขายข๎าว
แบบจีทูจีหรือแบบรัฐตํอรัฐให๎บริษัทคอฟโก๎ของจีน 1 ล๎านตัน แตํผ๎ูซื้อต๎องการข๎าวฤดูใหมํซึ่งไมํมีในสต็อค
รัฐบาล จึงต๎องนําข๎าวของเอกชนไปสํงให๎ผ๎ูซื้อแทน 
 ผมไมํคํอยมั่นใจวําใครกันแนํท่ีจะได๎ประโยชน์จากการขายข๎าวในลักษณะนี้ และมีข๎อสงสัยหลาย
ประการท่ีอยากต้ังเป็นประเด็นให๎ชํวยกันคิด โดยไมํเรียกร๎องให๎รัฐบาลออกมาช้ีแจง เพราะเคยเรียกร๎องให๎
ช้ีแจงหลายเรื่อง เชํน การขายข๎าวเส่ือมให๎โรงงานผลิตไฟฟ้าและผลิตปุ๋ย ก็ไมํเคยได๎รับคําช้ีแจง ผมมีข๎อสังเกต
และข๎อสงสัย ดังนี้ 
 1.การซื้อขายข๎าวล็อตนี้เป็นแบบรัฐตํอรัฐหรือจีทูจีจริงหรือไมํ ซึ่งผมขอให๎ชํวยพิจารณา 2 ประเด็น คือ 
(1) บริษัท คอฟโก (COFCO) มาซื้อขายข๎าวในลักษณะท่ีเป็นรัฐหรือหนํวยงานของรัฐผ๎ูซื้อ (รัฐบาลจีน) หรือใน
ลักษณะท่ีเป็นการทําธุรกิจเอกชน เพราะความจริงแล๎วบริษัท คอฟโก๎ ได๎แปรสภาพเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ
แบบเอกชนและเป็นบริษัทท่ีไปจดทะเบียนขายหุ๎น (listed) ท่ีตลาดหุ๎นฮํองกงมาหลายปีแล๎ว นอกจากนี้ยังมี
บริษัทในเครือคอฟโก๎อีกหลายบริษัทท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมท้ังบริษัท COFCO Rice 
เป็นบริษัทลูกท่ีจดทะเบียนอยูํในตลาดหลักทรัพย์อีกบริษัทหนึ่งด๎วย 
 ข๎อนําคิดก็คือ ถ๎าบริษัท คอฟโก๎ ต๎องการซื้อขายแบบรัฐตํอรัฐจริง ทําไมต๎องระบุเงื่อนไขวําต๎องการ
ข๎าวฤดูใหมํเทํานั้น ท้ังๆ ท่ีคอฟโก๎รู๎ดีวํารัฐบาลนี้ไมํมีข๎าวฤดูใหมํเพราะไมํได๎รับจํานําและข๎าวใหมํอยูํในมือพํอค๎า
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เอกชนแล๎วเกือบท้ังหมด และ (2) ข๎าวท่ีรัฐบาลไทยตกลงขายให๎คอฟโก๎ก็ไมํใชํข๎าวของรัฐ จึงมีผลเทํากับขาย
ข๎าวของเอกชนใชํหรือไมํ 
 2. ประเด็นท่ีผมสงสัยและขอเชิญชวนให๎ชํวยกันวิเคราะห์ก็คือ ใครกันแนํท่ีได๎ประโยชน์และใครคือผ๎ู
เสียประโยชน์? ผมขอเสนอให๎ชํวยกันพิจารณาวําจริงหรือไมํดังนี้ ผ๎ูได๎ประโยชน์ คือ 1. บริษัท คอฟโก๎ได๎ซื้อข๎าว
คุณภาพดีราคาถูกเพราะมีรัฐบาลไทยเป็นประกัน และ 2. ผ๎ูสํงออกข๎าวไทยท่ีได๎ซื้อข๎าวฤดูใหมํไว๎ในมือแล๎วได๎
ขายข๎าวในนามรัฐบาลไทย สํวนผ๎ูเสียประโยชน์ คือ (1. รัฐบาลไทยเพราะเสียโอกาสท่ีจะขายข๎าวของรัฐท่ีมีอยูํ
ในสต๏อกจริงๆ และต๎องเสียคําเก็บรักษาข๎าวเหลํานี้ตํอไปอีก นอกจากนี้ยังต๎องผิดชอบและรับภาระเสมือนเป็น
ผ๎ูขายอยํางแท๎จริงเพราะถือวําขายข๎าวในนามรัฐบาลไทย และ (2. ชาวนาไทย เพราะได๎ขายข๎าวไปแล๎วในราคา
ตํ่า คําถามท่ีควรได๎คําตอบให๎ชัดเจนกํอนท่ีรัฐบาลจะเซ็นสัญญาคือ การขายข๎าวล็อตใหญํนี้กําหนดราคาเทําใด 
สูงหรือต่ํากวําราคาตลาด ถ๎าตํ่ากวําราคาตลาดรัฐบาลหรือผ๎ูสํงออกต๎องรับภาระ ซึ่งเป็นประเด็นท่ีรัฐบาลนี้เคย
แถลงวําจะดําเนินการให๎โปรํงใส เปิดเผยให๎ประชาชนทราบนะครับ คราวนี้ผมไมํขอเรียกร๎องและยังไมํขอฟัน
ธง แตํอยากขอให๎ทุกฝ่ายชํวยกันคิดพิจารณาและเสนอแนะรัฐบาลให๎ตัดสินใจให๎ถูกต๎องและเป็นประโยชน์ตํอ
ประเทศชาติสํวนรวมจริงๆ ด๎วยครับ” 
 มีรายงานขําววํา ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคารท่ี 12 ม.ค. ท่ีผํานมา ครม.ได๎มีมติ
รับทราบวาระเพื่อทราบท่ี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผ๎ูเสนอวาระ “การลงนามสัญญา
ซื้อขายข๎าวแบบรัฐบาลตํอรัฐบาล ระหวํางกรมการค๎าตํางประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กับ บริษัท COFCO 
Corporation” ซึ่งเป็นบริษัทท่ีได๎รับการแตํงต้ังจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นตัวแทนรัฐบาลจีน
ในการเข๎าทําสัญญา ท่ีมีการลงนามสัญญาไปแล๎วเมื่อวันท่ี 3 ธ.ค. 2558 ซึ่งรํางสัญญาดังกลําวกระทรวง
พาณิชย์ได๎นําสํงรํางสัญญาซื้อขายให๎สํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) ตรวจพิจารณาแล๎วในเรื่องความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับภาระคําใช๎จํายของคํูสัญญากับบริษัทผ๎ูตรวจสอบคุณภาพข๎าว ตามท่ีกรมการค๎าระหวํางประเทศได๎
หารือกับบริษัท COFCO โดยเห็นวําสัญญาซื้อขายข๎าวในข๎อ 10.6 ระบุวํา 
 “คําใช๎จํายในการตรวจสอบคุณภาพสินค๎าเป็นความรับผิดชอบของผ๎ูขาย ยกเว๎นคําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้น
ตามข๎อ 11 (Additional QualityMechanism at Loading Area) ซึ่งเป็นกลไกการตรวจสอบคุณภาพข๎าวท่ี
เป็นความรํวมมือสองฝ่าย ในทางปฏิบัติท่ีผํานมาได๎รํวมกันรับผิดชอบในแตํละสํวนตามท่ีระบุในข๎อ 11 การ
ดําเนินการเป็นไปอยํางราบรื่น และเข๎าใจตรงกันแล๎ว อีกท้ังสัญญานี้ฝ่ายจีนได๎ผํานกระบวนการรับรองด๎วยแล๎ว 
จึงขอให๎ถือตามสัญญาท่ีมีการลงนาม” 
 รายงานระบุด๎วยวํา เนื่องจากข๎าวท่ีทางบริษัท COFCO มีต๎องการจะขอซื้อตามสัญญานั้นเป็นข๎าวใน
ฤดูกาลผลิตใหมํจํานวน 1 ล๎านตัน ซึ่งไมํมีในสต็อกของรัฐบาล จึงเห็นชอบให๎กรมการค๎าตํางประเทศไปทํา
ข๎อตกลงกับองค์กรภาคเอกชน คือ สมาคมผ๎ูสํงออกข๎าวไทย เพื่อจัดหาข๎าวฤดูกาลผลิตใหมํเพื่อสํงมอบให๎กับ
บริษัท COFCO โดยมีกําหนดสํงมอบข๎าวรายงวดเฉล่ียเดือนละ 1 แสนตัน โดยราคาซื้อขายจะเจรจาตํอรอง
ตามราคาตลาดโลกท่ีขณะสํงมอบในแตํละงวด โดยจะเริ่มสํงมอบต้ังแตํต๎นปี 2559 และจะเสร็จส้ินภายในปี 
2559(ผ๎ูจัดการ 19012559) 
 ก.พาณิชย ์จับรถเร่ตระเวนซ้ือข้าวเปลือกโกงตราชั่งชาวนา(26 ม.ค.59) 
 ก.พาณิชย์ จับกุมรถเรํโกงเครื่องช่ังเกษตรกร สํงตํารวจดําเนินคดี หลังพบดัดแปลงเครื่องช่ังตระเวนรับ
ซื้อข๎าวเปลือกใน จ.สุรินทร์ เผยมีโทษจําคุกปรับไมํเกิน 3 ปี ปรับ 1.2 แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เตือน
เกษตรกรระวัง แนะตรวจสอบเครื่องช่ังกํอนขาย หากพบมีการตุกติกรีบแจ๎งสายดํวน 1569 ทันที 
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 น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ รํวมรักษ์ อธิบดีกรมการค๎าภายใน เปิดเผยวํา กรมฯ ได๎ส่ังการให๎นายตรวจช่ังตวงวัด
ออกตรวจสอบเครื่องช่ังท่ีผ๎ูประกอบการใช๎รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรท่ัวประเทศ โดยนายตรวจช่ังตวงวัด
ประจําสํานักงานสาขาช่ังตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์ ได๎ออกตรวจสอบการรับซื้อข๎าวเปลือกในบริเวณบ๎านกลัน ต.
นํารุํง อ.ศีขรภูมิ พบรถกระบะตํอข๎างสูงบรรทุกข๎าวที่รับซื้อมาจากเกษตรกร จึงได๎ขอตรวจสอบเครื่องช่ังสปริง
ท่ีใช๎รับซื้อข๎าว ปรากฏวํามีการโกงน้ําหนักทําให๎เกษตรกรถูกเอาเปรียบ 
 ท้ังนี้ ผลการตรวจสอบพบวําเมื่อวางต๎ุมน้ําหนักแบบมาตรา 60 กิโลกรัมลงบนเครื่องช่ัง เครื่องช่ังแสดง
คําน้ําหนักได๎น๎อยกวําความเป็นจริงถึง 9 กิโลกรัม แสดงวําเครื่องช่ังสปริงท่ีใช๎รับซื้อมีการแก๎ไขดัดแปลงให๎มี
ความคลาดเคล่ือนผิดเกินอัตรา เผ่ือเหลือเผ่ือขาดตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด 
 “กรมฯ ได๎รํวมกันจับกุมเจ๎าของเครื่องช่ังสํงพนักงานสอบสวน สภ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ในข๎อหาใช๎หรือมี
ไว๎เพื่อใช๎ซึ่งเครื่องช่ังท่ีมีการดัดแปลงให๎เอาเปรียบในการซื้อขายสินค๎าอันเป็นความผิดตามมาตรา 76 (2) แหํง 
พ.ร.บ.มาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. 2542 ซึ่งแก๎ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.มาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 มีอัตรา
โทษจําคุกไมํเกิน 3 ปี หรือปรับไมํเกิน 120,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
 น.ส.วิบูลย์ลักษณ์กลําววํา กรมฯ จะจัดสํงนายตรวจช่ังตวงวัดลงพื้นท่ีออกตรวจสอบการรับซื้อ
ข๎าวเปลือกและผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรอยํางตํอเนื่อง เพื่อมิให๎เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ 
เพราะวําการโกงน้ําหนักเป็นการซ้ําเติมเกษตรกร เนื่องจากขณะนี้เกษตรกรได๎รับความเดือดร๎อนจากการเกิด
ปัญหาภัยแล๎ง หากเกษตรกรรายใดพบเบาะแสรถกระบะลักษณะดังกลําวท่ีทําการซื้อขายข๎าวเปลือกใช๎เครื่อง
ช่ังน้ําหนักไมํถูกต๎อง หรือเคยถูกหลอกลวงในลักษณะนี้ สามารถแจ๎งได๎ท่ี สายดํวนกรมการค๎าภายใน 1569 
กรมฯ จะสํงนายตรวจช่ังตวงวัดตรวจสอบทันที หากพบการกระทําความผิดจะดําเนินคดีอาญา ตามฐาน
ความผิดฉ๎อโกงประชาชน 
 “ขอเตือนเกษตรกร หากขายข๎าวเปลือกให๎กับรถรับซื้อ ให๎ตรวจสอบดูท่ีเครื่องช่ังน้ําหนัก จะต๎องมี
ลักษณะถูกต๎องตามท่ีพนักงานเจ๎าหน๎าท่ีได๎ตรวจสอบความเท่ียงตรงถูกต๎องและได๎ให๎คํารับรองไว๎แล๎ว” 
 สําหรับการตรวจสอบนั้น ให๎ดูวําคํารับรองท่ีพนักงานเจ๎าหน๎าท่ีทําไว๎ท่ีด๎านหน๎าและด๎านหลังของ
หน๎าปัดท้ังสองข๎าง รวมเป็น 4 แหํง และท่ีฝาประกอบด๎านละ 3 แหํง ท้ัง 2 ด๎าน รวมเป็น 6 แหํง ต๎องมี
ลักษณะมองเห็นตราเครื่องหมายคํารับรอง (รูปขอบนอกของครุฑ) ได๎อยํางชัดเจน ครบถ๎วนสมบูรณ์ ไมํมี
รํองรอยของการถอด ทําลายหรือทําให๎เสียหาย ซึ่งเครื่องหมายคํารับรองดังกลําว หากไมํแนํใจหรือสังเกตเห็น
วําเครื่องช่ังอาจจะไมํถูกต๎อง ให๎หลีกเล่ียงการขายข๎าวเปลือกแกํผ๎ูรับซื้อรายนั้น และให๎สังเกตพฤติกรรมท่ีเป็น
ข๎อสงสัย เชํน ทะเบียนรถ ลักษณะของเครื่องช่ัง รูปพรรณของผ๎ูรับซื้อ เป็นต๎น เพื่อใช๎เป็นเบาะแสในการ
ติดตามและจับกุมผ๎ูกระทําความผิดตามกฎหมายตํอไป(ผ๎ูจัดการ 25012559) 
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๑.๔ ความเคลื่อนไหวด้านข้าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 จัดสรรน้ าแก้ภัยแล้งอลหม่านหนักดาวเทียมฟ้องปลูกข้าวทะลุ2ล้านไร่(27 ม.ค.59) 
 นาย ชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ๎าหน๎าท่ีบริหาร-ฝ่ายตํางประเทศ บริษัททีม กรุ๏ป ออฟ คัมปานีส์ 
ผ๎ูเช่ียวชาญด๎านการจัดการน้ํา กลําวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงวิกฤตการณ์ภัยแล๎งท่ีเกิดขึ้นในชํวงปี 2558/59 
วํา ปริมาณน้ําใช๎การได๎จริงในอํางเก็บน้ําเข่ือนขนาดใหญํปัจจุบันลดลงตํ่ามาก โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 4 เขื่อนหลัก
ได๎แกํ เขื่อนภูมิพล-สิริกิต์ิ-แควน๎อยบํารุงแดน-ป่าสักชลสิทธิ์ ท่ีสํงน้ําเข๎ามาในลํุมน้ําเจ๎าพระยาตลอดจนถึง
กรุงเทพมหานคร เหลืออยูํใช๎การได๎เพียง 3,558 ล๎าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร๎อยละ 20 ซึ่งน๎อยกวําชํวงเดียวกัน
ของปีท่ีผํานมาครึ่งตํอครึ่ง (6,450 ล๎าน ลบ.ม.) 
 นอกจากนี้ในแบบจําลองเอลนิโญ (Model ENSO Predictions) ลําสุด มีการวิเคราะห์ออกมาวํา 
ปรากฏการณ์เอลนิโญจะสํงผลตํอภาวะแห๎งแล๎งสูงสุดในชํวงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ และจะลดระดับความ
รุนแรงและคลายตัวลงในชํวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559 นั่นหมายถึงโอกาสท่ีจะมีฝนตกตามฤดูกาลคือ
หลังเดือนพฤษภาคม มีความเป็นไปได๎สูง ฝนจะไมํลําไปจนถึงชํวงเดือนกรกฎาคมเหมือนกับปี 2558 
 "ปัญหาในขณะนี้ก็คือ เราจะอยูํอยํางไรในอีก 5 เดือนข๎างหน๎า (มกราคม-พฤษภาคม 2559) กํอนท่ีฝน
จะตกลงมา ตัวเลขการปลูกข๎าวในพื้นท่ีลํุมแมํน้ําเจ๎าพระยา (ไมํรวมลํุมน้ํายม) ลําสุดจากวิเคราะห์ภาพถําย
ดาวเทียมของ GISDA พบวํามีการปลูกข๎าวไปแล๎ว 2.01 ล๎านไรํ หรือมากกวําตัวเลขของทางราชการท่ีแถลงไว๎
วํา มีการปลูกข๎าวประมาณ 1,636,000 ไรํ ท่ีสําคัญก็คือ ถ๎าเราติดตามตัวเลขพื้นท่ีปลูกข๎าวเป็นรายสัปดาห์จะ
พบวําตัวเลขพื้นท่ีปลูก ข๎าวเพิ่มขึ้นในอัตราสัปดาห์ละเกือบ 100,000 ไรํหากชาวนาปลูกข๎าวในอัตราเรํงแบบนี้
จะกระทบกับแผนการจัดสรรน้ําจาก 4 เข่ือนหลักแนํนอน" นายชวลิตกลําว 
 ท้ังนี้ ปัจจุบันกรมชลประทานมีการระบายน้ําจาก 4 เข่ือนหลักวันละ 15-16 ล๎าน ลบ.ม. จากปริมาณ
น้ําไหลลงอํางเฉล่ียวันละ 3-5 ล๎าน ลบ.ม. โดยน้ําท่ีจัดสรรจะนําไปใช๎ใน 4 กิจกรรมหลัก ได๎แกํ การปลูกข๎าวไมํ
เกิน 330,000 ไรํ ท่ีเหลือใช๎ไปกับการปลูกพืชท่ีใช๎น้ําน๎อย, การผลักดันน้ําเค็มต๎องมีปริมาณน้ําไหลผําน อ.บาง
ไทร ไมํตํ่ากวํา 70 ลบ.ม./วินาที (ปัจจุบันอัตราไหลผํานอยูํท่ี 75 ลบ.ม./วินาที), น้ําเพื่อใช๎ในการอุตสาหกรรม 
และน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
 "การปลูก ข๎าวในอัตราเรํงแบบนี้หมายความวําชาวนาจะต๎องสูบน้ําท่ีระบายออกมาจาก 4 เขื่อนหลัก
เข๎าสํูไรํนา เมื่อน้ําจากแหลํงน้ําธรรมชาติท่ีใช๎อยูํในปัจจุบันแห๎งขอดลงไมํเกินส้ินเดือน กุมภาพันธ์ เนื่องจากชํวง
นี้อุณหภูมิจะสูงสุดจากปรากฏการณ์เอลนิโญ อัตราน้ําระเหยออกไปเร็วมาก ดังนั้นน้ําท่ีระบายออกจาก 4 
เขื่อนวันละ 15 ล๎าน ลบ.ม. เอาเข๎าจริงอาจจะเหลือมาถึง อ.บางไทรไมํถึงครึ่ง หากรัฐบาลไมํมีมาตรการห๎าม
เกษตรกรชาวนาสูบน้ําจากแมํน้ําเจ๎าพระยาโดยเด็ดขาด นั่นหมายถึงกรมชลประทานอาจจะต๎องระบายน้ํา
ออกมามากกวําวันละ 15 ล๎าน ลบ.ม.เพื่อสํงน้ําเข๎ามาผลักดันน้ําเค็มไมํให๎รุกถึงแหลํงสูบน้ําจืด ท่ีสําแล ถึงตอน
นั้นปริมาณน้ําในเข่ือนอาจลดลงมากกวําแผนจัดสรรน้ําท่ีวางเอาไว๎" นายชวลิตกลําว 
 ดังนั้นวิธีการท่ีจะรักษาน้ําต๎นทุนใช๎การได๎ในเข่ือน หลักขณะนี้ก็คือ 1) ต๎องควบคุมไมํให๎มีการปลูกข๎าว
เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ข๎าวนาปรัง ต๎องห๎ามปลูกเด็ดขาด 2) เรํงขุดเจาะน้ําบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
และ 3) ทุกภาคสํวนต๎องชํวยกันประหยัดน้ําลงอยํางน๎อยต๎องให๎ได๎ 20% ของปริมาณการใช๎น้ําในปัจจุบัน 
 "ผมยกตัวอยําง กรุงเทพฯ ปัจจุบันมีการใช๎น้ําอยูํประมาณ 5 ล๎าน ลบ.ม.ตํอวันถ๎าเราชํวยกันประหยัด
ลดการใช๎น้ําลงได๎ 20% ก็หมายถึงเรารักษาน้ําเอาไว๎ได๎วันละ 1 ล๎าน ลบ.ม. ถ๎าทําทุกภาคสํวนท้ังเกษตรกรรม-
อุตสาหกรรม ผมคิดวําเรานําจะผํานวิกฤตการณ์ภัยแล๎งในปีนี้ไปได๎ การประหยัดต๎องทําตํอเนื่องต๎องให๎ทุกคนรู๎
วําน้ําไมํพอใช๎แล๎ว" นายชวลิตกลําว 
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 มีรายงานขําวจากการประปาสํวนภูมิภาคเข๎ามาวํา ได๎เตรียมรับมือภัยแล๎งท่ีจะเกิดขึ้นในจังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งถือเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงตํอการขาดน้ําด๎วยการใช๎เงินงบประมาณ 277 ล๎านบาท ด๎วยการให๎ 
กปภ.สาขาปทุมธานีเจาะบํอบาดาลจํานวน 4 บํอ, สาขารังสิตเจาะบํอบาดาล 4 บํอ และทําระบบสูบจํายน้ํา
แรงสูงท่ีสถานีจํายน้ําลาดสวาย, สาขาคลองหลวงเจาะบํอบาดาล 2 บํอและวางระบบสูบจํายน้ําแรงดันสูงท่ี
สถานีจํายน้ําคลองหลวง วางทํอเสริมแรงดัน HDPE ขนาด 500 มม.จาก กปภ.สาขาอยุธยาไปตํางระดับวง
แหวนตะวันตก และสาขาธัญบุรีเจาะบํอบาดาล 2 บํอ วางระบบสูบจํายน้ําแรงดันสูงท่ีสถานีจํายน้ําหนองเสือ 
และกํอสร๎างถังน้ําใสขนาด 1,000 ลบ.ม. สร๎างระบบสูบน้ําดิบ Mobile Plant ขนาด 200 ลบ.ม./ชม
(ประชาชาติธุรกิจ 26012559) 
 ภูกามยาว ชนะเลิศประกวดข้าวหอมมะลิ (19 ม.ค.59) 
 เมื่อเร็วๆ นี้ นายสรธร สันทัด รองผ๎ูวําราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานคณะกรรมการการตัดสิน
การประกวดข๎าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2558/59 ณ ห๎องประชุมสํานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา เพื่อ
สํงเสริมเกษตรกร กลํุมเกษตรกร รวมถึงสหกรณ์การเกษตร ท่ีมีศักยภาพในการผลิตข๎าวหอมมะลิได๎พัฒนา
คุณภาพข๎าวหอมมะลิให๎มีคุณภาพดี สนองความต๎องการของตลาดท้ังภายในและตํางประเทศ ซึ่งการประกวด
ข๎าวหอมมะลิจังหวัดพะเยา ทางคณะกรรมการฯ ได๎ทําการพิจารณาตัดสินการประกวด โดยได๎ดําเนินการสํง
ตัวอยํางข๎าวทั้งหมดไปวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีท่ีศูนย์วิจัยข๎าวพิษณุโลก และใช๎หลักเกณฑ์ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรฐานสินค๎าข๎าวหอมมะลิไทย พ.ศ.2544 โดยมีเกษตรกรและกลํุม
เกษตรกรสํงข๎าวเข๎าประกวด 23 ราย และ4 รายตามลําดับ 
 ท้ังนี้ผลการประกวดประเภทเกษตรกรรายบุคคล ปรากฏวํา ข๎าวหอมมะลิของ นายประเสริฐ วงศ์ไชย 
ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว คว๎ารางวัลชนะเลิศ, สํวนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได๎แกํข๎าวของนายจิรวัฒน์ ธนะวงค์ ต.
พระธาตุขิงแกง อ.จุน, รองชนะเลิศอันดับ 2 นายรัตน์ ดวงเต็ม ต.จุน อ.จุน และรางวัลชมเชย นายอุดม อุดต๊ิบ 
ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุนโดยได๎รับประกาศเกียรติคุณพร๎อมเงินรางวัล จํานวน 5,000, 4,000, 3,000 และ 
1,000 บาทตามลําดับ 
 สํวนประเภทกลํุมเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร ผลปรากฏวํา รางวัลชนะเลิศ ได๎แกํ กลํุมอาชีพทํา
นา ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว สํวนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได๎แกํ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าวชุมชน ต.ดงเจน อ.ภูกาม
ยาว และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได๎แกํ กลํุมข๎าวพันธุ์ดี ต.สันป่ามํวง อ.เมืองพะเยาโดยได๎รับประกาศ
เกียรติคุณพร๎อมเงินรางวัล จํานวน 6,000 บาท , 5,000 บาท และ 4,000 บาทตามลําดับ หลังจากนั้น
คณะกรรมการจะจัดสํงใบสมัครและประวัติผ๎ูชนะการประกวด พร๎อมตัวอยํางข๎าวของแตํละราย/กลํุมให๎
คณะกรรมการ เพื่อสํงเข๎าประกวดในระดับประเทศตํอไป(บ๎านเมือง 19012559) 
 ชาวนาอ่างทอง รวมตัวเรียกร้องชลประทานแก้ไขท าคลองใหม่ ไม่มีน้ าท านา(06 ม.ค.59) 
 เมื่อวันท่ี 5 ม.ค. ท่ีห๎องประชุมท่ีทําการ องค์การบริหารสํวนตําบลไผํจําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอํางทอง ได๎มีชาวนา 8 หมูํบ๎านกวํา 100 คน ชาวตําบลไผํจําศีลได๎เดินทางมาเรียกร๎องให๎ชลประทาน
แก๎ไขคูคลอง ท่ีช่ือคลอง 1 ขวา 3 ซ๎าย เนื่องจากมีการที่กํอสร๎างท่ีผิดพลาดทําให๎ น้ําท่ีไหลผํานคลอง 1 ขวา 3 
ซ๎าย นี้ ไมํไหลผํานตามท่ีกําหนด 
 ท้ังนี้ จากการกํอสร๎างไมํได๎ระดับการลาดเอียงของคูคลอง จึงทําให๎ชํวงระหวําง ตําบลไผํจําศีล ท่ีคลอง 
1 ขวา 3 ซ๎าย ได๎ผํานนั้นมีการต้ืนเขินและแคบเป็นระยะทาง 1200 เมตร มีปัญหาการกํอสร๎างตลอดไมํได๎
ระดับความลาดเอียงของคลอง จากกํอนท่ีจะสร๎างคลองเทคอนกรีตนั้นคลองเคยกว๎างและลึกนําไหลผํานได๎ดี 
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 นายพชร บํางตระกูล หัวหน๎าฝ่ายสํงน้ําและบํารุงรักษาท่ี 1 (สบ.1 คบ.) ยางมณี ได๎เดินทางเข๎ารํวม
ประชุมครั้งนี้แล๎วรับฟังปัญหาชาวนาท่ีเรียกร๎อง และได๎ตกลงกับชาวนาท่ีได๎รับผลกระทบในครั้งนี้ แตํเนื่องด๎วย
ทางกรมชลประทานยังไมํมีงบประมาณในการแก๎ไขได๎ทันที ทางกรมชลประทาน จึงตกลงรับปากกับชาวนาวํา
จะลงมือแก๎ไขขุดลอกคูคลอง 1 ขวา 3 ซ๎าย ไมํเกินวันท่ี 10 เมษายน 2559 
 ด๎านนายวินัย เฟื่องน๎อย ชาวนาวัย 60 ปี อยูํบ๎านเลขท่ี 70/1 ม.2 ต.ไผํจําศีล ชาวนาท่ีได๎รับผลกระทบ
จากการกํอสร๎างท่ีผิดพลาดของชลประทานได๎กลําววํา จากเมื่อกํอนคลองนี้กว๎างและลึก ทําให๎น้ําได๎ไหลผํานได๎
ดี และมีน้ําพอท่ีจะทํานา แตํหลังจากท่ีชลประทานได๎มากํอสร๎างคลองทําให๎มันต้ืน และแคบ โดยคลอง 1 ขวา 
3 ซ๎าย นี้กว๎าง 3 เมตร และก๎นคลอง กว๎าง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร 
 "ท่ีทําให๎เกิดปัญหาคือ การกํอสร๎างท่ีไมํได๎ระดับการไหลของน้ํา ระหวํางกลางเส๎นทางของคลอง 1 ขวา 
3 ซ๎าย การกํอสร๎างมีการลาดเอียงขึ้น ทําให๎น้ําไมํไหลผํานชํวงกลางเส๎นทางได๎ ทําให๎เกษตรกรชาวนาปลายทาง
ไมํมีน้ําไปถึง ก็เลยไมํมีการปลูกข๎าวมา 1 ปี แล๎ว กระท่ังมากระทบชํวงภัยแล๎งอีก ทําให๎ขาดรายได๎ท่ีจะไปจุน
เจือครอบครัว จนบางรายขายท่ีนาไปบางสํวนเพื่อนําเงินมาใช๎จําย"(ไทยรัฐ 05012559) 
 ภัยแล้งขยายวงกว้าง นาข้าวจ.ชัยนาท กันดารน้ าอย่างหนัก กลายเป็นทุ่งสีน้ าตาล(06 ม.ค.59) 
 ผ๎ูส่ือขําวรายงานเมื่อวันท่ี 5 มกราคม วํา นาข๎าวจํานวนกวํา 20,000 ไรํ ของเกษตรกรใน อ.สรรคบุรี 
จ.ชัยนาท ได๎แห๎งแล๎งกันดารจนกลายเป็นทุํงสีน้ําตาล ท้ังนี้ สืบเนื่องจากภาวะภัยแล๎งท่ีกําลังขยายวงกว๎าง ทํา
ให๎ชาวนาในพื้นท่ีนี้มีโอกาสได๎ทํานาปีเพียง 1 รอบเทํานั้น โดยนางเฉื่อน ฉุนเทศ อายุ 69 ปี เกษตรกรใน ต.
ห๎วยกรด อ.สรรคบุรี เปิดเผยวํา หลังจากท่ีทําการเก็บเกี่ยวไปเมื่อชํวงเดือนพฤศจิกายน 2558 ก็ไมํมีน้ําเข๎า
คลองชลประทานสํงมาให๎ชาวนาอีกเลย ทําให๎ไมํสามารถเพาะปลูกอะไรได๎ เพราะไมํมีแหลํงน้ําอื่ น ทําให๎
ชาวนาหลายราย รวมท้ังตนเองท่ีไมํมีรายได๎จากอาชีพเสริม จําเป็นต๎องไปกู๎ยืมเงินเพื่อนบ๎าน และขอกู๎
เงินกองทุนหมูํบ๎านเพื่อนํามาใช๎จํายเล้ียงชีพ รวมท้ังการออกเกี่ยวข๎าวตอหรือข๎าวรุํน 2 ท่ีงอกหลังเก็บเกี่ยว 
เอาไว๎หุงกินเพื่อประหยัดรายจําย 
 โดยนางเฉ่ือนกลําวเพิ่มเติมวํา ต้ังความหวังไว๎วําจะมีน้ําปลูกข๎าวในฤดูนาปี 2559 เพื่อจะได๎มีเงินมาใช๎
หนี้ท่ีกู๎ยืมไว๎ แตํถ๎าภัยแล๎งยังยาวนานและรุนแรงตํอไป ตนเองก็ยังไมํรู๎วําจะหาเงินจากท่ีไหนมาใช๎หนี้และใช๎
จํายเล้ียงชีวิต อีกท้ังดอกเบ้ียเงินกู๎ก็ยิ่งจะพอกพูน โดยท่ีตนก็อายุมากจะให๎ไปทําอาชีพเสริมอยํางอื่น หรือจะให๎
ไปรับจ๎างตามโครงการของราชการ ก็หูตาไมํคํอยดี จึงอยากให๎ทางราชการหาทางชํวยเหลือด๎วย(มติชน 
05012559) 
 โคราชแล้งหนัก!! ต้นข้าวแห้งตายแล้วกว่าคร่ึง(11 ม.ค.59) 
 นายชิตชนก สมประเสริฐ ผ๎ูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 8 เปิดเผยวํา ปีนี้สถานการณ์น้ําในอําง
เก็บน้ําขนาดใหญํท้ัง 5 แหํง ในจังหวัดนครราชสีมา เหลือน๎อยกวําทุกปี ดังนั้นจึงต๎องมีการวางแผนบริหาร
จัดการน้ําอยํางรัดกุม โดยจะเน๎นไปท่ีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ซึ่งจากการสํารวจพบวํายังมีเกษตรกร
ในพื้นท่ีลํุมน้ําลําเชียงไกร อ.โนนสูง ฝ่าฝืนทํานาปรังอยูํกวํา 20,000 ไรํ ซึ่งลําสุดปรากฏวําได๎รับความเสียหาย 
ต๎นข๎าวแห๎งตายไปแล๎วกวําครึ่ง 
 เนื่องจากไมํมีน้ําหลํอเล้ียงต๎นข๎าว ขณะเดียวกันบริเวณลํุมน้ําลําตะคอง ไลํมาต้ังแตํ อ.สีค้ิว อ.สูงเนิน 
อ.ขามทะเลสอ และ อ.เมือง ก็มีปลูกข๎าวนาปรังอยูํบ๎างประปราย เนื่องจากเกษตรกรสํวนใหญํให๎ความรํวมมือ
เป็นอยํางดี โดยทางชลประทาน ได๎วางแผนบริหารจัดการน้ําอยํางรัดกุม เน๎นเฉพาะการสํงน้ําให๎กับการทํา
ประปาเป็นหลัก หากท๎องถิ่น เทศบาล หรือ อบต. มีความต๎องการน้ําดิบ ก็จะต๎องนัดวัน เวลา เพื่อสํงน้ําจาก
อํางเก็บน้ําลําตะคองให๎พร๎อมกันหลายแหํง โดยระหวํางท่ีสํงน้ํามาให๎ตามสายน้ําลําตะคอง ก็จะขอความรํวมมือ
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ทางจังหวัด และกองทัพภาคท่ี 2 เพื่อจัดชุดเฉพาะกิจรํวมกับเทศบาล หรือ อบต. ในพื้นท่ี ติดตามน้ําตลอด
เส๎นทาง เพื่อไมํให๎มีเกษตรกรลักลอบสูบน้ําไปใช๎เพื่อการเกษตรระหวํางทาง จนกวําจะมีการสูบน้ําดิบเก็บไว๎ทํา
ประปาได๎ครบทุกแหํง ซึ่งระบบนี้ก็จะใช๎กับการบริหารจัดการน้ําในอํางเก็บน้ําท้ัง 5 แหํง โดยตนยืนยันวํา
ขณะนี้ทางสํานักงานชลประทานท่ี 8 สามารถบริหารจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคของชาวจังหวัด
นครราชสีมา ได๎ถึงฤดูฝนปีนี้แนํนอน (ผ๎ูจัดการ 10012559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



28 

 

๑.๕ ความเคลื่อนไหวของโรงสีข้าวไทย 
 ฟ้องโรงสี-เจียเม้งร่วมมือ"บุญทรง"โกงขายข้าวจีทูจีเก๊(14 ม.ค.59) 
 เมื่อว๎นท่ี 13 ม.ค.59 ท่ีห๎องประชุมช้ัน 3 สํานักงานอัยการสูงสุด ถ.แจ๎งวัฒนะ นายชุติชัย สาขากร 
รองอัยการสูงสุด พร๎อมด๎วยนายกิตินันท์ ธัชประมุข รองอธิบดีอัยการสํานักงานการสอบสวน และนายพันธุ์โชติ 
บุญศิริ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 1 ซึ่งเป็นคณะทํางานอัยการคดีโครงการรับจํานําข๎าวและระบายข๎าว 
รํวมแถลงขําวการยื่นฟ้องคดีอาญากลํุมผ๎ูสนับสนุนเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐซึ่งปฏิบัติหน๎าท่ีโดยมิชอบและโดยทุจริต 
กรณีการระบายข๎าวแบบรัฐตํอรัฐ (จีทูจี) 
 นายชุติชัยกลําววํา อัยการสูงสุดได๎มีคําส่ังให๎ดําเนินคดีกับห๎างหุ๎นสํวนจํากัด โรงสีกิจทวียโสธร โดย
นายทวี อาจสมรรถ หุ๎นสํวนผ๎ูจัดการ , นายทวี อาจสมรรถ , บริษัท กิจทวียโสธรไรซ์ จํากัด โดยนายทวี อาจ
สมรรถ กรรมการ , บริษัท เค.เอ็ม.ซี. อินเตอร์ไรซ์ (2002) จํากัด โดยนายปกรณ์ ลีศิริกุล กรรมการ , นาย
ปกรณ์ ลีศิริกุล , บริษัท เจียเม๎ง จํากัด โดยนางประพิศ มานะธัญญา กรรมการ และนางประพิศ มานะธัญญา 
เป็นจําเลยท่ี 1-7 ตํอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผ๎ูดํารงตําแหนํงทางการเมือง เป็นคดีหมายเลขดํา อม.1/2559 
ในความผิดฐานรํวมกันกระทําการสนับสนุนเจ๎าหน๎าท่ีรัฐท่ีปฏิบัติหน๎าท่ีโดยมิชอบและโดยทุจริต เนื่องจากมี
หลักฐานสมบูรณ์พอฟ้อง จึงให๎ดําเนินนิติบุคคลกับพวกกลํุมนี้ไปกํอน 
 ท้ังนี้ ผ๎ูแทนอัยการสูงสุด ได๎นําคําฟ้องและสํานวนการไตํสวน ป.ป.ช. รวมถึงหลักฐานตํางๆ 300 กลํอง 
เอกสาร 2,280 แฟ้ม ความหนาประมาณ 85,990 แผํน ยื่นฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 , 
157, 83, 86 และ 91 และพ.ร.บ.วําด๎วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4 และ
มาตรา 123/1 ตามท่ี ป.ป.ช. แจ๎งข๎อกลําวหา ซึ่งศาลฎีกาฯ นัดฟังคําส่ังวําจะรับฟ้องหรือไมํ ในวันท่ี 25 ก.พ.นี้ 
เวลา 10.00 น. 
 "การยื่นฟ้องเอกชนเพิ่ม 7 ราย เพราะมีการพฤติการณ์กระทําผิดตํอเนื่องจากนโยบายการจํานําข๎าว ท่ี
อัยการสูงสุดได๎ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และยื่นฟ้องนายบุญทรงกับพวกทุจริตการ
ระบายข๎าว โดยเอกชนท้ัง 7 ราย รับข๎าวมาตามสัญญา และมีการจํายแคชเชียร์เช็ค แตํกลับไมํมีการสํงข๎าวจริง
ไปยังตํางประเทศ โดยข๎าวกลับมีการหมุนเวียนอยูํในตลาดประเทศไทย ซึ่งอัยการพร๎อมท่ีจะแสดงหลักฐานให๎ผ๎ู
พิพากษาและสังคมทราบวํามีความเสียหายเกิดข้ึนอยํางไรที่มีการทุจริตเกิดข้ึน" 
 สํวนการดําเนินคดีกับGuangdong stationery & sporting goods imp.& exp. Corp. หรือบริษัท 
กวางต๎ุง จํากัด กับพวก ซึ่งเป็นนิติบุคคล รวมท้ังผ๎ูแทนหรือเจ๎าหน๎าท่ีนิติบุคคลจากจีน รวม 7 คน ยังมีข๎อไมํ
สมบูรณ์ จึงให๎ดําเนินการไตํสวนเพิ่มเติมตามกฎหมาย และอยูํระหวํางการดําเนินการขอความรํวมมือทาง
อาญา อีกท้ังยังติดปัญหาการสํงเอกสารแจ๎งข๎อกลําวหาให๎กลํุมเอกชนชาวจีนท่ีมีถิ่นพํานักอยูํในประเทศจีน 
กระบวนการจึงต๎องรอติดตามตัวผ๎ูต๎องหาชาวจีนท่ีเหลือมาเข๎าสํูกระบวนการยุติธรรมไทย ซึ่งจะมีอายุความ 20 
ปี จึงยังไมํได๎สํงฟ้องในครั้งนี้ แตํจะไมํกระทบกับคดีท่ียื่นฟ้องนายบุญทรงกับพวก 
 อยํางไรก็ตาม คดีดังกลําว มีข๎อเท็จจริงเกี่ยวพันกันและมีพยานหลักฐานชุดเดียวกันกับคดีอาญา
หมายเลขดํา อม.25/2558 ท่ียื่นฟ้องนายบุญทรงกับพวก อัยการสูงสุดจึงได๎ยื่นคําร๎องตํอศาลฎีกาฯ ขอรวม
พิจารณาด๎วยแล๎ว แตํต๎องรอฟังคําส่ังศาลวําจะอนุญาตหรือไมํ และหากศาลอนุญาตให๎รวมสํานวน ก็ต๎องมีการ
ขยายเวลาไตํสวนพยานเพิ่มเติม การพิจารณาคดีอาจลําช๎าไปเพียงเล็กน๎อยเทํานั้น 
 ด๎านนายกิตินันท์ กลําววํา พยานหลักฐานในสํวนพยานบุคคล ในคดีท่ีฟ้องคดีเอกชน 7 รายเพิ่มเติม มี
ประมาณ 80% เป็นพยานชุดเดียวกับคดีนายบุญทรง จึงคํอนข๎างมั่นใจวําคดีจะแสดงให๎ศาลเห็นความชัดเจน
เรื่องของการทุจริตได๎ เพราะข๎าวท่ีเขาซื้อเป็นข๎าวท่ีกรมการค๎าตํางประเทศทําสัญญาขายให๎กับบริษัทจีน 2 
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บริษัท แตํกลับไปเอาเงินของนิติบุคคลในประเทศไปชําระ แล๎วนําข๎าวไปให๎นิติบุคคลในประเทศ โดยเฉพาะนิติ
บุคคลท่ีอัยการฟ้องเป็นเจ๎าของโกดังท่ีเก็บข๎าว ซึ่งบุคคลเหลํานั้น นําจะรู๎อยูํแล๎ววําการซื้อขายข๎าวในโครงการ
รับจํานําข๎าวและการระบายข๎าวโดยสัญญาจีทูจี ไมํได๎ขายในประเทศ การท่ีนิติบุคคลออกเช็คไปชําระหนี้ให๎กับ
กรมการค๎าตํางประเทศ เทํากับวําสนับสนุนเจ๎าพนักงานให๎ปฏิบัติหน๎าท่ีโดยมิชอบ สํวนจําเลยท้ัง 7 ไมํมีการ
ฟ้องเรียกรับคําปรับเหมือนกรณีของนายบุญทรง แตํอาจจะฟ้องเป็นทางแพํง 
 ผ๎ูส่ือขําวรายงานวํา สําหรับคดีท่ีอัยการสูงสุด ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ อดีตนายกฯ ในโครงการรับจํานํา
ข๎าว ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผ๎ูดํารงตําแหนํงทางการเมือง จะเริ่มนัดไตํสวนพยานครั้งแรกในวันท่ี 15 ม.ค.
2559 เวลา 09.30 น. ซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ จําเลย จะต๎องเดินทางมาเพื่อเข๎ารับฟังการไตํสวนพยานในวันนั้นด๎วย 
โดยคณะทํางานอัยการ โจทก์ เตรียม ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร อดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (ทีดีอาร์ไอ) เบิกความเป็นพยานปากแรก เพื่อนําสืบภาพรวมโครงการจํานําข๎าว , นายประจักษ์ บุญยัง 
รองผ๎ูวําการตรวจเงินแผํนดิน และส่ือมวลชนท่ีนําสืบรายละเอียดขําวโครงการจํานําข๎าว กับเจ๎าหน๎าท่ีรัฐอีก 3 
ปาก 
 วันเดียวกันนี้ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ได๎เขียนจดหมายถึงน.ส.
ยิ่งลักษณ์ ขอให๎ปรามนายวัฒนา เมืองสุข แกนนําพรรคเพื่อไทย ท่ีพยายามออกมาส่ือสารกับสังคม โดยเน๎นวํา
โครงการจํานําข๎าวเป็นนโยบายท่ีต๎องการชํวยชาวนา โดยขอให๎นายวัฒนาเข๎าใจวําโครงการจํานําข๎าวไมํผิด แตํ
ผิดท่ีปลํอยให๎มีการทุจริตเกิดข้ึนเป็นจํานวนมาก ท้ังการดําเนินโครงการรับจํานําและการขายข๎าวจีทูจี จึงขอให๎
เคารพการตัดสินของศาล และหวังวําคงไมํเกิดเหตุการณ์เหมือนในอดีตท่ีมีการกลําวหากระบวนการยุติธรรม 
เมื่อไมํได๎ผลเป็นท่ีพอใจ(ผ๎ูจัดการ 13012559) 
 การขยายวงเงินชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 
2558/59(07 ม.ค.59) 
 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวํา เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 
คณะรัฐมนตรีได๎มีมติอนุมัติให๎ขยายวงเงินชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให๎แกํผ๎ูประกอบการค๎า
ข๎าวในการเก็บสต๏อก ปีการผลิต 2558/59 อีก 204 ล๎านบาท รวมเป็นเงินชดเชยดอกเบี้ยท้ังส้ิน 589 ล๎านบาท 
เพิ่มเป้าหมายการเก็บสต๏อกจาก 3 ล๎านตัน อีก 1.60 ล๎านตัน รวมเป็น 4.60 ล๎านตัน เพื่อ เป็นการดูดซับ
ปริมาณผลผลิตข๎าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 ท่ีจะออกสํูตลาดในชํวงเดือนมกราคม–มีนาคม 2559 ใน
พื้นท่ีภาคเหนือตอนลําง ภาคกลางตอนบนอีกประมาณ 4.64 ล๎านตัน คาดวําจะสํงผลให๎ราคาตลาดข๎าวเปลือก
เจ๎ามีเสถียรภาพ 
 สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2558 อนุมัติให๎ผ๎ูประกอบการรับซื้อ
ข๎าวเปลือกจากเกษตรกรเพื่อเก็บสต๏อกข๎าว เพื่อเป็นการดึงอุปทานข๎าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 ออก
จากตลาดในชํวงท่ีผลผลิตออกสํูตลาดมาก เป้าหมาย 3 ล๎านตันข๎าวเปลือก วงเงินชดเชย 385 ล๎านบาท ซึ่งจาก
การดําเนินการมีผ๎ูประกอบการสนใจเข๎ารํวมโครงการ 301 ราย รวม 43 จังหวัด วงเงินชดเชยประมาณ 1,000 
ล๎านบาท ซึ่งเกินกวําวงเงินท่ีได๎รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี คณะอนุกรรมการชดเชยดอกเบี้ยฯ จึงได๎จัดสรร
วงเงินให๎ผ๎ูสมัครเข๎ารํวมโครงการ ในอัตราร๎อยละ 30 ภายในวงเงินท่ีได๎รับอนุมัติ และผลการตรวจสอบสต๏อก
ในชํวงปลายเดือนพฤศจิกายน 2558 มีการเก็บสต๏อกตามโครงการฯ แล๎วทั้งส้ิน เป็นข๎าวเปลือก 2.309 ล๎านตัน 
ข๎าวสาร 0.095 ล๎านตัน 
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 ท้ังนี้ ผลการดําเนินการโครงการฯ และการตรวจสอบสต๏อกในชํวงปลายเดือนพฤศจิกายน 2558 ของ
คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด สํงผลให๎ราคาตลาดข๎าวเปลือกหอมมะลิปรับตัวสูงขึ้นจากชํวงต๎นเดือน
พฤศจิกายน 2558 จาก 10,200–13,000 บาท เป็นตันละ 11,400–14,500 บาท 
 นอกจากนั้น รัฐบาลยังได๎มีมาตรการชํวยเหลือเกษตรกร และรักษาเสถียรภาพราคาข๎าวปีการผลิต 
2558/59 ดําเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ ได๎แกํ (1) การจัดตลาดนัดข๎าวเปลือก เพื่อสํงเสริมให๎มีการแขํงขัน
และสร๎างความเป็นธรรมในการจําหนํายข๎าวเปลือกให๎เกษตรกร (2) ขอความรํวมมือผ๎ูสํงออกรับซื้อ ข๎าวหอม
มะลิในราคาท่ีเหมาสม (3) การจัดคณะผ๎ูแทนการค๎าไปเจรจาขายข๎าวในกลํุมประเทศเป้าหมาย เชํน จีน 
ฮํองกง อิหรําน และฟิลิปปินส์ แล๎วนําผ๎ูแทนการค๎าจากตํางประเทศมาเจรจาซื้อขายข๎าวในไทย และ (4) การ
จําหนํายข๎าวรูปแบบ G to G ดําเนินการโดย ธ.ก.ส. ได๎แกํ (1) มาตรการชะลอการจําหนํายข๎าวเปลือกนาปี (2) 
สินเช่ือเพื่อรวบรวมข๎าวและสร๎างมูลคําเพิ่มให๎แกํเกษตรกร และ (3) การลดดอกเบี้ยให๎แกํเกษตรกร ผ๎ูปลูกข๎าว
(ไทยรัฐ 07012559) 
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๑.๖ ความเคลื่อนไหวของผู้ส่งออกข้าวไทย 
 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดใช้เวลา 2 ปี ระบายข้าวในสต๊อกรัฐหมด(04 ม.ค.59) 
 ร.ต.ท.เจริญ เหลําธรรมทัศน์ นายกสมาคมผ๎ูสํงออกข๎าวไทย เปิดเผยวํา ปี 2559 ทางสมาคมต้ังเป้า
การสํงออกข๎าวไมํตํ่ากวํา 9 ล๎านตัน หลังจากปี 2558 สํงออกได๎ใกล๎เคียง 10 ล๎านตัน มากกวําท่ีต้ังเป้าไว๎ 5 
แสนตัน สําหรับราคาข๎าวในตลาดโลก ยอมรับวํา ยังถูกกดดันจากสต๏อกในหลายประเทศท่ียังสูงอยูํ ท้ัง 
เวียดนาม อินเดีย ขณะท่ีไทยเองยังมีข๎าวในสต๏อกอยูํ 13.5 ล๎านตัน ซึ่งในปริมาณดังกลําว คาดวําไทยจะใช๎
เวลา 2 ปี ถึงจะระบายหมด (ผ๎ูจัดการ 03012559) 
 สต๊อกข้าวโลกต่ าสุดรอบ 8 ปี ไทยลุ้นรีเทิร์นแชมป์ผู้ส่งออกข้าวโลก(28 ม.ค.59) 
 ร.ต.ท.เจริญ เหลําธรรมทัศน์ นายกสมาคมผ๎ูสํงออกข๎าวไทย เปิดเผยวํา สมาคมคาดการณ์สํงออกข๎าว
ไทยปี 2559 ไว๎ท่ี 9 ล๎านตัน ใกล๎เคียงกับกระทรวงพาณิชย์ โดยมีมูลคํา 4,300 ล๎านเหรียญสหรัฐ หรือ 
144,000 ล๎านบาท ขณะท่ีข๎อมูลคาดการณ์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐ (ยูเอสดีเอ) ตํอการสํงออกข๎าวโลกปี 
2559 ระบุวํา ไทยจะกลับมาเป็นผ๎ูสํงออกรายใหญํ 10.30 ล๎านตัน หรือเพิ่ม 12% แทนอินเดียท่ีตกไปอยูํท่ี 2 ท่ี
ปริมาณ 8.50 ล๎านตัน หรือลดลง 22.7% โดยเวียดนามยังเป็นอันดับ 3 แตํปริมาณเพิ่มเป็น 7.30 ล๎านตัน และ
เพิ่มข้ึน 12.3% สํวนปี 2558 ไทยสํงออกข๎าวได๎ปริมาณ 9.79 ล๎านตัน ลดลง 10.8% จากปี 2557 ท่ีสํงออกได๎ 
10.97 ล๎านตัน โดยมีมูลคําสํงออก 4,613 ล๎านเหรียญสหรัฐ ลดลง 15.2% หรือคิดเป็นเงินบาท 155,912 ล๎าน
บาท หรือลดลง 10.8% ซึ่งไทยเป็นผ๎ูสํงออกข๎าวมากอันดับ 2 ของโลก รองจากอินเดีย สํงออกได๎ 10.23 ล๎าน
ตัน ตามด๎วยเวียดนาม 6.61 ล๎านตัน 
 “สถานการณ์ข๎าวปีนี้จะผันผวนมาก เพราะมีเรื่องภัยแล๎ง กระทบตํอปริมาณข๎าวไทยและข๎าวโลก 
ประเมินวําสต๏อกข๎าวโลกปีนี้มี 88.42 ล๎านตัน ลดลง 14.8% ถือวําปริมาณตํ่าสุดรอบ 8 ปี สํวนราคาคงไมํขยับ
ขึ้นรวดเร็ว แม๎ปริมาณลดลง เพราะประเทศท่ีพึ่งพาสํงออกน้ํามันลดการนําเข๎าในกลํุมตะวันออกกลาง และไทย
ผ๎ูสํงออกรายใหญํมีสต๏อกข๎าวสูงถึง 13 ล๎านตัน เป็นตัวกดดันราคาข๎าวโลก แตํเช่ือวําราคาข๎าวนําจะผํานจุด
ตํ่าสุดมาแล๎ว ปัจจุบันข๎าวขาวเฉล่ียตันละกวํา 300 เหรียญสหรัฐตํอตัน และข๎าวหอมมะลิเฉล่ียตันละกวํา 700 
เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นราคาตํ่าสุดในรอบ 10 ปี โดยไตรมาสแรกมีโอกาสขยับข้ึนอีก 10%” ร.ต.ท.เจริญกลําว 
 นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักด์ิสมาคมผ๎ูสํงออกข๎าวไทย กลําววํา แม๎ปีนี้ไทยสํงออกข๎าว
ลดลงเหลือ 9 ล๎านตัน แตํมีโอกาสกลับมาเป็นผ๎ูสํงออกรายใหญํสุดของโลก และแซงอินเดียขึ้นมาอีกครั้ง แตํ
ปริมาณสํงออกใกล๎เคียงกันมาก ปริมาณสูงสุดคงอยูํระดับ 9 ล๎านตัน อาจชนะหลักหมื่นตันเทํานั้น ปัจจัยหนุน
คือรัฐบาลมีแผนเจาะตลาดโลก ซึ่งเร็วๆ นี้ ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียจะเปิดประมูลนําเข๎าข๎าวอีกประเทศละ 4-
8 แสนตัน หรือต๎นเดือนกุมภาพันธ์จะเดินทางไปอิหรําน เพื่อเจรจาขายข๎าวแบบจีทูจี ประมาณ 3 แสนตัน 
รวมท้ังคําบาทอยูํในระดับแขํงขันได๎ 36-37 บาทตํอเหรียญ และปัญหาภัยแล๎งในอินเดียอาจกระทบผลผลิต
และสํงออก 
 “ภัยแล๎งเป็นท้ังปัจจัยบวกและปัจจัยลบ ในประเทศท่ีกังวลคือผลผลิตข๎าวนาปรั ง 2559 รอบแรก 
ออกไตรมาส 2 ผลผลิตนําจะหายไป 40% หรือหายไป 2 ล๎านตัน คิดเป็นมูลคําชาวนาสูญรายได๎ประมาณ 1.6 
หมื่นล๎านบาท หากแล๎งยาวถึงนาปรังรอบ 2 เก็บเกี่ยวในเดือนกันยายน ปกติมีผลผลิต 3 ล๎านตันข๎าวเปลือก 
จะกระทบตํอสํงออกข๎าวนึ่งท่ีหาข๎าวเปลือกไมํได๎ ขณะท่ีคํูแขํงสําคัญคือเวียดนามภัยแล๎งไมํมาก และผลผลิตยัง
ออกได๎ปกติ”นายชูเกียรติกลําว (ผ๎ูจัดการ 28012559) 
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 ส่งออกข้าวไทยต่ าสุดรอบ 10 ปี เหตุเศรษฐกิจโลกชะลอตัว-ราคาน้ ามันร่วง(28 ม.ค.59) 
 สมาคมผ๎ูสํงออกข๎าวไทย เผย ราคาสํงออกข๎าวไทยตํ่าสุดรอบ 10 ปี คาด เด๎งขึ้นไตรมาสแรกปี 59 
สํวนสํงออกข๎าวปี 58 ไทยเสียแชมป์ให๎อินเดีย หํวงตลาดข๎าวนึ่งระสํ่า เหตุ กําลังซื้อตลาดแอฟริกาหด แนะรัฐ 
หากขายข๎าวสินเช่ือให๎แอฟริกา อยําทํา แลกข๎าวกับน้ํามันดิบดีกวํา 
 วันท่ี 27 ม.ค. 59 ร.ต.ท.เจริญ เหลําธรรมทัศน์ นายกสมาคมผ๎ูสํงออกข๎าวไทย เปิดเผยวํา ขณะนี้ 
ราคาสํงออกข๎าวขาว 5% ของไทยอยูํท่ี 365 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ข๎าวหอมมะลิไทยอยูํท่ี 700-720 เหรียญ
สหรัฐฯ/ตัน ข๎าวนึ่ง 350 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ซึ่งเป็นราคาตํ่าสุดในรอบ 10 ปี สํวนราคาข๎าวเปลือกเจ๎าใน
ประเทศอยูํท่ี 8,000 บาท/ตัน ข๎าวเปลือกหอมมะลิอยูํท่ี 12,000 บาท/ตัน สาเหตุท่ีราคาข๎าวปรับลดลงในชํวง
ท่ีผํานมา เป็นผลจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกลดลง กระทบตํอกําลังซื้อของ
ประเทศ ผ๎ูนําเข๎าข๎าวประกอบกับสต๏อกข๎าวสารไทยท่ีมีมาถึง 13.5 ล๎านตัน ทําให๎ราคาขยับขึ้นมาได๎ยาก แตํ
เช่ือวําราคาดังกลําวจะเป็นระดับตํ่าสุดแล๎ว และมีแนวโน๎มขยับข้ึนมาไตรมาสแรกปี 59 
 ราคาข๎าวขาวที่อยูํในชํวง 300 กวําเหรียญสหรัฐฯ/ตัน ไมํได๎เห็นมาเป็น 10 ปีแล๎ว แตํราคานี้จะเป็นจุด
ตํ่าสุด และมีแนวโน๎มจะขยับขึ้นไตรมาสแรกปี 59 จากผลกระทบของภัยแล๎งท่ีทําให๎ผลผลิตข๎าวไทยลดลง 
โดยเฉพาะข๎าวนาปรังท่ีเก็บเกี่ยว 2 ชํวงในปีนี้ คือเดือน เม.ย.และเดือน ก.ย. ผลผลิตลดลง 4-5 ล๎านตัน
ข๎าวสาร หรือปรับลดลง 40-50% เมื่อเทียบกับปีกํอน ทําให๎ราคาข๎าวมีโอกาสขยับสูงขึ้นมาได๎" ร.ต.ท.เจริญ 
กลําว 
 สําหรับการสํงออกข๎าวในปี 58 ไทยสํงออกข๎าวได๎ 9.8 ล๎านตัน ลดลงจากปี 57 ท่ีสํงออกไทย 10.9 
ล๎านตัน ทําให๎ไทยกลายเป็นผ๎ูสํงออกเบอร์ 2 รองจากอินเดีย ท่ีกลับขึ้นมาเป็นผ๎ูสํงออกเบอร์ 1 ของโลกด๎วย
ปริมาณ 10.2 ล๎านตัน ขณะท่ีเวียดนามสํงออกเป็นอันดับ 3 ด๎วยปริมาณ 6.49 ล๎านตัน สํวนปี 59 สมาคมฯ 
ต้ังเป้าหมายการสํงออกข๎าวไทยไว๎ท่ี 9 ล๎านตัน แบํงเป็นการสํงออกข๎าวขาว 4.9 ล๎านตัน ข๎าวหอมมะลิ 1.8 
ล๎านตัน ข๎าวนึ่ง 2.2 ล๎านตัน ข๎าวเหนียว 100,000 ตัน ข๎าวหอมปทุมธานี 100,000 ตัน 
 ด๎าน นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผ๎ูสํงออกข๎าวไทย กลําววํา ราคาข๎าวในไตรมาส
แรก คาดวําจะปรับขึ้นได๎อีก 10% จากราคาปัจจุบันที่ลดลงมาตํ่าสุดแล๎ว โดยมองวําผลผลิตข๎าวเปลือกนาปรัง
ท่ีลดลงจากภัยแล๎ง 1-2 ล๎านตันข๎าวสาร จะทําให๎ราคาข๎าวในตลาดปรับราคาขึ้นมาได๎ 
 สํวนสาเหตุท่ีอินเดียกลับขึ้นมาเป็นผ๎ูสํงออกข๎าวอันดับ 1 แทนไทยในปี 58 เพราะอินเดียสํงออกข๎าว
ไปตะวันออกกลางได๎มาก โดยเฉพาะอิหรํานท่ีนําเข๎าข๎าวถึง 1.5 ล๎านตัน แตํไมํมีการนําเข๎าจากไทยและ
เวียดนาม สํวนใหญํไปนําเข๎าข๎าวจากอินเดีย แตํในปี 59 คาดวําการสํงออกข๎าวของอินเดียจะลดลง เนื่องจาก
ผลผลิตข๎าวอินเดียปรับลดลงเชํนกัน หากผลผลิตข๎าวอินเดียลดเหลือ 95-98 ล๎านตัน ก็มีโอกาสท่ีอินเดียจะ
ชะลอการสํงออกข๎าว เพราะอินเดียต๎องใช๎ข๎าวในการบริโภคภายในประเทศถึง 94-95 ล๎านตัน 
 "ปีนี้ตลาดข๎าวขาวนําจะมีการแขํงขันสูง เพราะเวียดนามผลผลิตข๎าวดี โดยรอบการผลิต ลําสุดของ
เวียดนามจะออกมา 3.5 ล๎านตันข๎าวเปลือก และในไตรมาสแรกท่ีฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลนําเข๎าข๎าว 
400,000-600,000 ตัน และอินโดนีเซียจะนําเข๎าข๎าว 500,000-800,000 ตัน แตํไทยจะขายได๎หรือไมํก็คงต๎อง
แขํงขันกับเวียดนาม" นายชูเกียรติ กลําว 
 ขณะท่ี นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักด์ิสมาคมผ๎ูสํงออกข๎าวไทย กลําววํา มีความเป็นหํวงการ
สํงออกข๎าวนึ่งของไทย เพราะตลาดใหญํในการสํงออกข๎าวนึ่ง คือ แอฟริกา โดยเฉพาะประเทศไนจีเรียท่ีได๎รับ
ผลกระทบจากราคาน้ํามันดิบลดลง เพราะมีรายได๎จากการสํงออกน้ํามันดิบสัดสํวน 80% ของรายได๎ท้ังหมด 
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ทําให๎มีการนําเข๎าข๎าวจากไทยปี 58 ลดลงเหลือเพียง 640,000 ตัน จากปี 57 ท่ีนําเข๎า 1.2 ล๎านตัน หรือ
สัดสํวนการสํงออกข๎าวนึ่งไทยไปตลาดแอฟริกาลดลงจาก 58% เหลือ 48% 
 "ปีนี้ที่มีการตั้งเป้าสํงออกข๎าวนึ่ง 2.2 ล๎านตัน จะได๎ถึง 1 ล๎านตันหรือเปลํา ยังไมํรู๎เลย ซึ่งการท่ีรัฐบาล
ไทยมีนโยบายให๎สินเช่ือ หรือเครดิตในการจูงใจให๎ซื้อข๎าว ควรจะเปล่ียนมาเป็นนําข๎าวไปแลกน้ํามันดิบจะดีกวํา 
เพราะถึงแม๎ให๎เครดิตก็ไมํได๎หมายความวําจะได๎เงินกลับมา ขนาดองค์กรระหวํางประเทศหลายองค์กร ยัง
ยกเลิกให๎เครดิตกับประเทศในกลํุมแอฟริกาเลย" นายวิชัย กลําว(ไทยรัฐ 28012559)  
 ผู้ส่งออกข้าวหนุนรัฐบาร์เตอร์เทรดข้าว-น้ ามัน ดันส่งออกทะลุ9ล้านตัน(25 ม.ค.59) 
 นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักด์ิสมาคมผ๎ูสํงออกข๎าวไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" วํา ในปี 
2558 การสํงออกข๎าวไทย มีปริมาณ 9.5 ล๎านตันลดลงจากปี 2557 โดยมีสาเหตุสําคัญสํวนหนึ่งมาจากการ
สํงออกข๎าวไปตลาดไนจีเรียลดลงอยํางมาก จากปกติตลาดไนจีเรียถือเป็นตลาดสํงออกเบอร์ 1 ของไทย มีการ
นําเข๎าปีละ 2 ล๎านตัน แตํภายหลังจากประสบปัญหากําลังซื้อลดลง เพราะรายได๎หลัก 80-90% มาจากการค๎า
น้ํามันลดลง ตามระดับราคาน้ํามันในตลาดโลกลดลงจาก 90 เหรียญสหรัฐ เหลือ 26-27 เหรียญสหรัฐตํอ
บาร์เรล 
 "ลําสุดในปีนี้ไมํมีผ๎ูนําเข๎า รายใดกล๎าส่ังซื้อข๎าวไปไนจีเรียเลย แม๎วํารัฐบาลไนจีเรียจะยกเลิกมาตรการ
ห๎ามนําเข๎าข๎าวจากชายแดน เพราะมีปัญหาเรื่องอัตราแลกเปล่ียนเงินไนรํา ซึ่งเป็นคําเงินของไนจีเรีย โดย
ปัจจุบันตลาดไนจีเรียไมํมีเงินไนรําหมุนเวียนเข๎ามาในระบบ ขณะท่ีขั้นตอนการค๎าขายผ๎ูนําเข๎าจะต๎องนําต๋ัวเงิน
ไปแลกเงินไนรํากํอนจะ เปล่ียนเป็นเงินยูโรหรือดอลลาร์ แล๎วจึงมาแลกเป็นเงินบาท ดังนั้น จึงไมํมีใครกล๎า
นําเข๎า ทําให๎สํงผลกระทบตํอการสํงออกไทยตํอเนื่องมาถึงปี 2559 โดยเฉพาะกลํุมท่ีสํงออกข๎าวนึ่ง ซึ่งเป็นชนิด
ข๎าวหลักท่ีสํงไปไนจีเรีย" 
 ดังนั้น หากกระทรวงพาณิชย์เตรียมจะเดินทางไปโรดโชว์ที่แอฟริกาในเร็ว ๆ นี้ เสนอขอให๎นําประเด็น
การค๎าแลกเปล่ียน (บาร์เตอร์เทรด) ข๎าวนึ่งแลกกับน้ํามันไปเจรจา แม๎วําจะทําได๎ยาก แตํเป็นวิธีท่ีจะชํวยรักษา
ตลาดนี้ไว๎ได๎ 
 นายวิชัยกลําววํา ภาพรวมการสํงออกข๎าวไทยปี 2559 มีแนวโน๎มวําจะสํงออกได๎ไมํตํ่ากวํา 9 ล๎านตัน 
จากท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดวําปีนี้ผลผลิตข๎าวไทยจะได๎รับผลกระทบจากภัย แล๎ง ทําให๎มีข๎าวสาร
เหลือเพียง 16.5 ล๎านตัน ถือวําเป็นเรื่องท่ีนําตกใจ เพราะหากหักสํวนท่ีต๎องใช๎บริโภคภายในประเทศออก 10 
ล๎านตัน เทํากับไทยจะเหลือข๎าวใหมํสําหรับสํงออกเพียง 6.5 ล๎านตัน ซึ่งอาจต๎องมีการทําตลาดสํงออก "ข๎าว
เกํา" โดยอาศัยข๎าวสารในสต๏อกรัฐบาลมาชํวยอีก 2-3 ล๎านตัน จึงทําให๎สํงออกได๎ 9 ล๎านตันตามเป้าหมาย 
 "ปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให๎สามารถสํงออกไปได๎หรือ ไมํ คือ ราคาสํงออกข๎าวที่ปรับตัวลดลงอยํางมากในปี
ท่ีผํานมา หากราคายังทรงอยูํในระดับนี้การสํงออกยังคงไปได๎ แตํกรณีท่ีรัฐบาลงดปลูกนาปรัง 2559 ทําให๎ผล
ผลิตลดลง และเกิดปัญหาดินฟ้าอากาศ เชํน ฝนมามาก ต๎องเรํงขาย ประกอบกับแนวโน๎มอัตราแลกเปล่ียนจะ
อํอนคําลงอีกจากตอนนี้ 36.3 บาทตํอเหรียญสหรัฐ ใครเรํงขายได๎กํอนจะได๎เปรียบ ซึ่งจะฉุดให๎ราค า
ภายในประเทศสูงขึ้น อาจทําให๎การสํงออกไมํถึงเป้าหมาย" (ประชาชาติธุรกิจ 24012559) 
 ปี 2558 ไทยส่งออกข้าว 9.5-9.8 ล้านตัน 
 รายงาน ขําวระบุวํา ปีนี้การสํงออกข๎าวไทยเหลือ 9.5-9.8 ล๎านตัน ตํ่ากวําปี 2557 แตํอันดับผ๎ูสํงออก
ข๎าวสูงสุด 5 อันดับแรก นําโดย  
 1. บริษัท เอเซีย โกลเด๎นท์ไรซ์ จํากัด ปริมาณ 1.6-1.7 ล๎านตัน,  
 2. นครหลวงค๎าข๎าว 1.4-1.5 ล๎านตัน,  
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 3. บริษัท ธนสรรไรซ์ จํากัด 7-8 แสนตัน โดยรายนี้ถือเป็นผ๎ูสํงออกหน๎าใหมํในตลาดท่ีผันตัวจาก
วงการโรงสีข๎าวจะก๎าว ขึ้นมาได๎สําเร็จ,  
 4. บริษัท พงษ์ลาภ จํากัด 3-4 แสนตัน และ 
 5 บริษัท ไรซ์แลนด์ จํากัด 2-3 แสนตัน 
 ท้ังนี้ มีการตั้งข๎อสังเกตวํา บริษัท ธนสรรไรซ์ จํากัด เติบโตอยํางก๎าวกระโดด จากการออกไปขายตัด
ราคาสํงออกผ๎ูสํงออกรายอื่น หรือไมํก็เกิดจากจุดแข็งด๎วยการที่มีโรงสีจึงมีต๎นทุนการผลิตตํ่ากวําผ๎ูสํงออกท่ัวไป 
และความสามารถในการเก็งตลาดได๎แมํนยํา อยํางไรก็ตาม กรมการค๎าตํางประเทศ แสดงความเป็นหํวงถึง
ปัญหาการตัดราคาสํงออกวํา อาจกลายเป็นดาบสองคม เป็นเหตุให๎คํูค๎าใช๎มาเป็นเหตุผลในการกดราคารับซื้อ
ข๎าวจากผ๎ูสํงออกราย อื่น ๆ ได๎ 
 นายศุภชัย วรอภิญญาภรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธนสรรไรซ์ จํากัด และบริษัท พรีเมียม ไรซ์ 
เอ็กซ์ปอร์ต จํากัด กลําววํา บริษัทสามารถก๎าวขึ้นมาเป็นผ๎ูสํงออกอันดับ 3 ในปี 2558 มียอดสํงออกประมาณ 
7.7-7.8 แสนตัน มูลคําประมาณ 10,000 ล๎านบาท ต้ังเป้าหมายสํงออกปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 1 ล๎านตัน 
เนื่องจากเตรียมเปิดตลาดขายข๎าวหอมมะลิเกรดพรีเมี่ยม ท้ังนี้ยืนยันวําการท่ีสามารถต้ังราคาได๎ถูกกวํารายอื่น 
3-5 เหรียญสหรัฐตํอตัน เป็นผลมาจากความได๎เปรียบจากการเป็นโรงสี ไมํใชํการตัดราคาอยํางท่ีหลายฝ่าย
เข๎าใจ(ประชาชาติธุรกิจ 24012559) 
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๑.๗ ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 
 ระบบนาแปลงใหญ่สร้างความม่ันคงและยั่งยืน(11 ม.ค.59) 
 ปี 2558 ประเทศไทยเผชิญปัญหาราคาข๎าวในตลาดโลกกับคํูแขํงท่ีขายข๎าวราคาตํ่ากวํา สํงผลให๎ราคา
รับซื้อข๎าวในประเทศลดตํ่าลง ชาวนาไทยมีรายรับไมํเพียงพอตํอรายจําย และยังประสบปัญหาต๎นทุนการผลิต
ท่ีสูงขึ้น “ในชํวง 2 ปี ท่ีผํานมา กรมการข๎าวมุํงเน๎นการสํงเสริมชาวนาให๎มีการรวมกลํุมผลิตข๎าวเชิง
อุตสาหกรรมครบวงจร เพื่อลดต๎นทุน เพิ่มรายได๎ โดยนํารํองในพื้นท่ี 7 จังหวัดภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได๎ผลเป็นท่ีนําพอใจ โดยเฉพาะการสํงเสริมให๎ชาวนาปรับเปล่ียนวิธีการปลูกข๎าวจากนา
หวํานมาเป็นทํานาหยอด ชํวยลดการใช๎เมล็ดพันธุ์ข๎าวลงได๎จาก 25-30 กก./ไรํ เหลือ 10-15 กก./ไรํ ผลผลิต
ข๎าวที่ได๎มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มข้ึนและปี 2559 นี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายสํงเสริมการทํานา
แปลงใหญํ กรมการข๎าวจึงสามารถขับเคล่ือนตามนโยบายได๎ทันที” นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข๎าว 
กลําว 
 นางทองม๎วน ผาจันทึก ประธานกลํุมสํงเสริมเกษตรนาแปลงใหญํ ชุมชนโนนกระสัง อําเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา เลําถึงท่ีมาของการเข๎าสํูระบบนาแปลงใหญํวํา เมื่อครั้งท่ีนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นท่ี
อําเภอพิมาย ตนเป็นตัวแทนเกษตรกรทํานาท่ีได๎มีโอกาสช้ีแจงถึงสภาพปัญหาของชาวนาในพื้นท่ีทํุงสัมฤทธิ์ ท้ัง
เรื่องแหลํงน้ําไมํเพียงพอ ดินเค็ม และเมล็ดพันธุ์ข๎าวไมํมีคุณภาพ ทําให๎พี่น๎องชาวนามีรายได๎ไมํเพียงพอตํอ
รายจําย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได๎ให๎เข๎ารํวมโครงการนาแปลงใหญํ ณ ชุมชนบ๎านโนนกระสัง พื้นท่ี 5,000 ไรํ มี
สมาชิกท้ังหมด 267 ราย จากนั้นก็มีหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องเข๎ามาให๎การสนับสนุนชํวยเหลืออยํางดี เชํน กรมการ
ข๎าวได๎สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข๎าวขาวดอกมะลิ 105 จํานวน 50 ตันให๎กับสมาชิก รวมถึงสนับสนุนเครื่องหยอด
ข๎าว 4 เครื่องให๎ใช๎หมุนเวียนในชุมชน พร๎อมกับถํายทอดความรู๎ให๎ปรับเปล่ียนวิธีการผลิตข๎าวจากนาหวํานเป็น
นาหยอดท่ีใช๎เมล็ดพันธุ์น๎อยกวํา จากเดิมท่ีใช๎กันอยูํท่ี 20-30 กิโลกรัมตํอไรํ พอมาทํานาหยอดใช๎เพียง 10 
กิโลกรัม ทําให๎ต๎นทุนลดลงประมาณไรํละ 600 บาท 
 ข๎อดีของการทํานาหยอดคือเมล็ดข๎าวจะลงลึกในดินแม๎ระยะเวลาการงอกอาจจะช๎ากวํ าการหวําน
เล็กน๎อย แตํเวลางอกแล๎วจะแตกกอเร็วสามารถนับได๎กอหนึ่งออกถึง 30 ต๎น อีกท้ังยังทนความแห๎งแล๎งได๎
ดีกวํา อีกท้ังสะดวกตํอการจัดการแปลงนาไมํวําจะเรื่องทําความสะอาดหรือกําจัดวัชพืชได๎สะดวกขึ้น จึงลด
ต๎นทุนคําแรงหรือลดปัญหาโรคแมลงได๎ด๎วย นอกจากนี้ ทางกลํุมยังใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดินของกรมพัฒนา
ท่ีดิน และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข๎าวจะปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน ทําให๎ต๎นทุนคําปุ๋ยลดลงประมาณ 
200-300 บาท การเข๎าสํูระบบนาแปลงใหญํของชุมชนโนนกระสังท่ีได๎รับการสนับสนุนจากทุกภาคสํวน ส่ิงท่ี
เห็นได๎ชัดเจนนอกจากต๎นทุนการผลิตลดลงแล๎ว ผลผลิตข๎าวท่ีได๎ยังเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉล่ียอยูํท่ี 480 กิโลกรัมตํอ
ไรํ เพิ่มขึ้นกวํา 600 กิโลกรัมตํอไรํ ท่ีสําคัญตอนนี้มีการทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าวพันธุ์ดีจําหนํายให๎กับชุมชน
และชมรมผ๎ูผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจําหนํายของจังหวัดนครราชสีมาด๎วย โดยทําสัญญารับซื้อท่ีให๎ราคาสูงกวํา
ท๎องตลาด 2 บาทตํอกิโลกรัม รวมถึงมีการแปรรูปข๎าวเองโดยทําสัญญากับทางโรงสีข๎าวของสหกรณ์ ซึ่งข๎าวท่ี
ชุมชนผลิตเป็นข๎าว GAP จึงได๎ราคาสูงกวําราคาตลาดประมาณ 50 สตางค์ตํอกิโลกรัม สํงผลให๎สมาชิกกลํุม
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยังเพิ่มมูลคําของข๎าว มีรายได๎เพิ่มข้ึน นาแปลงใหญํทําให๎เกิดการเปล่ียน 
แปลงของสมาชิกอยํางเห็นได๎ชัด จากเมื่อกํอนตํางคนตํางทํา พอมีปัญหาก็ต๎องแก๎คนเดียว เวลามีกลํุมก็
สามารถนําปัญหามาชํวยกันคิดชํวยกันทํา ท่ีสําคัญคือสามารถสร๎างอํานาจตํอรองกับโรงสี หรือไมํก็แปรรูป
ผลผลิตจําหนํายกันเองได๎ราคาสูงขึ้น อนาคตจึงไมํต๎องพึ่งพาแตํโรงสีทําให๎โดนกดราคาเหมือนท่ีผํานมา ซึ่ง
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เป้าหมายของกลํุมท่ีต้ังไว๎คือในปี 2559 จะมีการขยายพื้นท่ีนาแปลงใหญํเพิ่มขึ้นจาก 5,000 ไรํ เป็น 10,000-
20,000 ไรํ.“(เดลินิวส์ 11012559) 
 เกษตรกรร้อยเอ็ดวอนขอท านาปรัง′ประทังชีวิต เสนอออกค่าสูบน้ า-ยอมเสี่ยงเจ๊งเอง(11 ม.ค.59) 
 ชาวนาบ๎านโพธิ์ชัน ต.นางาม อ.เสลภูมิ ร๎องขอทํานาปรังประทังชีวิต เนื่องจากทํานาปีไมํได๎ผล และปี
นี้สํารวจแล๎วมั่นใจวําจะทําได๎เพราะน้ํามากกวําทุกปี ยินดีจะออกเงินคํากระแสไฟฟ้าสูบน้ําทํานาเองในพื้นท่ีนา
ปรัง 4 พันไรํ  และยินดีท่ีจะทําบันทึกข๎อตกลงวําหากลงทุนแล๎วไมํได๎ผลจะไมํเรียกร๎องเงินชดเชยจากรัฐบาล
ด๎วย 
 ผ๎ูส่ือขําวรายงานวํา นายลองแสงน๎อย , นายไกรทอง โพธิ์ใต๎ และนายบุญมา แสงเมือง ชาวบ๎านโพธิ์
ชัน ม.14 ต.นางาม  อ.เสลภูมิ ร๎อยเอ็ด พาพรรคพวกตัวแทนชาวนาปรัง 10 คนด๎วยกัน เดินทางมาพบนายทรง
พล ใจกริ่ม รอง ผวจ.ร๎อยเอ็ด ท่ี ศาลากลางจังหวัดร๎อยเอ็ด  โดยนําหนังสือเรียกร๎องขอทํานาปรัง ท่ีลงรายช่ือ
ของชาวบ๎านท้ังหมด มาขอให๎จังหวัดส่ังการให๎ชลประทานอนุญาตให๎สูบน้ําจากลําน้ํายัง (ซึ่งเป็นลําน้ําสาขา
ของลําน้ําชี) ท่ีไหลผํานพื้นท่ีซึ่งมีน้ํามากกวําทุกปีข้ึนมาทํานาปรังดังเชํนเคยปฎิบัติ เนื่องจากชาวบ๎านท้ังหมดไมํ
เคยประสบความสําเร็จจากการทํานาปี 
 ซึ่งปีนี้ก็เชํนกัน ท่ีการทํานาปีได๎ผลเพียงร๎อยละ 30 ของพื้นท่ี 4 พันไรํ ซึ่งหลังจากการเก็บเกี่ยวข๎าวนา
ปีท่ีไมํได๎ผล ในปีนี้ และเริ่มเข๎าสํูชํวงทํานาปรังท่ีทางจังหวัดขอให๎หยุดทํานาปรังปรากฏวําเมื่อเข๎าสํูชํวงการทํา
นาปรังดังกลําวแล๎วปีนี้สํารวจจนมั่นใจวําจะมีน้ําเพียงพอตํอการทํานาปรังได๎ จึงมาร๎องขอให๎ส่ังการให๎
ชลประทาน อนุญาตให๎สูบน้ําทํานาปรังเหมือนเดิม โดยพื้นท่ีดังกลําว สามารถใช๎เครื่องสูบน้ําด๎วยไฟฟ้าท่ีมีอยูํ 
3 เครื่อง ซึ่งต้ังอยูํในพื้นท่ีตําบล สูบสํงน้ําขึ้นไปในพื้นท่ีทํานาของชาวบ๎านท้ังหมด 4 พันไรํได๎ เพื่อให๎เกิดรายได๎ 
โดยชาวบ๎านท่ีเป็นกลํุมผ๎ูใช๎น้ํา ยินดีท่ีจะออกเงินคํากระแสไฟฟ้าเองท้ังหมด และนอกจากนี้ ยังยืนยันด๎วยวํา 
ยินดีท่ีจะทําบันทึกข๎อตกลงวํา หากทํานาไมํได๎ผล จะไมํเรียกร๎องเงินชดเชยจากรัฐบาลแตํอยํางใดท้ังส้ิน 
 ทางด๎านนายทรงพล ใจกรุํม รอง ผวจ.ร๎อยเอ็ด กลําววํา การงดพื้นท่ีทํานาปรัง ไมํได๎ห๎าม แตํขอร๎อง
ทุกพื้นท่ีท้ังจังหวัด ไมํให๎ทําเนื่องจากเกรงวําเส่ียงตํอการจะได๎รับความเสียหาย แล๎วจะยิ่งเดือดร๎อน สําหรับข๎อ
เรียกร๎องของชาวบ๎าน ตนจะส่ังการให๎ทางชลประทาน ลงพื้นท่ีสํารวจความเป็นไปได๎ และประเมินวํามีน้ําเพียง
พอท่ีจะทํานาปรังได๎ตามความต๎องการของชาวบ๎านหรือไมํ  แล๎วรายงานให๎ทราบ 
 แตํอยํางไรก็ตามก็มีแนวโน๎มวําจะขอร๎องไมํให๎ทํานาปรังตามนโยบายเพราะเกรงจะสํงกระทบตํอการ
ขาดทุนของชาวบ๎านและยังยืนยันวําจะให๎ทางหนํายงานสํานักงานเกษตรจังหวัดไปให๎คําแนะนําให๎หันไปปลูก
พืชระยะส้ันท่ีใช๎น้ําน๎อยอยํางอื่นแทน ซึ่งรองผวจ.กลําววํา หากชลประทานสํารวจรายงานผลแล๎ว จะมีคําตอบ
ให๎ชาวบ๎านตํอไป(มติชน 11012559) 
 จ.กาฬสินธุ์ระดมหุ้นข้าวเปลือกเสริมสภาพคล่องสหกรณ์การเกษตร(12 ม.ค.59) 
 สหกรณ์การเกษตรคํามํวง เปิดระดมหุ๎นด๎วยข๎าวเปลือกขั้นตํ่า 1 กระสอบ บวกราคาเพิ่มให๎สมาชิกท่ี
เข๎ารํวมโครงการ 30 สตางค์ตํอกิโลกรัม ต้ังเป้าข๎าวเปลือกเข๎ารํวมมูลคํากวํา 1,000,000 บาท เช่ือจะชํวย
เสริมสร๎างสภาพคลํองและความมั่นคงด๎านเงินทุนมากยิ่งขึ้น 
 เมื่อวันท่ี 11 ม.ค.59 ท่ีสหกรณ์การเกษตรคํามํวง จํากัด อ.คํามํวง จ.กาฬสินธุ์ วําท่ี พ.ต.ประพันธ์ พบู
ประภาพ นายอําเภอคํามํวง จ.กาฬสินธุ์ นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ รํวมเปิดโครงการ
ระดมหุ๎นด๎วยข๎าวเปลือก ภายใต๎การดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรคํามํวง จํากัด ท่ีมีสมาชิกในพื้นท่ี อ.คํา
มํวง อ.สามชัย กวํา 2,400 คน โดยมีนายนิพนธ์ อิงภู ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตร คํามํวง จํากัด และ
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สมาชิกเข๎ารํวมเปิดโครงการอยํางคึกคัก พร๎อมโชว์ตราช่ังมาตรฐานเพื่อความโปรํงใส และเป็นธรรมแกํสมาชิกท่ี
เข๎ารํวมโครงการฯ 
 นายนิพนธ์ อิงภู ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตร คํามํวง จํากัด กลําววํา การระดมหุ๎นด๎วย
ข๎าวเปลือก เป็นสํวนหนึ่งท่ีจะเสริมสร๎างความเข๎มแข็งขององค์กร โดยสมาชิกกวํา 2,400 คนท่ีจะเข๎ารํวมกับ
โครงการระดมหุ๎นนี้สามารถนําข๎าวเปลือกเข๎ามารํวมได๎ กําหนดขั้นตํ่าคนละ 1 กระสอบ หรือประมาณ 30 
กิโลกรัม แยกเป็นข๎าวเปลือกจ๎าว กิโลกรัมละ 11 บาท ข๎าวเปลือกเหนียว กข.6 กิโลกรัมละ 13 บาท ซึ่งเป็น
ราคากลางท่ีรับซื้อ แตํสหกรณ์การเกษตรคํามํวงจะเพิ่มขึ้นให๎อีก 30 สต.ตํอกิโลกรัมสําหรับสมาชิกท่ีนํา
ข๎าวเปลือกมาเข๎ารํวม เฉล่ีย 450 บาทตํอราย โดยทางสหกรณ์ต้ังเป้าวําจะมีข๎าวเปลือกเข๎ารํวม 5,000 ตัน 
มูลคํากวํา 1,000,000 บาท 
 ด๎านสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ระบุวํา สําหรับการระดมหุ๎นด๎วยข๎าวเปลือกเป็นการสร๎างความมั่นคง
ภายในองค์กร โดยให๎สมาชิกมีสํวนรํวมเป็นการระดมทุนท่ีมาจากสมาชิกท่ีจะเป็นความเข๎มแข็งในอนาคต 
เพราะไมํมีการกู๎เงินจากสถาบันการเงินภายนอก องค์กรไมํต๎องเสียดอกเบ้ีย ทําให๎มีเงินทุน เงินหมุนเวียน และ
มีสภาพคลํองเพิ่มข้ึน ท่ีปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีทุนดําเนินงานประมาณ 220 ล๎านบาท ซึ่งเป็นทุนจากภายในมาก
ถึงร๎อยละ 56 ท่ีเหลือเป็นทุนจากภายนอกร๎อยละ 44 เป็นการกู๎ยืมเงินดอกเบี้ยร๎อยละ 5 บาท โดยการระดม
หุ๎นข๎าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรคํามํวง จํากัด เป็นสํวนหนึ่งของการเข๎ารํวมโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวม
ข๎าวเปลือกกับกรมสํงเสริมสหกรณ์ตามนโยบายรัฐบาล โดยการระดมหุ๎นด๎วยข๎าวเปลือก เชํนท่ีสหกรณ์
การเกษตรคํามํวง จํากัด ได๎เปิดตัวโครงการครั้งนี้ เป็นต๎นแบบของสหกรณ์อื่นๆ ท่ีจะชํวยแก๎ไขปัญหาด๎าน
เงินทุนให๎แกํสหกรณ์การเกษตรฯ หลายๆ แหํงได๎ (ผ๎ูจัดการ 11012559) 
 ชาวนาบางระจันเลิกปลูกข้าว(26 ม.ค.59) 
 ชาวนาอําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีเลิกเพาะปลูกข๎าวหันมาปลูกพืชสวน ทดแทนส๎ูภัยแล๎ง กู๎เงิน
ธนาคาร ต๎องสํงเงิน ท้ังต๎นและดอกเบี้ย เดือนละ( 3,000 )บาทผลผลิตท่ีได๎ไปขายตลาดนัดได๎วันละ( 400–
500) บาท พอเล้ียงตัวและครอบครัวอยูํรอด!!หวั่นใจ ถ๎าแหลํงน้ําท่ีสูบขึ้นมาใช๎ลดพืชผักผลไม๎ แห๎งลงคงต๎อง
ลงทุนเพิ่มด๎วยการขุดเจาะบํอบาดาล วอนภาครัฐขุดลอกแหลํงกักเก็บน้ําท่ีมีอยูํให๎ด๎วย 
 ผ๎ูส่ือขําวเดินทางไปท่ี บ๎านเลขท่ี 33/3 ม. ต.โพชนไกํ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็นบ๎านของ นางทวี 
อนุสนธิ อายุ 55 ปี อาชีพ ชาวนา ในตําบล โพชนไกํ อําเภอบางระจัน กลําวกับผ๎ูส่ือขําววํา เมื่อต๎นปี 2555 – 
2556 ได๎ทําเพาะปลูกนาข๎าว 11 ไรํ เป็นให๎เชํา ได๎ราคาข๎าวดี ผลผลิตดี ได๎ไรํละ 1 เกวียน สามารถนําเงินไปใช๎
หนี้สินได๎หมด ยังเหลือเงินไว๎ทําทุนและเล้ียงดูครอบครัวได๎ มาเมื่อปลายปี 2557 – 2558 ต๎องเลิกทํานาข๎าว
ด๎วยประสบปัญหา น้ําน๎อย ข๎าวที่เพาะปลูกถูก หนูนา กัดกินเสียหาย เพล้ียกระโดด ราคาข๎าวตกตํ่าไมํค๎ุมทุน 
 จึงเลิกการเชํานาปลูกนา หันมาทําพืชสวนผสมในเนื้อที่ 1 ไรํ โดยไปกู๎เงินท่ีธนาคารออมสินเพื่อลงทุน 
จํานวน 120,000 บาท นําเงินมาใช๎จํายเกี่ยวกับการทําสวนผสม เชํน ปรับหน๎าดิน ซื้อพันธุ์พืช อุปกรณ์การใช๎
ในการเกษตรผสม ทํอน้ํา ปั้มน้ํา เป็นต๎น และต๎องสํงเงินต๎น พร๎อมดอกเบ้ียให๎กับธนาคาร เดือนละ 3,000 บาท 
ทุกเดือน สํวนผลผลผลิต ท่ีเพาะปลูก เชํน มะนาว มะเขือ ชะอม มะละกอ ฟักแฟง นางทวี กลําวตํออีกวํา 
 จะนําไปขายท่ีตลาดนัด ชํวงบําย – เย็น ได๎เงินวันละ 400 – 500 บาท พอเล้ียงตัวเองและครอบครัว
อยูํรอด ปัญหาคือ แหลํงน้ําท่ีใช๎ต๎องวางทํอน้ํา ระยะทางเกือบ 500 เมตรไปท่ี ลําแมํน้ําน๎อย และติดต้ังปั้มน้ํา
ดึงน้ําไปใช๎ลดพืชผักสวนครัว วันละ 3 ช่ัวโมง และขณะนี้ น้ําในลําแมํน้ําน๎อยลดแห๎งไปทุกวัน ในอนาคตต๎องขุด
เจาะบํอบาดาล เพื่อนําน้ําไปใช๎ ฯ นั่นก็หมายความวําต๎องลงทุนเพิ่มอีก ถ๎าเป็นไปได๎ยากให๎หนํวยงานราชการ
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ภาครัฐมาขุดลอก บํอหลาเก็บน้ํา ท่ีหลังบ๎านมีความยาวประมาณ 500 เมตรเป็น บํอหลา เกําใช๎เก็บน้ําใน
ตําบลโพชนไกํ ขณะนี้ ถูกปรกคลุมไปด๎วยหญ๎าและวัชพืชตํางๆขวางทางน้ําอยูํ 
 นางทวี กลําววํา อยากให๎ชาวนาท่ีอําเภอบางระจัน และใกล๎เคียงปีนี้ ให๎หยุดการเพาะปลูกข๎าวไว๎กํอน 
เพราะน้ําน๎อยจะมีผลกระทบตามมาหลายอยําง ให๎ สับเปล่ียนมาปลูกพืชสวนครัวระยะส้ันใช๎น้ําน๎อย ทดแทน 
การปลูกนาข๎าวจะสามารถดูแลเล้ียงครอบครัวได๎และเอาตัวรอดในภัยแล๎งนี้ นางทวี อนุสนธิ ชาวนา อ.
บางระจัน กลําวทิ้งท๎าย(กรุงเทพธุรกิจ 25012559) 
 ชาวนาร้องระงม เพลิงไหม้ยุ้งฉางข้าว วอดกว่า 400 กระสอบ(12 ม.ค.59) 
 เมื่อวันท่ี 11 ม.ค.59 ร.ต.ท.อนุชิต ชาวดง ร๎อยเวรสอบสวน สภ.พลับพลาชัย รับแจ๎งเหตุเพลิงไหม๎ยุ๎ง
ข๎าวท่ีหมูํบ๎านศรีสมบูรณ์ ม.6 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ จึงรายงานให๎ผ๎ูบังคับบัญชาทราบ แล๎ว
พร๎อมด๎วย รถดับเพลิงจาก อบต.โคกขมิ้น, อบต.ป่าชัน ทต.พลับพลาชัย จํานวน 3 คัน รีบรุดไปตรวจสอบ 
 ท่ีเกิดเหตุ เพลิงได๎โหมลุกไหม๎ยุ๎งข๎าว ข๎างบ๎านเลขท่ี 117 ม.6 ต.โคกขมิ้น ซึ่งเป็นยุ๎งข๎าวของ นายแพง 
หวังผล อายุ 80 ปี เป็นเจ๎าของบ๎านและเจ๎าของยุ๎งข๎าวดังกลําวอยํางรวดเร็วเนื่องจากชํวงดังกลําวมีลมกระโชก
แรง ประกอบกับใกล๎กันกับยุ๎งข๎าวมีกองฟางอยูํ 1 กอง และมีต๎นหญ๎าคาซึ่งแห๎งตายอยูํโดยรอบจึงทําให๎การ
ดับเพลิงเป็นไปด๎วยความยากลําบาก เจ๎าหน๎าท่ีได๎ฉีดน้ําเพื่อดับเพลิงท่ีกําลังลุกไหม๎และฉีดสกัดกั้นเพลิง เพื่อ
ป้องกันลุกไหม๎ไปยังบ๎านข๎างเคียง โดยใช๎เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมงเพลิงจึงสงบ 
 จากการตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ เพลิงได๎ลุกไหม๎ยุ๎งข๎าวถูกเพลิงไหม๎วอด เสียหายท้ังหมดจํานวน 1 หลัง 
ทําให๎ข๎าวเปลือกท้ังท่ีถูกบรรจุอยูํในกระสอบ และไมํอยูํในกระสอบท่ีเก็บไว๎ในยุ๎งข๎าว ถูกเพลิงไหม๎เสียหายเกือบ
ท้ังหมดนอกจากนี้ยังพบวําเพลิงได๎ไหม๎ลุกลามไปยังกองฟางท่ีอยูํใกล๎กับยุ๎งข๎าวอีก 1 กอง และหญ๎าคาโดยรอบ
ถูกเพลิงไหม๎เป็นวงกว๎างเชํนเดียวกัน 
 สอบถามนายแพง เจ๎าของยุ๎งข๎าว ท่ีถูกเพลิงไหม๎บอกวํา ขณะท่ีตนนอนหลับอยูํใต๎ถุนบ๎าน มีกล่ินควัน
จากการเผาหญ๎าโชยเข๎ามาจึงลุกขึ้นดูปรากฏวําหญ๎าคาท่ีอยูํรอบๆ ยุ๎งข๎าว และกองฟางท่ีกองไว๎เพื่อกักตุนเป็น
อาหารสําหรับสัตว์เล้ียงในชํวงหน๎าแล๎งซึ่งอยูํใกล๎กับยุ๎งข๎าวได๎เกิดเพลิงไหม๎ข้ึน ตนจึงรีบตะโกนตักน้ําจากโอํงไป
ดับพร๎อมกับร๎องเรียกให๎เพื่อนบ๎านมาชํวยดับ เพื่อป้องกันไฟลามไหม๎ยุ๎งข๎าวท่ีอยูํติดกันทันใดนั้นเพลิงได๎ไหม๎
ลุกลามไปยังยุ๎งข๎าวอยํางรวดเร็ว กํอนท่ีรถดับเพลิงจะเข๎ามาชํวยดับเพลิงแตํก็ไมํสามารถดับเพลิงได๎ทัน ทําให๎
ข๎าวเปลือกท้ังพันธุ์ข๎าวที่เก็บไว๎เพาะปลูกในฤดูกาลหน๎า รวมท้ัง ข๎าวเปลือกท่ีเก็บไว๎กิน กับไว๎ขายจํานวน 400 
กระสอบ และข๎าวเปลือกท่ีเทกองไว๎ในยุ๎งข๎าวอีกจํานวนหนึ่ง ถูกเพลิงไหม๎เสียหายเกือบท้ังหมด 
 อยํางไรก็ตาม เบื้องต๎นเจ๎าหน๎าท่ียังไมํสรุปถึงสาเหตุท่ีชัดเจนของเหตุเพลิงไหม๎ในครั้งนี้ ซึ่งคาดวํา
อาจจะเกิดจากการเผาเศษขยะหรือเศษวัชพืชข๎างเคียงแล๎วเกิดไหม๎ลุกลาม หรือเกิดจากการท้ิงก๎นบุหรี่ใน
บริเวณแถวนั้น ซึ่งต๎องรอให๎ตํารวจวิทยาการจังหวัดบุรีรัมย์มาตรวจพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุท่ีเกิดขึ้น สํวนความ
เสียหายเบื้องต๎นประมาณ 300,000 บาท (ไทยรัฐ 12012559) 
 วิกฤต จ.สตูลเจอปัญหาภัยแล้งก่อตัวข้าวในนาน้ าแห้งดินแตก“รวงข้าวลีบแห้งตาย” (14 ม.ค.
59) 
 สถานการณ์ภัยแล๎งในพื้นท่ีจังหวัดสตูล กําลังเข๎าสํูวิกฤตในหลายๆ อําเภอ ลําสุด เกิดผลกระทบใน
พื้นท่ีนาข๎าวของชาวบ๎านหมูํท่ี 1 ต.ทําเรือ อ.ทําแพ จ.สตูล ท่ีมีพื้นท่ีประมาณ 5ไรํเศษ ได๎รับผลกระทบจาก
ปัญหาอากาศท่ีร๎อนจัด และน้ําท่ีแห๎งขอดสํงผลกระทบทําให๎ท๎องทํุงนาของ นายอบดลเล๏าะ สตันน็อต อายุ 36 
ปี เจ๎าของนาข๎าวขาดน้ําไปลํอเล้ียงเม็ดรวงข๎าว ทําให๎เกิดผลกระทบตํอรวงข๎าวลีบ แห๎งเหี่ยว และบางต๎นมี
สภาพยืนต๎นตาย สาเหตุจากการขาดน้ํามาลํอเล้ียง 
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 ลําสุด นายสามารถ สุวรรณมณี นายอําเภอทําแพ พร๎อมเกษตรอําเภอ และนายก อบต.ทําเรือ ได๎
เดินทางลงพื้นท่ีดูผลกระทบความเดือดร๎อนจากปัญหาภัยแล๎ง และรํวมรับฟังกํอนท่ีจะนําข๎อมูลกลับไปประชุม
เพื่อแจ๎งให๎ทางจังหวัดรับทราบตํอไป 
 ด๎าน นายอบดลเล๏าะ สตันน็อต ผ๎ูเสียหายกลําววํา “ท่ีบอกจะชํวยเหลือในเรื่องของน้ําก็ไมํรู๎วําทาง
อําเภอเองจะชํวยยังไง เพราะภัยแล๎งของปีนี้มาเร็วเกินไป โดยปกติชํวงนี้จะเป็นชํวงฤดูฝน แตํปีนี้พลิกผันจาก
ฝนก็แล๎งเลย สํงผลให๎แกํท่ีนาทําให๎ต๎นข๎าวล๎มตาย แห๎งเห่ียว เมล็ดข๎าวลีบ จึงทําให๎เกิดความเสียหาย ดินก็แตก 
ลมก็แรง พัดต๎นข๎าวล๎มหมดจึงไมํสามารถเก็บเกี่ยวได๎” 
 ด๎าน นายสามารถ สุวรรณมณี นายอําเภอทําแพ กลําววํา ในสํวนของภาพรวมตอนนี้ทางอําเภอได๎
รณรงค์การป้องกันภัยแล๎ง และคาดวําในปีนี้อาจจะแล๎งจัด ทางอําเภอก็ได๎ออกไปเจอกับประชาชนช้ีแจงเรื่อง
การใช๎น้ํา แตํสําหรับท่ีนาแปลงนี้ดูแล๎วได๎รับความเสียหายเยอะกวําท่ีอื่น ทางเราจึงได๎ให๎เกษตรอําเภอออกมา
จัดการอบรมเพื่อมอบเงินทุนให๎แกํชาวนาท่ีได๎รับความเดือดร๎อน สําหรับในภาพรวมตามนโยบายของรัฐบาลท่ี
ให๎กําหนดแผนชํวยเหลือกรณีเกิดภัยแล๎ง ทางอําเภอได๎จัดทําโครงการจากกลํุมตํางๆ เสนอไป 28 โครงการ คิด
เป็นเงินประมาณ 15 ล๎านบาท หากเกิดภัยแล๎งขึ้นเงินในสํวนนี้สามารถบรรเทาความเดือดร๎อนได๎ ภายในเดือด
นี้ก็จะมีการประชุมเตรียมการรับมือปัญหาภัยแล๎ง และจะมีการเปิดโอกาสในการพูดคุยถึงปัญหาภัยแล๎งอีก
ด๎วย(ผ๎ูจัดการ 13012559) 
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๑.๘ ความเคลื่อนไหวอ่ืนๆ 
 ป.ป.ช.คาดสรุปตรวจสอบบัญชี 5 รมต.เอี่ยวจ าน าข้าวชงที่ประชุมได้ ก.พ.นี้(04 ม.ค.59) 
 เมื่อวันท่ี 3 ม.ค.59 นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ป.ป.ช.) 
เปิดเผยถึงความคืบหน๎าในการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรี 5 ราย ท่ีมีสํวน
เกี่ยวข๎องในโครงการรับจํานําข๎าวรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี วํา ขณะนี้การตรวจสอบ
ใกล๎ท่ีจะสรุปคดีแล๎ว โดยมี 2 ราย ท่ีตรวจสอบแล๎วประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ และอีก 3 ราย ท่ีตรวจสอบแล๎ว
ประมาณ 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ โดยท่ีผํานมา มีการเรียกพยานในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับการทํานิติกรรมของ
รัฐมนตรีท้ัง 5 ราย มาให๎ข๎อมูลข๎อเท็จจริงแล๎ว ซึ่งคาดวํา ภายในเดือน ม.ค. จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะ
ขณะนี้เจ๎าหน๎าท่ีกําลังเรํงตรวจสอบอยูํ ซึ่งภายในต๎นเดือน ก.พ. นี้ คาดวํา จะสามารถสรุปคดีดังกลําวเข๎าสํูท่ี
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได๎ สํวนพบความผิดปกติของทรัพย์สินหรือไมํนั้น ตนไมํขอตอบ บอกไมํได๎วําเป็น
อยํางไร แตํอยํางไรก็ตามทุกอยํางต๎องมีคําตอบ หากเขาทําไมํถูกเราก็มีคําตอบหากเขาทําถูกต๎องเราก็มีคําตอบ 
 อยํางไรก็ตาม มีรายงานจากแหลํงขําวในคณะคณะอนุกรรมการไตํสวนข๎อเท็จจริงกรณีการระบายข๎าว
แบบจีทูจีรอบสองกับบริษัทจากประเทศจีน 4 แหํง โดยมิชอบ ท่ีมี นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.
พาณิชย์ และ นางปราณี ศิริพันธ์ อดีตอธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เป็นผ๎ูถูกกลําวหา เปิดเผยวํา กํอนหน๎านี้ 
อนุกรรมการไตํสวนฯ พบวํา ไมํได๎มีการขายข๎าวสํงออกตํางประเทศจริง แตํกลับมีการซื้อขายข๎าว
ภายในประเทศไทย โดยเป็นแคชเชียร์เช็ค 1,822 ใบ วงเงินกวํา 96,390 ล๎านบาทนั้น คณะอนุกรรมการไตํ
สวนฯตรวจสอบแคชเชียร์เช็คท้ังหมดแล๎ว แตํขณะนี้กําลังมีการตรวจสอบแคชเชียร์เช็คทีละรายการ เพื่อดูท่ีมา
ท่ีไปให๎เกิดความชัดเจนเพื่อให๎เกิดความรอบคอบท่ีสุด ซึ่งตอนนี้ก็ยังตอบไมํได๎วําแคชเชียร์เช็คดังกลําวมีความ
เกี่ยวข๎องกับการซื้อขายข๎าวแบบจีทูจีรอบแรกหรือไมํ แตํหากพบความเกี่ยวโยงกันก็จะมีการส่ังอายัดแคชเชียร์
เช็คดังกลําว (ผ๎ูจัดการ 03012559) 
 ปิดเกมยื้อจ าน าข้าว เมินค าร้อง"ยิ่งลักษณ์"เพิ่มพยาน18ปาก(05 ม.ค.59) 
 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กลําวถึงกรณีท่ี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยื่น
หนังสือถึงคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความผิดทางละเมิด กระทรวงการคลัง ขอเพิ่มพยานเข๎าให๎ถ๎อยคําใน
คดีโครงการรับจํานําข๎าวอีก 18 ปาก หลังครบกําหนดการขยายเวลาไปแล๎ว เมื่อวันท่ี 30 ธ.ค. 58 วํา 
คณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงฯไมํได๎ขยายเวลาเพิ่มให๎ เนื่องจากต๎องใช๎เวลาท่ีเหลือทําการปิดสํานวน โดย
คณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงฯ จะมีการประชุมกันเองอีก 4 ครั้ง ซึ่งแปลวํา ต๎องให๎เวลาคณะกรรมการสอบ
ข๎อเท็จจริงฯได๎ทํางาน โดยไมํต๎องสืบพยานเพิ่มเติม แตํเปิดให๎ น.ส.ยิ่งลักษณ์ สํงถ๎อยคําช้ีแจงมาเป็นลายลักษณ์
อักษรได๎ จนถึงส้ินเดือนม.ค.นี้ และท่ีให๎สํงมาเป็นลายลักษณ์อักษรไมํใชํเป็นการขยายเวลา แตํหมายความวํา 
ถ๎ามีอะไร ก็ให๎ช้ีแจงมาเป็นลายลักษณ์อักษรได๎ 
 นายวิษณุ กลําวด๎วยวํา เทําท่ีดูรายช่ือพยานท่ีขอเพิ่มท้ัง 18 คน ไมํได๎เป็นผ๎ูท่ีแจ๎งช่ือไว๎แตํต๎น ในชํวงท่ี
เปิดให๎พยานเข๎าให๎ถ๎อยคําท้ัง 3 ครั้ง ก็มาครบหมดแล๎ว ดังนั้นหากเปิดให๎พยานบุคคลเข๎าช้ีแจงอีก ก็ต๎องขยาย
เวลาออกไปอีกเรื่อยๆ และจากหนังสือท่ียื่นมา มีการระบุวํา ใครจะมาวันไหนบ๎าง โดยคนสุดท๎าย มาในชํวง
ปลายเดือนมี.ค.-เม.ย. ดังนั้นคณะกรรมการฯ มองเห็นวําเป็นการยืดเวลา ท่ีเด๋ียวดีไมํดี อาจจะเล่ือนอีก ดังนั้นก็
ให๎ทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรสํงมา สํงมาสัปดาห์หน๎าเลยก็ได๎ 
 เมื่อถามวํา การท่ีระบุวัน เวลา มาด๎วยวําจะมาวันไหนบ๎างนั้น มองวําเป็นเจตนาเตะถํวงใชํหรือไมํ นาย
วิษณุ ตอบวํา รัฐบาลไมํกล๎าพูดอยํางนั้น สํวนผลสอบของคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความผิดทางละเมิด 
กระทรวงพาณิชย์ ท่ีสํงให๎คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพํง ท่ีมีอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธาน
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พิจารณาแล๎วนั้น ขณะนี้ยังไมํมีความคืบหน๎า โดยคณะกรรมการฯ ก็ต๎องใช๎เวลาเทําท่ีทราบมีการประชุมกันทุก
วัน 
 นายวิษณุ ยังกลําวถึงความคืบหน๎าการตรวจสอบบัญชีรายช่ือข๎าราชการท่ีพัวพันการการทุจริตลอต
ใหมํวํา อีก 1-2 วัน คาดวําจะมีความชัดเจน ซึ่งในรอบนี้ ยังติดอยูํกลํุมหนึ่งท่ียังพิจารณาไมํแล๎วเสร็จ เนื่องจาก
ต๎องไปเช็คอะไรบางอยําง เมื่อมีความชัดเจนจะสํงให๎ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาศัยอํานาจตาม มาตรา 44 
แหํงรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวปี 57 มีคําส่ังตํอไป 
 ท้ังนี้ จากการตรวจสอบพบวํา บางคนเสียชีวิตไปแล๎ว ลาออกไปแล๎วก็มี ซึ่งพวกนี้เราไปทําอะไรไมํได๎ 
จากรายช่ือสํวนใหญํเป็นข๎าราชการปกครองสํวนท๎องถิ่น แตํท่ีนําแปลกใจ มันมีอะไรท่ีแปลกประหลาด คือบาง
จังหวัดมีข๎าราชการท้ังสํวนของอบต. อบจ. พัวพันการทุจริต 
 นายวิษณุ กลําวด๎วยวํา ในสํวนของผ๎ูท่ีลาออกจากราชการแล๎ว สมมุติเป็นนายกเทศมนตรี แล๎วลาออก 
สอบวินัยไมํได๎ เรื่องจะไปอยูํท่ี ป.ป.ช.พิจารณาสอบสวนตํอไป สํวนท่ียังเป็นข๎าราชการ ก็ให๎พักงาน เพื่อ
ประโยชน์ตํอการสอบสวนทางวินัย อํานาจรัฐบาลมีอยูํแคํนี้ และการพิจารณาสมมุติเป็นข๎าราชการ แล๎วได๎รับ
การแตํงต้ังเป็นคณะกรรมการ และทําความผิดในฐานะคณะกรรมการ ก็ต๎องพิจารณาความผิดในการเป็น
คณะกรรมการ ไมํสามารถไปเอาผิดในตําแหนํงหลักได๎ เพราะไมํได๎เป็นทําโดยตําแหนํง ซึ่งสํวนนี้จะต๎องดูวํา จะ
พักงานอยํางไร (ผ๎ูจัดการ 04012559) 
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๒. ความเคลื่อนไหวของข้าวต่างประเทศ 
 ๒.๑ สถานการณ์การผลิต และการค้าข้าวโลก   
 ผลผลิตข้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได๎คาดการณ์ผลผลิตข๎าวโลกปี 2558/59 ประจําเดือน
มกราคม 2559 วําจะมีผลผลิต 470.119 ล๎านตันข๎าวสาร (700.8 ล๎านตันข๎าวเปลือก) ลดลงจาก 478.251 
ล๎านตันข๎าวสาร (713.0 ล๎านตันข๎าวเปลือก) หรือลดลงร๎อยละ 1.70 จากปี 2557/58 
  การค้าข้าวโลก  
 บัญชีสมดุลข้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได๎คาดการณ์บัญชีสมดุลข๎าวโลกปี 2558/59 ณ เดือน
มกราคม 2559 วําผลผลิต ปี 2558/59 จะมี 470.119 ล๎านตันข๎าวสาร ลดลงจากปี 2557/58 ร๎อยละ 1.70 
การใช๎ในประเทศจะมี 484.271 ล๎านตันข๎าวสาร ลดลงจากปีท่ีผํานมาร๎อยละ 0.08 การสํงออก/นําเข๎าจะมี 
42.096 ล๎านตันข๎าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผํานมาร๎อยละ 0.35 และสต็อกปลายปีคงเหลือ 89.702 ล๎านตัน
ข๎าวสาร ลดลงจากปีท่ีผํานมาร๎อยละ 13.63 โดยประเทศที่คาดว่าจะส่งออกเพิ่มขึ้น ได๎แกํ อาร์เจนตินา เมียน
มาร์ จีน อิยิปต์ ปากีสถาน ปารากวัย อุรุกวัย เวียดนาม และไทย ส่วนประเทศที่คาดว่าจะส่งออกลดลง ได๎แกํ 
บราซิล กัมพูชา กายานา อินเดีย และสหรัฐอเมริกาส าหรับประเทศที่คาดว่าจะน าเข้าเพิ่มขึ้น ได๎แกํ บราซิล 
คาเมรูน จีน กานา อินโดนีเซีย อิหรําน อิรัก ญี่ปุ่น  โมแซมบิค ฟิลิปปินส์ ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต๎ และ
สหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศที่คาดว่าจะน าเข้าลดลง ได๎แกํ ไอเวอรี่โคสต์ คิวบา อียู และไนจีเรีย ประเทศที่มี
ส ต็อกคง เหลื อปลายปี เพิ่ มขึ้ น  ไ ด๎แกํ  จีน  ญี่ ปุ่ น  และฟิ ลิปปิน ส์  ส่ วนประ เทศที่ คาด ว่ าจะ มี 
สต็อกคงเหลือปลายปีลดลง ได๎แกํ อินเดีย และสหรัฐอเมริกา  
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 ๒.๒ สรุปผลผลิต การใช้ การค้า และสต็อกข้าวของโลก   
 

ประเทศ ผลผลิต การบริโภค การนําเข๎า การสํงออก สต็อกปลายปี 
โลก      
ปี 2551/52  449.1 437.6 29.4 29.4 92.4 

ปี 2552/53  440.9 438.7 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 2555/56 472.8 468.9 39.5 39.5 110.8 
ปี 2556/57 * 478.4 481.6 43.3 43.3 107.6 

ปี 2557/58 * 478.3 482.1 42.5 42.5 103.7 
ปี 2558/59 * 473.5 486.2 41.9 41.9 91.0 
 ปี 2559/2558 (%)  -1.0 0.9 -1.4 -1.4 -12.2 
ประเทศผู๎สงํออกปี 2558/59      
จีน 145.0 148.0 4.5 0.4 47.7 
อินเดีย 105.0 98.1 - 11.5 17.7 
เวียดนาม 28.1 21.1 0.4 6.2 1.2 
ไทย** 20.8** 11.7 ** 10.0*** 22.4 
สหรัฐอเมริกา 7.1 4.1 0.8 3.5 1.6 
ปากีสถาน 6.9 2.8 0.03 4.0 1.6 
ประเทศผู๎นําเข๎าปี 2558/59      
จีน 145.0 148.0 4.5 0.4 47.7 
ไนจีเรีย 2.8 6.4 4.0 - 1.1 
อิหรําน 1.7 3.4 1.5 - 0.6 
ฟิลิปปินส์ 11.9 13.2 1.8 - 2.2 
อิรัก 0.3 1.4 1.1 - 0.2 
อินโดนีเซีย 35.8 38.5 1.4 - 4.2 
ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 ** ผลผลิตและการน าเข๎าข๎าวจากการเปิดตลาด 
น าเข๎าข๎าวตามความตกลงองค์การการค๎าโลก (WTO) จากไทย *** เป้าหมายการสํงออกข๎าว 
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 ๒.๓ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้น าเข้าข้าวท่ีส าคัญ 
 ฟิลิปปินส์ 
 แหลํงขําวท๎องถิ่นรายงานวํา รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตร ระบุวํา มาตรการกําหนดปริมาณนําเข๎า
ข๎าว (Quantitative Restrictions, QRs) ยังมีความจําเป็นเพื่อเป็นการปกป้องเกษตรกรภายในประเทศจาก
การท่ีราคาข๎าวถูกกวําจากตํางประเทศ แตํการขยายกรอบเวลาของมาตรการ QRs อาจจะสํงผลเสียทาง
เศรษฐกิจตํอรัฐบาล 
 รัฐบาลปัจจุบันอยูํในระหวํางการขอขยายการใช๎มาตรการ QRs ไปจนถึงปี 2560 เพื่อให๎เกษตรกร
สามารถแขํงขันกับข๎าวจากตํางประเทศได๎ ท้ังนี้ รัฐบาลต๎องเพิ่มปริมาณนําเข๎าขั้นตํ่า (Minimum Access 
Volume, MAV) เป็น 805,200 ตันข๎าวสารตํอปี จากปริมาณ MAV ของปีท่ีแล๎ว 350,000 ตันข๎าวสารตํอปี 
โดยจัดเก็บภาษีนําเข๎าในอัตราร๎อยละ 40 สําหรับปริมาณนําเข๎าข๎าวภายใต๎ปริมาณ MAV และอัตราภาษีร๎อย
ละ 50 สําหรับปริมาณนําเข๎าข๎าวเกินปริมาณ MAV รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตร ระบุวํา มาตรการ QRs ยัง
มีความจําเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน แตํการขยายมาตรการ QRs ไปถึงปี 2560 อาจจะเป็นผลเสียตํอรัฐบาล 
นักวิเคราะห์หลายคนมีความเห็นวํามาตรการ QRs ในปัจจุบัน สํงผลให๎ปริมาณนําเข๎าข๎าวมีปริมาณน๎อย และ
ทําให๎ข๎าวในประเทศมีราคาสูง ซึ่งรัฐมนตรีให๎ความเห็นสํวนตัววํา รัฐบาลควรใช๎กลไกของรัฐท่ีมีอยูํชํวย
เกษตรกรให๎สามารถแขํงขันได๎ในตลาดข๎าวโลก แทนท่ีจะขยายการชํวยเหลือด๎วยการใช๎มาตรการกีดกันทาง
การค๎า 
 ท้ังนี้ เมื่อปีท่ีแล๎ว เลขาธิการสํานักงานวางแผนเศรษฐกิจ (Economic Planning Secretary) แสดง
ความกังวลวํา ผลได๎จากการปกป้องเกษตรกรด๎วยระบบ QRs จะไมํค๎ุมคํากับผลเสียท่ีเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจใน
ภาพรวม โดยเฉพาะกลํุมคนท่ีมีรายได๎น๎อยต๎องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อท่ีมากกวําร๎อยละ 10 (คนท่ีมีรายได๎น๎อย
ใช๎เงินสํวนใหญํไปกับคําอาหาร) ซึ่งมากกวําอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปท่ีมีคําร๎อยละ 5 (ท่ีมา http://oryza.com) 
 ฟิลิปปินส์เล็งน าเข้าข้าวจากเวียดนาม-ไทยเพิ่มปีนี้(07 ม.ค.59) 
 สํานักงานอาหารแหํงชาติของฟิลิปปินส์จะนําเข๎าข๎าวจากเวียดนามและไทยเพิ่มขึ้นในปีนี้ เพื่อให๎
ประชาชนมีข๎าวเพียงพอตํอการบริโภคตลอดท้ังปี 
 เว็บไซต์มะนิลาบุลเลตินของฟิลิปปินส์รายงานวํา แม๎วําปัจจุบันฟิลิปปินส์มีข๎าวคงคลังเก็บไว๎ตาม
สถานท่ีตํางๆ อยูํแล๎ว แตํสํานักงานอาหารแหํงชาติต๎องการสร๎างความมั่นใจวําจะมีข๎าวเพียงพอหากเกิดภัย
พิบัติขึ้นในปีนี้เพื่อให๎สามารถแจกจํายไปยังหนํวยงานในพื้นท่ีประสบภัยได๎ทันที ต้ังเป้าจะนําเข๎าข๎าวจาก
เวียดนามและไทยอยํางน๎อย 50,000 ตัน 
 ขณะนี้ผ๎ูบริหารของสํานักงานอาหารแหํงชาติกําลังตระเวนตรวจสอบข๎าวตามโกดังของสํานักงานท่ัว
เขตคารากา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะมินดาเนา และกําลังสํุมตรวจตลาดหลายแหํง รวมท้ังส่ังการให๎
เจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่นซํอมแซมโกดังข๎าวท่ีเสียหายจากไต๎ฝุ่นหลายลูกต้ังแตํปี 2556 และหาทางปกป้องโกดังและ
ข๎าวในโกดังไมํให๎เสียหายจากไต๎ฝุ่นและน้ําฝน(กรุงเทพธุรกิจ 06012559) 
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 ๒.๔ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้ส่งออกข้าวท่ีส าคัญ 
 สหรัฐอเมริกา  
 เว็บไซต์ oryza.com วิเคราะห์วํา ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐฯ ท่ีจะลงนามในความตกลงหุ๎นสํวน
ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership, TPP) ให๎สําเร็จภายในปี 2559 ได๎เผชิญกับ
อุปสรรคหลายประการ เชํน การเลือกต้ังประธานาธิบดีของสหรัฐฯ กระแสตํอต๎านของวุฒิสภา (Congress) 
และความไมํแนํนอนของกรอบเวลาของการลงนามประธานาธิบดีโอบามา ได๎แสดงความต๎องการท่ีจะลงนาม 
TPP ให๎สําเร็จในปี 2559 แตํฝ่ายวุฒิสภาแสดงทําทีไมํเห็นด๎วยกับข๎อตกลง TPP ในประเด็นข๎อกําหนดเกี่ยวกับ
ผลิตผลทางชีวภาพ (Provisions Relating to Biologics) การบริการทางการเงิน (Financial Service) และ
อุตสาหกรรมยาสูบ (Tobacco) โดยท่ีผ๎ูนําเสียงข๎างมากวุฒิสภา (Senate Majority Leader) ได๎ยื่นข๎อ
เรียกร๎องให๎ประธานาธิบดีเล่ือนการพิจารณา TPP ออกไป หลังการเลือกต้ังประธานาธิบดีท่ีจะจัดขึ้นในเดือน
พฤศจิกายน 2559 อยํางไรก็ดี คณะรัฐมนตรีได๎หารือกับประธานกรรมาธิการวุฒิสภาด๎านการเงิน (Senate 
Finance Committee Chairman) และคณะกรรมาธิการพิจารณาวิธีการจัดหารายได๎สังกัดพรรครีพับลิกัน 
(House Ways & Means Committee Republicans) แตํยังไมํสามารถหาข๎อยุติท่ีชัดเจนได๎ 
 นักวิเคราะห์การเมืองหลายคน ได๎แสดงทัศนะวํา สหรัฐฯ อาจจําเป็นต๎องเพิ่มข๎อเสนอท่ีเป็นประโยชน์
กับประเทศสมาชิก TPP มากขึ้น หากสหรัฐฯ ต๎องการแก๎ไขรายละเอียดใน TPP ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ได๎เคย
เกิดขึ้นแล๎ว เมื่อสหรัฐฯ ขอแก๎ไขข๎อตกลงเขตการค๎าเสรีสหรัฐ -เกาหลีใต๎ (U.S.-Korea Free Trade 
Agreement) 
 อยํางไรก็ดี รัฐบาลออสเตรเลียประกาศวํา จะไมํยอมรับข๎อกําหนดเกี่ยวกับผลิตผลทางชีวภาพท่ีเสนอ
โดยพรรครีพลับลิกัน ขณะท่ีรัฐบาลญี่ปุ่นกังวลวําการลงนาม TPP จะไมํประสบความสําเร็จ หากไมํมีการ
กําหนดกรอบเวลาท่ีชัดเจน ท้ังนี้ สมาชิก TPP กลํุมหนึ่งแสดงความประสงค์ท่ีจะลงนาม TPP ท่ีนิวซีแลนด์ ใน
วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2559 สํวนประเทศสมาชิก TPP ท่ีเหลือ มีความเห็นวํา การลงนามมีแนวโน๎มท่ีจะเล่ือน
อ อ ก ไ ป จ น ก วํ า รั ฐ บ า ล ส ห รั ฐ ฯ  จ ะ ห า ข๎ อ ยุ ติ ใ น ป ร ะ เ ด็ น ท่ี วุ ฒิ ส ภ า คั ด ค๎ า น ไ ด๎ สํ า เ ร็ จ 
ท่ีมา http://oryza.com 
กัมพูชา  
 สํานักขําว Phnompenh Post รายงานวํา บริษัทจีน 3 แหํง เสนอโครงการลงทุนสร๎างโกดังสินค๎า
เพื่อการเก็บรักษาข๎าว โดยใช๎เงินลงทุนประมาณ 400 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือคิดเป็น 14,377 ล๎านบาท) 
โฆษกกระทรวงพาณิชย์ให๎สัมภาษณ์วํา รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ได๎พบกับตัวแทนของท้ัง 3 บริษัท เพื่อ
หารือถึงความเป็นไปได๎ของการลงทุนสร๎างโกดังสินค๎าข๎าวในจังหวัดพะตะบอง (Battambang) โพธิสัตว์ 
(Pursat) และ กําปงธม (Kampon Thom) ซึ่งตัวแทนของท้ัง 3 บริษัท ตกลงท่ีจะดําเนินโครงการให๎แล๎วเสร็จ
ภายในปี 2559 
 ด๎านหัวหน๎าโครงการฯ ซึ่งดํารงตําแหนํงท่ีปรึกษาอาวุโสของคณะกรรมการเศรษฐกิจแหํงชาติ (Senior 
Advisor to the Supreme National Economic Council) ระบุวํา โครงการลงทุนนี้เป็นสํวนหนึ่งของรําง
ข๎อตกลงความรํวมมือ (Memorandum of Understanding, MoU) โดยรัฐบาลกัมพูชาขอกู๎เงินจากรัฐบาลจีน 
มูลคําประมาณ 300 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือคิดเป็น 10,783 ล๎านบาท) เพื่อใช๎ในการสร๎างโกดังสินค๎าข๎าว 
จํานวน 10 แหํง สามารถเก็บข๎าวได๎ประมาณ 1.2 ล๎านตันข๎าวเปลือกหรือข๎าวสาร อยํางไรก็ดี โครงการ
ดังกลําวต๎องผํานการพิจารณาผลกระทบด๎านตํางๆ กํอนอนุมัติโครงการ 

http://oryza.com/
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 ท้ังนี้ โครงการฯ ได๎รับการสนับสนุนจากโรงสีข๎าวขนาดใหญํแหํงหนึ่ง และตัวแทนโรงสีได๎ให๎คําแนะนํา
วํา โรงสีแหํงใหมํๆ ควรจะติดต้ังเครื่องอบข๎าวเปลือก เพราะจะสามารถลดความช้ืนของข๎าวสด เมื่อทําการสี
แปรสภาพและจัดเก็บข๎าวในรูปแบบของข๎าวสาร ซึ่งจะชํวยสํงเสริมการเพิ่มปริมาณและขยายตลาดสํงออกข๎าว 
ได๎แกํ จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ อนึ่ง ปริมาณโกดังเก็บข๎าวท่ีมีอยูํอยํางจํากัดในปัจจุบัน 
คือ สาเหตุหลักท่ีทําให๎เป้าหมายการสํงออกข๎าวปริมาณ 1 ล๎านตันข๎าวสารตํอปี ของรัฐบาล ยังไมํสามารถเป็น
จริงได๎ (ท่ีมา http://oryza.com) 
  
 


