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สมาคมโรงสีขา๎วไทย 
(www.thairicemillers.com) 

81 ซ.เจริญนคร 24 แขวงตลาดน๎อย เขตสัมพันธวงศ๑ กรงุเทพฯ 10100 โทร.02-2347289 โทรสาร 02-2347286 
Email address:thairicemiller@gmail.com 

 
 
 
 
 

ค าน า 
 

      เอกสารฉบับน้ี เป็นรายงานสถานการณ๑ข๎าวประจําเดือนกุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๕๙ ของ สมาคมโรงสีข๎าวไทย 
ที่มอบให๎นายสุรัตน๑ โชคประจักษ๑ชัด และคณะ รวบรวมจัดทํา เพ่ือเสนอตํอที่ประชุมประจําเดือน สมาคมโรงสีข๎าว
ไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยได๎ประมวลสรุป วิเคราะห๑ เหตุการณ๑ และแนวโน๎ม เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป และ
การตลาดของข๎าวทั้งในและตํางประเทศ ซึ่งสมาคมฯหวังเป็นอยํางย่ิงวํา ทํานจะได๎รับประโยชน๑จากรายงานน้ีตาม
สมควร และขอความกรุณาได๎เผยแพรํเอกสารน้ีตํอไปยังบุคคล หนํวยงานตํางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข๎อง
ของทําน จักขอบคุณย่ิง 

 
 
 
 
 

  นายมานัส กิจประเสริฐ 
นายกสมาคมโรงสีข๎าวไทย 
    ๒๗ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๙ 
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สารบัญ 
 
๓    ค าน า  
๕    สารบัญ 
๗   ประมวลสถานการณ๑ข๎าวไทยและตํางประเทศ 
๗ ๑. ความเคลื่อนไหวของข๎าวในประเทศ 
๗  ๑.๑ สรุปสถานการณ๑การผลิตและการค๎าไทยเดือนกุมภาพันธ๑ ๒๕๕๙ 
๑๒  ๑.๒ สถานการณ๑การสํงออกข๎าวไทยเดือนกุมภาพันธ๑ ๒๕๕๙ 
๑๓  ๑.๓ ความเคลื่อนไหวด๎านข๎าวของกระทรวงพาณิชย๑ 
๒๓  ๑.๔ ความเคลื่อนไหวด๎านข๎าวชองเกษตรและสหกรณ๑ 
๒๗  ๑.๕ ความเคลื่อนไหวของโรงสีข๎าวไทย 
๓๑  ๑.๖ ความเคลื่อนไหวของผู๎สํงออกข๎าวไทย 
๓๓  ๑.๗ ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 
๔๑  ๑.๘ ความเคลื่อนไหวด๎านอ่ืนๆ  
๔๕ ๒. ความเคลื่อนไหวของข๎าวตํางประเทศ 
๔๕  ๒.๑ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู๎น าเข๎าข๎าวท่ีส าคัญ 
๔๙  ๒.๒ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู๎สํงออกข๎าวท่ีส าคัญ 
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ประมวลสถานการณ๑ข๎าวไทยและตํางประเทศ 
กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๙ 

…………………………………………………………… 
 

๑. ความเคลื่อนไหวข๎าวในประเทศ 
๑.๑ สรุปสถานการณ๑และการผลิตข๎าวไทยเดือนกุมภาพันธ๑ ๒๕๕๙ 

 การผลิตข๎าวนาปรัง ปี 2559 
 สศก.คาดการณ๑ข๎อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 มีเนื้อท่ีเพาะปลูก 6.50 ล๎านไรํ ผลผลิต 4.05 ล๎าน
ตันข๎าวเปลือก และผลผลิตตํอไรํ 623 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับปี 2558 มีเนื้อท่ีเพาะปลูก 8.49 ล๎านไรํ ผลผลิต 
5.37 ล๎านตันข๎าวเปลือก ผลผลิต ตํอไรํ 632 กิโลกรัม เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตตํอไรํ ลดลงร๎อยละ 
23.41 ร๎อยละ 24.50 และร๎อยละ 1.42 ตามลําดับ 
 โดยคาดวําปีนี้เนื้อที่เพาะปลูกของทุกภาคจะลดลง เนื่องจากปี 2558 ฝนมาลําช๎า ปริมาณนํ้าฝนน๎อย
กวําปี 2557 และต่ํากวําคําปกติ สํงผลให๎ปริมาณนํ้าในเขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญํหลายแหํงในทุกภาค
ยังคงอยูํในเกณฑ๑น๎อย ไมํเพียงพอสําหรับการปลูกข๎าวนาปรัง เกษตรกรบางสํวนจึงปลํอยพื้นท่ีวําง และปรับ
เปล่ียนไปปลูกพืชอื่นแทน เชํน พืชตระกูลถั่ว เป็นต๎นสําหรับผลผลิตตํอไรํคาดวําลดลงจากปริมาณนํ้าไมํ
เพียงพอ ทําให๎ต๎นข๎าวบางสํวนแห๎งตาย เพราะขาดแคลนนํ้าสําหรับการเจริญเติบโต 
 ผลผลิตข๎าวออกสํูตลาด จะเริ่มออกสํูตลาดต้ังแตํต้ังแตํเดือนกุมภาพันธ๑ - ตุลาคม 2559 โดยคาดวํา
ผลผลิตจะออกสํูตลาดมากในชํวงเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 ปริมาณรวม 2.425 ล๎านตันข๎าวเปลือก หรือ
คิดเป็นร๎อยละ 59.86 ของผลผลิตข๎าวนาปรังท้ังหมด 
 

รายการ 
ปริมาณผลผลิตและร๎อยละข๎าวนาปรังจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2559 

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

- รวมทั้ งประเทศ 
(ล๎านตันข๎าวเปลือก) 0.509 1.298 1.127 0.584 0.222 0.138 0.063 0.084 0.025 4.050 

- ร๎อยละ 12.57 32.03 27.83 14.43 5.48 3.41 1.55 2.07 0.63 100.00 
  
 สรุปราคาข๎าวเปลือกและข๎าวสารของสมาคมโรงสีข๎าวไทย ณ วันที่ 26 ก.พ.  2559  
 - ราคาข๎าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเฉลี่ยอยูํที่           11,500 - 12,000 บาท/ตัน 
 - ราคาข๎าวเปลือกเหนียวใหมํ กข.6 จ.อุดรธานี ราคาเฉลี่ย       13,000 - 13,700   บาท/ตัน 
 - ราคาข๎าวเปลือกเจ๎า ราคาเฉลี่ยอยูํที ่                     7,800 - 8,200  บาท/ตัน 
 - ราคาข๎าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาเฉลี่ยอยูํที ่           10,300 – 10,500 บาท/ตัน 
 สํวนราคาเฉลี่ยข๎าวสารชิดตํางๆ มีดังนี้   
 - ข๎าวสาร 5% ราคาเฉลี่ยอยูํที่กระสอบละ    1,190 - 1,200 บาท 
 - ข๎าวหอมปทุมธานี ราคาเฉลี่ยอยูํที่กระสอบละ    1,800 - 1,850 บาท 
 - ข๎าวหอมมะลิ 100% ช้ัน 2 (ใหมํ) เฉลี่ยอยูํที่กระสอบละ         2,200 - 2,300 บาท 
 - ข๎าวเหนียวเมล็ดยาว 10% เฉลี่ยอยูํที่กระสอบละ        2,550 - 2,700 บาท 
 - ข๎าวเหนียวเมล็ดยาว กข 6 (เชียงราย) เฉลี่ยอยูํที่กระสอบละ               3,100 บาท 
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 ครม.อนุมัติ 2,967 ล๎าน เสริมอาชีพเกษตรกร แก๎วิกฤตภัยแล๎ง(24 ก.พ.59) 
 เมื่อวันท่ี 23 ก.พ. 2559 เวลา 14.00 น. ท่ีทําเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก๎วกําเนิด โฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. วํา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑เสนอ ขอรับการสนับสนุนงบกลาง เพื่อดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความ
ต๎องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล๎ง 58 - 59 ครั้งท่ี 2 ระยะท่ี 2 จํานวน 4,937 โครงการ วงเงิน 2,967 ล๎าน
บาท แบํงแยกเป็นโครงการท่ีไมํเกี่ยวกับการปลูกพืชใช๎น้ําน๎อย 70 จังหวัด มี 4,041 โครงการ เป็นเงิน 2,695 
ล๎านบาท สํวนโครงการท่ีอยูํนอกภาคการเกษตร อาทิ กลํุมอาชีพหัตถกรรม 44 จังหวัด รวม 896 โครงการ 
งบประมาณ 271 ล๎านบาท รวมท้ังส้ิน 2,967 ล๎านบาท 
 จากเดิมท่ีเคยของบกลาง เพิ่มเติมจากท่ี ครม.อนุมัติงบงบกลางเพื่อชํวยเหลือแผนพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรฯ ระยะท่ีสอง ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 2 ก.พ. จํานวน 3,135 โครงการ เป็นเงิน 1,814 ล๎านบาท โดย
โครงการชํวยเหลือเกษตรกรเป็นไปตามความต๎องการของชุมชนและสร๎างความเข๎มแข็งระดับฐานราก
(ประชาชาติธุรกิจ 23022559) 
 หํวงอากาศแปรปรวนปลูกข๎าวเพิ่ม ชงแผนผลิต27ล๎านตันส ารองไว๎ ส.ชาวนาก๎ูดอก 0% ให๎ราย
ละแสน 
 แผนผลิตข๎าวครบวงจรคืบ แบํงงานกันทําระหวํางพาณิชย๑ -เกษตร ท่ีประชุมสรุปปลูกข๎าวเพิ่มเป็น 
27.17 ล๎านตัน หลังประเมินความต๎องการของตลาดอยูํท่ี 25 ล๎านตัน สมาคมชาวนาเสนอมาตรการเรํงดํวน 
รัฐบาลชํวยคําครองชีพเกษตรกรทําแพคเกจปลํอยกู๎ดอกเบ้ีย 0% รายละไมํเกิน 1 แสน วงเงินรวม 4 หมื่นล๎าน 
 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย๑ เปิดเผยวํา ได๎หารือกับคณะทํางานวางแผนการ
ผลิตข๎าวครบวงจรท่ีมีตัวแทนชาวนาและเกษตรกรไทยในนามของสมาคมตํางๆ และหนํวยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวข๎อง เพื่อจัดทําแผนการผลิตและการตลาดข๎าวครบวงจร รองรับผลผลิตข๎าวฤดูกาลผลิต 2559/60 โดย
กําหนดเป็นแผนระยะส้ัน (6 เดือน) ระยะกลาง (12 เดือน) และระยะยาว (18 เดือน) ใช๎การตลาดเป็นตัวนํา
นั้น ท่ีประชุมสรุปวําความต๎องการของตลาดจะมีประมาณ 25.01 ล๎านตันข๎าวเปลือก ซึ่งปัจจุบันกําหนดให๎ภาค
การผลิตเผ่ือเหลือขาด 8% ตามสภาพอากาศ หรือต๎องผลิตท่ี 27.17 ล๎านตันข๎าวเปลือก โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ๑จะกําหนดพื้นท่ีปลูกข๎าวและบริหารจัดการพันธุ๑ข๎าวท่ีเหมาะสมในแตํละพื้นท่ีลงไปถึงระดับตําบล 
ซึ่งจะมีการหารือในรายละเอียดตํอไป 
 นางสาวชุติมากลําววํา กําหนดมาตรการลดต๎นทุนการผลิต ประกอบด๎วย กระทรวงเกษตรฯจัดทํา
โครงการนาแปลงใหญํ กระทรวงพาณิชย๑ดูแลต๎นทุนคําปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช การบริหารจัดการรถเกี่ยวนวด ท้ัง
ด๎านปริมาณและราคา เป็นต๎น กําหนดหารืออีกครั้งให๎ได๎ข๎อสรุปมาตรการทั้งหมดแล๎วเสร็จภายในเดือนมีนาคม
นี้เพื่อลงพื้นท่ีทําความเข๎าใจกับเกษตรกรให๎ทันฤดูกาลปลูกใหมํในเดือนพฤษภาคมนี้ สํวนกระทรวงเกษตรฯจะ
ดําเนินการหาข๎อสรุปมาตรการชํวยเหลือเกษตรกรเสนอตํอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว 
(นบข.) พิจารณาในวันท่ี 24 กุมภาพันธ๑ โดยจะปรับปรุงหลักเกณฑ๑ วิธีการ มาตรการในปีท่ีผํานมาให๎เกษตรกร
ได๎รับประโยชน๑เพิ่มขึ้น สํวนด๎านการตลาดตํางประเทศ มีแผนขยายตลาดขายข๎าวแบบรัฐตํอรัฐ (จีทูจี) จัด
กิจกรรมเสริมสร๎างภาพลักษณ๑และการรับรู๎ และขยายตลาดข๎าวคุณภาพเฉพาะ เชํน ข๎าวสี ข๎าวไรซ๑เบอรี่ 
ปรับปรุงมาตรฐานข๎าวหอมมะลิไทย และสํงเสริมการบริโภคข๎าวไทยในตลาดตํางประเทศ 
 นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กลําววํา เครือขํายสมาคมชาวนาฯได๎มี
ข๎อเสนอเพิ่มเติมถึงภาครัฐให๎ชํวยดําเนินการ ซึ่งปลัดกระทรวงพาณิชย๑แจ๎งวําอยูํในวิสัยท่ีนําจะทําได๎ โดยได๎
เสนอเรื่องไปยังกระทรวงเกษตรฯแล๎ว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯจะเป็นแมํงานหารือกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องตํอไป
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วํามาตรการเพิ่มเติมท่ีเสนอมาจะทําได๎หรือไมํ โดยได๎เสนอมาตรการเรํงดํวนให๎ดําเนินการภายใน 1 เดือนนับ
จากนี้ คือให๎รัฐจัดทําโครงการสินเช่ือชาวนาดอกเบี้ย 0% กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) เพิ่มเติม เพื่อชํวยพยุงคําครองชีพของชาวนา โดยปลํอยสินเช่ือให๎กับชาวนาท่ีเป็นสมาชิกนาแปลงใหญํ
เทํานั้น รายละไมํเกิน 100,000 บาท วงเงินสินเช่ือรวม 40,000 ล๎านบาท นอกจากนี้ ได๎ขอให๎รัฐขอความ
รํวมมือและกํากับภาคเอกชนท่ีผลิตและจําหนํายปัจจัยการผลิตและงานบริการทางการเกษตรลดราคาสินค๎า
และบริการลง เชํน ปุ๋ย คําเชํานา คําเกี่ยวข๎าว คําน้ํามันเครื่องจักรกลเกษตร เป็นต๎น (มติชน 31012559) 
 จ.ร๎อยเอ็ดขายข๎าวหอมมะลิมูลคํา1.5 พันล๎าน (15 ก.พ.59) 
 จ.ร๎อยเอ็ด เผย จัดงานเทศกาลข๎าวหอมมะลิ ครั้งท่ี 16 รองผ๎ูวําฯ ลงนาม MOU 3ฝ่าย ขายข๎าวหอม
มะลิ จากทํุงกุลาร๎องไห๎ ได๎มูลคํา 1.5 พันล๎านบาท นําไปจําหนํายในประเทศ และตํางประเทศ 
 เมื่อเวลา 12.00 น.วันท่ี 14 ก.พ. 59 นายไพชยนต๑ ชนะกาญจน๑ ประชาสัมพันธ๑ จ.ร๎อยเอ็ด กลําววํา 
การจัดงานเทศกาลข๎าวหอมมะลิ ครั้งท่ี 16 ท่ีศูนย๑วิทยาศาสตร๑และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา จ.ร๎อยเอ็ด นาย
ทรงพล ใจกริ่ม รอง ผวจ.ร๎อยเอ็ด เป็นประธานมีการลงนาม MOU 3 ฝ่าย คือ จังหวัดร๎อยเอ็ด,กลํุมเกษตรกร 
และกลํุมธุรกิจการซื้อขายข๎าว ในการพัฒนาคุณภาพข๎าวในเขตทํุงกุลาร๎องไห๎ พื้นท่ี 2.1 ล๎านไรํ และมีการ
เจรจาซื้อขายข๎าว ปรากฏวํา นักธุรกิจทําสัญญาซื้อข๎าวหอมมะลิ ของ จ.ร๎อยเอ็ด เป็นเงิน รวม 1,500 ล๎านบาท 
เพื่อจําหนํายในประเทศไทย และสํงไปจําหนํายตํางประเทศ.(ไทยรัฐ 14022559) 
 ผู๎วําฯ จ.อุตรดิตถ๑เตือน ปชช. งดท านาปรังกันพืชเสียหาย(05 ก.พ.59) 
 นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ ผ๎ูวําราชการจังหวัดอุตรดิตถ๑ กลําววํา จากสภาพอากาศแปรปรวน อากาศ
หนาวเย็น และมีฝนตกลงมาตํอเนื่องในชํวง 2-3 วันนี้ ทําให๎มีเกษตรกรบางรายเตรียมลงมือทํานา หรือ
เพาะปลูกพืชอื่น โดยกรมอุตุนิยมวิทยาแจ๎งวํา ฝนท่ีตกลงมาเกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงจาก
ประเทศจีนแผํลงมาปกคลุมซึ่งเป็นระยะเวลาส้ันๆ หลังจากนี้จะกลับเข๎าสํูสถานการณ๑ปกติ จึงขอให๎เกษตรกร
ใหค๎วามรํวมมืองดทํานาปรังตํอไป เพื่อป้องกันพืชผลเกิดความเสียหาย 
 สํวนสถานการณ๑ปริมาณน้ําในอํางเก็บน้ําเขื่อนสิริกิต์ิอยูํท่ี 4,565.90 ล๎านลูกบาศก๑เมตร หรือคิดเป็น
ร๎อยละ 48.01 ปริมาณน้ําพร๎อมใช๎งานกวํา 1,715.90 ล๎านลูกบาศก๑เมตร หรือคิดเป็นร๎อยละ 25.76 มีปริมาณ
น้ําไหลเข๎า วันท่ีผํานมา 3.60 ล๎านลูกบาศก๑เมตร ปลํอยน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และชํวยเหลือเกษตรกรปลูก
พืชใช๎น้ําน๎อย วันละ 10 ล๎านลูกบาศก๑เมตร 
 ด๎าน ดร.สุเทพ เลิศศรีมงคล ผ๎ูอํานวยการเข่ือนสิริกิต์ิ กลําววํา เขื่อนสิริกิต์ิ รํวมกับหนํวยงานของกรม
ชลประทานในเขตพื้นท่ีของสํานักชลประทานท่ี 3 หนํวยงานราชการท่ีเกี่ยวข๎องฯ ได๎ลงพื้นท่ีช้ีแจงข๎อมูล
สถานการณ๑น้ํา และมาตรการของรัฐบาลในการชํวยเหลือเกษตรกรจากนโยบายงดการปลูกข๎าวนาปรัง เพื่อให๎
เกษตรกรเตรียมตัวในการวางแผนการเพาะปลูกพืชอื่นๆ ทดแทนการทํานาปรัง 
 ดังนั้น เพื่อติดตามผลจากการออกพื้นท่ีช้ีแจงสถานการณ๑น้ําท่ีผํานมาวํา เกษตรกรประกอบอาชีพอื่น
ใดทดแทนการทํานาปรังตามโยบายของรัฐบาล พร๎อมกําหนดแผนการลงพื้นท่ีติดตามผลการใช๎น้ําของ
เกษตรกร ในเขตจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค๑ ระหวํางเดือน
กุมภาพันธ๑-มีนาคม 2559 (บ๎านเมือง 04022559) 
 จ.บุรีรัมย๑ต้ังกองทุนซ้ือข๎าวคุณภาพต่ าชํวยชาวนา ราคาสูงกวําตลาดตันละ 200 บาท(08 ก.พ.
59) 
          จังหวัดบุรีรัมย๑จัดต้ังกองทุนพึ่งพาตนเองรับซื้อข๎าวเปลือกคุณภาพต่ํากวําเกณฑ๑และเข๎าโครงการชะลอ
การขายข๎าวโดยการฝากข๎าวในยุ๎งฉางกับ ธ.ก.ส. ไมํได๎โดยรับซื้อในราคาสูงกวําท๎องตลาดตันละ 200 บาท เพื่อ
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ชํวยเหลือชาวนาท่ีประสบปัญหาราคาข๎าวตกตํ่า พร๎อมสีแปรสภาพเป็นข๎าวสาร แพกถุงละ 5 กิโลกรัม ขายใน
ราคาถุงละ 120 บาท 
          วันท่ี 5 ก.พ.59 จากสถานการณ๑ราคาข๎าวตกตํ่า และปัญหาคุณภาพข๎าวของเกษตรกร โดยท่ี จ.บุรีรัมย๑
คาดวํายังคงมีผลผลิตข๎าวอยูํท่ีประมาณ 200,000 ตัน นายเสรี ศรีหะไตร ผ๎ูวําราชการจังหวัดบุรีรัมย๑ จึงได๎มี
นโยบายในการชํวยเหลือเกษตรกรรายยํอยท่ีคุณภาพข๎าวอยูํในเกณฑ๑ตํ่า (กรัมข๎าวไมํถึง 20 กรัม) และไมํ
สามารถเข๎าโครงการชะลอการขายข๎าวโดยการฝากข๎าวในยุ๎งฉางกับ ธ.ก.ส.ได๎โดยการจัดต้ังกองทุนครอบครัว
เดียวกันตามธรรมนูญหมูํบ๎านสันติสุข 9 ดี คัมภีร๑สร๎างอนาคตให๎ลูกหลาน คือ “กองทุนพึ่งพาตนเอง” เพื่อรับ
ซื้อข๎าวของเกษตรกรในราคาสูงกวําท๎องตลาดตันละ 200 บาท 
          โดยให๎สหกรณ๑จังหวัดกําหนดหลักเกณฑ๑ เกษตรกรท่ีสมควรจะได๎รับการชํวยเหลือ จากนั้นให๎ 
สํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวบรวมข๎อมูลเกษตรกรที่มีข๎าวคุณภาพ ข๎าว
ตํ่ากวํา 20 กรัม สํงให๎เกษตรอําเภอ เกษตรตําบลในพื้นท่ีนั้นๆ เพื่อให๎คณะกรรมการหมูํบ๎าน (กม.) รับรอง และ
ให๎สํานักงานพาณิชย๑จังหวัดประสานสํวนราชการ สถานศึกษาและภาคเอกชนท่ีมีความต๎องการข๎าวสาร และ
ประสานจุดจําหนําย โดยเช่ือมโยงกับโรงสีชุมชน สหกรณ๑บุรีรัมย๑ จํากัด 
          ขณะนี้มีเกษตรกรรายยํอยนําข๎าวเปลือกมาจําหนํายท่ีโรงสีชุมนุมสหกรณ๑การเกษตรบุรีรัมย๑ จํากัด 
จํานวน 25 ราย ปริมาณข๎าว 53 ตัน เมื่อสีแปรสภาพเป็นข๎าวสารแล๎วจะได๎ข๎าวคุณภาพหอมมะลิคละ 5,140 
ถุง แพ็กเป็นถุงละ 5 กิโลกรัม จําหนํายในราคาถุงละ 120 บาท ขณะนี้ได๎วางจําหนํายท่ีหน๎าสํานักงานพาณิชย๑
จังหวัด 
          นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย๑จังหวัด บุรีรัมย๑ กลําววํา โครงการดังกลําวเป็นการชํวยเหลือชาวนา
ท่ีประสบปัญหาราคาข๎าวตกตํ่าและคุณภาพไมํได๎ตามเกณฑ๑ ท้ังนี้ยังได๎ขอความรํวมมือสํวนราชการองค๑กร
ภาคเอกชน และสถานศึกษาท่ีมีโครงการอาหารกลางวันเล้ียงเด็ก รับซื้อข๎าวสารหอมมะลิบรรจุถุงสําเร็จ เพื่อ
ชํวยเหลือเกษตรกรรายยํอย กองทุนพึ่งพาตนเอง ราคาถุงละ 120 บาท ได๎ท่ีสํานักงานพาณิชย๑จังหวัดบุรีรัมย๑ 
หมายเลขโทรศัพท๑ 0-4461-1016 หรือท่ีโรงสีชุมนุมสหกรณ๑การเกษตรบุรีรัมย๑ จํากัด ได๎ทุกวันทํา
การ (ผ๎ูจัดการ 05022559) 
 เคล็ดบ ารุงข๎าวไรํละ 6 ตัน(11 ก.พ.59) 
 การทํานาสไตล๑ชาวนามาดากัสการ๑ ใช๎น้ําไรํละ 500 ลบ.ม. น๎อยกวําการทํานาท่ีเราเคยชินถึง 60% ได๎
ผลผลิตสูงถึงไรํละ 6 ตัน...โดยไมํต๎องควักเงินซื้อปุ๋ยเคมี ทําได๎อยํางไร? 
 เคล็ดลับในการเล้ียงบํารุงต๎นข๎าว สุพจน๑ ทองเสมียน เกษตรกรผ๎ูรํวมทดสอบปลูกข๎าวแบบนี้ ท่ี จ.
สระแก๎ว ใช๎เพียงแคํ 3 สูตรอาหารที่คิดทํากันขึ้นมาเอง 
 จุลินทรีย๑หนํอกล๎วย...ใช๎หนํอกล๎วยสูง 1 ม.จํานวน 30 กก. สับละเอียด ใสํถังพลาสติกทึบแสง 
กากน้ําตาล 10 กก. น้ําสะอาด 100 ลิตร คลุกเคล๎าให๎เข๎ากันปิดฝาให๎สนิทท้ิงไว๎ 2 วัน 2 คืน ห๎ามให๎อากาศเข๎า 
หมักตํออีก 7 วัน แตํให๎เปิดฝาคนทุกวัน ให๎หนํอกล๎วยจมน้ําอยูํเสมอ จะได๎จุลินทรีย๑หนํอกล๎วย เก็บไว๎ใช๎ได๎นาน 
6 เดือน 
 ปุ๋ยยูเรียน้ําอินทรีย๑...ใช๎ถั่วเหลืองบดละเอียด 1 กก. สับปะรดสับละเอียด 2 กก. น้ํามะพร๎าว หรือน้ํา
ซาวข๎าว 10 ลิตร กากน้ําตาล 3 กก. จุลินทรีย๑หนํอกล๎วย 1 ลิตร ผสมให๎เข๎ากัน ใสํถังหมัก 15 วัน เปิดคนทุก
วัน ครบกําหนดกรองกากออกจะได๎ยูเรียน้ําอินทรีย๑... 
 ยูเรียสูตรนี้ 4 ลิตร มีสรรพคุณเทํากับปุ๋ย 46-0-0 หนึ่งกระสอบ 
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 ฮอร๑โมนไขํ...ใช๎ไขํไกํสด 5 กก. กากน้ําตาล 5 กก. ยาคูลท๑ 1 ขวด แป้งข๎าวหมาก 1 ก๎อน ตีไขํให๎เข๎ากัน 
ผสมกากน้ําตาล นําเปลือกไขํมาตําละเอียดผสมกับวัตถุดิบท้ังหมด หมักในถังพลาสติกปิดฝา คนทุกวัน ครบ 
14 วัน ให๎กรองเอากากออก 
 การใช๎งาน...ชํวงเดือนแรกใช๎น้ําส๎มควันไม๎ ยูเรียน้ําอินทรีย๑ จุลินทรีย๑หนํอกล๎วย อยํางละ 30 ซีซี ผสม
น้ํา 20 ลิตร ฉีดพํนสัปดาห๑ละครั้ง เพื่อบํารุงใบ...เข๎าเดือนท่ี 2 ทําเหมือนเดิม แตํเปล่ียนจากยูเรียน้ําอินทรีย๑
เป็นน้ําหมักมูลค๎างคาวแทน ฉีดพํนสัปดาห๑ละครั้ง...เดือนท่ี 3-4 ให๎ฮอร๑โมนไขํ 30 ซีซี ผสมน้ํา 20 ลิตร ฉีดพํน
สัปดาห๑ละครั้งไปจนเก็บเกี่ยว เพื่อบํารุงต๎นให๎แตกกอดี เปิดตาดอก รวงยาว เมล็ดสมบูรณ๑ 
 ในชํวงการปลูกให๎ระวังนก หนู สํวนแมลงศัตรูพืชไมํคํอยพบ เพราะมีการฉีดพํนน้ําส๎มควันไม๎ป้องกัน
อยูํแล๎ว สํวนวัชพืช หากพบต๎องรีบถอนท้ิง สุพจน๑ยืนยันทําเพียงเทํานี้จะได๎ข๎าวไรํละ 6 ตันแนํ 
 แตํถ๎าเป็นการปลูกครั้งแรก อาจต๎องปรับปรุงดินให๎มีอินทรียวัตถุมากหนํอย ผลผลิตอาจไมํถึง 6 ตัน 
แตํ 2-3 ตัน นั้นได๎แนํๆ...และถ๎าทํานาแบบนี้ไปเรื่อยๆ ปีท่ี 2-3 ข๎าวไรํละ 6 ตัน ไมํไกลเกินเอื้อม(ไทยรัฐ 
11022559) 
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๑.๒ สถานการณ๑การสํงออกข๎าวไทยเดือนกุมภาพันธ๑ ๒๕๕๙ 
 ราคาสํงออกข๎าว เอฟ.โอ.บี. 
 ราคาข๎าวหอมมะลิไทย ช้ัน 1 (ใหม)ํ สํงออก เอฟ.โอ.บี. เฉล่ียตันละ 795-805 ดอลลาร๑สหรัฐฯ  
 ราคาข๎าวปทุมธานี สํงออก เอฟ.โอ.บี. เฉล่ียตันละ 595 - 605 ดอลลาร๑สหรัฐฯ  
 ราคาข๎าวสารเจ๎า 5% (ใหมํ) สํงออก เอฟ.โอ.บี. เฉล่ียตันละ 380 - 390 ดอลลาร๑สหรัฐฯ  
 ราคาข๎าวสารเจ๎า 25% (ใหมํ) สํงออก เอฟ.โอ.บี. เฉล่ียตันละ 370 - 375 ดอลลาร๑สหรัฐฯ  
 ราคาข๎าวนึ่ง 5% สํงออก เอฟ.โอ.บี. เฉล่ียตันละ 385-390 ดอลลาร๑สหรัฐฯ 
 รมว.พาณิชย๑ ยันอนาคตข๎าวไทยในอิหรํานสดใส(09 ก.พ.59) 
         นางอภิรดี ตันตราภรณ๑ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย๑ เปิดเผยถึงการเดินทางเยือนสาธารณรัฐ
อิสลามอิหรําน เพื่อกระชับความสัมพันธ๑ทางการค๎า หลังจากนานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ
และการเงินตํออิหรําน ในชํวงสัปดาห๑ท่ีผํานมาวํา ได๎เข๎าพบหารือกับผ๎ูบริหารของหนํวยงานการค๎าภาครัฐ หรือ 
GTC เพื่อฟื้นความสัมพันธ๑ทางการค๎าและเจรจาการซื้อขายข๎าวระหวํางไทยและอิหรําน ซึ่งเป็นตลาดท่ีสําคัญ
ในภูมิภาคตะวันออกกลาง เนื่องจากท่ีผํานมา ไทยเคยสํงออกข๎าวไปอิหรํานปีละหลายหมื่นตัน แตํการค๎าข๎าว
ร ะหวํ า ง กั น ไ ด๎หยุ ดชะ งั ก ลง เป็ น ก าร ช่ั วคร าว  เป็ น ผล สืบ เนื่ อ ง ม าจากมาตรการคว่ํ า บ าตร   
          อยํางไรก็ตาม การยกเลิกมาตรการคว่ําบาตรครั้งนี้ ชํวยให๎ไทยสามารถสํงออกข๎าวไปอิหรํานได๎เพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ได๎มีการลงนามความตกลงซื้อขายข๎าว (MOU) ระหวํางผ๎ูสํงออกข๎าวของไทย และผ๎ูนําเข๎า
ข๎าวของอิหรําน รวม 4 ฉบับ ปริมาณรวม 300,000 ตัน มูลคําประมาณ 4,300 ล๎านบาท และพร๎อมท่ีจะขยาย
การซื้อขายแบบรัฐตํอรัฐ (G to G) ตํอไป(กรุงเทพธุรกิจ 08022559) 

 
 

ราคาข๎าวสาร สํงออก FOB                                                                    หนํวย : เหรียญ/ตัน  
ชนิดข๎าว / วันที่ 24-ก.พ. 17-ก.พ. 10-ก.พ. 3-ก.พ. 27-ม.ค. 20-ม.ค. 

ข๎าวหอมมะลิ 100% ช้ัน 1 (58/59) 782 799 804 795 594 774 
ข๎าวหอมปทุมธานี 596 597 607 600 386 548 
ข๎าวขาว 100% ช้ัน 2 387 388 393 389 380 371 
ข๎าวขาว 5 % 382 382 388 383 389 365 
ข๎าวนึ่ง 100% 390 391 377 389 337 377 
ปลายข๎าวเอวันเลิศ 338 339 341 337 325 328 
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๑.๓ ความเคลื่อนไหวด๎านข๎าวจากกระทรวงพาณิชย๑ 
 ปลัด ก.พาณิชย๑ เผยผลวิจัยคนไทยเร่ิมไมํกินข๎าว เฉลี่ยแคํปีละ106กิโลกรัม 
 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย๑ กลําวภายหลังการประชุม นบข.วํา ประชุมเห็นชอบ
แนวทางการจัดทําแผนงานการผลิตและการตลาดข๎าวครบวงจร สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี โดย
เป็นแผนท่ีทุกภาคสํวนเข๎ามารํวมกันจัดทํา ประกอบด๎วย หนํวยงานภาครัฐ เอกชนท้ัง โรงสี และผ๎ูสํงออก 
ชาวนา และนักวิชาการ เพื่อหาแนวทางการผลิตข๎าวออกมาแล๎วขายได๎ราคา ไมํตํ่าจนเกินไป 
 น.ส.ชุติมากลําววํา ได๎ประเมินปริมาณความต๎องการข๎าวปีนี้ พบวํามีความต๎องการข๎าวเปลือก 25 ล๎าน
ตัน รวมกับการป้องกันความเส่ียงจากการขาดแคลน เชํน ภัยแล๎ง จึงต้ังเป้าการผลิตข๎าวปีนี้ไมํเกิน 27 ล๎านตัน 
จากเดิมมีผลผลิตข๎าวเปลือกปีละ 31-32 ล๎านตัน นอกจากนี้จากข๎อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 
พบวําชํวง 10 ปีท่ีผํานมา คนไทยบริโภคข๎าวน๎อยลง จากอัตราเฉล่ีย 190 กิโลกรัมตํอคนตํอปี เหลือ 106 
กิโลกรัม หรือลดลง 44% จึงให๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องเรํงประชาสัมพันธ๑ให๎คนไทยบริโภคข๎าวมากขึ้น ให๎เข๎าใจ
ถึงความสําคัญของการบริโภคข๎าว 
 น.ส.ชุติมากลําววํา ท่ีประชุมยังเห็นชอบให๎เสนอขออนุมัติงบประมาณ เพื่อดําเนินการตามแผนข๎าว
ครบวงจรวงเงินรวม 10,084 ล๎านบาท แบํงเป็นมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ จากงบกลางปี 
2559 วงเงิน 3,319 ล๎านบาท กระทรวงพาณิชย๑ใช๎งบประมาณ วงเงิน 6,764 ล๎านบาท สําหรับมาตรการพยุง
ราคาข๎าว โดยจะขอจัดสรรงบประมาณในปี 2560 สําหรับมาตรการของกระทรวงเกษตรฯ ประกอบด๎วย 4 
มาตรการ คือ  
 1.โครงการสํงเสริมให๎เกษตรกรใช๎เมล็ดพันธุ๑คุณภาพดี วงเงิน 206 ล๎านบาท  
 2.สนับสนุนสินเช่ือให๎กับชาวนาท่ีหันไปปลูกข๎าวนาแปลงใหญํ โดยให๎ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ๑การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดสินเช่ือดอกเบี้ย 0.1% ตํอปี โดยให๎ชาวนารวมกลํุมกู๎ได๎ไมํเกิน 5 ล๎านบาท 
วงเงินสินเช่ือ 83 ล๎านบาท  
 3.จูงใจในการปรับเปล่ียนให๎มีการปลูกพืชท่ีหลากหลาย ท้ังแบบถาวรและระยะส้ัน กําหนดไว๎ 
300,000 ไรํ พื้นท่ีลํุมน้ําเจ๎าพระยา 22 จังหวัด งบประมาณ 648 ล๎านบาท และ  
 4.มาตรการจูงใจปลูกพืชเพื่อพักดินในการเพาะปลูก พื้นท่ี 500,000 ไรํ คาดวํามีเกษตรกรเข๎ารํวม 
25,000 ครัวเรือน วงเงิน 2,382 ล๎านบาท ซึ่งมาตรการท้ังหมดกระทรวงเกษตรฯจะเสนอให๎คณะรัฐมนตรี 
(ครม.) อีกครั้ง (กรุงเทพธุรกิจ 25022559) 
 ก.พาณิชย๑เผยตัวเลขปิดบัญชีจ าน าข๎าวปี 58 ไมํหาย(19 ก.พ.59) 
 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย๑ กลําววํา กระทรวงพาณิชย๑ได๎มอบหมายให๎
องค๑การคลังสินค๎า หรือ อคส. และองค๑การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อตก. รวบรวมข๎อมูลเพื่อเสนอให๎กับ
คณะกรรมการปิดบัญชีจํานําข๎าวพิจารณา ตามท่ีพบวําตัวเลขปิดบัญชีไมํตรงกัน ซึ่งเป็นความเข๎าใจท่ีไมํตรงกัน
ทางบัญชี ซึ่งจะถือเป็นการตรวจทานตัวเลขทางบัญชีของนักบัญชีเพื่อความถูกต๎อง ซึ่งเกี่ยวกับปริมาณของข๎าว
ซึ่งจะมีการคํานวณรวมเอาปริมาณข๎าวท่ีมีภาระสํงมอบ และยังรวมน้ําหนักกระสอบเข๎าไปด๎วย ทําให๎ตัวเลข
สรุปปริมาณข๎าวไมํตรงกันกับบัญชีของ อคส. 
 อยําง ไรก็ ดี  ทาง  อคส.ไ ด๎ ช้ีแจงถึ งปัญหาของ ตัว เลขปิดบัญชีแล๎ว และไ ด๎มีการ ช้ีแจง ตํอ
คณะอนุกรรมการปิดบัญชีเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว โดยยืนยันวําข๎าวในการปิดบัญชี 30 กันยายน 2558 ไมํได๎หาย 
และไมํเกี่ยวข๎องกับการปิดบัญชีในปี 57 ซึ่งมีข๎าวหายจริง และก็ได๎แจ๎งความดําเนินคดีไว๎แล๎ว 
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 "ปัญหาตัวเลขปิดบัญชีของปี 58 เกิดจากความเข๎าใจผิดในการสอบทานตัวเลข ทําให๎ตัวเลขไมํตรงกัน 
ไมํได๎มีข๎าวหาย แตํในปี 57 มีข๎าวหายจริงและได๎แจ๎งความดําเนินคดีไปแล๎วไมํได๎เกี่ยวข๎องกัน ดังนั้นอยําเอาไป
โยงกัน" 
 อยํางไรก็ดี สําหรับข๎อมูลเรื่องของการเรียกร๎องความเสียหายในโครงการรับจํานําข๎าว กระทรวง
พาณิชย๑ได๎เสนอให๎กับกระทรวงการคลังเป็นท่ีเรียบร๎อย ซึ่งเช่ือวํากระทรวงการคลังนําจะพิจารณาให๎แล๎วเสร็จ
ได๎ภายใน 1-2 เดือน กํอนท่ีจะดําเนินเรื่องของคดีตํอไป(ประชาชาติธุรกิจ 18022559) 
 อคส.โต๎คลังไมํก๊ักปิดบัญชีข๎าว ยันสํงข๎อมูลให๎หมดแล๎ว(24 ก.พ.59) 
 พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานคณะกรรมการองค๑การคลังสินค๎า (อคส.) เปิดเผยวํา อคส. ได๎สํง
ข๎อมูล เพื่อปิดบัญชีในโครงการรับจํานําข๎าว ในสํวนท่ีคณะอนุกรรมการปิดบัญชีจํานําข๎าวได๎ขอมาข๎อมูลมา
ครบถ๎วน ต้ังแตํวันท่ี 15 ก.พ.2559 โดยมีการสํงข๎อมูลท้ังหมด 3 ครั้ง เพื่อใช๎ในการปิดบัญชีงวด 30 ก.ย.2558 
 ท้ังนี้ อคส. ได๎สํงข๎อมูลหลักท้ังหมดให๎คณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ เมื่อวันท่ี 31 ต.ค.2558 จากนั้น
คณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ ได๎ขอข๎อมูลเพิ่มเติมมา และเมื่อวันท่ี 12 ก.พ.2559 อคส. ได๎สํงข๎อมูลเพิ่มให๎แล๎ว 
แตํยังไมํครบถ๎วน เหลือข๎อมูลอีก 1 ข๎อท่ีขาดไป และในวันท่ี 15 ก.พ.2559 ก็ได๎จัดสํงข๎อมูลสํวนท่ีขาดให๎ ซึ่งถือ
วําครบถ๎วนตามท่ีขอมา 
 “หลังจากวันท่ี 15 ก.พ.2559 คณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ ยังไมํได๎มีการติดตํอสอบถาม หรือขอข๎อมูล
เพิ่มเติมใดๆ มายัง อคส. และหลังจากนี้ จะสํงเจ๎าหน๎าท่ีท่ีรับผิดชอบเดินทางไปช้ีแจงข๎อมูล รายละเอียดตํอ
คณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ อีกครั้ง” 
 พล.ต.ต.ไกรบุญกลําววํา สําหรับข๎อมูลท่ีมีการลงขําว เหมือนกับวํา อคส. กําลังยื้อข๎อมูลการปิดบัญชี
โครงการรับจํานําข๎าว ซึ่งขอช้ีแจงวํา อคส. มีการทํางานท่ีโปรํงใสํ ผ๎ูท่ีรับผิดชอบได๎ทํางานอยํางเต็มท่ี และ
ข๎อมูลท่ีปรากฏในขําว ไมํได๎ยืนยันวําใครเป็นคนพูด แตํในการทํางานรํวมกันระหวํางคณะอนุกรรมการปิดบัญชี
ฯ และอคส.ได๎มีการติดตํอ สํงข๎อมูลกันตลอด ท้ังทางอีเมล๑ ทางโทรศัพท๑ และการจัดสํงข๎อมูลเป็นเอกสาร ไมํ
เคยมีเหตุการณ๑ท่ีไมํสามารถติดตํอได๎ 
 รายงานขําวแจ๎งวํา เมื่อวันท่ี 23 ก.พ.2559 มีการลงตีพิมพ๑ขําว โดยอ๎างแหลํงขําวจาก
กระทรวงการคลังวําท่ีไมํสามารถปิดบัญชีโครงการรับจํานําข๎าวได๎ เพราะหนํวยงานท่ีดูแลรักษาข๎าว ท้ัง อคส. 
และองค๑การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ยังไมํสํงข๎อมูลปริมาณข๎าวมาให๎ เลยทําให๎ไมํสามารถปิดบัญชี
ได๎ (ผ๎ูจัดการ 23022559) 
 ก.พาณิชย๑สํงส านวนเอาผิดทางแพํง คดีจ าน าข๎าวกวํา1.8 หม่ืนล๎าน(10 ก.พ.59) 
 แหลํงขําวสํานักงานอัยการสูงสุด กลําวถึง การพิจารณาสํานวนเอกสารหลักฐานของกระทรวงพาณิชย๑ 
ท่ีสรุปคําเสียหายทางแพํงให๎เอกชน ต๎องรับผิดชอบคําเสียหายการระบายข๎าวในโครงการจํานําข๎าวกวํา 1.8 
หมื่นล๎านบาท วํา เมื่อสัปดาห๑ท่ีผํานมา อัยการได๎รับสํานวนเอกสารหลักฐานจากกระทรวงพาณิชย๑และอัยการ
ได๎ประชุมหารือ 2 ครั้งแล๎ว สรุปวํา กลํุมเอกชนดังกลําวที่กระทรวงพาณิชย๑สรุปมา 15 ราย เป็นกลํุมเดียวกับท่ี
อัยการสูงสุดได๎ยื่นฟ้องแล๎วในสํานวนคดีอาญาหมายเลขดํา อม.25/2558 ท่ีมีนายบุญทรง เตริยาภิรมย๑ อดีต 
รมว.พาณิชย๑ ในฐานะประธาน อนุ กก.พิจารณาระบายข๎าว กับอดีตนักการเมือง3ราย , ข๎าราชการการเมือง3
ราย และเอกชนท่ีเป็นนิติบุคคลกับกรรมการผ๎ูมีอํานาจ 15 ราย รวมจําเลย 21 ราย 
 ดังนั้นอัยการ จะยื่นเป็นคําร๎องเพิ่มเติมตํอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผ๎ูดํารงตําแหนํงทางการเมือง 
ขอให๎เอกชนดังกลําวทั้ง 15 ราย คือ จําเลยท่ี 7 - 21 ในคดีหมายเลขดํา อม.25/2558 รํวมกันชดใช๎คําเสียหาย
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ทางแพํงเพิ่มเติม เพื่อให๎ศาลมีคําพิพากษาส่ังเอกชน ชดใช๎ตํอกระทรวงพาณิชย๑ ผ๎ูเสียหาย โดยกระทรวง
พาณิชย๑ มอบอํานาจให๎อัยการสูงสุด เป็นผ๎ูแทน ดําเนินการทางกฎหมาย 
 ขณะท่ีการยื่นคําร๎องเพิ่มเติมทางแพํงในสํวนของการชดใช๎คําเสียหายนี้ คาดวําจะดําเนินการกํอนท่ีจะ
ถึงวันนัดไตํสวนพยานครั้งแรก คดีท่ียื่นฟ้องนายบุญทรง เตริยาภิรมย๑ อดีตรมว.พาณิชย๑ กับพวกเอกชน สํวน
การพิจารณาคําเสียหายกับกลํุมข๎าราชการนั้น แยกเป็นคนละสํวนกัน ซึ่งกระทรวงพาณิชย๑จะดําเนินการออก
คําส่ัง เป็นลักษณะคําส่ังทางปกครองให๎ข๎าราชการท่ีกระทําผิด ชดใช๎คําเสียหาย หากข๎าราชการนั้นไมํปฏิบัติ
ตามคําส่ัง คดีจะเข๎าสํูการพิจารณาของศาลปกครอง 
 เมื่อถามวํา คดีในสํวนของการฟ้องเรียกคําเสียหายจะหมดอายุความภายในวันท่ี 29 ก.พ.นี้ ตามท่ีมี
กระแสวิจารณ๑ในส่ือโซเชียล หรือไมํ แหลํงขําวสํานักงานอัยการสูงสุด กลําววํา ไมํเป็นความจริงท่ีอายุความการ
เรียกคําเสียหายทางแพํงนี้จะส้ินสุดลงในวันท่ี 29 ก.พ.นี้ เพราะลักษณะคดีแพํงนี้เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา อายุ
ความจึงนานกวํา 10 ปี และจะเกินกวําวันท่ี 29 ก.พ.นี้ ดังนั้นการยื่นคําร๎องทางแพํงให๎ชดใช๎คําเสียหายนั้น ยัง
ดําเนินการทันเวลาอยํางแนํนอน 
 ผ๎ูส่ือขําวรายงานวํา สําหรับคดีอาญาทุจริตและฮั้วประมูลการระบายข๎าวนั้น อัยการสูงสุด ยื่นฟ้องนาย
บุญทรงกับพวกรวม 21 ราย ในความผิดฐาน กระทําผิด พ.ร.บ.วําด๎วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตํอ
หนํวยงานรัฐ (ฮั้วประมูล) พ.ศ.2542มาตรา4, 9, 10,12ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา151ฐานเป็น
เจ๎าพนักงานมีหน๎าท่ีซื้อ จัดการ หรือรักษาทรัพย๑ใดๆ ใช๎อํานาจโดยทุจริตสร๎างความเสียหายแกํรัฐ , ฐานเป็น
เจ๎าพนักงานปฏิบัติหน๎าท่ีหรือละเว๎นการปฏิบัติหน๎าท่ีโดยมิชอบหรือโดยทุจริต สร๎างความเสียหายแกํผ๎ูหนึ่งผ๎ูใด 
มาตรา 157 และ พ.ร.บ.วําด๎วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542มาตรา4, 123และ123/1ซึ่งมี
อัตราโทษสูงสุดถึงขั้นจําคุกตลอดชีวิต และอัยการสูงสุด โจทก๑ ยังขอให๎ศาลส่ังปรับจําเลยท้ังหมด เป็นเงิน
35,274,611,007บาทท่ีคิดคํานวณจากมูลคําครึ่งหนึ่งตามสัญญาระบายข๎าว50,000 ตัน ท่ีพบวํามีการกระทํา
ผิดสัญญา4ใน8ฉบับด๎วย โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผ๎ูดํารงตําแหนํงทางการเมือง กําหนดนัดไตํสวนพยาน
ครั้งแรกในวันท่ี 2 มี.ค.นี้ 
 สํวนจําเลยท่ี 7 - 21 คดีทุจริตการระบายข๎าว ซึ่งเป็นกรรมการผ๎ูมีอํานาจลงนามในบริษัท และนิติ
บุคคล 15 ราย ประกอบด๎วย นายสมคิด เอื้อนสุภา จําเลยท่ี 7,นายรัฐนิธ โสจิระกุล จําเลยท่ี 8 , นายลิตร 
พอใจ จําเลยท่ี 9 , บริษัท สยามอินดิก๎า จํากัด จําเลยท่ี 10 , น.ส.รัตนา แซํเฮ๎ง จําเลยท่ี 11 , น.ส.เรืองวัน 
เลิศศลารักษ๑ จําเลยท่ี 12 , น.ส.สุทธิดาหรือสุธิดา ผลดีหรือจันทะเอ จําเลยท่ี 13 , นายอภิชาติ หรือเส่ียเปี๋ยง 
จันทร๑สกุลพร จําเลยท่ี 14 ,นายนิมล หรือโจ รักดี จําเลยท่ี 15 ,นายสุธี เช่ือมไธสง จําเลยท่ี 16 , นางสุนีย๑ 
จันทร๑สกุลพร จําเลยท่ี 17, นายกฤษณะ สุระมนต๑ จําเลยท่ี 18 , นายสมยศ คุณจักร จําเลยท่ี 19 , บริษัท กีธา 
พร็อพเพอร๑ต้ี จํากัด หรือบริษัท สิราลัย จํากัด จําเลยท่ี 20 และน.ส.ธันยพร จันทร๑สกุลพร จําเลยท่ี 21(
กรุงเทพธุรกิจ 10022559) 

ก.พาณิชย๑ เปิดประมูลข๎าวคร้ังแรกของปี 59 ประเดิม 5.7 แสนตัน ให๎ประมูลใช๎ทั่วไป และใน
อุตสาหกรรม(02 ก.พ.59) 
 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดเผยวํา วันท่ี 1 ก.พ. 2559 พล.อ.ฉัตรชัย สา
ริกัลยะ รองประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) ได๎เห็นชอบให๎กรมฯ เปิดประมูล
ข๎าวสารในสต๏อกของรัฐ ปริมาณ 5.7 แสนตัน โดยจะเปิดช้ีแจงเงื่อนไขการประมูลให๎แกํผ๎ูท่ีสนใจในวันท่ี 3 ก.พ.
นี้ และในระหวํางนี้จะเปิดให๎ดูสภาพข๎าวในคลังได๎ต้ังแตํวันท่ี 2-10 ก.พ. จากนั้นจะเปิดให๎ยื่นซองคุณสมบัติใน
วันท่ี 11 ก.พ. และให๎ยื่นซองเสนอราคาประมูลข๎าวทั่วไปวันท่ี 16 ก.พ. และข๎าวอุตสาหกรรมวันท่ี 17 ก.พ. 
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 สําหรับข๎าวที่เปดิประมูล 5.7 แสนตัน แยกเป็นประมูลท่ัวไปปริมาณ 2.04 แสนตัน เป็นข๎าว 8 ชนิดท่ี
มีคุณภาพตามมาตรฐานและใกล๎เคียงมาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด P/A/B) ประกอบด๎วย ข๎าวปทุมธานี ข๎าว
เหนียวขาว 10% ข๎าวทํอนหอมมะลิ ข๎าวทํอนปทุมธานี ปลายข๎าวหอมมะลิ ปลายข๎าวปทุมธานี ปลายข๎าว A1 
เลิศ และปลายข๎าว (เหนียว) A1 รวมจํานวน 40 คลัง ใน 13 จังหวัด และข๎าวเข๎าสํูอุตสาหกรรม ปริมาณ 3.6 
แสนตัน เป็นข๎าว 7 ชนิดท่ีคุณภาพไมํตรงตามมาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด C) ประกอบด๎วย ข๎าวปทุมธานี 
ข๎าวขาว 5% ข๎าวขาว 15% ข๎าวเหนียวขาว 10% ข๎าวทํอนหอมมะลิ ข๎าวทํอนหอมจังหวัด และปลายข๎าว A1 
เลิศ รวมจํานวน 119 คลัง ใน 28 จังหวัด 
 “การเปิดประมูลข๎าวในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของปี 2559 เนื่องจากเห็นวําสถานการณ๑ข๎าวในชํวงนี้ 
เอื้ออํานวยและอยูํในวิสัยท่ีจะเรํงระบายข๎าวในสต็อกของรัฐได๎ โดยข๎าวฤดูใหมํสํวนใหญํได๎ออกจากมือของ
เกษตรกรแล๎ว จึงมั่นใจได๎วําจะไมํกระทบตํอราคาข๎าวที่เกษตรกรจะได๎รับ และการระบายข๎าวในสต๏อกออกไป 
ยังเป็นการลดภาระคําใช๎จํายในการเก็บรักษาข๎าวของภาครัฐด๎วย” นางดวงพรกลําว 
 นางดวงพรกลําววํา ในสํวนของการประมูลข๎าวเข๎าสํูอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 1/2558 เมื่อเดือน ธ.ค. 
2558 ท่ีผํานมาองค๑การคลังสินค๎า และองค๑การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได๎ทําสัญญากับบริษัท ว.ธนทรัพย๑ 
จํากัด แล๎วเมื่อวันท่ี 29 ม.ค. 2559 สํวนบริษัท สินไชยศรี จํากัด ไมํได๎มาทําสัญญาตามกําหนดเวลา ซึ่งกรมฯ 
จะดําเนินการตามเงื่อนไขของประกาศประมูลท่ี นบข.ให๎ความเห็นชอบตํอไป 
 รายงานขําวแจ๎งวํา เบื้องต๎นกรมการค๎าตํางประเทศได๎มีการยึดเงินคํ้าประกันของบริษัท สินไชยศรี 
แล๎ว หลังจากไมํมาเซ็นสัญญาตามกําหนด (ผ๎ูจัดการ 01022559) 
 คึกคัก ผู๎ประกอบการ 34 รายยื่นซองคุณสมบัติเข๎ารํวมประมูลข๎าวทั่วไป และข๎าวอุตสาหกรรม 
ยื่น 17 ราย (12 ก.พ.59) 
 ผ๎ูส่ือขําวรายงานจากกระทรวงพาณิชย๑วํา วันท่ี 11 ก.พ. 2559 กรมการค๎าตํางประเทศ ได๎เปิดให๎ผ๎ูท่ี
สนใจจะเข๎ารํวมการประมูลข๎าวสารในสต๏อกรัฐบาล ครั้งท่ี 1/2559 จํานวน 5.7 แสนตัน เข๎ายื่นซองคุณสมบัติ 
โดยในชํวงเช๎า ต้ังแตํเวลา 09.00-12.00 น. เปิดให๎ยื่นซองคุณสมบัติสําหรับการประมูลข๎าวท่ัวไป และในชํวง
บําย ต้ังแตํเวลา 13.00-16.00 น. ให๎ยื่นซองคุณสมบัติสําหรับข๎าวเข๎าสํูอุตสาหกรรม 
 ท้ังนี้ ภายหลังปิดการยื่นซองคุณสมบัติมีผ๎ูยื่นประมูลข๎าวท่ัวไปจํานวน 34 ราย ซึ่งถือวําได๎รับความ
สนใจในการเข๎ารํวมประมูลครั้งนี้คึกคักเป็นอยํางมาก 
 สําหรับการยื่นซองคุณสมบัติสําหรับข๎าวเข๎าสํูอุตสาหกรรม จนถึงเวลา 16.00 น. มีผ๎ูสนใจมายื่นซอง
คุณสมบัติรวม 17 ราย 
 ผ๎ูส่ือขําวรายงานวํา การยื่นซองคุณสมบัติในวันนี้เพื่อเป็นการแจ๎งความประสงค๑จะเข๎ารํวมการประมูล 
โดยจะมีการประกาศรายช่ือผ๎ูผํานคุณสมบัติและให๎ยื่นประมูลข๎าวท่ัวไปในวันท่ี 16 ก.พ. 2559 และข๎าว
อุตสาหกรรมวันท่ี 17 ก.พ. 2559 
 โดยข๎าวท่ีเปิดประมูล 5.7 แสนตัน แยกเป็นประมูลท่ัวไปปริมาณ 2.04 แสนตัน เป็นข๎าว 8 ชนิดท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานและใกล๎เคียงมาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด P/A/B) ประกอบด๎วย ข๎าวปทุมธานี ข๎าว
เหนียวขาว 10% ข๎าวทํอนหอมมะลิ ข๎าวทํอนปทุมธานี ปลายข๎าวหอมมะลิ ปลายข๎าวปทุมธานี ปลายข๎าว A1 
เลิศ และปลายข๎าว (เหนียว) A1 รวมจํานวน 40 คลัง ใน 13 จังหวัด และข๎าวเข๎าสํูอุตสาหกรรม ปริมาณ 3.6 
แสนตัน เป็นข๎าว 7 ชนิดท่ีคุณภาพไมํตรงตามมาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด C) ประกอบด๎วย ข๎าวปทุมธานี 
ข๎าวขาว 5% ข๎าวขาว 15% ข๎าวเหนียวขาว 10% ข๎าวทํอนหอมมะลิ ข๎าวทํอนหอมจังหวัด และปลายข๎าว A1 
เลิศ รวมจํานวน 119 คลัง ใน 28 จังหวัด 
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 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ กลําวไว๎กํอนหน๎านี้วํา การเปิดประมูลข๎าวในครั้ง
นี้ถือเป็นครั้งแรกของปี 2559 เนื่องจากเห็นวําสถานการณ๑ข๎าวในชํวงนี้เอื้ออํานวยและอยูํในวิสัยท่ีจะเรํงระบาย
ข๎าวในสต๏อกของรัฐได๎ โดยข๎าวฤดูใหมํสํวนใหญํได๎ออกจากมือของเกษตรกรแล๎ว จึงมั่นใจได๎วําจะไมํกระทบตํอ
ราคาข๎าวที่เกษตรกรจะได๎รับ และการระบายข๎าวในสต๏อกออกไปยังเป็นการลดภาระคําใช๎จํายในการเก็บรักษา
ข๎าวของภาครัฐ 
 ขณะท่ีน.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย๑ กลําววํา จากผ๎ูท่ีเข๎ามายื่นซองคุณสมบัติ
จํานวนมาก จะทําให๎เกิดการแขํงขันด๎านการเสนอราคา และขายข๎าวได๎ราคาใกล๎เคียงกับราคาตลาด(ผ๎ูจัดการ 
11022559) 
 ก.พาณิชย๑ เผย 15 ราย เสนอราคาซ้ือข๎าวเป็นการทั่วไปสูงสุดจ านวน 1.52 แสนตัน จากที่เปิด
ประมูล 2.04 แสนตัน (17 ก.พ.59) 
 ผ๎ูสํงออก 25 ราย จากท่ีผํานคุณสมบัติ 34 ราย ยื่นประมูลซื้อข๎าวเป็นการท่ัวไป เผยเบื้องต๎นมีผ๎ูเสนอ
ราคาซื้อสูงสุด 15 รายใน 35 คลัง ปริมาณกวํา 1.52 แสนตัน คิดเป็น 74% ของปริมาณท่ีเปิดประมูล มีมูลคํา 
1,783 ล๎านบาท สํวนข๎าวเข๎าสํูอุตสาหกรรม 3.6 แสนตัน เปิดให๎ผ๎ูผํานคุณสมบัติ 16 ราย ยื่นซองเสนอราคา
วันท่ี 17 ก.พ.นี้ 
 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดเผยถึงผลการยื่นซองเสนอราคาซื้อข๎าวสาร
ในสต๏อกของรัฐเป็นการท่ัวไป ท่ีเปิดให๎ยื่นประมูลครั้งแรกของปี 2559 เมื่อวันท่ี 16 ก.พ. 2559 วํามี
ผ๎ูประกอบการท่ีผํานคุณสมบัติสําหรับการประมูลข๎าวเป็นการท่ัวไปจํานวน 25 ราย จากท่ีผํานการตรวจสอบ
คุณสมบัติ 34 ราย มายื่นซองเสนอราคาซื้อข๎าวสาร โดยมีผ๎ูเสนอราคาซื้อสูงสุดจํานวน 15 ราย ใน 35 คลัง 
ปริมาณ 152,377 ตัน คิดเป็น 74% ของปริมาณท่ีเปิดประมูล 2.04 แสนตัน โดยมีมูลคําท่ีเสนอซื้อประมาณ 
1,783 ล๎านบาท 
 ท้ังนี้ ชนิดข๎าวท่ีมีผ๎ูเสนอราคาซื้อมากท่ีสุด เป็นข๎าวเหนียวขาว 10% ปริมาณ 83,233 ตัน คิดเป็น 
55% ของข๎าวที่เสนอซื้อ รองลงมา ได๎แกํ ปลายข๎าว A1 เลิศ ปลายข๎าวหอมมะลิ ข๎าวทํอนหอมมะลิ ปลายข๎าว
ปทุมธานี ข๎าวปทุมธานี ข๎าวทํอนปทุมธานี และปลายข๎าว (เหนียว) A1 ตามลําดับ 
 สําหรับข๎าวท่ีเปิดประมูลเป็นการท่ัวไปในครั้งนี้ มีปริมาณ 2.04 แสนตัน มีข๎าว 8 ชนิด ท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานและใกล๎เคียงมาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด P/A/B) ประกอบด๎วย ข๎าวปทุมธานี ข๎าวเหนียวขาว 
10% ข๎าวทํอนหอมมะลิ ข๎าวทํอนปทุมธานี ปลายข๎าวหอมมะลิ ปลายข๎าวปทุมธานี ปลายข๎าว A1เลิศ และ
ปลายข๎าว (เหนียว) A1 รวมจํานวน 40 คลัง ใน 13 จังหวัด 
 นางดวงพรกลําววํา ในวันท่ี 17 ก.พ. 2559 กรมฯ จะเปิดให๎ผ๎ูประกอบการท่ีผํานคุณสมบัติสําหรับ
การประมูลข๎าวเข๎าสํูอุตสาหกรรม จํานวน 16 ราย ยื่นซองเสนอราคาซื้อข๎าวสาร ปริมาณ 3.6 แสนตัน เป็น
ข๎าว 7 ชนิดท่ีคุณภาพไมํตรงตามมาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด C) ประกอบด๎วยข๎าวปทุมธานี ข๎าวขาว 5% 
ข๎าวขาว 15%ข๎าวเหนียวขาว 10% ข๎าวทํอนหอมมะลิ ข๎าวทํอนหอมจังหวัด และปลายข๎าว A1 เลิศ รวม
จํานวน 119 คลัง ใน 28 จังหวัด 
 “หลังจากท่ีได๎ผ๎ูเสนอซื้อสูงสุดสําหรับการประมูลท้ัง 2 แบบแล๎ว กรมฯ จะดําเนินการรวบรวมผลให๎
คณะทํางานดําเนินการระบายข๎าวในสต็อกของรัฐพิจารณากํอนนําเสนอให๎ประธานคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการข๎าว(นบข.) พิจารณาอนุมัติผลการจําหนํายข๎าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการท่ัวไปและเข๎าสํู
อุตสาหกรรมตํอไป”นางดวงพรกลําว (ผ๎ูจัดการ 16022559) 
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 เตรียมเสนอ นบข. อนุมัติขายข๎าว 3.9 แสนตัน เร็วๆ นี้(18 ก.พ.59) 
 เมื่อวันท่ี 17 ก.พ. 59 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดเผยวํา กรมฯ ได๎เปิด
ให๎ผ๎ูท่ีผํานคุณสมบัติ 16 ราย ยื่นซองเสนอราคาซื้อข๎าวเข๎าสํูอุตสาหกรรมปริมาณ 360,000 ตัน จากคลังสินค๎า 
119 คลัง ซึ่งเป็นข๎าว 7 ชนิด ระดับคุณภาพเกรดซี ปรากฏวํามีผ๎ูเสนอราคาซื้อสูงสุด 9 ราย เป็นผ๎ูประกอบ
กิจการเกี่ยวกับการผลิตเอทานอล อาหารสัตว๑ เส๎นก๐วยเต๋ียว และกรดมะนาว โดยขอซื้อจาก 64 คลัง ปริมาณ
รวม 245,262 ตัน คิดเป็น 67% ของปริมาณท่ีเปิดประมูล มูลคําท่ีเสนอซื้อประมาณ 1,531 ล๎านบาท โดย
ชนิดข๎าวที่มีผ๎ูเสนอราคาซื้อมากท่ีสุดเป็นปลายข๎าว เอวัน เลิศ รองลงมาคือ ข๎าวทํอนหอมมะลิ 
 ท้ังนี้ เมื่อรวมกับผลการเปิดประมูลข๎าวสารในสต๏อกของรัฐเป็นการท่ัวไป เมื่อวันท่ี 16 ก.พ. 59 ซึ่งมีผ๎ู
เสนอราคาสูงสุด 15 ราย ปริมาณท่ีเสนอซื้อ 152,377 ตัน มูลคําท่ีเสนอซื้อ 1,783 ล๎านบาทแล๎ว จะมีปริมาณ
ท่ีเสนอราคาซื้อสูงสุดรวม 397,639 ตัน หรือ 70% ของปริมาณท่ีเปิดประมูลท้ังส้ิน 570,000 ตัน คิดเป็นมูลคํา
เสนอซื้อรวม 3,314 ล๎านบาท โดยกรมฯ จะนําผลการยื่นซองเสนอซื้อข๎าวท้ังหมดเข๎าสํูการพิจารณาของ
คณะทํางานดําเนินการระบายข๎าวสารในสต๏อกของรัฐ ท่ีจะประชุมวันท่ี 18 ก.พ.นี้ กํอนนําเสนอให๎
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) พิจารณาอนุมัติตํอไป 
 "ข๎าวที่นํามาเปิดประมูลครั้งนี้ ในสํวนของข๎าวดี ราคาเสนอซื้อเฉล่ียกิโลกรัมละ 11 บาทกวํา ถือวําเป็น
ราคาท่ีดี เพราะเป็นข๎าวที่เก็บในสต๏อกไมํนาน โดยเป็นข๎าวจากโครงการรับจํานําปี 54/55-56/57 สํวนข๎าวเข๎า
สํูภาคอุตสาหกรรม ผ๎ูผลิตอาหารสัตว๑เสนอซื้อท่ี กก.ละ 6.20-7.10 บาท ใกล๎เคียงกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว๑
อื่นๆ ขณะท่ีผ๎ูผลิตเอทานอล เสนอซื้อท่ี กก.ละ 2.70 บาท สูงกวําราคามันสําปะหลัง" 
 สําหรับการเปิดประมูลข๎าวดี และข๎าวเส่ือมรอบใหมํนั้น ยังไมํได๎กําหนด แตํต๎องรอดูจังหวะเวลาให๎
เหมาะสม เพื่อไมํให๎กระทบกับตลาด โดยข๎าวเส่ือมคุณภาพ (ข๎าวเกรดซี) และข๎าวผิดชนิด ท่ีจะต๎องขายให๎หมด
มีท้ังส้ินกวํา 6 ล๎านตัน รัฐบาลเพิ่งระบายเพียงเล็กน๎อยเทํานั้น แตํขณะนี้การเปิดประมูลข๎าวเกรดซี มีความ
ยุํงยากซับซ๎อนมาก เพราะข๎าวที่เหลือสํวนใหญํท่ีอยูํในโกดังเดียวกัน แตํผสมปนเปกันจนไมํสามารถแยกได๎วํา
กองใดเป็นข๎าวเส่ือมหรือข๎าวเสีย จึงต๎องหาวิธีการระบายให๎รัฐได๎ประโยชน๑สูงสุด(ไทยรัฐ 17022559) 

นอกจากนี้ ก.พาณิชย๑ เสนอ นบข.ตัดสินใจ ระบายข๎าวคละเกรด 11 ล๎านตัน (04 ก.พ.59) 
 นางดวงพร รอดพยาธิ์  อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดเผยวํา กรมฯ จะเสนอให๎ท่ีประชุม
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) ท่ีมีพล.อ.ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานในวันท่ี 29 ก.พ.นี้ พิจารณาเห็นชอบแผนการระบายข๎าวสารในสต๏อกรัฐบาลแบบคละเกรดราว 11
ล๎านตัน โดยอาจใช๎วิธีการระบายแบบยกคลัง เพราะปัญหาขณะนี้ คือ ข๎าวสารในสต๏อกท่ีเหลืออยูํในคลังท่ัว
ประเทศกวํา 1,000 คลัง สํวนมากจะมีท้ังข๎าวคุณภาพ (เกรดพี, เอ และบี) ข๎าวเส่ือม (เกรดซี) และข๎าวเนําเสีย
ปะปนกันอยูํภายในคลังเดียวกัน และยังมีปัญหาสภาพโกดังและคลังข๎าวท่ีเสียหาย กําแพงพัง หลังคารั่ว ข๎าว
ล๎มปะปนกัน ทําให๎ยากตํอการคัดแยกกอง เพื่อนํามาประมูล หรือหากจะดําเนินการแยกกอง จะลําบาก เพราะ
คําใช๎จํายสูง 
 "ข๎าวสารประมาณ 11 ล๎านตันนี้ ถ๎าจะนํามาประมูลเป็นการท่ัวไปเพื่อบริโภค จะมีตลาดและความ
ต๎องการกว๎าง มากกวําการระบายเข๎าสํูอุตสาหกรรม เพราะสามารถนําไปขายในประเทศ สํงออก และผลิตเป็น
สินค๎าอื่นๆ ได๎ แตํต๎องทําอยํางรอบคอบ และมีมาตรการกํากับดูแลการขนย๎ายอยํางรอบคอบ เพราะมีท้ังข๎าวดี
และข๎าวเสียปะปนกันอยูํ อาจทําให๎มีการนําข๎าวล็อตนี้ไปผสมกับข๎าวดีขาย ซึ่งอาจกระทบตํอความมั่นในของผ๎ู
ซื้อ โดยเฉพาะจากตํางประเทศได๎"นางดวงพรกลําว 
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 สํวนการช้ีแจงการประมูลข๎าวสารในสต๏อกรัฐบาล ครั้งท่ี 1/2559 ปริมาณ 5.7 แสนตัน นางดวงพร
กลําววํา ในจํานวนนี้เป็นข๎าวท่ีนํามาประมูลท่ัวไป 2.04 แสนตัน มีข๎าว 8 ชนิด เป็นข๎าวคุณภาพเกรด พี เอ 
และบี จาก 40 คลัง ใน 13 จังหวัด และประมูลเข๎าสํูอุตสาหกรรม 3.6 แสนตัน มีข๎าว 7 ชนิด เป็นข๎าวเกรดซี 
จาก 119 คลัง ใน 28 จังหวัด โดยจะเปิดให๎ยื่นซองคุณสมบัติในวันท่ี 11 ก.พ. และยื่นซองเสนอราคาวันท่ี 16 
ก.พ. สําหรับประมูลท่ัวไป และ 17 ก.พ. สําหรับอุตสาหกรรม 
 ท้ังนี้ การประมูลข๎าวเป็นการท่ัวไป ได๎กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการประมูลคงเดิม แตํการประมูล
เข๎าสํูอุตสาหกรรม ได๎เปิดกว๎างมากขึ้น โดยอุตสาหกรรมท่ัวไปท่ีใช๎ข๎าว สามารถเข๎ารํวมประมูลได๎ เพียงแตํต๎อง
ยื่นข๎อมูลตํางๆ ให๎เป็นไปตามเงื่อนไข โดยอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว๑ เอทานอล พลังงาน สามารถเข๎ารํวมได๎ 
รวมท้ังอุตสาหกรรมผลิตถําน พลาสติก เป็นต๎น ก็สามารถเข๎ารํวมได๎ สํวนราคาขั้นตํ่า ไมํมี เนื่องจากข๎าวชนิดนี้
ไมํมีราคาตลาด ซึ่งอาจจะใช๎ราคาอ๎างอิงจากวัตถุดิบอยํางอื่น เชํน มันสําปะหลัง หรือท่ีใกล๎เคียง 
 สําหรับการประมูลครั้งตํอไป คาดวําจะมีขึ้นในชํวงดือนก.พ.-เม.ย.2559 โดยจะเปิดประมูลได๎ถี่ขึ้น 
เพราะเป็นชํวงท่ีข๎าวของเกษตรกรออกหมดแล๎ว (ผ๎ูจัดการ 03022559) 
 เล็งต้ังวอร๑รูม คุมเข๎มขนย๎ายข๎าวเสื่อม ป้องไมํเล็ดลอดสูํผู๎บริโภค(11 ก.พ.59) 
 ประธานบอร๑ด อคส. ดึง คสช.-ตํารวจ ต้ังวอร๑รูม คุมเข๎มขนย๎ายข๎าวเส่ือมออกจากคลัง อคส.-อ.ต.ก. 
จนถึงโรงงานผลิตปุ๋ย มั่นใจไมํมีข๎าวหลุดเข๎าสํูการบริโภคแนํ ด๎าน ปลัดพาณิชย๑ ยันข๎าวรัฐไมํได๎หาย 3.9 แสน
ตัน อยํางท่ีคลังอ๎าง แคํยังไมํได๎ข๎อสรุปทางบัญชี ส่ัง อคส.-อ.ต.ก.ตรวจสอบให๎ได๎ข๎อเท็จจริงใน 3 วัน หรือ 12 
ก.พ.นี้ 
 พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค๑การคลังสินค๎า (บอร๑ด อคส.) เปิดเผยถึงการกํากับ
ดูแลการขนย๎ายข๎าวสารในสต็อกรัฐบาลเข๎าสํูอุตสาหกรรมวํา หลังจากท่ีบริษัท ว.ธนทรัพย๑ จํากัด ผ๎ูชนะการ
ประมูลซื้อข๎าวสารในสต็อกรัฐบาลปริมาณ 21,180 ตัน เพื่อนําไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย๑ ได๎มาทําสัญญากับ อคส. 
เมื่อวันท่ี 29 ม.ค.59 ไปแล๎วนั้น บริษัทได๎ชําระเงินงวดแรกสําหรับข๎าว 5,000 ตันแรกไปแล๎วเมื่อวันท่ี 5 ก.พ.
59 และเริ่มขนย๎ายข๎าวออกจากโกดังทันที ท้ังคลังท่ีจังหวัดพิษณุโลก นครปฐม นครศรีธรรมราช และสุรินทร๑ 
โดยลําสุดจนถึงวันท่ี 9 ก.พ. สามารถขนข๎าวได๎แล๎ว 640 ตัน 
 นอกจากนี้ ในวันท่ี 12 ก.พ.นี้ บริษัทจะมาชําระเงินงวดท่ี 2 สําหรับข๎าวอีก 5,000 ตัน และจะต๎องขน
ย๎ายท้ัง 10,000 ตันแรกออกโกดังภายใน 20 วันทําการ หรือภายในวันท่ี 28 ก.พ.นี้ หากไมํสามารถดําเนินการ
ได๎ตามสัญญา บริษัทจะต๎องถูกปรับ สํวนการขนย๎ายข๎าวออกจากคลังขององค๑การตลาดเพื่อการเกษตร 
(อ.ต.ก.) ท่ีจังหวัดนครสวรรค๑ จะใช๎มาตรฐานการขนย๎ายเดียวกันนี้ 
 สําหรับการขนย๎ายข๎าวออกจากโกดังจนถึงโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย๑ของบริษัทนั้น อคส.ได๎จัดต้ังศูนย๑
ปฏิบัติการติดตามการขนย๎ายระบายข๎าวสารตามนโยบายรัฐบาล (วอร๑รูม) เพื่อกํากับดูแลการขนย๎ายให๎เป็นไป
ตามแผน และไมํให๎มีข๎าวไหลเข๎าสํูผ๎ูบริโภค โดยได๎วางแผนคุมการขนย๎ายอยํางรัดกุมท่ีสุด และทํางานรํวมกับ
หนํวยงานในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข๎อง รวมถึงคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) และสํานักงานตํารวจแหํงชาติ โดย
คุมเข๎มต้ังแตํกระบวนการขนย๎าย ตรวจสอบประวัติผ๎ูขับขี่รถบรรทุก การขนข๎าวขึ้นบรรทุก การคลุม (ซีล) 
ผ๎าใบ การช่ังน้ําหนัก และติดต้ังกล๎องวงจรปิด เพื่อบันทึกภาพการขนข๎าว เคล่ือนย๎ายข๎าวจากสถานท่ีเก็บไปสํู
โรงงาน มีการติดต้ังกล๎องวงจรปิดท่ีบริษัท รวมถึงท่ีจุดการผลิต บํอหมัก เพื่อให๎เห็นวํา ข๎าวเข๎าสํูกระบวนการ
ผลิตจริง เพื่อสร๎างความมั่นใจให๎กับผ๎ูบริโภควํา จะไมํมีข๎าวหลุดออกไปสํูผ๎ูบริโภค 
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 อยํางไรก็ตาม อคส. ได๎ประสานศูนย๑ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหํงชาติ ขอใช๎โทรศัพท๑สายดํวน 
1599 เพื่อรับแจ๎งข๎อมูลเบาะแสท่ีเกี่ยวข๎อง โดยหากมีการนําข๎าวในโครงการไปใช๎ผิดวัตถุประสงค๑ และมีผ๎ูแจ๎ง
เบาะแส จนสามารถนําไปสํูการจับกุมดําเนินคดีได๎ตามกฎหมาย จะมีเงินรางวัลนําจับ 100,000 บาท 
 ด๎านนางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย๑ กลําววํา การปิดบัญชีโครงการรับจํานําข๎าว 
ท่ีกระทรวงการคลังระบุวํา มีข๎าวหายไปจากสต๏กรัฐบาลประมาณ 390,000 ตันนั้น ยืนยันวํา ข๎าวไมํได๎หาย แตํ
อาจจะเป็นการลงบัญชีท่ีผิดพลาด และยังไมํได๎ข๎อสรุปทางบัญชีเทํานั้น ซึ่งตนได๎เชิญหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง ท้ัง 
อคส. และ อ.ต.ก. มาหารือแล๎ว พร๎อมกับได๎ส่ังการให๎ตรวจสอบข๎อมูลอยํางละเอียด เพื่อให๎ได๎ข๎อสรุปทางบัญชี 
และข๎อเท็จจริงภายในวัน ท่ี 12 ก.พ.นี้ จากนั้นจะนําสํงให๎กับคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจํานําข๎าว 
ท่ีมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานตํอไป(ไทยรัฐ 10022559) 
 ว.ธนทรัพย๑เดินหน๎ารับมอบข๎าวเสื่อม อคส.คุมเข๎มแผน3ปี ท าปุ๋ยลุยสํงออกตลาดอาเซียน(15 
ก.พ.59) 
 กางแผน ว.ธนทรัพย๑ ผ๎ูชนะประมูลข๎าวเส่ือมลอตแรก เพียงรายเดียว 21,180 ตัน ไปผสมแทน "มูลไกํ" 
ต้ังเป้าผลิต 3 ปีหมด เดินหน๎าดันยอดสํงออกปี59 ทะลุ 20% สํวนการประมูลข๎าวรอบใหมํ เอกชนตบเท๎ารํวม 
52 ราย "เอทานอล" ช้ีราคาลงตํ่ากวํา 5 บาท-เส๎นหมี่ชอเฮงเมินรํวม 
 การเปิดประมูลข๎าวสารในสต๏อกของรัฐบาลสําหรับใช๎เพื่ออุตสาหกรรม ลอตแรก 37,400 ตัน ซึ่งมี
บริษัท ว.ธนทรัพย๑ จํากัด และบริษัท สินไชยศรี จํากัด เป็นผ๎ูชนะการประมูล แตํในภายหลังบริษัท สินไชยศรี 
จํากัด ได๎ตัดสินใจไมํลงนามสัญญาซื้อขาย และยอมรับเงื่อนไขในการริบหลักทรัพย๑คํ้าประกันและถูกตัดสิทธิ์
การประมูลครั้งตํอไป เพราะไมํสามารถนําข๎าวเส่ือมผลิตตามแผนการผลิตท่ีได๎แจ๎งกับกรมการค๎าตํางประเทศ
ได๎ จึงเหลือเพียงบริษัท ว.ธนทรัพย๑ จํากัด เพียงรายเดียวท่ีมาทําสัญญา เมื่อวันท่ี 29 มกราคม ในปริมาณ 
21,180 ตัน เป็นข๎าวในคลังขององค๑การคลังสินค๎า (อคส.) 17,600 ตัน และเป็นข๎าวในคลังองค๑การตลาดเพื่อ
เกษตรกร (อ.ต.ก.) 3,580 ตัน ท้ังนี้ บริษัทได๎ทยอยชําระเงินข๎าวลอตแรกไปแล๎ว 5,000 ตัน และทยอยรับมอบ
ซึ่งจนถึงวันท่ี 10 กุมภาพันธ๑ รับมอบไปแล๎ว 640 ตัน มีกําหนดต๎องให๎เสร็จส้ินภายในวันท่ี 18 กุมภาพันธ๑ 
2559 จากนั้นจะทยอยรับมอบข๎าวลอตตํอไปซึ่งเป็นข๎าวในคลัง อ.ต.ก. ชําระเงินในวันท่ี 12 กุมภาพันธ๑  และ
จะเริ่มทยอยรับมอบ 13 กุมภาพันธ๑ 2559 และดําเนินการรับมอบให๎ครบท้ังหมดภายในวันท่ี 29 มีนาคม 
2559 
 นายวราวุฒิ ปัจฉิมพิหงค๑ ผ๎ูจัดการ บริษัท ว.ธนทรัพย๑ จํากัด เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" วํา บริษัท
ผ๎ูรับผลิตและจําหนํายปุ๋ยแบรนด๑ลูกสาวพญานาค เอ็ม-เปค ยักษ๑คํู และรับจ๎างผลิต (OEM) ให๎กับแบรนด๑ตําง 
ๆ อีกหลายแบรนด๑ โดยในแตํละปีบริษัทมีกําลังการผลิต 20,000-30,000 ตัน เพื่อนําไปจัดจําหนํายตลาด
ภายในประเทศ สัดสํวน 70% และท่ีเหลืออีก 30% เป็นการสํงออกไปยังตลาดกลํุมอาเซียน เชํน กัมพูชา 
มาเลเซีย 
 ต้ังเป้าหมายวําปีนี้จะสามารถผลักดันยอดสํงออกให๎ขยายตัวเพิ่มขึ้นได๎ 10-20% เพราะอยูํระหวําง
ขยายตลาดสํงออกไปยัง สปป.ลาวและเวียดนาม สํวนตลาดในประเทศแนวโน๎มทรงตัวจากปี 2558 เกิดปัญหา
ภัยแล๎ง จึงทําให๎การเพาะปลูกสินค๎าเกษตรได๎รับผลกระทบ และความต๎องการใช๎ปุ๋ยภายในประเทศลดลง ซึ่ง
บริษัทมองวําปีท่ีแล๎วนําจะเป็นปีท่ีตํ่าสุดของปุ๋ยแล๎ว" 
 ข๎าวเส่ือมค๎ุมกวํา "มูลไกํ" 
 สําหรับแผนการผลิตปุ๋ยข๎าวเส่ือมนั้น นายวราวุฒิกลําววํา บริษัทเห็นวํารัฐบาลมีนโยบายจะประมูลนํา
ข๎าวสารที่ตํ่ากวําคุณภาพมาตรฐาน ไปใช๎ในการผลิตไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งต๎องนําข๎าวไปเผา บริษัทจึงต๎องการชํวย
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รัฐบาลในเรื่องนี้ ซึ่งหากรัฐบาลประมูลข๎าวเส่ือมท้ังหมดก็คงจะไมํมีการใช๎วัตถุดิบนี้แล๎ว ทางบริษัทไมํได๎กําหนด
สูตรปุ๋ยขึ้นมาใหมํ เพียงปรับแผนการผลิต โดยจะนําข๎าวสารเส่ือมไปใช๎ทดแทนมวลของมูลไกํ และใช๎แทน
วัตถุดิบคอมพาวนด๑ (ใช๎ในการขึ้นรูป) ซึ่งคิดเป็นประมาณ 5-10% ของวัตถุดิบท้ังหมด เพราะตามสภาพ
ข๎าวสารเส่ือมไมํได๎มีคุณคําทางอาหาร ไมํสามารถนําไปใช๎เป็นวัตถุดิบแทนสูตรพื้นฐานปุ๋ย ท้ัง N-P-K 
(ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม) ได๎ 
 หากเปรียบเทียบความค๎ุมคําระหวํางข๎าวเส่ือมกับมูลไกํ พบวํา ราคาประมูลข๎าวเส่ือมเฉล่ียอยูํท่ี กก.ละ 
5 บาท หรือตันละ 5,000 บาท สูงกวําราคามูลไกํอยูํท่ีตันละ 3,000-3,500 บาท แตํมูลไกํมีความช้ืนสูงกวําข๎าว
เส่ือม หากซื้อมูลไกํ 10,000 ตัน ไปเก็บสต๏อกไว๎ 2 ปี อาจจะมีน้ําหนักลดลงเหลือเพียง 5,000-6,000 
ตัน ในขณะท่ีน้ําหนักข๎าวยังคงท่ีหรือลดลงเพียงเล็กน๎อย ซึ่งการซื้อข๎าวสารมาสต๏อกไว๎ในครั้งนี้บริษัทจะต๎อง
รับผิดชอบคําใช๎จํายในการเก็บสต๏อก 
 "ตามแผนการผลิตปุ๋ยโดยใช๎ข๎าวเส่ือม ซึ่งคํานวณจากยอดขายท่ีตํ่าสุดท่ีบริษัทจะสามารถทําได๎ คาดวํา
จะใช๎เวลา 2-3 ปี หรือหากยอดขายสูงกวําท่ีคํานวณไว๎ ก็อาจจะใช๎ตํ่ากวํานั้น ซึ่ง ในระหวํางนี้ อคส.ก็จะมา
กํากับดูแลการผลิตของบริษัทตลอดระยะเวลาการผลิต" 
 อยํางไรก็ตาม บริษัทมั่นใจวําจะสามารถรับมอบข๎าวสารท่ีประมูลจากสต๏อกรัฐบาลได๎ทันตามกําหนด 
แม๎วําจะประสบปัญหาในจํานวนรถบรรทุกลดลงในชํวงเทศกาลตรุษจีน จากปกติจะใช๎รถบรรทุกปุ๋ย 20 พํวง
ตํอวัน ประกอบกับ อคส.กําหนดให๎ขนสํงเฉพาะชํวงเวลากลางวัน ซึ่งอาจมีผลทําให๎ระยะเวลาท่ีขนสํงและ
ต๎นทุนคําขนสํงของบริษัทเพิ่มข้ึน 1 เทําตัว เรียกวําต๎นทุนชนเพดานราคาข๎าวท่ีประมูลไว๎เฉล่ีย กก.ละ 5 บาท 
หากสูงเกินไปกวํานี้บริษัทต๎องประสบปัญหาขาดทุนจากลอตนี้ 
 นายวราวุฒิยอมรับวํา การวางระบบขนย๎ายข๎าวเส่ือมของ อคส.มีความเข๎มงวดสูง เชํน ต๎องให๎ขนย๎าย
เฉพาะเวลากลางวัน ติดกล๎องวงจรปิดในโรงงานหลายจุด กําหนดให๎คนขับลงมาถํายรูปท่ีบริษัทจุดตรวจของ
ตํารวจทางหลวงทุกจุด ซึ่งทําให๎ใช๎เวลามาก และยังมีขั้นตอนในการทําเอกสาร ซึ่งกํอนท่ีจะประมูลยังไมํมีการ
กําหนดมาตรการเหลํานี้ เพิ่งจะมากําหนดออกมาหลังจากท่ีบริษัทได๎ประมูลข๎าวกับกรมการค๎าตํางประเทศไป
แล๎ว 
 "ทางโรงงานเข๎าใจวัตถุประสงค๑ของ อคส.ท่ีต๎องการให๎ประชาชนมั่นใจวําการดําเนินการทุกขั้นตอนจะ
ไมํกลับมาสํูผ๎ูบริโภคแนํนอน และต๎องการให๎เกิดความโปรํงใสมากท่ีสุด จึงยอมรับมาตรการ และยอมท่ีจะมี
ภาระคําใช๎จํายเพิ่มขึ้น ซึ่งทาง พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวงทรง ประธานบอร๑ด อคส. ได๎ประสานงานและจัดสํง
เจ๎าหน๎าท่ีไปชํวยประจําคลัง เพื่ออํานวยความสะดวกให๎กับบริษัท ทําให๎การทํางานราบรื่น เชํน ไมํต๎องให๎
คนขับลงมาถํายรูป แตํให๎สามารถถํายบนรถได๎ และผลจากการประมูล ทําให๎มีท้ังเจ๎าหน๎าท่ีตํารวจ ทหาร อคส. 
เข๎ามาในคลังจํานวนมาก บริษัทต๎องอธิบายกับลูกค๎าให๎เกิดความมั่นใจวําบริษัทไมํได๎มีปัญหาอะไร นี่เป็นระบบ
การตรวจสอบปกติของผ๎ูประมูลข๎าวลอตนี้ พาณิชย๑เดินหน๎าประมูลรอบใหมํ เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ๑ 2559 
 กรมการค๎าตํางประเทศ เปิดให๎ผ๎ูประกอบการยื่นซองคุณสมบัติเพื่อรํวมประมูลข๎าว ครั้งท่ี 1/2559 
ปริมาณรวม 5.7 แสนตัน ปรากฏมีผ๎ูประกอบการ 52 รายเข๎ารํวม แบํงเป็นผ๎ูประกอบการ 35 รายท่ีสนใจยื่น
ซองคุณสมบัติ เพื่อรํวมประมูลซื้อข๎าวสารในสต๏อกของรัฐสํวนท่ีเปิดเป็นการท่ัวไป 2.04 แสนตัน ซึ่งจะมีการ
ประกาศรายช่ือผ๎ูผํานคุณสมบัติครบถ๎วน และเปิดให๎ยื่นซองเสนอราคาได๎ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ๑ 2559 และ
เอกชนอีก 17 ราย ยื่นซองคุณสมบัติรํวมประมูลซื้อข๎าวสารในสต๏อกเพื่อเข๎าสํูอุตสาหกรรม ปริมาณ 3.6 แสน
ตัน ซึ่งจะประกาศรายช่ือผ๎ูผํานคุณสมบัติ และเปิดให๎ยื่นซองเสนอราคาได๎ในวันท่ี 17 กุมภาพันธ๑ 2559 
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 แหลํงขําวผ๎ูผลิตเอทานอล กลําววํา คาดวําจะเสนอราคาได๎ตํ่ากวําครั้งท่ีผํานมา หรือไมํเกินประมาณ 
กก.ละ 5 บาท เนื่องจากสถานการณ๑ราคาวัตถุดิบเอทานอลปรับราคาลดลง เชํน มันสําปะหลังเส๎นเหลือ กก.ละ 
5 บาทเศษ และรัฐบาลไมํควรเปิดให๎อุตสาหกรรมอาหาร เชํน แป้ง หรือเส๎นหมี่รํวมประมูล เพราะคงแขํงขัน
ราคาส๎ูอุตสาหกรรมอาหารไมํได๎ 
 ขณะแหลํงขําวจากโรเส๎นหมี่ชอเฮง กลําววํา บริษัทไมํเข๎ารํวมประมูล เพราะรัฐบาลเปิดประมูลหลัก
แสนตัน แตํบริษัทใช๎วัตถุดิบเพียง 1 แสนตันตํอป ีไมํสามารถสต๏อกได๎ และกังวลเกี่ยวกับคุณภาพวัตถุดิบวําจะ
สํงผลกระทบตํอความมั่นใจของลูกค๎า(ประชาชาติธุรกิจ 14022559) 
 ก.พาณิชย๑ลุยท าตลาดข๎าวไรซ๑เบอร่ี ผุดกิจกรรมโปรโหมดในฮ๐องกง(10 ก.พ.59) 
 นายวิทยากร มณีเนตร ผ๎ูอํานวยการสํานักงานสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ(สคร.) ณ เมืองฮํองกง 
กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ เปิดเผยวํา ในปี 2559 นี้กระทรวงพาณิชย๑จะเดินหน๎ารุกการทําตลาดข๎าว
ไรซ๑เบอร๑รี่ของไทยในตลาดฮํองกง โดยจะเจาะกลํุมลูกค๎าตลาดระดับบน ตลาดผ๎ูรักสุขภาพท่ัวไป และตลาด
กลํุมคนรุํนใหมํท่ีใสํใจเรื่องสุขภาพ โดยจะมีการจัดกิจกรรมตํางๆในฮํองกง อาทิ ในวันท่ี5-30 เมษายน 2559 
จะมีการจัดโครงการประชาสัมพันธ๑ข๎าวไรซ๑เบอร๑รี่ในงาน “ไทย เฟสติวัล” ณ โรงแรมมีรํา ในฮํองกงซึ่งจะนํา
ข๎าวไรซ๑เบอร๑รี่และแป้งจากข๎าวไรซ๑เบอร๑รี่มาสาธิตการทําเมนูอาหาร ขนมปัง และจัดโปรแกรมเดินทางไปเท่ียว
ชมแหลํงปลูกข๎าวไรซ๑เบอร๑รี่ในไทย 
 สํวนระหวํางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559 จะมีการประชาสัมพันธ๑ข๎าวไรซ๑เบอร๑รี่รํวมกับห๎าง 
AEON ในฮํองกงซึ่งจะจัดกิจกรรมการสาธิตการปรุงอาหารจากข๎าวไรซ๑เบอร๑รี่และจําหนํายสินค๎าจากข๎าวไรซ๑
เบอร๑รี่ และต้ังแตํเดือนกรกฎาคม2559 เป็นต๎นไป จะจัดโครงการพัฒนาข๎าวไรซ๑เบอร๑รี่หรือแป้งไรซ๑เบอร๑รี่ 
รํวมกับผ๎ูนําเข๎าจากฮํองกง ผ๎ูประกอบการไทย และแม็กซิมส๑ กรุ๏ป ซึ่งเป็นเจ๎าของเครือขํายร๎านอาหารและเบ
เกอรี่ท่ีใหญํท่ีสุดในฮํองกง มีสาขาถึง 380 สาขา และเป็นผ๎ูถือแฟรนไชน๑สตาร๑บัคส๑ในฮํองกง ในการนําเข๎าข๎าว
ไรซ๑เบอร๑รี่ไปจําหนํายท่ีร๎านในเครือ ท้ังนี้กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศจะเชิญส่ือมวลชนสายไลฟ์สไตล๑ 
อาหาร สุขภาพ และบล็อกเกอร๑รายสําคัญเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆอยํางตํอเนื่อง ซึ่งจะเป็นการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร๑ดูความต๎องการตลาดเป็นหลักสํูกลยุทธ๑การเจาะตลาดอยํางมีประสิทธิภาพ 
 ท้ังนี้ 3 ปีท่ีผํานมาตลาดข๎าวสุขภาพ ข๎าวออร๑แกนิคในฮํองกงมีการเติบโตอยํางตํอเนื่อง โดยปี 2558 
ฮํองกงนําเข๎าข๎าวประเภทดังกลําว 2,215 ตัน เพิ่มขึ้น 11.7% จากปี 2557ท่ีนําเข๎า 1,985 ตัน ซึ่งมีการนําเข๎า
จากไทยสัดสํวน 92.2%ของการนําเข๎าข๎าวดังกลําว ขณะท่ีมูลคําการนําเข๎าอยูํท่ี 299.5ล๎านเหรียญสหรัฐฯ หรือ
ราคาเฉล่ียตันละ 1,352.3 เหรียญสหรัฐฯถือวําเป็นราคาท่ีสูงกวําราคาข๎าวหอมมะลิท่ีราคาเฉล่ียตันละ 914.6 
เหรียญสหรัฐฯ ราคาข๎าวเพื่อสุขภาพมีราคาสูงกวําข๎าวหอมมะลิถึง 40% และราคาขายปลีกสูงกวํา 100% 
 ศูนย๑ข๎อมูลออร๑แกนิคฮํองกง รายงานวํา อัตราการขยายตัวของตลาดสินค๎าออร๑แกนิคในปี 2558 
เพิ่มข้ึน 18.4%ซึ่งขยายตัวอยํางตํอเนื่องชํวง 5 ปีท่ีผํานมา และพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎าดังกลําวสํวนใหญํ
จะให๎ความสําคัญกับเครื่องหมายรับรองออร๑แกนิคบนฉลากสินค๎าเป็นอันดับแรกและยอมจํายสูงกวําสินค๎าปกติ
หากมีเครื่องหมายดังกลําว 
 นางมาลี โชคลํ้าเลิศ อธิบดีกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ กลําววํา ฮํองกงเป็นตลาดหลักข๎าว
คุณภาพสูงของไทย โดยเฉพาะข๎าวหอมมะลิ โดยฮํองกงเป็นตลาดข๎าวหอมมะลิใหญํเป็นอันดับ 2 ของไทย รอง
จากสหรัฐฯ ด๎วยสํวนแบํงในตลาดมากกวํา 56% ปัจจุบันในฮํองกงมีแนวโน๎มการบริโภคข๎าวคุณภาพสูง
ขยายตัวไปยังข๎าวสุขภาพ ข๎าวออร๑แกนิค ข๎าวกล๎องและข๎าวสีตํางๆ ซึ่งมีคุณประโยชน๑แตกตํางกัน ถือเป็นอีก
โอกาสของข๎าวไรซ๑เบอร๑รี่ไทย(แนวหน๎า 10022559) 
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๑.๔ ความเคลื่อนไหวด๎านข๎าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 
 รมว.เกษตรฯ ต้ังเป้าปลูกข๎าวปี 59/60 รวม27.17ล๎านตัน(05 ก.พ.59) 
 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ๑ เผยแผนการเพาะปลูกข๎าวปี 2559/60 มีความ
ต๎องการข๎าวภายในประเทศประมาณ 25 ล๎านตัน ซึ่งได๎กําหนดเป้าหมายการผลิตข๎าวรวมทั้งส้ิน 27.17 ล๎านตัน 
แยกเป็น ข๎าวหอมมะลิ 7.30 ล๎านตัน ข๎าวปทุมธานี 1.1 ล๎านตัน ข๎าวเจ๎า 11.54 ล๎านตัน ข๎าวเหนียว 7.11 ล๎าน
ตัน และข๎าวอื่นๆ อีก 0.12 ล๎านตัน  
 รมว.เกษตรฯ กลําวถึงมาตรการชํวยเหลือชาวนา จากการหารือรํวมกับกระทรวงพาณิชย๑ และ
เครือขํายสมาคมชาวนาวํา ในสํวนของกระทรวงฯ ได๎สํงเสริมการเกษตรแปลงใหญํ ซึ่ งเน๎นเรื่องการลดต๎นทุน
การผลิต การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข๎าว โดยมีการกําหนดเขตท่ีเหมาะสมตํอการปลูกข๎าวแตํละชนิดพันธุ๑ 
รวมท้ังสํงเสริมให๎ชุมชนมีการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดอยํางมีสํวนรํวม ซึ่งจะทําให๎ชาวนามีรายได๎
เพิ่มขึ้นเกิดความมั่นคงในอาชีพ และพึ่งพาตนเองได๎อยํางยั่งยืนโดยกําหนดเป้าหมาย 300 ชุมชน ชุมชนละ
ประมาณ 1,000-3,000 ไรํ รวม 694,346 ไรํ จํานวนครัวเรือนเกษตรกร 58,336 ครัวเรือน 
 โดยกระทรวงฯ จะสนับสนุนปัจจัยการผลิตในด๎านตํางๆ อาทิ เมล็ดพันธุ๑ข๎าว ชุดเครื่องปลูก ชุดเครื่อง
ปรับปรุงสภาพเมล็ด เครื่องวัดความช้ืนข๎าวเปลือก และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ๑โดยศูนย๑เมล็ดพันธุ๑
ข๎าว เป็นต๎น ตลอดท้ังสํงเสริมกิจกรรมด๎านตํางๆ อาทิ สํงเสริมกลํุมผลิตเมล็ดพันธุ๑ข๎าวและกระจายพันธุ๑ 
สํงเสริมกลํุมชาวนาผ๎ูใช๎เครื่องจักรกลการเกษตร จัดทําแปลงเรียนรู๎ การบริหารชุมชนเพื่อสร๎างความเข๎มแข็ง
ให๎กับชุมชน สํงเสริมกลํุมชาวนาผ๎ูบริหารจัดการศัตรูข๎าว การจัดต้ังกลํุมชาวนาผ๎ูผลิตปุ๋ยอินทรีย๑และปุ๋ยชีวภาพ 
และการจัดการด๎านการตลาด โดยหาข๎อตกลงรํวมระหวํางผ๎ูนําชุมชนและเครือขํายเพื่อวางแผนการตลาดและ
เจรจาธุรกิจ 
 นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังมีมาตรการสํงเสริมการไถกลบตอซัง การสํงเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดในนา
ข๎าว การสํงเสริมการใช๎เมล็ดพันธุ๑ข๎าวคุณภาพดี และการให๎สินเช่ือดอกเบ้ียผํอนปรนในการจัดซื้อเครื่องจักรกล
การเกษตรของชาวนา 
 "กระทรวงเกษตรฯ ต๎องรักษาคุณภาพมาตรฐานด๎านการผลิตข๎าว และปรับปรุงพัฒนาพันธุ๑ข๎าวควบคํู
กับการวางแผนการเพาะปลูกข๎าวให๎เกิดความสมดุลกับความต๎องการของตลาด โดยมองถึงความยั่งยืนในอาชีพ
เกษตรกรรม ในสํวนการสํงเสริมการเกษตรแปลงใหญํจะใช๎กลไกระบบซิงเกิลคอมมานด๑ในการขับเคล่ือน
ดําเนินงานในแตํละพื้นท่ีและเช่ือมโยงกับการตลาด 
 ท้ังนี้ ได๎มอบหมายให๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องสํารวจพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการทํานาแปลงใหญํในชุมชน วํา
ควรจะกระจายไปยังท่ีใดบ๎าง เพื่อสนับสนุนความต๎องการของเกษตรกร พร๎อมท้ังเรํงสร๎างความเข๎าใจท่ีถูกต๎อง
เกี่ยวกับการสํงเสริมการเกษตรแปลงใหญํให๎กับเกษตรกรด๎วย" รมว.เกษตรฯ กลําว 
 ขณะท่ีแนวทางการบริหารจัดการสินค๎าข๎าวไทย ได๎มีการปรับ 3 ด๎านอยํางครบวงจร คือ ปรับเพิ่มการ
ประสานงาน จากเดิมท่ีหนํวยงานตํางคนตํางทํา มาเป็นการดําเนินงานในเชิงบูรณาการมากยิ่งขึ้นระหวําง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชาวนา ปรับเปล่ียนการวางแผน จากเดิมท่ีการผลิตนําการตลาด มาเป็นการตลาด
นําการผลิต และปรับปรุงกระบวนการ โดยการปรับปรุงบางขั้นตอนท่ีไมํสอดรับกัน มาปรับปรุงทุกขั้นตอน
อยํางสอดรับกัน ท้ังการวางแผนการผลิต โดยใช๎ตลาดนําการผลิต การผลิตข๎าวท่ีมีประสิทธิภาพ การสีแปร
สภาพข๎าวที่ได๎มาตรฐานสากล และการตลาดข๎าวที่มีกลไกตลาดเข๎มแข็ง(กรุงเทพธุรกิจ 04022559) 
 ก.เกษตรฯรํวมกับ ก.พาณิชย๑ปฏิรูปปลูกข๎าวท่ัวประเทศรํางแผนผลิตการตลาดครบวงจร 
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          นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยวํา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯและ
รมว.พาณิชย๑ ได๎รํวมกันหารือเรื่องปฎิรูปสินค๎าเกษตร ตามข๎อส่ังการของนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะแผนการ
ผลิตและการตลาดข๎าวครบวงจร ซึ่งจะมีปลัดกระทรวงพาณิชย๑ เป็นประธานคณะทํางานวางแผน รํวมกับ
กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง พร๎อมกับตัวแทนผ๎ูประกอบการ และตัวแทน
เกษตรกร เข๎ารํวมเสนอแผนเพื่อเตรียมเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการนโยบายข๎าวแหํงชาติ
(กนข.) 
          "แผนการผลิตและการตลาดข๎าวครบวงจร มีประเด็นสําคัญ 5 เรื่อง คือการกําหนดอุปสงค๑ อุปทาน 
ไมํให๎เกินความต๎องการของตลาด การดูแลชํวงการผลิต ชํวงเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว การจัดการตลาดท้ังใน
ประเทศ และตํางประเทศ โดยจะมีการรับฟังข๎อ เสนอแนะจากหลายฝ่ายไปปรับให๎เหมาะสม ท้ังนี้จะมี
มาตรการชํวยเหลือชาวนาครอบคลุมท้ังประเทศ  โดย รมว.เกษตรฯกําชับให๎จัดทําแผนรองรับในสํวนกระทรวง
เกษตรฯไปชํวยชาวนาให๎มีความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน หลังจากท่ีรัฐบาลได๎ชํวยเหลือเกษตรกรสวนยางมาแล๎ว จะ
ไมํทอดท้ิงชาวนาและเกษตกรกลํุมอื่น ต๎องปรับโครงสร๎างไปพร๎อมๆกัน ในนโยบายลดต๎นทุน สํงเสริม
เทคโนโลยีการผลิตแบบใหมํ เน๎นการวิจัยพัฒนาพันธุ๑ข๎าว สร๎างเกษตรกรรุํนใหมํ ปรับเปล่ียนปลูกพืข
หลากหลาย การจัดระบบน้ําชลประทานเพื่อการเพาะ"นายธีรภัทร กลําว(แนวหน๎า 08022559) 

กรมชลฯ เผยแล๎งหนักในรอบ 22 ปี คาดฤดูฝนเข๎าประเทศไทย พ.ค.นี่ (02 ก.พ.59) 
 เมื่อวันท่ี 1 ก.พ. 59 นายสุเทพ น๎อยไพโรจน๑ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยวําลําสุดปริมาณน้ํา 4 
เขื่อนหลักเชํน เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิต์ิ เขื่อนแควน๎อยฯ และเขื่อนป่าสัก ของลํุมแมํน้ําเจ๎าพระยาเหลืออยูํ 
3,457 ล๎านลูกบาศก๑เมตร ตํ่ากวําปีท่ีแล๎วท่ีมีปริมาตรน้ํารวม 6,300 ล๎านลูกบาศก๑เมตร ถือวําเป็นภัยแล๎งท่ี
รุนแรงท่ีสุดในรอบ 22 ปี นับต้ังแตํปี 2537 แตํยืนยันวําไมํกระทบตํอการใช๎น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและรักษา
ระบบนิเวศเพื่อผลักดันน้ําเค็มได๎เตรียมปริมาณน้ําไว๎แล๎วชํวงเดือนก.พ. มี.ค.นี้จะเป็นบางชํวงท่ีมีน้ําทะเลหนุน
สูงเพราะมีกระแสลมตะวันตกทําให๎มีลมพัดปากอําวทําให๎น้ําทะเลหนุนเร็วขึ้น 
 ในสํวนปริมาณน้ําไหลเข๎าอํางฯรวมกัน 5.48 ล๎านลูกบาศก๑เมตร ในขณะท่ีมีการใช๎น้ํารวมกันประมาณ
วันละ 17.90 ล๎านลูกบาศก๑เมตร และจะมีปริมาณน้ําใช๎การได๎ไปจนถึงเดือน มิ.ย. 59 
 "จากคาดการณ๑กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุวํากลางเดือน พ.ค.จะเข๎าสํูฤดูฝนตามฤดูกาลไมํนําจะเกิด
สภาวะฝนท้ิงชํวงเหมือนสองปีท่ีผํานมา เพราะขณะนี้พบวําปรากฏการณ๑เอลนินโญสํงสัญญานเปล่ียนไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้นในระดับปกติ จะเห็นวําจากชํวงสัปดาห๑ท่ีผํานมาได๎มีฝนตกในหลายพื้นท่ีทําให๎เกิดความชํุมช้ืน
และไมํมีปัญหาไฟป่าท่ีเคยเกิดชํวงนี้ ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนเชํนทุกปี"นายสุเทพ กลําว 
 สําหรับพื้นท่ีปลูกข๎าวนาปรังไปแล๎วกวํา 1,772,000 ไรํ มีแนวโน๎มเส่ียงหายและขยายพื้นท่ีปลูกเพิ่มขึ้น
แตํไมํมากเมื่อเทียบกับปี 57/58 ท่ีผํานมา จากท่ีลงพื้นท่ีช้ีแจงสถานการณ๑น้ํา และมาตรการชํวยเหลือตํางๆ 
ของรัฐบาล  แตํได๎ขอความรํวมมือไปทางผ๎ูวําราชการทุกจังหวัด โดยเฉพาะพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน เชียงใหมํ 
ลําพูน แพรํ พะเยา ท่ีเกิดปัญหาขาดแคลนน้ําการเกษตร ขอให๎ผ๎ูวําฯบริหารจัดการน้ํารํวมกับกรมชลประทาน 
อยาํงเข๎มข๎น จะมีน้ําใช๎พอเพียงตลอดชํวงฤดูแล๎ง ให๎เน๎นย้ํากลํุมเกษตรกร กลํุมผ๎ูใช๎น้ําทุกภาคสํวนรํวมแรงรํวม
ใจใช๎น้ําอยํางประหยัดให๎มากท่ีสุด เพื่อให๎การใช๎น้ําท่ีมีอยูํอยํางจํากัดเป็นไปตามแผนท่ีได๎กําหนดไว๎ 
 โดยกรมชลประทาน ได๎มีมาตรการจ๎างแรงงานเกษตรกรชํวงพักทํานํา ตามมาตรการให๎ความ
ชํวยเหลือเกษตรกรท่ีได๎รับผลกระทบจากภัยแล๎งท่ัวประเทศ  ลําสุด จํานวน 68,025 คน เป็นงบประมาณ
ท้ังส้ิน 1,084.86 ล๎านบาท โดยแบํงตามลํุมน้ําได๎ ดังนี้ ลํุมน้ําเจ๎าพระยา จํานวน 18,114 คน ลํุมน้ําแมํกลอง 
4,337 คน และลํุมน้ําอื่นๆ 45,574  คน (แนวหน๎า 01022559) 
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 เกษตร จ.อ านาจเจริญรณรงค๑ไถกลบตอซังข๎าว (09 ก.พ.59) 
          นายทรงพันธ๑ จันทร๑สวําง เกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ กลําววํา จ.อํานาจเจริญ ได๎จัดงานรณรงค๑การใช๎
ปุ๋ยและไถกลบตอซังข๎าว เพื่อเตรียมดินในฤดูกาลทํานาประจําปี 2559 เนื่องจากปัจจุบันโครงสร๎างของดินใน
พื้นท่ี จ.อํานาจเจริญ เกิดความเส่ือมโทรม เพราะเกษตรกรมีการใช๎ท่ีดินในการเพาะปลูกตํอเนื่องและยาวนาน 
ซึ่งทุกปีในชํวงหลังจากการเก็บเกี่ยวข๎าวจะมีการเผาตอซังข๎าว ซึ่งกํอให๎เกิดปัญหาหมอกควัน ทําให๎เกิดภาวะ
โลกร๎อน สํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนทําให๎ดินขาดความอุดมสมบูรณ๑ 
          โดยการรณรงค๑ให๎เกษตรกรผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย๑ใช๎เองและการไถกลบตอซังข๎าว จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ี
จะชํวยปรับปรุงบํารุงดินให๎เกิดความอุดมสมบูรณ๑ ดินมีโครงสร๎างท่ีดี เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและ
ยุทธศาสตร๑ของ จ.อํานาจเจริญ ท่ีมุํงเน๎นในการลดต๎นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข๎าว หอมมะลิ
คุณภาพดี และข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ 
          อีกท้ังยังเป็นกิจกรรมหนึ่ง ภายใต๎โครงการสํงเสริมการใช๎ปุ๋ยอินทรีย๑ลดต๎นทุนการผลิตปี 2559 เพื่อให๎
เกษตรกรรู๎จักการอนุรักษ๑ดิน การใช๎ทรัพยากรดินอยํางมีประสิทธิภาพ ทําให๎ลดต๎นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต
อยํางยั่งยืน(แนวหน๎า 09022559) 
 วิทยาลัยเกษตรฯ เปิดโรงสีให๎ชาวนาสีข๎าวขาย-กินฟรี แลกร ากับปลายข๎าว(10 ก.พ.59) 
 นายสุเทพ แกํงสันเทียะ ผ๎ูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร และนางกนกกาญจน๑ เวช
ศิลป์ อาจารย๑ประจําแผนกวิชาเกษตรอุตสาหกรรมสาขางานเทคโนโลยีข๎าว เปิดเผยวํา ขณะนี้วิทยาลัยเกษตร
พิจิตร ซึ่งพยายามสํงเสริมเกษตรกรทํานาแบบไมํใช๎สารเคมี ลดต๎นทุน ได๎เปิดโรงสีชุมชนขนาดกลาง แปรรูปได๎
ช่ัวโมงละ 500 กก. ขึ้นในวิทยาลัยฯ เพื่อรับสีข๎าวจากชาวนาฟรี ขอแคํรํา และปลายข๎าว เป็นคําดําเนินการ ซึ่ง
มีชาวนาในรัศมี 15 กม. จาก อ.สามงําม อ.เมืองพิจิตร อ.วชิรบารมี ตํางนําข๎าวเปลือกมาเข๎าคิวสีเป็นข๎าวสาร
เพื่อบริโภค-บรรจุถุงขายกันเป็นจํานวนมาก 
 นายชยพล เกิดแพ อายุ 34 ปี อยูํบ๎านเลขท่ี 2 หมูํ 2 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ทํานา 12 ไรํ 
และเป็นนายกสมาคมชาวนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิจิตร ซึ่งนําข๎าวเปลือกมาสีเป็นข๎าวสารท่ีโรงสี
ชุมชนวิทยาลัยเกษตรพิจิตร เลําวํา ตนและสมาชิกของสมาคมชาวนาฯ ทํานาแบบไมํใช๎สารเคมี แตํผลิต
จุลินทรีย๑จาวปลวก ทําฮอร๑โมนรวมถึงสารไลํแมลงจากพืชสมุนไพร มีต๎นทุนการทํานาเพียงไรํละ 1,023 บาท 
 เมื่อได๎ผลผลิตก็จะแบํงเป็น 3 สํวน คือ เอาไว๎เป็นพันธุ๑ข๎าวปลูก ขายเป็นข๎าวเปลือก และแปรรูปเป็น
ข๎าวถุงขาย รวมถึงแปรรูปเก็บไว๎กินในครอบครัว วันนี้นําข๎าวพันธุ๑ชํอราตรีจํานวน 1,270 กก. ซึ่งถ๎าขายเป็น
ข๎าวเปลือกก็จะได๎ตันละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,160 บาท มาแปรรูปได๎ข๎าวสาร 100% จํานวน 545 กก. 
เป็นข๎าวทํอน 50 กก. สํวนรําและปลายข๎าวทํอนยกให๎วิทยาลัยเกษตรพิจิตรเป็นคําดําเนินการ หลังจากนี้ก็จะ
นําข๎าวสารไปบรรจุถุงขาย คาดวําจะขายได๎เงินมากถึง 20,000 บาทเศษ ซึ่งได๎มากกวําขายเป็นข๎าวเปลือก
เกือบ 1 เทําตัว 
 “เช่ือวําการทํานาแบบไมํใช๎สารเคมี ปลูกข๎าวแล๎วขายเป็นข๎าวสารแทนการขายข๎าวเปลือกให๎กับโรงสี
จะเป็นแนวทางใหมํท่ีชํวยให๎ชาวนาพิจิตรอยูํรอดได๎ในระยะยาว” 
 ด๎านนายสายชล สิทธิสิงห๑ อายุ 47 ปี อยูํบ๎านเลขท่ี 155 หมูํ 4 บ๎านวังกระด่ีทอง ต.ยํานยาว อ.เมือง
พิจิตร ซึ่งทํานาปลูกข๎าวหอมมะลิ 50 ไรํ ท่ีแบํงข๎าวเปลือกไว๎ท่ีบ๎านแล๎วประมาณ 3 ตัน แล๎วนําข๎าวเปลือกท่ี
เหลือมาเข๎าคิวรอแปรรูปท่ีโรงสีชุมชนของวิทยาลัยฯ ด๎วย บอกวํา ในครอบครัวมี 5 คน ภรรยาก็ขาย
ข๎าวราดแกง ข๎าวผัดพริก ผัดกะเพราอยูํในหมูํบ๎าน ก็ได๎อาศัยโรงสีชุมชนวิทยาลัยเกษตรพิจิตรแปร รูป
ข๎าวเปลือกเป็นข๎าวสารไว๎กิน ไว๎ขาย ลดรายจํายได๎มากทีเดียว 
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 นายจิโรจน๑ แคะล้ิม อายุ 57 ปี ชํางประจําโรงสีข๎าวของวิทยาลัยเกษตรพิจิตร เลําให๎ฟังวํา รัฐบาล
สนับสนุนให๎ต้ังโรงสีแหํงนี้มาต้ังแตํปี 2547 ตนเป็นนักการภารโรงแตํมีความรู๎ด๎านชํางเครื่องจึงไปอบรมและมี
ความชํานาญในการควบคุมเครื่องจักรในโรงสี ท่ีผํานมามีผ๎ูมาใช๎บริการอยํางตํอเนื่อง เพราะทางวิทยาลัยฯ คิด
คําบริการถูกมาก ดังนั้นหากเกษตรกรทํานใดสนใจจะนําข๎าวมาสีสามารถติดตํอจองคิวได๎ท่ีโทร.08-1973-7095 
หรือ อ.กนกกาญจน๑ โทร. 08-9706-5405 (ผ๎ูจัดการ 09022559) 
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๑.๕ ความเคลื่อนไหวของโรงสีข๎าวไทย 
 อํวมหนัก พิษ ศก.ท าโรงสีข๎าวเมืองพิจิตร ทั้งจังหวัดเหลือแคํ 2-3 โรง จากเกือบ 100 โรง(19 
ก.พ.59) 
 เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ๑ นายบรรจง ต้ังจิตรวัฒนกุล อุปนายกสมาคมโรงสีข๎าวไทย กลําววํา เมื่อ ปีท่ี
ผํานมา โรงสีท้ังจังหวัดพิจิตร ได๎รับซื้อข๎าวจากเกษตรกรชาวนา 3 หมื่นกวําตัน แตํปีนี้ยอดการรับซื้อข๎าวจาก
ชาวนาลด จํานวนเป็นครึ่งตํอครึ่งเนื่องจากเราไมํสามารถรับซื้อข๎าวจากชาวนาได๎เนื่องจากไมํมีข๎าวเปลือกให๎รับ
ซื้อ อีกท้ังซื้อข๎าวมามาก็ขายไมํได๎ เพราะไมํค๎ุมการลงทุน ซึ่งตอนนี้ โรงสีประคองตัวให๎สอดคล๎องกับสภาวะ
เศรษฐกิจเทํานั้น 
 นายบรรจงกลําววํา ขณะนี้โรงสีพิจิตรได๎รับผลกระทบอยํางมาก โรงสีพิจิตร ปิดตัวลงจากโรงสีพิจิตร 
เกือบ 100 โรง ขณะนี้เหลือเพียง 2-3 โรงใหญํๆเทํานั้นท่ียังทํากันอยํางจริงจังอยูํสํวนท่ีเปิดไปแคํปิดช่ัวคราว
เพื่อลดคําใช๎จําย เนื่องจากเศรษฐกิจยังไมํดี อีกท้ังข๎าวไมํมีข๎าวราคาถูก เวลาเราสํงขายไมํวําจะสํงให๎ประเทศ
นอกหรือสํงในไทยก็ไมํมีราคา ทําแล๎วไมํเหลืออะไร 
 นายบรรจง กลําวอีกวํา “ตอนนี้ราคาข๎าวขาลง มันขาลง ยางขาลง ซึ่งเรื่องนี้ เป็นเรื่องของรัฐบาล ท่ี
จะต๎องคิดเอาวําจะแก๎ปัญหาอยํางไร ตนเองไมํอยากเสนออะไร ต๎องปลํอยให๎รัฐบาลแก๎ปัญหา กันเองวําควรจะ
แก๎ปัญหาอยํางไร หลักการกระทรวงพาณิชย๑ ก็กําลังแก๎ปัญหาอยูํ แตํวําราคา เป็นสํวนหนึ่งท่ีจะต๎องรู๎วําสินค๎า
กระทบสินค๎านําเข๎าคือข๎าวโพด การดูเรื่องข๎าวสาลี เรื่องพืชแทน โดยจะต๎องหาวิธีลดการนําเข๎าหรือนําเข๎าให๎
น๎อยลง แตํถ๎ายิ่งปลํอยให๎เข๎ามาก็ยิ่งกระทบ 
 ในขณะเดียวกัน เราเองก็ไมํสามารถสํงสินค๎าออกนอกประเทศได๎ เนื่องจากประเทศไทยถูกพันธนาการ
ด๎วยระบบภาษีของแตํละเทศ เก็บท้ังคําแวต คําโควต๎า คือประเทศไทยแฟร๑ในเรื่องของสํงของเข๎ามาเรารับแตํ
เวลาเราจะสํงออกไป เขาพันธนาการเราหลายเรื่อง อีกท้ังมูลคําข๎าวของไทยราคาถูก แตํไปแพงท่ีตํางประเทศ 
แตํน้ํามันถูกท้ังโลก มันตํางกัน ซึ่งถ๎ารัฐบาลเองไมํเรํงแก๎ไข ประเทศเราจะลําบากมากกวํานี้” นายบรรจง ต้ัง
จิตรวัฒนกุล อุปนายกสมาคมโรงสีข๎าวไทย กลําว(มติชน 18022559) 
 โรงสีกวาดประมูล 1.5 แสนตัน ‘ธนสรรไรซ๑’ทํุมได๎มากสุด 
 16 ก.พ. 2559 นางดวงพร รอดพยาธิ์อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดเผยวํา จากท่ีกระทรวง
พาณิชย๑ได๎เปิดประมูลข๎าวเป็นการท่ัวไปปริมาณกวํา 2 แสนตันในข๎าว 8 ชนิดท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานและ
ใกล๎เคียง มาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด P/A/B) ประกอบด๎วย ข๎าวปทุมธานีข๎าวเหนียวขาว 10% ข๎าวทํอน
หอมมะลิข๎าวทํอนปทุมธานีปลายข๎าวหอมมะลิปลายข๎าวปทุมธานีปลายข๎าว A1 เลิศ และปลายข๎าว (เหนียว) 
A1 รวมจํานวน 40 คลัง ใน 13 จังหวัด ปรากฏวํามีผ๎ูมายื่นซองเสนอราคาซื้อข๎าวสารในสต๏อกของรัฐบาลเป็น
การท่ัวไป จํานวน 25 ราย โดยมีผ๎ูเสนอราคาท่ีเสนอราคาซื้อสูงสุด จํานวน 15 ราย ใน 35 คลัง ปริมาณรวม 
1.52 แสนตัน หรือคิดเป็นสัดสํวน 74% ของปริมาณท่ีเปิดประมูล โดยมีมูลคําท่ีเสนอซื้อประมาณ 1.78 
พันล๎านบาท 
 ท้ังนี้ข๎าวเหนียวขาว 10% มีผ๎ูเสนอซื้อมากท่ีสุด ปริมาณ 8.32 หมื่นตัน คิดเป็น 55% รองลงมาได๎แกํ 
ปลายข๎าว A1 เลิศ ปลายข๎าวหอมมะลิข๎าวทํอนหอมมะลิปลายข๎าวปทุมธานีข๎าวปทุมธานีข๎าวทํอนปทุมธานี
และปลายข๎าว (เหนียว) A1 โดยสํวนใหญํจะเป็นโรงสีท่ีชนะการประมูล เนื่องจากเป็นชนิดข๎าวท่ีตรงกับความ
ต๎องการ เชํน หจก. ธนสรรไรซ๑ประมูลได๎ 8.26 หมื่นตัน มูลคํากวํา 1.17 พันล๎านบาท บริษัท โกลเด๎นเกรน 
เอ็นเตอร๑ไพรส๑ฯประมูลได๎ 2.0 หมื่นตัน มูลคํากวํา 179 ล๎านบาท และบริษัท แคปปิตัลซีเรียลส๑จํากัด ปริมาณ 
7.33 พันตัน มูลคํา 55ล๎านบาท หจก.โรงสีก.เทพสวัสด์ิบริษัท โรงสีข๎าวป.ณัฐตพลฯ เป็นต๎น 
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 สํวนข๎าวที่ประมูลเพื่อเข๎าสํูอุตสาหกรรม จํานวน 16 ราย ยื่นซองเสนอราคาซื้อข๎าวสารในสต๏อกของรัฐ
เข๎าสํูอุตสาหกรรม ปริมาณ 3.6 แสนตัน เป็นข๎าว 7 ชนิดท่ีคุณภาพไมํตรงตามมาตรฐาน (ระดับคุณภาพเกรด 
C) ประกอบด๎วย ข๎าวปทุมธานีข๎าวขาว 5% ข๎าวขาว 15% ข๎าวเหนียวขาว 10% ข๎าวทํอนหอมมะลิข๎าวทํอน
หอมจังหวัด และปลายข๎าว A1 เลิศ รวมจํานวน 119 คลัง ใน 28 จังหวัดจะมีการประมูลในวันท่ี 17 
กุมภาพันธ๑ 2559 โดยขั้นตอนหลังจากผ๎ูเสนอซื้อสูงสุดสําหรับการประมูลท้ัง 2 แบบ กรมการค๎าตํางประเทศ
จะดําเนินการรวบรวมผลให๎คณะทํางานดําเนินการระบายข๎าวในสต๏อกของรัฐพิจารณากํอนนําเสนอให๎ประธาน
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) พิจารณาอนุมัติผลการจําหนํายข๎าวสารในสต๏อกของรัฐ
เป็นการท่ัวไปและเข๎าสํูอุตสาหกรรมตํอไป 
 ด๎านนายชูเกียรติโอภาสวงศ๑นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผ๎ูสํงออกข๎าวไทย กลําววําจากการคาดการณ๑ของ 
สมาคมท่ีคาดการณ๑วําปริมาณข๎าวนาปรังปีนี้จะมีผลผลิตลดลงมากถึง 40-50% เหลือข๎าวเปลือกนาปรังเพียง
แคํ 3 ล๎านตัน ลดลงจากคาดการณ๑ไว๎เดิมท่ี 5 ล๎านตัน สํงผลให๎ผ๎ูประกอบการข๎าวในประเทศท้ังกลํุมโรงสี
ผ๎ูประกอบการข๎าวถุง รวมท้ังผ๎ูสํงออกข๎าวบางราย เข๎ามารํวมประมูลข๎าวสต๏อกรัฐบาล เพื่อประมูลข๎าวเก็บไว๎
เป็นสต๏อกรองรับผลผลิตท่ีลดลงจากภัยแล๎ง ซึ่งตลาดข๎าวในประเทศนิยมข๎าวเกําอยูํแล๎ว ดังนั้นข๎าวสต๏อก
รัฐบาลเป็นข๎าวเกําก็สามารถนํามาปรับปรุงผสมกับข๎าวใหมํและทําตลาดในประเทศได๎ 
 ท้ังนี้คาดวําจะมีการเสนอราคา 10 บาทตํอกิโลกรัมข้ึนไป เพราะราคาข๎าวใหมํในตลาดปัจจุบันปรับตัว
สูงขึ้นมาอยูํท่ี 12.20 บาทตํอกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากชํวงเดือนมกราคมท่ีราคาข๎าวในตลาดอยูํท่ี 11.50 -11.80 
บาทตํอกิโลกรัม ถือเป็นราคาท่ีนําจะมีการแขํงขันกันสูง (ท่ีมา หนังสือพิมพ๑ฐานเศรษฐกิจ) 
  แชมป์สํงออกข๎าวที่ 3 "ธนสรรไรซ๑" ทุํมงบพันล๎านสร๎างทําเรือ-ไซโล 
 หลังจาก "ประชาชาติธุรกิจ" ได๎นําเสนอปรากฏการณ๑ บริษัท ธนสรรไรซ๑ จํากัด ท่ีก๎าวจากกลํุมโรงสี
ข๎าวขึ้นแทํนกลายเป็นผ๎ูสํงออกข๎าวเบอร๑ 3 ได๎สําเร็จเมื่อปี 2558 โดยสามารถผลักดันการสํงออกได๎ถึง 7.8 แสน
ตัน เป็นรองเบอร๑ 1 อยํางเอเซียโกลเด๎นไรซ๑ และนครหลวงค๎าข๎าวอยูํประมาณ 1 เทําตัว  
 ธนสรรไรซ๑ ภายใต๎บังเหียน "นายศุภชัย วรอภิญญาภรณ๑" หรือ "เส่ียแอร๑" ถือเป็นน๎องใหมํในวงการ
สํงออก แตํเป็นรุํนเก๐าในวงการโรงสี เพราะเป็นกลํุมท็อปโรงสี 1 ใน 3 ของประเทศ ซึ่งมีจุดเริ่มต๎นจากธุรกิจ
โรงสีข๎าวที่ จ.ชัยนาท เมื่อ 10 ปีกํอนแล๎ว และขยายโรงสีข๎าวนึ่งใน จ.พิจิตร กําลังผลิตวันละ 1,500 ตัน ถัดมา
อีก 2-3 ปี ก็ขยายมาทําโรงสีข๎าวนึ่งอีกแหํงเพิ่มท่ี จ.ชัยนาท วันละ 2,000 ตัน และเพิ่มโรงสีข๎าวหอมมะลิและ
ข๎าวนึ่งใน จ.กาฬสินธุ๑ อีก 1 โรง กําลังผลิตวันละ 1,000 ตัน เมื่อปี 2558 กลํุมธนสรรไรซ๑มีโรงสี 4 โรง มีกําลัง
ผลิตรวมวันละ 5,000 ตัน  
 นอกจากนี้ ยังมีบริษัทในกลํุมอีก 5 บริษัท คือ บริษัท พรีเมียมไรซ๑ เอ็กซ๑ปอร๑ต จํากัด, บริษัท สรรรวม
ผล 999 จํากัด, บริษัท ธนกรบรรจงสรร จํากัด, บริษัท อีสเทิร๑นไรซ๑มิลล๑ จํากัด และบริษัท ล๎อพูนผล จํากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทท่ีผลิตข๎าวถุงบัวชมพู ขายในประเทศ กําลังการผลิต 500-600 ตันตํอวัน  
 อัดเม็ดเงินเสริม "โลจิสติกส๑"  
 นายศุภชัยกลําววํา ในปีนี้ต้ังเป้าหมายจะผลักดันการสํงออกข๎าวให๎ได๎ 1 ล๎านตัน เป็นปีแรก โดย
วางแผนขยายกําลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานในปี 2559 คาดวําจะใช๎งบประมาณรวมกวํา 
1,000 ล๎านบาท สําหรับกํอสร๎างทําเรือของบริษัทขึ้นเป็นแหํงแรกท่ี อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยขณะนี้ได๎ทํา
สัญญาซื้อขายท่ีดินขนาด 60 ไรํ สามารถรองรับการขนย๎ายข๎าวได๎ถึง วันละ 20,000 ตัน ในสํวนนี้จะใช๎งบฯการ
กํอสร๎างประมาณ 600-700 ล๎านบาท คาดวําจะแล๎วเสร็จเดือนกันยายน 2559  
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 พร๎อมกันนี้ยังมีแผนขยายการสํงออกข๎าวพรีเมี่ยม ซึ่งเป็นข๎าวท่ีมีราคาสูง จึงเตรียมพัฒนาคลังสินค๎า
ข๎าวหอมมะลิคุณภาพพรีเมี่ยม โดยใช๎งบประมาณ 500 ล๎านบาท แบํงเป็นคลังเก็บข๎าวสารในพื้นท่ีโรงสี จ.
ชัยนาท ปริมาณ 200,000 ตัน และไซโลเก็บข๎าวในโรงสีท่ี จ.กาฬสินธุ๑ อีก 50,000 ตัน และเตรียมพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรในโรงงาน ท้ังนี้ตลาดข๎าวหอมมะลิพรีเมี่ยมจะผลิตโดยอาศัยแบรนด๑ "จัส
มิน" ซึ่งเริ่มวางจําหนํายในประเทศกํอน และจะขยายออกสํูตลาดตํางประเทศ  
 "แนวโน๎มการสํงออกข๎าวปีนี้มองวํา ตลาดหลักในการสํงออกอยํางแอฟริกายังมีความต๎องการข๎าว
ปริมาณมาก แตํปี 2558 ยังไมํเปิดเสรีนําเข๎า ทําให๎ผ๎ูสํงออกต๎องสํงผํานเทรดเดอร๑เข๎าทางชายแดนท่ีติดตํอกับ
เบนิน และแคเมอรูน ขณะท่ีตลาดฟิลิปปินส๑ อินโดนีเซีย จีน ยังมีความต๎องการซื้อ โดยจะใช๎วิธีการซื้อระหวําง
รัฐบาลตํอรัฐบาล (จีทูจี) อยํางไรก็ตาม ขอให๎รัฐบาลและสมาคมผ๎ูสํงออกข๎าวจัดสรรโควตาสํงออกข๎าวจีทูจี
ให๎กับผ๎ูสํงออกรายเล็ก ๆ บ๎าง เพราะท่ีผํานมาโรงสีรายเล็กท่ีพัฒนามาเป็นผ๎ูสํงออกไมํได๎รับอานิสงส๑เทําท่ีควร 
หากกระจายไปยังราย ๆ เล็กจะสํงผลดีตํออุตสาหกรรมได๎มากขึ้น" 
 ดูดซ้ือข๎าวสต๏อกรัฐบาล 
 นายศุภชัยกลําววํา ผลการเจริญเติบโตแบบก๎าวกระโดด ทําให๎ต๎องใช๎วัตถุดิบข๎าวปริมาณมากขึ้น กลํุม
ธนสรรไรซ๑จึงได๎เข๎ารํวมการประมูลซื้อข๎าวสารจากสต๏อกรัฐบาลอยํางตํอเนื่อง โดยในปี 2558 สามารถประมูล
ข๎าวได๎ 400,000-500,000 ตัน  
 ท้ังนี้หากแนวโน๎มการสํงออกเป็นไปได๎ด๎วยดี จะสํงผลให๎ความต๎องการข๎าวเพิ่มขึ้น ดังนั้นหากรัฐบาล
ทยอยนําข๎าวสต๏อกออกมาประมูลเฉล่ีย 3-4 เดือนตํอครั้ง ปริมาณ 100,000-400,000 ตัน โดยกําหนดแผนท่ี
ชัดเจน เชํน เดือนมกราคมจะระบาย 100,000 ตัน กุมภาพันธ๑ระบาย 200,000 ตัน เป็นต๎น ก็จะชํวยให๎วาง
แผนการทําตลาดได๎ดีขึ้น  
 ลําสุด ในการประมูลข๎าวสารในสต๏อกรัฐบาล ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 16 ก.พ.ท่ีผํานมา ปริมาณ 
80,000 ตัน จากปริมาณท่ีเปิดประมูลท่ัวไปท้ังหมด 3.6 แสนตัน โดยสํวนใหญํเสนอซื้อข๎าวเหนียว 10% 
ปริมาณ 32,500 ตัน ราคาเฉล่ียตันละ 14,000 บาท สํวนท่ีเหลือเป็นปลายข๎าวขาวเอวันเลิศ ข๎าวทํอนหอมมะลิ 
ข๎าวปทุม สํวนข๎าวขาว 5% รัฐบาลไมํได๎นํามาประมูลในรอบนี้ ท้ังท่ีเป็นจังหวะท่ีดี เพราะเป็นชนิดข๎าวท่ีตลาดมี
ความต๎องการมากในขณะนี้ เพราะผลผลิตนาปรังปี 2559 ลดลง 
 ฉวยจังหวะบิ๊กสํงออกงํวนขายจีทูจี  
 แหลํงขําวจากวงการค๎าข๎าวช้ีวํา ธนสรรไรซ๑เติบโตก๎าวกระโดด เพราะในชํวง 2 ปีท่ีรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ๑เข๎ามาบริหาร ได๎เรํงทําการสํงออกข๎าวแบบรัฐบาลตํอรัฐบาล (G to G) เพิ่มขึ้นอยํางมาก และจัดสรร
ออร๑เดอร๑นี้ให๎กับผ๎ูสํงออกรายใหญํ ๆ เชํน ในปีท่ีผํานมายอดรวมสํงออก 9-10 ล๎านตัน เป็นจีทูจี 4 ล๎านตัน 
เทํากับผ๎ูสํงออกทําการตลาดกันเองเพียงแคํ 5-6 ล๎านตัน ซึ่งในชํวงเวลานั้นผ๎ูสํงออกรายใหญํมุํงหน๎าผลิตสํง
มอบจีทูจี จึงเกิดชํองวํางการตลาดขึ้น ธนสรรไรซ๑อาศัยจังหวะนั้นเข๎าไปสวมรับออร๑เดอร๑นอกจีทูจี  ทําให๎
กลายเป็นท็อป 3 ของการสํงออก โดยไมํมีออร๑เดอร๑จีทูจีสักเม็ดในมือ เหตุผลสําคัญเพราะมีต๎นน้ําท่ีแข็งแกรํง
สามารถผลิตได๎เอง แตํยังต๎องปิดจุดอํอนเรื่องโลจิสติกส๑ เพราะต๎องลําเลียงข๎าวจากโรงสีชัยนาท พิจิตร และ
กาฬสินธุ๑ เพื่อมาลงเรือ ขณะท่ีผ๎ูสํงออกรายใหญํอื่นๆ ตํางมีทําเรือใหญํเป็นของตัวเอง  
 จากนี้อีก 10 เดือน คงต๎องจับตามองวํา ธนสรรไรซ๑จะก๎าวสํูผ๎ูสํงออกระดับบิ๊ก โกยยอดสํงออกได๎ 1 
ล๎านตัน ตามท่ีคาดหวังไว๎หรือไมํ (ประชาชาติธุรกิจ 22022559) 
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 รถพํวงรอรับข๎าวเนําโครงการจ าน าข๎าวล็อตแรก 5 พันตัน สํงไปท าปุ๋ย (08 ก.พ.59) 
          เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ๑ 2559 ท่ีบริเวณด๎านหน๎าโกดังเก็บข๎าวโครงการรับจํานําของโรงสีดังกลําว ได๎มี 
จนท.จากบริษัทเอกชนรายหนึ่งจาก จ.ราชบุรี ได๎นําเอกสารขอทางขนสํงข๎าวออกจากพื้นท่ี จ.นครศรีธรรมราช 
จํานวน 5 พันตัน โดยจะมีรถบรรทุกสิบล๎อพํวงลงมาทยอยขนไปจนครบตามจํานวน ซึ่งในวันนี้จะทยอยบรรทุก
ข๎าวไปจํานวน 7 รถบรรทุกพํวง จํานวน 210 ตัน เป็นข๎าวขาว 5% ในราคา กก.ละ 5บาท 
          นายบริรักษ๑ ชูสิทธิ์ พาณิชย๑จังหวัดนครศรีธรรมราช กลําววํา ได๎เข๎ามาดูการขนข๎าวในครั้งนี้แล๎ว 
เนื่องจากได๎มีการขออนุญาตขนข๎าวออกจากโกดังอยํางถูกต๎อง ซึ่งในวันนี้มีจํานวน 210 ตัน มีรถตํารวจแตํละ
พื้นท่ีนําข๎าวไปสํงยัง จ.ราชบุรี ข๎าวนี้เป็นข๎าวในโครงการรับจํานําของรัฐบาลท่ีนําไปเพื่อทําเป็นปุ๋ย โดยมี
คณะกรรมการสํวนกลางจากหลายฝ่ายลงมาตรวจสอบทุกโกดังวําจะนําข๎าวจากโกดังใดออกมาขายทําปุ๋ยกํอน 
นครศรีธรรมราชมีท่ีโกดังนี้ จํานวน 5 พันตัน สํวนจะมีท่ีโกดังไหนอีกยังไมํทราบ 
          ตํอข๎อถามท่ีมีการระบุวํา ข๎าวท่ีขนในครั้งนี้เป็นข๎าวดีคนกินได๎ และสามารถขายได๎ในราคา กก.
ละ 9 บาท วํา อันนี้ตนไมํทราบ เพราะทางข๎างบนระบุวําเป็นข๎าวเส่ือมสภาพ ตนเองก็ไมํมีความชํานาญในการ
ตรวจสอบ ทางรัฐบาลมีคณะกรรมการในการตรวจสอบคุณภาพข๎าวแล๎ว เมื่อกรรมการมีมติก็ต๎องวํากันไป
ตามนั้น 
 แหลํงขําวรายหนึ่งระบุ ข๎าวตัวนี้เป็นข๎าวเกรดซี คนยังกินได๎ ยังมีโรงสีรับซื้อในราคา กก.ละ 9 บาท ล็อ
ตนี้จะขายได๎ถึง 45 ล๎านบาท แตํรัฐบาลชิงขายในราคาทําปุ๋ย 25 ล๎านบาท สํวนตํางท่ีรัฐพึงได๎ 20 ล๎านหายไป
ไหน จริงๆ แล๎วรัฐจะต๎องขายข๎าวในโครงการรับจํานําท้ังหมดกี่แสนตันกันแนํ 
          ในเมื่อรัฐบาลมาแทงเป็นข๎าวเนํา ข๎าวเสีย มันเหมือนปิดปากมัดมือชก วันนี้รัฐบาลไมํมีเงินแล๎วทําไมไมํ
เอาเงินจากสํวนตํางนี้มา ตรวจสอบได๎วําเนําจริงหรือไมํ เนําอยํางไร แบบไหน ทําไมจะดูไมํออก เอา
คณะกรรมการท่ีมิใชํคนรู๎เรื่องข๎าวมาตรวจสอบ สรุปวําเป็นช๎างกรรมการก็วําช๎าง แล๎วประเทศจะอยูํอยํางไร 
ถามวําหากประชาชนไมํออกมาพูดมาบอกนายกรัฐมนตรีจะรู๎หรือไมํวําถูกหลอก ซื้อในราคา  5 บาท ตัวเอง
นําไปขายตํอเป็นข๎าวเวียนอีก แล๎วคอยดูวําจะเกิดอะไรขึ้นตามมาอีก สุดท๎ายชาวนาก็ถูกกดราคาข๎าวถูก  (มติ
ชน 06022559) 
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๑.๖ ความเคลื่อนไหวของผู๎สํงออกข๎าวไทย 
รองนายกฯ เยือนอิหรําน ขายข๎าวได๎แล๎ว 3 แสนตัน 4.3 พันล๎าน บรรลุข๎อตกลงความรํวมมือ 7 

ฉบับ(04 ก.พ.59) 
 นายสมคิด ให๎สัมภาษณ๑วํา การหารือกับรองประธานาธิบดีอิหรําน ท้ังสองฝ่ายเห็นตรงกันวํา อิหรําน
เป็นแหลํงพลังงานท่ีมั่นคง ขณะท่ีไทยสมบูรณ๑ด๎านอาหาร ซึ่งจะเสริมกันได๎ รวมถึงอิหรํานเป็นประตํูสํูกลํุม
ประเทศ CIS (กลํุมประเทศเครือรัฐเอกราช) และไทยเป็นประตูสํูอาเซียน ซึ่งโลกยุ คหน๎าจะเช่ือมระดับ
ศูนย๑กลางภูมิภาค(ฮับรีเจอนัล) ซึ่งจะเช่ือมโยงกันท้ังการค๎า ลงทุน การทํองเท่ียว โดยฝ่ายอิหรํานได๎ขอให๎การ
บินไทยเพิ่มเท่ียวบินมาอิหรํานด๎วย 
 “การเยือนครั้งนี้ ถือเป็นจังหวะท่ีถูกต๎อง เพราะอิหรํานกําลังได๎รับความสนใจจากท่ัวโลก กํอนหน๎านี้
จีนได๎นําคณะรัฐบาลจีนและเอกชนเดินทางมาอิหรําน 600 คน ขณะท่ีไทยนํามา 100 คน และในเดือนมีนาคม
นี้ญี่ปุ่นจะนําคณะรัฐบาลราว 400 คนมาเยือนอิหรําน ดังนั้น การมาเยือนครั้งนี้ ถือวําประสบความสําเร็จ และ
หวังวําจะสํงผลดีตํอการทําการค๎าในระยะยาวตํอไป เป็นประเทศหนึ่งท่ีนายกรัฐมนตรีให๎ความสําคัญ” 
 นายสมคิด กลําวอีกวํา การมาเยือนครั้งนี้มีการประชุมรํวมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจระหวํางไทยกับ
อิหรํานด๎วย และบรรลุข๎อตกลงพิธีลงนามระหวํางกันรวม 7 ฉบับ อาทิ 1.ความตกลงทางการค๎าระหวําง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณะรัฐอิสลามอิหรําน 2.หนังสือแสดงเจตจํานงความรํวมมือด๎านการ
แลกเปล่ียนความรู๎และบุคลากรในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ยาชีววัตถุและวัคซีน ระหวํางศูนย๑พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี กับสถาบันพาสเตอร๑แหํงประเทศอิหรําน 3.ความตกลงความรํวมมือด๎านนาโนเทคโนโลยี ระหวําง
ศูนย๑นาโนเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี กับสภาพัฒนานาโนเทคโนโลยีแหํงชาติอิหรําน 4.หนังสือแสดงเจตจํานงความรํวมมือระหวํางบริษัท
ซินนาเจนแหํงสาธาณรัฐอิสลามอิหรําน และศูนย๑พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหํงชาติ สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร๑และ เทคโนโลยี ราชอาณาจักรไทย 5.หนังสือแสดงเจตจํานงแสดงความรํวมมือด๎าน
มาตราฐานระหวํางสถาบันวิจัย เพื่อการมาตราฐานแหํงสาธารณรัฐอิสลามอิหรํานและสํานักงานมาตรฐาน 
 ผ๎ูส่ือขําวรายงานวํา นายสมคิดและคณะได๎รํวมงานบิสซิเนสฟอร๑รั่ม โดยนายสมคิดได๎กลําวกับนักธุรกิจ
ไทยและอิหรํานราว 300 คนท่ีเข๎ารํวมงานวํา เศรษฐกิจไทยในปีนี้ จะขยายตัวได๎ 3.5% ดีกวําปีกํอนท่ีขยายตัว
เพียง 2.9% ซึ่งไทยกําลังพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อเช่ือมโยงเส๎นทางด๎านการขนสํงไปยังประเทศในอาเซียนท่ี
จะเช่ือมตํอไปยังจีนและอินเดียได๎ โดยตลาดกลํุมประเทศเหลํานี้มีมูลคําสูง ทางอิหรํานจึงมองไทยเป็นประตูสํู
อาเซียน ขณะท่ีอิหรํานเป็นประตูการค๎าของกลํุมประเทศ CIS ท่ีมีประชากรกวํา 600 ล๎านคน ท่ีไทยสามารถ
กระจายสินค๎าไปยังประเทศเหลํานี้ได๎เชํนเดียวกัน ขณะเดียวกันอิหรํานกับไทยยังสนใจท่ีจะแลกเปล่ียนสินค๎า
พลังงานและอาหารระหวํางกัน ทําให๎เช่ือวํา หลังจากนี้ไปการค๎าไทยกับอิหรํานจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 เทําตัว หรือ
มีมูลคํา 3,000 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐ จากปัจจุบันที่มีมูลคําเพียง 300 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐ ภายใน 5 ปี 
 และวันเดียวกัน (2 ก.พ. ตามเวลาท๎องถิ่น) มีพิธีลงนามบันทึกข๎อตกลง (เอ็มโอยู) ซื้อข๎าวไทยรวม 4 
ฉบับ ปริมาณ 3 แสนตันระหวํางบริษัทเอกชนไทยและบริษัทเอกชนของอิหรําน คิดเป็นมูลคําประมาณ 4,300 
ล๎านบาท หรือประมาณ 119.4 ล๎านเหรียญสหรัฐ โดยนายสมคิดเป็นสันขีพยานการลงนามดังกลําว ซึ่งแบํงเป็น 
เอ็มโอยูฉบับท่ี 1 การตกลงซื้อขายข๎าวขาว 100% เกรดบี ข๎าวหอมมะลิ และข๎าวขาว ระหวํางบริษัทพงษ๑ลาภ 
และบริษัท TOSE-EH Farda Investment Management Company รวม 1 แสนตัน ฉบับท่ี 2 การตกลงซื้อ
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ขายข๎าวขาว 100% เกรดบี ระหวํางบริษัทแคปปิตัล ซีเรียลส และบริษัท Parnian Imen Tejarat Giti จํานวน 
1 แสนตัน 
 ฉบับท่ี 3 การตกลงซื้อขายข๎าวขาว 100% เกรดบี ระหวํางบริษัทเอเชียโกลเด๎นไรซ๑ และบริษัท Para 
Tejarat Pyamid (PTP) จํานวน 5 หมื่นตัน ฉบับท่ี 4 การตกลงซื้อขายข๎าวขาว 100% และยางพารา
ธรรมชาติ จํานวน 1 ฉบับ รวมมูลคํา 144.4 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐ โดยกระทรวงพาณิชย๑ คาดการณ๑มีมูลคําการ
ส่ังซื้อสินค๎าไทยการจับคํูเจรจาไมํตํ่ากวํา 30 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐ หรือประมาณ 1000 ล๎านบาท จากปัจจุบัน
ไทยและอิหรํานมีมูลคําการค๎ารวมกันอยูํท่ี 309 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐ โดยไทยสํงออกได๎ 217.5 ล๎านดอลลาร๑
สหรัฐ มูลคํานําเข๎า 92 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐ โดยไทยได๎ดุลการค๎ามูลคํา 125 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐ 
 นางอภิรดี ตันตราภรณ๑ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย๑ กลําววํา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีไทย -
อิหรําน ได๎ตกลงความรํวมมือการค๎าระหวํางประเทศ โดยจะจัดต้ังคณะกรรมาธิการรํวมเจรจาการค๎า และจะ
รํวมประชุมครั้งแรกในไทย นอกจากนี้ อิหรํานพิจารณานําเข๎าไกํและผลไม๎สดจากไทย เชํน กล๎วย และเอกชน
ได๎ตกลงจะซื้อขายข๎าวระหวํางกัน 3 แสนตัน และยางอีก 2 หมื่นตัน มูลคํารวม 5,200 ล๎านบาท 
 นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม กลําววํา อิหรํานสนใจจะเข๎ามาลงทุน
ใน 10 คลัสเตอร๑เป้าหมายอุตสาหกรรมท่ีไทยมีศักยภาพ และจับคํูธุรกิจการค๎าระหวํางเอสเอ็มอีไทยและ
อิหรําน รวมท้ังสนใจการแลกเปล่ียนวัตถุดิบเหมืองแรํและทองคํา การผลิตเครื่องประดับและความรํวมมือด๎าน
มาตรฐานอุตสาหกรรม และรํวมทุนในสินค๎าฮาลาล(มติชน 03022559) 
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๑.๗ ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 
 “โมเดลนาข๎าว” สร๎างต๎นแบบชาวนาไทย(19 ก.พ.59) 
 ชาวนา “กระดูกสันหลังของชาติ” ท่ีนับวันเริ่มมีจํานวนลดน๎อยลง ท่ีดินทํากินท่ีเคยได๎รับเป็นมรดกตก
ทอดและสํงตํอให๎ลูกหลานก็ถูกขายให๎แกํนายหน๎ารายใหญํเพียงเพราะ การทํานาประสบปัญหาขาดทุน 
เกษตรกรต๎องเป็นหนี้สิน อาชีพทํานากลายเป็นอาชีพที่ยากจน ท้ังท่ีข๎าวเป็นอาหารหลักของคนไทยและผลผลิต
สํงออกหนึ่งท่ีสําคัญของประเทศ นโยบายสนับสนุนชาวนาท่ีเกิดขึ้นมาในชํวงหลังๆ ก็เป็นนโยบายท่ียังขาด
ความยั่งยืน แก๎ไขได๎เพียงปัญหาเฉพาะหน๎า ไมํสามารถตอบโจทย๑หรือแก๎ปัญหาได๎อยํางแท๎จริง 
 ด๎วยปัญหาของชาวนาท่ีเกิดขึ้นตลอดมาและมีแนวโน๎มทวีความรุนแรงขึ้นสํานักงานทรัพย๑สินสํวน
พระมหากษัตริย๑ จึงเริ่มดําเนินโครงการ “โมเดลนาข๎าวของสํานักงานทรัพย๑สินสํวนพระมหากษัตริย๑” ด๎วย
แนวคิดท่ีวํา การพัฒนาการทํานาข๎าวให๎เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดนั้น สมควรพิจารณาในเชิง
ระบบให๎มากท่ีสุด เพื่อท่ีทุกบริบทและปัจจัยท่ีเกี่ยวข๎องจะถูกนํามาพิจารณารํวมกันและเช่ือมโยงสํงผลกระทบ
ตํอกันอยํางชัดเจน โดยเฉพาะในชํวงเวลาของการแสวงหาแนวทางแก๎ไขปัญหาของชาวนาไทยในปัจจุบันให๎
หลุดพ๎นจากภาพมายาของนโยบายท่ีบิดเบือน จะต๎องยึดหลักการพัฒนาเกษตรกรให๎เป็นศูนย๑กลางของการ
พัฒนา โดยมีเป้าหมายสุดท๎ายท่ียั่งยืน คือเกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวต๎องมีการเรียนรู๎เพื่อเพิ่มขีดความสามารถพึ่งพา
ตนเองได๎มากขึ้นในระยะยาว 
 แนวคิดดังกลําวจึงได๎รับการนํามาประยุกต๑เพื่อดําเนินการ ในท่ีดินของสํานักงานทรัพย๑สินสํวน
พระมหากษัตริย๑ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวได๎พระราชทานให๎กับสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เมื่อปี 2518 ซึ่งต้ังอยูํในพื้นท่ี 5 จังหวัดปริมณฑล โดยนํารํองบนท่ีดินของเกษตรกร
อาสาสมัคร ประมาณ 20-30 ครัวเรือน ในจังหวัดนครปฐม และพระนครศรีอยุธยา 
 การจัดการระบบนาข๎าวในโครงการนํารํองประกอบด๎วย 3 มิติหลัก ได๎แกํ ลดต๎นทุน เพิ่มรายได๎ และมี
นโยบายสนับสนุนโดยโครงการฯในระยะแรก ได๎เริ่มดําเนินการตั้งแตํปี 2557มาจนถึงปัจจุบัน 
 “เรารู๎แล๎ววํา การชํวยเหลือชาวนานั้น จะใช๎การบิดเบือนกลไกตลาดไมํได๎ เป็นส่ิงท่ีจะไมํมั่นคงถาวร 
ส่ิงท่ีควรทํามากท่ีสุดคือ การทําผลผลิตให๎ดีมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลคํา และลดต๎นทุนการผลิตท่ีเป็นอยูํให๎ตํ่าลง 
ซึ่งความรู๎ทางวิชาการสามารถนํามาสนับสนุนเกษตรกรในเรื่องนี้ได๎ ชาวนาไทยมีพื้นฐานทักษะและ
ประสบการณ๑ท่ีดีมากอยูํแล๎ว หากมีโอกาสรํวมกันเรียนรู๎มากขึ้น ก็จะเกิดพลังแก๎ไขปัญหาได๎” ผศ.ดร.ธันวา 
จิตต๑สงวนท่ีปรึกษาโครงการฯ และอาจารย๑ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร๑เกษตรและทรัพยากร คณะ
เศรษฐศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑กลําวถึงเป้าหมายแรกของการดําเนินโครงการท้ังนี้ ได๎มีการประสาน
กับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อให๎การสนับสนุน ท้ังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
กรมการข๎าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)และปราชญ๑
ชาวบ๎านด๎านการเกษตรที่ได๎รับการยอมรับในระดับประเทศ 
 ลดต๎นทุน เพิ่มคุณภาพผลผลิต อาจจะเป็นเรื่องท่ีสวนทางกับความรู๎สึก วําการลดต๎นทุนจะเพิ่ม
คุณภาพและมูลคําของผลผลิตในไรํนาได๎อยํางไรผศ.ดร.ธันวา จิตต๑สงวน ขยายความประเด็นดังกลําวด๎วย
คําหลักๆภายใต๎กรอบแนวทางพัฒนาในโครงการฯ ได๎แกํ 
 “ท๎องทํุงอุดม” คือการวางรากฐานการผลิตในไรํนาให๎อุดมสมบูรณ๑เกื้อกูลกับธรรมชาติมากท่ีสุด 
ประกอบด๎วยการจัดการน้ําและบํารุงดิน พื้นท่ีนํารํองโชคดีท่ีเป็นพื้นท่ีชลประทาน ท้ังยังมีแหลํงน้ําตาม
ธรรมชาติ จึงเหลือส่ิงท่ีต๎องเรํงดําเนินการคือการบํารุงดิน เพื่อลดการใช๎ปุ๋ยเคมี สารเคมี แตํหันมาใช๎ปุ๋ยอินทรีย๑
ท่ีเกษตรกรสามารถเรียนรู๎ทําเองได๎ เสริมด๎วยสารชีวภาพและจุลินทรีย๑ตํางๆ ก็จะชํวยลดต๎นทุนลงได๎อยํางมาก 



34 

 

 “เทคโนโลยีเหมาะสม”เพราะความจริงก็คือ ไมํมีใครท่ีจะรู๎จักท่ีนาของเกษตรกรได๎ดีเทํากับตัว
เกษตรกรแตํละคนเอง การวางแผนใช๎เทคโนโลยีตํางๆท่ีเหมาะสมจึงจะต๎องมาจากพื้นฐานการเอาใจใสํและใช๎
แรงงานของชาวนาเองเป็นหลัก แตํในชํวงท่ีผํานมา จะพบวําชาวนามักจ๎างแรงงานมากกวําการลงแรงด๎วย
ตัวเอง ทําให๎มีต๎นทุนสูงขึ้นมาก แตํกลับมีประสิทธิภาพตํ่าในการดูแลผลผลิต ไมํได๎คุณภาพเทําท่ีควร การ
สํงเสริมวิธีคิดเรื่องใช๎แรงงานของตนเองให๎มากขึ้นจึงเป็นเรื่องสําคัญรวมท้ังสนับสนุนให๎เกษตรกรหันกลับมาใช๎
หลักการรวมกันทําเพื่อลดต๎นทุนเฉล่ียจากขนาดท่ีใหญํขึ้น เชํน การรํวมกันผลิตปุ๋ยจุลินทรีย๑บํารุงดิน สาร
ฮอร๑โมนบํารุงต๎นข๎าว หรือประสานงานรํวมกันในขั้นตอนการปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการจําหนําย
ไปพร๎อมๆ กัน เพื่อสร๎างลดต๎นทุนและอํานาจตํอรองมากขึ้น 
 “สังคมอุ๎มชู”โครงการฯ ยังสนับสนุนการจัดต้ังโรงสีขนาดยํอม เพื่อให๎เกษตรกรในโครงการฯ ได๎มี
ศูนย๑กลางของกลํุมท่ีจะเพิ่มความเข๎มแข็งในการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอก แลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกันใน
วิถีการทํานา การแปรรูป การควบคุมคุณภาพหลังเก็บเกี่ยว รวมถึงยังได๎สํงเสริมให๎กลํุมชาวนาได๎วางแผน
การตลาด พัฒนาบรรจุภัณฑ๑ รวมท้ังแปรรูปผลิตภัณฑ๑ข๎าวให๎มีความหลากหลายเพื่อเช่ือมโยงการจําหนําย
ให๎กับตลาดชุมชน โรงเรียน และสํูสังคมภายนอก ในฐานะผลผลิตข๎าวจากผืนดินพระราชทานเพื่อการเกษตร 
 “รู๎คุณแผํนดิน” สําหรับเกษตรกรบนท่ีดินพระราชทานเชํนนี้ ท่ีจะขาดไมํได๎คือ การสํงเสริมหลักคิดใน
การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังในการดํารงชีพอยํางพอประมาณ มีเหตุผล และมี
ภูมิค๎ุมกัน สํงเสริมให๎ลดคําใช๎จํายฟุ่มเฟือย มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน รวมท้ังการเช่ือมประสานทุกมิติขอ ง
ชุมชน ประกอบด๎วย บ๎าน-วัด-โรงเรียน-เด็ก-ผ๎ูสูงอายุ-สุขภาพ-ส่ิงแวดล๎อม ตลอดจนการเสริมสร๎างให๎ชาวนา
เกิดความสามัคคี เช่ือมั่นและศรัทธาในอาชีพเกษตรกรรมบนผืนดินท่ีได๎รับพระราชทานตกทอดมา 
 ต๎นทุนลด รายได๎เพิ่ม นายประสารแจํมทับทิม ชาวนาท่ีเข๎ารํวมโครงการฯ จากตําบลช๎างใหญํ อําเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บอกวํา การทํานาภายใต๎นโยบายการชํวยเหลือของรัฐเชํนท่ีผํานมา สํงผล
ให๎เกษตรกรไมํคํานึงถึงต๎นทุนเพราะคิดถึงแตํรายรับจึงทํุมทุนในการใช๎ปุ๋ยเคมีและยาฆําแมลงกันอยํางเต็มท่ี
เพื่อหวังให๎ได๎ผลผลิตปริมาณมาก ท๎ายท่ีสุดแล๎ว สํวนตํางท่ีเป็นรายได๎สุทธิแทบจะไมํเพียงพอในการใช๎จํายเล้ียง
ดูครอบครัว 
 หลังจากเข๎ารํวมโครงการฯ ประสารกลับพบวํา เขาสามารถลดคําใช๎จํายท่ีเป็นต๎นทุนลงมากกวําเทําตัว 
รายรับท่ีลดลงกลายเป็นกําไรที่เพิ่มขึ้นสําหรับเขา 
 “ทํานาไมํใช๎สารเคมีชํวยลดรายจําย แล๎วยังได๎กําไรให๎รํางกายด๎วย เพราะไมํต๎องเส่ียงกับสารเคมี
เหมือนเมื่อกํอน” ประสารกลําวถึงประสบการณ๑การเข๎ารํวมโครงการฯ ในรอบปีท่ีผํานมา 
 เมื่อโครงการฯ ให๎ผลตอบลัพธ๑ท่ีดี ทําให๎มีเกษตรกรหันมาสนใจเพิ่มขึ้นประมาณ สวํางญาติ ประธาน
กลํุมเกษตรกรตําบลช๎างใหญํ อําเภอบางไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลําววํา“ในชํวงแรก แม๎จะมีเกษตรกร
รํวมรับฟังโครงการฯ หลายราย แตํท่ีรํวมเป็นอาสาสมัครนํารํองมีเพียง 7 ราย ท่ีเหลือจะคอยสังเกตการณ๑อยูํ
ตลอดเวลา แตํเมื่อเห็นผลตอบแทนในรอบการผลิตท่ีผํานมา ก็ทําให๎มีคนเข๎ารํวมโครงการฯ เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 20 
รายแล๎ว” 
 ผศ.ดร.ธันวา จิตต๑สงวน ท่ีปรึกษาโครงการโมเดลนาข๎าวของสํานักงานทรัพย๑สินสํวนพระมหากษัตริย๑ 
กลําวโดยสรุปวํา การดําเนินโครงการฯดังกลําว ต้ังอยูํบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยําง
แท๎จริง 
 เงื่อนไขสําคัญ ผศ.ดร.ธันวา จิตต๑สงวน ช้ีวํา คือการท่ีผ๎ูเข๎ารํวมโครงการฯ จะต๎องใฝ่เรียนรู๎ เปิดใจ และ
ลงมือทําเองด๎วยความมานะพยายามโดยหลังจากนี้จะมีการประเมินผลการลดต๎นทุนการผลิต กํอนจะเริ่ม
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ดําเนินการในระยะท่ีสอง โดยเน๎นการเพิ่มรายได๎ ทําการตลาด และเช่ือมโยงกับนโยบายสนับสนุนของ
หนํวยงานภาครัฐตํางๆท่ีมีอยูํในพื้นท่ีเป็นขั้นตอนสุดท๎าย เพื่อสร๎างให๎เกิดภาพท่ีชัดเจนของต๎นแบบการ
สนับสนุนเกษตรกรที่สามารถพึ่งตนเองได๎อยํางยั่งยืนตํอไป(กรุงเทพธุรกิจ 18022559) 
 ทั่วโลกล๎วนอุดหนุนเกษตรกร(11 ก.พ.59) 
 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ๑การเกษตรแหํงประเทศไทย เชิญ ร.ต.อ.ดร.นิติ
ภูมิ นวรัตน๑ พูดถึงการพัฒนาสหกรณ๑ในสถานการณ๑โลกปัจจุบัน รับใช๎ประธาน กรรมการ ผ๎ูตรวจสอบ ฝ่าย
จัดการ ฯลฯ ของสหกรณ๑การเกษตร 8 จังหวัด ภาคกลาง 250 คน ท่ีโรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี 
พฤหัสบดีวันนี้ 15.00-17.00 น. 
 ตอนไปพูดให๎ชุมนุมสหกรณ๑การเกษตรฯ ท่ีเชียงใหมํ เมื่อเดือนมกราคม มีทํานผ๎ูฟังถามกันมาเยอะวํา 
ประเทศอื่นมีการอุดหนุนสินค๎าเกษตรกันบ๎างหรือเปลํา? ขอเรียนวํา “มีครับ” และมีเยอะซะด๎วย แม๎วําจะมี 
GATT และ WTO มีกฎหมายเศรษฐกิจระหวํางประเทศอะไรมากมาย แตํประเทศใหญํๆละเมิดข๎อตกลง โดยท่ี
ไมํมีองค๑กรโลกระดับไหนจะจัดการลงโทษได๎อยํางมีประสิทธิภาพเลยครับ 
 อยํางสภาข๎าวสาลีแคนาดาท่ีเรียกวํา Canadian Wheat Board ก็เคยมีมาตรการอุดหนุนข๎าวสาลีและ
เมล็ดธัญพืชเพื่อตัดราคาคํูแขํง พอโดนตําหนิ แคนาดาก็แก๎ตัวน้ําขุํนๆวํา ข๎าพเจ๎าต๎องทํา เพื่อตอบโต๎การกระทํา
ของประเทศตํางๆท่ีใช๎มาตรการในลักษณะนี้ 
 รัฐบาลอเมริกันและแคนาดาชํวยเกษตรกรในประเทศของตนเยอะนะครับ แถมยังโม๎วํา มาตรการท่ีตน
นํามาชํวยเกษตรกรนี่ ไมํเป็นการบิดเบือนราคาท้ังในประเทศและตลาดโลก ไมํวําจะเป็น การประกันราคา
พืชผล การให๎เกษตรกรกู๎ยืมเงินอัตราดอกเบ้ียตํ่า การคํ้าประกันเงินกู๎ให๎เกษตรกรกู๎เงินไปซื้อท่ีดินและเครื่องมือ
เกษตรกรรม แม๎แตํการใช๎มาตรการ tax write–offs ซึ่งหมายถึง การตัดบัญชีด๎านภาษี ก็ไมํทําให๎มีการ
บิดเบือนราคา เมื่อมาเปรียบเทียบกับมาตรการการจํานําและประกันราคาข๎าว ของไทย ขอเรียนวําวิธีการของ
เรานั้นจ๊ิบจ๏อยมาก 
 มาตรการของอเมริกา มีท้ังการพยุงราคาสินค๎าเกษตร การจํากัดการผลิตไมํให๎มีผลผลิตมาก รัฐบาล
อเมริกันส่ังให๎เกษตรกรลดการผลิต โดยเอาเงินไปยัดใสํมือเกษตรกรท่ีเลิกทําการเกษตรอยํางถาวร ถ๎าใคร 
ศึกษาเรื่องรัฐบาลอเมริกันชํวยเกษตรกรก็จะพบวํา รัฐบาลอเมริกันจําย สํวนตํางระหวํางราคาตลาด กับราคา
เป้าหมาย ซึ่งเป็นราคาท่ีเกษตรกรจะค๎ุมทุนให๎แกํเกษตรกรมาอยํางตํอเนื่อง 
 ญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งประเทศตัวดีท่ีอุดหนุนเกษตรกรของตนมากเชํนกัน รัฐบาลญี่ปุ่นใช๎ price 
stabilization หรือมาตรการรักษาเสถียรภาพด๎านราคา ใช๎การควบคุมผลผลิตด๎วยการผูกขาดโดยรัฐหรือ
องค๑กรกึ่งรัฐ สมัยกํอนยิ่งแยํกวําสมัยนี้เยอะ ทํานเช่ือไหมครับวํา เมื่อไมํนานมานี้ ราคาข๎าวสาลีในญี่ปุ่นสูงกวํา
ราคาในตลาดโลกถึง 8 เทํา สินค๎าเกษตรของญี่ปุ่นราคาสูงหมด ข๎าว เนื้อวัว อะไรพวกนี้ ญี่ปุ่นชํวยเกษตรกร
ตัวเองอยํางสุดล่ิมท่ิมประตู 
 สงครามอุดหนุนชํวยเหลือเกษตรกรและอุดหนุนการสํงออกนั้น เลํนกันแรงมากระหวํางประชาคม
ยุโรป สหรัฐอเมริกา และแคนาดา สหภาพยุโรปเคยมีนโยบาย price and sales guarantees ซึ่งเป็นการ
ประกันราคา และการประกันการขาย ประเทศใหญํๆในสหภาพยุโรปเคยทําหมดแล๎วครับ ไมํวําจะอุดหนุน
เกษตรกร จนเกษตรกรมีรายได๎มั่นคง ราคาตลาดจะเป็นยังไง เกษตรกรไมํต๎องตกใจ รัฐบาลกําหนดราคาขั้นตํ่า
สําหรับการซื้อขายภายในประชาคมยุโรปไว๎ให๎เรียบร๎อย 
 ยุโรปตํางกับอเมริกาตรงท่ียุโรปไมํจํากัดการผลิตภายในประเทศ เกษตรกรท่ีแม๎ไมํเกํง ก็ยังผลิตสินค๎า
เกษตรได๎อยํางมีกําไร ถ๎าสินค๎าเกษตรมีมากจนล๎นตลาด ยุโรปก็ ชํวยด๎วยการรับซื้อผลผลิตในราคาสูง เรื่องผ๎ู
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สํงออกก็เหมือนกัน ครั้งหนึ่ง ยุโรปคืนเงินให๎แกํผ๎ูสํงออกสินค๎า เกษตรเพื่อสนับสนุนให๎มีการสํงออกผลผลิต
การเกษตรไปในตลาดโลก โดยมีการจํายชดเชยสํวนตํางระหวํางราคาในยุโรปกับราคาในตลาดโลกให๎แกํผ๎ู
สํงออก 
 รัฐบาลของแตํละประเทศให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรเต็มท่ี เพราะเกษตรกรเป็นผ๎ูสร๎างความมั่นคง
ด๎านอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในความมั่นคงของประเทศ แม๎วําพรรคการเมืองจะโจมตีพรรคการเมืองฝ่ายตรงข๎าม 
แตํก็จะไมํโจมตีนโยบายท่ีชํวยเกษตรกร 
 ในสหรัฐอเมริกา มีการตํอส๎ูกันรุนแรง ระหวํางริพับลิกัน ซึ่งเป็น พรรคท่ีหนุนคนรวย ดูแลพวกเลํนหุ๎น 
พํอค๎าเงินตรา และอุตสาหกรรมขนาดใหญํ กับพรรคเด็มโมแครต ท่ีหนุนคนยากคนจน แตํพรรคริพับลิกันก็ไมํ
เคยตีการอุดหนุนเกษตรกรของเด็มโมแครต 
 สํวนหนึ่งขององค๑กรท่ีเชิญพํอของผมไปสาธยายให๎ความรู๎ ในปัจจุบัน เป็นองค๑กรท่ีเกี่ยวดองหนองยุํง
กับเกษตรกร ซึ่งเป็นกลํุมคนท่ีถูกกดขี่ขูดรีดจากคนอาชีพอื่น โดยเฉพาะจากพวกนายทุนชาติและนายทุนขุน
นางมาอยํางยาวนาน ได๎ฟังปัญหาของทํานเหลํานี้ ทําให๎ผมมั่นใจวํา อีกไมํนาน กาท่ีมีน้ํากําลังเดือดโดยไมํมีรู
ระบาย กําลังจะระเบิด(ไทยรัฐ 11022559) 
 พิษเอลนิโญํกระทบชาวนา(24 ก.พ.59) 
 ศูนย๑วิเคราะห๑เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics ระบุภัยแล๎งตํอเนื่องข๎ามปี กระทบ 3 ฤดูกาล
ผลิตข๎าว ภาคเหนือและภาคกลางเสียหายกวําพื้นท่ีอื่นๆ แนะสํงเสริมปลูกพืชอื่นแก๎แล๎งได๎ประโยชน๑ในระยะ
ยาว ปรากฏการณ๑เอลนิโญํยังสํงผลกระทบกับปริมาณฝนในไทยต้ังแตํปี 2557 และเห็นผลกระทบอยํางชัดเจน
ในปี 2558 ในชํวงฤดูฝนทําให๎ชาวนาต๎องเล่ือนการปลูกข๎าวนาปีออกไปและไมํสามารถปลูกข๎าวได๎ในอีกหลาย
พื้นท่ี และปรากฏการณ๑นี้ยังสํงผลตํอเนื่องถึงปัจจุบัน ถือได๎วําไทยได๎รับผลกระทบจากภัยแล๎งยาวนานตํอเนื่อง
ถึง 3 ปี 
 ผ๎ูท่ีได๎รับผลกระทบโดยตรงคือเกษตรกรชาวนา เนื่องจากภัยแล๎งติดตํอกันกระทบตํอผลผลิตข๎าวลดลง
แล๎ว 3 ฤดูกาล คือข๎าวนาปรัง 2557/58 ข๎าวนาปีปีการผลิต 2558 และข๎าวนาปรัง 2558/59 โดยประเมินวํา
ผลผลิตลดลงรวม 10.02 ล๎านตัน คิดเป็นมูลคํา 84,228 หมื่นล๎านบาท ซึ่งมีความเสียหายกวําร๎อยละ 50 เกิด
กับผลผลิตข๎าวนาปรังปี 2558/59 (พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559) 
 ปริมาณฝนท่ีลดลงตํอเนื่องทําให๎ปริมาณน้ํากักเก็บในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิต์ิ ซึ่งอยูํในภาคเหนือ
ตอนลํางและเป็นแหลํงน้ําสําคัญสําหรับพื้นท่ีเพาะปลูกในภาคกลาง มีปริมาณน้ําท่ีสามารถใช๎การได๎รวมเหลือ
เพียง 2,425 ล๎าน ลบ.ม. ลดลงจากระดับ 4,810 ลบ.ม. ณ ชํวงเวลาเดียวกันของปีกํอน หรือลดลงร๎อยละ 50.4 
จึงถือได๎วําปี 2559 เกษตรกรในพื้นท่ีภาคเหนือและภาคกลางจะได๎รับผลกระทบจากภัยแล๎งรุนแรงขึ้นกวําปีท่ี
ผํานมา 
 ศูนย๑วิเคราะห๑เศรษฐกิจทีเอ็มบี คาดวํา พื้นท่ีปลูกข๎าวในเขตลํุมแมํน้ําเจ๎าพระยา ภาคเหนือและภาค
กลางได๎รับผลกระทบรุนแรงกวําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปลูกข๎าวนาปีและอาศัยน้ําฝนเป็นหลัก โดย
ภาคเหนือมีปริมาณผลผลิตข๎าวลดลงมากท่ีสุด 4.5 ล๎านตัน มูลคํา 3.69 หมื่นล๎านบาท จังหวัดท่ีได๎รับ
ผลกระทบสูงได๎แกํนครสวรรค๑ พิจิตร พิษณุโลก สํวนภาคกลางได๎รับผลกระทบเป็นอันดับสอง คือผลผลิตข๎าว
ลดลง 4.0 ล๎านตัน คิดเป็นมูลคํา 3.19 ล๎านบาท จังหวัดท่ีได๎รับผลกระทบสูงคือ สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา 
และชัยนาท ท้ังนี้ปริมาณข๎าวท่ีลดลงมูลคํา 8.4 หมื่นล๎านบาท คือ เม็ดเงินท่ีหายจากระบบเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค ดังนั้นเศรษฐกิจในพื้นท่ีดังกลําวจึงได๎รับผลกระทบตํอเนื่อง เพราะเกษตรกรชาวนา คือ กลํุมผ๎ูบริโภคท่ี
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สําคัญของเศรษฐกิจในพื้นท่ี ซึ่งแนํนอนวํากลํุมสินค๎าคงทนได๎รับผลกระทบเป็นกลํุมแรก ได๎แกํ ธุรกิจจําหนําย
รถจักรยานยนต๑ รถยนต๑ เครื่องใช๎ไฟฟ้า วัสดุกํอสร๎าง สินค๎าแฟช่ัน ฯลฯ (บ๎านเมือง 23022559) 
 รัฐบาลชื่นชม เกษตรกรลดปลูกนาปรังท าบริหารจัดการน้ างํายขึ้น(01 ก.พ.59) 
 รัฐบาฃช่ืนชมเกษตรกร ปรับเปล่ียนพฤติกรรม หัน ปลูกพืชฤดูแล๎ง ลดปลูกข๎าวนาปรัง เหลือ 4 ล๎านไรํ 
จากปีกํอน 8 ล๎านไรํ  ช้ีต๎นเหตุ ปี 54/55 มีน้ําต๎นทุนในเข่ือน 1.8 หมื่นล๎าน ลบ.ม. แตํ รบ.สมัยนั้นระบายออก
ถึง 1.4 หมื่นล๎าน ลบ.ม. เพราะกลัวน้ําทํวมซ้ํา 
 เมื่อวันท่ี 30 ม.ค. พล.ต.สรรเสริญ แก๎วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยวํา พล.อ.
ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความช่ืนชมพี่น๎องเกษตรกรท่ีมีคว ามเข๎าใจสถานการณ๑น้ําของ
ประเทศ และให๎ความรํวมมือกับนโยบายการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปลูกพืชในหน๎าแล๎ง จากข๎าวนาปรัง 
ไปสํูพืชใช๎น้ําน๎อย และการเล้ียงปศุสัตว๑แทน 
 "จากข๎อมูลการสํารวจภาพถํายทางอากาศพื้นท่ีการเพาะปลูกข๎าวนาปรัง พบวํา พี่น๎องเกษตรกรให๎
ความรํวมมือตํอนโยบายของรัฐบาล มากขึ้นกวําในอดีต เกษตรกรบางสํวนเปล่ียนไปปลูกพืชใช๎น้ําน๎อย เชํน พืช
ตระกูลถั่ว บางสํวนเลือกการเล้ียงปศุสัตว๑ เชํน สัตว๑ปีก หรือ เล้ียงปลาในกระชัง รวมท้ังการเข๎ารํวมโครงการ
ตํางๆของรัฐบาลหลายโครงการ เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งในระดับฐานรากแบบประชารัฐ และชดเชยการสูญเสีย
รายได๎ เชํน การจ๎างงานขุดลอกคลองชลประทานในชุมชน ซึ่งมีการจ๎างงานกวํา 40,000 ราย ซึ่งมาตรการ
เหลํานี้ ทําให๎พื้นท่ีการปลูกข๎าวนาปรังท่ัวประเทศ ลดลงอยํางตํอเนื่อง โดยมีพื้นท่ีปลูกข๎าวนาปรังท่ัวประทศ
ข๎อมูล ณ เดือน ม.ค. ประมาณ 4 ล๎านไรํ จาก 8 ล๎านไรํ ในปี 57/58 และจาก 15 ล๎านไรํ ในปี 56/57 
หากพิจารณาเฉพาะพื้นท่ีเพาะปลูกลํุมเจ๎าพระยา ก็จะพบวํา พื้นท่ีปลูกข๎าวลดลงอยํางตํอเนื่อง เชํนกัน โดย
ข๎อมูล ณ เดือน ม.ค. 59 มี 2.91 ล๎านไรํ ลดลงจาก 4.84 ล๎านไรํ ในปี 57/58 และ 7.99 ล๎านไรํ ในปี 56/57 
อยํางไรก็ตาม มีพี่น๎องเกษตรกรบางรายท่ียินดีจะรับความเส่ียง และยังคงยืนยันจะปลูกข๎าวนาปรังตํอไป ซึ่งพี่
น๎องเกษตรกรเหลํานี้เข๎าใจดีวํา หากเกิดความเสียหายจะไมํได๎รับเงินชดเชย เพราะมิใชํความเสียหายจากภัย
พิบัติ และเจ๎าหน๎าท่ีได๎ให๎ข๎อมูลแล๎ววํา บางพื้นท่ีไมํสามารถให๎การสนับสนุนน้ําได๎จริงๆ เพราะเป็นพื้นท่ีสูงไมํค๎ุม
ตํอการผันน้ํา หรือเป็นพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน อีกท้ังอาจสํงผลกระทบตํอน้ํากิน-น้ําใช๎ 
 พล.ต.สรรเสริญ กลําวตํอวํา ข๎อมูลจากกรมชลประทานพบวํา ใน ปี 54/55 มีน้ําต๎นทุนในเขื่อนท่ัว
ประเทศ 18,000 ล๎านลูกบาศ๑กเมตร แตํมีการปลํอยระบายออกถึง 14,000 ล๎านลูกบาศ๑กเมตร ด๎วยความกังวล
ของรัฐบาลในสมัยนั้นวํา จะเกิดน้ําทํวมใหญํซ้ําซ๎อน โดยมิได๎คิดเผ่ือวํา หากเกิดฝนตกน๎อยจะเป็นอยํางไร ยิ่ง
เมื่อมีโครงการรับจํานําข๎าวทุกเมล็ดออกมา ทําให๎มีพื้นท่ีการปลูกข๎าวนาปรังซึ่งเป็นพืชใช๎น้ํามากท่ัวประเทศ
เพิ่มอยํางมาก เป็น 15 ล๎านไรํ ทําให๎น้ําต๎นทุนในเข่ือนท่ัวประเทศลดลงอยํางตํอเนื่อง โดย ณ เวลาท่ีรัฐบาลเข๎า
มาบริหารประเทศในปี 57/58 มีน้ําต๎นทุนในเขื่อนเหลือเพียง 6,777 ล๎านลูกบาศก๑เมตร ประกอบกับภาวะ
อากาศท่ีแห๎งแล๎งฝนท้ิงชํวง ทําให๎ต๎นทุนน้ําในเข่ือนลดลงอยํางตํอเนื่อง 
 "ในปี 58/59 เรามีน้ําต๎นทุน 4,247 ล๎านลูกบาศ๑กเมตร ซึ่งแม๎ไมํมาก แตํรัฐบาลเช่ือวํา จะสามารถ
บริหารจัดการรํวมกันระหวํางหนํวยงานทุกหนํวยและกองทัพ เพื่อดูแลให๎พี่น๎องประชาชนท้ังประเทศมีน้ํากิน
น้ําใช๎ไมํขาดแคลนในชํวงฤดูแล๎ง และคาดการณ๑วํา ด๎วยแผนการบริหารจัดการน้ําท่ีวางไว๎ เราจะมีน้ําใช๎การได๎ 
ณ วันท่ี 1 พ.ค.ซึ่งเป็นชํวงส้ินสุดฤดูแล๎ง 1,590 ล๎านลูกบาศ๑กเมตร" รวมท้ัง รัฐบาลจะเดินหน๎าแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําในรูปแบบประชารัฐ รํวมมือกันท้ังประชาชนและรัฐบาล ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 12 ปี โดยมี
เป้าหมายเพื่อมิให๎ประเทศไทยเกิดความขาดแคลนน้ํา หรือต๎องเผชิญหน๎ากับวิกฤตน้ํากิน -น้ําใช๎ อีกในอนาคต 
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เป็นการบริหารจัดการน้ําอยํางยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและเกษตรกรไทยทุกคนบนแผํนดินไทย
(ไทยรัฐ 30012559) 
 ชาวนาด้ือร้ัน! แอบสูบน้ าคลองมะขามเฒํา ทั้งที่ทหารติดป้ายห๎ามสูบกํอหน๎า(02 ก.พ.59) 
 น้ําแล๎งแห๎งหนัก! ชาวนาฝืนคําส่ัง แอบต้ังเครื่องสูบน้ําเข๎าคลองมะขามเฒํา-อูํทอง อ.วัดสิงห๑ จ.ชัยนาท 
สํงเข๎าพื้นท่ี อ.หันคา ท้ังท่ีมีการติดป้าย "ขอความรํวมมืองดสูบน้ํา ต้ังแตํ 28 ม.ค.-5 ก.พ. 2559 เพราะมีผ๎ู
ต๎องการใช๎ทําน้ําประปา" 
 เมื่อวันท่ี 2 ก.พ. 2559 ผ๎ูส่ือขําวรายงานวํา สถานการณ๑น้ําในลํุมน้ําเจ๎าพระยา ลําสุดวันนี้ ตรวจสอบ
ระดับน้ํา ท่ีสถานีวัดน้ําเหนือเขื่อนเจ๎าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ระดับน้ําเหนือเขื่อนยกตัว
ขึ้นอยูํท่ี 14.57 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง พ๎นจากจุดวิกฤติ ท่ี 14.00 เมตรจากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง มาเป็นเวลาหลายวันแล๎วขณะท่ีระดับระดับน้ําท๎ายเขื่อนทรงตัวอยูํท่ี 5.96 เมตร จากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง 
 โดยเขื่อนเจ๎าพระยาคงอัตราการระบายน้ําไว๎ท่ี 75 ลูกบาศก๑เมตรตํอวินาที เพื่อรักษาระบบนิเวศ 
ผลักดันน้ําเค็มและผลิตน้ําประปา รวมไปถึงการสํารองน้ําไว๎ใช๎ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ในจังหวัด
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร โดยน้ําท่ีมีอยูํในปัจจุบันจะสามารถใช๎ได๎อีก 
 ด๎านโครงการสํงน้ําและบํารุงรักษาพลเทพ ได๎สูบน้ําเข๎าคลองมะขามเฒํา-อูํทอง อ.วัดสิงห๑ จ.ชัยนาท 
เพื่อสํงเข๎าพื้นท่ี อ.หันคา ซึ่งชาวบ๎านใน ต.บ๎านเช่ียน กําลังประสบความเดือดร๎อนขาดน้ําดิบในการทําประปา 
โดยเจ๎าหน๎าท่ีได๎ขอความรํวมมือจากชาวนา ไมํให๎ลักลอบสูบน้ําไปใช๎ในการเพาะปลูก เพราะจะทําให๎น้ําไปไมํ
ถึงพื้นท่ีเดือดร๎อน 
 จากการลงสํารวจพื้นท่ีของทีมขําวกลับพบวํามีการลักลอบต้ังเครื่องสูบน้ํา เพื่อนําน้ําจากคลองมะขาม
เฒํา-อูํทอง ไปใช๎ทําการเพาะปลูกเป็นจํานวนมาก และเมื่อเข๎าไปตรวจสอบบริเวณท่ีต้ังเครื่องก็พบกระดาษปิด
ไว๎ที่เครื่องสูบและรถไถหลายๆ จุด โดยมีข๎อความดังนี้ "ขอความรํวมมืองดสูบน้ํา ต้ังแตํ 28 ม.ค.-5 ก.พ. 2559 
เพราะมีผ๎ูต๎องการใช๎ทําน้ําประปา" ซึ่งเป็นข๎อความท่ีทหารชุดรักษาความสงบเรียบร๎อย จ.ชัยนาท ท่ีลงสํารวจ
พื้นท่ีควบคุมลําคลองติดไว๎ให๎เจ๎าของเครื่องได๎ทราบกํอนจะยึดสายพานสูบน้ําไปเก็บรักษาช่ัวคราว แตํก็ยังมี
หลายๆ จุดท่ีชาวนาดูจะไมํใสํใจ โดยนําสายพานชุดใหมํมาใสํแทนและยังคงลักลอบสูบน้ําตํอไป(ไทยรัฐ 
02022559) 
 ชาวนา จ.ชัยนาทเจอภัยแล๎ง ขายข๎าวไมํได๎ราคาหันปลูกถ่ัวลิสงขายได๎ดีกวํา 4 เทําตัว(04 ก.พ.
59) 
 หลังจากต๎องเผชิญตํอสภาวะความแห๎งแล๎ง 2 ปีติดตํอกัน ประกอบกับขายข๎าวไมํได๎ราคา ขายได๎เพียง
เกวียนละ 6,000 บาท ทําให๎เกษตรกรหลายรายในพื้นหมูํ 6 ต.หาดทําเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท ได๎เลิกปลูกข๎าว 
และหันไปปลูกถั่วลิสงแทน เนื่องจากปลูกงําย ใช๎น้ําน๎อย ท่ีสําคัญเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได๎ราคาดีกวําการปลูก
ข๎าวมากกวํา 4 เทําตัว 
 น.ส.แตงไทย ศรีคล๎าย อายุ 59 ปี เกษตรกร ม.6 ต.หาดทําเสา เปิดเผยวํา จากสภาพความแห๎งแล๎ง 
และขายข๎าวไมํได๎ราคาในชํวง 1 ปี ท่ีผํานมา ทําให๎ตน และเพื่อนบ๎านหลายรายได๎หันไปปลูกถั่วลิสงแทนการ
ปลูกข๎าว เพราะปลูกงําย ใช๎น้ําน๎อย และเก็บขายได๎ราคาดีกวํา ซึ่งตนได๎ปลูกถั่วลิสง จํานวน 2 ไรํ ปลูกท้ัง
ในชํวงฤดูฝนและฤดูแล๎ง โดยชํวงฤดูฝนจะปลูกเพื่อเก็บไว๎ทําพันธุ๑ 
 สํวนชํวงฤดูแล๎งเชํนในขณะนี้จะปลูกเพื่อไว๎ขาย เพราะถั่วให๎ผลผลิตดีกวํา การปลูกก็งํายไมํต๎องดูแล
มาก ไมํต๎องรดน้ําใช๎แคํน้ําค๎าง ถั่วก็สามารถเจริญเติบโต ใช๎เวลาปลูก 2 เดือนครึ่ง จะได๎ผลผลิต 1,000 
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กิโลกรัม/ไรํ เก็บสํงขายให๎แกํพํอค๎า จ.อุทัยธานี ท่ีจะเดินทางมารับซื้อถึงท่ีในราคากิโลกรัมละ 25 บาท เป็นเงิน 
25,000 บาท/ไรํ นับเป็นรายได๎ท่ีมากกวําการปลูกข๎าวกวํา 4 เทําตัว (ขายข๎าวได๎เกวียนละ 6,000 บาท) จึงจะ
ปลูกถั่วลิสงตํอไปเรื่อยๆ  (ผ๎ูจัดการ 03022559) 
 ชาวนา จ.นครสวรรค๑เสี่ยงปลูกข๎าวแม๎น้ าน๎อยหวังผลผลิตสมบูรณ๑ขายขยับราคา(05 ก.พ.59) 
 เมื่อวันท่ี 4 ก.พ. 59 ผ๎ูส่ือขําวรายงานวํา มีชาวนาในพื้นท่ีอําเภอชุมแสง และอําเภอเมืองนครสวรรค๑ 
ยอมเส่ียงท่ีจะลงทุนทํานาแม๎วําทางภาครัฐจะขอความรํวมมือให๎หยุดทํานา และหันไปปลูกพืชระยะส้ันแทน
การทํานา แตํกลับพบวําชาวนาในพื้นท่ีดังกลําว ยอมท่ีจะเส่ียงลงทุนทํานาตํอไป โดยอาศัยน้ําจากบํอบาดาล 
ซึ่งน้ําจากบํอบาดาลท่ีเคยขุดเจาะเอาไว๎สูบไมํข้ึน 
 ท้ังนี้ ชาวนาได๎ลงทุนขุดเจาะบํอให๎ลึกลงไปอีก เพื่อสูบน้ําเข๎ามาใสํในนาข๎าว แม๎วําต๎องเส่ียงกับฝูงนก 
หนู และศัตรูพืชในนาข๎าว แตํชาวนาก็พร๎อมท่ีจะทํานาตํอไป เนื่องจากไมํอยากออกจากบ๎านไปหางานทําท่ี
กรุงเทพ แตํก็ได๎ออกมานอนเฝ้าคอยดูแลแปลงนาให๎ใกล๎ชิดมากขึ้น ซึ่งชาวนาบอกวํา การเส่ียงทํานาครั้งนี้ยังมี
ความหวังวํา ถ๎าได๎ผลผลิตข๎าวออกมาดีสมบูรณ๑ จะทําให๎ขายข๎าวได๎ราคาขยับสูงขึ้น เนื่องจากชํวงนี้ 90 
เปอร๑เซ็นต๑ทุกพื้นท่ีหยุดทํานา ซึ่งอาจพลิกวิกฤติเป็นโอกาส แม๎วําต๎องเส่ียงสูงก็ตาม.(ผ๎ูจัดการ 04022559) 

ชาวนาทุํมสุดตัว ก๎ูเงินขุดบาดาลเลี้ยงข๎าวพ๎นแล๎ง เคราะห๑ซ้ าหนูบุก ข๎าวดีด เป็นหนี้หนักกวําเดิม
(05 ก.พ.59) 
 หลังเกิดภาวะแล๎งขยายวงกว๎าง น้ําตนทุนในเข่ือนเหลือน๎อย ใช๎ได๎เพียงอุปโภคบริโภค  ชลประทานขอ
ความรํวมมือหยุดการทํานา พร๎อมจ๎างงานในชํวงหยุดการทํานา และมีชาวนาบางสํวนหันไปปลูกพืชใช๎น้ําน๎อย
ส๎ูภัยแล๎ง แตํก็ยังมีชาวนาบางสํวน ท่ียังลงทุนปลูกข๎าวทํานา ส๎ูภัยแล๎ง หาเล้ียงครอบครัว เนื่องจากไมํมีความ
ชํานาญในอาชีพด๎านอื่น โดยส๎ูลงทุนในการขุดบํอบาดาล ใช๎น้ําหลํอเล้ียงผลผลิตต๎นข๎าวภายในนา ประสบ
ปัญหาหนูกัดกิน ข๎าวดีดข๎าวเด๎ง ผลผลิตเสียหาย หลังเก็บเกี่ยวนําไปขายได๎ไมํค๎ุมการลงทุนไป 
 นายนภดล แก๎วใยบุญ อายุ 53 ปี ชาวนา หมูํ 5 ตําบลคลองวัว อําเภอเมือง จังหวัดอํางทอง เปิดเผย
วํา หลังเกิดภัยแล๎งลุกลาม ตนเองยังคงเชําท่ีนาจํานวน 10 ไรํ เพื่อปลูกข๎าว หวังสร๎างรายได๎เล้ียงครอบครัว ได๎
ไปกู๎หนี้ยืมเงินมาจํานวนหนึ่งหลายหมื่นบาท ในการลงทุนทํานา จํานวน 10 ไรํ โดยมีคําเจาะบํอบาดาล คําไถ
นาเม็ดพันธุ๑คําปุ๋ยคํายา และต๎องตํอส๎ูกับนกและหนูท่ีชุกชุม และมาเจอกับปัญหาข๎าวดีดข๎าวเด๎ง ผลผลิต
เสียหาย หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนา 10 ไรํ ได๎ข๎าวแคํ 3 ตัน นําไปขายได๎เงินสองหมื่นกวําบาท ทําให๎ขาดทุน
เป็นหนี้เพิ่มขึ้น และก็ไมํยอมแพ๎และขอส๎ูทํานาตํออีกครั้งหลังลงทุนขุดบํอบาดาลไปแล๎ว และไมํสามารถทํา
อาชีพอื่นได๎เนื่องจากไมํมีความชํานาญ ก็ต๎องทํานาหวังสร๎างรายได๎หาเงินใช๎หนี้ตํอไป(มติชน 04022559) 
 ชาวนา 500 คนชุมนุมหน๎า สภ.กงไกรลาศ แจ๎งความถูกเบี้ยวคําข๎าว 10 ล๎าน-ขูํปิดถนน(08 ก.พ.
59) 
         ชาวนา อ.กงไกรลาศ กวํา 500 คน บุกโรงพักแจ๎งความ หลังสหกรณ๑กงไกรลาศ เบี้ยวจํายคําข๎าวกวํา 
10 ล๎าน ขณะ จนท.เรียกตัวแทนแตํละฝ่ายเจรจายังไมํได๎ข๎อสรุป หารืออีกครั้ง 9 ก.พ. นี้ ด๎านชาวนาขูํปิด ถ.
สุโขทัย-พิษณุโลกหากยังไมํได๎ข๎อสรุป 
         เมื่อวันท่ี 5 ก.พ. 59 ชาวนากวํา 500 คน ในพื้นท่ี อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เดินทางมารวมตัวกันท่ี สภ.
กงไกรลาศ เพื่อเข๎าแจ๎งความร๎องทุกข๑กับเจ๎าหน๎าท่ีตํารวจ กรณีถูกสหกรณ๑การเกษตรกงไกรลาศ จํากัด เลขท่ี 
155 ม.1 ต.บ๎านกรําง อ.กงไกรลาศ เบี้ยวจํายเงินคําข๎าวเปลือก มีมูลคํารวมกันกวํา 10 ล๎านบาท ทําให๎ได๎รับ
ความเดือดร๎อน โดยกลํุมผ๎ูชุมนุมขอให๎ทางตํารวจ เชิญตัวแทนของสหกรณ๑ฯ มาเจรจา เพื่อหาข๎อยุติและนัดวัน
จํายเงินให๎กับชาวนาทุกคน 
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          ตํอมา พ.ต.อ.ถาวร รวมกิ่ง ผกก.สภ.กงไกรลาศ ได๎ประสานกับ ร.ท.นครชัย อินทจักร หน.ชปส.5 
กกล.รส.บชร.3 นํากําลังทหารเข๎าดูแลความสงบเรียบร๎อย จากนั้นเชิญผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎อง อาทิ นายชาญชัย วัฒน
รัตน๑ ปลัดอาวุโสอําเภอกงไกรลาศ นายวายุ เค๎าแดง ตัวแทนจากสหกรณ๑การเกษตรกงไกรลาศ นายชูชีพ 
จันทร๑หอม นายก อบต.ทําฉนวน และ นายสุรินทร๑ โพธิ์จันทร๑ ตัวแทนกลํุมชาวนา เข๎ารํวมประชุมท่ี สภ.กงไกร
ลาศ โดยไมํอนุญาตให๎ส่ือมวลชนเข๎ารับฟัง ใช๎เวลานานกวํา 2 ช่ัวโมง ก็ยังไมํได๎ข๎อยุติ เนื่องจากทางสหกรณ๑ฯ 
ขอเวลา 6 เดือน ในการพิจารณาการจํายเงิน แตํทางกลํุมผ๎ูชุมนุมเห็นวํานานเกินไป เพราะทุกคนตํางมีภาระ
หนี้สิน ในท่ีสุด นายชาญชัย จึงยุติการประชุมและนัดหมายเพื่อเจรจาอีกครั้ง ณ ท่ีทําการสหกรณ๑การเกษตรกง
ไกรลาศ ในวันท่ี 9 ก.พ. 59 เวลา 09.00 น. 
          นางจําเรียง ศรีรักษ๑ อายุ 37 ปี บ๎านเลขท่ี 69 ม.1 ต.ทําฉนวน อ.กงไกรลาศ ชาวนาท่ีได๎รับความ
เดือดร๎อน กลําววํา คนในหมูํบ๎านนําข๎าวเปลือกมาขายให๎กับสหกรณ๑ฯ ท่ีทําข๎าวต้ังแตํวันท่ี 30 ม.ค. ท่ีผํานมา 
โดยทางสหกรณ๑ฯ นัดหมายให๎มารับเงินในวันนี้ แตํกลับบอกวําไมํมีเงินจําย จึงต๎องรวมตัวกันมาแจ๎งความ และ
หากวันท่ี 9 ก.พ. ยังไมํได๎ข๎อสรุป จะรวมตัวกันปิดถนนสิงหวัฒน๑ (สุโขทัย-พิษณุโลก) ท้ัง 2 ฝ่ัง เพื่อเรียกร๎องขอ
ความชํวยเหลือจากทางราชการตํอไป.(ไทยรัฐ 06022559) 
 จ.บุรีรัมย๑เดินหน๎าต้ังกองทุนพึ่งพาตนเองรับซ้ือข๎าวคุณภาพต่ าชํวยเหลือชาวนา (10 ก.พ.59) 
 นายเสรี ศรีหะไตร ผ๎ูวําราชการจังหวัดบุรีรัมย๑เปิดเผยวํา จากสถานการณ๑ราคาข๎าวตกตํ่า และปัญหา
คุณภาพข๎าวของเกษตรกร โดยท่ี จ.บุรีรัมย๑ คาดวํายังคงมีผลผลิตข๎าวอยูํท่ีประมาณ 200,000 ตัน ทางจังหวัด
จึงมีนโยบายในการชํวยเหลือเกษตรกรรายยํอยท่ีคุณภาพข๎าวอยูํในเกณฑ๑ตํ่า (กรัมข๎าวไมํถึง 20 กรัม) และไมํ
สามารถเข๎าโครงการชะลอการขายข๎าวโดยการฝากข๎าวในยุ๎งฉางกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได๎ โดยการจัดต้ังกองทุนครอบครัวเดียวกันตามธรรมนูญหมูํบ๎านสันติสุข 9 ดี คัมภีร๑สร๎าง
อนาคตให๎ลูกหลาน คือ “กองทุนพึ่งพาตนเอง” เพื่อรับซื้อข๎าวของเกษตรกรในราคาสูงกวําท๎องตลาดตันละ
200 บาท 
 โดยให๎สหกรณ๑จังหวัดกําหนดหลักเกณฑ๑เกษตรกรท่ีสมควรจะได๎รับการชํวยเหลือจากนั้นให๎ ธ.ก.ส. 
รวบรวมข๎อมูลเกษตรกรท่ีมีข๎าวคุณภาพ ข๎าวตํ่ากวํา 20 กรัม สํงให๎เกษตรอําเภอ เกษตรตําบลในพื้นท่ีนั้นๆ 
เพื่อให๎คณะกรรมการหมูํบ๎าน (กม.) รับรอง และให๎สํานักงานพาณิชย๑จังหวัดประสานสํวนราชการ สถานศึกษา
และภาคเอกชนท่ีมีความต๎องการข๎าวสาร และประสานจุดจําหนําย โดยเช่ือมโยงกับโรงสีชุมชน สหกรณ๑
บุรีรัมย๑ จํากัด 
 สําหรับขณะนี้มีเกษตรกรรายยํอยนําข๎าวเปลือกมาจําหนํายท่ีโรงสีชุมนุมสหกรณ๑การเกษตรบุรีรัมย๑ 
จํากัด จํานวน 25 ราย ปริมาณข๎าว 53 ตัน เมื่อสีแปรสภาพเป็นข๎าวสารแล๎วจะได๎ข๎าวคุณภาพหอมมะลิคละ 
5,140 ถุง แพ็กเป็นถุงละ 5 กิโลกรัม จําหนํายในราคาถุงละ 120 บาท ขณะนี้ได๎วางจําหนํายท่ีหน๎าสํานักงาน
พาณิชย๑จังหวัดและท่ีท่ีชุมนุมสหกรณ๑การเกษตรบุรีรัมย๑ จํากัด(แนวหน๎า 10022559) 
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 ๑.๘ ความเคลื่อนไหวด๎านอ่ืนๆ 
 ปลัด ก.พาณิชย๑ ช้ี ข๎าวไมํได๎หาย 3.9 แสนตัน แคํจนท.ลงบัญชีผิด(11 ก.พ.59) 
 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย๑ กลําวถึงการปิดบัญชีโครงการรับจํานําข๎าวในรอบปี
บัญชี 2558 ท่ีกระทรวงการคลังระบุวํามีข๎าวหายไปจากสต๏อก 390,000 ตันนั้นวํา ข๎าวไมํได๎หาย แตํอาจเป็น
การลงบัญชีท่ีผิดพลาด และยังไมํได๎ข๎อสรุปทางบัญชีเทํานั้น ซึ่งได๎เชิญองค๑การคลังสินค๎า (อคส.) และองค๑การ
ตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) มาหารือแล๎ว พร๎อมได๎ส่ังการให๎ตรวจสอบข๎อมูลอยํางละเอียด เพื่อให๎ได๎ข๎อสรุป
ทางบัญชี และข๎อเท็จจริงภายในวัน ท่ี 12 ก.พ.นี้ จากนั้นจะนําสํงให๎กับคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับ
จํานําข๎าวตํอไป 
 วันเดียวกัน พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการ อคส. กลําวถึงการกํากับดูแลการขนย๎าย
ข๎าวสารในสต๏อกรัฐบาลเข๎าสํูอุตสาหกรรมวํา หลังจากบริษัท ว.ธนทรัพย๑ จํากัด ผ๎ูชนะการประมูลซื้อข๎าวสาร 
21,180 ตัน เพื่อนําไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย๑ ได๎มาทําสัญญากับ อคส.เมื่อวันท่ี 29 ม.ค.2559 นั้น บริษัทได๎ชําระ
เงินงวดแรกสําหรับข๎าว 5,000 ตันแรกไปแล๎วเมื่อวันท่ี 5 ก.พ. และเริ่มขนย๎ายข๎าวออกจากโกดัง โดยลําสุดถึง
วันท่ี 9 ก.พ. สามารถขนข๎าวได๎แล๎ว 640 ตัน และในวันท่ี 12 ก.พ. บริษัทจะมาชําระเงินงวดท่ี 2 สําหรับข๎าว
อีก 5,000 ตัน และต๎องขนย๎ายข๎าวท้ัง 10,000 ตันแรกออกโกดังภายใน 20 วันทําการ หรือภายในวันท่ี 28 
ก.พ.นี้ หากไมํสามารถดําเนินการได๎ต๎องถูกปรับ 
 “ผมได๎มอบหมายผ๎ูบริหาร หัวหน๎า คลัง พนักงานเจ๎าหน๎าท่ีลงพื้นท่ี ประจําคลังสินค๎าต๎นทางและ
ปลายทาง ปฏิบัติทุกขั้นตอนรัดกุม โปรํงใส โดยให๎ขนย๎ายข๎าวตั้งแตํพระอาทิตย๑ข้ึนถึงพระอาทิตย๑ตก เมื่อถึงจุด
ตรวจ ซึ่งมีตํารวจทางหลวงประจําการอยูํ คนขับรถบรรทุกต๎องลงมาถํายรูป เพื่อให๎ตํารวจสํงภาพมาทางไลน๑ให๎
ท่ีวอร๑รูม และเมื่อข๎าวไปถึงโรงงานแล๎ว ต๎องทําแผนท่ีวางกระสอบติดต้ังกล๎องวงจรปิด รวมถึงท่ีจุดการผลิต บํอ
หมัก เพื่อให๎เห็นวําข๎าวเข๎าสํูกระบวนการผลิตจริง เพื่อสร๎างความมั่นใจให๎ผ๎ูบริ โภควําจะไมํมีข๎าวหลุดออกไปสํู
ผ๎ูบริโภค” พล.ต.ต.ไกรบุญระบุ และวํา อคส.จะประเมินการทํางาน โดยจะประชุมวอร๑รูมทุกวัน เวลา 17.00 
น. และ 10.00 น. โดยหากนําข๎าวในโครงการไปใช๎ผิดวัตถุประสงค๑ และมีผ๎ูแจ๎งเบาะแสจนนําไปสํูการจับกุม
ดําเนินคดีได๎ จะมีเงินรางวัลนําจับ 100,000 บาท 
 น.ส.ชุติมากลําววํา อคส.ได๎รํวมกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องวางแผนการกํากับดูแลการขนย๎ายข๎าวล็อตนี้อ
ยํางรัดกุม ป้องกันไมํให๎มีข๎าวไหลเข๎าสํูระบบการค๎าปกติ เพราะเป็นข๎าวที่คนและสัตว๑ไมํสามารถบริโภคได๎เลย 
 ขณะท่ีตัวแทนบริษัท ว.ธนทรัพย๑ จํากัด กลําววํา จะขนข๎าวออกได๎ท้ังหมด 10,000 ตันแรกภายใน
วันท่ี 28 ก.พ.นี้ สํวนในคลังของ อ.ต.ก.ท่ีนครสวรรค๑ บริ ษัทจะชําระเงินในวันท่ี 12 ก.พ. และจะเริ่มขนข๎าว
ออกได๎ต้ังแตํวันท่ี 13 ก.พ. นี้ ซึ่งการควบคุมการขนย๎ายท่ีรัดกุมเชํนนี้ไมํได๎ทําให๎เกิดความยุํงยาก สํวนการ
ประมูลข๎าวของรัฐเพื่อเข๎าสํูภาคอุตสาหกรรมอีกนั้น บริษัทจะเข๎ารํวมแนํนอน แตํการประมูลวันท่ี 17 ก.พ.นี้คง
ยังไมํเข๎ารํวม เพราะอยากรับมอบข๎าวครั้งนี้ให๎เสร็จส้ินกํอน(มติชน 11022559) 
 รองนายกฯ แจงก าลังด าเนินการฟ้อง 15 เอกชนจ าน าข๎าว (01 ก.พ.59) 
 รองนายกฯ เผย จนท. กําลังดําเนินการฟ้องเอกชน 15 ราย ปมจํานําข๎าว อสส. ประชุมรํวม ไมํมีอะไร
นําหํวง รับเอกชนรํวมหารือปฏิรูป กม. รํวมทํางานแบบประชารัฐ เอกชนออกทุนศึกษาปรับ กม. ชงรัฐตัดสินใจ 
ต้ัง กก. รํวมพิจารณาแก๎ข๎อติดขัด เอากฎระเบียบไมํจําเป็นรวมกันแล๎วตัดทีเดียว ไมํเกี่ยวยืดเวลาเชําท่ีดิน 
 เมื่อวันท่ี 31 ม.ค.59 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให๎สัมภาษณ๑ความคืบหน๎าการดําเนินการ
เรียกเก็บคําเสียหายจากโครงการรับจํานําข๎าวในสํวนของเอกชนที่มีอายุความ 1 ปี และจะสิ้นสุดในเดือน ก.พ. นี้ วํา ขณะนี้
เจ๎าหน๎าท่ีท่ีเกี่ยวข๎องกําลังดําเนินการอยูํ และได๎มีการประชุมรํวมกับสํานักงานอัยการสูงสุดโดยอัยการสูงสุดได๎
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มารํวมประชุมด๎วยตนเองไมํมีอะไรต๎องเป็นหํวง ขอให๎เข๎าสํูกระบวนการกํอน สํวนจะแพ๎หรือชนะคดีนั้นเป็นอีก
เรื่องหนึ่ง โดยเอกชนท่ีจะถูกฟ้องร๎องนั้นมีจํานวน 15 ราย 
 นายวิษณุ ยังเปิดเผยถึงผลการหารือรํวมกับภาคเอกชน เพื่อศึกษาข๎อกฎหมายในแงํตําง ๆ เมื่อวันท่ี 
29 ม.ค. ท่ีผํานมา วํา มีภาคเอกชนรํวมหารือกับตนหลายคน อาทิ นายกานต๑ ตระกูลฮุน กรรมการผ๎ู จัดการ
ใหญํ บริษัท ปูนซิเมนต๑ไทย ซึ่งข๎อสรุปวํา มีกฎระเบียบหลายอยํางไมํเอื้อตํอการทําธุรกิจ จึงจะมีการทํางาน
รํวมกันแบบประชารัฐ โดยแบํงงานออกเป็นสองสํวน คือ การปฏิรูปกฎหมาย และการปฏิรูปการปฏิบัติตาม
กฎหมาย สํวนแรก ภาคเอกชนจะออกทุนในการศึกษาวิจัยวําจะต๎องปรับเปล่ียนกฎหมายอยํางไรหรือไมํแล๎ว
สํงผลมาให๎รัฐบาลตัดสินใจ วํา จะรับดําเนินการตามนั้นหรือไมํ สํวนท่ีสองนั้นเกี่ยวกับขั้นตอนตําง ๆ ท่ีล๎าช๎า 
ทําให๎ผลการประเมินประเทศไทยในหลาย ๆ เรื่องยังไมํดีขึ้น เขารู๎วํามันติดตรงไหน ชํองทางคอร๑รัปชันอยูํ
ตรงไหน ไมํสะดวกตรงไหน โดยจะมีการตั้งกรรมการรํวมกัน พิจารณาเป็นรายเดือน เดือน ก.พ. นี้จะหยิบมา 5 
เรื่อง ประกอบด๎วย การปฏิบัติตามกฎหมายคนเข๎าเมือง การขออนุญาต อย. การปฏิบัติตามกฎหมายผังเมือง 
การปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล๎อม และสุดท๎ายเรื่องของการขออนุญาตตําง ๆ โดยจะแก๎ในเรื่องท่ีติดขัด  จะ
ทําแบบเครื่อง กิโยติน คือเอากฎระเบียบท่ีไมํจําเป็นมารวมกันแล๎วตัดไปทีเดียว เป็นการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งถือ
เป็นโอกาสดีท่ี สภานิติบัญญัติแหํงชาติ (สนช.) ซึ่งทําอะไรได๎รวดเร็วจะชํวยได๎เยอะ 
 เมื่อถามถึงกฎหมายผังเมือง จะเกี่ยวกับข๎อเสนอให๎ขยายเวลาเชําท่ีดินเป็น 99 ปีหรือไมํ นายวิษณุ 
กลําววํา เป็นคนละเรื่องกัน และเรื่องเชําท่ีดินดังกลําวยังคงเป็นเพียงข๎อเสนอ แตํยังไมํได๎ข๎อยุติ เพราะมีท้ังข๎อดี
ข๎อเสีย เรื่องนี้พูดกันมาทุกสมัย สุดท๎ายมีการจํานนกันด๎วยเหตุผลหลายอยําง สุดท๎ายเหลือเพียง 50 ปี และ
ข๎อเสนอดังกลําวไมํใชํการเชําท่ีดินทุกชนิด เพราะการเชําทําได๎เพียงเรื่องพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 
ยกเว๎นเกษตรกรรม ซึ่งเรื่องยังไมํเสนอเข๎ามา สํวนจะต๎องพับไปอีกหรือไมํนั้นตนไมํทราบ(ผ๎ูจัดการ 31012559) 
 รายชือ่ 15เอกชนไทย-เทศ เอี่ยวคดีจ าน าข๎าว เรํงฟ้องกุมภาฯนี้ กํอนหมดอายุความ(01 ก.พ.59)    
 เมื่อวันท่ี 31 ม.ค.59 มีรายงานวํา จากกรณีท่ี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให๎สัมภาษณ๑ถึง
ความคืบหน๎าการดําเนินการเรียกเก็บคําเสียหายจากโครงการรับจํานําข๎าวในสํวนของเอกชนท่ีมีอายุความ 1 ปี 
และจะส้ินสุดในเดือน ก.พ. นี้ จะมีการดําเนินการ ฟ้องร๎องภาคเอกชน จํานวน 15 ราย 
 “ขณะนี้เจ๎าหน๎าท่ีท่ีเกี่ยวข๎องกําลังดําเนินการอยูํ และได๎มีการประชุมรํวมกับสํานักงานอัยการสูงสุด 
โดยอัยการสูงสุด ได๎มารํวมประชุมด๎วยตนเองแล๎ว ไมํมีอะไรต๎องเป็นหํวงขอให๎เข๎าสํูกระบวนการกํอน สํวนจะ
แพ๎หรือชนะคดีนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง” 
 มีรายงานวํา เมื่อต๎นเดือนท่ีผํานมา อัยการสูงสุดได๎ยื่นฟ้องเพิ่มผ๎ูต๎องหา ในคดีทุจริตโครงการรับจํานํา
ข๎าวตํอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผ๎ูดํารงตําแหนํงทางการเมือง ในคดีหมายเลขดําท่ี 1/2559 ในความผิดฐาน
รํวมสนับสนุนเจ๎าหน๎าท่ีรัฐท่ีปฏิบัติหน๎าท่ีโดยมิชอบและโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151, 
157, 83, 86 และ 91 และตาม พ.ร.บ. วําด๎วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4 
และมาตรา 123/1 ตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ป.ป.ช.) แจ๎งข๎อกลําวหา 
โดยศาลนัดฟังคําส่ังวําจะรับหรือไมํรับในวันท่ี 25 กุมภาพันธ๑นี้ 
 กลํุมแรก จํานวน 8 ราย นําคําฟ้องและสํานวนการไตํสวนของ ป.ป.ช. และหลักฐานตําง ๆ จํานวน
มากกวํา 300 กลํอง เอกสาร 2.28 พันแฟ้ม หนาเกือบ 8.6 หมื่นหน๎า ได๎แกํ 1. ห๎างหุ๎นสํวนจํากัดโรงสีกิจทวี
ยโสธร 2. นายทวี อาจสมรรถ หุ๎นสํวนผ๎ูจัดการห๎างหุ๎นสํวนจํากัดโรงสีกิจทวียโสธร 3. บริษัท กิจทวียโสธรไรซ๑ 
จํากัด 4. นายทวี อาจสมรรถ กรรมการบริษัท กิจทวียโสธรไรซ๑ จํากัด 5. บริษัท เค.เอ็ม.ซี.อินเตอร๑ไรซ๑ (2002) 
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จํากัด 6. นายปกรณ๑ ลีศิริกุล กรรมการบริษัท เค.เอ็ม.ซี. อินเตอร๑ไรซ๑ (2002) จํากัด 7.บริษัท เจียเม๎ง จํากัด 8.
นางประพิศ มานะธัญญา กรรมการบริษัท เจียเม๎ง จํากัด 
 ฐานสนับสนุนการกระทําความผิดของเจ๎าหน๎าท่ีรัฐ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ. วํา
ด๎วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตํอหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
 อีกกลํุม มี 7 ราย ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจากประเทศจีน วําด๎วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตํอ
หนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. หลังจาก ป.ป.ช. สํงรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการ
สูงสุด เพื่อดําเนินคดีอาญากับผ๎ูถูกกลําวหาตามฐานความผิดดังกลําวข๎างต๎น ตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 97 
ตํอไป 
 มีรายงานวํา สําหรับกระบวนการสํงฟ้องกลํุมบุคคลสัญชาติจีน 7 ราย 1. Guangdong stationery & 
sporting goods imp. & exp. Corp. 2. Ms. Luo Wensui General Manager 3. Mr. Chen Li Purchase 
Manager 4. Mr. Lam Win Coordinator 5. Hainan grain and oil industrial trading company 6. Mr. 
Lin Haihui Deputy General Manager 7. Mrs. Zhou Jing Coordinator 
 กํอนหน๎านั้น อัยการสูงสุด ระบุวํา กลํุมนี้ยังดําเนินการไมํครบถ๎วน โดยทางจีนแจ๎งกลับ ป.ป.ช. วํา ให๎
สํงคําฟ้องเป็นภาษาจีน และโต๎แย๎งเรื่องอํานาจการส่ังฟ้องของ ป.ป.ช. อยูํ จึงต้ังข๎อไมํสมบูรณ๑ และต้ัง
คณะทํางานรํวมระหวํางผ๎ูแทน อสส. และผ๎ูแทน ป.ป.ช. เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและข๎อยุติเกี่ยวกับการ
ดําเนินคดีกับกลํุมนี้ตํอไป สํวนผ๎ูถูกกลําวหากลํุมบุคคลสัญชาติไทยมีพยานสมบูรณ๑พอฟ้อง จึงให๎ดําเนินคดีกับ
กลํุมนี้ไปกํอน 
 อยํางไรก็ตาม ลําสุด อัยการสูงสุด ได๎มารํวมประชุมด๎วยกับนายวิษณุแล๎ว และไมํมีอะไรต๎องเป็นหํวง 
โดยยืนยันวํา แม๎อายุความจะส้ินสุดในเดือน ก.พ. ก็สามารถยื่นฟ้องทัน (ผ๎ูจัดการ 31012559) 
 แก๏งโกงข๎าวจีทูจีไมํรอด ฟ้องเรียกคําเสียหายไมํหมดอายุความ(16 ก.พ.59) 
 ผ๎ูส่ือขําวรายงานจากกระทรวงพาณิชย๑วํา ขณะนี้กระทรวงฯได๎รับแจ๎งจากสํานักงานอัยการสูงสุด ถึง
ความคืบหน๎าคดีการทุจริตขายข๎าวรัฐตํอรัฐ (จีทูจี) ท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ 
(ป.ป.ช.) ช้ีมูลความผิดนายบุญทรง เตริยาภิรมย๑ อดีต รมว.พาณิชย๑ และพวกรวม 22 รายแล๎ว โดยยืนยันวําคดี
ความในสํวนของเอกชน 15 ราย สามารถการฟ้องอาญาพํวงแพํงได๎เลย และคดีทางแพํงจะไมํหมดอายุความ 
เพราะต๎องรอให๎การพิจารณาคดีอาญาเสร็จส้ินกํอน ซึ่งจะสํงเรื่องให๎ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผ๎ูดํารง
ตําแหนํงทางการเมืองท่ีจะนัดไตํสวนนัดแรกวันท่ี 2 มี.ค.นี้ นําไปประกอบไว๎ในสํานวนด๎วย 
 สําหรับการเรียกร๎องคําเสียหายในการทุจริตขายข๎าวจีทูจีได๎คํานวณแล๎ว โดยมีมูลคําท่ีจะฟ้องเรียก
คําเสียหายจากนักการเมือง เอกชน และข๎าราชการ ราว 20,000 ล๎านบาท โดยกระทรวงการคลังมีระเบียบใน
การคิดคํานวณวําจะเรียกคําเสียหายจากจําเลยท้ัง 22 คนในอัตราคนละเทําใด แตํท่ีแนํๆนายบุญทรง นําจะถูก
ฟ้องเรียกคําเสียหายมากท่ีสุด สํวนรายอื่นๆ คําเสียหายจะไมํเทํากัน ขึ้นอยูํกับวําใครเป็นตัวหลัก และได๎รับ
ประโยชน๑จากการทุจริตในครั้งนี้ และเมื่อกระทรวงการคลังกําหนดคําเสียหายท่ีจะฟ้องร๎องจากแตํละบุคคล
แล๎ว กรมการค๎าตํางประเทศ จะต้ังคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพํง เพื่อเรียกชดใช๎คําเสียหาย หาก
ผ๎ูท่ีถูกฟ้องร๎องเห็นวําไมํถูกต๎อง สามารถอุทธรณ๑ตํอศาลปกครองได๎ ลําสุด พรรคเพื่อไทยได๎วําจ๎างสํานักงาน
กฎหมายและทนายความช่ือดังท้ังในและตํางประเทศ ให๎ชํวยตํอส๎ูในคดีท่ี น.ส.ยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี ถูก ป.ป.ช. กลําวหาวํา ปลํอยให๎มีการทุจริตในโครงการรับจํานําข๎าวจนเกิด ความเสียหาย และ
คดีการทุจริตขายข๎าวจีทูจี เพราะขณะนี้ท้ัง 2 คดีเริ่มเข๎าสํูการพิจารณาของศาลแล๎ว(ไทยรัฐ 16022559) 
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 ฟ้องอาญาพํวงแพํง "เสี่ยเปี๋ยง" ไมํรอดข๎าว G to G(15 ก.พ.59) 
 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย๑ เปิดเผยความคืบหน๎าในการสอบข๎อเท็จจริง
ความผิดทางละเมิด โดยคณะกรรมการสอบข๎อเท็จจริงความผิดทางละเมิดตามคําส่ังกระทรวงพาณิชย๑ วํา ได๎
เสนอความเห็นเพิ่มเติมไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีจะทําสํานวนสํงฟ้องเอกชน 15 ราย ในคดีการทุจริตขาย
ข๎าวรัฐตํอรัฐ (จีทูจี) ตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ป.ป.ช.) ช้ีมูลความผิดนาย
บุญทรง เตริยาภิรมย๑ อดีตรัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย๑ และพวกรวม 22 ราย 
 ซึ่งในสํวนเอกชน 15 รายท่ีเกี่ยวข๎องจะต๎องมีการทําสํานวนสํงฟ้องให๎ทันภายในส้ินเดือน ก.พ.นี้ 
เนื่องจากมีระยะเวลาในการสํงฟ้อง 1 ปี หรือนับต้ังแตํท่ีผ๎ูถูกกลําวหาได๎รับทราบข๎อกลําวหาต้ังแตํ ก.พ. 2558 
ท่ีผํานมา 
 สํวนคดีของนักการเมืองจะมีอายุความสํงฟ้อง 2 ปี ความเห็นเบื้องต๎นเห็นด๎วยท่ีได๎สํงอัยการ จะ
เพิ่มเติมการสํงฟ้องในคดีกับเอกชนท่ีเกี่ยวข๎องกับจีทูจีข๎าวคือ ให๎ฟ้องคดีอาญาพํวงกับคดีทางแพํง เพื่อเรียกร๎อง
คําเสียหายจากเดิมท่ีกระทรวงพาณิชย๑สํงเรื่องให๎สํงฟ้องคดีทางแพํงเพียงอยํางเดียว เพราะข๎อดีของการ
ฟ้องร๎องคดีอาญาพํวงกับคดีทางแพํงเข๎าไปด๎วยจะทําให๎ระยะเวลาในการฟ้องร๎องจะมีระยะเวลาท่ีนานกวําการ
ฟ้องร๎องคดีทางแพํงเพียงอยํางเดียว โดยการดําเนินการท้ังหมดเป็นการให๎ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หลังจากนี้
ผ๎ูถูกฟ้องมีสิทธิ์อุทธรณ๑ตามข้ันตอนของกฎหมาย 
 สํวนมูลคําความเสียหายเป็นมูลคําเทําไหรํนั้น เป็นการคํานวณตามทฤษฎี เชํน มูลคําการขายข๎าวจีทูจี
ครั้งนี้เทําไร นํามาเปรียบเทียบกับราคาตลาด และรัฐเสียหายเทําไร โดยแยกเป็นรายสัญญาและแตํละชํวงเวลา 
 ท้ังนี้ ในสํวนของกระทรวงพาณิชย๑คิดเฉพาะการทุจริตจีทูจีข๎าวเทํานั้น สํวนมูลคําความเสียหาย
โครงการรับจํานําข๎าว และยังต๎องเสนอให๎กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผ๎ูพิจารณาตัวเลขท้ังระบบเป็นผ๎ูตัดสินใน
ขั้นตอนสุดท๎ายยังไมํสามารถระบุตัวเลขมูลคําความเสียหายได๎ 
 กํอนหน๎านี้ ป.ป.ช.เปิดเผย รายช่ือกรรมการผ๎ูมีอํานาจลงนามในบริษัท และนิติบุคคล 15 ราย 
ประกอบด๎วย นายสมคิด เอื้อนสุภา นายรัฐนิธ โสจิระกุล นายลิตร พอใจ บริษัท สยามอินดิก๎า จํากัด น.ส.
รัตนา แซํเฮ๎ง น.ส.เรืองวัน เลิศศลารักษ๑ น.ส.สุทธิดาหรือสุธิดา ผลดีหรือจันทะเอ นายอภิชาติ หรือเส่ียเปี๋ยง 
จันทร๑สกุลพร นายนิมล หรือโจ รักดี นายสุธี เช่ือมไธสง นางสุนีย๑ จันทร๑สกุลพร นาย กฤษณะ สุระมนต๑ นาย
สมยศ คุณจักร บริษัท กีธา พร็อพเพอร๑ต้ี จํากัด หรือบริษัท สิราลัย จํากัด และน.ส.ธันยพร จันทร๑สกุล
พร (ประชาชาติธุรกิจ 15022559) 
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๒. ความเคลื่อนไหวของข๎าวตํางประเทศ 
 ๒.๑ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู๎น าเข๎าข๎าวท่ีส าคัญ 
 อินโดนีเซีย  
 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร (The Indonesian Agriculture Minister) ได๎ปฏิเสธเรื่องของการนําเข๎า
ข๎าวในปี 2559 เนื่องจากขณะนี้อินโดนีเซียมีสต็อกข๎าวประมาณ 1.2 ล๎านตัน ซึ่งเพียงพอกับความต๎องการแล๎ว 
นอกจากนี้ยังมีผลผลิตข๎าวที่รอเก็บเกี่ยวภายในเดือนกุมภาพันธ๑อีกประมาณ 3.5 ล๎านตัน พร๎อมท้ังต้ังความหวัง
วํา 
 ในปีนี้ผลผลิตข๎าวเปลือกจะมีมากกวําปีท่ีผํานมา และรัฐบาลจะรักษาระดับราคาข๎าวในประเทศให๎มี
เสถียรภาพ โดยให๎หนํวยงาน BULOG ของอินโดนีเซีย (Indonesia's state logistics agency) เข๎ามารับซื้อ
ข๎าวจากเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลกําหนดราคารับซื้อข๎าวเปลือกไว๎ที่ 3,700 รูเป๊ียะตํอกิโลกรัม หรือประมาณ 
273 ดอลลาร๑สหรัฐตํอตัน (ประมาณ 9,607 บาทตํอตัน) สํวนข๎าวสารกําหนดไว๎ท่ี 7,300 รูเปี๊ยะตํอกิโลกรัม 
หรือประมาณ 538 ดอลลาร๑สหรัฐตํอตัน (ประมาณ 18,933 บาทตํอตัน) ซึ่งราคานี้ยังคงตํ่ากวําราคาตลาดใน
ปัจจุบัน ดังนั้นเกษตกรจึงไมํนิยมนําข๎าวมาขายให๎แกํรัฐบาล (ท่ีมา Oryza.com) 
 ฟิลิปปินส๑ 
 กระทรวงเกษตร (the Department of Agriculture; DA) รายงานวําจากการที่เกิดปรากฏการณ๑เอล
นิโญํซึ่งสํงผลให๎เกิดภาวะภัยแล๎งนั้น ได๎สร๎างความเสียหายตํอผลผลิตข๎าว (ข๎อมูล ณ วันท่ี 18 ก.พ.) ประมาณ 
94,934ตันคิดเป็นมูลคําประมาณ 24 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ โดยพื้นท่ีเพาะปลูกได๎รับผลกระทบประมาณ 
371,644 ไรํ โดยมีพื้นท่ีท่ีสามารถกลับมาเพาะปลูกใหมํได๎ประมาณ 251,381 ไรํทั้งนี้สํานักงานสถิติการเกษตร 
(the Philippine Statistics Authority; PSA) พยากรณ๑วํา ในชํวงครึ่งปีแรกมีผลผลิตข๎าวเปลือกประมาณ 8.2 
ล๎านตันข๎าวเปลือก ลดลงประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปีท่ีผํานมา  
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวํา ในปีการตลาด 2015/16 (พ.ค.-เม.ย.) คาดวําฟิลิปปินส๑
จะนําเข๎าข๎าวประมาณ 2.1 ล๎านตันข๎าวสาร เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับจํานวน 1.8 ล๎านตัน ในปี 2014/15 ท่ี
ผํานมาโดยปริมาณนําเข๎าท่ีเพิ่มขึ้นเป็นผลจากการท่ีรัฐบาลได๎คาดการณ๑วําในปี 2016 นี้ จะมีการนําเข๎าข๎าว
เพิ่มข้ึนประมาณ 1.3 ล๎านตัน เพื่อชดเชยผลผลิตข๎าวท่ีลดลงจากผลกระทบของพายุไต๎ฝุ่น Koppu รวมท้ังภัย
แล๎งจากปรากฏการณ๑เอลนิโญํ ท้ังนี้ในปีการตลาด 2015/16 (พ.ค. -เม.ย.) คาดวําผลผลิตข๎าวเปลือกจะมี
ประมาณ 18.298 ล๎านตัน ลดลงจากจํานวน 18.913 ล๎านตัน ในปีท่ีผํานมา 
 หนังสือพิมพ๑ Manila Times รายงานวํา ในปีนี้ฟิลิปปินส๑อาจจะไมํต๎องนําเข๎าข๎าวเพิ่มเติมเพื่อใช๎
ในชํวงเดือนท่ีอุปทานข๎าวในประเทศลดลงในระหวํางเดือน ก.ค.-ก.ย. ศกนี้เพราะสต็อกข๎าวของฟิลิปปินส๑ยังคง
มีปริมาณเพียงพอ ซึ่งสต็อกข๎าว ณ วันท่ี 1 ม.ค. 2559 มีจํานวนประมาณ 3.2 ล๎านตัน (เพียงพอสําหรับบริโภค 
93 วัน ซึ่งมากกวําระดับท่ีรัฐบาลกําหนดไว๎ที่ 90 วัน) ลดลง 6.97% เมื่อเทียบกับจํานวน 3.44 ล๎านตันในเดือน 
ธ.ค. 2558 ท่ีผํานมา แตํเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับจํานวน 2.66 ล๎านตัน ในชํวงเดียวกันของปีท่ีผํานมา โดย
สต็อกในคลังขององค๑การอาหารแหํงชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจํานวนประมาณ 
900,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 73% เมื่อเทียบกับจํานวน 520,000 ตัน ในชํวงเดียวกันของปีท่ีผํานมา (คิดเป็น
สัดสํวน 28.1% ของสต็อกข๎าวทั้งหมด และเพียงพอสําหรับการบริโภค 26 วัน) (ท่ีมา Oryza.com) 
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 มาเลเซีย 
 องค๑การอาหารและเกษตรแหํงสหประชาชาติ (The UN's Food and Agriculture Organization 
(FAO) คาดการณ๑วําในปีการตลาด 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) ประเทศมาเลเซียจะนําเข๎าข๎าวเพิ่มขึ้นแม๎จะคาดวํา
ผลผลิตข๎าวในประเทศจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ขณะท่ีการนําเข๎าธัญพืชทุกชนิดคาดวําจะมีประมาณ 6.5 ล๎านตัน 
เพิ่มข้ึนประมาณ 2%เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปีท่ีผํานมา 
 สําหรับผลผลิตข๎าวเปลือกในปี 2015 นั้นคาดวําจะมีประมาณ 2.7 ล๎านตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับ
ปี2014 เพราะอากาศเอื้ออํานวยตํอการเพาะปลูก ผลผลิตตํอไรํเพิ่มขึ้น และรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการ
เพาะปลูก (ท่ีมา Oryza.com) 
 จีน 
 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแหํงชาติจีน (the National Development and Reform 
Commission; NDRC) ได๎ประกาศราคารับซื้อข๎าวขั้นตํ่าสําหรับปี 2559 โดยข๎าวต๎นฤดูพันธุ๑อินดิกา (early 
season indica rice) กําหนดไว๎ท่ี 2,660 หยวนตํอตัน (ประมาณ 404 ดอลลาร๑สหรัฐตํอตัน หรือ 14,218 
บาทตํอตัน) ลดลงจาก ราคาในปี 2558 ท่ีกําหนดไว๎ท่ี 2,700 หยวนตํอตัน (ประมาณ 410 ดอลลาร๑สหรัฐตํอ
ตัน หรือ 13,941 บาทตํอตัน) 
 สํวนข๎าวกลางฤดูถึงปลายฤดูพันธุ๑อินดิกา (mid to late season indica rice) กําหนดไว๎ท่ี 2,760 
หยวนตํอตัน (ประมาณ 420 ดอลลาร๑สหรัฐตํอตัน หรือ 14,781 บาทตํอตัน) เทํากับปี 2558 และข๎าวพันธุ๑จา
ปอนิกา (japonica rice กําหนดไว๎ท่ี 3,100 หยวนตํอตัน (ประมาณ 471 ดอลลาร๑สหรัฐตํอตัน หรือ 16,576 
บาทตํอตัน) เทํากับปี 2558 เชํนเดียวกัน  
 ท้ังนี้ รัฐบาลได๎เริ่มโครงการรับซื้อข๎าวจากเกษตรกรมาต้ังแตํปี 2547 โดยรับซื้อข๎าวจากเกษตรกรใน
ราคาท่ี แตํละมณฑลกําหนด หากราคาข๎าวในตลาดตํ่ากวําราคาท่ีรัฐบาลกําหนดไว๎ (ท่ีมา Oryza.com) 
 สํานักงานศุลกากรจีน (China Customs General Administration) รายงานวํา ในชํวงเดือน ม.ค. 
2559 มีการนําเข๎าข๎าวประมาณ 287,200 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 134.6% เมื่อเทียบกับจํานวน 122,400 ตัน 
ในชํวง เดียวกันของปีท่ีผํานมา แตํลดลง 27% เมื่อเทียบกับจํานวน 395,500 ตัน ท่ีนําเข๎าในเดือน ธ.ค. 2558 
ท่ีผํานมา สํวนการสํงออกในชํวงเดือน ม.ค. 2559 มีประมาณ 22,200 ตัน เพิ่มข้ึนประมาณ 15% เมื่อเทียบกับ 
19,300 ตัน ในชํวงเดียวกันของปีท่ีผํานมา แตํลดลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับ 27,900 ตัน ในเดือน ธ.ค. 
2558 ท่ีผํานมา ท้ังนี้ในปี 2558 ท่ีผํานมา จีนนําเข๎าข๎าวประมาณ 3.35 ล๎านตัน เพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับ
จํานวน 2.56 ล๎านตันในปี 2557 สํวนการสํงออกมีประมาณ 285,800 ตัน ลดลง 32% เมื่อเทียบกับจํานวน 
419,069 ตัน ในปี 2557  
 ขณะท่ีกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวํา ในปีการตลาด 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) คาดวําจีนจะ
มี ผลผลิตข๎าวประมาณ 145.77 ล๎านตันข๎าวสาร และจะมีการนําเข๎าข๎าวประมาณ 4.7 ล๎านตัน และสํงออก
ประมาณ 450,000 ตัน ในปี 2016 นี้ ทางด๎านองค๑การอาหารและเกษตรแหํงสหประชาชาติ (The UN's 
Food and Agriculture Organization (FAO) คาดการณ๑วําในปีการตลาด 2015/16 (มิ.ย.-พ.ค.) ประเทศจีน
จะนําเข๎าข๎าวประมาณ 5.8 ล๎านตัน ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปีท่ีผํานมา เพราะรัฐบาล
พยายามท่ีจะลดการนําเข๎าข๎าวท่ี ไมํใชํการนําเข๎าอยํางเป็นทางการ หรือการนําเข๎าผํานทางแนวชายแดน 
ขณะท่ีการนําเข๎าธัญพืชทุกชนิดคาดวําจะมี ประมาณ 29 ล๎านตัน ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับชํวง
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เดียวกันของปีท่ีผํานมา สําหรับผลผลิตข๎าวเปลือกในปี 2015 นั้นคาดวําจะมีประมาณ 208.25 ล๎านตัน เพิ่มขึ้น 
0.8% เมื่อเทียบ กับปี 2014 (ท่ีมา Oryza.com) 
 ญี่ปุ่น 
 เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 ท่ีผํานมา กระทรวงการเกษตร ป่าไม๎และประมงญี่ปุ่น ได๎ประกาศ
เป้าหมายการผลิตขา๎วประจําปีงบประมาณ 2559 (เม.ย. 59-มี.ค. 60) ไว๎ท่ี 7.43 ล๎านตัน ลดลง 80,000 ตัน
เมื่อ เทียบกับปีงบประมาณ 2558 ซึ่งเป็นการปรับลดลง 7 ปีติดตํอกัน เป้าหมายการผลิตนี้เป็นเสาหลักของ
มาตรการลดพื้นท่ีการปลูกข๎าวเพื่อลดปริมาณข๎าวในตลาด และรักษาราคาข๎าวให๎คงท่ี โดยรั ฐบาลกลางจะ
กําหนดเป้าหมายแตํละปี และส่ังการไปยังแตํละจังหวัด ซึ่งเกษตรกรท่ีทําสําเร็จตามเป้าหมายจะได๎รับเงิน
ชํวยเหลือมูลคํา 7,500 เยน ตํอ 1 อาร๑ (1 อาร๑เทํากับ 100 ตารางเมตร) 
 แม๎วําต้ังแตํเริ่มระบบดังกลําวในปี 2547 ยังไมํเคยประสบความสําเร็จ แตํปริมาณการผลิตข๎าวใน
ปีงบประมาณ 2558 อยูํท่ี 7.44 ล๎านตัน ซึ่งคาดวําจะเป็นครั้งแรกท่ีตํ่ากวําเป้าท่ีวางไว๎ท่ี 7.51 ล๎านตัน โดย
สาเหตุหลักคือเกษตรกร หันไปผลิตข๎าวเพื่อใช๎เป็นอาหารสัตว๑แทนข๎าวสําหรับบริโภค จากการบริหารปริมาณ
การผลิตดังกลําว ทําให๎ราคาข๎าวขยับสูงขึ้น โดยราคาข๎าวประจําปีงบประมาณ 2558 ณ ปลายเดือนตุลาคม 
2558 อยูํท่ี 13,108 เยน ตํอ 60 กิโลกรัม ซึ่งสูงขึ้นประมาณร๎อยละ 10 เมื่อเทียบกับราคา  ข๎าวประจําปี
งบประมาณ 2557 ซึ่งมีราคาตํ่าสุดเป็นประวัติการณ๑ อยํางไรก็ดีรัฐบาลจะยกเลิกมาตรการการลดพื้นท่ี  การ
ปลูกข๎าวในปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากมาตรการดังกลําวทําให๎ความประสงค๑ของเกษตรกรท่ีอยากเพิ่มการ
ผลิตลดลง และเมื่อความตกลงหุ๎นสํวนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans Pacific Partnership-TPP) มีผล
บังคับใช๎ คาดวํา จะทําให๎การแขํงขันรุนแรงขึ้น เนื่องจากมีข๎าวตํางประเทศท่ีมีราคาถูกหล่ังไหลเข๎ามาในญี่ปุ่น 
รัฐบาลจึงต๎องการผลักดัน ให๎เกษตรกรรายใหญํและภาคธุรกิจเข๎ารํวมแขํงขันในตลาด โดยการยกเลิกมาตรการ
ลดพื้น ท่ีการปลูกข๎าว เพื่อเพิ่ม ความสามารถในการแขํงขันด๎านราคาของข๎าวญี่ปุ่นให๎สูงขึ้น  ( ท่ีมา 
Oryza.com) 
 สหภาพยุโรป  
 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได๎ป รับลดคําปริมาณสารพิษตกค๎างสูงสุด 
(Maximum Residue Limits หรือ MRL) ของสารพิริมิฟอสเมทิล (pirimiphos-methyl) ในข๎าวจากเดิมท่ี
ระดับ 5 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม (มก./กก.) หรือ parts per million (ppm) (regulation Reg.396/2005) ลง
เหลือ 0.5 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม (ppm) (the regulation Reg.53/2016) ตามคําแนะนําขององค๑กรอาหาร
ปลอดภัยแหํงยุโรป ซึ่งสารพิริมิฟอสเมทิลนิยมใช๎ในการป้องกันแมลงศัตรูพืชในโรงเก็บ ท้ังนี้ระเบียบ The Reg. 
53/2016 มีผลบังคับใช๎เมื่อวันท่ี 6 ก.พ. ท่ีผํานมา แตํจะใช๎จริงสําหรับสินค๎า เกษตรหลังจากวันท่ี 9 ส.ค. เป็น
ต๎นไป โดยในขณะนี้ยังคงใช๎ระเบียบเดิม (regulation Reg.396/2005) ไปกํอน  
 ข๎อมูลจากสหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานวํา การนําเข๎าข๎าวในปีการผลิต 
2015/16 (1 ก.ย.-31 ส.ค.) มีแนวโน๎มการนําเข๎าเพิ่มมากขึ้น โดยในชํวงต้ังแตํวันท่ี 1 ก.ย. 2558-9 ก.พ. 2559 
ท่ีผํานมา EU นําเข๎าข๎าวแล๎วประมาณ 526,984 ตัน เพิ่มข้ึนประมาณ 19% เมื่อเทียบกับจํานวน 441,482 ตัน 
ในชํวงเดียวกันของ ปีท่ีผํานมา โดยเป็นการนําเข๎าข๎าวสายพันธุ๑ Japonica ประมาณ 38,686 ตัน ลดลง
ประมาณ 3% เมื่อเทียบกับ จํานวน 39,800 ตัน ในชํวงเดียวกันของปีท่ีผํานมา ขณะท่ีข๎าวสายพันธุ๑ Indica 
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นําเข๎าประมาณ 488,298 ตัน เพิ่มข้ึนประมาณ 21.5% เมื่อเทียบกับจํานวน 401,682 ตัน ในชํวงเดียวกันของ
ปีท่ีผํานมา  
 ท้ังนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผ๎ูนําเข๎าข๎าวรายใหญํ โดยในชํวงต้ังแตํวันท่ี 1 ก.ย. 2558-9 ก.พ 
2559 ท่ี ผํานมา มีการนําเข๎าประมาณ 121,888 ตัน ตามด๎วยฝรั่งเศสจํานวน 90,732 ตัน เนเธอร๑แลนด๑ 
61,144 ตัน โปแลนด๑ 40,793 ตัน อิตาลี 38,510 ตัน เยอรมนี 39,530 ตัน และประเทศอื่นๆในกลํุม 134,387 
ตัน ในปีการผลิต 2014/15 (ก.ย.-ส.ค.) สหภาพยุโรป นําเข๎าข๎าวประมาณ 1.143 ล๎านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อ
เทียบกับจํานวน 1.013 ล๎านตัน ในปีการผลิต 2013/14 (ท่ีมา Oryza.com)  
 อิรัก  
 ความคืบหน๎าของการท่ีกระทรวงการค๎าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) ได๎เปิดการประมูลซื้อ
ข๎าว จากสหรัฐฯ (U.S. non-glutinous rice) จํานวนประมาณ 90,000 ตัน เมื่อวันท่ี 21 ก.พ. 2559 ท่ีผํานมา 
โดย ข๎อเสนอต๎องมีผลไปจนถึงวันท่ี 25 ก.พ. นั้น มีรายงานวําอิรักได๎ปลํอยผํานการประมูลในครั้งนี้ซึ่งมีบริษัทท่ี
เสนอข๎าว จากสหรัฐฯจํานวน 30,000 ตัน ในราคา 597 เหรียญสหรัฐตํอตัน (c&f) ขณะเดียวกันบริษัทนี้ยังได๎ก็
มีการเสนอข๎าว จากอาร๑เจนตินําจํานวน 60,000 ตันในราคา 501.5 เหรียญสหรัฐตํอตัน (c&f) และข๎าวอุรุกวัย
จํานวน 60,000 ตัน ในราคา 511 เหรียญสหรัฐตํอตัน (c&f) ด๎วย สํวนบริษัทอื่นท่ีเข๎ารํวมการประมูลได๎เสนอ
ข๎าวสหรัฐฯในราคาต้ังแตํ 597.86, 612, และ 635 เหรียญสหรัฐตํอตัน (c&f) ด๎วย (ท่ีมา Oryza.com)  
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 ๒.๒ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู๎สํงออกข๎าวที่ส าคัญ 
 อินเดีย 
 แหลํงขําววงการค๎าคาดการณ๑วํา ในเร็วๆนี้ อินเดียและอินโดนีเซียจะได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับข๎อตกลงการ
สํงออกจํานวน 1 ล๎านตัน มูลคําประมาณ 443 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ โดยคาดวําอินเดียจะสํงข๎าวจากสต็อก
รัฐบาลให๎แกํอินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นการสํงออกข๎าวจากสต็อกของรัฐเป็นครั้งแรกนับจากปี 2546/47 ซึ่งมีการ
สํงออกข๎าวจากสต็อกลาง (the central pool) ประมาณ 2.775 ล๎านตัน หลังจากนั้นในปี 2548/49 จึงได๎
ระงับการสํงออกข๎าวจากสต็อกของรัฐ 
 ท้ังนี้ วงการค๎าข๎าวคาดวํา รัฐบาลอินเดียได๎ขายข๎าวให๎อินโดนีเซียในราคาทุน (economic cost or 
procurement costs and freight) ซึ่งราคาต๎นทุนของโครงการจัดหาข๎าวในปีการผลิต 2558/59 สําหรับข๎าว
เกรด ธรรมดาจะอยูํท่ีประมาณ 32,580 รูปีตํอกิโลกรัม หรือประมาณ 481 เหรียญสหรัฐฯตํอตัน (หรือตันละ 
17,053 บาท) สํวนข๎าวคุณภาพสูงราคา ต๎นทุนจะอยูํท่ีประมาณ 33,300 รูปีตํอกิโลกรัม หรือประมาณ 492 
เหรียญสหรัฐฯตํอตัน (หรือตันละ 17,443 บาท) 
 ท้ังนี้ หนํวยงาน BULOG ของอินโดนีเซีย (Indonesia's state logistics agency) และ MMTC ของ
อินเดีย (India's public sector trading company Metals and Minerals Trading Corporation of 
India) จะเป็น ผ๎ูรับผิดชอบดําเนินการสําหรับสัญญาซื้อขายครั้งนี้ 
 กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture) รายงานวํา การเพาะปลูกข๎าวในฤดูการผลิตรอง 
(rabi rice) ในปีการผลิต 2558/59 (พฤศจิกายน 2558-พฤษภาคม 2559) มีพื้นท่ีท่ีเพาะปลูก ณ วันท่ี 28 
มกราคม 2559 แล๎วประมาณ 14.0 ล๎านไรํ ลดลงประมาณร๎อยละ 7 เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปีท่ีผํานมา 
เนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนปริมาณน้ําฝนและพื้นดินขาดความชํุมช้ืนในบางพื้นท่ีจึงทําให๎การเพาะปลูกลําช๎า 
อยํางไรก็ตาม พื้นท่ีเพาะปลูกในปัจจุบันยังคงสูงกวําคําเฉล่ียในรอบ 4 ปีท่ีผํานมา ซึ่งอยูํท่ีระดับ 12.62 ล๎านไรํ 
ท้ังนี้ ในปีการผลิต 2557/58 มีพื้นท่ีเพาะปลูกข๎าวในฤดูนี้ประมาณ 25 ล๎านไรํ ลดลงร๎อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี
การผลิต 2556/57 
 องค๑การอาหารแหํงชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานวํา การจัดหาข๎าวตาม
โครงการจัดหาข๎าวของรัฐบาลในฤดูการผลิตหลัก (the kharif marketing season; KMS) ปีการตลาด 
2558/59 ซึ่งเริ่มต้ังแตํ วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 นั้น ขณะนี้รัฐบาลสามารถ
จัดหาข๎าวได๎แล๎วประมาณ 24.47 ล๎านตันเพิ่มขึ้นถึงร๎อยละ 24.5 เมื่อเทียบกับจํานวน 19.66 ล๎านตัน ในชํวง
เดียวกันของปีท่ีผํานมา เนื่องจากในชํวงนี้ราคาข๎าว เกรดธรรมดาอยูํในภาวะท่ีปรับลดลงท่ัวท้ังประเทศ ดังนั้น
เกษตรกรในแคว๎น Punjab และ Haryana จึงมักจะขายข๎าวให๎แกํหนํวยงานรัฐบาลมากกวําท่ีจะขายให๎แกํ
พํอค๎าข๎าวเอกชน โดยในขณะนี้ท้ัง 2 แคว๎น โครงการจัดหาข๎าวได๎ส้ินสุดลงแล๎วขณะท่ีแคว๎น Uttar Pradesh, 
Chhattisgarh, Andhra Pradesh และ Telangana กําลังดําเนินการอยูํ 
 ในปี 2558-2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) รัฐบาลได๎ปรับเพิ่มราคารับซื้อข๎าวขั้นตํ่า
(the minimum support price; MSP) สําหรับข๎าวเปลือก เพิ่มขึ้นร๎อยละ 3.7 สําหรับข๎าวคุณภาพท่ัวไป 
(common grades of rice) เพิ่มขึ้นจาก 1,360 รูปี ตํอ 100 กิโลกรัม เป็น 1,410 รูปี ตํอ 100 กิโลกรัม 
(ประมาณ 208 เหรียญสหรัฐตํอตัน หรือประมาณตันละ 51,406 บาท) สํวนข๎าวเปลือกคุณภาพดี เกรด A ได๎
ปรับราคารับซื้อขั้นตํ่าจาก 1,400 รูปีตํอ 100 กิโลกรัม เป็น 1,450 รูปี ตํอ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 214 
เหรียญสหรัฐตํอตัน หรือประมาณตันละ 7,587 บาท) โดยรัฐบาลมั่นใจวําในปี 2558-2559 จะจัดหาข๎าวได๎เกิน
กวํา 30 ล๎านตัน (ท่ีมา Oryza.com) 
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 เวียดนาม 
 เวียดนามสํงออกข๎าวเพิ่ม 46% ในเดือน ม.ค.(03 ก.พ.59) 
 เม่ือวันที่ 2 ก.พ. เวียดนาม นิวส๑ รายงานอ๎างอิงข๎อมูลจากสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) โดยระบุวํา 
เวียดนามสามารถสํงออกข๎าวได๎เพิ่มขึ้น เกือบ 315,000 ตัน ในเดือน ม.ค.ท่ีผํานมา ซึ่งปรับขึ้นราว 46% เมื่อ
เทียบกับชํวงเวลาเดียวกันของปีกํอน จํานวนความสามารถในการสํงออกข๎าวของเวียดนาม สร๎างมูลคําถึง 127 
ล๎านดอลลาร๑สหรัฐ สําหรับ FOB หรือราคาสินค๎าท่ีสํงออก แตํมูลคําท่ี 135 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐ คือ ราคาสินค๎า
นําเข๎า (CIF) ซึ่งมีการปรับเพิ่ม 39% และ 42.5% ตามลําดับ 
 ตามการรายงานของสมาคม ระบุวํา การสํงออกข๎าวของเวียดนามท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อเดือนลําสุดนี้ มีปัจจัย
สําคัญมาจากการเจรจาการขายข๎าวระหวํางรัฐตํอรัฐ (จีทูจี) กับทางรัฐบาลฟิลิปปินส๑และอินโดนีเซีย สะท๎อนให๎
เห็นถึงความสามารถของการสํงออกของเวียดนามมากขึ้น  
 ท้ังนี้ เมื่อปี 2558 ท่ีผํานมา เวียดนามสามารถสํงออกข๎าวได๎ท้ังหมด 6.5 ล๎านตัน โดยมีมูลคําเพิ่มถึง 
2.68 พันล๎านดอลลาร๑สหรัฐ เพิ่มขึ้นราว 3.9% ซึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นผ๎ูซื้อหลัก คิดเป็นสัดสํวนราว 
74.5% ตามด๎วย แอฟริกา 13.7% และสหรัฐ 6.7% 
 อยํางไรก็ตาม สมาคมยังคาดการณ๑วํามูลคําการสํงออกข๎าวเวียดนามในปีนี้ จะยังคงปริมาณการ
สํงออกเทําเดิม ซึ่งมูลคําดังกลําวจะยังไมํรวมมูลคําตลาดของการค๎าชายแดนแตํอยํางใด(ประชาชาติธุรกิจ 
02022559) 
 สถานการณ๑ราคาข๎าวในชํวงเดือนมกราคมท่ีผํานมาราคาเริ่มลดลง ทํามกลางภาวะการค๎าท่ีชะลอตัว 
ขณะท่ีผ๎ูซื้อชะลอ การส่ังซื้อในชํวงนี้ เพราะคาดวําหลังผํานพ๎นเทศกาลเต๏ด เหวียน ดําน (Tet Nguyen Dan: 
Tet) (ชํวงวันท่ี 6 -14 ก.พ.) จะมีผลผลิตข๎าวฤดูใหมํออกสํูตลาดมากขึ้น สํงผลให๎ราคาข๎าวอํอนตัวลงอีก โดย
ในขณะนี้ราคาเอฟโอบีข๎าวขาว 5% อยูํท่ี 350-355 ดอลลาร๑สหรัฐตํอตัน และข๎าวขาว 25% อยูํท่ี 330-340 
ดอลลาร๑สหรัฐตํอตัน ปัจจุบันราคาข๎าวของเวียดนามกลับมาอยูํในระดับท่ีตํ่ากวําข๎าวไทยอีกครั้ง โดยมีชํวงหําง
กันประมาณ 15-20 ดอลลาร๑สหรัฐตํอตัน ซึ่งคาดวําจะชํวยดึงความสนใจของผ๎ูซื้อให๎หันกลับมาสนใจข๎าว
เวียดนามมากขึ้น  
      สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานการสํงออกข๎าวชํวงวันท่ี 1-31 มกราคม 2559 มีจํานวน 
416,770 ตัน มูลคํา 169.829 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลคําเพิ่มขึ้นร๎อยละ 89.1 และร๎อยละ 
71.7 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปี 2558 ท่ีสํงออกได๎ 220,388 ตัน มูลคํา 98.885 ล๎านดอลลาร๑
สหรัฐฯ  
 ประธานสมาคมอาหารแหํงเวียดนาม คาดวําจะมีการสํงออกข๎าวในชํวงไตรมาสแรกได๎ถึง 1.2 ล๎านตัน 
สูงขึ้นกวําปีท่ีผํานมาถึง 300,000 ตัน เขากลําววําประเทศเวียดนามได๎มีการเซ็นสัญญา ซื้อข๎าว 2 ฉบับกับ
ฟิลิปปินส๑และอินโดนีเซียท่ีจะชํวยซื้อข๎าวที่อยูํในโกดังของประเทศ อยํางไรก็ตาม ผ๎ูสํงออกข๎าวเวียดนามคาดวํา
ปีนี้จะมีความยากลําบากมากข้ึน เนื่องจากจะเผชิญกับการแขํงขันที่สูงจากไทยและอินเดีย นอกจากนี้ ประเทศ
จีนยังลดการนําเข๎าข๎าวจากประเทศเวียดนาม ขณะท่ีจะนําเข๎าข๎าวจากประเทศเมียนมาร๑ กัมพูชา และไทย 
เพิ่มมากขึ้น 
 หนังสือพิมพ๑เวียดนาม (อีโคโนมิกไทมส๑) รายงานวํา ในปี 2558 เวียดนามสํงออกข๎าวได๎ 6.568 ล๎าน
ตัน มูลคํา 2.680 พันล๎านดอลลาร๑สหรัฐฯ โดยมีราคาสํงออกเฉล่ียอยูํท่ี 407.97 ดอลลาร๑สหรัฐฯ ตํอตัน 
ปริมาณเพิ่มขึ้นร๎อยละ 4 แตํมูลคําลดลงร๎อยละ 3.94 ราคาเฉล่ียลดลง 33.7 เหรียญสหรัฐฯ ตํอตัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2557 โดยตลาดสํงออกท่ีสําคัญประกอบด๎วย ตลาดเอเชีย จํานวน 5.17 ล๎านตัน (คิดเป็น
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ร๎อยละ 78 ของการสํงออกทั้งหมด) เพิ่มข้ึนร๎อยละ 5 เมื่อเทียบกับจํานวน 4.92 ล๎านตัน ในปี 2557 รองลงมา
คือ ตลาดแอฟริกา จํานวน 784,782 ตัน (คิดเป็นร๎อยละ 12 ของการสํงออกท้ังหมด) เพิ่มขึ้นร๎อยละ 1.6 เมื่อ
เทียบกับ จํานวน 772,537 ตัน ในปี 2557 ตลาดอเมริกา จํานวน 485,697 ตัน เพิ่มขึ้นร๎อยละ 10 เมื่อเทียบ
กับ จํานวน 438,197 ตัน ในปี 2557 ตลาดออสเตรเลีย จํานวน 57,933 ตัน เพิ่มขึ้นร๎อยละ 9.4 เมื่อเทียบกับ 
จํานวน 52,960 ตัน ในปี 2557 ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) จํานวน 
113,480 ตัน ลดลง ร๎อยละ 17.5 เมื่อเทียบกับจํานวน 137,595 ตัน ในปี 2557  
      ขณะนี้เกษตรกรในเขตท่ีราบลํุมแมํน้ําโขงทางภาคใต๎เริ่มเก็บเกี่ยวข๎าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม๎
ผลิ (winter spring rice crop) ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาผลผลิตข๎าวลดลงและราคาข๎าวเปลือกตกตํ่า 
เนื่องจากในชํวงการเพาะปลูกเกษตรกรต๎องเผชิญกับภาวะภัยแล๎ง และปริมาณน้ําท่ีไมํเพียงพอ รวมท้ังการ
ระบาดของแมลงศัตรูพืช สํงผลให๎ต๎นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น ขณะเดียวกันราคาข๎าวเปลือกในปี้นี้ลดลง
มาอยูํท่ีประมาณ 4,600 ดองตํอกิโลกรัม ทําให๎กําไรจากการขายผลผลิตลดลงประมาณร๎อยละ 20 -30 เมื่อ
เทียบกับปีท่ีผํานมา (ท่ีมา Oryza.com) 
 นายฮวิง มิง เหวํ กลําววําการสํงออกข๎าวในชํวงไตรมาสท่ี 1 ของปี 2558 ลดลงอยํางมาก เนื่องจาก
ในชํวงปีท่ีผํานมาไมํได๎ทําสัญญาซื้อขายข๎าว ประกอบกับความต๎องการท่ีลดลง ถึงแม๎คาดวําการสํงออกข๎าว
ในชํวงไตรมาสท่ี 2 จะมีการฟื้นตัวและเพิ่มข้ึนเล็กน๎อย เนื่องจากมีความต๎องการเพิ่มขึ้น สํวนการสํงออกในชํวง
ไตรมาสท่ี 3 ลดลงอีกครั้งและการสํงออกข๎าวในชํวง 9 เดือนแรกของปี 2558 ลดลงร๎อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับ
ชํวงเดียวกันของปี 2557 อยํางไรก็ตาม การสํงออกข๎าวในชํวงไตรมาสท่ี 4 สูงขึ้นเป็นประวัติการณ๑ เนื่องจากมี
การลงนามในสัญญาซื้อขายกับฟิลิปปินส๑และอินโดนีเซีย ขณะท่ีราคาข๎าวท่ีสํงออกในตลาดลดลงอยํางตํอเนื่อง 
โดยต้ังแตํต๎นปี 2558 ราคาข๎าวขาว 5% ประมาณ 390 เหรียญสหรัฐฯ ตํอตัน (หรือตันละ 13,826 บาท) และ
ลดลงมาอยูํท่ี 330 เหรียญสหรัฐฯ ตํอตัน (หรือตันละ 11,699 บาท) ในเดือนกันยายน และมาอยูํท่ี 350 -355 
เหรียญสหรัฐฯ ตํอตัน (หรือตันละ 12,408 – 12,586 บาท) ในไตรมาสท่ี 4 ซึ่งราคาเฉล่ียลดลงถึง 33.7 
เหรียญสหรัฐฯ ตํอตัน (หรือลดลงตันละ 1,195 บาท) ดังนั้น ถึงแม๎วําปริมาณการสํงออกข๎าวเพิ่มขึ้นแตํมูลคํา
กลับลดลง  
 นอกจากนี้ปริมาณข๎าวท่ีสํงออกผํานชายแดนจีนก็ยังเป็นตัวเลขท่ีไมํเปิดเผย แตํได๎มีสํ วนรํวมในการ
รักษาเสถียรภาพราคาข๎าวในคราวท่ีตลาดหลักพบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ ในปี 2558 ถูกมองวําเป็นปีท่ีมี
อุปสรรคอยํางมาก แตํราคาข๎าวในประเทศยังมีความมั่นคง เอื้ออํานวยตํอการผลิต และเกษตรกรไมํได๎รับ
ผลกระทบเหมือนราคาข๎าวในตลาดสํงออก ในปี 2559 สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) คาดวําปริมาณข๎าวท่ีจะ
สํงออกจะไมํมีการเปล่ียนแปลงมากนัก เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยมีการวางแผนการสํงออกข๎าวในปี 2559 อยูํท่ี
ประมาณ 6.5 ล๎านตัน ซึ่งยังไมํรวมการซื้อขายผํานชายแดนประเทศจีน โดยเป้าหมายเป็นการสํงออกข๎าวใน
คลังให๎หมดจากจํานวนสัญญาท่ีได๎ลงนามในปี 2558 และในชํวงต๎นปี 2559 มีแผนการสํงออกข๎าวในชํวงไตร
มาสท่ี 1 อยูํท่ี 1.2 ล๎านตัน ซึ่งสูงกวํา 300,000 ตัน เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปีท่ีผํานมา 
 สําหรับการวิเคราะห๑เกี่ยวกับสถานการณ๑การสํงออกข๎าวในปี 2559 นายฮินห๑เถ นัง นายกสมาคม
อาหารเวียดนาม ได๎กลําวถึงอุปสรรค 2 ประการท่ีผ๎ูประกอบการเวียดนามกําลังประสบอยูํในปัจจุบัน ประการ
แรก ปริมาณข๎าวคงคลังมีน๎อยลง และปริมาณการเก็บเกี่ยวข๎าวฤดูใหมํยังมีไมํมาก ถ๎าหากผ๎ูประกอบการ
ต๎องการซื้อ ราคาข๎าวในประเทศจะสูงกวําประเทศเพื่อนบ๎านอยํางแนํนอน ราคาข๎าวเวียดนามกําลังสูงกวําข๎าว
ของไทยประมาณ 10 เหรียญสหรัฐฯ ตํอตัน (หรือสูงกวําตันละ 354 บาท) ส่ิงนี้กําลังเป็นหนึ่งในปัญหา แตํ
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สามารถแก๎ไขปัญหานี้ได๎เมื่อมีการเก็บเกี่ยวข๎าวฤดูนาปี ประการท่ีสองคือ ยังมีข๎าวมากกวํา 1 ล๎านตัน ท่ีเป็น
ข๎าวที่ลงนามในสัญญาสํวนกลางและสัญญาเชิงพาณิชย๑จะต๎องสํงมอบ  
 นายนัง กลําวเพิ่มเติมวํา ในชํวงต๎นปี 2559 โดยเฉพาะอยํางยิ่งในชํวงไตรมาสท่ี 1 การบริโภคข๎าวของ
เกษตรกรคํอนข๎างดี ดูจากการคาดการณ๑การบริโภคและการตลาดของบรรดาประเทศคํูแขํงท่ีสําคัญ จะต๎องมี
การนําเข๎าข๎าว เพราะประสบกับปรากฏการณ๑เอลนิโน และปริมาณข๎าวคงคลังของโลกท่ีลดลง จึงเช่ือวําการ
ผลิตและการบริโภคข๎าวของเวียดนาม โดยรวมในปี 2559 จะคํอยๆ ดีขึ้น ที่มา Oryza.com 
 เวียดนามบอกสํงออกข๎าวยังได๎เปรียบ แม๎ไทยประกาศระบายสตอก(12 ก.พ.59) 
 เวียดนามเผยวํายังมีข๎อได๎เปรียบอีกมากในการสํงออกข๎าวปีนี้ แม๎ประเทศอาจต๎องแขํงกับข๎าวไทยใน
ตลาดสํงออกโลก เมื่อไทยขายข๎าวในสต็อกก็ตาม 
 ประธานสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) กลําววํา รัฐบาลไทยได๎ประกาศขายข๎าวในสต็อกในอนาคต
อันใกล๎นี้ ท่ีจะเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีจะดึงราคาข๎าวให๎ตกลง และอาจกํอให๎เกิดผลกระทบทางลบตํอการสํงออก
ข๎าวเวียดนาม 
 แตํแม๎วําไทยจะสํงเสริมการสํงออกข๎าวคงคลังให๎กับตลาดด้ังเดิมของเวียดนาม เชํน จีน อินโดนีเซีย 
และฟิลิปปินส๑ ข๎าวของเวียดนามก็ยังคงสามารถแขํงในตลาดเหลํานั้นได๎ด๎วยมองวําไทยมีปริมาณข๎าวน๎อยกวํา 
ขณะท่ีความต๎องการจากประเทศเหลํานั้นต๎องการนําเข๎าข๎าวสูง 
 ฮวีง วัน ทน ประธานกลํุมบริษัท Loc Troi กลําววํา ไมํใชํทุกบริษัทในตลาดด้ังเดิมต๎องการนําเข๎าข๎าว
คงคลัง ดังนั้นผ๎ูสํงออกข๎าวเวียดนามยังมีโอกาสท่ีจะเสนอข๎าวใหมํให๎กับตลาดเหลํานั้น สํานักขําวเวียดนาม
รายงาน 
 เหวียน วัน เตียน ผ๎ูอํานวยการท่ัวไปของบริษัทรํวมทุนนําเข๎า-สํงออก อานซยาง เห็นพ๎องวํา มีความ
เส่ียงท่ีราคาข๎าวจะลดลงในปีนี้เพื่อแขํงกับข๎าวคงคลังของไทย แตํตลาดโลกจะได๎รับผลกระทบอยํางไรนั้นขึ้นอยูํ
กับนโยบายการดําเนินการเกี่ยวกับข๎าวคงคลังของรัฐบาลไทย 
 ฮวีง มีง เหว เลขาธิการสมาคมอาหารเวียดนาม อ๎างคํากลําวของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ท่ีระบุ วํา 
ผลผลิตข๎าวโลกในฤดูเพาะปลูก 2558-2559 ลดลง 1.9% ท่ี 469.3 ล๎านตัน โดยลดลงติดตํอกันเป็นปีท่ี 2 ด๎วย
สาเหตุหลักจากปรากฎการณ๑เอลนิโญ ท่ีทําให๎ผลผลิตลดลงในหลายประเทศ 
 สํวนการบริโภคในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้น 0.5% เป็น 484.6 ล๎านตัน สํงผลให๎อัตราการบริโภคสูงกวํา
ผลผลิตติดตํอกันเป็นปีท่ี 3 นําไปสํูการลดลงของสต็อกข๎าว"แตํโดยท่ัวไป การบริโภคข๎าวของเวียดนามในปีนี้จะ
ดีขึ้น" ประธานสมาคมอาหารเวียดนาม กลําว 
 ประธานสมาคมอาหารเวียดนามยังระบุวํา ในปีนี้สมาคมจะมุํงความสนใจไปท่ีการสํงเสริมการสํงออก
ให๎กับตลาดด้ังเดิมและประเทศท่ีอยูํในภูมิภาคเอเชีย ท่ีประกอบด๎วย จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ และเพิ่ม
การสํงออกข๎าวหอมไปยังฮํองกง และสิงคโปร๑ นอกจากนั้นสมาคมจะพยายามหาทางเพิ่มสํวนแบํงตลาดข๎าว
หอมในแอฟริกาและคํอยๆ กู๎คืนตลาดข๎าวขาว 
 สมาคมจะพยายามดําเนินการเพื่อให๎ข๎าวของประเทศสามารถบุกไปยังตลาดใหมํ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ประเทศท่ีมีข๎อตกลงเขตการค๎าเสรีกับเวียดนาม และจะมุํงเน๎นท่ีการสร๎างมูลคําและตราสินค๎าให๎กับข๎าวของ
ประเทศ 
 เหวียน วัน เตียน กลําววํา ตลาดเอเชียมีความต๎องการข๎าว แตํเวียดนามจะเผชิญกับการแขํงขันอยําง
หนักจากไทยและปากีสถาน ขณะท่ีการสํงออกข๎าวหอมและข๎าวคุณภาพสูงคาดวําจะเพิ่มขึ้นมากในปีนี้ 
เนื่องจากมีความต๎องการสูงจากตลาดจีนและแอฟริกา 
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 เหวียน วัน เตียน ยังเรียกร๎องให๎รัฐบาลเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพการสํงออก เพื่อรักษาช่ือเสียงของ
ประเทศและขายให๎กับตลาดท่ีต๎องการ ขณะเดียวกันสมาคมอาหารเวียดนามควรจัดหาข๎อมูลการคาดการณ๑
ตลาดท่ีทันสมัยให๎กับกิจการตํางๆ รวมท้ังรัฐบาลควรดําเนินการปราบปรามการใช๎สารเคมีในการผลิตข๎าวด๎วย 
 สมาคมอาหารเวียดนามคาดการณ๑วําการสํงออกข๎าวของประเทศในปีนี้ ท่ีไมํรวมถึงการค๎าบริเวณ
ชายแดน คาดวําจะยังคงอยูํท่ี 6.5 ล๎านตัน เชํนปีกํอน 
 เมือ่ปีท่ีผํานมา การสํงออกข๎าวของเวียดนามทํารายได๎ 2,680 ล๎านดอลลาร๑ ลดลง 3.94% ในแงํของ
มูลคํา โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นผ๎ูซื้อรายใหญํ ท่ีสัดสํวน 74.5% ของการสํงออก รองลงมาคือ แอฟริกา 
ท่ี 13.77% และสหรัฐฯ ท่ี 6.72% (ผ๎ูจัดการ 11022559) 
  "เอลนิโญ" ลากยาวพํนพิษเกษตร "เวียดนาม" ฉวยโอกาสดันยอดขายข๎าว(18 ก.พ.59) 
 ผลกระทบจากปรากฏการณ๑ "เอลนิโญ" ท่ีเริ่มรุนแรงต้ังแตํปี 2558 กระท่ังชํวงต๎นปีนี้ สร๎างความ
เสียหายมหาศาลตํอผลผลิตทางการเกษตรในหลายประเทศ สวนทางกับความต๎องการนําเข๎าข๎าวท่ีเพิ่มขึ้น แตํ
ทํามกลางวิกฤตเวียดนามกลับเห็นโอกาสทองท่ีจะผลักดันสินค๎าข๎าวของตน 
 เวียดนาม นิวส๑ รายงานวํา สภาพอากาศท่ีเลวร๎ายจากเอลนิโญ สํงผลในเชิงลบตํอหลายประเทศ และ
ทําให๎ต๎องหันมาพึ่งพาการนําเข๎าข๎าวมากขึ้น เชํน ฟิลิปปินส๑ อินโดนีเซีย และจีน ท่ีจําเป็นต๎องนําเข๎าข๎าวเพิ่ม
เพื่อรักษาสต๏อกข๎าวภายในประเทศและความมั่นคง ทางอาหารด๎วยสภาพแห๎งแล๎งท่ีเกิดขึ้นติดตํอกันเป็นเวลา 
2 ปี ระหวําง 2557-2558 สํงผลกระทบอยํางรุนแรงตํอผลผลิตข๎าวของอินเดีย ผ๎ูสํงออกข๎าวอันดับหนึ่งของโลก 
 ทําให๎รัฐบาลลดปริมาณการสํงออกข๎าวลง โดยในปี 2557 อินเดียมีปริมาณข๎าวในสต๏อก 28.03 ล๎าน
ตัน ลดลง 16% เทียบกับชํวงเวลาเดียวกันของปีกํอนหน๎านั้น 33.306 ล๎านตัน เนื่องจากรัฐบาลนําข๎าวไป
จําหนํายให๎ประชาชนในประเทศ 
 ขณะท่ีผ๎ูสํงออกข๎าวเบอร๑ 2 และ 3 ของโลกอยํางไทยและเวียดนาม ก็ได๎รับผลกระทบเชํนเดียวกัน 
โดยเฉพาะสต๏อกข๎าวของไทยท่ีลดลง 13.5 ล๎านตัน ซึ่งมีเพียง 7 ล๎านตันท่ีใช๎บริโภคได๎ และ 3-4 ล๎านตันใช๎เพื่อ
การผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล๑ได๎เทํานั้น สํวนท่ีเหลือมีคุณภาพตํ่าเกินกวําจะใช๎ประโยชน๑ได๎ ท้ังนี้ ผลผลิตข๎าว
ของไทยตลอดปี 2559 นี้ คาดวําจะมีปริมาณลดลง 3-4% หรือประมาณ 2-3 ล๎านตัน 
 เชํนเดียวกับฟิลิปปินส๑ท่ีล๎มเหลวในการผลิตข๎าว เพราะได๎รับผลกระทบจากเอลนิโญ จึงได๎เปิดประมูล
นําเข๎าข๎าว 400,000-600,000 ตันในเดือนกุมภาพันธ๑ และคาดวําจะซื้อเพิ่มอีก 800,000 ตันภายในปีนี้ 
เชํนเดียวกับอินโดนีเซียท่ีจะนําเข๎าข๎าว 800,000 ตันระหวํางเดือนกุมภาพันธ๑และเมษายน 
 สําหรับเวียดนามช้ีวํา สถานการณ๑ท่ีเกิดขึ้นจะเอื้อประโยชน๑ตํอเวียดนามในการเจรจาตํอรอง เพราะ
แนวโน๎มท่ีไทยจะสํงออกข๎าวไปยังฟิลิปปินส๑จะน๎อยลงเพราะผลผลิตท่ียัง ตํ่า ขณะท่ีในปีนี้ผลผลิตข๎าวเวียดนาม
ได๎รับผลกระทบจากเอลนิโญไมํมากนัก โดยรอบการผลิตลําสุดอยูํท่ี 3.5 ล๎านตันข๎าวเปลือก 
 อีกตลาดท่ีเป็นเป้าหมาย คือ จีน ท่ีจะนําเข๎าข๎าวมากขึ้นหลังวันหยุดในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งในฐานะ
ประเทศท่ีมีท้ังอํานาจซื้อสูงและประชากรจํานวนมหาศาล ดีมานด๑จากจีนจะสํงผลให๎ตลาดข๎าวของโลกมีแรง
กระเพื่อมมากขึ้น ยิ่งหากสภาวะอากาศหนาวเย็นเกิดขึ้นในจีนตํอเนื่อง โอกาสท่ีความต๎องการจะเพิ่มก็สูงขึ้น
เชํนกัน 
 เวียดนาม เผยวํา มีข๎อได๎เปรียบอยูํมากในการสํงออกข๎าวปีนี้ แม๎อาจต๎องแขํงขันกับข๎าวไทยรุนแรงขึ้น 
โดยเวียดนามเน็ตรายงานวํา ฮวิ่น ติ นัง ประธานสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) กลําววํา รัฐบาลไทยได๎
ประกาศขายข๎าวในสต๏อกท่ีจะเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีจะดึงราคาข๎าว ให๎รํวงลง และอาจกํอให๎เกิดผลกระทบทางลบ
ตํอการสํงออกข๎าวเวียดนาม 
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 อยํางไรก็ตาม แม๎วําไทยจะสํงเสริมการสํงออกข๎าวคงคลังให๎แกํตลาดเดิมของเวียดนาม เชํน จีน 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส๑ ข๎าวของเวียดนามก็ยังคงสามารถแขํงในตลาดได๎ เพราะมองวําไทยมีปริมาณข๎าว
น๎อยกวํา 
 ด๎านฮวิ่น วัน ทน ประธานกลํุมบริษัท Loc Troi มองวํา "ไมํใชํทุกบริษัทในตลาดเดิมท่ีต๎องการนําเข๎า
ข๎าวในสต๏อก ดังนั้น ผ๎ูสํงออกข๎าวเวียดนามยังมีโอกาสท่ีจะเสนอข๎าวใหมํให๎แกํตลาดเหลํานั้น" 
 แตํ เหงียน วัน เตียน ผ๎ูอํานวยการทั่วไปของบริษัทรํวมทุนนําเข๎า-สํงออก An Giang กลับช้ีวํา มีความ
เส่ียงท่ีราคาข๎าวจะลดลงในปีนี้เพื่อแขํงกับข๎าวในสต๏อกของไทย แตํตลาดโลกจะได๎รับผลกระทบอยํางไรนั้น
ขึ้นอยูํกับนโยบายการดําเนินการของ รัฐบาลไทย 
 กระทรวงเกษตรสหรัฐระบุวํา ผลผลิตข๎าวของโลกในฤดูเพาะปลูกปี 2558-2559 ลดลง 1.9% ท่ี 
469.3 ล๎านตัน โดยลดลงติดตํอกันเป็นปีท่ี 2 ด๎วยสาเหตุหลักจากปรากฏการณ๑เอลนิโญ ท่ีทําให๎ผลผลิตลดลง
ในหลายประเทศ 
 สํวนการบริโภคในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้น 0.5% เป็น 484.6 ล๎านตัน สํงผลให๎อัตราการบริโภคสูงกวํา
ผลผลิตติดตํอกันเป็นปีท่ี 3 นําไปสํูการลดลงของสต๏อกข๎าว 
 ในปีนี้สมาคมจะมุํงความสนใจไปท่ีการสํง เสริมการสํงออกให๎แกํตลาดเดิมท่ีอยูํในภูมิภาคเอเชียท่ี
ประกอบด๎วย จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ท้ังยังจะเพิ่มการสํงออกข๎าวหอมไปยังฮํองกงและสิงคโปร๑ 
นอกจากนี้ สมาคมจะหาทางเพิ่มสํวนแบํงตลาดข๎าวหอมในแอฟริกา และพยายามฟื้นคืนตลาดข๎าวขาวด๎วย 
 โดยสมาคมจะดําเนินการเพื่อให๎ข๎าว ของประเทศสามารถบุกไปยังตลาดใหมํ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ประเทศท่ีมีข๎อตกลงเขตการค๎าเสรี (FTA) กับเวียดนาม และจะมุํงเน๎นท่ีการสร๎างมูลคําและตราสินค๎าให๎แกํข๎าว
เวียดนามด๎วย 
 เตียนกลําววํา "ตลาดเอเชียมีความต๎องการข๎าวมากขึ้น ซึ่งเวียดนามจะเผชิญกับการแขํงขันอยํางหนัก
จากไทยและปากีสถาน ขณะท่ีการสํงออกข๎าวหอมและข๎าวคุณภาพสูงคาดวําจะเพิ่มมากขึ้นในปีนี้ เพราะความ
ต๎องการท่ีสูงขึ้นจากตลาดจีนและแอฟริกา" 
 การสํงออกข๎าวของเวียดนามในปีนี้ ท่ีไมํรวมถึงการค๎าบริเวณชายแดน คาดวําจะอยูํท่ี 6.5 ล๎านตัน 
ตามการคาดการณ๑ของสมาคมอาหารเวียดนาม โดยปีกํอนการสํงออกข๎าวทํารายได๎ 2,680 ล๎านดอลลาร๑ ลดลง
เพียง 3.94% เนื่องจากราคาตกแม๎ปริมาณสํงออกจะเพิ่มขึ้น ซึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นผ๎ูซื้อรายใหญํ มี
สัดสํวนถึง 74.5% ของการสํงออก ตามด๎วยแอฟริกา 13.77% และสหรัฐ 6.72% 
 เป้าหมายท่ีรัฐบาลเวียดนามต๎องการขึ้นแทํนเป็นผ๎ูสํงออกข๎าวรายใหญํของโลก โดยเฉพาะตลาดใน
ภูมิภาคเอเชียคงไมํไกลเกินเอื้อม ทํามกลางการแขํงขันที่รุนแรงของตลาดข๎าว สะท๎อนให๎เห็นได๎ชัดเจนถึงระบบ
การจัดการและเสถียรภาพในการบริหารของรัฐบาล เพราะมีความจําเป็นอยํางมากตํอการเติบโตของเศรษฐกิจ
ของประเทศ(ประชาชาติธุรกิจ 17022559) 
 เมียนมาร๑  
 สหพันธ๑ข๎าวแหํงเมียนมาร๑ (the Myanmar Rice Federation; MRF) ได๎เรียกร๎องให๎รัฐบาลพิจารณา
เรื่อง การเก็บสํารองข๎าวสําหรับปีนี้ทํามกลางภาวะผลกระทบจากปรากฏการณ๑เอลนิโญํท่ีคาดวําจะมีผลไป
จนถึงชํวงกลางปี โดย MRF ได๎แนะนําให๎รัฐบาลเก็บสํารองข๎าวไว๎ประมาณ 200,000 ตัน 
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 ท้ังนี้ MRF ให๎เหตุผลวําเนื่องจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวนคาดวําจะสํงผลตํอการเพาะปลูกข๎าวไป
จนถึงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ดังนั้น จึงจําเป็นต๎องมีการสํารองข๎าวเก็บไว๎ในยามฉุกเฉิน ซึ่งรัฐบาลจะต๎องมี
การพิจารณาด๎านงบประมาณสําหรับโครงการนี้ด๎วย 
 ปัจจุบัน ราคาข๎าวในประเทศพุํงสูงขึ้นเนื่องจากการสํงออกข๎าวทางแนวชายแดนไปยังประเทศจีนเพิ่ม
มากขึ้นในชํวงกํอนเทศกาลตรุษจีน โดยราคาข๎าวขยับเพิ่มขึ้นประมาณ 10-20 ดอลลาร๑สหรัฐตํอตัน จากเดิมท่ี
ราคาอยูํประมาณ 270-290 ดอลลาร๑สหรัฐตํอตัน 
 รองประธานสหพันธ๑ข๎าวแหํงเมียนมาร๑ (MRF) คาดวํา ในชํวงนี้มีการสํงออกข๎าวผํานทางชายแดน
ประมาณ วันละ 4,000-5,000 ตัน ทําให๎ราคาข๎าวขยับสูงขึ้น แตํหลังผํานเทศกาลไปแล๎วราคาข๎าวอาจจะปรับ
ลดลงสํูระดับปกติ 
 ท้ังนี้ในชํวง 10 เดือนแรก (เม.ย. 58-ม.ค. 59) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (เม.ย. 58-มี.ค. 59) เมียน
มาร๑สํงออกข๎าวแล๎วประมาณ 830,000 ตัน ลดลงร๎อยละ 15 เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปีท่ีผํานมา (ท่ีมา 
Oryza.com) 
 กัมพูชา 
 ในการกลําวเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการวําด๎วยเรื่องข๎าว Cambodia Rice Forum ครั้งท่ี 5 ท่ีกรุง
พนมเปญ เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2559 สมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ได๎เชิญชวนให๎นักลงทุนท้ังใน
ประเทศและตํางประเทศเพิ่มการลงทุน โดยการสร๎างไซโลท่ีทันสมัยและเครื่องอบแห๎งข๎าว เนื่องจากปัจจุบัน
กัมพูชายังคงประสบปัญหาขาดแคลนสถานท่ีเก็บข๎าวที่ได๎มาตรฐาน ทันสมัย และเครื่องอบแห๎งไลํความช้ืน ซึ่ง
ประเด็นดังกลําวนับเป็นปัญหาท๎าทายท่ีสําคัญสําหรับรัฐบาลกัมพูชา ในการรับซื้อข๎าวเปลือกจํานวนมหาศาล
จากเกษตรกร 
 “ขณะนี้รัฐบาลกัมพูชากําลังเจรจากับจีนในการขอเงินกู๎มาสนับสนุนการลงทุนสร๎าง ไซโล และติดต้ัง
เครื่อง อบแห๎งข๎าวเปลือกท่ัวประเทศ” สมเด็จฮุนเซน กลําวตํอท่ีประชุมซึ่งมีผ๎ูเข๎ารํวมประมาณ 700 คน จาก
หลายภาคสํวน อาทิ เจ๎าหน๎าท่ีภาครัฐ ตัวแทนจากโรงสีข๎าว ตัวแทนผ๎ูสํงออกข๎าว ตัวแทนจากกลํุมชาวนา และ
ตัวแทนจากบริษัทผ๎ู ให๎บริการด๎านการขนสํง 
 ท้ังนี้ ผ๎ูนํารัฐบาลกัมพูชา ระบุวํา จีนเป็นผ๎ูนําเข๎าข๎าวสารรายใหญํท่ีสุดของกัมพูชา และเป็นผ๎ูสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมข๎าวในประเทศกัมพูชาอีกด๎วย โดยการประชุมครั้งนี้ จีนให๎ความมั่นใจวําจะยังคงให๎
การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมข๎าวเพื่อการสํงออกของกัมพูชาตํอไป โดยขณะเดียวกันสมเด็จฮุนเซนได๎
กลําวตํอท่ีประชุมวํา รัฐบาลกัมพูชาจะลงทุนอยํางตํอเนื่องเพื่อพัฒนาระบบชลประทาน พัฒนาพันธุ๑ข๎าว และ
พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการคมนาคมขนสํงให๎ดีขึ้นเพื่อสํงเสริมการยกระดับและเพิ่มสมรรถนะของ
อุตสาหกรรมข๎าวเพื่อการสํงออก 
 ในปี 2558 กัมพูชาสํงออกข๎าวสารปริมาณท้ังส้ิน 538,396 ตัน ไปยังประเทศผ๎ูนําเข๎าจํานวนมากกวํา 
50 ประเทศ เป็นการสํงออกท่ีเพิ่มขึ้นร๎อยละ 39 เมื่อเทียบกับปีท่ีผํานมา (ข๎อมูลจากรัฐบาลกัมพูชา) สํวน
ปริมาณการผลิตในปีท่ีผํานมานั้น กัมพูชาสามารถผลิตข๎าวเปลือกได๎กวํา 9.2 ล๎านตัน จึงคาดวําจะมีปริมาณ
เพียงพอสําหรับการสํงออกกข๎าวกวํา 3 ล๎านตันในปี 2559 นี้ (ที่มา Oryza.com) 
 การสํงออกข๎าวของกัมพูชา 
 การสํงออกข๎าวของกัมพูชากําลังมองหาตลาดใหมํและเพิ่มความต๎องการของภูมิภาคอาเซียนในปีนี้แตํ
เจ๎าหน๎าท่ีและผ๎ูสํงออกยังไมํได๎เช่ือมกระบวนการนี้เข๎ากับ AEC มันเร็วเกินไปท่ีจะกลําววําอะไรที่เป็นผลกระทบ
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กับการค๎าในภูมิภาค เพราะเพิ่งมีผลบังคับใช๎ในท๎ายปีท่ีผํานมา สํานักงานการให๎บริการสํงออกข๎าวอยํางเป็น
ทางการ รายงานวํา บรูไนนําเข๎าข๎าวจากกัมพูชา 1,974 ตัน เมื่อเดือนท่ีแล๎วเป็นครั้งแรก ในขณะท่ีประเทศ
มาเลเซียนําเข๎า 2,736 ตันและสิงคโปร๑นําเข๎า 418 ตัน 
 Khmer Times รายงานวํา นาย Hean Vanhan รองผ๎ูอํานวยการของกรมวิชาการเกษตรที่กระทรวง 
เกษตร ระบุวําการสํงออกข๎าวไปยังตลาดอาเซียนจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากความพยายามของรัฐบาลเชํนเดียวกับ
ความมั่นคงทางการเมือง นาย Vanhan กลําววํารัฐบาลกําลังทํางานอยํางหนักเพื่อสํงออกไปยังประเทศ
ฟิลิปปินส๑แตํข๎าวจากกัมพูชาต๎องแขํงขันกับข๎าวจากประเทศเพื่อนบ๎านในด๎านราคาเพื่อจะเข๎าสํูตลาดได๎ซึ่ง
ภาคเอกชนเป็นคนกําหนดราคาข๎าวไมํใชํรัฐบาล 
 นาย Vanhan กลําววํา ต้ังแตํ AEC ได๎มีผลบังคับใช๎เป็นเวลาหนึ่งเดือน จะเห็นอะไรเปล่ียนแปลงในแงํ
ของการสํงออกสินค๎าเกษตรมากขึ้น ซึ่งเขากําลังรอดูอยูํ นาย Vanhan กลําววําเป็นส่ิงสําคัญสําหรับการ
สํงออกที่จะเข๎าใจวํามีอุปสรรคอื่นๆ อีกนอกจากภาษีต๎องเข๎าใจวําตลาดอาเซียนมีการเปิดในแงํภาษีแตํอยํางไร
ก็ตามอุปสรรคอื่นๆก็สามารถควบคมได  ุ  ๎และรัฐบาลมีวิธีการของตัวเองในการควบคุมการนําเข๎า 
 นาย Vanhan อธิบายวํา เป็นความประมาทของผ๎ูสํงออกหากจะพิจารณาตลาดแคํด๎านภาษีเทํานั้น 
โดยต๎องดูแลคุณภาพของสินค๎า สุขอนามัยและมาตรฐาน และเพิ่มผลผลิต  
 นาย Khan Kunthy ซีอีโอของผ๎ูสํงออกข๎าว Brico กลําววํา บริษัทของเขาสํงออกเกือบ 400 ตันใน
เดือนแรกของปีนี้ไปยังยุโรปและอเมริกาไมํใชํประเทศในอาเซียน ซึ่งเขาผลิตเพียงข๎าวหอมมะลิและไมํได๎สนใจ
ประเทศสํวนใหญํในตลาดอาเซียน เพราะสํวนใหญํบริโภคแตํข๎าวขาว  
 นาย Kunthy กลําวเสริมวํา บริษัทของเขากําลังมองหาท่ีจะสํงออกไปยังประเทศจีนและสองประเทศ
สมาชิกอาเซียน เชํน มาเลเซียและสิงคโปร๑ (ท่ีมา Oryza.com) 
 ปากีสถาน  
 สํานักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานวํา ในเดือน ม.ค. 
2559 ซึ่งเป็นเดือนท่ี 7 ของปีงบประมาณ 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานสํงออกข๎าวรวมประมาณ 390,223 
ตัน ลดลง 18% เมื่อเทียบกับจํานวน 475,346 ตัน ในเดือน ธ.ค. 2558 ท่ีผํานมา และลดลง 6% เมื่อเทียบกับ
จํานวน 413,660 ตัน ในเดือน ม.ค. 2558 ท่ีผํานมา ขณะท่ีมูลคําสํงออกอยูํท่ี 158 ล๎านเหรียญสหรัฐ ลดลง 
13% เมื่อเทียบ เดือน ธ.ค. 2558 ท่ีผํานมา และลดลง 23% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2558 ในเดือน ม.ค. 
2559 ปากีสถานสํงออกข๎าวบาสมาติจํานวน 34,550 ตัน (ลดลง 13% เมื่อเทียบกับจํานวน 39,589 ตัน ใน
เดือน ธ.ค. 2558 และลดลง 10% เมื่อเทียบกับจํานวน 38,517 ตันในชํวงเดียวกันของปี 2558) ขณะท่ีข๎าว
ขาวที่ไมํใชํบาสมาติมีการสํงออก 355,673 ตัน (ลดลง 18% เมื่อเทียบกับจํานวน 435,757 ตัน ในเดือน ธ.ค. 
2558 และลดลง 5% เมื่อเทียบกับจํานวน 375,143 ตันในชํวงเดียวกันของปี 2558)  
 ท้ังนี้ในชํวง 7 เดือนแรก (ก.ค. 2558-ม.ค. 2559) ของปีงบประมาณ 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถาน 
สํงออกข๎าวรวม 2.445 ล๎านตัน (ประกอบด๎วยข๎าวบาสมาติ 223,634 ตัน และข๎าวขาวท่ีไมํใชํบาสมาติ 2.22 
ล๎านตัน) เพิ่มข้ึน 11% เมื่อเทียบกับจํานวน 2.196 ล๎านตัน (ประกอบด๎วยข๎าวบาสมาติ 290,013 ตัน และข๎าว
ขาวท่ีไมํใชํบา สมาติ 1.91 ล๎านตัน) ในชํวงเดียวกันของปี2014/15 ขณะท่ีมูลคําสํงออกอยูํท่ี 1,026 ล๎าน
เหรียญสหรัฐ ลดลง 13% เมื่อเทียบกับมูลคํา 1,181 ล๎านเหรียญสหรัฐ ในชํวงเดียวกันของปีงบประมาณ 
2014/15 เนื่องจากราคาข๎าวใน ตลาดโลกลดลงประกอบกับความต๎องการข๎าวจากตํางประเทศชะลอลง  ใน
ปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานสํงออกข๎าวรวมประมาณ 3.93 ล๎านตัน เพิ่มขึ้น 6% เมื่อ เทียบ
กับจํานวน 3.72 ล๎านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14 โดยมูลคําสํงออกอยูํท่ี 2.035 พันล๎านเหรียญสหรัฐฯ 
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ลดลง 6% เมื่อเทียบกับ 2.163 พันล๎านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2013/14 เนื่องจากภาวะราคาข๎าวใน 
ตลาดโลกลดลงเมื่อเทียบกับปีทีผํานมา โดยปากีสถานสํงออกข๎าวบาสมาติจํานวน 495,649 ตัน (ลดลง 25.7% 
เมื่อ เทียบกับจํานวน 667,523 ตัน ในปีงบประมาณ 2013/14) และข๎าวขาวท่ีไมํใชํบาสมาติ 3.43 ล๎านตัน 
(เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับจํานวน 2.73 ล๎านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14) (ท่ีมา Oryza.com) 
 
  
 
 


