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สมาคมโรงสีข้าวไทย 
(www.thairicemillers.com) 

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

 
 
 
 
 

ค าน า 
 

      เอกสารฉบับน้ี เป็นรายงานสถานการณแขาวประจําเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ของ สมาคมโรงสีขาวไทย ที่
มอบใหนายสุรัตนแ โชคประจักษแชัด และคณะ รวบรวมจัดทํา เพ่ือเสนอตอที่ประชุมประจําเดือน สมาคมโรงสีขาวไทย 
ครั้งที่๑/๒๕๕๙ โดยไดประมวลสรุป วิเคราะหแ เหตุการณแ และแนวโนม เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป และการตลาด
ของขาวทั้งในและตางประเทศ ซึ่งสมาคมฯหวังเป็นอยางย่ิงวา ทานจะไดรับประโยชนแจากรายงานน้ีตามสมควร และ
ขอความกรุณาไดเผยแพรเอกสารน้ีตอไปยังบุคคล หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของของทาน จัก
ขอบคุณย่ิง 

 
 
 
 
 

  นายมานัส กิจประเสริฐ 
นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย 
    ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 
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ประมวลสถานการณ์ข้าวไทยและต่างประเทศ 
มีนาคม ๒๕๕๙ 

…………………………………………………………… 
 

๑. ความเคลื่อนไหวข้าวในประเทศ 
๑.๑ สรุปสถานการณ์และการผลิตข้าวไทยเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 

          คาดการณแ การผลิตปี 2558/59 จะมีผลผลิตขาวรวมประมาณ 27.06 ลานตัน ลดลงจากปีการผลิต 
2557/58 ซึ่งประมาณ 31.64 ลานตัน คิดเป็นรอยละ 14.48 เนื่องจากเกิดภาวะแหงแลงจากปรากฏการณแ 
เอลนีโญ ทําใหในหลายพื้นท่ีสามารถปลูกขาวไดเพียงรอบเดียว และตองปรับเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอื่น  
 ในเดือน กุมภาพันธแ 2559 คาดการณแวา ผลผลิตขาวนาปีจะออกสูตลาด ลดลงเป็นรอยละ 2.76 หรือ
ประมาณ 0.63 ลานตัน เนื่องจากในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 มีผลผลิตขาวออกสูตลาดเป็น จํานวน
มาก ทําใหปริมาณผลผลิตขาวที่เหลือลดนอยลง 
 สรุปราคาขาวเปลือกและขาวสารของสมาคมโรงสีขาวไทย ณ วันท่ี 31 มี.ค.  2559  
 - ราคาขาวเปลือกหอมมะลิ ราคาเฉล่ียอยูท่ี                 11,500 - 12,000 บาท/ตัน 
 - ราคาขาวเปลือกเหนียวใหม กข.6 จ.อุดรธานี ราคาเฉล่ีย          13,500 - 14,300   บาท/ตัน 
 - ราคาขาวเปลือกเจา ราคาเฉล่ียอยูท่ี                     8,000 - 8,200  บาท/ตัน 
 - ราคาขาวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาเฉล่ียอยูท่ี            10,000 – 10,500 บาท/ตัน 
 สวนราคาเฉล่ียขาวสารชิดตางๆ มีดังนี้   
 - ขาวสาร 5% ราคาเฉล่ียอยูท่ีกระสอบละ              1,200 - 1,210 บาท 
 - ขาวหอมปทุมธานี ราคาเฉล่ียอยูท่ีกระสอบละ    1,800 - 1,830 บาท 
 - ขาวหอมมะลิ 100% ช้ัน 2 (ใหม) เฉล่ียอยูท่ีกระสอบละ         2,100 - 2,200 บาท 
 - ขาวเหนียวเมล็ดยาว 10% เฉล่ียอยูท่ีกระสอบละ                  2,600 - 2,700 บาท 
 - ขาวเหนียวเมล็ดยาว กข 6 (เชียงราย) เฉล่ียอยูท่ีกระสอบละ               3,200 บาท 
 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 
          เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธแ 2559 ท่ีประชุมคณะ นบข.ครั้งท่ี 1 /2559 ไดมีมติเห็นชอบ จํานวน 2 
มาตรการ ประกอบดวย มาตรการชวยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ดานการผลิต จํานวน 4 โครงการ 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณแเสนอ และมาตรการชวยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาขาว ปี
การผลิต 2559/60 ดานการตลาด จํานวน 4 โครงการ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยแ และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณแการเกษตรเสนอ 
          2.1) มาตรการชวยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ดานการผลิต จํานวน 4 มาตรการ ดังนี้ 
               (1) มาตรการสงเสริมสนับสนุนการใชเมล็ดพันธุแขาวหอมมะลิคุณภาพดี (กข.) 
               (2) มาตรการสงเสริมสนับสนุนสินเช่ือใหกลุมชาวนาผูผลิตขาวแบบแปลงใหญ (ธ.ก.ส.) 
               (3) มาตรการปรับเปล่ียนการปลูกขาวไปปลูกพืชท่ีหลากหลาย “ปรับเปล่ียนพื้นท่ีแบบไมถาวร 
ปลูกพืชไร พืชตระกูลถั่ว และพืชอายุส้ัน ในฤดูนาปรัง 2560” (กสก.) 
               (4) มาตรการปรับเปล่ียนการปลูกขาวไปปลูกพืชท่ีหลากหลาย โครงการไถกลบตอซังและปลูกพืช
ปุยสดในนาขาว (พด.) 
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          2.2) มาตรการชวยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาขาว ปีการผลิต 2559/60 ดานการตลาด 
จํานวน 4 โครงการ ดังนี้ 
               (1) โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร (กสส. ตส. และ ธ.
ก.ส.) 
               (2) โครงการสินเช่ือชะลอการขายขาวเปลือกนาปี (ธ.ก.ส.) 
               (3) โครงการลดดอกเบ้ียเงินกูใหเกษตรกรผูปลูกขาว (ธ.ก.ส.) 
               (4) โครงการชดเชยดอกเบ้ียใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต฿อก (คน.) 
 ชาวนาเครียดจัดแล้งจริง ต้นกล้ายืนต้นตาย ท าเพราะหวังฝนจะตก ไม่ท าก็ไม่มีกิน  (03 มี.ค.59) 
 เมื่อวันท่ี 2 มี.ค.59 สถานการณแภัยแลงจังหวัดเชียงใหมเริ่มวิกฤตหนัก หลังแมน้ําหลายสายแหงขอด 
โดยลาสุดนาขาวจํานวน 9 ไร ในพื้นท่ีบานรองขุน หมู 10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด ยืนตนตาย สาเหตุเพราะ
ไมมีน้ําไหลเขามาหลอเล้ียง เนื่องจากเป็นการปลูกขาวทั้งท่ีสํานักชลประทานแจงใหทราบแลววา ใหงดเวนการ
ปลูกขาวออกไปกอน เนื่องจากไมสามารถผันน้ําออกมาชวยเกษตรกรได 
 นายอินเหลา บุญหลอ เกษตรกรเจาของนาขาวระบุวา เครียดมาก แตไมรูวาจะทําอยางไร แมจะ
ทราบดีวาชลประทานไมสามารถปลอยน้ําจากเข่ือนแมกวงอุดมธารา ออกมาชวยได เพราะปริมาณน้ําในเขื่อน
นอยมาก แตก็ยอมเส่ียง เพราะไมปลูกก็ไมมีขาวกิน จําเป็นตองทํา ทําใหตนกลาท่ีเตรียมไวยืนตนตายจนหมด 
เพราะมีความหวังวาฝนอาจจะตกลงมาชวย แตก็ไรวี่แวว ทําใหขณะนี้ยังไมรูวาจะทําอยางไรตอไปดี และยังไมรู
วาจะหันหนาไปขอความชวยเหลือจากหนวยงานใด เพราะไมทันแลว(ประชาชาติธุรกิจ 02032559) 
    ชี้ราคาข้าวตกต่ าทั่วโลก วอนชาวนาปลูกพืชทดแทน(16 มี.ค.59) 
 พล.อ.ประยุทธแ จันทรแโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) แถลงผล
การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงขอกังวลเรื่องราคาขาวตกตํ่าหลังจากท่ีเกิดปัญหาภัยแลงทําใหคุณภาพขาว
ไมดีจึงอยากใหเกษตรกรเขาใจวาเราจะตองรวมมือกันทํากิจกรรมอื่นๆ บาง ถาขายขาวอยางเดียวใหราคาสูง
เป็นไปไมได เพราะการปลูกขาวท่ัวโลกลวนมีปัญหาหมด เพราะหลายประเทศมีผลิตขาวจํานวนมากท้ังจีน 
อินเดีย ก็มีปัญหาเชนกัน 
 นายกฯ กลาววา ขอกังวลลําดับตอไปคือเรื่องหนี้สินครัวเรือน ถาเราตองการใหประชาชนมีความอยูดี
กินดีมากขึ้น ก็ตองสรางความมั่นใจ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานท้ัง 5 ปัจจัย ตองถามวาวันนี้ประชาชนมีบานอยู
แลวหรือยัง ถาไมมีจะตองหาทางใหเขามี แตปัญหาคือประชาชนไมมีเงินผอนชําระเราตองมาแกไขปัญหา
มาตรการเหลานี้ อยาไปมองวารัฐบาลนี้ไปเสริมสรางหนี้ครัวเรือนเพราะหนี้ครัวเรือนเกิดมานานแลว ถามวา
ใครทําใหมันเกิดท่ีเกิดมาเพราะสงเสริมการใชเงินอยางไมมีคุณคา ท่ีผานมาไมมีการปรับโครงสราง ยกระดับ
ราคาผลิตผลการเกษตร  
 นายกฯ กลาววา จากท่ีทุกคนมีหนี้สินกับเรื่องท่ีไมไดใชประโยชนแ วันนี้ก็อาจจะมีหนี้เรื่องบาน แตถาม
วาเราจะทําอยางไรกับหนี้เกาท่ีมีอยูเพราะทุกคนมีหนี้เต็มกางเกงหมดแลว เราก็ตองไปหามาตรการตางๆ เขา
มา แตใชวาจะไปเพิ่มหนี้ครัวเรือนมากขึ้น เราไมไดอยากจะไปเพิ่ม จะทําอยางไรไดเพราะท่ีผานมาการใช
จายเงินท่ีไมมีประสิทธิภาพทําใหเป็นหนี้กรอบ ท่ีผานมาไมสรางใหคนมีวินัยทางการเงินก็เสียหาย วันนี้จะทํา
อะไรใหใหมก็ติดขัดไปหมดเพราะไมมีเงินผอน เราก็พยายามชวยอยู แตเราไมไดตองการท่ีจะสรางหนี้สินให แต
หนี้สินท่ีเพิ่มข้ึนมาเป็นหนี้ท่ีมีคุณภาพ 
 "ผมไมอยากใหไปฟังอะไรกับเรื่องไมเป็นเรื่อง วันนี้เรากําลังแกปัญหาท่ีเขาทําไวท้ังหมด คือ 1.เราตอง
เสียเวลาก็ยังแกไมหมด 2.เราตองเริ่มตนใหมเพื่อความเขมแข็ง ใหประชาชนมีความสุขในชวงนี้ก็ตองลําบาก
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เพราะอยูในโครงสรางท่ีผิดและไมมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเจตนาดีหรือไมก็ไมรู ผมไมอยากจะพูด ผมไมอยาก
ใหไปฟังมากแลวเอาไปขยายความ" นายกฯ กลาว 
 พล.อ.ประยุทธแ กลาววา สําหรับการเช่ือมโยงขอมูลภาครัฐเราจะตองอํานวยความสะดวก โดยให
ประชาชนเขาถึงขอมูลภาครัฐและการเรียนรู  ซึ่งตองช่ืนชมกระทรวงศึกษาธิการท่ีสรางแอพพลิเคช่ัน
ภาษาอังกฤษเพื่อคนไทย ในหนึ่งสัปดาหแท่ีผานมามีผูใชรวม 4 หมื่นราย ซึ่งถึงวาเป็นการกระตุนและสราง
แรงจูงใจใหคนมาสนใจและเกิดการเรียนรูท่ีนําไปสูพัฒนาการตลอดชีวิตสําหรับทุกอาชีพ เพราะถาไมมีอะไร
ใหมๆ เลยเราจะอยูแบบเดิมจมดักดานอยูเหมือนเกา ชีวิตก็ไมมี ความสุข วันนี้ไมอยากใหทุกคนกลับไปสู
ประวัติศาสตรแที่มันเลวราย แมจะไมใชท้ังหมด บางอันมันเลวรายเราก็ไมควรยอนกลับไปมาเดินหนาดีกวา ทํา
ประเทศใหมีเสถียรภาพใหอยูในระดับท่ีเดินหนาได สรางความเขมแข็งอาจจะตองใชเวลาอีกสักระยะหนึ่ง สัก 
1-5 ปีก็นาจะเอาอยู ความเขมแข็งก็นาจะมีข้ึนเรื่อยๆ(กรุงเทพธุรกิจ 15032559) 
 ก.อุตสาหกรรม ออกประกาศ 2,300 โรงงานอุตสาหกรรม ปันน้ าช่วยชาวนา 5 หม่ืนไร่  (09 มี.ค.
59) 
 นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม กลาววา กระทรวงอุตสาหกรรมออก
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง "หลักเกณฑแ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงาน
อุตสาหกรรมนําน้ําท้ิงของโรงงานไปใช ประโยชนแในพื้นท่ีเกษตรกรรมในชวงภัยแลง ปี พ.ศ. 2559" โดยใหให
โรงงานจําพวกท่ี 3 ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑแอาหาร จํานวน 2,300 โรงงาน จาก 6,000 โรง งาน นํา
น้ําท้ิงท่ีบําบัดแลวไปชวยเหลือประชาชน โดยการออกไปสูภาคการเกษตรรอบ ๆ พื้นท่ีโรงงานในชวงท่ีประสบ
ปัญหาภาวะภัยแลง ในขณะนี้ โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 4 มีนาคมถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งจะสามารถชวยปัน
น้ําใหภาคการเกษตรเกือบ 500,000 ลูกบาศกแเมตรตอวัน สําหรับเกษตรกรรายใดตองการความชวยเหลือ
ดังกลาวใหติดตอไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดของตนเอง 
 สําหรับพื้นท่ีท่ีโรงงานจะปลอยน้ําชวยเหลือเกษตรกรไดจะมีท้ังส้ิน 50,000 ไร แบงเป็นในพื้นท่ี
ภาคเหนือ มีโรงงานท่ีปลอยน้ําท้ิงชวยเกษตรกรได 552 โรง ครอบคลุมพื้นท่ี 12,000 ไร คิดเป็นสัดสวน 24% 
ของพื้นท่ีการเกษตรท้ังหมด ภาคกลาง มีโรงงานปลอยน้ําได 253 โรง ครอบคลุมพื้นท่ี 5,600 ไร คิดเป็น
สัดสวน 11% ของพื้นท่ีการเกษตร ภาคตะวันออก มีโรงงานปลอยน้ําได 322 โรง ครอบคลุมพื้นท่ี 6,800 ไร 
คิดเป็นสัดสวน 14% ของพื้นท่ีการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโรงงานปลอยน้ําท้ิงได 851 โรงงาน 
ครอบคลุมพื้นท่ี 18,000 ไร คิดเป็นสัดสวน 37% ของพื้นท่ีการเกษตร ภาคตะวันตกมีโรงงานท่ีปลอยน้ําท้ิงได 
276 โรง ครอบคลุมพื้นท่ี 5,800 ไร คิดเป็นสัดสวน 12% และภาคใต มีโรงงานท่ีปลอยน้ําท้ิงได 46 โรง 
ครอบคลุมพื้นท่ี 965 ไร คิดเป็นสัดสวน 2% ของพื้นท่ีการเกษตร 
 นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กลาววา ในสวนของโรงงานท่ีไดรับผลกระทบจาก
ภัยแลวนั้น พบวามีโรงงานจําพวกท่ี 3 ท่ีมีการใชน้ํามากและคาดวาจะไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ํา 
จํานวน 3,616 โรงงาน สวนโรงงานท่ีใชน้ํามากสูงสุด 5 ลําดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม อุตสาหกรรมฟอกยอม อุตสาหกรรมแปูงมัน และอุตสาหกรรมฆาสัตวแ ซึ่งมี
โรงงาน จํานวน 1,131 โรงงาน ซึ่งจะตองปรับตัวใชน้ําใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 สําหรับมาตรการระยะส้ัน เชน สงเสริมใหโรงงานใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เปล่ียนพฤติกรรมการใช
น้ําท่ีไมเหมาะสม นอกจากนี้ ยังขอความรวมมือใหใชน้ําบาดาล หากพื้นท่ีนั้น ๆ ยังมีน้ําใตดินมีคุณภาพดี
สามารถนํามาใชประโยชนแในภาคอุตสาหกรรมได แตตองขออนุญาตกอน รวมท้ังขอความรวมมือลดการระบาย
น้ําท้ิงหรือไมระบายน้ําท้ิงออกจากโรงงาน 



10 

 

 สวนมาตรการระยะยาว ไดวางแผนใหโรงงานท่ีมีพื้นท่ีคอนขางมาก พิจารณาขุดบอเก็บน้ําเพื่อเก็บกัก
น้ําฝนในชวงฤดูฝนเป็นแหลงน้ําสํารองใชใน ชวงฤดูแลง และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสามารถนําน้ําทะเลหรือน้ําท้ิง
มาผลิตเป็นน้ําใชอุตสาหกรรม 
 นายชาติ หงสแเทียมจันทรแ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) กลาววา ได
ตรวจสอบขอมูลพื้นท่ีขุมเหมืองเกาท่ัวประเทศเบ้ืองตนพบวามีพื้นท่ีเหมืองแรท่ีสามารถใชเป็นแหลงน้ําไดท้ังส้ิน 
36 แหง มีปริมาณน้ํารวมท้ังส้ินประมาณ 166 ลานลูกบาศกแเมตร ท้ังนี้ ในปัจจุบันมีพื้นท่ีเหมืองแรจํานวน 9 
แหงในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดมีการพัฒนาเป็นแหลงน้ําเพื่ออุปโภค และการเกษตรกรรม
โดยรอบ มีปริมาตรน้ํารวม 32.7 ลานลูกบาศกแเมตร 
 นายวีรพงศแ ไชยเพิ่ม ผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) กลาววา กนอ.ไดจัดต้ัง
ศูนยแปฏิบัติการ กนอ.เฝูาระวังปัญหาภัยแลงของภาคอุตสาหกรรมสําหรับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมท่ีต้ังอยู
ในเขตลุมน้ําเจาพระยา ภาคตะวันออก กรุงเทพและปริมณฑล ภาคใต ภาคเหนือ และอื่น ๆ มีเจาหนาท่ี
ประจําศูนยแปฏิบัติการตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อติดตามสถานการณแ(ประชาชาติธุรกิจ 08032559) 
 ท านาเปียกสลับแห้ง ความหวังใหม่ชาวนาอีสาน  (04 มี.ค.59) โดย  ชาติชาย ศิริพัฒนแ 
 ถึงโคราชจะประสบภัยแลง ทางการไมใหทํานาปรัง แตชาวนา ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ยังมี
น้ําผานการบําบัดจากชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเจือจานมาใหพอทํานาปรังไดบาง และเป็นการทํานาครั้งแรกท่ี
กรมการขาว โดยศูนยแเมล็ดพันธุแขาวนครราชสีมา ไดนําวิธีการทํานาเปียกสลับแหงมาใหชาวนาอีสานไดสัมผัส
ของจริงดวยตัวเอง แมทางการจะมุงหวังใหชาวนาประหยัดน้ําเป็นหลัก...แตส่ิงท่ีชาวนาคาดหวัง กลับเป็นเรื่อง
ลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตซะมากกวา 
 “ทํามาได 2 เดือนแลว แมขาวจะเก็บเกี่ยวไมได ยอมรับวาชวยประหยัดน้ําไดจริง เพราะปกติแลวทํา
นามาถึงระยะนี้ อยางนอยๆตองสูบน้ําเขานา 4-5 ครั้ง เพื่อจะขังน้ําใหเต็มนา แตพอมาทํานาเปียกสลับแหง 2 
เดือนมานี่ สูบน้ําเขานาหนเดียวเอง แคนี้ชวยประหยัดเงินคาสูบน้ําไดเกือบพันแลว 
 นายชม แกวบุญพะเนา ประธานกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุแขาว บานทากระสัง ต.หัวทะเล เลาถึงส่ิงท่ีได
จากการทํานาเปียกสลับแหงเป็นครั้งแรก...ไมเพียงจะประหยัดน้ํา ตนกลาท่ีปักดําไปแลวยังเขียวขจี แตกกอ
ใหญมากกวาเดิมหลายเทา ท้ังท่ียังไมไดใสปุยอะไรเลย 
ผิดกับการทํานาแบบเดิม ขังน้ําไวตลอดเวลา ใสปุยก็แลว ขาวไมคอยเขียว แตกกอเล็กนิดเดียว ถอนขึ้นมามี
รากอุมดินเทาอุงมือ แตพอมาทํานาแบบนี้ ปลอยใหน้ําแหง รากขาวถูกบังคับใหขยัน งอกรากใหมไปหาน้ํา หา
อาหารในดินช้ันลึกลงไป ถอนกอขาวขึ้น มีรากอุมดินเป็นกอบใหญ หนักจนถือแทบไมไหว...แมวันนี้ตนขาวจะ
ไมออกรวงใหเก็บเกี่ยว นายชม มั่นใจผลผลิตท่ีไดไมนอยกวาเดิมแน 
 นายประเสริฐ แสงสุข ชาวนาบานขอยงาม ต.หัวทะเล ท่ีเริ่มหัดทํานาเปียกสลับแหงในดินท่ีแยกวา 
เพราะดินเก็บน้ําไดไมนาน...ยังคาดหวังไปในแนวทางเดียว ไดผลผลิตเพิ่มข้ึนแน ไมนอยกวาไรละ 1,100 กก. 
 “ปกติทํานาตรงนี้ตองสูบน้ําเขานาวันเวนวัน ตนทุนทํานา ครึ่งหนึ่งเป็นคาสูบน้ําเขานา แตพอมาทํานา
เปียกสลับแหง ใชวิธีเอาทอไปฝังไวในนา เพื่อดูระดับน้ําใตดินไมใหแหงเกินไป สูบน้ําเขามาได 10 วันแลว ยังไม
ตองสูบอีกเลย ขาวแตกกอดี จากเดิมปักดําไปแลวจะแตกกอแค 4-5 ตน แตนี่แตกเป็นสิบเลย” 
 อีกเหตุผลท่ี ประเสริฐ เช่ือวาผลผลิตจะเพิ่มข้ึน...การปลอยใหน้ําแหงดินแตกระแหงแลวคอยหวานปุย 
นอกจากจะเดินหวานปุยไดสบาย หวานไดท่ัวถึงเพราะดินแหง เม็ดปุยท่ีตกไปในรองแตกระแหง ทําใหปุยลงไป
ถึงรากตนขาวไดทันที ไมเหมือนเมื่อกอนหวานปุยตองมีน้ํา หวานไปปุยหายไปกับน้ําหมด 
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 “พอมาทํานาเปียกสลับแหง ถึงไดรู ท่ีผานมาเราทํานาแบบผิดๆ เหมือนเล้ียงลูก ปลูกไปแลว เห็นดิน
แหง ใจไมดี กลัวขาวจะตาย เหมือนกลัวลูกจะอด เลยใหน้ําใหปุย เล้ียงบํารุง จนในท่ีสุดตนขาวขี้เกียจ ลูกขี้
เกียจ ทํามาหากินชวยเหลือตัวเองไมได เราเลยลําบาก แตถาเล้ียงใหถูก ใหรูจักชวยเหลือตัวเองได เราก็ไม
ลําบาก” เป็นขอคิดท่ี ประเสริฐ รําพึงใหฟัง (ไทยรัฐ 04032559) 
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สรุป  ผลผลิต การค้าข้าวของไทย 

 
ปี 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57* 2557/58* 2558/59* (%)59/58 

1. การผลิต         
- ผลผลิต (ลานตันขาวเปลือก.) 32.396 36.004 38.102  38.000  36.76 31.67 27.06 -14.48 
1) นาปี 23.428 25.743 25.867  27.234  27.090 26.27 23.01 -12.41 
2) นาปรัง 8.968 10.261 12.235  10.766  9.67 5.37 4.05 -24.58 

รายการ 
2553 2554 2555 2557 2558 ม.ค.  (%)59/58 

     2558 2559 
2. ส่งออก (ล้านตัน ขส.) 8.94 10.71 6.73 10.97 9.80 0.61 1.03 68.85 

- มูลคา (ลานบาท) 168,193 193,843 142,976 174,853 155,192 10,888 15,544 42.76 
                (ลาน US$) 5,341 6,432 4,632 5,439 4,613 333 434 30.33 

- ชนิดขาวสงออก (ลานตัน)         
1) ขาวคุณภาพดี 4.51 6.22 4.22 5.34 5.67 0.31 0.65 109.68 
2) ขาวคุณภาพตํ่า 1.54 1.26 0.68 2.37 1.81 0.18 0.20 11.11 
3)  ขาวน่ึง 2.89 3.23 1.83 3.26 2.32 0.12 0.18 50.00 
- ราคาเฉลี่ย (บาท/ตัน)         
1) ราคาสงออก ($/ตัน) 597 601 688 496 471 546 420 -23.08 
2) ราคาสงออก(บาท/ตัน) 18,814 18,099 21,245 15,957 15,909 17,849 15,091 -15.45 
3) ราคาขาวเปลือกนาปี 9,250 9,155 10,574 8,202 7,826 8,040 7,760 -3.48 
4) ราคา ขาวเปลือกนาปรัง 8,207 9,065 10,925   7,617 - - - - 
5) ราคาขาวเปลือกหอมมะลิ 14,015 13,962 15,266 14,135 11,765 13,560 11,485 15.30 
6) ราคาขาวเปลือกเหนียว 14,047 15,193 13,233 12,264 12,589 12,206 13,097 7.30 

3.การน าเข้า (WTO) (ตัน) 4,901.2  1,427.2 26,976.9 1,354.0 1,670.32 225.58 115.94 -48.60 
 
ที่มา :  1.   กระทรวงเกษตรฯ  

                  2.   ปริมาณ มูลค่า ราคาส่งออกเฉลี่ยมาจากกรมศุลกากร และราคาขา้วเปลือกเฉลี่ยภูมิภาคมาจากกรมการค้าภายใน โดยราคา 
      ขา้วเปลือกจากตลาดก านันทรง/ท่าขา้วลาดยาว 
                 3. * ประมาณการณ์เบื้องตน้เดือน ธ.ค.2558 
 หมายเหตุ  1.  ขา้วคุณภาพดี หมายถึง ขา้วหอม ขา้วกลอ้ง ขา้วเหนียว และขา้วขาวตั้งแต่ 15% ขึ้นไป  
        และขา้วคุณภาพต ่าหมายถึง ปลายขา้ว และขา้วหอม ขา้วกลอ้ง ขา้วเหนียว และขา้วขาวตั้งแต่ 20% ลงมา 
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๑.๒ สถานการณ์การส่งออกข้าวไทยเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
 นายกฯ ปลื้ม! อิหร่าน สนใจซ้ือข้าวคุณภาพดีจากไทย ผลักดันเพิ่มท่องเที่ยว -พลังงาน(11 มี.ค.
59) 
 เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายโมฮัมหมัด จาหวัด ซาริฟ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศแหงสาธารณรัฐอิสลามอิหราน เขาเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธแ จันทรแโอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.) ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอยางเป็นทางการ โดย พล.ต.
วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดดเผยภายหลังการหารือวา พล.อ.ประยุทธแ กลาว
ช่ืนชม นายโมฮัมหมัด จาหวัด ซาริฟ ในฐานะผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการเจรจากับกลุมประเทศมหาอํานาจจน
นําไปสูการยกเลิกมาตรการคว่ําบาตรอิหราน ซึ่งเป็นตัวอยางของความสําเร็จในการใชการทูตแกไขปัญหาใน
ประเด็นความทาทายระดับโลก นายกรัฐมนตรีไดยืนยันความมุงมั่นของรัฐบาลไทยท่ีจะกระชับความสัมพันธแใน
สาขาท่ีท้ังสองประเทศมีศักยภาพและความสนใจรวมกัน เพื่อประโยชนแของท้ังสองประเทศ โดยเห็นวา ควรเรง
ดําเนินการในสาขาท่ีท้ังสองฝุายมีความพรอมและสามารถดําเนินการไดทันทีใหเกิดขึ้นภายในปีนี้ และวางแผน
ความรวมมืออนาคตในระยะกลางและระยะยาว 
 พล.ต.วีรชน กลาววา ดานความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคา ไทยและอิหราน เพิ่งบรรลุขอตกลง
เพื่อใหแผนปฏิบัติการรวมฉบับสมบูรณแท่ีมีผลบังคับใช เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2559 ซึ่งจะเปดดโอกาสใหท้ังสอง
ประเทศจะสามารถสงเสริมความรวมมือในดานตาง ๆ ไดแก การคา การลงทุน พลังงาน และการขนสง โดยท่ี
นายกรัฐมนตรีตองการสงเสริมใหอิหรานซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ ท่ีมีประชากรกวา 80 ลานคน เป็นตลาด
สงออกสําคัญของไทยในตะวันออกกลาง และใหไทยเป็นศูนยแกระจายสินคาใหแก อิหรานในอาเซียน ขณะท่ี
ดานการเกษตร นายกรัฐมนตรียินดีท่ีทราบวาอิหรานตองการซื้อขาวจากประเทศไทยเป็นจํานวนมาก ท้ังนี้ 
ไทยมีขาวหลายชนิด ไมวาจะเป็นขาวหอมมะลิคุณภาพสูง หรือ ขาวท่ีดีตอสุขภาพ ท้ังยังมีสินคาเกษตรและ
อาหารแปรรูปท่ีมีคุณภาพดีและราคาไมแพง 
 พล.ต.วีรชน กลาวอีกวา สําหรับภาคการเงินการธนาคาร สองฝุายเห็นวา การยกเลิกมาตรการคว่ํา
บาตรทางการเงิน จะทําใหภาคการเงินการธนาคารของท้ังสองประเทศกลับมาติดตอสัมพันธแและมีความ
รวมมือกันอยางใกลชิดมากขึ้น จึงควรสงเสริมใหธนาคารกลางและธนาคารพาณิชยแของท้ังสองประเทศเรง
ติดตอและรวมมือกันอยางใกลชิด เพื่อชวยสนับสนุนการทําธุรกรรมทางการเงินของภาคเอกชน ดานพลังงาน 
ไทยและอิหรานเห็นพองท่ีจะมีความรวมมือในสาขาพลังงาน ซึ่งเป็นสาขาท่ีอิหรานมีศักยภาพ ไมวาจะเป็น 
ก฿าซธรรมชาติ น้ํามัน และปดโตรเคมี โดยไทยพรอมใหมีการรื้อฟื้นการสํารวจและการผลิตปดโตรเลียมและก฿าซใน
อิหราน รวมถึงการฟื้นฟูความรวมมือดานพลังงานในกรอบบันทึกความเขาใจดานปดโตรเลียมระหวางกระทรวง
พลังงานไทยกับกระทรวงปดโตรเลียมอิหราน ดานการทองเท่ียว อิหรานตองการเรียนรูประสบการณแจากไทย
และสงเสริมใหไทยไปลงทุนในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในอิหราน โดยเห็นพองท่ีจะเพิ่มจํานวนนักทองเท่ียว
ระหวางกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดส่ังการใหพิจารณาเพิ่มเท่ียวบินตรงระหวางกัน รวมถึง สงเสริมการทองเท่ียว
แบบแพ็คเกจ 
 "ในตอนทาย นายกรัฐมนตรีไดกลาววา รัฐบาลจะเรงดําเนินการความรวมมือตางๆ กับอิหรานในทุก
ดาน เพื่อปูพื้นฐานความสัมพันธแสูอนาคต โดยท่ีรัฐบาลชุดนี้ไดเขามาเพื่อสรางเสถียรภาพใหแกประเทศไทย ไม
ตองการสืบทอดอํานาจทางการเมือง และจะคืนอํานาจใหกับประชาชน ตามโรดแม็ปท่ีไดวางไวในปี 2560 ซึ่ง
รัฐมนตรีฯอิหรานไดกลาวสนับสนุนการทํางานของนายกรัฐมนตรีและการสรางเสถียรภาพใหกับประเทศ" 
พล.ต.วีรชน กลาว(ประชาชาติธุรกิจ 11032559) 
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 ก.พาณิชย์ เผยจีนกดราคาซ้ือข้าวไทย(15 มี.ค.59) 
 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชยแ กลาววา ขณะอยูระหวาง
เจรจารัฐวิสาหกิจจีน (คอฟโก) เพื่อสงมอบขาว 130,000 ตัน สุดทายของสัญญาซื้อขายขาวรัฐตอรัฐ (จีทูจี) 1 
ลานตันท่ีไดตกลงกันต้ังแตสมัยรัฐบาลกอนหนา สาเหตุท่ีตองใชเวลานานเนื่องจากจีนเสนอราคาซื้อคอนขางตํ่า 
ทําใหตองเจรจาเพื่อหาราคาท่ีเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ตกลงกันไวในสัญญาไว 
 “สวนสัญญาใหม อีก 2 ลานตัน ไดลงนามซื้อขายแลว 1 ลานตัน กําหนดเป็นขาวใหมภายใตหลักการ
เดิมคือใหเจรจาชนิดและราคาอีกครั้ง ซึ่งการเจรจาและสงมอบจะดําเนินการใหไดขอสรุปหลังจากล็อต 
130,000 ตันสุดทายนี้กอน”  
 ขณะเดียวกันคําส่ังซื้อขาวภายใตจีทูจีกับประเทศอื่นๆ เชน ฟดลิปปดนสแ และอินโดนีเซีย ท่ีกําลังรอดู
สถานการณแราคา เพราะผูซื้อประเมินวาราคาท่ีกําลังลดตํ่าลงจะยังไมถึงจุดส้ินสุด ซึ่งกรมฯประเมินวาคําส่ังซื้อ
ขาวจะยังชะลอตัวจนกวาสถานการณแราคาจะปรับตัวดีข้ึน เมื่อถึงเวลานั้นคําส่ังซื้อจะเรงเขามา 
 อยางไรก็ตาม ภาพรวมการสงออกขาวของไทยเช่ือวายังดีตอเนื่อง เพราะในสวนภาคเอกชนก็ยัง
สงออกตามคําส่ังซื้อของเอกชนเองอยู ยกเวนตลาดแอฟริกาท่ีพบวามีปัญหาการชําระเงิน(กรุงเทพธุรกิจ 
14032559) 
 จีนขยายตลาดน าเข้าข้าวจากต่างประเทศ  (07 มี.ค.59) 
 จีน ประเทศผูผลิตและนําเขาขาวท่ีใหญท่ีสุดในโลก วางแผนขยายนําเขาขาวสารจากเกาหลีใตและ
สหรัฐอเมริกาในตนปี 2559 นับเป็นโอกาสสําคัญของผูสงออกขาวสารตางประเทศ 
 จีน คือ ประเทศผูผลิตขาวสารท่ีใหญท่ีสุด และยังเคยเป็นผูสงออกธัญพืชท่ีใหญท่ีสุดในโลก แตจาก
ความตองการในประเทศท่ีเพิ่มสูงขึ้น ผนวกกับการเปล่ียนประเทศจากเกษตรกรรมเป็นการเนน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการและการใชเทคโนโลยีขั้นสูง สงผลใหจีนมีความตองการนําเขาขาวสารเพิ่ม
สูงขึ้น โดยหลังจากปี 2554 ท่ีจีนเริ่มเปดดประเทศและอนุมัติการนําเขาขาวสารจากประเทศอาเซียน อาทิ 
เวียดนาม ไทย เมียนมา และกัมพูชา รวมท้ังจากประเทศอื่นๆ เชน ปากีสถาน สงผลใหตัวเลขการนําเขา
ขาวสารสูงเกินตัวเลขการสงออกเป็นครั้งแรก โดยในปี 2554 จีนนําเขาขาวสาร 5.69 แสนตัน และเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วเป็น 3.35 ลานตันในปี 2558 (สถิติจากhttp://www.chinagrain.cn/) 
 พนักงานขายในซูเปอรแมารแเก็ตแหงหนึ่งในกรุงปักกิ่งกลาววา ขาวสารนําเขาไดรับความนิยมมากขึ้นใน
กลุมผูบริโภคชาวจีน โดยเฉพาะขาวสารนําเขาจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ตลาดขนาดใหญ 
 จากการรายงานของ http://www.chinagrain.cn/ พบวา ขาวสาร ขาวสาลี และขาวโพด คือ 3 
ธัญพืชหลักสําหรับการบริโภคของชาวจีน โดยในอดีตผลผลิตขาวสารมีปริมาณมากกวาขาวสาลีและขาวโพดอยู
มาก แตหลังจากปี 2558 ปริมาณผลผลิตขาวสารลดนอยลง โดยมีปริมาณการผลิตมันฝรั่งแซงหนาเป็นอันดับ 
1 
 สํานักงานเกษตรสหรัฐอเมริกา คาดการณแวา ปี 2558 -2559 การบริโภคขาวสารของโลกจะสูงขึ้นเป็น 
483.7 ลานตัน โดยเป็นการบริโภคในประเทศจีนราว 100 ลานตันตอปีนายหล่ี กัวซิง นักวิจัยจากสถาบัน
วิทยาศาสตรแสังคมแหงชาติจีน (Chinese Academy of Social Sciences หรือ CASS) กลาววา เหตุผลหลัก
ท่ีจีนตองการนําเขาขาวสารจากตางประเทศเป็นเพราะตนทุนการนําเขาท่ีตํ่ากวาขาวสารในประเทศ นอกจากนี้ 
ยังมีความตองการขาวสารสายพันธุแอื่นท่ีแตกตางจากสายพันธุแที่ผลิตไดในประเทศ อยางไรก็ตาม นายหล่ี กัวซิง 
คาดวาการนําเขาขาวสารจากเกาหลีใตจะอยูในปริมาณนอย เพราะราคาของขาวสารเกาหลีใตยังไมสามารถ
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แขงขันกับขาวสารอื่นๆ ในตลาดได สวนการนําเขาขาวสารจากสหรัฐอเมริกานั้น อาจตองเผชิญความทาทายใน
เรื่องของรสชาติวาจะถูกปากชาวจีนหรือไม 
 ความตางของราคา 
 ความแตกตางของราคาขาวสารในประเทศกับขาวสารนําเขาอยูท่ีประมาณ 745 หยวน (หรือ 114.48 
ดอลลารแสหรัฐฯ) ตอตัน โดยในปี 2558 จีนนําเขาขาวสาร 3.35 ลานตัน คิดเป็นราคาตางท่ี 2.53 พันลาน
หยวน 
 นักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตรแสังคมแหงชาติจีนเห็นวา ภาครัฐควรใหความสนใจกับราคาตลาด
ขาวสารในประเทศ เนื่องจากไดรับผลกระทบจากขาวสารนําเขาซึ่งมีราคาถูกกวามาก 
 แมวาจีนจะเป็นผูผลิตขาวสารรายใหญท่ีสุดในโลก แตขาวสารจีนไมไดจัดเป็นขาวสารท่ีมีคุณภาพสูง
สุด ผูบริโภคชาวจีนหลายรายกลับเลือกบริโภคขาวสารจากไทยและกัมพูชา เพราะความหอมนุมของขาวหอม
มะลิท่ีไมสามารถหาไดในขาวสารจีน แตหากมองในภาพรวมแลว ขาวสารไทยสวนใหญท่ีมีราคานําเขาตํ่า ก็
ไมไดมีคุณภาพเทียบเทากับขาวสารจีนสวนมาก 
 รายงานของเว็บไซตแขาว finance.qq.com พบวา ขาวสารจากเวียดนามมีตนทุนท่ีตํ่ากวาขาวสารใน
ประเทศจีนถึง 50% 
 นายหล่ี กัวซิง ระบุวา อุตสาหกรรมขาวสารในประเทศจีนยังคงเผชิญปัญหาการผลิตลนตลาด รวมท้ัง
เทคโนโลยีท่ีใชในการผลิตและการเพาะปลูกไมทันสมัย นับเป็นจุดออนท่ีตองไดรับการปรับปรุงตอไป 
 สนใจขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการคา-การลงทุนและขอมูลเศรษฐกิจประเทศจีนเพิ่มเติม สามารถเขาไป
ติดตามชมไดท่ีเว็บไซตแ http://www.thaibizchina.com(ฐานเศรษฐกิจ 06032559) 
 ข้าวสังข์หยด จ.พัทลุงไปโลดเผยจีนสนใจสั่งซ้ือจ านวนมาก(24 มี.ค.59) 
 เมื่อวันท่ี 23 มี.ค. 59 นางแจม แกวขํา ประธานกรรมการ วิสาหกิจชุมชนขาวซอมมือบานอายใหญ ต.
ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง เปดดเผยวา ภาวะราคาขาวสังขแหยดปีนี้ ราคายังเคล่ือนไหวในทิศทางท่ีดี โดยเฉพาะขาว
สังขแหยดระบบจีไอ (ขาวที่เป็นสินคาบงช้ีทางภูมิศาสตรแพันธุแแรกของประเทศไทย ในช่ือวา ขาวสังขแหยดเมือง
พัทลุง) เคล่ือนไหวในราคาตันละ 15,000–17,000 บาท 
 ขณะเดียวกัน ทางดานการตลาดก็ไดขยายตัวเติบโตขึ้น โดยไดมีกลุมการคาขาวจากประเทศจีนเดิน
ทางเขามาหารือกับหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เพื่อเตรียมจัดซื้อขาวสังขแหยดจํานวนมาก สําหรับขาวสังขแ
หยดของจังหวัดพัทลุงในขณะนี้อยูในระดับพอเพียงกับการตลาด และหากสงขายไปจําหนายในประเทศจีน จะ
มีราคาพุงสูงประมาณกิโลกรัมละ 200 บาท (ราคาการซื้อขายในประเทศจีน) 
 ทางดาน นายนัด ออนมี นายกสมาคมผูผลิต และคาขาวสังขแหยดจังหวัดพัทลุง กลาววา การ
เคล่ือนไหวของราคาขาวสังขแหยดของ จ.พัทลุง นั้น ยังอยูในเกณฑแท่ีดี โดยราคาขาวสังขแหยดของกลุม ราคา
ขาวสารยังเคล่ือนไหวท่ีกิโลกรัมละ 45-50 บาท หากมีการนําบรรจุถุงท่ีมีเครื่องหมายการคา มีสุญญากาศ 
ราคาจะเคล่ือนไหวท่ีกิโลกรัมละ 70 บาท แตในขณะเดียวกัน กลับมีขาวสังขแหยดของเกษตรกรอิสระท่ีนํา
ออกมาขายในราคา 3 กิโลกรัมตอ 100 บาท ในทองตลาดดวย 
 สําหรับการเคล่ือนไหวของกลุมการคาท่ีจะนําขาวสังขแหยดไปยังประทศจีนนั้น มีผูประสานงานเขาไป
หาขาวสังขแหยดแทบทุกกลุม ซึ่งในชวงนี้กําลังอยูในระหวางการเจรจาตกลงเรื่องราคาซื้อขาย.(ไทยรัฐ 
23032559) 
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 ไทยขอทวงคืนตลาดข้าวฮ่องกง พ่อค้าช้ีบาทแข็งกระทบส่งออก(25 มี.ค.59) 
 รายงานขาวจากกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชยแระบุวา ไดจัดทําแผนการตลาดขาวในปี 
2559 โดยแบงเป็น 2 สวน คือ แผนการระบายขาวในสต฿อกรัฐบาลท่ีมีอยู 12 ลานตัน และแผนการตลาดขาว 
โดยมีแผนจะเปดดเจรจาซื้อขายขาวกับตางประเทศ โดยเริ่มจากการจัดต้ังคณะผูแทนการคาของภาครัฐและ
เอกชน เดินทางไปตลาดฮองกงวันท่ี 5-7 เม.ย. 59 เพื่อขยายการสงออกขาวหอมมะลิไทยและขยายตลาดขาวสี 
เชน ขาวไรซแเบอรี่ ในขณะท่ีเปูาสงออกขาวท้ังปีนี้คาดวาจะอยูท่ีประมาณ 9.5 ลานตัน พรอมกันนี้จะมีการ
พบปะหารือกับ Mr.Gregory So รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาและพัฒนาเศรษฐกิจ และสมาคมผูนําเขาขาว
ฮองกง เพื่อหารือแนวทางขยายตลาดสินคาขาว 
 ในขณะท่ีตลาดอื่น ๆ เชน ตลาดอิรัก ในเร็ว ๆ นี้ไทยจะจัดประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา 
(Joint Trade Committee : JTC) ไทย-อิรัก ระหวางวันท่ี 28-29 มี.ค.นี้ โดยจะนําเรื่องการซื้อขาย-นําเขา
ขาวไทยไปหารือ ภายหลังจากท่ีไทยไมสามารถเขารวมประมูลขาวในตลาดอิรักได ดานตลาดอิหรานไดเตรียม
เชิญกระทรวงสาธารณสุขอิหราน (Food and Drug Organization) เดินทางมาไทยเพื่อตรวจสอบ
กระบวนการผลิตขาวทั้งหมด จากท่ีกอนหนานี้ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) ซื้อขายขาวกับอิหราน 
 นอกจากนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการรวมวาดวยความรวมมือดานการคาสินคาเกษตรไทย-จีน 
ครั้งท่ี 4 ท่ีกรุงปักกิ่ง ชวงตนเดือน เม.ย. 59 เพื่อเจรจาราคาซื้อขายขาว 1 ลานตัน (ลอตท่ี 2) หลังจากท่ีไดตก
ลงซื้อขายขาว 1 ลานตันแรก และสงมอบไปแลวแตยังคงเหลืออีก 1.3 แสนตัน (ลอตสุดทาย) จะสงมอบวันท่ี 
15 พ.ค. 59 และจะเริ่มสงมอบขาวอีก 1 ลานตัน (ลอตใหม) ต้ังแตเดือน มิ.ย. 59 ในขณะท่ีตลาดสิงคโปรแและ
สหรัฐอเมริกานั้น จะมีการจัดคณะผูแทนการคาเดินทางไปสงเสริมภาพลักษณแขาวไทยในเดือน มิ.ย.และ ก.ค.นี้ 
ขณะท่ีตลาดในประเทศกรมเตรียมจัดงานแสดงสินคาอาหาร THAIFEX-World of Food Asia 2016 ซึ่งจะ
เป็นโอกาสใหผูสงออก-ผูนําเขาไดเจรจาซื้อขายกัน นอกจากนี้ ไดเปดดโอกาสใหผูสนใจยื่นความประสงคแความ
ตองการขาวในสต฿อกรัฐบาล โดยจะปดดรับในเดือน เม.ย. 59 สวนแผนการระบายขาวอยูระหวางศึกษาเพื่อ
เสนอเขาสูคณะอนุกรรมการระบายขาวในวันท่ี 23 มี.ค. 59 เนื่องจากปริมาณขาวท่ีอยูในสต฿อกรัฐอยูท่ี 12 
ลานตัน ซึ่งปะปนอยู 
 นายเจริญ เหลาธรรมทัศนแ นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา ทางผูสงออกขาวไดเดินทางไป
ฮองกงรวมกับรัฐบาล ซึ่งคาดหวังวาจะดึงสวนแบงตลาดขาวไดเพิ่มกวา 60% หลังจากท่ีสวนแบงตลาดนี้ไทย
สูญเสียใหกับเวียดนาม ในการทําแผนตลาดขาวของรัฐบาล ภาคเอกชนตองการใหดําเนินการเป็นแผนระยะ
ยาว 3 ปี 20 ปี เพื่อใหแผนการตลาดขาวไมเปล่ียนแปลงตามปัจจัยอื่น ๆ 
 "คูแขงตลาดขาวของไทยมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเวียดนาม ขณะท่ีไทยยังอยูกับท่ี 
นอกจากนี้ คูแขงอยางอินเดียและปากีสถานตองการใหไทยมีการระบายขาวในสต฿อกรัฐ โดยหวังวาปีนี้จะ
ระบายออกไปได 5-6 ลานตัน และปี 2560 ระบาย 4-5 ลานตัน ทําใหสต฿อกเหลือ 2-3 ลานตัน ซึ่งจะทําให
ระบบตลาดขาวเขาสูภาวะปกติ" 
 นายเจริญกลาวเพิ่มเติมวา สําหรับปัจจัยท่ีคาดวาจะมีผลกระทบตอการสงออกขาว ตอนนี้เป็นเรื่อง
ของคาเงินบาทท่ีแข็งคาขึ้นอยูที่ 34 บาท/เหรียญสหรัฐ สงผลใหราคาขาวไทยสูงขึ้น และระบบการซื้อขายขาว
ของไทย 90% เป็นการซื้อขายแบบสินเช่ือ ซึ่งมีผลตอเงินหมุนเวียนของบริษัท การสงออกขาวหลังจากนี้ตอง
ติดตามสถานการณแรายไตรมาส รวมถึงภัยแลงจะมีผลตอผูสงออกมากนอยเพียงใด สวนเปูาหมายการสงออกปี
นี้เอกชนประมาณการอยูท่ี 9 ลานตัน(ประชาชาติธุรกิจ 24032559) 
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 ยอดส่งออกข้าวเดือนก.พ.เพิ่มขึ้น 14.2%(28 มี.ค.59) 
 สมาคมผูสงออกขาวไทย รายงานการสงออกขาวไทยในเดือนกุมภาพันธแ 2559 ท่ีผานมา วามีปริมาณ
การสงออกที่ 835,862 ตัน มูลคา 13,342 ลานบาท โดยปริมาณสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 14.2 และมูลคาสงออก
เพิ่มขึ้นรอยละ 11.5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปีกอน โดยเป็นขาวขาว 438,902 ตัน ขาวหอมมะลิ 
125,335 ตัน ขาวนึ่ง 133,156 ตัน และปลายขาว 120,230 ตัน และประเทศผูนําเขาขาวไทย 5 อันดับแรก 
ประกอบดวย อินโดนีเซีย ปริมาณ 235,852 ตัน, จีน ปริมาณ 195,246 ตัน, แคเมอรูน ปริมาณ 183,499 ตัน, 
เบนิน ปริมาณ 176,220 ตัน และ มาเลเซีย ปริมาณ 124,368 ตัน 
 สวนตลาดนําเขาท่ีสําคัญอื่น ๆ อาทิ ญี่ปุุน ปริมาณ 49 ,927 ตัน ลดลงรอยละ 13 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปีกอน ฮองกงปริมาณ 33,534 ตัน ลดลง รอยละ 10 สิงคโปรแ ปริมาณ 18,451 ตัน ลดลงรอยละ 
25 และ ไนจีเรีย ปริมาณ 3,285 ตัน ลดลงรอยละ 98(กรุงเทพธุรกิจ 26032559) 
 
 

ชนดิขา้ว / วนัที่ 30-ม.ีค. 23-ม.ีค. 16-ม.ีค. 9-ม.ีค. 2-ม.ีค. 24-ก.พ.

ขา้วหอมมะล ิ100% ชัน้ 1 (58/59) 794 798 798 791 785 782

ขา้วหอมปทุมธานี 598 608 607 602 598 596

ขา้วขาว 100% ชัน้ 2 392 395 395 391 388 387

ขา้วขาว 5 % 384 386 386 383 380 382

ขา้วนึ่ง 100% 395 395 392 388 388 390

ปลายขา้วเอวนัเลศิ 343 345 345 342 339 338

ราคาขา้วสาร สง่ออก FOB                                                                                                      หนว่ย : เหรยีญ/ตนั 

 
 
 

ข้าวขาว ข้าวนึง่ ข้าวกล้อง ข้าวเหนยีว ข้าวหอมปทุม ข้าวหอมมะลิ ข้าวอืน่ๆ รวมทุกชนดิข้าว

มกราคม 149,180.98    175,789.76      2,385.25        24,590.48       17,493.87        192,083.45       463,677.62       1,025,191.52       

กมุภาพันธ์ 174,040.44    174,513.20      3,280.58        25,452.82       15,975.61        207,367.23       235,231.81       835,861.69          

รวม 323,221.42    350,302.96      5,665.83        50,043.30       33,469.48        399,450.68       698,909.43       1,861,053.21       

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร , กรมศุลกากร, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ปริมาณข้าวสารที่ส่งออกไปต่างประเทศ ปี 2559
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๑.๓ ความเคลื่อนไหวด้านข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ 
 ก.พาณิชยฺเผยแผนงานการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร(01 มี.ค.59) 
 แนวโนม ขาวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 อยูในชวงปลายฤดูกาลผลิต โดยสวนใหญยังคงเหลือ
ขาวเปลือกเจาในเขตพื้นท่ีภาคกลาง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณแ (กรมชลประทาน กรมสงเสริมการเกษตร 
และ สศก.) คาดการณแวาผลผลิตจะออกสูตลาดชวงเดือนกุมภาพันธแ 2559 จํานวน 6 จังหวัด ประมาณ 0.413 
ลานตันขาวเปลือก ไดแก จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี สงขลา อุทัยธานี และพิจิตร สวนขาวนา
ปรัง ปี 2559 ขาวเปลือกเจา และขาวเปลือกปทุมธานี เริ่มมีผลผลิตออกสูตลาดในพื้นท่ีภาคเหนือตอนลาง 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน จังหวัดกําแพงเพชร สุพรรณบุรี ปทุมธานี และขอนแกน แตยังมี
ปริมาณผลผลิตไมมากนัก รัฐบาลจึงไดมอบหมายใหกระทรวงพาณิชยแ กระทรวงเกษตรและสหกรณแ  และ
กระทรวงมหาดไทย  รวมบูรณาการเพื่อปรับเปล่ียนกระบวนทัศนแในการบริหารจัดการ โดยใชการตลาดนําการ
ผลิต ซึ่งเปูาหมายความตองการของตลาดกําหนดได 25 ลานตันขาวเปลือก ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณแ 
เป็นหนวยงานหลักในการกําหนดพื้นท่ีเพาะปลูกใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
 สภาพปัจจุบันในตลาดขาวประสบปัญหา 6 ดาน ดังนี้ 
 1) ดานอุปสงคแ/อุปทาน  อุปทานมากกวาอุปสงคแ ขอมูลการผลิตและการตลาดไมสอดคลองกัน ชนิด
ขาวท่ีปลูกไมสอดคลองกับตลาด และความตองการบริโภคขาวตอหัวตอปีลดลง โดยอุปทานมากกวาอุปสงคแ
ประมาณ 5.8 ลานตันขาวเปลือก 
 2) ดานความเป็นธรรม ในหวงโซอุปทานราคาขาวถูกกําหนดจากตลาดโลก ทําใหราคาในประเทศตอง
ปรับตัวตามโดยไมเป็นไปตามตนทุน ชวงท่ีผลผลิตออกมาพรอมกันอํานาจตอรองของชาวนาตํ่าลงกวาเดิมมาก 
ขาวตนฤดูความช้ืนสูง/ราคาตํ่า เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการปรับปรุงคุณภาพขาว ชาวนามักถูกเอารัดเอา
เปรียบเรื่องเครื่องช่ัง เครื่องวัดความช้ืน และสถาบันเกษตรกรไมมีความแข็งแรง ขาดอํานาจในการตอรอง 
 3) ดานมาตรฐาน มาตรฐานขาวหอมมะลิไทยมีมาตรฐานเดียว ทําใหเป็นอุปสรรคในการแขงขันตลาด
ในตางประเทศ ขาดการกําหนดมาตรฐานขาวสีและขาวชนิดอื่น ๆ สรางความสับสนในตลาด โรงสีขาว ยังตอง
พัฒนามาตรฐานใหเป็นสากลเพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลกได เชน GMP/HACCP การสรางมาตรฐาน
ของโรงสีและผูสงออกใหมีความเป็นธรรม 
 4) ดานขอมูลขาวสาร ขอมูลมีหลากหลายแหลงมากเกินไปเกิดความสับสน การเขาถึงแหลงขอมูลของ
แตละสวนในตลาดขาวมีไมเทาเทียมกัน ทําใหความสามารถในการแขงขันตํ่า การบริหารความเส่ียงผิดพลาด    
ขาดการเช่ือมโยงราคาขาวในแตละหวงโซอุปทานและชาวนายังขาดความเขาใจในระบบขอมูลขาว 
 5) ดานการจัดการ การจัดการพันธุแขาวไมท่ัวถึง ไมเพียงพอทําใหเกษตรกรตองเก็บพันธุแเอง     พันธุแ
ขาวไมมีคุณภาพ ยังมีปัญหาการบริหารจัดการในชวงการผลิต(นาแปลงใหญ, รถเกี่ยวนวดขาว, เครื่องจักรกล
การผลิต, คาเชาท่ีนา) 
 6) ดานนวัตกรรม สินคาท่ีซื้อขายในตลาด 90% เป็นสินคา commodity ซึ่งการแขงขันสูง แต
ความสามารถในการแขงขันตํ่า สินคาราคาตํ่าและไมมีการสรางมูลคาเพิ่ม งานวิจัยมีปั ญหาเรื่องการ 
commercialize และ industrialize สินคานวัตกรรมมีมูลคาสูง มีความหลากหลาย มีคูแขงนอย แตการผลิต
ไมคงท่ีเนื่องจากวัตถุดิบไมมากพอ 
 คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) ไดมีมติเมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 255๘ มอบหมาย
ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณแ กระทรวงพาณิชยแ และกระทรวง มหาดไทย เป็น
หนวยงานหลักรวมกันในการจัดทําแผนงานระยะส้ันในดานการผลิตและการตลาดขาวในชวง 6, 12, 18 เดือน
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และทบทวนยุทธศาสตรแสินคาขาว แบงเป็นชวงๆ ระยะเวลาชวงละ 5 ปี เป็นยุทธศาสตรแกระทรวงและ
หนวยงานระดับกรมเพื่อนําไปจัดทําแผนปฏิรูปภาคการเกษตรระยะยาว (20 ปี)เพื่อขับเคล่ือนใหบรรลุ
เปูาหมายสูงสุด ชาวนามีความเป็นอยูที่ดีขึ้น และไทยเป็นผูนําราคาขาวในตลาดโลก  เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธแ 
2559 คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) ไดใหความเห็นชอบแผนการผลิตและการตลาด
ขาวแบบครบวงจร ซึ่งจะมีการบูรณาการหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และเกษตรกร รวมกัน
ดําเนินการใหเป็นไปตามแผนงาน ดังนี้ 
 1) การกําหนด อุปสงคแและอุปทาน 
 – กระทรวงพาณิชยแ กําหนดความตองการขาวแยกตามชนิดท้ังภายใน ประเทศและตางประเทศ 
รวมท้ังศึกษาวิเคราะหแแนวโนมความตองการ โดยกําหนดความตองการใชประมาณ 25.01 ลานตันขาวเปลือก 
และการกําหนดพื้นท่ีเพาะปลูกขาวประมาณ 27.17 ลานตันขาวเปลือกในอัตราเผ่ือเหลือเผ่ือขาด รอยละ 5 – 
10 
 2) การลดตนทุนการผลิต 
 – ระยะส้ัน (6 เดือน) กระทรวงพาณิชยแ ลดราคาปัจจัยการผลิต คาปุย และยาฆาแมลง รวมท้ังกํากับ
ดูแลคารถเกี่ยวนวด และกระทรวงมหาดไทย กํากับดูแลราคาคาเชาท่ีนาใหเหมาะสม 
 – ระยะกลาง (12 เดือน) กระทรวงพาณิชยแ กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเรื่อง
เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อใหบริการครอบคลุมทุกพื้นท่ี และสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาหมูบานตนแบบ 
 – ระยะยาว (18 เดือน) กระทรวงเกษตรฯ พัฒนาพันธุแขาวเพื่อผลิตพันธุแขาว ในแตละชนิดท่ีเหมาะสม 
เพื่อใชในการบริโภค อุตสาหกรรม และขาวสําหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) กระทรวงเกษตรฯ และ
กระทรวงวิทยาศาสตรแฯ สงเสริมใหมีการนํานวัตกรรมมาแปรรูปขาวใหมีความหลากหลายและสรางมูลคาเพิ่ม
ในการผลิต 
 3) ชวงเก็บเกี่ยว 
 –  ระยะส้ัน (6 เดือน) กระทรวงพาณิชยแ กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงมหาดไทย บริหารจัดการ
ชวงการเก็บเกี่ยว/หลังเก็บเกี่ยวใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร เชน จัดการรถเกี่ยว การสํารวจ
ความตองการของเกษตรกร การสํารวจลานตากและเครื่องอบลดความช้ืน การจัดหาสถานท่ีเก็บขาวและขนสง 
 –  ระยะกลาง (12 เดือน) กระทรวงพาณิชยแ สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานโรงสีขาว โดย
ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณแใหไดมาตรฐานสากล 
 4) การตลาดในประเทศ 
 –  ระยะส้ัน (6 เดือน) กระทรวงพาณิชยแ และ ธ.ก.ส. ดําเนินการมาตรการชะลอผลผลิตออกสูตลาด
เพื่อสรางความเขมแข็งของกลไกตลาด เชน จัดตลาดนัดขาวเปลือก การชดเชยดอกเบี้ยเก็บสต็อกขาวและ
สินเช่ือรวบรวมขาวและชะลอการขายขาวเปลือก กระทรวงพาณิชยแเช่ือมโยงการจําหนายขาวคุณภาพเฉพาะ 
เพื่อเพิ่มชองทางตลาด สรางความเป็นธรรมในการคาขาว โดยสงเสริมใหมีการซื้อขายอยางเป็นธรรม/กํากับ
ดูแลการใชเครื่องช่ัง เครื่องวัดความช้ืน การปดดปูายแสดงราคา 
 – ระยะกลาง (12 เดือน) กระทรวงพาณิชยแ จัดทํามาตรฐานขาวชนิดตางๆ พรอมท้ังสรางการรับรูและ
สงเสริมการซื้อขายขาวตามมาตรฐานอยางจริงจัง และสงเสริมการบริโภคขาวในประเทศ 
 5) การตลาดตางประเทศ 
 – ระยะส้ัน (6 เดือน) กระทรวงพาณิชยแ เช่ือมโยงและขยายตลาดในตางประเทศ สรางการรับรู
ประโยชนแขาวไทย และสงเสริมการบริโภคขาวในตางประเทศ 
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 – ระยะกลาง (12 เดือน) กระทรวงพาณิชยแ สงเสริมตลาดผลิตภัณฑแแปรรูปขาวและนวัตกรรม 
 ในเชิงพาณิชยแ 
 – ระยะยาว (18 เดือน) กระทรวงพาณิชยแ สรางภาพลักษณแและประชาสัมพันธแขาวท่ีตอบสนองตลาด
บน  เพื่อใหการดําเนินการตามแผนบรรลุเปูาหมาย นบข. ไดเห็นชอบต้ังอนุกรรมการกํากับติดตามแผนงาน
การผลิตการตลาดขาวครบวงจรขึ้น โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชยแ เป็นประธาน และมี รองปลัดกระทรวงเกษตร 
และกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน ซึ่งมีองคแประกอบจากทุกหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ โดยมีกรมการคา
ภายในเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานภายใตแผนดังกลาว 
 นอกจากนั้น ยังไดเห็นชอบอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับโครงการดานการผลิตและดานการตลาด 
จํานวน 10,080 ลานบาท ดังนี้ 
 1) โครงการชวยเหลือเกษตรกรดานการผลิต รวมท้ังส้ิน 4 โครงการ งบประมาณ 3,319.47  ลานบาท 
ไดแก 
 – มาตรการสงเสริมสนับสนุนการใชเมล็ดพันธุแขาวหอมมะลิคุณภาพดี โดยกรมการขาว มีวัตถุประสงคแ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิในเขตพื้นท่ีปลูกขาวหอมมะลิคุณภาพเพื่อการแขงขันในตลาดโลก 
เปูาหมาย 20 จังหวัด พื้นท่ี 64,000 ไร 1,280 ชุมชน เกษตรกร 64,000 ราย วงเงินงบประมาณ 206 ลาน
บาท เป็นคาเมล็ดพันธุแ จํานวน 8,000 ตันๆ ละ 25,000 บาท (รวมคาขนสง) เป็นเงิน 200 ลานบาท และ
คาใชจายในการติดตามใหคําแนะนําและถายทอดความรูสําหรับเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 6 
ลานบาท 
 – มาตรการสนับสนุนสินเช่ือใหกลุมชาวนาผูผลิตขาวแบบแปลงใหญ โดย ธ.ก.ส. มีวัตถุประสงคแเพื่อ
สงเสริม สนับสนุนกลุมชาวนาผลิตขาวแบบแปลงใหญใหสามารถผลิตขาวไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
โดย ธ.ก.ส. จะสนับสนุนการจัดทําบัญชีรายรับรายจาย และการจัดทําแผนธุรกิจการผลิตสินคาขาวของกลุม 
เปูาหมายกลุมชาวนาท่ีเป็นสถาบันเกษตรกร ไดแก สหกรณแ กลุมเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนท่ีดําเนินการ
ผลิตขาวในระบบแปลงใหญ จํานวน 426 กลุม วงเงินสินเช่ือ จํานวน 2,130  ลานบาท (การสนับสนุนวงเงินให
กลุมข้ึนกับแผนธุรกิจแตไมเกิน 5 ลานบาทตอกลุม) ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 0.1 ตอปี ระยะเวลาชําระหนี้ 1 ปี 
วงเงินงบประมาณ จํานวน 83.07 ลานบาท (เป็นคาชดเชยดอกเบ้ียให ธ.ก.ส. รอยละ 3.90 ตอปี) 
 -มาตรการปรับเปล่ียนการปลูกขาวไปปลูกพืชท่ีหลากหลาย “ปรับเปล่ียนพื้นท่ี แบบไมถาวร ปลูกพืช
ไร พืชตระกูลถั่ว และพืชอายุส้ัน ในฤดูนาปรัง 2560” โดยกรมสงเสริมการเกษตร  มีวัตถุประสงคแเพื่อ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีปลูกขาวไปปลูกพืชไร พืชตระกูลถั่ว ไดแก ขาวโพดเล้ียงสัตวแ ขาวโพดหวาน ถั่วเขียว ถั่วลิสง 
ถั่วเหลือง พืชอายุส้ัน และพืชอื่นๆ ตามชนิดพืชท่ีเกษตรกรแจงความประสงคแปรับเปล่ียนพื้นท่ี เปูาหมายพื้นท่ี 
300,000 ไร เกษตรกร 60,000 ราย พื้นท่ีเปูาหมาย 22 จังหวัด งบประมาณ 648.24 ลานบาท 
 – มาตรการปรับเปล่ียนการปลูกขาวไปปลูกพืชท่ีหลากหลายโครงการ ไถกลบตอซังและปลูกพืชปุยสด
ในนาขาว โดยกรมพัฒนาท่ีดิน มีวัตถุประสงคแเพื่อลดพื้นท่ีการปลูกขาวนาปรัง ในฤดูนาปรัง 2560 โดยลด
ตนทุนการผลิตและเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร ใหเกษตรกรไดรูถึงประโยชนแในการใชปุยพืชสดปรับปรุงบํารุงดิน 
ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร และเป็นการพักดินและตัดวงจรการแพรระบาดของศัตรูพืช เปูาหมาย
ดําเนินการในพื้นท่ี 500,000 ไร/25,000 ครัวเรือน พื้นท่ี 22 จังหวัดลุมน้ําเจาพระยา งบประมาณ 2,382.50 
ลานบาท 
 2) โครงการดานการตลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขาวเปลือก จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 
6,764.47 ลานบาท ดังนี้ 
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 – โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ดําเนินการโดยกรม
สงเสริมสหกรณแ กรมตรวจบัญชีสหกรณแ และ ธ.ก.ส. โดย ธ.ก.ส. ใหสินเช่ือเพื่อใชเป็นเงินทุนหมุนเวียนใหแก
สถาบันเกษตรกร กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนยแขาวชุมชน เพื่อรวบรวมขาวเปลือกเพื่อจําหนาย 
และ/หรือเพื่อการแปรรูป ประมาณ 2.5 ลานตัน รวมเป็นวงเงินสินเช่ือท้ังส้ิน 12,500 ลานบาท ระยะเวลา
โครงการตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 วงเงินดําเนินการ 406.25 ลานบาท แยกเป็นวงเงิน
ชดเชยดอกเบ้ีย 375 ลานบาท คาเบ้ียประกันภัยและคาบริหารจัดการโครงการ 31.25 ลานบาท โดยคิดอัตรา
ดอกเบ้ีย MLR – 1 (ปัจจุบัน MLR รอยละ 5 ตอปี) โดยใหสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย  รอยละ 1 ตอปี 
และรัฐบาลรับภาระดอกเบ้ียในอัตราไมเกินรอยละ 3 ตอปี ระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน 
 –  โครงการสินเช่ือชะลอการขายขาวเปลือกนาปี ดําเนินการโดย ธ.ก.ส. ใหสินเช่ือเกษตรกรในอัตรา
รอยละ 90 ของราคาตลาดในปีท่ีผานมา เพื่อชะลอการขายขาวเปลือกหอมมะลิและขาวเปลือกเหนียวในพื้น ท่ี
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปูาหมายจํานวน 2 ลานตันขาวเปลือก วงเงินกูเกษตรกรรายละไม
เกิน 300,000 บาท สหกรณแการเกษตรไมเกินสหกรณและ 300 ลานบาท ระยะเวลาการจายเงินกู ต้ังแตวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2559 – 28 กุมภาพันธแ 2560 ระยะเวลาการชําระคืนใหเสร็จส้ินภายใน 5 เดือน นับถัดจากวันรับ
เงินกู ระยะเวลาโครงการต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 ธันวาคม 2560 วงเงินดําเนินการ 3,978.22  
ลานบาท แยกเป็น  1) ชดเชยดอกเบี้ยแทนผูกูในอัตรา FDR + 1 จํานวน 367.46 ลานบาท  2) ชดเชยตนทุน
เงินท่ีนําไปจายคาเชา และคาเก็บรักษาขาวเปลือกในยุงฉางผูกู ในอัตรา FDR + 1 จํานวน 66.75 ลานบาท  3) 
ชดเชยตนทุนเงินท่ีนําไปจายคาใชจายในการระบายขาวเปลือกจากยุงฉางผูกู  ถึงจุดสงมอบในอัตรา FDR + 1 
จํานวน 6.67 ลานบาท  4) คาบริหารสินเช่ือ ธ.ก.ส. ในอัตรารอยละ 2 ระยะเวลา 6 เดือน จํานวนเงิน 237.34 
ลานบาท  5) คาเชาและคาเก็บรักษาขาวเปลือกในยุงฉาง จํานวนเงิน 3,000 ลานบาท และ  6) คาใชจายใน
การสงมอบขาวเปลือกจากยุงฉางถึงจุดสงมอบ (คาดวาจะดําเนินการ 1 ลานตัน) ในอัตราตันละไมเกิน 300 
บาท จํานวนเงิน 300 ลานบาท 
 –  โครงการลดดอกเบี้ยเงินกูใหเกษตรกรผูปลูกขาว ดําเนินการโดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเช่ือแก
เกษตรกร จํานวน 1.2 ลานราย โดยลดดอกเบ้ียเงินกูแกเกษตรกรผูปลูกขาว ปีการผลิต 2559/60 ในอัตรารอย
ละ 3 ตอปี จากตนเงินกูรายละไมเกิน 80,000 บาท ระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน ระยะเวลาการ   กูเงิน ต้ังแต
วันท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 ยกเวนภาคใตถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2560 วงเงินดําเนินการ 1,440 ลาน
บาท 
 – โครงการชดเชยดอกเบ้ียใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก ดําเนินการโดยกรมการคาภายใน 
โดยชดเชยดอกเบ้ียใหผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการเก็บสต็อกในรูปขาวเปลือกและขาวสาร ปริมาณ 8 ลาน
ตัน โดยชดเชยดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 3 ตอปี ตามระยะเวลาท่ีเก็บสต็อกไว 60 – 180 วัน นับแตวันท่ีรับซื้อ 
ระยะเวลารับสมัครและกล่ันกรองวงเงินสินเช่ือของธนาคาร ต้ังแตวันท่ี 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2559 
(ภาคใต วันท่ี 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2559) ระยะเวลาการรับซื้อขาวจากเกษตรกรเพื่อเก็บสต็อก ต้ังแต
วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 จําแนกเป็นฤดูกาลผลิตนาปี วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 
2560 (ภาคใต วันท่ี 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2560) ฤดูกาลผลิตนาปรัง วันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน 
2560 (ภาคใต วันท่ี 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560) ระยะเวลาการเก็บสต็อกขาว ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2559 – ๓0 เมษายน 2561 (นาปี วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2560 , นาปรัง วันท่ี 1 เมษายน 2560 
– 30 เมษายน 2561) ระยะเวลาโครงการต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2561 วงเงิน
งบประมาณ 940 ลานบาท แยกเป็นคาชดเชยดอกเบ้ีย 937.50 ลานบาท (ขาวหอมมะลิและขาวเหนียวในภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ 3.5 ลานตัน x 11,000 x 3% x 6 เดือน และขาวเจา 4.5 ลานตัน x 8,000 x 3% x 4 
เดือน) และคาใชจายดําเนินการ 2.50 ลานบาท จากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น(ฐานเศรษฐกิจ 26022559) 
 ก.พาณิชย์หารือ ส.โรงสีข้าวไทย เชื่อมโยงตลาด  (07 มี.ค.59) 
 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชยแ เปดดเผยวา กระทรวงพาณิชยแไดเชิญสมาคมโรงสี
ขาวไทยพรอมสมาชิกหลายจังหวัดมาประชุมหารือ เพื่อดําเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดขาวครบ
วงจร ปี 2559/60 เพื่อขอความรวมมือสมาคมโรงสีขาวไทยใหผูประกอบโรงสีรับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกร
ในแตละพื้นท่ี เพื่อเช่ือมโยงการตลาดระหวางเกษตรกรและโรงสีโดยตรงในราคายุติธรรมตามกลไกของตลาด 
เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายขาวเปลือกมากขึ้น ซึ่งสมาคมโรงสีขาวไทยยินดีใหความรวมมือและ
รับท่ีจะไปพิจารณาจัดทําแผนดําเนินงานในแตละพื้นท่ีรายจังหวัด รายภาค เพื่อไมใหเกิดปัญหาเรื่องรองเรียน 
วาเกษตรกรไมไดรับความเป็นธรรม โรงสีไมรับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกร หรือถูกกดราคารับซื้อ 
 นอกจากนั้นไดมอบหมายกรมการคาภายในไปกํากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบ การซื้อขายใหเป็น
ธรรม โดยใหตรวจสอบเรื่องการปดดปูายราคารับซื้อ เครื่องช่ัง  เครื่องวัดความช้ืน การซื้อขายขาวใหเป็นไปตาม
มาตรฐาน การสงเสริมใหชาวนามีความรูความเขาใจในระบบการซื้อขายขาวเปลือกท่ีมีมาตรฐาน ซึ่งจะทําใหมี
การพัฒนาระบบการคาขาวและเป็นธรรมแกทุกฝุาย สงผลใหชาวนาอยูไดอยางมั่นคงยั่งยืน รวมท้ังติดตาม
ตรวจสอบพอคาทองถิ่นหรือผูรวบรวมขาวเปลือกไมใหเอารัดเอาเปรียบในการรับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกร 
 ปัจจุบนัมีโรงสีประมาณ 1,400 โรง กําลังผลิตกวา 300,000 เมตริกตัน/วัน เทียบกับผลผลิตขาวของปี 
2558/59 คาดวาจะมีปริมาณ 27.06 ลานตันขาวเปลือก กําลังการผลิตของโรงสีมีเกินกวาปริมาณผลผลิตถึง 3 
เทา เมื่อพิจารณากําลังการผลิตในแตละภาคและจังหวัดเทียบกับปริมาณผลผลิตแลว พบวา ในภาคเหนือ ภาค
กลาง และภาคใต จํานวนโรงสีและกําลังการผลิตเกินปริมาณผลผลิต ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบาง
พื้นท่ี มีโรงสีนอยเมื่อเทียบกับผลผลิต โดยเฉพาะในชวงผลผลิตออกสูตลาดพรอมกันเป็นจํานวนมาก  ในกรณีนี้
กรมการคาภายใน จะจัดตลาดนัดขาวเปลือก เพื่อให เกษตรกรมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการจําหนายขาวเปลือก
(ฐานเศรษฐกิจ 03032559) 
 ก.พาณิชย์สนองรัฐฯดันข้าวไรซ์เบอร์ร่ียกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์(15 มี.ค.59) 
 เมื่อวันท่ี 13 มี.ค.ท่ีผานมา นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชยแ กลาวระหวางนํา
ส่ือมวลชนเยี่ยมชมและทํากิจกรรมเกี่ยวขาวไรซแเบอรแรี่อินทรียแ บนพื้นท่ี อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ใน
โครงการรักใครใหไรซแเบอรแรี่ วา โครงการนี้ดําเนินมาต้ังแตปลายปี 2557 ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลท่ี
ตองการยกระดับสินคาเกษตรอินทรียแใหเป็นท่ีแพรหลายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังไดจัดต้ังศูนยแการเรียนรูเกษตร
อินทรียแ กลุมขาวไรซแเบอรแรี่วัลเลยแ อูคํา จ.บึงกาฬ ขึ้นมา เป็นการสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของชาวนาผูปลูก
ขาวไรซแเบอรแรี่ ใหเขาถึงขอมูลแหลงทุน ทรัพยากรการตลาด มีอํานาจการตอรองมากขึ้นในการซื้อหาปัจจัยการ
ผลิต พรอมท้ังไดมีการแปรรูปขาวไรซแเบอรแรี่ไปเป็นผลิตภัณฑแอื่นอีกดวย 
 นางสาวชุติมา กลาวดวยวา กลุมขาวไรซแเบอรแรี่วัลเลยแ อูคํา ไดใชกลยุทธแในการทําแผนธุรกิจ และ
พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรียแสากล ตามการสนับสนุนของกระทรวงพาณิชยแ เพื่อให
เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองไดเมื่อส้ินสุดโครงการแลว 
 "ทางกระทรวงพาณิชยแอยากจะรณรงคแและเชิญชวนใหประชาชนคนไทย ใสใจคุณภาพ ดวยการหันมา
บริโภคสินคาเกษตรอินทรียแ โดยมีขาวไรซแเบอรแรี่เป็นสินคานํารองและสนับสนุนใหคนไทยหันมามอบขาวไรซแ
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เบอรแรี่ที่มีคุณประโยชนแแกคนท่ีคุณรัก ดังแคมเปญ รักใครใหไรซแเบอรแรี่ นั่นเอง" ปลัดกระทรวงพาณิชยแ กลาว
ท้ิงทาย(ไทยรัฐ 14032559) 
 ปิดบัญชีจ าน าข้าวสิ้น ก.ย.58 คาดขาดทุนเพิ่ม 3-4 หม่ืนล้าน  (09 มี.ค.59) 
 นายสมชัย สัจจพงษแ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ปดดบัญชี
รับจํานําขาว เปดดเผยวา ลาสุดไดสรุปปดดบัญชีจํานําขาวของรอบ ณ ส้ินเดือน ก.ย. 2558 แลว โดยมีผลขาดทุน
เพิ่มข้ึน จากรอบปดดบัญชี ณ ส้ินเดือน ก.ย. 2557 ท่ีขณะนั้นมีผลขาดทุนท่ี 682,365 ลานบาท เนื่องจากยังมี
ขาวเหลืออยู แตการขายทําไดลําบาก และมีคาเส่ือมราคาเพิ่มข้ึนปีละ 5% 
 อยางไรก็ดี ยังไมสามารถเปดดเผยตัวเลขท่ีขาดทุนเพิ่มได เพราะตองรายงานตอ พล.อ.ประยุทธแ จันทรแ
โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (นบข.) ในสัปดาหแหนากอน สวนผล
ขาดทุนท่ีเพิ่มข้ึนทางคณะอนุกรรมการ จะเสนอรัฐบาลใหมีต้ังงบประมาณชดเชยผลขาดทุนภายใน 4 ปี ซึ่งแต
ละปีจะชดเชยขนาดไหนตองขึ้นกับฐานะของรัฐบาล 
 ขณะเดียวกัน อนุกรรมการเตรียมเสนอ นบข.ใหพิจารณาใหมีหนวยงานรับผิดชอบหลักในการบริหาร
ฐานขอมูลในการปดดบัญชี บริหารสต฿อกขาว และอื่น ๆ ใหดีขึ้น เพื่อใหการปดดบัญชีครั้งตอ ๆ ไป ทําไดรวดเร็ว
ขึ้น โดยจะเสนอใหมีการประชุมทุกไตรมาส เพื่อติดตามขอมูล ไมใชประชุมเฉพาะเดือน ธ.ค. และกวาจะสรุป
ไดก็ลวงเขาเดือน มี.ค.ของปีถัดไป ซึ่งชามาก 
 ดานแหลงขาวจากอนุกรรมการรปดดบัญชี รับจํานําขาวรายหนึ่งกลาววา ผลขาดทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 
30,000-40,000 ลานบาท จากการระบายขาวออกไปประมาณ 3-4 ลานตัน และเนื่องจากราคาขาวตกลง และ
มีคาเส่ือมราคาท่ีมากขึ้นกวารอบกอน 
 ผูส่ือขาวรายงานวา การปดดบัญชีโครงการรับจํานําขาว ณ ส้ินเดือน ก.ย. 2557 พบวามีผลขาดทุนท่ี 
682,365 ลานบาท แยกเป็นผลขาดทุนของ 11 โครงการกอนหนารัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณแ ชินวัตร จํานวน 
163,674 ลานบาท และเป็นผลขาดทุนในชวงรัฐบาลยิ่งลักษณแ (ปี 2554 - 2557) อีกจํานวน 518,691 ลาน
บาท(ประชาชาติธุรกิจ 08032559) 
 ศาลฎีกานักการเมืองสั่งรวมคดีทุจริต'จ าน าข้าว'จีทูจี (03 มี.ค.59) 
 เมื่อวันท่ี 2 มี.ค. 59 ท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง นายธนฤกษแ นิติเศรณี 
รองประธานศาลฎีกา ผูพิพากษาเจาของสํานวนคดีทุจริตโครงการระบายขาวแบบรัฐตอรัฐ หรือ จีทูจี และองคแ
คณะรวม 9 คน นัดพรอมคดีหมายเลขดํา อม.25/2558 ท่ีอัยการสูงสุด (อสส.) เป็นโจทกแยื่นฟูอง นายบุญทรง 
เตริยาภิรมยแ อดีต รมว.พาณิชยแ ในฐานะประธานอนุ กก.พิจารณาระบายขาว กับพวกรวม 21 ราย เป็นจําเลย
ฐานกระทําผิด พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานรัฐ (ฮั้วประมูล) พ.ศ. 2542 มาตรา 
4, 9, 10,12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ฐานเป็นเจาพนักงานมีหนาท่ีซื้อ จัดการ หรือรักษา
ทรัพยแใดๆ ใชอํานาจโดยทุจริตสรางความเสียหายแกรัฐ , ฐานเป็นเจาพนักงานปฏิบัติหนาท่ี หรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบหรือโดยทุจริต สรางความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด มาตรา 157 และ พ.ร.บ.วาดวยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4, 123 และ 123/1 ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดถึงขั้นจําคุก
ตลอดชีวิต ซึ่ง อสส.ยังขอใหศาลส่ังปรับจําเลยท้ังหมด เป็นเงิน 35,274,611,007 บาท ท่ีคิดคํานวณจากมูลคา
ครึ่งหนึ่งตามสัญญาระบายขาว 50,000 ตัน ท่ีพบวามีการกระทําผิดสัญญา 4 ใน 8 ฉบับดวย ท่ี อสส.ยื่นฟูอง
เมื่อวันท่ี 17 มี.ค. 58 
 วันนี้ยังเป็นการพิจารณาครั้งแรกเพื่อสอบคําใหการจําเลย คดีหมายเลขดํา อม.1/2559 ท่ี อสส. ยื่น
ฟูอง หางหุนสวนจํากัด หจก.โรงสีขาวกิจทวียโสธร, นายทวี อาจสมรรถ หุนสวนผูจัดการ, บริษัท กิจทวียโสธร
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ไรซแ จํากัด ท่ีมีนายทวี อาจสมรรถ เป็นกรรมการ, บริษัท เค.เอ็ม.ซี. อินเตอรแไรซแ (2002) จํากัด, นายปกรณแ ลีศิ
ริกุล กรรมการ, บริษัท เจียเมง จํากัด และนางประพิศ มานะธัญญา กรรมการ เป็นจําเลยท่ี 1-7 ฐานรวมกัน
กระทําการสนับสนุนเจาหนาท่ีรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ และโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
151, 157, 83, 86 และ 91 และ พ.ร.บ.วาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4 
และมาตรา 123/1 
 กรณีเมื่อระหวางวันท่ี 8 ก.ย. 54–22 ก.พ. 56 รวมสนับสนุนจําเลยท่ี 1-6 คดีนายบุญทรง กับพวกท่ี
เป็นเจาพนักงานของรัฐ ในการจายแคชเชียรแเช็กซื้อขายแตไมไดมีการซื้อจริง โดยคดีนี้ อสส.ยื่นฟูองเมื่อวันท่ี 
13 ม.ค.59 โดยศาลอานและอธิบายฟูองโดยสรุปใหจําเลยท้ัง 7 ฟังแลว ซึ่งจําเลยท้ังหมดยืนยันใหการปฏิเสธ 
และจะสงคําใหการเป็นลายลักษณแอักษรในภายหลังศาลพิเคราะหแแลว เห็นวาคดีนี้อัยการโจทกแฟูองต้ังแตเดือน 
ม.ค. 59 และจําเลยไดทราบจากการไตสวนของ ป.ป.ช.มาแลว ประกอบกับจําเลยสามารถนําสืบรายละเอียด
ในประเด็นท่ีตอสูได ศาลจึงใหเวลาจําเลยท้ัง 7 ยื่นคําใหการเพิ่มเติมภายใน 14 วัน 
 สวนท่ีอัยการ โจทกแ ขอรวมสํานวนท้ังสองพิจารณาเป็นคดีเดียวกันเนื่องจากคดีเกี่ยวพันกัน 
พยานหลักฐานชุดเดียวกันนั้น องคแคณะฯ ไดสอบถามจําเลยท้ังหมดแลวไมคัดคาน ประกอบกับเพื่อความ
สะดวกในการพิจารณาจึงอนุญาตใหรวมท้ัง 2 สํานวนคดีหมายเลขดํา อม.25/2558 เป็นคดีหลัก สวนจําเลยท่ี 
1-7 คดีหมายเลขดํา อม.1/2559 ใหนับเป็นจําเลยท่ี 22-28 ตอจากคดีดังกลาว โดยใหนัดตรวจพยานหลักฐาน
ในสวนของจําเลยท่ี 22-28 ในวันท่ี 20 เม.ย.นี้ เวลา 09.30 น.(ไทยรัฐ 02032559) 
 “ยรรยง” ชี้แถลงปิดบัญชีข้าวหวังโยนบาป รัฐบาล “ป”ู- เตือนระวังขว้างงูไม่พ้นคอ(14 มี.ค.59) 
 เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม นายยรรยง พวงราช อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยแ โพสตแขอความ
ผานเฟซบุ฿กสวนตัววา เมื่อ 2-3 วันท่ีผานมาปลัดกระทรวงการคลังไดแถลงตัวเลขปดดบัญชีโครงการรับจํานําขาว
ของรัฐบาลชุดกอนๆในรอบปดดบัญชี 30 กันยายน 58 วาอาจจะสูงกวาหรือตํ่ากวา 100,000 ลานบาท ไมรูทํา
เพื่อความโปรงใสหรือโยนบาปใหรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณแ ชินวัตร โดยอางวาเป็นเพราะตองเสียคาดอกเบี้ยและ
คาเชาโกดังเพิ่มขึ้น รวมท้ังเพราะการขายขาวท่ีมีราคาลดลงและขาวเส่ือมคุณภาพมากขึ้น ถาฟังดูเผินๆ ก็ดู
เหมือนวารัฐบาลนี้มีเจตนาดีคือตองการแสดงความโปรงใสและเอาจริงเอาจังในการติดตามดูแลฐานะทาง
เศรษฐกิจการคลังของประเทศ แตถาดูรายละเอียดอยางพินิจพิเคราะหแก็ชวนใหคิดไดวามีเจตนาแอบแฝงคือ
ตองการโยนบาปใหรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณแใชหรือไม 1. สาเหตุท่ีอางวามีตัวเลขขาดทุนเพิ่มเพราะตองเสียคา
ดอกเบ้ียและคาเชาโกดังเพิ่มข้ึนนั้น เป็นเพราะรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ไมเรงระบายขาวใชหรือไม 
 นายยรรยง ระบุอีกวา 2.สาเหตุท่ีขายขาวราคาลดลงเป็นเพราะรัฐบาลชุดปัจจุบันพยายามไป
ตรวจสอบและจัดเกรดขาวแบบใหม เป็นเกรดเอ เกรดบี เกรดซี 1 เกรดซี2 และเกรดซี 3 ซึ่งไมเคยมีมากอน 
ใชหรือไม นอกจากนี้ในการตรวจสอบ รัฐบาลยังสงเจาหนาท่ีท่ีไมมีความเช่ียวชาญไปสุมตรวจโดยเก็บตัวอยาง
จํานวนเพียงเล็กนอย เพียง 11,962 ตัวอยางจาก 180,000,000 กระสอบ แลวนํามาจัดเกรดแบบใหม จึงทําให
ดูเหมือนวามีขาวคุณภาพตํ่า 3. สาเหตุท่ีมีการหักคาเส่ือมเพิ่มมากขึ้นเป็นเพราะชวงแรกหลังรัฐประหารมีการ
ปดดโกดังเพื่อตรวจสอบ จึงไมไดรมยา จึงทําใหขาวเส่ือมเร็วขึ้นใชหรือไม ฉะนั้นขอเตือนรัฐบาลใหเรงระบายขาว
ในสต็อกโดยเร็วท่ีสุดโดยเฉพาะขาวสารเจา 5% ท่ีราคาดีในชวงนี้เพราะตลาดกําลังตองการและชาวนาผลิตได
นอยและขายไปหมดแลว ถาเอาขาวมาเลนการเมืองเพื่อโยนความผิดใหรัฐบาลชุดกอน ระวังจะขวางงูไมพนคอ
ตัวเอง(ผูจัดการ 14032559) 
 
 



25 

 

 อุเทน หนุน นายกฯ ใช้ ม.44 ระบายข้าวในสต็อกรัฐฯ   (10 มี.ค.59) 
 เมื่อวันท่ี 10 มี.ค. นายอุเทน ชาติภิญโญ หัวหนาพรรคคนไทย กลาวถึงมาตรการระบายขาวในสต็อก
ของรัฐบาลวาไดติดตามการเปดดประมูลขาวในสต็อกของรัฐบาลชวงท่ีผานมาหลายครั้ ง ท่ีมักพบวาผูชนะการ
ประมูลไมยอมลงนามในสัญญา    จนทําใหการประมูลตองถูกยกเลิกไป ซึ่งผูประกอบการก็รับโทษเพียงการริบ
เงินคํ้าประกันเทานั้น จึงไมกลัวที่จะท้ิงการประมูล นอกจากนี้ยังพบวาติดขัดขั้นตอนของทางราชการ ทําใหขาว
ท่ีนําออกมาประมูลแตละครั้ งมี จํานวนไม มากเทาท่ีควร อยางเชน การประมูลรอบเดือน มี .ค.นี้ 
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว (นบข.) ก็อนุมัติออกมาเพียง 3.6 แสนตัน หรือ ลาสุดเมื่อเดือน 
ก.พ.มีการนําขาวออกมาประมูลเพียง 5.7 แสนตัน ก็มีผูสนใจประมูลไดไปไมครบท้ังหมด ตรงนี้สงผลกระทบ
ตอการบริหารจัดการของรัฐบาล ท่ีตองสูญเสียงบประมาณการรักษาขาวในสต็อกท่ีมีอยูเป็นจํานวนมาก 
ประมาณ 50 ลานบาทตอเดือน ตลอดจนความเส่ือมสภาพของขาวที่เก็บไวในโกดังนาน ก็ทําใหมูลคาลดลง 
 "ตอนนี้ขาวในสต็อกของรัฐบาลมีอยูมากกวา 18 ลานตัน แต นบข.กลับอนุมัติออกประมูลครั้งละไม
มาก ท้ังยังจําหนายไดไมครบจํานวนท่ีนําออกมาประมูล ทําใหรัฐสูญเสียท้ังงบประมาณและรายได ถายังยึด
วิธีการเชนนี้อีก ถามวาอีกเมื่อไหรจึงจะระบายขาวไดหมด ยิ่งไปกวานั้นในสวนของขาวเส่ือมสภาพที่มีอยูกวา 5 
ลานตันนั้น นับวันก็ยิ่งเนาเสียลง แตก็ยังไมมีทีทาวาจะรีบระบายออกมา ท้ังท่ีมีความสูญเสียเกิดขึ้นตลอดเวลา 
จึงไมควรนําขออางเรื่องการทุมตลาดถาระบายออกมามาก หรืออางไปถึงคดีความท่ีมีอยู เรื่องนี้ นบข.ตอง
พิจารณาการทําหนาท่ีของตัวเอง เพราะ นบข.คงไมสามารถรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้นได" นายอุเทน  
ระบ ุ
 นายอุเทน กลาวดวยวา จากผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จึงขอเรียนเสนอให พล.อ.ประยุทธแ จันทรแโอชา 
นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ทบทวนรูปแบบการระบายขาวท้ังหมด
ใหม และหากเป็นไปไดก็ควรใชอํานาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ในการเรงระบายขาวในสต็อกของ
รัฐบาลใหรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นการใชอํานาจเพื่อประโยชนแของประเทศอยางแทจริง โดยการลดระเบียบ
ขอกําหนด ลดขั้นตอนของทางราชการ และลดการสูญเสียงบประมาณ ในการจัดเก็บรักษาขาว โดยเฉพาะใน
สวนของขาวเส่ือมคุณภาพที่นับวันจะเสียหายมากขึ้น ควรท่ีจะหาวิธีการระบายออกอยางรวดเร็ว ไมควรอนุมัติ
ออกมาทีละนอย หรือไปต้ังกฎเกณฑแเงื่อนไขใหมีความยุงยาก อยางเชนกําหนดวัตถุประสงคแในการนําไปใชหรือ
แปรรูปตอ ก็ควรเป็นเรื่องของเอกชนไปคิดและดําเนินการ รัฐบาลไมตองไปต้ังธง กําหนดกรอบ หรือคิดแทนผู
เขาประมูลอยางท่ีเป็นอยู เพราะเหมือนเป็นการล็อกสเปกใหกับทางภาคเอกชน ควรแคกําหนดราคากลางขั้น
ตํ่าในการประมูลไวก็พอ(ไทยรัฐ 10032559) 
 ขู่แบล็กลิสต์เบี้ยวรับมอบข้าว ก.พาณิชย์สั่งคุมเข้มระบายข้าวเข้าอุตสาหกรรม(17 มี.ค.59) 
 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปดดเผยวา คณะกรรมการบริหารและจัดการขาว 
(นบข.) ไดเห็นชอบใหกรมการคาตางประเทศเปดดระบายขาวสารสต฿อกรัฐบาลครั้งท่ี 2/59 ปริมาณ 640,000 
ตัน แบงเป็นขาวสารท่ัวไป 418,000 ตัน จาก 66 คลัง ใน 26 จังหวัด เปดดใหยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติใน
วันท่ี 28 มี.ค. และยื่นซองเสนอราคาวันท่ี 30 มี.ค.นี้ นอกจากนี้ ยังเปดดการจําหนายขาวสารในสต฿อกรัฐบาล
เขาสูอุตสาหกรรมปริมาณ 223,000 ตัน ซึ่งเป็นขาวผิดไปจากมาตรฐานและขาวผิดชนิดประกอบดวย ขาวขาว 
5% ปลายขาว (เหนียว) เอวัน และปลายขาว เอวัน เลิศ รวมจํานวน 22 คลังใน 9 จังหวัด เปดดใหยื่นซอง
ตรวจสอบคุณสมบัติในวันท่ี 28 มี.ค.และยื่นซองเสนอราคาวันท่ี 31 มี.ค.นี้ 
 ดาน พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองคแการคลังสินคา (บอรแด อคส.) กลาววา อคส.ได
ส่ังปรับบริษัท ว.ธนทรัพยแ จํากัด ซึ่งเป็นผูชนะการประมูลซื้อขาวเส่ือมในสต฿อกรัฐบาลครั้งแรกในปริมาณ 
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21,180 ตัน หลังจากบริษัทยังไมสามารถขนขาวออกจากโกดังขาวตามเปูาหมาย โดยสามารถรับมอบขาวได
เพียง 10,093 ตัน ยังเหลือคางรับมอบอีก 7,096.5 ตันมูลคา 35.82 ลานบาท ซึ่งบริษัทตองรับมอบใหเสร็จใน
วันท่ี 29 มี.ค.นี้ หากไมสารถดําเนินการได อคส.จะยกเลิกสัญญาในสวนท่ีเหลือทันที 
 นอกจากนี้ อคส.ไดเชิญบริษัทผูชนะการประมูลซื้อขาวสารเส่ือมสภาพในสต฿อกรัฐบาลเพื่อเขาสู
ภาคอุตสาหกรรมท้ัง 5 ราย มาช้ีแจงทําความเขาใจเงื่อนไขตางๆ รวมถึงแผนการขนยายขาวออกจากคลังกอน
ลงนามในสัญญาซื้อขาวกับ อคส.พรอมมอบหมายใหผูบริหาร พนักงาน อคส.ลงพื้นท่ีกํากับดูแลการขนยายขาว
ท่ีระบายอยางเขมงวด ไมใหเล็ดลอดไปใชผิดวัตถุประสงคแ “ถาผูชนะประมูลไมทําตามสัญญา เชน ขนขาวออก
จากคลังไมทันตามกําหนดจะถูกปรับ 0.2% ของมูลคาขาว และตองรับผิดชอบคาใชจายฝากเก็บขาวในคลัง
ดวย ถานําขาวไปใชผิดวัตถุประสงคแ เชน ไมไดนําไปใชในภาคอุตสาหกรรมจริงจะถูกปรับอีก 25% และยังถูก
ดําเนินคดีท้ังทางแพงและอาญาดวย” (ไทยรัฐ 17032559) 
 อคส.จ่อเลิกสัญญา ว.ธนทรัพย์ หากย้ายข้าวอีก 7 พันตัน ไม่ทัน 29 มี.ค. 59(17 มี.ค.59) 
 เมื่อวันท่ี 16 มี.ค. 59 พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองคแการคลังสินคา (บอรแด อคส.) 
เปดดเผยวา ขณะนี้ บริษัท ว.ธนทรัพยแ จํากัด ซึ่งชนะการประมูลซื้อขาวเส่ือมในสต฿อกรัฐบาล ท่ีเปดดประมูลครั้ง
แรกเมื่อเร็วๆ นี้ ปริมาณ 21,180 ตัน เพื่อนําไปผลิตปุยอินทรียแนั้น ลาสุด บริษัทถูกปรับเงินเป็นรายวัน เพราะ
ยังไมสามารถขนขาวออกจากโกดัง หรือรับมอบขาวไดตามเปูาหมาย สามารถรับมอบขาวไดเพียง 10,093 ตัน 
ยังเหลือคางรับมอบอีก 7,096.5 ตัน มูลคา 35.82 ลานบาท ซึ่งบริษัทตองรับมอบใหเสร็จในวันท่ี 29 มี.ค.นี้ 
หากไมสามารถดําเนินการได อคส.จะยกเลิกสัญญาในสวนท่ีเหลือ หลังจากท่ี อคส.ไดปรับเงื่อนไขการรับมอบ
ขาวตามท่ีบริษัทรองขอใหแลวหลายครั้ง 
 นอกจากนี้ วันนี้ยังไดเชิญบริษัทผูชนะการประมูลซื้อขาวสารเส่ือมสภาพในสต฿อกรัฐบาล เพื่อเขาสู
ภาคอุตสาหกรรม ท้ัง 5 ราย รวมปริมาณ 140,603 ตัน มูลคา 933 ลานบาท มาช้ีแจงทําความเขาใจ
รายละเอยีดและเงื่อนไขตางๆ รวมถึงแผนการขนยายขาวออกจากคลังสินคา กอนลงนามในสัญญาซื้อขาวกับ 
อคส. 
 "การขนยายขาวครั้งนี้ ยังคงเขมงวดและโปรงใสเหมือนเดิม ถาผูชนะประมูลไมทําตามสัญญา เชน ขน
ขาวออกจากคลังไมทันตามกําหนดในสัญญา จะถูกปรับ 0.2% ของมูลคาขาว และตองรับผิดชอบคาใชจายเป็น
คาฝากเก็บขาวในคลังดวย รวมท้ังถานําขาวไปใชผิดวัตถุประสงคแ เชน ไมไดนําไปใชในภาคอุตสาหกรรมจริง 
จะถูกปรับอีก 25% และยังถูกดําเนินคดีท้ังทางแพงและอาญาดวย" พล.ต.ต.ไกรบุญ ระบุ 
 สําหรับผูชนะการประมูลท้ัง 5 ราย ไดแก 1. บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ฿ป จํากัด 2. บริษัท เอส พี เอ็ม อาหาร
สัตวแ จํากัด 3. บริษัท เจริญ กิมเฮงฮวด จํากัด 4. บริษัท ยูนิโกร อินเตอรแเนช่ันแนล จํากัด และ 5. บริษัท ท็อป 
ฟีด มิลลแ จํากัด ซึ่งสวนใหญเป็นผูผลิตอาหารสัตวแ เอทานอล และเสนกเวยเต๋ียว. (ไทยรัฐ 16032559) 
 นบข.ไฟเขียวระบายข้าว 6.4 แสนตัน(17 มี.ค.59) 
 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปดดเผยวา คณะกรรมการบริหารและจัดการขาว 
(นบข.)ไดเห็นชอบใหกรมการคาตางประเทศเปดดระบายขาวสารสต฿อกรัฐบาลครั้งท่ี 2/59 ปริมาณ 640,000 
ตัน แบงเป็นการจําหนายขาวสารในสต฿อกรัฐบาลเป็นการท่ัวไปปริมาณ 418,000 ตัน เป็นชนิดขาวท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานและใกลเคียงมาตรฐาน ประกอบดวยขาวขาว 5% ขาวขาว 10% ขาวขาว 15% ขาวขาว 25% 
ขาวเหนียวขาว 10% ขาวปทุมธานี ปลายขาว (เหนียว) เอวัน ปลายขาว เอวัน เลิศ ปลายขาวหอมมะลิ ขาว
ทอนหอมมะลิ และขาวทอนหอมปทุม รวมจํานวน 66 คลังใน 26 จังหวัด โดยเปดดใหยื่นซองตรวจสอบ
คุณสมบัติในวันท่ี 28 มี.ค. และยื่นซองเสนอราคาวันท่ี 30 มี.ค.นี้ 
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 นอกจากนี้ ยังเปดดการจําหนายขาวสารในสต฿อกรัฐบาลเขาสูอุตสาหกรรมปริมาณ 223,000 ตัน ซึ่ง
เป็นขาวผิดไปจากมาตรฐานและขาวผิดชนิด ประกอบดวยขาวขาว 5% ปลายขาว (เหนียว) เอวัน และปลาย
ขาว เอวัน เลิศ รวมจํานวน 22 คลัง ใน 9 จังหวัด โดยเปดดใหยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติในวันท่ี 28 มี.ค. และ
ยื่นซองเสนอราคาวันท่ี 31 มี.ค.นี้ อยางไรก็ตาม กรมฯช้ีแจงเงื่อนไขการประมูล (ทีโออารแ) วันท่ี 18 มี.ค.นี้ และ
ใหผูประกอบการดูสภาพขาวในคลังท่ีเปดดขายระหวางวันท่ี 18-24 มี.ค.นี้ 
 “สาเหตุท่ีเปดดระบายขาวสารสต฿อกรัฐบาลระยะนี้ เพราะเห็นวาตลาดขาวปัจจุบันมีแนวโนมความ
ตองการขาวขาวและปลายขาวเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับชวงท่ีผานมามีการนําเขาขาวสาลีเพื่อใชในอุตสาหกรรม
ทดแทนปลายขาวเพิ่มขึ้น จึงเป็นชวงเวลาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณแท่ีจะนําขาวในสต฿อก
บางสวนออกมาระบาย เพื่อลดภาระคาใชจายในการเก็บรักษาของรัฐ มั่นใจวาจะไมกระทบตอราคาขาวท้ัง
ตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ” 
 ดาน พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองคแการคลังสินคา (บอรแด อคส.) กลาววา ขณะนี้ 
บริษัท ว.ธนทรัพยแ จํากัด ซึ่งชนะการประมูลซื้อขาวเส่ือมในสต฿อกรัฐบาล ท่ีเปดดประมูลครั้งแรกเมื่อเร็วๆ นี้ 
ปริมาณ 21,180 ตัน เพื่อนําไปผลิตปุยอินทรียแนั้น ลาสุดบริษัทถูกปรับเงินเป็นรายวัน เพราะยังไมสามารถขน
ขาวออกจากโกดัง หรือรับมอบขาวไดตามเปูาหมาย สามารถรับมอบขาวไดเพียง 10,093 ตัน มูลคา 35.82 
ลานบาท ยังเหลือคางรับมอบอีก 7,096.5 ตัน ซึ่งบริษัทตองรับมอบใหเสร็จในวันท่ี 29 มี.ค.นี้ หากไมสามารถ
ดําเนินการได อคส.จะยกเลิกสัญญาในสวนท่ีเหลือ หลังจากท่ี อคส.ไดปรับเงื่อนไขการรับมอบขาวตามท่ีบริษัท
รองขอใหแลวหลายครั้ง(บานเมือง 16032559) 
 เสนอรูปแบบใหม่ขายข้าวคละเกรดคลังเดียวกัน(23 มี.ค.59) 
 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปดดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" วา ในการประชุม
คณะอนุกรรมการระบายขาวในวันท่ี 23 มีนาคมนี้ จะเสนอแนวทางระบายขาวรูปแบบใหม เพราะคลังท่ีมีขาว
เกรดเดียวกันในคลังเดียวจะระบายลอตสุดทายในรอบ 2/2559 ท่ีกําลังจะเปดดใหยื่นซองเสนอราคาซื้อขาวใน
วันท่ี 30-31 มีนาคมนี้ ซึ่งจะทําใหสต฿อกขาวสารรัฐบาลเหลือ 12 ลานตัน เป็นคลังท่ีมีขาวผสมระหวางขาว
เกรดพี (ขาวที่ตรวจผาน หรือ PASS) เกรดเอบี และเกรดซีในคลังเดียวกัน ดังนั้น จึงตองคิดวิธีการระบายใหม
เพื่อใหสอดคลองกับคุณภาพขาว คาดวาจะมีความชัดเจนในเดือนเมษายนนี้ 
 ท้ังนี้การเปดดประมูลขาวครั้งท่ี 2/2559 ปริมาณรวม 6.4 แสนตัน เป็นการจําหนายขาวสารในสต฿อก
รัฐบาลเป็นการท่ัวไปปริมาณ 418,000 ตัน เปดดใหยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติในวันท่ี 28 มี.ค. และยื่นซอง
เสนอราคาวันท่ี 30 มี.ค.นี้ กับการประมูลเขาสูอุตสาหกรรมอีก 223,000 ตัน เปดดใหยื่นซองตรวจสอบ
คุณสมบัติในวันท่ี 28 มี.ค. และยื่นซองเสนอราคาวันท่ี 31 มี.ค. โดยปรับเปล่ียนเกณฑแระบายเพื่ออุตสาหรรม
ใหกลับไปใชเกณฑแประมูลขาวเพื่ออุตสาหกรรมครั้งแรก คือ จํากัดไมใหใชเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารคน
หรืออาหารสัตวแ เป็นผลจากการพิจารณาความเหมาะสมของขาวในแตละลอต 
 นางดวงพรกลาวตอไปวา การสงออกขาวในเดือนกุมภาพันธแ 2559 มีปริมาณ 9 แสนตัน อยูในระดับ
ปกติ แมวาจะลดลงจากเดือนมกราคม 2559 ท่ีมีปริมาณ 1 ลานตัน ซึ่งเป็นปริมาณท่ีสูงอยางกาวกระโดด เป็น
ผลจากการทยอยสงมอบขาวท่ีขายแบบรัฐบาลตอรัฐบาล (จีทูจี) ในหลาย ๆ ตลาด เชน ฟดลิปปดนสแและ
อินโดนีเซีย คิดเป็นปริมาณ 2-3 ลานตัน  
 สวนสถานการณแราคาสงออกมีแนวโนมขยับตัวสูงขึ้น เพราะภาวะภัยแลงสงผลกระทบตอปริมาณ
ผลผลิตขาวนาปรังลดลง 
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 โดยหลังจากนี้เตรียมจะเดินทางไปกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เพื่อหารือกับบริษัทคอฟโก รัฐวิสาหกิจจีน 
เจรจาขายขาว 1 ลานตันในชวงปลายเดือนมีนาคมนี้  และในโอกาสท่ีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษแ รอง
นายกรัฐมนตรีฝุายเศรษฐกิจ จะนําคณะเดินทางเยือนฮองกงระหวางวันท่ี 5-7 เมษายนนี้ คาดวาจะสามารถ
ผลักดันการสงออกขาวไดเพิ่มขึ้น 5% จากปีท่ีผานมา และจะสามารถผลักดันการสงออกขาวสี เชน ขาวไรซแ
เบอรี่ไดเพิ่มข้ึน 
 นอกจากนี้ ยังมีตลาดฟดลิปปดนสแ อินโดนีเซีย ซึ่งมีแนวโนมจะทยอยเปดดนําเขาเพิ่ม และตลาดอิหรานอยู
ระหวางประสานใหเจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณสุขเดินทางมาตรวจสอบโรงงาน เพื่อใหสามารถนําเขาขาวจาก
ไทยได(ประชาชาติธุรกิจ 20032559) 
 5 บริษัทยื้อรับมอบข้าวเสื่อม-อคส.ขู่ปรับ25%ฟ้องแพ่งอาญา(23 มี.ค.59) 
 อาหารสัตวแ-เสนหมี่ ผูชนะประมูลขาวเขาอุตสาหกรรมโอดเงื่อนไข อคส.ปฏิบัติยาก ยื้อเซ็นสัญญา
ประมูลปลายขาวเขาอุตสาหกรรม วอน อคส.ผอนปรนหลักเกณฑแรับมอบไปปรับปรุงกอนเขาโรงงาน พรอม
วอนเห็นใจหากพบขาวคุณภาพไมดีสอดไส ขอผอนผันขายตอ หวั่นขัดหลักเกณฑแถูกปรับ 24% ถูกฟูองแพง
พวงอาญา 
 พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองคแการคลังสินคา (บอรแด อคส.) กลาววา ทาง อคส.ได
เชิญผูประกอบการ 5 รายท่ีชนะการประมูลขาวเขาสูภาคอุตสาหกรรมครั้งท่ี 1/2559 ปริมาณรวม 1.40 แสน
ตัน มูลคา 933 ลานบาท มารับฟังเงื่อนไขการขนยายขาว เพื่อช้ีแจงทําความเขาใจรายละเอียดและเงื่อนไขตาง 
ๆ กอนลงนามในสัญญาซื้อขาวกับ อคส. 
 โดยถาผูชนะการประมูลไมทําตามสัญญา เชน ขนขาวออกจากคลังไมทันตามกําหนดในสัญญาจะถูก
ปรับ 0.2% ของมูลคาขาว และตองรับผิดชอบคาใชจายเป็นคาฝากเก็บขาวในคลังดวย รวมท้ังถานําขาวไปใช
ผิดวัตถุประสงคแ เชน ไมไดนําไปใชในภาคอุตสาหกรรมจริง จะถูกปรับอีก 25% ของมูลคาขาวที่ประมูลได และ
ยังถูกดําเนินคดีท้ังทางแพงและอาญา ท้ังนี้ ในเรื่องการบังคับใชกฎหมาย เพื่อใหการขนขาวเป็นไปตามสัญญา
นั้น ทาง อคส.ไดมีการหารือเรื่องดังกลาวนี้กับอัยการสูงสุด เรื่องการคํานวณคาปรับแลว 
 รายงานขาวระบุวา ผูชนะการประมูลขาวเพื่ออุตสาหกรรมท้ัง 5 ราย ในจํานวนนี้มี 4 รายเป็นผูผลิต
อาหารสัตวแ ไดแก บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ฿ป จํากัด บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตวแ จํากัด บริษัท ยูนิโกร อิ นเตอรแ
เนช่ันแนล จํากัด บริษัท ท็อป ฟีด มิลลแ จํากัด สวนบริษัท เจริญ กิมเฮงฮวด จํากัด เป็นผูผลิตเสนหมี่ซึ่งเมื่อ
คํานวณราคาประมูลแลวรัฐบาลจะขายไดเฉล่ียตันละ 6,500 บาท ขาดทุนตันละ 17,500 บาทจากราคาจํานํา 
หรือคิดเป็นมูลคาประมาณ 2,441 ลานบาท 
 นายสมบัติ พึ่งมงคลชัย กรรมการผูจัดการ บริษัท เจริญ กิมเฮงฮวด จํากัด เปดดเผย "ประชาชาติ
ธุรกิจ" วา บริษัทประมูลปลายขาว เพื่อนําไปใชผลิตเสนหมี่ เพราะขณะนี้ราคาปลายขาวคุณภาพดีในตลาดมี
ระดับราคาสูงเฉล่ียตันละ 12,000 บาท เนื่องจากภัยแลงกระทบตอผลผลิตขาวลดลง ทําใหการสีขาวลดลง แต
จากการรับฟังหลักเกณฑแเงื่อนไขการรับมอบขาวในสวนของบริษัทยังไมไดกําหนดวันลงนามในสัญญา 
 โดยเสนอขอใหอคส.อํานวยความสะดวกและผอนปรนเรื่องการขนยายเพื่อไปปรับปรุง ซึ่งตาม
หลักเกณฑแกําหนดใหขนยายขาวจากคลัง อคส.ไปยังโรงงาน แตในทางปฏิบัติขาวเก็บรักษาในคลังมาเป็นระยะ
เวลานานหลายปี ตองผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพกอนจึงสามารถนําไปผลิตเสนกเวยเต๋ียวใหมีความ
ปลอดภัยได 
 นอกจากนี้บริษัทแจงตอ อคส.วา ในการประมูลบริษัทสามารถตรวจสอบคุณภาพขาวไดเฉพาะรอบ
กองเทานั้น หากหลังจากรับมอบขาวมาแลวพบวา ขาวท่ีอยูบริเวณดานในของกองมีปัญหาคุณภาพไม



29 

 

เหมาะสมในการผลิตเสนหมี่ ทางบริษัทจะสามารถนําไปจําหนายตอใหกับอุตสาหกรรมอาหารสัตวแ หรือ
อุตสาหกรรมอื่นไดหรือไม ซึ่งทาง อคส.ใหบริษัททําหนังสือแจงมา และแจงวาจะรับพิจารณาเป็นรายกรณีๆ ไป 
 ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑแการรับมอบกําหนดวา หากไมสามารถนําขาวไปเขาสูกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรมตามท่ีเสนอ ผูซื้อจะตองชําระเงินคาปรับในอัตรา 25% ของมูลคาขาวท่ีไมไดนําเขาสูกระบวนการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม และถูกริบหลักทรัพยแคํ้าประกัน รวมถึงถูกดําเนินคดีตามกฎหมายแพงและอาญา  
 วาท่ี ร.ต.วิทวัส ธนกิจเกษม ตัวแทนบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตวแ จํากัด จ.ราชบุรี เปดดเผยวา การ
ประมูลครั้งนี้ไดยื่นเสนอซื้อปลายขาว 1.2 แสนตัน ราคาเฉล่ีย 6-7 บาท เพื่อนําไปใชเป็นวัตถุดิบในการผลิต
อาหารสัตวแในชวง 6 เดือนนับจากนี้ เพื่อทดแทนปลายขาวในตลาดหรือขาวสาลีนําเขา ซึ่งมีระดับราคาเพิ่ม
สูงขึ้น แตแนวโนมอาจจะลดลงในชวงปลายปี 
 อยางไรก็ตาม บริษัทอาจจะตองขยายระยะเวลาส้ินสุดในการดําเนินการทําสัญญา จากเดิมภายใน
วันท่ี 23 มีนาคมออกไปกอน เพราะทาง อคส.แจงวาจะเดินทางเขาตรวจสอบคลังสินคาของบริษัทใน 
 วันท่ี 21 มีนาคม 2559 และยังพบปัญหาท่ีขัดของเกี่ยวกับระยะเวลาการรับมอบขาว เพราะเดิมเขาใจ
วาหากคํานวณปริมาณตามนี้จะสามารถขนยายออกจากคลังได 120 วัน แตตามสัญญาใหแยกระหวางขาวใน
คลังของ อคส. และขาวในคลังของ อ.ต.ก. ซึ่งทําใหมีปริมาณแตละสัญญาลดลง ระยะเวลาขนยายจะลดลง
เหลือ90 วัน 
 ดังนั้น จึงตองทําหนังสือถึงกรมการคาตางประเทศ เพื่อขอความชัดเจนเรื่องนี้กอนจะทําสัญญา เพราะ
หากทําสัญญาไปแลวขนยายไมทันตามกําหนดอาจถูกปรับตามสัญญาท่ีระบุไววันละ 0.2% ของมูลคาขาวท่ียัง
ไมรับมอบ(ประชาชาติธุรกิจ 20032559) 
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๑.๔ ความเคลื่อนไหวด้านข้าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ก.เกษตรฯ เผยมีข้าวนาปรังมีความเสี่ยงเรื่องน้ าในการเพาะปลูก 4 แสนไร่ (10 มี.ค.59) 
 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแ เปดดเผยภายหลังการประชุม
ผูบริหารกระทรวงวา จากการติดตามสถานการณแการปลูกขาวของชาวนาในลุมน้ําเจาพระยาพบวา สําหรับขาว
นาปี ไมมีปัญหา เพราะเก็บเกี่ยวไปหมดแลว สวนนาปรังมีพื้นท่ีปลูกในเขตลุมเจาพระยาประมาณ 3.05 ลานไร 
เป็นนาปรังในเขตชลประทาน 1.98 ลานไร และอีก 1.07 ลานไร อยูนอกเขตชลประทาน ท้ังนี้การทํานาปรังมี
การเก็บเกี่ยวไปแลว 9.4 แสนไร สวนท่ียังไมไดเก็บเกี่ยวอีกประมาณ 2 ลานกวาไร ซึ่งจากการวิเคราะหแขอมูล
พบวา จะมีนาปรังประมาณ 4 แสนไร ท่ีอยูในความเส่ียงเรื่องน้ําในการเพาะปลูกในชวงนับจากนี้ไป 
 พล.อ.ฉัตรชัย ยังกลาวดวยวา จะมอบหมายให นายเลิศวิโรจนแ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณแไปจัดทําแผนท่ีจังหวัดท่ัวประเทศโดยเนนเรื่องการใชน้ําในระยะเวลา 10 ปี การใชดินเพื่อการปลูก 
และจะใหกรมวิชาการเกษตรกับกรมสงเสริมการเกษตรเขาไปชวยซึ่งโครงการนี้จะตองทําใหแลวเสร็จภายใน
เดือนเมษายน 2559 นี้(ผูจัดการ 09032559) 
 วิกฤต"เขื่อนอุบลรัตน์"สภาเกษตรฯเร่ง รมต.กระทรวงเกษตรฯดึงน้ าโขงช่วย(28 มี.ค.59) 
 ชวงตนสัปดาหแท่ีผานมา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแ พรอม
ดวยผูบริหารกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นท่ีตรวจติดตามสถานการณแภัยแลงในพื้นท่ีจังหวัดขอนแกน และแผนการ
บริหารจัดการน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค ท้ังยังไดมอบโครงการตามมาตรการชวยเหลือภัยแลง มาตรการท่ี 4 
แผนตามความตองการของชุมชนของจังหวัดขอนแกนรวม 68 โครงการ เป็นเงิน 22.28 ลานบาท ให จ.
ขอนแกน และยังไดมอบงบฯโครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน จํานวน 1,200 บอ แกผูแทน
เกษตรกร จํานวน 22 ราย 
 จ.ขอนแกน เคยประกาศเป็นพื้นท่ีภัยแลง 16 อําเภอ แตปัจจุบันไดยกเลิกไปแลว โดยพื้นท่ีประกาศ
ภัยแลงท้ังประเทศในปัจจุบันรวม 15 จังหวัด 60 อําเภอ 278 ตําบล 2,369 หมูบาน ปัจจุบันขอนแกนมี
เกษตรกร 45,991 ราย พื้นท่ีการเกษตร 354,901 ไร นาขาว 354,785 ไร และพืชไร 117 ไร วงเงินชวยเหลือ
จากเงินทดรองราชการ 395.01 ลานบาท 
 เป็นท่ีทราบดีวา ณ เวลานี้สถานการณแน้ําของเขื่อนอุบลรัตนแหลายฝุายมีความกังวลวาจะไมมีน้ําใช 
การไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งขณะนี้มีปริมาณใชการได 27 ลาน ลบ.ม. คิดเป็นรอยละ 1.5 เทานั้น จะใชการ
ไดถึง "วันท่ี 2 เม.ย. 2559" 
 ท่ีผานมาการแกปัญหาระยะเรงดวนของวิกฤตขาดแคลนน้ําท่ีอางเก็บน้ําแหงนี้ใน หวงระยะเวลาปี 
2536/37 ก็เคยมีการนําน้ํา Dead Storage (น้ํากนอาง) มาใชถึง 246 ลาน ลบ.ม. โดยไมตองสูบ ดังนั้น 
 หากยังคงใชในอัตราปัจจุบัน เมื่อเทียบกันเเลว จะใชน้ําจาก Dead Storage ประมาณ 180 ลาน ลบ.
ม. จะยังมีน้ําเพียงพอถึง ก.ค. 2559 
 นายสัญญา แสงพุมพงษแ ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมชลประทาน (ดานจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา) กรม
ชลประทาน เปดดเผยถึงกรณีท่ีมีหลายฝุายกังวลวาปริมาณน้ําในเขื่อนอุบลรัตนแ จ.ขอนแกน จะไมเพียงพอใช
กอนเขาสูฤดูฝนนั้น ปัจจุบันกรมชลประทาน รวมกับการไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และ
คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนอุบลรัตนแ จ.ขอนแกน ไดรวมกันวางแผนการใชน้ําจากเขื่อน
อุบลรัตนแ เฉพาะเพื่อการอุปโภคบริโภคดานทายเขื่อน 
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 โดยมีมติใหมีการระบายน้ํา วันละ 500,000-800,000 ลูกบาศกแเมตร ไมมีการสงน้ําเพื่อสนับสนุนภาค
การเกษตร จึงขอใหทุกภาคสวนการใชน้ํารวมกันใชน้ําอยางประหยัดท่ีสุด เพื่อใหการใชน้ําเป็นไปตามแผนท่ี
วางไวอยางเครงครัด มั่นใจปริมาณน้ําเพียงพอใชไปจนถึงส้ินเดือนกรกฎาคมนี้อยางแนนอน 
 ลาสุด นายสมศักดิ์ คุณเงิน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแกน ไดเขายื่นหนังสือถึงแนวทางการ
แกปัญหาเข่ือนอุบลรัตนแวา "สถานการณแปัจจุบันน้ําในเข่ือนอุบลรัตนแมีปริมาณนอยลงมาก 
 มีน้ําใช การไดเพียงเล็กนอย และจะสามารถระบายเขาสูระบบไดเพียงส้ินเดือนนี้เทานั้น นับต้ังแต
เดือนหนาเป็นตนไปจะเหลือเพียงน้ํากนอางรักษาระบบของเขื่อนไว เทานั้น สภาพน้ําท่ีเคยไปหลอเล้ียงลําน้ํา
พอง น้ําชี และไหลลงสูน้ําโขง จ.อุบลราชธานี ตอไปนั้น จะยุติลงโดยส้ินเชิง ความเดือดรอนจะเกิดขึ้นอยาง
แนนอน ผลท่ีจะตามมาคือ ขาดเเคลนน้ําดิบเพื่อทําน้ําประปา และขาดน้ําทําการเกษตรกวา 1 ลานไร" 
 จึงขอเสนอแนวทางออกในเชิงนโยบาย ดังนี้ 1.เพื่อแกปัญหาวิกฤตอยางเรงดวนขอใหรีบดําเนินการ
กอสรางโครงการ "โขง เลย ชี มูล" โดยแรงโนมถวง เพื่อนําน้ํามาเติมน้ําตนทุนในเขื่อนอุบลรัตนแ ซึ่งในระยะนี้
คงใชงบประมาณระยะแรกไมเกินแสนลานบาท 2.เสนอขอใหเพิ่มพื้นท่ีในการเก็บกักน้ําของเขื่อนอุบลรัตนแโดย
วิธีการขุดลอก พัฒนาดานเหนือเข่ือนใหลึกขึ้น จะไดเก็บกักน้ํามากขึ้น และ 3.เสนอขอใหฝุายท่ีรับผิดชอบ คือ 
การไฟฟูาฝุายผลิตเเหงประเทศไทย (โรงไฟฟูาพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตนแ) เป็นหนวยงาน
เจาภาพรวมกับกรมชลประทาน เพื่อแกไขปัญหาน้ํามาเติมเขื่อนอุบลรัตนแและลุมน้ําสาขา โดยเพิ่มพื้นท่ีของ
ชลประทานในภาคอีสานจากรอยละ 7% เป็นรอยละ 25% เป็นอยางนอยจะไดแกปัญหาถาวร 
 พล.อ.ฉัตรชัยใหความเห็นวา "หลายฝุายก็กังวลวาน้ําเข่ือนอุบลรัตนแแหงนี้จะวิกฤตหนัก สงผลกระทบ
พื้นท่ีภาคอีสาน ท่ีน้ําเหลือใชการไดเพียง 1% อาจไมครอบคลุมถึงเดือนกรกฎาคม แตความจริงแลวเรามีน้ํา
สํารองนํามาใชการได" 
 สวนโครงการผันน้ํานานาชาติเป็นโครงการท่ีกําลังศึกษาความเป็นไปได ซึ่งท้ังหมดจะได นําเรียน
คณะรัฐมนตรีทราบ โดยทานนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธแ จันทรแโอชา เป็นประธานการบริหารจัดการน้ํา 
 อยางไรก็ดี ก็ยังมีแหลงน้ําอางหวยหลวงจะเช่ือมโยงไปถึงแมน้ําโขง ในแงของการบริหารจัดการน้ํานั้น 
สวนหนึ่งไทยมีแผนใหน้ําจากในประเทศไหลลง ไมวาจะเป็นแมน้ําโขง เมย คือ ไมใหไหลไปสูแมน้ําระหวาง
ประเทศ ใหหมุนเวียนกลับมาใชภายในประเทศใหม ซึ่งท้ังหมดอยูระหวางการศึกษา หากเสร็จส้ินในปี 2560 ก็
จะนําเขาสูแผน 
 "เราเห็นความสําคัญ เพราะวาไทยเราไมมีน้ําตนทุนจากแหลงน้ําใดเลย รอฝนอยางเดียว ในระยะยาว
คิดวาจะเป็นประโยชนแอยางมาก ซึ่งโครงการหวยหลวงนั้นไดผาน EIA เรียบรอยเเลว คาดวาในหวงปลายปีนี้จะ
เห็นผล และอางหวยหลวงนี้หากเป็นระยะท่ีสองก็จะไหลลงเขื่อนอุบลรัตนแดวย แตจะตองศึกษา EIA อีกครั้ง
เชนกัน" พล.อ.ฉัตรชัยกลาว(ประชาชาติธุรกิจ 27032559) 
 เสริมสร้างเครือข่าย การผลิตการตลาดข้าว(29 มี.ค.59) 
 นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณแ เปดดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปดด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เช่ือมโยงสรางเครือขายการผลิตการตลาดขาว” ภายใตโครงการสินเช่ือเพื่อ
รวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร  ปีการผลิต 2558/59 ณ โรงแรมเอเชีย แอรแพอรแต 
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันกอนวาสหกรณแการเกษตรท่ีมีสมาชิกเพาะปลูกขาวมีอยูกวา 3,000 แหงจาก 4,401 
แหง หรือประมาณ 68% ของสหกรณแการ เกษตรท้ังประเทศ 
 และจากสถานการณแของธุรกิจขาวท่ีมีความแปรปรวนตลอดเวลา สงผลตอธุ รกิจขาวของสหกรณแ 
ธุรกิจรวบรวมขาวเปลือกและแปรรูปขาวสารเกิดความผันผวนอยางตอเนื่องต้ังแตปี 2553 เป็นตนมา กรม
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สงเสริมสหกรณแจึงไดหาแนวทางเพื่อแกไขปัญหาและกําหนดแนวทางปูองกัน เพื่อใหตลาดขาวของสหกรณแเกิด
เสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น 
 จึงไดสงเสริมใหสหกรณแการเกษตรท่ีทําธุรกิจขาวมีการเช่ือมโยงเครือขายกันนับต้ังแตการผลิตเมล็ด
พันธุแขาวคุณภาพดีเพื่อการเพาะปลูก การบริหารจัดการแปลงปลูก การเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการแปรรูป การ
ขนสง และการตลาด ตองสัมพันธแในรูปแบบเครือขายสหกรณแแบบครบวงจร 
 ท้ังนี้จําเป็นตองมีการพัฒนาเครือขายใหเขาใจตรงกัน และดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจน
การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ซึ่งกันและกัน ดวยความสมัครใจ ภายใตความสัมพันธแฉันเพื่อน มีการถายทอด
องคแความรูตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของผานระบบเครือขายสหกรณแ อันจะทําใหการทําธุรกิจขาวของสห กรณแมีศักยภาพ
เพิ่มมากขึ้น เพื่อเสริมสรางเครือขายใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน กรมสงเสริมสหกรณแจึงไดจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเช่ือมโยงสรางเครือขายการผลิตการตลาดขาวภายใตโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมขาวและสราง
มูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 ขึ้น 
 โดยใหสหกรณแท่ีมีโรงสีมีตลาดกลาง ทําการแปรรูปเป็นขาวสารจําหนายสูตลาด ซึ่งปัจจุบันสหกรณแท่ีมี
ความพรอมดานอุปกรณแการตลาดและสามารถรองรับปริมาณขาวเปลือกจากเกษตรกรได 464 แหง และได
ดําเนินการตามโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมขาวและสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรเชนเดียวกับท่ี
ดําเนินการเมื่อปี 57และ 58 เพื่อเสริมสรางเครือขายการผลิตการตลาดขาวสหกรณแใหเขมแข็ง สามารถใช
เครือขายในการกระจายผลผลิตขาวสหกรณแ รวมท้ัง เสริมสรางความสัมพันธแอันดีระหวางสหกรณแกับหนวยงาน
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ และเพิ่มพูนความรูการบริหารจัดการ ไปจนถึงการแลกเปล่ียนเรียนรูการเช่ือมโยงเครือขาย
การผลิตการตลาดขาวของสหกรณแ รวมท้ังรวมกําหนดแผนการผลิตการตลาดเพื่อการดําเนินการในฤดูการผลิต
ตอไป ซึ่งจะชวยเพิ่มชองทางการตลาดและปริมาณธุรกิจขาวใหกับสหกรณแไดมากขึ้น 
 สําหรับสถานการณแขาวไทยในปีนี้ คาดวาจะมีปริมาณการผลิตอยูท่ี 27 ลานตันขาวเปลือก ซึ่งรัฐบาล
มีนโยบายสนับสนุนใหสหกรณแเขาไปรับซื้อรวบรวมผลผลิตขาวจากสมาชิก โดยสหกรณแท่ีเขารวมโครงการจะ
เป็นสหกรณแการเกษตรท่ีมีศักยภาพในการรวบรวมและแปรรูปขาว ท้ังสหกรณแท่ีมีตลาดกลาง ลานตาก เครื่อง
ช่ัง ซึ่งมีประมาณ 464 แหง และสถาบันเกษตรกรที่มีโรงสีอีก 151 แหง เป็นของสหกรณแ 133 แหง รวมถึงของ
กลุมเกษตรกรอีก 18 แหง “ปี 2559 สหกรณแสามารถรองรับปริมาณขาวไดประมาณ 2 ลานตัน โดยเป็นขาว
ท่ีมาจากการรวบรวมของสมาชิกสงเขามาสูระบบสหกรณแ ก็สามารถท่ีจะสนองนโยบายของรัฐบาล ในการให
ความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวไดสวนหนึ่งใหสามารถขายขาวไดในราคาท่ีสูงขึ้น และใชโรงสีของสหกรณแ
เป็นแหลงแปรรูป และจําหนายภายใตแบรนดแของสหกรณแ แบบไมตองผานพอคาคนกลาง ซึ่งจะชวยสนับสนุน
เรื่องการยกระดับคุณภาพและราคาขาวสารตามนโยบายของรัฐบาลไดอีกทางหนึ่ง” รองอธิบดีกรมสงเสริม
สหกรณแกลาว“(เดลินิวสแ 29032559) 
 ชวนใช้ความต่างสร้างนวัตกรรมเพิ่มคุณค่า"ข้าวไทย"(24 มี.ค.59) 
 มูลนิธิขาวไทย ในพระบรมราชูปถัมภแ รวมกับ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) และสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตรแ (สอว.) จัดแถลงขาว “การจัดประกวดรางวัล
นวัตกรรมขาวไทย ประจําปี 2559” ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม เพื่อกระตุนใหเกิดการนําองคแความรูทาง
วิทยาศาสตรแมาตอยอดเป็นผลงานนวัตกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับ “ขาวไทย” เมื่อวันท่ี 23 มี.ค. 59 ณ อาคาร
อุทยานนวัตกรรม สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 
 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิขาวไทย ในพระบรมราชูปถัมภแ กลาววา ท่ีผานมามูลนิธิขาวไทยฯ 
และสนช. ไดรวมกันจัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมขาวไทยเป็นประจําทุกปี ต้ังแตปี 2550 จนถึงปัจจุบันกาว
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สูปีท่ี 10 เพื่อคัดเลือกผลงานนวัตกรรมขาวไทยท่ีมีความโดดเดนและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาสูเชิงพาณิชยแ 
นับจนถึงปัจจุบันมีผูสงเขาประกวดท้ังส้ิน 340 ผลงาน และมีผลงานท่ีไดรับรางวัล 43 ผลงาน แบงเป็นผลงาน
ดานอาหารจํานวน 25 ผลงาน และผลงานท่ีไมใชอาหารจํานวน 18 ผลงาน ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนไทยสนใจ
สรางผลิตภัณฑแท่ีเพิ่มมูลคาขาวในประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งถือเป็นแนวโนมท่ีดี เพราะปัจจุบันภายใตการแขงขันกับ
ประเทศเพื่อนบานท่ีสูงขึ้นเราจะหวังสงออกขาวในรูปแบบวัตถุดิบเพียงอยางเดียวไมได ตองอาศัยการสราง
นวัตกรรมท่ีจะชวยเพิ่มมูลคาประเทศจึงจะอยูรอด 
 “แรกๆ ของการประกวด นวัตกรรมสวนใหญอยูในรูปแบบของกินหมดซึ่งก็ดีทําใหเราไดเห็นขาวใน
รูปแบบท่ีเปล่ียนไป จนมาชวง 5-7 ปีหลังท่ีไดเห็นนวัตกรรมแปลกๆ เชน เอาขาวมาผลิตเป็นแผนซับเลือดใน
การผาตัดท่ีสามารถเย็บปดดในรางกายคนแลวจะยอยสลายไปเอง หรือแมแตเครื่องสําอางจากขาว อันนี้เรา
ต่ืนเตนมากเพราะมันเป็นการพิสูจนแวาขาวไปไดอีกไกล ซึ่งผมก็อยากสนับสนุนการทํานวัตกรรมในรูปแบบนี้ให
มากๆ เพราะชวยเพิ่มมูลคาขาวจากไดอีกมหาศาล และนอกจากเราจะไดใชผลิตภัณฑแดีๆ แลว ชาวนาก็จะเป็น
ผูไดรับผลประโยชนแเต็มๆ ในปีนี้ก็เป็นท่ีนายินดีท่ีเราไดพันธมิตรใหมอยาง สอว.ซึ่งเป็นหนวยงานรัฐในภาค
การศึกษาเขามาชวยอีก ผมจึงหวังเป็นอยางยิ่งวาในปีท่ี 10 ของเวทีนวัตกรรมขาวไทยเราจะไดเห็นของ
นาสนใจท่ีเกิดจากการนําขาวมาเพิ่มคุณคาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ” ดร.สุเมธ กลาว 
 ดาน ดร.พันธุแอาจ ชัยรัตนแ ผูอํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) กลาววา 10 ปีท่ีผานมา
ของการจัดประกวด สนช.ไดใหการสนับสนุนผูประกอบการไทยท่ีทํานวัตกรรมจากขาวไปแลวมากกวา 50 
โครงการ คิดเป็นมูลคาการสนับสนุนประมาณ 50 ลานบาท ท่ีกอใหเกิดการลงทุนรวมกวา 390 ลานบาท ซึ่ง
นอกจากเม็ดเงินการลงทุนท่ีเป็นรูปธรรมแลว อีกส่ิงหนึ่งท่ี สนช.สราง คือความเขาใจในบริบทของนวัตกรรมท่ี
คอยๆ แทรกซึมเขามาในสังคมจนในชวง 10 ปีหลัง คําวานวัตกรรม ไมใชคําใหมอีกตอไปและยังมีบทบาทใน
สังคมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยปีนี้ สนช.ไดต้ังเปูาหมายเกี่ยวกับนวัตกรรมขาวในรูปแบบใหม จากเดิมท่ีเป็น “การ
เพิ่มมูลคาขาว” เป็น “การสรางคุณคาขาว”เพราะเล็งเห็นวานวัตกรรมหนึ่งจะอยูในสังคมไดอยางยั่งยืนตองอยู
ดวยความมีคุณคา จึงตองการท่ีจะเห็นนวัตกรรมขาวในรูปแบบใหมๆ ท่ีมีคุณคาในตัวเอง, มีการสรางมูลคาเพิ่ม 
และท่ีสําคัญมีศักยภาพในการพัฒนาไปสูเชิงพาณิชยแ 
 “ในแตละปีมีผูสงผลงานนวัตกรรมเขารวมเป็นจํานวนมาก และมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบทุกปีโดย
สัดสวนของนวัตกรรมท่ีเป็นอาหารจะลดลงเรื่อยๆ สวนหนึ่งอาจเป็นเพราะมีคูแขงมากและสรางมูลคาเพิ่มได
นอย ทําใหผมคอนขางเชียรแการนําขาวมาสรางคุณคาดวยการนํามาผลิตเป็นวัสดุยอยสลายไดตามธรรมชาติ 
หรือเพิ่มมูลคาไปอีกข้ันเลยดวยการทําเป็นเครื่องสําอางและยา โดยเฉพาะเครื่องสําอางผมเห็นเทรนดแกําลังมา
แรงมาก เพราะสวนหนึ่งคนก็เริ่มหันมารักสุขภาพ รักตัวเองมากขึ้น ในขณะท่ีขาวของเราก็มีสรรพคุณ
หลากหลาย และตลาดเครื่องสําอางในประเทศก็คอนขางใหญมีมูลคากวา 2 แสนลานบาทตอปีเลยทีเดียว 
อยางไรก็ดีเราเปดดรับทุกความคิดทุกนวัตกรมเกี่ยวกับขาวขอเพียงแคสงเขามา โดยเฉพาะกลุมผูเริ่มทําธุรกิจ
ใหมผลงานของใครที่เขาทาเราพรอมสนับสนุน แลวก็หวังเป็นอยางยิ่งวารางวัลนวัตกรรมขาวไทยจะเป็นรางวัล
ใหญท่ีนาจับตามองในงานสัปดาหแนวัตกรรมแหงชาติ ท่ีจะจัดขึ้นในเดือน ต.ค. ท่ีจะถึง และวันนี้เรายังไดนําเอา
ผลงานนวัตกรรมขาวไทยบางสวนจากปีท่ีแลวมาจัดแสดงใหไดชมดวย” ผอ.สนช. กลาว 
 ในสวนของ น.ส.ทิพวัลยแ เวชชการัณยแ ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตรแ (สอว.). กลาววา สอว. เป็นหนวยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรแและ
เทคโนโลยี มีบทบาทและภารกิจในการหลักในการสนับสนุนอุทยานวิทยาศาสตรแภู มิภาคซึ่งเป็นโครงสราง
พื้นฐานในการวิจัยรวมถึงการสรางผูประกอบการฐานวิทยาศาสตรแใหสามารถผลักดันงานวิจัยออกสูเชิงพาณิชยแ
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ได โดยปัจจุบันมีเครือขายอุทยานวิทยาศาสตรแภูมิภาคจํานวน 13 มหาวิทยาลัย และมีแผนงานการมุงเนน
งานวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมขาวตลอดหวงโซมูลคาเพิ่ม การเขารวมในการสนับสนุนการประกวดฯ ครั้ง
นี้ จึงถือเป็นโอกาสท่ีจะทําใหผูประกอบการไดรูจักกับ สอว. และเขามาขอคําปรึกษาเพื่อแกปัญหาธุรกิจดวย
วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่ง สอว.ก็มีศักยภาพพรอมใหบริการ ท้ังในสวนของหองปฎิบัติการ บุคลกร
ท่ีมีความรูความสามารถ เครื่องไมเครื่องมือ หรือแมกระท่ังการออกแบบทรัพยแสินภูมิปัญญา 
 สอว.ทํางานกับผูประกอบการอยูแลว ท้ังภาคเหนือ , อีสานและใตใน 13 มหาวิทยาลัย เราสราง
ผูประกอบการหนาใหมปีหนึ่งไมตํ่ากวา 40 ราย โดยเฉพาะวิสาหกิจทางภาคเหนือและอีสานกวา 30% ท่ีทํา
วิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑแขาว การเขารวมครั้งนี้เราจึงเป็นท้ังผูชักนําใหผูประกอบการนําผลงานมาเขาประกวด 
และยังเป็นการประชาสัมพันธแใหคนรูจักกับอุทยานวิทยาศาสตรแมากขึ้น สําหรับความเป็นไปไดของนวัตกรรม
ขาวสวนตัวมองวาไมวาจะเป็นของกิน หรือของอื่นๆ ก็มีโอกาสเติบโตไดหมด อยูท่ีการสรางคุณคาใหกับ
ผลิตภัณฑแ นวัตกรรมอาหารจะออกขายไดงายกวา เพราะทุกคนตองกิน แตก็ตองแข็งแรงมาก มีความเป็น
เอกลักษณแมากจึงจะอยูรอด ฉะนั้นการจะสรางนวัตกรรมขึ้นมาสักช้ิน จึงตองเริ่มจากการสํารวจตลาดไมใชการ
สรางจากความคิดสวนตัว แลวจึงนํามาพัฒนาดวยวิทยาศาสตรแใหไดมาตรฐาน ซึ่งเรายินดีท่ีจะใหคําแนะนํา” 
ผอ.สอว. กลาวทิ้งทาย 
 สําหรับผูสนใจสงผลงานนวัตกรรมขาวเขาประกวด ดาวนแโหลดใบสมัครไดท่ี www.thairice.org และ
สงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบไปท่ี มูลนิธิขาวไทย ในพระบรมราชูปถัมภแ อาคารวิจัยและพัฒนา ช้ัน 3 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 โทร.0-2942-7620, 0-2942-
7626 โทรสาร.0-2942 7621 e-mail: rireffoundthailand@thairice.org ภายในท่ี 31 ก.ค.59 
 ท้ังนี้รางวัลจะแบงออกเป็น 2 ประเภท ไดแก กลุมอุตสาหกรรม และกลุมวิสาหกิจชุมชน โดยใชเกณฑแ
การตัดสินความเป็นนวัตกรรมของผลงาน การสรางมูลคาเพิ่มของขาวไทย และศักยภาพในการพัฒนาสูเชิง
พาณิชยแ 
 ผูท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศจะไดรับโลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พรอมเงินรางวัล 80,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และอันดับสองไดเงินรางวัล 40,000 บาท และ 
20,000 บาท ตามลําดับ และรางวัลชมเชยจํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท สําหรับในปีนี้ จะเริ่ม
เปดดรับสมัครตั้งแต 1 เม.ย.- 31 ก.ค. 59 (ผูจัดการ 22032559) 
 จ.นราธิวาสแจกพันธุ์ข้าวส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่นาร้าง(24 มี.ค.59) 
 เมื่อวันท่ี 23 มี.ค.59 ณ ศูนยแศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.เมือง จ.
นราธิวาส นายสิทธิชัย ศักดา ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปดดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี
การผลิต และการอารักขาขาว กิจกรรมฟื้นฟูนารางเพื่อปลูกขาวจังหวัดนราธิวาส ภายใตโครงการสงเสริม
อาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําปี 2559 ซึ่งกรมการขาวไดสนับสนุนงบประมาณใหศูนยแวิจัย
ขาวปัตตานี สถานีพัฒนาท่ีดินนราธิวาส ไดดําเนินการฟื้นฟูนารางเพื่อปลูกขาวจังหวัดนราธิวาส ภายใต
โครงการสงเสริมอาชีพการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ในพื้นท่ี 8 อําเภอของจังหวัดนราธิวาส ไดแก พื้นท่ี
อําเภอจะแนะ อําเภอสุไหงปาดี อําเภอตากใบ อําเภอศรีสาคร อําเภอแวง อําเภอเจาะไอรอง อําเภอระแงะ 
และอําเภอบาเจาะ รวมพื้นท่ีท้ังหมด 3,500 ไร เกษตรกรท้ังหมด 750 ราย ท้ังนี้ ไดมีการจัดแบงการฝึกอบรม 
และมอบปัจจัยการผลิตเป็น 2 รุนๆละ 1 วัน 
 นายสิทธิชัย ศักดา ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส กลาววา ขอบคุณทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของท่ีไดรวมมือ
รวมใจบูรณาการดําเนินงานฟื้นฟูนารางเพื่อปลูกขาว และใหความรูความเขาใจทางดานวิชาการแกเกษตรกรท่ี
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เขารวมโครงการ พรอมท้ังไดสนับสนุนปัจจัยการผลิต เชน เมล็ดพันธุแขาวพันธุแดี ปุยอินทรียแชีวภาพ ให
เกษตรกรไดนําไปใชประโยชนแในการปลูกขาวไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 สําหรับการอบรมเกษตรกรในครั้งนี้เป็นรุนท่ี 1 ประกอบดวย เกษตรกรจากอําเภอจะแนะ อําเภอสุ
ไหงปาดี อําเภอตากใบ และอําเภอศรีสาคร จํานวน 383 ราย โดยมีพื้นท่ีดําเนินการท้ังส้ิน 1,490 ไร ท้ังนี้ การ
จัดอบรมดังกลาวมุงหวังใหเกษตรกรไดนําความรูไปปฏิบัติในการปลูกขาว และนําปัจจัยการผลิตไปใชให
ถูกตองตามหลักวิชาการดวย(ผูจัดการ 23032559) 
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๑.๕ ความเคลื่อนไหวของโรงสีข้าวไทย 
 ภัยแล้งทุบราคาข้าวซ้ าออเดอร์นอกชะลอ (14 มี.ค.59) 
 โรงสี เผยชาวนาอวม ภัยแลงทําขาวไรคุณภาพ ราคาตก ท้ังๆ ท่ีปีนี้ผลผลิตเสียหายจากภัยแลง ราคา
ควรขึ้นสูง แตยังไมหยุดซื้อขาวจากชาวนา ดานผูสงออก ช้ีวงการคาขาวซบเซา ชะลอซื้อจากพิษเศรษฐกิจ
ตกต่ํา หนําซ้ํายังเบี้ยวชําระเงิน ดานอคส. เล็งเนรมิตคลังสินคา 2 แหงริมแมน้ําเจาพระยา เป็น “เอเชียทีค” 
แหงใหมของกรุงเทพฯ หวังสรางรายไดเล้ียงตัวเอง ไมตองงอโครงการรับจํานําสินคาเกษตรของรัฐ ถารัฐไฟ
เขียว เดินหนาไดทันที พรอมลางหนี้คางชําระกับเซอรแเวเยอรแ-โรงสี 
 นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีขาวไทย เปดดเผยถึงสถานการณแการคาขาวในขณะนี้วา 
ผลผลิตของชาวนาท่ีออกมาสวนใหญมีคุณภาพไมดี เชน เมล็ดลีบ เมล็ดไมเต็ม เมล็ดหัก ซึ่งเป็นผลจากสภาพ
อากาศท่ีแปรปรวน และบางชวงขาดแคลนน้ํา สงผลใหราคาขาวเปลือกความช้ืน 15% ท่ีโรงสีรับซื้อขณะนี้อยูท่ี
ตันละ 8,000-8,200 บาทเทานั้น ท้ังๆท่ีปริมาณขาวปีนี้นอยกวาปีท่ีผานมามาก ราคานาจะสูงกวา แตราคาปี
กอนกลับสูงกวาท่ีตันละ 8,500 บาท 
 ขณะเดียวกัน ผูสงออกยังประสบปัญหาการชะลอตัวของคําส่ังซื้อจากตางประเทศ และบางครั้งเมื่อสง
สินคาไปแลว ผูนําเขาชําระเงินลาชา เพราะไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่าท่ัวโลก สงผลเป็นลูกโซ
ตอเนื่อง มาถึงผูประกอบการโรงสี แตสถานการณแนี้ยังไมถึงขั้นตองชะลอการรับซื้อผลผลิตจากชาวนา ขณะนี้
ยังซื้อตามปกติแตตองจับตามองตอไปวาการชะลอการรับซื้อจะเกิดขึ้นหรือไม 
 “ชัดเจนวา ปีนี้ผลผลิตขาวไทยและท่ัวโลกนอยลง เพราะไดรับผลกระทบจากภัยแลง ภัยธรรมชาติ ทํา
ใหราคานาจะสูงขึ้นกวาปีกอน เพราะท่ัวโลกรูวาผลผลิตขาวนอย ตองแยงกันซื้อ แตขณะนี้ราคาก็ยังไม
กระเต้ืองขึ้นอยางท่ีควรจะเป็น ขณะเดียวกัน ผลผลิตท่ีออกมากลับคุณภาพไมดี โรงสีก็ตองรับซื้อตามเกณฑแ
คุณภาพ” 
 สําหรับส่ิงท่ีตองการใหกระทรวงพาณิชยแชวยเหลือคือ การหาตลาดเพื่อการระบายขาวใหมๆ และขอ
ความรวมมือผูนําเขาเพิ่มการนําเขา รวมท้ังสงเสริมใหผูประกอบการโรงสีเป็นผูสงออกขาว จะทําใหการคาขาว
ครบวงจรมากขึ้น เพราะท่ีผานมา สมาคมความรวมมือซื้อขาวจากชาวนามาโดยตลอด และใหราคาตาม
คุณภาพ แตยอมรับวามีความหนักใจ เพราะผูนําเขาลดการนําเขาจากไทย และประเทศมีปัญหาชําระเงินใหกับ
ผูสงออก ซึ่งในอนาคตอาจมีผลตอสถานการณแขาวไทยโดยรวม 
 ดานนายชูเกียรติ โอภาสวงศแ นายกกิตติมศักด์ิ สมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา การสงออกขาว
ในชวง 2 เดือนแรกของไทยชะลอตัว โดยในเดือนม.ค.สงออกไปได 1.2 ลานตัน เพราะมีการเรงสงมอบขาวท่ี
ซื้อขายแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี) ตอเนื่อง แตในเดือนก.พ. ปริมาณสงออกลดลงเหลือ 700,000 ตัน เพราะการสง
มอบขาวจีทูจีเริ่มหมด 
 ขณะท่ีประเทศท่ีเคยนําเขาขาวไทยมากๆ อยางฟดลิปปดนสแ ยังไมเริ่มนําเขา ท้ังๆ ท่ีผลิตขาวไมพอกับ
การบริโภค คาดวา สถานการณแการคาขาวโลกจะซบเซาตอจนถึงไตรมาส 2 แตจะเริ่มดีขึ้นในชวงครึ่งปีหลัง 
คาดวาจะสงออกไดเดือนละ 800,000-900,000 ตัน เพราะสต็อกขาวในแตละประเทศเริ่มลดลง 
 ขณะท่ีอินเดีย ผูสงออกรายใหญ ผลผลิตลดลงจากภัยแลง จนอาจหยุดสงออก คาดวา ปีนี้อินเดีย
นาจะสงออกได 8-8.5 ลานตัน สวนจีนไดรับผลกระทบจากภัยแลงเชนกัน และอาจจะนําเขาถึง 5 ลานตัน จึง
เป็นโอกาสท่ีไทยจะสงออกได โดยท้ังปีนี้มั่นใจวา ไทยจะสงออกไดราว 9 ลานตัน แตกระทรวงพาณิชยแ
ต้ังเปูาหมายท่ี 9.5 ลานตัน 
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 “นอกจากคําส่ังซื้อชะลอตัว เพราะผูซื้อรอดูสถานการณแ ขณะนี้ผูสงออกยังประสบปัญหาผูนําเขา
ชําระเงินลาชา และเบ้ียวชําระเงิน อาจเป็นเพราะเศรษฐกิจตกต่ํา โดยเฉพาะประเทศในแอฟริกา สําหรับราคา
ขาวในประเทศขณะนี้ ขาวขาวความช้ืน 5% ตันละ 12,000 บาท สวนราคาสงออก ณ ทาเรือ (เอฟโอบี) ตันละ 
370 เหรียญสหรัฐ ใกลเคียงอินเดียและเวียดนามท่ีเฉล่ียตันละ 360 เหรียญฯ สวนปากีสถานตํ่ามากท่ีตันละ 
335 เหรียญฯ” (ผูจัดการ 14032559) 
 ก.พาณิชย์ ดึงโรงสีซ้ือข้าวเปลือกช่วยชาวนา หลังมีแผนการผลิตข้าวครบวงจรรู้จ านวนผลผลิต
ชัดเจนแล้ว (04 มี.ค.59) 
 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชยแ เปดดเผยวา ไดหารือรวมกับสมาคมโรงสีขาวไทย 
เพื่อใหเขามามีสวนรวมในโครงการประชารัฐท่ีจะชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว โดยเบื้องตนไดเสนอใหโรงสีทํา
แผนมาเสนอท่ีจะเขาไปรับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรลวงหนาไดอยางไร เพราะขณะนี้ภาครัฐมีแผนในการ
ผลิตขาวครบวงจรแลว ทําใหทราบวาผลผลิตขาวฤดูกาล 2559/690 จะมีปริมาณเทาไร โดยทางสมาคมฯ ได
ตอบรับแลว แตขอกลับไปทําแผนกอนวาโรงสีจะสามารถเขาไปชวยรับซื้อขาวจากเกษตรกรไดตรงพื้นท่ีใดบาง 
และนํามาเสนอกระทรวงพาณิชยแในวันท่ี 17 มี.ค. 2559 
 ท้ังนี้ ปัญหาในปัจจุบันอยูที่โรงสีมีอยูเป็นจํานวนมาก มีกําลังการผลิตเกินกวาผลผลิตขาวถึง 3 เทา แต
กลับไมกระจายตัว จะเห็นวาโรงสีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนนอยกวาโรงสีในภาคกลาง เพราะพื้นท่ี
ปลูกขาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกขาวไดปีละครั้ง เมื่อผลผลิตขาวออกมาพรอมกัน โรงสีในพื้นท่ีก็ไมเพียง
พอท่ีจะเขาไปซื้อขาวจากชาวนา ซึ่งการแกไขปัญหาท่ีผานมาตองใหโรงสีพื้นท่ีอื่นเขามารับซื้อ 
 อยางไรก็ตาม ในการรับซื้ออาจจะใชรูปแบบการทําสัญญามาตรฐานระหวางโรงสีกับเกษตรกร รวมท้ัง
จะเขาไปตรวจสอบเครื่องช่ัง เพื่อปูองกันไมใหมีการโกงน้ําหนักขาวกับเกษตรกรท่ีนําขาวเปลือกไปขาย แตหาก
รูปแบบการใหโรงสีเขาไปรับซื้อขาวจากเกษตรกรยังไมเพียงพอ ก็อาจจะมีการเช่ือมโยงดวยการจัดตลาดกลาง
ซื้อขายขาวเขาไปชวยเหลือเพิ่มเติม 
 น.ส.ชุติมากลาววา ในการหารือกับสมาคมโรงสีขาวไทย ผูประกอบการยังไดขอใหภาครัฐชวยเหลือใน
การผลักดันใหโรงสีสามารถเป็นผูสงออกขาวไดดวย ซึ่งไดยืนยันไปแลววากระทรวงฯ ไมไดจํากัดหลักเกณฑแขอ
ผลักดันใหโรงสีทําธุรกิจเป็นผูสงออกขาว เพียงแตตองขอใบอนุญาตประกอบการคาขาวเพื่อสงออกกอน ไม
จําเป็นตองเป็นสมาชิกสมาคมผูสงออกขาวไทย เพียงแตหากโรงสีท่ีเป็นผูสงออกขาวแลวเขาไปเป็นสมาชิก
สมาคมผูสงออกขาวไทย ก็จะไดรับทราบขอมูลของการสงออกขาวหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีครอบคลุมกวา แต
กระทรวงฯ ยืนยันวาใหความเทาเทียมท้ังโรงสีและผูสงออกขาวท่ีจะรวมกิจกรรมในการไปเปดดตลาดขาวกับ
ภาครัฐมาตรฐานเดียวกัน (ผูจัดการ 03032559) 
 แปรรูปข้าวสู่ผลิตภัณฑ์ เสริมแกร่ง 'โรงสี' สู้ตลาด (07 มี.ค.59) 
 สภาวะตลาดท่ีเปล่ียนไปตามเศรษฐกิจประเทศ ทําใหกิจการโรงสีขาวของ สุทิน กองทอง ท่ีตอสูชีวิต
จากพนักงานกาวสูการเป็นผูประกอบการ จําตองปรับกลยุทธแโรงสีตาม ท้ังเสริมแกรงดวยแปรรูปขาวเป็น
ผลิตภัณฑแ และขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ มุงขยายตลาดท่ีมั่นคงในอนาคต 
 สุทิน กองทอง กรรมการผูจัดการโรงสีขาวเกริก เลาวา อดีตเป็นพนักงานโรงสีขาว กอนผันตัวมาเป็น
เจาของธุรกิจในปี 2526 ดวยการสีขาวเหนียวสงขายจังหวัดใกลเคียง กระท่ังปี 2549 จึงมาทําโรงสีขาวออรแแก
นิกท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐาน GMP, HACCP แตดวยตลาดขยายตัวนอยมาก จึงเปล่ียนมาสงเสริมการ
ปลูกขาวญี่ปุุน และสีขาวญี่ปุุนแทน ท้ังตอยอดธุรกิจดวยนํารําขาวหอมนิลและขาวญี่ปุุนมาสกัดเย็น แปรรูป
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เป็นผลิตภัณฑแอาหารเสริมความงาม แบรนดแ “ถาดทอง” สงขายท้ังในและตางประเทศ มียอดขายเติบโต 5-
10% ตอป ี
 ดวยวิสัยทัศนแท่ีไมหยุดนิ่งของสุทิน จึงไดรับความชวยเหลือจากกระทรวงอุตสาหกรรม สงทีมท่ีปรึกษา
ใหคําแนะนําเพื่อลดตนทุนการผลิตมุงแขงขันไดในตลาดคาขาวและผลิตภัณฑแแปรรูป โดยเฉพาะรองรับการ
เปดดเสรีอาเซียน ลาสุด กระทรวงอุตสาหกรรม นําโดย นายประสงคแ นรจิตรแ หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวง
อุตสาหกรรม พรอมคณะส่ือมวลชน ลงพื้นท่ีเย่ียมกิจการโรงสีขาวเกริก ซึ่งต้ังอยู 136 หมู 12 ต.ปุาออดอนชัย 
อ.เมือง จ.เชียงราย 
 สุทิน บอกวา โรงสีจะรับซื้อขาวจากเกษตรกรที่ทําคอนแทร็กฟารแมมิ่ง กับโรงสี โดยทางโรงสีไดจัดหา
เมล็ดพันธุแขาวญี่ปุุน ปุย-ยาปราบศัตรูพืช นักวิชาการ ประกันราคา รับซื้อผลผลิต ซึ่งมี 500-700 ครอบครัว 
พื้นท่ี 4,000 ไร ผลผลิตเฉล่ียตอไร 800-1,200 กิโลกรัม ราคาจําหนาย 40-42 บาทตอกิโลกรัม มียอดขาย 6-
10 ลานบาทตอปี มีตลาดสงออกอยูท่ีออสเตรเลีย และอยูระหวางการพัฒนาตลาดอื่นๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑแ
แปรรูปจากรําขาว 
 ความแข็งแกรงของโรงสีขาวเกริกเพิ่มขึ้นไปอีก เมื่อเขารวมโครงการพัฒนาขีดความสามารถแขงขัน
ของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (One Province One Agro-Industrial Product) OPOAI 
จํานวน 1 แผนงาน คือ แผนงานท่ี 4 การลดตนทุนพลังงาน มีเปูาหมายตองการผลิตสินคาท่ีดีมีคุณภาพใหแก
ลูกคา เนื่องจากแรงงานเป็นปัญหาใหญ เพราะคนท่ีทํานาในปัจจุบันอายุ 40 ปีขึ้นไป จึงตองหาวิธีการลด
ตนทุน และจากการที่ปรึกษาไดเขาสํารวจสภาพปัจจุบันพบวา มีการใชพลังงานมาก และยังไมมีมาตรการลด
ตนทุน 
 ทีมท่ีปรึกษาจึงเสนอ 3 มาตรการประหยัดพลังงาน คือ 1.จัดเวลาใชงานเครื่องจักรเพื่อลดคาใชจาย
ไฟฟูา 2.ปรับปริมาณอากาศท่ีใชเผาไหมเช้ือเพลิงใหเหมาะสมของเตาเผาท่ีใชอบแหงขาว และ 3.เปล่ียนขนาด
เครื่องจักรตนกําลังใหเหมาะสมกับงาน 
 “ผลการดําเนินมาตรการ ชวยลดคาไฟฟูาของโรงสีไดถึง 1,115,156.00 บาทตอปี คิดเป็นรอยละ 
19.96 ของคาใชจายดานพลังงานท้ังหมด” เจาของโรงสีแจง 
 ดาน นายประสงคแ นรจิตรแ กลาววา โครงการ OPOAI เริ่มปี 2550 มุงพัฒนาขีดความสามารถการ
แขงขันใหแกสถานประกอบการ เพื่อลดตนทุน, เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหไดรับมาตรฐาน, กําหนดใหมีกล
ยุทธแขับเคล่ือนการตลาด และสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑแ อันเป็นการบูรณาการรวมกันของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของท้ังภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เพื่อใหสถานประกอบการแขงขันไดอยางมั่นคง และยั่งยืน
(คมชัดลึก 02032559) 
 ปลายข้าวขาดแคลนดันราคาพุ่ง ผลพวง 3 ปัจจัย/กระทบปลาป่นสต๊อกบานหันส่งออก(01 มี.ค.
59) 
 ราคาปลายขาวพุง เดงรับอานิสงสแจาก 3 ปัจจัย โรงงานอาหารสัตวแแยงซื้อ-พาณิชยแส่ังขึ้นบัญชีขาว
สาลีเป็นสินคาควบคุม-คายใหญซีพีไมรับซื้อปลาปุนที่ไมมีใบรับรอง IFFO สงผลความตองการใชปลายขาวเพิ่ม 
กระทบโรงงานปลาปุนสต฿อกลน ปรับกลยุทธแหันสงออกเปูาปีนี้ 1.4 แสนตัน ดานนายกฯ อาหารสัตวแ ผวารับ
ซื้อขาวโพดจากแหลงไมเอกสารสิทธิ์ ไทยอาจถูกกีดกันซ้ํารอยประมง 
 ปริมาณและมูลคาการนําเขา วัตถุดิบอาหารสัตวแของไทยรอบ 5 ปี 
 นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีขาวไทย เปดดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” วา ขณะนี้
สถานการณแปลายขาวไดขาดแคลนหนัก เนื่องจากโรงงานอาหารสัตวแใน 2 จังหวัด ไดแก สมุทรสาครและ
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สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นท่ีต้ังโรงงานอาหารสัตวแแหลงใหญไดแยงซื้อ ขณะท่ีราคาปลายขาวไดปรับตัวสูงขึ้นจาก
กรณีท่ีกระทรวงพาณิชยแไดประกาศขึ้นบัญชีขาวสาลีเป็นสินคาควบคุมจากการมีปริมาณการนําเขาสูงขึ้นมากใน
ปีท่ีผานมา สงผลใหผูนําเขาระมัดระวังมากขึ้น ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบราคาปลายขาวกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตวแ
อื่นๆ ไมวาจะเป็นขาวโพด กากถ่ัวเหลืองนําเขา ปลาปุน และราคาปลายขาวคอนขางถูกท่ีสุดแลว 
 สอดคลองกับนายสงวนศักดิ์ อัครวรินทรแชัย นายกสมาคมผูผลิตปลาปุนไทย ท่ีกลาววา เป็นครั้งแรกท่ี
ไทยมีสต฿อกปลาปุนเกือบ 60% ของความตองการใช สาเหตุมาจากเครือเจริญโภคภัณฑแ (ซี.พี.) ผูใชรายใหญ
ประกาศไมรับซื้อปลาปุนในไทยท่ีไมไดรับการรับรองจากองคแกรปลาปุนและน้ํามันปลาสากล (IFFO) เพื่อแสดง
ใหเห็นถึงการจัดหาแหลงผลิตปลาปุนตามมาตรฐานสากล ดังนั้นจึงมีผลใหผูรับซื้อปลาปุนท่ีมีโกดังและกําลัง
เงินท่ีจํากัดเกิดปัญหาสภาพคลอง ตองซื้อไปหยุดไป ขณะโรงงานปลาปุนตองหันพึ่งการสงออกแตก็ไดรับ
ผลกระทบจากจีนซึ่งเป็นตลาดใหญสุดมีกําลังซื้อลดลง จึงไดหันไปพึ่งตลาดทดแทนอยางญี่ปุุนและไตหวัน มาก
ขึ้น 
 “สวนเรื่อง พ.ร.ก.การประมง ท่ีทางรัฐบาลประกาศและมีผลบังคับใชแลวนั้น มีผลใหปลาปุนทุก
กิโลกรัมจะตองมีหนังสือกํากับการซื้อขายสัตวแน้ํา (MPCD) เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนกลับไปถึงเรือหรือ
ท่ีมาของวัตถุดิบได เพราะฉะนั้นการเรียกเอกสารกํากับจากเรือ แพปลา ผูขายหรือผูสงปลาใหโรงปลาปุน จึง
เป็นเรื่องท่ีจะตองทําทันที เพราะเช่ือวาเมื่อตนทางเรือทุกลําออกไปจับปลาถูกกฎหมายหมด ปลาท่ีไดก็จะถูก
กฎหมายดวยเชนกัน ซึ่งสมาชิกทุกโรงยินดีท่ีจะปฏิบัติตามโดยเครงครัด และคาดวาปีนี้จะสงออกปลาปุนได
ประมาณ 1.4 แสนตัน จากปี 2558 สงออกได ประมาณ 1.5 แสนตัน” 
 ดานนายพรศิลป พัชรินทรแตนะกุล นายกสมาคมผูผลิตอาหารสัตวแไทย กลาวถึงสถานการณแวัตถุดิบ
อาหารสัตวแในปี 2559 วา นาจะมีความตองการใกลเคียงกับทุกปีท่ีผานมาโดยมีอัตราการเติบโตของการใช 10-
15% โดยท่ีปีนี้สถานการณแขาวโพดอาหารสัตวแไมนาเป็นหวง ราคาท่ีรับซื้อจากเกษตรกรไมตํ่ากวากิโลกรัมละ 8 
บาท หรือบางชวงสูงกวาตลาดโลกดวยซ้ําไป เพราะปริมาณผลผลิตในประเทศมีนอยจากผลกระทบภัยแลง แต
ท่ีนาเป็นหวงก็คือ เกษตรกรจํานวนมากท่ีไปปลูกในท่ีดินท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ หากผูประกอบการไปรับซื้อจาก
เกษตรกรในสวนนี้เกรงอนาคตจะถูกคูคากีดกันคลายกับสินคาประมง เรื่องนี้มีความกังวลมาก ดังนั้นรัฐบาล
จะตองชวยใน 2 เรื่อง ไดแก 1.จัดหาท่ีดินใหเกษตรกรทํากินใหม โดยมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกตอง หรือ 
2.ตองปรับเปล่ียนอาชีพใหเกษตรกรไปทําอยางอื่นทดแทน 
 “สวนการนําเขาขาวโพดจากประเทศเพื่อนบานก็ยาก อยางท่ีทราบผลผลิตออกมาไลเล่ียกัน รัฐบาล
ไทยก็จําเป็นท่ีจะตองปกปูองเกษตรกร เพราะกลัววาขาวโพดขางนอกจะมาทําใหราคาในประเทศตกตํ่า จึงมี
ระเบียบข้ันตอนการนําเขาท่ียุงยากมาก ขณะท่ีบางชวงราคาขาวโพดในประเทศก็สูงเกินไป ไมสามารถแขงขัน
ในตลาดโลกได ท่ีผานมาผูประกอบการไดพยายามแกปัญหาโดยนําเขาขาวสาลีเพื่อลดตนทุน แตทายสุดก็ถูก
ขึ้นบัญชีเป็นสินคาควบคุมอีกหนึ่งรายการ เป็นสถานการณแท่ีเราตองเจอมรสุมหลายอยางในปีนี้” 
 นายพรศิลป กลาวอีกวา ปริมาณการผลิตอาหารสัตวแทั่วโลกในแตละปีมีประมาณ 1 พันลานตัน สราง
อัตราการหมุนเวียนซื้อขายในแตละปีประมาณ 3.7 พันลานดอลลารแสหรัฐฯ ขณะท่ีประเทศไทยมีปริมาณการ
ใชอาหารสัตวแเพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยเฉล่ียปีละ 15-16 ลานตัน 
 อนึ่ง ราคาขายสงปลายขาวหอมมะลิ ณ ตลาดกรุงเทพฯ วันท่ี 19 กุมภาพันธแ 2559 เฉล่ียท่ี 1.17-
1.18 พันบาท และปลายขาวเอวันเลิศเฉล่ียท่ี 1.05-1.06 พันบาทตอ 100 กิโลกรัม เทียบกับราคาเฉล่ีย ณ 
เดือนกุมภาพันธแ 2558 อยูท่ี 1.02 พันบาท และ 950 บาทตอ 100 กิโลกรัมตามลําดับ(ฐานเศรษฐกิจ 
26022559) 
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 โรงสี-ผู้ส่งออกอึ้ง ก.พาณิชย์" คิดสูตรระบายข้าวสุดซับซ้อน(17 มี.ค.59) 
 แหลงขาวจากวงการสงออกขาวกลาววา เมื่อสัปดาหแท่ีผานมานางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการคา
ตางประเทศ กระทรวงพาณิชยแ ไดเชิญตัวแทนผูสงออก และผูประกอบการโรงสี รวมหารือเพื่อปรับแผนการ
ระบายขาวสารในสต฿อกรัฐบาล เนื่องจากปัญหาการสงออกขาวชะลอตัว ประกอบกับการเจรจาขายขาวแบบ
รัฐบาลตอรัฐบาล (G to G) ท่ียังไมสามารถเจรจาไดท้ังในสวนของจีน สัญญาท่ี 2 ปริมาณ 2 ลานตันของ
รัฐบาลประยุทธแ ซึ่งอาจจะทําใหการสงออกขาวในเดือนกุมภาพันธแปรับลดลงเหลือเพียง 7-8 ลานตัน ประกอบ
กับการถูกตั้งขอสังเกตถึงการระบายขาวของรัฐบาลนี้ท่ีมีความลาชา ท้ังท่ีเกิดปัญหาภัยแลงผลผลิตหายไปกวา 
50% จนขาดซัพพลายแตไมมีการระบายขาวออกมา 
 ในท่ีประชุมกรมไดเสนอแนวทางการระบายขาวรูปแบบใหมกลาวคือ เปดดใหมีการประมูลท่ัวไปในคลัง
ท่ีมีสวนผสมระหวางขาวเกรดผาน (P) และขาวเส่ือมคุณภาพเกรด C แตใหเสนอราคาแยกชนิดขาว แตหาก
คํานวณมูลคารวมท้ังคลังแลวสูงกวาก็จะชนะไป ยกตัวอยางเชน คลัง ก.มีขาว 10 ตัน เป็นเกรด P สัดสวน 
20% ขาวเกรด C สัดสวน 80% หากมีผูสงออกรายท่ี 1 เสนอราคาซื้อขาวเกรด P ตันละ 8,000 บาท และ
ราคาซื้อขาวเกรด C ตันละ 3,000 บาท รวมแลวเสนอราคามูลคา 110,000 บาท และผูสงออกรายไดท่ี 2 
เสนอราคาซื้อขาวเกรด P ตันละ 9,100 บาท และราคาซื้อขาวเกรด C ตันละ 2,000 บาท รวมแลวเสนอราคา
มูลคา 111,000 ตัน รายท่ี 2 ท่ีเสนอราคาสูงกวาจะชนะประมูลไป จากนั้นผูชนะการประมูลจะตองเสนอ
แผนการขนยายขาวเกรด C เพื่อไปใชในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของดวย เพื่อสรางความมั่นใจกับสังคมวาขาว
ดังกลาวจะไมหมุนกลับมาขายในระบบอีก 
 "ท่ีประชุมยังไมไดสรุปเห็นชอบในแนวทางดังกลาว เพราะแนวทางของกรมซึ่งเป็นแนวทางคอนขาง
ยุงยากและซับซอน เชน ตองเสนอราคาของขาว 2 เกรด และตองบอกวาขนไปทําอะไรท่ีไหน ซึ่งทางฝุายผู
สงออกเสนอใหรัฐบาลผลักดันการสงออกแบบรัฐบาลตอรัฐบาล (G to G) ในกลุมประเทศตาง ๆ เพิ่มขึ้น เชน 
ในแอฟริกาบางประเทศ และกระจายมาใหกับผูสงออกปรับปรุงสงมอบ" 
 ขณะท่ีกลุมโรงสีเสนอใหรัฐบาลเรงระบายปลายขาวในสต฿อก 2 ลานตันในชวงนี้ โดยทยอยระบายลอต
ละ 5 แสนตัน 4 ครั้ง เพื่อทดแทนการนําเขาขาวสาลีจากตางประเทศเขามามากสุดเป็นประวัติการณแ ปี 2558 
นําเขา 4.5 ลานตัน เพิ่มจากปี 2557 ท่ีนําเขาเพียง 1.5 ลานตัน และในเดือนมกราคม 2559 ยังมีการนําเขา 
490,000 ลานตัน ซึ่งระดับราคานําเขากิโลกรัมละ 8 บาท เทียบกับราคาปลายขาว 7-8 บาท ซึ่งหากไม
ระบายสต฿อกปลายขาวจะถือเป็นการเสียโอกาสอยางมาก สวนการระบายขาวเกรด P ผสมเกรดอื่น ๆ นั้น ควร
เปดดใหมีการประมูลท่ัวไปใหผูประกอบการคัดเลือกขาวเองโดยไมตองแสดงหลักฐานการขนยายขาว 
 แหลงขาวจากวงการโรงสี เปดดเผยวา หลังสถานการณแปัญหาการผิดนัดชําระหนี้คาขาวของบริษัท ลัค
กี้ซีเรียลสแ จํากัด จนทําใหตองต้ังโต฿ะเจรจากับโรงสีเจาหนี้ เริ่มสอเคาบานปลาย โดยมีโรงสีใหขอมูลเพิ่มเติมวา 
ขณะนี้ปรากฏช่ือบริษัท รอยัล ริชช่ีไรซแ จํากัด ซึ่งเป็นผูประกอบการโรงสีขาวใน จ.พิจิตร ซึ่งอยูระหวางเจรจา
เรื่องผอนผันการชําระหนี้กับกลุมโรงสี และยังมีผูสงออกขาวขนาดเล็กและขนาดกลางเริ่มประสบปัญหา
คลายกัน โดยคาดวามูลคาความเสียหาย 1,000 ลานบาทแลว ทําใหหวั่นเกรงวาโรงสีจะถูกจัดใหอยูในกลุม
เส่ียงในการออกสินเช่ือของสถาบันการเงิน และเริ่มขาดสภาพคลอง 
 ผูส่ือขาว "ประชาชาติธุรกิจ" ไดโทรศัพทแติดตอสอบถามไปยังนายวรพล ดาราพงศแสถาพร กรรมการ
ผูจัดการ ซึ่งไมไดรับสาย และไดรับการปฏิเสธการไมใหสัมภาษณแ 
 แหลงขาวจากกลุมผูสงออกขาวยอมรับวา ขณะนี้การสงออกขาวในสวนของตลาดแอฟริกาเริ่มมีปัญหา 
มีหลายรายประสบปัญหาลูกคาผิดนัดชําระหนี้ เพราะลูกคาตลาดแอฟริกาไมสามารถหาเงินดอลลารแมาชําระ
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คาขาวได จึงตองยอมเจรจาตอรองลดราคาขายหลังจากท่ีเซ็นสัญญาไปแลว และตองเลือกเฟูนลูกคาท่ีมีความ
นาเช่ือถือจริง ๆ เพื่อเปดด L/C สัญญาซื้อขาย  
 "ขณะนี้ไมสามารถประเมินความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในแตละรายได แตหากผูสงออกรายใดสายปุานไม
ยาวพอ อาจตองรับแรงกดดันอยางหนักในชวงครึ่งปีนับจากนี้ ถากระดูกไมแข็งพออาจไมรอด ซึ่งผลกระทบ
จากตลาดแอฟริกาอาจทําใหการระบายขาวสารในสต฿อกของรัฐบาลสะดุดได"(ประชาชาติธุรกิจ 16032559) 
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๑.๖ ความเคลื่อนไหวของผู้ส่งออกข้าวไทย 
 ข้าวไทยยังขายดีสวนเศรษฐกิจโลก ก.พาณิชย์ เร่โรดโชว์ปั๊มส่งออกยอด 2 เดือนคร่ึงขยายตัว
28%(22 มี.ค.59) 
 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปดดเผยวา  การสงออกขาวไทยต้ังแตวันท่ี 1 
ม.ค.-17 มี.ค.2559 มีปริมาณ 2.38 ลานตัน เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปี 2558 ท่ีสงออกได
ปริมาณ 1.85 ลานตัน โดยมีมูลคา 37,300 ลานบาท เพิ่มขึ้น 24% เทียบกับชวงเดียวกันของปีกอนท่ีมีมูลคา 
29,900 ลานบาท โดยแยกเป็นเดือน ม.ค. สงออกได 1.02 ลานตัน เดือน ก.พ. 905,000 ตัน และครึ่งเดือน 
มี.ค.สงออกได 425,000 ตัน ซึ่งประเมินวาท้ังปี 2559 ไทยจะสงออกขาวไดตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว คือ 9.5 
ลานตัน 
 “แมเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว แตกําลังซื้อขาวไมไดลดลง เพราะคนยังตองกินขาว ยังมีการซื้อขาวไทย
เป็นปกติ และราคาขาวของไทยในขณะนี้ก็ไมไดสูงจนเกินไป ถือเป็นโอกาสทองของผูซื้อดวยซ้ําท่ีจะซื้อขาวได
ในราคานี้ เพราะประเมินวาแนวโนมตอไปราคาขาวจะปรับตัวสูงขึ้น จากการที่ผลผลิตลดลงจากภัยแลง” 
 ท้ังนี้ เพื่อใหสามารถสงออกขาวไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง กรมฯ  ไดทําแผนการตลาดขาว โดยจะ
เดินทางไปโปรโมตขาวไทยในตางประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูซื้อ โดยเริ่มจากวันท่ี 5-7 
เม.ย.2559 คณะผูแทนการคาภาครัฐและเอกชน นําโดยนางอภิรดี ตันตราภรณแ รมว.พาณิชยแ จะเดินทางไป
หารือกับ รมว.กระทรวงการคา และพัฒนาเศรษฐกิจของฮองกง และพบกับสมาคมผูนําเขาขาวฮองกงเพื่อ
ขยายตลาดสินคาขาว ท้ังขาวหอมมะลิและขาวสี เชน ขาวไรซแเบอรี่ เป็นตน 
 ขณะท่ีตลาดแอฟริกาจะจัดคณะผูแทนภาครัฐและเอกชนไทยพบปะผูนําเขาขาวภาครัฐและเอกชนใน
แอฟริกาใต และแอฟริกาตะวันตก เชน แอฟริกาใต ไนจีเรีย เบนิน เป็นตน ชวงเดือน พ.ค. และในเดือน มิ.ย.-
ก.ค. มีแผนจะจัดคณะผูแทนการคาภาครัฐและเอกชนไปสงเสริมประชาสัมพันธแภาพลักษณแขาวไทยท่ี สิงคโปรแ
และสหรัฐฯ สวนอิหรานกําลังทําเรื่องประสานงานติดตอกระทรวงสาธารณสุขของอิหรานเดินทางมาตรวจ
คุณภาพขาวในไทย เพื่อใหเกิดการนําเขาขาวในอนาคต สําหรับตลาดจีนลาสุดไทยไดตกลงกับจีนในการสงมอบ
ขาวลอตสุดทายปริมาณ 130,000 ตัน ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายขาว 1 ลานตันของรัฐบาลชุดท่ีแลว โดยราคาท่ีตก
ลงกันนั้น ยืนยันวาเป็นราคาท่ีดี สูงพอสมควร เพราะถาราคาตํ่าเกินไปก็จะไมขาย ทําใหการเจรจาท่ียืดเยื้อมา
เกือบ 2 เดือนยุติลง โดยหลังจากนี้จะมีการเจรจารายละเอียดในการสงมอบขาวในสวนของสัญญาใหมท่ีทําไว
กับรัฐบาลชุดปัจจุบัน 1 ลานตันแรกตอไป(ไทยรัฐ 22032559) 
 เตรียมเจรจาขายข้าวจีทูจีกับจีนอีก 1 ล้านตัน(22 มี.ค.59) 
 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการคาตางประเทศ กลาววา จะมีการประชุมคณะกรรมการรวมวา
ดวยความรวมมือดานการคาสินคาเกษตรไทย-จีน ครั้งท่ี 4 ท่ีกรุงปักกิ่ง ชวงตนเดือนเมษายน 2559 เพื่อเจรจา
ซื้อขายขาว 1 ลานตันท่ีสอง ภายใตเอ็มโอยูวาดวยความรวมมือดานการคาสินคาเกษตรไทย-จีน หลังจากขาว 
1 ลานตันแรก ภายใตเอ็มโอยูดังกลาว ล็อตสุดทายปริมาณ 130,000 ตัน จะส้ินสุดการสงมอบเดือนพฤษภาคม
นี้ ซึ่งท่ีผานมาไทยเจรจาซื้อ-ขายขาวจีทูจี กับ 3 ประเทศเทานั้น ไดแก จีน อินโดนีเซีย และฟดลิปปดนสแ โดยทํา
สัญญากับรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นตัวแทนรัฐบาลของประเทศนั้นโดยตรง กระบวนการทุกอยางจึงเป็นไปอยางโปรงใส
ชัดเจน 
 อยางไรก็ตาม ปี 2559 กระทรวงพาณิชยแมีแผนจะเจรจาซื้อ-ขายขาว รวมถึงจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ขยายตลาดขาวอีกหลายประเทศ เชน ฮองกง อิรัก อิหราน ฟดลิปปดนสแ แอฟริกา สิงคโปรแ และสหรัฐอเมริกา 
เพื่อผลักดันการสงออกใหเป็นไปตามเปูาหมาย 9.5 ลานตัน ชวงนี้แมวาภาวะเศรษฐกิจโลกจะไมดีก็ตาม แตท่ี
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ผานมาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม – 17 มีนาคม 2559 สงออกขาวกลับเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณสงออกมากถึง 2.3 
ลานตัน มูลคากวา 37,329 ลานบาท ถือวาคอนขางดีและผานพนจุดตํ่าสุดของราคาขาวไปแลว เพราะเขาสู
ชวงฤดูแลงแลว ราคาขาวในตลาดโลกนาจะเคล่ือนไหวเฉล่ียอยูท่ีประมาณ 400 ดอลลารแสหรัฐตอตัน 
 สวนปริมาณขาวสตอกรัฐบาลขณะนี้เหลืออยู 12 ลานตัน มีขาวหลายชนิดและหลายเกรดคละกัน ซึ่ง
คณะอนุกรรมการระบายขาวพิจารณาหาวิธีการระบายท่ีเหมาะสม โดยยังคงเนนท่ีการเปดดประมูล 
ขณะเดียวกันจะมีสวนท่ีจะบริจาคดวย โดยเปดดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ แจงความจํานงเขามาภายในเดือน
เมษายนนี้ เชน โรงพยาบาล สถานสงเคราะหแ และกระทรวงยุติธรรม เป็นตน โดยหนวยงานท่ีไดรับบริจาค
จะตองเป็นผูขนยายและปรับปรุงคุณภาพเองเทานั้น(กรุงเทพธุรกิจ 21032559) 
 เกาหลีเหนือแสบชักดาบค่าข้าว-ไทยท าใจหนี้สูญ  (07 มี.ค.59) 
 น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เผยวา ท่ีประชุมผูบริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณแ ท่ีมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ หารือวิธีการระบายสต฿อกยาง ขาว 
และสินคาเกษตรอื่นๆ เพื่อแลกปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชปีละเกือบ 1 แสนลานบาท โดยปี 2557 มีการ
นําเขาปุยเคมีมูลคา 66,103 ลานบาท ลดลงประมาณ 9% จากปีกอนหนาท่ีนําเขา 72,259 ลานบาท 
 นําเขาสารกําจัดศัตรูพืช ปี 2557 มูลคา 19,357 ลานบาทลดลง 12% จากปีกอนหนาท่ีนําเขา 
22,044 ลานบาท ท่ีประชุมไดหารือในเรื่องนี้เป็นเวลานานพอควร เพราะขณะนี้ยอมรับวาไทยมีสต฿อกยางและ
ขาว รวมถึงสินคาเกษตรอื่นๆ ท่ีเพื่อนบานและคูคาท่ีไทยนําเขาปุยมาตองการจํานวนมาก 
 “ประเทศไทยมีการนําเขาปุยและสารเคมีจากหลายประเทศ อาทิ รัสเซีย และเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็น
วิธีการท่ีเกษตรฯ เคยดําเนินการและไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากไมมีความถนัด ในเรื่องของการซื้อขาย
แลกเปล่ียนสินเคาในเชิงธุรกิจสงผลใหในชวงท่ีผานๆ มา ประสบความลมเหลว 
 อาทิ สมัยกอนหนาไดมีการแลกเปล่ียนซื้อขายขาวกับรัสเซีย รัสเซียก็ไมจายคาขาว เพิ่งจายเงินมาให
ไมนานมานี้ สวนการแลกขาวกับปุยกับเกาหลีเหนือ ไทยสงขาวไหเกาหลีเหนือไปนานหลายปีแลว แต ทุกวันนี้
เกาหลีเหนือยังไมสงปุยมาให ไทยไมสามารถทําอะไรได บัญชีซื้อขายปดดไมลง 
 การระบายสินคาเกษตรเพื่อแลกสินคาท่ีไทยนําเขาทํามาหลายยุคหลายสมัยแตมีปัญหาทุกครั้ง จึงสรุป
รวมกันวานําเรื่องนี้หารือกับกระทรวงพาณิชยแ เพราะกระทรวงพาณิชยแเช่ียวชาญในการซื้อขายแลกเปล่ียน
มากกวา 
 สําหรับวิธีการระบายสต฿อกยางและสินคาเกษตรอื่นๆ ท่ีสศก.เสนอในท่ีประชุม มี 3 วิธีคือ1.
แลกเปล่ียนกับปัจจัยการผลิต เชน ปุยเคมี สารกําจัดศัตรูพืช หรือสินคานําเขาอื่น กับประเทศท่ีไทยขาด
ดุลการคาอยู 2.ทําขอตกลงหรือสัญญากับบริษัทคาปลีก ท้ัง ในและตางประเทศ และ3.ผลิตสินคาในนาม
หนวยงานของกระทรวงเกษตรฯ วางเป็นสินคาสะดวกซื้อ ท้ังในและตางประเทศ(ขาวสด 04032559) 
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๑.๗ ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 
 นายกฯ ชมเกษตรกรเข้าใจสถานการณ์น้ าร่วมเปลี่ยนพฤติกรรมปลูกพืช  (07 มี.ค.59) 
 พล.ต.สรรเสริญ แกวกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดดเผยวา พล.อ.ประยุทธแ จันทรแโอชา 
นายกรัฐมนตรี แสดงความช่ืนชมพี่นองเกษตรกรท่ีมีความเขาใจสถานการณแน้ําของประเทศ และใหความ
รวมมือกับนโยบายการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปลูกพืชในหนาแลงจากขาวนาปรัง ไปสูพืชใชน้ํานอย และ
การเล้ียงปศุสัตวแแทน รวมท้ังการเขารวมโครงการตาง ๆ ของรัฐบาลหลายโครงการ เพื่อสรางความเขมแข็งใน
ระดับฐานรากแบบประชารัฐ และชดเชยการสูญเสียรายได มาอยางตอเนื่อง ซึ่งจากขอมูลการสํารวจภาพถาย
ทางอากาศพื้นท่ีการเพาะปลูกขาวนาปรัง พบวา มีพื้นท่ีปลูกขาวนาปรังปี 57/58 ท่ัวประเทศ ณ เดือน 
กุมภาพันธแ ประมาณ 2.8 ลานไร ลดลงจากเดือน มกราคมท่ีมี 4 ลานไร และหากพิจารณาเฉพาะพื้นท่ีภาค
กลาง 22 จังหวัด ก็จะพบวาพื้นท่ีปลูกขาวลดลงอยางตอเนื่องเชนกัน โดยขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธแ มี 1.92 
ลานไร ลดลงจากเดือนมกราคมท่ีมี 2.91 ลานไร 
 ท้ังนี้รัฐบาลจะเดินหนาสงเสริมมาตรการตางๆ อยางตอเนื่องและครบวงจร โดยลาสุดคณะกรรมการ 
BOI ไดอนุมัติสงเสริมการลงทุนท่ีเกี่ยวของกับการเกษตรและอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ รวมมูลคากวา 17,000 
ลานบาท เพื่อใหเกษตรกรมีทางเลือกปลูกพืชอื่นทดแทนขาว และเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันของสินคา
เกษตรในตลาดโลก อาทิ กิจการผลิตอาหารสัตวแเล้ียง มันสําปะหลัง รําขาว ขาวโพด ปลาปุน จ.ลพบุรี กิจการ
ผลิตเครื่องด่ืมจากถั่วเหลือง จ.สระบุรี กิจการผลิตสารใหความหวาน จ.ปราจีนบุรี กิจการผลิตเอทานอลจาก
มันสําปะหลัง จ.กําแพงเพชร และกิจการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาว จ.บุรีรัมยแ เป็นตน โดยนายกรัฐมนตรี
ตองการใหเกษตรกรทําอาชีพทางการเกษตรท่ีหลากหลาย เป็น Smart farmer เพราะการทําส่ิงเดิม ๆ เมื่อ
เกิดปัญหาภัยธรรมชาติขึ้น เกษตรกรก็จะไดรับความเดือดรอนซ้ําแลวซ้ําเลา โดยรัฐบาลยินดีท่ีจะใหการ
สนับสนุนท้ังในดานความรู และการสงเสริมการลงทุนในดานนี้ เพื่อยกระดับใหสินคาเกษตรธรรมดากลายเป็น
สินคาเกษตรอุตสาหกรรมท่ีใชนวัตกรรมเขามาชวย พรอมท้ังจะเรงรัดโครงการท่ีจะชวยขับเคล่ือนในเรื่องนี้ให
สําเร็จโดยเร็ว เชน โครงการ 1 ตําบล 1 SMEs เกษตร เป็นตน(ผูจัดการ 06032559) 
 ชาวนาสวนกระแสปลูกข้าวโดยใช้น้ าทิ้งจากหมู่บ้าน(11 มี.ค.59) 
 เมื่อวันท่ี 10 มี.ค. 59 ผูส่ือขาวรายงานวา พบชาวนาสวนกระแสภัยแลง ทํานาปรังดวยน้ําท้ิงจาก
หมูบานฉัตรไพลินและหมูบานนพวงศแ มีบานจํานวน กวา 1,600 ครัวเรือน ปลูกขาวพันธุแหอมปทุมธานี จํานวน 
55 ไร ทราบช่ือ นายวิเชษฐแ ปานยอย อายุ 42 ปี บานเลขท่ี 3 หมู 8 ต.หนาไม อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี ทํา
นามากวา 20 ปี ไมเคยใชน้ําในคูคลองเลย ท่ีผานมาขาดแคลนน้ํา ก็ยังสามารถทํานาไดตลอด 
 ดานนายวิเชษฐแ ปานยอย กลาววา แมปีนี้จะเป็นปีท่ีเกษตรกรตองเผชิญกับภัยแลงขาดแคลนน้ําทํานา 
แตตนเองก็สามารถใชน้ําของหมูบานมาทํานาได และพึ่งจะเกี่ยวขาวไปเมื่อวันท่ี 26 เดือนกุมภาพันธแท่ีผานมา 
โดยไดผลผลิตจาก 55 ไร ไดขาวจํานวน 54 เกรียน โดยทุกปีไดใชน้ําจากหมูบานไมเคยมีปัญหาวาขาวจะตาย
หรือมีปัญหา และยังไดผลผลิตดีเทากับการใชน้ําในคูคลอง สวนบริเวณใกลเคียงยังมีชาวนาใชน้ําจากหมูบาน
จํานวน 3 ราย ท่ีผานมาปริมาณน้ําก็มีตลอดและพอเพียงแกการทํานา เนื่องจากประชาชนในหมูบานตางใชน้ํา
ตลอดทุกวัน สวนในพื้นท่ีอื่นตองหยุดทํานา เนื่องจากไมมีน้ํา และสภาพน้ําในคลองยังคงแหง ชาวนาตางไม
กลาลงทุน เพราะกลัววาจะประสบปัญหาขาดทุน(บานเมือง 10032559) 
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 จ.นราธิวาสหนุน“ข้าวหอมกระดังงา”พัฒนาศักยภาพผลิตข้าวประจ าถิ่น(18 มี.ค.59) 
 นายสุรพร พรอมมูล รองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส นําส่ือมวลชนลงพื้นท่ีดูงานการผลิตขาวหอม
กระดังงา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตขาวหอมประจําถิ่น และรวมเกี่ยวขาวในงานวันสาธิตการเก็บ
เกี่ยวขาวที่แปลงนาบานทุงฝูาย หมูท่ี 4ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
 ท้ังนี้ เพื่อประชาสัมพันธแผลิตภัณฑแขาวหอมกระดังงานใหเป็นท่ีรูจัก เปดดชองทางการตลาด รวมถึง
ยกระดับการแปรรูปผลผลิตเกษตรสูธุรกิจ ซึ่งมีนาวาเอกนพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจนาวิก
โยธิน กองทัพเรือ นายสมศักด์ิ นามตาปี เกษตรและสหกรณแจังหวัดนราธิวาส นายสมศักด์ิ สิทธิวรการ 
นายอําเภอตากใบ และชาวบานบางขุนทองรวมถึงหมูบานใกลเคียงรวมกิจกรรมจํานวนมาก 
 นายสุรพรกลาววา จ.นราธิวาส ใชพื้นท่ีสําหรับการทํานาลดลงปลอยพื้นท่ีนาใหเป็นท่ีรกราง ทําใหผล
ผลิตขาวไมเพียงพอตอการบริโภค ดังนั้นทางจังหวัด โดยสํานักงานเกษตรจังหวัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของจึง
ไดสงเสริมใหมีการทํานาเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตใหเพียงพอตอความตองการของตลาด 
โดยเฉพาะการใชขาวพันธุแหอมกระดังงา ซึ่งเป็นขาวพันธุแพื้นเมืองของ อ.ตากใบ ท่ีมีคุณคาทางอาหารและ
โภชนาการสูง 
 นอกจากนี้ ยังสามารถนํามาแปรรูปเป็นขาวขาว ขาวกลอง ขาวซอมมือซึ่งเป็นการเพิ่มมูลคาผลิตแบบ
ครบวงจรและยั่งยืน อีกท้ังจะรวมบูรณาการกับศูนยแวิจัยพันธุแขาวปัตตานีในการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุแใหขาว
หอมกระดังงาเป็นขาว GI (ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรแ) ของ จ.นราธิวาส อีกดวย(แนวหนา 18032559) 
 สิ้นหวังแล้งหนักมากทั้งนาข้าวปากน้ าโพ-สวนกล้วยสุโขทัยแห้งตายอื้อ  (08 มี.ค.59) 
 นายมนตรี พรอมวงษแ นายกองคแการบริหารสวนตําบล (อบต.) คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
เปดดเผยวา ภัยแลงในปีนี้ทําใหมีตนกลวยลมตายแลวประมาณ 1,500 ไร นับเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี ท่ีสวน
กลวยไดรับความเสียหายหนักท่ีสุดจนใบตองไมสามารถออกยอดได และลมตายจํานวนมาก ถือเป็นภัยมหันตแ
ในปีนี้ 
 ขณะท่ีน้ําในแมน้ํายมก็เริ่มแหงมาต้ังแตปลายเดือนมกราคม 2559 ถึงปัจจุบันเหลือน้ําหลอเล้ียงเพียง
เล็กนอยเทานั้น จนทําใหมองเห็นพื้นทราย และคิดวาภายในส้ินเดือนมีนาคมนี้ชาวสวนกลวยตานีท้ัง 9 หมูบาน
ท่ียังชีพดวยการตัดใบตองขายคงส้ินหวัง เพราะคงไมมีน้ําหลอเล้ียงพืชสวนไดอีกตอไป 
 ท้ังนี้ กลวยตานีเป็นพืชเศรษฐกิจของ ต.คลองกระจง เกษตรกรมีรายไดจากการตัดใบตองขายเดือนละ
กวา 100 ลานบาท ขณะท่ีปัญหาภัยแลงปีนี้สงผลกระทบรุนแรงหนักสุดในรอบ 20 ปี อยางไรก็ตาม อบต.ค
ลองกระจงไดเตรียมหาแนวทางในการชวยเหลือเกษตรกรท่ีเดือดรอนในครั้งนี้แลว 
 ขณะท่ีชาวนา หมู 2 ต.วังมหากร อ.ทาตะโก จ.นครสวรรคแ ท่ีมีแปลงนาท้ังส้ิน 42,000 กวาไร ก็ตอง
ปลอยใหตนขาวที่ปลูกไวเหี่ยวเฉา แหงตายเป็นจํานวนรวมกวาพันไร หลังน้ําในคลองสาธารณะท่ีเช่ือมตอกับ
บึงบอระเพ็ด และบอน้ําท่ีกักเก็บไวในพื้นท่ีแหงขอดจนไมสามารถสูบน้ําข้ึนมาทําการเกษตรได 
 นายประทวน ปูอมยุคล ชาวนาในพื้นท่ี บอกวา แตเดิมชาวนาทุกคนใชน้ําจากคลองสาธารณะท่ี
เช่ือมตอกับบึงบอระเพ็ด คาดวาจะมีน้ําเพียงพอในการทํานา จึงไดเส่ียงลงมือปลูกขาวเมื่อชวงเดือนธันวาคม 
58 ท่ีผานมากันเป็นจํานวนมาก แตตองมาประสบกับปัญหาภัยแลงอยางหนัก ไมมีแหลงน้ําเพื่อใชในการทํานา
มานานกวา 2 เดือนแลว ทําใหตนขาวขาดน้ํา แหงตาย สรางความเสียหายและขาดทุนใหอยางมาก“คงตองท้ิง
นาขาวท้ังหมดใหแหงตาย รอปลูกใหมอีกครั้งในชวงท่ีเขาหนาฝน หรือชวงท่ีมีน้ํามากเทานั้น” “(ผูจัดการ 
07032559) 
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 ชาวนาเร่งสูบน้ าก้นคลองเก็บ หันปลูกแตงกวาสู้แล้ง แทนท านา  (09 มี.ค.59) 
 ชาวนาริมคลองชลประทาน นครสวรรคแ พลิกวิกฤติเป็นโอกาส หันมาปลูกแตงกวาแทนทํานา หลังใน
พื้นท่ีประสบภัยแลงทวีความรุนแรงหนัก เผย รีบเก็บน้ํากนคลองตุนใสสระ เพื่อปลูกพืชอายุส้ัน 
 เมื่อชวงเชาวันท่ี 9 มี.ค. 59 ผูส่ือขาวรายงานวา ชาวนา หมู2 ต.เขาดิน อ.เกาเล้ียว จ.นครสวรรคแ ตอง
สูบน้ําจากกนคลองชลประทานท่ีเกือบจะแหงขอดเก็บใสสระน้ําท่ีขุดไว หลังสถานการณแภัยแลงสอเคารุนแรง
หนัก และไมสามารถหาน้ําทํานาขาวอยางท่ีเคยได 
 จากการเปดดเผยของ นายสมาน บุญเหนีย ชาวนา ต.เขาดิน อ.เกาเล้ียว จ.นครสวรรคแ บอกวา 
หลังจากปลายปีท่ีผานมาน้ําในคลองขนมจีน ท่ีเป็นคลองชลประทานเริ่มแหงขอดสอเคาวิกฤติ ทําใหตนเองและ
ชาวนาอีกหลายคนในพื้นท่ียุติการทํานาช่ัวคราว แลวหันมาปลูกพืชอายุส้ัน อยางเชน แตงกวา เป็นพืชทดแทน 
เนื่องจากใชน้ํานอยกวาการทํานามาก โดยขุดรองน้ําและสูบน้ําจากคลองขนมจีนที่แหงขอด เพื่อนําน้ํามาเก็บไว 
กอนท่ีจะติดต้ังระบบน้ําหยดใสไรแตงกวาท่ีปลูกใหม ซึ่งคาดวา น้ําท่ีสูบมาเก็บไวสามารถปลูกแตงกวาไดถึง 2 
ฤดูกาล(ไทยรัฐ 09032559) 
 หว่ันเขื่อนล าตะคองแห้งขอด หลังเกษตรกรดันทุรังท านาปรัง  (09 มี.ค.59) 
 เมื่อวันท่ี 9 มี.ค. 59 นายสุทธิโรจนแ กองแกว ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง 
เปดดเผยถึงสถานการณแการเพาะปลูกขาวนาปรังของเกษตรกรวา ในพื้นท่ีลุมน้ําลําตะคอง ในพื้นท่ี 5 อําเภอ 
ประกอบดวย อําเภอสีค้ิว อําเภอสูงเนิน อําเภอขามทะเลสอ อําเภอเมืองนครราชสีมาและอําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ ในเบ้ืองตนทางเข่ือนลําตะคองไดมีการประชุมช้ีแจงสถานการณแน้ํากับคณะกรรมการจัดการน้ําเขื่อนลํา
ตะคอง ประกอบไปดวยภาคเกษตรกรรม ประปา ภาคอุตสาหกรรม และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในการแจง
ขาวสาร และการขอใหในทุกพื้นท่ีงดการเพาะปลูกขาวนาปรัง ต้ังแตเมื่อตนปี 2558 ท่ีผานมา ตอมาจนมาถึง
ตนปี 2559 นี้จะตองขอความรวมมือกับพี่นองเกษตรกรในทุกพื้นท่ีงดการใชน้ําจากลําตะคอง เพื่อทําการ
เพาะปลูกขาวนาปรังออกไปจนกวาจะเขาสูฤดูฝน และปริมาณน้ําตนทุนในเข่ือนลําตะคองจะเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ปัจจุบันปริมาณน้ําในเข่ือนลําตะคองมีปริมาณน้ําท่ีนอยกวาท่ีคาดการณแไวเป็นระยะเวลาตอเนื่องกันมากวา 2 
ปี ท้ังนี้ก็เกิดจากปริมาณฝนท่ีตกลงมานั้นนอยกวาปกติ 
 ท้ังนี้ จากการจัดกําลังเจาหนาท่ีลงพื้นท่ีตรวจสอบ ต้ังแต ในพื้นท่ีทายเขื่อนลําตะคอง จนถึงพื้นท่ี
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นจุดสุดทายกอนท่ีปริมาณน้ําลําตะคองจะไหลไปรวมกับลําน้ํามูล ท่ีตําบลทาชาง 
อ.เฉลิมพระเกียรติฯ รวมระยะทางกวา 120 กิโลเมตร พบวาเกษตรกรสวนใหญก็ใหความรวมมือดวยดีในการ
งดการเพาะปลูกขาวนาปรังกันเป็นจํานวนมาก โดยจากเดิมท่ีเคยมีการเพาะปลูกขาวนาปรังเป็นพื้นท่ีหลาย
หมื่นไร ก็ลดเหลือเพียงหลักพันไร แตพี่นองเกษตรกรท่ียังคงไมสนใจคําเตือน หรือการขอความรวมมือของ
เจาหนาท่ีทางเข่ือนลําตะคองในการงดทํานาปรัง ทางเข่ือนลําตะคองไดรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เขาไปทํา
ความเขาใจกับพี่นองเกษตรกรในพื้นท่ีท่ียังคงมีการเพาะปลูกขาวนาปรัง ถึงสาเหตุท่ีขอความรวมมืองดปลูก
ขาวนาปรัง เนื่องจากปริมาณน้ําตนทุนท่ีเหลือนอยมีเพียงพอเฉพาะในการผลิตน้ําประปาและการอุปโภค
บริโภคเทานั้น และก็ขอใหพี่นองเกษตรกรไดหยุดการสูบน้ําจากลําน้ําลําตะคอง เพื่อทําการเพาะปลูกขาวนา
ปรัง ท้ังนี้ ก็เพื่อรักษาปริมาณน้ําตนทุนภายในเข่ือนฯ ใหผานวิกฤติภัยแลงนี้ไปใหได 
 ขณะท่ีสถานการณแปริมาณน้ําภายในเข่ือนลําตะคอง อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ลาสุดมีปริมาณ
น้ําใชการเหลืออยูท่ี 78.138 ลานลูกบาศกแเมตร คิดเป็น 26.78 เปอรแเซ็นตแ ของความจุกักเก็บ 314.49 ลาน
ลูกบาศกแเมตร ซึ่งหากเทียบกับชวงเดียวกันของปีท่ีผานมา มีปริมาณน้ําท่ีนอยกวา 50 ลานลูกบาศกแเมตร
(ไทยรัฐ 09032559) 
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 เกษตรกร จ.บุรีรัมย์อ่วมโรคใบไหม้ หนอนกอระบาดหนักในนาข้าว  (02 มี.ค.59) 
 ผูส่ือขาวรายงานวา จากสภาพอากาศท่ีแปรปรวนท้ังรอนและหนาวจัดในชวงนี้สงผลใหเกิดโรคใบไหม
และหนอนกอระบาดในแปลงขาวนาปรังท่ีกําลังออกรวงของเกษตรกรบานพลับ ม.3 ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมยแ 
ท่ีลงทุนเส่ียงปลูกในชวงหนาแลงเพื่อเก็บผลผลิตไวบริโภคในครัวเรือน ไดรับความเสียหายกวา 50 ไร จากท่ี
ปลูกท้ังหมดประมาณ 20 ราย เนื้อที่กวา 100 ไร 
 โดยลักษณะของตนขาวที่เกิดโรคหนอนกอและใบไหมระบาด จะมีลักษณะใบไหมเหี่ยวแหงตาย เมื่อ
ออกรวงจะเป็นสีขาวแตไมมีเมล็ดขาวในรวง บางตนก็หนองกักกินใบและลําตน ทําใหแคระแกร็น ไม
เจริญเติบโต และเสียหายในท่ีสุด ซึ่งจากปัญหาดังกลาวไดสรางความเดือดรอนใหกับเกษตรกรบานพลับเป็น
อยางมาก เพราะตองยอมเส่ียงลงทุนปลูกขาวนาปรังในชวงหนาแลง   เพื่อตองการเก็บผลผลิตไวบริโภคใน
ครัวเรือนเฉล่ียไรละ 3-4 พันบาท แตกลับตองประสบปัญหาศัตรูพืชระบาด ทําใหลงทุนสูญเปลาเพราะไมได
ผลผลิต ถึงแมเกษตรกรจะฉีดพนยากําจัดแลวแตก็ไมไดผล หลายรายตองยอมปลอยท้ิงเพราะไมรูจะแกไข
อยางไร 
 นายบัวสอน คดีเวียง อายุ 65 ปี เกษตรกรบานพลับ ม.3 ต.สะแก  อ.สตึก กลาววา สาเหตุท่ียอมเส่ียง
ลงทุนปลูกขาวนาปรัง เพราะตองการเก็บผลผลิตไวบริโภคในครัวเรือนหากเหลือก็จะนําไปขาย เพื่อนําเงินไปใช
จายในยามจําเป็น โดยปีนี้ไดปลูกขาวนาปรังท้ังหมด 30 ไร ลงทุนไปประมาณ 50,000 บาท แตขณะนี้ไดเกิด
โรคหนอนกอและใบไหมระบาดเสียหายกวา 10 ไร สวนท่ีเหลือก็ยังไมรูจะรอดและสามารถเก็บผลผลิตไดมาก
นอยแคไหน ซึ่งกอนหนานี้ก็พยายามหาวิธีกําจัดแลวท้ังฉีดพนยา และน้ําหมักชีวภาพ   แตก็ไมไดผลยังคงเกิด
การระบาดขยายวงกวางอยางตอเนื่อง(แนวหนา 02032559) 
 ชาวนา อ.ตะโหมด ลองผิดถูกน าข้าวไร่ปลูกในนา 2 ปี ให้ผลผลิตเกินคุ้ม(15 มี.ค.59) 
 นางสุดา สักแสง อายุ 59 ปี ชาวนาหมูท่ี 12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง กลาววา เดิมทีเห็นเพื่อน
เกษตรกรปลูกขาวเหนียวดําในไรไดผล และมีราคาดี แตตนเองไมมีพื้นท่ีเป็นสวน และท่ีสูงท่ีเหมาะสม จึงลอง
นํามาปลูกในพื้นท่ีนา แตเมื่อปลูกในปีแรกไมไดผล ไดไปขอคําปรึกษาขอมูลจากนักวิชาการเกษตรในพื้นท่ี
จังหวัดพัทลุง นักวิชาการเกษตรบอกวา การนําขาวไรมาปลูกในพื้นท่ีนาไมเหมาะสม ขอใหหยุดปลูกเนื่องจาก
ไมคุมตอการลงทุน แตตนเองก็ไมไดยอทอ กลับมาปลูกซ้ําเป็นปีท่ี 2 พบวาขาวไรท่ีนํามาปลูกแตกกอดี และ
ใหผลผลิตดี จนกระท่ังถึงวันเก็บเกี่ยวพบวา ขาวมีน้ําหนักดี และใหผลิตมาก รูสึกดีใจเมื่อเพื่อนบานทราบขาวก็
มาขอพันธุแขาวดังกลาวเพื่อไวทําพันธุแกันหลายราย 
 ผูส่ือขาวรายงานเพิ่มเติมวา สําหรับขาวเหนียวชอไมไผ PTNC96004-49 โดยไดผานการพิจารณา
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาขาวกลุมศูนยแวิจัยขาวภาคใต เมื่อวันท่ี 19 ส.ค.2554 ผานการพิจารณา
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา สํานักวิจัยและพัฒนาขาว 
 เมื่อวันท่ี 19 ก.ย.2554 และคณะกรรมการพิจารณาพันธุแ กรมการขาวมีมติรับพันธุแช่ือ“เหนียวดําชอ
ไมไผ 49”เพื่อแนะนําใหเกษตรกรปลูกตอไป 
 ขาวเหนียวดําชอไมไผ 49 ลักษณะประจําพันธุแ ผลผลิตเฉล่ีย 363 กก./ไร ความสูงประมาณ 135 ซม. 
กอต้ัง ใบสีเขียวเขม กาบใบสีเขียว ยอดเกสรตัวเมียสีขาว ปลายยอดดอกสีมวง เมล็ดสีน้ําตาล มีขนท่ีเปลือก
เมล็ด น้ําหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด เทากับ 34.59 กรัม น้ําหนักขาวเปลือกตอถังเทากับ 10.38 กก. ระยะ
พักตัวของเมล็ดพันธุแ 8 สัปดาหแ 
 ลักษณะเดนเป็นขาวเหนียวดําพื้นเมือง เมื่อนึ่งสุกมีลักษณะออนนุมท่ีผูบริโภคในพื้นท่ีภาคใตนิยม
นําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑแตางๆ เป็นอาหารเสริม หรืออาหารวาง และใชในงานบุญประเพณี ทําใหมีราคา
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จําหนายสูงกวาขาวทั่วไป มีคุณคาทางโภชนาการสูง โดยมีวิตามินบี 1 และวิตามินบี 3 วิตามินบี 6 และวิตามิน 
E 
 พื้นท่ีแนะนํา เหมาะสําหรับปลูกในบริเวณพื้นท่ีนาดอน และสภาพไรในภาคใต ขอควรระวัง ออนแอ
ตอโรคไหม และโรคขอบใบแหง ไมเหมะสมตอการปลูกในพื้นท่ีนาลุม(ผูจัดการ 14032559) 
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๒. ความเคลื่อนไหวของข้าวต่างประเทศ 
 ๒.๑ สถานการณ์การผลิต และการค้าข้าวโลก   
 ในเดือนมกราคม 2559 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณแวา ปีการผลิต 2558/59 จะมี 
ผลผลิตขาวประมาณ 470.12 ลานตัน ลดลงจากปี 2557/58 ซึ่งมีปริมาณ 478.25 ลานตัน หรือลดลงรอยละ 
1.70 เนื่องจากปริมาณผลผลิตขาวของอินเดียลดลงเป็น 100 ลานตัน และคาดการณแวาอินโดนีเซีย พมา 
ฟดลิปปดนสแปากีสถาน สหรัฐฯ และกัมพูชาจะมีผลผลิตขาวลดลงเป็น 36.30 ลานตัน 12.20 ลานตัน 11.50 ลาน
ตัน 6.90 ลานตัน 6.11 ลานตัน และ 4.35 ลานตัน ตามลําดับ 
 ในปี 2559 การบริโภค จะมีประมาณ 484.27 ลานตัน เพิ่มข้ึนจากปี 2558 ซึ่งมีประมาณ 481.85 
ลานตัน คิดเป็นรอยละ 0.50 เนื่องจากจีน บังกลาเทศ ฟดลิปปดนสแ และไนจีเรีย จะมีการบริโภคขาวท่ีมากขึ้น
เป็นประมาณ 150 ลานตัน 35.50 ลานตัน 13.25 ลานตัน และ 5.85 ลานตัน ตามลําดับ 
 แล้งกระทบนาข้าวหนัก น้ าเค็มรุกลึกเข้าสามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขง 80 กม.(01 มี.ค.59) 
 ภัยแลงอาละวาดแลว น้ําในแมน้ําโขงลดฮวบระดับน้ําตํ่าสุดในรอบ 90 ปี น้ําเค็มรุกเขาสามเหล่ียม
ปากแมน้ําโขงไกลกวาทุกปี กระเทือนนาขาวและชีวิตความเป็นอยูชาวเวียดนามแถบกูเลองยาง (Cuu Long 
Giang) ในพื้นท่ี 950,500 เฮกตารแ (ประมาณ 5.9 ลานไร) 
 นายเลแท็งหาย (Le Thanh Hai) รองผูอํานวยการศูนยแพยากรณแสภาพน้ําและอุตุนิยมแหงชาติ ให
สัมภาษณแหนังสือพิมพแเวียดนามนิวสแ วาน้ําเค็มเริ่มรุกเขาสูพื้นท่ีสามเหล่ียมแมน้ําโขงต้ังแตเดือนพฤศจิกายนปีท่ี
แลว เร็วกวาปกติ 1 เดือนครึ่ง ทําใหน้ําเค็มเขามาใกลถึง 50-60 กิโลเมตรและบางพื้นท่ีเจอน้ําเค็มในความลึก 
70-80 กิโลเมตรขณะท่ีปกติแลวจะเขามาไกลแค 30-40 กิโลเมตร 
 นายมา ควาง ทรัง (Ma Quang Trung) หัวหนาฝุายเพาะปลูกพืชในพื้นท่ีภาคกลาง กลาววาน้ําใน
แมน้ําทางใตลดตํ่าลงมากสุดในรอบ 90 ปี ทําใหนําเค็มเขาถึงพื้นท่ีท่ีไมเคยเขาถึงมากอนในรอบ 90 ปี โดย
ความแหงแลงและน้ําเค็มเกิดขึ้นในชวงท่ีเกษตรเริ่มการเพาะปลูกสําหรับฤดูหนาวและใบไมผลิ ทําใหคาดวาจะ
เกิดความเสียหายอยางหนัก 
 ทางการเวียดนามเช่ือวาพื้นท่ีในเขตสามเหล่ียมแมน้ําโขงหรือในช่ือเวียดนามวากูเลองยาง จะเสียหาย
เพาะปลูกไมได 590,500 เฮกตารแ (ประมาณ 5.94 ลานไร) จากพื้นท่ีสามเหล่ียมแมน้ําโขงท้ังหมด 1.53 
เฮกตารแ (ประมาณ 9.56 ลานไร)โดยจังหวัดท่ีจะโดนผลกระทบหนักคือ ล็องอาน เต่ียนยาง เกียนยาง เบ฿นแตร 
จราวิญ โหวยาง ช็อกจรัง และ บักเลียว 
 นายเหวียนเทียนฟฺาบ (Nguyen Thien Phap) หัวหนาฝุายควบคุมและปูองกันพายุน้ําทวมและชล
ประธานจังหวัดเต่ียนยางซึ่งมีพื้นท่ีปลูกขาวใหญสุดของระเทศ กลาววา พื้นท่ีปลูกขาว 700 เฮกตารแ (ประมาณ 
4,375 ไร) ท่ีเมืองโกคง (Go Cong) เมืองโกคงดง (Go Cong Dong) และเมืองโกคงเท (Go Cong Tay) 
สูญเสียไปเลยเพราะเจอท้ังแลงและน้ําเค็ม 
 เวียดนามนิวสแระบุวาต้ังแตวันท่ี 5 มกราคมปีนี้ 5 หนวยงานรัฐตองดึงน้ําท่ีมีระดับความเค็มนอยกวา 
1.5 กรัมตอลิตรจากแมน้ําเทียน (Tien River) มาชวงพื้นท่ีปลูกขาว 30,000 เฮกตารแ (ประมาณ 187,500 ไร) 
ในพื้นท่ีภาคตะวันออกของจังหวัด เต่ียนยาง ใหรอด เนื่องจากขาวจะทนน้ํากรอยในความเค็มท่ีตํ่ากวา 2 กรัม
ตอลิตรไดเทานั้น โดยถาระดับความเค็มในแมน้ําชวงลึก ๆ เพิ่มขึ้นอีกขาวก็คงลําบาก 
 นอกจากนาขาวแลวมีประชาชนกวา 35,000 คนใน 7,000 ครัวเรือนในจังหวัดเต่ียนยาง มีปัญหาเรื่อง
น้ํากินน้ําใช โดยคณะกรรมการประชาชนทองถิ่นส่ังการใหมีการติดต้ังก฿อกน้ําประปาสาธารณะ 122 แหงให
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ประชาชนใชโดยไมคิดคาใชจายเพื่อชวยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ําจืดและยังมีการระดมปั๊มน้ําจํานวน
มากเพื่อปั๊มน้ําจืดเขาคลองเพื่อการชลประทานโดยชาวนาเองก็ตั้งปั๊มสูบตอเขานาทันที 
 นอกจากนี้ทางการเวียดนามยังจะใชวีธี เอาเรือทองแบนเพื่อขนน้ําจืดจากแมน้ําในจังหวัดท่ีน้ําเค็มยัง
รุกไปไมถึงเพื่อขนมาใหชาวบานท่ีเดือดรอนใชเพื่อการอุปโภคบริโภคอีกดวย(ฐานเศรษฐกิจ 26022559) 
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 ๒.๒ ผลผลิต การใช้ การค้า และสต็อกข้าวของโลก   
 ปี 2559 คาดวาการคาขาวโลกจะมีประมาณ 42.10 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีประมาณ 
41.95 ลานตัน คิดเป็นรอยละ 0.36 เนื่องจากคาดการณแวาจีน อินโดนีเซีย ฟดลิปปดนสแ อิหราน และอิรัก จะ
นําเขาขาวเพิ่มขึ้นเป็น 4.70 ลานตัน 2 ลานตัน 2 ลานตัน 1.60 ลานตัน และ 1.20 ลานตัน ตามลําดับ ในขณะ
ท่ีเวียดนาม ปากีสถาน และพมา จะสงออกขาวเพิ่มขึ้นเป็น 7.30 ลานตัน 4.60 ลานตัน และ 1.80 ลานตัน
ตามลําดับ ปริมาณสต็อกขาว ตนปี 2558/59 คาดการณแวาจะอยูท่ีประมาณ 103.85 ลานตัน ลดลงจาก 
 ปี 2557/58 ซึ่งมีประมาณ 107.46 ลานตัน หรือลดลงรอยละ 3.36 เนื่องจากคาดการณแวาในปี 2558 
อินเดียและอินโดนีเซียมีผลผลิตขาวลดลงแตมีปริมาณการบริโภคขาวท่ีเทาเดิม ทําใหสต็อกขาวลดลงเหลือ
ประมาณ 17.69ลานตัน และ 3.86 ลานตัน  

หนวย : ลานตัน 
ประเทศ ผลผลิต การบริโภค การนําเขา การสงออก สต็อกปลายปี 

โลก      
ปี 2551/52  449.35 435.99 29.40 29.40 92.65 

ปี 2552/53  440.68 435.20 31.77 31.77 94.97 

ปี 2553/54  450.40 443.26 36.49 36.49 100.04 
ปี 2554/55  467.63 460.89 39.95 39.95 106.77 
ปี 2555/56 472.50 468.76 39.47 39.47 110.51 
ปี 2556/57 * 478.53 481.59 43.38 43.38 107.46 

ปี 2557/58 * 478.25 481.85 41.95 41.95 103.85 
ปี 2558/59 * 470.12 484.27 42.10 42.10 89.70 
 ปี 2559/2558 (%)  -1.70 0.50 0.36 0.36 -13.63 
ประเทศผูสงออกปี 2558/59 ผลผลิต การบริโภค การนําเขา การสงออก สต็อกปลายปี 
จีน 145.77 150.00 4.70 0.45 47.68 
อินเดีย 100.00 98.00 - 8.50 11.19 
เวียดนาม 28.20 21.90 0.40 7.30 0.63 
ไทย** 17.86 11.50 ** 9.00** 19.30 
สหรัฐอเมริกา 6.11 3.85 0.78 3.33 1.33 
ปากีสถาน 6.90 2.80 0.02 4.60 1.08 
ประเทศผูนําเขาปี 2558/59      
จีน 145.77 150.00 4.70 0.45 47.50 
ไนจีเรีย 2.71 5.85 2.50 - 0.55 
อิหราน 1.78 3.30 1.60 - 0.52 
ฟดลิปปดนสแ 11.50 13.25 2.00 - 2.46 
อิรัก 0.11 1.37 1.20 - 0.10 
อินโดนีเซีย 36.30 38.30 2.00 - 3.16 
 ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐ ณ เดือน มกราคม 2559 ** ผลผลิตและการนําเขาจากการเปดดตลาดนําเขาขาวตาม
ความตกลงองคแการการคาโลก (WTO) จากไทย *** เปูาหมายการสงออกขาว 
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 ๒.๓ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้น าเข้าข้าวท่ีส าคัญ 
 สาธารณรัฐประชาชนจีน  
          International Grains Council (IGC) คาดการณแวาฤดูกาล 2558/59 จีนจะผลิตขาวได 145.7 ลาน
ตัน ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปีกอนเล็กนอย โดยผลผลิตขาวของจีนในปี 2558 มีปริมาณ 145 ลานตัน คาดการณแวาจีน
จะนําเขาขาวประมาณ 4.8 ลานตัน ขณะท่ีความตองการขาวในประเทศมีประมาณ 149.8 ลานตัน และมีขาว
ในสต็อกประมาณ 52.1 ลานตัน ประกอบกับแหลงผลิตขาวท่ีสําคัญของจีนอยูในหลายพื้นท่ี ไดแก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในมณฑลเฮยหลงเจียง จ๋ีหลิน เหลียวหนิง และภาคใตมีแหลงผลิตหลายแหง สงผลให
ผลผลิตขาวของจีนไมขาดแคลน  
          ท้ังนี้ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เป็นแหลงเพาะปลูกขาวพันธแเมล็ดส้ัน (Gengmi) สวนทาง
ภาคใต ของจีนเป็นแหลงเพาะปลูกขาวเมล็ดยาว (Xianmi) และจากการคาดการณแ หากเกิดภัยแลงขึ้นทาง
ตอนเหนือ รัฐบาลจีนจะผันน้ําจากตอนใตเพื่อปรับสมดุลไปยังท่ีตางๆ ท่ีเกิดภาวะแหงแลง และไดสรางระบบ
ชลประทานรองรับไวแลว เพื่อระบายน้ําชวยเหลือแหลงเกษตรกรรมท่ีสําคัญของจีนท่ีประสบปัญหา อยางไรก็
ตาม ภัยแลงไมไดเป็นปัจจัยเดียวท่ีจะสงผลกระทบตอผลผลิตของจีน ภัยหนาวซึ่งไมอาจคาดการณแไดก็อาจ
สงผลกระทบไดเชนกัน  
          มีรายงานวา จีนวางแผนขยายการนําเขาขาวจากประเทศเกาหลีใตและสหรัฐอเมริกา ในตนปี 2559 
ซึ่งนับเป็นโอกาสสําคัญของผูสงออกขาว ท้ังนี้ จีนเป็นประเทศผูผลิตขาวท่ีใหญท่ีสุด และยังเคยเป็นผูสงออก
ธัญพืชท่ีใหญท่ีสุดในโลก แตจากความตองการในประเทศท่ีเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการเปล่ียนประเภทจาก
เกษตรกรรมเป็นการเนนภาคอุตสาหกรรม  ภาคการบริการและการใชเทคโนโลยีขั้นสูง สงผลใหจีนมีความ
ตองการนําเขาขาวสารเพิ่มสูงขึ้น โดยหลังจากปี 2554 ท่ีจีนเริ่มเปดดประเทศและอนุมัติการนําเขาขาวสารจาก
ประเทศอาเซียน อาทิ เวียดนาม ไทย เมียนมารแ ปากีสถาน และกัมพูชา สงผลใหตัวเลขการนํา เขาขาวสารสูง
เกินกวาตัวเลขการสงออกเป็นครั้งแรก โดยใน ปี 2554 จีนนําเขาขาวสาร 569,000 ตัน และเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วเป็น 3.35 ลานตันในปี 2558  
          พนักงานขายในซุปเปอรแมารแเก็ตแหงหนึ่งในกรุงปักกิ่ง กลาววาขาวสารที่นําเขาไดรับความนิยมมากขึ้น
ในกลุมผูบริโภคชาวจีน โดยเฉพาะขาวสารนําเขาจากประเทศอาเซียน  
          จากการรายงานของ www.chinagrain.cnพบวา ขาวสาร ขาวสาลี และขาวโพด คือ 3 ธัญพืชหลัก
สําหรับ 
การบริโภคของชาวจีน โดยในอดีตผลผลิตขาวสารมีปริมาณมากกวาขาวสาลีและขาวโพดอยูมาก แตหลังจากปี 
2558 ปริมาณผลผลิตขาวสารลดนอยลง โดยมีปริมาณการผลิตมันฝรั่งเป็นอันดับหนึ่ง  ท้ังนี้ กระทรวงเกษตร
สหรัฐฯ คาดการณแวา ปี 2558-2559 การบริโภคขาวสารของโลกจะสูงขึ้นเป็น 483.7 ลานตัน ซึ่งเป็นการ
บริโภคในประเทศจีนราว 100  
ลานตันตอปี 
          นักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตรแสังคมแหงชาติจีน (Chinese Academy of Social Sciences หรือ 
CASS) กลาววา เหตุผลหลักท่ีจีนตองการนําเขาขาวสารจากตางประเทศเป็นเพราะตนทุนการนําเขาท่ีตํ่ากวา
ขาวสารในประเทศ นอกจากนี้ยังมีความตองการขาวสารสายพันธุแอื่นท่ีแตกตางจากสายพันธุแท่ีผลิ ตไดใน
ประเทศ แตคาดวาการนําเขาขาวสารจากเกาหลีใตจะอยูในปริมาณนอยเพราะราคาของขาวสารเกาหลีใตยังไม
สามารถแขงขันกับขาวสารอื่นๆ ในตลาดได 
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 สวนการนําเขาขาวสารจากสหรัฐอเมริกานั้น อาจตองเผชิญความทาทายในเรื่องของรสชาติวาจะถูก
ปากชาวจีนหรือไม พรอมท้ังเห็นวา อุตสาหกรรมขาวสารในประเทศจีนยังคงเผชิญปัญหาการผลิตลนตลาด 
เทคโนโลยีท่ีใชในการผลิตและการเพาะปลูกไมทันสมัย นับเป็นจุดออนท่ีตองไดรับการปรับปรุง ภาครัฐควรให
ความสนใจกับราคาตลาดขาวสารในประเทศ เนื่องจากไดรับผลกระทบจากขาวสารนําเขาซึ่งมีราคาถูกกวามาก 
แมวาจีนจะเป็นผูผลิตขาวรายใหญท่ีสุดในโลก แตขาวสารจีนไมไดจัดเป็นขาวสารท่ีมีคุณภาพสูงสุด ผูบริโภค
ชาวจีนหลายรายกลับเลือกบริโภคขาวสารจากไทยและกัมพูชา เพราะความหอมนุมของขาวหอมมะลิท่ีไม
สามารถหาไดในขาวสารจีน แตหากมองในภาพรวมแลวขาวสารไทยส วนใหญท่ีมีราคานําเขาตํ่า ก็ไมไดมี
คุณภาพเทียบเทากับขาวสารจีน อนึ่ง รายงานของเว็บไซตแขาว finance.qq.com พบวา ขาวสารจากเวียดนาม
มีตนทุนท่ีตํ่ากวาขาวสารในประเทศจีนถึงรอยละ 50  
          ความแตกตางของราคาขาวสารในประเทศกับขาวสารนําเขาอยูท่ีประมาณ 745 หยวนตอตัน (หรือ 
114.48 เหรียญสหรัฐ) โดยในปี 2558 จีนนําเขาขาวสารท่ี 3.35 ลานตัน คิดเป็นราคาตางท่ี 2.53 พันลาน
หยวน (ท่ีมา สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ) 
          สหภาพยุโรป  
          สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานวา การนําเขาขาวในปีการผลิต 2558/59 (1 ก.ย.
58-31 ส.ค.59) มีแนวโนมการนําเขาเพิ่มมากขึ้น โดยในชวงต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2558-23 กุมภาพันธแ 2559 
EU นําเขาขาว แลวประมาณ 583,986 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 18 เมื่อเทียบกับจํานวน 493,787 ตัน ในชวง
เดียวกันของปีท่ีผานมา โดยเป็นการนําเขาขาวสายพันธุแ Japonica ประมาณ 47,377 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 8 
เมื่อเทียบกับจํานวน 43,736 ตัน ในชวงเดียวกันของปีท่ีผานมา ขณะท่ีขาวสายพันธุแ Indica นําเขาประมาณ 
536,610 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 19 เมื่อเทียบกับจํานวน 450,051 ตัน ในชวงเดียวกันของปีท่ีผานมา ท้ังนี้ 
สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผูนําเขาขาวรายใหญ โดยในชวงต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2558-23 กุมภาพันธแ 2559 
มีการนําเขาประมาณ 134,460 ตัน ตามดวยฝรั่งเศสจํานวน 100,562 ตัน เนเธอรแแลนดแ 68,192 ตัน โปแลนดแ 
43,627 ตัน อิตาลี 42,490 ตัน เยอรมนี 45,900 ตัน และประเทศอื่นๆ ในกลุม 148,755 ตัน  
          ปีการผลิต 2557/58 (ก.ย.57-ส.ค.58) สหภาพยุโรปนําเขาขาวประมาณ 1.143 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอย
ละ 12.7 เมื่อเทียบกับจํานวน 1.013 ลานตัน ในปีการผลิต 2556/57  
          ขอมูลจากคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ระบุวา การนําเขาขาวจากกลุมประเทศพัฒนานอยท่ีสุด (the 
Least Developed Countries :LDCs) ซึ่งสวนใหญอยูในเอเชีย เชน เมียนมารแกัมพูชา ในชวง 6 เดือนแรก
ของปีการผลิต 2558/59 (ก.ย. 2558-ก.พ. 2559) มีจํานวนประมาณ 185,180 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 42 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกัน 
ในปีท่ีผานมา โดยเป็นการนําเขาจากกัมพูชาประมาณ 154,020 ตัน คิดเป็นรอยละ 83 ของการนําเขาจาก
ประเทศในกลุมนี้และเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 51 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในปีท่ีผานมา ขณะท่ีมีการนําเขาจากเมียน
มารแ ประมาณ 28,348 ตัน คิดเป็นรอยละ 15 ของการนําเขาจากประเทศในกลุมนี้ และเพิ่มข้ึนรอยละ 12 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันในปีท่ีผานมา  
          คณะกรรมการสมัชชาเพื่อการเกษตรและการพัฒนาชนบทแหงสหภาพยุโรป (the EU Directorate 
General for Agriculture and Rural Development; EU-DGARD) รายงานวา ผลผลิตขาวของสหภาพ
ยุโรปในปีการตลาด 2558/59 (ก.ย.58-ส.ค.59) คาดวาจะมีประมาณ 1.772 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 8 เมื่อ
เทียบกับจํานวน 1.637 ลานตัน 
 ในปี 2557/58  
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          โดยในเดือนกุมภาพันธแ EU-DGARD คาดวา ผลผลิตขาวสายพันธุแ Japonica rice มีประมาณ 1.322 
ลานตัน เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 21 เมื่อเทียบกับจํานวน 1.089 ลานตัน ในปี 2557/58 แตผลผลิตขาวสาย
พันธุแ Indica rice  
คาดวาจะมีประมาณ 0.449 ลานตัน ลดลงรอยละ 2 เมื่อเทียบกับจํานวน 0.548 ลานตัน ในปี 2557/58 ท้ังนี้ 
EUDGARD คาดวาในปีการตลาด 2558/59 จะมีพื้นท่ีเพาะปลูกขาวประมาณ 2.725 ลานไร เพิ่มขึ้นรอยละ 5 
เมื่อเทียบกับปีท่ีผานมา  
          ทางดานการสงออกนั้น คาดวา ในปีการตลาด 2558/59 (ก.ย.58-ส.ค.59) จะมีการสงออกไปยัง
ประเทศนอกกลุม EU (to non-EU countries) ประมาณ 200,000 ตัน ลดลงรอยละ 16 เมื่อเทียบกับปีท่ีผาน
มา สวนการนําเขานั้น คาดวาจะมีการนําเขาจากประเทศนอกกลุม EU (from non-EU countries) ประมาณ 
1.290 ลานตัน เพิ่มข้ึนรอยละ 8 เมื่อเทียบกับจํานวน 1.193 ลานตัน ในปีทีผานมา และคาดวาสต็อกขาวส้ินปี
จะมีประมาณ 585,000 ตัน เพิ่มข้ึนรอยละ 33 เมื่อเทียบกับปีท่ีผานมา  (ท่ีมา Oryza.com) 
           ไนจีเรีย  
 สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงอาบูจา รายงานวา Aliko Dangote นักธุรกิจชาว
ไนจีเรีย ผูร่ํารรวยท่ีสุดในแอฟริกาและเป็นอันดับ 51 ของโลก ประกาศจะผลิตขาวใหได 1 ลานตัน ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี  
              ปัจจุบันไนจีเรียนําเขาขาวประมาณปีละ 2.8 ลานตัน โดยนําเขาจากทวีปเอเชียเกือบท้ังหมดและ
เป็นการนําเขาแบบผิดกฎหมายตามแนวชายแดนทางบก ดังนั้นกลุม Dangote ซึ่งเป็นผูผลิตซีเมนตแ น้ําตาล 
น้ํามัน และปดโตรเคมี จึงหันมาลงทุนภาคการเกษตรมากขึ้นเพื่อทดแทนการนําเขา และมีแผนจะต้ังโรงงานผลิต
ปุย โดยอยูระหวางการเจรจาส่ังซื้อฟอสเฟตซึ่งเป็นวัตถุดิบสําคัญจากประเทศโมร็อคโค และคองโก  
              ท้ังนี้มีความเป็นไปไดสูงท่ีกลุม Dangote จะผลิตขาวได 1 ลานตัน ในระยะเวลา 5 ปี โดยขณะนี้ได
กวานซื้อท่ีในรัฐตางๆ ท่ีมีพื้นท่ีเหมาะสมกับการปลูกขาว รวมประมาณ 2 แสนเฮกเตอรแ หรือ 1.25 ลานไร และ
ไดเรงพัฒนาระบบชลประทาน เมล็ดพันธุแ และปุยเป็นของตนเอง โดยมีหัวหนาโครงการปลูกขาวเป็นชาว
บราซิล และดําเนินการเพาะปลูกในพื้นท่ีบางสวนแลว ซึ่งการท่ีกลุม Dangote ไมรอรับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล นั้น เนื่องจากกลุมมีเงินทุนเพียงพอ รวมท้ังมีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ จึงนาจะทําใหกลุมสามารถ
บรรลุผลไดตามท่ีตองการ  
              ท้ังนี้ ไนจีเรียตองผลิตขาวสารใหไดปริมาณถึง 6 ลานตันตอปี จึงจะเพียงพอตอการบริโภค ดังนั้น 
ไนจีเรียคงยังไมสามารถบรรลุผลตามนโยบายดังกลาวไดในระยะเวลา 5 ปี ยังตองนาเขาขาวอยางตอเนื่อง แต
จะนําเขาในปริมาณท่ีลดลงกวาอดีตท่ีผานมา  
              ปัจจุบันไนจีเรียเก็บภาษีนําเขาขาว 2 อัตรา คือ อัตรารอยละ 30 สําหรับผูนําเขาขาวท่ีลงทุนปลูก
ขาวหรือธุรกิจสีขาว และอัตรารอยละ 70 สําหรับผูนําเขาขาวท่ัวไปท่ีไมมีการลงทุนปลูกขาวหรือธุรกิจสีขาว 
อยางไรก็ตามปัจจุบันไนจีเรียไมยอมประกาศรายช่ือผูมีสิทธินําเขาขาวในอัตรารอยละ 30 และโควตานําเขามา
เป็นระยะเวลา 1 ปีแลว ดังนั้น ผูนําเขาจึงตองเสียภาษีนําเขาขาวในอัตรารอยละ 70 เมื่อปีท่ีผานมา ธนาคาร
กลางไนจีเรียโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไดประกาศใหขาวเป็นสินคา 1 ใน 41 รายการ ท่ีหามผูนําเขาแลก
เงินตราตางประเทศจากสถาบันการเงินท่ีไดรับอนุญาต (ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชยแ และรานแลกเปล่ียน
เงินตรา) เพื่อชําระคาสินคานําเขา  
              จากสาเหตุดังกลาวจึงทําใหเกิดการลักลอบนําเขาขาวท่ีผิดกฎหมายไปยังไนจีเรียตามแนวชายแดน
ทางบก ท่ีติดตอกับเบนินและแคเมอรูนเป็นจํานวนมาก ขณะเดียวกันมาตรการดังกลาวชวยสงเสริมใหคน
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ไนจีเรีย โดยเฉพาะกลุมธุรกิจท่ีมีเงินลงทุนหันมาปลูกขาวมากขึ้น ( ท่ีมา สํานักงานสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ ณ กรุงอาบูจา) 
 
           บราซิล  
 องคแการธัญพืชแหงชาติ (Brazil’s National Grains Supply Company; Conab) พยากรณแวาในปี
การผลิต 2558/59 จะมีผลผลิตขาวเปลือกประมาณ 11.215 ลานตัน ลดลงรอยละ 10 เมื่อเทียบกับจํานวน 
12.444 ลานตันขาวเปลือก ในปีการผลิต 2557/58 เนื่องจากพื้นท่ีเพาะปลูกลดลง โดยในปีการผลิต 2558/59 
นั้น คาดวาพื้นท่ีเพาะปลูกจะลดลงเหลือ 12.5 ลานไร ลดลงรอยละ 11 จากปีการผลิต 2557/58 กระทรวง
เกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวาในปีการตลาด 2558/59 (เม.ย.58-มี.ค.59) ผลผลิตขาวเปลือกคาดวาจะมี
ประมาณ 11.765 ลานตัน หรือประมาณ 8 ลานตันขาวสาร ลดลงรอยละ 6 เมื่อเทียบกับ จํานวน 12.5 ลาน
ตันขาวเปลือก หรือประมาณ 8.5 ลานตันขาวสาร ในปีการผลิต 2557/58   
 สถาบัน The Rice Institute of Rio Grande do Sul (IRGA) รายงานวา ในชวง 2 เดือนแรกของปีนี้ 
(ม.ค.-ก.พ. 2559) บราซิลสงออกขาวประมาณ 170,751 ตัน เพิ่มข้ึนรอยละ 42 เมื่อเทียบกับจํานวน 119,828 
ตัน ในชวงเดียวกันของปีท่ีผานมา โดยในเดือนกุมภาพันธแบราซิลสงออกขาวประมาณ 74,701 ตัน ลดลงรอย
ละ 22 เมื่อเทียบกับจํานวน 96,050 ตัน ในเดือนมกราคม 2559 แตเพิ่มขึ้นรอยละ 50 เมื่อเทียบจํานวน 
49,915 ตัน ในเดือนกุมภาพันธแ 2558 โดยประเทศผูนําเขาท่ีสําคัญในเดือนกุมภาพันธแ ประกอบดวย สหรัฐฯ 
จํานวน 34,726 ตัน (คิดเป็นรอยละ 46 ของการ สงออกในเดือน ก.พ. 2559) สวิตเซอรแแลนดแ จํานวน 16,550 
ตัน (คิดเป็นรอยละ 22 ของการสงออกในเดือน ก.พ. 2559) เปรู จํานวน 5,882 ตัน โบลิเวีย จํานวน 2,266 
ตัน แกมเบีย จํานวน 2,220 ตัน แองโกลา จํานวน 2,195 ตัน เบลเย่ียม จํานวน 1,614 ตัน เป็นตน  
  ในปี2558 บราซิลสงออกขาวประมาณ 1.32 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 6 เมื่อเทียบกับจํานวน 1.24 
ลานตัน ในปี 2557 (ท่ีมา Oryza.com) 
 
 ๒.๔ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้ส่งออกข้าวที่ส าคัญ 
 เวียดนาม 
 ภาวะราคาขาวในชวงสัปดาหแท่ีผานมาขยับสูงขึ้นใกลระดับสูงท่ีสุดในรอบ 3 เดือน เนื่องจากตลาดมี
ความกังวลเกี่ยวกับการคาดการณแวาผลผลิตบางสวนไดรับความเสียหายจากภาวะแหงแลงและสภาวะน้ําเค็ม
รุกเขาพื้นท่ีการเกษตรประกอบกับมีความตองการขาวเพื่อสงมอบใหแกผูซื้อจากประเทศจีน อินโดนีเซีย และ
ฟดลิปปดนสแ ขณะท่ีวงการคาระบุวาในชวงนี้ผูสงออกยังไมตองการรับคําส่ังซื้อจากตางประเทศ เพราะกําลัง
ประเมินความเส่ียงจากภาวะภัยแลง ผูคาบางสวนไดเรงซื้อขาวเพื่อสต็อกไว  ปัจจุบันราคาเอฟโอบีขาวขาว 5% 
อยูท่ีตันละ 370- 375 ดอลลารแสหรัฐ เพิ่มข้ึนจากตันละ 355-367 ดอลลารแสหรัฐ  
 สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) ระบุวา ในปีนี้สมาคมฯ อาจไมตองเขารวมโครงการจัดหาขาวและ
เก็บรักษาขาวเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาขาวในชวงฤดูเก็บเกี่ยว เนื่องจากภาวะราคาขาวในปีนี้ยังคงอยูใน
ระดับสูง และมีแนวโนมท่ีจะปรับตัวสูงขึ้น แมวาในชวงเดือนมีนาคมจะเป็นชวงฤดูเก็บเกี่ยวขาวในฤดูการผลิต
ฤดูหนาว-ฤดูใบไมผลิ (winter-spring crop) ซึ่งผลผลิตออกสูตลาดในปริมาณมากก็ตาม แตเนื่องจากในปีนี้
เกิดภาวะแหงแลงและภาวะน้ําเค็มรุกเขาพื้นท่ีเพาะปลูกขาว ทําใหคาดวาผลผลิตขาวอาจจะลดลง สงผลให
ราคาขาวอยูในระดับสูงตอเนื่องมาต้ังแตชวงตนปี  
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       สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานวา การสงออกขาวชวงวันท่ี 1-29 กุมภาพันธแ 2559 มี
จํานวน 439,449 ตัน มูลคา 178.006 ลานดอลลารแสหรัฐฯ  โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 118.8 และ
รอยละ 94.2 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปี 2558 ท่ีสงออกได 200,814 ตัน มูลคา 91.655 ลาน
ดอลลารแสหรัฐฯ ขณะท่ีการสงออกขาวชวงวันท่ี 1 มกราคม -29 กุมภาพันธแ 2559 มีจํานวน 856,219 ตัน 
มูลคา 347.834 ลานดอลลารแสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 103.3 และรอยละ 82.6 ตามลําดับ 
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปี 2558 ท่ีสงออกได 421,202 ตัน มูลคา 190.539 ลานดอลลารแสหรัฐฯ  
 สํานักขาว Reuters รายงานวา ในชวงวันท่ี 23 กุมภาพันธแ - 9 มีนาคม เวียดนามสงออกขาวผานทาง
ทาเรือ ประมาณ 150,500 ตัน โดยสงไปอินโดนีเซีย ประมาณ 28,100 ตัน ฟดลิปปดนสแ ประมาณ 48,400 ตัน 
คิวบา ประมาณ 29,000 ตัน แอฟริกาใต ประมาณ 22,000 ตัน และประเทศอื่นๆ ประมาณ 23,000 ตัน 
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวา ในเดือนมกราคม 2559 เวียดนามสงออกขาว 508,153 ตัน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 เมื่อเทียบกับจํานวน 504,651 ตัน ในเดือนธันวาคม 2558 แตเพิ่มขึ้นรอยละ 58.4 เมื่อ
เทียบกับจํานวน 320,750 ตัน ในชวงเดียวกันของปี 2558 ตลาดสงออกท่ีสําคัญในเดือนมกราคม 2559 
ประกอบดวย ตลาดเอเชีย จํานวน 322,076 ตัน รองลงมาคือ ตลาดแอฟริกา จํานวน 88,802 ตัน ตลาด
อเมริกา จํานวน 84,732 ตัน ตลาดยุโรป และเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) จํานวน 3,079 
ตัน และตลาดออสเตรเลียจํานวน 9,464 ตัน โดยสงออกขาวขาว 5% จํานวน 149,747 ตัน ขาวหอม 
(Jasmine rice) 117,208 ตัน ขาวขาว 15% จํานวน 129,414 ตัน ขาวขาว 25% จํานวน 52,294 ตัน ขาว
เหนียว จํานวน 46,386 ตัน ขาวขาว 10%, 100% และขาวชนิดอื่นๆรวม จํานวน 13,104 ตัน  
        กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) รายงานวา จาก
ภาวะภัยแลงท่ีสงผลใหปริมาณน้ําในแมน้ําลดลง และภาวะน้ําเค็มท่ีรุกเขาไปในพื้นท่ีเกษตร ถือวารุนแรงท่ีสุด
ในรอบ 90 ปี สรางความเสียหายตอผลผลิตขาวประมาณ 200,000 ตันแลว และหากสถานการณแยังคงเป็น
เชนนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนายน อาจทําใหผลผลิตขาวเสียหายประมาณ 500,000 ตัน  
       ผูเช่ียวชาญในวงการขาวของเวียดนามไดเรียกรองใหรัฐบาลพุงเปูาไปท่ีการวางแผนดานการผลิตและ
การสงออกที่เป็นการเพิ่มความสามารถในการแขงขันกับประเทศไทยและกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันกัมพูชาสามารถ
สงออกขาวไปยังประเทศจีนไดอยางกาวกระโดดจาก จํานวน 48,739 ตัน ในปี 2557 เป็น 116,000 ตัน ในปี 
2558 ขณะท่ีผูเช่ียวชาญบางคน มองวากัมพูชาก็เกรงกลัวการแขงขันจากเวียดนามเชนกัน หลังจากเวียดนามมี
การขยายตลาดสงออกมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดยุโรป ปัจจุบันเกษตรกรกัมพูชาเนนการเพาะปลูกขาว
คุณภาพสูงแตผลผลิตตอไร ตํ่า ขณะท่ีเกษตรกรเวียดนามจะเพาะปลูกขาวคุณภาพตํ่าท่ีใหผลผลิตสูง 
ผูเช่ียวชาญแนะนําวา เกษตรกรเวียดนามไมควรไปเนนการแขงขันกับประเทศไทยและกัมพูชาในการเพาะปลูก
ขาวคุณภาพสูง เพราะหากเกษตรเลือกเพาะปลูกขาวท่ีใหผลผลิตสูงก็จะไดกําไรดีกวา แตตองคอยเฝูาระวัง
ปัจจัยทางดานสภาวะดินเค็ม และการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการเพาะปลูกขาว 
(ท่ีมา Oryza.com) 
 อินโดฯ-ฟิลิปินส์ ดันยอดเวียดนามส่งออกข้าวเกิน 1 ล้านตัน 2 เดือนแรกของปี (01 มี.ค.59) 
 รายงานระบุวา ปริมาณขาวท่ีสงออกในเดือน ก.พ.อยูท่ี 523,000 ตัน มูลคา 228 ลานดอลลารแ ท่ี
แมวาราคาจะลดลงเกือบ 6% เหลือ 443.5 ดอลลารแตอตัน แตเพราะปริมาณการสงออกที่เพิ่มสูงทําใหยอดการ
สงออกรวม 2 เดือนเกิน 1 ลานตัน 
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 การสงออกขาวท่ีเพิ่มขึ้นนี้สวนใหญเป็นเพราะการนําเขาขาวของอินโดนีเซีย และฟดลิปปดนสแ โดย
อินโดนีเซียกลายเป็นผูซื้อขาวรายใหญท่ีสุดของเวียดนามแทนท่ีจีน ดวยสัดสวนมากกวา 25% ในการสงออก
ของเดือน ม.ค. รองลงมาคือ จีน และฟดลิปปดนสแ 
 สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) ระบุวา การสงออกขาวท่ีเพิ่มขึ้นนี้เนื่องดวยขอเท็จจริงท่ีวา ผูสงออก
ขาวของเวียดนามบรรลุขอตกลงระหวางรัฐบาลกับฟดลิปปดนสแ และอินโดนีเซีย 
 ในปี 2558 เวียดนามสงออกขาวไปท้ังส้ิน 6.5 ลานตัน ทํารายได 2,680 ลานดอลลารแ ลดลง 3.94% 
ในแงของมูลคา โดยมีประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นผูซื้อรายหลักดวยสัดสวน 74.5% ของการสงออกรองลงมา
คือ แอฟริกา ท่ี 13.77% และสหรัฐฯ ท่ี 6.72% (ผูจัดการ 29022559) 
 อู่ข้าวเวียดนามเผชิญภาวะภัยแล้งคร้ังรุนแรงสุดในประวัติศาสตร์(21 มี.ค.59) 
 พื้นท่ีราบลุมปากแมน้ําโขงทางภาคใตของเวียดนาม ท่ีเป็นพื้นท่ีปลูกขาวแหงหลักของประเทศ กําลัง
เผชิญตอภาวะภัยแลง และการรุกลํ้าของน้ําเค็มครั้งรุนแรงท่ีสุดในประวัติศาสตรแท่ีสงผลกระทบตอประชาชน
มากกวาครึ่งลาน ตามการเปดดเผยของเจาหนาท่ี 
 ภัยแลงกอใหเกิดความเสียหายตอการผลิตขาวสูงถึง 1 ลานตัน แตคาดวาไมกระทบตอสถานะของ
เวียดนามในฐานะผูสงออกขาวรายใหญอันดับ 3 ของโลก หมา กวาง จุง เจาหนาท่ีจากกระทรวงเกษตร กลาว 
 เวียดนามสงออกขาวเฉล่ียปีละ 7 ลานตัน รองจากไทย และอินเดีย ซึ่งไทยเองก็ประสบภาวะภัยแลง
รุนแรงเชนกัน 
 ภาวะขาดแคลนน้ําอาจสงผลใหเกษตรกรจํานวนมากยากจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหากไมมีฝนตก
ลงมาในระหวางชวงนี้จนถึงปลายเดือน เม.ย. 
 เจาหนาท่ีระบุวา ภัยแลงท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากปรากฏการณแเอลนีโญ และการสรางเขื่อนไฟฟูามากกวา 
10 แหง ท่ีตนแมน้ํา 
 เล หาย บิ่ง โฆษกกระทรวงการตางประเทศเวียดนามกลาวตอผูส่ือขาววา จีนไดปลอยน้ําเพิ่มจาก
เข่ือนมากขึ้น 2 เทาเพื่อชวยเหลือบรรเทาวิกฤตนี้ 
 โฆษกกระทรวงการตางประเทศเวียดนามยังระบุวา กระทรวงไดทํางานรวมกับจีน และประเทศตางๆ 
ท่ีอยูตามแนวแมน้ําโขง เพื่อการใชทรัพยากรของแมน้ําอยางยั่งยืน 
 สวนการรุกลํ้าของน้ําเค็มอยูในระดับท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน ท่ีเป็นผลใหเกิดความเสียหายตอพื้นท่ีปลูก
ขาวมากกวา 1 ลานไร และรัฐบาลไดมอบความชวยเหลือ จํานวน 1.5 ลานดอลลารแใหแกเกษตรกรในพื้นท่ี 3 
จังหวัดท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดในเขตท่่ีราบลุมปากแมน้ําโขง ตามการรายงานของส่ือเวียดนาม(ผูจัดการ 
20032559) 
  เวียดนามมองไม่เห็นอนาคตส่งออกข้าวหอม เหตุราคายังสู้ไทย-กัมพูชาไม่ได้ (07 มี.ค.59) 
 ผูเช่ียวชาญดานขาวทั้งในและตางประเทศตางแสดงความคิดเห็นวา เวียดนามควรมุงเนนท่ีการพัฒนา
ขาวท่ีใหผลผลิตสูงมากกวาการพัฒนาขาวหอม แมการสงออกขาวหอมของประเทศจะเพิ่มจํานวนขึ้นอยาง
รวดเร็ว แตรายไดจากการสงออกยังอยูในระดับปานกลางเทานั้น 
 ดวยปริมาณขาวหอมท่ีบริษัททองถิ่นของเวียดนามสงออกไปยังฮองกง ไตหวัน สิงคโปรแ และสหรัฐฯ 
เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหบริษัทสงออกของทองถิ่นตัดสินใจรวมกําลังกับเกษตรกรในปี 2558 เพิ่มพื้นท่ีปลูก
ขาวหอม "จัสมิน 85" จาก 11,250 ไร เป็น 25,000 ไร 
 สวนสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) ยังตัดสินใจท่ีจะพัฒนาขาวหอม จัสมิน 85 ใหเป็นแบรนดแขาวของ
ประเทศ แตผูเช่ียวชาญระบุวาเป็นการตัดสินใจท่ีรีบรอนเกินไป 
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 ในปี 2553 เวียดนามสงออกขาวหอม 216,000 ตัน และเพิ่มจํานวนขึ้นเป็น 1.3 ลานตันในปี 2557 
ขณะท่ีราคาสงออกขาวหอมก็เพิ่มสูงอยางรวดเร็วจาก 460 ดอลลารแเป็น 620 ดอลลารแตอตัน 
 แมแตจีนและแอฟริกายังนําเขาขาวหอมจากเวียดนามมากขึ้น เพราะขาวเวียดนามมีราคาท่ีแขงขันได
มากกวาขาวไทย สวนออสเตรเลียและนิวซีแลนดแไดเริ่มนําเขาขาวหอมจากเวียดนาม และไดไปปรากฎตัวครั้ง
แรกในสหรัฐฯ เมื่อปลายปี 2558 
 อยางไรก็ตาม ผูบริโภคสหรัฐฯ กลับช่ืนชอบขาวเวียดนามนอยกวาขาวไทย แมสินคาของเวียดนามจะ
จําหนายถูกกวา โดยขาวหอมมะลิไทยสงออกท่ี 1,075 ดอลลารแตอตัน สวนขาวบาสมาติของอินเดียอยูท่ี 
1,525 ดอลลารแตอตัน 
 แมปริมาณสงออกขาวหอมของเวียดนามจะเพิ่มข้ึน แตรายไดกลับอยูในระดับปานกลางเทานั้น ราคา
สงออกขาวหอมของเวียดนาม เทากับ 50% ของราคาสงออกขาวของกัมพูชาและไทย และในสหรัฐฯ ขาวหอม
ไทยมีสวนแบงตลาดถึง 80% ตามการระบุขององคแการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ 
 กัมพูชายังถือเป็นคูแขงท่ีแข็งแกรงมากสําหรับเวียดนาม ถึงแมกัมพูชาจะไมสามารถเทียบกับเวียดนาม
ไดในแงของปริมาณการสงออก แตราคาสงออกของกัมพูชานั้นสูงกวา โดยขาวหอมมะลิของกัมพูชาสามารถ
จําหนายไดในราคา 820-850 ดอลลารแตอตัน ขณะท่ีขาวหอมมะลิของเวียดนามราคาสงออกเฉล่ียอยูท่ี 450-
620 ดอลลารแตอตันเทานั้น เวียดนามยังคงลังเลระหวางการผลิตขาวหอมคุณภาพสูงหรือขาวท่ีใหผลผลิตสูงแต
ราคาถูก 
 สมาคมอาหารเวียดนามตองการท่ีจะพัฒนาขาว จัสมิน 85 ใหเป็นขาวของประเทศ แตศาสตราจารยแ
ชาวเวียดนามท่ีเช่ียวชาญดานขาวระบุวา ขาวหอมมะลิไมไดรับความสนใจในหลายประเทศ ขณะเดียวกัน 
นักวิเคราะหแระบุวา ผลิตภัณฑแขาวหอมมะลิของเวียดนามสามารถขายไดในราคาเพียงแคครึ่งหนึ่งของขาวหอม
มะลิไทยและ 1 ใน 3 ของขาวบาสมาติอินเดีย เพราะผูสงออกขาวเวียดนามเสนอราคาตํ่าหวังชวงชิงสัญญาการ
สงออก 
 ดานผูเช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยเอเชียแปซิฟดกในฟดลิปปดนสแ ระบุวา เวียดนามไมควรตามไทย หรือมุง
ไปท่ีการผลิตขาวหอม แตควรมุงไปท่ีสายพันธุแขาวที่ใหผลผลิตสูง ท่ีมีราคาจําหนายท่ี 700-800 ดอลลารแตอตัน
(ผูจัดการ 06032559) 
    อินเดีย  
              องคแการอาหารแหงชาติ (the Food Corporation of India; FCI) รายงานวา สต็อกขาวในคลัง
ของรัฐบาล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2559 มีจํานวน 29.234 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 23 เมื่อเทียบกับจํานวน 
23.794 ลานตัน ในชวง เดียวกันของปีท่ีผานมา และเพิ่มขึ้นรอยละ 2 เมื่อเทียบกับจํานวน 28.95 ลานตัน ณ 
วันท่ี 1 กุมภาพันธแท่ีผานมา โดยสต็อกขาวในปัจจุบันมากกวาระดับสต็อกขั้นตํ่า (the buffer and strategic 
reserve norms) ประมาณ 3.84 เทา (กําหนดไวชวงเวลานี้ท่ี 7.61 ลานตัน)  
              สําหรับสต็อกพืชอาหารท้ังหมดมีจํานวนรวม 46.233 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 6 เมื่อเทียบกับ
จํานวน 43.618 ลานตัน ในชวงเดียวกันของปีท่ีผานมา แตลดลงรอยละ 6 เมื่อเทียบกับจํานวน 49.329 ลาน
ตัน ในเดือนกุมภาพันธแที่ผานมา โดยเป็นสต็อกขาวสาลีประมาณ 16.865 ลานตัน ลดลงรอยละ 14 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันในปีท่ีผานมา และลดลงรอยละ 17 เมื่อเทียบกับเดือนท่ีผานมา  
              ขอมูลจาก IBIS รายงานวา อินเดียสงออกขาวในชวง 5 เดือนแรก (ต.ค.-ก.พ.) ของปีการตลาด 
2558/59 (ต.ค.-ก.ย.) ได 4.585 ลานตัน หรือลดลงรอยละ 16.95 เมื่อเทียบกับจํานวน 5.521 ลานตัน ในชวง
เดียวกันของปีกอนหนา โดยในเดือนกุมภาพันธแ 2559 มีการสงออกขาวขาวท่ีไมใชบาสมาติ (non-basmati) 
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ประมาณ 4.43 แสนตัน สวนขาวบาสมาติ (basmati) สงออกไดประมาณ 2.66 แสนตัน โดยประเทศผูนําเขา
ขาวบาสมาติท่ีสําคัญ คือ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตสแ และอิหราน สวนประเทศผูนําเขาขาวขาวท่ี
ไมใชบาสมาติท่ีสําคัญ คือ เซเนกัล เบนิน ไอวอรี่โคสตแ และแอฟริกาใต ท้ังนี้จํานวนขาวสงออกของอินเดียใน
เดือนกุมภาพันธแลดลงรอยละ 12.25 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมซึ่งสงออกไดประมาณ 8.08 แสนตัน  
              รัฐบาลอินเดียกําลังวางแผนขยายตลาดสงออกขาวบาสมาติและขาวสาลีโดยใชวิธีแลกขาวกับน้ํามัน
กับกลุมประเทศสมาชิก GCC (the Gulf Cooperation Council) ซึ่งในขณะนี้มีการเจรจากับประเทศสมาชิก 
2-3 รายแลว โดยการพิจารณารายละเอียดตางๆ จะดําเนินการโดยระดับผูนําของท้ังสองฝุาย  
              ท้ังนี้ อินเดียนําเขาน้ํามันจากประเทศในกลุม GCC คิดเป็นสัดสวน 2 ใน 3 ของการนาเขาน้ํามัน
ท้ังหมด ซึ่งประเทศในกลุมนี้ ท่ีเป็นผูนําเขาขาวรายใหญของอินเดีย เชน สหรัฐอาหรับอิมิเรตสแ โดยใน
ปีงบประมาณ 2557/58 ท่ีผานมา อินเดียสงออกขาวบาสมาติมาไปยังสหรัฐอาหรับอิมิเรตสแ จํานวน 278,601 
ตัน และในชวง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558/59 มีการสงออกแลวจํานวน 411,775 ตัน (ท่ีมา 
Oryza.com) 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
          ผูอํานวยการฝุายวางแผนและความรวมมือ กระทรวงเกษตรและปุาไม ( the Director of the 
Department of Planning and Cooperation under the Lao Ministry of Agriculture and Forestry) 
ระบุวา รัฐบาล สปป.ลาว ต้ังเปูาหมายในการสงออกขาวในปีนี้ไวท่ี 1 ลานตัน และเพื่อใหบรรลุเปูาหมาย
ดังกลาว รัฐบาลไดกําหนดเปูาหมายผลผลิตขาวในปีการผลิต 2558/59 ไวท่ี 4.2 ลานตันขาวเปลือก ซึ่งรวมถึง
การผลิตขาวเพื่อเป็นสต็อกสํารองประมาณ 40,000 ตัน และใชเป็นเมล็ดพันธุแอีกประมาณ 60,000 ตัน 
ขณะเดียวกันก็รับประกันวาจะมีผลผลิตขาวเพียงพอสําหรับบริโภคในประเทศประมาณ 2.1 ลานตัน  ท้ังนี้ 
รัฐบาลไดสงเสริมใหเกษตรกรเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกขาวนาปีเป็น 6.25 ลานไร และ 
นาในท่ีสูงอีกประมาณ 6.25 แสนไร 
          ในปีนี้ สปป.ลาวประสบความสําเร็จในการเริ่มสงออกขาวไปยังประเทศจีนเป็นล็อตแรก ประมาณ 
8,000 ตัน  
โดยในทุกๆ ปีท่ีผานมา มีการลักลอบสงออกขาวเปลือกไปยังประเทศเพื่อนบานประมาณ 300,000-400,000 
ตัน ขณะท่ี กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณแวา ในปีการตลาด 2559 (ม.ค.-ธ.ค.) ลาวจะมีผลผลิต
ขาวประมาณ 2.778 ลานตันขาวเปลือก หรือประมาณ 1.750 ลานตันขาวสาร ขณะท่ีคาดวาพื้นท่ีเพาะปลูกมี
ประมาณ 5.78 ลานไร (ท่ีมา Oryza.com) 
 
          ราชอาณาจักรกัมพูชา  
          กลุมผูสงออกขาวและโรงสีขาวไดรวมกันทําหนังสือสงไปยังกระทรวงพาณิชยแ เพื่อเรียกรองใหรัฐบาล
ออก มาตรการรับมือกับภาวะการสงออกขาวในปัจจุบันที่กัมพูชากําลังเผชิญอยู โดยกลุมผูสงออกขาวและโรงสี
ขาวไดเตือนรัฐบาลวาหากไมรีบแกไขปัญหาอยางเรงดวน อาจจะทําใหพวกเขาตองประสบภาวะลมละลาย ซึ่ง
ในขณะนี้ มีผูประกอบการโรงสีและผูสงออกขาวหลายรายไดออกจากธุรกิจนี้ไปแลว  
          ท้ังนี้ รัฐบาลอาจจะยังไมรูหรือยังไมเขาใจปัญหาอยางถองแทถึงสถานการณแในปัจจุบันและส่ิงท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต และไมมีใครเขามาใหความชวยเหลืออยางเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันนี้ การแขงขันในตลาด
เป็นไปอยางรุนแรง และการท่ีเวียดนามไดขอตกลงเขตการคาเสรีกับสหภาพยุโรป (EU-Vietnam FTA) ทําให
เวียดนามไดโควตาสงออกขาวไปยังสหภาพยุโรปในอัตราภาษี 0% ไดถึง 80,000 ตันตอปี เทากับเป็นการแยง
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ตลาดของกัมพูชาซึ่งตลาด EU ถือเปน็ตลาดท่ีสําคัญท่ีสุดของกัมพูชา นอกจากนี้ ประเทศไทยมีการระบายขาว
จากสต็อกรัฐบาลออกมา สงผลกระทบตอการสงออกขาวของกัมพูชาดวย  
          เนื้อหาในหนังสือยังระบุถึงการท่ีในปัจจุบันมีการนําเขาขาวราคาถูกจากเวียดนามเพิ่มมากขึ้น ทําให 
ผูประกอบการในทองถิ่นและเกษตรกรประสบกับความเดือนรอนอยางมาก ดังนั้นกลุมผูสงออกและโรงสีจึง
เรียกรองใหรัฐบาลออกมาตรการจัดเก็บภาษีนําเขาขาวจากเวียดนามเพื่อปกปูองเกษตรกรของกัมพูชา 
นอกจากนี้ยังเรียกรองใหรัฐบาลจัดหาแหลงเงินทุนเขามาในธุรกิจนี้ เพื่อพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกดานการ
สีขาวและคลังเก็บสินคา รวมท้ังการจัดหาเงินทุนสําหรับโรงสีเพื่อใชในการรับซื้อขาวจากเกษตรกรไดมากขึ้น
ในชวงฤดูเก็บเกี่ยว  
          ท้ังนี้ มีรายงานวากระทรวงพาณิชยแไดรับเรื่องแลว และรับปากท่ีจะเรงดําเนินการแกไขปัญหาดังกลาว  
โดยขณะนี้อยูในขั้นตอนของการวิเคราะหแปัญหาและรายละเอียดของงบประมาณท่ีจะนํามาใช  
          สํานักงานบริการพิธีการสงออกขาว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; 
SOWS-REF) รายงานวาในเดือนกุมภาพันธแ 2559 กัมพูชาสงออกขาว 51,912 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 18 เมื่อ
เทียบกับจํานวน 44,033 ตัน ในเดือนมกราคม 2559 และเพิ่มข้ึนรอยละ 38 เมื่อเทียบกับจํานวน 37,676 ตัน 
ในเดือนกุมภาพันธแ 2558 สวนการสงออกในชวง 2 เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.-ก.พ.) กัมพูชาสงออกขาว 
95,945 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 30 เมื่อเทียบ กับจํานวน 73,549 ตัน ในชวงเดียวกันของปี 2558 โดยสวนใหญ
กัมพูชาสงออกขาวไปยังประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เชน จีน 20,436 ตัน ฝรั่งเศส 12,454 ตัน โปแลนดแ 
10,784 ตัน มาเลเซีย 6,002 ตัน เนเธอรแแลนดแ 4,636 ตัน และสหราชอาณาจักร 4,586 ตัน เป็นตน 
          ในปี 2558 กัมพูชาสงออกขาวรวม 538,396 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 39.1 เมื่อเทียบกับจํานวน 387,061 
ตัน ในปี 2557 โดยตลาดท่ีสําคัญคือประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เชน จีน 116,639 ตัน ฝรั่งเศส 
75,257 ตัน โปแลนดแ 58,410 ตัน มาเลเซีย 54,914 ตัน เนเธอรแแลนดแ 58,410 ตัน อิตาลี 24,049 ตัน 
สาธารณรัฐเชค 22,597 ตัน เบลเย่ียม 19,921 ตัน สหราชอาณาจักร 18,557 ตัน เยอรมนี 13,076 ตัน สเปน 
10,382 ตัน โปรตุเกส 10,312 ตัน สิงคโปรแ 5,587 ตัน บรูไน 2,100 ตัน และอินโดนีเซีย 1,000 ตัน เป็นตน  
          กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวา ในปีการตลาด 2559 (ม.ค.-ธ.ค.) คาดวากัมพูชาจะ
สงออกขาวไดประมาณ 0.8 ลานตันขาวสาร (ซึ่งรวมตัวเลขท่ีสงออกอยางเป็นทางการและการสงออกตามแนว
ชายแดนท่ีติดกับประเทศไทยและเวียดนามดวย) ลดลงประมาณรอยละ 27 เมื่อเทียบกับจํานวน 1.1 ลานตัน 
ท่ีมีการสงออกในปี 2558 (ท่ีมา Oryza.com) 
 


