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ค าน า 
 

      เอกสารฉบับน้ี เป็นรายงานสถานการณ์ข้าวประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ของ สมาคมโรงสีข้าวไทย 
ที่มอบให้นายสุรัตน์ โชคประจักษ์ชัด และคณะ รวบรวมจัดท า เพื่อเสนอต่อที่ประชุมประจ าเดือน สมาคมโรงสีข้าว
ไทย ครั้งที่๕/๒๕๕๙ โดยได้ประมวลสรุป วิเคราะห์ เหตุการณ์ และแนวโน้ม เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป และ
การตลาดของข้าวทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับประโยชน์จากรายงานนี้ตาม
สมควร และขอความกรุณาได้เผยแพร่เอกสารนี้ต่อไปยังบุคคล หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ของท่าน จักขอบคุณยิ่ง 

 
 
 
 
 

  นายมานัส กิจประเสรฐิ 
นายกสมาคมโรงสีข๎าวไทย 
   ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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ประมวลสถานการณ์ข๎าวไทยและตํางประเทศ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

…………………………………………………………… 
 

๑. ความเคลื่อนไหวข๎าวในประเทศ 
๑.๑ สรุปสถานการณ์และการผลิตข๎าวไทยเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 ถึงยุคลานิญาฝนมาเดือนกันยา "เหนือ-อีสาน" อํวมแล๎งซ้ าปี58(03 พ.ค.59) 
 นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจ
เมนท์ จ ากัด กล่าวในงานสัมมนา "สู้ภัยแล้ง กู้เกษตร กู้เศรษฐกิจ" จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจว่า สภาวะ
ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปี 2558 ฝนตกเฉลี่ย 800-900 มม. จากปกติ 1,200 มม. ต่ ากว่าปกติ 20-25% จะเกิดขึ้น
อีกครั้งในปี 2559 โดยฝนเริ่มตกในเดือน มิ.ย.นี้ แต่จะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือน ก.ค. เพราะร่องฝนเลื่อนขึ้น
ไป สปป.ลาวกับจีน ฝนจะเริ่มตกอีกครั้งหลังวันที่ 12 ส.ค. จากนั้นปรากฏการณ์ "ลานิญา" น้ ามาก ฝนหนักจะ
เกิดข้ึนในเดือน ก.ย.-ต.ค. แต่ฝนจะตกหนักท้ายเขื่อน ตกหนักในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้แทน 
 ส่วนในภาคเหนือ ปริมาณฝนที่จะตกเหนือเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน เขื่อน
แม่กวง เขื่อนแม่งัดจะตกน้อยซ้ ารอยปี 2558 รวมทั้งภาคอีสานตอนบน เขื่อนห้วยหลวงที่จ่ายน้ าให้ประชาชน
ในหนองคาย อุดรธานี เขื่อนอุบลรัตน์ อ่างเก็บน้ าล าปาวจะมีปัญหาน้ าน้อย ซึ่งจะท าให้จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ 
กาฬสินธุ์ ยโสธร อุบลราชธานี ขาดแคลนน้ า ขณะที่อ่างเก็บน้ าล าตะคอง เขื่อนมูลบน เขื่อนล าแซะ อ่างล า
นางรอง รวมทั้งเขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ จะมีน้ าเพ่ิมขึ้น ในภาคตะวันออก ทั้งชลบุรี จันทบุรี ตราด และภาคใต้น้ า
จะด ี
 "ปรากฏการณ์ "เอลนิโญ" เกิดในเดือน เม.ย. 2558 ปัจจุบันอ่อนก าลังลงตั้งแต่เดือน ก.พ. 2559 ที่
ผ่านมา สภาวะอากาศจะเข้าสู่ปกติเดือน พ.ค.-มิ.ย.นี้ จึงมีโอกาส 50% ที่จะเกิด "ลานิญา" น้ ามาก ฝนหนักใน
ครึ่งปีหลังนี้" 
 ดังนั้น ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 22 จังหวัด ที่มีพ้ืนที่เพาะปลูก 8.25 ล้านไร่ เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งจะปลูกพืชใช้น้ า
น้อยได้ไม่เกิน 3.4 ล้านไร่ จะสร้างมูลค่าผลผลิตประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาทต่อฤดู และจะช่วยประหยัดน้ าได้ 
2,700 ล้าน ลบ.ม.ต่อฤดู ซึ่งการหันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อยแทนปลูกข้าวจะช่วยชะลอโครงการผันน้ ามาเติมเขื่อน
ภูมิพลได้นานถึง 10 ปี หากมีการบริหารดีมานด์น้ าได้ดีด้วย 
 ทางด้าน ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า มนุษย์ถูกสร้างให้เอาชนะธรรมชาติ ดูตัวอย่าง เนเธอร์แลนด์ที่ท าเขื่อนกั้นน้ าทะเล
ที่อยู่สูงกว่าพ้ืนดิน 3 เมตร หรือประเทศอิสราเอลที่แล้งตลอดชาติ แต่บ้านเมืองเจริญและรวย ฉะนั้นไทยต้อง
เอาชนะภัยแล้งด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่ผ่านมาทาง สจล.ร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
และกลุ่มทีม กรุ๊ป ออกไปช่วยเหลือเกษตรกรในลุ่มน้ าปุาสัก และ จ.สุรินทร์ ว่าควรจะสร้างแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรอย่างไร การท าโครงการโคกหนองนา โมเดล การสร้างสระเก็บน้ าจ านวนมากบนภูเขาที่มีการปลูก
พืชแบบขั้นบันได ทั้งนี้มีการใช้ดาวเทียม เข้ามาช่วยในการหาพื้นท่ีที่เหมาะสม การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ การดึง
เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้ สจล.จะเข้าไปด าเนินการอีกหลายแห่ง แต่ต่อไปต้อง
มีภาครัฐมาช่วยในเรื่องกฎหมาย เรื่องพ้ืนที่ปุา เป็นต้น (ประชาชาติธุรกิจ 01052559) 
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 สรุปราคาข๎าวเปลือกและข๎าวสารของสมาคมโรงสีข๎าวไทย ณ วันที่ 31 พ.ค. 2559  
 ราคาข๎าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเฉลี่ยอยูํท่ี          12,500 - 13,700 บาท/ตัน 
 ราคาข๎าวเปลือกเหนียวใหมํกข.6 จ.อุดรธานี ราคาเฉลี่ยอยูํท่ี     14,500 - 15,000  บาท/ตัน 
 ราคาข๎าวเปลือกเจ๎า ราคาเฉลี่ยอยูํที่                     8,500 - 9,000  บาท/ตัน 
 ราคาข๎าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาเฉลี่ยอยูํท่ี            10,500 – 11,200 บาท/ตัน 
 สํวนราคาเฉลี่ยข๎าวสารชิดตํางๆ มีดังนี้   
 ข๎าวสาร 5% ราคาเฉลี่ยอยูํที่กระสอบละ      1,400 บาท 
 ข๎าวหอมปทุมธานี ราคาเฉลีย่อยูํที่กระสอบละ    1,900 - 1,950 บาท 
 ข๎าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหมํ) เฉลี่ยอยูํที่กระสอบละ          2,400 - 2,500 บาท 
 ข๎าวเหนียวเมล็ดยาว 10% เฉลี่ยอยูํท่ีกระสอบละ         2,750 - 2,850 บาท 
 ข๎าวเหนียวเมล็ดยาว กข 6 (เชียงราย) เฉลี่ยอยูํที่กระสอบละ               3,400 บาท 
 
 ปลัด ก.พาณิชย์ สั่งสอบต๎นเหตุข๎าวเหนียวแพง หว่ันชาวนาแหํปลูกท าผลผลิตล๎น-ราคาดิ่ง(17 
พ.ค.59) 
 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน และ
กรมการค้าต่างประเทศ ตรวจสอบสาเหตุที่ราคาข้าวเหนียวในปัจจุบันได้ปรับตัวสูงขึ้นผิดปกติหรือไม่ หลังจาก
ได้รับข้อมูลว่าขณะนี้ราคาข้าวเปลือกเหนียวสูงถึงตันละ 13,000-15,000 บาท หรือกิโลกรัม (กก.) ละ 13-15 
บาท สูงกว่าราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่อยู่ท่ีตันละ 11,000 บาท หรือ กก.ละ 11 บาท เพราะเกรงว่าในฤดูกาล
ผลิตใหม่เกษตรกรจะแห่ปลูกข้าวเหนียวมากขึ้นเพราะเห็นว่าราคาดี ในที่สุดจะก่อให้เกิดปัญหาผลผลิตล้น
ตลาด และราคาตกต่ าได้ 
 “ราคาข้าวเปลือกเหนียวท าสถิติสูงสุด และสูงกว่าราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตันละกว่าพันบาทแล้ว 
กังวลว่า ในรอบหน้าเกษตรกรจะแห่ปลูกมากขึ้น จึงได้มอบให้กรมการค้าภายใน และกรมการค้าต่างประเทศ 
ตรวจหาสาเหตุว่าราคาที่สูงข้ึนเป็นเพราะความต้องการที่แท้จริงมีมาก หรือเป็นความต้องการเทียม เพราะปกติ
ข้าวเหนียวปลูกเพ่ือบริโภคในประเทศ และส่งออกต่อปีไม่สูงมาก ประมาณแค่ 3 แสนตันเท่านั้น” 
 ส าหรับการตรวจสอบสาเหตุของราคาข้าวเหนียวที่ปรับตัวสูงขึ้นในครั้งนี้จะเน้นการตรวจสอบไปที่
ภาคอุตสาหกรรมว่ามีความต้องการใช้ข้าวเหนียวเพ่ือการผลิตเพ่ิมขึ้นหรือไม่ หรือมีการลักลอบน าไปขายตาม
แนวชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งก าลังประสบปัญหาภัยแล้งเช่นเดียวกับไทย 
 น.ส.ชุติมากล่าวว่า แนวโน้มราคาข้าวในตลาดโลก จะต้องจับตาการส่งออกของประเทศผู้ส่งออก
ส าคัญ ทั้งอินเดียและเวียดนาม หากสองประเทศนี้ส่งออกข้าวในปริมาณมาก ราคาข้าวในตลาดโลกจะไม่สูงขึ้น
มาก แต่หากปริมาณการส่งออกลดลง เพราะผลผลิตเสียหายจากภัยแล้ง ราคาข้าวจะปรับสูงขึ้น ซึ่งในส่วนของ
ข้าวไทยราคาได้ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าราคาจะทรงตัวในระดับสูงหลังจากที่ได้มีแผนการผลิตข้าว
ครบวงจรที่มีการก าหนดพ้ืนที่เพาะปลูก การจ ากัดพ้ืนที่ปลูก การผลักดันให้เกษตรกรท านาแปลงใหญ่ เพ่ือลด
ต้นทุน ซึ่งจะท าให้ผลผลิตข้าวสอดคล้องกับความต้องการ และราคาไม่ตกต่ า 
 ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้ลงพ้ืนที่ติดตามด าเนินการท านาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในภาคอีสาน ที่จ.ชัยภูมิ
ไปแล้ว พบว่ายังมีปัญหาที่ต้องปรับปรุง เช่น การแจกพันธุ์ข้าว ต้องเหมาะสมกับความต้องการ การเตรียม
รับมือผลผลิตข้าวรอบใหม่ ที่เกษตรกรเริ่มปลูกในเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งเร็วกว่าปกติราว 1 เดือนเศษ ต้นทุนการผลิต
ที่ยังไม่ลดลงมาก การขาดแคลนปัจจัยการผลิต ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้การท านาแปลงใหญ่ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
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1 ล้านตัน โดยท าได้เพียง 8 แสนไร่ โดยจะน าปัญหาทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ
ข้าว (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ (ผู้จัดการ 16052559) 
“อภิศักดิ์"อ๎ุมชาวนาประกันภัยข๎าว รัฐ-ธ.ก.ส.สํอควักงบฯจํายเบี้ยเฉียด 3 พันล๎านบาท(25 พ.ค.59) 
 นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลตั้งเปูาหมายขยายพ้ืนที่การประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/2560 นี้เป็น 25-
30 ล้านไร่ และต้องการให้คิดเบี้ยประกันภัยที่ไร่ละ 100 บาท อย่างไรก็ดี ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้
ต่อรองมาท่ีไร่ละ 120 บาท บนเงื่อนไขท่ีต้องมีการรับประกันภัยไม่ต่ ากว่า 25 ล้านไร่ ส่วนกรณีที่หากมีจ านวน
ไร่ไม่ถึง 25 ล้านไร่ อาจจะต้องคิดเบี้ยเป็นขั้นบันได 
 "ตอนนี้ภาครัฐยังคิดว่าเบี้ยประกันภัยยังแพงเลยเจรจากันอยู่ว่าจะให้เบี้ยอยู่ที่เท่าไรจะลดลงหรือไม่ ก็
ขึ้นอยู่กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (รีอินชัวเรอร์) ด้วย" นายสุทธิพลกล่าว 
 ขณะที่แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ในการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วันที่ 25 พ.ค.นี้ จะมีการพิจารณาโครงการประกันภัย
ข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/2560 ซึ่งในปีนี้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ต้องการให้ขยายพ้ืนที่เปูาหมาย
เป็น 25-30 ล้านไร่ หรือครอบคลุมเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส.ทั้งหมดที่ปลูกข้าวนาปี จากปีที่ผ่านมาที่มี
เปูาหมายแค่ 1.5 ล้านไร่ โดยอัตราเบี้ยประกันอยู่ระหว่างเจรจากับทางสมาคมประกันวินาศภัยที่ระดับ 100-
120 บาท/ไร่ บนการจ่ายสินไหมทดแทนอัตราเดิมคือ 1,111 บาท/ไร่ 
 "ทาง รมว.คลังต้องการให้มีการท าประกันภัยข้าวโดยพ่วงกับการให้สินเชื่อของ ธ.ก.ส. แต่ปีนี้เนื่องจาก 
ธ.ก.ส.ได้มีการเซ็นสัญญาและจ่ายสินเชื่อให้กับเกษตรกรลูกค้าไปแล้วราว 80-90% ดังนั้นภาระการจ่ายค่าเบี้ย
ก็อาจจะเป็นการใช้งบประมาณ ร่วมกับการใช้เงินของ ธ.ก.ส.เพ่ือช่วยเหลือลูกค้า ซึ่งยังอยู่ระหว่างตกลงกันว่า 
ธ.ก.ส.จะจ่าย 20 บาท/ไร่ หรือ 40 บาท/ไร่ ทั้งนี้รวม ๆ กันแล้วน่าจะต้องใช้เงินจ่ายเบี้ยประกันราว 2,000-
3,000 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรมีแนวโน้มว่าจะไม่ต้องจ่าย ถือว่าเป็นของแถมเพ่ือให้เกษตรกรได้เรียนรู้กา ร
ปูองกันความเสี่ยง" แหล่งข่าวกล่าว 
 ทั้งนี้การก าหนดเบี้ยส าหรับปีนี้ จะยกเลิกการคิดเบี้ยตามระดับความเสี่ยงของพ้ืนที่ 5 ระดับเหมือนปี
ที่ผ่านมา แต่จะคิดอัตราเดียวกันทั้งประเทศ ขณะที่การจ่ายสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย มีการคุยกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า จะยังคงไว้ที่ 1,111 บาท/ไร่ เพ่ือไม่ให้เป็นภาระงบประมาณมากเกินไป 
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า อัตราเบี้ย
ประกันภัยข้าวนาปี ปีนี้ทางสมาคมแจ้งภาครัฐไว้ที่ 120 บาท/ไร่ โดยคิดเบี้ยตามพอร์ตสินเชื่อของ ธ.ก.ส.ที่ 25 
ล้านไร่ ซึ่งเป็นการคิดเบี้ยแบบเหมาแปลงถัวเฉลี่ยความเสี่ยงแบบเท่ากันทุกแปลง ไม่มีการแบ่ง 5 โซนความ
เสี่ยงเหมือนกับปีที่แล้ว และความคุ้มครองอยู่ที่ 1,111 บาท/ไร่ โดยการจ่ายเคลม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศภัยพิบัติเหมือนเดิม 
 นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อ านวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ทุกวันนี้รัฐบาล
อุดหนุนกรณีนาข้าวอยู่ประมาณ 7,000 ล้านบาท โดยการเพ่ิมเปูาหมายเป็น 25 ล้านไร่ ต้องท าผ่านลูกค้า ธ.
ก.ส. ซึ่งค านวณมาจากฐานการปล่อยสินเชื่อกว่า 1.6 แสนล้านบาท/ปี 
 "ในต่างประเทศก็มีรูปแบบที่รัฐบังคับให้ชาวนาท าประกัน เช่น เกาหลี จีน ไต้หวันและ ญี่ปุุน ซึ่ง
รัฐบาลก็จะช่วยสนับสนุนค่าเบี้ยให้" นายกี่เดชกล่าว(ประชาขาติธุรกิจ 24052559)  
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๑.๒ สถานการณ์การสํงออกข๎าวไทยเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า จากสถิติการส่งออกข้าวตั้ งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 3 
พ.ค. 2559 ปรากฏว่า ไทยสามารถส่งออกข้าวได้สูงถึง 3.75 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.75 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน และปริมาณการส่งออกข้าวที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก สูงกว่าอินเดียที่ส่งออกได้ 3.23 ล้านตัน 
ลดลงร้อยละ 20.78 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนเวียดนามส่งออกข้าว 2.16 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และปากีสถานส่งออกได้ 1.72 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.9 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน พร้อมทั้งกล่าวว่า คาดว่าทั้งปีไทยจะส่งออกข้าวได้ 9.5 ล้านตัน ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือกลับมาเป็นผู้
ส่งออกข้าวเบอร์ 1 ของโลกอีกครั้ง แซงหน้าอินเดียที่กลายเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 เมื่อปี 2558 ซึ่งอินเดีย
ส่งออกข้าวได้ 10.9 ล้านตัน แต่ปีนี้อินเดียคาดว่าจะส่งออกเพียง 8.85 ล้านตันเท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์ภัย
แล้ง ท าให้สต็อกข้าวอินเดียลดลง ส่วนเวียดนามคาดว่าจะส่งออกได้ 6.7 – 7 ล้านตัน  
 ส าหรับภาพรวมราคาข้าวในตลาดขณะนี้ถือว่าสูงสุดในรอบ 2 ปี เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปรังลดลง
จากภัยแล้ง ราคาข้าวเกือบทุกชนิดปรับตัวสูง ส่วนกรณีราคาข้าวเปลือกเหนียวที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าข้าวเปลือก
หอมมะลิ 2,000 บาท/ตัน เป็นผลจากตลาดมีความต้องการข้าวเหนียวเพ่ิมขึ้นทั้งตลาดจีน อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย  
 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 16 พ.ค. 2559 ไทยส่งออกข้าวได้จ านวน 
3.91 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 6. 09 หมื่นล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.85 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการส่งออกข้าวไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้นเป็นผลจาก
การที่ผู้ซื้อต่างประเทศกลับมาซื้อข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา มีเอกชนจ านวน 51 
ราย ยื่นซองคุณสมบัติเพ่ือประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลปริมาณข้าว 1.2 ล้านตัน ซึ่งการประมูลข้าวรอบนี้มี
ผู้สนใจจ านวนมากเพราะผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดน้อยลง เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง จึงเชื่อว่าการประมูลรอบนี้
รัฐบาลจะระบายข้าวออกไปได้จ านวนมากและได้ราคาดี แต่อาจไม่สูงเท่าราคาตลาด เนื่องจากเป็นข้าวเก่า 
และหากระบายได้หมายจะท าให้สต็อกข้าวรัฐบาลเหลือประมาณ 10 ล้านตัน ซึ่งในจ านวนนี้ 7 ล้านตัน เป็น
ข้าวที่เปิดประมูลเป็นการทั่วไปได้ ส่วนที่เหลือจะเปิดระบายส าหรับภาคอุตสาหกรรม 
 3 ประเทศผู๎สํงออกข๎าวส าคัญเจอภัยแล๎งคาดผลผลิตลดครั้งแรกรอบ 6 ปี ท าให๎ราคาข๎าวโลกสํอ
เค๎าพุํง 
 บทวิเคราะห์ของส านักข่าวรอยเตอร์ชี้ว่า ผลพวงจากภัยแล้งซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ “เอลนิโญ” อาจ
ท าให้ผลผลิตข้าวทั่วโลกในปีนี้ลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2553 และจะท าให้ราคาข้าวแพงขึ้น 
 ปัจจุบัน อินเดีย ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกก าลังเผชิญกับคลื่นความร้อนที่ปกคลุมทั่วประเทศ 
ขณะที่ประเทศไทย ผู้ส่งออกข้าวเบอร์ 2 ของโลกก็เผชิญภัยแล้งเป็นปีที่สอง ส่วนพ้ืนที่ปลูกข้าวหลายจุดใน
เวียดนามซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวเบอร์ 3 ของโลกเผชิญกับความแห้งแล้งเช่นกัน เนื่องจากแม่น้ าโขงที่เป็นแหล่งน้ า
ส าคัญแห้งขอด  ทั้ง 3 ประเทศครองส่วนแบ่งกว่า 60% ของการค้าข้าวทั่วโลกที่มีปริมาณราว 43 ล้านตัน 
 นักเศรษฐศาสตร์ของสภาธัญพืชนานาชาติ หรือไอจีซี นายเจมส์ เฟลล์ กล่าวว่า แม้ว่าขณะนี้ราคาข้าว
ยังไม่เพ่ิมข้ึนตามสภาพอากาศร้อนและแล้งที่ท าให้ผลผลิตลดลง เนื่องจากยังมีข้าวส ารองปริมาณมากในอินเดีย
และไทย แต่สต็อกข้าวส ารองในสองประเทศคงไม่อาจช่วยได้ตลอด 
 จากการประเมินข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐโดยรอยเตอร์ พบว่า ปริมาณข้าวส ารองใน 3 
ประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกมีแนวโน้มลดลง 1 ใน 3 ในสิ้นปีนี้ เหลือ 19 ล้านตัน ซึ่งถือว่าลดลง
ลงมากท่ีสุดนับตั้งแต่ปี 2546 
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 ด้านนายบรูซ โตเลนติโน จากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติในฟิลิปปินส์แสดงความกังวลต่อความ
เปราะบางของเอเชีย โดยบอกว่า แม้ในภาพรวม ราคาข้าวจะยังคงมีเสถียรภาพในขณะนี้ แต่ก็ยังเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
และหากมีปัจจัยมากระตุ้น ก็อาจท าให้เกิดหายนะส าหรับหนึ่งในประเทศผู้ผลิตข้าวรายส าคัญได้ 
 หากเกิดการขาดแคลนข้าวครั้งใหญ่จะส่งผลใหญ่หลวงต่อตลาดข้าวโลก โดยในปี 2551 ผลผลิตข้าวที่
ลดลงในเอเชียผลจากเอลนิโญ ท าให้อินเดียเคยห้ามส่งออกข้าวไปต่างประเทศ จนดันราคาข้าวทั่วโลกอย่าง
รวดเร็ว และท าให้เกิดความโกลาหลด้านอาหารในเฮติ รวมทั้งท าให้ผู้น าเข้าข้าวรายใหญ่อย่างฟิลิปปินส์ออก
มาตรการต่างๆ จนปั่นปุวนทั้งประเทศ (กรุงเทพธุรกิจ 03052559) 
 ก.พาณิชย์เล็งขายข๎าวตรงผู๎ซื้อตํางประเทศ(10 พ.ค.59) 
 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการระบายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลว่า 
กระทรวงมีแนวคิดจะขายข้าวในสต๊อกรัฐให้กับผู้ส่งออก และผู้ซื้อต่างชาติ เช่น นายหน้า (โบรกเกอร์) จาก
ต่างประเทศ โดยจะเปิดให้น าค าสั่งซื้อ (ออเดอร์) จากต่างประเทศมาติดต่อขอซื้อจากกระทรวงได้โดยตรง ซึ่ง
เป็นวิธีการเพ่ิมเติมจากการเปิดประมูลทั่วไป ที่ด าเนินการตามปกติ ขณะนี้ กรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่าง
การยกร่างหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขาย (ทีโออาร์) คาดว่า จะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ และน าเสนอให้
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธาน ได้ทันท ี
 “ผู้ส่งออกของไทย และโบรกเกอร์ต่างประเทศ เช่น ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ถามตลอดว่าจะ
เปิดให้ซื้อตรงได้เม่ือไร เราอยากขายมาก แต่ต้องท าทีโออาร์ให้รัดกุม เน้นความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติ โดยอาจก าหนดปริมาณขั้นต่ าที่จะขายแต่ละครั้งน่าจะเป็นหลักหมื่นตันขึ้นไป รวมถึงต้องมีออเดอร์และ
มีใบส่งออกจริงมาแสดงด้วย” 
 ส าหรับปริมาณการส่งออกข้าวไทยในปีนี้ ที่กระทรวงตั้งเปูาหมายที่ 9.5 ล้านตันนั้น น่าจะได้มากกว่า
เปูาหมาย เพราะภาวะภัยแล้งน่าจะส่งผลให้ผลผลิตข้าวทั่วโลกเสียหาย โดยเฉพาะอินเดีย และเวียดนาม คู่แข่ง
ส าคัญของไทย และน่าจะท าให้ผู้ซื้อหันมาซื้อข้าวไทยมากขึ้น ขณะเดียวกัน กระทรวงอยู่ระหว่างการเจรจาขาย
ข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับหลายประเทศ ซึ่งเดือน มิ.ย.นี้ จะเดินทางไปโมซัมบิก และแอฟริกาใต้ คาดว่า 
น่าจะได้ออเดอร์หลายแสนตัน เพราะท่ีผ่านมา โมซัมบิกเคยซื้อข้าวจากไทยปีละ 600,000 ตัน 
 ด้านนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า วันที่ 12-13 พ.ค.นี้ จะประชุมคณะกรรมการร่วม
เพ่ือความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยกระทรวงคมนาคมจะเจรจาความ
คืบหน้าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-หนองคาย ส่วนกระทรวงพาณิชย์จะหารือกับบริษัท คอฟโก 
รัฐวิสาหกิจของจีน เรื่องการท าสัญญาซื้อข้าวไทยอีก 1 ล้านตัน ภายใต้บันทึกความตกลง (เอ็มโอยู) ที่จีนได้ลง
นามจะซื้อข้าวไทย 2 ล้านตัน แต่ท าสัญญาไปแล้ว 1 ล้านตัน รวมถึงจะเจรจาให้ซื้อสินค้าเกษตรอ่ืนๆเพ่ิมเติม
ด้วย เช่น มันส าปะหลัง (ไทยรัฐ 10052559) 
 รมว.พาณิชย์เตรียมน าคณะไปจีน เจรจาท าสัญญาซื้อขายข๎าว 1 ล๎านตัน(11 พ.ค.59) 
 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค.นี้ 
จะเป็นหัวหน้าคณะในการเดินทางไปเจรจากับรัฐบาลจีน ที่กรุงปักกิ่ง เพ่ือเจรจาเรื่องการท าสัญญาซื้อขายข้าว
จ านวน 1 ล้านตัน ซึ่งเป็นการคุยต่อเนื่องหลังจากท่ีได้ลงนามสัญญาซื้อขายไปแล้ว 1 ล้านตันแรก เมื่อปลายปีที่
ผ่านมา โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงซื้อข้าวจากไทยจ านวน 2 ล้านตัน จากการที่ไทยตกลงที่จะท าโครงการ
รถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย-แก่งคอย-มาบตาพุด 
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 ขณะที่นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นอกจากการหารือเรื่องการท า
สัญญาซื้อขายข้าวแล้ว จะมีการหารือเรื่องการเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรอ่ืนๆ เช่น ยางพารา มันส าปะหลัง ซึ่ง
จีนมีความต้องการซื้ออยู่แล้ว ส าหรับการส่งออกข้าวปีนี้ คาดว่าไทยจะส่งออกได้มากกว่า 9.5 ล้าน
ตัน (ผู้จัดการ 10052559) 
 ตลาดข๎าวเวียดนามเริ่มไหว หลังไทยประกาศเคลียร์สต๏อก 11 ล๎านตัน(12 พ.ค.59) 
 แผนของไทยที่จะขายข้าวในสต๊อกภายในระยะเวลา 2 เดือน สร้างความวิตกให้แก่บรรดาผู้ส่งออกข้าว
ของเวียดนาม ที่พบว่ามีหลายรายได้รับผลกระทบบ้างแล้ว ผู้ส่งออกข้าวของเวียดนาม ระบุว่า แผนขายสต๊อก
ข้าว 11.4 ล้านตันของไทย ในช่วงระยะเวลาอันสั้นเช่นนี้จะยิ่งท าให้ราคาข้าวลดลงอย่างมีนัยส าคัญ และ
กระทบการบริโภคข้าวจากเวียดนาม โดยผู้ส่งออกส่วนหนึ่งระบุว่า ธุรกิจของพวกเขาก าลังหยุดชะงัก 
 เหวียน แถ่ง ลอง ผู้อ านวยการบริษัทเวียดไรซ์ ในนครโฮจิมินห์ กล่าวว่า ลูกค้าหลายรายจากจีน 
ฟิลิปปินส์ และแอฟริกา ได้ระงับการเจรจาต่อรองแล้ว “พวกเขาบอกว่าต้องการเวลาในการค านวณ และ
ส ารวจตลาด” หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเวียดนามรายงานอ้างค ากล่าวของเหวียน แถ่ง ลอง 
 ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ระบุว่า การเคลียร์สต๊อกในไทยจะท าให้
เวียดนามตกอยู่ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง  คนวงในอุตสาหกรรม ระบุว่าที่ผ่านมา การซื้อข้าวเวียดนามจะ
ได้รับผลกระทบก็ต่อเมื่อไทยขายข้าวในสต๊อก แต่คราวนี้ผลกระทบเลวร้ายกว่ามาก เนื่องจากปริมาณที่เสนอ
ขายนั้นสูงเป็นประวัติการณ์ 
 ปัจจุบัน ข้าวเวียดนามมีราคาถูกกว่าข้าวไทยที่ประมาณ 5-10 ดอลลาร์ต่อตัน  ข้าวในสต๊อกของ
รัฐบาลไทยเป็นคู่แข่งโดยตรงกับข้าวราคาถูกของเวียดนาม ที่้เป็นส่วนส าคัญในการส่งออกข้าวของเวียดนาม 
 กระทรวงพาณิชย์เวียดนามได้เสนอแนะให้กระทรวงเกษตรวางแผนเข้าถึงตลาดส่งออกข้าวรายใหม่ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนคุณภาพ 
 รายงานตัวเลขของทางการ ระบุว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้ว
มากกว่า 2 ล้านตัน มีมูลค่า 916 ล้านดอลลาร์ ขยายตัวขึ้น 12% ในเชิงปริมาณ และ 14% ในเชิงมูลค่าเมื่อ
เทียบกับปีก่อน และจีนยังคงเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุด (ผู้จัดการ 11052559) 
 ไทย-จีน รํวมหารือสัญญาข๎าว 1 ล๎านตันที่สองภายใต๎ MOU(17 พ.ค.59) 
 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
บริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย -จีน ครั้งที่ 4 ว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 13 
พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมาได้น าคณะผู้แทนไทยเดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ณ กรุงปักกิ่ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อ านวยการ NDRC เป็นประธานร่วม 
ซึ่งทั้งสองฝุายได้มีการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของสัญญาการซื้อขายข้าว 1 ล้านตันที่สองภายใต้ MOU 
ความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน โดยฝุายไทยได้เร่งรัดขอให้รัฐบาลจีนรับมอบข้าวตาม
สัญญาดังกล่าว 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ประเด็นส าคัญของการหารือในครั้งนี้ คือ การขอ
ปรับเปลี่ยนประเภทข้าวที่จะมีการส่งมอบภายใต้สัญญาซื้อขายข้าว 1 ล้านตันที่สอง จากเดิมที่เป็นข้าวใน
สต็อกของรัฐบาล เปลี่ยนเป็นข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนที่นิยม
บริโภคข้าวที่มีความสดใหม่ ซึ่งที่ผ่านมา การส่งมอบข้าว 1 ล้านตัน ภายใต้สัญญาที่ลงนามเมื่อปี 2556 ในสมัย
รัฐบาลที่แล้ว และสัญญาซื้อขายข้าว 1 ล้านตันแรกภายใต้ MOU ของรัฐบาลปัจจุบัน ระหว่างกรมการค้า
ต่างประเทศ และ COFCO Corporation ที่เพ่ิงลงนามเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ก็ล้วนแต่เป็นการ
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ส่งมอบข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ทั้งสิ้น ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเป็นประโยชน์กับฝุายไทยมากกว่าเนื่องจากจะมีตลาด
ขนาดใหญ่มารองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ได้จนถึงปี 2560 
 ด้านนายหวัง เสี่ยวเทา รับปากว่าจะเร่งให้ COFCO ด าเนินการน าเข้าข้าว 1 ล้านตัน ที่ได้ท าสัญญาไว้
แล้ว ให้ส าเร็จลุล่วงโดยเร็ว และจะน าประเด็นที่ไทยขอเปลี่ยนข้าวเก่าเป็นข้าวใหม่ 1 ล้านตัน หารือ COFCO 
และผู้น ารัฐบาลต่อไป ทั้งนี้ ฝุายจีนจะปฏิบัติตามสัญญาอย่างราบรื่นและจริงจังเนื่องจากไทย-จีนมีมิตรภาพที่ดี
มายาวนาน ขอให้ทีมงานทั้งสองฝุายท างานอย่างเต็มที่เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของรัฐบาลทั้งสองฝุาย 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ส าหรับการซื้อขายสินค้าเกษตรอ่ืนๆ เช่น 
ยางพารา 2 แสนตัน ที่ได้ลงนามซื้อขายไปแล้วก็ได้มีการทยอยส่งมอบแล้ว พร้อมเสนอขอให้จีนพิจารณาซื้อ
สินค้าเกษตรอ่ืนๆ เช่น ยางพารา มันส าปะหลัง ข้าวโพด น้ ามันปาล์ม และผลไม้ โดยขอให้รัฐบาลจีนมอบ
เจ้าหน้าที่เริ่มหารือในรายละเอียดว่าจะซื้อขายกันอย่างไร 
 ทั้งนี้ จีนเป็นตลาดส่งออกข้าวที่ส าคัญของไทยเฉลี่ยปีละ 0.40 ล้านตัน และเพ่ิมปริมาณขึ้นเป็นล าดับ 
โดยในปี 2558 จีนน าเข้าข้าวจากไทยปริมาณ 0.93 ล้านตัน นับเป็นปริมาณสูงสุดในรอบสิบปีที่ผ่านมา ส่วนใน
ปี 2559 (ม.ค.-มี.ค.) น าเข้าปริมาณ 0.26 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 86 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่
มีปริมาณ 0.14 ล้านตัน นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ให้ความส าคัญกับตลาดจีนเป็นอย่างมาก โดยมีส านักงาน
พาณิชย์ในต่างประเทศและส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวม 8 แห่ง กระจายตามมณฑลส าคัญ
เพ่ือสนับสนุนและผลักดันการส่งออกข้าวไทยทั้งในรูปแบบซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล และการค้า
ข้าวระหว่างเอกชนกับเอกชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขยายตลาดข้าวไทยและกระชับความสัมพันธ์
ทางการค้ากับภาครัฐและภาคเอกชนจีน ตลอดจนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าส าคัญเป็นประจ าทุกปีเพ่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น(ฐานเศรษฐกิจ 
16052559) 
 
 

ปริมาณการส่งออกข้าวไทย ปี 2559 (ม.ค. – เม.ย.) 
 

เดือน ปริมาณ(ก.ก.) มูลคํา(บาท) 

มกราคม 

January 
1,025,191,523 15,544,249,697 

กมุภาพนัธ ์

February 
835,861,689 13,341,749,760 

มนีาคม 

March 
990,863,714 15,163,191,613 

เมษายน 

April 
701,933,699 10,866,467,478 
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๑.๓ ความเคลื่อนไหวด๎านข๎าวจากกระทรวงพาณิชย์ 
 ก.พาณิชย์ยกเลิกมาตรฐาน98%สํงออกข๎าวไทย เหลือ92% เคาะม.ิย.นี้(23 พ.ค.59) 
 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการ
ปรับปรุงมาตรฐานส่งออกข้าวของไทย ว่า คณะท างานได้ข้อสรุปเรื่องมาตรฐานใหม่แล้ว ซึ่งเป็นมาตรฐานภาค
บังคับ โดยข้าวหอมมะลิจะเหลือเพียงมาตรฐานเดียว คือ มาตรฐาน 92% หรือมีเนื้อข้าวหอมมะลิอยู่ไม่ต่ ากว่า 
92% และมีข้าวอ่ืนปนไม่เกิน 8% ซึ่งจะสามารถใช้ชื่อว่า Thai Hom Mali Rice ในการส่งออก และขอใช้
เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย จากกรมการค้าต่างประเทศได้ และมาตรฐาน Thai Jamine Rice ที่มี
เนื้อข้าวหอมไม่ต่ ากว่า 70% และมีข้าวอ่ืนผสมได้ไม่เกิน 30 % เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของตลาด ที่
ต้องการข้าวหอมมะลิพรีเมี่ยม และข้าวหอมที่มีเกรดต่ ากว่าข้าวหอมมะลิ 
 “ยกเลิกมาตรฐาน 98% ที่ต้องมีเนื้อข้าวหอมมะลิไม่ต่ ากว่า 98% และมีข้าวอ่ืนปนไม่เกิน 2% เพราะ
เป็นมาตรฐานสูงเกินไป และตั้งแต่ใช้มาตรฐาน 98% มาหลายปี ไทยยังไม่เคยส่งออกภายใต้มาตรฐานนี้เลย 
ขณะที่ข้าวขาวนั้น จะก าหนดเป็นมาตรฐานแนะน า และใช้เป็นมาตรฐานส าหรับบริษัทตรวจสอบคุณภาพ 
(บริษัทเซอร์เวย์) ในการตรวจสอบก่อนการส่งออก คาดจะออกเป็นประกาศมาตรฐานใหม่ได้เดือนมิถุนายน 
2559 และจะมีผลบังคับใช้ปลายปีนี้ “นางดวงพร กล่าว 
 นางดวงพร กล่าวถึงการเจรจาขายข้าวในต่างประเทศ ว่า ได้มีหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน
ทวีปแอฟริกา ติดต่อขอซื้อข้าวจากรัฐบาลไทยแบบเงื่อนไขพิเศษ เช่น ขอซื้อเป็นเงินเชื่อ ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา 
กรมฯได้หารือกับกระทรวงการคลังถึงความเป็นไปได้และรูปแบบการช าระเงิน แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะสามารถ
ด าเนินการได้จริงหรือไม่ เพราะต้องพิจารณารายละเอียดต่างๆอย่างรอบคอบมากที่สุด โดยเฉพาะความ
น่าเชื่อถือของรัฐบาลที่ติดต่อขอซื้อเข้ามา ถ้าขายข้าวแบบเงินเชื่อจริงๆต้องขายแบบจีทูจีเท่านั้น ถ้ามีความ
เสี่ยง เช่น อาจไม่ได้เงิน จะไม่ขายแน่นอน 
 ทั้งนี้ เร็วๆนี้ กรมฯนัดหารือกลุ่มธุรกิจที่ท าการค้ากับกลุ่มประเทศแอฟริกา และธนาคารต่างๆ เพ่ือจะ
ดูความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจซื้อขายสินค้าระหว่างกัน โดยไม่มีนโยบายขายข้าวแบบ
แลกเปลี่ยน(บาร์เตอร์ เทรด) หรือการค้าต่างตอบแทน (เคาน์เตอร์ เทรด) เพราะยุ่งยากและมีปัญหาการ
ค านวณราคาสินค้า นอกจากนี้ กระทรวงฯเตรียมเดินทางไปเจรจาขายข้าวกับโมซัมบิก ซึ่งเคยน าเข้าข้าวไทยปี
ละ 3- 4 แสนตัน ส่วนราคาส่งออกข้าวแนวโน้มสูงขึ้น จากปัจจุบันราคาข้าวขาวอยู่ตันละ 400 เหรียญสหรัฐฯ
(มติชน 22052559)  
 ก.พาณิชย์ประมูลข๎าว 1.2 ล๎านตัน (03 พ.ค.59) 
 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จะเปิดประมูล
ข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 3/59 ปริมาณ 1.2 ล้านตัน เพราะเห็นว่าขณะนี้ตลาดข้าวมีความ
ต้องการปลายข้าวและข้าวท่อนเป็นจ านวนมาก เพ่ือทดแทนการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ และยังเป็นช่วงที่
ข้าวนาปรังยังไม่ออกสู่ตลาด จากปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและปูองกัน
ไม่ให้ข้าวเสื่อมสภาพเพ่ิมขึ้น รวมถึงต้องปูองกันอันตรายและความเสียหายต่อชุมชนใกล้เคียงจากคลังที่พัง 
เพราะเข้าสู่ฤดูมรสุม จึงต้องน าข้าวออกมาระบายในช่วงนี้ 
 ทั้งนี้ จะเปิดชี้แจงเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์) วันที่ 4 พ.ค.นี้ เปิดให้ผู้ที่สนใจประมูลไปตรวจสอบ
สภาพข้าวในคลัง วันที่ 10-16 พ.ค. และยื่นซองคุณสมบัติวันที่ 17 พ.ค. โดยจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ซื้อวันที่ 
18 พ.ค. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 19 พ.ค. และเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันเดียวกัน 
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 ส าหรับข้าวที่น าออกมาประมูลเป็นการทั่วไป ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้าวที่เป็นปลายข้าว/ข้าวท่อน 
เกรดพี/เอ/บี/ซี ยกคลัง ปริมาณ 870,000 ตัน และอีก 330,000 ตัน เป็นข้าวทุกเกรดที่อยู่ในคลังพัง กองล้ม 
และได้รับความเสียหาย รวมเป็นข้าว 14 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2, ข้าวหอมจังหวัด, ข้าวขาว 
5%, ข้าวขาว 10%, ข้าวขาว 25% เลิศ, ข้าวเหนียวขาว 10%, ข้าวท่อนหอมมะลิ, ข้าวท่อนหอมจังหวัด, ข้าว
ท่อนปทุมธานี, ปลายข้าวหอมมะลิ, ปลายข้าวหอมจังหวัด, ปลายข้าวปทุมธานี, ปลายข้าว เอวันเลิศ และ
ปลายข้าวเอวัน รวม 121 คลัง ใน 30 จังหวัด (ไทยรัฐ 02052559) 
 เอกชน 51 รายยื่นตรวจคุณสมบัติประมูลข๎าว ก.พาณิชย์ คาดรอบนี้ขายได๎มากและราคาดี หลัง
ความต๎องการพุํง(18 พ.ค.59) 
 เอกชน 51 รายแห่ยื่นซองคุณสมบัติประมูลข้าว 1.2 ล้านตัน “พาณิชย์” คาดขายได้มาก และได้ราคา
ดี หลังความต้องการพุ่งจากภัยแล้ง ส่วนยอดส่งออกก็ดีขึ้น ล่าสุดส่งไปแล้ว 3.9 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 18% ด้านผู้
ส่งออกย้ าประมูลรอบนี้คึกคักหลังทุกคนต้องการข้าว ระบุราคาดีดข้ึนสูงสุดรอบ 2 ปี 
 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าวันที่ 17 พ.ค.59 กรมฯ ได้เปิดให้
ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประมูลข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 3/2559 ปริมาณ 1.2 ล้าน
ตัน ยื่นเอกสารเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ โดยมีผู้ประกอบการสนใจยื่นเอกสารรวม 51 ราย ซึ่งถือว่าได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก เพราะขณะนี้ตลาดมีความต้องการข้าวเพ่ิมขึ้น หลังจากที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาด
หมดแล้ว และแนวโน้มผลผลิตน่าจะลดลงจากปัญหาภัยแล้ง โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 19 
พ.ค. 2559 และให้ยื่นซองเสนอราคาในวันเดียวกัน 
 “เชื่อว่าการประมูลข้าวในสต๊อกรัฐบาลรอบนี้จะสามารถระบายข้าวออกไปได้เป็นจ านวนมาก และได้
ราคาดี จากความต้องการที่เพ่ิมขึ้น แต่ราคาอาจไม่สูงเท่ากับราคาในตลาด เนื่องจากข้าวในสต๊อกรัฐบาลเป็น
ข้าวเก่า จึงมีการหักค่าเสื่อมสภาพลงด้วย” 
 ทั้งนี้ หลังจากการเปิดประมูลครั้งนี้จะท าให้ปริมาณข้าวในสต๊อกรัฐบาลจะคงเหลืออยู่อีกกว่า 11.4 
ล้านตัน โดย 7 ล้านตันเป็นข้าวที่จะสามารถเปิดประมูลเป็นการทั่วไปได้ ส่วนที่เหลือจะเปิดระบายเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรม โดยการเปิดประมูลครั้งต่อไปยังไม่ได้ก าหนด แต่จะมีการประเมินสภาวะตลาดก่อนที่จะเปิด
ประมูลเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาข้าวในประเทศและผลผลิตฤดูกาลใหม่ท่ีจะออกมา 
 ส าหรับการส่งออกข้าวไทยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ซื้อต่างประเทศได้กลับเข้ามาซื้อข้าวไทย
เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การส่งออกข้าวตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 16 พ.ค. 2559 ไทยสามารถส่งออกข้าวได้ปริมาณ 3.912 
ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 18% โดยมีมูลค่า 60,997 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.85% 
 นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การเปิดประมูลข้าวรอบนี้
ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งผู้ส่งออก โรงสี และผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศ เพราะต้องการหา
ซื้อข้าวในราคาที่ต่ ากว่าท้องตลาด จึงถือเป็นการระบายในจังหวะที่เหมาะสม เพราะข้าวในตลาดมีน้อย และยัง
มีความต้องการที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะข้าวส่งออก ท าให้ราคาภาพรวมปรับตัวสูงสุดในรอบ 2 ปี จากปริมาณ
ผลผลิตที่ลดลงจากภัยแล้งท าให้ราคาปรับตัวขึ้น ข้าวหอมมะลิอยู่ที่ตันละ 795 เหรียญสหรัฐ ข้าวเหนียวอยู่ที่
ตันละ 900 เหรียญสหรัฐ และข้าวขาวตันละ 439 เหรียญสหรัฐ โดยเห็นว่าหลังจากนี้รัฐบาลควรเร่งระบายข้าว
อีก 2-3 ครั้ง ก่อนที่ผลผลิตฤดูใหม่จะออกสู่ตลาด 
 ส่วนความต้องการข้าวเหนียวที่เพ่ิมขึ้น และท าให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นนั้น มาจากตลาดมีความต้องการ
เพ่ิมขึ้น ทั้งจีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่ซื้อเพ่ิมขึ้นในช่วงเดือนถือศีลอด ขณะที่ผลผลิตข้าวเหนียวใน
ประเทศลดลงจากปีท่ีแล้ว เนื่องจากเกษตรกรหันมาปลูกข้าวหอมมะลิมากข้ึน (ผู้จัดการ 17052559) 
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 โวยรับมอบข๎าวประมูลไมํได๎ ปลัด ก.พาณิชย์.สั่งดํวนหาผู๎รับผิดชอบ(25 พ.ค.59) 
 เอกชนชนะประมูลซื้อข้าวรัฐเซ็ง หลังรับมอบข้าวไม่ได้ เหตุไม่เป็นไปตามทีโออาร์ พบทั้งผิดชนิด และ
คุณภาพห่วย “ปลัดพาณิชย์”สั่งรวบรวมก่อนหาทางแก้ด่วน เผยเหตุ ไม่สามารถสุ่มตรวจได้ทันหมดก่อนน ามา
เปิดประมูล ยันเจ้าของโกดัง และเซอร์เวย์ต้องรับผิดชอบ 
 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ที่ชนะการประมูลข้าวสาร
ในสต๊อกรัฐบาลที่ผ่านมา ทั้งการประมูลทั่วไป และการประมูลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม บางรายประสบปัญหา
การรับมอบข้าว หรือการขนข้าวออกจากคลัง เพราะข้าวในคลังที่รั ฐบาลน ามาประมูล มีคุณภาพและชนิดไม่
ตรงกับที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขการประมูล ส่งผลให้ไม่สามารถรับมอบได้ ซึ่งผู้ชนะการประมูลอยู่ระหว่างการ
เจรจากับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา 
 ทั้งนี้ พบว่า ในการประมูลขายข้าวขาว 5% แต่เมื่อผู้ชนะประมูลจะรับมอบ กลับเป็นข้าวคนละชนิด
กัน หรืออย่างล่าสุด ประกาศขายข้าวเหนียว แต่เวลาจะขนออก กลับพบเป็นข้าวตกเกรด ข้าวเสีย ที่ถูกดีดออก
จากเครื่องสีข้าว ซึ่งขณะนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งให้กรมฯ เร่งรวบรวมปัญหา เพ่ือหาทางแก้ไขโดยเร็ว
แล้ว 
 ส าหรับปัญหาดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงของการรับจ าน าข้าวในรัฐบาลที่ผ่านมา โดยเมื่อโรงสีที่รับจ าน า
ข้าวจากเกษตรกรมาแล้ว ต้องสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร แล้วน ามาเก็บไว้ในโกดัง หรือคลังกลางที่
รัฐบาลเช่าเพ่ือฝากเก็บ โดยมีบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว (บริษัทเซอร์เวย์ ) เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพว่าตรง
ตามที่โรงสีรับจ าน ามาหรือไม่ ถ้าไม่ตรงจะไม่สามารถรับข้าวเข้าโกดังได้ แต่กลับพบว่า หลายคลังเก็บข้าวที่
คุณภาพ และชนิดไม่ตรงกับที่รับจ าน ามา ซึ่งกรณีนี้ ผู้ที่รับผิดชอบ คือ บริษัทเซอร์เวย์ หรือเจ้าของโกดัง ที่รัฐ
เช่าฝากเก็บข้าว 
 “ถ้าถามว่า ตอนตรวจสภาพข้าวก่อนน ามาประมูล ท าไมไม่เจอว่าเป็นข้าวผิดชนิดหรือข้าวไม่ได้
คุณภาพ ต้องบอกว่า เวลาตรวจ จะใช้วิธีการสุ่มตรวจตามสถิติ โดยข้าว 7 กอง จะสุ่มตรวจ 1 กอง จะตรวจทุก
กองไม่ไหว เพราะกระสอบข้าวมีจ านวนมาก จึงตรวจไม่พบ และส่วนมากที่พบว่า ไม่ได้มาตรฐาน จะอยู่ข้างใน
ลึกๆ ท าให้ตรวจไม่พบ”นางดวงพรกล่าว 
 นางดวงพรกล่าวว่า การแก้ปัญหา ผู้ที่ชนะการประมูล อยู่ระหว่างการเจรจากับอคส. และอ.ต.ก. ที่
ดูแลคลังสินค้า เช่น เจ้าของโกดัง หรือบริษัท เซอร์เวย์ จะจ่ายชดเชยให้กับผู้ชนะการประมูลอย่างไร เพราะทุก
รายมีค าสั่งซื้อจากลูกค้าที่จะต้องส่งมอบให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งการขนข้าวออกไม่ได้ ท าให้เอกชน
เสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ อคส. และอ.ต.ก. คงต้องไกล่เกลี่ย หรืออาจฟูองร้องด าเนินคดี
(ผู้จัดการ 25052559)  
 ก.พาณิชย์ สํงทีมกฎหมายดูรายละเอียด กํอนสํงบิลเรียกเก็บ“บุญทรง”กับพวก ชดใช๎ทุจริตข๎าวจี
ทูจี  2 หม่ืนล๎าน (04 พ.ค.59) 
 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่  2 พ.ค. 2559 
กระทรวงการคลังได้ส่งหนังสือมายังกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือบังคับทางปกครองกับนักการเมืองและข้าราชการที่
เกี่ยวข้องกับการขายข้าวรัฐต่อรัฐ(จีทูจี)จ านวน 4 สัญญา ปริมาณ 6.2 ล้านตัน เพ่ือให้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับ
รัฐบาล โดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการตามเอกสารที่กระทรวงการคลังส่ง
มา ซึ่งจะมีการหารือกับฝุายกฎหมายถึงขั้นตอนในการด าเนินการ และเมื่อได้ข้อสรุปก็จะท าหนังสือแจ้งไปยังผู้
ที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากสัญญาซื้อขายข้าวจีทูจีต่อไป 
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 “หนังสือที่ได้รับมาเป็นเอกสารลับจากกระทรวงการคลังส่งมาเป็นปึก ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดจึงยัง
ตอบอะไรมากไม่ได้ แต่ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว หลั กๆ ก็
คงต้องท าหนังสือบังคับทางปกครองแจ้งไปยังนักการเมืองและข้าราชการที่เกี่ยวข้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย แต่
ทางผู้ที่ถูกแจ้งให้ชดใช้ก็มีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์ และเท่าท่ีทราบแต่ละรายจะชดใช้ค่าเสียหายไม่เท่ากัน” น.ส.ชุติ
มากล่าว 
 รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งทีมกฎหมายซึ่งมีอัยการเข้า
มาร่วม เพ่ือตรวจสอบเอกสารตามที่กระทรวงการคลังส่งมา เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย เพราะ
การด าเนินการดังกล่าวจะมีกรอบระยะเวลา เช่น เมื่อส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ชดใช้ให้จ่ายค่าเสียหาย ผู้ชดใช้มี
สิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อศาลภายในกี่วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ เป็นต้น เรื่องดังกล่าวต้องด าเนินการอย่าง
ละเอียดตามขั้นตอนของกฎหมาย 
 ก่อนหน้านี้ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาเรียก
ค่าเสียหายทางละเมิดกรณีทุจริตการระบายข้าวแบบจีทูจี 4 สัญญา ปริมาณ 6.2 ล้านตัน ได้สรุปตัวเลขในการ
ชดใช้ค่าเสียหายวงเงินรวม 2 หมื่นล้านบาท มีนักการเมืองและข้าราชการที่จะถูกบังคับทางปกครองชดใช้
ค่าเสียหายทั้งหมด 6 คน ได้แก่ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.
พาณิชย์ พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อดีตเลขานุการ รมว.พาณิชย์ นายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการ
ค้าต่างประเทศ นายทิฆัมพร นาทวรทัต อดีตรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และนายอัครพงศ์ ช่วยเกลี้ยง 
อดีตผู้อ านวยการส านักการค้าข้าวต่างประเทศ 
 ส าหรับการชดใช้ค่าเสียหาย แต่ละรายจะชดใช้ค่าเสียหายสัญญาข้าวจีทูจีไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการขายข้าวจีทูจีดังกล่าวว่ามีมากน้อยแค่ไหน โดยผู้ที่เป็นตัวการจะถูกก าหนดให้
ชดใช้ค่าเสียหายมากท่ีสุด ไล่ล าดับลงมาตามการเข้าไปมีส่วนในการกระท าความผิด(ผู้จัดการ 03052559) 
 ปลัด ก.พาณิชย์ลงพ้ืนที่ติดตามความคืบหน๎าการท านาแปลงใหญํ(16 พ.ค.59) 
 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 14 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา กระทรวง
พาณิชย์ได้ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพ่ือติดตามความคืบหน้าการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามแผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดย
เป็นการมาติดตามว่าปัญหาการผลิตอยู่ตรงไหน ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างไร 
และตลาดรองรับผลผลิตเป็นอย่างไร รวมถึงปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือที่จะได้รวบรวมและด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 
 “ได้ไปติดตามดูว่าหลังจากที่กระทรวงฯ ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องท าการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันปลูกข้าวนาแปลงใหญ่แล้ว ตอนนี้ยังมีปัญหาติดขัดอะไร การลด
ต้นทุนให้เกษตรกรท าได้มากน้อยแค่ไหน และตลาดรองรับผลผลิตที่ได้ท างานร่วมกับโรงสี ผู้ประกอบการ มี
ความคืบหน้าเป็นอย่างไรในการรองรับผลผลิตที่จะออกมา ซึ่งเมื่อรู้ปัญหาเร็วก็จะแก้ไขได้เร็ว เพ่ือให้เกษตรกร
ได้รับประโยชน์สูงสุด” 
 ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดเป็นผู้ประสานงานหลักในพ้ืนที่เพ่ือผลักดันให้
โครงการนาแปลงใหญ่ประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย โดยหากเกษตรกร โรงสี และผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
ผลักดันโครงการมีปัญหาก็ให้ติดต่อประสานงานไปยังพาณิชย์จังหวัดได้เพ่ือแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น แต่หาก
ปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับพ้ืนที่ ก็ให้เสนอเข้าสู่ส่วนกลางเพ่ือด าเนินการแก้ไข 
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 ส าหรับจังหวัดชัยภูมิมีพ้ืนที่ท านา 1.6 ล้านไร่ มีผู้ประกอบการโรงสี 10 ราย และท่าข้าว 50 แห่ง และ
หลังจากที่ได้เข้าไปสนับสนุนให้เกษตรกรท านาแปลงใหญ่ มีพ้ืนที่เข้าโครงการ 7 แห่ง ใน 7 อ าเภอ พ้ืนที่รวม
ประมาณ 13,000 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วม 1,125 ราย โดยการลงพ้ืนที่ครั้งนี้เป็นการไปดูพ้ืนที่ของศูนย์ข้าวนา
แปลงใหญ่ ต.หนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ มีพ้ืนที่ 1,091 ไร่ มีเกษตรกร 74 รายเข้าร่วมโครงการ 
 อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ มีแผนที่จะลงพ้ืนที่ไปติดตามดูความคืบหน้าโครงการนาแปลงใหญ่ในพ้ืนที่
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ต่อไป เพ่ือเข้าไปแนะน าเกษตรกรให้ปลูกข้าวให้
ตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการใช้การตลาดน าการผลิต รวมถึงการติดตามความ
คืบหน้าการใช้ “ประชารัฐ” ในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทย ที่จะมีการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าว
คุณภาพดีที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และท าการเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูป
เพ่ือให้มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับรายได้ให้เกษตรกรและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย 
 น.ส.ชุติมากล่าวว่า การลงพ้ืนที่ครั้งนี้กระทรวงฯ ยังได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปข้าวเพ่ือสุขภาพ (ข้าวอารมณ์ดี) เพ่ือผลักดันให้มีการน านวัตกรรม
มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเพ่ิมมากขึ้น เพราะถือเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยอย่างยั่งยืน 
โดยจะผลักดันให้มีการพัฒนาข้าวไทยไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งไม่
เพียงแต่ช่วยเพ่ิมมูลค่าให้ข้าวไทย แต่ยังช่วยให้เกษตรกรไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น จากรายได้ที่สูงขึ้น
ด้วย (ผู้จัดการ 15052559) 
 ก.พาณิชย์หนุนชาวนา รวมกลุํมปลูกข๎าวไรซ์เบอร์รี่ ป้อนตลาด (04 พ.ค.59) 
 เมื่อวันที่ 3 พ.ค.59 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์
ได้ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ หรือการสร้างไรซ์ เบอร์รี่ วัลเล่ย์ เพ่ือช่วยกันเพาะปลูก
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีคุณภาพตามที่ก าหนด ปูอนความต้องการของตลาดที่เพ่ิมขึ้น ทั้ ง
ในและต่างประเทศ โดยล่าสุดสามารถผลักดันให้รวมกลุ่มได้แล้ว 17 กลุ่ม ใน 13 จังหวัด หรือมีพ้ืนที่เกือบ 
5,000 ไร่ ได้ผลผลิตแล้วราว 1,000 ตันข้าวเปลือก ซึ่งตั้งเปูาผลักดันให้มีการรวมกลุ่มเพ่ิมมากขึ้น และมี
จ านวนพื้นที่เพาะปลูกเพ่ิมข้ึน 
 ส าหรับปัญหาของการผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ขณะนี้ คือ เกษตรกรมักต่างคนต่างปลูก ท าให้ข้าวไม่ได้
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ และท าตลาดยาก ซึ่งกระทรวงฯ ได้แก้ไขปัญหา ด้วยการลงพ้ืนที่ไปให้ความรู้ 
ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพาะปลูก เพ่ือจะได้ทราบว่ามีพ้ืนที่เพาะปลูกอยู่ที่ใด จะได้บริหารจัดการได้ 
 อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ ก าลังผลักดันให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้มาตรฐานสินค้าอินทรีย์ โดยอยู่ระหว่าง
การตรวจรับรองจากหน่วยงานภายนอก ที่จะให้การรับรองมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์สากล ( IFOAM) 
ซึ่งจะท าตลาดต่างประเทศได้ดีขึ้น และยังได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท ามาตรฐานข้าวสีชนิด
ต่างๆ แต่จะเริ่มท่ีข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นอันดับแรก เพราะเริ่มเป็นที่นิยมและมีความต้องการมากขึ้น 
 นางสาวชุติมา กล่าวต่อถึงความคืบหน้าการด าเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์อ่ืนๆ ว่า กระทรวงฯ ได้
ผลักดันให้เกิดหมู่บ้านอินทรีย์ หรือออร์แกนิค วิลเลจ (Organic Village) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้บริโภคว่าเป็นสินค้าอินทรีย์ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างแท้จริง และอยู่ระหว่างการจัดท า
ยุทธศาสตร์พัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ฉบับใหม่ ระยะ 5 ปี (2560-2564) เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาสินค้า
เกษตรอินทรยี์ของไทย 
 นอกจากนี้ ได้ประสานงานกับ 9 ประเทศอาเซียน เพ่ือร่วมกันจัดงานแสดงสินค้าอินทรีย์ระดับ
นานาชาติในไทย ถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยก าหนดจัดงาน Organic & Natural Expo 
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2016 ที่ไทย ระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค. นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และในปีหน้ามีแผนจะยกระดับ
การจัดงานไปสู่ระดับภูมิภาค โดยร่วมมือกับผู้จัดงาน Biofach งานแสดงสินค้าอินทรีย์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ 
เมืองนูเร็มเบิร์ก ประเทศเยอรมนี มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 2,000 ราย และมีผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกกว่า 
50,000 คน โดยกระทรวงฯอยู่ระหว่างการหารือ และเตรียมความพร้อมจัดงานร่วมกับผู้จัดงาน Biofach 
(ไทยรัฐ 03052559) 
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๑.๔ ความเคลื่อนไหวด๎านข๎าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ระดมพลังประชารัฐชํวยเกษตรกร ก.เกษตรจับมือ7สมาคมลดราคาปุ๋ย-ยา-พันธุ์ข๎าว(26 พ.ค.59) 
 "ฉัตรชัย"เปิดตัวโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือปัจจัยการผลิตทางการเกษตร หลังกรมอุตุฯประกาศ
ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว หวังช่วยเกษตรกรลดต้นทุนปลูกพืช โดยร่วมกับ 7 สมาคมลดราคาปุ๋ย-ยา-เมล็ด
พันธุ์ ด้าน ธ.ก.ส.จัดชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์ร่วมโครงการอีก 3% 
 ในขณะนี้ฤดูแล้งได้ผ่านพ้นประเทศไทยไปแล้ว หลังจากท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศให้ประเทศ
ไทยเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วัน ที่ 18 พฤษภาคมเป็นต้นไป จนถึงกลางเดือนตุลาคม 2559 โดยในช่วงต้นฤดูฝนการ
กระจายของฝนจะยังไม่สม่ าเสมอ แต่จะมีฝนตกเพ่ิมขึ้นในช่วงครึ่งหลังของฤดู ส่งผลให้เกษตรกร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชาวนา เตรียมตัวที่จะปลูกข้าวนาปี ทว่ายังคงติดปัญหาเรื่องของเงินทุนในการเพาะปลูก หลังจากที่
ต้องเผชิญภัยแล้งมาอย่างยาวนาน 
 ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานถึงปัญหาเงินทุนในการท าการเกษตรว่า กรมวิชาการเกษตร -
กรมการข้าว-กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิต 7 สมาคม 
(สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย-สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย-สมาคม ธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย
ชีวภาพไทย-สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร-สมาคมอารักขาพืช ไทย-สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย-สมาคมผู้
รวบรวมและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว) และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่งบูรณา
การขับเคลื่อน "โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือปัจจัยการผลิตทางการเกษตร" เพ่ือรองรับฤดูการผลิตปี 
2559/2560 โดยจะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม คือ 
 1) การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตปัจจัยการผลิตคุณภาพ 2) การพัฒนาต้นเเบบความร่วมมือด้านปัจจัยการ
ผลิตตามแนวทางประชารัฐในพ้ืนที่ แปลงใหญ่ 3) การจัดตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ 4) 
กิจกรรม ส่งเสริมการลดต้นทุนปัจจัยการผลิต และ 5) การส่งเสริมร้านจ าหน่ายปัจจัยการผลิตคุณภาพประชา
รัฐให้สหกรณ์ขับเคลื่อน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนในพื้นที่ 9 แห่ง ตั้งเปูาลดต้นทุน กก.ละ 20 บาท 
 "ภาครัฐและสมาคมผู้ผลิตปัจจัยการผลิตทางการเกษตรทั้ง 7 สมาคมจะร่วมก าหนดแนวทางความ
ร่วมมือเพ่ือเป็นผู้ผลิตปัจจัยการผลิตคุณภาพ พร้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการด าเนินงาน จากนั้นจะเปิดรับ
สมัคร บริษัทผู้ผลิตปุ๋ย สารเคมี และเมล็ดพันธุ์ข้าว เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่ก าหนดคอยตรวจติดตามให้
ค าแนะน า และให้การรับรองการเป็นผู้ผลิตปัจจัยการผลิตคุณภาพและจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือ ให้เกษตรกร 
สหกรณ์ และร้านจ าหน่าย สามารถสืบค้นได้ง่ายโดยผ่านระบบแอปพลิเคชั่น"  พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าว 
 ขณะที่นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงแนวทางลดต้นทุนปัจจัยการ
ผลิตจะผ่านช่องทางสหกรณ์การเกษตรเพื่อการ ตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (ส.ก.ต.) อาทิ ชดเชยส่วนต่างค่าเมล็ดพันธุ์
ให้กับสมาชิกสหกรณ์ในราคา 1.50 บาท/กก. ร้าน Q-shop ของกรมวิชาการเกษตร และร้านจ าหน่ายที่เข้า
ร่วมโครงการ และชดเชยดอกเบี้ยให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมกิจกรรมในอัตรา 3% 
 ด้าน นายนิทัศน์ เจริญธรรมะรักษา นายกสมาคมผู้รวบรวมและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กล่าวว่า ทาง
สมาชิกสมาคมจะขายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวนาในราคา กก.ละ 14-15 บาท "ยกเว้น" ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 จะ
ขายในราคา 16 บาท/กก. โดยจะขายผ่าน 84 ร้านค้าทั่วประเทศในปริมาณ 30,000 ตัน สาเหตุที่เหลือเมล็ด
พันธุ์ข้าวน้อยเป็นเพราะไม่สามารถผลิตในช่วงที่ประสบภัย แล้ง โดยคาดว่าจะขายเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ทั้งหมด 
150,000 ตัน 
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 ขณะที่สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย รวมทั้งสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย จะลดราคา
ปุ๋ยเคมีให้กับโครงการนี้ไม่ต่ ากว่ากระสอบละ 20 บาท ส่วนสมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทยจะลด
ราคาปุ๋ยให้ถึงกระสอบละ 30 บาท เพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่หาได้ในประเทศ ทางด้านสมาคมคนไทยธุรกิจ
เกษตร ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะจ าหน่ายปุ๋ยน้ า ปุ๋ยเกล็ด และวัตถุอันตราย จะลดราคาให้โดยแจกคูปองลดราคา 
5-50 บาท/ลิตร ร่วมกับร้านคิวช็อป รวมทั้งโครงการประชารัฐ(ประชาขาติธุรกิจ 25052559)  
 ก.เกษตรฯ เผยสถานการณ์น้ าดีขี้นเน๎นเก็บน้ าเข๎าเขื่อนไว๎ใช๎ถึงปี 60 (26 พ.ค.59) 
 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงภายหลังประชุมผู้บริหาร
กระทรวงเกษตรฯ ถึงการวางแผนเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ ว่าหลังจากท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทย
เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งวันนี้สถานการณ์น้ าในเขื่อนใหญ่ทั่วประเทศใน
ภาพรวมดีข้ึน โดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีปริมาณน้ าไหลเข้าเขื่อน 33 แห่ง ถึง 200 ล้านลบ.ม. แต่ห่วงเขื่อนภูมิ
พล ยังไม่มีปริมาณน้ าไหลเข้าเลยเพราะฝนไปตกภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนฝนที่ตก
ภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 "ขณะนี้การบริหารจัดการน้ าเน้นการเก็บกักน้ าเข้าเขื่อนให้มากที่สุด เพ่ือให้มีน้ าไว้เพียงพอใช้จนผ่าน
พ้นฤดูแล้งปีหน้าไปให้ได้ โดยเฉพาะขณะนี้ปริมาณน้ าในเขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ 
เขื่อนแควน้อยฯ เขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ าใช้การได้รวม 1.4 พันล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 8 ซึ่งการ
เพาะปลูกข้าวนาปี 45 ล้านไร่ จะไม่ใช้น้ าจากเขื่อน ให้ใช้น้ าฝน และน้ าท่าเป็นหลัก ผมได้พยายามติดตาม
สถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดกับกรมอุตุนิยมฯ ซี่งคาดการณ์ว่าปีนี้ฝนมาปกติ มีปริมาณฝนมากกว่าปี 58 และ
ช่วงเดือน ก.ย. - ต.ค. มีพายุเข้าไทย 2 ลูก" 
 นอกจากนี้ ได้สั่งการทุกหน่วยงานบูรณาเตรียมวางแผนเพาะปลูกรอบใหม่ เพ่ือลดความเสี่ยงเสียหาย 
โดยผ่านโครงการประชารัฐ ซึ่งมีตัวแทนภาคเอกชน 7 สมาคม เข้ามาช่วยเกษตรกรในการลดปัจจัยการผลิต ทั้ง
ปุ๋ย ยา สารเคมีในการเกษตร ลดราคาลงตันละ 400 บาท มีโครงการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์แจกคูปองเกษตรกร 
เช่นซื้อ 1 แถม 1 ผ่านร้านคิวช็อป 2 หมื่นแห่งทั่วประเทศ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) โดย
โครงการนี้เริ่ม1 มิ.ย.ถึงสิ้นปี รวมทั้งจะคิกออฟเปิดตัวศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร ที่ จ.
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้เกษตรกรมาเรียนรู้อบรมทักษะในการปรับอาชีพสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้เกษตรกร
เข้มแข็งมีรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างยั่งยืน (แนวหน้า 25052559)  
 กรมการข๎าวสํงเสริมนาแปลงใหญํเพิ่มศักยภาพการลดต๎นทุนและเพิ่มผลผลิตข๎าว(27 พ.ค.59) 
 นายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายที่จะ
แก้ปัญหาเรื่องข้าวในระยะยาวให้กับชาวนาทั้งประเทศเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพ โดย
ขับเคลื่อนและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าวของชาวนา เน้นการลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิตและ
คุณภาพข้าว โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต การบริหารจัดการผลิตและการตลาดสนับสนุนการ
วางแผนการผลิตและปัจจัยที่จ าเป็น ส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการกันเอง 
 ทั้งนี้ ในปี 2559 กรมการข้าว ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้จัดท าโครงการนาแปลงใหญ่จ านวน 300 
แปลง โดยใช้งบประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งนาแปลงใหญ่ที่ด าเนินการในปี 2559 นี้ ได้กระจายไปทั่วประเทศ
ในจังหวัดที่มีพ้ืนที่นามากมีการด าเนินการจ านวน 15 แปลง ส่วนจังหวัดที่มีพ้ืนที่นาไม่มากก็ปรับลดจ านวน
แปลงตามความเหมาะสม ซึ่งในขณะนี้กรมการข้าวได้จัดสรรงบประมาณ และพ้ืนที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ลงไปสัมผัสกับเกษตรกร เพ่ือให้ค าแนะน าแนวทางการด าเนินโครงการให้เกษตรกรได้
เข้าใจ 
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 โดยวัตถุประสงค์ของนาแปลงใหญ่ก็เพ่ือการรวมตัวของเกษตรกรให้เข้ามาท ากิจกรรมร่วมกันในการ
พัฒนาการผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น คุณภาพดีขึ้น แต่มีต้นทุนที่ลดลง เพ่ือความอยู่รอดในการท านา 
เนื่องจากในปัจจุบัน ราคาข้าวที่ชาวนาขายได้ไม่สูงเท่าที่ควร หากเกษตรกรต้องลงทุนเยอะก็จะเหลือก าไรน้อย 
 ดังนั้น กรมการข้าวจึงต้องเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต แต่การลดต้นทุนแบบต่างคน
ต่างท าจะไม่ช่วยให้ต้นทุนลดลงอย่างเต็มที่  แต่หากรวมกลุ่มกันท าก็ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างการด าเนินการนาแปลงใหญ่ที่ ต.ท่าเตียน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ที่
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ผลส าเร็จที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์คือสามารถลดค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตจาก 
5,000 กว่าบาทต่อไร่ มาเหลือเพียง 2,900 บาทต่อไร่เพ่ิมผลผลิตจากเดิมที่เคยได้ 700-800 กิโลกรัมต่อไร่ มา
เป็น 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ที่ดีขึ้น 
 “ในการท านาแปลงใหญ่ของเกษตรกรก็จะไปเน้นในเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อม รักษาระบบ
นิเวศด้วยการลดใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี แล้วหันมาร่วมกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองยกเลิกการเผาฟางแล้วหันมาไถ
กลบฟางแทนรวมถึงมีการผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปูองกันและก าจัดโรคแมลงในแปลงนา เป็นต้นซึ่ง
จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ช่วยกันต่อยอดให้ค าแนะน าชาวนาในบริเวณใกล้เคียงให้หันมา
ท านาในลักษณะนี้เพื่อความยั่งยืนในอาชีพต่อไป“ รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวทิ้งท้าย(บ้านเมือง 27052559)  
 กรมชลฯจัดแผนพัฒนาระบบน้ าไรํนา  ปี 59 จํายน้ าคลุมพื้นที่ 9.5 หม่ืนไรํ(23 พ.ค.59) 
 เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2559 นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อ านวยการส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรม
ชลประทาน เปิดเผยว่า ปี 2559 นี้ กรมชลประทานได้มอบหมายให้ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางเร่งขับเคลื่อน 
พัฒนางานจัดรูปที่ดินตามพ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีเปูาหมายพัฒนาพ้ืนที่ระบบ
ชลประทานในไร่นา  95,293 ไร่ แยกเป็น การพัฒนาจัดรูปที่ดิน 8,060 ไร่ และพัฒนาเป็นงานจัดระบบน้ าเพ่ือ
เกษตรกรรม 87,233 ไร่ ซึ่งจะสามารถกระจายน้ าไปสู่แหล่งเพาะปลูกได้อย่างทั่วถึง 
 นอกจากนั้น ยังเตรียมแผนด าเนินการศึกษาแผนงานก่อสร้างใหม่ขอบเขตพ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพ 40 
ล้านไร่ ที่มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาได้  ปัจจุบันส านักงานจัดรูปที่ดินกลางอยู่
ระหว่างเร่งจัดท าแผนแม่บทการจัดรูป ที่ดิน ตาม พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินฯ ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ โดยดึงเกษตรกร 
เจ้าของที่ดิน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม มีเปูาหมายพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรทั้งในเขตชลประทานและนอกเขต
ชลประทานให้มีระบบแพร่กระจายน้ าในไร่นาอย่างทั่วถึง ทั้งในรูปแบบการจัดระบบน้ าและการจัดรูปที่ดิน 
 "งานจัดรูปที่ดิน กรมชลประทานมุ่งพัฒนาที่ดินที่ใช้เพ่ือเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ทั่วถึงทุกแปลง โดย
รวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกัน เพ่ือวางผังจัดรูปที่ดินใหม่ พร้อมจัดระบบชลประทาน จัดสร้าง
ถนนหรือทางล าเลียงในไร่นา มีการปรับระดับพ้ืนที่ดิน ปรับปรุงบ ารุงดิน ขณะเดียวกันส่งเสริมการวางแผนการ
ผลิตและการจ าหน่ายผลผลิตการเกษตร รวมถึงการแลกเปลี่ยน การโอน การรับโอนสิทธิในที่ดิน การให้เช่าซื้อ
ที่ดิน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมด้วย"  ผู้อ านวยการส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
กรมชลประทาน กล่าว 
 ส่วนการจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม นายสิริวิชญ บอกว่า ได้มีเปูาหมายจัดระบบชลประทานจากทาง
น้ าชลประทานหรือแหล่งน้ าอ่ืนๆ น าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่การเกษตรอย่างทั่วถึง มีทั้งการสร้างระบบส่งน้ า
แบบคูส่งน้ ารูปสี่เหลี่ยมคางหมู ระบบส่งน้ าแบบ U-Shape และระบบส่งน้ าแบบท่อ เพ่ือกระจายน้ าไปหล่อ
เลี้ยงพ้ืนที่เพาะปลูก ท าให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมกับการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นนาข้าว อ้อย 
ปาล์มน้ ามัน สับปะรด มะม่วง และยางพารา ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิตให้กับเกษตรกรตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะเดียวกันยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ า ท าให้เกษตรกรมีโอกาสผลิต
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สินค้าเกษตรปูอนเข้าสู่ตลาดเพ่ิมมากข้ึน และมีรายได้สูงขึ้น อันจะน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ผอ.
ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางกล่าว(ไทยรัฐ 21052559)  
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๑.๕ ความเคลื่อนไหวของโรงสีข๎าวไทย 
 สมาคมโรงสีฯ เผยราคาข๎าวสารรับซื้อปรับขึ้นจากผลกระทบภัยแล๎ง(24 พ.ค.59) 
 นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาข้าวสารที่รับซื้อปรับเพ่ิม
สูงขึ้น จากตันละ 12,000 บาท เป็น 14,000 บาทแล้ว ส่วนข้าวเปลือกเพ่ิมขึ้นจากตันละ 9,000 บาท เป็น 
9,400 บาท ด้านข้าวที่เอกชนประมูลจากรัฐบาลก็มีราคาเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 11 บาท จากปกติ ข้าวเก่าในส
ต๊อกจะราคาไม่เกินกิโลกรัมละ 90 บาท 
 ทั้งนี้เพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง และหากสภาพอากาศยังแปรปรวน จะยิ่งส่งผลให้
ผลผลิตข้าวในประเทศลดลง และส่งสัญญาณว่าแนวโน้มราคาข้าวอนาคตเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ 
 อย่างไรก็ตาม แม้ราคาข้าวจะมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ชาวนาก็ไม่ค่อยได้รับอานิสงส์มากนัก เพราะส่วน
ใหญ่มีปัญหาขาดทุนจากการท านาในรอบที่ผ่านๆ มา จากภัยแล้ง ดังนั้นแม้ว่าช่วงนี้ ฝนจะเริ่มตกลงมา มีน้ า
เพียงพอต่อการท านาก็ตาม แต่ชาวนาก็ไม่มีทุนที่จะท านาได้เต็มที่ ขณะที่โรงสีเองก็ไม่ค่อยรับซื้อข้าว ท าให้
บรรยากาศการซื้อขายเป็นไปอย่างซบเซา บางโรงสี แทบไม่มีข้าวเข้ามาเก็บในโกดังเลย ซึ่งถือว่าผิดปกติ จากปี
ที่ผลผลิตมีออกมาเป็นปกติ (ผู้จัดการ 23052559)  
 ภัยแล๎งดันราคาข๎าวเปลือก ข๎าวสาร พุํงสูงสุดในรอบ 2 ปี(16 พ.ค.59) 
 ภัยแล้งดันราคาข้าวพุ่งสูงสุดในรอบ 2 ปี ทั้งข้าวเปลือก ข้าวสาร และข้าวส่งออก เผยราคาข้าวเปลือก
ทะลุตันละ 9,000 บาทแล้ว ส่วนราคาส่งออกเพ่ิมเป็น 424 เหรียญสหรัฐต่อตัน โรงสีชี้เป็นราคาที่ดีสุดตั้งแต่
รัฐบาลนี้เข้ามา ส่วนผู้ส่งออกระบุราคาส่งออกดีดตัวขึ้น เหตุมีค าสั่งซื้อเข้ามา ด้าน “อภิรดี” บินถกจีนรับมอบ
ข้าว 1 ล้านตันตามสัญญาซื้อขาย 
 รายงานข่าวจากสมาคมโรงสีข้าวไทยว่า ราคาข้าวเปลือก 5% (ความชื้น 15%) ราคาปัจจุบัน (ณ วันที่ 
13 พ.ค.) อยู่ที่ 8,500-9,000 บาท/ตัน เพ่ิมขึ้นจากช่วงวันที่ 29 เม.ย. ที่ราคาข้าวเปลือกอยู่ที่ 8,200-8,400 
บาท/ตัน ส่งผลให้ราคาข้าวสารเจ้าราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.35-1.36 หมื่นบาท/ตัน เพ่ิมขึ้นจาก 1.27-1.29 หมื่น
บาท/ตัน ขณะที่ราคาส่งออกข้าวได้ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน โดยราคาส่งออกข้าวขาว 5% อยู่ที่ 424 เหรียญ
สหรัฐ/ตัน เพ่ิมขึ้นจากช่วงวันที่ 27 เม.ย. ที่ราคาส่งออกข้าวขาว 5% อยู่ที่ 399 เหรียญสหรัฐ/ตัน ส่วนราคา
ส่งออกข้าวนึ่งปรับเพิ่มข้ึนอยู่ที่ 439 เหรียญสหรัฐ/ตัน เพ่ิมข้ึนจาก 410 เหรียญสหรัฐ/ตัน 
 นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวสารได้ปรับเพ่ิมขึ้นในช่วง 2 
สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างรวดเร็ว โดยมาอยู่ที่ 1.3 หมื่นบาท/ตัน เพ่ิมข้ึนจาก 1.2 หมื่นบาท/ตัน หรือปรับขึ้นเฉลี่ย
สัปดาห์ละ 500 บาท/ตัน ส่งผลให้โรงสีต้องไล่ซื้อข้าวเปลือกในตลาดจากก่อนหน้านี้เคยซื้อ 8,000 บาท/ตัน 
ขึ้นเป็น 9,000 บาท/ตัน แต่ราคาดังกล่าวชาวนาจะได้รับผลประโยชน์ไม่มาก เพราะผลผลิตข้าวเปลือกปรับ
ลดลงจากภัยแล้ง และข้าวส่วนใหญ่ออกมาก่อนหน้านี้เกือบหมดแล้ว 
 “ราคาข้าวในตลาดปัจจุบันที่ปรับขึ้นเป็นราคาสูงสุดนับตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศ หรือ
สูงสุดในรอบ 2 ปี แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝน ถ้าตกตามที่คาดการณ์ไว้ช่วงปลายเดือนนี้จะท าให้ข้าว
นาปรังที่ออกเดือน ส.ค.-ก.ย.ได้ผลผลิตดี ท าให้ราคาข้าวลดความร้อนแรง แต่ถ้าไม่เป็นไปตามคาดการณ์ต้อง
จับตาดูราคาข้าวอย่างใกล้ชิดต่อไป” นายมานัสกล่าว 
 นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้ราคาข้าว 
โดยเฉพาะข้าวขาวและข้าวนึ่งปรับตัวเพ่ิมขึ้นในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เฉลี่ย 20-30 เหรียญสหรัฐ/ตัน 
สาเหตุมาจากตลาดแอฟริกาเริ่มมีการน าเข้าเพ่ิมมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ชะลอการซื้อไป โดยข้าวที่ส่งไป
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ส่วนใหญ่เป็นข้าวนึ่ง ซึ่งใช้ข้าวเปลือกใหม่ ท าให้เกิดการแย่งซื้อในตลาด ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดปรับ
เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 
 “เปูาหมายส่งออกข้าว 9 ล้านตันเป็นไปได้แน่นอนถ้าดูจากสถานการณ์ขณะนี้ และเชื่อว่าครึ่งปีหลัง
ตลาดน าเข้าข้าวใหญ่ๆ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จะเริ่มน าเข้าข้าว ท าให้แนวโน้มราคาข้าวจากนี้ไปอยู่ใน
ทิศทางขาขึ้น” นายชูเกียรติกล่าว 
 ด้านนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมาได้น าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ครั้ง
ที่ 4 ที่กรุงปักกิ่ง โดยไทยได้เร่งรัดให้รัฐบาลจีนรับมอบข้าวตามสัญญาการซื้อขายข้าว 1 ล้านตัน ที่ได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน และขอให้ปรับเปลี่ยนประเภท
ข้าวที่จะส่งมอบจากเดิมเป็นข้าวในสต๊อกรัฐบาลเป็นข้าวฤดูกาลใหม่ เพ่ือให้ไทยมีตลาดรองรับผลผลิตข้าวฤดู
ใหม่ที่จะออกมาจนถึงสิ้นปี 2560 
 ทั้งนี้ นายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อ านวยการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) 
ได้รับปากว่าจะเร่งให้บริษัทคอฟโก้ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน ด าเนินการน าเข้าข้าว 1 ล้านตันที่ได้ท าสัญญาไว้
แล้วให้ส าเร็จลุล่วงโดยเร็ว และจะน าประเด็นที่ไทยขอเปลี่ยนข้าวเก่าเป็นข้าวใหม่ 1 ล้านตัน หารือคอฟโก้และ
ผู้น ารัฐบาลต่อไป 
 ส าหรับการซื้อขายสินค้าเกษตรอ่ืนๆ เช่น ยางพารา 2 แสนตัน ที่ได้ลงนามซื้อขายไปแล้ว ล่าสุดได้มี
การทยอยส่งมอบแล้วเช่นเดียวกัน ซึ่งไทยได้เสนอขอให้จีนพิจารณาซื้อสินค้าเกษตรอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น 
ยางพารา มันส าปะหลัง ข้าวโพด น้ ามันปาล์ม และผลไม้ โดยขอให้รัฐบาลจีนมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้เริ่มหารือ
ในรายละเอียดว่าจะซื้อขายกันอย่างไรโดยเร็ว (ผู้จัดการ 15052559) 
 กลุํมผู๎ค๎าข๎าว 4 จังหวัด 14 โรงสีเปิดงานประมูลข๎าวท้ังลดแลกแจกแถม(30 พ.ค.59) 
 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าร าชการ
จังหวัดพิจิตร ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานประมูลขายข้าวสารที่มี นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมการประมูลข้าวสาร” ณ บริเวณท่าข้าวก านันทรง อ.เมือง จ.
นครสวรรค์ 
 โดยภายในงานมีนักธุรกิจผู้ซื้อข้าวสารส่งออก-ข้าวสารบรรจุถุง ผู้ประกอบการโรงสีจาก จ.นครสวรรค์ 
จ.พิจิตร จ.ก าแพงเพชร จ.อุทัยธานี และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง อีกทั้งมีประชาชนผู้สนใจจ านวนหลายร้อยคน
ที่มาร่วมงานดังกล่าว 
 ส าหรับการประมูลครั้งนี้เป็นการซื้อขายข้าวสารที่เป็นข้าวชั้นดีจากโรงสีต่างๆ 14 แห่ง (ไม่ใช่ข้าวสาร
จากโครงการรับจ าน าข้าว) ที่เสนอขายข้าวสารจ านวนกว่า 100 ตัน แต่ผู้ซื้อสนใจซื้อเพียง 61.5 ตัน เป็นเงิน 
4,782,900 บาท มีการประมูลซื้อข้าวหอมมะลิในราคา กก.ละ 24.20 บาท ข้าวหอมใบเตยในราคา กก.ละ 
17.20 บาท ข้าวหอมมะลิท้องไข่ในราคา กก.ละ 15.10 บาท 
 ส่วนข้าวสารที่ไม่มีการแข่งขันประมูลซื้อก็ได้น ามาขายปลีกให้ประชาชนทั่วไปในราคา ลด แลก แจก 
แถม ท าให้ขายดิบขายดี เนื่องจากสินค้าที่ขนมาแล้วจะไม่มีการขนกลับ จึงน าไปขายปลีก ข้าวหอมมะลิบรรจุ
ถุง 15 กก. จากราคา 299 บาท เหลือเพียง 240 บาท ซื้อ 5 กก.แถม 1 กก. ซึ่งถือว่าถูกกว่าท้องตลาด จึงท า
ให้บรรยากาศที่นอกจากการประมูลซื้อขายข้าวสารจะคึกคักแล้ว ก็ท าให้บรรยากาศของการจัดงานที่มีทั้ง
นิทรรศการและการออกร้านผลิตภัณฑ์จากข้าวสารพลอยคึกคักไปด้วย(ผู้จัดการ 29052559)  
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 ผู๎ผลิตข๎าวถุงกัดฟันตรึงราคาขาย แอํนอกรับภาระต๎นทุนเพิ่ม 10% เผยมีปริมาณส ารองอีก 3 
เดือน(24 พ.ค.59) 
 นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี ผู้ผลิตข้าวถุงตรา “มาบุญครอง” เปิดเผยว่า ขณะนี้ต้นทุนการผลิต
ข้าวสารบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม (กก.) ได้ปรับเพ่ิมขึ้นแล้ว โดยเฉพาะข้าวขาวที่ปรับ ขึ้นเฉลี่ยถุงละ 5-7.50 
บาท เพราะข้าวเปลือกเจ้าได้ปรับราคาขึ้น 10% มาอยู่ที่ตันละ 9,000-9,500 บาท จากเดิมตันละ 7,500-
8,500 บาท หรือต้นทุนข้าวสารขึ้นมาอยู่ที่ตันละ 14,000 บาท จากเดิมตันละ 12,000-12,500 บาท แต่ผู้ผลิต
ข้าวถุงยงัคงไม่ปรับขึ้นราคา เพ่ือช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค 
 ทั้งนี้ ข้าวสารบรรจุถุง 5 กก. ข้าวขาวขายที่ถุงละ 70-80 บาท ข้าวหอมมะลิถุงละ 160-170 บาท แม้
ต้นทุนข้าวเปลือกจะสูงขึ้น แต่ผู้ผลิตข้าวถุงยังไม่ขึ้นราคา เพราะยังมีข้าวสต๊อกเก่าเหลืออยู่ที่จะใช้ได้อีก  2-3 
เดือน สามารถถัวเฉลี่ยต้นทุนได้ แต่หลังจากเดือน ก.ย.นี้ ต้องติดตามว่าผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ จะออกมาก
น้อยเพียงใด ถ้าน้อยและราคาข้ึนสูง อาจจะต้องขึ้นราคาขายข้าวถุง 
 นายสมเกียรติกล่าวว่า การแข่งขันในตลาดข้าวถุงในปัจจุบัน แต่ละแบรนด์มีความรุนแรงมากขึ้น เพ่ือ
แย่งส่วนแบ่ง ตลาด มีการจัดโปรโมชั่นซื้อข้าวถุงแถมสินค้าอ่ืนๆ เช่น น้ าดื่ม น้ าปลา ซีอ๊ิว ตอกย้ าให้เห็นว่าข้าว
ถุงปรับขึ้นราคายาก เพราะการแข่งขันที่สูงขึ้น หากปรับขึ้นราคาจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค แม้
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และผู้ประกอบการ ยังมีภาระต้นทุนเพ่ิมขึ้นจากค่าธรรมเนียมในการน าสินค้าไปขายใน
ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) ห้างสรรพสินค้า ที่จะปรับขึ้นอีกในปีหน้า โดยการเก็บค่าธรรมเนียม
ทั้งหมดของห้างคิดอยู่ที่ 10-35% เป็นปัญหาต่อผู้ประกอบการ เพราะการคิดค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่มี
มาตรฐานแน่ชัดว่าค านวณจากส่วนใด มีผลต่อการท าโปรโมชั่นในการขาย จึงจะเสนอในที่ประชุมคณะท างาน
วางแผนการผลิตข้าวครบวงจร เพ่ือให้พิจารณาจัดท ายุทธศาสตร์ค้าปลีกข้าวถุง และแก้ปัญหาให้ได้ในระยะ
ยาว 
 ขณะเดียวกันในการประมูลข้าวสารสต๊อกรัฐบาล 1.19 ล้านตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้เสนอซื้อ 
1.17 ล้านตัน ถือว่าได้รับการตอบรับจากตลาดมาก รัฐสามารถขายข้าวได้เกือบหมดปริมาณที่น ามาประมูล 
ข้าวส่วนใหญ่ที่เอกชนเสนอซ้ือคือปลายข้าว เพราะผู้ส่งออกน าไปส่งออกให้ตลาดแอฟริกา ซึ่งขณะนี้เริ่มกลับมา
ซื้อข้าวไทย เพราะก าลังซื้อเริ่มฟ้ืนตัว(ไทยรัฐ 23052559)  
 ข๎าวเหนียวแพงเวํอร์ ผู๎สํงออก-โรงส-ีชาวนา รุมเตือนอาจเปิดแผนการจ าน า(24 พ.ค.59) 
 กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง เมื่ออยู่ๆ ราคาข้าวเหนียวในท้องตลาดปรับตัวสูงต่อเนื่อง และแซงหน้า
ราคาข้าวหอมมะลิ ตันละ 1,000-2,000 บาท ล่าสุดราคาข้าวเปลือกเหนียววิ่งไปถึงตันละ 13,000-15,000 
บาท ขณะที่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ทรงตัวเฉลี่ยตันละ 11,000 บาท ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดได้ไม่บ่อยนัก 
 แม้กระท่ัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็แสดงความเป็นห่วง ออกมาเตือนเรื่องหันปลูก
ข้าวเหนียว เพราะมองแค่ราคาสูงระวังเจ๊ง 
 - เร่งสอบเหตุราคาข้าวเหนียวแพง 
 ท าให้กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานหลักในการดูแลเสถียรภาพราคาข้าวและอยู่ระหว่างจัดท า
ยุทธศาสตร์ข้าวแบบครบวงจร นั่งไม่ติด นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ สั่งการด่วนให้
กรมการค้าภายใน (คน.) และกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ตรวจสอบข้อมูลจริง เพราะเกรงว่าราคาข้าว
เหนียวสูงกว่าราคาข้าวหอมมะลิ นานๆ ไปจะมีผลจิตวิทยาต่อฤดูกาลผลิตใหม่ของชาวนา ที่จะแห่ปลูกข้าว
เหนียวเป็นหลัก จากราคาที่เคยสูงก็จะตกต่ าลงทันที ตั้งแต่ยังไม่เก็บเกี่ยวหลังเริ่มลงต้นกล้าเพียง 3-4 เดือน 
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 สิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ต้องการรู้คือ ราคาข้าวเหนียวที่สูงจนทุบสถิติในครั้งนี้ เกิดจากความต้องการ
แท้จริง หรือเป็นความต้องการเทียม เพราะปกติการเพาะปลูกข้าวเหนียวของชาวนาไทย ส่วนใหญ่ 70-80% 
ผลิตเพ่ือบริโภคกันเองในประเทศ ส่วนส่งออกข้าวเหนียวตัวเลขต่อปีก็ยังไม่ถึง 3 แสนตัน อาจมีบางปีที่ผิดปกติ
ก็แค่เมื่อ 5 ปีก่อน จีนเพ่ิมน าเข้าเพ่ือปูอนอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์ อีกเหตุผลตามสถานการณ์ เช่น ภัย
แล้งของประเทศเพ่ือนบ้านหนักจนต้องลักลอบน าเข้าจากไทย หรือพ่อค้ากว้านซื้อเพ่ือเก็งก าไรเพราะวิตกปลูก
รอบใหม่ผลผลิตอาจหายไปกว่าครึ่งเหมือนพืชเกษตรหลายชนิด หรือพันธุ์ข้าวที่ราชการจัดสรรลงหมู่บ้านไม่ได้
เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่ต้องการ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องได้ข้อเท็จจริงภายในเดือนพฤษภาคม เพราะต้องน าไปประกอบ
แผนบริหารจัดการข้าวครบวงจร ที่ทางการจะเริ่มด าเนินการในเดือนมิถุนายนนี้ 
 ถึงขณะนี้ในส่วนของกรมการค้าภายในระบุเพียงก าลังเร่งตรวจสอบและส่ งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ โดย
เบื้องต้นเชื่อว่าราคาข้าวเหนียวแพงเพราะภัยแล้งท าให้ผลผลิตรอบก่อนลดลงมาก เหลือเพียงส ารวจความ
ต้องการเพื่อการบริโภคของคนไทย แรงงานเพ่ือนบ้าน และภาคอุตสาหกรรมว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
 - ผู้ส่งออกชี้ราคาผันผวน 
 โดยผู้ส่งออก ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มองว่า ขณะนี้ราคาข้าวสาร
เหนียวเป็นข้าวที่ราคาดีที่สุด ราคาข้าวสารเหนียวนาปรังออกใหม่อยู่ที่ 28-29 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) สูงกว่า
ข้าวสารหอมมะลิ อยู่ที่ 23 บาทต่อ กก. และข้าวสารขาว 5% อยู่ที่ 14 บาทต่อ กก. ยิ่งเป็นข้าวเหนียว กข6 
นาปี ราคาจะสูงกว่านี้ เพราะคุณภาพดีกว่า ราคาขายในพ้ืนที่อีสานสูงถึง 29-29.50 บาทต่อ กก. ส่วน
ภาคเหนืออยู่ที่ 31.50-32 บาทต่อ กก. ระดับราคานี้ถือว่าสูงมากแล้ว มองว่าเป็นเพราะแล้งกระทบต่อผลผลิต
ได้น้อยลง อีกทั้งบางพ้ืนที่ลดพื้นที่เพาะปลูกเกรงว่าขายไม่ได้ราคาเพราะไม่มีโครงการรับจ าน า และบางส่วนหัน
ไปปลูกข้าวเจ้าหอมมะลิ เพราะทางการได้ประกันสูงกว่า 
 "ตอนนี้ข้าวไม่มีระดับราคาปกติ อยู่ที่ตลาดเลย ราคาไม่นิ่ง ขึ้นกับความต้องการและการผลิต พยายาม
บอกว่าราคาในอดีตเป็นเท่าไหร่ ไม่ได้แสดงออกว่าราคาในอนาคตจะเป็นเท่านั้นเท่านี้ คล้ายกับราคาหุ้น ช่วงนี้
เป็นช่วงปลายฤดูนาปรัง ของน้อย โรงสีจึงซื้อเก็บจนกว่าของใหม่จะออกตลาด ยอมรับราคาสูงส่งออกยาก 
เพราะข้าวเหนียวเวียดนามถูกกว่าไทย ที่ปลูกส่วนใหญ่บริโภคในประเทศเกือบ 90% และมีผลผลิตปีละ 7-8 
ล้านตัน หากต่อจากนี้ไม่มีฝนจนถึงท านาอีกรอบคาดว่าราคาข้าวเหนียวจากนี้จะไม่ลง เป็นธรรมดาของกลไก
ตลาด ชาวนาเห็นราคาดีก็จะเฮโลกันปลูก หากข้ึนลงตามความต้องการให้ประเทศก็น่าวิตกนัก" 
 ส่วนโรงสี นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวเหนียวขึ้นมาเรื่อยๆ 
ตั้งแต่ต้นปีนี้ ไม่ได้ขึ้นมาเฉพาะช่วงนี้ เนื่องจากภัยแล้งท าให้ผลผลิตมีน้อย สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาข้าวเปลือก
เหนียวแห้งอยู่ที่ 16,000-18,000 บาทต่อตัน ถือเป็นราคาขึ้นมากสุดแล้ว เนื่องจากโรงสีแย่งกันซื้อจนแพงเกิน
จริง ตอนนี้ราคาอ่อนตัวลงบ้าง สาเหตุเล็งเห็นว่าผลผลิตนาปรังฤดูกาลนี้มีเล็กน้อยและใกล้หมดแล้วจากภัยแล้ง 
แล้วทยอยขาย ไม่ได้เก็บเพ่ือเก็งราคา จะปล่อยออกตามความต้องการบริโภคแต่ไม่รีบขายอย่างข้าวขาว ส่วน
ข้าวเปลือกหอมมะลิทรงตัวตันละ 12,000-13,000 บาท 
 - แนวโน้มกลางปีขยับรุนแรง 
 อีกเสียงอย่างนายศิริ ไชยสถิตวานิช อดีตประธานชมรมโรงสีข้าว จ.เชียงราย กล่าวว่า ประเมินกันว่า
ภัยแล้งท าให้ผลผลิตข้าวเปลือกเหนียวต่อไร่หายไป 20-30% กระทบต่อราคาข้าวเหนียวแซงหน้าหอมมะลิ
ตั้งแต่ต้นปี และราคาห่างกันมากอย่างไม่ค่อยเห็น จนสังคมให้ความสนใจกันมาก จึงเป็นเรื่องปกติที่ข้าวหายไป
จากตลาดต้องแย่งซื้อ ยอมรับข้าวเหนียวปีนี้แพงกว่าทุกๆ ปี ชาวนาเห็นราคาก็จะหันมาปลูกแข่ง เป็นเรื่องดีที่
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กระทรวงพาณิชย์ตื่นตัวและประชาสัมพันธ์ว่าอย่าปลูกข้าวเหนียวกันมากไป ราคาจะตก ต้องหามาตรการอุ้ม
เหมือนในอดีต ซึ่งราคาปกติข้าวเปลือกเหนียวควรอยู่ที่ 11,000-13,000 บาทต่อตัน  
 ส่วนกลุ่มพ่อค้า นายพิเชษฐ์ โตนิติวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงสีข้าว บริษัท ธรรมธุรกิจ ข้าวเหนียวสันปุา
ตอง จ ากัด กล่าวว่า สิ้นเดือนพฤษภาคม จะหมดฤดูกาลนาปรัง ข้าวเปลือกเหนียวจะเริ่มต้นเก็บเกี่ยวอีกครั้ง
เดือนตุลาคม ท าให้ช่วง 4 เดือนจากนี้จะไม่มีข้าวเปลือกเหนียวออกสู่ตลาด ชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะ
เก็บในยุ้งฉางเท่านั้น เชื่อได้ว่าเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้ ราคาข้าวเหนียวจะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรุนแรงและ
รวดเร็วกว่า ณ ปัจจุบันอีก แม้รัฐบาลจะระบายข้าวเก่าในคลัง แต่ตลาดบริโภคข้าวเหนียวจะไม่ยอมรับคุณภาพ
ข้าวสารเหนียวเก่าเก็บนาน 3 ปีแม้ราคาถูกกว่า 10 บาทต่อ กก.ก็ตาม 
 "ครั้งนี้สาเหตุหลักท าให้ราคาข้าวเหนียวแพงคือฝนน้อยตั้งแต่นาปี 2558 ผลผลิตลดลงมาก แต่ความ
ต้องการไม่ได้ลดลงมากเท่า จึงไม่สมดุล แต่ 4 เดือนแรกของผลผลิตราคาไม่เคลื่อนไหวมากนัก เพราะทุกคน
เชื่อว่าจะมีข้าวเปลือกเหนียวนาปรังจากภาคเหนือและอีสานเก็บเก่ียวได้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม
แต่ถึงเวลาเก็บเก่ียว ปรากฏพื้นที่เพาะปลูกลดลงอย่างมากในรอบ 10 ปีที่มีการท าข้าวนาปรัง เพราะไม่มีน้ าท า
นา" 
 นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า น่าเป็นห่วงตรงที่เกษตรกรเห็น
ราคาที่ดีของข้าวเหนียวแล้วจะหันไปปลูกกันมาก จนท าให้ปริมาณผลผลิตเกินความต้องการ ราคาอาจปรับลง
อย่างรวดเร็ว เพราะราคาข้าวเหนียวไวต่อตลาดอย่างมาก เมื่อผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคราคา
จะขึ้นเร็ว หากผลผลิตล้นราคาก็ลงหวบเช่นกัน ดังนั้นอาจต้องเตือนชาวนาให้ค านึงถึงความเสี่ ยงข้อนี้ด้วย 
ระมัดระวังด้วย แม้ว่าพื้นท่ีปลูกข้าวจะปลูกได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า 
- ชาวนาเชียร์จัดโซนนิ่งแก้ปัญหา 
 ในแง่ชาวนา นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย มองในเรื่องนี้ว่า "ราคาข้าวเหนียวที่
ขึ้นมา เพราะไม่มีข้าวพอต่อความต้องการจะซื้อของโรงสี ชาวนาก็ไม่สามารถปลูกข้าวนาปรังได้เพราะไม่มีน้ า 
ส่วนนาปีจะเริ่มปลูกพฤษภาคม-มิถุนายนนี้ ก็ไม่มั่นใจว่าจะมีน้ าให้ท านาหรือไม่ ต้องรอฝน แม้ราคาข้าวเหนียว
จะดี แต่ใช่ว่าทุกคนจะปลูกได้เพราะต้องพ่ึงดินและปริมาณน้ า หากน้ าไม่มีก็ปลูกไม่ขึ้น ดังนั้น ควรจัดระบบ
พ้ืนทีป่ลูกข้าว ควรท าแบบโซนนิ่ง โดยชาวนาต้องตั้งกลุ่มให้ได้ เพ่ือหารือกันจะใช้เมล็ดพันธุ์ ใช้ปุ๋ยอย่างไร พอ
ผลผลิตออกมาก็บริหารจัดการด้วยชาวนาเอง อาจไม่จ าเป็นต้องพ่ึงนโยบาย" 
 ขณะที่นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้า
แผนบริหารจัดการข้าวครบวงจร เพ่ือแก้ปัญหาข้าว ว่า ได้ก าหนดพ้ืนที่ปลูกและการใช้เมล็ดพันธุ์แล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างลงพื้นท่ีสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในฤดูกาลใหม่ ตามแผนของคณะกรรมการนโยบายและบริการ
จัดการข้าว (นบข.) มอบหมายทุกหน่วยงานปฏิรูปการท างานระหว่างกระทรวง กระทรวงพาณิชย์และ
กระทรวงมหาดไทย โดยก าหนดผลผลิตข้าวนาปีและนาปรังปี 2559/60 ไว้ที่ 27 ล้านตันข้าวเปลือก ที่
สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงชนิดพันธุ์ที่เหมาะสม เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอม
ปทุม ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวสี และข้าวอินทรีย์ 
 ทั้งหมดสะทอ้นได้ถึงสถานการณ์ข้าวเหนียว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญอีกชนิดหนึ่ง ที่ยังต้องเฝูาระวัง 
เพราะหากเผลอ อาจก่อปัญหาลุกลาม ร้องขอประกันราคาหรือเปิดรับจ าน าอีกรอบ(ประชาขาติธุรกิจ 
23052559)  
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๑.๖ ความเคลื่อนไหวของผู๎สํงออกข๎าวไทย 
 ซีพีเล็งขายข๎าว1ล๎านตัน-ลุยแผนดันยอด(11 พ.ค.59) 
 ข้าวตราฉัตรเครือซีพี พลิกกลยุทธ์การตลาด ผุดแคมเปญ “การันตี คุณภาพ” ไม่พอใจคืนข้าวได้เป็น
เจ้าแรกของไทย ปีนี้เน้นสร้างคุณภาพและบริการ มั่นใจก าลังซื้อดีกว่าปีก่อนชี้ราคาข้าวถุงปีนี้ถูกว่าปีก่อนเฉลี่ย 
10% ชี้ปัญหาภัยแล้งกระทบหลายประเทศอาจมีการสั่งซื้อข้าวมากขึ้น ยังคงส่งออกและจ าหน่ายในประเทศ 1 
ล้านตัน มูลค่ารวม 1.8 หมื่นล้านบาท ไตรมาสแรกส่งออกไปแล้ว 2 แสนตัน 
 นายยงยุทธ พฤกษ์มหาด ารง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จ ากัด (ข้าวตราฉัตร) 
เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ข้าวตราฉัตร ได้จัดแคมเปญ การันตีคุณภาพ ภายใต้ข้อความ “เพราะเราดี
จริง จึงกล้ารับประกัน” ทั้งนี้เพ่ือเป็นการตอกย้ ามาตรฐานของกระบวนการผลิต และสร้างความเชื่อมั่น
คุณภาพข้าวของบริษัทในตลาดผู้บริโภคทั่วประเทศ พร้อมทั้งเดินแผนเชิงรุกแบบที่ไม่มีผู้ผลิตรายใดท ามาก่อน
ผ่านเครื่องหมาย “รับเปลี่ยนสินค้าทันที หากไม่พึงพอใจ” 
 ด้านนายฐิติ ลุจินตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร การค้าข้าวในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจ
อาหารและสินค้าท่ัวไป บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด กล่าวเสริมว่า แคมเปญ การันตีคุณภาพ ที่บริษัทท าอยู่จะใช้
ทั้งในและต่างประเทศโดยในส่วนของต่างประเทศจะใช้เฉพาะที่เป็นแบรนด์ตราฉัตรเท่านั้น ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์
การขยายตลาดของบริษัทของปีนี้ ต่างจากปีก่อนที่เน้นจุดขายท าโปรโมชันด้านราคาเป็นหลักซึ่งยอมรับว่าปีที่
ผ่านมาเศรษฐกิจในประเทศเป็นตัวฉุดก าลังซื้อไปพอสมควร แต่มั่นใจว่าปีนี้ก าลังซื้อน่าจะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ชัดเจน
มากนัก ดังนั้นในปีนี้จะเน้นในเรื่องราคาอย่างเดียวคงไม่ได้ เพราะกลุ่มลูกค้าที่มองเรื่องคุณภาพก็มีจ านวนมาก
เช่นกัน 
 ส าหรับราคาข้าวสารในปีนี้ภาพรวมถือว่าถูกลงกว่าปีที่ผ่านมา อย่างข้าวหอมมะลิราคาถูกลงแต่ไม่มาก 
โดยเฉลี่ยยังอยู่ที่ 30-35 บาทต่อกิโลกรัม (ราคา ณ ปัจจุบัน) ส่วนข้าวขาวถือว่าถูกลงจากปีก่อน 10% เพราะ
วัตถุดิบราคาถูกลง อย่างข้าวเปลือกสีเป็นข้าวสาร ถ้าเป็นข้าวขาวกิโลกรัมละ 22-23 บาท ข้าวปทุมธานี
กิโลกรัมละ 29 บาท 
 ภาพรวมราคาข้าวในประเทศอาจจะอ่อนตัวตามแนวโน้มตลาดโลก ปัญหาภัยแล้ง ท าให้กลุ่มประเทศ
ผู้ผลิตที่ส่งออกข้าวได้รับผลกระทบ เช่น เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา ยกเว้นอินเดียที่ยังอยู่ในภาวะปกติ ดังนั้น
ในฤดูกาลผลิตใหม่คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งในประเทศและตลาดเพ่ือนบ้านว่าจะมีผลผลิตเป็นอย่างไร” 
 นายฐิติ กล่าวอีกว่า ภาพรวมการส่งออกข้าวและจ าหน่ายในประเทศของบริษัทในปีนี้ยังคงเปูาหมาย
เดิมตั้งแต่ต้นปีที่ 1 ล้านตัน เปูารายได้ 1.8 หมื่นล้านบาท โดยสัดส่วน 70% มาจากการส่งออก ตั้งเปูาไว้ที่ 7 
แสนตัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนที่ส่งออก 6 แสนตัน และอีก 30% เป็นจ าหน่ายในประเทศปริมาณ 3 แสนตัน 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 1 แสนตัน โดยไตรมาสแรกสามารถส่งออกไปแล้ว 2 แสนตัน มูลค่าประมาณ 3 พันล้านบาท 
และในประเทศจ าหน่ายไปแล้ว 6 หมื่นตัน มูลค่า 1.5 พันล้านบาท 
 “ปัจจัยเสี่ยงในปีนี้ คือสต๊อกข้าวของรัฐบาลที่จะเป็นตัวฉุดเรื่องราคาข้าวในตลาด แต่ทั้งนี้ปัจจัยบวกก็
ยังมีเข้ามา เช่น ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาในช่วงสั้นๆ ไม่อ่อนค่าลงมากจะช่วยให้เอกชนแข่งขันได้ และยังมี
ผลผลิตที่เพียงพอทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวขาว และตลาดข้าวพรีเมียมยังโตอย่างต่อเนื่อง” (ฐานเศรษฐกิจ 
10052559) 
 เอกชนหํวงสต๏อกข๎าวรัฐบวมท าราคาตก′หอมมะล′ิดิ่งด๎วยพ.ค.นี้(10 พ.ค.59) 
 นายฐิติ ลุจินตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารการค้าข้าวในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจ
อาหารและสินค้าทั่วไป บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จ ากัด ผู้ผลิตและจ าหน่ายข้าวตราฉัตร เปิดเผยว่า ส าหรับ
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ยอดขายข้าวของข้าวตราฉัตร ในไตรมาส 1/2559 มีปริมาณรวม 2.6 แสนตันข้าวสาร หรือคิดเป็นมูลค่า 
4,500 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายในประเทศ 6 หมื่นตัน มูลค่า 1,500 ล้านบาท และยอดส่งออก 2 แสนตัน 
มูลค่า 3,000 ล้านบาท โดยมีก าไรขั้นต้นประมาณ 2% ของยอดขาย ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับปีก่อน และสูงกว่า
ก าไรของตลาดรวมข้าวที่มีอยู่ประมาณ 1% เท่านั้น เนื่องจากตราฉัตรมุ่งเน้นแข่งขันในเรื่องของคุณภาพ ไม่
เน้นแข่งราคา จึงคาดว่ายอดขายรวมของข้าวตราฉัตรทั้งปีจะอยู่ที่ 1.8 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นยอดขาย
ต่างประเทศ 70% และยอดขายในประเทศ 30% และคาดว่าจะขยายตัวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
 นายฐิติกล่าวว่า ส าหรับภาพรวมของราคาข้าวขาวของไทยในช่วงที่ผ่านมา มีการปรับตัวลดลงอย่าง
หนักมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ราคาข้าวหอมมะลิที่ผ่านมายังทรงตัวอยู่ที่ราคา 
32-33 บาท/กิโลกรัม (กก.) คาดว่าประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมนี้น่าจะเห็นการปรับตัวลดลงของราคาข้าว
หอมมะลิ ของไทยอีกครั้ง แม้ว่าปริมาณการผลิตข้าวจะลดลงจากสถานการณ์ภัยแล้ง แต่ปัญหาหลักคือ สต๊อก
ข้าวของรัฐบาลที่มีจ านวนมาก จึงเป็นตัวถ่วงราคาข้าวให้มีแนวโน้มอ่อนตัวลดลงต่อเนื่องในปีนี้ ส่วนก าลังซื้อใน
ต่างประเทศยังต้องเฝูาติดตามโดยเฉพาะประเทศผู้ซื้อที่มี สินค้าหลักของประเทศผู้ส่งออกน้ ามันมีรายได้ลดลง
มากกว่า 50% และก าลังซื้อของประชาชนในประเทศระดับกลางและระดับล่างยังน่าเป็นห่วง จึงยังเป็นปัจจัยที่
ข้าวไทยต้องเฝูาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
 นายฐิติกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ช่วง 9 เดือนจากนี้ก าลังซื้อของโลกหรือของผู้ซื้อทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศยังน่า เป็นห่วง อย่างไรก็ตาม ยังมั่นใจว่าการส่งออกน่าจะได้ตามเปูาประมาณ 9.5 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น
จากปีก่อนส่งออกได้ประมาณ 9 ล้านตัน ทั้งนี้สินค้าข้าวพรีเมียม อาทิ ข้าวหอมมะลิคุณภาพคัดเกรดที่ไม่มี
ปัญหาเรื่องปลอมปนจะยังเติบโตได้ รวมไปถึงกลุ่มข้าวหอมมะลิใหม่ที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารมีความต้องการ
น าไปแปรรูป เป็นเส้นหมี่ ขนมปัง และกลุ่มสุดท้ายคือสินค้าพรีเมียมขายผ่านภัตตาคาร ร้านอาหาร ยังดีอยู่
มาก ผู้บริโภคยอมจ่ายแม้ราคาจะสูงเพราะม่ันใจได้ของคุณภาพดี(ประชาชาติธุรกิจ 08052559) 
 สมาคมผู๎สํงออกไทย คาดปี 59 ขายข๎าวตามเป้า 9.5 ล๎านตัน ม่ันใจแซงหน๎าอินเดีย(18 พ.ค.59) 
 สมาคมผู้ส่งออกข้าว เผย 1 ม.ค.-3 พ.ค.59 ไทยขึ้นเบอร์ 1 ส่งออกข้าวมากสุดในโลก คาด ทั้งปี
ส่งออกตามเปูา 9.5 ล้านตัน แซงหน้าอินเดียแน่นอน เหตุ เร่งส่งมอบสัญญาจีทูจี ขณะที่ กรมการค้า
ต่างประเทศ เปิดยื่นซองคุณสมบัติร่วมประมูลข้าว 10.2 ล้านตัน ผู้สนใจแห่ยื่นซองถึง 51 ราย 
 วันที่ 17 พ.ค.59 นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค.-3 พ.ค.59 ไทยส่งออกข้าว 3.75 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 30.75% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็น
ปริมาณส่งออกสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก มากกว่าอินเดียที่ส่งออกได้ 3.23 ล้านตัน ลดลง 20.78% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน เวียดนามส่งออกได้ 2.16 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 14% และปากีสถานส่งออกได้ 1.72 ล้านตัน 
เพ่ิมขึ้น 14.94% คาดว่าปีนี้ไทยจะส่งออกได้ตามเปูาหมาย 9.5 ล้านตัน และกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวที่มี
ปริมาณส่งออกมากเป็นอันดับ 1 ของโลก แซงหน้าอินเดีย ที่ปีก่อนเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ด้วยปริมาณ 10.9 
ล้านตัน แต่ปีนี้คาดจะส่งออกได้เพียง 8-8.5 ล้านตันเท่านั้น เพราะภัยแล้งท าให้ผลผลิตข้าว และสต็อกข้าว
ลดลง ขณะที่เวียดนามคาดปีนี้จะส่งออกได้ 6.7-7 ล้านตัน 
 "สาเหตุที่ไทยส่งออกข้าวสูงมาก เพราะมีการส่งมอบข้าวตามค าสั่งซื้อแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่มีปริมาณ
รวมถึง 1 ล้านตัน หลังเดือน พ.ค.นี้ สัญญาส่งมอบดังกล่าวจะหมดลง ปริมาณการส่งออกข้าวจะค่อยๆ กลับสู่
ภาวะปกติ แต่ช่วงปลายไตรมาส 2–3 ปีนี้ ตลาดจะกลับมาดีขึ้น จากผู้ซื้อรายใหญ่ๆ เช่น อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์ จะเริ่มน าเข้าข้าว" 
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 ส่วนการที่กรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเป็นการ
ทั่วไป ครั้งที่ 3/59 ปริมาณ 1.2 ล้านตัน ยื่นเอกสารเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.59 และได้รับ
ความสนใจจากผู้ส่งออก โรงสี และค้าข้าวในประเทศจ านวนมาก เพราะต้องการหาซื้อข้าวในราคาที่ต่ ากว่า
ท้องตลาด ท าให้ราคาข้าวในภาพรวมปรับตัวสูงสุดในรอบ 2 ปี โดยราคาส่งออกข้าวหอมมะลิอยู่ที่ตันละ 795 
เหรียญสหรัฐฯ ข้าวเหนียวตันละ 900 เหรียญสหรัฐฯ และข้าวขาวตันละ 439 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหลังจากนี้ 
รัฐบาลควรเร่งระบายข้าวอีก 2-3 ครั้ง ก่อนที่ผลผลิตฤดูใหม่จะออกสู่ตลาด 
 ด้าน นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ค.59 กรมฯ ได้
เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 3/59 ปริมาณ 1.2 
ล้านตัน ยื่นเอกสารเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ โดยมีผู้ประกอบการสนใจยื่นเอกสารรวม 51 ราย ถือว่าได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะขณะนี้ตลาดมีความต้องการข้าวเพ่ิมขึ้น หลังจากที่ผลผลิตข้าวเปลือกใน
ประเทศออกสู่ตลาดหมดแล้ว และแนวโน้มผลผลิตน่าจะลดลง จากปัญหาภัยแล้ง โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
คุณสมบัติในวันที่ 19 พ.ค.59 และให้ยื่นซองเสนอราคาวันเดียวกัน 
 ขณะที่ การติดตามทวงค่าเสียหายจากการขายข้าวในรูปรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) จ านวน 4 สัญญา ปริมาณ
ข้าว 6.2 ล้านตัน มูลค่าความเสียหายประมาณ 2 หมื่นล้านบาท กับนักการเมืองและข้าราชการรวม 6 คน กรม
ฯ อยู่ระหว่างรอค าตอบจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เป็น
ผู้ด าเนินการส่งหนังสือเรียกค่าเสียหายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าควรเป็นกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยอ่ืนๆ หรือ
จะต้องแยกการด าเนินการระหว่างข้าราชการเมืองกับข้าราชการประจ า หรือจะด าเนินการไปพร้อมกัน และ
ประเด็นการนับอายุความว่าควรเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไร เพราะตามกฎหมายก าหนดไว้ 2 ปี เชื่อว่า กฤษฎีกาจะให้
ค าตอบเร็ว จากนั้นจะเร่งด าเนินการในทันที(ไทยรัฐ 17052559) 
  4 เดือนแรกไทยสามารถทวงแชมป์สํงออกข๎าวได๎(19 พ.ค.59) 
 นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า จากสถิติการส่งออก
ข้าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-3 พฤษภาคม 2559 ปรากฏว่าไทยสามารถส่งออกข้าวได้สูงถึง 3.75 ล้านตัน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.75 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเป็นปริมาณการส่งออกข้าวที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของ
โลก สูงกว่าอินเดียที่ส่งออกได้ 3.23 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 20.78 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนเวียดนาม
ส่งออกข้าวได้ 2.16 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และปากีสถาน ส่งออกได้ 1.72 
ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.94 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดว่าทั้งปีไทยจะส่งออกข้าวได้ 9.5 ล้านตัน ตาม
เปูาหมายที่ตั้งไว้หรือกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวเบอร์ 1 ของโลกอีกครั้ง ส่วนภาพรวมราคาข้าวในตลาดขณะนี้ถือ
ว่าสูงสุดในรอบ 2 ปี เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปรังลดลงจากภัยแล้ง ราคาข้าวเกือบทุกชนิดจึงปรับตัวสูงขึ้น ส่วน
กรณีราคาข้าวเปลือกเหนียวที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าข้าวเปลือกหอมมะลิ 2,000 บาท/ตัน เป็นผลจากตลาดมีความ
ต้องการข้าวเหนียวเพ่ิมข้ึนทั้งตลาดจีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย (ผู้จัดการ 18052559) 
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๑.๗ ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 
 สอศ.- มูลนิธิข๎าวไทย พัฒนาชาวนาไทย(24 พ.ค.59) 
 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธาน
กรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือ “การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาชาวนาไทยรุ่นใหม่” เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนความร่วมมือในการส่งเสริมการผลิต และพัฒนาคนในด้านเทคโนโลยีข้าว 
 ดร.สุเมธ กล่าวว่า อาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่าห่วง เพราะระบบธรรมชาติและสภาพแวดล้อมโลก
เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องเร่งสร้างเครือข่ายอนุชนชาวนาไทยขึ้นมา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนาข้าว และ
ชาวนาจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับข้าวหลากหลายสายพันธุ์ วิธีการบริหารจัดการน้ า ขั้นตอนการผลิตข้าว
แบบพอเพียง เพื่อให้อนุชนลูกหลานชาวนาไทยสามารถน าความรู้กลับไปใช้กับตนเองและน าความรู้เรื่องข้าวไป
บอกต่อเผยแพร่ให้กับเพ่ือน ๆ คนในชุมชนเดียวกัน และสังคมเครือข่าย การรวมกลุ่มของอนุชนเหล่านี้จะท า
ให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง แต่เหนือสิ่งอ่ืนใดก็คือปัญญา ชาวนาจะต้องศึกษาหาความรู้จากผู้รู้ ทุกขั้นตอนจะต้อง
ผ่านกระบวนการคิด กระบวนการท า เพ่ือเติมคุณค่าของข้าวที่ผลิตให้มีคุณภาพ อ าชีพท านามีความ
ความส าคัญยิ่ง เพราะพ้ืนที่โลกก าลังลดลง เสื่อมลง เกิดภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง แต่ในทาง
กลับกันจ านวนประชากรโลกกับเพ่ิมขึ้น ไม่ว่าจะยากดีมีจนทุกคนต้องกินข้าว ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดม
สมบูรณ์ เพราะฉะนั้น หากเรายึดหลักพอเพียง นอกจากจะเลี้ยงตัวเองได้ แล้วยังสามารถหล่อเลี้ยงเพ่ือน
มนุษยชาติได้ จึงขอให้ภูมิใจและพอใจในอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพท านา ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ 
 ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ประสานความร่วมมือกับ
มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านการผลิต การแปรรูป รวมไปถึงการค้า
ที่จะส่งผลถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมพัฒนาให้ชาวนาไทยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพมาก
ยิ่งขึ้น จะต้องท าให้ให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในเรื่องข้าวอย่างเข้มแข็ง โดยก าหนดให้มีแผนพัฒนาวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสังกัด สอศ. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่องข้าว ตลอดจนจัดกิจกรรมค่ายข้าวอนุชนชาวนาไทย 
(Young Farmers Rice Camps) ภาคละ 1 แห่ง รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้กับเยาวชนไทยให้รู้ซึ้งถึงความส าคัญ
ของข้าวและวิถีของการท านายุคใหม่ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนในการสร้างชาวนารุ่นใหม่ ที่มีความรู้เรื่องข้าว
อย่างแท้จริงและให้เกิดองค์ความรู้เรื่อง “ข้าว” ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นไป 
 ทั้งนี้ สอศ. เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในการส่งเสริมการผลิตพัฒนาชาวนาไทยรุ่นใหม่ ระหว่างทั้งสอง
หน่วยงานในครั้งนี้ จะเป็นความร่วมมือที่สามารถพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีข้าวให้มีศักยภาพมากขึ้น เป็น
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศให้เข้มแข็งและคงความเป็นผู้น าในเรื่องข้าวสืบไป(ผู้จัดการ 24052559)  
 แล๎งต๎องรู๎“เปียกสลับแห๎ง”ปลูกข๎าวแบบใช๎น้ าน๎อย 
 เพราะตระหนักว่าการปลูกข้าวมีความส าคัญต่อประเทศ ไม่ว่าอย่างไรคนไทยต้องปลูกข้าว 
ขณะเดียวกันภัยแล้งก็เป็นปัญหาคุกคามชาวนาอย่างต่อเนื่อง นักวิชาการจากแม่โจ้จึงมุ่งมั่นศึกษาการปลูกข้าว
แบบใช้ในน้ าน้อยแต่ยังให้ผลผลิตดี 
 การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเป็นเทคนิคการปลูกข้าวแบบใช้น้ าน้อยที่ “ผศ.ดร.ศุภธิดา อ่ าทอง” 
ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และประธานหลักสูตรปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แนะน าให้ทีม
ข่าวผู้จัดการวิทยาศาสตร์ได้รู้จัก โดยเธอระบุว่าได้รับทุนจากหลายหน่วยงาน รวมถึงส านักงานพัฒนา
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการจัดการน้ าในระบบปลูกข้าว โดยเฉพาะ
ช่วง 2-3 ปีทีผ่านมามีภัยแล้งหนักติดต่อกัน 
 เมื่อเทียบกับปัญหาน้ าท่วมแล้วการเผชิญต่อภัยแล้งเป็นวงรอบที่เกษตรกรไทยพบได้มากกว่า เธอจึงให้
ความส าคัญต่อเรื่องนี้เป็นพิเศษ และสนใจว่าปริมาณน้ าฝนที่ลดลงเกี่ยวข้องกับระบบการปลูกข้าวอย่างไร 
เนื่องจากระบบการปลูกข้าวในเมืองไทยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก และระบบชลประทานยังไม่เข้าไปเต็มพ้ืนที่ 
 "แล้วเราจะมีแนวทางจะท าอย่างไร เพราะเราคงจะหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวไม่ได้ ถึงอย่างไรข้าวก็เป็น
พืชอาหารส าคัญของเมืองไทย และยังเป็นพืชส่งออกด้วย แม้ว่าเพ่ือนบ้านเราจะแซงหน้าไปหมดแล้ว ส่วนหนึ่ง
อาจเพราะปัญหาภัยแล้งด้วย งานวิจัยจึงมองในเรื่องการจัดการน้ าเพื่อปลูกข้าวให้ได้" ผศ.ดร.ศุภธิดากล่าว 
 ส าหรับระบบการปลูกข้าวแบบใช้น้ าน้อยหรือที่เรียกว่าการปลูกข้าวระบบเปียกสลับแห้ง คือการท าให้
ภาวะช่วงหนึ่งของดินส าหรับปลูกข้าวอยู่ในสภาวะขาดน้ า ปล่อยให้น้ าในบริเวณรากข้าวค่อยๆ แห้งไป แล้วจึง
ให้น้ าใหม่อีกครั้ง วิธีการแบบนี้จะท าให้ดินอยู่ในสภาพเปียกแล้วก็แห้ง เปียกแล้วก็แห้ง สลับไปเรื่อยๆ 
 "เมื่อเปรียบกับการใช้น้ าแบบดั้งเดิมที่ท ากันท่ัวไปที่ใช้น้ าในปริมาณที่มาก หรือที่เรียกว่าใช้น้ าระบบน้ า
ขัง กับการใช้น้ าน้อยแบบเปียกลับแห้ง จะเห็นว่าการใช้น้ าพ้ืนที่ต่อพ้ืนที่ทั้งสองระบบแตกต่างกันอย่างชัดเจน" 
ผศ.ดร.ศุภธิดากล่าว และบอกว่าจากการศึกษานั้นการปลูกแบบเปียกสลับแห้งใช้น้ าน้อยลงได้ถึง 20% 
 ผศ.ดร.ศุภธิดา กล่าวว่าการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งนั้นไม่ใช่เทคนิคใหม่และศึกษากันหลายพ้ืนที่
ในโลก เช่น จีน เวียดนาม กัมพูชา และฟิลิปปินส์โดยเฉพาะจีนซึ่งมีองค์ความรู้ที่ก้าวหน้า และพัฒนาพันธุ์ข้าว
ที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งโดยเฉพาะ จนสามารถลดการใช้น้ าได้ถึง 45% และจาก
การศึกษาของเธอนั้น 
 จากการศึกษาทั้งของ ผศ.ดร.ศุภธิดา และการศึกษาจากทั่วโลกมีความชัดเจนว่าการปลูกข้าวแบบ
เปียกสลับแห้งนั้นเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ า ลดการใช้น้ าลง แต่การเจริญเติบโตของข้าวไม่ได้ลดลง ซึ่งการหา
ค าตอบว่าการปลูกข้าวภายใต้ระบบดังกล่าวส่งผลต่อการเจิรญเติบโตของข้าวอย่างไรเป็นเรื่องจ าเป็น เนื่องจาก
เกษตรกรมองเรื่องผลผลิตเป็นหลัก การเปลี่ยนแปลงจึงต้องท าให้ผลผลิตคงเดิมหรือมากขึ้นได้ยิ่งดี 
 “ไม่ใช่แค่งานวิจัยของดิฉัน แต่ยังมีงานวิจัยของทั่วโลกทั้งจีน เขมร เวียดนาม เค้าปลูกข้าวเหมือนเรา
และตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งเช่นกัน ตอนนี้ระบบการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งกระจายไปทั่วภูมิภาคแล้ว 
เพราะท่ัวโลกต้องตระหนักว่าเราขาดแคลนน้ า ซึ่งงานวิจัยพบว่าระบบเปียกสลับแห้งไม่ได้ท าให้ผลผลิตลดลง” 
ผศ.ดร.ศุภธิดากล่าว 
 ในการศึกษาของ ผศ.ดร.ศุภธิดา นั้นแบ่งดินเป็นสามชุดคือดินเนื้อหยาบ ดินเนื้อร่วน และดินเนื้อ
เหนียว โดคัดชุดดินมาเป็นตัวแทนของดินปลูกข้าว และพบว่าดินเนื้อร่วนเหนียวหรือดินเนื้อปานกลางที่มี
ส่วนผสมระหว่างดินเหนียวผสมร่วนตอบสนองต่อการปลูกแบบเปียกสลับแห้งได้ค่อนข้างดี แต่เนื้อเหนียว
เกินไปเมื่อปล่อยให้แห้งจะเกิดเป็นร่องแตกระแหงและจัดการยาก ส่วนดินเนื้อหยาบตอบสนองดีแต่ต้องให้น้ า
บ่อย เพราะโครงสร้างดินเก็บน้ าได้ไม่ค่อยดี วงรอบในการให้น้ าแก่ดินชนิดนี้ต้องให้บ่อยและใช้น้ าเยอ "จาก
การศึกษาในกระถาง เนื้อหยาบมีวงรอบให้น้ า 3-5 วัน ดินร่วนเหนียวมีวงรอบให้น้ า 7 วัน แล้วยังทิ้งได้ 1-2 วัน 
เพ่ือให้ดินเกิดเป็นรอยแตก แล้วจึงค่อยให้น้ ากลับเข้าไปใหม่ เช่นเดียวกับดินเนื้อเหนียว แต่เรื่องการตอบสนอง
ต่อการเติบโตนั้นดินเนื้อหยาบและดินเนื้อปานกลางดีกว่าดินเนื้อเหนียว ส าหรับดินร่วนเหนียวพบได้ทั่วไปใน
บ้านเรา สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน" ผศ.ดร.ศุภธิดา กล่าว 
 ส าหรับเกษตรกรผู้สนใจการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ผศ.ดร.ศุภธิดาแนะน าว่าอันดับแรกต้องรู้จัก
แหล่งน้ าในแหล่งเพาะปลูกของตัวเอง เพ่ือพิจารณาว่าสามารถจัดการน้ าแบบเปียกสลับแห้งได้หรือไม่ หากมี
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แหล่งน้ าเพียงพอและเอ้ือต่อการจัดการน้ าก็สามารถใช้ เทคนิคนี้ได้ และต้องรู้จักดินในพ้ืนที่ของตัวเองว่ามี
ลักษณะอย่างไร เพ่ือจัดการให้น้ าได้ 
 “ถ้าเกษตรกรถ้ามีความรู้เรื่องการปลูกข้าวอยู่แล้วก็ไม่ยาก ขังน้ าแล้วก็ปล่อยให้แห้ง และก็ขังน้ า ท าได้
ไม่ยา ส่วนการจัดปุ๋ยให้ปุ๋ยสอดคล้องการออกผลผลิตเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ละเลยไม่ได้ ธาตุหลักใส่ไป
ทีเดียวได้ แต่ไนโตรเจน ต้องแบ่งให้ถี่หน่อย รองพ้ืน ออกรวง บ ารุงดอก อย่างน้อย 3 ครั้ง ใส่ช่วงดินแห้ง ก่อน
ขังน้ า จะสะดวกส าหรับเกษตรกร และจัดการได้ง่ายกว่าดินเปียก” ผศ.ดร.ศุภธิดากล่าว 
 นอกจากจัดการน้ าแล้วเรื่องการจัดการปุ๋ยเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องท าควบคู่กันไป โดย ผศ.ดร.ศุภธิดา 
ระบุว่าองค์ความรู้เรื่องการให้น้ านั้นไม่ค่อยยาก และส่วนมากเกษตรกรที่สนใจทางด้านนี้ก็มีความก้าวหน้ากว่า
นักวิจัยไปมาก แต่การศึกษาเรื่องจัดการปุ๋ยยังต่อท าต่อไป ซึ่งเธอมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิจากกรม
วิชาการเกษตร ซึ่งได้กล่าวสนับสนุนเธอในการจัดการปุ๋ยภายใต้การปลูกแบบเปียกสลับแห้ง 
 “เรื่องปลูกเปียกสลับแห้งนี้มีมานานแล้ว แต่องค์ความรู้เรื่องการจัดการปุ๋ยนั้น ใช่ว่าจะลงตัวกับระบบ
การจัดการน้ า และเราก็ละเลยผลผลิตของเกษตรกรไม่ได้ เราจะท าอย่างใจให้ผลผลิตเท่าเดิมหรือมากขึ้นโดยใช้
น้ าน้อยลง เรื่องปุ๋ยอยู่ระหว่างการศึกษาลงลึกไป 4-5 ปีที่ศึกษามาเป็นการศึกษาผลจากชนิดของดิน และการ
ให้น้ า ซึ่งเห็นชัดเจนว่าผลผลิตไม่ได้ลดลงแต่เราต้องจัดการปุ๋ยให้ได้” 
 สิ่งที่ส าคัญในการจัดการปุ๋ยนั้นต้องให้ธาตุอาหารที่จ าเป็นแก่ข้าว โดยเฉพาะไนโตรเจนที่ขาดไม่ได้ ซึ่ง
หลักๆ เธอเพ่ิงศึกษาข้าวไม่ก่ีสายพันธุ์ เช่น ข้าวมะลิ 105 ข้าวสันปุาตอง 10 และทดลองท้ังพันธุ์ข้าวไวแสงและ
ไม่ไวแสง โดยจัดการธาตุอาหารในดินตามสภาพเนื้อดิน 
 “ข้าวเจริญเติบโตได้ดีจากปุ๋ยไนโตรเจนสองรูปแบบคือ แอมโมเนียม และไนเตรต อยู่ในดินในช่วงเวลา
เดียวกัน และเผอิญว่าการปลูกแบบเปียกสลับแห้ง ส่งเสริมการเกิดไนโตรเจนสองลูกแบบนี้ น้ าขังไนโตรเจนจะ
อยู่ในรูปของแอมโมเนียม และยับยั้งกระบวนการเกิดไนเตรต เราจึงเห็นว่าข้าวภายใต้การปลูกแบบเปียกสลับ
แห้งนั้น แตกกอดี ตอบสนองต่อการใช้ไนโตรเจนค่อนข้างดี" ผศ.ดร.ศุภธิดากล่าวถึงข้อดีของการปลูกข้าวแบบ
เปียกสลับแห้งที่มีผลต่อธาตุอาหารในดิน (ผู้จัดการ 09052559) 
 ชาวนา จ.อํางทอง-ลพบุรี ถือฤกษ์วันพืชมงคลหวํานข๎าวเริ่มท านา 
 เมื่อวันที่ 9 พ.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง ได้ถือฤกษ์วันพืชมงคลลงมือ
หว่านข้าวเริ่มต้นท านาเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว และผลผลิตเจริญงอกงามค้าขายได้ก าไร โดย นาง
เหรียญ ช่างบรรจง อายุ 66 ปี ชาวนาบ้านเลขที่ 11 หมู่ 5 ต าบลหนองแม่ไก่ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
พร้อมลูกชาย นายเรวัตร ช่างบรรจง อายุ 32 ปี ได้ร่วมกันลงมือหว่านข้าวลงในแปลงนาเพ่ือเริ่มต้นการท านา 
หลังต้องหยุดการท านามานานเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
 นายเรวัตร ช่างบรรจง กล่าวว่า วันพืชมงคลเป็นฤกษ์ดีของเกษตรกรชาวนา ตนพร้อมแม่จึงได้ลงมือ
เพาะปลูกข้าวในนา จ านวน 11 ไร่ ซึ่งเป็นนาของตนเอง 6 ไร่ นาเช่า 5 ไร่ โดยการใช้น้ าจากบ่อบาดาลที่ได้
ลงทุนขุดไว้น ามาหล่อเลี้ยงต้นข้าวในช่วงสถานการณ์แล้งขาดแคลนน้ าเพ่ือเพาะปลูกข้าวท านา หวังผลผลิต
เจริญงอกงาม สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว จึงได้ใช้ฤกษ์ดีวันพืชมงคลนี้ลงมือปลูกข้าวเริ่มต้นท านา 
 เช่นเดียวกับในจังหวัดลพบุรี โดยชาวนาในพ้ืนที่อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา จะ
ประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก แต่ก็ได้เร่งไถนาข้าวของตนเองเพ่ือเตรียมดินให้พร้อมในการหว่านข้าวใน
วันนี้ เนื่องจากชาวนาทุกคนเชื่อกันว่า หากได้เพาะปลูกข้าวในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะได้ต้นข้าวที่สมบูรณ์ แมลง
ศัตรูพืชจะไม่มารบกวนข้าวของชาวนา นอกจากนี้ ชาวนาส่วนใหญ่ยังเชื่อว่า หลังจากวันนี้ไปแล้วฝนจะตกลง
มาจนท าให้ต้นข้าวเจริญงอกงามดี ไม่แล้งอย่างที่ผ่านมา จึงได้นัดหมายหว่านข้าวกัน 
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 ทั้งนี้ ในพ้ืนที่อ าเภอชัยบาดาล มีพ้ืนที่ท านาปลูกข้าวอยู่จ านวนหลายพันไร่ ส่วนใหญ่เป็นการท านา
แบบหว่านข้าวแห้งรอน้ าฝน จึงเหมาะที่จะเริ่มหว่านข้าวท านาปีกันตั้งแต่ช่วงนี้ เพราะนาข้าวของที่นี่จะมีอายุ
นานกว่าข้าวแบบนาด า หรือหว่านน้ าตม (ผู้จัดการ 09052559) 
 ชาวนาเขาวงพ้ืนที่ข๎าว GI ชี้แล๎งอาจกระทบปลูกข๎าวลําช๎า(19 พ.ค.59) 
 เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สหกรณ์โรงสีข้าวชุมชนต าบลสงเปลือย อ.เขาวง จ ากัด บ้านโชคชัยพัฒน์ หมู่ 12 ต.สง
เปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ นายสีเมฆ ปาวะรี ผู้จัดการสหกรณ์ฯ นายหาญชนะ นามแสง ผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 
รองผู้จัดการฯ พร้อมสมาชิก เร่งส ารวจสต๊อกข้าวเขาวง ทั้งข้าวสารจ้าว และข้าวสารเหนียว ซึ่งเป็นข้าวเขาวง 
100% และในส่วนของข้าวเหนียวเขาวงยังจดสิทธิบัตร เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ  Geographical 
Indication (GI) ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคข้าวชั้นดี 
 นายสีเมฆ ปาวะรี ผู้จัดการสหกรณ์ฯ กล่าวว่า ตอนนี้ทางสหกรณ์ได้มีการจ าหน่ายข้าวสารเขาวงที่เป็น
ข้าวเหนียว ขึ้นทะเบียน GI และข้าวสารจ้าวซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิ กข.105 เป็นข้าวหอมมะลิเขาวง โดยขณะนี้
ได้มีการบรรจุภัณฑ์จ าหน่ายผ่านทางสหกรณ์ฯ เอง เพ่ือไม่ให้เกิดการปลอมปนข้าวเขาวงทุกชนิด เพ่ือรักษา
มาตรฐานและคุณภาพข้าว ที่เป็นผลิตภัณฑ์เป็นของดีของ จ.กาฬสินธุ์ โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวเขา
วงแท้ๆ ผ่านชาวนาในพื้นท่ีเขาวงโดยตรง และไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 
  “ส าหรับผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ฯ จะมีการจ าหน่ายข้าวสารในขนาดบรรจุ 1 กก. 2 กก. และ 5 กก. 
ราคาข้าวเหนียวเริ่มต้นที่ กก.ละ 30 บาท ส่วนข้าวจ้าว กก.ละ 35 บาท ที่ขณะนี้เฉพาะที่ส่งไปยัง กทม. มีออร์
เดอร์เดือนละไม่ต่ ากว่า 500 กก. โดยทางสหกรณ์ฯ ยังให้บริการสีข้าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากชาวนาที่จะเข้า
มาใช้บริการฯ เนื่องจากโรงสีขนาดใหญ่ สีข้าวได้วันละ 3 ตัน หรือวันละ 3,000 กก.ต่อวัน เป็นโรงสี
พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ กปร. ทางสหกรณ์ฯ เองได้น้อมน าและเลือกที่จะ
เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือชาวนาด้วยกัน โดยอาศัยการขายร าข้าว ปลายข้าว ข้าวหัก
และแกลบ ในการจัดการเรื่องค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังเปิดรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในพ้ืนที่ในราคาสูงกว่า
ท้องตลาด ในราคา กก.ละ 13 -14 บาท ที่ท าให้ข้าวเขาวงแท้ๆ อยู่ในพ้ืนที่มากกว่าจะถูกนายทุนหรือพ่อค้าคน
กลางมากว้านซื้อเหมือนที่ผ่านมา” 
 ทางด้านนางสุดใจ คงสมของ อายุ 51 ปี เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพ้ืนที่ อ.เขาวง กล่าวว่า นาข้าว 12 ไร่ 
อยู่ในเขตของนาข้าว GI ที่ปีนี้ภาวะภัยแล้ง อาจจะท าให้การปลูกข้าวล่าช้าไปบ้างเพราะฝนไม่ตก ยังไม่มีน้ า ซึ่ง
หากจะว่าไปแล้วถึงแล้งจริงคงจะต้องเปลี่ยนวิธีการท านา ที่คงจะกลับไปใช้การท านาแบบนาหยอด หรือใช้ไม้ที่
ท าปลายแหลมกระทุ้งดินให้เป็นหลุม แล้วหยอดเมล็ดพันธุ์ลงแทนการปักด า ในขณะนี้สิ่งที่ท าได้ก็จะเป็นการ
เตรียมดินทั้งการบ ารุงด้วยปุ๋ยพืชสด การน าเอาดินภูเขาแร่ธาตุสูงมาปรับแต่งดิน รอการท านา ปีนี้มีส่วนน้อยที่
จะเสี่ยงปลูกพืชฤดูแล้งเพราะอากาศไม่เอ้ืออ านวย อย่างไรก็ตามในส่วนของคุณภาพและมาตรฐาน ถึงแม้ว่าจะ
แล้งแต่ข้าวเขาวงไม่กระทบ เพราะปีที่ผ่านมาผลผลิตดี เม็ดข้าวสารงามทุกแปลง ที่ยังคงรักษาความเป็นข้าว
เขาวงไว้ได้(บ้านเมือง 19052559) 
ฝนมา น้ าเจิ่ง ภัยแล๎งทุเลา ชาวนาพิจิตรเริ่มปลูกข๎าวแล๎ว(23 พ.ค.59) 
 นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร 
เปิดเผยว่า ในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา พิจิตร มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ภัยแล้งเริ่มบรรเทาลง แหล่งน้ า
สาธารณะเริ่มมีน้ ากักเก็บ ส่งผลให้ชาวนาเริ่มลงมือไถคราดเตรียมดินเพ่ือปลูกข้าวในฤดูนาปีกันแล้ว 
 นอกจากนี้ ตามโครงการส่งเสริมการท านาเกษตรแปลงใหญ่ที่จังหวัดพิจิตร ที่มีผู้เข้าร่วมโครงการ 6 
แปลงใน 6 อ าเภอ เกษตรกร 421 ราย รวมนาข้าว 10,450 ไร่ คือ อ.ตะพานหิน หมู่ 5 ต.ทับหมัน 1,500 ไร่ 
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เกษตรกร 70 ราย แปลงต้นแบบ กข.41 อ.เมืองพิจิตร หมู่ 3 หมู่ 8 ต.ดงปุาค า 1,545 ไร่ เกษตรกร 70 ราย 
ปลูกข้าวพิษณุโลก 2 กข.41 อ.โพทะเล หมู่ 5 ต.บ้านน้อย 1,650 ไร่ เกษตรกร 68 ราย ปลูกข้าว กข.41 อ.วชิร
บารมี หมู่ 2 ต.วังโมกข์ 1,650 ไร่ เกษตรกร 73 ราย ปลูกข้าว กข.49 กข.61 อ.บางมูลนาก ต.วังตะกู 2,600 
ไร่ เกษตรกร 70 ราย ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 อ.สามง่าม ต.รังนก 1,505 ไร่ เกษตรกร 70 ราย ปลูกข้าวหอม
มะลิ และ กข.41 ซึ่งทุกจุดมีแปลงเรียนรู้ ก็เริ่มลงมือปลูกข้าวด้วยแล้วเช่นกัน 
 ล่าสุด นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานปลูกข้าวนาโยนบนแปลงนา
สาธิตเกษตรแปลงใหญ่ที่ ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพ่ือให้เป็นจุดเรียนรู้ของ
เกษตรกรก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลท านาอย่างจริงจังต่อไป ซึ่งเป็นการบูรณาการการร่วมมือของ สนง.เกษตร
จังหวัดพิจิตร และศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกอีกด้วย(ผู้จัดการ 22052559)  
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๒. ความเคลื่อนไหวของข๎าวตํางประเทศ 
 ๒.๑ สถานการณ์การผลิต และการค๎าข๎าวโลก   
 ภัยแล๎งฉุดผลผลิตขา๎วในเอเชียสํอแววราคาขยับตัวเพิ่มมากขึ้น(03 พ.ค.59) 
 คาดปีนี้ผลผลิตข้าวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี จากภาวะภัยแล้งอันเป็นผลพวงของปรากฏการณ์
เอลนีโนที่ประเทศผู้ส่งออกข้าวสามรายใหญ่ของเอเชียก าลังเผชิญ เพิ่มความเสี่ยงที่ราคาอาหารหลักของคนครึ่ง
ค่อนโลกจะกลับมาพุ่งทะยานอีกครั้ง 
 คลื่นความร้อนก าลังถาโถมอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก ขณะที่ผู้ผลิตอันดับ 2 อย่าง
ไทยก็ก าลังเผชิญภัยแล้งติดต่อกันเป็นปีที่สอง ส่วนผู้ผลิตข้าวอันดับ 3 อย่างเวียดนาม นาข้าวที่นั่นก าลังขาดน้ า
อย่างหนักตามสภาพแม่น้ าโขงที่แห้งขอด ทั้งสามประเทศส่งออกข้าวรวมกันกว่า 60% ของปริมาณการค้าข้าว
ทั่วโลก 43 ล้านตัน 
 เจมส์ เฟลล์ นักเศรษฐศาสตร์ของสภาธัญพืชนานาชาติ (ไอจีซี) ชี้ว่า สาเหตุที่ราคาข้าวยังไม่แสดง
ปฏิกิริยารุนแรงใดๆ ต่อสภาพอากาศที่ร้อนแล้งในขณะนี้ เนื่องจากอินเดียและไทยยังมีสต็อกข้าวล้นตล าด
จ านวนมาก 
 ทว่าปริมาณข้าวคงคลังของผู้ส่งออกชั้นน าทั้งสามถูกคาดหมายว่า จะลดลงราว 1 ใน 3 ภายในสิ้นปีนี้ 
ไปอยู่ที่ 19 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นการลดลงแบบปีต่อปีที่รุนแรงสุด นับตั้งแต่ปี 2003 จากการค านวณของส านัก
ข่าวรอยเตอร์โดยอิงกับข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
 การหยุดชะงักของอุปทานครั้งใหญ่อาจส่งผลรุนแรง ดังเช่นที่เคยเกิดในปี 2008 ผลผลิตข้าวของเอเชีย
ลดลงจากปรากฏการณ์เอลนีโน บีบให้อินเดียต้องห้ามส่งออก ราคาข้าวในตลาดโลกจึงพุ่งทะยานและเกิด
ปรากฏการณ์จลาจลจากอาหารในเฮติ กับมาตรการที่ตื่นตระหนกของผู้น าเข้ารายใหญ่อย่างฟิลิ ปปินส์ที่ต้อง
กวาดล้างการกักตุนข้าว สั่งกองทัพตรวจสอบการขายข้าวที่ได้รับการอุดหนุน รวมทั้งขอให้ธุรกิจฟาสต์ฟูดเสิร์ฟ
อาหารเพียงครึ่งส่วนจากเดิม ทั้งยังเรียกร้องให้เวียดนามและประเทศอ่ืนๆ ขายข้าวให้เพ่ิมในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา โลกเผชิญวิกฤตอาหารหลายครั้งที่เก่ียวข้องกับสภาพอากาศเลวร้าย กรณีของไทยนั้น ราคาข้าวท าสถิติ
สูงสุดที่ตันละ 1,000 ดอลลาร์ในปี 2008 ขณะเดียวกัน ปรากฏการณ์ข้าวแพงส่งให้ธัญพืชอ่ืนๆ เช่น ข้าวสาลีที่
ใช้กันกว้างขวางในการผลิตบะหมี่ในเอเชีย ถั่วเหลืองและข้าวโพดส าหรับเป็นอาหารคนและอาหารสัตว์ เป็นที่
ต้องการมากขึ้น 
 แม้ราคาข้าวในขณะนี้ถูกกว่าเมื่อปี 2008 มาก แต่ต้นเดือนนี้ ราคาข้าวท าสถิติสูงสุดนับจากเดือน
กรกฎาคมที่ตันละ 389.50 ดอลลาร์ และเพ่ิมขึ้น 13% จากสถิติต่ าสุดในรอบ 8 ปีที่ท าไว้ในเดือนกันยายนที่ 
344 ดอลลาร์ 
 บรูซ โทเลนติโน จากสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศที่อยู่ในฟิลิปปินส์ แสดงความกังวลเกี่ยวกับ
ความผันผวนของเอเชีย โดยบอกว่า แม้ราคาข้าวโดยทั่วไปขณะนี้ยังทรงตัว แต่เริ่มขยับขึ้นและอาจเหวี่ยงตัว
รุนแรงหากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ในประเทศผู้ผลิตรายส าคัญ 
 ทั้งนี้ แม้ผลผลิตข้าวของอินเดียในปีที่ผ่านมาถือว่าทรงตัวเป็นส่วนใหญ่ แต่อากาศที่ร้อนจัดในปัจจุบัน
ก าลังคุกคามการท านารอบสองในภาคตะวันออก 
 ผู้ค้ามองว่า ราคาข้าวจะพุ่งขึ้นในเดือนมิถุนายน เนื่องจากไม่สามารถเก็บเกี่ยวพืชผลครั้งใหญ่ได้จนกว่า
จะถึงเดือนกันยายน ขณะที่ก าหนดเวลาเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ของไทยคือช่วงปลายปี 
 ด้านไอจีซีคาดว่า ปริมาณการเก็บเกี่ยวข้าวทั่วโลกปีนี้จะอยู่ที่ 473 ล้านตัน ลดลงจาก 479 ล้านตัน
เมื่อปีที่แล้ว และเป็นการลดลงรวดเร็วที่สุดในรอบ 6 ปี 
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 ปริมาณการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ของไทยลดลงราวครึ่งหนึ่งของช่วงที่มีผลผลิตสูงสุดเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา 
ยูเอสดีเอคาดว่า ผลผลิตของไทยในปีนี้จะลดลงกว่า 1 ใน 5 อยู่ที่ 15.8 ล้านตัน 
 ผู้ค้ารายหนึ่งในกรุงเทพฯ เผยว่า รัฐบาลขอให้ชาวนางดปลูกข้าว เนื่องจากเหลือน้ าในเขื่อนเพียง
เล็กน้อย หลังจากภาวะฝนแล้งต่อเนื่องสองปี 
 ที่เวียดนาม ผลผลิตปีนี้ลดลง 1.5% อยู่ที่ 44.5 ล้านตัน ขณะที่การส่งออกถูกคาดหมายที่ 8.7 ล้านตัน
เท่ากับตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้า รัฐบาลเวียดนามเผยว่า นาข้าว 1,464,000 ล้านไร่ในบริเวณตอนกลางและ
ลุ่มแม่น้ าโขงทางใต้ของประเทศถูกภัยแล้งและน้ าเค็มท าลาย 
 ผู้ค้าในสิงคโปร์รายหนึ่งชี้ว่า แม้ปริมาณการเก็บเกี่ยวต่อปีของเวียดนามดูเหมือนลดลงเพียงเล็กน้อย 
แต่หากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วจะพบว่า ปริมาณการเก็บเกี่ยวลดลงถึง 5-6% ทั้งนี้ ไทยและเวียดนามนั้นท านา
ปีละ 3 ครั้ง 
 ขณะเดียวกัน ประเทศผู้น าเข้าบางแห่งเตรียมเพ่ิมการน าเข้า เช่น อินโดนีเซียที่คาดว่า ปีนี้จะสั่งซื้อ
ข้าวเพิ่มกว่า 60% จากช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา เป็น 2 ล้านตัน ขณะที่จีน ผู้น าเข้ารายใหญ่สุดของโลกที่น าเข้าข้าว
ปีละ 5 ล้านตัน ถูกคาดว่า จะมีผลผลิตไม่เพียงพอส าหรับการบริโภคเป็นปีที่สามติดต่อกัน ต้องสั่งซื้อข้าวใน
สัดส่วนเท่าเดิม 
 ส าหรับฟิลิปปินส์นั้น มีปริมาณข้าวในสต็อกต่ าสุดนับจากเดือนตุลาคมปีที่แล้วถึงเดือนมีนาคมปีนี้ ทั้งที่
น าเข้าข้าวแล้ว 750,000 ตัน และหน่วยงานจัดซื้อก าลังรอการอนุมัติจากรัฐบาลเพ่ือสั่งซื้อเพ่ิมอีก 500,000 
ตัน 
 เอมมานูเอล เอสเกอร์รา รัฐมนตรีกระทรวงวางแผนเศรษฐกิจแดนตากาล็อก เผยว่า แม้ปรากฏการณ์
เอลนีโนเข้าสู่ช่วงสุดท้าย แต่ยังมีความเสี่ยงที่ราคาอาหารจะแพงขึ้นในช่วงต้นฤดูร้อน (ผู้จัดการ 02052559) 
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 ๒.๒ ผลผลิต การใช๎ การค๎า และสต็อกข๎าวของโลก   
 

ประเทศ ผลผลติ การบริโภค การน าเข้า การส่งออก สต็อกปลายป ี
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 
ประเทศผู้ส่งออกปี 2558/59 ผลผลติ การบริโภค การน าเข้า การส่งออก สต็อกปลายป ี
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 
ประเทศผู้น าเข้าปี 2558/59      
จีน 145.77 150.00 4.70 0.45 47.50 
ไนจีเรีย 2.71 5.85 2.50 - 0.55 
อิหร่าน 1.78 3.30 1.60 - 0.52 
ฟิลิปปินส์ 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 
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 ๒.๓ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู๎น าเข๎าข๎าวที่ส าคัญ 
 ฟิลิปปินส์  
 ส านักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานสต็อกข้าว ณ วันที่ 1 
เมษายน 2559 มีจ านวนประมาณ 3.36 ล้านตัน (เพียงพอส าหรับบริโภค 99 วัน มากกว่าระดับที่รัฐบาล
ก าหนดไว้ที่ 90 วัน) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.65 เมื่อเทียบกับจ านวน 2.674 ล้านตัน ในเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่าน
มา และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.1 เมื่อเทียบกับจ านวน 2.542 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
 ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจ านวน
ประมาณ 1.133 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 133.5 เมื่อเทียบกับจ านวน 485,400 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน
มา (คิดเป็นร้อยละ 33.7 ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอส าหรับการบริโภค 33 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่น าเข้า
ร้อยละ 87.2 ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA เพ่ิมขึ้นจากเดือนมีนาคม 2559 ประมาณร้อยละ 
4.8  
 ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจ านวนประมาณ 1.005 ล้านตัน 
เพ่ิมขึ้น ประมาณร้อยละ 25.5 เมื่อเทียบกับจ านวน 801,500 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นร้อย
ละ 29.9 ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอส าหรับการบริโภค 30 วัน) และเพ่ิมขึ้นจากเดือนมีนาคม 2559 
ประมาณร้อยละ 42.4 ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจ านวนประมาณ 1.22 ล้านตัน 
ลดลงร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับ จ านวน 1.255 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา (คิดเป็นร้อยละ 36.4 ของสต็อกข้าว
ทั้งหมด และเพียงพอส าหรับการบริโภค 36 วัน) แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนมีนาคม 2559 ประมาณร้อยละ 37.7 
(ที่มา Oryza.com) 
 ไนจีเรีย  
 ส านักงานสถิติแห่งชาติไนจีเรียประกาศตัวเลขเงินเฟูอเดือนเมษายน 2559 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.7 เมื่อ
เทียบกับปีที่ ผ่านมา และเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12.8 ของเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นการเพ่ิมสูงขึ้น 6 เดือนติดต่อกัน 
และสูงสุดในรอบ 6 ปีภาวะเงินเฟูอดังกล่าว เกิดจากการประกาศขึ้นค่าไฟของรัฐบาลและภาวะน้ ามันขาด
แคลน ท าให้ผู้บริโภคและโรงงานอุตสาหกรรมต้องซื้อน้ ามันจากตลาดมืดซึ่งแพงกว่าราคาควบคุมของรัฐบาล
ประมาณ 2-3 เท่า นอกจากนี้ ราคาสินค้าอาหารที่เพิ่มขึ้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้เงินเฟูอเพ่ิมขึ้นในเดือน
เมษายนนี้ด้วย  
 อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ทางนโยบายการเงิน มีความเห็นตรงกันว่า สาเหตุที่แท้จริงของเงินเฟูอเกิด
จากการด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางที่ผิดพลาด ซึ่งจ ากัดอุปทานเงินตราต่างประเทศให้หมุนเวียน
ในตลาดน้อยเกินไปเพ่ือรักษาระดับทุนส ารองเงินตราต่างประเทศ โดยการห้ามผู้น าเข้าสินค้า 41 รายการ 
รวมทัง้ข้าว อาหาร เครื่องดื่ม และวัสดุก่อสร้างแลกเงินตราต่างประเทศเพ่ือช าระค่าสินค้าที่น าเข้า ท าให้อัตรา
แลกเปลี่ยนในตลาดมืดขึ้นไปถึง 350 ไนร่าต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์
ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนคงท่ี 199 ไนร่าต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ท าให้ราคาสินค้าที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีพแพงขึ้นประมาณ 1 เท่าตัว การขาดแคลนเงินตราต่างประเทศหมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลไปถึง
การน าเข้าน้ ามันสาเร็จรูปด้วย เนื่องจากผู้น าเข้าไม่สามารถหาเงินตราต่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน แม้ว่าสินค้า
น้ ามันจะไม่อยู่ใน 41 รายการ ผู้น าเข้าจึงชะลอการน าเข้าน้ ามัน ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ ามันทั่วประเทศ 
จนรัฐบาลต้องประกาศราคาน้ ามันลอยตัวเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยยกเลิกการอุดหนุน (ท าให้ราคา
น้ ามันเบนซินเพ่ิมขึ้นจากราคาควบคุมลิตรละ 86 ไนร่า เป็น ลิตรละ 145 ไนร่า) เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้น าเข้า
น้ ามันกลับมาน าเข้าอีกครั้ง (ที่มา ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา) 
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 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2558/59 (ต.ค.58-ก.ย.59) ไนจีเรียจะ
น าเข้าข้าว ประมาณ 2.5 ล้านตัน ลดลงจากจ านวน 3 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน ราคาข้าวที่ขยับสูงขึ้น และมาตรการห้ามน าเข้าข้าวตามแนวชายแดนของรัฐบาล โดยในปี
การตลาด 2559/60 คาดว่าการน าเข้าข้าวจะลดลงเหลือ 2.1 ล้านตัน  
ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2558 ธนาคารกลาง (the Central Bank of Nigeria) ได้ออกมาตรการห้ามการใช้
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในการช าระค่าสินค้าข้าวและสินค้าน าเข้าอ่ืนๆ ท าให้ผู้น าเข้าต้องหาเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
ในตลาดมืดเพ่ือน ามาช าระค่าสินค้า ขณะที่รัฐบาลได้ยกเลิกมาตรการห้ามน าเข้าข้าวตามแนวชายแดนเมื่อ
เดือนตุลาคม 2558 ก่อนที่จะกลับมาห้ามน าเข้าอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2559  
      ทางด้านผลผลิตข้าวนั้น คาดการณ์ว่า ในปีการตลาด 2558/59 (ต.ค.58-ก.ย.59) ไนจีเรียจะมีผลผลิต
ข้าวประมาณ 2.700 ล้านตัน ลดลงจากจ านวน 2.835 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากพ้ืนที่เพาะปลูกลดลง 
ส่วนในปีการตลาด 2559/60 นั้น คาดว่าผลผลิตจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีนี้  เนื่องจากรัฐบาลจ ากัดการ
ช่วยเหลือเกษตรกร และการลงทุนด้านการเกษตร ท าให้อุปทานข้าวในประเทศยังคงไม่เพียงพอกับความ
ต้องการบริโภค โดยในปีการตลาด 2558/59 คาดว่า ไนจีเรียมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 5.35 ล้าน
ตัน ลดลงจ านวน 2.70 ล้านตันจากในปีที่ผ่านมา เนื่องจากก าลังซื้อของประชาชนลดลง ขณะที่ราคาข้าว
ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนในปีการตลาด 2559/60 นั้น คาดว่าแนวโน้มการบริโภคข้าวจะลดลงเหลือ 5.15      ล้าน
ตัน 
 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ราคาข้าวถุงในประเทศ ขนาด 50 กิโลกรัม 
จ าหน่ายที่ 35,000 ไนร่า หรือประมาณ 102 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 50 กิโลกรัม (หรือประมาณ 70 บาทต่อ
กิโลกรัม) ขณะที่ข้าวที่น าเข้าราคา 13,000 ไนร่า หรือประมาณ 40 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 50 กิโลกรัม (หรือ
ประมาณ 27 บาทต่อกิโลกรัม) ทางด้านสต็อกข้าวนั้น คาดว่าในปีการตลาด 2558/59 จะมีประมาณ 651,000 
ตัน ลดลงจาก 792,000 ตัน ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะอุปทานข้าวตึงตัว และในปีการตลาด 2559/60 คาด
ว่าจะลดลงเหลือเพียง 300,000 ตัน (ที่มา Oryza.com) 
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 ๒.๔ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู๎สํงออกข๎าวที่ส าคัญ 
 เวียดนาม  
      ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรับลดลงท่ามกลางภาวะการค้าที่เบาบาง ขณะที่ผู้ซื้อข้าวจาก
ต่างประเทศหันไปซื้อข้าวจากประเทศปากีสถานที่มีราคาถูกกว่า โดยขณะนี้ ราคาเอฟโอบี ข้าวขาว 5% ตันละ 
370 - 375 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 12,839 - 13,013 บาทต่อตัน) เมื่อเทียบกับตันละ 376 - 385 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ราคาเอฟโอบี ข้าวขาว 5% ของปากีสถานอยู่ที่ตันละ 345 
ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 11,972 บาทต่อตัน)  
      สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 - 28 เมษายน 2559 มีจ านวน 
229,167 ตัน มูลค่า 106.346 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 64.8 และร้อยละ 
60.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 650,507 ตัน มูลค่า 269.459 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ขณะที่การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 มกราคม - 28 เมษายน 2559 มีจ านวน 1.655 ล้านตัน มูลค่า 683.105 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.4 และร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
2558 ที่ส่งออกได้ 1.555 ล้านตัน มูลค่า 651.676 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development) รายงานว่า ผลผลิตข้าวในฤดู
การผลิตฤดูหนาว (winter-spring rice crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ าโขงทางตอนใต้ของประเทศ มีประมาณ 
10.4 ล้านตัน ลดลงประมาณร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากประสบกับภาวะภัย
แล้งและภาวะน้ าเค็มรุกเข้าพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งมีพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายประมาณ 1.25 ล้านไร่  
      ทางด้านหน่วยงานของรัฐบาล ได้เสนอทางเลือกให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ เลือกเพาะปลูกข้าวพันธุ์ที่
ต้านทานต่อภาวะดังกล่าว และเลื่อนการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn) ไปเป็นช่วง
เดือนกันยายนแทน (ที่มา Oryza.com) 
 กัมพูชา  
      เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีคมนาคมกัมพูชาคนใหม่ได้เรียกประชุมเป็นการเร่งด่วนกับภาคเอกชน 
ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาต้นทุนในการขนส่งสินค้า เนื่องจากราคาน้ ามันโลกที่ปรับตัวลง 
กระทรวงคมนาคมของกัมพูชาจึงได้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้าลดค่าบริการ และส่ งรายงาน
ชี้แจงต้นทุนให้รัฐบาลพิจารณา หากภาคเอกชนไม่ให้ความร่วมมือ รัฐบาลกัมพูชาจะเข้าไปแทรกแซงเรื่องราคา 
เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคจากราคาค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง  
      แม้ว่าภาครัฐจะมีความพยายามแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมา แต่สาเหตุหนึ่งที่ผู้ประกอบการชาว
กัมพูชายกมาอ้างถึงเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งที่สูงเกินไปคือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นทางการที่ต้องจ่ายใต้โต๊ะกับ
เจ้าหน้าที่รัฐ  
      ประธานสมาคมผู้ประกอบการขนส่งกัมพูชา (CamFFA) ระบุว่า ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นทางการถือเป็น
อุปสรรคหลักในการลดต้นทุนการขนส่งของกัมพูชา และแม้ว่าภาครัฐจะพยายามลดค่าใช้จ่ายที่เป็นทางการ 
แต่ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นทางการก็ยังคงมีอยู่ โดยปัญหาดังกล่าวเป็นที่รับรู้มานานแล้ว แต่ผู้ประกอบการหลายราย
ไม่อยากพูดถึงเพราะจะกระทบต่อธุรกิจ  
 นอกจากนี้ ผู้ประกอบการด้านการส่งออกของกัมพูชา มีปัญหาเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ที่มีไม่เพียงพอ 
ตลอดจนการบริหารจัดการท่าเรือยังมีปัญหา ท าให้ผู้ประกอบการหลายคนต้องเสียค่าใช้จ่ายซ้ าซ้อน 
อุตสาหกรรมส่งออกหลักที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการส่งออกข้าวที่ผู้ประกอบการหลาย



40 

 

รายระบุว่า ค่าใช้จ่ายส าหรับการเช่าท่าเรือและตู้คอนเทนเนอร์ก าลังท าลายความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมส่งออกข้าวของกัมพูชา โดยเฉพาะในแง่ของยอดขายและเปูาการส่งออกเม่ือเทียบกับเพ่ือนบ้าน  
      ทั้งนี้ ประธานกลุ่ม Amru Rice ผู้ส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา และกรรมาธิการสมาคมข้าว
กัมพูชา ระบุว่า การส่งออกข้าวของกัมพูชาในปี 2558 ไม่สามารถบรรลุเปูา 1 ล้านตันได้ โดยในช่วง 10 เดือน
แรกของปีที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวราว 410,000 ตัน และทั้งปี 2558 น่าจะส่งออกได้เพียง 500,000 ตัน 
ซึ่งตัวเลขดังกล่าวถือว่าพลาดเปูาจากที่นายกรัฐมนตรีประกาศไว้ว่าจะผลักดันให้กัมพูชาส่งออกข้าวถึง 1 ล้าน
ตัน ภายในปี 2558 และขึ้นแท่นเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยนักวิเคราะห์มองว่า การบรรลุ
เปูาหมายดังกล่าวเป็นเรื่องที่ท าได้ไม่ยาก หากรัฐบาลกัมพูชาจริงจังกับการแก้ปัญหาต้นทุนการขนส่งใน
ประเทศ ซึ่งผู้ส่งออกข้าวในกัมพูชาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมด่านขาออก (Terminal Fee) ในการส่งออกข้าว 1 
คอนเทนเนอร์ ถึง 130 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 4,511 บาท) เมื่อเทียบกับเวียดนามที่จ่ายเพียงราว 80 
ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 2,776 บาท) เท่านั้น 
      รายงานจากธนาคารโลก ระบุว่า ปัญหาหนึ่งในการส่งออกข้าวของกัมพูชา คือ การต้องพ่ึงพิง
อุตสาหกรรมตู้คอนเทนเนอร์มากเกินไป เนื่องจากกัมพูชาเป็นประเทศก าลังพัฒนาขนาดเล็ก ความต้องการใช้ตู้
คอนเทนเนอร์ส าหรับการส่งออกสินค้าจึงมีมากกว่าความต้องการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการน าสินค้าเข้าประเทศ 
และด้วยเหตุนี้ การเลือกตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสมส าหรับการส่งออกสินค้าประเภทอาหารยิ่งเป็นเรื่องยาก 
เนื่องจากบริษัทขนส่งหลายแห่งไม่อยากส่งตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเพ่ือไปรับสินค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
โดยตรง  
      ปัญหาเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ไม่พอ ยังน าไปสู่อีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ประกอบการค้าข้าวในกัมพูชาต้องเจอ 
คือ ข้าวที่เก็บเกี่ยวและผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นข้าวสารแล้วไม่สามารถส่งออกได้ที่ท่าเรือสีหนุวิลล์ 
เนื่องจากตู้คอนเทนเนอร์ไม่พอ ท าให้ข้าวบางส่วนต้องถูกส่งไปขึ้นเรือที่ท่าเรือในกรุงพนมเปญ ส่งผลให้
ผู้ประกอบการส่งออกข้าวต้องจ่ายค่าบริการ 2 ครั้ง  
หนึ่งในคณะกรรมาธิการของสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา ระบุว่า ผู้ซื้อข้าวจากกัมพูชาบางรายบอกว่า ข้าวเวียดนาม
ราคาถูกกว่าข้าวกัมพูชา โดยที่ผ่านมาสมาพันธ์ข้าวกัมพูชาได้เรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมเข้ามาแทรกแซง
เพ่ือลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะที่ท่าเรือ รวมทั้งเรียกร้องให้ผู้ประกอบการลดค่าบริการลง แต่ก็ไม่เป็นผลเท่าท่ีควร  
      นอกจากนี้ การที่กัมพูชาไม่มีท่าเรือน้ าลึกเพ่ือรองรับเรือขนาดใหญ่ จึงท าให้กัมพูชาสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน โดยธนาคารโลกเชื่อว่าทางออกท่ีดีที่สุดส าหรับผู้ส่งออกสินค้าของกัมพูชาในเวลานี้ 
คือ การส่งสินค้าตามล าน้ าโขงเพ่ือส่งออกไปที่ท่าเรือในเมืองโฮจิมินห์ซิตีของเวียดนาม ซึ่งเป็นการช่วยประหยัด
ทั้งต้นทุนและเวลาในการขนส่ง (ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์) 
 เมียนมาร์  
 รองประธานสมาพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation) คาดว่า ในปีงบประมาณ 
2559/60 (เมษายน 2559-มีนาคม 2560) เมียนมาร์จะส่งออกข้าวได้อย่างน้อย 1.5 ล้านตัน โดยในเดือน
เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งป็นเดือนแรกของปีงบประมาณสามารถส่งออกได้คิดเป็นมูลค่ากว่า 13 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558/59 ที่ผ่านมา เมียนมาร์ส่งออกข้าวทั้งต้นข้าวและปลายข้าวได้ประมาณ 
1.4 ล้านตัน ต่ ากว่าปริมาณที่เคยส่งออกได้ในปีงบประมาณ 2557/58 ประมาณ 400,000 ตัน เนื่องจากเมียน
มาร์ประสบทั้งอุทกภัยครั้งรุนแรงทางภาคตะวันตก และภาวะภัยแล้งในพื้นที่เพาะปลูกที่ส าคัญ โดยประเทศจีน
เป็นผู้น าเข้าที่ส าคัญคิดเป็นร้อยละประมาณ 90 ของการส่งออกท้ังหมด (ที่มา Oryza.com) 
  


