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สมาคมโรงสีข้าวไทย 
(www.thairicemillers.com) 

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

 
 
 
 
 

ค าน า 
 

      เอกสารฉบับน้ี เป็นรายงานสถานการณ์ข๎าวประจ าเดอืนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ของ สมาคมโรงสีข๎าวไทย ที่
มอบให๎นายสุรัตน์ โชคประจักษ์ชัด และคณะ รวบรวมจัดท า เพื่อเสนอตํอท่ีประชุมประจ าเดอืน สมาคมโรงสีข๎าวไทย 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ โดยได๎ประมวลสรุป วิเคราะห์ เหตุการณ์ และแนวโน๎ม เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป และ
การตลาดของข๎าวทั้งในและตํางประเทศ ซึ่งสมาคมฯหวังเป็นอยํางยิ่งวํา ทํานจะได๎รับประโยชน์จากรายงานนี้ตาม
สมควร และขอความกรุณาได๎เผยแพรํเอกสารนี้ตํอไปยังบุคคล หนํวยงานตํางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข๎อง
ของทําน จักขอบคุณยิ่ง 

 
 
 
 
 

  นายมานัส กิจประเสรฐิ 
นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย 
    ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
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ประมวลสถานการณ์ข้าวไทยและต่างประเทศ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ 

…………………………………………………………… 
 

๑. ความเคลื่อนไหวข้าวในประเทศ 
๑.๑ สรุปสถานการณ์และการผลิตข้าวไทยเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 

 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวํา กระทรวงฯ จะจัดคณะผู๎แทนการค๎าภาครัฐและเอกชนไทย เดินทาง
ไปเจรจาการค๎ากับผู๎น าเข๎าข๎าวภาครัฐและเอกชนที่สาธารณรัฐโมซัมบิก สาธารณรัฐเคนยา ระหวํางวันที่ 9-16 
กรกฎาคมนี้ เพ่ือเจรจาผลักดันการสํงออกข๎าวและสินค๎าอ่ืนๆ ให๎เติบโตมากขึ้น พร๎อมทั้งกระชับความสัมพันธ์
ทางการค๎า ส ารวจลูํทางการค๎าการลงทุนกับทั้งสองประเทศด๎วย โดยเชื่อวําจะมียอดการสั่งซื้อข๎าวไทยใน
ปริมาณมากพอสมควร  
 ในอดีตที่ผํานมาโมซัมบิกเคยน าเข๎าข๎าวจากไทยเป็นอันดับ 1 ปีละกวํา 6 แสนตัน แตํชํวงหลังการ
น าเข๎าลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและก าลังซื้อ ขณะที่ชํวง 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.59) ไทยสํงออกข๎าว
ไปโมซัมบิกแล๎ว 7.11 หมื่นตัน มูลคํา 23 ล๎านดอลลาร์สหรัฐ (848 ล๎านบาท) ขยายตัวลดลงร๎อยละ 41 เมื่อ
เทียบกับชํวงเดียวกันของปีกํอน ซึ่งเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ที่ผํานมาสินค๎าหลักของไทยที่สํงออกไปยัง
โมซัมบิก 10 อันดับแรก ประกอบด๎วย ข๎าว เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และสํวนประกอบ ผ๎าผืน อาหาร
ทะเลกระป๋องและแปรรูป กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องนุํงหํม ผลิตภัณฑ์ยาง หม๎อแปลงไฟฟ้าและ
สํวนประกอบ และเครื่องจักรกลและสํวนประกอบ โดยในปี 2558 การค๎าระหวํางไทยกับโมซัมบิก (สํงออก+
น าเข๎า) มีมูลคํา 190 ล๎านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ชํวง 4 เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.-เม.ย.) มีมูลคํารวม 35 
ล๎านดอลลาร์สหรัฐ  
 เนื่องจากโมซัมบิกยังมีการผลิตไมํมากเมื่อเทียบกับความต๎องการของประชากรในประเทศ ซึ่งมีรายได๎
สูงขึ้นและมีความต๎องการสินค๎าเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นต๎องอาศัยการน าเข๎าจากไทย ซึ่งสินค๎าที่ไทยสํงออกไป เชํน 
ข๎าว ชิ้นสํวนยานยนต์และเครื่องนุํงหํม คาดวําการค๎าระหวํางประเทศจะมีโอกาขยายตัวมากขึ้นในอนาคต และ
ลําสุดมีการประชุมกรณีที่รัฐบาลโมซัมบิกขอซื้อข๎าวไทยในเงื่อนไขพิเศษ คาดวําจะเป็นการขอสินเชื่อในการซื้อ
ข๎าว  
 ขณะนี้หลายประเทศในตลาดภูมิภาคแอฟริกา ได๎ติดตํอไทยเข๎ามาเพ่ือขอซื้อข๎าวจากสต็อกรัฐบาล 
เพราะก าลังซื้อในประเทศกลุํมแอฟริกาเริ่มกลับมา หลังจากราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวขึ้นบ๎าง โดยการ
จัดคณะเดินทางไปตลาดแอฟริกาเพ่ือขายข๎าวในสต็อกรัฐบาลครั้งนี้ อาจเป็นรูปแบบรัฐตํอรัฐ (จีทูจี) ห รือ
เอกชนกับเอกชน (บีทูบี) ซึ่งต๎องหารือกันกํอน นับเป็นอีกชํองทางในการระบายข๎าวในสต็อก  ด๎านนายก
กิตติมศักดิ์สมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย กลําววํา แม๎ตลาดแอฟริกาจะต๎องการน าเข๎าข๎าวในปริมาณมาก แตํ
ภาคเอกชนยังกังวลเรื่องระบบการจํายเงิน ที่อาจมีปัญหาเพราะแอฟริกาประสบปัญหาก าลังซื้อลดลง หลาย
ประเทศไมํมีเงิน ท าให๎การขายข๎าวของไทยอาจต๎องให๎สินเชื่อกับประเทศผู๎ซื้อ ซึ่งหากให๎สินเชื่อจะจํายลําช๎า 
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จนอาจกลายเป็นหนี้สูญเหมือนกับที่เคยขายข๎าวให๎เกาหลีเหนือ (ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์) 

ทุกข์ของชาวนากับภัยแล้ง(03 มิ.ย.59) 
 นักวิชาการบางฝ่ายเคยเตือนไว๎ตั้งแตํปี 2558 วํา “ปีนี้เผาหลอก ปีหน๎าเผาจริง” “ปีหน๎า” ที่พูดถึงคือ
ปี 2559 หรือปีนี้ ที่ทั่วประเทศก าลัง “เผาจริง” จากผลกระทบของภัยแล๎ง กลุํมประชาชนผู๎ได๎รับผลกระทบ
มากที่สุด คือกลุํมเกษตรกร เพราะจะต๎องพ่ึงพาน ้าเป็นปัจจัยหลัก ในการท ามาหากิน แม๎ขณะนี้ฝนจะเริ่ม
มาแล๎ว แตํยังไมํมากพอที่จะบรรเทาผลกระทบ 
 เกษตรกรที่ได๎รับผลกระทบมากที่สุด นําจะได๎แกํชาวนาซึ่งเป็นกลุํมใหญํที่สุด แม๎แตํชาวนาในพ้ืนที่เขต
ชลประทาน ในลุํมแมํน ้าเจ๎าพระยากวํา 20 จังหวัด ซึ่งเป็นอํูข๎าวอํูน ้าของประเทศ และเคยท านาได๎ปีละ 2-3 
ครั้ง แตํสองปีท่ีผํานมาท าได๎แคํปีละหน ภัยแล๎งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโญ สํงผลกระทบรุนแรงตํอชาวนา
ทั่วประเทศ ทั้งด๎านรายได๎และความเป็นอยูํ 
 เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ 
แถลงวํา ไตรมาสแรกของปีนี้ แม๎ภาพรวมของเศรษฐกิจจะเป็นเชิงบวก แตํยังมีปัญหาที่จะต๎องเฝ้าระวัง นั่นก็
คือการจ๎างงานภาคเกษตรที่ลดลง เพราะภัยแล๎ง ลดลงอยํางตํอเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 หรือ 24 เดือน และไมํมี
การจ๎างงานนอกภาคเกษตร รองรับเกษตรกรได๎ท้ังหมด 
 กลุํมเกษตรกรที่นําหํวงที่สุด ได๎แกํกลุํมท่ีมีหนี้สิน ในปี 2558 ที่ผํานมา กลุํมนี้มีหนี้เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 
ถึง 40.28% มีหนี้โดยเฉลี่ยรายละ 42,613 บาท เพ่ิมเป็น 13,915 บาท และมีรายจํายเพ่ิมขึ้น สถานการณ์ยัง
ไมํได๎เปลี่ยนไป จากรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุวําเกษตรกรกลุํม จนสุด มีรายได๎แคํ
ครัวเรือนละ 12,000 บาทตํอปี 
 ครัวเรือนละ 12,000 บาทตํอปี หรือแคํเดือนละ 1,000 บาท เป็นรายได๎ท่ีต ่ากวําเส๎นความจน กลุํมนี้มี
อยูํถึง 1.3 ล๎านครัวเรือน สภาพัฒน์เสนอแนะมาตรการแก๎ปัญหาเกษตรกรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เชํนต๎องมี
การบริหารการจัดการน ้าอยํางยั่งยืน มีกลไกป้องกันภัยแล๎ง และวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อม
อยํางเป็นระบบ เป็นเรื่องที่พูดงํายแตํท ายาก 
 ชาวนาอาจจะไมํใชํ “กระดูกสันหลังของชาติ” อีกตํอไป เพราะข๎าวหรือสินค๎าเกษตรไมํได๎สร๎างรายได๎
ให๎ประเทศมากที่สุดเหมือนกับหลายทศวรรษกํอน ประเทศไทยมีชาวนาประมาณ 25-30 ล๎านคน แตํได๎รับการ
ดูแลจากรัฐคํอนข๎างน๎อย มีผู๎เปรียบเทียบโครงการปรับปรุงการท านา 10 ปี 10,000 ล๎านบาท แตํรถไฟฟ้าสาย
สีมํวงที่บริการคน กทม. 10 ล๎านคน ใช๎งบ 70,000 ล๎านบาท 
 ค ากลําวที่วํา “ทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของแผํนดิน” ยังเป็นความจริงในปัจจุบัน ไตรมาสแรกของปีนี้ 
เศรษฐกิจไทยเริ่มโงหัวและอาจเติบโตเกิน 3% เป็นครั้งแรกในหลายปี แตํการขยายตัวของจีดีพีเป็นภาพ
สะท๎อนเศรษฐกิจของประเทศ มีสัญญาณที่ดีขึ้น แตํเศรษฐกิจของประชาชนยังไมํฟ้ืนตัว โดยเฉพาะภาค
เกษตรกรที่ถูกกระทบหนักสุดจากภัยแล๎ง.(ไทยรัฐ 03062559) 

ครม.ไฟเขียวโครงการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าว(22 มิ.ย.59) 
 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี 
หรือ ครม. ในวันนี้วํา ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติโครงการชํวยเหลือเกษตรกรปลูกข๎าว ในฤดูกาลผลิต 
2559/2560 โดยเป็นมาตรการทางการเงิน ที่ให๎ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส.เป็น
ผู๎ด าเนินการ โดยโครงการแรกคือ โครงการสนับสนุนชํวยเหลือต๎นทุนการผลิตแกํเกษตร ไรํละ 1,000 บาท 
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จ านวนไมํเกิน 10 ไรํ จากเดิมท่ีก าหนดไมํเกิน 15 ไรํ โดยสาเหตุที่ปรับลดลง เพ่ือกระจายให๎เกษตรกรรายยํอย
เพ่ิมมากข้ึน 
 ส าหรับโครงการที่ 2 คือ การพักช าระหนี้ต๎นเงินและดอกเบี้ยให๎เกษตรกร เป็นเวลา 2 ปี รวมลด
ดอกเบี้ยให๎ 3% เพ่ือแบํงเบาภาระเกษตรกร 
 สํวนโครงการที่ 3 คือ โครงการอบรมความรู๎เชิงปฏิบัติการ เป้าหมายในการชํวยเหลือเกษตรกร 
300,000 ราย และจะเพ่ิมการอบรมเพ่ือให๎เป็นเอสเอ็มอีเกษตรกรเพ่ิมขึ้นด๎วย โดยมีเป้าหมายผลักดัน 15,000 
ราย 
 โครงการที่ 4 คือ โครงการประกันภัยข๎าว ไมํวําจะเป็นน้ าทํวม สถานการณ์ภัยแล๎ง โดยเชื่อวําการ
ด าเนินการดังกลําวจะเป็นต๎นแบบในการประกันพืชผลในระยะยาว โดยหลักการ คือ ให๎เกษตรกรที่เป็นลูกค๎า
ของธ.ก.ส. จะต๎องท าประกันทุกราย ซึ่งธนาคารจะออกคําเบี้ยให๎ 40 บาท และสํวนที่เหลือรัฐบาลจะอุดหนุน
เพ่ิมเติม ซึ่งมองวําการด าเนินการดังกลําวนั้นจะท าให๎เกษตรกรมีความมั่นคง มีหลักประกันในการป้องกันใน
อนาคต นอกจากนี้หลังจากการท าประกันในเกษตรกรปลูกข๎าวแล๎วจะขยายไปยังกลุํมพืชผลทางการเกษตร
อ่ืนๆด๎วย 
 นายลักษณ์ วจนานวัช ผู๎จัดการ ธ.ก.ส. กลําวเพ่ิมเติมวํา ในสํวนของโครงการนั้น จะพักช าระเงินต๎น 2 
ปี คิดรวมลดดอกเบี้ยทั้งหมด 3% โดยธ.ก.ส.จะรับภาระครึ่งหนึ่ง และรัฐบาลรับภาระครึ่งหนึ่ง โดยคาดวําจะมี
เกษตกรได๎รับประโยชน์ 2 ล๎านราย กลุํมสินเชื่อไมํเกิน 500,000 บาท ในสํวนของการท าประกันภัยนั้น จะมี
การจัดพ้ืนที่เป็นโซนและอัตราเบี้ยจะแบํงตามความเสี่ยง โดยเบื้องต๎นมีบริษัทประกันสนใจจะเข๎ามาด าเนินการ 
16 บริษัท โดยราคาเบี้ยเริ่มต๎นอยูํที่ 120-483 บาทตํอไรํ มีการชดเชยคําสินไหม 1,111 บาทตํอไรํ และชดเชย
กรณีได๎รับผลกระทบจากศัตรูพืช 555 บาทตํอไรํ 
 ในสํวนของคําเบี้ยนั้น ธ.ก.ส.จะจํายให๎กับลูกค๎าของธนาคารในอัตรา 40 บาทตํอไรํ และในสํวนที่เหลือ
รัฐบาลชํวยออกให๎ทั้งหมด ส าหรับวงเงินที่คาดวําธ.ก.ส.จะต๎องใช๎ คือ 1,200 ล๎านบาท จากการค านวนพ้ืนที่ท า
นาข๎าว 30 ล๎านไรํที่เป็นลูกค๎าของธนาคาร(กรุงเทพธุรกิจ 21062559) 

ทีดีอาร์ไอชี้รัฐซ้ ารอยเดิมช่วยชาวนา(23 มิ.ย.59) 
 นายวิโรจน์ ณ ระนอง ผู๎อ านวยการวิจัย ด๎านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร สถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กลําวถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบโครงการให๎ความ
ชํวยเหลือเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าว วงเงินรวมกวํา 4.5 หมื่นล๎านบาท ทั้งการให๎เงินชํวยเหลือไรํละ 1,000 บาท 
โครงการพักหนี้ 2 ปี และลดดอกเบี้ย 3% รวมถึงโครงการรับจ าน ายุ๎งฉางในพ้ืนที่ภาคเหนือและอีสาน โดย
เรียกชื่อใหมํเป็นสินเชื่อชะลอการขาย ถือวําเป็นมาตรการที่ไมํแตกตํางจากรัฐบาลชุดกํอนๆ เพียงแตํมีการ
จ ากัดวงเงินให๎ดูน๎อยกวําเทํานั้น 
 "มองวําเป็นการหาเสียงในชํวงที่จะมีการลงประชามติรํางรัฐธรรมนูญมากกวํา เพราะสถานการณ์ราคา
ข๎าวจากนี้ นําจะมีทิศทางที่ดีขึ้นจากปีกํอน จากการที่กระทรวงพาณิชย์รายงานวํ า ข๎าวในสต๏อก 19 ล๎านตัน 
สามารถระบายได๎แล๎วราว 10 ล๎านตัน ในราคา 1.1 หมื่นบาท/ตัน ซึ่งไมํต่ าไปจากราคาตลาดที่ 1.3 หมื่นบาท/
ตัน สะท๎อนวําตลาดเริ่มขาดแคลนข๎าว จึงไมํกดราคารับซื้อ ราคาข๎าวนําจะปรับตัวดีขึ้น ท าให๎ไมํมีเหตุผล
สนับสนุนเรื่องการจํายเงินชาวนาที่ชัดเจนวําเพราะอะไรกันแนํ แม๎ที่ผํานมาจะเกิดภัยแล๎ง แตํตอนนี้ฝนก็เริ่มตก
แล๎ว" นายวิโรจน์ กลําว(โพสต์ทูเดย์ 23062559) 
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ปลัด ก.พาณิชย์ตรวจงานท านาแปลงใหญ่ จ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท เตรียมพร้อมฤดูกาลข้าวนาปี
59/60 (20 มิ.ย.59) 
 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กลําวระหวํางน าคณะ
ผู๎แทนรัฐลงพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี และชัยนาท วํา ได๎ประชุมรํวมกับพาณิชย์จังหวัด เกษตรกร และ
ผู๎ประกอบการโรงสีในพื้นที่ เพ่ือติดตามการด าเนินงานการเชื่อมโยงตลาดข๎าวครบวงจรให๎แกํเกษตรกรกลุํมท า
นาแปลงใหญํ ตามแผนการผลิตและการตลาดข๎าวครบวงจร โดยดูความคืบหน๎าการจัดท าแผนงานด๎าน
การตลาด ในการรองรับผลผลิตข๎าวจากนาแปลงใหญํฤดูการผลิตปี 2559/60 ในชํวงปลายปีนี้ 
 “เป็นการติดตามความคืบหน๎าหลังมอบหมายให๎พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ด าเนินการวางแผนรองรับ
ด๎านการตลาดให๎แกํเกษตรกรกลุํมท านาแปลงใหญํในพ้ืนที่ โดยให๎หารือทุกสํวนที่เกี่ยวข๎อง ทั้งผู๎ประกอบการ 
ชมรมโรงสี ถึงแนวทางรับซื้อข๎าวจากเกษตรกรในราคาตลาด ตามคุณภาพและมาตรฐานที่ก าหนดรํวมกัน หวัง
เป็นการจูงใจให๎เกษตรกรผลิตข๎าวคุณภาพดี และขอให๎หารือกับผู๎ประกอบการโรงสีรับซื้อสูงกวําราคาตลาด 
และเตรียมจัดท าบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) ระหวํางกันตํอไป ” 
 ทั้งนี้ การลงพ้ืนที่ต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได๎พบปะผู๎น าเกษตรกร
เครือขํายของกลุํมนาแปลงใหญํ 137 ราย รวมพ้ืนที่ 5 พันไรํ และผู๎ประกอบการโรงสีที่เข๎ารํวมโครงการ ซึ่ง
เป็นตัวอยํางลดต๎นทุนผลิตจาก 5,000 บาท/ไรํ เหลือ 2,900 บาท/ไรํ เพ่ิมผลผลิตข๎าวจาก 700-800 กก./ไรํ 
เป็น 1,100 กก./ไรํ สํวนลงพ้ืนที่ ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท ได๎เยี่ยมชมการท าเกษตรแบบผสมผสานตามแนว
พระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
 แหลํงขําวจากกระทรวงพาณิชย์ กลําววํา รัฐบาลมีแนวคิดที่จะผลักดันราคาผลผลิตข๎าวเปลือกนาปี 
2559/60 ที่จะออกสูํตลาดในเดือนกันยายนเป็นต๎นไป ให๎มีราคารับซื้อไมํต่ ากวําตันละ 11,500 -13,500 บาท 
ตามชนิดข๎าว จากปีที่ผํานมาราคาเฉลี่ย 8,500-9,500 บาท โดยจะใช๎การเชื่อมโยงชาวนา กับโรงสี และผู๎
สํงออก ลํวงหน๎า เพ่ือไมํให๎ข๎าวออกสูํตลาดพร๎อมกัน และลดปัญหาราคาข๎าวนิ่งจากแผนระบายข๎าวในสต็อกรัฐ
(มติชน 19062559) 

โซนนิ่งเปลี่ยนข้าวปลูกเนเปียร์ ก าไรเพิ่ม 3,500%(15 มิ.ย.59) 
 แม๎โครงการโซนนิ่งให๎เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให๎เหมาะสมกับพ้ืนที่ จะอยูํ ในระยะตั้งไขํ แตํ
โครงการที่กรมพัฒนาที่ดินได๎ท าน ารํองในพ้ืนที่ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี มาตั้งแตํกลางปี 2558...แคํปีเดียว เห็น
ผลทันตา เกษตรกรได๎ก าไรเพิ่มมากกวําท านา 35 เทําตัว 
 “อ าเภอสอยดาวมีพ้ืนที่เป็นนาข๎าวประมาณ 2,400 ไรํ จากการส ารวจเราพบวํา มีพ้ืนที่ไมํเหมาะสม 
350 ไรํ ปลูกข๎าวได๎ผลผลิตแคํไรํละ 300-400 กก. เนื่องจากคุณภาพดินไมํเหมาะ ชั้นดินตื้น และเป็นดินทราย 
นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่คํอนข๎างแห๎งแล๎ง มีฝนทิ้งชํวงนาน 6 เดือน ปริมาณน้ าฝนน๎อย มีเพียง 1,700 มม.ตํอปี 
ต๎องมีน้ าฝน 2,000 มม. ขึ้นไปถึงจะเหมาะ และสภาพพ้ืนที่ยังมีความลาดเท นากักน้ าไมํคํอยอยูํอีกตํางหาก” 
นายปรีชา โหนแหยม ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ชี้ให๎เห็นถึงเหตุผลถึงความไมํเหมาะสม เพ่ือชักชวนให๎
เกษตรกรเปลี่ยนมาท าอยํางอ่ืนที่เหมาะสมมากกวํา...อ๎อย เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะสมกับสภาพดินและฝน
ฟ้า แตํด๎วยไมเํหมาะสมในเรื่องตลาด โรงงานหีบอ๎อยอยูํไกล 50 กม. 
 ขณะเดียวกันพืชอีกชนิดที่เหมาะเชํนกัน หญ๎าเนเปียร์ ตลาดอยูํใกล๎ไมํเกิน 10 กม. มีสหกรณ์โคนม
สอยดาวต๎องการหญ๎าเนเปียร์ไปเป็นอาหารโคนม 2,500 ตัว ตลอดเวลาสภาพพ้ืนที่เหมาะสม มีตลาดรองรับ 
การขนสํงโลจิสติกส์สะดวก...หญ๎าเนเปียร์จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด จากการท าประชาคมรํวมกับเกษตรกร...
เริ่มแรกมีเกษตรกรอาสาท าโครงการน ารํองโซนนิ่ง 9 ราย พ้ืนที่ 60 ไรํ 
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 “กํอนหน๎านี้ท านา 21 ไรํ ปีหนึ่งท านา 4 เดือน เหลือก าไรอยํางเกํงไรํละ 700-800 บาท แตํสํวนใหญํ
มักจะขาดทุน กรมพัฒนาที่ดินมาชวนท าโซนนิ่ง ได๎มาส ารวจพ้ืนที่บอกวํา ถ๎าจะท าให๎ดินเหมาะกับปลูกข๎าวได๎ 
เราต๎องลงทุนหลายอยําง ต๎องปรับที่ใหมํ ต๎องปรับปรุงดินเอาอยํางอ่ืนมาใสํ เพราะดินที่นี่เป็นกรดสูง และต๎อง
ขุดหาแหลํงน้ าเพ่ิมมาเลี้ยงนาข๎าวด๎วยถึงจะได๎ผลผลิตสูง คิดไปคิดมาแล๎วต๎นทุนมันสูงไป เลยตัดสินใจทดลอง
เปลี่ยนมาปลูกหญ๎าเนเปียร์ดู เจียดที่นาทดลองท าแคํ 10 ไรํกํอน” 
 นายเสนาะ จูทัย หมอดินอาสาและผู๎ใหญํบ๎าน ม.5 ต.ทุํงขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี หนึ่งใน
เกษตรกรรุํนน ารํอง เลําวํา หลังจากปลูกไปได๎แคํ 2 เดือน เนเปียร์รุํนแรกพร๎อมให๎ตัดขายสํงให๎สหกรณ์ ได๎
ผลผลิตไรํละ 5 ตัน ในราคาตันละ 1,000 บาท...2 เดือนถัดมา ตัดได๎อีก ผลผลิตรุํน 2 ได๎หญ๎าเพ่ิมเป็นไรํละ 8 
ตัน รายได๎เลยเพิ่มมาเป็นไรํละ 8,000 บาท คิดหัก ต๎นทุนแล๎ว ยังเหลือก าไร 5,600 บาทตํอไรํ 
 หญ๎าเนเปียร์ปลูกหนเดียวอยูํได๎ 6-7 ปี ตัดขายได๎ทุก 2 เดือน ปีหนึ่งตัดได๎ 5-6 ครั้ง อยํางน๎อยๆ ปี
หนึ่งได๎ก าไรไรํละ 28,000 บาท...ท านาปลูกข๎าวได๎ปีละหน ก าไรอยํางเกํงไรํละ 700-800 บาท 
ก าไรเพ่ิมขึ้นเห็นๆ 3,500%...เลยมีเกษตรกรเข๎ารํวมโซนนิ่งเพ่ิมจาก 9 เป็น 22 ราย พ้ืนที่ 210 ไรํ เกือบเต็ม
พ้ืนที่ไมํเหมาะสม 350 ไรํ(ไทยรัฐ 15062559) 

" พิสูจน์ข้าวปลอดสารพิษ(14 มิ.ย.59) 
 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร๎องทุกข์ ส านักนายกรัฐมนตรี ตัวแทนชาวนา จ.พิจิตร จ านวน
กวํา 30 คน ได๎เดินทางมายื่นจดหมายถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพ่ือร๎องขอความเป็น
ธรรม หลังจากถูกกลุํมผู๎ไมํหวังดีปลํอยขําววําน้ า ข๎าว ผัก สินค๎าเกษตรที่อยูํรอบเหมืองแรํทองค าชาตรี มีสาร
โลหะหนักปนเปื้อน ท าให๎เกษตรกรชาวนาและคนในพ้ืนที่ได๎รับความเดือดร๎อน เสียชื่อเสียงและกระทบตํอ
ยอดขาย ทั้งที่ข๎าว น้ าตลอดจนพืชผักรอบเหมืองได๎รับการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องวําปลอดภัยได๎มาตรฐานรับประทานได๎ตามปกติ พร๎อม กับน าอาหาร ข๎าว และพืชผักที่ปลูกในท๎องถิ่น
มาปรุงมอบให๎กับเจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ และสื่อมวลชนได๎รํวมรับประทานพิสูจน์ความปลอดภัย 
 นายสมรัก บุญชํวย ตัวแทนเกษตรกร เปิดเผยวํา พวกเราเป็นตัวแทนเกษตรกรที่อยูํรอบเหมืองแรํ 
ทองค าชาตรีรู๎สึกอัดอ้ันมานานที่กลุํมผู๎ไมํหวังดี สร๎างขําวลือวํา น้ า ข๎าว ผักรอบเหมืองแรํทองค า มีสารโลหะ
หนักปนเปื้อน ท าให๎เกษตรกรชาวนาในพ้ืนที่เสียชื่อเสียง ยอดขายลดลงอยํางเห็นได๎ชัด ทั้งยังท าให๎สังคม
ภายนอกรังเกียจพืชผลการเกษตรของพวกเรา วันนี้กลุํมเกษตรกรรอบเหมืองจึงน าข๎าว ผัก ไขํ ในพ้ืนที่ที่ได๎รับ
การตรวจสอบและรับรองจากหนํวยงานราชการตํางๆ ตลอดจนกระทรวงสาธารณสุขมาปรุงเป็นอาหารให๎แกํ
เจ๎าหน๎าที่และสื่อมวลชนได๎รับประทาน เพื่อการันตีถึงสินค๎าเกษตรปลอดภัย พร๎อมกับยื่นจดหมายร๎องขอความ
เป็นธรรมแกํนายกรัฐมนตรีได๎เข๎ามาตรวจสอบ และกู๎ชื่อเสียงชาวนาให๎กลับมาภาคภูมิใจอีกครั้ง “พวกเราและ
ครอบครัวใช๎น้ า กินผัก ข๎าว พืชผลทางการเกษตรที่ปลูกเอง และหาซื้อจากท๎องถิ่น หากมีสารปนเปื้อนจริงคง
ไมํกล๎ากิน ขอให๎สังคมอยําหลงเชื่อกลุํมคนที่ไมํหวังดี เพ่ือหาผลประโยชน์บนความทุกข์ของเกษตรกร” 
 ด๎านนางกนกพิศ ทองค า หนึ่งในชาวนาที่เชําที่ดินท ากินจาก บมจ.อัครา รีซอร์สเซส ได๎เลําถึงการท า
เกษตรในพื้นที่วํา เดิมตนเองและครอบครัว รวมถึงชาวบ๎านอีกหลายคนไมํมีที่ดินท ากิน ต๎องรับจ๎างท านาให๎แกํ
ชาวนาคนอ่ืน แทบไมํมีรายได๎เลี้ยงครอบครัว ความเป็นอยูํคํอนข๎างล าบากมาก แตํเมื่อเหมืองแรํทองค าชาตรีมี
โครงการเกษตรกรรมธรรมชาติ เปิดโอกาสให๎เกษตรกรรอบเหมืองฯ เข๎าใช๎ที่ดินท านาแบบเกษตรอินทรีย์ ให๎
เกษตรกรเลิกใช๎สารเคมี นอกจากจะเป็นผลดีตํอสุขภาพแล๎ว ยังลดต๎นทุนในการท าเกษตรอีกด๎วย ท าให๎พวก
เราชาวนา เกษตรกรในละแวกนั้นได๎ลืมตาอ๎าปาก มีชีวิตความเป็นอยูํที่ดีข้ึน อีกท้ังเหมืองแรํทองค าชาตรีเข๎ามา
ปรับปรุงประปาบาดาลของหมูํบ๎าน ท าให๎มีน้ าใช๎ท าการเกษตรตลอดทั้งปี จึงอยากสะท๎อนข๎อเท็จจริงอีกด๎านให๎
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นายกฯและสาธารณชนได๎รับทราบ เกษตรกรและประชาชนสํวนใหญํในพ้ืนที่ได๎รับการ สนับสนุนและสามารถ
อยูํรํวมกับเหมืองแรํทองค าชาตรีได๎อยํางดีด๎วยความเกื้อกูลกันเสมอมา(ไทยรัฐ 14062559) 
 

สรุปรายงานราคาข้าวสารและราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2559  
ชนิดข้าว / เดือน ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. เฉลี่ย

1. ข้าวหอมมะลิ(บาทต่อกระสอบ)

ขา้วหอมมะลิ 100%  ชั้น 2 (เก่า) 3,100   3,100   3,052   3,000   3,000   3,000   3,042     

ขา้วหอมมะลิ 100%  ชั้น 2 (ใหม)่ 2,400   2,332   2,235   2,200   2,356   2,439   2,327     

ปลายขา้วหอมมะลิ 1,169   1,180   1,186   1,234   1,368   1,450   1,264     

2. ข้าวหอมปทุมฯ(บาทต่อกระสอบ)

ขา้วหอมปทุมฯ(ยงิสี) 1,800   1,867   1,847   1,849   1,882   1,989   1,872     

ปลายขา้วหอมปทุมฯ 1,116   1,120   1,120   1,187   1,316   1,373   1,205     

3. ข้าวขาว(บาทต่อกระสอบ)

ขา้วขาว 100%  ชั้น  2 1,225   1,249   1,240   1,276   1,418   1,443   1,309     

ขา้วขาว 5% 1,204   1,215   1,200   1,244   1,374   1,395   1,272     

ปลายขา้วขาวเอวนัเลิศ 1,062   1,060   1,062   1,091   1,109   1,131   1,086     

5. ข้าวนึ่ง(บาทต่อกระสอบ)

ขา้วน่ึง 100%   (สีอ่อน) 1,218   1,241   1,231   1,251   1,378   1,452   1,295     

ขา้วน่ึง 5% 1,165   1,200   1,200   1,220   1,337   1,404   1,254     

ปลายขา้วน่ึง 943       950       961       966       996       1,009   971        

6. ข้าวเหนียว(บาทต่อกระสอบ)

ขา้วเหนียวพิเศษ กข.6(ขอนแก่น) 2,836   2,850   2,822   2,912   3,051   2,960   2,905     

ขา้วเหนียวพิเศษ กข.6(เหนือ) 3,075   3,100   3,130   3,244   3,400   3,400   3,225     

ขา้วเหนียว 10% เมลด็ยาว(ใหม)่ 2,645   2,700   2,670   2,821   2,871   2,802   2,751     

ขา้วเหนียว 10% เมลด็สั้น(ใหม)่ 2,360   2,500   2,450   2,521   2,571   2,502   2,484     

ปลายขา้วเหนียว(ใหม)่ 1,944   1,970   1,958   2,066   2,085   1,993   2,003     

7. ขา้วเปลือก(บาทต่อตนั)

ขา้วเปลือกหอมมะลิ(เชียงราย) 12,500 12,500 12,500 12,500 12,620 13,700 12,720   

ขา้วเปลือกหอมปทุมฯ 10,017 10,391 10,331 10,500 10,680 11,200 10,520   

ขา้วเปลือกเจา้(พระนครศรีอยธุยา) 8,033   8,145   8,100   8,270   8,500   8,210     

ขา้วเปลือกเหนียว(กข.6) (จ.อุดรธานี) 13,842 13,809 14,023 14,880 15,060 14,923 14,423    
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๑.๒ สถานการณ์การส่งออกข้าวไทยเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
ก.พาณิชย์ ม่ันใจส่งออกตามปีนี้ตามเป้าที่ 9.5 ล้านตัน(24 มิ.ย.59) 

 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กลําววํา กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์การสํงออกข๎าวในชํวงครึ่ง
หลังของปี 2559 จะมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากตลาดข๎าวทั้งในและตํางประเทศยังมีความต๎องการอยําง
ตํอเนื่อง โดยในสํวนของการสํงมอบข๎าวแบบรัฐตํอรัฐให๎แกํรัฐบาลจีนยังคงมีอยํางตํอเนื่อง โดยจะเริ่มต๎นสํง
มอบข๎าวภายใต๎สัญญาใหมํประมาณอีก 1 ล๎านตัน ในเดือนส.ค.59 รวมทั้งคาดวําประเทศผู๎น าเข๎าข๎าวหลัก เชํน 
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียจะมีการน าเข๎าข๎าวในรูปแบบรัฐตํอรัฐเพ่ิมเติมในครึ่งหลังของปี 59 ในขณะที่อินเดีย
ซึ่งเป็นประเทศคูํแขํงส าคัญได๎ประสบปัญหาภัยแล๎ง ท าให๎ต๎องมีการเก็บข๎าวในสต็อกเพ่ิมขึ้นเพ่ือให๎เพียงพอตํอ
การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งสํงผลตํอศักยภาพในการสํงออกท่ีลดลง 
 ขณะที่ การสํงออกข๎าวในชํวง 6 เดือนแรกของปี 2559 ได๎เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งในแงํปริมาณและ
มูลคํา การประมวลข๎อมูลจากใบอนุญาตสํงออกข๎าวในชํวง 6 เดือนแรก (ม.ค. - 20 มิ.ย.59) ไทยสํงออกข๎าว
ปริมาณ 4.71 ล๎านตัน มูลคํา 1,546 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ หรือ73,898 ล๎านบาท ปริมาณสํงออกข๎าวเพ่ิมขึ้นจาก
ชํวงเดียวกันของปี 2558 คิดเป็น 11.42% และมูลคําเงินบาทเพ่ิมข้ึน 7.81% ซึ่งประเทศไทยได๎สํงออกข๎าวขาว
เป็นอันดับหนึ่งมากกวําครึ่งหนึ่งของการสํงออกในภาพรวม รองลงมาเป็นข๎าวหอมมะลิ ข๎าวนึ่ง ข๎าวเหนียว ข๎าว
ปทุมธานี และข๎าวกล๎อง โดยตลาดสํงออกข๎าวที่ส าคัญของไทยสํวนใหญํเป็นตลาดในภูมิภาคแอฟริกา รองลงมา
ได๎แกํ ตลาดภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยุโรป 
 "ทั้งนี้ ภาพรวมของการสํงออกข๎าวปี 2559 นําจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ที่ประมาณ 9.50 
ล๎านตัน โดยกระทรวงพาณิชย์มีแผนงานและกิจกรรมการตลาดในชํวงครึ่งหลังของปี เพ่ือผลักดันการสํงออก
ข๎าวและผลิตภัณฑ์ข๎าวอยํางตํอเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการจัดผู๎แทนการค๎าภาครัฐและภาคเอกชนเดินทาง
ขยายตลาด และกระชับความสัมพันธ์ทางการค๎า รวมทั้งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข๎าวไทย เชํน สิงคโปร์ จีน 
ฮํองกง โมซัมบิก และเคนยา เป็นต๎น" รมว.พาณิชย์ กลําว(กรุงเทพธุรกิจ 24062559) 

เผยครึ่งปีแรกยอดส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น 13%(16 มิ.ย.59) 
 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กลําววํา การสํงออกข๎าวของ
ไทยในชํวงเดือนม.ค.-13 มิ.ย. มีปริมาณทั้งสิ้น 4.6 ล๎านตัน โดยเพ่ิมขึ้น 13% จากชํวงเดียวกันของปีกํอน ด๎วย
มูลคํา 7.1 หมื่นล๎านบาท เพ่ิมขึ้น 9% โดยการสํงออกที่เพ่ิมขึ้นนี้ มีโอกาสที่การสํงออกข๎าวทั้งปีเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว๎ที่ 9.5 ล๎านตัน โดยจะเรํงระบายข๎าวในสต็อกรัฐบาลให๎มากที่สุด โดยเฉพาะข๎าวเข๎าสูํ
อุตสาหกรรม ซึ่งจะมีการเปิดระบายข๎าวอีกครั้งในเดือนหน๎า ทั้งนี้ปัจจุบันมีข๎าวใน สต็อกรัฐเหลือไมํถึง 10 ล๎าน
ตัน 
 อยํางไรก็ตาม กํอนหน๎านั้น กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายปริมาณการสํงออกข๎าวไทยในปี 2559 ไว๎ที่ 
9.5 ล๎านตัน จากปี 58 ที่ท าได๎ 10 ล๎านตัน ซึ่งในปีนี้จะมุํมตลาด เอเชีย ยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง
(กรุงเทพธุรกิจ 15062559) 

คาดส่งออกข้าว 6 เดือนหลัง มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน(23 มิ.ย.59) 
 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวํา กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์  
การสํงออกข๎าวในชํวงครึ่งหลั งของปี 2559 มีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากตลาดข๎าวทั้งในและตํ างประเทศยังมี
ความต๎องการอยํ างตํอเนื่อง มีสัญญาณที่ดีจากผู๎น าเข๎าส าคัญ ได๎แกํ จีน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย พร๎อมจัด
กิจกรรมสํงเสริ มการตลาดอยํางตํอเนื่อง เตรียมจัดคณะเยือน สิงคโปร์ จีน ฮํองกง โมซัมบิก และเคนยา มั่นใจ
ภาพรวมของการสํงออกข๎าวปี 2559 เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ที  ํประมาณ 9.50 ล๎านตัน การสํงออก
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ข๎าวในชํวง 6 เดือนแรกของปี 2559 ได๎เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งในแงํปริมาณและมูลคํา การประมวลข๎อมูล
จากใบอนุญาตสํ งออกข๎าว ในชํวง 6 เดือนแรก (มกราคม – 20 มิถุนายน 2559) ไทยสํงออกข๎าวปริมาณ 4.71 
ล๎านตัน มูลคํา 1,546 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ หรือ73,898  ล๎านบาท ปริมาณสํงออกข๎าวเพ่ิมขึ้นจากชํ วงเดียวกัน
ของปี 2558 คิดเป็นร๎อยละ 11.42 และมูลคําเงินบาทเพ่ิมขึ้นร๎ อยละ 7.81 ซึ่งประเทศไทยได๎สํงออกข๎ าวขาว
เป็นอันดับหนึ่งมากกวําครึ  ํงหนึ่งของการสํงออกในภาพรวม รองลงมาเป็นข๎าวหอมมะลิ ข๎าวนึ่ง         ข๎าว
เหนียว ข๎าวปทุมธานี และข๎าวกล๎อง  โดยตลาดสํงออกข๎าวที่ส าคั ญของไทยสํวนใหญํเป็นตลาดในภูมิ ภาค
แอฟริกา รองลงมาได๎แกํ ตลาดภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยุโรป 
 ส าหรับการสํงออกข๎าวในชํวงครึ่ งหลังของปี 2559 คาดวํา จะมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากตลาดข๎าว
ทั้งในและตํ างประเทศยังมีความต๎องการอยํ างตํอเนื่อง โดยในสํวนของการสํงมอบข๎าวแบบรั ฐตํอรัฐให๎แกํ
รัฐบาลจีนยังคงมี อยํางตํอเนื่อง โดยจะเริ่มต๎นสํงมอบข๎าวภายใต๎ สัญญาใหมํประมาณอีก  1 ล๎านตัน ในเดือน
สิงหาคม 2559 รวมทั้ง คาดวําประเทศผู๎น าเข๎าข๎าวหลัก อาทิ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียจะมีการน าเข๎าข๎ าวใน
รูปแบบรัฐตํอรัฐเพ่ิมเติ มในครึ่งหลังของ 2559 ในขณะที่ อินเดียซึ่งเป็นประเทศคูํแขํ งส าคัญได๎ประสบปัญหา
ภัยแล๎ง ท าให๎ต๎องมีการเก็บข๎าวในสต็ อกเพ่ิมขึ้นเพ่ือให๎เพียงพอตํ อการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งสํงผลตํอ
ศักยภาพในการสํ งออก     ที่ลดลง ทั้งนี้ ภาพรวมของการสํงออกข๎าวปี 2559 นําจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ 
ก าหนดไว๎ที่ประมาณ 9.50 ล๎านตัน โดยกระทรวงพาณิชย์มีแผนงานและกิ จกรรมการตลาดในชํวงครึ่งหลั งข
องปี เพ่ือผลักดันการสํงออกข๎ าวและผลิตภัณฑ์ข๎าวอยํางตํอเนื่ อง ทั้งในรูปแบบของการจัดผู๎ แทนการค๎า
ภาครัฐและภาคเอกชนเดิ นทางขยายตลาด และกระชับความสัมพันธ์ทางการค๎า รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ข๎าวไทย อาทิ ประเทศสิงคโปร์ จีน ฮํองกง โมซัมบิก  และเคนยา เป็นต๎น (ฐานเศรษฐกิจ 
23062559) 

ไทย-เวียดนามเดินหน้ารักษาเสถียรภาพราคาข้าวในตลาดโลก(22 มิ.ย.59) 
 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวํา ได๎มอบหมายให๎นายวิจักร วิเศษ
น๎อย ที่ปรึกษารัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ น าคณะผู๎แทนฝ่ายไทยประกอบด๎วยกรมการค๎าตํางประเทศ
และสมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย เดินทางไปรํวมประชุมความรํวมมือด๎านการค๎าข๎าวไทย -เวียดนาม ครั้งที่ 13 ณ 
เมืองดาลัด กับสมาคมอาหารเวียดนาม ระหวํางวันที่ 16-18 มิ.ย. 2559 ที่ผํานมา เพ่ือเสริมสร๎างความสัมพันธ์
และความรํวมมือด๎านการค๎าข๎าวระหวํางกันในระดับทวิภาคีให๎บังเกิดผลเป็นรูปธรรมเพ่ือประโยชน์ของทั้งสอง
ประเทศ และสํงผลให๎การสํงออกข๎าวของไทยและเวียดนามเป็นไปอยํางราบรื่นและสามารถรักษาระดับราคา
ข๎าวให๎มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 
 โดยในการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได๎แลกเปลี่ยนข๎อมูลสถานการณ์ข๎าวของแตํละประเทศซึ่งมีการ
คาดกันวําในปี 2559 ทั้งไทยและเวียดนามจะมีผลผลิตข๎าวลดลงจากปัญหาภัยแล๎งในชํวงที่ผํานมา และจะท า
ให๎ปริมาณการสํงออกข๎าวลดลงจากปีที่ผํานมาเชํนเดียวกัน โดยเวียดนามคาดการณ์การสํงออกข๎าวอยูํที่ 6.2 
ล๎านตัน ขณะที่ไทยคาดวําจะมีการสํงออกข๎าวที่ 9.5 ล๎านตัน 
 อยํางไรก็ตาม เพ่ือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในด๎านการรํวมมือด๎านการค๎าข๎าวของทั้งสองประเทศ
ให๎แนํนแฟ้นมากยิ่งขึ้น สมาคมฯ ของทั้งสองประเทศจะจัดงานครบรอบ 10 ปีความรํวมมือทางการค๎าข๎าวไทย-
เวียดนาม ในวันที่ 8 ธ.ค. 2559 ที่ประเทศไทย 
 ส าหรับการประชุมความรํวมมือด๎านการค๎าข๎าวไทย-เวียดนาม เกิดจากความรํวมมือของสมาคมผู๎
สํงออกข๎าวไทยและสมาคมอาหารเวียดนามที่ได๎รํวมกันจัดการประชุมดังกลําวขึ้นตั้งแตํปี 2549 จนถึงปัจจุบัน 
โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และประสบความส าเร็จด๎วยดีตลอดมา กํอให๎เกิดการแลกเปลี่ยนข๎อมูล
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ด๎านข๎าวระหวํางกันและเป็นการสร๎างความสัมพันธ์อันดผํานการพบปะหารือทั้งแบบเป็นทางการและไมํเป็น
ทางการระหวํางสมาคมฯ ของทั้งสองประเทศ โดยการประชุมครั้งที่ผํานมาฝ่ายไทยเป็นเจ๎าภาพจัดประชุมที่
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 23-25 ก.ค.2558 (ผู๎จัดการ 21062559) 

ขายข้าวสาร7.8แสนตัน หว่ันส่งออกแผ่วหลังจีนยื้อส่งมอบ G to G ลอตใหม(่02 มิ.ย.59) 
 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะท างานระบายข๎าว เปิดเผย 
"ประชาชาติธุรกิจ" วํา ที่ประชุมมีมติเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะปร ะธาน
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) พิจารณาอนุมัติผลการระบายข๎าวสารในสต๏อกรัฐบาล 
ครั้งที่ 3/2559 ปริมาณรวม 780,000 ตัน หรือคิดเป็นสัดสํวนประมาณ 70% ของข๎าวสารที่น ามาประมูล
ทั้งหมด 1.19 ล๎านตัน คิดเป็นมูลคํารวม 7,013 ล๎านบาท สํวนที่เหลืออีก 410,000 ตัน ยังไมํพิจารณาขาย 
เพราะราคาที่ภาคเอกชนเสนอไมํผํานเกณฑ์ราคาขั้นต่ า (Floor Price) ที่คณะท างานตั้งไว๎ หลังจากนี้จะน าจะ
มาเปิดประมูลใหมํอีกครั้ง 
 ทั้งนี้ การเปิดซองเสนอราคาซื้อข๎าวสารในสต๏อกรัฐบาล ครั้งที่ 3/2559 โดยกรมการค๎าตํางประเทศได๎
เปิดยื่นซองเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผํานมา มีผู๎ประกอบการยื่นซองเสนอราคาซื้อ 48 ราย จากจ านวนผู๎ที่
ผํานการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมด 51 ราย รวมปริมาณการยื่นซื้อ 1.17 ล๎านตัน จาก 118 คลัง มูลคํา 
10,046 ล๎านบาท และเหลือเพียง 2 คลัง ปริมาณ 16,700 ตันเทํานั้นที่ไมํมีผู๎สนใจยื่นซื้อ ซึ่งระดับราคาที่ยื่นซื้อ
ครั้งนี้ถือวําสูงใกล๎เคียงกับราคาตลาด เชํน ข๎าวขาว 5% มีการเสนอซื้อราคาเฉลี่ย 11,267 บาทตํอตัน จาก
ราคาตลาด 14,000 บาทตํอตัน สํวนราคาเสนอซื้อข๎าวขาว 10% เฉลี่ย 10,550 บาทตํอตัน ขณะที่ปลายข๎าวเอ
วันเลิศ ซึ่งเป็นชนิดของข๎าวที่น ามาประมูลมากท่ีสุด 700,000 ตัน มีการเสนอราคาเฉลี่ย 7,879 บาทตํอตัน ต่ า
กวําราคาตลาดที่เฉลี่ย 11,000 บาทตํอตัน 
 ส าหรับการประมูลข๎าวในชํวงที่ผํานมา รัฐบาลชุดนี้ประมูลข๎าวไปแล๎ว 14 ครั้ง นับจากปี 2557 คิด
เป็นปริมาณ 5,405,881 ตัน มูลคํา 57,620.224 ล๎านบาท หากรวมผลการเสนอราคาประมูลครั้งที่ 3/2559 
เทํากับวํารัฐบาลประมูลขายไปทั้งหมด 6,185,881 ตัน มูลคํา 64,633.224 ล๎านบาท ตามแผนการระบายข๎าว
ของกระทรวงพาณิชย์ เตรียมจะเปิดประมูลข๎าวตํอในเดือนมิถุนายน ปริมาณเบื้องต๎น 1 ล๎านตัน 
 แหลํงขําวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวํา ในโอกาสที่ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
ด๎านเศรษฐกิจ จะน าคณะเดินทางไปเยือนประเทศจีนในชํวงกลางเดือนมิถุนายนนี้ จะไมํมีการหยิบยกประเด็น
การขายข๎าวแบบรัฐบาล-รัฐบาล (G to G) ไปหารือด๎วย แม๎วําขณะนี้ความคืบหน๎าการเจรจาขายข๎าวจีทูจีกับ
บริษัทคอฟโก๎ ผู๎น าเข๎าข๎าวของรัฐบาลจีน ตามสัญญาซื้อขายที่ได๎มีการลงนาม 1 ล๎านตันแรก ของรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต๎องเลื่อนไปจากเดิมซึ่งมีก าหนดจะเริ่มรับมอบข๎าวลอตแรก 1 แสนตัน 
ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ออกไปเป็นเดือนกรกฎาคม 2559 
 เนื่องจากอยูํระหวํางกระบวนการตกลงรายละเอียดและก าหนดราคา โดยเบื้องต๎นคาดวําจะเป็นการ
เสนอซื้อข๎าวขาวเชํนเดิม ขณะที่ข๎อตกลงเรื่องข๎าวจ านวน 1 ล๎านตัน ครั้งที่ 2 ซึ่งนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.
พาณิชย์ ได๎เดินทางไปจีนเพ่ือเจรจาในการประชุมรํวมเพ่ือความรํวมมือด๎านรถไฟไทย -จีน ชํวงต๎นเดือน
พฤษภาคม เพื่อขอให๎จีนเปลี่ยนจากการน าเข๎าข๎าวเกําในสต๏อกรัฐบาลมาเป็นข๎าวใหมํ ยังไมํมีการท าสัญญา ยัง
ไมํถือวําสะดุด เพราะคณะท างานทั้งสองฝ่ายยังด าเนินการรํวมกันในทางปฏิบัติ คาดวําภายในเดือนกรกฎาคม
นี้จะมีความคืบหน๎า 
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 ด๎าน ร.ต.ท.เจริญ เหลําธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" วํา การ
สํงออกข๎าวในชํวงไตรมาส 2 ปี 2559 จะเริ่มชะลอตัวลดลง เห็นได๎จากตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์ลําสุดเดือน
เมษายน 2559 มีปริมาณ 701,934 ตัน เพ่ิมข้ึนเพียง 0.3% ด๎านมูลคํา 313 ล๎านบาท ลดลง 11.5% 
 สํงผลให๎การสํงออกข๎าวในชํวง 4 เดือนแรกของปี 2559 (มกราคม-เมษายน 2559) มีปริมาณรวม 
3,553,851 ตัน มูลคํา 54,916 ล๎านบาท (1,546 ล๎านเหรียญสหรัฐ) โดยปริมาณสํงออกเพ่ิมขึ้น 26% และ
มูลคําสํงออกเพ่ิมข้ึน 16% เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปี 2558 ที่มีการสํงออกปริมาณ 2,826,557 ตัน มูลคํา 
47,250 ล๎านบาท (1,456 ล๎านเหรียญสหรัฐ) 
 "ตอนนี้การสํงมอบข๎าวสารที่ขายแบบรัฐบาลตํอรัฐบาล (G to G) ให๎กับรัฐบาลจีนลอต 1 ล๎านตันครบ
แล๎ว ขณะนี้รอความชัดเจนการเซ็นสัญญาขายข๎าวลอตใหมํระหวํางรัฐบาล ซึ่งเดิมมีก าหนดจะสํงมอบในเดือน
มิถุนายน แตํขณะนี้ยังไมํมีการท าสัญญาจึงไมํมีการสํงมอบ อาจจะท าให๎การสํงออกชํวงนี้ชะลอตัวลง" 
 ส าหรับการระบายข๎าวโดยวิธีก าหนดเงื่อนไขให๎เอกชนที่มีค าสั่งซื้อสามารถยื่นขอซื้อจากรัฐบาล
โดยตรงได๎นั้น ร.ต.ท.เจริญเห็นวํา รัฐบาลควรให๎สมาคมเข๎ารํวมเป็นพันธมิตรในการขายด๎วย เนื่องจาก
กระบวนการขายแบบนี้มีรายละเอียดและอุปสรรคมาก เชํน หากผู๎ซื้อซึ่งเป็นลูกค๎าตํางประเทศไมํได๎เห็นสินค๎า
อาจจะไมํมั่นใจในเรื่องคุณภาพ แตํหากมีการหารือรํวมกันเพ่ือก าหนดรายละเอียดรวมถึงจัดท าตัวอยํางสินค๎า
กํอนระบายให๎ผู๎ซื้อ อาจจะเพ่ิมความเข๎าใจมากขึ้น เป็นต๎น  
 อยํางไรก็ตาม ร.ต.ท.เจริญ มองวําปัญหานี้ยังถือวําไมํนําวิตกมากนัก และชํวง 3 เดือนนับจากนี้ยังเป็น
ชํวงจังหวะที่รัฐบาลควรจะระบายข๎าว 1-2 ล๎านตัน (ประชาชาติธุรกิจ 02062559) 

บุกขายข้าว2ตลาดแอฟริกา ม่ันใจออร์เดอร์หลักแสนตัน(10 มิ.ย.59) 
 โมซัมบิกสนข๎าวไทยขอซื้อเงื่อนไขพิเศษ หลังเจอพิษเศรษฐกิจโลกรุม คาดเป็นการขอสินเชื่อ ด๎าน
ผู๎บริหารกระทรวงเตรียมเดินทางเจรจาขายข๎าวโมซัมบิก-แอฟริกาใต๎มิถุนายนนี้ มั่นใจได๎ออร์เดอร์ข๎าวกลับมา
อีกหลายแสนตัน พร๎อมโชว์แผนขยายการค๎า-ลงทุนภูมิภาคแอฟริกา ระบุทัพธุรกิจไทยทั้ง ปตท.สผ. อิตัลไทย
พํอค๎าอัญมณีแหํปักฐานคึกคัก 
 แหลํงขําวระดับสูงจากกระทรวงพาณิชย์ (พณ.)เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” วํา หลังจากที่รัฐบาล
โมซัมบิกได๎แสดงความสนใจที่จะขอซื้อข๎าวจากไทย ในเดือนมิถุนายนนี้ผู๎บริหารของกระทรวงพาณิชย์จะ
เดินทางไปประเทศโมซัมบิก รวมถึงแอฟริกาใต๎เพ่ือเจรจาขายข๎าว ซึ่งในอดีตที่ผํานมาโมซัมบิกเคยน าเข๎าข๎ าว
จากไทยเป็นอันดับ 1 ปีละกวํา 6 แสนตัน แตํชํวงหลังได๎น าเข๎าลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและก าลังซื้อ การไป
ครั้งนี้คาดหวังโมซัมบิกจะมีค าสั่งซื้อ (ออร์เดอร์) ข๎าวจากไทยหลายแสนตันเชํนเดิม ขณะที่ชํวง 4 เดือนแรก
ของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) ไทยสํงออกข๎าวไปโมซัมบิกแล๎ว 7.11 หมื่นตัน มูลคํา 23 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ (848 ล๎าน
บาท) ขยายตัวลดลง 41% เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปีกํอน ซึ่งเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก 
 ที่ผํานมาสินค๎าหลักของไทยที่สํงออกไปยังโมซัมบิก 10 อันดับแรก ประกอบด๎วย ข๎าว เม็ดพลาสติก 
รถยนต์ อุปกรณ์และสํวนประกอบ ผ๎าผืน อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 
เครื่องนุํงหํม ผลิตภัณฑ์ยาง หม๎อแปลงไฟฟ้าและสํวนประกอบ และเครื่องจักรกลและสํวนประกอบ โดยในปี 
2558 การค๎าระหวํางไทยกับโมซัมบิก(สํงออก+น าเข๎า) มีมูลคํา 190 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ชํวง 4 เดือน
แรกของปี 2559 (ม.ค.-เม.ย.) มีมูลคํารํวม 35 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ 
 อยํางไรก็ดีกระทรวงพาณิชย์มียุทธศาสตร์สํงเสริมการสํงออกไปยังตลาดแอฟริกา เชํน น าคณะ
ผู๎บริหารและผู๎แทนการค๎าเดินทางเยือนภูมิภาคแอฟริกาใต๎และโมซัมบิก น าคณะผู๎แทนการค๎าสินค๎า
เครื่องจักรกลการเกษตรและบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากแอฟริกามาเจรจาการค๎าในไทยด๎วย รวมไปถึง
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โครงการขับเคลื่อนผํานโมเดิร์นเทรด โครงการหุ๎นสํวนตลาดการค๎าการลงทุนเพ่ือการพัฒนาตลาดในภูมิภาค
แอฟริกา และการขยายลูํทางการค๎าและแสวงหาแหลํงวัตถุดิบสินค๎าแฟชั่น เป็นต๎น 
 “เนื่องจากโมซัมบิกยังมีการผลิตไมํมาก เมื่อเทียบกับความต๎องการของประชากรในประเทศ ซึ่งมี
รายได๎สูงขึ้นและความต๎องการสินค๎าเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นเขาเองต๎องอาศัยการน าเข๎าจากไทย ซึ่งสินค๎าไทยที่
สํงออกไป เชํนข๎าว ชิ้นสํวนยานยนต์และเครื่องนุํงหํม ก็คาดวําการค๎าระหวํางเรากับโมซัมบิกจะมีโอกาส
ขยายตัวมากข้ึนในอนาคต และลําสุดมีการประชุมกรณีที่รัฐบาลโมซัมบิกขอซื้อข๎าวไทยในเงื่อนไขพิเศษ คาดวํา
จะเป็นการขอสินเชื่อในการซื้อข๎าว ” แหลํงขําว กลําวและวํา 
 เพ่ือเป็นการดึงดูดนักลงทุน รัฐบาลโมซัมบิกได๎มีมาตรการด๎านภาษีเพ่ือจูงใจนักลงทุนตํางชาติ โดยการ
ให๎สิทธิพิเศษจะตํางกันไปตามเขตที่นักลงทุนไปลงทุนและประเภทของการลงทุน แตํโดยเฉลี่ยแล๎วนักลงทุนจะ
ได๎รับการยกเว๎นภาษีน าเข๎าประมาณ 50-80% โดยเฉพาะภาษีเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร และการ
กํอสร๎าง 
 นอกจากนี้โมซัมบิกยังได๎ก าหนด Rapid Development Zone ในจังหวัดตํางๆ ซึ่งนักลงทุนจะได๎
สิทธิพิเศษทางด๎านภาษีอ่ืนๆ ด๎วย เชํน ภาษีการโอนที่ดิน เป็นต๎น โดยบริษัทไทยที่เข๎าไปลงทุนในโมซัมบิกแล๎ว 
อาทิ กลุํมปตท.สผ. ที่ลงทุนในธุรกิจขุดเจาะก๏าชธรรมชาติ บริษัท อิตัลไทยฯ ประมูลโครงการกํอสร๎างทําเรือมา
ปูซี ซึ่งเป็นทําเรือขนาดใหญํ กลุํมธุรกิจอัญมณีประมาณ 300 ราย ที่เข๎าไปบุกเบิกการค๎าพลอย และธุรกิจ
ร๎านอาหารไทย(ฐานเศรษฐกิจ 10062559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 
 
 
 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าว (ม.ค.-พ.ค.59) 
เดือน ปริมาณ มูลค่า 

มกราคม 1,025,191,523 15,544,249,697 

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

มีนาคม 990,863,714 15,163,191,613 

เมษายน 701,933,699 10,866,467,478 

พฤษภาคม 727,734,215 11,555,825,491 

รวม/Total 4,281,584,840 66,471,484,039.0 
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๑.๓ ความเคลื่อนไหวด้านข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ 
ก.พาณิชย์ เปิดประมูลข้าวลอตใหญ่ 2.24 ล้านตัน 15 มิ.ย. นี้(03 มิ.ย.59) 

 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวํา จากสถานการณ์
ราคาข๎าวในตลาดทั้งในประเทศและตํางประเทศอยูํในภาวะขาขึ้น โดยราคาข๎าวมีแนวโน๎มปรับตัวสูงขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง และตลาดยังมีความต๎องการข๎าว เนื่องจากปัญหาภัยแล๎งที่ผํานมาสํงผลให๎ผลผลิตข๎าวลดลงและออกสูํ
ตลาดลําช๎ากวําปกติ ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) จึงได๎เห็นชอบให๎กระทรวง
พาณิชย์ โดยกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดประมูลข๎าวสารในสต๏อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 4/2559 ปริมาณ 
2.24 ล๎านตัน ในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกวําการเปิดประมูลทุกครั้งที่ผํานมา โดยเล็งเห็นวํา
เป็นชํวงเวลาที่เอ้ืออ านวยและเหมาะสมในการน าข๎าวในสต๏อกของรัฐออกมาระบายเป็นการทั่วไป เพ่ือบรรเทา
ผลกระทบจากภัยแล๎งและเป็นการสํงสัญญาณเชิงบวกที่จะชี้น าราคาข๎าวในตลาดให๎สูงขึ้น ซึ่งจะได๎เป็นผลดีตํอ
ราคาสํงออกของข๎าวไทยและราคาข๎าวที่เกษตรกรจะได๎รับจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข๎าวที่ก าลังจะออกสูํตลาด 
 โดยชนิดข๎าวในสต๏อกของรัฐที่จะน าออกมาเปิดประมูลเป็นการทั่วไปในครั้งนี้ ประกอบด๎วย 16 ชนิด 
ได๎แกํ ข๎าวหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 2 ข๎าวหอมจังหวัด ข๎าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ ข๎าวขาว 10 เปอร์เซ็นต์ 
ข๎าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์ข๎าวขาว 25 เปอร์เซ็นต์ เลิศ ข๎าวปทุมธานี ข๎าวเหนียวขาว 10 เปอร์เซ็นต์ ข๎าวทํอน
หอมมะลิ ข๎าวทํอนหอมจังหวัด ข๎าวทํอนปทุมธานี ปลายข๎าวหอมมะลิ ปลายข๎าวหอมจังหวัด ปลายข๎าว
ปทุมธานี ปลายข๎าว A1 เลิศ และปลายข๎าว A1 รวมปริมาณทั้งสิ้น 2,239,564 ตัน จ านวน 173 คลัง ใน 35 
จังหวัด โดยกรมการค๎าตํางประเทศมีก าหนดจะเชิญผู๎สนใจเข๎ารํวมรับฟังเงื่อนไขการประมูล (TOR) ในวันที่ 3 
มิ.ย.59 (ผู๎จัดการ 02062559) 

นบข.ไฟเขียวผลประมูลข้าวให้เอกชน 23 ราย ปริมาณ 7.8 แสนตัน มูลค่ากว่า 7 พันล้าน(01 
มิ.ย.59) 
 นางดวงพร รอดพยาธิ์  อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดเผยวํา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) ได๎เห็นชอบการจ าหนําย
ข๎าวสารในสต๏อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 3/2559 ที่เปิดประมูลเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2559 ที่ผํานมา ให๎แกํผู๎
ชนะการประมูล 23 ราย จ านวน 79 คลัง ปริมาณ 7.8 แสนตัน คิดเป็นร๎อยละ 65.77 ของปริมาณข๎าวที่เปิด
ประมูลทั้งหมด คิดเป็นมูลคําเสนอซื้อ 7,013.26 ล๎านบาท 
 ทั้งนี้ กรมฯ ได๎เปิดประมูลข๎าวล็อตนี้ปริมาณรวม 1.2 ล๎านตัน มีผู๎สนใจยื่นตรวจสอบคุณสมบัติจ านวน 
51 ราย และสนใจยื่นซองเสนอซื้อจ านวน 48 ราย โดยพบวํามีผู๎เสนอราคาซื้อสูงสุดจ านวน 31 ราย ใน 118 
คลัง ปริมาณข๎าว 1.175 ล๎านตัน มูลคําที่เสนอซ้ือประมาณ 10,046 ล๎านบาท 
 ส าหรับราคาท่ีเห็นชอบให๎จ าหนําย ข๎าวขาว 5% ประมาณ 11,050-11,500 บาทตํอตัน ปลายข๎าว A1 
เลิศ ประมาณ 7,019-9,200 บาทตํอตัน และข๎าวทํอนหอมมะลิ ประมาณ 7,500-9,581 บาทตํอตัน ซึ่งราคา
เสนอซื้อดังกลําวนี้ผํานเกณฑ์ราคาขั้นต่ า (Floor Price) ตามที่คณะท างานได๎ค านวณตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางท่ี นบข.ได๎ให๎ความเห็นชอบ 
 “ราคาที่จ าหนํายเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์ตลาดข๎าวขณะนี้ทั้งใน และตํางประเทศมี
ความต๎องการใช๎ข๎าวสารในสต็๊อกของรัฐเพ่ือบรรเทาความเดือดร๎อนจากภัยแล๎งที่สํงผลให๎ผลผลิตข๎าวไมํ
เพียงพอตํอความต๎องการของตลาดซึ่งราคาจ าหนํายข๎าวสารในสต๏อกของรัฐครั้งนี้จะเป็นการสํงสัญญาณเชิง
บวกชี้น าราคาข๎าวในตลาดให๎มีแนวโน๎มสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง และจะได๎เป็นผลดีตํอราคาสํงออกของข๎าวไทย 
รวมทั้งราคาข๎าวที่เกษตรกรจะได๎รับ” นางดวงพรกลําว 
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 สํวนการระบายข๎าวโดยวิธีการเปิดประมูลภายใต๎คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ถึงรัฐบาล
ปัจจุบัน ระหวํางวันที่ 22 พ.ค. 2557 ถึง 29 พ.ค. 2559 กรมฯ ได๎ด าเนินการระบายข๎าวที่ นบข.ให๎ความ
เห็นชอบแล๎ว ปริมาณทั้งสิ้น 5,481,679.30 ตัน คิดเป็นมูลคํา 58,278.04 ล๎านบาท โดยแบํงเป็นการเปิด
ประมูลเป็นการทั่วไป จ านวน 13 ครั้ง ปริมาณ 5,422,070.93 ตัน คิดเป็นมูลคํา 57,707.62 ล๎านบาท และเข๎า
สูํอุตสาหกรรม จ านวน 3 ครั้ง ปริมาณ 258,787.88 ตัน คิดเป็นมูลคํา 1,670.13 ล๎านบาท (ผู๎จัดการ 
31052559) 

ก.พาณิชย์ เผยต่างชาติสนใจซื้อข้าวไทยเฉียดล้านตัน(28 มิ.ย.59) 
 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดเผยวํา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.)ได๎เห็นชอบให๎กระทรวง
พาณิชย์ จ าหนํายข๎าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 4/2559 ให๎แกํผู๎ชนะการประมูล 29 ราย 
จ านวน 84 คลัง ปริมาณ 1.11 ล๎านตัน คิดเป็นมูลคําเสนอซื้อ 11,541.03 ล๎านบาท โดยเอกชนที่ชนะการ
ประมูลจะต๎องมาท าสัญญาซื้อขายข๎าวกับองค์การคลังสินค๎า และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ภายใน 15 วัน
ท าการตํอไป 
 หลังจากการจ าหนํายข๎าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไปครั้งนี้แล๎ว จะคงเหลือข๎าวในสต็อกของรัฐ
ประมาณ 9.5 ล๎านตัน โดยข๎าวที่คุณภาพผํานหรือใกล๎เคียงมาตรฐานจะทยอยระบายเพ่ือตอบสนองความ
ต๎องการของตลาด ทั้งภายในและตํางประเทศ รวมทั้งเพ่ือทดแทนผลผลิตข๎าวนาปรังที่ลดลงจากปัญหาภัยแล๎ง 
สํวนข๎าวคุณภาพต่ ากวํามาตรฐานและข๎าวเสื่อมคุณภาพจะระบายเข๎าสูํอุตสาหกรรมที่เหมาะสมตํอไป 
 ทั้งนี้ นบข. ก าหนดนโยบายชัดเจนให๎การระบายข๎าวต๎องค านึงถึงจังหวะเวลาและโอกาสที่เหมาะสมไมํ
กระทบตํอราคาข๎าวในตลาด ราคาข๎าวที่เกษตรกรจะได๎รับ และราคาผลผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข๎องกรณี
ระบายเข๎าสูํอุตสาหกรรม เพ่ือมิให๎การระบายข๎าวเกําของรัฐสร๎างปัญหาใหมํกับข๎าวในตลาดปกติ 
 ทั้งนี้ กรมการค๎าตํางประเทศ ได๎เปิดให๎ผู๎สนใจเสนอซื้อข๎าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่ วไป ครั้งที่ 
4/2559 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผํานมา ปริมาณรวม 2.23 ล๎านตัน ปรากฏวํามีผู๎สนใจเสนอราคาซื้อข๎าวสารใน
สต็อกของรัฐจ านวน 64 ราย โดยเป็นผู๎เสนอราคาซื้อสูงสุด จ านวน 39 ราย ใน 152 คลัง ปริมาณ 1.99 ล๎าน
ตัน หรือ 89% ของปริมาณข๎าวที่เปิดประมูล มูลคําเสนอซื้อประมาณ 19,387.01 ล๎านบาท โดยชนิดข๎าวที่มีผู๎
เสนอราคาซื้อมากที่สุดเป็น ข๎าวขาว 5% ปริมาณ 855,389.52 ตัน คิดเป็น 43% รองลงมา คือปลายข๎าวเอวัน
เลิศ โดยเสนอราคาซื้อข๎าวขาวตันละประมาณ 11,000 บาท และปลายข๎าวตันละ 7,000-8,000 บาท ซึ่งราคา
ที่เสนอซื้อสํวนใหญํสูงกวําราคาเกณฑ์ขั้นต่ า (ฟลอแวลู) ที่ก าหนด 
 ตั้งแตํรัฐบาลนี้บริหารประเทศ สามารถระบายข๎าวในสต็อกได๎แล๎ว 9.7 ล๎านตัน ยังไมํรวมการเปิด
ประมูลครั้งลําสุดวันที่ 15 มิ.ย.นี้ แบํงเป็นการเปิดประมูลทั่วไป 6.4 ล๎านตัน และการขายแบบรัฐตํอรัฐ (จีทูจี) 
3.3 ล๎านตันให๎แกํจีน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 
 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ กลําววํา ลําสุดมี 2 ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์ 
และอินโดนีเซีย แสดงความจ านงวําจะซื้อข๎าวจากไทยในรูปแบบรัฐตํอรัฐ (จีทูจี) คาดวําจะมีปริมาณรวมกัน
เกือบ 1 ล๎านตัน ขณะนี้อยูํระหวํางการหารือถึงความชัดเจน และตนมีแผนจะน าคณะเดินทางเยือนประเทศ
สิงคโปร์ ชํวง ก.ค.นี้ เพ่ือเปิดตลาดข๎าวเพ่ิมขึ้น เชํนเดียวกับนางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ทีมีแผนจะไปท าตลาดข๎าวในทวีปแอฟริกา ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเรํงท าตลาดตํางประเทศให๎มี
ความต๎องการเพิ่มมากขึน้เพื่อสํงผลตํอเนื่องมาสูํราคาข๎าวเปลือกในท๎องตลาด 
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 นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย กลําววํา ราคาข๎าวไทยชํวงนี้สูงกวํา
คูํแขํงพอสมควร จากผลกระทบของภัยแล๎งที่ผลผลิตข๎าวลดลงและมีความต๎องการใช๎ข๎าวเปลือก เพ่ือไปผลิต
ข๎าวนึ่งเพ่ิมขึ้น สํงผลให๎ราคาข๎าวขาว 5 % (เอฟโอบี) อยูํที่ตันละ 440 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ข๎าวเวียดนาม
อยูํที่ตันละ 375 ดอลลาร์สหรัฐ อินเดียอยูํที่ตันละ 385ดอลลาร์สหรัฐ สาเหตุที่ราคาข๎าวของเวียดนามลดลงมา 
เนื่องจากจีนซึ่งเป็นลูกค๎าส าคัญของเวียดนาม ได๎ชะลอการน าเข๎าหลังน าสต็อกข๎าวเกําออกมาใช๎ในประเทศมาก
ขึ้น 
 อยํางไรก็ตามคาดวําการสํงออกข๎าวไทยนําจะกลับมาดีขึ้นในชํวง ไตรมาส 4 ซึ่งคาดประเทศผู๎น าเข๎า
หลัก เชํนฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จะกลับมาซื้อข๎าวในชํวงนั้น ซึ่ง จะเป็นชํวงที่ไทยมีผลผลิตข๎าวนาปรังรอบ 2 
ออกมาในชํวงเดือนก.ย. ซึ่งประเทศเหลํานี้จะมีความต๎องการซื้อข๎าวในฤดูกาลใหมํ 
 รายงานขําวจากสมาคมโรงสีข๎าว ระบุวํา วานนี้(27มิ.ย.)ราคาข๎าวเปลือกเจ๎า 100% (ความชื้น 15%) 
ตันละ 9,400 บาท ขณะที่ราคาข๎าวสาร 100% ชั้น 2 ตันละ 14,300-14,500 บาท และปลายข๎าวตันละ 
11,300-11,500 บาท(กรุงเทพธุรกิจ 28062559) 

ก.พาณิชย์ จัดคณะผู้แทนการค้าบุกขายข้าวโมซัมบิก-เคนยา(09 มิ.ย.59) 
 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวํา กระทรวงพาณิชย์จะจัดคณะผู๎แทน
การค๎าภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางไปเจรจาการค๎ากับผู๎น าเข๎าข๎าวภาครัฐและเอกชน ณ สาธารณรัฐโมซัมบิก
และสาธารณรัฐเคนยา ระหวํางวันที่ 9-16 ก.ค. 2559 เพ่ือเจรจาผลักดันการสํงออกข๎าวและสินค๎าอ่ืนๆ ให๎
ขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะการเจรจาขายข๎าว ที่คาดวําจะมียอดการสั่งซื้อเพ่ิมขึ้น และยังจะหาทางกระชับ
ความสัมพันธ์ทางการค๎า รวมทั้งส ารวจลูํทางการค๎าและการลงทุนกับท้ังสองประเทศด๎วย 
 “ขณะนี้หลายประเทศในตลาดภูมิภาคแอฟริกาได๎ติดตํอขอซื้อข๎าวจากสต๏อกรัฐบาลของไทย เนื่องจาก
ก าลังซื้อประเทศในกลุํมแอฟริกาเริ่มกลับคืนมาจากการที่ระดับราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกเริ่มฟ้ืนตัวขึ้นมา 
กระทรวงฯ จึงจัดคณะเดินทางไปตลาดแอฟริกาเพ่ือขายข๎าว ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบรัฐตํอรัฐ (จีทูจี) หรือเอกชน
กับเอกชน (บีทูบี) โดยต๎องหารือกันกํอน และจะเป็นอีกชํองทางหนึ่งในการระบายข๎าวสต๏อกรัฐบาลของไทย” 
น.ส.ชุติมากลําว 
 นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย กลําววํา ตลาดแอฟริกามีความ
ต๎องการน าเข๎าข๎าวในปริมาณมาก แตํภาคเอกชนยังมีความกังวลในเรื่องระบบการจํายเงินที่อาจมีปัญหา เพราะ
แอฟริกาประสบปัญหาก าลังซื้อลดลง หลายประเทศไมํมีเงิน ท าให๎การขายข๎าวของไทยอาจต๎องให๎สินเชื่อกับ
ประเทศผู๎ซื้อในแอฟริกา ซึ่งกังวลวําหากให๎สินเชื่อจะจํายลําช๎าและอาจกลายเป็นหนี้สูญ เหมือนกับที่ไทยเคย
ขายข๎าวให๎เกาหลีเหนือโดยให๎สินเชื่อ และสุดท๎ายกลายเป็นหนี้สูญในที่สุด 
 “รัฐบาลต๎องพิจารณาให๎ดีๆ ในการให๎สินเชื่อ หรือหากมีวิธีการอ่ืนที่ดีและสามารถขายข๎าวในสต๏อก
รัฐบาลออกไปได๎ ก็จะเป็นประโยชน์แกํประเทศ แตํต๎องมีการเจรจากันอยํางรอบคอบ สํวนวิธีการแลกเปลี่ยน
สินค๎า (บาเตอร์เทรด) คงเกิดยาก เพราะวิธีการยุํงยากเกินไป” นายชูเกียรติกลําว 
 นายชูเกียรติกลําววํา ส าหรับสถานการณ์ราคาสํงออกข๎าวไทยในปัจจุบัน ราคาสํงออกข๎าวขาว 5% ได๎
ปรับขึ้นมาอยูํที่ 441 เหรียญสหรัฐ/ตัน ซึ่งเป็นระดับราคาสูงสุดในรอบ 2 ปี โดยราคาสํงออกข๎าวไทยหํางจาก
ราคาสํงออกข๎าวชนิดเดียวกันของเวียดนามประมาณ 60-70 เหรียญสหรัฐ/ตัน ซึ่งราคาสํงออกข๎าวเวียดนามอยูํ
ที่ 375 เหรียญสหรัฐ/ตัน เป็นผลมาจากผลผลิตข๎าวไทยได๎รับความเสียหายมากกวําผลผลิตข๎าวของเวียดนาม 
เนื่องจากผลผลิตข๎าวนาปรับรอบแรกของไทยที่ออกชํวงเดือน มี.ค.ที่ผํานมาได๎รับความเสียหายถึง 40-50% 
หรือข๎าวเปลือกลดลงไป 2 ล๎านตัน จากผลผลิตปกติ 5 ล๎านตัน ราคาข๎าวไทยจึงปรับตัวสูงขึ้นมาก 
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 “ราคาข๎าวไทยที่หํางเวียดนามมากถึง 60-70 เหรียญสหรัฐ จะกระทบตํอการสํงออกข๎าวไทยในไตร
มาส 2 และไตรมาส 3 มีปริมาณสํงออกลดลง เพราะประเทศผู๎ซื้ออยํางจีน หรือแม๎แตํฟิลิปปินส์จะเลือกซื้อข๎าว
กับประเทศที่มีราคาถูกกวํา ซึ่งต๎องจับตาดูปริมาณข๎าวนาปรังที่ออกมารอบ 2 ชํวง ส.ค.-ก.ย.นี้ หากปริมาณไมํ
ลดลงมาก ก็อาจท าให๎ราคาข๎าวไทยอํอนตัวและกลับมาแขํงขันได๎ดีขึ้น โดยสมาคมฯ ยังคงเป้าหมายการสํงออก
ข๎าวทั้งปีของไทยไว๎ที่ 9 ล๎านตัน” นายชูเกียรติกลําว(ผู๎จัดการ 08062559) 

เร่งเคลียร์สัญญาขายข้าวหนุนเอกชนประมูลข้าวรอบ4/59(17 มิ.ย.59) 
 รายงานขําวจากกระทรวงพาณิชย์แจ๎งวํา กรมการค๎าตํางประเทศได๎เปิดให๎เอกชนที่สนใจเข๎ายื่น
เอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ เพ่ือยื่นซองเสนอราคาประมูลข๎าวในสต๏อกรัฐบาล ครั้งที่ 4/2559 ปริมาณกวํา 
2.23 ล๎านตัน มีเอกชนเข๎ายื่นซองทั้งสิ้น 69 ราย มากกวําการประมูลครั้งที่ผํานมา ซึ่งเปิดประมูล 1.19 ล๎านตัน 
มีผู๎ผํานคุณสมบัติ 51 ราย ทั้งนี้ กรมจะเปิดให๎ผู๎ที่ผํานคุณสมบัติเข๎ายื่นซองเสนอราคาประมูลข๎าวอีกครั้งใน
วันที่ 15 มิ.ย.นี้ 
 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กลําววํา ขณะนี้ได๎สั่งการให๎องค์การคลังสินค๎า 
(อคส.) เรํงรัดการท าสัญญากับผู๎ชนะการประมูลข๎าวรอบที่ 3/2559 ซึ่งมีทั้งหมด 23 ราย พร๎อมทั้งเรํง
ด าเนินการคืนหลักทรัพย์ค้ าประกันคําข๎าวอัตรา 5% หลังจากได๎รับการร๎องเรียนจากเอกชนถึงปัญหาความ
ลําช๎าในการท าสัญญาขายข๎าวและการคืนหลักทรัพย์ค้ าประกัน อาจมีผลท าให๎ผู๎ประกอบการขาดสภาพคลํอง 
ซึ่งจะน ามาใช๎ในการเข๎ารํวมประมูลข๎าวครั้งที่ 4/2559 ที่จะเปิดยื่นซองในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ 
 ส าหรับความคืบหน๎าในการจัดตั้งสถาบันการพาณิชย์ข๎าว รํวมกับภาคเอกชน และสถาบันวิจัย 17 
ราย อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันการพาณิชย์และนวัตกรรมข๎าว ทั้งนี้ กระทรวงจะเสนอการจัดตั้งสถาบันให๎
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) พิจารณาภายในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ หรือต๎นเดือน ก.ค. 
2559 อยํางไรก็ตาม การจัดตั้งสถาบันไมํมีความซ้ าซ๎อนกับกรมการข๎าว กรมการค๎าตํางประเทศ (คต.) เพราะ
สถาบันจะมาชํวยปิดจุดอํอนที่มีอยูํ เน๎นดูแลผลิตภัณฑ์ข๎าว เชื่อมโยงดึงงานวิจัยมาสูํเชิงพาณิชย์ และท า
นโยบายการค๎า สํวนรูปแบบการจัดตั้งมี 4 แนวทาง คือ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักนายกรัฐมนตรี หรือเป็นส านักงานอิสระ ซึ่งสํวนตัวมองวําเป็นส านักงานอิสระจะท าให๎เกิดความคลํองตัว 
เพียงแตํออกพระราชกฤษฎีการองรับ ตามนโยบาย นบข. ที่ต๎องการให๎คลํองตัว ถ๎าหากไมํจ าเป็นยุบได๎งําย 
 สํวนสัญญาขายข๎าวรัฐบาลตํอรัฐบาล (G to G) จีน ลอตที่ 2 อีก 1 ล๎านตัน ตามก าหนดจะมีการลง
นามในสัญญาซื้อขาย โดยก าหนดจะประชุมภายใต๎กรอบความรํวมมือโครงการรถไฟ ไทย -จีน สายกรุงเทพฯ-
แกํงคอย-มาบตาพุด ในวันที่ 17 มิย.นี้ โดยเจรจาควบคูํไปกับกระทรวงคมนาคม แตํลําสุดทางจีนได๎แจ๎งวํา 
นายหวัง เสี่ยวเทา รองผู๎อ านวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแหํงชาติจีน หัวหน๎าคณะติดภารกิจมา
ประชุมไมํได๎ และขอเลื่อนการเจรจาออกไป ซึ่งอาจจะนัดเจรจาอีกครั้งประมาณ 1 เดือนครึ่ง ที่ประเทศจีน 
 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เตรียมน าคณะไปเยือนโมซัมบิกในเดือน ก.ค.นี้ 
เพ่ือเปิดเจรจาขายข๎าวแบบจีทูจีประมาณ 3 แสนตัน(ประชาชาติธุรกิจ 16062559) 

เอกชน-นักวิจัยหนุนตั้งสถาบันการพาณิชย์ข้าว“พาณิชย์”เตรียมเสนอ นบข.สิ้นเดือน(14 มิ.ย.59) 
 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะท างานศึกษาการ
จัดตั้งสถาบันการพาณิชย์ข๎าวรํวมกับภาคเอกชนและสถาบันวิจัยจ านวน 18 ราย วําภาคเอกชนและนักวิจัยตําง
เห็นด๎วยกับการจัดตั้งสถาบันการพาณิชย์ข๎าว เนื่องจากจะเกิดประโยชน์ตํอประเทศในเรื่องข๎าวเป็นอยํางมาก 
เพราะจะท าให๎ไทยหลุดพ๎นจากการเป็นประเทศผู๎สํงออกข๎าวเป็นสินค๎าเกษตรเพียงอยํางเดียว มาเป็ นผู๎ผลิต
และสํงออกข๎าวที่เป็นผลิตภัณฑ์ตํางๆ ที่สร๎างมูลคําเพ่ิมได๎เพ่ิมข้ึน 
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 ทั้งนี้ สถาบันการพาณิชย์ข๎าวจะเข๎ามาแก๎ไขจุดอํอนของการพัฒนาข๎าวไปสูํการเป็นซูเปอร์ฟูด เพราะที่
ผํานมานักวิจัยก็จะท าการวิจัยเพียงอยํางเดียว เมื่อได๎ผลออกมาก็ไมํมีใครน าไปลงทุน หรือหากจะน าไปลงทุนก็
เกรงวําไมํคุ๎มคํา หรือบางครั้งก็ขาดงานวิจัยที่จะน าไปตํอยอด แตํถ๎ามีสถาบันฯ ก็จะเข๎ามาปิดจุดอํอนตรงนี้ จะ
มีคนท างานเต็มเวลา มีนักวิจัยที่จะคิดค๎นผลิตภัณฑ์ใหมํๆ จากข๎าวที่จะใช๎การตลาดเป็นตัวน า โดยจะดูวําตลาด
ต๎องการผลิตภัณฑ์จากข๎าวรูปแบบไหนแล๎วจะน ามาวิจัยพัฒนา กํอนผลักดันให๎เอกชนน าไปผลิตเป็นสินค๎า เมื่อ
ผลิตออกมาแล๎วก็จะขายได๎ จากการที่ผลิตตามความต๎องการของตลาด 
 “สถาบันฯ จะเข๎ามาปิดจุดอํอนที่เคยมีในอดีต เพราะเมื่อกํอนตํางคนตํางท า สถาบันที่ท าหน๎าที่วิจัยก็
วิจัยไป วิจัยออกมาแล๎วก็เก็บไว๎บนหิ้ง เอกชนที่จะเอาไปท าก็ไมํกล๎าลงทุน เพราะไมํรู๎วําท าแล๎วจะดีหรือไมํ ถ๎า
เกิดก็รอด ถ๎าไมํเกิดก็จบ แตํสถาบันจะเข๎ามาท าการวิจัยโดยเน๎นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ของความต๎องการของ
โลกจริงๆ เมื่อวิจัยออกมาแล๎ว ก็จะผลักดันให๎เอกชนเอาไปท า สถาบันจะท าหน๎าที่บริหารจัดการ เหมือนกับ
โดมิโน เราผลักตัวเล็กๆ แคํตัวเดียว แตํล๎มทั้งหมด มันจะเกิดบิ๊กอิมแพกต์” น.ส.ชุติมากลําว 
 นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังจะเข๎ามาท าหน๎าที่ในเรื่องการก าหนดนโยบายในเรื่องมาตรการที่ไมํใชํภาษี 
(NTBs) ที่ไทยจะน ามาใช๎กับสินค๎าที่น าเข๎าจากประเทศตํางๆ โดยใช๎หลักการทางวิทยาศาสตร์เ ข๎ามาจับ 
เหมือนกับที่ตํางประเทศมักจะใช๎กับสินค๎าไทย 
 น.ส.ชุติมากลําววํา กระทรวงฯ จะเสนอการจัดตั้งสถาบันฯ ให๎คณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการข๎าว (นบข.) พิจารณาภายในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ หรือต๎นเดือน ก.ค. 2559 ซึ่งจะยืนยันตํอ นบข.วํา การ
จัดตั้งสถาบันฯ ไมํมีความซ้ าซ๎อนกับหนํวยงานอ่ืน แตํจะเป็นการชํวยปิดจุดอํอนที่มีอยูํ โดยรูปแบบการจัดตั้ง 
จะเสนอให๎อยูํภายใต๎ นบข. เพราะ นบข.เป็นผู๎ก าหนดนโยบาย สถาบันฯ เป็นผู๎น านโยบายไปสูํภาคปฏิบัติ ก็
ควรอยูํภายใต๎ นบข.เพื่อให๎การบูรณาการกับหนํวยงานตํางๆ ท าได๎ดีขึ้น 
 ส าหรับการเจรจาขายข๎าวจีทูจีให๎จีนตามสัญญาจ านวน 2 ล๎านตัน ภายใต๎กรอบความรํวมมือรถไฟ
ไทย-จีน ซึ่งในสํวนของ 1 ล๎านตันหลัง จะมีการเจรจา ในวันที่ 17 มิ.ย. 2559 นั้น ลําสุดนายหวัง เสี่ยวเทา รอง
ผู๎อ านวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแหํงชาติจีน ซึ่งเป็นหัวหน๎าคณะเจรจาฝ่ายจีนติดภารกิ จไมํ
สามารถประชุมได๎ และขอให๎เลื่อนการเจรจาออกไป ประกอบกับไทยมีการจัดงาน CLMVT Forum 2016 
ในชํวงวันนั้นพอดีจึงได๎ตอบตกลงเลื่อนการเจรจาออกไป ไมํได๎มีปัญหาอะไร และคาดวําจะมีการเจรจากันใน
อีกหนึ่งเดือนครึ่ง โดยจีนจะเป็นเจ๎าภาพ (ผู๎จัดการ 13062559) 

เอกชน 62 รายย่ืนซองประมูลข้าว 2.2 ล้านตัน(16 มิ.ย.59) 
 กรมการค๎าตํางประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดให๎ผู๎ที่ผํานการตรวจสอบคุณสมบัติ เข๎ารํวมประมูล
ข๎าวสารในสต๏อกรัฐบาล ครั้งที่ 4/2559 จ านวน 2.2 ล๎านตัน โดยตั้งแตํเวลา 09.00 - 12.00 น. จากผู๎ผําน
คุณสมบัติสามารถเข๎ารํวมประมูลได๎ จ านวน 69 ราย แตํมีผู๎มายื่นซอง เพียง 62 ราย โดยข๎าวที่น ามาเปิด
ประมูลในครั้งนี้ เป็นข๎าว 16 ชนิด ใน 172 คลัง 35 จังหวัด อาทิ อาทิ ข๎าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข๎าวหอม
จังหวัด ข๎าวขาว 5-25% ข๎าวปทุมธานี ข๎าวเหนียวขาว 10% ข๎าวทํอนหอมมะลิ ข๎าวทํอนหอมจังหวัด ข๎าวทํอน
ปทุมธานี ปลายข๎าวหอมมะลิ ปลายข๎าวหอมจังหวัด ปลายข๎าวปทุมธานี ปลายข๎าว A1 เลิศ และปลายข๎าว A1 
และในขณะนี้ อยูํระหวํางการเปิดซองประมูล เพ่ือทราบผลการประมูลในเบื้องต๎น 
 อยํางไรก็ตาม การประมูลข๎าวในครั้งนี้ ถือเป็นการระบายข๎าวลอตใหญํ เพ่ือลดภาระการดูแล และคํา
จัดเก็บข๎าวในคลัง ซึ่งถือวําเป็นชํวงเวลาที่เหมาะสม เพราะตลาดทั้งในและตํางประเทศ ยังมีความต๎องการข๎าว 
หลังจากหลายพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล๎ง ท าให๎ผลผลิตข๎าวไมํ เพียงพอกับความต๎องการของตลาด 
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ขณะเดียวกัน จะได๎เรํงระบายข๎าวกองล๎มและได๎รับความเสียหายจากพายุกํอนหน๎านี้ เพ่ือไมํให๎ข๎าวเกิดความ
เสียหายมากข้ึน(กรุงเทพธุรกิจ 15062559) 

ก.พาณิชย์ ม่ันใจปีนี สต๊อกข้าวรัฐกว่า 10 ล้านตันหมดแน่(16 มิ.ย.59) 
 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวํา เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.
59 กรมฯได๎เปิดให๎ผู๎ที่ผํานคุณสมบัติ จ านวน 69 ราย ยื่นซองเสนอราคาซื้อข๎าวในสต๏อกรัฐบาลรวม 16 ชนิด 
ปริมาณ 2.23 ล๎านตัน สํวนใหญํเป็นข๎าวขาว 5% และปลายข๎าว ซึ่งมีผู๎ยื่นซองทั้งสิ้น 64 ราย โดยเสนอราคา
ซื้อข๎าวขาวตันละประมาณ 11,000 บาท และปลายข๎าวตันละ 7,000-8,000 บาท 
 อยํางไรก็ตาม คณะอนุกรรมการระบายข๎าว จะพิจารณาราคาที่เสนอซื้ออีกครั้ง หากรายใด เสนอสูง
กวําราคาเกณฑ์ขั้นต่ า (ฟลอแวลู) ที่ก าหนด จะเสนอให๎คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) 
ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาอนุมัติขายให๎ตํอไป 
 "ราคาท่ีเสนอซื้อ ทั้งข๎าวขาว และปลายข๎าว นําพอใจ เพราะใกล๎เคียงกับราคาตลาด โดยข๎าวขาวราคา
ตลาดปัจจุบันตันละ 13,000-14,000 บาท สํวนปลายข๎าว ตันละ 10,000-11,000 บาท นําจะอนุมัติขายให๎ได๎
เกินครึ่งของปริมาณท่ีน ามาเปิดประมูล ถ๎าครั้งนี้ขายได๎ราว 1 ล๎านตัน จะท าให๎ข๎าวในสต๏อกเหลือไมํถึง 10 ล๎าน
ตัน" นางดวงพรกลําว 
 ทั้งนี้ ตั้งแตํคสช.เข๎ามาบริหารสามารถระบายข๎าวในสต๏อกได๎แล๎ว 9.7 ล๎านตัน มูลคํา 115 ,000 ล๎าน
บาท ยังไมํรวมการเปิดประมูลครั้งลําสุดวันที่ 15 มิ.ย.นี้ แบํงเป็นการเปิดประมูลทั่วไป 6.4 ล๎านตัน มูลคํา 
66,600 ล๎านบาท และการขายแบบรัฐตํอรัฐ (จีทูจี) 3.3 ล๎านตันให๎แกํ จีน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย สํวนส
ต๏อกท่ีเหลือลําสุดไมํถึง 10 ล๎านตันนั้น จะพยายามระบายให๎หมดภายในสิ้นปีนี้ 
 นางดวงพร กลําวตํอวํา การสํงออกข๎าวของไทยตั้งแตํวันที่ 1 ม.ค.-13 มิ.ย.59 สํงออกได๎แล๎ว 4.6 ล๎าน
ตัน มูลคํา 71,682 ล๎านบาท ปริมาณเพ่ิมขึ้น 13% จากชํวงเดียวกันของปีกํอน และมูลคําเพ่ิมขึ้น 9% โดย
ราคาสํงออกข๎าวไทยขณะนี้สูงกวําคูํแขํงตันละ 45-50 เหรียญสหรัฐฯ สํวนเป้าหมายทั้งปี 59 ที่ 9.5 ล๎านตันนั้น 
เป็นไปได๎แนํนอน เพราะตลาดตํางประเทศยังมีความต๎องการอยูํมาก(ไทยรัฐ 16062559) 

อคส.ร้องกองปราบเอาผิดเอ่ียวข้าวเสีย-ผิดประเภทในโกดังท่ีชัยนาท(23 มิ.ย.59) 
 จากกรณีที่ บริษัท ชิงตั๊ก จ ากัด ผู๎ชนะการประมูลข๎าวสารในสต๏อกรัฐบาล ได๎ยื่นหนังสือถึง พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพ่ือขอให๎ตรวจสอบการท างานของโรงสี บริษัทตรวจสอบคุณภาพข๎าว 
(เซอร์เวย์) และเจ๎าหน๎าที่ อคส. อาจมีการทุจริตในการปฏิบัติหน๎าที่ เพราะข๎าวที่บริษัทซื้อจากรัฐ และเก็บไว๎ใน
โกดังของ บริษัท สุพรีมไลฟ์ เอเจนซี่ หลังที่ 3 จังหวัดชัยนาท เป็นข๎าวผิดประเภทและข๎าวเสีย ท าให๎บริษัทไมํ
สามารถรับมอบ (ขนข๎าวออกจากโกดัง) ได๎นั้น 
 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 59 พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานองค์การคลังสินค๎า (อคส.) กลําวํา จากการ
ตรวจสอบในเบื้องต๎น พบวําข๎าวในโกดังที่จังหวัดชัยนาทเป็นข๎าวขาวจริง ทั้งๆ ที่ตอนรับจ าน าข๎าว สีแปรสภาพ
จากข๎าวเปลือกเป็นข๎าวสาร และน ามาสํงมอบเข๎าโกดังนั้น มีการลงบัญชีเป็นข๎าวเหนียว 
 อยํางไรก็ตาม เจ๎าหน๎าที่ อคส.ได๎แจ๎งความตํอกองปราบ เพ่ือด าเนินคดีกับเจ๎าของโกดัง บริษัท เซอร์
เวย์ รวมถึงผู๎สมรู๎รํวมคิดทุกราย ในข๎อหายักยอกทรัพย์ของหลวง และท าผิดสัญญากับ อคส. เพราะ อคส. ได๎
ท าสัญญาฝากเก็บข๎าวดังกลําวกับเจ๎าของโกดัง แตํเจ๎าของโกดังกลับน าไปให๎บุคคลอื่นเชําชํวงตํอ 
 พล.ต.ต.ไกรบุญ กลําวอีกวํา อคส. จะตรวจสอบข๎าวในโกดังชัยนาท ที่ยังรับมอบไมํได๎ให๎ละเอียดอีก
ครั้งวํา เป็นข๎าวผิดชนิดกํอน หรือหลังจากที่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบ 
ตั้งแตํรัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศ หากเป็นชํวงกํอน จะมีผู๎ถือกุญแจโกดัง 4 คนคือ เจ๎าของโกดัง, บริษัท เซอร์
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เวย์, ตัวแทนจากจังหวัด และเจ๎าหน๎าที่ของ อคส. หรือ อ.ต.ก. ที่ต๎องรับผิดชอบ แตํถ๎าเป็นชํวงหลัง จะเพ่ิม
หนํวยงานทหารถือกุญแจโกดัง ถ๎าพบวําผู๎เกี่ยวข๎องทั้ง 5 ราย กํอให๎เกิดการทุจริต จะด าเนินการตามกฎหมาย
ทั้งอาญา และแพํง โดยถ๎าเป็นเจ๎าหน๎าที่รัฐ จะสํงให๎ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ป.ป.ง.) ยึดทรัพย์ด๎วย เพราะเป็นความผิดฐานฟอกเงิน ส าหรับเจ๎าหน๎าที่ อคส.ที่ชัยนาท ได๎เกษียณอายุ
ราชการไปแล๎ว ถ๎าพบมีความผิด จะด าเนินการตามกฎหมายอาญา เอาผิดวินัยคงไมํได๎แล๎ว 
 ทั้งนี้ บริษัท ชิงตั๊ก ชนะการประมูลซื้อข๎าวเหนียวจากรัฐบาล และท าสัญญากับ อคส. เมื่อวันที่ 19 
เม.ย. 59 โดยข๎าวที่เก็บในโกดังจังหวัดชัยนาท มีปริมาณ 45,000 ตัน บริษัทจํายเงินงวดแรกแล๎ว 30 ล๎านบาท 
แตํภายหลังการเปิดโกดังรับมอบข๎าวเมื่อวันที่ 27 เม.ย. กลับพบวําข๎าวในโกดังเป็นข๎าวขาว ไมํใชํข๎าวเหนียว
ตามที่ซื้อไว๎ บริษัทฯ จึงแจ๎งให๎ อคส.ทราบ จากนั้น อคส.ได๎เชิญ บริษัท ชิงตั๊ก และบริษัทจีน ที่ชิงตั๊กจะน า
ข๎าวลอตนี้ไปสํงออกให๎มาหารือเพ่ือหาทางออก โดย อคส.จะตรวจสอบข๎าวในโกดังอยํางละเอียด ถ๎าเป็นข๎าว
เหนียวจะให๎รับมอบไป สํวนปริมาณที่ขาดให๎เอาจากโกดังอ่ืน แตํบริษัทไมํเอาข๎าวจากโกดังอ่ืน และจะรอให๎ 
อคส.ตรวจสอบให๎เสร็จสิ้น ประกอบกับ ชิงตั๊ก ไมํมีแรงงานในการขนข๎าว จึงได๎ขอขยายระยะเวลาการรับมอบ
ข๎าวออกไป ซึ่ง อคส.อนุมัติให๎จนถึงสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ (ไทยรัฐ 23062559) 

โอกาสและทิศทาง ข้าวอินทรีย์ สู่ตลาดต่างประเทศ(06 มิ.ย.59) 
 ข๎าวอินทรีย์บรรจุถุงสุญญากาศ ได๎รับความนิยมมากขึ้น ตามกระแสอาหารเพ่ือสุขภาพ และเป็นที่
นํายินดีที่มีกลุํมเกษตรกร กลุํมวิสาหกิจชุมชนจ านวนมากในปัจจุบัน ที่พยายามสร๎างสรรค์สินค๎าท านองนี้ออกสูํ
ตลาดผู๎บริโภคท่ีมีก าลังซื้อสูง 
 ปัจจุบันจ านวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ในประเทศไทยที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานมีอยูํเกือบ 10,000 
แหํง รวมพ้ืนที่มากกวํา  2 แสนไรํ  โดยมีแหลํงปลูกข๎าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ดีที่สุดในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
เชียงราย บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ร๎อยเอ็ด อ านาจเจริญ ศรีษะเกษ ยโสธร สุรินทร์  เพชรบูรณ์ และมหาสารคาม 
 ที่ชุมชนสายยาว อ าเภอเมือง และชุมชนบ๎านโคกเมือง อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสอง
ตัวอยํางชุมชนเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความส าเร็จในการผลิตข๎าวที่ได๎มาตรฐาน ได๎แกํข๎าวหอมมะลิอินทรีย์ 
จากปุ๋ยอินทรีย์ ที่ผลิตเอง และกระบวนการก าจัดศัตรูพืชแบบธรรมชาติ กับข๎าวหอมมะลิภูเขาไฟที่ปลูกในดินที่
อุดมด๎วยแรํธาตุที่ส าคัญ ซึ่งเป็นดินภูเขาไฟที่ดับสนิทแล๎ว 2 ลูกคือเขาพนมรุ๎ง และเขาปลายบัด ซึ่งการเกษตร
แบบอินทรีย์และวิถีพอเพียง สํงผลให๎ชุมชนทั้งสองเป็นชุมชนที่เข๎มแข็งและอยูํได๎ด๎วยตนเอง 
 คุณดวงพร  รอดพยาธิ์ (อํานวํา รอด-พระ-ยา)  เผยวํา ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีพันธุ์ข๎าว
หลากหลายที่สุดแหํงหนึ่งของโลก  ข๎าวไทยมีจุดแข็งหลายด๎าน  มีศักยภาพสูงในการแขํงขันในตลาดโลก  มี
ความเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่ต๎องการของตลาด  นอกจากนี้ พัฒนาการในแตํละภาคสํวนของอุตสาหกรรมข๎าว
ไทยในปัจจบัน ไมํวําจะเป็นการมุํงพัฒนาข๎าวคุณภาพพิเศษ การสํงเสริมข๎าวจีไอ หรือข๎าวที่มีลักษณะบํงชี้ทาง
ภูมิศาสตร์  จะสามารถท าให๎ไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู๎น าด๎านการผลิตข๎าวตลอดกาล 
 ทั้งนี้  คุณดวงพร ยังย้ าให๎เห็นถึงกลยุทธ์ส าคัญในการสํงออกข๎าวไทยของกรมการค๎าตํางประเทศ 
ได๎แกํ การเน๎นผลักดันข๎าวพันธุ์ข๎าวไทยที่มีหลากหลาย สูํตลาดแบบนีชมาร์เก็ต เนื่องจากเล็งเห็นวํา ข๎าว
อินทรีย์ผลิตในหลายชุมชนเข๎มแข็งของไทยในจังหวัดตํางๆ  ล๎วนมีศักยภาพเต็มเปี่ยมไปในการน าเข๎าสูํตลาด
สากล 
 “เกษตรอินทรีย์ เป็นกระแสของความต๎องการของโลก แตํปัจจุบันสินค๎ายังไมํเพียงพอความต๎องการ 
คนที่ท าการตลาดคํอนข๎างจะท ายาก เนื่องจากไมํมีความแนํนใจในเรื่องของปริมาณการผลิตวําจะสัมพันธ์กับ
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ปริมาณออร์เดอร์ที่จะเข๎ามา ยังไมํได๎เป็นแมส เหมือนกับข๎าวทั่วๆไป ที่สามารถตกลงและขายได๎เลย และเรารู๎
วําเราผลิตได๎เทําไหรํ 
 “การดึงเอากลุํมคนที่มีจุดขายดีๆ ออกมาให๎ตลาดเห็น ซึ่งสินค๎าดีๆ ที่จะน าไปสูํตลาดที่เป็นระบบยัง
มองไมํเห็น ถ๎าเรารู๎วําชุมชนที่ผลิตสิ่งดีๆ อยูํทีไหน มีปริมาณเทําไหรํ ซึ่งเราก็จะเอาข๎อมูลพ้ืนฐานที่มีเหลํานี้เข๎า
มาจัดชุด เพ่ือให๎ตลาดรับรู๎ได๎วําของดีมีที่ไหนบ๎าง แตํการรวบรวมข๎อมูลเหลํานี้ไมํใชํเรื่องงําย ซึ่งจะต๎องอาศัย
ความรํวมมือจากหลายๆฝ่าย ทั้งกระทรวงเกษตร และโครงการตํางๆที่เข๎ามาท า 
 ซึ่งถ๎าเราได๎ภาพท่ีสมบูรณ์มากขึ้น แตํละภาคมีผลผลิตอยูํที่ไหน หน๎าตาเป็นอยํางไร เรื่องราวของแตํละ
ที่แตกตํางกันอยํางไร และจะเป็นแบรนด์ดิ้งได๎ไหม เพราะถ๎าจะสํงออก หากไมํมีมาตราฐานจะขายยาก แตํ
มาตราฐานที่จะเอามาจับ ก็ไมํสามารถก าหนดได๎ เนื่องจากข๎าวเหลํานี้ มีความหลากหลาย เราต๎องมาคิด
รูปแบบของค าวํามาตราฐานคืออะไร” 
 ทั้งนี้  การรํวมมือในหลายภาคสํวนอยํางเป็นรูปธรรม ก็จะยิ่งท าให๎ข๎าวอินทรีย์ของไทย มีโอกาสเติบโต
ได๎อยํางยั่งยืนตํอไป(มติชน 06062559) 
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๑.๔ ความเคลื่อนไหวด้านข้าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4 เขื่อนใหญ่น้ าทะลักหม่ืนล้านลบ.ม. ชาวนาเฮ!กรมชลฯจ่อไฟเขียวท านาปรัง7ล้านไร่(24 มิ.ย.

59) 
 เศรษฐกิจไทยคึก ชาวนาได๎เฮแนํ กรมชลประทานคาดน้ าใน 4 เขื่อนใหญํลุํมเจ๎าพระยาสิ้นเดือน
ตุลาคมนี้พํุงเป็น 10,000 ล๎าน ลบ.ม. ระบุหากน้ าไหลผํานนครสวรรค์เพ่ิมเป็น 300 ลบ.ม./วินาที พร๎อม
ยกระดับน้ าเขื่อนเจ๎าพระยา และบีบอัดด๎วยประตูระบายน้ าปลํอยน้ าให๎ชาวนาปลูกข๎าวนาปี คาดแล๎งหน๎านี้ท า
นาทั่วประเทศได๎ประมาณ 7 ล๎านไรํ 
 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ"ถึงสถานการณ์น้ าใน
ขณะนี้วํา ทางกรมชลประทานได๎ท าแบบจ าลองถึงปริมาณน้ าใน 4 เขื่อนใหญํลุํมเจ๎าพระยา 22 จังหวัด คือ 
เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน๎อยบ ารุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยอิงจากข๎อมูลของกรม
อุตุนิยมวิทยาที่คาดการณ์ปริมาณฝนที่จะตกในแตํละเดือนของปีนี้พบวํา ทั้ง 4 เขื่อนจะมีปริมาณน้ าที่ใช๎การได๎
จริงรวม 10,000 ล๎านลูกบาศก์เมตรเศษ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559 ประกอบด๎วย เขื่อนภูมิพล ประมาณ 
4,000 ล๎าน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิต์ิ 4,200 ล๎าน ลบ.ม. เขื่อนแควน๎อยบ ารุงแดน เต็มความจุของเขื่อนที่ 1,060 ล๎าน 
ลบ.ม. และเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ เต็มความจุของเขื่อนที่ 960 ล๎านลบ.ม. ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยายังคาดการณ์วํา
จะมีพายุจากทะเลจีนใต๎พัดเข๎าสูํภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือ 1 ลูก ในเดือนสิงหาคมนี้ และอีก 1 ลูกพัด
เข๎าภาคใต๎ในเดือนตุลาคมศกนี้ และเรื่องนี้ อธิบดีกรมชลประทานได๎รายงานตํอ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแล๎ว 
 ปริมาณน้ าทั้ง 4 เขื่อน หากมีน้ าใช๎การได๎จริงที่ 5,000 ล๎าน ลบ.ม. สถานการณ์ยังนําเป็นหํวง เหมือน
สิ้นเดือนตุลาคม 2558 ที่มีน้ าใช๎การได๎จริงอยูํประมาณ 4,000 ล๎าน ลบ.ม.เศษ ต๎องระงับการปลํอยหรือจัดสรร
น้ าเพื่อท านาปรัง หากมีน้ าใช๎การได๎จริง 7,000 ล๎าน ลบ.ม.ขึ้นไปจะดี พอที่จะจัดสรรให๎เกษตรกรได๎ ฉะนั้นหาก
มีน้ าสิ้นเดือนตุลาคมศกนี้ถึงระดับ 10,000 ล๎าน ลบ.ม. แผนการจัดสรรน้ าให๎กับการท านาปี ปีการผลิต 
2560/2561 จะปลูกได๎เร็วขึ้น ไมํต๎องออกข๎อแนะน าเหมือนปีนี้ ที่จะให๎ชาวนาลุํมเจ๎าพระยาเริ่มท านาในเดือน
กรกฎาคม 2559 จากปัญหาน้ าในเขื่อนทั้ง 4 แหํง เหลือในขณะนี้ประมาณ 1,350 ล๎าน ลบ.ม. 
 "น้ าในเขื่อนภูมิพลเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนนี้ เหลือใช๎การได๎จริง 2% หรือ 207 ล๎าน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์
เหลือ 8% หรือ 744 ล๎าน ลบ.ม. เขื่อนป่าสักฯเหลือ 20% หรือ 188 ล๎าน ลบ.ม. และเขื่อนแควน๎อยฯเหลือ 
23% หรือ 203 ล๎าน ลบ.ม. ขณะที่มีการปลํอยน้ าจากเข่ือนทั้ง 4 แหํงเทําเดิมที่วันละ 18 ล๎าน ลบ.ม." 
 ตํอประเด็นจะให๎ชาวนาในลุํมเจ๎าพระยาที่ไมํได๎อยูํในเขตที่ลุํมท านาได๎เมื่อใดนั้น ดร.ทองเปลวกลําววํา 
ต๎นสัปดาห์กํอนน้ าไหลผํานจังหวัดนครสวรรค์ที่ 170 ลบ.ม./วินาที หากไหลผําน 300 ลบ.ม./วินาที กรมชลฯ
จะใช๎ระบบบีบอัดน้ าด๎วยประตูระบายน้ าที่มีอยูํให๎สูงขึ้น รวมทั้งยกระดับน้ าในเขื่อนเจ๎าพระยาให๎สูงขึ้นด๎วย 
เพ่ือปลํอยน้ าให๎กับชาวนาท านา ซึ่งเหตุที่ท าได๎เพราะไมํต๎องกังวลน้ าเค็มจะรุกไลํเข๎าเขตภาคกลางตอนลํางแล๎ว 
เนื่องจากมีฝนตกในบริเวณกว๎างและสม่ าเสมอที่ชํวยผลักดันอยูํ 
 "แผนการปลูกข๎าวนาปี ปีการผลิต 2559/2560 ทั่วประเทศ รัฐมนตรีเกษตรฯได๎ก าหนดรํวมกับ
กระทรวงพาณิชย์ไว๎ที่ 54.8 ล๎านไรํ สํวนการปลูกข๎าวนาปรังในฤดูแล๎งหน๎าทั่วประเทศจะมีประมาณ 7 ล๎านไรํ 
อยูํในเขตชลประทาน 4 ล๎านไรํ และนอกเขตชลประทาน 3 ล๎านไรํ แตํที่นําเป็นหํวงและต๎องรีบด าเนินการกํอน
ฤดูฝนจะหมดลงคือ การผันน้ าทางทํอของกรมชลประทานจากคลองพระองค์เจ๎าไชยานุชิตเติมลงอํางบางพระ 
ที่ปริมาณน้ าเหลือน๎อยมากเพียง 3%" รองอธิบดีกรมชลประทานกลําว(ประชาชาติธุรกิจ 24062559) 
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ธ.ก.ส.เริ่มจ่ายเงินช่วยชาวนา ก.ค. นี้(23 มิ.ย.59) 
 จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีติให๎ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหรกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออก
มาตรการชํวยเหลือชาวนาในถฤดูการผลิตใหมํ 2559 จ านวน 4โครงการ หนึ่งในนั้นคือการให๎เงินชาวนาไรํละ 
1 พันบาท ไมํเกิน 10 ไรํ คิดเป็นวงเงิน 3.78 หมื่นล๎านบาท 
 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู๎อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษก
กระทรวงการคลัง เปิดเผยวํา การให๎เงินชํวยเหลือชาวนาไรํละ 1 พัน จ านวนคนละ 10 ไรํ หรือไมํเกิน 1 หมื่น
บาทตํอคน จะใช๎วงเงินประมาณ 3.78 ล๎านบาท จากมาตรการกํอนหน๎านี้ที่ให๎เงินชํวยเหลือไรํละ 1 พันบาทไมํ
เกิน 15 ไรํ คิดเป็นเงินกวํา 4 หมื่นล๎านบาท ซึ่งการลดให๎ความเหลือ 10 ไรํ สํวนหนึ่งเพราะมีข๎อจ ากัดด๎าน
งบประมาณ อยํางไรก็ตามเทําที่ส ารวจข๎อก าหนดคนละ 10 ไรํ สามารถครอบคลุมชาวนาถึง 82% 
 “กํอนหน๎านี้ภัยแล๎งรุนแรงมาก และรัฐขอให๎ชาวนาไปปลูกพืชอ่ืน ก็ไมํชํวยลดผลกระทบตํอชาวนาจาก
ปัญหาภัยแล๎งมากนัก ดังนั้นภาครัฐมองวํานําจะมีมาตรการชํวยเหลือชาวนาเพ่ิมเติม และครั้งนี้ไมํใชํให๎เงินชํวย
อยํางเดียว แตํมีมาตรการอ่ืน อาทิ สอนให๎ท าบัญชีครัวเรือน การชํวยท าประกันภัยให๎ พักช าระหนี้เงินต๎นและ
ลดดอกเบี้ย ถือเป็นแนวทางท่ีชํวยเหลืออยํางครบวงจร” 
 ส าหรับกรณีที่มีคนมองวํามาตรการที่ออกมาเพ่ือซื้อใจชาวนา เพราะรัฐก าลังจะลงมติรํางรัฐธรรมนูญ 
ต๎นเดือนส.ค.นี้นั้น เขากลําววํา อยําน าเรื่องนี้ไปโยงกับการเมืองเพราะ การออกมาตรการเพราะรัฐเห็นวํา
ชาวนาล าบาก และท่ีเรํงออกมาชํวงนี้เพ่ือให๎ทันกับฤดูกาลเพาะปลูกข๎าวที่ก าลังจะเริ่มขึ้น 
 แหลํงขําวจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) กลําววํา ขณะนี้ธ.ก.ส.จะ
ประสานไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือวางระบบการจํายเงิน คาดวําในชํวงต๎นเดือนก.ค.จะแล๎วเสร็จและเริ่ม
จํายเงินให๎ชาวนาได ๎
 ด๎านนายลักษณ์ วจนานวัช ผู๎จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กลําววํา 
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ผํานมา ท าให๎ ธ.ก.ส.ต๎องเรํงออกมาตรการเพ่ือชํวยบรรเทาความเดือดร๎อน
ให๎กับพ่ีน๎องเกษตรกรให๎สามารถมีเงินทุนในการหาปัจจัยการผลิตในรอบใหมํและให๎มีรายได๎เพียงพอส าหรับ
การใช๎จํายในครัวเรือน ทั้งการดูแลหนี้สินเดิมและการสร๎างเสถียรภาพการผลิตให๎กับเกษตรกร ซึ่งจะชํวยให๎
เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและพ่ึงพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน สํงผลดีตํอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ในระยะยาว(กรุงเทพธุรกิจ 23062559) 

ก.เกษตรฯ ย้ าให้เกษตรกรฯใช้พันธุ์ข้าวท่ีจะได้ผลผลิตเร็ว(16 มิ.ย.59) 
 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวํา จากสถานการณ์
ภัยแล๎งที่ผํานมา พบวํา มีการเพาะปลูกข๎าวในปริมาณที่น๎อยกวําในชํวงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งจากสถานการณ์
ดังกลําวอาจจะท าให๎เกิดการกระจุกตัว เมื่อเกษตรกรสามารถท าการเพาะปลูกได๎ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงต๎องเน๎นย้ าให๎เกษตรกร โดยเฉพาะในลุํมน้ าเจ๎าพระยาจะเน๎นให๎ใช๎พันธุ์ข๎าวที่จะได๎ผลผลิตเร็วและใช๎
ระยะเวลาไมํมาก เกษตรกรจะสามารถวางแผนการเพาะปลูกให๎ได๎ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได๎
มอบหมายนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเข๎าไปดูการเรื่องสถานการณ์
การเพาะปลูกข๎าวอยํางใกล๎ชิด 
 จากสถานการณ์น้ าในอํางเก็บน้ าขนาดใหญํและขนาดกลาง จ านวน 481 แหํง (ข๎อมูล ณ วันที่ 14 
มิ.ย. 59) มีปริมาตรน้ าใช๎การได๎ 8,783 ล๎าน ลบ.ม. คิดเป็นร๎อยละ 17 ปริมาณน้ าไหลลงอํางรวม 55.49 ล๎าน 
ลบ.ม. ปริมาณน้ าระบายรวม 70.40 ล๎าน ลบ.ม. และสถานการณ์ในอํางเก็บน้ าขนาดใหญํในลุํมน้ าเจ๎าพระยา 
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4 อํางฯ ได๎แกํ เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน๎อยฯ และป่าสักฯ มีปริมาตรน้ าใช๎การได๎รวม 1,349 ล๎าน ลบ.ม. คิด
เป็นร๎อยละ 7 ปริมาณน้ าไหลลงอํางรวม 16.91 ล๎าน ลบ.ม. ปริมาณน้ าระบายรวม 17.70 ล๎าน ลบ.ม. 
 ส าหรับสถานการณ์การเพาะปลูกข๎าว มีผลการปลูกพืชฤดูแล๎งปี 2558/59 ตั้งแตํวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2558 – 30 เมษายน 2559 ทั้งประเทศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 8.18 ล๎านไรํ แบํงเป็น ในเขตชลประทาน จ านวน 
4.09 ล๎านไรํ และนอกเขตชลประทาน จ านวน 4.09 ล๎านไรํ และสถานการณ์ในลุํมน้ าเจ๎าพระยา จ านวน 22 
จังหวัด รวมทั้งสิ้น 0.60 ล๎านไรํ แบํงเป็น ในเขตชลประทาน จ านวน 2.08 ล๎านไรํ และนอกเขตชลประทาน 
จ านวน 1.67 ล๎านไรํ(ฐานเศรษฐกิจ 15062559) 

กรมการข้าวจัด “ฟิลด์เดย์” อุ้มชาวนา เติมองค์ความรู้-เตรียมพร้อมเข้าฤดูกาลผลิตใหม่(15 มิ.ย.
59) 
 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข๎าว เปิดเผยวํา รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให๎
ความส าคัญยิ่งกับการดูแลพ่ีน๎องเกษตรกรโดยเฉพาะพ่ีน๎องชาวนา จึงมอบนโยบายให๎กรมการข๎าวเป็น
หนํวยงานหลักดูแลงานด๎านข๎าว ภายใต๎การบูรณาการรํวมกับหนํวยงานอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข๎องรํวมกันวางแผนการ
ผลิตข๎าวและการตลาดข๎าว ซึ่งในปีการเพาะปลูก 2559/60กระทรวงเกษตรฯ ประกาศพ้ืนที่สํงเสริมการปลูก
ข๎าวรอบที่ 1 จ านวน 54.80 ล๎านไรํและเริ่มฤดูฝนนับตั้งแตํวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ที่ผํานมา 
 กระทรวงเกษตรฯ ตระหนักดีถึงการเตรียมความพร๎อมของเกษตรกรสูํฤดูกาลผลิตข๎าว จึงได๎สร๎าง
กลไกการถํายทอดความรู๎ที่จ าเป็นสูํเกษตรกร ผํานศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร 
(ศพก.) ซึ่งหนํวยงานภาคีที่เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนจะต๎องรํวมกันน าองค์ความรู๎และเทคโนโลยีสมัยใหมํมา
ผสมผสานกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นของพ่ีน๎องเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู๎ฯ ทั้ง 882 แหํงทั่วประเทศ และปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับสินค๎าหลักในพ้ืนที่และเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งประยุกต์องค์
ความรู๎ตํางๆ ให๎มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมของพ้ืนที่นั้นๆ อยํางแท๎จริง เพ่ือให๎เกิดองค์ความรู๎ที่
เกษตรกรสามารถน าไปปฏิบัติได๎จริง 
 “ชํวงเริ่มต๎นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหมํ นับเป็นจุดเริ่มต๎นและเป็นโอกาสดีที่กระทรวงเกษตรฯจะ
ชํวยพี่น๎องเกษตรกร ให๎สามารถพลิกฟ้ืนจากสถานการณ์ภัยแล๎งที่ผํานมาสูํการท าการเกษตรอยํางอุดมสมบูรณ์
อีกครั้ง จึงมีการจัดกิจกรรมถํายทอดเทคโนโลยี หรือ ฟิลด์เดย์ (Field Day) และบริการการเกษตรขึ้นที่จังหวัด
สระบุรี เพ่ือเป็นสํวนหนึ่งในการเตรียมความพร๎อมของพ่ีน๎องเกษตรกรกํอนเข๎าสูํการเริ่มต๎นฤดูกาลผลิตใหมํ ปี 
2559 หวังเป็นอยํางยิ่งวํา เกษตรกรจะสามารถน าองค์กรความรู๎ที่เหมาะสมในแตํละพ้ืนที่ไปประยุกต์ใช๎ในไรํนา
สวนของตนเอง และท าให๎การผลิตในฤดูกาลใหมํนี้เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสร๎างผลตอบแทนให๎กับ
เกษตรกรได๎เป็นอยํางดีและที่ส าคัญ ผมหวังวําพ่ีน๎องเกษตรกรจะได๎น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การท าการเกษตรทฤษฎีใหมํ มายึดถือปฏิบัติและขยายผลซึ่งจะท าให๎เกษตรกร มีความเข๎มแข็ง และพ่ึงพา
ตนเองได๎ในระยะยาว”อธิบดีกรมการข๎าวกลําว(แนวหน๎า 15062559) 

ยก จ.ยโสธร เกษตรอินทรีย์ต้นแบบไทยปูพรมหวังยึดหัวหาดตลาดออแกนิก(10 มิ.ย.59) 
 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวํา กระทรวงเกษตรฯได๎มอบหมาย
ให๎ส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ (มกอช.) เรํงประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือบูรณา
การขยายผลการพัฒนาด๎านเกษตรอินทรีย์ โดยน า “ยโสธรโมเดล” ซึ่งเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต๎นแบบ 
(Model) ไปพัฒนาตํอยอดการผลิตเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ พร๎อมขยายผลไปสูํจังหวัดอ่ืนที่มีศักยภาพด๎านการ
ผลิตเพ่ิมไมํน๎อยกวํา 10 จังหวัด อาทิ พัทลุง หนองคาย อุบลราชธานี ล าพูน ล าปาง เพชรบูรณ์ สงขลา 
กาฬสินธุ์ สุรินทร์ ร๎อยเอ็ด เป็นต๎น 
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 ทั้งนี้ ภายในปี 2561 ตั้งเป้าพ้ืนที่จังหวัดยโสธรเข๎าสูํมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 60 ,000 ไรํ จาก
เดิม 40,000 ไรํ รวมเป็น 100,000 ไรํ คาดวําจะได๎ผลผลิตข๎าวเปลือกอินทรีย์กวํา 35 ,000 ตัน รวมทั้งผลิตผล
อินทรีย์ อ่ืนๆ อาทิ แตงโม ผักตํางๆ รวมถึงสัตว์น้ าและไขํไกํ ป้อนเข๎าสูํตลาดทั้งในและตํางประเทศ 
ขณะเดียวกัน ยังมุํงขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นปีละไมํน๎อยกวํา 10% และมีเป้าหมายสํงเสริม
ขยายตลาดเกษตรอินทรีย์หรือออแกนิก (Organic) ได๎ประมาณ 20-30% 
 ด๎าน น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ (มก
อช.) กลําวเพ่ิมเติมวํา ปัจจุบันไทยมีพ้ืนที่ที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทร์ ประมาณ 160,000 ไรํ 
เกษตรกรกวํา 5,000 ราย ได๎ผลผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์ ประมาณ 50,000 ตัน สํวนใหญํเป็นข๎าวอินทรีย์ คิด
เป็น 60% ที่เหลือเป็นพืชอ่ืนๆ สมุนไพร รวมทั้งสินค๎าประมง และปศุสัตว์อินทรีย์ มีมูลคํารวมไมํน๎อยกวํา 
2,000 ล๎านบาท (ผู๎จัดการ 09062559) 

จ.พิจิตรแล้งเป็นเหตุเลิกท านากว่า2แสนไร่หันปลูกอ้อย(17 มิ.ย.59) 
 นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร เปิดเผยวํา ชาวนาพิจิตรอดีตปลูกข๎าวอายุสั้น 90 วัน ท าได๎
ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือเข๎าสูํโครงการรับจ าน าข๎าว แตํในเมื่อปีนี้ไมํมีโครงการรับจ าน าข๎าวประกอบกับ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได๎ออกมาสํงเสริมให๎เน๎นการปลูกข๎าวคุณภาพ ที่ต๎องลดต๎นทุนอยํางน๎อย 10% และต๎องเพ่ิม
รายได๎อยํางน๎อย 15% โดยได๎มีการจัดอบรมให๎ความรู๎เกษตรกร 3,000 คน ท าให๎เกิดจุดเปลี่ยน ชาวนาจากที่
เคยปลูกข๎าวอะไรก็ได๎จ าน าได๎เป็นพอใจพ้ืนที่ท านามี 1.8 ล๎านไรํ หลังจากประสบปัญหาภัยแล๎ง 2 ปี ติดตํอกัน
ท าให๎ทุกวันนี้เกษตรกรลดพ้ืนที่การท านาไปแล๎วเกือบ 2 แสนไรํ หันไปปลูก อ๎อย, มันส าปะหลัง, พืชผัก ตํางๆ 
และปลูกกล๎วย แทนการปลูกข๎าว เหตุเป็นเพราะภัยแล๎ง ซึ่งในการท านาปี 2559 ชาวนาพิจิตรสํวนใหญํจะหัน
ไปปลูกข๎าวหอมมะลิ, ข๎าวหอมจังหวัด ซึ่งเป็นข๎าวดีมีคุณภาพ อายุ 120 วัน จึงท าให๎ปีนี้ปริมาณข๎าว 5% หรือ
ข๎าวเปลือกทั่วไปของ จ.พิจิตร จะมีปริมาณลดลง สํวนพ้ืนที่นาหลังเก็บเกี่ยวข๎าวหอมมะลิชาวนาพิจิตร ก็จะ
ปลูกถั่วเขียว-ถั่วเขียวผิวด า หรือ ถั่วแขก ที่น าไปใช๎ท าวุ๎นเส๎นหรือสํวนผสมของแป้งโรตีที่ขณะนี้มีใบสั่งซื้อมา
เป็นจ านวนมาก แตํผลผลิตไมํพอขาย โดยสรุปยืนยันวํานาข๎าวพิจิตรลดลงเกือบ 2 แสนไรํ ด๎วยเหตุผลดัง
(บ๎านเมือง 17062559) 

ธ.ก.ส.จ่อคลอดปล่อยกู้’ชาวนาปลูกข้าวแถมประกันภัย’-ชงครม.มิ.ย.นี้(03 มิ.ย.59) 
 นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู๎จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผย
วํา ในการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. (บอร์ด) ที่มีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีวํากระทรวงการคลังเป็น
ประธาน เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผํานมา เห็นชอบให๎ธนาคารท าโครงการประกันภัยข๎าวนาปีฤดูการผลิต 
2559 โดยก าหนดพื้นที่เป้าหมาย 30 ล๎านไรํ เพ่ิมข้ึนจากปีกํอนที่ท าประกันเพียง 1.5 ล๎านไรํ ทั้งนี้ การอุดหนุน
ของ ธ.ก.ส.นั้นจะท าเป็นแพคเกจรวมอยูํในสินเชื่อส าหรับการปลูกข๎าว ด๎วยการขอสินเชื่อแถมประกันภัย โดย 
ธ.ก.ส.จํายเบี้ยประกันภัยให๎กับเกษตรกรที่มาขอกู๎เงินเพ่ือปลูกข๎าว ไมํเกินรายละ 40 บาท/ไรํ สํวนที่เหลือ
รัฐบาลอุดหนุนให๎ ท าให๎ชาวนาอาจไมํต๎องจํายเงินหรือถ๎าจํายก็จะน๎อยที่สุด 
 “รัฐบาลต๎องการขยายพ้ืนที่ท าประกันภัยนาข๎าวให๎มากขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยที่จะเกิดขึ้น จาก
ปีกํอนมีเกษตรกรท าประกันภัยนาข๎าวเพียง 1 แสนราย พ้ืนที่ 1.5 ล๎านไรํ ปีนี้ตั้งเป้าหมายวําจะมีชาวนามาท า
ประกันภัยนาข๎าว 1.5 ล๎านราย พ้ืนที่ 30 ล๎านไรํ ซึ่ง ธ.ก.ส.และรัฐบาลจะรํวมกันจํายเบี้ยประกันให๎” นาย
สมศักดิ์กลําว 
 นายสมศักดิ์กลําววํา โครงการนี้จะเริ่มตํอเมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให๎ความเห็นชอบ คาดวําทาง
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะสรุปรายละเอียดและเงื่อนไขตํางๆ เสนอ ครม.ภายในเดือนมิถุนายนนี้ 
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โดยขณะนี้อยูํระหวํางตํอรองเบี้ยประกัน ที่ลําสุดสรุปไว๎ที่ 120 บาท/ไรํให๎ถูกลง เพราะพ้ืนที่ท าประกันภัย
เพ่ิมขึ้น หากเบี้ยประกันเหลือ 100 บาท/ไรํ ธ.ก.ส.จํายอุดหนุนประมาณ 1,200 ล๎านบาท รัฐบาลจะอุดหนุน 
1,800 ล๎านบาท(มติชน 02062559) 
 สุดเจ๋ง ทีมวิจัยม.วลัยลักษณ์ ใช้ผักตบชวาท าแผ่นต้านเชื้อรา-แมลง รักษาข้าวเปลือก-ข้าวกล้อง 
นานนับปี(02 มิ.ย.59) 
 ผศ.ดร.นฤมล มาแทน อาจารย์ประจ าหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) ส านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยวํา เนื่องจากข๎าวเปลือกและข๎าวกล๎องเป็นหนึ่งในธัญพืชที่มี
ความส าคัญของโลก และประเทศไทยเป็นประเทศหลักของผู๎สํงออกข๎าวและผลิตภัณฑ์จากข๎าว ซึ่งปัญหาหนึ่ง
ของการเก็บรักษาข๎าวเป็นเวลานานคือการพบการเจริญของเชื้อรา ดังนั้นการคิดค๎นวิธีการเก็บรักษาข๎าวเปลือก
และข๎าวกล๎องเป็นระยะเวลานานกํอนจ าหนํายจึงเป็นการชํวยผู๎ประกอบการผู๎ขายและเกษตรกรได๎ 
 ดังนั้น ทีมงานวิจัยของห๎องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ ามันหอมระเหยส าหรับความปลอดภัยในอาหารและ
บรรจุภัณฑ์ โดย ม.วลัยลักษณ์ ได๎ท าการพัฒนาแผํนต๎านเชื้อราจากรากผักตบชวาผสมไอธรรมชาติของน้ ามัน
หอมระเหยเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาข๎าวเปลือกและข๎าวกล๎อง ภายใต๎การสนับสนุนงบประมาณวิจัยอยําง
ตํอเนื่องกวํา 3 ปี (2557-2559) จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) รํวมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแหํงชาติ (สกว.) โดยจากการคิดค๎นพบวํารากผักตบชวา
สามารถน ามาพัฒนาเป็นแผํนดูดซับน้ ามันหอมระเหยได๎เป็นอยํางดีเนื่องจากมีขนาดเส๎นใยที่พอเหมาะ อีกทั้ง
ผักตบชวายังเป็นพืชน้ าที่สร๎างปัญหาให๎แกํแหลํงน้ าเพราะมีอยูํเป็นจ านวนมาก ท าให๎ต๎องหาวิธีการก าจัด ซึ่ง
หากได๎น าพืชชนิดนี้ไปใช๎ประโยชน์ในการพัฒนามาเป็นแผํนดูดซับจะสํงผลดีตํอสิ่งแวดล๎อมอีกทางหนึ่ง (มติชน 
01062559) 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรชัยนาท จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เสริมความรู้
เทคนิคลดต้นทุนการปลูกข้าวให้แก่ชาวนา(08 มิ.ย.59) 
 ศูนย์สํงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด๎านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท รํวมกับ หนํวยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เสริมความรู๎เทคนิคลด
ต๎นทุนการปลูกข๎าวให๎แกํชาวนา กํอนเริ่มฤดูการผลิตนี้ 
 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.59 นายคณิต เอ่ียมระหงษ์ ผู๎วําราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงานวันสาธิต
การถํายทอดเทคโนโลยีการใช๎เครื่องจักรกล ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต๎โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
การตลาดเมล็ดพันธุ์ข๎าวคุณภาพดี ปี 2559 ณ พ้ืนที่การเกษตรบ๎านวัดพระแก๎ว หมูํที่ 10 ต.แพรกศรีราชา อ.
สรรคบุรี จ.ชัยนาท 
 นายประสิทธิ์ โพธิ์ยี่ ผู๎อ านวยการศูนย์สํงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด๎านวิศวกรรมเกษตรจังหวัด
ชัยนาท กลําววํา ศูนย์สํงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด๎านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท รํวมกับ หนํวยงาน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท จัดงานวันสาธิตการถํายทอดเทคโนโลยีกา รใช๎
เครื่องจักรกลในครั้งนี้ขึ้น เพ่ือถํายทอดความรู๎ให๎แกํเกษตรกรได๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิคการใช๎
เครื่องจักรกลการเกษตรในการปลูกข๎าว ตั้งแตํการเตรียมดิน การท าเทือก การปลูกข๎าวด๎วยเครื่องจักรกล 
 รวมถึงการใช๎น้ าหมักชีวภาพเพ่ือการยํอยสลายเป็นอินทรียวัตถุในการปรับปรุงบ ารุงดิน ที่สามารถลด
การใช๎ปุ๋ยเคมีได๎ประมาณ 261 บาทตํอไรํ โดยมีเกษตรกรในจังหวัดชัยนาทจ านวน 600 คน เข๎ารับการ
ถํายทอดความรู๎ ซึ่งแบํงออกเป็น 5 สถานี ได๎แกํ สถานีที่ 1 การใช๎เครื่องจักรกลในการปักด าข๎าวและการไถ
กลบตอซังฟางข๎าว สถานีที่ 2 การผลิตปุ๋ยหมักและการใช๎น้ าหมักชีวภาพเพ่ือเรํงการยํอยสลายตอซังฟางข๎าว 
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สถานีที่ 3 การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี สถานีที่ 4 การลดต๎นทุนการผลิตข๎าวและการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
สถานีที่ 5 การท าบัญชีครัวเรือน 
 ทั้งนี้ เพ่ือให๎เกษตรกรได๎มีความรู๎ความเข๎าใจสามารถน าไปใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง ซึ่งจะชํวยลดต๎นทุนการ
ผลิตลงได๎ อีกท้ังชํวยให๎เกษตรกรได๎เตรียมความพร๎อมเครื่องจักรกลการเกษตรของตนเอง ให๎อยูํในสภาพพร๎อม
ใช๎งานกํอนลงมือปลูกข๎าวในฤดูกาลผลิตนี้ (ผู๎จัดการ 07062559) 

ชาวนาพะเยาโวยล่ันซื้อพันธุ์หอมมะลิกรมการข้าว เจอเมล็ดลีบ-วัชพชืปลอมปนอื้อ(09 มิ.ย.59) 
 ชาวนาเมืองกว๏านพะเยา โรํร๎องผํานสื่อ ซื้อพันธุ์ข๎ามหอมมะลิ 105 จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ฯมาเตรียม
หวํานด า กลับเจอเมล็ดลีบ-สิ่งปลอมปนเพียบ วอนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องชํวย หวั่นหวํานด าแล๎วเสียหาย ขณะที่
นักวิชาการเกษตร ยันพันธุ์ข๎าวได๎มาตรฐาน แตํปีนี้อาจมีเมล็ดลีบมากจากภัยแล๎ง 
 รายงานขําวแจ๎งวํา มีเกษตรกรในพ้ืนที่หมูํที่ 2 ต.จ าปาหวาย อ.เมืองพะเยา ได๎ร๎องเรียน พร๎อมน า
ผู๎สื่อขําวเข๎าตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข๎าวหอมมะลิ 105 ที่ซื้อมาจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าวพะเยา กรมการข๎าว วํา มี
สภาพปลอมปนจนเห็นได๎อยํางชัดเจน ทั้งท่ีเมล็ดลีบ และมีดอกหญ๎าเศษวัชพืชปะปนอยูํจ านวนมาก 
 โดยระบุวํา หลังจากที่ได๎ซื้อเมล็ดพันธุ์ข๎าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าวพะเยา แล๎วน ามาแชํน้ า เพ่ือเตรียม
หวํานด ากล๎า กลับปรากฏพบวํา มีข๎าวที่เมล็ดลีบ รวมทั้งเศษวัสดุพืชเจือปนลอยขึ้นมาเหนือน้ าจ านวนมาก 
เหมือนพันธุ์ข๎าวดังกลําว ไมํนําจะมีคุณภาพ เนื่องจากเต็มไปด๎วยสิ่งปลอมปน และหากน าไปหวํานด าอาจจะ
ได๎รับความเสียหายจึงเรียกร๎องให๎หนํวยงาน หรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าวพะเยา เรํงเข๎ามาแก๎ไขให๎กับตนเองโดย
ดํวน 
 ด๎านนายเชิงชาย โตสุวรรณ์ นักวิชาการการเกษตรหัวหน๎ากลุํมควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าว
พะเยา ระบุวํา พันธูข๎าวที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าว น าออกไปจ าหนําย ได๎ผํานการตรวจสอบคุณภาพแล๎ว 
 แตํยอมรับวํา ในทางกายภาพจะมองเห็นเมล็ดพันธุ์ข๎าวที่ไมํคํอยสมบูรณ์มากนักในปีนี้ เนื่องจากเกิด
จากสภาวะภัยแล๎ง จึงท าให๎เมล็ดข๎าวไมํสมบูรณ์และมีสิ่งเจือปนสามารถมองเห็นได๎ แตํพันธุ์ข๎าวทั้งหมด ผําน
การตรวจสอบมาตรฐานแล๎ว ซึ่งกรณีที่มีชาวบ๎านร๎องเรียนมานั้น จะเข๎าไปท าความเข๎าใจ และแก๎ไขปัญหา
ให๎กับเกษตรกรตํอไป (ผู๎จัดการ 09062559) 

จ.พัทลุงเปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งแรกของภาคใต้(14 มิ.ย.59) 
 ผู๎สื่อขําวรายงานวําวันนี้ที่ศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยี หมูํที่ 6 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จังหวัดพัทลุง กรมการข๎าว
รํวมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าวจังหวัดพัทลุง ได๎จัดงานวันถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ ตามโครงการหมูํบ๎าน
สํงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าว ปี 2529 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข๎าวเป็นประธาน ซึ่งมี
เกษตรกรทั้งในพื้นที่จังหวัดพัทลุง พื้นที่ลุํมน้ าปากพนังเดินทางมารํวมกิจกรรมกันอยํางเนืองแนํน โดยในงานได๎
จัดให๎มีการเสวนาข๎าว ทิศทางการผลิต และปัจจัย ด๎านราคา รวมถึงการน าเทคโนโลยีในการปลูกข๎าวใหมํๆ 
ให๎กบัเกษตรกร ได๎รับรู๎และสามารถน าไปใช๎ในการท านาที่ลดต๎นทุนการผลิต 
 ด๎านนางจ าเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู๎อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าวพัทลุง กลําววํา หมูํบ๎านสํงเสริมและผลิต 
เมล็ดพันธุ์ข๎าวจังหวัดพัทลุง ถือเป็นหมูํบ๎านแรกท่ีผลิตข๎าวสํงขายเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเกิดจากการรวมกลุํมของสมาชิก 
50 ราย จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน มีพ้ืนที่จ านวน500ไรํ มีแผนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าว จ านวน3 สาย
พันธุ์ประกอบด๎วย กข 47 ชัยนาถ1 และปทุมธานี1 ในจ านวน250 ตันตํอรุํน เพ่ือกระจายเมล็ดพันธุ์ให๎กับ
เกษตรชาวนาน าไปเพาะปลูกในพื้นที่ใกล๎เคียง และจังหวัดตําง(ผู๎จัดการ 13062559) 
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๑.๕ ความเคลื่อนไหวของโรงสีข้าวไทย 
สมาคมโรงสีข้าวไทย หวังรัฐบาลค้าข้าวจีทูจี ระบายข้าวในสตอกกว่า 8 ล้านตัน(21 มิ.ย.59) 

 นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล อุปนายกสมาคมโรงสีข๎าวไทย กลําววํา เเนวโน๎มราคาข๎าวอาจปรับตัว
สูงขึ้น 300-500 บาทตํอตัน เนื่องจากปัญหาภัยแล๎ง ท าให๎ผลผลิตออกสูํตลาดลดลง หากรัฐบาลมีข๎อตกลงขาย
ข๎าวแบบรัฐตํอรัฐ (จีทูจี) กับตํางประเทศ มั่นใจวําข๎าวสตอกรัฐบาลที่เหลือกวํา 8 ล๎านตัน จะระบายได๎หมดใน
กลางปีหน๎า (ผู๎จัดการ 20062559) 

วิกฤตภัยแล้งกระทบผู้ประกอบการรถสีข้าวเมืองน้ าด ารายได้หด(07 มิ.ย.59) 
 ผลกระทบจากวิกฤตภัยแล๎งกระทบผู๎ประกอบการรถสีข๎าวกาฬสินธุ์กวํา 800 คัน รายได๎ทรุดฮวบจาก
เคยมีรายได๎รับจ๎างสีข๎าวคันละ 6 หมื่นถึง 1 แสนบาทตํอปี เหลือเพียงแคํ 5 พันบาท เหตุฝนทิ้งชํวง ชาวนา
ไมํได๎ท านา ทั้งรถเก่ียวข๎าวตํางพ้ืนที่แยํงงาน 
 สถานการณ์ภัยแล๎งที่เกิดข้ึนยาวนานสํงผลกระทบตํอการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตของผู๎คนรอบด๎าน 
ที่ จ.กาฬสินธุ์ นอกจากจะท าให๎เกษตรกรและชาวประมงเลี้ยงกุ๎ง เลี้ยงปลา เสียโอกาสการประกอบอาชีพและ
สร๎างรายได๎เป็นอยํางมากแล๎ว ในสํวนของผู๎ประกอบการรถสีข๎าวเองก็ได๎รับความเดือดร๎อนมากเชํนกัน 
 โดยนายเฉลิม ไทรชมพู อายุ 62 ปี บ๎านเลขที่ 25 หมูํ 3 บ๎านแดง ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 
ผู๎ประกอบการรถสีข๎าวกลําววํา จากฤดูกาลเก็บเกี่ยวข๎าวนาปีถึงข๎าวนาปรังปีนี้ถือเป็นชํวงวิกฤตหนักสุดของ
วงการรถสีข๎าว เนื่องจากมีงานให๎สีข๎าวน๎อยมาก จากที่เคยได๎รับจ๎างสีวันละ 5-10 แหํง กลับได๎เพียงวันละแหํง 
2 แหํงเทํานั้น หรือหากเทียบกับปีกํอนๆ ที่รับจ๎างสีข๎าวทั้งนาปีและนาปรัง มีรายได๎รวมปีละ 6 หมื่นถึง 1 แสน
บาท 
 ธุรกิจรถสีข๎าวได๎รับความนิยมมาประมาณ 20 ปี เพ่ือบริการสีข๎าวให๎กับพ่ีน๎องชาวนา สะดวกรวดเร็ว
กวําการนวดข๎าวด๎วยแรงงานคน คิดคําจ๎าง 2 บาทตํอถุง (25-30 ก.ก.) กํอนที่จะปรับราคาที่ถุงละ 5 บาท ทั้ง 
จ.กาฬสินธุ์ มีรถสีข๎าวไมํน๎อยกวํา 800 คัน โดยตนมีรถสีข๎าว 3 คัน มีรายได๎ดีจากการสีข๎าว แตํห๎วง 2-3 ปีที่
ผํานมาเกิดภาวะฝนแล๎ง ชาวนาท านาได๎ไมํเต็มที่ ประกอบกับมีรถเกี่ยวข๎าวจากตํางถิ่นเข๎ามาแยํงงานท าให๎
รายได๎หายไปจ านวนมาก โดยเฉพาะชํวงเก็บเกี่ยวข๎าวนาปรังปีนี้เกิดซบเซาหนัก มีรายได๎ไมํถึง 5 พันบาท 
 อยํางไรก็ตาม ยังถือเป็นความโชคดีอยูํบ๎างที่ อ.ยางตลาด อยูํในพ้ืนที่ใช๎น้ าชลประทานจึงพอมีชาวนา
ได๎ท านาและได๎รับจ๎างสีข๎าวเป็นรายได๎เสริม ขณะที่ผู๎รับจ๎างรถสีข๎าวรายอ่ืนๆ ได๎เลิกล๎มกิจการและขายรถสีข๎าว
ไปเนื่องจากตกงาน และรายได๎ไมํค๎ุมกับคําซํอมบ ารุง (ผู๎จัดการ 06062559) 

กรมข้าวดึงโรงสี GMP เชื่อมตลาดนาแปลงใหญ่(02 มิ.ย.59) 
 จากนโยบายสํงเสริมการท าเกษตรแปลงใหญํ เห็นผลชํวยให๎ ชาวไรํ ชาวนา ลดต๎นทุนการผลิตได๎จริง 
และในห๎วงปีที่ผํานมา กรมการข๎าวได๎น ารํองท านาแปลงใหญํ 23 แปลง กระทั่งสามารถแก๎ปัญหาการขาด
แคลนเมล็ดพันธุ์ การจ๎างแรงงาน เครื่องหยอดกล๎า และรถเก่ียวข๎าวได๎ 
 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข๎าว เผยวํา ฤดูกาลเพาะปลูก 2559/2560 กรมการข๎าวได๎
เดินหน๎าขยายพ้ืนที่นาแปลงใหญํเพ่ิมขึ้นอีก 300 แปลง รวมเป็นพ้ืนที่ 800,000 ไรํ ในจ านวนนี้ยังไมํรวมนา
แปลงใหญํที่สมาคมชาวนาได๎ท ารวบรวมไว๎ พร๎อมกับสร๎างระบบการเชื่อมโยงตลาด โดยดึงโรงสีที่ผํานการ
รับรองระบบ GMP เข๎ามารํวมโครงการด๎วย เพ่ือให๎ชาวนามั่นใจวํามีแหลํงรับซื้อข๎าวอยํางแนํนอน 
 “การท านาแปลงใหญํเดิมเราเน๎นเรื่องลดต๎นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณผลผลิตตํอไรํให๎สูงขึ้น มีเพียง
ภาคราชการและเกษตรกรเทํานั้นที่รํวมกันท า ส าหรับฤดูการเพาะปลูกปีนี้ เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานข๎าว
ไทยขึ้นไปอีกระดับ กรมการข๎าวจึงได๎น าโรงสีเอกชนเข๎ามารํวมมือท างานกันแบบประชารัฐ เกษตรกร-เอกชน-
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รัฐ เพื่อให๎เกิดการบริหารจัดการปลูกข๎าวที่ได๎มาตรฐาน GAP ทั้งในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย ตั้งแตํต๎น
น้ า กลางน้ า และปลายน้ า หรือตั้งแตํปลูก แปรรูป และจ าหนําย” 
ส าหรับโรงสีรับซื้อที่เข๎ารํวมโครงการ นายอนันต์ บอกวํา ต๎องเป็นโรงสีผํานการรับรองมาตรฐาน GMP ซึ่ง
ปัจจุบันกรมการข๎าวได๎ตรวจสอบรับรองมาตรฐานไปแล๎ว 8 แหํง คือ กลุํมโรงสีพระราชทาน จ.นําน, วิสาหกิจ
ชุมชนบ๎านเขากลาง จ.พัทลุง, สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากัด จ.เชียงราย, สหกรณ์การเกษตรพร๎าว จ ากัด 
จ.เชียงใหมํ, บริษัท มาบุญครองฟู๊ด จ ากัด จ.สุรินทร์, สหกรณ์การเกษตรบรบือ จ ากัดจ.มหาสารคาม, สหกรณ์
การเกษตรเมืองร๎อยเอ็ด จ ากัด จ.ร๎อยเอ็ด และสหกรณ์การเกษตรพลังสามัคคีสตรีลุํมน้ าโขง จ ากัด จ.
อุบลราชธานี นอกจากนั้นยังมีโรงสีอีก 45 แหํง ที่ผํานการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์มาเข๎ารํวมโครงการ
รองรับผลผลิตจากนาแปลงใหญํในปีนี้ ซึ่งจะชํวยให๎ชาวนาสามารถขายข๎าวได๎ราคาสูงกวําข๎าวทั่วไป เพราะการ
ท านาแบบ GAP เป็นที่ต๎องการของตลาดอยูํแล๎ว ยิ่งมีโรงสีที่ได๎มาตรฐาน GMP มาชํวยสีแปรรูปให๎ด๎วย ราคา
จะยิ่งสูงกวําข๎าวทั่วไป.(ไทยรัฐ 02062559) 
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๑.๖ ความเคลื่อนไหวของผู้ส่งออกข้าวไทย 
ไตรมาส 3 ราคาข้าวซบเซา(22 มิ.ย.59) 

 นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติม ศักดิ์สมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย เปิดเผยวํา แนวโน๎มราคาสํงออก
ข๎าวไทยในไตรมาส 3 ปีนี้อาจจะอํอนตัวลงมาบ๎าง โดยอาจปรับตัวลดลง 10-15 เหรียญสหรัฐ/ตัน จากปัจจุบัน
ที่ราคาสํงออกข๎าวไทยอยูํที่ 440 เหรียญสหรัฐ/ตัน เนื่องจากประเมินวําสถานการณ์และปริมาณการสํงออก
ข๎าวในชํวงไตรมาส 3 จะชะลอตัวลง คือ จะสํงออกได๎ประมาณ 7 แสนตัน/เดือนเทํานั้น เพราะตลาดผู๎ซื้อเริ่ม
ชะลอการสั่งซื้อลง 
 "เทําที่ดูสัญญาณตอนนี้เงียบ จีนก็ ไมํสั่งซื้อ ขนาดเวียดนามที่ราคาข๎าวต่ ากวําไทย 40-50 เหรียญ
สหรัฐ/ตัน หรือราคาอยูํที่ 375 เหรียญสหรัฐ/ตัน ยังขายจีนไมํได๎ จึงท าให๎ราคาสํงออกข๎าวอํอนตัวลงบ๎าง โดย
มองวําหากสํงออกได๎เดือนละ 7 แสนตัน ในชํวงไตรมาส 3 ถือวําเกํงแล๎ว แตํการสํงออกจะกลับมาดีขึ้นในไตร
มาส 4 เพราะประเมินวําอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์จะกลับมาซื้อข๎าว" นายชูเกียรติ กลําว 
 นายชูเกียรติ กลําววํา ในชํวงวันที่ 16-18 มิ.ย.นี้ กรมการค๎าตํางประเทศและสมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย 
ไปรํวมประชุมความรํวมมือด๎านการค๎าข๎าวไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 13 ณ เมืองดาลัด กับสมาคมอาหารเวียดนาม 
ซึ่งเทําท่ีทราบฝ่ายไทยจะชี้แจงกับทางเวียดนามกรณีรัฐบาลไทยระบายข๎าวสต๏อกรัฐบาลออกมาวํา จะไมํท าให๎
ราคาข๎าวในตลาดโลกปรับตัวลดลง เพราะข๎าวในสต๏อกของรัฐบาลไทยที่ระบายออกไมํใชํเพ่ือการสํงออก แตํ
เป็นการระบายเพ่ือบริโภคภายในและเข๎าสูํอุตสาหกรรม 
"เวียดนามกังวลวําการระบายข๎าวสต๏อกของไทยจะกระทบราคา แตํไทยชี้แจงวําข๎าวที่ขายออกไปนั้นเป็นคนละ
ตลาดกับข๎าวสํงออก จึงไมํต๎องหํวงวําจะท าให๎ราคาตก เห็นได๎จากราคาข๎าวไทยปรับตัวสูงขึ้นไปอยูํที่ 440 
เหรียญสหรัฐ/ตัน" นายชูเกียรติ กลําว 
 ด๎านนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กลําววํา การประชุมความรํวมมือด๎านการค๎าข๎าวไทย -
เวียดนาม ครั้งที่ 13 เชื่อวําจะเสริมสร๎างความรํวมมือด๎านการค๎าข๎าวระหวํางกันมากขึ้น และสํงผลให๎การ
สํงออกข๎าวของไทยและเวียดนามเป็นไปอยํางราบรื่น สามารถรักษาระดับราคาข๎าวให๎มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งในปี 2559 เวียดนามคาดการณ์การสํงออกข๎าวอยูํที่ 6.2 ล๎านตัน ขณะที่ไทยคาดวําจะมีการสํงออกข๎าวที่ 
9.5 ล๎านตัน(โพสต์ทูเดย์ 22062559) 

บริษัทค้าข้าวร้องนายกฯ เจอยัดไส้ข้าวเน่า(22 มิ.ย.59) 
 ที่ศูนย์บริการประชาชน ท าเนียบรัฐบาล นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย และนาย
บวรทัต พิชยธนกิจ กรรมการผู๎จัดการ บริษัท ชิงตั๊ก กรุ๏ป จ ากัด เดินทางมายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน๎าคสช. เรื่อง ขอให๎ตรวจสอบการท างานของโรงสี บริษัทที่ตรวจสอบคุณภาพ
ข๎าวที่เกี่ยวข๎อง และเจ๎าหน๎าที่ระดับสูง ขององค์การคลังสินค๎า (อคส.) จากแนวโน๎มที่อาจมีการทุจริตในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ 
 ทั้งนี้นายบวรทัต กลําววํา เมื่อวันที่ 26 เม.ย.59 ทางบริษัท ชิงตั๊ก กรุ๏ป จ ากัด ได๎ด าเนินการเปิดโกดัง
คลังสินค๎า ของบริษัท สุพรีมไลฟ์ เอเจนซี่ หลังที่ 3 ตั้งอยูํเลขที่ 189 หมูํที่ 5 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของข๎าว และรับมอบสินค๎า ข๎าวเหนียว 10% ตามสัญญาเลขที่ คชก.ชน.(คน.) 13/2559 
จ านวนกวํา 39,000 ตัน มูลคํากวํา 500 ล๎านบาท ปรากฏวํา สินค๎าที่อยูํในคลังดังกลําว เป็นข๎าวเจ๎า และข๎าว
ดีด ซึ่งสํวนใหญํเป็นข๎าวเสียที่ปะปนอยูํ และถูกอ าพรางไว๎ โดยมีกระสอบข๎าวเหนียวอยูํล๎อมรอบด๎านบน และ
ด๎านข๎าง บริษัทฯ จึงไมํสามารถรับมอบข๎าวได๎ 
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 นายบวรทัต กลําววํา ข๎าวที่มีปัญหา เป็นข๎าวในโครงการรับจ าน าข๎าว ของรัฐบาลชุดกํอน โดยทาง
อคส.ได๎เชําโกดังเก็บข๎าวที่ผํานการแปรรูปเป็นข๎าวสารแล๎ว และมีโรงสีเป็นผู๎รับจ าน าข๎าวจากเกษตรกร และมี
บริษัทตรวจสอบคุณภาพข๎าว (บริษัท SGS)เป็นผู๎ตรวจสอบคุณภาพข๎าว กํอนเข๎าคลังสินค๎า แตํหลังจากที่
บริษัทฯ เข๎าตรวจสอบคุณภาพข๎าว และเตรียมการรับมอบสินค๎า กลับพบวํา ชนิดข๎าวไมํตรงตามสัญญาซื้อขาย
ตามท่ีกลําวมา 
 "หมายความวําทั้งโรงสี โรงสีผู๎ด าเนินการรับจ าน าข๎าว บริษัทที่ตรวจสอบคุณภาพข๎าว และโรงสีที่
เกี่ยวข๎อง มีข๎อพิรุธวํา ไมํโปรํงใสในการด าเนินโครงการรับจ าน าข๎าว จนสํงข๎าวเข๎าคลัง และต๎องเสียคําปรับ
ให๎กับคูํค๎าจากประเทศจีน เป็นเงินกวํา 400 ล๎านบาท โดยไมํรวมมูลคําของการเสียโอกาสจากการค๎าข๎าวในส
ต๏อกนีด้๎วย" นายบวรทัต กลําว (ผู๎จัดการ 21062559) 

เอกชนติงระบายข้าว2ล้านตันชี้มากไประวังถูกกดราคา/แต่ระบุช่วงเวลาเหมาะสม(08 มิ.ย.59) 
 เอกชนเห็นพ๎องพาณิชย์ระบายข๎าวล็อตใหญํ ชี้จังหวะเหมาะสมข๎าวขาดตลาด “ชูเกียรติ” ติงระบาย
ครั้งละล๎านตันนําจะเหมาะสมกวํา หากมากไปอาจถูกกดราคา “เจริญ” ชี้จากนี้ถึงเดือนกันยายนยังระบายได๎
อีก2-3 ล๎านตัน กํอนข๎าวนาปรังรอบ 2 ออก โรงสีแนะรัฐอยําขายราคาต ่ากวําการระบายครั้งกํอน เหตุจะท าให๎
ผู๎ซื้อกํอนหน๎าขาดทุน ไมํจูงใจรํวมครั้งตํอไป ขณะสํงออกข๎าวครึ่งหลังแขํงเดือด หลังแอฟริกา ฟิลิปปินส์ อิน
โดฯขยับซื้อ 
 จากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการข๎าว (นบข.)ได๎เห็นชอบให๎กรมการค๎าตํางประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศประมูลข๎าวสารในส
ต๏อกรัฐบาลเป็นการทั่วไปครั้งที่ 4/2559 ปริมาณ 2.24 ล๎านตัน ซึ่งเป็นการเปิดประมูลในปริมาณมากกวําทุก
ครั้งที่ผํานมานั้น 
 นายชู เกียรติ  โอภาสวงศ์  นายกสมาคมกิตติมศักดิ์  สมาคมผู๎สํ งออกข๎าวไทย เปิดเผยกับ 
“ฐานเศรษฐกิจ”วํา ถึงการเปิดประมูลข๎าวล็อตใหญํของกระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้ ถือวําเป็นเวลาที่เหมาะสม
เพราะไทยจะเริ่มมีข๎าวในฤดูการผลิตใหมํออกมาในชํวงเดือนกันยายน ดังนั้นจึงไมํกระทบกับราคาข๎าวเปลือก
ของเกษตรกร ประกอบกับผลผลิตข๎าวนาปี 2558 ที่ผํานมาผลผลิตข๎าวทั่วประเทศเสียหายไป 20-30% ของ
ภาพรวมท าให๎ซัพพลายลดลง อยํางไรก็ดีการประมูลเพ่ือระบายข๎าวในสต๏อกครั้งนี้ถึง 2.24 ล๎านตันนั้น มองวํา
มากไปควรระบายครั้งละล๎านตันนําจะเหมาสม เพราะรอบกํอนก็มีการระบายไปแล๎วเกือบ 8 แสนตัน การ
ระบายสูงถึง 2.24 ล๎านตัน อาจท าให๎ผู๎ซื้อไมํกล๎าซื้อในราคาที่สูง ซึ่งจะท าให๎รัฐบาลขายข๎าวได๎ราคาต่ ากวํารอบ
ที่ผํานมา ซึ่งก็มีผลในแงํของจิตวิทยา 
 “การประมูลข๎าวสต๏อกรัฐบาลสํวนใหญํเอกชนประมูลแล๎วจะเน๎นขายในประเทศ เพราะคนไทยนิยม
ทานข๎าวเกํา อยํางข๎าวถุงก็ผสมข๎าวเกํา 20-30% บางสํวนที่ไมํได๎คุณภาพก็เอาเข๎าภาคอุตสาหกรรม สํวนตลาด
ข๎าวตํางประเทศยังคงเป็นแอฟริกาที่ยังนิยมรับประทานข๎าวเกํา สํวนตลาดฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียก็ยังคงมี
ความต๎องการคาดวําหลังจากนี้นําจะมีการสํงซื้อเข๎ามา ในขณะที่ราคาข๎าวขาว(5%)เอฟโอบีสํงออกของไทย
เทียบกับข๎าวเวียดนามเรายังแพงกวํา โดยขณะนี้ข๎าวเวียดนามเฉลี่ยที่ 375-380 ดอลลาร์สหรัฐฯตํอตัน ข๎าว
ไทยอยูํที่ 440-450 ดอลลาร์สหรัฐฯ สํวนข๎าวปากีสถานแพงกวําข๎าวไทย 10 ดอลลาร์สหรัฐฯตํอตัน ดังนั้นการ
สํงออกหลังจากนี้จะเข๎มข๎นขึ้น” 
 สอดคล๎องกับร.ต.ท. เจริญ เหลําธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย ที่กลําววํา การเปิดประมูล
ข๎าวสารในสต๏อกของรัฐบาลเวลานี้ มองวํามีความเหมาะสมที่จะระบายเนื่องจากตลาดยังมีความต๎องการ 
ประกอบกับผลผลิตข๎าวที่ออกสูํตลาดน๎อยจากภัยแล๎ง ท าให๎การระบายข๎าวออกมาจึงไมํนํากระทบกับราคา
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ตลาดที่ปัจจุบันราคาข๎าวในตลาดถือวําคํอนข๎างสูง โดยข๎าวสารขาว 5% อยูํที่ตันละ 1.4 หมื่นบาท จากต๎น
เดือนพฤษภาคมซึ่งอยูํตันละ 1.1 หมื่นบาท สํวนข๎าวสารหอมมะลิ อยูํที่ตันละ 2.4-2.5 หมื่นบาท จากเดิมตัน
ละ 2.3 หมื่นบาท สํวนราคาข๎าวเปลือกเจ๎าอยูํที่ตันละ 9.5 พันบาท จากเดิมตันละ 7.5 พันบาท 
 “ชํวงเวลา 3-4 เดือนนับจากนี้ เป็นชํวงเวลาเหมาะที่รัฐจะระบายข๎าวในสต๏อก เนื่องจากเป็นชํวงที่
ผลผลิตข๎าวของชาวนายังไมํออกสูํตลาด ซึ่งฝนที่เริ่มตกลงมาในระยะนี้ชาวนาอาจท านาปรังรอบ 2 กันเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งจะเก็บเก่ียวประมาณเดือนกันยายน ดังนั้นรัฐจะมีเวลาระบายอีก 2-3 ล็อต นับจากนี้หรือได๎อีกประมาณ 2-
3 ล๎านตัน ซึ่งจะชํวยให๎รัฐบริหารจัดการข๎าวในสต๏อกได๎งํายขึ้น และจะลดความกดดันตํอราคาข๎าวในตลาด 
สํงผลให๎ราคาข๎าวกลับสูํภาวะปกติเป็นไปตามดีมานด์และซัพพลาย” 
 ขณะนายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ เลขาธิการสมาคมโรงสีข๎าวไทย กลําววํา เห็นด๎วยกับการระบายข๎าว
ในชํวงนี้แตํรัฐบาลควรพิจารณาราคาข๎าวให๎เหมาะสม โดยต๎องไมํให๎ต่ ากวําราคาขายในการระบายครั้งกํอนๆ 
เพราะจะท าให๎ผู๎ซื้อกํอนหน๎านี้ประสบปัญหาขาดทุนทันที และจะไมํจูงใจให๎เกิดการเข๎าประมูลครั้งตํอๆไป 
(ฐานเศรษฐกิจ 08062558) 
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๑.๗ ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 
สู้ค่าแรงไม่ไหวชาวนาบึงกาฬฟื้น ระดมเพื่อนบ้านปักด านาข้าวลดต้นทุน(21 มิ.ย.59) 

 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่บริเวณทุํงนาของนายจักรกฤษ พิมพ์มา อายุ 40 ปี บ.โนนสวําง หมูํที่ 6 ต.นา
สวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ได๎น าเกษตรกรในหมูํบ๎านมาลงแขกด านา เพ่ือเป็นการลดต๎นทุนการผลิตใน
การท านาชํวยลดต๎นทุนคําใช๎จํายในครัวเรือนในการจ๎างแรงงาน และเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่
มีมาแตํโบราณและสร๎างสมัครสมานสามัคคีในชุมชน 
 นายจักรกฤษ กลําววํา ฤดูกาลท านาปีนี้พบวํามีการจ๎างแรงงานในอัตราคําจ๎างที่สูงถึงวันละ 300-400 
บาท ท าให๎สิ้นเปลืองต๎นทุน จึงได๎รวมกลุํมกับลุง ป้า น๎า อา ที่อยูํบ๎านใกล๎เรือนเคียงกัน มาลงมือลงแรงด๎วยกัน
ในการท านา หรือเรียกวํา การลงแขกด านา เพ่ือเป็นการประหยัดรายจําย เพราะในปัจจุบันการท านา ต๎อง
ลงทุนสูงขึ้น โดยสํวนใหญํต๎องเสียเงินไมํน๎อยไปกับคําจ๎างแรงงาน ซึ่งแตกตํางจากในสมัยกํอนเพียงแตํร๎องขอ
แรงงานคนในหมูํบ๎านในชุมชนรํวมแรงรํวมใจกันในการท านาเรียกวํา “ลงแขกด านา”แตํประเพณีนี้ได๎ขาด
หายไปจากวิถีชีวิตคนไทยนานแล๎ว จึงได๎รํวมกันลงแขกด านา เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูประเพณีที่ดีงามกลับคืนมา 
กระตุ๎นให๎เกษตรกรรวมพลังสานสัมพันธ์สร๎างสามัคคีในชุมชนให๎มีความเอ้ืออาทรชํวยเหลือซึ่งกันและกัน อีก
ทั้งเป็นตัวอยํางที่ดีให๎แกํลูกหลานได๎เกิดการเรียนรู๎และรํวมสืบทอดประเพณีตํอไป(มติชน 21062559) 

โรงเรียนชาวนา เรียนรู้ปลูกข้าวบนที่ดินเค็ม(13 มิ.ย.59) 
 การเปิดโรงเรียนชาวนาขึ้น เพื่อเรียนรู๎การท านาบนพื้นที่แห๎งแล๎งและดินเค็ม โดยมีชาวบ๎านใน ต.โนน
ไทย รํวมเรียนหลักสูตรท านาจ านวน 120 คน ส าหรับการเปิดโรงเรียนชาวนาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากพ้ืนที่ใน อ.
โนนไทย สํวนใหญํเป็นดินเค็ม และแห๎งแล๎ง เพราะอยูํหํางไกลจากแหลํงน้ าธรรมชาติ ซึ่งทุกปีชาวนาจะประสบ
กับปัญหาภัยแล๎งและดินเค็ม ท าให๎ข๎าวได๎รับความเสียหายกวํา 70% เก็บเกี่ยวผลผลิตได๎เพียงไรํละไมํเกิน 350 
กิโลกรัม  
 ดังนั้นผู๎น าชุมชน จึงได๎ประสานให๎ทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ 
กศน. อ.โนนไทย จัดเปิดโรงเรียนชาวนาขึ้น โดยเชิญปราชญ์ชาวบ๎านที่มีความรู๎เรื่องการปลูกข๎าวบนพ้ืนที่ดิน
เค็มได๎ผลผลิตสูง มาให๎ความรู๎กับชาวบ๎าน ซึ่งแบํงฐานการเรียนไว๎ 5 ฐาน ได๎แกํ 1.การคัดเลือกรวงข๎าวพันธุ์ทน
เค็ม 2.การเตรียมแปลงตกกล๎าแบบรวง 3.การท าปุ๋ยหมัก 4.การวางแผนการท านาตลอดฤดูกาล และ 5.การท า
บัญชีต๎นทุนอาชีพ ที่บริเวณทุํงนาท๎ายหมูํบ๎านดํานกรงกราง หมูํที่ 6 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
(คมชัดลึก 12062559) 

แรงงานหด! ชาวนา จ.ตาก หันปลูกข้าวแบบหยอดเมล็ด รายได้ดี(08 มิ.ย.59) 
 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 59 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา ขณะนี้เริ่มเข๎าฤดูฝน ชาวนาเริ่มต๎นการเพาะปลูกข๎าว แตํ
หลายพ้ืนที่ตํางประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานชาวเมียนมาที่ตํางพากันไปประกอบอาชีพ
ในพ้ืนที่ชั้นในจ านวนมาก ชาวนาบางสํวนจึงต๎องดัดแปลงการท านาหวํานเป็นนาหยอดเมล็ด 
 นายสี วุํนจันแสง อายุ 63 ปี ชาวนาต าบลทําสายลวด อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก กลําววํา กลุํม
แรงงานปลูกข๎าวแตํละปีมีจ านวนลดน๎อยลง และหากลุํมแรงงานกลุํมนี้ได๎ยากมากขึ้น เนื่องจากแรงงานชาว
เมียนมาสํวนใหญํจะนิยมเดินทางไปท างานในพ้ืนที่ชั้นใน ท าให๎เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร จึง
ต๎องหันมาใช๎วิธีการปลูกแบบหยอดเมล็ดแทนการด านาปลูกข๎าวในพ้ืนที่ 29 ไรํ เป็นวิธีที่สามารถลดต๎นทุนการ
ผลิตได๎มากกวําครึ่ง และยังสามารถตัดขั้นตอนการปลูกที่มีมากหลายขั้นตอนออกไปอีก โดยไมํต๎องเสีย
คําใช๎จํายและเสียเวลามากนัก ทั้งการเพาะต๎นกล๎า การขนย๎ายกล๎าพันธุ์ หรือการปักด านาข๎าว 
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 นอกจากนี้ การท านาแบบหยอดเมล็ด ยังใช๎แรงงานน๎อยกวํา ซึ่งตนท านาแบบการลงแขกต๎อง
ชํวยเหลือกันในกลุํมเพื่อนฝูงและพ่ีน๎อง ท าให๎ลดคําใช๎จํายได๎อีก รวมทั้งหันมาใช๎ปุ๋ยชีวภาพ ท าให๎ลดคําใช๎จําย
จากการใช๎ปุ๋ยเคมี อยํางไรก็ตามในพ้ืนที่ชายแดน อ.แมํสอด โดยเฉพาะพ้ืนที่นาใกล๎เคียงพบวํา เริ่มนิยมท านา
แบบหยอดเมล็ดกันหลายราย ปีที่ผํานมาพบวํารายได๎ผลผลิตของการปลูกข๎าวแบบหยอดเมล็ดสูงกวําวิธีด านา
อีกด๎วย(ไทยรัฐ 08062559) 

ประสิทธิ์ สอนมวยรัฐแก้ข้าวด้อยคุณภาพ(07 มิ.ย.59) 
 นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย มองวํา นับวันชาวนาไทยท านามีต๎นทุนสูงขึ้น ท าให๎
เราสู๎กับประเทศเพ่ือนบ๎านไมํได๎ กลายเป็นปัญหาท าให๎สํงออกลดลง สาเหตุที่เป็นเชํนนี้ ไมํใชํมาจากข๎าว
ประเทศเพ่ือนบ๎านดีกวํา แตํเป็นเพราะที่ผํานมาภาครัฐมุํงมั่นแตํจะขายข๎าวให๎ได๎ราคาสูง ปลูกข๎าวให๎ได๎ปริมาณ
มากๆ จนหลงลืมสํงเสริมให๎ชาวนาพัฒนาคุณภาพข๎าว สํงผลให๎มีปัญหาต๎นทุนการผลิตสูงที่ชาวนาต๎องแบกรับ
เต็มๆ ดังนั้นวันนี้ทั้งรัฐ ทั้งชาวนาต๎องเปลี่ยนวิธีคิดใหมํ มุํงผลิตข๎าวเพ่ือสุขภาพ ข๎าวเป็นยา ซึ่งมีแนวโน๎มเป็นที่
ต๎องการของกลุํมผู๎บริโภคมากข้ึนเรื่อยๆ 
 “ผลผลิตข๎าวในประเทศมีมากเพียงพอกับความต๎องการในบ๎านและสํงออก แตํข๎าวที่มีคุณภาพดีจริงๆ
หาได๎ยาก นับวันข๎าวไทยคุณภาพจะแยํลง โดยเฉพาะเรื่องกลิ่น ซึ่งเป็นเสนํห์ เอกลักษณ์ เริ่มมีความหอม
น๎อยลง สาเหตุที่เป็นเชํนนี้ เพราะวําเมล็ดพันธุ์ข๎าวด๎อยคุณภาพ และสํวนหนึ่งมาจากการใช๎สารเคมี-ใสํปุ๋ย เพ่ือ
เรํงให๎ข๎าวเติบโตงอกงามมากเกินไป การแก๎ปัญหาภาครัฐต๎องรณรงค์อยํางจริงจัง ให๎เปลี่ยนพฤติกรรมการปลูก
ข๎าว ลดปุ๋ย เคมี เก็บคัดเมล็ดพันธุ์ข๎าวไว๎ใช๎เอง นอกจากชํวยลดต๎นทุนแล๎ว ยังท าให๎ข๎าวกลับมามีคุณภาพสู๎กับ
ตลาดเพื่อนบ๎านได๎อยําง แนํนอน” 
 เพ่ือให๎ข๎าวไทยกลิ่นหอมไมํแพ๎ชาติใดในโลก ประสิทธิ์ แนะชาวนาไทยต๎องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เพาะปลูก ลดการซื้อเมล็ดพันธุ์-ปุ๋ย และพ่ึงเคมีให๎น๎อยที่สุด มุํงมั่นพัฒนาคุณภาพข๎าวอยํางจริงจัง และต๎อง
บริหารจัดการพื้นที่ปลูกข๎าวใหมํ ด๎วยการแบํงพ้ืนที่เพาะปลูกครึ่งหนึ่งท านาปลูกข๎าว สํวนที่เหลือเปลี่ยนมาปลูก
พืชอายุสั้น เพ่ือท าให๎มีรายได๎เข๎ามาชดเชยตลอดเวลา ตั้งแตํกํอนเริ่มฤดูเพาะปลูกกระทั่งชํวงเก็บเกี่ยวข๎าว หาก
ปีไหนข๎าวราคาถูกยังมีพืชผัก ผลไม๎ ชํวยชดเชยรายได๎สํวนที่ขาดหายไป(ไทยรัฐ 07062559) 

น้ าฝนล้วนๆ ชาวนาพะเยาเตรียมไถนารอปลูกข้าวไม่สนน้ ากว๊านที่ปริมาณน้ ายังน้อย(02 มิ.ย.59) 
 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.59 หลังจากได๎มีฝนตกมาบ๎างในหลายวันที่ผํานมาในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา ซึ่งจากการ
ส ารวจพบวําตามล าน้ าตํางๆ ที่ไหลลงสูํกว๏านพะเยา โดยเฉพาะล าน้ าอิงซึ่งเป็นแมํน้ าสายหลักมีปริมาณน้ าเพ่ิม
ขึ้นมาบ๎างเพียงเล็กน๎อย แตํน้ าที่เพ่ิมข้ึนมานั้นยังไมํไหลลงสูํกว๏านพะเยา ที่เป็นแหลํงเก็บน้ าขนาดใหญํที่สุดของ
จังหวัดที่ใช๎ในการอุปโภคบริโภค รวมถึงการเกษตร เนื่องจากปริมาณน้ าที่เพ่ิมขึ้นมานั้นยังไมํมากพอ ท าให๎
ปริมาณน้ ายังคงขังอยูํตามฝายตํางๆ ไมํไหลลงสูํกว๏านพะเยามากนัก 
 นายปาโมกข์ ปิงเมือง หัวหน๎าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานพะเยา เปิดเผยวํา ปริมาณน้ าใน
กว๏านพะเยาวันนี้วัดได๎ราว 10.34 ล๎าน ลบ.ม. ซึ่งเพ่ิมข้ึนมาบ๎างจากฝนที่ตกลงมา ท าให๎เกษตรกรในหลายพ้ืนที่
เริ่มไถที่นาเตรียมหวํานกล๎าเพ่ือปลูกข๎าวกันแล๎ว และสามารถที่จะใช๎น้ าตามล าห๎วย หรือฝายตํางๆ ได๎ ซึ่งน้ า
เหลํานี้จะยังไมํไหลลงสูํกว๏านพะเยา แตํหากฝนตกลงอีกคาดวําปริมาณน้ าในพะเยาก็จะเพ่ิมมากขึ้นจากปริมาณ
น้ าที่ไหลล๎นฝ่ายและล าห๎วยสาขาตํางๆ (ผู๎จัดการ 01062559) 
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ชาวนาสุโขทัยเกือบ 100 คนโวยท่าข้าวเบี้ยวจ่ายหนี้กว่า 7 ล้าน(03 มิ.ย.59) 
 เกษตรกรเกือบ 100 ราย รวมตัวร๎องทุกข์กรณีเจ๎าของทําข๎าวในอ าเภอศรีสัชนาลัย บํายเบี่ยงไมํยอม
จํายเงินคําพืชผลกวํา 7 ล๎านบาทเป็นเวลากวํา 7 เดือนแล๎วท าให๎เกษตรกรเดือดร๎อนอยํางหนัก ด๎านเจ๎าหน๎าที่
ต ารวจขอเวลา 3 วันตรวจสอบข๎อเท็จจริง 
 วันที่ 2 มิ.ย.59 ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมูํ 9 ต.บ๎านแกํง เกษตรกรชาว ต.บ๎านแกํง อ.ศรีสัชนา
ลัย จ.สุโขทัย จ านวน 93 ราย ได๎รวมตัวกันเพ่ือร๎องเรียนตํอ วําที่ ร.ต.พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอ าเภอศรีสัชนา
ลัย พ.อ.สุชาติ พํวงสุวรรณ เสนาธิการกองก าลังรักษาความสงบเรียบร๎อย บชร.3 และ พล.ต.ต.รังสรรค์ คชไกร 
ผบก.ภ.จว.สุโขทัย หลังถูกทําข๎าวแหํงหนึ่งบํายเบี่ยงการจํายเงินคําพืชผลกวํา 7 ล๎านบาท มานานรํวม 7 เดือน 
ท าให๎เกษตรกรเดือดร๎อนอยํางหนัก 
 เกษตรกรรายหนึ่งเปิดเผยวํา เมื่อ 7 เดือนที่แล๎วเกษตรกร ต.บ๎านแกํง 93 ราย ได๎น าข๎าวเปลือก 
ข๎าวโพด และมันส าปะหลัง รวมมูลคํากวํา 7 ล๎านบาท มาขายให๎กับทําข๎าวแหํงหนึ่งในพ้ืนที่ แตํปรากฏวําถูก
ผัดผํอนไมํยอมจํายเงินมาจนถึงปัจจุบัน เกษตรกรจึงร๎องไปที่ศูนย์ด ารงธรรมฯ และมีการนัดเจรจาไกลํเกลี่ยกัน
หลายครั้ง แตํทําข๎าวก็ไมํยอมจํายเงินให๎ อ๎างวําหมุนเงินไมํทัน เกษตรกรจึงรวมตัวกันอีกครั้งพร๎อมน าหลักฐาน
ยื่นเจ๎าหน๎าที่เพื่อจะแจ๎งความด าเนินคดีตํอไป 
 ด๎าน พล.ต.ต.รังสรรค์ คชไกร ผบก.ภ.จว.สุโขทัย กลําววํา ได๎จัดทีมพนักงานสอบสวนไว๎แล๎ว 10 นาย 
เพ่ือเตรียมสอบสวนเกษตรกรทั้ง 93 รายที่ได๎รับความเสียหาย คาดวําจะแล๎วเสร็จภายใน 3 วันนี้ จากนั้นก็จะ
ตรวจสอบข๎อเท็จจริง และพิจารณาวําจะสามารถแจ๎งข๎อหาในความผิดเรื่องใดบ๎าง พร๎อมรวบรวมหลักฐานอ่ืนๆ 
ประกอบไปด๎วย (ผู๎จัดการ 02062559) 
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๑.๘ ความเคลื่อนไหวอื่นๆ 
ข้าวเคลือบสมุนไพร 4 สูตรเลือกได้ตามความต้องการแต่ละกลุ่มวัย(13 มิ.ย.59) 

 น.พ.สุรพงศ์ อ าพันวงษ์ รองประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท เจ๎าของข๎าวเคลือบ
สมุนไพร 4 สูตร กลําววํา คนไข๎สํวนใหญํที่เข๎ามารักษาตัวในโรงพยาบาลพอออกไปไมํนานก็ต๎องกลับมา
โรงพยาบาลอีกด๎วยอาการเดิมๆซึ่งสาเหตุสํวนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการบริโภคของคนไข๎เองเราในฐานะหมอ
อยากเห็นคนไข๎ทุกวัยมีสุขภาพดีหํางไกลโรค อีกอยํางข๎าวเป็นอาหารหลักที่คนทุกวัยต๎องกินอยูํแล๎ว นอกจากนี้
ยังมีสมุนไพรหลายชนิดที่จะชํวยในการ เสริมสร๎าง ซํอมแซม ชะลอ และบ ารุง ซึ่งเมื่อรวมข๎าวกับสมุนไพรเข๎า
ด๎วยกันจะท าให๎ได๎คุณคําทางอาหารและสรรพคุณทางยาจากสมุนไพรในคราวเดียว จึงได๎รํวมกับกองยาไทย
และสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข คิดค๎นและผลิตข๎าว
เคลือบสมุนไพร 4 สูตรขึ้น เริ่มจากการคัดสรรสายพันธุ์ข๎าวที่ให๎พลังงานตามความต๎องการของแตํละกลุํมวัย 
น าไปเคลือบสารสกัดสมุนไพรที่หลากหลายชนิดด๎วย เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ได๎มาตรฐาน GMP จนได๎
ข๎าวเคลือบสมุนไพร 4 สูตร เป็น“ข๎าวสุขภาพดี 4 วัย” 
 การผลิตข๎าวเคลือบสมุนไพร 4 สูตร นี้นับวําเป็นนวัตกรรม ที่ส าคัญยิ่ง เพราะแตํละวัยมีความต๎องการ
ของสารอาหารที่แตกตํางกันไปดังนั้นจึงต๎องเลือกสายพันธุ์ข๎าวและชนิดของสมุนไพรให๎ตรงตามกลุํมวัย เชํน 
วัยรุํน เป็นวัยก าลังเจริญเติบโตแตํให๎ความส าคัญกับรูปรํางจึงมีปัญหาด๎านโภชนาการทั้งขาดเกินทั้งในเรื่องของ
ธาตุเหล็กสํงผลให๎เกิดโรคโลหิตจาง ขาดโปรตีนและพลังงานสํงผลให๎การเจริญเติบโตทางสรีระไมํเต็มที่บางคน
อ๎วน เตี้ย ท าให๎เกิดโรคเรื้อรังตํางๆ ตามมาดังนั้นวัยนี้จะเน๎นกินน๎อย แตํอ่ิมนาน จึงเหมาะกับข๎าวหอมมะลิให๎
พลังงานสูง บุก ชํวยให๎อิ่ม กระตุ๎นระบบขับถําย ฟักข๎าวและมะเขือเทศ ให๎พลังงาน มีสารต๎านอนุมูลอิสระ ถั่ว
อินคา มีโอเมก๎า 3 โปรตีนและธาตุเหล็กสูงชํวยป้องกันโรคโลหิตจาง 
 วัยท างานเป็นวัยที่ต๎องเผชิญกับความเครียดสูงทั้งเรื่องของงาน การเปลี่ยนแปลงของรํางกาย กังวล
เรื่องความอ๎วน ไมํกระปรี้กระเปรํา จึงต๎องมีการผํอนคลาย ท าให๎จิตใจสงบลดความวิตกกังวลตํางๆ จึงเหมาะ
กับ ข๎าวกล๎องหอมมะลิงอก มีกาบาสูง น้ าตาลน๎อย ชํวยผํอนคลายลดความดันโลหิต ลดอาการอัลโซเมอร์ ลด
น้ าหนัก มีสารต๎านอนุมูลอิสระชะลอความแกํ กากใยของข๎าวชํวยดูดซับไขมันไมํให๎สะสม เมี่ยงมีคาเฟอีน ชํวย
ให๎ผํอนคลายอารมณ์ดี กระปี้กระเป่า ส๎มแขกชํวยป้องกันการดูดซึมไขมัน เพ่ิมการสลายกรดไขมันและชํวยลด
ความอยากอาหารอัญชัน ชํวยลดเบาหวานและความอ๎วน ขม้ินชัน ต๎านอนุมูลอิสระ และชะลอความแกํ 
 ผู๎สูงอายุ เป็นวัยที่รํางกายท างานหนัก เริ่มเสื่อมสภาพ สายตาฝ้าฟางมีโรคเรื้อรัง ทั้งเบาหวาน ความ
ดัน ไขมันสูง บางรายสมองเริ่มเสื่อมโทรม เรื่องอาหารต๎องระวัง แป้ง น้ าตาล จึงเหมาะกับ ข๎าวกล๎องหอมมะลิ
เพาะงอก มีกาบาสูงน้ าตาลน๎อย ชํวยผํอนคลายลดความดันโลหิต ลดอาการอัลโซเมอร์ ลดน้ าหนัก มีสารต๎าน
อนุมูลอิสระชะลอความแกํ กากใยของข๎าวชํวยดูดซับไขมันไมํให๎สะสม ใบบัวบก ชํวยชะลอความจ าเสื่อม ลด
การอักเสบ ขมิ้นชัน มีสารต๎านอนุมูลอิสระ ชํวยชะลอความแกํ พริก ชํวยเพ่ิมการเผาผลาญไขมันและแป้ ง ฟัก
ข๎าวและมะเขือเทศ ชํวยต๎านอนุมูลอิสระ น้ ามันถั่วอินคา มีโอเมก๎า 3 โปรตีนและธาตุเหล็กสูงชํวยป้องกันโรค
โลหิตจาง 
 ผู๎พักฟ้ืน อาหารส าหรับผู๎ป่วยที่อยูํระหวํางการพักฟ้ืนก็ส าคัญเนื่องจากสารอาหารจะชํวยให๎รํางกาย
สามารถฟ้ืนฟูกลับมาแข็งแรงได๎ตามปกติโดยเร็ว ดังนั้นจึงเหมาะกับข๎าวไรซ์เบอรี่มีสารอนุมูลอิสระสูงทั้งชนิดที่
ละลายในน้ าและในไขมัน มีธาตุเหล็ก สังกะสี ชํวยบ ารุงรํางกาย อัญชัน ชํวยลดความเครียด คลายความวิตก 
กังวล ฟักข๎าวและมะเขือเทศ ชํวยต๎านอนุมูลอิสระ น้ ามันถั่วอินคา ชํวยลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ลดระดับไตรกลี
เซอไรด์ และความดันโลหิต 
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 ด๎าน นางประคองศิริ บุญคง ที่ปรึกษากองยาไทยและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กลําววํา ข๎าวไทยมีชื่อเสียงมานานและมีหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งแตํ
ละสายพันธุ์มีคุณคําทางอาหารอยูํแล๎วแตํเมื่อน ามาเคลือบกับสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิดนอกจากจะได๎คุณคํา
ทางอาหารแล๎วยังได๎สรรพคุณทางยาชํวยเสริมสร๎างและซํอมแซมรํางกายในสํวนที่ขาดได๎ แม๎จะผํานความร๎อน
แตํสารอาหารและคุณคําจากสมุนไพรยังคงอยูํนอกจากนี้ยังมีสีสันสวยงาม กลิ่นและรสชาติชวนรับประทาน 
 ส าหรับข๎าวเคลือบสมุนไพร 4 สูตรนี้เปิดตัวครั้งแรกในงาน ASEAN beauty 2016 เมือเดือน เม.ย.59 
ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาและครั้งตํอไปจะไปเปิดตัวในงานมหกรรมสมุนไพรแหํงชาติ 
ครั้งที่ 13 ที่จะมีข้ึนระหวํางวันที่ 31 ส.ค.-4 ก.ย.59 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผู๎สนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยว
กับข๎าวเคลือบสมุนไพรได๎ท่ี หมายเลข 0-2903-2477 หรือ เว็บไซต์ www.amrherbs.com 
 การเลือกรับประทานข๎าวเคลือบสมุนไพรกับอาหารที่มีประโยชน์ ทางผัก ผลไม๎อยํางเพียงพอและหมั่น
ออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอจะชํวยให๎รํางกายได๎ประโยชน์อยํางเต็มที่และสมวัย(บ๎านเมือง 11062559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amrherbs.com/
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๒. ความเคลื่อนไหวของข้าวต่างประเทศ 
 ๒.๑ สถานการณ์การผลิต และการค้าข้าวโลก   
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได๎คาดการณ์ผลผลิตข๎าวโลกปี 2559/60 ประจ าเดือนมิถุนายน 2559 วําจะ
มีผลผลิต 480.718 ล๎านตันข๎าวสาร (716.8 ล๎านตันข๎าวเปลือก) เพิ่มข้ึนจาก 470.891 ล๎านตันข๎าวสาร (701.9 
ล๎านตันข๎าวเปลือก) หรือเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 2.09 จากปี 2558/59 
 บัญชีสมดุลข๎าวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได๎คาดการณ์บัญชีสมดุลข๎าวโลกปี 2559/60 ณ เดือน
มิถุนายน 2559 วําผลผลิต ปี 2559/60 จะมี 480.718 ล๎านตันข๎าวสาร เพ่ิมขึ้นจากปี 2558/59 ร๎อยละ 2.09 
การใช๎ในประเทศจะมี 480.394 ล๎านตันข๎าวสาร เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 0.36 การสํงออก/น าเข๎าจะมี 
40.557 ล๎านตันข๎าวสาร ลดลงจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 1.92 และสต็อกปลายปีคงเหลือ 106.945 ล๎านตัน
ข๎าวสาร เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 0.30  
 โดยประเทศที่คาดวําจะสํงออกเพ่ิมขึ้น ได๎แกํ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย เมียนมาร์ กัมพูชา อุรุกวัย 
และสหรัฐอเมริกา สํวนประเทศที่คาดวําจะสํงออกลดลง ได๎แกํ จีน อียู อินเดีย ปากีสถาน และไทย 
 ส าหรับประเทศที่คาดวําจะน าเข๎าเพ่ิมขึ้น ได๎แกํ แองโกลา บังคลาเทศ คิวบา กานา เคนยํา มาเลเซีย 
เม็กซิโก โมแซมบิค เนปาล ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ และสหรัฐอเมริกา สํวนประเทศที่
คาดวําจะน าเข๎าลดลง ได๎แกํ บราซิล ไอเวอรี่โคสต์ เฮติ อินโดนีเซีย ไนจีเรีย และแอฟริกาใต๎  
 ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปีเพ่ิมขึ้น ได๎แกํ จีน เกาหลีใต๎ ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา สํวน
ประเทศท่ีคาดวําจะมีสต็อกคงเหลือปลายปีลดลง ได๎แกํ อินเดีย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น 
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 ๒.๒ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้น าเข้าข้าวที่ส าคัญ 
 สิงคโปร์ 
 รายงานขําวระบุวํา เอ็นทียูซีแฟร์ไพร๎ส์ซึ่งเป็นเครือขํายร๎านซูเปอร์มาร์เก็ตใหญํของสิงคโปร์สนับสนุน
ให๎ชาวสิงคโปร์บริโภคข๎าวกล๎อง โดยให๎สํวนลดราคาข๎าวกล๎อง 5% เป็นเวลา 3 เดือน ขณะที่ให๎สํวนลดสินค๎า
อาหารเพื่อสุขภาพชนิดอื่นๆ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแตํวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
 หนังสือพิมพ์ สเตรดส์ไทม์ส ระบุวํา กระแสการกินเพ่ือสุขภาพในสิงคโปร์ก าลังมาแรง ท าให๎ยอด
จ าหนํายข๎าวกล๎องในไตรมาสแรกของปีนี้ เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 30 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผํานมา 
ขณะที่ประธานเครือขํายร๎านเอ็นทียูซีแฟร์ไพร๎ส์กลําววํา การสนับสนุนให๎ประชาชนบริโภคข๎าวกล๎องเพ่ือเป็น
ทางเลือกที่ดีทางด๎านสุขภาพซึ่งเป็นสํวนหนึ่งในมาตรการป้องกันและดูแลปัญหาโรคเรื้อรังของประชาชน เชํน 
โรคเบาหวาน โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญเนื่องจากมีการวิจัยพบวําสิงคโปร์มีประชากรที่เป็นโรคเบาหวานใน
สัดสํวนตํอประชากรสูงเป็นอันดับ 2 ในหมูํประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว รองจากสหรัฐอเมริกา  
 นอกจากเอ็นทียูซีแฟร์ไพร๎ส์แล๎ว สเตรตส์ไทม์สยังระบุวํา เครือขํายซูเปอร์มาร์เก็ตคํายอ่ืน คือ โคลด์
สตอเรจ และเชิง เซียง มีแผนการสนับสนุนให๎ประชาชนบริโภคข๎าวกล๎องเชํนกัน โดยมีความเคลื่อนไหวของ
บรรดาร๎านซูเปอร์มาร์เก็ตเครือขํายหลังจากที่หนังสือพิมพ์รายงานวํา มีคณะกรรมการสํงเสริมสุขภาพเป็นหํวง
ปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการบริโภคข๎าวขาว ซึ่งปกติราคาข๎าวกล๎องจะแพงกวําข๎าวขาว โดยข๎าวขาวขนาดถุง 5 
กิโลกรัม จะจ าหนํายประมาณ 5 ดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือประมาณ 130.25 บาท) ขณะที่ข๎าวกล๎องขายในราคา
ประมาณ 6 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 156.29 บาท)  
 นักโภชนาการซึ่งท างานในฝ่ายสินค๎าของเครือขํายร๎านโคลด์สตอเรจกลําววํา ขณะนี้ทางร๎านได๎น าข๎าว
กล๎องกวํา 20 ยี่ห๎อมาวางจ าหนํายในร๎าน โดยให๎สํวนลดร๎อยละ 10 - 15 จากราคาขาย เพ่ือเป็นการสํงเสริม
การขาย และในชํวง 3 ปีที่ผํานมา ยอดขายข๎าวขาวลดลงร๎อยละ 10 ขณะที่โฆษกของเชิงเซียนกลําววํา ทาง
เครือขํายร๎านซูเปอร์มาร์เกตของบริษัทจะจัดพ้ืนที่พิเศษส าหรับสินค๎าที่ดีตํอสุขภาพตั้งแตํเดือนนี้ถึงเดือน
ตุลาคม 2559 โดยจะมีการแจกเอกสารแนะน าทางด๎านโภชนาการและหนังสือสูตรการท าอาหารเป็น 4 ภาษา 
ส าหรับผู๎สูงอายุด๎วย 
 ด๎านนักโภชนาการจากสภาสมาคมโรคเบาหวานสิงคโปร์กลําววํา ร๎านค๎าปลีกควรจะขายข๎าวกล๎องใน
ราคาใกล๎เคียงกับข๎าวขาว เพ่ือโน๎มน๎าวให๎คนซื้อข๎าวกล๎องมากขึ้น เนื่องจากราคาข๎าวกล๎องแพงกวํา และถ๎าเป็น
การบริโภคของครอบครัวใหญํจะมีราคาแพงกวําข๎าวขาวคํอนข๎างมาก (ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ) 

ซูเปอร์มาร์ตสิงคโปร์หนุนข้าวกล้อง ช่วยรัฐรณรงค์สุขภาพประชาชน(21 มิ.ย.59) 
 หนังสือพิมพ์สเตรตส์ไทม์ส รายงานวําเครือขํายซูเปอร์มาร์เก็ตในสิงคโปร์ก าลังสนับสนุนให๎ลูกค๎าหัน
มาบริโภคข๎าวกล๎องหรือข๎าวแดงในแคมเปญสํงเสริมสุขภาพคนท๎องถิ่น 
 รายงานขําวระบุวํา เอ็นทียูซีแฟร์ไพร๎ส์ ซึ่งเป็นเครือขํายร๎านซูเปอร์มาร์เก็ตใหญํของสิงคโปร์หนุนชาว
สิงคโปร์ให๎บริโภคข๎าวกล๎อง โดยให๎สํวนลดราคาข๎าวกล๎อง 5% เป็นเวลา 3 เดือนขณะที่ให๎สํวนลดสินค๎าอาหาร
เพ่ือสุขภาพชนิดอื่น ๆ เป็นเวลา 2 อาทิตย์เริ่มตั้งแตํวันที่ 9 มิถุนายนที่ผํานมา 
 สเตรตส์ไทม์ส ระบุวํากระแสการกินเพ่ือสุขภาพในสิงคโปร์ซึ่งก าลังมาแรงท าให๎ยอดขายข๎าวกล๎องใน
ไตรมาสแรกปีนี้เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีที่แล๎ว ขณะที่นายบ๏อบบี้ ชิน (Bobby Chin) 
ประธานเครือขํายร๎านเอ็นทียูซีแฟร์ไพร๎ส์กลําววํา การสนับสนุนให๎ประชาชนกินข๎าวกล๎อง เพื่อเป็นทางเลือกที่ดี
ทางด๎านสุขภาพเป็นการใช๎สํวนหนึ่งในมาตรการป้องกันและดูแลปัญหาโรคเรื้อรังของประชาชน อาทิ 
เบาหวาน 
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 นายชิน กลําววําเรื่องนี้ เป็นเรื่องส าคัญเนื่องจากมีการวิจัยพบวําสิงคโปร์มีประชาชนที่ เป็น
โรคเบาหวานในสัดสํวนตํอประชากรสูงเป็นอันดับ 2 ในหมูํประเทศที่พัฒนาแล๎ว รองจากสหรัฐอเมริกา 
 นอกจากเอ็นทียูซีแฟร์ไพร๎ส์ แล๎วสเตรตส์ไทม์ส ระบุวําเครือขํายซูเปอร์มาร์เก็ตคํายอ่ืนคือ โคลด์
สตอเรจและเชิง เซียง (Shen Siong) มีแผนในการสนับสนุนให๎ประชาชนบริโภคข๎าวกล๎องเชํนกัน โดยความ
เคลื่อนไหวของบรรดาเครือขํายร๎านซูเปอร์มาร์เก็ตเกิดขึ้นหลังจากที่ หนังสือพิมพ์รายงานวํามีคณะกรรมการ
สํงเสริมสุขภาพก าลังเป็นหํวงปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการบริโภคข๎าวขาว 
 ปกติราคาข๎าวกล๎องจะแพงกวําข๎าวขาวโดยข๎าวขาวขนาดถุง 5 กิโลกรัมขายในราคาประมาณ 5 
ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 130.25 บาท) ขณะที่ข๎าวกล๎องขายในราคาประมาณ 6 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
(ประมาณ 156.29 บาท) 
 นางคริสตีน รูบี-ครูซ นักโภชนาการซึ่งท างานในฝ่ายสินค๎าของเครือขํายร๎านโคลด์สตอเรจ กลําววํา
ขณะนี้ทางร๎านได๎น าข๎าวกล๎องกวํา 20 ยี่ห๎อมาวางจ าหนํายในร๎าน โดยให๎สํวนลด 10-15% จากราคาขายเพ่ือ
เป็นการสํงเสริมการขาย “ลําสุดเราเอาข๎าวกล๎องงอกมาขายในร๎านด๎วย ข๎าวกล๎องงอกมีประโยชน์เชํนเดียวกับ
ข๎าวกล๎องทั่วไปแตํเป็นข๎าวที่ยํอยงํายกวํา” 
 นางรูบี-ครูซ ระบุวําในชํวง 3 ปีที่ผํานมา ยอดขายข๎าวขาวลดลง 10% ขณะยอดขายข๎าวกล๎องเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 15% ขณะที่โฆษกของเชิงเซียง กลําววําทางเครือขํายร๎านซูเปอร์มาร์เก็ตของบริษัทจะจัดพ้ืนที่พิเศษ
ส าหรับสินค๎าที่ดีตํอสุขภาพตั้งแตํเดือนนี้ถึงเดือนตุลาคมปีนี้  โดยจะมีการแจกเอกสารแนะน าทางด๎าน
โภชนาการและหนังสือสูตรการท าอาหารท าเป็น 4 ภาษาส าหรับผู๎สูงอายุ 
 ดร. กัญจนา ภาสการ (Dr. Kalpana Bhaskaran) นักโภชนาการจากสภาสมาคมโรคเบาหวาน
สิงคโปร์ ให๎สัมภาษณ์สเตรตส์ไทม์สวํา ข๎าวกล๎องมีผลดีตํอสุขภาพมากกวําเนื่องจากจะปลํอยน้ าตาลเข๎าไปใน
กระแสโลหิตอยํางช๎า ๆ “ข๎าวกล๎องมีสํวนผสมของเส๎นใยและวิตามินคํอนข๎างมาก แตํอยํางไรก็ตามจ านวนการ
บริโภคก็มีความส าคัญ” 
 ดร. กัญจนา กลําววํา ร๎านค๎าปลีกควรจะขายข๎าวกล๎องในราคาใกล๎เคียงกับข๎าวขาว เพ่ือโน๎มน๎าวให๎คน
ซื้อข๎าวกล๎องมากขึ้น เนื่องจากราคาข๎าวกล๎องที่แพงกวํา ถ๎าเป็นการบริโภคของครอบครัวใหญํจะมีราคาแพง
กวําข๎าวขาวคํอนข๎างมาก(ฐานเศรษฐกิจ 18062559) 
 สหภาพยุโรป  
 สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานวํา การน าเข๎าข๎าวในปีการผลิต 2558/59 (1 
กันยายน 2558 - 31 สิงหาคม 2559 ) มีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น โดยในชํวงตั้งแตํวันที่ 1 กันยายน 2558 - 7 
มิถุนายน 2559 EU น าเข๎าแล๎วประมาณ 976,208 ตัน เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 10 เมื่อเทียบกับจ านวน 886,967 ตัน 
ในชํวงเดียวกันของปีที่ผํานมา โดยเป็นการน าเข๎าข๎าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 77,249 ตัน ลดลงร๎อยละ 
2.6 เมื่อเทียบกับจ านวน 79,359 ตัน ในชํวงเดียวกันของปีที่ผํานมา ขณะที่ข๎าวสายพันธุ์ Indica น าเข๎า
ประมาณ 898,959 ตัน เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับจ านวน 807,608 ตัน ในชํวงเดียวกันของปีที่ผํานมา 
โดยสหภาพยุโรปน าเข๎าข๎าวประมาณ 21,010 ตัน 
 ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู๎น าเข๎าข๎าวรายใหญํ ในชํวงตั้งแตํวันที่ 1 กันยายน 2558 - 7 
มิถุนายน 2559 มีการน าเข๎าประมาณ 213,935 ตัน ฝรั่งเศส 157,277 ตัน เนเธอร์แลนด์ 114,691 ตัน 
เยอรมนี 78,898 ตัน โปแลนด์ 70,785 ตัน และอิตาลี 72,806 ตัน เป็นต๎นปีการผลิต 2557/58 (กันยายน 
2557 - สิงหาคม 2558) สหภาพยุโรปน าเข๎าข๎าวประมาณ 1.143 ล๎านตัน เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับ
จ านวน 1.013 ล๎านตัน ในปีการผลิต 2556/57 
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 ส าหรับการสํงออก สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานการสํงออกข๎าวในปีการผลิต 
2558/59 (1 กันยายน 2558 - 31 สิงหาคม 2559) โดยในชํวงตั้งแตํวันที่ 1 กันยายน 2558 - 7 มิถุนายน 
2559 มีการสํงออกประมาณ 183,964 ตัน ลดลงร๎อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับจ านวน 198,465 ตัน ในชํวง
เดียวกันของปีที่ผํานมา โดยสหภาพยุโรปสํงออกข๎าวประมาณ 5,003 ตัน เป็นการสํงออกข๎าวสายพันธุ์ 
Japonica ประมาณ 150,112 ตัน ลดลงร๎อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับจ านวน 166,396 ตัน ในชํวงเดียวกันของปีที่
ผํานมา ขณะที่ข๎าวสายพันธุ์ Indica สํงออกประมาณ 30,102 ตัน ลดลงร๎อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับจ านวน 
28,405 ตัน ในชํวงเดียวกันของปีที่ผํานมา โดยสํงออกไปยังอิตาลีมากที่สุด 93,060 ตัน รองลงมาคือ สเปน 
21,842 ตัน กรีซ 26,701 ตัน และโปรตุเกส 15,565 ตัน เป็นต๎น (ที่มา Oryza.com) 
 ไนจีเรีย  
 ปี 2559 ธนาคารโลกได๎ปรับลดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไนจีเรียลงเหลือเพียงร๎อยละ 
0.8 เนื่องจากปัญหาตํางๆ ได๎แกํ 1) ปริมาณการสํงออกน้ ามันดิบลดลง จากการกํอการร๎ายที่ระเบิดทํอสํงน้ ามัน 
แม๎วําราคาน้ ามันจะเพ่ิมขึ้นจากชํวงต๎นปี 2) การขาดแคลนเงินตราตํางประเทศ ท าให๎โรงงานอุตสาหกรรมที่
ต๎องน าเข๎าวัตถุดิบต๎องปิดตัวลงหลายโรงงาน และนักธุรกิจชะลอการลงทุนท าให๎เกิดการวํางงานมากขึ้น 3) 
ภาวะภัยแล๎ง ท าให๎ภาคเกษตรกรรมไมํสามารถผลิตอาหารได๎เพียงพอตํอการบริโภค ราคาอาหารจึงเพ่ิมสูงขึ้น
อยํางตํอเนื่อง ประกอบกับต๎นทุนราคาน้ ามันส าเร็จรูปที่เพ่ิมสูงขึ้น ท าให๎อัตราเงินเฟ้อในเดือนเมษายน 2559 
สูงสุดในรอบเกือบ 6 ปี ซึ่งอัตราการขยายตัวดังกลําวหากเกิดขึ้นจริงตามการคาดการณ์ของธนาคารโลก จะ
เป็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไนจีเรียที่ต่ าที่สุดนับตั้งแตํปี 2547คาดวําในชํวงปลายปีนี้หรือต๎นปีหน๎า 
ไนจีเรียมีโอกาสสูงที่จะเข๎าโครงการเงินกู๎ของกองทุนการเงินระหวํางประเทศ (IMF) เนื่องจากขณะนี้ทุนส ารอง
เงินตราระหวํางประเทศเหลือประมาณ 26,000 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดวําควร
จะมีมูลคําไมํต่ ากวํามูลคําการน าเข๎า 6 เดือน 
 อยํางไรก็ตาม ปัจจุบันรัฐบาลไนจีเรียไมํมีความประสงค์จะเข๎ารํวมมาตรการของ IMF จึงมีความ
พยายามที่จะขาย พันธบัตรรัฐบาลมูลคํารวมกันประมาณ 10,000 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ ในตลาดตํางประเทศ 
รวมทั้งกู๎ยืมเงินจากสถาบัน การเงินอ่ืน เชํน ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหํงแอฟริกา (African Development 
Bank: AfDB) เพ่ือชดเชยการขาดดุล บัญชีงบประมาณในปี 2559 ภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของไนจีเรีย 
ได๎สํงผลให๎การน าเข๎าสินค๎าบางประเภทจากไทยลดลงในปี 2559 ได๎แกํ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องส าอาง 
รถยนต์ และเครื่องใช๎ไฟฟ้า 
 สินค๎าสํงออกที่ส าคัญที่ไทยสํงออกไปยังไนจีเรีย คือ ข๎าว ได๎รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทาง
การค๎าที่เรียกเก็บภาษีน าเข๎าสูงถึงร๎อยละ 70 และห๎ามผู๎น าเข๎าแลกเงินตราตํางประเทศช าระคําสินค๎าด๎วย เพ่ือ
รักษาทุนส ารองเงินตราตํางประเทศ สํงผลให๎การสํงออกข๎าวไทยไปยังไนจีเรียชํวงเดือนมกราคม - เมษายน 
2559 มีมูลคําเพียง 2 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร๎อยละ 98 จากชํวงเดียวกันของปี 2558 
 อยํางไรก็ตาม จากการหารือกับผู๎น าเข๎า ได๎รับแจ๎งวําข๎าวไทยได๎รับผลกระทบบ๎างแตํไมํมากนัก 
เนื่องจากผู๎น าเข๎าหลายรายได๎ใช๎ทําเรือในประเทศเบนินและแคเมอรูนเป็นฐานในการน าเข๎าแล๎วบริหารจัดการ
ในการสํงข๎าวตํอไปยังไนจีเรีย ท าให๎มูลคําการสํงออกข๎าวไทยไปยังเบนินและแคเมอรูนเพ่ิมขึ้นมาก แตํที่จริง
แล๎วเป็นข๎าวไทยที่สํงไปยังไนจีเรีย โดยการสํงออกข๎าวไทยชํวงเดือนมกราคม - เมษายน 2559 ไปยังเบนินมี
มูลคํา 128.3 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 398.59 และแคเมอรูนมีมูลคํา 75.5 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ 
หรือเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 56.98 (ที่มา ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา) 
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 ๒.๓ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้ส่งออกข้าวที่ส าคัญ 
เวียดนาม   

 สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานการสํงออกข๎าวชํวง
วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2559 มีจ านวน 403,767 ตัน มูลคํา 186.435 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและ
มูลคําลดลงร๎อยละ 23.2 และร๎อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปี 2558 ที่สํงออกได๎ 525,742 ตัน 
มูลคํา 223.230 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่การสํงออกข๎าวชํวงวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2559 มี
จ านวน 2.282 ล๎านตัน มูลคํา 974.873 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลคําเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 9.6 และ
ร๎อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปี 2558 ที่สํงออกได๎ 2.081 ล๎านตัน มูลคํา 874.914 ล๎านดอลลาร์
สหรัฐฯ 
 สมาคมอาหารของเวียดนาม คาดวําในเดือนมิถุนายน 2559 จะสํงออกข๎าวได๎ประมาณ 450,000 ตัน 
โดยในชํวงครึ่งปีแรก คาดวําจะสํงออกได๎ประมาณ 2.7 - 2.75 ล๎านตัน 
 ภาวะราคาข๎าวในชํวงเดือนมิถุนายนที่ผํานมาอํอนตัวลง สอดคล๎องกับความต๎องการข๎าวในตลาดที่
คํอนข๎างเบาบาง โดยราคาเอฟโอบีข๎าวขาว 5% ฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring rice) อยูํที่ตันละ 375 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากตันละ 375 - 380 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผํานมา และราคาเอฟโอบี
ข๎าวขาว 5% ฤดูการผลิตฤดูร๎อน (the summer-autumn) อยูํที่ตันละ 365 ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากตันละ 
365-370 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผํานมา ซึ่งข๎าวในฤดูการผลิตฤดูร๎อนจะมีคุณภาพคํอนข๎างต่ า 
เมล็ดข๎าวมีสีไมํคํอยสดใส เพราะเกิดฝนตกในชํวงของการเก็บเก่ียวเมื่อเดือนที่ผํานมา 
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวํา ในเดือนเมษายน 2559 เวียดนามสํงออกข๎าวปริมาณ 
452,781 ตัน ลดลงร๎อยละ 22 เมื่อเทียบกับจ านวน 583,059 ตัน ในเดือนมีนาคมที่ผํานมา และลดลงร๎อยละ 
32 เมื่อเทียบกับจ านวน 668,117 ตัน ในชํวงเดียวกันของปีที่ผํานมา โดยตลาดสํงออกท่ีส าคัญในเดือนเมษายน 
2559 ประกอบด๎วย ตลาดเอเชียจ านวน 286,884 ตัน ตลาดแอฟริกาจ านวน 93,879 ตัน ตลาดอเมริกา
จ านวน 61,492 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) จ านวน 3,426 ตัน และ
ตลาดออสเตรเลียจ านวน 7,100 ตัน ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน 2559 เวียดนามสํงออกข๎าวขาว 15% จ านวน 
29,817 ตัน ข๎าวขาว 5% จ านวน 120,126 ตัน ข๎าวขาว 25% จ านวน 10,298 ตัน ข๎าวหอม (Jasmine rice) 
จ านวน 153,667 ตัน ข๎าวเหนียว จ านวน 112,844 ตัน ข๎าวขาว 10% ข๎าวขาว 100% และข๎าวชนิดอ่ืนๆ รวม
จ านวน 26,029 ตัน 
 กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture and Rural Development) ประกาศวํา เวียดนามใกล๎
จะได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับพิธีสารวําด๎วยการสํงออกข๎าวไปยังประเทศจีนแล๎ว ซึ่งก าหนดให๎ผู๎สํงออกข๎าวเวียดนาม
ต๎องผํานการตรวจสอบจากจีนจึงสามารถสํงออกข๎าวไปยังประเทศจีนได๎ ซึ่งการตรวจสอบผู๎ประกอบการที่จะ
สํงออกไปยังประเทศจีนนั้น ข๎าวชนิดนั้นจะต๎องเพาะปลูกในพ้ืนที่ที่หนํวยงานตรวจสอบของจีน คือ AQSIQ 
(the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of China) ให๎
การรับรอง และการสํงออกจะต๎องผํานการตรวจสอบวํา ปลอดจากแมลงศัตรูพืช และวัชพืชที่ทางการจีน
ก าหนดไว๎ 
 ทั้งนี้ กรมการอารักขาพืช (The Vietnamese Plant Protection Department) จะต๎องแจ๎งรายชื่อ
ผู๎สํงออกเวียดนามให๎ทางการจีนทราบและด าเนินการตรวจรับรอง โดยรายที่ผํานการรับรองจึงจะสามารถ
สํงออกข๎าวไปยังจีนได๎ ซึ่งทางการเวียดนามระบุวํา พิธีสารใหมํนี้จะสํงผลดีตํอเวียดนาม เพราะตามกฎระเบียบ
เดิมที่จีนและเวียดนามลงนามไว๎เมื่อปี 2547 นั้น ก าหนดให๎หนํวยงานของจีนเดินทางมาตรวจสอบที่เวียดนาม
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ท าให๎ผู๎สํงออกเวียดนามต๎องมีคําใช๎จําย แตํกฎระเบียบใหมํนี้ กรมการอารักขาพืชท างานรํวมกับหนํวยงาน 
AQSIQ ของจีนจึงชํวยลดคําใช๎จํายลง และสํงผลดีตํอการสํงออกข๎าวไปประเทศจีนในชํองทางปกติ และมีความ
เสี่ยงน๎อยกวําการสํงออกตามชํองทางที่ไมํเป็นทางการ โดยกรมการอารักขาพืชจะคัดเลือกหนํวยงาน 9 แหํง 
ในการด าเนินการครั้งนี้ และจะรํวมมือกับสมาคมอาหารเวียดนามเพ่ือเตรียมการสํงรายชื่อผู๎สํงออกให๎แกํ
หนํวยงานของจีนตํอไป 
 เลขาธิการสมาคมอาหาร ระบุวําตามกฎระเบียบเดิมมีผู๎สํงออกที่มีความสามารถสํงข๎าว ไปยังประเทศ
จีนจ านวน 131 ราย แตํที่สามารถสํงออกได๎จริงเพียง 30 - 40 รายเทํานั้น ขณะที่เจ๎าหน๎าที่จากจากบริษัท 
Vinh Phat ระบุวํากฎระเบียบใหมํจะชํวยเพียงแคํให๎ผู๎สํงออกมีทางเลือกที่ดีกวําในการเตรียมการสํงออกไปยัง
ประเทศจีนเทํานั้น 
 หัวหน๎าส านักงานสินค๎าโภคภัณฑ์และการตลาด (The Commodity and Market Unit) ซึ่งอยูํ
ภายใต๎ IPSARD เปิดเผยวํา ที่ผํานมาในปี 2558 การสํงออกของเวียดนามมีความยากล าบากอยํางมาก เพราะ
สภาพอากาศไมํเอ้ืออ านวยและปัญหาด๎านสภาวะตลาดของราคาสินค๎าเกษตรที่ส าคัญ เชํน กาแฟ กุ๎ง ยางพารา 
และสัตว์น้ าหลายประเภท มีราคาลดลงอยํางรวดเร็ว นอกจากนั้น สินค๎าเกษตรของเวียดนามต๎องแขํงขันอยําง
รุนแรงกับประเทศผู๎สํงออกรายใหญํ เชํน ไทย อินเดีย และอินโดนีเซีย เมื่อประเทศคูํแขํงดังกลําวมีนโยบายลด
คําเงิน และแม๎วําการค๎าสินค๎าเกษตรบางประเภทจะเติบโตอยํางตํอเนื่อง เชํน มันส าปะหลัง ไม๎และผลิตภัณฑ์
จากไม๎ ผักและผลไม๎ แตํมูลคําการสํงออกสินค๎าเกษตรโดยรวมยังไมํเพ่ิมขึ้น โดยปี 2558 การค๎าสินค๎าเกษตร
ของเวียดนามลดลงร๎อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปี 2557 
  IPSARD เปิดเผยวํา ในปี 2559 ความยากล าบากของภาคเกษตร คือ การเกิดภัยแล๎งอยํางรุนแรงและ
การรุกล้ าของน้ าเค็ม สํงผลกระทบตํอการผลิตข๎าว ยางพารา และกาแฟ แม๎วําได๎มีการคาดการณ์วําราคาของ
สินค๎าเกษตรที่ส าคัญจะเพ่ิมข้ึน แตํรายได๎จากการสํงออกกลับไมํเพ่ิมข้ึน 
 หัวหน๎าส านักงานสินค๎าโภคภัณฑ์และการตลาดยังเปิดเผยวํา จีนมีความต๎องการน าเข๎าข๎าวมากขึ้น 
ในขณะที่ปริมาณข๎าวสํงออกของประเทศผู๎สํงออกข๎าวที่ส าคัญลดลง รวมทั้งเวียดนามและไทย เพราะ
ผลกระทบของ El Nino แตํในอนาคตราคาข๎าวสํงออกจะเพ่ิมขึ้น แม๎วําไทยจะระบายข๎าวสารที่เก็บไว๎ในคลัง
เป็นจ านวนมากก็ตาม โดยรายงานของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม (Ministry of 
Agriculture & Rural Development Vietnam) รายงานวํา การสํงออกสินค๎าเกษตรที่ส าคัญ มีมูลคํา 6.05 
พันล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 6.6 ประกอบด๎วย ผลิตภัณฑ์จากทะเล มีมูลคํา 2.43 พันล๎านดอลลาร์
สหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 1.1 ผลิตภัณฑ์จากป่า มีมูลคํา 2.69 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร๎อยละ 1.8 เมื่อ
เทียบกับชํวงเวลาเดียวกันของปี 2558 (ที่มา Oryza.com) 

ภัยแล้งรุนแรงกระทบผลผลิตข้าวเวียดนามลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2548 (01 มิ.ย.59) 
 ผลผลิตข๎าวของเวียดนามมีแนวโน๎มที่จะลดลงในปีนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแตํปี 2548 หลังเกิดภัยแล๎ง
รุนแรงที่สุดในรอบ 90 ปี แตํการลดลงจะเกิดขึ้นอยํางจ ากัด ด๎วยเกษตรกรได๎ขยายชํวงเวลาเพาะปลูกในฤดู
ปัจจุบัน และฤดูสุดท๎ายของรอบปี ตามการระบุของเจ๎าหน๎าที่รัฐ 
 เจ๎าหน๎าที่จากกระทรวงเกษตรเวียดนาม ระบุวํา ผลผลิตข๎าวในชํวงเพาะปลูกฤดูหนาว -ใบไม๎ผลิ จาก
เขตที่ราบลุํมปากแมํน้ าโขง ลดลง 10.2% เมื่อเทียบกับปีกํอน แตํการผลิตรวมลดลงเพียง 1.5% อยูํที่ 44.5 
ล๎านตัน 
 “โดยรวมแล๎วผลผลิตข๎าวตํอปีจะลดลงแคํ 700,000 ตัน” เจิ่น กง ดิ่ง กลําวตํอรอยเตอร์นอกรอบการ
ประชุมการเกษตรเมื่อสัปดาห์ที่ผํานมา 
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 ภัยแล๎งรุนแรง และการรุกล้ าของน้ าเค็มที่เชื่อมโยงตํอปรากฏการณ์เอลนีโญในพ้ืนที่ราบลุํมปากแมํน้ า
โขงทางภาคใต๎ของเวียดนาม ที่เป็นอํูข๎าวส าคัญของประเทศ ได๎ท าลายผลผลิตทั้งผลไม๎ ข๎าว และน้ าตาล ใน
ประเทศผู๎สํงออกข๎าวรายใหญํอันดับ 3 ของโลก รองจากอินเดีย และไทย 
 เวียดนาม ปลูกข๎าว 3 ครั้งตํอปี และการปลูกข๎าวในฤดูหนาว-ใบไม๎ผลิ เป็นการเพาะปลูกครั้งใหญํที่สุด 
และข๎าวที่ได๎จากการปลูกในชํวงนี้จะน าไปสํงออกเป็นสํวนใหญํ 
 ที่ผลิตข๎าวได๎ 45.21 ล๎านตันเมื่อปีกํอน สํงออกผลผลิตไปราว 30% ปลายทางสํวนใหญํคือ จีน 
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย และการผลิตข๎าวที่ลดลงครั้งลําสุดเกิดขึ้นในปี 2548 เนื่องจากภัยแล๎งเชํนเดียวกัน 
การรุกล้ าของน้ าเค็มท าให๎เกษตรกรต๎องชะลอการปลูกข๎าวในฤดูร๎อน-ใบไม๎รํวง และเจ๎าหน๎าที่ได๎เตือนวํา การ
ปลูกในรอบที่ 3 อาจถูกภัยคุกคามจากน้ าทํวมที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล 
 นักพยากรณ์อากาศได๎เตือนถึงความเป็นไปได๎ของปรากฏการณ์ลานีญา ที่อาจท าให๎เกิดฝนตกหนัก
ในชํวงครึ่งหลังของปี 2559 “การเพาะปลูกจะต๎องมีขึ้นภายในระบบชลประทานเพ่ือปกป้องพืชผลทางการ
เกษตร” เจ๎าหน๎าที่ กลําว 
 ผู๎ค๎าข๎าว กลําววํา การชะลอการปลูกข๎าวหมายถึงการเก็บเกี่ยวที่จะแตกตํางกันไปในแตํละพ้ืนที่ของ
เขตที่ราบลุํมปากแมํน้ าโขง ที่ประกอบด๎วย 12 จังหวัด และนครเกิ่นเทอ“การเก็บเกี่ยวจะไมํท ายอดสูงสุดใน
เวลาเดียวกัน ดังนั้น ราคาจะไมํตกลงมากนัก” ผู๎ค๎าข๎าวจากบริษัทตํางชาติในนครโฮจิมินห์ กลําว 
 เกณฑ์มาตรฐานข๎าวผสมข๎าวหัก 5% ของเวียดนามในสัปดาห์นี้อยูํที่ 370-380 ดอลลาร์ตํอตัน จาก 
375-380 ดอลลาร์ตํอตัน เมื่อสัปดาห์กํอน และท าราคาสูงสุดในรอบ 5 เดือนที่ 390 ดอลลาร์ตํอตันเมื่อวันที่ 
25 มี.ค. (ผู๎จัดการ 31052559) 

เวียดนามแล้งจัด(22 มิ.ย.59) 
 ปรากฎการณ์เอลนินโญสํงผลให๎เวียดนามเผชิญกับภาวะแห๎งแล๎งรุนแรงที่สุดในรอบ 90 ปี ประชาชน
นับล๎านต๎องการความชํวยเหลือด๎านอาหารอยํางเรํงดํวน ขณะที่บางสํวนไมํสามารถเข๎าถึงน้ าสะอาดส าหรับ
บริโภคได๎สถานการณ์ดังกลําวยังสํงผลกระทบตํอเรื่องความมั่นคงทางอาหาร จากการรุกล้ าของน้ าเค็มซึ่ง
สามารถสร๎างความเสียหายตํอเกษตรกรรม โดยสหภาพยุโรป(อียู) เตรียมจัดสรรเงินชํวยเหลือ 2 ล๎านยูโร (ราว 
79 ล๎านบาท) เพ่ือบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน(เดลินิวส์ 22062559) 

เวียดนามคาดภัยแล้ง-ปัญหาน้ าเค็มฉุดยอดส่งออกข้าวปีนี้ไม่ถึง 6 ล้านตัน(27 มิ.ย.59) 
 การสํงออกข๎าวของเวียดนามในปี 2559 อาจลดลง 13.2% จากปีกํอนหน๎า เหลือแคํ 5.7 ล๎านตัน ด๎วย
ผลผลิตข๎าวลดลงจากภาวะภัยแล๎ง และการรุกล้ าของน้ าเค็มในชํวงที่ผํานมา เว็บไซต์ขําวของรัฐบาลรายงาน 
 การสํงออกข๎าวในเดือน ม.ค.-มิ.ย. ของเวียดนาม ที่เป็นประเทศผู๎สํงออกข๎าวรายใหญํอันดับ 3 ของ
โลก รองจากอินเดีย และไทย มีจ านวนทั้งสิ้น 2.73 ล๎านตัน ลดลง 8.4% เมื่อเทียบกับชํวงเวลาเดียวกันของปี
กํอนหน๎า ตามรายงานที่อ๎างค ากลําวของสมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) 
 ตัวเลขประมาณการดังกลําวลดลงกวําที่สมาคมคาดการณ์ไว๎กํอนหน๎าที่ 6.5 ล๎านตัน ด๎วยเวียดนาม
ประสบตํอภาวะภัยแล๎งครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 90 ปี ที่ฉุดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเมื่อไตรมาสที่
ผํานมาซึ่งลดลงต่ าสุดในรอบ 2 ปี 
 เจ๎าหน๎าที่กระทรวงเกษตรเรียกร๎องให๎เกษตรกรเพ่ิมการผลิตเพ่ือชดเชยยอดผลิตที่สูญเสียในฤดู
เพาะปลูกกํอนหน๎า ขณะที่ความต๎องการในอนาคตจากตลาดส าคัญเชํน จีน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย คาดวํา
จะยังคงมากเทําเดิม (ผู๎จัดการ 25062559) 
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 อินเดีย  
 คณะรัฐมนตรีด๎านเศรษฐกิจของอินเดีย (the Cabinet Committee of Economic Affairs; CCEA) 
อนุมัติให๎ปรับเพ่ิมราคารับซื้อข๎าวขั้นต่ า [minimum purchase price (MPP)/minimum support price 
(MSP)] ส าหรับข๎าวในฤดูการผลิตหลัก (kharif rice) ชํวงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม ปีการผลิต 2559/60 
(ตุลาคม 2559- กันยายน 2560) ข๎าวเปลือกเกรดธรรมดา (common variety paddy) ราคาเพ่ิมขึ้นอีก 60 
รูปีตํอ 100 กิโลกรัมเป็น 1,470 รูปีตํอ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 21.89 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 767.28 บาท) 
ข๎าวเปลือกเกรด A (grade A variety) ราคา 1,510 รูปีตํอ 100 กิโลกรัม จากเดิมที่ในปีการผลิต 2558/59 
ก าหนดไว๎ที่ 1,410 รูปีตํอ 100 กิโลกรัม และข๎าวเปลือกเกรด A (grade A variety) ราคา 1,450 รูปีตํอ 100 
กิโลกรัม  
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวํา ผลผลิตข๎าวในปีการผลิต 2558/59 คาดวําจะเพ่ิมขึ้น
เล็กน๎อยเป็น 103.5 ล๎านตัน เนื่องจากมีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกมากขึ้น ด๎านการจัดหาข๎าวในปีการตลาด 
2558/59 ซึ่งเริ่มตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดย ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 รัฐบาลสามารถจัดหาข๎าวได๎
แล๎วประมาณ 33.1 ล๎านตัน มากกวําชํวงเดียวกันของปีที่ผํานมา ประมาณร๎อยละ 11 แตํในชํวงสองเดือน
สุดท๎ายที่ผํานมา การจัดหาข๎าวเริ่มชะลอลง เนื่องจากในหลายแคว๎นสิ้นสุดโครงการแล๎ว โดยแค๎วนที่ส าคัญ
สามารถจัดหาข๎าวได๎มากกวําปีที่ผํานมา เชํน แคว๎น Punjab จัดหาได๎ 9.4 ล๎านตัน Chhattisgarh จัดหาได๎ 
3.4 ล๎านตัน Haryana และ Uttar Pradesh จัดหาได๎ 2.9 ล๎านตัน เป็นต๎น อยํางไรก็ตาม จากที่คาดวําผลผลิต
ข๎าวในฤดูการผลิตรอง (rabi rice harvest) จะมีจ านวนลดลงจากภาวะภัยแล๎ง อาจสํงผลให๎จัดหาข๎าวได๎
น๎อยลงด๎วย จึงคาดวําในพ้ืนที่ภาคใต๎และตะวันออกของประเทศจะจัดหาข๎าวได๎เพ่ิมอีกเพียงเล็กน๎อยเทํานั้น 
โดยคาดวําในปีการผลิตนี้จะจัดหาข๎าวได๎ประมาณ 34 ล๎านตัน เพ่ิมขึ้นจากจ านวน 32.2 ล๎านตัน ในปีที่ผํานมา 
แตํยังคงต่ ากวําในปี 2554/55 ที่จัดหาได๎มากถึง 35 ล๎านตัน  
 ทางด๎านสต็อกข๎าวปลายปี (Ending Stocks) นั้น ในปี 2558/59 คาดวําจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเป็น 13.8 
ล๎านตัน เพราะคาดวําผลผลิตข๎าวจะเพ่ิมขึ้น โดย ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 รัฐบาลมีสต็อกข๎าวประมาณ 
27.8 ล๎านตัน เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับจ านวน 22.4 ล๎านตัน ในชํวงเดียวกันของปีที่ผํานมา 
      ส าหรับการสํงออกในชํวง 3 เดือนแรกของปีนี้ มีการสํงออกแล๎วประมาณ 2.9 ล๎านตัน ลดลงเมื่อเทียบ
กับจ านวน 3.3 ล๎านตัน ในชํวงเดียวกันของปีที่ผํานมา อยํางไรก็ตาม ในเดือนมีนาคมที่ผํานมา การสํงออกเริ่มมี
สัญญาณดีขึ้น เพราะตลาดแอฟริกามีความต๎องการข๎าวขาวที่ไมํใชํบาสมาติมากขึ้น โดยคาดวําในปี 2559 จะ
สามารถสํงออกได๎ประมาณ 9 ล๎านตัน  
 มีรายงานวํา ทางการอินเดียใกล๎จะบรรลุข๎อตกลงขายข๎าวตามสัญญาแบบรัฐบาลตํอรัฐบาลกับ
ทางการ อินโดนีเซียแล๎ว โดยอินเดียได๎มอบหมายให๎องค์การอาหารแหํงชาติ (Food Corporation of India; 
FCI) เป็นผู๎ด าเนินการขายข๎าวจากสต็อกของรัฐบาลให๎แกํอินโดนีเซีย ประมาณ 1 ล๎านตัน สํวนราคาข๎าวยังอยูํ
ในขั้นตอนการเจรจา คาดวําอินเดียจะขายในราคาต๎นทุน [economic cost of rice at Rs 32,580 ($486) 
per tonne for the common variety in 2015-16] โดยที่ผํานมา ปากีสถานได๎ลงนามกับอินโดนีเซียในการ
ขายข๎าว 1 ล๎านตัน ที่ราคา 400 ดอลลาร์สรัฐตํอตัน ภายในเวลา 4 ปี (ที่มา Oryza.com) 
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 เมียนมาร์  
 สหพันธ์ข๎าวแหํงเมียนมาร์ (the Myanmar Rice Federation) รายงานวํา ปีงบประมาณ 2559/60 
(เมษายน 2559 -มีนาคม 2560) การสํงออกข๎าวในชํวง 2 เดือนแรก (เมษายน-พฤษภาคม 2559) มีปริมาณ
รวม 127,570 ตัน มูลคํา 84 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลคําลดลงร๎อยละ 63 และร๎อยละ 29 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปริมาณ 346,000 ตัน มูลคํา 119 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ ในชํวงเดียวกันของปีที่ผํานมา 
เนื่องจากในชํวงนี้ความต๎องการข๎าวจากจีนลดลง ขณะที่สหพันธ์ข๎าวระบุวํา การสํงออกข๎าวมีประมาณ 3,000-
5,000 ตันตํอเดือน อยํางไรก็ตามในเดือนมิถุนายนมีการสํงออกข๎าวไปยังสหภาพยุโรปประมาณ 20,000 ตัน 
จึงคาดวําการสํงออกในเดือนนี้จะปรับตัวดีขึ้นอีกครั้ง 
 ทั้งนี้ ตลาดสํงออกข๎าวของเมียนมาร์ ประกอบด๎วย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย สิงคโปร์ อิตาลี อินโดนีเซีย 
สเปน เบลเยี่ยม ฟิลิปปินส์ ฝรั่งเศส มาเลเซีย และแคนาดา (ที่มา Oryza.com) 
 ฟิลิปปินส์  
 องค์การอาหารแหํงชาติฟิลิปปินส์ (National Food Authority; NFA) รํวมกับสถาบันข๎าวฟิลิปปินส์ 
ออกโครงการ “Brown4Good” สํงเสริมให๎เกษตรกรปลูกข๎าวกล๎องและท าการตลาดให๎อยํางตํอเนื่อง โดยมี
เป้าหมายเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งโครงการ “Brown4Good” ต๎องการผลักดันให๎ประชากรฟิลิปปินส์
เข๎าถึงและมีการบริโภคข๎าวกล๎องมากขึ้น เนื่องจากเป็นข๎าวที่ราคาถูกและมีประโยชน์ โดยสหกรณ์ภายใต๎การ
ก ากับดูแลของ NFA จะรับซื้อข๎าวจากเกษตรกรและน ามาขายในราคา 37 เปโซตํอกิโลกรัม (27.50 บาท – 
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 29 เมษายน 2559) ขณะที่ราคาขายปลีกข๎าวกล๎องในท๎องตลาดอยูํที่กิโลกรัมละ 80 
เปโซ (ประมาณ 60 บาท) อนึ่ง ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราบริโภคข๎าวสูงเป็นอันดับต๎นๆ ของโลก 
จึงต๎องน าเข๎าข๎าวเพ่ิมเติมจากประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะไทยและเวียดนามในรูปแบบการซื้อแบบรัฐตํอรัฐ เพ่ือ
สนองอุปสงค์ภายในประเทศ โดยข๎าวกล๎องสํวนใหญํที่ขายในฟิลิปปินส์เป็นข๎าวกล๎องน าเข๎ามีราคาสูง แตํยังไมํ
เป็นที่นิยมของผู๎บริโภคมากนัก  
 ขณะที่หนังสือพิมพ์ฟิลิปปินส์เดลี่เอ็นไควเรอร์ อ๎างรายงานตลาดข๎าวโลกประจ าเดือนของกระทรวง
เกษตรสหรัฐอเมริกาวํา ฟิลิปปินส์จะน าเข๎าข๎าวน๎อยลง 3 แสนตัน เหลือเพียง 1.5 ล๎านตัน ในปี 2559-2560 
เมื่อเทียบกับปีที่แล๎ว โดยการคาดการณ์การน าเข๎าที่ลดลง เนื่องจากฟิลิปปินส์จะมีผลผลิตข๎าวมากขึ้น โดยปี
การค๎าข๎าวที่ใช๎ในรายงานของสหรัฐอเมริกา คือ ชํวงเวลาตั้งแตํกลางปี 2559 ถึงกลางปี 2560 ทั้งนี้กระทรวง
เกษตรสหรัฐอเมริกาคาดวํา ผลผลิตข๎าวในปี 2559-2560 ของฟิลิปปินส์ รวมทั้งบราซิล กัมพูชา จีน อินเดีย 
อินโดนีเซีย แถบทะเลทรายซาฮารา แอฟริกา และสหรัฐอเมริกาจะเพ่ิมขึ้นเป็น 480.7 ล๎านตัน สูงเป็น
ประวัติการณ์ เนื่องจากหลายประเทศมีการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกข๎าวเพ่ือชดเชยผลผลิตที่ลดลงจากภาวะเอลนิโญใน
(ที่มา Oryza.com, หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ) 
 กัมพูชา  
 ส านักงานบริการพิธีการสํงออกข๎าว (The Secretariat of One Window Service for Rice 
Export; SOWS-REF) รายงานวําในเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผํานมา กัมพูชาสํงออกข๎าว 32,558 ตัน ลดลง
ร๎อยละ 17.7 เมื่อเทียบกับจ านวน 39,550 ตัน ในเดือนเมษายน 2559 และลดลงร๎อยละ 22.2 เมื่อเทียบกับ
จ านวน 41,842 ตัน ในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยในชํวง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤษภาคม 2559) 
กัมพูชาสํงออกข๎าวรวม 234,328 ตัน ลดลงร๎อยละ 3.46 เมื่อเทียบกับจ านวน 242,725 ตัน ในชํวงเดียวกัน
ของปีที่ผํานมา ส าหรับชนิดข๎าวที่กัมพูชาสํงออกในชํวง 5 เดือนแรก ประกอบด๎วย ข๎าวหอมชนิด Premium 
จ านวน 69,958 ตัน ข๎าวหอมชนิดอ่ืนๆ (Fragrant rice) รวม 35,344 ตัน ข๎าวขาว (long grain white rice) 



49 

 

จ านวน 107,960 ตัน และข๎าวนึ่ง (long grain parboiled) จ านวน 21,066 ตัน 
ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ให๎ความเห็นวํา สาเหตุที่ยอดการสํงออกข๎าวลดลง เนื่องจากชาวนาแบกรับภาระต๎นทุนใน
การผลิตที่สูงเกินไป ทั้งคําปุ๋ยและคําจ๎าง แตํผลผลิตมีราคาต่ าเมื่อเทียบกับประเทศสํงออกข๎าวซึ่งเป็นคูํแขํงที่
ส าคัญ เชํน ไทย เวียดนาม นอกจากนี้ภาวะภัยแล๎งอยํางรุนแรงที่ผํานมา ท าให๎ผลผลิตข๎าวลดลงมากในปี 2558 
กัมพูชาสํงออกข๎าวรวม 538,396 ตัน เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 39.1 เมื่อเทียบกับจ านวน 387,061 ตัน ในปี 2557 โดย
ตลาดน าเข๎าที่ส าคัญ คือ ประเทศในภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เชํน จีน 116,639 ตัน ฝรั่งเศส 75,257 ตัน 
โปแลนด์58,410 ตัน มาเลเซีย 54,914 ตัน เนเธอร์แลนด์ 58,410 ตัน อิตาลี 24,049 ตัน สาธารณรัฐเชค 
22,597 ตัน เบลเยี่ยม 19,921 ตัน สหราชอาณาจักร 18,557 ตัน เยอรมนี 13,076 ตัน สเปน 10,382 ตัน 
โปรตุเกส 10,312 ตัน สิงคโปร์ 5,587 ตัน บรูไน 2,100 ตัน และอินโดนีเซีย 1,000 ตัน เป็นต๎น (ที่มา 
Oryza.com) 
 ญี่ปุ่น  
 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น (SMBC) เปิดเผยวํา ธนาคารจะลงทุนจัดตั้งบริษัทเพ่ือ
ด าเนินธุรกิจด๎านการผลิตข๎าวในชํวงฤดูใบไม๎รํวงนี้ นับเป็นธนาคารรายใหญํเจ๎าแรกของญี่ปุ่นที่เข๎ามาลงทุนใน
ภาคการเกษตร เป้าหมายของธุรกิจธนาคารดังกลําว คือ การปรับปรุงผลผลิตภาคการเกษตร และขยาย
ชํองทางการตลาด โดยอาศัยเงินทุนและฐานลูกค๎าของธนาคาร  โดยธนาคารจะจัดตั้งบริษัทขึ้น เพ่ือถือครอง
พ้ืนที่ท าการเกษตรในจังหวัดอาคิตะ ซึ่งอยูํทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น และด าเนินธุรกิจรํวมกับบริษัท
อ่ืนๆ ในระดับท๎องถิ่น ซึ่งหากการด าเนินธุรกิจนี้เป็นไปได๎ด๎วยดี SMBC ก็วางแผนที่จะจัดตั้งบริษัทรูปแบบ
เดียวกันนี้ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีปริมาณผลผลิตข๎าวในระดับสูง เชํน จังหวัดนิงาตะ และจังหวัดยามางาตะ เป็นต๎น 
 ทั้งนี้ ญี่ปุ่นก าลังเผชิญปัญหาจ านวนผู๎ผลิตข๎าวลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากจ านวนประชาชนในเขตชนบทที่
ลดลง และปัญหาชาวนาที่สูงอายุ อยํางไรก็ตาม ผู๎เชี่ยวชาญคาดวํา การที่บริษัทเข๎าซื้อหรือเชําที่ดินท า
การเกษตร อาจชํวยลดปัญหาการปลํอยที่ดินทิ้งร๎างได๎บ๎าง ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย และธนาคารอาคิตะ จะ
รํวมกันลงทุนในบริษัทใหมํ ซึ่งจะเปิดสาขาในจังหวัดอาคิตะเป็นที่แรก โดยแตํละฝ่ายจะลงทุนร๎อยละ 5 
ประกอบกับได๎บริษัทท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในด๎านการผลิตข๎าว ซึ่งคาดวํากิจการจะมียอดขายสูงกวําเงิน
ลงทุนร๎อยละ 50 (ที่มา ส านักขําวอินโฟเควสท์ (IQ)) 


