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

 
 
 
 
 

ค าน า 
 

      เอกสารฉบับน้ี เป็นรายงานสถานการณ๑ข๎าวประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ของ สมาคมโรงสีข๎าวไทย 
ที่มอบให๎นายสุรัตน๑ โชคประจักษ๑ชัด และคณะ รวบรวมจัดท า เพื่อเสนอตํอที่ประชุมประจ าเดือน สมาคมโรงสีข๎าว
ไทย ครั้งที่๗/๒๕๕๙ โดยได๎ประมวลสรุป วิเคราะห๑ เหตุการณ๑ และแนวโน๎ม เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป และ
การตลาดของข๎าวทั้งในและตํางประเทศ ซึ่งสมาคมฯหวังเป็นอยํางยิ่งวํา ทํานจะได๎รับประโยชน๑จากรายงานนี้ตาม
สมควร และขอความกรุณาได๎เผยแพรํเอกสารนี้ตํอไปยังบุคคล หนํวยงานตํางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข๎อง
ของทําน จักขอบคุณยิ่ง 

 
 
 
 
 

  นายมานัส กิจประเสรฐิ 
นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย 
    ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
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ประมวลสถานการณ์ข้าวไทยและต่างประเทศ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

…………………………………………………………… 
 

๑. ความเคลื่อนไหวข้าวในประเทศ 
๑.๑ สรุปสถานการณ์และการผลิตข้าวไทยเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 นาปี ภาคอีสาน ปลูก10ล้านไร่ ผลผลิตเพิ่ม(15 ก.ค.59) 
 นายคมสัน จ ารูญพงษ๑ รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑ เปิดเผยวํา ผลการประชุมคณะท างานพัฒนาคุณภาพข๎อมูลด๎านพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 
1/2559 ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 (สศท.5) ประกอบด๎วย นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย๑ และสุรินทร๑ พบวํา ข๎าวนาปี ปีเพาะปลูก 2558/2559 มีเนื้อที่ปลูกรวมทั้งหมด 10,833,557 ไรํ ลดลง
จากปีเพาะปลูกที่ผํานมา 1.8% เนื่องจากภัยแล๎งฝนทิ้งชํวงเป็นเวลานาน เกษตรกรจึงลดพ้ืนที่ปลูกลง ขณะที่
เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งหมด 10,037,454 ไรํ เพ่ิมขึ้น 0.5% ผลผลิตรวม 3,739,065 ตัน เพ่ิมขึ้น 1.2% และ
ผลผลิตเฉลี่ยตํอเนื้อที่เก็บเกี่ยว 372 กิโลกรัม (กก.)/ไรํ เพ่ิมข้ึน 0.7% 
 นอกจากนี้ สับปะรดโรงงาน ปี 2558 ซึ่งมีการเพาะปลูกเฉพาะ จ.ชัยภูมิ พบวํา เนื้อที่เพาะปลูกรวม 
7,818 ไรํ เพ่ิมขึ้นจากปีเพาะปลูกที่ผํานมา 53% เนื่องจากมีราคาดี โดยเฉลี่ยอยูํที่ 10 บาท/กก. จูงใจให๎
เกษตรกรเพาะปลูกเพ่ิมขึ้น สํวนเนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งหมด 7,682 ไรํ เพ่ิมขึ้น 52% ผลผลิตรวม 37,189 ตัน 
เพ่ิมข้ึน 65% และผลผลิตเฉลี่ยตํอเนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,841 กก./ไรํ เพ่ิมข้ึน 9% 
 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ๑ เปิดเผยในการสัมมนา Smart Farmer ทางรอด
เกษตรไทย ระบุวํา ปัจจุบันผู๎ประกอบอาชีพด๎านเกษตรกรรมลดน๎อยลงเหลือ 38% ของประชากรทั้งหมด และ
มีอายุเฉลี่ยของเกษตรกรมากกวํา 50 ปีขึ้นไป ขาดแรงงานวัยหนุํมสาว รวมทั้งขาดการพัฒนาความรู๎และทักษะ 
จึงมอบหมายให๎กรมสํงเสริมการเกษตรพัฒนาเกษตรกรรุํนใหมํ เพ่ิมโอกาสในการแขํงขัน(โพสต๑ทูเดย๑ 
15072559) 
 นายกฯ สั่งเร่ง จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 หวังผลกระตุ้นเศรษฐกิจ(13 ก.ค.59) 
 พล.ต.สรรเสริญ แก๎วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยวํา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) มีมติเห็นชอบแผนการด าเนินการและแนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการสนับสนุนเงินชํวยเหลือต๎นทุน
การผลิตให๎แกํเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวปีการผลิต 2559/2560 หรือโครงการแจกเงินให๎ชาวนาไรํละ 1,000 บาท 
รายละไมํเกิน 10 ไรํ ซึ่งก าหนดให๎การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จะต๎องด าเนินการให๎แล๎วเสร็จ
ภายใน 45 วัน นับตั้งแตํวันที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชี้แจงแนวทางการ
ชํวยเหลือ จากนั้นให๎ ธ.ก.ส.จํายเงินให๎เกษตรกรภายใน 3 วัน 
 ทั้งนี ้ในที่ประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ๑ รอง
นายกรัฐมนตรี ได๎ก าชับวํา ให๎เรํงด าเนินการให๎ตามกรอบเวลา เพ่ือให๎เงินถึงมือประชาชนโดยเร็ว 
 “รองนายกฯ ย้ าวํา การชํวยเหลือนั้นเม็ดเงินไมํใชํเรื่องส าคัญ แตํที่ส าคัญคือการเรํ งจํายเงินให๎ทันกับ
ความต๎องการของเกษตรกรที่จะใช๎ในการซื้อปัจจัยการผลิต เพราะหากช๎าก็จะไมํทันตํอความต๎องการของ
เกษตรกรและรวมถึงนโยบายกระตุ๎นเศรษฐกิจของรัฐบาล” พล.ต.สรรเสริญ กลําว 
 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู๎ชํวย รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กลําววํา ครม.สั่งการให๎ ธ.ก.ส.
จํายเงินให๎ชาวนาให๎แล๎วเสร็จภายใน 4 เดือน นับตั้งแตํวันที่ ครม.มีมติเห็นชอบโครงการชํวยเหลือต๎นทุนการ
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ผลิตเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2559 หรือตั้งแตํวันที่ 1 ก.ค.-31 ต.ค. 2559 ยกเว๎นภาคใต๎ที่ต๎องจํายภายในวันที่ 31 
ธ.ค. 2559 และก าหนดระยะเวลาในการอุทธรณ๑ 15 วัน(โพสต๑ทูเดย๑ 13072559) 
 ชาวนาอ่างทองค้านมาตรการ รมว.เกษตรฯ จ้างเลิกปลูกข้าวนาปรังไร่ละ 1,000 บาท(21 ก.ค.
59) 
 ชาวนาอํางทองค๎านมาตรการ รมว.เกษตรฯ ที่จะเสนอมาตรการปรับโครงสร๎างการปลูกข๎าวนาปรัง
ของชาวนา ให๎เปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนแทน และจะจ๎างชาวนาให๎เลิกปลูกข๎าวนาปรังไรํละ 1,000 บาท ชี้เงิน
คําจ๎างไรํละ 1,000 ไมํค๎ุมคําตํอราคาข๎าวที่ขายได๎เกวียนละ 7-8 พันบาท 
 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา ชาวนาในพื้นท่ีจังหวัดอํางทองหลายคนได๎ออกมาคัดค๎านมาตรการของ พล.อ.ฉัตร
ชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ ที่ระบุวํา ปลายเดือน ก.ค.59 นี้ กระทรวงเกษตรฯ 
จะเสนอมาตรการปรับโครงสร๎างการปลูกข๎าวนาปรัง โดยการเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน และจ๎างชาวนาเลิกปลูกข๎าว
วงเงินประมาณ 1 หมื่นล๎านบาท เข๎าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พร๎อมคุมท านาตามแผนข๎าวครบวงจร โดย
จะจํายเงินให๎แกํชาวนาไรํละ 1,000 บาท ในการจ๎างชาวนาให๎เลิกปลูกข๎าวนาปรัง 
 โดย นายสามชาย คล๎ายโตนด อายุ 62 ปี อยูํบ๎านเลขที่ 60/2 ม.1 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อํางทอง 
กลําววํา หากเป็นอยํางนั้นจริงตนคงไมํยอมแนํ เพราะปัจจุบันตนมีที่นาทั้งหมด 40 ไรํหากจํายไรํละ 1,000 
บาท ก็จะได๎ 40,000 บาท ถามวําเงิน 40,000 บาท จะเอาไปท าอะไรได๎ ถ๎าจะให๎ปลูกผัก หรือเลี้ยงสัตว๑คงท า
ไมํได๎อยํางแนํนอน 
          “ทุกอยํางเคยลองท ามาหมดแล๎ว ที่ส าคัญเลยคือ เงินไรํละ 1,000 บาท ยังไมํเทํากับเงินที่ได๎จากการ
ท านาเพียงแคํ 10 ไรํด๎วยซ้ า เพราะทุกวันนี้ชาวนาขายข๎าวได๎เกวียนละ 7,000-8,000 บาท ราคาดี หรือไมํดีถึง
อยํางไรก็ยังไงขายหมด ไมํเหมือนปลูกผัก เลี้ยงไกํ เลี้ยงหมู ถ๎าจะให๎ชาวนาหันมาปลูกผัก เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไกํ 
เลั้ยงหมูเหมือนกันหมด เมื่อสินค๎าออกสูํตลาดของก็ต๎องล๎นตลาด และท าให๎ราตกต่ า ต๎องมาเหลือทิ้ง หรือเนํา
เสียจะกลายเป็นยิ่งหนักกวําเดิม” นายสามชาย กลําวและวํา 
 สํวนเรื่องน้ าที่น ามาใช๎ท านานั้น ปัจจุบันนี้ชาวนาสํวนใหญํได๎มีการเจาะบํอบาดาลไว๎แล๎วสามารถท านา
ได๎ปีหนึ่งถึง 3 รอบ อีกท้ังอาชีพการท านาพวกเราก็ชํวยพํอชํวยแมํท ากันมาตั้งแตํเด็ก ถ๎าจะให๎ไปท าอาชีพอ่ืนคง
ท าไมํได๎อยํางแนํนอน (ผู๎จัดการ 20072559) 
 ธกส.เบรกจ่ายเงินชาวนาไร่ละพัน(27 ก.ค.59) 
 นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน๑ รองผู๎จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผย
วํา ขณะนี้กระทรวงการคลังได๎หารือกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ ขอให๎สํงข๎อมูลใน 2 เรื่อง คือ รายชื่อ
เกษตรกรที่จะเข๎าโครงการไมํท านาปรังและข๎อมูลแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก หรือ Agri-Map 
ซึ่งเป็นแผนที่เกษตรที่บํงบอกสภาพดิน แหลํงน้ า โรงงาน ตลาด และโลจิสติกส๑ เพ่ือใช๎ก าหนดนโยบายและวาง
แผนการผลิตทางการเกษตร ให๎เกษตรกรท าการเกษตรที่ถูกต๎อง สามารถลดต๎นทุนและเพ่ิมผลผลิตได๎ 
 กํอนหน๎านี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเดือน พ.ค. เห็นชอบมาตรการชํวยเหลือเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวปี
การผลิต 2559/2560 ผําน ธ.ก.ส. วงเงินกวํา 4.54 หมื่นล๎านบาท มาตรการที่ส าคัญคือ โครงการสนับสนุน
เงินทุนด๎านการผลิตเพ่ือชํวยเหลือเกษตรกร โดยจะจํายเงินให๎เกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวไรํละ 1,000 บาท ไมํเกิน 10 
ไรํ หรือ 1 หมื่นบาท/ครัวเรือน คาดวําเกษตรกรจะได๎ประโยชน๑ 3.7 ล๎านราย ใช๎งบ 3.7 หมื่นล๎านบาท ตั้งเป้า
จํายเงินให๎หมดภายใน 4 เดือน แตํวันที่ 12 ก.ค.ที่ผํานมา ครม.ได๎ให๎กระทรวงการคลังหารือสํวนงานที่
เกี่ยวข๎องจัดท าแนวทางปฏิบัติให๎ชัดเจนกํอนด าเนินการโครงการ โดยมีข๎อเสนอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
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เกษตรกรคือ ชาวนาที่จะได๎รับความชํวยเหลือจะต๎องไมํซาซ๎อนกับมาตรการของกระทรวงเกษตรฯ ในการลด
พ้ืนที่ปลูกข๎าวนาปรังฤดูตํอไป รวมทั้งจะต๎องเป็นชาวนาที่ท านาในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ตามแผนที่ Agri-Map 
 ทัง้นี้ กระทรวงการคลังได๎นัดหารือ สํวนงาน เชํน กระทรวงเกษตรฯ ส านักงบประมาณ และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามมติ ครม.ดังกลําว 
ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ แจ๎งวํา เนื่องจากเพ่ิงจะเริ่มฤดูกาลการท านาปรังในบางพ้ืนที่ จึงยัง ไมํได๎ขึ้นทะเบียนคนที่
ไมํแจ๎งวําจะไมํท านาปรังไว๎ รวมทั้งแผนที่ Agri-Map ยังไมํก าหนดเป็นรายพ้ืนที่วํา อ าเภอ ต าบลไหนให๎เลิก
ปลูกข๎าวและหันมาปลูกพืชอ่ืนทดแทน ธ.ก.ส. จึงมีข๎อมูลไมํพอในการจํายเงินไรํละ 1,000 บาท ให๎เกษตรกร 
เพราะเกรงวําหากเรํงด าเนินการเร็วเกินไปจะกลายเป็นการจํายเงินให๎ซ๎าซ๎อน 
 "ตอนนี้ ธ.ก.ส.รอข๎อมูลจาก กระทรวงเกษตรฯ วําใครจะไมํท านาปรังบ๎าง และพ้ืนที่ไหนไมํสมควรจะ
ท านา ตํอไปตาม Agri-Map ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ แจ๎งวํายังไมํมีข๎อมูล ท าให๎ ธ.ก.ส.ยังไมํกล๎าจํายเงิน เพราะ
เกรงวําจะขัดกับมติ ครม.ที่ไมํต๎องการให๎มีการจํายเงินซาซ๎อน" นายสมศักดิ์ กลําว 
 นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยแสดงความเป็นหํวงเรื่องการตัดพ้ืนที่ที่ไมํเหมาะสมในการท านา หาก
บ๎านนาย ก. ได๎เงินชํวยไรํละ 1,000 บาท แตํบ๎านนาย ข. ที่มีพ้ืนที่ติดกันแตํไมํได๎เงินเกรงวําอาจมีการร๎องเรียน
เกิดข้ึน(โพสต๑ทูเดย๑ 27072559) 
 มท.เร่งช่วยชาวนา ลดค่าเช่า-แก้หนี้สิน มอบรถไถ-เกี่ยวข้าว(05 ก.ค.59) 
 ประเด็นดังกลําวเป็นการเปิดเผยของ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม วํา ตามที่รัฐบาลได๎มีนโยบายในการให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรโดยมุํงเน๎นการดูแลให๎เกษตรกรมี
รายได๎ที่เหมาะสมและได๎รับความเป็นธรรม ด๎วยมาตรการตํางๆ อาทิ การลดต๎นทุนการผลิต โดยการควบคุมคํา
เชํานา คําเมล็ดพันธุ๑ คําปุ๋ย ตลอดจนการแก๎ไขปัญหาหนี้สินให๎แกํเกษตรกรกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการ
ปกครองได๎ด าเนินการตามนโยบายดังกลําวอยํางตํอเนื่อง ดังนี้ 
 1.ได๎ให๎นายอ าเภอและก านัน ผู๎ใหญํบ๎านในฐานะกรรมการควบคุมคําเชํานาระดับพ้ืนที่ ไปประชุม
ก าหนดอัตราคําเชํานาปี 2559/60 ของแตํละท๎องที่ในเขตต าบลให๎เหมาะสมเป็นธรรมตามสภาพคุณภาพของ
ที่ดิน และน้ า ความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ ประเภทของเกษตรกรรมหรือพืชที่ปลูกรํวมทั้งให๎
ตรวจสอบสัญญาเชํานาให๎เป็นไปตามประกาศอัตราคําเชํานาแตํละท๎องที่ด๎วย หากมีการร๎องเรียนก็ให๎เรํงเจรจา
ไกลํเกลี่ยเพ่ือสร๎างความเป็นธรรมให๎กับทั้ง 2 ฝ่าย ปัจจุบันจากข๎อมูลที่ได๎รับรายงานจากจังหวัด ณ เดือน
มิถุนายน 2559 มีจ านวนผู๎เชํานา 358,976 ราย จ านวนผู๎ให๎เชํา 343,434 ราย พ้ืนที่ที่มีการเชํานาทั้งหมด 
9,653,240 ไรํ มีผลการด าเนินงานในการควบคุมคําเชํานาเพ่ือให๎เกิดความเป็นธรรม จ านวน 268,786 ราย (ผู๎
เชํา) เป็นพ้ืนที่เชํานา 8,078,197 ไรํ ในจ านวนนี้สามารถเจรจาลดคําเชํานาให๎แกํผู๎เชําได๎ จ านวน 125,294 
ราย เป็นพื้นที่เชํานาประมาณ 2.2 ล๎านไรํ คิดเป็นจ านวนเงินที่เจรจาลดคําเชํานาลงได๎กวํา 48 ล๎านบาท 
 ส าหรับในพ้ืนที่ที่ประสบภัยธรรมชาติ กระทรวงมหาดไทยได๎ด าเนินมาตรการลด หรืองด หรือยกเว๎น
คําเชํานา เพ่ือชํวยเหลือเกษตรกรผู๎ประสบภัยตาม พ.ร.บ.การเชําที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 โดยสามารถ
เจรจาลด และงดเก็บคําเชํานาให๎แกํผู๎เชําได๎ จ านวน 587 ราย เป็นพ้ืนที่เชํานา 7,363 ไรํ จ านวนเงินที่ลดคํา
เชํานาลงได๎ 1,101,800 บาท จ านวนเงินที่งดเก็บคําเชํานา 266,480 บาท รวมจ านวนเงินที่ลดและงดเก็บคํา
เชํานาในพ้ืนที่ประสบภัยธรรมชาติ ทั้งสิ้น 1,368,280 บาท 
 2. การแก๎ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร กระทรวงมหาดไทย ได๎รํวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 
กระทรวงยุติธรรมและภาคประชาชน อยํางเป็นระบบมาอยํางตํอเนื่องตามแนวทาง “ประชารัฐ” โดยได๎เปิด
ศูนย๑ด ารงธรรมอ าเภอให๎ชาวนาเกษตรกรที่น าที่ดินไปจ านองนอกระบบไว๎กับเอกชนโดยไมํได๎จดทะบียนจ านอง
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กับทางราชการท าให๎เสียเปรียบมาเจรจากับเจ๎าหนี้โดยมีปลัดอ าเภอและคกก.ชํวยกันเจรจาซึ่งผลปรากฏวํา
ตั้งแตํปี 2558 สามารถชํวยเหลือผํอนปรนภาระหนี้สินของเกษตรกร โดยเฉพาะอยํางยิ่งเพ่ือป้องกันไมํให๎
เกษตรกรต๎องสูญเสียที่ดินท ากินให๎แกํเจ๎าหนี้อยํางไมํเป็นธรรม โดยมีเกษตรกรที่มาขอรับการชํวยเหลือให๎
เจรจาหนี้จ านวนทั้งสิ้น 1,637,562ราย แยกเป็นหนี้ในระบบที่สัญญาสถาบันการเงินเชํนธนาคารหรือสหกรณ๑
จ านวน 1,488,125รายและหนี้นอกระบบที่ท าไว๎กับเอกชนโดยไมํได๎จดทะเบียนกับทางราชการจ านวน 
149,437ราย กระทรวงมหาดไทยได๎สํงข๎อมูลกลุํมหนี้สินในระบบให๎กระทรวงการคลังเพ่ือก าหนดแนวทางให๎
การชํวยเหลือ เชํน การปรับโครงสร๎างหนี้ การขยายระยะเวลาช าระหนี้ เป็นต๎น 
 นายกฤษฎากลําววํา ส าหรับกลุํมหนี้สินนอกระบบที่ชาวนาท าสัญญาไว๎กับเอกชนและเสียเปรียบนั้น 
แบํงเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีหนี้สินที่เดือดร๎อนเรํงดํวน เนื่องจากได๎มีค าพิพากษาให๎บังคับคดีแล๎วหรือเจ๎าหนี้
ก าลังจะยึดที่ดินอยูํแล๎วนั้น ได๎จัดสํงให๎กระทรวงยุติธรรมเพื่อด าเนินการชํวยเหลือ 2) กรณีหนี้นอกระบบที่ยังไมํ
มีการฟ้องร๎องหรือบังคับคดีนั้น นายอ าเภอได๎เปิดด าเนินการเจรจาไกลํเกลี่ย โดยมีเกษตรกรมายื่นค าร๎อง 
จ านวน 85,605 ราย มูลหนี้ 15,465 ล๎านบาท นายอ าเภอและเจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎องได๎เรียกเจ๎าหนี้และลูกหนี้
มาด าเนินการไกลํเกลี่ยแล๎ว จ านวน 82,623 ราย มูลหนี้ 15,117 ล๎านบาท ในจ านวนนี้สามารถเจรจาไกลํเกลี่ย
ส าเร็จ จ านวน 52,003 ราย มูลหนี้ 9,467 ล๎านบาท และอยูํระหวํางด าเนินการไกลํเกลี่ย จ านวน 2,982 ราย 
มีผลการปลดเปลื้องหนี้สินแล๎ว รวมทั้งสิ้น 2,146 ราย มูลหนี้ 279 ล๎านบาท 
 นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังได๎สนับสนุนปัจจัยการผลิตอื่นๆ โดยการจัดหาเครื่องจักรกลทางการ
เกษตร ให๎แกํกลุํมสหกรณ๑ กลุํมเกษตรกร เชํน รถเกี่ยวข๎าว รถนวดข๎าว รถไถ เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ๑ เครื่อง
หยอดข๎าว เพ่ือน าไปบริการให๎กับสมาชิกของสหกรณ๑และเกษตรกรทั่วไป เพ่ือเป็นการชํวยเหลือในการลด
ต๎นทุนการผลิตอีกทางหนึ่งด๎วย 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย กลําวเพ่ิมเติมวํา ภาคการเกษตรถือเป็นรากฐานที่ส าคัญของประเทศไทย 
ดังนั้น การชํวยเหลือให๎เกษตรกรมีความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล จึงถือเป็นภารกิจส าคัญที่
กระทรวงมหาดไทย จะเรํงด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ที่เก่ียวข๎องอยํางจริงจังและตํอเนื่อง โดยเฉพาะการ
แก๎ไขปัญหาหนี้สินและความยากจนเพ่ือชํวยเหลือให๎พ่ีน๎องเกษตรกรไทยมีรายได๎และชีวิตความเป็นอยูํที่ดีข้ึน 
ทั้งนี้หากเกษตรกรมีปัญหาความเดือดร๎อน หรือไมํได๎รับความเป็นธรรมทั้งปัญหาหนี้สิน หรือการเก็บคําเชํานา
ที่ไมํเป็นไปตามกฎหมาย สามารถร๎องเรียน ร๎องทุกข๑ ได๎ที่ที่วําการอ าเภอหรือศูนย๑ด ารงธรรมทุกแหํงทั่ว
ประเทศ(แนวหน๎า 04072559) 
 ทรรศนะจ้างเลิกปลูกข้าวชี้ชาวนาเปลี่ยนยาก-เหตุไม่มีความรู้อ่ืนห่วงถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์(11 
ก.ค.59) 
 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ภายหลังจากที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑ ได๎ออกมาเปิดเผยวํา ปลายเดือนกรกฎาคมนี้ กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอมาตรการปรับโครงสร๎าง
การปลูกข๎าว โดยการเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน และจ๎างเลิกปลูกข๎าว วงเงินประมาณ 1 หมื่นล๎านบาท เข๎าที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) การปลูกข๎าวนาปีรัฐบาลจะสนับสนุนการเพาะปลูก ภายใต๎มาตรการการลดต๎นทุน เพ่ิม
ประสิทธิภาพผลผลิต ปกติจ านวน 54.80 ล๎านไรํ เพ่ือให๎ได๎ผลผลิตประมาณ 22.89 ล๎านตัน ปรับเปลี่ยนไป
ปลูกพืชอ่ืนในฤดูนาปีจ านวน 0.57 ล๎านไรํ ทั้งพืชไรํ ปศุสัตว๑ หรือในจ านวนนี้แทน โดยรัฐบาลจะจํายให๎ชาวนา
ที่รํวมโครงการนี้ ครัวเรือนละ 1,000 บาทตํอ 1 ไรํนั้น 
 ลําสุดนายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานสภาเกษตรกรโคราช เปิดเผยวํา ส าหรับโครงการที่จะสํงเสริมให๎
ชาวนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากการปลูกข๎าวไปปลูกพืชอยํางอ่ืนที่มีราคาผลผลิตดีกวําแทนนั้น ในทางทฤษฏี
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ถือวํานําสนใจ แตํทางปฏิบัติเป็นไปได๎ยาก เนื่องจากชาวนาสํวนใหญํไมํมีองค๑ความรู๎ในพืชเศรษฐกิจอ่ืนมากนัก 
อีกทั้งเครื่องมือ อุปกรณ๑การเกษตรที่มีอยูํ ก็ใช๎แตกตํางกันตามการปลูกพืช ดังนั้นหากรัฐบาลต๎องการที่จะ
สํงเสริมเรื่องนี้อยํางจริงจัง ต๎องใช๎เวลาอยํางน๎อย 3 ปี โดยปีแรกต๎องให๎เกษตรกรเข๎าถึงองค๑ความรู๎ในพ้ืนที่จะ
ปลูกกํอน หลังจากนั้นชํวงปีที่ 2-3 ก็ต๎องวางแผนปลูกพืชให๎เหมาะสมกับแตํละพ้ืนที่ เพ่ือไมํให๎เกิดการปลูกพืช
ชนิดเดียวกัน แล๎วมีปัญหาล๎นตลาดตามหลังได๎ แตํถ๎าจะให๎ปรับเปลี่ยนทันทีในปีนี้ ก็คงจะท าไมํได๎อยํางแนํนอน 
เพราะชํวงนี้เกษตรกรสํวนใหญํก็เริ่มปลูกข๎าวกันแล๎ว 
 ด๎านนายทวิสันต๑ โลณานุรักษ๑ อดีตเลขาธิการหอการค๎าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลําววํา ส าหรับ
แนวความคิดที่จะให๎ชาวนาเลิกท านา แล๎วปรับเปลี่ยนไปท าอาชีพอ่ืนนั้น มองวําขณะนี้รัฐบาลยังไมํมีแนวทาง
ปฏิบัติที่สามารถรองรับได๎เลย อีกท้ังการให๎เงินไรํละ 1,000 บาท เพ่ือให๎เปลี่ยนอาชีพก็ไมํได๎ชํวยเพ่ิมมูลคําทาง
เศรษฐกิจได๎จริง สมมุติวํา 1 ครัวเรือน มีที่นาอยูํประมาณ 20 ไรํ หากรัฐบาลให๎เงินไปจ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือเปลี่ยนไปท าอาชีพอ่ืนทันที แล๎วเกษตรกรยังคิดไมํออกวําจะไปท าอะไร เพราะรัฐบาลยังไมํได๎มีการ
วางรากฐาน หรือให๎องค๑ความรู๎เรื่องปลูกพืชอยํางอ่ืน จึงมีความเป็นไปได๎วําเงินสํวนนั้นจะถูกน าไปใช๎ผิด
วัตถุประสงค๑ เชํนน าไปซื้อโทรศัพท๑มือถือ รถจักรยานยนต๑ หรือของฟุ่มเฟือยอยํางอ่ืนแทน ดังนั้นการจะเปลี่ยน
อาชีพคน โดยเฉพาะอาชีพชาวนาที่มีการสืบทอดกันมายาวนานนั้น จึงไมํใชํเรื่องงํายๆ รัฐบาลต๎องสร๎างองค๑
ความรู๎หรือชี้ชํองทางอาชีพที่จะให๎เขาเปลี่ยนไปท าให๎ได๎กํอน ถ๎าเป็นไปได๎ควรจะมีการหารือกับหนํวยงานใน
พ้ืนที่เสียกํอน อาทิ หอการค๎าจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และเกษตรจังหวัด เป็นต๎น เพ่ือรํวมมือกันจัด
วิทยากรลงพ้ืนที่ไปให๎องค๑ความรู๎กับเกษตรกรอยํางทั่วถึง และมีการท างานรํวมกันอยํางเป็นระบบ เพ่ือให๎เกิด
การสร๎างงาน สร๎างอาชีพ ชี้ชํองทางท ามาหากินให๎เห็นชัดเจน แล๎วเกษตรกรจะสามารถเลือกอาชีพเองได๎อยําง
ถูกต๎อง จึงจะมีความเป็นไปได๎มากกวํา(มติชน 10072559) 
 ธ.ก.ส.เกาะติด"ลูกหนี้ชาวนา"ต้อนท าประกันข้าวนาปี 30 ล้านไร่(27 ก.ค.59) 
 นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน๑ รองผู๎จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผย 
"ประชาชาติธุรกิจ" วํา ขณะนี้ธนาคารได๎สํงค าชี้แจงการด าเนินโครงการประกันภัยข๎าวนาปี ปีการผลิต 2559 
ถึงสาขา ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ เพ่ือให๎พนักงานลงพ้ืนที่ชี้แจงเกษตรกรลูกค๎า พร๎อมทั้งท าความเข๎าใจใน
รายละเอียดโครงการและความคุ๎มครองตําง ๆ เนื่องจากปีนี้ได๎มีการขยายพ้ืนที่เป้าหมายเป็น 30 ล๎านไรํ ซึ่ง
เป็นเกษตรกรลูกค๎า ธ.ก.ส.ถึง 29.5 ล๎านไรํ 
 "ปีนี้ถ๎าเป็นลูกค๎า ธ.ก.ส.ที่เป็นชาวนา ซึ่งมีการขอสินเชื่อไปท าการผลิต ก็จะได๎รับการท าประกันภัยให๎
ทุกราย ซึ่งเป็นลักษณะวําขอสินเชื่อ แถมประกันภัย" นายสมศักดิ์กลําว 
 นายสมบูรณ๑ ดาศรี ผู๎อ านวยการ ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธ.ก.ส. กลําววํา การจ าหนํายกรมธรรม๑นําจะ
ท าได๎ใกล๎เคียงเป้าหมาย 30 ล๎านไรํ เพราะในสํวนลูกค๎า ธ.ก.ส. จ านวน 29.5 ล๎านไรํ ทางธนาคารได๎มอบหมาย
แตํละจังหวัดให๎ท าให๎ได๎ตามเป้าหมายเต็ม 100% ซึ่งขณะนี้ทุกสาขาของ ธ.ก.ส.ได๎ลงพ้ืนที่ท าความเข๎าใจกับ
เกษตรกรแล๎ว เริ่มตั้งแตํ 15 ก.ค. 59 เป็นต๎นมา โดยเกษตรกรทั่วไปจะซื้อกรมธรรม๑ได๎จนถึง 15 ส.ค. 59 สํวน
เกษตรกรที่เป็นลูกค๎า ธ.ก.ส.ซื้อได๎ถึง 30 ส.ค. 59 นี้ 
 "ปีนี้คําเบี้ยอยูํท่ี 100 บาทตํอไรํ รัฐบาลจําย 60 บาทตํอไรํ และเกษตรกรจําย 40 บาทตํอไรํ หากเป็น
ลูกค๎าสินเชื่อของ ธ.ก.ส. เราจะชํวยคําเบี้ยตามสัดสํวนเงินกู๎ โดยเงินกู๎ทุก ๆ 4,000 บาท ธนาคารจะชํวย
สนับสนุนคําเบี้ย 40 บาทตํอไรํ ยกตัวอยําง ถ๎ากู๎เงิน 1.2 หมื่นบาท ก็เทํากับวํา ธ.ก.ส.จะชํวยจํายคําเบี้ยให๎ 3 
ไรํ ถ๎าลูกค๎าท านา 10 ไรํ ในสํวน 7 ไรํที่เหลือ เกษตรกรต๎องจํายเอง ขณะที่เกษตรกรที่ไมํใชํลูกค๎าสินเชื่อก็ต๎อง
จํายเอง" นายสมบูรณ๑กลําว 
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 อยํางไรก็ดี ข๎อมูลของ ธ.ก.ส.พบวํา พื้นที่การท านา และการใช๎เงินกู๎ตํอไรํของเกษตรกรจะแตกตํางกัน
ตามภาค อาทิ ภาคอีสานและภาคกลางจะมีพ้ืนที่มาก และกู๎เงินมากด๎วย สํวนภาคเหนืออาจจะท านาแคํรายละ 
4-5 ไรํเทํานั้น โดยหากคิดคําเฉลี่ยทั่วประเทศจะท านาเฉลี่ยอยูํที่ 17 ไรํตํอราย ซึ่งธนาคารจะให๎เงินกู๎เฉลี่ยราย
ละ 4,046 บาทตํอไรํ ทั้งนี้เมื่อคิดรวมทั้งประเทศจะเป็นยอดสินเชื่อรวมที่ ธ.ก.ส.ปลํอยกู๎ไปเกือบ ๆ 2 แสนล๎าน
บาท คิดเป็นจ านวนเกษตรกรเกือบ 2 ล๎านราย 
 นายสมบูรณ๑กลําวด๎วยวํา ส าหรับการจํายสินไหมทดแทนในปีนี้ ยังคงใช๎เกณฑ๑ตําง ๆ เหมือนปีที่แล๎ว 
โดยจะคุ๎มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 7 ประเภท ได๎แกํ น้ าทํวมหรือฝนตกหนัก ภัยแล๎ง ฝนแล๎งหรือ
ฝนทิ้งชํวง ลมพายุหรือพายุไต๎ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ าค๎างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม๎ คุ๎มครอง 1,111 บาทตํอไรํ 
และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด คุ๎มครอง 555 บาทตํอไรํ 
 "การประกาศพ้ืนที่ประสบภัยยังใช๎วิธีให๎ผู๎วําราชการจังหวัดประกาศอยูํ แตํเนื่องจากปีที่แล๎วมีปัญหา
วํา บางพื้นที่เสียหายจริง แตํผู๎วําฯไมํได๎ประกาศ ดังนั้นปีนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา มีทั้งสํวนราชการใน
พ้ืนที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ กรรมการหมูํบ๎าน และเจ๎าหน๎าที่ ธ.ก.ส. เป็นกรรมการ จะดูวําถ๎า
เสียหายจริง แตํผู๎วําฯไมํประกาศ ก็จะอนุมัติจํายสินไหมทดแทนให๎ โดยคําใช๎จํายทางบริษัทประกันจะรับดูแล" 
นายสมบูรณ๑กลําว(ประชาชาติธุรกิจ 26072559) 
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๑.๒ สถานการณ์การส่งออกข้าวไทยเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดเผยวํา ขณะนี้หลายประเทศเข๎มงวดน าเข๎าสินค๎าเกษตรจากทั่วโลก
มากขึ้น โดยลําสุด แคนาดา สหรัฐฯ และจีน ได๎ออกประกาศก าหนดคําปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค๎าของสาร
ก าจัดศัตรูพืชในสินค๎าเกษตร ซึ่งสูงกวําคําปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค๎างในระดับสากล ที่ก าหนดโดย
คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร (CODEX) สํงผลให๎ผู๎สํงออกสินค๎าเกษตรจากไทยมีภาระสูงขึ้นใน
การปรับปรุงกระบวนการผลิ 
 “การก าหนดคําสารพิษตกค๎าสูงกวําที่ CODEX ก าหนด มกอช. ก าลังดูวําบังคับใช๎กับสินค๎าเกษตรใน
ประเทศด๎วยหรือไมํ ซึ่งไทยอาจฟ้องร๎องตํอองค๑การการค๎าโลก เพราะถือเป็นมาตรการกีดกัน”  
 ทั้งนี้ การเดินทางไปเปิดตลาดการค๎าข๎าวและสินค๎าอ่ืนๆ ของไทยที่ประเทศโมซัมบิกและเคนยาในต๎น
เดือนกรกฎาคมนี้ คาดวํา นําจะขายข๎าวขาว 15% ให๎โมซัมบิกได๎ประมาณ 300,000-400,000 ตัน แตํเงื่อนไข
การขายและการช าระเงินจะเป็นอยํางไร ต๎องเจรจากันอยํางละเอียด 
 ส าหรับประเทศจีน ส านักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแหํงประเทศจีน (AQSIQ) ได๎
ออกมาตรการก าหนดให๎สินค๎าเกษตรและอาหารที่น าเข๎าต๎องได๎รับใบรับรองจากหนํวยงานตรวจรับรองใน
ประเทศต๎นทาง และสามารถตรวจสอบย๎อนกลับได๎ถึงไรํนา โดย AQSIQ มีแผนตรวจประเมินผู๎ผลิตและแปรรูป
ข๎าวของไทยล็อตแรก จ านวน 65 ราย อยูํในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สระบุรี 
ชลบุรี พัทลุง สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท อํางทอง อุทัยธานี นครสวรรค๑ 
นครราชสีมา ขอนแกํน ร๎อยเอ็ด หนองบัวล าภู สุรินทร๑ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และเชียงใหมํ เป็นต๎น ซึ่งเป็น
ผู๎ประกอบการที่มีการผลิตข๎าวคุณภาพดี มีก าลังการผลิตสูง และเคยมีการสํงออกสินค๎าข๎าวไปจีน  
 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กลําววํา คณะผู๎เชี่ยวชาญของ AQSIQ จะมีการตรวจประเมินด๎าน
สุขอนามัยพืช การเก็บรักษา และควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค๎าข๎าว รวมถึงการควบคุมศัตรูพืชใน
โรงเก็บ ต๎องเป็นไปตามเง่ือนไขและมาตรฐานส าหรับสินค๎าข๎าวที่สํงออกไปจีน รวมถึงพิธีสารวําด๎วยข๎อก าหนด
ด๎านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชส าหรับการสํงออกข๎าวไทยไปจีน ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 17 มิถุนายน 
2559 ซึ่งไมํนํามีปัญหาเนื่องจากผู๎ผลิตและผู๎แปรรูปข๎าวของไทยมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพการผลิต
และสํงออกสูง และเป็นที่ยอมรับของประเทศผู๎น าเข๎าหลายประเทศ 
 ปี 2558 ที่ผํานมา ไทยมีการสํงออกข๎าวไปจีนรวม 985,368 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร๎อยละ 
30.4 และตั้งแตํเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559 ไทยสํงออกข๎าวไปยังจีนแล๎วกวํา 463,922.94 ตัน คิดเป็น
มูลคํากวํา 15,003.11 ล๎านบาท (ที่มา หนังสือพิมพ๑กรุงเทพธุรกิจ, หนังสือพิมพ๑สยามธุรกิจ) 
 ก.พาณิชย์ เปิดเจรจาขายข้าว4แสนตันให้โมซัมบิกดึงพลังประชารัฐพยุงราคานาปี(04 ก.ค.59) 
 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดเผยวํา ปลายสัปดาห๑นี้ คณะเจรจาขายข๎าว
ของกระทรวงพาณิชย๑ จะเดินทางไปเจรจาขายข๎าวกับรัฐบาลโมซัมบิกและเคนยา เบื้องต๎นโมซัมบิกมีความ
ต๎องการข๎าวสารขาว 15% จ านวน 3-4 แสนตัน ซึ่งอุปสรรคเป็นเรื่องการช าระเงิน ดังนั้น ขอให๎ธนาคารเพ่ือ
การสํงออกและน าเข๎าแหํงประเทศไทย(เอ็กซิมแบงก๑)จัดท ารายละเอียดในเงื่อนไขการช าระเงิน 
 “ตอนนี้หลายประเทศเคยค๎าขายกับเอกชน ติดตํอขอซื้อข๎าวจากรัฐ อาจเพราะเศรษฐกิจโลกที่ผํานมา
ชะลอตัว จึงมีปัญหาเรื่องการช าระเงิน ฉะนั้น เราต๎องเพ่ิมความระมัดระวังหากขายข๎าวได๎แตํติดในเรื่องช าระ
เงินหรือสร๎างหนี้ในอนาคตก็ไมํเอา เชํน ไนจีเรีย ก็ก าลังหารือกับเอ็กซิมแบงก๑วําจะท าการช าระเงินกันอยํางไร 
โดยจะขายราคาเอฟโอบีหรือสํงหน๎าทํา สํวนขายข๎าวให๎จีนล๎านที่ 2 จะเริ่มสํงมอบข๎าวเดือนละแสนตัน ตั้งแตํ
เดือนสิงหาคมนี้ ” นางดวงพรกลําว 
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 นางดวงพรกลําววํา แม๎ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) จะ
รับทราบรายงานวํา การเพาะปลูกข๎าวเปลือกนาปี 2559/60 อาจลําช๎ากวําปกติ ที่เดิมจะปลูกกลางเดือน
สิงหาคม และเก็บเกี่ยวต๎นเดือนธันวาคม และผลผลิตข๎าวเปลือกปีนี้อาจเหลือ 27 ล๎านตันจากปกติ 30-32 
ล๎านตัน กรมฯยังต๎องเตรียมแผนในการดูแลเกษตรกร ซึ่งจะเน๎นเพ่ิมคุณภาพข๎าวเพ่ือเพ่ิมราคาข๎าวโดยไมํต๎อง
รับจ าน า โดยจะดึงกลุํมพลังประชารัฐมาวางแนวทางปฏิบัติตํอไป(มติชน 03072559) 
 เชื่อมสัมพันธ์ผู้น าเข้าข้าวไทย ขยายผลข้าวคุณภาพพิเศษสู่ตลาดแดนมังกร(05 ก.ค.59) 
 ดร.กฤษณพงศ๑ ศรีพงษ๑พันธุ๑กุล โฆษกกรมการข๎าว และผู๎อ านวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ๑ข๎าว 
กรมการข๎าว เปิดเผยระหวํางการน าคณะเจ๎าหน๎าที่จากกรมการข๎าว ภายใต๎การรํวมงานกับกงสุล (ฝ่ายเกษตร) 
ส านักงานกงสุลใหญํ นครกวํางโจว ดร.สมิท ธรรมเชื้อ และทีมงาน ได๎เข๎าพบผู๎ประกอบการธุรกิจน าเข๎าและ
จ าหนํายสินค๎าข๎าวไทยในนครกวํางโจว จันทร๑ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 04.30 น. 
 ดร.กฤษณพงศ๑ ศรีพงษ๑พันธุ๑กุล โฆษกกรมการข๎าว และผู๎อ านวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ๑ข๎าว 
กรมการข๎าว เปิดเผยระหวํางการน าคณะเจ๎าหน๎าที่จากกรมการข๎าว ภายใต๎การรํวมงานกับกงสุล (ฝ่ายเกษตร) 
ส านักงานกงสุลใหญํ นครกวํางโจว ดร.สมิท ธรรมเชื้อ และทีมงาน ได๎เข๎าพบผู๎ประกอบการธุรกิจน าเข๎าและ
จ าหนํายสินค๎าข๎าวไทยในนครกวํางโจว ซึ่งเป็น 1 ใน 3 เมืองที่เป็นเป้าหมายของการเดินทางระหวํางวันที่ 27 
มิถุนายน–5 กรกฎาคม 2559 วําเป็นการส ารวจข๎อมูลด๎านการตลาดของกรมการข๎าว 
 และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข๎อเสนอแนะในการน าข๎าวคุณภาพพิเศษเพ่ือตลาดเฉพาะของ
เกษตรกรไทยเชื่อมสูํตลาดผู๎บริโภคในประเทศจีน อันเป็นคูํค๎าที่ใหญํที่สุดเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน หรือคิด
เป็นร๎อยละ 11.3 ของการค๎าทั้งหมดภายในกลุํมประเทศอาเซียน 
 โดยที่แรกพบกับ นายหลี่ กวงเจี้ยน ประธานบริษัท กวํางตง กรีนแลนด๑ อะกรี -ฟู้ด จ ากัด นายหลิน 
เจียบิน รองผู๎จัดการใหญํ บริษัท ขวางเขิ่น เกรน แอนด๑ ออยล๑ จ ากัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจราย
ใหญํในหลายสาขา เป็นผู๎น าเข๎าสินค๎าคุณภาพมาจ าหนํายในซูเปอร๑มาร๑เกตกรีนนอล ซึ่งผลิตสินค๎าเกษตร
อินทรีย๑ภายใต๎แบรนด๑ของตนเอง รวบรวมจ าหนํายสินค๎าคุณภาพดีที่ผลิตภายในประเทศ และน าเข๎าสินค๎าข๎าว
หอมมะลิไทย เพื่อรองรับความต๎องการของลูกค๎าที่มีรายได๎สูงในภาคใต๎ของจีนที่มีแนวโน๎มต๎องการบริโภคข๎าว
หอมมะลิพรีเมียมของไทยเพ่ิมขึ้นในระยะ 2-3 ปีที่ผํานมา ปัจจุบันมีสาขากวํา 100 แหํงในแหลํงชุมชนเขตที่
ประชากรมีรายได๎สูงของประเทศจีน 
 โดยภาพรวมจีนมีโควตาน าเข๎าสินค๎าข๎าวจากตํางประเทศประมาณ 5.6 ล๎านตันตํอปี มีสัดสํวนข๎าวไทย
ประมาณ 800,000–1,000,000 ตันตํอปี ซึ่งรัฐบาลกลางของจีนได๎ให๎ความส าคัญกับการสร๎างความรํวมมือทาง
ธุรกิจกับประเทศเพ่ือนบ๎านที่มีสัมพันธภาพอันดีอยํางยาวนานกับจีน บริษัทจึงมีความสนใจขยายความรํวมมือ
ทางธุรกิจข๎าวกับประเทศในอาเซียน โดยสนใจศึกษาดูงานเพ่ือแสวงหาการลงทุนปลูกข๎าวของประเทศไทยใน
แถบบริเวณริมแมํน้ าโขง หรือตั้งอยูํใกล๎เส๎นทางการสํงออกข๎าว 
 เพ่ือน าเข๎าสินค๎าข๎าวหอมมะลิไทยแท๎ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยจ าหนํายในประเทศจีน และป้อน
สูํซูเปอร๑มาร๑เกตกรีนนอลที่วางแผนการเติบโตอยํางชัดเจนครอบคลุมเขตชุมชนที่มีรายได๎สูงจ านวน 500 แหํง
ในอนาคต เนื่องจากเชื่อมั่นในประเทศไทยวําเป็นแหลํงผลิตข๎าวหอมคุณภาพดีที่สุด นอกจากนี้บริษัทยังมีความ
สนใจอยากน าเข๎าข๎าวเหนียวจากประเทศไทยเพ่ือให๎ผู๎บริโภคชาวจีนได๎มีสินค๎าเลือกที่หลากหลายมากขึ้ น แตํ
ทั้งหมดนี้ขึ้นอยูํกับความรํวมมือของหนํวยงานภาครัฐในประเทศไทย เกษตรกรผู๎ผลิตข๎าวให๎ได๎คุณภาพและ
มาตรฐาน วําจะสามารถหารือและน าไปสูํความรํวมมือได๎ตามที่คาดหวังหรือไมํ ซึ่งในเรื่องนี้กรมการข๎าวใน
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ฐานะเป็นหนํวยงานหลักในการดูแล สํงเสริมการผลิตข๎าวคุณภาพของเกษตรกรไทยมีความยินดีอยํางยิ่งในการ
เชื่อมตํอโดยการน านักลงทุนจากประเทศจีนเข๎ามาศึกษาดูงานในอนาคต 
 ดร.กฤษณพงศ๑ ยังกลําวตํอด๎วยวํา นอกจากนี้ยังเข๎าพบกับนางเหวํย โชว รองผู๎จัดการ บริษัท คอปโก 
อินเตอร๑เนชั่นแนล จ ากัด สาขากวํางโจว และนายหยู๐ ซานสี่ ผู๎จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท คอปโก อินเตอร๑
เนชั่นแนล จ ากัด สาขากวํางโจว ซึ่งดูแลการตลาดของจีนตอนใต๎ โดยเป็นผู๎น าเข๎ารายใหญํมากวํา 60 ปี มี
ความเชี่ยวชาญในการท าบรรจุภัณฑ๑ โปรโมตสินค๎า จ าหนํายสินค๎าในตลาดอยํางมีประสบการณ๑ ผู๎บริหาร
บริษัทได๎ให๎ข๎อมูลคณะเจ๎าหน๎าที่จากกรมการข๎าววํา ในมณฑลกวางตุ๎งนั้นนับวําเป็นแหลํงรวมสินค๎าข๎าว
คุณภาพที่มีการน าเข๎าสินค๎าข๎าวจากแหลํงตําง ๆ เข๎ามาในประเทศจีน ด๎วยความเชื่อมั่นวําชาวจีนยังคงติดภาพ
ข๎าวหอมมะลิไทยวําเป็นสินค๎าที่หรูหรา ผู๎ที่มีรายได๎สูงนิยมบริโภคข๎าวหอมมะลิ และจัดเลี้ยงฉลองของ
ครอบครัวในเทศกาลส าคัญ ความต๎องการของตลาดสูงการแขํงขันก็สูงเชํนกัน 
 ดังนั้น ในปี 2558 ที่ผํานมาบริษัทคอปโกฯ ได๎รํวมมือกับบริษัทเอกชนของประเทศไทยน าเข๎าข๎าวหอม
มะลิไทยภายใต๎แบรนด๑ของตัวเองเป็นครั้งแรก ชื่อ “จงเหลียง” พร๎อมวางแผนประชาสัมพันธ๑ให๎เป็นสินค๎าสุด
ยอดพรีเมียมที่มีในขณะนี้ เป็นข๎าวหอมมะลิที่ผลิตจากทุํงกุลาร๎องไห๎ โดยลอตแรกน าเข๎าจ านวน 2,000 ตัน มี 
2 รูปแบบ คือ ใช๎วิธีบรรจุภัณฑ๑ในประเทศที่ผลิต และน ามาท าบรรจุภัณฑ๑ในประเทศจีนพร๎อมกับท าการ
ประชาสัมพันธ๑วําเป็นสินค๎าสุดยอดพรีเมียมที่มีจ าหนํายในขณะนี้ และจากการท าการส ารวจตลาดข๎าวเฉพาะ
ของกรมการข๎าวครั้งนี้มีข๎อมูลมากมายที่เอ้ือประโยชน๑ตํอการผลิตและสํงข๎าวตลาดเฉพาะไปสูํตลาดของจีน ซึ่ง
นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสของเกษตรกรไทยที่จะมีแหลํงรองรับผลผลิตที่มากขึ้นอยํางมั่นคง(เดลินิวส๑ 04072559) 
 เวียดนามลดเป้าส่งออกข้าวหลังลูกค้าชะลอซื้อรอไทยเคลียร์สต๊อก(21 ก.ค.59) 
 สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) ระบุวํา ได๎ปรับลดเป้าสํงออกข๎าวจากเดิม 6.5 ล๎านตัน เหลือเพียง 
5.65 ล๎านตัน ตามการรายงานของหนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่น จากที่เมื่อปีกํอน เวียดนามสํงออกข๎าวได๎เกือบ 6.6 
ล๎านตัน เพ่ิมข้ึนจาก 6.37 ล๎านตัน ในปี 2557 
 VFA ระบุวํา ธุรกิจย่ าแยํในปีนี้เป็นผลจากการสํงออกลดลงนับตั้งแตํเดือน เม.ย.เป็นต๎นมา ท าให๎การ
สํงออกชํวงครึ่งแรกของปีลดลงเกือบ 2% เมื่อเทียบปีตํอปี ด๎วยจ านวนน๎อยกวํา 2.7 ล๎านตัน ขณะที่ราคาข๎าว
ในหลายจังหวัดของเขตท่ีราบปากแมํน้ าโขงก็ลดลงในชํวงไมํก่ีสัปดาห๑นี้ 
 ลูกค๎าประจ าของเวียดนามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เชํน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส๑ คาดวํา
ก าลังจะซื้อข๎าวมากขึ้นจากเวียดนามในเร็วๆ นี้ ตามการคาดการณ๑ของ VFA แตํผู๎ซื้อรายใหญํที่สุดของประเทศ
อยํางจีน ที่มีสัดสํวนเกือบ 35% ของการสํงออกเวียดนามในชํวง 6 เดือนแรก ยังพบวําลดลงเชํนกัน 
 ลูกค๎าข๎าวในภูมิภาคตํางก าลังรอข๎าวราคาถูกจากไทยที่ก าลังจะปลํอยขาย 3.7 ล๎านตันในปลายเดือนนี้ 
เพ่ือลดปริมาณส ารองข๎าวของประเทศ โดยประมาณ 60% จะขายให๎แกํผู๎สํงออก 
 แอฟริกา ยังคงเป็นปลายทางสดใสส าหรับผู๎สํงออกชาวเวียดนาม ด๎วยยอดจ าหนํายเพ่ิมขึ้นเกือบ 11% 
ในชํวงครึ่งแรกของปี แตํบรรดาผู๎ค๎ากลําววํา รายได๎จะได๎รับผลกระทบจากเงินยูโรที่อํอนคําลง(ผู๎จัดการ 
19072559) 
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ชนิดข้าว / เดือน ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. เฉลี่ย

1. ข้าวหอมมะลิ(บาทต่อกระสอบ)

ขา้วหอมมะลิ 100%  ชั้น 2   ปี 56/57 3,100   3,100   3,052   3,000   3,000   3,000   2,917   3,024     

ขา้วหอมมะลิ 100%  ชั้น 2  ปี 57/58 2,580   2,538   2,483   2,450   2,588   2,624   2,586   2,550     

ขา้วหอมมะลิ 100%  ชั้น 2  ปี 58/59 2,400   2,332   2,235   2,200   2,356   2,439   2,300   2,323     

ปลายขา้วหอมมะลิ 1,169   1,180   1,186   1,234   1,368   1,450   1,402   1,284     

2. ข้าวหอมปทุมฯ(บาทต่อกระสอบ)

ขา้วหอมปทุมฯ(ยงิสี) 1,800   1,867   1,847   1,849   1,882   1,989   1,958   1,885     

ปลายขา้วหอมปทุมฯ 1,116   1,120   1,120   1,187   1,316   1,373   1,350   1,226     

3. ข้าวขาว(บาทต่อกระสอบ)

ขา้วขาว 100%  ชั้น  2 1,225   1,249   1,240   1,276   1,418   1,443   1,450   1,329     

ขา้วขาว 5% 1,204   1,215   1,200   1,244   1,374   1,395   1,400   1,290     

ปลายขา้วขาวเอวนัเลิศ 1,062   1,060   1,062   1,091   1,109   1,131   1,150   1,095     

5. ข้าวนึ่ง(บาทต่อกระสอบ)

ขา้วน่ึง 100%   (สีอ่อน) 1,218   1,241   1,231   1,251   1,378   1,452   1,541   1,330     

ขา้วน่ึง 5% 1,165   1,200   1,200   1,220   1,337   1,404   1,475   1,286     

ปลายขา้วน่ึง 943       950       961       966       996       1,009   1,022   978        

6. ข้าวเหนียว(บาทต่อกระสอบ)

ขา้วเหนียวพิเศษ กข.6(ขอนแก่น) 2,836   2,850   2,822   2,912   3,051   2,960   2,957   2,913     

ขา้วเหนียวพิเศษ กข.6(เหนือ) 3,075   3,100   3,130   3,244   3,400   3,400   3,400   3,250     

ขา้วเหนียว 10% เมลด็ยาว(ใหม)่ 2,645   2,700   2,670   2,821   2,871   2,802   2,819   2,761     

ขา้วเหนียว 10% เมลด็สั้น(ใหม)่ 2,360   2,500   2,450   2,521   2,571   2,502   2,500   2,486     

ปลายขา้วเหนียว(ใหม)่ 1,944   1,970   1,958   2,066   2,085   1,993   1,928   1,992     

7. ขา้วเปลือก(บาทต่อตนั)

ขา้วเปลือกหอมมะลิ(เชียงราย) 12,500 12,500 12,500 12,500 12,620 13,700 13,700 12,860   

ขา้วเปลือกหอมมะลิใหม(่ยโสธร) 11,333 11,182 10,731 10,500 11,300 11,750 12,000 11,257   

ขา้วเปลือกหอมปทุมฯ 10,017 10,391 10,331 10,500 10,680 11,200 10,982 10,586   

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 14,736 14,468   

สรุปรายงานราคาข้าวสารและราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย เดือน ม.ค. - ม.ิย. 2559 ของสมาคมโรงสีข้าวไทย
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๑.๓ ความเคลื่อนไหวด้านข้าวจากกระทรวงพาณิชย์ 
 รัฐบาลได้จังหวะระบายสต๊อกในมือ(01 ก.ค.59) 
 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย๑ เปิดเผยวํา ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการข๎าว (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได๎รับทราบสถานการณ๑ราคาข๎าวในตลาดโลก ซึ่งถือ
วําอยูํในชํวงขาขึ้น เนื่องจากผลผลิตข๎าวของโลกลดลง ขณะที่ความต๎องการบริโภคข๎าวลดลงเพียงเล็กน๎อย และ
การที่ผลผลิตข๎าวลดลงการสํงออกในตลาดโลกจึงลดลงตาม ท าให๎ราคาข๎าวขยับขึ้น อยํางไรก็ตาม ยังมี
มาตรการกีดกันทางการค๎าที่ไมํใชํภาษีของหลายประเทศใช๎อยูํ เชํน สหรัฐฯ ที่ก าหนดมาตรฐานสารตกค๎างใน
ข๎าวที่เข๎มงวดมากขึ้น ขณะที่สหภาพยุโรป (อียู) มีระบบตรวจสอบย๎อนกลับได๎วํา ข๎าวมาจากแปลงผลิตที่ไหน 
สํวนจีนก าหนดให๎การสํงออกข๎าวต๎องมาจากโรงสีที่ทางจีนเข๎ามาตรวจสอบรับรองมาตรฐานแล๎วเทํานั้น 
 “ราคาข๎าวในประเทศขณะนี้อยูํในระดับที่นําพอใจ โดยข๎าวเปลือกเจ๎าขายได๎ที่ตันละ 8,700-9,000 
บาท ข๎าวหอมมะลิตันละ 13,000 บาท ซึ่งราคานําจะขึ้นไปอีก สํวนข๎าวเหนียวราคาตันละ 15,000 บาท” 
 สํวนแผนการระบายข๎าวในสต๏อกรัฐบาลนั้น รัฐบาลยังยืนยันที่จะดูแลไมํให๎กระทบตํอราคาข๎าวที่
ชาวนาผลิตออกมาในฤดูการผลิตใหมํ ซึ่งขณะนี้ แนวโน๎มตลาดโลกเป็นชํวงราคาข๎าวขาขึ้นนับเป็นโชคของ
ประเทศไทย ที่มีภัยแล๎งท าให๎เลื่อนการปลูกข๎าวออกไป 2 เดือน จึงยังไมํมีข๎าวออกสูํตลาดท าให๎ระยะเวลาใน
การระบายข๎าวสามารถขยายออกไปได๎อีก โดยตั้งแตํต๎นปี 59 ได๎ระบายข๎าวไปแล๎ว 3 ครั้ง 1.7 ล๎านตัน และ
สัปดาห๑หน๎าจะเปิดประมูลข๎าวอีก 2 ล๎านตัน 
 ด๎านนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ กลําววํา ที่ประชุม นบข.ได๎เห็นชอบให๎
กรมการค๎าตํางประเทศออกประกาศเปิดจ าหนํายข๎าวสารในสต๏อกของรัฐปริมาณ 2.18 ล๎านตัน ประกอบด๎วย 
17 ชนิด เชํน ข๎าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2, ข๎าวหอมจังหวัดและข๎าวขาว 15%, เป็นต๎น ใน 139 คลัง ทั้งนี้ กรม
จะเชิญผู๎สนใจเข๎ารํวมรับฟังเงื่อนไขการจ าหนําย (ทีโออาร๑) ในวันที่ 1 ก.ค. ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติผู๎เสนอซื้อ
วันที่ 21 ก.ค. ยื่นซองเสนอราคาซื้อวันที่ 25 ก.ค. โดยจะประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาซื้อสูงสุดในแตํละคลังวันที่ 
29 ก.ค.59. (ไทยรัฐ 01072559) 
 ก.พาณิชย์ระบายข้าวล็อตใหม่อีก 2.18 ล้านตัน ชี้เป็นจังหวะด ีความต้องการเกินผลผลิต  
 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดเผยวํา กรมได๎ออกประกาศจ าหนําย
ข๎าวสารสต๏อกรัฐบาลให๎กับภาคเอกชนที่มีค าสั่งซื้อจากตํางประเทศ เพ่ือสํงออกตํางประเทศ ปริมาณ 2.18 
ล๎านตัน ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.)  เนื่องจากเห็นวําขณะนี้เป็น
ชํวงเวลาที่เหมาะสมที่จะน าข๎าวในสต๏อกของรัฐออกมาระบายสูํตลาดตํางประเทศ เพ่ือลดภาระคําใช๎จํายในการ
เก็บรักษาและความเสื่อมสภาพของข๎าว และยังชํวยผลักดันการสํงออกข๎าวไทยได๎เพ่ิมขึ้น 
 “จากการประเมินพบวําสถานการณ๑ข๎าวในตํางประเทศ โดยเฉพาะปริมาณผลผลิตข๎าวไมํเพียงพอกับ
ความต๎องการข๎าวในตลาด ซึ่งเป็นผลกระทบจากภัยแล๎ง จึงเป็นจังหวะเหมาะสมในการระบายข๎าวกํอนที่
ผลผลิตข๎าวฤดูกาลใหมํของไทยจะทยอยออกสูํตลาด เพ่ือไมํให๎กระทบราคาข๎าวที่เกษตรกรในประเทศจะ
ได๎รับ” 
 นางดวงพร กลําววํา ชนิดข๎าวในสต๏อกรัฐบาลที่จะน าออกมาเปิดจ าหนํายครั้งนี้จะเป็นข๎าวคุณภาพ
สามารถปรับปรุงเพ่ือการสํงออกได๎ ประกอบด๎วย 17 ชนิด ได๎แกํ ข๎าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข๎าวหอมจังหวัด 
ข๎าวขาว 5% ข๎าวขาว 10% ข๎าวขาว 15% ข๎าวขาว 25% เลิศ ข๎าวปทุมธานี ข๎าวปทุมธานี 5% ข๎าวเหนียวขาว 
10% ข๎าวทํอนหอมมะลิ ข๎าวทํอนหอมจังหวัด ข๎าวทํอนปทุมธานี ปลายข๎าวหอมมะลิ ปลายข๎าวหอมจังหวัด 
ปลายข๎าวปทุมธานี ปลายข๎าวเอวัน เลิศ และปลายข๎าวเอวัน รวมปริมาณ 2.18 ล๎านตัน จ านวน 139 คลัง 
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 นางดวงพร กลําววํา ก าหนดเปิดให๎ผู๎สนใจเข๎ารํวมรับฟังเงื่อนไขการจ าหนําย (ทีโออาร๑) ในวันที่ 1 
กรกฎาคมนี้ และเปิดให๎ผู๎ประกอบการที่มีค าสั่งซื้อจากตํางประเทศยื่นซองเอกสารคุณสมบัติผู๎เสนอซื้อในวันที่ 
21 กรกฎาคม และยื่นซองเสนอราคาซื้อวันที่ 25 กรกฎาคม โดยจะประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาซื้อสูงสุดในแตํ
ละคลังในวันที่ 29 กรกฎาคม พร๎อมแจ๎งนัดหมายให๎มาเจรจาตํอรองกับคณะท างานด าเนินการระบายข๎าวในส
ต๏อกของรัฐด๎วยความโปรํงใสทุกข้ันตอน 
 นายชูเกียรติ โอภาสวงศ๑ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย กลําววํา แม๎วําจะเป็นระยะเวลา
เหมาะสมตํอการระบายข๎าวสต๏อกรัฐ แตํปริมาณข๎าว 2.18 ล๎านตัน ที่น ามาเปิดให๎เอกชนที่มีค าสั่งซื้อจาก
ตํางประเทศยื่นซื้อนั้น เป็นปริมาณที่มากเกินไป อาจสํงผลตํอจิตวิทยาตํอราคาข๎าวในตลาดให๎ปรับตัวลดลงได๎
ในอนาคต อีกทั้งยังเกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบระหวํางเอกชนด๎วยกันเองที่เพ่ิงประมูลข๎าวสต๏อกรัฐบาลที่
ผํานมาในชํวง 2 ครั้งหลังสุดที่มีการเสนอซื้อในราคาสูง หากการเสนอขายข๎าวรอบลําสุดมีการอนุมัติขายใน
ราคาต่ ากวํา 2 ครั้งแรกจะท าให๎ขีดความสามารถในการแขํงขันของผู๎ได๎ข๎าวไปกํอนลดลง 
 “ปริมาณที่เหมาะสมตํอการระบายนําจะอยูํที่ 1 ล๎านตัน เพราะขณะนี้ความต๎องการข๎าวในตลาด
ประเทศ โดยเฉพาะข๎าวขาวเริ่มชะลอตัวลง เห็นได๎จากการสํงออกชํวงเดือนพฤษภาคมที่ผํานมาสํงออกได๎
ประมาณ 7 แสนตัน และเดือนมิถุนายนคาดวําจะสํงออกได๎ประมาณ 7 แสนตันเชํนกัน อีกทั้งกํอนหน๎านี้รัฐก็
ได๎ระบายข๎าวออกไปมากแล๎ว ซึ่งอาจท าให๎ตลาดผู๎ซื้อชะลอดูสถานการณ๑ และมีอ านาจในการตํอรองราคากับผู๎
สํงออกไทยมากขึ้น” นายชูเกียรติ กลําวและวํา สํวนราคาสํงออกข๎าวในปัจจุบันที่ยังปรับตัวสูงขึ้น เป็นผลจาก
การสํงออกข๎าวนึ่งเป็นหลัก สํวนผลกระทบกรณีอังกฤษถอนตัวจากสหภาพยุโรป(อียู) หรือเบร็กซิท อาจท าให๎
คําเงินยูโรผันผวนตามเงินปอนด๑ จึงต๎องจับตามองอยํางใกล๎ชิดวําจะสํงผลกระทบตํอราคาข๎าวทั้งระบบหรือ ไมํ
(มติชน 30062559) 
 บุกตรวจโกดังข้าวชัยนาท พบผิดประเภท-ปลอมปน สั่งอายัด 4 แสนกระสอบ(04 ก.ค.59) 
 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 59 พล.ต.อ.เดชณรงค๑ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา สบ10 ผอ.สืบสวนสอบสวน สตช. 
สนธิก าลังกับเจ๎าหน๎าที่ทหาร เดินทางไปยังโกดังสุพรีมไรซ๑ ในพ้ืนที่ ม.5 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท เพ่ือ
ตรวจสอบข๎าวในโกดัง หลังจากท่ีตัวแทน บริษัท ซิงตั๊ก กรุ๏ป จ ากัด บริษัทคูํสัญญา ประมูลซื้อข๎าวตามโครงการ
รับจ าน าข๎าวจากกระทรวงพาณิชย๑ ได๎เข๎าร๎องเรียนตํอศูนย๑ด ารงธรรม ส านักนายกรัฐมนตรี กํอนหน๎านี้ 
 ซึ่งในวันนี้มีสื่อมวลชนจ านวนมากมารํวมสังเกตการณ๑ เมื่อเปิดโกดังเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของข๎าวโดย
มีเจ๎าหน๎าที่องค๑การคลังสินค๎า (อคส.) และตัวแทนโกดังสุพรีมไรซ๑ รํวมท าการตรวจสอบ และให๎เซอร๑เวเยอร๑
กลาง ท าการฉ่ าหรือสุํมใช๎ทํอเหล็กแทงเพ่ือน าเมล็ดข๎าวออกมาตรวจสอบ ซึ่งพบวํากระสอบข๎าวที่อยูํแถวนอก
สุดเป็นข๎าวเหนียว 10 เปอร๑เซ็นต๑ ตามสัญญาจริง แตํพบวํามีข๎าวบางกระสอบที่อยูํนอกกองเป็นข๎าวจ๎าว และ
ข๎าวมีสิ่งปลอมปน เจ๎าหน๎าที่จึงใช๎รถตักสํงคนขึ้นส ารวจบนกองข๎าวเพ่ือตรจสอบเพ่ิมเติม ซึ่งตัวแทนของบริษัท 
ซิงตั๊ก กรุ๏ป กลําววํา ข๎าวตั้งแตํชั้นที่ 20 ของกอง จะเป็นข๎าวจ๎าวที่ตั้งปลอมปนไว๎ 
 พล.ต.อ.เดชณรงค๑ เปิดเผยวํา เบื้องต๎นพนักงานสอบสวนจะท าบันทึกตรวจอายัดของกลางทั้ง 
390,000 กระสอบ ไว๎เป็นของกลาง และคัดแยกสํวนที่เป็นข๎าวตรงตามสัญญาสํงมอบให๎บริษัท ซิงตั๊ก กรุ๏ป 
สํวนที่เป็นข๎าวปลอมปนก็จะขนย๎ายออกไปจัดเก็บในโกดังกลาง เพ่ือตรวจสอบที่มาและหาผู๎กระท าผิดตํอไป 
แตํอยํางไรก็ตาม ตัวแทนของโกดังสุพรีมไรซ๑ ผู๎ให๎เชําโกดังได๎ท าเรื่องคัดค๎านการย๎ายข๎าวออกจากโกดังไว๎กํอน 
โดยให๎เหตุผลวําเพ่ือปกป้องประโยชน๑ของตนเองจากการรักษาหลักฐานไว๎ในที่เดิม ป้องกันการคลาดเคลื่อนที่
จะมีผลทางคดี(ไทยรัฐ 02072559) 



16 

 

 ปลัด ก.พาณิชย์ เร่งหารือ JTC ไทย-โมซัมบิก หารือขายข้าว เพิ่มความร่วมมืออัญมณี ประมง 
เกษตร พลังงาน ท่องเที่ยว(06 ก.ค.59) 
 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย๑ กลําววํา จะเดินทางไปเยือนเคนยาและโมซัมบิก
ระหวํางวันที่ 9-18 ก.ค. 2559 โดยจะใช๎โอกาสนี้เข๎ารํวมการประชุม JTC ไทย-โมซัมบิก ครั้งที่ 1 ระดับ
เจ๎าหน๎าที่อาวุโส ในวันที่ 14 ก.ค. 2559 ณ กรุงมาปูโต โมซัมบิก โดยประเด็นส าคัญจะมีการหารือรายละเอียด
การค๎าข๎าวหลังจากท่ีโมซัมบิกมีความประสงค๑ที่จะซื้อข๎าวไทย การหารือเพ่ือเพ่ิมความรํวมมือด๎านอัญมณี การ
ท าสัมปทานประมงในโมซัมบิก และแนวทางในการช าระเงิน และการสร๎างความรํวมมือทางด๎านเศรษฐกิจ
การค๎าระหวํางกันในสาขาตํางๆ เชํน ความรํวมมือด๎านการเกษตร การทํองเที่ยว และพลังงาน 
 ทั้งนี้ จะหาทางขยายการสํงออกสินค๎าไทยไปยังโมซัมบิกให๎ได๎เพ่ิมขึ้น โดยสินค๎าที่มีศักยภาพ ได๎แกํ 
สินค๎าอาหารและเกษตรแปรรูป เครื่องปรุงอาหาร ยารักษาโรคและอาหารเสริม เครื่องส าอาง เครื่องจักรกล
ทางการ เกษตร และยั งสามารถใช๎ โมซัมบิกเป็นแหลํ งวัตถุดิบ  เพราะมีความอุดมสมบู รณ๑ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม๎ ประมง สินแรํอัญมณี และพลังงาน 
 ขณะเดียวกันยังพบวําโมซัมบิกมีความต๎องการการลงทุนเพ่ือการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค จึงเป็น
โอกาสของไทยในการเข๎าไปลงทุนในสาขาตํางๆ เชํน การท าประมง การเพาะเลี้ยงและท าฟาร๑มกุ๎ง การท าปุ๋ย 
อุตสาหกรรมไม๎แปรรูปและเฟอร๑นิเจอร๑ การกํอสร๎าง และพลังงานทดแทน โดยมีบริษัทของไทยเข๎าไปลงทุนใน
โมซัมบิกแล๎ว ได๎แกํ อิตาเลียนไทย และ ปตท.สผ. เป็นต๎น 
 ส าหรับโมซัมบิก ในปี 2558 เป็นคูํค๎าอันดับที่ 79 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับ 11 ในทวีป
แอฟริกา มีมูลคําการค๎ารวม 190.46 ล๎านเหรียญสหรัฐ เป็นมูลคําการสํงออกมูลคํา 180.17 ล๎านเหรียญสหรัฐ 
และน าเข๎ามูลคํา 10.29 ล๎านเหรียญสหรัฐ โดยไทยได๎ดุลการค๎ากับโมซัมบิกมาโดยตลอด 
 สินค๎าสํงออกท่ีส าคัญ ได๎แกํ ข๎าว เม็ดพลาสติก รถยนต๑ อุปกรณ๑และสํวนประกอบ ผ๎าผืน น้ าตาลทราย 
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องนุํงหํม เครื่องวิดีโอ เครื่องเสียงอุปกรณ๑ หม๎อแปลงไฟฟ้าและ
สํวนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ๑กระดาษ และสินค๎าน าเข๎าที่ส าคัญ ได๎แกํ สินแรํโลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและ
ผลิตภัณฑ๑ สัตว๑น้ าสด แชํเย็น แชํแข็ง แปรรูปและกึ่งส าเร็จรูป ไม๎ซุง ไม๎แปรรูปและผลิตภัณฑ๑ ด๎ายและเส๎นใย 
แรํและผลิตภัณฑ๑จากแรํ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทํงและทองค า สัตว๑และผลิตภัณฑ๑จากสัตว๑ เหล็ก 
เหล็กกล๎าและผลิตภัณฑ๑ ผลิตภัณฑ๑สิ่งทออ่ืนๆ ลวดและสายเคเบิล (ผู๎จัดการ 05072559) 
 นายกฯ พร้อมเซ็นฟ้องค่าเสียหายขายข้าว G2G คาดส่งศาลปีนี้โยนคลังแจงพร้อมเพย์(12 ก.ค.
59) 
 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร๑ เมืองทองธานี เมื่อเวลา 12.30 น. พล.อ.ประยุทธ๑ 
จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ให๎สัมภาษณ๑ถึงกรณีที่
คณะกรรมการกฤษฎีกาสํงเรื่องการตีความด๎านกฎหมายตํอความเสียหายในการซื้อขายข๎าวแบบรัฐตํอรัฐ (จีทู
จี) สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร มาที่รัฐบาลวํา จะให๎ฝ่ายกฎหมายเป็นผู๎กลั่นกรองพิจารณา หากเห็นวํา
ตนสมควรที่จะเซ็นสํงฟ้องศาลก็จะเซ็น หากไมํมีความจ าเป็นก็จะให๎ผู๎ที่เก่ียวข๎อง เชํน รัฐมนตรีวําการกระทรวง
พาณิชย๑เป็นผู๎เซ็น ตนเชื่อมั่นในทีมกฎหมาย แล๎วใครจะมากลัวอะไร ทุกอยํางเสนอไปตามข๎อเท็จจริง แล๎วให๎
ไปพจิารณากันตํอในชั้นศาล ถูกวําไปตามถูก ผิดวําไปตามผิด 
 “เรื่องบางเรื่องพอจะท าให๎มันถูกต๎องกลับมาบอกวําล าเอียง ไมํเป็นธรรม กลัวการเกี้ยเซี้ย พูดอยําง
อ่ืนไมํเป็นหรืออยํางไร เรื่องนี้จะสํงฟ้องได๎เมื่อไหรํนั้นก็ต๎องอยูํในเวลาที่ก าหนด คาดวําจะด าเนินการได๎ภายในปี
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นี้ เป็นกระบวนการเรียกคําเสียหายตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่ พ.ศ. 2539” นายกฯ 
กลําว 
 เมื่อถามถึงตัวเลขที่จะเรียกร๎องความเสียหาย พล.อ.ประยุทธ๑กลําววํา ได๎มีการแจ๎งมาแล๎ว แตํไมํแนํใจ
ในตัวเลขซึ่งอยูํที่หมื่นล๎าน กรณีนี้เป็นคดีแรกซึ่งมีผู๎ที่เกี่ยวข๎องอยูํไมํกี่คน โดยในโครงการรับจ าน าข๎าวยังมีอีก
หลายล็อต 
 พล.อ.ประยุทธ๑ยังให๎สัมภาษณ๑ถึงปัญหาที่ประชาชนไมํมีความม่ันใจในบริการพร๎อมเพย๑ หรือระบบการ
ช าระเงินรูปแบบใหมํเพ่ือใช๎ส าหรับการรับและโอนเงินด๎วยเลขที่บัตรประชาชนวํา เรื่องดังกลําวได๎มอบหมายให๎
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ๑ รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังชี้แจง เราพร๎อมชี้แจงในทุกเรื่อง ขอให๎ยืนยันวําท า
ด๎วยความตั้งใจ ปัญหาที่เกิดก็แก๎กันไป แตํถ๎าไมํอยากให๎เกิดก็ยกเลิกทั้งหมด ไมํต๎องท าอะไรทั้งสิ้น เลิกแล๎วก็
กลับไปท่ีเดิม (ผู๎จัดการ 11072559) 
 อคส.เร่งคืนหลักทรัพย์ค้ าประกัน 228 ล้าน ให้เอกชนซื้อข้าวรัฐ(15 ก.ค.59) 
 ร.ต.อ.ดร.สุธรรม  เชื้อประกอบกิจ ผู๎อ านวยการองค๑การคลังสินค๎า หรือ อคส. กลําวภายหลังการเป็น
ประธานการประชุมชี้แจง และการรับคืนหลักประกันสัญญา (L/G) วํา ในวันที่ 14  กรกฎาคม 2559 อคส.ได๎
เชิญผู๎ประกอบการที่ชนะการประมูลข๎าวสารในสต๏อกของรัฐจ านวน 12 ราย ตั้งแตํปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เข๎า
รํวมประชุมเพ่ือชี้แจงและการรับคืนหลักประกันสัญญา (L/G) ซื้อขายข๎าวสาร หลังพ๎นภารผูกพันตามสัญญา 
นอกจากการประชุมหารือ ทั้งนี้ อคส.ยังคืนคํา (L/G) ให๎กับผู๎ประกอบการมูลคํากวํา 228,927,974.20 บาท 
ใน 17 สัญญาให๎กับผู๎ประกอบการทั้ง 12 ราย 
 ทั้งนี้ เนื่องจาก พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค๑การคลังสินค๎า ได๎มอบนโยบายให๎ 
อคส.เรํงรัดคืนหลักประกันสัญญา (L/G) ให๎กับผู๎ประกอบการโดยเร็ว หลังพ๎นภารผูกพันตามสัญญา เพ่ือให๎เกิด
ความโปรํงใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได๎ ซึ่งตนก็พยายามเรํงด าเนินการคืนตั้งแตํเข๎ามารับต าแหนํง 
จนถึงปัจจุบันก็สามารถคืนคํา (L/G) ได๎อยํางตํอเนื่อง พร๎อมกันนี้ อคส.ก็จะเรํงด าเนินการคืนสํวนที่ค๎างช าร
ผู๎ประกอบการที่ให๎เชําคลัง คําฝากเก็บ และคํารมยา ที่ยังคงติดค๎างด๎วย 
 อยํางไรก็ดี ยังมีบางสํวนที่ อคส.ยังไมํสามารถคืนคํา (L/G) ให๎กับผู๎ประกอบการบางรายได๎ ซึ่งก็มี
จ านวนมากพอสมควร ซึ่งกลุํมเหลํานี้อยูํในระหวํางข๎อพิพาท ทั้งติดในเรื่องของการด าเนินคดี มีพันธสัญญา
บางอยํางที่ยังไมํสามารถสรุปได๎ ซึ่งก็ยังไมํสามารถคืนได๎จนกวําจะสามารถสรุปปัญหา และการด าเนินการคดี
นั้นแล๎วเสร็จ ซึ่ง อคส.ก็อยูํระหวํางการด าเนินการให๎ได๎โดยเร็ว เพราะท่ีผํานมาอาจมีความลําช๎าไปบ๎างนั้น 
 เนื่องจากผู๎ประกอบการบางรายมีคําเบี้ยปรับตามสัญญา ซึ่งยังไมํมาช าระ และรับมอบข๎าวไมํแล๎วเสร็จ 
ซึ่งท าให๎ไมํพ๎นภาระผูกพันตามสัญญา จึงไมํสามารถคืนหลักประกันสัญญาได๎ ก็ได๎มอบหมายเจ๎าหน๎าที่ที่
เกี่ยวข๎อง ประชุมติดตามความคืบหน๎าทุกสัปดาห๑ เพ่ือลดภาระงานและขั้นตอนที่ซ้ าซ๎อนของ อคส.ด๎วย
(ประชาชาติธุรกิจ 14072559) 
 เริ่มแล้วลดขั้นตอนส่งออก น าร่องสินค้าข้าว ก.พาณิชย์ โชว์เร็วขึ้น20วัน ลดค่าใช้จ่ายกว่า 
60%(26 ก.ค.59) 
 นางอภิรดี ตันตราภรณ๑ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย๑ เปิดเผยวํา กระทรวงพาณิชย๑ได๎รับนโยบาย
พล.อ.ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี ที่สั่งการให๎หนํวยงานภาครัฐท าการปรับลดกระบวนการท างานราย
สินค๎ายุทธศาสตร๑ ได๎แกํ น้ าตาล ข๎าว ยางพารา สินค๎าแชํแข็ง และวัตถุอันตราย ในสํวนกระทรวงฯรับผิดชอบ
สินค๎าข๎าว จึงได๎ท าการศึกษา วิเคราะห๑ และท าการปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือลดขั้นตอนให๎กับ
ผู๎ประกอบการในด๎านตํางๆ ปรากฏวําจะชํวยลดระยะเวลาด าเนินการด๎านการสํงออกเร็วขึ้นกวําเดิม 83% นับ
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จากข้ันตอนเตรียมเอกสารประกอบการยื่นค าขอจนถึงขั้นตอนได๎รับใบอนุญาต ใบรับรอง และคําใช๎จํายขั้นต่ า
ลดลงมากวํา 60% ในการท าธุรกรรมสํงออกแตํละครั้ง 
 ”เน๎นปรับลดขั้นตอนในการกรอกข๎อมูลซ้ าซ๎อน ลดกระบวนการท างานตามขั้นตอนตํางๆ และลดการ
ใช๎เอกสารกระดาษทั้งแบบฟอร๑มค าขอและเอกสารแนบ โดยน าระบบแลกเปลี่ ยนข๎อมูลทางอิเล็กทรอนิกส๑
ระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมาใช๎ผํานระบบกลางของประเทศ และได๎ยกเลิกขั้นตอนที่ไมํจ าเป็นหรือขั้นตอน
ซ้ าซ๎อน ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส๑เป็นเครื่องมือยืนยันความถูกต๎องแทนเจ๎าหน๎าที่ รวมทั้งปรับระบบการช าระเงิน
เป็น e-Payment ท าให๎ลดขั้นตอนการท างาน ประหยัดเวลา และคําใช๎จํายให๎กับภาคธุรกิจได๎จริง” 
 นางอภิรดี กลําววํา ปัจจุบันการสํงออกข๎าว มี 10 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง แยกเป็นภาครัฐ 7 และ
เอกชน 3 และมี 14 ขั้นตอน ตั้งแตํขึ้นทะเบียนเป็นผู๎ประกอบการค๎าข๎าว ขอเอกสารประกอบ จนถึงการ
สํงออก โดยปรับเหลือ 4 กิจกรรม หรือลดถึง 71.42% และลดขั้นตอนที่ต๎องด าเนินการจากเดิม 134 ขั้นตอน 
เหลือเพียง 68 ขั้นตอน หรือลดลง 48.87% ลดค าขอจาก 18 ค าขอเหลือ 15 ค าขอ หรือลดลง 16.66% ลด
เอกสารจาก 70 เอกสาร เหลือ 38 เอกสาร หรือลดลง 45.71% ซึ่งจากขั้นตอนทั้งหมดสามารถลดระยะเวลาที่
ใช๎จากเดิม 24 วันเหลือเพียง 4 วัน โดยลดลง 20 วัน หรือลดลงถึง 83.33% 
 สํวนการลดคําใช๎จําย ปัจจุบันเอกชนต๎องเสียคําใช๎จํายเป็นคําเดินทางและคําจัดท าเอกสาร 
คําธรรมเนียมค าร๎อง และใบอนุญาต รวม 12,140 บาท แตํหลังปรับปรุงขั้นตอนเหลือเพียง 4 วัน ท าให๎ลด
คําใช๎จํายเหลือเพียง 2,076 บาท พร๎อมกันนี้ จะเริ่มด าเนินการลดขั้นตอนการยื่นเอกสารประกอบการขอขึ้น
ทะเบียนผู๎สํงออกสินค๎ามาตรฐาน และเอกสารประกอบการขอท าบัตรประจ าตัวผู๎สํงออก Digital Singature 
จ านวน 25 ฉบับ ตั้งแตํเดือนกันยายนนี้ จากนั้นจะท าการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องที่มี 45 
ฉบับ รวมทั้งพัฒนาระบบรองรับเพ่ือลดขั้นตอนการท างานภาพรวมทั้งหมด คาดจะเสร็จสมบูรณ๑ภายในปี2560 
 “โดยจะผลักดันให๎มีการน าโมเดลสินค๎าข๎าว ไปใช๎ส าหรับการปรับปรุงขั้นตอนการท างานในสํวนของ
สินค๎าอ่ืนๆ ตํอไป “นางอภิรดี กลําว(มติชน 25072559) 
 รมว.กระทรวงพาณิชย์ น าคณะเยือนสิงคโปร์ เล็งเจรจาขายข้าวชนิดพิเศษเพิ่ม หลังข้าวหอมมะลิ
ขึ้นแท่นเป็นเจ้าตลาดได้แล้ว(27 ก.ค.59) 
 นางอภิรดี ตันตราภรณ๑ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย๑ เปิดเผยวํา จะน าคณะผู๎แทนภาครัฐและ
เอกชนเดินทางเยือนสิงคโปร๑ ระหวํางวันที่ 26-28 ก.ค. 2559 เพ่ือพบปะหารือ และขยายลูํทางการค๎าสินค๎า
ไทยรํวมกับหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนสิงคโปร๑ โดยจะมีการหารือกับกลุํมผู๎ค๎าข๎าวและผู๎น าเข๎าข๎าว เพ่ือ
รับทราบข๎อมูลและสถานการณ๑ข๎าวในตลาดสิงคโปร๑และภูมิภาคอ่ืนๆ ซึ่งไทยจะใช๎โอกาสนี้ผลักดันให๎สิงคโปร๑มี
การน าเข๎าข๎าวจากไทยเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะข๎าวคุณลักษณะพิเศษของไทยอ่ืนๆ เชํน ข๎าวไรซ๑เบอร๑รี ข๎าวหอมนิล 
และข๎าวสังข๑หยด เป็นต๎น 
 “ปัจจุบันสิงคโปร๑เป็นตลาดสํงออกข๎าวคุณภาพดีที่ส าคัญของไทย โดยเฉพาะข๎าวหอมมะลิไทย ในแตํ
ละปีสิงคโปร๑มีการน าเข๎าข๎าวจากไทยเฉลี่ยปีละ 130,000 ตัน โดยในชํวง 5 เดือนของปี 2559 (ม.ค.-พ.ค.) ไทย
สามารถครองสํวนแบํงตลาดข๎าวเป็นอันดับ 1 ในสิงคโปร๑ ร๎อยละ 37 เพราะข๎าวไทยสามารถแขํงขันด๎านราคา
กับข๎าวจากประเทศคูํแขํง เชํน อินเดีย และเวียดนาม ได๎เป็นอยํางดี จากเดิมในชํวง 4-5 ปีที่ผํานมาข๎าวไทย
ครองสํวนแบํงเป็นอันดับ 2 รองจากข๎าวอินเดีย” 
 นอกจากนี้ ผลจากการที่สิงคโปร๑เป็นแหลํงซื้อขายข๎าวที่ส าคัญของโลก โดยมีบริษัทผู๎ค๎าข๎าว (Traders) 
ตํางชาติประกอบธุรกิจซื้อขายข๎าว ซึ่งบริษัท Traders เหลํานี้จะเป็นตัวกลางส าคัญในการขับเคลื่อนการค๎าข๎าว
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ของโลก โดยสํงข๎าวไปจ าหนํายให๎แกํประเทศตํางๆ ในภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง ซึ่งหากไทย
รับทราบข๎อมูลก็จะสามารถน ามาใช๎ในการวางแผนสํงออกข๎าวไทยได๎ 
 นางอภิรดีกลําววํา จะยังเข๎าพบกับรัฐมนตรีกระทรวงการค๎าและอุตสาหกรรม (MTI) ของสิงคโปร๑ เพ่ือ
หารือถึงแนวทางสํงเสริมและขยายตลาดสินค๎าไทยโดยเฉพาะสินค๎าเกษตรและสินค๎าอาหารไทยในสิงคโปร๑ 
และการเพ่ิมความรํวมมือทางด๎านเศรษฐกิจตํางๆ รวมไปถึงการหารือเตรียมการจัดประชุมระดับรัฐมนตรี
เศรษฐกิจครั้งที่ 5 (Singapore - Thailand Enhanced Relation : STEER) ซึ่งมีก าหนดจัดขึ้นในชํวงปลาย
เดือน พ.ย. 2559 ที่สิงคโปร๑ 
 ขณะเดียวกัน คณะจะเข๎าเยี่ยมชมการด าเนินงานของห๎าง NTUC Fair Price ซึ่งเป็นแหลํงกระจาย
สินค๎าอุปโภคและบริโภคขนาดใหญํเป็นอันดับ 1 ของสิงคโปร๑ เพ่ือเพ่ิมชํองทางการจ าหนํายสินค๎าไทยให๎เพ่ิม
มากขึ้นด๎วย (ผู๎จัดการ 26072559) 
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๑.๔ ความเคลื่อนไหวด้านข้าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 รมว.กระทรวงเกษตรฯ คาดผลผลิตข้าวเฮโลออกช่วงปลายปีหว่ันราคาวูบ -จับมือ พณ. มท.หา
มาตรการดูแล(25 ก.ค.59) 
 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ เปิดเผยวํา จากปัญหาภัยแล๎ง
ท าให๎เกษตรกรในภาคกลางเลื่อนการปลูกข๎าวออกไป 2 เดือนเป็นเดือนกรกฎาคม 2559 จากปกติเพาะปลูก
เดือนเมษายน-พฤษภาคม สํงผลให๎ชํวงเวลาการเก็บเกี่ยวจะตรงกับชํวงเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(อีสาน) คือ ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 จึงคาดวําจะสํงผลให๎ข๎าวจะออกมาเป็นจ านวนมาก เนื่องจาก
มีปริมาณน้ าเพียงพอจากปริมาณฝนตกตามฤดูกาล รวมทั้งการที่ผลผลิตข๎าวออกมาในชํวงเดียวกัน อาจสํงผล
ท าราคารับซื้อข๎าวเปลือกตกต่ า กระทรวงเกษตรฯจึงเรียกหารือกับกระทรวงพาณิชย๑ และกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือหามาตรการรับมือและชํวยเหลือชาวนาในชํวงเก็บเกี่ยวปลายปีที่จะถึงนี้ 
 พล.อ.ฉัตรชัยกลําววํา คณะท างานรํวมระหวํางกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
พาณิชย๑ จึงได๎มีข๎อสรุปแนวทางแก๎ปัญหาการผลิตและการตลาดข๎าวที่ส าคัญ ดังนี้ 1.ส ารวจติดตามสถานการณ๑
การเพาะปลูกข๎าวอยํางใกล๎ชิด 2.ประสานงานกับสมาคมผู๎ประกอบการรับจ๎างรถเกี่ยวนวด เพ่ือวางแผนการ
บริหารจัดการเรื่องดังกลําว รับมือกับสถานการณ๑ข๎าวออกมาพร๎อมกันจนกระจุกตัว สํงผลให๎มีปัญหาการขาด
แคลนแรงงานและรถเกี่ยวนวดได๎ เรื่องนี้รัฐบาลต๎องหารือกันเพ่ือบริหารจัดการเครื่องมือด๎านการเกษตร เพ่ือ
ชํวยเหลือชาวนา และ 3. ส ารวจเครื่องเกี่ยวนวดข๎าว วัสดุอุปกรณ๑ในการตาก ยุ๎งฉาง และความต๎องการของ
เกษตรกร เพ่ือชํวยเก็บรักษาข๎าวไมํให๎ออกสูํตลาดในชํวงเวลาเดียวกัน 
 พล.อ.ฉัตรชัย กลําววํา สํวนการเตรียมรับมือสถานการณ๑ข๎าวกระจุกตัวชํวงปลายปีครั้งนี้ เพ่ือเตรียม
แนวทางการแก๎ปัญหาการผลิตและการตลาดข๎าว โดยสั่งการให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องติดตามสถานการณ๑การ
ปลูกข๎าวของปีการเพาะปลูก 2559/60 เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกข๎าวของปีการเพาะปลูก 
ใน 3 ประเด็น 1. ข๎อมูลสถานการณ๑ด๎านการผลิตข๎าวของประเทศไทย 2. ข๎อมูลสถานการณ๑ด๎านการตลาดข๎าว
ของประเทศไทย และ 3. แนวทางป้องกันและแก๎ไขปัญหาการผลิตและการตลาดข๎าว รอบที่ 1 ปี 2559/60(
มติชน 23072559) 
 รมว.กระทรวงเกษตรฯ เสนอครม.ทุ่มหม่ืนล้านเล็งจ้างเกษตรกรเลิกปลูกข้าว(14 ก.ค.59) 
 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ เปิดเผยวํา ปลายเดือน ก.ค.นี้ 
กระทรวงเกษตรฯจะเสนอมาตรการปรับโครงสร๎างการปลูกข๎าว โดยการเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน และจ๎างเลิกปลูก
ข๎าว วงเงินประมาณ 1 หมื่นล๎านบาท เข๎าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จากเป้าหมายการปลูกข๎าวปี 
2559/2560 จากพ้ืนที่ปลูกข๎าวเดิม 68.98 ล๎านไรํทั่วประเทศ ภายใต๎เป้าหมายผลผลิต 27.17 ล๎านตัน ในปีนี้
การปลูกข๎าวนาปีจะสามารถปลูกได๎ 55.37 ล๎านไรํ และนาปรังรอบ 1 สามารถปลูกได๎ 11.81 ล๎านไรํ สํวนนา
ปรังรอบ 2 ปกติจะปลูกในลุํมเจ๎าพระยาประมาณ 1.8 ล๎านไรํ ในสํวนนี้จะให๎งดปลูก ให๎ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืช
อ่ืน หรือท าปศุสัตว๑ 
 รัฐบาลจะสนับสนุนการเพาะปลูกส าหรับการปลูกข๎าวนาปี ภายใต๎มาตรการลดต๎นทุ น เพ่ิม
ประสิทธิภาพผลผลิต ปกติจ านวน 54.80 ล๎านไรํ เพ่ือให๎ได๎ผลผลิตประมาณ 22.89 ล๎านตัน ปรับเปลี่ยนไป
ปลูกพืชอ่ืนในฤดูนาปีจ านวน 0.57 ล๎านไรํ ทั้งพืชไรํ ปศุสัตว๑ หรือในจ านวนนี้หากพ้ืนที่ไมํเหมาะสมจะ
ด าเนินการเพื่อจ๎างให๎ชาวนาหยุดการเพาะปลูกข๎าว สํวนการปลูกข๎าวนาปรังรอบ 1 ซึ่งถือเป็นการท านารอบที่ 
2 ของชาวนา ด๎วยข๎อจ ากัดของน้ า ความเหมาะสมของพ้ืนที่ และตลาดรองรับ รัฐบาลจะสนับสนุนให๎มีการ
ปลูกข๎าว 7.32 ล๎านไรํ จะได๎ผลผลิตจ านวน 4.28 ล๎านตัน 
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 สํวนพ้ืนที่ที่มีการท านาปรังรอบแรกนี้จะสนับสนุนให๎ปรับเปลี่ยนอาชีพจ านวน 4.49 ล๎านไรํ แบํงเป็น
ปรับเปลี่ยนให๎ปลูกพืชอ่ืนและท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ดังนี้ 0.30 ล๎านไรํ เปลี่ยนไปปลูกพืชที่หลากหลาย จ านวน 
0.50 ล๎านไรํ เปลี่ยนไปปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ จ านวน 0.50 ล๎านไรํ ปรับเปลี่ยนปลูกพืชปุ๋ยสด และ 3.19 ล๎าน
ไรํ เป็นโครงการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ๑ของดินหรือโครงการพลิกฟ้ืนผืนนาใต๎รํมพระบารมี 
 "การเสนอขออนุมัติจากครม.จะด าเนินการทั้งโครงการเพ่ือปรับโครงสร๎างการปลูกข๎าว ซึ่งในประเทศ
ไทยต๎องยอมรับวําบางพ้ืนที่ไมํเหมาะสม เชํน ภาคอีสานท านาได๎เพียงครั้งเดียว มีรายได๎เฉลี่ยประมาณ 45,000 
บาท/ครัวเรือน กระทรวงเกษตรฯจึงเรํงสนับสนุนให๎ปรับเปลี่ยนอาชีพ หรือท าอาชีพเสริม เพ่ือสร๎างรายได๎ให๎
เพ่ิมข้ึนเทําตัวประมาณ 45,000 บาท หรือประมาณ 100% สํงผลให๎รายได๎ชาวนาภาคอีสานที่ท านาอยํางเดียว
เพ่ิมขึ้นเป็น 90,000 บาท/ครัวเรือน ดังนั้นเพ่ือให๎โครงสร๎างรายได๎ของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ ไมํเหมาะสม 
กระทรวงเกษตรฯจะมีโครงการจ๎างให๎หยุดปลูกข๎าว โดยจํายครัวเรือนละประมาณมากกวํา 1,000 บาท/ไรํ 
ในชํวงฤดูการท านาปรัง ซึ่งจะไมํซ้ าซ๎อนกับมาตรการของกระทรวงการคลังที่จําย 1,000 บาท/ไรํ นั้นเป็นชํวง
นาปี" 
 พล.อ.ฉัตรชัยกลําวตํอไปวํา แม๎จะพบปัญหาในขั้นตอนปฏิบัติบ๎าง เนื่องจากงบประมาณลงไปในพ้ืนที่
ลําช๎า แตํก็สามารถด าเนินการเบิกจํายได๎ถึง 98% สํวนสถานการณ๑น้ าเริ่มมีฝนตกบ๎างแล๎ว แตํยังพบวํามีจังหวัด
ที่ประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือภัยแล๎งอยูํ 4 จังหวัด คือ ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ๑ นครศรีธรรมราช 
ก าแพงเพชร 969 หมูํบ๎าน 22 อ าเภอ สํวนปริมาณน้ าในเขื่อนขนาดใหญํทั้ง 33 แหํง พบวําสามารถเก็บน้ าได๎
รวม 7,800 ล๎านลูกบาศก๑เมตร (ลบ.ม.) น๎อยกวําเมื่อเทียบชํวงเดียวกันของปีที่ผํานมาที่เก็บน้ าได๎ 8,400 ล๎าน 
ลบ.ม. ปริมาณน้ าในเขื่อน 4 เขื่อนหลัก คือ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน๎อยบ ารุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ า
รวมกันขณะนี้ 1,580 ล๎าน ลบ.ม. มากกวําเมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปีที่ผํานมาที่เก็บน้ าได๎ 700 ล๎าน ลบ.ม. 
โดยปริมาณน้ าในเขื่อนภูมิพลยังต่ าอยูํเก็บน้ าได๎เพียง 290 ล๎าน ลบ.ม.เทํานั้น(ประชาชาติธุรกิจ 13072559) 
 "ก.เกษตรจับมือหอการค้า"ลุยเกษตรแปลงใหญ่ ปลูกข้าวที่ศรีสะเกษเล็งลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
10% (05 ก.ค.59) 
 กระทรวงเกษตรฯจับมือหอการค๎าเดินหน๎าเกษตรแปลงใหญํประชารัฐเกษตรสมัยใหมํ น ารํอง "ข๎าว" 
ที่ศรีสะเกษ ตั้งเป้าหมายลดต๎นทุน-เพ่ิมผลผลิต 10% "อิสระ" ประธานสภาหอการค๎าแหํงประเทศไทย เผยใน
อนาคตจะสร๎างความเข๎มแข็งสํงเสริมเกษตรกรปลูกผัก เห็ดเพื่อลดคําใช๎จํายและเสริมรายได๎ 
 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ เปิดเผยภายหลังการลงพ้ืนที่
ติดตามความก๎าวหน๎าการด าเนินงานแปลงใหญํประชารัฐเกษตรสมัยใหมํ "ข๎าว" ต าบลผักไหม อ าเภอห๎วยทับ
ทัน จังหวัดศรีสะเกษ วํา การด าเนินงานสํงเสริมการเกษตรแปลงใหญํ ถือได๎วําเป็นนโยบายที่มีความส าคัญของ
รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ ในการที่จะยกระดับการพัฒนาการผลิตของเกษตรกรให๎สามารถลด
ต๎นทุน และแขํงขันได๎ในสถานการณ๑ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วในทุกด๎าน โดยการสํงเสริมให๎เกษตรกร
รายยํอยรํวมกันผลิตสินค๎าการเกษตรและจัดระบบการบริหารจัดการรํวมกัน ตั้งแตํการก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาวางแผนปฏิบัติ การจัดหาปัจจัยการผลิต รวมไปจนถึงการจ าหนํายสูํตลาด โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ๑มีเป้าหมายในการสํงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญํในปี 2559 จ านวน 650 แปลง ซึ่งขณะนี้มีแปลงที่
ได๎รับการรับรองเป็นแปลงใหญํของกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑แล๎ว จ านวน 512 แปลง 31 ชนิดสินค๎า พ้ืนที่ 
1.34 ล๎านไรํ เกษตรกรประมาณ 85,000 คน แบํงเป็น 1.แปลงใหญํประชารัฐต๎นแบบ จ านวน 76 แปลง 2.
แปลงใหญํประชารัฐทั่วไป จ านวน 392 แปลง 3.แปลงใหญํประชารัฐเกษตรสมัยใหมํ จ านวน 44 แปลง 
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 "ส าหรับแปลงใหญํประชารัฐเกษตรสมัยใหมํ แปลงข๎าวที่ต าบลผักไหมที่ลงพ้ืนที่นั้น จะมีความแตกตําง
จากแปลงอ่ืน ๆ ในเรื่องของความรํวมมือระหวํางภาครัฐ กับบริษัทเอกชนขนาดใหญํ คือ บริษัท สยามคูโบต๎า 
คอร๑ปอเรชั่น จ ากัด ใช๎นวัตกรรม งานวิจัย เทคโนโลยีสมัยใหมํรํวมกับระบบบริหารจัดการเข๎ามาพัฒนา 
เพ่ือที่จะสามารถเพ่ิมคุณภาพการผลิตและมูลคําผลผลิต รวมถึงการสร๎างความเข๎มแข็งแกํเกษตรกร ชํวยในการ
พัฒนาเกษตรกรให๎มีความมั่นคงในอาชีพการเกษตร นาแปลงใหญํที่นี้จะเห็นวํามีความรํวมมือกับภาคเอกชนใน
การน าเครื่องจักรกลเข๎ามาใช๎ในระบบการผลิต สามารถลดต๎นทุนการผลิตลงได๎ มีการถํายทอดความรู๎ให๎
เกษตรกร ในการใช๎และบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลได๎ด๎วยตนเอง รวมถึงระบบการบริหารจัดการเครื่องจักรกลใน
ลักษณะ Machinery Pool เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด" พล.อ.ฉัตรชัยกลําว 
 ด๎านนายอิสระ วํองกุศลกิจ ประธานสภาหอการค๎าไทย ในฐานะหัวหน๎าคณะท างานสานพลังประชา
รัฐ ด๎านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหมํ เปิดเผยวํา "การด าเนินงานแปลงใหญํประชารัฐเกษตรสมัยใหมํ" ที่
ต าบลผักไหม อ าเภอห๎วยทับทัน เป็นโครงการน ารํอง 1 ใน 44 โครงการแปลงใหญํประชารัฐเกษตรสมัยใหมํ
ของคณะท างานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหมํ ในการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเกษตรกร ประกอบไปด๎วย 
ภาคเอกชน ได๎แกํ บริษัท สยามคูโบต๎า คอร๑ปอเรชั่น จ ากัด ภาครัฐ ได๎แกํ หนํวยงานตําง ๆ ของกระทรวง
เกษตรฯและภาคประชาชน ซึ่งในระยะแรกของโครงการ มีเกษตรกรเข๎ารํวมจ านวน 79 ราย ครอบคลุมพ้ืนที่
ปลูกข๎าว 1,315 ไรํ 
 ทั้งนี้ โครงการตั้งเป้าหมายเพิ่มผลผลิตข๎าว 10% จากปัจจุบัน 520 กิโลกรัม/ไรํ เป็น 570 กิโลกรัม/ไรํ 
และลดต๎นทุนการผลิตลง 10% จากต๎นทุนเดิม 4,200 บาทตํอไรํ ให๎เหลือ 3,780 บาทตํอไรํ โดยภาคเอกชนจะ
ให๎ความรู๎และค าแนะน าการเปลี่ยนวิธีการท านา (หวําน-ด าด๎วยรถด านา) การใสํปุ๋ยตามคําวิเคราะห๑ดิน ลดการ
ใช๎เมล็ดพันธุ๑ ลดการใช๎ปุ๋ยเกินความจ าเป็น ลดการใช๎สารเคมี รวมถึงดูแลด๎านการตลาด 
 "ในอนาคตจะมีการรวมกลุํมท าการผลิต โดยน าระบบการจัดการเกษตรสมัยใหมํ (Modern Farm) มา
ใช๎เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาระบบชลประทาน เพื่อลดการพ่ึงพิงฟ้าฝน ซึ่งจะสามารถชํวยสร๎าง
รายได๎ให๎กับเกษตรกรเพ่ิมขึ้น ทั้งยังสํงเสริมให๎เกษตรกรลดต๎นทุนและเสริมรายได๎ ด๎วยสินค๎าเกษตรที่สร๎าง
รายได๎เร็ว (Cash Crop) ไมํวําจะเป็นการปลูกผักและเห็ด เป็นต๎น เพ่ือบริโภคลดต๎นทุนคําใช๎จํายในครัวเรือน 
และหากมีผลผลิตจ านวนมาก ยังสามารถขายในตลาดชุมชน เป็นรายได๎เสริมอีกทางหนึ่ง" 
 ผู๎สื่อขําว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานวํา 3-4 ปีกํอนหน๎านี้ กลุํมบริษัท สยามคูโบต๎าฯได๎รํวมกับจังหวัด
ศรีสะเกษเดินหน๎าพัฒนาชุมชนเกษตรต๎นแบบ เปิด "ศูนย๑เรียนรู๎ชุมชนพลังเกษตรสร๎างสุขสยามคูโบต๎า-เกษตร
ทิพย๑" ขึ้น เพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎วิถีเกษตรอินทรีย๑ ไร๎สารเคมี และแนวทางการท าเกษตรกรรมยุคใหมํต๎อง
รวมกลุํม รวมทั้งรํวมกับชุมชนอีกหลายแหํงในภาคอีสานปลูกถั่วเหลืองแปลงใหญํหลังฤดูท านาเพ่ือเพ่ิมรายได๎
ให๎กับเกษตรกรมาแล๎ว(ประชาชาติธุรกิจ 03072559) 
 จ.มหาสารคามเตรียมฉลองชัยยิ่งใหญ่ ชนะเลิศข้าวหอมมะลิดีท่ีสุดของประเทศ(01 ก.ค.59) 
 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 59 ที่ห๎องประชุมโรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายโชคชัย เดชอมรธัญ 
ผู๎วําราชการจังหวัดมหาสารคาม พร๎อมด๎วยการค๎าภายในจังหวัดมหาสารคาม, เกษตรจังหวัดมหาสารคาม, 
ผู๎อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคาม , ผู๎แทนบริษัทสยามคูโบต๎า และนายนิยม วรรณปะโพธิ์ 
เกษตรกร ชาวบ๎านหนองนกเขียน ต.ดงใหญํ อ.วาปีปทุม เจ๎าของรางวัลข๎าวหอมมะลิดีที่สุดในประเทศไทย 
รํวมแถลงขําวการจัดงานฉลองชัย “ที่ 1ของประเทศไทย ข๎าวหอมมะลิจังหวัดมหาสารคาม” 
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 พร๎อมเปิดตัวมาสคอต “ลุงโชคใจดี” และ “น๎องข๎าวหอม” ที่ใช๎ในกิจกรรมประชาสัมพันธ๑ โดยมี
ข๎าราชการ ประชาชน และตัวเกษตรกรจากหลายอ าเภอในจังหวัดมหาสารคาม เข๎ารํวมแสดงความยินดีและ
เตรียมความพร๎อมจัดงานดังกลําว 
 นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู๎วําราชการจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยวํา สืบเนื่องจากกรมการค๎าภายใน 
กระทรวงพาณิชย๑ ได๎จัดประกวดข๎าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2558/59 ซึ่งด าเนินการ
ประกวดตํอเนื่องเป็นปีที่ 34 ก าหนดจัดงานในวันจันทร๑ที่ 23 พฤษภาคม 2559 ที่ผํานมา มีเกษตรกร 22 
จังหวัดจากทั่วประเทศ สํงตัวอยํางข๎าวหอมมะลิเข๎ารํวมประกวด มีตัวอยํางที่เข๎ารํวมประกวดระดับประเทศ
ทั้งสิ้น 135 ตัวอยําง เพ่ือเป็นสุดยอดข๎าวที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดยผู๎ที่ชนะการประกวด จะได๎รับเครื่องมือ
ทางการเกษตรและรับโลํจากนางอภิรดี ตันตราภรณ๑ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย๑ 
 ผลการประกวดปรากฏวํา นายนิยม วรรณปะโพธิ์ เกษตรกรชาวบ๎านหนองนกเขียน ต.ดงใหญํ อ.วาปี
ปทุม จ.มหาสารคาม ได๎รับรางวัลชนะเลิศการประกวดข๎าวหอมมะลิของประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประเภท 
เกษตรกรรายบุคคล ได๎รับรางวัลเงินสด และเครื่องมือการเกษตรรวม 100,000 บาท 
 ส าหรับเกณฑ๑การตรวจสอบ ตัวอยํางข๎าวทั้งหมดถูกสํงให๎ศูนย๑วิจัยข๎าวปทุมธานี กรมการข๎าว 
ด าเนินการตรวจสอบ 6 ขั้นตอน คือ 1. ตรวจสอบคุณภาพข๎าวทางวิชาการ จากการดูสีข๎าวเปลือก 2. ตรวจ
คุณภาพการขัดสี/พ้ืนข๎าว ต๎นข๎าวและปลายข๎าว 3. ตรวจสอบข๎าวปน โดยดูจากข๎าวสารที่สีได๎ 4. ตรวจสอบ
กลิ่นข๎าวสุก จะมีกลิ่นคล๎ายกลิ่นของใบเตย 5. ตรวจสอบปริมาณอมิโลส และอุณหภูมิ แป้งสุก และ 6. การ
ตรวจพันธุกรรมข๎าวตรวจ DNA 
 ทั้งนี้ การที่จังหวัดมหาสารคามได๎รางวัลข๎าวหอมมะลิอันดับ 1 ของประเทศมาครอง ถือเป็นสิ่งที่สร๎าง
ความสุขให๎กับเกษตรกร และชาวมหาสารคามอยํางมาก จึงก าหนดจัดงานฉลองชัยอยํางยิ่งใหญํในวันจันทร๑ที่ 
4 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมประกอบไปด๎วย เวลา 14.00 น.จัดให๎มีขบวนแหํอยํางยิ่งใหญํ โดยขบวนรถไถ
ตกแตํงสวยงาม 150 คัน ประกอบไปด๎วย ขบวนโลํรางวัลชนะเลิศ ขบวนบูชาพระแมํโพสพ ขบวนผลผลิตทาง
การเกษตร แหํรอบเมืองเพ่ือฉลองชัยให๎กับผู๎ได๎รับรางวัล นอกจากนี้ภายในงานยังจัดประกวดลูกสาวชาวนา 
“ขวัญใจข๎าวมหาสารคาม โดยมีรางวัลเงินสด สายสะพาย และมงกุฎ มอบให๎ผู๎ประกวดที่ชนะเลิศด๎วย(ผู๎จัดการ 
30062559) 
 ผู้เชี่ยวชาญเตือน ระวังภัย”ลานิญา” (06 ก.ค.59) 
 ผู๎เชี่ยวชาญด๎านสภาพอากาศระบุวํา จากการตรวจสอบระดับอุณหภูมิเหนือผิวน้ าในมหาสมุทร
แปซิฟิกพบวําก าลังลดระดับลง แสดงสัญญาณให๎เห็นวําสภาวะอากาศ “เอลนิโญ” ครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง
เทําที่เคยมีการบันทึกมาก าลังสิ้นสุดลง แตํไมํได๎หมายความวําโลกก าลังหลุดพ๎นจากภาวะอากาศร๎ายแรงแตํ
อยํางใด เพราะส านักงานบริหารบรรยากาศและมหาสมุทรแหํงชาติ (โนอา) ระบุวํา โอกาสที่จะเกิดการกํอตัว
ของ “ลานิญา” ตามมาในปลายปีนี้มีสูงถึง 75 เปอร๑เซ็นต๑ 
 “เอลนิโญ” สํงผลให๎อุณหภูมิในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา สูงขึ้นสูํระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ๑ 
ท าให๎ทะเลสาบหลายแหํงในมาเลเซียแห๎งขอด ท าให๎แล๎งจัดจนท าลายพืชผลและกํอให๎เกิดภาวะ “คลื่นความ
ร๎อน” ที่ท าให๎มีผู๎เสียชีวิตเป็นจ านวนมากในอินเดีย ในขณะเดียวกับที่ท าให๎เกิดพายุรุนแรงถลํมพ้ืนที่ริมฝั่งรัฐ
แคลิฟอร๑เนียของสหรัฐอเมริกาอีกด๎วย 
 ผู๎เชี่ยวชาญการระบาดของโรค เชื่อวําเอลนิโญมีสํวนส าคัญที่ท าให๎ไวรัสซิกาแพรํระบาดอยําง
กว๎างขวางในหลายประเทศในละตินอเมริกา เพราะอากาศร๎อนท าให๎ยุงลายแพรํพันธุ๑ได๎งํายและเร็วกวําปกติ 
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 “ลานิญา” เป็นภาวะแปรปรวนของภูมิอากาศท่ีตรงกันข๎ามกับ “เอลนิโญ” ในสภาวะเอลนิโญ มวลน้ า
ในบริเวณตอนกลางและทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นกวําที่ควรจะเป็น อากาศในบริเวณดังกลําว
จึงลอยตัวสูงขึ้นและท าให๎เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่ชายฝั่งทางตะวันออกของแปซิฟิกพร๎อมๆ กับการเกิดหยํอม
ความกดอากาศสูงเหนือชายฝั่งด๎านตะวันตก กํอให๎เกิดภาวะร๎อนและแห๎งแล๎งขึ้นตามมา 
 ในกรณีของ “ลานิญา” อุณหภูมิตอนกลางและตะวันออกของแปซิฟิกลดต่ าลงกวําระดับเฉลี่ย 3-5 
องศาเซลเซียส เพราะกระแสลมตะวันออกก าลังแรงพัดมวลน้ าอุํนออกไปจากพ้ืนที่ดังกลําว 
 นักวิทยาศาสตร๑ของโนอาเริ่มสังเกตพบภาวะอุณหภูมิลดต่ าลงดังกลําวแล๎วในเวลานี้และเชื่อวําจะ
ยังคงลดลงตํอเนื่อง ท าให๎มีโอกาสสูงถึง 75 เปอร๑เซ็นต๑ ที่จะเกิดภาวะลานิญาขึ้นในชํวงสิ้นปี สํงผลให๎เกิดฝนตก
หนักหรือเกิดพายุแรงจัดจ านวนมากขึ้นในแถบตะวันตกของแปซิฟิก ปริมาณมากน๎อยแคํไหนขึ้นอยูํกับความ
รุนแรงของภาวะลานิญา 
 ครั้งลําสุดที่เกิดปรากฏการณ๑ลานิญาท านองเดียวกันนี้ขึ้นคือเมื่อราวกลางปี 2010 และเกิดตํอเนื่องไป
จนกระท่ังถึงปี 2012 หลายคนคงจ าได๎ดีวํา ในปี 2011 (พ.ศ.2554) ฝนตกหนักในไทยมากกวําปริมาณเฉลี่ยถึง 
3 เทําตัว สํงผลให๎พ้ืนที่ 75 เปอร๑เซ็นต๑ของประเทศเกิดภาวะน้ าทํวมหนัก มีผู๎เสียชีวิตมากถึง 815 ราย มูลคํา
ความเสียหายสูงถึง 40,000 ล๎านดอลลาร๑ 
 ดร.อากัส ซานโตโซ นักวิทยาศาสตร๑อาวุโสจากมหาวิทยาลัยนิวเซาธ๑เวลส๑ ระบุวํา ลานิญาท าให๎ความ
เสี่ยงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและไต๎ฝุ่นขึ้นในปริมาณมาก เชํนเดียวกับการที่ท าให๎ฝนตกหนักในพ้ืนที่อิทธิพลของ
มันซึ่งแม๎วําจะชํวยคลายภาวะแล๎งจัดกํอนหน๎านี้ 
 แตํ ดร.ซานโตโซก็เตือนวํา มาตรการรับมือกับภาวะน้ าทํวมหนักก็ควรอยูํในสภาพพร๎อมรับมือตั้งแตํ
บัดนี ้
 นอกเหนือจากภาวะน้ าทํวมแล๎ว ดร.ซานโตโซชี้วํา นอกเหนือจากพายุจะเกิดถี่ขึ้นแล๎ว การที่
ระดับน้ าทะเลในเวลานี้อยูํในระดับสูงกวําเดิม ท าให๎ความเสี่ยงที่จะเกิด “สตอร๑มเซิร๑จ” มีมากขึ้น พ้ืนที่ชายฝั่ง
ถูกกระแสน้ ารุนแรงกัดเซาะและเกิดน้ าทํวมเฉียบพลัน ทั้งหมดนี้สามารถกํอให๎เกิดการสูญเสียทรัพย๑สินและ
ชีวิตเป็นจ านวนมากได๎ 
 นักวิทยาศาสตร๑รายนี้ยังเชื่อวํา เพราะเอลนิโญที่ก าลังจะหมดไป เกิดรุนแรงมากผิดปกติ โอกาสที่จะ
เกิดลานิญาที่รุนแรงผิดปกติก็มีสูงมากตามไปด๎วยเชํนกัน(มติชน 06072559) 
 ก.เกษตรฯ สร้างความเชื่อม่ัน ผลิตข้าวสารคุณภาพครบวงจร เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (08 ก.ค.59) 
 เกษตรฯ สร๎างความเชื่อมั่นในการผลิตข๎าวสารคุณภาพให๎ผู๎บริโภค และเพ่ิมมูลคําของสินค๎าข๎าวไทย 
ด๎วยมาตรฐานสินค๎าเกษตร (มกษ.) ตั้งแตํระดับฟาร๑ม หรือ การปลูกข๎าว GAP จนถึงกระบวนการแปรรูป หรือ 
GMP โรงสีข๎าว และหลักเกณฑ๑เฉพาะส าหรับการรับรองผลิตภัณฑ๑ตามมาตรฐานสินค๎าข๎าวเพ่ือให๎ได๎ข๎าวสารที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพ เหมาะส าหรับการบริโภค 
 นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ (มกอช.) 
เปิดเผยวํา กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ โดย ส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ หรือ มก
อช. ได๎ประกาศใช๎หลักเกณฑ๑เฉพาะส าหรับการรับรองผลิตภัณฑ๑ตามมาตรฐานสินค๎าข๎าว ครอบคลุมถึง การ
รับรองผลิตภัณฑ๑ (product certification) ข๎าวที่บรรจุในบรรจุภัณฑ๑ ได๎แกํ ข๎าวขาว ข๎าวกล๎อง ข๎าวกล๎องงอก 
ตามมาตรฐานสินค๎าเกษตร เรื่อง ข๎าวหอมมะลิไทย (มกษ.4000) ข๎าวหอมไทย (มกษ.4001) ข๎าวกล๎องงอก 
(มกษ.4003) และข๎าว (มกษ.4004) เพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นให๎แกํผู๎บริโภค วําตลอดหํวงโซํการผลิตข๎าวสาร
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คุณภาพ ภายใต๎ความรับผิดชอบของหนํวยงานตํางๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ ได๎สํงเสริมให๎มีการ
น ามาตรฐานสินค๎าเกษตร (มกษ.) ที่เก่ียวข๎องไปใช๎ในกระบวนการผลิตข๎าวสารแบบครบวงจร 
 โดยระดับต๎นน้ ามีการน ามาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ส าหรับข๎าวหอมมะลิไทย (มกษ. 
4400-2552)หรือ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับข๎าว (มกษ. 4401-2551) มาใช๎ในการ
เพาะปลูกข๎าว ซึ่งถือวําเป็นจุดเริ่มต๎นของการเพ่ิมมูลคําให๎สินค๎าข๎าว โดยข๎าวเปลือกที่ได๎จะเป็นข๎าวเปลือก 
GAP  ระดับกลางน้ า มีการน ามาตรฐานหลักการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงสีข๎าว (มกษ. 4403-2553) หรือ GMP 
มกษ. มาใช๎ในกระบวนการแปรรูปข๎าวของโรงสีข๎าว  และนอกนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ ยังมีหลักเกณฑ๑
เฉพาะส าหรับการรับรองผลิตภัณฑ๑ตามมาตรฐานสินค๎าข๎าว ในการตรวจสอบคุณภาพข๎าวทางด๎านกายภาพ 
เคมี ปริมาณสารพิษตกค๎าง ในสินค๎าข๎าวในระดับปลายน้ า เพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นให๎แกํผู๎บริโภคอีกระดับหนึ่ง 
เลขาธิการ มกอช.กลําว 
 มาตรฐานหลักการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงสีข๎าว (มกษ. 4403-2553) หรือ GMP โรงสีข๎าว เป็นอีกหนึ่ง
มาตรฐานที่ครอบคลุม สุขลักษณะของสถานที่ผลิต และขั้นตอนท างานของโรงสีข๎าว ตั้งแตํการรับซื้อ
ข๎าวเปลือก ซึ่งเน๎นให๎ทราบแหลํงที่มาของข๎าวเปลือกท าให๎สามารถทวนสอบได๎ในกรณีที่มีปัญหา นอกจากนั้น 
การลดความชื้น การท าความสะอาด การกะเทาะเปลือก การขัดสี การคัดแยกคุณภาพ การบรรจุ การเก็บ
รักษาและขนสํง ตลอดทุกขั้นตอนการท างาน เพ่ือสร๎างความม่ันใจตลอดเส๎นทางการผลิตข๎าวสารคุณภาพ 
 ปัจจุบัน มีโรงสีข๎าวหลายแหํง น ามาตรฐานสินค๎าเกษตร (มกษ.) ทั้ง GAP และ GMP ไปใช๎เป็นสํวน
หนึ่งในการบริหารจัดการธุรกิจของโรงสีข๎าว เชํน โรงสีข๎าวสหกรณ๑การเกษตรพร๎าว จ ากัด อ าเภอพร๎าว จังหวัด
เชียงใหมํ และ โรงสีข๎าวกลุํมวิสาหกิจชุมชนบ๎านเขากลาง ต าบลปันแต อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็น
โรงสีข๎าวชุมชนขนาดเล็ก สนับสนุนให๎เกษตรกรน ามาตรฐานสินค๎าเกษตรที่เกี่ยวข๎องไปใช๎ในกระบวนการผลิต
ข๎าวสังข๑หยดและรับซื้อในราคาสูงกวําราคาข๎าวสังข๑หยดทั่วไป เพ่ือยกระดับคุณภาพข๎าวสังข๑หยด   ตั้งแตํ
กระบวนการผลิตในไรํนา จนถึงกระบวนการแปรรูปข๎าวเปลือก เป็นการเพ่ิมมูลคําและสร๎างตราสินค๎า
ผลิตภัณฑ๑ของโรงสีข๎าวให๎เป็นที่รู๎จักของผู๎บริโภค 
 นายนัด อํอนแก๎ว ประธานวิสาหกิจชุมชนบ๎านเขากลาง กลําววํา “กลุํมวิสาหกิจชุมชนบ๎านเขากลาง 
ถึงแม๎วําจะเป็นกลุํมวิสาหกิจที่มีสมาชิกไมํมาก โรงสีข๎าวมีก าลังการผลิตเพียงประมาณ 12 ตันตํอวัน แตํ
สามารถน ามาตรฐานที่เกี่ยวข๎องตั้งแตํต๎นน้ า จนถึงปลายน้ า มาใช๎ทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน   ทั้งนี้ แรกเริ่ม
กลุํมได๎น ามาตรฐาน GAP มาใช๎ในการปลูกข๎าวสังข๑หยดกํอน จากนั้น ปี 2554 จึงมีการปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการกระบวนการผลิตโรงสีข๎าวให๎ได๎มาตรฐาน GMP มกษ. ซึ่งปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนยังคงด าเนินการตาม
มาตรฐานสินค๎าเกษตรในทุกๆ ด๎านไว๎ได๎ ซึ่งการด าเนินงานตามมาตรฐานดังกลําว นอกจากจะได๎ข๎าวสารมี
คุณภาพ ปลอดภัย เพิ่มมูลคําของสินค๎าข๎าวแล๎ว ยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต๎นทุนการผลิตได๎
อีกด๎วย 
 ดังนั้น โรงสีอ่ืนๆ ของวิสาหกิจชุมชน สหกรณ๑การเกษตร และผู๎ประกอบการอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพ และ
ความพร๎อม ควรจะน ามาตรฐานสินค๎าเกษตรทั้ง 2 มาตรฐาน และ 1 หลักเกณฑ๑ไปปฏิบัติใช๎ในการบริหาร
จัดการธุรกิจค๎าข๎าว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต๎นทุนการผลิตของวิสาหกิจชุมชน สหกรณ๑การเกษตร และ
ผู๎ประกอบการ  ตํอไปได”๎ 
 นอกจากนี้ โรงสีข๎าวกลุํมวิสาหกิจชุมชนบ๎านเขากลาง ยังได๎รับรางวัลบริการภาครัฐดีเดํนของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ประจ าปี 2557 ในชื่อ “กระบวนงานการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับโรงสีข๎าวขนาดเล็กให๎ได๎มาตรฐาน มกษ. 4403-2553 อยํางมีสํวนรํวม” จากการน าเสนอของ
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ส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ (มกอช.) ซึ่งผลจากการได๎รับรางวัลเป็นการันตีคุณภาพ 
สร๎างความเชื่อม่ันให๎แกํตลาดและผู๎บริโภค ถึงความมีคุณภาพและได๎มาตรฐานในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนที่
กลุํมได๎ด าเนินการตั้งแตํแปลงจนถึงโรงสี โดยใช๎มาตรฐานสินค๎าเกษตร (มกษ.) ที่ผลักดันโดย ส านักงาน
มาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ นับเป็นการขับเคลื่อนเพ่ือสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับเกษตรกรอยํางยั่งยืนตํอไป(ประชาชาติธุรกิจ 07072559) 
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๑.๕ ความเคลื่อนไหวของโรงสีข้าวไทย 
 โรงสีเผยราคาข้าวไทยสูงสุดในรอบ3ปี(25 ก.ค.59) 
 นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข๎าวไทย เปิดเผยวํา ขณะนี้ราคาข๎าวเปลือกเจ๎าได๎ปรับตัว
สูงขึ้นมากกวํา 1 หมื่นบาท/ตัน โดยราคาข๎าวเปลือกเจ๎า 5% ความชื้น 15% ใน จ.พิจิตร อยูํที่ 1. 05 หมื่น
บาท/ตัน เพ่ิมขึ้นจากชํวงต๎นเดือน ก.ค.อยูํที่ 8,500 บาท/ตัน หรือเพ่ิมขึ้น 2,500 บาท/ตัน สูงสุดในรอบ 3 ปี 
หรือนับตั้งแตํที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) เข๎ามาบริหารประเทศ 
 ทั้งนี้ สาเหตุที่ราคาข๎าวเปลือกปรับขึ้นมาเกินตันละ 1 หมื่นบาท เป็นผลมาจากการสํงออกข๎าวนึ่งของ
ไทยในชํวงที่ผํานมา มีค าสั่งซื้อจากตลาดแอฟริกาจ านวนมาก สํงผลให๎ราคาข๎าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นตาม 
เนื่องจากข๎าวนึ่งต๎องใช๎ข๎าวเปลือกฤดูกาลใหมํมาผลิตเพ่ือสํงออกไปตลาดตํางประเทศ 
 “ราคาข๎าวนึ่งปรับขึ้นมาอยูํที่ 1.55-1.58 หมื่นบาท/ตัน เป็นผลจากราคาสํงออกข๎าวนึ่งอยูํที่ 395 
เหรียญสหรัฐ/ตัน ท าให๎ราคาข๎าวเปลือกใหมํขยับตามข้ึนมาด๎วย ซึ่งก็เป็นไปตามกลไกตลาด แตํหลังจากนี้ราคา
นําจะอํอนตัวลงบ๎าง เพราะการสํงออกข๎าวนึ่งเริ่มชะตัวลง หลังจากท่ีมีการสํงออกไปเป็นจ านวนมากแล๎ว” นาย
มานัส กลําว 
 ด๎าน นายชูเกียรติ โอภาสวงศ๑ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย กลําววํา ปัจจัยที่ท าให๎ราคา
ข๎าวเปลือกทะลุ 1 หมื่นบาท/ตัน มาจาก 2 สาเหตุ คือ ผลผลิตข๎าวเปลือกนาปรัง ฤดูกาล 2559 ได๎รับ
ผลกระทบจากปัญหาภัยแล๎ง ท าให๎ผลผลิตลดลงไปกวํา 50% และการสํงออกข๎าวนึ่งที่มีค าสั่งซื้อเข๎ามามาก ท า
ให๎เกิดการกว๎านซื้อข๎าวเปลือกใหมํในตลาดเข๎ามา สํงผลให๎ข๎าวเปลือกราคาเพ่ิมข้ึน 
 อยํางไรก็ตาม หลังจากนี้คาดวําราคาข๎าวจะเริ่มอํอนตัวลง เพราะไตรมาส 3 ผู๎น าเข๎าข๎าวเริ่มชะลอการ
สั่งซื้อ คาดวําจะสํงออกได๎ไมํเกินเดือนละ 6.5 แสนตัน ในชํวงเดือน ก.ค.-ก.ย.และกลับมาสํงออกเพ่ิมขึ้นในไตร
มาสสุดท๎าย หรือสํงออกได๎ประมาณเดือนละ 8 แสนตัน คาดวําทั้งปีนําจะสํงออกได๎ประมาณ 9-2-9.3 ล๎านตัน
(โพสต๑ทูเดย๑ 24072559) 
 การประมูลข้าวท่ัวไป-เข้าอุตสาหกรรม 1.63 ล้านตัน ลุ้นเอกชนแห่ร่วมประกวดราคา(08 ก.ค.59) 
 รายงานขําวจากกระทรวงพาณิชย๑ (พณ.) แจ๎งวํา กรมการค๎าตํางประเทศเตรียมออกประกาศเงื่อนไข 
(ทีโออาร๑) การเปิดประมูลข๎าวเป็นการทั่วไปและเข๎าอุตสาหกรรมปริมาณรวม 1.63 ล๎านตัน โดยจะเปิดชี้แจง
หลักเกณฑ๑ทีโออาร๑ในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ และเปิดให๎ตรวจสอบสภาพข๎าวที่โกดังเก็บข๎าววันที่ 11-15 
กรกฎาคม หลังจากนั้นจะเปิดให๎ยื่นซองคุณสมบัติวันที่ 21 กรกฎาคม และยื่นซองเสนอราคาวันที่ 25 
กรกฎาคมตํอไป 
 แหลํงขําวจากกระทรวงพาณิชย๑กลําววํา สาเหตุที่เปิดประมูลข๎าวสารสต๏อกรัฐบาลเป็นการทั่วไปและ
เข๎าอุตสาหกรรมนั้น เนื่องจากในคลังที่น ามาเปิดประมูลมีทั้งข๎าวดีและข๎าวเสื่อมสภาพปนอยูํ จึงต๎องมีการ
แบํงแยกให๎ชัดเจนและไมํมีการปะปนกัน ทั้งนี้หากนับรวมการประกาศทีโออาร๑ให๎กับผู๎สํงออกที่มีค าสั่งซื้อจาก
ตํางประเทศมายื่นเสนอซื้อข๎าวสต๏อกที่น ามาออกระบายทั้งหมด 2.18 ล๎านตัน และเปิดให๎ยื่นซองคุณสมบัติ
และยื่นซองเสนอราคาในวันเดียวกันกับการเปิดประมูลข๎าวเป็นการทั่วไปและเข๎าอุตสาหกรรมจะท าให๎มีการ
ระบายข๎าวออกจากสต๏อกรัฐบาลคิดเป็นปริมาณรวมถึง 3.81 ล๎านตัน 
 นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท๑ เลขาธิการสมาคมโรงสีข๎าวไทย กลําววํา การที่รัฐบาลระบายข๎าวใน
ปริมาณคํอนข๎างสูงและระบายบํอยครั้ง เชื่อวําเป็นความพยายามทดสอบตลาดวํามีความต๎องการสินค๎ามาก
น๎อยแคํไหน ซึ่งจะทราบค าตอบในชํวงการเปิดประมูล หากมีผู๎สนใจรํวมประมูลมากก็ชี้วําตลาดมีความต๎องการ



28 

 

สินค๎า แตํต๎องระมัดระวังเรื่องราคาขาย โดยรัฐต๎องยืนราคาที่เหมาะสม ไมํให๎เกิดเหตุการณ๑ยิ่งขายยิ่งราคาต่ า 
เพราะอาจสํงผลทางจิตวิทยาตํอราคาตลาดได๎ 
 ทั้งนี้สาเหตุที่ราคาข๎าวเปลือกยังทรงตัวสูงอยํางมีเสถียรภาพในขณะนี้ เป็นผลจากความต๎องการข๎าวนึ่ง 
ซึ่งใช๎วัตถุดิบเป็นข๎าวเปลือก ท าให๎ราคาข๎าวนึ่งขายอยูํที่ตันละ 1.55-1.6 หมื่นบาท และข๎าวสาร 5% อยูํที่ตัน
ละ 1.38-1.4 หมื่นบาท 
 “ราคาสํงออกเชื่อวําเป็นเรื่องของการคาดการณ๑ของตลาด ที่ผู๎สํงออกอาจไมํกล๎าโค๎ดราคาต่ าเกินไป 
เพราะไมํแนํใจวําผลผลิตที่จะออกสูํตลาดในฤดูกาลถัดไปจะมีมากน๎อยเพียงใด หากมีน๎อยก็จะท าให๎ราคาสูง 
ขณะที่ผู๎สํงออกตํางประเทศแม๎จะเสนอราคาต่ า แตํคงไมํมีสินค๎าป้อนตลาดท าให๎ผู๎ซื้อยังต๎องกลับมาซื้อข๎าวไทย 
ทั้งท่ีมีราคาสูงกวําคูํแขํงมากก็เป็นได๎” นายเกรียงศักดิ์กลําว(มติชน 07072559) 
 ข้าวเปลือกพุ่งหม่ืนบาท/ตัน ฝนใหม่แห่ท านาแล้ว4ล้านไร่(21 ก.ค.59) 
 2 ปัจจัยบวก “รายใหญํกว๎านซื้อข๎าวเปลือกท าข๎าวนึ่งสํงออก-ภัยแล๎งฉุดผลผลิตขาดแคลนหนัก” ดัน
ราคาข๎าวเปลือกพํุงตันละกวํา 1 หมื่นบาทชาวนา-โรงสีได๎รับอานิสงส๑ไมํมากเนื่องจากมีข๎าวเปลือกอยูํในมือ
น๎อย ขณะที่โรงสีกวํา 90% หยุดผลิต โอดแบกสต๏อกข๎าวเปลือกหอมมะลิอํวมหลังราคาตก ท า ขาดสภาพ
คลํองผู๎สํงออกอัดโรงสีที่ตั้งบริษัทสํงออกขายตัดราคาตัวต๎นเหตุ ด๎านกรมชลฯเผยฝนใหมํแหํท านาแล๎วรํวม 4 
ล๎านไรํ 
 นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท๑ เลขาธิการ สมาคมโรงสีข๎าวไทย เปิดเผกับ “ฐานเศรษฐกิจ”วําขณะนี้
เป็นที่นําจับตาวํา ราคาข๎าวเปลือกเจ๎าในประเทศได๎ขยับราคาสูงขึ้นมากเฉลี่ยที่ 9,000-10,500 บาทตํอตัน 
(ข้ึนกับความชื้น และคุณภาพข๎าว) เป็นผลจาก 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องคือ 1.มีแรงซื้อข๎าวเปลือกเพ่ือไปท าข๎าวสาร
นึ่งสํงออกตามค าสั่งซื้อของลูกค๎าผู๎สํงออกข๎าวนึ่งรายใหญํบางราย และ 2.จากผลผลิตข๎าวเปลือกในประเทศมี
น๎อย สืบเนื่องจากผลกระทบภัยแล๎ง ขณะที่ตลาดทั้งในและตํางประเทศมีความต๎องการข๎าวสารใหมํ ดังนั้นจาก
ความต๎องการทั้ง 2 สํวนจึงท าให๎เกิดการแยํงซื้อข๎าวเปลือกตามหลักดีมานต๑-ซัพพลาย 
 “ผู๎ที่ได๎อานิสงส๑จากราคาข๎าวเปลือกเจ๎าที่ปรับสูงขึ้นในขณะนี้คือชาวนาที่ก าลังเก็บเกี่ยว หรือข๎าวที่รอ
เก็บเกี่ยว แตํมีจ านวนไมํมาก รวมถึงโรงสีบางรายที่มีเปลือกเกําค๎างสต๏อกอยูํ แตํก็คาดวํามีจ านวนไมํมาก
เชํนกัน ซึ่งราคาข๎าวเปลือกระดับ 9,000 ถึง 10,500 บาทตํอตัน ผู๎สํงออกที่มีโรงสี หรือโรงสีที่ซื้อไปท าข๎าวนึ่ง
ขายให๎สํงออกคงก าไรยาก คงท าเพ่ือรักษาลูกค๎ามากกวํา” 
 สอดคล๎องกับนายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข๎าวไทยที่กลําววํา ขณะนี้ โรงสีทั่วไปรับซื้อ
ข๎าวเปลือกเฉลี่ยที่ 9,200-9,500 บาทตํอตัน ขณะที่โรงสีที่ซื้อข๎าวเปลือกไปท าข๎าวนึ่งเพ่ือสํงออกซื้อที่ 10,000-
10,500 บาทตํอตัน แตํจากข๎าวเปลือกเจ๎าในตลาดมีน๎อย และหาได๎คํอนข๎างยากท าให๎เกิดการแขํงขันแยํงซื้อ มี
ผลให๎ราคาข๎าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นมากดังกลําว ขณะที่ภาพรวมโรงสีข๎าวขนาดใหญํในประเทศที่มีอยูํกวํา 
1,500 โรง (ในจ านวนนี้เป็นสมาชิกของสมาคมประมาณ 800 โรง) ได๎หยุดสีข๎าวแล๎วสัดสํวน 80-90% 
เนื่องจากไมํมีข๎าวเปลือกในการสี คงต๎องรอผลผลิตข๎าวนาปีในฤดูการผลิตใหมํที่จะเริ่มทยอยออกมาในชํวง
ปลายเดือนกันยายน หรือต๎นเดือนตุลาคมนี้(ฐานเศรษฐกิจ 17072559) 
 บิ๊กส่งออกแห่โชว์ออร์เดอร์นอก "โรงสี"หมดสิทธิ์ซื้อข้าวสต๊อกรัฐ(04 ก.ค.59) 
 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดเผยวํา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ได๎จัด
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ๑การจ าหนํายข๎าวสารในสต๏อกของรัฐบาล ตามที่ พล.อ.ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา ประธาน
กรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) เห็นชอบให๎ กรมเปิดจ าหนํายข๎าวสารในสต๏อกของรัฐให๎กับ
ผู๎ประกอบการในประเทศท่ีมีค าสั่งซื้อจากตํางประเทศ ครั้งที่ 1/2559 ปริมาณ 2,177,805.109716 ตันซึ่งเป็น
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ข๎าว 17 ชนิดจาก 139 คลัง เพ่ือสํงออกไปตํางประเทศ โดยก าหนดให๎ยื่นเอกสารคุณสมบัติในวันที่ 21 
กรกฎาคม 2559 ประกาศรายชื่อ 
 ผู๎ผํานคุณสมบัติและให๎ยื่นซองเสนอซื้อวันที่ 25 ก.ค. 2559 กํอนที่จะประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาซื้อ
สูงสุดในแตํละคลัง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เพ่ือนัดหมายให๎มาเจรจาตํอรองกับคณะท างานด าเนินการ
ระบายข๎าว ซึ่งจะตํอรองด๎วยความโปรํงใสทุกขั้นตอน และผู๎ประกอบการที่ได๎รับอนุมัติต๎องรับมอบข๎าวและ
สํงออกตามกรอบเวลาที่ก าหนด พร๎อมแสดงเอกสารหลักฐานการสํงออกตามเงื่อนไขด๎วย 
 "สถานการณ๑ข๎าวผลผลิตข๎าวในประเทศผู๎ผลิตส าคัญปรับตัวลดลง ไมํเพียงพอกับปริมาณความต๎องการ 
ผลผลิตข๎าวฤดูกาลใหมํก าลังจะทยอยออกสูํตลาด จึงเป็นจังหวะดีที่ต๎องเรํงระบายข๎าวในสต๏อกเพ่ือไมํให๎
กระทบราคาตลาด และชํวยลดภาระคําใช๎จํายการเก็บรักษา และความเสื่อมสภาพของข๎าว และชํวยผลักดัน
การสํงออกข๎าวไทยเพ่ิมมากขึ้น" 
 แหลํงขําวในวงการค๎าข๎าว ตั้งข๎อสังเกตวํา 1) การระบายข๎าวครั้งนี้จ ากัดให๎เฉพาะเพ่ือสํงออกเป็นการ
ตัดโอกาสโรงสีไมํให๎แขํงขัน ก็จะมีแตํผู๎สํงออกประมาณ 50-60 รายที่ขึ้นทะเบียนไว๎ และที่ยื่นจริงนําจะเป็นราย
ใหญํ 10 ราย เชํน นครหลวงค๎าข๎าว เอเซียโกลเด๎นไรซ๑ พงษ๑ลาภ เป็นต๎น 2) ระดับราคาประมูลจะปรับตัว
ลดลง เพราะปริมาณซัพพลายออกสูํตลาดตํอเนื่องและจ านวนผู๎แขํงขันเสนอราคาน๎อยลง 3) ยังมีปัญหาความ
ไมํชัดเจนของทีโออาร๑ เชํน หากประมูลข๎าวหอมมะลิที่มีคุณภาพไมํพร๎อมสํงออก จะสามารถน าไปเปลี่ยนข๎าว
หอมมะลิใหมํสํงออกแทนได๎หรือไมํ หรือหากประมูลปลายข๎าวไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตข๎าว 25% เพ่ือสํงออก
จะท าได๎หรือไมํ และต๎องแสดงเอกสารใดประกอบเพ่ือเป็นการยืนยันวําสํงออกจริง 4) ความยุํงยากของ
กระบวนการที่ก าหนดให๎แสดงเอกสารค าสั่งซื้อจากตํางประเทศ และบังคับให๎รับมอบเพ่ือสํงออกให๎ได๎ภายใน 
45 วัน และหากไมํเป็นไปตามก าหนดจะต๎องเสียคําปรับรายวัน ในอัตรา 25% ของมูลคําข๎าวที่ยังไมํสํงออก 
 ด๎านนายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท๑ ประธานบริษัท เอเซีย โกลเด๎นไรซ๑ จ ากัด กลําววํา บริษัทจะยื่นเสนอ
ซื้อวิธีการนี้ แตํจ าเป็นต๎องศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ๑การเสนอราคากํอนวําก าหนดหลั กเกณฑ๑อยํางไรบ๎าง 
โดยข๎อดีคือวิธีการนี้ยังเปิดให๎สามารถเลือกคลังสินค๎าที่จะซื้อได๎ ซึ่งมีความเป็นไปได๎ที่ผู๎สํงออกจะเลือกคลังใน
พ้ืนที่ที่แตํละรายถนัด สํวนต๎นทุนและคําปรับปรุงยังคงใช๎หลักการเดียวกับการประมูล ใครให๎สูงสุดก็คงขายต่ า
กวําเกณท๑ตํอรองไมํได๎เกณท๑ไมํขาย แตํวิธีนี้ยังไมํแนํวําจะท าให๎ขายหมด 2.1 ล๎านตันหรือไมํ เพราะตลาดชํวงนี้
ไมํคํอยเอ้ือ และผู๎สํงออกยังไมํมั่นใจไมํรู๎คุณภาพข๎างในของคลังที่ซื้อวําจะพร๎อมปรับปรุงสํงออกหรือไมํ แตํถ๎า
ผํอนให๎สํงมอบยาวขึ้นนําจะเป็นทางออกท่ีดี 
 นายวันนิวัฒน๑ กิติเรียงลาภ รองประธานบริษัท พงษ๑ลาภ จ ากัด กลําววํา บริษัทจะยื่นซื้อด๎วย แตํยัง
อยูํระหวํางประเมินค าสั่งซื้อวําจะมีปริมาณเทําไร 
 "รัฐประมูลขายให๎ผู๎สํงออกตํอเนื่อง ข๎าวยังไมํได๎ออกไปไหนแคํเปลี่ยนที่เก็บมาอยูํที่เอกชน แตํถ๎าหาก
เราไมํรํวมคํูแขํงรํวมยื่นและราคาต่ าลงไปกวําการประมูลครั้งที่ผํานมาจะสํงผลกระทบตํอราคาข๎าวในตลาด จึง
ต๎องยื่นราคาเพ่ือรักษาเสถียรภาพไว๎" 
 อยํางไรก็ตาม การระบายข๎าวตํอเนื่องหลายครั้งของรัฐบาลสํงผลให๎ปริมาณซัพพลายออกมามากจนท า
ให๎ราคาสํงออกเอฟ.โอ.บี. 
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๑.๖ ความเคลื่อนไหวของผู้ส่งออกข้าวไทย 
 สมาคมผู้ส่งออกข้าวฯ เล็งปรับลดเป้าส่งออกเหลือ 9 ล้านตัน (11 ก.ค.59) 
 นายชูเกียรติ โอภาสวงศ๑ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย เปิดเผยวํา สมาคมฯ อยูํระหวําง
การพิจารณาประเมินผลกระทบจากภัยแล๎ง คําเงินยูโรผันผวนจากเหตุการณ๑ Brexit อีกทั้งราคาข๎าวไทยกับ
ประเทศคูํค๎ามีความแตกตํางกันมาก ซึ่งราคาข๎าวขาว 5 เปอร๑เซ็นต๑ อยูํที่ 430 เหรียญสหรัฐตํอตัน แตํหาก
เทียบกับประเทศเวียดนาม พบวําอยูํที่ 370 เหรียญสหรัฐตํอตัน ดังนั้น ในชํวง 1-2 เดือนนี้ สมาคมฯ อาจปรับ
ลดเป้าสํงออกข๎าวจากเดิม 9.5 ล๎านตัน เป็น 9 ล๎านตัน สํวนแชมป์ของการสํงออกข๎าวยังมั่นใจวําปีนี้จะยังเป็น
ของไทยอยํางแนํนอน (ผู๎จัดการ 10072559) 
 ไทยยังครองอันดับเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ไปฮ่องกง(21 ก.ค.59) 
 นางอภิรดี  ตันตราภรณ๑ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย๑ เปิดเผยรายงานส านักงานสํงเสริมการค๎า
ระหวํางประเทศ (สคร.) ณ เมืองฮํองกง วํา ในชํวง 4 เดือนแรกของปี 2559 ไทยยังคงครองต าแหนํงผู๎สํงออก
ข๎าวรายใหญํของฮํองกง ด๎วยสัดสํวนร๎อยละ 59.5 รองลงมาได๎แกํ เวียดนามที่สัดสํวนร๎อยละ 27.7 และ
จีน    ที่สัดสํวนร๎อยละ 4.8 ตามล าดับ 
 ด๎านปริมาณ ในเดือนเมษายน 2559 ฮํองกงน าเข๎าข๎าวจากทั่วโลกจ านวน 30,497 ตัน เพ่ิมขึ้นจากชํวง
เดียวกันของปีที่ผํานมาร๎อยละ 39.26 โดยน าเข๎าข๎าวหอม (Fragrant Rice) จ านวน 29,065 ตัน เพ่ิมขึ้นร๎อย
ละ 38.61  ในจ านวนนี้ไทยสํงออกข๎าวหอมมะลิไปยังฮํองกงจ านวน 17,196 ตัน เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 58.81 จาก
ชํวงเดียวกันของปี 2558 ที่สํงออกจ านวน 10,828 ตัน  
โดยไทยมีสัดสํวนการสํงออกข๎าวหอมมะลิร๎อยละ 59.6 ในขณะที่เวียดนามมีสัดสํวนร๎อยละ 28.6 
 ในขณะที่ด๎านมูลคํา ฮํองกงน าเข๎าข๎าวจากทั่วโลกมูลคํา 23.52 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 
26.19 โดยน าเข๎าข๎าวหอมมูลคํา 22.44 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งในจ านวนนี้เป็นข๎าวจากประเทศไทย 14.61 
ล๎านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 64.7 โดยมีประเทศที่สํงออกไปฮํองกงรองลงมาได๎แกํ เวียดนาม 
และจีน ที่สัดสํวนร๎อยละ 20.1 และร๎อยละ 5.5 ตามล าดับ 
“ผู๎ประกอบการไทยควรหาชํองทางการขยายตลาดข๎าวไปสูํลูกค๎ากลุํมใหมํๆ ให๎หันมาบริโภคข๎าวไทยเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะกลุํมร๎านอาหารที่มีสัดสํวนการบริโภคข๎าวมากขึ้นกวํากลุํมผู๎บริโภคที่บริโภคในครัวเรือน อีกทั้ง
ควรน าเสนอข๎าวชนิดใหมํๆ เชํน ข๎าวสุขภาพ และผลิตภัณฑ๑ตํางๆ ที่ท าจากข๎าวเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎า
และรองรับกับแนวโน๎มการบริโภคข๎าวของคนรุํนใหมํที่ลดน๎อยลง”รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย๑กลําว 
 ส าหรับราคาข๎าวในฮํองกงชํวงเดือนเมษายน 2559 เริ่มทรงตัวและปรับตัวสูงขึ้นจากในชํวง 3 เดือน
แรกของปีที่ผํานมา แผนงานของกระทรวงพาณิชย๑ที่มอบหมายให๎กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ และ 
สคร. ฮํองกง ด าเนินการเพ่ือสํงเสริมการขายและผลักดันข๎าวไทยในฮํองกง ได๎แกํ การประชาสัมพันธ๑ข๎าวไทย
ผํานงานแสดงสินค๎า Food Fiesta 2016 การจัดคณะผู๎แทนการค๎าข๎าวฮํองกงเยือนไทย รวมทั้งการด าเนินการ
รํวมกับกรมการค๎าตํางประเทศ ในการจดเครื่องหมายตราเขียวของข๎าวหอมมะลิไทยเป็นภาษากวางตุ๎งอีกด๎วย 
 จากการบูรณาการอยํางใกล๎ชิดกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบกับการด าเนิน
โครงการดังกลําวข๎างต๎น รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย๑คาดวําในสิ้นปี 2559 ประเทศไทยจะมีสัดสํวนการ
สํงออกข๎าวไปฮํองกงเพ่ิมมากขึ้น โดยในเชิงปริมาณคาดวําจะมีสัดสํวนที่ร๎อยละ 60 – 65 และเชิงมูลคําที่ร๎อย
ละ 65 – 70 สํงผลให๎ภาพรวมการสํงออกข๎าวเป็นไปตามเป้าหมาย 9.5 ล๎านตันอยํางแนํนอน(ฐานเศรษฐกิจ 
17072559) 
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 เล็งระบายข้าวหมดคลังกลางปี60 เทขายอีก2.1ล้านตันคาดไม่คึกคัก(07 ก.ค.59) 
 ผู๎สํงออกมองรัฐเรํงระบายข๎าวเป็นเรื่องดี แตํติงถี่ไป ตลาดจะกดราคา หลังค าสั่งซื้อไตรมาส 3 ไมํ
กระเตื้องจากภาวะเศรษฐกิจโลกกระทบตลาดสํงออกข๎าวส าคัญอยํางแอฟริกาด๎านพาณิชย๑เตรียมเปิดขาย
ข๎าวสารในสต๏อกให๎เอกชนที่มีค าสั่งซื้อปริมาณ 2.18 ล๎านตันเป็นครั้งแรก พร๎อมเตรียมระบายข๎าวเสื่อมอีก 4 
แสนตัน เล็งล๎างสต๏อกข๎าวรัฐหมดคลังกลางปี 60 
 นายชูเกียรติ โอภาสวงศ๑ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึง
กรณีท่ีกระทรวงพาณิชย๑เตรียมออกประกาศจ าหนํายข๎าวสารในสต๏อกรัฐบาลให๎กับภาคเอกชนที่มีค าสั่งซื้อจาก
ตํางประเทศ (2.18 ล๎านตัน) มองรัฐบาลต๎องการเรํงระบายข๎าวออกมาเพราะเวลานี้ยังไมํมีข๎าวใหมํออกมากก็
นําจะระบายได๎ แตํก็มองวําเป็นการระบายที่ถี่มากไปอาจท าให๎ตลาดซบเซาได๎เพราะวําไตรมาส 3 เพราะตลาด
ข๎าวยังไมํคํอยดี เนื่องจากเศรษฐกิจโดยเฉพาะยุโรปมีปัญหาเรื่องความผันผวนด๎านการเงิน จะสํงผลไปถึงตลาด
แอฟริกาซึ่งเป็นตลาดสํงออกข๎าวของไทยได๎รับผลกระทบไปด๎วย 
 ดังนั้นตลาดสํงออกข๎าวในไตรมาส 3 จะชะลอตัวลงกวําในชํวงต๎นปี และราคาที่เอกชนเสนออาจจะต่ า
กวํา 2 รอบแรก ซึ่งคงต๎องดูอีกครั้งวําข๎าวที่กระทรวงพาณิชย๑จะระบายออกมาครั้งนี้จะได๎ราคาดีกวํา 2 ครั้ง ที่
ผํานมาหรือไมํ หากได๎ราคาต่ ากวําอาจท าให๎ตลาดซบเซาลงไปอีก เพราะตลาดตํางประเทศจับตาดูอยูํด๎วย 
 “จริง ๆ กรมการค๎าตํางประเทศนําจะเป็นผู๎ขายเองโดยตรงซึ่งจะชํวยก าหนดทิศทางของราคาข๎าวที่
ระบายออกมาได๎ เพราะถ๎าให๎เอกชนเสนอซ้ือแล๎วน าข๎าวไปขายตํอราคาก็จะไมํไปในทิศทางเดียว เพราะต๎นทุน
ของแตํละรายไมํเทํากัน การระบายข๎าวรอบนี้อาจท าให๎ราคาข๎าวถูกกดลง เพราะปริมาณที่จะระบายครั้งนี้ 2 
ล๎านกวําตันมองวํามากไปนําจะระบายครั้งละ5 แสนตันและมองวําครั้งนี้คงไมํคึกคักเทํากับ 2 ครั้งที่ผํานมา 
เพราะปริมาณข๎าวที่ออกมาตอนนี้ถือวําอยูํในมือผู๎สํงออกมากเชํนกัน” 
 เชํนเดียวกับนายเสริมศักดิ์ ควรทรงธรรม ผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการ บริษัทไชยพรไรซ๑ แอนด๑ฟู้ด โปร
ดักส๑ จ ากัด ที่กลําววํา การเปิดประมูลข๎าวให๎กับภาคเอกชนที่มีค าสั่งซื้อจากตํางประเทศในครั้งนี้ ไมํนําจะ
คึกคักเทํา 2 ครั้งแรก แตํบริษัทเองคงเข๎ารํวมเพราะผู๎ค๎าเองก็รออยูํเชํนกัน 
 ด๎านนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดเผยวํา กรมการค๎าตํางประเทศจะออก
ประกาศเปิดจ าหนํายข๎าวสารในสต๏อกของรัฐให๎กับภาคเอกชนที่มีค าสั่งซื้อจากตํางประเทศ เพ่ือสํงออก
ตํางประเทศครั้งที่ 1/2559 ปริมาณ 2.18 ล๎านตันเป็นครั้งแรก เพราะมองวําสถานการณ๑ข๎าวในตํางประเทศ
ขณะนี้ปริมาณผลผลิตข๎าวไมํเพียงพอกับปริมาณความต๎องการข๎าวในตลาด ขณะที่ผลผลิตข๎าวในฤดูกาลใหมํ
ก าลังจะทยอยออกสูํตลาด ภาครัฐจึงจ าเป็นต๎องเรํงระบายข๎าวในสต๏อกของรัฐเพ่ือไมํให๎กระทบระดับราคา
ข๎าวเปลือกที่เกษตรกรจะได๎รับ โดยจะเปิดให๎ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติผู๎เสนอซื้อ ในวันที่ 21 กรกฎาคม และ
ยื่นซองเสนอราคาซื้อ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 
 นอกจากนี้กรมเตรียมประกาศทีโออาร๑ เงื่อนไขการระบายข๎าวสต๏อกรัฐบาลในกลุํมของข๎าวเสื่อมเพ่ือ
เข๎าสูํภาคอุตสาหกรรมตั้งแตํอาหารสัตว๑ลงไปปริมาณ 4 แสนตัน โดยในขั้นตอนสุดท๎ายจะเปิดให๎ยื่นซองเสนอ
ราคาวันที่ 25 กรกฎาคม คาดวําปีนี้รัฐบาลนําจะขายข๎าวออกไปได๎มากกวํา 6 ล๎านตัน และท าให๎จนถึงกลางปี 
2560 จะระบายข๎าวสต๏อกออกไปได๎ทั้งหมด(ฐานเศรษฐกิจ 06072559) 
 เอเชียโกลเด้นไรซ์ ลั่น!ยังเบอร์1เมนเทนธุรกิจข้าว รุกธุรกิจใหม่ (13 ก.ค.59) 
 เอํยถึง บริษัท เอเซีย โกลเด๎น ไรซ๑ฯ ในวงการค๎าข๎าวของเมืองไทยไมํมีใครไมํรู๎จักชื่อนี้ เนื่องด๎วยเป็น
บริษัทสํงออกข๎าวอันดับ 1 ของประเทศติดตํอกัน 4-5 ปีจนถึง ณ ปัจจุบัน โดยในปี 2557 บริษัทเคยสํงออกได๎
สูงสุดเป็นประวัติการณ๑ถึง 2.05 ล๎านตัน จากภาพรวมการสํงออกข๎าวของประเทศในปีเดียวกันที่ 10.4 ล๎านตัน 
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ตํอทิศทางธุรกิจของเอเซีย โกลเด๎นไรซ๑นับจากนี้จะเป็นไปในทิศทางใด และมุมมองการผลิตและการสํงออกข๎าว
ของไทยในครึ่งหลังของปีนี้จะเป็นอยํางไร ฟังจากปากของ “สมบัติ เฉลิมวุฒินันท๑” ประธานบริษัทเอเซีย 
โกลเด๎น ไรซ๑ จ ากัด ที่ให๎สัมภาษณ๑พิเศษกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ดังนี้ 
 สยายปีกหลากธุรกิจในประเทศ 
 “สมบัติ” ได๎ฉายภาพธุรกิจของกลุํมวํา ส าหรับในประเทศนอกจากการสํงออกข๎าวซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
แล๎ว ณ ปัจจุบันยังมีธุรกิจโรงสีข๎าวของตัวเอง (5 โรง) มีโรงงานปรับปรุงคุณภาพ มีบริษัทเรือไรท๑เตอร๑ และรถ
ขนสํงข๎าว บริษัทหยง(บริษัทรวบรวมข๎าวขายให๎ผู๎สํงออก) และมีบริษัทผลิตถุงบรรจุข๎าวสาร นอกจากนี้ในชํวง 
3-4 ปีที่ผํานมาได๎รํวมทุนกับกลุํมบุญรอดบริวเวอรี่(เบียร๑สิงห๑)สัดสํวน 50 : 50ในหลายธุรกิจ ได๎แกํธุรกิจโรง
สกัดน ามันร าข๎าว (ในรูปน้ ามันดิบ)เพ่ือจ าหนําย ให๎กับโรงงานอาหารสัตว๑ และสํงไปจ าหนํายที่ญี่ปุ่น ธุรกิจโรงสี 
และธุรกิจโรงไฟฟ้าใช๎เชื้อเพลิงจากก๏าซธรรมชาติ และอีกโรงใช๎เชื้อเพลิงจากแกลบหรือชีวมวล และธุรกิจข๎าว
ถุงในแบรนด๑ “พันดี” 
 “ใน 3 โครงการแรกที่เรารํวมทุนกับทางกลุํมบุญรอด หรือเบียร๑สิงห๑มีที่ตั้งที่จังหวัดอํางทอง ในสํวน
ของโรงไฟฟ้าก็เริ่มเดินเครื่องไปแล๎ว เพ่ือขายไฟให๎กับการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค โรงสกัดน้ ามันร าข๎าวจะเริ่ม
เดินเครื่องในอีก 1-2 เดือนข๎างหน๎า ในอนาคตทางสิงห๑อยูํระหวํางศึกษาเรื่องตลาด และอาจผลิตเป็นน้ ามันร า
ข๎าวบริสุทธิ์เพ่ือการบริโภค สํวนโรงสีจะแล๎วเสร็จและเปิดด าเนินการในชํวงเดือนกันยายนของปีนี้ ซึ่งจะ
สามารถรองรับกับผลผลิตข๎าวในฤดูการผลิตใหมํที่จะออกมาพอดี สํวนโรงงานข๎าวถุงแบรนด๑พันดีก็อยูํแถวบาง
ปะกงก็ผลิตและจ าหนํายแล๎ว การรํวมทุนกับกลุํมบุญรอด ผลจากได๎แลกเปลี่ยนความเห็นกัน และเป็นจังหวะที่
เขาสนใจเรื่องเกษตร ก็มีจุดที่ลงตัวพอดี” 
 ขยายตํอเนื่องฐานกัมพูชา 
 สํวนธุรกิจในตํางประเทศได๎รํวมทุนกับนักธุรกิจท๎องถิ่นในกัมพูชาสัดสํวน 70 : 30 ตั้งโรงสีข๎าวและ
โรงงานปรับปรุงข๎าวขนาดใหญํ ก าลังการผลิตปีละประมาณ 1 ล๎านตันที่เมืองกัมปอต เพ่ือสีเป็นข๎าว และข๎าว
นึ่งเพ่ือสํงออก ใช๎เงินลงทุนประมาณ 1 พันล๎านบาท เริ่มสํงออกเมื่อปลายปี 2558 ที่ผํานมา ลําสุดได๎รํวมทุน
กับนักธุรกิจรายเดิมในกัมพูชา และผู๎ประกอบการโรงแป้งข๎าวเจ๎ามืออาชีพในไทยเพ่ือตั้งโรงงานผลิตแป้งข๎าว
เจ๎า ใช๎เงินลงทุนประมาณ 200 ล๎านบาท คาดจะแล๎วเสร็จต๎นปีหน๎า มีเป้าหมายการใช๎สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร(จีเอสพี)สํงออกไปยังสหภาพยุโรป(อียู) 
เมนเทนข๎าว-รุกธุรกิจใหม ํ
 “ทิศทางอนาคตของบริษัทในอีก 3 ปี 5 ปีข๎างหน๎า จะขยายไปในแนวไหน จริงๆ เราเป็นที่ 1 (สํงออก
ข๎าว)ของประเทศ และปีนี้ก็จะพยายามรักษาอันดับ จะไปมากกวําที่ 1 อันนี้คงไมํมีอะไรมาก คงพยายามรักษา
ฐาน และเมนเทนตรงนี้ ถ๎าถามวําวันนี้เราคงกลับไปเป็นผู๎ผลิตมากข้ึน จากเดิมเราสํงออกโดยที่ซื้อข๎าวจากโรงสี
เป็นหลัก วันนี้ผมเชื่อวําผู๎สํงออกที่จะยืนได๎ต๎องมีโรงสีของตัวเองเป็นหลัก ซึ่งเราก็พร๎อมเพราะในกลุํมเราก็มี
โรงสีในเครืออยูํพอประมาณ วันนี้เราพยายามดูแลในกลุํม พยายามเมนเทนที่เรามีอยูํ โดยรักษาฐานการตลาด 
ให๎ดี ให๎แข็งแรง ขณะนี้เราก็เป็นผู๎ประกอบการครบวงจร ก็คงรักษาระดับที่เป็นอยูํให๎มีความมั่นคง ในสํวนของ
ธุรกิจข๎าวคงไมํขยายอะไรไปมากมายกวํานี้ แตํจะหันไปรุกธุรกิจอ่ืนที่มีทิศทางธุรกิจที่ดีเบื้องต๎นยังไมํขอ
เปิดเผย” 
 เป้าสํงออกข๎าวปีนี้ 1.5 ล๎านตัน 
 “สมบัติ” เผยวําในชํวงครึ่งแรกของปี 2559 บริษัทสํงออกข๎าวไปแล๎วเกือบ 7 แสนตัน ลดลงเล็กน๎อย
เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปีที่แล๎ว แตํก็ถือวํานําพอใจ ทํามกลางการแขํงขันสํงออกข๎าวของไทยและของ
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ตํางประเทศที่แขํงขันกันสูงมาก โดยในไทยกลุํมโรงสีในไทยก็มาแขํงขันเป็นผู๎สํงออกเพ่ิมขึ้น อยํางไรก็ดีในปีนี้
คาดประเทศไทยจะสํงออกข๎าวได๎ไมํต่ ากวํา 9.5 ล๎านตัน (จากปี 58 สํงออกได๎ 9.7 ล๎านตัน) จากครึ่งปีแรกไทย
สํงออกข๎าวได๎แล๎วใกล๎ 5 ล๎านตัน 
 “การสํงออกข๎าวของไทยในไตรมาสที่ 3 คาดจะชะลอลง จากผลผลิตข๎าวเราที่น๎อยลงจากผลกระทบ
ภัยแล๎ง เฉลี่ยตํอเดือนในไตรมาสที่ 3 นําจะได๎สัก 7 แสนตันตํอเดือน สํวนในไตรมาสที่ 4 ที่จะมีผลผลิตข๎าวใน
ฤดูการผลิตใหมํออกมานําจะสปีดท าได๎เฉลี่ยเดือนละ 8 แสน- 1 ล๎านตัน และทั้งปีนําจะได๎ 9.5 ล๎านตันไมํนํามี
ปัญหา และไทยจะยังเป็นแชมป์สํงออกข๎าวโลกอีกปี ขณะที่สํวนของเอเซีย โกลเด๎นไรซ๑ปีนี้ประเมินไว๎จะสํงออก
ได๎ 1.4-1.5 ล๎านตัน นําจะเป็นไปตามเป้าหมาย จากปกติเราจะตั้งเป้าสํงออกไว๎ที่สัดสํวน 16% ของการสํงออก
ข๎าวไทยในภาพรวมทุกปี” 
 ทั้งนี้การสํงออกข๎าวไทยที่คาดจะท าได๎ไมํต่ ากวํา 9.5 ล๎านตันในปีนี้ เขามองวํา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส๑ 
และมาเลเซียซึ่งเป็นลูกค๎าประจ าคาดจะเริ่มกลับมาซื้อข๎าวไทยในชํวงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม เพ่ือสํงมอบในชํวง
ปลายปีถึงต๎นปีหน๎า สํวนตลาดหลักคือแอฟริกา(สัดสํวนกวํา 40% ของการสํงออกข๎าวไทย) เชํน ไนจีเรีย โมซัก
บิก แองโกลา คาดในชํวงปลายปีจะกลับมาสั่งซื้อข๎าวไทยเพ่ิมขึ้น จากที่เวลานี้ยังได๎รับผลกระทบจากราคา
น้ ามัน และคําเงินยูโร(หลายประเทศในแอฟริกามีรายได๎หลักจากน้ ามัน และการซื้อข๎าวสํวนใหญํจะผํานทางเท
รดเดอร๑ของยุโรปที่เวลานี้ได๎รับผลกระทบจากเงินยูโรอํอนคํากรณี Brexit) 
 “ผมคิดวําตลาดทางเอเชียคงต๎องเข๎ามาไมํวําจะเป็น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส๑ จีน มาเลเซีย ชํวงปลายปี
จะสั่งซื้อมากขึ้น ถ๎ามาวันนี้เราก็ไมํมีข๎าวเพราะวําข๎าวใหมํเราขาด จากการเพาะปลูกของเราขาดตอน เราจะไป
เก็บเกี่ยวเอาปลายเดือน 9 ถึงต๎นเดือน 10 อันนั้นจะเป็นคร็อปใหญํของเรา ก็จะเป็นจังหวะและโอกาสของ
ตลาดพอดี รวมถึงตลาดตะวันออกกลาง เชํน อิรัก อิหรําน โดยเฉพาะอิรักที่ชะลอซื้อข๎าวไทยไป 2 ปี (จากมี
ปัญหาคุณภาพ) และรัฐบาลไทยก็ได๎เจรจา คาดปีนี้เราจะได๎สํวนแบํงตลาดอิรักกลับคืนมาได๎บ๎าง ขณะเดียวกัน
ตลาดจีนที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได๎ไปเซ็นสัญญาข๎าวจีทูจีไว๎อีก 1 ล๎านตัน หากมีการเจรจาซื้อขายในชํวงไตรมาสที่ 
3 ก็จะรองรับข๎าวใหมํของไทยที่จะออกมาอีกตลาดหนึ่งพอดี” (ฐานเศรษฐกิจ 13072559) 
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๑.๗ ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 
 รอรัฐไม่ทันการณ์ ชาวนา จ.สุรินทร์ ระดมตัดต้นข้าวหอมฯสกัด“เพลี้ยไฟ”ระบาดหนัก(22 ก.ค.
59) 
 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา ขณะนี้นาข๎าวในหลายพ้ืนที่ของ จ.สุรินทร๑ก าลังประสบปัญหาการระบาดของ
เพลี้ยใบไหม๎ หรือเพลี้ยไฟอยํางหนัก โดยเฉพาะที่ อ.ชุมพลบุรีพบหลายต าบลมีการระบาดของเพลี้ยไฟในแปลง
นาข๎าวหอมมะลิของเกษตรกรที่ก าลังเขียวขจี ลักษณะของการท าลายต๎นข๎าวของเพลี้ยไฟ คือใบข๎าวสํวนปลาย
จะไหม๎ แล๎วลุกลามลงมาท่ีกลางใบ กํอนลงไปยังล าต๎นและลามไปถึงรากต๎นข๎าว จากนั้นต๎นข๎าวจะเนําตาย 
 อยํางไรก็ตาม เกษตรกรอ าเภอชุมพลบุรีได๎ใช๎วิธีการก าจัดและสกัดเพลี้ยไฟ โดยใช๎เครื่องตัดหญ๎าตัดใบ
ต๎นข๎าวที่ก าลังเกิดการระบาดของเพลี้ยไฟเพ่ือป้องกันไมํให๎เพลี้ยไฟลงไปท าลายถึงต๎นและรากข๎าวได๎ ซึ่ง
หลังจากตัดใบข๎าวไปแล๎ว 3-4 วันต๎นข๎าวจะเริ่มแตกใบออกมาใหมํอยํางสวยงามและเพลี้ยไฟจะหายไปด๎วย แตํ
มีบ๎างท่ีตัดใบแล๎วเพลี้ยไมํหาย ชาวนาจะใช๎วิธีฉีดยาพํนซ้ าอีกครั้ง 
 นายคมเพชร ศาลางาม เกษตรกร บ๎านหนองแสง ม.19 ต.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร๑ บอกวํา เพลี้ยไฟก าลัง
ระบาดในนาข๎าวของตน และฉีดพํนยาแล๎วไมํหาย เลยต๎องตัดใบทิ้งเพ่ือป้องกันไมํให๎ลุกลามไปถึงต๎นข๎าว ซึ่ง
ขณะนี้พื้นที่ อ.ชุมพลบุรีมีเพลี้ยไฟระบาดเยอะมากเกือบทุกต าบล เป็นแบบนี้มา 2 ปีแล๎ว สํวนมากชาวนาจะใช๎
วิธีตัดใบทิ้งเหมือนกัน เพราะฉีดพํนยาแล๎วไมํหาย หากไมํตัดใบทิ้งต๎นข๎าวก็จะตาย และสํวนมากเกษตรกรไมํ
คํอยไปแจ๎งการระบาดของเพลี้ยกับหนํวยงานรัฐที่เกี่ยวข๎องเพราะกวําเจ๎าหน๎าที่จะลงมาดูไมํรู๎วําต๎นข๎าวจะเป็น
อยํางไรบ๎าง จึงพากันชํวยเหลือตัวเองอยํางนี้มาโดยตลอด(ผู๎จัดการ 21072559) 
 หนุ่มมหาภัย โกงซ้ือข้าว เมียชิงมอบตัวก่อนหน้า(04 ก.ค.59) 
 สองผัวเมียสุดแสบ ท าทีเป็นพํอค๎าใหญํออกตระเวนรับซื้อข๎าวเปลือกชาวนาในพ้ืนที่ อ.พนัส -นิคม จ.
ชลบุรี และ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พร๎อมเสนอให๎ราคาสูงถึงตันละ 7-8 พันบาท แตํมีเงื่อนไขขอน าข๎าวไปสี
กํอนจํายเงินทีหลัง ชาวนาหลงเชื่อยอมขายข๎าวให๎ กลับถูกสองผัวเมียเชิดข๎าวหนีหายเข๎ากลีบเมฆ มูลคํา
เสียหายกวํา 1 ล๎านบาท แจ๎งต ารวจตามจับ เมียชิงเข๎ามอบตัว สํวนผัวหนีไปจนมุมในจังหวัดอีสาน 
 ต ารวจรวบสองสามีภรรยาสุดแสบรวมหัวกันโกงชาวนารายนี้ เปิดเผยเมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 1 ก.ค. 
ที่ห๎องประชุม สส.ภ.2 อ.เมืองชลบุรี พล.ต.ต.เชษฐา โกมลวรรธนะ ผบก.สส.ภ.2 พ.ต.อ.ชาตรี สุขศิริ ผกก.สส.1 
บก.สส.ภ.2 พ.ต.ท.พงศ๑รพี รพีถวิลวรรณ รอง ผกก.สส.1 พ.ต.ท.เฉลิมศักดิ์ เถียรทองศรี รอง ผกก.สส.1 
รํวมกันแถลงขําวจับกุมนายวิสุทธิ์ เปรมดิษฐ อายุ 43 ปี อยูํบ๎านเลขที่ 17/ 2 หมูํ 7 ต.วัดโบสถ๑ อ.พนัสนิคม จ.
ชลบุรี ผู๎ต๎องหาในคดีฉ๎อโกง หลังรํวมกับ น.ส.นภัสพร หรือริน หรือ พร วรสวัสดิ์ อายุ 42 ปี อยูํบ๎านเลขที่ 64 
หมูํ 6 ต.โยธะกา อ.บางน้ าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ภรรยา ที่เข๎ามอบตัวกับต ารวจและได๎รับการประกันตัวไปกํอน
หน๎านี้ กํอคดีฉ๎อโกงข๎าวเปลือกชาวนา ตามหมายจับของศาลแขวงชลบุรี ที่ จ.140, 141, 143, 145, 148, 
150, 151, 153, 154, 157/2559 ลง วันที่ 16 มิ.ย.59 และหมายจับของศาลจังหวัดฉะเชิงเทราที่ จ.
153/2559 ลงวันที่ 11 พ.ค.2559 รวมหมายจับ 11 หมาย 
 พล.ต.ต.เชษฐา ผบก.สส.ภ.2 แถลงวํา คดีนี้สืบเนื่องมาจากต ารวจได๎รับการร๎องเรียน จากเกษตรกร
ชาวนาในพ้ืนที่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา หลายรายวําได๎รับความเดือดร๎อน
เนื่องจากมีกลุํมคนหลอกลวงน าข๎าวเปลือกไปโดยไมํช าระเงิน จึงสั่งการให๎ พ.ต.อ.ชาตรี ทรงศิริ ผกก.สส.1 บก.
สส.ภ.2 พร๎อมด๎วย พ.ต.ท.พงศ๑รพี รพีถวิลวรรณ พ.ต.ท.เฉลิมศักดิ์ เถียร–ทองศรี รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.2 
ร.ต.อ.ชนกานต๑ ณ นคร สว.สส.1 บก.สส.ภ.2 และ ร.ต.ท.อรัญ สุวรรณรัตน๑ รอง สว.สส.1 กก.สส.ภ.2 พร๎อม
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ก าลัง ด าเนินการสืบสวนจับกุม กระทั่งทราบวําคนร๎ายรายนี้คือนายวิสุทธิ์กับ น.ส.นภัสพร ซึ่งเป็นภรรยา จึง
ติดตามจับกุมเอาไว๎ได๎ 
 ผบก.สส.ภ.2 เผยอีกวํา พฤติกรรมของทั้งคูํจะอ๎างตัวเป็นพํอค๎ารับซื้อข๎าวเปลือก เข๎าไปติดตํอขอซื้อ
ข๎าวเปลือกจากชาวนาพ้ืนที่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เสนอให๎ราคาสูงตันละ 7-8 
พันบาท อ๎างวําจะขอน าข๎าวไปสีกํอน หากสีข๎าวเสร็จจะน าเงินมาให๎ชาวนาไมํเกิน 1 วัน จากนั้นนายวิสุทธิ์จะ
ให๎รถบรรทุกของโรงสีแหํงหนึ่งไปรับข๎าวเปลือกจากชาวนา แตํภายหลังรับข๎าวเปลือกไปแล๎ว นายวิสุทธิ์กับ
ภรรยาหายหน๎าไปติดตํอไมํได๎ เป็นเหตุให๎ชาวนาที่หลงเชื่อได๎ รับความเดือดร๎อนสูญข๎าวไปจ านวนมาก มี
ผู๎เสียหายที่เข๎าร๎องทุกข๑แล๎วรวม 11 ราย ข๎าวเปลือกที่ถูกหลอกกวํา 156.2 ตัน มูลคําความเสียหายกวํา 
1,156,007 บาท และหากมีชาวนาที่เคยโดนสองสามีภรรยาฉ๎อโกงให๎ไปแจ๎งความได๎ ต ารวจจะได๎ด าเนินการ
ตามกฎหมายตํอไป ทั้งนี้ ระหวํางแถลงขําวมีผู๎เสียหาย 9 คนเข๎ารุมชี้ตัวผู๎ต๎องหา 
 พ.ต.อ.ชาตรี ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.2 เผยวํา หลังรับค าสั่งจาก พล.ต.ต.เชษฐา โกมลวรรธนะ ผบก.
สส.ภ.2 ก็น าก าลังกระจายกันออกสืบสวนหาข๎อมูลในพื้นท่ีเกิดเหตุคือ พื้นที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.
พนัสนิคม จ.ชลบุรี กระทั่งทราบวําคนร๎ายคือ นายวิสุทธิ์กับ น.ส.นภัสพร สองสามีภรรยา จึงได๎รวบรวม
พยานหลักฐานขอออกหมายจับตํอศาลแขวง จ.ชลบุรี และศาลแขวง จ.ฉะเชิงเทรา ลงวันที่ 16 มิ.ย.59 
หลังจากศาลออกหมายจับปรากฏวํา น.ส.นภัสพร ภรรยาของนายวิสุทธิ์ ได๎ชิงเข๎ามอบตัวกับต ารวจเมื่อวันที่ 
29 มิ.ย.59 สอบสวนให๎การรับสารภาพพร๎อมใช๎หลักทรัพย๑วงเงิน 600,000 บาท ยื่นประกันตัวออกไป สํวน
นายวิสุทธิ์ ต ารวจสืบทราบวําหลบหนีไปกบดานอยูํที่บ๎านของพ่ีสาวในเขต อ.เมืองนครราชสีมา จึงน าก าลัง
ติดตามจับกุมไว๎ได๎เมื่อชํวงสายของวันที่ 30 มิ.ย. 
 สอบสวนเบื้องต๎น นายวิสุทธิ์ให๎การรับสารภาพวําได๎รับซื้อข๎าวเปลือกไปจากชาวนาจริง แตํไมํได๎โกง 
เนื่องจากให๎เงิน น.ส.นภัสพรไปจํายแล๎ว แตํ น.ส.นภัสพรจะน าไปจํายหรือไมํนั้นไมํทราบเพราะทะเลาะกันและ
ไมํได๎เจอกันนานแล๎ว ประกอบกับรับซื้อข๎าวมาแล๎วขายขาดทุนจึงไมํมีเงินไปคืนชาวนา เมื่อทราบวําถู กต ารวจ
ออกหมายจับได๎หลบหนีไปกบดานที่บ๎านพ่ีสาวกระทั่งถูกจับกุม หลังแถลงขําวต ารวจควบคุมตัวนายวิสุทธิ์สํง
ให๎กับพนักงาน สอบสวน สภ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี รับตัวไว๎ด าเนินคดีกํอน จากนั้นเมื่อพนักงานสอบสวน สภ.
พนัสนิคม สอบสวนปากค าเสร็จก็จะสํงตัวให๎พนักงานสอบสวน สภ.บางปะกง รับไว๎สอบสวนปากค าด าเนินคดี
ตํอ เนื่องจากเหตุเกิดใน 2 พ้ืนที่ ในชั้นพนักงานสอบสวนต ารวจไมํอนุญาตให๎ประกันตัว(ไทยรัฐ 02072559) 
 จ.ศรีสะเกษเจอฝนถล่มต่อเนื่อง นาข้าวหลายหม่ืนไร่ใน 43 หมู่บ้านต้องจมน้ า(04 ก.ค.59) 
 วันที่ 2 กรกฎาคม  เมื่อเวลา 08.30 น. ผู๎สื่อขําวรายงานวํา ขณะนี้ได๎มีฝนตกอยํางตํอเนื่องในเขตพ้ืนที่
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นอีกจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานที่ได๎รับผลกระทบจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎  
ท าให๎มีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันทั้งคืน ติดตํอกันมา 7 วันแล๎ว สํงผลให๎มีปริมาณน้ าไหลเข๎าทํวมนาข๎าวของ
ชาวบ๎านในเขต ต.คูซอด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  ท าให๎ไรํนาของชาวบ๎านกวํา 1,000 ไรํจมอยูํใต๎น้ า โดยเฉพาะ
แปลงข๎าวนาหวํานที่ชาวนาเพิ่งหวํานเสร็จได๎เพียง 1 อาทิตย๑เทํานั้น ถูกน้ าไหลเข๎าทํวม จมเสียหาย ซึ่งชาวบ๎าน
บอกวํา ถ๎าระดับน้ ายังคงทํวมตํอไปแบบนี้อีก 1-2 วัน เมล็ดข๎าวที่หวํานเอาไว๎คงต๎องเนําเสียหาย ซึ่งต๎องมาปรับ
พ้ืนที่ท าใหมํเมื่อน้ าแห๎งลงแล๎ว หรือถ๎าน้ ายังไมํลดลงยังคงทํวมขังอยํางนี้ตํอไป คงต๎องเปลี่ยนมาท านาด าแทน 
ซึ่งจะต๎องเสียเงินไปซื้อต๎นกล๎ามาปักด า แตํขณะเดียวกันบางเขตพ้ืนที่ที่ฝนตกลงมาไมํมากเกินไปก็ได๎ท าให๎ต๎น
ข๎าวของชาวบ๎านที่ก าลังปักด าได๎รับน้ าฝนหลํอเลี้ยงต๎นข๎าวได๎เป็นอยํางดี 
 นายภิรมย๑กฤษฏิ์ พรมจันทร๑ นายอ าเภอยางชุมน๎อย จ.ศรีสะเกษ พร๎อมด๎วยนายชัยเดช วงศ๑ประสาร 
เกษตรอ าเภอยางชุมน๎อย และคณะนายก อบต.กุดเมืองฮาม ผู๎แทนนายก อบต.คอนกาม ก านันต าบลคอนกาม 
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ก านันต าบลกุดเมืองฮาม และผู๎ใหญํบ๎าน/ประชาชนในเขตต.คอนกามและต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน๎อย รํวม
ออกส ารวจตรวจสภาพน้ าทํวม เนื่องจากฝนตกหนักและน้ าไหลหลาก ในท๎องที่ต.คอนกาม และต.กุดเมืองฮาม 
พบวํา  มีหมูํบ๎านถูกน้ าทํวมแล๎ว จ านวน 43 หมูํบ๎าน ไรํนาถูกน้ าทํวม จ านวนประมาณ 19,000 ไรํ  ซึ่งได๎
รายงานให๎ นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษทราบ เพ่ือเตรียมประกาศเขตภัยพิบัติจะได๎เรํงให๎การชํวยเหลือ
ชาวนาที่ถูกน้ าทํวมอยํางเรํงดํวนตํอไป(มติชน 02072559) 
 จ.พิษณุโลก น้ าป่าหลาก ท่วมไร่นาชาวบ้าน เสียหายยับกว่าพันไร่(04 ก.ค.59) 
 เมื่อวันที่ 3 ก.ค.59 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา หลังจากฝนตกลงมาอยํางตํอเนื่องสะสมหลายวันในพ้ืนที่ จ.
พิษณุโลก สํงผลให๎น้ าป่าจากเทือกเขานครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ไหลหลากมาตามน้ าตกตีนตก และไหล
มาสมทบกับห๎วย หนอง คลอง บึงตํางๆ กํอนไหลทะลักเข๎าทํวมพ้ืนที่ทางการเกษตรของชาวบ๎าน อาทิ นาข๎าว 
ไรํข๎าวโพด ไรอ๎ํอย สวนพริก กวํา 1,000 ไรํ จ านวน 2 หมูํบ๎าน ประกอบด๎วย พ้ืนที่หมูํ 3 บ๎านป่าซําน และ หมูํ 
10 บ๎านร๎องยาง ต.บ๎านพร๎าว อ.นครไทย ไรํนาถูกน้ าทํวมจมมิดได๎รับความเสียหายอยํางหนัก นอกจากนี้ถนนที่
ใช๎สัญจรในหมูํบ๎านก็ถูกน้ าทํวมระดับสูงด๎วยเชํนกัน ชาวบ๎านพลิกวิกฤติ ให๎เป็นโอกาส พากันออกมายกยอหา
ปลาน ากลับไปรับประทาน และน าไปจ าหนํายเป็นรายได๎เสริมให๎กับครอบครัว 
 นางบุญเรียม แก๎วสวย อายุ 60 ปี ชาวนาในพื้นท่ี เปิดเผยวํา กํอนหน๎านี้ตนเองเพ่ิงลงทุนไถนาปักกล๎า
จ านวน 20 ไรํ แตํด๎วยสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนจึงท าให๎มีพายุฝนตกลงมาอยํางหนักติดตํอกันหลายวัน 
สํงผลให๎เกิดน้ าป่าไหลบําเข๎ารํวมพ้ืนที่นาข๎าวและพ้ืนที่เกษตรกรรมอ่ืนๆ ของชาวบ๎านเสียหายอยํางหนัก รวม
แล๎วกวํา 1,000 ไรํ แตํก็ต๎องท าใจทั้งที่เพ่ิงลงทุนท านาไปถึงไรํละ 13,000 บาททีเดียว จึงได๎พลิกวิกฤติเป็น
โอกาส ชักชวนคนในหมูํบ๎านพากันมายกยอหาปลาบริเวณจุดที่มีน้ าทํวมสูงและมีน้ าไหลเชี่ยว วันหนึ่งสามารถ
ยกยอหาปลาได๎ถึงคนละประมาณ 10 กิโลกรัม ได๎ปลาหลากชนิดกัน เชํน ปลาชํอน ปลาหมอ ปลาตะเพียน 
ปลาซิว ฯลฯ ซึ่งชาวบ๎านที่มายกยอก็จะเตรียมน าข๎องมาใสํปลากลับไปรับประทาน หากเหลือก็จะน าไป
จ าหนํายเป็นรายได๎เสริมให๎กับครอบครัวตัวเอง 
 ทั้งนี้ ผู๎สื่อขําวรายงานวํา ส าหรับจุดที่เกิดน้ าทํวมครั้งนี้จะไหลไปรวมในบึงหลวง กํอนจะเอํอล๎นไหลลง
สูํแมํน้ าแควน๎อย ผํานบ๎านพร๎าวไปรวมกับสายน้ าแควน๎อยที่เขต อ.ชาติตระการ แล๎วไหลเข๎าสูํเขื่อนแควน๎อย
บ ารุงแดน ต.คันโช๎ง อ.วัดโบสถ๑ จ.พิษณุโลก คาดวําหากไมํมีฝนตกลงมาอีก ก็จะสามารถระบายน้ ากลับสูํภาวะ
ปกติได๎ไมํเกิน 4 วัน สํวนพ้ืนที่นาข๎าวของชาวบ๎านที่ถูกน้ าทํวมเสียหาย ชาวบ๎านจะแจ๎งไปยังหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง เพ่ือเข๎ามาส ารวจเพื่อขอรับการเยียวยาจากภาครัฐตํอไป(ไทยรัฐ 03072559) 
 จ.อ านาจเจริญ อ่วมหนัก นาข้าวกว่า 5 พันไร่จมใต้น้ ากว่า 3 อาทิตย์ เริ่มเน่าเสียหายวอนรัฐช่วย
ด่วน(06 ก.ค.59) 
 ผู๎สื่อขําวรายงานวํา นายวีระ หิรัญรัตน๑ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํ 4 บ๎านโพนขวาว ต.จิกดูํ อ.หัวตะพาน จ.
อ านาจเจริญ กลําววํา จากฝนที่ตกลงมาอยํางตํอเนื่องและน้ าจากล าเซบายด๎านจ .ยโสธรก็ไหลหนุนมา ท าให๎
เกิดสภาวะน้ าทํวมขังใน 3 ต าบลใหญํๆ ของอ.หัวตะพาน คือ ต.สร๎างถํอน๎อย ต.หัวตะพาน และต.จิกดูํ นาข๎าว
จมอยูํใต๎ขยายวงกว๎างกวํา 5,000 ไรํ และโดยเฉพาะที่ บ๎านโพนขวาว หมูํที่ 4 และหมูํที่ 10 ต.จิกดูํ หมูํ 10 ต.
หัวตะพาน อีกจ านวนกวํา 5,000 ไรํจมใต๎น้ าระนาว ขณะนี้ต๎นข๎าวจมใต๎น้ ามานานกวํา 3 อาทิตย๑เริ่มเนําตาย
เป็นจ านวนมากแล๎ว วอนเจ๎าหน๎าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบหาแนวทางเข๎าชํวยเหลือด๎วย 
 ทางด๎านนายประเสริฐ กานานนท๑ ส.จ.อ าเภอหัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ กลําววํา ที่นาในต.จิกดูํและต.
หัวตะพาน กวํา 5,000 ไรํจมใต๎น้ ามานานรํวม 3 อาทิตย๑แล๎วคงเนําตายหมดแล๎ว และวันนี้ฝนตกทั้งกลางวัน
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และกลางคืนปริมาณน้ าคงเพ่ิมข้ึนอีกเป็นจ านวนมากเนื่องจากน้ าในล าเซบายหนุนขึ้นมาอีกเป็นจ านวนมาก นา
ข๎าวต๎องขยายวงกว๎างการทํวมขังออกไปอีกให๎หนํวยงานภาครัฐลงพ้ืนที่ด๎วย 
 ด๎านนายทรงพันธ๑ จันทร๑สวําง เกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ กลําววํา ตนทราบขําวได๎น าทีมงานออก
ส ารวจความเสียหายใน 3 ต าบลทันที ได๎แกํต.หัวตะพาน ต.สร๎างถํอน๎อย และต.จิกดูํ พร๎อมหาแนวทางแก๎ไข
เบื้องต๎นกํอน เนื่องจากในชํวงนี้มีฝนตกชุกอยํางตํอเนื่องและมีน้ าจากล าน้ าเซบายหนุนสูงและไหลทะลักเข๎า
ทํวมนาขา๎วเป็นจ านวนกวํา 5,000 ไรํและบางสํวนเนําตาย(มติชน 05072559) 
 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ า พะเยา ผลิตข้าวเฉพาะ (ข้าวลืมผัว) มาตรฐาน GAP(12 ก.ค.59) 
 ได๎มีการศึกษาวิจัยพบวํา ข๎าวลืมผัว เป็นพันธุ๑ข๎าวที่มีสารแอนโทไซยานินในปริมาณสูง มีคุณสมบัติ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล๑มะเร็งได๎ โดยต๎านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น อีกทั้งยังชํวยในการหมุนเวียน
ของกระแสโลหิต ชะลอการเสื่อมของเซลล๑รํางกาย นอกจากนี้ ยังอุดมด๎วยแกมมําโอไรซานอลท าให๎มีคํา
ความสามารถในการต๎านสารอนุมูลอิสระสูงกวําพืชตระกูลเบอรี่ ชํวยลดคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไ รด๑ และ
เพ่ิมระดับของไขมันชนิดดี (HDL) ในเลือด และยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร 
 และนับเป็นข๎าวเฉพาะที่ได๎รับการตอบรับจากสังคมผู๎บริโภคที่หํวงใยในสุขภาพเป็นอยํางยิ่งในปัจจุบัน 
และเพ่ือเป็นการสํงเสริมสนับสนุนทางเลือกในการปลูกข๎าวของเกษตรกรให๎ได๎มีชํองทางในการตลาดเพ่ิมมาก
ขึ้น ทางกรมการข๎าวจึงได๎จัดท าโครงการสํงเสริมและสนับสนุนข๎าวตลาดเฉพาะขึ้นหลายชนิดข๎าว ทั้งการแปร
รูปเป็นสินค๎าข๎าว และการแปรรูปข๎าวเป็นผลิตภัณฑ๑ตําง ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลคํา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีข๎าวลืมผัวรวมอยูํ
ด๎วย 
 นายอนันต๑ สุวรรณรัตน๑ อธิบดีกรมการข๎าว เปิดเผยวํา กรมการข๎าวมีภารกิจในการสํงเสริมการผลิต
การตลาด การแปรรูปของข๎าวเพ่ือตลาดเฉพาะ ซึ่งเป็นตลาดที่เจาะจงตํอผู๎บริโภคซึ่งเป็นกลุํมที่ต๎องการสินค๎าที่
มีคุณลักษณะที่แตกตํางจากสินค๎าข๎าวทั่ว ๆ ไป และมีก าลังซื้อคํอนข๎างสูง 
 โดยกรมการข๎าวได๎มีการด าเนินงานในการสํงเสริมการผลิตเพ่ือตลาดเฉพาะขึ้น ซึ่งเริ่มตั้งแตํการคัด
พันธุ๑ข๎าว กระบวนการผลิต และการจัดการด๎านการแปรรูป จนถึงกลุํมตลาด  ที่มีความเฉพาะเจาะจง พร๎อม
สํงเสริมให๎ปลูกในระบบข๎าวอินทรีย๑ ผํานมาตรฐานของการผลิต เชํน Q, GAP ผํานโรงสี GMP ออก 
มาเป็นข๎าว Q หรือเป็นมาตรฐานข๎าวอินทรีย๑ โดยเฉพาะข๎าวที่ปลูกอยูํในเขตที่บํงชี้ทางภูมิศาสตร๑ ก็จะ
สนับสนุนให๎ผลิตออกมาที่มีสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร๑ เรียกวําข๎าว GI 
 ดังเชํนวิสาหกิจชุมชนกลุํมชาข๎าวก่ า (ข๎าวลืมผัว) หมูํ 11 บ๎านต๊ าพระแล ต าบลบ๎านต๊ า อ าเภอเมือง 
พะเยา ที่มีการรวมกลุํมเกษตรกรในพ้ืนที่ท าการเพาะปลูกข๎าวระบบเกษตรอินทรีย๑ ปัจจุบันมีสมาชิก 49 คน มี
พ้ืนที่เพาะปลูกเป็นข๎าวลืมผัว 500 ไรํ ข๎าวหอมมะลิ 100 ไรํ และข๎าวก่ าล๎านนา 20 ไรํ รวมพ้ืนที่เพาะปลูก
ประมาณ 700 ไรํ โดยเน๎นการเพาะปลูกอยํางมีคุณภาพ ให๎มีผลผลิตตํอไรํสูง ต๎นทุนต่ า เป็นการผลิตข๎าว
คุณภาพอยํางครบวงจร จนประสบความส าเร็จ สามารถผลิตข๎าวตลาดเฉพาะ ตลอดจนถึงการแปรรูปที่ตรง
ตามความต๎อง การของตลาดได๎ 
 นางอุไรวรรณ ภูํวัตร ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุํมชาข๎าวก่ า (ข๎าวลืมผัว) บ๎านต๊ าพระแล ต าบลบ๎านต๊ า 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปิดเผยวํา การปลูกข๎าว GAP ของกลุํมได๎รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ๑ดีจากกรมการ
ข๎าว เป็นเมล็ดพันธุ๑ที่ถูกต๎องตรงตามสายพันธุ๑ โดยปลูก 2 แบบ คือแบบรายกลุํมและรายเฉพาะ ซึ่งข๎าวลืมผัว
จะปลูกเป็นรายกลุํมมีการชํวยเหลือกันเพ่ือให๎ข๎าวมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพราะหากสมาชิกรายใดรายหนึ่งไมํ
ผํานเกณฑ๑ กลุํมนั้นก็จะไมํผํานเกณฑ๑การประเมินทั้งหมด 
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 การปลูกข๎าวด๎วยระบบ GAP หมายถึง แนวทางในการท าการเกษตร เพ่ือให๎ได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพดี
ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด ได๎ผลผลิตสูงคุ๎มคําการลงทุนและกระบวนการผลิตจะต๎องปลอดภัยตํอเกษตรกร
และผู๎บริโภค มีการใช๎ทรัพยากรที่เกิดประโยชน๑สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไมํท าให๎เกิดมลพิษตํอ
สิ่งแวดล๎อม โดยเริ่มตั้งแตํเมล็ดพันธุ๑ วิธีการปลูก จะไมํใช๎สารเคมีใด ๆ เข๎ามาเป็นตัวชํวยในการเพาะปลูก ซึ่ง
กลุํมฯ นี้ ถือวํามีพ้ืนที่เพาะปลูกท่ีได๎เปรียบ เพราะปลูกข๎าวเป็นพืชไรํ เป็นการจ ากัดสารเคมีโดยอัตโนมัติด๎วยวิธี
ธรรมชาติ สภาพแวดล๎อมปลอดจากเคมี แหลํงน้ าจะอาศัยน้ าฝน และน้ าซับจากความชื้นของผืนป่า จึง
ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมี สภาพดินในแปลงปลูกสะดวกตํอการดูแลและควบคุม 
 เก็บเกี่ยวชํวงที่หมดฝนท าให๎ไมํมีปัญหาเรื่องของความชื้น ซึ่งข๎าวลืมผัวที่นี่จะมีความชื้นไมํเกิน 14% 
ใช๎วิธีการเก็บเกี่ยวด๎วยมือแตํใช๎เครื่องนวดข๎าว เพ่ือให๎ได๎เปอร๑เซ็นต๑ของเมล็ดข๎าวเต็ม คือเมล็ดลีบเครื่องจะเป่า
ออกไปท าให๎ไมํมีการเจือปน นับเป็นการผลิตตามมาตรฐานของกรมการข๎าว คือมีการพิจารณาตั้งแตํเมล็ดพันธุ๑
ที่ปลูก กระบวนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว ที่จะต๎องไมํมีสิ่งอ่ืนเจือปน เมื่อได๎ข๎าวเปลือกแล๎วจะผําน
กระบวนการสีเป็นข๎าวสาร ข๎าวกล๎อง ข๎าวซ๎อมมือ ก็จะผํานโรงสี GMP แล๎วติดตรา Q ตามมาตรฐาน มกอช. 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ ซึ่งมั่นใจได๎วําการผลิตปลอดภัยเป็นข๎าวดีมีคุณภาพ 
 “สมาชิกกลุํมท ากันด๎วยใจรัก ด๎วยจิตวิญญาณ ด๎วยการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต๑ใช๎ คือการพ่ึงพาตัวเอง ใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางสมดุล น าหลักวิชาการและภูมิปัญญาของ
เกษตรกรมาผสมผสานออกมาเป็นเทคโนโลยีในแนวทางของกลุํม ผลผลิตที่ได๎ก็ได๎รับการตอบรับที่ดีจากตลาด 
เพราะเป็นข๎าวตลาดเฉพาะ ผู๎บริโภคมีความต๎องการมาก” นางอุไรวรรณ กลําว(เดลินิวส๑ 12072559) 
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๑.๘ ความเคลื่อนไหวอื่นๆ 
 ญี่ปุ่นชูแปลงใหญ่ลดต้นทุน ชาวนารวมกลุ่มแปรรูปข้าว(21 ก.ค.59) 
 นาย ทซึโทมุ มิยาโกชิ ที่ปรึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ ประจ า บริษัท สยามคูโบต๎า คอร๑ปอเรชั่น จ ากัด 
ประเทศไทย เปิดเผยวํา การท านาของชาวญี่ปุ่นเป็นการท านาในรูปแบบการรวมกลุํมแปลงใหญํ ซึ่งได๎รับการ
สํงเสริมจากรัฐบาล อาทิ 1.การรวมกลุํมซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร หากเข๎ารํวมโครงการรัฐให๎กู๎ได๎ในดอกเบี้ย
ต่ า แม๎ญี่ปุ่นต๎องประสบกบัสภาพอากาศแปรปรวน แตํผลผลิตของแปลงใหญํคํอนข๎างคงที่ รายได๎แนํนอน หรือ
บวกลบไมํเกิน 2% เทํานั้น ขณะที่วิธีการท านาจะเน๎นใช๎นวัตกรรมหยอดเมล็ดพันธุ๑ให๎สม่ าเสมอ ที่ทั้งประหยัด
สามารถลดต๎นทุนได๎ถึงเทําตัว หากเทียบกับนาหวํานซึ่งปัจจุบันเกาหลีใต๎ก าลังเป็นที่นิยม เพาะการปลูกข๎าว
ด๎วยโซลูชั่นเหลํานี้มาจากการน าเอาผงเหล็กเคลือบเมล็ดพันธุ๑ ท าให๎ข๎าวมีน้ าหนักไมํไหลไปกับน้ า ผลผลิตข๎าว
เพ่ิมข้ึน 
 และต๎นทุนลดลงถึง 30-40% ท าให๎ชาวนาญี่ปุ่นมีรายได๎เพ่ิมขึ้น 2 เเสนเยน/ปี มากกวําพนักงาน
ออฟฟิศระดับกลางในกรุงโตเกียวแตํระยะหลัง 2-3 ปีนี้ ตลาดข๎าวญี่ปุ่นต๎องประสบกับการผลิตที่ล๎นตลาด เกิน
ความต๎องการบริโภคในประเทศด๎วยความที่ญี่ปุ่นไมํได๎ผลิตข๎าวเพ่ือการสํง ออกประจวบกับพฤติกรรมการ
บริโภคในประเทศปัจจุบันหนุํมสาววัย 20-30 ปีไมํนิยมรับประทานข๎าว คําเฉลี่ยการบริโภคข๎าวคนญี่ปุ่นจากที่ 
140 กก./คน/ปี ปัจจุบันเหลือเพียง 55 กก./คน/ปี หรือในวัยรุํน 28 กก./คน/ปีเทํานั้น ถือวําน๎อยมาก สํงผลให๎
รัฐบาลจ าเป็นต๎องประกาศจ ากัดปริมาณการปลูก โดยให๎เกษตรกรหันไป 1.ผลิตอาหารสัตว๑ 2.ปลูกถั่วเหลือง 
เพ่ือลดก าลังการผลิตข๎าวภายในประเทศ ซึ่งก าลังการผลิตข๎าวสารอยูํที่ 7 ล๎านตัน/ปี จากอัตราเต็มที่ 10 ล๎าน
ตัน 
 กวําร๎อยละ 90 บริโภคในประเทศปริมาณ 6.3 ล๎านตันข๎าวสาร และรัฐบาลต๎องขอความรํวมมือชาวนา
ปรับเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูก ลดพ้ืนที่การท านา อยํางไรก็ดี ญี่ปุ่นยังต๎องพัฒนาตลาดข๎าวที่ล๎นเกินความ
ต๎องการไปสูํการแปรรูป ซึ่งปัจจุบันพบวําตามห๎างสรรพสินค๎าในญี่ปุ่นล๎วนแล๎วแตํมีผลิตภัณฑ๑ข๎าว เกรดเอ เเละ
ผลิตภัณฑ๑แปรรูปข๎าวที่หลากหลาย เพ่ือลดโอเวอร๑ซัพพลายเเละเป็นการสร๎างมูลคําเพ่ิมอีกทาง(ประชาชาติ
ธุรกิจ 17072559) 
 โสพรรณ มานะธัญญา นายกหญิงคนแรกสมาคมข้าวถุง(05 ก.ค.59) 
 จากที่ในปีนี้รัฐบาลภายใต๎การบริหารของ พล.อ.ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา นายกรัฐมนตรี ได๎มีแนวทางการ
ปฏิรูปสินค๎าข๎าว ให๎อยูํภายใต๎แผนการผลิตและการตลาดข๎าวครบวงจร โดยควบคุมพ้ืนที่การเพาะปลูกให๎
เป็นไปตามเป้าหมาย รอบที่ 1 ปี2559/60 จ านวน 55.37 ล๎านไรํ แบํงเป็นพ้ืนที่สํงเสริมปลูกข๎าว 54.80 ล๎านไรํ 
และพ้ืนที่การปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก 5.7 แสนไรํ อยํางจริงจังภายใต๎ 3 หนํวยงานหลักได๎แกํ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ๑ กระทรวงพาณิชย๑ และกระทรวงมหาดไทยเป็นตัวขับเคลื่อน ผลจากนโยบายดังกลําวนั้น
จะสํงผลกระทบตํอราคาข๎าวถุงในประเทศหรือไมํ ที่ส าคัญจะสามารถยกระดับราคาข๎าวให๎สูงขึ้น เพ่ือยกระดับ
ชีวิตของชาวนา 3.7 ล๎านครัวเรือน ได๎จริงหรือไมํ “ฐานเศรษฐกิจ” สัมภาษณ๑พิเศษ “โสพรรณ มานะธัญญา” 
นายกสมาคมผู๎ประกอบการข๎าวถุงไทย ซึ่งเป็นผู๎หญิงคนแรก ดังรายละเอียด 
 การตลาด น าการผลิต 
 “โสพรรณ” กลําววํา ในปีที่ผํานมาราคาข๎าวหอมมะลิ และข๎าวขาว ต่ าเกินไป มีผลท าให๎เกษตรกร
ขาดทุน สาเหตุมาจากผลผลิตมากเกินกับความต๎องการไป ดังนั้นการก าหนดพ้ืนที่ปลูกข๎าวและการบริหาร
จัดการ ภายใต๎คณะท างานวางแผนการผลิตข๎าวครบวงจรที่มีนางชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย๑ 
เป็นประธาน ทางสมาคมเห็นพ๎องกันด๎วยที่จะต๎องมีนโยบายเพาะปลูกให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด 
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ในการก าหนดข๎าวแตํละชนิดควรจะปลูกเทําไร โดย ก าหนดความต๎องการข๎าวทั้งผู๎สํงออก และผู๎ใช๎ในประเทศ
แยกรายชนิดข๎าวในปี 2559/60 เป้าหมายการผลิตที่ 27.17 ล๎านตันข๎าวเปลือก (จากปีกํอนเคยผลิตถึง 33 
ล๎านตันข๎าวเปลือก) 
 “การวางแผนการผลิตใกล๎เคียงกับความต๎องการของตลาดไมํใชํโอเวอร๑ (ปริมาณข๎าวมาก) หรือขาด
แคลน ซึ่งหลังจากนี้เป็นหน๎าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ จะต๎องไปก าหนดนโยบายพ้ืนที่ในการปลูกข๎าว
แตํละชนิดให๎มีความเหมาะสมภายใต๎แผนการท างานจะมี 3 ระยะ ได๎แกํระยะสั้น (6 เดือน) ระยะกลาง (12 
เดือน) และระยะยาว (18 เดือน) คาดวําจะมีผลท าให๎ราคาข๎าวในประเทศที่เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวได๎ในอนาคต
ราคาจะปรับขึ้นเล็กน๎อยมาก” 
 ทั้งนี้สํวนตัวมองวํา ควรยึดผลประโยชน๑ของเกษตรกรซึ่งเป็นคนหมูํมาก เพราะถ๎าชาวนาเลิกอาชีพ
ปลูกข๎าวเลย กลําวคือ ผู๎บริโภคไมํมีข๎าวรับประทาน หรือผู๎สํงออกจะต๎องไปซื้อข๎าวจากเวียดนาม ข๎าวเมียนมา 
เพ่ือสํงออก จะท าให๎ไทยขาดความมั่นคงทางอาหาร จากนโยบายดังกลําวที่รํวมกันทั้งเกษตรกร หนํวยงานรัฐ
และภาคเอกชนจะชํวยกันท าให๎ระบบหํวงโซํอาหารมีความสมดุล ถือเป็นการเริ่มต๎นที่ดีไปสูํแนวทางการปฏิรูป
สินค๎าข๎าวในภาพรวมทั้งประเทศ 
 รวมกันเพิ่มอ านาจตํอรอง 
 สํวนการบริหารงานของสมาคมในปี 2559 นั้นด าเนินการตามเจตนารมย๑ของผู๎กํอตั้งและเกิดการ
รวมตัวกันก็เพ่ือดูแลผู๎ประกอบการข๎าวถุง และเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหวํางราชการกับผู๎ประกอบการ 
หรือทางโมเดิร๑นเทรดกับผู๎ประกอบการ นี่เป็นหน๎าที่หลัก แตํในจ านวนสมาชิกกวํา 150 บริษัท ไมํสามารถคุย
กันเรื่องฮ้ัวราคาได๎ หรือบางราย หากสต๏อกข๎าวมาก อยากจะขายเทําทุนก็ได๎ ขอยืนยันวําเป็นการค๎าเสรี แตํจะ
พยายามชักจูงหรือรณรงค๑ให๎ข๎าวของสมาชิกอยูํในมาตรฐานเดียวกัน และให๎ข๎อมูลขําวสารกับสมาชิกเพ่ือให๎
รับทราบความเคลื่อนไหว หรือกระทรวงพาณิชย๑ขอความรํวมมือก็ยินดี อาทิ ตัวอยํางข๎าว และไปรํวมงานแถลง
ขําว เป็นต๎น 
 อีกหนึ่งภารกิจที่ส าคัญ ก็คือ การเพิ่มอ านาจตํอรอง เพราะการไปวางจ าหนํายข๎าวถุงในห๎างโมเดิร๑นเท
รด และดิสเคาน๑สโตร๑ จะมีคําใชํจําย สํงผลท าให๎ราคาต๎นทุนผู๎ประกอบการสูงมาก อาทิ คําใช๎จําย คําใช๎จํายจัด
โปรโมชันลดราคาสินค๎า หักเปอร๑เซ็นต๑ โดยการแบํงรายได๎จากยอดขาย รวมทั้งเรื่องอ่ืนๆ ด๎วย ซึ่ง
ผู๎ประกอบการข๎าวถุงจะได๎ก าไรน๎อยมาก แตํถ๎ารวมกลุํมกันจะสามารถเจรจากับโมเดิร๑นเทรดวําคําใช๎จํายตํางๆ 
ราคาที่เหมาะสมนําจะอยูํระดับเทํานี้ เพ่ือรักษาผลประโยชน๑ของสมาชิก และราคาที่เป็นธรรมกับผู๎บริโภค 
 ลําสุดทางกระทรวงพาณิชย๑ ได๎มีมาตรการให๎สมาชิกผู๎ประกอบการข๎าวถุง ท ารายงานเข๎าไปทุก
สัปดาห๑วําแตํละแบรนด๑จ าหนํายในท๎องตลาดราคาเทําไร ซึ่งข๎อมูลตํางๆ เหลํานี้จะต๎องชี้แจงตั้งแตํต๎นทางก็คือ 
การรับข๎าวเปลือกราคาเทําไร สีแปรเป็นข๎าวสารมีต๎นทุนเทําไร บรรจุถุงขายเทําไร เนื่องจากเกษตรกรจะได๎
ทราบวําโรงสีให๎ราคาเทําไร ผลประโยชน๑จะตกอยูํกับเกษตรกรที่จะน าผลผลิตไปขายกับโรงสีที่ให๎ราคาดีที่สุด 
เพ่ือเป็นทางเลือกให๎กับชาวนา จะประกาศในเว็บไซต๑ของกระทรวงที่เปิดให๎ผู๎บริโภคและผู๎มีสํวนได๎เสียสามารถ
คลิกเข๎าไปดูได ๎
 ส าหรับสํวนตัวอยูํในธุรกิจข๎าวประมาณ 30 กวําปีแล๎ว ตอนแรกอยูํในสํวนของการสํงออกเป็นหลัก 
ตอนหลังก็มาท าการตลาดในประเทศ โดยเป็นผู๎บริหารของบริษัท เจียเม๎งมาร๑เก็ตติ้ง จ ากัด ผู๎ผลิตและผู๎จัด
จ าหนํายข๎าวสารคุณภาพบรรจุถุงตราหงษ๑ทอง จะมีการติดตํอกับห๎างโมเดิร๑นเทรด และยี่ปั๊วตํางจังหวัด และ
ชํวยบริษัทในเครือตํอยอดข๎าว สร๎างผลิตภัณฑ๑เชิงนวัตกรรมอาทิ เครื่องดื่มจากข๎าว โจ๏กกึ่งส าเร็จรูป และข๎าว
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หุงสุกพร๎อมรับประทานในกระป๋อง ซึ่งสร๎างความแปลกใหมํให๎กับตลาด ตั้งแตํปี 2555 แล๎วแตํยอมรับวําตลาด
ตรงนี้คํอนข๎างเหนื่อย ต๎องเข๎าถึง เข๎าใจผู๎บริโภค มองวํามาถูกทางแล๎ว แตํต๎องใช๎เวลา 
 “จะเห็นวําในตลาดนอกจากจะมีแบรนด๑ข๎าวถุงของสมาชิกแล๎ว ยังข๎าวถุงจากสหกรณ๑ ซ้ าร๎ายยังมีพวก
รถเรํที่เข๎าไปขายตามหมูํบ๎าน พวกนี้ต๎นทุนน๎อย ในอดีตราคาข๎าวหอมมะลิ ขายกิโลกรัมละ 35-40 บาท แตํ
กลุํมนี้ขายกิโลกรัมละ 27-30 บาท จะตํางกับผู๎ประกอบการที่ท าข๎าวแบรนด๑ ซื้อข๎าวจากโรงสีแล๎ว จะต๎อง
น ามาปรับปรุงคุณภาพข๎าว และน ามาบรรจุถุงสวยงามสมกับแบรนด๑ ดังนั้นจะเห็นวําการแขํงขันสูงมากทั้ง
สมาชิกในสมาคมและนอกสมาคมยังมีอีกมาก” 
 เกษตรกรต๎องยืนได๎ด๎วยเอง 
 ส าหรับสิ่งที่อยากฝากถึงกระทรวงพาณิชย๑ คืออยากให๎ลงลึก เพราะบางทีราชการก็ไมํเข๎าใจวํา
เกษตรกรต๎องการอะไร และต๎องการความชํวยเหลือแบบไหน บางทีข๎อมูลมีหลายแหลํงมากเกินไปเกิดความ
สับสน รวมถึงเรื่องโครงการประชารัฐ ยกตัวอยําง ข๎าวไรซ๑เบอรี่ มีการสํงเสริมให๎ปลูก หากสํงเสริมแล๎วไมํมี
ตลาดรองรับ ท๎ายสุดจะกลายเป็นโอเวอร๑ซัพพลาย เกษตรกรจะขายไมํได๎ราคา ที่ส าคัญเป็นตลาดเฉพาะกลุํม 
ไมํใชํทุกคนที่จะรับประทาน ดังนั้นหน๎าที่บทบาทของกระทรวงต๎องหาตลาดให๎ จะเป็นตามแหลํงทํองเที่ยว 
แล๎วให๎ตลาดเป็นคนสอนเกษตรกร ให๎สัมผัสผู๎ซื้อวําต๎องการอะไร ท๎ายสุดจะได๎น าสิ่งที่เรียนรู๎มาปรับปรุงการ
ผลิตให๎ตรงกับความต๎องการตลาด แล๎วเกษตรกรจะพัฒนาสินค๎าของเขาเองโดยอัตโนมัติ(ฐานเศรษฐกิจ 
03072559) 
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๒. ความเคลื่อนไหวของข้าวต่างประเทศ 
 ๒.๑ สถานการณ์การผลิต และการค้าข้าวโลก   
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได๎คาดการณ๑ผลผลิตข๎าวโลกปี 2559/60 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2559 วําจะ
มีผลผลิต 481.232 ล๎านตันข๎าวสาร (717.5 ล๎านตันข๎าวเปลือก) เพิ่มข้ึนจาก 470.637 ล๎านตันข๎าวสาร (701.6 
ล๎านตันข๎าวเปลือก) หรือเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 2.25 จากปี 2558/59 
 บัญชีสมดุลข้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได๎คาดการณ๑บัญชีสมดุลข๎าวโลกปี 2559/60 ณ เดือน
กรกฎาคม 2559 วําผลผลิต ปี 2559/60 จะมี 481.232 ล๎านตันข๎าวสาร เพ่ิมข้ึนจากปี 2558/59 ร๎อยละ 2.25 
การใช๎ในประเทศจะมี 480.627 ล๎านตันข๎าวสาร เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 0.45 การสํงออก/น าเข๎าจะมี 
40.510 ล๎านตันข๎าวสาร ลดลงจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 2.01 และสต็อกปลายปีคงเหลือ 107.304 ล๎านตัน
ข๎าวสาร เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผํานมาร๎อยละ 0.57  
 โดยประเทศที่คาดว่าจะส่งออกเพิ่มขึ้น ได๎แกํ อาร๑เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล เมียนมาร๑ กัมพูชา 
เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศที่คาดว่าจะส่งออกลดลง ได๎แกํ จีน อียู อินเดีย ปากีสถาน 
ปารากวัย อุรุกวัย และไทย 
 ส าหรับประเทศที่คาดว่าจะน าเข้าเพิ่มขึ้น ได๎แกํ แองโกลา กานา อิหรําน เคนยํา มาเลเซีย เม็กซิโก  
โมแซมบิค เนปาล เซเนกัล สหรัฐอาหรับเอมิเรสต๑ และสหรัฐอเมริกา  ส่วนประเทศที่คาดว่าจะน าเข้า
ลดลง ได๎แกํ บราซิล ไอเวอรี่โคสต๑ คิวบา เฮติ อินโดนีเซีย ไนจีเรีย และแอฟริกาใต๎  
 ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปีเพิ่มขึ้น ได๎แกํ จีน เกาหลีใต๎ ฟิลิปปินส๑ และสหรัฐอเมริกา ส่วน
ประเทศที่คาดว่าจะมีสต็อกคงเหลือปลายปีลดลง ได๎แกํ อินเดีย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น  
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 ๒.๒ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้น าเข้าข้าวท่ีส าคัญ 
 ฟิลิปปินส์  
 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ตั้งเป้าให๎ฟิลิปปินส๑ผลิตข๎าวพอกินภายใน 2 ปีข๎างหน๎า ด๎วยการสนับสนุนให๎
ชาวนาปลูกข๎าว 4 ครั้งตํอปี โดยให๎ผู๎อ านวยการเกษตรของกรมการเกษตรในแตํละภูมิภาคของประเทศเป็น
ผู๎ดูแล และถ๎าใครท าไมํส าเร็จก็จะโดนปลดออกจากต าแหนํง สํวนที่เหลือจะมีการสับเปลี่ยนต าแหนํงเพ่ือดู
ผลงานในงานใหมํที่ได๎รับมอบหมาย  
 หนังสือพิมพ๑ฟิลิปปินส๑เดลี่เอ็นไควเรอร๑กลําววํา เป้าหมายปลูกข๎าวให๎พอกินภายใน 2 ปี เป็นเป้าหมาย
ใหมํ ซึ่งคาดวําเป็นสัญญาณมาจากระดับสูง เนื่องจากชํวงที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเข๎ารับต าแหนงใหมํเมื่อ 2 
สัปดาห๑กํอนได๎กลําวกับผู๎บริหารกรมการเกษตรวํา นโยบายของรัฐบาลตูเตอร๑เต คือการปลูกข๎าวให๎พอกิน โดย
ไมํก าหนดเป้าหมาย และยังกลําววํานําจะท าให๎ส าเร็จภายใน 6 ปี  
 รัฐมนตรีเกษตรคนใหมํของฟิลิปปินส๑ระบุวํา จะให๎การสนับสนุนโครงการปลูกข๎าวอยํางเต็มที่ ทั้ง
ระบบชลประธาน เมล็ดพันธุ๑ที่ดี ปุ๋ย และสิ่งตํางๆ ที่ใช๎ในการเพาะปลูก และจะต๎องเดินหน๎าตํอจากรัฐมนตรี
เกษตรคนกํอน  
 โดยฟิลิปปินส๑เดลี่เอ็นไควเรอร๑ระบุวํา รัฐมนตรีเกษตรของรัฐบาลนายอาคิโนได๎ท าส าเร็จแล๎วระดับ
หนึ่ง ถึงแม๎จะไมํสามารถผลิตข๎าวให๎พอกินภายในปี 2556 ตามที่ประกาศไว๎ แตํท าให๎ผลผลิตข๎าวเพ่ิมขึ้นจาก
ร๎อยละ 81 ของความต๎องการบริโภครวมชํวงที่รับต าแหนํงเป็นร๎อยละ 97 ในปัจจุบันซึ่งนับวําใกล๎สูํจุดพ่ึงพา
ตัวเองได๎แล๎ว (ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ) 
 ฟิลิปปินส์มองหาแหล่งน าเข้าข้าวเพิ่ม  
 กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส๑ (Department of Agriculture: DA) ก าลังมองหาแหลํงน าเข๎าข๎าวเพ่ิม
จากประเทศอ่ืน เชํน เมียนมาร๑ และญี่ปุ่น เนื่องจากประเมินวําในปี 2559 ฟิลิปปินส๑จะขาดแคลนข๎าวประมาณ 
1.8 ล๎านตัน โดยองค๑การอาหารแหํงชาติของฟิลิปปินส๑มีแผนที่จะน าเข๎าข๎าวประมาณ 500,000 ตัน ทั้งนี้ 
ฟิลิปปินส๑อาจจะซื้อข๎าวตํอจากญี่ปุ่น ซึ่งปกติจะน าเข๎าข๎าวเมล็ดยาวภายใต๎การน าเข๎าขั้นต่ าของรัฐบาล 
(Minimum Access Volume: MAV) หากมีการศึกษาระเบียบของ WTO แล๎ววําสามารถด าเนินการได๎ 
หนังสือพิมพ๑ฟิลิปปินส๑เดลี่ เอ็นไควเรอร๑ รายงานวํา รัฐบาลของประธานาธิบดี ดูเตอร๑เต ประกาศวําจะผลิตข๎าว
ให๎เพียงพอกับความต๎องการของประเทศร๎อยละ 100 ภายใน 2 ปี 
 โดยแหลํงขําวระบุวํา นายเอ็มมานูเอล เอฟ. พีนอล (Emmanuel F Pinol) รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร
ในรัฐบาลประธานาธิบดี ดูเตอร๑เต ตั้งเป้าให๎ประเทศฟิลิปปินส๑ผลิตข๎าวพอบริโภคในประเทศ ภายใน 2 ปี
ข๎างหน๎า ด๎วยการสนับสนุนให๎ชาวนาปลูกข๎าว 4 ครั้งตํอปี โดยมอบหมายให๎ผู๎อ านวยการเกษตรของกรมการ
เกษตรในแตํละภูมิภาคของประเทศเป็นผู๎ดูแล และถ๎าใครท าไมํส าเร็จจะถูกปลดออกจากต าแหนํง ซึ่งเป็น
นโยบายของรัฐบาลดูเตอร๑เต คือ การปลูกข๎าวให๎พอบริโภคโดยไมํก าหนดเป้าหมายปริมาณการผลิต และ
ด าเนินการแล๎วเสร็จภายใน 6 ปี ในสมัยที่ตนเป็นประธานาธิบดี 
 อยํางไรก็ตาม เมื่อสัปดาห๑ที่ผํานมา นายพีนอล ได๎โพสต๑ในเฟซบุ๏กสํวนตัววํา การปลูกข๎าวให๎พอกิน
เป็นงานยากแตํท าให๎ส าเร็จได๎ โดยจะต๎องท าให๎ส าเร็จภายใต๎การน าของนายดูเตอร๑เต ที่ผู๎อ านวยการเกษตร
ภูมิภาคจะต๎องเป็นผู๎ดูแลในพ้ืนที่ของตนเองให๎ส าเร็จภายใน 2 ปี มิฉะนั้น “บางคนผมต้องเซย์กู๊ดบายถ้าท าไม่
ส า เ ร็ จ  ส่ วนที่ เ หลื อจะมี การสั บ เปลี่ ยนต าแหน่ ง เ พ่ือดู ผลงาน ในงานใหม่ที่ ไ ด้ รั บมอบหมาย ” 
รัฐมนตรีเกษตรคนใหมํของฟิลิปปินส๑ ระบุวํา จะให๎การสนับสนุนโครงการปลูกข๎าวอยํางเต็มที่ทั้งระบบ
ชลประทาน เมล็ดพันธุ๑ที่ดี ปุ๋ย และสิ่งตํางๆ ที่ใช๎ในการเพาะปลูก “แต่ถ้าไม่ส าเร็จก็ต้องถูกปลด เพราะรัฐบาล
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ชุดนี้ดูที่ผลงานเป็นหลัก ใครที่ท างานในรัฐบาลชุดนี้ และไม่มีประสิทธิภาพก็ไม่มีสิทธิ์ท างานต่อไป ” 
นายพินอล กลําววําเพ่ิมเติมวํา กระทรวงเกษตรจะต๎องเดินหน๎าตํอจากพ้ืนฐานที่รัฐมนตรีเกษตรคนกํอนหน๎า 
(นายโปรซีโซ อัลคาลา) สร๎างไว๎แตํยังไปไมํถึงเป้า โดยหนังสือพิมพ๑ ฟิลิปปินส๑เอ็นไควเรอร๑ ระบุวํา นายอัลคาลา 
รัฐมนตรีเกษตรของรัฐบาลนายอาคิโนท าส าเร็จมาแล๎วระดับหนึ่ง แม๎วําจะไมํสามารถผลิตข๎าวให๎พอบริภาค
ภายในปี 2556 ตามที่ประกาศไว๎ตอนรับต าแหนํงเมื่อกลางปี 2553 แตํก็ท าให๎ผลผลิตข๎าวเพ่ิมขึ้นจากร๎อยละ 
81 ของความต๎องการบริโภครวมในชํวงที่รับต าแหนํง เป็นร๎อยละ 97 ซึ่งในปัจจุบันนับวําใกล๎สู๎จุดที่พ่ึงพา
ตัวเองได๎แล๎ว (ที่มา Oryza.com) 
 ฟิลิปปินส์ อาจห้ามเอกชนน าเข้าข้าวโดยตรง 
 รัฐบาลใหมํของประธานาธิบดี Rodrigo Duterte ก าลังออกนโยบายห๎ามภาคเอกชนน าเข๎าข๎าว
โดยตรง โดยแนวคิดนี้มีขึ้นเพ่ือจัดระเบียบและแก๎ปัญหาการลักลอบน าเข๎าข๎าวอยํางผิดกฎหมาย ซึ่งสํงผลให๎
เกษตรกรและกลุํมธุรกิจที่เก่ียวข๎องกับข๎าวภายในประเทศสูญเสียรายได๎ 
 ที่ผํานมา ผู๎ค๎าเอกชนได๎รับอนุญาตให๎น าเข๎าข๎าวโดยตรงได๎ในปริมาณ 805,200 ตันตํอปี ในอัตราภาษี
ร๎อยละ 35 ภายใต๎ข๎อตกลงองค๑การการค๎าโลก (WTO) โดยองค๑การอาหารแหํงชาติฟิลิปปินส๑ หรือ NFA 
(National Food Administration) เป็นผู๎ออกใบอนุญาตและจัดสรรโควตาการน าเข๎าข๎าวให๎แกํเอกชนผําน
การประมูล อยํางไรก็ตาม ภาคเอกชนที่ได๎รับการประมูลจะน าโควตาไปขายตํอ ท าให๎เกิดความไมํเป็นระเบียบ
ในการบริหารจัดการกระบวนการน าเข๎าข๎าว รวมถึงการลักลอบการน าเข๎าข๎าวเกินโควตา โดยเบื้องต๎นกลุํม
ผู๎ประกอบการโรงสี และกลุํมผู๎ค๎าสํงข๎าวมีความพอใจกับการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายในครั้งนี้ เพราะเชื่อวํา
การน าเข๎าข๎าวแบบ G2G จะมีการตรวจสอบอยํางโปรงใส ควบคุมได๎งําย และจะชํวยป้องกันปัญหาราคาสินค๎า
เกษตรตกต่ าได ๎
 ทั้งนี้ องค๑การอาหารแหํงชาติและสภาความมั่นคงทางอาหารได๎รํวมหารือความจ าเป็นที่ฟิลิปปินส๑จะ
น าเข๎าข๎าวเพ่ิมเติมในไตรมาสที่ 3 และ 4 โดยคาดวํา ในปีนี้จะมีการน าเข๎าข๎าวเพ่ิมเติมผํานการท าสัญญาแบบ 
G2G ประมาณ 500,000 ตัน เนื่องจากก าลังการผลิตภายในประเทศไมํเพียงพอ และผลผลิตข๎าวในไตรมาส
แรกลดลง โดยภาคเกษตรมีอัตราการหดตัวมากถึงร๎อยละ 4.4 เนื่องจากภาวะแห๎งแล๎งจากปรากฏการณ๑เอล
นิญโญ (ที่มา Oryza.com) 
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 ๒.๓  ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้ส่งออกข้าวที่ส าคัญ 
 เมียนมาร์  
 รองประธานสมาพันธ๑ข๎าวเมียนมาร๑กลําววํา ราคาข๎าวเปลือกในฤดูมรสุมนี้คาดวําจะมีราคม 550,000-
600,000 จ๏าด (16,467-17,946 บาท) ตํอ 100 ถัง หรือลดลงร๎อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีกํอน ส าหรับราคาข๎าว
ขาวยังไมํเปลี่ยนแปลง โดยมีราคา 900,000-1,400,000 จ๏าด (26,946-41,916 บาท) และกลําวเสริมวํา 
เกษตรกรก าลังเตรียมปลูกข๎าวนาปีในหลายพ้ืนที่ แตํการสํงออกข๎าวลดลงครึ่งหนึ่ง ทุกฝ่ายจึงจ าเป็นต๎อง
ระมัดระวัง เนื่องจากเมียนมาร๑พ่ึงพาการสํงออกข๎าวเปลือกเป็นหลัก ซึ่งราคาข๎าวขาวที่ผันผวนจะท าให๎
เกษตรกรลดการผลิตลง ดังนั้น เกษตรกรจ าเป็นต๎องเลือกพันธุ๑ข๎าวที่ให๎ผลผลิตสูงส าหรับฤดูฝน รวมทั้งใช๎
วิธีการปลูกที่ถูกต๎องและใช๎เครื่องจักรมากขึ้น (ที่มา หนังสือพิมพ๑กรุงเทพธุรกิจ)  
 เวียดนาม 
 เวียดนามคาดยอดสํงออกข๎าวปี 2559 ลดลงต่ าสุดในรอบ 8 ปี นับตั้งแตํปี 2552 จากข๎อมูลของ
สมาคมอาหารเวียดนามมีการสํงออกข๎าวลดลงเรื่อยๆ ตั้งแตํเดือนมีนาคม และในเดือนมิถุนายนสํงออกได๎เพียง 
380,000 ตัน โดยในชํวงครึ่งแรกของปี 2559 เวียดนามสํงออกข๎าวได๎ 2.65 ล๎านตัน มูลคํา 1,140 ล๎าน
ดอลลาร๑ฯ สหรัฐ หรือลดลงร๎อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีที่ผํานมา 
 สมาคมอาหารเวียดนาม คาดการณ๑วํา ในชํวงครึ่งปีหลังของปี  2559 ยอดการสํงออกจะอยูํที่
ประมาณ 3 ล๎านตัน ซึ่งหมายความวํา ยอดรวมการสํงออกตลอดทั้งปีจะอยูํที่ประมาณ 5.65 ล๎านตัน ซึ่งถือวํา
เป็นยอดต่ าสุดในรอบ8ปี และเป็นครั้งแรกที่การสํงออกข๎าวของประเทศต่ ากวํา 6ล๎านตันแม๎วําในชํวงไตรมาส
แรกของปีการสํงออกข๎าวเวียดนามจะมีทิศทางที่ดี แตํก็เป็นการจัดสํงตามค าสั่งซื้อจากชํวงปลายปีที่ผํานมา 
รวมทั้งค าสั่งซื้อข๎าวจากอินโดนีเซีย 1ล๎านตัน และจากฟิลิปปินส๑ 450,000ตัน  
 ทั้งนี้ สมาคมอาหารเวียดนาม ระบุวํา การขาดแคลนค าสั่งซื้อใหมํ และการแขํงขันอยํางดุเดือดจาก
ประเทศผู๎สํงออกข๎าวเอเชียรายอ่ืนๆ ยังสํงผลกระทบตํอการสํงออกข๎าวของเวียดนามในชํวงไตรมาสที่สอง 
(ที่มา หนังสือพิมพ๑ผู๎จัดการ) 
 สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานการสํงออกข๎าวชํวง
วันที่ 1-30 มิถุนายน 2559 มีจ านวน 380,002 ตัน มูลคํา 170.906 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐฯ โดยปริมาณและ
มูลคําลดลงร๎อยละ 39.9 และร๎อยละ 32.6 เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปี 2558 ที่สํงออกได๎ 632,010 ตัน 
มูลคํา 256.743 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐฯ ขณะที่การสํงออกข๎าวชํวงวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559 มี
จ านวน 2.657 ล๎านตัน มูลคํา 1,146 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลงร๎อยละ 2.1 แตํมูลคําเพ่ิมขึ้นร๎อย
ละ 1.2 เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปี 2558 ที่สํงออกได๎2.713 ล๎านตัน มูลคํา 1,132 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐฯ  
โดยสมาคมฯ ได๎ปรับลดเป้าการสํงออกข๎าวจากเดิม 6.5 ล๎านตัน เหลือเพียง 5.65 ล๎านตัน และเมื่อปี 2558 
เวียดนามสํงออกข๎าวได๎เกือบ 6.6 ล๎านตัน เพ่ิมขึ้นจาก 6.37 ล๎านตัน ในปี 2557 โดยสมาคมฯ กลําววํา ธุรกิจ
ชะงักในปีนี้เป็นผลจากการสํงออกลดลงนับตั้งแตํเดือนเมษายนเป็นต๎นมา ท าให๎การสํงออกชํวงครึ่งแรกของปี
ลดลงเกือบร๎อยละ 2 เมื่อเทียบปีตํอปี ที่จ านวนน๎อยกวํา 2.7 ล๎านตัน และในชํวงไมํกี่สัปดาห๑ที่ผํานมา ราคา
ข๎าวในหลายจังหวัดของเขตท่ีราบปากแมํน้ าโขงมีแนวโน๎มลดลง  
 สมาคมฯ คาดการณ๑วํา ลูกค๎ารายใหญํของเวียดนามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เชํน 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส๑ ในเร็วๆ นี้จะมีการซื้อข๎าวจากเวียดนามมากขึ้น ขณะเดียวกันในชํวง 6 เดือนแรก
ของปีนี้ ผู๎ซื้อรายใหญํที่สุดอยํางจีน ที่มีสัดสํวนการสั่งซื้อเกือบร๎อยละ 35 ของการสํงออกข๎าวของเวียดนาม 
กลับมีการน าเข๎าข๎าวลดลง สํวนลูกค๎าในภูมิภาคอ่ืนๆ ตํางรอข๎าวราคาถูกจากไทย ที่ก าลังจะประมูลขาย 3.7 
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ล๎านตัน ในชํวงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ เพ่ือลดปริมาณส ารองข๎าวของประเทศ โดยประมาณร๎อยละ 60 จะขาย
ให๎กับผู๎ประกอบการสํงออก  
 อยํางไรก็ตาม ตลาดแอฟริกายังคงเป็นตลาดที่นําสนใจส าหรับผู๎สํงออกเวียดนาม โดยในชํวง 6 เดือน
แรกของป ีมียอดจ าหนํายข๎าวเพ่ิมขึ้นเกือบร๎อยละ 11 ซึ่งผู๎ประกอบการค๎าข๎าว กลําววําคําเงินยูโรที่อํอนคําลง 
อาจสํงผลกระทบตํอรายได๎ ที่มา Oryza.com 
 กัมพูชา 
 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผํานมา ธนาคารโลก (World Bank) ได๎ประกาศยกระดับสถานะทาง
เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา จากระดับประเทศผู๎มีรายได๎ระดับลําง (lower income) ขึ้นมาเป็นประเทศผู๎มี
รายได๎ระดับลําง-กลาง (lower-middle income) ด๎วยเหตุที่วํา ประเทศกัมพูชาประสบความส าเร็จในการ
พัฒนาประเทศในระดับหนึ่งแล๎ว โดยมีระดับรายได๎ประชาชาติอยูํในเกณฑ๑ท่ีสูงขึ้น 
 ส าหรับการปรับสถานะทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในครั้งนี้ มีนักเศรษฐศาสตร๑บางรายให๎ความเห็นวํา 
อาจสํงผล กระทบตํอการได๎รับเงินชํวยเหลือจากตํางประเทศ และสิทธิประโยชน๑ทางการค๎าตํางๆ ของกัมพูชา
ในอนาคต ซึ่งการปรับระดับสถานะทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในครั้งนี้ ธนาคารโลกได๎พิจารณาจากรายได๎
ประชาชาติตํอจ านวนประชากรของกัมพูชา (Gross National Income: GNI) ที่ปรับจาก 1,020 ดอลลาร๑
สหรัฐฯ ในปี 2557 เพ่ิมขึ้นมาอยูํที่ 1,026 ดอลลาร๑สหรัฐฯ ตั้งแตํต๎นปี 2558 ซึ่งจากเกณฑ๑ที่ธนาคารโลกใช๎
ก าหนดระดับสถานะทางเศรษฐกิจจากระดับ GNI ระบุวํา ประเทศที่มีระดับรายได๎ประชาชาติตํอหัวน๎อยกวํา 
1,025 ดอลลาร๑สหรัฐฯ จัดเป็นประเทศในกลุํมผู๎มีรายได๎ระดับลําง (lower income) ประเทศที่มีระดับรายได๎
ประชาชาติตํอหัวอยูํระหวําง 1,026 ถึง 4,035 ดอลลาร๑สหรัฐฯ จัดเป็นประเทศในกลุํมผู๎มีรายได๎ระดับลําง-
กลาง (lower-middle income) ประเทศที่มีรายได๎ประชาชาติตํอหัวระหวําง 4,036 ถึง 12,745 ดอลลาร๑
สหรัฐฯ จัดอยูํในกลุํมประเทศผู๎มีรายได๎ระดับสูง-กลาง (upper-middle-income) และประเทศผู๎มีรายได๎
มากกวํา 12,745 ดอลลาร๑สหรัฐฯ ขึ้นไป จัดอยูํในกลุํมประเทศผู๎มีรายได๎ระดับสูง (High-income) โดยกัมพูชา
เป็น 1 ใน 10 ประเทศที่ถูกปรับสถานะจากธนาคารโลกในปีนี้ และเป็น 1 ใน 3 ประเทศ พร๎อมกับประเทศ
จอร๑เจียและกายอานา ที่ได๎ปรับสถานะสูงขึ้น ซึ่งกัมพูชาถูกปรับสถานะใหมํขึ้นมาอยูํในสถานะเดียวกับอีก 51 
ประเทศท่ัวโลก รวมทั้งอินเดีย เวียดนาม และฟิลิปปินส๑ 
 อยํางไรก็ตาม การปรับสถานะขึ้นของกัมพูชาอาจท าให๎สูญเสียสิทธิพิเศษทางการค๎าบางอยําง รวมถึง
นโยบายสิทธิพิเศษปลอดภาษีและปลอดโควตาน าเข๎าสินค๎าทุกชนิด ยกเว๎นอาวุธของสหภาพยุโรป (EBA) ที่
มอบให๎กับกลุํมประเทศที่พัฒนาน๎อยที่สุด (LDCs) ซึ่งเป็นการเข๎าถึงกลุํมการค๎าที่ใหญํที่สุดของโลก 
เชํนเดียวกับระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GPS) ที่อนุญาตให๎สินค๎าจากกัมพูชาเข๎าสูํตลาด
สหรัฐอเมริกาโดยปลอดภาษีและปลอดโควตาน าเข๎า ซึ่งสิทธิตํางๆ เหลํานี้เป็นตัวชํวยให๎การค๎าและการลงทุน
ให๎อุตสาหกรรมส าคัญตํางๆ ของกัมพูชา เชํน สิ่งทอการ๑เมนท๑ และเกษตรกรรม มีการขยายตัวอยํางก๎าว
กระโดด 
 หัวหน๎าทีมเศรษฐศาสตร๑สถาบันวิจัยธุรกิจแหํงกัมพูชา ให๎ความเห็นวํา สิทธิประโยชน๑ทางการค๎าตํางๆ 
ที่กัมพูชาเคยได๎รับจะต๎องถูกตัดออกหรือได๎รับน๎อยลง หากมีการปรับสถานะทางเศรษฐกิจให๎พ๎นจากกลุํม
ประเทศที่พัฒนาน๎อยที่สุด แตํอยํางไรก็ตาม การปรับระดับดังกลําวจะมีผลอยํางเป็นทางการตํอเมื่อ United 
Nations เป็นผู๎ปรับ ไมํใชํ World Bank โดย UN จะมีการพิจารณาสถานะทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในทุกๆ 3 
ปี โดยจะพิจารณาภาพรวมจากหลายมิติ ไมํได๎วัดจากเพียงระดับรายได๎ประชาชาติตํอหัวเพียงด๎านเดียว ซึ่งใน
กรณีของกัมพูชานั้น หากจะผํานเกณฑ๑ครบทุกมิติ 
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 ตามท่ี UN ก าหนด ก็จะต๎องปรับเลื่อนสถานะสูํประเทศผู๎มีรายได๎ระดับลําง-กลาง ซึ่งคาดวําอยํางเร็ว
ที่สุดนําจะเป็นปี 2564 หรือ 2567 ทูตสหภาพยุโรปประจ ากัมพูชา กลําววํา ถึงแม๎สถานะประเทศที่พัฒนาน๎อย
ที่สุดจะหมดอายุภายในใน 2-3 ปีข๎างหน๎านี้ กัมพูชายังคงมีชํวงเวลาของการเปลี่ยนผํานอยูํพอสมควรเพ่ือ
ปรับตัว เพราะเมื่อใดก็ตามที่สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ได๎รับการยืนยันจาก UN ให๎เลื่อนชั้นจาก
ประเทศพัฒนาน๎อยที่สุด ประเทศดังกลําวยังคงได๎รับสิทธิพิเศษทางการค๎า เชํน EBA ตํอไปอีก 3 ปี เพ่ือเป็น
การชํวยให๎ประเทศดังกลําวได๎ปรับตัว รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย๑ของกัมพูชา ให๎ความเห็นวํา การปรับ
สถานะทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ ไมํนํามีผลกระทบตํอกัมพูชา แตํกัมพูชาจะใช๎ชํวงเวลานี้ให๎ได๎ประโยชน๑มากที่สุด 
ในการเตรียมตัวให๎พร๎อมที่จะสูญเสียสิทธิพิเศษตํางๆ และจะพยายามเจรจาเพ่ือให๎ได๎สิทธิพิเศษจากข๎อตกลง
ทางการค๎าในตลาดอื่นตํอไป (ที่มา Oryza.com)  
 อินเดีย  
 กระทรวงเกษตรอินเดีย รายงานวํา ความคืบหน๎าของการเพาะปลูกข๎าวในฤดูการผลิตหลัก (Kharif 
(main) rice crop) ในปีการผลิต 2559/60 (ระหวํางเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2559) ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 
2559 มีพ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ 51.2 ล๎านไรํ เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 6 เมื่อเทียบกับ 48.3 ล๎านไรํ ในชํวงเดียวกันของ
ปีที่ผํานมา โดยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 รัฐบาลอินเดียได๎ประกาศราคารับซื้อข๎าวเปลือกขั้นต่ า (minimum 
support price for kharif crops) ส าหรับฤดูการผลิตหลัก ปีการผลิต 2559/60 (กรกฎาคม 2559 – 
มิถุนายน 2560) เพ่ิมขึ้นอีกร๎อยละ 3 - 4 โดยข๎าวเปลือกเกรดธรรมดา ก าหนดราคาที่ 14,700 รูปีตํอตัน 
เพ่ิมขึ้นจาก 14,100 รูปีตํอตัน เมื่อเทียบกับปีการผลิต 2558/59 ขณะที่ข๎าวเปลือกเกรด A ก าหนดราคาที่ 
15,100 รูปีตํอตัน เพิ่มขึ้นจาก 14,500 รูปีตํอตัน เมื่อเทียบกับปีการผลิต 2558/59 (ที่มา Oryza.com) 
 
 


