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รายงายประมวลสถานการณ์ข้าวไทยและต่างประเทศ 

กุมภาพันธ์ 2560 
…………………………………………………………………...………………………………………… 

1. การเคลื่อนไหวของข้าวภายในประเทศ 
 1.1 สถานการณ์และการผลิตข้าวไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
 “จากรายงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ 20 

กุมภาพันธ์ 2560 สถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้ง ประเทศ ปี 2559/60 

จํานวน 10.24 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวนาปรัง 6.93 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 3.31 ล้านไร่ ส่วนในลุ่มเจ้าพระยา มีแผนการเพาะปลูก 

จํานวน 5.17ล้านไร่ แบ่งเป็นข้าวนาปรัง 4.34ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.83 ล้านไร่ ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งประเทศ จํานวน 

11.14 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวนาปรัง 9.01 ล้านไร่ พืชไร่- พืชผัก 2.13 ล้านไร่ ส่วนในลุ่มเจ้าพระยา มีผลการเพาะปลูก จํานวน 

6.82 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวนาปรัง 6.18 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 0.64 ล้านไร่” (ฐานเศรษฐกิจ 23022560) 

 สรุปราคาเปลือกและข้าวสาร ของสมาคมโรงสีข้าวไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

 ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% เฉลี่ยอยู่ทีตั่นละ     7,500 – 7,800  บาท  

 ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาป ี59/60 (ความชื้น 15%) เฉลี่ยอยู่ทีตั่นละ   9,800 – 10,-300 บาท  

 ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมปทุมธานี ความชื้น 15% เฉลี่ยอยู่ทีตั่นละ     8,800 – 9,000 บาท  

 ราคาข้าวเปลือกเหนียว (กข.6) ปี 59/60 (ความชชื้น 15%) เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ  11,200 – 11,450  บาท 

 ราคาข้าวเปลือกเหนียวรวมปี 59/60 (ความชชื้น 15%) เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ  10,000 – 10,800  บาท 

 ราคาข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 2 (ปี 59/60) ขายส่งตลาดกรุงเทพฯเฉลี่ยตันละ  19,500 – 21,500  บาท  

 ราคาข้าวหอมปทุมธานี ขายส่งตลาดกรุงเทพฯเฉลี่ยตันละ    15,500 – 16,000  บาท  

 ราคาข้าวสารเจ้า 5% (ใหม่) ขายส่งตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ยตันละ   11,790 – 11,870  บาท   

 ราคาข้าวเหนียวกข.6 อีสาน ปี 59/60  เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ     23,500 – 25,000 บาท  

 ราคาข้าวเหนียวกข.6 เหนือ  ปี 59/60  เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ     27,000 – 30,000 บาท  

 

 ตลาดนัดข้าวเปลือกช่วยเหลือชาวนา (28 ก.พ.60) 

 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมาก 

ตลอดจนเพ่ือให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจําหน่ายข้าวเปลือก โดยเฉพาะในเรื่องของราคา การชั่งนํ้าหนัก วัด

ความชื้นและหักสิ่งเจือปน ประกอบกับบางพ้ืนที่แหล่งผลิตผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกมีจํานวนน้อย เกษตรกรจึงถูกเอารัด

เอาเปรียบในการขายข้าว กระทรวงพาณิชย์จึงได้ดําเนินมาตรการเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกด้วยการจัดตลาดนัด

ข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60 ข้ึน โดยจัดหาผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกเข้าไปรับซื้อในพ้ื นที่ และกําหนดช่วงเวลาท่ี

ผลผลิตออกสู่ตลาดมากหรือราคา มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้กลไกตลาดการรับซื้อข้าวเปลือกของเกษตรกร มีการ

แข่งขัน เกษตรกรมีช่องทางเลือกและมีอํานาจต่อรองในการขายข้าวเปลือก รวมทั้งเป็นแหล่งกลางในการซื้อขายข้าวเปลือกที่
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ให้ความเป็นธรรม  มีการกํากับดูแลจากหน่วยงานทางด้านราคา การชั่งนํ้าหนัก และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ใน

ข้ันตอนการรับซื้อรวมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้าใจระบบการซื้อขายในตลาดและคุณภาพ

ข้าวเปลือก อันจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวเปลือกให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของตลาด 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพ่ิมเติมว่า การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกในปีการผลิต 2559/60 น้ัน กระทรวง

พาณิชย์ได้มอบหมายให้สํานักงานพาณิชย์จังหวัดกําหนดแผนให้จัดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในพ้ืนที่ 53 จังหวัด จํานวน 

136 ครั้ง โดยมีการประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาในการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกเพ่ือ ให้เกษตรกรที่เก็บเก่ียวสามารถนําข้าวเปลือกมา

จําหน่ายในพ้ืนที่ที่จัดตลาดนัดดังกล่าว ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกแล้ว จํานวน 

98 ครั้ง ใน 41 จังหวัด เกษตรกรนําข้าวเปลื อกมาจําหน่ายในตลาดนัด จํานวน 19,808 ราย ผู้ประกอบการเข้าร่วมรับซื้อ

ข้าวเปลือกในตลาดนัด จํานวน 273 ราย สามารถจําหน่ายได้ในราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปตันละ 100 – 1,200 บาท โดยมี

ปริมาณรับซื้อ 56,704.551 ตัน มูลค่า 471.779 ล้านบาท 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังได้ยกตัวอย่างการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกที่จังหวัดสุพรรณบุรีว่าท่ีผ่านมาจังหวัด

สุพรรณบุรีได้มีการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกไปแล้ว จํานวน 3 ครั้ง ในพ้ืนที่อําเภอเมือง สามชุก และดอนเจดีย์ ในช่วงระหว่าง

ปลายเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม 2559 มีผู้ประกอบการรับซื้อ จํานวน 12 ราย เกษตรกรนําข้าวเปลือกมาจําหน่าย 

จํานวน 744 ราย ปริมาณผลผลิตรวม 4,614.980 ตัน มูลค่าการจําหน่าย 29,762,230.25 บาท โดยข้าวเปลือกที่เกษตรกร

นํามาจําหน่ายในตลาดนัด ได้แก่ (1) ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 18 – 30 % จําหน่ายได้ตันละ 6,000 – 7,100 บาท สูงกว่า

ตลาดทั่วไปตันละ 200 – 300 บาท (2) ข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ความชื้น 19 – 30 % จําหน่ายได้ตันละ 6,000 – 7,400 บาท 

สูงกว่าตลาดทั่วไปตันละ 100 – 400 บาท และ (3) ข้าวหอมจังหวัด ความชื้น 21 – 30 % จําหน่ายได้ตันละ 6,800 – 9,100 

บาท สูงกว่าตลาดทั่วไป ตันละ 100 – 300 บาท ทั้งน้ี ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้จะเป็นไปตามคุณภาพความชื้นและ

สิ่งเจือปน สําหรับผลผลิตข้าวนาปรังจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2560 น้ี จังหวัดสุพรรณบุรีจะได้

กําหนดการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกเพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรต่อไป ทั้งน้ีหากเกษตรกรพบปัญหาควา มไม่เป็น

ธรรมในการจําหน่ายข้าวเปลือก การวัดความชื้น ขอให้แจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ต่อไป 

 นอกจากน้ัน กระทรวงพาณิชย์ยังได้เชื่อมโยงการขายข้าวของชาวนา โดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดประสานจัดหา

สถานที่จําหน่ายให้แก่ชาวนาใน 47 จังหวัด รวม 341 แห่ง มีชาวนาเข้าร่วมข ายข้าว 2,299 ราย   และกลุ่มชาวนา 330 กลุ่ม 

มีปริมาณการขายข้าวรวมทั้งสิ้นประมาณ 11 ล้านกิโลกรัม มูลค่าประมาณ 220 ล้านบาท แยกได้ดังน้ี (1) ข้าวหอมมะลิ 

ประมาณ 8 ล้านกิโลกรัม มูลค่าประมาณ 170 ล้านบาท และ (2) ข้าวชนิดอื่นๆ ประมาณ 3.5 ล้านกิโลกรัม มูลค่าประมาณ 

50 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดกิจกรรม “โชห่วยช่วยชาวนา ” โดยมีร้านค้าส่งร่วมดําเนินการ 76 ราย ร้านค้าปลีกเครือข่าย 352 

สาขา ใน 44 จังหวัด ได้เปิดพ้ืนที่ให้ขายข้าว 

 “การจัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก โครงการเชื่อมโยงการขายข้าวของชาวนา และโครงการโชห่วยช่วยชาวนา น้ัน 

เปน็โครงการที่กระทรวงพาณิชย์มุ่งหวังที่จะช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการระบายผลผลิตออกสู่ตลาดได้เพ่ิมมากข้ึน ในราคาท่ี

สูงกว่าการขายในรูปแบบปกติทั่วไป ซึ่งผลที่ได้จากการดําเนินโครงการต่างๆ น้ัน ถือได้ว่าประสบผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดย

กระทรวงพาณิชย์จะได้มีการดําเนินโครงการเพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรในลักษณะน้ีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้

และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนต่อไปในอนาคต” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว (ประชาชาติธุรกิจ 27022560) 

 ราคาข้าวทรุด"เวียดนาม"บี้หนัก ธ.ก.ส.แบกสต๊อกยุ้งฉางล้านตัน(21 ก.พ.60) 
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 ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ " รายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ได้รายงาน  ครม. เพ่ือรับทราบความคืบหน้าการดําเนิน

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2559/2560 ณ เดือนมกราคม 2560 ในส่วน

สถานการณ์ด้านการตลาดปรากฏ มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลส่งผลให้ร าคาข้าวเปลือกที่ความชื้น 15% (30 ม.ค. 2560) 

ปรับตัวสูงข้ึนเมื่อเทียบกับก่อนดําเนินโครงการ (15 พ.ย. 2559) โดยข้าวหอมมะลิ เพ่ิมข้ึน 500-1,700 บาท/ตัน, ข้าวหอมมะลิ 

เพ่ิมข้ึน 1,000-1,200 บาท/ตัน, ข้าวเหนียวคละ 1,100-2,000 บาท/ตัน, ข้าวเจ้า 5% 100-500 บาท/ตัน และข้าวปทุมธานี 

200-400 บาท/ตัน เป็นผลมาจากการดําเนินโครงการ 4 โครงการ สามารถดึงอุปทาน (ปริมาณ ) ข้าวเปลือกออกไปแล้ว 

ประมาณ 5.099 ล้านตัน หรือคิดเป็น 37.77% จากเป้าหมาย 13.5 ล้านตัน แบ่งเป็น 

 1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บ เก่ียวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/2560 ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีการจ่ายสินเชื่อ

ไปแล้ว 3,129.15 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือก 357,414.65 ตัน เกษตรกรได้รับสินเชื่อ 58,190 ราย ส่วนค่าเก็บเก่ียว

และปรับปรุงคุณภาพข้าว มีการโอนเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว 286,437 ราย เป็นเงิน 2,781.48 ล้านบาท จากเป้าหมายวงเงิน 

40,151.08 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.92% 

 2) สินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกรรวม 245 แห่ง เป็นเงิน 6,749.93 ล้านบาท คิด

เป็นปริมาณข้าวเปลือก 959,918.57 ตัน 

 3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2559/2560 ใน 40 จังหวัด 

ผู้ประกอบการ 243 ราย จําแนกเป็นข้าวเปลือก 2,903,867.43 ตัน และข้าวสาร 541,963.59 ตัน รวมเป็นข้าวเปลือกรับซื้อ

จากเกษตรกร 3,725,024.38 ตัน คิดเป็น 46.56% มูลค่า 35,863.86 ล้านบาทและ 4) โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ณ 

วันที่ 20 ม.ค. 2560 จัดมาแล้ว 41 จังหวัด รวม 98 ครั้ง คิดเป็น 78.40% ของเป้าหมาย โดยมีปริมาณรับซื้อที่ 56,704.55 ตัน 

มูลค่า 471.78 ล้านบาท ขายได้สูงกว่าตลาดตันละ 100-1,200 บาท 

 นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ .ก.ส. กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ " ว่า การดําเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขาย

ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/2560 (จํานํายุ้งฉาง) มีความคืบหน้าไปได้ดี โดยชาวนาท่ีนําข้าวมาเข้าโครงการส่วนใหญ่ยัง

เป็นชาวนาทางภาคอีสาน ส่วนภาคกลางไม่ค่อยมี เน่ืองจากไม่มียุ้งฉางเป็นของตัวเอง 

 มีรายงานข่าวจาก ธ.ก.ส.เข้ามาว่า การจํานํายุ้งฉางได้เริ่มจ่ายเงินสินเชื่อให้แก่ชาวนาต้ังแต่เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2559 

จนถึงต้นเดือน ก.พ. 2560 ปรากฏมีชาวนาเข้าร่วมโครงการแล้ว 161,675 ราย สถาบัน /วิสาหกิจชุมชน /สหกรณ์การเกษตร 

34 สถาบัน คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือก 954,000 ตันข้าวเปลือก มูลค่าสินเชื่อ 8,700 ล้านบาท โดยเฉพาะชาวนาอีสานปีน้ีส่วน

ใหญ่นําข้าวมาเข้าโครงการจํานํายุ้งฉางเกือบหมด 

 "ไม่ขายสดให้โรงสีกับพ่อค้า " ส่งผลให้โรงสีต้องรอซื้อหลังโครงการครบกําหนดไถ่ถอน ซึ่งประเมินว่า หลังจากจบ

โครงการในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์น้ีจะมีปริมาณข้าวเปลือกกว่า 1 ล้านตัน จากเป้าหมาย 3 ล้านตัน และน่าจะมีเกษตรกรไถ่ถอน 

เพราะราคาตลาดดีข้ึนค่อนข้างมาก สุดท้ายจะเหลือข้าวในยุ้งฉางประมาณ 300,000 ตันเท่าน้ันซึ่งจะประมูลหลังจากปิด

โครงการไปแล้ว 5 เดือน (กรกฎาคม) 

 สวนทางกั บมุมมองของวงการค้าข้าวที่มองว่าราคาส่งออกข้าวมีแนวโน้ม  "ทรงตัวและอาจจะลดลง "เน่ืองจากซัพ

พลายข้าวโลกมีปริมาณมากข้ึน โดยเฉพาะผลผลิตข้าวนาปีของเวียดนามท่ีจะออกสู่ตลาดในเดือนมีนาคมน้ี ประมาณ 10-12 

ล้านตัน โดยปกติเวียดนามขายล่วงหน้าไว้ แต่ปีน้ีไม่มีออร์เดอร์ล่วง หน้าจึงต้องมาแข่งขันประมูลขายข้าวขาว 25% ให้กับ
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รัฐบาลฟิลิปปินส์กับประเทศไทยอย่างแน่นอน ซึ่งไทยน่าจะชนะประมูลล็อตน้ี ปริมาณ 100,000 ตัน จากปริมาณท่ีซื้อทั้งหมด 

250,000 ตัน และย่ิงหากรัฐบาลพิจารณาอนุมัติขายข้าวในสต๊อกท่ีเปิดประมูลลอตล่าสุด 2.86 ล้านตันออกไป โดยไม่คํานึงถึง

ระดับราคาเสนอซื้ออีก "จะย่ิงทําให้ราคาข้าวตํ่าลง " เพราะรอบน้ีมีผู้เสนอราคาซื้อที่ตํ่ามาก เช่น ข้าวขาว 5% ตันละ 6,000-

8,000 บาท จากราคาตลาด 11,000 บาท, ข้าวหอมมะลิตันละ 13,000 บาท จากราคาตลาด 24,000-25,000 บาท, ข้าวหอม

จังหวัดตันละ 10,000 บาท ราคา น้ีอาจจะมีส่วนชี้นําราคาตลาดข้าวให้ลดลงได้ ซึ่งไม่เพียงจะกระทบข้าวนาปรังรอบใหม่ที่

กําลังออกสู่ตลาด แต่จะกระทบต่อสต๊อกข้าวในมือเอกชนด้วย และหาก ธ .ก.ส.เปิดระบายข้าวจากโครงการจํานํายุ้งฉางอีก 

ราคาข้าวหอมมะลิจะลดลงอย่างรุนแรง 

 "แนวโน้มราคาข้าวลดลงอย่างน้ันชาวนาคงจะไม่มาไถ่ถอนข้าวเปลือกออกจากโครงการรับจํานํายุ้งฉาง ซึ่งธ .ก.ส.ต้อง

เก็บข้าวไว้ และพิจารณาแนวทางการระบายอย่างรอบคอบ ไม่ให้กระทบกับราคาตลาดเหมือนกับปีก่อน" แหล่งข่าวกล่าว 

 ด้านนางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวถึงผลการย่ืนซองเสนอราคาข้าวสารสต๊อก รัฐบาล 

ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 2.86 ล้านตัน ปรากฏมีผู้ย่ืนซองเสนอราคาท้ังหมด 66 ราย จากผู้ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด 73 ราย หลัง

เปิดซองมีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดจํานวน 48 ราย ใน 185 คลัง ปริมาณ 2.03 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน 70.98% ของปริมาณท่ี

เปิดประมูลทั้งหมด มูลค่าท่ีเสนอซื้อประมาณ 18,500 ล้านบาท 

 โดยชนิดข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปริมาณ 745,000 ตัน (สัดส่วน 26.05%) ข้าวขาว 5% ปริมาณ 479,000 ตัน 

(16.75%) คณะทํางานระบายข้าวจะพิจารณาผลประมูลในวันที่ 21 กุมภาพันธ์น้ี 

 "รัฐบาลได้ระบายข้าวสต๊อกไปแล้ว 8.7 ล้านตัน มีการรับมอบข้า วไปแล้ว 7.7 ล้านตัน เหลืออีก 1 ล้านตัน ซึ่งอยู่

ระหว่างการรับมอบข้าวกับบางส่วนข้าวมีปัญหาด้านคุณภาพทําให้รับมอบไม่ได้ และต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม-14 กุมภาพันธ์ ไทย

สามารถส่งออกข้าวไปได้แล้ว 1.6 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 23,800 ล้านบาท ล่าสุดบริษัทคอฟโก้ ผู้นําเข้าจี นได้ตกลงซื้อข้าวจาก

ไทยเพ่ิมอีก 100,000 ตัน (หรือแสนตันที่สาม ) จากสัญญาซื้อขายข้าว 1 ล้านตัน ในราคา 386 และ 391 เหรียญ/ตัน ตาม

ขนาดบุรรจุ" แหล่งข่าวกล่าว (ประชาชาติธุรกิจ 20022560) 

 ข้าวนาปรังล้นทะลัก(10 ก.พ.60) 

 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยว่า ขณะน้ีเตรียมหารือกับกระทรวงพาณิชย์เพ่ือเดินหน้า

วางแผนการทําตลาดข้าว โดยให้กระทรวงพาณิชย์มุ่งหาตลาดส่งออกข้าวเพ่ิมเพ่ือรับมือผลผลิตข้าวล้นตลาด ซึ่งจะส่งผลให้

ราคาตกตํ่า ทั้งน้ี หลังจากสํารวจพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 ก.พ.60 พบว่ามีพ้ืนที่ เพาะปลูกข้าวนาปรังลุ่ม

เจ้าพระยา และลุ่มแม่กลองแล้ว 6.57 ล้านไร่ สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 4 ล้านไร่ หรือมากกว่าเป้า 2.57 ล้านไร่ ขณะที่พ้ืนที่

เพาะปลูกทั่วประเทศมี 8 ล้านไร่ จากเป้าหมายที่วางไว้ 6.93 ล้านไร่ หรือสูงกว่าเป้า 1 ล้านไร่ 

 “พ้ืนที่เพาะปลูกที่เพ่ิมข้ึนทั่วประเทศในฤดูนาปรัง ชี้ให้เห็นว่าผลผลิตข้าวปี 60/61 ที่จะถึงน่าจะมีผลผลิตใกล้เคียงปี

ก่อน ท่ีผลผลิตออกมามากจนทําให้ชาวนาต้องออกมาขายข้าวเองเพราะราคาตกตํ่า ดังน้ัน ในปีน้ี จะพยายามควบคุมปริมาณ

ปลูกข้าวให้เป็นไปตามแผน แต่ยอมรับว่าไม่มีมาตรการรับมือหรือบั งคับไม่ให้ชาวนาปลูก แต่เรื่องน้ีจะวัดฝีมือของกระทรวง

เกษตรฯ คือชาวนาปลูกพืชอื่นแทนให้ได้” 

 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า หลังจากหารือกับคณะทํางานแผนการผลิตและการตลาดข้าว

ครบวงจร ท่ีมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานยังเข้าใจไม่ตรงกัน เรื่องผลผลิตข้าวหอมมะลิ เพราะข้าวหอมมะลิทั่วประเทศ
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ปลูกได้ประมาณ 8 ล้านตัน โดยปี 59 ปลูกข้าวได้ 10 ล้านตัน ทําให้ราคาลดลงจนเป็นปัญหา แต่ในที่ประชุมแผนข้าวครบ

วงจรของพาณิชย์กําหนดปริมาณให้หอมมะลิเหลือ 4 ล้านตัน(ไทยรัฐ 09022560) 

 ก.พาณิชย์สรุปอุปสงค์ข้าวในปี 2560/61 ทั้งปีจะมีประมาณ 26-29 ล้านตันข้าวเปลือก(07 ก.พ.60) 

 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะทํางานวางแผนการผลิตและ

การตลาดข้าวครบวงจร ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรทรวงพาณิชย์ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็น

ประธานคณะ ทํางาน ร่วมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรม

ชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธ .ก.ส. GISTDA กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมาคมชาวนาข้าวไทย สมาคมชาวนาและเกษ ตรกรไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และ

สมาคมโรงสีข้าวไทย ผลการประชุมสรุปได้ดังน้ี 

 1.การจัดทําข้อมูลอุปสงค์อุปทานข้าว ปี 2560/61 เพ่ือนํามากําหนดแผนการดําเนินงานและกิจกรรมภายใต้กรอบ

ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2560-2564 โดยในเบื้องต้นปริมาณอุปสงค์ข้าวในปี 2560/61 ทั้งปี จะมี ประมาณ 26-29 ล้านตัน

ข้าวเปลือก ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาท่ีมีปริมาณ 27 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งคณะทํางานจะได้วางแผนกําหนดปริมาณผลผลิต

ข้าวที่เหมาะสม ปี 2560/61 ให้สอดคล้องกับปริมาณอุปสงค์น้ี ในภาพรวมจะให้มีการลดพ้ืนที่การเพาะปลูกข้าว อย่างไรก็ดี 

พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิจะให้คงการเพาะปลูกได้ในปริมาณไม่ลดลงไปกว่าเดิม เน่ืองจากเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 3 จังหวัด (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ) โดยจะเน้นส่งเสริมให้มีการผลิตข้าวหอมมะลิ

คุณภาพดี (premium grade) เพ่ือส่งออกในตลาดศักยภาพ 

 2.แผนการดําเนินงาน ปี 2560/61 ได้นําปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบ

วงจร ปี 2559/60 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไข ปรับปรุงแผนงานและกิจกรรมของแนวทางการวางแผนการผลิตและ

การตลาดข้าว ปีการผลิต 2560/61 เพ่ือให้การบริหารจัดการการผลิตและการตลาดมีประสิทธิภาพ โดยแผนการดําเนินงานจะ

เน้นการบริหารจัดการผลิตในนาแปลงใหญ่ซึ่งมีการปรับขนาดการรวมพ้ืนที่ต้ังแต่ 300 ไร่ข้ึนไป โดยด้านการผลิตจะเน้นการลด

ต้นทุนการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งและผลิตข้าวตามความต้องการของตลาด ส่วนด้านการตลาดการค้าข้าวจะดําเนินการในรูปแบบที่มีความหลากหลาย 

อาทิ ตลาดออนไลน์ ตลาดกลางข้าวเปลือกและข้าวสาร เป็นต้น โดยจะมีการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ ได้แก่ โรงสี ผู้ส่งออก 

ผู้นําเข้า Modern Trade เข้ารับซื้อผลผลิตข้าว ในนาแปลงใหญ่น้ีด้วยความเป็นธรรม มีมาตรฐานการซื้อขายที่ชัดเจน 

ตรวจสอบได้ ส่งผลดีต่อเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการทั้งระบบให้เข้าสู่ตลาดศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ

อย่างต่อเน่ือง 

 ทั้งน้ี เป้าหมายหลักของแผนและกิจกรรมน้ีเพ่ือ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างย่ั งยืน ผู้ประกอบการมีขีด

ความสามารถในการแข่งขันและมีสินค้าข้าวที่มีมาตรฐาน โดยรัฐบาลไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณในการดําเนินนโยบาย

แทรกแซงตลาด ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ(ฐานเศรษฐกิจ 04022560) 

 ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 3 จังหวัดใต(้07 ก.พ.60) 

 นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามท่ีกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เลือกพ้ืนที่บ้านดอนรัก อ .หนองจิก จ .ปัตตานี เป็นพ้ืนที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ประเภทข้าว รวมทั้งปลูก

พันธ์ุข้าวพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีทั้งพันธ์ุสุพรรณนา 1 และพันธ์ุ กข 29 ซึ่ง
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สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง โดยโครงการปฏิบัติการจัดระบบนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมที่ 17 ได้เข้าไปสนับสนุนโดยการจัดระบบนํ้า

ด้วยการก่อสร้างคูส่งนํ้าและอาคารประกอบ จํานวน 4 สาย ความยาวรวม 2.755 กิโลเมตร เน่ืองจากมีระบบส่งนํ้าหรือคูส่ งนํ้า

เดิมอยู่เพียง 400-500 ไร่ จึงได้ประสานกับโครงการส่งนํ้า และบํารุงรักษาปัตตานี เพ่ือขอให้ขยายพ้ืนที่ส่งนํ้าเป็น 3,000 ไร่ 

จากพ้ืนที่การเกษตรบ้านดอนรัก 5,500 ไร่ 

 นอกจากน้ี ต.ดอนรัก อ.หนองจิก ได้รับเลือกเป็นพ้ืนที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ “สามเหลี่ยมมั่นคง 

 มั่งคั่ง ย่ังยืน” ซึ่งเป็นแผนพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี อ .เบตง 

จ.ยะลา และ อ .สุไหงโกลก จ .นราธิวาส โดย อ .หนองจิก มุ่งพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบด้านการเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้า

ผสมผสาน แผนของสํานักงานจัดรูปที่ดินกลางจึงพยายามเร่ งสร้างระบบกระจายนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าเข่ือนปัตตานี เพ่ือขยาย

พ้ืนที่ส่งนํ้าให้ครอบคลุมได้มากท่ีสุด 

 ทั้งน้ี บ้านดอนรัก ถือเป็นพ้ืนที่อู่ข้าวอู่นํ้าของ อ.หนองจิก อยู่แล้ว หากสามารถขยายพ้ืนที่ส่งนํ้า 

 ได้ครอบคลุมมากย่ิงข้ึนก็จะทําให้เป็นแหล่งผลิตข้าวมีความมั่นคงย่ังยื นย่ิงข้ึน ตอบทั้งโจทย์การส่งเสริมการเกษตร

แปลงใหญ่และสามเหลี่ยมเศรษฐกิจของรัฐบาลควบคู่กันไป 

 “พ้ืนที่ ต.ดอนรัก เป็นพ้ืนที่ชลประทานอยู่แล้ว แต่เมื่อเสริมระบบคูนํ้าส่งนํ้าเข้าถึงแปลงนา ก็จะเพ่ิมรอบทํานาจากปี

ละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้งได้ และคาดว่าจะเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จาก 700 กิโลกรัมเป็น 800 กิโลกรัม เพราะกลุ่มผู้ใช้นํ้า ต .

ดอนรัก เข้มแข็งมาก เมื่อปี 2559 ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกลุ่มผู้ใช้นํ้าท่ัวประเทศมาแล้ว ” นายสิริวิชญกล่าว

(ผู้จัดการ 06022560) 
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 1.2  สถานการณ์การส่งออกข้าวไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
 ราคาส่งออกข้าวไทย (เอฟโอบี) เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

      ราคาข้าวหอมมะลิไทย ชั้น 1 (ใหม่) เฉลี่ยตันละ  652-695  ดอลลาร์สหรัฐฯ  

         ราคาข้าวปทุมธานี เฉลี่ยตันละ   505-533  ดอลลาร์สหรัฐฯ  

         ราคาข้าวสารเจ้า 5% (ใหม่) เฉลี่ยตันละ  363-377  ดอลลาร์สหรัฐฯ  

          ราคาข้าวสารเจ้า 25% (ใหม่) เฉลี่ยตันละ  359-368  ดอลลาร์สหรัฐฯ  

        ราคาข้าวน่ึง 5% เฉลี่ยตันละ    384-386  ดอลลาร์สหรัฐฯ  

 ข้าวไทยหอมไปทั่วโลก ส่งออกให้อิหร่านแสนตันคร้ังแรกในรอบ 10 ปี(27 ก.พ.60) 

 นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธานบริษัทเอเชีย โกลเด้น ไรซ์ จํากัด ผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ช่วงปลายปีที่ผ่าน

มา กระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านได้เดินทางมาตรวจสอบโรงงาน และได้อนุมัติให้โรงงานของบริษัทผ่านการตรวจสอบ และ

สามารถบรรลุข้อตกลงในการซื้อขายข้าวกับรัฐบาลอิหร่านปริมาณ 100,000 ตัน ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกข้าวให้อิหร่านได้

แล้ว จากในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมาหยุดนําเข้าข้าวไทยเพราะไม่มั่นใจคุณภาพ ประกอบกับอิหร่านถูกควํ่าบาตรทางการค้า โด

ยลอตแรกจะส่งมอบข้าวขาว 5% และข้าว 100% คาดว่าจะส่งมอบได้ใน 1-2 เดือน โดยราคาส่งออกข้าวขาว 5% ของไทย

ปัจจุบันตันละ 360-365 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนอินเดียตันละ 360 เหรียญฯ และเวียดนามตันละ 355 เหรียญฯ ถือว่าราคาข้าว

ของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดี 

 ด้านนางอภิรดี ตันตราภรณ์  รมว .พาณิชย์ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดส่งออกข้าวไทยในปีน้ียังคึกคัก โดยกระทรวงฯ

ได้รับรายงานว่า ต้นเดือน มี .ค.น้ี องค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลนําเข้าข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี ) ปริมาณ 

250,000 ตัน ซึ่งไทยจะเข้าร่วมการประมูลและคาดว่าจะทราบผลการประมูลในเดือน มี .ค.น้ี ในขณะเดียวกัน รัฐบาลศรีลังกา

ซึ่งประสบภัยแล้งอย่างรุนแรง ได้ทาบทามขอซื้อข้าวจากไทย 200,000 ตัน ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจะเร่งเจรจาใน

รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ต่อไป ส่วนตลาดอื่นๆ เช่น ฮ่องกง มาเลเซีย และภูมิภาคแอฟริกา มีแนวโน้มที่สดใส นับเป็น

สัญญาณเชิงบวกกระตุ้นราคาข้าวไทยทั้งระบบในปีน้ี โดยคู่ค้าสําคัญได้ขอซื้อข้าวไทยทั้งในรูปแบบจีทูจีและภาคเอกชนกับ

ภาคเอกชนอย่างต่อเน่ือง(ไทยรัฐ 25022560) 

 ส่งออกข้าว ปี 60 แข่งเดือด ไทยหั่นราคาหนีเวียดนาม-อินเดีย(09 ก.พ.60) 

 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้เปิดเผยรายงานส ถานการณ์การส่งออกข้าวไทย ประจําปี 2559 และคาดการณ์ทิศ

ทางการส่งออกข้าวในปี 2560 มีตัวเลขที่น่าสนใจระบุว่า ยอดการส่งออกข้าวไทยปี 2559 มีปริมาณ 9.88 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 

190,000 ตัน จากปี 2558 เป็นที่น่าสังเกตว่า ยอดการส่งออกของไทยครองตําแหน่งเบอร์ 2 ในตลาดโลก แต่ กลับมีอัตราการ

ขยายตัว 0.9% ขณะที่อินเดีย เบอร์หน่ึง ส่งออก 10.43 ล้านตัน แต่ติดลบ 4.7% และเวียดนาม ส่งออกได้ 4.95 ล้านตัน ติด

ลบ 25.1% 

 นายสมเกียรติ มรรคายาธร เลขาธิการสมาคมอธิบายว่า ปัจจัยที่ทําให้ส่งออกไทยโตสวนทางคู่แข่งเพราะ "ราคา

ส่งออก" ที่ปรับตัวลดลงไปอ ยู่ในระดับที่แข่งขันได้ โดยเฉพาะข้าวขาว เฉลี่ยที่ 445 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากปี 2558 ที่

เฉลี่ย 471เหรียญสหรัฐต่อตัน เทียบกับราคาข้าวขาวของเวียดนามแล้วไม่ต่างกันมากหนัก ทําให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันได้ดี

ข้ึน 
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 แต่เหตุที่ภาพรวมที่ยอดส่งออกข้าวขาว 4.91 ล้านตัน ลดลง 3.8% ข้าวน่ึง 2.14 ล้านตัน ลดลง 7.5% เพราะตลาด

ตะวันออกกลาง และเอเชียซึ่งเป็นตลาดหลักของข้าวกลุ่มน้ีมีปัญหากําลังซื้อ และคําสั่งซื้อข้าวรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) 

ลดลง 

 ทั้งน้ี สมาคมคาดการณ์ข้าวโลกในปี 2560 มีผลผลิต 480 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 1.6% การบริโภค 477 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 

1.5% ขณะที่การค้าข้าวโลกมีปริมาณ 40.78 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 2.7% ส่งผลให้มีสต๊อกคงเหลือจํานวนมาก 118 ล้านตัน เพ่ิม 

1.9% จากปีก่อน แต่เป็นปริมาณสูงสุดในรอบ 20 ปี โดยคาดการณ์ว่า อินเดียจะยังครองอันดับหน่ึงมีปริมาณ 10 ล้านตัน 

รองลงมาคือ ไทย 9.7 ล้านตัน เวียดนาม 5.8 ล้านตัน และปากีสถาน 4.2 ล้านตัน 

 นายวัลลภ มานะธัญญา อุปนายกสมาคมกล่าวว่า ข้าวหอมมะลิส่งออกได้มากข้ึน 2.36 ล้านตัน หรือเพ่ิมข้ึน 19% 

เป็นผลจากราคาท่ีลดลง และจุดแข็งที่ผู้บริโภคชอบข้าวหอมไทย ท้ังน้ี ปี 2560 ข้าวหอมจะเพ่ิมข้ึน ถ้าราคายังค งเป็นแบบน้ี 

และด้วยมาตรฐานใหม่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศจะช่วยให้มีข้าวหอมเกรดรองไปแข่งขันกับเวียดนามและกัมพูชาได้ แนวโน้ม

ราคาข้าวหอมน่าจะปรับเหลือตันละ 700 จากปีก่อนที่ 800 เหรียญสหรัฐ 

 ข้าวขาวยังน่าห่วง 

 นายโชค เศรษฐีวรรณ อุปนายกสมาคมกล่าวว่า ปี 2560 ไทยจะส่งข้าวขาวได้ 4.6 ล้านตัน จากปี 2559 ที่ส่งออกได้ 

4.9 ล้านตัน ปัจจัยสําคัญสถานการณ์การแข่งขันกับเวียดนามเป็นตัวแปรสําคัญที่สุด ต้องจับตาผลผลิตนาปีเวียดนามท่ีจะออก

เดือนมีนาคม 12 ล้านตัน ปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยน และนโยบายการระบายสต๊อกข้าวอินเดีย 

 "ข้าวขาวใหม่ส่วนใหญ่จะส่งออกไปตลาดเอเชีย ส่วนตลาดแอฟริกาจะนําเข้าข้าวเก่าเป็นหลักกว่า 90% ซึ่งปีที่ผ่าน

มาจะเห็นยอดนําเข้ามาเลเซียเพ่ิมข้ึนเป็น 3.81 แสนตัน เพราะราคาไทยตํ่า แต่ถ้าปีใดราคาไทยแพงจะหันไปซื้อเวียดนาม" 

 กําลังซื้อข้าวน่ึงหดตัว 

 นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักด์ิส มาคมกล่าวว่า ปีน้ีไทยจะส่งออกข้าวน่ึงได้ 2 ล้านตันจากปกติ 3 ล้านตัน 

เป็นการส่งออกถดถอยต่อเน่ืองมาหลายปี โดยปัจจัยหลักมาจากลูกค้าตลาดส่งออกข้าวน่ึงส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ขายนํ้ามัน

เป็นรายได้หลัก เมื่อราคานํ้ามันลดลง กําลังซื้อหดตัว 

 โดยเฉพาะตลาดไนจีเรีย ซึ่งเป็นตลาดส่งออกข้าวน่ึงเบอร์ 1 ไม่เพียงกําลังซื้อหด แต่รัฐบาลไนจีเรียพยายามปลูกข้าว

กินเอง และต้ังกําแพงภาษีนําเข้าข้าว 75% ทําให้กระทบการส่งออกตรงไปไนจีเรียหายไป ไทยต้องส่งผ่านพ่อค้าท่ีเบนิน และ

แคเมอรูนขายผ่านไปชายแดนไนจีเรีย ทําให้ยอดส่งออกเบนิน สูงข้ึน 1.421 ล้านตัน เพ่ิมข้ึน 76.4% แคเมอรูน 502,254 ตัน 

เพ่ิมข้ึน 11.8% 

 แต่ 2 ตลาดน้ียังไม่สามารถชดเชยยอดส่งออกไปไนจีเรียที่สูญเสียไปได้ เพราะยังมีปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินไน

ร่าอ่อนค่าลงจาก 160 เป็น 400 ไนร่าต่อเหรียญสหรัฐ อีกทั้งไม่มีสถาบันการเงินไทยรายใดยอมรับแลกเงินไนร่า ทําให้มีปัญหา

ในการชําระเงินค่อนข้างสูงอีก 

 "ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าราคาสินค้าเกษตรจะขยับข้ึน แต่เราก็ไม่มั่นใจว่าจะข้ึนได้หรือไม่ ถ้าสต๊อกยังเยอะ แต่ด้วยเหตุที่

ภาวะราคาลดลงมา 6-7 ปีต่อเน่ือง หวังว่าจะปรับข้ึนมาได้บ้าง โดยเฉพาะข้าวน่ึง ซึ่งซื้อขายลําบาก ถึง ขายได้ก็ไม่มีกําไร ต้อง

แข่งกับข้าวอินเดีย โดยปกติข้าวไทยแพงกว่าอินเดีย ตันละ 30-50 เหรียญสหรัฐ แต่ตอนน้ีราคาอินเดียตันละ 370 เหรียญ

สหรัฐ ส่วนข้าวไทยตันละ 360-365 เหรียญสหรัฐ แต่ยังไม่แน่นอนเพราะมียังมีปัจจัยเสี่ยงจากค่าเงิน" 
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 ดังน้ัน เกษตรกรไทยต้องลดต้นทุนก ารปลูก ดูแลคุณภาพข้าวให้ได้ หากทําได้จะแข่งขันได้ดีข้ึน (ประชาชาติธุรกิจ 

09022560) 

 อินเดีย แชมป์ส่งออกข้าวโลก-ในปท.เอเซียโกลเด้นฯขึ้นที่1(02 ก.พ.60) 
 ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ยอดการส่งออกข้าวไทยเดือนธันวาคม 2559 

ปริมาณ 1.11 ล้านตัน ถือเป็นเดือนที่ส่งออกได้สูงสุดในรอบปี 2559 ส่งผลให้ยอดส่งออกข้าวทั้งปี 2559 มีปริมาณ 9.88 ล้าน

ตันเพ่ิมข้ึน 0.9% จากปี 2558 ที่เคยส่งออกได้ 9.79 ล้านตัน ส่งผลให้ไทยเป็นผู้ส่งออกเบอร์ 2 ของโลกต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 รอง

จากอินเดียซึ่งส่งออกได้ 10.5 ล้านตัน ส่วนเวียดนามเป็นเบอร์ 3 ส่งออกได้ 4.89 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณท่ีตํ่ากว่าเป้าหมาย

ของเวียดนามท่ีวางไว้ 6.5 ล้านตัน ส่วนมูลค่าส่งออก ปี 2559 เท่ากับ 4,445 ล้านบาทลดลง 12% จากปี 2558 ที่มีมูลค่า 

4,613 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 ส่วนในปี 2560 ต้ังเป้าหมายการส่งออกไว้ว่าจะมีปริมาณ 9.0-9.5 ล้านตัน โดยจะต้องประเมินทิศทางปัจจัยที่มีผล

ต่อการส่งออกอีกครั้งในช่วงกลางปี 2560 เพราะสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน โดยขณะน้ีค่าเงินบาทปรับแข็ง

ค่าข้ึนจาก 36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เหลือ 35 บาทต่อเหรียญสหรัฐ อาจมีผลต่อราคาส่งออกข้ าว นอกจากน้ีตลาดส่งออกข้าว

สําคัญ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และจีน ยังไม่มีการสั่งซื้อเพ่ิม เพราะปริมาณฝนค่อนข้างดี ทําให้ประเทศผู้ซื้อสามารถผลิต

ข้าวได้มากข้ึน 

 ในด้านราคาส่งออกเฉลี่ยของประเทศไทยในปี 2559 จากข้อมูลขององค์การเกษตรและอาหารโลก (FAO) สรุปว่า 

ราคาส่งออกข้าวขาว 100% เกรดบี ตันละ 407 เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 2.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตันละ 395 เหรียญ

สหรัฐ ราคาข้าวน่ึง 100% ตันละ 409 เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 4.5% จากปีก่อนที่ราคา 392 เหรียญสหรัฐ ราคาส่งออกข้าวขาว 

5% ตันละ 396 เหรียญสหรัฐ สูงข้ึน 2.6% จากปีก่อนที่ราคา 386 เหรียญสหรัฐ เทียบกับราคาคู่แข่ง เช่น เวียดนาม ตันละ 

347 ลดลง 1.5% จากปีก่อนที่ราคา 353 เหรียญสหรัฐ ส่วนราคาข้าวขาว 25% ตันละ 385 เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 3.3% จาก

ปีก่อนที่ราคา 373 เหรียญสหรัฐ สูงกว่าราคาคู่แข่ง เช่น เวียดนาม ราคา 332 เหรียญสหรัฐ ปากีสถาน 327 เหรียญสหรัฐ เป็น

ต้น มีเพียงราคาข้าวหอมมะลิ เท่าน้ันตันละ 768 เหรียญสหรัฐ ลดลง 23.8% จากปีก่อน 1,008 เหรียญสหรัฐ 

 รายงานข่าวระบุว่า บริษัทส่งออกข้าวที่มีปริมาณการส่งออกสูงสุด ยังคงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ท่ีส่งออกได้ต่อเน่ือง

ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี โดยอันดับ 1 ยังคงเป็นบริษัท เอเซีย โกลเด้นไรซ์ จํากัด ปริมาณ 1.5 ล้านตัน รองลงมา คือ บริษัท 

นครหลวงค้าข้าว ปริมาณ 1.2 ล้านตัน บริษัท ธนสรรไรซ์ จํากัด ปริมาณ 916,143 ตัน ขณะที่กลุ่มซี .พี.อินเตอร์เทรด จํากัด 

ครองอันดับ 4 ปริมาณส่งออก 548,791 ตัน และบริษัท แสงฟ้า อะกริโปรดักส์ ขยับข้ึนเป็นอันดับ 5 ปริมาณส่งออก 436,046 

ตัน 

 นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธานบริษัท เอเซีย โกลเด้นไรซ์ จํากัด กล่าวว่า บริษัทยังประเมินเป้าหมายการส่งออก

ปี 2560 เท่ากับปี 2559 เพราะจากการติดตามสถานการณ์การส่งออกข้าวปี 2560 พบว่าปริม าณผลผลิตข้าวอินเดียปรับตัวดี

ข้ึน ส่งผลให้ปริมาณข้าวในตลาดโลกเพ่ิมข้ึน ขณะที่ผู้ซื้อหลาย ๆ ประเทศมีความต้องการลดลงและระหว่างน้ีตลาดหยุดยาว

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะเปิดซื้อขายอีกครั้งในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 

 "แม้ว่าล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ส่งออกข้าวทั้งเอเซีย โกลเด้น ไรซ์ และบริษัทนานาพรรณจะชนะการประมูลข้าว 

100% ปริมาณ 28,000 ตันจากญ่ีปุ่น แต่ก็ยังคงประเมินว่าครึ่งปีแรกจะยังเหน่ือย และมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง" 
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 สอดคล้องกับนายศุภชัย วรอภิญญาภรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธนสรรไรซ์ จํากัด และบริษัท พรีเมียมไรซ์ เอ็ ก

ปอร์ต จํากัด กล่าวว่า บริษัทวางเป้าหมายการส่งออกปี 2560 เทียบเท่ากับปี 2559 เน่ืองจากยังมีปัจจัยเสี่ยงจากภาวะตลาด

ช่วงต้นปีที่ยังชะลอตัว สถานการณ์การแข่งขันระหว่างผู้ส่งออกโรงสีจะยังคงรุนแรงต่อเน่ือง และภาครัฐบาลส่งสัญญาณว่าจะมี

การประมูลข้าวในสต๊อกรัฐบาลที่เหลือ 8.5-9 ล้านตันในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จึงทําให้ผู้ซื้อต่างประเทศชะลอการซื้อชั่วคราว 

โดยเฉพาะข้าวขาว 5% ซึ่งแทบไม่มีการซื้อขายเลย 

 "รัฐบาลควรเร่งเจรจากับรัฐบาลจีน เพ่ือส่งมอบข้าวระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ที่เหลืออีก 9 แสนตันโดยเร็ว 

เพ่ือให้มีตลาดรองรับข้าวนาปรังที่จะออกรอบกลางปี" นายศุภชัยกล่าว (ประชาชาติธุรกิจ 02022560) 

 ทูตพาณิชย์มุ่งเจาะตลาดฮ่องกง ตั้งเป้าปีน้ีส่งออกข้าวไปฮ่องกงเพิ่ม 6.4%(27 ก.พ.60) 

 นายวิทยากร มณีเนตร ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือ ทูตพาณิชย์ ณ เมืองฮ่องกง 

เปดิเผยว่า ได้จัดทําแผนผลักดันข้าวไทยในตลาดฮ่องกง โดยดําเนินมาตรการเชิงรุก ด้วยการชูจุดเด่นของข้าวไทยและเร่งจัด

กิจกรรมการตลาด ท้ังน้ี ต้ังเป้าส่งออกข้าวไปยังฮ่องกงปีน้ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.4 หวังทําให้ไทยกลับมาครองแชมป์การส่งออกข้าว

ในตลาดฮ่องกงได้อีกครั้ง หลังเสียแชมป์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา(ผู้จัดการ 24022560) 

 รมว.พาณิชย์'เดินหน้าขยายตลาดข้าวในฟิลิปปินส์(08 ก.พ.60) 

 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม น้ี 

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศมีแผนงานที่จะขยายตลาดข้าวไทยในฟิลิปปินส์ในหลายรูปแบบ ทั้งการเข้าร่วม

ประมูลขายข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ปริมาณ 250,000 ตัน การจัดคณะ

ผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนเดินทางไปพบหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลก ารนําเข้า

ข้าวของประเทศฟิลิปปินส์ เพ่ือหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต นโยบายและแนวโน้มความต้องการนําเข้าข้าว ของ

ฟิลิปปินส์ปี 2560 และกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าอันดีระหว่างกัน รวมถึงการพบปะหารือ กับกลุ่มผู้นําเข้าข้าว

ภาคเอกชนของฟิลิปปินส์ เพ่ือกระชับความสัมพัน ธ์ทางการค้าข้าวและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเจรจาธุรกิจ

การค้า (Business Matching) ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากข้าวไทย และประชาสัมพันธ์

มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยฉบับใหม่ที่จัดทําข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในต่าง ประเทศที่หลากหลายในทุก

ระดับ โดยมาตรฐานดังกล่าวน่าจะเหมาะสมกับรสนิยมและความต้องการบริโภคข้าวของชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมปริมาณ

การส่งออกและขยายตลาดข้าวหอมมะลิไทยในฟิลิปปินส์ได้เพ่ิมข้ึน (กรุงเทพธุรกิจ 07022560) 

 ยืดอายุจีทูจีค้าข้าวไทย-ฟิลิปปินส์2ปี(14 ก.พ.60) 

 แหล่งข่าวจากทําเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบการต่ออายุบันทึกความตกลงว่า

ด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและฟิลิปปินส์ในลักษณะรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ต่อไปอีก 2 ปี คือ 2560-2561 จากท่ีข้อตกลง

เดิมที่ดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2557-2559 

 ทั้งน้ี ก่อนนําเสนอสู่ที่ประชุม ครม .น้ันกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งกระทรวงพาณิชย์ว่า การต่ออายุ

บันทึกความตกลงน้ีควรทําเป็นหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) ที่มีการลงนามโดยผู้มีอํานาจเต็มหรือผู้ได้รับมอบ

อํานาจของทั้งสองฝ่าย 

 สําหรับร่างหนัง สือแลกเปลี่ยนที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายได้ยกร่างมีเน้ือหาที่สอดคล้องกับบันทึกความตกลง 

(MOA) ฉบับเดิมที่หมดอายุลงเมื่อ 31 ธ.ค. 2559 ซึ่งมีการตกลง ซื้อขายข้าวระหว่างกันไม่เกินปีละ 1 ล้านตัน ในช่วงเวลา 2 ปี 
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คือ 2560-2561 มีเงื่อนไขข้ึนอยู่กับความต้องการของตลาด สถานการณ์การผลิตและปริมาณข้าวของแต่ละประเทศและราคา

ตลาดระหว่างประเทศที่มีการซื้อขายขณะน้ัน 

 อย่างไรก็ตาม แม้ความตกลงเดิมจะเป็น MOA และฉบับใหม่ที่จะต่ออายุเป็นหนังสือแลกเปลี่ยน แต่ทั้งสองประเภทก็

เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ .ศ. 2557 ซึ่ง

ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม . แต่ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ประเภทที่ต้องขอความเห็นจากสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ (สนช.) 

 "กระทรวงพาณิชย์นําเสนอเรื่องเข้า ครม.น้ีเพ่ือให้รัฐบาลไทยมีสิทธิเข้าร่วมประมูลข้าวจีทูจีให้รัฐบา ลฟิลิปปินส์ครั้ง

ต่อไปได้ ซึ่งคาดว่าหน่วยงาน National Food Authority หรือ NFA ซึ่งเป็นหน่วยงานนําเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ จะเปิดประมูล

ข้าวในช่วงต้นเดือน ก.พ.น้ี" แหล่งข่าวเปิดเผย 

 แหล่งข่าวระบุว่า นอกจากการอนุมัติต่ออายุการซื้อขายข้าวแบบจีทูจีของรัฐบาล 2 ประเทศแล้วครั้งน้ี ครม .อนุมัติให้ 

รมว.ต่างประเทศ หรือผู้ที่ รมว.ต่างประเทศมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนถึง รมว . ต่างประเทศของฟิลิปปินส์ 

และหากมีการต้องแก้ไขข้อความท่ีไม่ใช่สาระสําคัญในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนก็ให้อยู่ในดุลพินิจ ของ รมว .ต่างประเทศ หรือผู้ที่  

รมว. ต่างประเทศมอบหมาย(โพสต์ทูเดย์ 14022560) 

 "ไทย"เตรียมส่งมอบข้าวแสนตันที่สองให้รัฐบาลจีน(14 ก.พ.60) 

 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้า

ต่างประเทศได้ทําสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเดือนธันวาคม 

2558 ปริมาณ 1 ล้านตัน  โดยจะตกลงราคาเป็นรายงวดตามราคาตลาดโลก งวดละประมาณ 1 แสนตันน้ัน ล่าสุด COFCO ได้

ตกลงราคาซื้อข้าว 1 แสนตัน งวดที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นชนิดข้าวขาว 5% ฤดูกาลผลิตใหม่ ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม 

ราคา 386 เหรียญสหรัฐฯ /ตัน และขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม ราคา 391 เหรียญสหรัฐฯ /ตัน ในเทอม FOB CY (Container 

Yard) ขณะน้ีกรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างเตรียมการส่งมอบข้าวตามกําหนดส่งมอบในเดือนกุมภาพันธ์- มีนาคม 2560 น้ี 

โดยราคาข้าวที่กรมการค้าต่างประเทศเจรจาจ นสามารถตกลงขายได้ถือว่าเป็นราคาท่ีน่าพอใจเมื่อเทียบกับราคาข้าวจาก

ประเทศคู่แข่งสําคัญอย่างเวียดนามถือเป็นผลดีต่อตลาดข้าวไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อชาวนาไทย เน่ืองจากคําสั่งซื้อใน

ปริมาณมากเช่นน้ี จะสามารถรองรับผลผลิตข้าวนาปรังที่กําลังจะออกสู่ตลาดได้เป็นอย่างดี 

 ทั้งน้ี จะยังมีข้าวตามสัญญาท่ีเหลืออีก 8 แสนตัน ท่ีจะมีการเจรจาตกลงราคาและส่งมอบในปี 2560 นอกจากน้ี 

รัฐบาลยังมีกรอบความร่วมมือที่จะทําสัญญาซื้อขายข้าวระยะยาวกับรัฐบาลจีนเพ่ิมเติมอีก 1 ล้านตัน ภายใต้ MOU ว่าด้วย

ความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร ไทย- จีน ท่ีมีกา รลงนามไว้เมื่อ 19 ธันวาคม 2557 ซึ่งจะสามารถรองรับผลผลิตข้าวใน

ฤดูกาลผลิตต่อๆ ไปได้อีกทางหน่ึง 

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพ่ิมเติมว่า รัฐบาลยังคงเร่งดําเนินนโยบายเชิงรุก เพ่ือกระชับความสัมพันธ์กับ

รัฐบาลประเทศผู้ซื้อข้าวรายอื่นๆ อย่างอินโดนีเซี ย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และบังกลาเทศ เป็นต้น รวมถึงร่วมมือกับตลาด

ภาคเอกชนเจาะตลาดทวีปต่าง ๆ ซึ่งมีศักยภาพสูง เช่น ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ อเมริกากลาง แอฟริกา รวมทั้งการผลักดัน

นวัตกรรมข้าวไทยให้ไปไกลสู่ตลาดโลก ท้ังน้ีเพ่ือรักษาฐานลูกค้าเดิม สร้างฐานลูกค้าใหม่  รวมถึงวางแผนตอบสนองความ

ต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคข้าวเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในภาวะที่ต้องเผชิญกับการแข่งขัน

ทางการค้าอย่างรุนแรงในตลาดโลก (ประชาชาติธุรกิจ 13022560) 
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 1.3  ความเคลื่อนไหวของกระทรวงพาณิชย์ 
 ประมูลข้าวคร้ังแรกปี 60 จ านวน 2.8 ล้านตัน สุดคึกคัก เอกชน 73 ราย แห่ยื่นซองคุณสมบัติ(15 ก.พ.60) 

 ประมูลข้าวครั้งแรกปี 60 ปริมาณ 2.8 ล้านตัน สุดคึกคัก เอกชน 73 รายแห่ยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติ “พาณิชย์”

เผยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และให้ยื่นซองราคา 16 ก.พ.น้ี คาดระบายได้มากแน่ เหตุตลาดมีความต้องการสูง 

 นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า วันที่ 14 ก.พ. กรมฯ ได้เปิดให้ผู้ประกอบการ

ที่สนใจร่วมประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลเข้าย่ืนซองตรวจคุณสมบัติการประมูลข้าวเป็นการทั่วไปครั้งแรกของปี 2560 จํานวน 

2.8 แสนตัน โดยมีผู้ใ ห้ความสนใจเข้าย่ืนซองมากถึง 73 ราย และข้ันตอนหลังจากน้ี กรมฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 16 ก.พ.2560 

 สําหรับข้าวที่เปิดประมูลในครั้งน้ี มาจาก 274 คลัง ใน 41 จังหวัด ประกอบด้วยข้าว 17 ชนิด เช่น ข้าวห อมมะลิ 

100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% และข้าวปทุมธานี 5% 

 “คาดว่าการเปิดประมูลครั้งน้ี จะสามารถระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลได้เป็นจํานวนมาก เน่ืองจากปัจจุบันตลาดมี

ความต้องการสูง ประกอบกับการระบายครั้งน้ี จะไม่มีผลกระทบกับราคาข้าวในตลาด เพราะผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ยังไม่ออก

สู่ตลาด ส่วนข้าวที่เหลือในสต็อกอีกประมาณ 5.2 -5.3 ล้านตัน จะทําการระบายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมภายในเดือน พ .ค.น้ี 

ก่อนที่ผลผลิตข้าวนาปรังจะออกสู่ตลาด”นายอดุลย์กล่าว(ผู้จัดการ 14022560) 

 ประมูลข้าวรัฐ 3ล้านตันพ่อค้ากดราคา โละบิ๊กลอตข้าวสารด่ิง-กลบข่าวดีส่งมอบ"จีทูจี"จีน(16 ก.พ.60) 

 เอกชน 73 รายแห่ยื่นประมูลข้าวสารบิ๊กลอต3 ล้านตันแรกของปี"60 เปิดซองเสนอราคา 16 ก.พ.น้ี ฟันธง "ราคาตํ่า " 

เหตุจากรัฐเทบิ๊กลอต ข่าวดี G to G จีนช่วยไม่ได้ ปมต๋ัวพี/เอ็นทําโรงสีขาดสภาพคล่องแก้ไม่ตก ราคาตลาดด่ิงต่อเน่ืองแตะตัน

ละ 11,000 บาท เผยพาณิชย์ยังไม่ต้ังเรื่องยึดทรัพย์ "บุญทรง" พร้อมพวก 5 คน 

 นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า วันที่ 14 ก.พ. 2560 กรมการค้าต่างประเทศ 

เปิดให้ผู้ประกอบการเข้าย่ืนซองเอกสารเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนเข้าร่วมประมูลข้าวส ารในสต๊อกรัฐบาล ครั้งที่ 1/2560 

ปริมาณ 2.87 ล้านตัน ซึ่งเป็นข้าวเกรดพี เอ บี และซี ผสมไม่เกิน 20% รวม 17 ชนิดเช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวเหนียว 

เป็นต้น ปรากฏว่ามีเอกชนสนใจเข้าร่วมย่ืนซองเอกสารเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ 73 ราย เช่น บจ .มหาทรัพย์ ฟีด , บจ.กรุงไทย

พืชผล, บจ.แคปปิตัลซีเรียลส์ , บจ.วัฒนพร อินเตอร์โกลเด้นไรซ์ , บจ.พงษ์ลาภ , บจ.ธนสรรไรซ์ เป็นต้น จะประกาศรายชื่อที่

ผ่านคุณสมบัติและให้ยื่นซองเสนอราคา 16 ก.พ. 2560 จาก 22 พ.ค.-6 ก.ย. 2559 ได้ระบายข้าวในสต๊อกไปแล้ว 8.4 ล้านตัน 

ครั้งน้ีระบายหมดเท่ากับระบายได้รวม 11.27 ล้านตัน 

 ด้านผู้ประกอบการที่เข้าร่วมย่ืนซองประมูลข้าวในสต๊อกรัฐบาล กล่าวว่า การเสนอราคาซื้อข้าวในสต๊อกรัฐน่าจะไม่

สูงนัก ราคาต่อกิโลกรัมอาจไม่ถึง 2 หลัก เพราะการที่รัฐนําข้าวหอมมะลิออกมาประมูลมากถึง 1.4 ล้านตันถือว่ามากเกินไป 

ควรแบ่งประมูลครั้งละ 4 แสนตัน เพ่ือไม่ให้มีผลต่อตลาด เพราะช่วงน้ียังเป็นช่วงที่ชาวนานําข้าวมะลิในยุ้งออกมาขาย และ

ข้ึนอยู่กับราคาคุณภาพข้าวในคลังด้วย เพราะผู้ประกอบการต้องรับความเสี่ยงภายหลังการประมูล หากไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานเดียวกันทั้งคลังก็ต้องกําหนดราคาเผื่อไว้ สําหรับระดับราคาตลาดข้า วหอมมะลิใหม่ขณะน้ีอยู่ที่ตันละ 17,000-

20,000 บาท หรือ กก.ละ 10-20 บาท ไม่ต่างจากราคาข้าวหอมมะลิเก่ามากนัก 
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 แหล่งข่าวจากวงการโรงสี กล่าวว่า สถานการณ์ราคาข้าวสารในตลาดปรับตัวลดลงทันทีหลังจากมีข่าวการประมูล

ข้าวลอตใหญ่ แม้จะมีข่าวดีที่กระทรวงพาณิชย์จะทําสัญญาซื้ อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) กับรัฐบาลจีน เพ่ือส่ง

มอบข้าวลอตที่ 2 ปริมาณ 100,000 ตัน ซึ่งเป็นข้าวขาว 5% ฤดูการผลิตใหม่ ราคา 386 เหรียญสหรัฐ/ตัน สําหรับข้าวที่บรรจุ

ถุงละ 25 กก. และราคา 391 เหรียญสหรัฐ/ตัน ขนาดบรรจุ 50 กก. ในเทอม FOB CY (Container Yard) ภายในเดือน ก .พ.-

มี.ค. 2560 

 "การขายข้าวดังกล่าวไม่ได้ทําให้ราคาข้าวสารในตลาดปรับสูงข้ึน หากคํานวณต้นทุนจากราคาขาย 386 เหรียญสหรัฐ 

คิดเป็นบาท คูณ 34.70 บาท เท่ากับ 13,394 บาท หักค่าใช้จ่าย 250 บาท หักค่าถุงค่าโลจิสติกส์อีก 1,500 บาท จะเหลือตัน

ละ 11,644 บาท แต่ผู้ส่งออกซื้อข้าวสารจากโรงสีเพียง 11,000 บาท มีส่วนต่าง 644 บาท ทั้งที่ควรซื้อ 11,250 บาท ซึ่งเมื่อ

เปิดทําการวันที่ 14 ก.พ. ระดับก็ยังทรงตัว" 

 ทั้งน้ีการที่โรงสีเข้าร่วมประมูลไม่มากนัก เพราะติดปัญหาธนาคารกรุงไทยลดวงเงินต๋ัวเงินกู้ระยะสั้นสําหรับโรงสี 

(P/N) แม้จะปล่อยกู้ให้กับภาคส่งออก 5,000 ล้านบาทแล้ว แต่การสนับสนุนให้ภาคส่งออกล้วน ๆ 5,000 ล้านบาท จึงไม่ถือ

เป็นการสนับสนุนสภาพคล่องที่แท้จริง เน่ืองจากการใช้ต๋ัว P/N น้ัน โรงสีต้องมีหลักทรัพย์ค้ําประกันกับธนาคารอยู่แล้ว การที่

จะออกต๋ัวสัญญาใช้เงินรายครั้ง โรงสียังคงต้องมีสินค้าค้ําประกันอีก ธนาคารจะให้เงินเพียง 70% ของมูลค่าสินค้าท่ีสต๊อกไว้ 

และเท่ากับผู้กู้ต้องมีสต๊อกเองอยู่แล้ว 30% หรือมีมูลค่าน้อยกว่าหลักประกันถึง 55% 

 "ธนาคารควรแยกแยะลูกหน้ีดีและเสียออกจากกัน ลูกหน้ีที่มีหน้ีเสียก็แก้ไขไป แต่ลูกหน้ีที่ดีต้ องใช้วงเงินได้ตามปกติ 

เพ่ือให้สามารถวางแผนทางธุรกิจได้ ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง สุดท้ายหากธนาคารยังคงยืนยันจะบริหารสัดส่วนเงินกู้ยืมโดยใช้

หลักการบริหารวงเงินรวมของธนาคาร หมายถึงการที่ให้ผู้กู้ไม่สามารถกู้ได้ไม่เต็มวงเงินที่อนุมัติไว้ตามหลักประกัน ก็ควรคืน

หลักประกันที่มีมูลค่ามากกว่าส่วนที่กู้ เพ่ือให้ผู้กู้นําไปหาแหล่งเงินกู้อื่นเพ่ิมเติม" 

 สําหรับความคืบหน้าในคดียึดทรัพย์นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว .พาณิชย์ และพวก 5 คนที่กระทําผิดทุจริต

ขายข้าวแบบ G to G มูลค่าความเสียหายรวม 20,000 ล้านบาท ล่าสุดผู้สื่อข่าวสอบถา มไปยังกรมบังคับคดีเมื่อ 14 ก.พ. 

2560 ได้รับคํายืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้ส่งเอกสารขอต้ังให้กรมบังคับคดีเข้าไปดําเนินการยึดทรัพย์ กรณีศาลปกครอง

มีคําสั่งให้ดําเนินการยึดทรัพย์นายบุญทรงขณะที่กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าได้ประชุมร่วมกับกรมบังคับคดีและส่งเอกสารไปที่

นายวิษณุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรี(ประชาชาติธุรกิจ 16022560) 

 ประมูลข้าวฟัน1.8หมื่นล้าน(21 ก.พ.60) 

 การเปิดประมูลระบายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลเป็นการทั่วไปครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 2.76ล้านตัน จํานวน 274 คลัง 

ที่ได้เปิดให้เอกชนเสนอซื้อเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 มีเอกชนผ่านคุณสมบัติ ท้ังหมด 73 ราย แต่เข้าย่ืนซองเพียง 66 ราย 

มีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด จํานวน 48 ราย ใน 185 คลัง ปริมาณ 2.03 ล้านตัน หรือ70% ของปริมาณท่ีเปิดประมูล 2.86 ล้านตัน 

มูลค่าท่ีเสนอซื้อประมาณ 1.85 หมื่นล้านบาท 

 หลังจากน้ีจะประมวลผลเสนอให้คณะทํางานดํา เนินการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐพิจารณา ก่อนเสนอประธาน

กรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(กบข.) พิจารณาอนุมัติ ซึ่งคาดจะประชุมในวันที่ 21 กุมภาพันธ์น้ี 

 ส่วนการเปิดประมูลในรอบที่ 2 ของปี คาดว่าจะทําได้ภายในกลางเดือนมีนาคมน้ี โดยจะเป็นข้าวในส่วนที่เหลือ

ประมาณ 5 ล้านตัน ท่ีจะต้องระบายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน หากการระบายข้าวล็อตน้ี ยังไม่หมด อาจจะ

พิจารณาออกมาประมูลต่อ ในรอบที่ 2 ด้วย 
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 ขณะที่สถานการณ์การส่งออกข้าวของไทยในปีน้ี เริ่มมีแนวโน้มที่ดีโดยในช่วงระหว่าง วันที่ 1 มกราคม-  14 

กุมภาพันธ์ 2560 สามารถส่งออกได้แล้ว 1.6 ล้านตัน ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 9.9% มูลค่า 2.38 หมื่นล้านบาท เพ่ิมข้ึน 7.4% และยัง

สามารถเจรจาขายข้าวเพ่ิมเติมให้กับหน่วยงานรับซื้อข้าวของรัฐบาลจีน หรือ COFCO (คอฟโก้) ภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบ

รัฐต่อรัฐ หรือ G to G กับรัฐบาลจีน ในกรอบ 1 ล้านตัน ในงวดที่ 3 ได้อีก 1 แสนตัน นอกจากน้ีไทยพร้อมที่จะร่วมเข้าประมูล

ข้าว ท่ีฟิลิปปินส์ หลังจากได้ประกาศเปิดประมูลรับซื้อข้าว ในช่วงต้นเดือนมีนาคมน้ี ทําให้คาดว่า จะมีคําสั่งซื้อที่เพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง(ฐานเศรษฐกิจ 20022560) 

 โละทิ้งข้าวจ าน าทุกเมล็ด “ก.พาณิชย์” คิดการใหญ่ล้างเกลี้ยงสต๊อก พ.ค.น้ี (06 ก.พ.60) 

 นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ออกประกาศการประมูลข้าวสารในสต๊อก

รัฐบาลเป็นการทั่วไปปริมาณ 2.87 ล้านตัน โดยเป็นข้าวในกลุ่มพี, เอ และบี ที่ผ่านมาตรฐาน และมีเกรดซี ซึ่งเป็นข้าวเสื่อมปน

อยู่ไม่เกิน 20% โดยทั้งหมดสามารถใช้เพ่ือการบริโภคได้ และเป็นข้าวลอตสุดท้ายในกลุ่มที่นํามาบริโภคได้ ท้ังได้กําหนดให้

ผู้สนใจดูสภาพข้าวในคลังทั่วประเทศวันที่ 6-10 ก.พ.น้ี และจะเปิดให้ยื่นซองคุณสมบัติวันที่ 14 ก.พ. ก่อนเปิดให้ยื่นซองเสนอ

ราคาและเปิดซองในวันที่ 16 ก.พ. หลังจากน้ันจะนําผลสรุปของการเปิดซองราคาเสนอให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและ

บริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบต่อไป คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.น้ี 

 “ข้าวที่นํามาเปิดประมูลลอตน้ี 50% เป็นข้าวหอมมะลิ หรือประมาณ 1.4 ล้านตัน ข้าวขาว 5% ประมาณ 560,000 

ตัน และข้าวเหนียว 140,000 ตัน ท่ีเหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ รวมทั้งหมด 17 ชนิด ใน 274 คลัง เป็นคลังขององค์การตลาดเพ่ือ

เกษตรกร (อ.ต.ก.) 52 คลัง และองค์การคลังสินค้า (อคส.) 222 คลัง” 

 อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาขาย คงไม่ได้มองปัจจัยด้านราคาเป็นหลัก เพราะต้อง มองปัจจัยอื่นมาเปรียบเทียบ 

เช่น ข้าวกลุ่มที่นํามาขายเก็บไว้ 3-4 ปี หากเก็บต่อไปจะเสื่อมสภาพและเสียค่าเก็บสต๊อกอีก จากปัจจุบันข้าวที่เหลือในสต๊อก

ประมาณ 8.1 ล้านตัน มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บวันละ 17 ล้านบาท และหากระบายออกได้หมด จะทําให้กลไกตลาดกลับมา

ปกติ เพราะไม่เหลือข้าวในสต๊อกมากดทับราคาตลาด ทําให้ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ เช่น ข้าวนาปรังราคาปรับตัวดีข้ึน และยัง

ทําให้ระบบข้าวไทยแข่งขันได้ เพราะไม่ใช่แค่ไทยที่มีผลผลิตข้าว แต่ยังมีเวียดนามท่ีมีข้าวออกมาขายแข่ง หากระบายส่วนน้ีได้

หมดก็จะเป็นผลดีต่อราคาข้าวไทยทั้งระบบ 

 “ที่เอกชนระบุว่าจะเสนอราคาซื้อไม่เกินกิโลกรัม (กก.) ละ 9 บาท ก็ให้เสนอราคามาก่อน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการ

พิจารณาอยู่แล้ว โดยราคาตลาดข้าวเก่าในขณะน้ี ข้าวสารหอมมะลิ อยู่ที่ตันละ 22,000 บาท หรือ กก .ละ 22 บาท ส่วน

ข้าวสารหอมมะลิฤดูกาลผลิตปี 2559/2560 อยู่ที่ตันละ 20,000 บาท หรือ กก .ละ 20 บาท อย่างไรก็ตาม ขณะน้ี ธนาคาร

ระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อมากข้ึน อาจทําให้บางรายอยากซื้อข้าวปริมาณมาก แต่ไม่สามารถซื้อได้” 

 นางดวงพรกล่าวว่า หากระบายข้าว 2.87 ล้านตันหมด จะทําให้เหลือข้าวในสต๊อกรัฐบาลอีก 5.3 ล้านตัน ซึ่งเป็นข้าว

ที่คนบริโภคไม่ได้ แต่ใช้ทําอาหารสัตว์ได้ และข้าวเสื่อมที่ต้องส่งเข้าอุตสาหกรรมพลังงานเท่าน้ัน คาดว่าจะเปิดประมูลได้ใน

เดือน ม.ีค. และภายในเดือน พ .ค.น่าจะระบายได้ทั้งหมด ซึ่งจะทําให้รัฐบาลไม่มีภาระในการจัดเก็บอีกต่อไป ส่วนเป้าหมาย

การส่งออกข้าวในปีน้ี คาดว่าจะอยู่ท่ีประมาณ 9.5 ล้านตัน 

 ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักด์ิสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การเปิดประมูลข้าวสาร 2.87 ล้าน

ตัน จะมีผู้เสนอซื้อได้มากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับราคาท่ีรัฐจะขาย มองว่าราคาท่ีเสนอซื้อไม่น่าจะเกิน กก .ละ 9 บาทเพราะผู้
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ส่งออกแข่งขันได้ ซึ่ งการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดข้าว อาจส่งผลให้ราคาข้าวในปีน้ีปรับลดลงจากปีก่อน เพราะผลผลิต

ข้าวเปลือกนาปีของเวียดนามจะออกเดือน มี.ค. คาดว่าจะมี 12 ล้านตัน อาจทําให้ราคาข้าวขาวลดลง 

 ส่วน ร .ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมต้ังเป้ าหมายการส่งออกข้าวปี 

2560 ที่ 9.5 ล้านตัน มูลค่า 150,000 ล้านบาท หรือ 4,300 ล้านเหรียญฯ ลดลงจากปี 2559 ที่ส่งออกได้ 9.88 ล้านตัน มูลค่า 

154,000 ล้านบาท หรือ 4,401 ล้านเหรียญฯ โดยคาดว่าปี 2560 ไทยจะยังส่งออกเป็นอันดับ 2 รองจากอินเดียที่คาดว่าจะ

ส่งออกได้ 10 ล้านตัน 

 สําหรับสาเหตุที่คาดการณ์ส่งออกได้เพียง 9.5 ล้านตัน เป็นเพราะมีปัจจัยลบมากและการแข่งขันรุนแรงกว่าทุกปี 

โดยปัจจัยลบประกอบด้วย ผลผลิตข้าวโลกของประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้นําเข้าเพ่ิมข้ึนรวม 1.6% หรือกว่า 480 ล้านตัน 

ทําให้ความ ต้องการซื้อและนําเข้าลดลง โดยคาดการณ์การบริโภคข้าวโลก 477.8 ล้านตัน เพ่ิมเพียง 1.5% และสต๊อกข้าวโลก

เพ่ิม 1.9% หรือ 118 ล้านตัน อีกทั้งผู้ซื้อข้าวจะไม่ซื้อข้าวล่วงหน้าปริมาณมากๆ รวมถึงความผันผวนของค่าเงินบาท ซึ่งต้ังแต่

ต้นปี 2560 ค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนแล้ว 2% ทําให้ราคาส่งออกข้าวสูงข้ึ นตันละ 8-14 เหรียญสหรัฐฯ รวมถึงการฟ้ืนตัวของ

เศรษฐกิจโลก และนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯคนใหม่ 

 “ถ้าระบายข้าวได้หมดในปีน้ี ถือเป็นเรื่องดี เพราะช่วยลดภาระเก็บรักษา และยังส่งผลดีกับราคาข้าวในตลาดโลก

ด้วย เพราะที่ผ่านมาสต๊อกข้าวไทยเป็นแรงกดดันสําคัญของราคาข้าวในตลาดโลก” ร.ต.ท.เจริญกล่าว(ไทยรัฐ 04022560) 

 จ้ีรัฐปลดล็อกข้าวผิดสเป็กแสนตัน เอกชนเงินจมแบกค่าฝากเก็บอ่วม(27 ก.พ.60) 

 เสนอ"วิบูลย์ลักษณ์" ประธานอนุระบายข้าว 28 ก.พ.น้ี ปลดล็อกรับมอบข้าวรัฐบาลผิดสเป็ก หลังถูกเอกชนร้อง ติดล็

อกแบกภาระค่าฝากเก็บเงินจมขาดสภาพคล่อง ขู่ขอไม่ชําระเงินปิดสัญญา ด้าน อคส. ชี้ต้นเหตุ "สัญญาล็อกบังคับซื้อยกคลัง " 

ต้องรับสภาพ 

 หลังจากรัฐบาลระบายข้าวสารในสต๊อกรวม 8,408,786 ตันจากสต๊อกที่ยกมา 18 ล้านตัน โดยได้รับมอบไปแล้ว 

7,000,000 ตัน และอยู่ระหว่างการรับมอบ 1,000,000 ตัน แต่ข้าวในส่วนน้ีได้รับการร้องเรียนจากเอกชนที่ชนะการประมูลว่า

ไม่สามารถรับมอบข้าวได้ เพราะไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/ชนิดที่ประมูล คิดเป็นจํานวนหลายแสนตัน 

 แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ " ว่า ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จะมีการประชุม

คณะอนุกรรมการระบายข้าว ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งมีนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ 

ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน จะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามแนวทางขององค์การคลังสินค้า (อคส .) 

และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งเป็นคู่สัญญา 

 "ปกติคนซื้อและคนขายจะ คุยกันก่อนว่าคลังที่มีปัญหาเป็นข้าวโครงการรับจํานําปีใด ใครรับผิดชอบ เช่น ปี ཱི  /56 

บริษัทเซอร์เวเยอร์รับผิดชอบ แต่โครงการรับจํานําใหม่ ปี  ཱི /57 เจ้าของคลังรับผิดชอบ จากน้ันตกลงให้มารับซื้อข้าวที่ผิดส

เป็กไปหรือจําเป็นต้องดําเนินคดีจะดําเนินการไป" 

 โดยทั้งสองฝ่ายจะทําบันทึกความเข้าใจ ระหว่างกัน และจะเข้าสู่กระบวนการคัดแยก ใช้เวลานานส่งผลให้เอกชนรับ

มอบข้าวล่าช้า ไม่สามารถขอคืนค้ําประกันได้ เงินจม ไม่มีเงินมาซื้อข้าวลอตใหม่ได้ และเมื่อรับมอบข้าวไม่ทัน จะถูกปรับ

ปัญหาความล่าช้าทําให้มีหนังสือร้องเรียนเข้ามาที่กรมการค้าต่างประเทศจํานวนมาก 
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 มีการสันนิษฐานว่าคลังที่ประสบปัญหาเป็นคลังที่มีการ "เช่าช่วง" และ "เช่าช่วงซ้อน" คือ เจ้าของคลังเปิดทางให้เช่า 

และผู้เช่าเป็นผู้ติดต่อรับข้าวจากโครงการรับจํานําไปฝากเก็บ เมื่อเกิดปัญหาทุจริต ผู้เช่าหนีไป ทําให้เจ้าของคลังไม่ได้รับค่าเช่า 

และติดปัญหามีข้าวค้าง เก็บนานข้าวย่ิงเสื่อมคุณภาพลง เมื่อประมูลข้าวไม่ตรงสเป็กรับมอบไม่ได้ ย่ิงติดล็อกไม่สามารถขนออก

จากคลังได้ เจ้าของคลังไม่สามารถนําคลังไปใช้ประกอบธุรกิจได้ 

 แนวทางที่ อคส.และ อ.ต.ก.ควรจะกําหนดและเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการคือ 1) การรับมอบข้าวค้าง ต้อง

กําหนดกรอบเวลาเช่นปริมาณท่ีค้าง ต้องขนออกในระยะเวลาเท่าใด 2) จะดําเนินการกับผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึน

อย่างไร 3) หากมีการดําเนินคดีหรือฟ้องร้องจะติดตามการอย่างไร 

 ศ.ร.ต.อ. ดร.สุธรรม เชื้อประกอบกิจ ผู้อํานวยการ อคส .กล่าวว่า ปัญหาการรับมอบข้าวสารจะเป็ นผลจากเงื่อนไข

การประมูลที่กําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ซื้อสามารถเข้าไปตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะประมูลแล้ว เมื่อชนะประมูลต้องทําสัญญาซื้อ

ข้าวยกคลังเมื่อมีปัญหาร้องเรียนเข้ามาว่ารับมอบข้าวไม่ได้ อาจเก่ียวพันถึงสัญญาซื้อข้าว 

 "ทางปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ อคส .ประชุมหาทางแก้ ไขปัญหาน้ีมา 2 ครั้งแล้ว อาจขอให้ นบข .พิจารณาว่าจะ

ดําเนินแก้ไขสัญญาได้หรือไม่ และจะต้องดําเนินการอย่างไร อาจต้องขออํานาจ นบข .ในการประชุมครั้งต่อไปประมาณเดือน

มีนาคม" 

 ส่วนการผ่อนผันขยายระยะเวลาการรับมอบข้าวให้กับเอกชนน้ัน อนุญาตให้ขยายได้หากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่ งหมายถึงมี

เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น ฟ้าผ่าฝนตกนํ้าท่วมถนนขาด แต่กรณีที่เกิดปัญหาคุณภาพ คงเป็นเหตุสุดวิสัยไม่ได้ ประเด็นน้ี

กลายเป็นปัญหาหน่ึง เพราะเมื่อรับมอบไม่ได้ เอกชนต้องชําระค่าฝากเก็บ ค่าดูแลรักษาและรมยา 

 แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวระบุว่า ขณะน้ีหลายรายมี ปัญหารับมอบข้าวไม่ได้ เช่น ธนสรรไรซ์ นครหลวงค้าข้าว 

เอเซียโกลเด้นไรซ์ พงษ์ลาภ ข้าวไชยพร เจียเม้ง เกียรติคุณไรส์มิล เช่น ประมูลซื้อข้าวขาว 5% แต่ภายในพบข้าวขาว 25% 

หรือข้าวขาว 30% คนละชนิดกับที่ประมูลได้ สภาพข้าวมีเปอร์เซ็นต์ข้าวเหลืองมากกว่า 20% 

 "ที่ผ่านมาผู้ชนะประมูลจะเจรจาเป็นรายคลังและขายข้าวออกไปให้ผู้รับผิดชอบจ่ายส่วนต่างคืนในราคาหน้าต๋ัวหรือ

ราคาเท่าทุน แล้วแต่ตกลงเพราะผู้ประมูลมีค่าใช้จ่าย ค่าดูแลรักษา ค่าเช่าคลัง ค่าแรงงาน" 

 ทั้งน้ี พบว่าการเจรจามีผลทําให้การรับมอบข้าวล่าช้าจากในสัญญา เอกชนร้อง อคส . และ อ .ต.ก.ที่เป็นคู่สัญญาขอ

ขยายเวลารับมอบ แต่ทั้ง 2 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติต่างกันเช่น อ .ต.ก. ยอมให้ขยายเวลาแต่ให้ผู้ประมูลรับผิดชอบค่าเช่า 

และค่าดูแลรักษาเอง 

 "หากแก้ไขไม่ทัน ผู้ส่งออกจะมีค่าใช้จ่ายค่ามัดจําซอง 2% ค่าแอลจีวางค้ําประกันก่อนการรับมอบ 5% แต่ละครั้ง

ต้องชําระเงินก่อนรับมอบทีละลอตทําให้เงินจม แต่สินค้าออกไม่ได้ เมื่อรับมอบไม่ทันถูกปรับเป็นรายวันอีก การขอสินเชื่อจาก

ธนาคารเริ่มเข้มงวดข้ึน หลายรายเสนอขอไม่ชําระเงินปิดสัญญากรณีที่มีเหตุพิพาทในคลังใด ทางกรมการค้าต่างประเทศรับไป

พิจารณา"(ประชาชาติธุรกิจ 26022560) 

  “ก.พาณิชย์” จับมือ WEF จัดเวทีระดมสมอง ท าแผนดันสินค้าเกษตรนวัตกรรม ส่งออกสู่ตลาดโลก (24 ก.พ.

60) 

 นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมนานาชาติร่วมกับ

สภาเศรษฐกิจโลก World Economic Forum - Grow Asia วันที่ 22 ก.พ. ว่าได้ประชุมหารือร่วมกับภาคธุรกิจชั้นนํา เอ็นจีโอ 

และนักวิชาการด้านต่างๆ ในการหาแนวทางส่งเสริมและผลักดันสินค้าเกษตรไทยออกสู่ตลาดต่างประเทศให้ได้เพ่ิมข้ึน เพราะ
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แนวโน้มความต้องการของตลาดโลกได้หันมาให้ความสําคัญกับสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรที่ มีนวัตกรรม หากไทย

สามารถผลิตรองรับความต้องการได้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยผลิตสินค้าเกษตรได้แบบยั่งยืน และมีรายได้ที่

มั่นคง แต่ยังช่วยสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรใหม่ๆ ให้แก่ไทยด้วย 

 ทั้งน้ี ในปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีมูลค่าในตลาดโลกปีละ  2.3 ล้านล้านบาท ขณะที่ไทยส่งออกในปี 2559 ที่

ผ่านมามีมูลค่าเพียงแค่ 4 พันล้านบาท ไทยจึงมีโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้เพ่ิมข้ึน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีแผน

ที่จะผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปยังตลาดสําคัญๆ เช่น ยุโรป สหรัฐฯ และอาเซียน ให้ได้เพ่ิมข้ึนแล้ว 

 ส่วนสินค้าเกษตรที่มีนวัตกรรมก็อยู่ในแผนที่กระทรวงฯ จะเข้าไปพัฒนาและผลักดันให้มีการส่งออกเพ่ิมข้ึน

เช่นเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมา ได้ดําเนินการในส่วนของสินค้าข้าวไปแล้ว โดยทําการเชื่อมโยงสินค้าข้าวที่เป็นอินทรีย์ไปยังโรงงาน

ผู้ผลิต เพ่ือแปรรูปข้าวไปเป็นสินค้านวัตกรรมต่างๆ เช่น ยา อาหารเสริม เครื่องสําอาง วัสดุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็น

ต้น 

  “ขณะน้ี 90% เป็นการส่งออกข้าวที่ยังไม่ได้แปรรูป อีก 10% เป็นข้าวที่นําไปแปรรูปแล้ว หากสามารถผลักดันให้มี

การส่งออกผลิตภัณฑ์จากข้าวได้เพ่ิมข้ึนจะสร้างรายได้เข้าประเทศมากข้ึ น และดีกว่าท่ีไทยส่งออกข้าวเป็นสินค้าข้ันปฐมเพียง

อย่างเดียว เพราะถ้าความต้องการสินค้าข้าวนวัตกรรมมีสูงข้ึนก็จะย่ิงทําให้เกษตรกรที่ผลิตข้าวที่เป็นวัตถุดิบป้อนเข้ามาก็จะมี

รายได้ดีข้ึนตามไปด้วย” 

 น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การ ค้า (สนค .) กล่าวว่า Grow Asia ซึ่ง

เป็นหน่วยงานภายใต้ WEF จะเข้ามาช่วยไทยในด้านข้อมูลแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรนวัตกรรมของโลก และการ

จัดทํามาตรฐานให้กับสินค้าท่ีผลิตได้ รวมทั้งจะช่วยในการหาหุ้นส่วนมาร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาสินค้า

และขยายตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมออกสู่ตลาดโลก 

 โดยผลสํารวจของ Euromonitor International คาดว่าตลาดสินค้าอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ จะเติบโต

ต่อเน่ืองเฉลี่ยปีละ 6-7% และในปี 2560 คาดว่ามูลค่าตลาดจะสูงถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะผลิต

สินค้าเข้าไปชิงตลาด ซึ่งไทยจะเริ่มที่สินค้าข้าวเป็นลําดับแรก และขยายต่อไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆ ต่อไป(ผู้จัดการ 22022560) 

 ผู้ชนะประมูลร้องรับมอบข้าวไม่ได้ เหตุคุณภาพเสื่อมหนัก “ปลัดพาณิชย์” จ่อเรียก อคส.-อ.ต.ก.ถกแก้ด่วน 

 นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรม ฯ ได้รับการร้องเรียนอย่างต่อเน่ืองจาก

ภาคเอกชนที่ชนะการประมูลข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาว่าไม่สามารถรับมอบข้าว หรือขนข้าวออกจากโกดังข้าวได้ 

เพราะข้าวในโกดังที่นํามาเปิดประมูลคุณภาพเสื่อมไปมาก ไม่ตรงกับที่ประกาศในเงื่อนไขทีโออาร์การเปิดประมูล จึงต้องก าร

ให้กรมฯ แก้ไขปัญหาให้ เพราะหากไม่สามารถรับมอบข้าวได้จะก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ เน่ืองจากภาคเอกชนที่ชนะ

การประมูลอาจไม่มีข้าวไปส่งมอบให้คู่ค้า และอาจผิดสัญญากับคู่ค้าได้ 

 “ตอนน้ีภาคเอกชนหลายรายร้องเรียนมายังกรมฯ อย่างต่อเน่ืองว่าข้าวที่ซื้อไปไม่ได้คุณภาพจริง เช่น ซื้อข้าวเกรดพีที่

ผ่านมาตรฐาน แต่เวลาจะขนข้าวออกจากโกดัง กลับเจอข้าวเกรดซีที่เป็นข้าวเสื่อมปะปนอยู่ด้วย ซึ่งมีทั้งข้าวที่อยู่ในคลังที่เป็น

คู่สัญญากับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และคู่สัญญาขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึ่งในเร็วๆ น้ี น .ส.วิบูลย์ลักษณ์ 

ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะเชิญทั้งสองหน่วยงานมาหารือเพ่ือให้เร่งแก้ปัญหาให้เสร็จโดยเร็ว” 
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 อย่างไรก็ตาม หากถามว่าตอนที่ตรวจสอบสภาพข้าวสารก่อนนํามาประมูลทําไมไม่พบว่าเป็นข้าวคุณภาพไม่ได้

มาตรฐาน หรือเป็นข้าวผิดชนิด ก็ต้องบอกว่าเวลาตรวจข้าวจะใช้ วิธีการสุ่มตรวจตามสถิติ จะตรวจทุกกองไม่ได้ เพราะข้าวมี

ปริมาณมากในแต่ละโกดังจึงทําให้ตรวจไม่พบ แต่ส่วนมากท่ีพบว่าไม่ได้มาตรฐานจะอยู่ข้างในลึกๆ ทําให้ตรวจไม่พบ 

 ทั้งน้ี ท่ีผ่านมาได้มีการแก้ไขไปแล้วในหลายกรณี ซึ่งส่วนใหญ่หากเป็นข้าวที่ไม่มีคุณภาพตามท่ีภาคเอกชนผู้ ชนะการ

ประมูลซื้อไป ท้ัง อคส. และ อ.ต.ก.จะแก้ปัญหาโดยเจรจาให้เจ้าของโกดังเก็บข้าว จ่ายเงินชดเชยให้ผู้ชนะการประมูล หรือนํา

ข้าวที่มีคุณภาพดีมาชดใช้ให้ หากภาคเอกชนไม่สามารถเจรจากันได้ อคส. และ อ.ต.ก.จะดําเนินการฟ้องร้องเจ้าของโกดัง และ

บริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว (บริษัทเซอร์เวเยอร์) เพราะไม่สามารถรักษาคุณภาพข้าวให้ดีตลอดระยะเวลาการฝากเก็บได้ ซึ่ง

ได้มีการฟ้องร้องดําเนินคดีไปแล้วหลายราย 

 ร.ต.อ.สุธรรม เชื้อประกอบกิจ ผู้อํานวยการ อคส. กล่าวว่า การรับมอบข้าวไม่ได้ เพราะข้าวคุณภาพไม่ดี หรือข้าวผิด

ชนิดเป็นปัญหาอันดับหน่ึงที่พบบ่อยมากในการซื้อข้าวสารในสต๊อกรัฐบาล ซึ่งในส่วนของ อคส .ได้ทยอยแก้ปัญหาไปแล้วอย่าง

ต่อเน่ือง ทําให้ผู้ชนะการประมูลสามารถรับมอบข้าวได้แล้ว ซึ่งในการแก้ปัญหามีทั้งให้เอกชนเจรจากันเอง หรือถ้าตกลงกัน

ไม่ได้ อคส .ก็จะดําเนินการฟ้องร้องเจ้าของโกดัง และเซอร์เวเยอร์ที่ ไม่รักษาคุณภาพข้าวตามท่ีระบุไว้ในสัญญาเช่าโกดัง ซึ่ง

ขณะน้ีมีการฟ้องร้องแล้วหลายคดี (ผู้จัดการ 05022560) 

 ชี้รัฐบาลไม่ควรขายข้าวในคลัง ให้กับผู้ประมูลราคาต่ าเกินจริง(22 ก.พ.60) 

 น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตามท่ีกรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดประมูล

ข้าวในคลังรัฐบาลเมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่ผ่านมา การขายข้าวครั้งน้ีมีทั้งหมด 274 คลัง จํานวนข้าว 2.87 ล้านตัน โดยมีผู้สมัคร

เข้าร่วมประมูล 73 ราย แต่ย่ืนจริง 66 ราย มีผู้เสนอราคาสูงสุด 48 ราย ผลที่ประมูลได้ คือ 185 คลัง จํานวน 2.034 ล้านตัน 

คงเหลือคลังที่ไม่ได้ประมูลอีก 89 คลัง เน่ืองจากการประมูลรอบน้ีไม่มีการกําหนดราคาข้ันตํ่า 

 โดยเรื่องน้ีมีข้อสังเกตบางประการที่รัฐบาลจะต้องพิจารณา คือ 1.การเปิดประมูลข้าวสารรอบน้ี มีจํานวนมากถึง 

274 คลัง ถือว่ามีปริมาณจํานวนมาก คล้ายกับเทกระจาดให้เลือก ผู้ประมูลสามารถตกลงแบ่งกันได้ 2.บางคลังมีผู้ประมูลราย

เดียว ใส่ราคาเท่าไรก็ได้ทําให้ไม่มีการแข่งขัน 3.ข้าวหอมมะลิที่ชนะประมูล หลายรายการชนะประมูลในราคาท่ีตํ่ามาก ทํา

ให้ผลประมูลที่ออกมามีผลทางจิตวิทยาต่อผู้ค้าข้าวในระบบ กดราคาตลาดให้ตกตํ่า 4.จากผลประมูลที่เกิดข้ึน ย่อมหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ที่จะกระทบต่อรายรับของชาวนา ที่ปลูกข้าวนาปรังที่กําลังจะออกในเดือนกลางมีนาคมน้ี 

 นพ.วรงค์ กล่าวต่อไปว่า เราไม่ได้ตําหนิเรื่องทุจริต เพราะสืบทราบว่าคณะทํางานพยายามทําให้เกิดความโปร่งใส แต่

เกรงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อระบบข้าว และราคาผลผลิตของพ่ีน้องชาวนารอบนาปรัง เพ่ือให้การประมูลรอบน้ี มีผลกระทบ

ต่อตลาดข้าวในระบบ และกระทบต่อข้าวนาปรังให้น้อยที่สุด ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลควรทําคือ 

 1.รัฐบาลไม่ควรอนุมัติทุกรายการที่ประมูลได้ ควรอนุมัติเฉพาะรายการที่ราคาสมเหตุสมผล ส่วนราคาท่ีตํ่าเกินไปก็

ไม่ควรอนุมัติ จะได้มีผลกระทบต่อราคาข้าวในระบบน้อยลง 

 2.รัฐบาลควรเตรียมมาตรการที่จะรองรับราคาข้าวนาปรังที่จะเริ่มเก็บเกี่ยวต้ัวแต่กลางเดือนมีนาคมน้ีเป็นต้นไป 

ทางออกท่ีดีที่สุดน่ันคือ เตรียมนําโครงการประกันรายได้ มาใช้ร่วมกับการรับจํานํายุ้งฉาง จะเป็นมาตรการที่ดีที่สุด และจะมี

ผลต่อการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าด้วย และ 3.ที่สําคัญที่สุดคือการเตรียมความพร้อมที่จะแก้ปัญหาราคาข้าวนาปรัง ต้อง

เตรียมพร้อมทันทีต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป (กรุงเทพธุรกิจ 21022560) 

 ครม.ไฟเขียวลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ขายข้าว (01 ก.พ.60) 
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 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม .

เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ....) ที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ ซึ่งเป็นการลด

อัตราการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สําหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินค่าซื้อข้าว ลดเห ลือร้อยละ 0.5 จากเดิม 0.75  เน่ืองจาก

ระบบการค้าข้าวปัจจุบัน ประกอบด้วย กระบวนการผลิต การแปรรูป และการจําหน่ายโดยมีเกษตรกรเป็นหน่วยผลิตต้นนํ้า 

ผลิตในรูปของข้าวเปลือกแล้วขายให้โรงสี พ่อค้าข้าวเปลือก ตัวแทน /นายหน้า (หยง) และสถาบันเกษตรกรหรือสถาบันของ

รัฐบาล โดยข้าวเปลือกที่เกษตรกรขาย โรงสีจะทําการแปรรูปเป็นข้าวสารเพ่ือส่งออกเองโดยตรง ขายให้หยง โดยหยงจะขาย

ต่อให้กับผู้ส่งออก และขายให้ผู้ค้าส่ง โดยผู้ค้าส่งจะบรรจุเป็นข้าวถุงขายให้ผู้ค้าปลีก ระบบการค้าข้าวมีผู้ประกอบการทั้งที่เป็น

นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาในหลายข้ันตอน แต่ข้อกฎหมายกําหนดให้เฉพาะนิติบุคคลผู้ซื้อข้าวที่เป็นผู้ส่งออกมีหน้าท่ีหักภาษี

จากเงินได้ที่จ่ายให้กับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ท่ีเป็นผู้ขายเท่าน้ัน ส่งผลให้ข้อมูลการบริหารจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ 

ที่จ่าย จากผู้ประกอบการค้าข้าวไม่ครบถ้วน 

 “ดังน้ัน จึงเห็นควรปรับลดการจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย กรณีสินค้าเกษตรประเภทข้าว เพ่ือให้สอดคล้องกับ

สภาพและระบบของการค้าข้าวในปัจจุบันที่มีกระบวนการและมีผู้เก่ียวข้องหลายข้ันตอน และเพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

อัตราภาษีเงินได้ที่มีการปรับลดอัตราลง” 

 ทั้งน้ีการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายข้างต้น คาดว่าจะมีผลกระทบ 

 1.ช่วยลดภาระภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ของผู้ขายสินค้าเกษตรประเภทข้าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้สูงกว่าภาระภาษี

เงินได้ที่ต้องชําระ เน่ืองจากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลือเป็นร้อยละ 20 

 2.ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายทําให้มีฐานข้อมูลในการบริหารจัดเก็บภาษี

ผู้ประกอบการค้าข้าว ซึ่งจะช่วยป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีส่งผลให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 3.อาจจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของรัฐบาลในการจัด เก็บภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย แต่ในภาพรวมจะทําให้

ภาครัฐจัดเก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึน (ประชาชาติธุรกิจ 31012560) 

 ข้าวเจาะ 200 ปั๊มน ้ามันจีน(02 ก.พ.60) 

 ก.พาณิชย์ผนึกเอกชนไทย จับมือ 10 ผู้ค้าข้าวรายใหญ่ในจีน รุกต้ังร้านขายข้าวในปั๊มนํ้ามัน ”ชิโนเปก”ของจีน เจาะ

ตลาดข้ าวถุงหอมมะลิและข้าวสี ประเดิมต้ัง 6 สาขานําร่องในเซินเจิ้น- ฉงชิ่ง ลั่นปูพรม 200 สาขาในปีน้ี ผู้ส่งออกแนะอัด

โปรโมชั่น 

 จากท่ีจีนเป็น 1 ในตลาดส่งออกหลักของข้าวไทยในลําดับต้น ๆ ตกปีละ 8-9 แสนตัน ท้ังในส่วนของข้าวหอมมะลิ 

และข้าวชนิดอื่นๆ น้ัน 

 นายกีรติ รัชโน รอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ ”ว่าหลังจากท่ี

กระทรวงได้นําคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางเยือนเมืองกวางโจวและเมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 18-20 มกราคมที่ผ่านมา โดยได้หารือกับสํานักงานควบคุมคุณภาพตรวจส อบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (CIQ) เมืองเซินเจิ้นและกลุ่มผู้นําเข้าข้าวในมณฑลกวางตุ้งในการส่งเสริมและขยายการค้าข้าวไทยในจีน 

 ล่าสุดกลุ่มผู้นําเข้าข้าวรายใหญ่จากจีนได้มีการร่วมกลุ่มต้ังชมรม THAI HOM MALI RICE IMPORTERS CLUB ใน

การต้ังร้านจําหน่ายข้าวหอมมะลิในสถานีบริการหรือปั๊มนํ้ามันชิโนเปก (SINOPEC)ในจีน ซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมช่องทางการ

จําหน่ายข้าวไทยระดับพรีเมี่ยมใหม่ในจีน โดยยังเน้นเจาะกลุ่มคนมีรายได้สูง แต่เน้นซื้อเป็นของฝาก โดยข้าวมีขนาดบรรจุ
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ต้ังแต่ 2-10 กิโลกรัม เช่น ข้าวหอมมะลิขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม ขายราคา 188 หยวน(940 บาท) ,ข้าวหอมมะลิแดง ขนาด 2 

กิโลกรัม ราคา 46 หยวน(230 บาท),ข้าวหอมนิล 2 กิโลกรัม ราคา 60 หยวน (300 บาท) เป็นต้น 

 “ถือเป็นแนวทางใหม่ในการโปรโมทข้าวหอมมะลิไทยและข้าวสีชนิดต่างๆ ของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดจีนมากข้ึน 

จากเดิมจะโปรโมตเฉพาะในห้างสรรพสินค้าหรือโมเดิร์นเทรดเท่าน้ัน ซึ่งผู้ส่งออกข้าวไทยที่มีพันธมิตรในชมรมน้ีก็จะนําเข้าข้าว

ไปวางจําหน่ายเป็นแพ็กเก็จสําเร็จรูป เช่นข้าวหอมมะลิของ บริษัท อุทัยโปรดิวส์ จํากัด ท่ีมีคู่ค้าอยู่ในจีน เป็นต้น” 

 สําหรับชมรมดังกล่าวมีสมาชิกที่เป็นผู้นําเข้าข้าวของจีน 10 ราย มีบริษัท เซินเจิ้น ไทย เฟรแกร็นซ์ ไรซ์ จํากัด (TFR 

Grain Products) เป็นแกนนํา โดยบริษัทน้ีมีความเชี่ยวชาญด้านสินค้าและยังเป็นตัวแทนจําหน่ายข้าวไทยภายใต้แบรนด์ต่างๆ

หลายแบรนด์ เช่น Uthai Golden Wheel , Buddha Rice เป็นต้น ท้ังน้ีชมรมได้มีการจําหน่ายข้ าวในสาขานําร่องไปแล้ว 6 

สาขา โดยใช้ชื่อไทยว่า ร้านธัญญาหาร ต้ังอยู่ในเมืองเซินเจิ้น 5 สาขา และในนครฉงชิ่ง 1 สาขา ในปีน้ีมีแผนจะขยายเพ่ิมเป็น 

100-200 สาขา ในเซินเจิ้น ฉงชิ่ง รวมถึงเมืองกวางโจว 

 ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ก ารเปิดร้านจําหน่ายข้าวหอมมะลิใน

ปั๊มนํ้ามันของจีน จะช่วยกระตุ้นยอดขายและการสั่งซื้อข้าวไทยเพ่ิมข้ึนได้ แต่ทั้งน้ีทางร้านจะต้องมีการร่วมมือกับปั๊มนํ้ามันเพ่ือ

ทําโปรโมชั่นต่าง ๆ ในการกระตุ้นยอดขายและสร้างภาพลักษณ์ข้าวไทยให้ผู้บริโภคชาวจีนได้รับรู้ด้วย 

 เช่นเดียวกับนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักด์ิ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่าตลาดข้าวหอมมะลิในจีนปีน้ี

น่าจะมีการซื้อมากข้ึน เพราะราคาข้าวหอมมะลิไทยลดลงมาเกือบ 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ราคาปัจจุบันเฉลี่ย 600-700 

ดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดิมอยู่ที่ 850-900 ดอลลาร์สหรัฐฯ สา มารถแข่งขันกับข้าวหอมของเวียดนามและกัมพูชาได้ดีข้ึน

(ฐานเศรษฐกิจ 01022560) 
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 1.4  ความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ยกระดับมาตรฐานข้าวไทย ก้าวสู่ยุคแห่งมาตรฐาน(27 ก.พ.60) 

 “ปัจจุบันความต้องการสินค้าข้าวของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ มีความหลาก หลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา จําเป็นต้องมีการปรับปรุงเพ่ือให้สินค้าข้าวตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ระบบการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานข้าวจึงมีความสําคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต” 

 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ด้วยปีน้ีทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสําคัญในเรื่อง

ของการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามนโยบาย พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและ

สหกรณ์ ... ผลจากการจัดสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องทั้งภาค

เกษตรกร ภาคเอกชน และราชการหน่วยต่างๆ ที่ได้ร่วมทํางาน 1 ปีที่ผ่านมา ได้แลกเปลี่ยนเสนอแนะข้อคิดเห็นและรับทราบ

แนวนโยบายด้านการรับรองมาตรฐานข้าวพบว่า การปฏิบัติในแต่ละเรื่องของแต่ละหน่วยงาน แม้กระทั่งในแต่ละจังหวัด 

กระบวน การจะแตกต่างกันในหลายมิติ ข้าวมีหลายชนิดหลายกลุ่ม แม้แต่ในกลุ่มของเกษตรกรเอง 

 กลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จได้มาเล่าประสบการณ์ในการขับเคลื่อน ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเข้าสู่ระบบ

มาตรฐานได้ ส่วนกลุ่มที่กําลังเริ่มพัฒนา จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ดังน้ัน เพ่ือลดช่องว่างที่ก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรค

ในการดําเนินงาน กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว จะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบรับรอง

มาตรฐานข้าวในขอบข่ายต่างๆ ตลอดห่วงโซ่การผลิต 

 ต้ังแต่ขอบข่ายการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว GAP-Seed, ข้าวเปลือกปลอดภัย GAP Grian, ข้าวอินทรีย์ , GMP โรงสี และ

ผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว Q ซึ่งระบบตรวจสอ บและรับรองมาตรฐานเป็นระบบเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบการผลิตข้าวให้ได้

มาตรฐาน เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตข้าวคุณภาพ การจัดการสินค้าข้าวและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาให้ดี

ย่ิงข้ึน เป้าหมายสูงสุดคือ ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย คุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค 

 “จึงอยากจะฝากบอกทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเรื่องข้าว มาตรฐานเป็นสิ่งสําคัญ 

การขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบมาตรฐาน หลายคนอาจจะมองว่าทํามาตรฐานไปแล้วไม่ได้ช่วยให้ราคาดีข้ึน มักจะเกิดความท้อแท้ไม่

อยากทํา จริงๆแล้ว เรื่องมาตรฐานกับเรื่อง ราคาน้ันไม่เหมือนกันการเข้าสู่ระบบมาตรฐานเป็นเรื่องของสังคมมาตรฐาน ส่วน

เรื่องราคาเป็นตามกลไกตลาด สินค้าท่ีมีมาตรฐานย่อมมีมูลค่า มีราคาสูงกว่าสินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐาน ส่วนกลไกของตลาดน้ันจะ

เป็นอีกหน่ึงส่วน เพราะฉะน้ัน อยากให้ทุกคนรู้ว่าการขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบ มาตรฐานเป็นเรื่องปกติ และเป็นเรื่องจําเป็นที่ทุก

คนต้องทํา เพราะในอนาคตสินค้าทุกอย่างจะต้องเข้าสู่ระบบมาตรฐานทั้งสิ้น” (ไทยรัฐ 24022560) 

 ลดขั้นตอนรับรอง เกษตรแปลงใหญ่ รมว.เกษตร ย้ าเปิดกว้างให้เกษตรกร-ง่ายต่อการเข้าถึง(21 ก.พ.60) 

 พล .อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว .เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดําเนินงาน

โครงการเกษตรแปลงใหญ่ในปี 2559 ที่ผ่านมา มีแปลงใหญ่ท้ังสิ้น 600 แปลง พ้ืนที่ 1.538 ล้านไร่เกษตรกร 96,554 ราย 

สําหรับในปี 2560 ได้กําหนดเป้าหมายอีกไม่น้อยกว่า 900 แปลงคือ มกราคม 400 แปลง และ พฤษภา คม 512 แปลง รวม

ทั้งสิ้น 1,512 แปลง ซึ่งในปี 2560 น้ี ต้องมีการปรับลดหลักการที่มีอยู่มาก ซึ่งพบว่าเป็นปัญหา เพ่ือให้เกษตรกรเข้าใจง่ายข้ึน 

ทั้งน้ี รายงานความสําเร็จที่สามารถตรวจวัดผลผลิตและประเมินผลได้น้ันมี 480 แปลง จาก 600 แปลง คิดเป็น 80% ส่วนที่

เหลืออยู่ระหว่างประเมินผลผลิต เน่ืองจากยังไม่เก็บเก่ียว 
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 “การปรับปรุงข้ันตอนการรับรองการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่น้ัน ได้ลดข้ันตอนโดยแต่งต้ังคณะทํางาน

รับรองแปลง Single Command ซึ่งจากเดิมที่ต้องผ่านอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด โดยให้

คณะทํางานรับรองแปลง ได้รับรองและนําเสนออนุกรรมการฯ เพ่ือรับทราบ อีกทั้ง ต้องมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนทุกราย เพ่ือให้

เข้าถึงได้ง่ายข้ึน” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว 

 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า การดําเนินงานแปลงใหญ่ ที่ผ่านมามี

หลักเกณฑ์ในการดําเนินงานซึ่งอาจเป็นข้อจํากัดในการขยายพ้ืนที่ เน่ืองจากมีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมแปลงใหญ่จํานวนมาก 

จึงได้มีการหารือร่วมกัน และสรุปหลักการของแปลงใหญ่ดังน้ี 1.ง่ายต่อการเข้าถึง รวมตัวกันได้ จับเป็นกลุ่มผลผลิตเกษตรชนิด

เดียวกัน ดําเนินการได้ทันที 2.ขนาดพ้ืนที่เหมาะสม ไม่จํากัดขนาดและจํานวนเกษตรกรที่เข้าร่วม 3.พัฒนาให้ถึงเป้าหมาย คือ

ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต ขยายโอกาส 4.พ้ืนที่ไม่เหมาะสมตามAgri Map สามารถรวมเป็นแปลงใหญ่ได้ และใช้เทคโนโลยีเข้าไป

ปรับพ้ืนที่ให้เหมาะสม5.ยกระดับมาตรฐานผลผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้สูงข้ึน 6.แหล่งนํ้า ตามความจํา เป็นหรือความ

เหมาะสม 7.กระบวนการกลุ่มคือ กลุ่มเดิม (สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน ) กลุ่มย่อยทําแปลงใหญ่ได้ กรณีไม่มีกลุ่ม จะต้องมีการ

พัฒนาให้เกิดกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง 8.Economy of scale ตัดสินด้วยเกณฑ์ของแหล่งทุน ข้ึนกับกิจกรรมที่กลุ่มขอรับการ

สนับสนุน และ 9.ความสมัครใจเป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ และดําเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเป้าหมายของแปลง

ใหญ่ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยย่ืนใบสมัครที่สํานักงานเกษตรอําเภอทุกแห่ง ใกล้บ้านท่าน (แนว

หน้า 21022560) 

 กรมชล น าร่องเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ (10 ก.พ.60) 

 กรมชลประทาน นําร่องโครงการเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐพ้ืนที่จัดรูปที่ดิน จ .อ่างทอง ประเดิมพ้ืนที่ 1,500 ไร่ 

ปลูกข้าวเพ่ือผลิตเป็นข้าวน่ึงส่งออก โดยบริษัทเอกชนเข้ามาส่งเสริมครบวงจรทั้งให้เครดิตเมล็ดพันธ์ุ   คําแนะนํา กระทั่งซื้อ

ขายข้าวเปลือก โดยไม่หักสิ่งเจือปน 2% 

 นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อน

โครงการเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐในพ้ืนที่ จ .อ่างทองว่า   ในระยะเริ่มต้นวางแผนใช้พ้ืนที่จัดรูปที่ดินใหม่จํานวน 1,500 ไร่ 

บริเวณ ต .คําหยาด อ .โพธ์ิทอง จ .อ่างทอง ซึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นชอบแล้ว เป็นพ้ืนที่นําร่องด้านการผลิตข้าว

คุณภาพ  เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ชลประทานเหมาะแก่การทํานาอยู่แล้ว และเพ่ิงจัดรูปที่ดินแล้วเสร็จ เมื่อปี 2559 

 ทั้งน้ี มีบริษัท ไรซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งมีโรงสีและโรงผลิตข้าวน่ึงอยู่ในเขต จ .พระนครศรีอยุธยา และ จ .

อ่างทอง เข้ามาส่งเสริมการปลูก เพ่ือทําเป็นข้าวน่ึงเพ่ือการส่งออก โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมในระยะเริ่มแรก 600 ไร่ในฤดูนาปรัง 

นับต้ังแต่เดือนมกราคม และคาดว่าเก็บเก่ียวเดือนเมษายน 2560 

 นายจักรพงษ์ รัตน์ปลื้ม หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอ่ างทอง กล่าวว่า   พ้ืนที่จัดรูปที่ดินใน จ .อ่างทองมี

ทั้งหมด 65,000 ไร่  โดยมีพ้ืนที่ ต.คําหยาด อ.โพธ์ิทอง จัดรูปที่ดินแล้วเสร็จ 1,500 ไร่เป็นแปลงล่าสุด ซึ่งจากท่ีบริษัทฯ เข้ามา

ประชุมร่วมกับผู้เก่ียวข้องโครงการเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ 2-3 ครั้ง ปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับจากเกษตรกรในเกณฑ์ดี มี

ผู้สมัครเข้าร่วมการผลิตข้าวคุณภาพดีมากข้ึนเรื่อยๆ 

 เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร อาทิ การสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุ กข 49 ในราคาตํ่า

กว่าตลาด และยังให้เครดิตการชําระ โดยใช้วิธีหักลบหลังจากเก็บเก่ียวข้าวแล้ว ช่วยลดภาระเงินสดของเกษตรกร และในการ
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ซื้อขายข้าวจะไม่หักสิ่งเจอปน 2% ที่เป็นมาตรฐานของโรงสี ส่วนราคาข้าวน้ันจะอิงราคาตลาด นอกจากน้ันบริษัทยังส่ง

นักวิชาการมาคอยตรวจสอบและเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาการผลิต 

 "ปีที่แล้วทําเอง ขายเอง ชาวนาบ่นว่า ขาดทุน เลยลองเอาโครงการเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐมา เป็นทางเลือก ซึ่ง

ครอบคลุมทั้งการผลิต การขาย และการส่งออก เกษตรกรพิจารณาเงื่อนไขแล้วเห็นว่า เป็นผลดีอย่างเป็นรูปธรรม จึงทยอยเข้า

ร่วมมากข้ึน คาดว่าฤดูหน้าจะเข้าร่วมโครงการเต็มพ้ืนที่ทั้ง 1,500 ไร่" 

 นอกจากน้ี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายโอภาส   ทองยงค์ ได้ลงพ้ืนที่ติดตามงานใน จ .อ่างทอง 

โดยเห็นความสําคัญของงานจัดรูปที่ดิน ซึ่งจะเป็นแนวทางการขับเคลื่อนสําคัญที่จะทําให้นโยบายของกระทรวงฯ ประสบ

ความสําเร็จ เน่ืองจากในพ้ืนที่จัดรูปที่ดินมีการลงทุนจัดทําระบบสาธารณูปโภคเพ่ือทําการเก ษตรค่อนข้างสูง จึงควรมีการวาง

แผนการใช้ประโยชน์ให้เต็มประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็น Model สําหรับการขยายผลไปยังพ้ืนที่อื่นๆ ต่อไป (บ้านเมือง 

09022560) 

 เกษตรประชารัฐ ฝนตกปลูกข้าว แล้งปลูกถ่ัว(15 ก.พ.60) 

 กรมชลประทานเดินหน้าโครงการเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ  ต้ังเป้าหมายพ้ืนที่จัดรูปที่ดิน 3,000 ไร่ในเขต อ.กมลา

ไสย จ.กาฬสินธ์ุ โดยกลุ่มนํ้าตาลมิตรผลเป็นผู้ประสานดึงโรงสีไฟกาฬสินธ์ุ 3 และถ่ัวลิสงโก๋แก่ เข้าร่วมส่งเสริมปลูกข้าวนาปี

และถ่ัวลิสง เผยไม่มีปัญหาการผลิต เพราะด้ังเดิมปลูกข้าวและถ่ัวลิสงอยู่แล้ว 

 นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน กล่าวว่า การดําเนินโครงการเกษตร

แปลงใหญ่ประชารัฐ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่จัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ต .ดงลิง อ .กมลาไสย จ .

กาฬสินธ์ุ  จํานวน 800 ไร่น้ัน  ภาคเอกชนโดยกลุ่มนํ้าตาลมิตรผลได้ประสานงานติดต่อโรงสีไฟกาฬสินธ์ุ 3 เข้ามาร่วมส่งเสริม

การปลูกและรับซื้อข้าวคุณภาพเพ่ือส่งออก และบริษัท โรงงานแม่รวย จํากัด ผู้ผลิตถ่ัวลิสงโก๋แก่ ส่งเสริมการปลูกถ่ัวลิสงและ

รับซื้อป้อนโรงงาน 

 ทั้งน้ี จะพยายามดําเนินการแบ่งปลูกตามฤดู โดยในฤดูฝนจะเน้นปลูกข้าวนาปีเพียงครั้งเดีย ว เพ่ือเป็นข้าวคุณภาพ

โดยไม่ปนกับข้าวนาปรัง  ส่วนฤดูแล้งหันไปส่งเสริมปลูกถ่ัวลิสงซึ่งใช้นํ้าน้อยแทนการทํานาปรัง 

 ทางด้านนายสุรชาติ  เพ็งมีศรี หัวหน้าสํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธ์ุ กล่าวว่า พ้ืนที่จัดรูปที่ดินใน ต .ดงลิง อ .

กมลาไสย มีทั้งหมดร่วม 3,000 ไร่ ได้รับการจัดรูปที่ดินเรียบร้อยแล้ว 800 ไร่ ท่ีเหลืออยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งจะพยายาม

เร่งรัดให้เสร็จทันฤดูการผลิตข้าวนาปี 2560 

 ที่ผ่านมา เกษตรกรปลูกข้าวนาปี แล้วทําถ่ัวลิสงช่วงฤดูแล้งอยู่แล้ว แต่พอมีการจัดรูปที่ดิน มีนํ้าสมบูรณ์ก็เลิกปลูกถ่ัว 

หันไปปลูกข้าว ทั้งนาปีและนาปรัง แต่พอราคาข้าวไม่ดี ก็คิดวางแผนปรับการผลิตกลับมาเหมือนเดิม สอดรับกับที่มีนโยบาย

เกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ มีการสงเสริมการปลูกและรับประกันราคารับซื้อ  เกษตรกรก็มั่นใจย่ิงข้ึน” 

 สําหรับการปลูกถ่ัวลิสงในฤดูแล้งน้ี บริษัท โรงงานแม่รวย จํากัด เจ้าของ ผลิตภัณฑ์ถ่ัวลิสงโก๋แก่ เข้ามาส่งเสริมโดย

วางเป้า 100 ไร่ ราคารับซื้อกว่า 30 บาท/กิโลกรัม แต่มีเกษตรกรเข้าร่วม 80 ไร่ เน่ืองจากยังฉุกละหุกเรื่องช่วงเวลา เพราะ

เกษตรกรส่วนหน่ึงเตรียมการปลูกข้าวนาปรังกันบ้างแล้ว แต่ในฤดูนาปี 2560 เป็นต้นไป จะมีความชัดเจนย่ิงข้ึ นซึ่งทางโรงสีไฟ

กาฬสินธ์ุ 3 มีความต้องการข้าวคุณภาพค่อนข้างมากเพ่ือส่งออก (มติชน 14022560) 

 มกอช.เร่งจัดมาตรฐาน น าร่องกลุ่มข้าวสี(23 ก.พ.60) 
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 ทั้งๆที่ข้าวสีได้รับความนิยมจากผู้บริโภค แต่ชาวนากลับประสบปัญหาขายได้ราคาตํ่าลง สาเหตุมาจากมาตรฐานสาย

พันธ์ุ และคุณภาพสีของเมล็ดข้าวไม่สม่ําเสมอ น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติ (มกอช .) เผยว่า เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐาน และราคารับซื้อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทําร่าง

มาตรฐานสินค้าเกษตร โดยเริ่มนําร่องกับในกลุ่มข้าวสีไทย (Thai Colour Rice) เพราะปัจจุบันไทยมีการส่งออกข้าวสีมากข้ึน 

 “ไทยมีข้าวสีนับร้อยพันธ์ุ อาทิ ข้าวหอมแดง , ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1, ข้าวหอมกุหลาบแดง , ข้าวหอมกระดังงา 59, 

ข้าวสังข์หยดพัทลุง, ข้าวทับทิมชุมแพ รวมทั้งข้าวเหนียวลืมผัว หากจัดทําร่างมาตรฐานแยกออกเป็นสายพันธ์ุต่ างๆ หว่ันเป็น

เรื่องยุ่งยาก เกิดซับซ้อน ต้องใช้งบประมาณและเครื่องมือจํานวนมาก มกอช. จึงยกมาตรฐานแบบรวมเป็นกลุ่มข้าวสีไทย” 

 เลขาธิการ มกอช. เผยอีกว่า สําหรับร่างมาตรฐานที่กําหนดใช้เป็นเกณฑ์ จะเริ่มต้ังแต่ขอบข่ายนิยาม รวมไปถึงการ

กลุ่มประเภทข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ คุณภาพ ข้อกําหนดเฉพาะ ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม กลิ่นเหม็นเปรี้ยว ลักษณะ

ตรงตามพันธ์ุ ความชื้นไม่เกิน 15% ปราศจากแมลงและไรที่มีชีวิต ชั้นคุณภาพ และที่สําคัญความเข้มสีข้าวต้องสม่ําเสมอตาม

เกณฑ์ที่แจ้งรับรองพันธ์ุไว้ 

 การบรรจุ ถ้าเป็นกระสอบ ต้องสะอาด มีการเย็บปิดผนึก แข็งแรง ป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก ส่วนที่เป็นหีบ 

ห่อนํ้าหนักถุงต้องปิดผนึกแข็งแรง เก็บรักษาเมล็ดข้าวได้เป็นอย่างดี วัสดุที่ใช้ต้องสะอาด มีคุณภาพสามารถป้องกันการ

ปนเปื้อนจากภายนอก ฉลากท่ีปิดต้องใช้หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค  ชื่อสินค้าข้าวสีไทยต้องแสดง

ข้อความว่า ข้าวสีไทย , ข้าวเหนียวสีไทย หรือ Thai Colour Rice อย่างชัดเจน ระบุนํ้าหนัก เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน

สินค้าเกษตร รวมทั้งต้องระบุที่ต้ังของผู้ผลิตหรือผู้จําหน่าย การปฏิบัติในระดับแปลงนาต้องได้รับการรับรองหรือผ่านการ

ประเมิน ตาม มกษ.4401 มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

 มาตรฐานทั้งหมดน้ีจะเป็นการ สร้างโอกาส เปิดช่องทางการตลาดในการผลิตข้าวสีเป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตและผู้

ส่งออก จากน้ันจะเร่งทํามาตรฐานสินค้าเกษตรในกลุ่มไม้ผล พืช ผัก สินค้าประมง รวมทั้งสินค้าปศุสัตว์ต่ อไป (ไทยรัฐ 

21022560) 

 งานส่งเสริมเมล็ดพันธุ์หอมมะลิเข้าเป้า สศก.ชี้ช่วยเกษตรกรผลิตพันธุ์คุณภาพดีไว้ใช้เองส าเร็จ(02 ก.พ.60) 

 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก . ได้ติดตามประเมินผล

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/60 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิใน

เขตพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพ โดยสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าวใน 21 จังหวัด 1,280 หมู่บ้านๆละ 50 ครัวเรือนๆละไม่เกิน 

125 ก.ก. รวม 64,000 ครัวเรือน ในพ้ืนที่ 480,000 ไร่ ซึ่งได้ดําเนินการแล้วเสร็จต้ังแต่ก่อนฤดูนาปีที่ผ่านมา 

 ในการน้ี สศก. ได้ลงพ้ืนที่ 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า เกษตรกรได้รับปริมาณเมล็ดพันธ์ุเฉลี่ย 119 

กก./ราย ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กําหนด ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับจํานวนเท่าท่ีโครงการกําหนด โดยเกษตรกรร้อยละ 70 ได้รับการ

ถ่ายทอดความรู้ในช่วงเวลาสั้นๆในวันที่แจกจ่ายเมล็ดพันธ์ุ โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีการลดต้นทุนและการผลิตเมล็ดพันธ์ุ 

อัตราการใช้เมล็ดพันธ์ุที่เหมาะสม รวมถึงการคัดเลือกและเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้ 

 ด้านความพึงพอใจต่อเมล็ดพันธ์ุ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อเมล็ดพันธ์ุ ที่ได้รับในระดับ “มาก” เห็นว่า คุณภาพดี

มาก อัตราการงอกสูง ต้นข้าวงาม สม่ําเสมอ โดยนําไปปลูกในพ้ืนที่เฉลี่ย 6 ไร่/ราย และจากความรู้และคําแนะนําท่ีได้รับ 

เกษตรกรใช้เมล็ดพันธ์ุจากโครงการในอัตราลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 2-3 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ยังคงสูงกว่าอั ตรา
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ที่โครงการกําหนด 12.50 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บผลผลิตที่ได้คัดไว้ทําเป็นเมล็ดพันธ์ุใช้ในปีต่อไป 

โดยมีเกษตรกรบางรายจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุแยกออกมา 

 สําหรับผลผลิตซึ่งเก็บเกี่ยวแล้ว ได้รับเฉลี่ยประมาณ 383 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการเล็กน้อย (ปีการ

ผลิต 2558/59) แต่เกษตรกรได้ข้าวที่มีคุณภาพดีกว่ามาก ยกเว้นบางพ้ืนที่ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวมีปัญหาจากฝนตก นํ้าท่วมขัง

แปลงนา 

 ทั้งน้ี เกษตรกรยังมีปัญหาและข้อเสนอ ได้แก่ โรคระบาดในช่วงระยะออกรวงทําให้ผลผลิตเสียหาย โดยต้องการให้

เจ้าหน้าท่ีเข้าดูแลแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดมากข้ึน การสนับสนุนแหล่งนํ้าเสริม เช่น นํ้าบาดาล หรือแหล่งนํ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่ 

เป็นต้น ควรมีมาตรการควบคุมราคาปัจจัยการผลิตไม่ให้สูงเกินไป รวมไปถึงการส่งเสริมการผลิตข้าวแบบอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุน

การผลิต และเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาราคาข้าวที่ย่ังยืน ด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่เพ่ือร่วมกันผลิตและ

ขายผลผลิต โดยทราบช่องทางการจําหน่ายก่อนฤดูเก็บเกี่ยวจะทําให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการปรับปรุงพัฒนาพันธ์ุมาก

ย่ิงข้ึน(แนวหน้า 02022560) 

 กรมชลฯ ชี้แจงกรณีภัยแล้งคุกคามชาวนาอ่างทอง(08 ก.พ.60) 

 นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดข้ึนว่า พ้ืนที่นาข้าวดังกล่าว อยู่ในเขตโครงการ

ส่งนํ้าและบํารุงรักษายางมณี เดิมได้มีการส่งนํ้าตามรอบเวรไปแล้ว 2 รอบ และมีกํา หนดการส่งนํ้าตามรอบเวรครั้งต่อไป ใน

วันที่ 8 ก.พ. 60 แต่เน่ืองจากพ้ืนที่ทํานาปรังมากเกินกว่าแผนที่วางไว้ ทําให้มีการใช้นํ้าเกินกว่าแผนที่ได้จัดสรรให้ตามรอบเวรที่

ผ่านมา 

 ทั้งน้ี กรมชลประทานไม่ได้น่ิงนอนใจในปัญหาที่เกิดข้ึน ได้สั่งการให้โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา ยางมณี ปรับ

แผนการส่งนํ้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน ในเบื้องต้นจะปรับรอบเวรการส่งนํ้าให้เร็วข้ึนจากเดิม โดยเริ่มดําเนินการ

ส่งนํ้าต้ังแต่วันน้ี (7 ก.พ. 60) เป็นต้นไป เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร พร้อมกันน้ี ได้ลงพ้ืนที่ชี้แจงทําความเข้าใจ

กับกลุ่มเกษตรกรเป็นที่เข้าใจเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ต้องขอวิงวอนให้เกษตรกรปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าท่ีในการ

เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณนํ้าต้นทุนที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด เพ่ือลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนนํ้าตลอด

ในช่วงฤดูแล้งน้ี 

 สําหรับในพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้ทําการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ชะลอการเพาะปลูก เน่ืองจาก

ปัจจุบันมีการทํานาปรังเกินแผนที่ได้วางไว้ค่อนข้างมาก ซึ่งจะกระทบต่อการใช้นํ้าในภาพรวมได้ในอนาคต (ประชาชาติธุรกิจ 

07022560) 

 จับเข่าคุยแก้ข้าวเหนียว กข.6 ปนธัญญสิริน ท าราคาตก ให้จัง หวัดแจ้งบอกความต่างแยกขายให้ชัด (22 ก.พ.

60) 

 ที่ห้องประชุมปฏิบัติการณ์ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการ จ .อุดรธานี เป็นประธานประชุม

แก้ไขปัญหา ข้าวเหนียว กข .6 ปะปนกับข้าวเหนียวธัญญสิริน และธัญญาสิรินเต้ีย ทําให้คุณภาพข้าว กข .6 ลดลง ราคาตก 

และถูกปฏิเสธจากปลายทาง โดยมี ด .ร.ธีระยุทธ ตู้จินดา สนง .พัฒนนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช .) , ดร.

กัญญานัช ศิริธัญญา ผอ.สถาบันวิจัยพัฒนา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มาประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใน

พ้ืนที่อุดรธานี โดยปลายปีที่ผ่านมานายสุพจน์ แสน รุ่งเมือง ประธานกลุ่มโรงสีข้าวตราดวงใจ เป็นตัวแทนแจงให้ จ .อุดรธานี 

พิจารณากรณีข้าวเหนียวเมล็ดยาว กข.6 ที่อุดรธานีส่งเสริมมากว่า 24 ปี ถือเป็น“ข้าวเหนียวหอมอุดรธานี” 
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 ปรากฏว่ามีกลุ่มคนเมล็ดพันธ์ุข้าวธัญญสิริน และธัญญาสิรินเต้ีย ท่ีพัฒนาพันธ์ุโดย สวทช . แต่ยังไม่มีการรับรองพันธ์ุ 

มาจําหน่ายให้เกษตรกร โดยมีลักษณะภายนอกเหมือนข้าว กข .6 แต่เพราะมีผลผลิตต่อไร่สูง จึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว 

ชาวบ้านที่ปลูกข้าวธัญญาสิรินเต้ีย หรือ “อีเต้ีย ” เข้าใจผิดว่าเป็นข้าวพันธ์ุ กข .6 เต้ีย ท้ังที่คุณสมบัติแตกต่างกันมาก 

โดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์แป้ง รสหวาน กลิ่นหอม และเวลาในการน่ึงต่างกัน จึงนําข้าวเปลือกที่ได้มาขาย ปะปนกับข้าวเหนียว กข .

6 ช่วงต้นฤดูราคาข้าวเปลือกเหน่ียวเมล็ดยาว กก .ละ 12.40 บาท ราคาข้าวสารกระสอบละ 2,800 บาท แต่เมื่อเกิดกรณีการ

ปะปน ทําให้ราคาข้าวเปลือกตกลงมาท่ี กก.ละ 11.30 บาท และข้าวสารเหลือกระสอบละ 2,350 บาท 

 ที่ประชุมยอมรับว่า ข้าวธัญญสิริน และธัญญาสิรินเต้ีย มีลักษณะภายนอกคล้ายข้าว กข .6 มาก พัฒนาพันธ์ุเพ่ือต้าน

โรคใบไหม้ มีผลผลิตต่อไร่สูง และสะดวกในการปลูก-เก็บเกี่ยว แต่มีคุณสมบัติแตกต่างกันจริง เมื่อเป็นข้าวสารแล้วตรวจส อบ

ด้วยสายตาไม่ได้ และเมื่อข้าวนํามาผสมกันแล้วน่ึง จะกลายเป็นข้าวคุณภาพตํ่ามาก โดยข้าวทั้ง 2 พันธ์ุมีมาต้ังแต่ปี 2554 แต่ยัง

ไม่มีการจดทะเบียนรับรองพันธ์ุ จึงไม่สามารถนําเมล็ดพันธ์ุออกขายอย่างที่ผ่านมา โดย สวทช .ก็จะพัฒนาสายพันธ์ุข้าวใหม่

ต่อไป(มติชน 21022560) 
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 1.5  ความเคลื่อนไหวของโรงสีข้าวไทย 
 กระทรวงพาณิชย์ ดันโรงสี 4.0 เปิดหลักสูตรท าการค้าออนไลน์ (16 ก.พ.60) 

 น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า  กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน 

จัดทําโครงการอบรมหลักสูตร   “โรงสี 4.0” มองนอกกรอบสู่การ ค้าข้าวยุคใหม่ข้ึน ในช่วงปลายเดือนก .พ.-พ.ค. 2560 

หลังจากท่ีกระทรวงฯได้พยายามผลักดันให้ผู้ประกอบการค้าข้าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มของโรงสีสามารถพัฒนาตนเองให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน และขยายไปทํากิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวกับข้าว ในช่วงที่ไม่มีข้าวมาให้สี เช่น  ขายข้าวเอง หรือส่งออก แต่ที่

ผ่านมาก็ยังติดขัดปัญหาหลายประการ 

 ทั้งน้ี ส่วนหน่ึงมาจากการที่โรงสีไม่มีพ้ืนความรู้ในการสร้างตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการค้าข้าวผ่านระบบออนไลน์  

เน่ืองจากตราสินค้าท่ีดีต้องบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้าน้ันๆ เพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าของตนเอง  

ทําให้ผู้ประกอบการโรงสีเห็นว่าการขายข้าวด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขายข้าวไปยังตลาดต่างประเทศน้ันเป็นเรื่องยาก  

เน่ืองจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อ และยังมีข้ันตอนการจัดทําเอกสารที่มีรายละเอียดมากเกินไป 

 “อุปสรรคเหล่าน้ีส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงสีหลายรายสมัครใจที่จะขายข้าวผ่านนายหน้าค้าข้าว  หรือผู้ส่งออกใน

ประเทศเพ่ือนําไปส่งออกต่ออีกทอดหน่ึง ทําให้ผู้ประกอบการโรงสีเสียโอกาสในการทําตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทย

ค่อนข้างขาดแคลนผู้ส่งออกรายใหม่ๆในตลาดต่างประเทศ” น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ กล่าว 

 อย่างไรก็ตามการจัดอบรมหลักสูตร โรงสี 4.0 จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโรงสีได้มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้ใน

ด้านต่างๆ ที่จําเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการค้าข้าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ประกอบการค้าข้าวที่ต้องการขยายตลาดการค้าข้าว

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งโครงการจะมี 4 รุ่น ใน 4 ภูมิภาคด้วยกัน ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) 

ภาคเหนือ (จังหวัดพิษณุโลก ) ภาคกลาง (จังหวัดสุพรรณบุรี ) และภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช ) ซึ่งเน้ือหาการอบรมจะ

ประกอบด้วยหัวข้อที่สําคัญ อาทิ การสร้างตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการการค้าข้าวผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น 

ขณะเดียวกันหากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถหาตลาดส่งออกได้แล้ว หลักสูตรน้ีก็จะช่วยแนะนําให้ผู้ประกอบการ

ได้ทราบถึงข้ันตอนและวิธีการส่งออก เช่น  การข้ึนทะเบียนเป็นผู้ส่งออกและนําเข้า  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา

เก่ียวกับข้ันตอนและพิธีการศุลกากรขาออก  รายละเอียดเอกสารการจองเรือ  และเมื่อจองเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วต้อง

ดําเนินการอย่างไรต่อ ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารในการติดต่อกับธนาคารเพ่ือขอข้ึนเงิน  กรณีที่มีการซื้อขายด้วยเงื่อนไข 

L/C เป็นต้น ซึ่งจะมีการอบรมทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 “การจัดโครงการโรงสี 4.0  ในครั้งน้ีจะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวรายใหม่ที่ต้องการขยายตลาดการค้าข้าวทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศมีองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  รวมถึง

ยังเป็นการสร้างแนวความคิดใหม่ที่ว่าการค้าข้าวไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด  และเมื่อมีผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมได้มีการ

นําองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้แล้ว ก็จะส่งผลให้ปริมาณการค้าข้าวทั้งภายในและภายนอกประเทศมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึน  สร้าง

เม็ดเงินให้กับภาคการเกษตรของประเทศให้เพ่ิมสูงข้ึน  และส่งผลโดยตรงต่อชีวิตคุณภาพชีวิต  และความเป็นอยู่ของพ่ีน้อง

ชาวนาของไทยในท้ายที่สุด” น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ กล่าว (โพสต์ทูเดย์ 17022560) 

 เพลิงไหม้โรงสีดัง จ.สุพรรณบุรี ไฟปะทุกองร าข้าววอดหลายสิบตัน(20 ก.พ.60) 
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 เมื่อเวลา 23.00 น.วันที่ 19 ก.พ. 2560 พ.ต.ท.ไชยา แร่เพชร รอ ง ผกก .(สอบสวน ) สภ .สระแก้ว อ .เมือง จ .

สุพรรณบุรี รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โรงสี บ.ศศิธร อินเตอร์ไรซ์ จํากัด เลขที่ 99/9 หมู่ 3 ต.สระแก้ว อ .เมือง จากน้ันทหารหน่วย 

ฉก .มทบ.17 รถดับเพลิงจากเทศบาลตําบลท่าเสด็จ จํานวน 6 คัน หน่วยกู้ภัยผจญเพลิงเณรแก้ว และหน่วยกู้ภัยจักรนา ย

รายณ์อู่ทอง ไปยังที่เกิดเหตุ พบโกดังใหญ่กลางโรงสี ซึ่งเป็นพ้ืนที่เก็บรําข้าวที่สีแล้ว มีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาตามช่องระบาย

อากาศอย่างหนาแน่น เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถเข้าไปได้ จึงให้เจ้าหน้าท่ีควบคุมเปิดประตูบานใหญ่ด้านข้างออกมา พบไฟกําลัง

ปะทุกองรําข้าวขนาดใหญ่ จึงระดมฉีดนํ้านานกว่า 1 ชม.เพลิงจึงสงบ 

 สําหรับโรงสีดังกล่าวเป็นของนายนริศ เลิศวิไลเลิศ อายุ 57 ปี หรือเสี่ยเม้ง อดีต สท .คนดังของ ต .สระแก้ว เบื้องต้น

พบว่าภายในโกดังซึ่งมีรําข้าวได้รับความเสียหายจํานวนหลายสิบตัน รวมถึงเครื่องจักรซึ่งเป็นสายพานลําเลียงข้าวและรําข้าว

บางส่วนเสียหาย สอบสวนเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยโรงสี ให้การว่า ขณะที่ปั่นจักรยานตรวจความเรียบร้อยภายในโรงสี 

พบกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากช่องลมด้านบนของโกดัง จึงแจ้งให้นายนริศเจ้าของโรงสีทราบ จากน้ันได้แจ้งเจ้าหน้าท่ีควบคุม

เครื่องจักรและเจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบไฟตัดระบบไฟทั้งหมดภายในโรงสี พร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าท่ีดับเพลิง 

 ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากสะเก็ดไฟจากเครื่องจักรที่ตกใส่กองรําข้าว ก่อนไฟปะทุ

ลุกลามอย่างรวดเร็ว ส่วนค่าเสียหายทั้งหมดอยู่ระหว่างการประเมิน และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด(มติชน 19022560) 

 โรงสีหมดเงินซื้อข้าว แบงก์เข้มปล่อยกู้นาปรัง9ล้านตันเคว้ง(03 ก.พ.60) 

 โรงสีขาดสภาพคล่องหนัก ถูกแบงก์กรุงไทยเข้มงวดปล่อยเงินกู้แพ็กกิ้งสต๊อก- ต๋ัว P/N หลังพบ NPL พุ่ง จากวงเงิน 

70,000 ล้านบาท หว่ันขาดเงินซื้อข้าวนาปรังที่จะออกสู่ตลาด 3 เดือนน้ีอีก 9 ล้านตันข้าวเปลือก ด้านนายก ส .โรงสีข้าว ด้ินทํา

หนังสือถึงพาณิชย์-คลัง ขอให้ช่วยแก้ปัญหา หากแบงก์ยังไม่ปล่อยกู้ หน้ีดีที่มีอยู่ก็จะกลายเป็นหน้ีเสียท้ังหมด 

 โรงสีข้าว หน่ึงในกลไกสําคัญของอุตสาหกรรมข้าวครบวงจรในประเทศ กําลังตกอยู่ในสถานะลําบาก เมื่อสถา บัน

การเงินในประเทศหันมาใช้มาตรการเข้มงวดในการปล่อยกู้ ส่งผลให้โรงสีขาดสภาพคล่องในการซื้อข้าวเปลือกนาปรังและมี

แนวโน้มจะส่งผลกระทบถึงราคาข้าวเปลือก 

 โรงสีขาดสภาพคล่อง 

 นายเกรียงศักด์ิตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ " ว่า สมาคมได้ประสา นกับ

กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ขอทราบความชัดเจนหลัง สมาคมโรงสีได้ทําหนังสือถึง น .ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ 

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขอให้ช่วยแก้ปัญหาธนาคารกรุงไทยปรับเปลี่ยนนโยบายการให้และใช้วงเงินชนิดต๋ัวระยะสั้น (ต๋ัว P/N) 

หรือแพ็กกิ้งสต๊อก (ต๋ัว P/N) ที่เคยให้กับผู้ประกอบการโรงสีข้าว "ลดลง" โดยไม่แจ้งล่วงหน้า 

 สาเหตุที่ธนาคารกรุงไทยลดหรือยกเลิกวงเงินแพ็กกิ้ง /ต๋ัวใช้เงินเป็นเพราะปีที่ผ่านมาโรงสีมีปัญหาหน้ีค้างชําระใน

กลุ่มโรงสีที่ซื้อข้าวหรือประมูลข้าวสารจากสต๊อกรัฐไว้ในราคาสูงประสบปัญหาราคาข้าวภายในประเทศปรับ ตัวลดลง 30-40% 

จากราคาตลาด เช่น ซื้อ/ประมูลมาตันละ 12,000 บาท ราคาร่วงเหลือ 10,000 บาท หรือหากขายข้าวออกจะขาดทุนทันทีตัน

ละ 2,000 บาท จึงต้องเลือกว่าจะซื้อข้าวมาเติมให้ครบมูลค่าท่ีหายไปหรือคืนเงินชดเชยส่วนต่าง 

 "เมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะน้ีธนาคารก็เหมาเข่งไม่อนุมัติให้วงเงินกับโรงสีรายใหม่ แถมตัดวงเงินโรงสีรายเดิมที่ยัง

ใช้ไม่เต็มวงเงิน ทําให้โรงสีไม่กล้านําเงินไปคืนเพราะกลัวจะไม่ได้วงเงินแพ็กกิ้งรอบใหม่ ส่งผลให้โรงสีกลุ่มหน่ึงขายข้าวแล้วกอด

เงินสดเอาไว้ ขณะที่อีกกลุ่มหน่ึงไม่ขายข้าว แต่กอดสต๊อกไว้ยอมเสียดอกเบี้ ยเงินกู้ถึง 7% แต่ทั้งหมดน้ีหากโรงสีไม่ดําเนินการ

ชําระหน้ีภายใน 3 เดือน หน้ีดีก็จะกลายเป็นหน้ีเสีย (NPL) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงสีทั้งระบบ อาจจะทําให้โรงสีไม่มี
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สภาพคล่อง และมีผลกระทบต่อการซื้อข้าวเปลือกนาปรังปี 2560 จํานวน 9 ล้านตันที่จะเริ่มออกสู่ตลาดต้ั งแต่ปลายเดือน

กุมภาพันธ์-เมษายนน้ี" 

 อย่างไรก็ตาม โรงสีส่วนหน่ึงพยายามเปลี่ยนแหล่งเงินแพ็กกิ้งใหม่แทนธนาคารกรุงไทย "แต่ก็เป็นเรื่องที่ทําได้ยาก " 

เน่ืองจากธนาคารกรุงไทยเป็นแหล่งเงินที่ปล่อยให้กับโรงสีทั่วประเทศในสัดส่วนถึงร้อยละ 50 คิดเป็นวงเงินกว่า 60,000 ล้าน

บาท 

 "ผมขอให้ธนาคารกรุงไทยเลือกพิจารณาให้แพ็กกิ้งออกต๋ัวเป็นรายกรณี อย่าเหมารวมธุรกิจโรงสีทั้งหมด เพราะหาก

โรงสีไม่มีสภาพคล่อง เราก็จําเป็นต้องซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาตามกําลังที่มีอยู่ หรือมีน้อยก็ซื้อได้น้อย แต่เราก็พยายามเร่ง

รอบการซื้อข้าวเร็วและขายข้าวให้เร็วข้ึน เพ่ือนําเงินหมุนเวียนกลับไปซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาต่อไป" นายเกรียงศักด์ิกล่าว 

 ด้านแหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวกล่าวว่า ความเข้มงวดในการให้แพ็กกิ้งของธนาคารจะส่งผลกับราคาข้าวเปลือกและ

ราคาข้าวสารแน่นอน โดยโรงสีจะถูกสถานการณ์เร่งให้ซื้อข้าว ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งขายให้กับผู้ส่งออก ในขณะที่ผู้ส่งออกเอง

ก็รู้สัญญาณว่า ปีน้ีโรงสีไม่สามารถเก็บสต๊อกข้าวไว้ได้นาน ดังน้ันโรงสีก็จะถูก "กดราคา " รับซื้อข้าวสารจากผู้ส่งออกและต้อง

ลดราคารับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาลง 

 ดังน้ันจึงมองว่า แนวโน้มราคาข้าวนาปรังปีน้ีน่าจะปรับลดลงจากราคาปัจจุบัน กล่าวคือ ราคาเปลือกข้าวขาวตันละ 

7,600-8,000 บาท สีเป็นข้าวขาว 5% ตันละ 11,700 บาท และเป็นข้าวน่ึงตันละ 12,100 บาท ข้าวเปลือกมะลิจะอยู่ที่ตันละ 

8,500-11,000 บาท สีเป็นข้าวสารหอมมะลิตันละ20,000 บาท 

 เข้มงวดแพ็กกิ้งผู้ส่งออก 

 ด้าน ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะน้ีสถาบันการเงินได้เพ่ิมมาตรการ

เข้มงวดในการพิจารณาให้แพ็กกิ้งเครดิต/แพ็กกิ้งสต๊อกกับผู้ประกอบการส่งออกเช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการโรงสีข้าวเพราะ

ถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจข้าวเช่นเดียวกันกับโรงสีแต่ก็ข้ึนอยู่กับความสามารถในการชําระและเครคิตของผู้ส่งออกข้าวแต่ละรายด้วย 

ทําให้ปัญหาน้ียังไม่กระทบกับการส่งออกข้าว 

 "สําหรับการรับซื้อข้าวจากโรงสีได้กําหนดราคารับซื้อข้าวสารตามราคาตลาดเราจะไม่ใช้เหตุผลน้ีมาปรับลดราคารับ

ซื้อ" 

 หน้ีโรงสีทํา NPL กรุงไทยพุ่ง 

 นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) กล่าวว่า ธนาคารมียอดปล่อยกู้ให้กับกลุ่มโรงสีสูง

ถึง 70,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นธนาคารรายใหญ่ท่ีปล่อยกู้ ปรากฏหลังจากท่ีกลุ่มโรงสีข้าวในฐานะลูกหน้ีธนาคารไม่สามารถ

ชําระคืนหน้ีให้แก่ธนาคารและกลายเป็นลูกหน้ีเสียท่ีตกชั้น NPL (หน้ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ) ไปแล้ว ดังน้ันสิ่งที่ธนาคารทําก็คือ 

แยกกลุ่มลูกหน้ีโรงสีข้าวและพิจารณาศักยภาพของแต่ละราย ซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่ากลุ่มโรงสีข้าวรายใหญ่จะมีอํานาจจต่อรองที่

สูงกว่า ส่วนรายเล็กบางรายที่เข้ามาทําส่งออกด้วยก็จะดูวินัยว่า ซื้อข้าวมาแล้วมีการผ่องถ่ายออกไปรวดเร็วเพ่ือหมุนเวียน และ

มีคอร์ใหม่เข้ามามีเงินหมุนซื้อได้ สต๊อกโล่ง ธนาคารก็จะเข้าไปปล่อยกู้เพ่ิมให้ 

 "เราจะเน้นปล่อยกู้ให้เฉพาะโรงสีข้าวที่เอาเงินไปซื้อข้าวจากชาวนาเพ่ิมเพราะต้องการให้เงินน้ีเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

แต่ถ้าเป็นโรงสีข้าวที่เอาเงินกู้เพ่ื อไปจ่ายคืนหน้ีคนอื่น ทางเราจะไม่ปล่อยกู้ ดังน้ันธนาคารจะมีการพิจารณาละเอียดก่อนจะ

ปล่อยเงินกู้ออกไปให้แต่ละราย เพราะช่วงที่ผ่านมาท่ีเราปล่อยกู้กลุ่มโรงสีข้าวมาก ทุกรายว่ิงเข้ามาที่กรุงไทยกันหมด เรามี
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หมดทั้งรายใหญ่รายกลาง รายเล็ก จนทําให้พอร์ตสินเชื่อโรงสีข้ าวสูงถึง 70,000 ล้านบาท ทําให้เราปล่อยสินเชื่อโรงสีข้าว

กระจุกตัวสูงถึง 57% ของอุตสาหกรรมน้ีแล้ว ทะลุเพดานที่กําหนดไว้ 50% ไปแล้ว" นายผยงกล่าว 

 ส่งผลให้ธนาคารกรุงไทยมีปัญหาลูกหน้ีโรงสีข้าวเป็นกลุ่มที่เป็นหน้ีเสียสูงเป็นอันดับหน่ึงโดยระดับ NPL สูงเฉลี่ย

เท่ากับ  NPL รวมของธนาคารที่อยู่ระดับ 3.97% (ข้อมูลสิ้นปี 2559) โดยปีที่แล้วถือเป็นปีที่ธนาคารมีหน้ี NPL เพ่ิมสูงเกือบ 

20% ซึ่งจะมาจากกลุ่มโรงสีข้าวเช่นกัน 

 กสิกรมองปล่อยกู้โรงสีเสี่ยงสูง 

 นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า 

ในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมาธนาคารระมัดระวังและเข้มงวดในการเข้าไปปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มโรงสีข้าว และปีน้ีธนาคารก็ยังไม่

ลดความเข้มงวดลง จาก 2 ปัจจัยด้วยกันคือ ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง กับปัญหาการปล่อยสินเชื่อในอดีต 

 "ปัญหาเกิดจากความไม่ชัดเจนของการตรวจสต๊อกและการระบายข้าวของภาคธุรกิจน้ีว่าเกิดข้ึนจริงหรือไม่การ

พิจารณาสินเชื่อไม่สะท้อนการประกอบธุรกิจที่แท้จริง ดังน้ันปีน้ีธนาคารจึงเพ่ิมการระมัดระวังมากข้ึน จากการมีระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในการเข้าไปทําหน้าท่ีตรวจสอบก่อนปล่อยสินเชื่อว่า มียอดขายและส่งมอบเกิดข้ึนจริงหรือไม่ สต๊อกข้าว

เป็นอย่างไร ปัจจุบันธนาคารมีสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มโรงสีข้าวค่อนข้างตํ่าเพียง 2% ของพอร์ตสินเชื่อคงค้างของ

ธุรกิจรายใหญ่ท่ีปัจจุบันมีพอร์ตคงค้างอยู่ที่ 510,000 ล้านบาท ในขณะที่ NPL ของกลุ่มโรงสีข้าวเชื่อว่าอยู่ตํ่ากว่า 1.5% 

 ขณะที่นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า 

ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มโรงสีข้าวที่เป็น SMEs ประมาณ 10,000 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนเพียง 2.1% ของพอร์ต

สินเชื่อ SMEs รวมที่อยู่ 650,000 ล้านบาท ส่วนการปล่อยกู้ใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มโรงสีข้าวในแต่ละปีมีมูลค่าค่อนข้างตํ่า เน่ืองจาก

กลุ่มน้ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ธนาคารต้องเข้าไปปล่อยสินเชื่อและธนาคารมองว่า ธุรกิจโรงสีข้าวยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกว่า

อุตสาหกรรมอื่น ๆ(ประชาชาติธุรกิจ 03022560) 

 ชาวบ้านบัวสามัคคีร้องโรงสีเขต อ.สมเด็จปล่อยฝุ่นพิษ(03 ก.พ.60) 

 ชาวบ้านบัวสามัคคี อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ร้องโรงสีข้าวปล่อยฝุ่นละอองและเสียงดัง แต่กลับไม่ได้รับการ

เหลียวแลจากเทศบาลตําบลแซงบาดาล ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ นที่รับผิดชอบพ้ืนที่ กระทบชาวบ้านเดือดร้อนล้ม

ป่วยเป็นโรคหอบหืด ภูมิแพ้ และผื่นคัน 

 วันที่ 2 ก.พ. 60 นางสาวชุลีพร ภูสมศรี ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรม จ.กาฬสินธ์ุ มอบหมายให้ นายกฤษฎา 

สุขอนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายโกเมน ผิวพุ่ม หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรม จ .กาฬสินธ์ุ พร้อมด้วย

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดํารงธรรม จ .กาฬสินธ์ุ เจ้าหน้าท่ีกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ .กาฬสินธ์ุ เจ้าหน้าท่ีศูนย์ดํารงธรรม

อําเภอสมเด็จ เจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.แซงบาดาล ตัวแทนจากเทศบาลตําบลแซงบาดาล และผู้นําชุมชน ร่วมกันเข้าตรวจสอบ

โรงสีข้าวของนายเกรียง ยุระพันธ์ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64 ม.6 บ้านบัวสามัคคี ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ 

 หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าโรงสีข้าวดังกล่าวก่อให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย และส่งเสียงดังรบกวน ซึ่ง

ชาวบ้านระบุว่าเคยแจ้งเรื่องไปยังเทศบาลตําบลแซงบาดาล ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่รับผิดชอบพ้ืนที่มาหลายครั้ง

แล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับแก้ไขและช่วยเหลือ ส่งผลให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดิน

หายใจ ทําให้เป็นโรคหอบหืด และเด็กเล็กมีผื่นคันตามตัวเน่ืองจากแพ้ฝุ่นละออง 
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 จากการตรวจสอบพบว่าโรงสีข้าวดังกล่าวเป็นโรงสีขนาดเล็ก มีเครื่องสีข้าวไม่เกิน 15 แรงม้า ซึ่งต้ังอยู่กลางหมู่บ้าน 

มีนายเกรียง ยุระพันธ์ อายุ 79 ปี เป็นเจ้าของ ซึ่งบริเวณรอบโรงสีทั้งต้นไม้ หลังคาบ้านประชาชน เสื้อผ้ามีฝุ่นเกาะเต็มไปหมด 

นอกจากน้ียังพบว่าชาวบ้านหลายรายยังเป็นโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด และเด็กเล็กมีผื่นคันข้ึนตามตัวเน่ืองจากแพ้ฝุ่นจากโรงสี 

 ทั้งน้ี เจ้าหน้าท่ีได้เข้าเจรจากับเจ้าของโรงสีและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เบื้องต้นได้ให้เจ้าของโรงสีสีข้าวที่ตกค้าง

จนหมดแล้วให้หยุดสีข้าวทันที และให้แก้ไขปรับป รุง โดยประสานงานไปยังช่างของเทศบาลตําบลแซงบาดาลให้มาลงพ้ืนที่

ออกแบบแก้ไขปรับปรุง โดยการสร้างกําแพงกั้นบริเวณจุดปล่อยแกลบออกจากเครื่องสีข้าว เน่ืองจากเป็นสาเหตุหลักของการ

เกิดฝุ่น ซึ่งกําหนดการแก้ไขปรับปรุงไม่เกิน 15 วัน จากน้ันเจ้าหน้าท่ีก็จะเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง 

 นางชุติมา วงศ์ถามาตร อายุ 35 ปี ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นละอองและเสียงดังที่เกิดจากโรงสี

ข้าวแห่งน้ีเกิดมาหลายปีแล้ว ชาวบ้านอย่างน้อย 10 หลังคาเรือนที่เดือดร้อน เคยแจ้งเรื่องไปยังเทศบาลตําบลแซงบาดาล

หลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับแก้ไข ต้องเดือดร้อนอย่างหนักเน่ืองจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้าน เพราะตนเอง และ

ชาวบ้านหลายรายป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด เน่ืองจากสูดดมฝุ่นมานาน นอกจากน้ียังมีเด็กเล็กที่มีผื่นข้ึนตามตัว เป็นโรค

ผิวหนัง เน่ืองจากแพ้ฝุ่น และในช่วงกลางวันของทุกวันๆ จะต้องหอบลูกหอบหลานไปอยู่ที่อื่น รอจนกว่าโรงสีจะหยุดสีข้าว 

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาน้ีไม่ได้รับการแก้ไขจากเทศบาลตําบลแซงบาดาล ชาวบ้านเข้าไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์

ดํารงธรรม จ.กาฬสินธ์ุ ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ซึ่งก็ได้ลงพ้ืนที่เข้ามาแก้ไขปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าท่ีทหาร ตํารวจ และเจ้าหน้าท่ี

สํานักงานอุตสาหกรรม โดยให้เจ้าของโรงสีทําการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งหากแล้วเสร็จชาวบ้านอยากให้เจ้าหน้าท่ีเข้ามาตรวจสอบ

อีกครั้งว่าสามารถป้องกันฝุ่นได้จริงหรือไม่ 

 ด้านนายเกรียง  ยุระพันธ์ อายุ 79 ปี เจ้าของโรงสี กล่าวว่า ขณะน้ีนายโกเมน ผิวพุ่ม หัวหน้าฝ่ายโรงงาน

อุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรม จ.กาฬสินธ์ุ กล่าวว่าโรงสีดังกล่าวน้ันอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลแซงบาดาล

เพราะตามกฎหมายได้ถ่ายโอนให้ท้องถ่ินแล้ว แต่หากเป็นความเดือดร้อนของประชาชนทางสํานักงานอุตสาหกรรม ศูนย์ดํารง

ธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความช่วยเหลื อ โดยเบื้องต้นได้ให้เจ้าของโรงสีหยุดสีข้าว และให้ปรับปรุง โดยจะ

ประสานไปยังช่างเทศบาล ต.แซงบาดาลให้มาออกแบบเพ่ือป้องกันฝุ่น ใช้เวลาดําเนินการ 15 วัน จากน้ันเจ้าหน้าท่ีก็จะเข้ามา

ตรวจสอบอีกครั้งว่ายังเกิดฝุ่นเหมือนเดิมหรือไม่ (ผู้จัดการ 02022560) 

 ต้ัง "หัสดิน" ขึ้นเลขาธิการสมาคม ผุดแผนโรงสี 4.0 หวังล้างภาพโกง(06 ก.พ.60) 

 นายเกรียงศักด์ิ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ " ว่า ขณะน้ีได้ต้ังแต่งต้ังนาย

หัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎ จากโรงสีเอกวัฒนาพืชผล จ .นครราชสีมา เป็นเลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทยคนใ หม่ จากน้ันจะ

ดําเนินการเตรียมทีมคณะกรรมการส่วนอื่นต่อไป โดยเป้าหมายของคณะกรรมการจะมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจโรงสีรุ่น

ใหม่ที่ ขยายไปทําธุรกิจส่งออกข้าว ซึ่งมีจํานวนมากข้ึน ท้ังโรงสีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ หลายรายก้าวเป็นผู้ส่งออกข้าว

ลําดับต้น ๆ ของประเทศ จึงควรมีการสนับสนุนผลักดันต่อเน่ือง 

 ที่ผ่านมาเราไม่เคย รู้ว่ามีโรงสีกี่แห่งทําข้าวถุง โรงสีกี่แห่งทําส่งออก ไม่มีระบบการรวบรวมข้อมูลทั้งที่มูลค่าตลาดใน

การซื้อข้าวของโรงสีทําให้มี เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 1 แสนล้านบาทต่อปี เมื่อโรงสีมีปัญหาเกิดผลกระทบทั้ ง

ระบบ และเพ่ือล้างภาพที่สังคมมักจะมองว่าโรงสีกดราคารับซื้อ" 

 แนวทางการ ดําเนินการของคณะกรรมการชุดใหม่จะสํารวจข้อมูลสถานการณ์การประกอบธุรกิจของผู้ ประกอบการ

โรงสีทั่วประเทศ ซึ่งขณะน้ีหากคิดจํานวนการขอต้ังโรงสี ตามตัวเลขของกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีโรงสีถึง 30,000 แห่งทั่ว
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ประเทศ แต่ข้อเท็จจริงมีโรงสีที่ดําเนินการอยู่ในระบบเป็นหลักพันแห่งเท่าน้ัน หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้ว จะมีการวางระบบ 

เช่น มีการรับรอง ตลอดจนประสานกับภาครัฐ ในการดําเนินการโครงการต่าง ๆ 

 นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า การกําห นดวิสัยทัศน์การดําเนินงานของ

คณะกรรมการโรงสี จะมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์โรงสีกดราคารับซื้อข้าวจากชาวนา โดยการลงพ้ืนที่ทําความเข้าใจกับ

ชาวนาเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายและหักค่า ความชื้นของโรงสี 77 จังหวัด 

 "ธุรกิจน้ีมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ปัญหาที่เกิดข้ึนในปีที่ผ่านมาค่อนข้างผิดปกติ เพราะสมาคมมีโรงสีสมาชิก 1,000 โรง 

และที่ไม่ใช่สมาชิกอีกจํานวนมาก แต่คิดกําลังการผลิตร่วมกันมากกว่า 100 ล้านตัน เกินกว่าผลผลิตข้าวเปลือก ซึ่งแต่ละปีผลิต

ได้ 37-38 ล้านตัน ดังน้ัน ควรจะมีการแย่งกันซื้อไม่ใช่กดราคารับซื้อ แต่ปีก่อน 

 ราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวลดลง โรงสีเดือดร้อน เพราะมีสต๊อก ไม่มีใครอยากให้ราคาตกตํ่า เพราะขาดทุนสต๊อก 

และหากชาวนาอยู่ไม่ได้ เราก็ไม่มีวัตถุดิบจะใช้ เชื่อว่าไม่มีผู้ประกอบการคนไหนต้องการทําธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง" 

 พร้อม กันน้ีจะมีการจัดกลุ่มโรงสีเพ่ือพัฒนาไปสู่โรงสี 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้ผู้ประกอบการโรงสีปรับตัว

นําเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาใช้ในการผลิต พัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล เช่น GMP HACCP และ ISO พร้อมทั้งทํา

การตลาดผ่านระบบ e-Commerce ได้ ซึ่งการดําเนินการมีเป้าหมายในช่วง 2-3 ปี 

 จากน้ีจะมีโรงสี 4.0 เพ่ิมข้ึนเป็น 50% ของโรงสีทั้งหมดจากปัจจุบันที่มีเพียง 20% เท่าน้ันที่ทําได้ ส่วนใหญ่โรงสีของ

ไทยอยู่ในระดับ 2.0-3.0 ทั้งน้ี จะมีการนําร่องจัดอบรมโรงสี 4.0 ครั้งแรก ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์น้ี ท่ี จ.ขอนแก่น  

 สําหรับนายหัสดิน ปัจจุบันดํารงตําแหน่งประธานชมรมโรงสี จ.นครราชสีมา ต่อเน่ืองมา 5-6 สมัยแล้ว และเป็นอดีต

ประธานหอการค้า จ.นครราชสีมา ส่วนธุรกิจส่วนตัวคือโรงสีเอกวัฒนาพืชผล จ.นครราชสีมา เป็นโรงสีขนาด 300-400 ตันต่อ

วัน ผลิตข้าวสารหอมมะลิเป็นหลัก มีการทําตลาดส่งออก โดยใช้แบรนด์ Thaimoon(ประชาชาติธุรกิจ 06022560) 
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 1.6  ความเคลื่อนไหวของผู้ส่งออกข้าวไทย 
 “ทรัพย์ถาวรไรซ์"โผล่ประมูลข้าวรัฐ เสนอซื้อแสนตัน-วงการจับตานอมินีขาใหญ่เจ้าเก่า(24 ก.พ.60) 

 แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวเปิดเผยว่า เป็นที่น่าสังเกตว่าในการประมูลข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลครั้งที่ 1/2560 เมื่อ 

16 ก.พ. 2560 ปริมาณ 2.86 ล้านตัน ท่ีคณะทํางานดําเนินการระบายข้าวในสต๊อกรัฐ ซึ่งมีนางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดี

กรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธาน ประกาศเปิดประมูลและให้เอกชนที่สนใจย่ืนซองเสนอราคาซื้อ มีผู้ยื่นซองเสนอราคาเข้า

มา 66 รายจากผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ 73 ราย ซึ่งจากการเปิดซองพบว่ามีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด 48 ราย ปริมาณ 2.03 ล้านตัน 

หรือ 70.98% จากท่ีเปิดประมูล 2.86 ล้านตัน เมื่อตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอราคาประมูลสูงสุดพบว่ามี 6 ราย และปริมาณ

สูงสุดนับรวมเป็นสัดส่วนถึง 50% ของข้าวที่มีการเสนอราคา ได้แก่ 1) บจ.แคปปิตัลซีเรียลส์ เสนอซื้อ 319,599 ตัน 2) บจ.

ไทยแกรนลักซ์ 315,955 ตัน 3) บจ.ร่วมเจริญพัฒนาการค้าข้าว 235,229 ตัน 4) บจ.พงษ์ลาภ 157,089 ตัน 5) บจ.ธนสรรไรซ์ 

103,647 ตัน และ 6) บจ.ทรัพย์ถาวรไรซ์ 99,267 ตัน 

 "ในกลุ่มน้ี 5 รายเป็นที่รู้จักกันดีในวงการค้าข้าวว่า แคปปิตัลซีเรียลส์ เป็นบริษัทลูกของนครหลว งค้าข้าว ไทยแกรน

ลักซ์เป็นบริษัทลูกของเอเซีย โกลเด้นไรซ์ ส่วนร่วมเจริญพัฒนาการค้าข้าว เป็นกลุ่มโรงสีขนาดใหญ่ใน จ .พิจิตร มีเพียงรายที่ 6 

ชื่อทรัพย์ถาวรไรซ์ ไม่เป็นที่รู้จักในวงการค้าข้าวเลย ซึ่งหลายคนต้ังข้อสังเกตว่าอาจเป็นตัวแทนของขาใหญ่เจ้าเดิมหรือไม่ 

บริษัทน้ีเสนอซื้อข้าวปริมาณนับแสนตัน หากคํานวณราคาตันละ 10,000 บาท มูลค่าเป็นพันล้านบาท แต่มีทุนจดทะเบียน

เพียง 1 ล้านบาท" 

 ทั้งน้ี จากการตรวจสอบข้อมูลการจดเบียนนิติบุคคล เบื้องต้นพบว่าบริษัทดังกล่าวจดต้ังแต่เมื่อ 12 มีนาคม 2555 

สถานที่ต้ังเลขที่ 288/142 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือซื้อขาย

สินค้าทางการเกษตร รายชื่อผู้ถือหุ้น 1) นางสาวแก้วนภา ศรีธิ 30% นางสาวนิตยา กุมารสิทธ์ิ 30% นายเนตร แก้วศรีเมือง 

20% และนางสาวพราวรวี วงสถาวร 20% 

 ประเด็นที่ 2) มีการต้ังข้อสังเ กตว่า รัฐบาลจะขายหรือไม่ เพราะในการเสนอราคาประมูลครั้งน้ี เฉพาะในส่วนข้าว

หอมมะลิ 100% ชั้น 2 มีผู้เสนอราคาซื้อรวม 757,186 ตัน แยกได้ว่า ราคาเสนอเฉลี่ย 11,650 บาท ปริมาณ 384,000 ตัน 

และกลุ่มที่เสนอราคาประมูลตํ่ากว่าตันละ 8,000 บาท 372,000 ตัน ซึ่งกลุ่มหลังเสนอราคาตํ่ามาก อาจมีผลต่อราคาตลาดข้าว

หอมมะลิในอนาคต หากรัฐบาลไม่ขาย และนํากลับมาประมูลใหม่ในช่วง 2 เดือนหลังจากน้ีน่าจะได้ราคาดีข้ึน ส่วนผลการ

เสนอซื้อข้าวหอมจังหวัดมีผู้เสนอซื้อ 400,000 ตัน ราคาเฉลี่ยตันละ 9,000 บาท ตํ่ากว่าราคาข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 เสีย

อีก (กรุงเทพธุรกิจ 23022560) 

 ไทยแกรนด์ลักซ์ม้ามืดคว้าข้าว สต๊อกรัฐ2.88แสนตันวงการกังขานอมินี-ผวาดัมพ์ราคาโลก(27 ก.พ.60) 

 เปิดชื่อบริษัทซิวข้าวในสต๊อกรัฐบาล 2.03 ล้านตันลําดับ 1 เป็น “แคปปิตัลซีเรียวส์ ” 3.14 แสนตัน รองลงมาเป็น

ไทยแกรนด์ลักซ์ม้ามืดซื้อ 2.88 แสนตันวงการจับตาผู้ส่งออกรายใหญ่แข่งดัมพ์ราคา อานิสงส์ส่งข้าวจีทูจี สมาคมส่งออกข้าวมี

รายได้พุ่งกว่า 300 ล้าน 

 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดให้เอกชน โรงสี ผู้ส่งออกท่ีสนใจ

เสนอซื้อข้าวในสต๊อกของรัฐครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 2.86 ล้านตัน โดยเป็นข้าวจํานวน 17 ชนิด ใน 274 คลัง โดยเป็นข้าวเพ่ือ
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การบริโภคทั้งหมด ในคลังขององค์การคลังสินค้า ( อคส.) จํานวน 222 คลัง และ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) จํานวน 

52 คลัง ผลปรากฎว่ามีผู้เสนอซื้อจํานวน 48 ราย ใน 185 คลัง ปริมาณ 2.03 ล้านตัน มูลค่าท่ีเสนอซื้อ 1.85 หมื่นล้านบาท 

 แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ ” ว่า จากการขายข้าวพบว่าบริษัทที่ซื้อข้าวในคลัง

รัฐบาลสูงสุด เป็น บริษัท แคปปิตัลซีเรียวส์ จํากัด (บจก .)จํานวน 23 โกดัง ปริมาณข้าวทุกชนิด 3.14 แสนตัน จํานวนเงิน 

3,024.8 ล้านบาท ร าคาซื้อเฉลี่ยข้าวทุกชนิด 9,655 บาทต่อตัน ลําดับรองลงมา เป็น บจก .ไทยแกรนด์ลักซ์ ซื้อข้าวปริมาณ 

2.88 แสนตัน มูลค่า 2,705.3 ล้านบาท ราคาซื้อเฉลี่ย 9,437 บาทต่อตัน และลําดับ 3 บจก.ร่วมเจริญพัฒนาค้าข้าว ปริมาณ 

235,327 ตัน มูลค่า 1,633.4 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 7,082 บาทต่อตัน อย่างไรก็ดีนอกจากน้ียังมี บจก.พงษ์ลาภ และบจก .ถาวร

ไรซ์ ที่ติดอยู่ใน 5 ลําดับแรกการซื้อข้าวสูงสุดในครั้งน้ีด้วย 

 แหล่งข่าววงการค้าข้าว เปิดเผยถึงการประมูลในครั้งน้ีพร้อมกับต้ังข้อสังเกตว่า บจก .ไทยแกรนด์ลักซ์อนเตอร์เนชั่น

แนลไรซ์ ถือเป็นม้ามืดที่ซื้อข้าวที่สูงสุดเป็นลําดับ 2 เป็นใคร มาจากไหน เป็นนอมินีให้กับบริษัทใด จะทิ้งข้าวหรือไม่ ต้องจับตา

มองให้ดี ที่สําคัญรัฐบาลขายข้าวในครั้งน้ีทําให้ผู้ส่งออกรายใหญ่จะมีข้าวอยู่ในมือมากข้ึน และไปดัมพ์ราคาขายแข่งใน

ตลาดโลก จะส่งผลกับโรงสีและชาวนาในอนาคตที่จะมีโอกาสเสี่ยงสูงที่ผู้ส่งออกจะชะลอการซื้อข้าว ทําให้ราคาข้าวไม่ขยับข้ึน 

และอาจจะมีแนวโน้มตํ่าลง โดยเฉพาะข้าวในปีน้ีชาวนาปลูกข้าวมากข้ึน จากปริมาณนํ้าในเข่ือนที่มีมากพอที่จะทําให้ชาวนา

ปลูกข้าวได้มากข้ึนเกินแผนที่กําหนด 

 อน่ึง ข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ระบุข้อมูลบจก.ไทยแกรนลักซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไรซ์ จํากัด เป็นบริษัทที่จด

ทะเบียน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม2545 มีทุนจดทะเบียน 20ล้านบาท ต้ังอยู่เลขที่ 54-55 หมู่ที่ 8 ถนนฉะเชิงเทรา- บางปะกง

ตําบลท่าสะอ้าน อําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทธุรกิจ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโ รงสีข้าว และค้าส่ง

(ฐานเศรษฐกิจ 23022560) 

 สมาคมผู้ส่งออกข้าวมีรายได้กว่า 330 ล้านบาท 

 แหล่งข่าว วงการค้าข้าว กล่าวว่า ผลพวงจากท่ีสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ขายข้าวในโครงการแบบรัฐต่อรัฐ 

หรือ จีทูจีน้ัน ในงบรายรับรายจ่ายในปี 2559 สมาคมมีรายได้ค่าบริหารส่งมอบข้าว กว่า 170 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าน้ันไม่มี 

และรายได้บริจาคกว่า 100 ล้านบาท ส่งผลทําให้มีรายได้กว่า 330 ล้านบาท ขณะที่ปี 2558 อยู่ที่ 95 ล้านบาท (ฐานเศรษฐกิจ 

23022560) 

 ธ.กรุงไทยสนับสนุนธุรกิจข้าว ให้กู้เพิ่ม 5 พันล้านบาทกับผู้ส่งออกข้าว(09 ก.พ.60) 

 ธนาคารกรุงไทยระบุให้ความสําคัญกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจโรงสีข้าว เผยปล่อยกู้มากท่ีสุดในระบบธนาคารพาณิชย์ และ

แม้ตลาดข้าวผันผวนหนัก ธนาคารยังคงให้การดูแลอย่างต่อเน่ือง โดยโรงสีที่ประสบปัญหาในการดําเนินธุรกิจ ธนาคารได้ผ่อน

ปรนการชําระหน้ี พร้อมช่วยหาพันธมิตรทางการค้า เพ่ือระบายสต๊อกข้าวสู่ตลาด ล่าสุดคณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติวงเงิน

กู้เพ่ิมอีก 5 พันล้านบาท สําหรับผู้ส่งออกข้าว เพ่ือให้มีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ลดผลกระทบต่อการรับซื้อข้าวจากชาวนาในปี

น้ี 

 จากท่ีสมาคมโรงสีข้าวได้ทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขอให้ช่วยแก้ปัญหาธนาคา รกรุงไทยปรับนโยบายการ

ให้วงเงินต๋ัวระยะสั้นและแพ็กกิ้งสต๊อกท่ีเคยให้กับผู้ประกอบการโรงสีข้าวน้ัน นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาธนาคารให้ความสําคัญในการดูแลลูกค้ากลุ่มธุรกิจโรงสีข้าวมาอย่างต่อเน่ือง โดยใน

ปัจจุบัน ธนาคารมียอดการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ากลุ่มนี้มากที่สุดในระบบธนาคารพาณิชย์สูงถึง 70,000 ล้านบาท หรือคิด
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เป็นร้อยละ 57 ของอุตสาหกรรมน้ี ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมาก และแม้ว่าตลาดข้าวในปี 2558-2559 มีความผันผวนอย่างหนัก ทํา

ให้โรงสีข้าวหลายรายประสบปัญหาในการดําเนินธุรกิจ ส่งผลถึงการชําระหน้ี แต่ธนาคารก็ได้พิจารณาผ่อนปรนการชําระหน้ีให้

ตามสภาพปัญหาของลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งช่วยหาพันธมิตรทางการค้า เพ่ือระบายสต๊อกข้าวสู่ตลาด 

 “สําหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจโรงสีข้าวที่ดําเนินธุรกิจตามปกติ ธนาคารไม่ได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้วงเงินของลู กค้า 

แต่เน่ืองจากภาพรวมภาระหน้ีของธุรกิจโรงสีของธนาคารมีจํานวนสูงถึงระดับที่จําเป็นต้องพิจารณาภาระหน้ีโดยรวมให้อยู่ใน

ระดับที่ไม่สูงเกินไป ดังน้ัน ธนาคารจึงเน้นให้กู้เฉพาะโรงสีข้าวที่นําเงินไปซื้อข้าวจากชาวนาเพ่ิม เพราะต้องการให้เงินเข้าสู่

ระบบเศรษฐกิจ นอกจากน้ี คณะกรรมการธนาคารยังได้อนุมัติให้ปล่อยกู้เพ่ิมกับผู้ส่งออกข้าวอีก 5,000 ล้านบาท เพ่ือช่วยเพ่ิม

สภาพคล่องให้กับอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ” 

 นายผยง ศรีวณิช กล่าวต่อไปว่า วงเงินใหม่ 5,000 ล้านบาทน้ี จะช่วยให้สถานการณ์ข้าวในปัจจุบันดีข้ึน ช่วยระบาย

ข้าวจากชาวนาในฤดูการผลิตใหม่ อย่างไรก็ตาม สําหรับเรื่องที่มีลูกค้าโรงสีข้าวหลายรายที่ไม่ยอมระบายสต๊อกหรือมีความ

กังวลเก่ียวกับการเบิกเงินกู้ จึงชะลอการชําระหน้ีคืนน้ัน เป็นเรื่องที่ไม่เป็นผลดีต่อทั้งตนเองและภาพรวมอุตสาหกรรม 

นอกจากน้ี มีความจําเป็นที่สถาบันการเงินต่างๆ ควรพิจ ารณาร่วมให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่ธุรกิจโรงสีข้าว ซึ่งเป็นตัวจักร

สําคัญในอุตสาหกรรมข้าวด้วยเช่นกัน (ประชาชาติธุรกิจ 09022560) 

 ผู้ส่งออกส่งสัญญาณตลาดแข่งเดือดราคาข้าวร่วง(06 ก.พ.60) 

 นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักด์ิสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ทิศทางตลาดข้าวในปีน้ีจะแข่งขันรุนแรง

เน่ืองจากผลผลิตนาปีเวียดนามท่ีจะออกเดือน มี .ค.คาดว่ามี 12 ล้านตัน ทําให้ราคาข้าวลดลง จากปีก่อนข้าวขาว 5% 

เวียดนามขายตันละ 365-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน ไทยขาย 340-345 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ ณ วันน้ี ราคาเวียดนาม 340-

345 เหรียญสหรัฐต่อตัน 

 ราคาไทยควรอยู่ที่ 320 เหรียญสหรัฐหรือตันละ 9,000 บาท จึงจะแข่งกับเวียดนามได้ ส่วนข้าวน่ึงต้องแข่งราคากับ

อินเดียที่ 370 เหรียญสหรัฐต่อตัน ไทย 360-365 เหรียญสหรัฐ 

 ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า รัฐเร่งระบาย 2.8 ล้านตันให้หมดในปีน้ี ถือ

เป็นเรื่องดี ช่วยลดภาระการเก็บรักษา และส่งผลดีกับราคาข้าวในตลาดโลก 

 "ปีน้ีความต้องการโลกลดลง และไทย เวียดนาม อินเดียมีผลผลิตมาก มีสต๊อกคงเหลือมาก ไทยเคยต้ังเป้าจะผลิต

เพียง 25-27 ล้านตันข้าวเปลือก แต่ผลิตได้ 26 ล้านตัน ท้ังปีจะผลิตข้าวเปลือกได้ 32 ล้านตันและมีสต๊อกคงเหลืออีก 8.5 ล้าน

ตัน" 

 คาดว่าการส่งออกปี 2560 ที่ 9.5 ล้านตัน มูลค่า 150,000 ล้านบาท หรือ 4,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดจากปี 2559 

ส่งออกได้ 9.88 ล้านตัน 154,434 ล้านบาท หรือ 4,401 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ไทยยังครองตําแหน่งผู้ส่งออกข้าวเบอ ร์ 2 รอง

จากอินเดีย จากปี 2559 อินเดียส่งออกได้ 10.43 ล้านตัน ปีน้ีคาดว่าจะส่งได้ 10 ล้านตัน 

 สําหรับเป้าหมาย 9.5 ล้านตัน จะเป็นยอดส่งออกรัฐต่อรัฐบาล (G to G) 1.5 ล้านตัน ซึ่งต้องส่งมอบคอฟโก้ที่ยัง

เหลืออยู่ 9 แสนตัน ฟิลิปปินส์และอินโดฯ 5-6 แสนตัน โดยข้าวหอมม ะลิจะส่งออกได้ 2.4 ล้านตัน ข้าวขาว 4.6 ล้านตัน ข้าว

น่ึง 2 ล้านตัน ข้าวเหนียว 3 แสนตัน ข้าวหอมปทุม 2 แสนตัน(ประชาชาติธุรกิจ 04022560) 
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 1.7  ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 
 ข้าวไทย GAP ติดอาวุธชาวนา(06 ก.พ.60) 

 “...ข้าวต้องปลูก เพราะอีก 20 ปี ประชากรอาจจะ 80 ล้านคน ข้าวจะไม่พอ ถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆ ข้าวจะไม่

พอ เราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศ เรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอม คนไทยน้ีต้องมีข้าว แม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้

ข้าว ท่ีปลูกในต่างประเทศไม่ได้ เราก็ต้องปลูก” 

 ความตอนหน่ึงในพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินไป

ทอดพระเนตรโครงการพัฒนา พ้ืนที่บ้านโคกกูแวอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จ.นราธิวาส พ.ศ.2536 

 วันน้ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทยจะพลิกวิกฤติ “ข้าวไทย” ในมือ “ชาวนาไทย ” ให้หลุดพ้นจากบ่วง 

“ย่ิงทํา...ย่ิงจน” ได้อย่างไร ชวนให้ติดตามอย่างย่ิง 

 นโยบายปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับสินค้าเกษตร กรมการข้าววางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนข้าวสู่มาตรฐานสากล 

ผ่าน 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานการผลิตข้าวจีเอพี (GAP) กับ ข้าวอินทรีย์ 

 โดยมีการทํางานแยกเป็น 2 ส่วนคือ การรับรองข้าวจีเอพี เพ่ือบริโภค กับส่วนที่ 2 รับรองเมล็ดพันธ์ุข้าวจีเอพี ซึ่ง

เป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองเมล็ดพันธ์ุกับข้าวบริโภค การตรวจสอบขับเคลื่อนภายในตามมาตรฐานสากลให้การยอมรับ ซึ่ง

กรมการข้าวเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองข้าวของประเทศโดยบทบาทอยู่แล้ว 

 ประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อํานวยการกองตรวจส อบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ คุยให้ฟังต่อไปว่า ปีน้ีที่ต้อง

เน้นหนักก็คือ การยกระดับ และการพัฒนาส่งเสริมตรวจสอบ...รับรอง 

 “แปลงนาเกษตรอินทรีย์ ปีที่แล้วให้การรับรองไปแล้วสองพันแปลง มาปีน้ีต้ังเป้าไว้ที่สี่พันแปลง ส่วนในปีหน้าจะเพ่ิม

เป็นแปดพันแปลง ...ลักษณะจะรับรองเป็นกลุ่ม พัฒนาแนวทางระบบการควบคุมภายในที่เกษตรก็ต้องจัดระบบความเสี่ยง 

รวมกลุ่มกันพัฒนาตัวเองเข้ามารับรองในลักษณะระบบกลุ่ม จะทําให้การรับรองภายในตรวจได้จํานวนมาก และประหยัดค่า

ตรวจ” 

 ในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เป็นตลาดเฉพาะ ...การรวมกลุ่มเข้ามาทําการผลิต การตลาด เพ่ือการค้า น่าจะเป็น

ทิศทางที่ดีที่สุด 

 ถัดมา...การรับรองข้าวจีเอพี เราจะให้การรับรองต้ังแต่ข้าวเปลือก 5 หมื่นแปลง 200 กลุ่ม ประสงค์ บอกว่า ข้าวจีเอ

พี...ขับเคลื่อนภายใต้เกษตรแปลงใหญ่ โดยเอา 5 หมื่นแปลงเข้าสู่นาแปลงใหญ่ผลิตข้าวให้เป็นไปตามมาตรฐาน ท้ั งแปลงใหญ่

และเด่ียว เพ่ือส่งข้าวจีเอพีเข้าสู่โรงสีจีเอ็มพี (GMP) ข้าวจีเอพีออกโรงสีจีเอ็มพี...สู่ข้าวสารที่ได้มาตรฐานคิว (Q)...จีเอ็มพีด้วย 

โรงสีของกระทรวงเกษตรฯที่นําข้าวจีเอพีเข้าสู่กระบวนการแปรรูป อาทิ โรงสีสหกรณ์เชียงแสน โรงสีสหกรณ์อําเภอพร้าว 

โรงสีสหกรณ์เมืองร้อยเอ็ด โรงสีวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพัทลุง 

 “ข้าวจีเอพี ...ขอรับรองเข้าสู่ระบบคิว จะเพ่ิมมูลค่ามากทีเดียว อย่างข้าวสังข์หยดพัทลุงเมื่อมีตลาดรองรับชัดเจน 

ยกระดับราคาข้าวเปลือกจีเอพีข้ึนไปถึงตันละ 500-1,000 บาท...ระบบข้าวจีเอพีต้องไปต่อระบบแปลงใหญ่ พัฒนาเ กษตรกร 

โรงสี ท่ีเชื่อมโยงให้ได้จีเอ็มพี และเข้าสู่มาตรฐานสินค้าระบบข้าวคิว” 

 ประสงค์ มองว่า ข้าวไทยมีจุดเด่น ในเรื่องคุณภาพดีกว่าประเทศอื่น แต่ประเทศอื่นก็มีการพัฒนาตัวเอง ฉะน้ัน

กระทรวงเกษตรฯ จึงได้จัดทํามาตรฐานข้าวไทย เพ่ือให้แข่งขันได้ 4 มาตรฐาน 
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 1.มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย ก็จะเป็นมาตรฐานที่ประเทศอื่นไม่เหมือนเรา ก็คือข้าวหอมมะลิไทย 2.มาตรฐานข้าว

หอม ซึ่งเราจะต้องไปสู้ประเทศเขาได้ ข้าวมะลิ กข.15 ยกระดับข้าวหอมมะลิไทย 3.มาตรฐานข้าว 4.มาตรฐานข้าวสี สู่ระบบ

ข้าวตลาดเฉพาะเราต้องสู้กันที่มาตรฐาน 

 “มาตรฐานเป็นเครื่องการันตีคุณภาพว่าข้าวไทยเหนือกว่า ข้าวหอมมะลิไทยเราเด่นกว่า โดยมีมาตรฐานที่พิสูจน์ได้

ชัดเจนว่าน่ีคือข้าวหอมมะลิไทย ผ่านมาตรฐานการผลิตข้าวครบวงจร” อนาคต “ข้าวไทย” ต้องยืนอยู่บนมาตรฐานสากลอย่าง

มั่นคง 

 น่ีคือการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวในระยะยาวตลอดห่วงโซ่การผลิต และการตลาดมุ่งลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการเพ่ิม

ผลผลิตข้าวคุณภาพดี ท่ีตรงกับความต้องการของตลาด ภายใต้การกํากับดูแล ตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว... 

 ต้ังแต่ระดับต้นนํ้าคือ ข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ระดับกลางนํ้าคือ โรงสีได้มาตรฐาน GMP และระดับ

ปลายนํ้าคือ ข้าวสารที่ได้รับเครื่องหมาย “Q” 

 “เราต้องสร้างความรู้ ความตระหนัก เครื่องหมายรับรอง การจะมา เป็นข้าวสารคิวจะมีมาตรฐานความปลอดภัย มี

ระบบ ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เกษตรกรผลิตดีและเหมาะสม เข้ามาเชื่อมต่อโรงสี 

 และได้เครื่องหมาย Q...ให้ผู้บริโภคตระหนักว่ามีความปลอดภัย  เห็นเครื่องหมาย Q...ทุกคนจะเชื่อมั่น ท้ังหมด

จะต้องยอมรับสินค้าข้าวคิวให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่” 

 มาตรฐาน “GAP ข้าว” คือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับการผลิตข้าวเพ่ือให้ผลผลิตข้าวเปลือกมีคุณภาพดี มี

ความปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตที่ผู้ค้าท้ังในและต่างประเทศให้การยอมรับ โดยมี

ข้อกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 7 ข้อ ดังน้ี 

 เริ่มจาก...แหล่งนํ้าสะอาดไม่ปนเปื้อน พ้ืนที่ปลูกไม่มีสารพิษตกค้าง ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายตามเกณฑ์ จัดการ

ดูแลคุณภาพข้าว เก็บเก่ียวในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ขนย้าย...เก็บรักษาได้มาตรฐาน บันทึกข้อมูลครบถ้วนสม่ําเสมอ 

 การปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดทั้ง 7 ข้อน้ี นอกจากจะทําให้ได้ข้าวคุณภาพและมีความปลอดภัยทั้งต่อตัวเกษตรกร

และผู้บริโภคแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้อีกทางหน่ึง 

 เกษตรกรคนใดสนใจเข้าร่วมระบบการตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานข้าว GAP สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่

กรมการข้าว หรือศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวและศูนย์วิจัยข้าวทุกแห่ง 

 ปัญหาสําคัญในเรื่องน้ีก็คือการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ในแวดวงมากกว่าท่ีเป็นอยู่ ประสงค์ ยํ้าว่า การ

ขับเคลื่อนยกระดับข้าวต้องขับเคลื่อนในระดับประเทศ ต้องขับเคลื่อนจังหวัดน้ันๆให้เข้าสู่มาตรฐานโดยใช้แนวทางระบบรับ

กรองของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรฯ 

 “ทุกจังหวัด...มุ่งเข้าสู่นาแปลงใหญ่ สร้างแบรนด์ตัวเองออกมาให้ได้ ช่วยกันทําตลาด จะทําให้การผลิตข้าวมีคุณภาพ

...สุดท้ายเกษตรกรมีรายได้ดีข้ึน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 ขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2558 ถึง 2562...ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและเพ่ิมโอกาสแข่งขันตามท่ี

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย” 

 สิ่งที่ต้องยอมรับ การแข่งขันในตลาดข้าวต้องแข่งขันเรื่องคุณภาพ ...ข้าวไทยต้องมีมาตรฐานสากล แหล่งดิน ...นํ้าท่ีใช้

มีความปลอดสารพิษ การปลูก...เตรียมแปลง...การจัดแปลงนา...วิธีที่ปฏิบัติ รวมถึงการเก็บเกี่ยว และที่ต้องเพ่ิมก็คือการบันทึก

ข้อมูล 7 ข้อ...ต้องมีบุคคลที่ 3 ไปตรวจ ได้ทําครบสมบูรณ์หรือไม่ 
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 การบริหารจัดการที่ดีใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะนําไปสู่การลดต้นทุน ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน เมื่อเข้าสู่การรับรองก็จะมี

ความปลอดภัย จะทําให้ได้ข้าวสารที่ได้มาตรฐาน 

 อนาคต “ข้าว” ไทย...ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็น...“อู่ข้าวอู่นํ้า” จําเป็นต้องก้าวให้ทันกระแสเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง

(ไทยรัฐ 03022560) 

 จ.สตูลผลักดันจ าปาดะ และข้าวอัลฮัมขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ขยายสู่ตลาดสากล’(23 ก.พ.60) 

 ที่ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย 

น.ส.ศมานันท์ หวังประเทือง พาณิชย์จังหวัดสตูล นางประภาภรณ์ คัมภิรานนท์ หัวหน้ากลุ่ม GI กรมทรัพย์สินทางปัญญา น .ส.

ดวงใจ มาตยานุมัติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพ่ือส่งเสริมให้มีการข้ึนทะเบียน

จังหวัดหน่ึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดทําคําขอข้ึนทะเบีย นเพ่ือหาแนวทางแก้ไข และการลงพ้ืนที่

ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ก่อนข้ึนทะเบียน ตลอดจนจัดทําข้อกําหนดมาตรฐานของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ 

 น.ส.ศมานันท์ หวังประเทือง พาณิชย์จังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูล เตรียมผลักดันจําปาดะและข้าวอัลฮัม  ข้ึน

ทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เน่ืองจากเป็นสินค้าท่ีมีชื่อเสียง และมีคุณภาพ ซึ่ง

จําปาดะ มีความโดดเด่นเรื่องของความหอมหวานเน้ือนุ่มละมุน ส่วนข้าวอัลฮัมสตูล เป็นข้าวสารที่อุดมสมบูรณ์ด้วยโปรตีน 

และมีประโยชน์ต่อร่างกายสูง 

 ทั้งน้ี สินค้าท้ัง 2 ชนิดจะต้องเข้ารับการพิจารณาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยตรวจสอบด้านประวัติความ

เป็นมา ลักษณะเด่นของสินค้า ความเชื่อมโยงระหว่างสินค้ากับภูมิศาสตร์ รวมทั้งระบบควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน

ที่ย่ังยืน หากได้รับการรับรองข้ึนทะเบียนบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จะสามารถเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า ขยายตลาดในวงกว้างทั้งใน

ประเทศ และต่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลให้เฟ่ืองฟูมากย่ิงข้ึน (กรุงเทพ

ธุรกิจ 22022560) 

 อดีตแกนน าสมัชชาคนจน ห่วงข้าวไทยชี้เสี่ยงสูญพันธุ์ ลงทุนสูงกลับได้คุณภาพต่ า(06 ก.พ.60) 

 นายบํารุง คะโยธา อดีตแกนนําสมัชชาคนจน ท่ีปัจจุบันเป็นคณะกรรมการกําหนดยุทธศาสตร์ข้าวไทย ได้เปิดเผยว่า 

สถานการณ์ของข้าวไทยน่าห่วง เพราะจากการที่เข้าไปเป็นคณะทํางานปฏิรูปข้าวไทยเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา หาทางออก

ข้าวไทย พบว่ามีประเด็ นที่น่าห่วง คือ การผลิตข้าวไทยมีปัญหาเรื่องคุณภาพ และเรื่องต้นทุนการผลิตข้าวไทยในบรรดา

อาเซียนไทยเราสูงที่สุด ผลผลิตเกือบจะตํ่าท่ีสุด คุณภาพมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ ด้วยปัจจัยหลายด้าน ท้ังสังคมผู้สูงอายุ การ

ใช้เครื่องจักร และการกําหนดทิศทางของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน การใช้สารเคมีอย่างมากมาย เป็นเรื่องที่น่า

ห่วง ท่ีต่อจากน้ีหากไม่เร่งแก้ไขการที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก และเป็นข้าวคุณภาพดีอาจจะเป็นอดีตไป 

  “ในส่วนของภาคประชาชนยังอ่อนแอ อะไรที่ว่ิงเข้ามาต่างก็รับไว้หมด เช่น การผลิ ตข้าวที่เกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักร 

แล้วนําข้าวเปลือกสดไปขายให้กับโรงสีโดยไม่ผ่านการตากให้แห้ง ซึ่งทําให้ข้าวมีคุณภาพตํ่า ขณะที่โรงสีนําข้าวไปสีไม่ได้คัด

แยกว่าเป็นข้าวประเภทไหน มาจากไหน มาผสมกัน สีข้าวเป็นข้าวสารย่ิงด้อยคุณภาพลงไปอีก ฉะน้ันจะต้องเก่ียวข้องหลาย

อย่าง ท้ังราชการ สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน ต้องมาร่วมกันกําหนดแนวทาง ซึ่งขณะน้ีคณะทํางานทุกภาคส่วนโดยมี

มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นต้นเรื่องที่สนับสนุนให้เกิด ท้ังทีดีอาร์ไอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหอการค้าเข้ามาร่วมคิดกันเรื่อง

อนาคตข้าวไทย ท่ีคาดว่าจะสรุปผลและเสนอต่อผู้เก่ียวข้องเป็นเวทีใหญ่ในเดือน มิ.ย.น้ี” นายบํารุงกล่าว 
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 นายบํารุงกล่าวอีกว่า ในส่วนประเทศไทย 4.0 อยู่ที่ว่าภาคประชาชนจะเข้าถึงหรือไม่ เพราะพูดเรื่องของชนชั้นกลาง 

ชนชั้นสูงไป ไปพูดเรื่อง 4.0 ชาวบ้านยังไม่รู้ เช่นว่าก่อนการปลูกข้าวต้องฉีดยาฆ่าหญ้าก่อน ไม่ มีประเทศไหนทํากัน แต่ตอนน้ี

ชาวนาไทยกําลังทํา เห็นพรรคพวกทําก็ทํากัน อีกเรื่องอย่างประเทศญ่ีปุ่นกําลังจะเลิกใช้เครื่องอบข้าว เพราะคุณภาพข้าวตํ่า 

ข้าวไม่อร่อย หันมาตากข้าวด้วยแสงอาทิตย์ แต่ประเทศไทยกําลังจะใช้เครื่องอบตามหลังเขา ชาวนาไทยที่ไม่มีเครื่องอบ ก็ขาย

ข้าวสดให้กับโรงสี ท้ังน้ีผู้เก่ียวข้องทั้งหมดต้องเข้ามาเร่งแก้ไขเพราะเป็นเรื่องน่าห่วงมาก (มติชน 04022560) 

 จ.อุทัยธานีแล้งหนัก แม่น้ าตากแดดแห้ง ชาวนาระดมสูบน้ าเลี้ยงข้าวไม่ให้ตาย (24 ก.พ.60) 

 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.60 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ในพ้ืนที่การเกษตรจังหวัดอุทัยธานี เริ่มส่อเค้าว่าจะรุนแรง

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองหลังแหล่งกักเก็บนํ้าใหญ่หลายแห่งเริ่มมีปริมาณนํ้าลดลงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้พื้นที่ทําการเกษตรเริ่มมี

การเตรียมตัวรับมือกับภัยแล้งกันอย่างเร่งด่วน เช่นที่บริเวณแม่นํ้าตากแดด ซึ่งถือเป็นอีกแม่นํ้า สายใหญ่ของชาวนาอุทัยธานี 

ในพ้ืนที่ อ.เมือง อ.ทัพทัน อ.สว่างอารมณ์ ท่ีใช้ประกอบอาชีพทํานาและพืชผลทางการเกษตรเป็นหลัก 

 โดยขณะน้ีแม่นํ้าตากแดดบริเวณในพ้ืนที่ ต .หนองหลวง อ .สว่างอารมณ์ และ ต .หนองยายดา ต .โคกหม้อ อ .ทัพทัน

น้ัน ลดระดับลงอย่างรวดเร็ว มีเพียงบางจุดที่มีการขุดลอกแม่นํ้าให้ลึกลงไปจึงยังมีนํ้าขัง ทําให้ชาวนาในพ้ืนที่จําเป็นต้องระดม

ต้ังเครื่องสูบนํ้าช่วยเหลือตนเอง เพ่ือสูบนํ้าลงไปในแปลงนา หล่อเลี้ยงต้นข้าวไม่ให้ยืนต้นตาย ประคับประคองให้ข้าวออก

ผลผลิตไปจนถึงการเก็บเกี่ยว 

 จากการสอบถามเกษตรกรผู้ทํานาในพ้ืนที่ เล่าว่ า ตอนน้ัน ชาวนาแต่ละรายจําเป็นต้องระดมต้ังเครื่องสูบนํ้า

ช่วยเหลือตนเองสูบนํ้ากันทั้งวันทั้งคืน เพ่ือสูบนํ้าไปในแปลงนาหล่อเลี้ยงต้นข้าวไม่ให้ยืนต้นตาย และประคับประคองให้ข้าว

ออกผลผลิตไปจนถึงการเก็บเกี่ยวลดความเสียหาย ทําให้การทํานาครั้งน้ีมีต้นทุนเพ่ิมมากข้ึน จึงห วังเพียงแค่ว่าให้ได้ต้นทุนคืน

ก็พอใจ ดีกว่าปล่อยให้ข้าวตายเสียหายไปทั้งหมด(มติชน 23022560) 

 ชาวนาอยุธยาถึงกับทรุด แหล่งน้ าแห้งเหือด ต้นข้าวก าลังเฉาตาย (03 ก.พ.60) 

 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นายถวัลย์ ศรีสมพงศ์ อายุ 50 ปี ชาวนาจากตําบลหนองไม้ซุง อําเภออุทัย จัง หวัด

พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ต้นข้าวนาปรังอายุไม่ถึง 1 เดือนของตนเอง จํานวนกว่า 20 ไร่ ท่ีอยู่ใกล้กับคลอง 5 ขวา กําลัง

เหี่ยวแห้งกรอบตาย เพราะว่าขาดนํ้า ซึ่งก่อนหน้าท่ีจะตัดสินใจทํานาปรังรอบ 1 ของปีน้ี ด้วยเห็นว่าฝนตกชุกและทาง

หน่วยงานกรมชลประทานในพ้ืนที่แจ้งว่าจะสามารถส่งนํ้าให้ทํานาปรังได้ถึงวันที่ 30 เมษายนน้ี แต่มาถึงวันน้ีนํ้าตามลําคลอง

แห้งไปเกือบหมดแล้ว โดยเฉพาะพ้ืนที่นาของตนเอง ต้องดึงนํ้าจากคลองสาขาของคลอง 5 ขวาอีกทอด เมื่อนํ้าต้นทุนในคลอง

ไม่มี ชัดเจนว่าต้นข้าวนาปรังต้องตายทั้งหมดแน่นอน ซึ่งได้ลงทุนไปแล้วไม่ตํ่า กว่า 50,000 บาท และก็เป็นเงินกู้เช่นกัน และ

แปลงนาข้าวของเพ่ือนชาวนาในเขตรอยต่ออําเภออุทัยและภาชีหลายพันไร่มีสภาพเจ๊งเหมือนกันหมด 

 ด้านนายบํารุง ก้อนทอง ประธานกลุ่มผู้ใช้นํ้าเพ่ือทําการเกษตรในพ้ืนที่โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษานครหลวง 

เปิดเผยว่า ในพ้ืนที่รอยต่อของอําเภอภาชี, นครหลวง, อุทัย ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

กว่า 84,000 ไร่กําลังขาดแคลนนํ้าอย่างหนัก ซึ่งไม่อยากโทษใคร เพราะทุกฝ่ายก็พยายามเต็มที่ แต่ช่วงน้ีนํ้าต้นทุนในแม่นํ้าป่า

สักที่จะดันเข้าคลองระพีพัฒน์มีจํานวนน้อย แต่ชาวนาก็ไม่ผิดเพราะว่าทํานาปรังตามท่ีกรมชลประทานเคยแจ้งว่าจัดหานํ้าให้

ได้ถึงเดือนเมษายนน้ี แต่มาวันน้ีกลับไม่มีนํ้าในคลอง จึงอยากให้ทุกฝ่ายร่วมวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ดึงนํ้าจาก

แม่นํ้าเท่าที่ทําได้เข้าคลอง และให้ชาวนาในสองฝั่งคลองเดียวกันบริหารจัดการนํ้า แบ่งนํ้า เพ่ือใช้นํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ

กันปัญหาทะเลาะวิวาทแย่งนํ้า (มติชน 02022560) 
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 สมาพันธ์เกษตรสงขลาทวงถามเมล็ดพันธุ์ข้าว 2.5 พันตัน หาก 7 วันไร้ค าตอบจะบุกท าเนียบ(09 ก.พ.60) 

 ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา ตัวแทนสมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลา นําโดยนายกาจบัณฑิต รามมาก รองประ ธาน

สมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลา นายครรชิต เหมะรักษ์ กรรมการสมาพันธ์ฯและนายถาวร แซ่อิ้ว ประธานชมรมชาวนา

จังหวัดสงขลา เดินทางเข้าย่ืนหนังสือขอคําตอบในการให้ความช่วยเหลือเมล็ดพันธ์ุข้าวแก่ชาวนา ถึง พล .อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแ ห่งชาติ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สืบเน่ืองจากเมื่อวันที่ 17 

มกราคม และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้ย่ืนหนังสือร้องทุกข์ เพ่ือขอเมล็ดพันธ์ุข้าวปลูกให้เกษตรกรชาวนาข้าวคาบสมุทร

สทิงพระ (อ.ระโนด, อ.กระแสสินธ์ุ, อ.สทิงพระ และ อ.สิงหนคร) จังหวัดสงขลา ซึ่งไ ด้รับความเสียหายและเดือดร้อนจากการ

ประสบภัยนํ้าท่วม แต่เวลาได้ล่วงเลยมาหลายวันแล้ว ยังไม่ได้รับคําตอบใดๆ กลับมา 

 โดยนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รอง ผวจ.สงขลา เป็นตัวแทนในการรับหนังสือ และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประชุม เพ่ือชี้แจงให้ตัวแทนเกษตรกรได้รับทราบ โดยใช้เวลาในการหารือร่วมกันนานกว่า 1 ชั่วโมง 

 นายถาวรกล่าวว่า การเดินทางมาในวันน้ี ถือว่าได้รับคําตอบที่น้อยกว่าคาดหวังมาก ที่ประชุมไม่มีคําตอบที่ชัดเจนใน

เรื่องของการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าว สมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลาจึงได้ขอให้จังหวัดสงขลาเร่งส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือนําประเด็นการขอสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าวจํานวน 2,500 ตัน เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

เพ่ือพิจารณาความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน และขอรับทราบคําตอบภายใน 7 วัน หลังจากน้ัน หากไม่มีคําตอบใดๆ กลับมาก็

คงจะต้องมีการเคลื่อนไหว โดยกลุ่มชาวนาอาจจะต้องเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทําเนียบรัฐบาลเพ่ือขอรับเมล็ดพันธ์ุข้าว

ด้วยตัวเอง 

 “โดยในขณะน้ีน้ันถือว่าผ่านพ้นฤดูกาลทํานาตามปกติมาแล้ว ซึ่งปกติในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกปี จะมี

การทํานา แต่ปีน้ีเดือนกุมภาพันธ์แล้ว แต่ชาวนายังไม่ได้ปลูกข้าว เน่ืองจากรอการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าว และหากปลูกล่าช้า

กว่าคนอื่นก็จะประสบปัญหาในเรื่องระบบนํ้า ที่ใช้ระบบชลประทาน หากเราทําช้า คนอื่นเก็บเกี่ยวหมดแล้วก็จะไม่มีนํ้าในการ

ทํานาอีก จึงจําเป็นต้องเร่งขอสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าว” นายถาวรกล่าว 

 ด้านนายกาจบัณฑิตกล่าวว่า สิ่งที่ชาวนาต้องการน้ันคือเมล็ดพันธ์ุข้าว สําหรับปลูกใหม่หลังผ่านพ้นความเสียหายจาก

นํ้าท่วม ต้องการให้มีการนําปัญหาน้ีซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วน เข้าสู่การประชุม ครม .เพ่ือแก้ปัญหาให้แก่ชาวนา คาดว่าจะใช้

งบประมาณในการช่วยเหลือประมาณ 50 ล้านบาทเท่าน้ัน ไม่ใช่ให้ ผวจ.มาเปิดรับบริจาค เพ่ือช่วยเหลือเล็กน้อยอย่างที่ทําอยู่ 

เพราะในครั้งน้ีเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง ชาวนาเดือดร้อนทั้งหมด ทําให้การช่วยเหลือเช่นน้ีไม่เพียงพอต่อชาวนาท่ีได้รับ

ความเสียหายและต้องใช้ในการทํานารอบใหม่ประมาณ 1 แสนไร่ 

 ขณะที่ นายอนุชิตกล่าวว่า เข้าใ จถึงความเดือดร้อนของชาวนาอย่างดีและทางจังหวัดกําลังเร่งประสานความช่วย

เหลืออยู่ ในส่วนการช่วยเหลือเบื้องต้นน้ัน ทางจังหวัดสงขลาได้จัดซื้อเมล็ดพันธ์ุข้าวจากเงินบริจาคแล้วจํานวน 65 ตัน มูลค่า 

1 ล้านบาท แจกจ่ายให้แก่ชาวนา ที่ไม่เข้าเกณฑ์ในการช่วยเหลือเยียวยาด้าน อื่นกว่า 500 ราย และยังมีเมล็ดพันธ์ุอีก 2 รอบ 

จํานวน 130 ตัน เตรียมนําลงพ้ืนที่แจกจ่ายชาวนา ทั้งน้ี ในการช่วยเหลือน้ัน ได้เน้นช่วยเหลือในส่วนของเมล็ดพันธ์ุข้าวแก่

ชาวนา ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามระเบียบราชการ ซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 3,000 บาท รวมถึงค่าชดเชย

ไร่ละ 1,113 บาท ต่อไร่ รายละไม่เกิน 30 ไร่ ส่วนในรายที่เข้าหลักเกณฑ์ขณะน้ีอยู่ระหว่างข้ันการดําเนินการ คาดว่าจะมีการ

โอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส.ของเกษตรกร ไม่เกินวันที่ 25 กุมภาพันธ์น้ี 
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 “ส่วนการขอสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าวของสมาพันธ์เกษตรกรน้ัน ตน จะนําเสนอไปยังนายทรงพล สวาสด์ิธรรม ผวจ .

สงขลา เพ่ือพิจารณาในการส่งเรื่องต่อไปยังส่วนกลางต่อไป โดยยังไม่สามารถตอบคําถามในเรื่องของการช่วยเหลือสนับสนุน

เมล็ดพันธ์ุข้าวจํานวน 2,500 ตันได้ เน่ืองจากต้องรอส่วนกลางว่าจะนําเข้าสู่ที่ประชุม ครม .หรือไม่ รวมถึง ครม .พิจารณา

อย่างไร” นายอนุชิตกล่าว (มติชน 08022560) 

 แล้งลาม ชาวนาคลองหกครวญน้ าไม่พอหวั่นข้าวยืนต้นตาย-ตัดพ้อชลประทานไม่รู้ปัญหาที่แท้จริง(15 ก.พ.60) 

 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่หมู่ 14 ต.คลองหก อ .คลองหลวง จ .ปทุมธานี นายนําศักด์ิ อุทัยศรีสม นายก 

อบต.คลองหก พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคลองหกได้นําเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญ่จํานวน 3 เครื่อง เร่ง

สูบนํ้าจากคลองระพีพัฒน์เข้าคลองสาขาย่อยเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนชาวนาจํานวนหลายหมื่นไร่ที่ได้รับ

ผลกระทบจากนํ้าไม่พอใช้ในการทําเกษตรกรรม 

 นายนําศักด์ิเปิดเผยว่า จากกรณีชาวนาชาวสวนในพ้ืนที่ตําบลคลองหกได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่นํ้าไม่พอ

ในการเพาะปลูก เน่ืองจากระดับนํ้าในคลองระพีพัฒน์ลดลงอย่างต่อเน่ืองจนไม่สามารถไหลเข้าผ่านคลองซอยต่างๆ ได้ ดังน้ัน

ทาง อบต.คลองหก จึงได้นําเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญ่นํามาวางไว้ตามจุดต่างๆ เพ่ื อสูบนํ้าจากคลองระพีพัฒน์เข้ามาช่วยเหลือ

เกษตรกรในพ้ืนที่เป็นการชั่วคราวไปก่อน 

 “ที่ผ่านมาได้ประสานไปยังชลประทานรังสิตเหนือเพ่ือหาทางช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ ซึ่งทางชลประทานรังสิตเหนือ

แจ้งว่านํ้ายังพอมีใช้ ยังไงก็พอ ซึ่งทางชลประทานรังสิตเหนือไม่ได้เข้าประชุมประจําเดือนจึงไม่รู้ปัญหาอย่างแท้จริงของชาวนา

และชาวสวน” นายนําศักด์ิกล่าว 

 นายนําศักด์ิกล่าวว่า ภายหลังได้เข้ามารับฟังปัญหาจากชาวบ้านเอง ไม่ใช่พอเกิดปัญหาข้ึนก็แจ้งว่าให้ชาวนางดทํานา

ปรัง ซึ่งชาวบ้านทั้งตําบลไม่เคยรู้เรื่องน้ีเลยเพราะท่านไม่เคยมาแจ้งต่อชาวบ้านในที่ประชุมน่ันเอง 

 ด้านนายวิชัย รอดพวง อายุ 51 ปี กล่าวว่า มีอาชีพทํานาจํานวนหลายไร่ปัจจุบันน้ีได้รับผลกระทบนํ้าไม่พอใช้

เน่ืองจากนํ้าในคลองระพีพัฒน์และคลองหก คลองซอยต่างๆ เริ่มแห้งขอดจนทาง อบต .คลองหก ต้องนําเครื่องสูบนํ้ามาช่วย

บรรเทาให้ต้นข้าวไม่แห้งตาย แต่ว่าหลังจากน้ีอีกประมาณหน่ึงถึงสองเดือนไม่มีนํ้ามาหล่อเลี้ยงต้นข้าว คาดว่าข้าวที่ปลูกต้อง

ยืนต้นตายแน่(มติชน 14022560) 

 จ.อุทัยธานี หนาวอีก หวั่นนาข้าว 3 อ าเภอติดห้วยขาแข้งเสี่ยงเกิดโรคจากเชื้อรา(08 ก.พ.60) 

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เมื่อเวลา 07.00 น. ผู้สื่อข่าวรา ยงานสถานการณ์พ้ืนที่การเกษตร ของชาวนาในช่วงน้ี 

หลังสภาพอากาศที่กลับหนาวเย็นลงอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้พื้นที่นาข้าวของเกษตรกรน้ัน เกิดปัญหาข้าวได้รับผลกระทบในช่วง

ฤดูหนาว หรือ “ข้าวกระทบหนาว” ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา ทําให้เกิดใบจุด ใบเหลือง ต้นข้าวหยุดการ เจริญเติบโต ไม่ดูด

ซับอาหาร คอรวงสั้น ออกรวงโผล่ไม่พ้นกาบใบ หรือเรียกว่า โรคจู๋   มีความเสี่ยงต่อการที่รวงไม่ผสมเกสรจนเป็นหมันและจะ

ทําให้ เมล็ดข้าวเล็ก แบน ลีบ ผลผลิตตกตํ่า และได้รับความเสียหาย 

 เช่นในพ้ืนที่บ้านทุ่งทอง ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ซึ่งเปน็พ้ืนอีกหน่ึงพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจาก

อากาศหนาวเย็น ทําให้เกษตรกรในพ้ืนที่น้ันเริ่มกังวลว่าข้าวที่ได้ทําการปลูกไว้และกําลังเจริญเติบโตน้ันจะเกิดปัญหาดังกล่าว 

ซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ทําให้ต้องคอยดูแลเฝ้าระวังสังเกตุและต้นข้าวในพ้ืนที่นา กันอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้

สามารถแก้ปัญหาที่เสี่ยงจะเกิดข้ึนได้ทันท่วงที ซึ่งปัญหาที่เกษตรข้ึนกับพืชผลการเกษตรในช่วงฤดูหนาวน้ัน เป็นช่วงที่

เกษตรกรชาวนาต้องในการดูแลและเฝ้าระวังไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูหนาวหรือจนกว่าจะถึงระยะเวลาการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะ
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พ้ืนที่ติดต่อเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ใน 3 อําเภอ คือ อําเภอลานสัก อําเภอบ้านไร่ และอําเภอห้วยคต จะมีสภาพ

อากาศหนาวเย็นกว่าทุกพ้ืนที่ จึงทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคของนาข้าวในช่วงฤดูหนาวมากท่ีสุด (มติชน 07022560)จัดรูป 

 ชาวนาพิจิตรถึงกับทรุด โดนพิษแล้งกระหน่ าน้ ายมแห้ง แมลงระบาดท าลายข้าวอีก(22 ก.พ.60) 

 สถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะตําบลบางลาย ตําบลบึงนาราง 

จังหวัดพิจิตร ได้รับผลกระทบอย่างหนัก นํ้าในแม่นํ้ายมแห้งขอดเป็นช่วงๆ จนเห็นผืนทราย โรงสูบนํ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า 2 

เครื่อง บริเวณบ้านลําประดาทอง ตําบลบางลาย อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ต้องหยุดเดินเครื่องสูบนํ้าเน่ืองจากนํ้าแม่นํ้ายม

ที่บริเวณโรงสูบนํ้าด้วยพลังไฟฟ้าไม่มี ทําให้ข้าวของเกษตรกรชาวนา ได้รับผลกระทบเกือบ 20,000  ไร่ ข้าวเริ่มเหี่ยวเฉา 

นอกจากน้ี เหมือนกรรมซ้ําชาวนา ขณะน้ีมีแมลงบั่วระบาดในนาข้าว ทําให้รวงข้าวลีบ ซึ่งชาวนาเดือดร้อนมาก ขณะน้ียังไม่มี

ภาครัฐเข้าไปดูแลให้การช่วยเหลือ 

 นางวิไลรัฒน์ จันทร์เจียม เจ้าหน้าท่ี อบต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ผู้ประสานเรื่องนํ้า มูลนิธิอุทกพัฒน์ กล่าวว่า 

ตําบลบางลาย 10 หมู่บ้าน กําลังประสบปัญหาภัยแล้ง สาเหตุนํ้าในแม่นํ้ายมแห้งขอดเป็นช่วงๆ ซึ่งนํ้าไม่เพียงพอให้เกษตรกร

สูบนํ้าหล่อเลี้ยงต้นข้าวกว่า 20,000 ไร่ ท่ีกําลังประสบปัญหาขาดแคลนนํ้า ซึ่งขณะน้ีทาง อบต .ได้ประสานไปยังชลประทาน

และทรัพยากรนํ้าเพ่ือเร่งช่วยชาวนา 

 ด้านนายนพพร ทับทอง อายุ 37 ปี ผู้ใหญ่บ่บ้านหมู่ 8 ตําบลบางลาย  กล่าวว่า ขณะน้ีเกษตรกรชาวนากําลังได้รับ

ผลกระทบอย่างมาก เน่ืองจากนํ้าในแม่นํ้ายมแห้งขอดไม่สามารถสูบนํ้าเข้านาข้าวได้ อีกทั้งบ่อบาดาลนํ้าใต้ดินไม่เพียงพอ 

โดยเฉพาะหมู่ 8 นาข้าว 4,000 ไร่ ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งยอมรับว่าปีน้ีน่าจะแล้งกว่าทุกปี นอกจาก น้ี ยังพบว่ามีแมลงบั่ว

ระบาดในนาข้าว บางรายเสียหายหมดทั้งแปลงก็มี ซึ่งชาวนาบางลายโดน 2 เด้ง ท้ังนํ้าไม่มี ยังโดนแมลงบั่วระบาดอีก ชาวนา

แทบหมดตัว(มติชน 21022560) 

 จ.หนองคายปลูกข้าวเหนียว กข10 ฤดูเพาะปลูกนาปรัง(20 ก.พ.60) 

 รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากท่ีช่วงน้ีได้เสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี และ

ในหลายพ้ืนที่เกษตรกรได้ทําการเพาะปลูกข้าวนาปรังแล้ว ซึ่งพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย นับเป็นหน่ึงในจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการเพาะปลูกข้าวนาปรังในทุกปี เสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 04.30 น. 

 รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากท่ีช่วงน้ีได้เสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี และ

ในหลายพ้ืนที่เกษตรกรได้ทําการเพาะปลูกข้าวนาปรังแล้ว ซึ่งพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย นับเป็นหน่ึงในจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการเพาะปลูกข้าวนาปรังในทุกป ี

 ซึ่งปีเพาะปลูก 2559 ที่ผ่านมามีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปรังประมาณ 67,398 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 32,623 ตัน และ

ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2560 มีการคาดการณ์ว่า  ปีเพาะปลูก 2560 น้ีจะมีเน้ือที่เพาะปลูกประมาณ 67,993 ไร่ ซึ่งจะ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.88 เน่ืองจากในปี 2560 น้ีนํ้าตามลําห้วย หนอง คลอง บึงมีปริมาณมากกว่าปี 2559 และหากสภาพอากาศ

เอ้ืออํานวย ไม่แปรปรวน ไม่มีโรคและแมลงเข้ามารบกวนแปลงปลูกของเกษตรกร ผลผลิตข้าวนาปรังในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย

ปี 2560 น้ี คาดว่าจะมีประมาณ 35,166 ตัน ซึ่งจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 

 ทั้งน้ี ปีเพาะปลูก 2560 โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง อําเภอท่าบ่อ และอําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ซึ่ง

เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวนาปรังที่สําคัญของจังหวัดหนองคายตลอดมา พบว่า เกษตรกร ได้ทําการเพาะปลูกแล้วเสร็จ คิดเป็น

ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่จะปลูกพันธ์ุข้าวเหนียว กข 10 ซึ่งพ้ืนที่นาปรั งส่วนใหญ่ต้นข้าวอยู่ในระยะ 1 เดือน มีการเจริญเติบโตดี 
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เน่ืองจากปีน้ีมีนํ้าท่าอุดมสมบูรณ์ นํ้าตามแหล่งนํ้า ห้วย หนอง คลอง บึง มีปริมาณท่ีเพียงพอแก่ความต้องการในการเพาะปลูก

ข้าวนาปรัง 

 อีกท้ังยังมีหน่วยงานในท้องถ่ินจัดทําโครงการสูบนํ้าด้วยระบบไฟฟ้าให้กับเกษตรกรผู้ ทํานาปรังในพ้ืนที่ ประกอบกับ

สภาพอากาศปีน้ียังไม่แปรปรวนเหมือนเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา 

 สําหรับข้าวเหนียว กข 10 น้ันเป็นข้าวที่ได้มาจากการปรับปรุงพันธ์ุ โดยการชักนําให้เกิดการกลายพันธ์ุ โดยใช้รังสี

นิวตรอนเร็ว ปริมาณ 1 กิโลแรด อาบเมล็ดข้าวพันธ์ุ กข 1 เมื่อปี พ .ศ.2512 จากน้ันนํามาปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าว

บางเขน กทม. จนได้สายพันธ์ุ RD1´69-NF1U-G6-6 หลังจากน้ันได้นําไปปลูกเปรียบเทียบผลผลิตที่สถานีทดลองข้าวในพ้ืนที่

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 และต่อมาคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้ใช้ขยายพันธ์ุเป็นพันธ์ุ

รับรอง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524 เป็นข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงอายุต้ังแต่การเพาะปลูกถึงการเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน ทรง

กอต้ังตรง ลําต้นสีเขียวเข้ม ใบค่อนข้างกว้าง รวงอยู่ใต้ใบธง ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์ เมล็ดข้าวเปลือกสีฟ าง 

ยาว x กว้าง x หนา = 10.8 x 2.7 x 2.1 มิลลิเมตร เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.6 x 2.3 x 1.8 มิลลิเมตร 

 การให้ผลผลิตจะอยู่ที่ประมาณ 660 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นข้าวเหนียวที่มีเมล็ดเรียวยาว ไม่ร่วงง่าย 

 แต่ไม่ต้านทานโรคไหม้ ไม่ต้านทานแมลงบั่ว และเพลี้ยกร ะโดดสีนํ้าตาล ส่วนพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกและ

ทางการแนะนําจะอยู่ท่ีภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ตลอดถึงตลาดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพ้ืนที่

ดังกล่าวเช่นกัน(เดลินิวส์ 18022560) 
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2. ความเคลื่อนไหวของข้าวต่างประเทศ 
 2.1 สถานการณ์การผลิต การค้า และสต็อกข้าวของโลก 
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้คาดการณ์ผลผลิตข้าวโลกปี 2559/60 ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ว่าจะมีผลผลิต 

480.134 ล้านตันข้าวสาร (715.9 ล้านตันข้าวเปลือก) เพ่ิมข้ึนจาก 472.044 ล้านตันข้าวสาร (703.7 ล้านตันข้าวเปลือก ) หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.71 จากปี 2558/59 

 ทั้งน้ี กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้คาดการณ์บัญชีสมดุลข้าวโลกปี 2559/60 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ว่าผลผลิต ปี 

2559/60 จะมี 480.134 ล้านตันข้าวสาร เพ่ิมข้ึนจากปี 2558/59 ร้อยละ 1.71 การใช้ในประเทศจะมี 478.631 ล้านตัน

ข้าวสาร เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.72 การส่งออก /นําเข้าจะมี 41.505 ล้านตันข้าวสาร เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 

3.08 และสต็อกปลายปีคงเหลือ 117.959 ล้านตันข้าวสาร เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.29  

         โดยประเทศที่คาดว่าจะส่งออกเพ่ิมข้ึน ได้แก่ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล เมียนมาร์ กัมพู ชา อียิปต์ อียู กายา

นา เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และไทย ส่วนประเทศที่คาดว่าจะส่งออกลดลง ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน ปารากวัย และอุรุกวัย  

สําหรับประเทศที่คาดว่าจะนําเข้าเพ่ิมข้ึน ได้แก่ แองโกลา จีน ไอเวอรี่โคสต์ อียู กินี เฮติ อิรัก เคนย่า เม็กซิโก โมแซมบิค 

เนปาล ฟิลิปปินส์ ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล และสหรัฐอาหรับเอมิเรส ส่วนประเทศที่คาดว่าจะนําเข้าลดลง ได้แก่ บราซิล คิวบา 

อินโดนีเซีย อิหร่าน ไนจีเรีย และแอฟริกาใต้  

       ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปีเพ่ิมข้ึน ได้แก่ จีน อียิปต์ อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศ ที่คาดว่าจะมี

สต็อกคงเหลือปลายปีลดลง ได้แก่ อินเดีย ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ และไทย 
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 2.2 ความเคลื่อนไหวขอเทศงประผู้น าเข้าข้าวท่ีส าคัญ 

 ฟิลิปปินส์ 

 ฟิลิปปินส์ จ่อยกเลิกก าหนดโควตาน าเข้าข้าวจากทั่วโลก ตั้งแต่ มิ.ย. 60(16 ก.พ.60) 

 ฟิลิปปินส์ เดินตามข้อตกลง WTO จ่อยกเลิ กกําหนดโควตานําเข้า- เลิกเก็บภาษีนําเข้าข้าวจากท่ัวโลก ต้ังแต่เดือน

มิ.ย. 60 เป็นต้นไป ด้านผู้ส่งออก ยันไม่เป็นผลดีต่อไป เหตุฟิลิปปินส์ มีโอกาสนําเข้าจากประเทศอื่นๆ ได้มากข้ึน ลั่นถ้าจะทํา

ตลาดต่อต้องแข่งขันราคาเป็นหลัก 

 วันที่ 15 ก.พ. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ ว่า ต้ังแต่ เดือน มิ .ย.60 เป็นต้นไป ประเทศฟิลิปปินส์ จะ

ยกเลิกการจํากัดปริมาณการนําเข้าข้าว (โควตา ) และยกเลิกอัตราภาษีนําเข้า ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ผูกพันไว้กับ

องค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ ) โดยกระทรวงวิชาการเกษตรของฟิลิปปินส์ คาดว่า มาตรกา รน้ี อาจส่งผลกระทบต่อ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่พ่ึงพิงการทําเกษตรกรรม เพราะผู้นําเข้าข้าวอาจนําเข้าข้าวจากไทย 

เวียดนาม และประเทศอื่นๆ ในปริมาณมากข้ึน เพราะมีราคาถูกกว่าข้าวในประเทศ 

 ด้าน นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักด์ิ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า น่าจะส่งผลเสียต่อ

ไทยมากกว่า เพราะที่ผ่านมา การกําหนดโควตานําเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ในแต่ละปี ทําให้ไทยและเวียดนามได้โควตามากสุด

ประมาณปีละ 290,000-300,000 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นโควตานําเข้าจากประเทศอื่นๆ เช่น จีน หากยกเลิกโควต านําเข้าเช่นน้ี 

เท่ากับว่า ฟิลิปปินส์จะนําเข้าข้าวจากประเทศใดก็ได้ ท่ีไม่อยู่ในข้อตกลงจะได้รับโควตานําเข้าจากฟิลิปปินส์ หรืออาจนําเข้า

ข้าวที่ราคาถูกกว่าไทย เช่น เวียดนาม ดังน้ัน ไทยจึงต้องแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก หากต้องการทําตลาดข้าวในฟิลิปปินส์ต่อไป 

 ส่วนการเปิดตลาดนําเข้าข้าวด้วยวิธีการประมูล จนถึงขณะน้ี ฟิลิปปินส์ยังไม่ส่งสัญญาณเปิดประมูล แต่ในวันที่ 21 

ก.พ.น้ี องค์การอาหารแห่งชาติ (เอ็นเอฟเอ ) จะประชุมเพ่ือกําหนดเงื่อนหลักเกณฑ์ (ทีโออาร์ ) การเปิดประมูลนําเข้าข้าว 

สําหรับอินโดนีเซีย คาดว่า ปีน้ีจะไม่นําเข้าข้าวจากประเทศอื่นๆ เพราะได้ส่งสัญญาณแล้วว่า ผลผลิตในประเทศดี และจะเหลือ

ส่งออกได้อีก 100,000 ตัน 

 "การส่งออกข้าวไทยยังมีสัญญาณดี ท่ีจีนได้ตกลงราคานําเข้าข้าวลอตที่ 2 จากไทยอีก 100,000 ตัน จากปริมาณท่ี

ทําสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) รวม 1 ล้านตัน โดยให้ราคาดีที่ตั นละ 386 เหรียญสหรัฐฯ และ 391 เหรียญฯ สูงกว่า

ราคาตลาดปัจจุบันที่ประมาณตันละ 360 เหรียญฯ และยังได้ตกลงราคานําเข้าลอตที่ 3 อีก 100,000 ตันแล้วที่ราคาเท่ากัน 

ส่งมอบเดือน เม.ย.น้ี ทําให้มีออร์เดอร์รอการส่งมอบ 200,000 ตัน รองรับผลผลิตข้าวใหม่ที่กําลังจะออก และน่าจะทําให้ราคา

ข้าวในประเทศสูงข้ึนได้” นายชูเกียรติ กล่าว(ไทยรัฐ 15022560) 

          อินโดนีเซีย  

          The State Logistics Agency (Bulog) ได้กู้เงินจากธนาคารกว่า 37 ล้านล้านรูเปียห์ เพ่ือนํามาจัดสรรในการซื้อ

สินค้าท่ีสําคัญหลายชนิด เช่น ข้าว ถ่ัวเหลือง ข้าวโพ ด และนํ้าตาล จากเกษตรกรท้องถ่ินในประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วย 

เพ่ือที่จะรักษาเสถียรภาพของราคา  

          Djarot Kusumayakti ประธานของ Bulog กล่าวว่า “ขณะน้ีได้รับเงินจํานวน 37 ล้านล้านรูเปียห์ จากธนาคาร

เพ่ือที่จะนําไปซื้อสินค้าต่างๆ แล้ว ” โดยในปีน้ี มีเป้าหมายที่ จะซื้อข้าวจากเกษตรกรในประเทศประมาณ 3.7 ล้านตัน เมื่อ

เทียบกับปีก่อนที่ซื้อเพียง 2.9 ล้านตัน โดยผลผลิต 3.2 ล้านตันจากท่ีซื้อ 3.7 ล้านตัน จะนําไปแจกจ่ายให้กับครัวเรือนที่มี
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รายได้ตํ่า ขณะที่อีก 5 แสนตันที่เหลือ จะนําเข้าสู่ตลาด เพ่ือสนับสนุนสินค้าข้าวให้มีค่าเพี ยงพอในตลาดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน

มา ส่งผลให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพอยู่ที่ 8,000 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม โดยทางการหวังว่า จะได้รายงานความสําเร็จในการรักษา

เสถียรภาพของราคาของสินค้าอื่นๆ ด้วย ได้แก่ นํ้าตาล ถ่ัวเหลือง และ เน้ือวัว อย่างไรก็ตาม โครงการน้ีจําเป็นที่จะต้อ งได้รับ

ความร่วมมือจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะให้เกิดการตกลงขายสินค้าในราคาท่ีทาง Bulog กําหนดไว้ 

          Djarot กล่าวเพ่ิมเติมว่า “เราได้รับความร่วมมือที่ดีจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการซื้อเน้ือวัวและข้าวโพด เราหวัง

ว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีย่ิง ข้ึน เพ่ือการรักษาเสถียรภาพของราคา ” ทั้งน้ี Bulog ยังได้จัดสรรเงินจํานวน 2.3 ล้านล้านรู

เปียห์ เพ่ือไปลงทุนเก่ียวกับวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ต้ังแต่การเก็บรักษาข้าวไปจะถึงโรงสี รวมถึงการเก็บเกี่ยวข้าวโพดด้วย 

เพ่ือให้แน่ใจว่าในประเทศจะมีสินค้าเกษตรคุณภาพดีให้รัฐบาลได้ซื้อมากข้ึน 

ที่มา: The Jakarta Post 

 เคนยา  

          การขาดแคลนผลผลิตข้าวในเคนยา เกิดข้ึนอย่างฉับพลันและมีความรุนแรง จากเหตุการณ์ที่ในพ้ืนที่เขตปกครอง 

Kirinyaga ขาดแคลนนํ้าท่ีจะจัดสรรในช่วงที่เกษตรกรเตรียมการเพาะปลูกข้าว เพราะระดับนํ้าในแม่นํ้าท่ีสํา คัญหลายสายแห้ง

ขอด ซึ่งปกติแล้ว การปลูกข้าวในพ้ืนที่น้ีจะใช้นํ้าชลประทานจึงมีปริมาณนํ้าเพียงพอมาโดยตลอด แต่เหตุการณ์การขาดแคลน

นํ้าท่ีเกิดข้ึน ทําให้เกษตรกรกว่า 7,000 ราย มีความวิตกกังวล  

          ทั้งน้ี ประเทศเคนยามีระบบชลประทานขนาดใหญ่ท่ีสุดในแถบแอฟริกาตะวั นออกและแอฟริกากลาง ซึ่งเป็นแหล่ง

ผลิตข้าวเพ่ือการบริโภคถึงร้อยละ 80 แต่จากท่ีประสบปัญหาขาดแคลนนํ้า จึงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนผลผลิตข้าวตามมา 

โดยความแห้งแล้งส่งผลกระทบต่อแม่นํ้าหลักหลายสาย เช่น แม่นํ้า Nyamindi, Thiba, Rutui, Kiringa และ Mukengeria ซึ่ง

แม่นํ้าดังกล่าว เป็นแหล่งผลิตนํ้าท่ีสําคัญให้กับระบบชลประทาน  

          โดย นาย Simon Njogu เกษตรกรชาวเคนยา ได้กล่าวว่า “ผมไม่เคยประสบกับเหตุการณ์เช่นน้ีต้ังแต่ระบบ

ชลประทานได้ก่อต้ังข้ึนในทศวรรษที่ 50 ครั้งน้ีเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากท่ีสุดในประวัติศาสตร์การเพาะปลูกข้าว เ ราไม่เคยเห็น

แม่นํ้าท่ีแห้งขอดมาก่อน น่ีเป็นครั้งแรกที่เราต้องเผชิญกับปัญหาน้ี”  

          นอกจากน้ี ชาวนาหลายคนกล่าวว่า “พวกเขาต้องพ่ึงพาการเพาะปลูกข้าว เพราะเป็นแหล่งรายได้เพ่ือส่งลูกเรียน

หนังสือ และเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัว ” และยังกล่าวต่ออีกว่า “ถ้าเร็วๆน้ี ฝนยังไม่ตก แม่นํ้าก็จะต้องแห้งต่อไป ซึ่ง

หมายความว่า เราไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้ จึงจําเป็นต้องเรียกร้องให้รัฐบาลเตรียมการด้านอาหารให้กับพวกเราเพ่ือความ

อยู่รอด”  

          นาย Maurice Mutugi ประธานของ Mwea Water Users Association ยอมรับว่า สถานการณ์ขณะ น้ีค่อนข้าง

เลวร้าย “ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าหลายสายมีแนวโน้มลดลง โดยเริ่มลดลงต้ังแต่ฤดูกาลที่ผ่านมา เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อย

มาก แต่ในฤดูกาลนี้ถือว่าเลวร้ายที่สุด เพราะว่าเกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้เลย เพราะไม่มีนํ้า ” ซึ่งปัญหาการจัดสรร

นํ้า จะถูกแก้ไขได้ทั นทีเมื่อเข่ือน Thiba ถูกสร้างเสร็จ โดยประมาณการงบประมาณก่อสร้างไว้ที่ 20 พันล้านเคนยาชิลลิงส์ 

เป้าหมายการก่อสร้างเข่ือน เพ่ือที่จะเพ่ิมปริมาณนํ้าในระบบชลประทาน แต่โครงการสร้างเข่ือนน้ียังไม่เริ่มดําเนินการ โดย

เงินทุนที่จะนํามาสร้างเข่ือนน้ี อยู่ในกํากับของอดีตประธานาธิบดี (นาย Kibaki) ซี่งว่าท่ีประธานาธิบดี นาย Uhuru Kenyatta 

ได้ประณามเรื่องความล่าช้าในการสร้างเข่ือน โดยให้สัญญาว่า หลังจากท่ีเข้ามารับตําแหน่งจะเร่งดําเนินการในเรื่องน้ี 
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          ขณะที่ รัฐบาลกําลังจัดส่งเสบียงอาหารไปในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแ ล้ง ในเขตปกครองตนเอง Nyandarua 

รัฐมนตรีสาธารณสุขของเคนย่า นาย Sicily K. Kariuki กล่าวว่า ได้มีการนําข้าวโพด 800 กระสอบ ข้าวสาร 500 กระสอบ ถ่ัว 

300 กระสอบ และนํ้ามันสําหรับทําอาหารอีก 50 กล่อง มาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยรัฐบาลของ

เคนยาต้องการให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทุกครัวเรือนแน่ใจว่า จะได้รับอาหารอย่างทั่วถึง และยังเตือนผู้ที่มี

หน้าท่ีแจกจ่ายอาหาร ไม่ให้นําอาหารสําหรับแจกจ่ายไปจําหน่าย และทําให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าเข่ือนขนาดใหญ่จะถูก

สร้างโดยใช้งบประมาณ 15 พันล้านเคนยาชิลลิงส์ 

ทีม่า: Rice Outlook Redefining Rice Industry 
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 2.3 ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้ส่งออกข้าวท่ีส าคัญ 

 อินเดีย 

 การส่งออกข้าวเข้าประเทศอิหร่าน 

 แหล่งข่าวจากอุตสาหกรรมของอินเดีย ระบุว่า อิหร่านได้กําหนดข้อจํากัดต่างๆ ในการนําเข้าข้าวเพ่ือควบคุมปริมาณ

ข้าวหอมจากอินเดีย ซึ่งที่กรุงเตหะรานได้เพ่ิมข้อจํากัดมากข้ึนเก่ียวกับการนําเข้า และราคาขายปลีกของข้าวหอมโดยคาดว่าอีก

ไม่กี่เดือนข้างหน้าสิ่งน้ีจะส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกอินเดีย  

          ทั้งน้ี กฎหมายใหม่จะไม่อนุญาตให้ผู้ส่งออกของอินเดียส่งออกข้าวให้อิหร่านในราคาท่ีสูงกว่า 850 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่ง

อิหร่านเป็นประเทศคู่ค้าหลักของอินเดียมีการนําเข้าข้าวจํานวน 7 แสนตัน โดยในทุกๆปีมีการนําเข้าข้าว 1 ล้านตันขณะที่

อิหร่านผลิตข้าวได้ 2 ล้านตันและเมื่อปีที่ผ่านมาอิหร่านส่งกลับสินค้าข้าวจากอินเดีย เพราะว่ามีสารฆ่าแมลงปนเปื้อน และเมื่อ

เดือนมกราคมที่ผ่านมา อินเดียได้ส่งคณะผู้แทนการค้า 20 คน ไปเจรจาเพ่ือส่งเสริมการส่งออก โดยทางรัฐบาลอินเดียและผู้

ส่งออกหวังว่าจะมีสัญญาณท่ีดีจากอิหร่านที่จะอนุญาตให้มีการนําเข้าข้าวอีกครั้ง  

ที่มา: Rice online 

 เวียดนาม 

 เวียดนามผวาไทยโละสต๊อกข้าว(20 ก.พ.60) 

 หนังสือพิมพ์เวียดนามนิวส์ รายงานว่า ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามกังวลหนัก หลังจากท่ีประเทศไทยประกาศขายสต๊อก

ข้าว 8 ล้านตันภายในปีน้ี ระบุออร์เดอร์จางหายทันทีหลังไทยแถลงข่าว 

 นายเหวียง เวินโด่น (Nguyen Van Don) ผู้อํานวยการบริษัท เวียดฮุงฯ (Viet Hung) ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้า วรายใหญ่

ของเวียดนามกล่าวว่า การขายข้าวของเวียดนามในเดือนที่แล้วคึกคักมาก มีการตกลงทําสัญญาขายข้าวอย่างต่อเน่ือง แต่ใน

สัปดาห์ที่ผ่านมา การค้าข้าวชะลอตัวลงอย่างฉับพลันและบริษัท เวียดฮุงฯ ขายข้าวไม่ได้เลย เน่ืองจากสาเหตุ 2 ประการคือ

ราคาข้าวเวียดนามสูงข้ึนและประเทศไทยประกาศขายข้าวทั้งหมดในสต๊อก 

 นางดางทิ เลียน (Dang Thi Lien) ผู้อํานวยการบริษัทลอง อัน ฟู้ดสตัฟ ให้สัมภาษณ์เวียดนามนิวส์ว่า ข้าวขาว 5 % 

และปลายข้าว 15 % ของเวียดนามมีราคาสูงกว่าข้าวเกรดเดียวกันของไทย 5-10 ดอลลาร์ (ประมาณ 180-360 บาท) ต่อตัน 

 นางเลียน กล่าวว่า การแข่งขันกับข้าวของไทยน้ัน ผู้ส่งออกเวียดนามจะต้องลดราคาลงให้ต่ํากว่าข้าวไทย แต่ทําได้

ยากเพราะราคาข้าวในประเทศอยู่ในช่วงขาข้ึน ทําให้ข้าวเวียดนามแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ยากในขณะน้ี สอดคล้องกับ

คําให้สัมภาษณ์ของนาย ฮ่วน ดินัง (Huynh The Nang) ประธานสมาคมอาหารเวียดนาม กล่าวว่า ‘ข้าวเวียดนามแข่งกับข้าว

ไทยได้ยากเพราะราคาแพงกว่า’ 

 นายนัง กล่าวว่าเมื่อก่อนน้ีเวียดนามส่งข้าวขาวไปขายตลาดแอฟริกาแต่ขณะน้ีส่งเฉพาะข้าวหอม และโอกาสขายข้าว

ปีน้ีน้อยลงเพราะประเทศไทย ต้ังใจโละสต๊อกข้าวในช่วงครึ่งแรกปีน้ี จะทําให้ราคาข้ าวจะลดลงอย่างต่อเน่ืองและตลาดจะ

กลับมาเป็นปรกติ ก็ต่อเมื่อไทยขายข้าวหมดเท่าน้ัน 

 เวียดนามนิวส์ระบุว่า เวียดนามผลิตข้าวเปลือกได้ 44-45 ล้านในฤดูกาลข้าวปีน้ี ซึ่งสามารถสีเป็นข้าวขาวได้ 22-

22.5 ล้านตัน โดยเป็นส่วนที่ใช้บริโภคภายในปีละประมาณ 15-18 ล้านตัน ท่ีเ หลือส่งออก โดยแม้ว่าเวียดนามเป็นผู้ส่งออก

ข้าวรายใหญ่รายหน่ึงของประเทศ แต่นิยมบริโภคข้าวเกรดสูง ๆ แบรนด์ต่างประเทศ 
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 นายนัง กล่าวว่าผู้จําหน่ายข้าวในประเทศหลายบริษัท เริ่มโปรโมตแบรนด์สินค้าข้าวของตัวเอง ทําให้มีการบริโภคแบ

รนด์ในประเทศเพ่ิมข้ึน(ฐานเศรษฐกิจ 18022560) 

  เมียนมาร์  

           กระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาร์ รายงานว่า ปีการผลิต 2559/60 โดยช่วง 10 เดือน จนถึงเดือนมกราคมที่ผ่านมา 

เมียนมาร์ส่งออกข้าวได้มากกว่า 1.2 ล้านตัน ทํารายได้กว่า 376 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกข้าว ร้อยละ 68 หรือ 

8 แสนตัน จะส่งออกผ่านทางชายแดน ขณะที่อีก 4 แสนตัน เป็นการจําหน่ายทั่วไป โดยที่ร้อยละ 80 ของการส่งออกท้ังหมด 

เป็นการส่งออกไปประเทศจีนผ่านทางชายแดน นอกจากน้ีเมียนมาร์ส่งออกไปประเทศอื่นๆ เช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ สหภาพ

ยุโรป แอฟริกา รัสเซีย และบราซิล เป็นต้น ขณะเดียวกันปากีสถาน และฟิลิปปินส์ ได้เสนอซื้อข้าวจากเมียนมาร์ แบบ G to G 

นอกจากน้ี เมียนมาร์มีแผนที่จะขยายตลาดส่งออก โดยขยายไปยังประเทศศรีลังกาและอินโดนีเซียต่อไป 

ที่มา: Xinhua/NewsGhana.com.gh 

 กัมพูชา 

 ข้าวกัมพูชา…เส้นทางยังอีกยาวไกล (24 ก.พ.60) 

 กัมพูชา เป็นประเทศเล็ก มี พ้ืนที่ราว  178,520 ตารางกิโลเมตร หรือราวครึ่งหน่ึงของไทย ในจํานวนน้ีมีที่ดินที่

สามารถเพาะปลูกได้ราว 22 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่ตอนกลางของประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ใกล้ทะเลสาบใหญ่อย่างโตนเลสาบ ซึ่งเป็น

ทะเลสาบใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กินพ้ืนที่ใหญ่กว่ากรุงเทพฯ รวมกับเมืองนนท์ พ้ืนที่ตอนกลางน่ีแหละที่เป็นพ้ืนที่

ผลิตข้าวสําคัญ ส่วนทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจะเป็นภูเขาเสียเยอะ 

 กัมพูชา มีพรมแดนติดไทย ลาว และเวียดนาม อากาศก็เป็นแบบมรสุมเหมือนบ้านเรา มีหน้าฝนไม่ยาวเท่าหน้าแล้ง

ประชากรกัมพูชามีราว 15 ล้านคน เมื่อ 4-5 ปีก่อน แต่เพ่ิมอย่างรวดเร็ว เพราะการคุมกําเนิดยังไม่ทั่วถึง และคนยังยากจน ไม่

สามารถเข้าถึงระบบการคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพได้  ประชากรกัมพูชาอยู่ภาคเกษตรกรรมถึง 66% ผลผลิตสําคัญคือ        

ข้าว ยางพารา ข้าวโพด ผัก ถ่ัวลิสง มันสําปะหลัง และหม่อนไหม 

 รายได้จากภาคเกษตรนับเป็น 1 ใน 3 ของรายได้ประชาชาติในปี 2554 แต่พักหลังน้ีภาคการลงทุน 

ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการผลิตเครื่องนุ่งห่ม ภาคก่อสร้างและภาคบริการเข้ามามีส่วนสําคัญ เพราะกัมพูชาเป็นเมือง

ท่องเท่ียว มีนครวัดเป็นแม่เหล็กสําคัญ 

 กัมพูชามีนํ้ามันและแร่ธาตุมีค่า ที่ยังอยู่ระหว่างสํารวจขุดเจาะอีกมาก ถ้าได้จริงข้ึนมา เราจะได้เห็นประเทศร่ํารวย

ขนาดใกล้เคียงกับบรูไนเกิดข้ึนมาอีกประเทศหน่ึง 

 ความอดอยากขาดแคลนในช่วงการปกครองของเขมรแดงทําให้คนกัมพูชาต้องขอดกินข้าวทุกเมล็ด จนไม่เหลือไว้ทํา

พันธ์ุ การทํานาก็ไม่ไ ด้ผล เพราะสงครามกลางเมืองที่ยืดเย้ือยาวนาน ในช่วงเขมรแดงนาย่ิงยํ่าแย่ ประชาชนไม่มีแรงจูงใจ 

เพราะผลผลิตตกเป็นของรัฐ ประชาชนเป็นเพียงแรงงานทาส 

 จนหลายปีให้หลังเมื่อกัมพูชาหลุดพ้นจากระบบเขมรแดง และประเทศเผชิญปัญหาความยากจนและเสียขวัญอย่าง

หนัก สถาบันวิจัยข้าวนา นาชาติ หรือ IRRI (International Rice Research Institute) เข้าไปช่วยเหลือ โดยขนเอาเมล็ดข้าว

ท้องถ่ินของกัมพูชาท่ีสถาบันเก็บไว้มาให้และขยายพันธ์ุ ตรงน้ีต้องชื่นชม IRRI ที่คิดเรื่องการเก็บเมล็ดพันธ์ุข้าวท้องถ่ินไว้ในคลัง

ของสถาบัน ต้ังแต่ช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960 
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 IRRI ยังเข้ามาช่วยพัฒนาพันธ์ุ แนะนําวิธีการปลูก หลังจากใช้เวลากันอยู่หลายปี กัมพูชาจึงเริ่มมีข้าวพอกิน โดยไม่

ต้องขอความช่วยเหลือจากใครอีกในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1990 เป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี ที่ไม่ต้องขอข้าวใครกิน 

 นับจาก ปี 1994 เป็นต้นมา ผลผลิตข้าวต่อไร่ของกั มพูชาดีข้ึนเรื่อยๆ เฉลี่ยปีละ 5.4 เปอร์เซ็นต์ จาก 1.6 ตัน ต่อ

เฮกตาร์ (ราว 6 ไร่ครึ่ง) มาเป็น 3 ตันต่อเฮกตาร์ หรือไร่ละครึ่งตัน ในช่วงปี 2553 ผลผลิตข้าวหน้าแล้งจะดีกว่าหน้าฝนมาก 

แต่เขาก็นิยมปลูกข้าวหน้าฝน เรียกว่าราว 75 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมดเป็นนาหน้าฝน ท่ีเหลือก็ปลูกหน้าแล้งเพ่ิม 

 กัมพูชาเพ่ิมส่งออกข้าวได้ในคริสต์ทศวรรษที่ 1990 เริ่มจากเตาะแตะแค่ 6,000 ตัน ในปี 2543 มาเป็น 51,000 ตัน 

ในปี 2553 แต่อย่างไรก็ตาม กัมพูชายังนําเข้าข้าวมากกว่าส่งออก คือนําเข้าเฉลี่ยปีละ 30,000-80,000 ตัน เรื่อยมา ตรงน้ียัง

เถียงกันอยู่ บ้างว่ากัมพูชาส่งออกข้าวอย่างเดียว ไม่ได้นําเข้า แต่ที่จริงยังมีตัวเลขการนําเข้าข้าว โดยเฉพาะข้าวชั้นดีอย่างข้าว

หอมมะลิจากไทย เข้าใจว่าคนมีฐานะคงต้องการ 

 พ้ืนที่ปลูกข้าวของกัมพูชามีราว 3 ล้านเฮกตาร์ ในจํานวนน้ี 1 ใน 4 อยู่ในเขตชลประทาน ท่ีเหลือพ่ึงนํ้าฟ้ า ส่วนที่ดี

หน่อยจะอยู่โดยรอบโตนเลสาบ แม่นํ้าโตนเลบาซัค และแม่นํ้าโขง ข้าวในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าน้ีเป็นข้าวเบา ปลูกในพ้ืนที่นํ้าท่วมได้ 

 ปัญหาของข้าวกัมพูชาก็อยู่ที่ยังได้ผลผลิตต่อไร่ตํ่ามาก และคุณภาพของผลผลิตยังตํ่า เพราะมีการพัฒนาน้อยมาก 

ชาวนาส่วนใหญ่ยังทํานาปีละครั้ งและยังทําแบบด้ังเดิม ไม่ได้อาศัยเทคโนโลยีใดๆ เข้าช่วย เพราะขาดต้นทุน และความรู้ 

ชาวนาส่วนใหญ่ยังยากจน ไม่มีอํานาจต่อรองในการซื้อขายผลผลิตของตนเอง บางรายไม่มีเงินแม้แต่จะจ้างโรงสีให้สีข้าวให้

ระบบการจัดเก็บ การสี ของกัมพูชายังมีปัญหาต่อเน่ืองทั้งระบบ นอกจากน้ัน ระบบสาธารณูปโภคที่ยังต้องพัฒนาอีกมากก็เป็น

อุปสรรคหนัก ท้ังถนนหนทาง รถไฟ ท่ีจะใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ยังต้องการการพัฒนาอย่างหนัก จึงจะเท่ากับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน 

 ข้าวกัมพูชายังสู้กับคู่แข่งในตลาดรายอื่นๆ อย่าง ไทย หรือเวียดนาม หรือกระทั่งพม่าไม่ได้ แม้กัมพูชาจะพยายาม

อย่างเต็มที่ เช่น การพัฒนาข้าว  Angkor Malis ข้ึนเพ่ือแข่งกับข้าวหอมมะลิของไทย แต่ก็ยังสู้ไม่ได้ทั้งคุณภาพและราคา 

ต้นทุนการผลิตของกัมพูชาต่อไร่ยังสูง เพราะขาดแคลนเทคโนโลยี ราคาขายจึงยังไม่สามารถต่อกรกับเจ้าตลาดอย่างไทยและ

เวียดนามได้ ยังไม่นับการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานโลก เช่น การมี food safety certification 

 กัมพูชามีสหพันธ์ผู้ส่งออกข้าวมาหลายปี พยายามจะหาทางแก้ปัญหาน้ี และเพ่ิมศักยภาพแก่ข้าวของประเทศตน แต่

ผู้ประกอบการส่งออกข้าวที่เข้ามาเป็นกรรมการสหพันธ์เองก็เจ็บหนักจากปัญหาการแข่งขันในตลา ดโลก หลายรายล้มละลาย

ไปแล้ว เรียกว่าสหพันธ์เองก็จะเอาตัวรอดลําบาก ตอนน้ีจึงต้องพยายามหันรีหันขวางหาทางช่วยเหลือกันเองทุกวิถีทาง รัฐเอง

ก็ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวช้าเหลือเกิน 

 รัฐบาลกัมพูชาเองไม่ได้เก่งกาจเรื่องการค้าอย่างรัฐบาลเวียดนามหรือจีน ดังน้ัน จึงยักต้ืนติ ดกึกยักลึกติดกักกันอยู่

อย่างน่าเป็นห่วง ขาดทุนรอน ขาดความรู้ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ไม่มีองค์ความรู้ใหม่ๆ เข้าไปช่วยเหลือ ชาวนากัมพูชา

จึงยืนหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินอย่างโดดเด่ียว 

 แต่กัมพูชามีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากสําหรับการปลูกข้าว พ้ืนที่ของประเทศส่วนใหญ่เป็ นที่ราบ มีนํ้าเข้าถึง มีแม่นํ้าและ

แหล่งนํ้าธรรมชาติมากมาย หากมีการพัฒนากระบวนการผลิต ให้ความรู้และวิธีการเพ่ิมผลผลิตแก่ชาวนา กัมพูชาจะเป็นผู้ผลิต

ข้าวที่สําคัญของเอเชียได้ 
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 ตอนน้ีรัฐบาลเขาก็เริ่มแผนพัฒนาผลผลิตข้าวของชาติออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้ว โดยดูตัวอย่างจ ากไทยและ

เวียดนาม กัมพูชามีเงินไหลเข้ามากจากการขายสินค้า ขายแรงงาน และจากการลงทุนใหม่ๆ ในประเทศเจียดมาช่วยชาวนา

บ้าง ก็จะขอบคุณนะท่านนะ (มติชน 23022560) 

 


