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สมาคมโรงสีข้าวไทย 
81 ซ.เจริญกรุง 24 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร.022347289 
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คํานํา 

  เอกสารฉบับนี้ เป็นรายงานประจําเดือน ของสมาคมโรงสีข๎าวไทย ที่ได๎มอบหมายให๎ฝ่าย

วิชาการจัดทําเพ่ือเสนอ ตํอที่ประชุมประจําเดือน มีนาคม 2560  สมาคมโรงสีข๎าวไทย โดยได๎ประมวล สรุป 

เหตุการณ์ สถานการณ์ และแนวโน๎มเกี่ยวกับการผลิต การแป รรูป และการตลาดของข๎ าวทั้ง ภายในและ

ตํางประเทศ ซึ่งสมาคมโรงสีข๎าวไทยหวังเป็นอยํางยิ่งวํา ทํานจะได๎รับประโยชน์จากรายงานฉบับนี้ตามสมควร 

และขอความกรุณาได๎เผยแพรํเอกสารฉบับนี้ตํอไปยังบุคคล หนํวยงานตํางๆทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข๎อง

ของทําน จักขอบคุณยิ่ง 

 

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ 

นายกสมาคมโรงสีข๎าวไทย 

25 มีนาคม 2560 

 

 

 

 

 

 



3 

 

สารบัญ 
 คํานํา 

 สารบัญ 

 ประมวลสถานการณ์ข๎าวไทยและตํางประเทศ 

 1. การเคลื่อนไหวของข๎าวภายในประเทศ 

  1.1 สถานการณ์และการผลิตข๎าวไทยเดือนมีนาคม 2560 

  1.2  สถานการณ์การสํงออกข๎าวไทย เดือนมีนาคม 2560 
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รายงายประมวลสถานการณ์ข้าวไทยและต่างประเทศ 

เดือนมีนาคม 2560 

…………………………………………………………………...………………………………………… 

1. การเคลื่อนไหวของข้าวภายในประเทศ 

 1.1 สถานการณ์และการผลิตข้าวไทยเดือนมีนาคม 2560 
 สรุปราคาเปลือกและข้าวสาร ของสมาคมโรงสีข้าวไทยเดือนมีนาคม 2560 

 ราคาข๎าวเปลือกเจ๎าความชื้น 15% เฉลี่ยอยูํที่ตันละ     7,500 – 7,700  บาท  

 ราคาข๎าวเปลือกเจ๎าหอมมะลินาปี 59/60 (ความช้ืน 15%) เฉลี่ยอยูํที่ตันละ   9,400 – 10,-000 บาท  

 ราคาข๎าวเปลือกเจ๎าหอมปทุมธานี ความช้ืน 15% เฉลี่ยอยูํที่ตันละ     8,800   บาท  

 ราคาข๎าวเปลือกเหนียว (กข.6) ปี 59/60 (ความชช้ืน 15%) เฉลี่ยอยูํที่ตันละ  11,200 – 11,400  บาท 

 ราคาข๎าวเปลือกเหนียวรวมปี 59/60 (ความชช้ืน 15%) เฉลี่ยอยูํที่ตันละ  10,000 – 10,800  บาท 

 ราคาข๎าวหอมมะลิไทย ช้ัน 2 (ปี 59/60) ขายสํงตลาดกรุงเทพฯเฉลี่ยตันละ  18,500 – 20,000  บาท  

 ราคาข๎าวหอมปทุมธาน ีขายสํงตลาดกรุงเทพฯเฉลี่ยตันละ    14,500 – 15,000  บาท  

 ราคาข๎าวสารเจ๎า 5%  (ใหมํ) ขายสํงตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ยตันละ   11,400 – 11,500  บาท   

 ราคาข๎าวเหนียวกข.6 อีสาน ปี 59/60  เฉลี่ยอยูํที่ตันละ     22,000 – 24,000 บาท  

 ราคาข๎าวเหนียวกข.6 เหนือ  ปี 59/60  เฉลี่ยอยูํที่ตันละ     26,800   บาท  

 แล้ง4เดือน!รับมือฝนทิ้งช่วง แห่ท านาปรังทะลุ11ล้านไร่-4เขื่อนใกล้แห้ง (31 มี.ค.60) 
          เตรียมรับมือ "แล๎ง" เจอ 2 เด๎ง ฝนทิ้งชํวงมิถุนายน- กรกฎาคม ลากยาว 4 เดือน กระทบน้ําใช๎ใน 4 เขื่อนหลัก เหลือ
น้ําแคํ 5,520 ล๎าน ลบ .ม. ขณะที่ชาวนาไมํสนคําเตือน ลุยปลูกข๎าวนาปรังทะลุ 11 ล๎านไรํ กรมชลประทานต๎องสั่งงดจํายน้ํา
ตั้งแตํวันท่ี 1 เมษายนเป็นต๎นไป สํวน กปน.-กปภ.ยันไมํกระทบน้ํากินน้ําใช๎แนํ 
          แม๎สถานการณ์น้ําในปีน้ีจะดีกวําปีท่ีผํานมา มีปริมาตรน้ําในอํางเก็บน้ําขนาดใหญํและขนาดกลางทั่วประเทศรวมกันถึง 
44,121 ล๎าน ลบ.ม. หรือร๎อยละ 59 เทียบกับชํวงเวลาเดียวกันของปีท่ีผํานมา มีปริมาตรน้ํามากกวํา 7,515 ล๎าน ลบ .ม.ก็ตาม 
แตํประเทศไทยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงสําคัญ 2 ประการ ท่ีจะมีผลตํอการบริหารจัดการน้ําในปีน้ี ได๎แกํ พื้นที่เพาะปลูกข๎าว
นาปรังท่ีเพิ่มสูงอยํางควบคุมไมํได๎ กับการเกิดปรากฏการณ์ El Nino อํอน ๆ ทําให๎ฝนน๎อยลง และจะเกิดฝนท้ิงชํวงระหวําง
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ 
          ลําสุด ผู๎สื่อขําว "ประชาชาติธุรกิจ " รายงานการกําหนดแผนและแนวทางแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง ซึ่งจัดประชุมขึ้นที่กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานมีการ
คาดการณ์วํา ฝนจะตกเร็วข้ึนในชํวงเดือนมีน าคม-พฤษภาคม แตํขําวร๎ายคือฝนจะน๎อยลงในชํวงเดือน มิถุนายน- กรกฎาคม    
อาจทําให๎เกิดฝนท้ิงชํวงเป็นระยะเวลานาน สํงผลกระทบตํอปริมาณน้ําใช๎การได๎ในเขื่อนและกระทบตํอน้ําต๎นทุนในระยะถัดไป
ได๎ 
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 ความเสี่ยงฝนทิ้งช่วง 
ปริมาตรน้ําใช๎การได๎ในอํางเก็บน้ําขนาดใหญํ4เขื่อนหลักของประเทศณ28 มีนาคม 2560 เขื่อนภูมิพล (2,286 ล๎าน ลบ.ม. หรือ 
24%), เขื่อนสิริกิติ์ (2,475 ล๎าน ลบ.ม. หรือ 37%), เขื่อนแควน๎อยบํารุงแดน (376 ล๎าน ลบ.ม. หรือ 42%) และเขื่อนป่าสักชล
สิทธ์ิ (392 ล๎าน ลบ .ม. หรือ 41%) รวมกัน 5,529 ล๎าน ลบ .ม. หรือ 30% ต๎องใช๎ไปจนถึงฤดู ฝนเดือนพฤษภาคมตามการ
คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
          แตํจากการคํานวณปริมาตรน้ําคงเหลือลําสุดเบื้องต๎นในกรณีที่เกิดฝนท้ิงชํวงในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมมีแนวโน๎มวํา
น้ําในเขื่อนหลักทั้ง 4เขื่อน "อาจจะ" ไมํเพียงพอความต๎องการใช๎ โดยเฉพาะการผลักดันน้ําเค็มไมํให๎รุ กถึงแหลํงน้ําดิบที่ใช๎ทํา
น้ําประปา ท่ีสําแล จ .ปทุมธานี จากปัจจุบันนํ้าใช๎การได๎จริงอยูํท่ี 5,529 ล๎าน ลบ .ม. หากระบายน้ํา 50-55 ล๎าน ลบ .ม./วัน 
ผลักดันน้ําเค็มไมํให๎รุกเข๎ามาถึงสําแล จะเหลือนํ้าใช๎การได๎ ณ 1 พฤษภาคม ที่ 3,769 ล๎าน ลบ.ม.เทํานั้น 
          "ปัญหาในตอนน้ี ก็คือ ความกังวลเรื่องฝนท้ิงชํวงเดือนมิถุนายน- กรกฎาคม แม๎จะมีฝนตกบ๎างเดือนพฤษภาคมแตํจะ
น๎อย มากท่ีสุดนําจะมีน้ําไหลลงอํางเก็บน้ํา 4 เขื่อนหลัก โดยเฉพาะเขื่อนสิริกิติ์ ไมํเกิน 600 ล๎าน ลบ.ม. หมายความวําปริมาตร
น้ําใช๎การได๎ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม อยูํท่ี 2,664 ล๎าน ลบ.ม. พอเข๎าสูํฝนท้ิงชํวง 2 เดือนอยํางไรเสีย กรมชลประทานก็ต๎องลด
ปริมาณการระบายน้ําจาก 4 เขื่อนหลักลงให๎ต่ํากวําวันละ 50 ล๎าน ลบ .ม. มากสุดไมํเกินวันละ 40 ล๎าน ลบ .ม. ถึงตอนนั้น
ปริมาตรน้ําใช๎ได๎จริง ณ สิ้นกรกฎาคมจะอยูํที่ 264 ล๎าน ลบ.ม. ซึ่งต่ํามาก" 
          นัน่หมายถึงปีนี้ประเทศไทยจะเกิดภัยแล๎งขึ้นมา 2 ชํวง ได๎แกํ ภัยแล๎งตามฤดูกาลปกติในเดือนเมษายน กับภัยแล๎งจาก
ฝนท้ิงชํวงในระหวํางเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งจะกระทบตํอน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคแนํ 
 ห่วงน้ าเค็มรุกส าแล 
          อยํางไรก็ตาม แนวทางแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งที่ก รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได๎พูดกันถึงภาวะน้ําเค็มที่รุกเข๎า
มาถึงสถานีสูบน้ําดิบเพื่อทําน้ําประปาท่ีสําแลแล๎ว โดยชํวงเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผํานมา ได๎เกิดภาวะ "น้ําเค็ม" รุกล้ําเข๎ามาเร็วกวํา
ปกติ มีคําความเค็มที่สถานีสูบน้ําสําแลได๎รับผลกระทบถึง 6 ครั้ง หรือคําความเค็ มของน้ําเกินมาตรฐาน 0.5-0.8 กรัม/ลิตรไป
แล๎ว"ที่เป็นหํวงคือชํวงที่นํ้าทะเลหนุนสูง หากกรมชลฯ ระบายน้ําจาก 4 เขื่อนหลักรวมกันน๎อยกวํา 50-55 ล๎าน ลบ .ม./วัน จะ
มีปัญหาไมํสามารถผลักดันน้ําเค็มได๎" 
 นาปรังทะลัก 11 ล้านไร่ 
สําหรับการปลูกข๎าวนาปรังในขณะนี้ ทางสํานักงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ได๎รายงาน
ข๎อมูลภาพถํายดาวเทียมสํารวจพ้ืนท่ีปลูกข๎าวนาปรังลําสุด 11 ล๎านไรํ เพิ่มขึ้นจากชํวงปี 2559 ซึ่งมี 5.8 ล๎านไรํ พ้ืนท่ีที่มีการ
ปลูกข๎าวเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ 22 จังหวัดลุํมแมํน้ําเจ๎าพระยา คิดเป็นสัดสํวน 50% ของพืน้ท่ีนาปรังท้ังหมดของประเทศ เชํน ใน
จังหวัดสุโขทัย-อยุธยา-สุพรรณบุรี-ชัยนาท คาดการณ์ผลผลิตในพ้ืนท่ีปีนี้จะมี 5 ล๎านตันข๎าวเปลือก หรือเพิ่มขึ้น 150% จากปี
กํอน 2 ล๎านตัน (ผลผลิต 600 กก.ตํอไรํ) 
 งดส่งน้ าช่วยนาปรังแล้ว 
          ปริมาณการปลูกข๎าวนาปรังท่ีทะลัก ทะลายเชํนนี้ ได๎สร๎างความวิตกกังวลให๎กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาก 
โดยเฉพาะการระบายน้ําเพื่อการเกษตรไมํสามารถเพิ่มได๎อีกแล๎ว โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ สั่งการให๎ควบคุมการปลูกข๎าวนาปรังรอบ 3 ให๎เหลือ 0 เนื่องจากปัจจุบันมีกา รปลูกข๎าวนาปรังรอบ 2 มากกวํา
แผนที่กําหนดไปแล๎ว พร๎อมทั้งขูํวํา หากพ้ืนท่ีใดปลํอยให๎ทํานาปรังรอบ 3 จะลงโทษข๎าราชการทุกคน 
         นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู๎อํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน กลําวถึงสถานการณ์การ
เพาะปลูกข๎าวนาปรังในเขตชลประทาน ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2560 พบวํา เกษตรกรปลูกไปแล๎วกวํา 7.46 ล๎านไรํ โดยเฉพาะ
พื้นที่ลุํมเจ๎าพระยา 22 จังหวัด ปลูกมากถึง 5.35 ล๎านไรํ ซึ่ง "เกินกวํา" 
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        ลําสุดกรมชลประทานลดสํงน้ําพ้ืนท่ีนาปรังแล๎ว เมื่อ 27 มีนาคมที่ผํานมา และจะเริ่มงดสํงน้ํา 1 เมษายนน้ี หรือไมํสํงน้ํา
ให๎นาปรังรอบท่ี 3 เด็ดขาด แม๎วต๎องเฝ้าระวัง 1.5 ล๎านไรํ ท่ียังรอเก็บเกี่ยว 
          "ในสํวนของลุํมเจ๎าพระยาชํวงฤดูแล๎งปี 2559/2560 ได๎วางแผนการใช๎น้ําจาก 4 เขื่อนหลัก 5,950 ล๎าน ลบ .ม. และ
สํารองน้ําไว๎ใช๎ชํวงต๎นฤดูฝนอีก 3,764 ล๎าน ลบ .ม. และจากการติดต ามสภาพอากาศซึ่งจะเกิดภาวะฝนท้ิงชํวง จําเป็นต๎อง
สํารองน้ําสํวนหนึ่งไปจนถึงสิงหาคม 2560" 
 ครม.ขยายชดเชยดอกเบี้ยโรงสี 
          ราคาข๎าวเปลือกภายในประเทศปัจจุบันจากปริมาณผลผลิต120,000ตันข๎าวเปลือกสํวนใหญํเป็นข๎าวขาว5% ประมาณ 
70-80% ข๎าวหอมปทุม 20% โดยโรงสีรับซื้ อข๎าวเปลือกเจ๎าเกี่ยวสด ตันละ 6,600-6,700 บาท, ข๎าวแห๎งตันละ 7,800-7,900 
บาท สํวนราคาข๎าวเปลือกปทุมธานี เกี่ยวสดตันละ 7,300-7,500 บาท, ข๎าวแห๎งตันละ 9,000 บาท หากคํานวณเป็นต๎นทุน
การสีแปร เชํน ข๎าวขาว 5% อยูํท่ีตันละ 12,000 บาท แตํโรงสีขายได๎เพียง 11,400 บาท ขาดทุนตันละ 600 บาท 
          ลําสุดในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบงบประมาณ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให๎ผู๎ประกอบการค๎าข๎าว
เก็บสต๏อก งบฯกลางรายการเงินสํารองจํายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น วงเงิน 614 ล๎านบาท ประกอบด๎วย คําชดเชยดอกเบี้ย 
ขณะนี้ยังไมํสามา รถเบิกจํายได๎ อนุมัติหลังวันท่ี 30 ก.ย. 59 วงเงิน 188.22 ล๎านบาท อยูํระหวํางการทบทวนการตรวจสอบ
เอกสารของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด 54.42 ล๎านบาท ปีการผลิต 2559/2560 ประกอบด๎วย คําชดเชยดอกเบี้ย วงเงิน 
368.68 ล๎านบาท คําใช๎จํายการดําเนินการ 2.67 ล๎านบาท ปริมาณสต๏อกข๎าวท่ีกระทรวงพาณิชย์คาดวําจะต๎องชดเชยดอกเบี้ย 
เมื่อเดือนมกราคมอยูํท่ี 3.77 ล๎านตันข๎าวเปลือก ยังต่ํากวําปริมาณสต๏อกเป้าหมายที่ 9 ล๎านตันข๎าวเปลือกภาระงบประมาณใน
การชดเชยดอกเบี้ย 937.50 ล๎านบาท (ประชาชาติธุรกิจ 31032560) 
 รมว.กระทรวงพาณิชย์ ติวเข้มพาณิชย์จังหวัด ติดตามสถานการณ์ข้าวอย่างใกล้ชิด (14 มี.ค.60) 
          นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวํา จากการเกิดปัญหาโรคระบาดจากแมลงบั่ว 
สํงผลกระทบตํอการผลิตและคุณภาพข๎าวนาปรังในบางพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรนั้น ได๎สั่งการให๎พาณิชย์จังห วัดพิจิตร และ
พาณิชย์จังหวัดอื่นๆ สํารวจความเสียหาย ที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางชํวยเหลือเกษตรกรตํอไป 
          ด๎านนางกาญจนา ชมมี พาณิชย์จังหวัดพิจิตรได๎ให๎รายละเอียดเกี่ยวกับ การผลิตข๎าวนาปรังของจังหวัดพิจิตรในปี 
2559/60 วํา จังหวัดพิจิตรมีพื้นท่ีปลูกข๎าวนาปรัง ปี  2559/60 มีจํานวน 468,688 ไรํ คาดการณ์ปริมาณผลผลิตที่จะออกสูํ
ตลาด ประมาณ 275,576 ตัน โดยเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต ตั้งแตํ ต๎นเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผํานมา ผลผลิตออกสูํ
ตลาดแล๎วประมาณร๎อยละ 20 และจะออกสูํตลาดมากในเดือนมีนาคม 2560 ประมาณร๎อยละ 60 
          การผลิตข๎าวนาปรังปีนี้จังหวัดพิจิตรประสบปัญหา เกิดโรคระบาดจากแมลงบั่ว (ซึ่งเป็นแมลงขนาดเล็กฝังตัวอยูํในต๎น
ข๎าว จะดูดน้ําเลี้ยงจากต๎นข๎าว จนไมํเจริญเติบโต หรือออกรวงมีเมล็ดลีบเป็นสํวนใหญํ ) สํงผลกระทบตํอการผลิตทั้งปริมาณ
และคุณภาพข๎าวเปลือก จากการสํารวจโดยสํา นักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรเมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผํานมามีพื้นที่
เสียหาย 9 อําเภอ (อ.ตะพานหิน อ .บางมูลนาก อ .โพทะเล อ .เมืองพิจิตร อ .สากเหล็ก อ .บึงนาราง อ .สามงําม อ .โพธิ์ประทับ
ช๎าง และ อ .วชิรบารมี ) รวม 147,908 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 31 ของพื้นที่ปลูกข๎าวนา ปรังท้ังจังหวัด เกษตรกรผู๎ได๎รับผลกระทบ 
จํานวน 9,185 ราย พ้ืนท่ีที่เสียหายมากท่ีสุดอยูํในอําเภอตะพานหิน จํานวน 40,350 ไรํ อ.บางมูลนาก 26,793 ไรํ และ อ .
โพทะเล 22,230 ไรํ   เกษตรกรบางรายไถกลบนาข๎าว และบางรายใช๎ยากําจัด และป้องกันแมลงบั่ว ในด๎านการให๎ความ
ชํวยเหลือเกษตรกรผู๎ประสบภัย จังหวัดพิจิตรได๎จัดประชุมคณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติจังหวัด แล๎ว เมื่อ
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 และขณะนี้อยูํในระหวํางการประกาศพ้ืนท่ีภัยพิบัติ เพื่อชํวยเหลือเกษตรกรที่ได๎รับความเสียหาย
จากการระบาดของแมลงบั่ว 
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          สําหรับระดับราคาข๎าวเปลือกท่ีเกษตรกรขายได๎ในปัจจุบัน ราคาข๎าวเปลือก ความช้ืนไมํเกิน 15 % ราคา 7,400 – 
7,900 บาท/ตัน และข๎าวเกี่ยวสด ความช้ืน 25-30 % ราคา 6,300 -6,500 บาท/ตัน   โดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรได๎
จัดสํงเจ๎าหน๎าท่ี ออกติดตามสถานการณ์ ทางด๎านการผลิต และการตลาด และการตรวจสอบการใช๎เครื่องช่ังตวงวัด แหลํงรับ
ซื้อข๎าวเปลือกทุกสัปดาห์ หากเกษตรกรรายใดไมํได๎รับความเป็นธรรมในการขายข๎าวเปลือก รวมทั้งพบเห็นหรือทราบเบาะแส
การกระทําผิดสามารถแจ๎งข๎อมูลได๎ที่สายดํวน 1569 กรมการค๎าภายใน หรือสํานักงานพาณิชย์จังหวัดพิ จิตร เบอร์โทรศัพท์ 
056 990 380 
          ทั้งนี้ รมว.พาณิชย์ ได๎ให๎ข๎อสังเกตในการกําจัดแมลงบั่ววํา เกษตรกรควรกําจัดโดยวิธีธรรมชาติ งดใช๎สารเคมีหรือหาก
ใช๎ควรใช๎ให๎น๎อยท่ีสุด เพื่อป้องกันปัญหาสารตกค๎าง เนื่องจากผู๎ซื้อและผู๎บริโภคในปัจจุบันตระหนักถึงเรื่องความ ปลอดภัยด๎าน
อาหารเป็นอยํางมาก (ฐานเศรษฐกิจ 13032560) 

 รัฐบาลมั่นใจปีนี้มีน้ าใช้เพียงพอ ขอชาวนาปรับแผนปลูกข้าวนาปรัง (13 มี.ค.60) 
          พล.ท.สรรเสริญ แก๎วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กลําววํา ขณะนี้ประเทศไทยเข๎าสูํฤดูร๎อนอยํางเต็มตัว 
รัฐบาลจึงขอให๎ค วามมั่นใจแกํประชาชนวําจะดูแลไมํให๎เกิดปัญหาขาดแคลนน้ํา โดยวางแผนบริหารจัดการน้ําอยํางตํอเนื่อง
และเป็นระบบ ตั้งแตํฤดูแล๎งจนถึงฤดูฝนปีท่ีผํานมา ทําให๎ปริมาณน้ําในอํางเก็บน้ําขนาดใหญํ 34 แหํง อยูํในเกณฑ์ดีมาก มีน้ํา
ใช๎การได๎ในปีน้ี 21,019 ล๎านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มากกวําปีท่ีแล๎ว 7,984 ล๎านลบ .ม. ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได๎เปิดปฏิบัติการฝนหลวงประจําปี ตั้งแตํวันที่ 2 มีนาคมที่ผํานมา แบํงการทํางานเป็น 2 ชํวง คือ เดือนมีนาคม-
พฤษภาคม เน๎นบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าในภาคเหนือ เพิ่มปริมาณน้ําในเขื่อน เชํน เขื่อนลําตะคอ ง เขื่อนลําพระ
เพลิง เป็นต๎น อีกทั้งบรรเทาปัญหาน้ําแล๎งในพื้นที่การเกษตรบางแหํง โดยเฉพาะบริเวณเหนือเขื่อน สํวนเดือนมิถุนายน-
ตุลาคมม เน๎นเติมน้ําต๎นทุนในเขื่อนที่มีน้ําน๎อย และพื้นที่การเกษตรที่ฝนทิ้งชํวง โดยได๎ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ 5 ภูมิภาค ครอบคลุม
ทั่วประเทศ ได๎แกํ จ.เชียงใหมํ พิษณุโลก นครสวรรค์ ลพบุรี บุรีรัมย์ อุดรธานี จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา 
          พล.ท.สรรเสริญ กลําวอีกวํา ปัจจุบันเริ่มพบวําเกษตรกรเริ่มปลูกข๎าวนาปรังในหลายพื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีลุํมแมํน้ํา
เจ๎าพระยา ซึ่งมากกวําแผนท่ีวางไว๎ จึงขอความรํวมมือจากเกษตรกรให๎ใช๎น้ําอยํางเหมาะสมหรือปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ใช๎น้ํา
น๎อย แตํได๎ผลผลิตดีและสร๎างรายได๎มากกวํา สํวนผู๎ที่อาศัยอยูํในเขตเมืองก็จําเป็นต๎องใช๎น้ําอยํางรู๎คุณคําด๎วย อยํางไรก็ตาม 
          นายกรัฐมนตรีกําชับให๎กระทรวงเกษตรฯ บูรณาการรํวมกับหนํว ยงานในพื้นที่สร๎างความเข๎าใจกับเกษตรกร โดยคาด
วําหากทุกฝ่ายรํวมมือกันใช๎น้ําอยํางมีประสิทธิภาพ จะมีปริมาณน้ําในเขื่อนใหญํจนถึงชํวงเดือนพฤษภาคม มากกวําแผนท่ีวาง
ไว๎ราว 700 ล๎าน ลบ .ม. อีกทั้งทําตามแผนเตรียมความพร๎อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล๎งด๎านการเกษตร ปี 2559/2560 
อยํางรอบคอบ ท้ัง 6 มาตรการ 29 โครงการ เชํน พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ปลูกพืชปุ๋ยสด ขุดลอกปรับปรุงแหลํง
น้ํา สํารองเมล็ดพันธ์ุพืชไรํ ฯลฯ (มติชน 12032560) 
 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวํา มีความเป็นหํวงวําสถานการ ณ์ภัย
แล๎งในปีน้ีจะสํงผลกระทบตํอเกษตรกร เพราะเกษตรกรสํวนใหญํเข๎าใจวําปริมาณน้ําในเขื่อนมีเพียงพอ ซึ่งไมํต๎องการให๎
ประเมินสถานการณ์น้ําแบบปีตํอปี แตํต๎องการให๎มองสถานการณ์ตํอเนื่องไป 2-3 ปี เพราะไมํเชํนนั้นแล๎ว หากปีน้ีปริมาณฝน
น๎อยจะเกิดปัญหาและสํงผลกระทบในปี 2561 ที่อาจจะเกิดภาวะแล๎งเหมือนเชํนปี 2558 และปี 2559 โดยปัจจุบันเกษตรกร
ปลูกข๎าวนาปรังแล๎วไมํต่ํากวํา 7.28 ล๎านไรํ ซึ่งมากกวําแผนท่ีกําหนดไว๎ 4 ล๎านไรํ อยูํประมาณ 3.28 ล๎านไรํ ซึ่งในเรื่องดังกลําว 
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็ จ หรือซิงเกิลคอมมานด์ และกรมชลประทาน 
จะเป็นผู๎ดูแลเพื่อให๎เกิดความเสียหายน๎อยที่สุด  
 ซึ่งท่ีผํานมา นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได๎เคยให๎สัมภาษณ์ถึงนโยบายของรัฐมนตรีฯ 
ที่จะขับเคลื่อนลงสูํภาคปฏิบัติวํา จากการรายงานข๎อมูลของศูนย์ติดตามและแก๎ไขปัญหาภัยพิบัติด๎านการเกษตรถึงสถานการณ์
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ภัยแล๎งในชํวงเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงปัจจุบัน มีพื้นท่ีประสบภัยแล๎ว 1 จังหวัด คือ สระแก๎ว เกษตรกรได๎รับความ
เดือดร๎อน 6,106 ราย พ้ืนท่ีเสียหายสิ้นเชิงกวํา 1 แสนไรํ คิดเป็นเงินชํวยเหลือ 111.83 ล๎านบาท  
 นอกจากน้ี ได๎ ให๎การสนับสนุนเครื่องสูบน้ําเป็นการชํวยเหลือเพื่อการอุปโภค- บริโภค ในพื้นที่ 18 จังหวัด ได๎แกํ 
จังหวัดลําพูน ลําปาง นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ร๎อยเอ็ด นครนายก ปราจีนบุรี สระบุรี ชัยนาท กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี 
ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี สระแก๎ว กาญจนบุรี อุทัยธานี และ อํางทอง รวมทั้งสนับสนุนรถบรรทุกน้ําในกับจังหวัดบุรีรัมย์ 
นอกจากน้ี ได๎สํงเครื่องสูบน้ําเพื่อชํวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ีตํางๆ ดังน้ี 1) พื้นที่ปลูกข๎าวนาปีและพืชไรํ จํานวน 6 จังหวัด ได๎
เกํ จังหวัดลําปาง นําน บุรีรัมย์ เลย สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี และ 2) พื้นที่ปลูกข๎าวนาปรัง จํานวน 15 จังหวัด ได๎แกํ พะเยา 
กําแพงเพชร ตาก สุโขทัย แพรํ อุตรดิตถ์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม นครนายก สระแก๎ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ 
ชัยนาท และอํางทอง อยํางไรก็ตาม ปีนี้หากฝนมาลําช๎า มั่นใจวําปริมาณน้ําจะมีเพียงพอไปถึงเดือนกรกฎาคมนี้   
(ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ)   

 นาข้าว2.2ล้านไร่ลุ่มเจ้าพระยาเสี่ยงไม่รอดเหตุน้ าไม่พอ (16 มี.ค.60) 
          พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวําการเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวํา กระทรวง เตรียมแผนลดความเสี่ยงจากภัย
แล๎งด๎านการเกษตร ปี 2559/60 หลังจากลุํมน้ําเจ๎าพระยามีการเพาะปลู กข๎าวแล๎ว 5.35 ล๎านไรํ เกินจากแผนการเพาะปลูก
ข๎าวนาปรังท่ีวางไว๎ 2.67 ล๎านไรํ ซึ่งในจํานวนนี้มีพื้นที่เพาะปลูกข๎าว 2.2 ล๎านไรํ ต๎องเฝ้าระวังหรืออาจเสียหายทั้งหมด 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเสี่ยง 105 อําเภอ ครอบคลุม 34 จังหวัด อยูํนอกเขตชลประทานที่นํ้าต๎นทุนอาจจะไมํเพียงพอ 
          พล.อ.ฉัตรชัยกลําววํา สํวนการเพาะปลูกพืชฤดูแล๎ง ปี 2559/60 แผนทั้งประเทศ 12.76 ล๎านไรํ ปลูกจริงสูงกวําแผน 
3% หรือประมาณ 13.16 ล๎านไรํ ผลการเพาะปลูกข๎าวนาปรังท้ังประเทศ รวมทั้งสิ้น 9.90 ล๎านไรํ มากกวําแผน 2.97 ล๎านไรํ 
แบํงเป็น ในเขตชลประทานมีการทํานาปรังไปแล๎ว 7.33 ล๎านไรํ มากกวําแผนที่วางไว๎ 3.33 ล๎านไรํ ซึ่งพื้นที่สํวนใหญํจะอยูํใน
ลุํมน้ําเจ๎าพระยา จากแผนท่ีวางไว๎ 4 ล๎านไรํ และนอกเขตชลประทานมีการเพาะปลูกข๎าวนาปรังไปแล๎ว 2.57 ล๎านไรํ น๎อยกวํา
แผน 0.36 ล๎านไรํ (มติชน 15032560) 

 กรมชลลั่นงดปล่อยน้ าท านาปรัง ชี้ลุ่มเจ้าพระยาปลูกข้าวเกินอ้ือ (16 มี.ค.60) 
          ปลูกข๎าวรอบ 3 เสี่ยงสูง กรมชลประทานเอาจริง งดปลํอยน้ําให๎เด็ดขาด หลัง "ฉัตรชัย" สั่งการต๎องเป็นศูนย์ "ทอง
เปลว" เผยเขตชลประทานลุํมเจ๎าพระยาปลูกเกินแผน 2.7 ล๎านไรํ เหตุเป็นนาเชําถึง 80% คาดฝนปีน้ีมาเร็ว แตํปลายฤดูฝนตก
น๎อย 
          นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ " ถึงแผนบริหารจัดการน้ําของกรม
ชลประทานเพื่อรับมือกับการปลูกข๎าวนาปรังรอบ 2 เกินกวําแผนที่กําหนดไว๎วํา ข๎าวนาปรังหรือข๎าวที่ปลูกรอบ 2 ของปีการ
ผลิตนี้ขณะนี้ปลูกไปประมาณ 7.46 ล๎านไรํ แผนกําหนดไว๎ 4 ล๎านไรํ เกินกวําแผน 3.4 ล๎านไรํ ในจํานวนท่ีเกิน 3.4 ล๎านไรํอยูํ
ในเขตชลประทานลุํมน้ําเจ๎าพระยา 2.7 ล๎านไรํ อีกประมาณ 7 แสนไรํอยูํนอกเขตชลประทานลุํมเจ๎าพระยา ในลุํมน้ํา
เจ๎าพระยาใช๎น้ําเกินกวําแผน 450 ล๎าน ลบ .ม. จากวันนี้ไปจนถึงวันท่ี 1 พ.ค. 2560 กรมยังต๎องปลํอยน้ําใช๎เพื่อการอุปโภค
บริโภค ไม๎ผล เพื่อระบบนิเวศ เชํน ไลํน้ําเค็ม จะต๎องมีน้ําสํารองใน 4 เขื่อนหลักลุํมเจ๎าพระยาชํวงต๎นฤดูฝนเดือน พ .ค.-ก.ค. 
2560 อยํางน๎อย 3,754 ล๎าน ลบ .ม. โดยสํารองไว๎ 2,000 ล๎าน ลบ .ม.ในการเตรียมการเกษตรชํวง ต๎นฤดูฝน อีก 1,754 ล๎าน 
ลบ.ม.เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อรักษาระบบนิเวศ 
          วันท่ี 1 พ.ค.นี้ การกักเก็บน้ําใน 4 เขื่อนใหญํคือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน๎อยบํารุงแดน และเขื่อนป่าสักชล
สิทธ์ิ ต๎องมีน้ําใช๎การได๎จริงอยํางต่ํา 3,754 ล๎าน ลบ .ม. การใช๎น้ําในปัจจุบัน ต๎องมาไลํดูแตํละกิจกรรม การกินการใช๎ไมํเกิน
แผน ระบบนิเวศควบคุมตามแผนได๎หมด แตํสํวนท่ีเกินแผนคือ เรื่องเกษตร พ้ืนท่ีที่ปลูกข๎าวรอบ 2 หากพ้ืนท่ีใดปลูกแล๎ว เก็บ
เกี่ยวแล๎ว ขอให๎หยุดปลูกรอบ 3 ซึ่ง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรฯได๎สั่งการเรื่องการปลูกข๎าวรอบ 
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3 ต๎องเป็นศูนย์ จะได๎มีน้ําเอามาหมุนเวียนชํวยในพ้ืนท่ีที่ปลูกเกินแผนสักสํวนหนึ่ง ตอนนี้รถประชาสัมพันธ์ของกรมวิ่งทั่วทุํงนา 
ติดป้ายทั้งจังหวัด ด๎านความมั่นคง ทางมหาดไทยก็ชํวย นําจะได๎ผลสํวนหน่ึง 
          "ปลูกข๎าวรอบ 3 เราไมํให๎น้ําแนํนอน ไมํวําพื้นที่ไหน ยืนยันแล๎ววําไมํได๎ เพราะที่ทํานรัฐมนตรีวําการทํานไปชัยนาท
บอกวํา รอบ 3 ต๎องเป็นซีโรํ เรื่องนี้เราต๎องเข๎มข๎น เราบอกทุกวันนะ เพราะเป็นนโยบายที่ชัดเจน เพราะนอกจากขอให๎งด 
ขอให๎กลับมามองวําทางรัฐบาลเตรียมการไว๎ดีขนาดไหน ฤดูแล๎งก็มีมาตรการเข๎าไปชํวยเหลือเยอะแยะเต็มไปหมด โดยเฉพาะ 
6 มาตรการ 29+1 โครงการที่ ครม.อนุมัติ เห็นชอบไปแล๎วตั้งแตํวันท่ี 24 ม.ค.ที่ผํานมาเราต๎องมองย๎อนกลับไปดูด๎วย ไมํใชํวํา
ขอให๎งดปลูกอยํางเดียวเรามีทั้งการจ๎างแรงงาน การปรับเปลี่ยนเพาะปลูกไปปลูกพืชใช๎น้ําน๎อยซึ่ งหลายพื้นท่ีก็เห็นผล เชํน 
ปลูกถั่ว ปลูกหญ๎า" 
          สาเหตุที่ปลูกเกินแผนไปนั้น รองอธิบดีกรมชลประทาน กลําววํา พ้ืนท่ีนาท้ังหมดเป็นนาเชํามากกวํา 80% ซึ่งการเชํามี 
2 ลักษณะ คือ เชําท้ังปี พอเชําทั้งปีก็ต๎องทําให๎ได๎มากท่ีสุด ต๎องตักตวงผลประโยชน์จากพ้ืนท่ีที่ ได๎เชําไป 2.เชําเป็นครอป เป็น
ฤดู เพราะฉะนั้นผลตอบแทนการเชําอาจจะเป็นเงิน อาจจะเป็นผลผลิต หากการเชําเป็นผลผลิตถ๎าหยุดปลูก ผู๎ให๎เชําก็เสีย
ผลประโยชน์ ที่สําคัญคือพ้ืนท่ีภาคกลางปลูกข๎าวกันมาช๎านาน พอจะต๎องมาปรับเปลี่ยนก็ไมํอยากจะทํา จึงเป็นการเกษตรแบบ
ผู๎อาวุโส แตํหากมองถึงเกษตรยุคใหมํหนุํมสาวเขาสามารถทําได๎ อยํางเกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิก เขาปรับตัว และสิ่งหนึ่งที่เขา
เลําคือได๎ขอพํอแมํทําเกษตรอื่น ๆ แตํไมํให๎ทําต๎องการให๎ปลูกข๎าวเทําน้ัน ดังนั้นจึงเป็นปัญหานาเชํา และพฤติกรรมการ
เพาะปลูก 
          สํวนแนวโน๎มฤดูฝนถัดไป ในชํวงนี้ให๎เตรียมการปลูกข๎าวพ้ืนท่ีลุํมต่ํากํอน เชํน อ .บางระกํา จ .พิษณุโลก ประมาณ 2.4 
แสนไรํ ต๎องเลื่อนมาทํานาปีเร็วขึ้น 1 เดือนคือ ต๎นเดือน เม.ย.นี้ ชํวงเก็บเกี่ยวน้ําจะได๎ไมํทํวม ให๎ใช๎น้ําท่ีกรมสํารองไว๎สํวนหนึ่ง 
พอเดือน พ.ค.ก็มาใช๎น้ํา 2,000 ล๎าน ลบ.ม.พร๎อมกันพ้ืนท่ีอื่น ซึ่งจะไมํตรงกันเสียทีเดียว อาจเป็นสัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่สอง
ของเดือน พ.ค.นี ้
          รองอธิบดีกรมชลประทานกลําวตํอวํา ฤดูฝนปีน้ี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ที่ดูแลเรื่องน้ํา ก็
ได๎กําชับในที่ประชุมซึ่งได๎ข๎อสรุปวํา ชํวงฤดูฝน ปีนี้จะมาเร็วขึ้นและจะมากกวําคําเฉลี่ยเล็กน๎อย ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในเชิง
คุณภาพ ฝนจะตกตํอเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม พอถึงเดือนกันยายน ตุลาคม ฝนจะน๎อยกวําคําเฉลี่ย เนื่องจากมีเอลนิโญ
อํอน ๆ ชํวงปลายปี แตํปีท่ีแล๎วปลายฤดูฝนตกหนัก ทําให๎ปีที่แล๎วภาคใต๎น้ําทํวม แตํ ชํวงนี้ระหวํางเดือน มี .ค.นี้ก็จะเริ่มมีฝนฟ้า
คะนอง เริ่มเก็บน้ําได๎ สํวนเกณฑ์กักเก็บน้ําชํวงฤดูฝนปีน้ี ฝนยังตกอยูํในคําเฉลี่ย ฝนมาเร็ว แตํปลายปีนี้ฝนน๎อยลง คาดวําวันท่ี 
1 พ.ย.นี้ 4 เขื่อนหลักลุํมเจ๎าพระยาจะมีน้ําใช๎การได๎จริง 9,700-11,000 ล๎าน ลบ .ม.ใกล๎เคียงกับปีท่ีผํานมา ณ วันท่ี 1 พ.ย. 
2559 มีน้ํา 9,704 ล๎าน ลบ.ม.แตํก็ระบายออกไปพอสมควรชํวงปลายฤดู เพราะมีฝนมาก (ประชาชาติธุรกิจ 15032560) 

 รับมือผลผลิตข้าวล้น เบรกปลูกนาปรัง(09 มี.ค.60) 
          แหลํงขําวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยวํา   พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัล ยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์  ได๎สั่งการ
ให๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องเรํงสรุปแนวทางรับมือและแก๎ไขปัญหาผลผลิตข๎าวท่ีจะ ออกมา เนื่องจากกรมการข๎าวคาดการณ์ปีการ
ผลิต 2560/2561 จะมีผลผลิตข๎าวออกมารํวมประมาณ  31.97 ล๎านตัน ข๎าวเปลือกสูงกวําเป้าหมายการผลิตข๎าวครบวงจร อยูํ
ที่ 25 ล๎านตันข๎าวเปลือกเทํานั้น ซึ่งผลผลิตที่ออกมาเกินเป้าหมายจะสํงผลตํอราคาตลาดในอนาคต 
          ด๎าน นายทองเปลว   กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน   กลําววํา ได๎เพิ่มการระบายน้ําจากเขื่อนสิริกิติ์ จาก 27 
ล๎านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เป็น 30 ล๎าน ลบ .ม./วัน และเพิ่มการ ระบายเขื่อนแควน๎อยบํารุงแดนจาก 5 ล๎าน ลบ .ม. เป็น 7 
ล๎าน ลบ.ม./วัน เพื่อมาผลักดันน้ําเค็มจากน้ําทะเลหนุนสูงสุดในวันท่ี 11-12 มี.ค. 
          สําหรับพ้ืนท่ีปลูกข๎าวนาปรังมากกวําแผนสํงน้ําในพ้ืนท่ีลุํมเจ๎าพระยาถึง 2 เทําตัว หรือเกินกวํา 2.7 ล๎านไรํ โดย
ปัจจุบันปลูกแล๎ว 5.3 ล๎านไรํ จากแผนสํงน้ําปี 2559/2560 รองรับพื้นท่ีปลูกไว๎เพียง 2.6 ล๎านไรํ  
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           "ขณะนี้ได๎ใช๎น้ําเกินแผนไป 400 กวําล๎าน ลบ .ม. ดังนั้นขอร๎องชาวนาอยําปลูกข๎าวนาปรังตํอเนื่องจะมีผลกระทบกับ
กิจกรรม อ่ืนๆ ที่ใช๎น้ํา โดยขอความรํวมมือไปยังผู๎วําราชการจัง หวัดทุกจังหวัดในลุํมน้ําเจ๎าพระยา  22 จังหวัด ให๎เจ๎าหน๎าที่ไป
ขอร๎องวําอยําปลูกข๎าวนาปรัง" นายทองเปลว กลําว (โพสต์ทูเดย์ 09032560) 
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 1.2  สถานการณก์ารส่งออกข้าวไทย เดือนมีนาคม 2560 
 ราคาสํงออกข๎าวไทย (เอฟโอบี) เดือนมีนาคม 2560 

      ราคาข๎าวหอมมะลิไทย ช้ัน 1 (ใหม)ํ เฉลี่ยตันละ  638-647  ดอลลาร์สหรัฐฯ  

         ราคาข๎าวหอืไทย เฉลี่ยตันละ    505-533  ดอลลาร์สหรัฐฯ  

         ราคาข๎าวสารเจ๎า 5% (ใหมํ) เฉลี่ยตันละ  369-374  ดอลลาร์สหรัฐฯ  

          ราคาข๎าวสารเจ๎า 25% (ใหมํ) เฉลี่ยตันละ  366-368  ดอลลาร์สหรัฐฯ  

        ราคาข๎าวน่ึง 5% เฉลี่ยตันละ    370-375  ดอลลาร์สหรัฐฯ  

 ประเดิมส่งออกข้าว ม.ค.60 แผ่ว หดตัว 29.7% ด้านมูลค่าหด 20.7% (06 มี.ค.60) 
          ประเดิมสํงออกข๎าว ม .ค.60 แผํว หดตัว 29.7% ด๎านมูลคําหด 20.7% เอกชนคาด ก .พ.สํงออกได๎ 800,000 
ตันร.ต.ท.เจริญ เหลําธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย เปิดเผยวํา การสํงออกข๎าวในเดือนมกราคม 2560 มีปริมาณ
รวม 823,401 ตัน ลดลง 29.7% จากเดือนกํอนท่ีมีการสํงออกข๎าวปริมาณ 1,171,238 ตัน และลดลง 19.7% เมื่อเทียบกับ
ชํวงเดียวกับของปี 2559 ที่มีการสํงออกปริมาณ 1,025,192 ตัน 
          และด๎านมูลคํา 12,325 ล๎านบาท ลดลง 29.3% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ที่มีมูลคํา 17,429 ล๎านบาท และ
ลดลง 20.7% เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกับของปี 2559 ที่ มูลคํา 15,544 ล๎านบาท (434 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ)  
         เนื่องจากในเดือนมกราคมที่ผํานมาการสํงมอ บข๎าวทุกชนิดลดลงหลังจากท่ีมีการเรํงสํงมอบไปเป็นจานวนมากเมื่อ
ปลายปีที่แล๎วประกอบกับในเดือนมกราคมมีวันหยุดติดตํอกันหลายวันท้ังเทศกาลปีใหมํและตรุษจีน  
          ทั้งนี้เมื่อแยกชนิดข๎าวในเดือนมกราคมมีการสํงออกข๎าวขาว ปริมาณ 426,722 ตัน ลดลง 30% เมื่อเทียบกับเดื อน
ธันวาคม โดยข๎าวขาวสํวนใหญํสํงไปยังประเทศฟิลิปปินส์ แองโกลํา ญี่ปุ่น โมซัมบิก เป็นต๎น ข๎าวนึ่ง ปริมาณ 140,724 ตัน 
ลดลง 25% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม โดยสํวนใหญํสํงไป ยังประเทศเบนิน แอฟริกาใต๎ แคเมอรูน เป็นต๎น และข๎าวหอมมะลิ
มีปริมาณรวม 204,202 ตัน ลดลง 39% เมื่อเทียบกับ เดือนธันวาคม โดยสํงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ฮํองกง เป็นต๎น 
สํวนปลายข๎าวหอมมะลิสํงไปยังประเทศไอวอรี่โคสต์ เซเนกัล เป็นต๎น  
          ร.ต.ท.เจริญ กลําววํา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สมาคมฯคาดวําปริมาณสํงออกข๎าวจะอยูํที่ประมาณ 800,000 ตัน 
เนื่องจากในชํวงนี้ยังคงมี การสํงมอบข๎าวขาวให๎กับผู๎ซื้อเอกชนในแถบเอเชีย เชํน ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น ขณะที่ข๎าวขาวฤดูเกําและ
ข๎าวนึ่งสํงไปยังประเทศในแถบ แอฟริกา เชํน โมซัมบิก แองโกลํา เบนิน สํวนข๎าวหอมมะลิยังคงสํงไปยังตลาดประจาอยําง
ตํอเนื่อง เชํน สหรัฐฯ ฮํองกง เป็นต๎ น ประกอบกับในชํวงนี้ราคาข๎าวของไทยอยูํในระดับใกล๎เคียงกับประเทศคูํแขํงจึงทาให๎
แขํงขันได๎ดีขึ้น  
          ทั้งนี้เว็บไซต์ www.riceonline.com ได๎รายงานเมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2560 วําราคาข๎าวขาว 5% ของเวียดนามอยูํท่ี 
355 เหรียญสหรัฐฯตํอตัน (เอฟโอบี) อินเดีย 385 เหรียญสหรัฐฯตํอตัน และปากีสถาน 385 เหรียญสหรัฐฯตํอตัน ขณะที่ราคา
ข๎าวไทยท่ีประกาศโดยสมาคมฯ ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2560 ข๎าวขาว 5% ราคา 369 เหรียญสหรัฐฯตํอตัน (เอฟโอบี ) 
(ประชาชาติธุรกิจ 03032560) 

 หว่ันเทสต๊อก 3.6 ล้านตันทุบราคาข้าว ต่ าที่สุดในโลก"เวียดนาม-อินเดีย"แซงหน้าไทย  
          เอกชนผงะราคาสํงออกข๎าวไทยดิ่งต่ําสุดในโลก ช้ีรัฐบาลเรํงโละสต๏อกมากเกินไป ข๎าวใหมํ- ข๎าวเกําทํวมตลาด หวั่น
ประมูลข๎าวอุตสาหกรรม 3.66 ล๎านได๎แคํ กก .ละ 2-6 บาท ลุ๎น "บิ๊กตูํ" เรียกประชุม นบข . 22 มีนาคมนี้ รับมือนาปรัง "60 อีก 
6 ล๎านตัน 
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          แหลํงขําวจากวงการค๎าข๎าว เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ " วํา สถานการณ์ราคาสํงออกเมื่อวันท่ี 2 มีนาคม จากข๎อมูล
ของ Rice Quotes ระบุวํา ราคาข๎าวไทยปรับลดลงไปต่ําที่สุดในโลก โดยราคาข๎าวขาว 5% อยูํท่ีตันละ 352-356 เหรียญ
สหรัฐ ต่ํากวําข๎าวเวียดนามร าคาตันละ 358-362 เหรียญสหรัฐ อินเดียราคา 385-395 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ข๎าวขาว 25% 
ราคาไทยอยูํที่ตันละ 341-345 เหรียญสหรัฐ เทํากับข๎าวเวียดนามและปากีสถาน ขณะที่ข๎าวนึ่งตันละ 362-366 เหรียญสหรัฐ 
ต่ํากวําอินเดียที่ตันละ 378-382 เหรียญสหรัฐ ข๎าวหอมมะลิตันละ 593-597 เหรียญสหรัฐ  ต่ํากวํากัมพูชาที่ขายตันละ 780-
790 เหรียญสหรัฐ 
          "ขณะนี้รัฐขายสต๏อกออกมาเยอะมาก ท้ังข๎าวเกํา/ข๎าวใหมํออกมาพร๎อมกันหมด ทําให๎ราคาของไทยทรงตัวต่ําอยํางน้ี
มาระยะหนึ่งแล๎ว ข๎าวเกําเพื่ออุตสาหกรรมที่ขายออกมาถึง 3.66 ล๎านตัน แนวโน๎มราคาที่ได๎จ ะขายได๎ตันละ 2,000-6,000 
บาท โดยเฉพาะกลุํมพลังงานจะซื้อถูก กลุํมอาหารสัตว์ซื้อได๎แพงกวํานิดหนํอย ปีนี้คงยากที่ราคาสํงออกจะปรับขึ้น ข๎าวในส
ต๏อกยังคงกดราคาอยูํ และข๎าวนาปีของเวียดนามกําลังเกี่ยวจะออกสูํตลาดในเดือนนี้ ข๎าวนาปรังปี 2560 ของไทยก็ทยอยออก 
ซึ่งหากยึดตัวเลขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีปริมาณ 6.63 ล๎านตัน แบํงเป็นภาคกลาง 3.024 ล๎านตัน ภาคเหนืออีก 
2.65 ล๎านตัน ภาคอีสานอีก 581,139 ตัน ภาคใต๎อีก 134,585 ตัน" 
          นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดเผยวํา ในวันที่ 22 มีนาคมนี้ ท่ีประชุม
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จะมีการรายงานผลการระบายข๎าวสต๏อก
รัฐบาลที่ผํานมา โดยคาดวําในชํวงสิ้นเดือน เม.ย.จะเห็นภาพรวมของสต๏อกข๎าวรัฐบาลทั้งหมด 17.7 ล๎านตันวําจะเหลือปริมาณ
เทําไหรํ จากปัจจุบันเหลืออยูํประมาณ 6.6 ล๎านตัน และกําลังระบายออกไปอีก 3.66 ล๎านตัน และในเดือนเมษายนจะมีการ
ออกทีโออาร์ระบายข๎าวกลุํมสุดท๎ายที่เป็นข๎าวเสื่อมสภาพ 1 ล๎านตัน หากสามารถจัดการข๎าวเหลํานี้ได๎หมดจะเหลือข๎าวน๎อย 
ยังมีระยะเวลาอีก 5 เดือน ตั้งแตํ พ.ค.-ก.ย. ที่จะสะสางข๎าวที่ประมูลไมํได๎ เพื่อนํามาประมูลใหมํกํอนท่ีข๎าวเปลือกนาปีฤดูกาล
ใหมํจะออกมา 
         "ผลผลิตข๎าวเปลือกนาปรังปี 2560 คาดวําปริมาณ 6 ล๎านตันข๎าวเปลือก ตลาดยังรองรับได๎ เนื่องจากมีคําสั่งซื้อเข๎ามา
ทั้งจีน แตํที่เป็นกังวล คือ ผลผลิตข๎าวนาปี ฤดูกาล 2560/61 จะออกมาในเดือนตุลาคม" 
          สําหรับตัวเลขการสํงออกข๎าวของไทย ตั้งแตํ 1 มกราคม-8 มีนาคม ปริมาณ 2.118 ล๎านตัน มูลคํา 3.1 หมื่นล๎านบาท 
ซึ่งเทียบจากชํวงเดียวกันของปีกํอน มูลคําและปริมาณสูงขึ้นเพียงเล็กน๎อย 
           สําหรับการชี้แจงหลักเกณฑ์การประมูลข๎าวในสต๏อกรัฐบาลเพื่อเข๎าสูํอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 1/2560 ปริมาณ 3.66 ล๎าน
ตัน จาก 278 คลัง ใน 39 จังหวัด แบํงเป็นข๎าว 17 ชนิด ได๎แกํ ข๎าวหอมมะลิ 100% ช้ัน 2 ข๎าวหอมจังหวัด ข๎าวขาว 5% ข๎าว
ปทุมธานี 5% เป็นต๎น จะเปิดให๎ยื่นซองเสนอคุณสมบัติในวันท่ี 20 มีนาคม และเปิดให๎ยื่นซองเสนอราคาในวันท่ี 23 มีนาคมนี้ 
         "กําหนดเงื่อนไขให๎ผู๎ซื้อต๎องสํงรายงานรับรองวํานําข๎าวท่ีประมูลได๎ไปใช๎ในอุตสาหกรรมที่แจ๎งไว๎ และทางองค์การ
คลังสินค๎า (อคส.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จะสํงทีมตรวจสอบโรงงาน หากไมํดําเนินการตามแผนท่ีแจ๎ง จะถูกยึด
หลักประกัน และถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งทาง อคส.จะชี้แจงแนวทางตรวจสอบในวันที่ 17 มีนาคมนี้ เพื่อวางระบบไมํให๎
ข๎าวเหลํานี้เข๎ามาปะปนกับตลาดปกติและสร๎างความเสียหายตํอตลาดได๎"(ประชาชาติธุรกิจ 12032560) 

 กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกข้าวไปจีนใต้สัญญาเดิมให้จบเร็วที่สุด (06 มี.ค.60) 
          นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวํา ได๎ตั้งเป้าหมายการสํงออกข๎าวไปจีน ภายใต๎
สัญญาเดิมที่เหลืออีก 900,000 ตัน ให๎จบโดยเร็ว และจะเรํงเจรจาสัญญาซื้อขายข๎าวอีก 1 ล๎านตัน ภายใต๎บันทึกข๎อตกลง (เอ็ม
โอยู ) สินค๎าเกษตรไทย- จีน หากตกลงกัน ได๎จะทําให๎ไทยขายข๎าวจีทูจีได๎เพิ่มขึ้นจากเดิม สํวนท่ีเหลือจะผลักดันขายให๎
อินโดนีเซีย 50,000 ตัน ฟิลิปปินส์ 100,000 ตัน ผํานการเข๎ารํวมการประมูลขายข๎าวของฟิลิปปินส์ และจะจัดคณะไปเจรจา
ขายให๎กลุํมประเทศเอเชียใต๎ เชํน ศรีลังกา บังคลาเทศอีก 50,000 ตัน(ผู๎จัดการ 04032560) 
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 เม็กซิโกเปิดโควตาน าเข้าข้าว 1.5 แสนตันภาษี 0% (15 มี.ค.60) 
          "เม็กซิโก" เปิดโควตานําเข๎าข๎าว 1.5แสนตันภาษี 0% "พาณิชย์"เตรียมตั้งเป้าผลักดันสํงออกข๎าวไทยภายใต๎โควตาปี 
60 มากกวํา 1 หมื่นตัน 
          นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวําการกระ ทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวํา รัฐบาลกลางเม็กซิโกได๎เปิดโควตานําเข๎าข๎าว
ปริมาณ 1.5 แสนตัน ภายใต๎ภาษีในโควตา 0% ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เม็กซิโกเปิดโควตาให๎มีการนําเข๎าข๎าวเข๎ามา โดยแบํงข๎าวที่
จะนําเข๎าภายใต๎โควตาออกเป็น 4 ชนิด ได๎แกํ ข๎าวเปลือก ข๎าวเมล็ดยาว ข๎าวหัก และ ข๎าวกล๎อง โดยไทยได๎รับการจัดสรร
โควตาประเภทข๎าวเมล็ดยาว จากการเปิดโควตานําเข๎าข๎าวในครั้งนี้ด๎วย ซึ่งคูํแขํงในโควตาที่สํงออกข๎าวเมล็ดยาวไปเม็กซิโก 
เชํน สหรัฐฯ อุรุกวัย อาร์เจนตินํา และเวียดนาม 
           "ถือเป็นโอกาสดีที่ไทยจะสํงออกข๎าวไปตลาดเม็กซิโก ซึ่งปก ติไทยสํงออกข๎าวนอกโควตา โดยจะเสียภาษี 20% ไป
ตลาดแหํงนี้ ดังนั้นการจัดสรรโควตาให๎ไทยก็คาดหวังวําไทยจะสํงออกได๎เพิ่มขึ้นในปีน้ีมากกวํา 10,000 ตันขึ้นไป จากปี 2559 
ที่ผํานมาไทยมีการสํงออกไปเม็กซิโกผํานเอกชนปริมาณ 7,690 ตัน ลดลง 50% คิดเป็นสัดสํวน 3.32% ของปริมาณข๎าวที่
เม็กซิโกนําเข๎ามาทั้งหมด โดยเม็กซิโกนําเข๎าข๎าวจากสหรัฐฯมากสุด สัดสํวน 45% รองลงมาคืออุรุกวัย 40% อาร์เจนตินํา 
7.7% เวียดนาม 1% และอินเดียไมํถึง 1%" นางอภิรดีกลําว 
          อยํางไรก็ตาม การเปิดโควตานําเข๎าข๎าวของรัฐบาลเม็กซิโกได๎กําหนดให๎นําเข๎าได๎ตั้งแตํวันท่ี 2 ม.ีค.-31 ธ.ค. 2560 โดย
กําหนดให๎บริษัทเอกชนท่ีสํงออกข๎าวภายในโควตาได๎ไมํเกินบริษัทละ 10,000 ตัน เพื่อกระจายโควตาให๎ท่ัวถึงไมํให๎เกิดการ
ผูกขาด โดยไทยจะใช๎โอกาสนี้ในการผลักดันข๎าวเข๎าตลาดเม็กซิโก เพราะไทยมีคูํแขํงการสํงออกข๎าวไปยังตลาดเม็กซิโก คื อ 
สหรัฐฯ ท่ีสํงออกข๎าวชนิดเดียวกัน แตํสหรัฐฯจะได๎เปรียบเรื่องต๎นทุนด๎านโลจิสติกส์ที่ต่ํากวํา 
          สําหรับแผนการผลักดันและประชาสัมพันธ์ข๎าวไทยในตลาดเม็กซิโกรวมทั้งตลาดอเมริกากลาง คือ ได๎มอบหมายให๎
กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศจัดทําโครงการขยายตลาดข๎าวไทยในเม็กซิโก รํวมกับผู๎นําเข๎าและห๎างสรรพสินค๎าคอสท์โก 
เม็กซิโก (Costco Mexico) ที่มีถึง 37 สาขา ในระหวํางเดือน เม .ย.-ก.ย. 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ข๎าวไทยให๎เป็นที่รู๎จักและ
ติดตลาดเพิ่มขึ้น 
          "การขยายตลาดสํงออกข๎าวไปยังเม็กซิโก โดยกลยุทธ์ที่ภาครัฐและผู๎สํงออกไทยจะใช๎เพื่อชิงสํวนแบํงตลาด จะเน๎นการ
ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของข๎าวหอมมะลิไทย ที่โดดเดํนแตกตํางจากข๎าวพันธุ์อ่ืนๆ แสดงให๎ผู๎บริโภคทราบเรื่องราว
ความสําคัญของแหลํงปลูกข๎าวของไทยและต๎องพัฒนาการแขํงขันด๎านโลจิสติกส์ ให๎สามารถลดต๎นทุนการสํงออกท่ีเป็นปัจจัย
สําคัญด๎านราคา และหากผู๎สํงออกไทยสามารถครองสํวนแบํงตลาดได๎เพิ่มขึ้น จะสํงผลดีตํอเนื่องไปยังตลาดข๎าวไทยในประเทศ
อื่นๆ ของภูมิภาคลาตินอเมริกา" นางอภิรดี กลําว 
          สําหรับชํองทางการจัดจําหนําย ผู๎นําเข๎าข๎าวรายใหญํในเม็กซิโกปัจจุบันนําเข๎าข๎าวไทยเพื่อกระจายสิ นค๎าตํอไปยัง
ร๎านอาหาร โดยเฉพาะร๎านอาหารเอเชีย อยํางไรก็ดี จากรายงานวิเคราะห์ตลาดพบวํา ชาวเม็กซิกัน 7 ใน 10 เลือกซื้อสินค๎า
อาหารในซูเปอร์มาร์เกต ผู๎สํงออกไทยควรจับคูํธุรกิจกับผู๎นําเข๎าและซูเปอร์มาร์เกต เชํน วอลมาร์ต (Walmart) และเชดราอุย 
(Chedraui) เพื่อจับตลาดค๎าปลีกด๎วย 
          นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ กลําววํา จากการที่กรมจัดคณะผู๎แทนการค๎าภาครัฐ และเอกชน
ไทยเยือนประเทศญี่ปุ่นวันท่ี 7-10 มี.ค.ที่ผํานมา คณะผู๎แทนฯ ได๎เข๎าพบหารือกับผู๎บริหารระดับสูงของหนํวยงาน Crop 
Production Bureau ซึง่กํากับดูแลการประมูลนําเข๎าข๎าวของญี่ปุ่น ภายใต๎กระทรวงเกษตร ป่าไม๎และประมงญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่น
แจ๎งวํา การประมูลนําเข๎าข๎าวที่ผํานมาไมํพบปัญหาคุณภาพข๎าวที่นําเข๎าจากไทย และขอบคุณไทยท่ีให๎ความรํวมมือจัดสํง
ตัวอยํางข๎าว เพื่อใช๎ตรวจสอบภายใต๎โครงการตรวจสอบสารพิษจากเช้ือราและสารหนูในข๎าวนําเข๎าจากตํางประเทศ ซึ่งผลการ
ตรวจสอบข๎าวไทย ไมํพบสารตกค๎างเกินคํามาตรฐานท่ีกําหนด 
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          "ไทยได๎ให๎ความเช่ือมั่นในคุณภาพมาตรฐานข๎าวของไทย และแจ๎งวํา ไทยมีประกาศมาตรฐานข๎าวฉบับใหมํ เริ่มใช๎ปี 
2559  จะทําให๎ไทยสํงออกข๎าวได๎ตามความต๎องกา รของลูกค๎าท่ีมีหลากหลายมากข้ึน และจะชํวยเพิ่มศักยภาพในการแขํงขัน
ของไทยได๎มากขึ้น" 
          ปัจจุบันญี่ปุ่นถือเป็นตลาดข๎าวคุณภาพดีที่สําคัญของไทย โดยนําเข๎าข๎าวขาว 100% และข๎าวเหนียว เพื่อนําไปใช๎แปร
รูป เป็นผลิตภัณฑ์ตํางๆ อีกทั้งยังสนใจข๎าวคุณลักษณะพิเศษของไท ย โดยเฉพาะข๎าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งมีคุณประโยชน์สูง เป็น
ทางเลือกให๎กับผู๎บริโภคใสํใจสุขภาพ โดยการสํงออกข๎าวไทยไปญี่ปุ่นนั้น เฉลี่ยปีละกวํา 3 แสนตัน ในปี 2559 ญี่ปุ่นนําเข๎าข๎าว
ไทย 3.25 แสนตัน เพิ่มขึ้น 15.15% จากปี 2558 ที่มีปริมาณสํงออก 2.82 แสนตัน สํวนเดือน ม .ค. 2560 ญี่ปุ่นนําเข๎าแล๎ว 
45,700ตัน เพิ่มขึ้น 37.83% จากชํวงเดียวกันของปี 2559 ที่มีปริมาณนําเข๎า 33,100 ตัน(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 
15032560) 

 ก.พาณิชย์น าคณะผู้แทนการค้าเยือนญี่ปุ่นหารือเปิดตลาด-สร้างภาพลักษณ์ข้าวไทย(08 มี.ค.60) 
          กรมการค๎าตํางประเ ทศนําคณะผู๎แทนการค๎าภาครัฐและเอกชนไทยเยือนญี่ปุ่น เตรียมเข๎าพบหนํวยงานที่ดูแลการ
ประมูลนําเข๎าข๎าว หวังเปิดตลาดข๎าวไทยให๎ได๎เพิ่มขึ้น พร๎อมเข๎ารํวมงาน Foodex Japan 2017 โปรโมตข๎าวคุณภาพดีของ
ไทย ทั้งข๎าวหอมมะลิและข๎าวสีให๎คนญี่ปุ่นรู๎จักเพิ่มขึ้น 
          นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดเผยวํา ขณะนี้ กรมฯ อยูํระหวํางนําคณะผู๎แทนการค๎าภาครัฐ
และเอกชนไทยเดินทางไปเจรจาหารือและกระชับความสัมพันธ์ทางการค๎ากับหนํวยงาน Crop Production Department 
ของกระทรวงเกษตร ป่าไม๎และประมงญี่ปุ่น (MAFF) ซึ่งเป็นหนํวยงานกํากับดูแลการประมูลนําเข๎าข๎าวของญี่ปุ่น เพื่อเจรจา
แลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การค๎าข๎าวไทย-ญี่ปุ่น และกระชับความสัมพันธ์ทางการค๎าให๎แนํนแฟ้นมากขึ้น 
          ทั้งนี้ ยังได๎เข๎ารํวมงานแสดงสินค๎า Foodex Japan 2017 ที่จัดขึ้นระหวํางวันท่ี 6-11 มี.ค.2560 ซึ่งเป็นงานแสดง
สินค๎าท่ีใหญํที่สุดในเอเชีย และเกําแกํท่ีสุดงานหน่ึงของญี่ปุ่นที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งท่ี 42 ภายในงานมี
ผู๎จัดแสดงสินค๎ากวํา 3,200 ราย จาก 80 ประเทศท่ัวโลก โดยคาดวําจะมีผู๎เข๎ารํวมงาน ซึ่งเป็นผู๎ให๎บริการด๎านอาหาร  ผู๎จัด
จําหนําย และผู๎ค๎ากวํา 77,000 ราย 
          “การเข๎ารํวมงานแสดงสินค๎าครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์และขยายตลาดข๎าวไทยให๎เข๎าสูํกลุํมผู๎ค๎าและ
ผู๎บริโภคชาวญี่ปุ่นมากข้ึน ประกอบกับผู๎บริโภคชาวญี่ปุ่นถือเป็นกลุํมที่มีกําลังซื้อสูงและคํานึงถึงความสําคัญเกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพอนามัยในระดับท่ีสูงและให๎ความสําคัญกับความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) เพิ่มมากข้ึน จึงเป็นโอกาสในการ
ผลักดันและสํงเสริมข๎าวคุณภาพดีของไทย เชํน ข๎าวหอมมะลิไทยและข๎าวคุณลักษณะพิเศษตํางๆ เชํน ข๎าวไรซ์เบอร์รี่ ข๎าวหอม
นิลและข๎าวสังข์ หยด รวมทั้งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข๎าวของไทยให๎เป็นที่รู๎จักอยํางแพรํหลายผํานกลุํมผู๎เข๎ารํวมงานแสดงสินค๎า
ดังกลําว ซึ่งจะชํวยขยายชํองทางการตลาดข๎าวไทยให๎เพิ่มมากขึ้นในตลาดญี่ปุ่น” 
         นอกจากน้ี กรมฯ จะใช๎โอกาสดังกลําว ประชาสัมพันธ์มาตรฐานข๎าวไทยฉบับใหมํให๎หนํวยงานภาครัฐและผู๎บริโภคชาว
ญี่ปุ่นได๎รับทราบอยํางท่ัวถึงด๎วย 
          สําหรับตลาดญี่ปุ่นถือเป็นตลาดข๎าวคุณภาพดีที่สําคัญของไทย โดยในแตํละปีนําเข๎าข๎าวจากทั่วโลกประมาณ 6-7 แสน
ตัน ตลาดนําเข๎าสําคัญ ได๎แกํ สหรัฐฯ ไทย และออสเตรเลีย โดยในปี 2559 ญี่ปุ่นนําเข๎าข๎าวจากไทย 295,494 ตัน ลดลงจากปี 
2558 ที่มีปริมาณนําเข๎า 299,373 ตัน หรือลดลงร๎อยละ 12.96 สําหรับปี 2560 (เดือนมกราคม ) ญี่ปุ่นนําเข๎าข๎าวจากไทย
ปริมาณ 45,728 ตัน เพิ่มขึ้นจากชํวงเดียวกันของปี 2559 ที่มีปริมาณนําเข๎า 33,178 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 37.83 โดยคาด
วําในป ี2560 ญี่ปุ่นจะมีการประมูลนําเข๎าข๎าวจากไทยเพิ่มมากขึ้นอยํางแนํนอน (ผู๎จัดการ 08032560) 

 ญี่ปุ่นเชื่อม่ันคุณภาพข้าวไทย บอกที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหา พร้อมเปิดประมูลน าเข้าปีงบประมาณ 
60 เริ่ม เม.ย.นี้ (17 มี.ค.60) 
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          “กรมการค๎าตํางประเทศ” เผยญี่ปุ่นให๎การยอมรับคุณภาพข๎าวไทย หลังที่ผํานมาสํงออกไปแล๎วไมํเคยมีปัญหา พร๎อม
แจ๎งจะมีการเปิดประมูลนําเข๎าข๎าวปีงบประมาณ 2560 เดือน เม.ย.นี้ ไทยได๎ทีรุกขยายตลาดข๎าวคุณลักษณะพิเศษเจาะตลาด
ญี่ปุ่นเพิ่ม โดยเฉพาะข๎าวไรซ์เบอร์รี  
          นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค๎าตํา งประเทศ  เปิดเผยถึงผลการจัดคณะผู๎แทนการค๎าภาครัฐและเอกชนไทย
เดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นระหวํางวันท่ี 7-10 มี.ค. 2560 ที่ผํานมาวํา ได๎มีการหารือกับผู๎บริหารระดับสูงของหนํวยงาน 
Crop Production Bureau ซึ่งเป็นหนํวยงานกํากับดูแลการประมูลนําเข๎าข๎าวของญี่ปุ่นภายใต๎ กระทรวงเกษตร ป่าไม๎และ
ประมงญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries : MAFF) โดยญี่ปุ่นได๎แจ๎งวําการประมูลนําเข๎าข๎าวภายใต๎
ปีงบประมาณ 2559 จะสิ้นสุดในเดือนมี .ค. 2560 และจะเปิดประมูลนําเข๎าข๎าวในปีงบประมาณ 2560 (เม.ย. 2560 - มี.ค. 
2561) ตํอไป 
          ทั้งนี้ ญี่ปุ่นได๎แจ๎งวําในการประมูลนําเข๎าข๎าวที่ผํานมาไมํพบปัญหาคุณภาพข๎าวที่นําเข๎าจากประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่
นํายินดี เนื่องจากเป็นที่ทราบดีวําผู๎บริโภคชาวญี่ปุ่นให๎ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยทางอาหารเป็นอยํางมาก และได๎
ขอบคุณฝ่ายไทยท่ีให๎ความรํวมมือในการจัดสํงตัวอยํางข๎าวเพื่อใช๎ตรวจสอบ ภายใต๎โครงการตรวจสอบสารพิษจากเชื้อราและ
สารหนูในข๎าวนําเข๎าจากตํางประเทศ ผลการตรวจสอบข๎าวนําเข๎าจากไทยไมํพบสารตกค๎างเกินคํามาตรฐานท่ีกําหนด  “ไทยได๎
ขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่นําเข๎าข๎าวไทยมาโดยตลอด และให๎ความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานข๎าวของไทย” 
          อยํางไรก็ตาม ในการหารือครั้งน้ีไทยได๎แจ๎งให๎ญี่ปุ่นทราบวําได๎มีการจัดทํามาตรฐานข๎าวไทยฉบับใหมํปี 2559 เพื่อให๎
สอดคล๎องกับสถานการณ์การค๎าข๎าวในปัจจุบันให๎มีความหลากหลายและเพิ่มศักยภาพในการแขํงขันทางการค๎ากับประเทศ
คูํแขํง และมั่นใจวํามาตรฐานข๎าวไทยฉบับใหมํจะสามารถตอบสนองความต๎องการได๎ตรงใจตํอผู๎บริโภคทั่วโลกในวงกว๎าง 
          นางดวงพรกลําววํา ตลาดข๎าวญี่ปุ่นถือเป็นตลาดข๎าวคุณภาพดีที่สําคัญของไทยในภูมิภาคเอเชีย โดยนําเข๎าข๎าวขาว 
100% และข๎าวเหนียวจากไทยเป็นหลัก เพื่อนําไปใช๎ในอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตํางๆ และยังแสดงความสนใจข๎าวที่
มีคุณลักษณะพิเศษของไทย เชํน ข๎าวไรซ์เบอร์รี ท่ีมีประโยชน์ตํอรํางกาย เป็นทางเลือกให๎แกํผู๎บริโภคที่รักและสนใจในเรื่อง
สุขภาพ โดยไทยได๎มีการประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎บริโภคญี่ปุ่นรู๎จักข๎าวที่มีคุณลักษณะพิเศษ ให๎มากข้ึนแล๎ว โดยได๎มีการ
ประชาสัมพันธ์ในชํวงที่ได๎เข๎ารํวมงาน Foodex Japan 2017 
          สําหรับสถิติการสํงออกข๎าวไทยไปญี่ปุ่น พบวํามีปริมาณเฉลี่ยปีละกวํา 3 แสนตัน โดยในปี 2559 ญี่ปุ่นนําเข๎าข๎าวจาก
ไทย 325,436 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีปริมาณสํงออก 282,613 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 15.15 สําหรับปี 2560 (เดือน 
ม.ค.) ญี่ปุ่นนําเข๎าข๎าวจากไทยปริมาณ 45,728 ตัน เพิ่มขึ้นจากชํวงเดียวกันของปี 2559 ที่มีปริมาณนําเข๎า 33,178 ตัน หรือ
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 37.83 (กรุงเทพธุรกิจ 15032560) 

 ก.พาณิชย์กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอียิปต์สนใจซื้อข้าว G to G(15 มี.ค.60) 
          ตามที่ นายฮาซิม อัสสัยยิด บะดะวีย์ อัฏฏอฮิรีย์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจําประเทศไทย เข๎า
เยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความรํวมมือด๎านการค๎าและ
การลงทุนระหวํางกัน เมื่อวันท่ี 13 มีนาคมที่ผํานมา 
          นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวํา ไทยและอียิปต์มีความสัมพันธ์ กันมายาวนาน
กวํา 60 ปี โดยทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางด๎านเศรษฐกิจการค๎าที่ดีมาโดยตลอด โดยอียิปต์เป็นคูํค๎าอันดับที่ 2 ของไทย
ในแอฟริกา ทั้งสองประเทศมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่เกื้อหนุนกัน อียิปต์สามารถเป็นประตูการค๎าสูํยุโรป ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกา ในขณะที่ไทยสามารถเป็นประตูการค๎าไปยังอาเซียนและประเทศสมาชิก RCEP ได๎ นอกจากน้ันโครงสร๎างทาง
เศรษฐกิจสามารถเติมเต็มซึ่งกันและกัน ไทยเป็นแหลํงนําเข๎าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ยานยนต์และช้ินสํวน ผลิตภัณฑ์
ยาง เครื่องใช๎ไฟฟ้า ของอียิปต์ ในขณะที่สินค๎าสํงออกหลักของอียิปต์คือ เหล็ก เสื้อผ๎าสําเร็จรูป สินแรํโลหะ ในการนี้ อียิปต์ ได๎
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แจ๎งความจํานงต๎องการนําเข๎าข๎าว ในรูปแบบระหวํางรัฐบาลกับรัฐบาล (Government to Government : G2G) ซึ่งไทยยินดี
พร๎อมหารือในรายละเอียด นอกจากน้ี อียิปต์ยังต๎องการนําเข๎าปลาทูนํากระป๋อง ปลาซาร์ดีนกระป๋อง นํ้าตาล และน้ํามัน
สําหรับการประกอบอาหารที่ได๎มาตรฐานของอียิปต์จํานวนมาก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะประชาสัมพันธ์ ข๎อมูลดังกลําวแกํผู๎ที่
เกี่ยวข๎องตํอไป 
          ทั้งสองฝ่ายได๎หารือถึงการจัดการประชุมคณะกรรมการรํวมทางการค๎า (JTC) ครั้งท่ี 1 ควบคูํกับการประชุมของสภา
ธุรกิจไทย-อียิปต์ หลังจากได๎มีการจัดทําความตกลงทางการค๎าตั้งแตํปี 2527 โดย ท้ังสองฝ่ายจะมีการประสานงานเพื่อหาวันท่ี
เหมาะสมรวมถึงกําหนดประเทศเจ๎าภาพตํอไป การประชุมดังกลําวจะเป็นเวทีสําคัญที่ท้ังสองฝ่ายสามารถหารือรํวมกันเพื่อหา
แนวทางการขยายการค๎าและการลงทุน การแก๎ไขอุปสรรคทางการค๎าระหวํางกัน ตลอดจนสํงเสริมความรํวมมือทางการค๎าใน
สาขาท่ีทั่งสองฝ่าย มีความสนใจรํวมกัน 
          ปัจจุบันอียิปต์เป็นคูํค๎าสําคัญอันดับ 2 ของไทยในกลุํมภูมิภาคแอฟริกา ในขณะที่ไทยเป็นคูํค๎า อันดับที่ 1 ของอียิปต์ใน
ภูมิภาคอาเซียน การค๎าระหวํางไทยกับอียิปต์ในระยะเวลา 5 ปี ท่ีผํานมา (2555 - 2559) มีมูลคําเฉลี่ยปีละ 997 ล๎านเหรียญ
สหรัฐฯ และไทยเป็นฝ่ ายได๎ดุลการค๎ามาโดยตลอดในปี 2559 การค๎าสองฝ่ายมีมูลคํา 838 ล๎านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร๎อยละ 
28.45 จากปี 2558 สินค๎าท่ีไทยมีศักยภาพในอียิปต์ ได๎แกํ สินค๎ารถยนต์ อุปกรณ์และสํวนประกอบ ปลาทูนํากระป๋อง อาหาร 
สินค๎าอุปโภค บริโภคตํางๆ  เครื่องใช๎ไฟฟ้า สาขาที่ไทยมีศักยภาพเข๎าไปลงทุน ได๎แกํ ธุรกิจร๎านอาหาร การบริการนวดสปา  
          ทั้งนี้ อียิปต์เป็นสมาชิกตลาดรํวมแหํงภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต๎ (COMESA) ซึ่งมีสมาชิก 19 
ประเทศ (บุรุนดี โคมอรอส สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก จิบูติ อียิปต์ เอริเทรีย เอธิโอเปีย เคน ยา ลิเบีย เซเชลล์ 
มาดากัสการ์ มาลาวี มอริเซียส รวันดา ซูดาน สวาซิแลนด์ ยูกันดา แซมเบีย และซิมบับเว ) นอกจากน้ีอียิปต์เป็นสมาชิก 
Tripartite Free Trade Area (TFTA) ซึ่งเป็นกลุํมเศรษฐกิจท่ีใหญํที่สุดในแอฟริกา มีสมาชิก 26 ประเทศ ประชากรรวมกัน
ประมาณ 674 ล๎านคน และมีความตกลงความเป็น หุ๎นสํวนอียิปต์ – สหภาพยุโรป (Egypt – EU Partnership Agreement) 
ความตกลงการค๎าเสรีอาหรับ –  เมดิเตอร์เรเนียน (Arab – Mediterranean Free Trade Agreement) (อียิปต์ จอร์แดน 
ตูนิเซีย โมร็อกโก )  รวมทั้งมีการจัดทํา Egypt – USA Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) และ  ได๎
จัดทําความตกลงด๎านสิทธิพิเศษทางภาษี (Tax Preferential Agreement) กับประเทศตํางๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ อิตาลี ฝรั่งเศส รัสเซีย ปากีสถาน ตุรกี ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 14032560) 
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 1.3  ความเคลื่อนไหวของกระทรวงพาณิชย์ 

 รัฐเตรียมปิดฉากโครงการจ าน าข้าว เม.ย.นี้พาณิชย์ออกทีโออาร์ลอตสุดท้าย3ล้านตัน  
          ขีดเส๎นเมษายนคลอด TOR ระบายข๎าวสารในสต๏อกรัฐบาลลอตสุดท๎าย 3 ล๎านตัน หลังเปิดประมูลข๎าวเสื่อมก๎อนใหมํ 
ให๎ยื่นซอง 23 มี.ค. ด๎าน นบข .อนุมัติขายข๎าวทั่วไปครั้งท่ี 1/60 อีก 1.35 ล๎านตัน ราคาเฉลี่ยข๎าว 5% ตันละ 9,450 บ.-ข๎าว
มะลิ ตันละ 10,000 บ. 
          นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ กลําวภายหลังการประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการข๎าว (นบข.) วํา ที่ประชุมอนุมัติให๎เปิดประมูลข๎าวสารในสต๏อกรัฐบาลเพื่อใช๎ในอุตสาหกรรมครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 
3.66 ล๎านตัน จาก 278 คลังใน 39 จังหวัดโดยมีกําหนดจะช้ีแจงหลักเกณฑ์การประมูลในวันท่ี 10 มีนาคม และให๎ผู๎สนใจเข๎า
ตรวจสอบคุณภาพข๎าวระหวํางวันท่ี 13-17 มีนาคม จากนั้นให๎ยื่นซองคุณสมบัติในวันท่ี 20 มีนาคม และจะเปิดให๎ยื่นซองเสนอ
ราคาได๎ในวันท่ี 23 มีนาคมนี้ 
          สํวนผลการประมูลข๎าวครั้งท่ี 1/2560 นบข.พิจารณาอนุมัติขาย 1.35 ล๎านตัน คิดเป็น 47% ของปริมาณที่เปิดระบาย 
2.86 ล๎านตัน โดยขายให๎กับเอกชน 41 ราย คิดเป็นมูลคํา 13,200 ล๎านบาท แยกเป็นข๎าวขาว 5% ปริมาณ 500,384 ตัน 
ราคาเฉลี่ยตันละ 9,450 บาท, ข๎าวหอมมะลิ 378,200 ตัน ราคาเฉลี่ยไมํต่ํากวําตันละ 10,000 บาท สํวนท่ีเหลือเป็นข๎าวรวม
กวํา 10 ชนิด เชํน ปลายข๎าวขาวเอวันเลิศ 181,000 ตัน ข๎าวหอมจังหวัด 129,000 ตันเป็นต๎น ทั้งนี้ ผู๎ชนะกา รประมูลจะต๎อง
มาดําเนินการทําสัญญาและรับมอบข๎าวภายใน 15 วัน 
          นางดวงพรกลําววํา ขณะนี้รัฐบาลได๎ระบายข๎าวสารในสต๏อกรัฐบาลไปแล๎ว 24 ครั้ง รวมปริมาณ 10.11 ล๎านตัน คิด
เป็นมูลคํา 103,771 ล๎านบาท จากปริมาณข๎าวโครงการรับจํานําท่ีรับมอบมาทั้งหมด 17.76 ล๎านตัน สํงผลให๎รัฐบาลสามารถ
ปิดคลังลดภาระคําใช๎จํายไปได๎ 1,065 คลัง จากท้ังหมดที่รับมา 1,751 คลัง คงเหลืออีกเพียง 686 คลัง คิดเป็นปริมาณข๎าว 
6.66 ล๎านตัน ซึ่งตามแผนการระบายข๎าวคาดวํา จะกําหนด TOR ระบายข๎าวทุกลอตได๎ภายในเดือนเมษายนนี้ 
          "รัฐบาลเหลือข๎าวสารในสต๏ อก 8.01 ล๎านตันขายไปรอบท่ี 1/2560 ปริมาณ 1.35 ล๎านตันเทํากับเหลือข๎าวอีก 6.66 
ล๎านตัน และหักข๎าวท่ีจะเปิดประมูลเพื่อใช๎เพื่ออุตสาหกรรมรอบที่ 1/2560 ไป 3.66 ล๎านตัน จะเหลือข๎าวประมาณ 3 ล๎านตัน 
ซึ่งแบํงเป็นข๎าวทั่วไป 1.51 ล๎านตัน และที่เหลือเป็นข๎าวเสื่อมคุ ณภาพอยํางมากอีก 1 ก๎อน ประมาณอยํางละ 1 ล๎านตันเศษ 
สํวนจะขายได๎ทั้งหมดหรือไมํ ข้ึนอยูํกับการเสนอราคา หากราคาไมํเหมาะสม หรือกระทบตํอราคาตลาดก็จะไมํขาย ถ๎าขายได๎
ไมํหมดก็นํากลับมาระบายใหมํได๎" 
          สําหรับการสํงออกข๎าวไทยตั้งแตํวันท่ี 1 มกราคมถึง 6 มีนาคม 2560 มีปริมาณ 1.998 ล๎านตัน หรือลดลง 2.05% 
จากชํวงเดียวกันของปีกํอน และมีมูลคํา 30,022 ล๎านบาท หรือลดลง 5% จากชํวงเดียวกันของปีกํอน "ขณะนี้ไทยมีคําสั่งซื้อ
ข๎าว G to G จากรัฐวิสาหกิจจีนคอฟโก๎รอบท่ี 4เข๎ามาอีก 100,000 ตัน ในระดับราคาเทํากับลอตที่ 2-3 ซึ่งจะทยอยสํงมอบได๎
ถึงเดือนมิถุนายนนี้ และยังมีความต๎องการจากตลาดอื่น เชํน ฟิลิปปินส์ คาดวําจะประมูลในเดือนนี้ปริมาณ 2.5 ล๎านตัน
บังกลาเทศท่ีติดตํอซื้อเข๎ามาโดยแจ๎งผํานมายังทํานนายกรัฐมนตรี และกําลังจะสํงเจ๎าหน๎าท่ีมาตรวจสอบคุณภาพข๎าวอิหรําน
โดยเอกชนอีก 100,000 ตัน" นางดวงพรกลําว(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 08032560) 

 กรมการค้าฯ ม่ันใจกระบวนการตรวจสอบรัดกุม ไม่หว่ันพ่อค้ากดราคาประมูลข้าวเข้าสู่
อุตวสาหกรรม   ไม่เกิน 5-6 บาท/กก  
          นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดเผยถึงกรณีการประมูลข๎าวจากส ต๏อกของรัฐเพื่อเข๎าสูํ
อุตสาหกรรมที่ไมํใชํการบริโภคของคน ซึ่งนายกสมาคมผู๎ผลิตอาหารสัตว์ไทยระบุวํากลุํมผู๎ประกอบการอาหารสัตว์สนใจที่จะ
รํวมประมูล โดยคาดวําราคาเสนอซื้อจะไมํเกิน 5-6 บาท/กก. และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู๎สํงออกข๎าวกังวลวําราคาเสนอซื้อ
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จะต่ํากวําปกติมาก เพราะมีข๎าวหลายเกรดปะปนกัน เกรงจะมีข๎าวกลุํมนี้รั่วไหลสูํตลาดปกติสํงผลกระทบให๎ราคาข๎าวในตลาด
ตกต่ํา วํา 
          1.การเปิดประมูลข๎าวเข๎าสูํอุตสาหกรรมที่ไมํใชํอาหารคน 3.66 ล๎านตันดังกลําว เป็นข๎าวท่ีสํวนใหญํมีคุณภาพต่ํากวํา
มาตรฐาน มีข๎าวผิดชนิด ข๎าวผิดมาตรฐานปนอยูํมาก และมีอายุการเก็บรักษาและผํานการรมยามากวํา 3-5 ปี ไมํเหมาะสมตํอ
การบริโภคของคน คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) 
          จึงมีมติเห็นชอบให๎ระบายเข๎าสูํอุตสาหกรรมที่มิใชํอาหารคน ราคาที่จะประมูลได๎จะขึ้นอยูํการแขํงขันของผู๎รํวมประมูล 
ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการระบายข๎าวจะต๎องพิจารณาความเหมาะสมของราคาที่จะขออนุมัติขายโดยเทียบเคียงกับ
คุณภาพข๎าวซึ่งแตกตํางกันในแตํละคลัง สภาพและขนาดของคลังราคาธัญญพืชหรือวัตถุดิบทดแทนอื่นๆ รวมทั้งผลตํอปัจจัย
แวดล๎อมทางตลาด และภาระของรัฐประกอบกัน 
          2.ประเด็นความกังวลวําข๎าวดังกลําวจะรั่วไหลสูํตลาดข๎าวปกติ ขอเรียนวําในประกาศประมูลได๎กําหนดเง่ือนไขให๎ผู๎ซื้อ
ต๎องมีหนังสือรับรองวําจะนําข๎าวไปใช๎ตามวัตถุประสงค์ที่แจ๎งเทํานั้น และทางการจะจัดเจ๎าหน๎าที่ไปตรวจติดตามการนําไปใช๎ 
ซึ่งองค์การคลังสินค๎า และองค์การตลาดเ พื่อเกษตรกรในฐานะคูํสัญญาจะชี้แจงมาตรการในการตรวจสอบ กํากับ ติดตามให๎
สื่อมวลชนและผู๎สนใจรับทราบในวันที่ 17 มี.ค. กํอนเปิดให๎ยื่นเอกสารเข๎ารํวมการประมูลในวันท่ี20 ม.ีค. ศกนี ้
          3.การประมูลจําหนํายข๎าวของรัฐ ครั้งนี้เป็นครั้งท่ี 25 ทุกฝ่ายทราบกติกา เงือ่นไขเป็นอยํางดี และเป็นท่ียอมรับวําการ
ประมูลที่ผํานมามีกระบวนการ ขั้นตอนท่ีชัดเจนโปรํงใส เข๎มงวด ในครั้งนี้ก็เชํนเดียวกันหากผู๎ซื้อไมํปฎิบัติตามเงื่อนไขโดย
เครํงครัด และถูกตรวจพบวํานําข๎าวไปใช๎ผิดวัตถุประสงค์ จะต๎องถูกริบหลักประกัน และถือวําเป็นผู๎ผิดเง่ือน ไขการประมูล 
รวมทั้งถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
          จึงมั่นใจได๎วําการประมูลครั้งนี้จะเป็นไปด๎วยดี และคณะทํางานดําเนินการระบายข๎าวยินดีรับข๎อมูล หากพบเบาะแส 
การกระทําผิดเง่ือนไขการประมูล สามารถแจ๎งให๎กรมการค๎าตํางประเทศ กระทรวงพาณิชย์ทราบเพื่อดําเนินกรตรวจสอบได๎
ตลอดเวลา (ประชาชาติธุรกิจ 12032560) 

 นบข.อนุมัติขายข้าวรัฐ 1.35 ล้านตัน มี.ค.-เม.ย.ระบายอีกป้อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์-พลังงาน 
          นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดเผยวํา ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ
ข๎าว (นบข.) อนุมัติขายข๎าวในสต็อกรัฐบาล 1.35 ล๎านตัน คิดเป็นมูลคํา 13,200 ล๎านบาท จากท่ีเสนอซื้อ 2.03 ล๎านตัน  และ
คิดเป็น 47% ของปริมาณที่เปิดประมูลครั้งลําสุดกลางเดือนกุมภาพันธ์ปริมาณ  2.86 ล๎านตัน โดยราคาเสนอซื้อข๎าวขาวเฉลี่ย
ตันละ 9,450 บาท ข๎าวหอมมะลิเฉลี่ยตันละ 10,000 บาท  แบํงเป็น ข๎าวหอมมะลิ 100% ช้ัน 2 ปริมาณ 7.45 แสนตัน ข๎าว
ขาว 5% ปริมาณ 4.79 แสนตัน  ทั้งนี้ ข๎าวที่เหลือจากประมูลครั้งนี้จะเปิดประมูลตํอไป 
          นอกจากน้ี นบข.เห็นชอบในหลักการให๎เปิดประมูลข๎าวในสต็อกของรัฐอีก 3.66 ล๎านตัน สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ โดยจะช้ีแจงเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์ ) วันท่ี 10 มีนาคม 2560 เปิดให๎เอกชนยื่นซองเอกสารคุณสมบัติวันท่ี 20 
มีนาคม และเปิดให๎ยื่นซองเสนอราคาวันท่ี 23 มีนาคมนี้  ซึ่งประกอบด๎วยข๎าว 17 ชนิด จํานวน 278 คลัง ใน 39 จังหวัด เชํน 
ข๎าวหอมมะลิ 100 % ช้ัน 2 ข๎าวหอมจังหวัด ข๎าวขาว 5% ข๎าวปทุมธานี 5% ข๎าวปทุมธานี ข๎าวเหนียวขาว 10% ข๎าวทํอน 
ปลายข๎าว เป็นต๎น และเห็นชอบนําข๎าวเสื่อมคุณภาพที่เหลือในสต็อกอีก 1 ล๎านตัน เปิดประมูลเข๎าอุตสาหกรรมพลังงาน ใน
เดือนเมษายน 
          ทั้งนี้ การเปิดระบายตํอเนื่องเพื่อให๎เป็นตามเป้าหมายระบายข๎าวให๎หมดสต็อกรัฐในปีนี้ ซึ่งเหลืออีก 6.5 ล๎านตัน จากท่ี
รัฐบาลชุดนี้ระบายไปแล๎ว 10.11 ล๎านตัน มูลคํา 1.03 แสนล๎านบาท ตั้งแตํปี 2557 สํวนสํงออกข๎าวของไทย ตั้งแตํ 1 มกราคม
ถึง 6 มีนาคม 2560 สํงออกแล๎ว 1.99 ล๎านตัน มูลคํา 3 หมื่นล๎านบาท แงํปริมาณลดลง 2% และมูลคําลดลง 5% แตํยังคงทั้ง
ปีสํงออก 10 ล๎านตัน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงคือปัญหาภัยแล๎ง (มติชน 07032560) 
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 ก.พาณิชย์ พร้อมเสนอผลประมูลข้าวให้ นบข. (01 มี.ค.60) 
 นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข๎าว ภายใต๎คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) ครั้งท่ี 2/2560 ซึ่งมี น.ส.
วิบูลย์ลักษณ์ รํวมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน วําท่ีประชุมได๎พิจารณาผลการประมูลระบายข๎าวสารในสต๏อก
รัฐบาล ครั้งท่ี 1/2560 ซึ่งเปิดให๎ยื่นเสนอราคาตั้งแตํวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ท่ีผํานมา พบวํา บางคลังมีการเสนอราคาซื้อข๎าวหอม
มะลิที่ต่ํากวําราคาข๎าวขาว 5% และราคาปลายข๎าว สํงผลให๎ไมํอาจจะอนุมัติขายในสํวนท่ีเสนอราคาต่ํามาก เบื้องต๎นจะสรุป
ข๎อมูลและเสนอผลการประมูลตํอประธาน นบข.ให๎เร็วที่สุด เพื่ออนุมัติขายข๎าวปริมาณกวํา 1 ล๎านตัน จากท่ีมีผู๎เสนอราคาซื้อ
สูงสุด 48 ราย ในปริมาณ 2.03 ล๎านตัน 
 นางดวงพรกลําววํา คณะอนุกรรมการฯได๎พิจารณาทุกมิติแล๎ว โดยเกณฑ์ราคาเป็นไปตามชนิดข๎าว และคุณภาพ
ความเสื่อม เปรียบเทียบกับภาระคําฝากเก็บ การประมูลรอบดังกลําวในบางคลังเสนอราคาซื้อข๎าวหอมมะลิเพียงตันละ 4,000-
5,000 บาท ซึ่งต่ํากวําราคาข๎าวขาว 5% ขณะที่บางคลังเสนอราคาซื้อข๎าวหอมมะลิตันละ 6,000-7,000 บาท ซึ่งต่ํากวําราคา
ปลายข๎าว จึงไมํพิจารณาขาย เนื่องจากเกรงวําจะกระทบตํอกลไกตลาด สําหรับข๎าวที่เหลือจะพิจารณานํากลับมาเปิดประมูล
ใหมํอีกครั้ง 
 นางดวงพรกลําววํา สํวนกรณีที่มีการตั้งข๎อสังเกตวํา ในการประมูลข๎าวครั้งนี้มี 2 บริษัทท่ีเสนอราคาประมูลสูงสุด คือ 
บริษัท ไทยแกรน ลักซ์ จํากัด วําเป็นตัวแทนของบริษัท สินไชยศรี จํากัด ซึ่งถูกตัดสิทธิการประมูลจากปัญหาที่ไมํมารับมอบ
ข๎าวกํอนหน๎าน้ี และบริษัท ทรัพย์ถาวร ไรซ์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน เพียง 1 ล๎านบาท แตํเสนอซื้อข๎าวปริมาณ
นับแสนตันนั้นวํา คณะทํางานฯได๎ตรวจสอบข๎อมูลนิติบุคคลแล๎วไมํพบความเช่ือมโยงวําบริษัทไทยแกรน ลักซ์ เป็นตัวแทนของ
บริษัทสินไชยศรี จึงสามารถเข๎ารํวมการประมูลได๎ ขณะที่บริษัททรัพย์ถาวร ไรซ์ ถึงแม๎วําจ ะมีทุนจดทะเบียนไมํมาก แตํหาก
เข๎ารํวมประมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มีการวางหลักทรัพย์ค้ําประกันซอง ก็สามารถเข๎ารํวมประมูลได๎เชํนกัน 
 “ในเร็วๆ นี้ จะพิจารณาเปิดระบายข๎าวในสต๏อกของรัฐรอบใหมํด๎วย ซึ่งจะนําข๎าวกลุํมที่มีข๎าวเสื่อมคุณภาพ (ข๎าว
เกรดซี) ปนเกิน 20% และต๎องเข๎าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มาเปิดประมูล คาดวําจะเปิดประมูลไมํต่ํากวํา 1 ล๎านตัน เพื่อให๎
การระบายข๎าวเป็นไปตามแผน ซึ่งพยายามจะระบายให๎หมดสต๏อกภายในปี 2560” นางดวงพรกลําว (มติชน 28022560) 

 จับตาล้มประมูลข้าว 2.8 ล้านตัน พ่อค้าเล่นเกมกดราคาซื้อ กก.ละ6บาท(01 มี.ค.60) 
 หวั่นกระทรวงพาณิชย์ล๎มประมูลข๎าวสต๏อกรัฐ 2.8 ล๎านตัน หลังเปิดซองพบเอกชนเสนอราคาประมูลต่ํากวํา กก .ละ 
6 บาท จนต๎องถกกันในคณะทํางานระบายข๎าว ถ๎าขายไปแล๎วจะตอบคําถามสังคมได๎อยํางไร ด๎านสมาคมผู๎สํงออกข๎าวออกโรง 
สํงหนังสือกดดันเบรกขายข๎าวในราคาต่ํา โดยเฉพาะข๎ าวหอมมะลิ-ข๎าวหอมจังหวัด ต่ํากวําราคาตลาดถึง 4,000-5,000 บาท/
ตัน พร๎อมแนะรัฐจัดระเบียบผู๎สํงออกข๎าวใหมํ 
 ผู๎สื่อขําว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานความคืบหน๎าในการพิจารณาผลการประมูลข๎าวสารในสต๏อกของรัฐบาล ครั้งท่ี 
1/2560 ปริมาณ 2.8 ล๎านตัน ซึ่งเปิดให๎ยื่นซองเสนอราคาไปเมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ท่ีผํานมานี้ ปรากฏมีผู๎ยื่นเสนอราคาสูงสุด 
43 ราย คิดเป็นปริมาณ 2 ล๎านตันวํา เริ่มมีความไมํแนํนอนเกิดขึ้นหลังจากท่ี คณะทํางานระบายข๎าว ที่มีนางดวงพร รอดพยาธ์ิ 
อธิบดีกรมการค๎าตํางประเทศเป็นประธาน ยังไมํได๎ข๎อยุติจะมีการขายข๎าวลอตนี้หรือไมํ จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในวงการค๎า
ข๎าวอาจจะมีการ "ล๎มประมูล" เนื่องจากระดับราคาที่เสนอซื้อเข๎ามานั้น "ต่ํามาก" ในบางคลังเหลือเพียง กก .ละ 6-7 บาท หรือ
ตันละ 6,000-7,000 เทํานั้น 
 ในประเด็นนี้ ผู๎สื่อขําวได๎สอบถามไปยัง นางดวงพร รอดพยาธ์ิ ประธานคณะทํางานระบายข๎าว กลําววํา คณะทํางาน
อยูํระหวํางการรวบรวมสรุปผลการเสนอประมูลข๎าว ครั้งท่ี 1/2560 "การระบายข๎าวครั้งนี้จะไมํมีการยกเลิก หรือล๎มประมูล
อยํางแนํนอน" 
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 ด๎านแหลํงขําวจากกระทรวงพาณิชย์กลําวกับ "ประชาชาติธุรกิจ " วํา ในที่ประชุมคณะทํางานระบายข๎าวได๎มีการ
หารือกันหลายประเด็น เชํน การเสนอราคาซื้อข๎าวมีความสมเหตุสมผลหรือไมํ หากพิจารณาไปแล๎วจะสามารถตอบคําถาม
สังคมได๎อยํางไร เนื่องจากมีผู๎ประกอบการบางรายที่เสนอราคาซื้อข๎าว "ต่ํากวําปกติมาก" ยกตัวอยําง คลังหนึ่งมีผู๎เสนอราคาต่ํา
กวํา กก.ละ 6 บาท ทางคณะทํางานต๎องตรวจสอบวํา 
 1) ราคาที่เสนอมานั้นเหมาะสมกับคุณภาพข๎าวในคลังนั้นหรือไมํ และควรอนุมัติขายหรือไมํ กับ 2) ถ๎าในคลังนั้นมี
ข๎าวเหลืออยูํเพียง 100 หรือ 200 ตัน ซึ่งเป็นคลังที่มีผู๎เสนอราคาต่ํากวํา กก.ละ 6 บาท คณะทํางานต๎องพิจารณาวํา ถ๎าขายไป
แล๎วจะมีผลกระทบตํอราคาตลาดและราคาข๎าวท่ีอยูํในสต๏อกของเอกชนหรือไมํ 
 เปรียบเทียบกับถ๎าเก็บไว๎ก็จะทําให๎รัฐบาลต๎องเสียคําเชํา และผู๎ประกอบการก็ไมํสามารถนําคลังดังกลําวไปเปิดให๎เชํา
ได๎ เป็นต๎น "ทางคณะทํางานจําเป็นต๎องพิจารณาอยํางรอบคอบด๎วยเหตุผลและมองในภาพรวมด๎วย" 
 อยํางไรก็ตาม ท๎ายที่สุดในการประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ท่ีผํานมา ทางคณะทํางานระบายข๎าวก็ยังไมํได๎ข๎อสรุป 
ขณะที่นางดวงพรก็ได๎ขอข๎อมูลเพิ่มเติม กํอนท่ีจะสรุปผลและรายงานตํอปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอความเห็นในการอนุมัติ
ขายข๎าวครั้งนี้ "มีความเป็นไปได๎วํา อาจจะมีการอนุมัติขายข๎าวเพียงบางสํ วน และชะลอการขายบางสํวนออกไป " เพื่อนํา
กลับมาประมูลใหมํอีกครั้ง ซึ่งหากเทียบสัดสํวนแล๎วคาดวํา กลุํมที่เสนอราคาสมเหตุสมผลนําจะมีประมาณ 50% ของปริมาณ
เสนอซื้อข๎าวท้ังหมด 
 ลําสุด สมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย โดย ร .ต.ท.เจริญ เหลําธรรมทัศน์ ได๎มีหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2560 ขอให๎ "ทบทวน" การพิจารณาขายข๎าวครั้งนี้ เนื่องจากมีการเสนอราคาข๎าวต่ําเกินความเหมาะสม โดยเฉพาะ 
"ข๎าวหอมมะลิ" จากภาคอีสาน ซึ่งไมํควรขายต่ํากวําตันละ 15,000-16,000 บาท กับ "ข๎าวหอมจังหวัด " ไมํควรขายต่ํากวําตัน
ละ 12,000-13,000 บาท หรือต่ํากวําราคาตลาดตันละ 4,000-5,000 บาท หากอนุมัติขายข๎าวสํวนท่ีราคาต่ําออกมาอาจ
กระทบตํอราคาตลาด ดังนั้นขอให๎รัฐบาลชะลอการขายข๎าวไว๎กํอน เพื่อนํามาเปิดประมูลรอบใหมํในภายหลัง "หากคลังใดราคา
ต่ําก็ชะลอไว๎กํอนแล๎ว ข๎าวขาวไมํมีปัญหา เสนอซื้อตันละ 9,000 บาท ต่ํากวําตลาด 2,000-3,000 บาท แตํข๎าวหอมมะลิต่ํา
มาก ควรเสนอ นบข.พิจารณาอีกครั้ง" ร.ต.ท.เจริญกลําว 
 อยํางไรก็ตาม สมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทยไมํสามารถดําเนินการกับผู๎สํงออกท่ีเสนอราคาซื้อต่ําได๎ เพราะ "ปัจจุบันการ
สํงออกข๎าวเป็นไปอยํางเสรี " สมาคมไมํได๎มีอํานาจในการกํากับดูแลธุร กิจนี้ ไมํมีกฎระเบียบบังคับ ขณะที่ผู๎สํงออกก็ไมํ
จําเป็นต๎องเป็นสมาชิกสมาคม สํงผลทําให๎ประเทศไทยมีผู๎สํงออกข๎าวเพิ่มขึ้นอยํางมาก รวมแล๎วกวํา 300-400 ราย หรือ
มากกวําประเทศอ่ืน ๆ และตํางคนตํางไปแขํงขันตัดราคากัน ไมํสามารถกํากับดูแลกันได๎ 
 "ไทยควรจัดระเบียบผู๎สํงออกข๎าวใหมํ โดยออกระเบียบให๎ผู๎สํงออกข๎าวต๎องเป็นสมาชิกสมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย ซึ่ง
เชื่อวําจะไมํเป็นการสกัดผู๎สํงออกใหมํ แตํเป็นการจัดระเบียบและสร๎างมาตรฐาน เพราะผู๎สํงออกท่ีดีสํงสินค๎าท่ีดี ต๎องมีการ
ลงทุนและมีต๎นทุนการทําตลาด ลดปัญหาการสํงมอบข๎าวท่ีไมํได๎มาต รฐาน สร๎างความมั่นใจกับลูกค๎า และลดปัญหาการตัด
ราคาด๎วย" ร.ต.ท.เจริญกลําว 
 อน่ึง ในการประมูลข๎าวรอบนี้มีเอกชนยื่นซองเสนอราคา 66 ราย จากผู๎ผํานเกณฑ์คุณสมบัติ 73 ราย และจากการ
เปิดซองพบวํา มีผู๎เสนอราคาซื้อสูงสุด 48 ราย ปริมาณข๎าว 2.03 ล๎านตัน หรือ 70.98% จากท่ีเปิดประมูล 2.86 ล๎านตัน เมื่อ
ตรวจสอบรายช่ือผู๎เสนอราคาประมูลสูงสุดพบวํามี 6 ราย และปริมาณเสนอซื้อสูงสุดนับรวมเป็นสัดสํวนถึง 50% ของข๎าวที่มี
การเสนอราคา ได๎แกํ บริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ เสนอซื้อ 319,599 ตัน, บริษัทไทยแกรนลักซ์ 315,955 ตัน, บริษัทรํวมเจริญ
พัฒนาการค๎าข๎าว 235,229 ตัน, บริษัทพงษ์ลาภ 157,089 ตัน, บริษัทธนสรรไรซ์ 103,647 ตัน และบริษัททรัพย์ถาวรไรซ์ ซึ่ง
เป็นน๎องใหมํลําสุดในวงการค๎าข๎าวเสนอซื้อ 99,267 ตัน (ประชาชาติธุรกิจ 28022560) 

 หั่นขายสต๊อกข้าวรัฐ1ล้านตัน(01 มี.ค.60) 
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 นางดวงพร  รอดพยาธิ์  อธิบ ดีกรมการค๎าตํางประเทศ เปิดเผยวํา ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข๎าว 
ภายใต๎คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) ครั้งท่ี 2/2560 ซึ่งมี น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ รํวมรักษ์ ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ เป็นประธาน ได๎พิจารณาผลการประมูลขายข๎าวสารในสต๏อกรัฐบาล ครั้งท่ี 1/2560 ซึ่งเปิดให๎ยื่นเสนอราคาไปตั้งแตํ
วันท่ี 16 ก.พ.ที่ผํานมา โดยพบวําบางคลังมีการเสนอราคาซื้อข๎าวหอมมะลิที่ต่ํากวําราคาข๎าวขาว 5% และราคาปลายข๎าว ซึ่ง
เป็นราคาที่ต่ํามากอาจไมํอนุมัติขายในสํวนนี้  เบื้องต๎นจะสรุปข๎อมูลทั้งหมดเสนอประธาน นบข.อนุมัติขายข๎าวปริม าณ 1 ล๎าน
กวําตัน จากท่ีมีผู๎เสนอราคาสูงสุด 48 รายในปริมาณ 2.03 ล๎านตัน 
 "คณะอนุกรรมการได๎พิจารณาทุกมิติแล๎ว  โดยแยกเกณฑ์ราคาตามชนิดข๎าว คุณภาพความเสื่อม เปรียบเทียบกับ
ภาระคําฝากเก็บจากท่ีมีการเสนอราคาเข๎ามา บางคลังเสนอซื้อข๎าวหอมมะลิต่ํากวําราคาข๎าวขาว 5% เพียงตันละ 4,000-
5,000 บาท  และบางคลังเสนอซื้อต่ํากวําราคาปลายข๎าว จึงไมํพิจารณาขาย เพราะ เกรงวําจะกระทบตํอกลไกตลาดจะเหลือ
เพียง 1 ล๎านตันเศษ ซึ่งหลังจากนี้จะทํารายงานสรุปเสนอตํอประธาน นบข . โดยเร็วที่สุด สํวนข๎าวท่ีเหลือจะพิจารณานํา
กลับมาเปิดประมูลใหมํอีกครั้ง" นางดวงพร กลําว 
 นอกจากน้ี ยังมีการพิจารณาการเปิดระบายข๎าวรอบใหมํเร็วๆ น้ี ซึ่งจะเป็นการนําข๎าวกลุํม 2 หรือกลุํมที่มีข๎าวเกรดซี
ปนเกิน 20% และต๎องเข๎าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มาเปิดประมูล โดยปริมาณที่คาดวําจะนําออกมาเปิดประมูลอยูํท่ีประมาณ 
1 ล๎านตันขึ้นไป เพ่ือให๎การระบายข๎าวเป็นไปตามแผนที่จะต๎องพยายามระบายให๎หมดสต๏อกภายในปี 2560 นี ้
 สําหรับกรณีที่มีการตั้งข๎อสังเกตถึงบริษัทท่ีเข๎ารํวมประมูลที่เสนอราคาประมูลสูงสุด 2 ราย คือ บริษัท ไทย แกรน
ลักซ์  วําเป็นตัวแทนของบริษัท สินไชยศรี ที่ถูกตัดสิทธิการประมูลจากปัญหาที่ไมํมารับมอบข๎าวกํอนหน๎าน้ี และบริษัท ทรัพย์
ถาวรไรซ์  ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีทุนจดทะเบียนเพียง 1 ล๎านบาท แตํเสนอซื้อข๎าวปริมาณนับแสนตันนั้น ทางคณะทํางานได๎
ตรวจสอบข๎อมูลนิติบุคคลแล๎วไมํพบความเช่ือมโยงวํา บริษัท ไทย แกรนลักซ์ เป็นตัวแทนของบริษัท สินไชยศรี ดังนั้นจึง
สามารถเข๎ารํวมการประมูลได๎ ขณะที่บริษัท ทรัพย์ถาวรไรซ์ ถึงแม๎วําจะมีทุนจดทะเบียนไมํมาก แตํหากเข๎ารํวมประมูลและ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มีการวางหลักทรัพย์ค้ําประกันซอง ก็สามารถเข๎ารํวมประมูลได๎เชํนกัน 
 รายงานขําวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ๎งวําการประชุมคณะอนุกรรมการฯ รอบน้ีไมํได๎มีการพิจารณาเรื่องแนวทางการ
แก๎ไขปัญหากรณีที่ผู๎ชนะการประมูลข๎าวร๎องเรียนวําไมํสามารถรับมอบข๎าวสารจากสต๏อกของรัฐบาลได๎ เนื่องจากติดปัญหา
เรื่องคุณภาพข๎าวรับมอบ  อยํางไรก็ตามกรมการค๎าตํางประเทศช้ีแจงวําขณะนี้ยังมีการทยอยรับมอบข๎าวตํอไปได๎ไมํหยุดชะงัก 
เพราะมีคณะทํางานอยูํแล๎ว 
 สําหรับราคาสํงออกข๎าว ณ ปัจจุบันราคาสํงออกข๎าว 5% ของไทยอยูํที่ตันละ 369 เหรียญสหรัฐ ราคาสํงออกข๎าว
ชนิดเดียวกันของเวียดนามอยูํท่ีตันละ 355 เหรียญสหรัฐ ราคาสํงออกข๎าวชนิดเดียวกันของอินเดียอยูํที่ตันละ 380 เหรียญ
สหรัฐ สํวนปากีสถานราคา สํงออกข๎าวอยูํที่ตันละ 385 เหรียญสหรัฐ สํวนราคาซื้อขายข๎าวสารในประเทศของไทย โดยราคา
ข๎าวขาว 5% อยูํท่ีตันละ 1.14-1.15 หมื่นบาท ข๎าวเปลือกเจ๎า 5% ความช้ืน 15% จ.พระนครศรีอยุธยา ตันละ 7,600-7,700 
บาท ข๎าวเปลือกหอมมะลิความช้ืน 15% จ.สุรินทร์ ราคาตันละ 9,800-1 หมื่นบาท(โพสต์ทูเดย์ 01032560) 

 เอกชน 15 รายย่ืนเสนอซื้อข้าวเสื่อม 2.07 ล้านตัน  (24 มี.ค.60)      
           นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  เปิดเผยภายหลังการเปิดซองเสนอราคาซื้อข๎าวในสต๏อกรัฐบาล
เพื่อเข๎าสูํอุตสาหกรรมที่มิใชํคนบริโภคปริมาณ 3.66 ล๎านตันวํา หลังจากได๎เปิดให๎ผู๎สนใจยื่นซองคุณสมบัติ เพื่อเข๎ารํวมการ
ประมูลข๎าวครั้งนี้ ตั้งแตํวันท่ี 20 มี.ค.ผํานมา โดยมีผู๎มายื่นท้ังหมด 19 ราย และผํานคุณสมบัติทั้งหมดแล๎ว แตํวันท่ี 23 มี.ค.ผู๎ที่
ผํานคุณสมบัติได๎ยื่นซองเสนอราคาซื้อเพียง 16 ราย โดยมี 15 รายที่ยื่นเสนอซื้อในราคาสูงสุดรวมปริมาณ 2.07 ล๎านตัน ใน 
157 คลัง หรือคิดเป็นสัดสํวน 56.50%ของปริมาณข๎าวที่เปิดประมูลทั้งหมด มูลคําที่เสนอซื้อ 9,205 ล๎านบาท โดยเสนอราคา
ซื้อตั้งแตํตันละ 1,880-5,100 บาท หรือกิโลกรัม (กก.) ละ 1.88-5.10 บาทสําหรับผู๎ที่เสนอซื้อครั้ งนี้ ได๎แกํ อุตสาหกรรม
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อาหารสัตว์ พลังงานไฟฟ้า อบเมล็ดพันธ์ุพืช และกรดมะนาว โดยข๎าวท่ีเสนอซื้อมากสุดคือ ข๎าวขาว 5% ปริมาณ 1.56 ล๎านตัน 
คิดเป็นสัดสํวน 42.5% รองลงมา คือ ปลายข๎าว เอวัน เลิศ ปริมาณ 180,000 ตัน คิดเป็นสัดสํวน 5%อยํางไรก็ตาม กรมจะนํา
ผลกาประมูลเข๎าสูํการพิจารณาของคณะทํางานระบายข๎าวในวันที่ 28 มี.ค.นี้ เพื่อพิจารณาวําจะขายหรือไมํ โดยการพิจารณา
ราคาที่จะขาย ต๎องนําข๎อมูลรอบด๎านมาเทียบเคียงเมื่อได๎ข๎อสรุปแล๎ว จะนําเสนอให๎ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการข๎าว (นบข.) อนุมัติตํอไป 
          นายกีรติกลําววํา ตามแผนการเปิดระบายสต๏อกข๎าวรัฐบาลที่ได๎รับความเห็นชอบจาก นบข .นั้น ในเดือนเม .ย.นี้ จะนํา
ข๎าวกลุํม 3 หรือข๎าวท่ีเก็บเกิน 5 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นข๎าวผิดชนิด ผิดมาตรฐาน ไมํเหมาะสมทั้งการบริโภคของคนและสัตว์ ต๎องเข๎า
สูํอุตสาหกรรมพลังงานเทํานั้น ปริมาณ 1.8 ล๎านตัน มาเปิดประมูล โดยจะมีเงื่อนไขการประมูลที่เข๎มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกัน
เข๎ากลุํมนี้เข๎าสูํตลาดบริโภคปกติ หรือการบริโภคของคน สํวนในเดือน พ.ค.จะนําข๎าวท่ีเหลือในกลุํม 1 คือ ข๎าวเกรดพี, เอ และ
บี (ข๎าวผํานมาตรฐาน) ที่มีข๎าวเกรดซี (ข๎าวเสื่อมคุณภาพ) ปนไมํเกิน 20% และคนสามารถบริโภคได๎ ซึ่งเหลืออยูํ 1.5 ล๎านตัน 
มาเปิดประมูลเป็นการทั่วไป (ผู๎จัดการ 23032560) 

 เจ้าหน้าที่รัฐหนาว รู้ชื่อแล้ว20% ต้องร่วมจ่ายคืนแสนล้านจ าน าข้าว(03 มี.ค.60) 
          นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครั ฐ (ป.ป.ท.) เปิดเผยถึงความ
คืบหน๎าการไตํสวนคดีทุจริตในโครงการรับจํานําข๎าวทั่วประเทศ 986 สํานวน วํา ขณะนี้คณะอนุกรรมการไตํสวนความผิดทาง
อาญากับเจ๎าหน๎าที่ของรัฐระดับปฏิบัติ ที่เกี่ยวข๎องกับการรับจํานําข๎าว อยูํระหวํางการทยอยเรียกสอบผู๎ที่เกี่ยวข๎องพร๎อม
ตรวจสอบพยานหลักฐานและเอกสารทางคดี โดยในชํวง 2 เดือนที่ผํานมา ไตํสวนไปได๎แล๎วกวํา 40 %  
          สํวนใหญํเป็นการสอบพยานบุคคลและสอบยันเอกสารที่เคยมีการสอบสวนไปกํอนหน๎าน้ีวํามีรายละเอียดของข๎อมูล
ตรงกันหรือไมํ เพื่อให๎การบริหารคดีเป็นอยํางรวดเร็ว เนื่องจากจะต๎องแล๎วเสร็จให๎ทันตามกรอบระยะเวลาคือเดือนมิ .ย.นี้. ทํา
ให๎เหลือเวลาในการไตํสวนอีกเพียง 4 เดือน อยํางไรก็ตาม หากผลการไตํสวนพบวํามีประเด็นแตกยํอยเพิ่มเติม ก็ต๎องขยายผล
ตํอไป แตํเช่ือวําจะสามารถช้ีมูลความผิดและระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข๎องได๎ภายในกรอบเวลา  
          นายประยงค ์กลําวอีกวํา ผู๎ที่เข๎าขํายถูกช้ีมูลความผิดสํวนใหญํเป็นเจ๎าหน๎าที่รัฐระดับปฎิบัติการ คณะกรรมการชุดตําง 
ๆ รวมทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับนโยบายของกระทรวง สําหรับภาคเอกชนจะเป็นกลุํมเซอร์ไวเยอร์ และกลุํมโรงสี โดยกลุํมเจ๎าหน๎าท่ี
รัฐจะต๎องถูกหนํวยงานต๎นสังกัดดําเนินก ารวินัยและทางเพํงเพื่อรับผิดทางละเมิด ขณะนี้มีรายชื่อแล๎ว 20% สํวนอีก 80 % ที่
เหลือยังต๎องตรวจสอบเพิ่มเติม โดยคดีนี้มีมูลคําความเสียหายที่รัฐจะต๎องเรียกเงินคืนสูงถึง 115,000 ล๎านบาท ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ท๎าทายที่รัฐจะต๎องใช๎กระบวนการทางแพํงและอาญาฟ้องเอาผิดกับผู๎เกี่ยวข๎องทุกราย 
       "เมื่อช้ีมูลให๎มีการเรียกคําเสียหายทางแพํงแล๎วจะมีเงินจํายคืนรัฐหรือไมํก็ต๎องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่
กําหนดไว๎ เพราะพิจารณาจากรายละเอียดของสํานวนกวํา 900 คดีนั้น จะเห็นวํารายช่ือไมํซ้ํากันเลย ในเบื้องต๎นหาก
คณะอนุกรรมการไตํสวนช้ีมูลความผิดเสร็จสิ้นในคดีใดแล๎วก็จะเรํงสรุปสํานวนสํงให๎อัยการพิจารณาเพื่อสํงศาลตํอไปควบคูํกับ
การสํงให๎หนํวยงานต๎นสังกัดเอาผิดทางวินัย ในสํวนท่ีไตํสวนแล๎วไมํพบความผิดก็ต๎องยุติคดี มั่นใจได๎วําคดีนี้สามารถเอาผิดและ
เรียกเงินคืนรัฐได๎แนํนอน ขึ้นอยูํกับวําจะเรียกคืนได๎มากน๎อยอยํางไร "เลขาธิการ ป.ป.ท.กลําว(กรุงเทพธุรกิจ 02032560) 

 ชาวนา จ.พิจิตรโอดเดือดร้อน ข้าวตกต่ า นายทุนกด เหลือ 4,000 วอนรัฐช่วย(06 มี.ค.60) 
          นาย บรรจง ตั้งจิตรวิไลเลิศ ประธานคณะกรรมการกลางกลุํมเกษตรกรชาวนาจังหวัดพิจิตร กลําววํา ขณะนี้ 
เกษตรกรชาวนา จังหวัดพิจิตร กําลังประสพปัญหาข๎าวตกต่ําเนื่องจากราคาข๎าวเปลือก ขณะนี้อยูํท่ีราคา 4,000 กวําบาท 
เทํานั้น เนื่องจากนายทุนนั้นกดราคาข๎าว อ๎างข๎าวไมํสวยข๎าว ถูกเช้ือราข๎าวถูกแมลงบั๋ว หากไมํขายในราคานี้ จะไมํมีการรับซื้อ 
          นาย บรรจง กลําวอีกวํา ชาวนาพิจิตรจํา เป็นต๎องขาย หากไมํขาย ก็ไมํมีเงินใช๎หนี้ ธกส. ใช๎หนี้นอกระบบซึ่งชาวนาเอง
อยากให๎ รัฐบาลมีมาตรการในการชํวยเหลือ ชาวนาเรํงดํวนในเรื่องราคา ซึ่งชาวนา เดือดร๎อนมากทํานาไมํคุ๎มการลงทุน ทํานา
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ไรํละ หลายพันบาท รัฐบาล บอกวํา ให๎ เกษตรกรชาวนาหันมาปลูก พืชน้ําน๎อย แตํ อยากบอกวําน้ําไมํมี จะทําอะไร ก็ 
เหมือนกัน 
          นาย บรรจง กลําวอีกวํา ชาวนา พิจิตรขณะนี้ โดน มรสุมหลายอยําง ไมํวําจะเป็น ภัยแล๎งน้ําไมํมีทํานา ข๎าวราคา
ตกต่ํา มินําซ้ํา โดน เพลียกระโดด ข๎าว ยังเป็นโรคอีก ชาวนา เอง ก็เข๎าใจรัฐบาล ในเรื่องหลายด๎า น แตํรัฐบาลเอง ก็ควรที่จะ
เข๎าใจ ชาวนาบ๎าง อยาก ให๎ วางราคาข๎าว ในราคามาตฐาน ไมํใชํ ให๎ชาวนาถูกนายทุน กดราคา ข๎าว ไมํซื้อในราคานี้ไมํขาย
ไมํใชํ อยํางน้ัน บรรจง ตั้งจิตรวิไลเลิศ ประธานคณะกรรมการกลางกลุํมเกษตรกรชาวนาจังหวัดพิจิตร กลําว  (มติชน 

03032560) กรมการค้าภายในยืนยันชาวนาจังหวัดพิจิตรไม่ได้ถูกกดราคาขายข้าวเปลือก(07 มี.ค.60) 
          กรมการค๎าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันชาวนาจังหวัดพิจิตรไมํได๎ถูดกดราคาขายข๎าวเปลือกเหลือ 4,000 บาทตํอ
ตัน แตํอยํางใด ขณะนี้ราคายังอยูํที่ 7,400-7,900 บาท/ตัน (ความช้ืน 15%) 
          นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค๎าภายใน เปิดเผยวํา ตามที่มีการนําเสนอขําววํานายบรรจง พิจิตรวิไลเลิศ 
ประธานคณะกรรมการกลางกลุํมเกษตรกรชาวนาจังหวัดพิจิตร ระบุวําเกษตรกรในจังหวัดขายข๎าวเปลือกได๎เพียง 4,000 บาท
ตํอตัน เนื่องจากโดนนายทุนกดราคา โดยอ๎างเหตผุลวําข๎าวไมํมีคุณภาพนั้น กรมการค๎าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได๎ดําเนินการ
ตรวจสอบข๎อเท็จจริง โดยได๎ประสานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรในการสอบถามข๎อมูลดังกลําว พบวํา นายบรรจง พิจิตรวิไลเลิศ 
ประธานคณะกรรมการกลางกลุํมเกษตรกรชาวนาจังหวัดพิจิตร ได๎ให๎ข๎อมูลถึงสถานการณ์ราคาข๎ าวในชํวงต๎นเดือนกุมภาพันธ์ 
2560 วํา ผลผลิตเริ่มออกสูํตลาดบ๎างแล๎ว ราคาข๎าวเกี่ยวสด (ความช้ืน 25%) ประมาณ 6,000 บาทตํอตัน เพียงแตํให๎
ข๎อสังเกตวําถ๎ากรณีมีปัญหาการระบาดของแมลงบั่วจะทําให๎คุณภาพข๎าวต่ํา ราคาข๎าวเปลือกท่ีได๎รับผลกระทบอาจจะอยูํท่ี
ประมาณ 4,000 บาท/ตัน 
           อยํางไรก็ตาม จากการตรวจสอบข๎อมูลพบวํา ขณะนี้ยังไมํมีผลผลิตข๎าวเปลือกที่เกิดจากการระบาดของแมลงบั่ว
ออกมาสูํตลาดแตํอยํางใด สําหรับสถานการณ์การระบาดของแมลงบั่ว ใน 9 อําเภอ รวมพื้นที่ 205,410 ไรํ แบํงเป็นพื้นที่
ระบาดรุนแรง 146,325 ไรํ และพื้นท่ีระบาดไมํรุนแรง 59,085 ไรํ ซึ่งการระบาดของแมลงบั่วจะสํงผลให๎เมล็ดข๎าวไมํออกรวง
หรือมีลักษณะลีบ โดยจังหวัดได๎จัดให๎มีการประชุมคณะกรรมการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติจังหวัดแล๎ว เพื่อประกาศ
พื้นที่ภัยพิบัติตํอไป 
          ปัจจุบันผลผลิตข๎าวนาปรังในจังหวัดพิจิตรเพิ่งออกสูํตลาดเพียงร๎อยละ 10-15 ราคารับซื้อข๎าวเปลือกในจังหวัดพิจิตร 
ความช้ืน 15% ประมาณ 7,400-7,900 บาท/ตัน ความช้ืน 25% ประมาณ 6,400 บาท/ตัน จึงอยากฝากให๎เกษตรกรตาก
ข๎าวเปลือกให๎แห๎งและมีคุณภาพ เพื่อจะขายได๎ราคาตามที่กําหนด 
          อธิบดีกรมการค๎าภายใ น กลําวเพิ่มเติมวํา ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค๎าภายในมีมาตรการชํวยเหลือ
เกษตรกรในชํวงที่ผลผลิตออกสูํตลาดมาก โดยกําชับให๎เจ๎าหน๎าท่ีออกตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นและเครื่องช่ังสินค๎าเกษตรให๎
ถูกต๎องเที่ยงอยูํเสมอ เพื่อรักษาความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค๎าเก ษตรให๎แกํเกษตรกร และจัดให๎มีโครงการตลาดนัด
ข๎าวเปลือกในแหลํงผลิตข๎าวท่ีสําคัญ เพื่อเพิ่มทางเลือกให๎เกษตรกรในการขายข๎าวให๎แกํผู๎ประกอบการในราคาที่เหมาะสม 
นอกจากน้ัน คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าวของรัฐบาลได๎จัดให๎มีโครงการชดเชยดอกเบี้ยให๎ผู๎ประกอบการค๎า
ข๎าว เพื่อรับซื้อข๎าวท่ีออกสูํตลาดมากเก็บไว๎ ประมาณ 2-6 เดือน โดยผู๎ประกอบการค๎าข๎าวจะได๎รับชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร๎อย
ละ 3 อยํางไรก็ตาม หากเกษตรกรรายใดไมํได๎รับความเป็นธรรมในการขายข๎าวเปลือก รวมทั้งพบเห็นหรือทราบเบาะแสการ
กระทําความผิด สามารถแจ๎งข๎อมูลมาได๎ที่ส ายดํวน 1569 กรมการค๎าภายใน หรือสํานักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ  
(ประชาชาติธุรกิจ 06032560) 
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 1.4  ความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ก.เกษตรฯ เผยผลการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่น่าพอใจ(03 มี.ค.60) 
          กระทรวงเกษตรฯ เผยผลการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญํ เ ดินหน๎าหนุนเกษตรกรลดต๎นทุน เพิ่มผลผลิต ยกระดับ
คุณภาพ และเพิ่มมูลคําให๎สินค๎าเกษตรอยํางตํอเนื่อง พร๎อมเตรียมแผนสนับสนุนปัจจัยการผลิตให๎เกษตรกรรองรับฤดูกาล
เพาะปลูกท่ีจะถึงน้ี 
          พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวํา รฐับาลได๎มีแนวทางการจัดการภาค
การเกษตรโดยใช๎แนวนโยบายที่จะสํงเสริมให๎เกษตรกรรวมกลุํมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญํ และใช๎ศูนย์เรียนรู๎การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร (ศพก .) เป็นศูนย์ของเกษตรกรต๎นแบบที่สามารถให๎ความรู๎เพื่อเป็นการสนับสนุนให๎
เกษตรกรมีการบริหารจั ดการรํวมกัน ตั้งแตํการผลิต จนถึงการตลาด สามารถลดต๎นทุน เพิ่มผลผลิต มีการบริหารจัดการที่ดี 
ภายใต๎การสนับสนุนและบูรณาการของหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
          โดยมีการสนับสนุนท้ังด๎านความรู๎โดยใช๎งานวิจัย เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเข๎าไปชํวยพัฒนา เพื่อลดต๎ นทุน
การผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในด๎านตําง ๆ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลคําให๎สินค๎าเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การแขํงขันของสินค๎าเกษตรไทย ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยมของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร๎อม
คณะรัฐมนตรี ท่ีได๎เดินทางตรวจติดตามผลการดําเนินงานพ้ืนท่ีแปลงใหญํข๎าวเกษตรสมัยใหมํ ตําบลดูํ อําเภอราษีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 24 ก.พ.60 ที่ผํานมา นายกรัฐมนตรีมีความพอใจในการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานเกษตรแปลงใหญํ 
          ทั้งนี้  พื้นที่แปลงใหญํข๎าวเกษตรสมัย ใหมํ ตําบลดูํ อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีมี ลุงบุญมี สุระโคตร เป็น
ประธานกลุํมแปลงใหญํข๎าว มีเกษตรกรสมาชิกประมาณ 1,200 คน แบํงเป็น 5 กลุํมยํอย มีพ้ืนท่ีปลูกข๎าวอินทรีย์ ประมาณ
กวํา 20,000 ไรํ ที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล โดยจากการรวมกันผลิต ในรูปแบบแปลงใหญํ กํอให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด๎านรายได๎ที่ทําให๎เกษตรกรได๎รับมูลคําเพิ่มจากการลดต๎นทุน เพิ่มผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพ เฉลี่ย
ประมาณ 37,000 บาท /ครัวเรือน นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ท่ีกํอให๎เกิดรายได๎และลดต๎นทุนในการใช๎ปุ๋ยเคมี อาทิ การ
สร๎างความอุดมสมบูรณ์ให๎กับดินโดยการปลูกพืชตระกูลถั่ว และการปลูกพืชหมุนเวียนในไรํนา เป็นต๎น ซึ่งทําให๎เกิดผลสําเร็จ
จากการรวมกลุํมเกษตรกรและขยายผลอยํางตํอเนื่อง 
           ด๎าน นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมสํงเสริมการเกษตร  กลําวถึงความก๎าวหน๎าของการสํงเสริมการเกษตรใน
รูปแบบแปลงใหญํในภาพรวม วํา จากการดําเนินงานในปีท่ีผํานมา  ปัจจุบันเห็นผลสําเร็จแล๎ว 600 แปลง ซึ่งในปี 2560 ได๎
วางเป้าหมายให๎สําเร็จ 1,512 แปลง ปัจจุบันได๎ผํานการรับรองแล๎ว 1,021 แปลง ในพื้นที่ 2,000,000 ไรํ มีเกษตรกรเข๎ารํวม
โครงการประมาณ 140,000 ราย จาก 33 สินค๎าที่ได๎ดําเนินการในปีท่ีผํานมา ขณะนี้ขยายเป็น 67 สินค๎า เพิ่มจาก 9 กลุํม
ประเภทสินค๎า เป็น 10 กลุํมประเภทสินค๎า โดยประเภทสินค๎าที่เพิ่มข้ึน คือ กลุํมของแมลงเศรษฐกิจ อาทิ ผึ้งชันโรง และ
จิ้งหรีด โดยในการดําเนินงานท่ีผํานมา มีการแก๎ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอ นการบริหารจัดการแปลงใหญํให๎มีความ
สอดคล๎องกับสถานการณ์ ทําให๎เกิดความสะดวกรวดเร็ว และเกษตรกรเข๎าถึงได๎งํายขึ้น โดยขณะนี้มีหลายจังหวัดท่ีต๎องการ
เพิ่มการดําเนินการแปลงใหญํให๎มากข้ึนในหลายกลุํมชนิดสินค๎า ดังนั้น จึงคาดวําภายในปลายปีนี้จะสําเร็จได๎เกินเป้าหมาย 
ขณะที่ความก๎าวหน๎าในการเตรียมการเข๎าสูํฤดูกาลเพาะปลูกที่จะเริ่มต๎นในเดือน พ .ค.นี้ มีหลายจังหวัดได๎บูรณาการงานและ
งบประมาณของทุกหนํวยงานเข๎าไปรองรับเพื่อเตรียมการให๎แกํเกษตรกร ท้ังการจัดหาปัจจัยการผลิต การเตรียมการเมล็ดพันธ์ุ 
การเตรียมแปลงเพาะปลูก ซึ่งขณะนี้ทุก หนํวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได๎มีแผนการดําเนินงานและเข๎าไปดําเนินการ
เรียบร๎อยแล๎ว (บ๎านเมือง 01032560) 
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 “โรงสูบน้ าทุ่งระโนด”เดินเครื่องสูบน้ าจากทะเลสาบสงขลาช่วยชาวนารับมือภัยแล้ง(10 มี.ค.60) 
          “โรงสูบน้ําทํุงระโนด” เดินเครื่องสูบน้ําจากทะเลสาบสงขลา 6 เครื่อง สํงให๎ชาวนาข๎าวหลังลงปลูกไปแล๎ว 15 วัน ตั้ง
เป้าเรํงสูบน้ําท้ังวันท้ังคืนในรอบแรก 21 วัน เพื่อดูแลพี่น๎องเกษตรกรให๎ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ อ .ระโนด จ .สงขลา จนกวําจะ
เพียงพอ 
          ที่โรงสูบน้ําทุํงระโนด หมูํที่ 1 ต.บ๎านขาว อ .ระโนด จ .สงขลา ได๎ทําการสูบน้ํา จากทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีคําความเค็ม 
0.20 กรัม/ลิตร โดยเดินเครื่องสูบน้ํา 6 เครื่อง จากเครื่องสูบน้ํา 9 เครื่อง ท่ีต๎องใช๎สลับกันในการสูบน้ําท้ังกลางวัน และ
กลางคืน โดยมีอัตราสูบน้ํา 2.2 ลบ.ม./วินาที/เครื่อง ทางโรงสูบน้ําทํุงระโนด ได๎เดินเครื่องสูบน้ํามาตั้งแตํวัน ที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2560 รวมชั่วโมงสูบ 216 ช่ัวโมง ปริมาตรน้ําท่ีสูบได๎กวํา 1 ล๎านลูกบาศก์เมตร คําความเค็ม 0.20 กรัม/ลิตร 
          หลังจากท่ีชาวนาข๎าวได๎ปลูกข๎าวไปแล๎ว 15 วัน ขณะนี้ข๎าวแตกกอ และต๎องการน้ําขังเพื่อหวํานปุ๋ย ทําให๎ทางโรงสูบน้ํา
ทุํงระโนด ต๎องเรํงเดินเครื่องสูบน้ําเพื่อสํงให๎แกํชาวนาข๎าว ซึ่งเป็นความต๎องการของชาวนาข๎าว ที่เรํงรัดปลูกข๎าวหลังน้ําลด 
เนื่องจากระยะเวลาในการปลูกข๎าว ถ๎าช๎าไปกวํานี้ไมํสามารถท่ีจะเก็บเกี่ยวผลผลิต ได๎ทัน เนื่องจากทางภาคใต๎จะเข๎าฤดูฝน
เสียกํอน ทําให๎ขณะนี้ต๎องสูบน้ําเพื่อดูแลเกษตรกรชาวนาข๎าวครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใน อ .ระโนด ตลอดระยะทาง 15 กิโลเมตร ท่ี
คลองสํงน้ําชลประทานไหลผําน จนกวําจะเพียงพอถึงจะหยุดสํงน้ํา โดยชํวงนี้เป็นรอบแรกท่ีชลประทานสูบน้ําชํวยเหลือ
เกษตรกรชาวนาข๎าวเป็นเวลา 21 วัน 
          วําท่ี ร.ต.ไกรธนู แกล๎วทะนงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดสงขลา เขตพื้นท่ี อ.ระโนด เปิดเผยวํา เริ่มสูบน้ํา
ตั้งแตํวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2560 สูบมาจนถึงวันท่ี 8 แล๎ว ซึ่งเป็นความต๎องการของพี่น๎องเกษตรกรชาวนาข๎าว ท่ีเรํง รัดปลูก
หลังน้ําทํวม เนื่องจากระยะเวลาถ๎าช๎าไปกวํานี้จะไมํสามารถท่ีจะทําได๎ทัน ก็เลยตอนนี้ต๎องสูบน้ําเพื่อดูแลพี่น๎องเกษตรกร
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี จนกวําจะเพียงพอถึงจะหยุด 
          อันนี้เป็นรอบแรกท่ีชลประทานสูบน้ําชํวยเหลือเกษตรกร ซึ่งคลองซอยสํงน้ํานี้ยาวประมาณ 15 กิโลเมตร และมีคลอง
ยํอยที่แตกสาขาไปจากคลองสายหลัก ที่ทางชลประทานสํงให๎ไปถึง ต .ทําบอน อ .ระโนด และแตํละสาขาจะมีประตูน้ํายํอยลง
ไปสูํแปลงนา สําหรับสูบน้ําสํงให๎ชาวนาในรอบแรกตั้งไว๎ 21 วัน แตํไมํตายตัว ถ๎าไมํพอใน 21 วัน ก็จะสูบตํอซึ่งตั้งเป้าเอาไว๎ 21 
วันในรอบแรก (ผู๎จัดการ 09032560) 

 จ.บึงกาฬแล้งนาปรัง 3,000 ไร่ขาดน้ าทหารน าเครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยเหลือ 
          ผู๎สื่อขําวรายงาน ที่ จ.บึงกาฬ สถานการณ์ภัยแล๎งท่ีสํอวิกฤตรุนแรง หลังฝนท้ิงชํวงมานาน ทําให๎ปริมาณน้ําตามแหลํง
น้ําตํางๆ แห๎งขอด บวกกับสภาพอากาศร๎อนจัดได๎สํงผลกระทบตํอ เกษตรกรที่ปลูกข๎าวนาปรังในพ้ืนท่ีบ๎านโพนแก๎ว หมูํที่ 10 
และบ๎านโนนสวรรค์ หมูํที่ 4 ตําบลหนองหัวช๎าง อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ กวํา 3,000 ไรํ กําลังได๎รับผลกระทบอยําง
หนัก ข๎าวที่กําลังจะโต บางพื้นที่กําลังตั้งท๎องออกรวงได๎รับความเสียหาย ต๎นข๎าวเริ่มยืนต๎นแห๎งตาย ชาวนาหลายราย เริ่มถอด
ใจปลํอยท้ิงข๎าวในนาบางสํวนให๎แห๎งตาย เนื่องจากไมํสามารถหาน้ํามาหลํอเลี้ยงต๎นข๎าวได๎ 
          พล.ต.สมชาติ แนํนอุดร ผู๎บัญชาการกองพลทหารราบท่ี 3 หลังได๎รับรายงานวําประชาชนได๎รับความเดือดร๎อนจึงสั่ง
การให ๎กองพันทหารราบท่ี 3 กรมทหารราบท่ี 13 นํารถสูบน้ําด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาด 1,200 วัตต์ พร๎อม
กําลังพลเข๎าชํวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ี ท่ีประสบภัยแล๎งด๎วยการสูบน้ําจากลําน้ําสงครามขึ้นมาแล๎วสํงไปตามคลองสํงน้ําตํางๆ
ในพื้นที่การเกษตร เพื่อให๎เกษตรกรมีน้ําใช๎หลํอเลี้ยงต๎นข๎าวไปตลอดหน๎าแล๎ง และการใช๎พลังงานแสงอาทิตย์กับเครื่องสูบน้ํา
เป็นนโยบายของรัฐบาล ต๎องการให๎พ้ืนท่ีตํางๆ ในประเทศใช๎พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประหยัดใช๎พลังงานไฟฟ้าและน้ํามัน ลด
คําใช๎จํายคําการสิ้นเปลืองให๎แกํประชาชน 
          ด๎านนายวรพันธ์ ชํานิยนัต์ นายอําเภอพรเจริญ กลําววํา ได๎ลงพื้นที่พร๎อมหนํวยทหารรักษาความสงบเรียบร๎อยประจํา
จังหวัดบึงกาฬ   เกษตรอําเภอพรเจริญ เจ๎าหน๎าท่ีองค์การบริหารสํวนตําบลหนองหัวช๎าง เพื่อชํวยแก๎ไขปัญหาให๎กับพี่น๎อง
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ประชาชนในการบริหารจัดการน้ําให๎เป็นระบบ เพื่อให๎พ่ีน๎องเกษตรกรมีน้ําใช๎อยํางทั่วถึงไมํให๎มีการแยํงน้ํากันเกิดขึ้น พ้ืนท่ีบ๎าน
โพนแก๎วแหํงนี้เมื่อถึงฤดูฝนไมํสามารถทํานาปีได๎เนื่องจากน้ําได๎ทํวมพื้นท่ีนาท้ังหมด จึงต๎องอาศัยทํานาในชํวงหน๎าแล๎ง แตํมี
เกษตรกรทํานาปรังกันเป็นจํานวนมาก ปริมาณน้ําจึงมีไมํเพียงพอเกษตรกรจึงได๎แจ๎งไปยังอําเภอพรเจริญและทหารรักษาความ
สงบเรียบร๎อยจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งในเบื้องต๎นทหารได๎นํารถสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เข๎ามาดึงน้ําจากลําห๎วยสาขาของแมํน้ํา
สงครามมาชํวยเหลือเกษตรกร ลําสุดผู๎วําราชการจังหวัดบึงกาฬ ได๎สั่งการให๎โครงการชลประทานบึงกาฬ นําเครื่องสูบน้ําเข๎า
มาชํวยเหลือคาดวําจะบรรเทาความเดือดร๎อนได๎อีกในระดับหนึ่ง 
          ขณะที่ภาพรวมปัญหาภัยแล๎งทั้งจังหวัดปัจจุบันยังถือวําอยูํในเกณฑ์ที่สามารถรับมือได๎โดยมีจุดเสี่ยงท่ีต๎องติดตาม
สถานการณ์อยํางตํอเนื่องคือบริเวณซึ่งต๎องใช๎น้ําจากแมํน้ําสงคราม ใน 3 อําเภอประกอบด๎วย 1.อําเภอโซํพิสัย 2.อําเภอพร
เจริญ และ 3.อําเภอเซกา เพราะในแมํน้ําดังกลําวยังไมํมีโครงการชลประทานสําหรับเก็บกักน้ําหากมีการเพาะปลูกในปริมาณที่
มากก็เสี่ยงท่ีจะทําให๎เกิดการขาดแคลนน้ําในชํวงหน๎าแล๎ง (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 14032560) 

 ชป.10 ปล่อยรถขยายเสียง สร้างความเข้าใจชาวนาชะลอปลูกข้าวนาปรัง(15 มี.ค.60) 
          นายศักดิ์ศิริ อยูํสุข ผู๎อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 10 พร๎อมด๎วยคณะผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าท่ีของสํานักงาน
ชลประทานที่ 10 ได๎รํวมกันปลํอยขบวนรถติดเครื่องขยายเสียง พร๎อมเจ๎าหน๎าที่ภาคสนาม จํานวนกวํา 20 คัน ลงพื้นที่ เพื่อ
ออกประชาสัมพันธ์ สร๎างความเข๎าใจ แกํเกษตรกรในพ้ืนท่ีในเขตชลประทาน ใน อ.เมืองลพบุรี อ .บ๎านหมี่ และ อ .ทําว๎ุง ชะลอ
การปลูกข๎าวนาปรัง เพ่ือไมํต๎องเสี่ยงภัยแล๎ง 
          โดยนายศักดิ์ศิริยังได๎นําคณะเจ๎าหน๎าที่ลงพ้ืนท่ีการเกษตรของเกษตรกรชาวนาในพ้ืนท่ี พร๎อมทั้งพูดคุ ยประชาสัมพันธ์
สร๎างความรับรู๎ความเข๎าใจ ให๎กับพ่ีน๎องเกษตรกรในแนวคิด “แล๎งนี้ เรามารํวมกันลดความเสี่ยง จากภัยแล๎งกันเถอะ ” ซึ่ง
ในชํวงฤดูแล๎งนี้ ทางสํานักงานชลประทานที่ 10 ได๎มีแผนการสํงน้ําให๎กับพ้ืนท่ีเพราะปลูกตามนโยบายมาตรการสํงเสริมการ
เพาะปลูกพืชฤดูแล๎ง ปี  2559/60 ตามแผนการทํานาปรังครั้งท่ี 2 จํานวน 430,000 ไรํ ปัจจุบันมีการเพาะปลูกไปแล๎ว 
860,000 ไรํ เกินแผนเป็นจํานวนมากกวําเทําตัว สํงผลกระทบตํอปริมาณน้ําท่ีวางแผนไว๎ ดังนั้น  จึงต๎องขอความรํวมมือพ่ีน๎อง
เกษตรกร พักการทํานาปรังตํอเนื่อง (นาปรังครั้งท่ี 3) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล๎งที่เกิดขึ้น (มติชน 14032560) 
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 1.5  ความเคลื่อนไหวของโรงสีข้าวไทย 

 โรงสีอาหารสัตว์ซ้ือข้าวเสื่อม ฟาร์มหมูราชบุรีกวาดล้านตัน(28 มี.ค.60)      
          เอกชนมึน "7 โรงสี" ผํานเกณฑ์รํวมประมูลชิงข๎าวเสื่อมบิ๊กลอต 3.66 ล๎านตัน "เฮงเพิ่มพูน" เสนอราคาซื้อต่ําสุด 1.88 
บาท/กก.บิ๊กอาหารสัตว์ราชบุรี "วี.ซี.เอฟ." กวาดซื้อสูงสุด 8 แสนตัน มั่นใจรัฐขายได๎ไมํต่ํากวํา 80% อุดชํองนําเข๎าข๎าวสาลี 
          แหลํงขําวจากวงการข๎าวเปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" วํา ผลการเปิดให๎ยื่นซองเสนอราคาประมูลข๎าวสารสต๏อ กรัฐบาล
เพื่อเข๎าสูํอุตสาหกรรมที่มิใชํคนบริโภค ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 3.66 ล๎านตัน มีผู๎ผํานคุณสมบัติ 19 ราย แตํยื่นซองเสนอราคา 
16 ราย เป็นท่ีนําสังเกตวํามีกลุํมผู๎ประกอบการโรงสีเข๎ารํวมเสนอราคาถึง 7 ราย โดยหนึ่งในนั้นคือ หจก .เฮงเพิ่มพูน ซึ่งเป็นผู๎
เสนอราคาระดับต่ําสุด 1.80 บาทตํอกิโลกรัม 
          "ในเงื่อนไขการประมูลกําหนดคุณสมบัติของผู๎มีสิทธ์ิเข๎ารํวมประมูลวําจะต๎องเป็นบุคคลที่ได๎รับใบอนุญาตประกอบ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ไมํใชํการบริโภคของคน แตํกลับมีโรงสีผํานเกณฑ์ประมูล 7 ราย" 
          นอกจากน้ียังมีบริษัท นิรั นดร์ (ประเทศไทย ) จํากัด ซึ่งเป็นผู๎ผลิตกรดมะนาว (กรดซิตริก ) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีบริษัท นิ
รันดร์(ฮํองกง) อินเวสต์เม๎นท์ถือหุ๎น 100% กํอตั้งมาตั้งแตํปี 2552 ทุนจดทะเบียน 1,500 ล๎านบาท มีนายเผิง ฉีเหวํย (สัญชาติ
จีน) เป็นกรรมการผู๎มีอํานาจ แตํบริษัทนี้ไมํได๎ซื้อ ในปริมาณมากจนเป็นที่นําจับตามองเชํนเดียวกับกลุํมอาหารสัตว์และกลุํม
โรงสี 
แหลํงขําวตั้งข๎อสังเกตวํา เหตุผลที่อนุญาตให๎โรงสีเข๎ารํวมประมูลได๎ในครั้งน้ี เพราะทีโออาร์เดิมเป็นการดําเนินการที่ขัดตํอหลัก
ในทางปฏิบัติที่แท๎จริง เพราะถึงแม๎วําจะมีการเปิดประมูล เพื่อใช๎ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ แตํไมํสามารถนําข๎าวไปใช๎ได๎ทันที 
เพราะข๎าวในคลังของรัฐบาลที่จัดเก็บมานาน และมีสิ่งปลอมปน เชํน ขุยกระสอบจํานวนมาก จําเป็นต๎องนําไปผําน
กระบวนการแยกสิ่งปลอมปนกํอน ซึ่งทางปฏิบัติมีแตํโรงสีเทํานั้นจะทําได๎ แล๎วจึงสํงเข๎าโรงงานอาหารสัตว์ เพรา ะไมํอยํางน้ัน
การผลิตอาหารสัตว์จะไมํได๎มาตรฐาน และอาจจะสํงผลกระทบตํอสุขภาพสัตว์ ยกเว๎นการนําไปผลิตอาหารปลาสามารถ
นําไปใช๎ได๎ทันที  
          ทั้งนี้ มีการคาดการณ์วํา การประมูลครั้งนี้รัฐบาลจะสามารถขายข๎าวได๎ถึง 80% หรือประมาณ 1.8 ล๎านตันจากยอด
เสนอซื้อสูงสุด 2.07 ล๎านตัน โดยผู๎ชนะการประมูลสูงสุดนําจะเป็นกลุํมอาหารสัตว์ ได๎แกํ บริษัท วี.ซี.เอฟ. กรุ๏ป จํากัด โรงงาน
อาหารสัตว์ เเละฟาร์มสุกรรายใหญํที่สุดใน จ.ราชบุรี เสนอซื้อ 800,000 ตัน ราคาเฉลี่ยตันละ 3,000-5,000 บาท รองลงมาคือ 
กลุํมผู๎เลี้ยงสุกรรายใหญํใน จ .ราชบุรีใน เครือ "นิติกาญจนา " ซึ่งมี 2 บริษัท ได๎แกํ บริษัท เอส พี เอ็มอาหารสัตว์ ของนาย
สมชาย นิติกาญจนา และบริษัท กาญจนาอาหารสัตว์ ของนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา และนางบุญยิ่ง นิติกาญจนา อดีตที่ปรึกษา
ของนางพรทิวา นาคาศัย อดีต รมว.พาณิชย์ 
          "หากรัฐพิจารณาขายให๎กับกลุํมอาหารสัตว์จํานวนมากอาจไมํจําเป็นต๎องนําเข๎าข๎าวสาลีจากตํางประเทศ ตามที่สมาคม
ผู๎ผลิตอาหารสัตว์ไทยเรียกร๎องขอให๎นําเข๎าเพื่อมาชดเชยผลผลิตข๎าวโพดที่มีไมํเพียงพอตํอความต๎องการใช๎ในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์" 
           ลําสุด นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค๎าตํางประ เทศ กลําววํา มีเอกชน 15 รายที่ยื่นเสนอซื้อในราคาสูงสุดรวม
ปริมาณ 2.07 ล๎านตัน ใน 157 คลัง หรือคิดเป็นสัดสํวน 56.50% ของปริมาณข๎าวที่เปิดประมูลทั้งหมด มูลคําที่เสนอซื้อ 
9,205 ล๎านบาท และมีการเสนอซื้อข๎าวราคาตั้งแตํ 1,880-5,100 บาท/ตัน หรือ 1.88-5.10 บาท/กก. โดยราคาเฉลี่ยที่เสนอ
ซื้อครั้งน้ี 4-5 บาท/กก. คาดวํากรมจะนําผลการประมูลเข๎าสูํการพิจารณาของคณะทํางานระบายข๎าวในวันที่ 28 มี.ค.นี้ เพื่อ
พิจารณาวําจะขาย 
          "หลักเกณฑ์การพิจารณาขายต๎องนําข๎อมูลรอบด๎านมาเทียบเคียงราคาวัตถุดิบที่กลุํมอาหารสัตว์นําไปผลิต เชํน มันเส๎น 
ราคาปัจจุบันอยูํที่ 5 บาท/กก. ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ อยูํท่ี 8 บาท/กก. รวมทั้งผลกระทบของตลาด และภาระคําใช๎จํายในการ
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จัดเก็บสต๏อกข๎าว ท่ีปัจจุบันมีคําใช๎จํายอยูํที่ 17 ล๎านบาท/วัน กํอนเสนอประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว 
(นบข.) อนุมัติตํอไป" 
          นายกีรติกลําววํา ตามแผนการเปิดระบายสต๏อกข๎าวรัฐบาลที่ได๎รับความเห็นชอบจาก นบข .ในเดือน เม .ย.จะนําข๎าว
กลุํม 3 ที่เก็บเกิน 5 ปีขึ้นไป และเป็นข๎าวผิดชนิด ผิดมาตรฐาน ท่ีไมํเหมาะสมทั้งการบริโภคของคนและสัตว์ต๎องเข๎าสูํ
อุตสาหกรรมพลังงานอยํางเดียวลอตสุดท๎ายปริ มาณ 1.8 ล๎านตัน มาเปิดประมูล หลังจากน้ันในเดือน พ .ค.จนถึง ก .ค จะนํา
ข๎าวที่เหลือจากการประมูลทุกกลุํมมาประมูลใหมํ โดยเริ่มจากในกลุํม 1 ข๎าวเกรด พี เอ บี และมีเกรด ซีปนไมํเกิน 20% ที่คน
สามารถบริโภคได๎ ที่เหลืออยูํ 1.5 ล๎านตัน, เดือน มิ.ย.ประมูลข๎าวกลุํม 2 ทีเ่ข๎าสูํอุตสาหกรรมมิใชํคนบริโภคที่เหลือจากประมูล
ครั้งนี้ และเดือน ก .ค.จะนําข๎าวกลุํม 3 ที่จะเปิดประมูลในเดือน เม .ย.หากระบายไมํหมดมาประมูลใหมํ จึงเชื่อวําภายในปี 
2560 รัฐบาลนําจะระบายข๎าวออกจากสต๏อกได๎หมดจากจนถึงขณะนี้ท่ีระบายไปแล๎ว 10.1 ล๎านตันจากสต๏อกท่ีรับ มา 18 ล๎าน
ตัน คิดเป็นมูลคํา 1.03 แสนล๎านบาท ยังไมํรวมข๎าวที่ระบายในปีนี้ สํวนการสํงออกข๎าวไทยตั้งแตํวันท่ี 1 ม.ค.-21 มี.ค. 2560 
มีปริมาณ 2.6 ล๎านตัน เพิ่มขึ้น 2.7% เทียบกับชํวงเดียวกันปีท่ีผํานมา มูลคํา 3.8 หมื่นล๎านบาท ลดลง 1%(ประชาชาติธุรกิจ 
27032560) 

 1 พันโรงสีผันตัวเป็นผู้ส่งออก รุกข้าวถุงเพื่ออยู่รอด-ปัญหาสินเชื่อเริ่มคลี่คลาย(28 มี.ค.60)      
          1,000 โรงสีดิ้นเอาตัวรอด หลังกําลังสีแปรรวมมากกวําผลผลิตข๎าวเปลือกถึง 3 เทํา แขํงผันตัวเป็นผู๎สํงออกแยํงแชร์ได๎
แล๎วกวํา 2 ล๎านตันตํอปี อีกด๎านแหํผลิตข๎าวถุงขายเองทั้งในและตํางประเทศ ขณะปัญหาสินเช่ือแบงก์แสนล๎านเริ่มคลี่คลาย 
          นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข๎าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ "วํา ปัจจุบันโรงสีทั่วประเทศมี
จํานวนมากกวํา 1,000 โรง ในจํานวนนี้เป็นสมาชิกของสมาคมราว 800 โรง ในภาพรวมธุรกิจโรงสีเวลานี้มีกําลังผลิตหรือกําลัง
การสีแปรรวมกันมากกวํา 100 ล๎านตันตํอปี ขณะที่ผลผลิตข๎าวเปลือกของประเทศเฉลี่ยประมาณ 30 ล๎านตันตํอปี หรือมีกําลัง
สีแปรมากกวําข๎าวเปลือกกวํา 3 เทํา ทําให๎มีการแขํงขันสูงในการแยํงซื้อข๎าวเปลือกจากชาวนาเพื่อให๎มีวัตถุดิบป้อนโร งงาน 
และรักษาธุรกิจให๎อยูํรอด 
           จากแขํงขันที่สูงดังกลําว ผู๎ประกอบการโรงสีได๎ปรับตัว เชํนผันตัวเองเป็นผู๎สํงออกข๎าว ซึ่งจากที่ประเทศไทยสํงออก
ข๎าวในแตํละปีประมาณ 9-10 ล๎านตัน ประเมินในจํานวนนี้มีสัดสํวนการสํงออกจากโรงสีที่จดทะเบียนเป็นผู๎สํงออกราว 20% 
หรือประมาณ 2 ล๎านตัน นอกจากนี้โรงสีหลายรายได๎หันรุกธุรกิจทําข๎าวสารบรรจุถุง จัดจําหนํายให๎กับยี่ปั๊วซาปั๊ว หรือสํงตาม
ร๎านค๎าในท๎องถิ่น บางรายมีศักยภาพก็สํงจําหนํายในโมเดิร์นเทรด 
          "โรงสีที่ผันตัวเองเป็นผู๎สํงออกต๎องขึ้นทะเบียนกับกรมการค๎าตํางประเทศ ยังไมํทราบจํานวนที่แนํชัดวํามีจํานวนเทําใด 
ทางสมาคมจะได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลอยํางเป็นทางการตํอไป" 
          สํวนปัญหาธนาคารเข๎มงวดในการให๎สินเชื่อธุรกิจโรงสี โดยธนาคารกรุงไทยผู๎ให๎สินเชื่อหรือให๎กู๎รายใหญํแกํโรงสี
สัดสํวน 60% (หรือประมาณ 6 หมื่นล๎านบาท)ของวงเงินชนิดตั๋วระยะสั้น หรือแพ็กกิ้งสต๏อก(ตั๋วP/N) รวมกันทุกธนาคารกวํา 1 
แสนล๎านบาท จากธุรกิจโรงสีมีปัญหาหนี้ค๎างชําระจากแบกสต๏อกข๎าวที่ซื้อไว๎ในราคาสูง 
          ขณะที่ราคาข๎าวชํวงที่ผํานมาลดลง 30-40% ของราคาตลาด ทําให๎บางโรงมีปัญหาเรื่องหนี้เสีย (เอ็นพีแอล ) เรื่องนี้
ได๎รับการชํวยเหลือจากกระทรวงพาณิชย์ในการประสานกับแบงก์กรุงไทย ลําสุดได๎รับแจ๎งวําปัญหาเริ่มคลี่คลายแล๎วโดยแบงก์
ยอมปลํอย 70% ของวงเงินก๎ูแกํลูกค๎าช้ันดี สํวนท่ีเป็นเอ็นพีแอลก็มีการคุยกับโรงสีเป็นรายกรณีไป 
          ด๎านนายศุภชัย วรอภิญญาภรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธนสรรค์ไรซ์ จํากัด(บจก.) บริษัททําธุรกิจโรงสี ผลจากการ
แขํงขันที่สูง ได๎ผันตัวเองมาเป็นผู๎สํงออกข๎าวข้ึนปีท่ี 3 แล๎ว ขณะเดียวกันเมื่อ 6-7 เดือนที่ผํานมาได๎หันมาทําธุรกิจข๎าวสาร
บรรจุถุงจําหนํายในประเทศภายใต๎แบรนด์จัสมินไรซ์ ขายตรงให๎กับตัวแทนจําหนํายในพื้ นท่ีภาคใต๎ และในเขตกรุงเทพฯ มี
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ยอดขายรวม 7-8 ล๎านบาทตํอเดือน นอกจากนี้ยังทําข๎าวถุงหอมมะลิ และปลายข๎าวหอมมะลิ ภายใต๎แบรนด์พรีเมี่ยมไรซ์สํง
จําหนํายในฮํองกง และตลาดแอฟริกา อยูํในชํวงเริ่มทําตลาด 
          สอดคล๎องกับนายวิรัตน์ บัวมหะกุล เจ๎าของห๎างหุ๎นสํวนจํากัด โรงสีไฟยํงฮงจั้ว และประธานชมรมโรงสีข๎าวจังหวัด
นครสวรรค์ กลําววํา โรงสีข๎าวในนครสวรรค์มีอยูํประมาณ 60 โรง สํวนหนึ่งได๎ปรับตัวเองทั้งทําข๎าวถุงจําหนําย การทําข๎าวนึ่ง
ขายให๎กับผู๎สํงออก และบางบริษัทเป็นผู๎สํงออกเองขึ้นกับความถนัดของแตํละราย ในสํวนของยํงฮงจั้วไดห๎ันมาทําข๎าวถุงภายใต๎ 
"ตราดอกบ๏วย "เป็นข๎าวหอมมะลิ ขนาด 5 - 49 กก.จําหนํายผํานยี่ปั๊วซาปั๊ว ท้ังนี้เพื่อรักษาธุรกิจให๎มีงานทํา มียอดขาย
ประมาณ 80-90 ล๎านบาทตํอปี ปีนี้คาดจะลดเหลือ 70 ล๎านบาท จากราคาข๎าวท่ีลดลง 10-20% จากปีกํอน (ฐานเศรษฐกิจ 
26-29032560) 

 โครงการช่วยเหลือข้าวนาปรัง เล็งขอขยายโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเก็บสต๊อก(20 มี.ค.60) 
          ก.พาณิชย์ฯ เตรียมชง นบข.ชํวยเหลือข๎าวเปลือกนาปรังปีการผลิต 2560 เตรียมเสนอขยายโครงการชดเชยดอกเบี้ย
ให๎โรงสีในอัตรา 3% เพื่อเก็บสต๏อกข๎าว เป้า 2-3 ล๎านตัน มั่นใจดึงราคาไมํให๎ต่ํากวําตันละ 7,300-7,800 บาท 
          น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ รํวมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวํา กระทรวงพาณิชย์จะเสนอมาตรการดูแลข๎าวเปลือกนา
ปรัง ฤดูกาลการผลิตปี 2560 ให๎ท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) ที่มี พล .อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันท่ี 22 มี.ค. 2560 เพื่อพิจารณามาตรการให๎ความชํวยเหลือผลผลิตข๎าวนาปรังที่กําลัง
จะทยอยออกมาในชํวงปลายเดือน มี.ค. โดยจะขอขยายระยะเวลาโครงการชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3% ให๎ผู๎ประกอบการโรงสี
เก็บสต๏อกข๎าวเปลือกนาปรัง ตั้งเป้าใช๎เงินชดเชยดอก เบี้ยประมาณ 150-200 ล๎านบาท เพื่อดูดซับผลผลิตข๎าวเปลือกนาปรัง
มาเก็บสต๏อกไว๎ 2-3 ล๎านตัน 
          “มาตรการชํวยเหลือดังกลําวไมํได๎ของบประมาณเพิ่มเติม แตํจะใช๎วงเงินจากกรอบเดิมที่ นบข .เคยอนุมัติให๎ใช๎ใน
โครงการชดเชยดอกเบี้ยสําหรับการเก็บสต๏อกข๎าวเปลือกนาปี ฤดู กาลผลิตปี 2559/60 ซึ่งอนุมัติวงเงินไว๎ 940 ล๎านบาท และ
ยังมีเงินเหลืออยูํ ก็จะขยายระยะเวลามาใช๎ชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเก็บสต๏อกข๎าวเปลือกนาปรังปีการผลิต 2560 ด๎วย คาดวําวงเงิน
ดังกลําวนําจะเพียงพอ ไมํต๎องขออนุมัติใหมํ เนื่องจากประเมินวําผลผลิตข๎าวเปลือกนาปรัง 2560 จะมีปริมาณไมํถึง 6 ล๎านตัน
ข๎าวเปลือก” 
          สํวนมาตรการอื่นๆ กระทรวงฯ ได๎มีการประสานโรงสีให๎เข๎าไปรับซื้อข๎าวเป็นการลํวงหน๎า โดยเฉพาะการรับซื้อข๎าวใน
โครงการนาแปลงใหญํ ซึ่งจะชํวยให๎เกษตรกรขายข๎าวได๎ในราคาที่สูงข้ึนกวําปกติตันละ 200-300 บาท และยังได๎ผลั กดันหา
ตลาดสํงออกเพื่อรองรับผลผลิตข๎าวท่ีกําลังออกมา ขณะเดียวกัน ได๎ประสานโรงสีให๎เตรียมเครื่องอบเพื่อรองรับข๎าวเปลือกที่
อาจจะได๎รับผลกระทบจากฝนตกเพื่อชํวยลดความชื้น โดยมั่นใจวําจากมาตรการที่ได๎เตรียมไว๎จะทําให๎เกษตรกรขาย
ข๎าวเปลือกได๎ไมํต่ํากวําตันละ 7,300-7,800 บาท (ผู๎จัดการ 19032560) 

 ตลาดกลางข้าวสาร(17 มี.ค.60) 
          นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว .พาณิชย์ เปิดเผยวํา  ได๎มอบหมายให๎กรมการค๎าภายในดําเนินโครงการเพื่อจัดตั้งตลาด
กลางข๎าวสารสูํมาตรฐานสากล เพื่อให๎ตลาดกลางดังกลําวเป็นที่รวบรวมและจําหนํายข๎าวสาร  โดยมีการบริการอยํางเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร สามารถเช่ือมโยงข๎าวสารไปยังตลาดภายในและตํางประเทศ  เพื่อให๎ไทยเป็นศูนย์กลางการค๎าข๎าวสารของภูมิภาค
อาเซียนและตลาดโลก  เพราะปัจจุบันไทยเป็นผู๎สํงออกข๎าวรายใหญํของโลก สํงออกปีละประมาณ 10  ล๎านตัน มูลคํา 1.55 
แสนล๎านบาท แตํการบริหารจัดการในการซื้อขาย ตลอดจนการให๎บริการด๎านโลจิสติกส์ เพื่อสํงออกไปตํางประเทศ  ขึ้นอยูํกับ
ความพร๎อมของผู๎ประกอบการแตํละราย  ยังไมํมีศูนย์รวบรวมข๎าวสารที่ให๎บริการครบวงจร  จึงต๎องการผลักดันให๎มีตลาดข๎าว
ข๎าวสารขึ้นมา  
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          ทั้งนี้ ยังได๎ตั้งเป้าหมายให๎ตลาดกลา งเป็นแหลํงข๎อมูลการตลาดและราคากลางที่สามารถเชื่องโยงการซื้อขายภายใต๎
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  ระหวํางผู๎ขาย (เกษตรกร กลุํมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ โรงสี ) กับผู๎ซื้อ  
(โรงงานแปรรูป ผู๎ค๎า ผู๎สํงออก ตลอดจนผู๎นําเข๎าในตํางประเทศ ) เพื่อให๎เกษตรกรสามารถ ใช๎อ๎างอิงประกอบการวางแผนการ
เพาะปลูก และผู๎ประกอบการสามารถใช๎วางแผนด๎านการผลิต และการตลาดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
          สําหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดตั้งตลาดกลางข๎าวสาร  กระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาความพร๎อมของเอกชนท่ี
ประกอบการตลาดข๎าวสารในด๎านความเหมาะสมของสถานท่ี เพื่อให๎เป็นศูนย์กลางการค๎าและคมนาคมที่สามารถเช่ือมโยงการ
ขนสํงทั้งทางบก ทางเรือ  และทางอากาศได๎อยํางสะดวก มีโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับการดําเนินการของตลาดกลาง  โดย
ปรับปรุงสถานท่ีให๎เป็นศูนย์กลางการซื้อขายข๎าวสาร การแสดงสินค๎า การจัดเตรียมเครื่องมือวัสดุ  และสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่จําเป็นตํอการซื้อขายข๎าวสารของเกษตรกร กลุํมเกษตรกร สหกรณ์ โรงสี หยง ผู๎ค๎าสํง และผู๎สํงออก มีการดําเนินการบริหาร
จัดการตลาดและจัดทําและบํารุงรักษาระบบฐานข๎อมูลสินค๎า  ข๎อมูลผู๎ซื้อ ผู๎ขาย ระบบการซื้อขายที่มีมาตรฐานสากล โปรํงใส 
ตรวจสอบได๎ สามารถรองรับระบบการซื้อขายในระบบออนไลน์ได๎ 
          “กระทรวงพาณิชย์จะเข๎าไปให๎การสนับสนุนด๎วยการจัดกิจกรรมสํงเสริมเชื่อมโยงการซื้อขายข๎าวสาร  เพื่อให๎มีการ
พบปะระหวํางผู๎ผลิตกับผู๎ซื้อ เป็นการกระตุ๎นการซื้อขาย เพิ่มโอกาส ชํองทางการตลาดให๎เกษตรกร และการพัฒ นาผลิตภัณฑ์
ข๎าวสารให๎ตรงความต๎องการของผู๎ซื้อ  รวมทั้งกิจกรรมการประมูลข๎าวสาร สํงเสริมและพัฒนาความรู๎ด๎านการบริหารจัดการ  
การตลาด และการพัฒนาคุณภาพสินค๎า ให๎แกํผู๎ประกอบการตลาดกลางประมูลข๎าวสาร  ผู๎สํงออก เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  
สร๎างการรับรู๎การเป็นตลาดกลางข๎า วสารที่มีความโปรํงใส เป็นธรรม  รวมทั้งเป็นแหลํงอ๎างอิงราคาซื้อขายข๎าวสาร ให๎
ครอบคลุมและทั่วถึงผู๎ซื้อ ผู๎ขาย และผู๎สํงออกท้ังในและตํางประเทศ”นางอภิรดี กลําว (โพสต์ทูเดย์ 17032560) 

 เตรียมของบรัฐ 400 ล้านผุดตลาดกลางข้าวสารปริมณฑลแห่งแรก (20 มี.ค.60) 
          นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค๎าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยวํา ขณะนี้กรมฯอยูํระหวําง
การจัดหาพื้นที่จัดตั้ง ตลาดกลาง เพื่อเป็นแหลํงรวบรวมและจําหนํายข๎าวสาร นํารํองพื้นที่ในปริมณฑล อาทิ ตลาดไท จ .
ปทุมธานี ตลาดตํอยอด ติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต พื้นที่บริเวณโรงงานข๎าวมาบุญครอง บริษัทปทุมไรซ์มิลล์ จ .
ปทุมธานี เป็นต๎น โดยแนวคิดท่ีตั้งตลาดกลางข๎าวสารต๎องพื้นที่ไมํต่ํากวํา 3,000-6,000 ตารางเมตร และมีการกํอสร๎าง
โครงสร๎างพื้นฐานไว๎แล๎ว เชํน อาคารสํานักงาน โดยอยูํระหวํางการพิจารณาคัดเลือกของผู๎บริห ารระดับสูง และของบกลาง 
300-400 ล๎านบาทเพื่อใช๎ในการสนับสนุนคําเชําสถานท่ีให๎กลุํมเกษตรกร และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู๎ ตั้งเป้าสามารถ
ดําเนินการได๎กลางปีนี้ 
          ” สิ่งที่เกษตรกรได๎รับคือขําวสารและข๎อมูลอ๎างอิงที่เป็นมาตรฐานยอมรับเดียวกัน ตั้งเป้ามูลคําก ารซื้อขายเฉลี่ยไมํต่ํา
กวําเดือนละ 50 ล๎านบาท คิดเป็นปริมาณ 6,250-7,500 ตันตํอเดือน ชํวยราคาซื้อขายข๎าวสารในตลาดอีก 5% อีกทั้งชํวย
ผลักดันมูลคําการสํงออกข๎าวเพิ่มขึ้น1% หรือปริมาณ 95,000ตัน คิดเป็นมูลคํา 1,490 ล๎านบาท ตอกย้ําไทยเป็นผู๎สํงออกราย
ใหญํของโลก ที่สํงออกประมาณ 10 ล๎านตันตํอปี สร๎างมูลคํากวํา 1.55 แสนล๎านบาท ” นางสาวสุทัศนีย์ กลําว 
          นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์ กลําววําการจัดตั้งตลาดกลางข๎าวสาร เพื่อให๎ไทยเป็น
ศูนย์กลางการค๎าข๎าวสารของภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก รวมทั้งสํงเสริมและพัฒนาข๎าวคุณภาพพิเศษหรือข๎าวสารที่มีความ
เฉพาะถิ่นทุกสายพันธุ์จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อาทิ ข๎าวอินทรีย์ ข๎าวพ้ืนเมือง ให๎มีการจําหนํายได๎อยํางกว๎างขวาง ซึ่งมอบ
นโยบายให๎จัดกิจกรรมสํงเสริมเชื่อมโยงการซื้อขายข๎าวสาร ระหวํางผู๎ผลิตกับผู๎ซื้อ เป็นการกระตุ๎นกา รซื้อขาย เพิ่มโอกาส 
ชํองทางการตลาดให๎เกษตรกร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข๎าวสารให๎ตรงความต๎องการของผู๎ซื้อ(มติชน 19032560) 
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 1.6  ความเคลื่อนไหวของผู้ส่งออกข้าวไทย 

 นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย กลําววํา ในเดือนมกราคมที่ผํานมา  
การสํงออกข๎าวของไทยในเชิงปริมาณและมูลคําเทียบกับเดือนเดียวกันของปีท่ีแล๎วยังติดลบ เนื่องจากเดือนมกราคม 2559 มี
ข๎าวที่ซื้อขายแบบรัฐตํอรัฐหรือจีทูจีที่ไทยทําสัญญากับจีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สํงมอบข๎ามปีจากปลายปี 2558 ทําให๎ตัวเลข
เดือนมกราคมปีที่แล๎วไทยสํงออก ข๎าวได๎เป็นล๎านตัน แตํเดือนมกราคมปีนี้ไทยสํงออกข๎าวได๎ 8.2 แสนตัน   
ซึ่งถือเป็นระดับปกติและเป็นตัวเลขท่ีนําพอใจ และในเดือนกุมภาพันธ์คาดวําไทยจะสํงออกข๎าวได๎ประมาณ 8 แสนตัน หาก
สํงออกได๎ระดับนี้โดยเฉลี่ยทุกเดือน มั่นใจไทยจะสํงออกข๎าวในปีน้ีได๎ 9.5-10 ล๎านตัน (ปี 2559 สํงออก 9.8 ล๎านตัน ) 
          "จากราคาข๎าวสํงออกของไทยเวลานี้ใกล๎เคียงกับคูํแขํง ปัจจุบันราคาข๎าวขาว 5% ของเวียดนามที่มีผลผลิต  
ในฤดูกาลใหมํออกมาราคาสํงออก (เอฟโอบี) เฉลี่ย 360 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตํอตัน ขณะที่ข๎าว 5% ของไทยเฉลี่ย 355 ดอลลาร์
สหรัฐตํอตัน สํวนราคาข๎าวน่ึงของไทยสูงกวําข๎าวนึ่งอินเดียเพียง 5- 10 ดอลลาร์สหรัฐฯตํอตัน สามารถจูงใจคูํค๎าหันมาซื้อข๎าว
ไทยมากขึ้น เพราะคุณภาพข๎าวนึ่งของไทยดีกวํา และหากกระทรวงพาณิชย์สามารถระบายข๎าวในสต็อกท่ีเหลืออีกประมาณ 
6.5 ล๎านตันได๎หมดโดยเร็ว คาดวําราคาข๎าวในตลาดโลกจะปรับฐานใหมํซึ่งสูงขึ้นกวําเดิม จากท่ีผํานมาข๎าวในสต็อกรัฐบาลมีผล
ตํอราคาข๎าวโลกไมํขยับข้ึนมาก เพราะผู๎ซื้อไมํเรํงซื้อเก็บสต็อก " (ที่มา : กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ , หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจ) 

 ขายข้าวอุตฯ ขาดทุน6หม่ืนล้าน ส่งออกเชียร์หวังดันราคา-บาทแข็งผู้น าเข้าชะลอซื้อ(31 มี.ค.60) 
          วงการชี้รัฐระบายข๎าวอุตสาหกรรมล็อตใหญํ 2.07 ล๎านตันหากอนุมัติขายขาดทุนกวํา 6.2 หมื่นล๎าน จากต๎นทุนกวํา 
30 บาท/กก. แตํขายได๎เฉลี่ย 1.88-5.10 บาท/กก. ด๎านสํงออกเชียร์ยอมขาดทุนเรํงโละสต๏อกดันราคาข๎าวขยับ ข๎างคูํค๎าชะลอ
ซื้อหวังราคาลงอีก 
          จากท่ีกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค๎าตํางประเทศได๎เปิดประมูลข๎าวสูํอุตสาหกรรมล็อตใหญํ 3.66 ล๎านตัน มีผู๎เสนอ
ราคาสูงสุด 15 รายใน 157 คลัง รวมปริมาณข๎าว 2.07 ล๎านตัน มูลคําเสนอซื้อประมาณ 9,205 ล๎านบาท ราคาเสนอซื้อเฉลี่ย 
1,880-5,100 บาท/ตัน หรือ 1.88-5.10 บาท/กก.โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาข๎าวที่มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานจะ
มีการประชุม กํอนนําเสนอเรื่องตํอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.)ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติระบายตํอไปนั้น 
          แหลํงขําวจากวงการค๎าข๎า ว เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ "วํา ข๎าวสูํอุตสาหกรรม 2.07 ล๎านตันที่เตรียมเสนอ นบข .
พิจารณาอนุมัติระบายนั้น หากพิจารณาจากต๎นทุนการรับจํานําข๎าวเปลือกที่ 1.5 หมื่นบาท/ตัน คิดเป็นราคาข๎าวสารที่ 24-25 
บาท/กก. รวมคําเก็บรักษา และคําบริหารจัดการตํางๆ มีต๎นทุนไมํต่ํากวํา 30 บาท/กก.ข๎าว 2.07 ล๎านตันคํานวณแล๎วมีต๎นทุน
ประมาณ 6.21 หมื่นล๎านบาท หากขายครั้งนี้ได๎ที่ 9,205 ล๎านบาทจะขาดทุนประมาณ 6.20 หมื่นล๎านบาท 
          "แม๎จะขาดทุนมาก แตํก็เห็นใจ และเราก็สนับสนุนให๎ขาย เพราะหากยังมีข๎าวอยูํในสต๏อกเป็นล๎านตัน ผู๎ซื้อตํางประเทศ
ก็จะไมํเรํงซื้อข๎าวเก็บ แตํจะซื้อเทําท่ีจําเป็น ทําให๎ราคาข๎าวเปลือกในประเทศและราคาข๎าวสารสํงออกไมํคํอยขยับ" 
          อยํางไรก็ดีแม๎กระทรวงพาณิชย์มั่นใจ องค์การคลังสินค๎า (อคส.)และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)มีมาตรการ
กํากับดูแลข๎าว 2.07 ล๎านตันไมํให๎เล็ดลอด ออกสูํตลาดข๎าวท่ัวไปในตลาดได๎ แตํก็ยังไมํเป็นท่ีนําไว๎วางใจ เพราะเวลานี้ได๎รับ
รายงานจากผู๎สํงออกข๎าวบางรายวํา มีผู๎มาเสนอขายข๎าวล็อตนี้ให๎ในราคา 7-8 บาท/กก. เนื่องจากข๎อเท็จจริงในข๎าว 2.07 ล๎าน
ตันที่เป็นข๎าวเสื่อมคุณภาพก็มีข๎าวคุณภาพดีปนอยูํด๎วย หากมาคัดแย กขายและเล็ดลอดเข๎าสูํตลาดข๎าวท่ัวไปในราคาต่ํากวํา
ราคาตลาดจะกระทบตํอราคาข๎าวไทยในภาพรวมได๎ 
          ด๎านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ สมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย กลําวโดยยอมรับวํายังมีความกังวลใจในเรื่อง
ข๎าวอุตสาหกรรมที่อาจเล็ดลอดสูํตลาดทั่วไป เรื่องนี้ท างผู๎สํงออกหากพบมีข๎อมูลความไมํชอบมาพากลก็พร๎อมท่ีจะชํวยแจ๎ง
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เบาะเสา อยํางไรก็ดีการประมูลข๎าวเพื่ออุตสาหกรรมล็อตลําสุดเป็นอีกสํวนหนึ่งที่คูํค๎าข๎าวไทยจับตามองวําจะควบคุมไมํให๎ออก
สูํตลาดข๎าวท่ัวไปได๎หรือไมํ หากคุมไมํอยูํอาจทําให๎ราคาข๎าวไทยลดลงไปอีก 
          ทั้งนี้ลําสุดราคาข๎าว (ข๎าวขาว 5%) สํงออกราคาเอฟโอบีของไทยอยูที่ 350-355 ดอลลาร์สหรัฐฯตํอตัน ซึ่งอยูํระดับ
เดียวกับราคาข๎าวของเวียดนาม ขณะที่ราคาข๎าวประเภทเดียวกันของอินเดียราคาเฉลี่ยที่ 360-370 ดอลลาร์สหรัฐฯตํอตัน 
สํวนของปากีสถานเฉลี่ยที่ 370 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตํอตัน ซึ่งแม๎ราคาข๎าวไทยจะใกล๎เคียงกับเวียดนาม แตํคําสั่งซื้อเข๎ามายังไมํ
มาก ผลพวงนอกจากผู๎นําเข๎าจับตาการประมูลข๎าวอุตสาหกรรมของไทยแล๎ว อีกสํวนหนึ่งลําสุดเงินบาทที่แข็งคําขึ้นมาอยูํที่
ระดับ 34 บาท/ดอลลาร์ เป็นอีกปัจจัยสําคัญในการเจรจาซื้อขายข๎าวท่ีราคามีแนวโน๎มสูงขึ้นทําให๎คูํค๎าชะลอซื้อ (ฐานเศรษฐกิจ 
3003-010422560)    

 เปิดมุมมองบ๊ิกส่งออกรัฐฯ ขายข้าวหมดสต๊อกราคาตลาดโลกจะปรับฐานใหม่(14 มี.ค.60) 
          บริษัท เอเซียโกลเด๎นไรซ์ จํากัด ถือเป็นผู๎นํา และครองอันดับ 1 ผู๎สํงออกข๎าวมากสุดของประเทศ ติดตํอกันมานาน
หลายปี และในปีนี้ก็คาดจะยังครองแชมป์ได๎เชํนเดิม ท้ังนี้การสํงออกของบริษัทรวมถึงการสํงออกข๎าวของประเทศไทยใน
ภาพรวมปีนี้จะเป็นอยํางไร มีปัจจัยบวก-ปัจจัยลบอยํางไร รวม ถึงทิศทางราคาข๎าวไทยท้ังในประเทศ และในตลาดโลกจะเป็น
เชํนใดนั้น “ฐานเศรษฐกิจ”สัมภาษณ์ “สมบัติ เฉลิมวุฒินันท์” ประธานบริษัทเอเซียโกลเด๎นไรซ์ฯ กูรูด๎านสํงออกข๎าวที่ได๎ให๎
ความเห็นไว๎อยํางนําสนใจยิ่ง 
 ส่งออกข้าว9.8ล้านตัน 
          “สมบัติ”กลําววํา ในปี 2560 คาดประเทศไทยจะสํงออกข๎าวได๎ประมาณ 9.5-9.8 ล๎านตัน (กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้า
สํงออกท่ี 10 ล๎านตัน สํวนสมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทยตั้งเป้าที่ 9.5 ล๎านตัน) จากปีท่ีแล๎วไทยสํงออกข๎าวได๎ 9.8 ล๎านตัน ในจํานวน
นี้เป็นข๎าวจากสต๏อกรัฐบาลประมาณ 2 ล๎านตัน และข๎าวเอกชนอีกกวํา 7 ล๎านตัน โดยคาดการณ์สํงออกข๎าวของปีนี้ข๎างต๎น 
มองวํามีปัจจัยบวกจากหลายประการ ท่ีสําคัญคือ การสํงออกข๎าวภายใต๎ความตกลงซื้อขายแบบรัฐตํอรัฐหรือจีทูจีระหวํางไทย-
จีน ใน 1 ล๎านตันที่ 2 ที่เช่ือวําจะสามารถเจรจาและสํงมอบได๎แล๎วเสร็จในปีนี้ 
          นอกจากน้ีจากท่ีรัฐบาลฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลข๎าวอีก 2.5 แสนตันในเดือนนี้ คาดไทยและเวียดนามจะแชร์สํวนแบํง
กันไป จากปีท่ีแล๎วฟิลิปปินส์นําเข๎าข๎าวประมาณ 8 แสนตันในจํานวนนี้นําเข๎าจากไทย 3 แสนตัน จากเวียดนาม 4 แสนตัน ที่
เหลือจากแหลํงอื่น ขณะที่ตลาดอินโดนีเซียก็คาดวําจะยังมีการนําเข๎าข๎าว แตํจะปริมาณเทําใดนั้น คงต๎องรอดูผลผลิตข๎าวของ
อินโดฯอีกครั้ง จากปีท่ีแล๎วอินโดนีเซียนําเข๎าข๎ าว 1.2 ล๎านตัน โดยนําเข๎าจากไทย 4 แสนตัน จากเวียดนาม 3.2 แสนตัน ที่
เหลือจากแหลํงอื่น และตลาดมาเลเซียในปีนี้ก็จะยังมีการนําเข๎า โดยไทยกับเวียดนามจะแบํงกันในตลาดนี้เชํนกัน 
สํวนตลาดแอฟริกา ซึ่งเป็นตลาดใหญํสุดของข๎าวไทย และของบริษัท (สัดสํวน 60%ของการสํงออกข๎าวขอ งเอเชียฯอยูํที่
แอฟริกา ) หลายประเทศในตลาดนี้มีรายได๎หลักจากการสํงออกน้ํามัน คาดจะมีกําลังซื้อและการนําเข๎าเพิ่มขึ้นจากรายได๎ที่
เพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงข้ึนแตํที่นําจับตามองคือไนจีเรีย ท่ีรัฐบาลสํงเสริมการเพาะปลูกข๎าวในประเทศเพื่อพึ่งพา
ตัวเองและลดการนําเข๎า ต๎องติดตามวําจะเป็นอยํางไร 
 เอเชียฯเล็ง1.5 ล้านตัน 
           “ในสํวนการสํงออกข๎าวของบริษัทในปีน้ีจะพยายามรักษาตัวเลขให๎ใกล๎เคียงกับปีท่ีแล๎วที่มียอดสํงออกประมาณ 1.5 
ล๎านตัน มูลคํากวํา 2 หมื่นล๎านบาท อยํางไรก็ดีโดยปกติแตํละปียอดสํงออกข๎าวของบริษัทจะ มีสัดสํวนประมาณ 17-18%ของ
การสํงออกโดยรวมของประเทศ แตํชํวง 2 ปีท่ีผํานมาถูกรายเล็กแบํงแชร์ตัวเลขไป ทําให๎สัดสํวนสํงออกของเราเวลานี้เหลืออยูํ
ประมาณ 15% จากโรงสีตั้งบริษัทสํงออกข๎าวมาเป็นคูํแขํงเพิ่มขึ้น” 
          อยํางไรก็ตาม ลําสุดบริษัทได๎ทําสัญญาซื้อขายข๎าวกับผู๎นําเข๎าจากอิหรํานปริมาณ 2 แสนตัน ซึ่งถือเป็นการกลับมาซื้อ
ข๎าวไทยของอิหรํานในรอบ 10 ปี จากกํอนหน๎าน้ีมีผู๎สํงออกข๎าวไทยบางรายทําเสียชื่อสํงข๎าวด๎อยคุณภาพไปให๎ทําให๎ทาง
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อิหรํานหยุดค๎าข๎าวกับไทยตั้งแตํนั้นมา การกลับมาซื้อข๎าวไทยอีกครั้งในครั้งนี้เป็นสายสัม พันธ์สํวนตัวของบริษัทกับคูํค๎าใน
อิหรําน โดยโรงงานข๎าวของบริษัทได๎ผํานการตรวจรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของอิหรํานแล๎ว เหลือเพียงการดําเนิน
ธุรกรรมทางการเงินในการซื้อขาย คาดใน 1-2 เดือนจากนี้จะสามารถเริ่มสํงมอบข๎าวให๎ทางอิหรํานได๎ 
          “นอกจากอิหรํานท่ีเรา สามารถดึงตลาดกลับมาได๎แล๎ว ยังมีอิรักเป็นอีกตลาดหนึ่งท่ีรัฐบาลนําจะไปสานสัมพันธ์
ทางการทูต หรือทําอยํางไรก็แล๎วแตํเพื่อดึงนี้ตลาดนี้กลับมา จากมีชํวงหนึ่งมีผู๎สํงออกบางรายไปทําเสียเรื่องคุณภาพข๎าว ทําให๎
ภาพรวมเสียกันไปหมด มีผลให๎ไทยเสียตลาดนี้ไปเป็นเวลาหลายปีแล๎ว” 
 ราคาข้าวใกล้เคียงปีที่แล้ว 
          “สมบัติ”ยังให๎มุมมองตํอการผลิตและการค๎าข๎าวของโลกในปีน้ีวํา ภาพรวมผลผลิตข๎าวโลกดีขึ้นกวําปีท่ีผํานมา สํวน
การค๎าข๎าวโลกคาดในปีนี้ก็นําจะใกล๎เคียงกับปีท่ีแล๎วคือประมาณ 44 ล๎านตัน สํวนราคาข๎าวสํงออกของไทยในปีน้ีเชื่อวํ าจะ
ใกล๎เคียงกับปีท่ีผํานมา โดยเวลานี้ข๎าวหอมมะลิของไทย (มีหลายเกรด )ราคาเฉลี่ยมากกวํา 500 ดอลลาร์สหรัฐฯตํอตัน (ราคา
เอฟโอบี)ไปจนถึงกวํา 600 ดอลลาร์สหรัฐฯตํอตัน และข๎าวขาว 5% เฉลี่ย 350-360 ดอลลาร์สหรัฐฯตํอตัน 
          “จากท่ีลําสุดกรมการค๎าตํางประเทศ กระทรวง พาณิชย์ได๎เปิดประมูลขายข๎าวในสต๏อกรัฐบาลและนําเสนอ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) อนุมัติระบาย 1.35 ล๎านตัน (จากท่ีเปิดประมูล 2.86 ล๎านตัน ) โดย
ประกาศชัดเจนวําข๎าวรัฐบาลถ๎าเสนอซื้อต่ํากวําเกณฑ์ก็จะไมํขาย ถือเป็นผลดีกับตลาดวําราคาข๎าวไมํนําจะลงไปกวํานี้แล๎ว” 
          สํวนราคาข๎าวเปลือกในประเทศก็นําจะใกล๎เคียงกับปีท่ีแล๎ว คงไมํได๎เปลี่ยนแปลงมากมายซึ่งอาจจะไมํเป็นท่ีพอใจของ
ชาวนานัก คาดกลางปีหน๎าไปแล๎ว หลังสต๏อกข๎าวรัฐบาลลดน๎อยลงไปหรือเกือบหมดไปแล๎ว (ลําสุด ณ วันท่ี 10 มี. ค.60 ข๎าว
ในสต๏อกรัฐบาลเหลืออยูํ ประมาณ 6.5 ล๎านตัน ) เชื่อวําภาพรวมของตลาดค๎าข๎าวโลกนําจะมีการปรับฐานในเชิงราคาขึ้นได๎ 
เพราะต๎องยอมรับวําท่ีผํานมาข๎าวในสต๏อกรัฐบาลมีผลตํอราคาข๎าวโลก(ฐานเศรษฐกิจ 13032560) 
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 1.7  ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 

 ประกันข้าวป5ี9 สินไหมพุ่ง 546 ล้าน(29 มี.ค.60)      
          ประกันข๎าวปี59 "สินไหมพุํง 546 ล๎าน" บริษัทประกันยื้อลดเบี้ยปี 60 เหลือ90 บาท/ไรํ อ๎างเบี้ย100 บาทถูกสุด
ประกันภัยข๎าวปี 59 สินไหมอํวม 546.57 ล๎านบาท เพิ่มจากปีกํอนท่ี 151.18 ล๎านบาท แตํขยายพื้นท่ีรับประกันถึง  27 ล๎านไรํ 
ใกล๎เป้า  30 ล๎านไรํ รัฐ เล็งถกกดเบี้ยปี  60 เหลือ  90 บาทตํอไรํจากเดิม  100 บาทตํอไรํ  หรือบวกความคุ๎มครองเพิ่ม ด๎าน
ประกันแทงกั๊กขอศึกษา โอดเบี้ยถูกแล๎ว และต๎องรอประเมินความเสียหายน้ําทํวมใต๎เมื่อต๎นปีนี้ 
           แหลํงขําวประกันภัย เปิดเผยวํา รายงานจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังถึงผลกา รดําเนินงานการรับประกันภัยข๎าว
นาปี ปีการผลิต 2559 พบวํามีจํานวนเกษตรกรผู๎เอาประกันภัย จํานวนท้ังสิ้น 1.57 ล๎ายราย เป็นจํานวนพื้นที่เพาะปลูกเข๎า
รํวมโครงการ 27.18 ล๎านไรํ มีคําเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,921.73 ล๎านบาท มีคําสินไหมทดแทนรวม 546.57 ล๎านบาท และมี
ภาระงบประมาณของภาครัฐ 1,834.02 ล๎านบาท 
          โดยการรับประกันภัยโครงการฯในปี 2559 เพิ่มขึ้น จากในป ี2558 ที่มีจํานวนเกษตรกรผู๎เอาประกันภัย จํานวนท้ังสิ้น 
92,064 ราย เป็นจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกเข๎ารํวมโครงการ 1.51 ล๎านไรํ มีคําเบี้ยประกันภัยรับรวม 614.34 ล๎านบาท มีคํ า
สินไหมทดแทนรวม 151.18 ล๎านบาท และมีภาระงบประมาณรัฐ 481.36 ล๎านบาท 
           สําหรับแนวทางเดินหน๎าการรับประกันภัยในโครงการปีการผลิต 2560 ที่ทางภาครัฐ เตรียมเสนอ ครม .เร็วๆ นี้ มี
แนวคิดของลดเบี้ยประกันจาก 100 บาทตํอไรํ เหลือ 90 บาทตํอไรํ หรือถ๎าไมํลดเบี้ย ควรจะเพิ่มความคุ๎มครองจากเดิม 1,111 
บาทตํอไรํ เพื่อจูงใจให๎ชาวนาทําประกันนาข๎าวมากขึ้น ด๎วยจํานวนพ้ืนท่ีรับประกันภัยในโครงการที่เพิ่มขึ้นใกล๎เคียง
เป้าหมาย 30 ล๎านไรํ 
นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กลําววํา  
           โครงการรับประกันภัยข๎าวนาปี ปีการผลิต 2560 คาดวําภาครัฐนําจะเริ่มได๎เร็วขึ้น ด๎วยจํานวนพ้ืนท่ีโครงการ
ประกันภัยข๎าวนาปีเพิ่มขึ้นล๎านไรํ มาเป็น 20 กวําล๎านไรํ และมีแนวคิดอาจจะขยายการรับประกันภัยไปยังพืชผลการเกษตร
อื่นๆ รวมถึงประมงและปศสุัตว์ด๎วย โดยทางคปภ. อยูํระหวํางให๎ฝ่ายพัฒนาและกํากับดูแลผลิตภัณฑ์ชํวยกันคิดปรับปรุงให๎การ
รับประกันภัยในโครงการฯปีนี้ดีขึ้นกวําอีกกํอนด๎วย และที่สําคัญ คปภ.เรํงปูพรมเพิ่มภูมิคุ๎มกันให๎ความรู๎เกษตรกรผํานโครงการ 
Training for the trainers ให๎ตระหนักถึงความสําคัญ ของการมีประกันภัย และลดอุปสรรคในโครงการฯ ควบคูํกับเตรียม
ระบบเคลมสินไหมให๎ชาวนาได๎รับความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
         นอกจากน้ี ความคืบหน๎าแนวทางการจัดตั้งกองทุนประกันภัยตํอภาคการเกษตร ท่ีได๎เสนอคณะทํางานขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการประกันภัยพืชผล นายสุทธิพล กลําวด๎วยวํา ขณะนี้ยังอยูํระหวํางการหารือ ซึ่งสํานักงานอัตราเบี้ยประกันภัย  (IPRB) 
ได๎ข๎อสรุปหลังการศึกษาแล๎วจะนําไปหารือกับภาคธุรกิจประกันวินาศภัยและภาครัฐตํอไป หากภาครัฐยังคงสนับสนุน 
          “ในปีนี้คงต๎องมีการเชื่อมโยงระบบข๎อมูลให๎มากข้ึน ทํางานกันบูรณาการแบบปร ะชารัฐ เพื่อให๎การเคลมสินไหมไมํมี
ปัญหา ดูแลเกษตรกรได๎ตั้งแตํต๎นจนสุดกระบวนการ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการขายรํวมกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร หรือธ.ก.ส. เจาะเข๎าไปในพ้ืนท่ีตํางๆ ได๎มากข้ึน ชาวนาได๎รับความสะดวกก็จะบอกกันปากตํอปาก” 
          นายกี่เ ดช อนันต์ศิริประภา ผู๎อํานวยการสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยวํา เบี้ยประกันภัยในโครงการฯ 
ที่ 100 บาทตํอไรํ ถือวําถูกมากและเบี้ยที่ถูกจึงต๎องใช๎ผู๎สํารวจความเสียหายโดยภาครัฐ เพราะถ๎าใช๎ผู๎สํารวจภัยอิสระตาม
โมเดลของเกาหลีใต๎ จะทําให๎คําเบี้ยจะแพงขึ้น อีกท้ังการรับประกันภัยในโครงการฯปี 2560 ยังต๎องรอผลสํารวจความเสียหาย
จากภัยน้ําทํวมภาคใต๎เมื่อต๎นปีกํอน เนื่องจากการรับประกันภัยข๎าวในภาคใต๎ มีจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีมีประกันภัยทั้งสิ้น 
18,000 ไรํ จากพื้นที่เพาะปลูกท้ังสิ้น 4 แสนไรํ ถ๎าเสียหายทั้งหมดอัตราความเสียหายมีโอ กาสเพิ่มเป็น  100% ได๎ (กรุงเทพ
ธุรกิจ 29032560) 
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 ภัยแล้งเริ่มคุกคาม จ.กาฬสินธุ์ ชาวนาเร่งสูบน้ าช่วยต้นข้าว(08 มี.ค.60) 
          ภัยแล๎งเริ่มขยายคลุมพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ 18 อําเภอ นํ้าเขื่อนลําปาวอยูํที่ร๎อยละ 38 ขณะที่ชาวนาสํวนใหญํงดทํานา
ปรัง หวั่นภัยแล๎งทําพืชผลเสียหาย สํวนชาวนาท่ีอยูํใกล๎คลองสํงน้ําเรํงสูบน้ําเข๎าแปลงนากํอนข๎าวตายแล๎ง ต๎องเพิ่มต๎นทุนการ
ทํานาสูงถึง 4 หมื่นบาท  
          จากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีเปลี่ยนผํานจากฤดูหนาวเข๎าสูํฤดูแล๎ง พบวําหลายท๎องที่ใน 18 
อําเภอของ จ.กาฬสินธุ ์เริ่มได๎รับผลกระทบจากภัยแล๎งและขยายพื้นที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะพื้นท่ีนอกเขตใช๎น้ําชลประทาน สัตว์
เลี้ยงเริ่มผอมโซ ขาดแคลนอาหาร การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ก็ประสบกับความลําบาก ต๎องลงทุนซื้อเครื่องสูบน้ําและ
เชื้อเพลิง สูบน้ําเข๎าแปลงนากํอนขาดน้ําแห๎งตาย สํวนสถานการณ์ น้ําในเขื่อนลําปาว ปัจจุบันมีน้ําทั้งหมด 746 ล๎าน ลบ .ม. 
หรือร๎อยละ 38 มีน้ําใช๎การอยูํที่ร๎อยละ 33 หรือ 646 ล๎าน ลบ.ม. ปลํอยน้ําที่ 4.82 ล๎าน ลบ.ม.ตํอวัน 
          นายเสง่ียม ภูคงน้ํา อายุ 34 ปี บ๎านเลขท่ี 83 หมูํ 12 บ๎านดงเค็ง ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กลําววํา ฤดู
แล๎งปีนี้ไมํกล๎าเสี่ยงลงทุนทํานาปรังและปลูกพืชชนิดอื่น เนื่องจากไมํมั่นใจสถานการณ์น้ํา ตนเป็นลูกชาวนาโดยกําเนิด ถึงแม๎
จะเคยไปขายแรงงานท่ีกรุงเทพฯ และทํางานรับจ๎างอยํางอ่ืนก็ไมํมั่นคงเหมือนอาชีพทํานา พอเห็นเพื่อนชาวนาหลายรายงดทํา
นาปรังจึงได๎ตัดสินใจเชําท่ีนาคนอ่ืนทํานาปรังรวมพื้นท่ี 20 ไรํเชําไรํละ 1,000 บาท โดยเป็นนาหวํานท้ังหมด 
          ปัจจัยสําคัญในการทํานาปรัง คือ น้ํา หากน้ําไมํเพียงพอต๎นข๎าวก็แห๎งเฉาตาย จําเป็นต๎องซื้อน้ํามันมาสูบน้ําสัปดาห์ละ 
1,000 บาท เพื่อหลํอเลี้ยงไมํให๎ต๎นข๎าวแห๎งตาย เมื่อรวมกับ คําเชํา คําซื้อทํอสํงนํ้า และคําใช๎จํายอื่นๆ ลงทุนไปตอนนี้แล๎ว
ประมาณ 40,000 บาท ถือวําเป็นการลงทุนที่เสี่ยงมาก อยํางไรก็ตาม หากสามารถผํานพ๎นวิกฤตแล๎งไปได๎ และต๎นข๎าวออกรวง
ดี จําหนํายข๎าวเปลือกท่ีกิโลกรัมละ 10 บาท ก็คาดวํานําจะมีกําไร (ผู๎จัดการ 07032560) 

 หว่ันน้ าไม่พอ พ่อเมืองชัยนาทวอนเกษตรกรงดปลูกข้าวรอบ 3 (15 มี.ค.60) 
          ผู๎วําฯ ชัยนาท วอนเกษตรกรในพื้นที่งดปลูกข๎าวรอบ 3 หวั่นไมํมีน้ําเพียงพอ ประกาศให๎การสนับสนุนเกษตรกรที่จะ
หันไปปลูกพืชใช๎น้ําน๎อย หรือทําอาชีพอ่ืนเพื่อสร๎างรายได๎เสริมระหวํางชํวงวํางเว๎นจากการทํานา  
          นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู๎วําราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงานฟื้นฟูสํงเสริมวัฒนธรรมข๎าวและวิถีชีวิต
ชาวนา ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยข๎าวชัยนาท จุดประสงค์สําคัญเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาอาชีพการทํานา และให๎
ความสําคัญตํอข๎าว โดยได๎จัดพิธีบวงสรวงองค์พระแมํโพสพ และกิจกรรมแสดงวิถีชีวิตชาวนา พร๎อมถํายทอดองค์ความรู๎ให๎แกํ
เกษตรกรที่เข๎ารํวมงานกวํา 300 คน 
          ภายในงาน ผู๎วําราชการจังหวัดชัยนาท ยังได๎กลําวขอความรํวมมือเกษตรกรให๎งดการทํานารอบ 3 หลังเก็บเกี่ยวข๎าว
ในรอบที่ 2 แล๎วเสร็จ เนื่องจากไมํมีหลักประกันวําจะมีน้ําเพียงพอตํอการทํานาในรอบท่ี 3 หรือไมํ 
          “อยํางไรก็ดี ทางจังหวัดยังพร๎อมให๎ความชํวยเหลือ และสนับสนุนเกษตรกรอยํางเต็มที่ในการหันไปเพาะปลูกพืชชนิด
อื่น ไมํวําจะพืชที่ใช๎น้ําน๎อย หรือพืชบํารุงดิน หรือแม๎แตํจะหันไปทําอาชีพเสริมใ ห๎มีรายได๎ในชํวงที่ต๎องหยุดการทํานา และยัง
ยินดีให๎การสนับสนุนงบประมาณแกํกลุํมอาชีพเกษตรกร ในการจัดซื้อเครื่องมือเที่เป็นประโยชน์ ไมํวําจะเป็นเครื่องกะเทาะ
ข๎าวเปลือก เครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุ และเครื่องบรรจุข๎าวสาร เป็นต๎น” นายนิมิต กลําว (ผู๎จัดการ 14032560) 

 กลุ่มข้าวอิสระชู 6 แนวทางเน้นชาวนาเข้มแข็ง-ตัดพ่อค้าคนกลาง มุ่งคุณภาพสู่ครัวโลก  
          นายไอศูรย์ ช๎างแก๎ว ประธานกลุํมข๎าวอิสระ จังหวัดพะเยา เปิดเผยวํา จากสถานการณ์ของข๎าวที่ผํานมาเมื่อเกษตรกร 
หรือชาวนาประสบปัญหาเรื่องราคาข๎าวตกต่ํา ด๎วยปัจจัยเหตุหลายประการ เชํน กลุํมพํอค๎าคนกลางหรือกลุํมทุนเกี่ยวกับธุรกิจ
ข๎าวหาชํองทางหรือวิธีการแสวงหาผลประโยชน์จากเกษตรกรในรูปแบบตํางๆ ทําให๎ราคาข๎าวตกต่ํา  ผลผลิตข๎าวท่ียังขาด
คุณภาพไมํเป็นท่ีต๎องการของตลาดไมํมีมาตรฐานรองรับ การปลูกมากตามกระแสไมํมีการควบคุมพื้นท่ี  รวมทั้งเกษตรกรไมํมี
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ทุนในการพัฒนาหรือยกระดับผลิตภัณฑ์ข๎าวเพ่ือสร๎างรายได๎ที่มั่นคง ปัญหาเหลํานี้จึงทําให๎เกษตรกรชาวนายังคงเป็นผู๎ที่ถูกเอา
เปรียบมาอยํางตํอเนื่อง        
          ปธ.กลุํมข๎าวอิสระกลําวตํอวํา ทางออกของปัญหาข๎างต๎นให๎เกษตรกรทํานามีความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน ประกอบด๎วย 6 
แนวทาง คือ 1.หนํวยงานราชการที่มีบทบาทหน๎าท่ีเรื่องการสํงเสริมให๎เกษตรกรผลิตและพัฒนาข๎าวให๎มีคุณภาพ จัดการอบรม
และสนับสนุนทุนในการแปรรูปข๎าวคุณภาพให๎แกํกลุํมเกษตรกรที่เข๎มแข็ง เชํน โรงสีขนาดกลาง 2.ให๎ข๎อมูลด๎านการตลาดทุก
ระดับแกํกลุํมเกษตรและเครื อขําย เพื่อสามารถวิเคราะห์และเตรียมการผลิตที่เหมาะสม ป้องกันปัญหาพํอค๎าคนกลางเอา
เปรียบ 3.รัฐวางระบบโซนนิ่งพื้นที่ปลูกข๎าวแตํละสายพันธ์ุ เพื่อรักษาสายพันธ์ุและป้องกันข๎าวล๎นตลาด ราคาตกต่ํา 4.
เกษตรกรยกระดับเป็นพํอค๎าข๎าวเพ่ือดูแลและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรด๎ วยกัน 5.เกษตรกรผลิตข๎าวคุณภาพไมํ
ปลอมปน เพื่อรักษามาตรฐานของผลผลิตทุกรายการ และ 6.ระบบซื้อขายท้ังผู๎ซื้อและผู๎ขายต๎องทําสัญญาชัดเจน มีความ
ซื่อสัตย์และจริงใจตํอกันท้ังสองฝ่ายโดยใช๎หลักคุณธรรม จริยธรรมนําธุรกิจ 
          “เมื่อข๎าวไทยมีคุณภาพยํอมเป็นที่ต๎องการของผู๎บริโภคในตลาดทุกระดับ ในอนาคตหากข๎าวไทยทุกสายพันธุ์ได๎รับการ
เอาใจใสํและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มั่นใจวําจะสามารถยกระดับของชาวนาไทยผลิตข๎าวไทยที่มีคุณภาพก๎าวสูํครัวโลกได๎อยําง
แนํนอน” นายไอศูรย์กลําว(มติชน 01032560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

2. ความเคลื่อนไหวของข้าวตา่งประเทศ 

 2.1 สถานการณ์การผลิต การค้า และสต็อกข้าวของโลก 
 ผลผลิตข๎าวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได๎คาดการณ์ผลผลิตข๎าวโลกปี 2559/60 ประจําเดือนเมษายน 2560 วําจะ
มีผลผลิต 481.143 ล๎านตันข๎าวสาร (717.5 ล๎านตันข๎าวเปลือก ) เพิ่มขึ้นจาก 472.249 ล๎านตันข๎าวสาร (704.0 ล๎านตัน
ข๎าวเปลือก) หรือเพิ่มข้ึนร๎อยละ 1.88 จากปี 2558/59 
 การค๎าข๎าวโลก  
 บัญชีสมดุลข๎าวโลก  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ  ได๎คาดการณ์บัญชีสมดุลข๎าวโลกปี 2559/60 ณ เดือนเมษายน 2560 
วําผลผลิต ปี 2559/60 จะมี 481.143 ล๎านตันข๎าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2558/59 ร๎อยละ 1.88 การใช๎ในประเทศจะมี 479.190 
ล๎านตันข๎าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผํานมาร๎อยละ 1.73 การสํงออก/นําเข๎าจะมี 41.009 ล๎านตันข๎าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผํานมา
ร๎อยละ 1.50 และสต็อกปลายปีคงเหลือ 118.093 ล๎านตันข๎าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผํานมาร๎อยละ 1.68  
 โดยประเทศท่ีคาดวําจะสํงออกเพิ่มขึ้น ได๎แกํ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล เมียนมาร์ กัมพูชา จีน อียู กายานา 
เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และไทย  
 สํวนประเทศท่ีคาดวําจะสํงออกลดลง ได๎แกํ อินเดีย ปากีสถาน ปารากวัย รัสเซีย และอุรุกวัย 
 สําหรับประเทศท่ีคาดวําจะนําเข๎า เพิ่มขึ้น ได๎แกํ แองโกลา คาเมรูน จีน ไอเวอรี่โคสต์ อียู กินี เฮติ อิรัก เม็กซิโก โม
แซมบิค เนปาล ฟิลิปปินส์ ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล และสหรัฐอาหรับเอมิเรส  
 สํวนประเทศท่ีคาดวําจะนําเข๎าลดลง  ได๎แกํ บราซิล คิวบา อินโดนีเซีย อิหรําน ไนจีเรี ย แอฟริกาใต๎ แล ะ
สหรัฐอเมริกา  
 ประเทศท่ีมีสต็อกคงเหลือปลายปีเพิ่มขึ้น ได๎แกํ จีน อียิปต์ อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา  
 สํวนประเทศที่คาดวําจะมีสต็อกคงเหลือปลายปีลดลง ได๎แกํ อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต๎ และไทย 
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 2.2 ความเคลื่อนไหวขอเทศประผู้น าเข้าข้าวที่ส าคัญ 

 อินโดนีเซีย  
          รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรย้ําวํารัฐบาลจะซื้อข๎าวเปลือกทั้งหมดที่ผลิตโดยเกษตรกรจากทั่วประเทศ เพ่ือ
รับประกันวําเกษตรกรจะได๎รับราคาข๎าวเปลือกไมํต่ํา กวําราคาขั้นต่ํา (HPP) ที่รัฐบาลกําหนดไว๎ท่ี 3,700 รูเปียห์ตํอกิโลกรัม 
หรือประมาณ 280 ดอลลาร์สหรัฐฯตํอตัน (ประมาณ 9,658 บาทตํอตัน) ที่ความชื้น 25-30% ตามกฎระเบียบกระทรวงเกษตร 
ฉบับท่ี 3/2017 วําด๎วยแนวทางการจัดซื้อข๎าวเปลือกจากเกษตรกร ซึ่งสอดคล๎องกับกฎระเบีย บ Presidential Regulation 
No. 20/2017 วําด๎วยข๎อกําหนดในการซื้อข๎าวเปลือกจากเกษตรกร หากเกษตรกรไมํสามารถขายข๎าวเปลือกให๎กับพํอค๎า 
รัฐบาลจะรับซื้อท้ังหมดผํานการดําเนินงานของหนํวยงาน Bulog โดยไมํมีการตํอรองราคา เพื่อป้องกันไมํให๎เกิดการปั่นราคา
ข๎าวจากนักเก็งกําไร และให๎เกษตรกรได๎รับราคาที่ดีที่สุดในฤดูการเก็บเกี่ยว 
          บริษัท PT Pupuk Indonesia บริษัทรัฐวิสาหกิจปุ๋ยของอินโดนีเซียวางแผนพัฒนาศูนย์กลางข๎าวเพื่อให๎ เกษตรกรมี
ความรู๎และทักษะ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตํางๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของข๎าวในเมือง Indramayu ในเขตชวา
ตะวันตก นาย Aas Asikin ประธานบริษัท PT Pupuk Indonesia กลําววําเมือง Indramayu เป็นหนึ่งในพื้นที่ผลิตข๎าวหลัก
ของอินโดนีเซีย และเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาศูนย์กลางข๎าว ซึ่งศูนย์กลางข๎าวจะประกอบด๎วยสามสํวน หลักๆ ได๎แกํ 
คลังสินค๎าเกษตร ศูนย์เพาะปลูกข๎าว และโรงสีข๎าว โดยคลังสินค๎าเกษตรจะใช๎สําหรับจัดเก็บข๎าว ปุ๋ย เมล็ดพันธ์ุ และยากําจัด
ศัตรูพืช ศูนย์เพาะปลูกข๎าวจะชํวยแนะนําเทคนิคและชํวยกระจายปุ๋ย เมล็ดพันธ์ุ และยากําจัดศัตรูพืชให๎เกษตรกรเพื่อยกระดับ
ผลิตการผลิต ในสํวนของโรงสีข๎าวจะเข๎ามาบริหารจัดการผล ผลิตข๎าวของเกษตรกรและยกระดับคุณภาพข๎าวด๎วยการใช๎
เทคโนโลยีสมัยใหมํ ทําให๎ข๎าวเปลือกกลายเป็นข๎าวที่มีคุณภาพสูงหรือ ระดับพรีเมี่ยมซึ่งในชํวงแรกโรงสีข๎าวจะมีกําลังการผลิต
ข๎าวช่ัวโมงละ 4 ตัน และจะเพิ่มขึ้นเป็นช่ัวโมงละ 12 ตัน 
          ทั้งนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียให๎ความสําคัญตํอผลผลิตข๎าวในประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดการพึ่งพาการนําเข๎าข๎าว
จากตํางประเทศ โดยการสนับสนุนภาคการผลิต ได๎แกํความรู๎เทคโนโลยีปุ๋ย เมล็ดพันธ์ุและยากําจัด ศัตรูพืช ภาคการ
ดําเนินการหลังการเก็บเกี่ยว ได๎แกํ โรงสีข๎าว และคลังเก็บข๎าว รวมถึงการประกาศรับซื้อข๎าวตามราคาที่กําหนดเพื่อสร๎างความ
จูงใจให๎ชาวนา เพิ่มปริมาณการผลิตและยกระดับคุณภาพข๎าวเพียงพอตํอการบริโภคในประเทศ โดยมีหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ
เป็นกลไกสําคัญในการดําเนินการ (ที่มา : Oryza.com, สมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย) 

          เม็กซิโก  
          รัฐบาลเม็กซิ โกตัดสินใจเปิดโควตานําข๎าว 5 ชนิด รวมปริมาณกวํา 150,000 ตัน (ประมาณร๎อยละ 13 ของการ 
บริโภคในประเทศในปี 2559) จากหลายประเทศ ได๎แกํ ไทย อาร์เจนตินา อินเดีย อิตาลี อุรุกวัย เวียดนามและ สหรัฐอเมริกา 
เพื่อลดราคาข๎าวและสอดรับกับความต๎องการบริโภคภายในประเทศท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยจํากัดโควตาให๎ผู๎ประกอบการนําเข๎าได๎ไมํ
เกินรายละ 10,000 ตัน ซึ่งหลายประเทศได๎ตอบรับและเตรียมพร๎อมในการสํงออกข๎าวไปยังเม็กซิโกอยํางรวดเร็ว เชํน 
เวียดนาม ท่ีหวังจะเพิ่มปริมาณการสํงออกข๎าวไปยังท่ัวโลก หลังจากกํอนหน๎าน้ียอดสํงออกลดลงในหลายประเทศรวมทั้ ง
เม็กซิโกที่อัตราภาษีนําเข๎าข๎าวเดิมสูงถึงร๎อยละ 20 
          สําหรับประเทศไทยมีแผนจะสํงออกข๎าวขาวเมล็ดยาว (long-grain white rice) ประมาณ 10,000 ตัน ตามโควตา
นําเข๎าท่ีได๎รับ ซึ่งข๎าวที่นําเข๎าภายในโควตาดังกลําวจะได๎รับการยกเว๎นภาษี ในขณะที่การนําเข๎านอกโควตาจ ะจัดเก็บภาษีที่
อัตราร๎อยละ 20 โดยโควตานําเข๎าปลอดภาษีดังกลําวมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันท่ี 2 มีนาคม-31 ธันวาคม 2560 
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กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวํา ในปีการผลิต 2560/61 (ตุลาคม-กันยายน) คาดวําเม็กซิโกจะมีผลผลิตข๎าวเปลือก
ประมาณ 290,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีการผ ลิตปัจจุบัน (2559/60) ที่คาดวําจะมีผลผลิตประมาณ 199,000 ตันข๎าวสาร 
เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการอุดหนุนการขยายพื้นท่ีเพาะปลูก และสนับสนุนด๎านเทคโนโลยี 
          การผลิตข๎าว ขณะที่การบริโภคข๎าวคาดวําในปีการผลิต 2560/61 จะมีความต๎องการบริโภคประมาณ 905,000 ตัน 
เพิม่ขึ้นจากปีการผลิตปัจจุบัน (2559/60) ที่มีความต๎องการบริโภคประมาณ 890,000 ตัน โดยอัตราการบริโภคข๎าวเฉลี่ยอยูํที่
ประมาณ 7.4 กิโลกรัมตํอคนตํอป ี
          ในปีการผลิต 2560/61 คาดวําเม็กซิโกจะมีการนําเข๎าข๎าวประมาณ 755,000 ตัน เพิ่มขึ้นเล็กน๎อยจากปีกํอนหน๎า โดย
ภาคเอกชนระบุวํา แนวโน๎มการนําเข๎าข๎าวเมล็ดยาวคํอยๆ เพิ่มขึ้นอยํางคงที่ ซึ่งข๎าวจากสหรัฐฯ ครองสํวนแบํงตลาดประมาณ
ร๎อยละ 80 ขณะที่ข๎าวจากภูมิภาคเอเชียซึ่งแม๎จะมีราคาถูกกวํา แตํมีอุปสรรคเรื่องการขนสํงท่ีต๎องใช๎เวลานานประมาณ 45 วัน 
และยังมีความเสี่ยงท่ีจะถูกปฏิเสธการรับมอบสินค๎า อันเนื่องมาจากปัญหาด๎านสุขอนามัยพืชเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล๎วในอดีต 
ประกอบกับผู๎บริโภคเริ่มที่จะไมํนิยมบริโภคข๎าวจากเอเชียที่มีลักษณะทางกายภาพที่ตํางออกไป เชํน ลักษณะของแป้ง รูปรําง
ลักษณะของเมล็ดข๎าว รสชาติ และกลิ่น เป็นต๎น (ที่มา : Oryza.com, สมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย) 

 ฟิลิปปินส์  
 มีรายงานวํา สภา NFA (National Food Authority Council; NFAC) ขยายเวลาการสํงมอบข๎าวท่ีได๎จัดสรรโควตา
นําเข๎าให๎แกํเอกชนภายใต๎ระบบ the minimum access (MAV) ออกไปจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2560 จากเดิม  
ที่กําหนดไว๎วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ และเพิ่มผู๎ที่สามารถลงนามในใบอนุญาตนําเข๎าข๎าวจากท่ีมีเพียงผู๎อํานวยการของ NFA โดยให๎
ประธานสภา NFA สามารถลงนามได๎ด๎วย ท้ังนี้ NFA อนุญาตให๎เอกชน 210 ราย นําเข๎าข๎าวจํานวน 692,340 ตัน (จากท่ีมีการ
ยื่นขอนําเข๎าไทย 300,180 ตัน เวียดนาม 303,350 ตัน ปากีสถ าน 82,670 ตัน อินเดีย 6,140 ตัน ) โดย   
ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ์มีการนําเข๎าแล๎วประมาณ 433,699.35 ตัน 
 กํอนหน๎าน้ี กลุํมสหกรณ์การเกษตรและภาคเอกชนฟิลิปปินส์เรียกร๎องให๎องค์การอาหารแหํงชาติ (NFA) ขยายเวลา
นําเข๎าข๎าวในโควตานําเข๎าขั้นต่ํา (minimum access volume : MAV) เพิ่มเติมอีก 1 เดือน เนื่องจากการอนุญาต  
นําเข๎าเมื่อเดือนธันวาคมท่ีผํานมาทําให๎ภาคเอกชนมีเวลาจํากัดในการเตรียมเอกสาร ซึ่งตามคูํมือของ NFA ข๎าวที่นําเข๎าด๎วย
โควตา MAV จะต๎องสํงข๎าวมาถึงฟิลิปปินส์กํอนวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 
 ทั้งนี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2559 NFA อนุญาตให๎กลุํมเกษตรกรและภาคเอกชน 210 ราย นําเข๎าข๎าวจากประเทศ  
ที่มีข๎อตกลงรํวม (country specific quota : CSQ) ได๎แกํ ไทยและเวียดนาม ประเทศละประมาณ 300,000 ตัน  
จีน อินเดีย และปากีสถาน ประเทศละ 50,000 ตัน ออสเตรเลีย 15,000 ตัน เอลซัลวาดอร์ 4,000 ตัน และอีก  50,000 ตัน
จากประเทศอื่นๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 700,000 ตัน ซึ่งต่ํากวําเพดานสูงสุดของ NFA ประมาณ 1 แสนตัน ปัจจุบันการนําเข๎า
ข๎าวภายในโควตาตามกฎเกณฑ์ขององค์การการค๎าโลก (WTO) มายังฟิลิปปินส์ มีการจัดเก็บภาษีท่ีอัตราร๎อยละ 35 ขณะที่การ
นําเข๎านอกโควตาจะต๎องเสียภาษีสูงถึงร๎อยละ 50 
 ในปีนี้องค์การอาหารแหํงชาติมีแผนที่จะรับซื้อข๎าวเปลือกจากเกษตรกรในประเทศเพื่อเพิ่มสต็อกข๎าวของประเทศ 
ซึ่งกําหนดปริมาณรับซื้อประมาณ 230,367 ตัน (หรือ 4,607,350 ถุง) ในราคาข๎าวแห๎งที่ 17 เปโซตํอกิโลกรัม พร๎อมทั้งมี
แรงจูงใจให๎เกษตรกรเข๎ารํวมโครงการโดยการเพิ่มราคาคําขนสํง คําอบข๎าว รวมเป็นราคารับซื้อท่ีประมาณ 17.70-18.00 เปโซ
ตํอกิโลกรัม โดย NFA คาดวํา ในระหวํางชํวงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนจะซื้อข๎าวเปลือกได๎ประมาณ 79,240 ตัน ณ วันท่ี 22 
กุมภาพันธ์สามารถจัดซื้อได๎แล๎วประมาณ 47,782 ถุง (ที่มา Oryza.com, สมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย) 

 อิตาลี  
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 สํานักงานสํงเสริมการค๎าในตํางประเทศ ณ เมืองมิลาน รายงานวํา ในปี 2559 การนําเข๎าข๎าวจากตํางประเทศของ
สหภาพยุโรปมีปริมาณสูงเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้นถึงร๎อยละ 18 อยํางไรก็ตาม ตัวเลขน้ีมาพร๎อมกับการแจ๎งเตือนเกี่ยวกับ
สารปนเปื้อน ทั้งข๎าวและผลิตภัณฑ์ที่ทําจากข๎าวถึง 12 ประเภท จากประเทศนอกสหภาพฯ ตามข๎อมูลของระบบการแจ๎งเตือน
สินค๎าของสหภาพยุโรป (RASFF) 
 จากการศึกษาข๎อมูลดังกลําว สมาพันธ์เกษตรกรแหํงชาติอิตาลี หรือ Coldiretti ได๎แจ๎งเตือนถึงการพบสารเคมีที่ผิด
กฎหมายในสินค๎าข๎าวนําเข๎ า อาทิ สารเคมีตกค๎าง ยาต๎านปรสิต สารอัลฟาท็อกซิน หรือสารพิษอื่นๆ ในปริมาณที่เกิน  
กําหนด ยาฆําแมลง สารประเภทโลหะหนักในระดับที่เกินมาตรฐาน หรือการพบสินค๎า GMO (การดัดแปลงพันธุกรรมที่เป็นท่ี
ต๎องห๎ามในสหภาพยุโรป ) ซึ่งอาจกํอให๎เกิดอันตรายตํอสุขภาพของผู๎บริโภคอิต าเลียนในวงกว๎าง ซึ่งในปี 2559 ปริมาณการ
นําเข๎าข๎าวที่ผํานการขัดสีแล๎วในยุโรปสูงถึง 1.38 ล๎านตัน โดย 0.37 ล๎านตัน มาจากประเทศด๎อยพัฒนา   
ในปัจจุบัน 2 ใน 3 ของการนําเข๎าข๎าวในสหภาพยุโรปได๎รับการยกเว๎นภาษีนําเข๎าจากมาตรการยกเว๎นภาษีของสหภาพยุโรป
สําหรับประเทศด๎อยพัฒนา (EBA) ในการสํงสินค๎าเข๎ายังกลุํมประเทศในสหภาพยุโรป 
 นอกจากน้ี แม๎วําอิตาลีจะยังคงเป็นประเทศผู๎ผลิตอันดับหนึ่งของยุโรป บนพ้ืนท่ีกวํา 1.48 ล๎านไรํ   
ในสภาพแวดล๎อมท่ีสมบูรณ์ แตํการนําเข๎าข๎าวพันธุ์ Indica ที่ผํานการขัดสีแล๎วจากตํางประเทศของอิตาลีในปริมาณที่  มาก
เกินไป สํงผลให๎ภาคการผลิตอยูํในสภาวะวิกฤต เนื่องจากผู๎ผลิตหันมาปลูกข๎าวพันธุ์ Japonica มากขึ้น กํอให๎เกิด ความไมํ
สมดุลของสินค๎าในตลาด รวมไปถึงความเสี่ยงในการเลิกผลิตที่จะสํงผลให๎ท้ังลูกจ๎างและนายจ๎างในภาคการผลิตกวํา 1 หมื่น
ครอบครัวต๎องตกงาน 
 ทั้งนี้ Coldiretti ได๎กลําวเพิ่มเติมวํา ข๎าว Made in Italy มีความสําคัญในเรื่องคุณภาพเป็นอันดับหนึ่ง รวมถึง 
ประเภท และการผลิตในสภาพแวดล๎อมท่ียั่งยืน ที่ทุกฝ่ายควรปกป้องและรักษาไว๎ โดยใช๎มาตรการบังคับการระบุบนฉลากถึง
แหลํงที่มา ช่ือผู๎นําเข๎าข๎าวจากตํางประเทศ รวมทั้ง กา รตรวจสอบข๎าวที่นําเข๎าได๎อยํางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ท่ีจะลด
ความเสี่ยงในการสูญเสียทางเศรษฐกิจสําหรับเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวของอิตาลี โดยการดําเนินการตํางๆ เหลํานี้ ควรจะนํามาปรับ
ใช๎เพื่อให๎เกิดนําเข๎าอยํางประสิทธิภาพ และสร๎างความมั่นใจในคุณภาพสินค๎าข๎าวท่ีนําเข๎าใน สหภาพยุโรป  
          สาหรับปี 2559 อิตาลีนําเข๎าข๎าวจากไทยปริมาณ 17,164 ตัน (ปี 2558 ปริมาณ 14,339 ตัน) คิดเป็นมูลคํา 13.9 
ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร๎อยละ 15) อยูํในอันดับที่ 4 และมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น อยํางไรก็ตาม จากปัญหาการพบสารปนเปื้อน
ในสินค๎าข๎าวที่นําเข๎าในสหภาพยุโรป ทําให๎ผู๎บริโภคหันมาเลือกซื้อข๎าวท่ีผลิตในประเทศอิตาลีมากขึ้น และหลีกเลี่ยงการซื้อข๎าว
ที่นําเข๎าจากตํางประเทศ ดังนั้น ผู๎ประกอบการไทยควรใช๎สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเน๎นย้ําถึงคุณภาพและเป็นการยกระดับข๎าว
ไทยในตลาดผู๎บริโภคชาวอิตาเลียน รวมไปถึงการเพิ่มรูปแบบสินค๎าที่หลากหลายเพื่อตอบสนองตํอความต๎องการและรูปแบบ
การใช๎ชีวิตของชาวอิตาเลียนในปัจจุบัน และการใช๎ชีวิตของคนเมือง ซึ่งจะเป็นกลุํมลูกค๎าท่ีมีศักยภาพของข๎าวไทย รวมทั้ง
พัฒนาเรื่องบรรจุภัณฑ์ และการทําฉลากท่ีระบุขั้นตอนการปรุงและวิธีทําเป็นภาษาอิตาเลียน เพื่อให๎ผู๎บริโภคเข๎าใจได๎งําย
ขึ้น (ที่มา สํานักงานสํงเสริมการค๎าในตํางประเทศ ณ เมืองมิลาน, สมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย) 

 เกาหลใีต้  
 คาดวําการบริโภคข๎าวตํอคนของประชาชนเกาหลีจะมีปริมาณลดลงในปี 2560 เนื่องจากคนเกาหลีปรับเปลี่ยนวิถี
การรับประทานอาหาร โดยหันไปบริโภคพืชอาหารอื่นมากข้ึน เชํน ข๎าวสาลี ข๎าวบาร์เลย์ ถ่ัว และข๎าวโพด ท้ังนี้ คาดการณ์วําปี 
2560 อัตราการบริโภคข๎าวตํอคนจะอยูํท่ี 59.6 กิโลกรัม หรือบริโภคคนละ 163 กรัม/วัน ซึ่งน๎อยกวําปี 2559 ที่มีอัตราการ
บริโภคตํอคนอยูํท่ี 61.9 กิโลกรัม หรือบริโภคคนละ 169.6 กรัม/วัน (อ๎างอิงจาก the Korea Rural Economic Institute) ซึ่ง
นับเป็นครั้งแรกท่ีอัตราการบริโภคข๎าวตํอคนต่ํากวํา 60 กิโลกรัม หรือบริโภคเพียงร๎อยละ 40 ของการบริโภคข๎าวของคน
เกาหลี ในปี 2513 ซึ่งมีการบริโภคข๎าวคนละ 136.4 กิโลกรัม ท้ังนี้ การบริโภคข๎าวของคนเกาหลีมีแนวโน๎มลดลงตลอดตั้งแตํปี 
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2527 ที่มีการบริโภคข๎าวคนละ 130.1 กิโลกรัม และลดลงเรื่อยมา โดยในปี 2539 มีการบริโภคข๎าวคนละ 104.9 กิโลกรัม 
เป็นการทําลายสถิติการบริโภคข๎าวต่ําสุดที่เคยทําไว๎ในปี 2506 ที่ม ี
 การบริโภคข๎าวคนละ 105.5 กิโลกรัม นอกจากนี้ ทางสถาบันยังมีการคาดการณ์วําการบริโภคข๎าวจะลดลงไปถึงจุดที่
มีการบริโภคข๎าวคนละ 47.5 กิโลกรัม/ปี หากแนวโน๎มการบริโภคข๎าวยังคงลดลงอยํางตํอเนื่อง 
 อยํางไรก็ตาม ขณะที่การบริโภคข๎าวของคนเกาหลีมีแนวโน๎มลดลง แตํปริมาณผลผลิตข๎าวในปี 2559 กลับเพิ่มขึ้น 
สํงผลให๎รัฐบาลมีข๎าวในสต็อกถึง 2 ล๎านตัน ซึ่งอุปทานสํวนเกินนี้สํงผลให๎ราคาข๎าว (80 กิโลกรัม /กระสอบ ) ลดลงต่ํากวํา 
130,000 วอน (หรือ 115 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 3,989 บาท) 
 ทั้งนี้ รัฐบาลควรจะเชิญชวนให๎คนเกาหลีมีการบริโภคข๎าวเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันโครงสร๎างทางสังคมและ
ประชากรเปลี่ยนไป ครัวเรือนมีสมาชิกเพียงคนเดียว และประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น โดยในปี 2558 เกาหลีมีครัวเรือนที่มีสมาชิก
เพียงคนเดียวถึง 5.2 ล๎านครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ 27.2 ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด และกลายเป็นประเภทครัวเรือนท่ีมีมาก
ที่สุดในเกาหลี โดยเริ่มเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุตั้งแตํปี  2543 ที่มีประชากรอายุตั้งแตํ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 7 และคาดวําจะ
เพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ 14 ในปี 2560 (ที่มา : Yonhap News Agency) 

 จีน  
 นายโคลิน คาร์เตอร์ ศาสตราจารย์ด๎านเศรษฐกิจการเกษตรและทรัพยากรแหํงมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส ระบุ
วํา ช้ันบนของโอโซน อาจสํงผลกระทบทางลบตํอผลผลิตข๎าวอยํางหนัก โดยอาจได๎รับผลกระทบมากถึงร๎อยละ 2 ซึ่งนับเป็น
สถิติที่สําคัญ เนื่องจากจีนผลิตข๎าวได๎ร๎อยละ 30 ของการผลิตข๎าวโลก แตํมีเพียงร๎อยละ 8 เทํานั้นท่ีสํงออกไปขายในตลาดโลก 
ผลผลิตที่เหลือนําไปบริโภคภายในประเทศ ซึ่งหมายความวํา ผลผลิตข๎าวในจีนท่ีลดลงอาจสํงผลกระทบตํอประเทศยากจนด๎วย 
ทั้งนี้ มลพิษช้ันผิวโอโซนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับมลพิษจากไนโตรเจนไดออกไซด์ที่มาจากไอเสียของรถยนต์ โรงไฟฟ้า และ
โรงกลั่นน้ํามันที่เป็นผลพวงจากการพัฒนาทางด๎านอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตอยํางรวดเร็วในจีน  
 นายคาร์ เตอร์ ระบุด๎วยวํา ตัวแปรที่สําคัญอื่นๆ คือ การที่จีนประสบความล๎มเหลวในการแก๎ปัญหามลภาวะ และ
มลพิษ ทําให๎สถานการณ์เรื่องนี้เลวร๎ายลง ซึ่งหากตั้งข๎อสังเกตจะเห็นวํามลพิษในช้ันโอโซนในจีนเพิ่มขึ้น ซึ่งทําให๎เกิดความ
สูญเสียเพิ่มขึ้นตามมา และสํงผลกระทบตํอตลาดข๎าวโลก ทําให๎ราคาข๎าวเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 20 ในอีกหลายปีข๎างหน๎า โดยเฉพาะ
แอฟริกา อินเดีย และปากีสถาน 
 ผลการวิจัยนี้ ยังกลําววํา ราคาข๎าวอาจคุกคามความมั่นคงทางด๎านอาหารของโลก ทําให๎ชาติที่ยากจนท่ีสุดในโลก ซึ่ง
พึ่งพาข๎าวเป็นหลัก มีความเสี่ยงท่ีจะเผชิญภาวะทุพโภชนาการและขาดแคลนอาหารมากข้ึน (ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์) 

      จับตา‘ข้าวจีนข้าวลูกผสม’ผงาดตลาดโลก(08 มี.ค.60) 
          ในการจัดแถลงขําว “แหลํงข๎าว TOP 10 ของจีน” โดยกรมขําวสารการตลาดและเศรษฐกิจของกระทรวงเกษตรจีนได๎
สร๎างความตื่นตัวตํอตลาดข๎าวท่ัวโลกไมํน๎อย จากประเ ทศท่ีเคยประสบภาวะทุพโภชนา ผลิตข๎าวไมํเพียงพอเลี้ยงประชากร 
กระทั่งยุคหนึ่งต๎องอพยพย๎ายถิ่นฐานไปหากินเมืองอื่นที่อุดมสมบูรณ์กวํา ณ วันนี้ ประเทศท่ีมีพื้นท่ีกว๎างใหญํอยํางจีน สามารถ
ลดการขาดแคลนข๎าวได๎เป็นอันดับที่ 2 ในกลุํมประเทศกําลังพัฒนาภายในเวลาเพียง 10 ปี 
          ย๎อนไปเมื่อปี 2527 จีนได๎ตั้งศูนย์วิจัยข๎าวลูกผสม “Hunan Hybrid Rice Research Center” (HHRRC) ขึ้นในนคร
ฉางซา มณฑลหูหนาน โดยมีนาย หยวน หลงผิงผู๎ได๎ชื่อวําเป็นบิดาแหํงข๎าวพันธุ์ผสมของจีนขณะนั้น เริ่มพัฒนาพันธุ์ข๎าวอยําง
จริงจัง พร๎อมยกระดับจากหนํวยงานวิจัยระดับมณฑลสูํระดับประเทศได๎สําเร็จในปี 2538 กลยุทธ์และองค์ความรู๎เกี่ยวกับข๎าว
ถูกรวบรวมและพัฒนามาอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎เหมาะกับสภาพภูมิศาสตร์ของจีนและได๎ผลผลิตที่คุ๎มคํา ลําสุดในปี 2558 พบวํา 
จีนมีศักยภาพในการปลูกข๎าวได๎มากถึง 208.25 ล๎านตันบนพ้ืนท่ีทั่วประเทศราว 188 ล๎านไรํ คิดเป็นผลผลิต 1,100 กก./ไรํ 
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ขณะที่ไทย เมียนมา และ สปป .ลาว ยังคงกําลังผลิตข๎าวได๎ อยูํที่ 450-460 กก./ไรํ นับวําความสําเร็จของจีนครั้งนี้ เป็นก๎าว
สําคัญทางการเกษตร ซึ่งจะเรียกวําก๎าวกระโดดก็คงไมํผิดจากข๎อเท็จจริงมากนัก 
          เมื่อเจาะลึกข้ันตอนการพัฒนา “ข๎าวจีน” เริ่มจากการคัดข๎าวพํอพันธุ์แมํพันธุ์ ซึ่งจําเป็นต๎องทําให๎ข๎าวเป็นหมัน
เสียกํอน เพื่อป้องกันการผสมเกสรในตัวเอง จากน้ันนํามาผสมด๎วยเทคโนโลยีจนได๎ลักษณะที่ต๎องการและเหมาะสมกับ
ภูมิศาสตร์ท๎องที่น้ัน ๆ ทดลองปลูกในพ้ืนท่ีเกษตรอยํางน๎อย 2-3 ฤดูกาล เพื่อศึกษาหาวิธีการเพาะปลูกที่ได๎ประสิทธิภาพมาก
ที่สุด พร๎อมกับการดูแลใสํปุ๋ย เน๎นเสริมความแข็งแรงของราก การดูดซึมที่ดี สร๎างการต๎านทานโรคและแมลงศัตรูพืช นําไปสูํ
การเพิ่มผลผลิตตํอไรํ ไมํต๎องเพิ่มพื้นท่ีปลูกเป็นต๎น ทั้งนี้การเพิ่มผลผลิตข๎าวไมํใ ชํเป้าหมายหลักเพียงอยํางเดียว หากแตํ
ศูนย์วิจัยข๎าวลูกผสมยังคงพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข๎าวให๎สูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยนําข๎าวหอมมะลิไทย มาใช๎เป็นเกณฑ์ต๎นแบบ
เปรียบเทียบพัฒนาให๎ใกล๎เคียงที่สุด แม๎ปัจจุบันยังทําไมํสําเร็จ100% ก็ตาม 
          สําหรับด๎านการตลาด “จีน”ได๎สร๎าง“story”ที่มาของข๎าวแตํละประเภทได๎อยํางนําสนใจ หรือแม๎แตํการอิงตามการ
รับรองข๎อบํงช้ีทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indications ) ให๎ข๎าวเหลํานั้นเป็นสินค๎าที่มีแบรนด์ Premium ตอบ
โจทย์รสนิยมคนจีนที่มีรายได๎สูงและผู๎ที่รักสุขภาพ อาทิ พันธุ์ท่ีหายาก เคยเป็นข๎าวที่ถวายแดํองค์ฮํองเต๎มากํอน ปลูกได๎เฉพาะ
แหลํงที่มีน้ําแรํไหลผําน แหลํงปลูกเป็นหินลาวาภูเขาไฟ ทําให๎รสชาติดีมีแรํธาตุสําคัญอยํางแคลเซียม แมกนีเซียม หรือการเน๎น
การเป็นข๎าวออร์แกนิกคุณภาพปลอดสารพิษ สิ่งเหลํานี้นับเป็นการหยิบเอาคุณสมบัติพิเศษข้ึนมาเพื่อสร๎างแ บรนด์ หวังให๎เกิด
กระแสต๎องการให๎เป็นท่ีรู๎จักในตลาดข๎าวโลกได๎ในไมํช๎า 
         เรื่องราวของข๎าวจีน สามารถยืนยันได๎วํา “เทคโนโลยีมีสํวนชํวยสําคัญตํอการพัฒนาสินค๎าภาคการเกษตรสูํ
อุตสาหกรรมขนาดใหญํได๎ ” ดังนั้นเมื่อเทียบกับ “ข๎าวไทย ”ข๎าวคุณภาพที่มีช่ือเสียงไปทั่ วโลก มีพื้นฐานหรือ “story” 
ภาพลักษณ์ที่แข็งแกรํงมานาน โดดเดํนด๎วยคุณคําและยังคงเป็นที่ยอมรับ เช่ือวํา “ข๎าวไทย” ยังมีอนาคตที่สดใส เมื่อชาวนาผู๎
ปลูกข๎าวไทยรู๎จักการตํอยอดเทคโนโลยีได๎อยํางเป็นระบบและมีคุณภาพ ไมํหยุดนิ่งที่จะพัฒนาสินค๎าและสร๎างแบรนด์ของ
ตนเอง เพื่อรักษาตลาดเกําและเจาะตลาดใหมํ นั่นหมายถึงความสําเร็จที่สอดคล๎องกับนโยบาย “Smart Farmer” สูํ 
“Thailand 4.0” อีกโมเดลสําคัญ ของรัฐบาล ท่ีสํงเสริมศักยภาพของเกษตรกร เพื่อเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและพัฒนาประเทศตํอไป (ฐานเศรษฐกิจ 06-08032560) 

      แอฟริกาใต้  
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวํา ความต๎องการบริโภคข๎าวในปีการตลาด 2560/61 คาดวําจะมีประมาณ 
820,000 ตัน เนื่องจากผลผลิตข๎าวโพดมีปริมาณเพิ่มขึ้น จากการที่สภาพอากาศเอื้ออํานวยตํอการเพาะปลูกมากขึ้น สํงผลให๎
ราคาข๎าวโพดปรับลดลงและผู๎บริโภคก็จะหั นไปบริโภคข๎าวโพดแทนข๎าว และข๎าวสาลี (ปกติชาวแอฟริกาใต๎จะนิยมบริโภค
ธัญพืชที่สําคัญทั้ง 3 ชนิด ได๎แกํ ข๎าว ข๎าวสาลี ข๎าวโพด ข้ึนอยูํกับปัจจัยด๎านราคาเป็นสําคัญ)สําหรับในปี 2559/60 นั้น คาดวํา
ความต๎องการบริโภคข๎าวจะอยูํที่ประมาณ 880,000 ตัน 
 การนําเข๎าข๎าว ในปีก ารตลาด 2560/61 คาดวําจะมีประมาณ 1 ล๎านตัน ลดลงจากปี 2559/60 ที่คาดวําจะมีการ
นําเข๎าประมาณ 1.04 ล๎านตัน โดยในปีปัจจุบัน (พฤษภาคม 2559-มกราคม 2560) แอฟริกาใต๎นําเข๎าข๎าวแล๎วประมาณ 
775,477 ตัน ขณะที่ในปี 2558/59 มีการนําเข๎าประมาณ 944,1921 ตัน โดยนําเข๎าจากประเทศ อินเดียประมาณ 269,825 
ตัน และไทย 597,623 ตัน 
 สําหรับการสํงออกนั้น แอฟริกามีการสํงออกข๎าวจํานวนเล็กน๎อยไปยังประเทศเพื่อนบ๎าน โดยในปี 2558/59  
มีการสํงออกประมาณ 131,370 ตัน และในปี 2559/60 นี้ คาดวําจะมีประมาณ 150,000 ตัน และเพิ่มเป็น 170,000 ตัน ใน
ปี 2560/61 (ที่มา USDA, สมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย) 
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 2.3 ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้ส่งออกข้าวที่ส าคัญ 

          อินเดีย  
 ภาวะราคาข๎าวในชํวงสัปดาห์ที่ผํานมาคํอนข๎างทรงตัวทํามกลางคําสั่งซื้อจากตํางประเทศท่ีลดลง โดยข๎าวนึ่ง 5% 
ราคาอยูํท่ี 373-378 ดอลลาร์สหรัฐตํอตัน เทํากับสัปดาห์ที่ผํานมา ขณะที่ผู๎ซื้อจากแอฟริกาลดการสั่งซื้อข๎าวในชํวงนี้ประกอบ
กับผู๎สํงออกข๎าวของอินเดียไมํสามารถลดราคาลงได๎เพราะราคาข๎าวเปลือกในประเทศยังคงอยูํในระดับสูง เนื่องจากหนํวยงาน
รัฐบาลกําลังเรํงซื้อข๎าวตามโครงการจัดหาข๎าวของรัฐบาล ประกอบกับคําเงินรูปีแข็งคําขึ้น สํงผลให๎ราคาข๎าวอินเดียสูงกวําข๎าว
ไทยและเวียดนามมาก 
 วงการค๎าคาดวํา การสํงออกข๎าวบาสมาติไปยังตลาดสหภาพยุโรปอาจเผชิญอุปสรรคครั้งใหญํ หากสหภาพยุโรป
ประกาศปรับคํา MLR (Maximum Residue Limit) ที่ยอมให๎สาร tricyclazole ตกค๎างในข๎าวลดลงเหลือ 0.01 ppm ซึ่งสาร 
tricyclazole เป็นสารเคมีที่อินเดียใช๎ในขบวนการเพาะปลูกข๎าว ขณะนี้ทางการอินเดียกําลังพยายามคัดค๎าน  
ไมํให๎ EU ดําเนินการดังกลําว เพราะจะสํงผลกระทบตํอการสํงออกข๎าวบาสมาติของอินเดียอยํางแนํนอน อยํางไรก็ตาม   
อินเดียยังคงพอมีเวลาในการคัดค๎านเรื่องดังกลําว เนื่องจากตามกรอบเวลาหากมีการปรับลดจริงก็จะมีผลในปี 2561 เป็นต๎นไป 
          ทั้งนี้ สาร tricyclazole จะใช๎ในการกําจัดโรคใบไหม๎ในข๎าว ปัจจุบัน EU กําหนดคํา MLR ไว๎ ที่ 1 ppm.  
ซึ่งระดับการตกค๎างนี้จะไมํเป็นปัญหากับข๎าวบาสมาติจากอินเดีย เพราะปริมาณสารตกค๎างท่ี ตรวจพบยังอยูํในระดับต่ํากวํา 1 
ppm. แตํหากมีการกําหนดคําต่ําลงเหลือ 0.01 ppm จะสํงผลกระทบตํออินเดียแนํนอน  (ที่มา Oryza.com, สมาคมผู๎สํงออก
ข๎าวไทย) 

 เวียดนาม  
 ภาวะราคาข๎าวในชํวง เดือนมีนาคมที่ผํานมาปรับตัวลดลง ขณะที่ผู๎ซื้อข๎าวจากตํางประเทศยังคงรอให๎ราคาข๎าวขอ ง 
เวียดนามอํอนตัวลงอีก 1-2 เดือน ซึ่งตรงกับชํวงฤดูเก็บเกี่ยวฤดูหนาว- ใบไม๎ผลิ (the Winter-Spring) โดยราคา  
เอฟโอบี ข๎าวขาว 5% อยูํท่ีระดับ 345-350 ดอลลาร์สหรัฐตํอตัน ลดลงจาก 352-355 ดอลลาร์สหรัฐตํอตัน เมื่อเทียบกับ
สัปดาห์กํอน 
 สมาคมอาหารเวียดนาม (Vietnam Food Association; VFA) ระบุวํา เวียดนามมีสต็อกข๎าวคงเหลือ ณ   
สิ้นเดือนมกราคม ประมาณ 955,900 ตัน เป็นสต็อกข๎าวของ บริษัท Vietnam Southern Food Corporation ประมาณ 
318,000 ตัน บริษัท Vietnam Northern Food Corporation ประมาณ 109,800 ตัน สํวนท่ีเหลืออีกประมาณ 528,000 
ตัน เป็นของบริษัทเอกชนรายอื่นๆ 
 กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม รายงานวํา ณ วันที่ 15 มกราคม 2560 เวียดนามมีพื้นท่ีปลูกข๎าว
ประมาณ 12.25 ล๎านไรํ ลดลงร๎อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปี 2559 โดยภาคเหนือของเวียดนามปลูกข๎าว
ประมาณ 0.58 ล๎านไรํ เพิ่มขึ้ นร๎อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปี 2559 ขณะที่พ้ืนท่ีปลูกข๎าวในภาคใต๎มีประมาณ 
11.66 ล๎านไรํ ลดลงร๎อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปี 2559  
 โดย เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2560 ราคาข๎าวเปลือกท่ีเกษตรกรขายได๎ประมาณกิโลกรัมละ 0.227 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยราคาข๎าวท่ีหน๎าคลังสินค๎า ข๎าวขาวราคากิโลกรัมละ 0.32 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร๎อยละ 3.3 ข๎าวหอม (Jasmine) 5% ราคากิโลกรัมละ 0.464 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร๎อยละ 6.6 ข๎าว
หอม (Fragrance) ราคากิโลกรัมละ 0.446 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร๎อยละ 2.0 ข๎าวหอมพันธุ์ KDM (Kow Dak Mali) ราคา
กิโลกรัมละ 0.486 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร๎อยละ 1.9 ทั้งนี้ ราคาข๎าวหอมในเวียดนามสํวนใหญํปรับตัวสูงขึ้น 
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 จากข๎อมูลสถิติของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม รายงานสถานการณ์ตลาดสํงออกข๎าวท่ี สําคัญ 5 
อันดับแรกของเวียดนาม ในชํวงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2559 ได๎แกํ จีน ร๎อยละ 36.0 กานา ร๎อยละ 11.5 ฟิลิปปินส์ ร๎อย
ละ 7.7 อินโดนีเซีย ร๎อยละ 5.9 และมาเลเชีย ร๎อยละ 5.4 
 ทั้งนี้ สมาคมอาหารเวียดนาม (Vietnam Food Association: VFA) มีความกังวลถึงสถานการณ์ข๎าวของเวียดนามที่
ปริมาณอุปทานข๎าวเพิ่มขึ้น แตํการสํงออกข๎าวท่ีมีสัญญาซื้อขายที่ทําไว๎เมื่อปี 2559 มีปริมาณเพียง 547,000 ตัน ซึ่งลดลงร๎อย
ละ 57.9 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่สํงออกได๎มากถึง 1.3 ล๎านตัน นอกจากนี้ เวียดนามยังมีข๎าวคงคลัง ในปี 2560 เหลืออยูํ 
990,000 ตนั มากกวําปี 2559 ที่มีปริมาณ 700,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 41.4  
 สําหรับปีนี้ VFA ตั้งเป้าสํงออกประมาณ 5 ล๎านตัน ขณะที่ปีท่ีผํานมา เวียดนามสํงออกข๎าวได๎ 4.8 ล๎านตัน ซึ่งเป็น
ปริมาณที่ต่ําสุดตั้งแตํปี 2551 เป็นต๎นมา ซึ่งอุปสรรคในการสํงออกข๎าวของเวียดนาม คื อ การที่เวียดนามไมํสามารถแขํงขัน
ด๎านราคากับประเทศเพื่อนบ๎านได๎ ประกอบกับอุปสงค์ของผู๎นําเข๎าท่ีลดลง ทําให๎การสํงออกในชํวง 2 เดือนแรกของปีนี้ ลดลง
ร๎อยละ 17 เมื่อเทียบกับปีท่ีผํานมา ดังน้ัน หากไมํสามารถเรํงปริมาณการสํงออกข๎าวในชํวงต๎นปีได๎ จะสํงผลตํอตัวเลขการ
สงํออกของปี 2560 
 เดือนมกราคมที่ผํานมา เวียดนามสํงออกข๎าวปริมาณ 337,000 ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีท่ีผํานมา 
หรือลดลงร๎อยละ 31 สํงผลให๎มูลคําการสํงออกลดลงอยูํท่ี 144 ล๎านดอลลาร์ หรือลดลงร๎อยละ 33.8 เมื่อเทียบกับมูลคําการ
สํงออกในชํวงเดือนเดียวกัน ของปีท่ีผํานมา โดยประเทศผู๎นําเข๎าที่สําคัญของเวียดนาม คือ จีน ฟิลิปปินส์ และ  
ไอวอรี่โคสต์ 
 แม๎วําการสํงออกข๎าวของเวียดนามจะมีปริมาณไมํมากนัก แตํราคาข๎าวในท๎องตลาดของเวียดนามกลับสูงขึ้น 
โดยเฉพาะข๎าวหอม ซึ่งประธานบริษัทข๎าว Yen Ngoc ให๎ความเห็นวํา ราคาข๎าวเปลื อกหอมที่สูงข้ึนเป็นผลมาจากความ
ต๎องการบริโภคข๎าวหอมของคนเวียดนามที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับบริเวณพื้นท่ีสามเหลี่ยมปากแมํน้ําโขง ปริมาณผลผลิตข๎าวหอม
ลดลง เพราะเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกข๎าวเหนียว 
 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานวํา ในเดือนธันวาคม 2559 เวียดนามสํงออกข๎าวปริมาณ 432,784 
ตัน เพิ่มขึ้นร๎อยละ 18.98 เมื่อเทียบกับจํานวน 363,734 ตัน ในพฤศจิกายน 2559 ที่ผํานมา แตํลดลงร๎อยละ 14.24 เมื่อ
เทียบกับจํานวน 504,651 ตัน ในชํวงเดียวกันของปีท่ีผํานมา โดยตลาดสํงออกท่ีสําคัญ ได๎แกํ ตลาดเอเชีย จํานวน 299,710 
ตัน ตลาดแอฟริกา จํานวน 55,775 ตัน ตลาดอเมริกา จํานวน 59,110 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS 
countries) จํานวน 8,159 ตัน และตลาดออสเตรเลีย จํานวน 10,030 ตัน โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2559 เวียดนามสํงออกข๎าว
ขาว 5% ปริมาณ 175,440 ตัน ข๎าวขาว 10% ปริมาณ 9,716 ตัน ข๎าวขาว 15% ปริมาณ 23,230 ตัน ตัน ข๎าวขาว 25% 
ปริมาณ 9,209 ตัน ปลายข๎าวขาว 100% ปริมาณ 18,583 ตัน ข๎าวหอม (Jasmine rice) ปริมาณ 67,243 ตัน ข๎าวเหนียว 
ปริมาณ 108,618 ตัน และข๎าวชนิดอื่นๆ ปริมาณ 20,745 ตัน (ที่มา : Oryza.com, สํานักงานสํงเสริมการค๎าในตํางประเทศ 
ณ นครโฮจิมินห์, VN Express) 
       ในการประชุมตรวจสอบประสิทธิภาพข๎าวปี 2559 และแผนข๎าวปี 2560 เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2560 สมาคม
อาหารเวียดนามมีความเห็นตํอประเด็นท่ีเคยเสนอให๎รัฐบาลดําเนินโครงการรับซื้อข๎าวจากเกษตรกรปริมาณ 1 ล๎านตัน เพื่อ
สนับสนุนเกษตรกรในชํวงฤดูหนาว – ฤดูใบไม๎ผลิ วําราคาข๎าวในขณะนี้ยังสูงอยูํ (5,200 – 5,500 ดองตํอกิโลกรัม ) เกษตรกร
เวียดนามยังมีกําไรในอัตราประมาณร๎อยละ 30 จึงเห็นวํารัฐบาลเวียดนามยังไมํจําเป็นต๎องดําเนินโครงการดังกลําว   
          ผู๎สํงออกข๎าวเวียดนามเปิดเผยวํา ปัจจุบันร าคาข๎าวสํงออกของเวียดนามคํอนข๎างสูง ทําให๎เกิดผลกระทบตํอ
ความสามารถในการแขํงขันกับข๎าวไทย โดยข๎าวขาวร๎อยละ 5 ของเวียดนามมีราคา 360 เหรียญสหรัฐฯ ตํอตัน เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 
4 เมื่อเทียบกับชํวงสิ้นปี 2559 ในขณะที่ข๎าวไทยมีราคา 355 เหรียญสหรัฐฯ ตํอตัน ท้ังนี้ผู๎นําเข๎ าข๎าวในเอเชีย แอฟริกา และ
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ภูมิภาคตะวันออกกลางจะพิจารณาซื้อข๎าวจากเวียดนาม หากราคาข๎าวเวียดนามต่ํากวําไทยประมาณ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตํอ
ตัน 
 สมาคมอาหารเวียดนามเปิดเผยวํา ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 บริษัทสํงออกข๎าวของเวียดนามมีข๎าวคงคลังอยูํ
ประมาณ 1 ล๎านตัน สําหรับสถานการณ์การสํงออกข๎าวไปยังตํางประเทศยังไมํดีเทําไหรํนัก ในเดือนมกราคม 2560 เวียดนาม
สํงออกข๎าวได๎เพียง 325,000 ตัน ลดลงร๎อยละ 32 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปี 2559 อยํางไรก็ตาม คาดวําในปี 2560 
เวียดนามจะสามารถสํงออกได๎รวมทั้งสิ้นประมาณ 5 ล๎านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งสํงออกได๎เพียง 4.8 ล๎านตัน ซึ่งถือเป็น
ปริมาณสํงออกต่ําสุดตั้งแตํปี 2551 ขณะที่ USDA คาดวําในปี 2560 เวียดนามจะสามารถสํงออกข๎าวได๎ประมาณ 5.8 ล๎านตัน 
รองจากอินเดียและไทย (ที่มา : กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ, สํานักงานสํงเสริมการค๎าในตํางประเทศ ณ นครโฮจิมินห์) 
          กัมพูชา  
 กระทรวงเกษตร (the Agriculture Ministry) ระบุวํา ขณะนี้มีผู๎ประกอบการโรงสีกวํา 40 แหํง ได๎ยื่น  
ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู๎สํงออกข๎าวไปยังประเทศจีน แตํเกือบท้ังหมดยังมีมาตรฐานไมํเพียงพอตามที่ทางการจีนต๎องการ   
โดยจะมีการเปิดรับคําร๎องครั้งท่ีสอง หลังจา กท่ีในครั้งแรกมีโรงสีจํานวน 28 ราย ท่ีผํานการตรวจประเมินแล๎ว  
          ทั้งนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ระบุวํา โรงสีสํวนใหญํยังไมํได๎เตรียมการตรวจสอบคุณภาพอยํางเพียงพอ   
ซึ่งกระทรวงเกษตรจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเดือนนี้ เพื่อชํวยเหลือผู๎ประกอบการให๎เข๎าใจเกี่ ยวกับนโยบายและ 
เตรียมพร๎อมสําหรับการตรวจประเมิน โดยในขั้นแรกทางการกัมพูชาจะสํงหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องออกไปตรวจประเมิน โรงสี
เหลํานี้กํอนภายในเวลา 3 สัปดาห์หลังจากท่ีมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแล๎ว ซึ่งทางการกัมพูชายังไมํแนํใจวํา การดําเนินการ
ตรวจโรงสีโดยหนํวยงาน ของกัมพูชาจะมีระยะเวลาดําเนินการนานเทําใดถึงจะให๎หนํวยงานของจีนเข๎ามาดําเนินการตรวจ
ประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู๎สํงออกข๎าวไปจีนได๎ 
 การตรวจประเมินในรอบแรก มีโรงสีที่ไมํผํานการตรวจประเมินประมาณ 40 ราย หลังจากท่ีในเดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายนปีท่ีผํานมา มีการตรวจป ระเมินโรงสีจํานวนกวํา 60 แหํง และหนํวยงานของจีนได๎ตรวจประเมินโรงสี จํานวน 28 
แหํง ซึ่งทุกแหํงผํานการตรวจประเมินและได๎ขึ้นทะเบียนเป็นผู๎สํงออกข๎าวไปยังประเทศจีนได๎ แตํขณะนี้มีเพียง 18 ราย ท่ี
สํงออกข๎าวไปยังประเทศจีน เนื่องจากมีประสบการณ์ในการสํงข๎าวไปยังประเท ศจีนมากํอน โดยกํอนหน๎าน้ีได๎มีการหารือ
ระหวํางหนํวยงาน COFCO ของจีน สหพันธ์ข๎าวแหํงกัมพูชา (CRF) และบริษัท Green Trade ของกัมพูชา   
และได๎ตกลงอนุมัติให๎โรงสี 18 แหํงนี้ สามารถสํงข๎าวไปยังประเทศจีนได๎ในโควตาที่ทางการจีนกําหนดให๎นําเข๎าข๎าวจากกัมพูชา
ได๎ 200,000 ตัน 
 สํานักงานบริการพิธีการสํงออกข๎าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) 
รายงานวํา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 กัมพูชาสํงออกข๎าวจํานวน 60,731 ตัน เพิ่มขึ้นร๎อยละ 24.4 เมื่อเทียบกับ  
จํานวน 48,820 ตัน ในเดือนมกราคม 2560 ที่ผํานมา และเพิ่ มขึ้นร๎อยละ 17 เมื่อเทียบกับจํานวน 51,912 ตัน ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 โดยประเทศผู๎นําเข๎าที่สําคัญในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ได๎แกํ ประเทศจีน 28,004 ตัน ฝรั่งเศส 7,085 ตัน 
โปแลนด์ 4,376 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,960 ตัน สหราชอาณาจักร 3,954 ตัน และมาเลเซีย 529 ตัน เป็นต๎ น 
          ทั้งนี้ ในชํวง 2 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560) กัมพูชาสํงออกข๎าวรวม 109,551 ตัน เพิ่มขึ้นร๎อยละ 
14.2 เมื่อเทียบกับจํานวน 95,945 ตัน ในชํวงเดียวกันของปีท่ีผํานมา โดยประเทศผู๎นําเข๎าที่สําคัญในในชํวง 2 เดือนแรกของปี 
ได๎แกํ จีน 46,387 ตัน ฝรั่งเศส 15,315 ตัน โปแลนด์ 9,136 ตัน เนเธอร์แลนด์ 5,179 ตัน สหราชอาณาจักร 6,386 ตัน และ
มาเลเซีย 1,058 ตัน เป็นต๎น 
 ในปี 2559 ที่ผํานมา กัมพูชาสํงออกข๎าวรวม 542,144 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณร๎อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปีท่ีผํานมา 
ทั้งนี้ ประเทศผู๎นําเข๎าท่ีสําคัญในปี  2559 ที่ผํานมา ได๎แกํ จีน 127,460 ตัน (เพิ่มขึ้นร๎อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีกํอน ) ฝรั่งเศส 
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78,329 ตัน โปแลนด์ 64,035 ตัน มาเลเซีย 38,662 ตัน เนเธอร์แลนด์ 28,690 ตัน และสหราชอาณาจักร 19,438 ตัน เป็น
ต๎น (ที่มา Oryza.com, www.mekongoryza.com, สมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย) 
 ภาวะราคาข๎าวเดือนมีนาคมที่ผํานมาคํอนข๎างทรงตัวทํามกลางอุปทานข๎าวในตลาดที่ลดลง โดยราคาเอฟโอบีข๎าวขาว 
5% อยูํท่ีระดับ 355-360 ดอลลาร์สหรัฐตํอตัน ขณะที่วงการค๎าคาดวํา ภาวะการค๎าข๎าวจะกลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อเข๎ าสูํชํวง
ฤดูเก็บเกี่ยวฤดูหนาว-ใบไม๎ผลิ (the Winter-Spring) ที่จะมีอุปทานข๎าวในตลาดเป็นจํานวนมาก ซึ่งจะทําให๎ราคาข๎าวเวียดนาม
อํอนตัวลงและสามารถแขํงขันกับประเทศอ่ืนๆ ได๎ 
          สมาคมอาหารของเวียดนาม รายงานวํา การสํงออกข๎าวชํวงวันท่ี 1-28 กุมภาพันธ์ 2560 มีจํานวน 341,398 ตัน 
มูลคํา 143.737 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลคําลดลงร๎อยละ 22.3 และร๎อยละ 19.2 เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของ
ปี 2559 ที่สํงออกได๎ 439,449 ตัน มูลคํา 178.006 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ แตํเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2560 ที่มีการสํงออก
จํานวน 332,487 ตัน มูลคํา 142.141 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณและมูลคําเพิ่มขึ้นร๎อยละ 2.7 และร๎อยละ 1.1 
          ทั้งนี้ ในชํวง 2 เดือนแรก (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560) เวียดนามสํงออกข๎าวจํานวน 673,624 ตัน มูลคํา 285.704 
ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลคําลดลงร๎อยละ 21.3 และร๎อยละ  17.8 เมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของปี 2559 ที่
สํงออกได๎ 856,219 ตัน มูลคํา 347.834 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ  ปี 2560 เวียดนามตั้งเป้าสํงออกข๎าวไว๎ที่ 5 ล๎านตัน มูลคํา 2.3 
พันล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ (ที่มา : Oryza.com, สมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย) 

          กัมพูชา  
 กระทรวงเกษ ตร (the Agriculture Ministry) ระบุวํา ขณะนี้มีผู๎ประกอบการโรงสีกวํา 40 แหํง ได๎ยื่น  
ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู๎สํงออกข๎าวไปยังประเทศจีน แตํเกือบท้ังหมดยังมีมาตรฐานไมํเพียงพอตามที่ทางการจีนต๎องการ   
โดยจะมีการเปิดรับคําร๎องครั้งท่ีสอง หลังจากท่ีในครั้งแรกมีโรงสีจํานว น 28 ราย ท่ีผํานการตรวจประเมินแล๎ว  
          ทั้งนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ระบุวํา โรงสีสํวนใหญํยังไมํได๎เตรียมการตรวจสอบคุณภาพอยํางเพียงพอ   
ซึ่งกระทรวงเกษตรจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเดือนนี้ เพื่อชํวยเหลือผู๎ประกอบการให๎เข๎าใจเกี่ยวกับนโยบายและ 
เตรียมพร๎ อมสําหรับการตรวจประเมิน โดยในขั้นแรกทางการกัมพูชาจะสํงหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องออกไปตรวจประเมิน โรงสี
เหลํานี้กํอนภายในเวลา 3 สัปดาห์หลังจากท่ีมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแล๎ว ซึ่งทางการกัมพูชายังไมํแนํใจวํา การดําเนินการ
ตรวจโรงสีโดยหนํวยงานของกัมพูชาจะมีระยะเวลาดําเ นินการนานเทําใดถึงจะให๎หนํวยงานของจีนเข๎ามาดําเนินการตรวจ
ประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู๎สํงออกข๎าวไปจีนได๎ 
 การตรวจประเมินในรอบแรก มีโรงสีที่ไมํผํานการตรวจประเมินประมาณ 40 ราย หลังจากท่ีในเดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายนปีท่ีผํานมา มีการตรวจประเมินโรงสีจํานวนกวํา 60 แหํง และหนํวยงานของจีนได๎ตรวจประเมินโรงสี จํานวน 28 
แหํง ซึ่งทุกแหํงผํานการตรวจประเมินและได๎ขึ้นทะเบียนเป็นผู๎สํงออกข๎าวไปยังประเทศจีนได๎ แตํขณะนี้มีเพียง 18 ราย ท่ี
สํงออกข๎าวไปยังประเทศจีน เนื่องจากมีประสบการณ์ในการสํงข๎าวไปยังประเทศจีนมากํอน โดยกํอนหน๎าน้ี ได๎มีการหารือ
ระหวํางหนํวยงาน COFCO ของจีน สหพันธ์ข๎าวแหํงกัมพูชา (CRF) และบริษัท Green Trade ของกัมพูชา   
และได๎ตกลงอนุมัติให๎โรงสี 18 แหํงนี้ สามารถสํงข๎าวไปยังประเทศจีนได๎ในโควตาที่ทางการจีนกําหนดให๎นําเข๎าข๎าวจากกัมพูชา
ได๎ 200,000 ตัน 
 สํานักงานบริการพิธีการสํงออกข๎าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) 
รายงานวํา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 กัมพูชาสํงออกข๎าวจํานวน 60,731 ตัน เพิ่มขึ้นร๎อยละ 24.4 เมื่อเทียบกับ  
จํานวน 48,820 ตัน ในเดือนมกราคม 2560 ที่ผํานมา และเพิ่มขึ้นร๎อยละ 17 เมื่อเทียบกับจํานวน 51,912 ตัน ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 โดยประเทศผู๎นําเข๎าที่สําคัญในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ได๎แกํ ประเทศจีน 28,004 ตัน ฝรั่งเศส 7,085 ตัน 
โปแลนด์ 4,376 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,960 ตัน สหราชอาณาจักร 3,954 ตัน และมาเลเซีย 529 ตัน เป็นต๎น  
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          ทั้งนี้ ในชํวง 2 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560) กัมพูชาสํงออกข๎าวรวม 109,551 ตัน เพิ่มขึ้นร๎อยละ 
14.2 เมื่อเทียบกับจํานวน 95,945 ตัน ในชํวงเดียวกันของปีท่ีผํานมา โดยประเทศผู๎นําเข๎าที่สําคัญในในชํวง 2 เดือนแรกของปี 
ได๎แกํ จีน 46,387 ตัน ฝรั่งเศส 15,315 ตัน โปแลนด์ 9,136 ตัน เนเธอร์แลนด์ 5,179 ตัน สหราชอาณาจักร 6,386 ตัน และ
มาเลเซีย 1,058 ตัน เป็นต๎น 
 ในปี 2559 ที่ผํานมา กัมพูชาสํงออกข๎าวรวม 542,144 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณร๎อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปีท่ีผํานมา 
ทั้งนี้ ประเทศผู๎นําเข๎าท่ีสําคัญในปี 2559 ที่ผํานมา ได๎แกํ จี น 127,460 ตัน (เพิ่มขึ้นร๎อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีกํอน ) ฝรั่งเศส 
78,329 ตัน โปแลนด์ 64,035 ตัน มาเลเซีย 38,662 ตัน เนเธอร์แลนด์ 28,690 ตัน และสหราชอาณาจักร 19,438 ตัน เป็น
ต๎น (ที่มา Oryza.com, www.mekongoryza.com, สมาคมผู๎สํงออกข๎าวไทย) 
   EU เลิกซื้อข้าวหอมกัมพูชา ห้ามใช้เด็ดขาดยาปราบศัตรูข้าว “ไตรไซคลาโซล” (29 มี.ค.60)      
          ซินหวา -  กัมพูชาสั่งห๎ามนําเข๎าสารฆําเช้ือรา “ไตรไซคลาโซล ” หลังจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปกําหนดให๎
อุตสาหกรรมข๎าวของเขมรต๎องกําจัดการใช๎ยาปราบศัตรูพืชดังกลําวภายในเดือน มิ.ย.นี ้
          “ทุกบริษัทท่ีขายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรต๎องหยุดนําเข๎าสารเคมีทางการเกษตรที่มีสํวนผสมของสารไตรไซคลาโซล ” 
คําสั่งที่ลงนามโดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกัมพูชา ระบุ และการจําหนํายไตรไซคลาโซลถือเป็นสิ่งต๎องห๎าม 
          “การใช๎ยาฆําเชื้อราไตรไซคลาโซลในข๎าวต๎องยุติลง เพราะสารเคมีอาจตกค๎างอยูํในข๎าวสารได๎ ” คําสั่งของกระทรวง
เกษตร ระบุคําสั่งห๎ามดังกลําวมีขึ้นหลังจากเมื่อเดือนกํอน คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ระบุให๎เวลาผู๎ผลิตข๎าวของกัมพูชา
กําจัดการใช๎สารเคมีดังกลําวในข๎าวขาว ภายในเดื อน มิ.ย. และข๎าวหอมในเดือน ธ .ค. หากข๎าวสารมีปริมาณสารเคมีตกค๎าง
มากกวํา 0.01 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัมจะถูกห๎ามนําเข๎าสหภาพยุโรป 
          สหภาพยุโรปเป็นตลาดที่ใหญํที่สุดสําหรับข๎าวสารของกัมพูชา ตามรายงานของรัฐบาล และกัมพูชาสํงออกข๎าวสารไป
ยังสหภาพยุโรปท้ังหมด 341,066 ตัน คิดเป็นอัตราสํวนร๎อยละ 63 ของปริมาณการสํงออกข๎าวสารทั้งหมดในปี 
2559. (ผู๎จัดการ 28032560) 
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