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คํานํา 

  เอกสารฉบับนี้ เป็นรายงานประจําเดือน ของสมาคมโรงสีข้าวไทย ที่ได้มอบหมายให้ฝุาย

วิชาการจัดทําเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมประจําเดือน เมษายน 2560  สมาคมโรงสีข้าวไทย โดยได้ประมวล สรุป 

เหตุการณ์ สถานการณ์ และแนวโน้มเกี่ยวกับการผลิต การแปรูป และการตลาดของข้ าวทั้งในและต่างประเทศ 

ซึ่งสมาคมโรงสีข้าวไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับประโยชน์จากรายงานฉบับนี้ตามสมควร และขอความ

กรุณาได้เผยแพร่เอกสารฉบับนี้ต่อไปยังบุคคล หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องของท่าน จัก

ขอบคุณยิ่ง 

 

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ 

นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย 

29 เมษายน 2560 
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รายงายประมวลสถานการณ์ข้าวไทยและต่างประเทศ 

เดือนเมษายน 2560 

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

1. การเคลื่อนไหวของข้าวภายในประเทศ 

 1.1 สถานการณ์และการผลิตข้าวไทยเดือนเมษายน 2560 
 สรุปราคาเปลือกและข้าวสาร ของสมาคมโรงสีข้าวไทยเดือนมีนาคม 2560 

 ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ     7,300 – 7,600  บาท  

 ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี 59/60 (ความช้ืน 15%) เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ   9,500 – 10,-000 บาท  

 ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมปทุมธานี ความช้ืน 15% เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ     8,400 – 8,700 บาท  

 ราคาข้าวเปลือกเหนียว (กข.6) ปี 59/60 (ความชช้ืน 15%) เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ  11,200 – 11,600  บาท 

 ราคาข้าวเปลือกเหนียวรวมปี 59/60 (ความชช้ืน 15%) เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ  9,500 – 10,000  บาท 

 ราคาข้าวหอมมะลิไทย ช้ัน 2 (ปี 59/60) ขายส่งตลาดกรุงเทพฯเฉลี่ยตันละ  18,500 – 19,500  บาท  

 ราคาข้าวหอมปทุมธาน ีขายส่งตลาดกรุงเทพฯเฉลี่ยตันละ    14,800 – 15,500  บาท  

 ราคาข้าวสารเจ้า 5%  (ใหม่) ขายส่งตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ยตันละ   11,800 – 12,000  บาท   

 ราคาข้าวเหนียวกข.6 อีสาน ปี 59/60  เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ     21,000 – 22,500 บาท  

 ราคาข้าวเหนียวกข.6 เหนือ  ปี 59/60  เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ     26,300   บาท  

 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61  
       เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2560 ที่ประชุม  นบข.  ได้มีมติ เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการ
ผลิต 2560/61 จํานวน 7 โครงการ ดังน้ี 

                    1) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2560/61 ด้านการผลิต 
                         (1) โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิคุณภาพดี (กข.)  
                         (2) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ (กข.)  
                         (3) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ : ข้าวอินทรีย์ (กข.) 
                    2) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด  
                         (1) อบรม GMP/HACCP โรงสีติดดาว/4.0 นวัตกรรมข้าวและความรู้ด้านการตลาดและเทคโนโลยีให้แก่
ผู้ประกอบการโรงสี (คน.)  
                         (2) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก (คน.)  
                         (3) โครงการสินเช่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม (ธ.ก.ส.)  
                         (4) โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือก (ธ.ก.ส.)  
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 ท าไมชาวนาไม่ลดท านาปรัง  

          เคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าครับว่า ทําไมเข้าหน้าแล้งทีไร รัฐต้องมาออกประกาศขอ ให้ชาวนาลดการปลูกข้าวนาปรัง

กันซ้ําแล้วซ้ําเล่าเป็นประจําทุกปี ขณะที่ฝุายชาวนาก็เดินสวนทางลุย “วัดดวง”ปลูกข้าวนาปรังกันทุกปี ท้ังที่ทุกคนน่าจะทราบ

กันดีถึง “ความเสี่ยง” จากการต้องเผชิญกับปัญหาน้ําไม่พอใช้ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากชาวนา “รั้น” หรือการแก้ปัญหาข อง

รัฐยัง “เกาไม่ถูกท่ีคัน”จึงทําให้ต้องเกิดวัฏจักรวนเวียนซ้ําแล้วซ้ําเล่ากันทุกปีอยู่อย่างนี้ 

          พอดีเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผมบังเอิญไปอ่านเจอบทความของ คุณอารีวรรณคูสันเทียะ นักวิจัยจากมูลนิธิ

ชีวิตไท หรือ “โลโคลแอค” ซึ่งเป็นการเปิดเผยรายงานผลการศึ กษาเรื่อง “ศักยภาพชาวนาในการปรับตัวเพื่อรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลง ” เห็นว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจ และตอบข้อสงสัยข้างต้นได้ค่อนข้างดี ควรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น่าจะลองหยิบจับมาศึกษาดู เผื่อจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดมากข้ึน 

          โดย คุณอารีวรรณ บอกว่า เหตุผลหลักท่ีชาวนาภาคกลางไม่ลดพื้นท่ีทํานาปรัง เพราะมีปัญหาเรื่องนาเช่า ภาระหนี้สิน 

และค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่สูง นอกจากน้ียังช้ีด้วยว่า มาตรการช่วยเหลือชาวนาของรัฐยังไม่ตอบโจทย์ แต่จะยิ่งซ้ําเติมปัญหา

ชาวนาให้หนักข้ึน เสนอว่าภา ครัฐควรปรับมาตรการช่วยเหลือชาวนาโดยแก้ท่ีต้นเหตุ คือ ความเปราะบางในเศรษฐกิจ

ครอบครัวชาวนา ควรตรวจสอบความต้องการของชาวนาระดับพ้ืนท่ีก่อนกําหนดนโยบายเฉพาะจุดและควรสร้างแรงจูงใจให้

ชาวนามีทางเลือกมากขึ้น สนับสนุนการทําเกษตรรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงจากกา รทํานา หรือความเสี่ยงจาก

การทําเกษตรเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

          ทั้งนี้ ชาวนากว่า 3.7 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ แม้จะเป็นผู้ผลิตข้าวสร้างรายได้จาการส่งออกข้าวมากถึงปีละ 

80,000-100,000ล้านบาท แต่ชาวนาส่วนใหญ่กลับมีสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีไม่ดี มีรายได้เฉลี่ยเพียง 271 บาท ต่อไร่ ต่ําสุด

เมื่อเทียบกับเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดอื่น งานศึกษาพบว่าใน จ .ชัยนาท และราชบุรี ชาวนายังคงต้องทํานา แม้จะมีอายุสูงถึง 

77 ปี และ 80 ปี โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาแค่ช้ันประถม มีร้อยละ 5 เท่านั้น ที่จบการศึกษาปริญญาตรี และยิ่งทําการผลิต

เข้มข้นด้วยสารเคมีมาก ก็จะยิ่งมีหนี้สินมาก โดยชาวนา จ .ชัยนาท ที่มีการทํานาแบบเข้มข้นมีหนี้สินเฉลี่ย 489,591 บาท ต่อ

ครอบครัว ขณะที่ชาวนาราชบุรี ที่ทํานาเข้มข้นน้อยกว่า มีหนี้สินเฉลี่ย 225,979 บาท ต่อครอบครัว 

          นอกจากน้ี งานศึกษายังพบด้วยว่า ชาวนาภาคกลางใน จ .ราชบุรี ร้อยละ 82 มีที่ดินทํากินไม่เกินครอบครัวละ 5 ไร่ 

ส่วนใน จ.ชัยนาท ร้อยละ 29 ไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง และร้อยละ 40 ต้องเช่าท่ีนาคนอ่ืนทํานา โดยพบว่าต้นทุนค่าเช่า

นา คือสัดส่วนท่ีสูงที่สุดของต้นทุนทํานาท้ังหมด คือร้อยละ 23จากต้นทุนทํานาเฉลี่ย 4,812 บาท ต่อไร่ ในขณะที่พบด้วยว่า 

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของชาวนาภาคกลางปัจจุบันสูงข้ึนจากเดิมมากโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านอาหาร และภาระส่งลูกเรียน

ระดับปริญญาตรี ซึ่งสูงเป็นสัดส่วนถึงครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายครอบครัวชาวนาท้ังหมด โดยชาวนาชัยนาทมีค่าใช้จ่ายครัวเรือน

เฉลี่ยเดือนละ 16,546 บาท ส่วนชาวนาราชบุรีมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 11,600 บาท 

          ปัญหานาเช่า ภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว และภาระหนี้สิน จึงเป็น 3 เหตุผลหลักท่ีทําให้ชาวนาภาคกลางยังเดินหน้า

ทํานาต่อไป ไม่ใช่ชาวนาไม่ต้องการปรับตัว ท่ีผ่านมาชาวนาพยายามปรับตัวตามนโยบายรัฐมาโดยตลอด แต่ด้วยเงื่อนไขความ

เปราะบางของเศรษฐกิจในครอบครัว ทําให้ชาวนาภาคกลางต้องทํานาอย่างต่อเนื่องเพื่อหมุนหนี้ และไม่สามารถปรับตัวตาม

นโยบายงดทํานาปรังของรัฐได้ 
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          ทั้งนี้งานศึกษาของโลโคลแอคมีข้อเสนอด้วยว่า รัฐบาลควรแก้ปัญหาชาวนาให้ตรงจุด ด้วยการลดภ าวะข้อจํากัดความ

เปราะบางในเศรษฐกิจของครอบครัวชาวนา ทั้งในเรื่องปัญหานาเช่า ภาระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายในครอบครัว ไม่เช่นนั้น

มาตรการช่วยเหลือชาวนาด้านต่างๆ ของรัฐอาจไม่บรรลุผล หรืออาจซ้ําเติมปัญหาชาวนาให้หนักข้ึนกว่าเดิมก็เป็นได้ ดังเช่น 

มาตรการงดปล่อยน้ําทํานาปรั ง ท่ีอาจทําให้ชาวนาท่ีแบกภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายที่สูงไม่มีทางออกให้กับครอบครัว ซึ่งอาจ

ส่งผลต่อภาวะเครียดและเพื่อที่จะแก้ปัญหาชาวนาได้อย่างตรงจุดแบบไม่เหมารวม ภาครัฐควรตรวจสอบความต้องการของ

ชาวนาในระดับพื้นท่ี ควรหาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้ชาวนามีทางเลือ กท่ีมากขึ้น สนับสนุนการตัดสินใจในการทํา

การเกษตรหลากหลายรูปแบบ ที่จะมีรายได้จากหลายทาง เพื่อลดความเสี่ยงจากการทํานาเพียงอย่างเดียว หรือทําเกษตรเพียง

อย่างใดอย่างหนึ่ง(แนวหน้า 06042560)  

 จ.อุทัยธานีส่อแล้งหนัก นาข้าวนับพันไร่พากันขาดน้ าชลประทานยอมให้สูบน้ ายื้อชีวิต 

 เมื่อเวลา 08.30 น. วันท่ี 26 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นท่ีของจังหวัดอุทัยธานี ที่เริ่ม

ทวีความรุนแรงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันทางชลประทานจังหวัดอุทัยธานี ได้ประกาศแจ้งเตือนให้เกษตรกรงดการทํานาปรัง 

ซึ่งเป็นรอบท่ี2ของปีนี้ ทัง้ในเขตและนอกเขตชลประทานเนื่องจากปริมาณน้ําต้นทุนมีไม่เพียงพอ และไม่มีแผนในการช่วยเหลือ

ในเรื่องดังกล่าว เช่น พื้นที่ในเขต ต.หนองเต่า ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี และ ต.เนินศาลา อ.โกรกพระ จ .นครสวรรค์ เป็น

พื้นที่อยู่ในเขตชลประทานจังหวัดอุทัยธานี ที่ยังคงมี เกษตรกรบางรายลงทุนทํานาในครั้งนี้ ล่าสุดพื้นท่ีนาข้าวนับ 1,000 ไร่ 

กําลังขาดน้ําไปหล่อเลี้ยงต้นข้าว ซึ่งชลประทานอุทัยธานี ได้ผ่อนปรนยอมให้เกษตรกรทําการตั้งเครื่องสูบน้ําบริเวณเหนือเขื่อน

วังร่มเกล้า แต่ต้องช่วยเหลือตัวเองทั้งด้านเครื่องสูบน้ําและเชื้อเพลิง 
          รายงานระบุว่า ขณะนี้ชาวนาในพ้ืนท่ีดังกล่าว ได้นําเครื่องสูบน้ําแบบรถไถเดินตาม มาทําการตั้งเครื่องสูบน้ําบริเวณ

เหนือเขื่อนวังร่มเกล้าที่ยังพอมีน้ํากักเก็บอยู่บ้าง เพื่อสูบน้ําให้ไหลไปตามคลองส่งน้ําทางด้านขวาในเขตพื้นท่ี อ .เมือง จ .

อุทัยธานี และฝั่งซ้ายในเขตพื้น ที่ อ.โกรกพระ จ .นครสวรรค์ และจะต้องตั้งเครื่องสูบน้ําท่ีไหลลงคลองดังกล่าวเพื่อสูบน้ําเข้า

คลองซอยอีกรอบ เพื่อสูบเข้าไปในแปลงนาอีกทอดหนึ่งเข้าไปยังพ้ืนท่ีนาของตนเอง ซึ่งมีระยะทางไกลหลายกิโลเมตร เพื่อหล่อ

เลี้ยงต้นข้าวอายุกว่า 1 เดือน ให้รอดจากข้าวยืนต้นตายเพราะ ขาดน้ํา จึงทําให้การทํานาในครั้งนี้มีต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นมาก แต่

ชาวนาน้ันต่างก็ยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยไม่เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการแต่อย่างใด เพราะยอมเสี่ยงท่ี

จะทํานากันเอง เพื่อหวังไว้พอขายได้บ้าง และเก็บไว้หุงกินเป็นหลัก(มติชน 26042560) 
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 1.2  สถานการณ์การส่งออกข้าวไทย เดือนเมษายน 2560 
 ราคาส่งออกข้าวไทย (เอฟโอบี) เดือนเมษายน 2560 

      ราคาข้าวหอมมะลิไทย ช้ัน 1 (ใหม)่ เฉลี่ยตันละ  647-663  ดอลลาร์สหรัฐฯ  

         ราคาข้าวหอมไทย เฉลี่ยตันละ   505-533  ดอลลาร์สหรัฐฯ  

         ราคาข้าวสารเจ้า 5% (ใหม่) เฉลี่ยตันละ  383-387  ดอลลาร์สหรัฐฯ  

          ราคาข้าวสารเจ้า 25% (ใหม่) เฉลี่ยตันละ  366-368  ดอลลาร์สหรัฐฯ  

        ราคาข้าวน่ึง 5% เฉลี่ยตันละ    364-373  ดอลลาร์สหรัฐฯ  

 ผู้ส่งออกข้าวไทยเฮ หลังถกฟิลิปปินส์เตรียมเปิดประมูลน าเข้าเพ่ิมเท่าตัว (10 เม.ย.60) 

          นายกีรติ  รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าว

ไทย เดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อหารือกับองค์การอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (NFA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่

นําเ ข้าข้าว และผู้นําเข้าข้าวภาคเอกชน ทําให้ทราบว่าปีน้ีฟิลิปปินส์มีแผนจะนําเข้าข้าวจากต่างประเทศเพิ่มข้ึน จาก

เดิม 4.5 แสนตัน ในปี  2559 เป็น 1-1.3 ล้านตัน ในปี  2560 เพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ถือเป็นโอกาสที่ดีของ

ส่งออกข้าวไทย 

           ทั้งนี้ หลายปีที่ผ่าน มา ฟิลิปปินส์ เปิดประมูลนําเข้าข้าวเป็นชนิดข้าวขาว  25% แต่ปีนี้จะเปิดประมูลข้าวคุณภาพดี

ขึ้น เช่น ข้าวขาว 5% 10% และ 15% จะส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวของไทยและรองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ ส่งผลถึง

ราคาข้าวเปลือกท่ีเกษตรกรจะได้รับดีขึ้นด้วย ซึ่งทาง  NFA อยู่ระหว่างการพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในเปิดประมูลนําเข้า

ข้าว เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่ข้าวฤดูใหม่ของฟิลิปปินส์กําลังออกสู่ตลาด 

           นายกีรติ กล่าวว่า การเดินทางเยือนฟิลิปปินส์ครั้งนี้นอกจากกระชับความสัมพันธ์และเจรจาธุรกิจการค้า แลกเปลี่ยน

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการเพิ่มมูลค่าการค้าข้าวระหว่างกัน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานข้าวไทยฉบับใหม่ของ

กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้นําเข้าข้าวฟิลิปปินส์แจ้งว่าข้าวไทยได้รับการยอมรับในตลาดฟิลิปปินส์และต้องการนําเข้าข้าวจากไทย

เพิ่มขึ้น ประกอบกับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ฟิลิปปินส์จะยกเลิกมาตรการจํากัดปริมาณการนําเข้าข้าว (โควตา) 

ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับผู้ส่งออกข้าวไทยที่จะสามารถส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์ได้มากข้ึน หากข้าวไทยสามารถแข่งขันด้าน

ราคากับประเทศคู่แข่งได้ 

           “ฝุายไทยได้เสนอแนะให้ผู้นําเข้าข้าวของฟิลิปปินส์จัด ตั้งสมาคมเพื่อจะเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือในการ

จัดทําแผนตลาดร่วมกันกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อขยายตลาดข้าวไทยในฟิลิปปินส์ต่อไปด้วย“ 

           ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ เป็นตลาดส่งออกข้าวสําคัญของไทย เฉลี่ยปีละ 4 แสนตัน โดยช่วง2เดือนแรกปีนี้ ไทยส่งออกข้าวไป

ฟิลิปปินส์ 1.93 แสนตัน เพิ่มขึ้น 89.22% ที่ส่งออกได้ที่มีปริมาณ 1.02 แสนตัน (มติชน 07042560)  

 คนเปรูบริโภคข้าวสูงสุดในกลุ่มละติน นิยมน าเข้าจากไทยอันดับ 3 เล็งจับมือผู้ค้าเพิ่มยอด  

          นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับร ายงานจากสํานักงานส่งเสริมการค้าใน

ต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก ประเทศชิลี ว่าเปรูเป็นประเทศท่ีบริโภคข้าวสูงท่ีสุดในภูมิภาคละตินอเมริกา โดยกระทรวง

เกษตรของเปรู ระบุตัวเลขการบริโภคข้าวภายในประเทศปี 2559 ว่ามีปริมาณการบริโภค 1.8 ล้านตัน ซึ่งเป็นการบริโภค
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ผลผลิตภายในประเทศ 88% และนําเข้าจากต่างประเทศ 12% โดยนําเข้าข้าวมากสุดจากอุรุกวัย สัดส่วน 65% รองลงมา คือ 

บราซิล 22% และไทย 9% 

          จากสถิติการนําเข้าข้าวของเปรู 5 ปีท่ีผ่านมา พบว่าเปรูนําเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และขยับเพิ่มจากอันดับ 4 

มาเป็นอันดับ 3 เมื่อ 2 ปีท่ีผ่านมา และมีมูลค่าการนําเข้าจากไทยปี 2559 อยู่ท่ี 15.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 72.57% 

แนวโน้มการนําเข้าข้าวของเปรูยังเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปี เนื่องจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกสินค้าเกษตรและข้าวเปรูได้รับความเสียหายมาก

ขึ้น 

          นางมาลี โชคล้ําเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมจะเร่งจัดโครงการส่งเสริมการตลาดข้าว

ไทย เพิ่มขึ้น และมอบหมายให้สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในภูมิภาคละตินอเมริกาพิจารณาเสนอโครงการที่

เหมาะสมและเร่งประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้แก่ผู้นําเข้าข้าวรายสําคัญต่อไป ซึ่งตัวเลขจ ากสํานักงานสถิติแห่งชาติเปรูระบุว่า 

การบริโภคข้าวต่อหัวของประเทศปี 2559 อยู่ท่ี 55 กิโลกรัม ถือเป็นตัวเลขสูงสุดในภูมิภาค โดยผู้บริโภคชาวเปรูส่วนมากนิยม

หุงข้าวโดยใส่ผงเครื่องเทศหรือผักชนิดต่างๆ ลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติ ขนาดบรรจุที่นิยมซื้อมากสุด คือ ถุงละ 1 กิโลกรัม ท่ีวาง

จําหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อท่ัวไป ถือเป็นโอกาสดีของการส่งออกข้าวไทย (มติชน 12042560)  
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 1.3  ความเคลื่อนไหวของกระทรวงพาณิชย์ 

 ครม.อนุมัติ 2.58 หม่ืนล้าน ด าเนินแผนผลิตข้าวครบวงจร  

          นายณัฐพร จาตุศรี พิทักษ์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีปรบะจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณสําหรับดําเนินงานภายใต้แผนการผลิตข้าวครบวงจร 2560/61 (ด้านการผลิต ) 

โดยมีระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี (2560 – 2564) วงเงิน 25,871 ล้านบาท ซึ่งการดําเ นินการในปี 2560 ได้อนุมัติงบกลาง 

รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ จําเป็น ปีงบประมาณ 2560 วงเงิน 1,087 ล้านบาท เพื่อให้สามารถดําเนินการได้

ทันที แบ่งออกเป็น 3 โครงการ คือ 1.โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิคุณภาพ วงเงิน 57 ล้านบาท 2.โครงการ

สง่เสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) วงเงิน 411 ล้านบาท 3.โครงการส่งเสริมข้าวอินทรีย์ วงเงิน 619 ล้านบาท 

          นายณัฐพร กล่าวว่า สําหรับโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

หอมมะลิให้มีคุณภาพ มีกลุ่มเปูาหมายเกษตรกรในพ้ืนท่ี 21 จังหวัด 2,000 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ครัวเรือน รวม 60,000 ครัวเรือน 

พื้นที่ 300,000 ไร่ ตามพื้นที่การเพาะปลูกอัตรา 15 กิโลกรัม (กก.) ต่อไร่ รายละไม่เกิน 5 ไร่ ระยะเวลาดําเนินการ เดือน

มีนาคม – ตุลาคม 2560 ส่วนโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม ลดต้นทุน

การผลิต รวมทั้งเพิ่มมาตรฐานคุณภาพเกษตร มีกลุ่มเปูาหมายเกษตรกรในพ้ืนท่ี 70 จังหวัด จํานวน 1,504,000 ราย พ้ืนท่ี 

19.38 ไร่ หรือ 18,800 แปลง โดยเกษตรกรต้องรวมตัว 30 รายขึ้นไป มีพื้นที่รวมกัน 300 ไร่ ซึ่งไม่จําเป็ นต้องที่ดินติดกัน แต่

ขอให้อยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง หรือชุมชนเดียวกัน ระยะเวลาดําเนินการ ระหว่างปี 2560 – 2564 

          นายณัฐพร กล่าวว่า ขณะที่โครงการส่งเสริมข้าวอินทรีย์ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปลูกข้าวอินทรีย์ มีกลุ่มเปูาหมายเกษตรกร 

จํานวน 66,700 ราย ครอบคลุมพื้น ที่ 1 ล้านไร่ในปี 2564 โดยให้เกษตรกรรวมกลุ่ม 15 คนขึ้นไป พ้ืนท่ีไม่เกิน 100 ไร่ 

สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าว 15 กก. ต่อไร่ อุดหนุนเงินให้แก่เกษตรกรเพื่อชดเชยรายได้รายละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 9,000 บาท 

แบ่งจ่ายเป็นระยะเวลา 3 ปี ปีแรก 2,000 บาท ปีท่ีสอง 3,000 บาท ปีที่สาม 4,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการ ระหว่างปี 

2560 – 2564 ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้มีข้อสั่งการว่า ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทําการประเมินโครงการปี ต่อปี หาก

โครงการไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือ เกิดประโยชน์ ให้ทําการยกเลิกโครงการทันที (มติชน 11042560)  

 ขายข้าว 2.07 ล้านตันอืด ลุ้นอนุมัติหลังสงกรานต์ (18 เม.ย.60) 

          อนุฯระบายข้าวยังไม่อนุมัติขายข้าวสู่อุตสาหกรรม 2.07 ล้านตันให้เอกชน 15 ราย เหตุต้องพิจารณาให้รอบคอบ หวัง

เสนอที่ประชุม นบข . พิจารณาอนุมัติได้ทันทีหลังสงกรานต์ เผยเปิดประมูลข้าวอุต ฯไปแล้ว 2 ครั้งก่อนหน้าขายได้กว่า 600 

ล้าน  

          นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ "ว่าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา

ระบายข้าวท่ีมีนางสาววิบูลลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่อนุมัติ

การระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนท่ีได้มีการเปิดระบายในครั้งท่ี 1/2560 ปริมาณ 3.66 ล้านตัน โดยเมื่อ

วันท่ี 20 มีนาคมที่ผ่านมาได้เปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติผู้เสนอซื้อ มีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด 15 ราย ใน 157 คลัง 

ปริมาณขา้วรวม 2.07 ล้านตัน มูลค่าที่เสนอซื้อ 9,205 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 1,880 – 5,100 บาท/ตัน ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลเป็น

ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ พลังงานไฟฟูา อบเมล็ดพันธ์ุพืช โรงสี และกรดมะนาว สําหรับชนิดข้าวท่ีมีผู้เสนอ
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ราคาซื้อมากท่ีสุดเป็น ข้าวขาว 5% ปริมาณ 1.56 ล้านตัน หรือ 42% รองลงมาได้แก่ ปลายข้าว A1 เลิศ ปริมาณ 0.18 ล้าน

ตัน หรือ 5% 

           "สาเหตุที่ประชุมคณะอนุฯระบายข้าวยังไม่อนุมัติขายข้าวล็อตนี้เพราะต้องมีการหารือถึงผลการประมูลและราคาที่

เอกชนเสนอมาให้รอบคอบก่อน หลังจากนั้นจะเสนอเข้าไปสูที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว 

(นบข.) ที่มีพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานเพ่ือพิจารณาอนุมัติขายได้

ทันที โดยไม่ต้องผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือนายกรัฐมนตรี เนื่องจากนบข .ได้อนุมัติในหลักการเบื้องต้นแล้ วซึ่ง

คาดว่าน่าจะมีการประชุมนบข.หลังสงกรานต์นี้" 

          สําหรับบริษัทที่ยื่นเสนอมา 15 ราย อาทิ บริษัทวี .ซี.เอฟ .กรุ๊ป (บจก.),บจก.มหาทรัพย์ฟีด ,บจก.ยู.อาร์.ซี.พาวเวอร์ ,ห

จก.รุ่งเจริญพืชผล 2504,บจก.ชิโน-ไท อะโกรโปรดักส์ ,บจก.กําแพงเพชร เอ็กซ์ปอร์ต ,หจก.โรงสีไฟเกียรติบุญครอง เป็นต้น ที่

ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้เปิดประมูลข้าวเข้าอุตสาหกรรมไปแล้ว 2ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 สามารถขาย

ได้ 5.44 หมื่นตัน มูลค่า 326 ล้านบาท ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2559 ปริมาณ 5.23 หมื่นตัน มูลค่า 287 ล้านบาท 

(ฐานเศรษฐกิจ 13-15042560)  

 นบข.ไฟเขียวขายข้าวในสต็อกรัฐล็อตแรก 1.62 ล้านตัน  

          นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าภายหลังจากท่ีคณะทํางานดําเนินการระบายข้าวใน

สต็อกรัฐได้ออกประกาศให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุ ตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน 

ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2560 ปริมาณ 3.66 ล้านตัน ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อก

ของรัฐที่เสนอราคาซื้อสูงสุด จํานวน 15 ราย ใน 157 คลัง ปริมาณ 2.07 ล้านตัน ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว

และประธานกรรมการ นบข . ได้พิจารณาผลการยื่นซองเสนอราคาดังกล่าวแล้ว ตกลงขายให้กับผู้เสนอซื้อสูงสุด จํานวน 13 

ราย ใน 125 คลัง ปริมาณ 1.62 ล้านตัน (ร้อยละ 44.32 ของปริมาณข้าวที่เปิดประมูล) มูลค่าเสนอซื้อ 7,929.58 ล้านบาท ซึ่ง

เป็นการตกลงขายให้ผู้เสนอซื้อในราคาสูงสุดที่ เหมาะสมกับสภาพข้าวโดยคํานึงถึงภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการเก็บรักษาข้าว 

และผลกระทบต่อตลาดข้าวและธัญพืชอื่นๆ ทั้งนี้ กรมฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลเข้าทําสัญญาซื้อขายข้าวกับ

องค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ภายใน 15 วันทําการแล้ว  

          อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายนท่ีผ่านมา ประธานกรรมการ นบข . ได้

เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทํางานฯ ออกประกาศการจําหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่

อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งท่ี 1/2560 ปริมาณ 1.03 ล้านตัน ตามแผนการระบายข้าวคงเหลือใน

สต็อกของรัฐที่คณะกรรมการ นบข. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

          สําหรับข้าวสารในสต็อกของรัฐที่นําออกมาจําหน่ายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ในครั้งนี้ เป็น

ข้าว 16 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 100 % ช้ัน 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 

25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ 

ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และปลายข้าว A1 ปริมาณรวมทั้ งสิ้น 1.037 ล้านตัน จํานวน 

157 คลัง ใน 34 จังหวัด โดยคณะกรรมการ นบข. ให้ความสําคัญกับการจัดระบบมาตรการการตรวจสอบ การกํากับดูแล และ
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การติดตามการนําข้าวดังกล่าวไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคนและสัตว์อย่างเข้มงวด เพื่อปูองกันข้าวรั่วไหล

เข้าสู่ระบบการค้าปกติ  

          ทั้งนี้ กรมฯ ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลังสินค้า ระหว่างวันท่ี 19 – 25 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 

16.00 น.เว้นวันหยุดราชการ และได้มีกําหนดจะเชิญผู้สนใจเข้ามารับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการออกประกาศ

ประมูล (TOR) ดังกล่าวนี้ ในวันท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ช้ัน 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้า

นําเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ 

www.dft.go.th (กรุงเทพธรุกิจ 19042560) 

 ข้าวค้างสต็อกยังประมูลไม่หมด เหลืออีก 5 ล้านตัน เริ่มโละขายขาดทุน เม.ย.นี้กว่า 1 ล้านตัน 

          นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันข้าวในสต็อกของรัฐบาล

ขายไปแล้ว 12.72 ล้านตัน จากเริ่มแรกมีข้าวในสต็อก 17.76 ล้านตัน เริ่มขายตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 ถึงปัจจุบัน ปริมาณ 

11.73 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1.17 แสนล้านบาท และอีก 0.99 ล้านตัน เป็นการขายไปในรัฐบาลก่อน ขณะนี้เหลือข้าวใน

สต็อกของรัฐที่รอระบายประมาณ 5 ล้านตัน ภายในสิ้นเดือนเมษายนน้ีจะนําข้าวออกมาเปิ ดประมูลเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่

การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งท่ี 1/2560 ปริมาณ 1.037 ล้านตัน จาก 157 คลังใน 34 จังหวัด มีอายุการเก็บรักษาตั้งแต่ 5 

ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นข้าวไม่ตรงตามมาตรฐาน ข้าวผิดไปจากมาตรฐาน ข้าวผิดชนิดปนอยู่ ซึ่งไม่สามารถนําไปปรับปรุงและไ ม่

เหมาะสมสําหรับการบริโภคของคนและสัตว์แล้ว โดยจะเปิดยื่นซองเอกสารคุณสมบัติในวันท่ี 26 เมษายนน้ี วันท่ี 28 เมษายน

นี้ให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อและเปิดซองราคา 

          นางดวงพร กล่าวว่า นอกจากนี้จะนําข้าวในสต็อกท่ีเคยเปิดประมูลไปแล้วก่อนหน้าน้ี แต่ยังขายไม่หมดมาเปิ ดประมูล

อีกครั้ง โดยจะนําข้าวมาเปิดประมูลเป็นการทั่วไป (เพื่อการบริโภค ) 1.72 ล้านตัน ในเดือนพฤษภาคมนี้ และจะนําข้าวมาเปิด

ประมูลเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคน 2.15 ล้านตัน เพื่อให้สามารถระบายข้าวออกจากสต็อกรัฐบาลได้หมดตามเปูาหมาย

ภายในปีนี้ ซึ่งจะทํากลไกตลาดข้าวดีขึ้น 

          “มีความเป็นห่วงจากหลายฝุายว่าข้าวล็อตนี้จะไหลไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร มั่นใจว่ามาตรการที่กําหนดออกมารัดกุม

มากพอ ส่วนราคาขายคงต้องทําใจเพราะขาดทุนแน่ๆหากคิดราคาแรกที่ซื้อข้าวมาเก็บไว้ในคลัง แต่หากเก็บไว้ต่อไปรัฐบาลยิ่ง

ต้องแบกภาระมากขึ้น เรื่องนี้คิดว่าสามารถอธิบายสังคมได้ เพราะข้าวเก็บมานานกว่า 5 ปีแล้ว มูลค่าแทบไม่เหลือ ” นางดวง

พรกล่าว 

 นางดวงพร กล่าวอีกว่า ขณะที่การส่งออกข้าวของไทยตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันท่ี 18 เมษายน 2560 สามารถ

ส่งออกข้าวได้แล้วกว่า 3.48 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.4%จากช่วงเดียวกั นของปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 5.10 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 

0.87% และยังมั่นใจว่าปีนี้จะสามารถส่งออกข้าวได้ตามเปูาหมาย 10 ล้านตัน (มติชน 20042560) 

 กรมการค้าต่างประเทศ แจงเงื่อนไขการประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่

การบริโภค  

         กรมการค้าต่างประเทศ แจงเง่ือนไขการประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและ

สัตว์ ครั้งท่ี 1 /2560 ปริมาณกว่า 1.03 ล้านตัน เล็งทยอยระบายสต็อก 5.04 ล้านตันหมดในปีนี้ 

http://www.dft.go.th/
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          นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เตรียมเ ปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสาร

ในสต๊อกของรัฐ กว่า 1.04 ล้านตัน เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งท่ี 1/2560 ในวันท่ี 28 

เมษายนน้ี ซึ่งจะเป็นข้าวท่ีมีอายุเก็บเกิน 5 ปี และเป็นข้าวท่ีไม่ตรงตามมาตรฐานที่ระบุ รวมทั้งเสื่อมสภาพม าก จนไม่สามารถ

นํามาใช้เป็นอาหาคนและสัตว์ได้ โดยเป็นข้าว 1 6 ชนิด จาก 157 คลัง ใน 34 จังหวัด ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าดูสภาพข้าวใน

คลังสินค้า ได้ในระหว่างวันท่ี 19-25 เมษายน 2560 และหลังจากได้ประมูลไปแล้ว ทางรัฐจะมีระบบมาตรการการตรวจสอบ 

การกํากับดูแล และการติดตามก ารนําข้าวดังกล่าวไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคนและสัตว์อย่างเข้มงวด 

เพื่อปูองกันข้าวรั่วไหลเข้าสู่ระบบการค้าปกติ 

          ขณะนี้รัฐบาลได้นําข้าวในสต๊อกรัฐ ออกมาประกาศระบายทั้งหมดแล้ว 12.72 ล้านตันจากปริมาณสต็อกรวมกว่า 

17.76ล้านตัน แบ่งเป็นการระบายตั้งแต่รัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศ 11.73 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 111,746 ล้านบาท 

ส่วนท่ีเหลือ 1 ล้านตัน เป็นข้าวท่ีต้องส่งมอบตามสัญญาเดิมของรัฐบาลชุดก่อน 

          ส่งผลทําให้ปัจจุบันเหลือ ข้าวสารในสต๊อกรัฐ เหลืออยู่ประมาณ 5.04 ล้านตัน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ข้าวคุณภาพ

เพื่อการบริโภค ประมาณ 1.72ล้านตัน 2) ข้าวเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน อีกประมาณ 2.15 ล้านตัน ซึ่ง

คาดว่าจะนํามาเปิดประมูลอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนปีนี้ และกลุ่มสุดท้าย ท่ีนําออกมาประมูลในครั้งนี้หากยังเหลือ

ก็จะนํามาเปิดให้ประมูลอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ซึ่งคาดว่าจะระบายข้าวท้ังหมดได้หมดภายในปีนี้ 

          "การระบายแต่ละครั้งจะประสบปัญหาขาดทุน แต่จะพิจารณาเฉพาะราคาอย่างเดียวไม่ได้แต่จะต้องคํานึงถึงภาระการ

จัดเก็บ ต้นทุนบริหารจัดการเฉลี่ย 17 ล้านบาทต่อวันว่ามีความคุ้มค่ าหรือไม่ เนื่องจากข้าวส่วนใหญ่ที่เก็บอยู่เกินกว่า 5 ปี 

รวมทั้งราคารับจํานําข้าวสูง" 

          ขณะที่ภาพรวมการส่งออกข้าวไทยในของปีนี้ จนถึงวันท่ี 18 เมษายนท่ีผ่านมา ส่งออกแล้ว กว่า 3.48 ล้านตัน เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 6.4 คิดเป็นมูลค่ากว่า 51,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.87 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งยังมั่นใจว่า ท้ังปี 

ไทย จะสามารถส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตันตามเปูาหมาย (ประชาชาติธุรกิจ 20042560) 

 คึกคัก เอกชน 22 ราย แห่ประมูลข้าวเสื่อม 1.03 ล้านตันของรัฐ  

          ประมูลข้าวเสีย ข้าวเสื่อม 1.03 ล้านตันของรัฐ เอกชนสนใจเข้าร่วมยื่นเอกสารคุณสมบัติ 22 ราย พร้อมเปิดให้ยื่นซื้อ

ในวันท่ี 28  เมษายน 60 นี ้

          รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้เปิดการจําหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐ

เข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้ งที่ 1/2560 ปริมาณ 1.03 ล้านตัน จํานวน 157 คลัง ใน 34 จังหวัด 

โดยแบ่งเป็นข้าว 16 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100 % ช้ัน 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าว

ขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% เป็นต้น โดยเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ าร่วมประมูล ยื่นเอกสารเพื่อ

ตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเข้าร่วมประมูลข้าวในสต๊อกรัฐ ในวันที่ 26 เมษายน 2560 พบว่ามีผู้สนใจยื่นเอกสาร 22 ราย 

          โดยหลังจากนี้ ในวันท่ี 28 เมษายน 2560 กรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อท่ีมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน และใน

วันเดียวกันก็จะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวในสต๊อกรัฐบาล ซึ่งหลังจากนั้น กรมฯก็จะเปิดซองเพื่อพิจารณาผู้ประกอบการ
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ที่เสนอข้าวในราคาสูงสุด และนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะทํางานระบายข้าวเพ่ือพิจารณา ก่อนที่จะเสนอเข้าสู่คณะอนุกรรมการ

พิจารณาระบายข้าว และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. พิจารณาขายต่อไป 

          ทั้งนี้ คุณสมบัติผู้เสนอซื้อ จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่า

ด้วยโรงงานท่ีไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ อีกท้ัง ต้องแจ้งวัตถุประสงค์และประเภทของอุตสาหกรรมที่จะนําข้าวไปใช้ และ

รับรองว่าจะไม่นําข้าวดังกล่าวเข้าสู่ระบบการตลาดและการค้าข้าวปกติเพื่อการบริโภคของคนทุกและสัตว์ทุกรูปแบบ โดยต้อง

นําไปใช้ในอุตสาหกรรมตามที่แจ้งไว้เท่าน้ัน หากพบกระทําผิดก็จะดําเนินการกฎหมายต่อไป เพื่อปูองกันปัญหาการนําข้าวไป

ใช้ผิดวัตถุประสงค์และเข้าตลาดปกติ ซึ่งข้าวส่วนใหญ่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเอทานอล หรือไบโอแมส เป็นต้น  (ประชาชาติ

ธุรกิจ 26042560) 

 อคส.คุมเข้มขนย้ายข้าวเสื่อมหว่ันสวมรอยให้คนกิน  

          ประธานกรรมการ องค์การคลังสินค้าเชิญหน่วยงานท่ีกี่วข้องประชุมชี้แจงข้ันตอนการขนย้ายข้าวสารในสต็อคขอ ง

รัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรม ท่ีไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งท่ี 1/2560 เพื่อวางมาตรการในการควบคุมในการขนย้ายออกจาก

คลังสินค้าต้นทางไปยังคลังสินค้าปลายทาง 

          พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่าตามที่ พล .อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้

เห็นชอบผลการจําหน่ายข้าวสารในสต็อคของรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรม ท่ีไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งท่ี 1/2560 นั้น  องค์การ

คลังสินค้าได้เชิญ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงขั้นตอนการขนย้ายข้าวข้าวสารในสต็อคของรัฐบาล

เข้าสู่อุตสาหกรรม ท่ีไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งท่ี 1/2560 เพื่อวางมาตรการในการควบคุมในการขนย้ายออกจากคลังสินค้า

ต้นทางไปยังคลังสินค้าปลายทาง จึงได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมประชุมฯ ได้แก่ อตก .กรมการค้า

ต่างประเทศ ผู้แทนจาก คสช . ผู้แทนจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ   ผู้แทนจากกองบังคับการตํารวจทางหลวง และผู้แทนจา

กรมทางหลวง โดยได้กําหนดขั้นตอนและมาตรการในการควบคุมการขนย้ายข้าวออกจากคลังสินค้าไปจนถึงโรงงาน

อุตสาหกรรมของผู้ชนะการประมูลข้ าวสารในสต๊อกของรัฐ   จํานวน 90  คลัง จาก 27 จังหวัด ปริมาณรวม 

1,179,379.781066 ตัน มูลค่า 5,796,265,217.72 ล้านบาท  (จํานวน 12 ราย) ตามที่ กรมการค้าต่างประเทศ เปิดประมูล

ข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนเมื่อวันท่ี 23 ม.ีค.2560 ที่ผ่านมา 

          ทั้งนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อคส.และผู้แทนจากหน่วยงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทั้ง 5 หน่วยงานท่ีเชิญมาร่วมประชุมฯ 

ลงพื้นที่ทําการสุ่มตรวจคลังสินค้าปลาย ภายในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกัน จํานวน 5 จังหวัดที่เป็ 

คลังสินค้าปลาย ประกอบด้วย  

 1.จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย 

 2.จังหวัดกําแพงเพชร 

 3.จังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรี 

 4. จังหวัดปทุมธาน ี 

 5.จังหวัดระยอง 
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           รวมทั้งมีการจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ สุ่มตลอดเส้นทางการขนย้ายข้าวและคลังสินค้าต้นทางและคลังสินค้าปลายทาง

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการขนย้ายข้าวในครั้งนี้ไม่ต้องขออนุญาตการขนย้ายจากสํานักงานพาณิชย์จังหวัด ซึ่งในครั้งท่ี

ผ่านมาจะต้องขออนุญาต ทําให้การขนย้ายในครั้งน้ีทําได้รวดเร็วข้ึน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของ อคส .และหัวหน้าคลังประจําอยู่

ตามโกดังต่างๆ รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

           ในการขนย้ายข้าวน้ันจากเดิมกําหนดให้ขนข้าวได้ในช่วงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก แต่ครั้งนี้ 

กําหนดให้รถบรรทุกคันสุดท้ายออกจากโกดังได้ไม่เกินเวลา 18.00 น. มี การ (ซีล) รถบรรทุกที่ขนข้าว ทุกคัน ตลอดการขน

ย้าย โด ยระยะเวลาต้องสอดคล้องกัน กับการระยะเวลาการเดินทาง หากตรวจพบว่าใช้เวลามากไม่สัมพันธ์หรือผิดปกติ 

เจ้าหน้าท่ีตํารวจในจุดตรวจสามารถเรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบได้ 

          สําหรับคลังสินค้าท่ีปลายทาง จะต้องติดตั้งกล้อง CCTV และต้องรายงานข้อมูลสินค้า ผ่านเว็บไซต์ www.pwo.co.th 

เพื่อรายงานให้เจ้าหน้าที่ อคส .รับทราบ และเมื่อขนย้ายข้าวถึงสถานท่ีปลายทางแล้ว อคส . และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะสุ่ม

ตรวจปริมาณข้าว อีกครั้งว่าตรงตามปริมาณการขนย้ายหรือไม่ 

          หาก อคส.ตรวจพบว่าผู้ซื้อไม่นําเข้าสารเข้าสู่กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมตามที่ได้แจ้งไว้ในวัตถุประสงค์ที่ขอซื้อ

จะต้องชําระค่าปรับ 25% ของมูลค่าข้าวสารที่ไม่ได้นําเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรม และหาก อคส .เลิกสัญญา ผู้ซื้อจะต้อง

เสียค่าปรับ 25% ของมูลค่าปริมาณข้าวสารที่ยังไม่ได้รับมอบและขนย้าย รวมทั้งจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย ท้ังแพ่ งและ

อาญาด้วย ในการกําหนดขั้นตอนและมาตรการการควบคุม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน มีความโปร่งใส ตรวจสอบ

ได้(ประชาชาติธุรกิจ 21042560) 
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 1.4  ความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ก.เกษตรฯชี้ข้าวไทยสาระพัดประโยชน์ แต่ยังขาดต่อยอดผลวิจัยเชิงการค้า 

           นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการบรรยายพิเศษเรื่อง

ทิศทางงานวิจัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาข้าวอย่างครบวงจร ท่ีโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ว่า

จากปัจจัยสังคมมีผู้สูงอายุมากขึ้น ผู้บ ริโภคใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ครอบครัวขนาดใหญ่กลายเป็นเดี่ยว การ

แข่งขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึน สินค้าข้าวไม่สามารถควบคุมราคาได้ ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับดีมานและซัพลาย อย่างตอนนี้ชาวนา

ปลูกข้าวมากข้ึน แต่การบริโภคข้าวในประเทศมีแนวโน้มลดลง ประเทศท่ีเคยนําเข้าข้าวก็เลิกหันผลิตในประเทศแทน ท้ังหมดนี้ 

ทําให้เกษตรกรไทยต้องเปลี่ยนตาม แต่ที่ผ่านมาไทยก้าวได้ช้า เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่เป็นรายเล็กและถือครองท่ีดินมีน้อย 

ทําให้ไม่สามารถใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ได้ ทําให้ผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพ ผลผลิตต่อไร่ต่ําและต้นทุนสูง ต่างกับประเทศอื่น ท่ีมี

การพัฒนาให้เป็นเกษตรแม่นยําได้แล้ว 

          ดังนั้น ไทยต้องเปลี่ยนและเดินหน้าพัฒนาให้เร็วขึ้น โดยรัฐบาลได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติ และไทยแลนด์ 4.0 ต้องเกิด 

หมายถึงใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมาก เปูาหมายเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของข้าราชการก็ต้องปรับตัว เพื่อ

เป็นที่ปรึกษากับเกษตรกร รวมทั้งการวิจัยต่างๆต้องต้องตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ กรณีข้าว ปัจจุบันผู้บริโภค

ต้องการข้าวสะอาดคุณภาพดี เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ซึ่งในยุทศาสตร์ชาติปีที่ผ่านมา เน้นลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ เพื่อที่เกษตรกร

เหลือเงินไว้ใช้บ้าง ปีน้ีจะเน้นเกษตรปลอดภัย รองรับความต้องการของตลาด ในแผนข้าวครบวงจร เป็นบททดสอบได้ว่านาปีท่ี

จะถึงน้ีจะทําได้แต่ไหน เพื่อให้เพียงพอกับเปูาส่งออกประมาณ 10 ล้านตันข้าวสาร 

          นางสาวชุติมา กล่าวว่า การทําเกษตรแปลงใหญ่เป็นทางออก เพื่อให้ได้ข้าวตรงกับความต้องการของตลาด แต่ต้องอยู่

ภายใต้เงื่อนไขผลิตแบบปลอดภัย เลิกใช้สารเคมี ผลผลิตที่ได้จะเชื่อมกับโรงสีเพื่อแปรรูป ส่งขายให้กับโมเดิร์นเทรด งานวิจัยก็

ต้องดูความต้องการของตลาดไม่ใช่เพื่อความอยากรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งกระทรวงเกษตรมีแผนส่งเสริมภ ายใต้โครงการชวนกัน

ทํานาอินทรีย์ 1 ล้านไร่ แม้จะยากแต่อยากทํา ซึ่งข้าวไทยมีข้อดี มีหลายพันธ์ุเหมาะทําอาหารผู้ปุวย ข้าวเพื่อนักกีฬา ข้าว

สําหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น ตอนน้ีผลวิจัยออกมามากแต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการและควรลึกลงให้เห็นคุณค่าของข้าว เช่น 

กข. 43 มีเปอร์แปูงเปลี่ยนเป็นน้ําตาลต่ํา แต่ไม่นิยมปลูก ท้ังๆที่เหมาะสําหรับคนปุวยเป็นเบาหวานได้ เป็นต้น (มติชน 

24042560) 

 รองนายกฯ ดันแก้ไขปัญหาข้าวครบวงจรทุ่มงบพัฒนางานวิจัย 874 ล้านบาท  

           24 เม.ย.60 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ พล.อ.อ.ประจิต จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเปิดงานสัมมนาการ

นําเสนอผลงานวิจัยมุ่งเปูาตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าวว่าเป็นการต่อยอดเชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่า

ข้าว สอดคล้องกับแก้ปัญหาข้าวไทยครบวงจร ท่ีมีเสถียรภาพด้านราคา ยกระดับรายได้ให้เกษตรกร เพิ่มศักยกภาพใน

ตลาดโลกได้ รัฐบาลจึงเดินหน้าการแก้ไขปัญหาข้าวครบวงจร 8 ด้าน อาทิ ปรับโครงสร้างการผลิตข้าวตามความต้องการของ

ตลาด ส่งเสริมการปลูกพืชอื่นทดแทนนาข้าวคุณภาพตํา่ในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต และปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ผลผลิต

มากขึ้น ส่งเสริมให้คนไทยบริโภคข้าวมากขึ้น พัฒนาระบบฐ านข้อมูลกลางด้านข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนางานวิจัยและ
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นวัตกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับราคาข้าว อุดหนุนเกษตรกรรายย่อยให้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมข้าวคุณภาพข้าว เช่น ข้าว

หอมมะลิ และข้าวเหนียวใน พื้นที่เหมาะสม 

           ด้าน น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมว .เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ เร่งส่งเสริมให้เกษตรกร

รวมกลุ่มกันผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ สอดคล้องกับแนวทางของการแก้ไขปัญหาข้าวครบวงจร เช่ือมต่อกับการพัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรมช่วยเพิ่มมูลค่าสูง เป็นสินค้าในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ โภชนเภสัช เวชภัณฑ์ และเวชสําอาง  นายธีรวัช ภร

สัมฤทธ์ิ ผู้เช่ียวชาญระบบวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่าได้จัดสรรทุนวิจัย 874 ล้านบาท ใน 287 

โครงการ โดยมี สวก.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหารทุนวิจัย เพื่อจัดสรรให้แก่โครงการวิจัยที่ สามารถแก้ปัญหาเรื่องการผลิต

และคุณภาพข้าวอย่างครบวงจร 

           นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) กล่าวว่า ในช่วงปีงบประมาณ 

55-57 สวก. ได้จัดสรรทุนวิจัยให้แก่ นักวิจัย รวม 608 ล้านบาท จํานวน 192 โครงการ มีผลงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดผลสําฤทธิ์ 

เช่น การออกแบบสร้างเครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริก  สาหรับฆ่ามอดข้าว โครงการคุณลักษณะจําเพาะ ต่อการแปรรูป

ของข้าว 84 สายพันธ์ุ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ : ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าเพิ่มจากข้าวสายพันธุ์ เด่นของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสําอางต้นแบบจาก น้ําห มักที่ได้จากข้าวก่าสายพันธุ์

KKUURL381 4) โครงการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากการเพาะเลี้ยง จมูกข้าว 5) โครงการประยุกต์ใช้สาร

ออกฤทธ์ิจากข้าวสีในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง (บ้านเมือง 24042560) 

 เคลื่อนแปลงใหญ่กรุงเก่า-สระบุรี ส่งเสริมชาวนาผลิตข้าวครบวงจร        

 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ได้ลงพื้น จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.สระบุรี เพื่อ

ติดตามการดําเนินงานในเรื่องข้าวครบวงจรและนาแปลงใหญ่ โดยได้หารือกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และ ธ .ก.ส. ใน 2 จังหวัด เพื่อเน้นย้ําให้เร่งเข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ 

รวมทั้งมีการติดตามผลการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

      ด้าน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามแผนปฏิบัติการผลิตข้าวครบวงจร มีพ้ืนท่ี

เปูาหมายเพาะปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบ 2 (นาปรัง) ของ จ .อยุธยา จํานวน 345,959 ไร่ มีการเพาะปลูกจริง จํานวน 

649,796.25 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เม.ย. 2560) ได้แก่ ข้าวหอมปทุม ข้าวเหนียว และข้าวอื่นๆ นอกจากน้ียังได้มีพื้นท่ี

เปูาหมายส่งเสริมเพาะปลูกข้าวนาปี 2560/61 (รอบ 1) รวม 760,729 ไร่ ได้แก่ ข้าวหอมจังหวั ด ข้าวหอมปทุม ข้าวเจ้า และ

ข้าวอื่น ๆ สําหรับ จ .สระบุรี มีพื้นท่ีเปูาหมายปลูกข้าว รอบ 2 (นาปรัง ) จํานวน 25,663 ไร่ มีการเพาะปลูกจริง จํานวน 

118,050 ไร่ ได้แก่ ข้าวหอมปทุม และข้าวเจ้า และมีพื้นท่ีเปูาหมายส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวนาปี 2560/61 (รอบ 1) รวม 

379,790 ไร่ ได้แก่ ข้าวหอมจังหวัด ข้าวหอมปทุม ข้าวเจ้า และข้าวอื่น ๆ 

      ทั้งนี้ การดําเนินงานเรื่องนาแปลงใหญ่ ในปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้า

ตามมาตรฐาน GAP และอินทรีย์ เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในกา รยกระดับ

มาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืนต่อไป (แนวหน้า 24042560) 

 เกษตร จ.พระนครศรีอยุธยา ถือฤกษ์ดีหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวบนแปลงนาในหลวง ร.๙(05 เม.ย.60) 
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          เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือฤกษ์ดีหยอดเมล็ดพันธ์ุข้าวบนแปลงนาส่วนพระองค์ ในหลวง ร .๙ หวังให้ข้าวตั้ง

ท้องภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม เพื่อระลึกถึงวันท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จทรงเกี่ยวข้าว 

           วันท่ี 4 เม.ย.60 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ 

นายอําเภอพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมกันหยอดเมล็ดพันธ์ุข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์ในหลวงรัชกาล

ที่ ๙ ซึ่งมีเนื้อท่ีกว่า 7 ไร่ ณ บริเวณทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อกําหนดให้ข้าวตั้งท้องในวันท่ี 25 

พฤษภาคมที่จะถึงนี้ และจะใช้เป็นแปลงนาสาธิตให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ 

           นายธีระศักดิ์ กล่าวว่า ทางจังหวัดได้ถือฤกษ์ดีในวันนี้ท่ีจะนําหน่วยงานในสังกัดร่วมหยอดเมล็ดพันธ์ุข้าวปทุมธานี 1 

ลงในพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยใช้เครื่องหยอด

ข้าวในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเป็นการลดอัตราเมล็ดพันธ์ุให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ท่ีจะทําให้การดูแล

รักษาง่ายขึ้น 

           โดยจะกําหนดให้ข้าวตั้งท้องในช่วงวันท่ี 25 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งตรงกับวันท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาส่วนพระองค์ และจากนี้ไปแปลงนาส่วนพระองค์จะเป็นแปลง

นาตัวอย่างให้เกษตรกรโครงการแปลงใหญ่เข้ามาศึกษาดูงาน 

           หลังการเก็บเกี่ยวแล้ว แปลงนาดังกล่าวจะใช้เป็นพื้นที่ปลูกปอเทืองเพื่อบํารุงดิน และรักษาค่าดินเปรี้ยวให้ลดลง 

พร้อมจัดให้เป็นแหล่งท่ องเที่ยว และในวันท่ี 25 พฤษภาคมนี้ก็จะมีพิธีรับขวัญข้าว และรับท้องพระแม่โพสพ จากนั้นอีก 1 

เดือนก็จะดําเนินการเก็บเกี่ยวทันที (ผู้จัดการ 04042560) 

 ปล่อยน้ ากว๊านพะเยารอบ 3 ราว 3.50 ล้านลบ.ม. เลี้ยงนาปรังก าลังโตกว่า 2 หม่ืนไร่ 

          นายปาโมกข์ ปิงเมือง หวัหน้าฝุายพัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานพะเยา เปิดเผยว่า เมื่อ

วันท่ี 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ปริมาณน้ําในกว๊านพะเยาอยู่ที่ 33.07 ล้านลบ.เมตร ซึ่งได้เริ่มปล่อยน้ําออกจากกว๊านพะเยา

เพื่อส่งลงแม่น้ําอิง เข้าเลี้ยงพ้ืนท่ีการเกษตรนาปรังในทุ่งดอกคําใต้ ครอบคลุมพื้นท่ีนาปรัง อ .ดอกคําใต้ และ อ .ภูกามยาว กว่า 

20,000 ไร่ เป็นช่วงที่ต้นข้าวกําลังเจริญเติบโตและเขียวขจี จึงจําเป็นจะต้องใช้น้ําเลี้ยงต้นข้าว ซึ่งครั้งนี้เป็นการปล่อยน้ําจาก

กว๊านพะเยารอบที่ 3 แล้ว จํานวน 3.50 ล้าน ลบ.เมตร 

          หน.ฝุายพัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานฯ กล่าวต่อว่า การปล่อยน้ําจากกว๊านพะเยาครั้งนี้ เริ่มปล่อยตั้งแต่วันท่ี 

5 เมษายน 2560 โดยต้องปล่อยให้ครบตามจํานวนท่ีเกษตรกรร้องขอ คาดว่าจะถึงวันท่ี 10 เมษายน 2560 ซึ่งจะทําให้กว๊าน

พะเยาเหลือนํ้าเก็บกักท่ีระดับ 391.260 เมตร รทก.ปริมาณ 29.34 ล้าน ลบ.เมตร (ประชาชาติธุรกิจ 07042560)   

 เกษตรแปลงใหญ่วิถีแห่งการลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต สร้างคุณภาพชีวิตย่ังยืน(05 เม.ย.60) 

          ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนโครงการเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ โดยให้เกษตรรายย่อยที่มีอาชีพ

เดียวกันรวมกลุ่ม เพื่อให้เกิดการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต เกิดการวางแผนการตลาดเพื่อนําไปสู่การลด

ต้นทุน การเพิ่มผลผลิต มีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ เป็นการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า

เกษตรไทย 
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           นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินกล่าวว่า จากนโยบายดังกล่าวของกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องการให้ทุก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบูรณาการงานร่วมกัน ตามบทบาท หน้าที่ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการ

ร่วมกัน ตั้งแต่การผลิต จนถึงการตลาด สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่ดี โดยใน ส่วนของกรม

พัฒนาท่ีดินนั้น มีบทบาทในการวางแผนการทําเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยใช้แผนที่ Agri-Map เพื่อให้คําแนะนําการผลิต

พืชในพื้นที่ท่ีเหมาะสมต่อการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ซึ่งเป็นสินค้าเปูาหมาย เพิ่มศักยภาพในการผลิต ให้คําแนะนําในการ

ปรับปรุงบํารุงดินให้มีความสมบูรณ์มีความเหมาะสมในการปลูกพืช และส่งเสริมสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทาง

การเกษตรด้วยการนําผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาท่ีดินซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตร สารเร่ง 

พด. ชนิดต่างๆ สําหรับการผลิตปุ๋ยหมัก /น้ําหมักชีวภาพเพื่อช่วยลดต้น ทุนการผลิต รวมถึงยังส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ

อนุรักษ์ดินและน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           สําหรับกิจกรรมที่กรมพัฒนาท่ีดิน ดําเนินการในพื้นที่แปลงใหญ่นั้น จะแตกต่างกันออกไป ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับชนิดพืชที่

ปลูก เช่น แปลงใหญ่ข้าว จะมีการรณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช เพื่อเป็นการปรับปรุงบํารุงดิน ใน

ส่วนของแปลงใหญ่มันสําปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย จะส่งเสริมและสาธิตการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบํารุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุ

ในดิน ทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ แปลงใหญ่ ไม้ผล จะส่งเสริมและปรับปรุงพื้นที่ดินกรดด้วยโดโลไมท์ เพื่อลดความรุนแรง

ของกรดในดิน แปลงใหญ่ไม้ผลและพืชผักจะผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และแปลงใหญ่ที่ผลิตพืช จะส่งเสริมให้ผลิตน้ําหมัก

ชีวภาพ 

 อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน กล่าวอีกว่า จากการรวมกันผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ ก่อใ ห้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น

รูปธรรม เกษตรกรมีการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าท่ีได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มี

ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ลดต้นทุนการผลิต มีรายได้เพิ่ม มีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการเช่ือมโยงกับ

ตลาดเพื่อบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้า ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นตลาดและ

ราคาสินค้าเกษตรตกต่ําได้ 

           จากนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตรฯ ในการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ของเกษตรกรจากพื้นฐานความเป็นประชารัฐ ที่

เกิดจากความร่วมมือรวมพลังทุกภาคส่วน สร้างพลังในการแก้ไขปัญหา ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรสมัยใหม่สู่

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (แนวหน้า 05042560) 

 โคราชอ่วมภัยแล้ง 3 อ าเภอส่อแล้งหนัก(21 เม.ย.60) 

          เมื่อช่วงสายของวันท่ี 20 เม.ย.60 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงภาวะภัยแล้ง จ .นครราชสีมา

ว่า เรื่องภัยแล้งทางจังหวัดฯมีการเตรียมการณ์ไว้เป็นอย่างดี เนื่องจากในปีท่ีผ่านมาช่วงที่ฝนตกเราไม่ได้ปล่อยให้น้ําไหลลงบ่อ 

สระ ประปาโดยเฉพาะ เราขอให้มีการสูบน้ําเข้าไปเก็บกัก ทั้งจากลําน้ํามูล ลําน้ําชี ลําสะแทด หรือลําน้ําลําเชียงไกรที่ไห ลเรา

ให้มีการสูบเข้าไปเก็บ ปรากฏว่าเมื่อสิ้นฤดูฝนเราสามารถกักเก็บไว้ได้ถึงแม้นว่าฝนจะตกน้อยกว่าปรกติก็ตาม ซึ่งถ้าเราไม่ได้

แนะนําให้ชาวบ้านให้สูบน้ํารับรองว่าจะไม่มีน้ําไหลลงสระของชาวบ้านเลย ขณะเดียวกันเราให้ชาวบ้านกั้นฝายตามลําน้ําต่างๆ 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่ วงหมดฝน ปรากฏว่า ณ วันนี้เราสร้างไว้ท้ังหมด 182 ฝายได้น้ําประมาณ 4 ล้าน ลบ .ม. โดยให้มีการ

บริหารจัดการน้ําส่วนนี้และให้ทางอําเภอแนะนํามีการการสูบน้ําจากฝายเหล่านี้ขึ้นมาใช้สําหรับอุปโภค บริโภคไปก่อน และ

เมื่อนํ้าในฝายเหล่านี้หมดลงจึงใช้น้ําจากแหล่งนํ้าจากท่ีเราสูบไปเก็บไว้เป็นลําดับต่อไป 
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           ทั้งนี้จนถึงตอนนี้มีหมู่บ้านท่ีคิดว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ําไม่พอสําหรับการอุปโภค บริโภคในช่วงแล้งนี้ 24 หมู่บ้าน 

15 ตําบล ใน 7 อําเภอ ในขณะปีที่ผ่านมาปริมาณฝนเท่ากันเราต้องแจกน้ําถึง 89 หมู่บ้านในช่วงระยะเวลานี้ และ ณ วันนี้ 34 

หมู่บ้านี้และหมู่หมู่บ้านเดียวท่ีแจกจ่ายน้ําคือ หมู่บ้านหนองกระโดน ต .หนองไทร อ .ด่านขุนทด เนื่องจากในรอบปีท่ีผ่านมา

หมู่บ้านนี้ไม่มีหมู่บ้านรอบข้างและฝนก็ไม่ตกเลย ซึ่งตอนนี้จังหวัดฯได้ให้ทางหมู่บ้านนี้ทําโครงการขอขยายเขตน้ําประปาพื้นที่

ของอําเภอจัตุรัส จ.ชัยภูมิขึ้นมา เพื่อจะต่อเข้าไปก็จะสมารถมีน้ําเข้าไปหมู่บ้านได้ใช้ ฉะนั้นชาวบ้านก็จะมีน้ําอุปโภค บริโภค 

          นายวิเชียรฯกล่าวว่า สรุปในภาพรวมของ จ.นครราชสีมาถึงแม้ว่าจะมีปริมาณฝนน้อยลงกว่าเดิมในปีท่ีผ่านมา แต่เรา

สามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ได้มาก เนื่องจากมีการเตรียมการณ์ได้ดีและได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรชาวนาไม่ปลูกข้าวนา

ปรังทําให้มีปริมาณน้ําเหลืออยู่พอที่จะใช้ตลอดฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน สําหรับประปาเทศบาลนครนครราชสีมาที่ใช้ในชุมชน

เมืองใหญ่มีประชากรให้กันมาก และยังประปาภูมิภาคอีก 10 แห่งก็คาดว่าจะไม่มีปัญหา แต่จะมีปั ญหาอยู่ที่ประปาเมือง

นครราชสีมาที่ อ .เฉลิมพระเกียรติฯปริมาณน้ําจะใช้ได้อีกประมาณไม่ถึง 100 วัน ซึ่งเราจะเข้าไปดูว่าจะหาน้ําได้ที่ไหนมา

สํารองให้ได้มากกว่า 100 วันต่อไป ซึ่งภาวะภัยแล้งในขณะนี้ทางจังหวัดได้สั่งให้ทุกอําเภอตั้งศูนย์ปฏิบัติการและคอยติดตาม

สถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนภาพรวมเขื่อนหลัก 5 แห่งเรามีน้ําน้อยกว่า 50% ทุกเขื่อน แต่อย่างไรก็ตามปีนี้เรามีการวางแผน

บริหารจัดการ พยายามมีการปล่อยน้ํา มีการคํานวณการใช้ และขอความร่วมมือให้บริเวณสองลําน้ําของเขื่อนไม่ให้ปลูกข้าวนา

ปรัง และจะจับตาดูการใช้น้ําอย่างใกล้ชิด พ่ีน้องประชาชนชาว จ .นครราชสีมาจะไม่ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภคเลย สําหรับ

การปลูกข้าวนาปรังของชาวนาในแต่ละปีจะปลูกทุกลุ่มน้ําประมาณ 4 หมื่นกว่าไร่ ในปีท่ีผ่านมาก็ได้ขอความร่วมมืออาจจะช้า

ไปก็ได้กว่า 2 หมื่นไร่ แต่ปีนี้เราทํางานกันเต็มที่ปรากฏว่าพี่น้องชาวนาลดปลูกข้าวนาปรังลงเหลืออยู่ประมาณ 1 หมื่นไร่ถือว่า

ให้ความร่วมมือดีมีการปลูกลดลงมาก และกําลังส่งเสริมให้ปลูกพืชฤดูแล้งทดแทน 

           ส่วนภาวะภัยแล้งมีอําเภอท่ีน่าเป็นห่วง 3 จุดที่จะมีปัญหา ประกอบด้วย อ .ด่านขุนทด ,อ.ปากช่อง,อ.สีคิ้ว เนื่องจาก

ฝนไม่ค่อยตกลง บางหมู่บ้านอยู่ในพ้ืนท่ีสูง ฝนตกก็จริง แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตามเราติดตามสถานการณ์

อย่างใกล้ชิด และเราพยายามจะสูบน้ําจากท่ีไกลๆไปเติมไว้ เพื่อไม่ให้พี่น้องขาดแคลนน้ําประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค 

สําหรับปีท่ีแล้วจุดที่ เราเป็นห่วงมากที่สุดคือ อ .โนนไทย , อ.พระทองคํา แต่ปีนี้มีน้ําในลําเชียงไกรที่หล่อเลี้ยงจะช่วยได้ใน 2 

อําเภอเบาบางลงไป นายวิเชียรฯกล่าว (บ้านเมือง 20042560) 
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 1.5  ความเคลื่อนไหวของโรงสีข้าวไทย 

 ดึงโรงสีช่วยสต๊อกข้าวนาปรัง (18 เม.ย.60) 

          ก.พาณิชย์” ดึงโรงสี ร่วมโครงการเก็บสต๊อกข้าวนาปรังแล้ว 149 ราย วงเงินกู้ 474 ล้านบาท หวังดันราคาข้าวเปลือก

นาปรังไม่ให้ตกต่ํา 

           นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า มาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้โรงสี 3% เพื่อเข้าร่วม

โครงการเก็บสต๊อกข้าวเปลือกนา ปรัง ฤดูกาล 61 เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันท่ี 1 เม.ย.-31 ก.ค.นี้ ขณะนี้มี

โรงสีเข้าร่วมโครงการแล้ว 149 ราย รวมวงเงินท่ีกู้ยืมธนาคารเพื่อเก็บสต๊อกข้าว 474 ล้านบาท ส่วนโรงสีภาคใต้ ที่เข้าร่วม

โครงการนั้น จะเริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 ก.ค.-31 ต.ค. นี้ คาดว่าจะช่วยดูดซับปริมาณข้าวเปลือกนาปรังมาเก็บไว้ในสต๊อกตาม

เปูาหมาย 5.9 ล้านตัน มูลค่า 47,000 ล้านบาท 

          “มาตรการชดเชยดอกเบี้ยให้โรงสี 3% นั้น ใช้วงเงินเดิมที่ครม . อนุมัติเงินชดเชยดอกเบี้ย 940 ล้านบาท ตั้งแต่

โครงการเก็บสต๊อกข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาล 60/61 ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา และยังมีวงเงินเหลืออยู่ โดยโครงการชดเชยดอกเบี้ย

ข้าวเปลือกนาปีใช้ไปเพียง 368 ล้านบาท เก็บสต๊อกข้าว 3.77 ล้านตัน เช่ือว่าจะเพียงพอต่อการดึงราคาข้าวเปลือกนาปรัง

ไม่ให้ตกต่ํา” 

           สําหรับสถานการณ์ราคาซื้อขายข้าวเปลือกขณะนี้ พบว่า ข้าวเปลือกหอมะลิราคาตันละ 9,000-11,000 บาท 

ข้าวเปลือกเหนียว (ยาว) ตันละ 11,000-13,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว (คละ) ตันละ 10,500-12,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 

5% ตันละ 7,300-7,700 บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมฯตันละ 8,000-8,500 บาท (เดลินิวส์ 17042560) 

 จับเข่าคุย‘นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย’อนาคตโรงสีข้าวต้องมองนอกกรอบ(04 เม.ย.60) 

          ธุรกิจโรงสีข้าวเป็นหนึ่งในวงจรของอุตสาหกรรมข้าวของไทยท่ีเติบโตควบคู่มากับกับชาวนาและการส่งออกข้าวของ

ประเทศมาช้านาน เคยรุ่งเรืองในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมาจากมีโครงการรับจํานําข้าวเปลือกและจ้างโร งสีสีแปรข้าวเปลือกเป็น

ข้าวสารส่งเข้าคลังกลาง ส่งผลให้โรงสีแข่งลงทุนและขยายการผลิตกันอย่างคึกคัก 

          ขณะที่เวลานี้ไม่มีโครงการรับจํานําข้าวแล้วสถานภาพโรงสีในภาพรวม ณ ปัจจุบัน และทิศทางในอนาคตจะเป็น

อย่างไร "เกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์" นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยคนใหม่ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ "ฐานเศษรษฐกิจ"ดังรายละเอียด 

 สิ้นยุคจ าน าแข่งปรับตัว 

          "เกรียงศักดิ์ " กล่าวว่า หลังสิ้นสุดโครงการรับจํานําข้าวฤดูกาลสุดท้าย (นาปี2556/57) ส่งผลให้โรงสีทั่วประเทศท่ีมี

มากกว่า 1,000 โรงมีกําลังการผลิตหรือกําลังการสีแปรรวมกันมากกว่า 100 ล้านตันต่อปี มากกว่าผลผลิตข้าวเปลือกใน

ประเทศท่ีเฉลี่ยแต่ละปีมีราว 30 ล้านตัน หรือสัดส่วนกําลังสีแปรมากกว่าผลผลิตถึง 3-4 เท่า ทําให้โรงสีทํางานได้ไม่เต็มกําลัง 

ขณะที่มีการแข่งขันที่สูง 

          "จํานวนโรงสีมีส่วนลดลงไป แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเท่าใด แต่บอกได้ว่าที่ลดลงไปเนื่องจากโครงสร้างโรงสีมีกําลังการ

ผลิตมากกว่าผลผลิตไม่แมตกัน ช่วงที่ผ่านมารายได้หลักของโรงสีมาจากการซื้อข้าวเปลือกมาสีแปรและขายให้ผู้ส่งออกถือเป็น

อาชีพเชิงเดี่ยว" 
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          แต่ ณ วันน้ีโรงสีต้องปรับตัวเอง โดยแต่ละรายได้ย้อนกลับไปดูคือ 1.เรื่องการล ดต้นทุนการผลิตในด้าน ต่างๆ 2.

พยายามหาแหล่งระบายสินค้า ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศท้ังการผลิตข้าวสาร และข้าวถุงขายให้กับยี่ปั๊ว ซาปั๊วเพื่อไป

จําหน่ายต่อ และที่กําลังขยายตัวมากคือการผันตัวเองเป็นผู้ส่งออก ซึ่งในปริมาณข้าวส่งออกของไทยเฉลี่ย 9-10 ล้านตันต่อปี 

ในจํานวนนี้สัดส่วนประมาณ 20% หรือราว 2 ล้านตันมาจากโรงสีที่จดทะเบียนตั้งบริษัทส่งออก รวมถึงผู้ที่ไม่มีโรงสี แต่จด

ทะเบียนเป็นบริษัทส่งออก ซึ่งใน 2 กลุ่มนี้เป็นสมาชิกสมทบของสมาคมโรงสีข้าวไทย ซึ่งปัจจุบันใน 2 กลุ่มนี้มีประมาณ 120 

ราย ขณะที่สมาชิกสามัญของสมาคมฯซึ่งทําเฉพาะธุรกิจโรงสีมี 860 โรง 

 เพ่ิมเซลแมนประเทศ 

 "ไม่ใช่โรงสีจะเป็นผู้ส่งออกท้ังหมด บางโรงไม่ตั้งบริษัทส่งออกก็เป็นพันธมิตรและเป็นคู่ค้ากับผู้ส่งออกข้าว หากผู้

ส่งออกทําตัวไม่ดี เช่นเบี้ยวชําระค่าข้าวเขาก็ไม่ขายข้าวให้ เพราะเขามีที่ขายมากกว่านั้น ทั้งนี้การที่ โรงสีตั้งบริษัทส่งออกมาก

ขึ้นผู้ซื้อต่างประเทศก็มีตัวเลือกมากขึ้น เปรียบเหมือนเรามีเซลแมนของประเทศในการที่จะเอาข้าวออกไปขายมากข้ึน อีกส่วน

หนึ่งก็ช่วยเพิ่มอํานาจต่อรองกับผู้ส่งออกได้มากขึ้น จากอดีตเราพึ่งผู้ส่งออกรายใหญ่ที่มีกําลังซื้อและมีผลต่อตลาดประมาณ 5-

6 รายเท่าน้ัน" 

 ตลาดข้าวไทย 2 แสนล้าน. 

          นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยคนใหม่ ยังระบุภาพรวมอุตสาหกรรมข้าวของไทยในแต่ละปีมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 2.4 แสน

ล้านบาท ประเมินจากไทยมีผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยปีละมากกว่า 30 ล้านตัน ตีราคาเฉลี่ยที่ตันละ 8,000 บาท ขณะที่การซื้ อ

ขายข้าวในตลาดมีมากกว่า 20 ล้านตันข้าวสารต่อปี แบ่งเป็นการส่งออกและเพื่อบริโภคในประเทศใกล้เคียงกันอย่างละ 10 

ล้านตัน 

          สําหรับข้อกังขาท่ีหลายฝุายมักมองว่าโรงสีเป็นผู้กดราคาข้าวเปลือกชาวนา นายกฯโรงสีตอบว่า ไม่มีใครไปควบคุม

ตลาดได้ เพราะผู้เล่นมีมาก เพราะนอกจากมีโรงสีที่รับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาแล้ว ยังมีพ่อค้าในท้องถิ่น มีสหกรณ์ และอื่นๆ 

ที่ไปรับซื้อ 

          “เดี๋ยวนี้ทุกคนมี โทรศัพท์มือถือ การสื่อสารถึงกันหมดว่าที่ไหนให้ราคาเท่าไหร่ เพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณสะท้อนออกมาให้

สะท้อนท่ีเป็นข้อเท็จจริงด้วย บา งคนบอกว่า ขายข้าวได้ราคาถูก ถูกเอาเปรียบคุณต้องพยายามอธิบายให้ได้ว่าเพราะอะไร 

เพราะข้าวของคุณมีปัญหาหรือเปล่า หรือว่าคนซื้อมีปัญหา โรงสีก็ต้องระมัดระวังในการซื้อข้าวของเกษตรกร ถ้าไปเจอข้าว

คุณภาพไม่ดีแล้วตีราคาตํ่า เราจะต้องมีการจดบันทึกและถ่ายภาพไว้เป็นหลั กฐาน เรื่องนี้สําคัญมาก เพราะวันหลังหากมี

ราชการถามว่า โรงสีทําไมไปกดราคาเขาจะได้อธิบายให้ฟังในแต่ละรายได้ว่าเพราะอะไร ไม่เช่นนั้นจะทําให้ภาพรวมโรงสี

เสียหาย” 

          ทั้งนี้หลักการทั่วไปในการซื้อข้าวเปลือก โรงสีจะดูผู้ส่งออกก่อนว่าเสนอซื้อข้าวสารในราคาเท่าใด  ซึ่งราคาที่ผู้ส่งออก

เสนอมาก็จะสะท้อนจากราคาข้าวในตลาดโลก โรงสีก็นําจะราคาดังกล่าวไปคํานวณซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา ส่วนในการซื้อ

ข้าวเปลือกก็จะมีข้าวเปลือกคุณภาพดี คุณภาพปานกลาง และข้าวเปลือกคุณภาพตํ่าตามค่าความชื้นราคาก็จะลดหลั่นกันไป 

ดังนั้นคนท่ีซื้อข้าวคุณภาพตํ่าจะให้ราคาเป็นคุณภาพดีเป็นไปไม่ได้ 

 ท้าทายอนาคตโรงสี 4.0 
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          "เกรียงศักดิ์ " ยังกล่าวถึงภารกิจเร่งด่วนว่ามีหลายเรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องเป็นปัญหาตามช่วงเวลา เช่นก่อนหน้าน้ีโรงสีมี

ปัญหาเรื่องสภาพคล่อง เวลานี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว โดยธนาคารกรุงไทยผู้ปล่อยกู้รายใหญ่ก็เริ่มผ่อนปรนยอมปล่อยกู้ 

70%ของวงเงินแพ็กกิ้งสต๊อก(ตั๋ว P/N)แก่ลูกค้าช้ันดีแล้ว ขณะที่การนําพาธุรกิจโรงสีสู่ยุค 4.0 ก็เป็นอีก 1 งานสําคัญ ล่าสุดช่วง

วันท่ี 21-23 มีนาคมที่ผ่านมา ทางกรมการค้าภายในได้ให้การสนับสนุนในการจัดอบรมหลักสูตรโรงสียุค  4.0 มองนอกกรอบสู่

การค้าข้าวสมัยใหม่ 

          "เราก็ไม่อยากเห็นโรงสีล้มหายตายจาก เพราะโรงสีโรงหนึ่งสร้างด้วยเงินเป็นร้อยล้าน ถ้าล้มไปซักโรงประเทศชาติก็

เสียหายไปด้วย หากล้มไปหลายๆ โรงไม่เป็นผลดีกับประเทศ เราอยากให้โรงสีแต่ละโรงกลับมามีความแข็งแกร่ง และปรับ ตัว

อยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ให้ได้" (ฐานเศรษฐกิจ 02-052560) 
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 1.6  ความเคลื่อนไหวของผู้ส่งออกข้าวไทย 
 ตลาดข้าวโลกเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาอีกครั้ง หลังจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ประมาณการ 

สถานการณ์ข้าวในตลาดโลกล่าสุดในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ช้ีว่าปี 2559/2560 ผลผลิตข้าวสารในตลาดโลกจะมี 480.35 ล้าน

ตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.73 การบริโภค 478.84 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.68 จากปีก่อน ขณะที่ภาค

การค้าคาดว่าจะมี 41.23 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.03 จากปีก่อน และส่งผลให้สต็อกผลผลิต 

           ในตลาดโลกมีมากถึง 117.65 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.29 สะท้อนถึงผลผลิตล้นตลาดโดยในปีนี้ 

แรงกดดันจากสต็อกข้าวรัฐบาลเริ่มคลี่คลายลงหลังมีการเร่งระบายสต็อก ซึ่งคาดว่าจะล้างสต็อกได้หมดในเดือนเมษายนน้ี แต่

ก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลกท่ีมีแนวโน้มรุนแรงข้ึน 

           นางดวงพร รอดพยาธ์ิ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ภายในเดือนเมษายนนี้ กรมฯ จะประกาศระบายใน

สต็อกรัฐบาลได้หมด โดยหลังการเปิดประมูลข้าวเข้าอุตสาหกรรมล็อตล่าสุด ทําให้เหลือข้าวในสต็อกรัฐบาลเพียง  1 ล้านตัน 

ดังนั้นการเร่งระบายข้าวในสต็อกตามแผนงานครั้งนี้ก็จะเป็นผลดีต่อตลาดและการระบายข้าวนาปรังในเดือน เมษายนนี้พอดี 

ประกอบกับขณะนี้มีคําสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามาเรื่อยๆ รวมทั้งราคาข้าวไทยก็สามารถแข่งกับอินเดียและเวียดนามได้ ส่วน

นาปีจะมีการหารือมาตรการรองรับอีกครั้ง โดยรวมการระบายผลผลิตในปีน้ีจึงไม่น่าห่วง เพราะ 

ส่วนหน่ึงไทยจะไม่มีข้าวในสต็อกรัฐบาลคอยกดดันอีกต่อไป 

           "แม้ว่าปัจจัยบวกข้าวในสต็อกรัฐบาล ปีน้ีจะระบายได้หมดเป็นผลในการลดแรงกดดันผู้ส่งออกข้าวและ

ภาคอุตสาหกรรมได้มาก ประกอบกับล่าสุดยังมีข่าวดีของคําสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศท่ีมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นคํา

สั่งซื้อจากบริษัทคอฟโก ผู้นําเข้าข้าวของรัฐบาลจีนท่ีได้ติดต่อขอซื้อข้าวในแสนตันท่ี 4 จากสัญญาซื้อขาย 1 ล้านตัน ท่ีทําไว้กับ

รัฐบาลชุดปัจจุบัน ในราคาเท่ากับแสนตันท่ี 2 และแสนตันท่ี 3 และจะมีการส่งมอบข้าวไปจนถึงเดือนมิถุนายนนี้ 

           นอกจากน้ี มีสัญญาณซื้อจากตลาดศรีลังกาท่ีติดต่อมาทางนายกรัฐมนตรีเพื่อต้องการจะซื้อข้าวจากไทย ซึ่งขณะนี้อยู่

ระหว่างการเจรจารายละเอียดของข้าวที่ศรีลังกาต้องการจะซื้อ อีกทั้งอิหร่านได้มีการตกลงซื้อขายข้าวไทยผ่ านเอกชนปริมาณ 

1 แสนตัน รวมทั้งยังมีโอกาสจากตลาดใหญ่อย่างฟิลิปปินส์ ท่ีมีแผนจะนําเข้าข้าวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิม 4.5 แสนตัน

ในปี 2559 เพิ่มเป็น 1-1.3 ล้านตันในปี 2560 เพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ 

           นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  เปิดเผยว่า หลังจากกรมฯ ได้ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

เดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อหารือกับองค์การอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (เอ็นเอฟเอ ) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ท่ี

นําเข้าข้าว และผู้นําเข้าข้าวภาคเอกชน ทางประธานเอ็นเอฟเอ ระบุว่า มีแผนจะนําเข้าข้าวจากต่ างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 1-1.3 

ล้านตัน เพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ 

           ในช่วงที่ผ่านมา เอ็นเอฟเอจะเปิดประมูลนําเข้าข้าวเป็นชนิดข้าวขาว 25% แต่ในปีนี้มีการพิจารณาเปิดประมูลเพื่อ

นําเข้าข้าวคุณภาพดีขึ้น เช่น ข้าวขาว 5% 10% และ 15% ในปริมาณที่มากข้ึน ซึ่ง การที่เอ็นเอฟเอนําเข้าข้าวคุณภาพดีเพิ่ม

มากขึ้นจะส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวของไทย ทั้งในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) หรือเอกชนต่อเอกชน เพราะจะทําให้มี

ตลาดขนาดใหญ่มารองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ และเป็นสัญญาณเชิงบวกกระตุ้นราคาข้าวไทย  ทั้งระบบและส่งผลถึง

ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรจะได้รับด้วย 
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           ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สําหรับการเปิดประมูลข้าวใน

รูปแบบรัฐต่อรัฐของฟิลิปปินส์ที่จะเกิดขึ้นในปีน้ี ในฐานะภาคเอกชนมองว่าแม้ไทยจะมีโอกาสในด้านของคุณภาพข้าวที่สูงกว่า

เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างเวียดนาม แต่ต้องกังวลในประเด็นของการแข่งขันด้านราคา เนื่องจากในช่วงที่จะมีการเปิดประมูลถือ

เป็นช่วงที่ข้าวฤดูกาลใหม่ของเวียดนามออกสู่ตลาดแล้ว ประกอบกับปัจจุบันเวียดนามยังมีข้าวเก่าคางสต็อก ดังนั้นมีความ

เป็นไปได้สูงที่จะเกิดการแข่งขันด้านราคาและทําให้ไทยต้องประเมินข้อเสนอราคาอย่างหนัก 

           อย่างไรตาม ปัจจุบันราคาข้าวของไทยต่างกับเวียดนามอยู่ประมาณตันละ 30 ดอลลาร์สหรัฐ เช่น ราคาข้าวขาว 5% 

ของไทยอยู่ที่ตันละ 374 ดอลลาร์ ขณะที่เวียดนามอยู่ท่ีตันละ 348 ดอลลาร์ โดยผลผลิตฤดูกาลใหม่ของเวียดน ามออกมายัง

พบว่ามีปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อาจทําให้เวียดนามเลือกใช้วิธีแข่งขันด้านราคาในการประมูลข้าวฟิลิปปินส์ที่จะเกิดขึ้น

นี้  

     ดังนั้น การประมูลข้าวฟิลิปปินส์จึงต้องจับตามองว่าราคาที่เวียดนามจะเสนอมานั้นต่ําแค่ไหน โดยหากต่ํากว่า

ปัจจุบันมาก ไทยก็อาจ แข่งขันยาก เพราะต้นทุนการผลิตไทยสูงกว่า หากทําราคาต่ํากว่านี้ก็ลําบาก (ที่มา : หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิช) 

 รมว.พาณิชย์'ถก 4 สมาคมฯ ผู้นําข้าวของฮ่องกง            

 "รมว.พาณิชย"์ เจรจา 4 สมาคมผู้นําเข้าข้าวฮ่องกงขอให้นําเข้าข้าวคุณภาพสูงของไทยเพิ่มขึ้น คาดปีนี้ครองส่วนแบ่ง

ตลาดทะลุเปูา 

           นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับ 4 สมาคมผู้นําข้าวของฮ่องกง เพื่อขอให้นําเข้าข้าวจาก

ไทยเพิ่ม โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ รวมไปถึงข้าวคุณภาพสูง และข้าวชนิดพิเศษสําหรับ ตลาดเฉพาะ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าว

หอมนิล ข้าวสังหยด และข้าวอินทรีย์ ซึ่งกําลังเป็นท่ีนิยมสําหรับผู้มีรายได้สูง และกลุ่มคนรักสุขภาพในฮ่องกง โดยในปี 60 

ประเทศไทยเองส่งออกข้าวรวมทุกประเภทมายังฮ่องกงประมาณปีละ 300,000 ตัน มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่มี่ 68% และคาด

ว่า ทั้งปีจะมีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นจนทะลุเปูาหมายอยู่ที่ 70% แน่นอน  

           "ในอดีตประเทศไทยเคยส่งออกข้าวมายังฮ่องกงเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากถึง 90% เมื่อช่วงก่อนมี

โครงการรับจํานําข้าว แต่หลังจากนั้นก็ถูกแย่งไปเหลือแค่ 40% พอมาในช่วง 2-3 ปีมานี้ รัฐบาลก็ได้มีการเจรจากับผู้นําเข้า

ข้าว จนทําให้ส่วนแบ่งกลับมาเพิ่มขึ้น โดย ณ ตอนนี้ มีส่วนแบ่งตลาดแล้ว 68% และการมาคุยครั้งนี้ ยังได้มาทําความเข้าใจกับ

ผู้ค้าข้าวว่า ข้าวหอมมะลิของไทยตอนนี้ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานใหม่ที่ดีมากขึ้น จึงอยากให้ผู้ค้าข้าวไม่ต้องกังวล และจะมี

การกําหนดชื่อเรียกออกมาให้ไม่เกิดความสับสน พร้อมกับหาทางส่งเสริมการขายข้าวผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซมากขึ้น"  

          ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ท่ีผ่านมาผู้ส่งออกข้าวของไทยก็มีความพร้อมส่งออกข้าว 

จึงอยากให้ฮ่องกงช่วยนําเข้าข้า วเพิ่มมากขึ้น ส่วนใครมีความต้องการเรื่องอะไรก็ขอให้บอก และอยากให้รู้ว่า การนําเข้าข้าว

จากไทยนั้น นอกจากจะได้ข้าวคุณภาพดีไม่เหมือนท่ีอื่นแล้ว ยังช่วยเหลือชาวนาของประเทศไทยได้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา

ชาวนาไทยน่าสงสารเพราะเป็นกลุ่มคนที่รายได้ที่รัฐบาลกําลั งเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ส่วนกรณีของข้าวไทยท่ีถูกอ้างว่า มี

คุณภาพไม่ดีจนราคาตกนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะข้าวของไทยคุณภาพดีมาก แต่ท่ีผ่านมาราคาตกไปเพราะการทํานโยบาย

บางอย่างจนทําให้ข้าวราคาตกไปช่วงหนึ่งเท่านั้น  
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           สําหรับสถานกาณ์การค้าข้าวไทยกับฮ่องกงนั้นในปี 59 ฮ่องกงนําเข้าข้าวจากไทย ปริมาณ 197,000 ตัน เพิ่มขึ่นจาก

ปีก่อน 5.09% ส่วนปี 60 (ม.ค.-ก.พ.) ฮ่องกงนําเข้าข้าวจากไทย 35,528 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีก่อน 5.16% 

โดยไทยสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดในฮ่องกงได้ 68% ซึ่งปัจจุบันฮ่องกงเองถือเป็นตลาดการค้าข้าวคุณภาพดีที่สําคัญของ

ไทย โดยกรมการค้าต่างประเทศ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ยังได้ร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้าวไทยเชิงรุก เพื่อรักษาและขยาย

ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น  

           อย่างไรก็ตามยังได้หารือกับบริษัท 759 ซึ่งเป็นบริษัทท่ีทําร้านสะดวกซื้อของฮ่องกงกว่า 200 สาขา ช่วยนําเข้าสินค้า

ที่เกี่ยวกับข้าวของไทยมาขายในร้าน เช่น ข้าวหุงสําเร็จรูป และขนมขบเคี้ยวที่ทําจากข้าวและมันสําปะหลัง รวมไปถึง

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากไทย ทั้งขิงผง ผลไม้อบแห้ง กาแฟ และน้ํามันรําข้าว ซึ่งจากนี้ไปจะมีการหารือกันกับผู้ผลิตโดยตรง  

(กรุงเทพธุรกจิ 27042560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 1.7  ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 

 เตรียมพร้อมนาข้าวสู่ฤดูกาลใหม่ ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แนะจัดการแปลงไถกลบตอซัง 

          นายชาตรี เพชรแอน ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ในพ้ืนท่ี อ.บางเลน จ .นครปฐม ประชาชนส่วนใหญ่

มีอาชีพหลัก คือ ทํานา เช่นเดียวกับครอบครัวของตนที่ยึดอาชีพการทํานามาจนถึงปัจจุบัน โดยมีพื้นท่ีทํานา 100 ไร่ ส่วนใหญ่

เป็นพื้นที่เช่า ปัจจุบันหลังจากมีโอกาสเข้ามาอยู่ในเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันตกและเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้าน

ข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตรนั้น ก็ยังได้แนวคิดและคําแนะนําต่างๆ จากกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งทําให้เกิดแนวคิดในการ

ปรับเปลี่ยน การปลูกข้าวจากเดิมๆ ที่รุ่นพ่อแม่ทํา มาสู่การทํานายุคใหม่ โดยเน้นใช้ข้อมูลความรู้มาบริหารจัดการแปลงปลูก 

พร้อมกับใช้วิธีการลดต้นทุนการผลิตตามที่ภาครัฐส่งเสริม อาทิ การถ่ายทอ ดความรู้ด้านต่างๆ การเพาะจุลินทรีย์สําหรับย่อย

สลายตอซังข้าว การหมักฟาง ลดปัญหาข้าวดีด ข้าวเด้ง และเพิ่มจุลินทรีย์ธาตุอาหารให้กับพืช การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ 

การลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น 

           โดยเฉพาะก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ของแต่ละปี การทํานาข้าวจําเป็นอย่า งยิ่งท่ีเกษตรกรควรจะไถกลบตอซังข้าว 

เนื่องจากการไถกลบตอซัง เป็นข้ันตอนแรก ท่ีจะช่วยเรื่องการลดต้นทุนการผลิตในภาพรวมทั้งหมด เพราะเป็นการเพิ่มปริมาณ

อินทรียวัตถุในดิน โดยอินทรียวัตถุจะช่วยดูดซับธาตุอาหารพืชในดิน และปลดปล่อยออกมาให้อยู่ในรูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อพื ช 

ช่วยฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน และช่วยปรับปรุงให้โครงสร้างของดินดีขึ้น เมื่อดินมีความโปร่ง ร่วนซุย ดินก็จะอุ้มน้ําและ

ถ่ายเทอากาศได้ดีทําให้รากพืชแผ่กระจายได้ดีขึ้น โดยรวมการไถกลบตอซังจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงสมบัติของดิน ช่วย

รักษาความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 

           นอกจากน้ี การไถกลบตอซังข้าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา ยังช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีที่ไม่ได้ใช้

วิธีการดังกล่าว หรือใช้วิธีการเผาตอซัง ผลผลิตจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ นอกจากการปรับพื้นท่ีด้วยการ ไถกลบตอซังข้าวแล้ว 

ก่อนฤดูกาลผลิตใหม่เกษตรกรควรจะวางแผนการผลิตอย่างรัดกุม ในหลายๆ เรื่อง ท้ังนี้ก็เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ

แปลงปลูกข้าวให้มีความเหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต และได้ผลผลิตข้าวท่ีมีคุณภาพ ขายได้ราคาอย่างต่อเนื่อง สําหรับการ

เตรียมพื้นท่ีที่ให้เหมาะสมก่อนการปลูกข้าว และการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวที่ดีในสวนของตนนั้นจะใช้วิธีเก็บเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้เอง ถ้า

ขาดเหลือก็จะหาซื้อในแหล่งท่ีเชื่อถือได้ 

           วิธีการไถกลบตอซังในปัจจุบัน จะใช้เครื่องมือท่ีดีและมีความละเอียดในการปั่นและหมักตอซังมากกว่าในอดีต ซึ่ง

หลักจากไถปั่นแล้วก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือน จากน้ันจึงจะปล่อยน้ําทําเทือกแล้วหว่านเมล็ดพันธ์ุข้าว ซึ่ง

จากการไถกลบตอซังนั้นเป็นผลดีนอกจากทําให้ดินดีแล้ว การหว่านเมล็ดพันธ์ุข้าวที่จากเดิมจะหว่านประมาณไร่ละ 35 

กิโลกรัม ก็ลดลงมาเหลือเพียงไร่ละ 20-25 กิโลกรัม แต่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึงไร่ละ 1 ตัน และใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลง อยู่ใน

เกณฑ์การผลิตอาหารปลอดภัย และได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เรียบร้อยแล้ว โดยข้าวท่ีปลูกจะเน้นปลูกข้าวเศรษฐกิจ

พันธุ์ กข 41 เป็นข้าวขาว ใน 1 ปี จะปลูก 2 รอบ ได้แก่ช่วงเดือนมกราคมและเก็บเกี่ยวในเดือนเมษายน จากนั้นก็จะปลูกอีกที

ในช่วงเดือนมิถุนายนเก็บเกี่ยวช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม(แนวหน้า 24042560) 

 ชาวนา-วิสาหกิจชุมชน"เฮ ครม.ใจดีพักหนี้-ยกเว้นภาษี (19 เม.ย.60) 
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          รัฐบาลใจดี ควัก1.5 พันล้าน พักชําระหนี้ชาวนา 2 ปี แถมลดดอกเบี้ย ข ณะที่วิสาหกิจชุมชนก็เฮด้วย ครม .ไฟเขียว

ขยายเวลาเว้นภาษีอีก 3 ปีสําหรับวิสาหกิจชุมชนรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ผู้ประกอบการระดับรากฐานกว่า 70,000 

แห่ง 

          วันท่ี 18 เม.ย. ที่ทําเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  แถลงผลการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อดําเนินโครงการ

พักชําระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560 เป็นเงินปีละ 

767.91 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 1 ก.ค.59 - 30 มิ.ย.61 จํานวนงบประมาณทั้งสิ้น 1,535 ล้านบาท โดยการชดเชย

ดอกเบี้ย 3% อาจจะเป็นรัฐช่วยท้ัง 3% หรือให้กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรช่วยรับภาระตรงนี้เหมือนกรณีของ ธ .ก.ส.ด้วย

หรือไม่นั้น จะมีการหารือกันเป็นการภายในต่อไป 

          อย่างไรก็ตามเรื่อ งนี้ สืบเนื่องจากมาจากเมื่อวันท่ี 21 มิ.ย.59 ครม.มีมติเห็นชอบโครงการพักชําระหนี้ต้นเงินและลด

ดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 59/60 สําหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.

ก.ส.) โดยการเลื่อนกําหนดชําระคืนต้นเงินเป็นเวลา 2 ปี และลดดอกเบี้ย 3% โดยครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมโครงการ 2 ล้านราย และ

รัฐสนับสนุนดอกเบี้ยชดเชย 1.5% และ ธ.ก.ส.ช่วยชดเชยอีก 1.5% แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) 

เห็นว่าควรจะให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ใช่ลูกค้าของ ธ .ก.ส.ด้วย เช่น เกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ของ สมาชิกสหกรณ์หรือกลุ่ม

เกษตรกร นบข.จึงมีมติเมื่อวันที่ 18 พ.ย.59 ให้ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ด้วย โดยที่เกษตรกระได้รับการชดเชยดอกเบี้ย 3% 

ต่อป ี

          ดังนั้น วันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอท่ีประชุม ครม .ให้โครงการพักชําระหนี้ต้นเงินมีกลุ่มเปูาหมายที่เป็ น

สมาชิกสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการผลิตข้าว ณ วันท่ี 31 พ.ค.59 ไม่เกิน 5 แสนบาท รวมทั้งหมดมีจํานวน 

287,676 ราย ต้นเงินกู้ทั้งหมด 25,596 ล้านบาท จุดประสงค์เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพทํา

นาของสมาชิก เพื่อให้มีโอกาสนําเงินไปฟ้ืนฟูตนเอง และมีเงินทุนไว้สําหรับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

          ด้านนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

เห็นชอบขยายเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจดทะเบี ยนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ 

หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ออกไปอีก 3 ปี สําหรับเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับตั้งแต่วันที่ 

1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2562 จากเดิมครบกําหนดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

          สําหรับการต่ออายุมาตรการดังกล่ าว เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีให้กับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจ

สําคัญของประเทศกว่า 70,000 แห่ง หวังสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ 

และเติบโตเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอนาคต เพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง เมื่อรัฐบาลผ่อน

ปรนเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว จึงกําหนดเง่ือนไขเพิ่มด้วยการให้วิสาหกิจชุมชนได้รับการยกเว้นภาษีต้องจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย

ประจําวัน และยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจําปี เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ยอมรับว่าการยกเว้นภาษีเงินได้ดังก ล่าว

กระทบต่อรายได้ของรัฐบาลเพียงเล็กน้อย แต่ต้องการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพ การผลิตสินค้าและ

บริการของชุมชนให้เติบโตในระยะยาว (บ้านเมือง 18042560) 
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 ชาวนาปรังศรีสงครามน้ าตาเล็ด เจอโรคหนอนกอระบาดจนขาดทุนยับ(03 เม.ย.60) 

          ชาวนาปรังลุ่ม น้ําศรีสงครามน้ําตาตกใน เจอปัญหาข้าวเน่าคอรวง หนอนกอ เมล็ดข้าวแห้งเหี่ยว เก็บเกี่ยวไม่ได้

ขาดทุนแทบสิ้นเนื้อประดาตัว วอนหน่วยงานรัฐช่วยเหลือ ไม่มีเงินใช้หนี้นายทุน-ธ.ก.ส. 

            ที่จังหวัดนครพนม ชาวบ้านหมู่ 6 ต.ท่าบ่อสงคราม อ .ศรีสงคราม จ .นครพนม ไม่สามารถทํา นาปีได้เหมือนที่อ่ืน 

เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแอ่งกระทะ จึงต้องทํานาปรังในหน้าแล้งแทน ท่ีผ่านมาไม่เคยประสบปัญหาใดๆ แหล่งน้ําก็มีเพียงพอ 

แต่ปีนี้เจอปัญหาข้าวเน่าคอรวง หนอนกอ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ข้าวกําลังออกรวงอ่อนๆ มีฝนตกลงมา ต่อมามีอากาศ

ร้อนเพียง 2 วันเท่านั้น ข้าวที่จะชูช่อไสวกลับเหี่ยวแห้งไม่มีเมล็ด แห้งเหี่ยว รีบแบน แม้แต่นกกระยางยังเมิน 

          จากข้อมูลเกษตรกรที่ลงทะเบียนทํานาปรังกับ นายศรีหา กากิก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.ท่าบ่อสงคราม มีประมาณ 2 พัน

กว่าไร่ จํานวน 150 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ทํานาปรังอย่ างเป็นล่ําเป็นสัน ซึ่งร่วมกันทํามานานหลายสิบปี สาเหตุเพราะทํานาปี

ไม่ได้นั่นเอง แต่ก็ต้องมาเจอโรคคุกคามจนข้าวยืนต้นตาย ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าช่วยเหลือ 

           นายสาร พวงวอน อายุ 54 ปี บ้านเลขท่ี 217 หมู่ 6 ต.ท่าบ่อสงคราม กล่าวด้วยดวงตาแดงก่ําน้ําตาคลอเบ้าว่า เ ช่าที่

นา 70 ไร่ รวมกับนาของตนอีก 60 ไร่ รวม 130 ไร่ ลงทุนปลูกข้าวนาปรัง โดยนํารถไถเข้าไฟแนนซ์ กู้เงินมาเป็นทุน 2 แสน

บาท อัตราดอกเบี้ย 95 สต. โดยมีข้อตกลงกับไฟแนนซ์ว่าวันท่ี 15 เม.ย.ที่จะถึงนี้ต้องนําเงินที่กู้ไปคืนท้ังต้นและดอก  ทั้งยังได้กู้

เงินกับ ธ.ก.ส.เพิม่อีกจํานวนหนึ่ง เมื่อมาประสบปัญหาข้าวเป็นโรค ตนไม่ได้ข้าวเปลือกแม้แต่เม็ดเดียว 

           หนี้สินที่กู้ยืมมาจะทําอย่างไร อยากวิงวอนหน่วยงานภาครัฐยื่นมือเข้ามาช่วย หากไม่ให้ทํานาแล้วพวกตนจะไป

ประกอบอาชีพอะไร ที่ผ่านมาครอบครัวทํานาปรังจนส่งลูกเรียนจบในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หันหน้าไปหาหน่วยงานใด

ก็ถูกปฏิเสธกลับมาหมด ตอนนี้ตนเหมือนคนสิ้นเนื้อประดาตัว 

           ขณะที่เพ่ือนบ้านนายสาร ซึ่งก็ทํานาปรังด้วยเช่นกัน บอกอีกว่า ประกอบอาชีพทํานาปรังมาหลายสิบปี ด้วยการเช่า

ที่นาชาวบ้านจํานวน 90 ไร่ ราคาไร่ละ 500 บาท นัดจ่ายค่าเช่ าหลังเก็บเกี่ยวในเดือนเมษายนของทุกปี โดยปีนี้ลงทุนไร่ละ

ประมาณ 2,800 บาท หากได้ผลผลิตจะได้ข้าวเปลือกราว 600 กิโลกรัม ขายส่งโรงสีกิโลกรัมละ 7 บาท พอจะเหลือกําไร

เล็กน้อย แต่ต้องมาเจอโรคเน่าคอรวงเสียก่อน เสียหายย่อยยับไปแล้ว 80 ไร่ เหลืออีก 10 ไร่ ยังไม่รู้จะรอดหรือเปล่า (ผู้จัดการ

02042560) 

 เพ่ิมมูลค่า‘ข้าวสังข์หยด’สร้างรายได้ช่วยเกษตร(07 เม.ย.60) 

          “เราต้องการอนุรักษ์ความเป็นพ้ืนถ่ิน สร้างมูลค่าด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในท้องถิ่น ” นี่

คือเสียงความตั้งใจแรกเริ่มของ ดร .อนิศรา   เพ็ญสุข  ติ๊บแก้ว อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ท่ีสร้างมูลค่าให้กับข้าวสังข์หยด ส่งเสริมให้เกษตรหันมาทํานาในระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง

ดีต่อตัวเกษตร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

           พื้นที่นาข้างสังข์หยดเกือบ 3,500 ไร่ ที่มีกําลังผลิตข้าว 1,200 ตัน/ปี โดยฝีมือเกษตรกรรายย่อย 400 ราย ท่ีเปลี่ยน

การทํานาจากเดิมที่ใช้สารเคมี หรือท่ีเรียกกันว่า “นาเคมี” มาเป็น “การทํานาอินทรีย์” 

           ดร .อนิศรา เล่าว่า จากการทํางานเรื่องการกํากับและควบคุมมาตรฐานการผลิตข้าวร่วมกับเกษตรกรของ

คณะทํางานเป็นระยะเวลา 6 ปี มีข้อสังเกตสําคัญคือ เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนการทํานาจากนาเคมีเป็นนา
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อินทรีย์ เนื่องจากไม่มีความแตกต่างทางด้านราคาที่โดเด่นพอที่จะเป็นแรงจูงใจได้ ทางโครงการวิจัยจึงนําเรื่องราคามาเป็น

กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการและชูจุดเด่นข้าวสังข์หยดอินทรีย์ 

           “ข้าวสังข์หยดอินทรีย์ เป็นข้าวเฉพาะถิ่นทางภาคใต้ เป็นข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสต่ํา รสชาติคล้ายข้าวเหนียว และมี

คุณค่าทางอาหารสูง ปลูกได้ในพ้ืนท่ีที่เป็นนาลุ่ม มีฤดูการเพราะปลูก- เก็บเกี่ยว เพียงแค่ช่วงเดียวในฤดูฝน ระหว่างเดือน

กันยายนถึงมีนาคม ซึ่งข้างสังข์หยดที่เป็นอินทรีย์ มีข้อดีอยู่ 3 เรื่องหลักคือ ดีต่อผู้บริโภคทําให้ได้ทานข้าวที่ไม่มีสารเคมีหรือยา

ฆ่าแมลงตกค้างในผลิตภัณฑ์ ดีต่อตัวเกษตรกรที่ไม่ต้องสัมผัสกับสารเคมีต่าง ๆ ซึ่งก่อนนี้เกษตรกรบางคนท่ีใช้ปุ๋ยเคมีแล้วมี

อาการเป็นผื่นแพ้และคันตามขาแข้ง พอเปลี่ยนมาทํานาอินทรีย์ก็หายเป็นปกติ หลายคนเห็นถึงความปลอดภัยในเรื่องนี้จึงหัน

มาสนใจความเป็นอินทรีย์มากยิ่งข้ึน และยังช่วยเพิ่มราคาทําให้สามารถขายได้ในราคาสูงขึ้นได้ ตรงตามเทรนด์สุขภาพ และดี

ต่อสิ่งแวดล้อม เพราะใช้ธรรมชาติมาเกื้อกูลธรรมชาติด้วยกัน ทําให้ดินดี สิ่งแวดล้อมดี ทําให้ระบบนิเวศด ี   ไม่มีผลกระทบต่อ

ความหลากหลายทางชีวภาพ” 

           “การนํากลไกราคามาขับเคลื่อนโครงการ นอกจากเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาทํานาอินทรีย์มากขึ้นแล้ว ยังช่วย

ให้ราคาต้นทางจากผู้ผลิตโดยตรงและราคาปลายทางผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กั นอย่างสมเหตุสมผล กล่าวคือ ชาวนาทํานามี

ความสุขเลี้ยงปากท้องตนเองและครอบครัวได้ ขณะที่ผู้บริโภคก็มีกําลังท่ีจะซื้อได้ เพราะก่อนน้ีพบช่องว่างราคาข้าวสังข์หยดใน

ตลาดมีราคาแพง แต่ทําไมชาวนาถึงบ่นว่าขายแล้วขาดทุนหรือไม่ก็พอดีทุน” ดร.อนิศรา อธิบาย 

           โดยโครงการได้ตกลงซื้อข้าวสังข์หยดอินทรีย์จากเกษตรสมาชิกในปริมาณบางส่วน หลังจากเกษตรกรเก็บไว้บริโภค

ในครัวเรือนแล้ว ด้วยราคาประมาณ 15,000 - 17,000 บาท ตามคุณภาพและการเจือปน อาจจะดูเหมือนราคาสูง แต่

เนื่องจากข้าวสังข์หยดมีผลผลิตต่ํา ประมาณ 400 กิโลกรัม/ไร่ ชาวนาต้องทํานา 3 ไร่ ถึงจะได้ข้าว 1 ตัน อีกท้ังข้าวสังข์หยดมี

ฤดูเพราะปลูกและเก็บเกี่ยวเพียงครั้งเดียวในระยะเวลา 6 เดือน ส่วนความรู้ที่เรานําไปเสริมให้เกษตรกรในโครงการทั้ง 400 

คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 18 กลุ่มย่อย ด้วยการให้ความรู้เรื่องการทํานาอินทรีย์ให้ผ่านการรับรองเกษตรอินทรี ย์ (Organic 

Thailand) โดยใช้ปุ๋ยหมัก มูลสัตว์และน้ําหมักชีวภาพ ทดแทนสารเคมีต่าง ๆ แม้จะมีแมลงหรือศัตรูพืชในนาข้าวบ้างเพียง

เล็กน้อยตามธรรมชาติ โดยลงพื้นที่สอนเกษตรกรและควบคุมการผลิตด้วยตนเอง และยังเพิ่มเทคนิคการแปรรูปข้าวสังข์หยด

ให้เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น บราวนี่ข้าวสังข์หยดและโจ๊กกึ่งสําเร็จรูปจากปลายข้าว 

           ดร.อนิศรา เล่าต่อไปว่า โครงการนี้นอกจากจะรักษาความเป็นพื้นถ่ินของจังหวัดแล้ว ยังเป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง

ให้กับนักศึกษาได้ดีอีกด้วย และทําให้เกษตรกรในโครงการก่อเกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง บางกลุ่มมีความสาม ารถมากพอท่ีจะ

เป็นวิทยากรให้กับอีกกลุ่ม เพื่อส่งต่อความรู้ให้กับเกษตรกรด้วยตนเอง บางกลุ่มมีพื้นท่ีพร้อมท่ีจะผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวอินทรีย์

ปูอนให้กับกลุ่มอื่นต่อได้ 

           สิ่งสําคัญในโครงการ นั่นคือการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน ทั้งเกษตรกรในพ้ืนท่ี กรมการข้า ว 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงจังหวัดพัทลุงเอง ตลอดจนโรงสีข้าว และได้เข้าร่วมโครงการ Start Up ราชมงคล

ธัญบุรี โดยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการที่

เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรอย่างแท้จริง 

           ด้าน นายโกศล   เดชสง ผู้จัดการ หจก .โกศลธัญญกิจ เจ้าของโรงสีข้าวขนาดกลางที่ร่วมในโครงการ สะท้อนให้ฟัง

แทนเกษตรกรให้ฟังว่า การทํานาข้าวอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เวลาปรับปรุงดินในนาข้าว 2-3 ปีก่อนปลูก มีการตรวจสอบ
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คุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง เมื่อปลูก แล้วต้องติดตามและตรวจสอบเพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิตข้าวร่วมกับคณะทํางานใน

โครงการ ขณะเดียวกันโรงสีข้าวต้องได้มาตรฐาน มีการนําเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาเสริมและได้รับการรับรอง 

           ข้าวสังข์หยดในโครงการได้จุดกําเนิดสู่แบรนด์ MANORA (มโหราห์) ซึ่งได้คัดสรรเมล็ดพั นธุ์และใช้วิธีการขัดสีแบบ

ซ้อมมือ ซึ่งจะเอาเปลือกหุ้มออกเพียงแค่ 30 % ทําให้หุงง่ายและที่สําคัญไม่แข็งกระด้าง ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีธาตุเหล็ก 

แคลเซียมและวิตามินบี 3 สูง เหมาะกับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยเด็กที่กําลังเจริญเติบโตและผู้สูงอายุท่ีมีความเสี่ยงต่อ โรค

กระดูกพรุนและโรคทางระบบประสาท และเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์คุณค่าจากธรรมชาติ ผู้สนใจหรือต้องการช่วยสนับสนุน

เกษตรกรสามารถสอบถามเพิ่มเติม (ฐานเศรษฐกิจ 06042560)  
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2. ความเคลื่อนไหวของข้าวตา่งประเทศ 

 2.1 สถานการณ์การผลิต การค้า และสต็อกข้าวของโลก 
 ผลผลิตข้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้คาดการณ์ผลผลิตข้าวโลกปี 2559/60 ประจําเดือนเมษายน 2560 ว่าจะ
มีผลผลิต 481.143 ล้านตันข้าวสาร (717.5 ล้านตันข้าวเปลือก ) เพิ่มขึ้นจาก 472.249 ล้านตันข้าวสาร (704.0 ล้านตัน
ข้าวเปลือก) หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.88 จากปี 2558/59 
 การค้าข้าวโลก  
 บัญชีสมดุลข้าวโลก  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ  ได้คาดการณ์บัญชีสมดุลข้าวโลกปี 2559/60 ณ เดือนเมษายน 2560 
ว่าผลผลิต ปี 2559/60 จะมี 481.143 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2558/59 ร้อยละ 1.88 การใช้ในประเทศจะมี 479.190 
ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่านมาร้อยละ 1.73 การส่งออก/นําเข้าจะมี 41.009 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา
ร้อยละ 1.50 และสต็อกปลายปีคงเหลือ 118.093 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 1.68  
 โดยประเทศท่ีคาดว่าจะส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล เ มียนมาร์ กัมพูชา จีน อียู กายานา 
เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และไทย  
 ส่วนประเทศท่ีคาดว่าจะส่งออกข้าวลดลง ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน ปารากวัย รัสเซีย และอุรุกวัย 
 สําหรับประเทศท่ีคาดว่าจะนําเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ได้แก่ แองโกลา คาเมรูน จีน ไอเวอรี่โคสต์ อียู กินี เฮติ อิรั ก เม็กซิโก 
โมแซมบิค เนปาล ฟิลิปปินส์ ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล และสหรัฐอาหรับเอมิเรส  
 ส่วนประเทศท่ีคาดว่าจะนําเข้า ข้าวลดลง  ได้แก่ บราซิล คิวบา อินโดนีเซีย อิหร่าน ไนจีเรี ย แอฟริกาใต้ แล ะ
สหรัฐอเมริกา  
 ประเทศท่ีมีสต็อกคงเหลือปลายปีเพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน อียิปต์ อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา  
 ส่วนประเทศท่ีคาดว่าจะมีสต็อกคงเหลือปลายปีลดลง ได้แก่ อินเดีย ญี่ปุุน เกาหลีใต้ และไทย 
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 2.2 ความเคลื่อนไหวขอเทศประผู้น าเข้าข้าวที่ส าคัญ 

 อินโดนีเซีย  
     สํานักข่าว Antara รายงานว่า อินโดนีเซียวางแผนท่ีจะส่งออกข้าวไปยังประเทศ มาเลเซียประมาณ 15,000-50,000 
ตัน นอกจากน้ียังมีแผนที่จะส่งออกข้าวไปยังประเทศปาปัวนิวกินีด้วยหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ (BULOG) ได้เตรียมการรับซื้อ
ข้าวเปลือกจากเกษตรกรในประเทศเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุเปูาหมายในการพึ่งพาตนเอง 
     นาย Amran Sulaiman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร กล่าวระหว่างการประชุมหารือเพื่อกระตุ้นโครงการรับซื้อ
ข้าวเปลือกของรัฐบาลว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์รับซื้อข้าวเปลือกวันละ 2,000 ตัน และในเดือนมีนาคมจะเพิ่มเป็นวันละ 19,000 
– 20,000 ตัน โดยในปัจจุบัน BULOG มีข้าวเปลือกจัดเก็บในคลังแล้วประมาณ 1.9 ล้านตัน ซึ่งหากในเดือนเมษายน BULOG 
สามารถรับซื้อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็นวันละ 30,000 ตัน จะทําให้มีสต็อกข้าวเพิ่มขึ้นอีก 2.5 – 3 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสําหรับความ
ต้องการบริโภคภายในประเทศไปจนถึงปี 2562 
 นาย Tri Wahyudi ผู้อํานวยการฝุายจัดซื้อของ BULOG กล่าวว่า ปีนี้มีการ จัดสรรงบประมาณ 30 ล้านล้านรูเปียห์ 
(หรือประมาณ 2.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ) เพื่อรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในประเทศ หากงบประมาณนี้ไม่เพียงพอ 
BULOG จะทําการกู้ยืมเงินจากธนาคาร 
     ทั้งนี้ ผลการรับซื้อข้าวในช่วง 11 สัปดาห์แรกของปี 2560 BULOG รับซื้อข้าวเปลือกกว่า 300,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่
มาจากเขตพื้นที่ชวาตะวันออก สุราเวสีใต้ ชวากลาง และชวาตะวันตก  การที่ผลผลิตข้าวในประเทศเพิ่มข้ึนในปีน้ี เนื่องจาก
สภาพอากาศที่มีฤดูฝนยาวนาน รวมถึงการให้การสนับสนุนจากรัฐบาลด้านเมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย และยากําจัดศัตรูพืช ทําให้ผลผลิต
ข้าวในอนิโดนีเซียเพิ่มมากขึ้นและอาจมีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ (ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com, 
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย) 

 มาเลเซีย  
     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2559/60 คาดว่าผลผลิตข้าวจะมีประมาณ 1.8 ล้านตัน 
เนื่องจากคาดว่ามาเลเซียจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ่แบบอ่อนๆ ในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ สําหรับปี 2560/61 
คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มเป็น 1.82 ล้านตัน ขณะที่รัฐบาลจะลดเงินอุดหนุนเกษตรกร และมีเปูาหมาย ที่จะลดสต็อกข้าวลงในช่วง
สิ้นป ี
     ทั้งนี้ ในปี 2559/60 พื้นที่เพาะปลูกข้าวในรัฐ Sabah และ Sarawak คาดว่าจะมีประมาณ 668,750 ไร่ ขณะที่
รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวโดยจัดหาเมล็ดพันธ์ุข้าว ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และจัดสรรระบบชลประทาน
ให้เพียงพอ และกําหนดราคาอุดหนุนข้าวเปลือกขั้นต่ําไว้ท่ีประมาณ 270 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน 
     ด้านความต้องการบริโภคข้าวในปี 2559/60 คาดว่าจะมีประมาณ 2.75 ล้านตัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.8 ล้าน
ตัน ในปี 2560/61 เนื่องจากคาดว่าประชากรจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราการบริโภคข้าวต่อคนต่อปีใน ปี 2559 อยู่ท่ี
ประมาณ 82.3 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 81.5 กิโลกรัมในปี 2558 แม้ว่าความนิยมในการบริโภคอาหารตามแบบตะวันตกในพื้นที่
เขตเมืองจะเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่การบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักยังคงเป็นวิถีชีวิตของชาวมาเลเซีย 
     สําหรับการนําเข้าข้าวน้ัน ในปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 377 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกว่าร้อยละ 65 เป็นการนําเข้า
ข้าวหอมเมล็ดยาวจากประเทศไทยและเวียดนาม และอีกกว่าร้อยละ 20 เป็นข้าวบาสมาติจากอินเดียและปากีสถาน ส่วนท่ี
เหลือเป็นข้าวเหนียวและข้าวญี่ปุุนที่นํามาทําซูชิ ท้ังนี้ ในปี 2559 ประเทศไทยและเวียดนามยังคงครองส่วนแบ่งตลาดใน
มาเลเซียรวมกันประมาณร้อยละ 70 คิดเป็นจํานวนกว่า 675,000 ตัน 
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     รัฐบาลมาเลเซียจะมีการเก็บสต็อกข้าวไว้ประมาณร้อยละ 20 ของความต้องการบริโภคข้าวทั้งหมด หรือ ประมาณ 
300,000 ตัน ขณะที่เอกชนจะสต็อกข้าวไว้ประมาณ 190,000 ตัน โดยการนําเข้าข้าวท้ังหมดจะผ่านการ บริหารจัดการของ
หน่วยงาน Padi Beras Nasional หรือ BERNAS ซึ่งการระบายสต็อกข้าวจะคํานึงถึงภาวะตลาดและการรักษาเสถียรภาพ
ราคาข้าวในตลาดเป็นสําคัญ โดยหน่วยงาน BERNAS จะมีหน้าท่ีในการนําเข้าข้าวและจัดสรรข้าว  แต่เพียงผู้เดียวไปจนถึงปี 
2564 (ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com, สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย) 

 เม็กซิโก 
        รัฐบาลกลา งเม็กซิโกได้เปิดโควตานําเข้าข้าวปริมาณ 1.5 แสนตัน ภายใต้ภาษีในโควตา 0% ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เปิด
โควตาให้มีการนําเข้าข้าว ประกอบด้วยข้าว 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวเมล็ดยาว ข้าวหัก และข้าวกล้อง โดยไทยได้รับการ
จัดสรรโควตาประเภทข้าวเมล็ดยาว แต่ต้องแข่งขันกับคู่ แข่งในโควตาที่ส่งออกข้าวเมล็ดยาวไปเม็กซิโก เช่น สหรัฐอเมริกา 
อุรุกวัย อาร์เจนตินา และเวียดนาม โดยเม็กซิโกกําหนดให้นําเข้าได้ตั้งแต่วันท่ี 2 มีนาคม- 31 ธันวาคม 2560 กําหนดให้
บริษัทเอกชนท่ีส่งออกข้าวภายในโควตาได้ไม่เกินบริษัทละ 1 หมื่นตัน เพื่อกระจายโควตาให้ท่ัวถึง ไม่ให้เกิดการผูกขาด ซึ่งไทย
จะใช้โอกาสนี้ในการผลักดันข้าวเข้าตลาดเม็กซิโก เพราะไทยมีคู่แข่งการส่งออกข้าวไปยังตลาดเม็กซิโก คือ สหรัฐอเมริกาที่
ส่งออกข้าวชนิดเดียวกัน แต่สหรัฐอเมริกาได้เปรียบเรื่องต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่ต่ํากว่า 
    ไทยส่งออกข้าวไปตลาดเม็กซิโกจะต้องเสียภาษีนอกโควตาที่ 20% การจัดสรรโควตาให้ไทยจะทําให้ไทยส่งออกข้าว
ไปตลาดเม็กซิโกได้มากขึ้น โดยคาดว่าปีน้ีน่าจะส่งออกได้มากกว่า 1 หมื่นตันข้ึนไป จากปี 2559 ไทยส่งออกได้เพียง 7,690 ตัน 
ลดลงร้อยละ 50 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.32 ของปริมาณข้าวที่เม็กซิ โกนําเข้าทั้งหมด โดยเม็กซิโกนําเข้าข้าวจาก
สหรัฐอเมริกามากสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 รองลงมา คือ อุรุกวัยร้อยละ 40 อาร์เจนตินาร้อยละ 7.7 เวียดนามร้อยละ 1 
และอินเดียไม่ถึงร้อยละ 1  
       สําหรับแผนการผลักดันและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดเม็กซิโกรวมทั้งตลาดอเมริกากลางน้ัน กระทรวง 
พาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทําโครงการขยายตลาดข้าวไทยในเม็กซิโกร่วมกับผู้นําเข้า และ
ห้างสรรพสินค้าคอสต์โก เม็กซิโก (Costco Mexico) ที่มีถึง 37 สาขา ในระหว่างเดือน เมษายน- กันยายน 2560 เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้เป็นท่ีรู้จักและติดตลาดเพิ่มขึ้น โดยจะชี้ให้ผู้บริโภคเห็นว่าข้าวไทยแตกต่างจากข้าวของประเทศอื่นๆ 
โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ 
       นอกจากน้ี ไทยยังจะเพิ่มช่องทางในการกระจายข้าวไทยเข้าสู่ตลาดเม็กซิโกเพิ่มเติม จากปัจจุบันท่ีผู้นําเข้า 
รายใหญ่ในเม็กซิโกจะเป็นผู้นําเข้า แ ล้วนําไปกระจายต่อยังร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านอาหารเอเชีย ซึ่งจะมีการผลักดันให้ผู้
ส่งออกไทยจับคู่ธุรกิจกับผู้นําเข้าและซูเปอร์มาเก็ต เช่น วอลมาร์ท (Walmart) และเชดราอุย (Chedraui) เพื่อจับตลาดค้า
ปลีก เพราะผลวิเคราะห์ตลาด พบว่า ชาวเม็กซิกัน 7 ใน 10 ราย นิยมเลือกซื้ อสินค้าอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ต  (ที่มา : 
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, http://www.ryt9.com ) 
  แอฟริกาใต้  
 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ความต้องการบริโภคข้าวในปีการต ลาด 2560/61 คาดว่าจะมี
ประมาณ 820,000 ตัน เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดมีปริมาณเพ่ิมขึ้น จากการที่สภาพอากาศเอื้ออ านวยต่อการเพาะปลูก
มากขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโพดปรับลดลงและผู้บริโภคก็จะหันไปบริโภคข้าวโพดแทนข้าว และข้าวสาลี (ปกติชาว
แอฟริกาใต้จะนิยมบริโภคธัญพืชที่ส าคัญ ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านราคาเป็นส าคัญ )
ส าหรับในปี 2559/60 นั้น คาดว่าความต้องการบริโภคข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 880,000 ตัน  
          การน าเข้าข้าว ในปีการตลาด 2560/61 คาดว่าจะมีประมาณ 1 ล้านตัน ลดลงจากปี 2559/60 ที่คาดว่าจะมีการ
น าเข้าประมาณ 1.04 ล้านตัน โดยในปีปัจจุบัน (พฤษภาคม 2559-มกราคม 2560) แอฟริกาใต้น าเข้าข้าวแล้วประมาณ 
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775,477 ตัน ขณะที่ในปี 2558/59 มีการน าเข้าประมาณ 944,1921 ตัน โดยน าเข้าจากประเทศอินเดียประมาณ 
269,825 ตัน และไทย 597,623 ตัน 
 ส าหรับการส่งออกนั้น แอฟริก ามีการส่งออกข้าวจ านวนเล็กน้อยไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน โดยในปี 2558/59  
มีการส่งออกประมาณ 131,370 ตัน และในปี 2559/60 นี้ คาดว่าจะมีประมาณ 150,000 ตัน และเพ่ิมเป็น 170,000 ตัน 
ในปี 2560/61 (ที่มา USDA, สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย) 
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 2.3 ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้ส่งออกข้าวที่ส าคัญ 

 เวียดนาม  
     มีรายงานว่า บริษัท Vietnam Southern Food Corporation (Vinafood II) ได้ทําสัญญาขายข้าวขาว 5% จํานวน 
200,000 ตัน ให้แก่มาเลเซียในราคาประมาณ 410 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเอฟโอบี มีกําหนดส่งมอบระหว่างเดือนกรกฎาคมถึง
สิงหาคมนี้ 
 ภาวะราคาข้าวที่ผ่านมา ปรับตัวลดลงท่ามกลางภาวะที่อุปทานข้าวในตลาดที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น หลังจากเข้าสู่ช่วงฤดู
เก็บเกี่ยวฤดูหนาว- ใบไม้ผลิ (the Winter-Spring) เมื่อปลายเดือนท่ีผ่านมา โดยราคาเอฟโอบี  ข้าวขาว 5% อยู่ท่ี 348-350 
ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 350-355 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม วงการค้าระบุว่า 
แม้ราคาข้าวเวียดนามจะอ่อนตัวลงแต่ผู้ส่งออกก็ยังไม่สามารถขายข้าวได้มากนั ก เนื่องยังต้องแข่งขันกันข้าวไทยที่แข่งขันด้าน
ราคาได้ดีกว่า โดยช่วงนี้เวียดนามสามารถขายข้าวให้ประเทศจีนได้เพียงประเทศเดียวเท่านั้น 
     หน่วยงานด้านสถิติ (The Center for Informatics and Statistics; CIS) รายงานว่า ในเดือนมีนาคม เวียดนาม
ส่งออกข้าวประมาณ 542,000 ตัน มูลค่าประมาณ 251 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ในช่วง 3 เดือนแรก เวียดนามส่งออก
ข้าวรวมประมาณ 1.28 ล้านตัน โดยปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 18.1 และร้อยละ 17.3 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
   ภาวะราคาข้าวในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว ขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศมีน้อยลง เพราะราคาข้าวสูง
กว่าประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะไทยท่ีราคาข้าวเก่าต่ํากว่าเวียดนาม ประกอบกับผู้ซื้อมีความกังวลในเรื่องคุณภาพข้าวหลังจากมี
ฝนตกลงมาในพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีสําคัญ ทําให้ข้าวมีความชื้นสูง ซึ่งเป็นอุปสรรคในการขนส่ง  
โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ท่ีตันละ 350-355 ดอลลาร์สหรัฐ ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  
           จากสถิติของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม ในช่วง 3 เดือนแรกปี 2560 เวียดนามส่งออกข้าวได้
ปริมาณรวม 1.3 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 18.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 โดยมีมูลค่าการ ส่งออก (ราคา FOB) รวม 
566 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 ตลาดส่งออกข้าวท่ีสําคัญ 5 อันดับแรกของ 
เวียดนามในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2560 ได้แก่ จีน (ร้อยละ 35.9) ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 24.8) โกตดิวัวร์(ร้อยละ 5.5) มาเลเชีย 
(ร้อยละ 3.7) และกานา (ร้อยละ 3.1) 
           ตามรายงานของสถาบันวิจัยการบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนกลางของเวียดนาม (Central Institute for 
Economic Research: CIEM) แสดงให้เห็นว่า การผูกขาดในการส่งออกข้าวของสมาคมอาหารเวียดนาม (Vietnam Food 
Association: VFA) โดยการกําหนดราคาขั้นต่ําและการจัดสรรโควตาการส่งออกข้าว ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ส่งออกข้าวรายอื่นๆ นอกจากน้ี หลังจากบริษัทส่งออกข้าวลงนามสัญญาซื้อขายข้าวแล้ว ยังต้องรายงานให้ VFA 
ทราบภายใน 3 วันทําการด้วย ท้ังนี้ ผู้จัดทํารายงานฯ เปิดเผยว่ า ข้อกําหนดหลายข้อเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกข้าวของ
เวียดนามในการเข้าสู่ตลาดโลก อาทิ ผู้ส่งออกข้าวต้องมีคลังเก็บข้าวที่มีความจุขั้นต่ํา 5,000 ตัน จํานวน 1 แห่ง โรงสีข้าวต้องมี
กําลังการผลิต 10 ตันต่อช่ัวโมง จํานวน 1 โรง และต้องส่งออกข้าวไปต่างประเทศในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน รวมทั้ง
กําหนดจํานวนผู้ประกอบการที่อนุญาตให้ส่งออกข้าวได้ไม่เกิน 150 ราย ผู้ส่งออกจะถูกยึดใบอนุญาตการส่งออก หากส่งออก
ข้าวไปต่างประเทศต่ํากว่า 10,000 ตันต่อปี ภายในระยะเวลา 2 ปี และบริษัทที่มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกแบบร่วมมือกับเกษตรกรหรือ
รับซื้อข้าวจากเกษตรกรโดยตรงจะได้รับการจัดลําดับความสําคัญเป็นพิเศษ นอกจากนั้น ยังจํากัดจํานวนบริษัทค้าข้าวท่ีไม่มี
ความร่วมมือกับเกษตรกร และในระยะยาวบริษัทส่งออกข้าวต้องพัฒนาพ้ืนท่ีเพาะปลูกของตนเองโดยร่วมมือหรือรับซื้อข้าว
จากเกษตรกรโดยตรง  
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           ขณะที่นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ไ ด้กล่าวในงานประชุมหารือแนวทางพัฒนาการค้าข้าวในจังหวัด An Giang ว่าต้อง
กฎระเบียบที่ซับซ้อนในการส่งออกข้าว ควรยกเลิกการจํากัดจํานวนบริษัทส่งออกข้าว และยกเลิกอํานาจหน้าท่ีของ VFA ใน
การกําหนดราคาขั้นต่ําและการจัดสรรโควตาการส่งออกข้าว 
           ที่มา Oryza.com, Riceonline.com, สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ 
ทั้งนี้ ในช่วง 2 เดือนแรก (มกราคม-กุมภาพันธ์ ) ราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 426 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ลดลงร้อยละ 
1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดยประเทศผู้นําเข้าที่สําคัญในช่วง 2 เดือนแรก ได้แก่ จีน ปริมาณ 242,400 ตัน 
(ร้อยละ 35.9) ฟิลิปปินส์ ปริมาณ 206,600 ตัน (ร้อยละ 24.8) เป็นต้น (ที่มา Oryza.com, สํานักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์, สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย)  
       มีรายงานว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าเวียดนามจะมีร ายได้จากการส่งออกข้าวประมาณ 7 ล้านตันต่อปีแต่ต้อง
สูญเสียเงินจํานวนไม่น้อยในการนําเข้าข้าวโพดในจํานวนมาก เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
สัตว์ เนื่องจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกข้าวโพดมีจํานวนจํากัด ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกข้าว โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2559 
เวียดนามนําเข้าอาหารสัตว์และวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ (ข้าวโพดและถั่วเหลือง) มูลค่ารวม 2,460 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558  
       ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโนบายเพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวลดพื้นท่ีปลูกข้าวลงแล ะหันมาปลูกข้าวโพดแทนซึ่ง
ตั้งเปูาหมายลดพื้นท่ีปลูกข้าวประมาณ 4.175 ล้านไร่ ภายใน 5 ปีต่อจากนี้ เพื่อหันมาปลูกข้าวโพด โดยรัฐบาลให้กา สนับสนุน
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดไม่เกิน 3 ล้านเวียดนามด่งต่อเฮกเตอร์ต่อฤดูการเพาะปลูก พร้อมทั้งมีการฝึกอบรม
วิธีการเพาะปลูกและดูแลข้าวโพดแทนการปลูกข้าว ให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําเพื่อเป็นทุนให้เกษตรกรซื้อเครื่องจักร
อุปกรณ์และเครื่องมือในการปลูกข้าวโพด (ที่มา Oryza.com และRiceonline.com, สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย) 

     อินเดีย  
         ภาวะราคาข้าวในช่วง ผ่านมายั งคงขยับตัวสูงขึ้นจากท่ีค่าเงินรูปียังคงแข็งค่าขึ้น ประกอบกับราคาข้าวเปลือกใน
ประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง จึงทําให้ในช่วงนี้ความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดลง สวนทางกับราคาข้าวท่ีขยับสูงข้ึน โดย
ข้าวนึ่ง 5% ราคาตันละ 384-389 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากตันละ 382-387 ดอลลาร์สหรัฐ  
เมื่อเทียบสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          ทั้งนี้ นับตั้งแต่ต้นปีท่ีผ่านมา ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้นประมาณร้อยละ 5.2 ซึ่งใกล้เข้าสู่ระดับสูงท่ีสุดในรอบ 20 เดือน 
ขณะที่อุปทานข้าวในประเทศเริ่มลดลง เพราะการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-sown crop) ลดลงแล้ว โดยอีก
ไม่นานจะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter crop) ซึ่งคาดว่าจะทําให้ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มอ่อนตัว
ลง (ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com)      
       องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า การจั ดหาข้าวในโครงการจัดหาข้าว
ประจําปีการผลิต 2559/60 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 นั้น ณ วันท่ี 5 เมษายน ที่ผ่านมา รัฐบาล
จัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 32.66 ล้านตัน ( ที่มา : Oryza.com, Riceonline.com, สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย)  
           จีน  
 นายโคลิน คาร์เตอร์ ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรและทรัพยากรแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส 
ระบุว่า ชั้นบนของโอโซนอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลผลิตข้าวอย่างหนัก โดยอาจได้รับผลกระทบมากถึงร้อยละ 2 ซ่ึง
นับเป็นสถิติท่ีส าคัญ เนื่องจากจีนผลิตข้าวได้ร้อยละ 30 ของการผลิตข้าวโลก แต่มีเพียงร้อยละ 8 เท่านั้นที่ส่งออกไปขาย
ในตลาดโลก ผลผลิตท่ีเหลือน าไปบริโภคภายในประเทศ ซ่ึงหมายความว่า ผลผลิตข้าวในจีนที่ลดลงอาจส่งผลกระทบต่อ
ประเทศยากจนด้วย 
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 ทั้งนี้ มลพิษชั้นผิวโอโซนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับมลพิษจากไนโตรเจนไดออกไซด์ที่มาจากไอเสี ยของรถยนต์ 
โรงไฟฟ้า และโรงกลั่นน้ ามันที่เป็นผลพวงจากการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมที่ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วในจีน   
          นายคาร์เตอร์ ระบุด้วยว่า ตัวแปรที่ส าคัญอื่นๆ คือ การที่จีนประสบความล้มเหลวในการแก้ปัญหามลภาวะ และ
มลพิษ ท าให้สถานการณ์เร่ืองนี้เลวร้ายลง  ซ่ึงหากต้ังข้อสังเกตจะเห็นว่ามลพิษในชั้นโอโซนในจีนเพ่ิมขึ้น ซ่ึงท าให้เกิด
ความสูญเสียเพ่ิมขึ้นตามมา และส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวโลก ท าให้ราคาข้าวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ในอีกหลายปีข้างหน้า 
โดยเฉพาะแอฟริกา อินเดีย และปากีสถาน 
 ผลการวิจัยนี้ ยังกล่าวว่า ราคาข้าวอาจคุ กคามความมั่นคงทางด้านอาหารของโลก ท าให้ชาติที่ยากจนที่สุดใน
โลก ซ่ึงพ่ึงพาข้าวเป็นหลัก มีความเสี่ยงที่จะเผชิญภาวะทุพโภชนาการและขาดแคลนอาหารมากขึ้น  (ที่มา : กรุงเทพ
ธุรกิจออนไลน์) 
  
 

 


