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ค าน า 

  เอกสารฉบับนี้ เป็นรายงานประจ าเดือน ของสมาคมโรงสีข้าวไทย ท่ีได้มอบหมายให้ฝ่าย

วิชาการจัดท าเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมประจ าเดือนพฤษภาคม  2560  สมาคมโรงสีข้าวไทย โดยได้ประมวล สรุป 

เหตุการณ์ สถานการณ์ และแนวโน้มเกี่ยวกับการผลิต การแปรูป และการตลาดของข้าวทั้งในและต่างประเทศ 

ซึ่งสมาคมโรงสีข้าวไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับประโยชน์จากรายงานฉบับนี้ตามสมควร และขอความ

กรุณาได้เผยแพร่เอกสารฉบับนี้ต่อไปยังบุคคล หน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐ และเอกชนท่ีเกี่ยวข้องของท่าน จัก

ขอบคุณยิ่ง 

 

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ 

นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย 

31 พฤษภาคม 2560 
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รายงายประมวลสถานการณ์ข้าวไทยและต่างประเทศ 

เดือนพฤษภาคม 2560 

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

1. การเคลื่อนไหวของข้าวภายในประเทศ 

 1.1 สถานการณ์และการผลิตข้าวไทยเดือนพฤษภาคม 2560 
 สรุปราคาเปลือกและข้าวสาร ของสมาคมโรงสีข้าวไทย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

 ราคาข้าวเปลือกเจ้าความช้ืน 15% เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ     8,800 – 9,000   บาท  

 ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี 59/60 (ความช้ืน 15%) เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ  10,500 – 11,-000  บาท  

 ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมปทุมธานี ความช้ืน 15% เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ     9,300 – 9,500  บาท  

 ราคาข้าวเปลือกเหนียว (กข.6) ปี 59/60 (ความชช้ืน 15%) เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ  10,500 – 11,300   บาท 

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

 ราคาข้าวหอมมะลิไทย ช้ัน 2 (ปี 59/60) ขายส่งตลาดกรุงเทพฯเฉลี่ยตันละ  20,000 – 21,500   บาท  

 ราคาข้าวหอมปทุมธานี ขายส่งตลาดกรุงเทพฯเฉลี่ยตันละ    16,500 – 17,000   บาท  

 ราคาข้าวสารเจ้า 5% (ใหม่) ขายส่งตลาดกรุงเทพฯ เฉลี่ยตันละ         14,000  บาท   

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

 ราคาข้าวเหนียวกข.6 เหนือ  ปี 59/60  เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ     22,000    บาท  

 นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวฯ เผยราคาข้าวในประเทศปรับสูงขึ้นทุกประเภท (23 พ.ค.60) 
          นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวในประเทศขณะนี้ปรับ
เพิ่มสูงขึ้นทุกประเภท เพราะมีปัจจัยหนุนมาจากค าส่ังซื้อข้าวจากต่างประเทศท่ีคึกคักมาก ท้ังออเดอร์ข้าวหอม
มะลิมาจากอิหร่านท่ีมีเกือบ 1 แสนตัน และ ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ช้ัน 2 อีก 1 แสนตัน ซึ่งถือว่าเป็นตลาด
ข้าวเกรดดี รวมท้ังยังมีออเดอร์ข้าวนึ่งมาจากแอฟริกาจ านวนมาก ท าให้ราคาข้าวทั้งข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ 
และข้าวนึ่ง ปรับเพิ่มข้ึน โดยเช่ือว่าฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลซื้อข้าวอย่างต่ าประมาณ 250,000 ตัน เพราะมีสต
อกข้าวเหลืออยู่น้อย (ผู้จัดการ 22052560)  
 รัฐบาล ต้ังเป้าปี 60 ขยายพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 3 แสนไร่(09 พ.ค.60) 
          พล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืนโดยก าหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรผ่าน
การด าเนินงาน 3 โครงการหลักต่อเนื่องกัน 5 ปี (2560-2564) งบประมาณรวม 25,871.14 ล้านบาท คือ 
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โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ และโครงการ
ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 
          ในปีท่ีผ่านมารัฐบาลได้ส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ท่ัวประเทศ โดยมีเกษตรแปลงใหญ่ท่ีปลูกข้าว
รวม 425 แปลงเนื้อที่ 1.05 ล้านไร่ และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิได้ด าเนินแล้วใน 21 
จังหวัด ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 64,000 ครัวเรือน ๆ ละไม่เกิน 125 กิโลกรัม (กก.) ส่วนการปลูกข้าวอินทรีย์
มีแหล่งผลิตข้าวที่ได้รับการรับรองแล้วใน 47 จังหวัด จ านวน 5,362 แปลง พื้นท่ีรวม 60,056 ไร่ 
          ท้ังนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เร่งรัดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมเกษตร
แปลงใหญ่ในปี 2560 โดยเพิ่มพื้นท่ีเป็น 750 แปลง เนื้อที่เพิ่มขึ้นอีก 0.75 ล้านไร่ พร้อมท้ังส่งเสริมการใช้เมล็ด
พันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีใน 21 จังหวัด พื้นท่ี 300,000 ไร่ และขยายพื้นท่ีปลูกข้าวอินทรีย์ให้ได้ 1ล้านไร่
ภายใน 3 ปี ครอบคลุมเกษตรกรจ านวน 66,670 ราย 
          นอกจากนี้  ยังขอให้รณรงค์เพิ่มมูลค่าของผลผลิต โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ 
โดยเฉพาะงานวิจัยด้านเทคโนโลยีจากบัญชีนวัตกรรมไทยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นฐานข้อมูลในล าดับ
แรก และยึดความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคน าการผลิต รวมท้ังจัดหาตลาดรองรับผลผลิตจากพื้ นท่ีแปลง
ใหญ่ให้มีราคาสูงกว่าท้องตลาดท่ัวไปด้วย(ประชาชาติธุรกิจ 08052560) 
 3 ปี ระบายข้าว 11.4 ล้านตัน ขาดทุนรับจ าน าพุ่งทะลุ 6.2 แสนล้าน (15 พ.ค.60) 
          ย้อนกลับไปเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าควบคุม
อ านาจและรับหน้ าท่ีบริหารประเทศ ได้เร่งสางปมจ่ายเงินให้กับชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการจ าน าข้าวปี 
2556/2557 ต้ังแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมรับมรดกสต๊อกข้าวสารลอตใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์ 
18.297 ล้านตันท่ีค้างมาจากรัฐบาลก่อนๆ รวมเบ็ดเสร็จภาครัฐทุ่มงบประมาณไปถึง 9 แสนล้านบาท ถึงขณะนี้
ผ่านมาเกือบครบ 3 ปี รัฐบาล คสช.ได้บริหารจัดการระบายข้าวในสต๊อกไปแล้ว 11.4 ล้านตัน มีเม็ดเงินท่ีได้รับ
จากการขายข้าวมูลค่ารวม 108,391 ล้านบาท   
 สถานการณ์ตลาดข้าวช่วง 3 ปีย้อนหลัง 
          แน่นอนว่าช่วงท่ีผ่านมาภาระสต๊อกข้าวที่มีมหาศาล เป็น แรงกดดันต่อตลาดข้าวอย่างเล่ียงไม่ได้ จาก
ข้อมูลสมาคมผู้ส่งออกข้าว  ระบุว่า การส่งออกข้าวในปี 2557 มีปริมาณ 10.9 ล้านตัน มูลค่า 174,851 ล้าน
บาท, ปี 2558 ปริมาณ 9.79 ล้านตัน มูลค่า 155,912 ล้านบาท และปี 2559 ปริมาณ 9.88 ล้านตัน มูลค่า 
154,343 ล้านบาท สะท้อนภาพ ว่าภาวะตลาดข้าวทรงและปรับลดลงด้านปริมาณ ขณะท่ีระดับราคาก็ปรับ
ลดลงด้วย 
          โดยข้อมูลขององค์การเกษตรและอาหารโลก (FAO) ระบุว่า ราคาส่งออกข้าวเฉล่ียปี 2560 เทียบกับปี 
2557 ลดลงอย่างมาก เช่น ราคาข้าวหอมมะลิ จากตันละ 1,150 เหลือ 691 เหรียญสหรัฐ ลดลง 459 เหรียญ
สหรัฐ ราคาข้าวขาว 5% จากท่ีเคยอยู่ท่ีตันละ 423 เหรียญสหรัฐ เหลือตันละ 399 และราคาข้าวนึ่งจากเดิม 
435 เหรียญสหรัฐ เหลือตันละ 390 เหรียญสหรัฐฯ  
 TDRI ชี้ ขาดทุนสต๊อก 6.2 แสนล้าน  
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          รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒ นาประเทศไทย (TDRI) กล่าว
ว่า ขณะนี้ผลขาดทุนจากโครงการรับจ าน าข้าวมีโอกาสจะเพิ่มข้ึนเป็น 6.2 แสนล้านบาท  จากท่ี TDRI 
คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 ท่ี 5.5-5.6 แสนล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับกระทรวงการคลัง 5.8 แสนล้าน
บาท สาเหตุท่ีผลขาดทุนเพิ่มข้ึนเกิดจากข้าวยิ่ งเก็บนานยิ่งเส่ือมคุณภาพลง บวกกับสถานการณ์ราคาข้าวใน
ตลาดลดลง เช่น ข้าวเปลือก 5% ปี 2557 ราคาตันละ 9,000 บาท ตอนนี้เหลือ 7,000-8,000 บาท เมื่อราคา
ตลาดลงท าให้ราคาประมูลลดต่ าลงตาม  
          ประการท่ี 2 สมมุติฐานในการค านวณขณะนั้น ประเมินราคาขายเฉล่ียรวมทุกชนิ ดข้าวในระดับตันละ 
9,000-11,000 บาท แต่ในทางปฏิบัติการขายข้าวแยกประเภทหลายเกรด เช่น ข้าวเกรดอาหารสัตว์และ
อุตสาหกรรม ท าให้ระดับราคาประมูลต่ ากว่าท่ีเคยประเมินไว้ ตันละ 9,000-11,000 บาท เพราะบางลอตข้าว
ส าหรับอุตสาหกรรมขายได้เพียงแค่ตันละ 2,000-4,000 บาท เทียบกั บต้นทุนราคารับจ าน าท่ีคิดเป็นข้าวสาร
ซึ่งเฉล่ียตันละ 23,000 บาท แปลว่าราคานั้นท าให้ "ขาดทุนเพิ่มข้ึนจากเดิมอีกตันละ 5,000 บาท" ดังนั้น หาก
ค านวณเบ้ืองต้นเฉพาะข้าวสารในสต๊อกลอตท่ีเหลือยกมาในปีนี้ 8 ล้านตันคูณยอดขาดทุนท่ีเพิ่มข้ึนตันละ 
5,000 บาท เท่ากับมูลค่าข้ าวขาดทุนเพิ่มข้ึนอีก 30,000-40,000 ล้านบาท จากยอดขาดทุนเดิมท่ี
กระทรวงการคลังค านวณ 5.8 แสนล้านบาท รวมเป็นยอดขาดทุน 6.2 แสนล้านบาท ยังไม่รวมกับดอกเบ้ีย 
และค่าเก็บรักษาอีกส่วนหนึ่ง  
          อย่างไรก็ตาม รัฐบาลควรเร่งระบายข้าวให้หมด เพื่อลดภาระการจัดเก็บรักษ า และลดปัญหาการใช้ส
ต๊อกข้าวเป็นแรงกดดันราคาตลาด เก็งก าไรข้าวสต๊อก และตัดตอนปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันข้าวที่ยังเหลือ ก่อน
รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งเข้ามาท าหน้าท่ี แต่ในการระบายสต๊อกข้าวแต่ละครั้งรัฐบาลต้องวางระบบ ติดตาม 
และรายงานผล เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวไหลกลับมาสู่ตลาด  
 อนาคตส่งออกข้าวปี 60 พลิก 
          รศ.ดร.นิพนธ์ชี้ว่า อนาคตการส่งออกข้าวในปี 2560 ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ 10 ล้านตัน เกิน
เป้าหมาย 9.5 ล้านตัน เทียบเท่ากับอินเดีย แต่หากไทยระบายสต๊อกข้าวหมดในปีนี้ สถานการณ์ส่งออกข้าวปี 
2560 จะพลิกผัน เพราะ "ซัพพลาย" ลดลง โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ระบุว่า ผลผลิตปี 2560/2561 
ท่ัวโลกประมาณ 481.3 ล้านตัน สต๊อกท่ัวโลก 120 ล้านตัน จึงต้องขบคิดว่าไทยจะต้องวางแผนอย่างไร เมื่อไม่
มีสต๊อกรัฐบาล ภาคเอกชนก็ยังไม่เก็บสต๊อกเพิ่ม และการผลิตข้าวของไทยน่าจะเพิ่มไม่มาก แล้วภาว ะราคาจะ
เปล่ียนแปลงไปอย่างไร  
 โรงสีหนุนคัตลอส  
          นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า แม้ว่าระดับราคาข้าวเทียบในช่วง 3 
ปีย้อนหลังจะลดลง แต่เช่ือว่าขณะนี้ได้ผ่านจุดท่ีต่ าสุดมาแล้ว จึงเห็นด้วยหากรัฐบาลเร่งขายข้าวสารในสต๊อกให้
หมด เพื่อยุติความเสียหาย (คัตลอส ) อย่างไรก็ตาม รัฐบาลควรก าหนดแผนการระบายข้าวสม่ าเสมอ โดย
ประเมินทิศทางตลาด ราคาสูงก็ขายสูง ราคาต่ าก็ไม่ควรขาย ท่ีส าคัญต้องมีมาตรการดูแลข้าวเก่าท่ีขายไปไม่ให้
ไหลกลับสู่ตลาด เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในตลาดปัจจุบัน 
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          ภาวะราคาตลาดในช่วงท่ีมีโครงการรับจ าน าต่อเนื่องช่วงนั้น6-7 ปี ราคาขยับข้ึนสูงมากเทียบกับคู่แข่ง 
แต่หลังจาก คสช .เข้ามาบริหาร ระดับราคากลับมาอยู่ในภาวะท่ีปรับฐานใกล้เคียงกับตลาดปกติ แต่ไทยต้อง
เตรียมพร้อมหากขายข้าวหมดแล้วปีหน้าจะยังรักษาปริมาณการส่งออกได้ 9.5 ล้านตันหรือไม่ 
 แจ็กพอตออร์เดอร์ข้าวนึ่งเข้ามา  
          นายเกรียงศักดิ์ระบุว่า ภาวะราคาข้าว 12 พ.ค. 60 เทียบกับเมื่อ 2 เดือนท่ีผ่านมา ผู้ส่งออกซื้อข้าว
ขาว 5% จากตันละ 11,300-11,400 บาท เพิ่มเป็น 12,200-12,500 บาท, ข้าวนึ่ง ตันละ 11,500 บาท เป็น 
13,000 บาท ข้าว หอมมะลิ จากตันละ 18,000 บาท เป็น 19,500-20,000 บาท ทอนกลับเป็นราคา
ข้าวเปลือก 5% จากตันละ 7,400 บาทเป็น 8,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,000 บาท เป็นผลจาก
ความต้องการส่งออกเพิ่มขึ้น ซึ่งในปีนี้น่าจะส่งออกเกิน 9.5 ล้านตันแน่นอน  
          สอดรับกับมุมมองของผู้ส่งออกรายใหญ่อย่าง สมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธานกรรมการ บริษัท เอเซีย 
โกลเด้น ไรซ์ จ ากัด ท่ีระบุว่า ขณะนี้มีออร์เดอร์ใหม่จากบังกลาเทศเข้ามาเปิดประมูลข้าวนึ่ง 50,000 ตัน ใน
วันท่ี 21 พ.ค.นี้ เพื่อส่งมอบในเดือน มิ.ย.-ถึงกลางเดือน ก .ค. ถือว่าเป็นจังหวะท่ีดี  เพราะโดยปกติบังกลาเทศ
จะซื้อตามแนวชายแดนจากอินเดีย แต่ปีนี้ประสบภัยน้ าท่วม  คาดว่าจะต้องมีการน าเข้า 6 แสนตัน ซึ่งน่าจะมี
การประมูลต่อเนื่องอีก  
           ด้านนายศุภชัย วรอภิญญาภรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธนสรรไรซ์ จ ากัด กล่าวว่า ขณะนี้มีค า
ส่ังซื้อจากบังกลาเทศและอิหร่านเข้ามา ส่งผลดีกับราคาข้าว โดยเฉพาะข้าวนึ่ง ซึ่งภาพรวมการส่งออกเกินกว่า 
9.5 ล้านตัน ดังนั้น การพิจารณาระบายข้าวส่วนท่ีเหลือในช่วงนี้ไม่ว่าจะเร็วหรือช้าไม่น่าจะมีผลกระทบ 
เพราะสต๊อกข้าวที่เหลือส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ ส่วนท่ีผ่านมาในช่วง 3 ปี ราคาข้ าวในตลาดลดลง เพราะ
ส่วนหนึ่งหันไปบริโภคข้าวเก่าท่ีมีราคาถูกกว่า ถ้าหากรัฐระบายข้าวหมดในปีนี้ ราคาข้าวจะปรับฐานใหม่ใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น  
 นโยบายหลังปลดล็อกสต๊อกข้าว 
          ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่า หลังปลดภาระสต๊อกแล้ว รัฐบาลควรวางกลไกไม่ให้ปัญหาข้าวกลับมาซ้ ารอย
เดิม โดยการส่งเสริมให้ชาวนาเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอย่างน้อย 10-20% โดยเดินหน้า
มาตรการระยะยาว เช่น นาแปลงใหญ่ การบริหารจัดการข้าวครบวงจร และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
มากขึ้น ซึ่งควรด าเนินการควบคู่กับการด าเนินมาตรการระยะส้ัน เช่น สนับสนุนค่าปัจจั ยการผลิตสนับสนุนให้
เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานไม่ให้กระทบ "กลไกตลาด"(ประชาชาติธุรกิจ 14052560) 

 

 รัฐทุ่ม 608 ล้านมุ่งวิจัยข้าวช่วยเกษตรกร-ต่อยอดเชิงพาณิชย์ (02 พ.ค.60) 
          พลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเปิดการสัมมนาน าเสนอผลงานวิจัย 
ภายใต้แผนงานวิจัยท่ีมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว พร้อมบรรยายพิเศษ 
เรื่อง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอย่างครบวงจร ว่า การจัดงานดังกล่าวได้เชิญผู้ท่ีรับผิดชอบด้าน
งานวิจัย ผู้มีความรู้ประสบการณ์ในด้านเกษตรโ ดยเฉพาะในเรื่องของข้าว มาพูดคุยกันให้เกิดความเข้าใจมาก
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ขึ้นในการร่วมมือกันปลูกข้าว และผลิตข้าวออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยา 
สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวต่าง ๆ ซึ่งถือว่าการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อคุณภาพของข้าว ซึ่ง
ประเทศไทยมีปริมาณการปลูกในประเทศจ านวนมาก และในอนาคตจะมีการเชิญผู้ประกอบการในการน าผล
วิจัยไปผลิต ท าให้ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น และจะมีการจ าหน่ายออกไปท้ังในประเทศ
และต่างประเทศด้วย ท้ังนี้ รัฐบาลให้ความส าคัญในเรื่องของงานวิจัยท่ีผ่านมามีการปฏิรูปงานวิ จัยครั้งใหญ่ 
โดยมีการรวมงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังปฏิรูปในเรื่องของบุคลากร โดยการพัฒนาคน 
การพัฒนาในเรื่องของโครงการให้มีความต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอีกด้วย  
          น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีแผนด าเนินการในเรื่องการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยขณะนี้ได้ส่งเสริมให้
เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร ท้ังในเรื่องการลด
ต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตโดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพใน
ขั้นตอนการผลิตต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับข้าวไทยใน
ตลาดโลก ซึ่งท่ีผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ โดยส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ได้
บริหารจัดการทุนวิจัย จนมีผลงานวิจัยท่ีประสบผลส าเร็จท้ังในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย ใน
กรอบแนวทางของการแก้ไขปัญหาข้าวครบวงจร ด้าน "น างานวิจัยและนวัตกรรมช่วยต่อเติมห่วงโซ่คุณค่า " จึง
ได้ให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาสินค้าข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูง ท้ัง
ในกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ โภชนเภสัช เวชภัณฑ์และเวชส าอาง  
          การจัดงานสัมมนาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานให้ทุน
วิจัย ภายใต้ช่ือ "เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ" หรือ คอบช. บริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยท่ีมุ่ง
เป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยมี สวก . เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
บริหารทุนวิจัย เพื่อจัดสรรให้แก่โครงการวิจัยท่ีสามารถแก้ปัญหาเรื่องการผลิตและคุณภาพข้าวอย่างครบวงจร 
โดยในปีงบประมาณ 2555-2557 ได้จัดสรรทุนวิจัยให้แก่นักวิจัย รวมท้ังส้ิน 608 ล้านบาท จ านวน 192 
โครงการ (ประชาชาติธุรกิจ 30042560) 
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 1.2  สถานการณ์การส่งออกข้าวไทย เดือนพฤษภาคม 2560 

 ราคาการส่งออกข้าวในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2560 
 ข้าวหอมมะลิไทย 100% (ใหม่) เฉลี่ยตันละ  693 ดอลลาร์สหรัฐฯ (23,663 บาท/ตัน) ราคา
สูงขึ้นจากตันละ 662 ดอลลาร์สหรัฐฯ (22,710 บาท/ตัน)  
 ข้าวขาว 5% เฉลี่ยตันละ 434 ดอลลาร์สหรัฐฯ (14,817 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 419 
ดอลลาร์สหรัฐฯ (14,374 บาท/ตัน) ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.58 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทตันละ 443 บาท 
 ข้าวขาว 25% สัปดาห์นี้ เฉลี่ยตันละ 408 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,929 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจาก
ตันละ 397 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,619 บาท/ตัน) ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.77 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทตัน
ละ 310 บาท  
 ข้าวนึ่ง 5% เฉลี่ยตันละ 437 ดอลลาร์สหรัฐฯ (14,919 บาท/ตัน) ราคาสูงขึ้นจากตันละ 422 
ดอลลาร์สหรัฐฯ (14,476 บาท/ตัน) ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.55 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทตันละ 443 บาท 
โดย อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 34.1407 บาท  ( ที่มา : 
http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=24774&filename=index) 
 ข้าวนึ่งไทยราคาดีดแซงอินเดีย ส่งผลให้พ่ายประมูลข้าวบังกลาเทศนัดแรก 50,000 ตัน ลุ้นออร์เดอร์ป
ระมูลเข้าอีก 2 นัด แห่ประมูลข้าวสารทั่วไปลอตสุดท้ายตุนสต๊อก หวั่นชอร์ตของส่ง 
          ผู้ส่ือข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า สถานการณ์การส่งออกข้าว 4 เดือนแรก (มกราคม- เมษายน ) 
2560 มีปริมาณ 3,630,219 ล้านตัน เพิ่มข้ึน 2.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่า 1,530 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ลดลง 0.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลดีจากการส่งออกข้าวในเดือนเมษายนท่ีผ่านมา มี
ปริมาณ 936,597 ล้านตัน เพิ่มข้ึน 33.4% มูลค่า 541 ล้านเหรียญสหรัฐ 41.1% ซึ่งปัจจัยส าคัญจากการ
ส่งออกข้าวนึ่งกลับมาเพิ่มข้ึน  
          ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ " ว่า สัญญาณ
การส่งออกข้าวครึ่งปีแรกดีเกินกว่าเป้าหมายท้ังปีท่ีคาดไว้ 9.5 ล้านตัน ปัจจัยส าคัญมาจากตลาดเริ่มฟื้นตัว 
โดยเฉพาะข้าวนึ่ง ซึ่งมีค าส่ังซื้อเพิ่มมาจากแอฟริกามีก าลังซื้อดีขึ้นจากราคาน้ ามันในตลาดโลกดีข้ึน และตลาด
อิหร่านมีการส่ังซื้อข้าวเข้ามา 2 ลอต เป็นข้าวหอมมะลิ และข้าวขาว 5% อย่างละ 1 แสนตันจากท่ีหยุดส่ังซื้อ
ไปนาน 10-20 ปี  
          แหล่งข่าวจากวงการส่งออกข้าว เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ราคาข้าวนึ่งของไทยปรับสูงขึ้นในช่วง
ท่ีผ่านมา สาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น สต๊อกข้าวรัฐบาลลดลงไปอย่างมากท าให้ไม่มี
แรงกดดันเรื่องราคา และตลาดข้าวนึ่งท่ีส าคัญ ๆ มีความต้องการมากข้ึน ท าให้ราคาปรับสูงขึ้นมาก ส่ว นหนึ่งมี
การเก็งก าไรด้วย ผลจากราคาท่ีปรับสูงขึ้น ท าให้อินเดียชนะประมูลขายข้าวนึ่งให้กับบังกลาเทศเมื่อสัปดาห์ท่ี
ผ่านมา 50,000 ตัน โดยอินเดียเสนอราคาตันละ 428 เหรียญสหรัฐรวมค่าขนส่ง ค่าการจัดส่งมอบ และค่าค้ า
ประกัน ต่ ากว่าไทยท่ีเสนอราคาตันละ 445-450 เหรียญสหรัฐ  
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          อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกเริ่มกังวลว่าข้าวเปลือกจะขาดประมาณ 2 เดือนจากนี้ถึงกรกฎาคม เพราะก่อน
หน้านี้มีค าส่ังซื้อจากอิหร่าน และแนวโน้มในช่วงปลายเดือนนี้บังกลาเทศจะประมูลซื้อข้าวอีกรอบ น่าจะเป็น
ข้าวขาวปริมาณ 50,000 ตัน และเร็ว ๆ นี้หน่วยงานจัดซื้อข้ าวฟิลิปปินส์ (NFA) มีแผนจะเปิดประมูลจาก
เอกชนในรูปแบบ G to P ปริมาณ 2.5 แสนตัน เพราะผลผลิตภายในประเทศไม่ดี  
          "ขึ้นอยู่กับว่าจะซื้อข้าวชนิดใดถ้าฟิลิปปินส์ซื้อข้าวขาว 25% มีโอกาสท่ีเวียดนามจะชนะสูง เพราะ
ราคาข้าวไทยพลิกกลับมาสูงกว่าเวียดนาม 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยอยู่ท่ีตันละ 380-390 เหรียญสหรัฐ 
ขณะท่ีข้าวเวียดนามอยู่ท่ี 330 เหรียญสหรัฐ และการท าข้าว 25% ต้องใช้ปลายข้าว แต่ตอนนี้ไทยไม่มีปลาย
ข้าวในระบบด้วย"  
          นอกจากนี้ ในการประชุมไทยแลนด์ไรซ์คอนเวนช่ัน ปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 
มีก าหนดการว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าอิรักจะเดินทางมาร่วมและเข้าพบนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว .
พาณิชย์ ซึ่งอาจจะมีสัญญาณท่ีดีในการส่ังซื้อข้าวรอบใหม่อีก  
          "รัฐบาลควรอาศัยจังหวะนี้ระบายข้าวสารในสต๊อกให้หมดเพื่อให้ราคาข้าวเปลือกฤดูกาลผลิตใหม่ได้
ปรับฐานราคาสูงขึ้นหลังจากนี้ ควรมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการสร้างนวัตกรรมข้าว เพื่อเพิ่ม
มูลค่าต่อไป" 
          ท้ังนี้ ผลจากภาวะตลาดข้าวเริ่มกลับมาฟื้น ท าให้บรรยากาศการเปิดประมูลข้าวสารในสต๊อกรัฐบาล
เป็นการท่ัวไปลอตสุดท้าย ซึ่งเป็นข้าวกลุ่ม 1 ท่ีใช้เพื่อการบริโภคปกติปริมาณ 1.82 ล้านตัน เมื่อสัปดาห์ท่ีผ่าน
มาเป็นอย่างคึกคัก มีผู้ยื่นซองเสนอราคา 58 ราย ล้วนแต่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ ท่ีต้องการซื้อข้าวลอตนี้ไปส
ต๊อกไว้ (ตาราง ) ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวจะพิจารณาผลประมูลในวันท่ี 31 พฤษภาคม 
2560 ก่อนหน้านี้ รัฐบาลอนุมัติผลระบายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมท่ีมิใช่คนและสัตว์บริโภค ให้เอกชน 10 ราย 
ปริมาณ 5 แสนตันจากท่ีน ามาเปิดประมูล 1.03 ล้านตัน มูลค่า 1,523 ล้านบาท (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 
28052560)  
 กระทรวงพาณิชย์ม่ันใจส่งออกข้าวปีนี้ได้10ล้านตัน(30 พ.ค.60) 
          นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ ระบุว่า ภาพรวมของการส่งออกข้าวไทยในปีนี้คาดว่าจะส่งออก
ได้ถึง 10 ล้านตัน จากเป้าหมายเดิมท่ี 9.5 ล้านตัน เนื่องจากเศรษฐกิจโลก และประเทศผู้น าเข้าข้าวไทยก็
กลับมาฟื้นตัว อาทิ อิรัก อิหร่าน แอฟริกา จีน และฮ่องกง ซึ่งขณะ นี้บางประเทศได้ส่งตัวแทนมาเจรจาเพื่อ
น าเข้าข้าว  
          โดยมองว่าตลาดซื้อขายข้าวในปีนี้เริ่มกลับมาเป็นของไทยอีกครั้ง หลังจากในปีก่อนประสบปัญหาราคา
ตกต่ า โดยมีปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐบาลได้ระบายข้าวเกือบหมดสต็อกแล้วเหลือเพียง 2 ล้านตัน รวมท้ัง
รัฐบาลจะผลักดันให้น ามีการท าผลงานการวิจัยเรื่องข้าวมาพัฒนาเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น ท้ังในส่วน
ข้าวที่เป็นอาหาร และไม่ใช่อาหาร  



11 

 

          ท้ังนี้เมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ส าหรับการส่งออกข้าวไทยต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค.-17 
พ.ค.60 ไทยส่งออกข้าวได้แล้ว 4.5 ล้านตัน เพิ่มข้ึน 14.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้วยมูลค่า 6.65 
หมื่นล้านบาท เพิ่มข้ึน 8.6% เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (กรุงเทพธุรกิจ 29052560)  
 ผู้ค้าโลกฟันธงข้าวไทยขาขึ้น อีก3เดือนขยับอีก20เหรียญฯ (29 พ.ค.60) 
          นายเจอเรมี่ ซวิงเ กอร์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เดอะ ไรซ์ เทรดเดอร์ จ ากัด  กล่าวในงาน
ประชุมข้าวนานาชาติ จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ท่ีโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ 
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ว่า ตอนนี้ตลาดข้าวขาขึ้น ราคาเพิ่มข้ึน เพราะผลผลิตค่อนข้างตึงตัว ดูจาก สต็อกข้าวและ
การใช้ ไม่ได้ล้นตลาด แม้ราคาข้าวเวียดนามต่ ากว่าของไทย 70-80 เหรียญสหรัฐต่อตัน เช่ือว่ายังจะสูงกว่านี้ได้
อีก เพราะผู้ซื้อมีความต้องการต่อเนื่อง วันนี้ตลาดข้าวคึกคักอย่างมากราคาปรับขึ้นแล้ว  จากก่อนหน้านี้ข้าว
ไทยลดเหลือ 30 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็นผลมาจากสต็อกข้าวมีอยู่ จากนี้เช่ือว่าราคาข้าวไทยจะไม่ลดลง ราคา
ข้าวขาวขึ้นได้อีก 20 เหรียญสหรัฐต่อตันในอีก 3 เดือนข้างหน้า เพราะความต้องการในตลาดมีอยู่ เช่น จีน 
ฟิลิปปินส์ และแอฟริกาใต้ 
           นายอาร์มิท กุลราชาณี รองประธานอาวุโส แผนกข้าว บริษัท โอแลม อิ นเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า ความท้าทายของตลาดข้าวจากนี้ คือ ปริมาณบริโภคสูงกว่าการผลิต ท้ัง เกาหลี 
ญี่ปุ่น และจีน ถือเป็นกุญแจส าคัญในการซื้อข้าวทั่วโลก และแอฟริกา ตะวันออกกลางยังต้องการข้าว คาดปี 
2560 ผลผลิตข้าวโลกอยู่ท่ี 481.5 ล้านตัน กา รบริโภคของโลกอยู่ท่ี 478.7 ล้านตัน ปี 2561 ผลผลิตจะลดลง
เล็กน้อยท่ี 481.3 ล้านตัน การบริโภคเพิ่มเป็น 480.1 ล้านตัน ความต้องการข้าวจะเพิ่มข้ึน ท้ังจากศรีลังกา 
ตะวันออกกลาง เป็นจุดท่ีดี ถ้าไทยส่งออกได้ 15-20 ล้านตันต่อปี ย่อมได้ 
“ราคาข้าว 6 เดือนข้างหน้า ไทยจะมีสต็อกข้าวลดลง 5 ล้านต้น คาดว่า 3-4 เดือนข้างหน้า ระยะส้ัน ราคาข้าว
แนวโน้มดี อยู่ในระดับเหมาะสม และตลาดก าลังจะดีขึ้น แต่ต้องดูแต่ละประเทศเศรษฐกิจ ตลาดน้ ามัน การ
เก็บเกี่ยวในฤดูกาลใหม่ เป็นเรื่องจับตาดู “ 
          นายเคนเน็ท ชาน คิม นิน ประธานสมาคมผู้ค้าข้ าวแห่งฮ่องกง กล่าวว่า ไทยควรสนับสนุนข้าว
ระดับพรีเมียม โปรโมทข้าวหอมมะลิไทยในเมืองอื่นๆ ของจีนนอกจากเมืองใหญ่ ขณะเดียวกันไทยเป็นผู้น า
ตลาดข้าวในฮ่องมาตลอด ในปี 2558 ครองตลาดฮ่องกงได้ถึง 70% คาดเพิ่มได้ 80-100% ในอนาคต 
           นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ส่วนหนึ่งท่ีซัพพลายข้าว
ในตลาดโลกลดลงมาก เพราะผลผลิตของเวียดนามไม่ดีนักต่ ากว่าคาดการณ์ไว้ต้นปี ขณะนี้ราคาส่งออกข้าวขาว
ของไทยอยู่ท่ี 425 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มข้ึนจาก 2 เดือนก่อนท่ี 365 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะท่ีราคาข้ าว
เวียดนามอยู่ท่ี 380 เหรียญสหรัฐต่อตัน ราคาข้าวเวียดนามถูกกว่าไทยมาก ส่วนราคาข้าวไทยท่ีเพิ่มข้ึนมาจาก
ความต้องการใหม่ของอิรัก อิหร่าน และความต้องการซื้อข้าวนึ่งจ านวนมากจากตลาดแอฟริกา 
          “ราคาข้าวไทยน่าจะยืนราคานี้ไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าราคาข้าวเวียดน ามขยับถึง 400 เหรียญสหรัฐ
ต่อตัน ราคาข้าวไทยก็น่าจะขยับอีก  ปีนี้ไทยน่าจะมีส่งออกถึง 10 ล้านตันได้ แต่ปีหน้าอาจไม่ถึง 10 ล้านตัน 
เพราะจะไม่มีข้าวเก่าในสต็อกรัฐบาลออกมาขายแล้ว แต่ราคาข้าวปีหน้าจะดีกว่าปีนี้”นายชูเกียรติ กล่าว 
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          นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปัญหาหลักเดิมของข้าวไทย
ต้นทุนการผลิตและการท าก าไร จากสถิติการผลิตข้าวโลก มีค่าเฉล่ีย 4.2 ตันต่อเฮกตาร์ต่อปี แต่ไทยกลับต่ า
กว่าอยู่ท่ี 2 กว่าตันต่อเฮกตาร์ อยากแนะรัฐบาลควรลงทุนท าส ารวจทางอากาศ วางแผนการใช้พื้นท่ี ต้ นทุนจะ
ได้ต่ าลง แม้จะผลิตได้ต่ าก็ตาม และเรื่องการบริหารจัดการไทยยังขาดส่ิงนี้ ควรจะลงมือท า ชาวนาไม่ได้
ต้องการแค่ราคาสูง ต้องลดต้นทุน ท าให้ก าไรสูงขึ้น (มติชน 29052560)  
 "นายกฯประยุทธ์" โยนขายข้าวจีทูจีจีนไม่คืบ เพราะไทยยังค้านกันเอง (30 พ.ค.60) 
          วันท่ี 29 พ.ค.เวลา 10.10 น. ท่ีโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ พล .อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช .) ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าท่ีกรมการค้า
ต่างประเทศได้ท าสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับจีนว่า ทุกอย่างต้องอาศั ยผลประโยชน์ท่ีเท่าเทียม
จึงอยากขอความร่วมมือ เราก็อยากจะขายให้ได้ แต่เราก็ยังค้านกันเองอยู่ การที่เราจะค้าขาย ซื้อของ 
แลกเปล่ียนอะไรก็ไม่ได้ ถ้าเราไม่ซื้ออะไรเขาเลย ต้ังใจแต่ขายให้เขาแล้วใครเขาจะร่วมมือด้วย ฉะนั้น โครงการ
ต่างๆ ของรัฐบาลต้องมีความร่วมมือ วั นนี้รัฐบาลก าลังท าแบบนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้นในการ
เป็นตลาดค้าขาย ท้ังยางพาราและข้าว 
          "แต่วันนี้พอเราจะท าอะไรกับเขาในเรื่องอื่นๆ ก็ไม่ให้ท า อย่าคิดแบบนี้มันเห็นแก่ตัว ผมขอพูดเลยว่า
คนท่ีออกมาพูดคัดค้าน บางทีก็มองประเด็นท่ียังไม่ใช่ประเด็น เราต้องมองว่าการที่เราจะค้าขายกับใคร คบกับ
ใครต้องรู้จักการให้และรับ ถ้ารับอย่างเดียวจะไม่ได้อะไรซักอย่าง คนไทยจะต้องปรับตรงนี้บ้าง เวลาคุณ
ต้องการอะไรจากผม คุณต้องให้ผมบ้าง ให้ความร่วมมือกับผม ผมถึงจะปฏิรูปได้ ไม่ใช่ร่วมมือแล้วเอาแบบเดิม 
อ้างกันไปอ้างกันมา ก็ท าอะไรไม่ได้ซักอย่าง แล้วมาบอกว่าผมปฏิรูปไม่ได้มันถูกไหม" นายกฯกล่าว 
          เมื่อถามว่า โครงการนาแปลงใหญ่มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง พล .อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ท าไปแล้วกว่า
ล้านไร่ ต้องถามว่าท าไมไม่ร่วมมือ เพราะมีบางส่วนท่ียังไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ไม่เข้ าใจ ไม่อยากท า บ้างคน
ติดอยู่กับหนี้สิน แล้วอะไรคือส่ิงท่ีคนไทยต้องเปล่ียนแปลง ความคิดการท างาน ต้องดูปัญหาว่ารากเหง้าอยู่ท่ี
ไหน ตนคิดทุกวันว่าท าไมถึงรวมได้ช้า เพราะเขาไม่อยากจะร่วมมือ ส่ือต้องช่วยบอกเขาให้เอาการเกษตรทุก
อย่างมารวมกันไม่ใช่เฉพาะข้าว มีคนมาไล่ ถามตนว่าถึงไหนกันแล้วท าไมยังไม่ส าเร็จ ถ้ายังอยู่กันแบบนี้คงจะ
ส าเร็จหรอก(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 29052560)  
 ก.พาณิชย์จัดงานโชว์นวตกรรมข้าวไทย เชิญ40ประเทศเข้าชม 28-30 พ.ค.นี้ (04 พ.ค.60) 
          นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า งานป ระชุมข้าวนานาชาติ 
หรือ Thailand Rice Convention 2017 ( TRC 2017) ครั้งท่ี 8 ก าหนดจัดวันท่ี 28 –30 พฤษภาคม 
2560  ท่ีโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นงานทุก 2 
ปี และครั้งนี้จัดภายใต้แนวคิด “ข้าวไทย” ก้าวใหม่…ด้วยนวัตกรรม เพื่อน าเสนอศักยภาพความเป็นผู้น าด้าน
การผลิต แหล่งซื้อขายข้าวคุณภาพดีของโลก  และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าว   โดย พล .อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การค้าข้าวไทย และทิศทางในอนาคต ” 
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วันท่ี 29 พฤษภาคมนี้  ซึ่งได้มีผู้น าเข้ารายใหญ่ของโลกและหน่วยงานงานภาครัฐนานาประเทศ เข้าร่วมงาน 
220 รายจาก 40 ประเทศ คาดมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 1,000 คน 
          เพื่อเป็นการผลักดันนวตกรรมข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักท่ัวโลกและเพิ่มมูลค่าเชิงการค้า ได้จัดต้ังสถาบัน
ส่งเสริมสินค้าเกษตรนวตกรรม ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
บอร์ดสถาบันฯ ก าหนดจัดประชุมครั้งแรกภายในเดือนพฤษภาคมนี้ 
          ส่วนสถานการณ์ส่งออกข้าวไทย ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม -2 พฤษภาคม 2560 ส่งออกได้แล้ว 3.7 ล้าน
ตัน  เพิ่มข้ึน 4.4%  และมีมูลค่า 55,200 ล้านบาท ลดลง 0.8% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ยังมั่นใจว่าท้ัง
ปีนี้จะส่งออกได้ตามเป้าหมาย 10 ล้านตัน เพราะความต้องการโลกยังสูงและราคาข้าวไทยแข๋งขันได้ 
          ส าหรับการพิจารณาระบายข้าวสต็อกรัฐเข้าอุตสาหกรรมไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคนและสั ตว์กว่า 1.3 
ล้านตัน อยู่ระหว่างการพิจารณาราคาท่ีเหมาะสม ก าหนดเสนอคณะท างานระบายข้าวพิจารณา วันท่ี 9 
พฤษภาคม และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายข้าว (นบข.)ในวันท่ี 11 พฤษภาคม   พร้อมเสนอ
ขออนุมัติเปิดระบายเพื่อการบริโภครอบใหม่ท่ีเหลือในสต็อก 1.7 ล้านตัน กลางเดื อนพฤษภาคมนี้  (มติชน 
03052560) 
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 1.3  ความเคลื่อนไหวของกระทรวงพาณิชย์ 

 ก.พาณิชย์ เร่งหามาตรการช่วยเหลือ-ลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว ม่ันใจดันราคาข้าวเปลือกมะลิ
ขยับขึ้น(19 พ.ค.60) 
          พาณิชย์เร่งประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหามาตรการใน การช่วยเหลือและลดต้นทุนการเพาะปลูก
ข้าว มั่นใจดันราคาข้าวเปลือกมะลิขยับข้ึนแน่ 
          นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลัง "งานตัดสินและมอบ
รางวัลการประกวด ข้าวหอมมะลิของประเทศ การประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจ าปี 2560 และการ
ประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงท่ีมีคุณภาพสม่ าเสมอ " ว่า ทิศทางการราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ปี 
2560/2561 คาดการณ์ว่าจะปรับตัวดีข้ึน จะถึง 10,000 บาทต่อตันหรือไม่นั้น มองว่าจะต้องดูจากหลายปัจจัย 
แต่เช่ือว่าแนวโน้มและทิศทางน่าดีขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน  
          โดยกระทรวงพาณิชย์จะหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องของการลดต้นทุนการเพาะปลูก
ข้าว ท้ังเรื่องปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ หรือผู้ประกอบการต่างๆ ในการลดราคาสินค้า เพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าวได้ 
ซึ่งก็จะส่งผลให้รายได้เพิ่มข้ึน พร้อมกันนี้ก็จะหา แนวทาง หรือมาตรการในการผลักดันราคาข้าวให้ปรับสูงขึ้น
ด้วย นอกจากนี้ดูเรื่องของตลาด หรือความต้องการของผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว แต่ต้องหามาตรการที่จะช่วย
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย 
          จากปัจจัยการสนับสนุนเรื่องของลดต้นทุนแล้ว ตัวเกษตรกรเองก็ต้องมีการป รับตัวและพัฒนาตัวเอง
ด้วย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ รวมไปถึงให้ตัวสินค้าข้าวมีคุณภาพมากขึ้น   ส่วนกรณีเรื่องของปัญหาการวัด
ความช้ืน หรือเครื่องช่ัง ก็ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในติดตามอย่างใกล้ชิด หากเกษตรกรพบปัญหาก็แจ้ง
สายด่วน 1569 ได้ โดยจะส่งเจ้าหน้าท่ีไปจตร วจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรเอง รวมไปถึง
ผู้ประกอบการ โรงสี หรือผู้ส่งออกเองด้วย" 
          นอกจากนี้ การมอบรางวัลข้าวหอมมะลิ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเช่ือมั่นและมั่นใจให้กับ
ตลาดและผู้ซื้อเอง อีกท้ังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าข้าวหอมมะลิไ ทยด้วย ท้ังในการแข่งขันในตลาดใน
ประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยในงานมีพิธีมอบรางวัลให้แก่เกษตรกร โรงสี ผู้ผลิต โดยมีผู้เข้าร่วมรับ
รางวัลจ านวนท้ังส้ิน 99 ราย ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิจ านวน 18 ราย กลุ่ม
เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรชนะการประกวดข้าวหอ มมะลิจ านวน 3 กลุ่ม โรงสีท่ีชนะการประกวด ข้าว
ตราคุณภาพดีเด่น จ านวน 9 ราย และผู้ผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุถุงท่ีได้รับใบประกาศเกียรติคุณจ านวน 31 ราย 
ตลอดจนโรงสีติดประเภทดาวทองของกระทรวงพาณิชย์ จ านวน 38 ราย  
          ท้ังนี้ กรมการค้าภายใน ยังได้จัดงาน "จ าหน่ายข้าวสารและสินค้าอุบโภคบริโภค" ขึ้น ระหว่างวันท่ี 16 
พฤษภาคม-19 พฤษภาคม 2560 ต้ังแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ช้ัน 3 กระทรวง
พาณิชย์ โดยภายในงานจะมีการจ าหน่ายข้าวสาร อาทิ ตรามาบุญครอง ตราหงษ์ทอง ตราแสนดี ตราช้างทิพย์ 
ตราสามัคคี ฯลฯ และสินค้าอุป โภคบริโภคจากผู้ผลิตโดยตรง และได้ให้เกษตรกรน าผลผลิตคุณภาพดีมา
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จ าหน่าย เช่น ผลไม้ไทย ทุเรียน ล้ินจ่ี มังคุด อันเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและลดค่าครองชีพอีกทางหนึ่ง จึง
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าตามวันและเวลาดังกล่าว(ประชาชาติธุรกิจ 18052560)  
 อนุกรรมการขายข้าว”ไม่อนุมัติขายข้าวเสื่อม1.03 ล้านตัน-เหตุข้อมูลประกอบไม่พอนัดคุยอีกรอบ
สัปดาห์หน้า (09 พ.ค.60) 
          นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาระบายข้าวครั้งท่ี 4/2560 โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ว่า ยังไม่มีข้อสรุปในการพิจารณา
ขายข้าวส าหรับการเปิดประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ (เข้าสู่อุตสาหกรรม
พลังงาน)ครั้งท่ี 1/2560 ปริมาณ 1.03 ล้านตัน ท่ีกรมการค้าต่างประเทศด าเนินการเปิดประมูลแล้วเสร็จเมื่อ
วันท่ี 28 เมษายนท่ี ผ่านมา เนื่องจากพบว่าขาดข้อมูลท่ีประกอบการพิจารณาหลายส่วน เช่น ปัจจัยราคาใน
ตลาด และราคาวัตถุดิบ คณะอนุกรรมการฯ จะประชุมอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้า ก่อนท่ีจะเสนอผลการ
พิจารณาให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาอนุมัติขายอีกครั้งภายใน
เดือนมิถุนายนนี้ 
นางดวงพร กล่าวว่า การประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลล็อตนี้ ผู้เสนอราคาท้ังหมดเป็นผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม เช่นผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตพลังงานไฟฟ้า ผลิตก๊าซชีวภาพ และผลิตเอทานอล มีผู้เสนอราคา
ซื้อสูงสุด 11 ราย ใน 157 คลัง ปริมาณ 1.03 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ าเสนอซื้อประมาณ 2,752 ล้านบาท และมี
การเสนอซื้อสูงสุดเฉล่ียประมาณ 2,473 บาทต่อตัน ส าหรับชนิดข้าวที่มีผู้เสนอราคาซื้อมากท่ีสุดเป็น ข้าวขาว 
5% รองลงมา คือ ปลายข้าว A1เลิศ 
          นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า หากขายข้าวในล็อต 1.03 ล้านตันหมด ก็
จะส่งผลให้ข้าวในสต็อกรัฐบาลเหลือปริมาณราว 4 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวเพื่อการประมูลท่ัวไป (เพื่อการบริโภค ) 
1.72 ล้านตัน ซึ่งก าหนดจะเปิดประมูลอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนี้ และข้าวเพื่อการประมูลเข้าสู่อุตสาหกรรม
ท่ีไม่ใช่อาหารคน (เข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ) 2.15 ล้านตัน ท่ีมีแผนจะเปิดประมูลในเดือนมิถุนายนนี้ จึง
มั่นใจว่าจะสามารถระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลท้ังหมดได้หมดตามเป้าหมายในปีนี้ (มติชน 09052560) 
 พาณิชย์หวังเอกชนชิงประมูลข้าวรัฐ 1.82 ล้านตันคึกคัก เป้าเทสต็อกให้เกลี้ยง ก.ย.นี้ 
          นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันท่ี 15 
พฤษภาคม ได้เปิดช้ีแจงการประมูลข้าวรัฐเป็นการท่ัวไป เพื่อการบริโภค ปริมาณ 1.82 ล้านตัน ใน 210 คลัง 
38 จังหวัด พบว่าได้รับความสนใจพอสมควร ซึ่งจะเปิดให้ผู้สนใจดูภาพข้าวช่วงวันท่ี 15-19 พฤษภาคม และ
วันท่ี 22 พฤษภาคม เปิดให้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ จากนั้นวันท่ี 24 พฤษภาคม ยื่นซองเสนอราคาซื้อ และ
คาดจะทราบผลผู้ชนะประมูลต้นเดือนมิถุนายนนี้ คาดว่าการประมูลครั้งนี้จะมีผู้สนใจพอสมควร เพราะเป็น
ข้าวล็อตสุดท้ายเปิดประมูลเพื่อการบริโภคและตลาดส่งออกยังคึกคัก 
          ส าหรับราคาประมูลต้องดูภาวะตลาด และไม่อยากให้ไม่ต่ ากว่าการเปิดประมูลครั้งก่อนเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ท่ีขายราคาเฉล่ียตันละ 10,000 บาท หากจ านวนประมูลครั้งนี้หมด จะเหลือข้าวในสต็อก
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อีก 3 ล้านตัน ซึ่งเป็นข้าวส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และพลังงาน คาดว่ าจะเปิดประมูลให้หมดภายใน
เดือนกันยายนนี้ จากท่ีผ่านมารัฐบาลนี้ได้ระบายแล้วกว่า 12 ล้านตัน มูลค่า 111,746 ล้านบาท 
          ส่วนบทเรียนจากสต็อกข้าวรัฐบาล ได้คุยเรื่องนี้ตลอดกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้บอกว่าเป็นบทเรียนราคา
แพง คาดว่าในรัฐบาล คสช. คงไม่ท านโยบายจ าน าข้าว แผนงานการดูแลข้าวหลังจากนี้ไม่ได้ดูราคาอย่างเดียว 
แต่พัฒนาคุณภาพใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ส่ิงท่ีดีกว่า ซึ่งวันท่ี 22 พฤษภาคมนี้ จะมีการประชุมนัดแรก 
ของคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (API) ท่ีมีรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน 
เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวในระยะแรก และขยายสู่สินค้าเกษตรอื่นต่อไป (มติชน 15052560) 
 บิ๊ก ตร .ถกพาณิชย์ หารือระบายข้าวเสื่อมคุณภาพ 1.1 ล้านต้น ต้ังรางวัล 1 แสนแจ้งเบาะแส
ทุจริต (16 พ.ค.60) 
          เมื่อเวลา 12.30 น. วันท่ี 15 พฤษภาคม ท่ีส านักงานต ารวจแห่ งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิ
ชาญบัญชา รอง ผบ .ตร. และนายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประชุมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ท่ัวประเทศ เพื่อวางมาตรการระบายข้าวเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายระบายข้าวใน
โครงการจ าน าข้าวเข้าสู่ระบบอุตสาหกรร ม แต่ไม่ใช่น าไปบริโภค โดยจ านวนท่ีจะระบายรอบนี้ประมาณ 1.1 
ล้านตัน เริ่มขนย้ายต้ังแต่เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคมท่ีผ่านมา ประมาณ 500 กว่าตัน โดยจะให้แล้วเสร็จภายใน 
200 วัน ข้าวดังกล่าวจะกระจายไปตามอุตสาหกรรมหลักต่างๆ 30 จังหวัดท่ัวทุกภาค ในการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีต า รวจ จะท าหน้าท่ีควบคุมไม่ให้ข้าวรั่วไหลไปท่ีอื่น มีการควบคุมต้ังแต่ต้นทาง ระหว่างทาง และ
ปลายทาง มีการวางระบบอย่างรัดกุม เมื่อมีการขนย้ายมาท่ีโกดังแล้วจะมีการมอบอ านาจให้กุญแจโกดังกับ 3 
ฝ่าย มีต ารวจ ทหาร และองค์การคลังสินค้า (อคส.) เพื่อป้องกันไม่ให้มีการยัก ยอกถ่ายเทข้าวไปท่ีอื่น ป้องกัน
การทุจริตพร้อมต้ังรางวัลน าจับ 1 แสนบาท หากพบว่าเกิดการทุจริตระหว่างการขนย้ายหรือน ามาขายเพื่อ
อุปโภคบริโภค ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงได้ท่ีหมายเลข 1599 และ 191 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
          ด้านนายวิชัยกล่าวว่า รัฐบาลเตรียมน าข้าว เส่ือมคุณภาพ ท่ีค้างมาต้ังแต่ปี 2554 จ านวน 1.1 ล้านตัน 
ออกมาท าอาหารสัตว์เพื่อให้เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ ตรวจสอบคุณภาพพบว่าข้าวมีมอดเจาะ มีสี
ด าหรือสีผิดเพี้ยนจากเดิมมาก รวมถึงมีกล่ิน ปกติข้าวค้าง 1 ปี ไม่สามารถน ามากินได้เพราะจะส่งผลต่อ
สุขภาพร่างกาย ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบกระบวนการขนย้ายทุจริต หรือลักลอบไปท าผิดวัตถุประสงค์ จะถูกน า
ตัวด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย คสช . ทหาร ต ารวจ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง บูรณาการการท างานร่วมกัน (มติชน 15052560) 
 ก.พาณิชย์โละสต๊อกหมดกันยายน เตรียมสางปมข้าวผิดบัญชีอีก 1 ล้านตัน (19 พ.ค.60) 
          พาณิชย์ชงอนุกรรมการระบายฯ อนุมัติขายข้าวเส่ือมเพื่อพลังงาน 1.03 ล้านตันอีกรอบ 19 พ.ค.นี้ "ที 
พี เค เอทานอล" ซื้อราคาต่ าสุดตันละ 500 บ. พร้อมท้ิงทวนประมูลข้าวทั่วไปลอตสุดท้าย 1.82 ล้านตัน คาด
ล้างสต๊อกหมด ก .ย. เตรียมสางข้าวลงบัญชีผิด 1 ล้านตันต่อ ด้าน อคส . ระดมสรรพก าลัง จนท . ลงพื้นท่ี
ตรวจสอบติดตามส่งมอบข้าว 24 ชม. ป้องกันข้าวรั่วไหลเข้าสู่ตลาดปกติ 
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          รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าในวันท่ี 19 พ.ค. 2560 กรมการค้าต่างประเทศ จะเสนอผล
การประมูลข้าวสารในสต๊ อกรัฐบาลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมท่ีไม่ใช่อาหารคนและอาหารสัตว์ที่ประมูลไปก่อน
หน้านี้ 1.03 ล้านตัน และข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวเป็นครั้งท่ี 2 เพื่อสรุปว่าจะ
อนุมัติขายข้าวหรือไม่ เพราะระดับราคาเสนอซื้อต้ังแต่ตันละ 500-3,900 บาท ราคาต่างกันมาก 
          "โดยเฉพาะบริษัท ที พี เค เอทานอล จ ากัด ท่ีเสนอซื้อข้าวขาว ปริมาณ 1,371 ตัน ในราคาตันละ 
500 บาท ถือว่าต่ าท่ีสุดต้ังแต่เปิดประมูลมา ต้องดูความเหมาะสมในการอนุมัติขายโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ช่ัง
น้ าหนักว่าหากเก็บรักษาต่อไปรัฐจะเสียประโยชน์หรือไม่" 
          นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จะเปิดประมูลข้าวสารสต๊อก
รัฐบาลเป็นการท่ัวไป ครั้งท่ี 2/2560 ปริมาณ 1.82 ล้านตันจาก 210 คลัง ในพื้นท่ี 38 จังหวัด โดยข้าวลอตนี้มี
ท้ังหมด 16 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่ 70% เป็นข้าวหอมมะลิ ปริมาณ 1 ล้านตัน รองลงมา เป็นข้าวขาว 10% ปลาย
ข้าว 7% และท่ีเหลือเป็นข้าวอื่น ๆ โดยจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าตรวจสอบคุณภาพข้าวในคลังระหว่างวันท่ี 15-19 
พ.ค. ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ ในวันท่ี 22 พ.ค. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านคุณสมบัติ และเปิดให้ยื่นซองเสนอราคา 
วันท่ี 24 พ.ค. 2560 
          "เช่ือว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลพอสมควร เพราะครั้งนี้เป็นการระบายท่ัวไปลอตสุดท้าย หากระบาย
หมดจะเหลือสต๊อกเพียง 3 ล้านตัน เป็นข้าวส าหรับเข้าสู่อุตสาหกรรมเท่านั้น จะส่งผลดีกับข้าวในฤดูต่อไป ท่ี
ยังไม่ออกสู่ตลาด จะไม่มีแรงกดดันจากสต๊อก ขณะเดียวกันสถ านการณ์การส่งออกในเดือนท่ีผ่านมาดีขึ้น มี
ค าส่ังซื้อจากต่างประเทศ เช่น แอฟริกา อิหร่าน จีน มีจ านวนมากขึ้น คาดว่าการประมูลครั้งนี้อาจจะได้ราคาดี
ขึ้น ซึ่งครั้งท่ีผ่านมามีการตัดราคาขายข้าวหอมมะลิเฉล่ียประมาณตันละ 10,000 บาท" 
          ท้ังนี้ นับต้ังแต่คณะรักษ าความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศ เมื่อเดือนพ .ค. 2557-ปัจจุบัน 
ระบายข้าวแล้ว 12 ล้านตัน จากสต๊อกท้ังหมด 17.76 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 111,746 ล้านบาท 
          "ผลการระบายข้าว 3 ปี ถือว่าน่าพอใจ เพราะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาตลาด คาดว่าจะสามารถ
ระบายสต๊อกท้ังหมดภายในเดือนกันยายนนี้ และเมื่อหมดภาระสต๊อกแล้ว ทางกรมยังต้องกลับไปดูข้าวสารที่มี
ตัวเลขคลาดเคล่ือนจากบัญชี อคส .และอ .ต.ก.อีก 1 ล้านตันว่ามีจริงหรือไม่ อยู่ท่ีไหน และจะด าเนินการ
อย่างไรต่อไป" 
          ท้ังนี้ต้ังแต่ต้นปี- 9 พ.ค.ท่ีผ่านมา ไทยส่งออกปริมาณ 4.1 ล้านตัน เพิ่มข้ึน 9.6% จากปีก่อน มูลค่า 
1,745 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน 6% จากปีก่อน โดยราคาเอฟโอบีข้าวขาว 5% ล่าสุดตันละ 393 เหรียญ
สหรัฐจากเดือนก่อนราคาตันละ 380 เหรียญสหรัฐ และราคาข้าวหอมมะลิทรงตัวที่ตันละ 694 เหรียญสหรัฐ 
           พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานคณะกรรมการบริหาร องค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส .) กล่าวว่า 
อคส.ขอความร่วมมือจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการเพิ่มก าลังเจ้าหน้าท่ีทหาร เข้าไปติดตาม
ตรวจสอบการขนส่งข้าวและรับมอบข้าวจากโกดังไปสู่โรงงานผู้ประกอบการ หรืออุตสาหกรรมท่ีชนะการ
ประมูลข้าวในสต๊ อกรัฐบาล โดยเฉพาะกลุ่มท่ีประมูลข้าวเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมไปถึงกลุ่มท่ี
ประมูลข้าวเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช่คนและสัตว์ หรือในกลุ่มพลังงาน ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาซื้อขาย
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ของคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว เพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้าวที่ประมูลอ อกมาจะไม่กลับไปสู่ตลาด
ปกติ หรือน าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จนส่งผลกระทบต่อข้าวในตลาดปกติ 
          "ขณะนี้จัดคณะลงพื้นท่ีติดตามตรวจสอบโรงงานท่ีชนะการประมูลข้าวในทุกพื้นท่ี เช่น จ .ระยอง 
ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ เป็นต้น อย่างเ ข้มงวด ต้ังแต่เส้นทางการ
ขนส่ง การน าข้าวในสต๊อกรัฐบาลท่ีประมูลได้ไปผลิตตามเงื่อนไขคุณสมบัติท่ีระบุไว้ รวมไปถึงพื้นท่ีจุดเส่ียง เพื่อ
ป้องกันปัญหาการรั่วไหล และจะเพิ่มความเข้มงวดพิเศษเป็น 2 เท่า ตลอด 24 ช่ัวโมงป้องกันการรั่วไหลของ
ข้าวกลุ่มนี้ไปใช้ในทางท่ีผิด หรือผิดวัตถุประสงค์ เพราะประมูลออกมาในราคาท่ีไม่ได้สูงเทียบกับการประมูลท่ี
ผ่านมา หากน าไปใช้ในทางอื่นจะท าให้เกิดความเสียหายต่อตลาดได้"(ประชาชาติธุรกิจ 18052560)  
 นบข.อนุมัติขายข้าวเสื่อม 5 แสนตัน เข้าอุตสาหกรรมเฉลี่ยกก.ละ 3 บาท (25 พ.ค.60) 
          นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้เสนอผลการพิจารณาระบาย
ข้าวกลุ่ม 3 หรือข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมท่ีมิใช่คนและสัตว์บริโภค ซึ่งเปิดประมูลไปเมื่อวันท่ี ให้กับประธาน
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาและได้อนุมัติขายให้กับเอกชน จ านวน 10 ราย 
ใน 81 คลัง ปริมาณ 5 แสนตัน จากท้ังหมดท่ีน ามาเปิดประมูล 1.03 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1,523 ล้านบาท 
          ท้ังนี้ การอนุมัติขายข้าวเส่ือมเข้าสู่อุตสาหกรรม เนื่องจากทางคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว 
ซึ่งมีน.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิจารณาแล้ว และได้ก าหนดเกณฑ์ราคาท่ี
จะอนุมัติขายให้กับผู้เสนอซื้อในราคาไม่ต่ ากว่าตันละ 2,000 บาท เพราะการเสนอซื้อข้าวเส่ือมรอบนี้ มีการ
เสนอซื้อหลากหลายราคา โดยราคาต่ าสุดอยู่ท่ีตันละ 500 บาท จึงต้องก าหนดเกณฑ์ขึ้นมา ส่วนท่ีเสนอต่ ากว่า
ก็ไม่อนุมัติขาย 
          อย่างไรก็ตาม หากนับรวมการอนุมัติขายข้าวเส่ือมเข้าสู่อุตสาหกรรมรอบนี้ จะท าให้ต้ังแต่ท่ีคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศในช่วง 3 ปี สามารถระบายสต๊อกรัฐบาลออกไปได้แล้ว 12.74 
ล้านตัน มูลค่า 1.14 แสนล้านบาท 
          ส าหรับการเปิดประมูลข้าวสารเป็นการทั่วไปล็อตสุดท้าย ซึ่งเป็นข้าวกลุ่ม 1 ท่ีใช้เพื่อการบริโภคปกติ
ปริมาณ 1.82 ล้านตัน โดยในวันนี้ (24 พ.ค.) มีผู้ยื่นซองเสนอราคา 58 ราย จากท่ีผ่านคุณสมบัติ 59 ราย ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดซองเสนอราคา หลังจากนั้นจะเสนอท่ีประชุม คณะท างานร ะบายในวันท่ี 26 พฤษภาคม 
ก่อนท่ีจะสรุป เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ต่อไป 
          "ในการประชุมนบข.วันท่ี 12 มิ.ย. กรมจะเสนอแนวทางการระบายข้าวที่เหลือค้างสต๊อก ซึ่งก่อนจะถึง
วันนั้นจะทราบผลการประมูลข้าวทั่วไปว่าขายหมดหรือไม่ หาก ขายหมด จะเหลือข้าวกลุ่ม 2 หรือข้าวเข้า
อุตสาหกรรมท่ีมิใช่อาหารคน 2 ล้านตัน ซึ่งจะเปิดระบายในเดือนมิ .ย.นี้ และข้าวกลุ่ม 3 อีก 5 แสนตันท่ียัง
เหลืออยู่จะระบายในเดือนก.ค.นี้" 
          ส าหรับการส่งออกข้าวไทยต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค.-17 พ.ค. 2560 ไทยส่งออกข้าวได้แล้ว  4.5 ล้านตัน 
เพิ่มข้ึน 14.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมาส่งออกได้ 3.8 ล้านตัน มูลค่า 6.65 หมื่นล้านบาท เพิ่มข้ึน 
8.6% เทียบจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ท่ีส่งออกมูลค่า 6.12 หมื่นล้านบาท หากคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐ 
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จะมีมูลค่า 1,951 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ มข้ึน 10.6% เทียบจากช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ท่ีส่งออกคิดเป็น
มูลค่า 1,728 ล้านเหรียญสหรัฐ 
          "การส่งออกเพิ่มขึ้นท้ังปริมาณและมูลค่า โดย 5 เดือน สามารถส่งออกได้แล้วสัดส่วน 48% ของ
เป้าหมายการส่งออกทั้งปี 9.5 ล้านตัน ท าให้คาดว่าการส่งออกข้าวไทยในปีนี้ น่าจะไปได้ถึง 10 ล้านตันอย่าง
แน่นอน" นางดวงพร กล่าว (ประชาชาติธุรกิจ 24052560)   
 รัฐฯจัดงบ 7.5 หม่ืนล้านจ่ายคืนธ.ก.ส. เคลียร์เงินต้น 10% สบน.งัดแผน"ยืดหนี้เก่า"จ าน าข้าว 
          รัฐจัดงบฯปี ′61 ชดใช้หนี้คืน ธ .ก.ส.มูลค่า 7.5 หมื่นล้านบาท เผยเกณฑ์ใหม่ภายใ ต้รัฐบาล "บิ๊กตู่" 
ส านักงบฯคืนต้นเงินให้ 10% ทุกโครงการ ขณะท่ีหนี้จ าน าข้าวเดิมล่าสุดเหลือ 3.86 แสนล้านบาท สบน .คาด
ช าระหมดใน 15 ปี ระบุปีนี้ช าระต้นเงินได้แค่ 1.95 หมื่นล้านบาท ส่วนอีก 1.4 แสนล้านบาทต้อง Roll Over 
          นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธน าคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. ) เปิดเผย 
"ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ในปีบัญชี 2560/2561 (เม.ย. 60-มี.ค. 61) รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณปี 2561 คืนให้ 
ธ.ก.ส. 75,000 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนเล็กน้อย โดยใช้เกณฑ์จัดสรรต้นเงินคืนให้ 10% ส าหรับแต่ละ
โครงการท่ีด าเนินการภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ของทางส านักงบประมาณท่ีก าหนดขึ้น 
          ท้ังนี้ จนถึง ณ 31 มี.ค. 2560 ธ.ก.ส.มีลูกหนี้รอการชดใช้ราว 616,000 ล้านบาท โดยเป็นหนี้โครงการ
รับจ าน าข้าวในอดีตส่วนท่ีรัฐบาลรับภาระ 389,000 ล้านบาท ส่วนเงินท่ี ธ .ก.ส.ออกไปก่อน ซึ่งมีท้ังท่ีจ่ายใน
โครงการจ าน าข้าวเดิม และโครงการท่ีด าเนินการในช่วงรัฐบาลปัจจุบัน มีวงเงินรวมอยู่ท่ีกว่า 227,000 ล้าน
บาท 
 การตั้งงบฯคืนให้ ธ .ก.ส.ไม่น่าเป็นห่วง เพราะรัฐบาลดูแลอยู่ อย่างปีงบประมาณ 2561 เราได้รับ
จัดสรรต้นเงินโครงการละ 10% แต่ดอกเบ้ียได้รับช าระเต็ม ซึ่งจะเริ่มเบิกเงินได้ ต .ค.นี้ ส่วนหนี้จ าน าข้าวเดิม
ทางส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) รับไปจัดการ" นายอภิรมย์กล่าว 
          ส าหรับปีบัญชี 2559/2560 ท่ีผ่านมา ธ .ก.ส.ได้ด าเนินโครงการตามนโยบายของรัฐไปท้ังส้ิน 9 
มาตรการ 38 โครงการ ซึ่งใช้เงินไป 341,150.75 ล้านบาท ในการเข้าไปช่วยเหลือภาคเกษตร โดยนอกจากเงิน
ให้สินเช่ือแล้ว ในจ านวนนี้เป็นเงินจ่ายตรงให้แก่เกษตรกร 66,000 ล้านบาท ซึ่งบางโครงการก็ยังด าเนินการ
ต่อเนื่องมาในปีนี้ อาทิ โครงการเกษตรแปลงใหญ่ โครงการส่งเสริมให้ปรับเปล่ียนไปปลูกพืชอื่น เป็ นต้น ส่วน
โครงการท่ีจบไปแล้ว อาทิ โครงการจ่ายชดเชยต้นทุนไร่ละ 1,000 บาท โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบ
ภัยน้ าท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น 
          "ส่วนโครงการตามนโยบายรัฐปีนี้ นอกจากโครงการท่ีท าต่อเนื่องแล้ว ส าหรับโครงการใหม่ยังต้องรอดู
นโยบายว่าจะช่วยเหลือเรื่องข้าวอย่างไร" ผู้จัดการ ธ.ก.ส.กล่าว 
          นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อ านวยการ สบน . กล่าวว่า ยอดหนี้คงค้างในโครงการรับจ าน าข้าว ซึ่งเป็น
เงินกู้ของ ธ.ก.ส. ท่ีกระทรวงการคลังค้ าประกันให้ ล่าสุด ณ ส้ินเดือน เม.ย. 2560 ลดลงมาอยู่ท่ี 386,000 ล้าน
บาท จาก ณ ส้ินปีงบประมาณ 2559 (ส้ิน ก.ย. 2559) ท่ียังมีหนี้คงค้างอยู่ท่ีกว่า 400,000 ล้านบาท เนื่องจาก
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ในปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลได้ต้ังงบประมาณช าระหนี้ส่วนนี้จ านวน 23,000 ล้านบาท และทางกระทรวง
พาณิชย์มีการขายข้าวแล้วน าเงินมาใช้หนี้อีกส่วนหนึ่ง 
          "ตอนนี้หนี้เงินกู้ของ ธ .ก.ส.ท่ีกระทรวงการคลังค้ าประกันลดไปได้มากแล้ว เหลือ 386,000 ล้านบาท 
ณ เม.ย. ซึ่งเราประมาณการว่า จะใช้หนี้ก้อนนี้ครบหมดในระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี ส่วนการบริหารหนี้ เราใช้
หลากหลายเครื่องมือ อย่างการประมูลขายพันธบัตรแบบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ก็เป็น
ทางเลือกหนึ่งท่ีเข้าถึงนักลงทุนได้กว้างขึ้น" นายสุวิชญกล่าว 
          ส าหรับในไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2560 (เม.ย.-มิ.ย. 2560) นี้ ทาง สบน .มีแผนการออกพันธบัตร
เพื่อขยายเวลาช าระหนี้ (Roll Over) หนี้เดิมของ ธ.ก.ส.ออกไป เป็นวงเงินท้ังส้ิน 55,000 ล้านบาท 
          ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ 2560 สบน.ต้องบริหารหนี้เดิมของ ธ .ก.ส.ท้ังส้ิน 140,555.23 ล้านบาท โดย
ปรับแผนลดลงจากต้นปีท่ีต้ังไว้ที่ 160,055.23 ล้านบาท เพราะกระทรวงพาณิชย์น าเงินจากการขายข้าวมา
ช าระหนี้แล้ว 19,500 ล้านบาท(ประชาชาติธุรกิจ 15052560) 
 3 ปี คสช.ระบายข้าวสต็อกรัฐแล้ว 12.74 ล้านตัน ได้เงินเกือบ1.2แสนล้าน (25 พ.ค.60) 
          นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ประธานคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการข้าว (นบข .) ได้อนุมัติขายข้าวเส่ือมสภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมท่ีมิใช่คนและสัตว์บริโภค ให้กับ
เอกชนจ านวน 10 ราย ปริมาณ 5 แสนตัน จากท่ีเปิดประมูล 1.03 ล้านตันเมื่อปลายเดือนเมษายน และคิด
เป็นมูลค่า 1,523 ล้านบาท หากนับรวมการอนุมัติขายข้าวเส่ือมเข้าสู่อุตสาหกรรมรอบนี้ จะท าให้ต้ังแต่คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศจนถึงปัจจุบัน สามารถระบายข้ าวสต็อกรัฐบาลได้แล้ว 
12.74 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1.14 แสนล้านบาท 
          โดยวันท่ี 24 พฤษภาคม ได้เปิดประมูลข้าวสารเป็นการทั่วไปล็อตสุดท้าย ปริมาณ 1.82 ล้านตัน มีผู้
ยื่นซองเสนอราคา 58 ราย โดยราคาเฉล่ียเสนอซื้อตันละ 4,000-11,900 บาท ขั้นตอนจากนี้จะน าเข้าท่ีประชุม
คณะท างานระบายข้าวสารสต๊อกรัฐบาล วันท่ี 26 พฤษภาคม และเสนอผลให้คณะอนุกรรมการฯพิจารณาวันท่ี 
31 พฤษภาคม ก่อนเสนอประธานนบข.อนุมัติขาย พร้อมกับเตรียมระบายข้าวเข้าอุตสาหกรรมท่ีมิใช่อาหารคน
อีก 2 ล้านตัน ในเดือนมิถุนายน และข้าวเส่ือมสภาพอีก 5 แสนตันเดือนกรกฎาคม  
          ส าหรับการส่งออกข้าวไทย 5เดือนแรกปีนี้ ได้แล้ว 4.5 ล้านตัน เพิ่มข้ึน 14.3%  มูลค่า 6.65 หมื่นล้าน
บาท เพิ่มข้ึน 8.6% โดย 5 เดือนสามารถส่งออกได้เป็นสัดส่วน 48% ของเป้าหมายการส่งออกทั้งปีนี้ที่ 9.5 
ล้านตัน และมีโอกาสได้ถึง 10 ล้านตัน เพราะความต้องการซื้อข้าวไทยเข้ามาต่อเนื่อง 
          แหล่งข่าวจาก กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า การระบายข้าวสารสต๊อกรัฐบาลช่วง 3 ปีท่ีคสช .เข้ามา
บริหารประเทศ สามารถระบายข้าวได้ 12.74 ล้านตัน มูลค่า 1.14 แสนล้านบาท  หรือราคาเฉล่ียตันละ 9,038 
บาท หากเทียบกับต้นทุนรับจ าน าข้าวเปลือก 1.5 หมื่นบาท หรือคิดเป็นข้าวสาร 2.4 หมื่นบาท เท่ากับขาดทุน
ตันละ 1.49 หมื่นบาท คูณกับปริมาณ 12.74 ล้านตัน ท าให้ขาดทุนจากต้นทุนรับจ าน าประมาณ 1.9 แสนล้าน
บาท (มติชน 24052560)  
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 อคส .น าคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจคลังสินค้า ข้ันตอนการขนย้ายข้าวสารในสต๊อกเข้า สู่
อุตสาหกรรม(17 พ.ค.60) 
          วันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. พลต ารวจโทไกรบุญ ทรวดทรง ประธานกรรมการ 
องค์การคลังสินค้าน าคณะผู้บริหาร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องลงพื้นท่ีตรวจคลังสินค้าปลาย ในพื้นท่ี จ .
นครสวรรค์ (หจก.ฟาร์มเกษตรชัย) หลังมีการประชุมช้ีแจงขั้นตอนการขนย้ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลเข้าสู่
อุตสาหกรรม ท่ีไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งท่ี 1/2560 เพื่อวางมาตรการในการควบคุมในการขนย้ายออกจาก
คลังสินค้าต้นทางไปยังคลังสินค้าปลายทาง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงนามในสัญญา 
          พลต ารวจโทไกรบุญ ทรวดทรง ประธา นกรรมการองค์การคลังสินค้า (อคส .) เปิดเผยว่า วันนี้ (16 
พ.ค.2560) เวลา 14.00 น. ได้น าผู้บริหาร อคส . น าโดย นางสาวอมราภรณ์ สันติวงศ์ รองผู้อ านวยการ อคส . 
พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย และผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ อตก . 
พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ คสช . ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   กองบังคับการ
ต ารวจทางหลวง ลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนท่ีจะลงนามในสัญญา โดยในวันนี้เดินทางมาตรวจ
คลังสินค้า หจก.ฟาร์มเกษตรชัย ต้ังอยู่เลขท่ี 221/1 หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จั งหวัดนครสวรรค์ 
โดยมีบริษัท วี.ซี.เอฟ กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้ประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐท่ีไม่ใช่การบริโภคของคนครั้งท่ี 1/2560 
ได้ และจะน าข้าวสารดังกล่าวมาส่งท่ีคลังปลายทาง (หจก.ฟาร์มเกษตรชัย) เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
ท้ังนี้ได้ก าหนดขั้นตอนและมาตรการในการควบคุมการขนย้ายข้าวออกจากคลังสินค้าต้นทางไปจนถึงคลังสินค้า
ปลายทางท่ีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ชนะการประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐจ านวน 90 คลัง ใน 27 
จังหวัด ปริมาณรวม 1,179,379.781066 ตัน มูลค่า 5,796,265,217.72 ล้านบาท (จ านวน 12 ราย) ตามท่ี
กรมการค้าต่างประเทศ เปิดประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช่การบริโภคของคนเมื่อวันท่ี 23 มี.ค.2560 ท่ี
ผ่านมา โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี อคส .และผู้แทนจากหน่วยงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ลงพื้นท่ีตรวจสอบ
ความพร้อม ก่อนลงนามในสัญญา 
          ส าหรับคลังสินค้าท่ีปลายทางจะต้องติดต้ังก ล้อง CCTV และต้องรายงานข้อมูลสินค้า ผ่านเว็บไซต์ 
www.pwo.co.th เพื่อรายงานให้เจ้าหน้าท่ี อคส.รับทราบ และเมื่อขนย้ายข้าวถึงสถานท่ีปลายทางแล้ว อคส .
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะสุ่มตรวจปริมาณข้าว อีกครั้งว่าตรงตามปริมาณการขนย้ายหรือไม่ 
          หาก อคส .ตรวจพบว่ าผู้ซื้อไม่น าเข้าสารเข้าสู่กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมตามท่ีได้แจ้งไว้ใน
วัตถุประสงค์ท่ีขอซื้อจะต้องช าระค่าปรับ 25% ของมูลค่าข้าวสารที่ไม่ได้น าเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรม 
และหาก อคส.เลิกสัญญา ผู้ซื้อจะต้องเสียค่าปรับ 25% ของมูลค่าปริมาณข้าวสารที่ยังไม่ได้รับมอบและขนย้าย 
รวมท้ังจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ท้ังทางแพ่งและอาญาด้วย ในการก าหนดขั้นตอนและมาตรการการ
ควบคุม เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้(ประชาชาติธุรกิจ 16052560) 
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 1.4  ความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 จัดยิ่งใหญ่วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 3-5 มิ.ย.60 ชูแนวคิดศาสตร์พระราชาน าชาวนาสู่ยุค 4.0 
(11 พ.ค.60) 
         นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า วันท่ี 5 มิถุนายน ของทุกปีถือเป็น “วันข้าว
และชาวนาแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนได้ร าลึกถึงความส าคัญของข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยและเชิดชู
เกียรติชาวนาในฐานะกระดูกสันหลังของชาติ ท่ีเป็นผู้ผลิตข้าวเล้ียงประชาชนมาโดยตลอด โดยในปี 2560 
กระทรวงเกษตรฯก าหนดจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ  ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา น าชาวนาสู่
ยุค 4.0” ระหว่างวันท่ี 3-5 มิถุนายน ท่ีส านักงา นกรมการข้าว โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันเสาร์ที่ 3 
มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ส าหรับส่วนภูมิภาค ได้ก าหนดจัดงาน 4 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ ท่ีศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ภาคกลางท่ีศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท 
และภาคใต้ท่ีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 
           ส าหรับกิจกรรมการจัดงานประกอบด้วย 1.นิทรรศการ โดยน าศาสตร์พระราชาในแง่มุมต่างๆ มา
ถ่ายทอดสู่ประชาชนให้รับรู้เข้าใจได้ลึกซึ้ง เพื่อให้ประชาชนสามารถน้อมน าไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการผลิต
ข้าวและการด าเนินวิถีชีวิตของชาวนา ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติเพื่อน าเสนอพระราชกรณียกิจ
ท่ีทรงงานด้านข้าวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนา น าเสนอผลงานชาวนาและสถาบันชาวนาท่ีได้รับ
รางวัลดีเด่น ปี 2560 นิทรรศการวิวัฒนาการของชาวนาจากยุค 1.0-4.0 โดยเสนอให้เห็นภาพรวมตั้งแต่การ
ผลิต การแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม จนถึงสู่ผู้บริโภค โดยเป็นการน าเสนอร่วม กันท้ังในส่วนภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาชน 2.การจัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีด้านข้าว อาทิ การจัดพิธีบูชาแม่โพสพและจัดขบวนแห่การ
แสดงประเพณี 4 ภาค และการจัดลานวัฒนธรรมแสดงวัฒนธรรมประเพณีข้าว 3.การเสวนา ณ เวทีกลาง ซึ่ง
เป็นไฮไลท์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีหัวข้อท่ีน่าสนใจ อาทิ การเสวนา หัวข้อ“ชาวนายุค 4.0 และ “การท า
นาแปลงใหญ่แบบประชารัฐ ” นอกจากนี้  ยังมีการสาธิตท่ีน่าสนใจในด้านต่างๆ อาทิ การท านาโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ แปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว ท้ังรูปแบบ Food และ 
Non-Food การท ากระดาษฟางข้าว และ 4.การประกวดแข่งขัน ประกอบด้วย การประกวดเมนูอาหารจาก
ข้าว การท าข้าวเหนียวมูน การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงท่ีเกี่ยวกับข้าวและชาวนาตลอดท้ัง
การประกวดภาพถ่ายเป็นต้น(ผู้จัดการ 10052560) 
 ยกร่าง"มาตรฐานข้าวสี"ใหม่คุมคุณภาพ-สร้างมูลค่าเพิ่ม (26 พ.ค.60) 
          พาณิชย์ผนึกเกษตรยกร่างคุมเข้ม "มาตรฐานข้าวสี " ใหม่ เล็งประกาศเป็นมาตรฐานบังคับเร็ว ๆ นี้ 
หวังสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านผู้ส่งออกเผยควรใช้มาตรฐานสมัครใจ ไม่ใช่บังคับ 
          รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เตรียมยกร่างมาตรฐานสินค้า เกษตรข้าวสี
ไทยข้ึนมาใหม่ โดยมีการหารือกับภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องไปหลายครั้ง ล่าสุดเมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม ได้ปรับปรุง
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ให้ครอบคลุมพืชท่ีมีช่ือทางวิทยาศาสตร์ ว่า Oryza sativa L. วงศ์ Gramineae หรือ Poaceae พันธุ์ที่ผลิต
เป็นการค้าท่ีเย่ือหุ้มเมล็ดมีสีตามพันธุกรรม และเป็นข้าวที่ผลิตในประเทศไทยส าหรับบริโภค รวมท้ัง
ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ท่ีบรรจุหีบห่อ ยกเว้นข้าวเปลือกท่ีอาจไม่บรรุจหีบห่อได้ โดยยกเว้นไม่คลุม
ข้าว ก.ท่ีผ่านการแต่งสี เช่น ย้อมสีด้วยดอกอัญชัน และ ข.ข้าวเปลือกและข้าวกล้องท่ีก าหนดไว้ตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตร มกษ. 4000, มกษ. 4001 มกษ. 4004 
          พร้อมก าหนดค านิยามข้าวสี แบ่งตามสภาพ เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ข้าวเปลือก แบ่งตามสีเย่ือหุ้ม
เมล็ด เป็นสีม่วง/สีด า เช่น พันธุ์มะลินิลสุรินทร์ พันธุ์หอมนิล ไรซ์เบอร์รี่ ข้าวเหนียวลืมผัว ข้าวเหนียวช่อไม้ไผ่ 
49 ข้าวเหนียวด า หมอ 37 และเย่ือหุ้มเมล็ดสีแดง เช่น สังข์หยดพัทลุง พันธุ์ทับทิมชุมแพ หรือ กข .69 พันธุ์
หอมกุหลาบแดง พันธุ์หอมแดง พันธุ์หอมกระดังงา 59 พันธุ์โกเมนสุรินทร์ ท้ังนี้ นิยามแบ่งตามปริมาณแอมิโรส 
เป็น 4 กลุ่ม ต้ังแต่ พวกข้าวเหนียวไม่มีแอมิโรสเลยไปจนถึงข้าวที่มีปริมาณแอมิโรสเกิน 25% พร้อมท้ังก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ การบรรจุหีบห่อ การแสดงฉลากและเครื่องหมาย สารปนเป้ือน สารพิษตกค้าง 
สุขลักษณะ วิธีการวิเคราะห์และชักตัวอย่างข้าวด้วย 
          นางสาวณมาพร อัตถวิโรจน์ นักวิชาการมาตรฐานช านาญการพิเศษ ส านักงา นมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ (มกอช .) กล่าวว่า การยกร่างนี้ เป็นผลจากท่ีคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรได้
เห็นชอบให้มีการทบทวนมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสินค้าข้าวเมื่อปี 2558 ยังไม่ครอบคลุมข้าวสีท่ี
ปัจจุบันมีการผลิตและส่งออกมากขึ้น ท่ีประชุมจึงมีมติ เห็นควรให้ยกร่างมาตรฐานข้าวสีไทยข้ึนเพื่อยกระดับ
สร้างมูลค่าเพิ่มข้าวและก าหนดเกณฑ์อ้างอิงการค้า 
          โดยมกอช .ได้ลงพื้นท่ีศึกษาข้อมูลเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ มีการสุ่มตัวอย่างกลุ่มข้าวสีแดง สีม่วงต้อง
ปลูกและผลิตในไทย ไม่มีกล่ินปลอดภัยต่อการบริโภค และได้น าร่า งดังกล่าวหารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าว 
กระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากต้องสอดคล้องกับ พ .ร.บ.ส่งออกข้าว รวมถึงเกษตรกร ตอนนี้อยู่ระหว่างน าเสนอ
กระทรวงเกษตรฯพิจารณาเห็นชอบและจะออกประกาศเป็นมาตรฐานบังคับเร็ว ๆ นี้ 
          ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้ าวไทย เปิดเผยว่า มาตรฐานข้าวสีควรก าหนด
เป็นมาตรฐานโดยสมัครใจก่อน เพื่อให้ผู้ซื้อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงส าหรับตัดสินใจ ดยกระบวนการใช้ควรต้องมี
การน าเสนอขายพร้อมกับสินค้าตัวอย่างประกอบ เพราะขณะนี้มีสายพันธุ์ข้าวสีจ านวนมาก และการผลิตยัง
ไม่ได้มาตรฐานเท่ากันในแต่ละฤดูกาลผลิต คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีการสียังไม่สม่ าเสมอระหว่างฤดูนาปรัง และ
นาปี หากก าหนดมาตรฐานบังคับอาจกระทบการส่งออกได้ 
          ท้ังนี้ การส่งออกข้าวสีมีสัดส่วนเพียง 0.01% เทียบกับการส่งออกข้าวทั้งประเทศ โดยปี 2559 มีการ
ส่งออกข้าวกล้องแดง ปริมาณ 8,710 ตัน ข้าวเหนียวด า 2,187 ตัน ข้าวกล้องด า 1,324 ตัน จากปี 2558 ท่ีทุก
ชนิดส่งออกรวม 10,130 ตัน(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 25052560)  
 ครม.ไฟเขียวขยายเวลาโครงการปรับเปลี่ยนปลูกข้าวนาปรัง ปี 60 - ปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 59/60 
(11 พ.ค.60) 
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          เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 60 ท่ีท าเนียบรัฐบาล คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลา
การด าเนินโครงการปรับเปล่ียนการปลูกข้าวไปปลูกพืชท่ีหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 (ของกรมส่งเสริม
การเกษตร ) จากระยะเวลาส้ินสุดเดือนเมษายน 2560 เป็น "ส้ินสุดในวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน 
2560" นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 2559/60 (ของกรม
พัฒนาท่ีดิน) จากระยะเวลาส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2560 เป็น "ส้ินสุดในวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน 
2560"(ประชาชาติธุรกิจ 10052560) 
 แผนผลิตข้าวครบวงจรไฟเขียว 5 ปี กรมการข้าวปั้น "นาแปลงใหญ่-ข้าวอินทรีย์" ต่อเนื่อง 
          นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า   รัฐบาล โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายในการรักษาเสถียรภาพ
ราคาข้าว และรายได้ของชาวนา โดยส่ังการให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการโครงการภายใต้แผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อบริหารจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
          ส าหรับในภาคการผลิตนั้นได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ และ
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี ระหว่างปี 2560-2564 ซึ่งมีกรมการข้าวใน
ฐานะหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ จึงได้ดูแลและก าชับให้เร่งช้ีแจงท าความเข้าใจกับเกษตรกรก่อนเข้า
ร่วมโครงการ และให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการอย่างรวดเร็ว และโปร่งใส เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต
ข้าวให้มีประสิทธิภาพ ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีรายได้ท่ีมั่นคง        
           ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวถึงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่
ว่า มีพื้นท่ีเป้าหมาย 19.38 ล้านไร่ ใน 70 จังหวัด เกษตรกร 1,504,000 รายในปีนี้ได้ปรับเปล่ียน หลักเกณฑ์
ใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการได้มากขึ้น โดยให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันต้ังแต่ 30 คนขึ้นไป 
พื้นท่ีรวมกัน 300 ไร่ขึ้นไป ไม่จ าเป็นต้องเป็นแปลงติดกันแต่ควรอยู่ภายในชุมชนใกล้เคียงกัน จากเดิมท่ี
ก าหนดให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า 50 คน มีพื้นท่ีนา 1,000 ไร่ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะเข้าร่วมโครงการได้ 
เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มท านา ยกระดับคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานข้าว GAP ด้วยต้นทุนท่ีลดลงและ
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม โดยใช้แนวทางการพัฒนา Smart Farmer 
/ Smart Group รวมท้ังแนวทางพัฒนาอื่นๆ ท่ีเหมาะสม และพัฒนาด้านการตลาดเพื่อให้มีตลาดรองรับท่ี
แน่นอน   
          ส่วนโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ มีพื้นท่ีเป้าหมาย 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ ซึ่งในปีท่ี 1-2 เปิดรับ
สมัครปีละ 300,000 ไร่ ปีท่ี 3 จ านวน 400,000 ไร่ เกษตรก ร 66,670 ราย โดยกรมการข้าวจะด าเนินการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดข้าวอินทรีย์ รวมท้ังการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวคุณภาพดี อุดหนุนเงินให้แก่เกษตรกรไม่เกิน 15 ไร่/ราย ใน 3 ปีแรกจนกระท่ังได้รับการรับรอง 
Organic Thailand สนับสนุนเมล็ ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย รวมท้ังตรวจรับรองมาตรฐานข้าว
อินทรีย์แบบกลุ่มตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อเนื่อง 2 ปี 
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          ท้ังนี้ กรมการข้าวอยู่ระหว่างเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ รอบ
ท่ี 1 ต้ังแต่บัดนี้ จนถึงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 โดยต้องเป็นผู้ท่ีมีความมุ่งมั่นต้ังใจผลิตข้าวระบบเกษตร
อินทรีย์ตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Organic Thailand) และได้ขึ้นทะเบียนมีรายช่ือใน
ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) แล้ว และรวมกลุ่มมีสมาชิก 5 คนขึ้นไป มีพื้นท่ีนารวมกั นไม่ต่ ากว่า 100 ไร่ และยัง
ไม่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ใดๆ มีท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานท่ีมีสิทธิ์รับรอง มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ หรือท่ีเหมาะสมกับการผลิตข้าวอินทรีย์ เกษตรกรท่ีสนใจ
สามารถสอบถามเพิ่มเติมและสมัค รได้ท่ีกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว โทร 081-9331305, 084-
5996144 ส่วนในต่างจังหวัดติดต่อได้ได้ท่ีศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้พื้นท่ี และส านักงานเกษตร
อ าเภอ และส านักงานเกษตรจังหวัด 
          “โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร นับว่าเป็นหนึ่งในแนวทางการขับเคล่ือน
ของภาครัฐ ท่ีต้องการพัฒนาข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดโลกในอนาคต จึงอยากเชิญชวนพี่น้องชาวนาท่ีมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ” อธิบดี
กรมการข้าวกล่าว (ประชาชาติธุรกิจ 05052560) 
 เดินหน้ามาตรฐาน  GAPแปลงข้าวเพิ่มศักยภาพเกษตรแปลงใหญ่ 9จังหวัดภาคกลาง  (24 พ.ค.
60) 
          นายวิวัฒน์ นุ่มก าเนิด ประธานแปลงใหญ่ระดับเขต เขต 1 กล่าวว่า การส่งเสริมการท าเกษตรใน
รูปแบบแปลงใหญ่ในพื้นท่ีเขต 1 ท่ีประกอบด้วย 9 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุ ธยา ลพบุรี ชัยนาท สระบุรี 
อ่างทอง ปทุมธานี สิงห์บุรี นนทบุรี และกทม . มีความก้าวหน้าและมีแนวโน้มไปในทิศทางท่ีดีขึ้น เนื่องจาก
เกษตรกรมีการยอมรับและเช่ือมั่นในภาครัฐว่า ระบบแปลงใหญ่สามารถสร้างอ านาจการต่อรอง และเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้การมีต้นทุนการผลิตท่ีลดลงสามารถแข่งขันได้ 
          ท้ังนี้ตลอดระยะเวลาในการด าเนินงานด้านการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่มาร่วม 3 ปี เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีทิศทางการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมากขึ้น และมีต้นทุนการผลิตท่ีลดลง จากการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งในเขต 1 นั้น จะใช้หลักการลด
ต้นทุนการผลิต 3 ล ได้แก่ 1.ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวลง จากเดิมท่ีใช้กันประมาณไร่ละไม่ต่ ากว่า 20 กิโลกรัม 
ปัจจุบันให้ลดเหลือแค่ 8-10 กิโลกรัมแต่ยังคงให้ผลผลิตข้าวที่ดีและปริมาณท่ีไม่ ต่างจากเดิม 2.ลดการใช้
ปุ๋ยเคมี แล้วหันมาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ท้ังนี้ก็เพื่อให้ดินมีความเหมาะสมกับการผลิตพืชโดยไม่ใช้ปุ๋ยเกิน
ความจ าเป็นเหมือนอย่างท่ีผ่านมา 3.ลดเรื่องแมลง เน้นการใช้วิธีก าจัดแมลงศัตรูพืชแบบธรรมชาติ นอกจาก
เป็นการก าจัดแมลงอย่างยั่งยืนแล้ว  เกษตรกรยังลดต้นทุนค่าสารเคมีก าจัดแมลงลงและมีสุขภาพดีไปพร้อมๆ
กัน 
          นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า ส าหรับแนวทางขับเคล่ือนแปลงใหญ่ของเขต 1 ในปีนี้ เรามีการเตรียมการใน
หลายๆ เรื่อง เริ่มต้ังแต่การท ามาตรฐาน GAP ของแปลงข้าว รวมถึงแบ่งกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภ าพ และ
แปลงผลิตข้าวพันธุ์ดีใช้หลักการให้กลุ่มท่ีเข้มแข็งเป็นไข่แดงและเป็นแกนน าในการขับเคล่ือนกระจายและส่งต่อ
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ความรู้ความส าเร็จไปยังกลุ่มไข่ขาวเพื่อเป็นต้นแบบก่อให้เกิดการพัฒนาตามกันมา นอกจากการรวมกลุ่มแปลง
ใหญ่การผลิตสินค้าเกษตรส าหรับพืชเชิงเด่ียวแล้ว เรายังส่งเสริมให้เกษตรกรท าเกษตรผสมผสานร่วมด้วย เน้น
ให้บริโภคในครัวเรือนและขายสร้างรายได้ไปพร้อมกัน ซึ่งก็จะท าให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองในอาชีพ
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนได้ตลอดไป (แนวหน้า 24052560)  
 พัฒนาที่ดิน จ.สงขลา แก้ดินเปร้ียวส่งเสริมนาแปลงใหญ่เพิ่มความม่ันคงเกษตรกร (03 พ.ค.60) 
          นายธีรศักดิ์ แสงมาก นักวิชาการเกษตรช านาญการ สถานีพัฒนาท่ีดินสงขลา เปิดเผยว่า ประเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีมีโครงสร้างภาคการเกษตรในรูปแบบเกษตรกรรายย่อย อีกท้ังเกษตรกรยังมีพื้นท่ีถือ
ครองทางการเกษตรไม่มาก ประกอบกับลักษณะการผลิตท่ีต่างคนต่างท า จึงส่งผลให้เกิดปัญหาด้านรายได้และ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร สถานีพัฒนาท่ีดินสงขลาจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวต าบลบ้านขาว 
อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา รวมกลุ่มกันท าเกษตรในรูปแบบนาแปลงใหญ่เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม
ความสามารถพัฒนาศักยภา พด้านคุณภาพและมาตรฐานข้าวพันธุ์หอมปทุม ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรของชุมชน 
โดยต้ังเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ต าบลบ้านขาว มีสมาชิกจ านวน 110 ราย พื้นท่ีเพาะปลูกข้าวรวม
จ านวน 2,060 ไร่ โดยสถานีพัฒนาท่ีดินสงขลาท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงในการให้ค าแนะน าส่งเสริมเรื่องการพั ฒนา
ท่ีดินรวมถึงโครงการลดต้นทุนการผลิต 
          ท้ังนี้ สถานีพัฒนาท่ีดินสงขลาได้เข้ามาปรับปรุงบ ารุงดินในพื้นท่ีต าบลบ้านขาวให้มีอินทรียวัตถุสูงด้วย
ปุ๋ยพืชสด โดยปลูกปอเทือง 5 กิโลกรัมต่อไร่แล้วไถกลบ ส่วนพื้นท่ีท่ีดินมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจะใช้หินปูนฝุ่น
โรยหน้าดินในอัตรา 1 ตันต่อ 1 ไร่ นอกจากนั้นจะช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยเน้นเรื่องการ
ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรท าน้ าหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่ง พด .เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงบ ารุงดิน
ในแปลงท่ีดินขาดความอุดมสมบูรณ์ในอัตรา 5 ลิตรต่อพื้นท่ี 1 ไร่ และใช้ปุ๋ยต ามค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนกลยุทธิ์
ในการบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ต าบลบ้านขาวนั้น จะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
จ านวน 17 คน โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากส านักงานเกษตรอ าเภอ ท าหน้าท่ีเป็นผู้จัดการแปลง เพื่อท าการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ท้ังจุดเด่นและจุดด้อย รวมถึงการให้ความรู้ตั้งแต่ขบวนการผลิตไปจนถึงการเก็บเกี่ยว 
          “ปัจจุบัน สถานีพัฒนาท่ีดินสงขลาได้เร่งด าเนินการส่งเสริมความรู้ด้านการท าเกษตรแบบแปลงใหญ่
ให้กับเกษตรกรในพื้นท่ีต่างๆ โดยการส่งเจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมแปลงของเกษตรกรพร้อมท้ังจัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ในด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน การลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้กับพี่
น้องเกษตรกรในจังหวัดสงขลาต่อไป”นายธีรศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย (แนวหน้า 03052560) 
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 1.5  ความเคลื่อนไหวของโรงสีข้าวไทย 

 มีผลแล้ว คลังออกกฎกระทรวงลดภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายค่าซ้ือข้าวเหลือ 0.5% จากเดิม 
0.7% (03 พ.ค.60) 
          เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา   เมื่อวันท่ี 1 พฤษฎาคม 2560 ได้ลงประกาศกฎกระทรวง ฉบับท่ี 328 
(พ.ศ.2560) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้ ลงนามโดยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว .
คลัง เมื่อวันท่ี 25 เม.ย.2560 โดยเนื้อหาสาระเป็นการลดอัตราภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย กรณีการจ่ายค่าซื้อข้าวเหลือ 
0.5% จากเดิม 0.75% โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 2 พ.ค.2560 เป็นต้นไป 
          ท้ังนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันท่ี 31 ม.ค.2560 ท่ีได้เห็นชอบ
หลักการร่างกฎกระทรวงเรื่องนี้ เนื่องจากมองว่า ระบบการค้าข้าวปัจจุบัน ประกอบด้วย กระบวนการผลิต 
การแปรรูป และการจ าหน่าย โดยมีเกษตรกรเป็นหน่วยผลิตต้นน้ า ผลิตในรูปของข้าวเปลือกแล้วขายให้โรงสี 
พ่อค้าข้าวเปลือก ตัวแทน/นายหน้า(หยง)และสถาบันเกษตรกรหรือสถาบันของรัฐบาล 
          ซึ่งข้าวเปลือกท่ีเกษตรกรขาย โรงสีจะท าการแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อส่งออกเองโดยตรง ขายให้หยง 
โดยหยงจะขายต่อให้กับผู้ส่งออก และขายให้ผู้ค้าส่ง โดยผู้ค้าส่งจะบรรจุเป็นข้าวถุงขายให้ผู้ค้าปลีก ระบบ
การค้าข้าวมีผู้ประกอบการท้ังท่ีเป็นนิติบุคคลและ บุคคลธรรมดาในหลายข้ันตอน แต่ข้อกฎหมายก าหนดให้
เฉพาะนิติบุคคลผู้ซื้อข้าวที่เป็นผู้ส่งออกมีหน้าท่ีหักภาษีจากเงินได้ท่ีจ่ายให้กับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ท่ีเป็นผู้ขายเท่านั้น ส่งผลให้ข้อมูลการบริหารจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย จากผู้ประกอบการค้าข้า วไม่
ครบถ้วน 
          ดังนั้น ครม .จึงเห็นควรปรับลดการจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย กรณีสินค้าเกษตรประเภทข้าว 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและระบบของการค้าข้าวในปัจจุบันที่มีกระบวนการและมีผู้เกี่ยวข้องหลายข้ันตอน 
และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้ท่ีมีการปรับลดอัตราลง (ประชาชาติธุรกิจ 02052560) 
 48 บริษัทคว้าสิทธิ์ส่งข้าวจีน AQSIQ ไฟเขียวรับรองแล้ว-เด้ง 2 ได้เอี่ยวออร์เดอร์จีทูจี 
          48 บริษัทค้าข้าวไทยด๊ีด๊า AQSIQ จีนไฟเขียวผ่านตรวจรับรองคุณภาพความปลอดภัย อนุญาตให้
น าเข้าไปขายในประเทศได้ ดีเดย์ 6 พ.ค.60 เผยรายใหญ่ได้อานิสงส์ถ้วนหน้า เด้งท่ี 2 คาดได้เอี่ยวแบ่งเค้กส่ง
ข้าวจีทูจี กรมวิชาการเกษตร ระบุผู้ไม่มีรายช่ือไม่มีสิทธิ์ 
           สืบเนื่องจากกรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งจ าส านักงานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจ ากรุง
ปักกิ่ง ระบุกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ได้แจ้งผล
การตรวจประเมินผู้ผลิตและแปรรูปข้าวของไทยจ านวน 48 ราย (จาก 60 ราย)ได้ผ่านการตรวจประเมินรับรอง
คุณภาพความปลอดภัยส่งข้าวไปขายในจีนได้ เริ่มต้ังแต่วันท่ี 6 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 
          แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ " ถึง บริษัทผู้ผลิตและแปรรูปข้าวที่ส่งออกไป
จีนจ านวน 48 ราย ท่ีผ่านการตรวจประเมินและได้ประกาศรายช่ือผ่านเว็บไซต์ AQSIQ ได้แก่ 1.บริษัท สยาม
แกรนด์ จ ากัด(บจก.) 2.บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) (บมจ.)3.บจก.สยามควอลิต้ีไรซ์ 4.บจก.ชัยทิพย์ 5.บจก.
วุฒิชัยโปรดิวส์ 6.บจก.บางซื่อโรงสีไฟ เจียเม้ง 7.บมจ.ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี 8.บจก.ข้าวซี .พี. (โรงงาน
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นครหลวง ) 9.บจก. ดี เค ไรซ์มิลล์ 10. บจก .ข้าวซี .พี. (ท่าเรืออยุธยา ) 11.บจก.ไทยลีการเกษตร 12. บจก .
ธัญญาทิพย์ไรซ์ 13.บจก.วิงออนไรซ์ เทรดด้ิง  14.บจก.โรงสีเอกไรซ์ 15.บจก.นครหลวงค้าข้าว 16.บจก.โรงสี
ธัญญรุ่งเรืองชัย (ประเทศไทย) 17.บจก.โตมีฟู้ดส์ แอนด์ โปรดักส์ 18.บจก. เอเซียโกลเด้นท์ไรซ์ 19. บจก.โรงสี
ข้าว ป.ณัฐตพล 20.บจก.ซีแอนด์เอไรซ์มิล 21.บจก.กรุงเทพสตาชอินดัสเทรียล 22.บจก.ไทยควอลิต้ีเกรน 23.
บจก.ยูนิเวอร์แซลไรซ์ 24.บจก.อุทัย โปรดิวส์ 25. บจก.พูลผลเทรดด้ิง  26. บจก.ไทยฟ้า (2511) 27.บจก.มหา
สมุทรค้าข้าว 28.บจก. เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด 29.วิสาหกิจชุมชนบ้านข้าวหอม 30.บจก.ข้าวธัญญมิตร 31.บจก.
ตังชัย 32. บจก.โอแลม (ประเทศไทย) 33.บจก.เจียเม้ง 34. บจก.โรงสีเอี่ ยมเฮงล้ง (สระบุรี )35.บจก.แคปปิตัล
ซีเรียลส์ 36. บจก .ธนสรรไรซ์ 37.บจก .ออโรร่า เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ อิมปอร์ต 38.บจก .ข้าวศรีไทยใหม่ 39. 
บจก.เอเชียทรอปิคอลเทรดด้ิง 40.บจก.ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) 41.บจก.ข้าวบัวหลวง 42. บจก.ไทยสแตนดาร์ด
ไรส์ จ ากัด 43. สหกรณ์การเกษตรเกษ ตรวิสัย จ ากัด 44.บจก .ไร้ซ์แลนด์ อินเตอร์เนช่ันแนล 45.บจก .เคซี 
รุ่งเรืองการเกษตร 46.บจก.ไทยธัญญะไรซ์ (2000) 47.บจก.กิตติชัยข้าวทอง และ 48.บจก.รอยัลริชช่ีไรซ์ 
          แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว กล่าวว่า นอกเหนือจากได้สิทธิ์การขายข้าวในประเทศจีนแล้ว เช่ือว่า
บริษัทกลุ่มนี้จะได้รับอานิสงส์จากรัฐบาลขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ท่ีจะส่งมอบในอนาคตอีก ซึ่งต่อไปจะ
แบ่งกันเองใน 48 บริษัท เพราะบริษัทอื่นไม่สามารถท่ีจะขอแบ่งได้ เพราะไม่มีสิทธิ์เข้าไปขายในจีน 
          สอดคล้องกับแหล่งข่าวจากกรมวิชาการเกษตร เผยว่า นับต้ัง แต่วันท่ี 6 พฤษภาคม เป็นต้นไป ผู้
ส่งออกหรือตัวแทนต้องยื่นหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช ตาม แบบ พ .ก.7 ฉบับจริง ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีของ
กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร หรือด่านตรวจพืชล่วงหน้า ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าท่ี
เดินทางไปควบคุมดูแลการรมยาก าจัดศัตรูพืชในข้าวก่อนการส่งออก 
          "ทาง AQSIQ จะพิจารณาการน าเข้าโดยยึดตามวันท่ีออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบตราส่งสินค้า

ทางทะเลหรือบี /แอล ซึ่งไม่ว่าสินค้าจะเดินทางไปถึงเมืองท่าของจีนเมื่อใดก็สามารถด าเนินการน าเข้าได้ "

(ฐานเศรษฐกิจ 14-17052560) 
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 1.6  ความเคลื่อนไหวของผู้ส่งออกข้าวไทย 

 ชูเกียรติ'ม่ันใจปีนี้ไทยจะส่งข้าวออกเกิน 10 ล้านตัน (15 พ.ค.60) 
          นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การค้าข้าวของโลกปีนี้มี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนด้วยปริมาณข้าวประมาณ 41.5 ล้านตัน เทียบกับปีท่ีผ่านมาอยู่ท่ี 40 ล้านตัน ขณะท่ีผลผลิต
ข้าวไทยในปีนี้คาดว่าจะอยู่ท่ีประมาณ 18.5 ล้านตัน มากกว่าปีท่ีผ่านมาท่ีอยู่ท่ี 16.5 ล้านตัน ส าหรับราคาข้าว
ในตลาดโลก ราคาข้าวหอมมะลิ คาดว่าจะอยู่ท่ีตันละ 750 – 780 ดอลลาร์สหรัฐฯ (26,250 – 27,300 บาท/
ตัน ) ข้าวขาว 5 % คาดว่าจะอยู่ท่ีตันละ 390 ดอลลาร์สหรัฐฯ (13,650 บาท/ตัน ) และข้าวนึ่ง 5 % คาดว่า
จะอยู่ท่ีตันละ 410 ดอลลาร์สหรัฐฯ (14,350 บาทต่อตัน ) ส่วนราคาข้าวเปลือกปีนี้คาดว่าจะอยู่ท่ีเกวียนละ 
8,500 -9,000 บาท สูงกว่าปีท่ีแล้วซึ่งอยู่ท่ี 6,000 – 6,500 บาท จากสถานการณ์ราคาข้าวตลาดโลกท่ีปรับตัว
สูงขึ้น ช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้จากการขายข้าวที่ดีมากขึ้นตามไปด้วย  
          ด้าน การส่งออกข้าวไทยในปีนี้มีทิศทางท่ีดี คาดจะส่งออกได้มากกว่า 10 ล้านตันอยู่ท่ีประมาณ 10.5 
ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 160,000 ล้านบาท มากกว่าปี 2559 ท่ีส่งออกได้ 9.87 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 154,000 
ล้านบาท เนื่องจาก ราคาข้าวไทยใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่ง รวมท้ังตลาดท่ีส าคัญในภูมิภาคแอฟริกา และ
เอเชียยังคงมีความต้องการน าเข้าข้าวเพื่อการบริโภค ประกอบกับก าลังซื้อของ ประเทศผู้ซื้อเริ่มดีข้ึน ซึ่งถือ
เป็นสัดส่วนการส่งออกข้าวที่ใกล้เคียงกับประเทศอินเดีย ส่วนจะกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก
หรือไม่นั้น ต้องประเมินในช่วงครึ่งปีหลังอีกครั้งหนึ่ง ส าหรับการส่งออกข้าวในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 
ส่งออกข้าวไปแล้ว 3.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 40,000 ล้านบาท โดยมีคู่ค้าท่ีส าคัญ คือ จีน ฟิลิปปินส์ 
แอฟริกา  
          ด้านปัจจัยบวกสนับสนุนการส่งออกข้าวของไทย คือ การที่รัฐบาลระบายข้าวจากสตอกรัฐ ท าให้มี
อุปทานข้าวที่จะส่งมอบให้ประเทศท่ีนิยมบริโภคข้าวเก่า ขณะท่ีราคาส่งออกข้าวของไทยอยู่ในระดับใกล้เคียง
กับประเทศคู่แข่ งท่ีส าคัญช่วยให้การแข่งขันดีข้ึน ด้านราคาน้ ามันมีทิศทางขยับสูงขึ้น ส่งผลต่อก าลังซื้อของ
กลุ่มประเทศท่ีพึ่งพาการส่งออกน้ ามันเพิ่มข้ึนตามไปด้วย  
          ขณะท่ี ปัจจัยลบ คือ ประเทศคู่แข่ง ท้ัง อินเดีย เวียดนาม และเมียนมาร์ มีการพัฒนาสินค้าและเร่ง
การส่งออกมากขึ้น ด้านประเทศผู้น าเข้าข้าวมีมาตรการกีดกันทางการค้าหลากหลายรูปแบบ เช่น มาตรการ
ด้านสุขอนามัย มาตรการด้านภาษีและการก าหนดโควต้าน าเข้าท่ีเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของไทยและยังมี
ความผันผวนของค่าเงินบาทและตลาดการเงินจากการด าเนินนโยบายการเงินของประเทศต่างๆ ท่ีอาจจะส่งผล
กระทบต่อตลาดส่งออกของไทย รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกท่ียังเปราะบางและปัญหาในภาคการเงิน
ของประเทศจีนและประเทศ ในสหภาพยุโรป ยังคงเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด  
          อย่างไรก็ตาม เกษตรกรไทยควรพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพและมีความหลากห ลายมากขึ้น และหา
แนวทางลดต้นทุนการผลิต โดยภาครัฐต้องมีมาตรการช่วยเหลืออย่างจริงจัง ไม่ใช่การช่วยเรื่องราคาข้าวเพียง
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อย่างเดียว แต่จ าเป็นต้องหาวิธีช่วยลดต้นทุนในการผลิตอย่างแท้จริง เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับ
ข้าวไทยในตลาดโลก และควรหาตลาดส่งออกใหม่ๆ  เช่น ตลาดตะวันออกกลาง อาทิ อิรักและอิหร่าน 
เนื่องจากมียอดค าส่ังซื้อข้าวในแต่ละปีมากกว่า 1 ล้านตัน (กรุงเทพธุรกิจ 12052560) 
 ห่วงค่าบาทแข็งหลุด34 ข้าวไทยแพงขึ้นส่งออกยาก(29 พ.ค.60) 
          นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเ ผยว่า เงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง 
และแข็งค่าอยู่ระดับ 34 บาท/เหรียญสหรัฐฯ จะไม่เป็นผลดีต่อการส่งออกไทย เพราะราคาสินค้าส่งออกจะ
แพงขึ้น แม้ขณะนี้ส่งออกข้าวยังไม่ได้รับผลกระทบ เพราะตลาดตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกายังต้องการ
ข้าวไทยแ และราคาข้าวไทยยังแข่งได้ 
          ส าหรับเอกชนท่ีห่วงคือบาทแข็งระดับ 34 บาทหรือหลุด 34 บาทในระยะยาวถึงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะ
เดือนกันยายนถึงตุลาคม ท่ีจะมีข้าวนาปรังรอบใหม่ออกสู่ตลาด หากบาทแข็งจนราคาสูงกว่าเวียดนามและ
อินเดีย ท่ีสกุลเงินเขาไม่ค่อยเปล่ียนแปลงและราคาข้าวไทยสูงไปอีก ย่อมกระทบต่อก ารส่งออกครึ่งหลังของปี 
ซึ่งทุก 1 บาทท่ีค่าเงินขยับข้ึนหรือลงจะมีผลต่อราคาข้าวขาว 8 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และ 15 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อตันส าหรับข้าวหอมมะลิ 
          “ค่าบาทท่ีเหมาะสมกับการส่งออกขณะนี้ และผู้ส่งออกพอรับได้ ไม่ควรแข็งค่าหลุด 34 บาทต่อ
เหรียญสหรัฐฯ เป็นเรื่องท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาลต้องเฝ้าติดตาม และดูแลอย่างใกล้ชิด ” นายชู
เกียรติ (มติชน 28052560)   
 แห่ร้องทูตจีนเบรกมาตรการAQSIQ ขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกข้าว หว่ันกระทบตลาดเบอร์1 
          ตลาดส่งออกข้าวเบอร์ 1 สะเทือน หลัง AQSIQ เตรียมใช้มาตรการใหม่คุม เข้มผู้น าเข้าข้าวคุณภาพ 5 
พ.ค.นี้ "เอกชนไทย" แห่ร้องสถานทูตจีน ขอยืดเวลาเริ่มใช้มาตรการเข้มน าเข้าข้าวออกไป 6 เดือน พร้อมเร่งส่ง
ผู้เช่ียวชาญเข้ามาตรวจสอบโรงงานด่วน หลังผ่านมา 2 ปีตรวจผ่านไม่ถึง 50% เหลือค้างท่ออีกเกือบ 100 โรง 
หวั่นส่งออกข้าวหด 3,000 ล้านบาท ลามกระทบราคาข้าวเปลือกร่วง 
         เมื่อปี 2558 กระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) 
ประกาศว่าจะมีการใช้มาตรการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยส าหรับผู้ผลิตต่างชาติท่ีน าเข้าข้าว พร้อม
ก าหนดให้ผู้ส่งออกและผู้ผลิตข้าวแปรรูปแจ้งรายช่ือกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อ
รองรับการตรวจสอบจาก AQSIQ ด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ผ่านมาตรฐานดังกล่าว ก่อนท่ีมาตรการ
จะมีผลบังคับใช้ในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2560 แต่ปรากฏว่าผ่านมา 2 ปี ทางจีนส่งผู้เช่ียวชาญมาตรวจสอบเพียง
ครั้งเดียว ส่งผลให้เอกชนไทยท่ีขึ้นทะเบียนไว้ 134 ราย ผ่านการตรวจสอบและได้รับการขึ้นทะเบียนเพียง 48 
ราย 
          ล่าสุด นายชัยวริศว์ ธนถาวรกิตต์ิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ข้าวอิ่มทิพย์ จ ากัด เปิดเผย "ประชาชาติ
ธุรกิจ"ว่า ขณะนี้กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปยังประเทศจีนท่ีไ ด้รับผลกระทบรวมกลุ่มท้ังหมด 52 ราย 
ท าหนังสือร้องเรียนไปยังเอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ AQSIQ ขยาย
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มใช้มาตรการคุณภาพความปลอดภัยส าหรับผู้ผลิตต่างชาติของข้าวน าเข้าออกไปอีก 6 เดือน 
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จากเดิมท่ีจะเริ่มใช้ในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากขณะนี้มีผู้ส่งออกข้าวไทยเพิ่งตรวจสอบ และผ่าน
มาตรฐานดังกล่าวเพียง 48 ราย จากจ านวนผู้ส่งออกข้าวและโรงงานแปรรูปของไทยส่งรายช่ือให้จีนตรวจสอบ
รับรองท้ังหมด 134 ราย 
          "สาเหตุท่ีมีผู้ผ่านมาตรฐานไม่ถึง 50% ไม่ใช่เพราะไทยไม่สามารถผลิตข้าวได้ ตามมาตรฐาน แต่เป็น
เพราะเจ้าหน้าท่ีจีนเดินทางเข้ามาตรวจสอบเพียงครั้งเดียว ก่อนหน้านี้ไทยส่งรายช่ือให้กรมวิชาการเกษตร เพื่อ
ผ่านไปยังส านักงานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ ากรุงปักกิ่ง (สปษ.ปักกิ่ง) ลอตแรก ต้ังแต่วันท่ี 28 
ธันวาคม 2558 จ านวน 107 ราย แต่ทาง AQSIQ ส่งเจ้าหน้าท่ี 9 คนเดินทางมาตรวจสอบเพียงรอบเดียว
ระหว่างวันท่ี 5-25 กันยายน 2559 และเลือกหยิบรายช่ือผู้ประกอบการจากลอตแรก 60 รายไปตรวจ โดยไม่
ทราบว่าใช้หลักเกณฑ์อะไร และเมื่อแจ้งผลการตรวจสอบกลับมาเมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 ปรากฏว่าผ่าน
เพียง 49 ราย ท้ังท่ีผู้ส่งออกไทยรายท่ีไม่ผ่านเกณฑ์บางรายเป็นผู้ส่งออกที่ส่งสินค้าไปจีนและประเทศอื่นอยู่
แล้วสามารถปฏิบัติตามมาตรการการผลิตท้ัง GMP,HACCP และ ISO แต่กลับไม่ผ่าน นับจากครั้งนั้นมีการส่ง
รายช่ือลอตท่ี 2 เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2559 อีก 57 ราย แต่ยังไม่มีการส่งเจ้ าหน้าท่ีเข้ามาตรวจสอบอีกเลย 
จนถึงขณะนี้ก าลังจะเริ่มใช้มาตรการแล้ว" 
          แหล่งข่าวกล่าวว่า ในระหว่างท่ีรอ AQSIQ มาตรวจสอบ ทางกรมวิชาการเกษตรได้เร่งด าเนินการ
เตรียมความพร้อม โดยเข้าร่วมการอบรมผู้ประกอบการไทย เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจ าแนกชนิดวัชพืช
และแมลงศัตรูพืชของข้าวที่ส่งออกไปจีน (Preaudit) ให้กับผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปจีนอีก 100 ราย 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และได้คัดเลือกบริษัทท่ีมีความพร้อม 52 รายจากจ านวน 85 รายส่งไปท่ี สปษ .
ปักกิ่ง เพื่อขอให้ AQSIQ พิจารณา และให้เร่งส่งเจ้าหน้าท่ีมาตรวจสอบ ประเมินอีกครั้งระหว่างวันท่ี 20 
มีนาคม-5 เมษายน 2560 แต่ทาง AQSIQ ยังไม่มีค าตอบว่าจะมาตรวจสอบรอบท่ี 2 ไม่มีความคืบหน้าใด ๆ 
และร่างก าหนดการท่ีไทยส่งไปทาง AQSIQ ยังไม่มีหนังสือตอบรับ 
          หากผู้ส่งออกรายใดไม่ได้รับการรับรอง สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวส่ง ออกจากไทย และใบรับรอง
สุขอนามัย หลัง 5 พฤษภาคม 2560 จะไม่สามารถด าเนินพิธีการน าเข้าได้ ท าให้กังวลว่าจะส่งออกข้าวไม่ได้ 
ปัญหาดังกล่าวอาจกระทบต่อภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ ท าให้เสียโอกาสทางการค้าให้กับประเทศคู่แข่ง 
ท้ังท่ีภาครัฐและเอกชนต่างพยายามยกระดับคุณภาพข้ าวให้เป็นท่ียอมรับของตลาดโลก ซึ่งปัญหาการจ ากัด
สิทธิผู้ท่ีไม่สามารถส่งออกข้าวไปจีนได้ ไม่เพียงแต่จะกระทบต่อผู้ส่งออกไทยท่ีไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเท่านั้น 
แต่ยังอาจจะกระทบต่อผู้น าเข้าจีน ซึ่งจะถูกจ ากัดการน าเข้าเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน จนท าให้ต้อง
น าเข้าข้าวในราคาท่ีสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัว 
          "เท่าท่ีประเมินในกลุ่ม 52 ราย คาดว่าหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจะกระทบการส่งออกข้าวไปยังจีน
ประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นชนิดหลักท่ีส่งออกไปจีน ซึ่งผลกระทบท่ีจะเกิด
จากการส่งออกข้าวไม่ได้ ยั งจะย้อนกลับมายังเกษตรกรไทย รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการโรงสีท่ีอาจจะถูกกด
ราคารับซื้อหรือถูกก าหนดราคา หรือมีการซื้อขายใบอนุญาตจากกลุ่มผู้ประกอบการท่ีสามารถส่งออกได้เพียง
ไม่กี่ราย และอาจลุกลามถึงปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ าได้ ดังนั้น จึงขอวิงวอนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยว ข้อง ท้ัง
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กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งด าเนินการติดตามประสานให้ AQSIQ ส่งเจ้าหน้าท่ีมา
ตรวจสอบโดยเร็ว" 
         รายงานข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่า การส่งออกข้าวในช่วง 3 เดือนแรก (มกราคม-
มีนาคม ) 2560 จีนเป็นตลาดส่งออกข้าวเบอร์ 1 น าเข้าข้าว จากไทย 342,343 ตัน เพิ่มข้ึน 32.8% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อนท่ีมีการน าเข้า 257,708 ตัน มากกว่าเบนิน ซึ่งเป็นตลาดน าเข้าเบอร์ 2 น าเข้า 311,905 ตัน 
และฟิลิปปินส์น าเข้า 205,392 ตัน (ประชาชาติธุรกิจ 04052560) 
 ส่งออกข้าวไทยยิ้มตะวันออกกลางเพิ่มน าเข้าเตรียมสต็อกเดือนรอมฎอน (02 พ.ค.60) 
          ร.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยเดือนมีนาคม 
2560 มีปริมาณ 955,447 ตัน เพิ่มข้ึน 4.4% เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ลดลง 3.6% เทียบเดือน
มีนาคม 2559 โดยมีมูลค่าส่งออก 14,157 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 2.8% จากเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ แต่ลดลง 6.6% 
เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน ซึ่งตลาดหลักคือประเทศแถบเอเชีย จีน และแอฟริกา ท าให้ไตรมาสแรกปี 2560 
ส่งออกปริมาณรวม 2,693,622 ตัน ลดลง 5.6% มูลค่า 40,260 ล้านบาท ลดลง 8.6% เมื่อเทียบไตรมาสแรก
ปี 2559 ท่ีมีการส่งออกปริมาณ 2,851,917 ตัน มูลค่า 44,049 ล้านบาท 
          ร.ท.เจริญ กล่าวว่า ส าหรับเดือนเมษายนนี้ สมาคมฯคาดว่าส่งออกจะมีปริมาณ 800,000-900,000 
ตัน เนื่องจากอยู่ในช่วงส่งมอบข้าวขาวทั้งข้าวใหม่และข้าวเก่าให้กับผู้ซื้อในแถบเอเชียและแอฟริกาต่อเนื่อง 
ขณะท่ีข้าวนึ่งส่งไปประเทศในแถบแอฟริกา และข้าวหอมมะลิคุณภาพดีส่งไปสหรัฐฯและ ฮ่องกง ประกอบกับ
ตลาดในตะวันออกกลาง มีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมไว้ก่อนเข้าสู่ช่วงเดือนรอมฎอนในปลายเดือน
พฤษภาคมนี้ 
          ส าหรับสถานการณ์ราคาข้าวช่วงนี้ ราคาข้าวของไทยมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางการแข็งค่า
ของเงินบาท ประกอบกับอุปทานข้าวในประเทศมีปริมาณจ ากัด ท้ังนี้ เว็บไซต์ www.riceonline.com ณ 
วันท่ี 28 เมษายน 2560 ระบุ ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ท่ี 350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี ) 
อินเดีย 390 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และปากี สถาน 400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะท่ีราคาข้าวไทยท่ีประกาศ
โดยสมาคมฯ ณ วันท่ี 26 เมษายน 2560 ข้าวขาว 5% ราคา 387 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี ) (มติชน 
29042560) 
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 1.7  ความเคลื่อนไหวของชาวนาไทย 

 คปภ.ต่อยอดความส าเร็จประกันภัยข้าวนาปี "ชงลดเบี้ย–เพิ่มความคุ้มครอง"(09 พ.ค.60) 
          คปภ .ต่อยอดความส าเร็จประกันภัยข้าวนาปี "ชงลดเบ้ีย –เพิ่มความคุ้มครอง " ช้ีชาวนาไทยได้
ประโยชน์เต็มๆ พร้อมเดินสายให้ความรู้ด้านประกันภัยผ่าน Training for the Trainers โดยเลขาธิการ คปภ .
และคณะลงพื้นท่ีรับฟังปัญหาจากชาวนาด้วยตนเอง 
           ส านักงาน คปภ . รุกขับเคล่ือนกลไกการประกันภัยพืชผล สร้างเครือข่ายกระจายความรู้ด้านการ
ประกันภัย เพื่อต่อยอดช่วยเกษตรกรไทยสู้ภัยธรรมชาติ ผ่านโครงการอบรมความรู้ประกันภัย “Training for 
the Trainers” ปี 2560 ลงพื้นท่ีประเดิมท่ีจังหวัดขอนแก่น โดยมีตัวแทนจาก หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเข้า
ร่วมรับการอบรมกว่า 300 คน 
          ดร .สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) เปิดเผยว่า ตามท่ีรัฐบาลได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล เพื่อสร้างความ
มั่นคงในชีวิ ตและยกระดับรายได้ของเกษตรกรไทย ซึ่งส านักงาน คปภ . ได้ร่วมบูรณาการกับส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย โดยในปี 2559 ได้มีการจัดอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) เพื่อ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผลในทุกภาค ซึ่งการจัดอบรมตามโครงการในปีท่ีแล้วประสบผลส าเร็จ
อย่างดียิ่ง และส่งผลให้มีเกษตรกรท าประกันภัยข้าวนาปีในปี 2559 รวมท้ังส้ิน 1.51 ล้านราย มีพื้นท่ีเอา
ประกันภัย จ านวน 27.17 ล้านไร่ ในจ านวนนี้มีพื้นท่ีประสบภัยท่ัวประเทศ 624,770 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีประกาศ
ภัยพิบัติ 620,229 ไร่ และพื้นท่ีไม่ประกาศภัยพิบัติ 4,541 ไร่ มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว รวมท้ังส้ิน 
684.98 ล้านบาท 
          ท้ังนี้เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับชาวนาไทยและสร้างแรงจูงใจให้กับชาวนาไทยเข้าสู่ระบบการบริหารความ
เส่ียงภัยได้อย่างท่ัวถึง เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปี 2560 ได้มีการหารือกับสมาคมประกันวินาศภัย
ไทยและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องจนได้ข้อสรุปท่ีเห็นตรงกันว่าจะมีการปรั บลดเบ้ียประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 
2560 ให้ต่ ากว่าเบ้ียประกันภัยข้าวนาปีของปี 2559 ขณะท่ีในส่วนของความคุ้มครองจะเพิ่มให้สูงกว่าเดิมและ
จะครอบคลุมความเสียหายจากน้ าท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ว หรือฝนท้ิงช่วง ลมพายุหรือพายุใต้ฝุ่น 
ภัยอากาศหนาวหรือน้ าค้างแ ข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ ตลอดจนความเสียหายจากศัตรูพืชหรือโรคระบาด โดยทาง
ส านักงาน คปภ. จะได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลังรายงานข้อสรุปดังกล่าว เพื่อน าเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัยให้
เกษตรกรต่อไป 
          “การประกันภัยข้าวนาปีในปีนี้ถือเป็นการต่อยอดความส าเร็จจากปีท่ีแล้ว และถึงแม้ว่าปีท่ีแล้วจะมี
ระยะเวลาขายกรมธรรม์ให้กับชาวนาอย่างกระช้ันชิดในช่วงฤดูใกล้ท านาแล้วก็ตาม แต่ด้วยความร่วมมือแบบ
บูรณาการท้ังในส่วนของภาครัฐและเอกชน รวมท้ังนโยบายของรัฐบาลท่ีให้ความส าคัญต่อการช่วยเหลือชาวนา
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อย่างจริงจังท าให้การประกันภัยข้าวนาปีสูงเป็นประวัติศาสตร์ ถึง 27.17 ล้านไร่ ส าหรับในปีนี้ได้มีการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาในปีท่ีแล้ว เพื่อแก้ไขและต่อยอดความส าเร็จ ซึ่งเช่ือว่าหากมีการเริ่มการด าเนินการให้
เร็วขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมาก็จะท าให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” 
          ดร .สุทธิพล กล่าวด้วยว่า ในส่วนของส านักงาน คปภ . ยังคงเดินหน้าจัดโครงการอบรมความรู้
ประกันภัย (Training for the Trainers) ซึ่งถือเป็นโครงการต่อยอดจากปี 2559 ท่ีผ่านมาเช่นกัน ท้ังนี้ เพื่อ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการประกันภัยพืชผลให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็น
เครื่องมือส าคัญในการบริหารความเส่ียงภัยธรรมชาติท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
ประกันภัยให้แก่เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้ สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไป
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร ซึ่งในปีนี้ได้เพิ่มความเข้มข้นโดย เลขาธิการ คปภ . และคณะได้ลงพื้นท่ีในชุมชนเพื่อ
ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับกลุ่มเกษตรกรชาวนาในพื้นท่ีเพื่อรับฟังสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะด้วย
ตนเอง 
          ส าหรับโครงการอบรมในปีนี้ ส านักงาน คปภ . ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการประกันภัย
ข้าวนาปี และการบริหารความเส่ียงด้วยการประกันภัย โดยเฉพาะเงื่อนไขความคุ้ มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยข้าวนาปี   ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมทดแทน และหลักการพิจารณาการประกาศเป็นเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน  
          รวมถึงการจัดท า Workshop พร้อมยกกรณีศึกษาการรับประกันภัยข้าวนาปี เพื่อหาแนวทางร่วมกัน
ในการใช้ระบบปร ะกันภัยแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งการจัดอบรมอบรม
ความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) ในปี 2560 มีก าหนดจัดอบรม 9 ครั้ง 9 จังหวัด โดยประเดิม
จัดครั้งแรกที่ จ .ขอนแก่น ต่อด้วย จ .นครสวรรค์ จ .สุโขทัย จ .ฉะเชิงเทรา จ .เพชรบุรี จ .บุรีรัมย์ จ .ร้อยเอ็ด จ .
สกลนคร และ จ.สงขลา ตามล าดับ เพื่อให้ครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาค ซึ่งส านักงาน คปภ . หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้
เข้ารับการอบรมจากโครงการดังกล่าวจะได้น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน และขยายผลไปถึงเกษตรกร ชาวน า ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการปฏิรูปประกันภัยพืชผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป (ประชาชาติ
ธุรกิจ 08052560) 
 น้ าป่าไหลหลากท่วมตาพระยา นาข้าว มันส าปะหลังเสียหายกว่า 20,000 ไร่ (31 พ.ค.60) 
           เมื่อเวลา 15.00 น. วันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอ าเภอตาพระยา จ .
สระแก้ว ได้ลงพื้นท่ี บ้านโคกแจง ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เพื่อตรวจสอบความเสียหาย ของพืชผล
ทางการเกษตร ของเกษตรกร ท่ีได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมฉับพลัน ท่ีเกิดจากฝนตกหนักติ ดต่อกันหลายวัน 
ท าให้เกิดน้ าป่าทะลักเข้าท่วมบ้านโคกแจง และบ้านใกล้เคียง กว่า 4 หมู่บ้าน พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
กว่า 20,000 ไร่ บ่อปลาเสียหายกว่า 40 บ่อ และโรงเรียนบ้านโคกแจงน้ าได้สูงขึ้นเรื่อยๆ ทางเจ้าหน้าท่ีทหาร
และหน่วยกู้ชีพ อบจ .สระแก้ว ได้น าเรือท้องแบนข นส่งนักเรียนออกจากบริเวณโรงเรียนส่งกลับบ้าน โดยน้ า



35 

 

ท่วมขังสูงระดับเอว ทางโรงเรียนจึงต้องท าการปิดโรงเรียนช่ัวคราว จนกว่าน้ าในบริเวณจะลดลง และอยู่ใน
ความปลอดภัย จึงจะท าการเปิดเรียนตามปกติ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนอีกด้วย 
          ทางด้านนายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอ าเภอตาพระยา จ .สระแก้ว กล่าวว่า อ าเภอตาพระยา ทุกปีจะ
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในปีนี้เกิดฝนตกติดต่อกัน ต้ังแต่วันท่ี 21 พฤษภาคม 2560 ท า
ให้เกิดน้ าสะสมและน้ าป่าไหลหลากมาอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน ท่ีบ้านโคกแจง บ้านคลองน้ าใส 
บ้านทัพเสรี และบ้านคลองแผง หมู่บ้านท่ีท่วมหนักท่ีสุด คือบ้านโคกแจง และขณะนี้ทางอ าเภอตาพระยาได้
แจ้งให้หน่วยเหนือทราบแล้วและขอประกาศเป็นเขตภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อให้การช่วยเหลือกับประชาชน
ตามกฎหมายต่อไป 
          นายอารยันต์ ท่าใหญ่ กล่าวอีกว่า ขณะนี้น้ าทรงตัว หากฝนไม่ตกมาอีก คาดว่าพรุ่งนี้น้ าจะลดระดับลง 
ส่วนผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย เช่น มันส าปะหลัง ข้าว จะรายงานให้หน่วย
เหนือรับทราบ เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป(มติชน 29052560)  
 ชาวนา จ .อุตรดิตถ์หลั่งน้ าตา หน่วยงานปฏิเสธช่วยเหลือข้าวเน่า อ้าง เป็นเพียงข้าวล้มเตรียมกู้
เงินท านารอบใหม่ (31 พ.ค.60) 
           นายศมณัฏฐ์ สุขก้อน ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน อ .ตรอน จ .อุตรดิตถ์ กล่าวว่า 
หลังเกิดฝนตกหนัก และน้ าท่วมขังในนาข้าวของชาวนา ในพื้นท่ี 5 ต าบล คือ ต .วังแดง ต .น้ าอ่าง ต .บ้านแก่ง 
ต.หาดสองแคว และ ต.บ้านแก่ง    อ.ตรอน ท่ีเหลืออายุเพียง 5 วันก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว น้ าท่ี
ท่วมขังในนาข้าวท่วมขังอยู่มากกว่า 1 สัปดาห์ ท าให้ต้นข้าวที่ล้มเพราะกระแสน้ าหลากแรงมากท่ีอยู่กับพื้น
โคลนด้านล่างเกิดการเน่าเสีย บางพื้นท่ีท่ีน้ าลดเร็วก็สามารถเก็บเกี่ย วได้แต่ค่อนข้างยากล าบาก เพราะต้องใช้
ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ข้าวร่วง และข้าวที่เน่าเสียจะปะปนมาด้วยจะท าให้เสียหายท้ังหมด อีกท้ังจะท าให้
ราคาถูกไปด้วยหากน าไปขาย แต่หน่วยงานราชการเข้ามาส ารวจความเสียหายหลังน้ าลด ชาวนาต้องหล่ังน้ าตา
รอบ 2 เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีไม่ให้การชดเชยหรือเยียวยาอะไร อ้างว่าเป็นข้าวที่ล้มเพราะน้ าหลากธรรมดา ไม่ใช่
เสียหายเน่าเสียจากการแช่น้ า เมื่อเป็นเช่นนี้ชาวนาก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียกร้องเอาอะไรจากใคร หรือหน่วยงานใด 
          “เมื่อไม่ให้ค่าชดเชยหรือเยียวยาจากความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ชาวนาก็คงไม่เ รียกร้องอะไรอีกแล้ว ส่ิงท่ี
จะต้องท าต่อไปคือ การท านารอบใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ แต่ยังไม่ทราบว่าจะเอาทุนมาท านารอบใหม่
จากไหน คงต้องหาขอกู้จากแหล่งอื่น ชาวนาท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนก็คงไม่เดือดร้อน
เท่าใดนัก เพราะสหกรณ์ฯมีเงินส ารองซึ่งก็เป็นเงินของสมาชิกเองไว้ให้แล้ว ส่วนชาวนาท่ีไม่เป็นสมาชิกคงต้อง
ขอกู้จากแห่งอื่น เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีจะต้องเข้ามาดูแลปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน แต่เมื่อถูก
ปฏิเสธการช่วยเหลือแบบนี้ ชาวนาก็คงต้องด้ินรนต่อสู้กันไป” นายศมณัฏฐ์ กล่าว(มติชน 30052560)  
ชลประทาน จ.กาฬสินธุ์ ระบุพร้อมส่งน้ าท านาปี (31 พ.ค.60) 
          ชลประทานกาฬสินธุ์ยันปริมาณน้ าเพียงพออุปโภค บริโภค และท าเกษตรปลูกข้าวนาปี ในพื้นท่ี
รับผิดชอบ 91,382 ไร่ ท้ังเตรียมเครื่องสูบน้ าไว้ช่วยเหลือประชาชนหากเกิดปัญหาอุทกภัย  
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          จากการติดตามสถานการณ์น้ าในพื้นท่ี จ.กาฬสินธุ์ หลังจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนและมีฝนตกต่อเนื่อง ส่งผล
ดีต่อเกษตรกร เนื่องจากแหล่งเก็บน้ าต่างๆมีประมาณน้ าเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะเข่ือนล าปาว อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 
มีปริมาณน้ า 647 ล้าน ลบ.ม.หรือ 32% และอ่างเก็บน้ าขนาดกลางท้ัง 18 แห่ง ภาพรวมมีปริมาณน้ า อยู่ท่ี 40 
ล้านลบ.ม.หรือ 45% ท าให้โครงการชลประทานกาฬสินธุ์มีน้ าเพียงพอท่ีจะส่งให้เกษตรกรจัดเตรียมแปลงต้น
กล้า เข้าสู่ฤดูท านาปีช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ 
       จากการติดตามสถานการณ์น้ าในพื้นท่ี จ.กาฬสินธุ์ หลังจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนและมีฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลดี
ต่อเกษตรกร เนื่องจากแหล่งเก็บน้ าต่างๆมีประมาณน้ าเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะเข่ือนล าปาว อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ มี
ปริมาณน้ า 647 ล้าน ลบ .ม.หรือ 32% และอ่างเก็บน้ าขนาดกลางท้ัง 18 แห่ง ภาพรวมมีปริมาณน้ าอยู่ท่ี 40 
ล้านลบ.ม.หรือ 45% ท าให้โครงการชลประทานกาฬสินธุ์มีน้ าเพียงพอท่ีจะ ส่งให้เกษตรกรจัดเตรียมแปลงต้น
กล้า เข้าสู่ฤดูท านาปีช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ 
         นายอนันต์ศักดิ์ แย้มช่ืน ผู้อ านวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เข้าสู่ฤดูฝนภาพรวมอ่าง
เก็บน้ าท้ัง 18 แห่งมีปริมาณน้ าอยู่ท่ี 40 ล้านลบ .ม.หรือ 45 % โดยโครงการชลประทานกา ฬสินธุ์พร้อมจะส่ง
น้ าให้เกษตรกรท านาปีช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งมีพื้นท่ีเกษตรดูแลท้ังหมด 91,382 ไร่ ยืนวันว่าปริมาณน้ า
ในปัจจุบันเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค แม้เกิดฝนท้ิงช่วง เพราะได้จัดระบบวางแผนการใช้น้ าไว้เป็นอย่างดี
แล้ว แต่จะมีปัญหาเพียงอ่างเก็บน้ าบางแห่งเท่านั้นท่ีมีวัชพืช และริมตล่ิงแคบ เป็นอุปสรรคการไหลของน้ า ซึ่ง
จะร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวของเร่งแก้ปัญหาต่อไป  
          ท้ังนี้ฤดูฝนนี้ มีฝนตกหนักในหลายพื้นท่ี อาจท าให้เกิดน้ าท่วมได้ ดังนั้นทางโครงการชลประทาน
กาฬสินธุ์จึงจัดเตรียมเครื่องสูบน้ าขนาดใหญ่ไว้  30 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนหากเกิดอุทกภัย หรือภัย
แล้ง ตามนโยบายของกรมชลประทาน และรัฐบาล โดยเขื่อนล าปาวปัจจุบันมีปริมาณน้ าอยู่ท่ี 647 ล้าน ลบ .ม.
หรือ 32% จากความความจุกักเก็บ 1,980 ล้านลบ .ม. และมีประมาณน้ าใช้การได้ 547 ล้านลบ .ม. (ผู้จัดการ 
30052560)  
 ชาวนา จ.ชัยนาทขอภาครัฐช่วยพยุงราคาข้าวตันละ 1 หม่ืนบาท (08 พ.ค.60) 
          ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า ชาวนาในพื้นท่ี ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท ลงมือไถหว่านข้าวในฤดูนาปีทันที
ท่ีกรมชลประทานส่งน้ าเข้าระบบ โดยหลายรายบอกว่าท่ีต้องรีบท าต้ังแต่ต้นฤดูนั้นก็เพราะกลั วว่าปีนี้น้ าจะมา
เร็ว ท าให้นาข้าวถูกน้ าท่วมเสียหาย แต่ถ้าน้ าไม่หลากมากนักก็ได้ลุ้นท่ีจะท านาปรังได้ด้วย ส่วนเมื่อถามถึง
ความหวังความต้องการในฤดูนาปีรอบนี้นั้น นางสุทิน จันทร์สุข อายุ 46 ปี กล่าวว่า อยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแล
พยุงราคารับซื้อข้าวเปลือก ให้ได้ราคาตั นละ 10,000 บาท หรือใกล้เคียงท่ีสุด เพราะปัจจุบันต้นทุนการผลิต
ของชาวนาสูงมากถึงไร่ละ 6,000 บาท โดยราคาปุ๋ยท่ีแพงถึงกระสอบละ 700 บาทในปัจจุบัน และยังต้องมี
ต้นทุนค่ายาฆ่าแมลงและแรงงานคนอีก ถ้าราคาข้าวยังรับซื้ออยู่ท่ี 6,500-7,000 บาทเหมือนในปัจจุบัน ชาวนา
ก็จะต้องประสบปัญหารายได้ไม่คุ้มการลงทุน เพราะจะไม่เหลือเงินเก็บออมได้เลยส าหรับราคาข้าวที่ตกต่ า
เช่นนี้(มติชน 08052560) 
 ชาวนาชัยนาทผิดหวัง ฝนตกไม่พอให้ดินเปียกไถเตรียมปลูกข้าวได้ (02 พ.ค.60) 
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          วันท่ี 28 เมษายน เกษตรกรในพื้นท่ีหมู่ 4 ต.ไร่พัฒนา อ .มโนรมย์  จ.ชัยนาท ออกมาตรวจสอบสภาพ
ดินกลางทุ่งนา หลังจากเมื่อคืนท่ีผ่านมามีฝนตกประมาณ 1 ช่ัวโมง เพื่อเตรียมน ารถไถนาลงไถดะเตรียมดิน
ปลูกข้าวในฤดูนาปี แต่ก็ต้องผิดหวัง เพราะปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ดินเปียกพอท่ีจะไถพลิกดินได้ 
โดยนายมานพ นกคุ่ม ชาวนาในพื้นท่ีบอกว่า พื้นท่ีหมู่ 4 ต.ไร่พัฒนาและหมู่บ้านข้างเคียงไม่มีฝนตกมานานกว่า 
3 เดือน ท าให้ไม่สามารถท าการเพาะปลูกพืชอะไรได้ เพราะอ้อยหรือข้าวโพดท่ีเป็นพืชทนแล้ง จะเอาไปปลูก
ในนาข้าวก็ไม่ค่อยได้ผลผลิตเพราะดินไม่เหมาะสม ท าให้ชาวนาในพื้นท่ีต้องรอความหวังจากน้ าฝนท่ีจะใช้ใน
การท านา ซึ่งแถบนี้เป็นพื้นท่ีนาดอน จะท านาได้เพียงปีละ 1 ครั้งจากน้ าฝนเท่านั้น ซึ่งหลังจากนี้ชาวบ้านก็ได้
แต่ภาวนาให้มีฝนตกลงมาเร็วๆ พอท่ีจะได้เริ่มท านาตามฤดูได้ (มติชน 29042560) 
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2. ความเคลื่อนไหวของข้าวต่างประเทศ 
 2.1 สถานการณ์การผลิต การค้า และสต็อกข้าวของโลก 
 ผลผลิตข้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้คาดการณ์ผลผลิตข้าวโลกปี 2560/61 ประจ าเดือนพฤษภาคม 

2560 ว่าจะมีผลผลิต 481.298 ล้านตันข้าวสาร (717 .8 ล้านตันข้าวเปลือก ) ลดลงจาก 481.540 ล้านตันข้าวสาร 

(718.1 ล้านตันข้าวเปลือก) หรือลดลงร้อยละ 0.05 จากปี 2559/60 

     บัญชีสมดุลข้าวโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้คาดการณ์บัญชีสมดุลข้าวโลกปี 2560/61 ณ เดือนพฤษภาคม 

2560 ว่าผลผลิต ปี 2560/61 จะมี 481.298 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปี 2559/60 ร้อยละ 0.05 การใช้ในประเทศจะมี 

480.087 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.30 การส่งออก /น าเข้าจะมี 42.249 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มข้ึน

จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.25 และสต็อกปลายปีคงเหลือ 119.772 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.02  

      โดยประเทศที่คาดว่าจะส่งออก ข้าว เพิ่มข้ึน ได้แก่  ประเทศ ออสเตรเลีย เมียนมาร์ กั มพูชา จีน อียิปต์ อียู 

ปากีสถาน ปารากวัย และเวียดนาม ส่วนประเทศที่คาดว่าจะส่งออกลดลง ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล และสหรัฐอเมริกา 

        ส าหรับประเทศที่คาดว่าจะน าเข้าเพิ่มข้ึน ได้แก่ แองโกลา คาเมรูน ไอเวอรี่โคสต์ คิวบา อียู กานา กินี เฮติ 

อิหร่าน อิรัก เคนย่า โมแซมบิค ฟิลิปปินส์ ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล แอฟริกาใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรส  ส่วนประเทศที่

คาดว่าจะน าเข้าลดลง ได้แก่ จีน  

      ประเทศที่มีสต็อกคงเหลือปลายปีเพิ่มข้ึน ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศที่คาดว่าจะมีสต็อก

คงเหลือปลายปีลดลง ได้แก่ อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย และสหรัฐอเมริกา (ที่มา : Grain World Market and Trade, 

USDA ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560) 
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 2.2 ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้น าเข้าข้าวท่ีส าคัญ 

   ฟิลิปปินส์  

      แหล่งข่าววงการค้าข้าว รายงานว่า ส านักงานอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; 

NFA) จะออกประกาศเปิดการประมูลซ้ือข้าวจ านวน 250,000 ตัน ในเดือนหน้า เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวใน

ประเทศที่ลดลง และเตรียมไว้ส าหรับใช้ในช่วงที่อุปทานข้าวในประเทศลดลงช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-

กันยายน โดยคาดว่าการประมูลคร้ังนี้จะเปิดโอกาสให้บริษัท เอกชน (government-to-private (G-P) 

scheme) จากประเทศไทย เวียดนาม และประเทศอื่นๆ เช่น อินเดีย ปากีสถาน สามารถเข้าร่วมการ

ประมูลได้ ซ่ึงการส่งมอบจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนหรืออย่างช้าต้นเดือน

กรกฎาคม 

      ในขณะเดียวกันสภา NFA (the NFA Council) จะมีการพิจารณามาตรการน าเข้าข้าวจาก

ต่างประเทศ (the 2017 minimum access volume; MAV) ด้วย หลังจากที่มาตรการน าเข้าข้าวตาม

ข้อตกลงขององค์การการค้าจะหมดอายุลงเร็วๆ นี้ 

      ซ่ึงมีรายงานว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์จะขยายระยะเวลามาตรการจ ากัดการน าเข้าข้าว (the 

quantitative restrictions (QRs) on rice imports) ซ่ึงจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคมนี้ ออกไปอีก 3 ปี 

จนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 โดยจะคงปริมาณการน าเข้าสูงสุด (the Minimum Access Volume) ท่ี

เอกชนจะน าเข้าได้ในแต่ละปีไว้ที่ 805,200 ตัน ในอัตราภาษีน าเข้าร้อยละ 35 ส่วนการน าเข้านอ กโควตา

จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 40 (ที่มา : Oryza.com และ Riceonline.com) 

 ไนจีเรีย  

     ไนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในแอฟริกาและเป็นประเทศผู้น าเข้าข้าวอันดับสองของ

โลก รองจากประเทศจีน จากความพยายามในการพึ่งพาตนเองของรัฐบาลและนโยบายการน าเข้าที่

เข้มงวด ส่งผลให้ไนจีเรียน าเข้าลดลงจาก 3.4 ล้านตัน ในปี 2555 เหลือ 2.1 ล้านตัน ในปี 2561 

เนื่องจากอุปทานในประเทศมีจ ากัด ขณะที่ราคาข้าว 

 ในประเทศและราคาน าเข้าสูงขึ้น ทั้งนี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การบริโภคข้าวของไนจีเรียมี

ปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม แม้ความต้องการน าเข้าโดยรวมของไนจีเรียจะลดลง แต่การ

น าเข้าในภูมิภาคอื่นๆ ยังคงเติบโต และสามารถสร้างตลาดที่มีศักยภาพส าหรับผู้ส่งออกข้าวทั่วโลกได้ 

(ที่มา : Grain World Market and Trade, USDA ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560) 

 



40 

 

 2.3 ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้ส่งออกข้าวที่ส าคัญ 

      กัมพูชา  

       สหพันธ์ข้าวของกัมพูชา (the Cambodia Rice Federation; CRF) ได้ปฏิเสธข้อเสนอของ

สมาชิกที่ต้องการให้ลดค่าธรรมเนียมสมาชิกประจ าปีและค่าธรรมเนียมในการส่งออกข้าว 

 โดยที่ผ่านมาสมาชิกของสหพันธ์ข้าวของกัมพูชา (CRF) ซ่ึงเป็นองค์กรที่ได้ รับมอบหมายให้

ท างานในนามภาคอุตสาหกรรมได้หยุดจ่ายค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมการส่งออก โดย

อ้างว่าไม่สามารถจ่ายเงินค่าสมาชิกได้ เพราะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงและมีต้นทุนการประกอบ

ธุรกิจที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ตามข้อตกลงของการเป็นสมาชิกสหพันธ์ข้าว ของกัมพูชา สมาชิกแต่ละรายจะต้อง

จ่ายเงิน 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี จ่ายค่าธรรมเนียมการส่งออกข้าวขาว 0.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน 

และข้าวหอม 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน  (ที่มา : Oryza.com, www.mekongoryza.comและสมาคมผู้

ส่งออกข้าวไทย) 

    อินเดีย  

     ภาวะราคาข้าวในช่ วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว ท่ามกลางค าสั่งซ้ือจากต่างประเทศมี

น้อยลง ขณะท่ีราคาข้าวเปลือกในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง เพราะรัฐบาลยังคงเร่งจัดหาข้าวเปลือกเพื่อ

เก็บสต็อกอย่างต่อเนื่อง โดยข้าวนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 394-399 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซ่ึงราคาข้าวอินเดี ยที่

ยังคงอยู่ในระดับสูงนั้น ส่งผลให้ผู้ซ้ือต่างประเทศหันไปให้ความสนใจข้าวจากแหล่งอื่น เช่น เวียดนาม ที่มี

ราคาถูกกว่า  

 นอกจากนี้ ค่าเงินรูปีที่แข็งค่าข้ึน ยังเป็นอุปสรรคต่อการเสนอขายข้าวของผู้ส่งออกอินเดีย ซ่ึง

นับต้ังแต่ต้นปีที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีแข็งค่าข้ึนไปแล้วประมาณ 5% ใกล้ระดับสูงที่สุดในรอบ 21 เดือน โดย

ในปีการผลิต 2559/60ทางการอินเดีย คาดการณ์ปริมาณผลผลิตข้าวมีประมาณ 109.15 ล้านตัน เพิ่มขึ้น

ประมาณร้อยละ 5 จากปริมาณ 104.32 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา  (ที่มา : Oryza.com, Riceonline.com 

และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย) 

       เวียดนาม  

       ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับสูงขึ้นตามทิศทางราคาข้าวของไทย โดยราคาเอฟโอบี 

ข้าวขาว 5% ตันละ 365-370 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเฉลี่ยที่ตันละ 367.5 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากตันละ 

355-360 ดอลลาร์สหรัฐ เม่ือเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ซ่ึงถือเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ 11 เดือน วงการ
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ค้าข้าวระบุว่า จากการที่แนวโน้มความต้องการข้าวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ท าให้ผู้ค้าข้าวต่างซ้ือข้าวเก็บ

ไว้รอราคาขึ้น จึงไม่มีการขายข้าวออกมาในช่วงนี้มากนัก 

      กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม รายงานว่า ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม -15 เมษายน 

2560 เวียดนาม มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวรวมประมาณ 19.375 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เม่ือเทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 โดยในช่วงเดือนเมษายน- พฤศจิกายน 2560 พื้นที่ทางภาคเหนือของ

เวียดนามเพาะปลูกข้าวรวมประมาณ 6.875 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.2 ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวท้ังหมด 

ลดลงร้อยละ 0.2 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ส่วนพื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคใต้มีประมาณ 

11.875 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ทั้งนี้ 

คาดว่าเวียดนามมีพื้นที่เก็บเก่ียวข้าวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559-เมษายน 2560 ประมาณ 10 ล้านไร่ 

ลดลงร้อยละ 4.2 เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 

      ส าหรับสถานการณ์ราคาข้าวในประเทศ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560 ราคาขายส่งของข้าวเปลือก

ที่รับซ้ือจากเกษตรกร ราคาประมาณ 0.216 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 3.9 เม่ือเทียบกับ

วันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยราคาหน้าคลังสินค้า ข้าวขาวราคาประมาณ 0.307 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม 

ลดลงร้อยละ 13.1 ข้าวหอม Jasmine 5% ราคาประมาณ 0.432 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 

1.0 ข้าวหอม Fragrance ราคาประมาณ 0.463 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 1.9 ข้าวหอม 

KDM (Kow Dak Mali) ราคาประมาณ 0.502 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 1.7 

      ทั้งนี้ ราคาข้าวเวียดนามมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากข้าวมีคุณภาพไม่ดีและเวียดนามยังเผชิญกับ

การแข่งขั้นส่งออกข้าว ราคาขายปลีกข้าวเปลือกในตลาดอยู่ที่ 0.240 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ข้าวขาว 

ราคา 0.441 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ข้าวหอม Jasmine ราคา 0.617 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม ข้าว

หอม Fragrance ราคา 0.667 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม และข้าวหอม KDM (Kow Dak Mali) ราคา 

0.661 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม เท่ากับราคาของวันที่ 15 มีนาคม 2560 

      สถานการณ์การส่งออก ตลาดส่งออกข้าวที่ส าคัญ 5 อันดับแรกของเวียดนามในช่วง 3 เดือนแรก

ของปี 2560 ได้แก่ จีน ปริมาณ 527,948 ตัน (ร้อยละ 43.3) ฟิลิปปินส์ ปริมาณ 235,491 ตัน (ร้อยละ 

15.9) สิงคโปร์ ปริมาณ 60,946 ตัน (ร้อยละ 5.6) มาเลเชีย ปริมาณ 51,978 ตัน (ร้อยละ 3.7) และโกตดิ

วัวร์ ปริมาณ 46,640 ตัน (ร้อยละ 3.6) 

      มีรายงานว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามส่งออกข้าวหอมประมาณ 355,000 ตัน โดย

ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศจีนจ านวน 163,300 ตัน คิดเป็นร้อยละ 46 ของการส่งออกข้าวหอมทั้งหมด 

ตามด้วยประเทศไอวอร่ีโคสต์ กาน่า มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมา เวียดนาม



42 

 

ส่งออกข้าวหอมประมาณ 140,000 ตัน โดยส่งไปยังประเทศจีนประมาณ 50,400 ตัน คิดเป็นร้อยละ 36 

และส่งไปยังประเทศไอวอร่ีโคสต์ กาน่า ประเทศละประมาณ 30,000 ตัน นอกจากประเทศจีนจะเป็นตลาด

ใหญ่ของข้าวหอมเวียดนามแล้ว ยังเป็นตลาดข้าวเหนียวที่ส าคัญด้วย โดยเม่ือปีทีผ่านมาเวียดนามส่งออก

ข้าวเหนียวไปยังจีนประมาณ 940,000 ตัน 

      วงการข้าวระบุว่าในปี 2561 เวียดนามจะสามารถส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปได้มากถึง 

100,000 ตัน โดยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามข้อตกลงของการค้าเสรีระหว่างเวียดนามและสหภาพยุโรป 

(the Vietnam-EU Free Trade Agreement) ซ่ึงจะช่วยให้ข้าวเวียดนามเข้าไปท าตลาดในสหภาพ

ยุโรปได้มากข้ึน อย่างไรก็ตามข้าว เวียดนามยังคงมีข้อจ ากัดในตลาดนี้ เนื่องจากสหภาพยุโรปมีมาตรการ

ทางเทคนิคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกข้าว เช่น การก าหนดมาตรฐานทางด้านคุณภาพ ซ่ึงจะมีผู้ส่งออก

บางรายเท่านั้นที่สามารถควบคุมขบวนการผลิตข้าวของตนได้ต้ังแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง 

     ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การที่ข้าวเวียดนามจะเข้าไปท าตลาดในสหภาพยุโรปจะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์

สินค้าที่น่าเชื่อถือและต้องมีตราสินค้า ซ่ึงรัฐบาลจะต้องให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนในการด าเนินการ

ดังกล่าว เช่น การก าหนดนโยบายที่เอื้ออ านวยต่อการส่งออก และต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้าวเวียดนาม

ในตลาดยุโรป เป็นต้น (ที่มา : ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ , Oryza.com 

และ Riceonline.com) 

 ด้านนาย Huynh The Nang ประธานสมาคมอาหารเวียดนามเปิดเผยว่า ประเทศในภูมิภาค

อาเซียนที่น าข้าข้าวจากเวียดนามก าลังเปลี่ยนวิธีการน าเข้าข้าวจากการน าเข้าผ่านรัฐบาลเป็นน าเข้าข้าว

ผ่านผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ประเทศดังกล่าวยังมีนโยบายลดปริมาณการน าเข้าข้าวเพื่อรักษาการผลิต

ข้าวในประเทศ 

 ทั้งนี้ ประเทศผู้น าเข้าข้าวท่ีส าคัญของเวียดนามและได้จ ากัดการซ้ือข้าว เช่น จีน แอฟริกา และ

โดยเฉพาะฟิลิปปินส์ซ่ึงเป็นประเทศผู้น าเข้าข้าวอันดับ 2 ของเวียดนาม มีนโยบายระงับการน าเข้าข้าว

จากต่างประเทศเพื่อรักษา 

การผลิตข้าวในประเทศ จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวของเวียดนาม 

 นาย Nguyen Van Don ผู้อ านวยการบริษัท Viet Hung จ ากัด เปิดเผยว่า ต้ังแต่ต้นปี 2560 

บริษัทฯ ส่งออกข้าว (ส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมและข้าวเหนียว ) ปริมาณ 35,000 ตัน โดยราคาข้าวหอมอยู่

ระหว่าง 460 – 540 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าว่า เนื่องจากเวียดนามมีความสามารถ

ในการแข่งขันในตลาดข้าวหอม แต่ปริมาณข้าวที่ผลิตได้ ยังไม่มากนัก รัฐบาลเวียดนามจึงมีนโยบาย

กระตุ้นให้เกษตรกรปลูกข้าวหอมเพิ่มขึ้น (ที่มา: ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ ) 
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