
 

ขาวประจําเดือน มิถุนายน 2558 

ขโมยเกีย่วขา้ว(02 ม.ิย.58) 
โดย เพลงิมรกต 
 บา่ยวันที ่28 พ.ค.ทีผ่า่นมา นายจํารัส พลิกึ อายุ 52 ปี ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 6 ต.แหลมยาง อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 
พาผูส้ือ่ข่าวไปดูนาขา้วทีห่มู่ 6 ต.วังบวั อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ของนายสมบัต ิตาคะ อายุ 47 ปี บา้นอยู่ ต.ท่ามะเขือ อ.
คลองขลุง 
 เนื่องจากเมือ่ไม่กีค่นืทีผ่า่นมานาขา้วของนายสมบตัถิกูคนรา้ยไม่ทราบจํานวนมาขโมยเกีย่วขา้วไปทัง้หมด 8 ไร่นาย
สมบตัมิสีหีนา้เศรา้สรอ้ยเล่าว่า เชา่นา 8 ไร่ ปลูกขา้วพันธุห์อมมะล ิขา้วออกรวงเหลอืงอร่ามพรอ้มเก็บเกีย่ว เมือ่วันที ่26 พ.ค.ที่
ผา่นมา เขามาตรวจดูขา้วในนาเพือ่จะจา้งรถเกีย่วขา้วมาเกีย่วขา้วไปขายใหล้านรับซือ้ขา้วปรากฏว่ารวงขา้วในนาทีเ่คยเหลือง
อร่ามพรอ้มเก็บเกีย่วหายไปหมด ตอนแรกคดิว่าหนูนาระบาดมากัดกนิขา้วในแปลงนาจนหมดแต่เมื่อไปตรวจดูอย่างละเอียด
พบว่าลักษณะของรวงขา้วถกูของมีคมตัดไปทําใหม้ั่นใจว่าขา้วทีป่ลูกเอาไวต้อ้งถูกคนรา้ยขโมยเกีย่วไปอย่างแน่นอน คาดว่า
คนรา้ยคงเขา้มาก่อเหตุในเวลากลางคืน และคนรา้ยตอ้งเขา้มาเป็นกลุ่มเพราะคนคนเดียวไม่สามารถเกีย่วขา้วทัง้ 8 ไร่เสร็จ
ภายในคนืเดยีวอย่างแน่นอน 
 นายสมบตับิอกว่า ขา้วหอมมะลใินนาทัง้ 8 ไร่คดิเป็นปรมิาณขา้วราว 7 เกวียน ขายไดป้ระมาณ 56,000 บาทความ
เสยีหายครัง้นี้ทําใหต้อ้งมหีนี้สนิเพิม่ขึน้อกี เนื่องจากกูเ้งนิธนาคารเพือ่การเกษตรฯ หรอื ธ.ก.ส.มาลงทนุ หวังจะเก็บเกีย่วไปขาย
เอาเงนิมาเลีย้งดูครอบครัวและใชห้นี้ คราวนี้ตอ้งเป็นหนี้สนิทัง้ ธ.ก.ส.และเจา้ของนาทํานาเลีย้งครอบครัวมากว่า 20 ปี เพิง่เคย
เจอเหตุการณ์ถกูขโมยเกีย่วขา้วเป็นครัง้แรกแทบจะหมดตัว 
 กอ่นหนา้นี้ไปแจง้ความลงบนัทกึประจําวันกบัตํารวจ สภ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร เอาไวแ้ลว้ ขอใหตํ้ารวจเร่งจับกุม
คนรา้ยมาดําเนนิคดคีดทีีเ่กดิขึน้กบันายสมบตัเิป็นตัวอย่างความทกุขร์อ้นของเกษตรกร ขา้วในนาทีเ่ป็นความหวังของครอบครัว
ตอ้งหายไปเพยีงชัว่ขา้มคนืจงึขอใหตํ้ารวจทกุทอ้งทีอ่อกกวดขันตรวจตราป้องกนัภัยให ้ชาวไร่ชาวนาในฤดูเก็บเกีย่วพรอ้มตาม
ล่าโจรตัวขโมยขา้วมาลงโทษอย่างสาสม (ไทยรัฐ 02062558) 
โพลชี ้เกษตรกร รอ้ยละ 73.6 อยากใหร้ฐัพจิารณา พกัหนี ้(02 ม.ิย.58) 
 วันที ่1 ม.ิย. 58 ชมรมนักวจิัยไทยเพือ่ความสขุชมุชน เสนอ ผลวจิัยเชงิสํารวจ เรือ่ง 1 ปีทีผ่า่นไปกบัการเปลี่ยนแปลง
ชวีติเกษตรกรไทย : กรณีศกึษาตัวอย่างแกนนําชมุชนทัว่ประเทศ 
 รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธกิุล ประธานชมรมนักวจิัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community 
Happiness Association, TRICHA) เปิดเผย ผลวจิัยเชงิสํารวจมาสเตอร์โพลล์ (Master Poll) เรื่อง 1 ปีทีผ่่านไป กับการ
เปลีย่นแปลงชวีติเกษตรกร : กรณีศกึษาตัวอย่างแกนนําชมุชนทัว่ประเทศ จํานวนทัง้สิน้ 1,073 ตัวอย่าง ดําเนนิโครงการในวันที ่
29-31 พฤษภาคม 2558 ผลการสํารวจการตดิตามขอ้มูลข่าวสารผา่นสือ่มวลชนในชว่ง 30 วันทีผ่า่นมา พบว่า แกนนําชมุชนรอ้ย
ละ 63.9 ระบ ุตดิตามทกุวัน/เกอืบทกุวัน ในขณะทีร่อ้ยละ 20.1 ระบุตดิตาม 3-4 วัน/สัปดาห ์รอ้ยละ 5.9 ระบุ ตดิตาม 1-2 วัน 
ต่อสปัดาห ์รอ้ยละ 7.5 ระบ ุนอ้ยกว่าสัปดาหล์ะครัง้ และรอ้ยละ 2.6 ระบุไม่ไดต้ดิตามเลย คณะผูว้จิัยไดเ้ริม่ตน้สอบถามความ
คดิเห็นของแกนนําชมุชนเกีย่วกบัมาตรการชว่ยเหลอืเกษตรกรระยะสัน้ที ่คสช.และรัฐบาลไดดํ้าเนนิการอยู่นัน้ 
 ผลการสํารวจพบว่า แกนนําชมุชนไดร้ะบ ุมาตรการชว่ยเหลอืทีช่ว่ยบรรเทาความเดอืดรอ้นเฉพาะหนา้ของเกษตรกรใน
จังหวัดของตน ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม เรยีงตามลําดับ ดังนี้ อันดับหนึ่ง ไดแ้ก่ การพักชําระหนี้เกษตรกรรายย่อย (รอ้ยละ 73.6) 
รองลงมาคือ การสนับสนุนสนิเชือ่ดอกเบีย้ตํ่าเป็นเงนิทุนหมุนเวียนใหเ้กษตรกร (รอ้ยละ 69.5) การแกไ้ขปัญหาราคาสนิคา้
การเกษตรตกตํ่า (รอ้ยละ 66.1) การใหเ้งนิช่วยเหลือค่าตน้ทุนการผลติ ไร่ละ 1,000 บาท (รอ้ยละ 65.1) การแกไ้ขปัญหา
หนี้สนิของเกษตรกรผา่นธนาคาร ธกส. (รอ้ยละ 59.8 ) และการช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการรับจํานําขา้วทีต่กคา้ง (รอ้ยละ 
52.2) ตามลําดับ 
 นอกจากนี้ เมื่อคณะผูว้ ิจัยไดส้อบถามถงึ ความจําเป็นของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาวทีรั่ฐบาลกําลัง
ดําเนนิการอยู่ พบว่า แกนนําชมุชนสว่นใหญก่ว่ารอ้ยละ 90 เห็นว่า ทกุมาตรการทีรั่ฐบาลกําลังดําเนินการมีความจําเป็น สําหรับ
เกษตรกรในจังหวัดของตนทัง้สิน้ โดยเรียงตามลําดับได ้ดังนี้ การบรหิารจัดการแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร แกไ้ขปัญหาภัยแลง้
ซํ้าซาก (รอ้ยละ 98.6 ระบ ุจําเป็น) การสง่เสรมิและเผยแพร่ความรูท้ีจํ่าเป็นใหเ้กษตรกร (รอ้ยละ 98.5 ระบุ จําเป็น) การจัดทํา
ทะเบยีนเกษตรกร แกปั้ญหาหนี้สนิเกษตรกร (รอ้ยละ 96.8 ระบุ จําเป็น) มาตรการในการลดตน้ทุนการผลติ เพื่อเพิม่รายได ้
ใหก้บัเกษตรกร (รอ้ยละ 96.5 ระบุ จําเป็น) การส่งเสรมิการทําเกษตรอนิทรีย์ ไร่นาสวนผสม (รอ้ยละ 95.5 ระบุ จําเป็น) การ
ส่งเสรมิสหกรณ์สรา้งชุมชนเขม้แข็ง สรา้งตลาดชุมชนในทอ้งถิน่ (รอ้ยละ 94.4 ระบุ จําเป็น) การจัดตัง้ธนาคารปุ๋ ย และศูนย์
เมล็ดพันธุใ์นทกุชมุชน (รอ้ยละ 91.5 ระบ ุจําเป็น) และการจัดโซนนิง่การเกษตร และการจัดสรรพืน้ทีเ่พาะปลูกทีเ่หมาะสม (รอ้ย
ละ 90.3 ระบจํุาเป็น) 



 อย่างไรก็ตาม เมือ่คณะผูว้จัิยไดส้อบถามต่อไปว่า ในแต่ละจังหวัดนัน้มีปัญหาของเกษตรกรปัญหาใดบา้ง ทียั่งไม่ได ้
รับการแกไ้ขหรอืแกไ้ขไม่สําเร็จ ผลการสํารวจ พบว่า แกนนําชมุชน รอ้ยละ 46.5 ระบ ุปัญหาราคาผลผลติทางการเกษตร/ราคา
ขา้ว ยางพารา ปาลม์ ตกตํ่า/ราคาสนิคา้ตกตํ่า รอ้ยละ 30.4 ระบ ุการขาดแหล่งน้ําในการทําการเกษตร/การจัดสรรแหล่งน้ํา/ไม่มี
อ่างรองรับน้ํา/แกไ้ขเรือ่งแหล่งน้ํา รอ้ยละ 14.8 ระบ ุปัญหาเรือ่งทีด่นิทํากนิของประชาชน/อยากใหม้ีทีด่นิทํากนิเป็นของตนเอง
เพราะค่าเชา่แพงมาก รอ้ยละ 14.2 ระบ ุเรือ่งปากทอ้งของประชาชน/แกไ้ขปัญหาหนี้สนิของเกษตรกร /หนี้นอกระบบ /การพัก
หนี้ของเกษตรกร/รายไดข้องเกษตรกรตกตํ่า 
 รอ้ยละ 13.5 ระบ ุเรือ่งเงนิทนุในการทําการเกษตร/เงนิทนุในการประกอบอาชพี/กองทุนช่วยเหลือเกษตรกร/การลด
ตน้ทนุการผลติ/ลดค่าปุ๋ ยและอุปกรณ์ทางการเกษตร รอ้ยละ 10.2 ระบุปัญหาภัยแลง้ น้ําท่วม ภัยธรรมชาต ิและ รอ้ยละ 10.7 
ระบปัุญหาอืน่ๆ อาท ิการแนะนํา การอบรมความรูเ้รื่องการเกษตรยังเขา้ไม่ถงึ/ประชาชนยังเขา้ไม่ถงึเรื่องนโยบายของรัฐบาล 
อยากใหเ้ขา้มาประชาสมัพันธใ์นพืน้ที/่ การเอารัดเอาเปรยีบของพ่อคา้คนกลาง/ การประกนัราคาพชืผลทีไ่ม่ชดัเจน/ประกนัราคา
ผลผลติ/การรับซือ้ผลผลติของเกษตรกรไม่คงที/่ ตลาดรองรับผลผลติไม่เพียงพอ/การหาช่องทางทางการตลาดเพื่อกระจาย
ผลผลติ และเมือ่คณะผูว้จัิยไดส้อบถามความคดิเห็นต่อไป ว่า รัฐบาลเดนิมาถกูทางแลว้หรอืไม่ในการดําเนนิมาตรการเพือ่แกไ้ข
ปัญหาความเดอืดรอ้น และสรา้งความเขม้แข็งอย่างย่ังยนืใหเ้กษตรกรไทย 
 ผลการสํารวจพบว่า แกนนําชมุชนเกอืบรอ้ยละรอ้ย หรอืรอ้ยละ 94.8 ระบ ุคดิว่า รัฐบาลเดนิมาถกูทางแลว้ ในขณะทีม่ี
เพียงรอ้ยละ 5.2 ทีร่ะบุ คดิว่า ยังไม่ถูกทาง โดยใหเ้หตุผลเพิม่เตมิ ว่า การช่วยเหลือยังไม่ถงึมือเกษตรกรทีเ่ดือดรอ้นจรงิๆ/
เกษตรกรยังไม่ไดม้โีอกาสแสดงความคดิเห็นโดยตรงถงึรัฐบาล/รัฐบาลตอ้งรับฟังปัญหาความเดือดรอ้นจากเกษตรกรโดยตรง/
นโยบายไม่ตรงกบัความตอ้งการ เป็นตน้ 
 ประเด็นสําคัญสดุทา้ย เมือ่คณะผูว้จัิยไดส้อบถามถงึการเปลีย่นแปลงชวีติความเป็นอยู่ของเกษตรกรในช่วง 1 ปีทีผ่่าน
มา พบว่า แกนนําชุมชนรอ้ยละ 29.3 ระบุ เกษตรกรในจังหวัดของตนมีชวีติความเป็นอยู่ทีด่ีขึน้ ในขณะทีร่อ้ยละ 28.7 ระบุ ดี
เหมือนเดมิ ทัง้นี้ รอ้ยละ 24.1 ระบุ เกษตรกรยังคงเดือดรอ้นเหมือนเดมิ ในขณะทีร่อ้ยละ 17.9 ระบุ เดือดรอ้นมากกว่าเดิม
(ไทยรัฐ 01062558) 
7 พนัธุข์า้วรบัรองใหม ่เหนยีว-เจา้อตุสาหกรรม (02 ม.ิย.58) 
โดย ชาตชิาย  ศริพิัฒน ์
 ตอ้นรับ “วันขา้วและชาวนาแหง่ชาต”ิ ทีจ่ะจัดในวันที ่5–6 ม.ิย.นี้ กรมการขา้วประกาศรับรองพันธุข์า้วมากถงึ 7 พันธุ ์
ทัง้ทีผ่า่นมาแต่ละปีจะรับรองแค่เพยีง 3–4 พันธุ ์
 นายชาญพทิยา ฉิมพาลี อธบิดีกรมการขา้ว เผยถงึสาเหตุว่า เนื่องจากผลการวจัิยปรับปรุงพันธุห์ลายชนิด ทัง้ขา้ว
เหนียว ขา้วเจา้ และขา้วสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ประสบความสําเร็จในเวลาใกลเ้คียงกัน คณะกรรมการพจิารณาพันธุ์
ขา้ว จงึประกาศรับรองพรอ้มกัน 7 พันธุ ์1) ขา้วเจา้พันธุ ์กข61...2) ขา้วเจา้พันธุ ์กข63...3)ขา้วเหนียวพันธุเ์ขี้ยวงู 8974...4)
ขา้วเหนียวพันธุ ์กข20...5) ขา้วเหนียวพันธุ ์กข–แม่โจ2้...6) ขา้วเหนียวพันธุดํ์าหมอ37...7) ขา้วเจา้พันธุห์อมกระดังงา59  
 “พันธุ ์กข61 เป็นขา้วทีเ่ราปรับปรุงพันธุต์ามคํารอ้งขอของชาวนาภาคกลาง ตอ้งการขา้วอายุสัน้ไม่เกนิ 90 วัน เพื่อจะ
ไดเ้ก็บเกีย่วไดท้นักอ่นน้ําทว่มในชว่งนาปี และการปลูกทีส่ัน้ลงยังชว่ยประหยัดน้ําในฤดูนาปรังได ้ แต่เนื่องจากพันธุข์า้วอายุสัน้
ทีม่จํีาหน่ายทัว่ไปเป็นขา้วไม่มคีุณภาพ สอีอกมาแลว้ไดข้า้วสารคุณภาพตํ่ากว่าขา้ว 25% กรมการขา้วจงึไดป้รับปรุงพันธุใ์หม่ 
แมจ้ะเป็นขา้วอายุสัน้ แต่สอีอกมาสามารถผลติเป็นขา้วสาร 100% ชัน้ 1 ได”้ 
 สว่นขา้วเจา้ กข63 อธบิดกีรมการขา้วบอกว่า เป็นพันธุสํ์าหรับอุตสาหกรรมอาหาร เหมาะสําหรับนําไปทําเป็นขนมอบ
กรอบ รวมทัง้สามารถนําไปทําเป็นซเีรียล อาหารเชา้ เนื่องจากขา้วทีม่ีคุณสมบัติเช่นนี้ บา้นเราไม่มี แต่ละปีตอ้งนําเขา้จาก
ต่างประเทศหลายพันตัน กรมการขา้วจงึปรับปรุงพันธุข์า้วนี้มาเพื่อลดการนําเขา้...เป็นพันธุท์ีเ่หมาะกับพื้นทีน่าชลประทานใน
พืน้ทีภ่าคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เชน่เดยีวกบั ขา้วเหนียวพันธุ ์เขีย้วงู 8974 ทีม่ลีักษณะเด่น มีรูปร่างเล็กเรียวกว่าพันธุ ์กข6 นิยมนํามาทําขา้วเหนียว
มูน จงึเป็นทีต่อ้งการของผูป้ระกอบการโรงสแีละธุรกจิอาหารของหวาน...เหมาะกับพื้นทีน่าปีในภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ
จังหวัดเชยีงราย แต่ไม่ควรปลูกในพืน้ทีค่่อนขา้งดอนหรอืฝนหมดเร็ว เนื่องจากมีอายุการเก็บเกีย่วชา้กว่าพันธุ ์กข6 ขา้วเหนียว
พันธุ ์ดําหมอ37 คนไทยไม่ค่อยรูจั้ก มักคุน้แต่ขา้วเหนียวลมืผวัของภาคเหนือ แต่เปรียบเทยีบคุณสมบัต ิขา้วเหนียวดําหมอ37 
เรยีกไดว้่า เป็นขา้วเหนียวลมืผวัของภาคใต ้เพราะมคีุณค่าทางโภชนาการสูง มีธาตุแคลเซยีม เหล็ก สังกะส ีมีวติามนิบ ี1 บ ี3 
และบ ี6 รวมทัง้มสีารตา้นอนุมูลอสิระสงู 
 ขา้วเจา้พันธุ ์หอมกระดังงา 59 เป็นขา้วเจา้พืน้เมอืงของจังหวัดนราธวิาส มีปรมิาณธาตุแคลเซยีม เหล็ก สังกะส ีสาร
ตา้นอนุมูลอสิระมาก...ขา้วเหนียวพันธุ ์กข20 เป็นขา้วเหนียวไวต่อช่วงแสง ปรับปรุงพันธุเ์พื่อใหต้า้นทานโรคไหม ้ตน้เตี้ยโดน
ลมไม่ลม้ง่าย และมอีายุเบากว่า กข6 ประมาณ 3 สปัดาห ์สามารถปลูกในพืน้ทีฝ่นหมดเร็ว หรือพื้นทีน่าดอนซึง่ไม่เหมาะสมกับ
พันธุ ์กข12 และ กข6 
 สําหรับขา้วเหนียวพันธุ ์กข–แม่โจ ้2 เป็นขา้วเหนียวไม่ไวต่อชว่งแสง มกีลิน่หอมอ่อน เมล็ดเรยีวยาว ตน้เตี้ย สามารถ
ปลูกไดต้ลอดทัง้ปี เหมาะกบัพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน แต่มอีายุการเก็บเกีย่วประมาณ 146 วัน(ไทยรัฐ 01062558) 
ขา้วพารบ์อยล ์เพิม่คณุคา่อาหาร (03 ม.ิย.58) 
โดย ดอกสะแบง 
 ขา้ว...เป็นสนิคา้เกษตรทีสํ่าคัญของไทย และอาหารใชใ้นการบรโิภคกนัแทบทัว่ทัง้โลก ซึง่...ตามกระบวนโดยการเอา
ขา้วเปลอืกมากะเทาะเปลอืกออกใหไ้ดเ้นื้อในเป็นขา้วกลอ้ง แลว้จงึนํามา ผ่านการขัดส ีอีกครัง้ เพื่อใหเ้มล็ดขา้วขาวสวย และ 
นุ่มอร่อยเมือ่นํามาหงุตม้ 



 ค่าของความสวย...มันไดทํ้าลายคุณค่าทางอาหารและเกลอืแร่ ต่างๆ อย่างเช่น โปรตีน ไขมัน เสน้ใยหยาบ เถา้และ
เสน้ใยอาหารใหห้ลุดไปกบั เยือ่หุม้เมล็ด รําและจมูกขา้ว 
 เพือ่ลดความสญูเสยีในกระบวนการผลติและตรงึเอาสิง่ทีม่คีุณประโยชน์ต่างๆ ใหยั้งคงอยู่ในเมล็ดขา้ว หรือไม่หากจะ
เสยีไปบา้งก็ใหน้อ้ยทีส่ดุ จงึมกีารนําขา้วเปลอืกมานึง่แลว้อบแหง้แลว้ค่อยนําไปปอกเปลอืก อันเป็น ภูมปัิญญาชาวบา้นอีสาน ที่
อยู่ในกลุ่มของขา้วฮาง 
 ปัจจุบันวทิยาการกา้วหนา้...มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ทําเป็น ขา้วพาร์บอยล์ (Parboiled rice) โดยทําให ้สารอาหาร
ประเภทวติามนิและแร่ธาตุบางชนดิในขา้วสงูขึน้ และขา้วประเภทนี้ก็เป็นสนิคา้สง่ออกปีละหลายลา้นตัน 
อย่างไรก็ตาม....ขา้วพารบ์อยลก์็มจีุดดอ้ยเชน่กนัคอืจะมสีเีหลอืงอ่อนและจะมสีเีขม้มากขึน้เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษายาวนาน 
ประเด็นนี้จงึ เป็นปัญหาคา้งคาแกผู่ป้ระกอบการสง่ออกขา้ว 
 ทัง้นี้...เพราะ กระบวนการผลติเกดิปฏกิริยิาเมลลารด์ระหว่างกรดอะมโินไลซนี และไกลซนีกบัน้ําตาลรดีวิสใ์นขา้วพาร์
บอยลเ์กดิสารน้ําตาลในกลุ่ม 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde (HMF) และฟโูรซนี 
 อกีทัง้การแตกตัวของโมเลกลุสตารช์เกดิน้ําตาลรีดวิส ์เป็นผลใหข้า้วพาร์บอยล์จะเกดิปฏกิริยิาเมลลาร์ดต่อเนื่องใน
ระหว่างการเก็บรักษาดว้ย...เมล็ดขา้วจงึเหลอืงเขม้ขึน้เรือ่ยๆ 
 และ...ลักษณะเนื้อสมัผสัมคีวามแข็งกว่าขา้วสารโดยทัว่ๆไปและกลิน่เฉพาะตัวของเมล็ดขา้วไม่เป็นทีช่วนรับประทาน
...ผูบ้รโิภคภายในบา้นเราจงึเบอืนหนา้ 
 แต่ก็ไม่สิน้ไรไ้มต้อก...ขา้วชนดินี้กลับเป็นทีถ่กูใจกบัชนแถบตะวันออกกลางและแอฟรกิา จงึเป็นประเทศคู่คา้ ปีหนึ่ง
มากกว่า 2.6 หมืน่ลา้นบาท...!! 
 การพัฒนาคุณภาพขา้วไทยมไิดห้ยุดยัง้เพยีงแค่นี้ นักวชิาการของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ไดทํ้าการวจิัยและพัฒนาต่อ
ยอดขา้วพารบ์อยลใ์หม้สีสีนัทีน่่ารับประทาน และคุณค่าทางอาหารสงูขึน้ 
 เป็นผลิตภัณฑร์ะดับพรีเมียม สําหรับตลาดบน ซึง่มี ศักยภาพการซือ้–ขายไดร้าคากว่าตลาดทั่วไป...!! (ไทยรัฐ 
03062558) 
เตรยีมเปิดประมูลขา้วสตอ๊กรฐัลา้นตนักลางเดอืน ม.ิย.นี ้(03 ม.ิย.58) 
 ก.พาณิชย์ เตรียมเปิดประมูลขา้วกลางเดือน ม.ิย.อีก 1 ลา้นตัน พรอ้มคาดลงนามสัญญาซือ้ขายขา้วจีทูจีกับจีน 2 
ลา้นตันในเดอืน ก.ค.นี้ เชือ่ปีนี้สง่ออกได ้10 ลา้นตัน 
 พล.อ.ฉัตรชยั สารกิลัยะ รมว.พาณชิย ์เปิดเผยว่า ไดอ้นุมัตใิหก้รมการคา้ต่างประเทศ ออกประกาศเปิดประมูลขา้วสาร
ในสต๊อกรัฐบาล ปรมิาณรวม 1 ลา้นตัน ซึง่เป็นขา้วคุณภาพดสีว่นหนึง่ และขา้วทีต่อ้งปรับปรุงคุณภาพ ทัง้เพื่อส่งออก และขาย
ในประเทศ คาดว่าจะออกประกาศไดเ้ร็วๆ นี้ และเปิดใหผู้ส้นใจยืน่ซองเสนอราคาไดภ้ายในกลางเดือน ม.ิย.นี้ ทัง้นี้ ตัง้แต่ตน้ปี 
58 กระทรวงฯ สามารถระบายขา้วไดแ้ลว้เกอืบ 3 ลา้นตัน จากสต๊อกรัฐบาลทัง้หมดประมาณ 18 ลา้นตันขา้วสาร 
 สว่นการสง่มอบขา้วแบบรัฐต่อรัฐ (จทีจู)ี ใหก้บัรัฐบาลจนีตามสญัญาเดมิ 1 ลา้นตัน ทีล่งนามซือ้ขายกนัเมือ่ปีทีผ่า่นมา
นัน้ ล่าสุด ไทยไดส้่งมอบแลว้ 400,000 ตัน และสัปดาหท์ีผ่่านมา ไดต้กลงทีจ่ะส่งมอบเพิม่อีก 100,000 ตันเร็วๆ นี้ สําหรับ
ขอ้ตกลงใหม่ ทีรั่ฐบาลจนีจะซือ้ขา้วจากไทย 2 ลา้นตัน แบง่เป็นขา้วใหม่ 1 ลา้นตัน และขา้วเกา่ 1 ลา้นตัน และสง่มอบภายในปี 
58-59 นัน้ คาดว่า จะลงนามในสัญญาซือ้ขายราวเดือน ก.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม ประเทศฟิลปิปินสจ์ะเปิดประมูลนําเขา้ขา้วอีก
หลายแสนตันในเดอืน ม.ิย.นี้ กระทรวงฯ เตรยีมพรอ้มทีจ่ะเขา้ร่วมประมูลแลว้ 
 "ปีนี้ กระทรวงฯ ตัง้ใจจะสง่ออกขา้วใหไ้ด ้10 ลา้นตัน แมใ้นชว่งตน้ปีจะสตารต์ไม่ด ีโดยสง่ออกไดน้อ้ยกว่าปีก่อน แต่
เชือ่ว่าน่าจะเป็นไปได ้เพราะปีนี้สภาพอากาศเปลีย่นแปลง ทําใหผ้ลผลติของหลายประเทศลดลง ขณะทีห่ลายประเทศมีความ
ตอ้งการนําเขา้มาก" พล.อ.ฉัตรชยั กล่าว (ไทยรัฐ 02062558) 
ขา้วทะลุ10ลา้นตนั! "รมว.พาณชิย"์ ม ัน่ใจมโีอกาส โลกกําลงัตอ้งการ-หลายชาตลิดการผลติ(03 ม.ิย.
58) 
 พล.อ.ฉัตรชยั สารกิลัยะ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิย ์เปิดเผยว่า ไดอ้นุมัตใิหก้รมการคา้ต่างประเทศออกประกาศ
เปิดประมูลขา้วสารในสต๊อกรัฐบาลปรมิาณรวม 1 ลา้นตัน ซึง่เป็นขา้วคุณภาพดสีว่นหนึง่ และขา้วทีต่อ้งปรับปรุงคุณภาพ ทัง้เพื่อ
ส่งออกและขายในประเทศ คาดว่าเปิดใหผู้ส้นใจยื่นซองเสนอราคาไดภ้ายในกลางเดือนมิถุนายนนี้ ทัง้นี้ ตัง้แต่ตน้ปี 2558 
กระทรวงสามารถระบายขา้วไดแ้ลว้เกอืบ 3 ลา้นตัน จากสต๊อกรัฐบาลทัง้หมดประมาณ 18 ลา้นตันขา้วสาร 
 พล.อ.ฉัตรชยักล่าวว่า สว่นการสง่มอบขา้วแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ใหก้ับรัฐบาลจีนตามสัญญาเดมิ 1 ลา้นตัน ทีล่งนาม
ซือ้ขายกนัเมือ่ปีทีผ่า่นมานัน้ ล่าสดุไทยไดส้ง่มอบไปแลว้ 4 แสนตัน และสัปดาหท์ีผ่่านมาไดต้กลงทีจ่ะส่งมอบเพิม่อีก 1 แสน
ตัน เร็วๆ นี้ สว่นกรณีประเทศฟิลปิปินสจ์ะเปิดประมูลนําเขา้ขา้วอีกหลายแสนตันในเดือนมถิุนายนนี้ กระทรวงเตรียมพรอ้มทีจ่ะ
เขา้ร่วมประมูลแลว้ 
 "ปีนี้กระทรวงตัง้ใจจะสง่ออกขา้วใหไ้ด ้10 ลา้นตัน แมใ้นชว่งตน้ปีจะสตารต์ไม่ด ีโดยสง่ออกไดน้อ้ยกว่าปีกอ่น แต่เชือ่
ว่าน่าจะเป็นไปได ้เพราะปีนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทําใหผ้ลผลติของหลายประเทศลดลง ขณะทีห่ลายประเทศมีความ
ตอ้งการนําเขา้มาก" พล.อ.ฉัตรชยักล่าว 
 พล.อ.ฉัตรชยักล่าวถงึการเดนิทางเยือนประเทศญีปุ่่ นระหว่างวันที ่2-6 มถิุนายนนี้ว่า จะสรา้งความเชือ่มั่นใหรั้ฐบาล
ญีปุ่่ นว่าไทยจะยังคงใหญ้ีปุ่่ นกอ่สรา้งรถไฟความเร็วสูง (ไฮ สปีดเทรน) เสน้ทางกรุงเทพฯ-เชยีงใหม่ โดยระหว่างการก่อสรา้ง
ไทยจะขอใหญ้ีปุ่่ นนําเขา้สนิคา้เกษตรจากไทยเพิม่ขึน้ และเปิดโควตา้นําเขา้ใหม้ากขึน้ โดยเนน้ขา้ว ไกส่ด ยางพารา ผลไมช้นดิ
อืน่ มะม่วง และเนื้อหมู ซึง่ปัจจุบันญีปุ่่ นกําหนดโควตา้นําเขา้ขา้วจากไทยปีละ 68,200 ตัน ภาษีในโควตา้ไม่มี และภาษีนอก
โควตา้ตันละ 341 เยน รวมถงึจะหาแนวทางความร่วมมอืทําธรุกจิสปาไทยในญีปุ่่ น ขณะเดยีวกนัจะสรา้งความเชือ่มั่นใหญ้ีปุ่่ นว่า
ไทยยังคงเป็นฐานการผลติรถยนตอ์โีคคาร ์และชิน้สว่นยานยนตเ์หมอืนเดมิ 



 พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า สําหรับการผลักดันการส่งออกสนิคา้ไทยในปีนี้นั ้น กระทรวงไดป้รับแผนใหม่ โดยไดเ้ชญิ
เอกชนมาหารอืกําหนดตลาดเป้าหมายและกลุ่มสนิคา้เป้าหมายเพือ่เดนิทางโรดโชว์ในต่างประเทศนับ 10 คณะ เช่น กลุ่มยาน
ยนต ์จะไปโรดโชวแ์อฟรกิา อเมรกิาใต,้ กลุ่มเครือ่งใชไ้ฟฟ้า จะไปตะวันออกกลางและอาเซยีน, กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ 
ตลาดจนีและตะวันออกกลาง  เป็นตน้ 
 รายงานข่าวแจง้ว่า กอ่นหนา้นี้สมาคมผูส้ง่ออกขา้วไทยไดอ้อกมายืนยันว่าอาจตอ้งทบทวนเป้าหมายการส่งออกขา้ว
จากเดมิทีค่าดไว ้9-10 ลา้นตัน เหลือ 8-9 ลา้นตัน เนื่องจากกําลังซือ้ขา้วในตลาดโลกอยู่ในภาวะทรงตัว และขา้วไทยไม่
สามารถแข่งขันดา้นราคาได ้โดยหา่งจากคู่แข่ง 20-30 เหรยีญสหรัฐต่อตัน(มตชิน 03062558) 
กมัพูชาสง่ออกขา้วไปตลาด EU ลด แตพ่มา่พุง่พรวด เล็งเนน้สง่ออกขา้วหอม(03 ม.ิย.58) 
 รายงานของคณะกรรมาธกิารสหภาพยุโรป ชี้ว่า ยอดส่งออกขา้วของกัมพูชาไปยังตลาดสหภาพยุโรปนั้นลดลง
เล็กนอ้ย แต่ยอดสง่ออกขา้วของพม่ากลับเพิม่สงูขึน้ 
 นับตัง้แต่เดอืน ก.ย. ถงึเดอืน เม.ย. ขา้วกมัพูชาทีส่่งออกไปสหภาพยุโรปลดลง 1% เมื่อเทยีบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีกอ่น จาก 167,660 ตัน เหลอื 165,940 ตัน ขณะทีก่ารส่งออกขา้วของพม่าไปตลาดสหภาพยุโรปกลับเพิม่ขึน้ถงึ 81% 
จาก 79,940 ตัน เป็น 144,550 ตัน เมือ่เทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนั 
 คนวงในอุตสาหกรรมการส่งออกขา้วคาดการณ์ว่า ปรมิาณส่งออกขา้วของกัมพูชาไปยังสหภาพยุโรปจะยังคงที ่แต่
ขณะเดยีวกนั ก็ยอมรับว่าพม่าเป็นคู่แข่งทีน่่ากลัว 
 “เรามองว่าพวกเขาเป็นคู่แข่งเพราะพวกเขากําลังพัฒนาประเทศ และขา้วของพวกเขาราคาถกูกว่าของเรา กมัพูชาควร
มุ่งเนน้ทีก่ารสง่ออกขา้วหอม และปรับปรุงบรรจุภัณฑเ์พือ่เพิม่กําไร” กมิ สวุุธ รองประธานสมาคมผูส้ง่ออกขา้วกมัพูชา กล่าว 
 “พม่า และผูส้ง่ออกขา้วรายใหญอ่ืน่ๆ ไม่สามารถผลติขา้วหอมไดอ้ย่างเรา” กมิ สวุุธ กล่าว พรอ้มระบุว่า ขา้วขาวของ
กมัพูชามรีาคาขายอยู่ที ่430 ดอลลารต์่อตัน 
 ฮุน หลัก ประธานบรษัิทส่งออกขา้ว Mekong Oryza Trade กล่าวว่า ขา้วพม่าราคาถูกกว่าขา้วกัมพูชาประมาณ 20 
ดอลลารต์่อตัน และอาจเป็นเพราะปัจจัยอืน่ทีอ่ยู่เบือ้งหลังทีทํ่าใหก้ารส่งออกขา้วของกัมพูชาไปสหภาพยุโรปมีแนวโนม้ลดลง 
เชน่ สกลุเงนิยูโรอ่อนค่าลงเมือ่เทยีบกบัดอลลารส์หรัฐ ทําใหห้ลายประเทศในสหภาพยุโรปซือ้นอ้ยลง(ผูจั้ดการ 02062558) 
“ก.พาณิชย”์ ทําแคมเปญ Think Thailand เฟส 2 โปรโมต 5 กลุ่มสนิคา้ผ่านทวีเีมอืงนอก ยูทวิบ ์เฟ
ซบุก๊(03 ม.ิย.58) 
 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธบิดีกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ไดจ้ัดทําโครงการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ประเทศ สนิคา้และบรกิารของไทยในต่างประเทศ ภายใตแ้คมเปญ “Think Thailand” เฟส 2 ตามนโยบายของ 
พล.อ.ฉัตรชัย สารกิัลยะ รมว.พาณิชย์ โดยในปีนี้จะเนน้สนิคา้และบรกิาร 5 กลุ่มเพื่อโชว์จุดเด่น จุดแข็ง อันจะเป็นการสรา้ง
ภาพลักษณ์และสรา้งการยอมรับใหเ้กดิขึน้กบัสนิคา้และบรกิารของไทย ซึง่จะส่งผลใหม้ีการสั่งซือ้สนิคา้ไทยเพิม่มากขึน้ และ
สง่ผลดตี่อการสง่ออกในอนาคต 
 สําหรับสนิคา้และบรกิารเป้าหมาย 5 กลุ่มทีจ่ะดําเนนิการสรา้งภาพลักษณ์ ไดแ้ก ่1. กลุ่มสนิคา้ขา้วและผลติภัณฑจ์าก
ขา้ว เชน่ ขา้วหอมมะล ิน้ํามันรําขา้ว เสน้ทีทํ่าจากขา้ว และของขบเคี้ยวทําจากขา้ว 2. กลุ่มสนิคา้อาหาร เช่น เครื่องปรุง และ
อาหารพรอ้มรับประทาน 3. กลุ่มสนิคา้ฮาลาล 4. กลุ่มธุรกจิ Wellness เช่น สปาและผลติภัณฑ ์และ 5. กลุ่มสนิคา้แฟชั่น เช่น 
อัญมณี พลอยส ีเครือ่งประดับเงนิ 
 ทัง้นี้ แนวทางการสรา้งภาพลักษณ์ จะเนน้การสรา้งเรือ่งราวและความแตกต่างของสนิคา้และบรกิารแต่ละชนดิ เพือ่ให ้
ลูกคา้ไดรู้จั้กจุดเด่นของสนิคา้ไทยว่ามอีะไร ดีเด่นดา้นไหน ยกตัวอย่างเช่นขา้วหอมมะล ิเป็นขา้วทีม่ีคุณภาพทีด่ีทีสุ่ดในโลก 
หรือสนิคา้อาหาร ไทยเป็นประเทศทีเ่ป็นครัวของโลก ผลติอาหารป้อนชาวโลกไดห้ลากหลาย หรือสนิคา้ฮาลาล ไทยเป็น
ประเทศทีผ่ลติสนิคา้ฮาลาลทัง้อาหารและไม่ใช่อาหาร ซึง่เป็นทีย่อมรับของตลาดมุสลมิโลก และยังมีความโดดเด่นในดา้น
บริการในเรื่องของสปา การดูแลสุขภาพ สมุนไพร ขณะที่ส ินคา้แฟชั่น ก็เป็นผูนํ้าดา้นแฟชั่น ทัง้อัญมณี พลอยสี และ
เครือ่งประดับเงนิ 
 “กรมฯ จะสรา้งสตอรใีหเ้ห็นว่าสนิคา้ไทยดเีด่นอย่างไร เพื่อสรา้งภาพลักษณ์ใหแ้ก่สนิคา้และบรกิารของไทย โดยจะ
ทําการโปรโมตในหลายๆ รูปแบบ ทัง้แผน่พับ โปสเตอร ์ใบปลวิ หนังสัน้ เป็นตน้ โดยจะเผยแพร่ทัง้ในงานแฟร์ทีก่รมฯ จัดหรือ
เขา้ร่วมทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้เผยแพร่ผา่นนติยสาร โทรทศัน์ เชน่ CNN, NY Time รวมถงึสือ่โซเชยีลมเีดยีทีก่ําลังไดรั้บ
ความนยิมอย่างยูทวิบ ์และเฟซบุก๊ เพราะเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดร้วดเร็ว” นางนันทวัลยก์ล่าว 
 นางนันทวัลยก์ล่าวว่า สําหรับผลการจัดทําแคมเปญ Think Thailand เฟสแรกในปี 2557 ทีผ่่านมา ซึง่ไดทํ้าการโปร
โมตและสรา้งภาพลักษณ์ใหแ้ก่สนิคา้ไทย 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์และชิน้ส่วน เครื่องจักรกล
การเกษตร และเครื่องปรับอากาศ 2. กลุ่มไลฟ์สไตล์ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบา้น ของใชใ้นบา้น ของเล่น เคหะสิง่ทอ 
ของขวัญของชําร่วย และสปา 3. กลุ่มธรุกจิบรกิาร เชน่ ดจิติอลคอนเทนต ์และ 4. กลุ่มเกษตรและอาหาร ซึง่ประสบความสําเร็จ
เป็นอย่างมาก สามารถทําใหผู้ซ้ ือ้ ผูนํ้าเขา้ และผูบ้รโิภคในตลาดต่างประเทศรูจั้กและรับรูว้่าไทยเป็นประเทศผูผ้ลติสนิคา้เหล่านี้ 
และผลติไดคุ้ณภาพระดับโลก 
 โดยในสว่นของกลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรม ไดม้ีการโปรโมตว่าไทยเป็นฐานการผลติยานยนต์และชิน้ส่วนทีสํ่าคัญของ
โลก เป็นประเทศทีส่ง่ออกรถปิกอัพขนาด 1 ตันเป็นอันดับ 1 ของโลก เป็นฐานการผลติรถยนตอ์โีคคาร ์เป็นผูผ้ลติและออกแบบ
สว่นควบสําหรับใชก้บัเครือ่งจักรกลการเกษตร เป็นผูนํ้าในดา้นการผลติเครือ่งปรับอากาศ เครือ่งทําความเย็น ตูเ้ย็น ทีม่ีคุณภาพ 
รักษาสิง่แวดลอ้ม 
 สนิคา้ไลฟ์สไตล ์ไดส้รา้งภาพลักษณ์ว่าไทยเป็นประเทศผูผ้ลติสนิคา้คุณภาพระดับพรีเมียม และมีดีไซน์โดดเด่น ทัง้
เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบา้น ของใชใ้นบา้น ของเล่น เคหะสิง่ทอ ของขวัญของชําร่วย ขณะทีส่ปา ไทยเป็นศูนย์กลางดา้น



สขุภาพและความงาม ทีเ่นน้ความเป็นธรรมชาต ิสว่นกลุ่มธรุกจิบรกิาร เนน้สรา้งภาพลักษณ์ไทยเป็นประเทศทีม่ขีดีความสามารถ
โดดเด่นในเรือ่งแอนเิมชนั โปรดักชนั ขณะทีก่ลุ่มเกษตรและอาหาร ไดส้รา้งภาพลักษณ์การเป็นครัวของโลกและรสชาตอิาหาร
ทีน่่าจดจํา(ผูจั้ดการ 02062558) 
ก.พาณชิยป์ระกาศเงือ่นไขประมูลขา้วล็อต1ลา้นตนั(04 ม.ิย.58) 
 กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศเงื่อนไขขายขา้วสตอกรัฐบาล ครัง้ที ่3 อีกกว่า 1 ลา้นตัน หลังสิน้สุดฤดูขา้วนาปรัง 
เตรยีมเปิดใหย้ืน่ซอง 16 ม.ิย.นี้ 
 กรมการคา้ต่างประเทศไดอ้อกประกาศคณะทํางานดําเนินการระบายขา้ว เรื่อง การจําหน่ายขา้วสารในสตอกของรัฐ
ครัง้ที ่3/2558 เพือ่เปิดใหผู้ส้นใจยืน่ซองเสนอราคาประมูลขา้วเพื่อส่งออกและขายในประเทศ ปรมิาณรวม 1,065,496.82 ตัน 
แบง่เป็นชนดิขา้ว 12 ชนดิ ไดแ้ก ่ขา้วขาว 5% ขา้วขาว10% ขา้วขาว 15% ขา้วขาว 25% ขา้วเหนียว 10% ปลายขา้วขาวเอ
วันเลศิ ปลายขา้วเหนียว ขา้วทอ่นปทมุ ขา้วหอมปทมุ ปลายขา้วหอมมะล ิขา้วท่อนหอมมะล ิและปลายขา้วหอมปทุม ในคลัง
ของ องคก์ารคลังสนิคา้ (อคส.) และองคก์ารตลาดเพือ่เกษตรกร (อ.ต.ก.) 
 ทัง้นี้ จะเปิดการชีแ้จงรายละเอยีดเพิม่แกผู่ส้นใจเขา้ร่วมประมูลวันที ่5 มถิุนายน 2558 เวลา 13.00 น. ทีห่อ้งประชุม 
301 ชัน้ 3 อาคารปฎบิัตกิาร 5 ชัน้ และเปิดใหย้ื่นซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัตวิันที ่15 มถิุนายน 2558 ก่อนจะประกาศ
รายชื่อผูผ้่านคุณสมบัติวันที ่16 มิถุนายน 2558 และสามารถยื่นซองเสนอราคาซือ้ขา้วตัง้แต่ 09.00-10.30 น. ที่หอ้ง
เอนกประสงค์ ชัน้ 3 อาคารปฎบิัตกิาร 5 ชัน้ กรมการคา้ต่างประเทศ และจะทําการเปิดซองทันทวีันเดียวกัน (กรุงเทพธุรกจิ 
03062558) 
ส ัง่สงัคายนากฎหมายเชา่นา(04 ม.ิย.58) 
 นายชวลติ ชขูจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนา้
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดม้อบหมายใหฝ่้ายกฎหมาย ที่ประกอบดว้ยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปร่วมกันพจิารณาแกไ้ข พ.ร.บ.การเช่าทีด่นิเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ.
2524 หรือกฎหมายเช่านา ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 เดือน มีเป้าหมายเพื่อสรา้งความเป็นธรรมในการเช่าทีด่นิทัง้ผูใ้หเ้ช่า และ
เกษตรกรผูเ้ชา่ 
 “กฎหมายเชา่นาอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ซึง่กอ่นหนา้นี้ ไดร่้วมกบักระทรวงเกษตรฯ ศกึษาการยกร่าง
แกไ้ขมากอ่นแลว้ เพราะตัวกฎหมายมเีงือ่นไขบงัคับเจา้ของทีด่นิและคุม้ครองผูเ้ช่ามากเกนิไป จนทําใหเ้จา้ของทีด่นิตัดสนิใจ
ไม่ยอมใหเ้ชา่ทีด่นิในทีส่ดุ แต่เกษตรกรมคีวามจําเป็นทีต่อ้งขอเชา่ สดุทา้ยจงึกลายเป็นการเชา่ทีด่นิกนัโดยไม่ทําตามกฎหมาย 
โดยมปีระมาณ 1.08 ลา้นครัวเรอืน หรอื 41% ของผูเ้ชา่ทีน่าทัง้หมดเชา่ไม่ทําสญัญาตามกฎหมาย จงึตอ้งแกไ้ขใหก้ฎหมายให ้
สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ ดงึทกุคนเขา้สูร่ะบบ” 
 สว่นแนวทางในการแกไ้ขกฎหมายการเชา่ทีด่นิเพือ่การเกษตรจะตอ้งแกปั้ญหา 5 เรื่อง ไดแ้ก่ 1.ยกเลกิขอ้กฎหมาย
เดมิทีบ่งัคับใหก้ารปล่อยเชา่ทีด่นิเกษตรกรมเีวลาขัน้ตํ่าอย่างนอ้ย 6 ปี ซึง่เจา้ของทีด่นิเห็นว่ายาวนานเกนิไปจนไม่ปล่อยใหเ้ช่า 
2.การบอกเลกิการใหเ้ชา่ทีด่นิ บงัคับว่าจะทําไดเ้มือ่นําทีด่นินัน้ไปใชทํ้าการเกษตรเอง และตอ้งไปขออนุญาตจากคณะกรรมการ
เชา่ทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรม (คชก.) ตําบลเป็นผูอ้นุมัตดิว้ย 3.ไม่อนุญาตใหป้ล่อยเชา่ทีน่าเป็นรายปี 4.ใหอํ้านาจการกําหนดค่า
เชา่สงูสดุไวท้ี ่คชก. ซึง่ปัจจุบนัไม่สอดคลอ้งกบัราคาขา้วในตลาด และ 5.หากเจา้ของทีด่นิตอ้งการนําทีด่นิทีป่ล่อยเชา่ออกขาย 
ตอ้งใหส้ทิธิผ์ูเ้ชา่เป็นคนซือ้รายแรก (ไทยรัฐ 04062558) 
“นายกฯ” ส ัง่หาไอโ้มง่โกง่ราคา ชาวนาฟ้องซือ้ขา้วเปลอืกถูกขายขา้วสารแพง(05 ม.ิย.58) 
 ชาวนาโพล่งฟ้องนายกฯ ผลติขา้วเปลือกขายไดร้าคาถูก แต่ผูป้ระกอบการขายขา้วสารราคาแพง ขูดรีดผูบ้ริโภค 
เสนอนําขา้วเปลอืกรัฐแปรสภาพเป็นขา้วสารขายประชาชนราคาถูก “ประยุทธ”์ สั่งเล่นงานไอโ้ม่ง ผุดไอเดียตัง้โรงสขีนาดเล็ก
ผลติขา้วแข่งเอกชน “อํานวย” เตรียมปรับเงนิโครงการมูลภัณฑก์ันชน (บัฟเฟอร์ฟันด์) 10,000 ลา้นบาท ไปชดเชยส่วนต่าง
ราคายางพาราใหแ้กเ่กษตรกรรายย่อย 
 ผูส้ือ่ข่าวรายงานว่าวันที ่4 ม.ิย. นายอํานวย ปะตเิส รมช.เกษตรและสหกรณ์ไดนํ้าผูนํ้าชาวนาทั่วประเทศ ผูนํ้ากลุ่ม
ผลติเมล็ดพันธุข์า้วพรอ้มสมาคมชาวนา 5 สมาคมรวมกว่า 200 คน เขา้พบ พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หวัหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ทีทํ่าเนียบรัฐบาล เนื่องในวันที ่5 ม.ิย.เป็นวันขา้วและชาวนาแห่งชาต ิโดยนาย
รังสรรค ์กาสลูงค ์ตัวแทนชาวนาจาก จ.ฉะเชงิเทรา กล่าวกบันายกรัฐมนตรวี่า หลังจากรัฐบาลชดุนี้เขา้มาเร่งจ่ายเงนิจํานําขา้วที่
คา้งอยู่ใหช้าวนา พรอ้มจ่ายเงนิชว่ยเหลอืชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ขณะนี้เงนิหมดไปแลว้ และขา้วเปลอืกทีข่ายในขณะนี้มีราคา
ถกู แต่ไม่เป็นไรเพราะชาวนาเขา้ใจในความเป็นจรงิ 
 อย่างไรก็ตาม อยากฝากใหน้ายกรัฐมนตรไีปตรวจดูว่าใครไดป้ระโยชน์จากการซือ้ขา้วเปลอืกในราคาถกู แต่ประชาชน
ตอ้งซือ้ขา้วสารในราคาแพง ซึง่ก่อนหนา้นี้ราคาขา้วเปลือกหอมมะลอิยู่ทีต่ันละ 14,000 บาท ราคาจําหน่ายขา้วสารหอมมะลิ
กโิลกรัม (กก.) ละ 30 บาท หรอืถงัละ 450-500 บาท (1 ถงัม ี15 กก.) ขณะนี้ราคาขา้วเปลอืกหอมมะลติันละ 13,000 บาท แต่
กลับขายขา้วสารหอมมะล ิถงัละ 550-600 บาท ไม่สะทอ้นความจรงิของตน้ทนุ ผูป้ระกอบการเอากําไรจากชาวนาแลว้ไปขูดรีด
กับผูบ้รโิภค อยากใหน้ายกรัฐมนตรีช่วยไปตามดูว่า ทําไมราคาขา้วเปลือกหอมมะลลิดลงเหลือตันละ 13,000 บาท ตน้ทุน
ผูป้ระกอบการควรจะลดลง แต่กลับขายขา้วสารหอมมะลแิพงขึน้ 
 ขณะทีข่า้วเปลอืกเจา้ชาวนาขายไดต้ันละ 7,500 บาท คดิเป็นตน้ทนุขา้วสารเจา้ กก.ละ 11 บาท แต่ผูป้ระกอบการนํา
ขา้วไปขายถงุ 5 กก.ในราคา 85-100 บาท คดิเป็น กก.ละ 17-20 บาท จงึขอเสนอใหรั้ฐบาลนําขา้วจากโครงการทีรั่ฐบาลปล่อย
สนิเชือ่ดอกเบีย้ตํ่า โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบีย้ให ้3% ใหโ้รงสไีปซือ้ขา้วเปลอืกในตลาดมาเก็บไว ้เพือ่ดงึราคาในตลาดนัน้มาสี
แปรสภาพบรรจุขายในราคาทีเ่ป็นธรรม โดยคดิเป็นตน้ทนุขา้วสารเจา้ กก.ละ 11 บาท บวกกบัค่าบรรจุ กก.ละ 1 บาท และค่าถุง 



อกี กก.ละ 1 บาท รวมเป็นตน้ทนุ กก.ละ 13 บาท คดิเป็นราคาต่อถงุ 5 กก.ที ่65 บาท ซึง่อาจบวกค่าบรหิารจัดการอย่างอื่นเขา้
ไปอกีก็สามารถจําหน่ายไดถ้งุละ 70 บาทไดอ้ย่างสบาย ถกูกว่าทีผู่ป้ระกอบการจําหน่ายในตลาดถงึถงุละ 15-30 บาท 
 “พวกผมผลติขา้วไปขายในราคาถกู แต่คนกนิขา้วซือ้ขา้วกนิในราคาแพง โกรธรัฐบาล จงึอยากขอรอ้งใหรั้ฐบาลนํา
ขา้วเปลอืกทีรั่ฐบาลเขา้ไปสนับสนุนสนิเชือ่ใหโ้รงสซี ึง่มอียู่ในมอืหลายหมืน่ตัน มาแปรสภาพขายใหป้ระชาชนในราคาทีส่ะทอ้น
ตน้ทนุทีเ่ป็นจรงิ” 
 ดา้น พล.อ.ประยุทธก์ล่าวตอบชาวนาว่า ตนไม่แคร์บริษัทเหล่านั ้น ประชาชนตอ้งไม่กนิขา้วแพง ขอใหก้ระทรวง
เกษตรฯและกระทรวงพาณชิย ์ไปหาทางนําขา้วจากโครงการรัฐมาแปรสภาพขายใหค้นจนในราคาพเิศษและไปหาตัวไอโ้ม่งมา
ใหห้มด พวกนี้รวยกนัไม่เลกิ ขณะทีช่าวนาจนลงๆ แต่พวกนี้กลับรวยขึน้ๆ หรอืไม่ก็ตอ้งไปตัง้โรงสขีนาดเล็กมาผลติขา้วขายแข่ง
กบัเอกชนไปเลย จะไดห้ยุดพวกหากําไรเกนิควรได ้ตอ้งมทีางเลอืกใหป้ระชาชน คนจนตอ้งมีตลาดของตัวเอง ตอ้งผลติสนิคา้
ยีห่อ้ชว่ยชาต ิใครมสีตางคก์็ไปซือ้ในหา้ง คนทีร่ายไดน้อ้ยก็มาซือ้ของถกู ทีแ่พ็กเกจอาจไม่สวย 
 “เมื่อวันที่ 3 ม.ิย. ผมไดคุ้ยกับผูบ้รหิารของเซเว่น อีเลฟเว่น ทีถู่กกระแสต่อตา้นในโซเชยีล บอกใหม้าช่วยผม
ชว่ยเหลอืชาวไร่ชาวนา ซือ้สนิคา้ไปขายในเซเว่น หรือจัดพื้นทีห่นา้รา้นเซเว่นใหช้าวไร่ชาวนาขายพืชผัก ซึง่เขาบอกว่ากําลัง
พจิารณากนัอยู่” 
 ดา้นนายอํานวย ปะติเส รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า การนําขา้วในโครงการของรัฐมาผลิตขา้วถุงขายนั้น เป็นความ
รับผดิชอบของกระทรวงพาณชิย ์เชือ่ว่าเมือ่นํามาผลติขา้วถงุขายแลว้จะมผีลใหร้าคาขา้วถงุในตลาดลดลง 
 นายอํานวย ยังกล่าวถงึการแกปั้ญหาราคายางพาราดว้ยว่า จะเสนอปรับเปลี่ยนโครงการมูลภัณฑ์กันชน (บัฟเฟอร์
ฟันด)์ ทีใ่ชก้ระตุน้ราคายางในตลาด ไปจัดทําโครงการชดเชยส่วนต่างราคายางพารา ใหแ้ก่เกษตรกรรายย่อย ทีม่ีทีด่นิไม่เกนิ 
25 ไร่ ซึง่มใีนระบบ 850,000 คน โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาต ิ(กนย.) ทีม่ีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
ปลายเดอืน ม.ิย.นี้ คาดว่าภายในไตรมาส 3 ของปีนี้จะเริม่เดนิหนา้โครงการได ้
 ทัง้นี้ โครงการบฟัเฟอรฟั์นด ์ถอืว่าเป็นยาแรง เอามาใชใ้นช่วงทีร่าคายางตํ่ามาก 48-49 บาทต่อกโิลกรัม (กก.) แต่
วันนี้ราคายางปรับตัวขึน้ที ่กก.ละ 60 บาท จงึตอ้งเปลี่ยนตามความเหมาะสม สําหรับวงเงนิมีทัง้สิน้ 12,000 ลา้นบาท หัก
ค่าใชจ้่าย ค่าดําเนินงาน และตน้ทุนอื่นจะเหลือเงินสําหรับการนําไปชดเชยส่วนต่างราคาใหช้าวสวนยาง 10,000 ลา้นบาท 
ปัจจุบนัอยู่ในรูปของเงนิสด 3,000 ลา้นบาท ทีเ่หลืออีก 7,000 ลา้นบาทอยู่ในรูปของยางพาราทีรั่ฐบาลเก็บไวใ้นสต๊อก ซึง่มี
คําสัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ สว่นจะชดเชยใหเ้กษตรกร กก.ละเทา่ไหร่ คงตอ้งมาประเมนิตน้ทนุ รายไดเ้ป้าหมาย และราคายางเฉลี่ย
ในตลาด เพือ่ใหช้าวสวนยางมรีายรับทีอ่ยู่ได ้(ไทยรัฐ 05062558) 
ทาํไมขา้วเวยีดนามแซงไทยในตลาดโลก(05 ม.ิย.58) 
 สําหรับขา้วทีส่ง่ออกสว่นใหญข่องเวยีดนามจะเป็นขา้วหกั 25% และมเีมล็ดสัน้กว่าไทย ทําใหข้ายไดใ้นราคาทีตํ่่ากว่า 
แต่มปีรมิาณทีม่ากกว่า แถมไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทนุการขนสง่ เพราะใชท้างเรอืเป็นหลัก“ 
 การเตรยีมนาของชาวเวยีดนามเมือ่กอ่นจะใชว้ธิไีถกลบตอซงัขา้วใหก้ลายเป็นปุ๋ ยในนา แต่ปัจจุบนัเปลีย่นไป มกีารเผา
ตอซงัและเศษฟางขา้วในทุง่นากอ่นการเตรยีมแปลงปลูกกนัโดยทัว่ไป และจะอาศัยแรงงานในบา้นชว่ยกนัทํานา ไม่มกีารว่าจา้ง
แรงงานแบบประเทศไทย โดยการแบ่งแปลงปลูกขา้วเป็นแปลงเล็ก ๆ และผลัดเวียนกันปลูกไปเรื่อย ๆ ทลีะแปลง ขา้วจะผลิ
ดอกออกผลในเวลาทีต่่างกนั ทําใหก้ารไถ การหว่าน การเก็บเกีย่วจงึไม่พรอ้มกนั ทําใหไ้ม่ตอ้งอาศัยแรงงานจํานวนมาก การไถ
นาสว่นใหญยั่งใชค้วายเป็นแรงงาน จงึทําใหป้ระหยัดไม่มตีน้ทนุค่าน้ํามันเชือ้เพลงิ ไดปุ้๋ ยบางสว่นจากควาย และควายสามารถมี
ลูกเพิม่จํานวนไดอ้กีดว้ย และยังมจํีานวนไม่นอ้ยทีช่าวเวยีดนามจะใชว้ธิกีารเกีย่วแลว้ปล่อยใหซ้ังขา้วงอกใหม่อีก 1–2 ครัง้ ทํา
ใหล้ดค่าใชจ่้ายในการทํานาลงได ้บางพืน้ทีจ่ะใชแ้ผน่พลาสตกิคลุมคันนา เพือ่ใหค้ันนาสามารถเก็บกกัน้ําไวใ้นนาได ้และจะทํา
นากนัทัง้ปี โดยผลัดเปลีย่นหมุนเวยีนทําไปทลีะแปลง ทําใหไ้ม่มเีวลาว่างในการทํากจิกรรมอืน่ ๆ สว่นขา้วของเวียดนามนัน้จะมี
ขนาดเม็ดสัน้กลม ลักษณะไม่ยาวเรยีวเหมอืนขา้วไทย และจากทีก่ารทํานาของชาวเวยีดนามเป็นแนวอนุรักษ์ แบบค่อย ๆ ปลูก
กนัไปเรือ่ย ๆ ทําใหม้ผีลผลติใหไ้ดเ้ก็บเกีย่วตลอดทัง้ปีจนสามารถแข่งขันเป็นผูส้ง่ออกขา้วรายใหญ่ของโลกเทยีบเคียงกับไทย
ไดใ้นปัจจุบนั“ 
 ดา้นการผลติ เวยีดนามมผีลผลติต่อไร่เฉลีย่สงูกว่าไทยเกอืบ 2 เทา่ตัว สาเหตุสําคัญคอื พืน้ทีป่ลูกขา้วของเวยีดนามมี
ความอุดมสมบรูณ์ มพีืน้ทีเ่ขตชลประทานมากถงึรอ้ยละ 90 ของพื้นทีทํ่าการเกษตรทัง้หมด ขณะทีไ่ทยมีเพียงรอ้ยละ 22 โดย
พืน้ทีต่อนบนเวยีดนามไดป้ระโยชน์จากแม่น้ําแดง และตอนล่างไดป้ระโยชน์จากสามเหลี่ยมแม่น้ําโขง ทีแ่ยกเป็นแม่น้ํา 9 สาย
ไหลเขา้สูป่ระเทศเวยีดนาม กอ่นออกสูท่ะเล พันธุข์า้วเกอืบทัง้หมดทีป่ลูกในเวยีดนามจะเป็นขา้วเปลอืกเจา้อายุสัน้ ไม่ไวต่อชว่ง
แสง ขอ้ดขีองขา้วชนดินี้คอื ใหผ้ลผลติเฉลี่ยต่อไร่สูงถงึ 884 กโิลกรัม แต่ขา้วจะมีเมล็ดสัน้ทําใหข้ายไดใ้นราคาทีตํ่่ากว่า ซึง่
หากเทยีบกับพันธุ์ขา้วทีป่ลูกในไทยคือ ขา้วนาปรังซึง่ใหผ้ลผลติเฉลี่ย 666 กโิลกรัมต่อไร่ แต่ในบางพื้นที่ของไทยทีม่ีน้ํา
สมบรูณ์ ก็สามารถผลติไดใ้กลเ้คยีงหรอืสงูกว่า เชน่ พืน้ทีแ่ถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะผลติไดป้ระมาณ 700 กโิลกรัมต่อไร่ 
และทีอํ่าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ สามารถผลติไดม้ากถงึ 1 ตันต่อไร่ แต่ขนาดการถอืครองพื้นทีท่างการเกษตรของ
เวยีดนามนัน้จะมขีนาดเล็ก คอืประมาณ 6.25 ไร่ต่อครัวเรอืน ขณะทีป่ระเทศไทย โดยเฉลี่ยจะอยู่ทีป่ระมาณ 17 ไร่ต่อครัวเรือน 
ทําใหเ้กษตรกรเวยีดนามแต่ละรายสามารถดูแลทีน่าของตนเองในระหว่างการเพาะปลูกไดอ้ย่างทัว่ถงึ ทีสํ่าคัญเวยีดนามมตีน้ทนุ
การผลติทีตํ่่ากว่าไทยรอ้ยละ 51 เพราะใชแ้รงงานคนเป็นหลักในการผลติ ซึง่ค่าจา้งแรงงานของเวียดนามเฉลี่ยวันละ 80 บาท 
ตํ่ากว่าไทยทีเ่ฉลีย่ปัจจุบนั 200-300 บาท สําหรับขา้วทีส่ง่ออกส่วนใหญ่ของเวียดนามจะเป็นขา้วหัก 25% และมีเมล็ดสัน้กว่า
ไทย ทําใหข้ายไดใ้นราคาทีตํ่่ากว่า แต่มีปรมิาณที่มากกว่า แถมไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนการขนส่ง เพราะใชท้างเรือเป็นหลัก 
เนื่องจากคลองและแม่น้ํามขีนาดใหญเ่พยีงพอสําหรับการขนสง่ ในการบรหิารจัดการเรือ่งขา้วของประเทศนัน้ทางการเวียดนาม
จะดูแลราคาขา้วใหม้คีวามสมดุลระหว่างราคาขา้วภายในประเทศและความสามารถในการส่งออกขา้ว โดยทางการจะประกาศ
ราคารับซื้อขา้วเปลือกภายในประเทศขัน้ตํ่าในช่วงตน้ฤดูการผลิต ซึง่คํานวณจากตน้ทุนการผลิตบวกกับกําไรรอ้ยละ 30 



ทางดา้นราคาการสง่ออก จะดูแลโดยสมาคมอาหารเวยีดนาม ซึง่เป็นรัฐวสิาหกจิ จะเป็นผูป้ระกาศราคาส่งออกขัน้ตํ่า โดยราคา
ส่งออกจะขึน้กับราคาขา้วในตลาดโลก ทัง้ปวงคือขอ้มูลเบื้องตน้ทีข่า้วเวียดนามแทรกขึ้นไปอยู่แถวหนา้ของตลาดโลกใน
ปัจจุบนั.“(เดลนิวิส ์04062558) 
ชีท้างปลดล็อกราคาขา้วตลาดโลก ตอ้งขายขา้วไทยในสต็อก17ลา้นตนั ใหอ้อก(08 ม.ิย.58) 
 หม่อมราชวงศป์รดียิาธร เทวกลุ รองนายกรัฐมนตรดีา้นเศรษฐกจิ กล่าวว่า สถานการณ์เศรษฐกจิในช่วงนี้ดีขึน้ แมจ้ะ
ไม่มาก ไม่คกึคักเพราะธุรกจิสเีทาถูกทําลายไปจํานวนมาก แมจ้ะเห็นใจแต่รัฐบาล และ คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิหรือ 
คสช.เอาจรงิในการกวาดลา้ง ทําใหเ้งนิไม่สะพัด เพราะธรุกจิสเีทามกีารใชจ่้ายง่ายกว่า 
 ขณะทีย่อดอัตราการเตบิโตของประเทศใน ปี 2551-2557 เฉลีย่คงทีอ่ยู่รอ้ยละ 2 หากไทยจะปรับอัตราดังกล่าว ก็ควร
ใหเ้กดิความมั่นคงและคงที ่เพือ่ไม่ใหม้ผีลกระทบ 
 สว่นผลติภัณฑท์างการเกษตรอาท ิยางและขา้วทีม่ปัีญหา หม่อมราชวงศป์รดียิาธร ระบวุ่า จะตอ้งเร่งดําเนินการแกไ้ข
ใหไ้ด ้โดยเฉพาะขา้วเจา้ขาว ทีม่รีาคา 7,500-8,000 บาท ต่อตัน ซึง่ถอืว่าตํ่ากว่าทีค่าดการณ์ไว ้
 ขณะทีข่า้วสารกว่า 17 ลา้นตันทียั่งคัางอยู่ในสต็อกถอืเป็นตัวกดราคาขา้วของไทย จงึตอ้งทําใหต้ลาดโลกคลายกงัวล
ในเรือ่งนี้ โดยจะดําเนนิการขายในส่วนของขา้วเกรดเอ กว่า 4 ลา้นตัน รวมถงึขา้วเริม่เสยีกว่า 10 ลา้นตัน และขา้วเสยีกว่า 2 
ลา้นตัน ทีจ่ะตอ้งนําไปดําเนนิการใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีสู่งกว่าการขายเป็นขา้วคุณภาพไม่ดี ซ ึง่เบือ้งตน้คาดว่าจะนําไปทําเป็น
แอลกอฮอล ์ทัง้นี้หากขายขา้วในจํานวนนี้ไดจ้ะเชือ่ว่าชว่ยปลดล็อกราคาขา้วได ้“(มตชิน 05062558) 
จ.พจิติรสง่เสรมิทาํนาเกษตรอนิทรยีข์า้วปลอดภยั(08 ม.ิย.58) 
 นายสรุชยั ขันอาสา ผูว้่าราชการจังหวัดพจิติร เปิดเผยว่าขณะนี้ในจังหวัดพจิติรไดป้ระกาศสภาวะภัยแลง้ในพื้นที ่7 
อําเภอ แต่ยนืยันว่า น้ํากนิ น้ําใช ้ตัง้งบประมาณเพือ่การชว่ยเหลอือย่างพอเพยีง แต่เรือ่งการทํานาของเกษตรกรชีแ้จงว่านาขา้ว
ในเขตชลประทานทีม่กีว่า 3 แสนไร่ ขณะนี้ทํานาไดเ้พยีง 20-30% เทา่นัน้ เนื่องจากปรมิาณน้ําทีป่ล่อยมาจากเขือ่นสริกิติ ิม์นีอ้ย
น้ําไปไม่ถงึปลายทางเพราะชาวนาตน้น้ําแย่งกันสูบน้ําไปทํานา ส่วนพวกทีทํ่านาอยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทานขณะนี้ยังไม่
สามารถเปิดฤดูกาลทํานาได ้มีแต่เพียงผูท้ีทํ่านาโดยใชก้ารสูบน้ําใตด้นิประมาณ 1-2 หมื่นไร่ นัน้ทีทํ่านาไดโ้ดยสรุปจังหวัด
พจิติรมพีืน้ทีทํ่านากว่า 1 ลา้นไร่ ขณะนี้ปลูกขา้วไดแ้ค่เพยีง 1 แสนไร่เศษเทา่นัน้ จงึยอมรับว่าสถานการณ์ภัยแลง้คุกคามพื้นที่
ทําการเกษตรอย่างรุนแรง จงึทําไดแ้ค่เพยีงรอฝนใหต้กตอ้งตามฤดูกาลเทา่นัน้ เหตุเป็นเพราะน้ําเหนือเขือ่นก็มนีอ้ยดว้ยเชน่กนั 
 ในสว่นของนโยบายการสง่เสรมิการปลูกขา้วของจังหวัดพจิติรนัน้ นายสรุชยั ขันอาสา ผูว้่าราชการจังหวัดพจิติร ไดใ้ห ้
ขอ้มูลว่า จะสง่เสรมิใหช้าวนาปลูกขา้วพันธุด์ดีว้ยกรรมวธิกีารปลูกแบบเกษตรอนิทรยีท์ีไ่ม่ใชส้ารเคมแีละลดตน้ทนุการผลติ โดย
ใชจุ้ลนิทรยีช์วีภาพ “จุลนิทรยีจ์าวปลวก” ซึง่ไดส้ง่เสรมิมาอย่างต่อเนื่องเขา้สูปี่ที ่3 แลว้ โดยใชป้ราชญช์าวบา้นเปิดศูนย์เรียนรู ้
ซึง่ขณะนี้มชีาวนาตน้แบบทีเ่ป็นหวัคดิแบบคนรุ่นใหม่เกอืบ 500 คน ทีผ่า่นหลักสูตรและขณะนี้มีชาวนากว่า 300 คน รวมตัวกัน
เป็นเครอืข่ายประกาศตัวยนืยันว่าจะปลูกขา้วพันธุด์ ีกนิอร่อย แบบปลอดสารพษิและลงมือทํานา โดยใชน้ํ้าใตด้นิทํานาไดแ้ลว้
ประมาณ 70-80 ราย พืน้ทีทํ่านาประมาณ 1,500 ไร่ สว่นทีเ่หลอืรอน้ําฝนก็จะลงมอื ซึง่กลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นผูนํ้ากระแสการปลูก
ขา้วพันธุด์แีบบปลอดสารพษิและจะแปรรูปเป็นขา้วสารบรรจุถุงขาย ซึง่จะทําใหไ้ดร้าคาขา้วเปลือกคดิเป็นเงนิมากกว่าตันละ 
15,000 บาท แน่นอน จากการเก็บขอ้มูลพบว่าชาวนากลุ่มนี้มีตน้ทุนการทํานาแค่เพียงไร่ละ 1,800-2,500 บาท เท่านัน้ ซึง่
นับว่าเป็นการรวมตัวทีเ่ขม้แข็ง 
 ในสว่นของการชว่ยเหลอืเกษตรกร นายสรุชยั ขันอาสา ผูว้่าราชการจังหวัดพจิติร ยังไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า นโยบายของ
รัฐบาลชดัเจนว่าจะไม่มกีารรับจํานําหรอืพยุงราคาเพราะตอ้งการใหเ้ป็นไปตามกลไกตลาด แต่รัฐบาลก็มไิดท้อดทิง้ชาวนา ซึง่
ขณะนี้มนีโยบายมาแลว้ว่าถา้ชาวนาอยากไดอ้ะไรก็ขอใหร้วมกลุ่มกนั แลว้ไปแจง้ความประสงค์ที ่อบต. หรือ ทีอํ่าเภอ แลว้ทํา
โครงการขึน้มาก็จะมงีบประมาณไปสนับสนุน โดยยกตัวอย่างเชน่หากชาวนาตอ้งการเปลี่ยนพื้นทีน่า ไปทําในรูปแบบไร่นาสวน
ผสม คอืมบีอ่น้ํา มนีาขา้ว มสีวนไมผ้ล มทีีอ่ยู่อาศัยปลูกพชืผกัสวนครัวเลีย้งไกเ่ลี้ยงหมู แลว้ตอ้งการเครื่องจักรไปขุดสระน้ําให ้
แบบนี้สามารถขอได ้ซึง่อาจรวมไปถงึพันธุป์ลา หมู ไก่ พันธุ์พื้นเมือง เหล่านี้เป็นตน้ หรือจะรวมกลุ่มกันในรูปแบบวสิาหกจิ
ชมุชน ไม่จําเป็นตอ้งเป็นนติบิคุคลก็ขอการสนับสนุนได ้ซึง่จะเป็นการทําใหเ้กษตรกรเขม้แข็งและยนือยู่ไดบ้นพืน้ฐานของความ
ขยัน และลงมอืใสใ่จทําจรงิตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างทีใ่นหลวงสอนไว ้(บา้นเมอืง 08062558) 
ภยัแลง้4เขือ่นวกิฤตสิ ิน้ ม.ิย.ไมม่นีํา้ทาํนา(08 ม.ิย.58) 
 เกษตรกรชาวไร่-ชาวนา เตรยีมตัวใหพ้รอ้ม ไดเ้วลาเผาจรงิกนัแลว้ กรมชลประทานเผยสิน้มถิุนายนนี้ไม่มีน้ําใหทํ้านา 
หลังเจอปัญหาแลง้จัด ฝนทิง้ชว่ง สง่ผลใหเ้ขือ่นใหญ ่4 แหง่เหลอืน้ําเพยีงนอ้ยนดิ ตอ้งใชอ้ย่างประหยัดเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ 
และใชอุ้ปโภค-บรโิภค และหล่อเลีย้งพืน้ทีป่ลูกขา้วไดเ้พยีง 2 ลา้นไร่ สว่นทีเ่หลอือกี 7 ลา้นไร่หา้มทํานาเด็ดขาด 
 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.นี้ นายสุเทพ นอ้ยไพโรจน์ รองอธบิดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมชลฯ กําลังประเมิน
สถานการณ์น้ําว่าอยู่ในระดับน่าเป็นหว่ง ภายหลังจากฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล คาดว่าภายในสิน้เดอืน ม.ิย.นี้ ปรมิาณน้ําในเขือ่น
ทีส่ามารถใชไ้ดใ้นปัจจุบันมีประมาณ 5,500 ลา้น ลบ.ม. และกําลังจะหมดไปไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก กรมชลประทานจงึ
เตรยีมประกาศงดสง่น้ําเพือ่เพาะการปลูก เพือ่ใหม้น้ํีารักษาระบบนเิวศ และการบรโิภคเทา่นัน้ 
 ในวันที่ 9 ม.ิย.นี้ กรมชลประทานจะหารือกับกรมอุตุนิยมวทิยา เพื่อประเมนิสถานการณ์น้ําฝน หากร่วมประเมิน
สถานการณ์แลว้มคีวามชดัเจนว่าฝนไม่ตก ก็จะประกาศงดสง่น้ําเพือ่ทําการเพาะปลูกต่อไป 
 ทัง้นี้ ทีผ่่านมาปรมิาณน้ําตน้ฤดูกาลทีใ่ชเ้พาะปลูกได ้มีปรมิาณใกลเ้คียงกับปีก่อนคือ 3,800 ลา้น ลบ.ม. ซึง่ใชไ้ด ้
ประมาณ 2 เดอืนคอื ม.ิย.-ก.ค. แต่ชว่งตน้ฤดูฝนปกตปิระมาณสัปดาหท์ี ่3 ของเดือน พ.ค. จะตอ้งมีฝนตกลงมาเพื่อเตมิน้ําใน
เขือ่น แต่ปีนี้เขา้สูเ่ดอืน ม.ิย.แลว้ ยังไม่มฝีนตกปรมิาณน้ําในเขื่อนจงึไม่เพิม่ขึน้ ส่งผลกระทบต่อฤดูกาลเพาะปลูกปี 2558/59 
แน่นอน 



 ปกตพิืน้ทีเ่พาะปลูกในเขตชลประทานของลุ่มน้ําเจา้พระยา จะมปีระมาณ 9.2 ลา้นไร่ ตอ้งใชน้ํ้าประมาณ 1 หมื่นลา้น 
ลบ.ม. แต่ปัจจุบันหลังจากกรมชลประทานปล่อยน้ําเพื่อทําการเกษตรเมื่อพฤษภาคม ทําใหน้ํ้าในเขื่อนทีเ่หลือใช ้มีเพียง
ประมาณ 1,700 ลา้น ลบ.ม. หรอืใชไ้ดอ้กีประมาณ 20 วันเทา่นัน้ 
 สําหรับปรมิาณน้ํา 4 เขือ่นในลุ่มน้ําเจา้พระยา เหลือสนับสนุนการเพาะปลูกนอ้ยมาก โดยเขื่อนภูมพิลเหลือน้ําใชไ้ด ้
ประมาณ 558 ลา้น ลบ.ม., เขื่อนสริกิติ ิม์ีปรมิาณน้ําใชไ้ด ้946 ลา้น ลบ.ม., เขื่อนแควนอ้ยบํารุงแดนเหลือน้ําใชไ้ด ้109 ลา้น 
ลบ.ม. และเขือ่นป่าสกัชลสทิธิเ์หลอืน้ําใชไ้ด ้105 ลา้น ลบ.ม. 
 หลังจากทีก่รมชลประทานประกาศปล่อยน้ําเพือ่สนับสนุนการทําการเพาะปลูกเมือ่ 1 พ.ค.ทีผ่า่นมา เกษตรกรก็เริม่ทํา
การเพาะปลูกและทําการเกษตรไปแลว้ 2 ลา้นไร่ โดยเฉพาะการทํานา เหลอืพืน้ทีทํ่าการเกษตรอีกมากกว่า 7 ลา้นไร่ ทีไ่ม่มีน้ํา
สําหรับทําการเพาะปลูก แต่เมื่อสถานการณ์น้ําตน้ทุนเหลือนอ้ย ถอืเป็นสถานการณ์ทีบ่ังคับใหก้รมชลตอ้งบรหิารจัดการน้ําที่
เหลอือยู่ในไดน้านทีส่ดุ เพือ่ประคองพืน้ทีเ่กษตรทีทํ่าไปแลว้(บา้นเมอืง 07062558) 
ก.พาณชิย ์รบัลูกนายกฯ จอ่นําขา้วสตอ๊กรฐั บรรจุถุงขายประชาชนราคาถูก(09 ม.ิย.58) 
 เมือ่วันที ่8 ม.ิย. พล.อ.ฉัตรชยั สารกิลัยะ รมว.พาณชิย ์เปิดเผยถงึกรณีที ่พล.อ.ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรีมี
แนวคดิใหนํ้าขา้วในสต๊อกรัฐบาลมาจัดทําขา้วสารบรรจุถุงราคาถูกขายประชาชนว่า จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 
กรมการคา้ต่างประเทศ กรมการคา้ภายใน องคก์ารคลังสนิคา้ (อคส.) และองคก์ารตลาดเพือ่เกษตรกร (อ.ต.ก.) ซึง่อาจตัง้เป็น
คณะทํางานมาหารอืถงึรายละเอยีดในดา้นปรมิาณ และความตอ้งการของตลาด โดยมีความเป็นไปไดท้ีจ่ะผลติขา้วถุงออกมา
จําหน่าย เพือ่ถอืเป็นชอ่งทางทีรั่ฐจะใชร้ะบายขา้วในสต๊อกรัฐบาล 
 “คงตอ้งพูดคุยกนักอ่น เพือ่พจิารณาถงึความเหมาะสมในดา้นต่างๆ ทีผ่า่นมารัฐบาลเคยทําขา้วถงุออกมาจําหน่าย แต่
ทําในลักษณะการเปิดประมูลใหภ้าคเอกชนเขา้มาปรับปรุงคุณภาพและบรรจุถุง ส่วนในรอบนี้ตอ้งดูว่าจะใหเ้อกชนเป็น
ผูดํ้าเนนิการ หรอืจะให ้อคส.ดําเนนิการเองทัง้หมด” พล.อ.ฉัตรชยั กล่าว 
 สว่นการเปิดประมูลขา้วสต๊อกรัฐบาลปรมิาณ 1 ลา้นตัน ในวันที ่15-16 ม.ิย.นี้ เชือ่ว่าจะมผีูส้นใจเขา้ร่วมประมูลจํานวน
มาก เพราะขณะนี้เป็นชว่งระยะเวลาทีเ่หมาะสม เนื่องจากผลผลติขา้วเปลือกนาปีหมดจากตลาดไปแลว้ อีกทัง้ผลผลติขา้วนา
ปรังทีอ่อกมาใหม่เหลอืนอ้ยมาก จงึเป็นโอกาสดทีีจ่ะระบายขา้วออกจากสต๊อกรัฐบาล (ไทยรัฐ 08062558) 
รฐัโละทิง้ขา้วเสือ่ม13ลา้นตนัหลุด400เหรยีญขาดทนุก็ขาย(09 ม.ิย.58) 
 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกจิ กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลกําลังคดิอยู่ว่าจะทําอย่างไรให ้
ขา้วสารทีม่อียู่ในสต๊อกรัฐบาล จํานวน 17 ลา้นตัน หายไปจากความรูส้กึของพ่อคา้ขา้ว เพราะเป็นตัวกดราคาขา้วในตลาดโลก 
 โดยพล.อ.ฉัตรชยั สารกิลัยะ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ ไดร้ายงานว่า ในขา้วทัง้หมดจํานวน 17 ลา้นตัน แยก
เป็นขา้วคุณภาพด ีจํานวน 4 ลา้นตันกว่า ซึง่ขณะนี้กําลังรอจังหวะนําออกขาย และเป็นขา้วเสือ่มคุณภาพ จํานวน 12 ลา้นตันกว่า 
ซึง่เป็นขา้วเน่า 2 ลา้นตัน กบัเป็นขา้วเริม่เน่าแลว้ จํานวน 10 ลา้นตัน 
 ขณะนี้จงึกําลังคดิว่าจะ ตอ้งนําขา้วเสือ่มคุณภาพจํานวน 12 ลา้นตันกว่าไปทําอย่างอืน่ เชน่ นําไปทําเป็นแอลกอฮอล ์
แต่ตอ้งมสีถานทีจํ่าหน่ายและไม่กระทบผูอ้ืน่ อย่างไรก็ตามตอ้งไดผ้ลตอบแทนดีพอสมควร หรือไม่ใหตํ้่ากว่าราคาทีนํ่าไปขาย
เป็นขา้วเกรดตํ่า ซึง่ขอเวลาคดิ 1 เดอืน และถา้ทําไดจ้ะทําใหร้าคาขา้วสงูขึน้ หรอืเร่งระบายขา้วเสือ่มคุณภาพ 
 ร.ต.ท.เจรญิ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผูส้่งออกขา้วไทย กล่าวกับ "ประชาชาตธิุรกจิ" ว่า เมื่อสัปดาหท์ีผ่่านมา 
กรมการคา้ต่างประเทศไดจ้ัดประชมุร่วมกบัผูป้ระกอบการคา้ขา้ว-โรงงานผูผ้ลติ อาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมพลังงาน เพื่อขอ
ความเห็นถงึแนวทางการระบายขา้วสารในสต๊อกของรัฐบาลในสว่นทีเ่ป็น "ขา้วเสือ่มคุณภาพ" โดยเบือ้งตน้คาดว่า จะมีปรมิาณ
ขา้วเสือ่มประมาณ 3 ลา้นตันจากปรมิาณสต๊อก 16 ลา้นตัน ไม่นับรวมส่วนทีเ่ป็นขา้วเกรด A และเกรด B อีกปรมิาณ 3 ลา้นตัน 
และสว่นทีเ่หลอืเป็นขา้วเกรด C 
 โดยความกงัวล ทีเ่กดิขึน้ก็คอื เมือ่เปิดระบายขา้วเหล่านี้ออกไปแลว้ รัฐบาลมีการบรหิารจัดการอย่างไรทีจ่ะป้องกัน
ไม่ใหข้า้วเสือ่มคุณภาพจํานวนนี้ "ไหลกลับ" เขา้มาสรา้งความเสยีหายกับราคาขา้วภายในประเทศ เพราะเงื่อนไขการประมูล
ไม่ไดบ้งัคับใหส้ง่ออก ประกอบกบัรัฐบาลจะแบง่ขา้วออกเป็นเกรด A B C และตํ่ากว่า C แต่ในทางความเป็นจรงิคลังแต่ละคลังมี
ขา้วเก็บคละกนัอยู่ทกุเกรด นัน้หมายถงึ เวลาขายก็รวมอยู่ในคลังเดยีวกนัแบบคดิราคาเฉลีย่เหมาคลังนัน้เอง 
 "ทีผ่า่นมารัฐบาลเลือกขายในคลังทีม่ีขา้วเกรด A และเกรด B ออกมาขายก่อน จนเหลือแต่คลังทีม่ีขา้วผสมกันทุก
เกรด ดังนัน้จงึไม่มใีครรูว้่า คลังไหนจะมขีา้วเกรดไหนในสดัสว่นทีเ่ทา่ไหร่ ดหีรอืเลวอย่างไร 
 นอกจากนี้ในสว่นของอุตสาหกรรมพลังงานทีจ่ะออกมารับซือ้ขา้วเสือ่มคุณภาพอย่าง โรงงานผลติเอทานอลนัน้ การ
ขายขา้วเสือ่มคุณภาพทีจ่ะใชเ้ป็นวัตถุดิบออกมาเป็นจํานวนมาก ๆ อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาพืชเกษตรชนิดอื่น เช่น มัน
สําปะหลัง และโมลาสจากออ้ย ประกอบกบัทางโรงงานเอทานอลไดแ้จง้ว่า ปัจจุบนัความตอ้งการเอทานอลทีผ่ลติจากขา้วยังมี
ไม่มา 
 เพราะมีตน้ทุนสูงกว่าเอทานอลที่ผลิตจากโมลาสหรือมันสําปะหลัง ที่สําคัญโรงงานตอ้งปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
กลายเป็นตน้ทุนสําคัญ และถงึแมจ้ะใชข้า้วเป็นวัตถุดิบจรงิทุกโรงก็จะมีความตอ้งการใชไ้ม่เกนิปีละ 1 ลา้นตันเท่านัน้ นั ้น
หมายถงึถา้ใชว้ธิกีารนี้กว่าจะระบายขา้วเสือ่มในสต๊อกออกหมดตอ้งใชเ้วลาไม่ตํ่ากว่า 3 ปี "ทางสมาคมจงึเสนอใหรั้ฐบาลใช ้
หลาย ๆ วธิผีสมผสานกนัในการระบายขา้วเสือ่ม แต่ตอ้งมรีายละเอยีดการปฏบิตัทิีช่ดัเจน" 
 ดา้นแหล่งข่าวจากวงการคา้ขา้ว กล่าวว่า อธบิดกีรมการคา้ต่างประเทศแจง้ในทีป่ระชมุว่า ไม่กังวลเรื่องราคาขายขา้ว
เสือ่มคุณภาพในสต๊อก "ทําอย่างไรก็ไดใ้หร้ะบายออกไปใหไ้ด ้พวกผมคดิว่า ทีรั่ฐบาลตอ้งเร่งระบาย เป็นเพราะภาระค่าใชจ้่าย
ในการเก็บขา้วสูงมาก หากคดิเฉพาะเพียงแค่ดอกเบี้ยก็ประมาณเดือนละ 50 ลา้นบาท ยังไม่นับรวมค่าฝากเก็บ ค่ารมยา 
ค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ อกีมากกว่า 400 ลา้นบาทต่อเดอืน" 



 แต่ถา้ระบายขา้วออกมาในราคาตํ่าขนาดนัน้ เชน่ ขา้วขาวเกรด C ไม่ถงึตันละ 10,000 บาท ย่อมจะสง่ผลใหร้าคาขา้ว
ฤดูกาลใหม่ลดลงตามไปดว้ย สดุทา้ยผูซ้ ือ้ในต่างประเทศก็จะยดึราคานี้เป็นฐานราคาขา้วไทยในตลาดโลก 
 "ตอนนี้ไม่ว่าจะคดิแนวทางใดก็กระทบหมด แนวโนม้ดา้นราคาส่งออกน่าห่วงมาก เพราะราคาขา้วขาว 5% ไทยจะ
หลุดจาก 400 เหรยีญสหรัฐต่อตันอยู่แลว้ ซึง่เป็นระดับตํ่าสดุนับจากปี 2539 ซึง่ขณะนัน้ราคาขา้วเปลือกในตลาดซือ้ขายเพียง
ตันละ 5,000-6,000 บาท แต่ตอนนี้ราคาขา้วเปลอืกยังคงอยู่ทีร่ะดับตันละ 7,000 บาท เป็นเพราะโรงสสีามารถขายปลายขา้ว
ราคาสงูชว่ยค้ําราคาเอาไว ้แต่ในการประมูลขา้วสต๊อกรัฐบาลจํานวน 1.06 ลา้นตันรอบที ่3/2558 (ส่วนใหญ่เป็นขา้วขาว 5% 
กบั ปลายขา้ว รวมกนั 800,000 ตัน) ในวันที ่16 มถินุายนนี้ รัฐบาลนําเอาปลายขา้วออกมาระบายดว้ยเชือ่ว่า จะขายไดด้ทีีส่ดุใน
ราคา กก.ละ 8-9 บาท แต่หลังจากนี้ราคาปลายขา้วในตลาดจะอ่อนตัวลง เพราะโรงสคีงไม่ซือ้ขา้วเปลือกไปสแีลว้ ทําให ้
ขา้วเปลอืกราคาลงอกี สว่นขา้วเหนียวจะขายยากทีส่ดุในรอบนี้" แหล่งข่าวกล่าว 
 ทัง้นี้ รัฐบาลไดเ้ปิดประมูลขา้วในสต๊อกรัฐบาลไปแลว้รวม 6 ครัง้ ปรมิาณขา้ว 2.01 ลา้นตันคดิเป็นมูลค่า 22,374 ลา้น
บาท รวมเหลอืขา้วในสต๊อกรัฐบาลอกี 16 ลา้นตัน ในจํานวนนี้เป็นขา้วเสือ่มคุณภาพอยู่ระหว่าง 2.5-3 ลา้นตัน ส่วนทีเ่หลืออีก
ประมาณ 13 ลา้นตันเป็นขา้วเสือ่มคุณภาพผสมกบัขา้วดปีะปนกนัอยู่ในคลังทีฝ่ากเก็บโดยที ่ไม่สามารถแยกออกมาได ้
 สว่นสถานการณ์สง่ออกขา้ว 5 เดอืนทีผ่า่นมา (มกราคม-พฤษภาคม 2558) ปรากฏประเทศไทยสามารถสง่ออกขา้วไป
ไดใ้นปรมิาณ 3.5 ลา้นตันเท่ากับประเทศอนิเดีย ต่างกันเพียงแค่หลักหมื่นตันเท่านัน้ โดยภาวะแบบนี้เกดิขึน้มาตัง้แต่เดือน
เมษายน เนื่องจากอนิเดยีมนีโยบายผลักดันการส่งออกขา้วเฉพาะ 5 เดือนทีผ่่านมาอนิเดียส่งออกเพิม่ขึน้ 30% ทัง้ ๆ ทีก่่อน
หนา้นี้มีการประเมนิว่า อนิเดียจะประสบปัญหาภัยแลง้ผลผลติน่าจะลดลง โดยปรมิาณสต๊อกลดลงจาก 22.4% เหลือ 22.23 
ลา้นตัน แต่รัฐบาลอนิเดยี กลับผลักดันการสง่ออกเพิม่ขึน้โดยราคา "ขา้วนึง่" อนิเดยีอยู่ทีต่ันละ 355-365 เหรยีญ/ตัน แต่ขา้วนึง่
ไทยราคาประมาณ 365-375 เหรยีญ/ตัน หรอืต่างกนัตันละ 30 เหรียญ ดังนัน้ไทยจงึเสยีส่วนแบ่งตลาดขา้วนึ่งในแอฟรกิา ซึง่
เป็นผูนํ้าเขา้หลักปีละ 250,000-300,000 ตันใหอ้นิเดีย ประกอบกับตลาดนี้ประสบปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนยูโรอ่อนค่ามีความ
ตอ้งการสนิคา้ ราคาถกูลง สว่นเวยีดนาม แมว้่าภาพรวมจะส่งออกขา้วลดลง 2.2% แต่เวียดนามมีความไดเ้ปรียบไทยในเรื่อง
ราคาขา้วขาวตันละ 350-360 เหรยีญหรอืตํ่ากว่าราคาขา้วไทยทีต่ันละ 365-375 เหรียญ สาเหตุสําคัญมาจากปีนี้เวียดนามส่ง
ขา้วออกไปจําหน่ายผา่นพรมแดนใหจ้นีไม่ได ้ยอดสง่ออกขา้วในสว่นนี้จงึลดลงเหลอื 50,000 ตัน ล่าสุดรัฐบาลไทยไดเ้ขา้ร่วม
ประมูลขายขา้วใหรั้ฐบาลฟิลปิปินสใ์นวันที ่5 มถินุายนทีผ่า่นมา ในปรมิาณ 250,000 ตัน ปรากฏุเวียดนามชนะการประมูลครัง้นี้
ไปในปรมิาณขา้ว 100,000 ตัน (ประชาชาตธิรุกจิ 08062558) 
วกิฤตฝินแลง้หนกัทีสุ่ดในรอบ 30 ปี งดส่งนํา้ปลูกขา้วนาปี 4 ลา้นไร่ ผลผลติหายวบั 1.5 หมืน่ลา้นบาท
(10 ม.ิย.58) 
 นายเลศิวโิรจน์ โกวัฒนะ อธบิดกีรมชลประทาน เปิดเผยหลังการประชมุคณะอนุกรรมการตดิตามและวเิคราะหแ์นวโนม้
สถานการณ์น้ําว่า ฤดูแลง้ทีผ่่านมา กรมชลฯประกาศงดการทํานาปรังในลุ่มน้ําเจา้พระยา และลุ่มน้ําแม่กลอง แต่ปรากฏว่ามี
ชาวนาฝ่าฝืนประกาศและทํานาปรังไปมากกว่า 6 ลา้นไร่ และไดใ้ชน้ํ้าในเขื่อนหลัก 4 แห่ง ประกอบดว้ย เขื่อนภูมพิล เขื่อน
สริกิติ ิ ์ป่าสกัชลสทิธิ ์และแควนอ้ยบํารุงแดน ทีเ่ป็นแหล่งน้ําสําคัญของภาคเหนือและลุ่มเจา้พระยารวมทัง้สิน้ประมาณ 1,200 
ลา้นลูกบาศกเ์มตร (ลบ.ม.) จงึเหลอืน้ําในเขือ่นหลักสําหรับการปลูก ขา้วนาปีระหว่างเดอืน พ.ค.-ต.ค.นี้ เพียง 3,800 ลา้น ลบ.
ม. จากทีว่างแผนไวว้่าตอ้งม ี5,000 ลา้น ลบ.ม. 
 ทัง้นี้ หลังระบายน้ําจากเขือ่น เพือ่ชว่ยการปลูกขา้วทีป่ลูกไปแลว้ประมาณ 2.8 ลา้นไร่ แต่ฝนยังไม่มาเตมิน้ําในเขื่อน 
โดยปรมิาณฝนปีนี้ตํ่าทีส่ดุในรอบ 30 ปี กรมชลฯ จงึขอประกาศงดสง่น้ําใหแ้กน่าขา้วทียั่งไม่เริม่ปลูกขา้วนาปีประมาณ 4.2 ลา้น
ไร่ จากแผนการปลูกขา้วนาปีในเขตชลประทานลุ่มเจา้พระยา 7 ลา้นไร่ เพื่อประคับ ประคองใหม้ีน้ําใชก้ารต่อไปไดอ้ีก 40 วัน 
เพือ่รอฝนมาเตมิชว่งปลายเดอืน ก.ค.นี้ โดยไดแ้จง้ใหรั้ฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผูว้่าราชการจังหวัด 22 จังหวัด
ในลุ่มน้ําเจา้พระยา ใหรั้บทราบตัง้แต่วันที ่9 ม.ิย.ทีผ่า่นมา 
 นายเลอศักดิ ์ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธกิารสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า คํานวณเบือ้งตน้กรณี
ชาวนาลุ่มเจา้พระยาในเขตพืน้ทีช่ลประทานปลูกขา้วนาปีขณะนี้ 2.8 ลา้นไร่ ตามแผนการจัดสรรน้ําของกรมชลประทาน 7 ลา้น
ไร่ มพีืน้ทีท่ียั่งไม่ไดป้ลูกประมาณ 4.2 ลา้นไร่ หากพื้นทีจํ่านวนนี้ไม่สามารถปลูกขา้วนาปีไดอ้ย่างสิน้เชงิจะทําใหผ้ลผลติขา้ว
หายไปประมาณ 2.1 ลา้นตัน โดยคดิเฉลี่ยจากผลผลติต่อไร่ขา้วนาปีลุ่มเจา้พระยา 500 กก.ต่อไร่ และคดิเป็นมูลค่าขา้วที่
หายไปประมาณ 15,750 ลา้นบาท คํานวณจากราคาขา้วขาวในตลาดตันละ 7,500 บาท อย่างไรก็ตาม เชือ่ว่าน่าจะยังมีฝนตก
ลงมาเพิม่เตมิเนื่องจากยังเหลอืฤดูฝนนานถงึ 4 เดอืน และชาวนา ในลุ่มเจา้พระยาน่าจะปลูกขา้วไดม้ากกวา่ทีป่ระเมนิในเบือ้งตน้
(ไทยรัฐ 10062558) 
หมอวรงคเ์ตอืน รมว.พาณชิยท์าํขา้วถุงขาย เสีย่งมาก ทจุรติงา่ยสุดๆ(10 ม.ิย.58) 
 นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) โพสต์ขอ้ความผ่านเฟซบุ๊ก Warong 
Dechgitvigrom วันที ่9 มถิุนายนว่า ทราบข่าวว่ากระทรวงพาณิชย์กําลังจะตัง้คณะทํางาน เพื่อพจิารณานําขา้วสารในคลัง
รัฐบาลมาพจิารณาปรับปรุงเพือ่ทําขา้วถงุขายประชาชนในราคาถกู 
 สิง่ทีอ่ยากจะบอกทา่นพล.อ.ฉัตรชยัสารกิลัยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าในหลักการของการทําขา้วถุงขาย
ประชาชนราคาถกูนัน้เป็นสิง่ทีด่ ีแต่ทา่นทราบหรอืไม่ว่า กระบวนการทุจรติในการจัดทําขา้วถุงของรัฐบาลเป็นวธิทีีแ่ยบยลและ
ง่ายต่อการทจุรติมากทีส่ดุ ในวงการคา้ขา้วคุยกนัว่า รัฐบาลทําขา้วถงุเมือ่ไรไดต้ังคท์นัท ี
 เนื่องจากปรมิาณขา้วถงุถา้ทําออกมาแลว้จะมีปรมิาณมากและยากต่อการตรวจสอบอาจจะเจอเบกิขา้วคุณภาพดีแต่
ตอนปรับปรุงนําขา้วคุณภาพตํ่ามาปรับปรุงหรือเบกิไปแลว้ทําเอกสารส่งมอบขา้วครบถว้นแต่ของจรงิไม่ปรับปรุงหรือปรับปรุง
บางสว่นทีสํ่าคัญขา้วเมือ่สง่ไปถงึรา้นคา้ไม่ขายตามราคาถกูจรงิ 



 จงึขออนุญาตเิตอืนไปยังทา่นรัฐมนตรกีระทรวงพาณชิยว์่าทางออกเรื่องนําขา้วไปทําขา้วถุงผมคดิว่าเสีย่งมากเพราะ
ทจุรติง่ายมากๆเกรงทา่นจะตามไม่ทนั แค่ตอนประมูลก็คดิราคาใตโ้ต๊ะต่อถุงแลว้จับมือใครดมไม่ได ้เอาไวถ้า้จําเป็นจรงิๆ เช่น
ขา้วยากหมากแพง ขา้วขาดแคลนไม่ดกีว่าหรอื(มตชิน 09062558) 
ธ.ก.ส.ชยันาทพรอ้มรบัทําประกนัภยัขา้วนาปี ชวนเกษตรกรซือ้ประกนัป้องกนัเสีย่งภยัธรรมชาต(ิ10 
ม.ิย.58) 
 เมือ่วันที ่9 ม.ิย. นายปรชีา พวงนอ้ยปภา ผูอํ้านวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชยันาท เปิดเผยว่า จากการทีธ่นาคาร
เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดชยันาท และสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชยันาท สํานักงานเกษตรจังหวัด
ชัยนาท และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดร่้วมประชุมเกีย่วกับการดําเนินงานโครงการประกันภัยขา้วนาปี ปีการผลิต 2558 เพื่อ
ประสานความร่วมมอืในการดําเนนิงานโครงการดังกล่าว 
 ขณะนี้ จังหวัดชัยนาทพรอ้มแลว้ในการรับทําประกันภัยขา้วนาปี ปีการผลิต 2558 โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรไวเ้มื่อปีการผลติที่ผ่านมา สามารถไปตดิต่อทําประกันภัยขา้วนาปีไดเ้ลย ซึง่เกษตรกรจังหวัดชัยนาท จ่ายค่าเบี้ย
ประกนัภัยไร่ละ 90 บาท แต่หากเกษตรกรรายใดเป็นลูกคา้ ธ.ก.ส.ธนาคารฯ จะอุดหนุนค่าเบีย้ประกันภัยสําหรับลูกคา้เงนิกูเ้พิม่
อกีไร่ละ 10 บาท ทําใหเ้กษตรกรทีเ่ขา้หลักเกณฑด์ังกล่าวจ่ายค่าเบีย้ประกนัภัยเพยีงไร่ละ 80 บาท 
 ทัง้นี้ โครงการประกันภัยขา้วนาปี มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสียหายทีอ่าจเกดิขึน้ในการเพาะปลูกขา้วของ
เกษตร ซึง่รัฐบาลอาจจะเยียวยาไดไ้ม่ครอบคลุม และใชง้บประมาณจํานวนมาก จงึไดเ้ชญิชวนใหเ้กษตรกรเขา้ร่วมโครงการ
ดังกล่าวเพือ่ป้องกนัความเสยีหายไดม้ากขึน้ ทัง้นี้ เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการตอ้งจ่ายค่าเบีย้ประกันภัยไร่ละ 90 บาท ไดรั้บ
ความคุม้ครองสงูสดุถงึ 1,111 บาท/ไร่ และรัฐบาลอุดหนุนเพิม่เตมิ 1,123 บาท/ไร่ (ไม่เกนิ 30 ไร่) คุม้ครองความเสยีหายจาก
ภัยธรรมชาต ิ
 เชน่ น้ําทว่ม หรอืฝนตกหนัก ภัยแลง้ ฝนแลง้ หรอืฝนทิง้ชว่ง ลมพายุ หรอืพายุไตฝุ้่ น ภัยอากาศหนาว หรอืน้ําคา้งแข็ง 
ลูกเห็บ และไฟไหม ้รวมทัง้ภัยศัตรูพชื และโรคระบาด เป็นตามอัตราทีก่ําหนด โดยเกษตรกรสามารถสอบถามรายละเอียด และ
ตดิต่อขอทําประกนัภัยไดท้ี ่ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกแห่งใกลบ้า้น ตัง้แต่วันนี้จนถงึวันที ่14 
สงิหาคม 2558(ผูจั้ดการ 09062558) 
“นายกฯ” เผยรือ้ขอ้มูลดชูาวบา้นจนจรงิๆ รบัไล่บีบุ้กรุกทีก่่อนจดัสรร เล็งขายขา้วเกรดบชี่วยคนจน(10 
ม.ิย.58) 
 เมือ่วันที ่9 ม.ิย. ทีทํ่าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนา้ คสช. แถลงภายหลังการ
ประชมุร่วม ครม. และ คสช. ว่า หากมองยอ้นกลับไปดูพบว่ามีปัญหาทัง้ 5 กลุ่มงานทัง้ในการแกปั้ญหาเร่งด่วน โดยเฉพาะกับ
ประชาชนทีม่รีายไดน้อ้ย ซึง่ตนใหค้วามสําคัญกับเรื่องนี้มาก แต่ก็ตอ้งดูแลประชาชนระดับกลาง การคา้ขายกับประเทศเพื่อน
บา้นและต่างประเทศ วันนี้ตนขับเคลือ่นทกุที ่ขณะเดยีวกนั ตนก็ไดช้ีแ้จงกับต่างประเทศว่ารัฐบาลนี้เขา้มาทําแบบนี้ ซ ึง่ก็ไดรั้บ
ความเขา้ใจมากขึน้และไดรั้บความร่วมมอื 
 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้เราคิดทุกเรื่องทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการที่ดินใหทํ้ากนิได ้ซึ่งตอ้งดู
รายละเอยีดเพราะขอ้มูลทีผ่า่นมาผดิทัง้หมด เรารือ้ทกุอย่างเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลของประชาชนทีย่ากจนและไม่มีทีทํ่ากนิจรงิๆ แลว้
มาดูว่าจะใหท้ัง้หมดไดห้รอืไม่ ซึง่วันนี้เราจัดสรรใหไ้ดไ้ม่กีห่มืน่ราย แต่เป็นการแกปั้ญหาระยะยาว โดยตอ้งดูในพื้นทีท่ีถู่กบุกรุก
และเรียกคืนกลับมาก่อนนําไปจัดสรร และดูแลผูไ้ดรั้บผลกระทบ อย่างพื้นที่ปลูกยาง ตนตอ้งมาคดิต่อว่าทําอย่างไรใหย้าง
เหล่านี้เป็นตน้ทนุของรัฐได ้ซึง่ขณะนี้มสีวนยางทีย่ดึมา ถา้ตัดทิง้หมดมันก็โลน้ จงึตอ้งตัดแถวเวน้แถว ส่วนไมท้ีไ่ดก้็นําไปแปร
รูปใหช้าวบา้นไปใชป้ระโยชน์ ส่วนที่จัดไปแลว้ก็ตอ้งปลูกไมย้ืนตน้แทรก ส่วนผลิตภัณฑย์างนัน้ตอ้งไม่ทําใหก้ลไกตลาด
เสยีหาย ยางเหล่านี้เราจะไม่ไปขายขา้งนอก โดยนําไปเป็นตน้ทุน เช่น สนามกฬีา ฉะนัน้จะสามารถทําใหส้รา้งธุรกจิเอสเอ็มอี
ทีม่าลงทนุในเรือ่งเหล่านี้ ซ ึง่ทกุอย่างตอ้งไม่มผีลกระทบต่อรายไดป้ระเทศ 
 พล.อ.ประยุทธ ์กล่าวว่า วันนี้ส ิง่แรกทีต่นสัง่คอืทําอย่างไรทําใหค้นรายไดน้อ้ยมขีา้วกนิทีร่าคาถกูลงบา้ง ชาวนาบ่นว่า
ขายขา้วไดถ้กูตอ้ง ซึง่เป็นกลไกตลาดอยู่แลว้ ไม่ไดถ้กูเพราะอย่างอื่น มันจะขายตันละหมื่นกว่าบาทไม่ได ้เพราะราคาอยู่ที ่9 
พัน แต่ไม่เกนิ 1 หมืน่บาทต่อตัน แต่เขาตอ้งมาซือ้ขา้วทีแ่พงเพราะผา่นคนกลางและการบรหิารจัดการทําใหเ้ขาสงสัยว่าทําไม
ขายขา้วไดน้อ้ย แต่ซือ้ขา้วแพงมากนิ ตนก็จะรับไปจัดการว่าจะทําอย่างไรไดแ้ต่การจัดการไม่ใช่การเอาขา้วไปแจกอย่างเดียว 
ตอ้งดูว่าทําไดห้รอืไม่ในการทําขา้ว ทีม่คีุณภาพรองลงมาและราคาตอ้งถกูกว่าปกต ิแต่ตอ้งเป็นไปตามกลไกตลาดไม่กระทบการ
ระบายขา้ว แต่ตนไม่ไดส้ัง่ใหอ้งคก์ารคลังสนิคา้ (อคส.) ไปทําอย่างเดยีว เดี๋ยวหาว่าทจุรติอกี แต่คดิต่อว่าจะทําอย่างไร โดยใช ้
สหกรณ์แลว้นําขา้วทีต่อ้งปรับปรุงคุณภาพ ซึง่ตอ้งใชง้บประมาณอกีตันละหลายพันบาท เมื่อปรับปรุงขึน้มาก็ขายไดเ้ท่านัน้ ตน
เคยเรยีนไปแลว้ว่าขา้วทกุชนดิทีผ่า่นปรับปรุงคุณภาพมมีูลค่าไม่ใชต่ันละ 15,000 บาท แต่ขึน้ไปถงึ 2 หมืน่บาทต่อตันและเกอืบ 
3 หมืน่บาทถา้ยดืต่อไปเรือ่ยๆ ฉะนัน้จงึตอ้งใชข้า้วทีคุ่ณภาพเริม่เสือ่มหรอืเกรดบมีาขายคนจนไดห้รอืไม่ โดยผ่านตลาดชุมชนที่
มสีหกรณ์เป็นผูดํ้าเนนิการและรัฐอํานวยความสะดวกใหก้ระทรวงมหาดไทยดูแล (ผูจั้ดการ 09062558) 
เลือ่นปลูกขา้วนาปี เหลอืนํา้ใชอ้กี 40 วนั(11 ม.ิย.58) 
 นายเลศิวโิรจน์ โกวัฒนะ อธบิดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการตดิตามและวเิคราะห์
แนวโนม้สถานการณ์น้ํา ร่วมกบักรมอุตุนยิมวทิยา กรมทรัพยากรน้ํา การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆที่
เกีย่วขอ้งว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ําในภาคกลาง น่าเป็นห่วงมาก เนื่องจาก 4 เขื่อนหลัก อันประกอบดว้ย เขื่อนภูมพิล จ.ตาก 
เขือ่นสริกิติ ิ ์จ.อุตรดติถ ์เขือ่นแควนอ้ยบํารุงแดน จ.พษิณุโลก และเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ ์จ.ลพบุรี ทีส่่งน้ําหล่อเลี้ยงลุ่มเจา้พระยา 
มปีรมิาณน้ํามากไม่เพยีงพอทีจ่ะสง่ใชเ้กษตรกรปลูกขา้วนาปีไดเ้ต็มพืน้ทีท่ัง้ 9 ลา้นไร่ได ้
 “ขณะนี้พืน้ทีลุ่่มเจา้พระยามกีารปลูกขา้วนาปีไปแลว้ 2.8 ลา้นไร่ แมป้รมิาณน้ําจะมีไม่เพียงพอ แต่กรมชลประทานจะ
บริหารจัดการน้ําเพื่อพยุงใหข้า้วทีป่ลูกไปแลว้ใหอ้ยู่รอด ส่วนพื้นที่ยังไม่ไดล้งมือปลูกขา้วอีกประมาณ 6.2 ลา้นไร่ กรม



ชลประทานขอรอ้งใหช้าวนาเลือ่นการเพาะปลูกออกไปกอ่น รอจนกว่าฝนจะมา เพราะกรมชลประทานจะตอ้งมกีารปรับลดการส่ง
น้ําลง จาก ปัจจุบนัทีป่ล่อยน้ําลงมาวันละ 45 ลา้นควิ จะลดลงเหลอืวันละ 30-35 ลา้นควิ ทัง้นี้ เพือ่จะไดม้น้ํีาใชไ้ปไดอ้กี 40 วัน 
ในกรณีทีฝ่นไม่ตก ไม่มน้ํีาไหลเขา้เขือ่นเลย” 
 อธิบดีกรมชลประทาน เผยถึงสาเหตุที่ตอ้งนํามาตรการใหช้าวนาเลื่อนการปลูกขา้วนาปีมาใช ้เนื่องจากกรม
อุตุนิยมวทิยาใหข้อ้มูลมาว่า ปีนี้ปรมิาณฝนจะนอ้ยผดิปกต ิเห็นไดจ้ากปรมิาณน้ําฝนตน้ฤดู ในช่วงเดียวกัน มีนอ้ยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานค่าเฉลีย่ 30 ปี ภาคกลางมฝีนตํ่ากว่าเกณฑม์ากถงึ 69% ส่วนภาคเหนือซึง่เป็นพื้นทีต่น้น้ําของเขื่อนทัง้ 4 แห่ง ฝนก็
นอ้ยกว่าค่าเฉลีย่มากถงึ 59% ทัง้นี้ สาเหตุมาจากไดเ้กดิปรากฏการณ์เอลนีโญในมหาสมุทรแปซฟิิก และกรมอุตุนิยมวทิยาได ้
คาดหมายว่า ฤดูเพาะปลูกปีนี้ ฝนจะมีปรมิาณนอ้ยไปจนถงึสิน้ปี และโอกาสทีจ่ะมีพายุพัดเขา้ไทยเพื่อเตมิน้ําใหก้ับเขื่อนจะมี
นอ้ยมากเชน่กนั(ไทยรัฐ 11062558) 
ทึง่! นกัวจิยัไทยคน้พบแบคทเีรยีใหม่คร ัง้แรกของโลก ช่วยพฒันาขา้วตา้นทานโรค-เพิม่ผลผลติ(11 
ม.ิย.58) 
 เมือ่วันที ่10 ม.ิย. ทีม่หาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ี(มทส.) อ.เมอืง จ.นครราชสมีา ศ.ดร.ประสาท สบืคา้ อธกิารบดี
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พรอ้มดว้ย ศ.ดร.หนึ่ง เตียอํารุง หัวหนา้สถานวจิัย สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. 
ร่วมกนัแถลงผลงานวจิัยการคน้พบแบคทเีรียสายพันธุ ์DOA 9 ครัง้แรกของโลก สามารถนําไปใชต้่อยอดในการลดตน้ทุนการ
ผลติ และการเพิม่ผลผลติใหข้า้วไทย 
 ศ.ดร.หนึง่ เตยีอํารุง หวัหนา้สถานวจัิย สํานักวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร มทส. เปิดเผยว่า ขณะนี้มนุษยเ์ริม่ตระหนักถงึ
สขุภาพมากขึน้ บรโิภคอาหารทีป่ลอดสารพษิหรอืสารเคม ีทําใหเ้กษตรกรหนัมาใชปุ้๋ ยชวีภาพทดแทนการใชปุ้๋ ยเคมี ปัจจุบันปุ๋ ย
ชวีภาพทีม่กีารใชอ้ย่างแพร่หลายในปัจจุบนัชนดิหนึง่คอื ปุ๋ ยไรโซเบยีม (Rhizobium) ทีส่่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของพืชตระกูล
ถั่ว โดยอาศัยประโยชน์จากแบคทเีรียไรโซเบียมทีม่ีความสามารถในการตรงึไนโตรเจนจากอากาศมาทดแทนการใชปุ้๋ ยเคมี
ไนโตรเจนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ชว่ยลดตน้ทนุในการผลติ 
 คณะผูว้จัิยไดใ้หค้วามสนใจ และประสบความสําเร็จในการแยกแบรดดีไรโซเบยีม(Bradyrhizobium sp.) สายพันธุ ์
DOA9 ซึง่เป็นแบคทเีรยีในกลุ่มไรโซเบยีมทีไ่ม่สงัเคราะหแ์สงไดจ้ากปมของตน้โสนขนทีม่ักพบเจรญิเตบิโตไดท้ั่วไปในนาขา้ว
ทัว่ประเทศไทย ซึง่มคีุณสมบตัพิเิศษทีแ่ตกต่างไปจากไรโซเบยีมชนดิอืน่ๆ คอื สามารถเขา้สรา้งปมกบัถัว่ในหลายกลุ่ม เช่น ตน้
คราม ถัว่ฮามาตา้ ถัว่ซริาโต ้ถัว่โลตัส และถัว่เขยีว 
 ยิง่ไปกว่านัน้ ทมีนักวจัิยยังพบว่า DOA9 มคีวามสามารถในการเขา้อาศัยอยู่ในเนื้อเยือ่พชือืน่ทีไ่ม่ใชถ่ัว่ เชน่ ขา้ว หรือ
ทีรู่จั้กกนัในนาม Endophyte ทีน่่าสนใจทีส่ดุก็คอื DOA9 เป็นแบคทเีรยีในจนัีส แบรดดไีรโซเบยีม ตัวแรกของประเทศไทยทีไ่ด ้
มกีารอ่านลําดับเบสจโีนม (whole genome analysis) อย่างสมบรูณ์ 
 ทัง้หมดเหล่านี้ทําใหเ้กดิการคน้พบองคค์วามรูใ้หม่ในดา้นวทิยาศาสตร์พื้นฐานทางชวีภาพ ซึง่จากผลงานการคน้พบ
ครัง้นี้เกดิจากการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้มทส.ไดส้ง่นักศกึษา และนักวจัิยไปปฏบิตักิารทดลองร่วมกับทมีนักวจิัยของหอ้งปฏบิัตกิาร
ชัน้นําทีป่ระเทศฝร่ังเศส เยอรมนี และประเทศญีปุ่่ น เป็นเวลาหลายเดอืน กระทัง่สามารถตพีมิพผ์ลงานวจัิยวารสารนานาชาตเิป็น
ทีย่อมรับอย่างแพร่หลายในแวดวงวชิาการดา้นชวีภาพระดับโลก 
 ศ.ดร.หนึง่กล่าวอกีว่า โดยสรุปคอื เกดิสิง่มหศัจรรย์คน้พบครัง้แรกของโลก 2 ประการ ประการที ่1. เป็นยีนสท์ีส่รา้ง
ปมและตรงึไนโตรเจนอยู่บนพลาสมดิขนาดใหญ ่(magaplasmid) ไม่ใชอ่ยู่บนโครโมโซมเพยีงอย่างเดยีวตามปกต ิและประการ
ที ่2. ไรโซเบยีมสายพันธุน์ี้สามารถเขา้ไปอาศัยอยู่ในขา้วไดด้ว้ยซึง่แตกต่างจากยีนสท์ั่วไป แสดงใหเ้ห็นถงึววิัฒนาการของ
แบคทเีรยีในกลุ่มแบรดดไีรโซเบยีมทีส่ามารถปรับตัวใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มไดห้ลายชนิดเพื่อความอยู่รอด โดยทมีวจิัยคน้พบว่า
ไรโซเบยีม ดังกล่าวอยู่ในขา้วไทยไดด้กีว่าขา้วญีปุ่่ น 
 นอกจากนี้ ทีมวิจัย มทส.ไดใ้หค้วามสนใจศึกษาต่อไปว่า กลไกอะไรทําใหเ้ขา้ไปอาศัยอยู่ในตน้ขา้วได ้ซึง่เป็น
แนวโนม้ทีด่วี่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพไปสูก่ารเสรมิความเขม้แข็งของการผลติขา้วไดใ้นอนาคต ซึง่ตอ้งยอมรับว่าประเทศชัน้
นําดา้นเทคโนโลยชีวีภาพของโลกในแถบทวปียุโรป รวมทัง้ญีปุ่่ นซึง่มคีวามหวงแหนในสายพันธุข์า้วของตนเองสูงมาก ไดเ้กดิ
การรวมกลุ่มนักวจิัยทีต่ื่นตัวอย่างมาก ไดทุ้่มสรรพกําลังในการเร่งศกึษาพัฒนาปุ๋ ยชวีภาพไรโซเบยีมเพื่อเสรมิสายพันธุข์า้วที่
แข็งแรง สรา้งภูมติา้นทานโรค และนักวจิัยมองไปไกลถงึความสามารถในการทีต่น้ขา้วสามารถสรา้งปุ๋ ยเพื่อการเจรญิเตบิโตได ้
ดว้ยตนเอง ลดการใชปุ้๋ ยเคมใีนทีส่ดุ หรอื “ขา้ว GMO” 
 สิง่เหล่านี้หน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึเกษตรกรไทยคงตอ้งตระหนักร่วมกนัว่า การวจัิยพัฒนาดา้นวทิยาศาสตร์
พืน้ฐานเหล่านี้จะกอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงครัง้สําคัญต่อการผลติขา้วสูต่ลาดโลก 
 “เมือ่ถงึเวลานัน้ประเทศไทยซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นผูนํ้าของโลกในการผลติขา้วเพื่อการส่งออกเป็นครัวโลกตอ้งหันมาให ้
ความสําคัญในการพัฒนาการผลติขา้วอย่างจรงิจัง เพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขันไดใ้นประชาคมโลกต่อไป และคนไทย
เราตอ้งยอมรับขา้ว GMO (ขา้วตัดต่อพันธกุรรม) ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตดว้ย หากเพือ่นบา้นเราเป็นขา้ว GMO ทัง้หมด ไทยเราก็
จะตอ้งยอมรับสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้นี้ดว้ย” ศ.ดร.หนึง่กล่าวในทีส่ดุ(ผูจั้ดการ 10062558) 
“สวนจารุวรรณ” นาขา้วอนิทรยีม์าตรฐาน IFOAM(11 ม.ิย.58) 
 สวนจารุวรรณ บา้นหนองแวงใหญ ่หมู่ 8 ต.ภูปอ อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ ์นายวนิจิ ถติยผ์าด ไดใ้หคํ้าปรกึษาแก่เกษตรกร
ทีเ่ดนิทางมาขอคําปรกึษาการทํานาขา้วอนิทรีย์ โดยนาขา้วของสวนจารุวรรณล่าสุดไดผ้่านการรับรองมาตรฐานของ IFOAM 
จากบริษัท ไบโออะกรีเสริ์ช (ไทยแลนด์) จํากัด ซึง่เป็นมาตรฐานสากล ทัง้ยังไดจ้ัดตัง้เป็นคลินิกเกษตรอินทรีย์ เปิดให ้
คําปรกึษาโรคดนิ โรคพชื มรีะบบ Smart Farmer 
 ถอืเป็นตน้แบบของการทํานาขา้วอนิทรยีท์ีใ่ชธ้รรมชาตคิุม้ครองพชืผลทางการเกษตรไม่ใชส้ารเคมี โดยพื้นทีก่ว่า 84 
ไร่ ขุดบอ่ 10 ไร่ มกีารทํานาขา้วอนิทรยี ์10 ไร่ แบ่งเป็นพื้นทีป่ลูกขา้วหอมมะล ิ105 ปลูกขา้วไรซเ์บอร์รี ขา้วมะลดํิา ขา้วมะลิ



แดง และขา้วเหนียวดํา เป็นหนึง่ในเกษตรกรจาก 54 รายทีผ่า่นเกณฑม์าตรฐานสากลทีเ่ริม่เปิดระบบเป็นสวนเกษตรอนิทรีย์มา
ตัง้แต่ปี 2552 หลังเกษียณอายุราชการในตําแหน่งเกษตรอําเภอ 
 นายวนิจิ ถติยผ์าด เจา้ของสวนจารุวรรณ กล่าวว่า การปลูกขา้วอนิทรยีข์องสวนจารุวรรณไดทํ้ามานานกว่า 10 ปี ส่วน
การเตรยีมแปลงเพือ่การรับรองมาตรฐาน IFOAM นัน้ไดเ้ตรยีมแปลงนาขา้วพืน้ที ่10 ไร่มาตัง้แต่เดือน ธ.ค. 57 ทีค่ันดนิจะตอ้ง
สูงอย่างนอ้ย 1 เมตร แต่ของที่สวนจารุวรรณคันดินสูงประมาณ 3 เมตร มีระบบน้ําจากการขุดสระใชเ้องโดยใชพ้ลังงาน
แสงอาทติยแ์ผงโซลารเ์ซลลเ์ป็นกลไกหลักในกระบวนการป่ันน้ําเขา้นาขา้ว 
 ขณะทีก่ารเตรยีมดนิจะเริม่ตัง้แต่การไถกลบตอซังขา้ว ใชน้ํ้าหมักสูตรพเิศษของทางฟาร์มทีใ่ชใ้บสาบเสอื สรรพคุณ
ฆา่แบคทเีรยี ฆา่เชือ้ ใบตะไครห้อม เพือ่ไล่แมลง หน่อกลว้ยน้ําวา้ทีเ่ป็นตัวเร่งการเจรญิเตบิโตในนาขา้ว นอกจากนี้ ยังใชว้ธิกีาร
หว่านปอเทอืงและไถกลบ 2 รอบเพือ่เพิม่ไฮโดรเจนในดนิ 
 โดยจะทําใหด้นิในนาขา้วมไีฮโดรเจนมากถงึ 200 กโิลกรัมต่อไร่ มแีนวกนัชนรอบนาขา้ว 3 ระดับ ทัง้ตะไคร ้หญา้แฝก 
และกลว้ยน้ําวา้ ผลผลติเฉลีย่ 520 กโิลกรัมต่อไร่ ผลผลติต่อฤดูกาลผลติขา้ว 5 ชนดิประมาณ 1 ตันในขา้วนาปี สว่นขา้วนาปรัง
จะเนน้การปลูกขา้วไรซเ์บอรร์ ีสรุปในแต่ละปีนาขา้วของสวนจารุวรรณและเครือข่ายนาขา้วอนิทรีย์มีประมาณ 30 ตัน และวาง
จําหน่ายหมดทกุปี 
 “โดยในฤดูกาลผลติปีนี้ไดเ้ริม่การเตรยีมแปลงไวแ้ลว้ ทีจ่ะมีการหว่านกลา้ ใชแ้รงงานคนในการปักดําแบบแถวเดี่ยว
ระยะหา่ง 40x40 ซม. โดยขา้วทีน่ี่ไม่จําเป็นตอ้งใหปุ้๋ ย แต่มีการควบคุมน้ําใหเ้ป็นระบบ และการทํานาขา้วโดยการศกึษาและ
เรยีนรูต้ามธรรมชาตขิองขา้วแต่ละประเภทยังทําใหรู้ว้่าขา้วเป็นพชืไม่ใชน้ํ้า” 
 แต่เป็นพชืทนน้ํา กลายเป็นกลวธิใีนการทีจ่ะใชฆ้า่โรคเพลีย้กระโดดสน้ํีาตาล และหนอนกอในนาขา้วได ้โดยนาขา้วที่
กําลังประสบปัญหานี้ตอ้งปล่อยน้ําใหแ้หง้ไม่ตอ้งกลัวตน้ขา้วตาย เมือ่น้ําแหง้โรคในนาขา้วก็จะหายไปเอง และเมื่อจะเก็บเกีย่ว
ขา้วจงึปล่อยน้ําลงแปลงนาขา้วหล่อเลีย้งตน้ขา้วในระดับ 5-10 ซม. 
 “ขณะทีก่ารเก็บเกีย่วจะเริม่เก็บเกีย่วหลังจากขา้วออกรวง 25 วันเพื่อคุณค่าและโภชนาการ โดยทางไร่คํานึงในส่วน
ของการบรโิภคขา้วเพือ่เป็นยา แต่ไม่กนิยาแทนขา้ว โดยขา้ว 5 ชนิดของทางสวนจารุวรรณยังนํามาแพกกิง้นําขา้วมาผสมเป็น
สดัสว่นทัง้สูตรขา้วสีพ่ระยา ขา้ว 5 พลัง และขา้ว 3 ดี ซึง่ตรงนี้จะเหมาะสําหรับผูบ้รโิภคทีรั่กษ์สุขภาพ ผูท้ีม่ีโรคประจําตัวได ้
บรโิภคไดใ้นการหงุครัง้เดยีว” นายวนิจิกล่าว 
 นายวินิจกล่าวอีกว่า การนําขา้วอินทรีย์ที่ปลูกในสวนมาแพกกิง้เป็นสูตรสําเร็จขา้วรูปแบบต่างๆ เป็นการนําเอา
สรรพคุณของขา้วแต่ละตัวมารวมกนัเพือ่เพิม่ความสะดวกสบาย ประหยัด และเพิม่รสชาตใินการรับประทานทีห่ลากหลาย อย่าง
ขา้วหอมนลิมสีรรพคุณชะลอความแก ่ป้องกนัการเกดิโรคมะเร็ง บํารุงสายตา ช่วยระบบขับถ่าย ขณะทีข่า้วกลอ้งก็มีคุณค่าทาง
โภชนาการมากมาย รูปแบบสําเร็จขา้วสารอย่างขา้ว 5 พลัง ซึง่เป็นแพกกิง้ทีม่ยีอดจําหน่ายสงูทีส่ดุ ภายใน 1 ถงุขนาด 1 กก. 
 ประกอบดว้ย ขา้วกลอ้งหอมมะล ิ105 ขา้วกลอ้งหอมมะลแิดง ขา้วกลอ้งหอมมะลดํิา หรือขา้วกลอ้งไรซเ์บอร์รี ขา้ว
กลอ้งขา้วเหนียวดํา และขา้วกลอ้งหอมนลิ ขายในราคา กก.ละ 100 บาท มคีุณค่าทางโภชนาการมากมาย ทัง้ช่วยฟ้ืนฟูแขนขา
อ่อนแรง ป้องกันโรคเหน็บชา โรคหลงลืม ป้องกันโรคโลหติจาง ชะลอความแก่ และตา้นมะเร็งต่างๆ เป็นตน้ โดยเคล็ดลับนี้
ไดม้าจากการทีเ่ราผูผ้ลติขา้วมุ่งมั่นในการดูแลสขุภาพของผูบ้รโิภคดว้ยอาหารทีเ่ลศิค่า และเป็นยาเลศิคุณ 
 สว่นความสําเร็จของการทํานาอนิทรีย์ของสวนจารุวรรณนับเป็นความภาคภูมใิจทีไ่ดผ้ลติขา้วคุณภาพเพื่อผูบ้รโิภค
ทั่วไป โดยเฉพาะผูท้ีรั่กษ์สุขภาพ และพรอ้มที่จะเปิดกวา้งใหแ้ก่ผูท้ีส่นใจเขา้มาตดิต่อสอบถามไดต้ลอดเวลา หรือจะโทร.
สอบถามไดท้ีห่มายเลขโทรศัพท ์08-4321-6553(ผูจั้ดการ 10062558) 
ชาวนายืน่หนงัสอื“นายกฯ”ทวงชดเชยไรล่ะพนั(12 ม.ิย.58) 
 ไดม้ตีัวแทนชาวนาในนามสมาพันธเ์กษตรกร จ.สงขลา จํานวนกว่า 300 คน รวมตัวชุมนุมทีบ่รเิวณหนา้ศาลากลาง
จังหวัดสงขลาเมื่อเวลา 10.30 น. วันที ่11 ม.ิย. เพื่อยื่นหนังสอืถงึ พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านตัวแทน
จังหวัดสงขลา เรียกรอ้งใหรั้ฐบาลเร่งรัดจ่ายเงินตามมาตรการเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ผูม้ีรายไดน้อ้ยกรณีราคาผลผลติตกตํ่าไร่ละ 
1,000 บาท ไม่เกนิรายละ 15 ไร่ แต่จนถงึขณะนี้เวลาผ่านมานานหลายเดือนแลว้ แต่ชาวนาใน จ.สงขลาจํานวน 8,836 
ครัวเรือนยังไม่ไดรั้บเงนิช่วยเหลือแต่อย่างใด รวมทัง้เกษตรกรพื้นที่ภาคใตจํ้านวน 37,000 ครัวเรือน ก็ยังไม่ไดรั้บความ
ชว่ยเหลอืเชน่กนั ทําใหไ้ดรั้บความเดอืดรอ้น ไม่มเีงนิทนุทํานาปลูกขา้ว ก่อนหนา้นี้ไดย้ื่นเรื่องรอ้งเรียนไปยังรัฐบาลหลายครัง้
แลว้ แต่ยังไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ จงึตอ้งมายื่นหนังสอืเรียกรอ้งอีกครัง้ในวันนี้ เพื่อขอใหน้ายกรัฐมนตรี เร่งนําเรื่องเขา้สู่ที่
ประชมุ ครม.วันที ่16 ม.ิย. และขอใหจ้่ายเงนิชว่ยเหลอืชาวนาภายใน 15 วันหลังจากนี้ 
 ต่อมานายธํารงค ์เจรญิกลุ ผวจ.สงขลา พรอ้มดว้ยนายสมปอง อนิทร์ทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่
อยู่ระหว่างเดนิทางมาปฏบิตัภิารกจิในพืน้ที ่จ.สงขลา ไดอ้อกมาพบปะกบัผูช้มุนุม พรอ้มกบัเชญิตัวแทนชาวนาไปประชุมเพื่อหา
ขอ้สรุป โดยใชเ้วลาหารอืร่วมกนันานกว่า 1 ชัว่โมง นายสมปอง อนิทรท์อง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดอ้อกมาพบ
กบักลุ่มชาวนาทีม่าเรยีกรอ้ง พรอ้มกบักล่าวรับปากว่า จะนําเรือ่งสง่เขา้สู่ทีป่ระชุม ครม.ในวันที ่16 ม.ิย. คาดว่าไม่เกนิวันที ่23 
ม.ิย.นี้จะมมีตเิร่งรัดใหค้วามชว่ยเหลอืจาก ครม.และภายในวันที ่6 ก.ค. ชาวนาก็จะไดรั้บเงนิชว่ยเหลือตามมาตรการเพิม่รายได ้
หลังจากทีไ่ดรั้บฟังคําชีแ้จงแลว้กลุ่มเกษตรกรชาวนาทัง้หมดต่างพอใจ แยกยา้ยกนักลับโดยบอกว่าหากไม่ไดรั้บเงนิตามทีร่อง
ปลัดกระทรวงเกษตรฯรับปากไว ้กลุ่มชาวนาจะกลับมารวมตัวทวงสทิธิอ์กีครัง้(ไทยรัฐ 12062558) 
ก.คลงัเผยรฐับาลเล็งออกมาตรการชว่ยชาวนา(12 ม.ิย.58) 
 นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลไดเ้ตรยีมมาตรการชว่ยเหลอืราคาสนิคา้เกษตร โดยเฉพาะชาวนา 
ซึง่ม.ร.ว.ปรดียิาธร เทวกลุ รองนายกรัฐมนตร ีกําลังพจิารณาอยู่เพือ่ไม่ใหช้าวนาขาดทนุ โดยจะดําเนินการแจกเงนิชาวนาไร่ละ 
1,000 บาท แต่ไม่เกนิ 15,000 บาท ตามทีเ่คยทํามากอ่นหนา้นี้ ซึง่อาจจะปรับจํานวนเงนิทีจ่่ายต่อไร่ใหส้อดคลอ้งกับราคาขา้ว



ในตลาด เพือ่ไม่ใหช้าวนาขาดทนุซึง่อาจมากกว่าหรอืนอ้ยกว่า 1,000 บาทต่อไรก็ได ้โดยการแจกเงนิชาวนาของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงนิ 42,000 ลา้นบาท พบว่าไม่มกีารทจุรติจากการจ่ายเงนิเลย  
 ขณะที ่การคงอัตราดอกเบีย้นโยบาย 1.50% ต่อปีถอืเป็นระดับทีเ่หมาะสมสรา้งความสมดุลอัตราแลกเปลี่ยนผูถ้อื
ค่าเงนิบาทและกบัผูท้ีฝ่ากเงนิ แต่อนาคตอัตราดอกเบีย้ปัจจุบนัอาจจะไม่มคีวามสมดุลขึน้ซ ึง่ขึน้อยู่สถานการณ์ในขณะนัน้ โดย
ขณะนี้ รัฐบาลยังตอ้งการเห็นเศรษฐกจิทีข่ยายตัวไดด้กีว่านี้แมว้่าอัตราการขยายตัวเศรษฐกจิไตรมาสแรกปีนี้อยู่ที ่3% ถอืว่าดี
แต่ตอ้งดูการขยายตัวไตรมาสสองของปีนี้เศรษฐกจิจะฟ้ืนตัวเป็นรูปตัว วี หรือ จะตกลงเป็นรูปตัว เอ็น ซ ึง่รัฐบาลดูแลใกลช้ดิ
(กรุงเทพธรุกจิ 12062558) 
“รองนายกฯ”เล็งแปรรูปขา้วเสยีในสต็อก 12 ลา้นตนั ปลดล็อคราคาขา้วด ิง่ในประเทศ(12 ม.ิย.58) 
 ม.ร.ว.ปรดียิาธร เทวกลุ รองนายกรัฐมนตร ีฝ่ายเศรษฐกจิ กล่าวว่า อยู่ระหว่างศกึษาการนําขา้วทีเ่ริม่เน่าเสยีและอยู่ใน
สต็อกรัฐบาลจํานวน 12 กว่าลา้นตัน ไปแปรรูปเป็นอย่างอืน่ทีใ่หผ้ลตอบแทนดกีว่านําขา้วเน่าไปขาย เพื่อไม่กดดันราคาขา้วใน
ตลาดและปลดล็อกราคาขา้วทีต่กตํ่าในประเทศ โดยขอเวลาศกึษา 1 เดือน และจะประกาศมาตรการเพื่อเริม่ดําเนินการ โดย
เบือ้งตน้คาดว่าจะแปรรูปขา้วดังกล่าวเป็นแอกอลฮอลลแ์ทน 
 หลังจากทีป่รกึษาภาคเอกชน และพบว่ายอดสต็อกขา้วในรัฐบาลจํานวนกว่า 17 ลา้นตันนัน้ ทําใหท้ัง้โลกรูแ้ละใชเ้ป็น
ตัวกดราคาขา้วใหตํ้่าลง ดังนัน้โจทยข์องรัฐบาลตอ้งทําใหข้า้ว 17 ลา้นตัน หายจากความรูส้กึของคนคา้ขา้ว โดยขณะนี้ พล.อ.
ฉัตรชยั สารกิลัยะ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิย ์พบว่าในสต็อกรัฐบาลมขีา้วเหลืออยู่ 17 ลา้นตัน แบ่งเป็นขา้วดี ประมาณ 4 
ลา้นตัน และกําลังเริม่ทยอยระบายขา้วดังกล่าวอยู่ สว่นขา้วทีเ่หลอือกี 12 ลา้นตันกว่านัน้ แบง่เป็นขา้วเน่าเสยีไม่สามารถขายได ้
แลว้ 2 ลา้นตัน และขา้วทีเ่กอืบเน่าเสยีกว่า 10 ลา้นตัน ซึง่หากระบายขา้วในสว่น 10 ลา้นตัน ออกจะตลาดขา้วได ้ก็จะสามารถ
ทําใหอ้อกจากความรูส้กึพ่อคา้ได ้
 “เรือ่งนี้ตอ้งทําใหร้อบครอบโดยมหีลักการว่าจะตอ้งไดผ้ลตอบแทนทีด่พีอสมควรอย่างนอ้ยตอ้งดกีว่าขา้วทีเ่น่าเสยีซึง่
ทีผ่า่นมาเอกชนบอกราคาซือ้ขา้วเน่าเสยีมาทีก่โิลกรัมละ 5 บาทตรงนี้ก็ไม่ไหว แต่จะขายกโิลกรัมละ 11 บาทเหมือนเดมิก็คง
เป็นไปไม่ได ้ และสิง่ทีจ่ะนําขา้วไปแปรรูปก็ตอ้งศกึษาตลาดดว้ยว่า มตีลาดรองรับหรือไม่จะกระทบกับใครหรือเปล่า จะทําชุ่ยๆ 
ไม่ไดไ้ม่อย่างนัน้อกีฝ่ายจะตําหนผิมทนัท”ีม.ร.ว.ปรดียิาธรกล่าว 
 ทีผ่า่นมาจุดอ่อนของไทย คอื ภาคเกษตร โดยเฉพาะยางพารากับขา้ว โดยยางตอนทีเ่ขา้มาบรหิารประเทศมีปัญหา
หนักมาก เพราะยางแผน่รมควันชัน้  เหลอื 48 บาทต่อกก. ตอนนี้ขยับขึน้มา 63 บาทต่อกก. และน้ํายางจากเดมิทีร่าคา 3 กก. 
100 บาท ตอนนี้ขยับมาเป็น 50 กว่าบาทต่อกก. ซึง่หากราคาไม่สงูเต็มที ่แต่เกษตรกรก็ไม่เป็นหนี้แลว้ เหลือเพียงขา้วขาว ทีม่ี
ราคา 7,500 – 8,000 บาทต่อตัน ซึง่ราคายังตํ่าอยู่ ดังนัน้ โจทย์ของรัฐบาลตอ้งทําอย่างไรใหร้าคาขึน้ ซ ึง่ถา้ราคาขึน้ไดก้ว่า 
1,000 บาทต่อตัน ชาวนาน่าจะสบายใจได(้มตชิน 11062558) 
ชาวนาชายแดน จ.สระแกว้มนึ โดนเขมรรุกทีด่นิปลูกขา้ว(12 ม.ิย.58) 
 เมื่อวันที ่11 ม.ิย. ผูส้ือ่ข่าวไดเ้ขา้ตรวจสอบบรเิวณทีน่าของ นางสุบนิ เที่ยงสาน อายุ 61 ปี อยู่บา้นเลขที ่44 ม.4 
บา้นกดุผอื ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสงู จ.สระแกว้ หลังนางสบุนิ และชาวบา้นไดร้อ้งมาว่า มชีาวกมัพูชานํารถไถแอบเขา้มาไถใน
ทีน่าของตนเองในเวลากลางคนื มหินําซํ้ายังนําขา้วมาหว่านอกีดว้ย 
 ผูส้ื่อข่าวเดินทางเขา้ไปยังที่นาของ นางสุบนิ ทีบ่า้นหนองจาน ม.4 ต.โนนหมากมุ่น พบว่า นางสุบนิ พรอ้มดว้ย
ชาวบา้นนํารถไถกําลังไถทีน่าทีช่าวกมัพูชา ไดนํ้าขา้วมาหว่านไว ้และขา้วทีก่ัมพูชาหว่านสูงประมาณ 1 คืบแลว้ โดยนางสุบนิ 
บอกว่า หลังฝนตกลงมาเมือ่อาทติยท์ีผ่า่นมา ตนเองจงึจา้งรถไถมาไถทีน่าทิง้เอาไวเ้พือ่ทีจ่ะมาไถแปรเพื่อหว่านขา้ว แต่พอตก
ตอนกลางคนืไดม้ชีาวกมัพูชานํารถไถมาไถแปร แลว้นําขา้วมาหว่านตัดหนา้ไปกอ่น จงึตอ้งจา้งรถไถมาไถแลว้หว่านขา้วใหม ่
 นางสุบนิ กล่าวว่า ทีน่าของตนไดรั้บมรดกมาจากพ่อแม่ มีเอกสารสทิธ ิน.ส.3 และเสียภาษีทุกปี ก็อยากฝากถงึ
นายกรัฐมนตรใีหช้ว่ยชาวบา้นตามแนวชาวแดนทีถ่กูกมัพูชารุกทีทํ่ากนิดว้ย 
 ดา้นนายสหุร ิจันทรน์อก กํานันตําบลโนนหมากมุ่น อ.โคกสงู ไดเ้ดนิทางเขา้มาดูทีน่าของนางสุบนิ และกล่าวว่า แต่
เดมิทางราชการไดนํ้ารัว้ลวดหนามมาขงึป้องกนัไม่ใหช้าวกมัพูชาขา้มเขา้มา แต่ทีก่ัน้ลวดหนามยังไม่ถงึเขตแดนฝ่ังกัมพูชา พอ
นานวันเขา้ชาวกมัพูชาเลยทกึทกัว่าทีบ่รเิวณทีฝ่่ายไทยขงึลวดหนามเป็นเขตแดน จงึยดึทีน่าของคนไทยทีอ่ยู่ฝ่ังลวดหนาม หาก
ใครตอ้งการทีจ่ะเขา้ไปทํานาก็ตอ้งเชา่ทีน่าแปลงนัน้ทํา ทัง้ทีเ่ป็นนาของเรา แต่ตอ้งไปเชา่ชาวกมัพูชาทํา 
 นายสหุร ิกล่าวว่า ทีผ่า่นมาปีกอ่นชาวกมัพูชาจะยดึเอาเฉพาะทีน่าทีอ่ยู่ในฝ่ังลวดหนามฝ่ังตรงขา้ม แต่ปีนี้เขมรไดรุ้ก
เขา้มาในเขตลวดหนามในฝ่ังไทย ถา้เป็นอย่างนี้ก็เท่ากับว่ากัมพูชาตอ้งการจะยดึทีน่าของชาวไทยมาถงึถนนศรีเพ็ญอย่าง
แน่นอน(ผูจั้ดการ 11062558) 
“อดตี รมว.พาณิชย”์ ยืน่ประกนัคดทีุจรติระบายขา้วจทีูจ ีศาลตรีาคา 20 ลา้น ส ัง่หา้มออกนอกประเทศ
(12 ม.ิย.58) 
 เมือ่วันที ่11 ม.ิย. นายธนฤกษ์ นิตเิศรณี ประธานแผนกคดีอาญาของผูดํ้ารงตําแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา และ
เจา้ของสํานวนคดีทุจริตและฮัว้ประมูลโครงการระบายขา้วแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี กล่าวถงึการยื่นประกันตัวของจําเลย ว่า 
หลังจากทีม่กีารยืน่ฟ้องคดแีลว้ จนถงึขณะนี้ มจํีาเลย 3 - 4 ราย ยืน่หลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยชั่วคราว โดยศาลไดพ้จิารณาตาม
เหตุและพฤตกิารณ์ของจําเลยแต่ละราย ซึง่ศาลไดใ้หป้ระกนัทกุราย พรอ้มระบเุหตุผลไวใ้นคําสัง่การปล่อยชัว่คราวแลว้ 
 เมือ่ถามว่า จําเลยทีย่ืน่ประกนัขณะนี้ ม ีนายบญุทรง เตรยิาภริมย ์อดตี รมว.พาณชิย ์ดว้ยหรอืไม่ นายธนฤกษ์ ประธาน
แผนกคดอีาญาฯ กล่าวว่า นายบญุทรง เพิง่ไดย้ืน่คํารอ้งพรอ้มหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวในวันนี้ โดยใชห้ลักทรัพย์เป็นสมุด
บญัชเีงนิฝากธนาคาร ซึง่ศาลไดพ้จิารณาแลว้ตรีาคาประกนันายบญุทรง 20 ลา้นบาท พรอ้มกําหนดเงือ่นไขหา้มจําเลยเดนิทาง
ออกนอกประเทศ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต สว่นจําเลยอืน่ศาลก็กําหนดเงือ่นไขเชน่เดยีวกนั ซึง่วงเงนิประกนันัน้ก็แตกต่างกนัตาม



เหตุผลและพฤตกิารณ์ความเหมาะสมของจําเลยแต่ละราย ขณะทีจํ่าเลยทีเ่หลอืสามารถยืน่คํารอ้งขอปล่อยชั่วคราวได ้จนถงึวัน
นัดพจิารณาครัง้แรกทีจ่ะตอ้งนัดสอบคําใหก้ารจําเลย 
 สําหรับการยื่นประกันตัวของจําเลยคดีทีเ่กีย่วพันกับโครงการจํานําขา้ว และ การระบายขา้วทีม่ีรัฐมนตรียุค รัฐบาล 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชนิวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี นั ้น จําเลยที่ศาลฎีกาฯ กําหนดวงเงินประกันสูงสุด คือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ อดีต
นายกรัฐมนตร ีมูลค่า 30 ลา้นบาท ขณะที ่นายบญุทรง อดตี รมว.พาณชิย ์ศาลตวีงเงนิประกนั 20 ลา้นบาท 
 โดยคดทีจุรติและฮัว้ประมูลโครงการระบายขา้วแบบจทีจู ีศาลฎกีาฯ กําหนดนัดพจิารณาคดคีรัง้แรกเพือ่สอบคําใหก้าร
จําเลย ในวันที ่29 ม.ิย. นี้ เวลา 09.30 น. ซึง่จําเลยทัง้หมดจะตอ้งเดนิทางมาศาลในวันดังกล่าวดว้ย ซึง่คดีนี้ยื่นฟ้องเมื่อวันที ่
17 มี.ค. 58 โดย นายตระกูล วนิิจนัยภาค อัยการสูงสุด เป็นโจทกย์ื่นฟ้อง นายภูม ิสาระผล รมช.พาณิชย์ ในฐานะประธาน
อนุกรรมการพจิารณาระบายขา้ว, นายบญุทรง เตรยิาภริมย ์อดตี รมว.พาณชิย ์กบัพวกรวม 21 ราย ทีเ่ป็นอดตีนักการเมือง 3 คน 
ขา้ราชการการเมอืง 3 คน และทีเ่หลอืเป็นนติบิคุคล กบั กรรมการผูม้ีอํานาจในนิตบิุคคล เป็นจําเลย ฐานกระทําผดิ พ.ร.บ. ว่า
ดว้ยความผดิเกีย่วกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐหรอืฮัว้ประมูล พ.ศ. 2542 มาตรา 4, 9, 10, 12 ประกอบประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 151 ฐานเป็นเจา้พนักงานมหีนา้ทีซ่ ือ้ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใชอํ้านาจโดยทุจรติสรา้งความเสยีหายแก่รัฐ 
และ มาตรา 157 ฐานเป็นเจา้พนักงานปฏบิตัหินา้ที ่หรอื ละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบ หรือ โดยทุจรติ สรา้งความเสยีหาย
แกผู่ห้นึง่ผูใ้ด และ พ.ร.บ. ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4, 123 และ 123/1 ซึง่มีอัตราโทษ
สงูสดุถงึขัน้จําคุกตลอดชวีติ ซึง่การยืน่ฟ้อง อัยการสงูสดุขอใหส้ัง่ปรับจําเลยทัง้หมด เป็นเงนิ 35,274,611,007 บาท ซึง่ค่าปรับ
ดังกล่าวคดิคํานวณจากมูลค่าครึง่หนึง่ตามสัญญาระบายขา้ว 5 หมื่นตัน ทีพ่บว่ามีการกระทําผดิสัญญา 4 ใน 8 ฉบับ(ผูจั้ดการ 
11062558) 
ชาวนา จ.พระนครศรอียธุยา ล ัน่ไมห่ยดุทาํนาตามประกาศกรมชลฯ ชีห้ากหยดุเสยีหายแน(่12 ม.ิย.58) 
 เมื่อวันที่ 11 ม.ิย. ผูส้ือ่ขาวไดเ้ดนิทางลงพื้นที่บรเิวณทุ่งนาปากกราน หมู่ 5 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรอียุธยา ซึง่มเีนื้อทีก่ว่า 2,000 ไร่ ทีม่กีารทําการปลูกขา้วของชาวนา โดยใชน้ํ้าจากแม่น้ําเจา้พระยา พบว่า ตอนนี้การ
ทํานาของชาวนาบางสว่นเริม่ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาภัยแลง้บา้งแลว้ ขณะทีบ่างส่วนยังสามารถเพาะปลูกได ้เนื่องจากการ
สบูน้ําจากแม่น้ําเจา้พระยาขึน้มาเลีย้งตน้ขา้วทีเ่ริม่โตอายุกว่า 1 เดอืน แต่ตอ้งลุน้ว่าจะสามารถผา่นชว่งนี้ไปไดห้รอืไม่ เนื่องจาก
มกีารประกาศว่า น้ําจากแม่น้ําเจา้พระยาจะมปีรมิาณน้ําทีล่ดนอ้ยลง 
 หลังจาก นายเลศิวโิรจน์ โกวัฒนะ อธบิดกีรมชลประทาน ไดอ้อกประกาศกรมชลประทาน ลงวันที ่9 มถิุนายน 2558 
ขอความร่วมมอืเกษตรกรในพืน้ทีลุ่่มน้ําเจา้พระยาทียั่งไม่ไดเ้พาะปลูกขา้วนาปี ใหช้ะลอการเพาะปลูกขา้วออกไปก่อนจนกว่าจะ
เริม่มฝีนตกชกุ หรอืมปีรมิาณน้ําเพยีงพอต่อการเพาะปลูกประมาณปลายเดอืนกรกฎาคม 2558 และขอใหผู้ใ้ชน้ํ้าทุกภาคส่วนใช ้
น้ําอย่างประหยัดเพือ่ป้องกนัการเกดิการขาดแคลนน้ําในพืน้ทีลุ่่มเจา้พระยา 
 นางสมปอง ทาคํา อายุ 40 ปี ชาวนาที่ปลูกขา้วกว่า 40 ไร่ ที่บริเวณทุ่งนาปากกราน หมู่ 5 ต.ปากกราน อ.
พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรอียุธยา กล่าวว่า จากประกาศดังกล่าวเป็นไปไม่ไดท้ีช่าวนาสว่นใหญจ่ะหยุดทํานา เนื่องจากช่วง
นี้เป็นชว่งทีช่าวนาสว่นใหญเ่ริม่ลงมอืแลว้ บางสว่นก็เริม่กอ่นจนตน้ขา้วโตมีอายุนับเดือน ก็ยังตอ้งเดนิทางเลี้ยงดูตน้ขา้วต่อไป 
และหาทางแกไ้ขเพือ่จะเก็บเกีย่วในเดอืนสงิหาคมนี้ 
 “จะมาใหห้ยุดทํานาตอนนี้ไดอ้ย่างไร หากหยุดก็คงไดรั้บความเสยีหายแน่ และทีใ่หม้ีการเลื่อนไปเพาะปลูกปลาย
เดือนกรกฎาคมยิ่งเป็นสิง่ทีน่่ากลัว และเสีย่งกว่าปัจจุบัน เพราะถา้ลงมือปลูกในช่วงกรกฎาคม การเก็บเกีย่วก็จะร่นเวลายาว
ออกไป แมจ้ะรอฝน แต่การเสีย่งถา้ฝนตกลงมามาก หรือน้ําในแม่น้ําเจา้พระยาสูงขึ้นก็เกดิน้ําหลาก อาจเป็นปัญหานาขา้ว
สญูเสยีไดเ้ชน่กนั ทําใหช้าวนาสว่นใหญยั่งคงลงมอืปลูกขา้วในตอนนี้” นางสมปอง กล่าว 
 ดา้นนายไมตรี ปิตินานนท์ ผูอํ้านวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครหลวง กรมชลประทาน เปิดเผยว่า 
สถานการณ์น้ําตอนนี้ยังน่าเป็นหว่ง น้ําเริม่มปีรมิาณลดลง และจะสง่ผลกระทบกระจายเป็นวงกวา้ง ถา้ภายใน 20 วันนี้ฝนไม่ตก
ลงมาอาจสง่ผลกระทบทัง้การอุปโภคบรโิภค ดังนัน้ จงึขอใหช้าวนาชะลอการเพาะปลูกออกไปก่อนเพื่อรอดูสถานการณ์จนกว่า
จะมฝีนตกชกุ 
 “คาดว่าจะเป็นปลายเดือนกรกฎาคมซึง่ตอนนี้ไดป้ระกาศแจง้เตือนใหช้าวนาชะลอการเพาะปลูกไปทุกอําเภอใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแลว้ เพื่อย้ําใหช้าวนาแต่ละพื้นทีรั่บทราบถงึสถานการณ์น้ําในปัจจุบัน” นายไมตรี กล่าว(ผูจั้ดการ 
11062558) 
จ.สกลนครภยัแลง้ขยายวง ชาวนาเดอืดรอ้น ขา้วแหง้ใกลต้าย(15 ม.ิย.58) 
 นางฉววีรรณ ศรรัีกษา กล่าวว่า ตนทํานาบนพืน้ที ่7 ไร่ ทีบ่า้นประชาสขุสนัต ์ต.ขมิน้ ร่วมกบัชาวนาคนอืน่ๆ อีกกว่า 10 
ราย โดยเริม่ไถ หว่าน ปักดํามาตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม จนกระทัง่บดันี้เป็นเวลาเกอืบ 2 เดือนแลว้ ตน้ขา้วทีป่ลูก ก็เจรญิเตบิโต
ขึน้มาอย่างทีเ่ห็น ลงทนุประมาณ 2 หมืน่บาท แต่ขณะนี้ขา้วทีป่ลูกไวก้ําลังจะยนืตน้เหีย่วแหง้ตายเพราะขาดน้ํา เพราะตัง้แต่ไถ
หว่านมาจนถงึบดันี้ ไม่มฝีนตกลงมาเลย เชน่เดยีวกบัเพือ่บา้นอกีหลายคนทีป่ระสบปัญหาภัยแลง้ 
 ดา้น นายประยงค ์ฝ่ายหนิร่อง หวัหนา้ฝ่ายปฏบิตักิาร สนง.ปภ.จ.สกลนคร ออกไปตรวจสอบสภาพความเดอืดรอ้นของ
ราษฎร กล่าวว่า ตนรูส้กึเห็นใจชาวนามาก แต่ขณะนี้กรมอุตุนิยมวทิยา ไดป้ระกาศเขา้สู่ฤดูฝนแลว้ จงึไม่สามารถประกาศเขต
พืน้ทีป่ระสบภัยฉุกเฉนิได ้แต่ยังประกาศเป็นเขตฝนทิง้ชว่ง นานกว่า 15 วันได ้เพื่อใหค้วามช่วยเหลือต่อไป เบือ้งตน้ใหร้วมตัว
กนัไปแจง้ต่อ ผูใ้หญบ่า้น และนายอําเภอ เพือ่ดําเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืต่อไป 
 สําหรับสถานการณ์ภัยแลง้ ไดป้ระกาศเป็นเขตพื้นทีป่ระสบภัยพบิัต ิ(ภัยแลง้) จํานวน 4 อําเภอ คือ อําเภออากาศ
อํานวย อําเภอสว่างแดนดนิ อําเภอวานรนวิาส และอําเภอพรรณานคิม มพีืน้ทีน่าขา้วไดรั้บความเสยีหายเกอืบ 2 หมื่นไร่ ขณะนี้
ภัยแลง้ไดข้ยายวงออกไปอกีหลายอําเภอ จากทัง้หมด 18 อําเภอ แต่ปัญหาคอืเขา้สูฤ้ดูฝนแลว้ จงึไม่สามารถประกาศเขตพื้นที่
ภัยแลง้ได ้ซึง่ขณะนี้ตอ้งรอฝนทีจ่ะตกลงมา และรอดูว่าทางจังหวัดจะใหค้วามชว่ยเหลอืชาวนาอย่างไร (ไทยรัฐ 14062558) 



ส.โรงสขีา้วไทยรบัราคาขา้วเปลอืกมแีนวโนม้ลดอกีจากภยัแลง้(15 ม.ิย.58) 
 นายเกียงศักดิ์ ตาปนานนท์ เลขาธกิาร สมาคมโรงสีขา้วไทย ยอมรับว่า ตัง้แต่ปลายปี 2557 จนถงึขณะนี้ ราคา
ขา้วเปลอืกโดยเฉลีย่นปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากทีร่าคากว่า 8,500 บาทต่อตัน ขณะนี้ลดลงเหลือ 7,500-7,700 บาทต่อ
ตัน และมโีอกาสทีข่า้วเปลอืกภายในประเทศ มแีนวโนน้ปรับลดลงไดอ้กีจากปัญหาภัยแลง้ และทีสํ่าคัญขา้วจากประเทศเพื่อน
บา้นมกีารสง่ออกทําตลาดไดม้ากขึน้(ผูจ้ัดการ 14062558) 
ปลดั ก.เกษตร ส ัง่ทาํความเขา้ใจชาวนาชะลอปลูกขา้ว หลงันํา้เขือ่นนอ้ย(15 ม.ิย.58) 
 นายชวลติ ชขูจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพืน้ทีต่รวจตดิตามสถานการณ์น้ําลุ่มน้ําเจา้พระยา และตดิตาม
สถานการณ์น้ําในพืน้ทีจั่งหวัดชยันาท หลังปรมิาณน้ําไหลเขา้เขื่อนนอ้ย โดยขอใหทุ้กหน่วยงานบูรณางานร่วมกัน และเร่งทํา
ความเขา้ใจกับประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ําเจา้พระยา ที่ยังไม่เพาะปลูกขา้วนาปีใหช้ะลอไปก่อนจนกว่าจะเริ่มมีฝน(ผูจั้ดการ 
14062558) 
อคส.เรง่คดัแยกขา้วประมูลขาย(15 ม.ิย.58) 
 นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสนิคา้ (อคส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อคส. กําลัง
ประสานงานกบัทางเจา้หนา้ทีตํ่ารวจ เพือ่เก็บหลักฐานและสภาพขา้วตามขอ้เท็จจรงิ สําหรับขา้วทีเ่สยีหายจํานวน 6.5 แสนตัน 
ขา้วผดิชนดิ จํานวน 5.4 หมืน่ตัน และขา้วทีม่ขีา้วเกรดซปีนไม่เกนิ 20% จํานวน 3 แสนตัน รวมแลว้ประมาณ 1 ลา้นตันโดยจะ
ใหไ้ดข้อ้สรุปภายในสิน้เดอืนม.ิย.2558 กอ่นทีจ่ะนําออกประมูลขายต่อไป 
 ทัง้นี้ ขา้วจํานวนดังกล่าว ไม่เกีย่วกบัขา้วทีจ่ะเปิดประมูลประมาณ 1 ลา้นตัน ทีจ่ะเปิดใหผู้ท้ีส่นใจยืน่ซองเสนอราคาใน
วันที ่16 ม.ิย.นี้ 
 สําหรับขา้วทีเ่สยีหาย 6.5 แสนตัน ส่วนใหญ่ไม่สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้ทัง้ขายใหก้ับอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์
หรือโรงงานเอทานอล เพราะเสียหายมาก ซึง่อาจจะตอ้งเผาทิง้หรือนําไปเป็นเชือ้เพลิงในการผลติไฟฟ้า ส่วนขา้วผดิชนิด 
สามารถขายได ้เพราะแจง้เป็นขา้วหอมมะล ิขา้วเหนียว แต่ตรวจสอบแลว้เป็นขา้วขาว ซึง่จะขายตามชนิดขา้ว ขณะทีข่า้วทีม่ี
ขา้วเกรดซปีนไม่เกนิ 20%ก็จะขายตามสภาพขา้ว 
        
       สว่นขา้วทีเ่หลอือยู่ในสต๊อกที ่อคส. ดูแลทัง้หมด ประมาณ 12 ลา้นตัน แยกเป็นขา้วเกรด พี ซ ึง่เป็นขา้วทีผ่่านมาตรฐาน 
ขา้วเกรด เอ ผ่านมาตรฐาน แต่ตอ้งปรับปรุงเล็กนอ้ย ขา้วเกรด บ ีดอ้ยมาตรฐาน แต่ปรับปรุงได ้และเกรด ซี เป็นขา้วดอ้ย
คุณภาพ ซึง่ขา้วเกรด พ ีเอ และ บ ีสามารถาขายไดไ้ม่ยาก 
 แต่ปัญหาคอืในแต่ละโกดังมขีา้วหลายเกรดปะปนกันอยู่ ก็ตอ้งพจิารณาว่าจะขายอย่างไร จะขายแบบเหมาทัง้โกดัง 
หรอืแยกขา้วแต่ละชนดิออกมาแลว้ขาย 
 อย่างไรก็ตาม อคส. เห็นว่าอาจจะตอ้งแยกขา้วแต่ละเกรดใหช้ัดเจน ก่อนทีจ่ะนําออกขาย โดยกําลังศกึษาว่าการ
ว่าจา้งใหผู้เ้ชีย่วชาญเขา้มาทําการคัดแยกขา้วจะดกีว่าหรอืไม่ เพราะหากขายเหมารวมไปเลยทเีดียวอาจจะไม่ไดร้าคาทีด่ี และ
อาจจะถกูกล่าวหาว่าขายขา้วราคาถกูไดใ้นอนาคต จงึตอ้งดําเนนิการดว้ยความรัดกมุ แต่ทัง้หมดนี้ 
 เมือ่ไดข้อ้สรุปแลว้ ก็จะนําเสนอใหค้ณะกรรมการนโยบายและบรหิารจัดการขา้ว (นบข.) พจิารณากอ่น 
 “ตอนนี้ อคส. อยากจะแยกใหช้ดั โดยเฉพาะขา้วเกรด ซ ีซึง่เป็นขา้วดอ้ยคุณภาพ ทีม่อียู่ประมาณ 1.29 ลา้นตัน ตอ้ง
แยกออกมากอ่น และจะไม่ขายเขา้สู่ระบบตลาดปกต ิแมจ้ะเป็นขา้วทียั่งสามารถนําไปปรับปรุงได ้เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อ
ราคาขา้วในตลาด ซึง่แนวทางคงตอ้งขายใหก้บัภาคอุตสาหกรรมไปเลยน่าจะเป็นทางออกทีด่ีทีสุ่ด”นางจนิตนากล่าว(ผูจั้ดการ 
14062558) 
ชาวนาอา่งทองรวมพลงัต ัง้เครือ่งสูบนํา้เขา้นาทีใ่กลต้ ัง้ทอ้งกวา่ 1,000 ไร(่15 ม.ิย.58) 
 เมือ่วันที ่14 ม.ิย. ชาวนาบา้นหว้ยคันนาง หมู่ 4 ตําบลหว้ยคันแหลน อําเภอวเิศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง ไดร่้วมมือ
กนันําเครือ่งสบูน้ําพรอ้มทอ่ จํานวน 12 ตัว มาตัง้เรยีงรายพรอ้มเดนิเครือ่งสบูน้ําจากคลองธรรมชาตลิงสู่คลองส่งน้ําไปยังพื้นที่
ทํานาทีห่า่งจากจุดสบูน้ําเป็นระยะทางยาวกว่า 2 กโิลเมตร เพือ่นําน้ําไปหล่อเลีย้งตน้ขา้วในทุง่นากว่า 1,000 ไร่ ทีก่ําลังตัง้ทอ้ง
ออกรวงรอการเก็บเกีย่ว เป็นการสรา้งความสามัคคขีองชาวนาทีร่่วมมอืชว่ยเหลอืกนัในยามหนา้แลง้ขาดแคลนน้ําทํานา 
 นายธรีพงษ์ ทรัพย์มาก อายุ 46 ปี ชาวนาบา้นเลขที ่11 หมู่ 4 ตําบลหว้ยคันแหลน อําเภอวเิศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง เปิดเผยว่า ชาวนาบา้นหว้ยคันนางไดพ้รอ้มใจกนั และร่วมมอืกนันําทอ่มาสบูน้ําเขา้สูพ่ืน้ทีก่ารเกษตรนาขา้วทีไ่ดทํ้าการ
เพาะปลูกไปแลว้ประมาณ 45-50 วัน ซึง่จะเขา้สู่ในช่วงขา้วตัง้ทอ้งออกรวงกว่า 1,000 ไร่ และตอ้งใชน้ํ้าในปรมิาณทีม่ากพอ 
โดยการตัง้เครือ่งสบูน้ําเขา้นาขา้วครัง้นี้ ชาวนาบา้นหว้ยคันนาง หมู่ 4 ตําบลหว้ยคันแหลน อําเภอวเิศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง 
ทกุคนไดร่้วมกนัออกค่าน้ํามัน 
 “หลังชลประทานไดป้ระกาศลดปรมิาณการจ่ายน้ําเขา้พืน้ทีทํ่านาเนื่องจากน้ําตน้ทนุเหลอืนอ้ย ทางชลประทานจังหวัด
อ่างทอง ก็ไดจ้ัดสรรคน้ําเฉลีย่ใหแ้กช่าวนาทีล่งมอืปักดําไปแลว้ ซึง่บรเิวณทุง่หนาหมู่ 4 ตําบลหว้ยคันแหลน แห่งนี้ ชาวนาได ้
ทําการปักดํานาขา้วไปแลว้ และขา้วในนากว่า 1,000 ไร่ อยู่ระหว่างการตัง้ทอ้งเพือ่รอออกรวง ดว้ยเหตุชาวบา้นจงึไดร่้วมใจกัน
นําเครือ่งสบูน้ํามาสบูน้ําเขา้คลองเพือ่สง่น้ําไปแบง่แจกจ่ายหล่อเลี้ยงตน้ขา้วตามแปลงนาต่างๆ ของแต่ละคน ซึง่การทําเช่นนี้
นอกจากจะมน้ํีาทํานาแลว้ ยังเป้นการสรา้งความสามัคคใีหแ้กช่าวบา้นดว้ยกนัดว้ย” (ผูจ้ัดการ 14062558) 
สูภ้ยัแลง้! เกษตรกรหนัมาปลูกดอกสลดิแทนขา้ว ใชน้ํา้นอ้ยแตก่ําไรงาม(16 ม.ิย.58) 
 ผูส้ือ่ข่าวรายงานว่า ไดพ้บกับเกษตรกรกําลังเก็บดอกสลดิและเตรียมถากถางหญา้ทีข่ ึน้บรเิวณแปลงผัก รมิคลอง
ชลประทาน ต.ไผว่ง อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง จงึไดเ้ขา้ไปสอบถาม พบว่า นายวนัิย ตระกูลปักศรี อายุ 53 ปี อาศัยอยู่ในอ.
เมอืง จ.สพุรรณบรุ ีไดก้ล่าวว่า ทีผ่า่นมาตนเองเคยทํานามาแต่ไม่ประสบความสําเร็จ ขาดทุนประกอบกับในปีนี้ตน้ทุนน้ํามีนอ้ย
ทําใหไ้ม่เพยีงพอต่อการเพาะปลูกขา้ว  ตนจงึหนัไปหาอาชพีปลูกดอกสลดิขายทดแทนการปลูกขา้ว เนื่องจากดอกสลดิเป็นพืช



ทนแลง้ไดเ้ป็นอย่างด ีและดูแลง่ายไม่ค่อยมโีรคมารบกวน นอกจากนี้การลงทุนจะตํ่ากว่าพืชชนิดอื่นๆ เนื่องจากอายุของดอก
สลดิจะมอีายุการในเก็บเกีย่วผลผลติไดย้าวกว่าพชืลม้ลุกชนดิอืน่ๆ 
 สว่นดอกสลดิเมือ่ปลูกแลว้จะสามารถเก็บเกีย่วไดไ้ม่ตํ่ากว่า1 ปี และหากดูแลรักษาตัดแตงกิง่พันธด์ีๆ จะสามารถเก็บ
เกีย่วผลผลติได ้3-4  ปี ทัง้นี้ตนเองไดเ้ก็บเพื่อส่งไปขายในตลาด และส่งตามรา้นอาหารทําใหส้รา้งรายไดถ้งึวันละ 600-800 
บาทต่อวันเลยทเีดียว นอกจากนี้ตนยังไดเ้พาะพันธต์น้ดอกสลดิเพื่อจําหน่ายใหก้ับผูส้นใจเพื่อนําไปขยายพันธต์่อเพื่อสรา้ง
รายไดอ้ีกทางหนึ่งดว้ยหากท่านใดสนใจสอบถามขอ้มูลการปลูกสามารถ ตดิต่อสอบถามไดท้ี่ 081 -0052133 และ 084-
0235611 ไดท้กุเวลา (มตชิน 15062558) 
ขา้วรฐัไรค้ณุภาพเอกชนเมนิประมูล(16 ม.ิย.58) 
 ผูส้ือ่ข่าวรายงานจากกระทรวงพาณชิยว์่า เมือ่วันที ่15 ม.ิย.58 กรมการคา้ต่างประเทศไดเ้ปิดใหผู้ส้นใจเขา้ร่วมประมูล
ขา้วสารสต๊อกรัฐบาลแบบรายคลัง ครัง้ที ่3/58 ปรมิาณ 1.06 ลา้นตัน ยื่นซองเพื่อตรวจสอบคุณสมบัตกิ่อนทีจ่ะใหผู้ท้ีผ่่าน
คุณสมบตัยิืน่ซองเสนอราคาในวันที ่16 ม.ิย.58 ปรากฏว่า มผีูส้นใจยืน่ตรวจสอบคุณสมบัตเิพียง 43 ราย นอ้ยกว่า 2 ครัง้ทีผ่่าน
มา โดยครัง้แรกมผีูผ้า่นคุณสมบตั ิ96 ราย ครัง้ที ่2 ผา่น 45 ราย ซึง่ถอืว่านอ้ยรายกว่าทุกครัง้ทีผ่่านมา เนื่องจากผูป้ระกอบการ
ไม่มั่นใจคุณภาพขา้วสารในสต๊อกรัฐบาล เนื่องจากผูท้ีไ่ดรั้บอนุมัตซิือ้ขา้วรัฐบาลเมือ่ 2 ครัง้กอ่นหนา้นี้ ประสบปัญหาการรับมอบ
ขา้ว โดยขา้วบางสว่นไม่ไดคุ้ณภาพ ทําใหต้อ้งรอ้งเรยีนยังองคก์ารคลังสนิคา้ (อคส.) แกปั้ญหาให ้สว่น อคส.ก็กําลังดําเนนิการ
กบัคู่สญัญาทีรั่บผดิชอบคุณภาพและปรมิาณขา้ว ทัง้เจา้ของโกดัง และคลังสนิคา้ ทีรั่ฐเช่าฝากเก็บขา้ว และบรษัิทผูต้รวจสอบ
คุณภาพขา้ว ซึง่จะฟ้องรอ้งดําเนนิคดตี่อไป 
 นายชเูกยีรต ิโอภาสวงศ ์นายกกติตมิศักดิส์มาคมผูส้ง่ออกขา้วไทย กล่าวว่า ปัจจัยคุณภาพขา้วเป็นเหตุผลส่วนนอ้ยที่
ทําใหม้ผีูเ้ขา้ร่วมประมูลครัง้นี้นอ้ย แต่เหตุผลหลัก คือ ราคาขา้วในตลาดลดลง โดยขา้วขาวใหม่ราคากโิลกรัม (กก.) ละ 11 
บาท ใกลเ้คยีงกบัขา้วในสต๊อกทีรั่ฐประกาศราคาขัน้ตํ่าเฉลีย่ กก.ละ 9.40-9.50 บาท ทําใหผู้ป้ระกอบการรอดูสถานการณ์ก่อน 
หากขา้วใหม่ลดลง ไปซือ้ขา้วใหม่จะคุม้กว่า สว่นสาเหตุทีร่าคาขา้วในตลาดปรับตัวลดลง เพราะตลาดขา้วค่อนขา้งซบเซา คําสัง่
ซือ้จากต่างประเทศชะลอตัว ขณะทีผู่ส้่งออกขา้วแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะเวียดนาม ไดล้ดราคาขา้วส่งออกเหลือตันละ 340-
350 เหรยีญสหรัฐฯ ขณะทีข่า้วไทยสง่ออกตันละ 380-390 เหรยีญฯ 
 ดา้นนายสมพงษ์ กติตเิรยีงลาภ ประธานบรษัิท พงษ์ลาภ จํากดั หนึง่ในผูร่้วมเสนอตรวจสอบคุณสมบตัเิพื่อร่วมประมูล
ซือ้ขา้วในสต๊อกรัฐบาล กล่าวว่า จํานวนผูย้ื่นตรวจสอบคุณสมบัต ิ43 ราย ไม่นอ้ยจนเกนิไป เพราะคนทีจ่ะซือ้ขา้วไดจ้รงิๆ ก็มี
ไม่กีร่าย หากจะใหดู้ว่าทําไมคนร่วมประมูลนอ้ยก็คงเป็นเพราะไม่กลา้ซือ้ขา้วรัฐ เนื่องจากมีขอ้มูลว่าขา้วส่วนขา้งในคุณภาพตํ่า
ต่างจากขา้วทีอ่ยู่ดา้นหนา้ ซึง่จากประสบการณ์มคีนซือ้ขา้ว 5% แต่ไดข้า้ว 25% ก็ตอ้งแบกรับภาระและการขาดทนุไป (ไทยรัฐ 
16062558) 
ไมห่ว ัน่แลง้-นาขา้วพุง่ 3.4ลา้นไร ่เรง่เตอืนเกษตรกร หว ัน่วกิฤตนํา้ทาํตายหมู(่16 ม.ิย.58) 
 เกษตรฯกุมขมับชาวนาลุ่มน้ําเจา้พระยายังปลูกขา้วทะลักกว่า 3.4 ลา้นไร่ แมจ้ะเตือนว่าปีนี้แลง้จัด ปีตพิงศ์ย้ํามี
มาตรการชว่ยเหลอืชาวนาทีป่ลูกขา้วไม่ไดแ้ต่ยังอุบอย่าเพิง่บอกไปโดยเฉพาะมาตรการแจกเงนิ แต่ยังมีผลดีต่อชาวนาเพราะ
ราคาขา้วจะแพงขึน้ 
 นายปีตพิงศ์ พึง่บุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปีนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่น่าจะสามารถทํานาได ้
เพราะภัยแลง้ จงึสั่งใหน้ายชวลติ ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นทีต่รวจสอบการทํานาของเกษตรกร โดยเฉพาะในลุ่ม
เจา้พระยาทีข่ณะนี้มกีารปลูกขา้วไปแลว้ 3.44 ลา้นไร่ พืน้ทีเ่พาะปลูกขา้วเพิม่ขึน้จากสปัดาหก์อ่นประมาณ 6 แสนลา้นไร่ 
 สว่นทีเ่หลือยังไม่สามารถปลูกไดเ้พราะกรมชลประทานขอความร่วมมือชะลอการเพาะปลูก เนื่องจากปรมิาณน้ําใน
เขือ่นสามารถใชไ้ดข้ณะนี้เหลอืเพยีง 1,300 ลา้นลบ.ม. จะเหลอืใชป้ระมาณ 40 วัน 
 “สําหรับเกษตรกรทีทํ่านาไม่ได ้เนื่องจากน้ําไม่มี ไม่ใช่ความผดิของเกษตรกร ทางการมีมาตรการช่วยเหลืออยู่แลว้
อย่างเป็นระบบ ทัง้งบประมาณจากสว่นกลาง และระดับจังหวัด เป็นงบชว่ยเหลอืกรณีภัยแลง้ แต่ขณะนี้ผลของภัยแลง้ยังไม่เกดิ
ความเสยีหายต่อเกษตรกรจงึยังไม่ตอ้งคดิ เพราะมาตรการต่างๆ มอียู่แลว้ ถา้เสยีหายจรงิคดิวันเดยีวก็ได”้ 
 รายงานข่าวแจง้ว่าในการประชมุผูบ้รหิารกระทรวง นายปีตพิงศ์กําชับผูบ้รหิารทุกคนไม่ใหพู้ดเรื่องการช่วยเหลือโดย
การแจกเงนิ เพราะยังไม่ถงึเวลา แต่มาตรการแจกเงนิไดดํ้าเนนิการเพือ่รองรับไวก้่อน เมื่อมีผลความเสยีหายจะสามรถนํามาใช ้
ไดท้นัท ีและนอกจากนี้ในทีป่ระชมุยังมเีรือ่งของมาตรการลดค่าใชจ้่ายใหเ้กษตรกร ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากวกิฤตภัยแลง้ แต่เรื่อง
รูปแบบยังไม่ไดส้รุปว่าจะเลอืกวธิกีารใด 
 ดา้นพล.ต.สรรเสรญิ แกว้กําเนิด รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนคน
ไทยทกุภาคสว่นทัว่ประเทศ ไดช้ว่ยกนัใชน้ํ้าอย่างประหยัด รวมทัง้งดกจิกรรมทีใ่ชน้ํ้าปรมิาณมาก และใหผู้ว้่าราชการจังหวัดทุก
จังหวัดชว่ยกนัรณรงคส์ือ่สารทําความเขา้ใจกบัประชาชน เรือ่งการประหยัดน้ําดว้ย 
 นายเลอศักดิ ์ริว้ตระกลูไพบลูย ์เลขาธกิารสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า คาดผลผลติทัง้ปี 2558/59 
ของไทยจะสามารถผลติไดป้ระมาณ 26 ลา้นตันขา้วเปลอืก ลดลงจากปีก่อนประมาณ 5 แสนตัน หรือประมาณ 5% ส่งผลดีต่อ
ราคาโดยคาดว่า ราคาจะเพิม่ขึน้เป็นประมาณ 8,500 บาท/ตันขา้วเปลือก จากปัจจุบันราคาขายขา้วขาว 5% อยู่ทีร่าคา 7,700 
บาท/ตัน(ข่าวสด 16062558) 
ชาวนา จ.สงขลา สูบนํา้ทะเลสาบสงขลาทาํนาปรงั แกปั้ญหาภยัแลง้ฝนทิง้ชว่ง(16 ม.ิย.58) 
 วันที ่16 ม.ิย. ที ่จ.สงขลา ชาวนาในพืน้ที ่อ.ระโนด จ.สงขลา แหล่งปลูกขา้วทีใ่หญท่ีส่ดุใน จ.สงขลา เริม่ลงมือปลูก
ขา้วในฤดูปลูกขา้วนาปรัง โดยใชน้ํ้าจากทะเลสาบสงขลาแทนน้ําฝนจากธรรมชาตทิีท่ ิง้ช่วงทําใหม้ีน้ําเพียงพอสําหรับปลูกขา้ง
นาปรังในปีนี้ 



 นายเดช เล็กวชิยั ผูอํ้านวยการโครงการสง่น้ําและบํารุงรักษาระโนด-กระแสสนิธุ ์เปิดเผยว่า ชว่งนี้เป็นช่วงฤดูปลูกขา้ว
นาปรังปีนี้ ชาวนาทัง้ 6 ตําบลใน อ.ระโนด สามารถปลูกขา้วนาปรังโดยไม่มปัีญหาในเรื่องน้ํา เนื่องจากจะใชน้ํ้าจากระบบคลอง
ชลประทาน ของโครงการสง่น้ําและบํารุงรักษาระโนด-กระแสสนิธุ ์สํานักชลประทานที ่16 สงขลารวมทัง้น้ําจากลําคลองสาขา
ของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ซึง่ขณะนี้อยู่ในชว่งทีน้ํ่าจดื สามารถนํามาใชทํ้านาแทนน้ําฝนจากธรรมชาตไิด ้ซึง่เพยีงพอกบัการใช ้
ทํานาปรังและเนน้ใชพ้ันธุข์า้วทีม่อีายุสัน้เพือ่ใหเ้ก็บเกีย่วไดเ้ร็วขึน้ราว 3 - 4 เดอืน 
 และมพีืน้ทีส่ง่น้ํา 85,000 ไร่ ครอบคลุมพืน้ที ่6 ตําบลของ อ.ระโนด จ.สงขลา ประกอบดว้ย ต.บา้นขาว ต.บา้นใหม่ 
ต.ตะเครียะ ต.คลองแดน ต.แอนสงวน ต.ระโนด ต.ควนชลิต และ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช บางส่วน โดยใชน้ํ้าจาก
ทะเลสาบสงขลา สบูลงคลองชลประทาน เขา้คูน้ําเขา้นาตลอดฤดูทํานาปรัง 60 - 80 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
 นายเดช กล่าวเพิม่เตมิว่า สําหรับลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาหนึ่งใน 25 ลุ่มน้ําของไทย โดยมีลักษณะพเิศษทีเ่ป็นระบบ
ทะเลสาบแบบลากนูขนาดใหญร่องรับน้ําฝนเกอืบทัง้หมดจากลุ่มน้ํามีพื้นที ่8,754 ตารางกโิลเมตร ก่อนระบายออกสู่อ่าวไทย 
น้ําในทะเลสาบยังไดรั้บอทิธพิลจากการหนุน ของน้ําทะเลในอ่าวไทย ดังนัน้ในทะเลสาบสงขลาจงึมีทัง้น้ําจืด น้ํากร่อย และ
น้ําเค็ม ขึน้อยู่กับตําแหน่งบรเิวณในทะเลสาบสงขลา และช่วงเวลาของปี ทําใหอุ้ดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรสัตว์น้ํานานาชนิด 
และ ยังเป็นแหล่งน้ําจดื เพือ่การชลประทานน้ําจดืในบางพืน้ที ่โดยเฉพาะในบรเิวณ อ.ระโนด อ.กระแสสนิธุ ์และ อ.สทงิพระ 
 การผนัแปรดา้นความเค็มของน้ําขึน้อยู่กบัความสงูของระดับน้ําทะเลทีห่นุน ปรมิาณฝนทีต่กในพืน้ทีลุ่่มน้ํา หรอืปรมิาณ
น้ําจดืทีร่ะบายลงทะเลสาบสงขลา และปรมิาณการใชน้ํ้าจากทะเลสาบ การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจงึขึน้กบัฤดูกาลทําใหต้อ้งมกีาร
วางแผนการปลูกพชืใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงดา้นความเค็มของน้ําทะเลสาบล่วงหนา้ จะช่วยใหส้ามารถวางแผนการ
ปลูกพชืไดด้ยีิง่ขึน้ ในปัจจุบนัไดม้กีารตรวจวัดความเค็มของน้ําในทะเลสาบ โดยเจา้หนา้ทีข่องกรมชลประทานเป็นระยะ เพื่อใช ้
ในการวางแผนการปลูกพชื(ผูจ้ัดการ 16062558) 
หว ัน่ “นาปี” เสยีหาย 6 หมืน่ลา้น วกิฤตภยัแลง้ยาว -“กรมชลฯ” หมดหนทาง “จดับวงสรวงขอฝน” หนา้
เขือ่นท ัว่ประเทศ(16 ม.ิย.58) 
 เมือ่วันที ่15 ม.ิย. นายปีตพิงศ์ พึง่บุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เรียกประชุมผูบ้รหิาร Morning Talk ทุก
หน่วยงานเพือ่รับมอืสถานการณ์ฝนทิง้ชว่ง 
 ภายหลังการประชมุ รมว.เกษตรฯ เปิดเผยว่า ตามทีก่ระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานไดป้ระกาศขอความร่วมมือ
เกษตรกรชะลอการปลูกขา้วนาปีในลุ่มน้ําเจา้พระยาออกไปกอ่น เนื่องจากพืน้ทีช่ลประทานลุ่มเจา้พระยาเป็นพื้นทีก่ารเพาะปลูก
ขนาดใหญ่ของประเทศ และใชน้ํ้าจาก 4 เขื่อนหลักในการบริหารจัดการ โดยปรมิาณน้ําใชก้ารไดข้ณะนี้ก็มีอย่างจํากัด และ
จําเป็นตอ้งบรหิารจัดการน้ําทีม่จํีากดัอย่างรัดกมุ ซึง่จากแผนการเพาะปลูกขา้วนาปี ปี 2558 พื้นทีช่ลประทานลุ่มเจา้พระยา 22 
จังหวัดรวม 7.45 ลา้นไร่ 
 ล่าสุด พบว่า มีการเพาะปลูกแลว้ 3.44 ลา้นไร่ ยังคงเหลือพื้นทีท่ี่ยังไม่เพาะปลูกอีกประมาณ 4 ลา้นไร่ จงึจําเป็น
จะตอ้งเร่งสรา้งความเขา้ใจกบัเกษตรกรถงึสถานการณ์ทีม่อียู่จรงิอยู่ในขณะนี้ เพือ่ร่วมมอืกบัทางภาครัฐในการชะลอการทํานาปี
ออกไปก่อนจนกว่าฝนในฤดูปกตจิะมาถงึ ซึง่กรมอุตุนิยมคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกชุกตามฤดูกาลในช่วงกลาง – ปลายเดือน
กรกฎาคมนี้ 
 ทัง้นี้ กระทรวงเกษตรฯ จําเป็นตอ้งขอความร่วมมอืเกษตรกรชะลอปลูกขา้วนาปีออกไปกอ่น เนื่องจากปรมิาณน้ําใน 4 
เขือ่นหลักลุ่มเจา้พระยาตํ่ากว่าเป้าหมายมาก ขณะเดยีวกนั ปรมิาณฝนทีต่กในชว่งเดอืน พ.ค. ในภาคกลางก็ตํ่ากว่าปี 2557 ถงึ 
45% แต่กรมชลประทานยังตอ้งจัดสรรน้ําเพือ่การอุปโภค - บรโิภค และรักษาระบบนิเวศไม่ใหไ้ดรั้บผลกระทบ ดังนัน้ พื้นทีลุ่่ม
เจา้พระยา ซึง่เริม่ฤดูนาปีตัง้แต่ตน้เดอืน พ.ค. ซึง่ขณะนี้มพีืน้ทีป่ลูกขา้วแลว้ 3.44 ลา้นไร่ กรมชลประทานจะบรหิารจัดการน้ําทีม่ี
อยู่ไม่ใหพ้ืน้ทีท่ีล่งมอืเพาะปลูกไปแลว้ไดรั้บความเสยีหาย 
 สว่นพืน้ทีท่ียั่งไม่เพาะปลูก ไดส้ัง่การใหห้น่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกบัทางจังหวัดในการสรา้งความเขา้ใจที่
ถกูตอ้งกบัเกษตรกรถงึสถานการณ์จรงิทีเ่ป็นอยู่ รวมถงึใชโ้อกาสนี้เขา้ไปสํารวจความตอ้งการของเกษตรกรทีต่อ้งชะลอการปลูก
ขา้วนาปีไปปลูกพชืชนดิอืน่ทีใ่ชน้ํ้านอ้ยกว่าใหแ้ลว้เสร็จภายในสปัดาหห์นา้ เพือ่พจิารณามาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืและบรรเทา
ผลกระทบ เชน่ ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ปุ๋ ยพชืสด การทําประมง หรอื ปศุสตัว ์จนถงึชว่งทีฝ่นมาปกต ิ
 “สว่นพืน้ทีอ่ืน่ๆ ทียั่งไม่เริม่ฤดูเพาะปลูกทางกรมชลประทานจะตดิตามสภาพอากาศอย่างใกลช้ดิ โดยภาคตะวันนอก 
และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเริม่นาปีในเดอืนมถินุายน ซึง่สว่นใหญเ่ป็นการปลูกขา้วโดยวธิหีว่าขา้วแหง้และใชฝ้นธรรมชาต ิ
ก็ไม่น่าจะไดรั้บผลกระทบมากนัก ภาคเหนือ และ ตะวันออก เริม่ปลูกในเดือนกรกฎาคมซึง่ก็ตอ้งดูสถานการณ์ฝนอีกครัง้ ส่วน
ภาคใตแ้ละตะวันตกเริม่ปลูกในเดอืนสงิหาคม” 
 อย่างไรก็ตาม จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนยิมวทิยาในชว่งวันที ่14 - 18 ม.ิย. (ขอ้มูล ณ วันที ่12 ม.ิย. 58) มรสุม
ตะวันตกเฉียงใตท้ีพ่ัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมกีําลังแรงขึน้ ลักษณะเชน่นี้ทําใหบ้รเิวณประเทศไทยจะมีฝนเพิม่
มากขึน้ในชว่งวันที ่12 - 18 ม.ิย. โดยทัว่ประเทศจะมีฝนตกประมาณ 5 - 20 มม. ซึง่แมจ้ะเป็นปรมิาณฝนทีไ่ม่มากนัก แต่ก็จะ
บรรเทาความแหง้แลง้และเพิม่ความชุม่ชืน้ในอากาศไดบ้างส่วน ซึง่ไดส้ั่งการใหก้รมฝนหลวงและการบนิเกษตรตดิตามสภาพ
อากาศอย่างใกลช้ดิ โดยสภาพอากาศในทั่วทุกภาคขณะนี้ พบว่า มีความชื้นสัมพันธ์ในอากาศเพิ่มมากขึ้นมากกว่า 60% 
โดยเฉพาะภาคเหนือที่มีความชื้นมากกว่า 70% ซึง่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่มีอยู่ทัง้ 13 ฐาน ไดแ้ก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
พษิณุโลก นครสวรรค ์ลพบรุ ีกาญจนบรุ ีขอนแกน่ นครราชสมีา ระยอง จันทบุรี อําเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์สุราษฎร์
ธานี สงขลา และอุบลราชธานี พรอ้มปฏบิตักิารฝนหลวงเพือ่เตมิน้ําในเขือ่นและสํารองน้ําใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 
 “ทหาร กอ.รมน. และขา้ราชการในพื้นที ่ตอ้งทําความเขา้ใจกับเกษตรกร ทําอย่างไรไม่เกดิปัญหาแย่งน้ํา และพูด
ความจรงิถงึปัญหาน้ํา อย่าใหใ้ครมาบังคับเปิด - ปิดประตูน้ํา กันอีก ยุคนี้ไม่มีใครมาสั่งได ้และยุคนี้ไม่จําเป็นตอ้งหาเสยีง ใน
พืน้ทีไ่ม่ตอ้งฟัง ส.ส. เหมอืนกอ่น ขอใหเ้ขา้มาชว่ยกนัดูแลประชาชน โดยเฉพาะขอใหท้หารมาชว่ยควบคุมการหมุนเวยีนรอบส่ง



น้ํา ใหเ้ป็นไปตามแผน หากเกษตรกรไม่เชือ่ฟังอาจเกดิปัญหาขัดแยง้ได ้และขอความร่วมมือเกษตรกรและประชาชนตดิตาม
สถานการณ์อย่างใกลช้ดิ ทัง้นี้ หากเดอืน ก.ค. ไม่มฝีนตก จะตอ้งมปีรับแผนการใชน้ํ้า และวางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอีก
ครัง้ อย่างไรก็ตาม พืน้ทียั่งไม่ไดป้ลูกขา้ว ซึง่มจํีานวน 1.25 ลา้นไร่ ในลุ่มแม่น้ําเจา้พระยา ทีไ่ดรั้บผลกระทบ จะใหก้รมส่งเสรมิ
การเกษตร สํารวจเพือ่ลงไปชว่ยเหลอืใหป้ลูกพชืระยะสัน้ เชน่ ขา้วโพด ทําปศุสตัว ์และ ประมง ซึง่รัฐบาลเตรียมงบประมาณไว ้
แลว้บา้งสว่น” นายปีตพิงศ ์กล่าว 
 ดา้น นายเลอศักดิ ์ริว้ตระกลูไพบลูย์ เลขาธกิารสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า หากสถานการณ์
แลง้ยาวนาน และไม่สามารถทํานาปีได ้จะทําใหเ้สยีหายในภาพรวม 6 หมืน่ลา้นบาท โดยภาคเกษตรมีจีดีพีตํ่ากว่ารอ้ยละ 1.15 
จากทีต่ัง้เป้าไวท้ีร่อ้ยละ 2.3 ในปีนี้ ซ ึง่คาดว่าสถานการณ์ปีนี้ใกลเ้คียงกับเหตุการณ์ฝนทิง้ช่วงต่อเนื่อง เคยเกดิเมื่อปี 33 จน
เขือ่นตอ้งหยุดปล่อยน้ําเพือ่การผลติไฟฟ้า เก็บน้ําไวเ้พือ่อุปโภคบรโิภค และรักษาระบบนเิวศเทา่นัน้ 
 ขณะที ่นายชชูาต ิฉุยกรม อดีตวศิวกรใหญ่ทีป่รกึษาดา้นวศิกรรมโยธา กรมชลประทาน ซึง่ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น
โหรใหญป่ระจํากรมชลฯ และเป็นผูใ้หคํ้าแนะนํานายชวลติ ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประกอบพธิบีวงสรวงขอฝนจากพระ
พรุิณทรงนาคที่ประดิษฐานดา้นหนา้กระทรวงเกษตรฯ เพราะปีนี้เจอแลง้หนัก จนเป็นทีฮ่ือฮาในช่วงก่อนหนา้นี้ เปิดเผยว่า 
หลังจากปลัดกระทรวงเกษตรฯ ไดป้ระกอบพธิขีอฝนทีก่ระทรวงเกษตรฯ ซึง่เป็นการขอฝนภาพใหญท่ัว่ทัง้ประเทศแลว้ 
 จากนัน้ ตนยังไดไ้ปประกอบพธิขีอฝนบรเิวณเขือ่นต่างๆ เพิม่เตมิ โดยเมือ่วันที ่12 ม.ิย. ทีผ่า่นมา ไดไ้ปทําพธิขีอฝนที่
เขือ่นภูมพิล จ.ตาก หลังจากนี้ ก็จะไปทําพธิขีอฝนทีเ่ขือ่นสริกิติ ิ ์เขือ่นศรนีครนิทร ์เขือ่นปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เขื่อนอุบล
รัตน บรเิวณรมิแม่น้ําโขงที ่อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย และภาคตะวันออก ที ่จ.จันทบรุ ี
 “การบวงสรวงทําพิธขีอฝน ทีป่ลัดกระทรวงเกษตรฯไดทํ้า และผมไดทํ้าทีเ่ขื่อนใหญ่ๆ ทั่วประเทศ เพราะไดรั้บคํา
ขอรอ้งจากเพือ่นฝงูทีเ่ป็นขา้ราชการกรมชลฯ เหมอืนหมอดูทีจ่ะดูดวง หรือต่อชะตาใหค้นอื่นไดก้็ตอ้งมาจากคํารอ้งขอของเจา้
ตัว โดยการทําพธิขีอฝนทัง้หมดใชเ้งนิสว่นตัวดําเนนิการกันเอง เป็นพธิเีล็กๆ ไม่ใช่พธิใีหญ่เหมือนในตําราพระพรุิณ ทีต่อ้งทํา
กันพธิขีอฝนทีท่อ้งสนามหลวง โดยสิง่ทีทํ่าเป็นเรื่องของความเชือ่ เรื่องของจิตใจและความเป็นสริมิงคล แลว้แต่ใครจะเชื่อ
หรอืไม่ เพราะทําแลว้ไม่ไดเ้กดิความเสยีหายอะไร จะไดผ้ลมากนอ้ยก็ขึน้อยู่กับกําลังจติของผูท้ีม่าร่วมในพธิ ีทีผ่่านมาผมก็ได ้
ประกอบพธิบีวงสรวงขอฝนใหแ้กก่รมชลฯ มาหลายปีแลว้ แต่ก็ไม่เคยเปิดเผย” นายชชูาต ิกล่าว(ผูจ้ัดการ 15062558) 
รองผบ.ตร. ประชุมเรง่รดัคด"ีจํานําขา้ว" คาด รูผ้ล ส.ค.นี(้16 ม.ิย.58) 
 พล.ต.อ.จักรทพิย ์ชยัจนิดา รองผูบ้ัญชาการตํารวจแห่งชาต ิเป็นประธานประชุมการตดิตามเร่งรัดควาบคืบหนา้การ
สอบสวนคดโีครงการรับจํานําขา้ว โดยมอบหมายใหพ้ล.ต.อ.อํานาจ อันอาตม์งาม ทีป่รกึษา สบ.10 เป็นผูต้ดิตามเร่งรัดควาบ
คบืหนา้การสอบสวนคดโีครงการรับจํานําขา้ว ร่วมกบัตํารวจทัว่ประเทศ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อรับทราบความคืบของแต่
ละเขต ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของพล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุม์่วง ผูบ้ญัชาการตํารวจแห่งชาต ิทีต่อ้งการใหเ้รื่องดังกล่าวเสร็จสิน้
กอ่นเดอืนสงิหาคมนี ้
 โดยมวีาระการประชมุทีน่่าสนใจคอื การรายงานขัน้ตอนและแผนประทษุกรรมการกระทําผดิตามโครงการรับจํานําขา้ว 
โดยพ.ต.ท.ปิยะ ดว้งพบิลูย ์พรอ้มสรุปความเป็นมาในการดําเนนิคดตีามโครงการรับจํานําขา้ว ความคบืหนา้คดสี่วนขององค์การ
คลังสนิคา้ 
 นอกจากนี้ ยังมเีรือ่งทีต่อ้งพจิารณา โดยมขีอ้สัง่การ 2 สว่น การสบืสวนสอบสวนคด ีในส่วนของการตรวจสถานทีเ่กดิ
เหตุ และการขอความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์ ใหพ้นักงานสอบสวนตรวจสถานทีเ่กดิเหตุโกดังกลาง ไซโลบางแห่งเป็น
กรณีเร่งด่วน รวมถงึการรายงานปัญหา อุปสรรค ขอ้ขัดขอ้งในการสอบสวนคดี และการส่งมอบสํานวนคดีตามโครงการรับจํานํา
ขา้วขององคก์ารตลาดเพือ่เกษตรกร 
 ขณะเดยีวกัน ตํารวจภูธรแต่ละเขตยังนําขา้วทีเ่สยีหายบางส่วนมาเป็นหลักฐานประกอบในการร่วมประชุม และเพื่อ
ชีแ้จงความคบืหนา้ของการปฏบิตัหินา้ทีอ่กีดว้ย(มตชิน 16062558) 
โรงสขีาดสภาพคลอ่งปิดกจิการเกอืบรอ้ย(16 ม.ิย.58) 
 นายมานัส กจิประเสรฐิ นายกสมาคมโรงสขีา้วไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้มผีูป้ระกอบการโรงสเีกอืบ 100 ราย จากทีไ่ดข้ึน้
ทะเบยีนไวก้บักรมการคา้ภายใน 1,535 ราย ตอ้งปิดกจิการเพราะขาดสภาพคล่อง เนื่องสถาบันการเงนิระงับการปล่อยสนิเชือ่ 
เกรงเกดิความเสีย่งจากราคาขา้วตกตํ่าและแนวโนม้ลดลง ราคาเดือนมถิุนายนนี้ ราคากระสอบละ 1,100 บาท ลดจากเดือน
พฤษภาคม ทีม่รีาคากระสอบละ 1,250 บาท  ทัง้ๆทีผ่ลผลติขา้วเปลอืกลดลง 30-50% จากปัญหาภัยแลง้ และความตอ้งการใน
ตลาดชะลอตัว 
 กงัวลต่อว่าผลกระทบดังกล่าวจะสง่ผลเสยีต่อธรุกจิต่อเนื่องประสบปัญหาต่อ โดยเฉพาะธุรกจิเกีย่วขอ้งกับปัจจัยการ
ผลติ และทําใหผู้ป้ระกอบการโรงสตีอ้งปรับตัวหนัตัวหนัเป็นผูค้า้ขา้วมากขึน้ ซึง่อนาคตจะมผีลต่อการแข่งขันคา้ขา้วทีรุ่นแรง ทํา
ใหร้าคาขา้วเปลอืกเจา้ความชืน้ 15% ลดจาก8,000-8,500 บาทต่อตัน เหลอื 7,500-7,700 ต่อตัน แต่ซือ้ขายจรงิเหลอื 6,500-
7,000 บาทต่อตัน 
 ส่วนกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือเกษตรกรเลื่อนการเพาะปลูกขา้วนาปี เป็นปลายเดือน
กรกฎาคม แทนนัน้  เชือ่ว่าแมผ้ลผลติขา้วปีนี้จะนอ้ยลง ก็ไม่ชว่ยดันราคาขา้วในตลาดสูงขึน้ เช่นเดียวกับผลผลตินาปรังทีผ่่าน
มา ทีม่ผีลผลตินอ้ยลง แต่ราคาก็ยังลดลง(มตชิน 16062558) 
"กมัพูชา" มาแรง! เรง่พฒันาคณุภาพขา้ว ดนัยอดสง่ออกสูเ้พือ่นบา้น(16 ม.ิย.58) 
 ตลอดหลายปีทีผ่า่นมา การสง่ออกสนิคา้เกษตรเริม่มกีารแข่งขันทีรุ่นแรงในอาเซยีนมากขึน้ เนื่องจากประเทศสมาชกิ
ลว้นมีสนิคา้ที่คลา้ยคลึงกัน การพัฒนาคุณภาพของสนิคา้จึงถือเป็นกา้วสําคัญในการสรา้งจุดขายและความแตกต่าง ใน
ตลาดโลก เพือ่เพิม่ยอดขาย 



 พนมเปญโพสต ์รายงานว่า คณะกรรมาธกิารสหภาพยุโรป (EC) เปิดเผยว่า ยอดส่งออกขา้วของกัมพูชาไปยังตลาด
สหภาพยุโรปมกีารลดลงเล็กนอ้ย ตรงกนัขา้มกบัยอดสง่ออกขา้วของเมยีนมาทีก่ลับเพิม่สงูขึน้อย่างมาก 
 ชว่งเดอืนกนัยายนปีกลายถงึเดอืนเมษายนปีนี้ ยอดขายขา้วจากกมัพูชาทีส่ง่ออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป ลดลง 1% 
เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น จาก 167,660 ตัน เหลอื 165,940 ตัน ในขณะทีก่ารสง่ออกขา้วของเมยีนมากลับเพิม่ขึน้ถงึ 
81% จากเดมิอยู่ที ่79,940 ตัน เป็น 144,550 ตัน ในชว่งเวลาเดยีวกนั 
 "เรามองว่าเมยีนมาเป็นคู่แข่ง เพราะพวกเขากําลังพัฒนาประเทศเชน่เดยีวกบัเรา และขา้วของเมยีนมาก็มรีาคาถูกกว่า 
ซึง่ทางกมัพูชาควรมุ่งเนน้ทีก่ารสง่ออกขา้วหอม และปรับปรุงบรรจุภัณฑเ์พื่อเพิม่มูลค่า เมียนมาและผูส้่งออกขา้วรายใหญ่อื่นๆ 
ไม่สามารถผลติขา้วหอมไดอ้ย่างเรา" 
 นายขมิ สาวุธ รองประธานสมาคมผูส้ง่ออกขา้วกมัพูชากล่าวจากรายงานของ EC ระบวุ่า ขา้วขาวของกมัพูชาขายอยู่ที่
เฉลีย่ 430 ดอลลารต์่อตัน แต่ไม่มกีารเอ่ยถงึราคาขา้วจากเมยีนมา 
 ดา้น นายฮุน หลัก ประธานบรษัิทสง่ออกขา้ว Mekong Oryza Trade กล่าวว่า ขา้วเมยีนมามีราคาถูกกว่าขา้วกัมพูชา 
ประมาณ 20 ดอลลาร์ต่อตัน อย่างไรก็ตาม อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่เบือ้งหลัง ทีทํ่าใหก้ารส่งออกขา้วกัมพูชาไปอียูลดลง เช่น 
สกลุเงนิยูโรอ่อนค่าลงเมือ่เทยีบกบัดอลลารส์หรัฐ สง่ผลใหห้ลายประเทศในอยูีนําเขา้สนิคา้นอ้ยลง ดังนัน้การปรับปรุงคุณภาพ
ของเมล็ดพันธุข์า้วกัมพูชาจงึเป็นสิง่สําคัญมากต่อการเพิม่ยอดขาย โดยสถาบันวจิัยขา้วนานาชาต ิหรือ IRRI ซึง่มีสํานักงาน
ใหญ่ในฟิลปิปินส ์เปิดตัวโครงการทดลองปลูกขา้วสายพันธุใ์หม่ในกรุงพนมเปญ เพื่อตอ้งการช่วยใหเ้กษตรกรรายย่อยใน
กมัพูชา มเีมล็ดพันธุข์า้วทีท่นต่อสภาพแวดลอ้มทีเ่ลวรา้ยไดเ้ป็นอย่างด ี
 "ภัยแลง้และน้ําทว่มถอืเป็นอุปสรรคใหญ่ทีสุ่ดสําหรับการปลูกขา้ว ซึง่ตอนนี้เราประสบกับปัญหาน้ําท่วมอยู่บ่อยครัง้ 
ฉะนัน้หากเมล็ดพันธุข์า้วไม่ทนต่อสภาพแวดลอ้ม ขนาดความเสยีหายก็จะขยายวงกวา้งมากขึน้" ดร.ดูล เจา้ นักปรับปรุงพันธุ์
และผูแ้ทนจาก IRRI ประจําประเทศกมัพูชาอธบิาย 
 โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย คือ ฝึกอบรมทัง้เกษตรกรและบรษัิทเมล็ดพันธุ์ขา้ว ใหห้ันมาใชเ้มล็ดพันธุข์า้วที่มี
คุณภาพทีด่กีว่า เพือ่การเพาะปลูกทีย่ั่งยนื 
 นายไธ โสคุน เลขานุการกระทรวงเกษตร ป่าไม ้และประมงของกมัพูชา เผยว่า เมือ่ปี 2554-2556 พืน้ทีเ่พาะปลูกกว่า 
1 ลา้นเฮกตาร ์ไดรั้บความเสยีหายจากภัยแลง้และน้ําทว่ม และเมือ่พจิารณาแลว้จะเห็นไดว้่าภาวะโลกรอ้นและการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ สรา้งความเสยีหายอย่างมหาศาล ขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยเสีย่งอื่น ๆ บวกกับขาดการพัฒนาคุณภาพของเมล็ด
พันธุข์า้ว 
 "เหตุผลหลักทีทํ่าใหก้าร พัฒนาเมล็ดพันธุข์า้วในกมัพูชาดําเนนิไปอย่างเชือ่งชา้สว่นหนึง่เป็นเพราะ ความไม่กา้วหนา้
ของการผลติและทําการตลาดทีม่ักไม่ทํากําไร ทําใหไ้ม่ไดรั้บความสนใจจากภาคเอกชน" นายโสคุนกล่าว 
 ดา้นอับเดลบาก ีอสิมาอลิ นักวทิยาศาสตร์จาก IRRI มองว่า ขอ้ไดเ้ปรียบเบือ้งตน้ของกัมพูชาทีช่่วยบรรเทาปัญหา
ขาดแคลนเมล็ดพันธุค์อื การมเีศรษฐกจิแบบเปิดและการเชือ่มโยงทีเ่ขม้แข็งกับประเทศไทยและเวียดนาม ซึง่เป็นประเทศทีม่ี
การสง่ออกขา้วรายใหญเ่ป็นอันดับสองและสามของโลกแต่ พืน้ทีก่ารเกษตรของกมัพูชาทีเ่ริม่ถกูแปรสภาพเป็นโครงการกอ่สรา้ง
มากขึน้ บวกกบัจํานวนประชากรก็เพิม่ขึน้ 
 จงึจําเป็นตอ้งพัฒนาประสทิธภิาพการ ปลูกขา้วเพือ่ใหม้ผีลผลติเพยีงพอ และพรอ้มทีจ่ะแข่งขันดว้ย แมว้่ากัมพูชาจะ
เป็นผูส้ง่ออกขา้วอันดับ 5 ของโลก แต่สามารถผลติขา้วไดเ้ฉลี่ยเพียงเฮกตาร์ละ 3.2 ตัน ในขณะทีเ่พื่อนบา้นอย่างเวียดนาม
ผลติได ้5 ตัน 
 ดา้นรัฐบาลกมัพูชา ตัง้เป้าส่งออกขา้วใหไ้ด ้1 ลา้นตันภายในปีนี้ ขณะทีปี่ 2557 ส่งออกไดเ้พียง 400,000 ตัน แต่
สญัญาณบวกทีผ่า่นมาเริม่ฉายแนวโนม้ทีส่ดใสของธรุกจิขา้ว โดยซนิหวัรายงานถงึยอดสง่ออกขา้วของกัมพูชา ในช่วง 5 เดือน
แรกของปีนี้อยู่ที ่243,025 ตัน พุ่งขึน้ประมาณ 63% จากระดับ 148,264 ตัน เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นหนา้นี ้
 ตามรายงานของสํานักงานเลขาธกิารดา้นการสง่ออกขา้วระบวุ่า บรษัิทขา้วของกัมพูชา 69 แห่ง ไดส้่งออกขา้วไปยัง 
46 ประเทศทั่วโลก โดยส่งออกไปยังประเทศจีนมากทีสุ่ด รองลงมาคือ ฝร่ังเศส และโปแลนด์ โดยตัวเลขการส่งออกอยู่ที ่
68,437 ตัน 29,717 ตัน และ 26,513 ตัน ตามลําดับ 
 อย่างไรก็ตาม นายซนั จันทร รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิยก์มัพูชา เปิดเผยเมื่อช่วงตน้ปีนี้ว่า กัมพูชาอาจไม่บรรลุ
เป้าหมายสง่ออกขา้วทีว่างไว ้เนื่องจากขาดแคลนโรงสแีละไม่มเีงนิทนุ 
 แมปั้จจุบนัขา้วทีส่ง่ออกจาก กมัพูชาจะยังมปีรมิาณไม่มากนัก หากเทยีบกบัขา้วไทยทีส่ง่ออก 9-10 ลา้นตันต่อปี และ
ขา้วเวยีดนามปีละ 6-7 ลา้นตัน แต่หากอนาคตทีก่มัพูชาสามารถผลติขา้วทีม่คีุณภาพและปรมิาณส่งออกเพียงพอที ่จะแย่งส่วน
แบง่ตลาดขา้วไทยได ้กลายเป็นคู่แข่งสําคัญอกีรายทีม่าแย่งตลาดขา้วไทย เวลานัน้เกษตรกรไทยจะเป็นอย่างไร...ขา้วหอมมะลิ
ไทย ก็อาจถงึคราตกกระป๋อง(ประชาชาตธิรุกจิ 16062558) 
ชาวนา จ.อุดรฯหว ัน่ตน้ขา้วแหง้ตาย วอนรฐัฯ ชว่ยทาํฝนเทยีม(17 ม.ิย.58) 
 ผูส้ือ่ข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี วันที่ 16 มถิุนายน 2558 ที ่ทุ่งนาบา้นหนองโอน ต.เชยีงพณิ อ.เมืองอุดรธานี 
ชาวนาสองผวัเมยี ไดทํ้าการถอนวัชพชื ในแปลงทํานาของตนเอง ซึง่ตน้ขา้วกําลังจะแหง้ตาย เพราะไดรั้บผลกระทบอย่างหนัก 
จากภาวะฝนทิง้ชว่ง ล่าสดุในหลายเขตตําบล อ.เมอืงอุดรธานี ทีช่าวบา้นปรับไถแปลงนาหว่านเมล็ดขา้ว ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 
ปรากฏว่า ตน้ขา้วทีง่อกออกมากําลังเตบิโต เริม่จะแคระแกร็น และแหง้ตาย เพราะขาดน้ํา เนื่องจาก ฝนทิง้ชว่ง สง่ผลใหป้รมิาณ
น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาตติ่างๆ รวมไปถงึคลองสง่น้ําแหง้ขอด ทําใหเ้กษตรกรไม่สามารถสบูน้ําเขา้พืน้นาของตนเองได ้
 นางเฉลยีว หม่องเหล็ก อายุ 64 ปี อยู่บา้นเลขที ่104/1 หมู่7 ต.เชยีงพณิ อ.เมืองอุดรธานี ไดเ้ปิดเผยว่า ตนทํานา
ปลูกขา้วเจา้และขา้วเหนียว รวมจํานวน 30 ไร่ ทํานามา 30 ปี ซึง่ทํานาปี และทํานาปรัง โดยปีนี้ฝนมาชา้กว่าทุกปี เพราะ ปกติ



เดอืนมถินุายน ฝนจะตกลงมา ตน้ขา้วจะเจรญิงอกงาม แต่ตอนนี้ตน้ขา้วเริม่จะแหง้ตาย ถา้ฝนยังไม่ตกมาอีก คาดว่า ตน้ขา้วทัง้ 
30 ไร่ ตอ้งแหง้ตายอย่างแน่นอน และปีนี้คงจะงดทํานาปรังอย่างแน่นอน อาจจะหนัไปปลูกพชืใชน้ํ้านอ้ยแทน ในการเลีย้งชพี 
 นายเส็ง หม่องเหล็ก อายุ 70 ปี กล่าวว่า เมือ่ปีทีแ่ลว้ ราคาขา้วก็ราคาตกตํ่า และตน้ทนุการปลูกขา้วสูง อาท ิราคาปุ๋ ย 
เมล็ดพันธุข์า้ว และค่าจา้งไถนา ซึง่ปีนี้ ราคาตน้ทนุยังราคาเทา่เดมิ ไม่ลดลง อยากใหรั้ฐชว่ยเหลอืสงูกว่านี้ ใหช้าวนาเกษตรกร
อยู่ได ้ทีสํ่าคัญราคาปุ๋ ยใหล้ดลงกว่านี้ ถา้ราคาขา้วตํ่า แต่ราคาปุ๋ ยไม่ลดลง เกษตรกรก็ตายอย่างเดียว แต่ก็ตอ้งทํานาปลูกขา้ว
เหมอืนเดมิ เพราะเป็นอาชพีหลักของตน สว่นปีนี้เกดิภัยแลง้ รวมไปถงึฝนก็มาทิง้ช่วง ซึง่ก็จะทําใหต้น้ขา้วทีป่ลูกในปีนี้คงแหง้
ตาย อยากใหรั้ฐบาลชว่ยเร่งทําฝนเทยีม เพือ่เกษตรกรทีป่ลูกขา้วในตอนนี้ 
 ทางดา้น นายสมพร ดํานุย้ ผอ.สํานักงานชลประทานจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ขณะนี้ น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ของ
จังหวัด 2 แหง่ คอื อ่างเก็บน้ําหว้ยหลวง เหลือน้ําอยู่ในอ่างจํานวน 29.69 ลา้นลบ.ม. หรือประมาณ 21% จากความจุที ่135 
ลา้นลบ.ม. และอ่างเก็บน้ํากุมภวาปี เหลือจํานวน 52 ลา้นลบ.ม. หรือประมาณ 51% ของความจุ 102 ลา้นลบ.ม. ซึง่โดย
ภาพรวมแลว้ ก็เป็นไปตามแผนการจัดการใชน้ํ้าของจังหวัด โดยเฉพาะในชว่งหนา้แลง้ทีผ่า่นมา การขอใหช้าวนางดปลูกขา้วนา
ปรังในปีนี้ 
 อย่างไรก็ตาม ในชว่งนี้ ทางกรมอุตุนยิมวทิยา ออกข่าวมาว่า จะเกดิฝนทิง้ช่วง เป็นระยะเวลายาวนาน ในช่วงปลาย
เดอืนมถินุายน 2558 เป็นตน้ และชว่งนี้เป็นชว่งเตรยีมแปลงปลูกนาปี จงึขอใหช้าวนา ใหเ้ก็บกักน้ํา ถา้ฝนตกลงมาในพื้นทีน่า
ของตนเองทีขุ่ดบอ่น้ํา หรอืสระน้ําเอาไว ้ใหไ้ดน้ํ้ามากทีส่ดุ เอาไวใ้ชใ้นชว่งฝนทิง้ชว่ง ดังกล่าว (ไทยรัฐ 16062558) 
วอนรฐัชว่ยเหลอื ชาวนา จ.อา่งทอง ไมม่นีํา้ทาํนา(17 ม.ิย.58) 
 ชาวนาในจังหวัดอ่างทอง ประสบปัญหาไม่มน้ํีาทํานา หลังชลประทานสัง่ชะลอการทํานาปี วอนรัฐบาลช่วยเหลือโดย
ด่วน เบือ้งตน้ชาวนาขอชะลอการจ่ายหนี้ ธ.ก.ส. 
 เมือ่วันที ่16 ม.ิย. 2558 นายทรงยศ มะกรูดทอง ประธานเกษตรกรอําเภอไชโย กล่าวว่า จากกรณีชลประทานประกาศ
ใหช้าวนาชะลอการทํานาในฤดูนาปี ก่อใหส้่งผลกระทบต่อชาวนาทั่วทัง้จังหวัดอ่างทอง ซึง่ตอนนี้ชาวนาทั่วทัง้จังหวัด กําลัง
ประสบปัญหาการทีไ่ม่มน้ํีาทํานาอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิง่พืน้ทีใ่นอําเภอทุง่ไชโย ทุง่ราชสถติย ์และทุง่เทวราช โดยเฉพาะ
ในเขตอําเภอไชโยซึง่เป็นทุง่นาทีลุ่่ม รองรับน้ําในฤดูน้ําหลาก หากใหม้กีารชะลอการทํานาปี เกรงว่าเมือ่ถงึชว่งเก็บเกีย่ว ชาวนา
ตอ้งลงไปเกีย่วขา้วในน้ํา ก็จะเป็นความเสียหายที่ซํ้าซอ้นอย่างแน่นอน จงึอยากวอนรัฐบาล เร่งหาวธิีแกไ้ขบรรเทาความ
เดอืดรอ้นใหก้บัชาวนาทีไ่ดรั้บผลกระทบต่อเนื่อง ทัง้จากน้ําแลง้และน้ําทว่ม รวมถงึผลผลติเสยีหายจากธรรมชาต ิ
 โดยทางสภาเกษตรจังหวัดอ่างทอง วอนรัฐบาลใหก้ารช่วยเหลือเบือ้งตน้ โดยการยืดระยะการจ่ายหนี้ออกไป ทาง
ชาวนาทีม่หีนี้ผกูพันกบั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของดการชําระหนี้ หรือผ่อนผันการชําระหนี้
ออกไป รวมถงึงดดอกเบีย้ใหก้บัเกษตรกรทีทํ่าการกูย้มืเงนิมาจาก ธ.ก.ส. เป็นการชว่ยเหลอืบรรเทาความเดอืดรอ้นของชาวนาที่
ตอ้งหาเงินมาจ่ายหนี้หลังหยุดทํานาและตอ้งชะลอการปลูกขา้ว ขาดรายไดห้าเลี้ยงครอบครัวและจ่ายหนี้สนิ (ไทยรัฐ 
16062558) 
ผูส้ง่ออก-โรงส ีประสานเสยีงเสนอต ัง้มาตรฐาน"ขา้วหอมมะล"ิใหม ่เกรดรอง60% ชนเพือ่นบา้น(17 ม.ิย.58) 
 ผูส้ง่ออก-โรงส ีประสานเสยีงเสนอ "ก.พาณิชย์" ตัง้มาตรฐานขา้วหอมมะลเิกรดรอง "60% ไทยจัสมนิไรซ"์หวังชงิ
มารเ์ก็ตแชรต์ลาดสง่ออกขา้วหอมเกรดรองจาก กัมพูชา-เวียดนามคืน อา้งราคาส่งออกไทยแพงแข่งยาก ทุบยอดส่งออกขา้ว
หอมมะล ิ5 ปี หาย 3 แสนตัน ขณะทีก่มัพูชาสง่ออกเพิม่ทะลุ 64% 
 ผูส้ือ่ ข่าว "ประชาชาตธิรุกจิ" รายงานว่า จากสถานการณ์การสง่ออกขา้วหอมมะลขิองไทยในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา ทีป่รับ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 1.66 ลา้นตัน เมื่อปี 2553 เหลือเพียง 1.39 ลา้นตน้ ปี 2557 และในช่วง 4 เดือนแรก มีปรมิาณ 
463,439 ลา้นตัน เพิม่ขึน้เพยีง 1.46% ขณะทีส่ถานการณ์การส่งออกขา้วของประเทศคู่แข่งขา้วหอมมะลสํิาคัญ เช่น กัมพูชา 
กลับมปีรมิาณการสง่ออกเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง จากปี 2554 ทีม่ตีัวเลข 201,899 ตัน เพิม่เป็น 387,061 ตัน ในปีทีผ่่านมา และ
ในชว่ง 5 เดอืนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ปีนี้ มปีรมิาณ 243,025 ตัน เพิม่ขึน้ 64% จากชว่งเดยีวกันของปีก่อน ซึง่การส่งออกขา้วของ
กมัพูชา สว่นใหญเ่ป็นขา้วหอมมะลสิายพันธุผ์กามะล ิ(Phka Malis) 
 หากเปรยีบ เทยีบราคาสง่ออกขา้วหอมมะลขิองไทยและคู่แข่งในปี 2558 พบว่า ราคาขา้วโดยเฉลี่ยของทุกประเทศ
ลดลง แต่ขา้วหอมมะลขิองไทยมรีาคาทีส่งูทีส่ดุ คอื ขา้วหอมมะล ิ(ความบรสิทุธิ ์92%) 845-855 เหรยีญสหรัฐต่อตัน ขา้วหอม
มะลเิวยีดนาม 470-480 เหรยีญสหรัฐต่อตัน ขา้วหอมมะลกิมัพูชา 815-825 เหรยีญสหรัฐต่อตัน  
 ร.ต.ท.เจรญิ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผูส้่งออกขา้วไทย เปิดเผย "ประชาชาตธิุรกจิ" ว่า เมื่อสัปดาหท์ีผ่่านมา 
กรมการคา้ต่างประเทศ ไดป้ระชมุร่วมกบัเอกชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อหารือถงึแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานขา้วหอม
มะลไิทย เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด โดยสมาคมผูส้่งออกขา้ว เสนอใหก้ําหนดมาตรฐานขา้วหอมมะลไิทย
ชนิด Thai Jasmine Rice 60% ขึน้มาใหม่ จากเดมิทีก่ําหนดมาตรฐานขา้วหอมมะลไิทย 2 ระดับ คือ มาตรฐาน Thai Hom 
Mali Rice 98% หรอืขา้วหอมมะลมิสี ิง่เจอืปนไม่เกนิ 2% กับขา้วหอมมะล ิThai Hom Mali Rice 92% หรือมีสิง่เจือปนไม่เกนิ 
8% ทัง้นี้ เพือ่ใหผู้ส้ง่ออกไทยสามารถผลติสนิคา้ขา้วไดส้อดรับกับความตอ้งการของตลาด หลังจากนี้กรมการคา้ต่างประเทศ 
จะสรุปความเห็นจากภาคเอกชน เพือ่นําเสนอต่อ พล.อ.ฉัตรชยั สารกิลัยะ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ต่อไป ทีผ่่านมากลุ่ม
ลูกคา้ทีเ่ป็นรา้นอาหารและภัตตาคารในต่างประเทศมคีวามตอ้งการขา้วหอม มะลเิกรดรองทีม่รีะดับราคาถูกกว่าปกต ิแต่ไทยไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ได ้เพราะมีเพียงมาตรฐาน 92 และ 98 ซึง่ไดรั้บความนิยมเฉพาะตลาดพรีเมี่ยม และมี
สดัสว่นไม่มากนัก ทําใหลู้กคา้กลุ่มนี้หันไปสั่งซือ้ขา้วหอมมะลจิากกัมพูชา เวียดนาม ซึง่มีการพัฒนามาตรฐานพันธุข์า้วอย่าง
ต่อเนื่อง และขายในราคาทีถ่กูกว่าขา้วไทย ขายเพียงตันละ 700 เหรียญสหรัฐ แต่ขา้วหอมมะลไิทยราคาสูงถงึตันละ 1,000-
1,100 เหรยีญสหรัฐ จงึทําใหต้ลาดขา้วสว่นนี้ของไทยลดลงไปเรือ่ย ๆ 



 ขณะเดยีวกนั ก็ทําใหเ้กดิปัญหาการปลอมปนขา้ว เพราะมผีูนํ้าเขา้บางสว่นสั่งซือ้ขา้วหอมมะลจิากไทยไป แลว้นําไป
ผสมในต่างประเทศ เพือ่ใหไ้ดร้ะดับราคาตํ่าขาย และอา้งว่าเป็นขา้วหอมมะลจิากไทย ซึง่สรา้งผลเสยีต่อภาพลักษณ์การส่งออก
ขา้วหอมมะลไิทย 
 "เดมิสมาคมเคย พยายามขอใหเ้ลกิมาตรฐานขา้วหอมมะล ิ98 เพราะมาตรฐาน 92 และ 98 เป็นระดับมาตรฐานที่
ใกลเ้คยีงกนั แต่ไม่สําเร็จ ตอนนี้เอกชนอยากไดข้า้วเกรดทีตํ่่าลงมา เพราะตอ้งไปแข่งขันขา้วเวยีดนาม เขมร ความบรสิทุธิไ์ม่ตํ่า
กว่า 60 และเปลีย่นชือ่ใชไ้ทยจัสมนิไรซ ์เพือ่ดงึตลาดนี้มาจากเวยีดนามกบัเขมร ไม่เชน่นัน้ตลาดจะหายไปเรือ่ย ๆ" 
 ดา้น นายวชิยั ศรนีวกลุ อุปนายกสมาคมโรงสขีา้วไทย และกรรมการผูจั้ดการบรษัิท โรงสขีา้วเจรญิผล จํากดั กล่าวใน
เรือ่งนี้ว่า เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของสมาคมผูส้ง่ออกขา้วไทยทีจ่ะกําหนดมาตรฐานขา้วหอมมะลใิหม่ดังกล่าว ซึง่มั่นใจว่าจะช่วย
ใหก้ารสง่ออกขา้วหอมมะลไิทยเพิม่ขึน้ และสามารถแข่งขันกบัผูส้ง่ออกขา้วต่างประเทศ เช่น กัมพูชาและเวียดนาม ซึง่ไม่ไดม้ี
มาตรฐานเรือ่งความบรสิทุธิบ์งัคับเหมอืนไทย แต่ผลติตามความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลัก ทําใหร้าคาขา้วเฉลีย่ตํ่ากว่าไทย จงึ
ทําใหเ้กดิปัญหาการซือ้ขา้วไทยไปผสมเอง ทําใหเ้กดิปัญหาขา้วปลอมปน 
 นอกจากนี้ การปรับมาตรฐานข่าวดังกล่าวยังจะเพือ่สอดรับกบัการพัฒนาพันธุข์า้วของไทย ดว้ย เพราะทีผ่่านมาไทยมี
ขา้วหอมมะลเิพยีง 2 สายพันธุ ์คอื กข 15 และมะล ิ105 แต่ในอนาคตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการพัฒนาพันธุใ์หม่ ซ ึง่
อาจจะมรีะดับราคาตํ่าลง 
 "ธรุกจิโรงสจีะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการ ปรับมาตรฐานดังกล่าว เพราะไม่จําเป็นตอ้งปรับเปลี่ยนอะไร เครื่องจักรเดมิ
ก็สามารถผลติไดต้ามมาตรฐานใหม่ ส่วนการตรวจสอบมาตรฐานไม่ไดม้ีตน้ทุนเพิม่ขึน้ โรงสเีสนอขอใหย้กเลกิมาตรฐานขา้ว
หอมมะล ิขอ้ 13 และ 14 ทีว่่าหา้มผูส้ง่ออกผสมขา้วหอมมะลเิกนิ 8% ซึง่อันนี้กระทบต่อผูส้่งออกทีส่มมุตผิลไดตํ้่ากว่า 92 แต่
จะไปปรับปรุงผสมเพือ่สง่ออกเป็นขา้วขาวแทน ก็ไม่สามารถทําได ้เพราะจะกลายเป็นผูป้ลอมปน และมีความผดิ จงึเป็นการตัด
ชอ่งทางการทําตลาดขา้วเกรดอืน่ ซึง่ปกตผิูผ้ลติขา้วหอมมะลจิะมกีารจัดทําแบรนดแ์ยกระดับของสนิคา้ เพือ่ใหผู้บ้รโิภครับรูแ้ละ
ตัดสนิใจเลอืกไดอ้ยู่แลว้ หากมมีาตรฐานต่าง ๆ ระบชุดัเจนไปเลย ก็ทําใหทํ้าตลาดไดด้ขีึน้" 
 แหล่งข่าวจากกระทรวง พาณิชย์กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการมาตรฐานสนิคา้ ที่มีนางสาวชุตมิา บุณยประภัศร 
ปลัดกระทรวงพาณชิยเ์ป็นประธาน อยู่ระหว่างรวบรวมขอ้เสนอต่าง ๆ เพื่อนําไปประกอบการยกร่างประกาศมาตรฐานขา้วหอม
มะล ิคาดว่าจะไดข้อ้สรุปภายในสิน้เดอืนมถินุายนนี้ และเสนอต่อ พล.อ.ฉัตรชยั สารกิลัยะ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อ
ออกประกาศกระทรวงต่อไป (ประชาชาตธิรุกจิ 16062558) 
6 เดอืนแรกไทยสง่ออกขา้วไปแลว้ 3.9 ลา้นตนั คาดท ัง้ปีไดต้ามเป้า10ลา้นตนั(17 ม.ิย.58) 
 พลเอก ฉัตรชัย สารกิัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถงึการระบายขา้วในสต็อกของรัฐในช่วงเดือน
สงิหาคม 2557-16 มถินุายน 2558 ว่าไดร้ะบายขา้ว ประมาณ 2.73 ลา้นตันมูลค่ากว่า 3 หมืน่ลา้นบาท 
 ทัง้นี้ การระบายขา้วของรัฐดังกล่าวจําเป็นตอ้งคํานึงถงึสภาวะตลาดและช่วงเวลาทีเ่หมาะสม เพื่อไม่ใหก้ระทบต่อ
ราคาขา้วทีเ่กษตรกรจะไดรั้บ โดยราคาทีไ่ดจํ้าหน่ายเป็นราคาตามกลไกราคาตลาด โดยมีการปรับลดตามคุณภาพของขา้วทีม่ี
การเสือ่มสภาพลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา รวมทัง้ตอ้งพจิารณาสถานการณ์ตลาดของขา้ว 
 สําหรับการประมูลครัง้ล่าสุด เมื่อวันที ่16 มถิุนายนทีผ่่านมา มีผูเ้สนอซือ้ทีใ่หร้าคาผ่านเกณฑ ์40 ราย จํานวน 107 
คลัง ปรมิาณ 840,000 ตัน หรือคดิเป็น 79% ของปรมิาณทีป่ระมูล ซึง่กระทรวงพาณิชย์จะเปิดการประมูลครัง้ต่อไปประมาณ
ชว่งตน้เดอืนกรกฎาคมนี้ 
 สําหรับภาพรวมการสง่ออกขา้วไทย ในปี 2558 กระทรวงพาณชิยไ์ดต้ัง้เป้าหมายการสง่ออกขา้วไวท้ี ่10 ลา้นตัน โดย
ในชว่ง ม.ค.-15 ม.ิย. 58 ไทยสง่ออกขา้วแลว้ประมาณ 3.90 ลา้นตัน ซึง่ราคาเฉลี่ยขา้วโดยรวมอยู่ที ่507 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
ลดลงจากชว่งเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา 2 %(509 เหรยีญสหรัฐฯ/ตัน) โดยคาดว่าการส่งออกตัง้แต่เดือนมถิุนายนเป็นตน้ไปจะมี
แนวโนม้ในทศิทางทีด่ขี ึน้ เนื่องจากตลาดขา้วทัง้ในประเทศและต่างประเทศยังมคีวามตอ้งการขา้วอย่างต่อเนื่อง เพราะผลผลติ
ขา้วทัง้ในประเทศและต่างประเทศลดลงจากปัญหาภัยแลง้ ซึง่ทกุประเทศตอ้งตดิตามสถานการณ์น้ําอย่างใกลช้ดิ เพราะจะเป็น
ตัวแปรสําคัญทีจ่ะมผีลโดยตรงต่อการผลติและการคา้ขา้วของโลกในครึง่ปีหลัง ซึง่ไทยคาดว่าจะสามารถสง่ออกได ้10 ลา้นตัน
ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว(้มตชิน 17062558) 
40 บรษิทัยืน่ประมูลขา้วรอบ 3(17 ม.ิย.58) 
 นางสาว บรรจงจติต ์อังศุสงิห ์รองอธบิดกีรมการคา้ต่างประเทศ เปิดเผยว่า การประมูลขา้วของรัฐบาลครัง้ที ่3/2558 
ทีเ่ปิดใหย้ืน่ซองไปเมือ่วันที ่15 มถินุายน 2558 มผีูท้ีผ่า่นคุณสมบัตเิขา้ร่วมประมูล 43 ราย แต่ผลปรากฏว่ามีผูท้ีย่ื่นเสนอราคา
จํานวน 40 ราย ใน 109 คลัง โดยผูเ้สนอทีผ่่านเกณฑม์ูลค่าขัน้ตํ่า (Floor Value : FV) นัน้มีจํานวน 107 คลัง ประมาณทัง้สิน้ 
840,000 ตัน คดิเป็น 79% ของปรมิาณทีเ่ปิดประมูล และมีมูลค่าประมาณ 7,800 ลา้นบาท โดยไม่ผ่านเกณฑม์ูลค่าขัน้ตํ่า 2 
คลัง ประมาณ 15,800 ตัน และไม่มผีูเ้สนอราคาอกี 44 คลัง ประมาณ 209,000 ตัน โดยกรมจะสรุปผลการประมูลเสนอ พล.อ.
ประยุทธ ์จันทรโ์อชา ประธานคณะกรรมการนโยบายและบรหิารจัดการขา้ว (นบข.) พจิารณา ภายในวันที ่19 มถิุนายนนี้ และ
แจง้ผลการประมูลอย่างเป็นทางการใหผู้ช้นะประมูลทราบต่อไป ส่วนการระบายครัง้ต่อไปคาดว่าจะใชว้ธิปีระมูลอีกปรมิาณ 1 
ลา้นตัน เป็นขา้วขาว 5% ขา้วขาว 10% ในเดอืนกรกฎาคม 2558(ประชาชาตธิรุกจิ 17062558) 
ส ัง่อุม้นาขา้ว 3.4 ลา้นไรฝ่่าภยัแลง้(18 ม.ิย.58) 
 นายสุเทพ นอ้ยไพโรจน์ รองอธบิดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังนายปีตพิงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและ
สหกรณ์ ประชมุผา่นระบบวดีโิอคอนเฟอเรนซก์บัผูว้่าราชการจังหวัดในพืน้ที ่22 จังหวัดในลุ่มน้ําเจา้พระยา ทีก่รมชลประทานได ้
ประกาศเลือ่นการปลูกขา้วนาปีออกไป 1 เดอืนว่า รมว.เกษตรฯไดย้ํ้าใหก้รมชลฯดูแลการสง่น้ํา ใหแ้ก่นาขา้ว 3.4 ลา้นไร่ในเขต
ชลประทานลุ่มเจา้พระยาทีเ่กษตรกรลงมอืเพาะปลูกไปแลว้ไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย แต่หากพื้นทีเ่ขตชลประทานใดไม่สามารถ



กระจายน้ําดูแลนาขา้วทีป่ลูกแลว้ไดต้ามแผน ก็ใหเ้ร่งแจง้ปัญหาเขา้มาทีส่่วนกลาง เพื่อใหก้ระทรวงเกษตรฯ สามารถใหค้วาม
ชว่ยเหลอืเกษตรกรไดอ้ย่างรวดเร็วและตรงจุด 
 “รมว.เกษตรฯ ไดก้ําชบัเจา้หนา้ทีช่ลประทานในพื้นทีต่อ้งทําความเขา้ใจกับประชาชน แต่หากเกดิปัญหามวลชนให ้
ประสานกบัฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงมาชว่ยเหลอื นอกจากนี้ยังไดก้ําชบัผูว้่าราชการ 22 จังหวัด ใหดู้แลทําความเขา้ใจ
เกษตรกรทียั่งไม่ไดป้ลูกขา้วรวมประมาณ 4 ลา้นไร่ ไม่ใหล้งมอืเพาะปลูกเพิม่” 
 นายสุเทพกล่าวว่า ตนไดเ้รียกประชุมสํานักชลประทานทั่วประเทศรวม 17 แห่ง มาติดตามความคืบหนา้แผนการ
จัดสรรน้ําใหแ้ก่เกษตรกรเพื่อประคับ ประคองไม่ใหเ้กดิความเสยีหายในช่วงทีฝ่นแลง้ เบื้องตน้ทุกพื้นทีย่ืนยันว่าจะสามารถ
จัดสรรได ้ซึง่ตนไดก้ําชับใหทุ้กพื้นทีเ่ร่งสํารวจพื้นทีก่ารเพาะปลูกของชาวนามาใหล้ะเอียด โดยตอ้งไดร้ายชือ่มาใหไ้ดว้่า
เกษตรกรคนไหน ปลูกกีไ่ร่ ปลูกทีไ่หน คนไหนยังไม่ไดป้ลูก ตอ้งมชีือ่มาใหช้ดัเจน เพราะสิง่ทีรั่ฐบาลตอ้งการทราบ คือ พื้นทีท่ี่
เกษตรกรจะไดรั้บความเดอืดรอ้น เพราะจะไดจ้ัดการชว่ยเหลอืไปไดอ้ย่างรวดเร็ว 
 ทัง้นี้ ไดก้ําชับสํานักชลประทานทั่วประเทศดว้ยว่า การจัดสรรน้ําในปีนี้ตอ้งประหยัดและเก็บน้ําใหล้ะเอียดทุกเม็ด
ประคับประคองเกษตรกรไปใหถ้งึปลายเดอืน ก.ค.นี้ ซ ึง่กรมอุตุนยิมวทิยาคาดว่าจะมฝีนหนาแน่นมากขึน้ ตนเชือ่มั่นว่าแมฝ้นจะ
นอ้ยกว่าปกต ิ10% แต่เพยีงพอทีจ่ะชว่ยใหเ้กษตรกรในเขตชลประทานลุ่มน้ําเจา้พระยากลับมาเพาะปลูกกันไดเ้ต็มพื้นที ่7.4 
ลา้นไร่ ภายในเดอืน ส.ค.นี้ เพยีงแต่พืน้ทีน่อกเขตชลประทานอาจจะมปัีญหา 
 สว่นประเด็นทีก่งัวลกนัว่ากรมชลฯขอใหเ้ลือ่นการปลูกขา้วนาปีออกไป 1 เดือน จะส่งผลใหเ้กษตรกรเก็บเกีย่วหนีน้ํา
หลากไม่ทนัพชืผลจะเสยีหายนัน้ เรื่องนี้ขอใหเ้กษตรกรไม่ตอ้งกลัว เพราะขณะนี้น้ําเหนือไม่มี ไม่มีปัญหาน้ําเหนือไหลหลาก
แน่นอน ในทางกลับกัน ตนมองว่า การเลื่อนปลูกขา้วนาปี 4 ลา้นไร่ออกไป 1 เดือน จะมีส่วนช่วยใหร้าคาขา้วเปลือกของ
เกษตรกรปรับเพิม่ ขึน้ได ้เพราะเทา่กบัว่าปรมิาณผลผลติขา้วนาปีออกสูต่ลาดเพยีงครึง่เดยีว พ่อคา้ตอ้งไปรอลุน้ในครึง่หลังว่าจะ
ไดผ้ลผลติมากนอ้ยเพยีงใด จงึอาจจะตอ้งแย่งซือ้ขา้วกนัในชว่งนี้ (ไทยรัฐ 18062558) 
ผลติขา้วสาร 2ลา้นถุง ถูกกวา่ปกต1ิ0% จอ่ขายคนจน(18 ม.ิย.58) 
 พล.อ.ฉัตรชยั สารกิลัยะ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิย ์เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเร่งดําเนินการจัดทําขา้วถุง
ราคาถูกเพื่อจําหน่ายใหก้ับประชาชนผูม้ีรายไดน้อ้ยตามนโยบายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ตอ้งการให ้
กระทรวงต่างๆ ไปดําเนนินโยบายโซเชยีล บสิสเินส เพือ่ชว่ยเหลอืคนหมู่มาก โดยวันนี้ (18 ม.ิย.) จะนัดหารือร่วมกับหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทยอกีครัง้ เพือ่กําหนดขอบเขตการดําเนนิการใหช้ดัเจน หลังจากที่
ระดับเจา้หนา้ทีไ่ดม้กีารพูดคุยกนัไปแลว้ เพือ่เร่งรัดใหม้กีารจัดทําขา้วถงุออกมาจําหน่ายไดภ้ายในเร็วๆ นี้ 
 ทัง้นี้ เบือ้งตน้จะมกีารนําขา้วสารในสต๊อกรัฐบาลประมาณ 5,000 ตัน มาผลติเป็นขา้วถงุ โดยกระทรวงพาณิชย์จะเป็น
ผูจ้ัดหาขา้วและทําการปรับปรุงขา้ว และสง่ขา้วต่อใหก้ับสหกรณ์หรือชุมชนทีเ่ขม้แข็งทีค่ัดเลือกมาโดยกระทรวงเกษตรฯ เพื่อ
นําไปบรรจุถงุและจําหน่าย โดยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผูก้ํากับดูแลการกระจายขา้วถุงไปยังประชาชนผูม้ีรายไดน้อ้ย ซึง่มี
เกณฑใ์นการชีว้ัดตามเกณฑข์อ้มูลความจําเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) 
 "จะคุยรายละเอยีดกนัวันนี้ว่ามกีีช่มุชน กีส่หกรณ์ทีเ่ขม้แข็งทีจ่ะรับขา้วไปบรรจุถงุ เมื่อรูแ้ลว้ พาณิชย์ก็จะจัดส่งขา้วให ้
โดยคาดว่าจะผลติออกมาจําหน่ายไดภ้ายในเร็วๆ นี้ และน่าจะจะทําไดก้อ่น 3 เดอืน เร็วกว่านโยบายทีน่ายกฯ ไดใ้หไ้ว"้ 
 สําหรับขา้วถงุทีผ่ลติออกมาจําหน่าย จะเนน้ขา้วขาว ทําบรรจุถงุขนาดถงุละ 2 กโิลกรัม (กก.) และถุง 4 กก. ซึง่หาก
ผลติขา้วถงุละ 2 กก. ทัง้หมด จะผลติขา้วถงุออกมาไดร้วม 2.5 ลา้นถุง แต่หากทําขนาดถุงละ 4 กก. จะผลติออกมาได ้1.25 
ลา้นถงุ โดยราคาจําหน่าย ยนืยันว่า จะถกูกว่าราคาขา้วถงุในทอ้งตลาดไม่นอ้ยกว่า 10% 
 พล.อ.ฉัตรชยักล่าวว่า สถานการณ์ราคาขา้วเปลอืกในตลาดขณะนี้ เป็นชว่งปลายฤดูการผลติ แมร้าคาจะปรับตัวลดลง 
แต่ก็ไม่กระทบกบัเกษตรกร เพราะไดจํ้าหน่ายขา้วเปลอืกไปหมดแลว้ โดยคาดว่า แนวโนม้ราคาขา้วจะปรับตัวเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง 
หลังจากทีปั่ญหาภัยแลง้รุนแรงกว่าทีค่ดิ ไม่เพยีงแค่ไทยทีม่ปัีญหาการเพาะปลูก ประเทศผูป้ลูกขา้วอย่างอนิเดียก็มีปัญหา ทํา
ใหแ้นวโนม้ผลผลติในอนาคตลดลง และจะสง่ผลใหร้าคาสงูขึน้ และจะสง่ผลดตี่อราคาขา้วไทยและการสง่ออกขา้วของไทย ซึง่
ปีนี้ยังมั่นใจว่าจะสง่ออกไดไ้ม่ตํ่ากว่า 10 ลา้นตัน 
 ส่วนการดูแลเกษตรกรที่ไดรั้บผลกระทบจากภัยแลง้และขาดรายไดจ้ากการที่ตอ้งเลื่อนการเพาะปลูกขา้วนาปี 
2558/59 ออกไปนั้น กระทรวงเกษตรฯ กําลังจัดทําแผนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอยู่ ส่วนกระทรวงพาณิชย์จะมีการจัดทํา
มาตรการชว่ยลดค่าครองชพีใหก้บัเกษตรกร โดยจะจัดรถโมบายนําสนิคา้ราคาทีจํ่าเป็นต่อชวีติประจําวันและถูกกว่าทอ้งตลาด
ออกไปจําหน่ายใหก้บัเกษตรกรในพืน้ทีต่่างๆ 
 พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า กระทรวงฯ มีแผนที่จะจัดงาน "ท๊อป ไทย แบรนด์" ในส่วนภูมิภาค ลักษณะการจัดงาน
เหมอืนกบัทีน่ายกฯ จัดตลาดนัดทีทํ่าเนียบรัฐบาล โดยจะนําสนิคา้เกษตร ผลไม ้และสนิคา้ต่างๆ มาจําหน่ายใหก้ับประชาชนใน
พืน้ที ่แต่ทีแ่ปลกกว่าจะมกีารเชญิต่างชาตใิหเ้ขา้มาซือ้สนิคา้ดว้ย โดยในเดือนก.ค. กําหนดจะจัดที ่จ.สุราษฎร์ธานี เดือนส.ค. 
จัดที่ จ.เชยีงใหม่ และต่อไปจะจัดที่ภาคอีกสาน ซึง่จะเป็นการช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิการคา้ขาย และช่วยระบายสนิคา้ใหก้ับ
ผูป้ระกอบการ 
 ทางดา้นการจัดงานมหกรรมการคา้ชายแดนสงขลา ระหว่างวันที ่10-14 ม.ิย.ทีผ่่านมา ถอืว่าประสบความสําเร็จเป็น
อย่างมาก โดยมีการลงนามจับคู่ธุรกจิเก ิดมูลค่าการคา้ทันทีกว่า 1,100 ลา้นบาท ขณะที่การจําหน่ายสินคา้ เพื่อช่วย
ผูป้ระกอบการระบายสนิคา้และชว่ยลดค่าครองชพีใหก้บัประชาชนในพืน้ที ่มเีงนิสะพัดกว่า 30 ลา้นบาท ซึง่ทางมาเลเซยีไดช้ืน่
ชมการจัดงานในลักษณะนี้ และขอเป็นเจา้ภาพจัดครัง้ต่อไป ณ รัฐกลันตันในปีหนา้ 
 นอกจากนี้ ยังไดเ้ร่งรัดใหม้กีารเร่งรัดการเจรจาขอ้ตกลงการคา้เสรี (FTA) ไทย-อนิเดีย ทีค่ั่งคา้งมาตัง้แต่ปี 2547 ให ้
แลว้เสร็จภายในปี 2558 นี้ ซึง่ล่าสดุไทยและอนิเดยีไดม้กีารประชมุหารอืในรายละเอียดทียั่งคา้งอยู่ว่ามีอะไรบา้ง และขอ้เสนอ



ต่างๆ เป็นอย่างไร ทัง้ในดา้นการคา้ การคา้บรกิาร การลงทนุ มาตรการดา้นสขุอนามัย ปัญหาและอุปสรรค และจะดําเนินการต่อ
ในแต่ละเรือ่งต่อไปยังไง เพือ่ใหก้ารเจรจาบรรลุผลสําเร็จ(ผูจ้ัดการ 17062558) 
หว ัน่ชาวนา 22 จงัหวดั ลุม่เจา้พระยา เปิดศกึแยง่ชงินํา้(18 ม.ิย.58) 
 เมื่อวันที ่17 ม.ิย. ทีก่ระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจนิดา รมว.มหาดไทย นายปีตพิงศ์ พึง่บุญ ณ อยุธยา 
รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ นายสธุ ีมากบญุ รมช.มหาดไทย ร่วมประชมุผา่นวดิโีอคอนเฟอเรนซ ์เพื่อตดิตามการแกปั้ญหาภัย
แลง้ ร่วมกบั ผูว้่าราชการจังหวัด ลุ่มน้ําเจา้พระยา ใน 22 จังหวัด และผูบ้รหิารระดับสงู และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 นายปีตพิงศ ์กล่าวภายหลังประชมุ ว่า ในวันนี้เราไดข้อความร่วมมอืทางกระทรวงมหาดไทยไปยังผูว้่าราชการจังหวัด
ทัว่ประเทศ เพราะถอืว่าเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงทีส่ามารถช่วยแกปั้ญหาต่างๆ ได ้โดยเฉพาะปัญหาใน
เรือ่งของฝนทีม่คีวามล่าชา้ จงึทําใหม้ขีอ้จํากดัทางดา้นการทําการเกษตรทีม่ีพื้นทีอ่ยู่ในลุ่มน้ําเจา้พระยา จํานวน 22 จังหวัด ที่
สว่นใหญทํ่าการเพาะปลูกขา้ว 
 โดยไดม้กีารขอใหท้างผูว้่าฯ ไดเ้ขา้ไปดูแลพืน้ที ่2 ประเภท คอื ประเภทแรก ทีไ่ดป้ลูกขา้วไปแลว้ประมาณ 3.4 ลา้น
ไร่ ทีเ่ป็นพวกไดล้งทนุลงแรงไปแลว้ เนื่องสภาวะทีฝ่นไม่ตกทําใหป้รมิาณน้ําทีม่อียู่ในเขื่อนลดนอ้ยลง ในการคํานวณของเรามี
พืน้ที ่3.4 ลา้นไร่ ทีป่ลูกไปแลว้ เราสามารถทีจ่ะสง่น้ําไปชว่ยเหลือไดต้รงนี้เป็นส่วนหนึ่ง ซึง่ทียั่งไม่ไดป้ลูกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
นาดอน ก็ไดข้อรอ้งใหป้ระชาชนไดเ้ลือ่นเวลาเพาะปลูกไปปลายเดอืน ก.ค. นี้ ก็เป็นไปตามทางผูเ้ชีย่วชาญและนักอุตุนยิมวทิยา
ไดพ้จิารณากนัแลว้ นอกจากนี้ ยังมพีืน้ทียั่งไม่ไดเ้พาะปลูกเหลอือยู่ประมาณ 4 ลา้นไร่ 
 ทัง้นี้ วัตถปุระสงคท์ีเ่ราตอ้งใหเ้ลื่อน เนื่องจากเราตอ้งรักษาพื้นทีป่ลูกไปแลว้ กับพื้นทียั่งไม่ไดเ้พาะปลูก ไม่ใหเ้กดิ
ความเสยีหาย ใหเ้พยีงพอกบัจํานวนน้ําทีเ่รามอียู่ขณะนี้ เราจงึขอรอ้งใหผู้ว้่าราชการจังหวัดไดไ้ปทําความเขา้ใจกับประชาชนใน
พืน้ทีไ่ดป้ลูกไปแลว้ เนื่องจากปีนี้ปรมิาณน้ํามนีอ้ย ในการเพาะปลูกตอ้งมกีารผลัดเปลีย่นการใชน้ํ้ากนั ขออย่าใหเ้กดิการแย่งชงิ
การใชน้ํ้าเกดิขึน้ เพราะเราไม่อยากเห็นสภาพนี้ ถา้ประชาชนใหค้วามร่วมมือทําการเกษตรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะนํา ก็จะสามารถ
รักษาพืน้ทีเ่พาะปลูก 3.4 ลา้นไร่เอาไวไ้ด ้
 ในสว่น 4 ลา้นไร่ ทีเ่ราขอใหไ้ปปลูกปลายเดอืน ก.ค. ไดส้ั่งการใหเ้จา้หนา้ทีก่ระทรวงเกษตรฯ ไปสํารวจว่า จะมีการ
เสรมิกจิกรรมการเพาะปลูกอะไรใหป้ระชาชนมีรายได ้ทีไ่ม่ใช่การเพาะปลูกขา้วอย่างเดียว แลว้ยังมีมาตรการอื่นๆ ทีจ่ะเขา้ไป
สง่เสรมิอะไรอกี โดยทีเ่ราไม่อยากกําหนดกจิกรรมเอง แต่อยากใหช้าวบา้นหรอืประชาชนไดก้ําหนดอยากจะทําอะไร ซึง่จะมกีาร
ประมวลใหเ้สร็จภายใน 1 - 2 สปัดาหน์ี้ ถา้มคีวามจําเป็นจรงิๆ ทางภาครัฐจะตอ้งทําหรอืดําเนนิการอย่างไร 
 อย่างไรก็ตาม ขอเรยีนย้ําว่า ทีเ่ป็นปัญหาอยู่ขณะนี้มอียู่ 22 จังหวัด แลว้ทีเ่ป็นปัญหาคอื สว่นทีไ่ดป้ลูกขา้วไปแลว้ กับ
สว่นทียั่งไม่ไดป้ลูก เราจงึตอ้งมมีาตรการหลังเดอืน ก.ค. จะตอ้งมมีาตรการอะไรเขา้ไปเสรมิหรอืเปล่า ในกรณีทีฝ่นตกหรอืไม่ตก 
เพราะคงไม่มใีครรูไ้ด ้แต่ทางนักอุตุนยิมวทิยา และผูเ้ชีย่วชาญทัง้หลาย เชือ่ว่าจะตกหลัง ก.ค. ไปแลว้ 
 ดา้น พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ขอใหผู้ว้่าราชการจังหวัดชีแ้จงเกษตรกรใหเ้ขา้ใจถงึสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ โดยใหทุ้กคน
ประหยัดและทําตามทีรั่ฐบาลนยิม ถา้เกดิเหตุสดุวสิยั รัฐบาลมมีาตรการชว่ยใหเ้กดิรายไดเ้สรมิกับประชาชนขึน้มาอย่างแน่นอน 
ทัง้นี้ ขอใหก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย และกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเร่งกําจัดวัชพชืและผกัตบชวาทีข่วางทางน้ําดว้ย
(ผูจ้ัดการ 17062558) 
ธ.ก.ส.ลุน้ยอดขายประกนัขา้ว ปี59 เพิม่5ลา้นไร-่ต ัง้กองทนุ(18 ม.ิย.58) 
 แหล่งข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกจิ" ว่า หลังจาก
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมตเิห็นชอบใหดํ้าเนินโครงการประกันภัยขา้วนาปี 2558 และ ธ.ก.ส.ไดเ้ริม่จําหน่ายเบีย้ประกันภัยมา
ตัง้แต่เดอืน พ.ค.ทีผ่า่นมา ล่าสดุจนถงึ ณ วันที ่8 ม.ิย. มเีกษตรกรซือ้ประกนัภัยขา้วนาปีแลว้คดิเป็นพื้นทีจํ่านวน 1.09 แสนไร่ 
คดิเป็นจํานวนเบีย้รับทัง้สิน้ 48 ลา้นบาท 
 "ตอนนี้ประกนัภัยขา้วนาปีไดรั้บการตอบรับดมีาก เริม่ขายไดม้ากขึน้ วันหลัง ๆ ตกวันละกว่า 1 หมืน่ไร่ โดยภาคทีข่าย
ไดม้าก ก็จะเป็นอีสานล่าง กับภาคเหนือตอนล่าง ส่วนภาคอื่นก็กําลังทยอยตามมา ทัง้นี้ สําหรับภาคกลางจะขายถงึวันที ่14 
ส.ค. สว่นภาคใตจ้ะถงึวันที ่11 ธ.ค.ปีนี้" แหล่งข่าวกล่าวและว่า ปีนี้รัฐบาลตัง้เป้าหมายจําหน่ายเบีย้ประกนัภัยใหค้รอบคลุมพืน้ที่
เพาะปลูกรวม 1.5 ลา้นไร่ ซึง่หากไดรั้บการตอบรับดตี่อเนื่อง ก็น่าจะไดใ้กลเ้คยีงเป้าหมาย 
 อย่างไรก็ด ีคาดว่าอย่างนอ้ยปีนี้ก็น่าจะขายเบีย้ประกนัไดม้ากกว่าปีก่อนทีไ่ดเ้พียง 8.5 แสนไร่ เนื่องจากมีหน่วยงาน
ร่วมผลักดันมากขึน้ โดยเฉพาะหน่วยงานในพืน้ทีท่ีม่ผีูว้่าราชการจังหวัดร่วมจัดงาน ซึง่เมือ่วันที ่5 ม.ิย.ทีผ่่านมา ทางสํานักงาน
เศรษฐกจิการคลัง (สศค.) ไดห้ารือร่วมกับสมาคมประกันวนิาศภัย เพื่อหากลยุทธส์รา้งความเขา้ใจใหแ้ก่เกษตรกรในการทํา
ประกันภัยนาขา้วใหม้ากขึ้น โดยเบื้องตน้จะมีการจัดสัมมนาสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ระหว่างวันที่ 12-14 ม.ิย.นี้ ที่จังหวัด
นครราชสมีา 
 แหล่งข่าวยอมรับว่า ปีนี้การเริ่มโครงการก็ถือว่าชา้ไป เพราะจรงิ ๆ แลว้ควรเริม่ขายประกันไดต้ัง้แต่เดือน มี.ค. 
เนื่องจากเป็นช่วงที่เกษตรกรชําระหนี้กับ ธ.ก.ส. และจะมีการทําสัญญาเงนิกูเ้พื่อทําการผลติรอบใหม่ ซึง่หากสามารถเริ่ม
จําหน่ายเบีย้ประกนัไดใ้นชว่งนัน้ ก็จะจําหน่ายไดม้ากขึน้กว่าการตามไปขายภายหลัง ซึง่เรือ่งนี้ ผูจั้ดการ ธ.ก.ส. (นายลักษณ์ วจ
นานวัช) ก็ตอ้งการใหข้ายเบีย้ประกนัใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 1.5 ลา้นไร่ในปีนี้ โดยหากทําได ้ปีหนา้จะเสนอโครงการทีใ่หญข่ึน้ คือ 
ขยายพืน้ทีเ่ป้าหมายเป็น 5 ลา้นไร่ และดําเนินการในรูปแบบกองทุน ซึง่เป็นโมเดลของประเทศญีปุ่่ น โดยจําหน่ายผ่านกลไก
สหกรณ์ หรอืองคก์รเกษตรกรแทนทีจ่ะให ้ธ.ก.ส.ขายเบีย้ประกนัเหมอืนทีผ่า่นมา 
 "ถา้ทํารูปแบบกองทนุ พอไดเ้บีย้มา สว่นหนึง่ก็จะรอีนิชวัรันสไ์ปใหบ้รษัิทประกนั แต่บางสว่นก็ใหก้องทุนรับไวเ้อง ซึง่
เมือ่เพิม่พืน้ทีม่ากขึน้ เบีย้ประกนัก็ตอ้งลดลงดว้ยโดยเฉพาะชว่งแรก ๆ ทีจ่ะเปลีย่นผา่น เกษตรกรควรจะจ่ายแค่ 10-20 บาทต่อ
ไร่" แหล่งข่าวกล่าว 



 สําหรับโครงการประกนัภัยขา้วนาปี 2558 นี้ จะใหค้วามคุม้ครองแกเ่กษตรกรลูกคา้ผูเ้อาประกนัภัย ไดแ้ก่ อุทกภัย ฝน
ทิง้ชว่ง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคภีัย รวมทัง้ภัยศัตรูพชืและโรคระบาด โดยแบ่งเป็น 5 พื้นทีต่ามระดับความเสีย่ง 
เพือ่จัดเก็บเบีย้ประกนัภัยในอัตราทีแ่ตกต่างกนั โดยเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการจะรับภาระค่าเบีย้ประกนัภัยตามระดับความเสีย่ง
ของพืน้ทีต่ัง้แต่ 60-100 บาทต่อไร่ และรัฐอุดหนุนค่าเบีย้ประกนัภัยสําหรับเกษตรกรในสว่นทีเ่หลอื 64.12-383.64 บาทต่อไร่ 
 ขณะที ่ธ.ก.ส.สมทบค่าเบีย้ประกนัภัยสําหรับเกษตรกรลูกคา้ทีเ่ขา้ร่วมโครงการในอัตราไร่ละ 10 บาท เป็นจํานวนเงนิ 
15 ลา้นบาท โดยใชจ้่ายจากเงินกองทุนบรรเทาความเดือดรอ้นผูป้ระสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัต ิส่วนภาคเอกชนเป็นผูรั้บ
ประกนัภัย วงเงนิความคุม้ครอง 1,111 บาท ต่อไร่ ตลอดช่วงการเพาะปลูกสําหรับภัยธรรมชาต ิ6 ประเภทดังกล่าวและวงเงนิ
ความคุม้ครอง 555 บาทต่อไร่ สําหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาดโดยการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนใชเ้กณฑ์การประเมนิความ
เสยีหายทีภ่าครัฐดําเนนิการอยู่ในปัจจุบนั เชน่เดยีวกบัการดําเนนิโครงการปี 2554 – 2557 
 ทัง้นี้ ธ.ก.ส.จะทําหนา้ทีผู่บ้รหิารโครงการ รวมทัง้ใชเ้งนิทดรองราชการจ่ายเงนิอุดหนุนค่าเบีย้ประกันภัยแทนรัฐบาล
โดยจะขอชดเชยเงนิจากรัฐบาลในสว่นของเงนิอุดหนุนค่าเบีย้ประกันภัยตามจํานวนทีจ่่ายจรงิ วงเงนิไม่เกนิ 268,012,225.26 
บาท(ประชาชาตธิรุกจิ 18062558) 
โรงสภีาคใตข้าดสภาพคลอ่ง วอนรฐัปลอ่ยกูด้อกเบีย้ตํา่(18 ม.ิย.58) 
 นายกสมาคมโรงสฯีภาคใต ้เผยมโีรงสใีนพืน้ทีข่าดสภาพคล่องหลายแหง่ วอนรัฐบาลช่วย ปล่อยกูด้อกเบีย้ตํ่า พรอ้ม
หนุนรัฐตัง้โต๊ะรับซือ้ขา้วทัว่ทกุพืน้ทีเ่พือ่ใหช้าวนามคีุณภาพชวีติทีด่.ี.. 
 เมือ่วันที ่17 ม.ิย. 58 นายสทุธพิร กาฬสวุรรณ เจา้ของโรงสขีา้วโสภณเจรญิพาณิชย์ และนายกสมาคมโรงสขีา้วและ
กลุ่มชาวนาภาคใต ้เปิดเผยว่า เห็นดว้ยอย่างยิง่ทีรั่ฐบาลมีนโยบายชดเชยตน้ทุนราคาขา้วเปลือกไร่ละ 1,000-1,500 บาท แต่
จะตอ้งไม่ผา่นคนกลาง หากขา้วเปลอืกลน้ตลาดขอใหรั้ฐบาลตัง้โต๊ะรับซือ้ขา้วใหท้ัว่ทกุพืน้ที ่เพือ่ใหช้าวนามคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้
กว่าเดมิ สําหรับในพืน้ทีภ่าคใตข้ณะนี้ไม่มขีา้วเปลอืกออกสูต่ลาด โดยชาวนาจะเริม่ทํานาตามฤดูกาลตัง้แต่เดอืนสงิหาคมนี้ สว่น
การปลูกขา้วในภาคใตนั้น้ จะมกีารปลูกขา้วกนัมากในพืน้ที ่จ.สงขลา นครศรธีรรมราช และ จ.พัทลุง แต่ในปีนี้เกดิภัยแลง้ระยะ
ยาว จนสง่ผลใหป้รมิาณขา้วเปลอืกลดลงประมาณ 30-40 เปอรเ์ซ็นต ์คาดว่าราคาขา้วเปลอืกน่าจะอยู่ในเกณฑด์ ี
 นายสุทธพิร กล่าวอีกว่า รัฐบาลควรมีนโยบายช่วยเหลือสนับสนุนโรงสขีา้วดว้ย โดยใหส้นิเชือ่ในอัตราดอกเบีย้ตํ่า 
ระยะการคนืสนิเชือ่ 5 ปี และ 10 ปี ซึง่จะใชเ้งนิในการดําเนนิงานดังกล่าวประมาณ 1,000 ลา้นบาท ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้จา้ของโรงสทีี่
ไม่มเีงนิทนุหมุนเวยีนไดย้มืเงนิดังกล่าวไปใชดํ้าเนนิการรับซือ้ขา้วเปลอืกจากชาวนา เนื่องจากขณะนี้โรงสขีา้วจํานวนมากขาด
สภาพคล่องและไม่มเีงนิทนุหมุนเวยีน(ไทยรัฐ 17062558) 
พาณชิยจ์งัหวดันครศรธีรรมราช สอบรา้นนบพติาํหลงัมจิฉาชพีขายขา้วปลอม(19 ม.ิย.58) 
 จากกรณีนางเพ็ญจันทร ์แกว้คง อายุ 51 อยู่บา้นใน ต.นบพตํิา อ.นบพตํิา จ.นครศรธีรรมราช รอ้งสือ่มวลชนว่าถูกแก๊ง
มจิฉาชพีหลอกขายขา้วสารปลอม เขา้แจง้ความรอ้งทกุขท์ี ่สภ.นพตํิา จ.นครศรธีรรมราช เหตุเกดิเมือ่วันที ่15 ม.ิย.ทีผ่า่นมานัน้ 
ล่าสดุเมือ่เวลา 14.00 น.วันนี้ นายบรรัิกษ์ ชสูทิธิ ์พาณชิยจ์ังหวัดนครศรธีรรมราช พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ดนิทางลง
ไปตรวจสอบขอ้เท็จจรงิทีร่า้นคา้ดังกล่าว โดยพบว่าไม่ไดม้เีพยีงรา้นของนางเพ็ญจันทรเ์ทา่นัน้ แต่ยังมรีา้นคา้ในบรเิวณเดียวกัน
ถกูหลอกใหซ้ือ้ขา้วในประเภทเดยีวกนั 
 นายบรรัิกษ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบือ้งตน้พบว่า ขา้วสารทีซ่ือ้ เป็นขา้วหอมมะล ิ100% ยี่หอ้ น้ําเตา้ ขา้วสํารับ
หลวง นกเป็ดน้ํา เป็นตน้ คดิเป็นเงนิแลว้มูลค่าไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาทอย่างแน่นอน โดยตนยังมั่นใจว่า วันเกดิเหตุรถยนต์คัน
ดังกล่าวจะตอ้งตระเวนขายขา้วประเภทเดยีวกนันี้อกีหลายรา้น จากการตรวจสอบแลว้พบว่า มีการนํากระสอบขา้วยี่หอ้ดังกล่าว
มาบรรจุขา้วคุณภาพตํ่าทดแทน ซึง่ผูซ้ ือ้ส่วนใหญ่จะไม่สงสัย เนื่องจากเป็นขา้วคุณภาพดีมียี่หอ้ จงึไม่น่าจะเป็นขา้วปลอมมา
หลอกขาย 
 นอกจากนี้ นายบริรักษ์ยังกล่าวว่า กลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้ไดใ้หใ้บเสร็จไวเ้รียบรอ้ย ซึง่ตนไดต้รวจสอบหมายเลข
โทรศัพทแ์ลว้ไม่สามารถตดิต่อหมายเลขดังกล่าวได ้มั่นใจว่า จนท.ตร.สามารถจับกุมกลุ่มนี้ได ้เนื่องจากในละแวกดังกล่าวมี
กลอ้งวงจรปิดเห็นชดัว่ามจิฉาชพีกลุ่มนี้เป็นใคร และทีสํ่าคัญหมายเลขโทรศัพทก์ลุ่มมจิฉาชพีทีโ่ทร.หานางเพ็ญจันทร์สามารถ
ตรวจสอบไดว้่าเป็นใคร 
 ทัง้นี้นายบรรัิกษ์ กล่าวขอใหร้า้นคา้ หรอืผูบ้รโิภค ตรวจสอบใหดู้แมก้ระทั่งรอยเชอืกหากผดิสังเกตก็อย่าซือ้ หรือไม่
มั่นใจก็ขอใหแ้จง้ จนท.ตร. จะไดจ้ับกลุ่มคนเหล่านี้ และว่าจะนําเรือ่งนี้เขา้หารอืทางจังหวัดโดยด่วน เขา้ใจว่าคงมีหลายพื้นทีท่ี่
ประสบกบัเหตุการณนี้ดว้ยเชน่กนั(มตชิน 18062558) 
นายกฯ ตกิรมชลฯ หลงัออกประกาศชะลอปลูกขา้วนาปีไมผ่า่น ครม. (19 ม.ิย.58) 
 ผูส้ือ่ข่าวรายงานว่า ในการประชมุ ครม. เมือ่วันอังคารที ่16 ม.ิย.58 ผา่นมา พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกฯ ตติงิ
การทํางานของกรมชลประทานในการประชุมครม.ดว้ย หลังออกประกาศขอใหเ้กษตรกรเลื่อนการเพาะปลูกขา้วนาปีไปก่อน
จนถงึปลายเดอืนกรกฎาคม โดยครัง้หนา้ขอใหนํ้าเรือ่งดังกล่าวเขา้ทีป่ระชมุ ครม.กอ่นทีจ่ะออกประกาศใดๆ เพือ่ทีจ่ะร่วมช่วยกัน
ปรกึษา เพราะรัฐบาลไม่มีทางรูห้รือกําหนดไดว้่าฝนจะตกเมื่อไร และหากฝนไม่ตกและเกดิภัยแลง้จรงิๆ ก็ตอ้งมีการประกาศ
ขอใหเ้กษตรกรเลือ่นการเพาะปลูกขา้วนาปีออกไปอกี (มตชิน 18062558) 
จ.บุรรีมัย ์นาขา้วขาดนํา้แหง้ตายเสยีหายแลว้กวา่ 2.7 แสนไร(่19 ม.ิย.58) 
 เมือ่วันที ่18 ม.ิย. นายวันชยั ทพิยอ์ักษร เกษตรจังหวัดบรุรัีมย ์แจง้ว่า จังหวัดบรุรัีมย์ยังคงประสบปัญหาภัยแลง้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่ขณะนี้หลายพืน้ทีม่ฝีนตกนอ้ยและทิง้ชว่ง สง่ผลใหน้าขา้วของเกษตรกรทีไ่ถหว่านไวใ้นหลายพืน้ทีเ่ริม่ประสบปัญหา
ขาดน้ําเหีย่วเฉาและยืนตน้ตาย ทางสํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ไดส้ั่งการใหเ้กษตรอําเภอและเกษตรตําบลทุกตําบลทัง้
จังหวัดเร่งลงพื้นทีอ่อกสํารวจพื้นทีน่าขา้วทีป่ระสบปัญหาขาดน้ําหล่อเลี้ยงแหง้ตายเสยีหาย เพื่อรวบรวมขอ้มูลเสนอจังหวัด



พจิารณาประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพบิัตกิรณีฉุกเฉินจากภาวะภัยแลง้ เพื่อใหค้วามช่วยเหลือตามระเบยีบหลักเกณฑ์ของ
ราชการ 
 ทัง้นี้ จากขอ้มูลพบว่าปีนี้มเีกษตรกรขึน้ทะเบยีนเพาะปลูกขา้วทัง้ 23 อําเภอ 108,619 ราย พืน้ทีป่ลูกกว่า 1,847,674 
ไร่ ในจํานวนนี้แยกเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน 1,828,646 ไร่ ในเขตชลประทาน 19,028 ไร่ และจากขอ้มูลรายงานใน
เบือ้งตน้พบว่าขณะนี้มพีืน้ทีน่าขา้วทีเ่กษตรกรไถหว่านไปแลว้กว่า 900,000 ไร่ ประสบปัญหาขาดน้ําหล่อเลี้ยงจากภาวะฝนทิง้
ชว่งทีค่าดว่าจะเสยีหายแลว้กว่า 272,000 ไร่ 
 นายวันชยักล่าวอกีว่า พรอ้มกนันี้ไดแ้จง้เตอืนเกษตรกรทียั่งไม่ไดไ้ถหว่านขา้วโดยเฉพาะในพืน้ทีเ่สีย่งทีไ่ม่มีแหล่งน้ํา 
ใหช้ะลอทําการเพาะปลูกขา้วออกไปเป็นปลายเดือนกรกฎาคม หรือตน้เดือนสงิหาคม เพื่อลดความเสีย่งผลผลติเสยีหายจาก
ภาวะฝนทิง้ชว่งในชว่งนี ้
 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ไดป้ระสานไปยังสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทําเรื่องขอฝนหลวงช่วยเหลือ
เกษตรกรในเบือ้งตน้แลว้(ผูจ้ัดการ 18062558) 
กปน.โตข้อ้มูลโซเชยีลฯ ยนัคลอรนีในนํา้ประปาไมท่าํขา้วสูญเสยีวติามนิ(19 ม.ิย.58) 
 นายปรญิญา แน่นหนา ผูอํ้านวยการฝ่ายคุณภาพน้ํา การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า หลังจากทีม่ีการแชร์ขอ้มูล
บนอนิเทอรเ์น็ตเรือ่งการนําน้ําประปามาหงุขา้ว คลอรนีในน้ําประปาจะทําใหส้ญูเสยีวติามนิบแีละสารอาหารในขา้วไปนัน้ ไม่เป็น
ความจรงิแต่อย่างใด เพราะวติามนิบใีนขา้ว เป็นวติามนิประเภทละลายในน้ํา ซึง่สามารถถูกทําลายดว้ยความรอ้นไดง่้าย ดังนัน้ 
ไม่ว่าหงุขา้วดว้ยน้ําประเภทใด วติามนิบกี็จะถกูทําลายไปทัง้นัน้ 
 นายปรญิญา กล่าวเพิม่เตมิว่า วติามนิ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ วติามนิทีล่ะลายในไขมัน และวติามนิทีล่ะลายในน้ํา 
วติามนิทีล่ะลายในไขมัน ไดแ้ก ่วติามนิเอ วติามนิด ีวติามนิอ ีและวติามนิเค เป็นวติามนิทีล่ะลายไดด้ีในไขมันและน้ํามัน แต่ไม่
ละลายในน้ํา สามารถทนความรอ้นไดด้ ีเมือ่ถกูดูดซมึเขา้สูร่่างกาย ไม่สามารถถูกขับออกมาทางปัสสาวะได ้แต่จะเก็บสะสมไว ้
ในร่างกาย สว่นวติามนิทีล่ะลายในน้ํา ไดแ้ก ่วติามนิบ ีและวติามนิซ ีถกูทําลายดว้ยความรอ้นไดง่้าย และละลายไดด้ใีนน้ํา จงึถกู
ขับออกทางปัสสาวะและเหงือ่ ไม่สามารถสะสมในร่างกายได ้
 นอกจากนี้ ขอ้มูลวจัิยจากสํานักอนามัย พบว่า การทําใหส้กุ ไม่ว่าโดยวธิหีงุขา้วแบบไม่เช็ดน้ํา หรือเช็ดน้ําก็ตาม ไม่มี
ขา้วชนดิใดทีจ่ะมวีติามนิบ ีหลงเหลอือยู่ในปรมิาณทีเ่พยีงพอกับปรมิาณทีร่่างกายควรไดรั้บประจําวัน (RDA) ดังนัน้ จงึขอ้สรุป
ไดว้่า สิง่ทีทํ่าลายวติามนิบแีละคุณค่าทางสารอาหาร คือความรอ้นทีใ่ชใ้นการประกอบอาหาร ปรมิาณวติามนิบทีีถู่กทําลายจะ
มากหรอืนอ้ยขึน้อยู่กบัความรอ้นทีใ่ช ้รวมไปถงึระยะเวลาทีใ่ชใ้นการปรุงอาหารและคุณสมบัตขิองสารอาหารประเภทนัน้ ไม่ใช่
คลอรนีทีม่อียู่ในน้ําประปาแต่อย่างใด ทางโภชนาการจงึแนะนําใหบ้รโิภคผักผลไมส้ด เพื่อป้องกันการสูญเสยีวติามนิจากการ
ประกอบอาหารน่ันเอง 
 สําหรับคลอรนี ซึง่เป็นหนึง่ในมาตรฐานการรักษาคุณภาพน้ําทีโ่รงงานผลติน้ําประปาทั่วโลกนิยมใช ้เพื่อป้องกันเชือ้
โรคทัง้ในระบบผลติและสูบจ่ายนัน้ ทําใหน้ํ้าประปามีความสะอาด ปราศจากเชือ้โรค ปลอดภัยต่อการบรโิภค ซึง่ กปน.มีการ
ตรวจสอบและดูแลปรมิาณคลอรนีอสิระคงเหลอืในน้ําประปาทีสู่บจ่ายไปยังบา้นของผูใ้ชน้ํ้าใหอ้ยู่ในเกณฑแ์นะนําขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) ซึง่เป็นปรมิาณทีไ่ม่สง่ผลต่อสขุภาพร่างกายในการบรโิภคแต่อย่างใด ดังนัน้ คลอรีนจงึไม่ใช่สาเหตุในการ
ทําลายวติามนิในการหุงตม้อาหารแน่นอน สําหรับผูท้ีไ่ม่ชอบกลิน่คลอรีนก็สามารถรองน้ําประปาใส่ในภาชนะเปิด และทิง้ไว ้
ประมาณ 30 นาท ีกลิน่คลอรนีจะระเหยหมดไปเอง 
 ปัจจุบัน โซเชยีลเน็ตเวริ์กสามารถเผยแพร่ข่าวสารไปยังประชาชนไดอ้ย่างรวดเร็ว กปน.ขอวอนประชาชนโปรดใช ้
วจิารณญาณในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร และหากมขีอ้สงสยัเกีย่วกับคุณภาพน้ําประปา สามารถตดิตามขอ้มูลไดใ้น "คลนิิกน้ํา
สะอาด" ของ กปน. ที ่http://cwc.mwa.co.th หรอื โทรสอบถามไดท้ี ่0-2981-7321 ในเวลาราชการ (ผูจ้ัดการ 18062558) 
19 สหกรณเ์มนิรว่มผลติขา้งถุง(19 ม.ิย.58) 
 แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชมุเรือ่งการจัดทําขา้วถุงเพื่อประชาชนผูม้ีรายได ้
นอ้ย ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 15 มถิุนายน 2558 โดยมี น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานว่า ที่
ประชุมไดส้รุปใหก้ระทรวงพาณิชย์เป็นผูดํ้าเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงคุณภาพขา้วและทําเป็นขา้วบรรจุถุง จากนัน้จงึจัด
จําหน่ายขา้วถุงผ่านรา้นสหกรณ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี 605 แห่งทั่วประเทศ และกระทรวงมหาดไทยเสนอให ้
จําหน่ายผา่นชอ่งทางรา้นคา้ชุมชนของเอกชน ซึง่มีจํานวน 1,800 แห่งทั่วประเทศ โดยตัง้เป้าจะลดราคาขา้วถุงลงจากราคา
ตลาดประมาณ 10-15% จากราคาตลาด 
 "โดยลักษณะเป็นการนําขา้วจากสต๊อกรัฐบาลมาปรับปรุงคุณภาพ และอาจผสมขา้วใหม่เล็กนอ้ย เพือ่ปรับคุณภาพเป็น
ขา้วเกรดบรีาคาถกู โดยกรมการคา้ภายในจะรับผดิชอบจัดทําวธิกีารปรับปรุงคุณภาพขา้วและจัดทําขา้วถุง น.ส.ชุตมิาสั่งการให ้
กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบเพิม่เตมิว่า จะดําเนนิการจําหน่ายอย่างไร และทําไดห้รือไม่ นอกจากนี้ยังตอ้งหาขอ้สรุปว่าจะคัด
แยกประชาชนผูม้รีายไดน้อ้ยอย่างไร จงึใหท้กุฝ่ายนําขอ้มูลมาเสนออกีครัง้ในสปัดาหน์ี้ คาดว่าจะสามารถสรุปไดแ้น่ชดั" 
 อย่างไรก็ตาม จากกรณีทีก่อ่นหนา้นี้รัฐบาลตอ้งการใหส้หกรณ์การเกษตรเป็นผูนํ้าขา้วสารจากสต๊อกรัฐบาลมาปรับปรุง
คุณภาพเพื่อทําเป็นขา้วถุงจําหน่ายนัน้ปรากฏว่าสหกรณ์ไม่มีศักยภาพเพียงพอทีจ่ะดําเนินการไดเ้นื่องจากมีสหกรณ์ที่มีโรง
ปรับปรุงคุณภาพขา้ว (โรงโรยลัง้) มเีพยีง 19 แหง่เทา่นัน้ ไม่สามารถแปรรูปขา้วจํานวนมากตามทีรั่ฐบาลตอ้งการได ้
 ดา้นแหล่งข่าวจากกลุ่มผูป้ระกอบการทีรั่บปรับปรุงขา้วถุงธงฟ้าในสมัยรัฐบาลทีผ่่านมากล่าวว่าการทีท่างรัฐบาลมี
แนวคดิทําขา้วถงุราคาถกูเพือ่ชว่ยลดค่าครองชพีประชาชน นับว่าเป็นเรือ่งทีด่ ีแต่วัตถุดบิขา้วสารในสต๊อกรัฐนัน้ส่วนใหญ่มีอายุ
มากกว่า 2-3 ปี คุณภาพขา้วเริม่เสือ่มตามอายุ ตามสภาพทางกายภาพ เกรงว่าผลติปรับปรุงแลว้จะไดข้า้วสารคุณภาพทีไ่ม่ดีพอ 
และเรือ่งการผลติปรับปรุงบรรจุถงุนัน้ควรใหผู้ป้ระกอบการขา้วถงุเป็นผูป้รับปรุงจะดกีว่า เพราะมคีวามพรอ้มทัง้เครื่องมือ สถานที ่
ประสบการณ์ 



 "รัฐบาลควรใหโ้อกาสผูป้ระกอบการหลายรายทีเ่ป็นคู่สัญญากับองค์การคลังสนิคา้ (อคส.) รับจา้งปรับปรุงขา้วสาร
บรรจุถงุ เพราะเดมิมคํีาสัง่ใหยุ้ตกิารผลติกลางคันทัง้หมด ผูป้ระกอบการจงึยังมีถุงขา้วสารตรา อคส.เหลือสต๊อกอยู่เป็นจํานวน
มาก ก็น่าจะพจิารณาผูป้ระกอบการเหล่านัน้บา้ง" 
 ในดา้นราคา รัฐตอ้งการจําหน่ายราคาถงุละ 60-70 บาทนัน้ ถอืเป็นราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด และเป็นราคาเท่ากับ
ราคาขา้วถงุธงฟ้าที ่อคส.เคยจัดจําหน่าย ในดา้นปรมิาณ หากรัฐบาลอนุมัตใิหดํ้าเนินการเดือนละ 50,000 ตัน หรือคดิเป็นถุง
ขนาด 5 กก. เทา่กบั 10,000,000 ถงุ เป็นปรมิาณทีไ่ม่มาก และจะไม่สง่ผลกระทบต่อตลาดขา้วถงุในประเทศ 
 นายสมเกยีรต ิมรรคยาธร นายกกติตมิศักดิ ์สมาคมผูป้ระกอบการขา้วถุงไทย กล่าวว่า หากรัฐบาลตัง้ราคาจําหน่าย
ขา้วถุงรัฐบาลขนาด 5 กก.ถุงละ 70 บาท ถือเป็นระดับที่ตํ่าเกนิไป เพราะราคานี้เท่ากับตน้ทุนของผูป้ระกอบการขา้วถุงใน
ปัจจุบนั ซึง่คํานวณมาจากตน้ทนุขา้ว 57-60 บาทต่อถงุ หากรวมค่าถงุ ค่าปรับปรุง ค่าขนสง่อกี เทา่กบัตน้ทุนถุงละ 70-80 บาท 
ถงึแมว้่ารัฐบาลจะผลติเอง อย่างเชน่โครงการธงฟ้า รัฐบาลทีผ่า่นมาก็มตีน้ทนุค่าใชจ่้ายผลติถงุละ 19 บาท ไม่ต่างจากทีเ่อกชน
ผลติ สว่นปัญหาราคาจําหน่ายปลกีปลายทางเป็นราคาทีห่า้งโมเดริน์เทรดเป็นผูก้ําหนด รัฐบาลตอ้งไปดูแลทีจุ่ดนัน้ 
 "ชาวนารอ้งนายกรัฐมนตรวี่าราคาขา้วเปลือกถูกขา้วสารแพง แต่ราคานี้เป็นราคาทีส่ะทอ้นตน้ทุนของผูป้ระกอบการ
แลว้ อย่างปีนี้ระดับราคาขา้วถงุในตลาดลดลงถงุละ 20-30 บาท จากราคาจําหน่ายในปีทีผ่่านมาถุงละ 100 บาท เหลือ 70-80 
บาท ตามตน้ทนุ ตน้ทนุก็เทา่นี้ หากรัฐบาลจะดูว่าทําไมขา้วถงุแพงตอ้งไปดูราคาทีห่า้งโมเดริน์เทรดเป็นคนกําหนด ไม่ใช่พ่อคา้
ขา้วถงุกําหนด" 
 สว่นผลการหารอืกบักรมการคา้ภายใน และหา้งโมเดริน์เทรดท็อปส ์ซูเปอร์มาร์เก็ต และเทสโก ้โลตัส เมื่อสัปดาหท์ี่
ผา่นมายังไม่ไดข้อ้สรุปเรือ่งการปรับปรุงการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจัดจําหน่ายสนิคา้ เชน่ ค่าธรรมเนียมส่งเสรมิการ
ขาย (ค่ารเีบต) ค่าโปรโมชัน่ ค่าธรรมเนียมการกระจายสนิคา้ (ดซีชีารจ์) ทีป่ระชมุกําหนดใหแ้ต่ละฝ่ายกลับไปหาขอ้สรุปร่วมกัน
อกีครัง้ในสปัดาหห์นา้ ซึง่ทางกรมการคา้ภายในจะเชญิหา้งคา้ปลกีทีเ่หลอื 2 ราย คอื บิ๊กซแีละแม็คโครมาร่วมหารอื เพือ่กําหนด
แนวทางแกไ้ขปัญหาเพือ่ใหก้ารคา้เกดิความเป็นธรรมทัง้ 2 ฝ่าย 
 ดา้นนางโสพรรณ มานะธัญญา นายกสมาคมผูป้ระกอบการขา้วถุงไทย กล่าวว่า สมาคมจะสรุปแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมเสนอกรมอกีครัง้ แต่หากยังไม่สามารถดําเนนิการตามทีต่กลงไดใ้น 1-2 เดือน อาจขอกรมการ
คา้ภายในพจิารณามาตรการทางกฎหมายชว่ยเหลอือกีครัง้ 
 "ยังไม่ทราบความชัดเจนในการจัดทําขา้วถุงรัฐบาล แต่หากขา้วถุงรัฐบาลขายผ่านสหกรณ์ก็ดีเพราะจะไม่ทับซอ้น
กบัขา้วถงุทัว่ไปและเป็นทางเลอืกใหเ้กษตรกร"(ประชาชาตธิรุกจิ 19062558) 
“องคมนตร"ี เปิดโรงสขีา้วเฉลมิพระเกยีรต ิที ่อ.ธวชับุร ีจ.รอ้ยเอ็ด(22 ม.ิย.58) 
 ทีโ่รงสเีฉลมิพระเกยีรต ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีบา้นกู ่ต.มะอ ึอ.ธวัชบุรี จ.รอ้ยเอ็ด นายอํา
พล เสนาณรงค ์องคมนตร ีเป็นประธานในพธิเีปิดและสง่มอบโรงสเีฉลมิพระเกยีต ิจัดสรา้งตามโครงการสํานึกรักบา้นเกดิ ดว้ย
ความพอเพยีงและย่ังยนื เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิและนอ้มถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุาร ีเนื่องในโอกาสฉลองพระชมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 58 
 นายอรัญ เวียงสมุทร ตัวแทนของครอบครัวเวียงสมุทร ซึง่เป็นเจา้ของทีด่นิ 4 ไร่ ทีใ่ชจ้ัดตัง้โรงสเีฉลมิพระเกยีรต ิ
กล่าวว่า การสรา้งโรงสไีดรั้บการสนับสนุนจากพระภกิษุสริจิันโท และคณะจากจังหวัดฉะเชงิเทรา และจังหวัดชลบุรี จัดสรา้งขึน้
ในวงเงนิ 6 แสนบาท เพื่อเป็นอนุสรณ์บุพการี พระภกิษุสริจิันโท เป็นโรงสขีา้วขนาดกลาง สขีา้วไดสู้งสุดวันละ 3 ตัน เพื่อ
ใหบ้รกิารชาวบา้นกูแ่ละหมู่บา้นขา้งเคยีงโดยไม่คดิค่าใชจ้่าย 
 เพือ่ใหไ้ดรั้บประโยชน์ร่วมกนั ในการสรา้งความเขม้แข็งและย่ังยนื ใหก้บัชมุชน และพรอ้มกนันัน้ยังมโีครงการส่งเสรมิ
การทํานาขา้วหอมมะลปิลอดสารพษิ เพือ่การผลติสรา้งผลติภัณฑข์า้วหอมมะลปิลอดสารพษิ ของดีเมืองรอ้ยเอ็ด จําหน่ายเพื่อ
สรา้งรายไดอ้ย่างย่ังยนืใหก้บัชาวบา้นดว้ย (ผูจ้ัดการ 21062558) 
ผอ.เขือ่นลํานางรองเตอืนชาวนาชะลอปลูกขา้วหลงัฝนตกนอ้ยนํา้ตน้ทนุตํา่(22 ม.ิย.58) 
 ผอ.เขือ่นลํานางรอง จ.บรุรัีมย ์เตอืนเกษตรกรทัง้ใน และนอกเขตชลประทานชะลอเพาะปลูกขา้ว หวั่นเกดิภาวะฝนทิง้
ชว่ง ผลผลติขาดน้ําเสยีหาย หลังหลายพืน้ทีม่ฝีนตกนอ้ย ทําน้ําในอ่าง 4 แหง่ มีปรมิาณลดตํ่า ขณะทัง้จังหวัดมีนาขา้วทีห่ว่าน
ไปแลว้ขาดน้ําหล่อเลีย้งทีค่าดว่าจะเสยีหายกว่า 272,000 ไร่ 
 เมื่อวันที ่21 ม.ิย.58 นายสุพัฒน์ ฤทธชิู ผูอํ้านวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลํานางรอง อ.โนนดนิแดง จ.
บรุรัีมย ์เปิดเผยว่า ไดแ้จง้เตอืนเกษตรกรทัง้ใน และนอกเขตชลประทานใหช้ะลอการเพาะปลูกขา้วออกไปก่อน เป็นช่วงปลาย
เดอืนกรกฎาคม หรอืตน้เดอืนสงิหาคม 2558 เพือ่ลดความเสีย่งต่อผลผลติขา้วทีจ่ะขาดน้ําหล่อเลี้ยงเสยีหาย เนื่องจากเกรงจะ
เกดิภาวะฝนทิง้ช่วง และประสบปัญหาภัยแลง้ เพราะเขา้สู่ฤดูฝนแลว้ แต่หลายพื้นทียั่งมีฝนตกนอ้ย ส่งผลใหน้ํ้าในเขื่อนลํา
นางรอง ขณะนี้มีปรมิาณน้ํากักเก็บเพียงรอ้ยละ 52.16 หรือ 63.33 ลา้นลูกบาศกเ์มตร จากปรมิาณความจุ 121.414 ลา้น
ลูกบาศกเ์มตร 
 โดยในพืน้ทีโ่ครงการสง่น้ําและบํารุงรักษาลํานางรอง มอี่างเก็บน้ําอยู่ 4 อ่าง คือ เขื่อนลํานางรอง, อ่างเก็บน้ําคลอง
มะนาว, อ่างเก็บน้ําลําปะเทยี และอ่างเก็บน้ําลําจังหัน ในจํานวนนี้มีอ่างเก็บน้ําทีม่ีปรมิาณน้ําเก็บกักนอ้ย คือ อ่างเก็บน้ําคลอง
มะนาว มีปรมิาณน้ําเพียง 26 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 700,000 ลูกบาศกเ์มตร ซึง่อ่างแห่งนี้ใชเ้พื่อการผลติประปาบรกิาร
ประชาชนของอําเภอโนนดนิแดง เฉลีย่เดอืนละ 100,000 ลบ.ม.คาดว่ายังมปีรมิาณน้ําพอเพยีงสําหรับผลติประปาตลอดฤดูกาล
นี้ 
 ทัง้นี้ จากขอ้มูลพบว่าทัง้ 4 อ่าง มพีืน้ทีทํ่านาในเขตบรกิารอยู่กว่า 130,000 ไร่ และการปล่อยน้ําทําการเกษตรแต่ละ
ครัง้จะตอ้งมกีารประชมุชีแ้จงเพือ่วางแผนการสง่น้ํากอ่นถงึฤดูกาลสง่น้ําร่วมกบัสมาชกิกลุ่มผูใ้ชน้ํ้าชลประทาน 



 อย่างไรก็ตาม จากขอ้มูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ขณะนี้ทีน่าขา้วทีป่ระสบภาวะฝนทิง้ช่วงขาดน้ํา
หล่อเลีย้งทีค่าดว่าจะเสยีหายแลว้กว่า 272,000 ไร่ จากพืน้ทีน่าขา้วทีเ่กษตรหว่านไปแลว้กว่า 900,000 ไร่ ขณะทีปี่นี้ทัง้จังหวัด
มขีอ้มูลการทํานาเกอืบ 2 ลา้นไร่ (ผูจ้ัดการ 21062558) 
ก.พาณชิย ์คาดไดข้อ้สรุปจดัทาํขา้วถุงชว่ยผูม้รีายไดน้อ้ย 24 ม.ิย.นี ้(22 ม.ิย.58) 
 น.ส.นพพร ลิน้ทอง ผูต้รวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถงึความคืบหนา้การจัดทําขา้วถุงเพื่อผูม้ีรายไดน้อ้ยว่า 
จะไดข้อ้สรุปทัง้หมดในการประชมุคณะทํางาน ในวันที ่24 มถินุายนนี้ ซึง่ในเบือ้งตน้กระทรวงพาณิชย์ จะเป็นผูจ้ัดหาขา้วใหก้ับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรจุถุงขนาด 1-2 กโิลกรัม จําหน่ายผ่านสหกรณ์ ในราคาตํ่ากว่าทอ้งตลาด รอ้ยละ 10-15 
โดยจะเป็นขา้วขาวทัง้หมดล็อตแรกจะจัดทําจํานวน 1,500 ตัน จากปรมิาณทีค่าดว่าจะจัดทํา ทัง้หมด 5 ,000 ตัน และจะทําเป็น
ขา้วสารบรรจุถงุทัง้หมด โดยไม่ใชว้ธิกีารตักขาย เพือ่ง่ายต่อการควบคุม ไม่ใหม้กีารร่ัวไหล (ผูจ้ดัการ 21062558) 
รฐัเล็งออกมาตรการหนุนชาวนาชะลอปลูกขา้ว(23 ม.ิย.58) 
 “สมหมาย” เตรยีมนัดถกกระทรวงเกษตรฯ ชว่ยเกษตรกรจากภัยแลง้ และมีหนี้นอกระบบ ส่วน “หม่อมอุ๋ย” เผย ครม.
เศรษฐกจิ 24 ม.ิย.นี้ เล็งคลอดมาตรการชว่ยชาวนาชะลอปลูกขา้ว ยันไม่ใหเ้งนิไร่ละ 1,000 บาทอีกแลว้ ขณะที ่“ปีตพิงศ์” ลั่น
ชาวนาแอบปลูกขา้วนาปีเพิม่อกี 6 แสนไร่ ยอมรับเสีย่งขา้วตาย หลังน้ําเหลอืใชไ้ดอ้กี 30 วัน 
 นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้ จะหารอืกบันายปีตพิงศ ์พึง่บญุ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ 
ถงึแนวทางการชว่ยเหลอืเกษตรกร ทัง้ทีป่ระสบปัญหาภัยแลง้ และทีน่ายกรัฐมนตรี มีนโยบายช่วยเหลือเพราะมีปัญหาหนี้สนิ 
และนายทนุเงนิกูน้อกระบบยดึทีด่นิ สําหรับการช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ดรั้บผลกระทบจากภัยแลง้นัน้ รมว.เกษตรและสหกรณ์ 
เสนอใหก้ระทรวงการคลังชดเชยรายไดใ้หแ้กช่าวนาไร่ละ 3,000 บาท ซึง่ตนเห็นว่า คงใหไ้ม่ได ้เพราะตอ้งใชเ้งนิจํานวนมาก 
และเกษตรกรไม่ไดม้แีค่ชาวนา แต่มีเกษตรกรปลูกพืชไร่อื่นๆ ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากภัยแลง้ดว้ย ดังนัน้ คงตอ้งหารือแนวทาง
ชว่ยเหลอืดา้นอืน่ 
 “ถา้ช่วยชาวนาเหมือนปีทีแ่ลว้ ตอ้งใหเ้กษตรกรผูป้ลูกพืชอื่นๆดว้ย เพื่อใหเ้ท่าเทยีมกัน โดยเงนิทีจ่ะนํามาใชจ้ะใช ้
แนวทางเหมอืนปี 58 คอื เอาเงนิใหธ้นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แลว้ตัง้งบคืนในปี 59 แต่ตอ้งรอ
สรุปตัวเลขชดัเจนจากกระทรวงเกษตรฯ และรอขอ้สรุปจาก ม.ร.ว.ปรดียิาธร เทวกลุ รองนายกรัฐมนตรกีอ่น” 
 สําหรับปัญหาหนี้สนิและที่ดินถูกยึดนั้น มีขอ้เสนอจากบางคนว่า ควรใหรั้ฐจัดตัง้ธนาคารที่ดิน เพื่อแกไ้ขปัญหา
ดังกล่าว ซึง่ตนไม่เห็นดว้ย เพราะไม่ใชแ่นวทางแกไ้ข และเป็นเรือ่งยากสําหรับการจัดตัง้ธนาคารทีด่นิ สว่นทีด่นิทีถ่กูนายทุนยดึ
นัน้ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาระหว่างลูกหนี้กับสถาบันการเงิน ทัง้ของรัฐและเอกชน ดังนัน้ จะหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) เพื่อหาแนวทางผ่อนปรนปัญหา “ขณะนี้ มีสัญญาณการเบี้ยวหนี้สูงขึ้น และการใชห้นี้เริ่มมีปัญหาตัง้แต่มีปัญหา
เศรษฐกจิ และปัญหาการเมอืงเมือ่ปีกอ่น ผม ธปท.และธนาคารพาณชิยท์ราบปัญหานี้ด ีแมใ้นปีนี้เศรษฐกจิจะโต 3-3.5% ของจี
ดพี ีแต่เป็นการโตจากทีตํ่่ามาก ดังนัน้คงตอ้งดูว่าจะแกปั้ญหาอย่างไร” 
 ม.ร.ว.ปรดียิาธร เทวกลุ รองนายกรัฐมนตร ีกล่าวว่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างการจัดทํามาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการเลื่อนการทํานาปี เสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกจิ (ครม.เศรษฐกจิ) 
พจิารณาในวันที ่24 ม.ิย.นี้ ซึง่จะไม่ใชม่าตรการสนับสนุนเงนิชว่ยเหลอืชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เพราะขณะนัน้ราคาขา้วตกตํ่า 
และไม่เหมอืนกบัมาตรการจา้งงานเกษตรกร ทีเ่ป็นผลมาจากการขอใหห้ยุดทํานาปรัง แต่มาตรการใหม่อาจชว่ยเหลือในรูปแบบ
อืน่ เชน่ ชว่ยตน้ทนุการผลติ หรอืการส่งเสรมิใหป้ลูกพืชอื่นทีใ่ชน้ํ้านอ้ยแทน และคงใชง้บประมาณไม่สูงมาก ซึง่ยังมีงบกลาง
เพือ่กรณีฉุกเฉนิหรอืจําเป็นเพยีงพอทีจ่ะสนับสนุนมาตรการนี้ 
 ส่วนนายปีตพิงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) หรอื จสิดา้ ไดจ้ัดทําขอ้มูลการปลูกขา้วนาปีในเขตชลประทานลุ่มเจา้พระยา 22 จังหวัด พบว่า 
อยู่ทีป่ระมาณ 4 ลา้นไร่ สัปดาห์ทีผ่่านมาอยู่ที ่3.44 ลา้นไร่ จากพื้นทีป่ลูกทัง้หมด 7.5 ลา้นไร่ ซึง่พื้นที ่3.44 ลา้นไร่ ที่
เพาะปลูกไปกอ่นแลว้ ภาครัฐจะดูแลใหด้ทีีส่ดุ สว่นทีเ่พิม่มา 600,000 ไร่ ยอมรับว่ามคีวามเสีย่ง “ตอนนี้เรามน้ํีาพอสําหรับพื้นที่
ทีป่ลูกไปแลว้ แต่ยังระมัดระวังเต็มที ่เพราะการสง่น้ําใหช้าวนาตอ้งแบง่รอบเวรใหช้าวนาผลัดกนัสบูน้ําสลับกัน ระหว่างนาขา้วที่
อยู่ตน้น้ํากบัปลายน้ํา” 
 อย่างไรก็ตาม ขอย้ําว่ารัฐบาลไม่มีมาตรการหา้มชาวนาในเขตชลประทานลุ่มเจา้พระยาทํานา แต่เป็นเรื่องขอความ
ร่วมมอืจากชาวบา้น โดยไดป้ระสานงานผูว้่าราชการจังหวัด และเจา้หนา้ทีก่ระทรวงเกษตรฯ ในพืน้ทีใ่หร้ะงับเหตุ และสรา้งความ
เขา้ใจกรณีชาวนาทะเลาะววิาทเพราะแย่งน้ํากัน แต่ยอมรับว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ ตอ้งเกดิขึน้อีก เพราะทุกคนตอ้งการน้ําไป
เลีย้งนาของตัวเองไม่ใหล้่ม สําหรับชาวนาทียั่งไม่ไดล้งมอืปลูกขา้วใหร้อไปจนกว่าฝนจะมาในเดือน ก.ค. หากฝนไม่มา จะใช ้
พชือืน่ทดแทน อาจเป็นพชืผกั หรอืขา้วโพดทีใ่ชน้ํ้านอ้ย อายุสัน้ และปศุสัตว์ เช่น ไก่ “ในการประชุม ครม.เศรษฐกจิ วันที ่24 
ม.ิย.นี้ จะหารอืถงึการสนับสนุนชาวนาภาคกลาง ทีต่อ้งการเปลีย่นไปปลูกพชืชนดิอืน่ๆ ใหไ้ดรั้บการสนับสนุนทางการเงนิจาก ธ.
ก.ส. เชน่ การใหส้นิเชือ่เพือ่การดํารงชพีในขณะทีเ่ปลี่ยนการปลูกพืช และใหพ้ักการคดิดอกเบีย้หนี้สนิเดมิไปจนกว่าพืชชนิด
ใหม่จะใหผ้ลและสรา้งรายได”้ 
 นายสเุทพ นอ้ยไพโรจน์ รองอธบิดกีรมชลประทาน กล่าวว่า สปัดาหท์ีผ่า่นมา สถานการณ์น้ํา ทัง้ฝนทีต่กในพื้นทีภ่าค
กลางและน้ําไหลลงเขือ่นไม่ดขีึน้ โดยมน้ํีาไหลเขา้ 4 เขื่อนหลักของลุ่มเจา้พระยา ไดแ้ก่ เขื่อนภูมพิล เขื่อนสริกิติ ิ ์เขื่อนแคว
นอ้ยบํารุงแดน และเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ ์เมือ่วันที ่22 ม.ิย. ประมาณ 3 ลา้นลูกบาศกเ์มตร (ลบ.ม.) ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยปกตใินหนา้
ฝนทีจ่ะตอ้งมวีันละประมาณ 30 ลา้น ลบ.ม. ทําใหภ้าพรวมการใชน้ํ้าในเขือ่นตดิลบทกุวัน วันละประมาณ 30 ลา้น ลบ.ม. ขณะที่
ปัจจุบนัมปีรมิาณน้ําใชก้ารทัง้ 4 เขือ่นรวมกนั 1,100 ลา้น ลบ.ม. ซึง่เพยีงพอใชง้าน 30 วันเทา่นัน้ 
 ดา้นนายวัลลภ วตินากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ภาคเอกชนกําลังตดิตาม
ภัยแลง้อย่างใกลช้ดิ เพราะอาจทําใหแ้รงซือ้คนไทยถดถอยลงไดอ้กีจากปัจจุบันทีช่ะลอตัว ขณะเดียวกัน อาจกระทบต่อมูลค่า



การส่งออกสนิคา้เกษตรของไทยในปีนี้ดว้ย แม ้ส.อ.ท.คาดว่า มูลค่าการส่งออกภาพรวมปีนี้จะติดลบ 1-2%(ไทยรัฐ 
23062558) 
ชาวนา จ.บุรรีมัย ์ระทมกม้หนา้หวา่นขา้วรอบสองหลงัรอบแรกแลง้แหง้ตายเรยีบ(23 ม.ิย.58) 
 ชาวนาบรุรัีมยร์ะทมตอ้งกม้หนา้ลงทนุหว่านขา้วรอบสอง หลังขา้วทีห่ว่านไวร้อบแรกไดรั้บผลกระทบจากภัยแลง้แหง้
ตายเสยีหาย ขณะหลายรายเริม่ลงมอืไถปรับพืน้ทีน่าเตรยีมหว่านขา้วหลังชะลอมานานกว่า 1 เดือน รอ้งรัฐบาลช่วยหลังประสบ
ภัยแลง้ตัง้แต่ปี 46 ยังไม่ไดรั้บเงนิชดเชย 
 วันที ่22 ม.ิย.58 ผูส้ือ่ข่าวรายงานว่า ชาวนา ต.หนองตาด อ.เมอืง จ.บรุรัีมย ์หลายรายตอ้งลงทนุหว่านขา้วเป็นรอบที่
สอง หลังขา้วทีห่ว่านไวใ้นรอบแรกในชว่งเดอืนเมษายนไม่งอก และบางสว่นแหง้ตายเสยีหาย เนื่องจากไดรั้บผลกระทบจากภัย
แลง้ฝนทิง้ชว่งทําใหข้าดน้ําหล่อเลีย้ง 
 จากภาวะภัยแลง้ดังกล่าวไดส้รา้งความเดือดรอ้นใหแ้ก่เกษตรกรที่ตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนในการทํานาเพิม่ขึน้อีก
เทา่ตัว เพราะตอ้งเสยีค่าจา้งไถ ซือ้เมล็ดพันธุ ์และค่าปุ๋ ยถงึ 2 ครัง้ 
 นอกจากนี้ยังมชีาวนาอกีหลายรายทีเ่พิง่ลงมอืไถปรับพืน้ทีน่าเพื่อเตรียมหว่านขา้ว หลังไดช้ะลอมานานกว่า 1 เดือน
แลว้ จากปกตทิกุปีจะลงมอืหว่านในช่วงปลายเดือนเมษายน ถงึแมห้น่วยงานภาครัฐจะประกาศใหช้ะลอการทํานาออกไปเป็น
ชว่งปลายเดอืนกรกฎาคม หรอืตน้เดอืนสงิหาคมก็ตาม 
 ทัง้นี้ เกษตรกรยังไดเ้รียกรอ้งใหรั้ฐบาลช่วยเหลือหลังจากประสบปัญหาภัยแลง้เมื่อปี 2546 นาขา้วเสยีหายเป็น
จํานวนมาก แต่ยังไม่ไดรั้บเงนิชดเชยชว่ยเหลอืจากทางภาครัฐเลย 
 นายณรงค ์โชนรัมย ์อายุ 45 ปี ชาวนาบา้นรัฐประชา ต.หนองตาด อ.เมอืง จ.บุรีรัมย์ บอกว่า ปีนี้ตอ้งลงทุนหว่านขา้ว
ถงึ 2 รอบ เพราะขา้วทีห่ว่านไวใ้นรอบแรกบางส่วนก็ไม่งอก บางส่วนก็แหง้ตายเนื่องจากขาดน้ําหล่อเลี้ยง เพราะในพื้นทีไ่ม่มี
แหล่งน้ําตอ้งอาศัยน้ําฝนในการทํานาเพยีงอย่างเดยีว จงึทําใหป้ระสบปัญหาภัยแลง้ซํ้าซากทกุปี 
 จงึอยากเรยีกรอ้งใหรั้ฐบาลชว่ยเหลอืขุดลอกแหล่งน้ําในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงใหส้ามารถทํานาได ้ทัง้ช่วยราคาขา้วไม่ใหตํ้่า
กว่าตันละ 18,000 บาทเพือ่ไม่ใหซ้ํ้าเตมิอีก เพราะเมื่อปี 2546 ทีผ่่านมาไดป้ระสบปัญหาภัยแลง้นาขา้วเสยีหายถงึ 6 ไร่ จาก
พืน้ทีน่าทัง้หมด 12 ไร่ แต่จนถงึขณะนี้ก็ยังไม่ไดรั้บเงนิชดเชยชว่ยเหลอืเลย แต่ปีนี้กลับตอ้งมาประสบภัยแลง้ซํ้าอีก และยังไม่รู ้
จะไดผ้ลผลติหรอืไม่(ผูจ้ัดการ 23062558) 
ชาวนา จ.อบุลราชธาน ีเฮ! อทิธพิลพายโุซนรอ้น “คจูริะ” ชว่ยนาขา้วรอดตาย(23 ม.ิย.58) 
 ชาวนาอุบลราชธานีชุม่ฉ่ําจากอทิธพิลพายุโซนรอ้น “คูจริะ” ทําใหต้น้ขา้วทีข่าดน้ําเลี้ยงมาร่วมเดือนรอดตาย ขณะที่
ลําน้ําสาขาของแม่น้ํามูลมปีรมิาณน้ําไหลเขา้หล่อเลีย้งใชผ้ลติน้ําประปาและพืน้ทีเ่กษตรกรรม โดยอทิธพิลของพายุทําใหม้ีฝน
ตกถงึปลายสปัดาหน์ี้ 
 เมือ่วันที ่22 ม.ิย.58 รายงานข่าวแจง้ว่า ทีจ่ังหวัดอุบลราชธานี ซึง่ไดรั้บอทิธพิลจากพายุโซนรอ้นคูจริะ พายุลูกแรกที่
มอีทิธพิลต่อประเทศไทยดา้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหเ้ริม่มฝีนตกลงในพืน้ทีต่ัง้แต่ชว่งบา่ยวันที ่21 ม.ิย. จนถงึเชา้วันที ่
22 ม.ิย. ปรมิาณน้ําฝนทีต่กลงอย่างต่อเนื่องทําใหน้าขา้วทีก่ําลังขาดน้ําเลีย้งตน้ขา้วมานานร่วมหนึง่เดอืนไดรั้บน้ําหล่อเลีย้งเป็น
บรเิวณกวา้งทัว่ทัง้จังหวัด 
 ขณะทีน้ํ่าฝนยังสง่ผลดตี่อลําน้ําสาขาขนาดเล็กของแม่น้ํามูล ซึง่กอ่นหนา้นี้เหลอืน้ําใชผ้ลติประปาและหล่อเลี้ยงพื้นที่
การเกษตรจํานวนนอ้ย มน้ํีาไหลเขา้มาเตมิตามแหล่งน้ําจํานวนมาก ทําใหล้ดสถานการณ์ภัยแลง้ลงไดม้าก 
 ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศฉบับที่ 3 ระบุถึงอิทธิพลของพายุคูจิระทําใหด้า้นตะวันออกของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมฝีนเพิม่ขึน้ และมฝีนตกหนักบา้งไปจนถงึวันที ่25 ม.ิย.นี้ ส่วนคลื่นลมบรเิวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ตอนบนมกีําลังแรงขึน้ เรอืเล็กควรงดออกจากฝ่ังในระยะนี้(ผูจ้ัดการ 22062558) 
ครม. รบัทราบ รายงานสถานการณน์ํา้ แนวทางชว่ยเกษตรกรสูภ้ยัแลง้(24 ม.ิย.58) 
 เมือ่วันที ่23 ม.ิย. 58 ทีทํ่าเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสรญิ แกว้กําเนิด รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงผล
ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ก่อนการประชุม พล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไดส้ั่งการใหทุ้กกระทรวงทีเ่กี่ยวขอ้ง 
จัดเตรียมขอ้มูลปัญหาภัยแลง้ และนําเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกจิในวันที ่24 มถิุนายน เพื่อ
รับทราบ และหาแนวทางดําเนนิการร่วมกนั 
 ขณะทีค่ณะรัฐมนตรกี็มมีตรัิบทราบ รายงานสถานการณ์น้ํา และแนวทางการใหค้วามชว่ยเหลอื ตามทีก่ระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ 11. เรือ่ง การใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร ทียั่งไม่ไดเ้ขา้ร่วมมาตรการเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ผูม้ีรายไดน้อ้ยกรณี
เกษตรกรภาคใต ้ทีเ่พาะปลูก ในชว่งเวลาหลังมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ 3 เดอืน และกรณีรายชือ่เกษตรกรตกหล่น 
 คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตติามที ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เสนออนุมัตขิยายระยะเวลาใหเ้กษตรกรในจังหวัดภาคใต ้
ฝ่ังตะวันออก จังหวัดนครศรธีรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธวิาส ทีม่ีการเพาะปลูกขา้ว ในช่วงหลังมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกจิ ในระยะ 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) ทีข่ ึ้นทะเบยีนไว ้จํานวน 37,402 ครัวเรือน สามารถเขา้ร่วม
มาตรการเพิม่รายได ้ใหแ้กผู่ม้รีายไดน้อ้ยไดแ้ละอนุมัตใิหก้รมสง่เสรมิการเกษตรเปิดระบบ ใหสํ้านักงานเกษตรอําเภอดําเนินการ
บนัทกึ แกไ้ขขอ้มูลใหถ้กูตอ้งเพือ่ใหเ้กษตรกรจํานวน 2,091 ครัวเรือน สามารถเขา้ร่วมในมาตรการเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ผูม้ีรายได ้
นอ้ยได ้
 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง เสนอผลการพิจารณา การขอจัดตั ้งทุนหมุนเวียนของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตัง้ทุนหมุนเวียน ทีเ่ห็นควรใหม้ีการจัดตัง้ทุนหมุนเวียน จํานวน 4 ทุน ไดแ้ก่ กองทุนยุตธิรรม 
กองทนุพัฒนาบทบาทสตร ีกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา และเงนิทุนหมุนเวียนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และให ้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง นําขอ้คดิเห็นและขอ้สังเกต ของคณะกรรมการฯ ไปพจิารณาดําเนินการในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป และ



เร่งรัดกระทรวงการคลัง ใหดํ้าเนนิการตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่27 มกราคม 2558 โดยเสนอวธิกีารนําเงนิดังกล่าวไปใช ้
ประโยชน์ต่อคณะรัฐมนตร ีและเร่งรัดการนําเงนิทนุหมุนเวยีนสว่นเกนิสง่คลังเป็นรายไดแ้ผน่ดนิใหค้รบถว้นโดยด่วน ต่อไป 
คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตติามทีสํ่านักงานตํารวจแหง่ชาต ิเสนอใหข้า้ราชการตํารวจทีป่ฏบิตังิานในเขตพืน้ทีท่ีม่กีารประกาศใชก้ฎ
อัยการศกึทัว่ราชอาณาจักร ในหว้งระหว่างวันที ่20 พฤษภาคม 2557 – 1 เมษายน 2558 มีสทิธิไ์ดรั้บการนับเวลาราชการเป็น
ทวคีูณ เพือ่ประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญต่อไป (ไทยรัฐ 23062558) 
ชยันาทโมเดล! อกีตน้แบบจดัการนํา้..สูแ้ลง้(24 ม.ิย.58) 
โดย เพ็ญพชิญา เตยีว 
 กรมชลประทาน ออกประกาศขอใหช้าวนาในเขตลุ่มน้ําเจา้พระยา ชะลอการปลูกขา้วนาปี สรา้งความตื่นตระหนก 
ชาวนาต่างแย่งสบูน้ําเขา้นาตัวเอง ทําใหน้ํ้านอ้ยนดิในเขื่อนทีส่่งมาทําน้ําประปาและผลักดันน้ําเค็มมีไม่เพียงพอ มีโอกาสเกดิ
วกิฤตซิอ้นวกิฤต.ิ..เกดิภาวะคนขาดน้ํากนิน้ําใชซ้อ้นตามมาได ้
 เพือ่จะทเุลาเบาบางปัญหา หลังจาก นายชวลติ ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสถานการณ์ภัยแลง้ที ่
จ.ชยันาท ดูแนวทาง จัดการน้ําของสํานักงานชลประทานที ่12 พบว่า ทัง้ทีภ่ัยแลง้เกดิขึน้มาตัง้แต่ตน้ปี ทีน่ี่กลับปลูกขา้วได ้
เหมอืนปกต ิทัง้ทีใ่ชน้ํ้าไม่มาก เลยเกดิป๊ิงไอเดยีนํามาทําเป็น “ชยันาทโมเดล” ทีจ่ะขยายต่อไปในพื้นทีอ่ื่นๆชัยนาทโมเดล คือ 
อะไร...ทํากนัแบบไหน 
 “ชัยนาทโมเดลที่ท่านปลัดชวลิตพูดถงึนัน้ เป็นการจัดทําแผนที่ และขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในพื้นที่ ใหรู้ว้่าใครอยู่
ตรงไหน ปลูกขา้วกีไ่ร่ เมื่อไร ใครปลูกแลว้ ยังไม่ปลูก โดยเกษตรกรทุกรายจะมีบัตรประจําตัวผูใ้ชน้ํ้า ทีเ่ก็บขอ้มูลทุกอย่าง 
สามารถใชค้อมพวิเตอรต์รวจสอบขอ้มูลไดร้วดเร็ว ขอ้มูลนี้นอกจากจะทําใหก้ารบรหิารจัดการน้ําเป็นระบบ ยังป้องกันปัญหาการ
สวมสทิธิม์าใชน้ํ้าและขอค่าชดเชยไดด้ว้ย” 
 นายฎรงศก์ร สมตน ผูอํ้านวยการสํานักงานชลประทานที ่12 เจา้ของไอเดยี “ชยันาทโมเดล” บอกว่า โครงการนี้ทํามา
ตัง้แต่ปี 2552 เนื่องจากชยันาทประสบปัญหาภัยแลง้ทกุปี ชาวบา้นแย่งน้ํากนัตลอด เลยคดิวธิแีกปั้ญหา... ใชห้ลักคดิจะปล่อย
น้ําใหช้าวนาอย่างไรถงึจะไดน้ํ้าทัว่ถงึ และตรงตามระยะเวลาทีช่าวนาตอ้งการ 
 “เพราะกอ่นหนา้นี้ เราปล่อยน้ําไปโดยไม่รูข้อ้มูล พืน้ทีไ่หนปลูกขา้วหรอืยัง เลยเกดิปัญหาการสญูเปล่าไปมาก เพราะ
ชาวนายังไม่ปลูกขา้ว ส่วนทีป่ลูกขา้วไปแลว้ ไดน้ํ้าแบบไดแ้ลว้ไดอ้ีก แต่เมื่อนําระบบที่เราคดิเอง ทําเอง ใชเ้งนิส่วนตัวกับ
งบประมาณบางสว่นของสํานักงาน และขอความร่วมมอืชาวนาในเขตสง่น้ําเดยีวกนั ปลูกขา้วพรอ้มกนั มันเลยทําใหส้ง่น้ําไปจ่าย
ใหช้าวนาไดคุ้ม้ค่า การสูญเปล่านอ้ยลง เมื่อเปรียบกับการส่งน้ําแบบเมื่อก่อน ทีม่ักจะส่งไปตามการรอ้งขอของชาวบา้น โดย
ตรวจสอบไม่ไดว้่า เขาเดอืดรอ้นจรงิ มกีารปลูกขา้วจรงิมากนอ้ยแค่ไหน หรอืเดอืดรอ้นอยู่แค่ไม่กีค่น” 
 ไม่เพยีงจะชว่ยใหจ่้ายน้ําใหช้าวนาเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพเท่านัน้ การขึน้ทะเบยีนและทําแผนทียั่งช่วยแกปั้ญหา
โรคแมลงไดด้ว้ย อย่าง กรณีเพลีย้กระโดดสน้ํีาตาลระบาด จะใชว้ธิปีล่อยน้ําเขา้นาใหส้งูเพือ่ไล่เพลีย้กระโดดออกจากนาไดท้ัน
แมแ้ต่ชว่งไหนเกดิฝนตกฉับพลันน้ําทว่มนาขา้ว ระบบนี้ยังมหีวัหนา้คูคลองในพื้นทีค่อยประสานงานแจง้ข่าวขอเครื่องสูบน้ํามา
เร่งดูดน้ําออกจากนาไดท้นักอ่นขา้วจะจมน้ําตายอกีดว้ย 
 ผลจากการใชแ้ละพัฒนาระบบนี้มา 6 ปี เจา้ของไอเดยี “ชยันาทโมเดล” บอกว่าทีผ่า่นมา หนา้แลง้ไม่เคยพบเห็นขา้ว
ยนืตน้ตาย แลง้หนักปี 57 ก็ไม่ม ีแลง้จัดปี 58 ทีเ่พิง่ผา่นไปก็ไม่มใีหเ้ห็นอกีเชน่กนั (ไทยรัฐ 24062558) 
ก.พาณชิยเ์ตรยีมออก TOR ระบายขา้วสต็อกรฐับาลอกี 1 ลา้นตนั(24 ม.ิย.58) 
 นางสาวบรรจงจติต ์อังศุสงิห ์รองอธบิดีกรมการคา้ต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการระบายขา้วกําลัง
เตรยีมประกาศเงือ่นไขการระบายขา้วในสต๊อกของรัฐบาลครัง้ที ่4/2558 ภายในวันที ่26 มถินุายนนี้ เบือ้งตน้เงือ่นไขการเขา้ร่วม
ประมูลจะเหมอืนกับครัง้ก่อนๆ เช่นเดียวกับปรมิาณที ่1 ลา้นตัน และชนิดขา้วจะหลากหลาย ทัง้ขา้วขาว และปลายขา้ว ทัง้นี้ 
ตลาดมคีวามตอ้งการอย่างต่อเนื่อง รวมถงึขา้วทีก่ําลังส่งมอบใหจ้ีนภายใตส้ัญญา รวม 1ลา้นตัน ยืนยันว่าสามารถส่งมอบได ้
อย่างต่อเนื่อง เฉลีย่เดอืนละ 1 แสนตัน โดยใชม้าตรฐานขา้วของไทยในการสง่มอบเพราะเป็นทีย่อมรับจากจนีแลว้ 
 ทัง้นี้ จากสถานการณ์ภัยแลง้ในไทยและต่างประเทศ มีแนวโนม้ว่าในปี 2558/59 ปรมิาณขา้วอาจขาดแคลน การ
บรหิารจัดการสต๊อกขา้วจงึตอ้งพจิารณาถงึจังหวะ เวลา โอกาสทางการตลาดและช่องทางทีเ่หมาะสม ซึง่กระทรวงพาณิชย์จะ
ไดม้กีารตดิตามสถานการณ์น้ําและผลผลติขา้วในฤดูใหม่อย่างใกลช้ดิ ซึง่จะมีผลอย่างมากต่อตลาดและราคาขา้วในช่วงครึง่ปี
หลัง อย่างไรก็ตาม จากการประเมนิสถานการณ์ในช่วงนี้ยังคงมั่นใจว่าไทยจะมีขา้วคุณภาพดีเพียงพอสําหรับการส่งออกใน
ภาพรวมทีต่ัง้เป้าไว ้10 ลา้นตัน ในปี 2558 
 ดา้นนายเกรยีงศักดิ ์ตาปนานนท ์เลขาธกิารสมาคมโรงสขีา้วไทย กล่าวว่า สถานการณ์ราคาขา้วปัจจุบันมีแนวโนม้
ลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉลีย่ตัง้แต่ตน้ปีทีผ่า่นมา ราคาขา้วลดลงแลว้ตันละ 1,000 บาท โดยขา้วเปลือกเจา้เฉลี่ยทีต่ันละ 8,500 
บาท ในชว่งกอ่นหนา้นี้ ปัจจุบนัเฉลีย่ทีต่ันละ 7,600 บาท (ความชืน้ 15%) ซึง่ทศิทางราคาสวนทางกับปัจจัยผลกระทบจากภัย
แลง้ทีค่าดว่าผลผลติจะลดลง ทําใหเ้ชือ่ว่าอาจมคีวามผดิปกตใินระบบตลาด จงึเสนอใหก้ระทรวงพาณิชย์ดําเนินการระบายขา้ว
อย่างต่อเนื่อง เพือ่ลดตัวแปรทีจ่ะถูกนําไปเป็นขอ้อา้งในการทําใหร้าคาตลาดร่วงลง เนื่องการการระบายขา้วอย่างต่อเนื่องใน
ปรมิาณทีเ่หมาะสมจะลดการเก็งกําไรผา่นการรับคําสัง่ซือ้ล่วงหนา้ และการกกัตุนขา้วได ้เพราะตลาดจะมคีวามนิ่งจนไม่สามารถ
สรา้งตัวแปรอืน่มากดดันราคา 
 ทัง้นี้ ตอนนี้มแีต่ปัจจัยบวก คือ ตัวเลขส่งออกขา้ว ภัยแลง้ และออร์เดอร์จีทูจีของรัฐบาล แต่ทําไมราคาขา้วเปลือก
ลดลง ถอืว่าผดิปกต ิส่วนปัจจัยรัฐบาลระบายขา้วไม่ ใช่ตัวแปรสําคัญอะไร แต่ก็อาจถูกเอามาอา้งได ้จงึอยากใหรั้ฐอย่าหยุด
ระบาย แต่ใหร้ะบายอย่างต่อเนื่องใหต้ลาดนิง่(ผูจ้ัดการ 23062558) 
ส ัง่ ก.มหาดไทย หยา่ศกึชาวนาแยง่นํา้-ใชง้บเดมิขุดบาดาล-ภยัแลง้ทําผลผลติขา้วหาย 2.1 ลา้นตนั  
(24 ม.ิย.58) 



 เมือ่วันที ่23 ม.ิย.58 มรีายงานว่าทีป่ระชมุคณะรัฐมนตร ีเห็นชอบใชง้บประมาณจํานวน 5.1 หมืน่ลา้นบาทเดมิ สําหรับ
การขุดเจาะน้ําบาดาลเพือ่แกไ้ขปัญหาภัยแลง้ โดยเบือ้งตน้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จะใชง้บทีเ่หลือของก
รมทรัพยากรน้ําบาดาล เพือ่นําไปขุดเจาะน้ําบาดาล แกปั้ญหาภัยแลง้ใหก้บัประชาชน โดยเฉพาะขณะนี้ทีลุ่่มแม่น้ําเจา้พระยาที่
กําลังประสบปัญหาภัยแลง้อย่างหนัก 
 มรีายงานว่าทีป่ระชมุ สัง่การใหไ้ปพจิารณาปรับโครงสรา้งระบบชลประทานใหม่ และปรับงบประมาณแผนงานโครงการ
บรหิารจัดการน้ําใหม่ ทีม่พีล.อ.ฉัตรชยั สารกิลัยะ รมว.พาณชิย ์เป็นประธาน 
 ดา้นพล.อ.ดาวพ์งษ์ รัตนสวุรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กล่าวถงึการเตรียมการขุดเจาะน้ําบาดาล
แกไ้ขปัญหาภัยแลง้ว่า สามารถดําเนินการโดยใชง้บประมาณของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลทีม่ีอยู่เดมิไม่ตอ้งของบเพิม่ ทีจ่รงิ
กระทรวงทรัพยากรฯมแีผนขุดเจาะน้ําบาดาลประจําปีอยู่แลว้ แต่ปีนี้เกดิภัยแลง้ทําใหต้อ้งมีการปรับแผนใหส้อดคลอ้งกับปัญหา 
และตนไดส้ัง่การใหต้รวจสอบอย่างละเอยีดว่าเจอจุดทีพ่บน้ําบาดาลกีจุ่ดแลว้ โดยจะนําขอ้มูลสว่นนี้เขา้รายงาน พล.อ.ประยุทธ ์
จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรแีละหวัหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต(ิคสช.)ในวันที ่24 ม.ิย.นี ้
 อย่างไรก็ตามการเจาะน้ําบาดาลจุดใดนั้นตอ้งใหก้ระทรวงเกษตรฯชีเ้ป้าแลว้เราเป็นผูดํ้าเนินการ ทัง้นี้การเจาะน้ํา
บาดาลเพียงช่วยเสรมิในส่วนทีน้ํ่าในเขื่อนไม่เพียงพอ โดยเราจะขุดน้ําบาดาลบรเิวณลุ่มแม่น้ําเจา้พระยาน่าจะพอมีน้ําอยู่ 
เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯไดช้ีเ้ป้าแหล่งน้ําบรเิวณไวแ้ลว้ 
 เมือ่ถามว่าในทีป่ระชมุครม.ไดห้ารอืเรือ่งปัญหาการแย่งน้ําของเกษตรกรหรือไม่ พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า มีการหารือ
อยู่ เป็นหนา้ทีท่ีเ่ขาตอ้งทําความเขา้ใจ ซึง่ไดม้กีารสัง่การใหก้ระทรวงมหาดไทยเขา้ไปดูแล 
 ขณะที ่นายปีตพิงศ ์พึง่บญุ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า มกีารรายงานสถานการณ์ภัยแลง้เขา้มาอย่าง
ต่อเนื่อง ในสว่นความตอ้งการของประชาชนตอ้งนํามารวบรวมและสรุปใหช้ดัเจนว่าจะดําเนนิการอย่างไร ซึง่จะมกีารหารอืร่วมกนั
อกีครัง้ในทีป่ระชมุ ครม.เศรษฐกจิ ว่าจะมกีารชว่ยเหลอืเยยีวยาเฉพาะหนา้อย่างไร สว่นเกษตรกรทียั่งไม่เริม่เพาะปลูกนาปีก็ตอ้ง
ขอความร่วมมอืใหช้ะลอออกไป ซึง่ขณะนี้มปัีญหาทีลุ่่มน้ําเจา้พระยาเพียงแห่งเดียวทีม่ีพื้นทีเ่พาะปลูกประมาณ 4 ลา้นไร่ ส่วน
พืน้ทีอ่ืน่มกีารเพาะปลูกไปแลว้หลายลา้นไร่ จากทัง้หมด 60 ลา้นไร่ต่อปี ฉะนัน้ปัญหาทีต่อ้งแกข้ณะนี้จะตอ้งดูแลในส่วนพื้นทีท่ี่
เพาะปลูกไปแลว้ และการชะลอออกไปยังไม่รูว้่าภูมอิากาศจะเป็นอย่างไร รวมทัง้ตอ้งแกปั้ญหาระยะยาวหากไม่มฝีนตกเลย 
 นายปีตพิงศ ์กล่าวต่อว่า จากการทํางานมา 7-8 เดอืน เห็นว่าจะตอ้งมกีารปรับโครงสรา้งชลประทาน โดยจะมองเพียง
ความตอ้งการน้ําอย่างเดยีวไม่ได ้แต่ตอ้งดูอุปสงคข์องน้ําดว้ย ตอ้งทําใหป้ระชาชนใชน้ํ้าอย่างประหยัดทีสุ่ด และตอ้งปรับใหม้ี
การควบคุมน้ํามากขึน้ เพราะปรมิาณน้ํานอ้ยลงอย่างต่อเนื่อง ซึง่ในรอบหลายปีทีผ่่านมามีการใชน้ํ้าตน้ทุนไปมาก ส่วนแนวคดิ
การผนัน้ําจากแม่น้ําโขงและสาละวนินัน้ เป็นโครงการในระยะยาว ซึง่กระทรวงต่างประเทศไดร้ะบุว่ากําลังดําเนินการเจรจา แต่
โครงการดังกล่าวก็ตอ้งไม่ทําใหใ้ครเดอืดรอ้น 
 สว่นแนวคดิใหม้กีารขุดเจาะบาดาลเพือ่แกปั้ญหาเฉพาะหนา้มีแน่นอน เพราะมีน้ําอยู่ในระดับความลกึ 50-100 เมตร 
สามารถดงึมาใชไ้ด ้แต่จะไปขยายใหไ้ดม้ากนอ้ยแค่ไหนนัน้ขึน้อยู่กบัชว่งเวลา 
 ดา้น พล.ต.สรรเสรญิ แกว้กําเนดิ รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตร ีกล่าวว่า ทีผ่า่นมา นายกรัฐมนตรี ไดแ้สดงขอ้
หว่งใยในเรือ่งการบรหิารจัดการน้ําในการชว่ยเหลอืเกษตรกร และการอุปโภคบรโิภค และไดส้ั่งการผ่านรองนายกรัฐมนตรีว่าใน
การประชมุครม.เศรษฐกจิ ใหถ้อืว่าปัญหาดังกล่าวถอืเป็นเรือ่งสําคัญ และใหท้กุกระทรวง ทบวง กรมเขา้ร่วมประชุมเพื่อกําหนด
แนวทางปฎบิตัทิัง้ระบบ เพือ่ใหต้อบรับวกิฤตทิีเ่กดิขึน้ได ้เพราะถอืเป็นเรื่องสําคัญ จะมาคุยเป็นต่อนๆ เป็นส่วนๆ ไม่ได ้โดยจะ
คุยกนัในชว่งเชา้ และรบีดําเนนิการโดยเร็ว 
 ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้มีมตรัิบทราบรายงานสถานการณ์น้ําและแนวทางการใหค้วามช่วยเหลือ ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยสถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําเจา้พระยา ปรมิาณน้ําตน้ทุนในลุ่มน้ําเจา้พระยาเมื่อตน้ฤดูแลง้ปี 
2557/2558 มีปรมิาณน้ํานอ้ย กรมชลประทานไดป้ระกาศงดส่งน้ําเพื่อการปลูกขา้วนาปรัง โดยวางแผนการใชน้ํ้าใหเ้หลือ
เพยีงพอสําหรับสนับสนุนการปลูกขา้วนาปีตัง้แต่ตน้ฤดู (น้ําตน้ทนุจาก 4 เขือ่น เมือ่ตน้ฤดูฝนจะมีประมาณ 4,000 - 5,000 ลา้น
ลูกบาศกเ์มตร) ซึง่เกษตรกรส่วนใหญ่ใหค้วามร่วมมือ แต่ยังมีเกษตรกรบางส่วนทําการปลูกขา้วนาปีไปประมาณ 6.26 ลา้นไร่ 
ทําใหต้อ้งใชน้ํ้าเกนิแผนไปประมาณ 1,200 ลา้นลูกบาศกเ์มตร (วางแผนไว ้2,900 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ใชจ้รงิ 4,100 ลา้น
ลูกบาศกเ์มตร คงเหลอืน้ํา ณ วันที ่1 พฤษภาคม 2558 จํานวน 3,800 ลา้นลูกบาศกเ์มตร) มากกว่าปี 2557 จํานวน 600 ลา้น
ลูกบาศกเ์มตร 
 ขณะทีสํ่านักงานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.)ไดค้าดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกจิทีจ่ะเกดิขึ้นในเบือ้งตน้ กรณี
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วในลุ่มน้ําเจา้พระยาในเขตพืน้ทีช่ลประทาน โดยเฉพาะพืน้ทีท่ียั่งไม่ไดเ้พาะปลูกขา้วนาปี จํานวน 4.61 ลา้น
ไร่ หากพืน้ทีด่ังกล่าวไม่สามารถปลูกขา้วนาปีไดอ้ย่างสิน้เชงิจะทําใหผ้ลผลติขา้วหายไปประมาณ 2.1 ลา้นตัน โดยคดิเฉลีย่จาก
ผลผลติต่อไร่ขา้วนาปีลุ่มน้ําเจา้พระยา 500 กโิลกรัมต่อไร่ และคดิเป็นมูลค่าขา้วทีห่ายไปประมาณ 15,750 ลา้นบาท โดย
คํานวณจากราคาขา้วขาวในตลาด ตันละ 7,500 บาท 
 สว่นแนวทางการชว่ยเหลอืเกษตรกร ไดม้อบหมายใหก้รมฝนหลวงและการบนิเกษตรดําเนนิการขึน้ปฏบิตักิารฝนหลวง
เพือ่เตมิน้ําเหนืออ่างเก็บน้ําขนาดใหญไ่ดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางการแกไ้ขปัญหาเพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกรผูเ้พาะปลูกขา้วนา
ปี แบ่งเป็น 2 พื้นที ่คือ พื้นทีเ่พาะปลูกขา้วนาปีทีไ่ดเ้พาะปลูกแลว้ประมาณ 2.84 ลา้นไร่ ไดก้ําหนดแนวทางการส่งเสรมิให ้
เกษตรกรปลูกขา้วระบบจัดการน้ําแบบเปียกสลับแหง้ในนาขา้วเพือ่ลดการใชน้ํ้า และมอบหมายใหก้รมชลประทาน กรมการขา้ว
และกรมสง่เสรมิการเกษตรหารอืร่วมกนัเพือ่กําหนดแนวทางการบรูณาการดําเนนิงาน ซึง่จะตอ้งดําเนนิการควบคู่ไปกับการสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านแปลงสาธติของกรมการขา้วในพื้นทีเ่พื่อสรา้งการยอมรับใหแ้ก่เกษตรกร 
และพื้นทีท่ียั่งไม่เพาะปลูกขา้วประมาณ 4.61 ลา้นไร่ ใหดํ้าเนินการประชาสัมพันธแ์ละสรา้งความเขา้ใจกับเกษตรกรในพื้นที่



เกีย่วกบัสถานการณ์น้ํา และการชะลอการเพาะปลูกขา้วนาปีทีจ่ะเริม่ปลูกไดป้ระมาณปลายเดือนกรกฎาคมหรือเมื่อมีปรมิาณฝน
ตกชกุแลว้ เพือ่ลดความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้ตดิตามและประเมนิสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
 ในระหว่างเกษตรกรชะลอการเพาะปลูกขา้วนาปี 40 - 45 วัน มอบหมายใหก้รมสง่เสรมิการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับกรมการขา้ว กรมวชิาการเกษตร และกรมพัฒนาทีด่นิพจิารณาแนวทางเลือกเพื่อกําหนดเป็นมาตรการบรรเทาความ
เดือดรอ้นของเกษตรกร อาท ิการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น เช่น พืชอายุสัน้ ซึง่ตอ้งคํานึงถงึคุณภาพและปรมิาณของ
ผลผลติหลังการเก็บเกีย่วเป็นสําคัญ และหากจําเป็นตอ้งจ่ายเงนิชดเชยเพื่อช่วยเหลือรายไดแ้ก่เกษตรกร จะพจิารณาผล
ภายหลังการเก็บเกีย่วแลว้ รวมทัง้กําหนดมาตรการกรณีทีเ่กษตรกรไม่สามารถทําการเพาะปลูกขา้วนาปีได ้
 เกษตรกรในพืน้ทีส่ามารถรับบรกิารขอ้มูลข่าวสารและองค์ความรู ้ของ กษ. ไดจ้ากศูนย์เรียนรูเ้พิม่ประสทิธภิาพการ
ผลติสนิคา้เกษตร 882 ศูนย์ เช่น การเรียนรูฟ้าร์มตัวอย่าง แปลงสาธติการทําการเกษตร การผลติปุ๋ ยอนิทรีย์ องค์ความรูด้า้น
เมล็ดพันธุ ์เป็นตน้ เพื่อใชสํ้าหรับลดตน้ทุนการผลติ และสามารถปรับตัวเตรียมพรอ้มรับสถานการณ์และสภาพภูมอิากาศ
เปลีย่นแปลง(ผูจ้ัดการ 23062558) 
จ.อยธุยา ชาวนาตอ้งลงแหวกโคลนในลําคลองสูบนํา้เขา้นา(25 ม.ิย.58) 
 ผูส้ือ่ข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแลง้ในพืน้ที ่จ.พระนครศรีอยุธยา ไดส้่งผลกระทบต่อชาวนาอย่างหนัก เนื่องจาก
คลองน้ําชลประทานหลายแห่งแหง้ขอดจนแทบหาน้ําไม่พบ โดยเฉพาะที่บริเวณภายในคลองชลประทานสี่ อ.เสนา จ.
พระนครศรอียุธยา น้ําในคลองแหง้ขอด 
 ทําให ้นายสวุรรณ นกครุฑ อายุ 60 ปี ชาวนาพืน้ทีห่มู่ 6 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ตอ้งลงไปในคลอง
ชลประทานแลว้ใชม้อืขุดโคลนเพื่อแหวกเปิดทางใหน้ํ้าไหลเขา้สู่เครื่องสูบน้ําเพื่อสูบน้ําเขา้สู่นาขา้วกว่า 100 ไร่ ทีก่ําลังขาด
แคลนน้ําไปหล่อเลีย้งตน้ขา้ว 
 นายสวุรรณ เปิดเผยว่า ตนทํานากว่า 100 ไร่ ปีนี้แลง้มากกว่าทกุปีทีผ่า่นมา ตน้ขา้วบางส่วนเริม่ยืนตน้ตายแลว้เพราะ
ขาดน้ําไปหล่อเลีย้งตน้ขา้วทีอ่ายุไดเ้พยีง 1 เดอืนเศษเทา่นัน้ ตนเองพรอ้มกลุ่มชาวนาใน ต.เจา้แปด ต.สามกอ ต.มารวชิัย อ.
เสนา ต.คูส้ลอด อ.ลาดบวัหลวง และชาวนาใน จ.ปทมุธานี บางสว่นตอ้งพึง่พาน้ําจากคอลงชลประทานนี้ ซึง่น้ําแหง้ขอดคลอง
แลว้ไม่เพยีงพอตอ้งรอฟ้ารอฝนตกลงมาอย่างเดียวจงึจะมีน้ําไปทํานา หากฝนไม่ตกลงมาตน้ขา้วทีช่าวนาลงทุนลงแรงเอาไว ้
ตอ้งสญูยนืตน้ตายสญูเสยีเงนิเป็นหนี้เป็นสนิเพิม่อกีแน่นอน (ผูจ้ัดการ 24062558) 
ลุม่เจา้พระยาวกิฤตมนีํา้ใช4้5วนั "นายก" ส ัง่ขุดบอ่บาดาลชว่ยนาขา้ว8.5 แสนไร(่25 ม.ิย.58) 
 นายสุเทพ นอ้ยไพโรจน์ รองอธบิดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามและสถานการณ์น้ํา 
เปิดเผยว่า เนื่องจากปรมิาณฝนในลุ่มน้ําเจา้พระยาภาคกลาง ปี 2557 ค่อนขา้งนอ้ย ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 50 ขณะที่
สถานการณ์ฝนปีนี้ค่อนขา้งไม่น่าจะไวว้างใจ เพราะตกนอ้ยกว่าปี 2557 จงึตอ้งทบทวนการบรหิารจัดการน้ําใหม่ 
 ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการตดิตามและสถานการณ์น้ําเห็นว่า ปรมิาณฝนในเดือนพ.ค.2558 ซึง่ควรจะใชเ้พื่อ
การเกษตรได ้ปรากฏว่าไม่ม ีทําใหต้อ้งพึง่น้ําจากเขือ่นเป็นหลัก และไดป้รับลดการใชน้ํ้าในลุ่มน้ําเจา้พระยาจากวันละ 62 ลา้น
ลูกบาศกเ์มตร (ลบ.ม.) เหลอื 35 ลา้นลบ.ม. ตัง้แต่วันที ่10 ม.ิย.ทีผ่า่นมา โดยมแีผนระบายน้ําจากเขือ่นภูมพิล จ.ตาก วันละ 11 
ลา้นลบ.ม. เขือ่นสริกิติ ิ ์จ.อุตรดติถ ์22 ลา้นลบ.ม. เขือ่นแควนอ้ยบํารุงแดน จ.พษณุโลก 3.4 ลา้นลบ.ม. และเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ ์
จ.ลพบรุ ี3.4 ลา้นลบ.ม. รวม 35 ลา้นลบ.ม.ต่อวัน เพื่อความมั่นคงของน้ําเพื่อการอุปโภคบรโิภค และกรณีทีไ่ม่มีฝนตกลงมา
ในชว่งนี้ โดยจะมน้ํีาใชไ้ปอกี 45 วัน 
 ขณะเดยีวกนั ขอความร่วมมอืเกษตรกร องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ใหช้ะลอการเพาะปลูก
ขา้วนาปีออกไป จนกว่าจะมปีรมิาณน้ําฝนเพยีงพอ 
 นายอรรถพร ปัญญาโฉม ผูอํ้านวยการสว่นบรหิารจัดการน้ําและบํารุงรักษา สํานักงานชลประทานที ่10 ลพบรุี กล่าวว่า 
ภัยแลง้ในพืน้ทีลุ่่มน้ําป่าสกัขณะนี้ถอืว่าวกิฤต และน่าเป็นหว่งมาก น้ําในเขือ่นป่าสกัชลสทิธิเ์หลอือยู่แค่ 73 ลา้นลบ.ม. หรือรอ้ย
ละ 7 ซึง่ตอ้งระบายน้ําทางประตูฉุกเฉนิเพือ่รักษาระบบนเิวศทา้ยเขือ่นวันละ 5 ลบ.ม.ต่อวนิาท ีหรอืวันละ 1.3 ลา้นลบ.ม. โดยที่
ไม่มน้ํีาไหลเขา้เขือ่นมาหลายเดอืนแลว้ สถานการณ์เชน่นี้ทําใหน้ํ้าในอ่างใชไ้ดอ้กีแค่ 20 วันหรอืแค่กลางเดอืนก.ค.เทา่นัน้ 
 “การบริหารจัดการเขื่อนป่าสักขณะนี้ คือ ประคับประคองใหใ้ชน้ํ้าไดท้ี่สุด แต่หลังน้ําหมด ตัง้แต่ลพบุรี สระบุร ี
พระนครศรอียุธยา ปทมุธานี จะไดรั้บผลกระทบทัง้น้ําอุปโภคบรโิภค ทําการเกษตร ไล่น้ําเสยี และน้ําเค็ม 
 นายอรรถพร กล่าวว่า ขณะนี้ไดป้ระสานศูนย์ปฏบิัตกิารฝนหลวงภาคกลาง เพื่อเพิม่เทีย่วบนิทําฝนเทยีมในพื้นทีลุ่่ม
น้ําป่าสกั โดยหวังว่าฝนจะตกเหนือเขือ่นเพือ่เตมิน้ําในอ่างใหผ้า่นพน้วกิฤตไปได ้
 พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) กล่าวว่า ตนสั่งในที่
ประชมุ ครม.เศรษฐกจิ เพือ่พจิารณามาตรการชว่ยเหลอืประชาชนในพืน้ทีป่ระสบภัยแลง้ ว่า หากตรงไหนมีการปลูกขา้ว จะตอ้ง
จ่ายน้ําเพือ่ใหช้าวนาเลีย้งขา้วได ้รัฐจะไดไ้ม่ตอ้งจ่ายเงนิ ตนสัง่ใหขุ้ดไปกว่า 1,000 บอ่ ตอ้งเร่งด่วน ขุดใหท้นั โดยเฉพาะพื้นที่
ปลูกขา้วไปแลว้ เพือ่ใหข้า้วไม่ตาย รวมถงึมน้ํีาอุปโภคบรโิภค 
 "วันนี้ไม่ตอ้งพูดเรือ่งน้ําปลูกขา้ว แค่น้ําจะกนิยังไม่มเีลยจะบอกให ้จงึตอ้งขุดบอ่บาดาลเพิม่ น่ันล่ะคือความเดือดรอ้น
ทัง้ประเทศ มาจากการทําลายป่า ฝนไม่ตก มกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ไม่ใชเ่ฉพาะไทย แต่เป็นทัง้โลก แลว้จะมาเรียกรอ้งอะไร แต่
รัฐบาลจะดูชว่ยเรือ่งน้ําเร่งด่วนระยะแรก ส่วนระยะทีส่องจะตอ้งดูความเสยีหายต่อชาวนาทีไ่ม่ไดป้ลูกขา้วรอบสอง มันตอ้งคดิ
อย่างนี้ อย่าคดิว่าจะตอ้งทุม่เงนิเทา่นัน้เทา่นี้ ไม่เชน่นัน้จะเคยตัวอยู่แบบนี้ เพราะไม่แกปั้ญหากนั ดังนัน้ประชาชนตอ้งเรียนรู ้ผม
เห็นใจ ไม่ทอดทิง้อยู่แลว้ ถา้ขา้วตายก็ตอ้งปล่อย แลว้ค่อยมาพจิารณาชดเชยกนั ตอ้งแกท้ลีะเปลาะ ไม่ใชแ่กโ้ครมเดียว เพราะ
ถา้โยนเงนิลงไปเดี๋ยวก็หมดอกี ยังมพีวกทีไ่ม่ปลูกขา้วอกี ตอ้งมาพจิารณาว่าจะดูแลเขาอย่างไร"       ***เร่งขุดบ่อบาดาลช่วย
พืน้ทีเ่พาะปลูก 



 นายปีตพิงษ์ พึง่บุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้พื้นทีท่ีม่ีปัญหา คือ ลุ่ม
แม่น้ําเจา้พระยา เป็นพื้นทีเ่พาะปลูก 7.45 ลา้นไร่ ลงมือเพาะปลูกแลว้ 3.44 ลา้นไร่ มีความเสีย่งกว่า 8 แสนไร่ ซึง่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มหาดไทย และเกษตรฯ จะร่วมกันขุดเจาะบ่อบาดาล และปรับปรุงบ่อบาดาลเดมิเขา้ช่วย 
สว่นพืน้ทีเ่พาะปลูกเพิม่หลังจากประกาศใหช้ะลอสว่นใหญอ่ยู่ใกลแ้หล่งน้ําธรรมชาต ิจะขุดเจาะบอ่บาดาลใหดู้แลตัวเองไดจ้นถงึ
ฤดูฝน 
 สว่นทียั่งไม่เพาะปลูก 3.45 ลา้นไร่ ม ี4 มาตรการรองรับ คอื1.ขอใหเ้ลื่อนเป็นช่วงเดือนก.ค.-ส.ค. ซึง่ประกาศหลาย
ครัง้แลว้ 2.ปรับเปลีย่นพชืไปปลูกพชืทีใ่ชน้ํ้านอ้ย อายุสัน้ ตลาดตอ้งการของตลาด เชน่ ขา้วโพดและถัว่เขยีว เพราะฝนจะมาชา้
และมนีอ้ย 3.ปรับเปลีย่นการเพาะปลูกไปเลย คอื เป็นเกษตรผสมผสานหรือเกษตรปราณีต ทีเ่กษตรฯ จะหารือกับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดหาทนุปรับเปลีย่นโครงสรา้งการผลติ และ 4.ถา้ตอ้งเลื่อนการเพาะปลูกออกไป
เรือ่ยๆ กระทรวงการคลังจะตอ้งพจิารณาว่า การเลือ่นหนี้หรอืการพักชําระหนี ้ทัง้ตน้และดอกเบีย้ว่าจะทําอย่างไรไดบ้า้ง 
 พล.อ.ดาวพ์งษ์ รัตนสวุรรณ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กล่าวว่า ภารกจิของกระทรวงฯ คือ ขุด
เจาะบอ่บาดาลพืน้ทีเ่พาะปลูกทีม่คีวามเสีย่ง 8.5 แสนไร่ ใหแ้ลว้เสร็จภายในกลางเดือนก.ค. โดยจะสนับสนุนได ้880 บ่อ เป็น
บอ่เดมิทีม่น้ํีา แต่ยังไม่มเีครือ่งป๊ัม 380 บอ่ อกี 500 บอ่ตอ้งเจาะใหม่ ใชแ้รงงานเกษตรกรทีป่ลูกอะไรไม่ไดป้ระมาณ 2,000 คน 
ใชง้บประมาณเพิม่เตมิ 84 ลา้นบาท ซึง่ไดน้ํ้าประมาณ 2 แสนลบ.ม. ชว่ยได ้1-1.3 แสนไร่ 
 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจนิดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวว่า ขอสือ่มวลชนอย่าสรา้งข่าวใหเ้ป็น
ประเด็น แต่ขอใหทํ้าความเขา้ใจใหป้ระชาชนเขา้ใจว่าน้ํามีนอ้ย อย่าสรา้งวัฒนธรรมทีว่่าเมื่อจวนตัวแลว้ก็จะแย่งน้ํากัน ซึง่เรา
พยายามดูแลอยู่ ตอนนี้เราตอ้งร่วมมอืกนัระหว่างกรมชลประทาน ฝ่ายปกครอง และทหาร ตอ้งเร่งทําความเขา้ใจว่าจุดใดปล่อย
น้ําไดห้รอืไม่ได ้มากนอ้ยแค่ไหน สว่นนักการเมอืงทอ้งถิน่ ก็อย่าไปสรา้งกระแส 
 นายอานนท ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผูอํ้านวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) หรอืจสิตด์า้ กล่าวว่า ภาวะเอลนีโญไดเ้กดิขึน้แลว้ และมแีนวโนม้ทวคีวามรุนแรงมากขึน้ ซึง่ไม่ใชแ่ต่เพยีงประเทศไทย 
หลายประเทศก็ไดรั้บผลกระทบ อาท ิเกาหลีเหนือ จีน ไตห้วัน และอนิเดีย หลายสํานักคาดว่าภาวะเอลนีโญปีนี้อาจเท่ากับปี 
2540 ซึง่เป็นรุนแรงทีส่ดุในประวัตศิาสตร ์สําหรับประเทศไทยชว่งฤดูฝน มรสมุและร่องฝนมีกําลงอ่อนลงมาก ทําใหเ้กดิปัญหา
ขาดแคลนน้ํา ดังนัน้ ตอ้งเตรยีมการรับมอื(ผูจ้ัดการ 24062558) 
ทหารลงพืน้ทีเ่จาะบอ่บาดาลชว่ยชาวนาอา่งทองทีป่ระสบภยัแลง้(25 ม.ิย.58) 
 พ.อ.ตวงทพิย์ ดิณเวส ผูบ้ังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง กรมการทหารช่าง ไดนํ้า
เครื่องจักรกล พรอ้มกําลังเจา้หนา้ทีท่หารลงพื้นทีขุ่ดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาทีก่ําลังประสบภัยแลง้ใน
บรเิวณพืน้ทีห่มู่ 3 ตําบลบา้นพราน อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ตามที ่ครม.มมีตเิห็นชอบใหค้ณะกรรมการกําหนดนโยบาย
และการบรหิารจัดการน้ํา และสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งดําเนนิโครงการจัดหาและพัฒนาแหลง่น้ําบาดาลเพือ่การเกษตรในพืน้ทีป่ระสบ
ภัยแลง้ระยะเร่งด่วน เพือ่หาแหล่งน้ําบาดาลมาชว่ยสนับสนุนเพิม่เตมิจากแหล่งน้ําธรรมชาตทิีม่อียู่ในไร่นาของเกษตรกร 
 รัฐบาลจงึไดม้อบหมายใหก้องทพับก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล และกองบญัชาการกองทพัไทย เขา้ดําเนนิการขุดเจาะ 
และเพื่อใหเ้ป็นไปตามทีรั่ฐบาลมอบหมาย และสามารถบรรเทาความเดือดรอ้นของเกษตรกรไดท้ันท่วงท ี โดยใหบู้รณาการ
ทํางานร่วมกบัสว่นราชการ ซึง่กองทพับก ไดรั้บมอบหมายใหขุ้ดเจาะน้ําบาดาล จํานวน 8 แห่ง ในพื้นทีอํ่าเภอแสวงหา จังหวัด
อ่างทอง 
 พ.อ.ตวงทพิย ์ดณิเวส ผูบ้งัคับกองพันทหารชา่งเครือ่งมอืพเิศษ กองพลทหารชา่ง กรมการทหารชา่ง กล่าวว่า ขณะนี้
หน่วยทหารชา่งไดนํ้าเครือ่งขุดเจาะน้ําบาดาล พรอ้มเครือ่งมอืชา่งเขา้มาดําเนนิการขุดเจาะในพืน้ทีท่ีป่ระสบปัญหาภัยแลง้ตามที่
ไดรั้บมอบหมาย และเร่งดําเนนิการเพือ่ใหส้ามารถนําน้ําบาดาลมาบรรเทาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่เกษตรกรในพื้นทีป่ระสบภัยแลง้ 
โดยบอ่น้ําบาดาลทีก่องพลทหารชา่ง กรมการทหารช่าง ไดขุ้ดเจาะในครัง้นี้จะสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในฤดูกาลถัดไปเป็น
การชว่ยแกไ้ขปัญหาภัยแลว้อย่างย่ังยนืต่อไป 
 ผูส้ือ่ข่าวรายงานดว้ยว่า จากปัญหาภัยแลง้ดังกล่าวไดส้่งผลกระทบต่อชาวนาในพื้นทีจั่งหวัดอ่างทองอย่างมาก 
โดยเฉพาะชาวนาในพื้นทีห่มู่ 2 ตําบลสาวรอ้งไห ้อําเภอวเิศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ทีต่อ้งปล่อยนาขา้วอายุประมาณ 1 
เดอืน ยนืตน้ตายร่วม 20 ไร่ และรอวันแหง้เหีย่วอกีร่วม 20 ไร่ หลังขาดน้ํามานานนับเดอืน 
 นายนคิม ชแูกว้ ชาวนาพืน้ทีห่มู่ 2 ตําบลสาวรอ้งไห ้อําเภอวเิศษชยัชาญ จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ครอบครัวตนได ้
ลงมอืทํานาไปแลว้ จํานวน 40 ไร่ เมือ่ชว่งตน้เดอืนพฤกษาคมทีผ่า่นมาหลังชลประทานจ่ายน้ําทํานา ลงทุนไปครึง่แสนหวังลืม
ตาอา้ปาก ใชห้นี้สนิธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) แต่ซํ้ารา้ยเกดิภาวะแลง้ ขาดแคลนน้ําปลูกขา้วทําให ้
ตน้ขา้วในนาทีล่งทนุไปแลว้กลับแหง้เหีย่วเฉาตายไปครึง่แปลงกว่า 20 ไร่ และต่อมาชลประทานไดป้ระกาศชะลอการจ่ายน้ําอีก 
จงึหมดความหวัง และทีพ่ึง่ จงึไดแ้ต่บนบานศาลกล่าวใหเ้ทวดาเมตตาชว่ยเหลอืใหฝ้นตกลงมาเพือ่ชว่ยชวีติตน้ขา้วทีก่ลังลังจะ
ตาย และชว่ยชวีติของตนเองทีต่อ้งเป็นหนี้เพิม่ขึน้หลังภาวะแลง้ลุกลามขยายวงกวา้ง(ผูจ้ัดการ 24062558) 
นายกฯ ส ัง่เรง่แกปั้ญหาภยัแลง้ระยะส ัน้ ล ัน่! ตอ้งผา่นชว่งแลง้สุดใหไ้ด(้25 ม.ิย.58) 
 พล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถงึการเขา้ร่วมประชุม
คณะรัฐมนตรดีา้นเศรษฐกจิ ว่า นายกรัฐมนตร ีไดแ้สดงความหว่งใยปัญหาภัยแลง้ทีจ่ะสง่ผลกระทบกบัชาวนาทีป่ลูกขา้วไปแลว้
กว่า 3 ลา้นไร่ โดยสั่งการใหก้ระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงกลาโหม ร่วมกันหาแนวทางแกไ้ข ดว้ยการขุดน้ําบาดาลในพื้นทีท่ีส่ามารถทําได ้โดยตัง้เป้าหมายใหผ้่านช่วงเดือน
กรกฎาคม ทีค่าดว่าเป็นชว่งทีแ่ลง้มากทีส่ดุ พรอ้มยนืยัน รัฐบาลไม่นิง่นอนใจและพยายามหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
 ทัง้นี้ การแกปั้ญหาดว้ยการขุดน้ําบาดาลเป็นเพยีงการแกปั้ญหาระยะสัน้ ในระยะยาวตอ้งแกปั้ญหาเรือ่งน้ําตน้ทนุใหไ้ด ้
โดยมอบหมายใหเ้หล่าทพัต่างๆ สํารวจพืน้ทีร่ายงานต่อนายกรัฐมนตร ีเพือ่หาแนวทางชว่ยเหลอืต่อไป(ผูจ้ัดการ 24062558) 



ก.พาณชิย ์เตรยีมขายขา้วเสือ่ม 1.3 ลา้นตนั เสนอ นบข. อนุมตัริะบายใหก้บัอุตสาหกรรมผลติเอทานอล 
(26 ม.ิย.58) 
 พล.อ.ฉัตรชัย สารกิัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายและบรหิารจัดการขา้ว 
(นบข.) ทีม่พีล.อ.ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรเีป็นประธานจะมกีารประชมุในวันที ่1 ก.ค.2558 โดยกระทรวงพาณิชย์จะ
เสนอแผนการระบายขา้วสต๊อกรัฐบาล 1.3 ลา้นตัน ซึง่เป็นขา้วเกรดซ ีหรอืขา้วเสือ่มสภาพใหก้บัภาคอุตสาหกรรมผลติเอทานอล 
เพือ่ไม่ใหเ้ขา้มาสูร่ะบบการคา้ขา้วปกต ิเบือ้งตน้จะระบายแบบยกคลัง โดยแบง่ออกเป็น 3 รอบ คอื ระบายในชว่งเดอืนก.ค. ส.ค. 
และ ก.ย. 
 ทัง้นี้ ขา้วเกรดซทีีต่รวจสอบได ้มีทัง้หมด 4.6 ลา้นตัน โดย 1.3 ลา้นตัน เป็นขา้วเกรดซทีีไ่ม่ปะปนกับขา้วเกรดอื่นๆ 
ซึง่สามารถนํามาขายแบบยกคลังออกไปใหภ้าคอุตสาหกรรมไดเ้ลย โดยจะขออนุมัตจิาก นบข.กอ่น เพือ่เตรยีมความพรอ้ม เมื่อ
ตํารวจสรุปคดเีสร็จภายในสิน้เดอืน ม.ิย.นี้ 
 สําหรับขา้วเกรดซทีีเ่หลอือกี 3.3 ลา้นตัน หลังจากนํา 1.3 ลา้นตันมาเปิดระบายแลว้ ส่วนใหญ่เป็นขา้วทีอ่ยู่ในโกดัง
ปะปนรวมกบัขา้วชนดิอืน่ เชน่ เกรดเอ และเกรดบ ีจะใหก้รมการคา้ต่างประเทศไปศกึษาว่าจะระบายดว้ยวธิกีารใดถงึจะเหมาะสม 
หากประมูลขายแบบยกคลังจะคุม้ค่ากว่าการนํามาคัดแยกขา้วแต่ละเกรดออกจากกันหรือไม่ คาดว่าจะไดข้อ้สรุปเร็วๆ นี้ เพราะ
มองว่าขา้วบางโกดังมขีา้วเกรดเอมากกว่าเกรดซ ีหากคัดแยกได ้ก็จะขายไดต้ามคุณภาพของขา้ว แต่มคี่าใชจ้่ายสงูทีต่อ้งนํามา
พจิารณา 
 พล.อ.ฉัตรชยักล่าวอีกว่า ยังไดม้อบหมายใหห้น่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ ไดแ้ก่ กรมการคา้ภายใน กรมพัฒนา
ธรุกจิการคา้ กรมการคา้ต่างประเทศ ไปพจิารณาแนวทางทีจ่ะช่วยเหลือเกษตรกรทีป่ระสบปัญภัยแลง้ เพื่อเยียวยาผลกระทบ 
โดยเบือ้งตน้ไดส้ัง่ใหก้รมการคา้ภายในหารอืกบักระทรวงมหาดไทย และคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ในวันที ่26 ม.ิย.
2558 เพือ่กําหนดพืน้ทีแ่ละสํารวจความตอ้งการสนิคา้ของประชาชนและเกษตรกรในพืน้ทีไ่ดรั้บความเดือนรอ้นจากสถานการณ์
ภัยแลง้ เพือ่นําสนิคา้ธงฟ้าเขา้ไปจําหน่ายให ้โดยจะขอความร่วมมอืกบัทหารใหจ้ัดรถและพืน้ทีข่ายในการกระจายสนิคา้สูช่มุชน 
 สําหรับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ ซึง่มีการพัฒนานักธุรกจิ ขอใหส้นับสนุนใหธุ้รกจิในพื้นทีเ่ขา้ไปช่วยเหลือในชุมชนที่
ประสบปัญหาภัยแลง้ และไม่สามารถทําเกษตรกรรมได ้โดยขอใหม้ีการว่าจา้งเขา้มาทํางานเพื่อเสรมิรายไดใ้หก้ับเกษตรกรที่
ประสบปัญหา สว่นกรมการคา้ต่างประเทศ ไดม้อบหมายใหห้ารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการเร่งจัดทําขา้วถุงช่วยประชาชน
ตามนโยบายของนายกรัฐมนตร ีเพือ่ขายใหก้บัประชาชนในราคาถกู เบือ้งตน้คาดว่าจะสามารถกําหนดราคาขายไดตํ้่ากว่าขา้วถุง
ในตลาดปกต ิ20% โดยจะสามารถกระจายเขา้สูพ่ืน้ทีใ่หก้บัประชาชนไดภ้ายในเดอืน ส.ค.นี้ 
 นางดวงพร รอดพยาธิ ์อธบิดกีรมการคา้ต่างประเทศ กล่าวว่า คณะทํางานดําเนินการระบายขา้วไดอ้อกประกาศเรื่อง
การจําหน่ายขา้วสารในสต๊อกของรัฐ ครัง้ที ่4/2558 ปรมิาณ1.39 ลา้นตัน แบ่งเป็นขา้ว 14 ชนิด เช่น ขา้วขาว 5% ขา้วขาว 
10% ขา้วเหนียว 10% ขา้วหอมมะล ิ100%ชัน้ 2 ปลายขา้วขาวเอวันเลศิ ปลายขา้วเหนียว ขา้วท่อนปทุม ขา้วหอมปทุม ขา้ว
ปทมุธานี 5% ปลายขา้วหอมมะล ิขา้วทอ่นหอมมะล ิปลายขา้วหอมปทุม ในคลังของ อคส.และอตก. กําหนดยื่นซองเอกสาร
ตรวจสอบคุณสมบัติ 6 ก.ค. และประกาศคุณสมบัติผูเ้สนอซือ้วันที ่7 ก.ค.พรอ้มใหย้ื่นเสนอราคาในวันเดียวกัน(ผูจั้ดการ 
25062558) 
ลํานํา้มูล จ.บุรรีมัยว์กิฤตลดตํา่สุดในรอบ 30 ปี เกษตรกรไมส่ามารถสูบทาํนาได(้26 ม.ิย.58) 
 น้ํามูลทีไ่หลผ่าน อ.สตกึ จ.บุรีรัมย์ ยังวกิฤต ปรมิาณน้ําลดตํ่าสุดในรอบ 30 ปี จนตอม่อสะพานโผล่เหตุฝนตกนอ้ย 
กระทบวถิชีวีติชาวประมงและเกษตรกรทีทํ่านาปีสองฝ่ังลําน้ํามูลไม่สามารถสบูขึน้ไปทํานาได ้บางพืน้ทีต่น้ขา้วเริม่ประสบปัญหา
ขาดน้ําหล่อเลีย้งยนืตน้ตายแลว้ 
 สถานการณ์ภัยแลง้ทีจั่งหวัดบรุรัีมยยั์งคงน่าหว่ง โดยเฉพาะปรมิาณน้ําในลําน้ํามูลทีไ่หลผ่าน อ.สตกึ ล่าสุดมีปรมิาณ
ลดตํ่าลงอย่างต่อเนื่อง จนมองเห็นตอม่อสะพานและสันดอนทรายโผล่ บางช่วงแหง้ขอดจนสามารถเดนิขา้มฝ่ังไปมาได ้โดย
สาเหตุทีปี่นี้ปรมิาณน้ํามูลลดตํ่าเนื่องจากมฝีนตกนอ้ยและทิง้ชว่ง ประกอบกบัไม่มน้ํีาเหลอืไหลมาสมทบ 
 จากปรมิาณน้ํามูลทีล่ดตํ่าในชว่งนี้ทําใหส้ง่ผลกระทบต่อวถิชีวีติของชาวประมงทัง้ทีม่อีาชพีเลีย้งปลาในกระชงั และหา
ปลาตามธรรมชาตใินลําน้ํามูลก็ไม่สามารถหาไดเ้หมอืนเมือ่กอ่น อกีทัง้ยังกระทบต่อเกษตรกรทีม่ีอาชพีทํานารมิฝ่ังลําน้ํามูลไม่
สามารถสบูขึน้ไปทํานาไดต้อ้งรอน้ําฝนเพยีงอย่างเดยีว 
 ขณะทีน่าขา้วหลายพืน้ทีใ่นเขตอําเภอสตกึทีไ่ถหว่านไปแลว้เริม่ประสบปัญหาขาดน้ําหล่อเลีย้งยนืตน้ตายเสยีหายแลว้ 
ทัง้นี้คาดว่าหากภายใน 1-2 สปัดาหยั์งไม่มฝีนตกลงมานาขา้วทีไ่ถหว่านไวจ้ะแหง้ตายเสยีหายเป็นวงกวา้ง 
 นายโอภาส ชนะด ีอายุ 58 ปี เจา้หนา้ทีช่ลประทานทีดู่แลประจํารมิลําน้ํามูล ระบวุ่า ปีนี้น้ําในลําน้ํามูลมีปรมิาณลดตํ่า
ทีส่ดุในรอบ 30 ปี โดยจุดทีล่กึทีส่ดุบรเิวณศาลเจา้พ่อวังกรูดมปีรมิาณเหลือประมาณ 3 เมตรเท่านัน้จากระดับความสูงรมิฝ่ังสูง
กว่า 9 เมตร และเหลอืเพยีงอกี 18 เซนตเิมตรก็จะมรีะดับตํ่ากว่าเกณฑข์องจุดวัดระดับน้ําทีก่ําหนดไว ้
 ขณะทีบ่างชว่งน้ํามูลมสีภาพแหง้ขอดจนสามารถเดนิขา้มฝ่ังไปมาไดแ้ลว้ โดยสาเหตุทีน้ํ่าลดตํ่าลงเนื่องจากฝนตก
นอ้ยแมจ้ะเขา้สูฤ่ดูฝนแลว้ก็ตาม และหากยังไม่มฝีนตกลงมาอีกจะถงึขัน้วกิฤต และส่งผลกระทบต่อชาวประมงและเกษตรกรที่
อาศัยน้ําจากลําน้ํามูลในการประกอบอาชพีอย่างแน่นอน(ผูจ้ัดการ 25062558) 
อ.ปากนํา้โพ ยงัแลง้วกิฤต-ตน้เจา้พระยาแหง้ ชาวนาขนอตีอ๊กเรง่สูบนํา้ปิงฟ้ืนตน้ขา้ว(26 ม.ิย.58) 
 ชลประทานย้ําปากน้ําโพแลง้น้ําเขา้ขัน้วกิฤต ตน้เจา้พระยาทัง้“ปิง-วัง-ยม-น่าน”น้ํานอ้ย ขณะทีเ่กษตรบรรพตพสิัย ลง
ขันซือ้น้ํามันเตมิรถอตี๊อกกว่า 60 เครือ่ง สบูน้ําปิงเขา้คลอง หวังเยยีวยานาขา้วเกอืบหมืน่ไร่ 
 นายวสิาร วสนุธาราพร ผูอํ้านวยการโครงการชลประทานนครสวรรคท์ี ่3 เปิดเผยถงึสถานการณ์น้ําในพืน้ทีน่ครสวรรค์ปี
นี้ว่า ภัยแลง้และฝนทิง้ชว่งสง่ผลใหป้รมิาณน้ําในเขือ่นหลัก 3 เขือ่น ประกอบดว้ย เขื่อนภูมพิล เขื่อนสริกิติ ิ ์และเขื่อนแควนอ้ย
บํารุงแดน ตอ้งเก็บไวใ้ชสํ้าหรับน้ําอุปโภค บรโิภค รวมทัง้รักษาความสมดุลภายในเขื่อน จงึทําใหเ้ขื่อนมีปรมิาณน้ําไม่เพียงพอ



ต่อพืน้ทีก่ารเกษตร ส่งผลใหร้ะดับน้ําในแม่น้ําปิง แม่น้ําวัง แม่น้ํายม และแม่น้ําน่าน ซึง่เป็นตน้ทางน้ําของแม่น้ําเจา้พระยา มี
ปรมิาณนอ้ยเขา้ขัน้วกิฤตอิยู่ 
 ดังนัน้ทางโครงการจงึขอความร่วมมือเพื่อใหเ้กษตรกรแต่ละพื้นทีลุ่่มแม่น้ําต่างๆ และกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขัาวทียั่ง
ไม่ไดทํ้าการเกษตร ใหห้ยุดหรือชลอทําการเกษตรไวก้่อน หากฝืนทําการเกษตรอาจทําใหเ้กดิผลเสยีต่อผลผลติได ้แต่ก็ได ้
เตรยีมการชว่ยเหลอืเกษตรกร ซึง่จะสง่เจา้หนา้ทีล่งไปตรวจสอบและสอบถามเกษตรกรผูไ้ดรั้บความเดือดรอ้น เพื่อทีจ่ะทําการ
ชว่ยเหลอืต่อไป 
 ขณะทีก่ลุ่มชาวนาพืน้ที ่ต.หกูวาง อ.บรรพตพสิัย ไดร่้วมกันลงขันซือ้น้ํามันวันละกว่า 1,000 ลติร เตมิรถไถเดนิตาม
หรอืรถอตี๊อกกว่า 60 เครือ่ง มาชว่ยกันป่ันสูบน้ําจากแม่น้ําปิงเขา้มายังคลองตัว้เกา ทีไ่หลผ่านพื้นที ่หวังเยียวยานาขา้วเกอืบ
หมืน่ไร่ ทีเ่สยีหายจากภัยแลง้อย่างหนัก(ผูจ้ัดการ 26062558) 
ก.พาณชิยห์ารอืเอกชนดงึราคาขา้ว(29 ม.ิย.58) 
 พล.อ.ฉัตรชยั สารกิลัยะ รมว.พาณชิย ์เปิดเผยว่า เร็วๆนี้จะเชญิผูส้ง่ออกขา้ว ผูป้ระกอบการโรงสขีา้ว และผูเ้กีย่วขอ้ง
กบัการคา้ขา้ว มาหารอื เพือ่ร่วมกนัยกระดับราคาขา้วในประเทศใหส้งูขึน้ จากปัจจุบนัทีพ่บว่า ราคาขา้วเปลอืกยังไม่ปรับตัวสงูขึน้
มากนัก ทัง้ทีผ่ลผลติลดลงจากปัญหาภัยแลง้ และจะชว่ยกนัวเิคราะหถ์งึสาเหตุทีทํ่าใหร้าคาขา้วเปลือกในประเทศไม่สูงขึน้ดว้ย 
สําหรับราคาขา้วเปลอืกในเดอืน ม.ิย.58 ลดลงต่อเนื่องจนตํ่ากว่าตันละ 8,000 บาท ส่วนราคาส่งออก แมจ้ะเป็นไปตามภาวะ
ตลาดโลก ทีร่าคายังไม่สงูขึน้ แต่ตอ้งมาหารอืร่วมกนัใหช้ดัเจนว่า สาเหตุทีแ่ทจ้รงิเป็นเพราะราคาขา้วเปลือกลดลง ค่าเงนิบาท
อ่อนค่า ความตอ้งการตลาดซบเซา หรอืปัจจัยแฝงอืน่ๆ 
ถา้มขีอ้มูลทีช่ีช้ดัเจนว่า มคีวามพยายามทําใหร้าคาขา้วเปลอืกในประเทศผดิปกต ิไม่ว่าจะเป็นการกระทําของใคร ฝ่ายไหนก็ตาม 
ผมจะจัดการทนัท ีแต่ตอนนี้เรยีกมาคุยกนักอ่นว่าตอ้งชว่ยกนัดูแล อย่าใหม้คีวามผดิปกตเิกดิขึน้ โดยเฉพาะในช่วงนี้ เกษตรกร
กําลังเดอืดรอ้นจากภัยแลง้ 
 ผูส้ือ่ข่าวรายงานจากวงการคา้ขา้วว่า ในชว่งกอ่นการประมูลขา้วเมือ่วันที ่16 ม.ิย.58 มีความพยายามทุบราคาขา้วใน
ประเทศใหล้ดลง เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการประมูลสามารถเสนอซือ้ขา้วในสต๊อกรัฐบาลในราคาตํ่า และราคาขา้วเริม่ปรับตัวสูงขึน้
ภายหลังการประมูล ซึง่ทําใหเ้ป็นห่วงว่า ในช่วงก่อนการประมูลครัง้ใหม่ ทีจ่ะเปิดใหย้ื่นซองเสนอราคาวันที ่7 ก.ค.นี้ อีก 1.4 
ลา้นตันนัน้ จะเกดิการทบุราคาขา้วลงอกี (ไทยรัฐ 29062558) 
จ.อา่งทองภยัแลง้ขยายวง นํา้เจา้พระยาลดลงตอ่เนือ่ง(29 ม.ิย.58) 
 สถานการณ์ภัยแลง้ ยังขยายวงกวา้ง ทีอ่่างทอง น้ําในแม่น้ําเจา้พระยาลดลงต่อเนื่อง สง่ผลชาวนาตอ้งตัง้เครือ่งสูบน้ํา
จากคลองสายหลัก เขา้สูค่ลองสง่ทีน้ํ่าไปไม่ถงึ ดา้น รบ. เร่งขุดเจาะบอ่บาดาลชว่ย 
 เมือ่วันที ่28 ม.ิย. 58 ผูส้ือ่ข่าวรายงาน สถานการณ์ภัยแลง้ในจังหวัดอ่างทอง ว่า ยังขยายวงกวา้ง ระดับน้ําในแม่น้ํา
เจา้พระยาลดลงต่อเนื่อง บรเิวณหนา้ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง วัดได ้0.65 เมตร จากระดับตลิง่ 9.32 เมตร คลองชลประทาน
หลายแห่งแหง้ขอด หลังชลประทานชะลอการจ่ายน้ํา และฝนที่ไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไดเ้ร่งใหก้าร
ชว่ยเหลอืเกษตรกรทีไ่ดรั้บผลกระทบภัยแลง้ โดยเร่งเจาะบอ่บาดาลเพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นแลว้ 
 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สบืเนื่องจากปรมิาณน้ําตน้ทุนที่ไดรั้บจากเขื่อนต่างๆ มี
ปรมิาณนอ้ย ชลประทานชะลอการจ่ายน้ํา ทําใหร้ะดับน้ําไม่เพียงพอ ทีน้ํ่าจะไหลเขา้สู่คลองส่งน้ํา ส่วนคลองส่งน้ําสายหลัก มี
ปรมิาณน้ําลดลงต่อเนื่อง ทําใหเ้กษตรกรชาวนารวมกลุ่มตัง้เครือ่งสบูน้ําจากคลองสายหลัก เขา้สู่คลองส่งทีน้ํ่าไปไม่ถงึ เพื่อส่ง
น้ําไปสูพ่ืน้ทีเ่กษตรของชาวนาทีไ่ดรั้บผลกระทบจากภัยแลง้ เพื่อหล่อเลี้ยงตน้ขา้วทีก่ําลังแหง้เหีย่ว นอกจากนี้ รัฐบาลยังได ้
ดําเนนิการเร่งขุดเจาะบอ่บาดาลในพืน้ทีจั่งหวัดอ่างทองหลายจุด เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นแลว้ 
 ผูส้ือ่ข่าวรายงานเพิม่ว่า ผลกระทบของภัยแลง้ ยังสง่ผลใหช้าวนาทีล่งมอืทํานาไปแลว้กว่า 40% ของพืน้ทีทํ่านา ตอ้ง
เลือ่นการทํานาออกไป ในชว่งตน้เดอืนสงิหาคม แต่ทีน่่าหว่งคอื ชาวนาในทีลุ่่ม ทีไ่ม่ไดทํ้านาเมื่อช่วงตน้ปีทีผ่่านมา หากทํานา
ในเดือนสงิหาคม อาจไดรั้บผลกระทบจากน้ําที่ไหลหลาก จนไม่กลา้เสี่ยงที่จะทํานา ทําใหข้าดรายไดใ้นปีนี้(ไทยรัฐ 
28062558) 
ฝนทิง้ชว่ง! นาขา้วตายแน ่วอนรฐัเรง่ทาํฝนเทยีมชว่ย(29 ม.ิย.58) 
 ผูส้ือ่ข่าวรายงานว่า จากการออกสํารวจในเขตพืน้ทีทํ่าการเกษตรของจังหวัดอุดรธานีหลังฝนไม่ตกลงมาเป็นเวลานาน
เชน่กนั โดยสํารวจทีอ่่างเก็บน้ําและไร่นาของชาวบา้น พบว่าหลายพื้นทีไ่ดรั้บความเดือดรอ้น แหล่งกักเก็บน้ํามีน้ําอยู่ตํ่ากว่า
เกณฑก์ําหนดทัง้สิน้ ทําใหอ้่างเก็บน้ําไม่สามารถระบายน้ําสง่ออกมาเพือ่ชว่ยเหลอืชาวนาได ้ตน้ขา้วของชาวนาตอนนี้กําลังจะ
เหีย่วแหง้ใกลต้ายเพราะขาดน้ําเลีย้ง 
 นางซอ้น แกว้อุดร อายุ 65 ปี บา้นเลขที ่65/1 ม.8 บ.ศรเีชยีงใหม่ ต.นาด ีอ.เมอืงอุดรธานี เปิดเผยว่า วันนี้ตนออกมา
ถางหญา้และตรวจดูตน้ขา้วในผนืนา ทัง้นี้ตนมทีีน่าอยู่ 14 ไร่ ทํานาแบบหว่าน ซึง่การทํานาของตนตอ้งลงทุนสูงเนื่องจากไม่มี
คนทํานาจงึตอ้งจา้งเกอืบทกุขัน้ตอน คอื ไถหดุ หรอืไถดะ ค่าจา้งไร่ละ 250 บาท ขึน้มาจากปีกลายอีก 50 บาท ไถพรวน หรือ
ไถแปร กอ่นทีจ่ะหว่านเมล็ดพันธุข์า้วไร่ละ 350 บาท ราคาเพิม่ขึน้อกี 50 บาทเชน่กนั 
 ตอนนี้ตนไดล้งทนุไปแลว้ประมาณ 1 หมืน่บาทเศษ โดยนําเงนิทีไ่ดจ้ากการขายมันสําปะหลังมาลงทนุ 
 ขณะนี้ฝนไม่ตกมากว่า 1 เดือนแลว้ ทําใหต้น้ขา้วที่กําลังโตกําลังจะแหง้ตายทัง้หมด หากฝนไม่ตกลงมาก่อน
กลางเดอืนนี้ขา้วของตนตอ้งแหง้ตายเพราะขาดน้ําอย่างแน่นอน ถงึแมผ้นืนาของตนจะใกลก้ับอ่างเก็นน้ํากดลงิงอ้ก็ตาม แต่น้ํา
ในอ่างเหลอืนอ้ยมากจนไม่สามารถปล่อยมาใหช้าวนาได ้
 อยากจะขอรอ้งผ่านผูส้ื่อข่าวไปยังทุกหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง ช่วยมาทําฝนเทยีมช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่จังหวัด
อุดรธานีเป็นการด่วน 



 ผูส้ือ่ข่าวรายงานเพิม่เตมิว่า สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ ่2 แหง่ และขนาดกลาง 13 แห่ง ตอนนี้มีปรมิาณ
กกัเก็บน้ํา ณ วันที ่26 มถินุายน 2558 อยู่ที ่82.945 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ของปรมิาณกกัเก็บที ่275.830 ลา้นลูกบาศกเ์มตร คดิ
เป็นปรมิาณกกัเก็บน้ํารอ้ยละ 30.07 อ่างเก็บน้ําทัง้หมด 
 จงึจําเป็นตอ้งสํารองน้ําในอ่างเก็บไวเ้พื่อส่งไปยังศูนย์วจัิยประมงน้ําจืด, ศูนย์วจัิยขา้วอุดรธานี, ศูนย์พัฒนาอาชพี
เกษตร, ระบบผลติประปาเมอืงอุดรธานี, ระบบผลติประปาทอ้งถิน่ 5 สถานี และโรงงานอุตสาหกรรมอีก 2 แห่ง รวมถงึการรักษา
ระบบนเิวศของอ่างเก็บน้ํา 
 ซึง่หากส่งน้ําไปเพื่อการเกษตรในช่วงนี้น้ําจะซมึลงในดนิมากกว่าทําใหต้อ้งใชน้ํ้ามาก จึงยังจะไม่มีการส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร จนกว่าจะมน้ํีาฝนมาเพิม่ปรมิาณในอ่างมากพอ(ผูจ้ัดการ 28062558) 
ระทกึ! ศาลฎกีาฯสอบคาํใหก้าร คดทีจุรติโครงการระบายขา้วจทีจู(ี29 ม.ิย.58) 
 นายบุญทรง เตรยิาภริมย์ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดนิทางมายังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํ้ารง
ตําแหน่งทางการเมอืง ตามทีศ่าลฯนัดพจิารณาคดคีรัง้แรก เพือ่สอบคําใหก้าร คดีทีน่ายตระกูล วนิิจนัยภาค อัยการสูงสุด เป็น
โจทก ์ยื่นฟ้องร่วมกับพวกรวม 21 ราย ซึง่เป็นอดีตนักการเมือง ขา้ราชการการเมือง บุคคลธรรมดา  นิตบิุคคล  และเอกชน 
ขอ้หากระทําผดิพระราชบญัญตัฯิเกีย่วกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐหรอืฮัว้ประมูล เป็นเจา้พนักงานมีหนา้ทีซ่ ือ้ จัดการ หรือ
รักษาทรัพยใ์ดๆ ใชอํ้านาจโดยทจุรติสรา้งความเสยีหายแก่รัฐ  เป็นเจา้พนักงานปฏบิัตหินา้ทีห่รือละเวน้การปฏบิัตหินา้ทีโ่ดยมิ
ชอบฯ  และ พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ กรณีทจุรติโครงการระบายขา้วแบบรัฐต่อรัฐ หรอื จทีจู ี
 ซึง่อัยการสงูสดุ ยังขอใหศ้าลสัง่ปรับจําเลยทัง้หมด เป็นเงนิกว่า 3 หมืน่ 5 พันลา้นบาท ซึง่ค่าปรับดังกล่าวคดิคํานวณ
จากมูลค่าครึง่หนึง่ตามสญัญาระบายขา้ว 5 หมืน่ตัน ทีพ่บว่ามกีารกระทําผดิสญัญา 4 ใน 8 ฉบบัดว้ย 
 สําหรับจําเลยทัง้หมด หลังจากทีศ่าลมคํีาสัง่รับฟ้องไปกอ่นหนา้นี้ ก็ไดท้ยอยยืน่คํารอ้งพรอ้มหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อย
ชัว่คราวแลว้ โดยนายบญุทรง ใชห้ลักทรัพย์เป็น สมุดบัญชเีงนิฝาก ซึง่ศาลตีราคาประกัน 20 ลา้นบาท พรอ้มกําหนดเงื่อนไข
หา้มเดนิทางออกนอกประเทศ เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากศาล สว่นจําเลยอืน่ๆ ศาลพจิารณาตามเหตุและพฤตกิารณ์แต่ละราย ซึง่
ศาลใหป้ระกนัทกุราย(มตชิน 29062558) 
จ.นครพนมแลง้วกิฤต ิเกษตรกรนาปีอว่ม สูบนํา้ยดือายตุน้ขา้วรอฝน(29 ม.ิย.58) 
 ผูส้ือ่ข่าวรายงานว่า ที ่จ.นครพนม  สถานการณ์ภัยแลง้ยังสง่ผลกระทบขยายวงกวา้งต่อเนื่อง ภายหลังฝนไม่ตกตอ้ง
ตามฤดูกาล โดยเฉพาะเกษตรกรนาปีทีพ่ากนัเร่งทํานาหว่าน และหว่านกลา้ขา้ว เตรยีมทํานาปี ตัง้แต่ตน้ฤดูแต่ภายหลังฝนไม่ตก
ตอ้งตามฤดูกาล และมปีรมิาณน้ําฝนนอ้ย สง่ผลกระทบต่อพืน้ทีน่าขา้วขาดน้ําวกิฤต ิเช่นเดียวกันกับ ชาวบา้สนในพื้นที ่ต.ปลา
ปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม เกษตรกรนาปี กําลังไดรั้บความเดอืดรอ้นอย่างหนัก  พืน้ทีน่าขา้ว ทีช่าวบา้นทํานาหว่านลดตน้ทุน 
รวมถงึกลา้ขา้วทีร่อการปักดํานาปี กําลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ํา ตอ้งพากนันําเครือ่งสบืน้ําไปตดิตัง้ เพื่อสูบน้ําจากแหล่งน้ํา
ธรรมชาต ิเขา้ไปหล่อเลี้ยงยืดอายุตน้ขา้ว รอฝนตกลงมา บางรายตอ้งเสยีค่าน้ํามัน วันละ 500 – 1,000 บาท  เพิ่มภาระ
ค่าใชจ้่ายตน้ทนุการทํานาเท่าตัว  หากในไม่มีฝนตกลงมาอีกสัปดาห ์เชือ่ว่าจะส่งผลใหพ้ื้นทีน่าขา้วไดรั้บความเสยีหายเหีย่ว
ตาย 
 นายอดศิักดิ ์ เทพอาสน์ ผูว้่าราชการจังหวัดนครพนม  ไดส้ัง่การใหท้างอําเภอทุกอําเภอ รวมถงึองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  ลงพื้นทีต่รวจสอบผลกระทบจากปัญหาภัยแลง้ เตรียมพรอ้มรับมือ  และใหก้ารช่วยเหลือเร่งด่วนในส่วนทีเ่กษตรกร
ไดรั้บผลกระทบ เนื่องจากปีนี้ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล เสีย่งต่อการเกดิปัญหาภัยแลง้วกิฤต ิพรอ้มประกาศเตือนใหเ้กษตรกรใน
พืน้ที ่งดปลูกพืน้ทําการเกษตร  นอกเขตชลประทาน รวมถงึชะลอการทํานาหากพืน้ทีม่คีวามเสีย่งขาดน้ํา ป้องกันความเสยีหาย
ขาดทนุตามา(มตชิน 29062558) 
ก.พาณชิยเ์ผย 5 เดอืนแรกปี 58 ปรมิาณสง่ออกขา้วไทยลดลงจากปีกอ่น 2.7%(30 ม.ิย.58) 
 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณชิย ์รายงานว่า การสง่ออกขา้วในชว่ง 5 เดอืน
แรกของปี 2558 (มกราคม-พฤษภาคม) มีปรมิาณ 3,772,158 ตัน มูลค่า 61,360 ลา้นบาท โดยปรมิาณส่งออกลดลงรอ้ยละ 
1.4 และมูลค่าส่งออกลดลงรอ้ยละ 2.7 เมื่อเทยีบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ทีม่ีการส่งออกปรมิาณ 3,824,785 ตัน มูลค่า 
63,076 ลา้นบาท 
 ทัง้นี้ ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2558 ประเทศผูนํ้าเขา้ขา้วไทย 5 อันดับแรก ประกอบดว้ย ไนจีเรีย ปรมิาณ 
405,851 ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 111.3 เมื่อเทยีบกับช่วงเดียวกันของปีทีผ่่านมา ฟิลปิปินส ์ปรมิาณ 403,087 ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
274.7 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา จนี ปรมิาณ 294,104 ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.1 เมื่อเทยีบกับช่วงเดียวกันของปีที่
ผา่นมา แอฟรกิาใต ้ปรมิาณ 229,321 ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.9 เมื่อเทยีบกับช่วงเดียวกันของปีทีผ่่านมา ไอวอรีโคสต์ ปรมิาณ 
215,506 ตัน ลดลงรอ้ยละ 13.2 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา 
 การส่งออกขา้วในเดือนพฤษภาคม 2558 มีการส่งออกปรมิาณ 945,597 ตัน มูลค่า 14,110 ลา้นบาท โดยปรมิาณ
สง่ออกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.3 เมื่อเทยีบกับเดือนพฤษภาคม 2557 ทีม่ีการส่งออกปรมิาณ 881,212 ตัน และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 35.1 
เมือ่เทยีบกบัเดอืนเมษายน 2558 ทีม่ีการส่งออกปรมิาณ 700,012 ตัน ซึง่การส่งออกขา้วในเดือนพฤษภาคม 2558 ทีผ่่านมา
เป็นปรมิาณสง่ออกต่อเดอืนทีส่งูทีส่ดุในปีนี้ โดยมีการส่งออกขา้วชนิดทีสํ่าคัญ เช่น ขา้วขาว (ตน้ขา้วและปลายขา้ว) ปรมิาณ
รวม 507,320 ตัน เพิ่มขึน้ถงึรอ้ยละ 56.2 เมื่อเทยีบกับเดือนเมษายนทีผ่่านมา โดยขา้วขาวส่วนใหญ่จะส่งไปยังประเทศ
ฟิลปิปินส ์จนี ญีปุ่่ น มาเลเซยี เบนนิ แคเมอรูน เซเนกลั เป็นตน้ 
 สว่นการสง่ออกขา้วนึง่มปีรมิาณ 211,696 ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.7 เมื่อเทยีบกับเดือนเมษายนทีผ่่านมา โดยขา้วนึ่ง
สว่นใหญยั่งคงสง่ไปยังประเทศไนจเีรยี แอฟรกิาใต ้เบนิน เยเมน เป็นตน้ สําหรับการส่งออกขา้วหอมมะลนัิน้มีปรมิาณส่งออก
รวม 201,427 ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.5 เมื่อเทยีบกับเดือนเมษายนทีผ่่านมา โดยขา้วหอมมะลคิุณภาพดีถูกส่งไปยังประเทศ



สหรัฐอเมรกิา ฮ่องกง จนี แคนาดา สงิคโปร์ เป็นตน้ ส่วนปลายขา้วหอมมะลมิีการส่งออกไปยังประเทศเซเนกัล ไอวอรีโคสต ์
เป็นตน้ 
 สถานการณ์ราคาสง่ออกขา้วในเดอืนมถินุายน 2558 อยู่ในระดับค่อนขา้งทรงตัวจากเดือนพฤษภาคม ขณะทีป่ระเทศ
คู่แข่งทีสํ่าคัญ เชน่ เวยีดนามยังคงเร่งขายขา้วอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับค่าเงนิบาทยังคงมีทศิทางอ่อนค่าลงจงึส่งผลใหร้าคา
ขา้วสง่ออกปรับลดลงดว้ย ทัง้นี้ ราคาทีป่ระกาศโดยสมาคมผูส้ง่ออกขา้วไทย ณ วันที ่24 มถินุายน 2558 ขา้วขาว 5 เปอรเ์ซ็นต ์
ราคาอยู่ที ่380 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบ)ี ในขณะราคาขา้วของประเทศคู่แข่งซึง่รายงานโดยเว็บไซต์ ORYZA.COM ณ 
วันที ่26 มถินุายน 2558 ขา้วขาว 5 เปอร์เซ็นต์ ของเวียดนามราคาอยู่ที ่345-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบ)ี ขา้วขาว 5 
เปอรเ์ซ็นต ์ของอนิเดยีราคาอยู่ที ่385-395 เหรยีญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบ)ี ในขณะทีข่า้วขาว 5 เปอรเ์ซ็นต ์ของปากสีถานราคา
อยู่ที ่375-385 เหรยีญสหรัฐต่อตัน (เอฟโอบ)ี 
 สมาคมฯ คาดว่าในเดอืนมถินุายนนี้จะมกีารสง่ออกขา้วประมาณ 800,000 ตัน เนื่องจากค่าเงนิบาทยังคงมทีศิทางอ่อน
ค่าลงจึงส่งผลใหร้าคาขา้วส่งออกของไทยปรับลดลงช่วยใหข้า้วไทยสามารถแข่งขันในตลาดไดด้ีขึ้น ในขณะที่ตลาด
ต่างประเทศเริม่มกีารสัง่ซือ้อย่างต่อเนื่อง และการสง่มอบขา้วของเอกชนทัง้ขา้วขาว ขา้วนึง่ และขา้วหอมมะลยัิงคงมีเป็นระยะๆ 
อย่างไรก็ตาม ในชว่งนี้ ตลาดยังคงเป็นของผูซ้ ือ้เพราะประเทศคู่แข่งทีสํ่าคัญโดยเฉพาะเวียดนามยังคงเร่งเสนอขายขา้วอย่าง
ต่อเนื่องเพือ่รองรับผลผลติฤดูใหม่กําลังออกสูต่ลาด ขณะทีต่ลาดคา้ขา้วค่อนขา้งซบเซาจากสภาพเศรษฐกจิและการเมืองของ
ประเทศผูนํ้าเขา้บางประเทศ ประกอบกับค่าเงนิของประเทศในแถบแอฟริกาที่ผูกกับค่าเงินยูโรก็อ่อนค่าลง จึงทําใหผู้ซ้ ื้อ
บางสว่นชะลอการซือ้ขา้ว หรอืเลอืกซือ้ขา้วจากแหล่งทีร่าคาถกูกว่า(ผูจ้ัดการ 29062558) 
ขา่วด ีพ.ค.สง่ออกขา้วสูงสุดในรอบปี แตท่ ัง้ปียงัตอ้งระวงัปัจจยัภยัแลง้(30 ม.ิย.58) 
 นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกติติมศักดิ์สมาคมส่งออกขา้วไทย กล่าวว่า ส่งออกออกขา้วเดือนพฤษภาคม 
2558  กลับมาทําสถติสิงูสดุรอบปี  มีปรมิาณ 9.45 แสนตัน เพิม่ขึน้ 7.3% เทยีบกับพฤษภาคม 2557 ทีม่ีปรมิาณ  8.81 แสน
ตัน และมมีูลค่า 1.41 หมืน่ลา้นบาท  สาเหตุเพราะเดอืนพฤษภาคมมขีา้วคา้งสง่มอบขา้วรัฐต่อรัฐ (จทีจู)ี ใหก้บัจนีและฟิลปิปินส ์
และเดอืนเมษายนทีม่วีันหยุดยาว ทําใหเ้ลือ่นสง่มอบมาเดอืนพฤษภาคมแทน ซึง่น่าจะมผีลต่อปรมิาณสง่ออกขา้วเดอืนมถินุายน
ลดลง คาดสง่ออก 8 แสนตัน แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงเป้าหมายสง่ออกขา้วทัง้ปีนี้ไว ้9-10 ลา้นตัน เพราะมีปัจจัยสถานการณ์ภัย
แลง้หนุน  
 แหล่งข่าวจากวงการคา้ขา้ว กล่าวว่า  ทีป่ระชุมคณะทํางานขา้วถุง ทีม่ีนางสาวชุตมิา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวง
พาณชิย ์เป็นประธาน ไดข้อ้สรุปแนวทางการทําขา้วถงุราคาถกูใหป้ระชาชนรายไดน้อ้ย  โดยเปิดใหส้หกรณ์การเกษตรเสนอตัว
ดําเนนิการจัดทําขา้วถงุ และจ่ายขา้วเป็นค่าตอบแทนค่าใชจ้่าย อัตรา 1 ต่อ  1.5-1.6  สําหรับค่าใชจ่้ายในการดําเนนิการเชน่ ค่า
ถงุและค่าปรับปรุงสภาพ เพือ่ขา้วถงุขนาด 2 กก. ราคาถงุละ 33 บาท  ปรมิาณรวม 5,000 ตัน หรือ 2.5 ลา้นถุง กําหนดเปิดตัว
เดอืนสงิหาคมนี้(มตชิน 29062558) 
ขา้วถุงถูกๆ “ลุงตู”่ ไดข้อ้สรุป เตรยีมเปิดใหพ้อ่คา้ เสนอราคา(30 ม.ิย.58) 
 เมือ่วันที ่29 ม.ิย. มีรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า คณะทํางานขา้วถุง ทีม่ีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ได ้
ขอ้สรุปการทําขา้วสารบรรจุถงุราคาถกูขายใหป้ระชาชนแลว้ โดยจะเปิดใหส้หกรณ์การเกษตรทีม่ีศักยภาพ และภาคเอกชนเขา้
ร่วม ซึง่รัฐจะใหค้่าตอบแทนเป็นขา้วสารในสต๊อกสดัสว่น 1 : 1.5-1.6 หรอืผลติขา้ว 1 ตัน ไดข้า้วตอบแทน 1.5-1.6 ตัน สําหรับ
ค่าใชจ้่ายดําเนนิการ เชน่ ค่าถงุ ค่าปรับปรุงสภาพ 
 ทัง้นี้  จะนําขา้วสารในสต๊อกมาทํา 5,000 ตัน บรรจุถุง 2 กโิลกรัม (กก.) ได ้2.5 ลา้นถุง ราคาถุงละ 33 บาท 
ผูดํ้าเนนิการจะมกีําไรถงุละ 5 บาท หรอื 12.5 ลา้นบาท จากราคาขาย กก.ละ 16.50 บาท ขณะทีร่าคาขา้วสารในตลาด กก.ละ 
11.50 บาท สว่นราคาขา้วถงุในตลาดขณะนี้ ขา้วขาว 5 กก. ราคา 70-90 บาท จากตน้ทุนขา้วสารถุงละ 60 บาท หรือ กก.ละ 
12 บาท หากรวมค่าบรหิารจัดการ จะจําหน่ายไดไ้ม่เกนิถุงละ 65 บาท หรือเฉลี่ย กก.ละ 13 บาท ทําใหข้า้วถุงของรัฐบาลถูก
กว่าทอ้งตลาด 20% 
 ดา้นนายชเูกยีรต ิโอภาสวงศ ์นายกกติตมิศักดิส์มาคมสง่ออกขา้วไทย กล่าวว่า การสง่ออกออกขา้วไทยเดอืนพ.ค.58 
สงูสดุในรอบปีนี้ ปรมิาณ 945,000 ตัน จากเดอืนพ.ค.57 ทีส่ง่ออก 881,000 ตัน รวมมูลค่า 14,100 ลา้นบาท เพราะการสง่มอบ
ขา้วรัฐต่อรัฐใหจ้นีและฟิลปิปินส ์และเดอืนเม.ย.มวีันหยุดยาว การสง่ออกสว่นใหญท่ะลักมาเดอืนพ.ค.(ไทยรัฐ 29062558) 
ปภ.ประกาศภยัแลง้ จ.นครสวรรค ์7 อําเภอ(30 ม.ิย.58) 
 เมือ่วันที ่29 ม.ิย. 58 ผูส้ือ่ข่าวรายงานจากจังหวัดนครสวรรค ์ถงึสถานการณ์น้ําท่าสายต่างๆ ทีไ่หลผ่านจังหวัดว่ายัง
อยู่ในเกณฑท์ีตํ่่า ทัง้ยังมีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเนื่องดว้ย ซึง่ส่งผลกระทบใหก้ับพื้นทีช่ลประทาน และพื้นทีก่ารเกษตรเป็น
จํานวนมาก 
 ขณะที ่นายวศิาล วสนุธาราพร ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ บอกว่า ปรมิาณน้ําท่าทีไ่หลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ใน
วันนี้ โดยแม่น้ําปิง (p.17) มปีรมิาณน้ําไหลผ่าน 43 ลบ.ม./วนิาท ีแม่น้ําน่าน (n.67) มีปรมิาณน้ําไหลผ่าน 122 ลบ.ม./วนิาท ี
แม่น้ําเจา้พระยา (c.2) มปีรมิาณน้ําไหลผา่น 152 ลบ.ม./วนิาท ีโดยแม่น้ําทัง้สามสายยังมแีนวโนม้ลดลงอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ล่าสดุ
ไดแ้จง้เตอืนไปยังเกษตรกรแลว้ว่า ไม่สามารถสง่น้ําไปพืน้ทีก่ารเกษตรไดอ้ีก ขอใหง้ดทํานาอย่างเด็ดขาด เนื่องจากอาจเสีย่ง
ต่อการขาดทนุ ซึง่ชว่งนี้เหลอืน้ําใชแ้ต่เพยีงการอุปโภคบรโิภคเทา่นัน้ 
 ในสว่นของป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค ์ไดป้ระกาศพืน้ทีภ่ัยแลง้ในพืน้ทีจั่งหวัดนครสวรรค ์รวม 7 
อําเภอ ไดแ้ก ่อําเภอเมอืง อําเภอหนองบวั อําเภอตากฟ้า อําเภอไพศาลี อําเภอตาคลี อําเภอโกรกพระ และอําเภอลาดยาว มี
พืน้ทีก่ารเกษตรทัง้นาขา้วและพชืไร่เสยีหายรวม 39,071ไร่(ไทยรัฐ 29062558) 
ก.เกษตรฯ เรง่สรุปปัญหาภยัแลง้ เสนอมาตรการชว่ยชาวนา เขา้ ครม.(30 ม.ิย.58) 



 เมือ่วันที ่29 ม.ิย. 58 นายปีตพิงศ ์พึง่บญุ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ คาดว่า การเสนอแนวทางมาตรการให ้
ความชว่ยเหลอืเกษตรกรทีต่อ้งชะลอการปลูกขา้วนาปีในลุ่มเจา้พระยา จะมคีวามชดัเจน และเสนอ ครม.ไดภ้ายในสัปดาหห์นา้ 
สําหรับพื้นที่อื่นๆ ไดส้ั่งการใหเ้ริ่มสํารวจ โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในจุดที่เป็นปัญหาจริงๆ ทัง้ที่ไม่ไดอ้ยู่ในเขต
ชลประทาน ไม่เป็นลุ่มน้ําใหญ่ๆ  เหมอืนเจา้พระยา ซึง่พืน้ทีท่ีเ่หลือทัง้หมดตอ้งดูว่า สภาพฝนเป็นอย่างไร จะนําขอ้มูลทีสํ่ารวจ
ไดม้าพจิารณาหามาตรการเยยีวยาอกีครัง้ 
 สําหรับการประชุมร่วมกับ นายเลศิวโิรจน์ โกวัฒนะ อธบิดีกรมชลประทาน นายไพรัช หวังดี รองอธบิดีกรมส่งเสริม
การเกษตร พรอ้มดว้ยสํานักชลประทานเขตลุ่มเจา้พระยา และเกษตรจังหวัดลุ่มเจา้พระยาตอนล่าง 15 จังหวัด อาท ิจ.ชัยนาท 
อ่างทอง สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา ในวันนี้ เพื่อเร่งสรุปมาตรการแนวทางแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ภัยแลง้ในพื้นลุ่ม
เจา้พระยา 
 นอกจากนี้ ไดส้ั่งการใหก้รมชลประทาน และกรมส่งเสรมิการเกษตร ประชุมหารือร่วมกัน เพื่อเร่งจัดทําแผนบรหิาร
จัดการเพาะปลูก และสํารวจพื้นทีเ่พาะปลูกใหช้ัดเจน และสอดคลอ้งกับปรมิาณน้ําทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน ทัง้พื้นทีท่ีม่ีการปลูกขา้ว
แลว้มีความเสีย่ง และพื้นที่ทีช่ะลอการปลูกคงเหลือเท่าไร เพื่อพจิารณาแนวทางใหก้ารช่วยเหลือเป็นรายพื้นทีใ่หแ้ลว้เสร็จ
ภายในวันที ่29 ม.ิย. 58 
 เบือ้งตน้ม ี2 แนวทาง คอื 1.การจา้งแรงงานและสรา้งรายไดใ้หป้ระชาชน โดยการปรับปรุงอาคารชลประทาน ทัง้ช่วง
กอ่นฝนจะมาในชว่งเดอืนสงิหาคมนี้ และชว่งฝนสิน้สดุในชว่งหลังเดอืนพฤศจกิายน โดยกรมชลประทานจะรับผดิชอบดําเนนิการ 
2.กจิกรรมดา้นการเกษตร เพือ่สรา้งรายไดท้ดแทนในชว่งทีต่อ้งชะลอการทํานา แมว้่าผลสํารวจในเบือ้งตน้ เกษตรกรส่วนใหญ่
ในพืน้ทีลุ่่มเจา้พระยา จะรอฝน เพือ่การทํานาปี โดยมปีระมาณ 3 แสนไร่ ทีจ่ะปรับเปลีย่นไปปลูกพชืชนดิอื่นๆ ดังนัน้ แผนงานที่
กรมสง่เสรมิการเกษตรไดสํ้ารวจความตอ้งการของเกษตรกรไวเ้รียบรอ้ยแลว้ ก็ตอ้งมาหารือร่วมกับกรมชลประทานว่า สามารถ
จัดสรรน้ําใหเ้พียงพอไดห้รือไม่ อย่างไรก่อนทีฝ่นจะมาถงึ และหลังจากฝนตกมาแลว้ จะทําการเกษตรเพิม่ สรา้งรายไดไ้ด ้
อย่างไร 
 สําหรับมาตรการแกไ้ขปัญหา เรื่องการบรหิารจัดการน้ําในระยะสัน้และระยะยาว ทีก่ระทรวงเกษตรฯ ไดส้ั่งการอยู่
ระหว่างเร่งรัดดําเนนิการ คอื 1. การเปลีย่นอุปสงคด์า้นการใชน้ํ้าทางการเกษตร เนน้การสรา้งแหล่งน้ําขนาดเล็ก หรือแหล่งน้ํา
ในฟารม์ หรอืการกําหนดเขตเกษตรกรรมใชน้ํ้านอ้ย การประกอบอาชพีอืน่ ปศุสตัว ์และประมง เป็นตน้ 2. อาคารชลประทานบาง
ประเภททีถ่า่ยโอนใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถิน่ แต่ทอ้งถิน่ไม่สามารถดําเนนิการได ้ซึง่อยู่ประมาณ 3,000 โครงการ ก็จะขอเขา้ไป
ชว่ยดูแล โดยเฉพาะการเพิม่ระบบสง่น้ํา ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 3. การดงึน้ําจากแม่น้ําสาละวนิ และแม่โขง ในช่วงทีม่ีระดับ
น้ําเกนิกกัเก็บ จะใหก้รมชลประทานเขา้ไปศกึษาแนวทางว่า จะสามารถดงึน้ําส่วนเกนิมาเป็นประโยชน์อย่างไรไดบ้า้ง รวมถงึ
แผนงานโครงการในระยะยาว ทีม่ีการศกึษามาแลว้ก็จะตอ้งกลับมาพจิารณากัน 4. การเพิม่ประสทิธภิาพเรื่องการส่งน้ําใน 4 
เขือ่นหลักของลุ่มเจา้พระยาเอง ทียั่งขาดในเรือ่งงบประมาณดําเนนิการ ก็จะเร่งเสนอรัฐบาลพจิารณาโดยเร็วต่อไป 
 ทัง้นี้ หลังการประชมุ นายปีตพิงศ ์ไดข้ึน้เฮลคิอปเตอร์สํารวจสถานการณ์ภัยแลง้บรเิวณลุ่มเจา้พระยา ตอนล่าง นาย
ปีตพิงศ ์กล่าวเพิม่เตมิว่า จากการขึน้บนิสํารวจพื้นทีเ่พาะปลูก บรเิวณตอนล่างลุ่มน้ําเจา้พระยา โดยบนิไปทางดา้นตะวันออก 
พบว่า พืน้ทีท่ีน่่าจะมปัีญหาหนักหน่อย คอื แถวฝ่ังซา้ยของลุ่มน้ําเจา้พระยา ตดิต่อกบัลุ่มน้ําป่าสกั ซึง่มปีรมิาณน้ํานอ้ย และพืน้ที่
สงูมอียู่บางสว่นน้ําจะสง่ไม่ถงึ แต่เกษตรกรก็ปรับตัว ไม่ไดล้งมอืเพาะปลูกพชื สว่นฝ่ังขวาแม่น้ําเจา้พระยาใกล ้ๆ  แม่น้ํานอ้ย ยังมี
พืน้ทีบ่างสว่นยังสง่น้ําไม่ได ้
 “แต่ว่าสว่นนี้จะเป็นจุดๆ ยังเป็นปัญหา ดังนัน้ หลังจากวันนี้ทีก่รมชลประทาน และกรมส่งเสรมิการเกษตร ทีทํ่าแผนที่
การเพาะปลูก และปรับขอ้มูลไดต้รงกนัเรยีบรอ้ยแลว้ ก็จะสัง่ใหเ้จา้หนา้ทีร่ะดับพืน้ที ่ซ ึง่ไดส้ัง่การใหม้กีารตัง้ศูนยช์ว่ยเหลอืระดับ
ตําบล อําเภอ ในพื้นทีเ่สีย่ง เพื่อเอกซเรย์ความตอ้งการของประชาชนอีกครัง้ ทัง้ระยะก่อนฝนตก ซึง่อีกไม่กีว่ัน ตามที่กรม
อุตุนยิมวทิยาคาดการณ์ กบัหลังฝนตกแลว้ จะทํากจิกรรมการเกษตรชนดิใด” 
 ดา้น นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธบิดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
เกีย่วกบัสถานการณ์น้ํา และปรมิาณฝนทีจ่ะตกลงมา กรมชลประทานจะยังคงการระบายน้ําจาก 4 เขือ่นหลัก ไดแ้ก่ เขื่อนภูมพิล 
เขือ่นสริกิติ ิ ์เขือ่นแควนอ้ยบํารุงแดน และเขือ่นป่าสกัชลสทิธิ ์เฉลีย่วันละ 28 ลา้นลูกบาศกเ์มตร โดยจะคงเหลอืน้ําตน้ทุนสิน้สุด
ฤดูฝน ณ วันที ่1 พ.ย. 58 น้ําจะมอียู่ประมาณ 3,200–3,900 ลา้นลูกบาศกเ์มตร(ไทยรัฐ 29062558) 
ชาวนาอา่งทอง สูบนํา้บาดาลทาํนา เสีย่งขาดทนุ(30 ม.ิย.58) 
 วันที ่30 ม.ิย. 58 นายสกล เหล็กไหล อายุ 57 ปี ชาวนา ต.อนิทประมูล อ.โพธิท์อง จ.อ่างทอง เปิดเผยว่า ลงทุนทํา
นากว่า 40 ไร่ หลังเกดิภัยแลง้ชลประทานชะลอการจ่ายน้ํา จงึไดใ้ชน้ํ้าจากบอ่บาดาลทีขุ่ดเจาะไวเ้มือ่ปีทีผ่า่นมา สบูน้ําขึน้มาทํา
นาเพือ่เลีย้งครอบครัว ถงึจะเสีย่งต่อภาวะแลง้แมลงกดักนิแถมหนูนาทีชุ่กชุม เนื่องจากมีทีน่ารา้งว่างเปล่าจํานวนมากมารุมกัด
กนิตน้ขา้วก็ตาม ถา้ทํานาล่าชา้อาจจะเกดิน้ําหลาก ซึง่กระทบในชว่งเก็บเกีย่วทําใหผ้ลผลติเสยีหาย 
 นายสกล กล่าวต่อว่า ตนไดป้ระกอบอาชพีทํานาหาเลี้ยงครอบครัวมาตลอดชวีติ ถา้หยุดทํานาก็ตอ้งขาดรายได ้ยิง่
ตอนนี้ภัยแลง้ยังคงต่อเนื่องจงึจําเป็นตอ้งดิน้รนทํานา ถงึแมก้ารทํานาช่วงนี้จะมีตน้ทุนทีสู่งขึน้ทัง้ค่าน้ํามันสูบน้ํา ค่าปุ๋ ย ค่ายา 
รวมไปถงึปัญหาหนูทีช่กุชมุทีจํ่าเป็นตอ้งจัดการ 
 "หากไม่ไดทํ้านา คงไม่มีเงนิมาชําระค่าใชจ้่ายในครอบครัว เพราะชาวนาไม่มีเงนิเดือน" นายสกล ชาวนาอ่างทอง
กล่าว(ไทยรัฐ 30062558) 

 


