
 

ขาวประจําเดือน พฤษภาคม  2558 

ยนัแถลงปิดคดจีทีจู ี7 พ.ค.นี ้- ไมห่ว ัน่ สนช.ถอดถอน(06 พ.ค.58) 
 นายบญุทรง เตรยิาภริมย ์อดตีรัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิย ์ยนืยันว่า ในวันที ่7 พฤษภาคมนี้ จะเดนิทางไปแถลง
ปิดคดกีารระบายขา้วแบบรัฐต่อรัฐ หรอืจทีจู ีในโครงการรับจํานําขา้วต่อสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ(สนช.) ดว้ยตัวเอง ซึง่ขณะนี้
อยู่ระหว่างการร่างคําแถลงปิดคดอียู่ 
 สว่นวันที ่8 พฤษภาคม ที ่สนช.จะลงมตถิอดถอนตนในกรณีดังกล่าวนัน้ ไม่มีความกังวล แต่ยังยืนยันว่าไม่เห็นดว้ย 
เพราะมองว่า สนช.ไม่มอํีานาจทีจ่ะมาถอดถอนได(้ผูจ้ัดการ 05052558) 
ชาวนา จ.กาฬสนิธุร์ะทมผลผลติตกขายขา้วขาดทนุ(06 พ.ค.58) 
 เมือ่วันที ่5 พ.ค. ผูส้ือ่ข่าวรายงานจาก จ.กาฬสนิธุว์่า จากการตดิตามบรรยากาศการเก็บเกีย่วผลผลติขา้วนาปรังใน
หลายพื้นทีพ่บว่าชาวนายังประสบปัญหาซํ้าซาก ผลผลติตกตํ่า ขายขา้วขาดทุน โดยชาวนาระบุสาเหตุเกดิจากไดรั้บน้ําจาก
ชลประทานลําปาวไม่เพยีงพอและตน้ทนุการผลติสงู ทําใหป้ระสบปัญหาขาดทนุซํ้าซาก 
 นางหนูจมิ ภาระ ชาวนาบา้นตูม หมู่ 4 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสนิธุ์ กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแลง้ปีนี้รุนแรง 
ประกอบกบัปรมิาณน้ําในเขือ่นลําปาวเหลอืนอ้ย ตนจงึปลูกขา้วนาปรังเพยีง 4 ไร่ แต่เนื่องจากไดรั้บน้ําจากชลประทานไม่ทั่วถงึ 
ตน้ขา้วจงึงอกไม่ด ีและชะงักการเจรญิเตบิโต เกดิวัชพชืปกคลุมอย่างหนาแน่น ตอ้งสิน้เปลืองปุ๋ ยยา ค่าแรงงาน ค่าเมล็ดพันธุ ์
ค่ารถไถรถเกีย่ว ตน้ทนุเฉลีย่ไร่ละ 2 พันบาท หรอืรวมประมาณ 8,000 บาท ไดผ้ลผลติเพยีงไร่ละ 250 กก. หรือรวมประมาณ 1 
ตัน ขายทีต่ลาดรับซือ้ กก. ละ 7 บาท ไดเ้งนิ 7,000 บาท 
 เมือ่หกัค่าใชจ่้ายก็เทา่กบัขาดทนุ ชาวนาจงึเป็นอาชพีทีไ่ม่มอีนาคต เนื่องจากประสบปัญหามาก โดยเฉพาะเรื่องน้ําที่
เป็นปัจจัยสําคัญในการเกษตรกรรม และตน้ทนุการผลติ วอนรัฐบาลกําหนดมาตรการชว่ยเหลอืชาวนาในระยะยาวดว้ย 
 ขณะทีช่าวนาประสบปัญหาขาดทนุ ผูท้ีไ่ดเ้งนิกลับเป็นผูป้ระกอบการรถเกีย่วขา้วทีเ่ริม่ตน้ฤดูกาลเก็บเกีย่วขา้วนาปรัง 
คดิอัตราค่าจา้งไร่ละ 600 บาท ในวันหนึง่สามารถเก็บเกีย่วไม่นอ้ยกว่า 20 ไร่ ซึง่จะมรีายไดไ้ม่ตํ่ากว่าวันละ 10,000 บาททเีดยีว
(ผูจ้ัดการ 05052558) 
เรร่ะบายขา้วหวงัดงึราคา(06 พ.ค.58)   
 นางจนิตนา ชยัยวรรณาการ ประธานคณะกรรมการองคก์ารคลังสนิคา้ (บอรด์ อคส.) เปิดเผยว่า เมือ่เร็วๆนี้ น.ส.ชุตมิา 
บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไดม้อบหมายให ้อคส.และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ทําหนังสือไปยัง
สํานักงานตํารวจแหง่ชาต ิ(สตช.) เพือ่ใหเ้ร่งสรุปคดขีา้วสารสต๊อกรัฐบาล สว่นของขา้วทีส่่งมอบผดิชนิด ขา้วเสยีหาย และขา้ว
คุณภาพตํ่า (เกรดซ)ี สดัสว่นนอ้ยกว่า 20% ของขา้วในโกดัง ซึง่มีปรมิาณรวม 1.75 ลา้นตัน จากปรมิาณ 4 ลา้นตัน ทีไ่ดแ้จง้
ความกบัทางตํารวจไวก้อ่นหนา้นี้ โดยขอใหส้รุปสํานวนใหแ้ลว้เสร็จภายในเดอืน ม.ิย.นี้ เพือ่นํามาเปิดระบายภายในเดอืน ก.ค.นี้ 
 “ขา้วทีไ่ดแ้จง้ความไวม้ี 4 ลา้นตัน ทัง้หมด 186 โกดัง ซึง่เดมิจะไดข้อ้สรุปภายในเดือน ส.ค. แต่ทางกระทรวงได ้
ขอให ้อคส. และ อ.ต.ก.สง่หนังสอืแจง้ไปยัง สตช. เพือ่ใหเ้ร่งเก็บหลักฐานดําเนนิคดขีา้วใน 3 สว่นนี้กอ่นปรมิาณ 1.75 ลา้นตัน 
คอื ขา้วผดิชนดิปรมิาณ 54,000 ตัน ขา้วเสยีหาย 653,000 ตัน และขา้วเกรดซทีีม่ีอยู่ในโกดังนอ้ยกว่า 20% อีกประมาณ 1 
ลา้นตัน ใหเ้สร็จภายใน ม.ิย. เพือ่ทีจ่ะเร่งจัดการระบายโดยเร็ว” 
 ทัง้นี้ หลังจากทีตํ่ารวจเก็บรวบรวมหลักฐานขา้วดังกล่าวเสร็จก็จะดําเนินคดีทางอาญาต่อไป โดยอัยการจะเป็นผูส้ั่ง
ฟ้องเจา้ของโกดัง และผูต้รวจสอบคุณภาพขา้ว (เซอรเ์วเยอร)์ ต่อไป ส่วน อคส.จะเป็นผูฟ้้องคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสยีหาย 
โดยขา้วผิดชนิดนั้นจะฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหาย 100% ของมูลค่าขา้ว ส่วนขา้วเสียหายและขา้วเกรดซีจะฟ้องรอ้งเรียก
ค่าเสยีหายจากสว่นต่างราคาขา้วทีนํ่าออกไปขาย หกัราคาตลาด ณ วันทีข่าย ขณะทีผู่ท้ ีต่อ้งรับผดิชอบความเสยีหายนัน้ ถา้เป็น
ขา้วทีไ่ดจ้ากโครงการรับจํานําปี 2554/55 และปี 2555/56 เซอร์เวเยอร์จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบทัง้ปรมิาณและคุณภาพ ส่วน
โครงการรับจํานําปี 2556/57 ทางเจา้ของโกดังกลางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ 
 น.ส.ชตุมิา บณุยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณชิย ์กล่าวว่า ในอีก 2 สัปดาห ์รัฐบาลฟิลปิปินสจ์ะเปิดประมูลนําเขา้ขา้ว 
200,000-300,000 ตัน ซึง่ไทยสนใจเขา้ร่วมเสนอราคา และเบือ้งตน้มั่นใจว่าเราแข่งขันได ้เพราะขณะนี้ขา้วไทยไม่ไดม้รีาคาสูง
กว่าคู่แข่งมากจนเกนิไป พรอ้มกนันี้ พล.อ.ฉัตรชยั สารกิลัยะ รมว.พาณชิย ์จะนําคณะเดนิทางเยอืนจนีในสปัดาหน์ี้เพือ่สรุปกรอบ
บันทกึความเขา้ใจ (เอ็มโอยู) การซือ้ขายขา้วระหว่างกันปรมิาณ 2 ลา้นตัน กําหนดส่งมอบ 2 ปี (ปี 58-59) และหารือเพื่อ
แกปั้ญหาการสง่มอบขา้วปรมิาณ 1 ลา้นตันแบบรัฐต่อรัฐ (จทีจู)ี เดมิทีม่อียู่แลว้ และขณะนี้สง่มอบไปแลว้ 400,000 ตัน แต่ไทย
จะเร่งรัดการสง่มอบใหเ้ร็วขึน้เพือ่ใหม้ผีลดงึราคาขา้วในประเทศสงูขึน้ 
 ทัง้นี้ ผูส้ือ่ข่าวรายงานเพิม่เตมิว่า การเขา้ร่วมประมูลขา้วกบัรัฐบาลฟิลปิปินส ์ไทยอาจเสยีเปรยีบเวยีดนามทีจ่ะเขา้ร่วม
เสนอราคาดว้ย เพราะเวยีดนามมรีาคาสง่ออกขา้วตํ่ากว่าไทย และมคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิกบัฟิลปิปินส(์ไทยรัฐ 06052558) 
โปรโมตสนิคา้ไทย หวา่นเงนิซือ้สือ่ยกัษ(์06 พ.ค.58) 



 นางนันทวัลย ์ศกนุตนาค อธบิดีกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมไดจ้ัดทําแผนโปรโมตสนิคา้ขา้ว
และผลติภัณฑซ์ึง่เป็นหนึ่งในสนิคา้ภายในโครงการโปรดักส ์แชมเป้ียน โดยจะจัดทําแคมเปญโปรโมตผ่านสือ่ต่างประเทศที่
ไดรั้บความนิยม ทัง้โทรทัศน์ นิตยสาร ป้ายบลิบอร์ด เพื่อสรา้งภาพลักษณ์ ตอกย้ําและกระตุน้ใหผู้บ้ริโภครับรูว้่าขา้วและ
ผลติภัณฑข์องไทยเป็นสนิคา้ทีด่ ีมคีุณภาพ เพือ่ใหเ้กดิการบรโิภคเพิม่ขึน้ ซึง่จะเป็นผลดตี่อการส่งออกไทย โดยจะจัดกจิกรรม 
เชน่ การโปรโมตขา้วไทยในงานแสดงสนิคา้ทีเ่กีย่วกบัอาหาร โดยจัดบธูใหท้ดลองชมิ เชน่ นวิยอรก์ มลิาน แฟรงกเ์ฟิรต์ ไตห้วัน 
สว่นจนีจะเชญิดาราชือ่ดังของไทยไปโชวก์ารทําอาหารจากเมนูขา้ว เป็นตน้ 
 ส่วนสนิคา้โปรดักสแ์ชมเป้ียนอื่นๆ จะโปรโมตผ่านสือ่ในประเทศเป้าหมาย มีสนิคา้ที่จะโปรโมต เช่น อัญมณีและ
เครือ่งประดับ ของใชใ้นบา้น ของใชบ้นโต๊ะอาหาร ยานยนตแ์ละชิน้สว่น เครือ่งใชไ้ฟฟ้า วัสดุก่อสรา้ง อาหาร ธุรกจิบรกิาร เช่น 
ดจิติอล คอนเทนต ์โดยจะมุ่งสรา้งภาพลักษณ์ และมุ่งใหผู้บ้รโิภครูจ้ักและยอมรับสนิคา้ไทยว่ามีความโดดเด่น เมื่อตอ้งการซือ้ 
ใหน้กึถงึสนิคา้ไทยเป็นลําดับแรก เชน่ ยานยนต ์จะโปรโมตว่าไทยเป็นศูนยก์ลางการผลติระดับโลก ผลติไดปี้ละกว่า 2 ลา้นคัน 
และสง่ออกไปทัว่โลก เป็นตน้(ไทยรัฐ 05052558) 
AFETหยดุซือ้ขายขา้ว-มนัเสน้ เหตคุนซือ้นอ้ย-TFEXไมส่นใจจอ่เลกิขายยาว(06 พ.ค.58) 
 นายววิัฒน์ ตรีะวนชิพงศ ์กรรมการและผูจั้ดการ ตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหนา้แหง่ประเทศไทย (AFET) เปิดเผยถงึกรณี
ที ่AFET หยุดทําการซือ้ขายล่วงหนา้สนิคา้เกษตรหลายรายการ ทัง้ขา้วหอมมะล ิ100% ชัน้ 2, ขา้วขาว 5%,มันสําปะหลังเสน้ 
สับปะรดกระป๋อง และยางแท่ง STR20 ว่า เนื่องจากขณะนี้ AFET อยู่ระหว่างการควบรวมกจิการเขา้กับตลาดซือ้ขายสนิคา้
ล่วงหนา้ (TFEX) ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยล่าสดุ การยกร่าง พ.ร.บ.ซือ้ขายล่วงหนา้ของแต่ละองค์กรใหเ้ป็น
กฎหมายฉบับเดียวกัน จะแลว้เสร็จในเร็วๆนี้ จากนัน้จะนําเสนอใหค้ณะรัฐมนตรี (ครม.) พจิารณาเห็นชอบ และนําเขา้สู่การ
พจิารณาของสภานติบิญัญตัแิหง่ชาต ิ(สนช.) เพือ่ออกเป็นกฎหมายและมผีลบงัคับใชต้่อไป คาดว่า น่าจะมผีลบงัคับใชภ้ายในปี
นี้ 
 “ตอนนี้ AFET หยุดซือ้ขายขา้วขาว 5%, ขา้วหอมมะล ิ100% ชัน้ 2, มันสําปะหลังเสน้, สับปะรดกระป๋อง และยาง
แทง่ STR 20 กอ่น ยังคงซือ้ขายเฉพาะยางแผน่รมควันชัน้ 3 เท่านัน้ เพราะอยู่ระหว่างการควบรวม อีกทัง้สนิคา้ทีห่ยุดการซือ้
ขายมปีรมิาณการซือ้ขายนอ้ยมาก คาดว่า เมือ่การควบรวมกจิการเสร็จแลว้ TFEX อาจไม่นําเขา้มาซือ้ขาย เพราะตลาดไม่สนใจ 
และปรมิาณการซือ้ขายนอ้ย แต่สนิคา้กลุ่มยาง น่าจะซือ้ขายใน TFEX แน่นอน” 
 อย่างไรก็ตาม ภายหลังการควบรวมเสร็จแลว้ จะตอ้งยกเลกิ AFET และใหม้ตีลาด TFEX เพยีงแหง่เดยีวในการซือ้ขาย
สนิคา้ล่วงหนา้ ซึง่ตนเสนอใหนํ้าสนิคา้ขา้วเปลอืกเขา้มาซือ้ขายใน TFEX ดว้ย เพราะตลาดจะมคีวามสนใจกว่าขา้วสาร อกีทัง้ยัง
ชว่ยใหเ้กษตรกรลดความเสีย่งจากราคาทีผ่ันผวนได ้เพราะการขายขา้วเปลือกในตลาดล่วงหนา้ จะทําใหเ้กษตรกรรูว้่าราคา
ขา้วเปลอืกในอนาคตจะขึน้หรือลง ซึง่จะลดความเสีย่งดา้นราคาได ้แต่ขณะนี้ไม่แน่ใจว่า TFEX จะสนใจซือ้ขายสนิคา้เกษตร
หรอืไม่ “ผมตอ้งการเสนอให ้TFEX ซือ้ขายสนิคา้เกษตรดว้ย เพราะถอืเป็นการชว่ยเหลอืเกษตรกร ยกระดับราคาสนิคา้ ลดความ
เสีย่งดา้นราคา และเป็นการพัฒนาคุณภาพสนิคา้ใหด้ขีึน้ เพราะการซือ้ขายในตลาดล่วงหนา้ จะตอ้งมกีารกําหนดคุณภาพสนิคา้
ดว้ย” 
 นายววิัฒน์กล่าวต่อว่า การควบรวม AFET และ TFEX มวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหต้ลาดซือ้ขายล่วงหนา้มเีพยีงแห่งเดียว ซึง่
จะเกดิผลดีคือ ขนาดของตลาดใหญ่ขึน้ มีสนิคา้หลากหลายเขา้มาซื้อขาย ช่วยลดตน้ทุนการซือ้ขายใหแ้ก่ผูล้งทุน ส่งเสริม
ประสทิธภิาพของกลไกตลาดซือ้ขายล่วง หนา้ของไทยใหแ้ข่งขันไดใ้นระดับสากล นอกจากนี้ ยังทําใหผู้ล้งทุนสามารถซือ้ขาย
สญัญาล่วงหนา้ไดส้ะดวกขึน้ จากการใชร้ะบบและชอ่งทางการซือ้ขายเดยีวกนั อกีทัง้ยังวางเงนิประกันไวเ้พียงแห่งเดียว ทําให ้
บรหิารตน้ทนุไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทีสํ่าคัญ การรวมกนัของ 2 ตลาดจะมโีอกาสทีผู่ล้งทนุเขา้มาซือ้ขายสนิคา้เกษตรล่วงหนา้
มากขึน้ สง่ผลใหส้ภาพคล่องของตลาดสงูขึน้ 
 อย่างไรก็ตาม ระหว่างการควบรวมยังไม่แลว้เสร็จ ผูล้งทุนควรเตรียมตัวศกึษากฎระเบยีบการซือ้ขายใน TFEX โดย
บรษัิทสมาชกิ (โบรกเกอร์) ของ AFET จะเป็นผูใ้หคํ้าปรกึษาและอํานวยความสะดวกเกีย่วกับการซือ้ขายใน TFEX ทัง้ในดา้น
เอกสารสญัญาและธรุกรรม สว่นภายหลังการควบรวมแลว้ ผูล้งทุนใน AFET ยังสามารถใชบ้รกิารซือ้ขายล่วงหนา้กับโบรกเกอร์
รายเดิมได ้หากโบรกเกอร์รายนั้นเขา้เป็นสมาชกิของ TFEX สําหรับการชําระราคาสนิคา้ ชําระโดยบริษัท สํานักหักบัญช ี
(ประเทศไทย) จํากดั ซึง่ผูล้งทนุตอ้งเปิดบญัชใีหม่ เพือ่ซือ้ขายใน TFEX 
 ผูส้ือ่ข่าวรายงานว่า คณะกรรมการตลาดซือ้ขายสนิคา้เกษตรล่วงหนา้ (AFET) มีมตใิหห้ยุดการซือ้ขายสนิคา้เกษตร
ล่วงหนา้ชนดิอืน่ ยกเวน้ยางแผน่รมควันชัน้ 3 เพราะทีผ่่านมาสนิคา้เกษตรอื่นๆ แทบไม่มีการซือ้ขายผ่านตลาด AFET อยู่แลว้ 
โดยเฉพาะขา้ว จงึทําใหห้ลังจากนี้จะไม่มกีารประกาศราคาซือ้ขายขา้วขาว 5% ขา้วหอมมะล ิ100% รวมทัง้มันสําปะหลังเสน้ 
และสบัปะรดกระป๋องในตลาด AFET แต่กรมการคา้ภายในจะประกาศราคาซือ้ขายขา้วในตลาดทีม่ีการซือ้ขายจรงิทุกสัปดาหอ์ยู่
แลว้ โดยรวบรวมขอ้มูลการซือ้ขายขา้วระหว่างโรงสกีบัชาวนา และผูส้ง่ออกทีซ่ือ้ขา้วจากโรงส ีคาดว่า เมือ่รวมกจิการแลว้ น่าจะ
มเีพยีงยางแผน่รวมควันชัน้ 3 ทีจ่ะซือ้ขายในกระดานของ TFEX 
 ผูบ้รหิารระดับสงูในวงการคา้ขา้วกล่าวว่า แทบไม่มีการซือ้ขายขา้วใน AFET อยู่แลว้ เพราะนโยบายรัฐบาลส่วนใหญ่
มักแทรกแซงราคา หรือกําหนดราคาการรับซื้อขา้ว เช่น โครงการรับจํานําขา้ว เสมือนว่ารัฐบาลเป็นผูรั้บซือ้ขา้วจากชาวนา
โดยตรงในราคาสงู และราคามคีวามมั่นคง แน่นอน จงึไม่จําเป็นตอ้งใชก้ลไกของตลาด AFET 
 แต่หากยอ้นหลังไป จะพบว่ามีการซือ้ขายขา้วผ่าน AFET ใน 2 ช่วงคือ ช่วงปี 51 หลังการรัฐประหารทีม่ีพลเอกสุร
ยุทธ ์จุลานนท ์เป็นนายกรัฐมนตร ีในครัง้นัน้ นายเกรกิไกร จีระ-แพทย์ เป็น รมว.พาณิชย์ ไดม้ีการประมูลขา้วในสต๊อกรัฐผ่าน 
AFET และชว่งปลายรัฐบาล น.ส.ยิง่ลักษณ์ ชนิวัตร ทีต่อ้งการเร่งระบายขา้วในสต๊อกเพื่อนําเงนิมาจ่ายค่าขา้วในโครงการรับ
จํานําใหช้าวนา จงึเปิดประมูลผา่น AFET แต่หลังจากมกีารรัฐประหาร ก็ไม่มกีารซือ้ขายผา่น AFET อกีเลย สว่นราคาซือ้ขายขา้ว



ที ่AFET ประกาศทกุสปัดาหใ์นชว่งทีผ่า่นมานัน้ เป็นการคํานวณราคาตามทฤษฎ ีไม่ใชก่ารซือ้ขายในตลาดจรงิ แต่ราคาซือ้ขาย
จรงิ กรมการคา้ภายใน จะเป็นผูป้ระกาศ(ไทยรัฐ 05052558) 
“นายกฯ” เล็งแจก “การด์ชาวนา” แลกซือ้ปุ๋ย-เมล็ดพนัธุแ์ทนเงนิสด(07 พ.ค.58) 
 เมือ่วันที ่6 พ.ค. ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ีไดม้กีารตดิตามสถานการณ์ขา้วในฤดูกาลผลติใหม่ โดยไดส้ั่งการใหม้ีการจัดทําแผนปฏบิัตงิานโดยละเอียดใน
การรองรับขา้วในฤดูการผลติใหม่ทีจ่ะออกมาในชว่งเดอืน พ.ค.นี้ พรอ้มทัง้ใหม้ีการดําเนินการการจัดหาแนวทางการลดตน้ทุน
การผลิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ รวมถงึส่งเสรมิการปรับเปลี่ยนการผลติจากขา้วเป็นออ้ยในบางพื้นที่ ซ ึง่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะทํางบประมาณในการสนับสนุนการลดตน้ทนุการผลติเป็นระยะเวลา 2 ปี 
 ขณะเดยีวกนั นายกรัฐมนตรยัีงฝากในการสง่เสรมิเพิม่ความเขม้แข็งใหก้ับสหกรณ์การเกษตรทีม่ีอยู่ กว่า 3,000 แห่ง 
ทัง้นี้ นายกรัฐมนตรยัีงใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หาแนวทางในการแจกการด์เพือ่นําไปแลกซือ้ปุ๋ ย หรอืเมล็ดพันธุแ์ทนการ
ใหเ้งนิสด และใหค้วามชว่ยเหลอืเกษตรกรชาวนาในการเพิม่ประสทิธภิาพการทํานา ดว้ยจัดประเภทเกษตรกรว่าเป็นเจา้ของนา 
หรอืเป็นนาทีเ่ชา่ เพือ่จะไดห้าแนวทางการใหค้วามชว่ยเหลอืตรงตามความตอ้งการ 
 นอกจากนี้ ม.ร.ว.ปรดียิาธร เทวกลุ รองนายกรัฐมนตร ีไดร้ายงานความคบืหนา้การจ่ายเงนิช่วยเหลือในโครงการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งลา้นบาท ซึง่มีอยู่ทัง้หมด 3,051 ตําบล โดยขณะนี้เริม่มีการแจกจ่ายเงนิบา้งแลว้เพื่อจัดซือ้อุปกรณ์เครื่องมือ
เครือ่งจักร ซึง่จะชว่ยลดตน้ทนุการผลติในแต่ละตําบล(ผูจ้ัดการ 06052558) 
พระโคเขมรไมเ่สวยขา้ว ทาํชาวกมัพูชาหว ัน่ปีนีผ้ลผลตินอ้ย(07 พ.ค.58) 
 ประชาชนชาวกมัพูชาหลายพันคน ต่างเฝ้าดูพระโคในพธิแีรกนาขวัญทีถ่่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ โดยมีกษัตรยิ์
นโรดมบรมนาถสหีมุนี ทรงเป็นองค์ประธานในพธิ ีที่จัดขึน้ยังสนามฟุตบอลของ จ.พระตะบอง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศ 
 หลังทําพธิไีถนาเพือ่เป็นสญัลักษณ์ พระโคทัง้สองถูกอัญเชญิไปยังอาหารทีจั่ดเตรียมไว ้7 อย่าง ประกอบดว้ย ขา้ว 
ขา้วโพด ถัว่ งา หญา้ น้ํา และเหลา้ ทีว่างอยู่บนถาด 
 ขา้ว ขา้วโพด ถัว่ งา ถอืเป็นตัวแทนของการเก็บเกีย่ว ยิง่พระโคเสวยมากเท่าไหร่พยากรณ์ไดว้่าการเก็บเกีย่วจะยิง่ดี
มากเทา่นัน้ หากพระโคเสวยหญา้ พยากรณ์ถงึความเจ็บป่วย หากเสวยน้ําเป็นสญัญาณถงึอุทกภัย และหากเสวยเหลา้ พยากรณ์
ว่ามลีางของสงคราม 
 ในวันที ่6 พระโคเสวยเพยีงถั่ว และขา้วโพดเท่านัน้ ทําใหโ้หรหลวงกัง แกน (Kang Ken) ทํานายว่า ในปีนี้การเก็บ
เกีย่วผลผลติถัว่ และขา้วโพดจะอุดมสมบรูณ์ 
 “นี่เป็นเพยีงการทํานายตามพระราชพธิแีรกนาโบราณ” โหรหลวงกงั แกน กล่าว โดยทีไ่ม่ไดก้ล่าวถงึการเก็บเกีย่วขา้ว 
ทําใหช้าวกมัพูชาบางสว่นแสดงความวติกกงัวล 
 “คนเฒา่คนแกบ่อกว่า หากพระโคไม่เสวยขา้ว ผลผลติจะมนีอ้ย” สวาย สุพน อายุ 56 ปี ทีน่ั่งดูพธิผี่านทางโทรทัศน์
ในรา้นอาหารแหง่หนึง่ กล่าว 
 แมช้าวกมัพูชาจํานวนมากจะยังคงใหค้วามสําคัญอย่างจรงิจังต่อพธินีี้ แต่การทํานายในพธิแีรกนาสรา้งความกังขามา
ตลอดในชว่งไม่กีปี่ทีผ่า่นมานี้เชน่กนั 
 นายกรัฐมนตรฮีุนเซน ทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมในพธิวีันนี้ เคยกล่าวต่อว่าโหรหลวงทีไ่ม่สามารถทํานายถงึเหตุอุทกภัยครัง้ใหญ่
ในปี 2554 ทีทํ่าใหม้ผีูเ้สยีชวีติไปถงึ 59 คน(ผูจ้ัดการ 06052558) 
จา่ยหนีจ้ํานําขา้วยดึแบบกองทนุฟ้ืนฟูฯ สบน. ล ัน่ไมแ่ตะงบลงทนุ(07 พ.ค.58) 
 นายธรัีชย ์อัตนวานชิ รองผูอํ้านวยการสํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ภายใน 1-2 เดือนนี้ สบน.
เตรยีมสรุปแนวทางการชําระหนี้จากความเสยีหายในโครงการรับจํานําขา้วเปลือกเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยการ
ชําระหนี้ตอ้งมคีวามชดัเจนว่าจะเอาเงนิมาจากไหน และตอ้งกําหนดว่าจะใชห้นี้ภายในกีปี่ เพื่อไม่ใหเ้ป็นภาระหนี้สะสมในระยะ
ยาว 
 "ตอ้งชดัเจนว่าใชเ้งนิงบประมาณปีละเทา่ไหร่ ขายขา้วไดเ้ท่าไหร่ และการจัดสรรงบประมาณเพื่อชําระหนี้จะตอ้งไม่
กระทบต่องบลงทนุของรัฐบาล และตอ้งไม่เป็นการปล่อยใหเ้ป็นภาระหนี้ระยะยาวแบบชัว่โคตร ดังนัน้ตอ้งสรา้งกลไกในการชําระ
หนี้ทีเ่ป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ในระดับทีเ่หมาะสม" นายธรัีชยก์ล่าว 
 และว่า การใชห้นี้ขา้วจะใชแ้นวทางเดียวกับการชําระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(เอฟไอดเีอฟ) รวมถงึตอ้งดูจุดอ่อนทีเ่กดิขึน้ในการชําระหนี้ของเอฟไอดเีอฟ โดยเฉพาะกรณีแหล่งรายไดท้ีม่ขีอ้กําหนดไวว้่าใน
สว่นดอกเบีย้นํามาจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี แต่เงนิตน้มาจากกําไรของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึง่มีความไม่
แน่นอน เพราะ ธปท.มผีลขาดทนุสะสมสงู สง่ผลใหภ้าระหนี้ลดลงไปเพยีงเล็กนอ้ยในชว่งเกอืบ 20 ปีทีผ่า่นมา 
 อนึง่ กอ่นหนา้นี้ นายรังสรรค ์ศรวีรศาสตร ์ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชโีครงการ
รับจํานําขา้วเปลือก ไดแ้ถลงว่าโครงการรับจํานําขา้วเปลือกรวม 15 โครงการ มีผลการปิดบัญช ีณ 30 กันยายน 2557 มีผล
ขาดทนุรวม 6.99 แสนลา้นบาท 
 แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวถงึการบริหารจัดการหนี้เอฟไอดีเอฟว่า ไดส้รา้งกลไกการชําระหนี้ทีม่ีความ
แน่นอน กล่าวคอืกําหนดใหส้ถาบนัการเงนินําสง่เงนิ 0.46% ของฐานเงนิฝากทีนํ่าสง่ใหส้ถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก มาชําระหนี้เอฟ
ไอดเีอฟแทน จากเดอืนกรกฎาคม 2545-กรกฎาคม 2557 มเีงนินําสง่แลว้รวม 1.14 แสนลา้นบาท นําไปเพื่อชําระดอกเบีย้ของ
ภาระหนี้ 9.39 หมืน่ลา้นบาท 
 สว่นทีเ่หลอืสํารองไวเ้พือ่ชําระดอกเบีย้ในระยะต่อไป และในปี 2558 คาดว่าจะมเีงนินําสง่จากสถาบนัการเงนิราว 5.23 
หมื่นลา้นบาท สูงกว่าภาระดอกเบีย้จ่ายอยู่ 6.24 พันลา้นบาท ส่วนการชําระเงนิตน้มาจากกําไรสุทธขิอง ธปท.และบัญชี



ผลประโยชน์ประจําปีของ ธปท. แต่ปัจจุบัน ธปท.ยังมีผลขาดทุนสะสมสูง ขณะทีเ่งนิจากบัญชผีลประโยชน์ประจําปีคาดว่าจะ
เริม่นําสง่ไดใ้นปี 2561 และแหล่งรายไดอ้กีแหล่งทีจ่ะนํามาชําระหนี้คือการขายทรัพย์สนิของกองทุน คาดว่าจะมีรายไดเ้ขา้มา
ในชว่งปี 2558-2562 ประมาณ 6 หมืน่ลา้นบาท ทําใหห้นี้เอฟไอดีเอฟราว 1.073 ลา้นลา้นบาท จะชําระหนี้หมดภายใน 22 ปี 
อย่างไรก็ตาม สบน.ประเมนิว่าอาจจะชําระหนี้หมดเร็วกว่าที ่ธปท.คาดไว ้2-3 ปี(มตชิน 05052558) 
140โรงสแีหร่ว่มโครงการซือ้ขา้ว รฐัหนุนดอกเบีย้-สง่ออกฝืดขาดทนุตนัละ200-300บาท(07 พ.ค.58) 
 ผูส้ือ่ข่าว "ประชาชาตธิรุกจิ" รายงานผลผลติขา้วนาปรังปี 2558 จะปรับลดลง 43% จากปีก่อนทีผ่ลติได ้9.67 ลา้น
ตันขา้วเปลือก หรือเหลือเพียง 5.52 ลา้นตันขา้วเปลือก จากสาเหตุปัญหาภัยแลง้จนปริมาณน้ําในเขื่อนไม่เพียงพอต่อการ
เพาะปลูก ทําใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัง่งดการสง่น้ําตัง้แต่วันที ่7 ตุลาคม 2557-30 เมษายน 2558 นอกจากนี้ผลผลติ
ขา้วนาปรังในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมทีผ่่านมา (คดิเป็นรอ้ยละ 80 หรือ 4.43 ลา้นตัน ของขา้วนาปรังที่ออกสู่ตลาด) 
ปรากฏมคีวามชืน้สงู ในไตรมาสที ่1 สง่ออกไปไดเ้พยีง 2.1 ลา้นตัน สง่ผลใหร้าคาขา้วเปลือกนาปรังในวันที ่1 เมษายน 2558 
ปรับลดลงเหลอืเพยีงตันละ 7,500-8,000 บาท 
 นายบุณยฤทธิ ์กัลยาณมิตร อธบิดีกรมการคา้ภายใน กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกจิ" ว่า กรมการคา้ภายในไดอ้อก
มาตรการรักษาเสถยีรภาพราคาขา้ว ดว้ยการจัดทําโครงการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการคา้ขา้วในการกําหนดใหโ้รงสเีขา้ไปช่วยซือ้
และเก็บสต๊อกขา้วเปลอืกจากเกษตรกรตัง้แต่วันที ่16 กุมภาพันธ-์31 พฤษภาคม 2558 ซึง่จนถงึขณะนี้ (10 มีนาคม 2558) มี
โรงสไีดรั้บอนุมัตใิหเ้ขา้ร่วมโครงการไปแลว้จํานวน 140 ราย วงเงนิกู ้38,796.45 ลา้นบาท จากสถาบันการเงนิที่เขา้ร่วม
โครงการ โดยรัฐบาลจะ "ชดเชย" อัตราดอกเบีย้ใหป้ระมาณ 582 ลา้นบาท 
 "โรงสเีองเริม่เขา้มาร่วมโครงการกบัเรามากขึน้ วธิกีารก็คือโรงสซีือ้ขา้วมาสต๊อกไวก้่อน ธนาคารจะเขา้มาตรวจสอบ
ปรมิาณขา้วเพื่อดําเนินการปล่อยกูใ้หก้ับโรงส ีซึง่เป็นหลักเกณฑเ์ดียวกันกับปีทีแ่ลว้ ขา้วทีเ่ก็บสต๊อกไวจ้ะเป็นของโรงสเีลย 
โดยไม่ตอ้งสแีปรและมกีารสง่มอบ รัฐบาลตัง้เป้าหมายว่า ราคาขา้วเปลอืกความชืน้ 15% ตอ้งตํ่ากว่า 8,000 บาทต่อตัน หรอืตํ่า
กว่าราคาเป้าหมายนาปี 2557/2558 ครัง้กอ่นทีต่ัง้ไว ้8,500 บาทต่อตัน 
 นอกจากนี้ กรมการคา้ภายในยังไดจ้ัด "ตลาดนัดขา้วเปลอืก" ขายไดร้าคาดีกว่าราคาตลาดสูงสุดถงึตันละ 800 บาท 
แต่สว่นใหญจ่ะขายไดร้าคาสงูกว่าตลาดประมาณตันละ 100-400 บาท 
 สําหรับมาตรการลดตน้ทุนการปลูกขา้ว ทีก่่อนหนา้นี้ในวันที ่23 มีนาคมทีผ่่านมา ปรากฏ พล.อ.ฉัตรชัย สารกิัลยะ 
รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิย ์ไดเ้ชญิผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมาหารอื เพือ่ขอความร่วมมอืในการลดตน้ทนุการปลูกขา้วของเกษตรกร มี
การลดราคาปุ๋ ยกระสอบละ 40-50 บาท ตัง้แต่ 16 เมษายนนี้เป็นตน้ไป, การลดราคาค่าบรกิารรถเกีย่วขา้วไร่ละ 50 บาท อาท ิ
ในสว่นภาคกลางคดิอัตราไม่เกนิ 400-450 บาท/ไร่ จากปกต ิ500 บาท/ไร่ 
 ดา้นแหล่งข่าวจากสมาคมโรงสขีา้วไทยกล่าวว่า ขณะนี้โรงสทีีเ่ขา้ร่วมโครงการไดข้ออนุมัตใิชเ้งนิกูว้งเงนิชดเชยไป
เพียง 300-400 ลา้นบาท จากวงเงนิทัง้หมด 582 ลา้นบาท โดยการชดเชยอัตราดอกเบี้ยรัฐบาลจ่ายอัตรา 3% จากอัตรา
ดอกเบีย้ 7% ของธนาคารทีผู่ป้ระกอบการมสีญัญาอยู่แลว้ 9 แหง่ 
 "ทียั่งมโีรงสขีอใชว้งเงนิชดเชยไม่เต็มตามวงเงนิ 582 ลา้นบาทนัน้ เป็นเพราะโรงสสี่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑโ์ครงการ 
เพราะมเีพิม่การตรวจสอบเขม้งวดมากขึน้ โดยกําหนดเงือ่นไขใหซ้ือ้ขา้วระบใุนตั๋วสญัญาใชเ้งนิเป็น "ขา้วเปลือก" ไม่ใหม้ีการสี
แปร เพือ่ชะลอไม่ใหโ้รงสขีา้วมกีารสขีา้วสารออกสูต่ลาดเร็วเกนิไป สว่นหนึง่เพือ่ตอ้งการดงึวัตถดุบิขา้วเปลอืกเพือ่ผลติเป็นขา้ว
นึง่ในชว่งทีผ่ลผลตินาปรังลดลงดว้ย จงึไม่ใหเ้ร่งส"ี 
 อย่างไรก็ตามเป็นทีน่่าสังเกตว่า ราคาขา้วเปลือกหลังจากมีโครงการช่วยผูป้ระกอบการในการเก็บสต๊อกขา้วใน
กลางเดอืนกมุภาพันธ-์เมษายน ลดลงจาก 8,000 บาท/ตัน เหลอื 7,700-7,800 บาท/ตัน ทําใหโ้รงสทีีซ่ ือ้ขา้วเปลือกมาเก็บไว ้
"ขาดทนุ" ทนัท ีจากราคาทีป่รับลดลงตันละ 200-300 บาท โดยราคาขา้วทีล่ดลงสว่นหนึง่มาจากผูส้ง่ออกประสบปัญหาส่งออก
ขา้วไดล้ดลง และอัตราแลกเปลีย่นแข็งค่าขึน้ จงึปรับลดราคารับซือ้ขา้วเปลอืกในประเทศลง ดังนัน้โครงการนี้จงึชว่ยไดเ้พยีงลด
ซพัพลาย แต่ยังไม่สามารถยกระดับราคาขา้วเปลอืกภายในประเทศได(้ประชาชาตธิรุกจิ 04052558) 
สมาคมผูส้ง่ออกขา้วฯ เตรยีมห ัน่เป้าการสง่ออกปีนีเ้หลอื 8-8.5 ลา้นตนั(08 พ.ค.58) 
 นายชูเกยีรต ิโอภาสวงศ์ นายกกติตมิศักดิ์ สมาคมผูส้่งออกขา้วไทย กล่าวว่า สมาคมฯ เตรียมปรับเป้าหมายการ
ส่งออกขา้วไทยในปี 2558 ลงจากเดมิทีค่าดว่า จะสามารถส่งออกได ้10 ลา้นตัน เหลือ 8-8.5 ลา้นตัน หรือลดลง 10-15% 
จากเป้าหมายทีว่างไว ้โดยสมาคมจะทําการทบทวนตัวเลขทีช่ดัเจนอกีครัง้หลังจากสิน้ไตรมาส 2 
 จากสถานการณ์สง่ออกขา้วไทย ในชว่งไตรมาสที ่1/ 2558 ไทยสามารถสง่ออกขา้วไดใ้นปรมิาณ 2.6 ลา้นตัน ซึง่ตํ่า
กว่าเป้าหมายทีว่างไว ้เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิโลกชะลอตัว และการแข่งขันค่อนขา้งสงู โดยเฉพาะอนิเดยีทีส่ามารถสง่ออกขา้ว
ไดเ้พิม่สงูขึน้ถงึ 40% เนื่องจากราคาขา้วตํ่ากว่าไทยถงึ 40 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทําใหต้ลาดหลักอย่างแอฟรกิา หันไปซือ้ขา้ว
จากอนิเดยีและเวยีดนามมากขึน้ 
 ทัง้นี้สาเหตุทีร่าคาขา้วของไทยยังสงู เนื่องจากค่าเงนิบาททีแ่ข็งค่ากว่าในภูมภิาค ประกอบกบัสต๊อกขา้วของรัฐบาลที่
ยังมปีรมิาณสงูถงึ 10 ลา้นตัน จงึทําใหป้ระเทศผูซ้ ือ้ชะลอการซือ้ขา้วจากไทย 
 ทัง้นี้ การทีร่าคาขา้วไทยทีส่งูกว่าคู่แข่ง ทําใหไ้ทยเสยีเปรยีบประเทศคู่แข่ง โดยขณะนี้ราคาขา้วไทยเฉลีย่อยู่ที ่390 - 
395 เหรยีญสหรัฐต่อตัน สว่นราคาขา้วของประเทศอนิเดยีอยู่ทีป่ระมาณ 360 - 365 เหรยีญสหรัฐต่อตัน และขา้วเวียดนามราคา
อยู่ที ่350 ถงึ 355 เหรยีญสหรัฐต่อตัน(ผูจ้ัดการ 07052558) 
แถลงปิดคดยีํา้ จทีจูลีวงโลก ลวงรฐั หลอกประชาชน(08 พ.ค.58) 
 ทีรั่ฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายพรเพชร วิชติชลชัย ประธานการประชุม    วาระ
พจิารณาถอดถอนนายบุญทรง เตรยิาภริมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูม ิสาระผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณชิย ์และนายมนัส สรอ้ยพลอย อดีตอธบิดีกรมการคา้ต่างประเทศในสมัยรัฐบาลของนางสาว ยิง่ลักษณ์ ชนิวัตร 



อดตีนายกรัฐมนตรอีอกจากตําแหน่งตามม. 6 ของรัฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราว จากกรณีทจุรติโครงการระบายขา้วแบบรัฐต่อรัฐหรือ 
จทีจู ีทีฝ่่ายคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิหรอื ปปช.เป็นผูก้ล่าวหาทัง้สามคน 
 นายวชิา มหาคุณ กรรมการป.ป.ช. แถลงปิดสํานวนว่า กระบวนการระบายขา้วแบบจทีจูไีม่มอียู่จรงิ แต่เป็นการทําตาม
กลอุบาย อย่างซบัซอ้นโดยไดรั้บความร่วมมอืจากขา้ราชการประจํา เอกชน ทํางานเป็นขบวนการ สรา้งความเสยีหายใหป้ระเทศ
อย่างรา้ยแรง ซึง่นายมนัสร่วมกบั นายภูม ินายบญุทรงไดล้ะเวน้ ไม่ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิว่า บรษัิทกวางตุง้ และบรษัิท ไห่หนาน 
เป็นตัวแทนทีไ่ดรั้บมอบอํานาจจากรัฐบาลจนีใหม้าทําสญัญาซือ้ขายขา้วแบบจีทูจีจรงิหรือไม่ จากขอ้เท็จจรงิไม่พบว่า ทัง้สอง
บรษัิทเป็นตัวแทนทีไ่ดรั้บมอบอํานาจจากรัฐบาลจนี ชือ่ของบรษัิทบง่บอกว่า เป็นบรษัิทคา้ขายเครือ่งเขยีนและกฬีา ไม่ใช่บรษัิท
คา้ขา้ว อกีทัง้แทนทัง้ 2 บรษัิท เขา้มายังประเทศไทยโดยใชว้ีซ่านักท่องเทีย่ว ถอืว่าไม่สง่าผ่าเผย ไม่สมฐานะในฐานะผูแ้ทน
การคา้ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังพบว่า คนไทยทีเ่ป็นตัวแทนใหบ้รษัิททัง้สองแห่ง มีสถานะการเงนิไม่น่าเชือ่ถอื เป็นแค่
พนักงานสง่เอกสาร และคนขับรถของบรษัิทสยามอนิดกิา้เทา่นัน้ แต่มาทําสญัญาเป็นหมืน่ลา้น 
 นอกจากนี้เงนิทีนํ่ามาชําระค่าขา้ว เป็นเงนิทีม่าจากผูค้า้ขา้วภายในประเทศ  ไม่ใช่จากต่างประเทศ การอา้งว่าคา้ขา้ว
แบบรัฐต่อรัฐ จงึเป็นกลอุบายของผูถู้กกล่าวหาทีส่รา้งขึน้มาเพื่อสมคบคดิและอุปโลกน์ ใหบ้รษัิทเขา้มาซือ้ขายแบบรัฐต่อรัฐ 
เพือ่หลกีเลีย่งการตรวจสอบ  มกีารแบง่หนา้ทีก่นัทําโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เร่งรบีทําสญัญาซือ้ขาย และเร่งรบีใหม้ีการประชุม
คณะกรรมการนโยบายขา้วแหง่ชาต ิ(กขช.) ภายหลังจากทีม่กีารแต่งตัง้คณะกรรมการชดุดังกล่าวเพียง 2 วัน  ถอืเป็นจีทูจีแบบ
ลวงโลก ลวงรัฐ และหลอกลวงประชาชนทัง้ประเทศ ตอกย้ําซํ้าเตมิความเสยีหายต่องบประมาณแผน่ดนิ โดยอาศัยกลอุบายเล่ห์
กะเท ่เป็นกระบวนการร่วมมอืกนั มกีารวางแผนเป็นขัน้ตอน และมีการเปลี่ยนวธิกีารชําระเงนิจากการเปิดแอลซ ีเป็นเอ็กซแ์วร์
เฮา้ท ์
 นายวิชากล่าวว่าขอยืนยันว่ากระบวนการทัง้หมดนี้ ป.ป.ช. ไม่ไดใ้ชค้วามรูส้กึส่วนตัวแต่อย่างใด และไม่ใชข้อ้มูล
ตกแต่ง แต่เป็นขอ้มูลความจรงิทีไ่ดม้าจากการไต่สวน และขอ้กล่าวหาทีว่่าไม่ไดเ้ปิดใหบ้รษัิทเอกชนใหข้อ้เท็จจรงินัน้ ก็ไม่เป็น
ความจรงิ ป.ป.ช.ไดม้กีารเปิดใหเ้ขา้มาใหข้อ้เท็จจรงิ ทัง้หมดจะปรากฏอยู่ในสํานวนของ ป.ป.ช. ดังนัน้การถกูกล่าวหาว่าป.ป.ช.
มอีคตนัิน้ ไม่เป็นความจรงิ เรามีขัน้ตอนกระบวนการไต่สวนทีอ่ยู่บนพื้นฐาน และมีการสอบพยานหลักฐานทุกฝ่ายอยู่บนหลัก
ความเป็นธรรมในการพจิารณาทกุขัน้ตอน 
 นายวชิา กล่าวอกีว่า สว่นทีม่กีารเปรยีบการถอดถอนนายมนัส กับคุณหญงิจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผูว้่าสตง. ว่าเหตุ
ใด ป.ป.ช.จงึไม่ถอดถอนคุณหญงิจารุวรรณ นัน้ ป.ป.ช.เห็นว่า นายมนัสเป็นขา้ราชการระดับสูง และถูกกล่าวหารอ้งเรียนว่า
กระทําความผดิทางอาญา ร่วมกบัผูดํ้ารงตําแหน่งทางการเมอืง จงึเขา้ข่ายมาตรา 66 ของ พ.ร.บ. ป.ป.ช. และเมื่อ ป.ป.ช.มีมติ
ชีมู้ลตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง จงึส่งคดีให ้สนช.ถอดถอน ขณะทีก่รณีคุณหญงิจารุวรรณ ไม่มีการรอ้งเรียนว่ากระทําความผดิ
ร่วมกบัผูดํ้ารงตําแหน่งทางการเมอืง เป็นการรอ้งตามมาตรา 84เรือ่งความผดิทางอาญา และวนัิยเมือ่ ป.ป.ช.ไต่สวนก็พบว่าไม่มี
ความผดิทางอาญา แต่เป็นพฤตกิรรมไม่เหมาะสม อีกทัง้ตําแหน่งผูว้่า สตง.ไม่มีกฎหมายใดเอาผดิทางวนัิยได ้ทีส่ําคัญผูร้อ้ง
ไม่ไดย้ื่นถอดถอนคุณหญงิจารุวรรณ ดังนัน้ป.ป.ช.จึงไม่มีอํานาจถอดถอนไดจ้งึเพียงแจง้ให ้สนช.รับทราบเท่านั ้น ยืนยันว่า
ป.ป.ช.ทําหนา้ทีต่ามกฎหมาย ทํางานโดยสุจรติไม่อคต ิไม่ไดอ้าฆาตมาดรา้ย หรือมีจติใจคดิแต่จะเอาผูก้ระทําผดิมาลงโทษ 
ไม่ไดก้ระทําสองมาตรฐานหรอืหลายมาตรฐานมมีาตรฐานเดยีวคอืทํางานเพือ่แผน่ดนิ(ฐานเศรษฐกจิ 07052558) 
"คาร ์ไรซ ์แวกซ"์ ผลติภณัฑร์กัษารถจากนํา้มนัรําขา้วอนิทรยี(์08 พ.ค.58) 
 ผลติภัณฑส์ุขภาพ เครื่องสําอางจากขา้ว ธุรกจิทีดู่เหมือนเป็นธุรกจิเล็กๆ แต่เจา้ของบอกว่า ผลติภัณฑจ์ากขา้วที่
เปิดตัวเมือ่ 4 ปีทีผ่า่นมานัน้ คืนทุนไปนานแลว้ดว้ย ดว้ยยอดขายแต่ละปีหลักลา้นขึน้ และโตเร็วกว่าเท่าตัว ล่าสุด "คาร์ ไรซ ์
แวกซ"์ ผลติภัณฑจ์ากกระบวนการผลติ กําลังจะทําตลาดต่อไป 
 นางพรทพิย ์ตัง้กรีต ิเจา้ของ บรษัิท อู่ขา้วอู่น้ํา จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า ตนเองพัฒนาเครื่องสําอาง
ขา้ว อาท ิแชมพูครมีนวดขา้วหอมนลิ โลชัน่น้ํานมขา้ว โลชัน่ขา้วหอมนลิ ผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร อาท ิวติามนิธรรมชาตจิากจมูก
ขา้วหอมนิล ที่ใชก้ับคน มาพรอ้มๆ กับ "คาร์ ไรซ์ แวกซ์" ครีมเคลือบเงาอเนกประสงค์จากน้ํามันรําขา้วอินทรีย์ ซ ึง่เป็น
ผลติภัณฑช์นะเลศิจากการประกวดรางวัลนวัตกรรมขา้วไทยตัง้แต่ปี 2555 จากสํานักนวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) จัด
ร่วมกบัมูลนธิขิา้วไทยฯ โดยผลติภัณฑจ์ากขา้วนัน้ยอดขายเรยีกว่าตดิตลาด จําหน่ายอยู่ที ่"อยุธยา พาวลิเลยีน" เป็นผลติภัณฑ์
แนะนําหากใครไปเทีย่วอยุธยาก็จะตอ้งซือ้กลับไปเป็นของฝาก และจากจุดนี้ "คาร ์ไรซ ์แวกซ"์ ครีมเคลือบเงาอเนกประสงค์ ก็
พัฒนาไปพรอ้มกนั และเตรยีมจะเปิดตัวในปลายปีนี้ หลังจากจดสทิธบิตัรเรยีบรอ้ยแลว้ในอกี 3 เดอืนขา้งหนา้ 
 นางพรทพิยเ์ล่าว่า แวกซเ์ป็นผลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ากของเหลือ จากกระบวนการแปรรูปของขา้วทีเ่ราทําครบวงจร จนได ้
เครือ่งสําอางและผลติภัณฑเ์สรมิอาหารออกมา สว่นเศษทีเ่หลอืก็นํามาทําแวกซ ์สําหรับคนทีรั่กสขุภาพ 
 "คาร ์ไรซ ์แวกซ ์คอืกากน้ํามันรําขา้วทีเ่หลอืจากกระบวนการผลติ มสีารแกมมาออรซิานอลทีช่่วยป้องกันรังสยูีวี และ
ชว่ยป้องกนัการเสือ่มสภาพของรถอกีดว้ย โดยไม่ทิง้สารพษิตกคา้งเพราะมาจากธรรมชาต"ิ 
 โดยราคาขายปลกีอยู่ทีข่วดละ 100 บาท (ขนาด 120 มลิลลิติร) มตีน้ทนุการผลติราว 40 บาทต่อขวด 
 ในการทําตลาดทีผ่า่นมาของคาร ์ไรซ ์แวกซ ์เรยีกว่ายังไม่เต็มทีเ่พราะอยู่ระหว่างจดสทิธบิตัร จงึมกีารจําหน่ายในกลุ่ม
ของคนรักสขุภาพเทา่นัน้ แต่ก็มบีรษัิทยักษ์ใหญท่ีเ่ขา้มาทาบทามดว้ย 
 นางพรทพิย์เล่าว่า บรษัิททีส่นใจและตดิต่อเขา้มาขอนําผลติภัณฑไ์ปจําหน่ายในป๊ัมน้ํามัน เพราะเป็นผลติภัณฑ์ที่
สนับสนุนเรือ่งของซเีอสอาร ์แต่เธอก็ยังไม่ตัดสนิใจ เนื่องจากทีผ่า่นมาก็มบีรษัิทขนาดใหญต่ดิต่อขอเขา้ไปวางในรา้นสะดวกซือ้ 
แต่ก็ไม่ไดต้ัดสนิใจเชน่กนั 
 "ตอนนัน้เรามาคดิดูว่า ถา้เราขายผา่นรา้นสะดวกซือ้ เราได ้40 รา้นได ้60 ผูป้ระกอบการจะเหลอือะไร เราจงึตัดสนิใจ
ว่ารออกีหน่อยก็ได ้ใหเ้ราพรอ้มเสยีกอ่น" ซึง่พรทพิยไ์ม่มคีวามคดิทีจ่ะขายโนวฮ์าว แต่จะขายสนิคา้ทีร่่วมกบัชมุชนจะดกีว่า 



 เธอยังกล่าวว่า ผลติภัณฑท์ีอ่อกมานัน้เป็นการทํางานร่วมกบัชมุชน มกีารรับซือ้ขา้วเกษตรอนิทรยีจ์ากเครือข่ายชุมชน
เพือ่นํามาแปรรูป ซึง่เดนิไปดว้ยกนั การออกผลติภัณฑต์่าง ๆ เป็นการเกือ้กลูกนัไป ซึง่สทิธบิตัรของคาร ์ไรซ ์แวกซ ์กําลังจะได ้
อกีสามเดอืนขา้งหนา้นัน้ จะชว่ยใหก้ารทําตลาดเต็มตัวมากยิง่ขึน้ดว้ย 
 จากบทเรยีนของผูป้ระกอบการทีเ่ร่งจะเขา้สูต่ลาดเร็วเกนิไป ทัง้ทียั่งไม่พรอ้ม เป็นบทเรยีนทีด่ ีทีใ่หพ้รทพิยก์ลับมาคดิ
และเนน้ทีก่ารทําผลติภัณฑ์ทีข่ายได ้ขายผ่านชุมชน ผ่านจังหวัด ผ่านจุดทีเ่ป็นแลนด์มาร์ก ผลักดันสนิคา้คุณภาพ ก็จะเป็น
ชอ่งทางหนึง่ทีส่ามารถจําหน่ายสนิคา้ได ้แมไ้ม่ใหญ ่โตไม่เร็ว แต่ก็ไม่เจ็บ(ประชาชาตธิรุกจิ 07052558) 
ป.ป.ช. เรง่สอบทรพัยส์นิเชงิลกึอดตี 5 รมต. เอีย่วจํานําขา้ว(11 พ.ค.58) 
 ทีสํ่านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ถนนพษิณุโลก นายณรงค์ รัฐอมฤต 
กรรมการป.ป.ช.ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สนิเชงิลึก 5 รัฐมนตรี เกีย่วขอ้งกับโครงการรับจํานําขา้ว 
ไดแ้ก ่น.ส.ยิง่ลักษณ์ ชนิวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณชิย ์นายบญุทรง เตรยิาภริมย ์อดตีรัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณชิย ์นายยรรยง พวงราช อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณชิย ์และนายภูม ิสาระผล อดตีรัฐมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงพาณชิย ์กล่าวถงึความคบืหนา้กรณีดังกล่าวว่า ขอ้มูลที่
ขอจากสถาบันการเงนิในขณะนี้ดําเนินการคืบหนา้ไปมากแลว้  ซึง่ถา้ตรวจสอบแลว้พบว่าเกีย่วขอ้งกับองค์กรใด หรือจะตอ้ง
ตดิตามเงนิต่างๆอย่างไร ก็ตอ้งใชเ้วลา ไม่ใชส่อบถามอย่างเดยีวแลว้จบ เพราะบางเรือ่งมันไปเกีย่วพันกับทรัพย์สนิรายการอื่นๆ 
ก็ตอ้งมกีารตรวจสอบถงึความชดัเจนเพือ่ใหรู้ถ้งึทีม่าทีไ่ป 
 เมือ่ถามว่า การทํางานเรื่องนี้ค่อนขา้งยากลําบากหรือไม่ นายณรงค์ กล่าวว่า คงไม่ถงึกับยากลําบากจนไม่สามารถ
ทํางานได ้แต่เราตอ้งทํางานภายใตก้ารใชข้อ้เท็จจรงิเป็นหลัก ทัง้ยังตอ้งใหค้วามเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย เรือ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่ อย่า
มองว่าการทีเ่ขาถูกตรวจสอบ เขาจะทุจรติ อย่างนัน้ไม่ใช่ ถา้เขาทําทุกอย่างถูกตอ้งก็ตอ้งว่าไปโดยหลักของความเป็นจริง
รับรองไดว้่าทํางานแบบไม่มอีคต ิ
 เมือ่ถามว่าการตรวจสอบทียั่งเหลืออยู่เป็นในส่วนใดนายณรงค์ กล่าวว่า ตอ้งเขา้ใจว่ารัฐมนตรีหลายคน ขอ้มูลจาก
ธนาคารจงึมจํีานวนมาก ฉะนัน้ตอ้งใหเ้วลากบัทางธนาคารในการทํางานเชน่เดยีวกนั เราจะเอาของเราอย่างเดยีวโดยไม่มองเขา
เลยคงไม่ได ้ซึง่ตนไดเ้ร่งดําเนนิการอยู่แลว้ ซึง่คาดว่าใชเ้วลาอกีไม่นาน เพราะไดพู้ดคุยกันในทีป่ระชุมกรรมการป.ป.ช.ว่าตอ้ง
เร่งทํางานเพราะเรือ่งเหล่านี้เป็นเรือ่งทีป่ระชาชนใหค้วามสนใจเราคงไม่นิง่นอนใจ"ขอเวลาอกีไม่นาน จะทําใหด้ีทีสุ่ดเพื่อใหทุ้ก
ฝ่ายเห็นว่าป.ป.ช.ยนือยู่บนบทบาทของการทําหนา้ทีใ่หก้บัสงัคมใหก้บัประเทศ เพราะตอนนี้ไต่สวนคบืหนา้ 80-90%แลว้" นาย
ณรงค ์กล่าว 
 เมือ่ถามว่า ขอ้มูลทางการเงนิมใีนสว่นธนาคารในต่างประเทศหรอืไม่ นายณรงค ์กล่าวว่า ตนขอไม่ตอบ เมือ่ถามอีกว่า 
พบความผดิปกตขิองบญัชหีรอืไม่ นายณรงค ์กล่าวว่า คงบอกรายละเอยีดขณะนี้ไม่ได ้เนื่องจากเรามีกฎหมายบังคับในการพูด
ถงึขอ้เท็จรงิ ซึง่ไดเ้ร่งรัดและพยายามทําใหเ้ร็วทีสุ่ด ผูส้ือ่ข่าวถามว่า ตอ้งมีการตรวจสอบทรัพย์สนิบุคคลอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย
หรอืไม่ นายณรงค ์กล่าวว่า ถา้ขอ้เท็จจรงิไปถงึก็ตอ้งตรวจสอบ ไม่ใช่ตรวจเฉพาะตัวรัฐมนตรีทัง้ 5 คน ถา้มีส่วนใดทีเ่กีย่วขอ้ก็
ตอ้งตดิตามไป ตอ้งดูเหตุและผลดูขอ้เท็จจรงิทัง้หมด จงึจะสามารถสรุปได ้(มตชิน 09052558) 
จบจํานําขา้ว จบัตาดาบตอ่ไป(11 พ.ค.58) 
 ไม่มอีะไรผดิไปจากทีห่ลายฝ่ายคาดการณ์ทีป่ระชมุ สนช.ลงมตถิอดถอนนายบญุทรง เตรยิาภริมย์ อดีต รมว.พาณิชย ์
นายภูม ิสาระผล อดีตรมช.พาณิชย์ และนายมนัส สรอ้ยพลอย อดีตอธบิดีกรมการคา้ต่างประเทศ ออกจากตําแหน่ง กรณีถูก
กล่าวหาทจุรติระบายขา้วแบบรัฐต่อรัฐ (จทีจู)ี ในโครงการรับจํานําขา้วตามทีป่.ป.ช.ชงเรือ่งขึน้มา 
          แมผ้ลคะแนนถอดถอนจะไม่ทะลุ 190 เสยีงตามเป้าหมายทีโ่หมโรงกนัไว ้เนื่องจากวันจรงิมีสมาชกิ สนช.มาร่วมประชุม 
190 จากทัง้หมด 220 คน หายไป 30 คน แต่ถงึจะมากนัไม่เต็มสบูเหมอืนตอนลงมตถิอดถอนน.ส.ยิง่ลักษณ์ ชนิวัตร อดตีนายก
ฯ กรณีถกูกล่าวหาละเลยทจุรติโครงการรับจํานําขา้วจนทําใหรั้ฐเสยีหายกว่า 5 แสนลา้น ทีม่ากนัเกอืบเต็มความจุ 219 ทีน่ั่ง 
 เสยีงถอดถอนนายบุญทรง เตรยิาภริมย์ 180 เสยีง ถอดถอนนายภูม ิสาระผล 182 เสยีง ก็ยังสูงอยู่ดี ห่างจาก 190 
เสยีงทีถ่อดถอนน.ส.ยิง่ลักษณ์ ชนิวัตร ไม่มาก จะสะดุดอยู่บา้งตรงนายมนัส สรอ้ยพลอย ทีม่ีเสยีงถอดถอนนอ้ยกว่าใคร 158 
เสยีง มกีารวเิคราะหว์่าเป็นผลจากการทีน่ายมนัส ไม่ใชนั่กการเมอืง แต่เป็นขา้ราชการทีพ่น้ตําแหน่งไปแลว้ 
 โดยบางคนนําไปเทยีบเคียงกับผลไต่สวนป.ป.ช. กรณีคุณหญงิจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผูว้่าการ สตง.ในประเด็น
ทจุรติต่อหนา้ทีพ่าคณะไปทวัรด์ูงานต่างประเทศ 
 ซึง่ป.ป.ช.สรุปว่าไม่ผดิฐานทจุรติ แค่มีพฤตกิรรมไม่เหมาะสม อีกทัง้ไม่มีกฎหมายเอาผดิทางวนัิยอดีตผูว้่าการสตง. 
และ ไม่สามารถถอดถอนไดเ้นื่องจากพน้ตําแหน่งไปแลว้ อย่างไรก็ตาม การทีส่นช.ลงมตถิอดถอนนาย บญุทรง และนายภูม ิทํา
ใหท้ัง้สองคนมชีะตากรรมซํ้ารอยเดยีวกบัน.ส.ยิง่ลักษณ์ น่ันคอืถกูตัดสทิธกิารเมอืงทนัท ี5 ปี พ่วงดว้ยคดอีาญากบัคดแีพ่ง 
 ในสว่นของน.ส.ยิง่ลักษณ์ ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดํ้ารงตําแหน่งทางการเมอืง ทีป่ระทบัรับฟ้องคดีไปเมื่อเดือน
ม.ีค. มคํีาสัง่นัดพจิารณาคดคีรัง้แรก 19 พ.ค.นี้เป็นวันทีน่.ส.ยิง่ลักษณ์ตอ้งไปขึน้ศาลดว้ยตัวเอง 
 มกีารพูดกนัมากว่าในทางการเมอืงนัน้โครงการรับจํานําขา้วถอืเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลชุดเก่า ทีเ่ครือข่ายฝ่ายตรง
ขา้มไดร่้วมมอืกนัวางแผนไวอ้ย่างเป็นขัน้เป็นตอนในการทําลายลา้งใหส้ิน้ซาก 
 ดว้ยประเด็นหลักๆ ในเรื่องการทุจรติทีทํ่ากันเป็นขบวนการใหญ่ ทําใหป้ระเทศชาตเิสยีหายหลายแสนลา้น ส่งผล
กระทบถงึสภาพเศรษฐกจิในปัจจุบนัคดคีวามทางอาญาอยู่ในชว่งเริม่ตน้ ตอ้งลุน้กัน อีกยาวแต่ในทางการเมืองตอ้งถอืว่าชะตา
กรรมนายบญุทรง นายภูม ิและโดยเฉพาะน.ส.ยิง่ลักษณ์ ไดปิ้ดฉากลงไปเรียบรอ้ยตัง้แต่สนช.มีมตถิอดถอนพน้จากตําแหน่ง
เพราะถา้ดูจากเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญทีก่ําลังจัดทํากนัอยู่ 
 มาตรา 111 เกีย่วกบับคุคลตอ้งหา้มไม่ใหใ้ชส้ทิธิส์มัครรับเลอืกตัง้เป็นส.ส. มขีอ้หนึง่ระบวุ่า ตอ้งไม่เป็นบคุคลทีเ่คยถกู
ถอดถอนจากตําแหน่งหรอืถกูตัดสทิธ ิในการดํารงตําแหน่งทางการเมอืงหรอืในการดํารงตําแหน่งอืน่ 



 ซึง่ลอ้มาจากมาตรา 35 (4) แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ทีก่ําหนดใหก้ารจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  
ตอ้งครอบคลุมถงึการมีกลไกทีม่ีประสทิธภิาพในการป้องกันและตรวจสอบ มใิหผู้เ้คยตอ้งคําพพิากษาหรือคําสั่งทีช่อบดว้ย
กฎหมายว่ากระทําทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบ เขา้ดํารงตําแหน่งทางการเมอืงอย่างเด็ดขาด 
 อย่างไรก็ตาม ถงึขบวนการฝ่ายตรงขา้มจะผนกึกําลังปิดประตูล็อกสกดัไม่ใหน้.ส.ยิง่ลักษณ์กลับมาลงสนามการเมือง
ไดสํ้าเร็จ แต่คําถามทีว่่าแลว้จะทําใหพ้รรคเพือ่ไทยตอ้งล่มสลายตามไปดว้ยหรอืไม่ 
ตราบใดทีอ่ดตีส.ส.อกีนับรอ้ยคน และกลุ่มนปช.คนเสือ้แดงยังอยู่ ก็เชือ่ว่าแมแ้ต่คสช. แม่น้ํา 5 สายและเครอืข่ายต่อตา้นรัฐบาล
เกา่ก็ไม่อาจแน่ใจในเรือ่งนี้ไดเ้หมอืนคํากล่าวทีว่่าศกึจํานําขา้วจบ แต่สงครามการเมอืงยังยาวไกลทศิทางการเมืองจากนี้จะเป็น
อย่างไรต่อพอเห็นแนวโนม้ไดบ้า้งอย่างในวันทีส่นช.ลงมตถิอดถอน 2 อดตีรมต.พาณชิย ์เสร็จสิน้ไปสดๆ รอ้นๆ 
 นอกจากการเปิดประเด็นตรวจสอบทรัพยส์นิ 5 รัฐมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการรับจํานําขา้ว ไดแ้ก่ น.ส.ยิง่ลักษณ์ ชนิ
วัตร นายนวิัฒน์ธํารง บญุทรงไพศาล นายบญุทรง เตรยิาภริมย ์นายภูม ิสาระผล และนายยรรยง พวงราช ป.ป.ช.ยังเปิดเกมรุก
ใหม่ใสพ่รรคเพือ่ไทยทนัทนีายปานเทพ กลา้ณรงคร์าญ ประธานป.ป.ช. กล่าวถงึความคืบหนา้คดีถอดถอน 250 อดีตส.ส.กรณี
แกไ้ขร่างรัฐธรรมนูญประเด็นทีม่าส.ว.ว่า ป.ป.ช.สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เรียบรอ้ยแลว้ ขึ้นอยู่กับว่า สนช.จะ
ประสานใหส้ง่เรือ่งเมือ่ใด ซึง่คาดว่าอกีไม่นานเกนิรอ 
 ขณะที ่"พีซ ทวีี" ช่องทางสือ่สารหลักระหว่างแกนนํานปช.กับคนเสือ้แดงนับตัง้แต่หลังรัฐประหาร 22 พ.ค. 2557 
เป็นตน้มา ก็ถกูคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ (กสท.) สัง่ยดึใบอนุญาต ปิดตายไปเรยีบรอ้ย 
 ทา่มกลางเสยีงสงัคมวพิากษ์วจิารณ์ หรอืแมก้ระทัง่คนใน กสท.เองถงึมาตรฐานการทําหนา้ทีข่อง กสท.ในกรณีนี้ว่า
ไม่ต่างกบัมาตรฐานป.ป.ช. ในกรณีโครงการรับจํานําขา้ว 
 ซึง่เป็นเครือ่งยนืยันไดด้วี่าสถาน การณ์บา้นเมอืงภายใตอํ้านาจพเิศษ อะไรก็เกดิขึน้ไดท้ัง้นัน้ไม่ว่าในทางบวกหรอืทาง
ลบหรอือย่างในสว่นอดตีส.ส. แกนนําพรรคเพือ่ไทยทีอ่อกมาวพิากษ์วจิารณ์ร่างรัฐธรรมนูญอย่างถงึพรกิถงึขงิ หลายคนถกูคําสั่ง
หา้มเดนิทางไปต่างประเทศ 
 แมแ้ต่พล.อ.ชวลติ ยงใจยุทธ อดตีนายกฯ ก็ถูกผูม้ีอํานาจในปัจจุบันซึง่เป็นผูใ้ตบ้ังคับบัญชาเก่า สั่งหา้มเคลื่อนไหว
พบปะมวลชน ชาวไร่ชาวนา หรอืทํากจิกรรมทางการเมอืงใดทัง้สิน้ 
 ยิง่โรดแม็ป คสช.เขา้สู่ช่วงนับถอยหลังมากขึน้เท่าไหร่ เราก็จะไดเ้ห็นการเดนิหนา้กระชับพื้นทีพ่รรคเพื่อไทย และ
นปช.คนเสือ้แดงเขม้ขน้มากขึน้เทา่นัน้ 
 สดุทา้ยยังตอ้งจับตาไปยังร่างรัฐธรรมนูญ ทีอ่ยู่ระหว่างกรรมาธกิารยกร่างฯ เปิดรับคําแปรญตัตขิอแกไ้ขจากสปช. และ
รับความเห็นขอ้เสนอแนะจากครม. คสช. พรรคการเมอืงและภาคประชาชน ท่ามกลางกระแสข่าวการส่งสัญญาณจากฝ่ายผูถ้อื
อํานาจว่า ร่างรัฐธรรมนูญนัน้อาจตอ้งปรับแกใ้นหลายประเด็น เพื่อใหส้ังคมส่วนใหญ่พอยอมรับได ้ยกเวน้เรื่องนายกฯ คนนอก 
ใหค้งไวต้ามเดมิ (ข่าวสด 10052558) 
สงิหโ์ตทอง"ขา้วธงฟ้า"มเีอาคนื ฟ้องกลบัปธ.อคส.หมิน่ประมาท(11 พ.ค.58) 
 กรณี ขา้วถงุธงฟ้า "สงิหโ์ตทองไรซฯ์" จบไม่ลง หลัง อคส.เล่นไมแ้ข็งเขา้แจง้ความลักทรัพย์คืนขา้วสารไม่ครบ บบี
ใหค้นื L/G คู่สญัญาไม่สําเร็จ ล่าสดุประธานบอรด์ อคส."จนิตนา ชยัวรรณาการ" ถกูสงิหโ์ตทองฟ้องกลับขอ้หาหมิน่ประมาท ทํา
ใหเ้สือ่มเสยีชือ่เสยีงในธรุกจิคา้ขา้ว 
 เวลาผ่านไป 2 เดือนหลังจากที่นางจินตนา ชัยวรรณาการ ประธานกรรมการองค์การคลังสนิคา้ (อคส.) ไดใ้ห ้
สมัภาษณ์โดยอา้งมตทิีป่ระชมุบอรด์ อคส.ใหแ้จง้ความดําเนนิคดเีอาผดิกบั หจก.โรงสโีชควรลักษณ์กจิ, หจก.สงิหโ์ตทองไรซฯ์
, นายสมศักดิ ์วงศว์ัฒนศานต ์รองผูอํ้านวยการ อคส., ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสกิรไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในความผดิฐานลักทรัพย ์
 จากกรณี บรษัิท-บคุคล-ธนาคารพาณชิยท์ัง้ 3 แหง่ร่วมกนักระทําผดิจากการเป็นคู่สญัญาปรับปรุงขา้วสารบรรจุถุงเพื่อ
จําหน่าย ใหก้บัประชาชน หรอื โครงการขา้วถงุธงฟ้า ฐาน "ลักทรัพย์" โดย อคส.ไดแ้จง้ "อายัด" หลักทรัพย์ค้ําประกัน (L/G) 
กบัขา้วสารทีเ่หลอืในโครงการ ปรากฏมกีารคนืหลักทรัพยค้ํ์าประกนัใหก้บัคู่สญัญาและคู่สญัญาสง่ขา้วทีเ่หลอื ในโครงการคืนไม่
ครบถว้นตามจํานวนทีเ่บกิจ่ายออกไปนัน้ 
 ล่าสุด "ผูส้ือ่ข่าวประชาชาตธิุรกจิ" รายงานว่า ในวันที ่7 พฤษภาคมทีผ่่านมาบรษัิท สงิหโ์ตทองไรซ ์คอร์ปอเรชั่น 
โดยนายมนตช์ยั รุ่งชาญชยั กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิทสงิหโ์ตทองไรซฯ์ ไดเ้ขา้แจง้ความต่อ ร.ต.ท.อดุลย์ รัตนวรกันต์ พนักงาน
สอบสวน สภ.เมืองกําแพงเพชร ขอใหดํ้าเนินคดีกับ นางจนิตนา ชัยวรรณาการ ในความผดิฐาน "หมิน่ประมาทผูอ้ื่นโดยการ
โฆษณา" เหตุเกดิทีบ่ริษัทสงิหโ์ตทองไรซ์ฯ และทั่วราชอาณาจักร โดยพนักงานสอบสวนไดรั้บคํารอ้งไวต้ามคดีอาญาที ่
62/2558 ไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
 อนึง่ กอ่นหนา้นี้นายมนตช์ยั รุ่งชาญชยัคู่สญัญาปรับปรุงคุณภาพขา้วถงุธงฟ้า เคยแสดงความขอ้งใจถงึการแจง้ความ
ดําเนนิคดฐีานหลักทรัพย ์กรณีธนาคารคนืหลักทรัพยค้ํ์าประกนัใหก้บับรษัิท รวมไปถงึการหักขา้วทีจ่ะตอ้งส่งคืนเป็นค่าปรับปรุง
ว่า บรษัิททําตามวธิกีารปฏบิตัใินการเป็นคู่สญัญากบั อคส.มาโดยตลอด ในกรณีนี้ อคส.มหีนังสอืมาถงึบรษัิทลง 
 วันที ่26 กรกฎาคม 2556 แจง้ใหบ้รษัิทยุตกิารปรับปรุงคุณภาพขา้วถงุธงฟ้าในสว่นทีเ่หลอืและใหค้นื ขา้วสารทีบ่รษัิท
ไดเ้บกิสํารองไวใ้นการผลิตขา้วถุง ในขณะทีค่่าจา้งปรับปรุงขา้วทีบ่รษัิทปรับปรุงและส่งมอบเป็นขา้วถุงไปแลว้ นั ้น "อคส.
ยนิยอมจ่ายค่าปรับปรุงให ้เพือ่หกักลบกบัขา้วสารสว่นทีเ่หลอืนี้" 
 ทัง้นี้ จํานวนขา้วสารทีบ่รษิทตอ้งสง่คนือคส.ระบไุวท้ีจํ่านวน 160,543 ตัน แถม อคส.ยังคดิคํานวณขา้วสารทีย่นิยอม
ใหบ้รษัิทหกัเป็นค่าปรับปรุงไวท้ี ่43,567 ตัน ต่อมาภายหลัง อคส.กลับทําหนังสอืแจง้มายังบรษัิทว่า ยังคืนขา้วทีเ่บกิไปทําขา้ว
ถงุไม่ครบ นอกจากนี้ยังแจง้อกีดว้ยว่า การคนืค้ําประกนั (L/G) 75.5 ลา้นบาท จํานวน 8 ฉบบัทีค่นืใหก้บับรษัิทไปแลว้ก็เป็นการ



คืนที ่"ไม่ถูกตอ้ง" ดว้ย พรอ้มกับเรียกรอ้งใหบ้รษัิทเอา L/G ทีไ่ดรั้บคืนไปแลว้มาคืน ทีสํ่าคัญ อคส.ยังไม่ยอมคืน L/G ของ
บรษัิทในสว่นทีเ่หลอือยู่อกี 379 ลา้นบาทใหก้บับรษัิทดว้ย(ประชาชาตธิรุกจิ 11052558) 
รมว.พาณชิย ์โชวผ์ลงานขายสนิคา้เกษตรจนีฉลุย(11 พ.ค.58) 
 พลเอกฉัตรชยั สารกิลัยะ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถงึผลการประชุมคณะกรรมการบรหิารร่วมว่าดว้ย
ความร่วมมือดา้นการคา้สนิคา้เกษตรระหว่างไทย-จีน ครั ้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี ว่า การหารอืกรอบความร่วมมอืดา้นสนิคา้เกษตรระหวางไทย-จนี นัน้ เบือ้งตน้จนีรับหลักการทีจ่ะทําสญัญาซือ้ขาย
ขา้วในฤดูกาลใหม่จํานวน 1 ลา้นตันแรกกอ่น ซึง่ไทยตกลงจะคัดสรรขา้วทีม่คีุณภาพออกมาจําหน่ายใหก้บัจนี ส่วนยางพาราจีน
จะเดนิทางมาเจรจาซือ้ขายกบัองคก์ารสวนยางในช่วงกลางเดือนมถิุนายนนี้ คาดว่าจะสามารถบรรลุขอ้ตกลงไดใ้นการประชุม
ครัง้ต่อไป 
 นอกจากนี้ ทัง้ 2 ฝ่ายยังไดแ้ต่งตัง้องค์ประกอบคณะกรรมการบรหิารร่วมขึ้นมา เพื่อดูแลการซือ้ขายสนิคา้เกษตร
ระหว่างกนั อกีทัง้   ไทยไดเ้สนอกรอบและแนวทางดําเนนิงานของคณะกรรมการบรหิารร่วมใหจ้ีนพจิารณา ซึง่จีนรับหลักการที่
จะเตรียมการหารือในการประชุมครัง้ต่อไปดว้ย ซึง่กรอบทีจ่ะหารือครัง้ต่อไป 4 ประเด็น คือ 1. นิยามคําว่าสนิคา้เกษตร
ครอบคลุมสนิคา้ใดบา้ง 2. การกําหนดชว่งเวลา 5 ปียอ้นหลังทีนํ่ามาใชคํ้านวณปรมิาณการคา้เฉลีย่ 3. แหล่งขอ้มูลสถติกิารคา้ที่
นํามาใชเ้ป็นฐานการคํานวณ 4. วธิกีารคํานวณการขยายปรมิาณการคา้สนิคา้เกษตร เช่น ขา้วและสนิคา้เกษตรอื่น ๆ โดยจีนรับ
หลักการทีจ่ะนําเรื่องการอํานวยความสะดวกและการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคทางการคา้เขา้มาหารือในคณะกรรมการบรหิารร่วม
ตามทีไ่ทยเสนอดว้ย สําหรับการประชมุครัง้ที ่ 3  นัน้ไทยไดเ้ป็นเจา้ภาพจัดการประชมุ ซึง่จะจัดประชมุขึน้ทีจ่ังหวัดนครราชสมีา 
ในระหว่างวันที ่2-3 กรกฎาคม 2558 นี้ นอกจากประเด็นดังกล่าวก็จะหารอืในกรอบความร่วมมอืดา้นสนิคา้เกษตรอื่น ๆ เพิม่เตมิ 
นอกเหนือจากขา้ว 2 ลา้นตัน และยางพารา 2 แสนตัน ดว้ย 
 อย่างไรก็ด ีพลเอกฉัตรชยั กล่าวอกีว่า สําหรับการเดนิทางไปจนีเพือ่ประชมุหารือกรอบการซือ้ขายขา้ว 2 ลา้นตันนัน้ 
การเจรจาก็มีความคืบหนา้ไปมาก ซึง่ไดต้กลงซือ้ขายตามมาตรฐานสากล ซือ้ขายผ่าน FOB โดยมีเซอร์เวย์เยอร์ตรวจสอบ
คุณภาพขา้วทีต่น้ทาง และไทยเองจะคัดสรรขา้วทีม่ีคุณภาพไดม้าตรฐาน เพื่อนํามาจําหน่ายใหก้ับจีน รวมทัง้กรมการคา้
ต่างประเทศและ COFCO จะมหีารอือย่างต่อเนื่อง เพือ่ใหไ้ดข้อ้ยุตขิองการซือ้ขาย 
 ส่วนยางพาราทีไ่ทยตกลงซือ้ขายกับจีน 2 แสนตัน โดยซือ้ขายในราคานําตลาด ทางคณะผูแ้ทน SINOCHEM จะ
เดนิทางมาเจรจารายละเอียดของสัญญาซือ้ขายกับองค์การสวนยาง คาดว่าการหารือครัง้ต่อไป จะสามารถบรรลุขอ้ตกลงได ้
โดยเร็ว(ประชาชาตธิรุกจิ 11052558) 
ก.พาณชิยเ์ผยจนีเล็งซือ้ขา้วใหมจ่ากไทย1ลา้นตนั(12 พ.ค.58) 
 พล.อ.ฉัตรชยั สารกิลัยะ รมว.พาณชิย ์เปิดเผยว่า ขณะนี้ จีนไดรั้บหลักการทีจ่ะทําสัญญาซือ้ขายสําหรับขา้ว 1 ลา้น
ตันแรก ซึง่เป็นขา้วฤดูใหม่แลว้ จากทีม่กีารทําบนัทกึขอ้ตกลง หรอืเอ็มโอยูในการซือ้ขา้วจากไทย 2 ลา้นตันของจนีแบง่เป็นขา้ว
ฤดูใหม่ 1 ลา้นตัน และขา้วในสต๊อกรัฐบาล 1 ลา้นตัน เบือ้งตน้ไทยยืนยันว่าจะคัดเลือกขา้วคุณภาพทีด่ีทีสุ่ดเพื่อส่งมอบใหก้ับ
จนี สว่นการสง่มอบขา้ว ทัง้ 2 ฝ่ายไดต้กลงทีจ่ะใชม้าตรฐานสากล คอื การสง่มอบแบบเอฟโอบ ีหรอืราคาส่งมอบท่าเรือส่งออก 
ซึง่จนีจะแต่งตัง้ผูต้รวจสอบคุณภาพ (เซอรเ์วเยอร)์ มาทํางานร่วมกบัฝ่ายไทย เพือ่ตรวจสอบคุณภาพกอ่นสง่ออก 
 “เมือ่ชว่งสดุสปัดาหท์ีผ่า่นมา ไดเ้ดนิทางไปยังนครคุนหมงิ สาธารณรัฐประชาชนจนี เพื่อเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
บรหิารร่วมว่าดว้ยความร่วมมอืดา้นการคา้สนิคา้เกษตรระหว่างไทย-จนี ครัง้ที ่2 ซึง่ไดม้กีารตดิตามความคืบหนา้กรณีทีจ่ีนจะซือ้
ขา้วจากไทยตามบนัทกึเอ็มโอยู ปรมิาณ 2 ลา้นตัน และการเจรจาครัง้นี้ คบืหนา้ไปมาก ไดม้กีารกําหนดหลักเกณฑ ์เงื่อนไขใน
สญัญาซือ้ขาย ซึง่จะมกีารแลกเปลีย่นร่างสญัญาและหารอืในประเด็นทางเทคนิค โดยกรมการคา้ต่างประเทศ กับ คอฟโกจ้ะมี
การหารอืต่อเนื่อง เพือ่ใหไ้ดข้อ้ยุตใินการประชมุครัง้ต่อไป” พล.อ.ฉัตรชยั กล่าว 
 สําหรับสนิคา้ยางพารา ไดม้กีารตดิตามความคบืหนา้ปรมิาณทีจ่ะซือ้ขายตามเอ็มโอยู 200,000 ตัน โดยเป็นยางแผ่น
รมควันชัน้ 3 ปรมิาณ 150,000 ตัน และยางแท่ง 50,000 ตัน ซึง่จีนไดต้กลงซือ้ยางพารา 200,000 ตันในราคานําตลาด โดย
คณะผูแ้ทนจากจนีจะเดนิทางมาเจรจารายละเอยีดของสญัญาซือ้ขายกบัองคก์ารสวนยางในชว่งกลางเดอืนม.ิย. 58 นี้ คาดว่าจะ
สามารถบรรลุขอ้ตกลงไดใ้นการประชมุครัง้ต่อไปเชน่เดยีวกนั 
 พล.อ.ฉัตรชยั กล่าวว่า หลังจากทีไ่ทยและจนีไดต้กลงในรายละเอยีดการซือ้ขายสนิคา้ขา้วและยางพาราไดแ้ลว้ ไทย
ไดเ้สนอใหจ้นีพจิารณาซือ้สนิคา้เกษตรรายการอืน่ๆ จากไทยเพิม่เตมิ โดยจะมีการเสนอใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารร่วมฯ 
ครัง้ที ่3 ทีไ่ทยจะเป็นเจา้ภาพจัดประชมุในวันที ่2-3 ก.ค. 58 ทีจ่.นครราชสมีา พจิารณาว่าจะมสีนิคา้เกษตรตัวใดบา้ง และจะซือ้
ในปรมิาณเทา่ใด เพือ่ผลักดันการสง่ออกสนิคา้เกษตรเขา้สูต่ลาดจนีต่อไป 
 นอกจากนี้ จีนยังไดรั้บหลักการทีจ่ะนําเรื่องการอํานวยความสะดวกและการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคทางการคา้เขา้มา
หารอืในคณะกรรมการบรหิารร่วมฯ ตามทีไ่ทยเสนอดว้ย ซึง่จะช่วยทําใหก้ารคา้ขายสนิคา้ไทยไปจีน ทําไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ 
(กรุงเทพธรุกจิ 11052558) 
จ.พจิติรชาวนาจดังานบุญบ ัง้ไฟยงิฟ้าขอฝน(12 พ.ค.58) 
 นายวชิาญ ยอดฉุน นายกอบต.เนนิสว่าง และกํานันลัดดา ชจูติร กํานัน ต.เนนิสว่าง อ.โพธิป์ระทบัชา้ง จ.พจิติร พรอ้ม
ดว้ยชาวบา้นทีล่ว้นเป็นเกษตรกรชาวนาจาก 14 หมู่บา้น ไดร่้วมกันจัดงานบุญบัง้ไฟยงิฟ้าขอฝนตามความเชือ่เพื่อความเป็นสริิ
มงคลใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาล ซึง่มคีวามเชือ่ว่าการยงิบัง้ไฟ คอื การจะทําใหไ้ปปลุกพระยาแถน ซึง่เป็นเทพทีอ่ยู่บนสวรรค์ที่
คอยดูแลใหเ้กดิฝนตกใหต้ืน่จากหลับใหล และดลบลัดาลใหเ้กดิฝนตกตอ้งตามฤดูกาล ซึง่เป็นกุศโลบายของคนอีสานทีส่รา้ง
ประเพณีนี้ขึน้มา เพือ่ใหเ้กดิความสมัครสมานสามัคคขีองคนในหมู่บา้น สําหรับบรรยากาศของการจัดงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน
เนื่องจากตําบลดังกล่าวประชากรสว่นใหญล่ว้นเป็นคนอสีานทีอ่พยพมาอยู่ในหมู่บา้นนีน้านนับรอ้ยปี ซึง่คนอสีานเมือ่ไปอยู่ทีใ่ดก็
จะเอาวัฒนธรรมประเพณีและความเชือ่ตดิมาดว้ย จงึไดเ้กดิงานบญุบัง้ไฟขึน้ดังกล่าวกจิกรรมเริม่ขัน้ตัง้แต่เชา้ โดยทุกหมู่บา้นก็



จะจัดริว้ขบวนแหบ่ัง้ไฟทีป่ระดับตกแต่งอย่างสวยงาม อีกทัง้ในขบวนแห่ก็มีสาวงามร่วมฟ้อนรํากันอย่างสนุกสนาน ซึง่ถอืเป็น
ความสามัคคขีองคนในหมู่บา้นทีจ่ะสนุกสนานร่วมกนั กอ่นทีจ่ะเขา้สูฤ่ดูกาลเพาะปลูกในชว่งหนา้ฝนทีก่ําลังกา้วมาถงึ 
 สําหรับการจัดงานบญุบัง้ไฟทีน่อกจากจะมกีารรอ้งเล่นเตน้รําหรอืการแสดงพืน้บา้นแลว้ในพธิเีปิดก็มกีารจุดบัง้ไฟแสน 
ซึง่เป็นบัง้ไฟขนาดใหญใ่หย้งิขึน้สูท่อ้งฟ้าเป็นการเอาฤกษ์เอาชยั จากนัน้ก็เป็นการแข่งขันยงิบัง้ไฟพันทีม่เีงนิรางวัลที ่1เป็นเงนิ 
10,000 บาท และรางวัลรองชนะเลศิ 7,000 บาท และ 5,000 บาท ซึง่ก็มชีายหนุ่มในหมู่บา้นต่างนําบัง้ไฟมาจุดแข่งขันกันเป็น
จํานวนกว่า 100 บัง้ ซึง่ก็แข่งขันกนัตัง้แต่บา่ยจรดคํ่าเป็นทีส่นุกสนานและเป็นประเพณีทอ้งถิน่ทีทุ่กคนต่างตอ้งทําสบืทอดกัน
ต่อไป สําหรับในงานดังกล่าว อบจ.พจิติรไดใ้หง้บประมาณในการสนับสนุนเป็นเงนิ 200,000 บาท และไดรั้บเกยีรตจิาก นาง
พรรณทพิา ภูวะปัจฉมิ รองนายกอบจ.พจิติร และ นายวรวุฒ ิแกว้ทอง "สจ.เย็น" รองประธานสภาอบจ.พจิติร ร่วมกนัเป็นประธาน
ในการเปิดงานบญุบัง้ไฟบา้นมะรืน่คอตดังกล่าว (บา้นเมอืง 11052558) 
ชาวนา จ.พษิณุโลกถอืฤกษด์หีวา่นขา้ววนัพชืมงคล(14 พ.ค.58) 
 ผูส้ื่อรายงานว่า เกษตรกรในพื้นที่บา้นทุ่งหนองนอ้ย ต.บา้นกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เร่งปรับพื้นที่นาหลัง
ชลประทานทําการจ่ายน้ํา โดยเกษตรกรชาวนาต่างสบูน้ําเขา้นาแลว้จงึนํารถไถนาลงตีเทอืก ถอืฤกษ์ดีชาวนาหว่านขา้ววันพืช
มงคล 
 สว่นบรรยากาศเชา้วันที ่13พ.ค.58 ซึง่ตรงกับวันพืชมงคล ชาวนาหลายรายในพื้นที ่ต.บา้นกร่าง ต่างออกจากบา้น
ตัง้แต่ชว่งเชา้ เพือ่ลงมอืหว่านขา้ว เอาฤกษ์เอาชยัในวันพชืมงคล เนื่องจากมคีวามเชือ่และปฏบิัตกิันมาตัง้แต่บรรพบุรุษว่า การ
ลงมอืปักดําในวันพชืมงคลถอืเป็นวันด ีทําใหพ้ชืผลเจรญิงอกงามและมผีลกําไรในการเก็บเกีย่ว 
 นางวลิัย คงทอง อายุ48ปี อยู่บา้นเลขที1่46/2หมู6่ต.บา้นกร่าง อ.เมอืง พษิณุโลก เปิดเผยว่า ตนเองและครอบครัวมี
อาชพีทํานาปลูกขา้วจํานวน15ไร่ โดยในปีนี้ตนเองและครอบครัวไดเ้ริม่ออกมาเตรียมแปลงนาใหแ้ลว้เสร็จตัง้แต่เมื่อวานเย็น 
และเชา้วันนี้ไดนํ้าพันธุข์า้ว กข.49ออกมาลงมอืหว่าน ในฤดูการทํานาปีรอบใหม่ เพือ่ถอืฤกษ์ถอืชยั วันดฤีกษ์ด ีใหข้า้วเจรญิงอก
งาม ไรแ้มลงศัตรูพชืมารบกวน และใหม้ผีลกําไรเวลาการเก็บเกีย่ว 
 นางวิลัย บอกอีกว่า อาชีพชาวนาส่วนใหญ่จะใหค้วามสําคัญ กับวันพืชมงคลเป็นอย่างยิ่ง นับว่าเป็นอาชีพที่มี
ความสําคัญ และวันนี้ก็เป็นวันสําคัญของชาวนาผูป้ลูกขา้ว ชาวนาหลายรายในพืน้ทีน่ี้ ก็จะลงมอืหว่านขา้วพรอ้มกันในวันนี้ และ
อกีเหตุผลนงึ คอืตอ้งการเร่งใหท้นัฤดูกาลเก็บเกีย่วกอ่นจะถงึหนา้น้ําหลากมาอกีดว้ย(กรุงเทพธรุกจิ 13052558) 
ชาวนาถอืฤกษว์นัพชืมงคล หวา่นขา้วทาํนา(14 พ.ค.58) 
 เมือ่วันที ่13 พฤษภาคม 2558 ทีบ่รเิวณกลางทุง่นาหมู่ที ่3 ต.สามง่าม อ.โพธิท์อง จ.อ่างทอง นายสมชาย สว่างแสง 
อายุ 46 ปี อยู่บา้นเลขที ่36/2 หมู่ที ่3 ต.สามง่าม อ.โพธิท์อง จ.อ่างทอง พรอ้มดว้ยภรรยา กําลังทําการชกัร่องน้ําในนา เพื่อให ้
น้ําทขีังออกลงสูค่ลองกอ่นทีจ่ะทําการหว่านเมล็ดพันธุข์า้วเปลอืกเพือ่ทํานา 
 นายสมชาย กล่าวว่า วันนี้เป็นวันพชืมงคลถอืว่า เป็นวันดขีองเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาตนจงึถอืเอาฤกษ์วันนี้ทําการ
หว่านเมล็ดพันธุข์า้วอยากจะใหผ้ลผลติออกมาดีๆเพราะตัง้แต่มีการหยุดส่งน้ําใหช้าวนาชาวนาก็ย้ําแย่ไปตามๆกันและพอมีน้ํา
เขา้มาชาวนาก็ต่างเร่งกลับมาทําอาชพีเดมิจงึเอาฤกษ์วันพชืวันนี้ทําการเพาะปลูก ซึง่ตนก็อธษิฐานว่า ขอใหช้าวนาลมืตาอา้ปาก
ไดอ้กีครัง้ขอใหผ้ลผลติทีทํ่าลงไปเจรญิงอกงามไดผ้ลผลติจํานวนมาก 
 นายสมชาย กล่าวต่อว่า ตนทํานาอยู่ตอนนี้ 70 ไร่ วันนี้ทําการหว่านขา้วจํานวน 12 ไร่กอ่น โดยใชพ้ันธุข์า้วเปลอืก กข 
49 กข 31พวง และ กข 41 พวง โยจะมีอายุตัง้แต่เริม่หว่านไปจนเก็บเกีย่วจํานวน 140 วัน ในเรื่องราคานัน้ ณ ตอนนี้อยู่ที่
ประมาณ 7-8 พันบาท ในการหว่านวันนี้ก็ไดทํ้าการจา้งคนนําเครือ่งหว่านขา้วมาหว่านในราคาไร่ละ 60 บาท 
 ผูส้ือ่ข่าวรายงานว่า ในวันนี้เกษตรกรหลายรายไดล้งมือหว่านขา้วเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยในวันพืชมงคลโดยไดเ้ตรียม
แปลงนามากอ่นหนา้นี้และวันนี้จงึทําการหว่านขา้วเปลอืก(กรุงเทพธรุกจิ 13052558) 
วนัพชืมงคลปี 58 เสีย่งทายพระโคกนิหญา้ นํา้ทา่จะบรบูิรณพ์อควร(14 พ.ค.58) 
 ในวันพชืมงคลปีนี้จากการเสีย่งทายพระโคจากของ 7 สิง่ ประกอบดว้ย หญา้ ขา้วเปลือก เหลา้ ขา้วโพด ถั่วเขียว งา 
และน้ํา พระโคกนิหญา้พยากรณ์ว่า น้ําทา่จะบรบิรูณ์พอควร พรอ้มดว้ยธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารอุดมสมบูรณ์ดี
(ผูจ้ัดการ 13052558) 
เกษตรกรหญงิแกรง่ ทาํนาดเีดน่จากสูงเมน่(14 พ.ค.58) 
 พระราชพธิพีชืมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทีม่สีบืเนื่องมาแต่สมัยสโุขทยัจวบจนปัจจุบัน เพื่อก่อใหเ้กดิความเป็น
สริมิงคลแกภ่าค เกษตรกรรมของไทย มุ่งบํารุงขวัญใหก้ําลังใจเกษตรกร กระดูกสันหลังของชาต ิเป็นการส่งสัญญาณบอกถงึ
ฤดูกาลเพาะปลูกเริม่ขึน้แลว้ 
 เป็นประจําทกุปีในงานพระราชพธิฯี จะมีการ คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาต.ิ..ปีนี้แปลกเป็นพเิศษ เป็นครัง้แรกที่
เกษตรกรดเีด่นแหง่ชาต ิสาขาอาชพีทํานาเป็นผูห้ญงิ 
 “เรยีนจบ ป.ตร ีที ่ม.ราชภัฏอุตรดติถ ์เคยไปทํางานบรษัิทเอกชนในกรุงเทพฯ แต่ทําไปทํามา อากาศไม่ดี ร่างกายสูก้็
ไม่ไหว จงึมาทบทวนหลักของชวีติจรงิๆ ตัวเราอยากอยู่ทีไ่หน คําตอบคอื ทีบ่า้นมพี่อแม่ ญาตพิีน่อ้ง ลว้นแต่อาชพีทํานา จงึควร
กลับมา สรา้งความอบอุ่น พรอ้มกบัดูแลพ่อแม่และชมุชน” 
 น.ส.สดวก จํารัส อายุ 43 ปี เกษตรกรดเีด่นแหง่ชาตปีิ พ.ศ.2558 สาขาอาชพีทํานา บา้นตอนิมติร ต.ร่องกาศ อ.สูง
เม่น จ.แพร่ บอกว่า เพราะพืน้ทีข่องบา้นเกดิมทีีทํ่ากนิ มแีหล่งน้ํา สิง่แวดลอ้มด ีประกอบกบัชว่งทีม่ีเวลาว่างก็มักจะไดไ้ปศกึษา 
ใฝ่หาความรูต้ามแหล่งเรยีนรูใ้นอาชพีทํานา จงึเกดิความคดิและเกดิแรงบนัดาลใจและมุ่งมั่น ตอ้งทําใหอ้าชพีทํานาเป็นอาชพีที่
มั่นคงสรา้งความสขุและมคีวามย่ังยนืในการดําเนนิชวีติใหไ้ด ้
 เกษตรกรดเีด่นแหง่ชาตบิอกว่า กลับมาอยู่บา้น เริม่ทํานาเมือ่ปี 2540 มทีีน่า 69 ไร่ เป็นของตัวเอง 15 ไร่ เช่าอีก 54 
ไร่ ปลูกขา้วพันธุห์อมมะล ิ105 ไวก้นิเอง 8 ไร่ และปลูกเพือ่จําหน่ายเป็นเมล็ดพันธุข์องศูนย์ขา้วชุมชนบา้นตอนิมติรอีกจํานวน 



34 ไร่ และเพือ่จําหน่ายใหเ้กษตรกรทัว่ไป 27 ไร่ การทํานาในทกุขัน้ตอนลงมือเองหมด ทัง้ขับรถไถนา เตรียมแปลง ทําเทอืก 
ดํานา เก็บเกีย่วดว้ยมอืตัวเอง และไถกลบตอซงัขา้ว แมห้ลังจากปลูกขา้วนาปีแลว้ยังเสรมิรายไดด้ว้ยการปลูกขา้วโพดเลีย้งสัตว ์
ในพืน้ทีน่า 33 ไร่ พชืผกัสวนครัว 2 งาน และเสรมิดว้ยไผอ่กี 2 งาน 
 “เรื่องการหาความรู ้เราไม่เคยหยุด มีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมอบรมเวทีแลกเปลี่ยนศกึษาดูงาน และเรียนรูก้ับเครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลอืก เรยีนหมดทัง้เรือ่งการปลูกขา้วนาโยน การใชปุ้๋ ยไนโตรเจน หลักวธิกีารจัดการศูนย์ขา้วชุมชนดีเด่น การ
ผลติเมล็ดพันธุข์า้ว หมั่นตรวจแปลง ดูแลเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ์วธิเีพาะกลา้ และฝึกฝนใชร้ถปลูกขา้ว ล่าสุดไดรั้บการคัดเลือก
อบรมปราชญช์าวบา้นทีมู่ลนธิขิา้วขวัญ และกรมการขา้ว ไดไ้วว้างใจกลุ่มของเรา เพราะการผลติเมล็ดพันธุข์า้ว เราจะเก็บเกีย่ว
เฉพาะขา้วแหง้ ไม่มคีวามชืน้ สง่ใหก้ลุ่มศูนยข์า้วชมุชนบา้นตอนมิติร เลยทําใหท้ีน่ี่กลายเป็นแหล่งเมล็ดพันธุข์า้วทีด่”ี 
 เพราะมคีวามซือ่สตัย ์เป็นคนขยันมมีานะอดทน ชว่ยเหลอืเพือ่นเกษตรกร และชาวชุมชนทุกคน เลยร่วมกันเสนอชือ่
ไปเขา้รับรางวัลเกษตรกรดเีด่นแหง่ชาต ิรูส้กึปลาบปลืม้ในหวัใจอย่างหาทีส่ดุมไิด(้ไทยรัฐ 13052558) 
ชาวนา จ.บุรรีมัยถ์อืฤกษด์ ี“วนัพชืมงคล” ไถนาเตรยีมหวา่นกลา้ เชือ่ขา้วอุดมสมบูรณ(์14 พ.ค.58) 
 เมือ่วันที ่13 พ.ค. ชาวนาบา้นโคกตาล ต.สะแกซํา อ.เมอืง จ.บรุรัีมย ์ไดถ้อืฤกษ์ดวีันพชืมงคลทีม่กีารประกอบพระราช
พธิจีรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ไดเ้ริม่ลงมอืไถปรับพืน้ทีน่าและเตรยีมหว่านกลา้ ซึง่เป็นความเชือ่ทีส่บืทอดต่อกันมาตัง้แต่บรรพ
บรุุษ ถงึแมพ้ืน้ทีด่ังกล่าวจะยังประสบปัญหาภัยแลง้เนื่องจากชว่งนี้ทีจ่ังหวัดบรุรัีมยยั์งมฝีนตกนอ้ย ไม่มน้ํีาพอทีจ่ะใหเ้กษตรกรไถ
หว่านปักดําขา้วไดใ้นชว่งนี ้
 อย่างไรก็ตาม ชาวนาเชือ่ว่าหากเริม่ลงมอืไถเตรยีมดนิในวันพชืมงคลจะเป็นสริมิงคลทําใหต้น้ขา้วเจรญิงอกงามอุดม
สมบรูณ์และไดผ้ลผลติดเีนื่องดว้ยพระบารมขีองพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ทัง้นี้เชือ่ว่าหลังจากเสร็จพระราชพธิจีรดพระนังคัล
แรกนาขวัญแลว้จะมฝีนตกตอ้งตามฤดูกาลทําใหข้า้วเจรญิงอกงามได ้
 นายบวัรม นวลพริง้ อายุ 74 ปี ชาวนาบา้นโคกตาล ต.สะแกซํา อ.เมอืง จ.บุรีรัมย์ บอกว่า ชาวนาในหมู่บา้นโคกตาล
จะถอืเอาฤกษ์วันพชืมงคลลงมอืไถปรับพืน้ทีน่า เตรยีมหว่านกลา้ต่อเนื่องกนัมาหลายปีแลว้ เพราะเชือ่ว่าเป็นวันด ีถงึแมปี้นี้ฝนจะ
ตกนอ้ยแต่ก็เชือ่ว่าดว้ยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว จะทําใหพ้ื้นทีน่าทีไ่ถเตรียมดนิไวห้ว่าน และปักดําในปีนี้
เจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์ และไดผ้ลผลิตดีอย่างแน่นอน ตนจึงไดไ้ถเปิดหนา้ดินไวใ้นวันนี้บนพื้นที่นาที่มีอยู่ทัง้ 10 ไร่
(ผูจ้ัดการ 13052558) 
ของขวญัดทีีสุ่ดของชาวนาปีนี(้14 พ.ค.58) 
โดย ลมเปลีย่นทศิ 
 “วันพชืมงคล” หรอื “วันเกษตรกรไทย” เชา้วันนี้จะมี พระราชพธิจีรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ทอ้งสนามหลวง พระ
ราชประเพณีทีส่บืทอดมาตัง้แต่สมัยสโุขทยั เพือ่เป็นขวัญและกําลังใจชาวนา บดันี้ฤดูกาลแหง่การทํานาเพาะปลูกไดเ้ริม่ขึน้แลว้ 
วันนี้ ชาวนาหลายจังหวัด ไดเ้ตรยีมปลูกขา้วเพือ่เป็นมงคลฤกษ์ 
 ผมขอภาวนาเอาใจชว่ย ขอใหช้าวนาและเกษตรกรไทยทกุคน ไดผ้ลผลติทีอุ่ดมสมบรูณ์และขายไดร้าคาดมีกีําไร 
 เมล็ดพันธุข์า้ว ที ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรยีมไวห้ว่านไถและแจกจ่ายประชาชนใน พระราชพธิจีรดพระนังคัล
แรกนาขวัญปีนี้ ประกอบไปดว้ยพันธุข์า้ว 11 ชนดิ คอื ขา้วนาสวน 8 สายพันธุ ์ประกอบดว้ย ปทุมธานี 1, สังข์หยดพัทลุง, ขาว
ดอกมะล ิ105, กข 49, กข 41, กข 31, กข 47 และ กข 6 กบั ขา้วไร่อกี 3 สายพันธุ ์ประกอบดว้ย ขา้วดอกพะยอม ขา้วซวิแม่
จัน และ ขา้วลมืผวั ทีโ่ด่งดัง 
 ผมไม่แน่ใจว่าปีนี้ชาวนาจะลดการปลูกขา้วลงไดก้ีล่า้นไร่ ตามนโยบายลดพืน้ทีป่ลูกขา้วของรัฐบาล โดยเฉพาะพืน้ทีท่ี่
ไม่เหมาะสมในการปลูกขา้ว น้ํานอ้ยและใหผ้ลผลติต่อไร่ตํ่า 
 แต่การสง่ออกขา้วปีนี้ ยากลําบากอกีแน่นอน คุณชเูกยีรต ิโอภาสวงศ ์นายกกติตมิศักดิ ์สมาคมผูส้่งออกขา้วไทย ส่ง
สญัญาณมาตัง้แต่ไกโ่ห ่เตรยีมปรับลดปรมิาณสง่ออกขา้วไทยปีนี้จาก 10 ลา้นตัน เหลอื 8-8.5 ลา้นตัน ลดลง 10–15% เพราะ
แค่ไตรมาสแรก การสง่ออกขา้วก็ตํ่ากว่าเป้าทีว่างไวแ้ลว้ 
 ชาวนาไทยตอ้งทําใจ ไทยไม่ไดเ้ป็นผูส้ง่ออกขา้วอันดับ 1 ของโลกอกีต่อไปแลว้ ประเทศทีเ่คยขาดแคลนขา้ว ต่างก็
ปลูกขา้วกนิไดเ้องจนเหลอืสง่ออก เชน่ อนิเดยี พม่า กมัพูชา และสง่ออกขา้วแข่งกบัไทยเหมือน เวียดนาม หนําซํ้ายังมีตน้ทุน
การปลูกทีถ่กูกว่า แต่ไดผ้ลผลติต่อไร่มากกว่า จงึขายขา้วไดถ้กูกว่าขา้วไทย เพราะชาวนาไทยยังปลูกขา้วกันตามยถากรรมรอ
พึง่เทวดาฝนฟ้า ขาดการเหลียวแลพัฒนาจากทุกรัฐบาลที่ผ่านมา แถมยังใชว้ธิีประชานิยมทําลายกลไกราคาขา้วตลาดใน
ประเทศจนยับเยนิ 
 รัฐบาลทีผ่า่นมา ไม่เคยชว่ยชาวนาพัฒนาวธิกีารปลูกขา้วใหท้นัสมัยขึน้ ใหม้ตีน้ทนุทีตํ่่าลง ไดผ้ลผลติมากขึน้ เพื่อให ้
ตน้ทนุต่อไร่ถกูลง ชาวนาจะไดม้กีําไรมากขึน้ แต่กลับใชว้ธิปีระชานยิมรับจํานําขา้วทกุเม็ด ไม่สนใจวธิกีารปลูกขา้วและคุณภาพ
ขา้ว รับจํานําอย่างเดยีว สง่ผลใหคุ้ณภาพขา้วไทยตกตํ่าลง สูข้า้วเวยีดนาม ขา้วพม่า ขา้วกมัพูชา ไม่ได ้แต่กลับตอ้งขายราคาที่
แพงกว่า เพราะรับจํานํามาแพง 
 วันพชืมงคล ปีนี้ ผมรูส้กึดีใจมาก ทีไ่ดรั้บข่าวเล็กๆมาชิน้หนึ่ง สถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (วว.) ไปเปิดตัว เครื่องลดความชื้นในขา้วเปลือก เพื่อ ใหช้าวนานําไปใชเ้พิม่มูลค่าผลผลิต ที่ว ิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยพีัทลุง โดยม ีดร.วนัิย บวัประดษิฐ ์ผูว้่าฯพัทลุง เป็นประธาน เครือ่งนี้สามารถลดความชืน้ในขา้วเปลอืกจาก 20% ให ้
เหลอื 14% ภายในเวลา 3 ชัว่โมง (ไม่ตอ้งรอตากแดดเป็นสปัดาห)์ มกีําลังการผลติสงูสุด 2 ตันต่อวัน และยังช่วยลดความชืน้
ของ ถัว่เหลอืง ถัว่เขยีว ถัว่แดง ขา้วโพด กาแฟ และ สมุนไพร ไดอ้กีดว้ย 
 ผมเห็นว่านี่คอื “ของขวัญทีด่ทีีส่ดุ” ที ่วว.มอบใหก้บัชาวนาไทยในวันพชืมงคลปีนี้ เพราะ ปัญหาหลักของชาวนาไทย 
คอื ถกูโรงสกีดราคารับซือ้ขา้ว เพราะขา้วเปลอืกมคีวามชืน้มากเกนิไป จงึเห็นชาวนาเอาขา้วเปลอืกไปตากแดดอยู่รมิถนนจนชนิ
ตา 



 ทกุรัฐบาล และ กระทรวงเกษตรฯ ก็รูอ้ยู่เต็มอก แต่ก็ไม่เคยชว่ยชาวนาเลย ทกุวันนี้ชาวนาก็ยังถูกโรงสกีดราคารับซือ้ 
เพราะไม่มเีงนิไปซือ้เครือ่งอบขา้วราคาแพง เป็นเรือ่งน่าเศรา้ใจจรงิๆนะครับ พล.อ.ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีเรือ่งง่าย
ดั่งปอกกลว้ยเขา้ปากแบบนี้ เงนิไม่กีร่อ้ยลา้นบาททีรั่ฐบาลระดมไปช่วยชาวเนปาล ก็ช่วยชาวนาไทยไดเ้กอืบค่อนประเทศแลว้ 
ผมว่า ทา่นนายกฯ น่าจะ จัดสรรเงนิสกักอ้นซือ้เครือ่งอบขา้วแจกชาวนา เพือ่ใหข้ายขา้วไดแ้พงขึน้ ชาวนาจะดใีจมากกว่าเอาเงนิ
ไปแจกฟรีๆ  เสยีอกี ชาวนาก็มศีักดิศ์รเีหมอืนกนันะครับ(ไทยรัฐ 13052558) 
เกษตรกรจมปลกัความจน พบ 1.3 ลา้นครอบครวัรายได ้1.2 หมืน่บาทตอ่ปี (15 พ.ค.58) 
 กระทรวงเกษตรฯ ชีห้ากไม่ทําอะไรอนาคตของภาคเกษตรไทยจะไปไม่รอด พบเกษตรกร 1.3 ลา้นครัวเรอืนอยู่ตํ่ากว่า
เสน้ความยากจน มรีายไดปี้ละแค่ 12,000 บาท แถมมหีนี้สนิ 60,000 บาท ดา้นทดีีอาร์ไอปลอบใจราคาสนิคา้เกษตรไม่ตกตํ่า
สดุเหมอืนในอดตี เพราะภูมภิาคเอเชยีมคีนชัน้กลางมากขึน้ เพยีงแต่ตอ้งการสนิคา้ทีม่คีุณภาพมาตรฐาน 
 นายอภชิาต ิพงษ์ศรหีดุลชยั ผูช้ว่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในการสัมมนาเรื่อง “อนาคต
เกษตรไทย ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงของสถานการณ์โลก” ว่า เกษตรกรไทยยังมฐีานะยากจน โดยกว่า 1.3 ลา้นครัวเรือนอยู่ตํ่า
กว่าเสน้ความยากจน โดยมรีายไดป้ระมาณ 12,000 บาท/ครัวเรอืน/ปี และครัวเรือนภาคการเกษตรมีภาระหนี้สนิเฉลี่ยประมาณ 
60,000 บาท/ครัวเรอืน และมคีวามชดัเจนว่าเกษตรกรทีทํ่าการเกษตรอย่างเดยีวไม่พออยู่พอกนิ จะเห็นไดจ้ากรายไดภ้าพรวม
ของเกษตรกรไทยปี 2556 เฉลีย่อยู่ที ่183,662 บาท/ครัวเรอืน/ปี รวมรายไดภ้าคการเกษตรเพยีง 62,705 ลา้นบาท 
 ทัง้นี้ เกษตรกรไทยยังมปัีญหาอายุมาก โดย 32% อายุเกนิ 60 ปี และมอีายุเฉลี่ย 55 ปี ขณะทีม่ีการศกึษานอ้ย โดย
หวัหนา้ครัวเรอืน 80% จบประถมศกึษา และ 1% จบระดับอุดมศกึษา ขณะทีร่ายไดเ้งนิสดสุทธภิาคการเกษตร เฉลี่ย 56,944 
บาท/ครัวเรอืน รายไดส้ทุธคิรัวเรอืนเฉลีย่ 159,030 บาท/ครัวเรอืน 
 นอกจากนัน้ เกษตรกรกว่า 70% มีพื้นทีทํ่าการเกษตรนอ้ยกว่า 30 ไร่ ซึง่ทําใหร้ายไดจ้ากภาคการเกษตรอยู่ทีเ่สน้
ความยากจน โดยมีเนื้อทีทํ่ากนิเฉลี่ย 25 ไร่เท่านัน้ อีกทัง้พื้นทีส่่วนใหญ่ยังอาศัยน้ําฝนกว่า 80% ของพื้นทีท่ัง้หมด ทําใหม้ี
ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ตํ่า โดยสามารถผลติขา้วไดเ้พยีง 500 กก.ต่อไร่ เทยีบกับเวียดนาม 900 กก.ต่อไร่ ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ 700 
กก.ต่อไร่ เทยีบกบัสหรัฐอเมรกิา 1,700 กก.ต่อไร่ และผลติปาลม์น้ํามันได ้3.3 ตันต่อไร่ เทยีบกบัมาเลเซยีที ่3.5 ตันต่อไร่ 
 นายอภชิาตกิล่าวว่า ภาคเกษตรของไทยยังตอ้งผจญกับปัญหาของสถานการณ์โลกทีเ่ปลี่ยน แปลง ประกอบดว้ย
ภูมอิากาศทีร่อ้นขึน้ ทรัพยากรธรรมชาตทิีเ่สือ่มโทรม เกดิภาวะแลง้ น้ําท่วม การคา้การลงทุน การตดิต่อสือ่สาร คมนาคม ที่
เปลีย่นแปลงไป และคนเห็นแกต่ัวมากขึน้ ดังนัน้ หากภาคการเกษตรไม่ทําอะไรอนาคตของภาคเกษตรไทยจะไปไม่รอด 
 ดังนัน้ ภาครัฐตอ้งดําเนนิการวจิัยและคน้ควา้พันธุพ์ชืทีเ่หมาะสมกบัภูมอิากาศใหม้ากขึน้ พรอ้มกบัดําเนนิการเจรจากับ
ต่างประเทศเพือ่ใหบ้รกิารขอ้มูลทีถ่กูตอ้ง และเชือ่มโยงขอ้มูลใหม้คีวามสะดวกในการสบืคน้ ขณะทีเ่กษตรกรไทยจะตอ้งปรับตัว
เรยีนรูแ้ละใชป้ระโยชน์จากความกา้วหนา้ของทัง้เทคโนโลยแีละนําผลการวจิัยคน้ควา้ไปปฏบิตั ิเพราะการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้
ไม่มใีครทีจ่ะช่วยไดเ้ท่ากับการช่วยเหลือตนเอง รวมทัง้ตอ้งร่วมกับภาคเอกชนในการใชก้ระบวนการทีย่ั่งยืนและวางแผนการ
ผลติร่วมกนั 
 ดา้นนายนิพนธ ์พัวพงศกร นักวชิาการเกยีรตคิุณของสถาบันวจัิยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทดีีอาร์ไอ) กล่าวว่า 
สนิคา้เกษตรในปัจจุบนัเป็นช่วงขาลง เป็นผลมาจากทีภ่าวะเศรษฐกจิโลกชะลอตัว ในขณะทีร่าคาสนิคา้เกษตรจะปรับตัวตาม
ราคาน้ํามันและจากปัญหาค่าเงนิ รวมทัง้ถูกซํ้าเตมิดว้ยภาวะฝนแลง้ แต่ราคาทีล่ดลงจะไม่ตํ่าสุดเหมือนในอดีต เพราะรายได ้
เฉลีย่ต่อหวัของแต่ละประเทศเปลีย่นไปและกําลังซือ้มมีากขึน้ ในขณะทีแ่ถบเอเชยีมคีนชัน้กลางมากขึน้ และตอ้งการสนิคา้ทีม่ี
คุณภาพมาตรฐาน 
 ดังนัน้ เกษตรกรไทยจะตอ้งปรับตัวผลิตสนิคา้ใหต้รงกับความตอ้งการของตลาด ใชค้วามรูม้ากขึน้ ปรับจากฟาร์ม
ครัวเรือนเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ ซึง่จะส่งผลใหร้ายไดต้่อหัวภาคเกษตรสูงขึน้ ลดความเหลื่อมล้ําดา้นรายได ้คนหนุ่มสาวที่มี
ความรูจ้ะกลับเขา้สูภ่าคการเกษตร แต่รัฐบาลจะตอ้งเขา้มาเกีย่วขอ้งในดา้นการพัฒนาเทคโนโลยี โครงสรา้งพื้นฐาน การผลติ
เมล็ดพันธุ ์รวมทัง้การสรา้งตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหนา้ใหเ้กดิขึน้ ซึง่จะมสีว่นชว่ยกําหนดทศิทางราคาของตลาดได ้ทัง้นี้ เพราะ
รัฐบาลคงไม่สามารถใชว้ธิกีารอุดหนุนราคาหรอืแทรกแซงราคาสนิคา้เกษตรไดอ้กีแลว้ 
 นายอภัยชนม์ วัชรสนิธุ์ รองกรรมการผูจั้ดการอาวุโส ดา้นประสานกจิการสัมพันธ ์บริษัท เจริญ-โภคภัณฑอ์าหาร 
จํากดั (มหาชน) กล่าวว่า จากผลการประชมุ 13 บรษัิทของผูผ้ลติอาหารโลก ในกรณีทีป่ระชากรในโลกนี้จะเพิม่เป็น 9,000 ลา้น
คน ในปี 2563 ขณะทีส่ภาวะอากาศของโลกกําลังเปลีย่นแปลง ทําใหท้ัว่โลกวติกกงัวลเรือ่งความมั่นคงทางดา้นอาหาร และการ
ผลติสนิคา้เกษตรตอ้งอาศัยเทคโนโลยีมากขึน้ ดังนัน้ การเตรียมตัวทุกอย่างตอ้งดีหมด ในฐานะทีไ่ทยมีทีต่ัง้ภูมศิาสตร์ที่ด ี
ตัง้อยู่ในใจกลางของผูบ้รโิภคถงึ 4,000 ลา้นคน ทัง้รัสเซยี จนี เกาหล ีตะวันออกกลาง ทีเ่ชือ่มโยงการขนส่งไดท้ัง้ทางบกและ
น้ํา เป็นสะดอืของเออซี ี
 “ปัจจุบนัภาคการเกษตรของไทยขาดการพัฒนาในทศิทางทีค่วรจะเป็น การทํางานดา้นการเกษตรเป็นไปแบบงูๆปลาๆ 
แต่ยังเลี้ยงโลกได ้สามารถส่งออกสนิคา้เกษตรบางชนิดไดเ้ป็นอันดับ 1 ของโลกแสดงใหเ้ห็นว่าไทยมีศักยภาพมาก ดังนัน้ 
โอกาสของไทยมีแน่ในการจะเป็นครัวของโลก และเป็นฮับของภาคการเกษตรในโลกนี้ แต่เกษตรกรตอ้งปรับตัวหันมาใช ้
เทคโนโลยีมากขึน้ ใส่ใจดา้นคุณภาพ ชือ่ว่าทําไดเ้พราะคนไทยไม่ไดโ้ง่ไปกว่ายวิ อย่างไร ก็ตาม ภาครัฐตอ้งสนับสนุนภาค
การเกษตรมีวิสัย-ทัศน์กวา้งไกลใชภ้าคการตลาดนําแผนการผลิต จะทําใหเ้กษตรกรไทยไปถงึเป้าหมายได ”้ (ไทยรัฐ 
15052558) 
ThailandRice 2015 ยํา้จุดยนืเบอร ์1 สง่ออกขา้ว(15 พ.ค.58) 
 "นายกฯประยุทธ"์ ร่วมงาน "Thailand Rice Convention 2015" ระหว่างวันที ่19-21 พ.ค.นี้" ยืนยันส่งออกขา้วปี′58 
ตามเป้าหมายเดมิ 10 ลา้นตัน หลังบาทอ่อน-ความตอ้งการตลาดฟ้ืนช่วงครึง่ปีหลัง เตรียมเสนอ นบข. 18 พ.ค.นี้เคาะแผน
ระบายขา้ว 



 นางดวงพร รอดพยาธิ ์อธบิดีกรมการคา้ต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการคา้ต่างประเทศ มี
กําหนดจัดประชุมสัมมนาวชิาการ "Thailand Rice Convention 2015" ขึน้ในระหว่างวันที ่19-21 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์
แสดงสนิคา้และการประชุมอมิแพ็ค เมืองทองธานี ภายใตแ้นวคดิ "Think RICE, Think Thailand Serving the Best Quality 
Rice to the World" เพือ่แสดงศักยภาพความเป็นผูนํ้าทางดา้นการผลติและการส่งออกขา้วคุณภาพอันดับหนึ่งของโลก โดย
งานปีนี้ม ีพล.อ.ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรเีป็นประธานและร่วมกล่าวปาฐกถาพเิศษ 
 โดยไฮไลต์สําคัญในปีนี้มีการจัดกจิกรรมและนิทรรศการโครงการขา้วอันเนื่องมาจากพระราชดํารสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบพระชนมายุ 5 รอบ อาท ิการพัฒนาขา้วและคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรไทยอย่างย่ังยืน การอนุรักษ์พันธุกรรมขา้วป่าและพันธุข์า้วพื้นเมืองของไทย เป็นตน้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุม
แลกเปลีย่นขอ้มูลทศิทางการคา้ขา้วไทยและการคา้ในภูมภิาคเอเชยีจัดกจิกรรมศกึษาดูงานโดยเยี่ยมชมศูนย์วทิยาศาสตร์ขา้ว
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ทัง้นี้ คาดว่าจะมผีูร่้วมงานไม่ตํ่ากว่า 500 คน จาก 40 ประเทศทัว่โลก 
 นางดวงพรกล่าวว่า ในการประชมุคณะกรรมการนโยบายและบรหิารจัดการขา้ว (นบข.) ในวันที ่18 พฤษภาคมนี้ จะมี
การเสนอพจิารณาแนวทางการระบายขา้วสารในสต๊อกของรัฐบาลในส่วนทีเ่หลืออีก 16 ลา้นตัน ซึง่มีหลายระดับคุณภาพ เช่น 
เสือ่มมากหรอืเสือ่มนอ้ย ว่าควรจะมแีนวทางการระบายอย่างไร จะขายผา่นอุตสาหกรรมหรอืไม่ เพราะขณะนี้ปรมิาณผลผลติขา้ว
นาปรังเริม่อยู่ในชว่งปลายฤดูกาลแลว้ ซึง่น่าจะเป็นจังหวะทีส่ามารถระบายขา้วไดห้รอืไม่ 
 ทัง้นี้ ยอดส่งออก 3 เดือนมีปริมาณ 2,126,547 ตัน ลดลง 3.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมูลค่า 1,102 ลา้น
เหรยีญสหรัฐ ลดลง 5.1% ของปีกอ่น ล่าสดุการสง่ออกขา้วเบือ้งตน้ 4 เดอืนแรกมปีรมิาณ 3.3 ลา้นตัน ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีกอ่น ซึง่เป็นผลมาจากผูซ้ือ้มสีต๊อกคงเหลอืจากการซือ้ขา้วในปีทีผ่า่นมา และปัญหาอัตราแลกเปลี่ยน อีกทัง้ไทยสามารถ
แย่งชงิสว่นแบง่ตลาดขา้วหอมมะลคิุณภาพดกีลับคนืมาไดจ้ากหลายตลาด เชน่ ฮ่องกง หรอืการสง่ออกขา้วนึง่ก็ปรับตัวดขีึน้  
 อย่างไรก็ตาม ในชว่งหลังจากนี้คาดว่าการสง่ออกขา้วจะเพิม่ขึน้ จงึยังคงยนืยันเป้าหมายสง่ออกขา้วปี 2558 ไวท้ี ่10 
ลา้นตัน เพราะขณะนี้อัตราแลกเปลีย่นอ่อนค่าลงซึง่จะสง่ผลดตี่อการส่งออก อีกทัง้ยังมีการเจรจาเพื่อขายขา้วใหก้ับรัฐบาลอีก
หลายประเทศที่ใหค้วามสนใจซื้อขา้ว ซึง่ทางกรมอยู่ระหว่างการเจรจา เช่น อิหร่าน อิรัก แอฟริกา เช่น เซเนกัล รวมถงึ
ฟิลปิปินส ์ซึง่จะมกีารประมูลเร็ว ๆ นี้ และไทยยังคงสง่มอบขา้วทีข่ายใหรั้ฐวสิาหกจิจนี (คอฟโก)้ลอตที ่4 และอยู่ระหว่างเจรจา
ขายขา้วลอตที ่5 อกี 1 แสนตัน จากกรอบทีต่กลงซือ้ขาย 1 ลา้นตัน ทัง้นี้ ปัญหาการส่งมอบขา้วจีนทีล่่าชา้เกดิจากจํานวนเรือ
คอนเทนเนอรซ์ ึง่มจํีานวนจํากดั ไม่สามารถเพิม่ปรมิาณได ้อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสง่ออกไดเ้ดอืนละ 1 แสนตัน 
 "4 เดอืนแรกถา้เทยีบกบัปีทีผ่า่นมา 3.3 ลา้นตัน ชว่งตน้ปีจะคลา้ย ๆ กนัเพราะช่วงปีทีผ่่านมาเราส่งออกมาก ทําใหผู้ ้
ซือ้มสีต๊อก แต่เทา่ทีดู่ขา้วคุณภาพดขีองเราเพิม่ขึน้ ขา้วคุณภาพดีส่งออกไดม้ากขึน้ สามารถดงึส่วนแบ่งการตลาดกลับมาได ้
ขา้วนึง่ก็เพิม่ขึน้หลายเปอรเ์ซ็นต ์สว่นราคาทรง ๆ ปัจจัยราคามหีลายปัจจัยเกีย่วขอ้ง เช่น คู่แข่ง เวียดนามไดรั้บผลกระทบจาก
ภัยแลง้ อัตราแลกเปลี่ยน แต่ไม่ไดต้กฮวบฮาบค่อย ๆ ปรับตัว การระบายขา้วของรัฐยังจําเป็นตอ้งบาลานซปั์จจัยต่าง ๆ เพื่อ
ไม่ใหส้ง่ผลกระทบต่อตลาด สําหรับสต๊อกขา้วเราเขา้มาม ี18 ลา้นตัน ขายไปแลว้ 2 ลา้นตัน ขณะนี้เหลือ 16 ลา้นตัน มีหลาย
เกรด เสือ่มมาก เสื่อมนอ้ย เสือ่มกลาง สภาพตอนนี้ผ่านมาครึง่ปีแลว้ก็คงไม่ใช่สภาพเดมิแลว้ สิง่ทีสํ่าคัญอยู่ทีก่ระบวนการ
ขัน้ตอนว่าจะดําเนนิการอย่างไร 
 สําหรับการจัดงาน Thailand Rice Convention จัดขึน้เป็นครัง้แรกเมื่อปี 2544 และในปี 2547 และปี 2550 เป็นปีที่
จัดงานยิง่ใหญ ่โดยไดม้กีารจัดนทิรรศการ "ในหลวงกบัขา้วไทย" เพือ่เฉลมิฉลองในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 
พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั และเพือ่เป็นการเทดิทนูพระอัจฉรยิภาพในดา้นการเกษตรใหเ้ป็นทีป่ระจักษ์แพร่หลาย  
 ปี 2552 เป็นการจัดงานเพือ่สรา้งความเชือ่มั่นว่าไทยมศีักยภาพดา้นการผลติและการสง่ออกขา้ว เพือ่สรา้งความมั่นคง
ในดา้นอาหาร ปี 2554 เป็นการจัดงานเพื่อเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา ใน
วันที ่5 ธนัวาคม 2554 และปี 2556 จัดงานภายใตแ้นวคดิ Pushing ASEAN Towards the world′s Rice Hub(ประชาชาตธิรุกจิ 
14052558) 
นายกฯเปิดงาน"เตรยีมความพรอ้มเกษตรกรไทยเริม่ตน้ฤดกูารผลติ"(15 พ.ค.58) 
 พลเอกประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีเป็นประธานในพธิเีปิดงาน "เตรยีมความพรอ้มเกษตรกรไทยเริม่ตน้ฤดูการ
ผลติ " และไดป้าฐกถาพเิศษ เนื่องในวันเกษตรกร (13 พฤษภาคม 2558) ณ ศูนยแ์สดงสนิคา้และการประชุมอมิแพคเมืองทอง
ธานี 
 นายกฯ กล่าวว่า การเกษตรถอืเป็นภาคทีม่คีวามสําคัญยิง่ต่อประเทศไทย เพราะเกีย่วขอ้งกับประชากรถงึ 36% ของ
ประชากรทัง้หมด (ปี 2558)ขอ้มูลของกรมการปกครอง วันที่ 1 ม.ค. 2558 มีประชากรไทย 66.4 ลา้นคน) หรือมีพี่นอ้ง
เกษตรกรอยู่ประมาณ 24 ลา้นคนหรือประมาณ 7ลา้นครัวเรือน พื้นทีก่ารเกษตรของไทยมี. 149 ลา้นไร่ (321 ลา้นไร่) หรือ 
46%ของพืน้ทีป่ระเทศ และภาคการผลติทีม่คีวามสามารถในการสรา้งรายไดจ้ากการส่งออกถงึ 1.31 ลา้นลา้นบาทในปี 2557 
ขณะเดยีวกนัเมือ่พจิารณาถงึผลติภัณฑม์วลรวมภาคการเกษตรหรอืจดีพีภีาคเกษตรคดิเป็นมูลค่า 1.41 ลา้นลา้นบาท และในปีที่
ผา่นมาเกนิดุลการคา้มากว่า 0.95 ลา้นบาท 
 ปัญหาของภาคเกษตรทีค่วบคุมไม่ไดม้อียู่ 2 เรือ่ง ไดแ้ก ่1.ภัยธรรมชาต ิ2.ปัญหาดา้นเศรศฐกจิหรือการตลาด เพราะ
มาจากเศรษฐกจิโลก เพราะการสง่ออกของไทย 60-70% 
 ทัง้นี้สําหรับผูป้ลูกขา้วในรอบการผลติ 2558/2559 รัฐบาลไดช้ว่ยเหลอืชาวนาไร่ละ 1 พันบาท ครัวเรอืนละไม่เกนิ 15 
ไร่ซึง่เป็นการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ สว่นยางเชน่เดยีวกนัจะไดรั้บการสนับสนุนเชน่เดยีวกบัชาวนา 
 นอกจากนี้ปัญหาสําคัญทีป่ระเทศเผชญิและตัองแกไ้ขใหลุ้ล่วงภายใน. 6 เดอืน คอืการแกไ้ขปัญหาภาคการผลติดา้น
ประมงและการแกไ้ขการทําประมงผดิกฎหมาย (IUU) ไดม้มีาตรการทางกฎหมายลําดับรอง 70 ฉบับ แลว้ใหท้างกรมประมงได ้



ดําเนนิการจดทะเบยีนเรอืประมง 5 หมืน่ลํา ร่วมตรวจควบคุมเรือ จับกุมการทําประมงผดิกฎหมาย รวมถงึการพัฒนาฐานขอ้มูล
ออนไลน์เรอืประมงและขึน้ทะเบยีนแรงงานประมงต่างดา้ว 
 "เรือ่งสําคัญทีก่ําลังดําเนนิการอยู่ในขณะนี้คอืการปรับโครงสรา้งการผลติภาคเกษตรแบบครบวงจรทัง้ขา้ว ยางพารา 
ปาลม์น้ํามัน ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์มันสําปะหลัง ออ้ยโรงงาน ปศุสตัว ์และประมง" 
 นายปีตพิงศ.์ พึง่บญุ ณ อยุธยา. รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามทีรั่ฐบาลไดใ้หค้วามสําคัญ
กบัเกษตรกรและมุ่งมั่นทีจ่ะแกไ้ขยกระดับคุณภาพชวีติเกษตรกรใหด้ีขึน้ ซึง่ทีผ่่านมาทางกระทรวงไดดํ้าเนินงานเพื่อสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาลโดยไดม้กีารจัดทําโครงการต่างๆทีจ่ะชว่ยเหลอืเกษตรกร 
 ดา้นนายโอฬาร พทิกัษ์    อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร กล่าวว่ากจิกรรมและการดําเนินงานแบ่งเป็น 2 กจิกรรมหลัก
คอืการจัดนทิรรศการและการประชมุสมันา ทัง้นี้การจัดงานดังกล่าวเพือ่ใหเ้กษตรกรและองค์กรเกษตร เกดิขวัญและกําลังใจใน
การพัฒนาอาชพีการเกษตรและสหกรณ์ใหม้ีประสทิธภิาพมากขึน้เกดิการเชือ่มโยงและประสานการทํางานส่งเสรมิการเกษตร
ระหว่างกลุ่มและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในรูปของเครอืข่ายอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้(ฐานเศรษฐกจิ 13052558) 
เทคนคิลดตน้ทุนการผลติพชืเศรษฐกจิทีเ่กษตรกรทําได(้15 พ.ค.58) 
 นโยบายรัฐบาลทีมุ่่งเนน้ดูแลเกษตรกรใหม้รีายไดท้ีเ่หมาะสมดว้ยวธิกีารต่างๆ โดยเฉพาะการลดตน้ทนุการผลตินัน้ จะ
ชว่ยเพิม่ขดีความสามารถในการผลติสนิคา้ใหแ้กเ่กษตรกรและเพิม่โอกาสในการแข่งขันในยุคการคา้เสรี อีกทัง้เป็นการรองรับ
การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2558 
 นายกอบเกยีรต ิไพศาลเจรญิ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นพืชไร่ สถาบันวจิัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวชิาการเกษตร 
กล่าวว่า ตน้ทุนการผลติของเกษตรกรไทยค่อนขา้งสูง เนื่องจากตอ้งพึง่พาปัจจัยภายนอกทัง้ปุ๋ ยและสารเคมีป้องกันกําจัด
ศัตรูพชื อกีทัง้ความผนัผวนของตลาด ราคาพชืผลตกตํ่า ทําใหเ้กษตรกรขาดทนุหรอืไม่คุม้ค่ากบัการลงทนุ ดังนัน้ แนวทางทีจ่ะ
ช่วยใหเ้กษตรกรมีกําไรจากการผลติพืชมากขึน้ คือการเพิม่ผลผลติพืชต่อหน่วยพื้นทีใ่หม้ากขึน้ ซ ึง่จะทําใหต้น้ทุนต่อหน่วย
ผลผลติหรอืต่อไร่ลดลงได ้
 การลดตน้ทนุการผลติพชืเกษตรกรสามารถปฏบิตัไิดเ้อง กรณีมันสําปะหลัง หากเกษตรกรเลอืกใชพ้ันธุท์ีเ่หมาะสมกับ
สภาพพืน้ที ่สามารถเพิม่ผลผลติต่อพืน้ทีไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งลงทุนเพิม่ เช่น พันธุร์ะยอง 72 ระยอง 9 เหมาะกับสภาพดนิทราย-ดนิ
ทรายร่วน หรอืระยอง 5 เหมาะกบัดนิร่วนเหนียว พันธุเ์กษตรศาสตร ์เหมาะกบัดนิทรายจัด เป็นตน้ เนื่องจากเกษตรกรลงทุนค่า
ทอ่นพันธุใ์นราคาเดมิแต่สามารถเพิม่ผลผลติขึน้ไปกว่าเดมิก็ถอืว่าลดตน้ทนุต่อหน่วยลงไดแ้ลว้ ซึง่ตน้ทนุการผลติของเกษตรกร
ในขณะนี้อยู่ทีป่ระมาณ 1.20 บาท/กก. จําหน่ายผลผลติได ้2.50 บาท/กก. คอืมสี่วนต่างอยู่ที ่1.30 บาท/กก. ฉะนัน้เกษตรกร
จะไดส้ว่นต่างเป็นผลกําไรเฉลี่ย 1,000 บาท/ตัน หากไดผ้ลผลติมันสําปะหลัง 5 ตัน/ไร่ เกษตรกรจะมีรายไดป้ระมาณ 5,000 
บาท 
 นอกจากการลดตน้ทนุโดยการเพิม่ผลผลติต่อหน่วยแลว้ การลดตน้ทนุโดยตรงดา้นแรงงานคน ทีปั่จจุบันแรงงานภาค
เกษตรขาดแคลนและมรีาคาแพง ซึง่ปกตกิารจา้งแรงงานคนขุดมันสําปะหลัง 1 ไร่ ใชแ้รงงาน 6 คน ค่าจา้งคนละ 300 บาทต่อ
วัน เทา่กบัมตีน้ทนุวันละ 1,800 บาท หากเปลี่ยนมาใชเ้ครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนก็ลดตน้ทุนการผลติส่วนนี้ลงไป ทัง้นี้ 
แนะนําใหเ้กษตรกรรวมกลุ่มเพือ่จัดซือ้หรอืเชา่เครือ่งจักรกลการเกษตรมาใชร่้วมกนัเพือ่ลดตน้ทนุอย่างย่ังยนื 
 อกีแนวทางหนึง่ในการลดตน้ทนุไดเ้ป็นอย่างด ีคอืการใสปุ่๋ ยตามค่าวเิคราะหด์นิ เนื่องจากตน้ทนุการผลติส่วนใหญ่อยู่
ทีปุ่๋ ยเคมทีีต่อ้งนําเขา้จากต่างประเทศ หากเกษตรกรใสปุ่๋ ยตามความตอ้งการของพันธุนั์น้ๆ ในช่วงเวลาทีเ่หมาะสมคือช่วงอายุ 
1-2 เดอืนแรก ทีม่ันสําปะหลังมคีวามตอ้งการธาตุอาหารสงู ประกอบกบัถา้เกษตรกรมกีารผลติปุ๋ ยอนิทรีย์จากวัสดุเหลือใชใ้นไร่
นาใชร่้วมดว้ย ก็จะลดตน้ทนุไดไ้ม่ตํ่ากว่าครึง่หนึง่ 
 จากนั้นสิง่ทีต่อ้งปฏิบัตคิวบคู่ไปดว้ยคือการกําจัดวัชพืชโดยเฉพาะช่วง 3 เดือนแรก ไม่ใหเ้จริญเติบโตแข่งกับมัน
สําปะหลัง เพราะจะสง่ผลกระทบต่อผลผลติมันสําปะหลัง ทีสํ่าคัญคอืการเก็บเกีย่วผลผลติ ควรเก็บเกีย่วในช่วงอายุทีเ่หมาะสม 
คือ 10 เดือนขึน้ไป เพราะจะไดผ้ลผลติและคุณภาพแป้งดี ปลูกรุ่นใหม่ไดท้ันรอบปี แต่ถา้เก็บเกีย่วผลผลติเร็วก็จะส่งผลให ้
ผลผลติลดลงและคุณภาพแป้งไม่ด ีสง่ผลกระทบต่อราคาจําหน่ายไดน้อกจากนี้เกษตรกรควรวางแผนการผลติโดยประสานกับ
โรงงานรับซือ้ ว่าควรผลติออกมาชว่งไหนจงึจะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ หรอืควรหลีกเลี่ยงช่วงทีผ่ลผลติออกมามากพรอ้มๆ 
กนั เพราะเกษตรกรมโีอกาสจะถกูกดราคามากทีส่ดุในชว่งดังกล่าว 
 นายกอบเกยีรตกิล่าวเพิม่เตมิว่า การลดตน้ทุนการผลติเพื่อเพิม่ขีดความสามารถใหแ้ก่เกษตรกรไทย ทีก่รมวชิาการ
เกษตร ไดแ้นะนําสง่เสรมิใหเ้กษตรกรปฏบิตันัิน้ ถา้เกษตรกรนําไปดําเนนิการน่าจะลดตน้ทนุการผลติไดไ้ม่ตํ่ากว่า 15-20% และ
สิง่ที่ตามมาคือผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ ซึง่จะสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์พืชเศรษฐกจิ (Roadmap) ที่ตอ้งการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันอย่างมั่นคงและย่ังยนื โดยมันสําปะหลัง เป็นพชืเศรษฐกจิชนิดหนึ่งทีม่ีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์
ระยะเร่งด่วน ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ตัง้แต่ปี 2558-2569 เป้าหมาย คอื คงพืน้ที ่8.5 ลา้นไร่เท่าเดมิ แต่เนน้การเพิม่
ผลผลติขึน้จากเฉลีย่ 3.5 ตัน/ไร่ เพิม่ขึน้เป็น 7 ตัน/ไร่ ภายในปี 2569 ซึง่ปัจจุบนัผลผลติมันสําปะหลังเฉลี่ยทัง้ประเทศ 29-30 
ลา้นตัน/ปี เมือ่สิน้สดุแผนยุทธศาสตรจ์ะมผีลผลติเพิม่ขึน้ประมาณ 60 ลา้นตัน ซึง่จะเพียงพอต่อการนําไปใชท้ัง้พืชอาหารและ
พชืพลังงาน 
 อย่างไรก็ตาม สถาบนัวจิัยพชืไร่และพชืพลังงาน กรมวชิาการเกษตร ไดร้วบรวมจัดทําเอกสารแนะนําการลดตน้ทนุการ
ผลติพชืไร่และพชืพลังงานอกีหลายชนดิ เพือ่แจกจ่ายใหก้บัเกษตรกรและผูส้นใจไดนํ้าไปใชใ้นการพัฒนาการผลติพืชทีถู่กตอ้ง
เหมาะสม ซึง่สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ีส่ถาบนัวจิัยพชืไร่และพชืทดแทนพลังงาน กรมวชิาการเกษตร โทร. 0-2579-3930-3 
(แนวหนา้ 15052558) 
ปฏวิตัขิา้วไทย ยกระดบัราคา (18 พ.ค.58) 



 ปี 2558 ถอืเป็นปีทีสํ่าคัญยิง่ของ ประเทศไทย ในฐานะผูม้บีทบาทสําคัญของ “การคา้ขา้วโลก” ทีจ่ะใชป้ระโยชน์จาก
การรวมตัวกนัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในการสง่เสรมิ...พัฒนาภาคการผลติ การสง่ออกของอุตสาหกรรมขา้วไทย 
 จุดแข็งทีเ่รามไีม่ว่าความสามารถในการคา้ขา้ว การเสรมิสรา้งศักยภาพพื้นฐานของสนิคา้ ไดแ้ก่ การพัฒนาพันธุข์า้ว
คุณภาพทีห่ลากหลาย มีโรงส ีผูส้่งออกขา้วทีม่ีศักยภาพ ผลักดันใหป้ระเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคา้ขา้วของอาเซยีน จะมี
ศักยภาพทีด่งึดูดทัง้ผูซ้ ือ้ ผูข้าย คนกลางจากทัว่โลก 
 ใชข้อ้เด่นดา้นเทคโนโลยกีารผลติ การคา้ การแปรรูปผลติภัณฑ ์การส่งออก การขนส่งโลจสิตกิสท์ีม่ีประสทิธภิาพมี
คุณภาพเขา้มาชว่ย พรอ้มผนกึความร่วมมอืดา้นตลาดขา้วประเทศในอาเซยีนใหม้ผีลเป็นรูปธรรม... 
 เป้าหมายหลักสําคัญ เพือ่ยกระดับราคาขา้วโลก...ใหม้เีสถยีรภาพมากขึน้ เพือ่เพิม่รายได ้ตลอดจนความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรใหด้ขีึน้ สว่นเป้าหมายรองคอืสนับสนุนความมั่นคงดา้นอาหารของอาเซยีนและของโลก 
 ปัจจุบนัตลาดสง่ออกขา้วทีสํ่าคัญ ไดแ้ก ่ทวปีแอฟรกิา นําเขา้ขา้วไทย 6.37 ลา้นตัน คดิเป็นรอ้ยละ 58.07 มีประเทศ
นําเขา้ทีสํ่าคัญ ไดแ้ก ่ไนจเีรยี เบนนิ ไอวอรโีคสต ์แอฟรกิาใต ้
 ทวปีเอเชยี นําเขา้ขา้วไทย 2.80 ลา้นตัน คดิเป็นรอ้ยละ 25.52 มปีระเทศนําเขา้ทีสํ่าคัญคอื จนี มาเลเซยี อนิโดนีเซยี 
ฟิลปิปินส ์...ทวีปอเมริกา นําเขา้ขา้วไทย 0.70 ลา้นตัน คดิเป็นรอ้ยละ 6.38 ประเทศนําเขา้สําคัญ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมรกิา 
แคนาดา บราซลิ เม็กซโิก 
 ภูมภิาคตะวันออกกลาง นําเขา้ขา้วไทย 0.56 ลา้นตัน คดิเป็นรอ้ยละ 5.10 มปีระเทศนําเขา้สําคัญ คอื ซาอุดีอาระเบยี 
อสิราเอล สหรัฐอาหรับเอมเิรตส.์..ทวีปยุโรป นําเขา้ขา้วไทย 0.39 ลา้นตัน คิดเป็นรอ้ยละ 3.56 ประเทศนําเขา้สําคัญคือ 
ฝร่ังเศส สหราชอาณาจักร เบลเยยีม 
 ภูมภิาคโอเชยีเนีย นําเขา้ขา้วไทย 0.15 ลา้นตัน คดิเป็นรอ้ยละ 1.37 ประเทศนําเขา้สําคัญคือ ออสเตรเลีย ปาปัว
นวิกนิี นวิซแีลนด ์
 โดย “ขา้วขาว”...เป็นขา้วทีม่กีารสง่ออกมากทีส่ดุของไทย รองลงมาเป็นขา้วนึ่ง...ขา้วหอมมะล.ิ..ขา้วเหนียว...ขา้ว
หอมปทมุธานี และขา้วกลอ้ง ตามลําดับ 
 ชว่งทีผ่า่นมาการสง่ออกขา้วไทยตอ้งเผชญิกับสถานการณ์การแข่งขันทีรุ่นแรงทัง้ในดา้นราคาและคุณภาพขา้วจาก
ประเทศผูส้ง่ออกขา้วสําคัญในตลาดโลก โดยการผลติขา้วของเกษตรกรไทยสว่นใหญ่เนน้การผลติขา้วในเชงิพาณิชย์จงึทําให ้
ขาดการใสใ่จดา้นคุณภาพและสขุภาพ ซึง่สวนทางกบักระแสความตอ้งการตลาดขา้วในต่างประเทศทีม่ีแนวโนม้ใหค้วามสําคัญ
กบั “ขา้ว”...“การบรโิภคขา้ว” เพือ่สขุภาพมากขึน้ 
 น่าสนใจดว้ยว่า การสง่ออกขา้วไทยม ี“มูลค่าต่อหน่วยตํ่า” ...เนื่องจากสง่ออกในลักษณะทีเ่นน้ “ปรมิาณ” มากกว่า 
เพือ่พัฒนาใหก้ารผลติ...สง่ออกขา้วไทยเตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ ย่ังยนื กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ไดก้ําหนด
ยุทธศาสตรข์า้วไทยทีมุ่่งเนน้การสง่ออกขา้วในเชงิคุณภาพมาตรฐาน สง่เสรมิการเพิม่มูลค่าสนิคา้ พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมขา้ว 
เพือ่ทดแทนการสง่ออกขา้วในเชงิปรมิาณ 
 สรา้งเอกลักษณ์ใหข้า้วไทยมคีวามแตกต่าง โดดเด่นจากขา้วประเทศอื่นๆควบคู่กับการเสรมิสรา้งความรู ้ความมั่นคง
อุตสาหกรรมขา้วไทยดว้ยการผลติขา้วคุณภาพดตีามความตอ้งการตลาดตลอดหว่งโซอุ่ปทานเพือ่ใหเ้กษตรกร ผูป้ระกอบการใน
ทกุภาคสว่นตระหนักถงึความจําเป็นในการพัฒนาคุณภาพควบคู่กบัการเพิม่ผลผลติ 
 กระทรวงพาณิชย์จัดงานประชุมขา้วนานาชาตคิรัง้ที ่7 “Thailand Rice Convention 2015” ขึน้ระหว่างวันที ่19-21 
พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์แสดงสนิคา้และการประชุมอมิแพค ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 500 คน 
ประกอบดว้ยผูแ้ทนการคา้ภาครัฐ หน่วยงานกํากับดูแลการนําเขา้ขา้วในประเทศผูซ้ื้อสําคัญ เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์
มาเลเซยี บรูไน จนี อหิร่าน อรัิก กานา ไนจเีรยี มาดากสัการ ์เซเนกลั โกตดวิัวร ์
 รวมถงึผูแ้ทนการคา้ภาครัฐ หน่วยงานกํากับดูแลการนําเขา้ขา้วในประเทศผูผ้ลติ...ผูส้่งออก เช่น เวียดนาม พม่า 
กมัพูชา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว เกษตรกร ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการคา้ ผูนํ้าเขา้...ส่งออกทัง้ในและต่างประเทศ 
ตลอดจนผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
 ดวงพร รอดพยาธิ ์อธบิดกีรมการคา้ต่างประเทศ บอกว่า ตามนโยบายกระทรวงพาณชิย์โดยกรมการคา้ต่างประเทศ มี
วัตถปุระสงคเ์พือ่เป็นเวทรีะดับสากลใหผู้ท้ีอ่ยู่ในวงการคา้ขา้วโลก ไดม้โีอกาสพบปะแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นทีเ่ป็นประโยชน์ ไดรั้บ
ทราบถงึนวัตกรรมและพัฒนาการในดา้นต่างๆของวงการคา้ขา้ว รวมถงึกระชับความสัมพันธอ์ันดีระหว่างผูส้่งออกขา้วของไทย
และผูนํ้าเขา้ขา้วจากประเทศคู่คา้ทกุภูมภิาคทัว่โลก 
 งาน Thailand Rice Convention (TRC) จัดขึน้ครัง้แรกเมื่อปี 2554...เกดิผลสําเร็จเป็นอย่างดีเราจงึจัดต่อเนื่องเป็น
ประจําทกุๆ 2 ปี 
 ในปีนี้ตรงกบัปีอันเป็นมหามงคล เนื่องในโอกาสครบรอบพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีซึง่พระองคท์รงมพีระมหากรุณาธคิุณต่อปวงชนชาวไทยในเรื่องของการพัฒนาพันธุข์า้ว การเพาะปลูก และยกระดับ
คุณภาพชวีติของเกษตรกรไทยทัง้ประเทศ 
 รูปแบบการจัดงาน ภายใตแ้นวคดิ “Think Rice Think Thailand …Serving the Best Quality Rice to the World.” 
ประกอบดว้ยกจิกรรม 3 ส่วนหลัก...การประชุมสัมมนาทางวชิาการ โดยไดรั้บเกยีรตจิากนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพเิศษ หัวขอ้ 
“ยุทธศาสตรด์า้นการตลาดขา้วและนโยบายการคา้ขา้วของไทย” 
 นอกจากนี้จะมีการเสวนา...อภปิรายทศิทาง แนวโนม้...“การคา้ขา้วโลก” และ “อุตสาหกรรมขา้วอนิทรีย์” ทีก่ําลัง
ไดรั้บความนยิมเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ จากผูท้รงคุณวุฒทิัง้ในและต่างประเทศ 
 ส่วนทีส่อง...นิทรรศการ “เทดิเกลา้เจา้ฟ้าสรินิธร” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารติามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง เชน่ ธนาคารเมล็ดพันธุช์มุชน การจัดทําหตัถกรรมในวถิขีา้ว โรงเรยีนกาสรกสวิทิย ์



 ถดัมา “Kingdom of Rice” มหศัจรรยข์องขา้วไทยพันธุด์สีีภ่าค เป็นการนําเสนอภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ 
“อู่ขา้ว อู่น้ํา” ความหลากหลายของพันธุข์า้วไทยทีม่แีหล่งกําเนดิ...เพาะปลูกจากทั่วประเทศ และเสน้ทางขา้วไทยทีเ่ชือ่มโยง
ตัง้แต่ตน้น้ํา...เพาะปลูก กลางน้ํา...กระบวนการผลติ แปรรูป ปลายน้ํา...การสง่ออกขา้ว 
 เอกลักษณ์ขา้วไทยเนน้คุณประโยชน์ครบวงจร เริม่จาก “ขา้วหอมมะลไิทย” ทีค่รองความเป็นขา้วคุณภาพอันดับหนึ่ง
ของโลก... “ขา้วอนิทรีย์” ทีม่าแรงผนวกความมหัศจรรย์...คุณประโยชน์เอาไวด้ว้ยกันเป็นไดท้ัง้อาหารและโภชนบําบัด เช่น 
ขา้วไรซเ์บอรร์ี ่ขา้วสนิเหล็ก 
 วาดหวังกนัว่าการจัดงานประชมุขา้วนานาชาตคิรัง้นี้จะเป็นการประกาศศักยภาพขา้วไทยอกีครัง้ดว้ยตําแหน่งผูส้่งออก
ขา้วมากทีส่ดุของโลกและสงูสดุเป็นประวัตกิารณ์ดว้ยปรมิาณการสง่ออกสงูถงึ 10.9 ลา้นตัน 
 เพิม่ขึน้จากปี 2556 ประมาณ 6.61 ลา้นตัน คดิเป็นรอ้ยละ 66...ราคาสง่ออกเฉลีย่ตันละ 496 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ...คดิ
เป็นมูลค่าสงูถงึ 5,438 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืประมาณ 174,853 ลา้นบาท... 
 ยุทธศาสตรข์า้วไทยทัง้หมดนี้เป็นการ “ปฏวิัตกิารคา้ขา้ว” ทัง้ระบบ...อย่างย่ังยนื (ไทยรัฐ 18052558) 
รมว.เกษตรฯ ลงดทูีน่า จ.พษิณุโลก หลงัขยบัเวลาส่งนํา้ใหเ้ร่งเพาะปลูกหนนีํา้หลากเป็นปีแรก(18 พ.ค.
58) 
 เมือ่วันที ่17 พ.ค. นายปีตพิงศ ์พึง่บญุ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาประชุมหัวหนา้ส่วน
ราชการ ณ หอ้งประชมุเขือ่นนเรศวร อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก พรอ้มลงตรวจตดิตามโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ําทา้ย
เขือ่นชลประทาน และดูสถานการณ์ภัยแลง้พืน้ทีลุ่่มน้ํายม-ลุ่มน้ําน่านตอนกลาง ในเขตของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อน
นเรศวร โครงการสง่น้ําและบํารุงรักษายม-น่าน ทีม่ักประสบปัญหาน้ําทว่มขังในชว่งฤดูกาลเก็บเกีย่ว 
 นายปีตพิงศ ์กล่าวว่า ปีนี้กรมชลประทาน เริม่ปรับระยะเวลาการทํานาปีในพื้นที ่จ.พษิณุโลก ใหเ้ร็วขึน้ 1 เดือน ตาม
ความตอ้งการของเกษตรกรสว่นใหญเ่ป็นครัง้แรก จากเดมิทีจ่ะเริม่ตน้ปลูกในเดอืนพฤษภาคม เปลีย่นเป็นเริม่ปลูกเดือนเมษายน 
เพือ่ใหเ้ก็บเกีย่วผลผลติในเดอืนกรกฎาคม กอ่นเขา้สูฤ่ดูน้ําหลาก ทีม่ักเกดิในชว่งเดอืนสงิหาคม-ตุลาคมของทกุปี 
 โดยไดเ้ริม่สง่น้ํามาตัง้แต่วันที ่1 เม.ย.เป็นตน้มา ทําใหต้ลอดฤดูฝนนี้โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนนเรศวร จะ
ไดรั้บการจัดสรรน้ําทัง้สิน้ 94 ลา้นลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกไดป้ระมาณ 95,750 ไร่ ส่วนโครงการส่งน้ําและ
บํารุงรักษายม-น่าน ไดรั้บการจัดสรรน้ํา 264 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ชว่ยพืน้ทีเ่พาะปลูกไดป้ระมาณ 290,694 ไร่ 
 ล่าสดุ จนถงึขณะนี้ พืน้ทีลุ่่มตํ่าของโครงการเขือ่นนเรศวร ทําการเพาะปลูกแลว้ 43,000 ไร่ คดิป็น 72% จากพืน้ทีลุ่่ม
ตํ่า 60,000 ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นทีก่ําลังเตรียมแปลง 17,000 ไร่ ส่วนพื้นที่ลุ่มตํ่าของโครงการยม-น่าน ทําการเพาะปลูกแลว้
ประมาณ 150,000 ไร่ คดิเป็น 73% จากพืน้ทีลุ่่มตํ่าทัง้หมด 205,000 ไร่ กําลังเตรยีมแปลง 55,000 ไร่ ขณะทีพ่ื้นทีลุ่่มตํ่าของ
โครงการพลายชมุพล เพาะปลูกแลว้ประมาณ 19,600 ไร่ คดิเป็น 78% จากพื้นทีลุ่่มตํ่า 25,000 ไร่ กําลังเตรียมแปลง 5,400 
ไร่ 
 นายปีตพิงศ ์กล่าวว่า สําหรับโครงการตําบลละลา้น เพือ่สรา้งรายได ้และพัฒนาการเกษตร และบรรเทาปัญหาภัยแลง้ 
ผา่นการอนุมัต ิ6,598 โครงการ งบประมาณกว่า 3,000 ลา้นบาท มเีกษตรกรไดรั้บประโยชน์ 2,605,283 ครัวเรอืน 
 ดา้น ม.ล.อนุมาศ ทองแถม ผูอํ้านวยการสํานักงานชลประทานที ่3 กรมชลประทาน กล่าวถงึสถานการณ์น้ําในพื้นที่
ชลประทานที ่3 ซึง่มพีืน้ทีรั่บผดิชอบ 4 จังหวัด ประกอบดว้ย อุตรดติถ ์พษิณุโลก พจิติร และนครสวรรค์ ว่า ขณะนี้สภาพน้ําท่า
ในลําน้ําปิง ยม และน่าน มปีรมิาณเฉลีย่ราวรอ้ยละ 15 ของลําน้ําเทา่นัน้ นอ้ยกว่าแผนทีว่างไว ้
 สว่นปรมิาณน้ําตน้ทนุทีม่าจาก 3 เขือ่นหลัก คอื เขือ่นภูมพิล มปีรมิาณน้ําใชก้ารได ้1,140 ลา้นลูกบาศกเ์มตร คดิเป็น
รอ้ยละ 8 ของปรมิาณการกกัเก็บ เขือ่นสริกิติ ิ ์มีปรมิาณน้ําใชก้ารได ้1,612 ลา้นลูกบาศกเ์มตร คดิเป็นรอ้ยละ 17 ของปรมิาณ
การเก็บกัก และเขื่อนแควนอ้ยบํารุงแดน มีน้ําใชก้ารได ้179 ลา้นลูกบาศก์เมตร คดิเป็นรอ้ยละ 19 ของปริมาณการกักเก็บ 
(ผูจ้ัดการ 17052558) 
ประชุม “ขา้ว” นานาชาต ิสรา้งแบรนดป์ระเทศไทย(18 พ.ค.58) 
โดย ซมู 
 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผมเขียนประชาสัมพันธ์สัน้ๆใหท้่านผูอ้่านทราบไปแลว้หนหนึ่งว่า กรมการคา้ต่างประเทศ 
กระทรวงพาณชิย ์จะจัดงานประชมุสมัมนาทางวชิาการทีย่ิง่ใหญร่ะดับอนิเตอร ์เกีย่วกับเรื่อง “ขา้ว” ของประเทศไทย ทีศู่นย์อมิ
แพค เมอืงทองธานี 
 หลังจากนัน้ผมก็กลับไปอ่านรายละเอยีดของการจัดงาน และการสมัมนาอกีครัง้หนึง่ ก็พบว่าเป็นการประชุมทีน่่าสนใจ
อย่างยิง่ 
 เพราะจุดมุ่งหมายของการจัดสมัมนาครัง้นี้ ก็เพื่อทีจ่ะประชาสัมพันธใ์หผู้เ้ขา้สัมมนา ซึง่จะประกอบดว้ยผูค้า้ขา้วจาก
ประเทศต่างๆทัว่โลก ไดต้ระหนักถงึคุณภาพของขา้วไทยเรา 
 เพือ่ใหลู้กคา้ของเราทัง้หลายไดท้ราบถงึศักยภาพของเรา ในฐานะประเทศผูนํ้าดา้นการผลติและสง่ออกขา้วคุณภาพดี
ของโลก ทีมุ่่งเนน้การพัฒนาดา้นคุณภาพมาตรฐานสุขอนามัยตามหลักโภชนาการ รวมทัง้กระบวนการผลิตทีเ่ป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม ตามทีช่าวโลกยุคใหม่ถอืเป็นเรือ่งสําคัญทีส่ดุ 
 ดังนัน้ กรมการคา้ต่างประเทศจงึตัง้แนวคดิของการสัมมนาครัง้นี้ว่า “Think Rice Think Thailand...Serving the 
Best Quality Rice to the World” 
 ถอดความเป็นภาษาไทยไดว้่า “คดิถงึขา้วคดิถงึประเทศไทย... ประเทศผูผ้ลติขา้วคุณภาพดีทีสุ่ด หล่อเลี้ยงโลก” 
หรอือะไรทํานองนี้ 



 สําหรับผูเ้ขา้ร่วมสัมมนานัน้ จะประกอบดว้ยผูแ้ทนการคา้จากหน่วยงาน กํากับดูแลการนําเขา้ขา้วในประเทศ ผูซ้ ื้อ 
ผูผ้ลติต่อ และสง่ออกต่อทีสํ่าคัญ เชน่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์มาเลเซยี เวียดนาม พม่า กัมพูชา และ 
สปป.ลาว เป็นตน้ 
 ในขณะทีข่องไทยเราก็จะมตีัวแทนจากภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้การปลูก การส่งออก ตลอดจนนักวชิาการต่างๆ รวมไป
ถงึภาคเอกชนทีอ่ยู่ในธรุกจิการคา้ขา้วทีสํ่าคัญๆ รวมผูเ้ขา้สมัมนาทัง้หมดไม่ตํ่ากว่า 500 คน 
 ระหว่างสัมมนาก็จะมีการเจรจาธุรกจิกันไปดว้ย ใครจะจับคู่คุยกับใคร ทางกรมการคา้ต่างประเทศจะจัดเวทไีวใ้ห ้
พรอ้มสรรพ 
 ท่านอธบิดีกรมการคา้ต่างประเทศ ดวงพร รอดพยาธิ ์บอกกับผูส้ื่อข่าวดว้ยว่า การประชุมใหญ่ Thailand Rice 
Convention 2015 นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนงานขยายตลาดขา้วไทยของ รัฐบาล โดยมุ่งเนน้การสรา้ง
มูลค่าเพิม่ในเชงิเศรษฐกจิของตลาดสง่ออก 
 รวมทัง้เพือ่ตอกย้ําความเป็นผูนํ้าในการผลติขา้วคุณภาพ และสง่ ออกขา้วเป็นอันดับหนึง่ของไทยในตลาดโลก 
 หลังการประชมุใหญแ่ลว้ กระทรวงพาณชิยก์็จะเชญิผูเ้ขา้ประชมุจากต่างประเทศไปศกึษาดูงาน ณ ศูนย์วทิยาศาสตร์
ขา้ว หน่วยปฏบิตักิารคน้หาและใชป้ระโยชน์ยนีขา้ว ทีจั่งหวัดนครปฐม อกีดว้ย 
 นอกจากนี้ รอบๆหอ้งประชุม Hall 4 ทีอ่ิมแพค เมืองทองธานี ยังจะมีการแสดงนิทรรศการเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสทรงเจรญิพระชนมายุ 60 พรรษา 
 โดยจะนําเสนอขอ้มูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารติามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม
ไดม้โีอกาสรับรูเ้กีย่วกบัพระราชกรณียกจิ เพือ่พสกนกิรของพระมหากษัตรยิไ์ทย 
 ผมอ่านรายละเอียดจบแลว้ก็ขอใหก้ําลังใจกรมการคา้ต่างประเทศ ที่ริเริ่มการประชุมครัง้นี้ขึ้น เพราะนี่แหละคือ
ทางออกทีถ่กูตอ้งสําหรับขา้วไทยในอนาคต 
 ขา้วไทยบอบช้ํามากจากโครงการรับจํานําขา้วทีนํ่าความเสยีหายมาสูก่ระบวนการผลติและการคา้ขา้วอย่างใหญ่หลวง 
เมือ่ปี 2 ปีทีผ่า่นมา 
 ตอ้งเริม่ใหม่แบบนี้แหละครับ และขอใหเ้ดนิหนา้ดว้ยวธินีี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าคําว่า “Think Rice Think Thailand” จะ
ตดิอยู่ในความทรงจําของผูบ้รโิภคขา้วทัว่โลกไปตลอดกาลนาน 
 การประชมุจะเริม่วันพุธที ่20 พ.ค.นี้ ตัง้แต่เชา้จดเย็น ที ่Hall 4 อมิแพค เมอืงทองธานี และทราบว่านายกรัฐมนตรีจะ
ไปกล่าวปาฐกถาพเิศษในหัวขอ้ “ยุทธศาสตร์ดา้นการตลาดขา้วและนโยบายขา้วของไทย” เวลา 09.00 น. หลังพธิเีปิดการ
ประชมุ 
 ผูส้ื่อข่าวน่าจะลองแวะไปฟังดว้ยนะครับ และอย่าลืมช่วยเขียนข่าวดว้ย พวกเราชาวบา้นจะไดรู้ว้่าท่านนายกฯมี
แนวความคดิเกีย่วกบัเรือ่งขา้วไทยว่าอย่างไร และจะฝากอนาคตขา้วไทยไวอ้ย่างไรบา้ง เมื่อท่านไม่อยู่แลว้ ตามเวลาในโรด
แม็ปทีก่ําหนดไว(้ไทยรัฐ 18052558) 
เพิม่พืน้ที ่2 ลา้นไรปี่หนา้ ดงึชาวนาทาํประกนัภยันาขา้วหนยีากจน(18 พ.ค.58) 
 นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เปิดเผยว่า ปีนี้ ธ.ก.ส.จะทําประกนัภัยขา้วนาปี 1.5 ลา้นไร่ และเตรยีมเพิม่เป็น 2 ลา้นไร่ในปีหนา้ เพือ่ลดความเสีย่งใหก้บัชาวนา
ทีเ่ขา้ร่วมโครงการทีไ่ดรั้บผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิซึง่รัฐบาลเป็นผูอ้อกค่าเบีย้ประกันใหช้าวนาตัง้แต่ 50-80% ของเบีย้ที่
ชาวนาตอ้งจ่าย ซึง่ค่าเบีย้ประกนัภัย อยู่ระหว่าง 124.12-483.64 บาทต่อไร่ ขึน้อยู่กบัความเสีย่งของพืน้ที ่แต่ชาวนาจ่ายค่าเบีย้
เพยีง 60-100 บาทต่อไร่ มสีว่นลดเบีย้ประกนัใหอ้กี 10 บาทในกรณีทีช่าวนาเป็นลูกคา้ ธ.ก.ส. สว่นทีเ่หลอืรัฐบาลเป็นผูรั้บภาระ 
ซึง่คิดเป็นงบประมาณ 476 ลา้นบาท โดยรับประกันภัยความเสยีหาย 7 ชนิด คือ น้ําท่วม ฝนทิง้ช่วง ลมพายุ อากาศหนาว 
ลูกเห็บ อัคคภีัย ศัตรูพชื ผา่น 7 บรษัิทประกนัภัยทีใ่หค้วามคุม้ครองความเสยีหาย 1,111 บาทต่อไร่ ยกเวน้ความเสยีหายจาก
ศัตรูพชื ใหค้วามคุม้ครองที ่555 บาทต่อไร่ 
 นายประเวช องอาจสทิธกิลุ เลขาธกิารสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกันภัย (คปภ.) 
กล่าวว่า กรมธรรมป์ระกนัภัยขา้วทําใหเ้กษตรกรไดรั้บความคุม้ครองจากระบบประกนัภัย แบ่งพื้นทีท่ั่วประเทศตามความเสีย่งภัย
รวม 5 โซน อาท ิพืน้ทีเ่สีย่งตํ่าสดุ เบีย้ประกนัภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิม่ 124.12 บาท เกษตรกรจ่ายเบีย้ประกัน 60 
บาท รัฐบาลอุดหนุน 64.12 บาท พื้นทีเ่สีย่งตํ่ามาก เบีย้ประกันรวมอากรและภาษีมูลค่าเพิม่ 236.47 บาท เกษตรกรจ่าย 70 
บาท รัฐบาลอุดหนุน 166.47 บาท พืน้ทีเ่สีย่งตํ่า เบีย้ประกนัรวมอากรและภาษีมูลค่าเพิม่ 355.24 บาท เกษตรกรจ่าย 80 บาท 
รัฐอุดหนุน 275.24 บาท(ไทยรัฐ 16052558) 
นายกฯ เป็นประธานประชุม นบข. – กรมการคา้ตา่งประเทศ จอ่ขอความชดัเจนระบายขา้ว16ลา้นตนั(18 
พ.ค.58) 
 พลเอกประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนา้ คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายขา้ว
แหง่ชาต ิหรอื นบข. โดยทีป่ระชุมในวันนี้ กรมการคา้ต่างประเทศ เตรียมขอความชัดเจนเกีย่วกับแนวทางการระบายขา้วในส
ต๊อกของรัฐบาลทีเ่หลอือยู่ 16 ลา้นตัน จาก 18 ลา้นตัน โดยสาเหตุทีร่ะบายขา้วไปไดแ้ค่ 2 ลา้นตัน เนื่องจากรัฐบาลชะลอการ
ระบายขา้วในชว่ง 1-2 เดอืนทีผ่า่นมา เพือ่ไม่ใหก้ระทบต่อราคาขา้วนาปรังของเกษตรกร 
 ขณะเดยีวกนัมองว่าเดอืนมถินุายนถงึสงิหาคมเป็นจังหวะเหมาะสมทีจ่ะระบายขา้ว เพราะขา้วนาปียังไม่ออกสู่ตลาด 
รัฐบาลจงึควรกําหนดแนวทางการระบายใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาด แมว้่าชว่ง 4 เดอืนแรกของปีนี้ ตลาดขา้วคอ่นขา้งเงียบ
เหงาทําใหไ้ทยสง่ออกได ้3.2 ลา้นตัน ลดลงจากชว่งเดยีวกันของปีก่อน ทีส่ง่ออกได ้3.8 ลา้นตัน แต่ถอืว่าเป็น
สถานการณ์ปกต ิเพราะเป็นชว่งตน้ปีการสง่ออกขา้วมักจะชะลอตัว(มตชิน 18052558) 
ก.พาณชิย ์เรง่ระบายสตอ๊กรฐั จอ่ป้อนขา้วคณุภาพตํา่ 10 ลา้นตนั ทาํเอทานอล(19 พ.ค.58) 



 ทีป่ระชมุ นบข. รับทราบระบายขา้วสต๊อกรัฐ มขีา้วด ี5 ลา้นตันจาก 16 ลา้นตัน ระบายไปแลว้ 2.9 ลา้นตัน อกี 2 เดอืน 
ระบายอกี 2 ลา้นตัน สว่นกว่า 10 ลา้นตัน จ่อระบายทําเอทานอล พรอ้มตัง้อนุกก.ตรวจขา้วนอกสต๊อก ทําขา้วถุงในรัฐบาลชุดที่
แลว้ 
 เมือ่วันที ่18 พ.ค. 58 น.ส.ชตุมิา บญุยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการระบายขา้ว 
เปิดเผยถงึแนวทางการระบายขา้วว่า ไดร้ายงานในทีป่ระชุมคณะกรรมการนโยบายและบรหิารจัดการขา้ว (นบข.) ซึง่มี พล.อ.
ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีและหวัหนา้ คสช. เป็นประธาน ถงึการระบายขา้วในสต๊อกทีม่ีอยู่จํานวน 16 ลา้นตัน พบว่า 
มขีา้วคุณภาพด ี5 ลา้นตัน ระบายไปแลว้ 2.9 ลา้นตัน และจะดําเนินการระบายเพิม่เตมิอีก 2 ลา้นตัน ในช่วง 2 เดือน ซึง่จะไม่
กระทบต่อขา้วนาปรังทีจ่ะออกผลติในชว่งเดอืน พ.ค. สว่นขา้วคุณภาพตํ่าทีม่ีมากกว่า 10 ลา้นตัน จะใหเ้ซอเวเยอร์ทีไ่ดรั้บการ
ยอมรับมาตรวจสอบสต๊อกขา้ว ซึง่จะตอ้งระบายใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทแอลกอฮอล ์หรอืเอทานอล ต่อไป 
 "หากสามารถระบายขา้วในสต๊อกทีม่ีอยู่ 16 ลา้นตันได ้จะไดเ้งนิกลับมาประมาณ 2 แสนลา้นบาท จากตน้ทุนรับซือ้
เดมิ 6 แสนลา้นบาท โดยในชว่งตน้ปีจนถงึเดอืน พ.ค.นี้ สามารถระบายขา้วไปไดแ้ลว้ 3.4 ลา้นตัน ซึง่กระทรวงงพาณิชย์ยังคง
ตัง้เป้าการระบายขา้วไวไ้ม่ตํ่ากว่า 10 ลา้นตัน ในระดับราคาทีป่ระมาณตันละ 8,200-8,500 บาท" 
 นอกจากนี้ ทีป่ระชมุ นบข.ไดม้กีารตัง้คณะอนุกรรมการตรวจสอบขา้วนอกสต๊อก ในกรณีการทําขา้วถุงจําหน่ายของ
รัฐบาลชดุทีผ่า่นมา ซึง่จะตอ้งมกีารสง่คนืมายังสต๊อกของรัฐบาล ดังนัน้ จงึตอ้งมกีารตรวจสอบว่าจะมีการส่งคืนในจํานวนเท่าไร 
โดยเบือ้งตน้มีปรมิาณอยู่ที ่3-4 แสนตัน โดยจะใชเ้วลาตรวจสอบประมาณ 3 เดือน ซึง่คณะอนุกรรมการชุดนี้ จะแบ่งออกไป
ทํางานในทกุภาค (ไทยรัฐ 19052558) 
ยิง่ลกัษณ ์มาถงึศาลฎกีาฯ ใหก้ารคร ัง้แรก คดจีํานําขา้ว ม ัน่ใจความบรสุิทธิ(์19 พ.ค.58) 
 วันที ่19 พ.ค. มรีายงานว่า ไดม้ปีระชาชนจํานวนมาก รวมทัง้อดตี ส.ส.พรรคเพื่อไทย อาท ินายนิวัฒน์ธํารง บุญทรง
ไพศาล นายพรอ้มพงศ ์นพฤทธิ ์น.ส.ขัตตยิา สวัสดผิล นายสงิหท์อง บวัชมุ นายอุดมเดช รัตนเสถยีร นายณัฐวุฒ ิใสยเกือ้ และ
นายสรุพงษ์ โตวจัิกษณ์ชยักลุ เดนิทางมาพืน้ทีห่นา้ศาลฎกีา แผนกคดอีาญาของผูดํ้ารงตําแหน่งทางการเมือง เพื่อใหก้ําลังใจ 
น.ส.ยิง่ลักษณ์ ชนิวัตร อดตีนายกรัฐมนตรี ทีจ่ะเดนิทางมาใหก้ารครัง้แรก หลังเป็นจําเลยในความผดิปฏบิัตหินา้ทีม่ชิอบสรา้ง
ความเสยีหายแกรั่ฐตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ พ.ร.บ.ว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ
(ป.ป.ช.) พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 ทีล่ะเลยไม่ยับยัง้โครงการจํานําขา้ว สรา้งความเสยีหายกว่า 5 แสนลา้นบาท 
 ทัง้นี้ เวลา 09.30 น. ศาลไดนั้ดสอบคําใหก้ารจําเลย และทนัททีี ่น.ส.ยิง่ลักษณ์ เดนิทางมา ศาลจะอ่านคําฟ้องใหฟั้ง 
โดยองค์คณะผูพ้พิากษาทัง้ 9 คน จะออกน่ังบัลลังก ์เพื่อสอบถามว่าจะใหก้ารรับสารภาพ หรือปฏเิสธ ซึง่มีการคาดการณ์ว่า 
น.ส.ยิง่ลักษณ์ ในฐานะจําเลยจะใหก้ารปฏเิสธ และยื่นคํารอ้งพรอ้มหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยชั่วคราวระหว่างการพจิารณาคด ี
โดยถอืเป็นดุลยพนิิจของศาลทีจ่ะวนิิจฉัยคํารอ้งและหลักทรัพย์ของจําเลย จากนัน้ศาลจะกําหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐาน
ต่อไป ซึง่คดนีี้อัยการมพียานบคุคลทัง้หมด 10 กว่าปาก 
 มรีายงานเพิม่เตมิว่า เมือ่เวลา 08.45 น. น.ส.ยิง่ลักษณ์ ไดเ้ดนิทางมาถงึศาลฎกีาฯ พรอ้มนายอนุสรณ์ อมรฉัตร สาม ี
ซึง่มาใหก้ําลังใจ โดยระบมุั่นใจในความบรสิทุธิ ์พรอ้มจะต่อสูค้ด ีซึง่เชือ่มั่นศาลจะพจิารณาเรือ่งนี้ดว้ยความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
อย่างไรก็ตาม เมือ่กระบวนการเขา้สูช่ัน้ศาล ขอเรยีกรอ้งใหท้กุฝ่ายยุตกิารวพิากษ์วจิารณ์และชีนํ้าการพจิารณาของศาล(ไทยรัฐ 
19052558) 
ธ.ก.ส.ทุม่งบ 476 ลา้นบาท ประกนัภยัขา้วนาปี 58 ครอบคลุมพืน้ที ่1.5 ลา้นไร(่19 พ.ค.58) 
 นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า โครงการประกันภัยขา้วนาปี ปีการผลติ 2558 เพื่อดําเนินการใหค้วามคุม้ครองแก่เกษตรกร
ลูกคา้ผูเ้อาประกันภัย ครอบคลุมภัยธรรมชาติ 7 ประเภท โดยมีหลักการสําคัญ คือเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการฯ เป็นผูเ้อา
ประกนัภัยไดรั้บความคุม้ครองจากภัยธรรมชาต ิไดแ้ก ่อุทกภัย ฝนทิง้ชว่ง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย รวมทัง้ภัย
ศัตรูพชืและโรคระบาด มกีารแบง่พืน้ทีก่ารรับประกนัภัยออกเป็น 5 พืน้ทีต่ามระดับความเสีย่ง เพือ่จัดเก็บเบีย้ประกนัภัยในอัตราที่
แตกต่างกนัตามระดับความเสีย่งของพืน้ที ่ตัง้แต่ 124.12 บาท ถงึ 483.64 บาท โดยเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ รับภาระค่า
เบีย้ประกนัภัยตัง้แต่ 60 - 100 บาทต่อไร่ และรัฐอุดหนุนค่าเบีย้ประกนัภัยในสว่นทีเ่หลอื 64.12-383.64 บาทต่อไร 
 ทัง้นี้ ธ.ก.ส.จะทําหนา้ทีบ่รหิารโครงการประกนัภัยขา้วนาปี และเป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรลูกคา้ผูเ้อาประกันภัยกับ
ผูรั้บประกันภัย รวมทัง้ทดรองจ่ายเงนิอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลโดยจะขอชดเชยเงนิจากรัฐบาลในส่วนของเงิน
อุดหนุนค่าเบีย้ประกันภัยตามจํานวนทีจ่่ายจรงิ วงเงนิไม่เกนิ 476 ลา้นบาท พรอ้มเห็นชอบให ้ธ.ก.ส.สมทบค่าเบีย้ประกันภัย
สําหรับเกษตรกรลูกคา้ทีเ่ขา้ร่วมโครงการในอัตราไร่ละ 10 บาท โดยใชจ้่ายจากเงนิกองทุนบรรเทาความเดือดรอ้นผูป้ระสบภัย
ธรรมชาตแิละภัยพบิตั ิซึง่ ธ.ก.ส.พรอ้มดําเนนิการใหท้นัฤดูกาลเพาะปลูกในเดอืนพฤษภาคมนี้(ผูจั้ดการ 18052558) 
ขา้วเจา้พนัธุห์อมกระดงังา(19 พ.ค.58) 
 ขา้วเจา้พันธุห์อมกระดังงา เป็นขา้วทีเ่กดิจากการรวบรวมพันธุข์า้วจากแปลงเกษตรกรอําเภอตากใบ จังหวัดนราธวิาส 
ในปี 2552 นํามาศึกษาวจัิยตามกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ขา้ว โดยการศึกษาพันธุ ์เปรียบเทียบผลผลิต ทดสอบโรคไหม ้
ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ ยไนโตรเจน วเิคราะหค์ุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมี และประเมนิการยอมรับของเกษตรกรต่อ
คุณภาพขา้ว ในพืน้ทีเ่ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้และไดม้กีารสนับสนุนใหม้กีารปลูกอย่างกวา้งขวางในปัจจุบนั เป็นขา้วเจา้ทีม่สีแีละกลิน่
หอมคลา้ยดอกกระดังงา มคีุณค่าทางโภชนาการสงู มปีรมิาณแคลเซยีม ธาตุเหล็กมากในขา้วกลอ้ง และมปีรมิาณสงักะสมีากใน
ขา้วกลอ้งงอก“(เดลนิวิส ์19052558) 
เอกชนหนุน "นบข." ใชม้าตรา 44 เคลยีรส์ตอ๊กขา้ว 16 ลา้นตนั(19 พ.ค.58) 
 ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผูส้่งออกขา้วไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกจิ" ว่า ในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและบรหิารจัดการขา้ว (นบข.) ซึง่มี พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที ่18 



พฤษภาคมนี้ คาดว่าจะมีการพิจารณาแนวทางการระบายขา้วสารในสต๊อกของรัฐบาล 16 ลา้นตัน ทางเอกชนเห็นว่ารัฐควร
พจิารณาปรับปรุงแนวทางการระบายขา้วสารในสต๊อกใหส้อดคลอ้งกบัภาวะความตอ้งการของตลาด ควรมีการสํารวจตลาด และ
ระบายตามสถานการณ์ทีเ่หมาะสม เชน่ ขา้วชนดิใดทีม่รีาคาสงูในชว่งนี้ควรเปิดประมูลกอ่น โดยนําร่องประมูลปรมิาณ 200,000-
300,000 ตัน เพือ่ไม่ใหก้ระทบต่อราคาตลาด 
 "รัฐบาลควรจะพจิารณาใชม้าตรา 44 ภายใตรั้ฐธรรมนูญชัว่คราวปี 2557 ซึง่ไดใ้หอํ้านาจหัวหนา้คณะรักษาความสงบ
แหง่ชาต ิ(คสช.) สามารถกําหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาจําเป็นเร่งด่วนทางดา้นเศรษฐกจิไดม้าเร่งรัดการระบายขา้ว เพราะทีผ่่าน
มาการระบายขา้วตดิปัญหาคดคีวามจงึทําใหก้ระบวนการระบายขา้วล่าชา้ ไม่สอดคลอ้งกับภาวะตลาด ทัง้ทีข่า้วเก่ามีราคาแพง
กว่าขา้วใหม่ตันละ 10 เหรยีญ แต่ระบายล่าชา้ 
 "รัฐบาลมักจะมองปัญหาเรือ่งคดกีอ่น แต่ไม่ไดคํ้านงึถงึความตอ้งการของตลาด ทัง้ทีห่ากขายไดเ้ร็วรัฐบาลก็สามารถ
ลดภาระการเก็บรักษาได ้และชว่ยรักษาเสถยีรภาพราคาขา้วเปลอืกได"้ 
 ส่วนวธิกีารระบายขา้วเสือ่มคุณภาพทีม่ีปริมาณ 3 ลา้นตัน หากจะนํามาประมูลขายใหก้ับภาคอุตสาหกรรม เช่น เอ
ทานอล หรอือาหารสตัวเ์พือ่ทดแทนวัตถุดบินําเขา้ สามารถทําได ้แต่จําเป็นตอ้งกําหนดเงื่อนไขทีรั่ดกุม และมีการตรวจสอบ
เขม้ขน้ เพือ่ป้องกนัไม่ใหผู้ท้ีซ่ ือ้ขา้วจํานวนดังกล่าวไปนําขา้วกลับมาเวยีนเทยีนขายในตลาดอกี ซึง่จะชว่ยสรา้งความมั่นใจ และ
สามารถขายไดร้าคาดกีโิลกรัมละประมาณ 4-5 บาท สงูกว่าทีเ่คยมคีนมาปล่อยข่าว 1-2 บาทต่อ กก.แน่นอน การนําขา้วสต๊อกอ
อกจากระบบไม่ว่าจะเป็นวิธกีารใด จะทิง้หรือจะระบายออกไปจากระบบแบบนี้จะทําใหร้าคาขา้วเปลือกปรับตัวดีขึน้ หากปีนี้
รัฐบาลขายขา้วนี้ไดอ้กี 3 ลา้นตัน รวมกบัทีร่ะบายไวก้อ่นหนา้นี้ 2 ลา้นตันเศษ รวมแลว้จะขายขา้วออกไปจากระบบไดป้ระมาณ 
5-6 ลา้นตัน 
 แนวโนม้ตลาดขา้วในชว่งไตรมาส 2 ปีนี้ยังคงทรงตัว เฉลี่ยทีเ่ดือนละ 7-8 แสนตันเท่าเดมิ เพราะปรมิาณซัพพลาย
ขา้วมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ และไทยยังคงมสีต๊อกปรมิาณ 16 ลา้นตัน อย่างไรก็ตาม ยังมเีวลาอกีหลายเดอืนทีจ่ะเร่งสง่ออก ไทยตอ้ง
ตดิตามปัจจัยบวกจากแนวโนม้ความตอ้งการขา้วในหลายตลาด มีสัญญาณว่าจะมีการประมูลเพิ่มแน่นอน เช่น ฟิลิปปินส ์
อนิโดนีเซยี ซึง่จะมคีวามชดัเจนในอกี 1-2 สปัดาหห์นา้ และไทยยังมสีญัญาซือ้ขา้วจากคอฟโก ้รัฐวสิาหกจิจนี ซึง่ขณะนี้เตรียม
จะสง่มอบขา้วลอตที ่4 คาดว่าจะสง่ออกไดเ้ดอืนละ 40,000-50,000 ตัน ขึน้อยู่กบัจํานวนเรอืคอนเทนเนอรท์ีจ่นีจะสง่มา 
 และล่าสุดผูส้่งออกไทยสามารถส่งออกขา้วไปยังตลาดอิรักไดอ้ีกครัง้ประมาณ 80,000 ตัน และอยู่ระหว่างรอผล
ประมูลใหม่อกี 40,000 ตัน จากทีไ่ทยเคยมปัีญหาสง่ออกไม่ไดม้าหลายปี จะชว่ยเพิม่ปรมิาณความตอ้งการได ้3-4 แสนตันต่อปี  
 "การส่งออกขา้วไทยปี 2558 คาดว่าจะมีปรมิาณเพียง 9 ลา้นตันเศษ ลดลงจากเป้าหมายทีเ่คยวางไว ้10 ลา้นตัน 
เนื่องจากตลาดขา้วชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกจิโลก และผลจากราคาน้ํามันในตลาดโลกลดลง ทําใหก้ําลังซือ้ในหลายตลาด
หายไป ประกอบกบัปัจจัยความเสยีเปรยีบจากอัตราแลกเปลีย่นเทยีบกบัคู่แข่ง 
 สว่นปัจจัยลบทียั่งห่วง คือ ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยน เพราะหลังปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบาย 2 ครัง้ จะทําใหอ้ัตรา
แลกเปลีย่นของไทยอ่อนค่าลง 1-2% อยู่ที ่33.30-33.40 บาทต่อเหรยีญสหรัฐ ซึง่ทําใหร้าคาขา้วขาว 5% ของไทยปรับลดลง 
6-7 เหรยีญสหรัฐ แต่หากเทยีบกบัอัตราแลกเปลีย่นเวยีดนาม ค่าเงนิด่องลงปีกอ่น 2% ปีนี้ปรับอ่อนค่าลงอีก 1% รวมแลว้อ่อน
ค่าไป 3% มากกว่าไทยอกี 
 สอดคลอ้งกบันายชเูกยีรต ิโอภาสวงศ ์นายกกติตมิศักดิส์มาคมผูส้ง่ออกขา้วไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์การส่งออก
ขา้วปี 2558 อาจจะไม่สดใสเหมอืนปี 2557 คาดว่าปรมิาณการสง่ออกรวมจะลดลงประมาณ 1-2 ลา้นตัน จงึอยากขอใหรั้ฐบาล
เร่งบงัคับใชก้ฎหมาย พ.ร.บ.แข่งขันทางการคา้ พ.ศ. 2542 เพือ่แกปั้ญหาค่าระวางเรอืทีป่รับตัวสงูขึน้ และการเรยีกค่าภาระหนา้
ทา่ (THC) อย่างไม่เป็นธรรม ส่งผลใหต้น้ทุนเพิม่ขึน้ เช่น หากส่งออกไปฟิลปิปินสไ์ทยตอ้งเสยีค่าขนส่งรวมทุกรายการที ่70 
เหรยีญสหรัฐ ขณะทีเ่วยีดนามไปฟิลปิปินสเ์สยีค่าใชจ้่ายเพียง 55 เหรียญสหรัฐ และขอใหต้รงึค่าใชจ้่ายในการขนส่งไวจ้นถงึ
เดอืนมถินุายนนี้ 
 "ราคาขา้วขาว 5% ของไทยปรับลดราคาลงจาก 420 เหลือ 390-395 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ยังคงสูงกว่าประเทศ
คู่แข่ง เช่น อนิเดีย 360-365 เหรียญสหรัฐต่อตัน เวียดนาม 350-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน ไทยอาจเสยีตลาดใหก้ับคู่แข่ง 
โดยเฉพาะตลาดแอฟรกิาอาจจะหายไป 800,000-1,000,000 ตัน จงึควรดูแลอัตราแลกเปลี่ยนใหไ้ด ้34 บาท เพื่อช่วยให ้
สามารถแข่งขันได"้ (ประชาชาตธิรุกจิ 19052558) 
ตะลงึ! พบขา้วรฐั เนา่-เสือ่ม 11 ลา่นตนั - เรง่ระบาย คาดขาดทุน 4 แสนลา้น (20 พ.ค.58) 
 นางชตุมิา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเขา้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการนโยบายและบรหิาร
จัดการขา้ว (นบข.) ทีม่ ีพล.อ.ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีเป็นประธาน ว่าทีป่ระชุมเห็นชอบใหค้ณะอนุกรรมการระบาย
ขา้วกําหนดแนวทางทีเ่หมาะสมในการระบายขา้วสารในสต๊อกรัฐบาลทีเ่หลอือยู่ 16 ลา้นตันโดยเร็ว เนื่องจากรัฐบาลมตีน้ทนุเก็บ
รักษาสงูถงึวันละ  30 ลา้นบาท หรอืตันละ 60 บาท 
 สําหรับขา้วในสต๊อกทัง้ 16 ลา้นตัน แบง่เป็นขา้วด ี5 ลา้นตัน ซึง่ไดร้ะบายออกไปแลว้ 2.9 ลา้นตัน เหลือ 2 ลา้นตัน 
และทีเ่หลอือกี 11 ลา้นตัน เป็นขา้ว ตํ่ากว่าคุณภาพ ดังนัน้หากระบายขา้วดังกล่าวไดท้ัง้หมด คาดว่ารัฐบาลจะไดเ้งนิกลับมา 2 
แสนลา้นบาท เทยีบกบัตน้ทนุรับซือ้ขา้วที ่6 แสนลา้นบาท หรอืมผีลขาดทนุเทยีบกบัราคาทีรั่บซือ้เขา้มา 4 แสนลา้นบาท 
 นอกจากนี้ นางชตุมิา ยังกล่าวว่า นบข. มมีตแิต่งตัง้คณะทํางานตรวจสอบกรณีทีเ่อกชนไดส้ญัญานําขา้วสารในสต๊อก
ไปทําขา้วถงุตามนโยบายของรัฐบาลชดุทีแ่ลว้ แต่ไม่ไดม้กีารทําขา้วถงุจรงิ ซึง่ขา้วสารทีไ่ม่ยอมสง่มอบขา้วคนืสต๊อกในสว่นนี้ มี
ปรมิาณสงูถงึ 3-4 แสนตัน (มตชิน 19052558) 
ก.การคลงัเตรยีมอนุมตักิฎหมายพเิศษลา้งหนี ้7 แสนลา้นบาท (20 พ.ค.58) 
 นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผูอํ้านวยการสํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า สบน.สรุปรายละเอียดร่าง 
พ.ร.บ.ใหก้ระทรวงการคลังกูเ้งนิเพือ่บรหิารจัดการหนี้ทีรั่ฐบาลคา้งจ่ายวงเงนิกว่า 7 แสนลา้นบาท ประกอบดว้ย หนี้จากโครงการ



รับจํานําขา้ว หนี้จากทีรั่ฐบาลคา้งจ่ายชดเชยขาดทนุของการรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.) และหนี้ทีรั่ฐบาลคา้งจ่ายสมทบกองทนุประกนัสงัคม โดยจะเสนอ นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง และ ม.ร.ว.ปรีดยิาธร 
เทวกลุ รองนายกรัฐมนตร ีเห็นชอบ จากนัน้ใหค้รม.พจิารณา 
 โดยสาระสําคัญของกฎหมาย จะเป็นการบรหิารจัดการหนี้ใหม ่กําหนดเวลาชําระหนี้ใหม้ีความชัดเจนภายในเวลา 20 
ปี ในกฎหมายจะตัง้คณะกรรมการตรวจสอบความเสยีหายอกีครัง้ใหร้อบคอบมากขึน้ นอกจากนี้กฎหมายยังกําหนดว่า รฟท. และ 
ขสมก. ทีไ่ดรั้บเงนิกูจ้ากกฎหมายนี้ จะตอ้งฟ้ืนฟกูจิการใหไ้ดต้ามแผนทีซุ่ปเปอร์บอร์ดเห็นชอบ และจะตอ้งบรหิารจัดการไม่ให ้
สรา้งหนี้ใหม่และกลับมาเป็นภาระใหรั้ฐบาลอกี (ข่าวสด 20052558) 
จบัตา..กา้วยา่งคด“ียิง่ลกัษณ์"จํานําขา้ว กรณีละเลยไมด่าํเนนิการระงบัยบัย ัง้ทําใหร้ฐัเสยีหายกว่า 5 แสนลา้นบาท 
(20 พ.ค.58) 
 เริม่แลว้การพจิารณาคดคีรัง้แรกเพือ่สอบคําใหก้ารจําเลยในคดีทีน่ายตระกูล วนิิจนัยภาค อัยการสูงสุดเป็นโจทกย์ื่น
ฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชนิวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจําเลย ในความผดิฐานละเวน้ การปฎิบัตหินา้ทีโ่ดยมชิอบฯ และเป็น
เจา้หนา้ทีข่องรัฐปฎบิตัหิรอืละเวน้การปฎบิตัอิย่างใดในตําแหน่งหรอืหนา้ทีห่รอืใชอํ้านาจในตําแหน่งหรอืหนา้ทีโ่ดยมชิอบฯ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และความผดิตามพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.2542 
กรณีละเลยไม่ดําเนนิการระงับยับยัง้โครงการรับจํานําขา้ว ซึง่ทําใหรั้ฐเสยีหายกว่า 5 แสนลา้นบาท ซึง่มีโทษจําคุกตัง้แต่ 1 ปี-
10 ปี 
 แต่เพยีงแค่เริม่คดนีี้ก็เรยีกเสยีงฮอืฮาเสยีแลว้ เมือ่ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดํ้ารงตําแหน่งทางการเมอืง พจิารณา
คํารอ้งขอพจิารณาลับหลังจําเลยซึง่เป็นคํารอ้งทีจํ่าเลยขอไม่ตอ้งมาศาลในนัดพจิารณาคดี แลว้เห็นว่าจําเลยมีหนา้ทีต่อ้งมา
ศาลตามนัดทุกนัด หากไม่สามารถมาศาลในนัดใดใหจํ้าเลยยื่นคํารอ้งแสดงเหตุจําเป็นต่อศาลพิจารณาเป็นครัง้คราวไป 
นอกจากนี้ ยังมกีารกําหนดเงือ่นไข หา้มจําเลยเดนิทางออกนอกประเทศ  เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากศาล 
 กอ่นหนา้นี้นายธรีทยั เจรญิวงศ ์ เลขานุการแผนกคดอีาญาของผูดํ้ารงตําแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา เคยออกมา
อธบิายต่อสือ่มวลชนว่า   หาก น.ส. ยิง่ลักษณ์มาแสดงตัวต่อศาลในวันพจิารณาคดีนัดแรก แลว้ไม่มาศาลในครัง้ต่อไป คดีจะ
ยังคงดําเนนิต่อไป และศาลสามารถทําการ“พจิารณาคดลีับหลัง”  จําเลยได ้แต่กรณีดังกล่าว น.ส.ยิง่ลักษณ์ จะเสยีสทิธใินการ
ต่อสูค้ด ีสง่ผลต่อการแพ-้ชนะคดใีนทา้ยทีส่ดุ 
 หากดูผวิเผนิก็จะเหมอืนกบัขัดกนั แต่ในความจรงิแลว้ไม่ไดข้ัดกนัแต่อย่างใด เพราะเป็นคนละขัน้ตอนกนั เพราะทีศ่าล
สัง่ว่าจําเลยมหีนา้ทีต่อ้งมาศาลตามนัดทกุนัด เป็นไปตามหลักของการพจิารณาคดีอาญา  ซึง่บัญญัตไิวใ้นประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความอาญา มาตรา 172  ทีว่่า การพจิารณาและสบืพยานในศาลใหทํ้าโดยเปิดเผยต่อหนา้จําเลย  
 จงึเป็นหลักการสําคัญทีว่่า ในคดอีาญาไม่ควรพจิารณาคดีลับหลังจําเลย เป็นการคุม้ครองสทิธขิองจําเลย เนื่องจาก
คดอีาญาเป็นเรือ่งเกีย่วกบัเสรภีาพหรอืชวีติของจําเลย การทีก่ฎหมายกําหนดว่าการพจิารณาคดีตอ้งกระทําต่อหนา้จําเลย  ทํา
ใหจํ้าเลยสามารถป้องกันสทิธขิองตนเองไดอ้ย่างเต็มที ่เช่น ถา้หากฝ่ายโจทกใ์ส่รา้ยหรือกลั่นแกลง้โจทก ์จําเลยก็สามารถ
คัดคา้น ทกัทว้งไดท้นัทว่งท ีหรอืในกรณีทนายจําเลย ทําหนา้ทีไ่ม่เต็มที ่ไม่ซกัถามพยานตามทีค่วรจะถาม จําเลยก็สามารถลุก
ขึน้ถามพยานไดด้ว้ยตนเอง หรอืบอกใหท้นายของตนเองถามในสิง่ทีค่วรถามได ้
 อย่างไรก็ตามแมก้ฎหมายจะกําหนดว่า การพจิารณาสบืพยานคดีอาญา ตอ้งกระทําต่อหนา้จําเลย  ทําใหจํ้าเลยมี
หนา้ทีต่อ้งมาศาลทกุนัดก็ตาม แต่ในกรณีทีนั่ดใดจําเลยมเีหตุจําเป็น เช่น ป่วยหนัก ทําใหจํ้าเลย ไม่สามารถมาศาลไดต้ามนัด 
จําเลยก็ขออนุญาตต่อศาลใหพ้จิารณาคดลีับหลังจําเลยได ้ ซึง่จะเห็นไดจ้ากคดนีี้ทีศ่าลสัง่ว่า ....“ หากไม่สามารถมาศาลในนัด
ใดใหจํ้าเลยยืน่คํารอ้งแสดงเหตุจําเป็นต่อศาลพจิารณาเป็นครัง้คราวไป" 
 เพราะว่าเมือ่หลักคอื  การพจิารณาคดแีละสบืพยาน ใหทํ้าโดยเปิดเผยต่อหนา้จําเลย ทําใหจํ้าเลยมหีนา้ทีต่อ้งมาศาล
ทกุนัด ดังนัน้การทีจํ่าเลยจะไม่มาศาลในนัดพจิารณาคด ีสบืพยาน ก็ตอ้งยื่นคํารอ้งขอใหศ้าลพจิารณาคดีลับหลังจําเลย  แต่ก็
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของศาลว่าจะใหต้ามคํารอ้งขอหรอืไม่ 
 อกีทัง้ทีผ่า่นมา คดกีอ่นๆทีข่ ึน้ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดํ้ารงตําแหน่งทางการเมือง ไม่ค่อยมีกรณีทีจํ่าเลยยื่นคํา
ขอใหศ้าลพจิารณาคดลีับหลังจําเลย โดยจําเลยจะมาศาลทกุนัด  และกรณีทีจํ่าเลยยื่นขอใหศ้าลพจิารณาคดีลับหลังตัง้แต่นัด
พจิารณาคดคีรัง้แรกอย่างคดนีี้ ก็ไม่ค่อยมเีชน่กนั โดยจําเลยในคดอีืน่ๆ หากมีเหตุจําเป็น ทําใหไ้ม่สามารถเดนิทางมาศาลตาม
นัดใด ก็จะยืน่คํารอ้งขอใหศ้าลพจิารณาคดลีับหลังจําเลยเป็นครัง้ๆไป 
 ดังนัน้การทีศ่าลฯสัง่ให ้น.ส. ยิง่ลักษณ์ มาศาลทกุนัดทีม่กีารพจิารณาคด ีสบืพยาน จงึไม่ใชเ่พราะศาลไม่ไวใ้จ จับตา 
น.ส. ยิง่ลักษณ์ เป็นพเิศษ เพราะเกรงว่าจําเลยจะหลบหนีคดีแต่อย่างใด  แต่เป็นไปตามหลักกฎหมายประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาคดอีาญา มาตรา 172 ทีว่่าการพจิารณาและสบืพยานในศาล ตอ้งทําโดยเปิดเผยต่อหนา้จําเลยน่ันเอง อีกทัง้ถา้ศาล
เกรงว่าจําเลยจะหลบหนีคด ีก็คงไม่ให ้น.ส. ยิง่ลักษณ์  ประกนัตัว ตัง้แต่แรก 
 สว่นทีเ่ลขานุการแผนกคดอีาญาของผูดํ้ารงตําแหน่งทางการเมอืงในศาลฎกีา เคยออกมาอธบิายต่อสือ่มวลชนว่า หาก 
น.ส. ยิง่ลักษณ์มาแสดงตัวต่อศาลในวันพจิารณาคดีนัดแรก แลว้ไม่มาศาลในครัง้ต่อไป คดีจะยังคงดําเนินต่อไป และศาล
สามารถทําการ“พจิารณาคดลีับหลัง” จําเลยได ้นัน้ เป็นอกีขัน้ตอนหนึง่ กล่าวคอื เมือ่จําเลยไดม้าศาลในนัดพจิารณาคดคีรัง้แรก
แลว้  แต่นัดพจิารณาสบืพยานนัดต่อๆไป จําเลยไม่ไดเ้ดนิทางมาศาลโดยไม่มีเหตุอันควร ไม่มีการยื่นขอพจิารณาคดีลับหลัง
จําเลย หรือว่าหนีคดีไป  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํ้ารงตําแหน่งทางการเมือง  ก็ยังสามารถพจิารณาคดีลับหลังจําเลย
ต่อไปได ้ไม่ตอ้งจําหน่ายคดชีัว่คราวจนกว่าจะไดต้ัวจําเลยมาศาล ซึง่ทําใหค้ดสีะดุด ล่าชา้ ( ต่างจากคดีอาญาทีข่ ึน้ศาลอาญา
ปกต ิกรณีจําเลยไม่มาศาลโดยไม่มเีหตุอันควร และไม่ไดม้คํีาสั่งศาลอนุญาตใหพ้จิารณาคดีลับหลังจําเลยหรือจําเลยหลบหนี
คดไีป ศาลจะออกหมายจับ และจําหน่ายคดชีัว่คราวจนกว่าจะไดต้ัวจําเลยมาศาล) 



 เนื่องจากคดทีีข่ ึน้สูศ่าลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดํ้ารงตําแหน่งทางการเมืองนัน้ ตอ้งถอืว่าเป็น“คดีพเิศษ” แตกต่าง
จากคดีอาญาทีข่ ึ้นศาลพิจารณาคดีอาญาทั่วไป เพราะว่า เป็นคดีที่เกี่ยวกับนักการเมืองซึง่ เป็นคดีที่ประชาชนใหค้วาม
สนใจ  การพจิารณาคดตี่อเนื่องเพือ่ความรวดเร็วของคดจีงึเป็นสิง่สําคัญ ดว้ยเหตุนี้ ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวธิี
พจิารณาคดอีาญาของผูดํ้ารงตําแหน่งทางการเมอืง พ.ศ. 2542 มาตรา 19 จงึกําหนดว่า ใหศ้าลดําเนนิกระบวนพจิารณาไต่สวน
พยานต่อเนื่องตดิต่อกนัไปทกุวันทําการจนกว่าจะเสร็จการพจิารณา 
 ดังนัน้คดทีีข่ ึน้สูศ่าลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดํ้ารงตําแหน่งทางการเมอืง ในกรณีทีจํ่าเลยไม่มาศาลตามนัดโดยไม่มี
เหตุอันควรหรือ หลบหนีคดีไป อย่างมากศาลก็ออกหมายจับจําเลย แต่คดีก็สามารถพจิารณาต่อไปได ้ ไม่ตอ้งจําหน่ายคดี
ชัว่คราว 
 สว่นกรณีทีศ่าลฯในคดนีี้ไดก้ําหนดเงือ่นไขหา้มจําเลยเดนิทางออกนอกประเทศ เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากศาลนัน้ ก็
เป็นเรือ่งปกตทิีว่่า เมือ่ศาลสัง่อนุญาตใหป้ล่อยตัวชัว่คราวจําเลยตามคํารอ้งขอของจําเลย ศาลก็จะกําหนดเงือ่นไขใหผู้ถ้กูปล่อย
ตัวชัว่คราวปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการหลบหนี หรอืป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการปล่อยตัวชัว่คราวก็ได ้
 อย่างไรก็ตาม การทีศ่าลสัง่ไม่อนุญาตให ้“ยิง่ลักษณ์” ไปต่างประเทศนี้  ก็เป็นความชัดเจนในกรณีทีเ่ธอเคยทําเรื่อง
ถงึ คสช.เพือ่ขออนุญาตเดนิทางไปต่างประเทศ เมือ่ชว่งตน้เดอืนกมุภาพันธ ์ทีผ่่านมา แลว้ คสช.ไม่อนุญาต โดยบอกว่าใหร้อ
การพจิารณาของศาลกอ่น 
 การเดนิทางมาขึน้ศาลของ น.ส.ยิง่ลักษณ์  เมือ่วานนี้ ( 19 พ.ค) เธอไดใ้หส้มัภาษณ์ต่อสือ่มวลชน ว่า จะต่อสูค้ดีตาม
กระบวนการยุตธิรรม  ซึง่ก็ถอืว่า เป็นสัญญาต่อประชาชนของคนระดับอดีตนายกรัฐมนตรี  และเมื่อคดีเดนิไปตามวันและเวลา
ของมัน ความจรงิก็จะปรากฏออกมาเองว่าจะเป็นไปตามทีไ่ดล้ั่นวาจาไวห้รอืไม่! (กรุงเทพธรุกจิ 20052558) 
“นายกฯ” ส ัง่ปิดโรงสหีากพบไรค้ณุภาพ (21 พ.ค.58) 
 ทีศู่นย์การประชุมและแสดงสนิคา้นานาชาตอิมิแพ็คเมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) เปิดเผยในงานไทยแลนด์ ไรซ ์คอนเวนชั่น 2015ว่าไดส้ั่งใหก้ระทรวงพาณิชย ์
ออกตรวจสอบโรงสทีัว่ประเทศ ว่ามคีุณภาพจรงิหรอืไม่เพราะทกุปีรัฐตอ้งใชเ้งนิจา้งโรงสดีูแลสต็อกขา้ววงเงนิเป็นหมื่นลา้นบาท 
ดังนัน้หากพบว่าโรงสใีดไม่มีคุณภาพก็ตอ้งถูกปิด จากนัน้รัฐจะจา้งโรงสใีนระบบของสหกรณ์ทีอ่าจทําเป็นโรงสย่ีอยหรือโรงสี
กลาง เขา้มาดูแลแทน ซึง่การตรวจสอบครัง้นี้ไดม้อบเป็นนโยบายใหทํ้าโดยเร็ว ขณะทีก่ารจัดงานไทยแลนด์ ไรซค์อนเวนชั่น 
2015 นัน้ เชือ่ว่าจะเป็นการเปิดตลาดขา้วของไทยใหรั้บรูไ้ปทัว่โลกโดยงานดังกล่าวจัดขึน้ระหว่างวันที ่19-21 พ.ค.58 ภายใน
งานมงีานจัดแสดงศักยภาพประเทศผูนํ้าดา้นการผลติและสง่ออกขา้วคุณภาพดีของโลกและมั่นใจว่า จะช่วงสรา้งความเชือ่มั่น
ใหก้ับผูค้า้ขา้วทัง้ภาครัฐและเอชนกว่า 700คน จาก 50 ประเทศทั่วโลก ซึง่งานดังกล่าวจัดขึน้เป็นประจําทุก 2 ปี ตัง้แต่ปี 
2544“(เดลนิวิส ์20052558) 
“นายกฯ” วางยุทธศาสตรข์า้วไทย ต ัง้เป้าปี 65 ลดตน้ทุนการผลติลง 20% และเพิม่ผลผลติตอ่ไร่อกี 
25%(21 พ.ค.58) 
 พล.อ.ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีและหวัหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) เปิดเผยในการปาฐกถา
พเิศษ เรือ่ง “ยุทธศาสตรด์า้นการตลาดขา้วและนโยบายการคา้ขา้วของไทย” ภายในงาน Thailand Rice Convention 2015 ว่า 
รัฐบาลไดก้ําหนดยุทธศาสตรใ์นการบรหิารจัดการสนิคา้ขา้วอย่างย่ังยนืและมเีสถยีรภาพ โดยตัง้เป้าทีจ่ะลดตน้ทนุการผลติใหแ้ก่
เกษตรกรลงใหไ้ดอ้ย่างนอ้ย 20% และเพิม่ผลผลติขา้วต่อไร่ใหเ้พิม่ขึน้อีก 25% ภายในปี 2565 เพื่อผลักดันใหไ้ทยเป็นผูนํ้า
ดา้นการคา้ขา้วในตลาดโลก 
 “การลดตน้ทนุการผลติคดิว่าทําชา้ไปดว้ยซํ้า อยากเร่งใหเ้ร็วกว่านี้ ซ ึง่จากนี้ไปจะทําใหเ้ขม้ขน้มากขึน้ โดยทีผ่่านมา
รัฐบาลไดเ้ริม่ดําเนนิการไปแลว้ ทัง้การจัดโซนนิง่เพือ่ลดพืน้ทีเ่พาะปลูกขา้วนาปรัง การลดราคาปุ๋ ยเคมีและยาฆ่าแมลง ซึง่เป็น
ปัจจัยการผลติ และกําลังผลักดันใหม้ีการรวมแปลงนาเล็กๆ ใหเ้ป็นแปลงใหญ่ แลว้ส่งเสรมิใหม้ีการร่วมกันทําในรูปแบบของ
สหกรณ์ ซึง่เชือ่ว่าจะชว่ยลดตน้ทนุการผลติได”้ 
 นอกจากนี้ ยังไดเ้ร่งวางระบบเพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมในการคา้ขา้ว โดยจะดูแลใหเ้กดิการแข่งขัน ตัง้แต่การ
เพาะปลูก การผลติทีต่อ้งไดต้ามมาตรฐานสากล การสขีา้วทีต่อ้งไดต้ามมาตรฐานการผลติ (GMP) การเก็บรักษาทีต่อ้งรักษา
คุณภาพขา้ว การบรหิารจัดการสต๊อกขา้ว การจําหน่ายขา้วทัง้ในและต่างประเทศ 
 ทัง้นี้ ในสว่นของโรงส ีไดส้ัง่การใหก้ระทรวงพาณชิยอ์อกตรวจสอบโรงสทีัว่ประเทศว่ามคีุณภาพจรงิหรือไม่ เพราะทุก
ปีรัฐตอ้งใชเ้งนิจา้งโรงสดีูแลสต๊อกขา้ววงเงนิเป็นหมืน่ลา้นบาท หากตรวจพบว่าโรงสใีดไม่มีคุณภาพก็ตอ้งถูกปิด จากนัน้รัฐจะ
จา้งโรงสใีนระบบของสหกรณ์ทีอ่าจทําเป็นโรงสย่ีอยหรอืโรงสกีลางเขา้มาดูแลแทน ซึง่การตรวจสอบครัง้นี้ไดม้อบเป็นนโยบาย
ใหทํ้าโดยเร็ว 
 พล.อ.ประยุทธก์ล่าวว่า การคา้ขา้วในตลาดโลก แมว้่าในปีทีผ่า่นมาไทยจะสามารถส่งออกขา้วไดม้ากถงึ 10.97 ลา้น
ตัน คดิเป็นมูลค่าสูงถงึ 5,439 ลา้นเหรียญสหรัฐ แต่ไม่อยากใหย้ดึตดิกับตัวเลขนี้ และเลกิคดิทีจ่ะมุ่งผลติเพื่อส่งออกใหไ้ด ้
ปรมิาณมากๆ เพราะอาจเจอกบัปัจจัยทีม่ผีลเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง้เรือ่งของสภาพเศรษฐกจิโลกและสภาพภูมอิากาศที่
เปลีย่นแปลง ซึง่ลว้นเป็นความเสีย่ง แต่ขอใหห้นัมามุ่งผลติขา้วทีม่คีุณภาพมากขึน้แทนเพือ่เป็นทางเลอืกใหแ้กผู่บ้รโิภค 
 “ทัว่โลกเจอปัญหาเศรษฐกจิหมด ไทยก็เป็นหนึง่ในนัน้ เพราะเป็นทัง้ผูผ้ลติและสง่ออกขา้วรายใหญข่องโลก ประเทศ
คู่คา้หลักๆ ต่างไดรั้บผลกระทบ จงึมผีลต่อการนําเขา้ขา้ว ซึง่ขณะนี้ไทยจะเนน้คา้ขายกบัประเทศเพือ่นบา้น และกลุ่มประเทศโอ
เชยีเนียใหม้ากขึน้ เพราะยังเป็นตลาดทีไ่ปได ้โดยอยากขอเวลาและขอใหอ้ดทนอกีนดิ เพราะรัฐบาลกําลังหาทางแกปั้ญหาอยู่” 
 รายงานข่าวแจง้ว่า สําหรับการขับเคลือ่นยุทธศาสตรข์า้ว รัฐบาลจะดําเนนิการใน 7 ดา้นหลัก คือ 1. การพัฒนาขา้วที่
ย่ังยืนและมีเสถียรภาพ 2. การสรา้งความเป็นธรรมในระบบการคา้ขา้วตามกลไกตลาด 3. การส่งเสริมและผลักดันการใช ้
มาตรฐานการผลติและการคา้ใหไ้ดม้าตรฐานสากล 4. การพัฒนาศักยภาพระบบการคา้ขา้วและการตลาด โดยไทยตัง้เป้าหมาย



ทีจ่ะเป็นศูนยก์ลางการคา้และการสง่ออกขา้วทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของทกุระดับ 5. การสรา้งค่านยิมการบรโิภคขา้ว 
โดยสอดแทรกวัฒนธรรมขา้วไทยเขา้ไปในทกุๆ กจิกรรม ทัง้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์6. การส่งเสรมิดา้นการวจิัยและพัฒนา
นวัตกรรมและการแปรรูปขา้ว และ 7. การเพิม่ประสทิธภิาพและลดตน้ทุนในระบบการบรหิารจัดการลอจสิตกิสต์ลอดห่วงโซ่
อุปทานรัฐบาลมุ่งเนน้การมสีว่นร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคเกษตรกร 
 นายชเูกยีรต ิโอภาสวงศ ์นายกกติตมิศักดิส์มาคมผูส้ง่ออกขา้วไทย กล่าวว่า สมาคมฯ เห็นดว้ยกบัแนวคดิของนายกฯ 
ทีจ่ะใหล้ดพื้นทีก่ารปลูกขา้วนาปรังลง ซึง่ส่วนใหญ่เป็นขา้วเจา้ แลว้หันมาเนน้ปลูกขา้วทีม่ีคุณภาพหรือพรีเมียมมากขึน้แทน
(ผูจ้ัดการ 20052558) 
ขา้วพมา่ทะยานแขง่ขา้วไทยอยา่งชดัเจน ปีนีเ้ป้าสง่ออกทะลุ 2 ลา้นตนั(21 พ.ค.58) 
 ขา้วจากพม่าไดก้ลายเป็นคู่แข่งทีเ่ด่นชัดของขา้วไทยมากขึน้ทุกปีๆ โดยแข่งขันในตลาดเดียวกันทั่วโลก ทัง้ตลาด
เอเชยี แอฟรกิา ตะวันออกกลาง รวมทัง้ตลาดใหญท่ีส่ดุในย่านเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้คอืฟิลปิปินส ์ขา้วพม่ายังไดเ้ปรียบทาง
ภูมศิาสตร ์สง่ออกขายใหจ้นีโดยทางบกอกีดว้ย หนังสอืพมิพข์องทางการรายงานเรือ่งนี้อา้งตัวเลขสมาคมขา้วแห่งชาต ิซึง่คาด
ว่ายอดขายปีงบประมาณ 2558 จะสงูถงึ 2 ลา้นตัน จากสถานการณ์ ทีบ่รรดาประเทศเพือ่นบา้น มคีวามตอ้งการขา้วมากขึน้  
 ปัจจุบนัผูส้่งออกไดข้ายขา้วใหแ้ก่จีน โดยส่งขา้มพรมแดนทางบกเฉลี่ย 4,000 ตันต่อวัน หนังสอืพมิพ์พมิพ์เจมอน 
(Kyemon Daily) รายงาน 
 การสง่ออกขา้วของพม่ามปีรมิาณสงูอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีมานี้ จาก 1.4 ลา้นตันในปี 2555-2556 และ 1.2 ลา้นตัน
ในปี 2556-2557 เพิม่ขึน้เป็น 1.8 ลา้นตันในปีงบประมาณ 2557-2558 ทีเ่พิง่จะผา่นไป โดยพม่าหวังจะทะยานขึน้เป็นผูส้่งออก
ขา้วรายใหญ ่1 ใน 3 รายของโลกในอกีไม่กีปี่ขา้งหนา้ น่ันคอืเกาะในกลุ่มไทยกบัเวยีดนาม 
 ปรมิาณสง่ออก 1.8 ลา้นตัน ปีงบประมาณทีแ่ลว้นับว่ามากทีส่ดุในรอบ 49 ปี และ ปรมิาณฯ 1.4 ลา้นตันเมื่อปี 2555-
2556 นับเป็นยอดสง่ออกสงูสดุในรอบ 74 ปี ในประวัตกิารผลติและการคา้ขา้วของพม่าทีเ่คยเป็นอู่ขา้วอู่น้ําใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้และ เคยครองแชมป์ผูส้่งออกขา้วโลกมาก่อน ในปี 2557-2558 รายไดจ้ากการส่งขา้วเพิม่ขึน้เป็น 2,700 
ลา้นดอลลาร ์จาก 1,800 ลา้นดอลลารใ์นปีกอ่นหนา้นัน้ ทัง้นี่้เป็นสถติขิองกระทรวงพาณชิย ์
 ปีงบประมาณในระบบของพม่าเริม่วันที ่1 เม.ย.ของทกุปี และไปสิน้สดุลงในวันที ่31 ม.ีค.ของปีถดัไป 
 นอกจากขา้วแลว้ การสง่ออกผลผลติทางการเกษตรชนดิอืน่ๆ ก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในชว่งเดยีวกนั รวมทัง้ขา้วโพด
ทีเ่พิม่จากไม่กีพ่ันตันในปี 2555-2556 เป็นกว่า 1 ลา้นตันในปี 2556-2557 และ กว่า 1.8 ลา้นตันในปี 2557-2558 รัฐบาลได ้
กําหนดแผนยุทธศาสตร์การส่งออก โดยเนน้ไปยังสินคา้หลัก 7 หมู่ ซึ่งไดแ้ก่ ขา้ว ถั่วและงา ผลผลิตจากการประมง 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ (และตัดเย็บเสื้อผา้) ไมแ้ละของป่า ยางพารา กับการท่องเที่ยว ทัง้นี้ลดการขาดดุลการคา้ ซึง่ใน
ปีงบประมาณ 2557-2558 สงูถงึ 5,000 ลา้นดอลลาร ์กระทรวงพาณชิยร์ะบ ุ
 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัขา้วสง่ออกของพม่ายังมปีรมิาณไม่มาก หากเทยีบกบัขา้วไทยทีส่่งออกเฉลี่ย 9-10 ลา้นตันต่อ
ปี และ ขา้วเวยีดนามปีละ 6-7 ลา้นตัน(ผูจั้ดการ 20052558) 
เรง่ปฏรูิประบบการผลติขา้วเหนยีวไทยรบัการแขง่ขนัหลงัเปิด AEC(21 พ.ค.58) 
 เมือ่วันที ่19 พ.ค. 58 ทีส่หกรณ์การเกษตรอําเภอเพ็ญ จํากดั นายณรงค ์พลละเอยีด รองผูว้่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
เป็นประธานการประชมุชีแ้จงการสง่เสรมิระบบการผลติและการคา้ขา้วเหนียวไทย ซึง่เป็นความร่วมมือของกรมการขา้ว กรมการ
ส่งเสริมการเกษตร และกรมการส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้น ตามดําริของนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมสีมาชกิสหกรณ์การเกษตรอําเภอเพ็ญ ร่วมใหก้ารตอ้นรับและเขา้ร่วมอบรม 
 ทัง้นี้ ขา้วเหนียวเป็นพชืทีม่กีารปลูกมากทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนบน เป็นสนิคา้ทีสํ่าคัญ
ต่อประเทศไทยทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมือง รวมทัง้ดา้นวัฒนธรรมประเพณี และวถิชีวีติของชาวนาไทย นอกจาก
การผลติเพือ่บรโิภคภายในประเทศแลว้ ก็ยังไดม้กีารสง่ออกขา้วเหนียวนํารายไดเ้ขา้สูป่ระเทศ 
 แต่อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลติ และการคา้ขา้วเหนียวไทย ยังประสบปัญหาทัง้ในดา้นประสทิธภิาพการผลติ 
การพัฒนาองคค์วามรูข้องชาวนา การสรา้งมูลค่าเพิม่และการตลาด ซึง่ราคาขา้วเปลอืกในแต่ละปีจะมีความผันผวนมาก และใน
อนาคตการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนจะสง่ผลกระทบต่อขา้วเหนียวไทย 
 เนื่องจากมาตรการดา้นภาษีจะถกูขจัดไป ขา้วราคาถกูจากประเทศเพือ่นบา้นจะไหลเขา้ประเทศไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ไดเ้ล็งเห็นความสําคัญในเรือ่งดังกล่าว จงึจัดใหม้กีารประชมุชีแ้จงการส่งเสรมิระบบการผลติและการคา้ขา้วเหนียว
ไทยขึน้ เพือ่ปรับเปลีย่นไปสูก่ารผลติขา้วเหนียวทีม่คีุณภาพ 
 รวมถงึจะไดม้กีารคัดกรองจัดทําฐานขอ้มูลเกษตรกรปราดเปรือ่งดา้นขา้วเหนียว และคัดเลือกเกษตรกรจาก 2 อําเภอ
เป้าหมายพืน้ทีดํ่าเนนิการ คอื อําเภอบา้นผอื และอําเภอเพ็ญ อําเภอละ 40 คน รับการเขา้อบรมทีศู่นยก์สกิรรมธรรมชาต ิจังหวัด
ชลบรุ ีเพือ่ในอนาคตเราจะไดม้เีกษตรกรตน้แบบทีผ่ลติขา้วเหนียว และพัฒนาขา้วเหนียวเขา้สูเ่วทแีข่งขันในตลาดโลกต่อไป 
 นายณรงค ์พลละเอยีด รองผูว้่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศเพื่อนบา้นถอืเป็นคู่แข่งดา้นการคา้
ขา้ว ทัง้ขา้วเหนียวและขา้วเจา้ ตน้ทุนการผลติตํ่ากว่า ดังนัน้เราตอ้งมีการพัฒนาระบบการผลติทีอ่าจใหผ้ลผลติทีสู่งขึน้ หรือ
พัฒนาขา้วใหม้ีคุณภาพทีสู่งขึน้เพื่อจําหน่ายในตลาดบนใหไ้ด ้และฝากใหเ้กษตรกรทีไ่ดรั้บการคัดกรองใหเ้ขา้ร่วมโครงการ
อบรมทีศู่นยก์สกิรรมธรรมชาต ิจังหวัดชลบรุ ีเก็บเกีย่วความรูนํ้ามาปฏบิัตแิละเป็นตัวอย่างใหแ้ก่เกษตรกรในพื้นที ่ปรับทัศนคติ
ในเรือ่งการผลติขา้วเหนียวไทย เพือ่ใหข้า้วเหนียวไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลก(ผูจ้ัดการ 20052558) 
ลอืขา้วปลอมจากจนีระบาดไปยงัชาตเิอเชยี มาเลย-์สงิคโปรย์นัไมพ่บขา้วพลาสตกิ(21 พ.ค.58) 
 ข่าวลอืล่าสดุระบวุ่า ขา้วปลอมบกุเขา้ไปในสงิคโปร ์แต่ เดอะ สเตรท ไทมส์ ฉบบัเมือ่วันอังคาร(19 พ.ค.)ทีผ่า่นมา โต ้
ในรายงานข่าวทีพ่าดหวัว่า “ขา้วปลอมทําจากพลาสตกิ แพร่เขา้ไปในตลาดเอเชยี แต่ยังไม่พบในสงิคโปร”์ 



 ขา้วปลอมดังกล่าวทําจากมันฝร่ัง มันเทศ และเรซนิสงัเคราะห ์รายงานข่าวจาก อนิเตอรเ์นชัน่นัล บสิซเินส ไทมส์ ระบุ
ว่า ขา้วปลอมเหล่านี้ มลีักษณะเหมอืนกบัขา้วธรรมชาตอิย่างชนดิแยกไม่ออกเลย พบในตลาดเมอืงไทห่ยวน มณฑลสา่นซ ีของ
จนี 
 นอกจากนี้ยังมกีระแสข่าวแพร่สะพัดบนอนิเทอรเ์น็ตว่า ขณะนี้ขา้วปลอมกําลุงบกุตลาดประเทศเอเชยี 
 ดา้นกลุ่มเจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก็พยายามปรามกระแสวติกของผูบ้รโิภค อาท ิโฆษกหน่วยควบคุมดูแล
อาการและผลิตภัณฑเ์กษตรแห่งสงิคโปร์ (Agri-Food & Veterinary Authority /AVA) บอกกับสือ่ เดอะ สเตรท ไทม์ส 
เกีย่วกบัข่าวลอืขา้วปลอมทีร่ะบาดเขา้มาในแดนลอดชอ่งว่า “เจา้หนา้ดําเนนิการตรวจสอบเป็นกจิวัตร ขา้วนําเขา้จะถกูตรวจสอบ
และสุม่ตัวอย่าง เพือ่ประกนัมาตรการความปลอดภัย และขณะนี้เรายังไม่ไดรั้บรายงานกรณีขา้วปลอมเลย” 
 กระทรวงอุตสาหกรรมดา้นเกษตรและการเกษตรแห่งมาเลเซยี (Agriculture and Agro-based Industry Ministry) 
นาย Ismail Sabri Yaakob ยืนยันเช่นกันว่ายังไม่พบขา้วเคลือบเรซนิ พรอ้มกับกล่าวว่าหากมีก็น่าจะขายกันตามรา้นคา้เล็กๆ 
มากกว่าในซเูปอรม์ารเ์ก็ตใหญ ่และเจา้หนา้ทีก่็จะแนะนําการแยกแยะขา้วจรงิและขา้วปลอมแกผู่บ้รโิภค 
 กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญเตอืนว่าการกนิขา้วปลอม สง่ผลต่อสขุภาพ โดยจะทําลายระบบการย่อย 
 เชน่นี้แลว้ ผูบ้รโิภคจะสามารถหลกีเลีย่งขา้วปลอมอย่างไร? ขอ้แนะนําจาก Oryza.com ระบุ ขา้วปลอมจะยังแข็งเมื่อ
หงุสกุแลว้ และเมือ่นํามาทําขา้วตม้หรอืซปุ ก็จะเหมอืนพลาสตกิเหนียวๆ และไหมเ้หมอืนพลาสตกิเมือ่โดนความรอ้น 
 ทัง้นี้ หลายปีมานี้จีนผจญมรสุมอื้อฉาวความปลอดภัยอาหาร โดยมีกรณีอื้อฉาวทีฮ่ือฮาทีสุ่ดในปี 2551 เด็กจีนราว 
300,000 คน ลม้ป่วย และ 6 คน เสยีชวีติ เนื่องจากกนินมผสมเมลามนี ปีถดัมา ก็ยังมรีายงานข่าวพบสารเมลามนีในไข่จีน ทัง้นี้ 
เมลามนี เป็นสารเคมทีีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมพลาสตกิและปุ๋ ย ผูท้ีไ่ดรั้บสารเมลามนี จะเป็นโรคนิว่ในไต(ผูจั้ดการ 21052558) 
2พีน่อ้งชาวนาเพชรบุรปีลืม้ปีตไิดร้บัพระราชทานถนนเขา้ทีน่า(21 พ.ค.58) 
 เมือ่วันที ่20 พ.ค. ผูส้ือ่ข่าวไดเ้ดนิทางไปยังบา้นเลขที ่9 ม.1 ต.เวียงคอย อ.เมือง จ.เพชรบุรี หลังทราบว่าเจา้ของ
บา้น คอื น.ส.บรรจง กองเมอืง อายุ 58 ปี และน.ส.บญุเรอืน เกดิทรัพย ์อายุ 53 ปี 2 พีน่อ้ง ไดรั้บพระราชทานถนนเขา้พื้นทีทํ่า
นาขา้วจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 
 น.ส.บรรจง เล่าถงึความเดอืดรอ้นว่า ตนกบันอ้งสาวมอีาชพีทํานา ไดรั้บความเดือดรอ้นในการทํานาคือ พื้นทีน่าขา้ว
จํานวน 3 ไร่ เป็นพืน้ทีต่าบอด ไม่มเีสน้ทางเขา้ถา้จะเขา้ออกตอ้งใชก้ารเดนิทางราว1.5 กโิลเมตร ซึง่ทัง้ตนและนอ้งสาวก็เป็น
ผูห้ญงิทัง้คู่ และมอีายุมากแลว้ไม่สะดวกในการเดนิทาง ปัญหาหลักจะอยู่ชว่งเก็บเกีย่วผลผลติ ตอ้งซือ้ไมยู้คาลปิตัสมาวางเป็น
ลูกระนาดทําทางเดนิไปบนคลองสง่น้ําเขา้นาความกวา้งประมาณ 1 เมตรเศษ ซือ้ไมม้าหมดเงนิไปนับแสนบาท ตนกบันอ้งสาวก็
ตอ้งชว่ยกนัแบกไมว้างเรยีงบนเหมอืงสง่น้ํา ใชเ้วลาร่วม 20 วัน เพื่อใหร้ถเกีย่วไดเ้ดนิไปเกีย่วขา้วในแปลงนา แต่ก็ถูกคนกลั่น
แกลง้มาแกลู้กระนาด ออก และจุดไฟเผาไมจ้นเสยีหายไปครึง่ทาง  และหากจะนํารถเกีย่วขา้วผ่านไปทางพื้นทีน่าใกลเ้คียง 
ทางเจา้ของพืน้ที ่จะเก็บค่าผา่นทางครัง้ละ 300-500 บาท ซึง่มรีะยะทางจากถนนถงึพืน้ทีน่าขา้วประมาณ 50 เมตร เท่านัน้เอง 
จงึตอ้งไปใชเ้สน้ทางอืน่แทน มรีะยะทางไกลกว่า 1.5 กโิลเมตร ซึง่ลําบากมาก 
 น.ส.บรรจง เล่าว่า ตนจึงชวนนอ้งสาวเดินทางไปยื่นฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวั ทีพ่ระราชวังไกลกังวล อ.หัวหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ ์ ซึง่นอกจากปัญหาเสน้ทางเขา้ออกในการทํากนิแลว้ยังมีความ
เดอืดรอ้นเรือ่งทีด่นิทีเ่ป็นพืน้ทีข่องตัวเอง แต่ไดใ้หญ้าตไิปทํากนิ เมื่อเกนิ 10 ปี ทางญาตไิดย้ื่นขอเป็นพื้นทีต่ัวเองทัง้ๆทีเ่ป็น
ของตนแต่จะใชส้ทิธิก์ารครอบครองปรปักษ์ มกีารจัดหาทนายความมาดําเนนิการ ซึง่ตนก็ไม่มคีวามรูใ้นเรื่องนี้ จงึไดย้ื่นเรื่องขอ
พระราชทานใหพ้ระองคท์า่นชว่ยเหลอืดว้ย โดยมเีจา้หนา้ทีสํ่านักราชเลขาธกิารพระบรมมหาราชวัง รับหนังสอืไว ้หลังจากนัน้ไม่
นาน ไดม้จีดหมายจากสํานักราชเลขาธกิารพระบรมมหาราชวัง มาถงึตน หลังไดรั้บจดหมายรูส้กึดีใจมากทีสุ่ดในชวีติทีพ่ระองค์
ทา่น พระราชทานความชว่ยเหลอืมาถงึตนและครอบครัว ถงึ 2 เรือ่ง เป็นเรือ่งของถนน และเรือ่งรอ้งครอบครองปรปักษ์ 
 ต่อมา ไดม้เีจา้หนา้ทีจ่ากสํานักงานอัยการจังหวัดเพชรบรุ ีลงมาใหค้วามชว่ยเหลอื หลังจากทางสํานักราชเลขาธกิารมี
หนังสอืไปยังอธบิดอีัยการ สํานักคุม้ครองสทิธแิละชว่ยเหลอืกฎหมายแกป่ระชาชนใหดํ้าเนนิการ โดยมเีทศบาลตําบลหัวสะพาน 
เขา้มาดําเนนิการจัดทําถนนเขา้ไปยังแปลงนาขา้วให ้และยังใหท้างสํานักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี เขา้มาดูเรื่องพื้นทีท่ีม่ีการ
ยืน่ครอบครองปรปักษ์ดว้ย   ตนและครอบครัวต่างซาบซึง้ในพระมหากรุณาธคิุณของพระองค์ท่านอย่างหาทีสุ่ด มไิดท้ีพ่ระองค์
ทรงพระราชทานความชว่ยเหลอืมาในครัง้นี้ และในวันที ่22 พ.ค.58 จะจัดงานเปิดถนนพระราชทาน และทําบุญถวายเป็นพระ
ราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัดว้ย และตอ้งขอขอบคุณเจา้ของพืน้ทีน่าทีแ่บง่พืน้ทีทํ่าถนนไปถงึพืน้ทีน่าตัวเอง 
 ดา้น นางศริ ิมดิเมีย้น อายุ 55 ปี อยู่บา้นเลขที ่135 ม.1 ต.เวยีงคอย เผยว่า ตนเป็นบุตรสาวของนายเรียน นางเนื่อง 
เอยีงสวาท ซึง่เป็นเจา้ของพืน้ที ่ทีใ่หทํ้าถนนดังกล่าว ซึง่ถนนจะทําเลียบไปกับคลองส่งน้ํา แต่ถนนดังกล่าวนอกจากจะไปถงึ
พืน้ทีน่าของ น.ส.บรรจง แลว้ ยังทําต่อไปจนถงึพืน้ทีน่าของคนอืน่อกีหลายแปลง รวมระยะทาง 150 เมตร เพือ่ใหท้กุคนทีทํ่านา
ในบรเิวณดังกล่าวไดใ้ชร่้วมกนั โดยถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั(โพสตท์เูดย ์21052558) 
ไทยลุน้ชนะประมูลขายขา้วใหฟิ้ลปิปินส(์22 พ.ค.58) 
 นายชูเกยีรติ โอภาสวงศ์ นายกกติติมศักดิ์ สมาคมผูส้่งออกขา้วไทย เปิดเผยว่า คาดว่าวันที่ 3 มิถุนายน รัฐบาล
ฟิลปิปินส ์จะเปิดใหย้ื่นประมูลขา้ว 25% จํานวน 250,000-300,000 ตัน ยังกังวลในเรื่องราคาขา้วไทยสูงกว่าคู่แข่งอย่าง
เวยีดนาม ทีม่รีาคาตํ่าหา่งจากราคาขา้วไทยถงึ 30 เหรยีญสหรัฐฯต่อตัน 
 ราคาสง่ออกขา้ว 25% ของไทยอยู่ที ่360 เหรยีญสหรัฐตอ่ตัน  แต่ราคาขา้วเวยีดนามอยู่ที ่330 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน 
แต่ไทยพรอ้มในเรื่อ้งปรมิาณขา้ว คุณภาพขา้ว และการสง่มอบ ก็เชือ่ว่าจะชนะการประมูลบา้งสว่น  และกําลังตดิตามการเปิดให ้
ยืน่ประมูลขา้วของรัฐบาลอนิโดนีเซยีต่อจากนี้ 



 สําหรับสถานการณ์ขา้วโลก ไตรมาส 2/2558 แนวโนม้ไม่คกึคัก  เพราะหลายประเทศกําลังรอดูท่าทขีองตลาด ทัง้
ผลผลติใหม่ และจํานวนสต็อกขา้วในแต่ละประเทศทียั่งสูง จงึทําใหร้าคาขา้วยังทรงตัว ยกเวน้ราคาปลายขา้ว กลับมาคกึคัก
ในชว่งนี้ 
 เพราะความตอ้งการปลายขา้วเพือ่ผลติอาหารสัตว์และอาหารสําเร็จรูป ทัง้ในประเทศและส่งออก ราคาปลายขา้วจงึ
ขยับเป็น 330 เหรยีญสหรัฐฯต่อตัน ถอืเป็นราคาดีสุดในรอบ 5 ปี และสูงกว่าปีก่อนที ่290-300 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน หรือซือ้
ขายในประเทศกโิลกรัมละ 10 บาท จงึมผีลต่อราคาขา้วเปลอืกคุณภาพอยู่ทีต่ันละ 7,800-8,000 บาท(มตชิน 21052558) 
"กติตศิกัด ิ"์ขอบคณุนายกฯ ชว่ยเหลอืเกษตรกรไดร้บัเงนิโครงการจํานําขา้ว(22 พ.ค.58) 
 นายกติตศิักดิ ์รัตนวราหะ สมาชกิสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิหรือ สนช. กล่าวอภปิรายในทีป่ระชุม สนช.ว่า ขอบคุณ
นายกรัฐมนตรทีีใ่หก้ารชว่ยเหลอืเกษตรกรใหไ้ดรั้บเงนิในโครงการรับจํานําขา้ว โครงการรับชําระหนี้ 3 ปีของลูกคา้ ธ.ก.ส. และ
โครงการอืน่ๆ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรจํานวนมาก 
        นอกจากนี้ ในเรื่องของงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกกรมอยู่ในเกณฑท์ี่รับได ้แต่มีอยู่องค์กรหนึ่งที่
เกีย่วขอ้งคอื สภาเกษตรกรแหง่ชาตทิีม่องแลว้มีความจําเป็น และสําคัญยิง่ในการกําหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาการเกษตร
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ควรจะไดรั้บงบประมาณเพิม่มากกว่านี้(ผูจ้ัดการ 21052558) 
กนิขา้วพนัธุไ์ทย ตอ่สูโ้รคมะเร็งได(้22 พ.ค.58) 
 นักวทิยาศาสตรอ์นิเดยีไดเ้ปิดเผยว่า อีกไม่นานผูป่้วยโรคมะเร็งจะมีอาหาร เช่น ขา้วอนิทรีย์ ซึง่เป็นพันธุข์า้วเก่าแก่
ของแควน้เบงกอลมสีดํีา แต่อุดมดว้ยสารต่อตา้นอนุมูลอสิระ ซึง่ป้องกนัโรคมะเร็ง กนิเพือ่รักษาโรค 
 ผูบ้รหิารของศูนยเ์กษตรกรรมไดก้ล่าวว่า ขา้วดําพันธุน์ี้มีสารต่อตา้นอนุมูลอสิระอยู่มากมาย สามารถต่อสูก้ับโรครา้ย
อย่างมะเร็งได ้ขณะนี้กําลัง ทดลองกันอยู่ หากว่าสามารถพสิูจน์ไดเ้รียบรอ้ยเมื่อใด “เราจะเริม่ปลูกขา้ว แบบนี้อย่างใหญ่โต
ทนัท”ี 
 ตัวสารต่อตา้นอนุมูลอสิระของขา้วนี้ เป็นสารสเีหลอืงทีเ่รยีกกนัว่า แอนโทไซยานนิ สว่นใหญ่อยู่ทีผ่วิชัน้นอกของขา้ว 
และขา้วพันธุน์ี้ยังเป็นขา้วอนิทรยี ์ซึง่มธีาตุเหล็กและสงักะสสีงูทีส่ดุ 
 เขาอา้งว่าหมอสว่นใหญท่ีม่หีนา้ทีรั่กษาคนไขโ้รคมะเร็ง ยังไม่ทราบขอ้เท็จจรงิในเรื่องขา้วดําซึง่อุดมไปดว้ยสารแร่
ธาตุซึง่ต่อตา้นมะเร็งอยู่ 
 เนื่องจากขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หากว่าประชาชนทั่วไปไดท้ราบเรื่องนี้เขา้ พวกเขาก็คงจะตอ้งพยายาม
แสวงหามาใหไ้ด ้และเราก็กําลังพยายามกล่าวขานใหเ้ขา้หพูวกหมออยู่ 
 เขากล่าวว่า ขา้วดํานี้ เป็นขา้วพันธุจ์าปอนกิาพันธุห์นึง่ซ ึง่ขึน้อยู่ในแควน้เบงกอล และยังไม่ไดม้ีการใชเ้ป็นยา ทัง้ๆที่
ขา้วดํามสีรรพคุณในการรักษาโรคเบาหวานดว้ย “ขณะนี้เราไดพ้ันธุส์่วนใหญ่มาจากไทยและแควน้มณีปุระของอนิเดียเอง” ตัว
เขานัน้ไดเ้ริม่ทํานาขา้วดํามาตัง้แต่ พ.ศ.2551 แลว้(ไทยรัฐ 21052558) 
เวยีดนามวางแผนพฒันาขา้ว ต ัง้เป้าปี 2573 เป็นแบรนดร์ะดบัโลก(25 พ.ค.58) 
 ตามแผนทีอ่นุมัตซิ ึง่ระบอุยู่บนเว็บไซตข์องรัฐบาล ระบวุ่า ภายในปี 2563 รอ้ยละ 20 ของขา้วเวยีดนามทีส่ง่ออกจะอยู่
ภายใตต้ราสนิคา้ขา้วเวยีดนาม และในปี 2573 ขา้วเวยีดนามจะกลายเป็นแบรนดข์า้วชัน้นําในระดับโลกในแง่ของคุณภาพ และ
ความปลอดภัยทางอาหาร ดว้ยสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของขา้วทีส่ง่ออกทัง้หมดจะมชีือ่สนิคา้ขา้วเวยีดนาม 
 และเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว มาตรการต่างๆ จะถูกนํามาใชเ้พื่อส่งเสริมสถานะของขา้วเวียดนาม รวมทัง้การ
สนับสนุนธรุกจิในการสรา้งพืน้ทีข่องวัตถุดบิ การเชือ่มโยงขัน้ตอนในการสรา้งมูลค่าเพิม่ การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสายพันธุ์
ขา้ว เทคนคิสนับสนุน และการจัดการคุณภาพ เป็นตน้ 
 แผนทีรั่ฐบาลอนุมัตนิี้จะใหค้วามสําคัญต่อการสรา้งขา้วสายพันธุพ์เิศษ 3 สายพันธุ ์ในพื้นทีส่ามเหลี่ยมปากแม่น้ําโขง 
ทางภาคใตข้องประเทศใหก้ลายเป็นตราสนิคา้ขา้วของชาต ิ
 ในปี 2557 ทีผ่า่นมา เวียดนามส่งออกขา้วรวมทัง้สิน้ 7.5 ลา้นตัน จากทัง้การส่งออกอย่างเป็นทางการ และการคา้
ชายแดน และในปี 2558 ทางการเวยีดนามตัง้เป้าปรมิาณการสง่ออกขา้วที ่7-7.5 ลา้นตัน(ผูจ้ัดการ 24052558) 
จบัตาคลงัโละหุน้ TMB-BCP ใชห้นีจ้ํานําขา้ว แนะดวูธิกีารขายจะสรา้งความผนัผวนตอ่ตลาดหรอืไม่(25 
พ.ค.58) 
 เรียกว่าสรา้งความผันผวนไม่นอ้ยใหแ้ก่ตลาดหุน้ไทยในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อนายสมหมาย ภาษี 
รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง ออกมาเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกําลังอยู่ระหว่างการพจิารณาออกกฎหมายพเิศษเพื่อลา้ง
หนี้วงเงนิกว่า 7.2 แสนลา้นบาท ซึง่ในสว่นนี้เป็นหนี้จากโครงการรับจํานําขา้วกว่า 5.2 แสนลา้นบาท และทีเ่หลือเป็นหนี้ของ
การรถไฟแหง่ประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) หนี้ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และหนี้กองทนุประกันสังคม โดยเบือ้งตน้
คาดว่าจะใชเ้วลาประมาณ 2 เดอืน 
 โดยหนึง่ในแนวทาง คอื การเตรยีมพจิารณาขายหุน้ในกจิการของเอกชนทีรั่ฐถอืหุน้อยู่ และมองว่าไม่เป็นประโยชน์ 
หรอืบรหิารจัดการยาก โดยจะขายหุน้ออกไป เพราะมองว่าไม่มคีวามจําเป็นตอ้งถอืหุน้ไว ้ซึง่คาดว่าจะไดเ้งนิในสว่นนี้ประมาณ 1 
แสนลา้นบาท เพือ่มาใชใ้นการบรหิารจัดการหนี้ในระยะต่อไป 
 “การขายหุน้ตอ้งระบไุวใ้นกฎหมายชดัเจน เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใส รัฐบาลนี้ถงึแมว้่าไม่ไดม้าจากการเลือกตัง้ แต่ก็
ตัง้ใจทีจ่ะแกปั้ญหาใหโ้ปร่งใส เพือ่ในอนาคตทีรั่ฐบาลมาจากการเลอืกตัง้ หากไม่ระบไุวใ้นกฎหมายไวอ้ย่างชัดเจนก็จะมีปัญหา
ว่าทําถกูตอ้งหรอืไม่” นายสมหมาย กล่าว 
 สําหรับหุน้บรษัิทเอกชนทีเ่ขา้ข่ายว่าคลังอาจจะขายออกมา มกีารคาดการณ์ว่าจะเป็นหุน้ทีก่ระทรวงการคลังถอือยู่ใน
บรษัิทเหล่านัน้ไม่ถงึ 50% ซึง่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ (สคร.) ออกมายอมรับว่า กระทรวงการคลังสั่งการให ้
ศกึษาว่าจะขายหุน้ในบรษัิทเอกชนทีค่ลังถอือยู่ทัง้ทีจ่ดทะเบยีน และไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหากเป็นบรษัิท



นอกตลาดหลักทรัพยฯ์ ก็จะตอ้งจา้งทีป่รกึษามาทําการสํารวจคุณภาพสนิทรัพย์ (ดวิดลิเิจนต์) และยืนยันว่าจะไม่มีการขายหุน้ 
หรอืแปรรูปรัฐวสิาหกจิใดๆ ทัง้สิน้ 
 อย่างไรก็ตาม หลังมีข่าวดังกล่าวออกมาก็มีความคดิเห็นทัง้แง่บวกและแง่ลบต่อการตัดสนิใจขายหุน้ในครัง้นี้ของ
กระทรวงการคลัง เริม่ตัง้แต่ความกงัวลต่อความเสีย่งต่อการถกูตัดขายหุน้บางสว่นในบรษัิทขนาดใหญท่ีเ่คยเป็นรัฐวสิาหกจิ เช่น 
บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) และธนาคารกรุงไทย (KTB) จนราคาหุน้บนกระดาน
ปรับตัวลดลงมา แมจ้ะมกีารยนืยันจากกระทรวงการคลังว่าจะไม่มกีารตัดขายหุน้รัฐวสิาหกจิออกก็ตาม 
 ขณะเดียวกัน ในแง่ของนักลงทุนฝ่ายทีเ่ห็นดว้ยเชือ่ว่าจะช่วยเพิม่ความคล่องตัวใหแ้ก่รัฐบาล หากตัดขายหุน้ทีไ่ม่
อํานาจในการบรหิารออกไป ส่วนฝ่ายทีไ่ม่เห็นดว้ยเพราะมองว่าดัชนีหลักทรัพย์กําลังอยู่ในช่วงขาขึน้ หลังอยู่ในช่วงขาลงมา
นาน การประกาศขายหุน้ของกระทรวงการคลังในรอบนี้สรา้งความผนัผวนใหแ้กบ่รรยากาศการลงทนุเชน่กนั แมจ้ะไม่ระบชุีช้ัดว่า
หุน้ตัวใดทีอ่ยู่ในแผนโละออกจากพอรต์ของกระทรวงการคลังก็ตาม 
 ต่อมา หลังตลาดหุน้รับรูถ้งึแผนเตรยีมขายหุน้ของกระทรวงการคลัง ไดม้ีการคาดการณ์กันว่านี่คือ 10 หุน้ทีม่ีโอกาส
ถกูกระทรวงการคลังตัดขายเพือ่นําไปชําระหนี้จากนโยบายประชานยิมของรัฐบาลชดุกอ่น ดว้ยเม็ดเงนิรวมจากส่วนนี้ประมาณ 1 
แสนลา้นบาท ไดแ้ก่ บมจ.ผาแดงอนิดัสทรี (PDI) สัดส่วน 13.81% บลจ.เอ็มเอฟซ ี(MFC) สัดส่วน 16.67% ธนาคารทหาร
ไทย (TMB) สดัสว่น 25.98% 
 บมจ.เอ็นอพี ีอสงัหารมิทรัพย ์และอุตสาหกรรม (NEP) สดัสว่น 20.45% บมจ.อสมท (MCOT) 65.80% บมจ.การบนิ
ไทย (THAI) 51.03% บมจ.ปตท. (PTT) 51.11% บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP) 9.98% บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) 
70.00% และ บมจ.ทุง่คาฮาเบอร ์(THL) สดัสว่น 1.98% 
 ดา้นนักวเิคราะหป์ระเมนิกนัว่า การขายหุน้ทีถ่อือยู่โดยกระทรวงการคลังในครัง้นี้มีทัง้ผลดี และผลเสยี เพราะหุน้ทีถู่ก
ขายออกไปบางตัวอาจมทีศิทางการดําเนนิธรุกจิทีด่ขี ึน้ เปรยีบเสมอืนการถกูปลดล็อก และทําใหท้ศิทางการดําเนนิธุรกจิมีความ
ชดัเจน หรือเปลี่ยนไปจากเดมิทีเ่คยมีกระทรวงการคลังถอืหุน้แลว้อาจตดิขัดหลักเกณฑบ์างประการในการดําเนินธุรกจิ หรือ
จําเป็นตอ้งสนองนโยบายรัฐบาล ซึง่หุน้ทีน่่าจะไดป้ระโยชน์หากกระทรวงการคลังตัดขายหุน้จรงิ เชือ่ว่าคือ ธนาคารทหารไทย 
จํากดั (มหาชน) (TMB) 
 เชน่เดยีวกบั บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP) ซึง่ทีผ่่านมา บมจ.ปตท. (PTT) ไดต้ัดขายหุน้ทีถ่อือยู่ใน BCP ออกมา
หมดแลว้ หากกระทรวงการคลังขายหุน้ทีม่อียู่ในบรษัิทออกมาอกี เชือ่ว่าน่าจะทําใหท้ศิทางการดําเนินธุรกจิของบรษัิทมีความ
ชดัเจนมากขึน้ หลังจากทีผ่า่นมา อยู่ในสว่นของ PTT มาโดยตลอด และ BCP ถอืเป็นอกีหนึ่งหลักทรัพย์ทีนั่กลงทุนทั่วไป และ
สถาบนัใหค้วามสนใจจากแผนธรุกจิทีท่ศิทางการเตบิโตทีด่ ี
 “กระแสข่าวการตัดขายหุน้เพือ่นําไปจ่ายหนี้ของรัฐบาล ทําใหป้รมิาณการซือ้ขายหุน้ TMB คกึคัก เชือ่ว่านี่คือหนึ่งใน
ธรุกจิทีค่ลังจะตัดขาย แต่หากมองทีก่ารเตบิโตถอืว่าธนาคารมีการเตบิโตทีน่่าสนใจ และนับเป็นหุน้ทีนั่กลงทุนสนใจสะสมเขา้
พอรต์ลงทุน ทีผ่่านมา ก็มีข่าวคลังสนใจตัดขายหุน้อยู่แลว้ รวมไปถงึบางจากฯ ทีม่ีถงึแนวคดิตัดขายใหก้องทุนรวมวายุภักษ์ 
หลังจาก ปตท.ขายหุน้ BCP ออกไปหมดแลว้กอ่นหนา้นี้” นักวเิคราะหร์ายหนึง่ใหค้วามเห็น 
 นอกจากนี้ นักวเิคราะหเ์ชือ่มั่นว่า PTT AOT และ KTB จะเป็น 3 บรษัิททีไ่ม่ถกูลดสดัสว่นการถอืหุน้เพือ่นําเงนิจากการ
ขายไปใชห้นี้โครงการรับจํานําขา้ว เนื่องจากทัง้ 3 บรษัิทมลีักษณะผกูตลาด กล่าวคอื นอกเหนือจากความเป็นรัฐวสิาหกจิทีต่อ้ง
ทํางานสนองนโยบายรัฐบาลแลว้ ส่วนแบ่งการตลาดทางธุรกจิของบรษัิทเหล่านี้อยู่ในระดับสูง หรือครองส่วนแบ่งการตลาด
สงูสดุ ดังนัน้ การตัดขายหุน้อาจมคีวามเสีย่งต่ออํานาจในการบรหิาร 
 อย่างไรก็ตาม เชือ่ว่าหากกระทรวงการคลังตัดขายหุน้เหล่านี้ออกไปจรงิ ผูท้ีรั่บซือ้หุน้น่าจะเป็นกองทุนวายุภักษ์ ที่
มักจะมีข่าวเสมอเวลากระทรวงการคลังตอ้งการที่จะตัดขายหุน้ที่ถืออยู่ในบางบรษัิทออกไป เพราะหากถ่ายเทใหก้องทุน
วายุภักษ์รับไป อํานาจในการบรหิารถอืว่ายังไม่ปรับลดลงไปแต่ประการใด 
 สว่นหุน้อืน่ๆ นักวเิคราะหก์ล่าวว่า ยังใหค้วามสนใจใน MCOT และ THAI โดย MCOT ถอืว่าคลังถอืหุน้อยู่ในสัดส่วนที่
สูง สามารถปรับลดลงมาได ้แต่เชือ่ว่าอย่างตํ่ายังเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่หรือไม่นอ้ยกว่า 51% เพราะถอืเป็นอีกหนึ่งสือ่หลักของ
รัฐบาลในการเป็นกระบอกเสยีง ขณะที ่THAI ดว้ยผลดําเนนิงานทีข่าดทนุสะสม แมก้ระทรวงการคลังตัดขายหุน้ยังจําเป็นตอ้งดู
ผูท้ีส่นใจเขา้มาลงทนุแทน เพราะหากเป็นกองทนุวายุภักษ์มองว่าจะเป็นผลเสยีต่อกองทุนมากกว่า เนื่องจากยังไม่เห็นทศิทาง
การกลับมาเตบิโต หรอืพลกิกลับมาเป็นกําไรของธรุกจิ 
 ขณะที่หุน้ที่เหลืออื่นๆ หลายฝ่ายเชื่อว่า การขายหุน้ออกไปจะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านั ้น รวมถึง
กระทรวงการคลัง เนื่องจากเป็นการถอืหุน้ในสัดส่วนที่นอ้ย และกระทรวงไม่มีอํานาจในการบรหิาร เพียงแต่การขายเหล่านี้
กระทรวงจะใชว้ธิใีดเพือ่ลดทอนความผนัผวนทีจ่ะเกดิขึน้ 
 “ต่อจากนี้ส ิง่นักลงทนุเฝ้าตดิตาม คอื วธิกีารขายหุน้ของกระทรวงการคลังว่าจะเลือกใชว้ธิใีด จะกระทบต่อราคาหุน้
เหล่านัน้มากนอ้ยแค่ไหน เรายังตอ้งรอดูเรือ่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทําใหหุ้น้ทีข่อ้งเกีย่วต่อเรือ่งดังกล่าวจะมีการเคลื่อนไหวสอด
รับต่อความคบืหนา้ในเรือ่งนี้ของคลังไปแบบรายตัว สว่น PTT AOT และ KTB เชือ่ว่าคลังไม่ขายแน่ มันจะมผีลกระทบทัง้ในดา้น
ตลาดหุน้ เรือ่งนโยบาย และเรือ่งการเมอืงเขา้มาเกีย่วขอ้ง” (ผูจ้ัดการ 24052558) 
ออกบอนด2์ลา้นลา้น อาย2ุ0ปีลา้งหนีข้า้ว(25 พ.ค.58) 
 นายบวรศักดิ ์อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธกิารยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวในระหว่างการเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนร่วม
แสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง ต่อกรรมาธกิารยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขร่างรัฐธรรมนูญว่า การจัดทํา
รัฐธรรมนูญมเีวลาถงึวันที ่23 ก.ค.58 ทีจ่ะสรุปร่างสุดทา้ยเสนอสภาปฏรูิปแห่งชาต ิ(สปช.) เวน้แต่รัฐบาลแกรั้ฐธรรมนูญฉบับ
ชัว่คราว ขยายเวลาให ้จงึมเีวลาไม่มากนัก ดังนัน้หากภาคเอกชนมขีอ้เสนอใหร้บีดําเนนิการ เนื่องจากหากพน้เดอืนมถินุายนแลว้ 
ทกุอย่างจะฉุกละหกุ อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญคงหนีไม่พน้ตอ้งทําประชามต ิเวน้แต่สปช.จะตัดสนิใจแทนประชาชน 



 ทัง้นี้ เห็นว่ารัฐธรรมนูญปี 40 ยังไม่ประสบความสําเร็จในการยกระดับราษฎรใหเ้ป็นพลเมือง คือ ยังถูกรัฐชีนํ้าอยู่ แต่
ประสบความสําเร็จเรื่องการทําใหรั้ฐบาลเขม้แข็ง มีเสยีงขา้งมากเด็ดขาด อยู่ครบวาระเป็นครัง้แรก รัฐบาลสยายปีกมีอทิธพิล
เหนือองคก์รอสิระ ทัง้ศาลรัฐธรรมนูญ และ ป.ป.ช. จนทําใหรั้ฐธรรมนูญจบลงดว้ยความขัดแยง้ มีการปิดกัน้สือ่มวลชน ดว้ยการ
ถอดรายการเมืองไทยรายสัปดาห ์จนกลายเป็นพันธมติรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย กระทั่งมีการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 
กนัยายน 2549 
 จากนัน้ มีการร่างรัฐธรรมนูญปี 50 ซึง่ไม่ไดเ้นน้ในเรื่องเสถยีรภาพของรัฐบาล แต่มียาแรงเรื่องยุบพรรค จงึมีความ
พยายามแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ทําใหม้กีารชมุนุมใหญ ่มกีารเปลีย่นรัฐบาลสองครัง้ จนคนเสือ้แดงออกมาประทว้งรัฐบาลอภสิทิธิ ์ซ ึง่
นายคํานูณ สทิธสิมาน โฆษก กมธ.ยกร่างฯ ไดส้รุปตัวเลขการชุมนุม 2 ปี ใน 8 ปี มีการชุมนุมถงึ 703 ครัง้ มีการเลือกตัง้เป็น
โมฆะสองครัง้ เราตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเลอืกตัง้ ความเสยีหายจากการเผาทัง้หมด 33,000 ลา้นบาท และยังมีค่าเสยีหายอื่นทาง
เศรษฐกจิดว้ย น่าจะประมาณ 2.2 ลา้นลา้นบาท แสดงใหเ้ห็นว่า ประเทศไทยกําลังถอยหลังจากปัญหาความขัดแยง้ โดยเห็นได ้
จากอันดับทางเศรษฐกจิของไทยทีล่ดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อเทยีบกับประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ดา้นการศกึษาก็
ตกตํ่าลง 
 นายบวรศักดิ ์กล่าวว่า ประเทศไทยถอืว่ามีการรัฐประหารมากทีสุ่ดประเทศหนึ่ง การแกปั้ญหาจงึตอ้งมองอดีต และ
มองไปขา้งหนา้ จงึมกีารกําหนด ภาค 4 การปฏรูิปและการสรา้งความปรองดอง รัฐธรรมนูญปี 59 จะเป็นฉบบัปฏรูิป มเีจตนารมณ์ 
สรา้งพลเมืองเป็นใหญ่ ทําใหก้ารเมืองใสสะอาดและสมดุลย์ ทําสังคมใหเ้ป็นธรรม นําชาติสู่สันตสิุข ถา้ยังรบกันอยู่ จะเสีย
หายไปเรือ่ยๆ อาจรัง้ทา้ยอาเซยีน จงึตอ้งยุตคิวามขัดแยง้ จงึจัดใหม้ ีคณะกรรมการอสิระสรา้งความปรองดองฯขึน้ และตอ้งทํา
ใหก้ารเมอืงใสสะอาด พรรคการเมอืงใหญไ่ดค้ะแนนเสยีงเกนิกว่าทีป่ระชาชนนิยม จงึตอ้งปรับใหเ้กดิความสมดุลระหว่างความ
นยิมของประชาชนทีแ่ทจ้รงิ กบัจํานวน ส.ส. ทีไ่ดค้วรจะเทา่กนั 
 นายบวรศักดิ ์กล่าวดว้ยว่า การทําพลเมอืงใหเ้ป็นใหญ่นัน้ ประเทศไทยมีวัฒนธรรมการปกครองแบบ ไพร่ฟ้า กับเจา้
ฟ้า มาจนถงึปี 2475 เกดิวัฒนธรรมราษฎรกบัผูป้กครอง ประชาชนไม่ไดส้นใจการเมือง การตัดสนิใจเป็นเรื่องของผูป้กครองนํา
ราษฎร การจะกา้วขา้มนักการเมอืงทีส่รา้งปัญหา หรอืทําใหบ้า้นเมืองเจรญิ ก็ตอ้งสรา้งราษฎรใหเ้ป็นพลเมือง มีจติสํานึกความ
รับผดิชอบ เคารพกฎหมาย รัฐธรรมนูญ เคารพสทิธคินอืน่ รับฟังความเห็นคนอื่น มีจติเป็นพลเมืองและสาธารณะ เห็นการเมือง
สําคัญเทา่ๆ กบัการบา้น ซึง่สิง่เหล่านี้จะตอ้งชว่ยกนัสรา้ง ไม่ใช่ร่างไวใ้นรัฐธรรมนูญแลว้จบ เมื่อความเป็นพลเมืองเกดิขึน้ การ
ดําเนนิโครงการจะล่าชา้ แต่เมือ่ผา่นก็จะไม่มปัีญหานอกจากนี้การป้องกันการทุจรติในร่างรัฐธรรมนูญกําหนดผูนํ้าการเมืองทีด่ ี
บงัคับใหพ้รรคการเมอืงเป็นประชาธปิไตยไม่ใชเ่ป็นของหวัหนา้พรรค ตัง้สมัชชาคุณธรรม สภาตรวจสอบภาคพลเมืองช่วย กกต. 
ปราบทจุรติเลอืกตัง้ และดูแลการใชเ้งนิในระดับจังหวัดโดยบคุคลเหล่านี้จะใหม้ีการแสดงการเสยีภาษียอ้นหลังสามปีโดยตอ้ง
แสดงต่อสาธารณะดว้ย 
 " ขณะนี้รัฐบาลตอ้งออกพันธบัตร สองลา้นลา้นบาท มีกําหนด 20 ปี เพราะตอ้งมาใชห้นี้จํานําขา้ว ซึง่ในร่าง 
รัฐธรรมนูญ กําหนดใหม้ศีาลวนัิยการคลังและงบประมาณ เพือ่ไต่สวนกรณีมกีารใชโ้ครงการประชานิยมทีส่รา้งความเสยีหายแก่
รัฐ มคีณะกรรมการประเมนิผลแหง่ชาตปิระเมนิการทํางานขององคก์รอสิระ อกีทัง้งบประมาณจะเป็นระบบสองขาคือมีทัง้รายได ้
และรายจ่าย มกีารกระจายอํานาจการบรหิารใหท้อ้งถิน่และเอกชนสามารถแข่งขันกับรัฐได ้เพราะบางอย่างรัฐก็บรหิารไม่ไดแ้ต่
เอกชนบรหิารไดด้กีว่า" นายบวรศักดิ ์กล่าว(ผูจ้ัดการ 24052558) 
แรงงานภาคเกษตรตกงาน เหตภุยัแลง้-เลกิจํานําขา้วฉุดรายไดวู้บหนกั(26 พ.ค.58) 
 สศช.ไตรมาสแรก ผูม้งีานทําภาคเกษตรตดิลบ 4.4% จากปัญหาภัยแลง้-เลกิจํานําขา้ว จับตารายไดเ้กษตรกรตํ่าหนัก 
จากปัจจุบนัเฉลีย่เดอืนละ 5,700 บาท ตํ่ากว่านอกภาคเกษตรเทา่ตัว ดา้นภาคผลติ นายจา้งลดชั่วโมงทํางานลง หลังออร์เดอร์
หด สว่นหนี้ครัวเรือนยังเพิม่ 7.6% ขณะทีห่อการคา้ไทยจับมือหอการคา้ต่างประเทศพัฒนาศักยภาพชาวนาใหก้า้วสู่การเป็น
ผูป้ระกอบการ 
 นางชตุนิาฏ วงศส์บุรรณ รองเลขาธกิารสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต(ิสศช.) แถลง
ภาวะสงัคมไทยไตรมาส 1 ปี 58 ว่า มผีูม้งีานทํา 37.6 ลา้นคน ลดลง 0.5% หรอื 200,000 คน จากไตรมาสเดยีวกนัปี 57 ทีม่ีผู ้
มีงานทํา 37.8 ลา้นคน โดยผูม้ีงานทําภาคเกษตรลดลง 4.4% เพราะภัยแลง้ รวมทัง้ยังเป็นช่วงหลังฤดูเก็บเกีย่ว และการ
เพาะปลูกขา้วลดลงหลังจากยุตมิาตรการรับจํานํา สว่นผูม้งีานทํานอกภาคเกษตรเพิม่ขึน้ 1.3% ตามการฟ้ืนตัวของภาคการผลติ 
กอ่สรา้ง โรงแรมและภัตตาคาร สง่ผลใหอ้ัตราการว่างงานโดยรวมอยู่ที ่0.94% 
 สําหรับประเด็นทีต่อ้งตดิตามและเฝ้าระวังต่อไปนัน้ คือ ผลกระทบดา้นรายไดข้องแรงงาน ซึง่ในปี 58 ภัยแลง้มาเร็ว
กว่าปกต ิและมสีญัญาณรุนแรงขึน้ โดยตัง้แต่วันที ่20 ต.ค.57-21 พ.ค.58 มี 12,364 หมู่บา้นไดรั้บผลกระทบจากภัยแลง้ คดิ
เป็น 16.47% จากทัง้หมด 74,965 หมู่บา้นทัว่ประเทศ สง่ผลกระทบต่อการจา้งงานและรายไดข้องเกษตรกร จากปัจจุบนัค่าจา้ง
แรงงานภาคเกษตรเฉลี่ยรายละ 5,700 บาทต่อเดือน ตํ่ากว่านอกภาคเกษตรรายไดท้ีเ่ฉลี่ยรายละ 12,500 บาทต่อเดือน 
ประมาณ 1 เทา่ “เมือ่การจา้งงานภาคเกษตรลดลง ประกอบกบัผลผลติและราคาสนิคา้เกษตรลดลง จะยิง่ซํ้าเตมิปัญหารายได ้
ของครัวเรอืนเกษตร และลูกจา้งเกษตรทีค่่อนขา้งตํ่าอยู่แลว้” 
 สําหรับภาคการผลติทีต่อ้งเฝ้าตดิตาม คือ แมว้่าเศรษฐกจิเริม่ปรับตัวดีขึน้ แต่ผูป้ระกอบการลดชั่วโมงการทํางานลง 
โดยไตรมาสแรก ชั่วโมงการทํางานภาคการผลติเฉลี่ยลดลง 2.2% ภาคบรกิารลดลง 1.8% ทําใหผู้ท้ี่ทํางานมากกว่า 40 
ชัว่โมงขึน้ไปในภาคการผลติลดลง 2.4% และบรกิารลดลง 1.8% นอกจากนัน้ยังพบว่า จํานวนผูท้ีทํ่างานตํ่ากว่าระดับการศกึษา
ในภาคการผลติเพิม่ขึ้น 24.6%และภาคบรกิารเพิ่มขึน้ 4.6% แสดงใหเ้ห็นถงึผลกระทบต่อรายไดข้องแรงงาน โดยเฉพาะ
แรงงานทีอ่าศัยรายไดจ้ากการทํางานล่วงเวลาเป็นรายไดเ้สรมิเพือ่ดํารงชวีติและชําระหนี้สนิ 
 นอกจากนี้ยังพบอกีว่า โอกาสในการหางานทําลดลง เห็นไดจ้ากสดัสว่นผูส้มัครงานต่อตําแหน่งงานว่างคดิเป็น 1.14 
เทา่ เพิม่ขึน้จาก 1.09 เท่า ในช่วงเดียวกันของปีทีผ่่านมา ขณะทีส่ัดส่วนต่อการบรรจุงานต่อตําแหน่งงานว่างอยู่ที ่0.86 เท่า 



และการบรรจุงานต่อผูส้มัครงานเฉลีย่อยู่ที ่0.76 เทา่ อกีทัง้ผูป้ระกอบการยังชะลอการขยายตําแหน่งงาน เพราะความกังวลต่อ
สถานการณ์และการลดคําสัง่ซือ้ และจากผูส้มัครงานทีม่มีากขึน้ ทําใหผู้ป้ระกอบการมีโอกาสเลือกรับคนทีม่ีคุณสมบัตติรงตาม
ความตอ้งการมากขึน้ 
 นางชตุนิาฏกล่าวว่า คาดว่าในปีนี้จะมีแรงงานจบใหม่ทีจ่ะเขา้สู่ตลาดแรงงาน ตัง้แต่ระดับมัธยมศกึษาถงึปรญิญาตร ี
637,610 คน จากผูจ้บการศึกษา 2,137,424 คน เป็นผูจ้บการศกึษาระดับปริญญาตรี 63.9% อาชวีศกึษา 21.5% และ
มัธยมศกึษา 14.7% ซึง่ในปี 57 ระดับปรญิญาตรีว่างงานสูงสุด 1.54% โดยเฉพาะสายสังคมศาสตร์ เช่น วารสารศาสตร์และ
สารสนเทศว่างงาน 2.77% ศลิปกรรมศาสตรว์่างงาน 2.76% และมนุษยศาสตร์ว่างงาน 2.71% เพราะผลติกําลังคนเกนิความ
ตอ้งการของตลาด อย่างไรก็ตาม ในอนาคตตอ้งเตรียมคนเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน โดยเฉพาะดา้นคมนาคม
ขนสง่ ทําใหเ้กดิความตอ้งการแรงงาน โดยเฉพาะวศิวกรและชา่งเทคนคิดา้นต่างๆ เชน่ ไฟฟ้า อเิล็ก-ทรอนิกส ์ก่อสรา้ง สํารวจ 
เป็นตน้ เป็นจํานวนมาก 
 ขณะทีห่นี้สนิครัวเรอืน พบว่าชะลอตัว โดยยอดคงคา้งสนิเชือ่เพื่อการอุปโภคบรโิภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์
เพิม่ขึน้ 7.6% ชะลอตัวลงเมือ่เทยีบกบัการเพิม่ขึน้ 10.7% ในไตรมาสเดียวกันของปีทีแ่ลว้ ส่วนหนี้เพื่อการบรโิภคอื่นเพิม่ขึน้ 
12.4% ชะลอลงจาก 17.6% แต่มูลค่าหนี้เสยีเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง โดยหนี้เพื่อการอุปโภคบรโิภคทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดม้ีมูลค่า 
92,426 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 17% การผดินัดชําระหนี้เกนิ 3 เดอืนเพิม่ขึน้ 27.4% คดิเป็นมูลค่า 15,469 ลา้นบาท และยอดคงคา้ง
ชําระบตัรเครดติเกนิ 3 เดอืน เพิม่ขึน้ 22% คดิเป็นมูลค่า 8,933 ลา้นบาท มสีดัสว่น 3.1% ต่อยอดคงคา้งรวม ซึง่เพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 ดา้นนายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการคา้ไทย กล่าวว่า หอการคา้ไทยร่วมกับหอการคา้
ต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐจัดทําโครงการพัฒนาชาวนาใหเ้ป็นผูป้ระกอบการดา้นขา้วแบบครบวงจร ดว้ยการรวมกลุ่มเป็น
สหกรณ์หรอืวสิาหกจิชมุชน โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะสง่ผูเ้ชีย่วชาญไปใหค้วามรู ้ตัง้แต่การจัดหาเมล็ดพันธุข์า้วทีด่ี จัดหาปุ๋ ย 
ลดตน้ทนุทํานา รวมถงึการทําตลาดเพื่อนําสนิคา้ไปจําหน่ายทัง้ในและต่างประเทศตามช่องทางต่างๆ เพื่อตัดวงจรพ่อคา้คน
กลางทีก่ดราคา โดยจะเนน้ผลติขา้วคุณภาพดี เป็นทีต่อ้งการของตลาด รวมถงึแปรรูปขา้ว เพื่อเพิม่มูลค่าของสนิคา้ รวมทัง้
สง่เสรมิใหลู้กหลานชาวนาทีจ่บการศกึษาปรญิญาตร ีประกาศนียบตัรชัน้สงู และประกาศนียบัตรวชิาชพี กลับมาช่วยพัฒนางาน
ในวสิาหกจิชมุชนดว้ย (ไทยรัฐ 26052558) 
เวยีดนามอนุมตัแิผนพฒันาตราผลติภณัฑข์า้ว(26 พ.ค.58) 
 นายกรัฐมนตรีเหงียน เติ๊ น สุง ของเวียดนาม อนุมัติแผนพัฒนาตราผลิตภัณฑข์า้วของประเทศ ในปี 2563 และ
วสิัยทัศน์ถงึปี 2573 โดยมุ่งเป้าทีจ่ะสรา้งชือ่สนิคา้ในระดับนานาชาตใิหแ้ก่ผลติภัณฑ ์โดยตามแผนทีอ่นุมัตดิังกล่าว ระบุว่า 
ภายในปี 2563 รอ้ยละ 20 ของขา้วเวียดนามทีส่่งออก จะอยู่ภายใตต้ราสนิคา้ขา้วเวียดนาม และในปี 2573 ขา้วเวียดนามจะ
กลายเป็นแบรนด์ขา้วชัน้นําในระดับโลกในแง่ของคุณภาพ และความปลอดภัยทางอาหาร ดว้ยสัดส่วนรอ้ยละ 50 ของขา้วที่
สง่ออกทัง้หมดจะมชีือ่สนิคา้ขา้วเวยีดนาม(ผูจั้ดการ 25052558) 
เชือ่ ก.คลงัไมโ่ละหุน้ PTT AOT KTB จบัตาTMB BCP มลุีน้เจา้ของใหม(่26 พ.ค.58) 
 เรยีกว่าสรา้งความผนัไม่นอ้ยใหแ้กต่ลาดหุน้ไทยในชว่งปลายสปัดาหท์ีผ่า่นมา เมือ่ นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรวี่าการ
กระทรวงการคลัง ออกมาเปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง กําลังอยู่ระหว่างการพจิารณาออกกฎหมายพเิศษ เพื่อลา้งหนี้วงเงนิกว่า 
7.2 แสนลา้นบาท ซึง่ในสว่นนี้เป็นหนี้จากโครงการรับจํานําขา้วกว่า 5.2 แสนลา้นบาท และทีเ่หลือเป็นหนี้ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) หนี้ขององคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และหนี้กองทุนประกันสังคม โดยเบือ้งตน้คาดว่าจะใช ้
เวลาประมาณ 2 เดอืน 
 โดยหนึง่ในแนวทาง คอื การเตรยีมพจิารณาขายหุน้ในกจิการของเอกชนทีรั่ฐถอืหุน้อยู่ และมองว่าไม่เป็นประโยชน์ 
หรอืบรหิารจัดการยากโดยจะขายหุน้ออกไป เพราะมองว่าไม่มคีวามจําเป็นตอ้งถอืหุน้ไว ้ซึง่คาดว่าจะไดเ้งนิในส่วนนี้ประมาณ 1 
แสนลา้นบาท เพือ่มาใชใ้นการบรหิารจัดการหนี้ในระยะต่อไป 
 “การขายหุน้ตอ้งระบไุวใ้นกฎหมายชัดเจน เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส รัฐบาลนี้ถงึแมว้่าไม่ไดม้าจากการเลือกตัง้แต่ก็
ตัง้ใจทีจ่ะแกปั้ญหาใหโ้ปร่งใส เพือ่ในอนาคตทีรั่ฐบาลจากการเลอืกตัง้ หากไม่ระบไุวใ้นกฎหมายไวอ้ย่างชดัเจน ก็จะมีปัญหาว่า 
ทําถกูตอ้งหรอืไม่” นายสมหมาย กล่าว 
 สําหรับหุน้บรษัิทเอกชนทีเ่ขา้ข่ายว่าคลังอาจจะขายออกมา มกีารคาดการณ์ว่า จะเป็นหุน้ทีก่ระทรวงการคลังถอือยู่ใน
บรษัิทเหล่านัน้ไม่ถงึ 50% ซึง่สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ (สคร.) ออกมายอมรับว่ากระทรวงการคลัง สั่งการให ้
ศกึษาว่าจะขายหุน้ในบรษัิทเอกชนทีค่ลังถอือยู่ทัง้ทีจ่ดทะเบยีน และไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหากเป็นบรษัิท
นอกตลาดหลักทรัพยฯ์ ก็จะตอ้งจา้งทีป่รกึษามาทําการสํารวจคุณภาพสนิทรัพย ์(ดวิดลิเิจนต์) และยืนยันว่า จะไม่มีการขายหุน้ 
หรอืแปรรูปรัฐวสิาหกจิใดๆ ทัง้สิน้ 
 อย่างไรก็ตาม หลังมีข่าวดังกล่าวออกมาก็มีความคดิเห็นทัง้แง่บวกและแง่ลบ ต่อการตัดสนิใจขายหุน้ในครัง้นี้ของ
กระทรวงการคลัง เริม่ตัง้แต่ความกงัวลต่อความเสีย่งต่อการถกูตัดขายหุน้บางสว่นในบรษัิทขนาดใหญท่ีเ่คยเป็นรัฐวสิาหกจิ เช่น 
บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) และธนาคารกรุงไทย (KTB) จนราคาหุน้บนกระดาน
ปรับตัวลดลงมา แมจ้ะมกีารยนืยันจากกระทรวงการคลังว่าจะไม่มกีารตัดขายหุน้รัฐวสิาหกจิออกก็ตาม 
 ขณะเดยีวกนั ในแง่ของนักลงทุน ฝ่ายทีเ่ห็นดว้ยเชือ่ว่าจะช่วยเพิม่ความคล่องตัวใหแ้ก่รัฐบาล หากตัดขายหุน้ทีไ่ม่
อํานาจในการบรหิารออกไป สว่นฝ่ายทีไ่ม่เห็นดว้ยเพราะมองว่า ดัชนีหลักทรัพย์กําลังอยู่ในช่วงขาขึน้ หลังอยู่ในช่วงขาลงมา
นาน การประกาศขายหุน้ของกระทรวงการคลังในรอบนี้สรา้งความผนัผวนใหแ้กบ่รรยากาศการลงทนุเชน่กนั แมจ้ะไม่ระบชุีช้ัดว่า
หุน้ตัวใดทีอ่ยู่ในแผนโละออกจากพอรต์ของกระทรวงการคลังก็ตาม 



 ต่อมา หลังตลาดหุน้รับรูถ้งึแผนเตรยีมขายหุน้ของกระทรวงการคลัง ไดม้กีารคาดการณ์กันว่า นี่คือ 10 หุน้ทีม่ีโอกาส
ถกูกระทรวงการคลังตัดขายเพือ่นําไปชําระหนี้จากนโยบายประชานยิมของรัฐบาลชดุกอ่น ดว้ยเม็ดเงนิรวมจากส่วนนี้ประมาณ 1 
แสนลา้นบาท ไดแ้ก่ บมจ.ผาแดงอนิดัสทรี (PDI) สัดส่วน 13.81% บลจ.เอ็มเอฟซ ี(MFC) สัดส่วน 16.67% ธนาคารทหาร
ไทย (TMB) สดัสว่น 25.98% บมจ.เอ็นอพี ีอสงัหารมิทรัพย์ และอุตสาหกรรม (NEP) สัดส่วน 20.45% บมจ.อสมท (MCOT) 
65.80% บมจ.การบนิไทย (THAI) 51.03% บมจ.ปตท. (PTT) 51.11% บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP) 9.98% บมจ.ท่า
อากาศยานไทย (AOT) 70.00% และ บมจ.ทุง่คาฮาเบอร ์(THL) สดัสว่น 1.98% 
 ดา้นนักวเิคราะหป์ระเมนิกนัว่า การขายหุน้ทีถ่อือยู่โดยกระทรวงการคลังในครัง้นี้ มทีัง้ผลด ีและผลเสยี เพราะหุน้ทีถู่ก
ขายออกไปบางตัวอาจมทีศิทางการดําเนนิธรุกจิทีด่ขี ึน้ เปรยีบเสมอืนการถกูปลดล็อก และทําใหท้ศิทางการดําเนนิธุรกจิมีความ
ชดัเจน หรือเปลี่ยนไปจากเดมิทีเ่คยมีกระทรวงการคลังถอืหุน้แลว้อาจตดิขัดหลักเกณฑบ์างประการในการดําเนินธุรกจิ หรือ
จําเป็นตอ้งสนองนโยบายรัฐบาล ซึง่หุน้ทีน่่าจะไดป้ระโยชน์หากกระทรวงการคลังตัดขายหุน้จรงิ เชือ่ว่าคือ ธนาคาร ทหารไทย 
จํากดั (มหาชน) (TMB) 
 เชน่เดยีวกบั บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP) ซึง่ทีผ่่านมา บมจ.ปตท.(PTT) ไดต้ัดขายหุน้ทีถ่อือยู่ใน BCP ออกมา
หมดแลว้ หากกระทรวงการคลังขายหุน้ทีม่อียู่ในบรษัิทออกมาอกี เชือ่ว่าน่าจะทําใหท้ศิทางการดําเนินธุรกจิของบรษัิทมีความ
ชดัเจนมากขึน้ หลังจากทีผ่า่นมา อยู่ในสว่นของ PTT มาโดยตลอด และ BCP ถอืเป็นอกีหนึ่งหลักทรัพย์ทีนั่กลงทุนทั่วไป และ
สถาบนัใหค้วามสนใจจากแผนธรุกจิทีท่ศิทางการเตบิโตทีด่ ี
 “กระแสข่าวการตัดขายหุน้เพือ่นําไปจ่ายหนี้ของรัฐบาล ทําใหป้รมิาณการซือ้ขายหุน้ TMB คกึคัก เพือ่เชือ่ว่านี่คอืหนึง่
ในธรุกจิทีค่ลังจะตัดขาย แต่หากมองทีก่ารเตบิโตถอืว่าธนาคารมกีารเตบิโตทีน่่าสนใจ และนับเป็นหุน้ทีนั่กลงทนุสนใจสะสมเขา้
พอร์ตลงทุน ทีผ่่านมา ก็มีข่าวคลังสนใจตัวขายหุน้อยู่แลว้ รวมไปถงึบางจากฯ ทีม่ีถงึแนวคดิตัดขายใหก้องทุนรวมวายุภักษ์
หลังจาก ปตท.ขายหุน้ BCP ออกไปหมดแลว้กอ่นหนา้นี้” นักวเิคราะหร์ายหนึง่ใหค้วามเห็น 
 นอกจากนี้ นักวเิคราะหเ์ชือ่มั่นว่า PTT AOT และ KTB จะเป็น 3 บรษัิททีไ่ม่ถูกลดสัดส่วนการถอืหุน้ เพื่อนําเงนิจาก
การขายไปใชห้นี้โครงการรับจํานําขา้ว เนื่องจากทัง้ 3 บรษัิทมลีักษณะผกูตลาด กล่าวคอื นอกเหนือจากความเป็นรัฐวสิาหกจิที่
ตอ้งทํางานสนองนโยบายรัฐบาลแลว้ สว่นแบง่การตลาดทางธรุกจิของบรษัิทเหล่านี้อยู่ในระดับสงู หรอืครองส่วนแบ่งการตลาด
สงูสดุ ดังนัน้ การตัดขายหุน้อาจมคีวามเสีย่งต่ออํานาจในการบรหิาร 
 อย่างไรก็ตาม เชือ่ว่าหากกระทรวงการคลังตัดขายหุน้เหล่านี้ออกไปจรงิ ผูท้ีรั่บซือ้หุน้น่าจะเป็นกองทุนวายุภักษ์ ที่
มักจะมีข่าวเสมอเวลากระทรวงการคลังตอ้งการที่จะตัดขายหุน้ที่ถืออยู่ในบางบรษัิทออกไป เพราะหากถ่ายเทใหก้องทุน
วายุภักษ์รับไป อํานาจในการบรหิารถอืว่ายังไม่ปรับลดลงไปแต่ประการใด 
 สว่นหุน้อืน่ๆ นักวเิคราะหก์ล่าวว่า ยังใหค้วามสนใจใน MCOT และ THAI โดย MCOT ถอืว่าคลังถอืหุน้อยู่ในสัดส่วนที่
สูง สามารถปรับลดลงมาได ้แต่เชือ่ว่าอย่างตํ่ายังเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรือไม่นอ้ยกว่า 51% เพราะถอืเป็นอีกหนึ่งสือ่หลักของ
รัฐบาลในการเป็นกระบอกเสยีง ขณะที ่THAI ดว้ยผลดําเนนิงานทีข่าดทนุสะสม แมก้ระทรวงการคลังตัดขายหุน้ ยังจําเป็นตอ้งดู
ผูท้ีส่นใจเขา้มาลงทนุแทน เพราะหากเป็นกองทนุวายุภักษ์มองว่าจะเป็นผลเสยีต่อกองทุนมากกว่า เนื่องจากยังไม่เห็นทศิทาง
การกลับมาเตบิโต หรอืพลกิกลับมาเป็นกําไรของธรุกจิ 
 ขณะที่หุน้ที่เหลืออื่นๆ หลายฝ่ายเชื่อว่า การขายหุน้ออกไปจะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทเหล่านั ้น รวมถึง
กระทรวงการคลัง เนื่องจากเป็นการถอืหุน้ในสัดส่วนที่นอ้ย และกระทรวงไม่มีอํานาจในการบรหิาร เพียงแต่การขายเหล่านี้
กระทรวงจะใชว้ธิใีดเพือ่ลดทอนความผนัผวนทีจ่ะเกดิขึน้ 
 “ต่อจากนี้ส ิง่นักลงทนุเฝ้าตดิตาม คอื วธิกีารขายหุน้ของกระทรวงการคลัง ว่าจะเลือกใชว้ธิใีด จะกระทบต่อราคาหุน้
เหล่านัน้มากนอ้ยแค่ไหน เรายังตอ้งรอดูเรือ่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทําใหหุ้น้ทีข่อ้งเกีย่วกบัเรือ่งดังกล่าวจะมีการเคลื่อนไหวสอด
รับต่อความคบืหนา้ในเรือ่งนี้ของคลังไปแบบรายตัว สว่น PTT AOT และ KTB เชือ่ว่าคลังไม่ขายแน่ มันจะมผีลกระทบทัง้ในดา้น
ตลาดหุน้เรือ่งนโยบาย และเรือ่งการเมอืงเขา้มาเกีย่วขอ้ง” (ผูจ้ัดการ 25052558) 
ตวิเขม้เกษตรกรพฒันากระบวนการผลติขา้วเหนยีวคณุภาพพรอ้มสูใ้นตลาดสากล(26 พ.ค.58) 
 เมือ่วันที ่25 พ.ค. ทีห่อ้งประชมุใหญ ่สํานักงานสหกรณ์การเกษตรชนบท จํากดั อ.ชนบท จ.ขอนแกน่ นายประสทิธิ ์มุ
สกิะเจรญิ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดอบรมโครงการปฏิรูประบบการผลิตและการคา้ขา้วเหนียวไทย ประจําปี 
2558 ทา่มกลางความสนใจจากกลุ่มเกษตรกรทีเ่ป็นสมาชกิสถาบนัเกษตรกรและสหกรณ์ต่างๆ ในเขต จ.ขอนแก่น จากทัง้ 26 
อําเภอ ร่วมในการฝึกอบรมรวมกว่า 400 คน 
 นายประสทิธิ ์มุสกิะเจริญ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ขา้วเหนียวเป็นสนิคา้ที่มีความสําคัญต่อ
ประเทศในดา้นเศรษฐกจิ รวมไปถงึดา้นวัฒนธรรมประเพณีและวถิชีวีติของชาวนาไทย ซึง่จากขอ้มูลการสํารวจในภาพรวมของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่าประเทศไทยมพีืน้ทีเ่พาะปลูกขา้วเหนียวทัง้ประเทศรวมกว่า 16.7 ลา้นไร่ และมีผลผลติต่อปี
เฉลีย่ที ่5-8 ลา้นตัน ในจํานวนนี้เป็นพืน้ทีเ่พาะปลูกในภาคอสีานของไทยมากถงึรอ้ยละ 84 ขณะทีภ่าคเหนืออยู่ทีร่อ้ยละ 15.6 
 ทัง้นี้ ประเทศไทยถอืเป็นผูส้ง่ออกขา้วเหนียวอันดับ 1 ของโลก โดยมกีารสง่ออกในกลุ่มตลาดหลักของขา้วเหนียวคือ
ในกลุ่มประเทศอาเซยีนและทวีปเอเชีย ที่ผ่านมากระบวนการผลิตและการคา้ขา้วเหนียวของไทยยังพบปัญหาทีเ่ริม่ตัง้แต่
กระบวนการผลติ การพัฒนาองคค์วามรูข้องเกษตรกรในระดับพืน้ที ่
 นายประสิทธิร์ะบุว่า การอบรมดังกล่าวเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสทิธภิาพใหแ้ก่เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ที่จะร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเพิม่ทกัษะทางวชิาการในขัน้ตอนของการปลูกขา้วเหนียวในภาพรวมทัง้หมด ตัง้แต่ตน้น้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา ตามนโยบายของกรมสง่เสรมิสหกรณ์ไดก้ําหนดไว ้และมอบหมายใหท้างสํานักงานสหกรณ์จังหวัดทกุจังหวัดไดเ้นน้ย้ํา
ใหเ้กษตรกรเลกิใชส้ารพษิ ลดตน้ทนุ เพิม่ผลผลติ 



 จนนําไปสู่ความมั่งคั่งของชาวนาไทยและต่อยอดสังคมไทยทีย่ั่งยืนสนองต่อนโยบายของทางรัฐบาล ซึง่แผนการ
ดําเนนิงานดังกล่าวในความรับผดิชอบของสหกรณ์ขอนแกน่จะเนน้หนักไปในกระบวนการสง่เสรมิระบบการผลติและการคา้ โดย
เนน้ในรูปแบบการสรา้งองคค์วามรู ้ความเขา้ใจ การทํานาธรรมชาต ิเลกิการใชส้ารเคม ี
 โดยจะเนน้หนักในการทํานาเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ไม่ทําลายระบบนเิวศ ลดตน้ทนุการผลติ ปรับเปลีย่นไปสู่การผลติ
ขา้วเหนียวทีม่คีุณภาพ ปลอดภัยจากสารพษิ จนนําไปสูก่ารทีเ่กษตรกรผูป้ลูกขา้วเหนียวสามารถพึง่พาตนเองได ้และยังสามารถ
ขยายชอ่งทางการคา้ขา้วเหนียวสูต่ลาดการคา้ใหม่ๆ ทัง้ในระดับประเทศและระดับนานาชาต ิ
 “หลักสตูรการอบรมดังกล่าวเป็นไปตามความตอ้งการของเกษตรกรในพืน้ที ่เพราะตอ้งยอมรับว่ากระบวนการปลูกขา้ว
เหนียวของไทยนัน้แมจ้ะเหมอืนกนัแต่ก็มขีอ้จํากัดและขอ้แตกต่างในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะลักษณะสภาพดนิปลูกแต่ละพื้นที”่ 
สหกรณ์จังหวัดขอนแกน่กล่าว และว่า 
 ดังนัน้ การนําหลักวชิาการและการสรา้งความเขา้ใจแบบง่ายๆ ตัง้แต่ขัน้ตอนการผลติจนสามารถเก็บเกีย่วผลผลติได ้
เป็นสิง่ที่จําเป็นทีสุ่ดเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกันทุกฝ่าย มีการผสมผสานร่วมระหว่างศาสตร์ชาวบา้นกับหลักวชิาการให ้
สามารถที่จะเดินหนา้ต่อไปได ้ซึง่เมื่อทําสําเร็จและมีการบรหิารจัดการอย่างเป็นระบบก็จะนําไปสู่การเพิม่รายไดสุ้ทธใิหแ้ก่
เกษตรกรทีเ่พิม่ขึน้จากเดมิ ทีสํ่าคัญยังเป็นการเตรียมความพรอ้มเกษตรกรในระดับทอ้งถิน่ขอนแก่นใหเ้ขา้สู่การเป็น Smart 
farmer พัฒนาเป็นผูผ้ลติขา้วเหนียวสามารถแข่งขันกับขา้วเหนียวสายพันธุต์่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศได(้ผูจั้ดการ 
25052558) 
ชาว อ.บางนํา้เปรีย้วขาดนํา้หนกั วอนชลประทานปลอ่ยนํา้ชว่ยเยยีวยา(26 พ.ค.58) 
 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. นายฮากัม เณรพงษ์ อายุ 27 ปี อยู่บา้นเลขที่ 26/1 ม.15 ต.บงึน้ํารักษ์ อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.
ฉะเชงิเทรา เกษตรกรผูป้ระกอบอาชพีทํานา เปิดเผยถงึความเดอืดรอ้นของชาวบา้น และเกษตรกรในเขตพืน้ทีห่ลายตําบลใน อ.
บางน้ําเปรีย้ว ว่า ขณะนี้ชาวบา้นนับหมืน่ครอบครัวกําลังไดรั้บความเดอืดรอ้นจากปัญหาการขาดแคลนน้ํา ทัง้ในดา้นการอุปโภค
บรโิภค และประกอบอาชพีทํานาขา้วกนัอย่างถว้นหนา้ 
 เหตุจากน้ําในลําคลองเกอืบทกุสายแหง้ขอด โดยเฉพาะคลอง 16 ซึง่เป็นเสน้ทางรับน้ํามาจากโครงการชลประทาน
รังสติใต ้ผา่นทางคลองระพพีัฒน์ คลอง 13 และคลอง 6 วา มสีภาพน้ําแหง้ขอดจนดนิแยกแตกระแหง ทําใหช้าวบา้นในหลาย
ตําบลทีเ่คยใชน้ํ้าในลําคลองในการอุปโภคบรโิภค ทัง้กนิใช ้อาบ และชําระลา้ง ราดหอ้งสขุานัน้ไดรั้บความเดือดรอ้นอย่างหนัก 
สง่ผลกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างมาก เนื่องจากในพืน้ทีบ่รเิวณนี้ไม่มบีอ่น้ําบาดาล และน้ําประปาใช ้
 ขณะเดยีวกนั นาขา้วทีเ่กษตรกรเพิง่ทําการไถหว่านไปไดเ้พียง 25 วัน ตามประกาศของกรมชลประทานใหเ้ป็นช่วง
ฤดูกาลทํานา ตัง้แต่เมือ่วันที ่1 พ.ค.58 เป็นตน้มานัน้ กําลังขาดน้ํา และแหง้ตายเสยีหายหมดทัง้แปลง 
 โดยเฉพาะของตนนั้นทีไ่ดล้งมือทํานาไวแ้ลว้ จํานวน 40 ไร่ ตัง้แต่เมื่อวันที ่1 พ.ค.นั้น กําลังขาดแคลนน้ําที่จะ
นํามาใชใ้นการหล่อเลีย้งตน้ขา้ว จงึอยากรอ้งขอใหท้างกรมชลประทานช่วยปล่อยระบายน้ําเขา้มาตามลําคลอง เพื่อช่วยเหลือ
ชาวบา้นทีก่ําลังขาดแคลนทัง้น้ํากนิ น้ําใช ้และทํานาปีตามฤดูกาลดว้ย 
 ขณะที ่นายสามารถ เจ๊ะเต๊ะ อายุ 40 ปี อยู่บา้นเลขที ่46 ม.16 ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชงิเทรา สมาชกิ 
อบต.ดอนฉมิพล ีซึง่เป็นประธานองคก์รกลุ่มผูใ้ชน้ํ้าคลอง 16 กล่าวว่า ทีผ่่านมา ไดป้ระสานงานกับทางกรมชลประทานมาโดย
ตลอด และไดม้กีําหนดมาใหว้่า ทางชลประทานรังสติใต ้จะปล่อยน้ํามาใหช้าวนาทํานาในฤดูกาล ตัง้แต่เมื่อวันที ่1 พ.ค.58 ที่
ผา่นมา แต่น้ํากลับมาไม่ถงึพวกเรา เพราะสภาพลําคลองนัน้ตืน้เขนิจนไม่มน้ํีาไหลเขา้มา 
 และหากชาวนาไดล้งมอืทํานาล่าชา้ไปกว่านี้ หรอืหากเริม่ทํานาในชว่งของเดอืน ม.ิย.58 ก็จะตอ้งไปเก็บเกีย่วขา้วกัน
ในชว่งของเดอืน ต.ค.58 ซึง่ในชว่งเวลานัน้ก็มักจะเป็นชว่งของฤดูน้ําหลาก ทีห่ลายปีทีผ่่านมา จะเกดิปัญหาน้ําท่วมนาขา้วจน
ไดรั้บความเสยีหายมาโดยตลอด ชาวนาก็จะไม่ไดผ้ลผลติ(ผูจ้ัดการ 25052558) 
“บา้นปู” พยงุชาวนาเดนิ แบบอยา่งภาครฐัยงัตอ้งอาย (27 พ.ค.58) 
โดย เพ็ญพชิญา เตยีว 
 “เราทํานา รัฐบาลประกาศใหทํ้านาไดปี้ละหน แต่ไม่ไดห้าอาชพีอื่นมาใหเ้ลยไม่มีรายได ้ไม่เหมือนบรษัิทบา้นปู เขา้
มาใหค้วามชว่ยเหลอืตัง้แต่ช่วงน้ําท่วม ช่วยมาตลอด 3 ปีกว่าแลว้ ไม่เคยหนีไปไหน ยังสํารวจชาวบา้นตอ้งการอะไร และหา
งบประมาณเขา้มาสนับสนุน ควบคู่กบัสอนใหช้าวบา้นไดเ้รยีนรูไ้ปพรอ้มกนั” 
 นายไพฑลูย ์ศรสีวัสดิ ์ผูใ้หญบ่า้นเขาสมอคอน อ.ทา่วุง้ จ.ลพบรุ ีเล่าว่า ชาวบา้นทีน่ี่แต่ละครอบครัวมทีีด่นินอ้ยนดิ แค่
ลานหนา้บา้นกับรมิรัว้ การสํารวจชาวบา้นส่วนใหญ่ตอ้งการปลูกมะนาววงบ่อ ใหอ้อกนอกฤดูเป็นหลัก เพราะมีราคาดี และ
ตอ้งการทําปุ๋ ย หมักลดตน้ทนุ 
 ในรายทีป่ลูกมะนาวนอกฤดู ตอ้งการปลูกแค่ครอบครัวละ 3-5 ตน้ ชว่งมะนาวแพงเก็บ 30-40 ลูก/วัน ขายไม่ตอ้งแพง
ลูกละ 3-5 บาท ก็อยู่กนัได ้แต่ละคนคดิว่าเป็นเรื่องง่าย แค่ปลูกลงดนิดูแลรดน้ํา เดี๋ยวก็เก็บลูกได.้..ลงมือทําจรงิ กลับไม่ใช่
อย่างนัน้ 
 “จะทําใหม้ะนาวออกนอกฤดูได ้ทมีงานบา้นป ูแนะนําใหป้ลดิดอกมะนาวทิง้ใหห้มด งดใหน้ํ้า-ใหปุ้๋ ย เพื่อปล่อยใหใ้บ
ร่วง แต่บางคนไม่เขา้ใจ กลัวว่าเด็ดดอกทิง้ ก็เหมอืนเด็ดรายไดท้ิง้ ยิง่เห็นใบร่วง กลัวว่าตน้จะตาย บางรายใจรอ้นขี้เกยีจรอให ้
ใบมะนาวร่วงเอง เลยใชก้รรไกรตัดใบออก เหลอืแต่ก ิง่กา้น คดิว่าวธินีี้ชว่ยใหต้น้มะนาวออกใบตดิดอกเร็ว เอาเขา้จรงิกลับชา้กว่า 
ขณะทีส่มาชกิในกลุ่มเก็บมะนาวขายใบละไม่ตํ่ากว่า 10 บาท แต่ตน้มะนาวบา้นทีใ่ชก้รรไกรตัด เพิง่จะแตกใบ เลยไดแ้ต่มอง
เพือ่นบา้นนับเงนิ เหล่านี้เป็นบทเรยีนทีท่มีบา้นป ูสอนใหเ้ราไดรู้เ้หตุและผลจากประสบการณ์จรงิ” 
 ทมีงานยังสอนวธิกีารทําปุ๋ ยหมักเพือ่ลดตน้ทนุ...แรกๆ แมช้าวบา้นยอมทําปุ๋ ยหมักตามคําแนะนํา แต่มไีม่กีร่ายยอมเอา
ปุ๋ ยของตัวเองไปใช ้



 เราเคยทํานาปลูกขา้วใสปุ่๋ ยเคม ีฉีดยา อยู่ดีๆ  มาบอกใหเ้ปลีย่นทํานาอนิทรยี ์แลว้มันจะไดผ้ลไดข้า้วเหรอ แต่ก็อยาก
ลองว่านาอนิทรีย์มันดียังไง ไดย้นิคนอื่นพูดเรื่องนี้มานานแลว้ หลังคุยกับสามีจงึตกลงว่าจะลองกันซักตัง้ วัตถุดบิทีใ่ชทํ้าปุ๋ ย
อนิทรยี ์อย่างใบไผ ่เราก็ม ีแค่มาเรยีนรูก้ารทําน้ําฮอรโ์มนเพิม่ กบัวธิใีช ้แต่กว่าจะทําไดต้อ้งใชเ้วลาทําใจนานกว่าทําปุ๋ ยซะอกี” 
 นางดอกไม ้ขาวกระจ่าง บอกว่า เมื่อตัดสนิใจทําก็ยังกลา้ๆ กลัวๆ เลยใชว้ธิแีบ่งนาเป็น 2 แปลง เผือ่ไวห้ากทํานา
อนิทรยีไ์ม่ไดผ้ล ก็ยังเหลอืนาขา้วอกีแปลง 
 จากเดมิเคยไดข้า้วไร่ละ 60 ถงั ทํานาอนิทรยีปี์แรกไดข้า้วแค่ 30 ถงั หนี้ก็เพิม่ขา้วก็ไดน้อ้ย แต่ใจยังอยากจะลองอีก
สักปี จนมาปีที ่2 ไดข้า้วไร่ละ 60 ถัง แมไ้ม่ไดม้ากขึน้ ผลผลติยังเท่าเก่า แต่เมื่อน่ังคดิตน้ทุน จากเคยใชไ้ร่ละ 6,000 บาท 
ตอนนี้เหลอื 3,000 บาท...ไดข้า้วเทา่เดมิ กําไรเพิม่ใหเ้ห็นทนัตา 
 “ตอนลม้เหลว บา้นปสูง่เจา้หนา้ทีดู่แลตดิตามใหก้ําลังใจตลอด หาเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไร เราเลยมีกําลังใจทีจ่ะสู ้
ต่อ ในขณะทีเ่ราทํานามาทัง้ชวีติไม่เคยมเีจา้หนา้ทีร่าชการมาบอกอะไรเลย” (ไทยรัฐ 27052558) 
อดตีรมต.คลงั คา้นคลงัขายหุน้โปะหนีจ้ํานําขา้ว ชีเ้สยีภาพพจน-์ไมคุ่ม้(27 พ.ค.58) 
 วันที ่26 พ.ค. นายธรีะชยั ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของน.ส.ยิง่ลักษณ์ ชนิ
วัตร และอดตีเลขาธกิารสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดแ้สดงความเห็นถงึกรณีนาย
สมหมาย ภาษี รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง เผยว่าจะมกีารขายหุน้เอกชนวงเงนิ 1 แสนลา้นบาท ทีก่ระทรวงการคลังถอืหุน้
อยู่ เพือ่นําเงนิชําหนี้ของรัฐบาลในอดีตทีจ่ะมีการออกกฎหมายพเิศษขึน้มาดูแลหนี้ทีม่ีวงเงนิ7.2แสนลา้นบาท โดยนายธรีชัย
ระบวุ่า 
 ข่าวว่ากระทรวงการคลังจะขายหุน้ในมือ เพื่อโปะขาดทุนจํานําขา้ว แนวคดินี้ผมเคยเขียนไวใ้นเฟซบุ๊กในปี 2557 
ตัง้แต่กอ่นมกีารจัดตัง้รัฐบาล แต่ขอ้มูลทีไ่ดเ้พิม่เตมิ ทําใหผ้มเปลีย่นใจแลว้ บดันี้ ผมไม่เห็นดว้ย เพราะ 
 1. เนื่องจากจะไดเ้งนิไม่มาก จงึไม่คุม้กับผลกระทบต่อภาพพจน์ นักวเิคราะหส์ากลอาจจะพาลเขา้ใจผดิว่า ฐานะ
ประเทศร่อแร่เต็มท ี
 2. ประชาชนจะเขา้ใจไขวเ้ขวได ้ว่ากระทรวงการคลังไม่จรงิใจทีจ่ะเรยีกใหผู้ท้ีก่อ่ความเสยีหายตอ้งชดใขก้อ่น 
 3. การบรหิารเงนิกูร้ะดับ 7-8 แสนลา้นบาท กระทรวงการคลังสามารถทําไดไ้ม่มปัีญหาอยู่แลว้ 
 4. การจะขายหุน้ใดหรอืไม่ เมือ่ใด ควรพจิารณาต่างหากจากการบรหิารขาดทุนจํานําขา้ว การเอาสองเรื่องมาปนกัน 
กอ่ความเขา้ใจผดิ 
 5. การจะขายหุน้ ควรจะมกีารศกึษา และมกีารตัง้คําถามใหญ ่ว่ารัฐบาลควรจะถอืหุน้อยุ่ในธรุกจิเอกชนหรือไม่ การถอื
ต่อไป มขีอ้ดขีอ้เสยีอย่างไร 
 รัฐบาลยังควรมรัีฐวสิาหกจิ หรอืใหเ้อกชนทํากนัเองทัง้หมดเหมอืนบางประเทศ ตอ้งตอบโจทยใ์นภาพใหญเ่สยีกอ่น 
 ผมขอเพิม่เตมิว่า หนี้7แสนลา้นนี้ ควรจะมีกําหนดที่จะตัง้งบประมาณ เพื่อลดเงินตน้ทุกปี เป็นกําหนดทีป่ระกาศ
ล่วงหนา้ และเพือ่ผกูมัดรัฐบาลในอนาคตระดับหนึง่ เพราะภาระนี้ ไม่ควรปล่อยใหเ้ป็นปัญหาของลูกหลาน แต่ทกุรัฐบาล ตัง้แต่นี้
ไป ตอ้งมแีผนประหยัด และหารายได ้เพือ่เคลยีรปั์ญหานี้ อย่างเป็นระบบ 
 การประกาศกําหนดการลดเงนิตน้ล่วงหนา้ จะทําใหม้วีนัิยการคลังทีด่ใีนอนาคต และจะทําใหป้ระชาชนเขา้ใจว่า กรณี
เกดิมนีโยบายทีส่รา้งความเสยีหาย ประชาชนจะตอ้งเขา้มาร่วมรับภาระ ประชาชนจะไดเ้ขา้ใจ ผลไดผ้ลเสยีทางการเมืองชัดเจน
ขึน้ ถงึแมส้ว่นหนึง่ กระทรวงการคลังจะตอ้งหาทางใหบ้คุคลตน้เหตุชดใชก้็ตาม การไม่ขายทรัพยส์นิ แต่กําหนดคืนหนี้ล่วงหนา้ 
จะทําใหป้ระชาชนตระหนักว่า นโยบายทีส่รา้งความเสยีหาย จะกอ่หนี้ใหแ้กป่ระชาชนทกุคนโดยอัตโนมัต(ิมตชิน 27052558) 
ครม.อนุมตัวิงเงนิ 50 ลา้น ชดเชยคา่ดาํเนนิการ ธ.ก.ส.จา่ยเงนิชว่ยชาวนา(27 พ.ค.58) 
 นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ทีป่ระชมุคณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบอนุมัตเิงนิ 50 ลา้น
บาท เพือ่ชดเชยค่าดําเนนิการใหก้บัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ทีไ่ดดํ้าเนินการจ่ายเงนิช่วยเหลือ
ชาวนารายย่อยทีป่ลูกขา้วนาปี 2557/58 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลใน “โครงการมาตรการเพิม่รายไดใ้หแ้กผู่ม้รีายไดน้อ้ย” 
อัตราไร่ละ 1,000 บาท(ผูจ้ัดการ 26052558) 
“เลขามูลนธิชิยัพฒันา” ยํา้คนทําขา้วเจ๊ง7แสนล. ตอ้งรบัผดิชอบ ห่วงไทยเสยีแชมป์ส่งออกขา้ว(27 
พ.ค.58) 
 เมือ่วันที ่26 พ.ค. มรีายงานว่า ทีมู่ลนธิชิยัพัฒนา “มูลนธิขิา้วไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ร่วมกับ 4 องค์กรพันธมติร 
ไดแ้ก ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมการขา้ว กรมส่งเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ไดป้ระกาศรายชือ่ครอบครัวชาวนาทีไ่ดรั้บรางวัลชนะเลศิ จาก
โครงการคัดเลอืกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง 
 จากนั้น นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธกิารมูลนิธชิัยพัฒนา ประธานมูลนิธขิา้วไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่างระดับประเทศ กล่าวว่า ความสําเร็จและความมุ่งมั่นของ
ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ทีไ่ดรั้บรางวัลเหล่านี้ จะเป็นแรงบนัดาลใจและแรงจูงใจใหช้าวนาไทย พรอ้มใจกันรักษาการทํานาให ้
คงอยู่และสบืทอดไปยังคนรุ่นต่อไป 
 “พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงเป็นห่วงพันธุข์า้วไทยโดยเฉพาะพันธุข์า้วทอ้งถิน่ทีก่ําลังจะสูญหาย แมก้รมการ
ขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรวบรวมขา้วทกุสายพันธุ ์แต่ยังขาดการใหข้อ้มูลคุณลักษณะเด่นของพันธุข์า้วทอ้งถิน่ว่าไป
แปรรูปต่อยอดอะไรไดบ้า้ง เชน่ ตอนนี้ภาครัฐแห่ส่งเสรมิขา้วไรซเ์บอรี่ ขา้วสุขภาพ เป็นเพียงแฟชั่นและไม่นานจะหายไป มัน
ไม่ใช่เรื่องจรงิ เพราะคนไทยและทั่วโลกบรโิภคขา้วขาว ซึง่ประเทศไทยตกอันดับไปเรื่อยๆเสยีแชมป์ส่งออกขา้วขาวใหก้ับ
เวยีดนามไปแลว้ ผมดใีจทีพ่ล.อ.ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตร ีหนัมาพูดเรือ่งขา้ว ยาง และขอว่าอย่าใชอ้ารมณ์ความรูส้กึ
แกไ้ขปัญหาชาวนา สวนยาง แต่ตอ้งวางมาตรการทัง้ระบบ และอย่าดูเรื่องราคาอย่างเดียว เพราะมีการแข่งขัน ทําใหท้ีผ่่านมา



ทําใหเ้ราถอยหลังไปเรื่อยๆ หากเขา้เออีซ ีชาวนาอาจตอ้งเลกิจากอาชพี ภาคเกษตรไทยเจอปัญหาใหญ่แน่ จากตน้ทุนแพง
กว่า"นายสเุมธ กล่าว และว่า 
 “ ในสว่นปัญหาขา้วคา้งสต๊อกกว่า 18 ลา้นตัน คนทีทํ่าพลาดในการบรหิารจัดการขา้วจนเกดิเป็นหนี้ 6-7 แสนลา้น
บาท ก็ตอ้งรับผดิชอบ ซึง่มันแกก้ลับคืนยากมากยิง่บรหิารยิง่ตกอันดับ ตอ้งระวังมากขนาดยังไม่เปิดเออีซ ีทัง้นี้ตนไปดูงาน
มหาวิทยาลัยที่ประเทศเวียดนาม พบว่าตอนนี้เวียดนามทุ่มงบประมาณมหาศาลในการวิจัยพัฒนาพันธุ์ขา้วและวางระบบ
เพาะปลูกใหม่ ต่อไปเราอาจไดก้นิขา้วหอมมะลเิวยีดนาม” เลขาธกิารมูลนธิชิยัพัฒนา กล่าวไวต้อนหนึง่ 
 ดา้น ดร. ขวัญใจ โกเมศ เลขาธกิารมูลนิธขิา้วไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ทาง 4 ครองครัวทีไ่ดรั้บรางวัล 
"ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง" เขา้พบพล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พจิารณา ในวันที ่4 ม.ิย.นี้ โดยจะถอืโอกาสนี้
หารอืกบันายกฯ ถงึการทําใหช้าวนาไทยสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบา้น ซึง่ภาครัฐตอ้งมีโยบายทีทํ่าไดจ้รงิในการดูแล
เกษตรกรเหล่านี้หากตอ้งเลกิอาชพี” 
 ดา้น พล.อ.ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรแีละหวัหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต(ิคสช.) กล่าวว่า ชว่งฤดูฝนนี้ 
ขอใหป้ระชาชนเตรยีมรับมอื ทีจ่ะเกดิปัญหาภัยแลง้ จากปรมิาณฝนทีต่กนอ้ยกระทบต่อภาคการเกษตร รวมถงึน้ําดา้นอุปโภค
บรโิภค จงึอยากใหป้ระชาชนชว่ยเตรยีมขุดบอ่น้ําขนาดเล็กไวเ้พื่อสํารองน้ําไวใ้ช ้แต่รัฐบาลจะช่วยเหลือในการจัดหาแหล่งน้ํา 
และทําฝนหลวงเหนือเขือ่น 
 “มตทิีป่ระชุม ครม.ยังไดเ้ตรียมอนุมัตอิอก พ.ร.บ.ควบคุมการเช่าทีน่า เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการทําการเกษตร 
โดยจะตอ้งไม่มกีารสวมสทิธใินการรับผลประโยชน์ และใหค้วามเป็นธรรมต่อผูเ้ชา่และใหเ้ชา่” 
 มีรายงานว่า ครม.เห็นชอบ ใหม้ีการแกไ้ข พ.ร.บ.การเช่าที่ดนิฯ พ.ศ.2524 หลังจากทางคสช.ไดบ้รรจุเป็นวาระ
เร่งด่วน โดยทางกระทรวงมหาดไทย ไดส้ั่งการใหก้รมการปกครอง ดําเนินการระดมความคดิเห็นทุกพื้นทีต่ัง้แต่ระดับจังหวัด 
ตําบล และหมู่บา้น เพือ่ระดมความคดิเห็นในการแกก้ฎหมายเพือ่ใหเ้ป็นธรรมระหว่างเจา้ของและผูเ้ชา่นา 
 โดยในสาระเดมิของขอ้กฎหมายนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมระหว่างเจา้ของทีน่ากบัผูเ้ชา่ในหลายประการ เช่น 
ระยะเวลาการเชา่นานาน 6 ปี ไม่กอ่ใหเ้กดิแรงจูงใจแกเ่จา้ของทีน่าทีไ่ม่สามารถจะนําทีด่นิของตนเองไปใชป้ระโยชน์อื่นไดใ้น
เวลาทีต่อ้งการ หรอืเงือ่นไขของกฎหมายเดมิเมือ่เจา้ของทีน่ามคีวามประสงคจ์ะขายทีน่าทีม่กีารเชา่ จะตอ้งดําเนินการแจง้ใหผู้ ้
เชา่ทราบกอ่นและตอ้งใหส้ทิธผิูเ้ชา่นาเป็นผูซ้ ือ้กอ่น หรอือัตราค่าเชา่นาไม่เหมาะสม เป็นตน้ 
 ทัง้นี้ ไดม้กีารพจิารณาอัตราค่าเชา่นาเป็นราคากลางรายภาค โดยจากขอ้มูลของกรมการปกครอง ระบุอัตราค่าเช่านา 
ณ ปัจจุบัน พบว่า นาเช่าภาคกลางมีค่าเฉลี่ยอัตราค่าเช่ารายปีสูงสุด  ที่ 700-5 พันบาทต่อไร่ รองลงมาคือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรอืภาคอสีานเฉลีย่ที ่500-4 พันบาทต่อไร่ ภาคเหนือเฉลีย่ 1-2.5 พันบาทต่อไร่ และภาคใตเ้ฉลี่ย 1 พัน
บาทต่อไร่ ทัง้นี้เฉลีย่ทกุภาคสามารถปรับลดลงไดอ้กี 200-600 บาทต่อไร่ โดยอัตราค่าเช่านารายปีทีเ่หมาะสมของภาคกลาง
ควรอยู่ที ่900-1.5 พันบาทต่อไร่ ภาคอสีาน 500-1.2 พันบาทต่อไร่ ภาคเหนือ 800-1.2 พันบาทต่อไร่ และภาคใต ้800 บาทต่อ
ไร่(ผูจั้ดการ 26052558) 
กลุม่ จงัหวดัภาคเหนอืตอนลา่งเปิด “ทา่ขา้วกํานนัทรง” โชวเ์ต็มผลติภณัฑข์า้วทกุรูปแบบ(27 พ.ค.58) 
 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. นายชยพล ธติศิักดิ ์ผูว้่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ไดเ้ป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมขา้วกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ปี 2558” ทีจ่ัดขึน้ระหว่างวันที ่26-27 พ.ค. 58 ณ ทา่ขา้วกํานันทรง อ.เมอืงนครสวรรค ์เพือ่พัฒนา
ศักยภาพขา้วและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสนิคา้ขา้ว ขยายช่องทางการคา้สู่ตลาดสากล และ AEC รวมถงึเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดของธรุกจิขา้วของกลุ่มจังหวัด และสรา้งภาพลักษณ์ทีด่ีใหส้นิคา้ขา้วของกลุ่มจังหวัด
และของประเทศในอนาคต 
 โดยภายในงานมีทัง้การออกรา้นจําหน่ายผลิตภัณฑ์ขา้ว และขา้วแปรรูปคุณภาพดีจากชาวนาโดยตรง ตลอดจน
นทิรรศการการผลติขา้ว และผลติภัณฑข์า้วแปรรูป นอกจากนี้ยังจัดใหม้กีารประมูลซือ้ขา้วสารอกีดว้ย 
 สําหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ถอืไดว้่าเป็นแหล่งผลติขา้วสําคัญของประเทศ มีพื้นทีใ่นการเพาะปลูกขา้ว
ประมาณ 9 ลา้นไร่ คดิเป็น 12% ของพืน้ทีป่ลูกขา้วในประเทศ ใหผ้ลผลติขา้วกว่า 4 ลา้นตัน คดิเป็น 13% ของปรมิาณขา้วทัง้
ประเทศ 
 นอกจากนั้น พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2 ยังมีโรงสีขา้วขนาดกลาง และใหญ่ ผูค้า้ขา้วในประเทศ และส่งออก
ต่างประเทศทัง้สหรัฐอเมรกิา สหภาพยุโรป ฮ่องกง สามารถส่งออกไดถ้งึปีละ 90,000 ตัน หรือคดิเป็นมูลค่ากว่า 1,400 ลา้น
บาท(ผูจั้ดการ 26052558) 
เตอืนชาวบา้นระวงั พอ่คา้เรข่นขา้วปลอมขายตามหมูบ่า้นใน จ.นา่น(27 พ.ค.58) 
 นายสมบรูณ์ วุฒ ิอายุ 67 ปี อยู่บา้นเลขที ่69 หมู่ 1 บา้นป่าหดั ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน เป็นเจา้ของรา้นขายของ
ชําในหมู่บา้น และนายกฤษฎิ ์ชํานาญชา่ง อายุ 69 ปี ชาวบา้นป่าหัด ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน ไดนํ้าขา้วสารทีซ่ ือ้จากกลุ่ม
บุคคลที่นํามาขายในหมู่บา้น กับขา้วสารทีรั่บประทานเป็นประจําซึง่ซือ้มาจากตัวเมืองมาเผาไฟเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของขา้ว 
 หลังมกีลุ่มบคุคลนําขา้วสารปลอมมาตระเวนหลอกขายใหช้าวบา้นป่าหดั และบา้นรอ้งตอง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพยีง จ.น่าน 
จนไดรั้บความเดอืดรอ้นกว่า 10 ราย สญูเงนิหลายพันบาท 
 พฤตกิรรมจะขับรถยนต์กระบะสดํีา ป้ายทะเบยีนจังหวัดพษิณุโลก ซึง่อา้งว่านําขา้วมาลงขายใหร้า้นคา้สหกรณ์ใน
หมู่บา้น และขา้วเหลอื จงึไดนํ้ามาขายใหร้า้นคา้ในหมู่บา้นในราคาทนุ เพราะตอ้งการรบีเดนิทางกลับจังหวัดเชยีงราย 
 โดยจะนําขา้วทีด่ีมาใหดู้เป็นตัวอย่าง ซึง่ชาวบา้นหลายรายไดซ้ือ้ไวใ้นราคาขา้วหอมมะล ิ1 กระสอบ ราคา 1,200 
บาท และขา้วเหนียว ราคากระสอบละ 1,000 บาท ซึง่ราคาถกูกว่าทอ้งตลาดทัว่ไปกระสอบละ 300-400 บาท แต่ปรากฏว่าเมื่อ



นําขา้วมาหงุพบว่าขา้วเป็นเม็ดร่วนไม่เกาะตดิกนัและไม่มกีลิน่หอมของขา้ว ไม่สามารถรับประทานได ้จงึทําใหท้ราบว่าถูกหลอก
ขายขา้วปลอมและตอ้งสญูเสยีเงนิหลายพันบาท 
 ทัง้นี้ จากการตรวจสอบโดยการนําขา้วสารทีซ่ ือ้มาจากพ่อคา้เร่ และขา้วสารทีรั่บประทานทุกวัน นํามาเผาไฟเพื่อ
เปรยีบเทยีบคุณภาพ พบว่ามคีวามแตกต่างอย่างเห็นไดช้ดัเจน 
 ขา้วสารปลอมเมือ่เผาไฟแลว้จะไหมดํ้าและมกีลิน่เหม็น แต่หากเป็นขา้วสารจรงิเมือ่เผาไฟแลว้จะมสีเีหลอืงและมีกลิน่
หอมของขา้วชดัเจน และไดล้องนํามาเคีย้วดูก็พบว่าขา้วสารปลอมเมือ่เคีย้วแลว้จะแข็ง แตกยาก แต่หากเป็นขา้วสารจรงิจะเคีย้ว
ง่าย และเมือ่แตกหกัจะรูส้กึเหมอืนมแีป้งละลายอยู่ในปาก จงึเตอืนภัยสงัคมใหร้ะวัง โดยใหส้งัเกตกระสอบขา้วจะมสีญัลักษณ์รูป
ไก ่และเป็นภาษาจนี และเมล็ดขา้วสารจะขาวใส ขนาดเทา่กนั 
 อย่างไรก็ตาม ขอใหเ้จา้หนา้ทีห่รอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดต้รวจสอบเพือ่นําไปแจง้เตอืนภัยประชาชนดว้ย โดยเฉพาะ
รา้นคา้ รา้นอาหาร ทีต่กเป็นเหยือ่เป้าหมาย(ผูจ้ัดการ 26052558) 
ราคาขา้วตก ชาวนาพษิณุโลกเปลีย่นทอ้งนา เป็นแปลงดอกมะล(ิ28 พ.ค.58) 
 เกษตรกร ชาว ต.ศรีภริมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปลี่ยนแปลงนาขา้ว เป็นสวนดอกมะล ิหลังราคาขา้วตก 
ประกาศเลกิทํานา เก็บดอกมะลขิาย ไดก้โิลกรัมละ 200 บาท เตรยีมรับทรัพยช์ว่งวันแม่ ราคาพุ่งถงึกโิลกรัมละ 1,600 บาท 
 หลังราคาขา้วตกตํ่า  ส่งผลใหช้าวนาตอ้งปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต หลายรายตอ้งเลิกทํานาขา้วเพราะทําไปไม่คุม้
ทนุ  เชน่เดยีวกบั นายธวัช  รังทว้ม  อายุ  50  ปี  อยู่บา้นเลขที ่47/2  หมู่ 1  ต.ศรภีริมย ์ อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก  ทีไ่ดทํ้า
การเปลีย่นนาขา้ว  มาปลูกดอกมะล ิ เก็บดอกขายสรา้งรายไดเ้ป็นกอบเป็นกํา  โดยนายธวัช เปิดเผยว่า ตนเองไดเ้ปลีย่นนาขา้ว
จํานวนกว่า 20 ไร่ มาปลูกดอกมะล ิ หลังจากไดรั้บคําแนะนํา จากชมรมผูป้ลูกดอกมะล ิ ว่าสามารถมีรายไดด้ีกว่าการปลูก
ขา้ว  ลงทนุซือ้พันธุม์ะลมิาจากนครสวรรค์  ในราคาตน้ละ  6  บาท  ทยอยปลูกในแปลงนาขา้ว ตัง้แต่  กลางปี  2557  จนถงึ
ขณะนี้เป็นเวลาประมาณ 8 เดอืน  ตนเองก็เปลีย่นนาขา้วทีม่อียู่ทัง้หมด  มาปลูกดอกมะลแิทน  
 ทัง้นี้ ดอกมะล ิเป็นพชืทนแลง้  ตน้ทนุการเพาะปลูก  ค่าปุ๋ ย ค่ายา  ใชน้อ้ยกว่าการทํานาขา้วถงึ 1 ใน 4  ลงทุนปลูก
เพยีงครัง้เดยีวสามารถเก็บดอกขายไดถ้งึ  15 ปี  ต่อตน้   การดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยาก  ปลูกเพียง 2-3 เดือน ก็สามารถเก็บดอก
ขายได ้ โดยในชว่งเวลาปกต ิ ราคาดอกมะละจะขายไดท้ีก่โิลกรัมละ  200  บาท  แต่หากเป็นช่วงวันแม่  ราคาดอกมะลจิะพุ่ง
สงูถงึกโิลกรัมละ 1,600 บาท   อกีทัง้ดอกมะลยัิงเก็บขายไดท้กุวัน   วันละ 8-10 กโิกรัม มีคนมารับซือ้ถงึทีไ่ม่ตอ้งเร่ขาย และ
ไม่ถกูกดราคา  ทําใหต้นเองมรีายไดเ้ลีย้งครอบครัว วันละ  1 พัน – 2 พันบาท  ซึง่นับว่าเป็นรายไดท้ีด่ีกว่าการทํานาขา้ว  และ
หากทา่นใดสนใจอยากจะปลูกดอกมะลเิพือ่จําหน่าย  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได ้ที ่นายธวัช  รังทว้ม  หมายเลข
โทรศัพท ์ 080-049 2378 (มตชิน 27052558) 
ก.พาณชิยเ์รง่หาเจา้ภาพดาํเนนิการกรณีแกง๊ปลอมปนขา้วไมไ่ดม้าตรฐาน(28 พ.ค.58) 
 นายบณุยฤทธิ ์กลัยาณมติร อธบิดกีรมการคา้ภายใน กล่าวว่า กระทรวงพาณชิยยั์งไม่ทราบรายละเอียดเกีย่วกับมีกลุ่ม
ผลติเมล็ดขา้วปลอมแลว้ลักลอบนําเขา้มาปลอมปนกบัขา้วในประเทศ โดยมีการตรวจพบที ่จ.น่าน นัน้ ตามกฎหมายขึน้อยู่กับ
ผูบ้รโิภคทีป่ระสบปัญหาจะตอ้งมีการรอ้งเรียนไปยังสํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) ที่หลอกลวงผูบ้รโิภค 
กฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกฎหมายอาญา ซึง่การจัดการของกรณีขา้วปลอมจะคลา้ยการกระทําเกีย่วกับการ
ขายทเุรยีนอ่อนทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดําเนนิการไปเร็วๆ นี้ 
 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จะตอ้งกําหนดว่าหน่วยงานใดเป็นผูรั้บผดิชอบ ในสว่นของกระทรวงพาณชิยแ์มว้่าจะดูเกีย่วกบัขอ้
ระเบยีบดา้นการคา้ภายในประเทศและการนําเขา้สนิคา้ก็ตาม เชน่ กรมการคา้ภายในจะดูแลและคุม้ครองราคาและปรมิาณ ส่วน
การนําเขา้สนิคา้จากต่างประเทศเขา้มาในประเทศ กรมการคา้ต่างประเทศจะดูแลเรื่องการสําแดงเอกสารของการนําเขา้ของ
สนิคา้นัน้ๆ สว่นการตรวจสอบสนิคา้ว่าเป็นไปตามเอกสารสําแดงหรอืไม่ ขึน้อยู่กับกรมศุลกากร แต่ทีผ่่านมาทุกหน่วยงานมีการ
ประสานการทํางาน เรือ่งนี้เห็นว่าหากเป็นการกระทําทีจ่ะสรา้งผลกระทบใหก้บัผูบ้รโิภคภายในประเทศหรอืเสยีภาพพจน์ของขา้ว
ไทย อยากแนะนําใหผู้ท้ีพ่บรอ้งเรยีนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพราะเชือ่ว่าการกระทําดังกล่าวเขา้ข่ายเป็นคดีอาญา และจะสรา้ง
ความเสยีหายใหก้บัผูบ้รโิภค ซึง่กรมการคา้ภายในพรอ้มจะประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ หากมีการรอ้งเรียนมายังสายด่วน 
1569 
 ทัง้นี้ หากดูกรณีการปลอมปนขา้วทีไ่ม่ไดม้าตรฐานจะเขา้ข่ายการขายทุเรียนอ่อน ถอืเป็นการกระทําผดิกฎหมาย 2 
ฉบบั คอื กฎหมายอาญา มาตรา 271 ผูใ้ดขายของโดยหลอกลวงดว้ยการประกาศใดๆ ใหผู้ซ้ ือ้หลงเชือ่ในแหล่งกําเนิด สภาพ 
คุณภาพ หรือปรมิาณของนัน้อันเป็นเท็จ ตอ้งระวางโทษจําคุกไม่เกนิ 3 ปี ปรับไม่เกนิ 6,000 บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ และ 
พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ.2522 มาตรา 47 ผูใ้ดโดยเจตนากอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิในแหล่งกําเนดิ สภาพ คุณภาพ ปรมิาณ 
หรอืสาระสําคัญประการอืน่อันเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิาร ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผูอ้ื่นตอ้งจําคุกไม่เกนิ 6 เดือน หรือปรับไม่
เกนิ 50,000 บาท หรอืทัง้จําทัง้ปรับ(ผูจ้ัดการ 27052558) 
ก.พาณชิยเ์ผย 4 เดอืนแรกปีนีไ้ทยสง่ออกขา้วลดลง 4% จากปีกอ่น(28 พ.ค.58) 
 กระทรวงพาณชิย ์แถลงตัวเลขการสง่ออกสนิคา้ขา้วของไทยเดอืนเมษายน 2558 มกีารส่งออกปรมิาณ 700,011 ตัน 
มูลค่า 11,475 ลา้นบาท โดยปรมิาณสง่ออกลดลงรอ้ยละ 5.1 และมูลค่าส่งออกลดลงรอ้ยละ 1.7 เมื่อเทยีบกับเดือนเมษายน 
2557 ทีม่กีารสง่ออกปรมิาณ 737,648 ตัน มูลค่า 11,673 ลา้นบาท โดยประเทศผูนํ้าเขา้ทีสํ่าคัญในเดอืนเมษายน เชน่ ไนจีเรีย 
ฟิลปิปินส ์แคเมอรูน จนี แอฟรกิาใต ้สหรัฐอเมรกิา เป็นตน้ 
 การสง่ออกขา้วในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม-เมษายน) มีปรมิาณ 2,826,561 ตัน มูลค่า 47,250 ลา้น
บาท (1,456 ลา้นเหรยีญสหรัฐ) โดยปรมิาณสง่ออกลดลงรอ้ยละ 4 และมูลค่าส่งออกลดลงรอ้ยละ 4.1 เมื่อเทยีบกับช่วงเดียง
กนัของปี 2557 ทีม่กีารสง่ออกปรมิาณ 2,943,573 ตัน มูลค่า 49,280 ลา้นบาท (1,526 ลา้นเหรยีญสหรัฐ) 



 ทัง้นี้ ในเดือนมกราคม-เมษายน 2558 ประเทศผูนํ้าเขา้ขา้วไทย 5 อันดับแรก ประกอบดว้ย ไนจีเรีย (NIGERIA) 
ปรมิาณ 314,916 ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 140.6 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดียวกันของปีทีผ่่านมา ฟิลปิปินส ์ปรมิาณ 304,497 ตัน เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 303.1 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา จนี ปรมิาณ 194,073 ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.2 เมื่อเทยีบกับช่วงเดียวกัน
ของปีทีผ่า่นมา ไอวอรโีคสต ์ปรมิาณ 187,648 ตัน ลดลงรอ้ยละ 17.1 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา และแอฟรกิาใต ้
ปรมิาณ 183,033 ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.3 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา 
 สว่นตลาดนําเขา้ทีสํ่าคัญ เชน่ ฮ่องกง มีปรมิาณ 66,553 ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.1 เมื่อเทยีบกับช่วงเดียวกันของปีที่
ผา่นมา สหรัฐอเมรกิา มปีรมิาณ 165,706 ตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.1 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมา(ผูจ้ัดการ 27052558) 
ชาวนา 3 อําเภอเชยีงใหมย่ ิม้รอดภยัแลง้ แถมเกีย่วขา้วขายไดร้าคาด(ี28 พ.ค.58) 
 รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจง้ว่า แมต้ลอดช่วงตัง้แต่เดือน มี.ค.-พ.ค. 58 หลายพื้นทีข่องจังหวัดเชียงใหม่จะ
ประสบปัญหาภัยแลง้อย่างหนัก ทําใหไ้ม่มปีรมิาณน้ําเพยีงพอสําหรับการปลูกขา้วนาปรัง อย่างไรก็ตาม ในพืน้ที ่3 อําเภอ ไดแ้ก ่
อําเภอแม่รมิ อําเภอแม่แตง และอําเภอสนัทราย ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาภัยแลง้นอ้ยกว่าหลายพืน้ที ่สว่นหนึง่เนื่องมาจากอยู่
ในพืน้ทีส่ง่น้ําของเขือ่นแม่งัดสมบรูณ์ชล ทําใหม้ปีรมิาณน้ําเพยีงพอหล่อเลีย้งพืน้ทีป่ลูกขา้วนาปรัง จนกระทั่งผ่านพน้ช่วงวกิฤต
มาได ้และเวลานี้เริม่ทําการเก็บเกีย่วผลผลติแลว้ 
 ขณะนี้พบว่าชาวนาในพืน้ที ่3 อําเภอดังกล่าวกําลังอยู่ในชว่งการเก็บเกีย่วผลผลติขา้ว ซึง่ปรมิาณผลผลตินอ้ยกว่าปีที่
ผา่นมาเนื่องจากผลกระทบภัยแลง้ในชว่งทีผ่า่นมา อย่างไรก็ตาม พบว่าปรมิาณผลผลติทีล่ดนอ้ยลงกลับส่งผลดีทําใหร้าคาขา้ว
เพิม่สงูขึน้ 
 จากการสํารวจราคารับซื้อขา้วเหนียวเปลือกของโรงสีพบว่ามีการรับซื้ออยู่ที่ตันละ 9,200-9,300 บาท เพิ่มขึ้น
ประมาณ 2,000 บาท จากชว่งกอ่นหนา้นี้ทีม่รีาคารับซือ้อยู่ทีต่ันละประมาณ 7,000 บาท 
 ทัง้นี้ จากการสอบถามชาวนาหลายรายในพืน้ทีอํ่าเภอสนัทราย จังหวัดเชยีงใหม่ ระบวุ่า พอใจกบัราคาขา้วทีข่ายไดใ้น
การทํานาครัง้นี้ อย่างไรก็ตามยอมรับว่ามคีวามเป็นหว่งกงัวลว่าในชว่งต่อไปอาจจะมีปัญหาราคาขา้วตกตํ่าอีก ในขณะทีต่น้ทุน
การผลติขา้วของชาวนานัน้เพิม่สงูขึน้ตลอด ทกุวันนี้อยู่ทีต่ันละประมาณ 5,500 บาท 
 ดังนัน้ ในระยะยาวจงึอยากวงิวอนขอใหรั้ฐบาลมมีาตรการหรอืแนวทางในการชว่ยพยุงราคาขา้วใหอ้ยู่ในระดับทีไ่ม่ตํ่า
กว่าตันละ 9,000 บาท เพือ่ใหช้าวนาสามารถเลีย้งชพีอยู่ได(้ผูจ้ัดการ 27052558)           
ชาวนาทุกขซ์ํา้! โจรขโมยเกีย่วขา้วในนา หอมมะล ิ8 ไร ่(28 พ.ค.58) 
 ชาวนาทีก่ําแพงเพชรทุกข์ซํ้า ราคาขา้วตกตํ่ายังไม่พอ ถูกโจรขโมยเกีย่วขา้วหอมมะลใินนาไปอีก คาดมาดว้ยกัน
หลายคน เพราะเกีย่วคนืเดยีวหมด 8 ไร่ ครวญกูเ้งนิ ธ.ก.ส.มาลงทนุทํานา หวังจะไดป้ลดหนี้ กลับตอ้งเป็นหนี้เพิม่ ไม่มีเงนิจ่าย
ค่าเชา่นา 
 เมือ่วันที ่28 พ.ค. 58 ผูส้ือ่ข่าวไดรั้บแจง้ว่า มชีาวบา้นหมู่ 6 บา้นแหลมยาง ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ว่า 
ไดรั้บความเดอืดรอ้นจากคนรา้ยทีเ่ขา้มาขโมยเกีย่วขา้วในนาไปเกอืบ 10 ไร่ จงึเดนิทางไปตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
 พบนายจํารัส พลิกึ อายุ 52 ปี ผูใ้หญบ่า้นแหลมยาง หมู่ 6 ต.วังบวั อ.คลองขลุง และนายสมบัต ิตาคะ อายุ 47 ปี อยู่
บา้นเลขที ่840 หมู่ 2 ต.ทา่มะเขอื อ.คลองขลุง ชาวนา พรอ้มดว้ยชาวบา้น กําลังตรวจดูแปลงนาขา้วหอมมะลพิันธุเ์ตี้ย ซึง่ถูก
คนรา้ยใชเ้คียวเกีย่วเอาแต่เฉพาะรวงขา้วไป เหลือทิง้ไวแ้ต่ตน้ขา้ว รวมเนื้อ 8 ไร่ เป็นขา้วเปลือกร่วม 7 เกวียน ค่าเสยีหาย
ประมาณ 56,000 บาท สรา้งความเสยีใจใหก้บันายสมบตัเิป็นอย่างมาก ทีต่อ้งมภีาระหนี้สนิเพิม่ขึน้อกี 
 นายสมบตั ิเจา้ของนาขา้ว เปิดเผยว่า บา้นตนอยู่ที ่ต.ทา่มะเขอื แต่มาเชา่นาจํานวน 8 ไร่ ใน ต.วังบัว ซึง่อยู่ไกลจาก
บา้นประมาณ 10 กโิลเมตร ปลูกขา้วหอมมะลพิันธุเ์ตีย้ ตอ้งประคบประหงมอย่างมาก เพราะเป็นช่วงฤดูแลง้ดว้ย โดยพยายาม
ดูแลรักษาใหน้ํ้า ใสปุ่๋ ยอย่างด ีเพราะหวังว่าหลังจากเกีย่วขา้วชุดนี้ จะไดเ้งนิกอ้นใหญ่ไปใชห้นี้ ธ.ก.ส. รวมทัง้หนี้ทีห่ยบิยืมมา 
และค่าเชา่นา สว่นทีเ่หลอืจะไดเ้ก็บไวใ้ชจ่้ายในครอบครัว กบัเป็นทนุทํานาในรอบต่อไป (ไทยรัฐ 29052558)           
“ขา้วไทย” เสยีแชมป์! ผวา “เวยีดนาม” ทะลวงหอมมะล!ิ! (29 พ.ค.58) 
 “18 ลา้นตัน” ลน้สต๊อกตัง้แต่ยุคจํานําขา้ว! ชาวนาเดือดรอ้นเพราะขายไม่ออก รัฐบาลปิดปากสนิท ไรเ้ข็มทศิชี้
แนวทาง ปล่อย “ขา้วไทย” หงอยอยู่ในตลาดโลก ตกอันดับตลาด “ขา้วขาว” ถกูเวยีดนามและอนิเดยีแย่งแชมป์สง่ออกไปครอง 
เหลอืความหวังรบิหรีอ่ยู่ที ่“หอมมะลไิทย” ซึง่กําลังจะถกูเวยีดนามตตีลาด รอวันพ่ายยับถา้ไม่เร่งแกร้ะบบ!! 
 เมือ่ “ขา้วไทย” ถกูตตีลาดยับ! 
 “ตอนนี้ “เวยีดนาม” กบั “อนิเดยี” เขาเอาแชมป์สง่ออกขา้วไปจากเราไดแ้ลว้ค่ะในตลาด “ขา้วขาว” ทัง้ๆ ทีเ่ราครอง
แชมป์ตลาดขา้วมาตลอด และอกีหน่อย “พม่า” กําลังจะเขา้มาทําใหเ้ราวุ่นวายเพิม่แน่นอน!” 
 ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธกิารมูลนธิขิา้วไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์เปิดเผยขอ้มูลดว้ยน้ําเสยีงเป็นกังวลอนาคตตลาด
ขา้วไทย ระบุชัดว่าขณะนี้ขา้วไทยพ่ายใหแ้ก่ประเทศเพื่อนบา้นในตลาดขาย “ขา้วขาว” หรือขา้วคุณภาพไม่สูงมากเสยีแลว้ 
เหลอืเพยีงตลาด “ขา้วคุณภาพ” หรือตลาดขา้วราคาสูงเท่านัน้ทียั่งพอมีหวังครองแชมป์ต่อไปไดอ้ยู่ ส่วนตลาดขา้วขาวทีต่ก
อันดับไปแลว้ก็ไม่ควรปล่อยเลยตามเลย แต่ควรเร่งเพิม่ขดีความสามารถของชาวนาไทย กอ่นจะไม่อาจร่วมแข่งกบัตลาดโลกได ้
ในอนาคตอันใกลน้ี้ 
 “ตอนนี้ในตลาด “ขา้วคุณภาพ” ประเทศไทยยังถอืว่าเป็นอันดับตน้ๆ อยู่ค่ะ อย่าง “ขา้วหอมมะล ิ105” ของไทยก็ขาย
ไดม้ากกว่าประเทศอืน่ๆ แต่กลุ่มทีจ่ะซือ้ได ้จะเป็นกลุ่มคนทีม่กีําลังซือ้ทีอ่ยากไดข้า้วคุณภาพ ถา้จะใหเ้ทยีบขา้วหอมมะลไิทย
กบัขา้วหอมมะลขิองประเทศเพื่อนบา้น คุณภาพของเราสูงกว่าทีอ่ื่นอยู่ค่ะ เพราะโรงสบีา้นเราแปรรูปขา้วไดด้ีกว่ามาก ทําให ้
คุณภาพสงู แต่ถา้ต่อไปประเทศอืน่สามารถแปรรูปขา้วหอมมะลขิองเขาออกมาไดม้ีคุณภาพเทยีบเท่าบา้นเรา อย่างในเขมรที่
กําลังพยายามทําอยู่ เราก็จะมคีู่แข่งเพิม่ขึน้อกีในตลาดสว่นนี ้



 ทางมูลนธิทิีไ่ดไ้ปดูงานทีเ่วยีดนามมา เราพบว่าบา้นเขากําลังจะเพิม่ปรมิาณขา้วสง่ออกใหม้ากขึน้ แข่งกบัเรา วธิทีีเ่ขา
ทําคอืการเพิม่กองทุนงานวจัิย คน้หาวธิทีีจ่ะสามารถผลติขา้วชนิดคุณภาพดีไดม้ากขึน้ ทําให ้ดร.สุเมธ (เลขาธกิารมูลนิธชิัย
พัฒนา และประธานมูลนธิขิา้วไทยในพระบรมราชปูถมัภ)์ เป็นหว่งว่าวันหนึง่เขาอาจจะขายขา้วหอมมะลทิีม่คีุณภาพไดเ้ทยีบเท่า
กบัเรา เพราะงานวจัิยของเขามเีงนิสนับสนุนเยอะมาก ในขณะทีง่านวจัิยบา้นเราขาดการสนับสนุนพอสมควร มันก็เลยทําใหเ้รา
เป็นกงัวลค่ะว่าวันหนึง่ทางเวยีดนามจะสามารถขายขา้วหอมมะลสิูต่ลาดไดใ้นระดับคุณภาพแบบเรา เป็นความห่วงใยว่าถา้บา้น
เราไม่ชว่ยเรือ่งงานวจิัยใหแ้ข็งแรงขึน้ วันหนึง่เราก็จะลา้หลังกว่าเขาและจะสูเ้ขาไม่ได”้ 
 ลองมองจากมุมมองเกษตรกรไทย ประสทิธิ ์บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาขา้วไทย ค่อนขา้งปลงตกกับสถานการณ์
ดังกล่าวอยู่พอสมควร บอกเลยว่า “ผมมองว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามสภาพ เวียดนามเขาไปไกลเพราะงานวจัิยเขาทําเต็มที ่
และเขากําลังลดสารเคมตี่างๆ ในภาคการผลติลงดว้ย แต่อย่างของไทยเรา บอกเลยว่าเราไม่ไดทํ้าแบบนัน้ งานวจัิยเราก็ยังไม่
ค่อยไดรั้บการสนับสนุน ไม่ค่อยไดง้บ มันเลยเหมอืนเรากลายเป็นคนทีเ่ดนิตามหลังเขาตลอด 
 ถามว่ากลัวไหมว่าประเทศอืน่จะแซงหนา้เรา แมแ้ต่ “ลาว” เอง เขายังประกาศตัวเลยว่าต่อไปหลังเปิด AEC แลว้ เขา
จะนําหนา้ไทย ขอเวลาไม่เกนิ 2 ปี เขาวางเป้าไวเ้ลยว่าจะเขาจะสรา้งรายไดใ้หป้ระชาชน เขาจะส่งเสรมิพี่นอ้งเกษตรกรใน
ประเทศ แต่ของไทยเรายังไม่มีความชัดเจนอะไรเลย หน่วยงานทีดู่แลเกีย่วกับเรื่องขา้วในไทยแต่ละทีก่็วเิคราะหข์อ้มูลเรื่อง
ต่างๆ ไปคนละทศิละทาง สสก.(สํานักงานสรา้งเสรมิกจิการเพื่อสังคมแห่งชาต)ิ ก็ไปอีกทาง, กรมการขา้วก็อีกทาง หรือกรม
สง่เสรมิการเกษตร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ก็ใหข้อ้มูลไปอกีทาง 
 ทกุวันนี้ สมาคมชาวนาขา้วไทยก็พยายามรวมกลุ่มกันประชุม เสนอภาพปัญหาทัง้หมดใหท้างรัฐบาลลงมาช่วยดูแล
แกไ้ข หาวธิทีีจ่ะใหรั้ฐบาลแกไ้ขปัญหาอย่างถกูทศิถกูทาง สว่นเรือ่งการสง่ออกขา้วในระดับโลก ชาวนาไทยเราไม่ไดม้องไปถงึ
ตรงนัน้หรอกครับ เพราะสว่นใหญยั่งขาดความรูเ้รือ่งตลาดการต่างประเทศ จุดนี้เราตอ้งใหบุ้คคลทีม่ีความรูแ้ละเป็นมืออาชพีมา
จัดการ ชาวนาเราก็ทําไดแ้ค่ทํานา และอยากใหรั้ฐบาลลงมาชว่ยแกปั้ญหาเรือ่งการขายขา้วใหแ้กโ่รงส ีเราไม่ไดรั้บความไม่เป็น
ธรรมเรือ่งการชัง่กโิลบอ่ยมาก ถกูผูซ้ ือ้เอาเปรยีบตลอดเวลา” 
 ตน้ตอปัญหาอยู่ที ่“จํานําขา้ว” 
 คน้ใหล้กึลงไปถงึปัญหาจะเจอ “ระบบ” การบรหิารจัดการขา้วครอบความเจรญิของประเทศเอาไว ้และระบบทีเ่ป็นบ่อ
เกดิแหง่หายนะ สรา้งความป่ันป่วนแกป่ากทอ้งเกษตรกรไทยลากยาวมาจนถงึวันนี้ก็ถอืระบบพังๆ จากการ “จํานําขา้ว” น่ันเอง 
เลขาธกิารมูลนธิขิา้วไทยในพระบรมราชปูถมัภช์ว่ยวเิคราะห ์
 “ตอ้งยอมรับว่าปัญหาเรือ่งขา้วทกุวันนี้ มันมาจากการ “จํานําขา้ว” ทีทํ่าใหเ้รามีขา้วเหลืออยู่ในสต๊อกเยอะแยะ ทําให ้
เราเสยีเงนิงบประมาณไปอกีไม่รูเ้ทา่ไหร่ นอกจากนัน้มันยังฆา่คุณภาพขา้วของเราอกี ทําลายคุณภาพขา้ว เพราะราคาทีรั่ฐบาล
ซือ้ไม่ไดก้ําหนดว่าคุณภาพดหีรอืไม่ด ีไม่ว่าขา้วจะมายังไง เขากําหนดเอาไวเ้ลยว่าให ้10,000 บาทต่อตันเต็มที ่ยกเวน้หอม
มะลจิะได ้15,000 บาทต่อตัน ทําใหช้าวนารบีปลูกใหเ้ยอะๆ จากเคยปลูกปีละครัง้ ก็กลายเป็น 2-3 ครัง้ต่อปี มันทําใหอ้ายุขา้ว
สัน้ลงและไดข้า้วทีคุ่ณภาพตํ่าลง แต่ในเมือ่รัฐบาลไม่ใสใ่จเรือ่งคุณภาพ ชาวนาเขาก็เลยไม่สนใจเหมอืนกนั 
 แต่รัฐบาลนี้รูแ้ลว้ว่าการจะไปตัง้ราคาจํานําขา้วแบบรัฐบาลชุดก่อนมันไม่ไดแ้ลว้ เพราะมันเป็นประชานิยมจรงิๆ เป็น
การเอาเงนิไปซือ้ และชาวนาก็ไม่ค่อยจะไดเ้งนิเทา่ไหร่อย่างทีไ่ดข้่าวกนัมา และทีน่่าหว่งมากคอืระบบจํานําขา้วนี่แหละค่ะทีไ่ป
ทําลายระบบการผลติของชาวนาไปหมดเลย ตลอด 2-3 ปีใหห้ลังนี้แหละทีช่าวนาส่วนใหญ่ไม่สนใจเรื่องคุณภาพของขา้วเลย 
เพราะไม่มใีครสนใจ คุณมาขา้วมา เขาใหคุ้ณราคาเดยีวกนัหมด พันธุด์ไีม่ดียังไงก็ไม่สน ขอใหป้ลูกเยอะๆ ปีละหลายๆ หนเท่า
นัน้เอง เขาจะไดข้า้วมากขึน้ ขายไดเ้ยอะขึน้ นี่แหละค่ะคอืปัญหาของการจํานําขา้วทีทํ่าใหก้ลายมาเป็นผลเสยีระยะยาวจนถงึทกุ
วันนี้ 
 ผลกระทบเรื่องการเป็นหนี้จากระบบตรงนี้มันเห็นชัด และรัฐบาลก็ตอ้งจ่ายเงนิกันไปอีกยาว แต่ผลกระทบเรื่องการ
ทําลายระบบการผลติของชาวนา ทําใหช้าวนาผลติขา้วโดยไม่คํานงึถงึคุณภาพของขา้ว สิง่เหล่านี้เป็นเรือ่งทีน่่าเสยีใจมาก และ
จะเป็นผลรา้ยทีอ่ยู่กบัเรานาน ซึง่ตอ้งเร่งแกไ้ขกนัค่ะ” 
 ทกุวันนี้มขีา้วคา้งสต๊อกอยู่ประมาณ 18 ลา้นตัน แมท้างรัฐบาลจะยังไม่ออกมาประกาศจํานวนทีแ่น่นอน แต่หลายฝ่าย
ทีต่ดิตามเรือ่งนี้รับทราบไปในทศิทางเดยีวกนัว่าคอืตัวเลขนี้ และขา้วคา้งโรงเก็บเหล่านี้เองทีเ่ป็นตน้เหตุของปัญหายักษ์ใหญ่
ตัง้แต่รัฐบาลยุคกอ่น จนกลายเป็นกอ้นเนื้อรา้ยทําลายระบบเกษตรกรรมมาจนถงึทกุวันนี้ 
 “เรือ่งขา้วของเราน่าเป็นหว่งมาก คอืเรามขีา้วอยู่ในสต๊อกประมาณ 18 ลา้นตัน อันนี้เท่าทีท่ราบนะคะ แต่ยังไม่มีใคร
คอนเฟิรม์ไดแ้น่ชดัว่าจรงิๆ แลว้มปีระมาณเทา่ไหร่ เพราะทางรัฐบาลไม่ออกมาใหข้อ้มูลทีช่ดัเจน ซึง่บางสว่นในนัน้อาจจะมีทัง้ที่
ขายไม่ไดแ้ลว้ดว้ย ดังนัน้ ตัวเลข 18 ลา้นตันทีม่อียู่จงึฟังดูน่ากลัว กลัวว่าจะทํายังไงด ีขายตอนนี้ก็มแีต่ราคาจะตก ชาวนาก็ปวด
หวัอกี 
 สว่นพ่อคา้ทีม่าจากต่างประเทศ เขาก็กําลังเก็งกําไรอยู่ว่าถา้ 18 ลา้นตันทีข่ายยังไม่ออกนี้ สามารถดงึราคาลงกว่านี้
ไดอ้ีก เขาก็ยังไม่อยากจะซื้อตอนนี้ ก็เลยทําใหเ้กดิภาวะละลา้ละลังตอนนี้ ทําใหข้า้ว 18 ลา้นตันทีเ่รามีอยู่สรา้งปัญหาอยู่
พอสมควร เพราะเขาคดิว่าเรามสีต๊อกขา้วมากอยู่ และมันจะไปชว่ยดงึราคาตลาดโลกลง ซึง่ปัญหาตรงนี้ไม่เกีย่วกบัว่าเขากลัวว่า
ไทยจะขายขา้วเก่าในสต๊อกใหเ้ขา เพราะเขารูว้่าเรามีขา้วล็อตใหม่ใหอ้ยู่แลว้ แต่พ่อคา้จากประเทศอื่นก็ยังเกีย่งๆ อยู่ ยังไม่
ตัดสนิใจเซ็นสญัญาซือ้เสยีท ี
 ทีผ่่านมา ทางกระทรวงพาณิชย์เพิ่งจัดการ Thailand Rice Convention 2015 ขึน้มา มีผูซ้ ือ้ข่าวต่างประเทศมา
ประชมุกนัเยอะแยะ ทกุคนก็จะถามเรือ่งขา้วในสต๊อกทีท่ราบมาว่ามอียู่ 18 ลา้นตันว่าจรงิๆ แลว้มอียู่เทา่ไหร่กนัแน่ และรัฐบาลจะ
ทํายังไงกบัมัน ซึง่ทางเราไม่สามารถใหคํ้าตอบทีช่ดัเจนแกเ่ขาได ้นี่แหละค่ะคอืปัญหาใหญ ่เพราะถา้เราไม่ชดัเจนว่าจะทํายังไง
กบัสต๊อกทีม่อียู่ เขาก็จะคดิไปว่าเดี๋ยววันหนึง่เราก็ตอ้งขาย คอยไปกอ่นก็ได ้เผือ่ราคาตกลง คนซือ้จะไดไ้ดก้ําไร 



 เรือ่งสต๊อกขา้วและการจัดการ มันไม่ใชเ่รือ่งทีเ่ป็นความลับเลยค่ะ ในตลาดโลกจะมบีรษัิททีดู่แลเกีย่วกบัตัวเลขสต๊อก
ขา้วของประเทศต่างๆ เอาไปเผยแพร่ เพื่อใหผู้ท้ีซ่ ือ้ขา้วในแต่ละประเทศต่างๆ ฉลาดขึน้ ใหต้ัดสนิใจไดด้ว้ยวธิทีีถู่กตอ้งทีสุ่ด 
ขอ้มูลคือส่วนสําคัญที่จะทําใหพ้่อคา้ต่างชาติตัดสนิใจเปรียบเทียบไดถู้กตอ้ง คิดดูว่าทัง้งานมีคนถามแต่เรื่องขา้วในสต๊อก 
พ่อคา้หลายคนมางานเพราะหวังจะมาซือ้ขา้วถกู แต่ก็ไม่ไดคํ้าตอบทีแ่น่ชดักลับไป 
 ทกุวันนี้ ผูส้ง่ออกขา้วซึง่เป็นเอกชนของไทยถอืว่ามคีวามสามารถในการหาลูกคา้มาซือ้ขา้วของตัวเองพอสมควร แต่
ยังตดิปัญหาตรงตัวเลขทีท่างรัฐบาลไม่ยอมประกาศใหช้ัดเจนนี่เองทีทํ่าใหเ้รากา้วไปยากขึน้ เพราะฉะนัน้ วธิแีกปั้ญหาก็คือ
รัฐบาลตอ้งจรงิใจ บอกใหเ้คลียร์ไปเลยว่าตอนนี้ขา้วในสต๊อกของเรามีอยู่เท่าไหร่กันแน่ และสามารถเอาไปขายไดเ้ท่าไหร่ 
เพราะทีอ่ยู่ในสต๊อกนัน้ มันไม่ใชข่า้วทีด่ทีัง้หมดนะคะ และในจํานวนทีไ่ม่ดนัีน้ ไม่ดแีบบไหน แบบทียั่งเอาไปใหส้ัตว์กนิได ้หรือ
แมแ้ต่สตัวก์็ยังกนิไม่ได ้
 สถานการณ์ขา้วไทยเท่าทีต่ดิตามมาโดยตลอด แนวโนม้มันแย่ลงเรื่อยๆ เช่นตอนนี้มันแลง้ ชาวนาปลูกขา้วมากก็
ไม่ได ้เกดิปัญหา ปัญหาทีม่มีาจากสองฝ่ัง ฝ่ังแรกฝ่ังพ่อคา้ เขาขายขา้วไดน้อ้ยลง อกีฝ่ังคอืฝ่ังชวีติชาวนา เขาจะอยู่กนิกันยังไง 
ไม่รูว้่าจะปลูกต่อไปดหีรอืไม่ด ีทกุวันนี้ราคาขา้วตกลงเยอะมาก ทัง้ๆ ทีเ่ราไม่ไดผ้ลติมากขึน้ แต่เป็นเพราะเรามีสต๊อกเยอะ ทํา
ใหช้าวนาปลูกแลว้เอามาขายไม่ไดร้าคาด ีตอ้งขอใหรั้ฐบาลชว่ย แต่ตน้ทุนการผลติของประเทศเราสูงกว่าตน้ทุนการผลติของ
เพือ่นบา้น โดยเฉพาะทีเ่วยีดนาม ทําใหเ้ราขายสูเ้ขาไม่ไดใ้นตลาดโลก ไม่ใชว่่าเราไม่เกง่นะคะ เราปลูกเกง่มาก แต่สดุทา้ยมันก็
ตอ้งสูก้นัทีร่าคา” 
 ชดัเจน-ใสใ่จ กอ่น “หอมมะลไิทย” หมดอนาคต! 
 10,000 บาทต่อตัน คอืราคาขา้วไทยในตลาดทกุวันนี้ บางพืน้ทีเ่หลือขายอยู่ที ่7,000-8,000 บาทต่อตันดว้ยซํ้า ซึง่
ถอืเป็นวกิฤตระลอกใหญสํ่าหรับกระดูกสญัหลังของชาต ิและถา้อยากจะแกไ้ขใหท้กุอย่างกลับมาเขา้รูปเขา้รอยก็ยังพอจะทําได ้
เพยีงแต่ตอ้งชดัเจนและใสใ่จ และนี่คอืแสงเทยีนนําทางจากฝ่ัง ดร.ขวัญใจ เลขาธกิารมูลนธิขิา้วไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์
  “ความไม่แน่นอนทีเ่กดิขึน้ทําใหช้าวนาเป็นห่วง และไม่ใช่การแกปั้ญหาทีด่ี การแกปั้ญหาทีด่ีคือตอ้งไปดูว่าเขามี
ความเป็นอยู่ยังไงและเราสามารถเขา้ไปชว่ยใหเ้ขามชีวีติทีด่ขี ึน้ไดไ้หม ทางเราเป็นหว่งมากว่าชาวนาไทยจะไม่อยู่นาน แลว้วัน
หลังใครจะปลูกขา้วใหเ้รากนิ ทางมูลนิธถิงึไดม้ีโครงการ “ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง” เพื่อจะดูว่าชาวนาไทยอยู่อย่างย่ังยืนได ้
ยังไง คน้หาชาวนามาสมัครซึง่มคีุณบตัวิ่าตอ้งทํางานตดิต่อกนัมา 3 ชัว่คนและไม่ตํ่ากว่า 20 ปี เพราะเราอยากรูว้่าชาวนาเหล่านี้
เขาอยู่มาไดยั้งไงอย่างย่ังยนื 
 ทกุวันนี้ชาวนาหมดกําลังใจเพราะตน้ทนุเขาไม่ไดตํ้่าลงมาดว้ย แถมค่าแรงก็สงูขึน้ ค่าเช่านาก็สูงขึน้เพราะเจา้ของนา
เคยไดรั้บสงู เขาก็ไม่อยากจะลดราคาลงมา และชาวนาเดี๋ยวนี้ก็ยอมไปกูเ้งนิมากขึน้จากทาง ธ.ก.ส. จะปลูกขา้วทตีอ้งกูม้าเป็น
แสน ดอกเบีย้มันก็เยอะ ทําใหต้น้ทุนสูงขึน้เรื่อยๆ ทุกอย่างกลายเป็นตน้ทุนไปหมด แถมผลติมาแลว้ยังไม่มีใครบอกไดอ้ีกว่า
ราคาจะขึน้ 
 นี่เป็นหนา้ทีข่องรัฐบาลเลยค่ะทีจ่ะตอ้งลุกขึน้มาวางนโยบาย วางแผน และมองใหม้ันรอบดา้นว่าจะทํายังไง เราอยาก
ใหม้ขีา้วสง่ออกไปขายต่างประเทศเทา่ไหร่ อยากใหม้ขีา้วหมุนเวยีนใหค้นในประเทศกนิในราคาเท่าไหร่ และควรผลติเท่าไหร่ 
ไม่ใชจู่่ๆ มาบอกว่าชาวนาเลกิปลูกขา้วเถอะ ปลูกใหน้อ้ยๆ ลง เพราะปลูกเยอะแลว้มันมปัีญหา อา้ว! แลว้อย่างนี้ชาวนาเขาจะทํา
อะไรล่ะคะ ถา้ไม่ใหเ้ขาปลูกขา้วแลว้จะใหเ้ขาไปทําอะไร มีเสยีงออกมาแบบนี้บ่อยมาก ซึง่ไม่ใช่วธิกีารแกปั้ญหา ถา้จะใหเ้ขา
เลกิปลูก รัฐบาลก็ตอ้งมทีางเลอืกใหเ้ขาส ิ
 ประเทศเราตอ้งการนักวางแผนทีม่องไปไกลเกนิกว่าจมูกของเรา จะแกปั้ญหาโดยไม่มองปัญหารอบดา้นมันไม่ได ้
หรอก ทางเรายังเป็นหว่งเพราะรัฐบาลดูยังไม่มนีโยบายตรงนี้ ไม่มแีผนทีจ่ะวางนโยบายเรื่องนี้ แลว้จะทํายังไงดี การใหเ้งนิเขา
ฤดูละ 1,000 บาทต่อไร่ไปเรื่อยๆ มันจะไปไดน้านเท่าไหร่กันเชยีว มันคือการแกปั้ญหาระยะสัน้ แต่เราตอ้งการการแกปั้ญหา
ระยะยาวควบคู่กนัไปดว้ย แกปั้ญหาแบบนี้ไปเรือ่ยๆ คงไม่ได ้มันตอ้งมหีนทางทีด่กีว่านี้” 
 ถา้ไม่เร่งหาทางแกปั้ญหา คาดการณ์ล่วงหนา้ไดเ้ลยว่าอีกไม่เกนิ 4-5 ปีขา้งหนา้ “เวียดนาม” ซึง่กําลังวางระบบ
เกษตรกรรมและวจิัยอย่างหนักเกีย่วกบัพันธุ ์“ขา้วหอมมะลเิวยีดนาม” มหีวังไดเ้บยีดตลาดสง่ออก “ขา้วหอมมะลไิทย” ในตลาด
ขา้วคุณภาพแน่นอน! 
 “จรงิๆ แลว้ขา้วหอมมะลไิทยของเรามคีุณสมบตัทิีเ่หนือกว่าขา้วหอมมะลขิองประเทศอืน่อยู่นะคะ เพราะถงึจะเป็นขา้ว
หอมฯ เหมอืนกนั แต่มันไม่เหมอืนกนัตรงที ่ขา้วหอมมะลไิทยจะหอมอกีแบบหนึง่ ยนีทีทํ่าใหห้อมมันจะเป็นคนละยนีกนั ของเรา
นอกจากหอมแลว้ยังนุ่ม หงุแลว้นุ่มนิม่ ความหอมอยู่ไดน้าน ทําใหข้า้มหอมมะลขิองไทยมีชือ่ไปทั่วโลก ทําใหค้นยังยนิดีทีจ่ะ
ซือ้แมว้่าราคาจะค่อนขา้งสงู 
 เพราะฉะนัน้ อยากใหรั้ฐบาลมองใหเ้ห็นว่าอะไรทีเ่รามอียู่แลว้ ใหเ้พิม่ประสทิธภิาพใหม้ันดขีึน้ไปอกี เรามขีา้วทีด่แีลว้ก็
ตอ้งหาเทคโนโลยเีขา้มาผลติใหด้ยีิง่ขึน้ มผีลผลติสงูขึน้ ตน้ทนุจะไดตํ้่า จะไดสู้เ้ขาได ้ตอ้งใหม้ีคน “ใส่ใจ” กับขา้วชนิดดีของ
เราเพือ่จะทําใหเ้ราตตีลาดโลกไดอ้ย่างสบายๆ ถงึตอนนี้ตลาด “ขา้วขาว” เราจะผลติสูเ้ขาไม่ไดแ้ลว้ แต่เราอาจมามุ่งที ่“Niche 
Market” หาพันธุข์า้วทีต่ลาดอาจจะสนใจเพิม่ขึน้ เชน่ พันธุข์า้วทีใ่หส้ขุภาพทีด่ ีผูซ้ ือ้หลายรายก็ไม่ไดอ้ยากไดค้วามอร่อยอย่าง
เดยีวแต่อยากไดส้ขุภาพทีด่ดีว้ย เราก็น่าจะเขา้มาจัดการกบัตลาดสว่นนี้ใหไ้ด”้ 
 ไม่มใีครอยากเห็นประเทศเดนิถอยหลังเขา้คลอง หรอืปล่อยใหป้ระเทศอืน่ๆ เบยีดขึน้มาแซงหนา้ และนี่คือหนึ่งเสยีง
ตัวแทนของชาวนา จากปากนายกสมาคมชาวนาขา้วไทยทีอ่ยากใหผู้คุ้มอนาคตชาตไิทยไดรั้บรู ้
 “เรือ่งทีช่าวนาตอ้งการอย่างมากคอือยากใหรั้ฐบาลหาวธิลีดตน้ทนุใหไ้ด ้เพิม่ผลผลติเพื่อสูก้ับ ASEAN เราตอ้งมีขา้ว
ทีป่ลอดสาร สว่นเรือ่งการตลาดก็ตอ้งมคีนเขา้มาชว่ยจัดการ เพราะเป็นเรือ่งทีช่าวนาไทยไม่มคีวามรู ้ยิง่ถา้ตอ้งทําการคา้ระหว่าง
ประเทศยิง่ตอ้งรู ้แต่ทกุวันนี้ชาวนาเรายังไม่ไดรั้บความรูท้ีช่ดัเจนจากแหล่งไหนเทา่ไหร่ เราแค่ตอ้งการมาตรการทีช่ัดเจน ทีจ่ะ



ไม่ใหผู้ซ้ ือ้มาเอาเปรยีบเราก็พอ เราตอ้งพัฒนาและปรับปรุงปัญหาตรงนี้ใหไ้ด ้แลว้ชาวนาไทยก็จะเป็นชาวนาทีม่ีคุณภาพ เป็น
ชาวนาทีนํ่าหนา้ประเทศอืน่อย่างทีท่กุคนอยากเห็น” (ผูจ้ัดการ 28052558) 
ก.คลงัเตรยีมออกพนัธบตัรพเิศษลา้งหนีจ้ํานําขา้วกวา่ 7.2 แสนลา้น(29 พ.ค.58) 
 ม.ร.ว.ปรดียิาธร เทวกลุ รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลไดม้อบหมายกระทรวงการคลังเตรียมออกกฎหมายพเิศษ
ลา้งหนี้จากโครงการรับจํานําขา้ววงเงนิกว่า 720,000 ลา้นบาท ดว้ยการออกพันธบัตร และการนําหุน้ทีภ่าครัฐถอือยู่ในบรษัิท
ต่างๆ ออกขาย คาดว่าจะมคีวามชดัเจนภายใน 2 เดอืนนี ้
 ดา้นนายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ ผูว้่าการธนาคารแหง่ประเทศไทย ระบวุ่า การออกพันธบตัรจากกฎหมายลา้งหนี้ จะไม่
กระทบตลาดเงนิและเป็นการยดืระยะเวลาชําระหนี้ เพือ่เพิม่ความคล่องตัวในการบรหิารงบประมาณแผน่ดนิ สว่นแผนการขายหุน้
กจิการทีก่ระทรวงการคลังถอือยู่เชือ่ว่ากระทรวงการคลังจะพจิารณาอย่างรอบคอบ ขณะเดียวกัน คณะกรรมการกํากับนโยบาย
รัฐวิสาหกจิ หรือ ซูเปอร์บอร์ด ยังไม่มีแนวคิดใหรั้ฐวสิาหกจิเป็นเอกชนเต็มตัว จึงขอใหนั้กลงทุนอย่าตื่นตระหนก(ผูจ้ัดการ 
28052558)           
“บุรรีมัย”์ สาธติทาํนาหยอดแทนนาหวา่น นํารอ่งกวา่ 4,700 ไร ่ลดตน้ทนุเพิม่รายได(้29 พ.ค.58) 
 เมื่อวันที ่28 พ.ค. สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สถานีพัฒนาทีด่นิ ศูนยเ์มล็ดพันธุข์า้วจ.สรุนิทร ์และเกษตรอําเภอกระสัง จัดกจิกรรม “รณรงค์ลดตน้ทุนการ
ผลติขา้วโดยสาธติการทํานาหยอด ในโครงการสง่เสรมิการทํานาเชงิอุตสาหกรรมครบวงจร” ทีบ่รเิวณแปลงนาบา้นกะนัง ม.11 
ต.บา้นปรอื อ.กระสงั 
 ทัง้นี้ เพือ่เป็นแนวทางสําหรับเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการดา้นการลดตน้ทนุ เพิม่ผลผลติ เพิม่คุณภาพขา้ว ทัง้พัฒนา
ใหเ้ป็นจุดเรยีนรูด้า้นการบรหิารจัดการเชงิอุตสาหกรรมดว้ย ทีสํ่าคัญ การทํานาหยอดสามารถทําไดใ้นพื้นทีน่าดอนและพื้นทีภ่ัย
แลง้ โดยปีนี้มเีป้าหมายรณรงคทํ์านาหยอดนําร่องในพืน้ทีบ่า้นกะนังกอ่น 393 ราย เนื้อที ่4,760 ไร่ จากนัน้ก็จะรณรงค์ส่งเสรมิ
ขยายไปยังพืน้ทีอ่ืน่ต่อไป 
 นายวันชยั ทพิยอ์ักษร เกษตรจังหวัดบรุรัีมย ์กล่าวว่า การรณรงค์และสาธติการทํานาหยอดในครัง้นี้เพื่อเป็นตัวอย่าง
การทํานาแบบลดตน้ทนุและเพิม่ผลผลติ เนื่องจากการทํานาแบบหยอดมีอัตราในการใชเ้มล็ดพันธุเ์ฉลี่ย 8 กโิลกรัมต่อไร่ ต่าง
จากนาหว่านจะตอ้งใชเ้มล็ดพันธุถ์งึ 30 กโิลกรัม ใชเ้มล็ดพันธุล์ดลงถงึไร่ละ 12 กโิลกรัม 
 ทัง้คุณภาพขา้วหอมมะลจิะดกีว่านาหว่าน เพราะมกีารเรยีงเป็นแถว ปราศจากพันธุข์า้วอืน่ปน และเมื่อขา้วมีคุณภาพดี
ก็จะขายไดร้าคาสงูกว่าทอ้งตลาดทัว่ไป โดยเฉพาะเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการนาหยอด ทางโรงสจีะรับซือ้สงูกว่าทอ้งตลาดถงึ
กโิลกรัมละ 2 บาท ดังนัน้ หากเปรียบเทียบการทํานาหยอดจะมีรายไดเ้พิม่ขึ้นกว่านาหว่านถงึ 1,350 บาทต่อไร่(ผูจั้ดการ 
28052558) 
บา้นปูฯ หนุนชาวนาอนิทรยี ์เปิดตวั “ขา้วกลอ้งอนิทรยีส์นิเหล็ก เขาสมอคอน” (29 พ.ค.58) 
 อุดมลักษณ์ โอฬาร ผูอํ้านวยการสายอาวุโส-องคก์รสมัพันธ ์บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ความมุ่งหวัง
สงูสดุของบา้นปฯู จากการดําเนนิกจิกรรมต่างๆ ภายใตโ้ครงการสง่เสรมิการพัฒนาอย่างย่ังยนื ชมุชนบา้นเขาสมอคอนทีบ่รษัิทฯ 
เขา้ไปใหก้ารสนับสนุนตัง้แต่ปี 2554 คือ การส่งเสรมิใหชุ้มชนสามารถพัฒนาตนเองไดเ้กดิผลดีทําใหชุ้มชนมีความเขม้แข็ง
ต่อเนื่องในระยะยาว โดยที่ชาวบา้นในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการพัฒนา เริม่ตัง้แต่การวเิคราะห์ปัญหา ถอด
บทเรยีน หาแนวทางแกไ้ข และลงมอืทําดว้ยตนเอง สําหรับโครงการนาอนิทรยี ์ขา้วสนิเหล็ก บา้นปฯู รูส้กึภูมใิจทีก่ลุ่มเกษตรกร
ทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ มคีวามมุ่งมั่นใสใ่จทกุขัน้ตอนการปลูกเพือ่คงไวซ้ ึง่ขา้วสนิเหล็กทีม่คีุณภาพ และเมือ่โครงการฯ เดนิหนา้เขา้
สูปี่ที ่3 ก็มพีัฒนาการจนมแีบรนดข์า้วสนิเหล็กพันธุแ์ทเ้ป็นของตนเอง” 
 ”ชมุชนบา้นเขาสมอคอน คอื หนึง่ในตัวอย่างผลลัพธข์องการนํา “บา้นปสูปิรติ” หรอืค่านยิมร่วมองคก์รของบา้นปูฯ ใน
ดา้น “พลังร่วม” ซึง่ก็คอืความร่วมแรงร่วมใจกนัระหว่างชาวบา้น ผูบ้รหิารและพนักงานบา้นปูฯ และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพัฒนา
ชมุชนและดา้นเกษตรอนิทรยี ์โดยทัง้สามฝ่ายร่วมกนัวางแผนและลงพืน้ทีไ่ปดูแลโครงการอย่างใกลช้ดิเป็นประจําทกุเดือน ร่วม
แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์อันกอ่ใหเ้กดิผลแหง่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 
 ดา้น สนอง สอาดเอีย่ม เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอนิทรยีส์นิเหล็ก ในฐานะประธานกลุ่มนาอนิทรยี ์บา้นเขาสมอคอนเปิดใจ
ว่า “ตัง้แต่ปีแรกทีบ่า้นปฯู และผูเ้ชีย่วชาญดา้นเกษตรอนิทรยีเ์ขา้มาใหค้วามรูแ้ละแนะนําพันธุข์า้วใหเ้ลอืกปลูก ผมและครอบครัว
ก็ตัดสนิใจเปลีย่นจากนาเคมมีาสูน่าอนิทรยีท์นัท ีและไดท้ดลองปลูกขา้วพันธุส์นิเหล็ก แมจ้ะตอ้งใหค้วามสําคัญในการดูแลเอา
ใจใสใ่นรายละเอยีดค่อนขา้งมากขณะทีไ่ดผ้ลผลตินอ้ยกว่าการปลูกขา้วพันธุอ์ืน่ๆ แต่คดิว่าเป็นสิง่ทีน่่าทดลองเพราะเห็นว่าขา้ว
พันธุส์นิเหล็กมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทัง้ยังช่วยใหผ้มและครอบครัวลดการใชส้ารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในช่วง
เพาะปลูกอกีดว้ย นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรนาอนิทรยี ์เห็นว่าในปัจจุบัน คนไทยหันมาบรโิภคขา้วกลอ้งเพื่อสุขภาพกันมากขึน้ 
จงึผลติขา้วกลอ้งสนิเหล็กมาเพือ่เป็นอกีหนึง่ทางเลอืกใหแ้กผู่บ้รโิภคทีใ่สใ่จรักสขุภาพ” 
 ปัจจุบนั กระบวนการปลูกขา้วอนิทรยีส์นิเหล็ก เขาสมอคอน ถอืว่าประสบความสําเร็จ มผีลผลติอยู่ในเกณฑท์ีด่ีขึน้เป็น
ลําดับ เนื่องจากเกษตรกรเอาใจใสท่กุขัน้ตอนการผลติ ตัง้แต่คัดเมล็ดพันธุ ์ทําดนิและปุ๋ ยอนิทรีย์ ปลูกตน้กลา้ และประคบประ
หงมดูแลตน้ขา้วไม่ใหก้ลายพันธุจ์นออกรวงเหลืองอร่าม ก่อนนําส่งโรงสสํีาหรับขา้วกลอ้งอนิทรีย์โดยเฉพาะเพื่อใหข้า้วยังคง
คุณค่าทางโภชนาการสงูสดุ หลังจากทีไ่ดผ้ลผลติพรอ้มจําหน่ายแลว้ ก็ดําเนินการแพ็คลงบรรจุภัณฑส์ูญญากาศเพื่อการเก็บ
รักษาทีด่แีละคงคุณค่าผลติภัณฑ ์ไปจนจําหน่าย รับออรเ์ดอร ์และสง่ผลติภัณฑใ์หก้ับลูกคา้ ซึง่การผลติและดูแลอย่างใกลช้ดิ
ในทกุขัน้ตอนโดยเกษตรกรสะทอ้นผา่นโลโกข้องผลติภัณฑท์ีเ่ป็นรูปมอือันอ่อนชอ้ยอุม้ประคองรวงขา้ว โดยมีผูเ้ชีย่วชาญดา้น
เกษตรอนิทรยี ์เป็นผูใ้หคํ้าแนะนําและตรวจสอบคุณภาพอย่างใกลช้ดิ 
 ทางดา้น ไพบลูย ์ศรสีวัสดิ ์ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ตัวแทนชาวชุมชนบา้นเขาสมอคอน กล่าวว่า “จากการนําจุดแข็งของ
เกษตรกรแต่ละคนมาเสรมิซึง่กนัและกนั ความร่วมแรงร่วมใจกนั ประกอบกับความอดทน และแรงสนับสนุนจากภาคเอกชน ทํา



ใหว้ันนี้ชมุชนของเรามีแบรนด์ขา้วของตนเองออกสู่ตลาดไดอ้ย่างภาคภูมใิจ โดย “ขา้วกลอ้งอนิทรีย์สนิเหล็ก เขาสมอคอน” 
เป็นขา้วทีพ่วกเราปลูกแบบอนิทรยีอ์ย่างแทจ้รงิ และปลูกดว้ยใจ เพือ่ใหค้นไทยมขีา้วกลอ้งสนิเหล็กคุณภาพดรัีบประทาน” 
 สําหรับการทําตลาด ชุมชนบา้นเขาสมอคอน ตั ้งเป้าจําหน่าย 3,000 ถุงภายในปี 2558 ผ่านโปรโมชั่น สื่อ
ประชาสมัพันธ ์และการร่วมในอีเวน้ต์ต่างๆ ทีใ่นระยะแรก บา้นปูฯ จะเขา้มาช่วยปูทางเพื่อสรา้งการรับรูด้า้นแบรนด์และสนิคา้ 
สําหรับแผนในอนาคต จะสง่เสรมิใหช้าวบา้นขยายชอ่งทางการจําหน่ายไปสูร่า้นคา้ออนไลน์ ในอกี 2-3 ปีขา้งหนา้  
 ทีม่า “ขา้วกลอ้งอนิทรยีส์นิเหล็ก เขาสมอคอน” 
 เป็นผลผลติแหง่ความมุ่งมั่นของเกษตรกรบา้นเขาสมอคอน 4 ครอบครัว ทีไ่ดรั้บโอกาสในการฟ้ืนฟูคุณภาพชวีติและ
พัฒนาอาชพีทีม่ั่นคงหลังมหาอุทกภัยปี 2554 ภายใตโ้ครงการสง่เสรมิการพัฒนาอย่างย่ังยนื ชมุชนบา้นเขาสมอคอน โดย บมจ. 
บา้นป ูและองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาสมอคอน โดยกลุ่มชาวนาทีเ่ขา้ร่วมในโครงการนาอนิทรีย์ ขา้วสนิเหล็ก บา้นเขาสมอ
คอนไดเ้ดนิหนา้บนวถิีเกษตรอนิทรีย์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี เพื่อฟูมฟักขา้วสนิเหล็กทีม่ีคุณประโยชน์ครบถว้น 
ปราศจากสารเคมีตกคา้ง สั่งซื้อผ่านเฟซบุ๊ค www.facebook.com/sinleksamorkhon ไดใ้นราคาโปรโมชั่น ถุง 1 กโิลกรัม 
ราคา 120 บาท 
 คุณค่า “ขา้วพันธุส์นิเหล็ก” 
 นับเป็นขา้วไทยทีพ่ัฒนาขึน้ภายใตค้วามร่วมมือทางการวจัิยของศูนย์วทิยาศาสตร์ขา้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
กําแพงแสน กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และคณะกรรมการวจัิยแห่งชาต ิเกดิจากการผสมขา้มพันธุร์ะหว่างขา้วขาว
ดอกมะล ิ105 และขา้วเจา้หอมนลิ มสีขีาวและกลิน่หอม รูปร่างเมล็ดเรียวยาว อีกทัง้ยังเป็นทีรู่ก้ันว่าปลูกยาก ใหผ้ลผลติต่อไร่
นอ้ยกว่าขา้วชนดิอืน่ และตอ้งใสใ่จทกุขัน้ตอนการผลติเพือ่ป้องกนัไม่ใหข้า้วกลายพันธุ ์แต่มคีุณค่าทางโภชนาการสงูมาก คอื มี
เสน้ใยอาหารสงู ป้องกนัอาการทอ้งผกูและมะเร็งลําไส ้มสีารอาหารสงูกว่าขา้วทั่วไปถงึ 7 เท่าโดยอุดมไปดว้ยวติามนิบ ี1 และ
ธาตุเหล็ก มไีตรกลเีซอไรดตํ์่า ลดการสะสมของไขมันในเสน้เลอืด และมน้ํีาตาลตํ่า จงึเหมาะกับผูท้ีเ่ป็นโรคเบาหวาน(ผูจั้ดการ 
28052558) 
 
 
 


