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สศก.คลอดแผนเจาะตลาดข้าวอินทรีย์ ตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพ 

 
นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เปิดเผยถึงการขับเคล่ือนการด าเนินงานตลาดน าการผลิตและเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้
ให้ความส าคัญและผลักดันการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.
2560-2564 และปัจจุบันมีผู้สนใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้การบริโภคข้าวอินทรีย์และ
สินค้าอินทรีย์ในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม พบว่า ตลาดส่งออกของไทย
ยังส่งออกในรูปแบบข้าวสารเท่านั้น ซึ่งหากระยะต่อไปรัฐบาลสนับสนุนการแปรรูปเพื่อการส่งออกให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และเพิ่มการส่งออกข้าวอินทรีย์มากยิ่งขึ้นใน
อนาคต 

จากการส ารวจข้อมูลตลาดข้าวอินทรีย์ สศก. โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 ได้บูรณาการ
ร่วมกัน พบว่า ปีเพาะปลูก 2559/60 มีการผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย (Organics 
Thailand) ทั้งหมด 28,091 ตัน  โดยจ าหน่ายในประเทศ ร้อยละ 63 ส่งออกร้อยละ 37 ซึ่งวิถีตลาดข้าว
อินทรีย์ไทย เริ่มจากเกษตรกรจ าหน่ายข้าวเปลือกให้แก่ผู้รวบรวมในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 67 จ าหน่ายไปที่โรงสี
โดยตรงคิดเป็น ร้อยละ 32 ส่วนร้อยละ 1 จ าหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งผลผลิตข้าวส่วน
ใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเป็นหลัก  สายพันธุ์ข้าวในตลาด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 
ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล และข้าวเหนียว กข.6 

เกษตรกรส่วนใหญ่ จ าหน่ายในตลาดสมาชิกเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ อาทิ สหกรณ์การเกษตร
อินทรีย์ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. โดยเกษตรกรต้องเป็น
สมาชิก และจะได้รับการส่งเสริมการผลิตภายใต้กระบวนการผลิตข้าวตามมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ 
มีการจ าหน่ายเป็นข้าวเปลือก 1-2 ครั้ง/ปี เพราะเกษตรกรเห็นว่าสามารถได้รายได้เป็นเงินก้อนเพื่อมาใช้จ่าย
หรือช าระหนี้ได้เพียงพอ  ส าหรับการแปรรูปส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบข้าวสาร ส่วนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยัง
มีไม่มากนักเนื่องจากมีต้นทุนจ ากัด โดยส่วนใหญ่ ได้แก่ เครื่องส าอาง เครื่องดื่มส าเร็จรูป ขนม ซีเรียล และ
อาหารเสริมสุขภาพ 

ด้านนางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3)  
กล่าวเสริมว่า หากมองถึงตลาดค้าส่งในประเทศ นับเป็นตลาดที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถจ าหน่ายข้าวอินทรีย์
ได้เป็นประจ าและมีปริมาณต่อครั้งค่อนข้างมาก ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน 
โรงพยาบาล ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงการจ าหน่ายในรูปแบบการรับจ้างผลิตสินค้าในแบรนด์
ของลูกค้าเอง ในขณะที่ตลาดต่างประเทศของข้าวอินทรีย์ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ อเมริกา รัสเซีย สิงคโปร์ 
ฮ่องกง ยุโรป ญี่ปุ่น ภายใต้มาตรฐาน IFOAM, EU, NOP และ JAS ซึ่งในอนาคตจะขยายตลาดไปยังประเทศจีน
ตามมาตรฐาน COFCC ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งชี้ให้เห็น
อนาคตที่สดใสของข้าวอินทรีย์ไทยในตลาดโลก 

ทั้งนี้ สศก. ได้จัดท าแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดข้าวอินทรีย์ 8 แนวทาง ประกอบด้วย  



1) ท าฐานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในระบบตลาดทุกมิติ เพื่อใช้วางแผนผลิต จัดจ าหน่าย และสร้างความ
เชื่อมโยงของกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภค  

2)ส่งเสริมการผลิตสินค้าและออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ตรงความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค พร้อมทั้งศึกษา
และจัดท าข้อมูล สถานการณ์การผลิต และการตลาดสินค้าอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง  

3) การเพิ่มปริมาณการจ าหน่ายในช่องทางการตลาดเดิม ได้แก่ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ณ จุดจ าหน่าย 
เพิ่มสัดส่วนการจัดจ าหน่ายในตลาดโมเดิร์นเทรดและตลาดออนไลน์ 

4) การส่งเสริมการบริโภคข้าวอินทรีย์ภายในประเทศ สนับสนุนหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ เพิ่ม
ทางเลือกให้กับกลุ่มผู้รักธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

5) การสร้าง Brand Loyalty ได้แก่ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับตราสินค้าให้ตรงใจผู้บริโภค เปิด
ช่องทางให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมแนะน าสินค้าหรือบริการ และการสร้าง Brand Ambassador จากเกษตรกร
หรือผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ เช่น น าเสนอสินค้ารับประทาน ใช้สินค้า ถือสินค้า ให้ลูกค้าเห็น เป็นต้น  

6) การส่งเสริมระบบตลาดเกษตรอินทรีย์ที่เป็นธรรม ให้เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตโดยตรงกับลูกค้า มี
ความสะดวก มีการตกลงราคาที่เป็นธรรม เพื่อลดส่วนเหล่ือมของราคาสินค้าในตลาด รวมทั้งผู้บริโภคได้สินค้า
ที่สดใหม่ มีการจัดสถานที่จ าหน่ายโดยเน้นความเรียบง่าย สะดวก สะอาด  

7) การส่งเสริมกลยุทธ์การท าตลาด สร้างความแตกต่างหรือคิดผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ  
และ 8) การสร้างผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ (New Organics Entrepreneur) เพื่อให้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ปี 2560-2564 ส าหรับเกษตรกรและผู้สนใจ ต้องการ
สอบถามรายละเอียดผลศึกษาเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 โทร. 0-4229-2557 
หรือ อีเมล zone3@oae.go.th 
 

กรมวิชาการเกษตรเตือนเกษตรกร รับมือโรคเน่าเปียกในถั่วลันเตา 
 

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า ช่วงนี้ต้นถั่วลันเตาอยู่ในระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นและเริ่มขึ้นค้าง ประกอบ
กับเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้า และอากาศร้อนตอนกลางวัน กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลันเตา
ให้เฝ้าสังเกตการระบาดของ โรคเน่าเปียก สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของถั่วลันเตา พบได้ทุก
ส่วนของพืช แต่จะมีอาการรุนแรงกับส่วนยอดอ่อน โดยพบอาการแผลช้ าฉ่ าน้ า สีน้ าตาลด า และขยายลุกลาม
อย่างรวดเร็ว ส่วนของพืชที่ถูกท าลายจะเน่าช้ าฉ่ าน้ า ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมและมีความชื้นสูงจะเน่า
ลุกลามรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา มีก้านใสชูตั้งฉากขึ้นมาจากส่วนของพืชที่เป็นโรคลักษณะ
คล้ายขนแมว ส่วนปลายของก้านใสจะเห็นสปอร์ของเชื้อราเป็นตุ่มสีด า สปอร์ของเชื้อราสามารถปลิวแพร่
ระบาดไปสู่ต้นอื่นได้ดี โดยอาศัยน้ า ลม ฝน น้ าค้าง แมลง หรือติดไปกับส่ิงที่เข้าไปสัมผัส จะส่งผลให้เกิดการ
ระบาดของโรครุนแรงมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงปลูก ปรับระยะการปลูกถั่วลันเตาไม่ให้แน่นเกินไป  ก าจัดวัชพืชใน
แปลงปลูก และบริเวณใกล้เคียงน าไปเผาท าลายนอกแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอเพื่อลดความชื้น ลดแหล่งสะสม
เชื้อราสาเหตุโรค โดยเฉพาะช่วงที่มีน้ าค้าง หมอกหรือมีความชื้นสูง และมีอากาศร้อนตอนกลางวัน หากพบ
ส่วนยอดเริ่มมีอาการช้ าหรือมีเช้ือราเกิดขึ้น ให้รีบตัดส่วนที่เป็นโรคใส่ถุงหรือภาชนะปิด เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อรา
แพร่กระจายไปทั่วแปลง และน าไปเผาท าลายนอกแปลงปลูก จากนั้น ให้พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืชไดโคล
แรน 75% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารไตรโฟรีน 19% อีซี อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ า 

mailto:zone3@oae.go.th


20 ลิตร หรือสารไอโพรไดโอน 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 5 วัน ส่วนแปลงที่พบโรค 
หลีกเล่ียงการให้น้ าแบบพ่นฝอย 
 

‘ศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ จันทบุรี’ เรียนรู‘้วิถีพอเพียง’ตามรอยพ่อ 
 

 “เมืองผลไม้” เป็นสมญานามของ จันทบุรี จังหวัดทาง
ภาคตะวันออกของไทย เรียกว่าใครไปเยือนแล้วไม่ได้เข้าไป “ชิม
ถึงสวน” ถือว่ายังไปไม่ถึง โดยที่ จ.จันทบุรี มีสวนผลไม้จ านวน
มากที่เกษตรกรเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมและเลือกซื้อ
ผลผลิต บางแห่งก็ให้บริการแบบบุฟเฟ่ต์ แต่ส าหรับที่ “โครงการ
ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี” เป็นมากกว่า
นั้น เพราะที่นี่คือแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
“ในหลวงรัชกาลที่ 9” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
สุวิวัฒน์ วงษ์สกุลไชยะ เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน หัวหน้างานวิชาการเกษตรศูนย์พัฒนาไม้ผล

ตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี เล่าว่า โครงการนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี 2521 หรือ 40 ปีที่แล้ว เวลานั้นในหลวง
รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชกระแสให้คณะท างานโครงการพัฒนาตามพระราชด าริด าเนินการส ารวจพื้นที่ และ
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินสวนไม้ผลซึ่งมีล าคลองไหลผ่าน ในพื้นที่บ้านทุ่งโตนด ต.ท่าหลวง อ.
มะขาม จ.จันทบุรี จ านวน 109.99 ไร่ เพื่อเตรียมวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กไว้เป็นตัวอย่างใน
การใช้ประโยชน์แก่ประชาชน เจ้าหน้าที่พาชมสวนล าไย ภายในโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ 
จังหวัดจันทบุรี ด้วยทอดพระเนตรเห็นว่า “ในอนาคตจะมีการขยายการท าสวนผลไม้เพิ่มขึ้นอีกมาก ถึงแม้
จังหวัดจันทบุรีจะมีปริมาณฝนมาก จ านวนวันที่ฝนตกกว่าครึ่งปี จนเกิดน้ าไหลหลากท่วมจังหวัดจันทบุรีเป็น
ประจ า แต่ฤดูแล้งจะขาดน้ า” ดังนั้นพระองค์จึงทรงวางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยการสร้าง
แหล่งน้ าขนาดเล็กเป็นระยะๆ เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร และป้องกันน้ าท่วมในอนาคต 

สุวิวัฒน์ เล่าต่อไปว่า ต่อมาในปี 2524 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร ทรงมีพระราชด าริให้คณะท างานโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผล เพื่อเป็น
ตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎร และสร้างแหล่งน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น สวนไม้ผล 60 
ไร่ สระเก็บน้ า 12 ไร่และพื้นที่ว่างเปล่า 37 ไร่ เพื่อท าการศึกษาและทดลองทางการเกษตร กล่องเล้ียง 
“ชันโรง” แมลงตระกูลผ้ึงที่เป็นทั้งผู้ช่วยผสมเกสรผลไม้ และเป็นแหล่งผลิตน้ าผ้ึงรสอร่อย  ทั้งหมดอยู่ในการ
ดูแลของ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ เพื่อให้เป็นศูนย์ศึกษาด้านการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ รวมถึงส่งเสริมการผลิตให้สามารถจ าหน่าย
ได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศตลอดจน ขยายผลให้ประชาชนสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ 

ภายในศูนย์แห่งนี้จะเน้นเรื่องการจัดการดูแลสวนผลไม้ อาทิ เงาะ มังคุด ทุเรียน ล าไย และรวบพันธุ์
ผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี ก็คือ “ทุเรียนพันธุ์โบราณ” ซึ่งเส้นทางการศึกษาดูงานจะมีความยาวประมาณ 800 
เมตร นับเป็นแปลงเกษตรที่พร้อมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี เกษตรกรสามารถเข้า
มาศึกษาแปลงตัวอย่างในการผลิตไม้ผลทุกชนิด ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการน าวิถีตามธรรมชาติ



ของพืชและสัตว์มาไว้ในพื้นที่เดียวกันเพื่อเกื้อกูลกันในการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตภายใต้หลักวิชาการที่
ถูกต้องในการท าการผลิตสวนล าไยภายในศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี  เช่น ส่งเสริมการ
เล้ียง “ชันโรง” ซึ่งเป็นแมลงตระกูลผ้ึง เพื่อเป็นผู้ช่วยผสมเกสร และน าผลผลิตจากชันโรงมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์จ าหน่าย เช่น น้ าผ้ึงจากชันโรง ในส่วนของการดูแลสวนจะใช้เทคโนโลยีในการดูแล เช่น ใช้เครื่องจักร
แทนแรงงานคน การใช้ความรู้ทางวิชาการในการควบคุมด้านเคมี และท าการทดลองพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร ที่เน้นการลดต้นทุนในการเพาะปลูก อีกทั้งเรียนรู้ในเรื่องการใช้ปุ๋ยที่ไม่ส่งผลเสียต่อธรรมชาติ เพิ่ม
ความปลอดภัยให้ผู้บริโภคผักและผลไม้ รวมถึงแนะน าการใช้ดินที่เหมาะส าหรับการเพาะปลูก 

“มีผู้คนสนใจศึกษาดูงานจากองค์กรต่างๆ จะเน้นมากเรื่องของทุเรียน ซึ่งสามารถควบคุมผลผลิตให้
ออกนอกฤดูกาลได้ เนื่องจากเป็นผลไม้ที่ท ารายได้สูงจึงมีผู้สนใจที่จะเข้ามาศึกษาดูงาน ไม่ใช่เพียงเท่านั้นยังมี
การศึกษาดูงานในเรื่องของล าไย เพราะจันทบุรีปลูกล าไยที่มีคุณภาพส่งออก และที่ส าคัญคือสามารถควบคุม
ผลผลิตได้ เนื่องจากน าเทคโนโลยีใหม่ๆน ามาใช้” สุวิวัฒน์ กล่าว 

ขณะที่ ณัฏฐกฤต ชัยอริยเมธี อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี กล่าวเสริมว่า ทางมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในศูนย์ฯ ซึ่งได้มีการสอนเรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่เดิมที โดยเริ่มที่จะพัฒนาและแสวงหาว่า “นอกจากเรียนในชั้นเรียน จะมีที่ใดบ้างที่จะได้
ลงมือท าด้วย” จนเมื่อได้ทราบข่าวว่า พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9จึงเล็งเห็น
ว่าสอดคล้องกับหลักสูตรที่ก าลังสอนจึงได้ติดต่อเพ่ือที่จะให้นักศึกษามาดูงาน 

“ในปี 2560 ได้ให้นักศึกษารุ่นที่ 1 ทดลองปลูกข้าวพันธุ์พญาทองด า ซึ่งปัจจุบันข้าวที่ปลูกพร้อมเก็บ
เกี่ยว และทางมหาวิทยาลัยได้มีหลักสูตรวิชาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะให้นักศึกษาที่เรียน
ในรายวิชามาเก็บเกี่ยวข้าว และให้นักศึกษาได้ค้นหานวัตกรรมที่จะท าให้ข้าวที่เก็บเกี่ยวมาใช้ประโยชน์ และยัง
ท าให้นักศึกษารู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงหรือพอประมาณ” ณัฏฐกฤต กล่าวในท้ายที่สุด 
 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
ฉบบัวันพฤหัสบดทีี่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 

 
ชาวนายิ้มแก้มปริราคาพุ่งไม่หยุด ส่งออกข้าวไทยทะลุ 10 ล้านตัน 

 
ลุ้นออเดอร์ต่างชาติเดือน ธ.ค. 

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงการส่งออกข้าวไทยในช่วง 11 เดือน 
(ม.ค.-พ.ย.) ปี 2561 ว่า ตามสถิติที่ได้รับจากกรมศุลกากรและใบอนุญาตส่งออกข้าว มีปริมาณรวม 10.09 ล้าน
ตัน ลดลง 3.58% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่า 5,137 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 11.25% คิดเป็นเงิน
บาทมีมูลค่า 164,508 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.03% ถือเป็นการส่งออกที่ยังคงขยายตัวในระดับสูง และยังมั่นใจว่า
การส่งออกทั้งปีจะท าได้ตามเป้าหมายที่ 11 ล้านตันแน่นอน แต่ในด้านราคาถือว่าราคาข้าวไทยดีมาก ขยายตัว
ดีขึ้นทั้งในรูปเงินเหรียญสหรัฐฯ และเงินบาท 

ส าหรับปัจจัยที่จะท าให้ไทยส่งออกข้าวเป็นไปตามเป้าหมาย 11 ล้านตัน เพราะขณะนี้ ไทยอยู่ระหว่าง
การส่งมอบข้าวตามสัญญาซื้อขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับจีนลอตที่ 7 อีก 1 แสนตัน หรือแสนตันที่ 7 ตาม
สัญญา 1 ล้านตัน และส่งมอบให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ 80,000 ตัน ยังไม่รวมค าส่ังซื้อที่ภาคเอกชนประมูลได้อีก 
144,000 ตัน ซึง่อยู่ระหว่างการส่งมอบและยังมีค าส่ังซื้อข้าวจากประเทศในภูมิภาคแอฟริกาอีก 



“เหลืออีก 1 เดือน ถ้าจะให้ส่งออกได้ตามเป้าหมายก็ต้องส่งออกให้ได้ประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งมีความ
เป็นไปได้สูง เพราะปกติการส่งออกของไทยในช่วงท้ายๆปีส่งออกได้เดือนละ 9 แสน -1 ล้านตันอยู่แล้ว ยิ่งมี
ค าส่ังซื้อข้าวจีทูจีและข้าวที่ภาคเอกชนส่งออกได้ตามปกติอีก มั่นใจว่าเป็นไปได้แน่นอน แต่ถ้าไม่ได้ก็ใกล้เคียง” 

ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวนั้น ขณะนี้ราคาส่งออกยังทรงตัวในระดับสูง โดยราคาข้าวหอมมะลิเฉล่ียตัน
ละ 1,158 เหรียญ ซึ่งเป็นราคาที่สูง แต่ไทยก็ยังส่งออกได้ เพราะผู้ซื้อมั่นใจในคุณภาพข้าวของไทย และรู้ว่าปีนี้
ผลผลิตข้าวหอมมะลิมีปริมาณจ ากัด ท าให้ส่ังซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ข้าวขาว 5% ตันละ 400 เหรียญ 
ใกล้เคียงกับข้าวของเวียดนาม ท าให้ผู้ซื้อหันมาซื้อข้าวไทยเพิ่มขึ้น 

นายอดุลย์ กล่าวว่า ผลจากราคาส่งออกข้าวที่ทรงตัวสูง ท าให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาดีขึ้น โดย
ข้าวเปลือกหอมมะลิเฉล่ียตันละ 16 ,000-17,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 8 ,000 บาท และรัฐบาลยังมี
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด ทั้งเงินค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ 
1,500 บาท ช่วยค่าฝากเก็บตันละ 1,000 บาท กรณีไม่มียุ้งฉาง และตันละ 1,500 บาท กรณีมียุ้งฉาง โดยไม่
จ ากัดปริมาณ ซึ่งช่วยชะลอการขายข้าวในช่วงต้นฤดู และท าให้ราคาไม่ตกต่ าได้ 

 


