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หอ้งประชม สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทยหองประชมุ สถาบนวจยเพอการพฒนาประเทศไทย

22 พฤศจกิายน 2555
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การอบรมนักข่าวเรื่องจาํนําข้าวการอบรมนกขาวเรองจานาขาว

• วตัถุประสงค์

้ ึ ้ ิ ํ ํ ้–เอกสาร “รูล้กึ รูจ้รงิ จาํนําขา้ว”: 

การตรวจสอบขอ้มลทีร่ฐันําเสนอการตรวจสอบขอมลูทรฐนาเสนอ
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ประเดน็การอบรมประเดนการอบรม

1. ชาวนาตดิวฏัจกัรความยากจนจรงิหรอื

2 ้ ใ  “ ้ ึ  ้ ิ  ํ ํ ้ ” ไ ่ ้2. ขอมลูใน “รลูก รจูรง จาํนําขาว” ไมถกูตอง

3 วงเงนิงบประมาณทีร่ฐัแจง้ ตํ่ากวา่รายจา่ยจรงิของ3. วงเงนงบประมาณทรฐแจง ตากวารายจายจรงของ

โครงการ

4. ประเดน็เพิม่เตมิ
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1. วฏัจกัรความยากจนของชาวนา: 

ร้ลึก ร้จริง จาํนําข้าว หน้า 3

ทาํไมจงึต้องรับจาํนําข้าว

รลูก รจูรง จานาขาว หนา 3

1.พื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ย

/ครัวเรือน 21 ไร่ 

(2 รอบ) 42 ไร่
2.ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่

(นาปี+นาปรัง)

10.รายไดเ้ฉลี่ย/คน

12,397 บาท/ปี หรือ (นาป+นาปรง)

549 กก./ไร่

3.ผลผลิตรวม

,

1,033 บาท/เดือน

รัฐบาลอ้างว่า
ต่อครัวเรือน 

23,058 ตนั
9.วยัทาํงานในครัวเรือน

2 คน/ครัวเรือน

รฐบาลอางวา

หากปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด

4.จาํนวนเกษตรกรใน

ครัวเรือน 4 คน
8.รายไดสุ้ทธิเกษตรกร 

(ขอ้ 5.-7.)

พี่น้องเกษตรกรไทยคงหนีไม่พ้น

วัฎจักรความยากจน

5.ปริมาณ x ราคา
ขา้วเปลือก (ต.ค. 54) 7.ตน้ทุนรวม (42 ไร่)

24,795 บาท/ครัวเรือน

ขาวเปลอก (ต.ค. 54) 

234,039 บาท6.ตน้ทุนการผลิตเฉลี่ย 

4,982 บาท/ไร่

209,244 บาท

ทีม่า: รูล้กึรูจ้รงิจาํนําขา้ว, กขช 2555. 4



1. วฏัจกัร...(ต่อ)

1.พื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ย

/ครัวเรือน 21 ไร่ 
2 ิ ี่ /ไ ่

ชาวนามีหนทางหลุดพ้นวัฎจักรความยาดจนได้

(2 รอบ) 42 ไร่ 2.ผลผลตเฉลย/ไร

(นาปี+นาปรัง)

549 กก./ไร่

ไ ้ ื
รายไดจ้าก รายไดอ้ื่นๆ

3.ผลผลิตรวม

ต่อครัวเรือน 

23,058 ตนั

รายไดจ้ากพืช

45,827 บาท/ปี

รายไดจาก

การเกษตรอื่น

7,433 บาท/ปี

รายไดอนๆ

89,661 บาท/ปี

ั ื
ชาวนา

ไม่ไดม้ีรายได้

จากการทาํนาอยา่งเดียว

เพราะครัวเรือนชาวนา

มีรายได้อื่นมากกว่าทาํนา
4.จาํนวนเกษตรกรใน

ครัวเรือน 4 คน
(142,921 บาท/ปี)

5.ปริมาณ x ราคา
ขา้วเปลือก (ต.ค. 54) 

234,039 บาท6.ตน้ทุนการผลิตเฉลี่ย 

ไ ่

7.ตน้ทุนรวม (42 ไร่)

209,244 บาท

4,982 บาท/ไร่หมายเหต ุ: ข้อมลูเฉพาะครัวเรือนทํานาอยา่งเดียว 1.14 ล้านครัวเรือน
                รายได้อื่น เช่น งดชดเชย เงินช่วยเหลือ 

                เงินสงเคราะห์ รายรับจากคา่เช่า ดอกเบีย้เงินฝาก/เงินให้กู้ ยืม เป็นต้น 5



1. วฏัจกัร...(ต่อ)

กลุ่มชาวนาที่ทาํนาอยา่งเดียวยงัมีรายไดอ้ื่น เป็นชาวนากลุ่มนอ้ย (19.8 %) ของชาวนาทั้งหมด

    - กลุ่มชาวนาที่ ทาํทั้งนาและเกษตรอื่น มี 26.7%

่ ่- กลุ่มชาวนาที่ ทาํนากบัเกษตรอื่นและยงัมีอาชีพนอกเกษตร มีถึง 53.6%

 
 จาํนวน

ั ื
 ร้อยละ 

รายได้รวม

ปี

% รายได้

ครัวเรือน (บาท/ปี) จากการเกตร

 ปลูกข้าวอย่างเดียว (แต่ยังมีรายได้แหล่งอื่น) 1,145,828 19.8 142,921 37.3 

 ปลูกข้าวและทาํเกษตรอื่น 1,546,373 26.7 159,575 55.0 

 ปลูกข้าวและทาํเกษตรอื่นและมีรายได้นอกเกษตร 3,106,528 53.6 233,480 18.4 

่

 รวมครัวเรือนเกษตรทาํนา 5,798,729 100 195,877 29.1 

ทีมา : การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน ปี 2554

หมายเหต ุ: * ประเภทครัวเรือนชาวนา นบัจาก ประเภทการเกษตรที่ทํา โดยระบวุา่ ทํานา และ/หรือ ทําการเกษตรอื่นร่วมด้วย
               ** ครัวเรือนปลกูข้าวอยา่งเดียว นบัจาก ประเภทการเกษตรที่ทํา โดยระบวุา่ ทํานา เพียงอยา่งเดียว แตส่ิง่ที่พบ ครัวเรือนยงั

                   มีรายได้จากการเกษตรอื่นด้วย                   มรายไดจากการเกษตรอนดวย

               รายได้นอกเกษตร ประกอบด้วย ค้าจ้างและเงินเดือน และกําไรจากธุรกิจนอกเกษตร
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ชาวนายิง่จน ยิง่พยายาม หารายไดจ้ากนอกภาคเกษตร

1. วฏัจกัร...(ต่อ)

ชัน้ฐานะทางเศรษฐกจิของครัวเรือนเกษตร ที่ทาํนาอย่างเดยีว ปี 2554 (จน-รวย)

ชาวนายงจน ยงพยายาม หารายไดจากนอกภาคเกษตร

ฐ ฐ ( )

ชั้นรายได้

ั ื ป

จํานวนครัวเรือนเกษตร

ี่ ํ ่ ี

รายได้รวมของครัวเรือน 

ปี

% ของรายได้ % ของรายได้

ของครัวเรือนทุกประเภท ทีทาํนาอย่างเดยีว (บาท/ปี) เกษตร นอกเกษตร

จนสุด 1 (20% แรก)                451,349            63,758                  15.6                  84.4 

2                328,433          116,653                  27.7                  72.3 

3                187,469          176,742                  40.5                  59.5 

4                121,828          274,033                  45.9                  54.1 

รวยสุด 5 (20% สุดทา้ย)                  56,749          531,366                  57.0                  43.0 ุ ( ุ ) , ,

รวม             1,145,828          142,921                  37.3                  62.7 

ี่ ํ ิ ั ั ื ปีทีมา : การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน ปี 2554
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ชาวนา 3 กล่ม มีรายได้จากแหล่งใดบา้ง
1. วฏัจกัร...(ต่อ)

ครวัเรือนปลกูข้าวอย่างเดียว 1.14 ล้านครวัเรือน ครวัเรือนปลกูข้าวกบัเกษตรอื่น 1.54 ล้านครวัเรือน

ชาวนา 3 กลมุ มรายไดจากแหลงใดบาง

รายไดจ้าก

ื

รายไดจ้าก

ื

รายได้รวม 142,921 บาท/ครวัเรือน รายได้รวม 157,575 บาท/ครวัเรือน

พชผล

32%

รายไดจ้าก

ื่

รายไดอ้ื่น

63%

พืชผล

38%

ไ ้

รายไดอ้ื่น

45%

เกษตรอืน

5%

รายไดจาก

เกษตรอื่น

17%
รายไดจ้ากรายไดจาก

เกษตรอื่น

5%
รายไดจ้ากรายไดน้อก

ครวัเรือนปลกูข้าว ทาํเกษตรอื่น

และมีอาชีพนอกเกษตร 3.10 ล้านครวัเรือน

รายได้รวม 233 480 บาท/ครวัเรือน

หมายเหตุ : 1. รายไดอ้ื่น เชน่ งดชดเชย เงนิชว่ยเหลอื 

รายไดจาก

พืชผล

13%

เกษตรและ

รายไดอ้ื่น

82%

รายไดรวม 233,480 บาท/ครวเรอน

ุ

เงนิสงเคราะห ์รายรบัจากค่าเชา่ ดอกเบีย้เงนิฝาก/เงนิใหกู้ย้มื และรายไดไ้มเ่ป็นตวัเงนิ

2. รายไดน้อกเกษตร ประกอบดว้ย คา้จา้งและเงนิเดอืน และกาํไรจากธุรกจินอกเกษตร

82%

ทีม่า : การสาํรวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ปี 2554
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2. ข้อมลใน “ร้ลึก ร้จริง จาํนําข้าว” ไม่ถกต้อง: หน้า 132. ขอมลูใน รลูก รจูรง จานาขาว  ไมถกูตอง: หนา 13

ราคาสง มลค่าเพิ่ม?ราคาสงู มลูคาเพม?

ราคา (P) x ปรมิาณ(Q) = มลูคา่(Value) ?

ทีม่า: รูล้กึรูจ้รงิจาํนําขา้ว, กขช 2555. 9



ในอดีตราคาของไทยกส็งกว่าค่แข่งมาโดยตลอด

2. ข้อมูลไม่ถูกต้อง... (ต่อ)

ในอดตราคาของไทยกสงูกวาคแูขงมาโดยตลอด

เมื่อจาํนําราคายิ่งห่างจากคู่แข่งมากขึน้

้ไ ั ้• แม้ไทยจะสามารถตงัราคาขาย

ข้าวได้สงูขึน้ แต่ส่วนแบง่ของ

ไทยในตลาดข้าวลดลง เมื่อ
1000

รัฐ
ฯ

มูลค่าการส่งออกข้าว

ก่อนจาํนํา ช่วงจาํนํา
ไทยในตลาดขาวลดลง เมอ

เปรียบเทียบกบัคู่แข่งที่สาํคญั 

เช่น เวียดนาม อินเดีย เป็นต้น 600

800

น
เห
รีย

ญ
สห

รั

เชน เวยดนาม อนเดย เปนตน

400

ล้า

700

น

ราคาส่งออกข้าวขาว 5%

0

200

500

ยญ
สห

รฐั
ฯ/
ต
นั

25
54

/ม
.ค

.

25
54

/มี
.ค

.

25
54

/พ
.ค

.

25
54

/ก
.ค

.

25
54

/ก
.ย

.

25
54

/พ
.ย

.

25
55

/ม
.ค

.

25
55

/มี
.ค

.

25
55

/พ
.ค

.

25
55

/ก
.ค

.

ไ ี ิ ี

300
2550 2552 2554 2554 

พ.ย.

2555 

ม.ค.

2555 

ม.ีค.

2555 

พ.ค.

2555 

ก.ค.

2555 

ก.ย.

เห
รีย

ไ ี ิ ี ไทย เวียดนาม อินเดีย

ทีม่า: International Trade Center (ITC) and Vietnam Food Association

ไทย เวยีดนาม อนิเดยี (25%)
ทีม่า: USDA.
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มลค่าและปริมาณการส่งออกข้าวไทยลดลง

2. ข้อมูลไม่ถูกต้อง... (ต่อ)

มลูคาและปรมาณการสงออกขาวไทยลดลง

เมื่อเทียบกบัในอดีต (1)

25

บ
าท

มูลค่าการส่งออกข้าวรวม

1.4

น
ตนั

ปริมาณการส่งออกข้าวรวม

15

20

พ
นั
ล้า

น
บ

1.0

1.2ล้า
น

5

10

0 4

0.6

0.8

5

ต.ค. ธ.ค. ก.พ. เม.ย. มิ.ย. ส.ค.

2552/53 [1 62 ส ้ ]

0.4

ต.ค. ธ.ค. ก.พ. เม.ย. มิ.ย. ส.ค.

2552/53 [8 32 ้ ั ]2552/53 [1.62 แสนลานบาท]

2553/54 [2.14 แสนล้านบาท]

2554/55 [1.43 แสนล้านบาท]

2552/53 [8.32 ลานตน]

2553/54 [12.13 ล้านตนั]

2554/55 [6.70 ล้านตนั]

ทีม่า: สมาคมผูส้ง่ออกขา้วไทย.
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มลูค่าและปริมาณการส่งออกข้าวไทยลดลง
2. ข้อมูลไม่ถูกต้อง... (ต่อ)

ู

เมื่อเทียบกบัในอดีต (2)

15

บ
าท

มูลค่าการส่งออกข้าวขาว

1.0

น
ตนั

ปริมาณการส่งออกข้าวขาว

11

13

พ
นั
ล้า

น
บ

0.6

0.8ล้า
น

5

7

9

0 2

0.4

5

ต.ค. ธ.ค. ก.พ. เม.ย. มิ.ย. ส.ค.

2552/53 [0 96 ส ้ ]

0.2

ต.ค. ธ.ค. ก.พ. เม.ย. มิ.ย. ส.ค.

2552/53 [5 86 ้ ั ]2552/53 [0.96 แสนลานบาท]

2553/54 [1.46 แสนล้านบาท]

2554/55 [0.84 แสนล้านบาท]

2552/53 [5.86 ลานตน]

2553/54 [9.37 ล้านตนั]

2554/55 [4.72 ล้านตนั]

ทีม่า: สมาคมผูส้ง่ออกขา้วไทย.
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มลูค่าและปริมาณการส่งออกข้าวไทยลดลง
2. ข้อมูลไม่ถูกต้อง... (ต่อ)

ู

เมื่อเทียบกบัในอดีต (3)

8

บ
าท

มลูค่าการส่งออกข้าวหอมมะลิ

300

น
ต
นั

ปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิ

6

7

พ
นั
ล้า

น
บ

200

250พ
นั

4

5

150

3

ต.ค. ธ.ค. ก.พ. เม.ย. ม.ิย. ส.ค.

2552/53 [6 13 หมืน่ลา้นบาท]

100

ต.ค. ธ.ค. ก.พ. เม.ย. ม.ิย. ส.ค.

2552/53 [2 28 ลา้นตนั]2552/53 [6.13 หมนลานบาท]

2553/54 [6.32 หมืน่ลา้นบาท]

2554/55 [5.66 หมืน่ลา้นบาท]

2552/53 [2.28 ลานตน]

2553/54 [2.54 ลา้นตนั]

2554/55 [1.89 ลา้นตนั]

ทีม่า: สมาคมผูส้ง่ออกขา้วไทย.
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3. วงเงินงบประมาณที่รฐัแจ้ง ตํา่กว่ารายจ่ายจริง

ของโครงการ : รู้ลึก รู้จริง จาํนําข้าว หน้า 17

วงเงนิงบประมาณนีต้ํ่ากว่ารายจ่ายจริง 

เพราะเป็นวงเงนิที่จ่ายไปเพื่อการรับ

จาํนําเท่านัน้ โครงการฯยังมีค่าใช้จ่ายอื่นจานาเทานน โครงการฯยงมคาใชจายอน

อีกเป็นจาํนวนมาก

14
*หมายเหต ุข้อมลูจาก ธกส. ณ วนัที่ 31 ต.ค.2555 มีข้าวเข้าโครงการ 20 ล้านตนั จ่ายเงินให้เกษตรกรจํานวน  325,757 ล้านบาท 

ทีม่า: รูล้กึรูจ้รงิจาํนําขา้ว, กขช 2555.



3. วงเงิน... (ต่อ)

1. เพราะรฐับาลจ่ายค่าแปรสภาพ ฯลฯ เป็นข้าวสาร : ทนัทีที่รฐับาลเริ่ม

โครงการจะมีค่าใช้จ่าย 43,764 ล้านบาท
ประกอบด้วย

 ค่าจ้างโรงสีในการสีแปรสภาพ ค่ากระสอบ และค่าขนส่งข้าวสารเข้าโกดงั

่ ้ ใ ้ ค่าจ้าง surveyor ในการตรวจสอบคณุภาพข้าว

2. เพราะมีต้นทนุการเกบ็รกัษาข้าว : เมื่อมีการเกบ็รกัษาข้าวจะมี

่ ใ ้ ่ ้ค่าใช้จ่าย 28,719 ล้านบาท
ประกอบด้วย

 ่ ่ โ ั คาเชาโกดงและรมยา

 ดอกเบีย้เงินกู้

 ค่าเสื่อมราคาของข้าว

3. ยิ่งกว่านัน้รฐับาลยงัขาดทนุจากการขาย : ขาดทุน 100,419 ล้านบาท
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หมายเหตุ คาํนวน ณ ปรมิาณการรบัจาํนํา 20 ลา้นตนั ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขา้วไมเ่กนิ 2 ปี 

(สามารถระบายขา้วไดท้ง้หมดภายในปี 2556)



สรปวงเงินงบประมาณที่รฐัแจ้งตํา่กว่ารายจ่ายจริงของโครงการ

3. วงเงิน... (ต่อ)

รายการต้นทนุค่าใช้จ่าย ล้านบาท

สรปุวงเงนงบประมาณทรฐแจงตากวารายจายจรงของโครงการ

1. ค่าใช้จ่ายทนัทีที่เริ่มโครงการ 43,764

2  ค่าใช้จ่ายเมือ่มีการเกบ็รกัษา 28 7192. คาใชจายเมอมการเกบรกษา 28,719

3. การขาดทนุเมือ่ขายข้าว 100,419

รวม  172,902 

และถ้ารฐับาลยงัไม่สามารถระบายข้าวให้หมดภายในปี 2556 และถารฐบาลยงไมสามารถระบายขาวใหหมดภายในป 2556 

จะทาํใหต้นทนุค่าใช้จ่ายในข้อ 2 และ 3 เพิ่มขึน้เป็นเงาตามตวั 

และจะส่งผลต่อภาระหนี้สาธารณะของประเทศและจะสงผลตอภาระหนสาธารณะของประเทศ

16



คาํนวนกาํไรขาดทนจาํนําขา้วรอบ 54/55
3. วงเงิน... (ต่อ)

คานวนกาไรขาดทนุจานาขาวรอบ 54/55
รายการ (ล้านบาท) นาปี 54/55 นาปรงั 2555 รวม

่ข้าวเปลือกที่เข้าโครงการ (ล้านตนั) 6.95 14.08 21.03

     - เทยีบเทา่ขา้วสาร (ลา้นตนั) 4.23 8.71 12.93

ต้นทนุรวม 144,868.03 253,371.58 398,239.61

รายรบัรวม 89,354.27 135,983.48 225,337.75

กาํไร/ขาดทนุ -55,513.76 -117,388.11 -172,901.86

     - ต่อตนัขา้วเปลอืก (บาท) -7,987.41 -8,337.22 -8,221.62

หมายเหตุ: 

1. คาํนวนปรมิาณการจาํนําขา้ว ณ วนัที ่31 ต.ค. 2555

2. สมมตวิา่รฐับาลสามารถขายขา้วในไตรมาส 1-3 ปี 2555 ไดเ้ทา่กบั 1.46 ลา้นตนั คดิเป็นมลูค่า 33,136 ลา้นบาท

3. หลงัจากนัน้สมมตใิหร้ฐับาลขายขา้วไดท้กุไตรมาส ตามสดัสว่นทีก่ระทรวงพานิชยป์ระมาณการณ์ไวเ้มือ่วนัที ่12 ก.ย. 2555 อกี 5 ครัง้ฐ ุ

จนหมดพอดี

4. ราคาขา้วรอบแรกใชร้าคาประมลูในครัง้ก่อน ขา้วขาวราคาตนัละ 16,300 บาท ขา้วหอมราคาตนัละ 29,800 บาท ขา้วอื่นๆ ใชร้าคาขาย

สง่ในประเทศ หกัค่าจดัการ 1500 บาท

ั ใ ้ ้ ใ ้ ี่ ื ี $ ั ่ ั5. รอบถดมาใชร้าคา ขา้วขาว 5% ใชร้าคาเฉลยีเดอืนตุลาคม FOB เวยีดนาม + 30 $US หกคา่จดการ 1,000 บาท, 

ขา้วหอมใชร้าคาเฉลีย่เดอืนตุลาคม FOB ไทย หกัคา่จดัการ 1,500 บาท, ขา้วอื่นๆ ใชร้าคารอบแรก หกัค่าจดัการ 300 บาท 

6. อตัราแลกเปลีย่น 30.1 บาท/เหรยีญสหรฐัฯ 17



รายละเอยีดการคาํนวนกาํไรขาดทนุจาํนําขา้วรอบ 54/55
3. วงเงิน... (ต่อ)

รายการ (ล้านบาท) ปี 2554/55 นาปรงั 2555 รวม 2 รอบ

จากปรมิาณขา้วเปลอืก ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2555 (ลา้นตนั) 6.95 14.08 21.03

คดิเป็นขา้วสารทีส่ง่มอบเขา้โกดงัของรฐับาล (ลา้นตนั) 4.23 8.71 12.93

1. เงินกู้ 118,594 207,163 325,757

     1.1 เงนิกู ้ธกส. 90,000 0 90,000

     1.2 เงนิกูส้ถาบนัการเงนิอื่น 28,594 207,163 235,757

ี ้2. ดอกเบีย 6,491 7,487 13,978

     2.1 เงนิกู ้ธกส. 5,869 0 5,869

     2.2 เงนิกูส้ถาบนัการเงนิอื่น 622 7,487 8,109

3. ต้นทนค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 19,783 38,721 58,5053. ตนทุนคาใชจายในการดาเนนงาน 19,783 38,721 58,505

     ตน้ทุนคา่ใชจ้า่ยต่อตนั (บาท/ตนัขา้วเปลอืก) 2,846 2,750 2,782

     3.1 คา่ดาํเนินงานของกรมสง่เสรมิการเกษตร 306 38 344

     3.2 คา่ดาํเนินงานของ ธกส. 1,235 2,158 3,393

     3.3 คา่ดาํเนินงานของ อคส. และ อตก. 2,369 4,368 6,736

     3.4 คา่ดาํเนินงานของโรงสี 6,989 14,392 21,382

     3.5 คา่ดาํเนินงานของกรมการคา้ภายใน 498 0 498

     3 6 คา่เสือ่มคณภาพจากการเกบ็รกัษาขา้วสาร 4 982 4 983 4 984     3.6 คาเสอมคุณภาพจากการเกบรกษาขาวสาร 4,982 4,983 4,984

4. รวมรายจ่าย (1+2+3) 144,868 253,372 398,240

5. รายรบัจากการขายข้าวทัง้หมดของโครงการ 89,354 135,983 225,338

6. ขาดทุน -55,514 -117,388 -172,902ุ

     ขาดทุนต่อตนั (บาท/ตนัขา้วเปลอืก) -7,987 -8,337 -8,222
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4. ประเดน็เพิ่มเติม: รฐับาลประสบความสาํเรจ็ในการ

ํ ใ ้ ้ ป ื  ้ สทาใหขาวเปลอกแพง ขาวสารถกู

ข้าวเปลือกเจ้า / ข้าวสารเจ้า

ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น15% (บาท/ตนั) ราคาขายปลีกข้าวสารเจ้า (บาท/กก.)

ขาวเปลอกเจา / ขาวสารเจา
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16,000

23

24
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22

23
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พ
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ม.ี
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เม
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.

พ
.ค

.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

2553 2554

ใ โ

20

ม.ค. ม.ีค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย.

2554 2554( ํ ํ ) 2555( ํ ํ )2555 2555 (ในโครงการจาํนํา) 2554 2554(จานา) 2555(จานา)

ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร และสาํนกัดชันีเศรษฐกจิการคา้. 19



4. ข้าวเปลือกแพง... (ต่อ)

ข้าวเปลือกหอมมะลิ / ข้าวสารหอมมะลิ

20 000

22,000

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 100% (บาท/ตนั)

42

ราคาขายปลีกข้าวสารหอมมะลิ (บาท/กก.)

16,000

18,000

20,000

38

40

10,000

12,000

14,000

34

36

6,000

8,000

.ค
.
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.

.ค
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.ย
.

.ค
.

.ย
.

.ค
.

.ค
.

.ย
.

.ค
.

.ย
.

.ค
. 30

32

ม ก . มี เม พ มิ ก ส ก ต พ ธ

2553 2554

2555 2555 (ในโครงการจาํนํา)

ม.ค. ม.ีค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย.

2554 2554(จาํนํา) 2555(จาํนํา)

ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร และสาํนกัดชันีเศรษฐกจิการคา้. 20



4. ข้าวเปลือกแพง... (ต่อ)

สมดลข้าวปี 2554 2555

อปุทาน
 ล้านตนั 

ขส.
อปุสงค์

 ล้านตนั 

ขส.
ทาํข้าวสารราคาถกูทัง้ๆ ที่รฐับาลซื้อข้าวเปลือกนาปรงัปี 2555 

ไปหมด และรฐัขายข้าวเพียง 1.46 ล้านตนั (ตามคาํแถลงของ

สมดลุขาวป 2554 -2555

2554

ขา้วรฐับาล ปี 53* 1.55 บรโิภค+ทาํพนัธุ์ 10.67 

ผลผลติ
การจาํนํา นาปี 54/55* 

ไปหมด และรฐขายขาวเพยง 1.46 ลานตน (ตามคาแถลงของ

นายกรฐัมนตรี)

• การจ้างโรงสี สีแปรสภาพ-ใส่กระสอบขนส่ง รฐัจ่ายค่าจ้างเป็น

ข้าว รวมทัง้กาํหนดอตัราสีแปรสภาพ และการส่งมอบที่ใจดี 

้
ผลผลต

23.13 (ชว่ง 7 ต.ค.-59 ธ.ค. 54) 2.97 

ขา้วในมอืโรงสี 0.36 สง่ออก 54 (ทัง้ปี) 10.80 

รวม (A) 25.04 รวม (B) 24.44 

ข้าวเหลือใน ปี 54 (A-B) 0 60 

ทาํให้มีข้าวสารในตลาดปีนี้อีก 1.68 ล้านตนั

• ตลาดข้าวมีคู่แข่งรายใหม่ที่มีต้นทุนการซื้อข้าวจากรฐับาลตํา่

กว่าพ่อค้าปัจจบุนัที่ต้องซื้อข้าวสารในราคาขายส่งที่แพงกว่า

้
ขาวเหลอใน ป 54 (A-B) 0.60 

2555

ขา้วเหลอืจากปี 54 

ยกมาในปี 55 0.60 
บรโิภค+ทาํพนัธุ์

8.26 

− คู่แข่งรายใหม่สามารถประมลูซื้อข้าว หรือรบัจ้างทาํข้าว
ส่งรฐับาลด้วยต้นทุนตํา่

− คู่แข่งรายใหม่อาศยัเส้นสายการเมือง

่ ้ ้ ี่ ํ ิ ่ ่ ั ี ่ ่ ็
ขา้วรฐับาล ปี 55

1.46 

การจาํนําบางสว่นของนา

ปี54/55 และนาปรงั55 9.41 

ผลผลติ 20.46 สง่ออก  (ม.ค.-สค. ปี 55) 4.51 

ขา้วในมอืโรงสี 1 68 

− พ่อค้าข้าวทีทาํธรุกิจอยู่ก่อนกลวัเสียส่วนแบง่ตลาด ก็
จาํเป็นต้องรกัษาราคาขายส่ง ส่วนซุปเปอรม์ารเ์กต็ที่มี

อาํนาจซื้อกส็ามารถเรียก rebate จากผูข้ายส่งข้าว 

(suppliers) เพิ่มขึน้ โดยไม่ต้องเพิ่มราคาขาวในมอโรงส 1.68 

รวม (A) 24.20 รวม (B) 22.18 

ข้าวเหลือใน ปี 55 (A-B) 2.02 

( pp )

• อาจมีข้าวสารจากต่างประเทศทะลกัเข้ามาในประเทศ

โดยเฉพาะตามจงัหวดัแถบชายแดนไทย-เขมร

ทีม่า: ปรบัปรงุสมดุลขา้วโดยผูว้จิยั. 21


