
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 

 

 

 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย

และบริหารจ ัดการข ้าวโพดเลี ้ยงสัตว ์ (นบขพ.) และ

คณะอนุกรรมการเพื ่อบริหารจัดการปาล์มน้ำม ันและ

น้ำมันปาล์มด้านการตลาด มีมติเห็นชอบให้จัดทำโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปาล์มน้ำมัน ฤดูการผลิตปี 64/65 ต่อเนื่อง

เป็นปีท่ี 3 เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร ซึ่งจะใช้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเดียวกับโครงการฤดูการ

ผลิตปี 63/64 หรือปีที่ 2 โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเร็วๆนี้ 

ส่วนปาล์มน้ำมันจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการปาล์มน้ำมันแห่งชาติ 

(กนป.) พิจารณาก่อนเสนอ ครม.เห็นชอบ 

 สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กำหนดราคาประกันไว้ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 8.50 บาท ไม่เกิน

ครัวเรือนละ 30 ไร่ เป้าหมายเกษตรกรที่ขึ ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 452,000 

ครัวเรือน ที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64-31 พ.ค.65 โดยการจ่ายชดเชยรายไดใ้ห้

เกษตรกรงวดแรก เริ่มวันที่ 20 พ.ย.64 งวดต่อไปทุกวันท่ี 20 ของเดือน และงวดสุดท้ายวันท่ี 20 

ต.ค.65 รวม 12 งวด งบประมาณ 1,800 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้กำหนดมาตรการคู่ขนานช่วย

รักษาเสถียรภาพราคา โดยชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้อัตรา 3% ต่อปี ให้กับสถาบันเกษตรกร และ

ผู้ประกอบการรับซื้อ เพื่อเร่งการรับซื้อและเก็บสต๊อกไว้ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เป้าหมาย

รวม 350,000 ตัน 

 ส่วนปาล์มน้ำมัน เบื้องต้นกำหนดราคาเป้าหมายที่ กก.ละ 4 บาท ซึ่งเกษตรกรที ่ขึ้น

ทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร จะได้รับความช่วยเหลือทุกครัวเรือนตามพื้นที่ท่ี

ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ และต้องเป็นพื้นท่ีปลูกต้นปาล์มท่ีให้ผลผลิตแล้วมีอายุ 3 ปี

ขึ้นไป ตั้งแต่เดือนก.ย. 64-ก.ย. 65 โดยจ่ายงวดวันที่ 1 และ 15 ก.ย. 64 งบประมาณ 7,660 

ล้านบาท ขณะเดียวกัน ยังจะมีมาตรการเสริมคู่ขนานเพื่อแก้ไขปัญหาสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ

ส่วนเกิน โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการให้ผู้ส่งออก กก.ละ 2 บาท เพื่อผลักดันการส่งออกน้ำมัน

ปาล์มดิบ ปริมาณเป้าหมาย 150,000 ตัน 

 “โครงการประกันรายได้ของรัฐบาลชุดนี้จะเดินหน้าปีที่ 3 ทั้งหมดในพืชหลัก 5 ชนิด คือ 

ข้าวเปลือก ข้าวโพด-เลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และยางพารา ซึ่งจะทยอยเสนอให้ 

ครม.พิจารณาอนุมัติทั้ง 5 โครงการในเร็วๆนี้ คาดจะช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืช

ท้ัง 5 ชนิดรวม 7.69 ล้านครัวเรือนได้แน่นอน” 

 

 

 

นำร่อง “ข้าวโพด-ปาล์มน้ำมัน” “พาณิชย์” ชงประกันรายได้สินค้าเกษตรปี 3 



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 

 

 

 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโค

วิด-19 ระลอกสามในครั้งนี้ ถือว่ารุนแรงและน่าจะยืดเยื้อ 

ซึ ่งย่อมกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปี

หลังมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความเสี่ยง และยังมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย 

ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโน้มท่ีจะฟื้นตัวช้าลง โดยคาดว่าขยายตัวเพียงร้อย

ละ 0.7 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 2 ปี 2564 สศก. พบว่า ขยายตัวร้อยละ 1.2 โดย

ปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปี 2563 ท่ีหดตัวถึงร้อยละ 3.1 เนื่องจากปริมาณน้ำฝน

ที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 และช่วงต้นปี 2564 ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้

เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้มากขึ้น รวมทั้งสภาพอากาศโดยทั่วไปที่เอื้ออำนวย และไม่

ประสบปัญหาภัยแล้งที่รุนแรง ทำให้สถานการณ์การผลิตพืชและปศุสัตว์ดีกว่าปีที่ผ่านมา อีกท้ัง

ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้น จูงใจให้เกษตรกรเพิ่มปริมาณการผลิต โดยแนวโน้ม

เศรษฐกิจการเกษตร ท้ังปี 2564 สศก. ยังคาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7-2.7 ตามเดิมท่ี

คาดการณ์ไว้ 

 จากการวิเคราะห์ผลกระทบโควิด-19 พบว่า ภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากโควิด-19 น้อย

ที่สุด เมื่อเทียบกับภาคอื่นๆโดยผลกระทบที่ได้รับมีสาเหตุหลักมาจากกำลังซื้อของผู้บริโภคต่อ

สินค้าเกษตรที่อ่อนตัวลงเพราะมาตรการที่ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น 

การล็อกดาวน์ และการควบคุมพื้นท่ีการจำกัดเปิดร้านค้า และ ร้านอาหารต่างๆ โดยผลวิเคราะห์

พบว่า กรณีโควิด-19 กระทบ 5 เดือน (เมษายน - สิงหาคม 2564) มูลค่าทางเศรษฐกิจ

การเกษตรในส่วนของการบริโภคสินค้าเกษตรในประเทศ จะลดลงรวมทั้งสิ้น 13,895 ล้านบาท 

เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบจากโควิด-19 ท่ีมีต่อสาขาการผลิตทางการเกษตร 5 อันดับแรก (กรณี 

5 เดือน) พบว่า สาขาการผลิตที่ได้รับผลกระทบมากท่ีสุด คือ การทำสวนผัก มูลค่าทางเศรษฐกิจ

ลดลง 3,049 ล้านบาท รองลงมา คือ การทำสวนผลไม้ มูลค่าลดลง 2,061 ล้านบาท การทำนา 

มูลค่าลดลง 2,038 ล้านบาท การประมงทะเลและการประมงชายฝั่ง มูลค่าลดลง 1,007 ล้านบาท 

และการเลี้ยงสัตว์ปีก มูลค่าลดลง 908 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากโครงสร้างการบริโภคของ

ประเทศไทย มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริโภค ผัก ผลไม้ และข้าว มากท่ีสุด 

 อย่างไรก็ตาม แม้โควิด-19 จะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย แต่การส่งออกสินค้าเกษตร

ไทย ยังขยายตัวได้ดีตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า จึงนับเป็นอีกแรงสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทย

ขยายตัวได้โดยเมื่อพิจารณาถึงการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยไปยังตลาดโลก 

วิกฤติโควิดฉุดบริโภคสินค้าเกษตร5เดือนเสียหาย 13,895 ล้าน 



ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) พบว่า มีมูลค่าอยู่ที ่ 716,581 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 669,079 ล้านบาท หรือเพิ่มร้อยละ 7.1 

สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สำคัญที่มีปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลังและ

ผลิตภัณฑ์ ยางพารา ทุเรียนและผลิตภัณฑ์ สับปะรดและผลิตภัณฑ์ ลำไยและผลิตภัณฑ์ เนื้อไก่

และผลิตภัณฑ์ กุ้งและผลิตภัณฑ์ และน้ำมันปาล์ม ทั้งนี้ ตลาดส่งออกหลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน 

ญ่ีปุ่น และสหภาพยุโรป 

 ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมแนวทางดำเนินนโยบายทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาวเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ตลอดจนผลักดันนโยบายดังกล่าวให้เป็น

รูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาและปรับทักษะแรงงาน (upskill/reskill) การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart Farm) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ไทยให้ยั่งยืนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยสามารถรองรับปัจจัยลบ ต่างๆ ที่จะ

กระทบต่อเศรษฐกิจ (economic shocks) ในอนาคตได้ดีขึ้น 

 

 

 

  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี

แ ละรมว .พาณ ิ ช ย์  เ ป ิ ด เ ผยว ่ า  ใ นการประชุ ม

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ (นบขพ.) และการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อ

บร ิหารจ ัดการปาล ์มน ้ำม ันและน ้ำม ันปาล ์มด ้าน

การตลาด เมื ่อเร็วๆ นี ้ มีมติเห็นชอบในการเดินหน้า

นโยบายประกันรายได้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 

2564/65 เป็นปีท่ี 3 โดยใช้หลักการเดียวกับประกันรายได้ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ปี 2 ท่ีกำหนดราคา

เป้าหมาย 8.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่เป้าหมายเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน

เป็นผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวนประมาณ 452,000 ครัวเรือน ท่ีขึ้น

ทะเบียนเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2564-31 พ.ค. 2565 โดยงวดแรกจะเริ่มจ่ายให้เกษตรกร

วันที่ 20 พ.ย. 2564 งวดต่อไปทุกวันที่ 20 ของเดือน งวดสุดท้าย 20 ต.ค. 2565 รวม 12 งวด 

วงเงินงบประมาณ 1,800 ล้านบาท ใกล้เค ียงกับปีที ่ผ ่านมา โดยจะนำเสนอเข้าที ่ประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป 

 ส่วนมาตรการคู่ขนานที่จะเข้ามาช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพด มีมาตรการให้สถาบัน

เกษตรกรและผู้ประกอบการเร่งการรับซื้อและเก็บสต๊อกไว้ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดย

ได้รับชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3% ต่อปี เป้าหมายรวม 350,000 ตัน ได้แก่ 1.โครงการสินเชื่อเพื่อ

รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มเป้าหมาย 150,000 ตัน และ 2.โครงการชดเชย

ดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เป้าหมาย 200,000 ตัน       

 นายจุรินทร์กล่าวว่า ส่วนปาล์มน้ำมัน ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบาย

ปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) พิจารณาโครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน ปี 3 โดยกำหนดราคา

‘จุรินทร์’ลุยประกันรายได้ ‘ข้าวโพด-ปาล์ม’รอครม.ไฟเขียว 



เป้าหมาย 4 บาทต่อกก. ซึ่งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รับ

ความช่วยเหลือทุกครัวเรือนตามพื้นท่ี ๆ ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ และต้องเป็นพื้นท่ี

ปลูกต้นปาล์มท่ีให้ผลผลิตแล้ว มีอายุ 3 ปีขึ้นไป ระยะเวลา ดำเนินการตั้งแต่ ก.ย. 2564-ก.ย. 

2565 โดยจะจ่ายงวดท่ี 1 วันท่ี 15 ก.ย. 2564 วงเงินงบประมาณ 7,660 ล้านบาท 

 โดยมาตรการเสริมคู่ขนาน เพื่อแก้ไขปัญหาสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกิน จะสนับสนุนค่า

บริหารจัดการให้ผู้ส่งออก กก.ละ 2 บาท เพื่อผลักดันน้ำมันปาล์มดิบออกไปตลาดต่างประเทศ 

 “โครงการประกันรายได้ของรัฐบาลชุดนี้ จะเดินหน้าปีที่ 3 ทั้งหมดในพืชหลัก 5 ชนิด ซึ่ง

จะทยอยทำการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และจะนำเข้าที่ประชุม ครม. เพื่อขออนุมัติ

ต่อไป” นายจุรินทร์กล่าว 

 

 

 

 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้หารือกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน เช่น องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก 

สำน ักงานเศรษฐก ิจอ ุตสาหกรรม กรมย ุโรป สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย ผ่านการประชุมระบบทางไกล กรณีสหภาพ

ยุโรป (อียู) ได้เผยแพร่ร่างกฎหมายมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน(Carbon Border 

Adjustment Mechanism : CBAM) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าของอี

ยูจะต้องซื้อ“ใบรับรอง CBAM” ตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้านั้น ซึ่งผู้ผลิต

และผู้ส่งออกสินค้าของไทยไปอียูต้องเตรียมปรับตัว และปรับกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือมีค่าใช้จ่ายสำหรับขอใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

หากอียูเห็นชอบร่างกฎหมายมาตรการดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับในต้นปี 2566 

 ท้ังนี้ ท่ีประชุมเห็นว่ามาตรการ CBAM ของอียูจะกระทบกับการส่งออกสินค้าของไทยไปอี

ยู โดยเฉพาะสินค้าเหล็ก เหล็กกล้า และอะลูมิเนียม ซึ ่งในปี 2563 ไทยส่งออกไปอียูมูลค่า

ประมาณ 145 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อ

ลดผลกระทบทางการค้าท่ีอาจเกิดขึ้น 

 เบ้ืองต้นอียูจะเร่ิมบังคับใช้มาตรการ CBAM กับสินค้า 5 ประเภทก่อน ได้แก่ ซีเมนต์ ไฟฟ้า 

ปุ๋ย เหล็กและเหล็กกล้า อะลูมิเนียม และอาจขยายมาตรการให้ครอบคลุมสินค้าประเภทอื่นใน

อนาคต โดย 3 ปีแรก (2566–2568) จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ผู้นำเข้าเพียงแค่รายงานข้อมูลการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 จะเริ่มบังคับใช้มาตรการ CBAM อย่าง

เต็มรูปแบบ ซึ่งผู้นำเข้าจะต้องซื้อและส่งมอบใบรับรอง CBAM 

 รายละเอียดมาตรการ CBAM เช ่น ให้ผ ู ้นำเข้าจัดทำ “คำสำแดง CBAM” ยื ่นให้แก่

หน่วยงานในประเทศสมาชิกอียู ภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี โดยระบุปริมาณสินค้าท่ี

นำเข้าในรอบหนึ่งปีก่อนหน้า และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้านำเข้านั้น และ

หว่ันคาร์บอนอียูกระทบส่งออก พาณิชย์จับมือรัฐ-เอกชนหาวิธีรับมือ 



ต้องส่งมอบใบรับรอง CBAM ซึ่งราคาใบรับรองจะอ้างอิงตามราคาซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกในตลาดคาร์บอนของอียู (EU Emission Trading Scheme : EU-ETS) และหากแสดง

ได้ว่าสินค้าถูกปรับคาร์บอนในประเทศต้นทางแล้ว ผู้นำเข้าก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายภายใต้มาตรการ 

CBAM ได้ ส่วนผู้ประกอบการต่างชาติ สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อ

รับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ระดับโรงงาน) ของสินค้าที่ตนผลิต โดยข้อมูลการ

ปล่อยก๊าซฯ จะต้องได้รับการรับรองโดยผู้รับรองที่แต่งตั้งโดยประเทศสมาชิกอียู 

 มาตรการ CBAM ของอียู สืบเนื่องจากการดำเนินนโยบายโลกสีเขียวไร้มลพิษของอียู 

(European Green Deal) ที่ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อย 55% ภายใน 10 

ปี (ปี 2573) และทำให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมเป็น 0 ภายใน 30 ปี (ปี 2593) จึง

ส่งผลให้อียูจำเป็นต้องออกมาตรการดังกล่าว เพื่อช่วยผู้ประกอบการอียูไม่ให้มีค่าใช้จ่ายในการ

ปรับระบบการผลิตสินคา้เพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกเพียงฝา่ยเดียว แตผู่ส่้งสินคา้เขา้ไปจำหน่ายในอี

ยูต้องมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นกัน 


