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 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ท่ี

ปรึกษารมว.พาณิชย์(นายจุรินทร์ ลักษณ

วิศิษฎ์) เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ได้ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ราคาล่าสุดท่ี

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนด

เกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้

เกษตรกรผ ู ้ปล ูกข ้าวโพดเล ี ้ยงส ัตว ์  ไ ด้

พ ิจารณาและเห ็นชอบการกำหนดราคา

เกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง

ราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ปี 2563/64 งวดท่ี 9 ประจำวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 

เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ สำหรับ

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวัน

เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน-19 

กรกฎาคม 2564 ความชื้นไม่เกิน14.5% กิโลกรัมละ 8.72 บาท 

 “ราคาท่ีสูงขึ้น ดีเกินเป้าหมายการประกันรายได้ของรัฐบาลท่ีกิโลกรัมละ 8.50 บาท งวดนี้

เกษตรกรจึงได้ประโยชน์จากราคาตลาดปัจจุบันท่ีสูงขึ้น รัฐบาลไม่ต้องใช้งบประมาณเพื่อจ่ายเงิน

ชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรในงวดนี้ทำประหยัดงบประมาณได้ในภาวะขณะนี้ ซึ่งถือเป็น

ผลสำเร็จจากการบริหารจัดการทางด้านนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้

ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.

พาณิชย์ได้ขับเคล่ือน” 

 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 คณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 ในกรอบวงเงิน 1,912 ล้านบาท 

เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ โดยจะจ่ายเดือนละครั้งทุกวันท่ี 

20 จนสิ้นสุดโครงการ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทั้งประเทศ 4.5 แสนครัวเรือน ปลูกมาก

ท่ีสุด คือ เพชรบูรณ์ รองลงมา คือตาก เชียงราย และกระจายอยู่ 17 จังหวัดภาคเหนือ กับหลาย

จังหวัดในภาคอีสานและมีภูมิภาคอื่นด้วยเล็กน้อย 

 ล่าสุดนายจุรินทร์เตรียมสรุปโครงการการประกันรายได้ช่วยเหลือเกษตรกรพืชหลัก 5 

ชนิด คือ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ช่วยเหลือเกษตรกร

ร่วม 8 ล้านครัวเรือน แล้วเตรียมท่ีจะเดินหน้าโครงการประกันรายได้ปี 3 ต่อไป 

 

 

 

ราคาข้าวโพดพุ่งเกษตรกรรายได้เพ่ิม 



 

 

 กรมชลประทานน้อมนำพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 10 “สืบสาน รักษา และต่อ

ยอด” ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เผยดำเนินการ

มาแล้วกว่า 3,200 โครงการ มีราษฎรได้รับประโยชน์มากถึง 590,000 ครัวเรือน พร้อมเร่ง

เดินหน้าก่อสร้าง 3 โครงการลุ่มน้ำชีตอนบน 

 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานน้อมนำพระราช

ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว ท่ีจะสืบสาน รักษา และต่อยอดให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดสัมฤทธิ์ผล

สู่พสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน มาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ยังค้างคาไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง มาดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม

เป้าหมายโดยเร็วที่สุด ส่วนโครงการที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ก็จะบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ให้

สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

 นอกจากนี ้กรมชลประทานยังจะดำเนินการต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริไม่ว่าจะเป็น อ่างเก็บน้ำ ฝาย ประตูระบายน้ำ ท่ีก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่ยัง

ไม่มีระบบส่งน้ำหรือระบบกระจายน้ำ ก็จะนำมาต่อยอดดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำหรือ

ระบบกระจายน้ำ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังกล่าวได้

เต็มศักยภาพ 

 อธิบดีกรมชลประทานกล่าวต่อว่า กรมชลประทานได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จไปแล้วมากกว่า 

3,220 โครงการ สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นประมาณ 6,773 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) มีพื้นท่ี

รับประโยชน์ 4.9 ล้านไร่ และมีราษฎรได้รับประโยชน์กว่า 590,000 ครัวเรือน ขยายพื้นท่ี

ชลประทานได้กว่า 3.41 ล้านไร่ โดยในปี 2564 กรมชลประทานได้เร่งรัดขับเคลื่อนจำนวน 8 

โครงการ สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น 11.56 ล้านลบ.ม. มีพื้นที่รับประโยชน์ 23,088 ไร่ ราษฎร

ได้รับประโยชน์กว่า 8,700 ครัวเรือน และสามารถขยายพื้นท่ีชลประทานได้ 12,050 ไร่ 

 สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญๆ ที่อยู่ระหว่างการ

ก่อสร้างในปัจจุบันนั้น มีหลากหลายโครงการกระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะลุ่ม

น้ำชีตอนบนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการสำคัญๆถึง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่าง

เก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ความจุ 70.21 ล้านลบ.

ม. เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนสถานีสูบน้ำตามลำน้ำชี มีพื้นท่ีได้รับประโยชน์ฤดู

ฝน 75,000 ไร่ และในฤดูแล้ง 30,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 27 หมู่บ้าน กว่า 22,000 คน 

ในพื้นท่ี อ.หนองบัวระเหวอ.บ้านเขว้า และ อ.เมืองชัยภูมิ 

 โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัด

ชัยภูมิ มีความจุ 48 ล้านลบ.ม. เมื่อแล้วเสร็จจะทำให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภคและ

ผลิตประปาในพื้นที่ตลอดทั้งปี สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคเกษตรกรรมในฤดูฝนกว่า 

กรมชลฯ‘สืบสาน รักษา ต่อยอด’ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ 



40,000 ไร่และในฤดูแล้งอีกกว่า 8,000 ไร่ โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการประมาณ 

5,145 ครัวเรือน หรือประมาณ 20,580 คน และโครงการอ่างเก็บน้ำลำเจียงอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ ความจุ 45.17 ล้านลบ.ม สร้างปิดกั้นลำเจียงซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของลำ

น้ำชีในท้องท่ี อำเภอภักดีชุมพล และ อำเภอหนองบัวแดง มีพื้นท่ีรับประโยชน์ 30,000 ไร่ 

 “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื ่องมาจากพระราชดำริทั้ง 3 โครงการในพื้นที่ลุ ่มน้ำชี

ตอนบนดังกล่าว นอกจากจะสร้างประโยชน์ในด้านการเกษตร และการอุปโภค-บริโภคแล้ว ยัง

เป็นการสนับสนุนแหล่งน้ำเพื ่อการทำประมง ช่วยชะลอน้ำไม่ให้ไหลลงด้านล่างเร็วเกินไป 

สามารถบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งคาดว่าทั้ง 3

โครงการจะแล้วเสร็จประมาณปี 2567” อธิบดีกรมชลประทานกล่าวในท่ีสุด 


