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 ครม.อนุม ัต ิจ ่ายประกันราคาข ้าวงวดแรก 

13,000 ล้านบาท เกษตรได้รับแล้วตั ้งแต่ 9 พ.ย. 

สูงสุดกว่า 69,000 บาทต่อราย เหตุราคาข้าวปีนี้ตกต่ำ

หนัก “คลัง-สำนักงบประมาณ” หัวหมุนเร่งหาเงินจ่าย

ประกันราคาข้าวเพิ่มอีก 31 งวด กว่า 76,000 ล้าน

บาท ภายใน 2-3 เดือนนี้ 

 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มี

การหารือและได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ ไปเร่งหารือเพื่อจัดสรร

งบประมาณที่จะนำมาใช้จ่ายในโครงการประกันราคาข้าว ซึ่งจะต้องมีความชัดเจนภายใน 2-3 

เดือนนี้เพื่อนำเงินไปจ่ายให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการประกันราคาข้าววงเงินรวม 89,000 

ล้านบาท โดยงวดแรก ครม.ได้อนุมัติให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

จ่ายให้เกษตรกรแล้ว 13,000 ล้านบาท ซึ่งเริ่มจ่ายไปแล้วตั้งแต่วันท่ี 9 พ.ย.ท่ีผ่านมา ทำให้วงเงิน

ท่ีกระทรวงการคลังต้องหาเพิ่มเพื่อนำมาจ่ายเงินค่าประกันราคาข้าวจำนวน 76,000 ล้านบาท 

 “ส่วนจะใช้เงินจากแหล่งใด จะต้องตั ้งงบกลางหรือไม่ ต้องรอผลการหารือกับสำนัก

งบประมาณให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะมีคำตอบ รวมถึงต้องหารือ เรื่องของกรอบวินัยการคลังตาม

มาตรา 28 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ที่กำหนดกรอบหนี้คงค้างรวมกันได้ไม่เกิน 30% ของ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วย” 

 ด้านนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง กล่าวว่า การดำเนินโครงการประกันราคาข้าวเพื่อ

ช่วยเหลือชาวนาในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำ ถือเป็นผลงานของรัฐบาล ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง 

ไม่ใช่พรรคใดพรรคหนึ่ง แต่เป็นการดำเนินการของรัฐบาล ส่วนการหาเงินเพื ่อมาใช้จ่ายใน

โครงการต่างๆก็ถือเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลัง ดังนั้นไม่ว่าใครจะได้หน้าหรือไม่ได้หน้า 

กระทรวงการคลังก็ต้องหาเงินมาเพื่อช่วยเกษตรกร เพราะเป็นกระดูกสันหลังของประเทศ 

 “ในส่วนตัวแล้วระบบประกันราคาข้าวแม้จะเป็นการช่วยเกษตรกรแล้ว แต่เป็นการทำให้

เกษตรกรอ่อนแอ และการช่วยเหลือไม่รู้จะจบหรือส้ินสุดเมื่อใด ดังนั้น ส่ิงท่ีควรทำคือการช่วยลด

ต้นทุนให้เกษตรกร การพัฒนาพันธุ์ข้าว การส่งเสริมการแปรรูปข้าวให้มีมูลค่า แปรรูปเป็น

เมนูอาหารยอดนิยม ช่วยยกระดับเกษตรกรอย่างยั่งยืน” 

 ขณะที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า 

หลังจากเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกในวันท่ี 9 พ.ย. รัฐจะจ่ายต่อเนื่องในงวดต่อๆไปรวมท้ังหมด

มี 33 งวด โดยงวดที่ 2 จะจ่ายในวันที่ 10 พ.ย.นี้ ส่วนที่เหลืออีก 31 งวดนั้นที่ประชุม ครม.ได้มี

มติเห็นชอบในหลักการภาพรวมที่ต้องการให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

อย่างต่อเนื่อง ส่วนจะใช้วงเงินรวมเท่าไหร่ในแต่ละงวดนั้นขึ้นอยู่กับรายได้ท่ีประกัน 

 คลังวุ่นหา 7.6 หม่ืนล้านบาทจ่ายชาวนา รัฐอ่วมส่วนต่างประกันข้าวพุ่ง 



 “ตัวอย่างเช่น ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้อยู่ที่ตันละ 10,000 บาท ต้องเอาไปลบ

ด้วยราคาตลาดย้อนหลัง 7 วัน สมมติว่าราคาตลาดเฉลี่ย 7 วันอยู่ที ่ 8,000 บาท จะมีตัวเลข

ออกมาเป็น 2,000 บาท ซึ่งนี่คือวงเงินของแต่ละงวดท่ีรัฐต้องจ่ายให้เกษตรกร โดยตัวเลขตรงนี้จะ

ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละงวดต่อไป” 

 ทั้งนี ้ ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาว่าจัดเงินในแต่ละงวด ขณะท่ี

กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ทำต้นเรื่องคาดการณ์ในภาพรวม แต่หลักใหญ่ คือต้องเดินหน้าโครงการ

ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในปีท่ี 3 โดยตอนนี้ราคาข้าวตกต่ำ จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนท่ี

มากกว่าทุกปี โดยราคาข้าวจะต้องดูที่ราคาค่าความชื้นไม่เกิน 15% หรือข้าวแห้ง แต่ราคาที่บาง

ฝ่ายพูดกันขณะนี้คือราคาข้าวเปียก ซึ่งเป็นการเกี่ยวข้าวมาแล้วนำไปขายทันที ซึ่งมีความชื้นจะ

มากกว่า 15% จึงเอาราคานั้นเป็นมาตรฐานไม่ได้ โดยข้าวแห้ง ณ ปัจจุบันนี้ราคาเกวียนละ 7,500-

7,800 บาท 

 ขณะเดียวกัน ครม.ยังให้ความเห็นชอบมาตรการคู่ขนาน และตนได้กำชับกับ ธ.ก.ส.ให้เร่ง

ดำเนินการส่วนนี้ อาทิ ช่วยโรงสีท่ีเก็บสต๊อกข้าวไว้ ไม่นำออกขาย เพื่อไม่กดราคาข้าวในตลาด ก็

จะได้รับเงินช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% หรือหากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเกี่ยวข้าวได้แล้วเอาไป

ตากแห้ง ยังไม่ขาย เพื่อไม่ทำให้ปริมาณข้าวในตลาดมากเกินไป รัฐบาลจะมีเงินช่วยเหลือตันละ 

1,500 บาท 

 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้โอนเงิน

ชดเชยส่วนต่างรายได้ให้กับเกษตรกรผู ้ปลูกข้าวเปลือก ตามโครงการประกันรายได้ผู ้ปลูก

ข้าวเปลือกปี 64/65 งวดท่ี 1 สำหรับเกษตรกรท่ีแจ้งการเก็บเกี่ยวไว้ก่อนวันท่ี 15 ต.ค.64 ซึ่งงวด

แรกนี้ เนื่องจากราคาข้าวลดลงมากจึงได้รับส่วนต่างสูง โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้สูงสุดรายละ 

57,900.78 บาท, ข้าว เปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ สูงสุด 57,524 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 

สูงสุด 26,303.25 บาท, ข้าวเปลือกเจ้า 58,038.6 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 69,399.52 บาท 

ขณะที่นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ธ.ก.ส.ได้โอนเงิน

ส่วนต่างการประกันรายได้ เกษตรกรผู ้ปลูกข้าวปี 2564/65 ในวันที่ 9 พ.ย.แล้ว 530 ,842 

ครัวเรือน วงเงิน 11,230.69 ล้านบาท 

 

 

 

 ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า กรุงไทยคอมพาส ธนาคารกรุงไทย 

ประเมินผลผลิตข้าวเปลือกที่จะได้รับความเสียหายจริงจาก

อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่าอยู่ที่ประมาณ 1.6 ล้านไร่ หรือ

คิดเป็นเพียง 2.3% ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งประเทศ และคิดเป็น

มูลค่าความเสียหายประมาณ 5,400 ล้านบาทโดยผลผลิตข้าว

ท่ีได้รับความเสียหายส่วนใหญ่อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา นครสวรรค์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ และ

พิจิตร เนื่องจากมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน 

 ทั้งนี้ ผลกระทบจากอุทกภัยในปีนี้ ยังส่งผลเสียหายน้อยเมื่อเทียบกับมหาอุทกภัยในปี 

2554 และปัญหาภัยแล้งในปี 2558 โดยอุทกภัยปี 2554 มีพื ้นที ่เพาะปลูกข้าวที ่ได้รับความ

 เกษตรกรช้ำพิษน้ำท่วม ผลผลิตข้าวเปลือกเสียหาย 5.4 พันล้านล้านบาท 



เสียหายจริงอยู่ท่ี 11.2 ล้านไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมถึง 43,600 ล้านบาท ขณะท่ีภัยแล้ง

ในปี 2558 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ได้รับความเสียหายจริงอยู่ที่ 2.9 ล้านไร่ คิดเป็นมูลค่าความ

เสียหายรวมประมาณ 10,500 ล้านบาท 

 ผลจากอุทกภัยครั้งนี้ ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นในระดับที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก จึง

คาดว่าในปี 2565 ผลผลิตข้าวเปลือกจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 32 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 6.3% แต่การ

ส่งออกจะดีขึ้นแต่ไม่มาก โดยอยู่ที่ 6.5 ล้านตัน ถือว่าอยู่ในระดับต่ำหากเทียบกับช่วงปี 2550-

2561 ที่เคยส่งออกเฉลี่ยปีละ 9-10 ล้านตัน เนื่องจากเงินบาทมีแนวโน้มกลับมาแข็งค่า จะทำให้

ราคาข้าวไทยแข่งขันกับราคาข้าวที่ต่ำกว่าของประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามและอินเดียได้ยากขึ้น 

ขณะที่ปริมาณเพิ่มขึ้นยิ่งทำให้การแข่งขันในตลาดข้าวโลกรุนแรง จึงประเมินว่าราคาขายส่ง

ข้าวสารของไทยจะมีแนวโน้มลดลง โดยในครึ่งแรกปี 2565 ราคาขายส่งข้าวขาว 5% เฉลี่ยจะอยู่ท่ี 

11,270 บาทต่อตัน ลดลง 21.1% จากปีก่อน ส่วนราคาขายส่งข้าวหอมมะลิ 100% เฉลี่ยจะอยู่ท่ี 

18,668 บาทต่อตัน ลดลง 20.7% 


