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ปญัหาความยากจนของเกษตรกรไทยยงัคงเป็นปญัหาเก่าแก่ย ัง่ยืนและถาวรมาอย่างยาวนาน
นบัตัง้แต่ปี 2516 เป็นตน้มานบัตัง้แต่หลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เมื่อหมดยุครฐับาลของจอมพลถนอม 
กิตติขจร พ้นไปจากอ านาจทางด้านการเมืองเมื่อประเทศไทยมีรฐับาลที่อ้างว่ามาจากการเลือกตั ้งของ
ประชาชนเขา้มาบรหิารประเทศตัง้แต่ปี 2518 

เวลาผา่นมา 42 ปี หรอืกวา่ 4 ทศวรรษ การแกไ้ขปญัหาความยากจนของเกษตรกรกย็งัไปไม่ไดไ้กล
มรีฐับาลจากนักการเมอืงเขา้มาบรหิารประเทศผา่นมาแลว้ถงึ 18 คน การแก้ไขปญัหากด็ูจะไม่สิ้นสุดยิง่ใน
ยุคสมยัรฐับาลของระบอบทกัษิณที่เกษตรกรนับสบิลา้นคนเทคะแนนเสยีงใหม้ ี4 นายกรฐัมนตร ีที่เขา้มา
บรหิารประเทศยาวนานกวา่ 15 ปี ไมว่า่จะเป็นนายทกัษณิ และนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร นายสมชาย วงศ์
สวสัดิ ์และนายสมคัร สุนทรเวช 

ปรากฏวา่ทัง้ 4 คน น าเอาระบบประชานิยมมาแกไ้ขปญัหาใหเ้กษตรกร แต่ขอ้เทจ็จรงิระบอบทกัษณิ
หาใชท่างออกทีใ่ชไ่ม ่มายคุรฐับาลพลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ผูน้ าทีม่าจากทหารยุคไทยแลนด ์4.0 ทีไ่ดม้ี
มติครม.เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้เสนอโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อ
พฒันาการเกษตรอยา่งยัง่ยนืรวม 9,120 ชุมชน ใชง้บประมาณชุมชนละ 2.5 ลา้นบาท เป็นเงนิ 22,800 ลา้น
บาท ประเมนิวา่จะมเีกษตรกรไดร้บัประโยชน์ไมน้่อยกวา่ 4 ลา้นครวัเรอืน 

โครงการน้ีผูร้บัผดิชอบไปเต็มๆ เน้ือๆ ก็คือ พลเอกฉัตรชยั สาริกลัยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ 
โครงการ 9101 มคีวามหมายคอื 9 รชักาลที่ 9 และ 10 หมายถึงรชักาลที่ 10 ในหลวงรชักาลปจัจุบนั 1 
หมายถงึ ปีแรกในรชักาลปจัจุบนั ถา้ท าไดด้คีนทีไ่ดร้บัความดคีวามชอบ คอื พลเอกฉตัรชยัเป็นคนแรก คน
ทีส่องกค็อืเพือ่นซึง่เป็นพลเอกประยทุธน์ัน่เองไมใ่ชใ่ครทีไ่หน 

แผนงานน้ีมเีป้าหมายใหชุ้มชนเกษตรกรได้รบัประโยชน์อย่างแท้จรงิมลีกัษณะการลดต้นทุนผลติ 
เพิม่ผลผลติยกระดบัมาตรฐานสนิคา้เกษตร 8 กลุม่ คอื ดา้นการผลติพชื ผลติปุ๋ ยอนิทรยี ์การจดัการศตัรูพชื 
ดา้นฟาร์มชุมชน ด้านการผลติอาหาร การแปรรูปผลผลติ ด้านปศุสตัว์ขนาดเล็กและการประมงเป็นการ
ปฏริปูภาคเกษตรกรภายใตแ้นวคดิไทยแลนด ์4.0 ซึง่ตอ้งน านวตักรรมแบบอจัฉรยิะมาใชต้ัง้แต่การผลติแปร



รูปและการตลาดแก่เกษตรกรทัง้ระบบ 4 ลา้นครวัเรอืน โดยมผีูร้บัผดิชอบเต็มๆ คอื พลเอกฉัตรชยั รมว. 
รองลงไปคอืปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ ตามดว้ยขา้ราชการระดบัสูงทุกๆ คนของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รวมไปจนถงึผูบ้รหิารในระดบัจงัหวดัทัง้ 77 จงัหวดั 

โครงการ 9101 ที่ว่าน้ีนับเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มเีป้าหมายที่จะพลกิฐานะ
เกษตรกรไทยทัง้ประเทศเพือ่ใหพ้น้จากความยากจนเสยีทไีมว่า่จะเป็นเกษตรกรในสาขาใดทัง้ชาวนา ชาวไร ่
ชาวสวนหรือว่าชาวประมง เป็นการปฏิรูปโฉมหน้าเกษตรกรไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่ างเต็มที่เพื่อ
เป้าหมายเกษตรกรไทยพน้จากความยากจน 

โดยพลเอกฉัตรชยั รฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบไดเ้น้นย ้าและใหก้ าลงัใจแก่ขา้ราชการในกระทรวงว่าขอให้
ทุกคนมคีวามสุขกบัการท างานถือว่าการช่วยพี่น้องเกษตรกรให้มรีายได้เลี้ยงครอบครวัอย่างยัง่ยนืให้มี
ความภาคภมูใิจในอาชพีเกษตรกร เมื่อเกษตรกรมรีายไดด้กีจ็ะเป็นการผลกัดนัเพิม่ก าลงัซื้อใหเ้กษตรกรซึ่ง
เป็นเครื่องจกัรฉุดเศรษฐกจินัน่เอง 
 
 

คอลมัน์ส่องเกษตร : อย่าให้ชาวนาตกเป็นเคร่ืองมือการเมือง 
 

ช่วงน้ีไปตลอดทัง้เดอืนสงิหาคม เรื่องของ2 คดโีครงการจ าน าขา้วทัง้คดทีุจรติระบายขา้ว “จทีูจเีก๊”
และคดทีีคุ่ณยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร อดตีนายกรฐัมนตร ีตกเป็นจ าเลยฐานปล่อยปละละเลยใหม้กีารทุจรติโกงกนิ
อย่างมโหฬารสรา้งความเสยีหายหลายแสนลา้นบาทใหก้บัประเทศชาต ิซึ่งศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงนัดอ่านค าพพิากษาวนัที ่25 สงิหาคมทีจ่ะถงึน้ี กค็งมกีระแสขา่วใหผ้มตอ้งหยบิ
ยกมาเขยีนถงึในคอลมัน์น้ีเป็นระยะๆ มากบา้งน้อยบา้ง สลบัคละเคลา้ไปกบัเรื่องอื่นๆ เพราะตอ้งถอืเป็นคดี
ใหญ่ คดปีระวตัศิาสตรท์ีม่ผีลทัง้ต่อสถานการณ์บา้นเมอืงและต่อแนวทางในการออกนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ภาคการเกษตรโดยเฉพาะเรื่อง“ขา้ว”ในอนาคตดว้ย 

อยา่งตอนน้ี ยิง่ใกลว้นัพพิากษาเขา้มาเท่าไหร่ หน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้งกต็อ้งเตรยีมพรอ้มและ
วางมาตรการในการดูแลความสงบเรยีบรอ้ยต่างๆ ไม่ใหเ้กดิเหตุเลวรา้ยหรอืเหตุความไม่สงบต่างๆ ขึน้ ทัง้
ก่อนและหลงัการพพิากษา ซึ่งการเตรยีมพรอ้มเหล่าน้ี ไม่เพยีงหน่วยงานราชการดา้นความมัน่คงเท่านัน้ 
แมแ้ต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอง ท่านรฐัมนตร ี“บิก๊นมชง” พล.อ.ฉตัรชยั สารกิลัยะ กไ็ดส้ ัง่การในที่
ประชุมผูบ้รหิารกระทรวงตัง้แต่เมื่อปลายเดอืนกรกฎาคมที่ผา่นมา ใหเ้ตรยีมพรอ้มและตดิตามสถานการณ์
วนัพพิากษาคดจี าน าขา้ว 25 สงิหาคมน้ีอยา่งใกลช้ดิ ตลอดจนหลงัจากวนัตดัสนิ อาจมเีหตุการณ์อะไรเกดิ
ขึน้มา กต็้องตดิตามดูใหด้ ีถงึแมก้ระทรวงเกษตรฯไม่เกี่ยวกบัการเมอืง แต่เจา้หน้าทีร่ะดบัพืน้ที่อยู่ใกลช้ดิ
เกษตรกร ตอ้งคอยดแูลใหเ้กดิความเรยีบรอ้ยดว้ย 

ถูกต้องเลยครับ...เพราะถึงแม้คดีดงักล่าว ดูจะเป็นคดีการเมือง แต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่า 
โครงการประชานิยม“จ าน าขา้ว” นัน้ มเีกษตรกรชาวนาจ านวนไม่น้อยที ่“ลุ่มหลง” ไปกบัน ้าตาลเคลอืบยา
พษิของมนั จนยอมตวัสนับสนุนอดตีนายกฯยิง่ลกัษณ์อย่างไม่ลมืหูลมืตา เมื่อถูกปลุกระดมให้เขา้มาเป็น
ก าลงัใจ เขา้มาชว่ยเหลอืเธอ กพ็รอ้มจะมากนั แลว้กอ็าจจะเกดิบานปลายไปสู่สถานการณ์ทีไ่ม่พงึปรารถนา



ได ้เจา้หน้าทีข่องกระทรวงเกษตรฯในพืน้ที ่ซึง่เป็นผูท้ีใ่กลช้ดิกบัเกษตรกร จงึควรทีจ่ะช่วยรฐับาลในการท า
ความเขา้ใจกบัพีน้่องเกษตรกร ดแูลอยา่ใหต้กไปเป็นเครื่องมอืทางการเมอืงของใคร 

อยา่งไรกต็าม การทีจ่ะท าความเขา้ใจกบัพีน้่องเกษตรกรใหไ้ดผ้ลนัน้ สิง่ส าคญัคอื “ความเชื่อถอื” ถา้
มกีารท างานทีเ่ขา้ถงึ ชว่ยเหลอืเกษตรกรอยา่งจรงิจงั จรงิใจจนเป็นทีย่อมรบั จะไปพดูบอกกล่าวเรื่องใดๆ ก็
ยอ่มไดร้บัการเชื่อถอื รบัฟงัดว้ยด ียิง่ในเวลาน้ี พีน้่องเกษตรกรจ านวนมากไดร้บัความเดอืดรอ้นกนัอย่าง
ต่อเน่ือง ทัง้จากปญัหาราคาพชืผลตกต ่าในช่วงที่ผ่านมา แลว้ยงัมาเจอภยัธรรมชาต ิอุทกภยัน ้าท่วมใหญ่ 
ท าลายเรอืกสวนไรน่าคดิเป็นพืน้ทีภ่ยัพบิตันิบัลา้นๆไร ่ความช่วยเหลอืตอ้งเรว็ ใหถ้งึมอื ใหท้นัการณ์ ใหไ้ด้
มากทีสุ่ด อยา่ใหค้วามเดอืดรอ้นตอ้งยดืเยือ้ กระทัง่กลายเป็นความเจบ็แคน้ จน“สุกงอม”พรอ้มจะรองรบัการ
ปลุกระดม กลายเป็นปจัจยัผสมโรง ใหฝ้่ายการเมอืงหยบิยกเป็นประเดน็ เพื่อดงึเอาเกษตรกรไปร่วมเป็น
เครื่องมอืในคดจี าน าขา้วไดง้า่ยๆ รฐับาลกม็มีาตรการใหค้วามช่วยเหลอือยูแ่ลว้ เพยีงแต่กลไก มอืไมอ้ยา่ง
ขา้ราชการโดยเฉพาะขา้ราชการของกระทรวงเกษตรฯ ตอ้งรบัลูกไปปฏบิตัใิหม้ปีระสทิธภิาพ ว่าถงึตรงน้ี ก็
มขีา่วลา่สุดเขา้มาพอดวีา่ คณะรฐัมนตรมีมีตเิรยีบรอ้ยแลว้ แต่งตัง้ใหร้องปลดัฯเลศิวโิรจน์ โกวฒันะ ขึน้เป็น
ปลดักระทรวงเกษตรฯคนใหม่ หลงัจากเลื่อนการพจิารณามาจากองัคารที่แลว้ พรอ้มกบัแต่งตัง้โยกยา้ยซ ี
10 อกี 4 คนคอื นางสาวจรยิา สุทธไิชยา จากเลขาฯส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรและนางดุจเดอืน ศศะ
นาวนิ จากเลขาฯส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิทัง้ 2 คนไปเป็นรองปลดักระทรวงฯ , 
นายสุรจิตต์ อินทรชิต จากผู้ตรวจราชการกระทรวงฯเป็นเลขาธิการสปก. -ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม และนายโอภาส ทองยงค ์ผูต้รวจฯอกีคน เป็นเป็นอธบิดตีรวจบญัชสีหกรณ์ พรอ้มกนัน้ีครม.ยงั
มมีติตามที่กระทรวงเกษตรฯเสนอของบฯกลาง 1,500-2,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ร ับ
ผลกระทบจากภยัน ้าทว่ม 35 จงัหวดั 5.7 แสนครวัเรอืน โดยชดเชยครวัเรอืนละ 3,000 บาท กต็อ้งยนิดดีว้ย
กบัปลดัฯคนใหม่ และหวงัว่า งานแรกกบัการช่วยเหลอืซบัน ้าตาพีน้่องเกษตรกร ร่วมทัง้ดูแลใหข้า้ราชการ
ในพืน้ทีช่่วยท าความเขา้ใจกบัเกษตรกรไม่ใหต้กเป็นเครื่องมอืทางการเมือง จะท าไดเ้ขา้ตา“บิก๊ฉตัร” และ
เขา้ตานายกฯ บิก๊ตู่ ไมใ่หถู้ก “เอด็” เหมอืนตอนเป็นอธบิดกีรมชลประทานอกี 

สาโรช บญุแสง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช้ีจดุเด่นประกนัภยัข้าวนาปี’60 ลดเบีย้เพ่ิมความคุ้มครองให้เกษตรกร 
 

ดร.ภูมศิกัดิ ์ราศร ีผูอ้ านวยการศูนยป์ฏบิตักิารเศรษฐกจิการเกษตร ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
(สศก.)เปิดเผยวา่ จากกรณีคณะรฐัมนตร ี(ครม.)วนัที ่27 มถุินายน เหน็ชอบการด าเนินโครงการประกนัภยั
ขา้วนาปี ปีการผลติ 2560 พืน้ทีเ่ป้าหมายเอาประกนัภยัขัน้ต ่า 25 ลา้นไร่ทัว่ประเทศ วงเงนิ 1,841.10 ลา้น
บาท (กรอบวงเงนิส าหรบัพืน้ที่เอาประกนัภยั 30 ลา้นไร่) แบ่งพืน้ที่เป้าหมายเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี ปี
การผลิต 2560 ที่เป็นลูกค้าธ.ก.ส.ขัน้ต ่า 25 ล้านไร่ และส าหรับเกษตรกรทัว่ไปไม่เกิน 800,000 ไร ่
ครอบคลุมภยัธรรมชาต ิ7 ประเภทไดแ้ก่ 1.น ้าท่วม 2.ภยัแลง้ 3.พายุน 4.อากาศหนาว 5.ลูกเหบ็ 6.ไฟไหม ้
และ7.ศตัรพูชืหรอืโรคระบาด 

โดยแบบกรมธรรมป์ระกนัภยัขา้วนาปี ปีการผลติ 2560 มอีตัราเบีย้ประกนัภยั 90 บาทต่อไร่ ลดลง
จากปีทีแ่ลว้ 10 บาทต่อไร่ ซึ่งรฐับาลอุดหนุนค่าเบีย้ประกนัภยัให ้60% หรอื 54 บาทต่อไร่ เกษตรกรช าระ
เบีย้ประกนัภยัเอง 40% หรอื 36 บาทต่อไร่ แต่ถา้เกษตรกรเป็นลูกคา้สนิเชื่อเพื่อการเพาะปลูกขา้วนาปี ปี
การผลติ 2560 ธ.ก.ส.จะจ่ายค่าเบี้ยประกนัภยั 36 บาทให ้เริม่จ าหน่ายกรมธรรม์ประกนัภยัทุกภาคตัง้แต่
วนัที่ 27 มถุินายน-31 สงิหาคม และภาคใตว้นัที ่27 มถุินายน-15 ธนัวาคม ส าหรบัการคุม้ครองตลอดช่วง
เพาะปลกู กรณีภยัธรรมชาต ิ6 ประเภท วงเงนิคุม้ครอง 1,260 บาทต่อไร ่เพิม่จากปีการผลติ 2559 ทีว่งเงนิ
คุม้ครอง 1,111 บาทต่อไร่ และส าหรบัภยัศตัรูพชืและโรคระบาดวงเงนิความคุม้ครอง 630 บาทต่อไร่ เพิม่
จากปีการผลติ 2559 วงเงนิคุม้ครอง 555 บาทต่อไร่ 

ศูนยต์ดิตามและพยากรณ์เศรษฐกจิการเกษตร (KU - OAE Foresight Center : KOFC)ตดิตาม
วเิคราะหผ์ลกระทบต่อเศรษฐกจิการเกษตรจากโครงการประกนัภยัขา้วนาปี ปีการผลติ 2560 ต่อผูท้ีม่สี่วน
ไดส้ว่นเสยี 4 สว่นไดแ้ก่ รฐับาล ผูบ้รหิารโครงการฯ(ธ.ก.ส.) บรษิทัผูร้บัประกนัภยัและเกษตรกร แบ่งเป็น 2 
ดา้นคอื  

1.ค่าเบี้ยประกันภัย รัฐบาล เป็นผู้อุดหนุนเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกร 54 บาทต่อไร่รวมเงิน
ช่วยเหลอื 1,620 ลา้นบาท ถา้พบมพีืน้ทีเ่อาประกนัภยัมากกว่าพืน้ทีเ่ป้าหมายทีเ่สนอของบอุดหนุนค่าเบี้ย
ประกนัภยั 30 ลา้นไร ่กระทรวงการคลงัจะเสนอใหค้รม.เหน็ชอบวงเงนิงบประมาณเพิม่ ส่วนธ.ก.ส.อุดหนุน
ค่าเบีย้ประกนัภยั 36 บาทต่อไร่ ส าหรบัเกษตรกรทีเ่ป็นลูกคา้สนิเชื่อเพื่อการเพาะปลูกขา้วนาปี ปีการผลติ 
2560 และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธ.ก.ส.ก าหนดมวีงเงนิอุดหนุน 1,080 ลา้นบาท บรษิทัผูร้บัประกนัภยั
หรอืบรษิทัประกนัภยัทีเ่ขา้รว่มโครงการ จา่ยสนิไหมทดแทนแก่เกษตรกรผูเ้อาประกนัภยั จากประมาณการ
เบี้ยประกนัภยัที่ผูร้บัประกนัไดสู้งสุด 2,700 ลา้นบาท แบ่งเป็นรบัเงนิจากรฐับาลอุดหนุน 1,620 ลา้นบาท
และธ.ก.ส.มลูคา่ 1,080 ลา้นบาท และเกษตรกรทัว่ไปคา่เบีย้ประกนัภยัมลูคา่ 72 ลา้นบาท ส าหรบัเป้าหมาย 
800,000ไร ่สว่นเกษตรกรทัว่ไปจ่ายค่าเบีย้ประกนัภยั 28.80 ลา้นบาท ส่วนค่าเบีย้ประกนัภยัของเกษตรกร
ลกูคา้ธ.ก.ส. ธนาคารออกใหต้ามเงือ่นไขทีธ่.ก.ส.ก าหนด 

2.ด้านค่าสนิไหมทดแทนและส่วนต่างที่เกษตรกรจะได้รบัจากการประกนัภยัขา้วนาปี ปีการผลิต 
2560 จะมากกว่าปี 2559 แยกเป็นกรณีพืน้ที่เกดิภยัพบิตั ิ3% ของพืน้ที่เขา้ร่วมโครงการ เกษตรกรที่เป็น
ลกูคา้ธ.ก.ส.ซื้อประกนัภยัครบตามเป้าหมายขัน้ต ่า 25 ลา้นไร่ และเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม ์มสี่วนต่าง



เบี้ยจ่ายและค่าสนิไหมทดแทน 935.55 ลา้นบาท ขณะที่เกษตรกรทัว่ไปมสี่วนต่างเบี้ยจ่ายและค่าสนิไหม
ทดแทน 29.07 ลา้นบาท แต่ถา้กรณีเกดิภยั 4% ของพืน้ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ ลูกคา้ธ.ก.ส.มสี่วนต่างเบีย้จ่าย
และค่าสนิไหมทดแทนมูลค่า 1,247.40 ลา้นบาท ขณะที่เกษตรกรทัว่ไปมสี่วนต่างเบี้ยจ่ายและค่าสนิไหม
ทดแทน 38.76 ลา้นบาท และกรณีพืน้ทีเ่กดิภยั 5% ของพืน้ที่เขา้ร่วมโครงการ ลูกคา้ธ.ก.ส.มสี่วนต่างเบี้ย
จ่ายและค่าสนิไหมทดแทน 1,559.25 ลา้นบาท เกษตรกรทัว่ไปมสี่วนต่าง 48.46 ลา้นบาท ทัง้น้ี โครงการ
ประกนัภยัขา้วนาปี ปีการผลติ 2560 ถา้เบกิจ่ายค่าสนิไหมทดแทนกรณีเกดิภยัพบิตัติามโครงการฯจะช่วย
บรรเทาการลดลงของจดีพีไีดร้ะดบัหน่ึง พรอ้มชว่ยลดความเสีย่งใหเ้กษตรกรได ้

 
ครม.ตัง้‘เลิศวิโรจน์’ ผงาดปลดัเกษตรฯ ‘สทุธิพงษ์ จลุเจริญ’ 

 
ครม.ตัง้‘เลิศวิโรจน์’ ผงาดปลดัเกษตรฯ ‘สทุธิพงษ์ จลุเจริญ’ อธิบดีปกครองท้องถิน่ 
ครม.แต่งตัง้โยกยา้ยขา้ราชการและผูบ้รหิารระดบัสูง 3 กระทรวง “เลศิวโิรจน์ โกวฒันะ” ผงาด

ปลดักระทรวงเกษตรฯ ดา้น’สุทธพิงษ์ จุลเจรญิ’นัง่อธบิดสีง่เสรมิปกครองทอ้งถิน่ 
เมื่อวนัที ่8 สงิหาคม พ.อ.หญงิทกัษดา สงัขจนัทร ์ผูช้่วยโฆษกประจ าส านักนายกรฐัมนตร ีแถลงว่า 

ทีป่ระชุมคณะรฐัมนตร(ีครม.) มมีตแิต่งตัง้โยกยา้ยขา้ราชการและผูบ้รหิารระดบัสูง 3 กระทรวง ดงัน้ี ในส่วน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให ้นายเลศิวโิรจน์ โกวฒันะ รองปลดักระทรวงเกษตรฯ เป็นปลดักระทรวง
เกษตรฯ น.ส.จรยิา สุทธไิชยา เลขาธกิารส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นรองปลดักระทรวงเกษตรฯ 
น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการส านักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นรอง
ปลดักระทรวงเกษตรฯ นายสุรจติต์ อนิทรชติ ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นเลขาธกิารส านักงาน
การปฎริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม และนายโอภาส ทองยงค ์ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นอธบิดกีรม
ตรวจบญัชสีหกรณ์ 

พ.อ.หญิง ทกัษดา กล่าวต่อว่า ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รอง
ปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นอธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ นายบุญธรรม เลศิสุขเีกษม ผูร้าชการ
จงัหวดัยโสธร เป็นรองปลดักระทรวงมหาดไทย นายเกยีรตศิกัดิ ์จนัทรา วศิวกรใหญ่ กรมโยธาธกิารและ ผงั
เมอืง เป็นผูต้รวจราชการฯ นายสมชาย วทิยด์ ารงค ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชงิเทรา เป็นผูว้่าราชการจงัหวดั
นครพนม นายสุวทิย ์ค าด ีผูร้าชการจงัหวดักาฬสนิธุ ์เป็นผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

พ.อ.หญงิทกัษดา กล่าวดว้ยว่า ดา้นกระทรวงพาณิชย ์น.ส.บรรจงจติต์ องัศุสงิห ์อธบิดกีรมพฒันา
ธุรกจิการคา้ เป็นรองปลดักระทรวงพาณิชย ์นางกุลณี อศิดศิยั ผูต้รวจราชการฯ เป็นอธบิดกีรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ นายบุณยฤทธิ ์กลัยาณมติร อธบิดกีรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ เป็นอธบิดกีรมการคา้ภายใน 
นางจนัทริา ยมิเรวตั ววิฒัน์รตัน์ ผูต้รวจราชการฯ เป็นอธิบดีกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ค าสัง่
แต่งตัง้จะมผีลในวนัที ่1 ตุลาคม 2560 ยกเวน้กรณีผูท้ีจ่ะไปด ารงต าแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดันครพนมและ
ฉะเชงิเทรา ใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่2 ตุลาคมน้ี 

 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 
ฉบบัวนัพธุท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 

 
แจกเงินเยียวยาเกษตร 3,000 บ. หอการค้าฯ โล่งใจน ้าท่วมฉุดเศรษฐกิจไม่มาก 

 
ครม.เหน็ชอบเยยีวยาเกษตรกรน ้าท่วม 5.6 แสนครวัเรอืน ครวัเรอืนละ 3,000 บาท ขณะหอการคา้

ไทย ประเมนิความเสยีหายเหนือ–อสีาน 9.57 พนัลา้นบาท กระทบจดีพีแีค่ 0.064% ชีค้นไทยกงัวลน ้าท่วม 
เศรษฐกจิไมฟ้ื่น ท าความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภค ก.ค.ลด 

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม
คณะรฐัมนตร ี(ครม.) เห็นชอบความช่วยเหลอืเยยีวยาเกษตรกรที่ได้รบัผลกระทบจากอุทกภยัจากพายุ
ตาลสัและพายเุซนิกา โดยอนุมตังิบประมาณ รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 2560 งบกลางรายการเงนิส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเป็น วงเงนิ 1,685 ลา้นบาท เพื่อช่วยเหลอืเยยีวยาเกษตรกรที่ไดร้บัผลกระทบ
จากอุทกภยัครวัเรอืนละ 3,000 บาท ชว่งภยัวนัที ่5 ก.ค.-15 ส.ค. 2560 เกษตรกรไดร้บัผลกระทบ 561,520 
ครวัเรอืน โดยเกษตรกรจะต้องขึน้ทะเบยีนและประกอบกจิกรรมการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาตามที่แจง้ขึ้น
ทะเบยีนกบัหน่วยงานของกระทรวงเกษตรก่อนเกดิภยัเทา่นัน้ 

ขณะเดยีวกนั ยงัเหน็ชอบใหทุ้กส่วนราชการ น าหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขในการพจิารณาการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการก่อสรา้งทีไ่ดร้บัผลกระทบจากน ้าท่วมภาคใตม้าใชช้่วยเหลอืผูป้ระกอบการก่อสรา้ง
ที่ต้องประสบภัยน ้ าท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยน าไปใชใ้นการจดัซื้อจดัจา้งขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิน่ (อปท.) ดว้ย โดยขยาย
ระยะเวลาขอสญัญาจา้งก่อสรา้งที่เขา้ข่ายหลกัเกณฑผ์ูม้สีทิธิไ์ดร้บัความช่วยเหลอืไปอกี 120 วนั ส าหรบั
ผูป้ระกอบการก่อสร้างที่ได้รบัผลกระทบทางตรง และขยายระยะเวลาออกไปอีก 70 วนั ผู้ประกอบการ
ก่อสรา้งทีไ่ดร้บัผลกระทบทางออ้ม 

วนัเดยีวกนั นายธนวรรธน์ พลวชิยั ผูอ้ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวทิยาลยั
หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ศูนย์ฯประเมินผลกระทบและความเสียหายจากน ้ าท่วมในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เบื้องต้นพบว่า มีความเสียหายกว่า 9,574 ล้านบาท จากภาค
การเกษตร 4,774 ลา้นบาท ภาคธุรกิจ การคา้ และอุตสาหกรรม 3,434 ล้านบาท โครงสรา้งพื้นฐานและ
ทรพัย์สินต่างๆ เช่น ถนน สาธารณูปโภค 1,366 ล้านบาท มีผลท าให้อตัราการขยายตวัเศรษฐกิจไทย
โดยรวมลดลง 0.064% ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (จดีพี)ี และหากสถานการณ์ยดืเยือ้ความเสยีหาย
ไมน่่าเกนิ 15,000 ลา้นบาท หรอืกระทบเศรษฐกจิไมเ่กนิ 0.03-0.05% 

“คาดวา่จะใชเ้วลา 2 เดอืนหลงัจากน้ีฟ้ืนฟูสถานการณ์ใหก้ลบัเขา้สูภ่าวะปกตไิด ้จงึไม่น่ามผีลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมในช่วงครึ่งปีหลงัน้ี และยงัคาดว่าเศรษฐกิจไทยปีน้ีจะขยายตัว 3.6% ตาม
เป้าหมายเดมิ แต่ศูนยฯ์จะทบทวนตวัเลขเศรษฐกจิใหมอ่กีครัง้ในเดอืน ก.ย.น้ี” 



ทัง้น้ี ไดส้อบถามผูป้ระกอบการ ภาคธุรกจิใน 10 จงัหวดัที่ไดร้บัผลกระทบจากน ้าท่วมขงัในขณะน้ี 
พบว่า มเีพยีง 31.7% เท่านัน้ที่ไดร้บัผลกระทบทางตรงอกี 46% ไดร้บัผลกระทบทางออ้มทีเ่หลอืไม่ไดร้บั
ผลกระทบ โดยส่วนใหญ่ไดร้บัผลกระทบระดบัปานกลาง เพราะยงัสามารถจดัหาสนิคา้ต่างๆ ไดต้ามปกต ิ
ส่วนภาคธุรกจิมเีพยีง 32.7% เท่านัน้ทีร่ะบุว่ายอดขายลดลงกว่า 20% และก าไรลดลง 18.5% เน่ืองจากน ้า
ท่วมท าให้ประชาชนเดินทางล าบาก จึงออกมาจบัจ่ายใช้สอยลดลง ส่งผลกระทบต่อยอดขาย แต่ไม่ได้
กระทบต่อโครงสรา้งทางธุรกิจในวงกว้าง โดยคาดว่าน ้าท่วมครัง้น้ีจะมผีลกระทบ 1 เดอืนครึ่ง จากนัน้อกี
ภายใน 2 เดอืนครึง่กจ็ะฟ้ืนตวักลบัมาเป็นปกตไิด”้ 

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์น ้ าท่วมครัง้น้ี ท าให้ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคในเดือน ก.ค.60 
ปรบัตวัลดลงทุกรายการต่อเน่ืองเป็นเดือนที่ 3 โดยดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือน ก.ค.60 อยู่ที่ 73.9 
ลดลงจาก 74.9 ในเดอืน มิ.ย.60 ซึ่งลดลงต ่าสุดในรอบ 7 เดือนนับตัง้แต่เดอืน ม.ค.60 ส่วนดชันีความ
เชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคในปจัจุบนัอยูท่ี ่51.7 ลดจาก 52.9 ต ่าสุดในรอบ 8 เดอืน นับจากเดอืน ธ.ค.59 และดชันี
ความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคในอนาคตอยู่ที่ 83.1 ลดจาก 84.1 ขณะที่ดชันีความเชื่อมัน่เกี่ยวกบัเศรษฐกิจโดย
รวมอยู่ที่ 62.2 ลดจาก 63.3 ดชันีความเชื่อมัน่เกี่ยวกบัโอกาสในการหางานอยู่ที่ 69.1 ลดจาก 70.0 และ
ดชันีความเชื่อมัน่เกีย่วกบัรายไดใ้นอนาคตอยูท่ี ่90.4 ลดจาก 91.5 

ส าหรบัสาเหตุที่ท าให้ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคปรบัตวัลดลงทุกรายการมาจากผู้บริโภคกังวล
เกี่ยวกบัสถานการณ์น ้าท่วมทีเ่กดิขึน้ในหลายพืน้ที ่โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียง– เหนือ 
ประกอบกบัราคาพชืผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ยงัทรงตวัอยู่ระดบัต ่าในช่วง 2-3 เดอืนที่ผ่านมา ส่งผลให้
ก าลงัซือ้ในต่างจงัหวดัลดลง ขณะทีร่าคาน ้ามนัขายปลกีในประเทศปรบัตวัเพิม่ขึน้ เศรษฐกจิโลกยงัฟ้ืนตวัไม่
ชดัเจน ท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึวา่เศรษฐกจิไทยยงัไมฟ้ื่นตวัดขีึน้มากนกั จงึวติกกงัวลเกี่ยวกบัปญัหาค่าครองชพี
และราคาสนิคา้ทีย่งัทรงตวัระดบัสงู 

“ศูนยฯ์มองวา่รฐับาลตอ้งเรง่กระตุน้การใชจ้า่ยของภาครฐั เรง่รดัการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างๆให้
เกดิขึน้อยา่งเป็นรปูธรรมโดยเรว็ รวมถงึกระตุน้เศรษฐกจิฐานราก เพื่อเพิม่ก าลงัซื้อใหป้ระชาชน ซึ่งจะช่วย
ใหค้วามเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภค และการใชจ้า่ยปรบัตวัดขีึน้” 


