
ขา่วจากหนงัสอืพมิพ ์ไทยรฐั 
ฉบบัวนัพธุที ่20 มนีาคม พ.ศ.2562 

 
 

 
“สถานการณ์ข้าวหอมมะลิยังไม่มีปัญหา เป็น

เพราะยังมีออเดอร์เก่าข้ามปีและไม่ใช่ฤดูเก็บเกี่ยว 
ประกอบกับตลาดในประเทศดีขึ้น คนไทยหันมากินข้าว
หอมมะลิมากขึ้น แต่ปัญหาใหญ่คือ ข้าวขาวที่ได้รับ
ผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็ง ท าให้การส่งออกล าบาก 
ครั้นจะเบนเข็มไปตลาดจีนก็ไม่ได้ เพราะคนจีนชอบกิน

ข้าวนิ่ม แต่ไทยส่งออกแต่ข้าวแข็ง แทบไม่มีข้าวนิ่มเลย ฉะนั้นทุกฝ่ายต้องมาร่วมมือกันแก้ปัญหา” 
ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย บอกถึงปัญหาของข้าวไทยที่ก าลัง

ประสบในขณะนี้...เพราะเมื่อค่าเงินบาทแข็ง ท าให้ข้าวเวียดนามที่เคยมีราคาถูกกว่าไทยเล็กน้อย กลายมา
เป็นถูกกว่าไทยถึงตันละ 40 เหรียญสหรัฐฯ ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะยิ่งล าบากกันทุกฝ่าย 

แนวทางการแก้ปัญหา ร.ต.ท.เจริญแนะทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน 
เริ่มจากภาครัฐต้องมีนโยบายระยะสั้น-กลาง-ยาว และต้องน าระบบโซนนิง
มาใช้ เพื่อให้ทราบปริมาณผลผลิตที่แท้จริง มีความสอดคล้องต่อความ
ต้องการของตลาดแค่ไหน เราต้องรู้ว่าพื้นที่ใดควรปลูกข้าวพันธุ์ไหน การ
ก าหนด นโยบาย หรือออกกฎหมายใดๆ ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้ังแต่ต้น
น้ ายันปลายน้ าเข้ามามีส่วนร่วม...ไม่ใช่ท ากันเองแบบ พ.ร.บ.ข้าว ที่เจอ
กระแสต้านแทบจะทุกฝ่าย 

ส่วนชาวนาก็ต้องปรับตัว จะปลูกพันธุ์ไหน สู้กับใคร ขายให้ใคร ไม่ใช่
เห็นพันธุ์ไหนได้ราคา แห่ปลูกตามกัน...เราต้องวางแผนตั้งแต่เริ่มปลูก 
ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการตลาด ข้าวคุณภาพก็ต้องรักษาคุณภาพไว้
เช่นเดิมหรือมากกว่าเดิม เมื่อทุกคนท าข้าวคุณภาพ ไม่ต้องห่วงเรื่องราคา เพราะผู้ส่งออกกว่า 300 ราย จะ
มา แย่งกันซื้อเอง 

“ที่ผ่านมารัฐมองแต่ต้นน้ าอย่างเดียว ไม่เคยมองถึงกลางน้ าปลายน้ าว่าจะค้าขายอย่างไร ไปทิศทาง
ไหน เกษตรกรไม่เคยรู้ ผู้ซ้ือต้องการข้าวประเภทไหน รัฐชี้น าหมด ฉะนั้น รัฐควรเปลี่ยนบทบาทมาเป็นแค่พี่
เลี้ยง วางนโยบายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ไม่ใช่ลงมาเล่นเอง ที่ส าคัญต้องวางกรอบให้ชาวนาด้วย หมด
ฤดูปลูก ไม่เหมาะปลูกข้าว แล้วจะปลูกอะไรต่อ พร้อมกับหาตลาดมาให้ด้วย” 

ปัญหาอีกอย่าง ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท าได้เพียงปีละ 20,000 ตัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของเกษตรกร ชาวนาต้องผลิตเมล็ดพันธุ์กันเอง บางทีมีการกลายพันธุ์ ไม่ได้คุณภาพ ฉะนั้น รัฐควรจัดตั้ง
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอต่อความ ต้องการของเกษตรกร 

 

เอกชนสอนมวยคนเกษตร แกป้ญัหาขา้วอยา่งยั่งยนื 



ด้าน ดร.วัลลภ มานะธัญญา ประธานกรรมการบริหาร 
บ.บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง ผู้ผลิตและจ าหน่ายข้าวหงษ์ทอง ให้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม... ข้าวหอมมะลิไทยเริ่มหอมน้อยลง สาเหตุ
น่าจะมาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ฉะนั้นจ าเป็นต้องพัฒนา
สายพันธุ์ให้หอมมากขึ้น ขณะเดียวกันต้องพัฒนาเครื่องตรวจวัด
ความหอม ให้ผู้ประกอบการสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วขึ้น 

ไม่ใช่เสียเวลาเป็นอาทิตย์เหมือนในปัจจุบัน 
นอกจากภาครัฐต้องพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ ตรงต่อความต้องการของตลาด และควรมีระบบ

โซนนิงที่ชัดเจน พื้นที่ใดควรปลูกข้าวอะไรหรือพืชชนิดใดแล้ว ยังต้องพัฒนาระบบชลประทานให้ทั่วถึงอย่าง
เร่งด่วน โดยเฉพาะภาคอีสาน นอกจากนั้น ต้องสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรแบรนด์
ของคนไทยให้มากขึ้น เพื่อให้เครื่องจักรเหล่านี้มีราคาต่ าลงให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 

ประการส าคัญ รัฐควรค่อยๆยกเลิกประชานิยมอุดหนุนราคาสินค้าเกษตร หลังจากปล่อยให้
เกษตรกรเสพติดมานาน ขณะเดียวกันต้องแนะน าให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิต หันมายืนบนล าแข้ง
ของตัวเอง ปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเอง อย่าแห่ปลูกอะไรตามๆกัน เช่น ภาคกลางเหมาะกับการ
ปลูกข้าวนิ่ม ก็ให้หันมาปลูกข้าว กข 59 กข 22 ภาคอีสานปลูกข้าวหอมมะลิ ส่วนพื้นที่ไหนไม่เหมาะปลูก
ข้าวก็ให้ปลูกอย่างอื่น แบบมีตลาดรองรับ ผู้ประกอบการ เอกชน ผู้ส่งออก ต้องเปลี่ยนบทบาทมาท างาน
ใกล้ชิดกับเกษตรกรให้มากขึ้น ท างานแบบพึ่งพากัน แนะน าให้ผลิตสินค้าที่ตลาดต้องการ...จากเคยเป็นคู่
ขัดแย้งต้องเปลี่ยนมาเป็นพันธมิตรคู่คิดไปสู้กับต่างประเทศ และให้คิดเสมอว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดล้มหายตาย
จาก จะพังกันทั้งระบบ...เกษตรกรอยู่ไม่ได้ พ่อค้าจะเอาอะไรกิน 

กรวฒัน ์วนีลิ 
 

 
 

ครม.เทงบ 3.79 หมืน่ลา้นเตมิกองทนุประชารฐัฯ 
ครม.ไฟเขียวเติมเงิน 37,900 ล้านบาทในกองทุน

ประชารัฐสวัสดิการ ให้ใช้บัตรไม่สะดุดจนถึง ก.ย.2562 
จ่ายค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเดินทางไปหาหมอ และค่าเช่าบ้านของ
คนชรา อนุมัติ 2,932 ล้านบาท ช่วยชาวนาปลูกพืชอื่น
หลังนา ไฟเขียวขยายวงเงินกู้พิโกไฟแนนซ์ เดิม 5 หมื่น
เป็น 1 แสน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 28% 

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจ ารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 งบกลางรายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 37,900 ล้านบาท จากที่ก่อนหน้านี้อนุมัติไปแล้ว 38,730 ล้านบาท เพื่อ
จัดสรรให้แก่กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
การจัดประชารัฐสวัสดิการฯ เพื่อให้การด าเนินมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม ประกอบด้วย 

หลงัเลอืกตัง้!ยนัชว่ยคนจนไมส่ะดดุ 

 

 



มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปี มาตรการ
ช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นส าหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีรายได้น้อย มาตรการ
ช่วยเหลือค่าเช่าบ้านส าหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตระยะที่ 2 เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง จนถึงเดือน ก.ย.2562 

พร้อมกันนี้ ครม.อนุมัติเพิ่มกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ให้อยู่ในมาตรการบรรเทา
ภาระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา เช่นเดียวกับ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ผู้มีรายได้น้อยอีก 51,800 ราย ใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากอยู่นอกพื้นที่ให้บริการของ กฟภ. 

ขณะเดียวกัน ครม.ยังอนุมัติเสนอขยายวงเงินสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ 
(สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) จากปัจจุบันปล่อยสินเชื่อได้ไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราไม่เกิน 36% ต่อปี จะ
เพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 100,000 บาท โดยเงินกู้ที่เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะคิด
ดอกเบี้ยแค่ 28% หรือจะเรียกว่า “พิโกไฟแนนซ์พลัส” ซึ่งจะช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้
เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันช่วยได้ 79% จะเพิ่มขึ้นเป็น 92% หรือช่วยเหลือประชาชนได้จาก 990,000 คน เพิ่มขึ้น
เป็น 1.6 ล้านคน เนื่องจากประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบจ านวนหนึ่งมีหนี้เกินกว่า 50,000 บาท ทั้งนี้ พิโก
ไฟแนนซ์เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลสามารถกู้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน โดยมีหลักทรัพย์ค้ าประกันหรือไม่มีก็ได้ 
และได้เสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนพิโกไฟแนนซ์ จากเดิม 5 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเป็น 10 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 2,932 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2562 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนิน
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 ระยะเวลา 7 เดือน เกษตรกรต้องมีค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการน้ าที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าสูบน้ า ค่าไฟฟ้าและค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องสูบน้ า และ
การบริหารจัดการศัตรูพืชสูงกว่าฤดูกาลปกติ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

อย่างไรก็ตาม จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอมา 7,433.11 บาท แต่กระทรวง
พาณิชย์และส านักงบประมาณเห็นแย้งว่าไม่ควรช่วยเหลือผู้ที่ปลูกนาปรัง 11.21 ล้านไร่ เนื่องจากผลผลิต
ในปัจจุบันมีมากกว่าความต้องการ ครม.จึงอนุมัติช่วยเฉพาะผู้ปลูกพืชไร่ พืชผัก 4.87 ล้านไร่ โดยจะได้รับ
เงินช่วยเหลือไร่ละ 600 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ รวมเป็นเงิน 2,922 ล้านบาท นอกจากนี้ มีค่าใช้จ่ายให้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์-การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2.27 ล้านบาท และค่าบริหารโครงการ 8.15 
ล้านไร่ รวมอนุมัติทั้งสิ้น 2,922 ล้านบาท โดยเกษตรกรในพื้นที่ 13 ทุ่งในลุ่มน้ าเจ้าพระยา ต้องมาขึ้น
ทะเบียนภายในวันที่ 31 พ.ค.2562 ส่วนพื้นที่อื่นยกเว้นภาคใต้ ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2562 และพื้นที่
ภาคใต้ภายในวันที่ 15 ส.ค.2562 

นายณัฐพรกล่าวด้วยว่า ครม.เห็นชอบอนุมัติการต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าว
ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ไปอีก 2 ปีคือ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.2561 ถึง 31 ธ.ค.2563 
และเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้า
มะพร้าวผลแห้ง ภายใต้กรอบอาฟตาปี 2562 โดยเห็นชอบให้ชะลอการน าเข้า โดยขอให้ผู้ประกอบการรับ
ซื้อผลผลิตมะพร้าวผลแห้งภายในประเทศก่อนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และเห็นชอบให้ป้องกันการลักลอบ
น าเข้ามะพร้าวผลแห้งผิดกฎหมายด้วย 


