สำนักเลขาธิการพรรคเพื่อไทย

ฉบับที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2556

นายกรัฐมนตรี
ย้ำโครงการ
รับจำนำขาว
ประชาชนไดประโยชน

บิ๊ก ธสก. ยืนยัน งบฯ 6 แสนลานโครงการจำนำขาว
สงถึงชาวนา เผยเกษตรกร 93.7% ชื่นชอบ

นางสาวยิง่ ลักษณชนิ วัตร นายกรัฐมนตรี ใหสมั ภาษณกบั นายธีรตั ถ
รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณพบ
ประชาชน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 วา ตั้งแตที่รัฐบาลเขามาบริหาร
ประเทศเมื่อสองปกอน ตองการที่จะแกปญหาเรื่องของความยากจนของ
พี่นองประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรอยางไร ดังนั้นนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาลคือการเขาไปพยุงราคาสินคาหรือราคาขาวใหดีขึ้น จึงเปนที่มาของ
โครงการรับจำนำขาวที่เปนนโยบายเรงดวนในปแรก
นายกรัฐมนตรีกลาววา หลายฝายอาจมองวาโครงการรับนำจำขาว
ขาดทุน แตจริงๆ แลวตองเรียกวาเปนการจัดสรรงบประมาณในการดูแล
ชวยเหลือเพื่อคุณภาพชีวิตของชาวนา เชนเดียวกันกับผูใชแรงงานที่มีการ
ปรับเรื่องของรายไดขั้นต่ำ 300 บาท ซึ่งเงินทุกบาททุกสตางคจะใชไปใน
การหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจมากขึ้น และไดภาษีกลับคืนกลับมาสูระบบ
พรอมๆ กับทำใหเศรษฐกิจไทยเติบโตมากขึ้น
อยางไรก็ตามการปรับลดเงือ่ นไขการรับจำนำขาวนัน้ นายกรัฐมนตรี
กลาววา เปนการนำเสนอจากคณะกรรมการขาวแหงชาติ ประกอบกับรัฐบาล
ทีต่ อ งรักษาสมดุล และทำใหราคาสะทอนราคาตลาดโลก เพราะทีผ่ า นมาจาก
การคำนวณของโครงการรับนำจำขาว รัฐบาลยึดในราคาตลาดโลกระดับหนึง่
แตเมื่อผานไปปกวาราคาตลาดโลก ไมไดปรับขึ้นอยางที่คิด ประกอบกับคา
เงินบาททีแ่ ข็งทำใหการขายขาวทำไดยาก และประเทศเพือ่ นบานก็มปี ริมาณ
ขาวที่มากขึ้นดวยในระบบ จึงตองปรับลดลงราคาลงมาบาง
นายกรัฐมนตรีย้ำวา ถาราคาตลาดโลกสูงขึ้นก็พรอมปรับราคาสูง
ขึ้นเพื่อใหยืดหยุนตามกลไกการตลาด นอกจากนี้จะตองรักษาวินัยการเงิน
การคลังเพื่อทำใหเศรษฐกิจของเราเติบโตอยางยั่งยืนเพื่อใหนักลงทุนมั่นใจ
กับการดำเนินงานของรัฐบาล อยางไรก็ตามการแกปญ
 หาราคาสินคาเกษตร
ในระยะยาวนั้น คือการปฏิรูปเนนเกษตรโซนนิ่ง ดวยการปรับวาพื้นที่ไหน
จะเปนพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกอะไร เพื่อใหไดผลผลิตที่สูงสุด
นายลักษณ วจนานวัช กรรมการผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร หรือ ธกส. ยืนยันวาในชวงเวลา 2 ปของโครงการ
รับจำนำขาวทาง ธกส. ไดโอนเงินโดยตรงเขาบัญชีชาวนาแลวกวา 4 ลานราย
คิดเปนมูลคากวา 628,947 ลานบาท โดยเกษตรกรถึง 97.8% เห็นวาโครงการ
มีสว นชวยลดภาระหนีส้ นิ ทัง้ ในและนอกระบบ 93.7% บอกวาพอใจตอโครงการ
และ 85.4% บอกวาทำใหมีเงินฝากมากขึ้น
กรรมการผูจ ดั การ ธกส.กลาวอีกดวยวาโครงการรับจำนำขาวทีผ่ า น
มาไมกระทบฐานะทางการเงินของทางธนาคารเพราะดำเนินการตามกรอบ
ทีไ่ ดวางเอาไว ทีส่ ำคัญกลับทำใหหนีส้ นิ ทีไ่ มกอ ใหเกิดรายได หรือ NPL ของ
ธนาคารลดลงจากระดับ 6.57% ในป 2554 เหลือเพียง 3.95% ในป 2556
ขณะทีย่ อดเงินฝากของธนาคารเพิม่ ขึน้ ถึง 71.32% จากระดับ 146,358 ลานบาท
ในป 2554 มาเปน 250,740 ลานบาทในปจจุบัน

นายธีรตั ถ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสตขอ ความ
ผานเฟซบุก www.facebook.com/teerat เผยแพรคลิปวีดีโอ "ไทยคูฟา
- ไขขอของใจรับจำนำขาว" ความยาว 14.54 นาที ซึง่ เปนเนือ้ หาที่ นายธีรชั ถ
ไดพดู คุยกับ กรรมการผูจ ดั การธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธกส.) ถึงรายละเอียดโครงการรับจำนำขาว ที่เม็ดเงินงบประมาณไดถูกสง
ตรงไปถึงมือของเกษตรกร โดยไดชวยเหลือใหเกษตรกรมีรายไดและความ
เปนอยูที่ดีขึ้น จนทำให เกษตรกร รอยละ 93.7% พึงพอใจตอโครงการรับ
จำนำขาว โดยระบุวา "คุยกับ กก.ผจก.ธกส ยืนยันวารับจํานําขาวดีกับ
ประชาชน โอนเงินแลวกวา 6 แสนลานบาท"

กรรมการผูจัดการ ธกส. ยืนยันวา ไดจายเงินในโครงการรับจำนำ
ขาว ใหกับชาวนาแลวกวา 6 แสนลานบาท จากที่มีขอสงสัยวาเงินถึงมือ
ชาวนาไหม ไดรับการยืนยันจากทาง ธกส. วาเงินทุกบาทถึงมือชาวนา
โดยผานบัญชีของ ธกส. ที่ชาวนาในโครงการตองมี ตลอดจนในขั้นตอนเขา
โครงการของชาวนาลวนสามารถตรวจสอบได มีความโปรงใส ตั้งแตการขอ
รับใบรับรองเกษตรกรที่ตองผานกรมสงเสริมการเกษตรที่ผานการรับรอง
ในทองถิ่นแลว แลวนำเอาขาวเปลือกพรอมใบรับรองเพื่อออกใบประทวน
โดยองคการคลังสินคา และมาทำสัญญาขั้นตอนทั้งหมดจนถึงไดรับเงิน
ใชเวลาเพียง 3 วันเทานั้น จนถึงปจจุบัน 2 ป 4 ฤดูกาลผลิต มีเงินโอน
เขาเกษตรกร 4,012,741 ราย ปริมาณขาว 40.58 ลานตัน จำนวนเงิน
628,947 ลานบาท
"จากการลงพืน้ ทีข่ อง ธกส. พบวาชาวนามีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ โดย
มุมมองของเกษตรกรพอใจโครงการนี้มาก และเมื่อไดรับเงินแลวไดนำเอา
ไปชำระหนีนอกระบบ และของธกส. โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชาวนาที่รวมใน
โครงการสามารถมีเงินออมมากขึ้น ขณะที่ธกส. ก็พบวามีหนี้เสียหรือ NPL
ลดลงครึ่งหนึ่งจากป 2554 อยูที่ 6.57 % เมื่อเริ่มโครงการรับจำนำมา 2 ป
ในป 2556 หนี้เสียลดลงมาที่ 3.95 % และเงินฝากในธกส. เพิ่มขึ้นจาก
1.4 แสนลาน เพิ่มขึ้นเปน 2.5 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นกวา 70 %"
1

4ยุทธศาสตร
คาขาวนำสงออก
เชิงมูลคา
ที่มา : เว็บไซตคมชัดลึก วันจันทรที่ 3 มิ.ย. 2556

ทามกลางประเทศผูผลิตขาว ตลอดจนผูนำเขาขาวที่กำลังมีแผน
การสราง "ความมัน่ คงทางอาหาร" ภายในประเทศของตนทีช่ ดั เจนมากขึน้ นัน้
ทำใหไทยตระหนักในเรือ่ งดังกลาว ประกอบกับปจจัยดานโครงสรางตลาดคา
ขาวทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปดวย รัฐบาลปจจุบนั จึงวางยุทธศาสตรตลาดขาวในระยะ
10 ปขา งหนา ขณะเดียวกับการสรางความรวมมือในระดับภูมภิ าคใหมคี วาม
ชัดเจนขึ้น
จากวงเสวนาในงานมหกรรมขาวนานาชาติ (ไรซ คอนเวนชัน่ 2013)
ที่ผานมา หลายประเทศที่เปนคูคาขาวของไทย ตางมีแผนการเพิ่มผลผลิต
ภายในประเทศตน เพื่อเปาหมายลดการนำเขาขาวและสรางความมั่นคง
ภายในประเทศ เชน อินโดนีเซียและฟลิปปนส ซึ่งเปนผูซื้อขาวรายใหญจาก
ไทย แตขณะนี้มีนโยบายชัดวาจะตองการเพิ่มผลผลิตในประเทศใหเพียงพอ
กับการบริโภค
นาย Sutarto Alimoeso ประธานหนวยงานนำเขา
ขาวของอินโดนีเซีย (บูลอ็ ก) กลาววา รัฐบาลอินโดนีเซีย
มีนโยบายเพิ่มผลผลิตตอไรใหสอดคลองกับความ
ตองการบริโภคภายในประเทศ โดยจะเนนสงเสริม
ระบบชลประทาน และตัง้ เปาในป พ.ศ. 2557 ผลผลิต
ขาวจะเพิ่มขึ้นเปน 14 ลานตัน แตตองขึ้นอยูกับ
สภาพภูมอิ ากาศดวย สำหรับบทบาทของบูลอ็ ก จะ
เนนการบริหารจัดการสต็อกอาหารของประเทศใหเหมาะสม ซึง่ ไมเฉพาะขาว
เทานั้น โดยจะดูแลใหมีปริมาณเหมาะสมและระดับราคาที่เหมาะสม
เชนเดียวกับนาย Orlan A Calayag
ประธานหนวยงานนำเขาขาวฟลปิ ปนส ทีก่ ลาววา
แมขณะนีฟ้ ล ปิ ปนสจะเปนประเทศนำเขาขาวรายใหญ
แตรัฐบาลก็มีนโยบายพึ่งพาตนเอง โดยแผนงานใน
ป 2554-2559 จะมุง เพิม่ พืน้ ทีเ่ พาะปลูก เพิม่ ผลผลิต
โดยนำเทคโนโลยีใหมๆ มาใช ขยายชลประทานเพิม่
การเพาะปลูก และเนนดานความมั่นคงทางดาน
อาหาร ที่นอกจากจะลดการนำเขาแลว ยังจะเพิ่มสินคาทดแทนขาว ลดการ
บริโภคภายในประเทศผานการใชอาหารใหคุมคา แตการที่ฟลิปปนสยังตอง
นำเขาขาว เพราะการบริโภคขาวในประเทศคอนขางสูง

สวน นาย Pwint San รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย
เมียนมาร กลาววา รัฐบาลเมียนมารไดใหความสำคัญกับการสงเสริมเกษตรกร
ในการเพาะปลูกใหเพียง พอกับการบริโภคภายในกอนและสงออก พรอมตัง้
เปาในอีกไมชาจะกาวขึ้นมาเปนผูสงออกขาวอันดับ 1 ของโลกอีกครั้ง โดย
ตัง้ เปาสงออกขาวไมตำ่ กวา 4.5 ลานตันในป พ.ศ.2563 ขณะทีใ่ นชวง 3 เดือน
ของปนี้ที่ผานมาสามารถสงออกไดแลว 1.5 ลานตัน นับเปนปริมาณสูงสุด
ในรอบ 10 ป อยางไรก็ตาม พืน้ ทีเ่ พาะปลูกแมจะมีมากแตสาธารณูปโภคขัน้
พื้นฐานของประเทศยังเปนอุปสรรคที่ทำใหการผลิตและการสงออกขาวไม
สามารถทำไดงา ยนัก ดังนัน้ รัฐบาลจึงมีความชัดเจนทีจ่ ะเปดโอกาสใหนกั ลงทุน
ตางชาติเขามาลงทุนในเมียนมารในทุกรูปแบบ
สวน นายกาน จันเมตา รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย
กัมพูชา กลาววา ขาวเปนผลิตภัณฑทส่ี ำคัญของอาเซียนในฐานะทีเ่ ปนผูผ ลิต
อาหารหลักของคน ทัง้ โลก โดยกัมพูชาเปนประเทศสงออกขาวทีม่ คี วามสำคัญตอ
ภูมภิ าคนี้ ป 2554-2555 ทีผ่ า นมามีผลผลิตขาวเปลือก 8.5 ลานตัน มีปริมาณ
ขาวสวนเกิน 4 ลานตัน ซึง่ สามารถแปรเปนขาวสารได 2 ลานตัน ตัง้ เปาหมาย
ป 2558 จะสงออกขาวได 1 ลานตัน จากเดิมสงออกเพียง 4 หมื่นตัน และ
ตั้งเปาหมายจะเพิ่มเปน 10 ลานตันภายในป 2563
โดยขณะนีก้ ำลังจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาการผลิตและการตลาด
สินคาขาว คาดวาจะแลวเสร็จในปลายปน้ี สาระสำคัญคือการใหมกี ารลงทุน
จากตางชาติมาพัฒนากระบวนการผลิตขาว และการสนับสนุนดานการตลาด
นอกจากนี้ ยังใหการสนับสนุนความรวมมือการคาขาวโลกของกลุม 5 ประเทศ
อินโดจีน
จากนโยบายการพึ่งพาตนเองและลดการนำเขาขาวของหลายๆ
ประเทศ ประกอบกับโครงสรางของตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไป เชน อินเดีย
จากทีไ่ มเคยสงออกขาวขาวเมล็ดยาว ก็นำออกมาขายในราคาต่ำเปนจำนวน
มาก ขณะที่จีนเองจากเดิมที่เคยนำเขาขาวขาวเมล็ดยาวเพียงไมกี่แสนตัน
ก็เพิ่มเปน 2-3 ลานตันในปที่ผานมานั้น
นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานคณะผูแ ทนการคาไทย
และทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี กลาววา การเปลีย่ นแปลง
ดังกลาว ทำใหประเทศไทยจะตองมียทุ ธศาสตรทางดาน
การผลิตและการสงออกขาวทีย่ ง่ั ยืนในระยะ 10 ปขา ง
หนา โดยรัฐบาลปจจุบันมีเปาหมายที่จะเปนผูนำดาน
คุณภาพ และมาตรฐานขาวรวมทั้งผลิตภัณฑขาวของ
โลก จึงไดวางยุทธศาสตรเพือ่ การผลิตและขาย 4 ดาน
ดวยกัน ประกอบดวย
1. ยุทธศาสตร การผลักดันการสงออกขาวในเชิงมูลคา โดยมีเปาหมายใน
การเพิ่มมูลคาและรักษาตลาด เนนไปที่การสงออกเชิงมูลคาแทนการ
สงออกเชิงปริมาณ มุง สงเสริมใหเกษตรกรแตละทองถิน่ ผลิตขาวคุณภาพสูง
ทีเ่ ปนมาตรฐานของตนเอง โดยใหผทู ม่ี สี ว นเกีย่ วของทัง้ หนวยงานภาครัฐ
และผูสงออกภาคเอกชนทำ หนาที่ผลักดันการผลิตขาวในแตละทองถิ่น
และสงออกขาวคุณภาพสูงออกสูตลาดโลก
ยุทธศาสตรนี้จะเกี่ยวของกับการแสวงหาแหลงผลิตขาวคุณภาพ
สูงจาก แตละทองถิ่นของไทย เชน ขาวหอมมะลิจากทุงกุลารองไห ขาว
ก่ำเหนียวลืมผัวจากจังหวัดตากและเพชรบูรณ ขาวหอมมะลิอนิ ทรียจ าก
เชียงรายและพะเยา เปนตน และจะเกีย่ วของกับนโยบายการจัดทำโซนนิง่
หรือการกำหนดพื้นที่เพาะปลูกใหเหมาะสม นอกจากนี้จะกำหนดกลุม
ตลาดทีม่ คี วามเหมาะสมกับตลาดขาวเหลานีด้ ว ย ซึง่ การผลักดันการสงออก
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ในเชิงมูลคานี้ ยังรวมไปถึงการจัดระบบการสงออกใหมีประสิทธิภาพ 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาพลักษณขา วไทยและสงเสริมคุณภาพมาตรฐาน
ขาว ซึ่งจะมีสวนชวยสนับสนุนยุทธศาสตรแรก โดยการประชาสัมพันธ
ขณะที่รัฐบาลจะมีอีกบทบาทหนึ่งดวย คือการสงเสริมการขายขาวแบบ
ขาวหอมมะลิไทยทีท่ ำมาตอเนือ่ ง และการนำขาวหอมมะลิทงุ กุลารองไห
รัฐตอรัฐ หรือจีทูจี ซึ่งจะเสริมยุทธศาสตรความมั่นคงทางอาหารใหกับ
ไปขึ้นทะเบียนสิง่ บงชี้ทางภูมิศาสตร กับสหภาพยุโรป
ประเทศเพื่อนบาน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาตลาดพิเศษใหมๆ สินคาของไทยที่จะใหการสนับ
สนุนและสงเสริม เชน ขาวอินทรีย ขาวกลองงอก และขาวหอมมะลิทุง
กุลารองไห รวมไปถึงการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ที่ใชขาวเปนวัตถุดิบ
4. ยุทธศาสตรการแสวงหาความรวมมือในระดับภูมภิ าค โดยประเทศในกลุม
อาเซียนมีความคลายคลึงกันในเชิงภูมศิ าสตรและวัฒนธรรม ทำใหหลาย
ประเทศในอาเซียนเปนผูผ ลิตขาวทีส่ ำคัญ และมีการบริโภคขาวเปนอาหาร
หลัก ดังนั้น ไทยจึงเห็นความสำคัญของการมุงสงเสริมและสรางความ
รวมมือดานการเกษตร โดยเฉพาะสินคาขาว เปนความรวมมือทั้งดาน
การผลิตและการตลาด
ขณะเดียวกัน การดำเนินนโยบายภายใตรฐั บาลปจจุบนั นัน้ ยังคง
ใหความสำคัญการโครงการรับจำนำขาว เพื่อยกระดับราคาและรายได
เกษตรกร รวมไปถึงการใหความสำคัญกับประเทศเพื่อนบาน โดยชูการเปน
ตลาดเดียวกัน

คำกลาวนายกฯยิ่งลักษณ
เนื่องในโอกาส
ผูนำชาวนาจากทั่วประเทศ
เขารับฟงนโยบายดานขาว
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.56 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ดิฉนั มีความยินดีเปนอยางยิง่ ทีม่ โี อกาสไดตอ นรับและพบกับพีน่ อ ง
ผูนำชาวนาที่เดินทางมาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันนี้
พี่นองชาวนา คือ ผูที่มีคุณคาแกชาวไทยและชาวโลก เพราะเปน
ผูปลูกขาวซึ่งเปนอาหารหลักหลอเลี้ยงชีวิตคนไทยมาตลอดทุกยุคทุกสมัย
อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวของกับขาวอยูในทุกชวงของวิถีชีวิต
คนไทยจึงมีความผูกพันกับขาวอยางลึกซึง้ และยอมระลึกถึงบุญคุณของขาว
ตลอดจนชาวนาผูปลูกขาวเลี้ยงดูคนไทย
รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของกิจการดานขาวและชาวนา และ
ไดพยายามทุกวิถที างทีจ่ ะเสริมสรางคุณภาพชีวติ และความเปนอยูข องพีน่ อ ง
ชาวนาใหดีขึ้น รัฐบาลไมไดตองการยกยอง
เชิดชูชาวนาเพียงแคคำยกยองชมเชยเทานั้น
หากแตตง้ั ใจอยางแนวแนทจ่ี ะทำใหชวี ติ ชาวนา
ดีขึ้นอยางเปนรูปธรรม ใหสมกับการเปนผู
เลี้ยงดูคนทั้งประเทศ อีกทั้ง นำรายไดเขา
ประเทศปละหลายแสนลานบาท
รัฐบาลไดคำนึงถึงการเพิม่ พูนรายได
และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับเกษตรกรดวย
แนวคิด เพิ่มรายได ลดรายจาย ขยายโอกาส
เพิ่มรายได จากการนำระบบการ
รับจำนำขาวเปลือก เพือ่ ใหไดราคาขาวทีเ่ หมาะสมกับตนทุนการผลิต ไมขาย
ต่ำกวาตนทุนอยางที่ผานมา พี่นองชาวนาไดเงินเต็มเม็ดเต็มหนวย
ลดรายจาย ดวยนโยบายพักชำระหนีเ้ กษตรกร การออกบัตรสินเชือ่
เกษตรกรกวา 2.6 ลานใบเพือ่ ซือ้ ปุย ยากำจัดศัตรูพชื และเมล็ดพันธุ พีน่ อ ง
เกษตรกรไมตองกูหนี้นอกระบบ และไมตองตกอยูในวังวนของการเปนหนี้
ตลอดชีวิต สรางโอกาสใหลืมตาอาปากไดอยางแทจริง
ขยายโอกาส ดวยการปรับปรุงพันธุข า ว ใหมคี ณ
ุ ภาพดีขน้ึ ผลผลิต
ตอไรสงู สามารถตานทานโรคและแมลง การสงเสริมใหปลูกพืชใหเหมาะสม
กับพื้นที่ (Zoning) ซึ่งจะชวยควบคุมปริมาณผลผลิตลดปญหาราคาผลผลิต

ตกต่ำ การจัดระบบชลประทานใหมนี ำ้ ใชอยางเพียงพอ การพัฒนากระบวน
การผลิตและการจัดเก็บผลผลิตใหมมี าตรฐานสากล เปนทีย่ อมรับในตลาดโลก
ซึ่งเปนการดำเนินการตามยุทธศาสตรใหไทยเปนแหลงผลิตอาหารของโลก
นอกจากนี้ รัฐบาลยังดำเนินโครงการเพื่อใหพี่นองมีโอกาสเขาถึง
แหลงทุน เชน กองทุนหมูบ า น กองทุน SML กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมือ่
พี่นองมีอาชีพ มีรายได ก็จะเกิดความสุขในครอบครัว
เมื่อ “ขาว” เปนพืชที่มีความสำคัญ ทำรายไดหลักใหกับประเทศ
รัฐบาลจึงไดขอความรวมมือจากทุกๆ ฝายใหชว ยกันสงเสริม สนับสนุน และ
แกไขปญหาของพี่นองเกษตรกรชาวนาอยางจริงจัง โดยเฉพาะปญหาที่เปน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศของโลก ปญหาปจจัยการผลิต
ปญหาศัตรูขา วระบาดสรางความเสียหายอยู
เสมอ สวนพีน่ อ งชาวนาก็จะตองตระหนักและ
ตื่นตัวแสวงหาความรูใหมๆ เพื่อรูเทาทัน
สามารถรับมือกับสถานการณทเ่ี ปลีย่ นแปลง
ไปดวย
ดิฉันขอใชโอกาสนี้แสดงความยินดี
กับชาวนาและผูแทนองคกรทุกทานที่ไดรับ
รางวัลจากการประกวดเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรและสหกรณดีเดนแหงชาติในปนี้
และขอเปนกำลังใจแกพี่นองเกษตรกรและชาวนาทุกทาน ขอให
ทานระลึกเสมอวาทานมีบทบาทสำคัญตอประเทศชาติอยางยิง่ ดิฉนั และรัฐบาล
พรอมที่จะสนับสนุน พี่นองชาวนาใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไมทิ้งนา ขอใหมี
ความภาคภูมใิ จชวยกันเก็บรักษาพืน้ ทีท่ ำนาไวเปนมรดกสูล กู หลาน และเปน
มรดกของชาติสืบไป
สุดทายนี้ ดิฉันขออวยพรใหทุกทานประสบความสุข ความเจริญ
ความสำเร็จ กาวหนาตามทีพ่ งึ ปรารถนาทุกประการ และขอใหเดินทางกลับ
ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ
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ไขขอของใจ
ปญหา
นโยบายจำนำขาว
1. ทำไมตองลดราคาในปการผลิตนี้เลย
เพือ่ ใหสอดรับกับมติ ครม. ทีก่ าหนดปริมาณการรับจำนารวมไมเกิน
22.0 ลานตัน และกรอบวงเงินทีใ่ ชในการรับจานาไมเกินวงเงิน 345,000 ลาน
บาท รวมทั้งการกาหนดวงเงินดำเนินการสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 ตอง
ไมเกิน 500,000 ลานบาท ซึง่ จะทำใหเกิดการการรักษาวินยั ทางการเงินการ
คลัง และสอดคลองกับแนวทางการจัดทางบประมาณสมดุลของรัฐบาลใน
ป 2560
สถานการณภาวะการคาขาว ในตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไป เนื่อง
จากประเทศผูผลิตขาวไดเพิ่มขึ้นในขณะที่ประเทศผูใชมีความตองการลดลง
สต็อกขาวเพิม่ ขึน้ สงผลใหราคาซือ้ ขายออนตัวลง จึงตองปรับราคาใหสะทอน
กลไกราคาตลาดโลก เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของขาวไทย
สำหรับฤดูการผลิตป 2556/57 ถาสถานการณเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางที่ดีขึ้น ก็มีจะมีการทบทวนราคารับจานาใหสะทอนกับราคาตลาดโลก
2. มีเกณฑในการปรับราคาอยางไร
ราคาที่ปรับลดลง เปนราคาที่ใกลเคียงกับราคาตนทุนเฉลี่ยของ
ขาวเปลือกเจานาปรัง(8,731 บาท/ตัน)บวกคาตอบแทนเกษตรกรประมาณ
รอยละ 40 ซึง่ ถือวาเปนเกณฑการชวยเหลือทีส่ งู กวามาตรฐานการชวยเหลือ
สินคาเกษตรทั่วไป
3. ราคารับจำนำใหมเปนเทาใด
ราคารับจำนำขาวเปลือกเจา 100% ณ ความชืน้ ไมเกิน 15% จาก
ราคาตันละ 15,000 บาท เปนราคาตันละ 12,000 บาท และขาวเปลือกชนิด
อืน่ ๆ ปรับลด 20% จากราคาทีก่ ำหนดไวเดิม สำหรับขาวเปลือกปทุมธานี 1
ใหปรับเพิม่ – ลด ตามจำนวนกรัม ในอัตรากรัมละ 160 บาท และขาวเปลือก
เหนียว ใหปรับเพิ่ม – ลด ตามจำนวนกรัม โดยเมล็ดยาวในอัตรากรัมละ
130 บาท และเมล็ดสั้นในอัตรากรัมละ 120 บาท
4. วงเงินรับจำนำใหมเปนเทาใด
จากเดิมที่ไมจำกัดวงเงิน เปนไมเกินรายละ 500,000 บาทตอครั้ง
โดยใหเริ่มดาเนินการตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เปนตนไป
5. เริ่มดำเนินการเมื่อใด
การปรับราคาจากราคาตันละ 15,000 บาท เปนราคาตันละ 12,000 บาท
จะเริ่มตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2556 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2556

จำกัดวงเงินรับจำนาขาวเปลือกของเกษตรกรแตละครัวเรือน ไมเกิน
ครัวเรือนละ 500,000 บาทเริม่ ดำเนินการทันที ตัง้ แตวนั ที่ 20 มิถนุ ายน 2556
เปนตนไป
6. เกษตรกรนำขาวมาจำนำในชวงกอนปรับโครงการ และไดรบั ใบประทวน
แลว แต ธ.ก.ส. ยังไมจายเงิน จะมีผลกระทบอยางไร
ไมมผี ลกระทบใดๆ เกษตรกรจะไดรบั เงินตามใบประทวนทีอ่ อกไวแลว
7. เกษตรกรนำขาวมาจำนำในชวงกอนปรับวงเงิน (20 มิ.ย. 56) และมี
ผลผลิตเกิน 20% หรือเกินวงเงิน 500,000 บาท และอยูระหวางการ
ตรวจสอบของเจาหนาที่ จะมีผลกระทบหรือไม อยางไร
ไมมีผลกระทบใดๆ เปนไปตามหลักเกณฑเดิม กรณีที่ผลผลิตเกิน
20% หรือวงเงินเกิน 500,000 บาท/ราย/ครัง้ ก็ตอ งผานการตรวจสอบของ
เจาหนาที่เหมือนเดิม
8. กรณีทเ่ี กษตรกรนาขาวเปลือกมาจำนำกอน 30 มิ.ย. 56 แต อคส. และ
อ.ต.ก. ออกใบประทวนไมทัน เกษตรกรจะไดรับราคาเดิมหรือราคาใหม
ไดรับราคาตามเกณฑเดิม (15,000 บาท/ตัน) แตตองมีหลักฐาน
ในการนาขาวมาจำนา เชน ใบชั่งสินคา กอน 30 มิ.ย.56
9. เกษตรกรถูกกดราคารับซือ้ จากโรงสี รัฐบาลมีแนวทางชวยเหลืออยางไร
รัฐบาลจะกำกับดูแลมิใหเกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งในเรื่อง
การชั่งน้ำหนัก การวัดความชื้น และหักสิ่งเจือปน กรณีถูกเอารัดเอาเปรียบ
ใหแจง 1569 จะสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบ กรณีพบการกระทำความผิด
ดำเนินการตามกฎหมายโดยเครงครัดตอไป
10. รัฐบาลจะมีแนวทางในการชวยเหลือเกษตรกรชาวนาในเรื่องการลด
ตนทุนการผลิตอยางไร
ในระยะยาวรัฐบาลตองการใหมีการปฏิรูปภาคการเกษตร ปรับ
สมดุลเรือ่ งเกษตรโซนนิง่ ทีไ่ ดเริม่ สำรวจพ บวาพืน้ ทีใ่ ดเหมาะสมกับเพาะปลูก
พืชอะไร เพือ่ ใหเกษตรกรมีรายไดเพิม่ ขึน้ หากชาวนาในพืน้ ทีใ่ ดมีผลผลิตตอไร
ไมดี ก็จะมีทางเลือกอื่นให เชนสงเสริมปลูกพืชชนิดอื่นที่เปนที่ตองการของ
ตลาด และมีการ สงเสริมการวิจัยพันธุขาวเพื่อพัฒนาคุณภาพของขาว การ
วิจัยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลผลิตและผลิตภัณฑที่มาจากขาวใหสูงขึ้นใน
ระยะยาว รวมทัง้ การจัดหาปจจัยการผลิต เชน ปุย ยาปราบศัตรูพชื มาจำหนาย

ธ.ก.ส. ชู 5 มาตรการ
เยียวยาเกษตรกร
2 แสนรายที่ ไดรับ
ผลกระทบจากการ
ปรับลดราคาจำนำขาว

นายบุญไทย แกวขันตี รองผูจ ดั การ ธ.ก.ส.
กลาววา 5 มาตรการเยียวยา ประกอบดวย
1. ลดภาระดอกเบี้ยเงินกูเดิมใหเกษตรกรที่ไดรับ
ประโยชน ซึง่ จะชวยลดภาระดอกเบีย้ ใหเกษตรกร
ได 1,109 ลานบาท
2. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเปนคาใชจายในการผลิต
ขาวปการผลิต 2556/2557 โดยการลดดอกเบีย้ ลงจากปกติอกี 3% โดย
ตองเปนเงินกูที่เบิกจายตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายนนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2557 โดยธ.ก.ส.เตรียมวงเงินทัง้ สิน้ 15,000 ลานบาท คาดวาจะลดภาระ
ดอกเบี้ยใหเกษตรกรไดประมาณ 450 ลานบาท
3. สนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ เอ็มแอลอาร-1% เหลืออยูที่ 4%
ใหแกสถาบันเกษตรกร เพื่อนำไปรวบรวมขาวเปลือกจากสมาชิก ตั้งวง
เงินสินเชื่อไวทั้งสิ้น 4,000 ลานบาท โดยจะชวยลดภาระดอกเบี้ยให
เกษตรกรไดประมาณ 40 ลานบาท
4. งดคิดดอกเบี้ยจากาการใชบัตรสินชื่อเกษตรกรออกไปจาก 5 เดือนเปน
1 ป ตั้งแตวันที่ใชบัตรจนถึงวันที่ครบกำหนดชำระวงเงินบัตรสินเชื่อ
4,000 ลานบาท โดยจะชวยลดภาระดอกเบี้ยใหเกษตรกรไดประมาณ
280 ลานบาท
5. ใหสทิ ธิเขารวมโครงการประกันภัยนาขาวตามนโยบายรัฐบาล โดย ธ.ก.ส.
จะจายสมทบคาเบี้ยประกันในสวนที่เกษตรกรลูกคาตองจายคาเบี้ย
ประกันครึ่งหนึ่งเปนเงิน 60 บาทตอไรใหแทนทั้งหมด คาเบี้ยที่ ธ.ก.ส.
ตองจายเพิม่ อยูท ่ี 92 ลานบาท ทัง้ นี้ จะชวยลดภาระตนทุนเรือ่ งดอกเบีย้
ใหแกเกษตรกรไดโดยตรง รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,063 ลานบาท

นายทนุศกั ดิ์ เล็กอุทยั รัฐมนตรีชว ยวาการ
กระทรวงการคลัง เปดเผยภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพือ่ การเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) วาทีป่ ระชุม
มีมติเห็นชอบใหดำเนินมาตรการชวยเหลือ
เกษตรกรทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการปรับเงือ่ นไข
โครงการรับ จำนำขาวเปลือก ป ก ารผลิ ต
2555/2556 จำนวนประมาณ 2 แสนราย
รวมทั้งสิ้น5 มาตรการ คิดเปนเม็ดเงินรวม
เกือบ 6 หมื่นลานบาท
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