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เติมความรู้
สมพร อิศวิลานนท์1

 ก า ร ที่ รั ฐ ไ ด้ เ ข้ า ไ ป
แทรกแซงกลไกตลาดข้าวจน
รัฐ เป็ นผู้ ซื้ อข้ าว เปลือกราย
ใหญ่ในตลาด จนเป็นที่หวาด
เกรงกันว่าในระยะยาวแล้วจะ
ส่งผลกระทบต่อกลไกตลาด
ข้ า ว แล ะ เ ศ รษฐกิ จ ข้ า ว ไทย
ทั้งระบบ ทำาให้รัฐบาลพรรค
ประชาธิปัตย์ ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี 
ได้เสนอปรับเปลี่ยนนโยบายจาก
โครงการรับจำานำาข้าวเปลือก
มาเป็นโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งนโยบาย
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวมีฐานแนวคิดมาจากหลัก
การประกันความเสี่ยงเนื่องจาก
ความผันผวนของราคา (put 
option) ในหลักการดังกล่าว
เป็นการประกันว่าชาวนาจะลด
ความเสียหายจากราคาข้าวใน
ตลาดที่ตกต่ำากว่าที่ควร ไม่ใช่
เป็นการประกันว่าราคาตลาดจะ
เป็นอย่างไรเมื่อชาวนาขายข้าว

 การประกันรายได้เกษตรกร     

ผู้ปลูกข้าวเป็นการจัดทำาสัญญาข้อตกลง

ระหว่างรัฐบาล (โดยมี ธ.ก.ส. เป็น

ตัวแทน) กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแต่ละ

รายว่าควรจะได้รับผลตอบแทนจาก

การปลูกข้าวในจำานวนเท่าใด โดยรัฐ

ประกาศให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาแจ้ง

ถึงจำานวนพื้นที่และปริมาณผลผลิต

พร้อมกับการกำาหนดราคาเป้าหมาย

และพร้อมทั้ งจำากัดปริมาณผลผลิต

สูงสุดของเกษตรกรแต่ละรายที่จะรับ

ประกันรายได้ เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว

หากระดับราคาอ้างอิงในขณะนั้นตกต่ำา

กว่าระดับราคาเป้าหมาย รัฐจะจ่าย

ส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคา

อ้างอิงเพื่อชดเชยรายได้ของเกษตรกร

ที่ขาดหายไป ทั้งนี้ในระยะเริ่มต้นของ

โครงการรัฐจะยังไม่พิจารณาหรือยังไม่

เรียกเก็บเบี้ยประกันความเสี่ยง การ

ปรับเปลี่ยนนโยบายดังกล่าวนอกจาก

จะสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้กับ

เกษตรกรแล้ว ยังเป็นการสนับสนุน

กลไกตลาดข้าวเปลือกในระดับต่างๆ 

ทั้งนี้เพราะเกษตรกรเมื่อเก็บเกี่ยวข้าว

สามารถที่จะนำาผลผลิตไปจำาหน่ายให้

กับคนกลางที่ใดก็ได้ และขณะเดียวกัน

มาทำาความเข้าใจนโยบาย
ประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว

1นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ และรองศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร                      
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2เดิมเรียกโครงการประกันราคาข้าวและได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเมื่อการประชุมคณะกรรมการ   
นโยบายข้าวครั้งที่ 8/2552 วันที่ 16 กันยายน 2552 (ฝ่ายเลขานุการ กขช. 2552c)
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รัฐจะลดบทบาทในการเป็นผู้เก็บสต๊อก

ข้าวลงโดยให้เอกชนเป็นผู้ทำาหน้าที่แทน

 ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบาย

ข้าวแห่งชาติ (กขช) ได้ให้ความเห็นชอบ

จัดทำาโครงการประกันรายได้เกษตรกร

ผู้ปลูกข้าว สำาหรับฤดูนาปี ปีการผลิต 

2552/53 พร้อมกับได้กำาหนดให้จัด

ทำาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในช่วง

ระหว่างเดือน กรกฏาคม 2552-ตุลาคม 

2552 ส่วนการใช้สิทธิในการรับเงิน

ประกันให้เกษตรกรสามารถเริ่มการใช้

สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 

ไปจนถึงสินเดือนกุมภาพันธ์ ยกเว้น

เกษตรกรในภาคใต้ 

 สำ า ห รั บ ขั้ น ต อ น ก า ร
ดำาเนินงานของโครงการประกัน
รายได้ เกษตรกรผู้ ปลูกข้ าว   
สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้ :
 (1) การประกาศเป้าหมาย

พื้นที่ดำาเนินการ ทั้งนี้รัฐได้ประกาศ

การประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

เปลือกหอมมะลิ(รวม กข.15) ข้าว

หอมจังหวัด ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือก

ปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียวในพื้นที่

เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศ

 (2) การประกาศราคาเป้า

หมายและปริมาณประกันรายได้ของ

เกษตรกร โดยได้กำาหนดปริมาณและ

ราคาประกันรายได้จากการขายข้าว

เปลือก ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ 

ข้าวหอมมะลิราคา 15,300 บาทต่อ

ตันและครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าว

หอมจังหวัดราคา 14,300 บาทต่อตัน 

ให้สิทธิ์ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าว

เปลือกเจ้าและข้าวเปลือกปทุมธานี

ราคาตันละ 10,000 บาท ให้สิทธิ์ครัว

เรือนละไม่เกิน 25 ตัน ส่วนข้าวเปลือก

เหนียวราคาตันละ 9,500 บาท ให้สิทธิ์

ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 ( 3 )  ก า ร รั บ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น

เกษตรกรโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 

มีช่วงกรอบเวลาระหว่างเดือน กรกฏ

าคม- ตุลาคม 2552 ยกเว้นในภาค

ใต้ เดือนกรกฏาคม 2552-กุมภาพันธ์ 

2553 ทั้งนี้จะต้องจัดให้มีการประชุม

ประชาคมโดยคณะกรรมการระดบัตำาบล

เพื่อรับรองพื้นที่การเพาะปลูกและชนิด

ของพันธุ์ข้าว พร้อมกับการออกหนังสือ

รับรองให้เกษตรกร

 (4) เกษตรกรที่ผ่านการขึ้น

ทะเบียนและรับรองพื้นที่เพาะปลูกข้าว 

จะเข้ารับการจัดทำาข้อตกลงสัญญา

ประกันรายได้ กับ ธ.ก.ส. และพิจารณา

อนุมัติ

 (5) การกำาหนดราคาอ้างอิง

เพื่ อ ก า รจ่ า ย เ งิ น ชด เ ชย  ให้ คณะ

อนุกรรมการกำาหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก

ข้าว เป็นผู้กำาหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง

ที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงินชดเชย

รายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกวันที่ 1 

และ 16 ของเดือน (ซึ่งเป็นส่วนต่างของ

ราคาประกันรายได้กับราคาอ้างอิง)

 (6) ระยะเวลาโครงการได้

กำาหนดตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2552 

–กรกฎาคม 2553

 (7) การใช้สิทธิในการประกัน

รายได้  เมื่อ เกษตรกรมาทำาสัญญา

ประกันรายได้กับ ธ.ก.ส. และได้กำาหนด

วันที่ประสงค์ใช้สิทธิประกันรายได้ ให้

เกษตรกรเลือกใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันถัด

จากวันทำาสัญญาเป็นต้นไป แต่ไม่เกิน

ระยะเวลาการขอใช้สิทธิ์ประกันรายได้

ตามที่ กขช. กำาหนด (ภายในวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2553 ยกเว้นภาคใต้ภายใน 

31 พฤษภาคม 2553)

 (8) การจ่ายเงิน การจ่ายเงิน

ชดเชยรายได้ตามเกณฑ์กลางอ้างอิงให้

เกษตรกร ธ.ก.ส. จะจ่ายชดเชยรายได้

ตามเกณฑ์กลางอ้างอิงให้แก่เกษตรกร

ในวันที่เกษตรกรใช้สิทธิ์ประกันรายได้ 

ตามอัตราที่คณะอนุกรรมการกำาหนด

เกณฑ์กลางอ้างอิงได้กำาหนด โดยผ่าน

ความเห็นชอบจากประธาน กขช.

 

 ทั้งนี้นับจากได้มีการประกาศ

ราคาอ้างอิงครั้งแรกซึ่งใช้สำาหรับช่วงวัน

ที่ 1-15 เดือนตุลาคม 2552 และราคา

อ้างอิงในครั้งต่อๆมาในทุก 15 วัน ได้

แสดงไว้ในตารางที่ 1 โดยราคาอ้างอิง

ในช่วง 1-15 ตุลาคม 2552 จะมีราคา

ต่ำากว่าราคาอ้างอิงในช่วงระหว่าง 1-15 

ธันวาคม 2552 ทั้งนี้ เพราะมีปัจจัย

สองปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ปัจจัยแรก

เมื่อฤดูเก็บเกี่ยวผ่านไประดับราคาจะ

ค่อยๆปรับสูงขึ้น ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งเกิด

จากการทีผ่ลผลติโลกเปลีย่นแปลงลดลง

อันเนื่องจากภัยแล้งในประเทศอินเดีย

จนทำาให้ผลผลิตในประเทศอินเดีย           
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ลดลงถึงประมาณ 12 ล้านตัน และการ

เกิดอุทกภัยในประเทศฟิลิปปินส์ในช่วง

เดือนตุลาคม 2552 ได้เป็นสาเหตุให้

เกิดความตึงตัวในตลาดการค้าข้าวของ

โลกและมีผลให้ระดับราคาข้าวในตลาด

โลกปรับสูงขึ้น ซึ่งในขณะเดียวกันก็ได้

ส่งผลกระทบมายังราคาข้าวเปลือกของ

ตลาดข้าวภายในประเทศซึ่งได้ปรับตัว

สูงขึ้นไปด้วย

 เชน่กนั ทำาใหร้าคาอา้งองิทีเ่กดิ

จากการใชร้าคาตลาดเฉลีย่มกีารปรบัตวั

สูงขึ้นตามราคาตลาดด้วยเช่นกัน ราคา

อ้างอิงที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นนี้ทำาให้เกษตรกร

ที่มาขอใช้สิทธิในช่วงต้นเดือนธันวาคม

ได้รับการชดเชยในส่วนต่างของราคา  

เป้าหมายกับราคาอ้างอิงลดลง และใน

กรณีของข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าว

เปลือกเหนียวราคาอ้างอิงได้ปรับสูงขึ้น

เกินกว่าราคาเป้าหมายทำาให้ไม่มีการ

จ่ายเงินส่วนต่างในต้นเดือนธันวาคม 

2552 

 ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,300 14,986 14,940 14,840 13,002 13,720

 ข้าวเปลือกหอมจังหวัด 14,300 13,899 13,860 13,729 12,620 13,380

 ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 8,806 8,466 8,389 8,914 9,242

 ข้าวเปลือกปทุมธานี 10,000 9,896 8,940 9,175 10,501 10,565

 ข้าวเปลือกเหนียว 9,500 7,523 7,470 7,680 8,473 9,591

ที่มา: กรมการข้าว (2553)

 จากข้อมูลดังกล่าวเป็นเครื่อง

สะท้อนอย่างคร่าวๆ ได้ว่า การใช้

นโยบายประกันรายได้ได้นำามาซึ่งกลไก

การตลาดในระดับไร่นาและตลาดกลาง

ข้าวเปลือกได้ฟื้นตัวกลับคืนมาอีกครั้ง

หนึ่ง แต่ยังมีความจำาเป็นที่รัฐจะต้องเร่ง

พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของกลไก

ตลาดกลางข้าวเปลือกให้กระจายไปใน

ท้องที่ต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่งกลางใน

การซื้อขายและการอ้างอิงราคา 

 เรื่ องกลไกตลาดเป็น เรื่ อง

สำาคัญที่เกษตรกรควรจะรวมตัวกันเพื่อ

เรียกร้องให้รัฐเร่งพัฒนาตลาดกลาง

ในแหล่งการค้าข้าวต่างๆ เพื่อให้เป็น

แหล่งในการแลกเปลี่ยนกระจายสินค้า

และการอ้างอิงราคา เพราะหากเรามี

ตลาดกลางสินค้าข้าวเปลือกที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ ตลาดกลางจะเป็นแหล่ง

ในการสร้างอำานาจต่อรองที่ดีระหว่าง

เกษตรกรกับพ่อค้าคนกลาง  

ตารางที่ 1 ราคาเป้าหมายและราคาอ้างอิงในช่วงเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนธันวาคม 2552

 ชนิดข้าวเปลือก ราคาประกัน   ราคาอ้างอิง (บาท)
  (บาท) 1-15 ต.ค. 52 16-31 ต.ค. 52 1-15 พ.ย. 52 16-30 พ.ย. 52 1-15 ธ.ค. 52
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