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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาต้ังแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกล่ันกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกิดการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเก่ียวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

 
แนวทางใหมในการแทรกแซงราคาขาว*  

1.  เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงแทรกแซงราคาขาว 

เมื่อถึงฤดูเก็บเก่ียว รัฐบาลแทบทุกรัฐบาลมักจะเขามาแทรกแซงในตลาดขาว ดวยความ
เช่ือวา ฤดูเก็บเก่ียวเปนชวงเวลาที่ชาวนามีโอกาสถูกเอาเปรียบจากพอคาคนกลางหรือ
โรงสี เพราะในชวงนี้อํานาจตอรองของชาวนาจะมีคอนขางนอย สืบเนื่องมาจากปริมาณ
ขาวที่ทะลักออกมาเปนจํานวนมาก จึงจําเปนที่รัฐบาลจะตองเขามาแทรกแซงดวยการ
สรางอุปสงคเทียม ดูดซับขาวออกไปจากตลาดระยะหนึ่ง แลวคอยระบายออกมาเมื่อพน
ฤดูเก็บเก่ียวแลว มาตรการที่ใชมักจะเปนมาตรการใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับจํานําขาวเปลือกจากชาวนา ซึ่งมาตรการนี้ไดดําเนินการมาอยาง
ตอเนื่องต้ังแตปการเพาะปลูก 2524/25  

ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมักกําหนดให ธ.ก.ส. รับจํานําขาวเปลือกในราคาที่ไมตางจาก
ราคาตลาดนัก เพียงเพ่ือปองกันมิใหชาวนาถูกกดราคามากจนเกินไปในชวงฤดูเก็บเก่ียว 
และโดยปกติแลวชาวนาสวนใหญมักจะนําขาวมาจํานําไมมากนัก มีเพียงไมก่ีปที่สัดสวน
ขาวที่นําเขามาจํานําสูงกวารอยละ 10  แตนับต้ังแตปการเพาะปลูก 2544/45 เปนตนมา 
รัฐบาลมักจะแทรกแซงดวยการต้ังราคาขาวที่จะรับจํานําในระดับที่คอนขางสูง1 ดูดซับขาว
เขามาในปรมิาณที่สูงข้ึน และเก็บขาวนั้นไวเปนสต็อกของรัฐบาล มาตรการท้ังสามนี้รวมกัน
มีสวนทําใหราคาขาวในตลาดสูงข้ึนไปดวย เทากับเปนการยกราคาขาวในประเทศใหสูงข้ึน 
สมตามความปรารถนาของรฐับาลซึ่งมองวาชาวนาเปนคนยากจน จึงควรจะไดรับราคาที่
สูงข้ึน ถึงแมวาในบางป (โดยเฉพาะในป 2551) การยกราคาในลักษณะทีเ่ปนการนําตลาด
ไดทําใหไทยสูญเสียตลาดขาวในตางประเทศไปบางก็ตาม 

อยางไรก็ดี การใชมาตรการนําตลาดใหขาวมีราคาสูงข้ึนนั้นมีปญหาหลายประการ
ไดแก การสูญเสียสวนแบงในตลาดสงออก ตนทุนการผลิตและตนทุนการคาสูงข้ึน ขณะที่

                                                        
*  บทความของ ดร. อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ และ ดร. นิพนธ พัวพงศกร 

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
1  โดยเฉพาะตั้งแตปการเพาะปลูก 2547/48 มีการปรับราคาจํานําขาวเปลือกเจาใหสูงข้ึนมาก

เปนตันละ 6,600 บาท จากราคา 5,330 บาทในปการเพาะปลูก 2546/47 
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คุณภาพขาวกลับลดลง ปญหาทั้งปวงสืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลไดกลายเปนผูคาขาว
เสียเอง และเปนผูคาที่มีสวนแบงที่สําคัญอีกดวย 

2.  ความเสียหายอันเกิดจากการที่รัฐบาลกลายเปนผูคาขาวรายใหญ 

ตนทุนในการคาขาวของรัฐบาลสูงกวาของเอกชน: ในการจางโรงสีใหแปลง
ขาวเปลือกเปนขาวสาร รัฐบาลจะกําหนดอัตราการสีขาวใหไดตนขาว2ที่โรงสีตองสงมอบ
ใหแกรัฐบาลตํ่ากวาที่โรงสีสีไดจริง สวนตางระหวางที่รัฐบาลกําหนดกับที่สีไดก็จะตกเปน
กําไรของโรงสี เชนเดียวกัน อัตราคาเชาที่รัฐบาลใหแกเอกชนที่ใหบริการเก็บขาวก็จะสูง
กวาที่ควรจะเปน และใหผลตอบแทนแกผูลงทุนสรางคลังสินคาสูงถึงรอยละ 12 ตอป  ขอ
พิสูจนวารัฐบาลจายเงินคาสีและคาเก็บขาวสูงกวาที่เปนจริงมากก็คือ ในระยะสี่ถึงหาปที่
ผานมา มีการลงทุนสรางโรงสีและคลังสินคามากมาย จนกระทั่งปจจุบันนี้ โรงสีทั่วประเทศ
มีกําลังการผลิตรวมกันมากกวา 60 ลานตันขาวเปลือก หรือประมาณสองเทาของผลผลิต
ขาวทั้งหมดของประเทศ3 

นอกจากอัตราคาสีและอัตราคาเชาที่จายใหคลังสินคาจะอยูในระดับสูงกวาตนทุน
มากแลว การที่รัฐบาลต้ังราคาขาวที่รับจํานําไวสูง ทําใหราคาขาวในตลาดในประเทศสูง
กวาราคาในประเทศคูแขงของไทย จึงไมสามารถขายขาวออกไปไดมากเมื่อเทียบกับป
ที่ต้ังราคาจํานําไวไมสูงจนเกินไป นอกจากนี้ขาวที่สงออกไปไมไดก็กลายเปนสต็อกของ
รัฐบาลที่มักจะเก็บไวนานเกินควร จนทําใหคุณภาพขาวเส่ือมลง และเปนการเพ่ิมตนทุน
ใหแกรัฐบาลอีกทอดหนึ่ง    

การจํานําและการคาขาวมีการทุจริตแทบทุกข้ันตอน:  เริ่มต้ังแตการที่ชาวนาบาง
รายจดทะเบียนพ้ืนที่เพาะปลูกสูงกวาความเปนจริง การที่โรงสีพยายามสวมสิทธิการจํานํา
ของชาวนา หรือรับจํานําขามเขต การปลอมปนหรือสลับขาวเปลือกที่เก็บไวในระหวาง
การเก็บกักขาว การสงขาวคุณภาพตํ่าเขาสูโกดังของรัฐ และทายที่สุดเมื่อรัฐบาลระบาย
ขาวออกใหแกผูสงออกไมก่ีรายในราคาที่ตํ่ากวาราคาตลาดดวยกระบวนการประมูลที่ขาด
ความโปรงใส ทั้งหมดนี้จึงเปดโอกาสใหมีการฉอราษฎรบังหลวงอยางกวางขวาง 

                                                        
2  โดยปกติ ขาวเปลือกหน่ึงตันจะสีแปรไดตนขาวประมาณ 0.54 ตัน ที่เหลือเปนปลายขาว ขาวหัก 

ฯลฯ แตในโครงการรับจํานํา รัฐบาลกําหนดใหโรงสีสงมอบตนขาวเพียง 0.45 ตัน ดังน้ันเม่ือ
หักคาจางสีตันละ 400 บาท  โรงสีในโครงการจะไดรับตนขาวเพิ่มข้ึนอีก 20 กิโลกรัมตอ
ขาวเปลือกหน่ึงตัน 

3  ขอมูลกําลังการผลิตยังมีความสับสนอยูคอนขางมาก ผูเชี่ยวชาญบางทานใหสัมภาษณวาโรงสี
ทั่วประเทศมีกําลังการผลิตรวมกันถึง 90 ลานตันขาวเปลือกตอป 
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งานวิจัยเรื่องการศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดขาวเพ่ือปองกันการทุจริตของ
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยที่นําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเปนการศึกษาผลรวมของการรั่วไหลจากตนทุน
ในการรับจํานําขาวที่ต้ังราคาไวสูงจนเกินไป และจากการทุจริต พบวาในโครงการรับจํานาํ
ขาวเปลือกนาป 2548/49 จํานวน 5.24 ลานตัน รัฐบาลมีตนทุนคาใชจายในการซ้ือขายขาว
เทากับ 51.76 พันลานบาท โดยรัฐบาลขาดทุน 19.13 พันลานบาท ซึ่งในจํานวนนี้เปนเงินที่
ตกถึงมือชาวนาไมเกิน 7.13 พันลานบาท หรือรอยละ 37.25 เทานั้น  โดยเงินที่เหลือกลับ
รั่วไหลไปสูกลุมบุคคลอื่น (ดูตารางที่ 1) 

ตารางท่ี 1 สวนแบงผลประโยชนท่ีเกิดจากโครงการรับจํานําขาวเปลอืกนาป 2548/49 

รายการ ตนทุน (ลานบาท) สัดสวน (รอยละ) 
เกษตรกรในโครงการ  7,126.72 37.25 
โรงสี 3,444.40 18.01 
โกดังกลางและผูตรวจสอบคุณภาพสินคา (surveyor) 802.62  4.20 
คาใชจายดําเนินการของรัฐ  2,619.53 13.69 
มูลคาการสูญเสียนํ้าหนักและคณุภาพขาวจากการเก็บสตอ็ก 657.31 3.43 
ผูสงออก 4,479.41 23.42 
รวม  19,130.00 100.00 

ที่มา: นิพนธ และ จิตรกร (2552)  

จํานวนชาวนาที่ไดประโยชนจากโครงการรับจํานําอยางที่เคยปฏิบัติกันมามีจํานวน
นอย: ไมเพียงแตชาวนาโดยรวมจะไดสวนแบงผลประโยชนจากการจํานําเปนสวนนอย
เทานั้น แตผลประโยชนดังกลาวยังตกแกชาวนาไมก่ีครัวเรือน กลาวคือ ในฤดูนาป 2551/52 
ชาวนาประมาณ 690,000 ครัวเรือนจากชาวนาทั้งหมด 3.7 ลานครัวเรือน หรือรอยละ 18.7 
ไดรับประโยชนจากโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล  และไมเปนที่ประจักษวาชาวนาที่ได
ประโยชนเหลานี้เปนชาวนาที่ยากจนที่สุดของประเทศหรือไม 

คุณภาพขาวไทยท่ีสงออกมีแนวโนมตํ่าลง แตตนทุนสูงข้ึน: การกําหนดราคาจํานํา
ขาวไวสูงชวนใหชาวนาเรงปลูกขาวนาปรังโดยใชพันธุขาวเบาที่มีอายุส้ันซึ่งเปนขาวที่มี
คุณภาพตํ่า นอกจากนี้ ขาวที่ตกเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลมักจะเปนขาวคุณภาพตํ่า เพราะ
รัฐบาลไมสามารถใหราคาขาวที่สูงกวาสําหรับขาวคุณภาพดีได เพราะฉะน้ันเมื่อรัฐบาลคา
ขาวเปนสัดสวนสูงข้ึน ขาวของไทยจึงมีคุณภาพโดยเฉลี่ยแยลง ยิ่งไปกวานั้น การกําหนด
ราคาจํานําขาวไวสูงเปนแรงกระตุนใหชาวนาเพ่ิมผลผลิตตอไรโดยการลงทุนเพ่ิมข้ึน 
นอกจากตนทุนการผลิตของชาวนาแตละรายจะสูงข้ึนแลว การเพ่ิมผลผลิตขาวและรอบ
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การปลูกในเขตชลประทานยังเปนการแยงชิงน้ําในฤดูแลงที่นับวันจะขาดแคลนมากขึ้น ทั้ง
ยังทําใหเกิดมลพิษในน้ําและดินเพ่ิมข้ึน ตลอดจนเกิดความเส่ียงตอปญหาเพลี้ยระบาด 

ถารัฐบาลมีเจตนาที่จะชวยเหลือชาวนายากจนดวยวิธีการรับจํานําในราคาที่สูงกวา
ตลาดมากอยางที่ปฏิบัติกันมาต้ังแตป 2545/46 ก็จะเห็นไดวา มาตรการรับจํานําดังกลาว
ประสบความลมเหลว เพราะนอกจากรัฐบาลจะตองใชตนทุนที่สูงเกินควรแลว ผลประโยชน
ที่ตกแกชาวนานั้นก็ถือวาเปนจํานวนนอย และชาวนาดังกลาวก็หาเปนชาวนาที่ยากจนไม 

3. ทางเลือกใหมเพ่ือชวยชาวนาประกันความเส่ียงจากราคาที่จะ
ทําใหขาดทุน 

ดวยเหตุนี้ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจึงไดเสนอใหรัฐบาลพิจารณา
ทางเลือกใหมในการชวยเหลือชาวนา แนวทางโดยสรุปก็คือใหรัฐบาลประกาศราคาประกัน
ต้ังแตตนฤดูวา จะประกันใหชาวนาไดรับเงินจากการผลิตขาวอยางนอยเทาใด ราคาประกัน
ที่ประกาศอยางนอยตองครอบคลุมตนทุนการผลิตขาวใหแกชาวนา จากนั้นชาวนาก็จะมี
สิทธิ์ซื้อประกันจากรัฐบาล (ในชวงปแรกๆ รัฐบาลอาจจะใหเบ้ียประกันดังกลาวอยูในระดับ
ตํ่า และจํากัดเพดานสําหรับปริมาณขาวที่ชาวนาแตละรายจะสามารถจํานําได ซึ่งในขณะนี้
กําหนดใหอยูในระดับ 20 ตัน) เมื่อรับประกันแลวรัฐบาลก็จะประกาศราคาในตลาดที่จะใช
อางอิงในการจายเงินใหแกชาวนา (ตอไปนี้จะเรียกวา “ราคาอางอิง”) เมื่อถึงฤดูเก็บเก่ียว 
ชาวนาก็จะเรียกเก็บคาสินไหมจากรัฐบาล ซึ่งจะเทากับราคาประกันหักลบดวยราคาอางอิง 
ในการเรียกเก็บคาสินไหม ชาวนาไมจําเปนตองนําขาวมามอบใหแกรัฐบาล ชาวนามีสิทธิ์
ที่จะขายขาวเขาสูตลาดไดตามปกติ เพราะฉะนั้นหากราคาอางอิงนั้นอยูใกลเคียงกับราคา
ตลาด ชาวนาก็จะไดรายรับตอตันเทากับคาสินไหมบวกราคาที่ขายไดในตลาด ซึ่งควรจะ
อยูใกลเคียงกับราคาประกัน  ในชวงฤดูเก็บเก่ียว รัฐบาลอาจมีมาตรการรับจํานําเสริมได
เพ่ือเปนทางเลือกใหแกชาวนา เนื่องจากการเลิกแทรกแซงตลาดจะมีผลใหราคาตกตํ่า และ
อาจมีโรงสีหรือพอคาคนกลางพยายามจะกดราคาขาว แตราคารับจํานํานั้นควรกําหนดให
เทากับราคาอางอิงในขณะนั้น ยกเวนสวนที่จะรับจํานํานี้รัฐบาลจะไมตองเขามาซื้อขาย
ขาวเปนจํานวนมาก และคาดวาสวนที่จํานําจะมีจํานวนไมมาก เพราะราคารับจํานําจะอยู
ใกลเคียงกับราคาตลาด 

ในการนําไปปฏิบัติ โครงการที่นําเสนอนี้จะมีความยุงยากและสลับซับซอนกวาที่
บรรยายโดยสรุปไวขางตนเปนอยางมาก จึงจําเปนตองขยายความตอไป 
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4.  กระบวนการและข้ันตอนของโครงการประกันความเสี่ยงจาก
ราคา 

ข้ันตอนการรับประกันความเสี่ยง  

รัฐบาลจะตองตัดสินใจประกาศเงื่อนไขอะไรและตองดําเนินการอยางไรบาง: รัฐบาล
จะประกาศ (1) ราคารับประกันสําหรับทั่วประเทศ  (2) การประกันนั้นจะใหเฉพาะปริมาณ
ขาวที่ชาวนาปลูกจริง (3) จํานวนขาวสูงสุดที่ชาวนาจะประกันได ซึ่งรัฐบาลไดกําหนดไวที่
ระดับ 20 ตัน และ (4) รัฐบาลจะตองเริ่มกระบวนการกําหนดราคาอางอิงซึ่งจําเปนตองใช
ในการกําหนดคาสินไหม และควรจะเริ่มประกาศราคาอางอิงภายในระยะหนึ่งถึงสองเดือน
หลังจากเร่ิมโครงการ เพ่ือฝกใหชาวนาเห็นความแตกตางระหวางราคาอางอิงกับราคาตลาด
ในพ้ืนที่ของตน 

ชาวนาจะตองทําอะไร: เพ่ือจะไดรบัการประกนัความเสีย่ง ชาวนาจะตองจดทะเบียน
กับ ธ.ก.ส. สาขาใกลตัว โดยแจงเนื้อทีเ่พาะปลูกของตน (พรอมทั้งเอกสารแสดงความเปน
เจาของหรือสัญญาเชา) และผลผลิตที่คาดวาจะได รวมทั้งเลือกวันที่ชาวนาเก็บเก่ียวขาว
ไดเสร็จและพรอมที่จะขาย ซึ่งจะแตกตางกันตามพ้ืนที่ วันเก็บเก่ียวเสรจ็นี้เปนตัวกําหนด
วันที่ชาวนาจะมีสิทธิ์เรยีกรองคาสินไหมได   

ธ.ก.ส. จะตองทําอะไร:  เมื่อ ธ.ก.ส. ไดรับแจงแลวก็ตองตรวจสอบวาปริมาณที่
ชาวนาขอประกันนั้นเกินขีดความสามารถของชาวนาผูนั้นหรือไม โดยพิจารณาจากเน้ือที่
เพาะปลูกและผลผลิตตอไรเฉล่ียที่ชาวนาผูนั้นเคยผลิตไดหากชาวนาผูนั้นเปนสมาชิก  
ธ.ก.ส. ที่เคยกูมาในอดีต  หากชาวนาไมเคยเปนสมาชิก ธ.ก.ส. ก็ควรจะตรวจสอบโดยดู
จากเนื้อที่เพาะปลูกที่ชาวนามีและจากผลผลิตตอไรในพ้ืนที่ใกลเคียง (เชน ในหมูบานหรือ
ในตําบลเดียวกัน)  หลังจากตรวจสอบประเด็นเหลานี้แลว ธ.ก.ส. ก็จะทําสัญญาประกัน
ความเส่ียงใหชาวนาแตละครอบครัวตามจํานวนจริงแตไมเกินเพดาน 20 ตันขาวเปลือกที่
รัฐบาลกําหนด (หรือถาใชภาษาประกันภัย ก็จะเรียกวาออก “กรมธรรมประกันความเสี่ยง
ภัยดานราคา”)  

ระหวางการรับประกันความเสี่ยงตอนตนฤดูและการจายคาสินไหมตอนปลายฤด ู

รัฐบาลจะตองทําอะไร: รัฐบาลจะตองคอยทดสอบความแมนยําของการกําหนดราคา
อางอิง และปรับปรุงใหสะทอนการเปลี่ยนแปลงราคาท่ัวประเทศ   

ชาวนาจะตองทําอะไร: ชาวนาควรจะเฝาติดตามราคาอางอิงที่รัฐบาลจะประกาศ
ทุกวัน และเปรียบเทียบราคาอางอิงที่ประกาศกับราคาขาวที่ซื้อขายกันจริงในทองถิ่น 
(หากมีการซื้อขาย)  เพราะถึงแมวาคาสินไหมจะจายตามราคาอางอิง แตขาวที่ชาวนาจะ
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นําไปสงขายในตลาดก็ยังจะตองขายตามราคาในทองถิ่น (รวมคาสินไหมกับราคาที่ชาวนา
ขายไดจริงอาจตํ่ากวาราคาประกัน) 

ฤดูเก็บเก่ียว 

ชาวนาจะตองทําอะไร และมีสิทธิ์อะไรบาง:  เมื่อถึงสัปดาหที่ระบุในสัญญาประกัน
วาเปนสัปดาหที่ชาวนาเรียกเก็บคาสินไหมได ชาวนาก็สามารถไปเรียกเก็บคาสินไหมได
จาก ธ.ก.ส. คาสินไหมนั้นจะเทากับสวนตางระหวางราคาประกันกับราคาอางอิงในวันที่
ชาวนาไปเก็บคาสินไหมคูณดวยปริมาณที่ทําประกันไว คาสินไหมนั้นอาจจะจายเปนเงินสด
หรือเปนเงินฝากที่ ธ.ก.ส.  สวนขาวเปลือกที่ชาวนาถืออยูนั้น ชาวนาสามารถนําไปขายใน
ตลาดได (หรือจะนําเขาโครงการรับจํานําขาวนาปก็ได - ดูขอ 5. มาตรการเสริม) 

ธ.ก.ส. จะตองทําอะไร:   นอกจากจะตองจายเงินคาสินไหมตามสัญญาประกันแลว 
ธ.ก.ส. อาจจะเปดรับจํานําขาวตามนโยบายจํานําขาวของรัฐบาล 

5.  มาตรการเสริม 

ที่กลาวมาในขอ 4. นั้นเปนมาตรการตางๆ ในโครงการประกันความเส่ียงจากราคา 
ถึงแมวารฐับาลจะคุมครองความเส่ียงที่ชาวนาตองประสบจากการทีร่าคาในตลาดตกตํ่าลง
ไดพอสมควร แตก็จําเปนตองมีมาตรการเสริมอีกสองประการเพ่ือปองกันมิใหราคาที่ชาวนา
จะขายไดตกตํ่าเกินควร และเพ่ือปองกันมิใหราคาในตลาดโดยท่ัวไปลดตํ่าลงมากเกินควร 
จนสรางภาระในการจายคาสินไหมแกรฐับาลมากเกินไป 

มาตรการรับจํานาํขาวในราคาอางอิง 

ถามีแตเพียงโครงการประกันความเสี่ยงจากราคานี้ รัฐบาลจะจายคาสินไหมเปน
สวนตางระหวางราคาประกันกับราคาอางอิงเปนเงินสด โดยจะไมรับซื้อขาวจากชาวนา 
แตชาวนายังตองขายขาวใหแกพอคาคนกลางตอไป  หากไมมีมาตรการอื่นรองรับ จะมี
ความเปนไปไดสูงที่โรงสีหรือพอคาคนกลางจะกดราคารับซื้อจากชาวนา  ฉะนั้นรัฐบาลยัง
จําเปนตองมีนโยบายรับจํานําขาวเพ่ือเปดทางเลือกแกชาวนาที่เห็นวาตนกําลังไดราคาที่
ตํ่าเกินควร แตราคารับจํานํานั้นจะตองเปนราคาที่ไมสูงกวาราคาตลาด  ระดับราคารับจํานํา
ที่เหมาะสมที่สุดควรจะเปนราคาอางอิงในวันที่ชาวนามาเรียกคาสินไหม  ถาชาวนาเรียก
คาสินไหมและนําขาวเขาจํานําในวันเดียวกัน ก็จะไดเงินคาขาวเทากับราคาประกันพอดี  
หากกําหนดราคารับจํานําไวใกลเคียงกับราคาตลาด ขาวที่จะตกเปนของรัฐก็จะมีปริมาณ
คอนขางนอย และนาจะอยูในระดับไมเกิน 500,000 ตัน 
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การระบายขาวออกจากสต็อกระหวางนี้จนกระทั่งฤดูเก็บเก่ียว 

จากการรับจํานําในราคาสูงกวาตลาดในอดีตทําใหรัฐบาลมีขาวในสต็อกสูงมาก 
ในปจจุบันประมาณกันวามีประมาณหาลานตันขาวเปลือก นับต้ังแตบัดนี้ (ปลายเดือน
สิงหาคม 2552) เปนตนไปจนกระทั่งฤดูเก็บเก่ียว  จังหวะการระบายขาวออกมาจะเปน
ตัวกําหนดราคาขาว  และถารัฐบาลปลอยใหราคาขาวตกลงอยางรวดเร็วดวยการระบาย
ขาวออกมาในปริมาณมาก ก็จะมีภาระที่จะตองจายคาสินไหมเปนเงินจํานวนมากเมื่อถึง
ฤดูเก็บเก่ียว เพราะฉะน้ันยุทธวิธีในการระบายขาวออกจะมีความสําคัญมาก ดังนั้นรัฐบาล
ควรจะมีกรอบนโยบายระบายขาวดังตอไปนี้ 

ก. รัฐบาลควรจะระบายขาวออกสูตลาดอยางสมํ่าเสมอ ตราบใดที่ราคาอางอิงยัง
อยูในระดับสูงกวาราคาประกัน และควรจะหยุดระบายขาวออกหากราคาอางอิงตํ่ากวาราคา
ประกัน  วิธีการประมูลที่ควรจะใชคือ ระบบการประมูลแบบเสนอสวนตางราคา (basis) 

ดังเชนที่เคยใชในป 2550 และในเดือนสิงหาคม 2552 

ข. อยางไรก็ตาม รัฐบาลควรจะหยุดระบายขาวออกหนึ่งถึงสองสัปดาหกอนจะเริ่ม
มีการจายคาสินไหมตามสัญญาประกัน 

6.  การประกันความเสี่ยงจากราคาดีกวาการรับจํานําขาวในราคา 
ที่สูงกวาตลาดอยางไร 

1.  ประโยชนจากการประกันจะตกกับชาวนาโดยตรงผานเงินคาสินไหมที่จายใหแก
ชาวนาโดยตรง โดยไมมีการรั่วไหลไปยังโรงสี พอคาคนกลาง หรือผูสงออก เหมอืนอยาง
ที่เกิดข้ึนในกรณกีารรับจํานําในราคาสูงกวาราคาตลาด 

2.  ชาวนาทุกคนจะไดรับการคุมครองจากมาตรการประกัน รวมทั้งชาวนาที่ไมเคย
มีผลผลิตขาวเหลือขายในตลาด หากกําหนดเพดานของปริมาณที่จะประกันไดไวที่ 20 ตัน 
ชาวนา 2.38 ลานครัวเรือนจะไดรับการคุมครองครบตามจํานวนที่ตนผลิต  สวนที่เหลือ 
(ซึ่งจะเปนชาวนารายใหญ) จะไดรับการคุมครองบางสวน  เมื่อเทียบกับจํานวน 690,000 
ราย4ที่ไดประโยชนจากโครงการจํานําในราคาสูงกวาตลาด 

3.  ยกเวนจํานวนขาวที่รัฐบาลยังตองรับจํานําอยูบาง การประกันความเส่ียงจะเปด
โอกาสใหรัฐบาลถอนตัวออกจากการคาขาวในปริมาณที่สูงเหมือนอยางที่เปนมาในระยะ
หกปที่ผานมา  การถอนตัวออกมาจะลดการสูญเสียที่เกิดจากการเก็บขาวไวเปนเวลานาน 

                                                        
4  เปนจํานวนใบประทวนของผูจํานํา โดยชาวนาบางครอบครัวอาจแยกใบประทวนตามจํานวน

สมาชิก 
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อีกทั้งยังปดโอกาสการฉอราษฎรบังหลวงที่เกิดข้ึนทุกระดับเมื่อรัฐบาลมาเปนผูคาขาวเสีย
เอง และสวนแบงตลาดขาวขาวของไทยในตลาดโลกที่เคยสูญเสียไปก็จะกลับคืนมา 

4.  การประกันความเส่ียงเปนการจายเงินโดยรัฐบาลที่มีความโปรงใส รัฐบาลจะ
สามารถทราบภาระของการประกันนี้ไดเมื่อส้ินสุดฤดูการผลิต และจายคาสินไหมจนครบ 
ตรงกันขามกับโครงการรับจํานําขาวอยางที่เคยปฏิบัติกันมา ทุกฤดูการผลิตเมื่อมีการเปด
โครงการรับจํานําขาว รัฐบาลมักจะไมทราบวา ผลการดําเนินงานทั้งหมดต้ังแตรับจํานํา
จนระบายขาวออกจะเปนอยางไร และจะขาดทุนเทาใด ความไมโปรงใสนี้สวนหนึ่งมีสาเหตุ
มาจากปญหาในระบบบัญชีของหนวยงานสําคัญ เชน องคการคลังสินคา (อคส.) กลาวคือ 
ในบางป อคส. ไมสามารถปดบัญชีโครงการรับจํานําบางโครงการได จึงทําใหสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินไมรับรองการเงินให นอกจากนี้รัฐสภาหรือภาคประชาชนก็ประสบ
ปญหาในการตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐบาลดวย 

7. นโยบายของรัฐบาลสําหรับฤดูนาป 2552/53 และการคาดคะเน
ตนทุนของนโยบาย 

ในเดือนกรกฎาคม 2552 รัฐบาลไดมีมติใหมีโครงการประกันราคาขาวสําหรับฤดู
นาป 2552/53  และตอมาคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) มีมติเก่ียวกับ
หลักเกณฑการประกันดังตอไปนี้5 

(1)  กขช. ไดมีมติประกาศราคาประกันขาวเปลือกเจานาปไวที่ระดับ 10,000 บาท
ตอตัน6 ซึ่งไดมาจากการประมาณการตนทุนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ตันละ 
6,969 บาท บวกคาขนสงตันละ 200 บาท และบวกกําไรรอยละ 40 

(2)  กขช. ไดพิจารณากําหนดเพดานการรับประกันจากชาวนาแตละรายไวที่ระดับ 
20 ตัน  การเลือกเพดานดังกลาวนี้ต้ังอยูบนพ้ืนฐานการประมาณการโดยสถาบันวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาประเทศไทยที่ใหทางเลือกในการกําหนดเพดานระดับตางๆ วา สําหรบัแตละระดับ
จะมีชาวนาจํานวนกี่รายที่ผลิตเกินกวาระดับนั้นๆ ซึ่งจะไดรับการคุมครองไมครบตามจาํนวน

                                                        
5  ตอมาในเดือนกันยายน 2552 รัฐบาลไดเปลี่ยนชื่อโครงการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร

ใหเปนโครงการประกันรายไดเกษตรกร 
6  ราคาประกันสําหรับขาวเปลือกชนิดอ่ืนๆ ณ ความชื้นไมเกิน 15% มีดังน้ี (ก) ขาวเปลือกหอม

มะลิ ราคาประกันตันละ 15,300 บาท เพดานประกันไมเกิน 14 ตันตอครัวเรือน (ข) ขาวหอม
จังหวัด ราคาประกันตันละ 13,300 บาท เพดานประกันไมเกิน 16 ตันตอครัวเรือน (ค) ขาวเปลือก
ปทุมธานี ราคาประกันตันละ 10,000 บาท เพดานประกันไมเกิน 20 ตันตอครัวเรือน และ  
(ง) ขาวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 9,500 บาท เพดานประกันไมเกิน 16 ตันตอครัวเรือน 
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ที่ผลิต และ ณ ระดับนั้นๆ ตนทุนสําหรับรัฐบาลจะเปนเทาใด (สรุปในตารางที่ 2)  โปรด
สังเกตวา ถาจํากัดเพดานการรับประกันไวที่ 10 ตัน จะมีชาวนาที่มีผลผลิตเกิน 10 ตัน และ
ไมไดรับการคุมครองขาวสวนที่เกิน 10 ตัน เปนจํานวนรอยละ 18.5  แตถาขยายเพดาน
ประกันไปที่ 20 ตัน จะมีชาวนาเพียงรอยละ 4 (หรือ 1.1 แสนครัวเรือนจากชาวนา 2.4 ลาน
ครัวเรือน) ที่ไดรับการคุมครองนอยกวาผลผลิตจริง 

ตารางท่ี 2  งบประมาณในการประกันขาวเปลือกเจานาป 2552/53 

ประมาณการงบประมาณ (ลานบาท) จํานวนชาวนา  
มีผลผลิตมากกวาปริมาณขาว

สูงสุดท่ีไดประกัน 
จํานวนขาว
ท่ีไดประกัน
สูงสุดตอ
ราย  
(ตัน/

ครัวเรือน) 

กรณี 
สวนตาง  

2,000 บาท 
ตอตัน* 

กรณี 
สวนตาง  

3,000 บาท 
ตอตัน* 

มีผลผลิตนอย
กวาหรือเทากับ
ปริมาณขาว
สูงสุดท่ีได
ประกัน 

(ลานครัวเรือน) ลานครัวเรือน รอยละ 
10 23,686 35,529  2.03  0.46  18.5 
20 28,581 42,871  2.38  0.11  4.4 
30 30,380 45,570  2.44  0.05  2.0 
40 31,094 46,641  2.47  0.02  0.8 

หมายเหต:ุ * สวนตางระหวางราคาประกัน (10,000 บาท) กับราคาอางอิง 
ที่มา:  คํานวณจาก (1) ขอมูลจํานวนครัวเรือนชาวนาที่ปลูกขาวเปลือกเจานาปในป 2551 ของสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (2) จํานวนครัวเรือนชาวนาจําแนกตามปริมาณผลผลิตขาวเปลือก จากสํานักงานสถิติแหงชาติ  
สํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2546 

แมโครงการนี้จะกอใหเกิดภาระดานการคลังถึงปละ 28,581 ลานบาท (กรณีเพดาน
ไมเกิน 20 ตัน และสวนตางระหวางราคาประกันกับราคาอางอิงเทากับ 2,000 บาทตอตัน) 
แตกลาวไดวาชาวนา “ทุกครอบครัว” จะไดรับความคุมครอง และมีชาวนาถึงรอยละ 96 ที่
ผลผลิตทั้งหมดไดรับการคุมครองจากรัฐบาล มีชาวนาเพียงรอยละ 4 ที่มีผลผลิตเกินกวา 
20 ตัน ซึ่งขาวจํานวน 20 ตันแรกก็ไดรับความคุมครองจากรัฐบาลเหมือนกับชาวนารายอ่ืนๆ 

(3)  มาตรการที่รัฐตองเรงดําเนินการตอไปมีดังนี ้
คณะรัฐมนตรีมีมติใหแตงต้ังคณะกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการประกัน

ราคาพืชผลทางการเกษตรเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนประธาน วัตถุประสงคเพ่ือเปนกลไกหลักใน
การกํากับ ดูแล เรงรัด ติดตามและประสานงาน ตลอดจนแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่
เกิดข้ึนในการดําเนินงานโครงการประกันราคาพืชผลทางการเกษตรสามชนิด ไดแก ขาว 
มันสําปะหลัง และขาวโพดเล้ียงสัตว  
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เนื่องจากโครงการนี้เริ่มตนคอนขางชา และมีกระแสตอตานทางการเมืองจากกลุม
ผลประโยชนบางกลุม ตลอดจนมีขอกังวลจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับการทุจริต ดังนั้นจึงมี
ความจําเปนตองมีคณะกรรมการดังกลาว 

มาตรการที่รัฐควรเรงดําเนนิการมดัีงนี้ 
- ให ธ.ก.ส. และบริษัทโฆษณาเอกชนเรงรัดการประชาสัมพันธเพ่ือใหเกษตรกร

เขาใจสาระสําคัญของข้ันตอนการทําประกัน การรับตรวจฟารม และการเบิกจายคาสินไหม
จากสวนตางระหวางราคาประกันกับราคาอางอิง ในการประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ 
ธ.ก.ส. ตองไดรับความรวมมอืจากกระทรวงมหาดไทย โดยการแตงต้ังคณะทํางานสนบัสนนุ
การดําเนินงานโครงการประกนัราคาพืชผลทางการเกษตร เพ่ือใชเปนกลไกสนับสนนุงาน
ประชาสัมพันธและงานดานอื่นๆ ในระดับพ้ืนที ่

- เรงประกาศวันทําสัญญาประกัน และวันหมดเขต เพราะนบัถงึวันทีเ่ขียนบทความ
ฉบับนี้ (16 กันยายน 2552) ยังไมมีประกาศดังกลาว  อันที่จริงตามหลักการท่ีถูกตอง การ
ทําสัญญาประกันควรดําเนินการกอนที่ชาวนาจะลงมือเพาะปลูก 

- เรงประกาศราคาอางอิง และหลักเกณฑการคํานวณราคาอางอิง โดยใหประกาศ
ราคาอางอิงทุกวัน เพ่ือฝกใหชาวนามีความคุนเคยกับราคาอางอิงที่แตกตางจากราคาตลาด
ที่ชาวนาจะไดรับจากการขายขาวเปลือก  และให ธ.ก.ส. กับกระทรวงพาณิชย  สหกรณ
การเกษตรระดับจังหวัดและอําเภอ  ตลอดจนสมาคมโรงสี  กําหนดจุดเก็บขอมูลราคา
ขาวเปลือกในทองถิ่นเพ่ือใชในการคํานวณราคาอางอิง นอกจากนั้นควรมีมาตรการปองกัน
โรงสีรวมหัวกับชาวนาแจงราคารับซื้อขาวเปลือกตํ่ากวาความเปนจริงเพ่ือใหชาวนาไดรับ
เงินคาสินไหมเพ่ิมข้ึน  วิธีแกไขคือ การคํานวณราคาอางอิงจากราคาขาวเปลือกในทองถิ่น
เทียบกับราคาอางอิงที่มาจากราคาสงออก (fob) หรือราคาขายสงขาวสาร 5% ในตลาด
กรุงเทพฯ 

- เรงประกาศผลผลิตเฉล่ียตอไรในเขตและนอกเขตชลประทานเปนรายจังหวัด
สําหรับใชในการคํานวณปริมาณขาวเปลือกที่ชาวนาแตละครัวเรือนสามารถขอรับประกัน
ได ในปตอๆ ไปรัฐบาลควรใชผลผลิตเฉลี่ยตอไรของตําบลหรือของหมูบาน 

- ในการปองกันการทํา “ประกันลม” นั้น ธ.ก.ส. ควรรวมมือกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และเครือขายประชาชนในระดับพ้ืนที่จัดทําเวทีประชาคม
เพ่ือพิสูจนความถูกตองของขอมูลการข้ึนทะเบียนการเพาะปลูกในสัญญาประกัน เชน เวที
การตรวจสอบพ้ืนที่การจดทะเบียนและการขอประกันของครัวเรือนในแตละหมูบานและ
ตําบลวา ตัวเลขพ้ืนที่รวมระดับหมูบานและตําบลสอดคลองกับขอมูลจากภาพถายดาวเทียม
และขอมูลของสวนราชการหรือไม ตลอดจนการสุมตรวจที่นาของชาวนาที่ขอรับประกันวา
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มีการเพาะปลูกจริงหรือไม หากตรวจพบวาชาวนารายใดแจงขอมูลเท็จ หรือมีเจตนาทุจริต 
ใหระงับสัญญาประกัน ตลอดจนพิจารณาระงับการเขาโครงการประกันในปตอไป 

- รัฐบาลควรประกาศเรื่อง “วันที่ชาวนาเลือกใชสิทธิ์เรียกรองคาสินไหม” ใหชัดเจน 
โดยจะตองสอดคลองกับชวงเวลาเก็บเก่ียวขาวของเกษตรกรแตละคนเทานั้น ไมใชให
เกษตรกรเลือกวันใชสิทธิ์เรียกรองคาสินไหมตามอําเภอใจ เพราะรัฐบาลตองการใชโครงการ
ประกันราคาเปนโครงการที่ประกันความเส่ียงจากราคาใหเกษตรกรในชวงเก็บเก่ียว ไมใช
เปนเครื่องมือในการเก็งกําไร 

- นอกจากนั้น รัฐควรมีมาตรการปองกันและแกไขปญหาโรงสีเอารัดเอาเปรียบ
กดราคารับซื้อขาวเปลือกจากชาวนาที่เขารวมโครงการประกันราคา 

8.  การปรับปรุงมาตรการประกันความเสีย่งจากราคาในอนาคต 

แมนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไดประกาศนโยบายอยางชัดเจนต้ังแต
เขารับตําแหนงวาจะนํานโยบายประกันราคาพืชผลทางการเกษตรมาใช แตการจัดทํา
โครงการกลับลาชามาถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2552 ซึ่งเปนเวลาที่ชาวนาเริ่มลงมือทํานาป
แลว คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประกันราคาและประกันภัยขาวเปลือกที่แตงต้ัง
ข้ึนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 ไดนําเสนอแนวทางการประกันราคาตอ กขช. เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2552  ทวาขอเสนอดังกลาวยังขาดประเด็นสําคัญ ไดแก ราคาประกันของขาว
ชนิดตางๆ และวิธีการคํานวณราคาอางอิง กขช. จึงตองแตงต้ังคณะอนุกรรมการหลายชุด
จัดทําขอเสนอในประเด็นขางตน  ในขณะที่เขียนบทความฉบับนี้ (16 กันยายน 2552) 
ถึงแมวาคณะรัฐมนตรีจะประกาศใหมีการดําเนินโครงการประกันราคาขาวเปลือกแลว 
และนายกรัฐมนตรีเริ่มรณรงคใหเกษตรกรจดทะเบียนเขาระบบเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2552 
แต ธ.ก.ส. ยังไมสามารถเริ่มทําสัญญากับเกษตรกรได เพราะการจดทะเบียนเกษตรกรยัง
ไมแลวเสร็จ และ กขช. ก็ยังไมไดมีมติใดๆ เก่ียวกับการประกาศราคาอางอิง ซึ่งเปน
องคประกอบสําคัญที่สุดของโครงการประกันความเส่ียงจากราคา 

นอกจากความลาชาในการทํางานของคณะอนุกรรมการชุดตางๆ แลว การระบาย
ขาวของกระทรวงพาณิชยผานการประมูลในตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาก็ขัดแยง
กับขอเสนอของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ดูขอ 5. มาตรการเสริม) เพราะ
แทนที่จะกําหนดการสงมอบขาวในชวงที่ราคาขาวกําลังอยูในระดับสูงกอนการเก็บเก่ียว
ขาวเปลือกนาปในปลายป 2552  แต อคส. กลับประกาศใหมีการสงมอบขาวเปลือกจาก
โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรังป 2551 ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 
2552 ซึ่งเปนชวงการเก็บเก่ียวขาวนาปของปการผลิต 2552/53 
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ความลาชาในการทํางานของคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เกิดจากกระแสตอตาน
นโยบายประกันราคาของกลุมผูที่ไดรับประโยชนจากโครงการรับจํานําขาวเปลือก 
นอกจากนั้น โครงสรางของ กขช. ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหรัฐบาลไมสามารถขับเคล่ือน
นโยบายของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกระทรวงพาณิชยซึ่งเปนฝายเลขานุการ
นั้นอยูภายใตการบังคับบัญชาของรัฐมนตรีซึ่งมาจากพรรคการเมืองคนละพรรคกับ
นายกรัฐมนตรี ในการทํางานภายใตระบบคณะกรรมการ ฝายเลขานุการมีหนาที่และบทบาท
สําคัญที่สุดในการจัดทําขอเสนอของโครงการให กขช. พิจารณา ตลอดจนการติดตามการ
ดําเนินงานของโครงการตามมติของ กขช.  การท่ีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจากพรรครวม
รัฐบาลมีความเห็นดานนโยบายแตกตางกัน ยอมสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการ
กําหนดนโยบาย ปญหาความลาชานี้ เ พ่ิงไดรับการแกไขภายหลังจากการแตงต้ัง
คณะกรรมการประสานการดําเนินงานโครงการประกันราคาพืชผลทางการเกษตรเมื่อ 
วันที่ 25 สิงหาคม 2552 

นอกจากนั้น โครงการประกันราคายังจะตองมีการปรับปรุงแกไขในประเด็นสําคัญ
บางประเด็นในปตอไปเพ่ือใหโครงการประสบความสําเร็จอยางยั่งยนื ดังนี ้

บทบาทของรัฐบาล:  ประการแรก รัฐบาลควรกําหนดทิศทางของโครงการประกัน
ราคาใหเปนการประกันภัย และมีภาคเอกชนเขารวมในอนาคต เกษตรกรควรมีสวนรวม
รับภาระเบี้ยประกัน (ดูรายละเอียดการคํานวณอัตราคาเบ้ียประกันใน นิพนธ และ จิตรกร 
2552) โดยใหคาเบ้ียประกันแปรผันตามราคาประกัน วิธีนี้จะลดแรงกดดันของฝายเกษตรกร
ที่ตองการใหรัฐประกันราคาขาวในราคาสูงและเพ่ิมเพดานการประกันใหมากกวา 20 ตัน
ตอราย นอกจากนี้รัฐบาลควรเริ่มสนับสนุนการซื้อขายขาวในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา 
เชน การประมูลขาวสารในสต็อกของรัฐบาลโดยอิงราคาซื้อขายลวงหนาในตลาดสินคา
เกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย วิธีนี้จะเปนประโยชนตอรัฐบาลในอนาคต กลาวคือ 
รัฐบาลสามารถนําสัญญาประกันภัยที่ทํากับเกษตรกรมาประกันตอในตลาดสินคาเกษตร
ลวงหนาเพ่ือ “กันความเส่ียง” (hedge)  นอกจากนั้นรัฐบาลควรเริ่มหาลูทางสนับสนุนให
บริษัทประกันภัยเอกชนเขามาเปนผูขายกรมธรรมประกันราคาพืชผลทางการเกษตรแทน
รัฐบาล 

ประการที่สอง รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณการชวยเหลือเกษตรกรตามโครงการ
ประกันรายไดเกษตรกรผานกระบวนการงบประมาณประจําป วิธีนี้จะเปนการรักษาวินัยทาง 
การคลัง งบประมาณชวยเหลือจะไมบานปลายไปตามแรงกดดันทางการเมือง เพราะงบ
ชวยเหลือเกษตรกรตองแขงขันกับงบประมาณการใชจายอื่นๆ ของประเทศ  กระบวนการ
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จัดสรรงบประมาณชวยเหลือเกษตรกรมีความโปรงใส และไมเกิดภาระหนี้แบบปลายเปด 
(contingent liability) เหมือนโครงการรับจํานําสินคาเกษตร 

ประการที่สาม รัฐบาลควรพิจารณาปรับโครงสรางการบริหารนโยบายการเกษตร
ใหมีเอกภาพ เพ่ือใหสามารถจัดทําและดําเนินงานตามนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ ใน
ปจจุบันโครงสรางของคณะกรรมการพืชผลการเกษตรชนิดตางๆ ประกอบดวยรัฐมนตรี 
และขาราชการประจําของกระทรวงที่เก่ียวของ โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน และปลัดกระทรวงที่รับผิดชอบทําหนาที่เปนเลขานุการ 
เชน กขช. มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชยเปนฝายเลขานุการ 
คณะกรรมการขาวโพดแหงชาติ  และคณะกรรมการมันสําปะหลังแหงชาติ  มี 
รองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจเปนประธาน และปลัดกระทรวงพาณิชยเปนฝายเลขานุการ 
โครงสรางแบบนี้เคยกอปญหาดังที่กลาวมาแลว นอกจากนั้นการที่กระทรวงที่รับผิดชอบ
การดําเนินงานทําหนาที่เปนเลขานุการอาจทําใหเกิดปญหาความขัดแยงของผลประโยชน
ระหวางฝายที่ตองการเปล่ียนแปลงนโยบายกับกลุมผลประโยชนที่ไดประโยชนจาก
นโยบายเดิม  โครงสรางแบบนี้จึงเปนอุปสรรคตอการเปล่ียนแปลงนโยบาย 

ขอเสนอโครงสรางใหมคือ การจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายเกษตรในระดับชาติ7 
ซึ่งทําหนาที่กําหนดนโยบายสินคาเกษตรทุกชนิด และติดตามความกาวหนาของการ
ดําเนินงานตามนโยบาย โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีรัฐมนตรีในกระทรวงที่เก่ียวของ
เปนกรรมการ และมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปน
เลขานุการ โครงสรางแบบนี้จะทําใหฝายเลขานุการเปนฝายที่มีศักยภาพทางวิชาการใน
การวิเคราะหและจัดทําโครงการสนองนโยบายของฝายการเมือง โดยยึดประโยชนสวนรวม
แทนการวิเคราะหเฉพาะในมุมมองของแตละหนวยราชการ ในการจัดทํารายละเอียดของ
นโยบาย ฝายเลขานุการอาจเสนอใหต้ังคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่สังคม
ใหการยอมรับ และจัดใหมีระบบที่เปดโอกาสใหกลุมผลประโยชนตางๆ เขามามีสวนรวม
นําเสนอความเห็น จากนั้นจึงแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการการดําเนินงานของโครงการ
สินคาเกษตรชนิดตางๆ ซึ่งประกอบดวยขาราชการและเจาหนาที่ของหนวยราชการที่

                                                        
7  ปจจุบันมีคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี

ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน โดยมีรัฐมนตรีจากกระทรวงหลักท่ีเกี่ยวของเปน
กรรมการ แตคณะกรรมการชุดน้ีเกิดจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนรวมเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 และเลขานุการคือ อธิบดีกรมการคาภายใน ซ่ึงมีหนาที่สําคัญ
ในการดําเนินงานตามนโยบาย นอกจากน้ีมีขอสังเกตวา บทบาทหลักของ คชก. คือการ
แทรกแซงตลาดสินคาเกษตร ในขณะที่งานดานการพัฒนาภาคเกษตรถูกละเลย 
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รับผิดชอบ โดยมีปลัดกระทรวงของกระทรวงที่มีหนาที่รับผิดชอบเปนประธาน โครงสราง
แบบนี้จะเปนการแบงแยกอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของฝายการเมือง ซึ่งมีหนาที่
และความชอบธรรมในการกําหนดนโยบาย กับฝายขาราชการประจําที่มีหนาที่ปฏิบัติ 
นอกจากนั้นยังเปนการขจัด/ลดภาระการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี8 

บทบาทของ ธ.ก.ส.:  เนื่องจาก ธ.ก.ส. ไดรับมอบหมายการดําเนินโครงการประกัน
ราคาสินคาเกษตรทุกชนิด แตในปจจุบันการดําเนินงานหลายอยางยังไมอยูภายใตความ
รับผิดชอบของ ธ.ก.ส. ทําใหเกิดปญหาดานการประสานงาน  ในปตอไป ธ.ก.ส. ควรเปน
ผูรับผิดชอบการดําเนินงานทั้งหมดโดยมีหนวยงานอื่นชวยสนับสนุน นอกจากนี้ ธ.ก.ส. 
ควรทบทวนประสบการณและปญหาจากการดําเนินโครงการประกันในปนี้เพ่ือปรับปรุง
หลักเกณฑและข้ันตอนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพดังตอไปนี้ (ก) รวมมือกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณปองกันการแจงพ้ืนที่ประกันสูงกวาความจริง ซึ่งจะมีผลกระทบรายแรง
ตออนาคตของโครงการฯ โดยกําหนดขั้นตอนการสํารวจที่นาเช่ือถือเพ่ือใชจัดทําขอมูล
พ้ืนที่และผลผลิตของเกษตรกรผูเอาประกัน (ข) จัดเก็บขอมูลผลผลิตจริงของเกษตรกรผู
เอาประกันในป 2552 เพ่ือใชกําหนดปริมาณขาวที่ครัวเรือนเกษตรกรจะขอประกันในปตอไป 
ในอนาคตปริมาณขาวที่ใชประกันควรคํานวณจากผลผลิตในอดีตเฉล่ียสามป  ภารกิจสอง
ขอนี้ โดยเฉพาะข้ันตอนการสํารวจขอมูลที่นาเช่ือถือจะเปนหลักเกณฑที่สํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินจะใชตรวจสอบความโปรงใสของการดําเนินโครงการ เชน การใชภาพถาย
ดาวเทียม และการสํารวจขอมูลภาคพ้ืนดินประกอบการอานผลจากภาพถาย และการพัฒนา
ระบบประชาคมใหมีสวนรวมตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (ค) ปรับปรุงการประกาศ
ราคาอางอิงใหสามารถประกาศราคาไดทุกวันหรืออยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง และ  
(ง) การจดทะเบียนประกันควรทํากอนเริ่มฤดูเพาะปลูก และวันที่ใชสิทธิ์เรียกคาสินไหม
ชดเชยควรเปนเวลาการเก็บเก่ียวขาวของชาวนาแตละครัวเรือน เพราะเหตุผลของโครงการ
ประกันราคาคือ ชวยใหเกษตรกรขายขาวไดไมขาดทุนในชวงเก็บเก่ียว 

เอกสารอางอิง 

นิพนธ พัวพงศกร และ จิตรกร จารุพงษ. 2552. การศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดขาว
เพ่ือปองกันการทจุริต. รายงานการวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
เสนอตอ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ.  

                                                        
8  ในปจจุบัน วาระการประชุมของ กขช. บรรจุเร่ืองงานบริหารจํานวนมากที่ เปนหนาที่

รับผิดชอบของขาราชการประจํา 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
565 ซอยรามคําแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02 718 5460   โทรสาร 02 718 5461-62 
Website: http://www.info.tdri.or.th 


